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Rhifyn 
y dyfodol

Rowan Williams ar greu dinasyddion
Trudy Norris Grey ar fenywod yn ystafell y bwrdd
Peter Hain ar y genedl enfys
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Arfog rhwng y Lluoedd Arfog yng Nghymru a
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Mae Prifysgol De Cymru wedi'i lansio, gan
agor ei drysau i 33,500 o fyfyrwyr gyda
champysau yng Nghaerdydd, Casnewydd a
Chymoedd De Cymru.
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Molly Downs, Myfyrwraig yn yr Ysgol Fusnes,
yn cael bwrsari Clwb Busnes Caerdydd gan
Dido Harding, Prif Swyddog Gweithredol
TalkTalk, i gydnabod ei chyflawniadau
academaidd.

Cyn-Archesgob Caergaint, y Gwir Barchedig
a'r Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Williams o
Ystumllwynarth, yw Canghellor Prifysgol.

Cyhoeddi mai’r Brifysgol yw partner craidd y
DU yn yr adnodd addysgol agored byd-eang
cyntaf (OER).

Sam Warburton, capten y Llewod, yn siarad â
myfyrwyr Prifysgol De Cymru am
bwysigrwydd tîm cryf.
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Rhifyn 
y dyfodol

Croesewir ffocws Prifysgol ar fusnes gan
Gyfarwyddwr Cyffredinol y CBI, John
Cridland.

Llysgennad yr Unol Daleithiau i’r DU,
Matthew Barzun, yn ymweld â Champws
Caerdydd y Brifysgol lle mae’n cwrdd â
myfyrwyr y diwydiannau creadigol ac yn rhoi
darlith fyrfyfyr ar rym ysgogiad.

Matthew Taylor, Prif Swyddog Gweithredol yr
RSA (y Gymdeithas Frenhinol er hybu’r
Celfyddydau, Gweithgynhyrchion a Masnach)
yw'r siaradwr diweddaraf yn y Ganolfan
Uwchefrydiau Polisi Cyhoeddus (CASPP).

Mae ein Prifysgol yn canolbwyntio
ar y dyfodol
Yr Is-Ganghellor Julie Lydon yn
cyflwyno USW Impact.

Creu dinasyddion
Dinasyddion beirniadol sy'n barod i
herio sydd eu hangen ar
gymdeithas iach yn y dyfodol,
dadleua Rowan Williams.

A all ‘Cenedl yr Enfys’ gadw ei
haddewid?
Peter Hain, yr arbenigwr ar wrth-
apartheid, yn pwyso a mesur
dyfodol De Affrica ddemocrataidd.

Ystafell bwrdd y dyfodol
Arweinydd diwydiant technoleg ac
yn gyn-fyfyrwraig, mae Trudy
Norris Grey yn herio'r ffaith mai
dynion sydd amlycaf yn yr ystafell
bwrdd.

Beth yw'r dyfodol ar gyfer gofal?
Mae Chris Ham, Prif Swyddog
Gweithredol Cronfa'r Brenin, yn
rhybuddio yn erbyn silos mewn
iechyd a gofal cymdeithasol yn y
dyfodol.

Efelychu llwyddiant Cymru mewn
chwaraeon
Chris Cummings, y brif weithredwr
TheCityUK yn rhagweld dyfodol
disglair i wasanaethau ariannol yng
Nghymru.

A oes dyfodol i'r proffesiynau?
Janine Griffiths-Baker sy'n gofyn a
ellir ailennyn ymddiriedaeth.

Heriau byd cysylltiedig
Khalid Al Begain sy'n gofyn sut y
bydd technoleg symudol y dyfodol
yn effeithio ar ein bywydau.

Plismona, ddoe  a heddiw
Yr arbenigwr plismona Colin
Rogers yn gofyn a yw'r “dinesydd
mewn lifrai” yn perthyn i'r
gorffennol.

Bwydo'r genhedlaeth nesaf
Yr arbenigwr ar Genomeg Denis
Murphy sy'n mynd i'r afael â
dyfodol diogelwch bwyd byd-eang.

Ymchwil a Chyhoeddiadau

Rhoi Sylw i'r Cyn-fyfyrwyr
Y cyn-fyfyriwr David Parker yn
ystyried dyfodol Hong Kong.

Cadw mewn cysylltiad
Mae USW Impact yn bwrw golwg yn
ôl ar aduniadau ein cyn-fyrfyrwyr
dros y flwyddyn
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Darparwyd y delweddau ar dudalennau 9, 10, 13, 15, 16-17,18-19, 23, 24, 25 a 27 gan Thinkstock.



Roedd yr arweinwyr busnes a'r bobl
broffesiynol a sefydlodd ein Prifysgol dros
100 mlynedd yn edrych i'r dyfodol. Roeddent
yn cydnabod, mewn byd cynyddol gymhleth,
y byddai addysg uwch yn dod yn fwyfwy
pwysig i ragolygon eu myfyrwyr a'u
cymunedau yn y dyfodol, boed yn
niwydiannau blaenllaw eu dydd neu fyd y
celfyddydau a'r dyniaethau a oedd yn 
datblygu'n barhaus.

Yn awr, fel Is-ganghellor un o ddeg o
Brifysgolion mwyaf y DU, rwy'n ysgwyd llaw â
phum mil o raddedigion newydd bob
blwyddyn. Gan ymfalchïo yn eu cap a'u gŵn,
maent yn cychwyn ar gam nesaf eu taith
mewn bywyd. Rydym yn edrych ar eu
llwyddiant gyda balchder, ac rydym yn
dathlu eu llwyddiannau. Mae creu Prifysgol
newydd hefyd yn peri i ni fyfyrio ar ein rôl yn
y dyfodol.

Nid dim ond yn paratoi myfyrwyr ar gyfer eu
proffesiwn a'u gyrfa ddewisol a wnawn, er
bod hyn yn sylfaenol i'r hyn a wnawn fel
prifysgol alwedigaethol ac mae'n un o
fesurau allweddol ein llwyddiant. Rydym
hefyd yn darparu gallu dyfnach i feddwl yn
feirniadol, i ofyn cwestiynau heriol, a bod yn
ddeallusol o hyblyg wrth fynd i'r afael â
phroblemau newydd. 

Fel cymuned prifysgol ni yw'r pair deallusol
lle rydym yn cymysgu elfennau meddylfryd
academaidd mewn ymchwil gymhwysol,
datblygu polisi yn y llywodraeth, a
phrofiadau byd diwydiant a chyflogaeth. Yn
ystod y deuddeg mis diwethaf, rydym wedi
rhoi llwyfan i drafodaethau deallusol gydag
arweinwyr y CBI, Sefydliad Joseph Rowntree,
NESTA a'r RSA. 

Gan barhau â’r thema o drafod a herio, mae'n
bleser gennyf eich croesawu i rifyn cyntaf
USW Impact, cylchgrawn newydd ein
prifysgol. Fel y gwnaethom gyda'r ddwy
brifysgol a ddaeth at ei gilydd i greu Prifysgol
De Cymru, rydym wedi dod â’r elfennau
gorau posibl ynghyd o'u cylchgronau hwyn,
Y Silwriad a Talent Morgannwg.

Yn y rhifyn cyntaf hwn
o USW Impact rydym
wedi gofyn i feddylwyr
o bob cwr o gymuned
academaidd Prifysgol
De Cymru i fod yn
heriol, yn bryfoclyd ac
yn ddi-flewyn-ar-dafod.
Mae'r rhifyn hwn yn ymchwilio i ddyfodol ein
cymdeithas a'n democratiaeth. Mae ein
Canghellor, Rowan Williams, yn gofyn
cwestiynau sylfaenol am sut y gall
prifysgolion gynhyrchu dinasyddion sy'n
ymgysylltu, ac mae ein harbenigwr plismona
Colin Rogers yn cwestiynu rôl y plismon ar ei
rawd.

Ceir cynrychiolaeth dda o fyd diwydiant.
Mae'r gyn-fyfyrwraig a'r arweinydd diwydiant
technoleg Trudy Norris Grey yn gosod her i
sicrhau gwell cynrychiolaeth yn ein
hystafelloedd bwrdd. Ymchwilia Janine
Griffiths-Baker i ddyfodol ein proffesiynau a

4 | IMPACT

Yn anad dim arall, mae a
wnelo ein Prifysgol â'r

dyfodol
Yr Is-ganghellor Julie Lydon yn cyflwyno USW Impact
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Chris Cummings, Prif Weithredwr City UK, i
ddyfodol gwasanaethau ariannol yng
Nghymru. Mae Khalid Al Begain yn edrych
ymlaen at y genhedlaeth nesaf o ddyfeisiau
cyfrifiadurol rydym i gyd yn eu defnyddio.

Fel y byddech yn ei ddisgwyl gan Brifysgol â
myfyrwyr o 122 o wledydd, mae gennym
bwyslais rhyngwladol cryf. Mae'r Athro
gwadd Peter Hain yn edrych ar ddyfodol

Cenedl Enfys De Affrica, ac mae'r arbenigwr
genomeg Denis Murphy yn trafod sut y gellir
diogelu cyflenwad bwyd ar gyfer y dyfodol.
Mae David Parker, cyn-fyfyriwr arall a
raddiodd ag MBA, yn rhoi ei safbwynt fel
pennaeth prif swyddfa Awdurdod Buddsoddi
Hong Kong yn Llundain ar ddyfodol
economaidd y Dwyrain Pell.

Rydym yn gobeithio y bydd y rhifyn cyntaf
hwn yn eich herio, yn eich difyrru ac yn
ffynhonnell wybodaeth i chi.

Is-ganghellor a Phrif Weithredwr Prifysgol
De Cymru yw’r Athro Julie Lydon.

Llun gan Michael Hall
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Mae llawer o sôn, ar lafar ac yn ysgrifenedig,
am gyfrifoldebau cyhoeddus y brifysgol yn yr
oes sydd ohoni; ac mae fel arfer o ran sut y
mae prifysgolion yn dangos eu bod yn cael
‘effaith’ gyhoeddus, yn ogystal â sut y maent
yn ymestyn allan i gymunedau lleol a
chenedlaethol. Yng nghyd-destun system
gyllid gyhoeddus sydd ymhell o fod yn un
gyfeillgar ac obsesiwn i sicrhau gwerth am
arian, nid yw hyn wedi bod yn newyddion da
i sefydliadau addysg uwch: fel y dywedodd
un sylwebydd yn frathog, ceir pwysau yn aml
i droi sefydliadau academaidd o'r radd
flaenaf yn fusnesau eilradd, yn hytrach na
throi at rai sefydliadau cyhoeddus eraill fel
orielau ac amgueddfeydd, sydd wedi
aildrefnu eu gweithrediadau yn wych, i
ddarparu model gwahanol a mwy priodol ar
gyfer allgymorth ac effaith.

Nid arwyddocâd masnachol yn unig sydd i
effaith, ac mae mwy iddo hefyd na dim ond
maint y sylw a gaiff gan y cyhoedd. Mae'n
fater sy'n mudlosgi ac nid yw bob amser yn
hawdd ei feintoli; ac un o’r pethau y dylai
prifysgolion fod yn ei ddweud yn glir ac yn
bendant yw bod y rhan fwyaf o'r metrigau a
ddefnyddir ar hyn o bryd i fesur ‘effaith’ yn
drwsgl ar y gorau ac yn wrthgynhyrchiol ar
eu gwaethaf. Mae pobl ym maes addysg
uwch yn gwneud eu gwaith cyhoeddus
effeithiol gorau pan nad ydynt wedi'u
cyfyngu gan ymarferion ticio blychau a
gorfod edrych dros eu hysgwydd am set o
ofynion swyddogol. 

Ond yn yr un modd bydd prifysgol yn hepgor
agwedd sylfaenol ar ei thasg os na fydd yn
meddwl yn nhermau'r gwahaniaeth y mae'n
ei wneud. Mae pwy sy'n mesur hyn a sut yn
destun trafodaeth go iawn, a chredaf ein bod
wedi cael hyn yn anghywir ar hyn o bryd i
raddau difrifol a niweidiol. Ond mae'r mater
hwn yn fater go iawn. O’r cychwyn, mae
prifysgolion wedi bod yn fwy na magwrfeydd
i arbenigwyr; nid yn unig yn Ewrop ond
ledled y byd, mae eu dechreuadau yn y
prosesau hyfforddi y credwyd eu bod yn
briodol i bobl a fyddai'n chwarae rhan

flaenllaw mewn bywyd cyhoeddus. Yn Ewrop
yr Oesoedd Canol, y clerigwyr oedd y rhain
yn bennaf; y dosbarth mandarin yn Tsieina;
yn Lloegr oes Fictoria, y dosbarth canol uwch
cynyddol a fyddai'n rhedeg biwrocratiaeth
cenedl ac ymerodraeth a oedd yn ehangu.
Ond gyda datblygiad democratiaeth, gall
pob dinesydd fod yn gyfryngwr mewn
bywyd cyhoeddus: mae'r drefn a gedwid ar
un adeg i ddosbarth penodol bellach yn
berthnasol i bawb.

Ond golyga hyn fod yn rhaid i ni fod yn hollol
eglur am y gwahaniaeth rhwng hyfforddi
pobl i wneud tasgau sy'n ddefnyddiol yn
gymdeithasol ac addysgu pobl a fydd yn
gofyn cwestiynau beirniadol adeiladol mewn
bywyd cyhoeddus, a fydd yn deall y
grymoedd sy'n ei lunio ac yn gwybod pa mor
ddifrifol (neu beidio) i gymryd y màs dryslyd
o bropaganda a ffasiwn sy'n troelli o amgylch
yn niwylliant gwybodaeth gormodol ein
hoes. Y rhan bwysicaf o ‘effaith’ y gall unrhyw
gwrs prifysgol ei chael yw helpu pobl i
ddatblygu'n ddinasyddion deallus – a golyga
hynny eu helpu i weld sut beth yw dadl
feirniadol, i weld beth yw meddwl go iawn. A
rhan o swyddogaeth prifysgol sy'n
gweithio'n dda iawn yw dod â gwahanol
fathau o feddylfryd at ei gilydd, i'w cynnwys
mewn sgwrs, er mwyn i ni ddysgu i
gydnabod yr un cadernid a'r un disgwyliadau
uchel mewn meysydd astudio a sgiliau eraill.

Mae dysgu i werthfawrogi bod meddylfryd
yn dda yn amrywiol ac yn gydgyfeiriol, ei fod
yn gweithio mewn llawer o ffyrdd gwahanol
ond bob amser wedi'i nodweddu gan
hunanymwybyddiaeth trwyadl a hunanherio,
yn hanfodol i fywyd cyhoeddus iach. Mae
dinasyddion nad ydynt erioed wedi meddwl
sut beth yw dadl dda neu nad ydynt erioed
wedi cael eu herio i nodi cadernid ac
ansawdd sgil sy'n wahanol i'w un eu hunain
ar drugaredd y rhai sy'n gwybod sut i wasgu
botymau i gael ymatebion emosiynol,
ymatebion hunanamddiffynol sydd ond yn
atgyfnerthu'r hyn sy'n gwneud i ni deimlo'n
fwy diogel ac yn well. Dylai pob addysg dda

Creu dinasyddion
Dinasyddion beirniadol sy'n barod i herio sydd eu hangen ar gymdeithas

iach yn y dyfodol, dadleua Rowan Williams 

ein haddysgu sut i fod yn rhydd o'r math yna
o gaethiwed.

Mae angen i addysg uwch yn benodol ofyn
sut y mae'n diogelu ei myfyrwyr rhag mynd
yn oddefol ac yn ddiogel a rhoi iddynt y gallu
a'r adnoddau i godi materion a all newid
tirwedd yr hyn y credir sy'n bosibl.

Felly bydd prifysgol weithredol, drwyddi
draw, am fod yn siŵr bod myfyrwyr mewn
unrhyw bwnc yn meddwl am feddwl. Ymhell
o fod yn rhyw fath o ymarfer bogailsyllol,
mae'n hanfodol creu dinasyddion a all
gymryd rhan yn hyderus wrth ddirnad a
rheoli bywyd cyhoeddus, boed fel
pleidleiswyr neu ymgyrchwyr neu arweinwyr
o amrywiol fathau. Mae rhai wedi bod yn
ddirmygus o rai pynciau a gynigir i'w
hastudio gan brifysgolion mwy newydd ac yn
siarad am erydiad difrifoldeb deallusol; ond
tybiaf nad oes pynciau amhriodol, dim ond
dulliau amhriodol neu annigonol o addysgu.
Bydd rhai o'r materion sylfaenol yn ymwneud
â meddwl hunanfeirniadol yn codi mewn
unrhyw faes. Y dasg yw sicrhau eu bod
wedi'u nodi'n glir ac yr ymchwilir iddynt,
mewn awyrgylch o barch a disgwyliad
cadarnhaol.

Fel y dywedais yn gynharach, dyma, mi
gredaf, yw'r ‘effaith’ bwysicaf – helpu i lunio
diwylliant lle mae'n fwy anodd trin y
cyhoedd fel ffyliaid, yn fwy anodd manteisio
ar ragfarn neu ofn, yn haws cael trafodaeth
adeiladol yn gyhoeddus heb felodrama’r
polareiddio eithafol. Mae ‘Bydd y gwirionedd
yn eich rhyddhau’ yn destun sy'n bwysig iawn
i mi fel crediniwr – ac mae ei gymhwyso i
fywyd y brifysgol yn y gymdeithas ehangach
yn un agwedd bwysig ar ei ystyr.

Canghellor Prifysgol De Cymru yw’r Gwir
Barchedig a'r Gwir Anrhydeddus yr
Arglwydd Williams o Ystumllwynarth,
Archesgob Cymru (2000-2002) ac
Archesgob Caergaint (2002-2012).



IMPACT | 7



8 | IMPACT

A all ‘Cenedl yr Enfys’ 
gadw ei haddewid?

Peter Hain, yr arbenigwr ar wrth-apartheid, yn pwyso a mesur dyfodol 
De Affrica ddemocrataidd
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Roedd yn ymddangos bod cyflafan erchyll yr
heddlu yn erbyn mwyngloddwyr de Affrica a
oedd ar streic – lladdwyd 34 ac anafwyd 78 –
ym mwynglawdd platinwm Lonmin Marikana
ym mis Awst 2012 yn symbol o waddol
apartheid sydd heb ei ddatrys: corfforaeth
gyfoethog a oedd yn eiddo i bobl wyn yn
erbyn ei gweithwyr du tlawd.

Mae cyfreithwyr sy'n cynrychioli teuluoedd y
mwyngloddwyr a fu farw yn mynnu bod y
gyflafan wedi'i chynllunio ymlaen llaw, gan
alw tystiolaeth iasoer bod 22 o'r meirw
wedi'u ladd mewn gwaed oer, o olwg y
gwrthdaro cychwynnol gerbron y cyfryngau
a oedd wedi gadael 12 yn gelain. Cafodd
gynnau eu plannu ar rai o'r cyrff a honnodd
tystion iddynt gael eu dychryn a hyd yn oed
eu harteithio gan yr heddlu.
‘Roedd Marikana yn drobwynt’, meddai
Ronne Kasrils. Ef oedd pennaeth cudd-
wybodaeth Cyngres Cenedlaethol Affrica
Nelson Mandela yn y degawdau pan oedd yn
ei hanterth a chyn-Weinidog yr ANC, ond fel
llawer o gyn-filwyr eraill mae bellach yn
feirniadol iawn o'r ffordd y mae ei Blaid yn
rheoli.

O 1994 o dan arweinyddiaeth anhygoel
Mandela pan fynnwyd cael cymodi roedd
trawsnewid sefydlog tuag at ddemocratiaeth
sefydlog amlhiliol. Cafodd y busnesau mawr
sicrwydd a phenderfynu aros yn y wlad,
gyda’r lleiafrif gwyn yn dal i redeg yr economi
hyd yn oed os oedd y mwyafrif du yn rhedeg
y llywodraeth.

Ni allai'r fargen hon fod wedi bod yn wahanol
neu ni fyddai ymddangosiad heddychlon y
‘genedl enfys’ wedi digwydd.

Cafodd hyder buddsoddi byd-eang ei gynnal,
ond gadwyd y rhan fwyaf o weithwyr du ar
gyflog isel. Yn Marikana collodd Undeb y
Mwyngloddwyr, a oedd yn ochri â'r ANC – a
oedd yn hollbwysig yn yr ymdrech wrth-
apartheid –  hygrededd yr aelodau cyffredin i
undeb a dorrodd i ffwrdd oddi wrtho.

Chwalodd y trafodaethau a dilynodd trais yn
fuan ar ôl hynny, gyda'r ANC yn ymddangos
fel pe bai’n saethu ei bobl ei hun gydag
adleisiau ofnadwy o apartheid.

Mae Marikana wedi dod yn arwyddlun o'r
hyn y mae beirniaid yr ANC yn dweud sy'n
ddêl gyfforddus gyda busnesau a redir gan
bobl wyn ar draul tlodion De Affrica – gan
sbarduno ymddieithrio ar lawr gwlad sy'n
cael ei waethygu gan lygredd lleol a
chenedlaethol ymhlith arweinwyr yr ANC.
Ceir cwynion helaeth, gofidus bod y garfan
bresennol o arweinwyr yn cyfoethogi eu
hunain yn llwgr ar draul trethdalwyr, heb aros
yn driw i werthoedd Mandela. ‘Maent yn
ysbeilio'r wlad,’ meddai gweithredwyr yr ANC
wrthyf dro ar ôl tro wrth i mi deithio o
amgylch y wlad wych a hyfryd hon i wneud
ffilm ar gyfer BBC2 a ddarlledwyd fis Ebrill
diwethaf (2013).

Eto'i gyd, erys 
De Affrica'n
ddemocratiaeth 
fywiog gyda
gwrthblaid egnïol.

Mae ganddi, o bosibl, y cyfansoddiad sy'n
cael ei edmygu fwyaf yn y byd, barnwriaeth
annibynnol a chymdeithas sifil gref a lleisiol.
Mae ganddi economi gyfoethog ac mae'n
uchel ei safle o ran mesur atyniad y
Cenhedloedd Unedig o ran buddsoddiad
uniongyrchol o dramor a Mynegai
Rhwyddineb Gwneud Busnes Band y Byd,
gyda sefydliadau ariannol, banciau a
marchnad stoc sy’n gryf ac wedi'u
rheoleiddio'n dda a llywodraethu
corfforaethol da.

Gan gyfrif yn llawn am un rhan o bump o
gyfanswm CMC Affrica – er bod ganddi
boblogaeth o 50 miliwn yn unig mewn
cyfandir o 1 biliwn – mae bellach yn aelod o
wledydd BRICS Tsieina-Rwsia, ac mae mewn
lleoliad delfrydol i fod yn borth ar gyfer twf
economaidd yn Affrica sy'n cynyddu'n
gyflym. Mae'r ANC wedi dod â thrydan, tai,
dŵr a glanweithdra i filiynau.

Serch hynny, mae poblogaeth gynyddol,
mudo parhaus o gynhaliaeth wledig
gynaliadwy i dlodi sgwatwyr trefol, a thair
miliwn o fewnfudwyr o Mali i Zimbabwe, yn

golygu bod y galw ar y llywodraeth am
wasanaethau sylfaenol yn ymddangos yn
anniwall.

Ceir lefelau echrydus o ddiweithdra ymhlith
pobl dduon, a waethygir gan bolisi bwriadol
apartheid o sicrhau nad oedd gan y bobl
dduon unrhyw sgiliau. Er i'r ANC ddyblu'r
nifer mewn ysgolion, mae'r perfformiad
addysgol ymhlith y gwaethaf yn y byd.
Mae'r wlad yn parhau'n un sydd wedi'i
thrawsnewid er gwell ers amseroedd tywyll
ac aflan apartheid. Ac eto mae'r teimlad
parhaus, chwerw o frad y mynd y tu hwnt i'r
hyn yr wyf yn gyfarwydd iawn ag ef yn sgil fy
neuddeg mlynedd fy hun fel Gweinidog
Llywodraeth Prydain: teimlad anochel bron o
siom ymhlith y pleidleiswyr ac ymddieithrio
oddi wrth yr holl bleidiau ym mhob
llywodraeth a etholir yn ddemocrataidd.

Mae Lonmin bellach yn cael ei redeg gan Brif
Weithredwr du o Zimbabwe. Mae carfan
elitaidd newydd o bobl fusnes ddu wedi'i
grymuso – gan greu rhai biliwnyddion du
hyd yn oed. Ond nid yw gweithwyr du wedi
elwa gymaint ag y dylent o dwf a
sefydlogrwydd y wlad ers i ddemocratiaeth
gyrraedd yn 1994. Am eu bod yn ymwybodol
iawn o hyn, mae'r ANC yn rhoi cynnig ar
rywbeth hanfodol i'r rhai sy'n dymuno cael
dewis arall yn lle'r model economaidd
pennaf, byd-eang, neoryddfrydol. Ond ar yr
un pryd mae cynnal hyder hanfodol
buddsoddwyr rhyngwladol a hyrwyddo
cyfiawnder cymdeithasol yn ddigon anodd
mewn cymdeithas fel Prydain, heb sôn am
Dde Affrica sydd â gwaddol erchyll apartheid
sy'n faen melin enfawr o amgylch gwddf y
wlad. A all yr ANC wneud y llywodraeth yn
‘achos’ tebyg i un Mandela unwaith eto neu a
yw traul llywodraethu ynghyd â themtasiwn i
fanteisio ar y cyfle i hunangyfoethogi yn
golygu bod hynny'n amhosibl? Bydd yr ateb
i'r cwestiwn hwnnw yn penderfynu a all y
genedl enfys gyflawni ei haddewid.

Cymrawd Anrhydeddus Prifysgol De Cymru
yw’r Gwir Anrhydeddus Peter Hain AS. Ac
yntau'n Aelod Seneddol dros Gastell-nedd,
mae'n gyn-Ysgrifennydd Gwladol Cymru,
cyn-Ysgrifennydd Gwladol Gogledd
Iwerddon, cyn-Arweinydd Tŷ'r Cyffredin, a
chyn-Weinidog y Swyddfa Dramor.
Cyhoeddwyd ei fywgraffiad Mandela gan
Spruce (2010) a'i gofiannau Outside In gan
Biteback (2012).
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Ystafell bwrdd y dyfodol
Arweinydd diwydiant technoleg ac yn gyn-fyfyrwraig, mae 

Trudy Norris Grey yn herio'r ffaith mai dynion sydd amlycaf yn ystafell 
y bwrdd
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Yn 2013, mae ystafelloedd bwrdd prif
gwmnïau'r DU yn ymddangos eu bod yn
llawn dynion ac wedi diflasu. Er gwaethaf
bron 40 mlynedd o ddeddfwriaeth sy'n
gwahardd gwahaniaethu ar sail rhyw, dynion
yw dros 80% o'r rhai sy'n eistedd ar fyrddau
cwmnïau mwyaf y DU.

Dengys y ffigurau diweddaraf mai dim ond
17.3% o aelodau byrddau cwmnïau’r FTSE
100 sy’n fenywod, a bod y nifer hyd yn oed yn
llai mewn cwmnïau FTSE 250, sef 13.2%.
Cafwyd peth cynnydd ers 2010, pan
awgrymodd yr Arglwydd Davies darged o
25% o fenywod. Yr adeg honno, 10.5% o
aelodau byrddau cwmnïau FTSE 100 yn
fenywod a dim ond 6.7% o fenywod a oedd
ar fyrddau  cwmnïau’r FTSE 250. Mae
Prifysgol Cranfield yn awgrymu bod y FTSE
100 ar y trywydd i gyflawni'r targed o 25%
erbyn 2015 a 34.4% erbyn 2020, ar yr amod
bod y momentwm presennol yn cael ei
gynnal. Mae hyn yn cymryd yn ganiataol y
bydd traean o’r holl benodiadau newydd yn
fenywod - nid yw hynny'n gynnig afresymol o
ystyried ein bod yn cyfrif am 50% o'r
boblogaeth.

Yn y DU, rydym wedi osgoi cwotâu i
fenywod, gan ddewis y dull gwirfoddol
honedig lle bydd cwmnïau'n cael eu
darbwyllo o'r achos busnes ar gyfer
amrywiaeth ar eu bwrdd. Prin yw'r pynciau
sy'n sicr o ysgogi mwy o ddadlau tanbaid yn
y wlad hon na'r posibilrwydd o gwotâu, neu
yn wir unrhyw ddefnydd o reoliad wedi'i
bennu gan y wladwriaeth yn gysylltiedig â
chydraddoldeb ac amrywiaeth. Y
gwrthwynebiad mwyaf cyffredin i gwotâu yw
eu bod yn tanseilio cyflawniadau'r rhai sydd

wedi llwyddo ar sail teilyngdod. Ofnir y gellir
penodi menywod heb ddigon o allu i
gyflawni’r swydd gan roi enw gwael i'r broses
gyfan.

Nid oes neb eisiau teimlo eu bod wedi cael
swydd dim ond er mwyn ticio blwch, yn
hytrach nag oherwydd mai nhw oedd y
person gorau ar gyfer y swydd. Fodd bynnag,
a ydym yn credu mewn gwirionedd bod y
sefyllfa bresennol yn adlewyrchu teilyngdod?

A yw dynion mewn
gwirionedd bum
gwaith yn fwy tebygol
na menywod o fod yn
ymgeiswyr gorau ar
gyfer swyddi bwrdd?

Os edrychwch ar gwmnïau gwyddoniaeth,
technoleg a pheirianneg, mae menywod hyd
yn oed yn brinnach ar eu byrddau nhw. Ac
eto dyma'r union ddiwydiannau y mae angen
iddynt ddenu mwy o dalent i ysgogi twf
economaidd y DU. Rwyf yn gadeirydd WISE,
sefydliad nid er elw sy'n hyrwyddo talent
menywod mewn gwyddoniaeth, technoleg,
peirianneg a mathemateg (STEM), o'r ystafell
ddosbarth i ystafell y bwrdd.

Byddai cymaint yn
haws darbwyllo
merched yn yr ystafell
ddosbarth i ystyried
gyrfa mewn STEM os
gallent weld mwy o
fenywod yn cyrraedd y
brig yn y sectorau
hyn.sectors.

Fel ein noddwr brenhinol, dywedodd Ei
Huchelder y Dywysoges Frenhinol yn
Offshore Europe yn Aberdeen yr wythnos
hon, wrth agor trafodaeth ar fenywod yn y
diwydiant Olew a Nwy, ei bod yn bryd i ni
godi ein golygon o'r hen dudalen sy'n dweud
mai pynciau i fechgyn yw mathemateg a
gwyddoniaeth. Mae’r un peth yn wir am
ystafelloedd y bwrdd. Gadewch i ni droi'r
dudalen i ddyfodol newydd, lle mae
menywod a dynion o bob cefndir yn
gweithio ochr yn ochr â'i gilydd o amgylch y
bwrdd i adeiladu dyfodol gwych i ddiwydiant
Prydain. Dyma'r dyfodol rwy’n ei ddymuno
i’m merch a'm meibion - mae’n well iddyn
nhw, yn well i fusnes ac yn well i Brydain.

Mae Menywod mewn Gwyddoniaeth a
Pheirianneg (WISE) yn ysbrydoli menywod a
merched o bob cefndir i ddilyn cyrsiau
gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a
mathemateg (STEM) fel llwybrau i yrfaoedd
cyffrous, gwerthfawr a boddhaus. Rydym yn
cynorthwyo sefydliadau addysgol, busnesau
a diwydiant i ddarparu profiad croesawgar a
chadarnhaol i fenywod. Mae WISE yn
gweithredu fel catalydd a brocer – gan ddod
â menywod, sefydliadau addysgol, busnes a
diwydiant at ei gilydd i greu grym pwerus ar
gyfer newid. Gan weithio mewn partneriaeth,
ein nod yw sicrhau bod 30% o weithlu STEM
y DU yn fenywod erbyn 2020.

Ymunwch â ni i greu dyfodol gwell i
ddiwydiant Prydain
www.wisecampaign.org.uk.

Cymrawd Anrhydeddus Prifysgol De Cymru
yw Trudy Norris Grey (BA (Anrh)
Astudiaethau Busnes, 1979-83). A hithau'n
Uwch Is-lywydd yn Microsoft, mae'n
gadeirydd Menywod mewn Gwyddoniaeth
a Pheirianneg (WISE).
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Beth yw'r dyfodol ar gyfer
Gofal?

Chris Ham y Brif Weithredwr Cronfa’r Brenin, sy'n rhybuddio yn erbyn
seilos iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol

Perygl arall i'w osgoi yw sefydlu sefydliadau
gofal integredig a ddaw'n ddarparwyr gofal
anymatebol ac aneffeithlon â monopoli i'r
poblogaethau y maent yn eu gwasanaethu.
Awgryma rhywfaint o'r dystiolaeth o'r UD fod
systemau integredig megis Kaiser
Permanente yn perfformio'n dda am eu bod
yn gweithredu mewn marchnad gystadleuol.

Mae gwybod y gall y bobl y maent yn eu
gwasanaethu ddewis mynd i rywle arall os
yw'r gwasanaeth yn wael a'r ansawdd yn
amrywiol yn ysgogi Kaiser Permanente i
ddarparu gofal da am gost resymol. Yr her i
wledydd fel Cymru sydd wedi gwrthod y
defnydd o gystadleuaeth mewn gofal iechyd
yw sicrhau bod byrddau iechyd integredig yn
ymddwyn yn fwy fel Kaiser Permanente nag
awdurdodau iechyd y gorffennol a olygai fod
yn rhaid i bobl aros misoedd os nad
blynyddoedd am rai triniaethau a bod y
ffordd y defnyddir eu cyllidebau’n effeithlon
yn amrywiol ar y gorau.

Gwelir un ffordd o ymateb i'r her hon yn
Sweden lle mae gan gynghorau sir fonopoli o
ran darparu gofal iechyd yn eu rhanbarthau,
ac eto maent yn cystadlu â'i gilydd i wneud
yn dda yn y tablau cynghrair a ddefnyddir i
gymharu perfformiad cynghorau. Yn y bôn,
mae Sweden yn dibynnu ar feincnodi, y
cyfeirir ato weithiau fel cystadleuaeth ‘ffon
fesur’, a defnyddir hyn fel dewis amgen i'r
farchnad. Gellir gweld y canlyniadau mewn
lleoedd fel Cyngor Sir Jönköping sydd wedi'i
astudio'n eang fel enghraifft o system gofal
iechyd sy'n perfformio'n dda.

gwasanaeth yn hytrach nag integreiddio
sefydliadol. Un enghraifft o hyn fyddai
sefydlu timau amlddisgyblaethol mewn
ardaloedd lleol i ddiwallu anghenion y bobl
sy'n wynebu'r risg fwyaf.

Mae angen i ofal integredig hefyd fod yn
uchelgeisiol o ran ei faint a'i gwmpas. Yn rhy
aml yn y gorffennol mae'r pwyslais wedi bod
ar gynlluniau peilot ar raddfa fach i geisio
gwella canlyniadau i bobl mewn ardaloedd a
ddiffiniwyd neu'r rhai ag anghenion penodol.
Mae'r heriau, nas gwelwyd eu bath erioed o'r
blaen, sy'n wynebu gwasanaethau iechyd a
gofal cymdeithasol yn awr ac yn y dyfodol yn
galw am ymagwedd llawer mwy radical, un
sy'n hyrwyddo integreiddio clinigol a
gwasanaeth i ddinas neu sir ac yn gwneud
hynny gymaint â phosibl ar gyfer y
boblogaeth gyfan. Mae canolbwyntio ar y
boblogaeth yn hanfodol oherwydd ceir y
cyfleoedd mwyaf i wella gofal ymhlith pobl â
chyd-afiachusrwydd. Y perygl gydag
integreiddio gofal yn bennaf o amgylch pobl
â chlefydau unigol megis diabetes neu
gyflyrau megis dementia yw y bydd seilos
newydd yn cael eu creu yn lle'r rhai y maent
wedi'u bwriadu i'w disodli.

Felly dylai integreiddio
ymwneud yn bennaf â
phobl ac nid clefydau,
gyda blaenoriaeth
benodol yn cael ei rhoi
i bobl ag anableddau
cymhleth.

Mae llawer wedi dweud mai gofal integredig
yw’r ateb i'r heriau dybryd sy'n wynebu
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol
ledled y DU. Fel rhywun sydd wedi hyrwyddo
mwy o integreiddio yn y maes gofal ers tro
byd, rwy'n croesawu'r diddordeb sydd
bellach yn cael ei ddangos yn y maes gan
lunwyr polisïau. Rwyf hefyd yn pryderu y
gallwn fabwysiadu'r math anghywir o
integreiddio os na fyddwn yn meddwl yn
briodol am hyn ymlaen llaw.

Dengys tystiolaeth a gyhoeddwyd gan
Gronfa'r Brenin fod sawl ffurf ar ofal
integredig. Mewn rhai achosion, gall
sefydliad unigol gymryd cyfrifoldeb llawn
dros iechyd a gofal cymdeithasol, ac mewn
achosion eraill gall sefydliadau ar wahân
ddewis gweithio gyda'i gilydd drwy
rwydweithiau a chynghreiriau. Mae'r lle i
integreiddio hefyd yn amrywio o
ganolbwyntio ar y boblogaeth gyfan i
integreiddio ar gyfer pobl ag anghenion neu
glefydau penodol.

Mae manteision integreiddio yn digwydd yn
bennaf pan fydd rhwystrau rhwng
gwasanaethau a phobl broffesiynol yn cael
eu chwalu, nid pan fydd sefydliadau'n cael eu
huno. Am y rheswm hwn rhaid rhoi
blaenoriaeth i integreiddio clinigol a
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Gellir gweld dull arall yn Seland Newydd lle
mae Bwrdd Iechyd Ardal Canterbury wedi
cyflawni enw da haeddiannol am ei waith yn
gwireddu manteision integreiddio
sefydliadol. Dengys dadansoddiad newydd a
gyhoeddwyd gan Gronfa'r Brenin sut mae'r
manteision hyn wedi deillio o ymrwymiad i
ofal integredig gan arweinwyr sydd wedi bod
yn eu swydd am sawl blwyddyn ac sydd wedi
datblygu sgiliau a galluoedd cannoedd o
staff ym maes gwella ansawdd. Yn ddiweddar
nododd Archwilydd Cyffredinol Seland
Newydd fod Canterbury’n haeddu sylw am ei
lwyddiannau. 

Yn eu ffyrdd gwahanol, mae Kaiser
Permanente, Cyngor Sir Jönköping a Bwrdd
Iechyd Ardal Canterbury yn dangos yr hyn y
gellir ei gyflawni drwy'r math cywir o
integreiddio: integreiddio sy’n canolbwyntio
ar y boblogaeth, sy'n cael ei gyflawni ar
raddfa fawr, a'i ysgogi gan gystadleuaeth
mewn un achos, meincnodi mewn un arall,
ac arweinyddiaeth ac ymgysylltu staff yn y
trydydd.

Ym mhob un o'r
sefydliadau hyn,
dilynwyd gofal
integredig dros nifer o
flynyddoedd a
chymerodd y
manteision amser i
ddod i’r amlwg. 

Llwyddwyd i osgoi’r ymyriad a ddaw yn sgil
ad-drefnu sefydliadol, gan roi sylw parhaus i
wella gwasanaethau. Rhaid i Gymru astudio'r
rhain ac enghreifftiau eraill a dysgu ohonynt
er mwyn iddi gyfiawnhau ei ffydd mewn
gofal integredig. Yn anad dim, rhaid dod o
hyd i ffordd o gynorthwyo ac ysgogi byrddau
iechyd i ddod yn sefydliadau sy'n
perfformio'n dda mewn cyd-destun lle nad
yw amlygiad i'r farchnad yn opsiwn.

Prif Weithredwr Cronfa'r Brenin yw’r Athro
Chris Ham.



Efelychu llwyddiant Cymru
mewn chwaraeon

Chris Cummings, y brif weithredwr TheCityUK yn rhagweld dyfodol
disglair i wasanaethau ariannol yng Nghymru

Yn gywir ddigon, mae Cymru yn falch o
hanes rygbi cyfoethog sy'n ymestyn dros fwy
na 150 mlynedd. Gyda chwaraewyr ifanc
Cymru'n asgwrn cefn taith lwyddiannus y
Llewod yn Awstralia, mae'r tîm cenedlaethol
mewn sefyllfa dda i gynnal yr oes aur hon
gyda thrydedd bencampwriaeth y Chwe
Gwlad yn olynol ar ddechrau'r flwyddyn
nesaf.

Mae pob arwydd y bydd y diwydiant
gwasanaethau ariannol yng Nghymru yn
efelychu'r llwyddiant hwn ym maes
chwaraeon. Mae buddsoddiad sylweddol
mewn seilwaith yn sail i dwf mawr ochr yn
ochr â sector academaidd cynyddol sy'n
ysgogi arloesedd.

Cymru yw un o’r lleoliadau sy'n tyfu gyflymaf
yn y DU  o ran gwasanaethau ariannol a
gwasanaethau proffesiynol cysylltiedig. Mae'r
sector yn cyflogi dros 60,000 o bobl ledled y

wlad ac yn cyfrannu bron 10% o’r CMC, a
disgwylir i hyn gynyddu dros y degawd nesaf.
Mae gan Gymru enw da sy’n prysur ledaenu
am ddarparu gwasanaethau proffesiynol a
swyddogaethau cymorth o ansawdd, gydag
arbenigedd penodol mewn yswiriant,
cymorth TGCh, trethiant a gwasanaethau
cyfreithiol eraill.

Mae de Cymru yn chwarae rhan bwysig iawn
yn hyn o beth, gyda chanolfannau ariannol
yng Nghaerdydd, Abertawe a Chasnewydd.
Rhyngddynt, mae'r tair dinas hyn yn cyfrif am
dros hanner cyfanswm y gyflogaeth yn y
sector, gyda 22,300 wedi'u cyflogi yng
Nghaerdydd, 6,700 yn Abertawe a 5,700 yng
Nghasnewydd. Yng Nghaerdydd, mae nifer y
swyddi yn y sector wedi cynyddu tua 60%
dros y degawd diwethaf - mae hynny'n
gyflymach nag unrhyw ddinas arall yn y DU.
Canfu arolwg diweddar gan YouGov, a
gomisiynwyd gan TheCityUK, fod 65% o
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drigolion Caerdydd o'r farn bod
gwasanaethau ariannol yn ysgogwr
allweddol o ran twf yn y rhanbarth, yn uwch
nag yn Llundain (60%), Birmingham (55%),
Manceinion (49%) a Lerpwl (43%). Mae'r
ddinas yn gartref i nifer o gwmnïau mawr,
gyda thalent leol yn cystadlu ochr yn ochr ag
enwau byd-eang megis HSBC, Grŵp Admiral,
Eversheds a Legal & General. Yn ogystal, mae
wedi dod yn ganolfan Ewropeaidd i
safleoedd cymharu megis

Go Compare a Confused.com, ill dau â'u
pencadlys yng Nghaerdydd.

Un o'r rhesymau y mae
cwmnïau'n cael eu
denu’n gynyddol i dde
Cymru yw cryfder
addysg uwch.
Mae hyfedredd Cymru o ran cynhyrchu
ymchwil sy'n arwain y diwydiant a
chanolbwyntio ar sicrhau bod sefydliadau
academaidd yn canolbwyntio'n fasnachol yn
rhoi'r ddealltwriaeth a'r arbenigedd sydd eu
hangen ar fusnesau i ddatblygu cynnyrch a
gwasanaethau newydd arloesol.

Yn ogystal, mae angen staff talentog ar
gwmnïau i'w helpu i dyfu ac ehangu, yn
enwedig mewn amseroedd economaidd

anodd, ac mae sefydliadau megis Prifysgol
De Cymru yn darparu'r gweithlu medrus
hwn. Mae lansio'r Ganolfan Gwasanaethau
Ariannol a Phroffesiynol yn dangos bod y
Brifysgol yn deall pwysigrwydd y sector o ran
darparu swyddi a chynhyrchu twf
economaidd. Bydd graddedigion yn cael
hyfforddiant sydd wedi'i gynllunio'n benodol
i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i
weithio yn y sector ariannol a chystadlu
mewn marchnad fyd-eang – yr union beth y
mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Ond mae’r sector ariannol yn cwmpasu mwy
na de Cymru. Mae swyddi wedi'u gwasgaru
ledled y wlad wrth i gwmnïau gael mynediad
i gronfeydd talent lleol o Aberystwyth i
Gaergybi, o Fangor i Wrecsam. Mae banciau,
yswirwyr a chyfreithwyr yn gwasanaethu trefi
ledled Cymru drwy ganghennau lleol a
chanolfannau rhanbarthol, ac yn aros yn
gystadleuol oherwydd eu cysylltiadau â'r
ganolfan yn y brifddinas. Mae Caerdydd yn
gweithredu fel porth i weddill Cymru, yn
union fel y mae Llundain yn ffenestr siop
wych sy'n denu busnesau i weddill y DU.

Daw hyn hyd yn oed yn fwy gwir ymhen
ychydig flynyddoedd, pan fydd gan Gymru ei
phrif reilffordd gyntaf wedi'i thrydaneiddio.
Bydd y gwelliannau i reilffordd Great Western
yn gwella hygyrchedd drwy gwtogi
amseroedd teithio o Gaerdydd ac Abertawe i
Lundain, a fydd hefyd yn helpu i leihau'r
amser a gymerir i gyrraedd Heathrow a phrif
ganolfannau teithio eraill. Mae seilwaith

trafnidiaeth effeithlon ac effeithiol yn
allweddol i'n cystadleurwydd byd-eang a
bydd yn chwarae rhan hanfodol yn nyfodol y
sector ariannol yng Nghymru.

Agwedd hanfodol arall ar gystadleurwydd
yw cefnogaeth wleidyddol i’r sector. Mae'n
amlwg bod Llywodraeth Cymru'n
ymrwymedig i hyrwyddo gwasanaethau
ariannol, fel y dengys Ardal Fenter Canol
Caerdydd. Disgwylir i seilwaith band eang
cyflym iawn fod yn ei le erbyn 2015 a bydd
hyn, ynghyd â'r ffaith bod yr orsaf drenau
ganolog wedi'i chynnwys yn yr Ardal Fenter,
yn golygu y bydd yr ardal fusnes newydd yn
ategu lleoliadau eraill o'r radd flaenaf yn y
ddinas ac yn gartref deniadol i gwmnïau
gwasanaethau ariannol sy'n dymuno sefydlu
canolfan yng Nghymru. Roedd chwaraewyr
Cymru yn chwifio'r faner yn gadarn ar ran
gweddill y DU yn ystod cyfres gemau prawf y
Llewod yn ddiweddar, ac ymunodd
cefnogwyr rygbi o Loegr, Iwerddon a'r Alban
â chefnogwyr Cymru i ddathlu'r
fuddugoliaeth dros Awstralia. Yn yr un modd,
mae cwmnïau gwasanaethau ariannol a
phroffesiynol yng Nghymru yn gwbl barod i
chwarae eu rhan wrth i sector ariannol y DU
gystadlu ar lwyfan y byd. Mae'r dyfodol yn
edrych yn ddisglair.

Prif Weithredwr yn TheCityUK a darlithydd
gwadd ym Mhrifysgol De Cymru yw Chris
Cummings.
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Nid oes fawr o amheuaeth bod
ymddiriedaeth y cyhoedd mewn pobl
broffesiynol ar ei lefel isaf erioed. Mae un
sgandal proffil uchel ar ôl y llall yn ddiweddar
wedi ysgwyd nifer o broffesiynau i'w seiliau.
Datgelwyd camymarfer difrifol mewn
meysydd megis bancio, gwleidyddiaeth, y
gyfraith, newyddiaduraeth a meddygaeth, i
enwi ond ychydig.  Ymddengys nad oes
diwrnod yn mynd heibio heb i o leiaf un
eitem ymddangos yn y newyddion
cenedlaethol neu ryngwladol sy'n datgelu'r
camymddwyn difrifol diweddaraf.

Yn sgil sylw o'r fath, nid oes fawr o syndod
bod yr arolygon barn diweddar wedi dangos,
mewn rhai ardaloedd, bod llai nag un o bob
pum aelod o'r cyhoedd bellach ym
ymddiried mewn pobl broffesiynol. Efallai
eich bod yn credu nad yw hyn o reidrwydd
yn beth gwael. Wedi’r cyfan, mae gormod o
ymddiriedaeth yn meithrin hunanfoddhad,
ac a ydym am fyw mewn cymdeithas nad
yw'n cwestiynu'r norm? Nid yw pobl
broffesiynol heb eu beiau, ac felly mae'n iawn
ein bod yn cwestiynu eu galluoedd a'u barn
o bryd i'w gilydd.

Eto, mae'r  diffyg ymddiriedaeth canfyddedig
rhwng aelodau o'r cyhoedd a chymunedau
proffesiynol yn cael sgil effaith enfawr, nid
dim ond ar y rhai sy'n ymwneud yn
uniongyrchol â’r proffesiwn dan sylw. Mae
drwgdybio cyffredinol yn niweidio pawb sy’n
ymwneud â’r economi fyd-eang, yn enwedig
busnesau. Yn wir, gellid dweud bod y
dirywiad economaidd byd-eang presennol
yn argyfwng ymddiriedaeth mewn
gwirionedd. Os na all buddsoddwyr fod yn
siŵr bod prisiau yn adlewyrchiad cywir o'r
farchnad, maent yn amharod i fuddsoddi.
Mae diffyg buddsoddiad yn golygu diffyg
twf, ac mae diffyg twf yn arwain at
ddirwasgiad economaidd.

Ond pan fydd
ymddiriedaeth wedi'i
cholli i’r fath raddau, a
yw’n bosibl ei ailennyn?
A yw'r cysyniad o ‘broffesiwn’ yn ddefnyddiol
bellach? Yn draddodiadol, roedd proffesiynau
wedi'u diffinio gan natur ddethol a rheolaeth.
Roeddent yn gysylltiadau pwerus a reolai
fynediad, gan ddisgyblu aelodau,
goruchwylio safonau, rheoleiddio eu hunain
a monopoleiddio'r ddarpariaeth yn eu
meysydd arbenigol eu hunain. Fodd bynnag,
dros y deng mlynedd ar hugain diwethaf,
mae'r cysyniadau traddodiadol hyn wedi cael
eu herio’n gynyddol. Mae newidiadau
sylweddol mewn strwythurau rheoliadol
wedi peri i hunanreoleiddio proffesiynol
symud at system ‘hunanreoleiddio wedi'i
reoleiddio’. 

Mae mwy o gystadleuaeth hefyd wedi dileu
monopolïau a dderbyniwyd yn flaenorol. O
ganlyniad, mae pobl broffesiynol wedi dod
yn fwy entrepreneuraidd o ran datblygu
marchnadoedd newydd ar gyfer y
gwasanaethau a ‘gwerthu’ eu hunain i
gleientiaid. Mae hyn, ynghyd â thwf mewn
prynwriaeth, wedi gweld y berthynas rhwng
pobl broffesiynol a'u cleientiaid yn newid yn
sylfaenol.

Mae daliadau sylfaenol a barn hirdymor wedi
dod o dan bwysau sylweddol hefyd. Wedi’r
cyfan, roedd llawer o'r athrawiaethau hyn yn
cael eu hysbrydoliaeth o berthnasoedd
cymharol syml lle roedd yr holl bartïon yn
hysbys i'w gilydd, gyda'r bobl broffesiynol yn
gwybod union natur eu swyddogaeth ac
roedd y trafodion wedi’u cyfyngu'n
ddaearyddol.

Nid yw hyn yn wir bellach, ac mae rhai pobl
broffesiynol yn ei chael hi’n anodd cadw at
eu rhwymedigaethau traddodiadol a
gweithredu mewn arena fusnes gystadleuol,
ryngwladol ar yr un pryd.

Mae pobl broffesiynol yn y DU yn rhan
allweddol o'n heconomi'n seiliedig ar
wasanaethau, yn chwarae rolau pwysig yn y
broses wleidyddol, ac yn cyfrannu'n fawr at
redeg y wlad o ddydd i ddydd. Maent yn
ymwneud â phob agwedd ar fywyd o'r crud
i'r bedd, o addysg i ddatrys anghydfod. Felly
mae'n anodd dychmygu dyfodol hebddynt.
Sut, felly, maent yn mynd ati i adennill
ymddiriedaeth y cyhoedd?

Mae'r argyfwng hyder presennol yn gyfle
gwerthfawr i ailedrych ar hyfforddiant ac

A oes Dyfodol i'r
Proffesiynau?

Janine Griffiths-Baker sy'n gofyn a ellir ailennyn ymddiriedaeth 
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ymddygiad pawb sy'n ymwneud â
phroffesiynau. Mae hyn yn cynnwys nid yn
unig y rhai sy'n dechrau ar eu gyrfaoedd, ond
hefyd ymarferwyr profiadol - o arweinwyr
corfforaethol sy'n chwarae rôl hanfodol o ran
meithrin a chryfhau ymddiriedaeth y
cyhoedd mewn busnesau, i addysgwyr
proffesiynol, y mae angen iddynt baratoi
myfyrwyr yn well ar gyfer y newidiadau a'r
heriau a fydd yn eu hwynebu yn y dyfodol.

Un fenter bresennol lle mae arweinwyr
corfforaethol ac athrawon yn gweithio yn y
ffordd hon yw rhaglen ‘Moeseg a
Phroffesiynau’ Prifysgol Stanford.

Gan gydnabod y bydd myfyrwyr yn gadael y
campws ac yn dilyn gyrfaoedd mewn
amrywiaeth eang o feysydd, lansiodd y
Ganolfan ar gyfer Moeseg mewn Cymdeithas
gyfres o ddarlithoedd i drafod goblygiadau
moesegol gweithio mewn proffesiynau
gwahanol. Drwy dynnu sylw at y materion
sy'n unigryw i bob proffesiwn, rhoddodd y
rhaglen gyfle i fyfyrwyr (a'r gymuned
ehangach) ymgysylltu â phynciau pwysig
ymddygiad proffesiynol nad eir i'r afael â
hwy'n aml yn yr ystafell ddosbarth nac mewn
hyfforddiant dilynol.

Mae'r strategaeth yn un newydd ac yn
ysbrydoledig, a gall nodi ffordd ymlaen, ond
dim ond amser a ddengys a fydd yn
llwyddiant yn y pen draw. Fodd bynnag, mae
un peth yn sicr o hyd.

Er mwyn i broffesiynau
oroesi ar ffurf sy'n
debyg i'w ffurf
draddodiadol, mae
angen iddynt addasu'n
gyflym i amgylchiadau
sy'n newid ac
adnewyddu a
thrawsnewid eu
hunain.

Mae rhai bellach yn dechrau gwneud hynny.
Gadewch i ni obeithio, drwy weithio gyda
rhanddeiliaid, grwpiau defnyddwyr, cyrff
rheoliadol ac addysgwyr, y gellir ailennyn
ymddiriedaeth a datblygu model newydd o
‘broffesiwn’, sy’n addas ar gyfer heriau'r unfed
ganrif ar hugain.

Deon Busnes a Chymdeithas ym Mhrifysgol
De Cymru, ac awdur Serving Two Masters:
Conflicts of Interest in the Modern Law Firm
yw’r Athro Janine Griffiths-Baker.
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Mae cysylltedd a mynediad i wybodaeth yn
esblygu. O fewn pedwar degawd yn unig,
mae ein hanghenion wedi esblygu o
gysylltedd sylfaenol ar gyfer rhannu
negeseuon e-bost a dogfennau, i chwyldro'r
rhyngrwyd ac yna gyflwyno cyfryngau
cymdeithasol. Ond beth nesaf?
Mae cysylltedd symudol wedi datblygu ar
raddfa nas gwelwyd mo'i debyg o'r blaen
dros y 40 mlynedd diwethaf.
Ar yr un pryd, mae rhwydweithio symudol a
chysylltedd symudol wedi datblygu’n
ddigynsail. Roedd dechrau teleffoni symudol
yn y 1990au yn sgil cyflwyno rhwydweithiau
symudol ail genhedlaeth, wedyn cyflwyno'n
raddol y Gwasanaethau Radio Pecyn
Cyffredinol (GPRS) ym 1997 ar gyfer
mynediad cyfradd isel, technoleg 3G yn 2001,
Mynediad Pecyn Cyflymder Uchel yn 2010 ac
ar hyn o bryd technoleg Esblygu Hirdymor
(LTE) sydd wedi'i hysbysebu fel technoleg
symudol 4G – er nad yw hyd yma'n bodloni
manyleb dechnegol 4G yn ôl y safonau
technegol.

Felly beth y gallwn ei ddisgwyl yn y dyfodol?
Yn y blynyddoedd i ddod bydd dwy duedd

3G a 4G yn uno, a'r prif eiriau allweddol fydd
bang eang symudol; synwyryddion;
awtomeiddio; data agored a data mawr;
ffrwydrad gwybodaeth; diogeled a
phreifatrwydd.

Daw band eang symudol yn alluogydd ar
gyfer amrywiaeth eang o wasanaethau
megis teledu symudol a rhannu fideos wrth
fynd o le i le. Bydd rhwydwaith LTE yn
cyrraedd 60% o bobl ledled y byd yn 2018 a
bydd defnyddwyr symudol yn cyrraedd 7
biliwn. Bydd technolegau newydd megis LTE
Uwch, Llais a Fideo dros LTE, yn ogystal â
chynadledda fideo symudol, ar gael i alluogi
gwasanaethau a chymwysiadau creadigol
mwy newydd.

Yn y blynyddoedd sydd i ddod, bydd
cysylltedd synwyryddion yn goddiweddyd
cysylltedd pobl. Rhagwelir y bydd dros 50
biliwn o synwyryddion wedi'u cysylltu â'r
rhyngrwyd yn 2020 – yn cyfateb i chwe dyfais
fesul person – gan greu'r hyn a elwir yn “Y
Rhyngrwyd o Bethau”, a pharatoi'r ffordd i
wireddu cysyniadau fel Dinas Ddoeth a
Chymuned Ddoeth. Bydd synhwyro
amgylchol ac awtomeiddio yn dod yn
ffenomena fyd-eang.

O ganlyniad, yn ôl y gweithgynhyrchwr
cyfarpar rhwydweithio Cisco, rhagwelir y
canlynol:
•  Bydd data traffig yn tyfu i bron 12 gwaith ei

faint rhwng 2013 a 2018
•  Erbyn 2016, bydd 1.3 zetabeit o ddata yn

gwibio o amgylch gwifrau'r byd, o gymharu
â 372 ecsabeit yn 2011

•  Disgwylir i nifer y lawrlwythiadau fideo 
gynyddu bum gwaith rhwng 2013 a 2016

•  Bydd y nifer sy'n gwylio teledu digidol yn
cynyddu o 694 miliwn o danysgrifwyr y 
llynedd i 1.3 biliwn yn 2016

•  Bydd y traffig rhwng cymheiriaid yn 
cynyddu, o 4.6 ecsabeit y mis i 10 ecsabeit
erbyn 2016
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Heriau byd cysylltiedig
Khalid Al Begain sy'n gofyn sut y bydd technoleg symudol y dyfodol yn

effeithio ar ein bywydau
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Bydd storio a gwneud synnwyr o'r data hyn
yn sicr o greu heriau newydd. Mae hyn wedi
esblygu i'r cysyniad newydd: cyfeiria Data
Mawr at setiau data sy'n tyfu mor fawr nes ei
bod yn anodd eu cofnodi, eu storio, eu rheoli,
eu rhannu, eu dadansoddi a’u delweddu
gyda'r dulliau meddalwedd cronfeydd data
nodweddiadol.

Echdynnu gwybodaeth
o'r Data Mawr fydd y
chwyldro nesaf, sef y
Chwyldro Gwybodaeth. 

Fodd bynnag, ni fydd hyn yn syml. Mae'r data
a gasglwyd yn anghyflawn ac, yn hynny o
beth, gall ddarparu gwybodaeth reddfol yn
hytrach na'r algorithmau traddodiadol,
oherwydd ni ellir alldynnu popeth i mewn i
ddata i gyfrifiaduron weithredu arnynt. Yn y
dyfodol, bydd darparu gwasanaethau'n
seiliedig ar dechnolegau alldynnu a rhithwir
enfawr. Ni fydd y Data Mawr hyn yn Ddata
Agored – gall llawer o awdurdodau a
sefydliadau fod yn berchen arnynt. Bydd
cyfran fawr o'r data hyn yn ddata personol,
sy'n codi cwestiynau difrifol am breifatrwydd
a diogelwch. Pwy all storio data personol ac
ym mha fformat? Sut y gallwn sicrhau bod
data yn cael eu storio a'u rhannu’n ddiogel?

Sut y gallwn wneud synnwyr o ddata heb
darfu ar ryddid personol? Sut y gallwn atal
defnydd maleisus a throseddol o ddata?
Bydd angen ystyried y cwestiynau hyn,
ynghyd â'r ymchwil a datblygu technolegol.

Cyfarwyddwr y Ganolfan Rhagoriaeth
mewn Apiau a Gwasanaethau Symudol ym
Mhrifysgol De Cymru yw yr Athro Khalid Al
Begain.
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Yn awr, gyda'r galw mawr am yr heddlu, y
bydd eu cyllidebau'n cael eu torri bron 25%
yn 2014 o gymharu â 2008, ymddengys fod y
dyddiau o batrolio ar droed ar hap a chael
amser i siarad â phobl wedi dod i ben, neu o
leiaf wedi lleihau’n sylweddol. Mae mwy o
wyliadwriaeth drwy deledu cylch cyfyng,
plismona aml-lefel, ymateb cyflym a
phlismona ‘tybiannol’ yn y gymuned oll yn
ymdrechion i ymdrin â'r nifer fawr o alwadau,
a hefyd yn tawelu'r angen cymunedol am
ryw fath o bresenoldeb plismona.

Yr anghysondeb wrth gwrs yw bod
troseddau a gofnodir wedi lleihau'n gyson
dros y degawd diwethaf, ac mae hyn yn wir
ers 2008 pan ddechreuodd y dirwasgiad
frathu, a phan ddechreuodd nifer
swyddogion yr heddlu leihau a'r broses ad-
drefnu o ddifrif. Wrth gwrs, mae hyn wedi
rhoi grym i ddadleuon y rhai sy'n dymuno
torri cyllid plismona yn y wlad hon ac mae
wedi rhoi momentwm i'r rhai sy'n dymuno
gweld llawer mwy o newid o ran y ffordd y
mae'r heddlu’n cynnal eu busnes. 

Felly beth y gallai cenedlaethau'r dyfodol
edrych ymlaen ato, o ran eu plismona?

Mae'r holl arwyddion yn awgrymu y bydd yn
cael ysgogi fwyfwy gan dechnoleg, gan
ganolbwyntio ar faterion plismona ‘craidd’
megis terfysgaeth, troseddau cyfundrefnol
difrifol, troseddau ar y rhyngrwyd a mathau
eraill o droseddau yr ystyrir eu bod yn fwy
difrifol.

Gall hyn olygu bod yr heddlu cyhoeddus
mewn rhai ystyron yn encilio hyd yn oed
ymhellach oddi wrth gyswllt uniongyrchol â'r
cyhoedd, gan adael unrhyw waith cerdded a
siarad i swyddogion nad ydynt dan lw, megis
swyddogion cymorth cymunedol - sydd yn fy

marn i'n gwneud gwaith da iawn - a
gwirfoddolwyr ac asiantaethau eraill ac, wrth
gwrs, y posibilrwydd o weld cwmnïau
diogelwch preifat yn chwarae mwy o ran.
Mae hyn yn ein harwain at broblemau
atebolrwydd i'r gyfraith a'r gymuned, yn
enwedig pan ddefnyddir cwmnïau
diogelwch preifat.

Mae hyn oll yn swnio'n
gadarnhaol o ran
polisïau economaidd. 
Fodd bynnag, mae rhai pryderon am y 
ffordd y mae'r broses ad-drefnu yn cael ei
gweithredu’n ddidostur mewn ymdrech i
arbed arian.

Dywedir bod Robert Peel wedi ysgrifennu
naw egwyddor y mae ein model
democrataidd o blismona yn seiliedig arnynt.
Mae egwyddor rhif saith yn nodi mai'r
heddlu yw'r cyhoedd a'r cyhoedd yw'r
heddlu. Mae hyn, mewn gwirionedd, yn

Plismona, ddoe  a heddiw
Yr arbenigwr plismona Colin Rogers yn gofyn a yw'r “dinesydd mewn lifrai”

yn perthyn i'r gorffennol

“Os byddwch am wybod yr amser,
gofynnwch i heddwas”. Dyna oedd geiriau'n
hen gân neuadd gerddoriaeth a
ysgrifennwyd gan Augustus Durandeau yn y
19eg ganrif. Er gwaethaf y ffaith ei fod yn
gyhuddiad sinigaidd bod swyddogion
heddlu'r dydd yn mynd â watshis oddi ar
feddwon yn hwyr yn y nos, roedd hefyd yn
amlygu'r ffaith bod nifer fawr o swyddogion
yr heddlu ar eu rhawd ar strydoedd y wlad.

“Plismyn ar eu rhawd” yw mantra
gwleidyddion sy'n ceisio cael eu hethol ar
fandad cyfraith a threfn hyd heddiw, ac mae
hyn yn apelio yn fwy at hiraeth o bosibl yn
hytrach na realiti plismona cymdeithas
brynwriaethol sy'n wynebu caledi
economaidd. Yn ystod y 30 mlynedd
diwethaf gwelwyd newid anhygoel mewn
plismona yn y wlad hon, ac amlygwyd y ffaith
nad yw plismona yn bodoli mewn gwagle
gwleidyddol, economaidd na chymdeithasol.
Yn wir, mae'r broses ad-drefnu gan sefydliad
yr heddlu yng ngoleuni'r newidiadau hyn
wedi arwain, i ryw raddau, at gael gwared ar
y ‘plismon ar ei rawd’ a chyflwyno darpariaeth
blismona arall, megis swyddogion cymorth
cymunedol, gwirfoddolwyr ac wrth gwrs
ddyfodiad partneriaethau diogelwch
cymunedol i gynorthwyo wrth ymdrin â
throseddau a lleihau ymdrechion ym maes
gostwng troseddau.
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golygu bod yr heddlu yn gweithredu ar y cyd
â'r cyhoedd ac maent yn ddinasyddion mewn
lifrai. Maent yn gwneud eu gwaith yn
gyhoeddus a chyda'r cyhoedd er mwyn
llwyddo. Mae hyn yn hanfodol i'n model
democrataidd o blismona.

Os na fyddwn yn ofalus,
gall cefnogaeth y
cyhoedd i'n heddlu
leihau dros amser wrth
i gynrychiolaeth
weledol a rhyngweithio
cymunedol fynd yn llai
ac yn llai. 

Ymhellach, gall dychwelyd i ganolbwyntio ar
sicrhau bod yr heddlu yn profi eu hunain ar
sail rhifau - faint o achosion o ladrata a
ganfyddir ac ati - ar draul rhyngweithio o
ansawdd gyda'r cyhoedd ar y strydoedd
hefyd erydu'r gefnogaeth gyhoeddus y mae'r
heddlu yn dibynnu arni.

Ar ôl dweud hynny mae rhai elfennau
hanfodol o blismona sydd yn dal yn
berthnasol heddiw ac sy'n bwysig ar gyfer y
dyfodol. Yn benodol, mae angen i'r heddlu
gadw mewn cysylltiad â'r cyhoedd, a chynnal
eu cefnogaeth, er mwyn iddynt barhau i gael
eu cefnogi. Drwy wneud hynny, bydd y
model plismona democrataidd a ddefnyddir
yn y wlad hon - model y mae llawer o
wledydd eraill yn eiddigeddus ohono - yn
aros yn ei le.

Mae'r Athro Colin Rogers yn gyn-swyddog
heddlu ac yn Gydlynydd Ymchwil y
Ganolfan ar gyfer Gwyddorau'r Heddlu ym
Mhrifysgol De Cymru.
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Rydym ni wyddonwyr ym Mhrifysgol De
Cymru yn gweithio gyda chydweithwyr ym
Malaysia ac UDA i helpu i fynd i’r afael ag un
o faterion pwysicaf ein hoes, sef diogelwch
bwyd byd-eang (digon o fwyd ar gael i
bawb). Mae'r Cenhedloedd Unedig yn
rhagweld y bydd poblogaeth y byd yn
cynyddu dros ddwy biliwn yn ystod y
degawdau nesaf.

Bydd angen i ni fwydo'r
bobl ychwanegol hyn
yn wyneb bygythiadau
i amaethyddiaeth yn
sgil newid yn yr
hinsawdd, clefydau
newydd, a diraddiant
amgylcheddol.

Yn y Grŵp Ymchwil Genomeg a Bioleg
Cyfrifiadol yn y Brifysgol, rydym yn gweithio
ar ddulliau i helpu’r rhai sy’n bridio
planhigion i gynyddu cyflenwadau bwyd
mewn rhanbarthau allweddol o'r byd lle mae
diogelwch bwyd yn fygythiad cynyddol. 

Rydym yn defnyddio cyfuniad o ddulliau
cyfrifiadol a geneteg cnydau i wella cnydau
bwyd allweddol. Er enghraifft datblygu a
mireinio dulliau biowybodeg i ddadansoddi
dilyniannau genomau diweddar y prif
gnydau megis olew palmwydd. Mae olew
palmwydd yn ffynhonnell bwysig o fwyd,
tanwydd a chemegion adnewyddadwy. Mae
olew palmwydd bwytadwy yn helpu i fwydo
dros un biliwn o bobl bob dydd. Ym mis Awst
2013, cyhoeddwyd dilyniant llawn DNA
genom olew palmwydd gan ymchwilwyr o
Fwrdd Olew Palmwydd Malaysia (MPOB)
mewn papur yn y cyfnodolyn nodedig,
Nature, a oedd yng arreg filltir yn y maes.

Yr her yn awr yw
defnyddio'r swm
helaeth hwn o
wybodaeth genomeg,
a gostiodd filiynau o
ddoleri i'w chasglu, i
wella cnydau yn
ymarferol.

Bwydo'r genhedlaeth
nesaf

Yr arbenigwr ar Genomeg Denis Murphy sy'n mynd i'r afael â dyfodol
diogelwch bwyd byd-eang

Dros y 15 mlynedd diwethaf, rwyf wedi
gweithio gydag MPOB i helpu i wella ac
ymestyn eu rhaglen bridio planhigion. Mae fy
ngrŵp ymchwil ym Mhrifysgol De Cymru
bellach yn gweithio gyda chydweithwyr ym
Mhrifysgol De Califfornia i ddatblygu dulliau
biowybodeg arloesol a fydd yn helpu MPOB i
ddadansoddi'r setiau data genomeg sydd
newydd eu rhyddhau. Bydd hyn yn galluogi'r
tîm i nodi a thrafod genynnau allweddol sy'n
rheoli nodweddion megis cynnyrch cnydau,
ymwrthedd i glefydau ac ansawdd maethol.

Mae'r her o ddadansoddi setiau data mawr
iawn a manteisio arnynt yn rhan o'r broblem
‘data mawr’ fel y'i gelwir sydd hefyd yn fater
difrifol mewn meysydd eraill megis
meddygaeth ac economeg. Yn achos olew
palmwydd credaf mai'r targed pwysicaf yw
cynyddu cynnyrch olew bwytadwy o'r
ffrwythau palmwydd. Yr olew hwn, o bell
fffordd, yw cynnyrch economaidd pwysicaf
planhigfeydd palmwydd felly bydd mwy o
gynnyrch olew yn cynhyrchu mwy o olew i'r
tyfwyr ac yn cynhyrchu mwy o fwyd i
wledydd fel Tsieina ac India sy'n fewnforwyr
mawr olew palmwydd bwytadwy.
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Bydd llwyddiant wrth gynyddu cynnyrch
olew hefyd yn arwain at fanteision
amgylcheddol i wledydd fel Indonesia a
Papua Guinea Newydd lle mae ardaloedd
enfawr o goedwig drofannol a mawndir ar
hyn o bryd yn cael eu troi'n blanhigfeydd
olew palmwydd. Mewn rhai ardaloedd mae
hyn wedi arwain at ddadleoli rhywogaethau
sydd mewn perygl megis orang-wtang. Gall
hefyd arwain at niwed amgylcheddol gan
gynnwys cynnydd mewn nwyon tŷ gwydr.
Oherwydd y bydd y galw am olew palmwydd
yn sicr o gynyddu dros y blynyddoedd nesaf,

ymddengys y bydd y pwysau i dyfu mwy o
blanhigfeydd, a'r effeithiau ecolegol
negyddol cysylltiedig, yn cynyddu hyd yn
oed ymhellach yn y dyfodol.

Fodd bynnag, os gellir plannu amrywiaethau
coed newydd â chynnyrch uchel yn lle'r
planhigfeydd presennol, rwy'n hyderus y
gellir lleihau'n sylweddol yr ymgyrch i droi tir
dilychwyn yn blanhigfeydd newydd. Byddai
hyn yn helpu gwledydd sy'n tyfu olew
palmwydd megis Malaysia ac Indonesia i
ymateb i bryderon amgylcheddwyr y

Gorllewin ac ar yr un pryd cynhyrchu digon o
olew palmwydd i ddiwallu’r galw cynyddol
mewn gwledydd Asiaidd eraill.

Felly mae gan y gwaith ymchwil hwn ar y cyd
rhwng Prifysgol De Cymru a'i phartneriaid yn
yr UD a Malaysia y potensial i gael effeithiau
sylweddol ar gyflenwadau bwyd byd-eang a
ffactorau amgylcheddol allweddol.

Pennaeth y Grŵp Genomeg a Bioleg
Gyfrifiadol ym Mhrifysgol De Cymru yw’r
Athro Denis Murphy.



24 | IMPACT

Ymchwil a Chyhoeddiadau
Consortiwm ymchwil USW i
gefnogi cronfa datblygu'r
celfyddydau

Mae consortiwm ymchwil o dan arweiniad
Prifysgol De Cymru wedi'i ddewis i
gynorthwyo cronfa ymchwil a datblygu ar
gyfer y celfyddydau yng Nghymru. Mae'r
Gronfa Ymchwil a Datblygu Digidol ar gyfer y
Celfyddydau yng Nghymru yn bartneriaeth
rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor
Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau
(AHRC) a Nesta i gynorthwyo prosiectau'r
celfyddydau ledled Cymru i weithio gyda
thechnolegau digidol.

Nodau'r gronfa £400,000 yw cyrraedd
cynulleidfa ehangach ac ymgysylltu â hi ac
ymchwilio i fodelau busnes newydd drwy'r
defnydd o dechnoleg ddigidol, gyda
chymorth y consortiwm academaidd.
Prifysgolion Aberystwyth a Surrey yw'r
partneriaid eraill yn y consortiwm. Nod y
consortiwm, o'r enw ‘Re-DrAW’ (Ymchwil a
Datblygu ar gyfer y Celfyddydau Digidol yng
Nghymru), fydd ail-lunio'r dirwedd ar gyfer
rhyngweithio rhwng technoleg a sector y
celfyddydau drwy gydweithio a chyfranogi
mewn nifer o brosiectau, gan gofnodi a
rhannu'r gwersi a ddysgwyd.

Gwaith ymchwil yn amlygu
nodweddion ymchwiliadau i
lofruddiaethau

Mae darn pwysig o waith ymchwil yn edrych
ar nodweddion llofruddiaethau sy’n anodd
eu datrys – a sut y gall ditectifs fynd i'r afael â
hwy drwy newid eu harferion. Bydd yr
astudiaeth, o dan arweiniad Fiona Brookman,
yr Athro Troseddeg ym Mhrifysgol De Cymru,
hefyd yn trafod sut y gall natur ymchwiliadau
i lofruddiaethau eu hunain lesteirio’r
tebygolrwydd o ddatrys achosion o
ddynladdiad.

Roedd yr Athro Brookman, y cyhoeddwyd ei
gwaith nodedig ar deipoleg dynladdiad yn y
Murder Manual 2006, yn gobeithio y byddai'r

astudiaeth yn darparu canfyddiadau i wella
natur ddatrysadwy achosion anodd. Mae
Cadeirydd y Rhwydwaith Ymchwil
Ymchwiliadau Troseddol (CIRN) yn
dadansoddi'r data a gasglwyd yn ystod
cyfweliadau â ditectifs ac arsylwi arnynt yn y
DU a’r Unol Daleithiau.

Enw'r papur yw Difficult-to-Solve Homicides: a
UK-USA Comparison, ac mae'n debygol o gael
ei gyhoeddi yn y cyfnodolyn Plismona a
Chymdeithas neu'r cyfnodolyn Astudiaethau
Dynladdiad.

Cyhoeddi llyfr arloesol newydd
ac ddyslecsia ac anhwylder
cydsymud datblygol

Mae'r Athro Amanda Kirby, Cyfarwyddwr
Meddygol yng Nghanolfan Dyscovery
Prifysgol De Cymru, wedi cyhoeddi llyfr
newydd ar sut y mae pobl ifanc ag
anghenion dysgu penodol yn ymdopi â
choleg a phrifysgol.

A hithau'n arbenigwraig ar anhwylder
cydsymudiad datblygol, sydd hefyd yn cael ei
alw'n Dyspracsia, a'r gorgyffwrdd ag
anawsterau dysgu eraill, mae'r Athro Kirby yn
defnyddio degawdau o brofiad ymarferol,
proffesiynol ac academaidd yn y llyfr, o'r enw
How to Succeed with Specific Learning
Difficulties at College and University.

Mae'n ymchwilio i'r heriau y gall pobl ifanc eu
hwynebu pan fyddant yn dechrau yn y coleg
neu'r brifysgol, yn y gwaith ac yn y cartref,
megis dysgu sgiliau newydd, cwrdd â phobl
newydd ac ymdopi ag amgylchedd newydd.

Meddai'r Athro Kirby: “Nid oes angen i
ddiffyg hunanhyder a methiant fod yn
opsiwn i blant ag anhwylder cydsymud
datblygol a Dyspracsia. Yn anaml y mae pobl
yn sylweddoli pa mor gyffredin yw
anhwylder cydsymud datblygol – mae’n
effeithio ar oddeutu 1 o bob 20 o'r
boblogaeth - a sut y gall effeithio ar
unigolion ym mhob agwedd ar eu bywydau
yn y tymor byr neu'r tymor hwy.”

Ymchwilio i hil a rhyddfreinio yn
y Rhyfel Cartref

Mae'r Athro Chris Evans, hanesydd ym
Mhrifysgol De Cymru, wedi teithio i Kentucky,
UDA fel cymrawd gwadd Cymdeithas Hanes
Filson. Canolbwyntiodd yr Athro Evans ar
astudio hil a rhyddfreinio yn ystod Rhyfel
Cartref America, ac roedd ei ymchwil yn
seiliedig ar Kentucky oherwydd ei
phwysigrwydd gwleidyddol enfawr.

Fe'i gwnaed yn Gymrawd Gwadd y
gymdeithas ym mis Mai eleni, ac yn ddiwedd
ymwelodd â'i phencadlys yn Louisville i
weithio ar ei brosiect ‘Escaping from Slavery
in the Nineteenth Century: George St Leger
Grenfell in Civil War Kentucky’.

Dywedodd yr Athro Evans: “Fe'i gelwir yn
‘Dalaith y Gwellt Glas’, ac roedd Kentucky yn
gymharol dawel; roedd mwy o ymladd
chwerw dros Virginia, ac o ran theatr rhyfel y
gorllewin, roedd y brwydrau yn Tennessee, i'r
de o Kentucky, yn llawer mwy arwyddocaol.

“Mae edrych ar Kentucky yn ein galluogi i
werthfawrogi nad oedd rhoi terfyn ar
gaethwasiaeth yn un o ganlyniadau anochel
buddugoliaeth i'r Gogledd yn y Rhyfel
Cartref.”
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IMPACT: Beth yw eich swydd, ac ai dyma'r
yrfa roeddech yn ei dymuno? 

DP: Fy swydd yw hyrwyddo Hong Kong fel
cyrchfan busnes a phorth i Asia, yn ogystal â
chynorthwyo busnesau i ddechrau
gweithrediadau yno. Rwyf wedi fy lleoli yn
Llundain ac rwy'n gweithio gyda busnesau’n
amrywio o fusnesau newydd i gorfforaethau
ledled y Deyrnas Unedig a rhannau o Ewrop
hefyd. Mae rhai o'r busnesau hyn wedi'u lleoli
mewn sectorau lle mae Hong Kong yn
draddodiadol wedi bod yn arweinydd byd
megis Gwasanaethau Ariannol. Mae eraill
mewn sectorau lle mae Hong Kong yn prysur
ddatblygu enw da yn rhyngwladol, megis y
sectorau Creadigol a Digidol. Weithiau mae'r
meysydd hyn yn gwrthdaro, megis mentrau
technoleg ariannol sy'n tarfu ar fyd cyllid
drwy gynnyrch a gwasanaethau newydd
arloesol. Masnachu a buddsoddi a ddewisais
fel gyrfa, felly i bob pwrpas rwy'n gwneud
beth roeddwn wedi dymuno ei wneud erioed
o ran gyrfa. 

IMPACT: Sut mae'r Brifysgol wedi'ch helpu i
gyrraedd lle rydych chi nawr? 

DP: Astudiais fusnes yn y Brifysgol i lefel
MBA. Datblygodd hyn fy nealltwriaeth o
fusnes a rheoli ar lefel ddyfnach o lawer a
rhoddodd gyfle i mi brofi damcaniaethau
mewn cyd-destun rhyngwladol. Er bod y
cyrsiau'n cwmpasu llawer o theori
amhrisiadwy, roeddwn hefyd yn gallu
astudio fy MBA yng nghyd-destun y byd go
iawn ac roedd fy nhraethawd hir yn seiliedig
ar anghenion dysgu entrepreneuriaid a

sylfaenwyr busnesau yng Nghymru ar ôl
sylwi bod llawer o bobl dalentog yn lansio
mentrau am fod ganddynt syniad gwych ond
nid oes ganddynt bob amser y sgiliau
angenrheidiol i droi eu syniad yn fusnes
proffidiol sy'n tyfu. Roedd y Brifysgol yn
arbennig o gryf o ran cefnogi'r cyfuniad o
astudiaeth academaidd a defnyddio’r hyn yr
oedd yn ei ddysgu yn ymarferol ym myd
busnes. 

IMPACT: Beth yw eich atgof cryfaf o'ch
cyfnod fel myfyriwr? 

DP: Er nad oeddwn yn ei werthfawrogi
ddigon ar y pryd, o edrych yn ôl, lleoliad y
Brifysgol ychydig i'r gogledd o Gaerdydd yng
nghalon Cwm Taf - ar ddiwrnod clir a heulog
mae'r olygfa yn banoramig! Cefais fy atgoffa
o hyn pan ymwelais â’r Brifysgol ar fusnes yn
ddiweddar am y tro cyntaf ers bron 15
mlynedd. Roeddwn hefyd yn dwlu ar y
campws, gyda'r llyfrgell yn galon iddo. Roedd
y lle'n gorlifo o ddysgu. 

IMPACT: Pa mor bwysig oedd Addysg Uwch
o ran eich helpu i sefydlu eich gyrfa? 

DP: Weithiau dywedir mai'r person sy'n
bwysig ac nid y cymwysterau, a fyddwn i
ddim yn anghytuno â hynny. Fodd bynnag,
mae hyn yn anwybyddu’r ffaith bod
prifysgolion yn cyfrannu at ddatblygiad
person mewn llu o ffyrdd ar wahân i astudio.
Un o’r pethau a ddysgais mewn addysg uwch
sydd wedi fy helpu yn fy ngyrfa yw'r
hunanddisgyblaeth sydd ei angen er mwyn
rheoli prosiect o'i sefydlu i’w gwblhau’n
llwyddiannus. Mae siarad cyhoeddus yn un
arall. Mae fy rôl yn ei gwneud yn ofynnol i mi
wneud cyflwyniadau lefel uchel yn rheolaidd
mewn cynadleddau a'r digwyddiadau a
mireiniais y ddawn hon yn y Brifysgol lle
roeddwn ar lwyfan o leiaf unwaith yr
wythnos yn rhoi adborth grŵp i gyd-fyfyrwyr
mewn darlithoedd MBA. 

IMPACT: Sut rydych yn gweld dyfodol
buddsoddi dramor yn esblygu? 

DP: Mae'r byd yn dod yn fwyfwy cystadleuol.
Mae Hong Kong yn y pedwerydd safle yn y
byd o ran buddsoddi’n uniongyrchol dramor
ond mae fy sefydliad, InvestHK, yn gweithio’n
ddyfal iawn i gynnal hynny. Er enghraifft
eleni gwnaethom lansio StartmeupHK i
ddenu entrepreneuriaid i Hong Kong i
gynnig syniadau, gan ein helpu i ddenu'r
bobl fusnes mwyaf disglair a thalentog i
helpu i gefnogi ein huchelgais i sicrhau mai
Hong Kong yw canolfan Greadigol a Digidol
Asia. Nid oes amser i laesu dwylo oherwydd
bydd lleoliadau eraill yn Asia a ledled y byd
yn barod i gymryd ein lle os byddwn yn rhoi'r
gorau i gyflwyno cynigion cymhellol i'r
gymuned fusnes ryngwladol. 

IMPACT: Unrhyw gyngor i fyfyrwyr
presennol? 

DP: Nid yw dysgu'n dod i ben pan fyddwch
yn graddio. Mewn sawl ffordd dyna yw'r
cychwyn taith gydol oes o ran datblygiad
personol. Rwyf wedi dysgu mwy o'm
methiannau nac o’m llwyddiannau a mwy
o'm camgymeriadau na’m cyflawniadau. Felly
byddwch yn ddewr a rhowch gynnig ar
bethau, cymerwch risgiau pwyllog,
croesewch newid a cheisiwch weld y byd.
Rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i deithio ac
rwyf wedi byw yn yr Unol Daleithiau -
dysgodd hynny lawer i mi a chynyddodd fy
hyder yn sylweddol. 

IMPACT: Beth mae'r Brifysgol wedi'i olygu i
chi, mewn ychydig eiriau? 

DP: Rwy'n ysgrifennu'n erthygl hon
oherwydd bod y Brifysgol wedi rhoi cymaint i
mi a nawr mae'n amser i mi roi ychydig yn ôl.
Rwy'n mwynhau bod yn weithgar gyda chyn-
fyfyrwyr y Brifysgol yn Llundain ac rwyf hyd
yn oed wedi cael trafodaethau gyda'r tîm
rheoli am gyfleoedd i'r Brifysgol yn Asia drwy
Hong Kong - mae'n adeg gyffrous! 

Pennaeth Hyrwyddo Buddsoddi yn Invest
Hong Kong yw David Parker (Gradd Meistr
mewn Gweinyddu Busnes, 1998-99).
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Rhoi Sylw i'r Cyn-fyfyrwyr
Y cyn-fyfyriwr David Parker yn siarad ag USW Impact am ei gyfnod yn ein

Prifysgol, ac yn edrych ar ddyfodol economaidd Hong Kong a'r Dwyrain Pell
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