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Bu’n flwyddyn dda unwaith eto i’r 
Gymdeithas Ddysgedig. 
Caiff yr academi genedlaethol gefnogaeth 
gan bob un o brifysgolion Cymru, 
etholwyd 46 o Gymrodyr gan ddod â 
chyfanswm y Gymrodoriaeth i 427, a 
dathlwyd dyfarnu Siarter Brenhinol. 
Urddwyd Syr Michael Atiyah a’r Arglwydd 
Martin Rees yn Gymrodyr cyntaf Er 
Anrhydedd. 

Yn gryno, ein nod yw dathlu ysgolheictod 
a gwasanaethu’r genedl. Rydym ni wedi 
bod wrthi’n ddyfal yn hyrwyddo ansawdd 
ymchwil yng Nghymru, oddi mewn a’r tu 
allan i’r genedl.  Mae modd i wneud hyn 
ar ran y sector, yn aml mewn ffyrdd sydd 
y tu hwnt i’r hyn y gall sefydliadau unigol 
ei wneud. Mae’n rôl hanfodol, sy’n siarad 
dros ysgolheictod ac yn ysbrydoli 
ymchwilwyr a’r cyhoedd. Mae cydnabod 
talent yn bwysig ac mae ein portffolio o 
fedalau, sydd wedi tyfu o un i bedwar, yn 
pwysleisio’r modd rydym ni’n gwobrwyo 
arbenigrwydd ymhlith ymchwilwyr 
STEMM, benywaidd a gyrfa gynnar. 

Unwaith eto rydym ni wedi cyflwyno 
darlithoedd a digwyddiadau ar draws 
Cymru er budd Cymrodyr a’r cyhoedd. 
Gwelwyd cynnydd yn yr achlysuron pan 
fu’r Gymdeithas yn cyflwyno sylwadau ar 
ran y Gymrodoriaeth, a hynny bob tro ar 
faterion lle gallem wneud hynny heb fod 
yn ddadleuol, naill ai er mwyn amddiffyn 
y sector, neu wrth gynnig sylwadau 
gwrthrychol ar faterion o bwys. 

Roedd Adolygiad Diamond yn enghraifft 
benodol. Cynhwyswyd ein dadl dros 
gymorth â phrawf modd i fyfyrwyr a 
rhywfaint o gyllid uniongyrchol i 
brifysgolion yn yr adroddiad terfynol. 
Gwnaed cyfraniadau cadarn mewn 

Pwyllgorau yn Nhŷ’r Cyffredin a’r 
Cynulliad Cenedlaethol. 

Mae gwaith allgymorth yn parhau’n 
flaenoriaeth i’r Gymdeithas, yng 
Nghymru a thu hwnt. Mae hwn yn 
weithgaredd sy’n defnyddio adnoddau 
helaeth, ond sy’n gweithredu ein 
hamcanion elusennol ac ehangu 
gwerthfawrogiad o rôl y Gymdeithas. 
Mae ein gwaith i hyrwyddo pwysigrwydd 
astudio yng Nghymru’n parhau a byddwn 
ni’n parhau i weithio gyda rhanddeiliaid 
allweddol. 

Buom hefyd yn gweithio gydag 
academïau sefydledig Ynysoedd Prydain 
gan gyflwyno sawl sylw ar y cyd ar 
bynciau o ddiddordeb cyffredin, megis 
pwysigrwydd cyllid yr Undeb Ewropeaidd 
i ymchwil. Roeddem ni hefyd yn falch i 
dderbyn gwahoddiad i ddod yn aelod o 
ALLEA, cymdeithas academïau 
cenedlaethol Ewrop, gan ymuno â’r 
Gymdeithas Frenhinol, yr Academi 
Brydeinig a Chymdeithas Frenhinol 
Caeredin. 

Rwyf i’n ddyledus i bawb a fu’n 
gwasanaethu’r Gymdeithas yn ystod y 
flwyddyn, i’r Cymrodyr sy’n eistedd ar yr 
amrywiol bwyllgorau a phaneli, ac i’r 
Athro Peter Halligan a’i gydweithwyr 
sydd wedi symud eich Cymdeithas gam 
arall ymlaen. Diolch. 

Croeso’r Llywydd 

Syr Emyr Jones 
Parry 

Llywydd 
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Adolygiad y Prif Weithredwr 
Roedd 2015-16 yn flwyddyn 
nodedig i Gymdeithas Ddysgedig 
Cymru. 
Yn ogystal â sicrhau dyfarniad Siarter 
Brenhinol ym mis Medi 2015, derbyniwyd 
y Gymdeithas yn aelod cyflawn o ALLEA, y 
ffederasiwn o academïau cenedlaethol ar 
draws Ewrop ochr yn ochr â’r 3 academi 
genedlaethol hir-sefydledig arall yn y DU. 

Roedd cyflawni Siarter Brenhinol yn 
foddhad arbennig i ni fel cymdeithas ifanc, a 
ni yw’r ail sefydliad yn unig yng Nghymru i 
sicrhau’r gydnabyddiaeth a’r anrhydedd 
hwn ers datganoli. 

Cafwyd uchafbwyntiau niferus eraill dros y 
flwyddyn ddiwethaf. Gan weithio gyda’n 
sefydliadau partner fel CaSE, yn gynnar yn 
2016 amlygodd y Gymdeithas y 
goblygiadau tebygol a fyddai’n deillio o’r 
toriadau arfaethedig i gyllideb Cyngor 
Cyllido Addysg Uwch Cymru. Gan godi 
proffil y mater gydag Aelodau Cynulliad ac 
yn y cyfryngau, helpwyd i sicrhau tro 
pedol yn nhoriadau cyllideb arfaethedig 
Llywodraeth Cymru. 

Dylai’r Gymdeithas ymfalchïo hefyd iddi 
barhau i gynyddu cynrychiolaeth 
menywod yng nghymrodoriaeth y 
Gymdeithas. Mae tangynrychioli’n 
parhau’n nodwedd gyffredin mewn llawer 
o gymdeithasau hir-sefydledig. Yn 2013, 
cymerodd y Gymdeithas Ddysgedig gamau 
i ymdrin â’r broblem hon i sicrhau gwell 
cynrychiolaeth gan fenywod yn y gronfa o 
ymgeiswyr enwebedig, heb wanhau na 
chyfaddawdu’r broses graffu. Yn 2015/16, 
roedd 27% o’r ymgeiswyr enwebedig, a 
24% o’r Cymrodyr a etholwyd, yn 
fenywod, ac erbyn mis Ebrill 2016 roedd 
16.4% o Gymrodyr y Gymdeithas 
Ddysgedig yn fenywod. 

Tra bo’r Gymdeithas yn parhau i sicrhau 

gwerth am arian ar draws maes eang, yn 
2015/16 gwelwyd cynnydd mawr yn 
llwyth gwaith staff y Gymdeithas. Un o’r 
elfennau mwyaf heriol o hyd yw rheoli 
cynnydd ac amrywiaeth y digwyddiadau 
a’r gweithgareddau ar hyd a lled Cymru, 
gwasanaethu’r broses enwebu ac ethol 
Cymrodyr newydd, sy’n parhau drwy’r 
flwyddyn, darparu sylwadau ac ymatebion 
amserol i ymgynghoriadau ar nifer o 
faterion polisi llywodraeth Cymru a’r DU, 
ynghyd â sicrhau cydymffurfiaeth 
ddyledus â gofynion deddfwriaethol, 
llywodraethol a rheoleiddiol. 

Yn ystod y flwyddyn hon, llwyddodd staff 
hefyd i gynnal adolygiad o wefan y 
Gymdeithas o’r bôn i’r brig, gan arwain at 
lwyfan mwy modern, hygyrch ar gyfer 
cyfathrebu electronig a ffenestr i’r byd 
gael gweld y modd mae’r Gymdeithas yn 
cyflawni ei hamcanion elusennol. 

Hefyd, rydym ni wedi gwella’r modd 
rydym ni’n cyfathrebu â Chymrodyr, ac 
wedi datblygu ein hymwneud â holl 
brifysgolion Cymru a Llywodraeth Cymru, 
sydd wedi cyllido dwy Fedal newydd i’r 
Gymdeithas. Wrth edrych ymlaen, mae 
her cynyddu ein hincwm craidd yn 
parhau’n flaenoriaeth, fel y bydd y cais i 
ailenwi’r Gymdeithas yn: “The Royal 
Society of Wales / Cymdeithas Frenhinol 
Cymru.” 

Yr Athro Peter 
Halligan 

Prif Weithredwr 
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Ein diben 

Fel academi gwyddoniaeth a llên 

genedlaethol Cymru, mae Cymdeithas 

Ddysgedig Cymru, a ymgorfforwyd drwy 

Siarter Brenhinol, yn dod â’r cymrodyr 

mwyaf llwyddiannus a thalentog sy’n 

gysylltiedig â Chymru at ei gilydd at 

ddiben cyffredin datblygu a hyrwyddo 

rhagoriaeth ym mhob disgyblaeth 

ysgolheigaidd er budd i bawb. Fel 

Cymdeithas Frenhinol Caeredin yn yr 

Alban, mae Cymdeithas Ddysgedig 

Cymru’n parhau’n unigryw yn y DU ac yn 

nodedig yn rhyngwladol yn sgil ehangder 

ei Chymrodoriaeth, sy’n amrywio ar 

draws y gwyddorau, meddygaeth, 

peirianneg, y gwyddorau cymdeithasol, y 

celfyddydau, y dyniaethau, busnes a 

gwasanaeth cyhoeddus. 

Cryfderau’r Academi yw ei 

Chymrodoriaeth, ei Hysgrifenyddiaeth 

ymroddedig a’r partneriaethau a 

ffurfiwyd ar draws amrywiol randdeiliaid 

gan gynnwys prifysgolion, busnesau, 

diwydiant a’r llywodraeth.  

Ers ei sefydlu yn 2010, mae cymhelliant 

arweiniol y Gymdeithas wedi’i fynegi 

mewn tair Cenhadaeth graidd: 

 dathlu, cydnabod, cadw, diogelu ac 

annog rhagoriaeth ym mhob 

disgyblaeth ysgolheigaidd, ac yn y 

proffesiynau, diwydiant a masnach, 

y celfyddydau a gwasanaeth 

cyhoeddus; 

 hyrwyddo datblygiad dysg ac 

ysgolheictod a rhannu a 

chymhwyso canlyniadau 

ymholi ac ymchwil 

academaidd; a 

 gweithredu fel ffynhonnell o gyngor 

a sylwadau ysgolheigaidd 

annibynnol ac arbenigol ar 

faterion sy’n effeithio ar les Cymru 

a’i phobl a datblygu’r drafodaeth 

gyhoeddus a rhyngweithio ar 

faterion o bwys cenedlaethol a 

rhyngwladol. 

Yn 2014, cytunodd y Cyngor ar Gynllun 

Strategol pum mlynedd (2014-18) a 

chafodd blaenoriaethau allweddol eu 

gosod yn bwyllog i’w cyflawni erbyn 

diwedd y cyfnod cynllunio oedd yn 

“ddyheadol ac uchelgeisiol” ac ar yr un 

pryd yn “realistig a chyraeddadwy”. Yn 

benodol, nododd y Cynllun Strategol y 

byddai’r Gymdeithas, erbyn 2018 wedi’i 

datblygu ei hun yn: 

“sefydliad cynaliadwy addas i’r diben 

a adwaenir fel cynrychiolydd 

cydnabyddedig byd dysg Cymru yn 

rhyngwladol ac yn ffynhonnell 

sylwadau awdurdodol, ysgolheigaidd 

a beirniadol ar faterion polisi sy’n 

effeithio ar Gymru” 

Yn ystod 2015/16, mae llawer wedi’i 

gyflawni at fodloni’r nodau hyn a’r 

blaenoriaethau strategol tymor byr i 

ganolig, ac ar yr un pryd, sicrhau bod y 

Gymdeithas yn datblygu’n gynaliadwy. 

Mae hyn yn gyson â phenderfyniad y 

Cyngor bod y Gymdeithas yn gweithredu 

mewn modd effeithlon, cost-effeithiol lle 

mae’r adnoddau sydd ar gael yn pennu 

amrywiaeth y gweithgareddau. 
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Gweithio at fod yn sefydliad cynaliadwy 

Mae’r cyllid cychwynnol hael a'r gofod a 

ddarperir gan Brifysgol Cymru wedi 

parhau’n elfen bwysig o incwm ariannol 

y Gymdeithas yn 2015/16. Fodd 

bynnag, i gydnabod pwysigrwydd 

strategol cael amrywiaeth o ffrydiau 

cyllid a'r angen i dyfu ôl troed o 

weithgareddau a chynrychiolaeth ar 

draws Cymru, mae'r Gymdeithas wedi 

sicrhau ffynonellau ychwanegol, i 

ddarparu sicrwydd ariannol 

angenrheidiol dros y tymor hir a 

galluogi'r Gymdeithas i ddatblygu ac 

ehangu ei rhaglen dros y blynyddoedd 

nesaf. 

Incwm gan y Prifysgolion 

Am y tro cyntaf, cafwyd cymorth 

ariannol gan bob Prifysgol yng Nghymru 

dros y flwyddyn ddiwethaf, gan 

dderbyn cyfanswm o £217,000. Ym 

mhob achos, caiff y grantiau a ddyfernir 

eu trin, at ddibenion cyfrifyddu ac 

adrodd, fel cyfraniad at gostau craidd y 

Gymdeithas ac yn rhan o'i chronfeydd 

anghyfyngedig. 

Mae hyn yn cyd-fynd â'r cymhelliad 

mae'r Gymdeithas a'r Prifysgolion dan 

sylw yn ei rannu, sef y dylai'r 

Gymdeithas barhau'n annibynnol, a 

chael ei gweld yn annibynnol. 

   

 

Incwm a chymorth arall 

Roedd incwm o danysgrifiadau 
Cymrodyr yn ystod blwyddyn ariannol 

2015/16 yn £49,500, ac o'r ffioedd 
mynediad a godir ar Gymrodyr sydd 
newydd eu hethol yn £2,925.   

Fel elusen gofrestredig, mae'r 
Gymdeithas yn gallu manteisio ar 

ddarpariaeth Cymorth Rhodd Cyllid a 
Thollau Ei Mawrhydi, a hyd yma mae 
wedi hawlio £30,000 o incwm 

ychwanegol drwy'r cynllun. 

Yn dilyn dyfarnu grant cychwynnol i 

gefnogi agweddau o Raglen y 
Gymdeithas yn 2011/12 ac mewn 
blynyddoedd dilynol, neilltuodd 

SWIEET2007 grant pellach o £4,000 yn 
ystod 2015/16. Cyfrannodd Airbus tua 
£16,000, a bydd rhywfaint o hwnnw'n 
talu am y medalau Dillwyn newydd. 

Fel y nodwyd uchod, mae'r Gymdeithas 
hefyd wedi parhau i elwa o'r cymorth 
hael mewn da gan holl Brifysgolion 
Cymru a chyrff eraill sydd wedi darparu 
lleoliadau ar gyfer digwyddiadau'r 
Gymdeithas yn ystod y flwyddyn yn ddi-
dâl. Mae Prifysgol Abertawe yn parhau i 
letya gwefan y Gymdeithas, ac mae 
archwilwyr y Gymdeithas, Pricewater-
houseCoopers, wedi ymrwymo'n hael i 
ddarparu gwasanaethau archwilio i'r 
gymdeithas ar sail pro bono.  

Gweler  Adolygiad  Blynyddol a’r Cyfrifion ar 
www.cymdeithasddysgedig.cymru/amdanom-ni/corporate-documents 



 

5 

 Ffynonellau Incwm 2015-16 

I ble'r aeth yr arian 2015-16 

au 
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Dathlu a Chydnabod —Medalau'r Gymdeithas 
Mae medalau unigol, a ddyfernir yn 
gystadleuol ar sail teilyngdod, wedi 
darparu hanes hir a nodedig o 
gydnabyddiaeth yn y byd academaidd. 
Rydym ni’n datblygu ein portffolio ein 
hunain o fedalau yn araf ac yn strategol.  

Yn ystod blwyddyn y Gymdeithas 2015-
16, dyfarnom bedwaredd Medal 
Menelaus am ragoriaeth mewn unrhyw 
faes peirianneg a thechnoleg, a Medal 
Frances Hoggan am y tro cyntaf i 
ymchwilwyr benywaidd rhagorol ym 
meysydd STEMM.   

Mae’r medalau hyn yn cydnabod 
rhagoriaeth academaidd, a hefyd yn 
adennill ac yn hyrwyddo treftadaeth hir 
o lwyddiant Cymreig. 

Enwir y fedal Frances Hoggan er 
anrhydedd i Frances Hoggan MD (1843 –
1927). Roedd Dr Hoggan yn ymchwilydd 
meddygol arloesol o Gymru, yn 
ddiwygiwr cymdeithasol ac yn ffigur 
pwysig yn y frwydr i ganiatáu i fenywod 
astudio meddygaeth yn y 19eg ganrif. 

Ganwyd Frances Hoggan (nee Morgan) 
yn Aberhonddu yn 1843. Dechreuodd ei 
hastudiaethau meddygol yn Llundain yn 
1866 ond oherwydd y cyfleoedd 
cyfyngedig i fenywod yn y DU, 
cofrestrodd ym Mhrifysgol Zurich yn 
1867, yr unig brifysgol yn Ewrop ar y 
pryd oedd yn derbyn myfyrwyr 
meddygol benywaidd. Graddiodd ym 
mis Mawrth 1870 a hi oedd yr ail fenyw 
yn Ewrop i ennill Doethuriaeth 
Feddygol. 

Ni anghofiodd Hoggan ei chefndir 
Cymreig, a thua diwedd y 1870au ac yn 
y 1880au cynnar bu’n cymryd rhan 

mewn trafodaethau’n ymwneud ag 
addysg ganolradd ac uwch yng 
Nghymru, gyda phwyslais penodol ar 
bwysigrwydd cyfleoedd i fenywod a 
merched. 

Mae’r fedal, a gyllidir gan Lywodraeth 
Cymru, yn cydnabod cyfraniadau 
eithriadol i ymchwil mewn unrhyw faes 
ymchwil STEMM gan fenyw sy’n byw 
yng Nghymru, a anwyd yng Nghymru 
neu a all ddangos cyswllt penodol â 
Chymru.  

Yr Athro y Fonesig Jean Thomas FLSW 
FMedSci FRS yw enillydd cyntaf Medal 
Frances Hoggan.  

Yr Athro Hagan Bayley FLSW FRS yw’r 
pedwerydd unigolyn i dderbyn Medal 
Menelaus y Gymdeithas. Dyfernir y 
Fedal, a noddir gan Ymddiriedolaeth 
Addysgol Sefydliad Peirianwyr De Cymru 
(SWIEET2007), am ragoriaeth mewn 
unrhyw faes o beirianneg a thechnoleg i 
academydd, ymchwilydd diwydiannol 
neu ymarferydd diwydiannol sy’n 
preswylio yng Nghymru neu a anwyd 
yng Nghymru ond sy’n byw yn rhywle 
arall, neu sydd fel arall â chysylltiad 
penodol â Chymru. 

Yn ddiweddarach yn 2016, bydd y 
Gymdeithas yn lansio Medalau Dillwyn i 
ymchwilwyr gyrfa gynnar mewn 
STEMM, y celfyddydau a’r dyniaethau 
a’r gwyddorau cymdeithasol, a Medal 
Hugh Owen am ymchwil eithriadol 
mewn addysg. Ceir rhagor o fanylion a 
ffurflenni enwebu yma: cymdeithas 
ddysgedig.cymru/gwobrau 



 

7 

Top— (o’r chwith) Yr Athro Dianne Edwards a’r Fonesig Jean Thomas 
Gwaelod — (o’r chwith) Syr Emyr Jones Parry a’r Athro Hagan Bayley  
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Cymrodyr er Anrhydedd 
 

Syr Michael Atiyah HonFLSW 
Athro er Anrhydedd Prifysgol Caeredin a 
Chymrawd Coleg y Drindod Caergrawnt 
 

Yr Athro Martin Rees, yr Arglwydd Rees o 
Lwydlo HonFLSW 
Y Seryddwr Brenhinol a Chymrawd Coleg y Drindod 
Caergrawnt 

 
 
 
 

Cymrodyr 
 

Yr Athro Syr Mansel Aylward FLSW 
Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru; Cyfarwyddwr 
y Ganolfan Ymchwil Seicogymdeithasol, Iechyd 
Galwedigaethol a Meddygon, Prifysgol Caerdydd  
 

Yr Athro Gillian Bristow FLSW 
Deon Ymchwil; Athro Daeryddiaeth Economaidd, 
Prifysgol Caerdydd 
 

Yr Athro Ronald Brown FLSW 
Athro Emeritws Mathemateg, Prifysgol Bangor 
 

Yr Athro Jane Cartwright FLSW 
Athro’r Gymraeg, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi 
Sant 
 

Yr Athro Antony Chapman FLSW 
Llywydd ac Is-Ganghellor, Prifysgol Mtropolitan 
Caerdydd 
 

Yr Athro Eryl Wynn Davies FLSW 
Athro a Phennaeth Yr Ysgol Athroniaeth a 
Chrefydd, Prifysgol Bangor 
 

 

Yr Athro Nora De Leeuw FLSW 
Dirprwy Is-ganghellor (Rhyngwladol ac Ewrop) ac 
Athro Cemeg Cyfrifriadol, Prifysgol Caerdydd 
 

Yr Athro John Doonan FLSW 
Athro Geneteg, Prifysgol Aberystwyth; 
Cyfarwyddwr y Ganolfan Ffenomeg Planhigion 
Genedlaethol, IBERS 
 

Yr Athro James Durrant FLSW  
Athro Sêr Cymru Solar, Prifysgol Abertawe; Athro 
Ffotocemeg, Coleg Imperial Llundain 
 

Yr Athro Merideth Gattis FLSW 
Athro Seicoleg, Prifysgol Caerdydd 
 

Yr Athro Abderrahmane Haddad FLSW 
Cyfarwyddwr Sylfaen Canolfan Ymchwil Peirianneg 
Uwch Foltedd Uchel, Prifysgol Caerdydd 
 

Yr Athro Michael Hambrey FLSW 
Athro Rhewlifeg a Chyfarwyddwr Emeritws 
Consortiwm Newid Hinsawdd Cymru 
 

Yr Athro Paul Harper FLSW 
Dirprwy Bennaeth yr Ysgol Mathemateg, Prifysgol 
Caerdydd 
 

Yr Athro Trevor Herbert FLSW 
Athro Emeritws Cerddoriaeth Y Brifysgol Agored 
 

Yr Athro Mererid Hopwood FLSW 
Bardd ac Athro Addysg, Prifysgol Cymru Y Drindod 
Dewi Sant 
 

Yr Athro Shi-min Hu FLSW 
Athro Cyfrifiadureg, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol 
Tsinghua 

Etholiad Cymrodyr Newydd 

Etholiad 2016 yw’r chweched mewn proses dreigl o adeiladu Cymrodoriaeth gref, 
gynrychioliadol. Ceir proses ethol drylwyr ag iddi bum cam ar gyfer ethol i Gymrodoriaeth 
Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Caiff enwebiadau eu cynnig a’u heilio gan Gymrodyr cyfredol 
y Gymdeithas. Mae nifer o’r Cymrodyr newydd yn nodedig nid yn unig am eu llwyddiannau 
unigol, ond hefyd am eu bod yn ffigurau i ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol yng 
nghymdeithas Cymru. Bydd ffocws parhaus y Gymrodoriaeth ar ragoriaeth a chyflawniad yn 
sicrhau bod y Gymrodoriaeth yn cynrychioli’r gorau o blith y prif ddisgyblaethau academaidd. 

Rhestr isod yn gywir ar 18 Mai 2016. 
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Yr Athro Diana Huffaker FLSW 
Athro Sêr Cymru Uwch Ddeunyddiau a 
Pheirianneg, Prifysgol Caerdydd 
 

Mr Robert Humphreys FLSW 
Cyfarwyddwr Y Brifysgol Agored yng Nghymru 
 

Yr Athro David Jiles FLSW 
Athro Nodedig Anson Marston, Cadair Adran 
Waddoledig Palmer, Prifysgol Talaith Iowa 
 

Y Gwir Anrhydeddus Syr David Lloyd Jones 

FLSW 
Arglwydd Ustus Apêl  
 

Yr Athro John Gwynfor Jones FLSW 
Athro Emeritws Hanes, Prifysgol Caerdydd 
 

Yr Athro Urfan Khaliq FLSW 
Athro’r Gyfraith Gyhoeddus Ryngwladol a’r Undeb 
Ewropeaidd, Prifysgol Caerdydd  
 

Yr Athro Owen Lewis FLSW 
Athro Ecoleg, Prifysgol Rhydychen 
 

Ms Mary Lloyd Jones FLSW 
Artist ac Artist Preswyl, Prifysgol Aberystwyth 
 

Yr Athro Julie Lydon FLSW 
Is-Ganghellor, Prifysgol De Cymru 
 

Yr Athro Peredur Lynch FLSW 
Athro’r Gymraeg, Prifysgol Bangor  
 

Yr Athro Marco Marletta FLSW 
Athro a Dirprwy Bennaeth yr Ysgol Mathemateg, 
Prifysgol Caerdydd  
 

Yr Athro Faron Moller FLSW 
Athro Cyfrifiadureg, Prifysgol Abertawe 
 

Yr Athro Sarah Prescott FLSW 
Cadair Rendel mewn Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, 
Prifysgol Aberystwyth  
  

Yr Athro Richard Rawlings FLSW 
Athro’r Gyfraith Gyhoeddus, Coleg Prifysgol 
Llundain 
  

Yr Athro Mark Ian Rees FLSW 
Athro Niwrowyddoniaeth Foleciwlaidd, Prifysgol 
Abertawe  
 

Yr Athro Gareth Ffowc Roberts FLSW 
Athro Emeritws Addysg, Prifysgol Bangor 
   

Yr Athro Robert Rogers FLSW 
Athro Niwrowyddoniaeth Wybyddol, Prifysgol 
Bangor  
 

Yr Athro Len Scott FLSW 
Athro Emeritws Astudiaethau Hanes Rhyngwladol 
a Chudd-Wybodaeth, Prifysgol Aberystwyth 
 

Yr Athro Meic Stephens FLSW 
Athro Emeritws, Prifysgol De Cymru 
 

Yr Athro Carol Tully FLSW 
Dirprwy Is-ganghellor (Myfyrwyr) ac Athro 
Almaeneg, Prifysgol Bangor 
 

Yr Athro Diana Wallace FLSW 
Athro Llenyddiaeth Saesneg, Prifysgol De Cymru 
 

Yr Athro Diane Watt FLSW 
Athro Llenyddiaeth Saesneg a Phennaeth yr Ysgol 
Saesneg ac Ieithoedd, Prifysgol Surrey 
 

Yr Athro Gerwyn Wiliams FLSW 
Athro’r Gymraeg, Prifysol Bangor 
 

Yr Athro Gavin Wilkinson FLSW 
Athro Firoleg Foleciwlaidd, Prifysgol Caerdydd  
 

Yr Athro Christopher Williams FLSW 
Athro Hanes a Phennaeth yr Ysgol Hanes, 
Archaeoleg a Chrefydd, Prifysgol Caerdydd 
 

Yr Athro Daniel Williams FLSW 
Athro Saesneg, Cyfarwyddwr Canolfan Richard 
Burton, Prifysgol Abertawe 
 

Dr Lynn Williams FLSW 
Ysgrifennydd Cadeiryddion Prifysgolion Cymru; 
Ysgrifennydd Mygedol, Anrhydeddus Gymdeithas 
y Cymmrodorion; yn flaenorol: Prif Weithredwr ac 
Ysgrifennydd, Cymdeithas Ddysgedig Cymru 
 

Yr Athro Daniel Wincott FLSW 
thro Cyfraith a Chymdeithas Blackwell a 
Phennaeth Ysgol y Gyfraith, Prifysol Caerdydd  
 

Yr Athro Richard Winpenny FLSW 
Athro a Phennaeth yr Ysgol Cemeg, Prifysgol 
Manceinion 
 

Yr Athro Thomas Wirth FLSW 
Athro Cemeg Organig, Prifysgol Caerdydd 
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Datganiad gwyddoniaeth y DU ar 
newid hinsawdd 

Ymunodd y Gymdeithas â 24 o 
Gymdeithasau Proffesiynol a Dysgedig y 
DU i gadarnhau datganiad ar newid 
hinsawdd. 

Y BBC yng Nghymru 

Cyflwynodd y Gymdeithas sylwadau i 
Ymchwiliad y Pwyllgor Materion 
Cymreig i Ddarlledu yng Nghymru ac 
Ymgynghoriad Adran y Cyfryngau, 
Diwylliant a Chwaraeon ar Adolygiad 
Siarter y BBC ym mis Hydref 2015. 

  

 

Bil Drafft Cymru (2015) 

Cyflwynwyd sylwadau'r Gymdeithas i'r 

Pwyllgor Materion Cymreig (San 

Steffan) a Phwyllgor Materion 

Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 

Cynulliad Cymru ym mis Tachwedd 

2015. 

Adolygiad Hazelkorn  

Cyflwynodd y Gymdeithas ymateb i 
Adolygiad Llywodraeth Cymru o 
Reoleiddio a Chynnal Trosolwg o Addysg 
a Hyfforddiant ôl-Orfodol yng Nghymru, 
gan gyfeirio'n benodol at rôl a 
swyddogaeth CCAUC yn y dyfodol ym 
mis Rhagfyr 2015. 

Cyngor annibynnol 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, darparodd y Gymdeithas ymatebion yn ymdrin â nifer 

o feysydd allweddol o bolisi'r llywodraeth a materion polisi eraill yn effeithio ar 

Gymru, gyda sylwadau ffurfiol ac ymatebion i ymgynghoriadau, a hefyd drwy gynnal 

dialog gyda ffigurau allweddol perthnasol.  

Cyflwynodd y Gymdeithas ymatebion a sylwadau i'r adolygiadau canlynol: 
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Y Berthynas rhwng Aelodaeth yr UE 
ac Effeithiolrwydd Gwyddoniaeth y 
DU 

Cyflwynodd Llywydd y Gymdeithas 
dystiolaeth lafar i Bwyllgor 
Gwyddoniaeth a Thechnoleg Tŷ'r 
Arglwyddi ym mis Ionawr 2016. Hefyd 
bu'r Llywydd yn rhan o drafodaeth y 
Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg 
ar fanteision ac anfanteision 
aelodaeth o'r UE i raglenni ymchwil y 
DU mewn mentrau preifat a chyrff 
cyhoeddus (Mai 2016). 

Adolygiad o'r Fframwaith 
Rhagoriaeth Ymchwil (Adolygiad 
Stern) 

Gweithiodd y Gymdeithas gyda 
Chymdeithas Frenhinol Caeredin i 
gyflwyno cyd-ymateb gan y ddwy 
Gymdeithas am y tro cyntaf (Mawrth 
2016). 

Menywod mewn STEMM yng 
Nghymru 
Cyfrannodd y Gymdeithas hefyd at 

Menywod talentog ar gyfer Cymru 
lwyddiannus, adroddiad a gomisiynwyd 
gan Lywodraeth Cymru, sy'n ceisio 
canfod ffyrdd i annog mwy o ferched a 
menywod yng Nghymru i astudio 
pynciau STEMM a dewis gyrfa yn y 
sector gwyddoniaeth (Mawrth 2016). 

Cyllideb CCAUC 2016/17 

Roedd y Gymdeithas yn weithredol yn 
yr ymdrechion i wrthdroi'r toriadau 
arfaethedig i gyllideb CCAUC yn ystod 
gaeaf 2015. Ysgrifennodd y Llywydd at 
y Prif Weinidog, Gweinidog yr 
Economi Gwyddoniaeth a 
Thrafnidiaeth a'r Gweinidog Addysg ac 
roedd y Gymdeithas yn un o gyd-
lofnodwyr llythyr a anfonwyd gan yr 
Ymgyrch dros Wyddoniaeth a 
Pheirianneg (CaSE). Hefyd 
cyhoeddwyd erthyglau gan yr Athro 
Peter Halligan, Prif Weithredwr y 
Gymdeithas yn y Western Mail, a 
chyfarfu cynrychiolwyr o'r Gymdeithas 
â chynrychiolwyr y llywodraeth, y 
gwrthbleidiau a'r prifysgolion. 



 

12 

Medal Frances Hoggan 
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Hyrwyddo ac ymgysylltu 
Ers ei sefydlu yn 2010, mae'r 

Gymdeithas wedi trefnu neu gefnogi yn 

agos i 200 o ddigwyddiadau. Yn ystod 

2015-16, cefnogwyd neu drefnwyd dros 

30 digwyddiad yng Nghymru gydag 

amrywiaeth o bartneriaid.  

Roedd cynulleidfaoedd yn amrywio o 

blant ysgol i gyn arweinwyr 

gwladwriaethau, mewn lleoliadau o 

Feifod i Abertawe. Roedd y pynciau'n 

amrywio o wrth-fater a'i gymwysiadau i 

heneiddio a gofal, o hanes 

gwyddoniaeth i faterion cyfansoddiadol 

Prydain, yn Gymraeg ac yn Saesneg. 

Buom yn gweithio gyda phartneriaid yn 

cynnwys y Gymdeithas Frenhinol, y 

Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Cyngor 

InterAction, a'r Sefydliad 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Ceir 

rhestr lawn o'r digwyddiadau ar wefan 

y Gymdeithas. 

Dros y flwyddyn nesaf byddwn yn 

datblygu cyfres barhaus o Ddarlithoedd 

Blynyddoedd Nodedig ym mhob un o 

brifysgolion Cymru, yn ogystal â'n 

rhaglen o ddigwyddiadau. 

Rydym yn derbyn cynigion am gymorth 

i ddigwyddiadau drwy ffurflen ar wefan 

y Gymdeithas www.learnedsociety.wales/

events/event-proposal/).   

O’r dechrau, bu'r Gymdeithas yn 

awyddus i ddangos ei hymrwymiad i 

fuddsoddi ac ychwanegu gwerth i 

fywyd economaidd, cymdeithasol, 

diwylliannol a deallusol Cymru drwy 

ymgysylltu ag aelodau talentog a 

chreadigol o'r genhedlaeth nesaf. 

 O 2015-16 ymlaen, bydd y Gymdeithas 

yn cyfrannu at ddethol ymgeiswyr a'u 

grantiau ymchwil dilynol ar ran Crwsibl 

Cymru. Crwsibl Cymru yw'r rhaglen 

datblygu personol, proffesiynol ac 

arweinyddiaeth arobryn i arweinwyr 

ymchwil y dyfodol yng Nghymru. Bob 

blwyddyn, caiff 30 o ymchwilwyr eu 

dethol i gyfranogi mewn cyfres o 

weithdai preswyl neu 'labordai sgiliau' 

lle mae cyfanogwyr yn archwilio sut y 

gallant elwa o weithio gydag 

ymchwilwyr mewn disgyblaethau eraill. 

Mae'r Gymdeithas yn nodi cyfranogwyr 

ar ei gwefan ac mae Cymrodyr hefyd yn 

cymryd rhan mewn digwyddiadau'r 

Crwsibl, gan ganiatáu i ymchwilwyr 

gyrfa gynnar elwa o brofiad a 

gwybodaeth y Gymrodoriaeth. 

Gweler rhestr ac adroddiadau ar y digwyddiadau ar 

www.cymdeithasddysgedig.cymru/digwyddiadau 
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Astudiaethau Cymreig yw archwiliad a 
dealltwriaeth ddeallusol o bopeth sy’n 
ymwneud â Chymru a’i chysylltiadau â’r 
byd ehangach. 

Mae cael gwybodaeth ac ymwybyddiaeth 
o’r hyn mae’n ei olygu i fyw mewn Cymru 
fodern; cael perthynas â Chymru; a gallu 
cyfranogi yng nghymdeithas Cymru’n 
golygu bod angen dealltwriaeth o hanes 
Cymru, ei gwyddorau, celfyddydau, iaith a 
diwylliant, a chysylltu â Chymru fel lle ac 
etifeddiaeth naturiol, a’r cyfan yn 
elfennau hanfodol wrth ddatblygu 
ymdeimlad o hunaniaeth, hyder ac 
ymdeimlad o foddhad. Ymgorfforir y 
cysyniad cyfunol hwn o dirwedd a 
chymuned neu ‘ymdeimlad o gartref’ yn y 
gair cynefin, hynny yw, lluosogrwydd y 
naratifau sy’n croestorri i greu ymdeimlad 
o le, perthyn a hunaniaeth. 

Mae’r term cynhwysol “Astudiaethau 
Cymreig”, a fabwysiadwyd gan y 
Gymdeithas, yn cofleidio ystod eang o 
bynciau sy’n  gwmpasu gwybodaeth a 
dealltwriaeth o Gymru gan gynnwys 
meysydd traddodiadol fel hanes, 
gwleidyddiaeth, y Gymraeg, 
cymdeithaseg a llenyddiaeth, a hefyd 
meysydd perthnasol o’r gwyddorau, 
archeoleg, iechyd, addysg, technoleg, y 
celfyddydau, cerddoriaeth ac 
amgylcheddau naturiol. 

Er bod llawer o gyrff, unigolion a 
disgyblaethau gwahanol wrthi’n 
hyrwyddo agweddau gwahanol o 
Astudiaethau Cymreig, does neb wedi 
ceisio harneisio’r grym cyfunol a ddaw yn 
sgil crynhoi’r gwahanol ffrydiau cyn hyn. A 
hithau’n ymwybodol o’r angen i feithrin 
canfyddiad o Gymdeithas sy’n edrych 
allan, sy’n gynhwysol, sy’n cyfannu ac sy’n 
ceisio cyflenwi ei hamcanion lle bo’n 

bosibl drwy gydweithio a chreu 
partneriaethau gyda chymdeithasau a 
chyrff cydnaws i geisio gwasanaethu 
Cymru’n well, mae’r Gymdeithas wedi 
mabwysiadu Astudiaethau Cymreig fel 
prosiect allweddol, uchel ei broffil, ac 
wedi neilltuo cyllid penodol i gefnogi 
rhaglen barhaus o weithgaredd. 

Nod y fenter yw crynhoi cyrff a 
rhwydweithiau sydd eisoes yn bodoli ac 
sy’n rhannu cred gref y gallai datblygu 
Astudiaethau Cymreig yn fywiog ac yn 
llwyddiannus gynnig llawer i Gymru, ei 
phobl a chyflawni nodau llesiant Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). 

Fodd bynnag, bydd prosiectau fel hyn yn 
cymryd amser, cyfranogiad gan Gymrodyr 
a chydweithio gyda phartneriaid 
perthnasol, ond y nodau tymor byr i 
ganolig yw: 

 Darganfod, mapio a hyrwyddo rhai o’r 
ffrydiau gweithgaredd gwahanol 
cyfredol sydd eisoes yn dod dan faes 
cynhwysol ‘Astudiaethau Cymreig’ 

 Cydweithio gyda rhanddeiliaid 
perthnasol i gyflawni diben cyffredin, 
sef creu adnoddau newydd i alluogi 
profiad dysgu mwy perthnasol a 
chysylltiedig sy’n ysbrydoli ymdeimlad 
cryfach o hunaniaeth genedlaethol ar 
gyfer cenedlaethau’r dyfodol 

 Yn codi o astudiaethau o Gymru, 
hyrwyddo a chyfleu delwedd a naratif 
hyderus am Gymru, oddi mewn a’r tu 
allan i’r wlad 

 Gweithio at ddatblygu strategaeth 
genedlaethol ar gyfer Astudiaethau 
Cymreig, gan gynnwys gwreiddio hyn yn 
y cwricwlwm newydd i Gymru 

 Sicrhau adnoddau digonol i gyflenwi’r 
nodau uchod, a sicrhau cynaladwyedd y 
prosiect wrth symud ymlaen 

Astudiaethau Cymreig  
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Llywodraethu 

Dogfennau Llywodraethu'r 
Gymdeithas 

Ymgorfforwyd y Gymdeithas fel cwmni 
cyfyngedig drwy warant (rhif cwmni 
7256948) ar 18 Mai 2010 a sicrhaodd 

statws elusennol ar 19 Ebrill 2011 (Rhif 
Elusen Gofrestredig 1141526).  Fe'i 
sefydlwyd dan Femorandwm ac 
Erthyglau Cymdeithasu oedd yn diffinio 

ei hamcanion, pwerau a threfniadau 
llywodraethu. 

Yn ystod 2013/14, dechreuodd y 
Gymdeithas y broses o ymgeisio am 
Siarter Brenhinol ac fe'i dyfarnwyd yn 

llwyddiannus ar 28 Medi 2015. O 
ganlyniad i dderbyn Siarter Brenhinol, 
bydd y Gymdeithas yn ei hymgorffori ei 
hun fel Elusen Siarter Brenhinol (gyda 

rhif elusen gofrestredig newydd) ar 
ddechrau'r flwyddyn ariannol newydd 
(Awst 2016), gyda'i statws cwmni yn 

cael ei ohirio ar yr un pryd.   

Caiff dogfennau llywodraethu cyfredol y 

Gymdeithas, yr Erthyglau Cymdeithasu, 
eu disodli gan y Siarter Brenhinol ac is-
ddeddfau newydd. Y rhain, ynghyd â 

Rheoliadau'r Gymdeithas fydd 
offerynnau llywodraethu newydd y 
Gymdeithas o fis Awst 2016. 
  

Cyngor y Gymdeithas 

Mae'r Erthyglau Cymdeithasu’n darparu 
mai'r Cyngor yw corff llywodraethu'r  

Gymdeithas, gyda chyfrifoldeb llawn 

am reoli a rhedeg y Gymdeithas (Erthygl 
20.1), gan gynnwys defnydd effeithiol 

ac effeithlon o adnoddau, hydaledd y 
Gymdeithas a diogelu ei hasedau, yn 
ogystal â sicrhau bod pob mater yn 
ymwneud â Chyfrifon a gweithdrefnau 

ariannol yn eu cynnal yn unol â 
gofynion cyfreithiol a rheoleiddiol. Mae 
aelodau'r Cyngor yn gwasanaethu fel 
Cyfarwyddwyr y Cwmni cyfyngedig at 

ddibenion cyfraith cwmnïau ac 
Ymddiriedolwyr Elusen at ddibenion 
cyfraith elusennau. 

Caiff aelodau o'r Cyngor eu henwebu 
a'u hethol gan Gymrodyr y Gymdeithas 

o blith eu haelodau. Yn unol â'r is-
ddeddfau a Rheoliadau, tymor yr 
aelodau yn eu swydd fel arfer yw tair 

Blwyddyn y Gymdeithas (diffinnir 
blwyddyn y Gymdeithas fel y cyfnod 
rhwng un Cyfarfod Cyffredinol 
Blynyddol a'r nesaf). Mae modd cael ail 

dymor yn y swydd hyd at dair blynedd. 
Gwahoddir enwebiadau o blith y 
Gymrodoriaeth gyfan i lenwi'r swyddi 
gwag a grëir yn y modd hwn. 

Gofynnir i aelodau o'r Cyngor a 

Chymrodyr eraill ddarparu rhestr o'u 
sgiliau a'u harbenigedd y gellir eu 
hystyried yn ystod prosesau ethol a 
phenodi aelodau o'r Cyngor a 

phwyllgorau eraill. 

Gweler rhestr Aelodau’r Cyngor ar 
Wwwcymdeithasddysgedig.cymru/amdom-ni/ein-cyngor 
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Mae'r Gymdeithas hefyd yn cadw 
cofrestr o fuddiannau holl aelodau'r 
Cyngor ac aelodau ei Phwyllgorau ac 
mae'n ofynnol i aelodau'r Cyngor gadw 
at God Ymarfer y Gymdeithas. 

I sicrhau cydbwysedd cynrychioliadol o 
arbenigedd academaidd a rhywedd 
ymhlith aelodau'r Cyngor, fel arfer ni 
chaiff mwy na dwy ran o dair o'r 
aelodau ddod naill ai o gategori eang y 
Celfyddydau, y Dyniaethau a'r 
Gwyddorau Cymdeithasol nag o 
gategori eang Gwyddoniaeth, 
Technoleg a Meddygaeth. 

 

Strwythur y Sefydliad: Swyddogion 
a Phwyllgorau'r Cyngor 

Llywydd 

Syr Emyr Jones Parry GCMG FInstP 
PLSW  yw  Lywydd y Gymdeithas  

Is-Lywydd 

 Yr Athro Ole Petersen CBE FMedSci 
MAE FLSW FRS (Gwyddoniaeth, 
Technoleg a Meddygaeth) 

 Yr Athro  M Wynn Thomas OBE FEA 
FLSW FBA (Y Celfyddydau, 
Dyniaethau a’r Gwyddorau 
Cymdeithasol) 

Trysorydd 

 Yr Athro John Wyn Owen CB FRSPH 
FLSW 

Ysgrifennydd Cyffredinol 

 Yr Athro John Tucker MAE FBCS FLSW 

Noddwr Brenhinol 

Ym mis Mawrth 2014, cytunodd Ei 
Uchelder Brenhinol, Tywysog Cymru, 
yn raslon i ddod yn Noddwr Brenhinol 
am gyfnod cychwynnol o bum 
mlynedd. 

Pwyllgorau  

Mae'r grym gan y Cyngor, yn amodol ar 
rai cyfyngiadau penodol, i ddirprwyo ei 
bwerau a'i ddyletswyddau i 
Swyddogion, yr Ysgrifenyddiaeth a 
Phwyllgorau, ac mae wedi cymeradwyo 
atodlenni awdurdod dirprwyedig. I'r 
diben hwn, mae'r Cyngor wedi sefydlu'r 
Pwyllgorau canlynol i'w gynorthwyo yn 
ei waith: 

 Y Pwyllgor Gweithredol 

 Pwyllgor Materion Cyffredinol  
 Pwyllgor Cyllid 

 Pwyllgor Cyllido Datblygu  
 Pwyllgor Penodiadau, Llywodraethu 

ac Enwebiadau 

 Pwyllgor Canfod Llywydd 

Y cam nesaf ... 

Ar ôl sicrhau Siarter Brenhinol, y cam 
nesaf i'r Gymdeithas, fel y 
cymeradwywyd gan ei Chymrodyr yn y 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 18 
Mai 2016, yw ceisio Teitl Brenhinol: 
The Royal Society of Wales / 
Cymdeithas Frenhinol Cymru 

Am fwy o wydodaeth am ein Sywddogion, gweler 

www.cymdeithasddysgedig.cymru/amdanom-ni/swyddogion/ 
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Cysylltu â ni 
Mae holl staff Cymdeithas Ddysgedig Cymru'n chwarae rhan bwysig yn cynorthwyo'r 

Gymdeithas i gyflawni ei chenhadaeth. 

Yr Athro Peter Halligan 

Prif Weithredwr 

lsw@wales.ac.uk 

02920 376976 
 

Dr Sarah Morse 

Uwch Swyddog Gweithredol 

 Digwyddiadau 

 Cyfathrebu 

 Materion polisi 

 Astudiaethau Cymreig 

 Medalau'r Gymdeithas 

 Gwefan 

smorse@lsw.wales.ac.uk 

02920 376971 
 

Janice Gillian 

Gweinyddydd Cyllid a Swyddfa 

 Gweinyddu Cyllid 

 Ymholiadau cyffredinol 

 Cymorth swyddfa 

jgillian@lsw.wales.ac.uk 

02920 376976 

 

Gwen Lloyd Aubrey 

Clerc y Cyngor / Ysgrifennydd y Cwmni 

 Materion llywodraethu 

 Cydymffurfiaeth 

 Gwasanaethu'r Cyngor a Phwyllgorau 

 Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 

aubreyg@lsw.wales.ac.uk 

02920 375054 
 

Dr Alexandra Jones 

Swyddog Cymrodoriaeth 

 Materion y Gymrodoriaeth 

 Enwebu ac Ethol Aelodau newydd 

 Tanysgrifiadau'r Cymrodyr  

ajones@lsw.wales.ac.uk 

02920 376954 
 

Swyddfa gofrestredig:  

Cymdeithas Ddysgedig Cymru 

Cofrestrfa’r Brifysgol 

Rhodfa’r Brenin Edward VII 

Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NS 

Ymgorfforwyd gan Siarter Frenhinol ar 

5 Awst 2016 

 Elusen Cofrestredig Rhif 1168622  

 

I gael rhagor o wybodaeth am weithgareddau'r Gymdeithas, gweler 

www.cymdeithasddysgedig.cymru 
 

Twitter: @LSWalesCDdCymru 
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Ers 2013, pan roddwyd argymhellion 
Adroddiad Cydbwysedd Rhywedd y 
Gymdeithas ar waith, cafwyd cynnydd 
o 94% yn nifer y Cymrodyr benywaidd 
i 70 o Gymrodyr, neu 16.4% o'r 
Gymrodoriaeth 

  Mae  

27% 
  

o'r  
cymrodyr 

wedi'u lleoli  
y tu allan  

i Gymru 

Cymrodyr y 
Celfyddydau, 
Dyniaeathau, 
Gwyddorau 
Cymdeithasol a 
Gwasanaeth  
Cyhoeddus 

47% 53% Cymrodyr 
STEMM  

Ffeithiau’r Gymrodoraeth  


