
Mosaig Hanes Menywod 
Casnewydd

St Pauls Walk

Commercial Street, Casnewydd 



Mosaig 1
Codi
Wedi’i ddylunio a’i 

greu gyda chymorth 

Tenantiaid Cynllun 

Gofal Ychwanegol 
Linc Cymru, Go Girls



Roedd Mary Brewer yn flaenllaw
iawn fel trefnydd Siartwyr yng
Nghasnewydd, ar ôl i Henry
Vincent a’i brawd, William
Edwards gael eu carcharu. Bu’n
casglu tanysgrifiadau Cyfrinfeydd
ac yn gwerthu papurau newydd
Siartwyr. Mewn lleoedd eraill,
roedd lletywragedd hefyd yn cael
eu cefnogi. Trefnodd Joan
Williams, gwraig Zephaniah
Williams, Gyfrinfa Menywod
Blaina’r Siartwyr oedd yn cwrdd
yn ei thafarndy, y Royal Oak.
(http://chartist.cynefin.wales/fema
le_patriot)

Mary Brewer a Joan Williams



Llofnododd dros fil o fenywod Sir Fynwy’r Ddeiseb Genedlaethol i’r
Senedd yn 1839. Wedi’u cyfrif ar wahân, roedd menywod yn
cynrychioli un ym mhob pum llofnod, er na fyddai’r siarter yn rhoi’r
bleidlais iddyn nhw. Gydag ymyrraeth menywod, datblygodd
Siartaeth yn ne Cymru yn ymgyrch teuluol ac roedd llawer o’r
cyfarfodydd Siartaeth mawr yn ystod haf 1839 yn ddigwyddiadau i’r
teulu gydag awyrgylch carnifal. Roedd rhai pobl ag awdurdod yn
gweld bai ar fenywod am weithgareddau Siartaeth, gan feddwl eu
bod nhw wedi annog y dynion.





Mosaig 2  
Pleidlais
Wedi’i ddylunio a’i 

greu gyda chymorth 

Sefydliad y 

Merched, ac 

aelodau 

Coffee’n’Laughs a 

Ffrind i Mi



Swffragetiaid

Ymgyrchodd y swffragetiaid yn ddi-baid dros y bleidlais i 

ferched ond yn gwrthod torri’r gyfraith. Mabel Vivian oedd 

Cadeirydd Cangen Casnewydd Cymdeithasau Undeb 

Genedlaethol y Bleidlais i Ferched.



Swffragetiaid

Gwnaeth aelodau Undeb Cymdeithasol a Gwleidyddol y 

Merched ymgyrchu’n frwd hefyd, sy’n cael eu galw’n 

swffragetiaid, ymgyrchu’n frwd hefyd ond roeddent yn 

barod i dorri’r gyfraith a chael dweud eu dweud. Roedd yr 

Arglwyddes Rhondda o Gasnewydd hefyd yn swffragét, yn 

fenyw fusnes ryngwladol ac yn olygydd, ac ymgyrchodd 

dros gydraddoldeb gydol ei hoes. 





Mosaig 3 
Gweithlu
Wedi’i ddylunio a’i

greu gyda chymorth

disgyblion blwyddyn

6 Ysgol Gynradd

Pillgwenlli



Ruby Loftus screwing a breech ring 

Mae Ruby Loftus Screwing a Breech Ring yn baentiad o 1943, a 

gafodd ei baentio yn Ffatri Ordnans Brenhinol, Casnewydd, gan 

yr arlunydd Prydeinig Laura Knight. Mae’r darlun yn cyfleu 

menyw ifanc, Ruby Loftus (1921–2004), yn gweithio mewn turn 

diwydiannol yn rhan o ymdrechion Prydain yn yr Ail Ryfel Byd. 



Roedd Ruby’n weithiwr ffatri anhygoel wnaeth feistroli 

sgiliau peirianneg cymhleth dros gyfnod amser byr iawn, a 

chafodd Knight ei chomisiynu i baentio hi wrth ei gwaith 

yn y ffatri. Roedd peirianneg ddiwydiannol yn elfen gwbl 

newydd ar waith Knight ond mae ei chywirdeb technegol 

wedi’i chanmol mewn adroddiadau cyfoes: roedd Knight, 

fel Loftus, yn dangos ei sgiliau mewn amgylchedd oedd yn 

draddodiadol yn llawn dynion.

Ruby Loftus 





Mosaig 4 

Wyneb 
Cyhoeddus
Wedi’i ddylunio a’i 

greu gyda chymorth 

Ysgol Gynradd yr 

Eglwys yng Nghymru 
St Michaels



Mary Hart oedd Cynghorydd benywaidd cyntaf 
Casnewydd, ynghyd ag Ynad, Maer ac 

ymgyrchydd dros hawliau gyfartal, gan arwain y 
ffordd i lawer o bobl eraill.

Mary Hart 



Roedd Mary’n gefnogol iawn o’r galw i roi’r bleidlais i 
fenywod. Ymgyrchodd dros hawliau gweithwyr rheilffordd 
benywaidd oedd yn gweithio ar y rheilffyrdd ar ddechrau’r 
rhyfel. Roedd hefyd yn codi arian, a gweithiodd yn galed i 

helpu plant a theuluoedd. 





Mosaig 5

Chwaraeon
Wedi’i ddylunio 

a’i greu gyda 

chymorth 

disgyblion 

blwyddyn 5 yn 

Ysgol Gymraeg 
Bro Teyrnon



Mae Liza Burgess, gafodd ei 
geni yng Nghasnewydd, yn 

chwaraewr undeb rygbi 
menywod Cymru oedd yn 
aelod o Oriel Anfarwolion 

Rygbi’r Byd 2018  

Natasha Cockram, 
enillydd benywaidd 

marathon cyntaf 
Casnewydd ym mis 

Ebrill 2018







Mosaig 6 
Addysg tuag at 
gydraddoldeb

Wedi’i ddylunio a’i 

greu gyda 

chymorth 

Tenantiaid Cynllun 

Gofal Ychwanegol 

Cartrefi Dinas 
Casnewydd



Symudodd Mabel Vivian i 
Gasnewydd yn 1896 a 
daeth yn Bennaeth Cyntaf 
Ysgol Uwchradd Merched 
Casnewydd.

Bu iddi ymddeol yn 1931, 
ar ôl treulio 35 mlynedd 
wedi ymrwymo i addysgu 
merched yng 
Nghasnewydd. 

Mabel Vivian



Drwy ymchwilio’r gwaith mosaig daeth 
llawer o fenywod Casnewydd i’r amlwg, 
gyda’r cyfraniad helaeth a wnaethant at 
gymdeithas a threftadaeth Casnewydd.  

Ydych chi’n gwybod am rai eraill?

I gael rhagor o wybodaeth neu rannu’ch gwybodaeth chi 
am Hanes Menywod Casnewydd ewch i

www.newport.gov.uk/St-Pauls-Walk.aspx


