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Haf o Lwyddiant  i Aber
Mae hi wedi bod yn haf prysur a 
llwyddiannus iawn ym Mhrifysgol 
Aberystwyth.

 Yn gynharach yn yr haf, fe gyrhaeddodd y 
Brifysgol rhestr fer ar gyfer y Fenter Cysylltiadau 
Gweithwyr Orau yng Ngwobrau Rheoli Pobl 
CIPD am y ffordd y mae’r Brifysgol wedi 
gweithio gydag undebau llafur i ailstrwythuro’r 
adrannau academaidd i’r strwythur athrofeydd 
newydd, ac wrth wneud hynny, gyfyngu ar y nifer 
o ddiswyddiadau staff. Mae Ymddiriedolaeth 
GIG Gofal Merswy, Pentland Brands, Grŵp 
Marchnata Manwerthu, Post Brenhinol a 
Chyngor Trafford hefyd ar y rhestr fer ar gyfer 
y Wobr ac fe gyhoeddir yr enillwyr ar 30 Medi.

 Mae’r Brifysgol hefyd wedi cael llwyddiant 
wrth ennill Gwobr Efydd yn y Safon Iechyd 
Corfforaethol - sy’n dangos yn glir sut mae’r 
Brifysgol yn gweithio i wella iechyd a lles 
myfyrwyr a staff. Bydd y wobr yn cael ei 
chyflwyno i’r Brifysgol yn yr hydref.

 Fe wnaeth Ysgol Rheolaeth a Busnes y 
Brifysgol glywed yn ddiweddar ei fod yn y ras i 
ennill Ysgol Fusnes y Flwyddyn yng Ngwobrau 
Addysg Uwch y Times.

 Mae’r Ysgol, sy’n rhan o Athrofa Rheolaeth, y 
Gyfraith a Gwyddor Gwybodaeth, ar y rhestr fer 
ochr yn ochr ag Ysgol Fusnes Henley (Prifysgol 
Reading), Ysgol Fusnes Northampton (Prifysgol 
Northampton), Ysgol Fusnes y Brifysgol Agored, 
Ysgol Fusnes Salford (Prifysgol Salford) ac Ysgol 
Fusnes Sheffield, Sheffield Hallam.

 Dyma’r ail flwyddyn yn olynol y mae’r Brifysgol 
ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Addysg Uwch 
y Times. Fe enillodd Athrofa’r Gwyddorau 
Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) y 
‘Cyfraniad Eithriadol i Arloesedd a Thechnoleg’ 
yn 2013; ac roedd Adran Gynllunio’r Brifysgol ar 
y rhestr fer ar gyfer yr Adran Gynllunio Gorau 
yng Ngwobrau Rheolaeth ac Arweinyddiaeth 
Addysg Uwch y Times yn gynharach eleni. Bydd 
enillwyr Ysgol Fusnes y Flwyddyn yn cael eu 
datgelu mewn seremoni wobrwyo ar ddydd Iau 
27 Tachwedd yng Ngwesty Grosvenor House yn 
Llundain.

 Gan gydnabod cynnydd y Brifysgol wrth 
hyrwyddo cydraddoldeb y rhywiau yng 
ngyrfaoedd y celfyddydau, y dyniaethau a’r 
gwyddorau cymdeithasol mewn addysg uwch, 
cyflawnodd y Brifysgol lefel Efydd yn nod 
siarter arbrofol cydraddoldeb rhywedd yr Uned 
Her Cydraddoldeb – y cynllun gwobrau cyntaf 
(GEM) - y cynllun gwobrau cyntaf o’i fath ar 
gyfer y disgyblaethau hyn. Y Brifysgol yw un o 
bum Prifysgol i ennill y wobr hon, y lefel uchaf 
i’w gwobrwyo yn y cynllun peilot eleni.

 Parhau ar dudalen 2

Graddio, un o uchafbwyntiau’r haf

Daeth 79 myfyriwr o bob cwr o Gymru i’r Brifysgol Haf 
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Wrth i’r haf ein gadael, ac wrth i’r 
dail ddechrau troi eu lliwiau, dyma 
rifyn arall o Amseroedd Aber i chi. 

Ers rhifyn diwethaf y papur newydd cawsom 
lawer i’w ddathlu yn y Brifysgol ac fe hoffem 
rannu hynny â’r gymuned. Mewn wythnos o 
dywydd anhygoel yn codi ein calonnau ym mis 
Gorffennaf cawsom y grŵp mwyaf o fyfyrwyr 
a raddiodd erioed o’r Brifysgol. Fel y gallwch 
ei weld o’r sylwadau, mae gan ein graddedigion 
deimladau cynnes iawn tuag at y dref ac mae ein 
cymuned ni yn gwneud cyfraniad mawr iawn 
tuag at fagu’r ymdeimlad cadarnhaol hwnnw. 

Mae ail rifyn y papur newydd yn cyd-fynd â 
dychweliad ein myfyrwyr i Aberystwyth - fel y 
byddwch yn sylwi yn fuan. Dychwelyd mae rhai, 
a rhai yn ymlwybro tua Cheredigion am y tro 
cyntaf, yn syth o’r Chweched neu’r Coleg ac yn 
llawn brwdfrydedd am y tair blynedd o’u blaen. 
Hyderaf eich bod chithau’n rhannu ein cyffro ni 
wrth weld y myfyrwyr yn ôl yn Aber, ac wrth 
i’r myfyrwyr newydd ymgartrefu a darganfod 
y pethau gwych sydd gan y dref i’w cynnig i’n 
myfyrwyr.

I’r myfyrwyr newydd sy’n darllen y papur hwn 
am y tro cyntaf - croeso i Aber! Rydym yn mawr 
obeithio eich bod yn falch o gyrraedd yma ar ôl 
haf o aros yn eiddgar. Gobeithiwn hefyd y cewch 
chi amser penigamp yma ac y gwnewch yn fawr 
o’ch cyfnod yma a’ch astudiaethau; fel mae’n 
graddedigion diweddar yn dweud wrthym, mae 
eich amser yma yn gwibio heibio.

Ond nid dyna yw’r unig newyddion da sydd 
gennym i’w rannu â chi yn y rhifyn hwn. Mae 
Pwyllgor Addysg Drydyddol Mawrisiws wedi 
rhoi sêl bendith ar ein Campws arfaethedig 
ym Mawrisiws ac erbyn 2015 bydd gennym 
ein myfyrwyr cyntaf yn astudio ar yr ynys am 
raddau Prifysgol Aberystwyth.

Mae llawer mwy yn y tudalennau y tu mewn 
a gobeithiwn y byddwch yn cofleidio’r hyn sydd 
gan y Brifysgol i’w gynnig dros y misoedd nesaf - 
boed hynny’n golygu mwynhau’r digwyddiadau 
penigamp yng Nghanolfan y Celfyddydau, a 
hynny yn sgil cynhyrchiad tymor yr haf hynod 
lwyddiannus arall, Sister Act, neu fwynhau pryd 
o fwyd yn TaMed Da, sydd ar agor i’r cyhoedd yn 
ogystal â’r myfyrwyr, neu hyd yn oed cychwyn ar 
ddosbarthiadau yn y Brifysgol eich hunan, mae 
gan y Brifysgol ddigon i’w gynnig.

Mae gennym galendr o ddigwyddiadau, y 
mae croeso i’r cyhoedd ddod iddynt, a gynhelir 
drwy’r flwyddyn; dros y blynyddoedd diwethaf 
cawsom ddarlithoedd gan Olygydd Economeg 
y BBC, Robert Peston, cyn-arweinydd yr 
SDP, yr Arglwydd David Owen a llawer o 
bobl gyhoeddus eraill. Os hoffech gael yr holl 
newyddion am y digwyddiadau hyn, anfonwch 
ebost i’r cyfeiriad isod.

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.

Cysylltwch â ni:

cyfathrebu@aber.ac.uk  
Cyfathrebu, Marchnata a Materion Cyhoeddus  
Prifysgol Aberystwyth, Campws Penglais, 
Aberystwyth, SY23 3DD

Mae ymchwil ac arbrofion a 
gyhoeddwyd yn American Journal 
of Infection Control, wedi dangos 
bod taro dyrnau’n gallu bod yn 
lanach ffordd o gyfarch ein gilydd 
na’r ysgwyd llaw traddodiadol. 

Dr Dave Whitworth, Uwch Ddarlithydd yn 
IBERS, a’r fyfyrwraig PhD Sara Mela a wnaeth 
yr ymchwil, gan roi eu menig rwber i mewn i 
E.coli cyn cynnal profion a oedd yn cynnwys 
ysgwyd llaw, ‘pump uchel’ a tharo dyrnau. 
Dangosodd y canlyniadau mai wrth ysgwyd llaw 
y trosglwyddwyd y maint mwyaf o facteria sy’n 
gallu achosi salwch.

Wrth daro llaw ‘pump uchel’ gwelwyd 
gostyngiad o hanner yn y maint o facteria a 
drosglwyddwyd o gymharu ag ysgwyd llaw, 
ac roedd 90% o ostyngiad yn y germau a 
drosglwyddwyd wrth daro dyrnau.

Efallai y gellir esbonio hylendid taro dyrnau 
oherwydd ei fod yn gyflym, fel rheol yn 
gyflymach nag ysgwyd llaw, ond hefyd oherwydd 
bod arwynebedd y cyswllt yn llai.

Mae angen cyswllt uniongyrchol er mwyn i’r 
rhan fwyaf o feicrobau allu symud, felly drwy 
leihau arwynebedd y rhannau o’r dwylo sy’n 
cyffwrdd â’i gilydd, mae llai o gyfle i’r bacteria 
ledaenu. 

Cyfarch â ‘tharo dyrnau’ yn 
lanach nag ysgwyd llaw

Dangosodd yr astudiaeth hefyd fod gafael mwy 
cadarn wrth ysgwyd llaw yn cynyddu nifer y 
bacteria a rannwyd. 

Wrth siarad am y canlyniadau, dywedodd Dr 
Whitworth, “Anaml y mae pobl yn meddwl am 
oblygiadau iechyd ysgwyd llaw. Pe bai modd 
annog y cyhoedd i daro dyrnau, byddai gennym 
gyfle gwirioneddol i rwystro afiechydon heintus 
rhag lledaenu.”

“The fist bump: A more hygienic 
alternative to the handshake” gan Sara 
Mela, BSc a David E. Whitworth, PhD: 
cyhoeddwyd yn American Journal of 
Infection Control (Cyfrol 42, Rhifyn 8 
(Awst 2014) ac mae i’w gweld ar y we yn 
- www.ajicjournal.org

Haf llwyddiannus i Aber 

Sister Act yn denu cynulleidfa lawnSeremoni raddio’r Brifysgol Haf

Dr Dave Whitworth Uwch Ddarlithydd yn 
IBERS, a Sara Mela, myfyrwraig PhD
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Mae hefyd wedi bod yn haf prysur iawn wrth 
i’r Brifysgol groesawu pobl o bedwar ban byd i 
astudio mewn ystod eang o ysgolion a chyrsiau 
haf yn y Brifysgol, ac amrywiaeth o gynadleddau 
a drefnwyd yn allanol.

 Mae’r uchafbwyntiau yn cynnwys Prifysgol 
Haf Canolfan Ehangu Cyfranogiad a 
Chynhwysiant a wnaeth groesawu 79 o fyfyrwyr 
i Aberystwyth ar gyfer cwrs chwe wythnos 
wedi’i anelu at unigolion sy’n 17 mlwydd oed 
ac yn hŷn ac yn gallu dangos ymrwymiad 
a chymhelliant i gwblhau’r rhaglen yn 
llwyddiannus. Mae’r unigolion yn dod o ysgol 
neu goleg mewn Ardal Cymunedau’n Gyntaf 
yng Nghymru neu o gefndir gofal / gadael 
gofal, neu’n unigolyn cyntaf yn eu teulu neu 
gymuned i fynd i’r brifysgol. Gan gydnabod 

eu llwyddiant, cafodd Seremoni Raddio ei 
chynnal ar 22 Awst, ac edrychwn ymlaen at  
groesawu 23 o raddedigion y Brifysgol Haf 2013 
yn ôl i’r Brifysgol fel israddedigion y flwyddyn 
academaidd hon.

Croesawyd y myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf 
yn ôl i’r Brifysgol yn ystod yr ail wythnos o 
Orffennaf wrth i ni i gyd ddathlu eu llwyddiant 
yn ystod wythnos y Graddio. Er tra bod y 
Graddio yn ddigwyddiad urddasol, ac mae mwy 
o i’w gweld ar dudalen 7, cafodd ymwelwyr i 
Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth eu trin 
i wledd o gliter a sioe i’w gofio gyda Sister Act. 
Gyda chynulleidfaoedd llawn, a sawl un yn 
codi i gymeradwyo ar eu traed, roedd y sioe 
haf hefyd wedi derbyn adolygiadau gwych gan 
nifer o feirniaid, gan ddangos y gall Aber ddenu 
cynulleidfa!
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Ymlaen â Champws 
Mauritius 

Mae campws Mauritius Prifysgol 
Aberystwyth wedi derbyn 
caniatâd ffurfiol i fwrw ymlaen 
gan Gomisiwn Addysg Drydyddol  
Mauritius (TEC), sy’n golygu y gall 
y campws gael ei sefydlu.  

Yn dilyn y cyhoeddiad yn gynharach eleni 
am uchelgais y Brifysgol i agor y campws, 
cymeradwyodd Senedd y Brifysgol y cynlluniau 
ar gyfer y campws cangen a fydd yn dechrau 
derbyn myfyrwyr o 2015 ymlaen ar gyfer 
cyrsiau yn yr Ysgol Rheolaeth a Busnes, ac sy’n 
anelu at gael cymeradwyaeth i redeg cyrsiau yn y 
Gyfraith a Chyfrifiadureg. 

Byddai’r trefniant yn golygu bod myfyrwyr yng 
nghampws Mauritius y Brifysgol yn mwynhau’r 
un statws â’u cymheiriaid yn Aberystwyth ac 
yn derbyn graddau Prifysgol Aberystwyth ar ôl 
cwblhau eu hastudiaethau.  

Bydd cyfle hefyd yn y dyfodol i fyfyrwyr yn 
Aberystwyth dreulio amser yng nghampws 
Mauritius os byddant yn dymuno  gwneud 
hynny. 

Mae’r campws wrthi’n cael ei godi ar hyn o 
bryd yn Quartier Militare, 12km i mewn i’r 
wlad o Port Louise. Mae cynlluniau ar gyfer y 
dyfodol yn cynnwys adeiladu neuaddau preswyl 
i fyfyrwyr ar y campws a bydd hynny yn galluogi 
rhagor o fyfyrwyr i astudio yn y campws cangen. 

Drwy sefydlu campws cangen yn Mauritius, 
Prifysgol Aberystwyth fydd y Brifysgol dramor 
uchaf ei safle a fydd yn gweithredu yn y wlad. 

Wrth siarad ar achlysur cyhoeddiad dywedodd 
yr Is-Ganghellor yr Athro April McMahon, 
“Mae gan Lywodraeth Mauritius gynlluniau 
uchelgeisiol i sefydlu’r wlad yn ganolfan 
gwybodaeth ryngwladol ac i ddenu  100,000 o 
fyfyrwyr i astudio yno yn yn ystod y deng mlynedd 
nesaf. Ym Mhrifysgol Aberystwyth rydyn ni’n 
edrych ymlaen at weithio gyda Gweinyddiaeth 
Addysg Drydyddol, Gwyddoniaeth, Ymchwil a 
Technoleg y Llywodraeth a Boston Campus Cyf. 
i wireddu’r uchelgais.”  

“Mae’r datblygiad hwn yn cyd-fynd yn 
berffaith gyda’n nodau o ‘Greu cyfleoedd’ a 
‘Meithrin ein cysylltiadau â’r byd’ drwy ‘chwilio 
am gyfleoedd i gydweithredu yn genedlaethol a 
thrwy’r byd’. Mae campws Mauritius Prifysgol 
Aberystwyth yn enghraifft ardderchog o’r modd 
y gallwn ni alluogi’r rhai sy’n gwerthfawrogi 
ansawdd graddau y DU i astudio mewn canolfan 
ranbarthol neu sefydliad partner mewn modd 
sy’n fforddiadwy ac yn hygyrch iddynt.”  

Roedd Mauritius, sy’n adnabyddus fel yr ynys 
a fu unwaith yn gartref i’r Dodo sydd bellach 
wedi darfod, yn drefedigaeth Brydeinig am 
dros ganrif a hanner ar ôl ei chipio oddi ar y 
Ffrancod yn 1810. Yn 1965 fodd bynnag, yn 
ystod Cynhadledd Lancaster, cyhoeddodd 
Llywodraeth Wilson ei bwriad i roi annibyniaeth 
i’r ynys, a dyna a wnaed, gyda genedl yng 

Mae’r ynys Mauritius, sydd yng Nghefnfor India, i’r dwyrain o gyfandir Affrica a 700 milltir o Fadagascar

Nghefnor  yr India yn cynnal ei hetholiadau 
cyntaf ar gyfer penodi arweinydd annibynnol 
yn 1968. Ychydig yn llai na 25 blwyddyn ar ôl 
hynny yn 1992, cyhoeddwyd bod Mauritius yn 
Weriniaeth o fewn y Gymanwlad. 

Cysylltiadau rhyngwladol Aber 
Nid y campws cangen ym 
Mauritius yw’r unig gyswllt 
rhyngwladol sydd gan Aber.
Arwyddwyd memorandwm 
o cyd-ddealltwriaeth gyda 
Choleg Polytechnig Ffederal 
Ado-Ekiti yn Nigeria ym mis 
Awst eleni.

Mae’r Memorandwm yn darparu sail ar 
gyfer datblygu cyfres o raglenni ar y cyd 
a fydd, ymysg materion eraill, yn ystyried 
sicrhau cyfenwadau diogelwch bwyd, 
rhwng Ado-Ekiti a Sefydliad y Gwyddorau 
Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig 
(IBERS).

Ceir presenoldeb cryf hefyd yn Asia, 
gydag Aber â phartneriaethau yn Tsieina 
gyda Phrifysgol Northwest a Choleg 
Wenzheng o Brifysgol Soochow, yn ogystal 
â chysylltiadau â sefydliadau addysgiadol 
yn Siapan gan gynnwys  Coleg Tsuda 
College a Phrifysgol Tokai Gakuen.

3Amserau Aber
Canlyniadau Arolwg 
Cenedlaethol y 
Myfyrwyr yn cael eu 
cynnal a’u gwella
Dangoswyd cynnydd yn lefel 
bodlonrwydd myfyrwyr 
Prifysgol Aberystwyth ag 
ansawdd yr adnoddau dysgu 
ac addysgu, a llwyddwyd 
hefyd i gynnal lefel gyffredinol 
bodlonrwydd y myfyrwyr 
yn ôl canlyniadau Arolwg 
Cenedlaethol y Myfyrwyr 
[NSS] am 2014.

Arolwg blynyddol yw’r NSS a gynhelir  
ymhlith israddedigion ar eu blwyddyn olaf, 
gyda’r nod o gynorthwyo darpar-fyfyrwyr 
addysg uwch i wneud dewisiadau ar sail 
gwybodaeth wrth benderfynu ymuno â 
Phrifysgol, ac i feithrin diwylliant o welliant 
parhaus ar draws y sector addysg uwch.

Am yr ail flwyddyn yn olynol cynhaliwyd 
lefel gyffredinol o 83% o ran bodlonrwydd, 
gan guro Prifysgol Cymru y Drindod Dewi 
Sant, Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol 
Glyndŵr. Gwelwyd gwelliant o 2% o’i 
gymharu â’r llynedd yn ansawdd y dysgu ar 
eu cyrsiau, i fyny i 86%. Cafwyd gwelliant 
hefyd yn lefel bodlonrwydd  â’r adnoddau 
dysgu, i fyny i 82%.

Mae’r adrannau sydd â graddfeydd 
cyffredinol uchel o ran bodlonrwydd yn 
cynnwys Gwleidyddiaeth Ryngwladol, 
Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, 
Cymraeg a Mathemateg, ac fe gafwyd 
gwelliant sylweddol mewn bodlonrwydd 
ar ansawdd dysgu yn yr adrannau 
Cyfrifiadureg, Gwyddor Chwaraeon ac 
Ymarfer Corff, a Seicoleg.

Wrth sôn am y canlyniadau dywedodd 
y Dirprwy Is-Ganghellor Rebecca Davies 
“Mae canlyniadau’r Arolwg Cenedlaethol 
am eleni yn dangos yn glir bod myfyrwyr 
yn dechrau medi buddiannau’r adnoddau 
newydd sydd wedi’u darparu ar eu cyfer 
ym Mhrifysgol Aberystwyth. 

“Buddsoddwyd dros £8m mewn 
adnoddau dysgu ac addysgu newydd. Mae 
rhaglen £3m o fuddsoddi i uwchraddio 
ystafelloedd dysgu ar gampws Penglais 
ar waith; ac mae hyn ar ben y £5m a 
fuddsoddwyd eisoes mewn adnoddau 
dysgu ac addysgu yn ystod 2013, gan 
gynnwys uwchraddio sylweddol ar 
Gampws Llanbadarn y Brifysgol.

“Mae ein myfyrwyr yn dweud wrthym 
eu bod yn dwli ar Aber, ac mae lle annwyl 
iawn i’r Brifysgol yng nghalonnau ein 
graddedigion, diweddar a hŷn. Mae’r 
Brifysgol yn gwneud iawn am nifer o 
flynyddoedd o dan-fuddsoddi mewn 
meysydd allweddol sy’n effeithio ar brofiad 
y myfyrwyr ac mae’r Arolwg Cenedlaethol 
eleni yn dangos ein bod ar ein ffordd i adfer 
enw da Aberystwyth fel un o’r mannau 
gorau yn y byd i fod yn fyfyriwr.”
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Nid yn aml y daw’r byd i Gymru, 
ond dyna a ddigwyddodd yn 2014. 
Am ychydig o ddiwrnodau heulog 
ym mis Medi daeth sylw’r byd i 
Gymru wrth i arweinwyr mwyaf 
grymus y Gorllewin ddod ynghyd 
yn Uwchgynhadledd NATO yng 
Nghaerdydd a Chasnewydd. 
Fel rheol, nid yw’r math hwn o gyfarfodydd 

NATO yn aros yn y cof, ond gwahanol iawn oedd 
hi y tro hwn. Roedd y byd yn wynebu - ac mae’n 
dal i wynebu - rhaeadr o argyfyngau dybryd, 
o’r ymladd agored rhwng Rwsia ac Wcráin yn 
Ewrop, i dwf y Wladwriaeth Islamaidd filain yn 
y Dwyrain Canol, yn ogystal â haint Ebola yn 
lledu ar garlam yng Ngorllewin yr Affrig. Gyda’r 
cefndir hwnnw, roedd y pwysau ar arweinwyr y 
byd, yn enwedig ar Arlywydd Obama yr Unol 
Daleithiau, yn amlwg iawn wrth i’r byd edrych 
tuag at NATO am atebion i’r problemau hyn, ac 
yntau’n paratoi i dynnu’n ôl o’r ymgyrch hirfaith a 
heriol yn Affganistan.

Mae NATO yn bump a thrigain mlwydd oed, ac 
mae wedi newid yn fawr o’r cynghrair milwrol a 
ffurfiwyd yn y Rhyfel Oer i wynebu bygythiad yr 
Undeb Sofietaidd. Ar y cychwyn doedd Sefydliad 
Cytundeb Gogledd yr Iwerydd nemor ddim na 
chynghrair ar bapur wrth i genhedloedd Ewrop, 
yn lluddedig ar ôl ymladd y rhyfel, ei chael hi’n 
anodd ei ariannu. Ond yn ystod y Rhyfel Oer, 
datblygodd NATO i fod y prif gynghrair milwrol 
yn y Gorllewin, gyda strategaethau, trefniadau 
ac offer arloesol i ymdrin â niferoedd uwch y 
lluoedd milwrol confensiynol a oedd gan wledydd 
Cytundeb Warsaw. Erbyn i’r Undeb Sofietaidd 
chwalu yn 1989 gyda chwymp Mur Berlin, 
gofynnwyd  sut y byddai NATO yn ddefnyddiol ar  
ôl i’r Rhyfel Oer ddod i ben, a rhai yn gofyn a oedd 
ganddo ddyfodol o gwbl. Serch hynny, goroesi a 
wnaeth NATO, ac ymaddasu a thyfu i gynnwys 
cyfanswm o 28 o wledydd. Yn 2001, er enghraifft, 
digwyddodd rywbeth eithriadol, er nad yw wedi 
cael llawer o sylw, yn sgil ymosodiadau 9/11 
pan apeliodd at Erthygl 5 (sef bod ymosodiad 
ar un aelod yn gyfystyr ag ymosodiad ar bob un 
ohonynt) er mwyn cefnogi’r Unol Daleithiau. 
At hynny, aeth NATO i ryfel yn yr unfed ganrif 
ar hugain wrth iddo gymryd rheolaeth ar y Llu 
Cynorthwyo Diogelwch Rhyngwladol (ISAF) yn 
Affganistan yn 2003. 

Daeth y Byd i Gymru: 
Cynhadledd NATO a’i dylanwad ar 

Heddiw, uwchgynhadledd NATO yng Nghymru 
yw’r cyfarfod pwysicaf o’i fath efallai ers y Rhyfel 
Oer, gyda rhai cynigion trawiadol gerbron 
wedi’u hanelu’n unswydd at y bygythiadau 
newydd. Yn gyntaf mae NATO wedi ymrwymo 
i greu llu ymateb ‘blaengyrch’ a chanddo ryw 
4,000 o filwyr (gyda’r DU yn cyfrannu 1,000 o 
staff iddo) i’w roi ar waith rywle yn y byd o fewn 
cyfnod o 48 awr a phum niwrnod. Ar yr olwg 
gyntaf, mae hynny i’w weld yn eithaf araf, ond 
o’i gymharu â Chorfflu Ymateb Cyflym NATO 
yn y 1990au a gymerai fis i roi ar waith, mae hyn 
mewn gwirionedd yn gam ymlaen pwysig iawn 
yn ei allu. Yn ail, anogodd yr uwchgynhadledd 
yr aelodau i ymrwymo i wario 2% o’u Cynnyrch 
Mewnwladol Crynswth (GDP) ar amddiffyn. 

Eto, ar yr olwg gyntaf, mae hynny i’w weld 
yn darged go gymedrol, ond o gofio bod y 
DU yn gwario rhyw £34 biliwn ar amddiffyn 
bob blwyddyn ac y byddai’n rhaid cynyddu’r 
gwariant hwnnw yn y dyfodol i gyrraedd 
y targed hwnnw, mae hyn yn ymroddiad 
sylweddol mewn gwirionedd i wledydd sy’n 
dal i’w chael hi’n anodd dod allan o’r argyfwng 
ariannol byd-eang diweddar. Yn bwysicaf oll, 
ymdriniodd yr uwchgynhadledd yng Nghymru 
â sut i ymateb i Rwsia, sy’n codi ei phen eto, 
ac sydd i’w gweld wedi rhoi ei bryd ar dorri 
Wcráin yn ddarnau; a’r tu ôl i ddrysau caeedig, 
bu cynrychiolwyr o ddeg o wledydd ‘creiddiol’ 
yn trafod strategaethau ynghylch sut i ymdrin 
â’r Wladwriaeth Islamaidd, strategaethau 
a ddaw i’r amlwg dros yr wythnosau nesaf. 
Mae Uwchgynhadledd NATO Cymru yn 
ddigwyddiad o bwys hanesyddol, nid yn unig 
oherwydd iddi fod yn hynod lwyddiannus ac 
yn ddigwyddiad y dylai Cymru ymfalchïo yn 
ei gylch, ond hefyd oherwydd ei bod yn adeg 
pan droes NATO yn ôl eto i wynebu bygythiad 
milwrol mawr ar gyfandir Ewrop, a dechrau 
symud tuag at ymdrin â bygythiad heriau byd-
eang newydd yr unfed ganrif ar hugain.

Mae Dr Alastair Finlan yn ddarlithydd yn yr 
Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol sy’n arbenigo 
mewn Astudiaethau Strategol

I ddysgu mwy am yr Adran, ewch i : http://www.
aber.ac.uk/cy/interpol/

BARN: 

Yr RNLI yw Elusen Flynyddol yr 
Is-Ganghellor 

Ar ôl wythnos o bleidleisio gan staff 
a myfyrwyr dros Elusen Flynyddol 
yr Is-Ganghellor ar gyfer 2014/15, 
cyhoeddwyd yn ystod Wythnos y 
Graddio ym mis Gorffennaf mai 
Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol 
y Badau Achub (RNLI) enillodd y 
bleidlais.

Sefydlwyd yr RNLI yn 1824, a’i ddiben yw achub 
bywydau ar y môr. Mae’n darparu gwasanaeth 
chwilio ac achub 24-awr y dydd yng ngwledydd 
Prydain ac Iwerddon, gyda 236 o orsafoedd badau 
achub, gyda gorsafoedd yma yn Aberystwyth ac 
yn y Borth. Ymhlith eu 40,000 o wirfoddolwyr 
mae gan yr RNLI hefyd fwy na 1000 o achubwyr 
bywyd ar ddyletswydd ar fwy na 180 o draethau 
Prydain. Efallai y bydd darllenwyr wedi’u gweld 

ar ddyletswydd ar Draethau’r Gogledd a’r De yn 
Aberystwyth yn ystod misoedd yr haf.

Yn siarad yn ystod Wythnos y Graddio, 
dywedodd yr Is-Ganghellor, yr Athro April 
McMahon, “Rwy wrth fy modd yn cyhoeddi bod 
ein staff a’n myfyrwyr wedi dewis Bad Achub 
Aberystwyth a Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol 
y Badau Achub yn Elusen y Flwyddyn inni ar gyfer 
2014-15.

“Mae sawl aelod o staff a sawl un o’n myfyrwyr 
eisoes yn gwirfoddoli gyda’r RNLI, yn chwarae 
rhan yn yr hyfforddiant, yn cynnig cefnogaeth, ac 
yn aelodau o’r criw. Mae’r Brifysgol gyfan erbyn 
hyn yn edrych ymlaen at gydweithio’n agos â Bad 
Achub Aberystwyth a thîm yr RNLI dros y 12 mis 
nesaf i helpu i hybu eu gweithgareddau a’u gwaith 
ardderchog.”

Llun gan RNLI

Mae’r dechnoleg ddiweddaraf 
ar gael nawr i’r staff i’w helpu 
i gyfoethogi profiad dysgu’r 
myfyrwyr, ar ôl i’r Brifysgol agor ei 
chanolfan ‘Academi Aber’.

Trwy Academi Aber buddsoddwyd £200,000 
mewn hyfforddiant i’r staff ar ddefnyddio 
technoleg yn effeithiol, ac mewn lle i rannu 
syniadau ac adnoddau megis labordy 
cyfryngau a stiwdio recordio. Mae offer megis 
camerâu, camerâu fideo a meicroffonau ar 
gael i’w defnyddio a’i benthyg gan y staff i’w 
helpu i ddarparu darlithoedd, ymchwil neu 
gyflwyniadau. 

I raddau helaeth ysgogwyd y prosiect gan yr 
adborth a gafwyd gan y myfyrwyr yn yr Arolwg 
Myfyrwyr Cenedlaethol, yr arolwg blynyddol 
ar ddefnyddwyr y Gwasanaethau Gwybodaeth 
a’r astudiaethau ar brofiad ein dysgwyr a 
gynhaliwyd yn 2010 a 2013. 

Dangosodd ymatebion y myfyrwyr yn yr 
arolygon hynny eu bod yn awyddus i gael mwy o 
gynnwys sain a fideo, a phrofiad dysgu rhithwir 
a rhyngweithiol mwy cyfoethog.

Mae’r £200,000 a fuddsoddwyd wrth greu’r 
Academi wedi’i ddarparu ar y cyd gan Brifysgol 
Aberystwyth a’r Porth Dysgu CADARN. Mae’r 
Porth Dysgu CADARN yn hybu a hyrwyddo 
dysgu â chymorth technoleg yn sefydliadau 
addysg uwch Cymru.

Esboniodd yr Athro John Grattan, Dirprwy Is-
Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Rhyngwladol, 
“Rwy wrth fy modd â’r adnoddau newydd hyn 
a’r cyfarpar newydd y bydd ein staff yn gallu eu 
defnyddio yn y dyfodol i’w helpu i ddatblygu 
deunydd dysgu penigamp.

“Mae’n uchelgais gan Aberystwyth arwain y 
ffordd o ran rhagoriaeth ei dysgu ac fe fydd yr 
Academi yn ein helpu i gyrraedd y nod hwnnw. ”

Daw’r buddsoddiad hwn ar ben y £100m a 
mwy a fuddsoddwyd mewn prosiectau mawr yn 
y Brifysgol, gan gynnwys £45m ar Fferm Penglais 
a fydd yn agor ei drysau ym mis Tachwedd, £35m 
ar ei champws arloesi a menter yng Nghampws 
Gogerddan, ac £20m ar ailddatblygu adeilad 
eiconig yr Hen Goleg, cartref y Coleg Prifysgol 
cyntaf yng Nghymru.

Lansio Llwyfan Dysgu 
Academi Aber
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Newyddion Prifysgol Aberystwyth

Ar 10 ac 11 Medi cynhaliwyd 
cynhadledd a oedd yn wledd 
ddeallusol ac yn ysgogi’r meddwl 
ar bwnc sensro’r rhyngrwyd. 

Trefnwyd y gynhadledd, ‘Internet Jurisdiction 
Symposium: National Law v Global Online 
Communications - Re-Negotiating Westphalia?’ 
gan y Dr Uta Kohl o Adran y Gyfraith a 
Throseddeg, ac fe gynhaliwyd ar y cyd gan 
Adran y Gyfraith a Throseddeg ac Adran 
Gwleidyddiaeth Ryngwladol ym Mhrifysgol 
Aberystwyth.

Google Inc a Phrifysgol Aberystwyth a 
noddodd yr achlysur, ac fe ddaeth academyddion 
at ei gilydd o wahanol ddisgyblaethau megis 
y gyfraith, gwleidyddiaeth, astudiaethau’r 
cyfryngau a daearyddiaeth ddynol, ynghyd â 
chynrychiolwyr byd diwydiant, llywodraethau a 
chyrff anllywodraethol.

Yn y digwyddiad deuddydd a gynhaliwyd ar 
Gampws Llanbadarn Fawr fe gafwyd sawl panel 
yn ymdrin ag amryw bynciau gyda phedwar 
siaradwr ar banel yn ymdrin â phwnc Codi Seibr-
Ffiniau i Ddiogelu Cyfreithiau Cenedlaethol 
neu Ranbarthol: ‘Rhyddid Mynegiant’ yn 
erbyn Amrywiaeth Ddiwylliannol/Hunaniaeth 
Genedlaethol.

Siaradodd y Dr Melissa Aronczyk o Brifysgol 
Rutgers, UDA, drwy ddolen gyswllt am ‘Frandio 
Cenhedloedd’, sef y syniad bod gwladwriaethau 
erbyn hyn yn cyflogi cwmnïau ymgynghori 
marchnata er mwyn ceisio ailwampio delwedd 
gyhoeddus eu cenedl. Siaradodd am enghraifft 
Gwlad Pwyl a ‘ailfrandiodd’ er mwyn ceisio 
hwyluso eu hintegreiddio i’r UE, ac fe gafodd 
hynny hwb gan y farn gyhoeddus a gefnogai’r 
newid, ar ôl i’r integreiddio gael ei farchnata i’r 
dinasyddion fel cam angenrheidiol er lles y wlad.

Wedyn cafwyd ymdriniaeth gan yr Athro 
Christine Young o Brifysgol Brigham Young, 
UDA, ar y rheolaeth sydd gan Lywodraeth 
UDA ar y farchnad hapchwarae ar-lein. Tan yn 
ddiweddar, gwaharddwyd gamblo ar-lein gan 
ddeddfwriaeth America ar y sail ei bod hi’n 
anodd deddfu yn ei gylch, a’i fonitro a’i reoleiddio. 
Er i rai gwefannau hapchwarae gael eu symud i 
wledydd eraill megis Antigua er mwyn osgoi eu 
cau, daeth y Llywodraeth i lawr arnynt drwy ei 

Cynhadledd yn trafod 
sensro’r rhyngrwyd

gwneud hi’n anghyfreithlon i PayPal, y banciau 
a chwmnïau cardiau credyd brosesu unrhyw 
daliadau a ddeilliai o hapchwarae ar-lein. Yn y 
pen draw caniataodd UDA hapchwarae o fewn 
y wladwriaeth. Dyma enghraifft o godi seibr-ffin 
yn enw amddiffyn.

Siaradodd y Dr. Kohl wedyn am y syniad 
mai ‘anhrefn yw’r Rhyngrwyd’ ac yn fan heb 
ei lywodraethu. Yn ei chyflwyniad dywedodd 
er bod y rhyngrwyd yn cael ei rheoleiddio 
gan gyfreithiau cenedlaethol - sef cyfreithiau 
contract, hawlfraint, ac yn y blaen - mae’n anodd 
gorfodi’r cyfreithiau hynny ar bobl gwledydd 
eraill ac, oherwydd natur agored y ‘briffordd 
gwybodaeth’, mae’n bosib bygwth neu dorri 
hawlfraint rhywun sydd mewn gwladwriaeth 
arall. Felly oherwydd nad oes modd plismona 
na rheoleiddio, mae rhai pobl yn credu mai 
anhrefn yw’r rhyngrwyd. Ond fe ddadleuodd hi, 
serch hynny, gan fod y rhyngrwyd a’r rhai sy’n ei 
defnyddio yn gwneud hynny yn y byd corfforol 
go iawn, mae cyfreithiau sy’n llywodraethu ac 
nid oes sefyllfa o anhrefn. 

Yn olaf, siaradodd Martin Hochhuth, 
darlithydd ym Mhrifysgol Freiburg, am 
yr ‘ecosystem gwybodaeth’, ymadrodd a 
ddefnyddiai yn dra effeithiol wrth ddisgrifio 
system “fyw, gymhleth a bregus” y rhyngrwyd. 
Canolbwyntiodd ei gyflwyniad ar y gred bod 
angen llys neu sefydliad diduedd, rhywbeth na 
fu’n bosib cyn hyn ond drwy wladwriaethau. 
Gan ganolbwyntio ar yr effaith waethaf y gallai 
difenwi ei chael, soniodd am enghraifft Freidrich 
Ebert, Arlywydd yr Almaen 1919-1925 a fu farw, 
yn ôl Hochhuth, oherwydd yr ymosodiadau 
arno gan y wasg pan na ddarparwyd dim 
amddiffyniad iddo gan y llysoedd.

Un o chwe phanel trafod a gynhaliwyd dros 
y deuddydd oedd hwn, ac roedd myfyrwyr yn 
bresennol yno yn ogystal ag academyddion. 
Dywedodd Ursula Oliver, a raddiodd mewn 
Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ddiweddar ac 
a ddaeth yn ôl i fynd i’r Gynhadledd, “Roedd 
hi’n gyfle gwych i rwydweithio â phobl eraill 
sy’n ymddiddori yn yr un maes ymchwil â mi, 
ond natur amlddisgyblaethol y gynhadledd a’i 
gwnaeth hi’n gymaint o lwyddiant - roedd hi’n 
ffordd wych o edrych ar bwnc o sawl safbwynt 
ac roedd hynny’n ennyn trafodaeth ddyfnach.”

Dysgu Am Oes
Ffôn: 01970 621580
www.aber.ac.uk/cy/sell 
learning@aber.ac.uk

Addysg Uwch yn y Gymuned
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Ni fydd mwy o eira yn atal y 
toddi rhewlifoedd parhaus yng 
ngogledd Penrhyn yr Antarctig, yn 
ôl ymchwil newydd a gyhoeddwyd 
yn y cylchgrawn Nature Climate 
Change.

Mae tîm rhyngwladol o ymchwilwyr, sy’n 
cynnwys yr Athro Neil Glasser o Brifysgol 
Aberystwyth, wedi darganfod bod rhewlifoedd 
bach sy’n dod i ben ar dir o amgylch Penrhyn yr 
Antarctig yn agored iawn i newidiadau bach yn 
nhymheredd yr aer a gallent fod mewn perygl o 
ddiflannu mewn 200 mlynedd.

Ar hyn o bryd, mae’r tymheredd yn codi’n 
gyflym ym Mhenrhyn yr Antarctig. Gan fod aer 
cynhesach yn dal mwy o leithder, mae’r maint o 
eira hefyd wedi cynyddu. Mae rhai ymchwilwyr 
wedi awgrymu y gallai hyn wneud iawn am y 
toddi yn ystod y rhewlifoedd yn y dyfodol. Fodd 
bynnag, canfu’r astudiaeth hon fod y cynyddu 
lleiaf mewn tymheredd aer yn cynyddu’r toddi 
gymaint na allai hyn yn oed sympiau mawr o 
eira ychwanegol atal enciliad y rhewlif.

Defnyddiodd yr ymchwilwyr gyfuniad o fodelu 
rhewlif a hinsawdd, daeareg rewlifol a data iâ-

graidd. Cynhaliwyd gwaith maes helaeth ar 
Ynys James Ross, Penrhyn gogledd yr Antarctig, 
i fapio a dadansoddi’r newidiadau i’r rhewlif, 
sydd ar hyn o bryd 4km o hyd, dros y 10,000 o 
flynyddoedd diwethaf.

 Dywedodd Dr Bethan Davies, o Royal 
Holloway, Prifysgol Llundain, a arweiniodd 
yr ymchwil, “Mae tystiolaeth Ddaearegol 
o astudiaethau blaenorol yn awgrymu bod 
y rhewlif wedi tyfu 10km o fewn y 5,000 o 
flynyddoedd diwethaf, cyn crebachu yn ôl at 
ei sefyllfa bresennol. Fodd bynnag, dengys ein 
hastudiaeth fod y twf hwn mewn gwirionedd 
yn digwydd yn ystod cyfnod oerach yr ‘Oes Iâ 
Bach’, gan gyrraedd ei faint mwyaf dim ond 300 
mlynedd yn ôl.”

Dywedodd yr Athro Neil Glasser: “Gwelsom 
fod y rhewlif hwn yn aros fwy neu lai’r un maint 
am filoedd o flynyddoedd yn ystod y cyfnod 
Holosen, nes ei fod yn dechrau tyfu eto 1,500 o 
flynyddoedd yn ôl. Fodd bynnag, mae bellach yn 
toddi yn gyflymach nag unrhyw beth a welwyd 
o’r blaen, a throsy 200 mlynedd nesaf fe aiff yn 
dod yn llawer llai nag ar unrhyw adeg yn ystod y 
10,000 o flynyddoedd diwethaf.”

Rhewlifau yn yr Antarctig yn toddi yn 
gyflymach nag erioed

Academyddion, y Llywodraeth a chynrychiolwyr diwydiant o bob cwr o’r byd a ddaeth i’r symposiwm
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• 3 Ystafell Ffitrwydd
• Theatr Cardio
• Grŵp Seiclo Dan-do
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• Hyfforddiant Personol
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• Wal Dringo
• Cae Pob Tywydd
 • Cae 3G
• Gweithgareddau i 

Blant
• Trac Rhedeg 400m
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Canolfan 
Chwaraeon

Dewch draw i weld be sy’n 
cael ei gynnig :

Ymladdfa na welwyd mo’i thebyg 
o’r blaen oedd y Rhyfel Byd Cyntaf 
ac fe effeithiodd ar bobl yn nhref 
Aberystwyth a’r Brifysgol, a newid 
y ddwy - fel y’i gwnaeth i’r byd 
cyfan - am flynyddoedd wedyn. 

Mae hi’n stori gyfarwydd inni heddiw, am 
ddynion ifainc yn rhuthro i listio ac ymuno â’r 
fyddin cyn gynted ag y torrodd y rhyfel allan, 
a dyna a wnaeth llawer o fyfyrwyr a thrigolion 
Aberystwyth. Mewn teyrnged i’r Is-Gapten 
Thomas Roberts o 3ydd Bataliwn Catrawd 
Swydd Caer ym mhapur newydd y myfyrwyr 
The Dragon, soniwyd amdano fel “well-known 
member of the O.T.C. (Officers’ Training Corps) 
who had obtained a Rugby cap the previous year, 
and had applied for Commission as soon as war 
had broken out.” Cyn i’r rhyfel hwnnw gyrraedd 
pen ei ddeuddeg mis cyntaf, roedd Roberts 
wedi’i ladd yn yr ymladd ar 24 Mai 1915.

Yr un oedd tynged Philip Chattaway, daliwr 
Ysgoloriaeth Price Davies yn y Brifysgol. Er 
gwaethaf y ffaith ei fod yn iau na’r oedran 
gwasanaeth milwrol ar y pryd, ymunodd â 
Chatrawd Swydd Gaer, yr oedd un o’i fataliynau 
yn lluestu yn Aberystwyth, ym mis Ebrill. Ymhen 
chwe mis roedd yn farw, wedi’i ladd wrth arwain 
ei wŷr yn ôl i’r llinellau Prydeinig ar ôl ymosodiad 
ar safle’r gelyn.

Erbyn hyn mae’r gofeb i’r myfyrwyr a 
syrthiodd yn y rhyfel wedi’i gosod yng Nghwad 
yr Hen Goleg. Yn wreiddiol fe’i rhoddwyd ar 
wal yn Undeb y Myfyrwyr ym Maes Lowri ac 
mae’n rhestru’r 102 o enwau’r myfyrwyr na 
ddychwelsant ar ôl mynd i ymladd dros eu 
gwlad. Cewch weld y gofeb yn ystod oriau agor 
arferol yr Hen Goleg.

Wrth gwrs fe ddaeth rhai yn ôl o faes y gad 
ar gyfandir Ewrop ac fe aeth rhai ohonynt yn 
eu blaen i gyflawni pethau mawr. Bu Ifan ab 
Owen Edwards yn gwasanaethu yn Ffrainc cyn 
iddo ddychwelyd a sefydlu’r Urdd wedyn yn 
1922; erbyn hyn mae’r Urdd ymhlith mudiadau 
ieuenctid mwyaf Ewrop a chanddi fwy na 50,000 
o aelodau. Dychwelodd Thomas Iorwerth Ellis, 

mab yr AS Thomas Edward Ellis, o’r ffrynt ac fe 
ddaeth yn ysgolhaig, yn athro ac yn awdur, ac fe 
sefydlodd Undeb Cymru Fydd; derbyniodd OBE 
yn 1968.

Serch hynny, nid y cwymp yn nifer y myfyrwyr 
(i ryw 250 o fyfyrwyr yn ystod y rhyfel) oedd yr 
unig effaith ar y Brifysgol: dioddefodd un aelod 
nodedig o’r staff hefyd mewn modd anarferol 
oherwydd y rhyfel. Dinesydd yr Almaen oedd 
Hermann Ethé, ysgolhaig ieithoedd ac yn ddyn 
dysg amryddawn uchel ei fri yn rhyngwladol, a 
ymunasai â staff y Brifysgol yn 1875. Er gwaethaf 
ei allu ieithyddol (ac yntau’n siarad chwe iaith 
yn rhugl) ni ddysgodd Gymraeg, gan ddweud 
mai ‘cwrw’ oedd yr unig air o Gymraeg roedd ei 
angen arno. 

Yn y blynyddoedd ar ôl i daleithiau’r Almaen 
gael eu huno, barnwyd bod Ethé yn rhy ryddfrydig 
i fyw yng ngwladwriaeth newydd yr Almaen o 
dan Bismarck ac felly roedd wedi ymgartrefu yn 
Aberystwyth ers deugain mlynedd. Pan dorrodd 
y rhyfel roedd Ethé a’i wraig ar daith dramor, ac 
roedd rhaid i awdurdodau’r Coleg ymyrryd cyn y 
gallent ddychwelyd i Brydain. Ond, cymaint oedd 
yr ofn ysbiwyr oedd ar led ymhlith y cyhoedd ar 
ddechrau’r rhyfel nes i giwed ymosodol ymgasglu 
a symud ar hyd Ffordd Caradog at dŷ Ethé, lle y 
lleisiodd y dorf ei dicter.

Wrth lwc, nid oedd yr ysgolhaig blaenllaw 
gartref adref ar y pryd, ond bu’n rhaid i’r pâr 
ymadael cyn hir ac aros gyda’u teulu yn Reading. 
Gan y Prifathro, y Cofrestrydd ac eraill fe gafodd 
£200 yn daliad iddo yn lle’r cyflog y byddai wedi’i 
gael fel arall, gan nad oedd modd iddo gael gafael 
ar yr arian oedd ganddo mewn cyfrifon banc 
yn yr Almaen a Hwngari. Roedd yn gobeithio 
dychwelyd, ond bu farw yn 1917, heb wireddu 
ei ddymuniad i ddod yn ôl i gefn gwlad Sir 
Aberteifi. Yng ngeiriau’r hanesydd Edward Ellis, 
“he was a casualty of the war just as certainly as 
any young soldier killed at the front”.

Erbyn Rhagfyr 1915 ychwanegwyd at 
boblogaeth y dref gan y 9,000 o filwyr a oedd yn 
lluestu yn y dref a newidiodd y ddemograffeg yn 
fawr. Cyn hir cynyddodd y boblogaeth yn fwy 
fyth pan ddaeth ffoaduriaid o Wlad Belg drwy 
drefniant teulu enwog Davies Llandinam. Ac 

yn ôl y rhai oedd yn bresennol yn y derbyniad 
cyhoeddus i’w croesawu yn yr orsaf, ac wedyn 
yng ngwesty’r Queen’s , roedd yn well achlysur 
na’r ymweliad gan y teulu brenhinol. 

Er bod niferoedd yn y coleg wedi lleihau yn 
ystod y rhyfel, parhau wnaeth y thema ddyngarol 
yn hanes y Brifysgol. Aeth Gwendoline Davies, 
wyres David Davies Llandinam, i Ffrainc i 
weithio yn un o ffreuturiau’r Groes Coch i filwyr 
clwyfedig. A hithau’n ofni na châi ddychwelyd, 
rhoddodd rhwng £5,000,000 a £6,000,000 i’r 
Brifysgol a olygai fod y Coleg yn gallu mynd o 
nerth i nerth yn y blynyddoedd ar ôl y rhyfel. 

Ac nid y newidiadau yn y niferoedd na’r 
newidiadau corfforol, cyffwrddadwy oedd yr 
unig newid a ddaeth i ran y Brifysgol o ganlyniad 
i’r rhyfel. Pan ddychwelodd y milwyr o’r ffrynt, 
wedi ymladd dros ryddid eu gwlad, daethant i 
Brifysgol a oedd yn drwm dan ddylanwad staff 
dysgu piwritanaidd ac nid oedd y gwerthoedd 
traddodiadol hynny’n cyd-fynd â’u disgwyliadau 
hwy. Cyn hir dechreuodd yr agweddau newid, 
ac fe brynwyd adeilad ym Maes Lowri i fod yn 
Undeb cyntaf y Myfyrwyr. Cymdeithas y Cyn-
Fyfyrwyr wnaeth brynu’r adeilad ac ariannu’r 
gwaith addasu a hynny er cof am sefydlwyr y 
Coleg ac am y rhai a fu farw yn ystod y rhyfel. 
Agorwyd yr adeilad gan y Prifathro J.H. Davies, 

Mae’r gofeb i’r rhai a laddwyd yn y rhyfel ar hyn o bryd ar wal Cwad yr Hen Goleg

Edward Tywysog Cymru, a David Davies 
Llandinam ar 30 Hydref 1923. I gofio’r achlysur fe 
godwyd cerflun o’r tywysog, a dyna’r unig gerflun 
cyhoeddus ohono ym Mhrydain hyd heddiw.   

Ar ben y gwaddol hirdymor a ddaeth i’r 
Brifysgol ar ffurf adeilad newydd Undeb y 
Myfyrwyr, daeth un o’r newidiadau mwyaf i 
dirwedd academaidd y Brifysgol pan sefydlwyd 
adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymateb 
uniongyrchol i’r rhyfel. Roedd David Davies wedi 
dychwelyd o’r rhyfel ac roedd ei brofiadau wedi’i 
symbylu i sefydlu ‘Cadair Woodrow Wilson 
mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol’ gan obeithio 
denu’r ysgolhaig rhyngwladol gorau yn y byd.

Mae Undeb y Myfyrwyr a’r Gadair mewn 
Gwleidyddiaeth Ryngwladol wedi gadael 
gwaddol hirhoedlog i genedlaethau o fyfyrwyr 
Aber i fanteisio arno. Ond roeddent hefyd yn 
deyrnged addas i’r rhai a fu’n ymladd ac a fu farw, 
y naill yn lle a ddaeth yn ganolbwynt i fywyd y 
myfyrwyr, iddynt ddod ynghyd a siarad a gwneud 
ffrindiau am oes, a’r llall yn darparu cadair 
academaidd i argyhoeddi myfyrwyr y dyfodol na 
ddylai rhyfel ar y fath raddfa ddigwydd byth eto. 
Gwaetha’r modd, ymhen ugain mlynedd profodd 
digwyddiadau yn Ewrop na fyddai’r gobaith 
hwnnw’n cael ei wireddu.

Aberystwyth: y Dref, y Coleg a’r Rhyfel Byd Cyntaf 
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Newyddion Prifysgol Aberystwyth

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.

Mae gan Ganolfan y Celfyddydau 
yn Aberystwyth raglen orlawn yn 
barod ar gyfer ymwelwyr ddiwedd 
y flwyddyn, rhaglen yn cynnwys 
cynyrchiadau theatr, sioeau 
cerdd a pherfformiadau comedi a 
cherddorol o’r radd flaenaf sy’n dod 
i Geredigion rhwng nawr a 2015.

Bydd y comedïwr, Mark Watson, sy’n adnabyddus 
o raglen deledu Mock the Week a ‘Fighting 
Talk’ ar Radio 5 Live yn dod â ‘Flaws’, sef ei “sioe 
fwyaf tywyll a phersonol hyd yn hyn”, i Ganolfan 
Gelfyddydau Aberystwyth ar 29ain Hydref, a phris y 
tocynnau fydd £17. Ychydig dros bythefnos wedyn, 
ar nosweithiau gefn-gefn, bydd Ross Noble ac Alan 
Davies yn ymweld â Chanolfan y Celfyddydau ar 
14eg a’r 15fed Tachwedd. Daeth Noble, sy’n hanu 
o Newcastle, yn 11eg yn arolwg Sianel 4 o’r 100 
comedïwr gorau yn 2010, ac ers hynny mae wedi 
ymddangos gyda llawer o lwyddiant ar Have I 
Got News for You. Bydd Alan Davies, sy’n fwyaf 
adnabyddus am chwarae rhan Jonathan Creek ar 
BBC1, yn cyflwyno ‘Little Victories’ i gynulleidfa 

Gŵyl y Cofio a gynhelir gan y Lleng Brydeinig, lle 
bydd Band Arian Aberystwyth, Sgarmes a band jazz 
Ysgol Penglais yn perfformio ar 6ed Tachwedd, a 
bydd yr holl elw’n mynd tuag at Apêl y Pabi.

Os hoffech enghraifft mwy tywyll o ddawn artistig, 
bydd arddangosfa Academi Frenhinol y cerflunydd 
Tim Shaw, sef ‘Black Smoke Rising’ i’w gweld 
yn yr Oriel o’r 4ydd Hydref – 18fed Tachwedd. 
Canolbwynt yr arddangosfa yw’r darn ‘Casting a 
Dark Democracy’ a ysbrydolwyd gan ddelwedd 
o ddyn mewn cwcwll yn cael ei arteithio yn Abu 
Ghraib, a welwyd gyntaf tua degawd yn ôl. Mae 
hon yn ddelwedd sy’n dal yn un gref a sobreiddiol 
ac mae’r arddangosfa’n darlunio gwrthdaro rhwng 
pobl ar hyd yr oesoedd. Bydd cyfle i siarad â Tim 
Shaw a’r curadur, Indra Khanna, ar 3ydd Hydref am 
6:30pm, ac mae am ddim.

Wrth i’r Nadolig agosáu, perfformir fersiwn 
lwyfan o’r ffilm glasurol ‘Miracle on 34th Street’ gan 
gwmni theatr Canolfan y Celfyddydau rhwng 18fed 
a’r 23ain Rhagfyr. Mae’r addasiad, sy’n llawn canu a 
dawnsio, yn sicr o roi pawb yn hwyl yr ŵyl. Mae pris 
y tocynnau’n dechrau am £12, ac mae Tocyn Teulu i 
bedwar (dau oedolyn, dau blentyn) i’w gael am £36, 
sy’n arbediad o £8.

yn Aberystwyth y diwrnod canlynol, a bydd pris 
tocynnau’n dechrau am £20.

Mae arlwy rhagorol o Theatr a Cherddoriaeth ar 
y rhaglen yn y Ganolfan hefyd. Bellach yn ei 25ain 
mlynedd, bydd cwmni Opera Canolbarth Cymru’n 
cyflwyno Carmen ar 8fed Hydref; mae’r opera yn 
adrodd stori Carmen sy’n hudo’r diniwed Don José. 
Mae hwn yn gynhyrchiad newydd sbon o glasur, 
a berfformir gyda cherddorfa fyw – mae’n addo 
bod yn noson dda i selogion opera hen a newydd. 
Perfformiad cerddorol arall i edrych amdano yw 
ymweliad Cerddorfa Genedlaethol enwog Cymru 
yr BBC ar Dachwedd 28ain yn chwarae darnau 
gan Mathias, Elgar, Stanford a Mendelssohn. Bydd 
doniau lleol hefyd yn cael sylw yng Nghyngerdd 

Tymor yr Hydref yn Nghanolfan 
Gelfyddydau Aberystwyth 

Gyda’u teuluoedd, eu ffrindiau a 
chefnogwyr yn gwylio, cyflwynwyd 
graddau i fwy na 3000 o raddedigion 
a chymrodoriaethau i 11 o gymrodyr, 
gan gynnwys y comedïwr Rhod 
Gilbert a Gohebydd Dwyrain Canol y 
BBC, Jeremy Bowen, yn ystod cyfres 
o seremonïau yn Wythnos y Graddio 
ar 14-18 Gorffennaf.

Yn y seremonïau, a gynhaliwyd yng Nghanolfan 
Celfyddydau Aberystwyth, cyflwynodd Is-
Ganghellor y Brifysgol, yr Athro April McMahon, 
raddau i’r grŵp mwyaf o fyfyrwyr a raddiodd 
erioed o’r Brifysgol. 

Dywedodd Canghellor y Brifysgol, Syr Emyr 
Jones-Parry, gan siarad â’r rhai oedd yno yn y 
seremonïau, ei fod yn “ddiwrnod arbennig inni 
i gyd, ffrwyth llawer blwyddyn o waith caled” 
gan roi gair o gyngor i’w gofio i’r graddedigion 
“anelwch yn isel ac fe gyrhaeddwch yn isel, 
anelwch yn uchel ac mae’n anhygoel beth y 
gallwch ei wneud”.

Roedd digwyddiadau’r wythnos yn ein 
hatgoffa am atyniad Prifysgol Aberystwyth 
i fyfyrwyr rhyngwladol, gyda myfyrwyr o 
Antigua, Gweriniaeth Ddemocrataidd Congo a 
Gwlad Pwyl i gyd yn graddio yr wythnos honno. 
Dywedodd Hynek Janousek, sy’n hanu o’r 
Weriniaeth Tsiec, ac a raddiodd yn Astudiaethau 
Celtaidd o Adran y Gymraeg, “mae’r ieithoedd 
Celtaidd o ddiddordeb mawr imi erioed  ac 
roeddwn i’n awyddus i astudio eu llenyddiaeth 
yn yr ieithoedd gwreiddiol. 

“Yn Aberystwyth cefais gymuned lle’r oeddwn 
i’n gallu dysgu’r Wyddeleg a’r Llydaweg a’u 
defnyddio bob dydd yn gymdeithasol yn ogystal 
â’u hastudio yn y cyd-destun academaidd. Wrth 
raddio rwy’n sylweddoli pa mor ffodus y bûm ac 
yn sylweddoli fy mod wedi cyflawni rhywbeth 
gwirioneddol arbennig. Edrychaf ymlaen yn 
ddifawr at gael blwyddyn arall yn y dref arbennig 
hon”.

Ni fu modd i Jeremy Bowen fod yn bresennol 
oherwydd y sefyllfa yn Israel a Phalestina 
lle’r oedd yn ohebydd, ond anfonodd neges 
fideo yn canmol rhinweddau Addysg Uwch i’r 
rhai oedd yn y seremoni. Dywedodd “Mae’n 
wirioneddol ddrwg gen i na allaf i ddod i nôl 
fy nghymrodoriaeth yn bersonol, gan ei bod 
hi’n anrhydedd mawr i mi ei chael ac roeddwn 
i’n edrych ymlaen at heddiw. Ond yn anffodus, 
mae’n rhan annatod o’m bywyd gwaith nad ydw 
i’n llwyddo i gyrraedd llawer o ddigwyddiadau.

“Mae pobl, yn y man lle rydw i ar hyn o bryd, 
sy’n llwyddo i wneud yn dda yn yr ysgol a chael 
addysg dda ac, a dweud y gwir, mae un o’m 
cydweithwyr o Lain Gaza wedi dweud wrthyf 
fod ei nith ef newydd gael 96% mewn arholiad 
pwysig iawn.

“Ond, yn anffodus, yn y lle hwn, ac mewn 
cynifer o’r lleoedd rwy’n ymweld â nhw yn y 
Dwyrain Canol, mae llawer o bobl nad ydynt 
yn cael cyfleoedd i gael addysg. Felly mae hyn 
yn rhywbeth i’w werthfawrogi, oherwydd, fel 
y gwyddoch, fel arall ni fyddech wedi gweithio 
mor galed, ac erbyn i chi gael y cyfleoedd hyn, 
ac erbyn i chi gael eich addysg, fe fyddwch chi’n 
cael budd gwirioneddol ohoni.

Mae manylion y graddio a fideos o’r 
seremonïau i’w gweld yn www.aber.ac.uk/
cy/news/graduation-2014/

Cyflwynwyd graddau i 3000 o fyfyrwyr yn ystod seremonïau’r Graddio ym mis Gorffennaf eleni

Llwyddiant Graddio dosbarth 2014
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Mewn lluniau: Fferm Penglais
Mae bwrlwm o weithgaredd ar Riw 
Penglais wrth i breswylfeydd Fferm 
Penglais gael eu cwblhau.

Bydd y datblygiad â 1000 o ystafelloedd gwely 
yn amgylchedd anhygoel i fyfyrwyr fyw ynddo, 
gan gynnwys gwely 4’6”, cyfleusterau en-suite, 
ceginau cymunedol ac ardaloedd byw eang. 
Hefyd wedi’u cynnwys yn y datblygiad fydd 
100 o fflatiau stiwdio, a all fod o ddiddordeb 
i uwchraddedigion a fydd yn astudio yn y 
Brifysgol. Bydd celfi o’r safon uchaf yn y llofftydd, 
ac fe fydd y llety ymhlith y gorau sydd ar gael i 
fyfyrwyr o ran maint a safon.

Mwy na thebyg y bydd darllenwyr yn 
ymwybodol i’r Brifysgol gael gwybod gan 
Balfour Beatty ddiwedd Gorffennaf y byddai 
rhan gyntaf y datblygiad, a ddylsai fod yn barod 
ym mis Medi, rhywfaint yn hwyr.

Er bod hyn yn siomedig i’r Brifysgol, mae 
Balfour Beatty wedi rhoi sicrwydd i’r Brifysgol 
y bydd y 14 bloc cychwynnol, ynghyd â’r bloc 
cymunedol, ar gael y tymor hwn.

Cynigiwyd dewis o lety addas i’r myfyrwyr a 
oedd wedi cael cynnig lle yn Fferm Penglais am 
y flwyddyn academaidd hon, un ai ar sail tymor 
byr neu am y flwyddyn academaidd gyfan.

 Eglurodd Rebecca Davies, Dirprwy Is-
Ganghellor Gwasanaethau Myfyrwyr a Staff: 
“Rydym yn falch bod modd i ni gydweithio 
â’n myfyrwyr, ac Undeb y Myfyrwyr, er mwyn 
sicrhau bod unrhyw fyfyrwyr yr effeithiwyd 
arnynt gan yr oedi wedi’u cefnogi’n briodol 
wrth ddod o hyd i lety arall. Er bod yr oedi wedi 
bod ychydig yn drafferthus, rydym yn falch ein 
bod wedi llwyddo i roi dewis i fyfyrwyr o lety 
yn neuaddau’r Brifysgol neu yn y dref. Y mae 
Balfour Beatty wedi ymddiheuro am yr oedi ac 
nid yw’r myfyrwyr, na’r Brifysgol, ar eu colled yn 
ariannol o’i herwydd.

 “Mae’n bwysig i ni nad ydym yn cyfaddawdu 
ar ansawdd y datblygiad er mwyn cwblhau’r 
gwaith mewn pryd.  Mae’r £45m yn fuddsoddiad 
sylweddol i’r Brifysgol ac yn dangos ein 
hymrwymiad i sicrhau profiad myfyriwr o’r radd 
flaenaf ar gyfer blynyddoedd i ddod.”

Datblygiad llety myfyrwyr £45 miliwn, Fferm Penglais, yn agor y tymor hwn

Mae gwely 4’ 6” ym mhob ystafell wely

Ardal gymdeithasol, gan gynnwys teledu a chadeiriau esmwyth i fyfyrwyr ymlacio Mae desg, silffoedd ac ardal astudio ym mhob ystafell wely 

Y ceginau mawr â dwy bopty

Un o’r ardaloedd cymdeithasol modern Ystafell ymolchi en-suite
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