
CATEGORÏAU GWOBRAU A MEINI PRAWF BEIRNIADU

GWOBR CYFLAWNIAD ARBENNIG
Mae’r wobr hon yn agored i unrhyw ymchwilydd sydd wedi cyfrannu’n sylweddol at ymchwil gymdeithasol.

Rydym yn awyddus i glywed am yr arweinwyr yn y proffesiwn. Ymchwilwyr sy’n cael effaith rhyngwladol 
drwy eu creadigrwydd, eu syniadau a’u gallu. Bydd y beirniaid yn chwilio am dystiolaeth o gyflawniad 

personol eithriadol mewn ymchwil, dangos creadigrwydd a chanlyniadau.

Yn ogystal, bydd y beirniaid yn disgwyl gweld tystiolaeth o’r unigolyn yn gweithredu fel llysgennad i’r 
proffesiwn, yn chwifio’r faner ar gyfer ymchwil a’i phwysigrwydd y tu allan i ffiniau’r gwaith bob dydd.

Dylai manylion hanes gyrfa a chymwysterau proffesiynol yr enwebai gael eu cynnwys hefyd.

DEUNYDD ATEGOL
Caniateir i chi ddarparu un darn o ddeunydd ategol. Gall hyn fod yn:

 Fideo neu ffeil sain, dim mwy na 3 munud
 Cyflwyniad PowerPoint yn cynnwys dim mwy na 10 o sleidiau

Ffeithlun

YMCHWILYDD GYRFA GYNNAR Y FLWYDDYN
(LLAI NA 5 MLYNEDD O BROFIAD YMCHWIL)

Mae’r wobr hon yn agored i unrhyw ymchwilydd sydd â llai na 5 mlynedd o brofiad ymchwil o 1af Medi 
2017.

Rydym eisiau clywed am unigolion addawol a dawnus y proffesiwn. Ymchwilwyr sy’n cael effaith trwy eu 
creadigrwydd, eu syniadau a’u gallu. Bydd y beirniaid yn chwilio am dystiolaeth o gyflawniad personol 

eithriadol mewn ymchwil, dangos creadigrwydd a chanlyniadau. Bydd tystiolaeth o ymrwymiad i ymestyn eu 
sgiliau a mynd ar drywydd cymwysterau proffesiynol perthnasol hefyd yn bwysig.

Yn ogystal, bydd y beirniaid yn disgwyl gweld tystiolaeth o’r unigolyn yn gweithredu fel llysgennad i’r 
proffesiwn, yn chwifio’r faner ar gyfer ymchwil a’i phwysigrwydd y tu allan i ffiniau’r gwaith bob dydd.

Dylai manylion hanes gyrfa a chymwysterau proffesiynol yr enwebai gael eu cynnwys hefyd.

DEUNYDD ATEGOL
Caniateir i chi ddarparu un darn o ddeunydd ategol. Gall hyn fod yn:

 Fideo neu ffeil sain, dim mwy na 3 munud
 Cyflwyniad PowerPoint yn cynnwys dim mwy na 10 o sleidiau

Ffeithlun

Y dyddiad cau ar gyfer enwebu yw 25eg Medi 2017, a bydd y Seremoni Wobrwyo yn cael ei chynnal yn
Bae Caerdydd ar 7fed Rhagfyr 2017. I enwebu, ewch i: www.the-sra.org.uk/home/sra-cymru



CATEGORÏAU GWOBRAU A MEINI PRAWF BEIRNIADU

GWOBR EFFAITH YMCHWI
Bydd y Wobr hon yn cael ei rhoi i’r cyflwyniad sy’n dangos orau effaith ymchwil ar y 

ddealltwriaeth o faterion sy’n ymwneud â’r maes polisi cyhoeddus a/neu gymdeithasol, a gwneud 
penderfyniadau o fewn y meysydd hyn.

MEINI PRAWF ALLWEDDOL
 Arddangos dulliau a methodolegau wedi’u teilwra i’r categori
 Arloesi mewn y methodolegau a ddefnyddir yn y categori hwn

DEUNYDD ATEGOL
Caniateir i chi ddarparu un darn o ddeunydd ategol. Gall hyn fod yn:

 Fideo neu ffeil sain, dim mwy na 3 munud
 Cyflwyniad PowerPoint yn cynnwys dim mwy na 10 o sleidiau

Ffeithlun

GWOBR ARLOESI YMCHWIL
Bydd y wobr hon yn cael ei rhoi i’r cyflwyniad sy’n disgrifio methodoleg newydd sy’n ychwanegu 
at y corff o wybodaeth ymchwil ac sy’n cyfrannu’n sylweddol at y ffordd mae ymchwil yn cael ei 

gynllunio a’i weithredu.

MEINI PRAWF ALLWEDDOL
 Arddangos techneg newydd, neu ymestyn techneg bresennol 

 Neu, gymhwyso techneg sefydledig o ddisgyblaeth arall i’r amgylchedd ymchwil
 Prawf o’r fethodoleg yn cael ei chymhwyso’n effeithiol yn y maes

 Y gallu i ailadrodd y fethodoleg

DEUNYDD ATEGOL
Caniateir i chi ddarparu un darn o ddeunydd ategol. Gall hyn fod yn:

 Fideo neu ffeil sain, dim mwy na 3 munud
 Cyflwyniad PowerPoint yn cynnwys dim mwy na 10 o sleidiau

Ffeithlun

Y dyddiad cau ar gyfer enwebu yw 25eg Medi 2017, a bydd y Seremoni Wobrwyo yn cael ei chynnal yn
Bae Caerdydd ar 7fed Rhagfyr 2017. I enwebu, ewch i: www.the-sra.org.uk/home/sra-cymru


