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Gwir Gofnod o Gyfnod: diogelu cofnodion a lleisiau menywod yng ngwleidyddiaeth Cymru 
Mae 2019-20 yn garreg filltir arwyddocaol yn hanes Cynulliad Cenedlaethol Cymru, wrth iddo ddathlu 20 mlynedd 
ers ei sefydlu yn 1999. O’r dechrau cafwyd cyfran uwch o fenywod ymysg aelodau’r Cynulliad o’i gymharu â  
Chynulliadau a Seneddau deddfwriaethol cyffelyb eraill ym Mhrydain ac yn rhyngwladol. Yn dilyn yr etholiadau i’r 
Cynulliad yn 2003 dyma’r ddeddfwrfa gyntaf yn y byd i gael cydbwysedd o 50:50 o fenywod a dynion. 
Mae Gwir Gofnod o Gyfnod yn brosiect ar y cyd rhwng yr Archif a’r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yn casglu 
profiadau dros 60 Aelod Cynulliad (AC) benywaidd sydd wedi gwasanaethu Cymru yn y sefydliad ers 1999. O’r 62 
menyw hyn mae 19 wedi ymddeol, 12 wedi colli eu seddau, dwy wedi ymddiswyddo ac mae un wedi marw; mae 
28 yn gwasanaethu ar hyn o bryd. Mae’n rhaid bod cyfoeth o dystiolaeth wreiddiol wedi ymgasglu yng nghofnodion 
ac atgofion y menywod hynny a fu’n chwarae rhan mor greiddiol yn negawdau cyntaf datganoli. 
Hyd yn hyn, ychydig iawn o wleidyddion benywaidd Cymru sydd wedi rhoi eu casgliadau materol o ddogfennau, 
ffotograffau a phapurau i’w diogelu ar gyfer y dyfodol yn yr archifau perthnasol. Nod y prosiect, yw y bydd llawer 
mwy o gofnodion yn cael eu diogelu, gyda chefnogaeth y prosiect. At hyn bydd cyfweliadau hanes llafar gyda’r holl 
ACau hyn i ddarganfod mwy am eu cefndiroedd, sut y daethant i ymwneud â gwleidyddiaeth, pa anawsterau a 
gawsant a’u diddordebau arbennig.  
 Dywed Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru “Mae’n hanfodol fod cyfraniad menywod i 
wleidyddiaeth Cymru yn cael ei ddiogelu fel y gallwn ni - ddynion, menywod, hen ac ifanc - ddysgu o’u profiadau. 
Ugain mlynedd ers sefydlu’r Cynulliad, mae gan ein Senedd enw da iawn am gefnogi menywod ac rydym yn hynod 

falch mai ni oedd y 
ddeddfwrfa gyntaf i 
sicrhau cydbwysedd o 
50:50 o ran rhyw yn 
2003. Gobeithio y 
caiff cenedlaethau’r 
dyfodol eu hysbrydoli i 
ymwneud â 
gwleidyddiaeth, ar sail 
cyfoeth yr archif hon.’    
Grantiau hael gan 
Gynulliad Cymru a 
Chronfa Dreftadaeth y 
Loteri a wnaeth y 
prosiect hwn yn 
bosibl. Bydd Swyddog 
Prosiect ac aelodau o 

dîm cyfweld a chofnodi yn cael eu penodi’r mis hwn. Bydd digon o gyfleoedd i Wirfoddolwyr gynorthwyo’r prosiect 
hefyd. Caiff Gwir Gofnod o Gyfnod / Setting the Record Straight ei lansio ddiwedd Medi fel rhan o ddathliadau 20 
mlynedd y Cynulliad Cenedlaethol.  
 

Cynhadledd 2019 5ed a 6ed Hydref yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd  
 

Cofiwch archebu lle yn y Gynhadledd! 
Unwaith eto mae gennym gymaint o siaradwyr ardderchog rydym yn rhedeg sesiynau paralel, rhai 
gyda chyfieithu ar y pryd. Ewch i  
https://www.womensarchivewales.org/en/news.htm?id=108 

ACau benywaidd 2003. Diolch yn fawr i Chris Chapman a Jane Hutt  

https://www.womensarchivewales.org/en/news.htm?id=108


Anrhydeddu Catrin Stevens am ei Gwasanaeth i’r Iaith Gymraeg, Diwylliant a Threftadaeth Cymru 

Llongyfarchiadau mawr i Gadeirydd AMC/WAW, Catrin Stevens. Derbyniodd 
gymrodoriaeth er anrhydedd gan Brifysgol Bangor, ei hen brifysgol, ym mis 
Gorffennaf. Derbyniodd ef ‘am ei chyfraniad i Gymru trwy ei chyhoeddiadau, ei 
gweithgarwch a’i hymroddiad i iaith a diwylliant Cymru’. Dechreuodd ei gyrfa yn 
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, ac aeth yn ei blaen i fod yn Bennaeth 
Hanes a Hanes Cymru yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Mae wedi bod yn 
ymwneud â nifer o sefydliadau cenedlaethol yng Nghymru, yn Llywydd Merched 
y Wawr a Chadeirydd Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig.   
Mae Catrin wedi bod yn aelod o AMC ers 1998 ac mae wedi gweithio ar holl 
brosiectau’r Archif. Hi oedd rheolwr y prosiect llwyddiannus iawn Lleisiau o Lawr 
y Ffatri ac ysgrifennodd lyfr yn seiliedig arno (ynghyd â llawer o lyfrau eraill i 
oedolion a phlant yn Gymraeg a Saesneg). 
Yn y llun hefyd mae Shân Robinson, Llyfrgellydd Casgliadau Arbennig Llyfrgell 

Prifysgol Bangor, ac aelod o bwyllgor AMC ers 2011.  
 

Archifau: rhai casgliadau diweddar a roddwyd ar adnau, ac un llawer cynt.  

Rhoddwyd dau gasgliad mawr ar adnau yn ddiweddar. Yn y cyntaf mae nifer o luniau, llythyron, cardiau post, tri 
phlât coffa a chart achau sy’n cofnodi bywydau dwy chwaer, Thirza a Hilda Swindell o Landeilo, a’u teulu. Erbyn 
hyn mae’r rhain yn Archifdy Sir Gaerfyrddin; caiff y platiau eu trosglwyddo i Amgueddfa Caerfyrddin. Mae’n gasgliad 
rhyfeddol. Mae rhai o’r lluniau yn dyddio o tua 1900 neu cynt, ac yn y llythyrau a’r cardiau post ceir hanes teuluol.  
Mae albymau yn cofnodi teithiau’r chwiorydd a dogfennau yn nodi eu gyrfaoedd. Nyrs a hyfforddodd ac a weithiodd 
am gyfnod yn Llundain oedd Thirza. At hyn roedd yn arddwraig frwd a sefydlodd Glwb Garddio Llandeilo, sy’n dal i 
fodoli. Cyflwynwyd dau o’r platiau iddi gan y Clwb.   

Yr ail yw cofnodion Cymdeithas Menywod Prifysgol Abertawe a gasglwyd ynghyd ac a drefnwyd gan ddwy o 
aelodau’r pwyllgor. Erbyn hyn mae’r rhain wedi cael eu derbyn gan Archifau Richard Burton ym Mhrifysgol 
Abertawe. Mae gweithgareddau’r Gymdeithas wedi amrywio dros y blynyddoedd. Cafwyd Grŵp Mam a Phlentyn, 
cynllun benthyg crudau a phramiau, partïon i groesawu myfyrwyr tramor a’u teuluoedd, teithiau i’r opera yng 
Nghraig-y-nos ac i’r theatr yn Stratford on Avon, partïon Nadolig ac ambell ddawns, a rhaglen barhaus o 
ddarlithoedd gyda’r nos ac amser cinio. Mae’r grŵp yn dal i ffynnu a gobeithir ychwanegu papurau at ei archif yn y 
dyfodol. 
Rydym wedi hwyluso rhoi papurau o ganghennau Merched y Wawr a grwpiau eraill ar adnau, ac rydym wedi rhoi 
rhai eitemau print i Lyfrgell y Glowyr. Mae ein harchif weinyddol ni yn Archifau Morgannwg ac mae’n cynnwys 
cofnodion pwyllgorau AMC/WAW, Adroddiadau blynyddol a phapurau ynglŷn â’r mudiad, yn ogystal â phrosiectau 
ymchwil, cynadleddau blynyddol, darlithoedd a digwyddiadau arbennig, ers ein sefydlu yn 1998. Efallai y bydd 
myfyriwr Doethuriaeth yn ystyried y rhain yn ffynonellau gwerthfawr ar gyfer ei (h)ymchwil yn y dyfodol.  

 

Jenny Sabine, (gyda diolch i Wendy Powell-Jones a Collette Robinson). 

 

 Trydydd Plac Porffor i’w ddadorchuddio yn ystod seremoni Diwrnod 
Rhyngwladol y Ferch 

Gwelir dadorchuddio’r trydydd ‘Plac Porffor’ i nodi llwyddiannau menywod rhyfeddol yng 
Nghymru ar Hydref 11, Diwrnod Rhyngwladol y Ferch. Bydd y plac yn anrhydeddu AS 
benywaidd cyntaf Cymru, Megan Lloyd George, ac fe’i rhoddir ar gartref ei theulu yng 
Nghricieth, Penrhyn Llŷn. 

Daeth Megan Lloyd George yn AS benywaidd cyntaf mewn etholaeth yng Nghymru, yn 
Sir Fôn o 1929 tan 1951 ac yn ddiweddarach yn Sir Gaerfyrddin rhwng 1957 a 1966. 
Gydol y cyfnod hwn bu’n codi ei llais dros fenywod. Roedd yn angerddol am dai gwledig 

ac effaith tai gwael ar fenywod Ynys Môn. Ymgyrchodd o blaid tâl cyfartal a mynnodd fod y Llywodraeth yn rhoi rôl 
fwy cyfrifol i fenywod yn yr ymdrech ryfel. Yr oedd yn aelod o Orsedd y Beirdd yn yr Eisteddfod Genedlaethol (1935) 
hefyd ac yn Llywydd yr Ymgyrch dros Senedd i Gymru ddechrau’r 1950au. 
Gwahoddir aelodau o’r cyhoedd i ddadorchuddio’r Plac Porffor am 2 o’r gloch ar ddydd Gwener 11eg Hydref yng 
Nghartref Nyrsio  Bryn Awelon yng Nghricieth, ac yna i ddathliad yn Neuadd Goffa 

Cricieth,  https://chwaraeteg.com/projects/purple-plaques/. 
 

https://chwaraeteg.com/projects/purple-plaques/


2019 - dathlu canmlwyddiant arall?  

Bu dathlu mawr yn 2018, wrth i ni gofio Deddf Cynrychioli’r Bobl a ddaeth yn gyfraith wlad ym 1918, y ddeddf a 
roddodd y bleidlais mewn etholiadau seneddol i fenywod dros eu deg-ar-hugain. Yn yr un flwyddyn cawson ni’r hawl 
i sefyll i gael ein hethol i’r Senedd hefyd. Eleni mae’n ganrif ers pasio deddf arall, fu hefyd yn gam tuag at 
gydraddoldeb, ond tybed faint o ddathlu a fydd?  
Ym 1919 ddaeth y ddeddf Dileu Gwahaniaethu ar sail Rhyw (Sex Disqualification (Removal) Act) yn gyfraith gwlad. 
Roedd yn glir ei geiriad a phellgyrhaeddol ei hawdurdod. Dywed Adran 1 y ddeddf fod pob swydd gyhoeddus, pob 
proffesiwn a phob galwedigaeth yn agored i bawb, heb unrhyw rwystr ar sail rhyw neu statws priodasol. Mae Adran 
3 yr un mor glir am brifysgolion: o hyn ymlaen, does dim byd i’w rhwystro rhag derbyn menywod a rhoi graddau 
llawn iddyn nhw. 
Ond er mor glir a chryno yw geiriad y ddeddf ei hun ychwanegwyd cymalau ati yn ystod y broses o’i thrafod yn y 
senedd, cymalau sy’n adlewyrchu’r hen ragfarnau oesol am fenywod. Gwanhaodd y cymalau hyn rym y ddeddf, a’i 
gwneud yn bosibl i gyflogwyr ei hanwybyddu. Cawsant gefnogaeth y llysoedd barn yn hynny.  
Ar y cychwyn, heriwyd agwedd y cyflogwyr tuag at y ddeddf newydd- a daeth yr her gyntaf o Gymru. Yn achos Price 
v Rhondda Urban District Council ym 1923, cwynodd 58 o athrawesau o’r Rhondda fod y cyngor wedi eu diswyddo 
am eu bod yn briod. Collon nhw’r dydd. Penderfyniad y barnwr, Mr Ustus Eve, oedd y byddai derbyn eu cais yn 
‘pressing public policy to intolerable lengths’ a byddai gwahardd hysbysebu swyddi i ddynion yn unig yn ‘absurdity’. 
Gwrthododd ganiatáu unrhyw drafodaeth ar Ddeddf 1919 wrth ystyried yr achos. 
Ym 1926, aeth achos tebyg (Short v Poole Corporation) mor bell â’r Llys Apêl, ond yr un oedd agwedd a 
phenderfyniad y barnwyr yno. Gwrthodwyd yr apêl, a hynny heb unrhyw gyfeiriad o gwbl at Ddeddf 1919. Er bod y 
ddeddf mewn grym, roedd rhagfarn yn gryfach na deddfwriaeth. 
 Er gwaethaf y rhagfarn, ac agwedd y barnwyr, roedd rhai menywod yn barod i’w herio, a hynny trwy’r gyfraith hefyd 
- ond wrth geisio cymhwyso’n gyfreithwyr. Cymraes oedd ymhlith y gyntaf i wneud hynny hefyd. Ar ôl gyrfa ddisglair 
yn astudio’r gyfraith ym Mhrifysgol Rhydychen, aeth Gwyneth Bebb â Chymdeithas y Gyfraith i’r llys mor gynnar â 
1913, mewn ymgais i sefyll yr arholiadau agoriadol i hyfforddi yn gyfreithiwr. Cafodd ei gwrthod am nad oedd yn 
‘berson’ yng ngolwg y gyfraith. Roedd y gefnogaeth a dderbyniodd yn un o’r 
ffactorau a arweiniodd at basio Deddf 1919, ac yn Ionawr 1920 fe gafodd ei 
derbyn i astudio i fod yn fargyfreithwreg. Bu farw ym 1921, cyn gorffen ei 
hastudiaethau. 
Eithriadau disglair oedd Gwyneth Bebb a’i thebyg. Bu’n rhaid i’r mwyafrif ohonom 
aros hanner canrif cyn gweld pasio deddfau tebyg eu bwriad i ddeddf ofer 1919. 
Petai honno wedi cael ei gweithredu, ni fuasai angen Deddf Cyflogau Cyfartal 
(Equal Pay Act) 1970 na Deddf Gwahardd Gwahaniaethu ar sail Rhyw (Sex 
Discrimination Act) 1975, heb sôn am y deddfau eraill a basiwyd ers hynny.  
Ac er bod y deddfau hyn – a rhai eraill hefyd – yn bodoli, mae’r ystadegau’n 
dangos bod dynion yn dal i dderbyn mwy o gyflog na menywod, bod prinder menywod mewn swyddi o gyfrifoldeb, 
a bod mwy o ddynion na menywod mewn bywyd cyhoeddus.  
Go brin y byddai neb am ddathlu deddf sydd wedi profi mor aneffeithiol dros ganrif gyfan. Ond gallwn - a dylwn - 
ddathlu pob ymdrech i ennill hawliau cyfartal yn wyneb rhagfarn a gwrthwynebiad.   Elin Jones 
 

Archif Menywod Cymru yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 

 

Daeth cynulleidfa ardderchog i sesiwn yr Archif yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar Awst 9fed.  Wil Aaron, y 
cynhyrchydd teledu, oedd yn traethu ar fywyd a gyrfa liwgar Martha Hughes Cannon (1857-1932) o Landudno. 
Soniodd bod ei theulu yn Formoniaid ac iddynt ymfudodd i Ddinas y Llyn Halen yn America. Penderfynodd Martha 
gymhwyso’n feddyg a fu’n hyrwyddo iechyd cyhoeddus, ond tarfwyd ar ei gyrfa gan ei Mormoniaeth a’i chariad at 
Arthur M Cannon, Mormon, y daeth yn bedwaredd wraig iddo, mewn cyfnod pan oedd gwrthwynebiad chwyrn i 
amlwreiciaeth yn UDA.  
Bu’n ymgyrchu hefyd dros hawl menywod i bleidleisio ac etholwyd hi yn seneddwraig talaith Utah yn 1896 – y fenyw 
gyntaf i’w hethol yn seneddwraig yn hanes UDA. Cafodd ei henw ei gynnig ar gyfer Senedd Washington hefyd.  
Yna, bu Betty Williams, cyn-Aelod Seneddol benywaidd cyntaf Conwy a Llywydd ymgyrch ‘Carreg Martha’ yn sôn 
am yr ymgais i godi cofeb i Martha yn Llandudno. Yn ystod haf 2020 bydd cerflun ohoni’n cael ei ddadorchuddio yn 
Neuadd y Cerfluniau, Washington, a gobeithir codi cronfa i ddadorchuddio Carreg Martha yn Llandudno ar yr un 
pryd.  Diolch i Wil a Betty am sesiwn wirioneddol ddiddorol.  Catrin Stevens 

Gwyneth 

Bebb 



tic toc – rhagor o Leisiau o Lawr y Ffatri  
 

Yr hydref hwn, bydd Parama 2, cwmni theatr newydd cyffrous yn teithio 
Tic Toc – sioe gerdd gabaret fechan. Mae’r sioe yn seiliedig ar 
gyfweliadau gyda menywod ffatri o brosiect llwyddiannus Cronfa 
Dreftadaeth y Loteri Lleisiau o Lawr y Ffatri | Voices from the Factory 
Floor - Archif Menywod Cymru | Women’s Archive Wales. Roedd hoffter 
y menywod ffatri o gerddoriaeth a dawnsio yn benthyg ei hun yn wych i 
sioe gerdd, tra bod eu cyfweliadau dengar – storïau am eu gwaith, eu 
bywydau personol a chymdeithasol – wedi ysbrydoli sioe ddeinamig 
llawn hwyl a chaneuon atgofus a chofiadwy.  
At hyn mae’r sioe yn cynnig prif rannau da i’n hactoresau hŷn, sy’n cael 
eu diraddio i chwarae mân rolau - yn hen fenywod â dementia neu’n fam-
gu neu hen fodryb ddienw yn fynych - ar ôl iddynt gyrraedd oedran 
arbennig! Mae Tic Toc yn gosod menywod hŷn yng nghanol y llwyfan, 
yn brif gymeriadau gyda chast menywod yn unig o’n hactorion mwyaf 
adnabyddus a phoblogaidd. 
Mae Tic Toc wedi ei gosod yn nhirlun ôl-ddiwydiannol clwb gweithwyr 
lleol ac mewn parti aduniad grŵp o ffrindiau a gydweithiai mewn ffatri. 
Caiff y sioe ei llwyfannu mewn arddull gabaret lle gall y gynulleidfa 

ymlacio, eistedd wrth fwrdd a chael diod gyda theulu a ffrindiau gan fwynhau’r ddrama, y dawnsio a’r gerddoriaeth 
fyw. Mae’n sioe am waith a bywydau cymdeithasol, cymunedau lleol a theuluoedd menywod y ffatri - yn famau, 
modrybedd a mam-guod - arwresau chwedegau a saithdegau’r ganrif ddiwethaf, na chafodd sylw, gyda phawb yn 
mwynhau’r tonau poblogaidd - cerddoriaeth eu hieuenctid. Bydd y sioe hon yn ymdrechu i apelio at y bobl gyffredin 
sy’n mwynhau noson allan mewn clwb neu yn eu tafarn leol. Does dim dwywaith y bydd yn apelio at ein holl aelodau! 
Bydd Tic Toc yn agor yn Chapter Caerdydd (029 2030 4400) o Hydref 30 tan Dachwedd 2 ac yna’n bydd taith fer 
o gwmpas de Cymru: Theatr y Ffwrnes, Llanelli, Tachwedd 4 am 7.30, Stage Door, Grand Pavilion, Porthcawl 
Tachwedd 5 am 2.30, Clwb Rygbi Treorci Tachwedd 6 am 7.30; Clwb y Bont, Pontypridd, Tachwedd 7 am 8.00 a 
Neuadd Lês, Ystradgynlais Welfare Hall, Tachwedd 8 am 7.30.  
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Catrin ar parama2@yahoo.co.uk os gwelwch yn dda.   
 
Newyddion am lyfrau: Cyhoeddiadau gan aelodau AMC 

 

Bu bron i ganol tref Abertawe 
gael ei ddinistrio gan fomio’r 
rhyfel yn ystod nosau 19eg -21ain 
Chwefror, 1941. Mae llyfr 
newydd Dinah Evans yn disgrifio 
ymdrech y dref i adfer ei balchder 
dinesig, trwy ddefnyddio 
ffynonellau yn Archifdy Gorllewin 
Morgannwg 
Archifdy Gorllewin Morgannwg £20 

Cyhoeddwyd llyfr arloesol Jen 
Wilson: Wales, Emancipation and 
Jazz yn Ebrill eleni. Ysgrifennwyd 
ef o berspectif hanesydd a 
cherddor ffeminyddol wen 
Gymreig ac mae’n cynnwys 
cyfoeth o ddefnydd newydd. 
 
Gwasg Prifysgol Cymru £24.99 
 

 

Dyma ffrwyth prosiect hanes llafar 

enfawr a wnaethpwyd yn 2000-

2002. Recordiwyd c.750 aelod o 

Ferched y Wawr am eu bywydau 

rhwng 1920-60. Bellach mae 

Catrin Stevens wedi llunio naratif 

cydlynol o’r dystiolaeth gyfoethog 

hon. Gwasg y Lolfa £9 99 

 

Mae llyfr poblogaidd Angela John 
am Gymraësau a heriodd y drefn 
ar gael yn awr mewn argraffiad 
clawr papur. Sonnir am Frances 
Hoggan, Margaret Wynne 
Nevison, Edith Picton Turbeville, 
Myvanwy ac Olwen Rhŷs, 
Arglwyddes Rhondda a Menna 
Gallie.  Parthian Press £11.99 

 

Archif Menywod Cymru / Women’s Archive of Wales, Archifau Richard Burton, Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2  8PP 
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