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Gwir Gyfnod o Gyfnod: diogelu papurau a lleisiau menywod yng ngwleidyddiaeth Cymru 
 
Mae ein prosiect cyfredol, a ariennir gan Dreftadaeth y Loteri a’r Cynulliad Cenedlaethol, yn mynd o nerth i 
nerth. Mae tîm y prosiect: y gwneuthurwyr ffilm, Catrin Edwards a Heledd Wyn Hardy, a‘r Swyddog Prosiect, 

Kate Sullivan, wedi bod yn brysur yn cysylltu â chyn Aelodau 
Cynulliad a rhai cyfredol i drefnu cyfweliadau  hanes llafar a 
thrafod rhoi eu papurau ar adnau yn yr archifau priodol, ac er 
gwaethaf eu hamserlenni prysur a’r llu galwadau eraill ar eu 
hamser mae’r ymateb 
wedi bod yn hynod 
gadarnhaol a chalonogol. 
Yn wir, erbyn diwedd mis 
Mawrth bydd chwarter y 
60+ o ACau wedi eu 
cyfweld a bydd llawer 
ohonynt yn ymwybodol o 
bwysigrwydd diogelu eu 

papurau at y dyfodol.  
 Ymysg y rhai  sydd wedi 
eu cyfweld hyd yma mae  
Suzy Davies, AC 
Ceidwadol Canolbarth a 
De Orllewin Cymru; Jane 
Hutt, AC Llafur sydd wedi 
dal nifer o bortffolios er 1999; Kirsty Williams, AC 
Democratiaid Rhyddfrydol a’r Gweinidog Addysg a Leanne 
Wood, cyn-
Arweinydd Plaid 
Cymru; a’r cyn-
ACau Edwina Hart 

a Dr Chris Chapman. Mae gan bob un ohonynt hanesion am 
brofiadau diddorol dros ben a gobeithiwn y bydd detholiadau 
cryno o’r cyfweliadau ar gael ar ein gwefan yn fuan. 
 

Fodd bynnag, rydym angen eich help chi. Mae angen crynodebu 
pob cyfweliad. Gallech wneud y cyfraniad hwn ar eich cyfrifiadur 
cartref oherwydd gallwn anfon y ffilmiau atoch dros e-bost. 
Rydym yn cynnig cwrs am ddim ar baratoi crynodebau wedi eu 
digideiddio ar ddydd Iau, 23 Ebrill, am 10.00-15.00 yn Archifdy 
Morgannwg, Clos Parc Morgannwg, Caerdydd, CF11 8AW. Alison Lloyd Smith fydd yn darparu’r cwrs, fel 
rhan o brosiect ‘Datgloi ein Treftadaeth Sain’ y Llyfrgell Genedlaethol. Dim ond lle i ddeg o bobl sydd ar y 
cwrs felly archebwch eich lle yn fuan. 
 
Gyda’r cloc o’r top ar y chwith: Kirsty Williams, Democrat Rhyddfrydol; Lorraine Barrett, cyn-AC Llafur; 
Leanne Wood, Plaid Cymru a Suzy Davies, Ceidwadwyr Cymreig. (Ffotograffau: Heledd Wyn Hardy)   

  



 
Placiau Porffor i Angela Kwok ac Eunice Stallard 
Egnïol, cadarnhaol, gofalgar, llafar, penderfynol, cadarn, llawn dyfalbarhad, dygn ac unigryw. Dyna rai o’r 

ansoddeiriau a ddewiswyd gan siaradwyr wrth dalu teyrnged i Angela 
Kwok pan ddadorchuddiwyd Plac Porffor er cof amdani yng 
Nghaerdydd ar 24ain Ionawr, diwrnod dathlu’r Flwyddyn Newydd 
Tsieineaidd. Ganed Angela yn Hong Kong ganol y 1950au yr hynaf o 
saith chwaer a bu’n gofalu am ei chwiorydd tra bod ei mam yn gweithio 
yn y caeau. Yn un ar bymtheg oed symudodd i Gymru gan briodi dair 
blynedd yn ddiweddarach a sefydlu busnes bwyd parod Tsieineaidd 
ym Mhontcanna gyda’i gŵr. Fel mam ifanc daeth yn ymwybodol o 
unigrwydd a bywydau cyfyngedig menywod Tsieineaidd, llawer 
ohonynt heb fedru’r Saesneg,  a phenderfynodd weithredu. Daeth yn 
lladmerydd dros y gymuned Tsieineaidd a rhoddodd fynegiant i lais 
menywod yn arbennig. Gydag egni di-ben-draw sefydlodd Cymdeithas 

Menywod Tsieineaidd De Cymru, y Gymdeithas er Gwasanaethu’r Gymuned Tsieineaidd yng Nghaerdydd 
a sicrhaodd gladdfa Tsieineaidd ym mynwent Pantmawr. Bu’n rhaid iddi sefyll yn ddi-ildio pan fyddai 
hynafgwyr y gymdeithas yn ei gwrthwynebu ond symudai bob rhwystr; nid oedd methiant i fod. Yn 
ddiweddarach, gweithiodd yn wirfoddol i Heddlu De Cymru fel cyfieithydd a daeth yn aelod o’r Cyngor 
Cydraddoldeb Hiliol. Yn 2013 derbyniodd Wobr Cyflawniad Menywod Asiaidd Cymru (Gwobr Cyflawniad 
Menywod Lleiafrifoedd Ethnig Cymru bellach),  a thristwch mawr oedd ei marwolaeth yn drigain oed ymhen 
tair blynedd.  
Yn ogystal â’i gwaith cyhoeddus yn hyrwyddo prosiectau a chodi arian, cyffyrddodd Angela â bywydau llawer 
o unigolion a theuluoedd yn bersonol. Byddai’n rhoi cyngor a chefnogaeth i fenywod a oedd wedi’u hynysu’n 
ddiwylliannol drwy ddod â nhw ynghyd i gefnogi’i gilydd, mynd yn gwmni iddynt i apwyntiadau meddygol ac 
i’r ysbyty wrth iddynt eni eu plant, a chyfieithu a dehongli mewn sefyllfaoedd anodd. Roedd pawb a adnabu 
Angela’n sôn am ei phersonoliaeth fywiog a’i gwên hyfryd. Dyma’r Plac Porffor cyntaf i fenyw o gymunedau 
du neu leiafrifol ethnig Cymru a bydd y cof am Angela, a weithiodd dros gydraddoldeb gan roi llais i’r pethau 
hynny sy’n bwysig i fenywod, yn parhau i ysbrydoli holl fenywod Cymru i’r dyfodol.  
Eunice Stallard  
Ar y 6ed o Fawrth, derbyniodd ymgyrchydd penderfynol arall 
gydnabyddiaeth gyda dadorchuddio plac porffor iddi ar flaen Neuadd 
Les y Glowyr yn Ystradgynlais fel rhan o ddathliadau Diwrnod 
Rhyngwladol y Menywod. Roedd y sosialydd Eunice Stallard, 
Cymraes Gymraeg a fu’n cadw siop yn y dref am flynyddoedd, eisoes 
yn ei chwedegau pan benderfynodd yn 1981 bod yn rhaid iddi wneud 
rhywbeth pendant i weithredu yn erbyn bygythiad rhyfel niwclear wedi 
i’w hŵyr fynegi ei ofnau wrthi. Roedd yn aelod o’r Ymgyrch dros 
Ddiarfogi Niwclear (CND) ond ymunodd hefyd â’r mudiad Menywod 

dros Fywyd ar y Ddaear a daeth yn un o sylfaenwyr Gwersyll 
Heddwch Comin Greenham. Yn ystod yr areithiau yn y 
neuadd soniodd sawl siaradwr a fu’n rhan o’r ymdaith 
wreiddiol o Gaerdydd i Greenham gydag Eunice, gan 
gynnwys y trefnydd, Ann Petitt, am ei rôl ganolog yn arwain, 
cefnogi a lleddfu ofnau menywod iau a llai profiadol. Fel 
person dewr ac egwyddorol parhaodd Eunice i weithredu, ac 
roedd yn ei hwythdegau yn 2003 wrth brotestio yn erbyn y 
rhyfel yn Irac gyda’r grŵp ‘Grannies for Peace’. Gan ei bod 
wedi gwneud pob safiad dros heddwch ar ran dyfodol ei 
hwyrion a’u hwyresau, roedd yn addas iawn taw ei gorwyres, 

Megan Martin, oedd wedi enwebu Eunice. Wrth gloi’r areithiau, pwysleisiodd ei hwyres, Carys Stallard, 
bwysigrwydd ‘cadw’r fflam ynghyn’. Harddwyd y neuadd gan faneri lliwgar mudiad heddwch y 1980au, ac 
roedd casgliad o ffotograffau, dogfennau ac arteffactau  eraill yn cael eu harddangos.  
            Sian Rhiannon Williams 



Ymunwch â ni ar daith Gerdded Treftadaeth Menywod ar ddydd Sadwrn 13Mehefin mewn tref ger 
eich cartref chi!   
Mae Archif Menywod Cymru yn trefnu nifer o Deithiau Cerdded Treftadaeth Menywod ar gyfer aelodau a’r 
cyhoedd ar 13 Mehefin. Mae teithiau cerdded eisoes ar y gweill ym Mangor, Aberystwyth, Caerfyrddin, Y 
Fenni, Merthyr Tudful, Pontypridd, Caerdydd, Penarth, y Barri, Wrecsam ac Abertawe. 
 Bydd y teithiau tuag awr o hyd a byddant yn rhoi hanes rhyw 15-20 menyw sydd wedi cyfrannu at yr hanes 

a’r dreftadaeth leol. Gall 
aelodau na all, neu na fyn 
gerdded, ymuno â’r 
cerddwyr am de/coffi 
mewn caffi lleol ar derfyn y 

daith. Ymunwch â ni ar gyfer y cyfle hwn i rwydweithio. Os hoffech chi arwain taith cysylltwch â Catrin 
Stevens.catrinstevens@outlook.com <mailto:catrinstevens@outlook.com> NId yw’n rhy hwyr. 
Bydd manylion pellach am y teithiau ar ein Gwefan www.womensacrhivewales.org 
<http://www.womensacrhivewales.org> erbyn diwedd Ebrill. Byddwn yn cysylltu â chi trwy’r Gweplyfr ac e-
bost hefyd. Bydd y teithiau am ddim ond disgwylir i gerddwyr dalu am eu lluniaeth eu hunain. Bydd angen 
cofrestru a chyfyngir pob taith i rhwng 15 ac ugain o bobl. 
 
Menywod yng Nghymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf 

 Rydym yn dal i ychwanegu enwau a gwybodaeth newydd i’n 
gwefan www.menywodarhyfel.cymru Erbyn hyn mae gennym 
bron i 450 o enwau ar y wefan, yn cynnwys gwyddonwyr a mân 
droseddwyr a nofelwyr rhamantaidd, ac mae dwsinau yn rhagor 
eto i’w cynnwys - mae rhestr y VADs yn ddiddiwedd! 
Ddechrau Gorffennaf derbyniais e-bost oddi wrth Wayne Bywater 
o Barnsley - ei hobi yw tynnu lluniau o feddau rhyfel. Anfonodd 
gyfeiriadau ataf at feddau Maggie Evans a Margaret Evans 
Thomas ill dwy wedi eu claddu ym mynwent Pwllheli. Roeddem 
yn gwybod tipyn am Maggie eisoes, ond dim byd am Margaret. 
O’r wybodaeth ar y garreg fedd llwyddwyd i ddarganfod ei bod yn 
nyrs wedi ei hyfforddi yn Llundain, a fagwyd o naw mlwydd oed 
gan ei hewyrth a’i modryb, Mr a Mrs Summers, Sgwâr yr Orsaf, 
Pwllheli. Pan fu hi farw o’r ffliw Sbaenaidd yn Nhachwedd 1918 
talodd y Swyddfa Ryfel am ei hangladd. Mae plac coffa pres, sef 
‘ceiniog y dyn marw’ wedi’i fewnosod ar ei bedd, â’i henw arno. 
Roeddwn wedi gweld hyn o’r blaen, ond nid ar fedd menyw. Nid 
oedd fy ymdrech i (ar y chwith) i dynnu llun ohono yn ddigon da 
i’w atgynhyrchu. Diolch felly i Veronica Ruth am y llun hwn.              

                  Caroline Fairclough  

Allwn ni ddim gwarantu diwrnod mor braf â’r un a gafwyd ar daith gerdded 
Aberystwyth ar 17 Gorffennaf 2018 yn rhan o brosiect Canrif Gobaith. Na gwylan 
mor  sylwgar ‘chwaith. Llun: Tash Horton Photo and Film 



Dyddiad i’ch dyddiadur 1: Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020 

 

Cwestiwn cwis: sawl plac glas i goffáu menywod diddorol a phwysig sydd yng Ngheredigion?  
Ateb: Dim un (er bod plac llechen i gofio’r awdures, 
Moelona a bwriad i godi cerflun cyn hir i Granogwen, y 
golygydd a’r ymgyrchydd dros ddirwest).  
Dyma felly fydd testun sesiwn blynyddol Archif Menywod 
Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol - ym Mhabell y 
Cymdeithasau 2 ar brynhawn Gwener 7 Awst am 3.30. 
Bydd cyfle i ddysgu mwy am fenywod hynod flaenllaw 
sydd ddim wedi cael hanner digon o sylw hyd yma; yn eu 
plith: Cassie Davies, Mari James, Mari Ellis, Kate Davies 
a Sarah Maria Saunders. At hyn, byddwn yn dosbarthu 
taflen am gyfraniadau tua 15 menyw arall o bwys ac yn 
gofyn i’n cynulleidfa ychwanegu at y rhestr.  
Cedwch y dyddiad hwn yn rhydd yn eich dyddiaduron eisteddfodol – bydd y sesiwn yn agoriad llygad!  
 
Dyddiad i’ch Dyddiadur 2: Cynhadledd AMC/WAW  
 

Cynhelir ein 23ain Cynhadledd Flynyddol eleni ym Mhrifysgol 
Bangor ar ddydd Sadwrn 3 a dydd Sul 4 Hydref. Mae’r Alwad 
am Bapurau wedi ei dosbarthu: gwahoddir papurau gan 
haneswyr , archifyddion ac eraill boed broffesiynol neu amatur 
yn Gymraeg neu Saesneg ar unrhyw agwedd ar hanes 
menywod yng Nghymru i’w cynnwys yn rhaglen y gynhadledd. 
Croesewir papurau gan fyfyrwyr ac ymchwilwyr newydd yn 
arbennig. Gan fod AMC yn rhedeg y prosiect ‘Gwir Gofnodo 
Gyfnod: diogelu papurau a lleisiau menywod yng 
ngwleidyddiaeth Cymru’ eleni bydd croeso arbennig i bapurau 
am gyfraniad menywod i wleidyddiaeth leol/ genedlaethol. 
Eleni hefyd am yr eildro byddwn yn dyfarnu bwrsari o £200 er 
cof am Avril Rolph. Ceir manylion pellach am y rhain ar 
https://www.womensarchivewales.org/en/news.htm?id=141) 
 
 Jane Williams (Ysgafell) 

Yn Ebrill 2020 gwelir cyhoeddi astudiaeth Gwyneth Tyson Roberts o fywyd a 
gwaith Jane Williams (Ysgafell), 1806 - 1885. Rhychwantodd ei gyrfa yn 
awdures hanner can mlynedd a hynny mewn sawl genre, o ffuglen i lyfrau 
ffeithiol. Ysgrifennodd farddoniaeth, ‘hunangofiant’ Betsi Cadwaladr, 
dadansoddiad deifiol o Lyfrau Gleision drwg-enwog 1847 ar addysg yng 
Nghymru; hanesion Cymru ac ysgrifennu gan fenywod yn Saesneg. Dyma’r 
astudiaeth gyntaf lawn hyd  o fywyd a gwaith yr ysgrifenwraig bwysig hon; 
croesodd ac ail-groesodd ffiniau cenedlaethol, cymdeithasol, llenyddol, 
ieithyddol a diwylliannol, gan wneud cyfraniad pwysig i hanes ysgrifennu gan 
fenywod ac ysgrifennu Cymreig yn Saesneg. Yn 2015 derbyniodd Gwyneth radd 
Doethur gan Brifysgol Aberystwyth am y traethawd y seiliwyd y  gyfrol hon arno. 
Mae’r llyfr wedi ei ysgrifennu ar gyfer academyddion a’r cyhoedd yn gyffredinol. 
 

 
 

 

https://www.womensarchivewales.org/en/news.htm?id=141


Elizabeth Gwendoline Miles ( 1847 –1930): entrepreneur mewn crinolin  

 

Ganed Elizabeth Spencer mewn tafarn yn Nhrefforest ger Pontypridd, ar adeg pan oedd yr ardal honno yn 
un bwrlwm diwydiannol. Roedd entrepreneuriaid y maes glo yn suddo pyllau, sefydlu ffatrioedd, gosod 
rheilffyrdd, agor chwareli – ac yn codi tai, siopau a gwestai ar gyfer y miloedd oedd yn llifo i’r cymoedd i 
chwilio am waith. Priododd Elizabeth yn ifanc, ac aeth hi a’i gŵr, groser o’r enw Shadrach Miles, i gadw siop 
ger yr eglwys yn Ystradyfodwg.  
Yna ddaeth trasiedi i dorri ar draws eu bywyd. Bu farw Shadrach Miles ym 1871, yn 29 mlwydd oed, gan 

adael Elizabeth yn weddw ifanc gyda dau blentyn bach yn 
ei gofal. Roedd William, y mab hynaf, yn flwydd oed, a’i 
frawd Francis yn ddeufis.  Dyma sefyllfa sy’n gyfarwydd i ni 
o nofelau’r cyfnod, ac un fyddai wedi llorio llawer, yn 
enwedig yn yr oes honno. Ond ymddengys nag oedd 
Elizabeth wedi troi at eraill am gymorth a cynhaliaeth na 
chwilio am loches gyda’i theulu na phriodi eto. Roedd 
ysbryd annibynnol ac egnïol ynddi. Erbyn 1881 dengys y 
cyfrifiad ei bod wedi ei thrwyddedu i gadw tafarn, a bellach 
yn rhedeg y Bridgend Inn yn Ystradyfodwg, gyda chymorth 
dwy ferch ifanc. Deng mlynedd yn ddiweddarach, hi oedd 
pia’r New Inn ym Mhontypridd, ac roedd ganddi 20 o 
weithwyr i’w chynorthwyo.  Y New Inn oedd prif westy 
Pontypridd yn y dyddiau hynny, ac am flynyddoedd wedyn. 
Dyma beth yw gwneud cynnydd yn y byd. Erbyn hyn roedd 
Elizabeth Miles wedi prydlesu neu brynu nifer o westai 
eraill, gan gynnwys yr Angel yng Nghaerdydd ar un adeg. 
Ond nid dyma ddiwedd hanes y fenyw ryfeddol hon. Ym 
1897 brynodd westy yn Llandrindod,  tref y ffynhonnau 
iachusol oedd yn brysur ennill enw  fel cyrchfan ymwelwyr. 
Roedd y Bridge Hotel yn westy parchus, gydag enw da a 

40 o ystafelloedd cysgu. Dros y blynyddoedd nesaf, ehangodd Elisabeth Miles y gwesty’n sylweddol. Erbyn 
1923 roedd lle i 200 o ymwelwyr dan ei do, a hwn oedd y gwesty mwyaf yng Nghymru yr adeg honno. 
Ond nid y Bridge Hotel ydoedd bellach. Ym 1911 newidiodd Mrs Miles yr enw i’r “Metropole”, a dyma’r enw 
hyd heddiw ar yr gwesty mawr yng nghanol tref Llandrindod sy’n dal yn gyrchfan ymwelwyr - a chynadleddwyr 
- o bob cwr o Gymru. Roedd Mrs Miles wedi penderfynu newid  enw’r gwesty wedi iddi brynu llwyth o offer a 
charpedi mewn ocsiwn gwesty – pob un eitem â’r llythyren “M” yn amlwg arno. Erbyn hynny roedd ei meibion, 
babanod amddifad 1871, yn ddynion canol oed, ac yn gweithio yn y busnes. Nid oeddynt yn gwybod am ei 
chynlluniau nes iddi ddychwelyd o’r ocsiwn. Ymddengys mai hi, nid nhw, oedd yn gwneud y penderfyniadau 
terfynol.  
Nid rhedeg y Metropole yn unig yr oedd Mrs Miles erbyn hynny, wrth gwrs. Bu’n buddsoddi mewn nifer o 
westai, gan gyflogi eraill i’w rhedeg drosti, ac mewn tai, tir a chwareli. Roedd  menyw o’i gallu, ei gweledigaeth 
a’i hegni yn gweld cyfleoedd ac achub arnynt. Mor gynnar â 1910, gwnaeth gais cynllunio i godi rhes o 
fodurdai ger y Metropole, fel bod lle gan ei gwesteion i gadw’r ceir modur oedd newydd ymddangos ar 
strydoedd y dre.. 
Er y byddai Mrs Miles yn ymweld â Llandrindod yn gyson, yn enwedig pan fyddai gwaith adeiladu yn cael ei 
wneud, ni wnaeth ei chartref yno. Roedd gwreiddiau dwfn ganddi yn nhir bro ei mebyd. Ond roedd y 
Metropole yn agos at ei chalon, mae’n debyg. Ym 1928, tua diwedd ei hoes hir, pan benderfynodd  werthu 
llawer o’i heiddo, cadwodd y Metropole. Trosglwyddodd berchnogaeth y gwesty i gwmni bychan – hi ei hun, 
ei mab Francis, a’i merch-yng-nghyfraith, Gwendoline Ann, gweddw ei mab William. Eu disgynyddion sy’n 
dal i redeg y gwesty heddiw – ac sydd wedi rhoi caniatâd caredig i ddefnyddio’r llun hardd hwn o Elizabeth 
Miles, sydd i’w weld o hyd yng nghyntedd y Metropole. Bu farw Mrs Miles ym mhentref ei genedigaeth, 
Trefforest, Rhagfyr 1930 ac mae wedi ei chladdu yno ym mynwent eglwys Glyntaf. Hedd i’w llwch: mae ei 
hanes yn dal i’n herio heddiw.  

      
Elin Jones 



 
Trysorydd Newydd i Archif Menywod Cymru 
 

Yng Nghylchlythyr Rhagfyr roedd apêl am rywun i ymgymryd â swydd Trysorydd 
gan fod Gail Allen, sydd wedi gwneud gwaith gwych ers blynyddoedd cynnar yr 
Archif yn bwriadu ymddeol. Rydym wrth ein bodd fod Jane Davidson wedi cytuno 
i ymgymryd â’r gwaith hwn, sydd wedi cynyddu’n fawr ers i Gail ddechrau arni. 
Bu’n rhaid i Gail ymdopi â chyllidebau cynyddol gymhleth grantiau Cronfa 
Dreftadaeth y Loteri ac mae wedi gwneud hynny yn effeithiol tu hwnt a thrwy 
ddyfalbarhad. Diolch o galon i Gail a Jane.   
 
Y Cylchlythyr hwn 

 

 Efallai y bydd darllenwyr sylwgar yn sylwi bod y rhifyn yma o gylchlythyr AMC/WAW 33% yn hirach na 
rhifynnau blaenorol. Mae gofod wedi bod yn brin ers peth amser, a bu’n rhaid gohirio defnyddio ambell erthygl 

fer am gyhyd nes eu bod wedi colli eu blas. Mae’n golygu hefyd fod 
modd argraffu ambell lun o’r gorffennol o’r diwedd. Dylai’r un ar y 
chwith fod wedi ymddangos flwyddyn yn ôI. Tynnwyd ef adeg 
dadorchuddio’r plac porffor i Ursula Masson. Ynddo gwelid mab 
Ursula, John a bod ochr iddo chwaer a nith Ursula, y ddwy yn Helen 
Molyneux. Diolch i Angela Brunt. 
 
Darlith Goffa Ursula Masson 
 
Cynhaliwyd y ddarlith eleni ar nos Wener 6 Mawrth a diolch unwaith 
eto i’r Athro Diana Wallace a’i chydweithwyr ym Mhrifysgol De Cymru 
am drefnu’r digwyddiad a diolch i AMC am ei noddi. Yr Athro Laura 
McAllister o adran Polisi Cyhoeddus a Llywodraethiant Cymru ym 
Mhrifysgol Caerdydd [de] 
oedd yn traddodi a’i 
thestun oedd  ‘Ydyn ni 
yna eto? Rhith 
cydraddoldeb rhywiol 
yng ngwleidyddiaeth 
Cymru’ - pwnc hynod 

berthnasol i’r Archif eleni o gofio ein prosiect diweddaraf ‘Gwir 
Gofnod o Gyfnod’. Roedd y ddarlith yn archwilio cynrychiolaeth 
menywod yn y Cynulliad Cenedlaethol ers Datganoli, gan nodi’r 
cynnydd a welwyd trwy weithredu cadarnhaol y Blaid Lafur a 
Phlaid Cymru yn bennaf. Fodd bynnag byrdwn ei neges oedd 
mai cynnydd bregus a welwyd - ei bod yn bosibl na chynhelir y 
cynnydd oni welir gweithredu cadarnhaol gan bob plaid ac, er 
bod pethau wedi gwella yn San Steffan nid ydynt eto wedi esgor 
ar gydraddoldeb rhywiol llawn a bod y sefyllfa ar lefel 
llywodraeth leol yn dal yn enbyd. Roedd y ddarlith yn rhybudd 
amserol i ni beidio â llaesu ac i barhau i ymgyrchu dros y nod 
hwn. 
Yn dilyn y ddarlith agorodd Jane Hutt AC arddangosfa deithiol ‘Forty Voices, Forty Years’.                      
                            
Golygwyd y rhifyn yma o Gylchlythyr AMC/WAW gan Caroline Fairclough ac fe’i cyfieithwyd gan Catrin Stevens, Elin 
Jones a Siân Rhiannon Williams. Dyddiad cyflwyno deunydd ar gyfer rhifyn Mehefin yw Dydd Gwener 29 Mai. Gellir 
anfon cyfraniadau yn uniongyrchol ataf i, caroline_fairclough@yahoo.co.uk neu trwy dudalen Cysylltwch â ni ar y wefan 
https://www.womensarchivewales.org/en/contact-us 
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