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ADDUNED CYMRU
– THE WALES PLEDGE
MAE PRIFYSGOL CYMRU YN
GEIDWAD LLAWER O ASEDAU
ACADEMAIDD A DIWYLLIANNOL
PWYSIG A THRWY ADDUNED
CYMRU – THE WALES PLEDGE,
BYDDWN YN SICRHAU Y BYDD Y
RHAIN YN PARHAU I FOD O FUDD I
GYMRU GYFAN. BYDD HYN YN
CYNNWYS CYFRES O DREFNIADAU
STRATEGOL A SEFYDLU NIFER O
GYRFF ELUSENNOL AR WAHÂN ER
MWYN DIOGELU’R GWASANAETHAU
TRADDODIADOL SY’N GYSYLLTIEDIG
Â’R BRIFYSGOL
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Llinell Amser

1893:
• Sefydlu Prifysgol Cymru gyda thri choleg
sefydlu - Coleg Prifysgol Cymru, Coleg
Prifysgol Gogledd Cymru a Choleg
Prifysgol De Cymru a Mynwy.
• Gosod y Sêl Fawr ar y Siarter Brenhinol i
gyfansoddi Prifysgol Cymru
1904: Sefydlu Cofrestrfa Prifysgol Cymru
yng Nghaerdydd
1921: Prifysgol Cymru’n dyfarnu’r Gadair
Prifysgol (Athrawiaeth) gyntaf i fenyw,
Mary Rhiannon Williams
1931: Ymgorffori Ysgol Meddygaeth
Genedlaethol Cymru
1967: Coleg Uwch Dechnoleg Cymru’n
ymuno â’r brifysgol ffederal fel Athrofa
Gwyddoniaeth a Thechnoleg Prifysgol
Cymru (UWIST)
1985: Sefydlu’r Ganolfan Uwchefrydiau
Cymreig a Cheltaidd
2003: Sefydliad Addysg Uwch Caerdydd a
Choleg Addysg Uwch Gwent yn dod yn
sefydliadau cyfansoddol llawn
2007:
• Y Brifysgol yn newid o strwythur ffederal
(un brifysgol gyda nifer o aelodsefydliadau) i gydffederasiwn o
sefydliadau addysg uwch annibynnol
• Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
yn gadael y Brifysgol

2011: Prifysgol Cymru yn cyhoeddi ei
phenderfyniad i uno â Phrifysgol Cymru: Y
Drindod Dewi Sant a Phrifysgol
Fetropolitan Abertawe dan Siarter
Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant
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1903: Gosod carreg sylfaen Cofrestrfa
Prifysgol Cymru
1920: Ychwanegu pedwerydd coleg,
Coleg Prifysgol Abertawe
1922: Sefydlu Gwasg Prifysgol Cymru

1960: Cymynroddi Gregynog i Brifysgol
Cymru
1971: Coleg Dewi Sant, sefydliad dyfarnu
graddau hynaf Cymru, yn atal ei bwerau
dyfarnu graddau ei hun ac yn ymuno â
Phrifysgol Cymru
1988: UWIST a Choleg Prifysgol
Caerdydd yn uno, gan ffurﬁo Coleg
Prifysgol Cymru Caerdydd
2004:
• Prifysgol Caerdydd yn peidio â bod yn
sefydliad cyfansoddol
• Athrofa Addysg Uwch Gogledd Cymru,
Sefydliad Addysg Uwch Abertawe,
Coleg y Drindod, Caerfyrddin a Choleg
Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn
ymuno â Phrifysgol Cymru fel aelodau
cyfansoddol llawn
2008: Prifysgolion Aberystwyth, Bangor ac
Abertawe yn penderfynu gadael y brifysgol
a dyfarnu eu graddau eu hunain
2012:
• Prifysgol Fetropolitan Abertawe a
Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant
yn uno
• Cyhoeddi creu Adduned Cymru:
The Wales Pledge
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Uno ac ad-drefnu

Llanbedr Pont Steffan

Caerdydd

Abertawe

Caerfyrddin

Sefydlwyd Prifysgol Cymru drwy Siarter
Brenhinol ym 1893, ac mae iddi hanes hir
a balch, gan chwarae rhan bwysig yn
natblygiad addysg uwch yng Nghymru. Yr
hyn sydd ar ôl o’r dyddiau cynnar hynny
yw ymrwymiad y Brifysgol i wasanaethu
pobl Cymru.
Dros y blynyddoedd mae’r Brifysgol wedi
addasu er mwyn parhau i fod wrth galon
bywyd academaidd, deallusol a diwylliannol
y genedl. Gan ymateb i bolisi’r Llywodraeth
a phenderfyniad sefydliadau sylfaen y
Brifysgol i geisio eu pwerau dyfarnu
graddau eu hunain, mae Prifysgol Cymru
wedi ymgymryd ag ailstrwythuro radical.
Yn 2007 ailstrwythurwyd y Brifysgol pan
ddaeth yn amlwg nad oedd strwythur
‘ffederal’ gwreiddiol Prifysgol Cymru bellach
yn gwasanaethu’r sector addysg uwch yng
Nghymru. Yn fwy diweddar, ym mis Hydref
2011, cyhoeddodd Prifysgol Cymru ei

bwriad i uno â Phrifysgol Cymru: Y Drindod
Dewi Sant a Phrifysgol Fetropolitan
Abertawe dan Siarter 1828 Prifysgol Cymru:
Y Drindod Dewi Sant. Mae’r penderfyniad
hanesyddol hwn yn cefnogi polisi
Llywodraeth Cymru ar ailstrwythuro’r sector
addysg uwch yng Nghymru, ac yn fwyaf
pwysig, mae’n caniatáu i Brifysgol Cymru
barhau â’i chenhadaeth a’i hymrwymiad i
gefnogi bywyd academaidd, diwylliannol ac
economaidd Cymru fel rhan o’r brifysgol fwy
o faint ar ôl uno. Disgwylir y bydd y brifysgol
newydd yn gwbl integredig erbyn 2017.
Un rheidrwydd ar gorff llywodraethu
Prifysgol Cymru yn y cyfnod hwn o
drawsnewid a newid yw gwarchod
etifeddiaeth y Brifysgol a’i hymrwymiad i
ddiogelu’r gweithgareddau academaidd a
diwylliannol a gysylltir yn draddodiadol â’r
Brifysgol. I weithredu ar hyn, ym mis Rhagfyr
2012 cyhoeddodd Cyngor y Brifysgol
Adduned Cymru - The Wales Pledge.
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Academi Treftadaeth
Cymru

Caiff Academi Treftadaeth Cymru ei sefydlu
i hyrwyddo iaith, treftadaeth a diwylliant
Cymru, a ddarparwyd yn draddodiadol gan
Brifysgol Cymru. Bydd yr Academi newydd
yn cadw ei chysylltiadau cryf â sefydliadau
academaidd, ac yn datblygu cysylltiadau
pellach â Phrifysgol Cymru: Y Drindod
Dewi Sant (ein partner uno) a chyrff
academaidd a diwylliannol eraill yng
Nghymru. Caiff hyn ei adlewyrchu yn
strwythur yr Academi newydd.
Bydd y Brifysgol yn ymrwymo swm
cychwynnol o hanner miliwn o bunnoedd
i’r Academi i hyrwyddo gwaith y Ganolfan
Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd a
Geiriadur Prifysgol Cymru. Gan adeiladu ar
ddiddordebau academaidd y Brifysgol ar
ei newydd wedd (ar ôl uno) yn ogystal â
phartneriaid strategol eraill, bydd Academi
Treftadaeth Cymru’n sefydlu amrywiaeth o
raglenni academaidd a diwylliannol i
ddathlu treftadaeth ddynamig Cymru.
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Amlygir ymrwymiad y Brifysgol i
ddatblygiad yr iaith Gymraeg, ynghyd
â diwylliant a rhagoriaeth academaidd
y genedl hyd yma yn ei chefnogaeth i:
Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a
Cheltaidd – athrofa ymchwil yn
Aberystwyth, sy’n cynnal prosiectau
ymchwil cydweithredol i iaith,
llenyddiaeth a hanes Cymru a’r
gwledydd Celtaidd eraill, ynghyd â
phrosiect ymchwil hynaf y Ganolfan,
sef –
Geiriadur Prifysgol Cymru –
dechreuodd y gwaith i gynhyrchu
geiriadur hanesyddol safonol cyntaf yr
iaith Gymraeg ym 1921. Cyhoeddwyd
y gyfrol olaf yn 2002, gyda phrosiect
newydd ar waith bellach i ail-olygu’r
cyfrolau cyntaf.
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Gwasg Prifysgol Cymru

Sefydlwyd Gwasg Prifysgol Cymru ym
1922 ac mae iddi draddodiad balch o
wasanaethu Cymru a’i holl brifysgolion
gyda chyhoeddiadau ysgolheigaidd
rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg sy’n
datblygu gwybodaeth ac yn ysbrydoli
ysgolheigion a myfyrwyr fel ei gilydd.
Mae Cyngor Prifysgol Cymru wedi
penderfynu sefydlu corff elusennol ar
wahân i ddiogelu ac ehangu gwaith
Gwasg Prifysgol Cymru.

Mae Prifysgol Cymru’n ymrwymo i weld
gwaith gwych y Wasg yn parhau a bydd y
Cyngor yn trosglwyddo swm cychwynnol
o hanner miliwn o bunnoedd i gefnogi hyn.
Bydd hyn yn caniatáu i’r Wasg ddatblygu
cynllun strategol newydd i ehangu ei
chylch gorchwyl addysgol a choﬂeidio’r
cyﬂeoedd sy’n gysylltiedig â chyhoeddi
digidol / arlein ac electronig.
Bydd y Wasg yn cadw ei chysylltiadau cryf
â sefydliadau academaidd, ac yn datblygu
cysylltiadau pellach â Phrifysgol Cymru: Y
Drindod Dewi Sant. Bydd yn anelu at
ffurﬁo cysylltiadau strategol newydd gyda
chyrff diwylliannol a chenedlaethol eraill
yng Nghymru. Caiff hyn ei adlewyrchu yn
strwythur newydd y Wasg.
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Ymddiriedolaeth
Gregynog

Rhoddwyd y tŷ hanesyddol hwn a’i ystâd i
Brifysgol Cymru gan Margaret Davies o
Landinam ym 1960. Caiff ei ddefnyddio’n
bennaf gan staff a myfyrwyr Prifysgol o
bob rhan o Gymru, gan gyﬂawni
swyddogaeth bwysig yn hwyluso gwaith
cydweithredol.
Bydd Cyngor Prifysgol Cymru’n sefydlu
corff elusennol newydd i ddiogelu Neuadd
ac Ystâd Gregynog i’r genedl. Penodir
aelodaeth gychwynnol y corff newydd gan
y Brifysgol ac Elusen Margaret Davies, ond
yn y tymor hirach bydd yn adlewyrchu
buddiannau amrywiaeth ehangach o
randdeiliaid, gan gynnwys rhai o’r sector
addysg uwch yng Nghymru. Caiff cyllid
cychwynnol y corff newydd ei ddarparu o
waddolion anghyfyngedig y Brifysgol.
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Gwasg Gregynog
Sefydlwyd Gwasg Gregynog ar dir
Neuadd Gregynog ym 1922 gan
Gwendoline a Margaret Davies ac
enillodd enw da am gynhyrchu
cyfrolau cyfyngedig o’r ansawdd uchaf
gan sefyll ochr yn ochr â gweisg
preifat gorau’r oes, cyn i’w
gweithgareddau gael eu cwtogi gan yr
ail ryfel byd.
Etifeddodd y Brifysgol ewyllys da a
rhai o asedau Gwasg Gregynog yn y
1960au gan ailsefydlu’r Wasg ym 1978
dan yr enw Cymraeg Gwasg
Gregynog. Heddiw, mae Gwasg
Gregynog yn parhau â thraddodiadau
ei hynaﬁaid ac fe’i gweithredir fel
elusen. Dan Adduned Cymru mae
Cyngor y Brifysgol wedi penderfynu y
bydd y wasg bwysig hon hefyd yn cael
ei diogelu i’r genedl.
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Ymddiriedolaeth
Prifysgolion Cymru
Dros y blynyddoedd mae Prifysgol Cymru
wedi derbyn nifer o roddion elusennol,
sydd wedi’u rhoi i’w defnyddio at
ddibenion penodol neu ar gyfer
buddiolwyr arbennig. Mae’r Brifysgol yn
dal y ‘gwaddolion cyfyngedig’ hyn fel
ymddiriedolwr. Ar ddiwedd blwyddyn
ariannol 2011/12 gwerth y cronfeydd
cyfyngedig hyn oedd £5.5 miliwn.

Er mwyn gwarchod y rhoddion hyn a
sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio at eu
dibenion gwreiddiol yn unig, mae Cyngor y
Brifysgol wedi penderfynu eu trosglwyddo
i ymddiriedolaeth elusennol newydd Ymddiriedolaeth Prifysgolion Cymru. Bydd
yr ymddiriedolaeth yn annibynnol o’r
Brifysgol a bydd yn cynnwys
cynrychiolwyr o’r sector addysg uwch yng
Nghymru i adlewyrchu dymuniadau’r
cymwynaswyr gwreiddiol.

Etifeddiaeth Deddf
Eglwysi Cymru
Sefydlwyd yr Eglwys yng Nghymru gan
Ddeddf Eglwysi Cymru 1914 ac ar yr adeg
honno dosbarthwyd rhywfaint o’r tir a
ddelid gan Gomisiynwyr Cymru i Brifysgol
Cymru (er budd aelod-sefydliadau a enwid
yn y Ddeddf). Mae’r Brifysgol yn dal y tir
hwn, sydd bellach yn cynnwys tua 170
erw o dir, fel ymddiriedolwr.
Ers 1939/40 mae prifysgolion Cymru ar eu
helw’n sylweddol yn sgil gwerthu tir Deddf
Eglwysi Cymru, gyda phrifysgolion

Aberystwyth, Bangor, Caerdydd ac
Abertawe yn derbyn £2.7 miliwn yr un, a
Phrifysgol Cymru £1.8 miliwn.
Mae Cyngor y Brifysgol wedi penderfynu y
dylid gwerthu’r tir sy’n weddill, gydag arian
y gwerthiant yn cael ei ddosbarthu rhwng
y sefydliadau a enwyd uchod yn unol â’r
Ddeddf. Hyd nes y cânt eu gwerthu, mae’r
Cyngor wedi cytuno i drosglwyddo’r tir hwn
i’w gadw’n ddiogel gan Ymddiriedolaeth
newydd Prifysgolion Cymru.
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Neges gan

Gadeirydd Cyngor
Prifysgol Cymru, Mr
Alun Thomas
Gan weithio mewn
partneriaeth gyda’n
partneriaid strategol, y
cyhoedd a chyrff sydd â
diddordeb mewn cyﬂenwi
cenhadaeth Prifysgol Cymru,
bydd Adduned Cymru – The
Wales Pledge yn sefydlu
amrywiaeth o drefniadau
strategol i ddiogelu rhai o’r
gwasanaethau craidd
traddodiadol sy’n gysylltiedig
â’r Brifysgol.
Mae’r Adduned yn nodi ein hymrwymiad a’n stiwardiaeth fel
Cyngor Prifysgol i ddiogelu nifer o nodweddion diwylliannol
allweddol sy’n gysylltiedig â’r Brifysgol.
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Neges gan

Is-Ganghellor Prifysgol
Cymru, yr Athro
Medwin Hughes
DL DPhil DPS FRSA

Mae Prifysgol Cymru yn
frand cryf. Mae iddi
hanes hir a balch yn dyddio’n
ôl i 1893 ac mae wedi gwneud
cyfraniad eithriadol i’r sector
addysg uwch. Fodd bynnag
daeth yn bryd newid y strwythur.
Fel rhan o drawsnewidiad y
Brifysgol drwy’r broses uno,
bydd creu Adduned Cymru The Wales Pledge yn sicrhau
bod y Brifysgol yn ffyddlon i’w gwerthoedd craidd. Drwy sefydlu
cyrff elusennol newydd a throsglwyddo buddsoddiadau werth
miliynau o bunnoedd, mae’r Brifysgol wedi bod yn anrhydeddus
ac yn ffyddlon i’r etifeddiaeth a’r genhadaeth hanesyddol
ddiwylliannol a adawyd i Brifysgol Cymru gan ein rhagﬂaenwyr.
Bydd y strwythurau newydd hyn yn cefnogi amrywiaeth o
fentrau academaidd a diwylliannol sy’n adlewyrchu elfennau
gorau hanes a threftadaeth Prifysgol Cymru.
O fewn cyfnod o newid trawsffurﬁol i addysg uwch yng Nghymru,
mae Adduned Cymru yn atgyfnerthu ymrwymiad clir i ddiogelu
amrywiaeth o asedau diwylliannol ac academaidd i genedlaethau’r
dyfodol a bydd yn gwneud cyfraniad pwysig i ddiwylliant,
cymdeithas ac economi Cymru am ddegawdau i ddod.
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Llais Rhanddeiliaid
Fel rhan o ymrwymiad y Brifysgol i ymgynghori â’i rhanddeiliaid, mae’r Brifysgol yn awyddus i
glywed unrhyw sylwadau a allai fod gennych chi am Adduned Cymru - The Wales Pledge.
Ewch i adran sylwadau gwefan Prifysgol Cymru i roi eich barn www.cymru.ac.uk/llaisrhanddeiliaid

