
Swyddogaeth Ymddiriedolwr AMC/WAW 
 
Mae’r cyhoeddiad canlynol gan lywodraeth DU yn rhoi gwybodaeth fanwl - 
https://www.gov.uk/government/publications/the-essential-trustee-what-you-need-
to-know-cc3/the-essential-trustee-what-you-need-to-know-what-you-need-to-do 
Mae hwn yn cwmpasu ystod eang o elusennau, gan gynnwys rhai â llawer o staff 
cyflogedig, adeilad, cyllidebau mawr a.y.b.; nad ydynt yn berthnasol i AMC! Fodd 
bynnag, mae’r egwyddorion sylfaenol yr un fath ac fel y tybiaf y gwneir yn eglur 
yma, ar ddiwedd y dydd dylid ymddwyn gydag amcanion y mudiad bob amser yn 
flaenaf.  Y ddogfen arall bwysig yw’n cyfansoddiad, y gellir ei weld ar y tudalen 
‘Amdanom Ni’ ar y wefan http://www.womensarchivewales.org/en/about 
 
 
Yn 2014 newidion ni o fod yn fudiad elusennol anghorfforedig i fudiad elusennol 
corfforedig (CIO) yn dilyn cyngor gan Wasanaethau Gwirfoddol Cyngor Abertawe. 
Roedd hyn yn rhannol am ein bod wedi gwneud nifer o brosiectau a ariannwyd gan 
CTL a’r disgwyl y byddem yn ceisio am eraill yn y dyfodol - mae bod yn CIO yn 
golygu bod AMC yn endid cyfreithiol ar wahân i’w aelodau (ac y gall arwyddo 
cytundebau ac yn y blaen) a bod gan yr ymddiriedolwyr atebolrwydd cyfyngedig - a 
phe byddai cais yn cael ei gwneud yn erbyn y mudiad, nid yr ymddiriedolwyr unigol 
(nid yw hyn y golygu na ddylai ymddiriedolwyr weithredu bob amser gyda 
buddiannau gorau AMC mewn cof). Seiliwyd y cyfansoddiad ar dempled safonol 
gydag opsiynau wedi eu dewis i ffitio ein hamgylchiadau ni.   
 
Daethom yn elusen gofrestredig gyntaf yn 2001 (tua thair blynedd wedi ein ffurfio) 
ac mae’n hamcanion wedi aros fwy neu lai yn ddigyfnewid ers hynny  

I hyrwyddo addysg gyhoeddus a dysgu am hanes menywod yng Nghymru, yn bennaf 
ond nid yn unig  

 trwy adnabod a sicrhau gwarchod, cadw a gwneud yr holl ffynonellau perthnasol yn 
hygyrch i’r cyhoedd.  

 trwy wneud prosiectau perthnasol a chynnal digwyddiadau cyhoeddus megis 
cynadleddau, arddangosfeydd a sgyrsiau 

 a thrwy wneud / neu helpu i wneud ymchwil perthnasol 

Fodd bynnag newidiodd y geiriad ychydig pan ddaethon ni yn CIO. Maent o fwriad 
yn eang eu rhychwant fel bod digon o gyfle ar gyfer gweithgareddau sy’n codi 
ymwybyddiaeth o hanes menywod yng Nghymru. 
 
Materion ymarferol: cynhelir cyfarfodydd pwyllgor bob yn ail fis, gan amlaf trwy 
fideo-gynadledda rhwng ystafelloedd ym Mhrifysgolion Bangor, Aberystwyth ac 
Abertawe, ac rydym yn amcanu at gynnal dau gyfarfod wyneb yn wyneb y flwyddyn. 
Mae trefn y cyfarfodydd wedi esblygu i siwtio amgylchiadau ar y pryd ac mae’n 
caniatáu ychwanegu lleoliadau fideo-gynadledda ychwanegol, fel y digwyddodd yn 
dilyn CCB 2017. 
 
Rhaid dweud nad yw’r drefn yn anhyblyg ac mae amlder, lleoliad, amseriad a.y.b. 
wedi amrywio llawer gydol oes AMC. Gan amlaf mae’r cyfarfodydd yn reit anffurfiol, 
ond caiff agenda, papurau ar eitemau penodol, a phapurau eraill eu cylchredeg 
ymlaen llaw, os yw hynny’n bosibl. Swyddogaeth y pwyllgor yw cynllunio 
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gweithgareddau, cadw trefn ar y gyllideb a’r aelodaeth a sicrhau bod y mudiad yn 
symud yn ei flaen. O fewn y pwyllgor gall aelodau penodol weithio ar brosiectau 
arbennig e.e. prosiectau newydd CTL neu eraill a ariannwyd, cynllunio’r gynhadledd 
nesaf a.y.b. gyda’r amcan canolog o godi rhagor o ymwybyddiaeth o hanes 
menywod yng Nghymru. 
 
Gellir gweld copïau o’r Adroddiad Blynyddol diwethaf a’r holl gyfrifon ar y wefan ar 
http://www.womensarchivewales.org/en/about 
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