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sy’n dynodi carreg filltir arwyddocaol gan mai 
dyma’r cynllun cyntaf i ennill arian o raglenni 
newydd yr UE ar gyfer 2014-2020. Bydd y 
rhaglenni hyn o fudd mawr i Gymru ac yn ein 
cynorthwyo i barhau i gyflawni ein hamcanion 
i adeiladu economi ffyniannus a llewyrchus. 
Byddwn yn defnyddio Cronfeydd yr UE i yrru 
ymchwil ac arloesi, hybu busnesau, cynyddu 
ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni yn 
ogystal â chynorthwyo seilwaith a sgiliau a helpu 
pobl i gael gwaith. 

“Bydd y buddsoddiad cyntaf hwn gan yr UE 

Y Brifysgol yn sicrhau £20m o 
gyllid Ewropeaidd
Prifysgol Aberystwyth fydd lleoliad 
y prosiect cyntaf werth miliynau o 
bunnoedd i dderbyn cyfran o’r £2 
biliwn o raglenni cyllid newydd 
2014-2020 yr Undeb Ewropeaidd.

Mewn cyhoeddiad a wnaed yn ystod ymweliad 
â champws Gogerddan y Brifysgol, datgelodd 
Gweinidog Cyllid a Busnes Llywodraeth 
Cymru Jane Hutt £20m o fuddsoddiad gan 
yr UE drwy Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol 
Ewrop i ddatblygu Campws Arloesi a Menter 
Aberystwyth (AIEC).

Bydd y cynllun gwerth £40m ar Gampws 
Gogerddan yn cynnwys adeiladu adnodd o’r 
radd flaenaf a fydd yn cael ei gydnabod yn 
rhyngwladol er mwyn denu mwy o gyllid 
ymchwil fel bod cwmnïau ac ymchwilwyr 
yn gallu cydweithio ar gynlluniau ymchwil 
i hybu’r bio-economi. Disgwylir i’r gwaith 
ymchwil arwain at gynhyrchion, gwasanaethau 
a chwmnïau deillio newydd yn y sectorau bwyd, 
iechyd, biotechnoleg ac ynni adnewyddadwy.

Dywedodd y Gweinidog Cyllid: “Rwy’n falch 
iawn i gyhoeddi’r buddsoddiad hwn gan yr 
Undeb Ewropeaidd i Brifysgol Aberystwyth, 
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yn gymorth i adeiladu adnodd o’r radd flaenaf 
i ddenu cyllid ymchwil preifat a chystadleuol 
fel y gall Cymru arwain y ffordd o ran 
datblygu technolegau arloesol, cynhyrchion a 
gwasanaethau newydd yn y sector biowyddorau, 
sy’n hanfodol ar gyfer cynyddu swyddi a thwf 
economi wybodaeth ein cenedl.”

Dywedodd yr Athro April McMahon, Is-
Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: “Rydym yn 
ddiolchgar am y cyfraniad sylweddol o arian yr 
UE a fydd, ynghyd â chefnogaeth sylweddol gan 
y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddolau 
Biologol (BBSRC) a’r Brifysgol, yn arwain at 
wireddu ein cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y 
Campws Arloesi a Menter yng Ngogerddan.

“Rwy’n hyderus y bydd y datblygiad yn sicrhau 
bod y Brifysgol yn parhau i ddarparu gwaith 
ymchwil gydag effaith, yn rhoi llwyfan i weithio 
ochr yn ochr â diwydiant wrth ddatblygu 
datrysiadau ar gyfer problemau byd-eang, ac yn 
dod â swyddi a thwf y mae galw mawr amdayn 
nhw i Orllewin Cymru.”

Bydd y prosiect AIEC yn cydweithio’n 
agos gydag Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, 
Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) 

Parhad ar dudalen dau

6. Y Brifysgol yn dathlu Wythnos 
Dyngarol

Mae’r mentrau a gynlluniwyd 
ar gyfer y AIEC yn cynnwys:
• Canolfan Diogelwch Bwyd, 

Maeth ac Ynni
• Canolfan Bwyd y Dyfodol
• Canolfan Bio-buro
• BioFanc Hadau a Chyfleuster 

Prosesu
• Canolfan Ryngddisgyblaethol y 

Bio-economi

Mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth eisoes wedi derbyn £12m gan y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol
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Bu’n bedwar mis llwyddiannus 
i’r Brifysgol, ac rydym wedi bod 
yn edrych ymlaen at rannu’r 
newyddion gyda chi yn rhifyn 
cyntaf Amserau Aber ar gyfer 2015.

Mae cyhoeddiad Jane Hutt ynglŷn â 
chyllid o’r UE tuag at ein Campws Arloesi a 
Menter yn rhywbeth y mae’r Brifysgol yn ei 
groesawu’n fawr. Bydd yr arian hwn, ynghyd 
â’r gefnogaeth a dderbyniwn eisoes gan y 
Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau 
Biolegol (BBSRC) yn golygu y gall y Brifysgol 
fynd o nerth i nerth, a pharhau i gyflawni 
gwaith ymchwil a chydweithio gyda busnes 
fydd yn cael effaith ac yn dod â swyddi a thwf 
i Orllewin Cymru. 

A chan ein bod ni’n sôn am ymchwil, 
cawsom fwy o newyddion da pan gyhoeddwyd 
canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil tua diwedd 2014. Mae’r Adran 
Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn gwneud yn 
dda o hyd a bellach dyma’r adran ymchwil 
orau yng Nghymru, a 7fed yn y DG. Rhaid 
nodi hefyd berfformiadau arbennig IBERS a’r 
Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear. 

Ond nid gwaith ymchwil yn unig a 
sicrhaodd lwyddiant i ni. Perfformiwyd 
cynhyrchiad Nadolig y Theatr Gymunedol 
yng Nghanolfan y Celfyddydau yn ystod yr 
wythnos cyn y Nadolig. Er ei fod yn wahanol 
i’r ffilm sydd mor gyfarwydd i ni, roedd yn 
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Ydy embryonau’n gallu dysgu?
Un enghraifft o ymchwil arloesol 
Aber yw gwaith Dr Sarah Dalesman 
ar falwod, sy’n holi a yw embryo’n 
gallu dysgu.

Cyhoeddwyd yr ymchwil yn Freshwater 
Biology, ac mae’n dangos bod malwod mewn 
pyllau’n gallu synhwyro cemegau sy’n cael eu 
rhyddhau gan ysglyfaethwyr tra’u bod yn dal 
i fod yn embryonau yn yr ŵy, ac maen nhw’n 
newid eu hymddygiad yn unol â hynny.

Mae ymchwil sydd wedi’i wneud ar y cyd â 
Phrifysgol Caerwysg a Phrifysgol Plymouth 
yn dangos bod malwod sy’n clywed arogl 
ysglyfaethwyr yn ystod y cyfnod datblygol 
cynnar hwn yn fwy abl i osgoi pysgod rheibus ar 
ôl iddyn nhw ddeor.

Mae malwod pwll yn bwysig iawn i ecosystemau 
dŵr croyw, gan helpu i reoli tyfiant planhigion 
sy’n gallu tagu ein hafonydd.  Ond yn aml maen 
nhw dan fygythiad rheibwyr mewnlifol yn 
cynnwys y berdysyn ffyrnig a’r cimwch coch.

Roedd y broses ymchwil yn cynnwys sicrhau 
bod y malwod yn clywed arogl y rheibiwr drwy 
gydol eu cyfnod datblygu embryonig mewn 
capsiwlau ŵy. Unwaith iddyn nhw ddeor, fe’u 
cadwyd mewn amgylchedd heb reibwyr am 
wythnos, cyn profi eu hymateb i arogl y rheibiwr.

Ymatebodd y malwod a glywodd arogl y 
rheibiwr yn ystod y cyfnod embryonig yn gryf 

wrth ddod ar ei draws eto fel malwod ifainc, gan 
gropian o’r dŵr er mwyn osgoi’r posibilrwydd o 
reibiwr.

Meddai’r prif awdur, Dr Sarah Dalesman 
(Cymrawd Ymddiriedolaeth Leverhulme ar 
ddechrau ei Gyrfa ym Mhrifysgol Aberystwyth); 
“Cawsom eithaf syndod i weld pa mor dda oedd 
y malwod yn gallu dysgu yn ystod y cyfnod 
datblygu cynnar hwn.”

Efallai bydd y gallu i ymateb i reibwyr posibl 
tra’u bod yn yr ŵy yn arbennig o bwysig wrth 
alluogi malwod ifainc, bregus i oroesi.

“Canfyddiad arall oedd bod yr embryo a 
glywodd arogl y rheibiwr yn llai o faint wrth 
ddeor na’r rheini a gadwyd mewn amgylchiadau 
heb reibwyr”. 

Mae hyn yn gyson ag effeithiau straen ar 
ddatblygiad mamaliaid, yn cynnwys dyn, lle mae 
ffoetysau mamau dan straen yn aml yn llai ar 
adeg eu geni na’u cymheiriaid na fu dan straen.

Dr Sarah Dalesman

£20m o arian wedi’i sicrhau o’r UE
berfformiad gwych ac yn bleser i’w wylio. 
Fe’ch gwahoddwn i droi i dudalen 8 i gael 
cipolwg o’r hyn fydd ar gael yng Nghanolfan 
y Celfyddydau; mynnwch olwg a dewch i weld 
beth bynnag sy’n mynd â’ch bryd! 

Bydd 2015 yn flwyddyn fawr arall i Brifysgol 
Aberystwyth. Bydd ein campws yn Mawrisiws 
yn agor a chyrsiau yn dechrau cael eu dysgu 
yno yn hwyrach eleni, bydd Fferm Penglais yn 
agor ei drysau gan ddarparu llety i fyfyrwyr, 
a fydd, o ran ei ansawdd, gyda’r gorau yng 
Nghymru, a bydd y gwaith ymgynghori 
ynglŷn â’r Hen Goleg yn dechrau ym mis 
Ionawr. 

Bydd digon i’w wneud yn y Brifysgol yn 
ystod y deuddeg mis nesaf, ceir rhestrau 
o’r dosbarthiadau a’r cyrsiau sydd ar gael 
yn y llyfryn hwn, a chadwch olwg allan 
am wybodaeth am sgyrsiau eraill, neu 
weithgareddau ar eich cyfer. 

Byddwn bob amser yn croesawu unrhyw 
ymatebion i’n papur newydd. Os oes gennych 
unrhyw syniadau neu sylwadau, mae croeso 
i chi gysylltu â ni drwy’r ebost, neu drwy 
ysgrifennu atom yn y cyfeiriad isod.
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le mae ymchwil eisoes ar y gweill i fynd i’r 
afael â heriau byd-eang megis diogelwch bwyd, 
bio-ynni a chynaladwyedd, ac effaith y newid 
yn yr hinsawdd. Bydd y prosiect hefyd yn 
cefnogi uchelgais y Brifysgol ar gyfer mwy o 
weithio rhyngddisgyblaethol, er enghraifft, gan 
dynnu ar gryfderau ymchwil ac arbenigedd o 
fewn yr Ysgol Rheolaeth a Busnes, a’r Athrofa 
Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg.

Ychwanegodd y Dirprwy Is-Ganghellor 
dros Ymchwil, yr Athro Chris Thomas: 
“Byddwn yn mabwysiadu ymagwedd benodol 
ryngddisgyblaethol yn y datblygiad hwn, 
trwy ddwyn ynghyd nid yn unig gwahanol 

feysydd bioleg ac amaethyddiaeth, ond 
hefyd, er enghraifft, gwyddor yr amgylchedd, 
daearyddiaeth, synhwyro o bell a chyfrifiadureg. 
Mae’r ffocws masnachol hefyd yn golygu 
bod gennym gyfle rhagorol i’n cydweithwyr 
academaidd yn y gyfraith a busnes weithio gyda 
phartneriaid diwydiannol yn gynnar yn oes y 
prosiectau. Y peth allweddol yw dod â phawb 
at ei gilydd mewn gofod cyffredin sy’n cynnig 
adnoddau da. Mae AIEC wedi’i gynllunio i 
wneud yn union hynny.”

Mae prosiect AEIC eisoes wedi derbyn £12m 
oddi wrth y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg 
a Gwyddorau Biolegol (BBSRC). Mae IBERS 
hefyd yn derbyn tua £10.5m o gyllid strategol 
gan BBSRC bob blwyddyn.
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Ymchwil yn dangos bod
IBERS yn talu

Yn y Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil (FfRhY) diweddar, mae 
Prifysgol Aberystwyth wedi gwella 
ansawdd ei hymchwil gyda’r 
canlyniadau’n cael eu cyhoeddi ym 
mis Rhagfyr.

Mae’r canlyniadau’n dangos bod 95% o’r 
gweithgaredd ymchwil a gyflwynwyd gan Brifysgol 
Aberystwyth yn cyrraedd safon a gydnabyddir yn 
rhyngwladol neu’n uwch, gydag ymchwil yn arwain 
y byd (4*) i’w weld ym mhob un o’r 17 o Unedau 
Asesu a gyflwynwyd.

Mae’r FfRhY wedi cymryd lle’r Ymarfer Asesu 
Ymchwil blaenorol, a gynhaliwyd ddiwethaf yn 
2008. Ond erbyn hyn mae’r FfRhY hefyd yn mesur 
effaith yr ymchwil, drwy amrywiaeth o astudiaethau 
achos sydd wedi’u llunio’n arbennig; mae’r rhain yn 
dangos a yw’r ymchwil yn gwneud gwahaniaeth 
gwirioneddol. Mae hyn yn golygu nad oes modd 
cymharu canlyniadau 2008 a 2014 yn union, er bod 
y ddau’n cynnwys asesu ansawdd cyhoeddiadau staff 
academaidd.

Perfformiodd Prifysgol Aberystwyth yn arbennig o 
gryf o ran effaith, gyda Chyfartaledd Pwynt Graddfa 
cyffredinol o 3.1, sy’n golygu bod ymchwil a gynhelir 
yn y Brifysgol yn eang ei gwmpas a’i arwyddocâd. 

Pan gaiff mesurau effaith, ansawdd y cyhoeddiadau 
a’r amgylchedd ymchwil eu cyfuno, gan ystyried 
hefyd y nifer o staff a gyflwynodd, mae Aberystwyth 
yn y 50 uchaf o 154 yn y DG. 

Yn ôl y Times Higher Education, mae Aberystwyth 
yn safle 46 yn y DG am ddwysedd ei hymchwil. 
Mae’r Brifysgol hefyd yn y 50 uchaf am y ganran o 
ymchwil 4* o’r safon uchaf sy’n arwain y byd.

Croesawodd April McMahon, Is-Ganghellor 
Prifysgol Aberystwyth y canlyniadau: “Mae hwn 
yn newyddion da iawn i Aberystwyth, a hoffwn 
longyfarch cydweithwyr academaidd ar draws y 
Brifysgol ar eu perfformiad rhagorol. Mae effaith yn 
mynd i ddod yn fwyfwy pwysig mewn ymarferion 
fel hwn yn y dyfodol, ac mae ein llwyddiant mwyaf 
i’w weld yn y maes hwn. 

“Yn gyffredinol, rydym ni hefyd wedi gweld 
gwelliant gwirioneddol yn yr ymchwil a wneir yn 
y Brifysgol o gyfartaledd pwynt graddfa o 2.48 yn 
Ymarfer Asesu Ymchwil 2008 i 2.84 yn FfRhY 2014. 
Mae hyn yn dangos bod ein polisi o fonitro ymchwil 
yn drylwyr wedi gweithio’n dda, gyda chynnydd o 
ran 4* a 3*, a lleihad sylweddol mewn ymchwil 1* a 
di-ddosbarth.”

Ychwanegodd Yr Athro Chris Thomas, Dirprwy Is-
Ganghellor dros Ymchwil: “Ar ôl y sylw cychwynnol 
i gyfartaledd pwynt gradd amrwd, mae’n dda nodi 
pwyslais y sector ar y cyfuniad o’r sgorau hyn â nifer 
y staff a gyflwynwyd, gan fod hyn yn adlewyrchiad 
llawer mwy cywir o gryfder cyffredinol yr uned. 

“Cyflwynodd rhai prifysgolion nifer llai o staff sy’n 
perfformio’n dda. Er bod hyn yn dweud rhywbeth 
am ansawdd y bobl hynny, nid yw o reidrwydd yn 
adlewyrchu ansawdd y sefydliad ehangach. Yn wir, 
mae’r ystadegau diweddaraf a gyhoeddwyd gan The 

Times yn adlewyrchu ‘Dwyster Ymchwil’ sy’n dangos 
llwyddiant ar sail y gyfran o staff a gyflwynwyd. 
Rwy’n credu bod hyn yn fesur da iawn o ansawdd 
ymchwil uned. Yn ôl hyn mae Aberystwyth yn 
gwneud yn dda iawn ac yn safle 46 yn y DG, ac yn ail 
yng Nghymru ar ôl Abertawe (42).”

Cyflwynodd y Brifysgol ymchwil mewn 17 Uned 
Asesu, gyda dwy’n cael eu cyflwyno ar y cyd â 
Phrifysgol Bangor, fel rhan o Gynghrair Strategol 
Prifysgolion Aberystwyth a Bangor. Roedd yn agos i 
25% o gyfanswm nifer y staff a gyflwynwyd i’r FfRhY 
o bob disgyblaeth ar draws y ddwy Brifysgol wedi’u 
cynnwys yn y ddau gyflwyniad ar y cyd. Aberystwyth 
hefyd oedd â’r cyflwyniad cyfrwng Cymraeg mwyaf 
i’r FfRhY.

Ychwanegodd yr Athro McMahon: “Rydym wedi 
buddsoddi’n helaeth yn ein staff a’n cyfleusterau 
ymchwil, ac mae’n wych deall bod canlyniad effaith 
cyffredinol y Brifysgol ar lefel sy’n cael ei ystyried yn 
rhagorol yn rhyngwladol.

“Hyd yn oed gyda safonau cyflwyno llawer llymach, 
cyflwynodd y Brifysgol fwy o staff nag erioed o’r 
blaen fel rhan o FfRhY 2014 – felly gosodwyd y bar 
lawer yn uwch, ond llwyddodd mwy o bobl i’w glirio. 
Mae hyn yn golygu bod Aberystwyth wedi cyflwyno 
76% o staff cymwys, cyfanswm o 322 o unigolion.”

Adroddwyd am feysydd penodol o ragoriaeth 
ymchwil yn yr Adrannau Gwleidyddiaeth 
Ryngwladol, Daearyddiaeth ac IBERS. Mae 44% o 
ymchwil yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn 
arwain y byd (4*) a 32% yn rhagorol yn rhyngwladol 
(3*).  Bellach hi yw’r 7fed orau yn y DG. 

Mae Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear hefyd yn 
cadw ei safle fel yr adran orau yng Nghymru, gyda 
78% o’r ymchwil yn cael ei ystyried yn rhagorol yn 
rhyngwladol neu uwch.

Y perfformwyr gorau o ran effaith oedd yr Ysgol 
Gelf, yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, 
yr Adran Cyfrifiadureg, gyda 100% o’u heffaith yn 
cael ei asesu ar y lefel 3* a 4* uchaf.

Aberystwyth yn gwella 
ansawdd ymchwil yn
FfRhY 2014

Astudiaeth yn datgelu 
rhaniad genetig gogledd/de 
yn y Barcud Coch Cymreig

Mae barcutiaid yn gyffredin iawn yng Nghymru heddiw, yn wahanol i 80 mlynedd yn ôl

Mewn adroddiad a gyhoeddwyd 
ynghynt eleni gan y cwmni 
ymgynghori economaidd 
annibynnol blaenllaw, BIGGAR 
Economics, datgelwyd fod 
IBERS wedi cynhyrchu £365m 
ar gyfer economi’r DU gan 
gynnal yn agos i 2,450 o swyddi.

Dangoswyd fod £12.18 o fudd i’r economi 
yn deillio am bob £1 o gyllid cyhoeddus.

Mae gweithgarwch ymchwil IBERS yn 
cynhyrchu amrywiaeth o gynhyrchion sy’n 
cael eu datblygu drwy ymchwil, ac mae 
masnacheiddio’n cynhyrchu cyfoeth ac yn 
cynnal cyflogaeth drwy’r DU gyfan.

Mae astudiaeth o boblogaeth 
y Barcud Coch modern yng 
Nghymru wedi datgelu rhaniad 
genetig gogledd/de sy’n rhedeg ar 
hyd Dyffryn Tywi.

Dyma un o ganfyddiadau astudiaeth o statws 
genetig y Barcud Coch yng Nghymru gan 
Ilze Skujina sy’n fyfyriwr uwchraddedig ym 
Mhrifysgol Aberystwyth.

Cynhaliwyd yr ymchwil fel rhan o brosiect 
i gynnig arweiniad ar gadwraeth tymor hir y 
Barcud Coch.

Daw Ilze Skujina o Latvia’n wreiddiol, ond 
mae’n gyfarwydd ag Aberystwyth ar ôl astudio 
gradd gyntaf mewn Gwyddor Ceffylau yn Aber 
ac mae newydd ddechrau ar PhD yn Sefydliad y 
Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig 
(IBERS). 

Aderyn ysglyfaethus o faint canolig yw’r Barcud 
Coch, sydd wedi ennill statws ‘hoff aderyn 
Cymru’, a chyda’i gorff cochlyd, bydd yn aderyn 
cyfarwydd i lawer, yn enwedig unrhyw un sydd 
wedi gyrru heibio Bwlch Nant Yr Arian ger 
Aberystwyth.

Ond doedd y rhagolygon ddim bob amser mor 
addawol i’r aderyn. Ar droad yr ugeinfed ganrif 
roedd wedi diflannu’n llwyr o Loegr a’r Alban, 
gyda llond llaw o barau bridio’n unig yn goroesi 
yng Nghymru.

Y cyfnod gwaethaf oedd yn y 1930au, gydag un 
nyth yn unig yng Nghymru, hyd y gwyddai neb.

O ddiwedd y 1960au dechreuodd y boblogaeth 
dyfu’n araf yng Nghymru gan gyrraedd yn agos i 
100 o barau erbyn 1990.

Oherwydd arafwch yr ehangu ac ail-goloneiddio 
hen gynefinoedd, creodd cefnogwyr yr adar 
un o’r rhaglenni ailgyflwyno rhywogaeth fwyaf 
llwyddiannus erioed, ac mae’r adar bellach yn 
olygfa gyfarwydd ar draws Lloegr a’r Alban, gydag 
amcangyfrif o 1800 o barau bridio yn y DG.

Dywedodd Ilze; “Fe es i gyda’r Athro Mike 
Hayward o Ymddiriedolaeth Barcud Coch Cymru 
a Tony Cross o Ecology Matters sy’n Adaregydd 
Ymgynghorol i Ymddiriedolaeth Barcud Coch 
Cymru, ar ymweliadau monitro a thagio nythod 
ar draws ardaloedd craidd traddodiadol y 
rhywogaeth yng Nghymru a’r ardaloedd cyswllt 
rhwng y poblogaethau sy’n ehangu yng Nghymru 
a Lloegr yn Swydd Amwythig a Swydd Henffordd 
gan gasglu samplau o blu ac yna echdynnu DNA 
o’r plu.

 “Roedd hyn yn ffordd effeithlon, ac yn fwyaf 
pwysig, anymwthiol i gasglu DNA. Mae’r 
moleciwl yn gweithredu fel cod bar ac yn darparu 
gwybodaeth i enetegwyr am y berthynas rhwng 
poblogaethau ac unigolion.

“Gan ddefnyddio’r cyfleusterau diweddaraf 
yn y Labordy Genomeg Drosiadol yn IBERS a 
marcwyr genetig newydd a ddatblygwyd yn ein 
labordy, roeddwn i’n gallu ail-gadarnhau bod 
poblogaeth barcudiaid modern Cymru’n dal 
i rannu’n grwpiau gogleddol a deheuol (fel y 
canfuwyd yn y 1980au gyda’r ôl bys genetig sengl 
oedd ar gael ar y pryd) a hefyd roeddwn i’n gallu 
canfod gwahaniaeth genetig rhwng y boblogaeth 
hŷn yng Nghanolbarth Cymru a’r boblogaeth 
gymharol newydd o Farcudiaid Coch yn Swydd 
Amwythig a Swydd Henffordd.”
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Mae’r datblygiadau ar gampws 
Mawrisiws yn dod yn eu blaen yn 
dda, wrth i ni baratoi i agor ein 
Campws Cangen newydd yn 2015.

Mae Dr David Poyton, Darllenydd yn y 
Gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth, wedi cael 
ei secondio i arwain Campws Cangen Prifysgol 
Aberystwyth ym Mawrisiws.

Bydd David yn ymgymryd â swydd ‘Deon 
sefydlu’, a bydd yn gyfrifol am sefydlu, gweithredu 
a datblygu’r campws yn ogystal â’i bortffolio 
academaidd ac ymgysylltu â chymunedau ym 
Mawrisiws ac yn rhyngwladol.

Efallai mai Deon newydd sbon Campws 
Mawrisiws yw un o ladmeryddion gorau 
Aberystwyth, gan iddo raddio o Adran y Gyfraith 
a Throseddeg gyda graddau Baglor y Gyfraith, 
Meistr y Gyfraith a Doethuriaeth ar y modd y 
mae egwyddorion a chysyniadau cyfreithiol yn 
cael eu defnyddio ym maes masnach electronig.

Dechreuodd weithio i’r Brifysgol ym 1999 fel 
Tiwtor yn Adran y Gyfraith a Throseddeg a’r 
Ysgol Rheolaeth a Busnes. 

Dywedodd Dr Poyton; “Fy uchelgais yw gweld 
cynnydd sylweddol ym mhresenoldeb Prifysgol 

Aberystwyth yn y farchnad ar draws y byd. Mae 
datblygu rhyngwladol yn allweddol i lwyddiant y 
Brifysgol yn y dyfodol ac mi fydd y campws ym 
Mawrisiws yn ein cynorthwyo i gyrraedd y nod 
hwnnw.

“Byddaf yn defnyddio fy mhrofiad ar 
hyd y blynyddoedd o addysgu, ymchwil, 
arweinyddiaeth a phrofiad rheoli er mwyn 
sicrhau bod myfyrwyr Campws Cangen  
Mawrisiws Prifysgol Aberystwyth yn cael 
profiad dysgu o’r radd flaenaf ac yn symud i’r 
byd proffesiynol gyda’r sgiliau ymarferol sydd 
eu hangen i gyfrannu a rhagori. Rwy’n edrych 
ymlaen yn fawr at y cyfle hwn.”

Gallwn gadarnhau hefyd y bydd yr addysgu’n 
dechrau ym mis Hydref 2015, a’r rhaglenni 
academaidd arfaethedig yw graddau BSc mewn 
Cyfrifeg a Chyllid; Cyllid Busnes; Rheolaeth 
Busnes; Rheolaeth gyda’r Gyfraith, Cyfrifeg a 
graddau LLB yn y Gyfraith a Themâu’r Gyfraith. 
Ar lefel uwchraddedig, fe fydd MSc mewn 
Busnes Rhyngwladol, a Chyfrifiadureg Uwch yn 
cael eu cyflwyno ar y campws.

Mae gwaith adeiladu prif adeilad y campws, sef 
rhan gyntaf y cynllun i adeiladu campws preswyl 
modern, bron wedi’i gwblhau ac wedi ei leoli yn 
y Quartier Militaire.

Penodi Deon Campws 
Cangen Mawrisiws

Mae addunedau blwyddyn newydd 
(ABN) yn thema sy’n dychwelyd 
dro ar ôl tro, ac os meddyliwch chi 
am y peth, mae hynny’n ddatganiad 
clir fod y mwyafrif ohonynt yn 
aneffeithiol. Pam arall y byddem yn 
teimlo’r angen i ddychwelyd at y pwnc 
bob blwyddyn, oni bai ein bod ni’n 
gwneud hynny’n fwriadol oherwydd 
gwyddwn mewn gwirionedd nad 
ydym yn dymuno rhoi’r gorau i’r 
sigarennau sy’n lleihau’r straen neu 
botel o Merlot bob hyn a hyn? 

Y broblem gydag ABN yw er fy mod i’n fwriadol 
wedi defnyddio’r geiriau ‘symudiad tuag at ddelfryd’, 
mae’r rhan fwyaf ohonom yn rhoi cynnig ar 
rywbeth llawer mwy sylweddol na symudiad. 
Mewn gwirionedd, mae’r rhan fwyaf yn ceisio 
newid ymddygiad unwaith ac am byth ac yn credu 
y bydd gwneud hynny yn newid parhaol er gwell. 
Wrth wneud hynny, maent yn aml yn gwneud tri 
chamgymeriad syml iawn. Yn gyntaf, maent yn 
ceisio newid pob dim am ymddygiad. Yn ail, maent 
yn ceisio newid mwy nag un math o ymddygiad. Yn 
drydydd, maent yn gosod rheolau caeth ynghylch 
sut i fesur yr ymddygiad hwnnw. 

Wrth inni fynd ati i newid pob dim am ymddygiad, 
sôn yr ydym fel arfer am roi cynnig ar rywbeth 
neu roi’r gorau i rywbeth yn gyfan gwbl. Efallai y 
byddwn yn rhoi’r gorau i sigarennau, yfed alcohol, 
bwyta bwydydd llawn braster, gwylio operâu sebon, 
a dadlau gyda phobl rydym yn eu caru. Efallai y 
byddwn yn rhoi cynnig ar redeg, mynd i’r gampfa, 
bwyta salad, a bod yn fwy hoffus wrth bobl. Fodd 
bynnag, yn ein pennau bydd y newidiadau hyn yn 
mynd law yn llaw â datganiadau pendant tebyg i 
“dwi ddim yn yfed”, “dwi ddim yn smygu”, “dwi’n 
bwyta’n iach” neu “dwi’n berson hoffus iawn i fod yn 
ei gwmni”.  Y broblem yw fod datganiadau o’r fath 
yn cymryd yn ganiataol y gallwn danio neu ddiffodd 
ymddygiad, yn yr un modd â theledu neu daniwr 
sigarennau. Ceir miloedd o bapurau ymchwil 
seicoleg sy’n tystio nad felly y mae. Dyma sefyllfa 
y cyfeirir ati yn yr hen jôc Freudaidd: Cwestiwn: 
“Faint o seicolegwyr sydd eu hangen i newid bwlb 
golau?” Ateb: “Dim ond un, ond rhaid bod y bwlb 
golau yn dymuno newid”.  Yn y bôn, nid yw’r rhan 
fwyaf ohonom yn dymuno newid, ond rydym yn 
sylweddoli y byddai’r newid yn gwneud pethau’n 
well. Ond mewn gwirionedd mae’n llawer mwy 
tebygol y bydd newidiadau rhannol yn gallu cael eu 
cyflawni na newidiadau ansoddol diamod. Mae’n 
llawer mwy tebygol y bydd amcanion megis “dwi’n 
mynd i smygu llai”, “dwi’n mynd i fwyta mwy o 
salad”, “dwi’n mynd i ddadlau llai”, yn llwyddo, er 
gwaethaf eu naws ddiflas, ddi-fflach. 

Mae’n anodd rhoi’r gorau i ysmygu. Mae’n anodd 
rhoi’r gorau i yfed. Mae’n anodd rhoi’r gorau i fwyta 
bwydydd llawn braster. Pam ar y ddaear felly y 
byddem yn ceisio gwneud pob un o’r tri hyn ar yr 
un diwrnod, yn enwedig gan fod y diwrnod hwnnw 
yn dilyn cyfnod o wneud pob un ohonynt i’r eithaf! 

Mae’n debyg iawn i redeg marathon, priodi (neu 
ysgaru), symud tŷ, a chael cyfweliad am eich swydd 
ddelfrydol yn ystod yr un wythnos, mae’n rhoi 
llawer gormod o bwysau arnom.  Nid yw dyn yn 
gallu ymdopi’n dda iawn â mwy nag un newid ar 
yr un pryd. Neu o leiaf, mae’r ychydig bobl hynny 
sy’n gallu rheoli mwy nag un newid ar y tro ar ben 
eu digon ac yn malio’r un daten am ABN! Ceir 
nifer o resymau pam, ond bydd y rhan fwyaf yn 
gallu uniaethu â’r syniad fod grym ewyllys (neu 
“hunanreolaeth”, i roi’r enw seicolegol arno) yn 
adnodd cyfyngedig, sy’n gallu cael ei ddihysbyddu, 
ac wrth i hynny ddigwydd, bydd angen mwy a 
mwy o hunanreolaeth i gyflawni hyd yn oed y 
newidiadau ymddygiad mwyaf syml megis peidio â 
thanio sigarét neu beidio â dechrau dadl. Po fwyaf 
o rannau yn eich bywyd fydd angen eu rheoli ar un 
adeg, po fwyaf cyflym y bydd eich grym ewyllys yn 
cael ei ddihysbyddu, a byddwch yn llai tebygol o allu 
cyflawni’r hyn yr ydych yn ceisio ei wneud.

Mae ysmygwr yn ysmygu, a dyw anysmygwr ddim. 
Mae’r rhesymeg yn amlwg. Y broblem yw fod llawer 
o bobl yn gweld hyn o’r ochr arall hefyd. Hynny yw, 
mae rhywun sy’n ysmygu sigarét o reidrwydd yn 
ysmygwr. Er enghraifft, rydych wedi rhoi’r gorau i 
yfed ac ysmygu ar gyfer y flwyddyn newydd. Heddiw 
yw trydydd dydd Llun mis Ionawr. Rydych wedi cael 
diwrnod gwael yn y swyddfa, ac mae eich pennaeth, 
sydd hefyd wedi rhoi’r gorau i ysmygu, wedi bod 
yn ddraenen yn eich ystlys drwy’r dydd. Am 5 o’r 
gloch mae un o’ch cydweithwyr yn awgrymu, “Beth 
am fynd i’r dafarn”. Nid yw hynny’n broblem gan y 
gallwch chi archebu lemonêd, cwyno am y gwaith 
a mynd adref. Y broblem yw fod yr amgylchfyd yr 
ydych ynddo yn tueddu i yrru ymddygiad, ac mae 
tafarndai yn llefydd a gysylltwn â diodydd cryfach 
na lemonêd. Felly, rydych yn cael gwydraid o win, 
“dim ond un (pa niwed all un gwydraid ei wneud?)”. 
Yna, mae un o’ch cydweithwyr yn dweud, “dwi’n 
mynd allan am sigarét, ti’n dod?”. Felly, allan â chi i 
gadw cwmni iddi, ac yna mae’r cwestiwn anochel o 
“pa niwed all un sigarét ei wneud” yn codi.  

Wel, nid yw’r ddiod na’r sigarét wedi peri unrhyw 
wir niwed o gwbl; oni bai eich bod chi’n credu 
iddynt wneud. A dyna’r peth, mae’r rhan fwyaf 
o bobl YN credu bod un sigarét neu un ddiod yn 
peri niwed ac wedi profi unwaith yn rhagor nad oes 
gennych y grym ewyllys i beidio ag ysmygu. Mewn 
gwirionedd, mae’r rhan fwyaf o bobl yn rhy galed 
arnynt eu hunain yn y cyd-destun hwn, ac nid yw 
hyn o gymorth. Pe bai pawb sydd wedi llwyddo i 
wneud rhywbeth anodd yn rhoi’r gorau y tro cyntaf 
iddynt fethu, byddai’r rhestr o gyflawniadau gwych 
y ddynoliaeth yn llawer iawn byrrach. 

Yn fyr, felly, yr hyn y byddwn fel arfer yn ceisio 
ei newid adeg y flwyddyn newydd yw un ffurf neu 
fwy ar ein hymddygiad. Os ydych yn dymuno bod 
eich ABN  yn llwyddo, y gamp yw peidio â cheisio 
gwneud gormod, a dilyn tair rheol – peidiwch 
â newid pob dim am yr ymddygiad, peidiwch â 
cheisio newid mwy nag un ymddygiad ar y tro, a 
pheidiwch â thrin yr ymddygiad hwnnw fel y cwbl 
neu ddim. 

Darlithydd Seicoleg yw Dr Chris Beedie ac mae’n 
arbenigo ar Seicoleg Chwaraeon.

Siŵr o fethu? Y seicoleg y tu ôl i 
addunedau blwyddyn newydd

Croeso i Brifysgol Aberystwyth ble cewch hyd i leoedd gwych 
i fwyta ar y campws!

www.aber.ac.uk/en/hospitality

IBERbach
(yn adeilad IBERS)

Agor:  9.00yb-5.00yp (Llun i Gwener)

Mae siop goffi   IBERbach yn cynnig 
amrywiaeth eang o frechdanau, 
paninis, cacennau, diodydd oer a 
choffi   a the arbennig. Lle gwych i 
eistedd ac ymlacio rhwng gemau. 

Gwasanaethau Croeso -  Hospitality Services

TaMed Da a TaMedbach, Penbryn
(wedi’u lleoli wrth y fynedfa i’r Campws)

Agor: 7.30yb-7.00yh (Llun i Gwener)
 7.30yb-5.00yp (Sadwrn a Sul)

Yn gweini:
brecwast o 7.30yb-10.00yb
cinio 12.00-2.00yp 
pryd nos o 5.00-7.00yh (Llun i Gwener)
yn ogystal â diodydd a byrbrydau trwy gydol y dydd

Mae ein bwyty sydd wedi ennill sawl gwobr yn cynnig bwyd o 
safon am bris rhesymol.

Dyma rai enghreiff tiau o’r hyn a gynigiwn:
Brecwast traddodiadol (5 eitem)  £2.55
Cawliau cartref      £1.95
Adran Prynu a Mynd – brechdanau o  £1.50
Prif gyrsiau o      £4.25
Prydau i blant       £2.50

Papurau newydd, sgriniau byw i Gemau’r BCC, Teledu, ardal ddeciau.

Barn:
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Carr-Murphy: Y newid yn fy ffordd o fyw o 
ddiogyn 22 stôn i hyfforddwraig ffitrwydd 11 stôn

Undeb y 
Myfyrwyr

Does dim amheuaeth fod colli 11 
stôn o bwysau, yn gryn gyflawniad. 
Ond dyna’n union wnaeth Jo Carr-
Murphy, gan dalu teyrnged i’r 
Ganolfan Chwaraeon am ei rhan 
yn ei thaith i golli pwysau.

“Roedd pobl y Ganolfan Chwaraeon yn wych, 
yn gymorth mawr, a gallwn i ddim fod wedi’i 
wneud e heb y bobl a’r cyfleusterau,” dywedodd.

Dechreuodd stori Jo, sy’n fam i dri, 25 mlynedd 
yn ôl pan gafodd ei phlentyn cyntaf ac y 
dechreuodd ei phwysau godi. “Roedd gen i ddiet 
gwael iawn - llawer o fwyd sothach, cacennau, 
bisgedi a dechreuodd y pwysau gynyddu. Wrth 
i’r blynyddoedd fynd heibio, rhois i gynnig ar 
bob diet, clybiau colli pwysau, y cawl bresych a 
phob tro byddwn i’n rhoi’r pwysau’n syth yn ôl.

“Defnyddiais i bob esgus yn y llyfr i beidio â 
cholli pwysau neu wneud ymarfer corff; plant yn 
mynd i ddosbarthiadau ar ôl ysgol, neu fod gen i 
rywbeth arall i’w wneud ond mewn gwirionedd 
gosod rhwystrau oeddwn i.”

Ond bum mlynedd yn ôl, cafodd tad Jo strôc. 
A hithau dros bwysau ac yn ddiabetig, roedd 

yn gwybod y gallai rhywbeth tebyg ddigwydd 
iddi hi. “Wrth edrych ar fy nhad fe ddechreuais 
feddwl, a gweld y gallai hyn ddigwydd i fi, 
a doeddwn i ddim am i fy mhlant orfod fy 
nghladdu i.”

Y digwyddiad anffodus hwn oedd y trobwynt 
i Jo ar ei thaith i ddod yn ffit ac yn iachach. 
Esboniodd: “Mae’n fwy na diet, mae’n newid 
yn y ffordd o fyw. Roedd llawer o’r newid yn 
seicolegol, gan ailhyfforddi fy hun i feddwl am 
fwyd. Roeddwn i wedi arfer cael platiau mawr 
o fwyd, ac un o’r pethau pwysicaf i mi ei ddysgu 
oedd rheoli dognau.”

Dechreuodd ymarfer corff yn rheolaidd hefyd; 
ond doedd y penderfyniad i fynd i’r Ganolfan 
Chwaraeon ddim yn hawdd. “Roedd yn codi 
braw: roeddwn i’n hunanymwybodol iawn ac yn 
meddwl y byddai pawb yn edrych arnaf i. Felly es 
i yno, a gwneud fy mheth fy hun a dechreuodd 
y pwysau leihau, ond dim ond pan ddechreuais 
i nofio, gan wneud 60-100 hyd o’r pwll bob 
dydd y sylwais i fy mod i’n colli pwysau mewn 
gwirionedd.”

Ar ôl hynny dechreuodd Jo wneud mwy 
gyda’r Ganolfan Chwaraeon ei hun, gan 
ddod yn hyfforddwr sbinio ac yn hyfforddwr 

personol, oedd yn newid mawr o’i bywyd bum 
mlynedd ynghynt. “Roeddwn i wedi cyfarfod â 
Rachel Hubbard, ac roedd hi a rhai o’r lleill yn 
y Ganolfan Chwaraeon wedi fy annog i fynd i 
ddosbarth sbinio. Roeddwn i’n gyndyn iawn 
o fynd, gan feddwl fy mod yn rhy fawr ond fe 
rois gynnig arni, a theimlo wedi ymlâdd ar ei ôl. 
Roedd fy nghorff yn brifo, a meddyliais i ‘Byth 
eto!’ ond y diwrnod nesaf sylweddolais i mod 
i wedi ei fwynhau ac rwyf i wedi bod yn mynd 
byth ers hynny.

Roedd y daith o 22 stôn i 11 bron yn gyflawn pan 
ddaeth yn hyfforddwr sbinio ac yn hyfforddwr 
personol fis Rhagfyr y llynedd, a dywed ei bod 
am “helpu pobl fwy o faint sy’n teimlo’n rhy 
swil i ddod i’r gampfa”. Mae hefyd yn uchel ei 
chanmoliaeth i’r rhai a’i hanogodd i ddod yn 
hyfforddwr, gan ddweud “Roedd yr anogaeth ges 
i gan y bobl yn y Ganolfan Chwaraeon yn help 
mawr i mi, ac er ei bod hi’n anodd mynd ‘yn ôl i’r 
ysgol’, rwy’n falch i mi wneud hynny.”

Wrth ystyried pa gyngor y byddai’n ei roi i 
eraill sy’n ystyried gwneud yr un peth, mae’n 
mynnu nad oes ffordd gyflym o’i wneud a bod 
rhaid iddi “edrych ar beth rwyf i’n ei fwyta, 
rheoli dognau ac ymarfer corff. Dwyf i ddim yn 
osgoi rhai bwydydd, felly os ydw i’n gwybod fy 
mod i’n mynd allan, fe wnaf i ddosbarth arall, 
neu ymarfer o flaen llaw i sicrhau cydbwysedd. 
Gosodwch eich meddwl ar y gwaith ac fe 
wnewch chi lwyddo. Edrychwch ar sut rydych 
chi’n byw, a meddyliwch am newid.”

Mae straeon ac enghreifftiau fel hyn i’w clywed 
yn aml, ond un gwahaniaeth pwysig yw dull Jo 
o asesu’r pwysau mae wedi’u colli. “Y tro cyntaf 
i mi sefyll ar glorian ers pum mlynedd oedd yn 
ystod hydref 2014. Doeddwn i ddim wedi fy 
mhwyso fy hun o gwbl yn yr amser hwnnw, ac 
roeddwn i’n meddwl fy mod i tua 14 stôn. Fe 
gefais i sioc pan ddangosodd 11, i’r graddau i mi 
holi Rachel a oedd y glorian yn gweithio’n iawn! 
Yn lle hynny roeddwn i’n asesu â’r llygaid drwy 
gydol y daith, a thrwy faint y dillad roeddwn i’n 
eu gwisgo.”

Ond hyd yn oed o ystyried ei llwyddiant yn colli 
pwysau, mae’n sicr na fyddai wedi cyrraedd lle 
mae hi heddiw oni bai am y digwyddiadau pum 
mlynedd yn ôl. “Pe na bai’r strôc wedi digwydd, 
byddwn i’n dal i fod yn chwilio am esgusodion. 
Chwalu’r rhwystrau hynny at ymarfer corff a 
sylweddoli ei bod wastad yn bosib ei wneud 
sy’n bwysig. Yr unig beth rwy’n ei ddifaru yw na 
wnes i ddechrau ynghynt.”

I gael gwybodaeth bellach/ For further information:

Ffôn/Tel: 621500 / 622280 • E-bost/E-mail: sports@aber.ac.uk

www.aber.ac.uk/sportscentre

Fit and     
  Well

For Staff,
Students and the
Local Community

5ed Ionawr i  
31ain Ionawr 2015

• Dosbarthiadau 
Cadw’n heini

• Prawf Ffitrwydd
• Cyngor Maethol
• Clinig Y Gampfa

I Staff, 
Myfyrwyr a’r 

Gymuned Leol

Ffit ac Iach

5th January to 
 31st January 2015

• Exercise Classes
• Fitness Testing

• Nutritional Advice
• Gym Clinics

Collodd Jo 11 stôn mewn pum mlynedd
Tra bod y myfyrwyr wedi bod 
yn prysur astudio, rydym hefyd 
wedi bod yn brysur iawn yma yn 
Undeb y Myfyrwyr. 

Yn ddiweddar, rydym wedi cynyddu ein 
presenoldeb ar gampws Llanbadarn, gyda siop 
yr Undeb yn Blaspadarn nawr yng nghwmni'r 
swyddfa estyn allan sy'n cynnig cymorth a 
chyngor i fyfyrwyr drwy ymgynghorwyr a 
swyddogion UMAber. 

Mae'r 'Cynllun Cerdyn Coch' yn fenter 
newydd sy'n agored i bob aelod o glwb 
chwaraeon neu gymdeithas er mwyn 
gwobrwyo eu clwb neu gymdeithas gyda 
chredyd ariannol; byddant yn derbyn 50c am 
bob £10 a gaiff ei wario yn Undeb y Myfyrwyr.

Penodwyd Beirdd Preswyl Undeb y 
Myfyrwyr. Bydd Endaf Griffiths a Jacob 
Hallam, y Beirdd Preswyl cyntaf mewn unrhyw 
Undeb Myfyrwyr yn y DU, hyd y gwyddom, yn 
cyfansoddi barddoniaeth ddwyieithog wedi'i 
seilio ar y digwyddiadau a'r profiad a gynigir 
yn Undeb y Myfyrwyr.

Hefyd, bu mis RAG llwyddiannus o 
wirfoddoli a gododd dros £1,300 ar gyfer 
amryw o elusennau, datblygiad gweledigaeth 
newydd ar gyfer Chwaraeon rhwng 2015-2018, 
fforymau newydd o'r enw parthau ar gyfer 
swyddogion rhan-amser er mwyn cyfathrebu 
ymgyrchoedd, pryderon neu safiadau ar 
themâu penodol, cynhaliwyd Ffair Dai a Llety 
gyda 15 o fusnesau lleol yn bresennol ac rydym 
wedi cynnal sesiwn sefydlu Cynrychiolaeth 
Academaidd ar gyfer 160 o gynrychiolwyr. 

Wrth edrych ymlaen, rydym wedi dechrau 
paratoi ar gyfer Ail Wythnos y Glas flynyddol, 
cyfle perffaith i gael blas ar bopeth sydd gan 
undeb y myfyrwyr i'w cynnig, gan gynnwys y 
ffeiriau Masnach, Chwaraeon a'r Cymdeithasau 
a gynhelir yma yn yr Undeb rhwng yr 2il – 
4ydd o Chwefror. 

Hefyd rydym yn edrych ymlaen at Etholiadau 
blynyddol y Gwanwyn, lle bydd corff y 
myfyrwyr yn pleidleisio dros bwy maent am 
eu cynrychioli yn ystod 2015/2016. Bydd 
enwebiadau'n agor ar yr 2il o Chwefror. 

Ac yn olaf, mae’n rhaid i chi weld fan danfon 
newydd sbon Stone Willy's Pizza a fydd yn 
cael ei lansio ac yn danfon i fyfyrwyr Prifysgol 
Aberystwyth yn fuan.

Tîm Sabothol Undeb Myfyrwyr Prifysgol 
Aberystwyth 2014/15
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Mae Cymrawd Addysgu er 
Anrhydedd ym Mhrifysgol 
Aberystwyth, A J S ‘Bill’ Williams 
MBE wedi cael ei enwi yn un o 175 
o Wynebau Cemeg y Gymdeithas 
Gemeg Frenhinol.

Mae 175 o Wynebau Cemeg yn dathlu’r unigolion 
hynny, yn y gorffennol a’r presennol, sydd wedi helpu 
siapio cemeg a gwyddoniaeth yn gyffredinol.

Ymhlith yr unigolion eraill i gael eu rhestru mae 
Joseph Priestley, sy’n adnabyddus yn bennaf am 
ddarganfod ocsigen, Marie Curie, yr unigolyn 
cyntaf i dderbyn dwy Wobr Nobel mewn meysydd 
gwyddonol gwahanol a Michael Faraday, y 
cemegydd a’r ffisegydd a gyfrannodd yn sylweddol at 
astudiaethau electromagneteg a electrocemeg.

I gydnabod ei wasanaethau i wyddoniaeth, pobl 
ifanc a’r Gymdeithas Cemeg Frenhinol, mae Bill eisoes 
wedi derbyn MBE, Gwobr Darlith Michael Faraday, 
Medal Efydd B D Shaw (Prifysgol Nottingham) a 
Medal Arian yr RSC.

Mae Bill wedi ei gydnabod yn benodol am y gwaith 
a wnaeth yn addysgu dros 80,000 o blant ysgol yn 
ystod ei yrfa hir ym Mhrifysgol Aberystwyth rhwng 
1950-2011.

Ganwyd Bill ym 1920 a dechreuodd ei yrfa fel peilot 
RAF a hyfforddwr hedfan cyn ymuno â Phrifysgol 
Aberystwyth ym 1950.

Eglurodd, “Ar ôl bron i chwe blynedd yn yr Awyrlu 
Brenhinol, roedd prifysgol yn gyffro deallusol o’r 
mwyaf. Roedd mis Gorffennaf 1950 yn gofiadwy 
wrth i mi raddio gyda gradd anrhydedd dosbarth 
cyntaf mewn Cemeg o Aberystwyth a hefyd cael fy 
mhenodi’n ddarlithydd cynorthwyol mewn Cemeg 
organig.

Dechreuais gynnal arddangosfeydd ac 
arddangosiadau cyhoeddus ym 1969 pan lansiodd 
Cyfadran y Gwyddorau Wasanaeth Darlithoedd i 
Ysgolion. Ers hynny, ac ochr yn ochr â chydweithwyr 
yn Aberystwyth, cyflwynais tua 800 o ddarlithoedd ac 
arddangosiadau i blant ysgol.”

Ym 1990 ac mewn ymateb i fenter y Gymdeithas 
Cemeg Frenhinol (RSC) i hybu diddordeb mewn 
gwyddoniaeth ymhlith plant rhwng 10 a 12 oed,  
dyfeisiodd Bill y ddarlith arddangos ‘Gwyddoniaeth 
ac Ynni’ ac ymunodd Dr James Ballantine, darllenydd 
mewn Cemeg ym Mhrifysgol Abertawe ag ef ar daith.

Mae Dr Ballantine (1934-2013) hefyd wedi ei 
restru yn un o’r 175 o Wynebau Cemeg. Cafodd 
Dr Ballantine, oedd yn Gemegydd rhagorol, yrfa 
nodedig fel athro, academydd ac ymchwilydd ac 
mae’n parhau’n enw amlwg fel hyrwyddwr gydol oes 
a chyfathrebwr cemeg.

Lansiwyd 175 o Wynebau Cemeg gan y Gymdeithas 
Cemeg Frenhinol (RSC) yn 2012 i ddathlu ei phen-
blwydd yn 175 ym mis Chwefror 2016. 

Bydd yr RSC yn portreadu 175 o wyddonwyr 
gwahanol sy’n cynrychioli amrywiaeth yn ei ystyr 
ehangaf.

Yr amcan yw dathlu’r amrywiaeth ymhlith 
unigolion yn y gymuned sydd wedi helpu i siapio’r 
diwydiant a chanfod modelau rôl a llysgenhadon ar 
gyfer y genhedlaeth nesaf o gemegwyr.

Bill Williams i ymuno â Curie 
yn un o ‘Wynebau Cemeg’

Bill Williams MBE

Cynigir cyfle i ddysgu Flash, y cod 
rhaglennu sydd â’r defnydd ehangaf 
ar hyn o bryd, fel rhan o raglen 
cyrsiau Tymor y Gwanwyn sydd ar 
gael yn yr Ysgol Addysg a Dysgu 
Gydol Oes.

Bydd ‘Cyflwyniad i Flash’ yn rhedeg o 18 
Chwefror tan 25 Mawrth, ar gost o £100 a bydd 
yn rhoi sylfaen gref yn y cod rhaglennu i’r sawl 
sy’n mynychu. 

Hyd yn oed yn yr oes ddigidol, mae’r syniad o 
siarad yn gyhoeddus ac annerch cynulleidfa fyw 
yn un sy’n peri cryn bryder i bobl. Mae “Sgiliau 
Cyflwyno a Siarad Cyhoeddus i Bawb” yn 
gobeithio herio’r ymateb cyntaf hwnnw, a gwella 
sgiliau siarad cyhoeddus pobl. Gan ddechrau 
ddydd Iau 15 Ionawr am bum sesiwn wythnosol, 
bydd cyfres o weithdai hamddenol anffurfiol yn 
cyflwyno’r dulliau a ddefnyddir mewn drama 

i helpu i ddatblygu technegau cyflwyno llais, 
anadlu ac iaith y corff.

Un peth mae llawer o bobl yn ei ddifaru ar 
ôl gadael ysgol yw nad ydyn nhw wedi dysgu 
iaith arall, yn enwedig mewn byd mor rhyng-
gysylltiedig. Mae Dysgu Gydol Oes yn cynnig 
cyrsiau mewn wyth o ieithoedd o Arabeg i 
Rwsieg gyda Tsieinëeg, Japaneg ac ieithoedd 
Ewropeaidd hefyd yn eu mysg. Mae’r cyrsiau’n 
dechrau yn ystod wythnos olaf mis Ionawr am o 
leiaf bum sesiwn.

Am ragor o wybodaeth ewch i http://www.
aber.ac.uk/cy/lifelong-learning/courses/  i bori 
drwy’r cyrsiau sydd ar gael a chael manylion am 
sut i gofrestru.

Cwrs Flash yn arwain rhaglen 
y gwanwyn

Aberystwyth yn dathlu ei 
thraddodiad dyngarol

Yn ystod mis Hydref a dechrau 
mis Tachwedd, bu Prifysgol 
Aberystwyth yn dathlu Wythnos 
Dyngarwch yng Nghymru, ac mae 
ymdeimlad cryf o ddyngarwch yn 
treiddio drwy hunaniaeth a hanes 
y Brifysgol.

Ym 1867, gyda chymorth Syr Hugh Owen, fe 
brynwyd yr Hen Goleg ag arian a godwyd gan 
bobl Cymru, pobl leol Aberystwyth ac unigolion 
oedd yn teimlo yn gryf dros sefydlu prifysgol yng 
nghanolbarth Cymru.

Un dull nodedig o godi arian oedd drwy 
‘Sul y Brifysgol’, ar Sul olaf mis Hydref 1875. 
Ysgrifennodd E L Ellis yn ei gyfrol am hanes 
Prifysgol Aberystwyth y credwyd i dros 70,000 o 
bobl gyfrannu; dim ond symiau bychan oedden 
nhw’n gallu ei fforddio ar y cyfan, gyda thros 
£3,100 yn cael ei godi fel hyn yn ystod y flwyddyn.

Roedd y tir y mae Campws Penglais wedi’i 
adeiladu arno, ynghyd â thua 400 erw o dir, yn 
rhodd gan yr Arglwydd Stuart Rendel, Joseph 
Davies Bryan a David Alban Davies i’r Brifysgol yn 
y 1880au.

Yn wir roedd teulu Davies Llandinam yn 
gymwynaswyr mawr i’r Brifysgol. Crëwyd un o 
gadeiriau enwocaf y Brifysgol, Cadair Woodrow 
Wilson mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol, 
drwy rodd oddi wrth David Davies, ynghyd â’i 
chwiorydd Gwendoline a Margaret.

Mae dyngarwch yn parhau’n rhan allweddol 
o’r Brifysgol hyd heddiw, a myfyrwyr y Brifysgol 

sy’n elwa drwy’r ystod eang o ysgoloriaethau 
bwrsariaeth, sydd gyda’r gorau o blith unrhyw 
brifysgol yn y DG yn ôl  adroddiad Higher 
Expectations 2013-14 gan YouthSight (OpinionPanel 
Research).

Ymgasglodd 600 o ddeiliaid ysgoloriaethau ym 
mis Hydref am noswaith o ddathlu i gydnabod eu 
llwyddiannau, gyda’r mwyafrif o’r ysgoloriaethau’n 
cael eu rhoi i fyfyrwyr sy’n perfformio’n dda mewn 
arholiadau mynediad.

 “Yn wahanol i lawer o sefydliadau, mae’r holl 
ddyfarniadau yn agored i fyfyrwyr o bob rhan 
o’r Deyrnas Gyfunol. Mae ein hysgoloriaethau 
academaidd ynghyd â’n bwrsariaethau sy’n 
ddibynnol ar incwm, yn golygu bod tua 80% o’n 
myfyrwyr yn derbyn ysgoloriaeth, bwrsariaeth neu 
ddyfarniad o ryw fath, sydd yn gymhelliad gwych i 
astudio yma,” eglurodd Dr Rhodri Llwyd Morgan, 
Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth.

Ychwanegodd, “Ers sefydlu’r Brifysgol ym 1872, 
mae wedi derbyn rhoddion a chymynroddion hael 
sy’n ei gwneud yn bosibl i roi cymorth ariannol 
i fyfyrwyr sydd am astudio yn Aberystwyth a 
mwynhau manteision Addysg Uwch.”

Fel rhan o ddathliadau’r wythnos, cynhaliodd 
Prifysgol Aberystwyth noson i drafod yr hyn sydd 
gan ddyngarwch i’w gynnig i bobl ifanc mewn 
addysg uwch – noson a hwyluswyd gan y Sefydliad 
Cymunedol yng Nghymru. 

Yn ddiweddar cwblhaodd y Gronfa Flynyddol 
ei phumed flwyddyn ac mae wedi codi £500,000 
drwy roddion gan gymuned hael y Brifysgol o gyn-
fyfyrwyr a chefnogwyr.

Gall y Brifysgol olrhain ei hanes dyngarol yn ôl i’w sefydlu ym 1867.
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Newyddion Prifysgol Aberystwyth

Ym mis Rhagfyr, rhyddhawyd 
y ffilm olaf yn nhrioleg Hobbit 
Peter Jackson. Hyd yn oed heb 
y ganmoliaeth uchel a gafodd ei 
ffilmiau Lord of the Rings, roedd 
y ffilm hon yn siŵr o brofi’n 
llwyddiant yn y sinemâu. Ond 
mae ei llwyddiant yn codi nifer o 
gwestiynau pwysig - a’n gobaith 
ni yw eu hateb mewn prosiect 
ymchwil gwirioneddol unigryw a 
lansiwyd yr un diwrnod.

Beth yw’r cysylltiad? Game of Thrones, Harry 
Potter, The Hunger Games,  Twilight, The Maze 
Runner, The Hobbit.  O ran naratif, y math o 
gymeriadau, y bydoedd a grëir, maen nhw’n 
wahanol iawn i’w gilydd. Brwydrau mewn 
bydoedd ffug-ganoloesol… stori ysgol gyda 
phlant amddifad yn tyfu, ynghyd â hud a gelynion 

drwg, dramâu am oedolion ifanc yn goroesi mewn 
byd ôl-apocalyptaidd, stori ramant fampirod 
i’r genhedlaeth newydd, rhaghanes alegorïaidd 
Tolkien. Ond mewn ffyrdd arwyddocaol mae 
cyswllt rhyngddynt fel enghreifftiau clir o 
naratifau ffantasi mawr yn niwylliant y byd cyfoes.

Tan tua 2000, roedd y rhan fwyaf o feirniaid 
yn ddilornus o ffantasi, yn ei ystyried yn 
blentynnaidd ac yn gam yn ôl. Ond arweiniodd 
cyfres o ddatblygiadau at newid sylweddol mewn 
agweddau. Gwelwyd llwyddiant ysgubol ffilmiau 
Jackson, Lord of the Rings. Yn y cyfnod hwn 
hefyd daeth awduron ffantasi i’r amlwg a oedd yn 
meddu ar farn wleidyddol megis China Mieville - 
sydd yn ei dro wedi arwain trafodaeth feirniadol 
o bwys ar wleidyddiaeth ffantasi. Gwelwyd Game 
of Thrones yn ennill ei lle, ac mae’n parhau’n 
boblogaidd.

Nid yw’n anodd meddwl am beth allai fod wedi 
arwain at y newid hwn. Byddai unrhyw fraslun 
yn sicr o gynnwys y canlynol; y frwydr rhwng 
gwyddoniaeth a chrefydd - y mae ffantasi yn 
ei hosgoi gan ei bod yn ymwneud â phynciau 
dychmygol mawr heb yr angen am gredoau 
penodol; gallu cynyddol pobl i fyw bywydau 
‘rhithwir’ - chwarae bod yn rhywun arall heblaw 
eu hunain bob dydd; y cynnydd graddol mewn 
symudedd byd-eang, sy’n ein gwthio i feddwl am 
ein hunain o fewn cyfanfydoedd diwylliannol 
eraill; y gallu cynyddol i greu delweddau digidol 
ffotorealistic o ‘fydoedd eraill’; ac - mewn cymaint 
o ffyrdd - y besimistiaeth ddiwylliannol gynyddol, 
gyda’r byd yn teimlo’n dywyllach a pheryclach, ac 
allan o reolaeth. 

Ond mae themâu mawr fel hyn yn sicr yn 
effeithio ar bobl mewn ffyrdd gwahanol. Nid 
yw sinema ôl-apocalyptaidd yn mynd i apelio 
at bawb, beth bynnag fo’i safon. Mae ffuglen 
oedolion ifanc yn sicr yn cyrraedd at bobl tu 
hwnt i’w grŵp oedran targed, ond nid at bawb. 
Felly, os mai ffantasi mewn rhyw ystyr eang yw’r 
‘genre’ poblogaidd newydd, beth mae’n ei olygu i 
wahanol fathau o bobl? 

Ddegawd yn ôl, fe geisiom ni ateb rhai o’r 
cwestiynau hyn mewn prosiect ymchwil ar yr 
ymateb i ffilimiau Lord of the Rings. Ar y pryd 
roedd yn eithaf mentrus. Daeth grwpiau ymchwil 
mewn 18 o wledydd at ei gilydd, a llwyddo i 
gasglu 25,000 o ymatebion ledled y byd, mewn 
14 o ieithoedd. Dysgodd yr astudiaeth honno 
nifer o bethau nodedig i ni. Y mwyaf trawiadol o 
bosibl oedd datgelu (a gallu archwilio) elfen gref 
o ddiddordeb para-grefyddol yn y stori. Roedd 
y rheini oedd yn gwerthfawrogi’r ffilmiau’n fwy 
tebygol o ganfod elfennau o ‘daith ysbrydol’ yn yr 
elfennau naratif - difrifoldeb moesol oedd yn eu 

harwain i ddewis y cymeriadau lleiaf (yn rhyfedd 
ddigon, Pippin yn enwedig) fel ffefrynnau. Y 
rhain oedd yn cael eu profi fwyaf, a’r rhain oedd 
yn gorfod tyfu fyny fwyaf. Tra bo’r rhai oedd yn 
labelu’r ffilmiau’n ‘ffantasi’ neu hyd yn oed yn 
fwy eithafol yn ‘stori tylwyth teg’, yn debygol o 
fwynhau Lord of the Rings fel sinema epig, ond 
heb fynd dim pellach â’r dadansoddi.

Ond roedd llawer o gwestiynau ar ôl heb eu 
hateb. Oedd Lord of the Rings yn unigryw? Neu 
a helpodd sbarduno ffenomen ddiwylliannol 
newydd? Mae llawer wedi honni bod twf y 
rhyngrwyd (ac yn fwy diweddar y cyfryngau 
cymdeithasol) wedi galluogi cymuned ryngwladol 
o ffans i ddatblygu.  Os felly, sut gallai perthyn i 
gymunedau rhithiol o’r fath arwain at ymdeimlad 
newydd o gymuned ddychmygol, wrth i bobl 
ymateb i ffilmiau yn y genre hwn?

Mae ail brosiect – llawer mwy o faint – yn 
cael ei lansio i gyd-fynd â ffilm olaf yr Hobbit.  
Y tro hwn mae ymchwilwyr o 46 o wledydd yn 
cydweithio, a byddwn ni’n recriwtio ymatebion i’r 
ffilm mewn dros 30 o ieithoedd. Mae ein harolwg 
i’w weld yma: www.worldhobbitproject.org. Does 
fawr ddim cyllid gennym ni (dim ond grant 
bychan rydyn ni’n falch iawn o’i dderbyn oddi 
wrth Academi Brydeinig y DG, i dalu costau’r 
wefan gymhleth, yr holiadur a’r gronfa ddata). Os 
gallwn ni ddyblu’r nifer o ymatebion a gawsom 
ni yn 2003-4, fe ddylem ni allu ateb cyfres gyfan 
o gwestiynau am y ffenomen ‘ffantasi’ hon. Caiff 
popeth rydym ni’n ei ddysgu, ac yn y pen draw 
cronfa ddata gyfan y deunyddiau, ei osod yn y 
parth cyhoeddus i unrhyw un ei archwilio.

Yr Athro Martin Barker, awdur a chyd-arweinydd 
yr astudiaeth, ac Athro Emeritws yn Adran 

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol 
Aberystwyth.

Rhyddhau rhestr 
o ddosbarthiadau 
Canolfan y Celfyddydau 
ar gyfer y gwanwyn

Lansio astudiaeth o genre ffantasi

Fel bob blwyddyn, mae’r Flwyddyn 
Newydd yn adeg wych i ddechrau 
dysgu sgiliau newydd, ailfywiogi 
hen ddiddordeb neu ddatblygu 
eich galluoedd personol, ac mae 
gan Ganolfan y Celfyddydau 
Aberystwyth ddosbarthiadau, 
gweithdai a chyrsiau y gallwch fod yn 
rhan ohonynt. 

Mae dysgu dawnsio yn rhywbeth y bydd llawer 
o bobl yn aml yn dymuno ei wneud, ond byth yn 
cael cyfle, a chyda phobl yn ei heglu hi i draethau 
cynhesach Môr y Canoldir pan ddaw’r haf, efallai 
nad oes amser gwell i ddysgu’r Fflamenco. Bydd 
sesiwn blasu ar 14 Ionawr, a dosbarthiadau 
wythnosol yn dechrau’r wythnos wedyn, gan roi’r 
cyfle i ddechreuwyr ddysgu dawns sy’n deillio o 
Andalucia yn Sbaen. Mae’r dosbarth yn agored i 
bobl dros 15 oed, ac yn costio £22 am bum sesiwn.  

Bydd cyfle hefyd i ddatblygu eich doniau creadigol 
ymhellach mewn gweithdy o’r enw “Working as a 
reviewer”, a gyflwynir gan ddarlithydd Saesneg ac 
Ysgrifennu Creadigol, Katherine Stansfield. Bydd y 
sesiwn yn edrych ar gyflwyno cynigion i olygyddion, 
ysgrifennu samplau, gwahanol adolygiadau ar gyfer 
gwahanol gynulleidfaoedd a’r sefydliadau y dylid 
mynd ar eu holau. Mae Katherine wedi adolygu 
ffuglen a barddoniaeth ar gyfer Poetry Wales, New 
Welsh Review, Planet a blog Magma. Cynhelir y 
gweithdy ddydd Sul 12 Ebrill, a bydd yn costio £18.

A beth am rywbeth cwbl wahanol, sef cyfle i eistedd 
y tu ôl i’r olwyn a dysgu crochenwaith. Mae’r tiwtor 
Laura Hughes yn cynnig dosbarthiadau hwyliog 
a chyfeillgar sy’n ymdrin â’r holl brif dechnegau 
crochenwaith fydd eu hangen arnoch er mwyn i’ch 
gwaith cerameg ddatblygu. Mae’r dosbarthiadau yn 
addas i bob lefel, ac yn dechrau ar 12 Ionawr, gan 
gostio £98 ynghyd â deunyddiau.  
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Fel rhan o raglen ddigwyddiadau’r 
gwanwyn a’r haf, cyhoeddwyd 
mai Legally Blonde fydd 
cynhyrchiad cerddorol yr haf eleni 
yng Nghanolfan y Celfyddydau 
Aberystwyth,.

Mae’r sioe, sydd eisoes yn ffilm lwyddiannus a 
phoblogaidd, yn adrodd hanes Elle Woods. Ar ôl 
i’w chariad orffen â hi, mae Elle’n penderfynu ei 
ddilyn i Ysgol y Gyfraith yn Harvard i’w ennill yn 
ôl. Mae’r hyn sy’n dilyn yn berfformiad fydd yn 
eich cymell i gymeradwyo’n frwd wrth fwynhau 
noson i’w chofio.

Ond cyn hynny bydd y pantomeim traddodiadol 
i’w weld yn y flwyddyn newydd. Caiff ‘Snow White 
and the Seven Dwarfs’ gan Richard Cheshire ei 
berfformio rhwng dydd Gwener 9 Ionawr a 24 
Ionawr. Yn ogystal â chyfarwyddo’r sioe eleni, 

bydd Richard hefyd yn serennu fel Dame Dotty 
Doughnut ac mae’r perfformiad yn addo bod yn 
llawn slapstic, comedi a hwyl – peidiwch â’i golli. 
Mae cost y tocynnau’n amrywio rhwng £15 i 
oedolion a £11 i blant.

Uchafbwynt y perfformiadau gan gomedïwyr 
yng Nghanolfan y Celfyddydau y gwanwyn a’r haf 
hwn o bosib fydd y Chatty Man, Alan Carr, gyda’i 
sioe ‘Yap, Yap, Yap!’. Mae’n adnabyddus am ei 
raglen sgwrsio ar Channel 4, ond mae’n dychwelyd 
at ei wreiddiau standup i rannu ei syniadau difyr 
am fywyd.

Un arall fydd yn ymweld yw’r gwestai ar sioeau 
QI ac Have I got News for You a’r cyflwynydd 
rhaglenni dogfen ar BBC4, y comedïwr o 
America, Rich Hall. Bydd ei arddull blin, ffug-
ddifrifol yn dychwelyd i Aber ar ôl cyfres o sioeau 
llwyddiannus yn y gorffennol.

I’r rhai sy’n mwynhau nosweithiau standup, 
bydd Clwb Comedi Canolfan y Celfyddydau’n 

ymddangos am y tro cyntaf, gyda thair noswaith o 
berfformiadau ar y gweill. Y tîm sy’n trefnu Gŵyl 
Gomedi Machynlleth sy’n gyfrifol am y Clwb, 
gan ddod â thri o’r comedïwyr newydd gorau i 
Ganolfan y Celfyddydau ar Sul olaf pob mis, gyda’r 
tocynnau’n £10.

Ag yntau wedi ennill pedair o wobrau BRITS 
Clasurol, bydd Russell Watson yn troedio llwyfan 
Canolfan y Celfyddydau ar 11 Mawrth. Mae’n 
un o’r enwau enwocaf yn y bydd cerdd, ac yn 
swyddogol Russell yw’r artist clasurol sy’n gwerthu 
orau yn y DG. Mae wedi perfformio o flaen rhai 
o ffigurau blaenllaw y byd, fel y Frenhines, Pab 
John Paul II ac Arlywydd UDA Bill Clinton. Mae’r 
tocynnau ar werth am £35 ac yn siŵr o fynd yn 
gyflym.

Ac i ffans Doctor Who, bydd sgriniad arbennig 
o’r stori glasurol hyd film ‘The Five Doctors’ ar 
27 Ionawr. Mae’r stori’n dathlu chwarter canrif 
o Doctor Who gyda llu o’i gymdeithion mwyaf 

adnabyddus. Mae’r Arglwyddi Amser yn galw 
ar y Meister i helpu pan gaiff ymgnawdoliadau’r 
Doctor o’r gorffennol eu tynnu allan o amser a’u 
gosod ym Mharth Marwolaeth y blaned Gallifrey, 
lle mae eu gelynion pennaf yn eu disgwyl: y 
Cybermen, yr Yeti ac wrth gwrs y Daleks. Mae 
hwn yn un o chwe digwyddiad Dr Who ar thema 
‘monster’ drwy Gymru.

Am ragor o wybodaeth ewch i
www.aberystwythartscentre.co.uk

Legally Blonde yn arwain rhaglen 
ddigwyddiadau Canolfan y Celfyddydau

Miracle on 34th Street  - “sioe anhygoel” yng Nghanolfan y Celfyddydau
“If you don’t believe in me, I’m 
finished”. Dyna eiriau olaf ymson 
cyntaf Kris Kringle ar noson 
agoriadol cynhyrchiad Theatr 
Gymunedol Canolfan y Celfyddydau 
Aberystwyth o  ‘Miracle on 34th 
Street’ cyn y Nadolig. 

Mae’r stori yn seiliedig ar egwyddorion 
creiddiol ffydd a chred, ar ôl i Kris Kringle (Tom 
O’Malley) ddod yn wyneb siop Macy’s yn ystod 
cyfnod y Nadolig, gan lwyddo i newid neges 
hyrwyddo’r siop yn ogystal ag agwedd a bywydau 
pawb a ddaw i gysylltiad ag ef, yn enwedig 
cyfarwyddwraig sinigaidd digwyddiadau 
Macy’s, Doris Walker (Gwawr Keyworth).

Daw’r ymson i ben gyda golygfa sy’n gyfarwydd 
i bawb sydd eisoes wedi gweld y ffilm o’r un enw, 
sef Kris Kringle yn ei gôt hir, a’i ffon yn ei law. 
Y cymeriad allweddol, a pherfformiad gorau’r 
noson o bosib, oedd Susan Walker a chwaraewyd 
gan Heledd Davies. Fe’n cyflwynir iddi yn 
eistedd, yn ddigalon, heb yr hawl na’r awydd i 
fynd i weld parêd Macy’s. Mae hi wedi etifeddu 
sinigiaeth ei mam a’i hamharodrwydd i gredu 
ym mhethau na all eu “gweld, eu harogleuo, 
na’u cyffwrdd”, ac nid yw’n credu yn Siôn Corn 
ychwaith.

Yn y parêd fe welwn y Siôn Corn sydd ar fin 
serennu yn y parêd ar ei gefn, yn rhy feddw i 
gyflawni ei ddyletswyddau fel Siôn Corn y parêd. 
Daw Kringle i achub y dydd, yn effeithiol iawn, 
ac yn y man ef fydd Siôn Corn y groto yn y siop 
hefyd.

Mae’r parêd yn dechrau, ac mae’n ymddangos 
fod pob un o blant y cast yn cael eu defnyddio 
sawl gwaith, wedi’u gwisgo fel milwyr plwm, 
corachod, coed Nadolig a phethau eraill 
sy’n gysylltiedig â’r Nadolig, cyn i Kringle 
ymddangos, ar ôl cyfnewid ei gôt a’i ffon ar gyfer 
gwisg Siôn Corn. Gyda phawb ar y llwyfan, 
cafwyd golygfa arbennig yn enwedig ar ddiwedd 
yr olygfa wrth inni weld Kringle yn ei sled yng 
nghanol y llwyfan, wedi’i amgylchynu gan 

gorachod, milwyr plwm, coed Nadolig ac eraill. 
Cafodd Susan sinigaidd gyfle i weld y parêd 

wedi’r cyfan ar ôl i’w chymydog, y cyn-forwr 
Fred Gaily (Rob O’Malley) ei pherswadio i 
fynd, a mynd â hi yno. Daw Gaily yn gariad 
posibl i Mrs Walker, sy’n eithriadol anfoddog, a’r 
ddelwedd o dad y mae Susan yn dyheu amdano.

Â’r perfformiad yn ei flaen, gyda nifer o 
ganeuon cofiadwy, a’r gorau o’u plith yn yr 
hanner cyntaf efallai yw’r rhigwm am 7000 o 
aligatoriaid plastig (“The Plastic Alligator”), sy’n 
cael ei ganu gan gynorthwy-ydd Mrs Walker, Mr 
Shellhammer (Marcus Dobson), a archebodd 
y teganau plastig trwy gamgymeriad, a bellach 
mae’n rhaid eu gwerthu. 

Rhaid sôn hefyd am y gân sy’n dilyn 
penderfyniad Kringle i ddweud wrth famau 

nerfus sy’n ciwio i’w weld yn y Groto y dylent 
siopa yn siop eu cystadleuwyr pennaf, Gimbles, 
yn hytrach na Macy’s (er mawr ofid i’r rheolwyr). 
Dyma’r gân sy’n sôn am garu pawb, ac sy’n 
cynnwys y llinell “From Esso to Texaco, Texaco 
to Shell”. Rwy’n siŵr na fyddai’r rhan fwyaf o’r 
bobl yn y gynulleidfa wedi dychmygu clywed 
enwau’r tri phrif gynhyrchydd olew yn ystod 
y perfformiad, ond roeddynt yn gweddu’n 
berffaith i thema’r gân.

Ond peryglir y stori ryw gymaint wrth fygwth 
anfon Kringle i ysbyty meddwl yn dilyn prawf 
seiciatryddol gan asesydd bwriadol anwadal, 
Mr Sawyer (Ryan Woodroff).  Mae Sawyer yn 
dadlau nad Kringle yw’r Siôn Corn go iawn, er 
gwaethaf honiadau Kris, ac mae o’r farn ei fod yn 
peryglu’r cyhoedd os yw’n credu hyn.

Daw’r achos i’r llys, a daw Fred, sydd newydd 

ei gymhwyso’n gyfreithiwr, i achub y dydd fel 
cynrychiolydd cyfreithiol Kris. Uchafbwynt 
caneuon yr ail hanner, ac yn wir y sioe, yw  
“That man over there”, sy’n digwydd pan elwir 
Mr Macy, perchennog y siop, i’r llys i egluro 
dilysrwydd Kringle fel Siôn Corn.

Wrth i Fred gyflwyno cannoedd o lythyron 
wedi’u hanfon drwy’r Gwasanaeth Post at 
Kris Kringle fel ‘Siôn Corn’ i brofi mai Kris yw 
Siôn Corn (ar sail y gred, yn ôl Fred, fod gan 
Wasanaeth Post UDA ddyletswydd gyfreithiol i 
beidio â throsglwyddo post i’r llefydd anghywir, 
a bod anfon post ato yn enw Siôn Corn yn profi 
mai ef ydyw), mae’r barnwr yn penderfynu na 
ddylid anfon Kris i ysbyty meddwl ac yn taflu’r 
achos allan, sy’n peri gorfoledd mawr. 

Daw’r sioe i ben gyda Doris, Susan a Fred ym 
mreichiau’i gilydd, sy’n dangos bod dymuniad 
Susan iddynt fod gyda’i gilydd wedi’i wireddu, 
fel yr addawodd Siôn Corn wrth Susan y byddai. 
Roedd is-blot y stori garu rhwng Doris a Fred yn 
ddifyr, ac yn dangos bod sinigaeth oeraidd Doris 
yn ymdoddi dros amser, ac yn gefndir addas 
wrth i Kringle frwydro am gyfiawnder.

Perfformiad y Theatr Gymunedol oedd hon, a 
dyna a droes sioe wych yn sioe anhygoel. Roedd 
môr o dalent ar y llwyfan - Tom O’Malley a 
Heledd Davies oedd y perfformwyr eithriadol 
dda – roedd y caneuon yn gofiadwy ac fe wnaeth 
yr offerynwyr yn y cefndir, na sonnir amdanynt 
yn aml, ddarparu cefndir a alluogodd yr actorion 
ar y llwyfan i syfrdanu’r gynulleidfa.

Cafwyd ambell broblem ar y noson agoriadol, 
ond nid yw rhuban a ffon gandi wedi’u gollwng 
yn ystod sioe yn ddiwedd y byd, ac roedd y 
ffordd yr ymatebodd yr actorion ifainc ar y 
llwyfan trwy ddal i fynd yn bwysicach o lawer 
ac yn rhywbeth y dylid ei ganmol yn fawr. Rhoes 
y cyfarwyddwr a’r actor, Richard Hull, sioe at ei 
gilydd a lwyddodd i ddal sylw’r gynulleidfa o’r 
dechrau i’r diwedd, a chynnwys actorion rhwng 
8 a 76 oed. Roedd cymeradwyaeth enfawr 
y gynulleidfa ar ddiwedd y sioe yn dyst i’w 
gwerthfawrogiad ac yn gwbl haeddiannol.

Adolygiad gan Harry Taylor

Kris Kringle (Tom O’Malley) gyda Heledd Davies a Priya Nicholas, y ddwy yn chwarae rhan Susan 
Walker, a’r dawnswyr Phoebe Tipping, Megan West a Rhiannon Evans.

8 Amserau Aber


