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Rydym yn parhau i fyw a gweithio mewn 
cyfnod eithriadol. Roedd pandemig 
COVID-19 a’i effeithiau cymdeithasol, 
economaidd a gwleidyddol, gweithredu 
Brexit, a’r dadlau a ysgogwyd gan y 
mudiad Black Lives Matter i gyd yn 
arwyddocaol wrth lunio gwleidyddiaeth 
a chymdeithas Cymru yn 2021, ynghyd 
â chynnydd yn y pryder am argyfwng yr 
hinsawdd a thrafodaethau o’r newydd 
am ddyfodol cyfansoddiadol Cymru. 
Mae’r materion hyn oll wedi bod yn 
gefndir i waith Canolfan Gwleidyddiaeth 
a Chymdeithas Cymru / WISERD@
Aberystwyth (CWPS-WISERD) yn ystod 
y flwyddyn, gan gael eu hastudio 
trwy ein hymchwil a’u trafod yn ein 
digwyddiadau cyhoeddus. Bwriad yr 
Adroddiad Blynyddol hwn yw rhoi blas o’r 
gweithgareddau hyn.

Er ein bod, fel pawb, wedi gorfod ymdopi 
â chyfyngiadau COVID-19, roedd 2021 
serch hynny yn flwyddyn hynod o brysur i 
CWPS-WISERD. Roeddem yn falch iawn o 
allu ailddechrau ar ein rhaglen ymgysylltu 
â’r cyhoedd drwy gyfres o ddigwyddiadau 
ar-lein, gan fod y cyfyngiadau ar symud 
yn 2020 wedi amharu ar y trefniadau 
arferol. Yr uchafbwynt oedd Darlith 
Flynyddol Gwleidyddiaeth a Chymdeithas 
Cymru gan yr Athro Charlotte Williams 
OBE, wrth iddi roi campwaith o 
ddarlith yn adfyfyrio ar y newid mewn 
gwleidyddiaeth cydraddoldeb hiliol yng 
Nghymru, gan herio rhai rhagdybiaethau 
cyfforddus. 

Oherwydd manteision technoleg, 
llwyddodd aelodau o rwydwaith ymchwil 
MiDIB yn Ffrainc sy’n astudio mudo ac 
amrywiaeth yn y DU i ymuno â’r ddarlith.

Yn gynharach, roeddem wedi nodi 
blwyddyn ers cyfnod clo cyntaf COVID 
ym mis Mawrth drwy gynnal panel 
cyhoeddus ar COVID a Chymru Wledig, 
wedi’i drefnu ar y cyd â’r Ganolfan 
Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd 
Gwledig. Roedd hwn wedi cynnwys 
cyfraniadau sobreiddiol gan yr Athro 
Phil Kloer o Fwrdd Iechyd Prifysgol 
Hywel Dda, Dr Caroline Turner o Gyngor 
Sir Powys, a Guy Evans o’r Gymdeithas 
Gofal, yn ogystal â’r Athro Michael 
Woods a Dr Wyn Morris o CWPS-WISERD, 
am effaith y pandemig, y rheoli arno 
a’r heriau wrth adfer. Ym mis Ebrill, 
fe wnaethom barhau â thraddodiad a 
sefydlwyd gan Sefydliad Gwleidyddiaeth 
Cymru drwy gynnal cyfarfod hysting ar 
gyfer ymgeiswyr etholiad y Senedd yng 
Ngheredigion.

Yn ystod yr haf, lansiwyd menter newydd 
arloesol yn llawn gweithgareddau 
creadigol i ymgysylltu ag aelodau’r 
cyhoedd drwy ‘Ailddychmygu Dyfodol 
Cyfansoddiadol Cymru’. Caiff ei redeg 
mewn partneriaeth â Rhwydwaith 
Cydgynhyrchu Cymru, ac roedd y 
digwyddiadau cyntaf wedi defnyddio 
technoleg mannau agored i gynnal 
gweithdai ar-lein i archwilio syniadau 
am ffurf llywodraethu yng Nghymru yn y 
dyfodol, gan ragflaenu lansiad y

Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol 
Cyfansoddiadol Cymru. Cryfhawyd 
cysylltiadau CWPS-WISERD â’r Comisiwn 
drwy benodiad Dr Anwen Elias yn 
Gomisiynydd ym mis Hydref. 

Mae wedi bod yn bleser hefyd croesawu 
siaradwyr gwadd i’n seminarau, er yn 
rhithiol, gan gynnwys Dr Andrew Williams 
o Brifysgol Caerdydd ar ‘Cyni a Hiliaeth 
yng Nghymru a Lloegr Wledig’ a Dr 
Alexandra Bulat o Brifysgol Strathclyde 
ar ‘British, Polish and Romanian Attitudes 
to EU Migrants in the UK’ (wedi’i gynnal 
ar y cyd â Chanolfan Astudio Symudedd 
Pobl). Roedd trydedd seminar, yn rhoi 
sylw i’n thema Lleoli Cymru/Placing 
Wales, yn cynnwys dau siaradwr o 
Adran Hanes a Hanes Cymru Prifysgol 
Aberystwyth, sef Monica Kendall ar 
arweinlyfrau teithio a’r Gymraeg yn y 
cyfnod Rhamantaidd, a Simon Parsons 
ar fwriad a disgwyliadau hyrwyddwyr 
rheilffyrdd yng Nghymru’r 19eg ganrif. 
Cafwyd cyflwyniadau gan dri siaradwr yn 
ystod tymor yr hydref, sef: Dr Lucy Taylor, 
o’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn 
Aberystwyth, ar ‘Damcaniaethu rhagfarn 
gwrth-Gymreig’; Estelle Everard, o 
Brifysgol Lwcsembwrg, ar ‘Ymreolaeth 
leol o dan y chwyddwydr: sut mae bröydd 
yn cymryd mwy o gyfrifoldeb’; a Dr 
Patrick Utz, sydd enwydd ei benodi yn 
Gynorthwyydd Ymchwil Ôl-ddoethurol 
yn CWPS-WISERD, ar ‘Newid ffiniau, 
taleithiau a pherthnasau: Ewropeiddio 
pleidiau lleiafrifol sy’n perthyn’ o ymchwil 
ei ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Caeredin.

Croeso
gan Gyd-gyfarwyddwyr CWPS-WISERD

https://cwps.aber.ac.uk/cy/canolfan-wleidyddiaeth-a-chymdeithas-cymru/
https://cwps.aber.ac.uk/cy/canolfan-wleidyddiaeth-a-chymdeithas-cymru/
https://cwps.aber.ac.uk/cy/canolfan-wleidyddiaeth-a-chymdeithas-cymru/
https://www.youtube.com/watch?v=jeci8BLRlXY
https://www.youtube.com/watch?v=jeci8BLRlXY
https://www.youtube.com/watch?v=jeci8BLRlXY
https://llyw.cymru/y-comisiwn-annibynnol-ar-ddyfodol-cyfansoddiadol-cymru
https://llyw.cymru/y-comisiwn-annibynnol-ar-ddyfodol-cyfansoddiadol-cymru
https://cwps.aber.ac.uk/cy/adnoddau/recordiadau-seminar/
https://cwps.aber.ac.uk/cy/adnoddau/recordiadau-seminar/
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Ynghyd â’r rhaglen ddigwyddiadau, mae 
cryn waith hefyd wedi’i gwblhau ar ein 
prosiectau ymchwil mawr, ‘Integrative 
Mechanisms for Addressing Spatial 
Justice and Territorial Inequalities 
in Europe’ (IMAJINE), ‘Rural-Urban 
Outlooks: Unlocking Synergies’ (ROBUST) 
a Chanolfan Ymchwil Cymdeithas Sifil 
WISERD y Cyngor Ymchwil Economaidd 
a Chymdeithasol (ESRC), a ddisgrifir 
yn yr ychydig dudalennau nesaf, yn 
ogystal â gwaith ar brosiect ESRC 
newydd yn archwilio gwirfoddoli 
yn ystod y pandemig yng Nghymru, 
Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.  
Mae’r prosiectau hyn yn ymestyn 
cyrhaeddiad CWPS-WISERD y tu hwnt 
i Aberystwyth, gan eu bod yn cynnwys 
cydweithio â chydweithwyr academaidd 
ledled Cymru, y DU ac yn rhyngwladol, 
a chyda phartneriaid nad ydynt yn 
rhai academaidd megis Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) a 
Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 
(WCVA). Gallant hefyd arwain at 
gyfrannu at lunio polisïau, fel yn achos 
Gweledigaeth ar gyfer Cymru Wledig, a 
luniwyd gan CWPS-WISERD gyda’r WLGA 
fel rhan o ROBUST ac a lansiwyd ym mis 
Ionawr 2021.

Roedd ein gweithgareddau hyfforddi 
a datblygiad proffesiynol yn cynnwys 
Cynhadledd Graddedigion hynod 
lwyddiannus ym mis Ionawr 2021, wedi’i 
threfnu gan Dr Flossie Kingsbury, a hynny 
wedi esgor ar Rwydwaith Astudiaethau 
Graddedigion a Dechrau Gyrfa sy’n 
cyfarfod yn rheolaidd ag aelodau o sawl 
prifysgol yng Nghymru a thu hwnt. Fel 
rhan o’n gwaith allgymorth, lluniwyd y 
diweddaraf yn ein cyfres boblogaidd o 
fapiau etholiad, sy’n dangos canlyniadau 
Etholiadau’r Senedd ym mis Mai 2021. 
Mae copïau wedi’u hanfon at Aelodau’r 
Senedd, ASau ac ysgolion yng Nghymru 
ac mae fersiwn ddigidol ar gael i unrhyw 
un ei lawrlwytho am ddim o wefan 
CWPS-WISERD. 

Roedd diwedd 2021 yn nodi pum 
mlynedd ers sefydlu CWPS-WISERD 
ac wrth inni edrych ymlaen at y pum 
mlynedd nesaf, rydym yn bwriadu 
adeiladu ar y cyflawniadau a ddisgrifir 
yn yr adroddiad hwn. Ein nod yw 
cryfhau ein gwaith yn ysgogi ymchwil 
ryngddisgyblaethol o safon fyd-eang, 
yn enwedig ym maes Astudiaethau 
Cymru; datblygu cenhedlaeth newydd 
o ymchwilwyr yn y gwyddorau 
cymdeithasol a’r dyniaethau sy’n  
astudio Cymru; a chyfrannu at 
genhadaeth ddinesig Prifysgol 
Aberystwyth drwy lywio ac ysgogi 
trafodaeth a dadl gyhoeddus.

I wneud hyn, byddwn yn parhau i weithio 
gydag adrannau a chanolfannau ar draws 
Prifysgol Aberystwyth, gyda phartneriaid 
allanol yn y llywodraeth a chymdeithas 
sifil, a chyda’n cydweithwyr yn nheulu 
ehangach WISERD. 

Fel y nodwyd gennym ar y dechrau, mae’r 
ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn 
anodd i lawer ohonom a rhaid cydnabod 
fod gweithgarwch CWPS-WISERD wedi 
parhau yn llwyr oherwydd ymdrechion 
rhyfeddol ein tîm gwych mewn cyfnod 
anodd. Rydym yn ddyledus i aelodau 
ein grŵp rheoli, sef yr Athro Matthew 
Jarvis, Dr Rhys Dafydd Jones, Dr Flossie 
Kingsbury, Dr Wyn Morris, Dr Elin Royles 
a Dr Lucy Taylor (a roddodd y gorau i 
fod yn arweinydd y thema Lleoli Cymru/
Placing Wales ym mis Gorffennaf), yn 
ogystal ag i’n hymchwilwyr ôl-ddoethurol 
Dr Nuria Franco Guillen, Dr Flossie 
Kingsbury, Dr Amy Sanders a Dr Patrick 
Utz, ac i weinyddydd gwych y ganolfan 
Cara Rainbow, heb sôn am gefnogaeth 
amhrisiadwy Canolfan WISERD a 
gwasanaethau proffesiynol Prifysgol 
Aberystwyth. Diolch yn fawr i chi i gyd. 

Dr Anwen Elias a’r Athro Michael Woods
Cyd-gyfarwyddwyr, Canolfan 
Wleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru / 
WISERD@Aberystwyth

https://imajine-project.eu/
https://imajine-project.eu/
https://imajine-project.eu/
https://imajine-project.eu/
https://rural-urban.eu/
https://rural-urban.eu/
https://wiserd.ac.uk/cy/wiserd-civil-society-research-centre-cy/
https://wiserd.ac.uk/cy/wiserd-civil-society-research-centre-cy/
https://wiserd.ac.uk/cy/wiserd-civil-society-research-centre-cy/
https://cwps.aber.ac.uk/wp-content/uploads/sites/13/2021/10/Gweledigaeth-ar-Gyfer-Gwledig-Cymraeg.pdf
https://cwps.aber.ac.uk/cy/mapiau-etholiad/
https://cwps.aber.ac.uk/cy/mapiau-etholiad/
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IMAJINE
Mae prosiect mawr Horizon 2020 
IMAJINE, dan arweiniad CWPS-WISERD, 
yn archwilio anghydraddoldebau 
tiriogaethol a chyfiawnder gofodol yn 
Ewrop. Roedd uchafbwyntiau 2021 yn 
cynnwys Dr Anwen Elias a chydweithwyr 
yn cwblhau eu dadansoddiad o 
hawliadau tiriogaethol gweithredwyr 
rhanbarthol mewn 12 astudiaeth achos 
yn Ewrop, gan gynnwys Cymru. Mae hyn 
yn dangos, er bod hawliadau yn cael eu 
fframio fel arfer yng nghyswllt mynd i’r 
afael ag anghydraddoldebau gwleidyddol 
ac economaidd-gymdeithasol a chreu 
dyfodol gwahanol, mae pwyslais y 
fframio yn amrywio rhwng tiriogaethau 
a thros amser, gan adlewyrchu’r cyd-
destun gwleidyddol lleol. Nid oes un 
‘fformiwla fuddugol’ ar gyfer strategaeth 
fframio i gael effaith ar berfformiad 
etholiadol neu enillion gwleidyddol. 

 
Cyfrannodd aelodau CWPS-WISERD hefyd 
at integreiddio canfyddiadau o’r gwahanol 
becynnau gwaith IMAJINE a chynhyrchu 
senarios ar gyfer anghydraddoldebau 
tiriogaethol a chyfiawnder gofodol yn 
Ewrop yn 2048. Datblygwyd pedwar 
senario yn dychmygu cydbwysedd 
gwahanol rhwng undod ac ymreolaeth 
tiriogaethol a rhwng twf economaidd a 
lles cymdeithasol ac amgylcheddol, a 
rhoddwyd prawf ar y senarios hyn gyda 
sefydliadau a oedd yn cynnwys y Comisiwn 
Ewropeaidd DG-Regio, Senedd Ewrop, 
y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a 
Datblygiad Economaidd a Banc Buddsoddi 
Ewrop. Cyflwynwyd canfyddiadau gan 
IMAJINE mewn gweithdy yn ystod 
‘European Week of Cities and Regions’ 
ym mis Hydref, gyda’r Athro Michael 
Woods. 

ROBUST
Daeth prosiect ROBUST Horizon 2020, a 
oedd yn astudio synergeddau gwledig-
trefol, i ben yn 2021 ar ôl pedair blynedd 
a hanner. Defnyddiai’r prosiect ddull 
cynhyrchu ar y cyd, o’r gwaelod i fyny, 
drwy gael ‘Labordai Byw’ mewn 10 
rhanbarth ar draws Ewrop. Ymchwilwyr 
yn CWPS-WISERD a arweiniai Labordy 
Byw Cymru ar y cyd â Fforwm Gwledig 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, 
a’r prif ganlyniad yw Gweledigaeth ar 
gyfer Cymru Wledig, sy’n amlinellu 
blaenoriaethau ar gyfer datblygu gwledig 
i’r degawd nesaf, ac a ategwyd gan 
adroddiad tystiolaeth sylweddol. Fel 
rhan o weithgareddau Lab Byw Cymru, 
cynhaliwyd arolwg ar-lein i bobl ifanc 
yng nghefn gwlad Cymru hefyd yn ystod 
haf 2021, gan dderbyn dros 1,000 o 
ymatebion. Bydd canfyddiadau’r arolwg yn 
cael eu lansio yn 2022. Mae’r fframwaith 
damcaniaethol ar gyfer ROBUST, a 
ddatblygwyd gan yr Athro Michael Woods, 
Dr Jesse Heley a Dr Bryonny Goodwin-
Hawkins yn CWPS-WISERD, wedi’i droi’n 
Ganllaw Dysgu hygyrch i ymarferwyr yn 
‘Three Keys to Unlocking Rural-Urban 
Synergies’, a lansiwyd yng nghynhadledd 
olaf ROBUST ym mis Medi 2021

Prosiectau ymchwil  
Mae ymchwil wrth galon CWPS-WISERD ac yn ystod 2021 cyfrannodd aelodau’r ganolfan at 
ystod o brosiectau ymchwil yn rhychwantu gwaith ym meysydd economeg, daearyddiaeth ddynol, 
gwleidyddiaeth a’r dyniaethau, yng Nghymru a thu hwnt. 

https://imajine-project.eu/
http://imajine-project.eu/wp-content/uploads/2021/10/IMAJINE-Scenarios-with-expert-responses.pdf
https://vimeo.com/637385016
https://rural-urban.eu/
https://cwps.aber.ac.uk/wp-content/uploads/sites/13/2021/10/Gweledigaeth-ar-Gyfer-Gwledig-Cymraeg.pdf
https://cwps.aber.ac.uk/wp-content/uploads/sites/13/2021/10/Gweledigaeth-ar-Gyfer-Gwledig-Cymraeg.pdf
https://cwps.aber.ac.uk/wp-content/uploads/sites/13/2021/10/Adroddiad-Dystiolaeth-Cymraeg.pdf
https://rural-urban.eu/learning-hub/three-keys-unlocking-rural-urban-synergies
https://rural-urban.eu/learning-hub/three-keys-unlocking-rural-urban-synergies
https://imajine-project.eu/
https://rural-urban.eu/
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Cymdeithas Sifil WISERD
Mae CWPS-WISERD yn aelod craidd 
o Ganolfan Ymchwil Cymdeithas Sifil 
WISERD yr ESRC gyda phartneriaid ym 
Mhrifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, 
Prifysgol De Cymru, Prifysgol Abertawe 
a mannau eraill, gan arwain ymchwil 
mewn pedwar pecyn gwaith. Ar ôl oedi 
cyn cychwyn oherwydd COVID-19, 
dechreuodd y gwaith ar y pedwar prosiect 
o ddifrif yn 2021. Yn ‘Nawddogaeth, elîtau 
a pherthnasau pŵer’, mae Dr Jesse Heley, 
Dr Amy Sanders a Dr Flossie Kingsbury 
wedi bod yn cyfweld ymddiriedolwyr 
mewn sefydliadau cymdeithas sifil 
yng Nghymru er mwyn deall dynameg 
recriwtio a chyfranogiad. Mae Dr Amy 
Sanders a Dr Flossie Kingsbury hefyd yn 
gweithio ar ‘Poblyddiaeth, gwrthdaro a 
pholareiddio gwleidyddol’ gyda’r Athro 
Michael Woods a Dr Rhys Dafydd Jones,  

gan ddadansoddi’r cyfryngau a 
chynnal cyfweliadau ar achosion o 
gymunedau yn rhanedig oherwydd 
materion sy’n eu polareiddio, yn ogystal 
ag ar ‘Repertoires newydd cynnen a 
symudiadau cymdeithasol: deinameg 
newidiol haeniadau dinesig a marchnatoli 
cyfiawnder cymdeithasol ym maes 
trawsnewid ynni’, sydd wedi dechrau drwy 
ddadansoddi’r cyfryngau cymdeithasol 
yn ymwneud â COP26 ym mis Tachwedd 
2021. Dechreuodd y pecyn gwaith 
terfynol, ‘Ffurfiau newidiol ar lywodraethu 
a gwleidyddiaeth ymwahaniaeth ar lawr 
gwlad’, gyda gwaith ar fframweithiau 
cysyniadol a methodolegol, gyda Dr 
Anwen Elias, yr Athro Rhys Jones, Dr Elin 
Royles a Dr Nuria Franco Guillen. Bydd y 
pedwar pecyn gwaith yn parhau dros y 
ddwy i dair blynedd nesaf. 

Ysgogi Gweithredu Gwirfoddol  
yn y DU
Dr Rhys Dafydd Jones yw’r Arweinydd 
Academaidd yng Nghymru ar gyfer 
prosiect Ysgogi Gweithredu Gwirfoddol 
yn y DU, sef prosiect wedi’i arwain gan 
Brifysgol Northumbria a’i ariannu gan 
yr ESRC. Mae’r prosiect yn archwilio sut 
ymatebodd gwirfoddolwyr i argyfwng 
COVID-19 ar draws pedair awdurdodaeth 
y Deyrnas Unedig, sef Cymru, Lloegr, 
yr Alban a Gogledd Iwerddon. Bydd 
y canfyddiadau yn helpu i arwain 
ymdrech gwirfoddolwyr y DU i gefnogi 
adferiad cenedlaethol a pharodrwydd 
ar gyfer argyfyngau yn y dyfodol. Yng 
Nghymru, mae CWPS-WISERD wedi bod 
yn cydweithio â Chyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru (WCVA) i gofnodi 
tystiolaeth gan sefydliadau gwirfoddol.

https://wiserd.ac.uk/cy/
https://wiserd.ac.uk/cy/newid-safbwyntiau-ar-haenu-dinesig-ac-atgyweirio-sifil/
https://wiserd.ac.uk/cy/newid-safbwyntiau-ar-haenu-dinesig-ac-atgyweirio-sifil/
https://wiserd.ac.uk/cy/project/nawddogaeth-elitau-pherthnasau-pwer/
https://wiserd.ac.uk/cy/project/nawddogaeth-elitau-pherthnasau-pwer/
https://wiserd.ac.uk/cy/project/poblyddiaeth-gwrthdaro-pholareiddio-gwleidyddol/
https://wiserd.ac.uk/cy/project/poblyddiaeth-gwrthdaro-pholareiddio-gwleidyddol/
https://wiserd.ac.uk/cy/project/repertoires-cynnen-ac-ysgogi-cymdeithasol-deinameg-newidiol-haeniadau/
https://wiserd.ac.uk/cy/project/repertoires-cynnen-ac-ysgogi-cymdeithasol-deinameg-newidiol-haeniadau/
https://wiserd.ac.uk/cy/project/repertoires-cynnen-ac-ysgogi-cymdeithasol-deinameg-newidiol-haeniadau/
https://wiserd.ac.uk/cy/project/repertoires-cynnen-ac-ysgogi-cymdeithasol-deinameg-newidiol-haeniadau/
https://wiserd.ac.uk/cy/project/repertoires-cynnen-ac-ysgogi-cymdeithasol-deinameg-newidiol-haeniadau/
https://wiserd.ac.uk/cy/project/ffurfiau-newidiol-ar-lywodraethu-gwleidyddiaeth-llawr-gwlad-ymwahaniaeth/
https://wiserd.ac.uk/cy/project/ffurfiau-newidiol-ar-lywodraethu-gwleidyddiaeth-llawr-gwlad-ymwahaniaeth/
https://wiserd.ac.uk/cy/project/ffurfiau-newidiol-ar-lywodraethu-gwleidyddiaeth-llawr-gwlad-ymwahaniaeth/
https://www.mvain4.uk/cymraeg/
https://www.mvain4.uk/cymraeg/
https://www.mvain4.uk/cymraeg/


6  |  Adroddiad 2021 CWPS-WISERD 

Cyllid ar gyfer Ymchwil 
Caiff ymchwil yn CWPS-WISERD ei ariannu gan grantiau gan gyrff sy’n cynnwys y Cyngor Ymchwil 
Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) a Rhaglen Horizon 2020 yr Undeb Ewropeaidd. Yn ystod 
2021, roedd gan ymchwilwyr yn CWPS-WISERD grantiau gwerth dros £2.7m. Rhoddir cefnogaeth 
graidd i CWPS-WISERD gan Brifysgol Aberystwyth fel rhan o’i harian cyfatebol ar gyfer Canolfan 
Ymchwil Cymdeithas Sifil WISERD yr ESRC.

Ffynonellau cyllid ar gyfer ymchwil yn CWPS-WISERD yn ystod 2021 
(Cyfanswm gwerth y grant i Brifysgol Aberystwyth)

Horizon 2020 — IMAJINE
£1.185m

Horizon 2020 — ROBUST
£275,700

ESRC —Arall
£42,959

Ffynonellau eraill 
 £15,738

Canolfan Ymchwil Cymdeithas 
Sifil WISERD yr ESRC £1.205m
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GWELEDIGAETH WLEDIG AR 
GYFER CYMRU
Mae ymchwilwyr yn CWPS-WISERD yn 
bwydo i mewn i ddatblygiad polisïau newydd 
ôl-Brexit ac ôl-COVID ar gyfer Cymru wledig. 
Fel rhan o brosiect ROBUST, gweithiodd 
yr Athro Michael Woods, Dr Jesse Heley 
a Dr Bryonny Goodwin-Hawkins gyda 
Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
gan ymgysylltu â rhanddeiliaid amrywiol i 
lunio Gweledigaeth ar gyfer Cymru Wledig. 
Mae’r Weledigaeth Wledig yn cyflwyno 
saith prif flaenoriaeth ar gyfer datblygiad 
gwledig, gan gynnwys buddsoddi mewn 
sgiliau a seilwaith, tai, twristiaeth ac adfywio 
trefi bychain, a ategwyd gan Adroddiad 
Tystiolaeth sylweddol. Cafodd y Weledigaeth 
Wledig sylw gan y BBC ac ITV Cymru a’i 
hyrwyddo trwy gyfres o bodlediadau a 
gomisiynwyd yn arbennig, ac yn cymryd 
rhan ynddynt roedd arweinwyr llywodraeth 
leol, cymdeithas sifil a chynrychiolwyr 
busnes, yn ogystal ag ymchwilwyr a oedd yn 
cynnwys Dr Jesse Heley, Dr Wyn Morris a’r 
Athro Michael Woods o CWPS-WISERD. Yn 
ogystal, cyfrannodd yr Athro Michael Woods 
at adolygiad o raglen LEADER yng Nghymru 
gyda chwmni ymchwil Wavehill.

Y tu hwnt i Gymru, cyflwynodd CWPS-
WISERD dystiolaeth yn codi o brosiectau 
IMAJINE a ROBUST ar gyfer Gweledigaeth 
Hirdymor y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer 
Ardaloedd Gwledig, sydd wedi’i ddyfynnu 
yn adroddiad Dogfennau Gweithio Staff y 
Comisiwn.

BRWYDRO YN ERBYN COVID
 
Mae ymchwilwyr yn CWPS-WISERD wedi 
bod yn monitro effeithiau cymdeithasol 
ac economaidd COVID-19 a chyfrannu at 
drafodaeth bolisi ar yr adferiad ôl-COVID. 
Rhoddodd Dr Wyn Morris dystiolaeth i 
Bwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau’r 
Senedd ar effaith COVID-19 yng Nghymru 
a chyflwynodd yr Athro Michael Woods 
ddadansoddiad o’r cysylltiadau rhwng 
COVID-19 ac anghydraddoldebau 
tiriogaethol yn Ewrop o IMAJINE i 
Wythnos Ewropeaidd Rhanbarthau 
a Dinasoedd, a drefnir gan Bwyllgor 
Rhanbarthau’r UE.

DYFODOL CYFANSODDIADOL 
CYMRU
Wrth i gwestiwn dyfodol cyfansoddiadol 
Cymru godi ei ben, mae ymchwilwyr yn 
CWPS-WISERD wedi bod wrthi’n ystyried 
ffyrdd o gynnal sgwrs genedlaethol. 
Bu Dr Anwen Elias a’r Athro Matthew 
Jarvis yn gweithio gyda Rhwydwaith 
Cydgynhyrchu Cymru i gynnal gweithdai 
ar-lein yn haf 2021, gan ddefnyddio 
technoleg mannau agored i ennyn 
diddordeb aelodau’r cyhoedd wrth 
feddwl am ddyfodol Cymru.

Derbyniwyd cyllid gan Gymdeithas 
Ddysgedig Cymru i fynd ar drywydd 
y gwaith hwn, gan ganolbwyntio’n 
benodol ar bobl ifanc a defnyddio dulliau 
creadigol, mewn cydweithrediad â Dr 
Matt Wall ym Mhrifysgol Abertawe, 
y Sefydliad Materion Cymreig, ac 
Omindaze Productions.

Penodwyd cyd-gyfarwyddwr CWPS-
WISERD Dr Anwen Elias hefyd yn aelod 
o’r Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol 
Cyfansoddiadol Cymru ac mae wedi 
llunio papur ar gyfer y Comisiwn ar 
‘Sut i Gynnal Sgwrs Genedlaethol’. 
Mae erthyglau o’r gwaith hwn wedi’u 
cyhoeddi yn The Conversation ac yng 
nghyfnodolyn The Welsh Agenda y 
Sefydliad Materion Cymreig.

Cyfrannu at ddatblygu 
polisi yng Nghymru 
Mae gwaith yn CWPS-WISERD yn ymwneud â llawer o’r prif heriau sy’n wynebu Cymru heddiw,  
o anghydraddoldebau ac ailstrwythuro gwledig i ddadleuon ynghylch dyfodol cyfansoddiadol Cymru. 
O’r herwydd, ein nod yw cynhyrchu ymchwil sy’n cael effaith ar lunio polisi yng Nghymru (a thu hwnt). 

https://cwps.aber.ac.uk/wp-content/uploads/sites/13/2021/10/Gweledigaeth-ar-Gyfer-Gwledig-Cymraeg.pdf
https://cwps.aber.ac.uk/wp-content/uploads/sites/13/2021/10/Adroddiad-Dystiolaeth-Cymraeg.pdf
https://cwps.aber.ac.uk/wp-content/uploads/sites/13/2021/10/Adroddiad-Dystiolaeth-Cymraeg.pdf
https://businessnewswales.com/wales-rural-vision-podcast-series/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en#documents
https://llyw.cymru/y-comisiwn-annibynnol-ar-ddyfodol-cyfansoddiadol-cymru
https://llyw.cymru/y-comisiwn-annibynnol-ar-ddyfodol-cyfansoddiadol-cymru
https://theconversation.com/wales-is-having-a-rethink-about-its-place-in-the-uk-could-it-lead-the-way-for-everyone-else-166929
https://cwps.aber.ac.uk/wp-content/uploads/sites/13/2021/10/Gweledigaeth-ar-Gyfer-Gwledig-Cymraeg.pdf
https://cwps.aber.ac.uk/wp-content/uploads/sites/13/2021/09/Rural-Vision-English.pdf
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RHWYDWAITH YMCHWIL 
YMFUDO CYMRU WISERD
Cynhaliodd CWPS-WISERD ei hail 
Gynhadledd i Raddedigion ar gyfer 
ôl-raddedigion sy’n gwneud ymchwil ar 
Gymru, boed ar gyd-destunau cyfoes neu 
hanesyddol, ym mis Ionawr 2021. Trefnwyd 
y gynhadledd gan Dr Flossie Kingsbury, ac 
roedd yn cynnwys trafodaeth ar bapurau a 
ddosbarthwyd ymlaen llaw, cyflwyniadau 
gan naw ymchwilydd ar bynciau’n 
amrywio o Gymreictod ac Imperialaeth 
yn Ymerodraeth India i ‘A yw celf yn gallu 
helpu i greu hunaniaeth genedlaethol?’, 
a ‘Menywod sy’n ceisio lloches a 
Chymreictod’, a phanel bord gron gyda 
myfyrwyr PhD a oedd wedi’u cwblhau eu 
hastudiaethau yn ddiweddar. Mynychwyd 
y gynhadledd gan 22 o gyfranogwyr o 
saith prifysgol. Yn dilyn y gynhadledd, aeth 
CWPS-WISERD ati i sefydlu Rhwydwaith 
Graddedigion a Dechrau Gyrfa ar 
Astudiaethau Cymru, gyda chyfranogwyr o 
bob rhan o Gymru a thu hwnt yn cyfarfod 
yn rheolaidd ar-lein i gyflwyno a thrafod 
papurau a chefnogi gwaith ymchwil 
ac ysgrifennu ei gilydd. I gael rhagor o 
wybodaeth am y rhwydwaith cysylltwch â 
Dr Flossie Kingsbury, fck@aber.ac.uk

HYFFORDDIANT  
METHODOLEGAU A DPP
Roedd y cyfraniadau at ehangu gallu 
methodolegol ymchwilwyr y gwyddorau 
cymdeithasol yn cynnwys gweithdy ar 
Gydgynhyrchu Ymchwil, wedi’i drefnu gan 
Dr Anwen Elias fel rhan o Raglen Hyfforddi 
a Meithrin Gallu WISERD, a seminar ar gyfer 
ymchwilwyr cymdeithasol llywodraeth 
Cymru ar fethodoleg Labordy Byw wedi’i 
gynnal gan yr Athro Michael Woods 
gyda Dr Damian Maye (Prifysgol Swydd 
Gaerloyw). Croesawodd CWPS-WISERD 
hefyd fyfyrwyr a staff o Goleg Brenhinol 
Astudiaethau Amddiffyn (RCDS) ym 
mis Rhagfyr fel rhan o’u ‘taith o amgylch 
Cymru’ yn edrych ar faterion gwleidyddol, 
cymdeithasol a diwylliannol yng Nghymru. 
Cafwyd seminarau gan Dr Anwen Elias ar 
ddatganoli ac ar ddyfodol cyfansoddiadol 
Cymru, a gan Dr Huw Lewis ar bolisi a 
gwleidyddiaeth yr iaith Gymraeg.

RHWYDWAITH YMCHWIL 
YMFUDO CYMRU WISERD
Lansiodd aelodau CWPS-WISERD Dr Catrin 
Wyn Edwards a Dr Rhys Dafydd Jones 
rwydwaith newydd ym mis Gorffennaf 2021 
yn cysylltu ymchwilwyr yng Nghymru sy’n 
ymwneud ag ymfudo. Noddir y rhwydwaith 
gan WISERD, a’i fwriad yw datblygu 
capasiti ymchwil ac annog deialog rhwng 
academyddion mewn sefydliadau Cymreig 
a rhwng academyddion ac ymarferwyr. 
Mae nifer o ddigwyddiadau wedi’u cynnal, 

gan gynnwys prif ddarlith yn y lansiad gan 
Dr Gwennan Higham o Brifysgol Abertawe, 
gweithdy ar ‘Sicrhau Effaith y Tu Hwnt 
i Ymchwil’, a symposiwm ôl-raddedig. I 
gael rhagor o wybodaeth am y rhwydwaith 
cysylltwch â Dr Rhys Dafydd Jones  
rhj@aber.ac.uk. 

RHWYDWEITHIO RHYNGWLADOL
Ym mis Medi croesawodd CWPS-WISERD 
Dr Catherine Laidin a Dr Yvon Le Caro o’r 
Laboratoire Espaces et Sociétés yn Llydaw 
wrth iddynt astudio effeithiau Brexit ar 
y diwydiant pysgota yng Nghymru. Gan 
gydweithio â’r Athro Michael Woods a Dr 
Rhys Dafydd Jones aethant ar ymweliad 
ag Aberdaugleddau a thrafod cynlluniau ar 
gyfer ymchwil pellach yn cymharu Cymru, 
de-orllewin Lloegr, Llydaw a Normandi. 
Mae rhwydweithio rhyngwladol hefyd 
wedi’i ddatblygu gan Dr Anwen Elias, Dr 
Elin Royles a’r Athro Rhys Jones gyda 
chydweithwyr yng Ngwlad y Basg, gan 
archwilio cyd-ddiddordebau ym maes polisi 
iaith a gwleidyddiaeth diriogaethol, wedi’i 
ariannu gan gynllun ScORE Llywodraeth 
Cymru. Yn ogystal, mae CWPS-WISERD 
wedi derbyn dau grant rhwydweithio 
rhyngwladol gan yr ESRC, dan arweiniad 
yr Athro Michael Woods, un gydag 
ymchwilwyr yn Iwerddon ar ‘Gymdeithas 
Sifil mewn Cyfnod Cythryblus’, ac un  
gydag ymchwilwyr yn Nhaiwan ar  
‘Adeilad Theori Trawswladol ar gyfer  
Cefn Gwlad Byd-eang’.

Rhwydweithio a  
Meithrin Gallu 
Un o brif amcanion CWPS-WISERD yw meithrin gallu ar gyfer ymchwilio am Gymru yn y gwyddorau 
cymdeithasol a’r dyniaethau yng Nghymru, a helpu i feithrin ymchwilwyr newydd yn y maes.  
Dyma rai o’r ffyrdd y gwnaethom hyn yn 2021.

mailto:fck@aber.ac.uk
https://wiserd.ac.uk/cy/project/rhwydwaith-ymchwil-ymfudo-cymru/
mailto:rhj@aber.ac.uk
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Papurau dethol mewn cyfnodolion academaidd 

Elias, A., Basile, L., Franco Guillen, N. and Szöcsik, E. (2021) 
The Framing Territorial Demands (FraTerr) dataset: a novel 
approaching to conceptualizing and measuring regionalist 
actors’ territorial strategies, Regional and Federal Studies, Early 
View ar-lein. (Mynediad agored)

Goodwin-Hawkins, B. and Jones, R. D. (2021) Rethinking 
lifestyle and middle class migration in ‘left behind’ regions, 
Population, Space and Place, Early View ar-lein.  
(Mynediad agored)

Neal, S., Gawlewicz, A., Heley, J. and Jones, R. D. (2021) Rural 
Brexit? The ambivalent politics of rural community, migration 
and dependency, Journal of Rural Studies, cyfrol 82, tt 176-183

Welsh, M. and Heley, J. (2021) Rural regionalism in the 21st 
century: a tale of no cities, Territory, Politics, Governance, Early 
View ar-lein. (Mynediad agored)

Woods, M., Fois, F., Heley, J., Jones, L., Onyeahialam, A., Saville, 
S. and Welsh, M. (2021) Assemblage, Place and Globalisation, 
Transactions of the Institute of British Geographers, cyfrol 46,  
tt 284-298. (Mynediad agored)

Rhai  
cyhoeddiadau

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13597566.2021.1964481
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13597566.2021.1964481
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13597566.2021.1964481
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psp.2495
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psp.2495
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0743016721000176?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0743016721000176?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0743016721000176?via%3Dihub
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21622671.2021.1916579
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21622671.2021.1916579
https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tran.12430
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Dr Anwen Elias a Dr Nuria Franco Guillen: ‘Justifying secession: 
Resolving grievances or a means to a better future?’, cyflwyniad 
yn y Consortiwm Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Wleidyddol, 
sesiynau gweithdai ar y cyd, Mai 2021.

Dr Elin Royles: ‘Dominoes and butterflies? The UK constitutional 
crisis and its effects on Plaid Cymru’, cyflwyniad yn y 
Consortiwm Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Wleidyddol, sesiynau 
gweithdai ar y cyd, Mai 2021.

Dr Amy Sanders a Dr Flossie Kingsbury: ‘Examining the 
navigation, adaptation and resistance of local civil society 
around discourses of nationalism, populism and polarisation’, 
cyflwyniad i’r Symposiwm ‘Charity, the far right, and the civic 
state: (Un)comfortable Connections’, Rhagfyr 2021.

Dr Lucy Taylor: ‘”Where the Welsh are”: the politics of 
Indigenous experience and Welsh reminiscence’, wedi’i gyflwyno 
yng nghynhadledd Ailddehongli’r Wladfa Gymreig/Reinterpreting 

Y Wladfa a gynhaliwyd gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymry 
America ac Adran Ieithyddiaeth a Llenyddiaeth Prifysgol 
Bremen, Medi 2021.

Yr Athro Michael Woods: ‘Globalization and Rural Development: 
A Cultural Approach’, prif ddarlith i Gynhadledd Ryngwladol ar 
Drawsnewid Gwledig, Sefydliad Technoleg India, Mai 2021.

Yr Athro Michael Woods: ‘Assembling Global Foodscapes’, prif 
ddarlith i Gynhadledd Bwyd a Daearyddiaeth, Prifysgol Turin, 
Mehefin 2021.

Yr Athro Michael Woods: ‘Is EU Cohesion Policy spatially just?’, 
cyflwyniad i Gynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Ddaearyddol 
Frenhinol, Awst 2021.

Yr Athro Michael Woods: ‘Spatial Justice, Brexit, COVID-19 and 
the Future of Rural Wales’, cyflwyniad i symposiwm Rhwydwaith 
Ymchwil Wledig Cymru, Gorffennaf 2021.

Sgyrsiau i’w nodi a chyfraniadau 
mewn cynadleddau

https://cwps.aber.ac.uk/cy/adnoddau/recordiadau-seminar/
https://cwps.aber.ac.uk/cy/adnoddau/recordiadau-seminar/


Ynghylch CWPS-WISERD
Canolfan ymchwil ryngddisgyblaethol 
ym Mhrifysgol Aberystwyth yw Canolfan 
Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, 
a’i nod yw datblygu ein dealltwriaeth o 
wleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes 
yng Nghymru yng nghyd-destun byd 
cydgysylltiedig, gan gefnogi a chyflawni 
gwaith ymchwil o safon fyd-eang yn y 
gwyddorau cymdeithasol, a chyfrannu 
at wybodaeth gyhoeddus a dadleuon a 
datblygiad polisi yng Nghymru.

Mae’r Ganolfan yn adeiladu ar enw 
da Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru a 
Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac 
Economaidd, Data a Dulliau Cymru 
(WISERD) ym Mhrifysgol Aberystwyth, 
ac yn dwyn ynghyd ddaearyddwyr, 
gwyddonwyr gwleidyddol, economegwyr 
a haneswyr, yn ogystal ag ymchwilwyr 
eraill y gwyddorau cymdeithasol 
a’r dyniaethau sy’n ymddiddori yng 
Nghymru.

Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas 
Cymru hefyd yw cangen Aberystwyth 
o WISERD, gan gysylltu gwyddonwyr 
cymdeithasol ym mhrifysgolion Bangor, 
Caerdydd, De Cymru ac Abertawe. 

Cyswllt:  cwps@aber.ac.uk
Gwefan: cwps.aber.ac.uk/cy/
Twitter: @CWPSAber
Facebook: @CWPSAber

https://wiserd.ac.uk/cy/
mailto:cwps@aber.ac.uk
https://cwps.aber.ac.uk/cy/canolfan-wleidyddiaeth-a-chymdeithas-cymru/
https://twitter.com/CWPSAber
https://www.facebook.com/CWPSAber/
https://www.ukri.org/
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en
https://www.aber.ac.uk/cy/
https://wiserd.ac.uk/cy/
https://cwps.aber.ac.uk
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