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Croeso gan Swyddog y 
Cyn-fyfyrwyr Croeso’r

Is-Ganghellor
Wrth i ni symud at uno gyda Phrifysgol 
Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) 
mae’r Brifysgol yn awyddus i sicrhau 
bod graddedigion yn teimlo eu bod yn 
cael gwybodaeth am y broses, ac yn 
cael cyfle i rannu unrhyw sylwadau.

Mae’n bwysig pwysleisio na fydd y 
newidiadau hyn yn y Brifysgol yn effeithio 
ar Gyn-fyfyrwyr y Brifysgol mewn unrhyw 
ffordd.  Bydd graddedigion yn cadw’r 
dyfarniad Prifysgol Cymru a gawsant 
wrth raddio a byddant yn parhau i fod yn 
aelodau gwerthfawr o Gymdeithas Cyn-
fyfyrwyr Prifysgol Cymru. 

Bydd y Brifysgol ar ei newydd wedd yn 
dymuno dathlu a chofleidio’r miloedd o 
gyn-fyfyrwyr ledled y byd sy’n dal gradd 
Cymru, a bydd yn sicrhau eu bod yn 
derbyn yr un gwasanaethau a chymorth 
ag y maent ar hyn o bryd. Pryd bynnag y 
graddioch chi, neu ba bynnag sefydliad 
a fynychwyd gennych, gobeithio eich 
bod yn falch o’ch cysylltiad â’r Brifysgol 
ac rydym ni’n awyddus i sicrhau bod y 
Gymdeithas yn parhau i dyfu.

Byddwn yn croesawu sylwadau naill ai am 
unrhyw rai o erthyglau’r cylchgrawn neu 
am gymdeithas y cyn-fyfyrwyr ei hun, ac 
os oes gennych chi unrhyw newyddion, 
ffotograffau neu ddigwyddiadau cyn-
fyfyrwyr yr hoffech chi eu rhannu, byddwn 
yn eich annog i gysylltu. Gobeithio y 
gwnewch chi fwynhau darllen rhifyn eleni 
o Campus.

Jocelyn Keedwell
Swyddog Cyfathrebu (Cyn-fyfyrwyr)

Ym mis Hydref 2011 
cyhoeddwyd am y tro 
cyntaf bod Prifysgol 

Cymru a Phrifysgol Cymru y 
Drindod Dewi Sant (PCYDDS) 
wedi gwneud y penderfyniad 
arwyddocaol a hanesyddol i geisio 
newid cyfansoddiadol di-droi’n ôl. 

Mae trawsnewid, hyblygrwydd a’r 
gallu i ymaddasu yn eiriau cyfarwydd i 
sefydliadau sy’n gweithio yn y cyfnod 
heriol sydd ohoni, a dyma eiriau sydd hefyd 
yn diffinio’r daith a ddaeth â ni at y pwynt 
hwn yn yr integreiddio. Proses gymhleth, gyda’r ddau sefydliad wedi gorfod glynu 
wrth nifer o faterion cyfansoddiadol a strwythurol.

Drwy wneud y newidiadau strwythurol hyn, bydd y brifysgol ar ei newydd wedd 
yn cymryd y cyfraniad a wnaed gan Brifysgol Cymru fel Prifysgol Ffederal dros 
ddwy ganrif, ac yn ei chaniatáu i chwarae rhan ystyron o fewn sector addysg uwch 
Cymru yn y dyfodol, gan barhau ei chenhadaeth a’i hymrwymiad i gefnogi bywyd 
academaidd, diwylliannol ac economaidd Cymru fel rhan o’r brifysgol ar ei newydd 
wedd ar ôl uno. Edrychwn ymlaen gyda hyder a chenhadaeth glir at drawsffurfio 
bywydau’r rhai sy’n elwa o’u cysylltiad â’r Brifysgol hon – boed hynny fel rhywun 
sydd wedi graddio o Brifysgol Cymru neu fyfyriwr newydd yn dechrau ar y daith 
addysgol.

Rydym ni’n awyddus i sicrhau bod graddedigion a rhanddeiliaid allweddol eraill 
yn ymgysyllgu â’r broses sy’n arwain at yr uno ac yn ei deall, a gobeithio y bydd y 
rhifyn hwn o Campus yn helpu i roi rhagor o wybodaeth i chi am y datblygiadau 
allweddol hyn.

Yr Athro Medwin Hughes DL DPhil DPS FRSA
Is-Ganghellor
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Text

Sicrhau gwaddol i 
genedlaethau’r dyfodol

Mae’r ‘gwaddolion cyfyngedig’ hyn, 
a roddwyd dros flynyddoedd lawer 
at ddibenion penodol neu i gefnogi 
mathau arbennig o fuddiolwyr, wedi’u 
dal gan y Brifysgol fel ymddiriedolwr, ac 
ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2015/16, 
roedd cyfanswm eu gwerth o ddeutu £5.8 
miliwn.

Mae’r rhoddion hyn yn cynnig cymorth 
ariannol i ddarpar fyfyrwyr, myfyrwyr 
cyfredol a Graddedigion, yn ogystal â 
chydnabod ac amlygu gwaith y pennir 
ei fod o’r safon uchaf, gan gwmpasu 
amrywiaeth eang o bynciau o ymchwil a 
theithio i gerddoriaeth.

Mae ysgoloriaethau fel Gwobr Goffa 
Vernam Hull a Gwobr Goffa Syr Ellis 
Griffith yn cydnabod ac yn amlygu gwaith 
y bernir ei fod o’r safon uchaf ymhlith 
cyhoeddiadau ymchwil yng Nghymru; 
mae ysgoloriaeth Aberfan yn annog ac 
yn cynorthwyo myfyrwyr o Aberfan a’r 
cyffiniau yng Nghwm Merthyr i fynd i 
addysg uwch; ac mae cronfa Ysgoloriaeth 
Geoffrey Crawshay ac Ysgoloriaeth 
Deithio Goffa Gareth Jones yn galluogi 
ymgeiswyr llwyddiannus i deithio dramor 
â’r bwriad o gyfoethogi profiad esthetig y 
myfyriwr mewn cangen o’r Celfyddydau 
Cain neu hwyluso astudiaeth o faterion 
rhyngwladol.

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Gwaddolion 
Cyfyngedig PC ym mis Chwefror 2015, 
a hyd yma mae’r Brifysgol wedi parhau 
i weinyddu’r gwaddolion hyn ar ei rhan. 
Fodd bynnag, mae’r holl faterion bellach 

wedi’u trosglwyddo’n llawn, gyda’r 
‘gwaddolion cyfyngedig’ hyn yn cael eu 
gosod mewn cronfa newydd a grëwyd 
gan yr ymddiriedolaeth - cronfa gwaddol 
‘Y Werin’.

Gan siarad am bwysigrwydd y 
cyhoeddiad hwn, dywedodd yr Is-
Ganghellor, yr Athro Medwin Hughes: 
“Mae’r symudiad arwyddocaol hwn 
yn cadarnhau ymrwymiad y Brifysgol i 
ddiogelu’r gweithgareddau academaidd 
a diwylliannol mae’n eu cefnogi, ac yn 
sicrhau parhad ei chyfraniad i ddysg ac 
ysgolheictod Cymru drwy gydol cyfnod yr 
uno ac wedi hynny.”

Bydd yr ymddiriedolwyr bellach yn rheoli’r 
gwaddolion cyfyngedig yn gyson â 
dibenion elusennol yr ymddiriedolaeth 
a bwriadau elusennol cymwynaswr 
gwreiddiol pob un o’r gwaddolion. 
Byddant yn gwneud penderfyniadau 
strategol ynghylch buddsoddi a rheoli’r 
gwaddolion cyfyngedig ac yn gosod meini 
prawf ac yn asesu unrhyw geisiadau am 
wobrau neu ddyfarniadau.

Dywedodd Mr Dick Roberts, Cadeirydd 
yr Ymddiriedolaeth: “Dylai’r symudiad 
hwn roi sicrwydd i’r gymuned ehangach 
y bydd y rhoddion hyn, a gyflwynwyd 
yn hael, yn parhau i gael eu dyfarnu a’u 
defnyddio at eu dibenion gwreiddiol 
yn unig. Mae trosglwyddo awdurdod 
cyflawn i’r ymddiriedolaeth a chreu Y 
Werin yn dangos bod y Brifysgol yn deall 
pwysigrwydd diogelu’r gwasanaethau 
traddodiadol sy’n gysylltiedig â’r Brifysgol, 
a’i hymrwymiad i sicrhau bod yr asedau 
hanesyddol y mae’n eu dal yn parhau i 
fod o fudd i Gymru gyfan.”

Ceir rhagor o wybodaeth am gronfa 
gwaddol Y Werin ar y wefan newydd - 
www.ywerincronfadreftadaeth.cymru
Mae hon yn cynnwys manylion y 
strwythur newydd, yn ogystal â’r meini 
prawf cymhwyster a’r broses ymgeisio 
ar gyfer yr holl wahanol ddyfarniadau 
a gwobrau sydd ar gael ar hyn o bryd i 
Fyfyrwyr a Graddedigion.
 

Mae’r	Brifysgol	wedi	cyflawni	un	o’r	mentrau	cyntaf	dan	Adduned	Cymru	drwy	drosglwyddo’r	
holl ‘waddolion cyfyngedig’ yn llawn i ymddiriedolaeth annibynnol.
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Agor drysau swyddfeydd 
Geiriadur Prifysgol Cymru 
i groesawu Cyfeillion newydd
Ym	mis	Mehefin,	cynhaliwyd	lansiad	
swyddogol cynllun Cyfeillion Geiriadur 
Prifysgol Cymru	yn	y	Drwm,	Llyfrgell	
Genedlaethol	Cymru,	yn	Aberystwyth

Geiriadur Prifysgol Cymru yw unig eiriadur 
hanesyddol Cymraeg safonol yr iaith 
Gymraeg. Gellir ei gymharu’n fras o ran 
ei ddull a’i gwmpas â’r Oxford English 
Dictionary. Mae’n cyflwyno geirfa’r iaith 
Gymraeg o’r testunau Hen Gymraeg 
cynharaf hyd at iaith bob dydd heddiw. 

Prif amcan y Cyfeillion yw cyflwyno 
Geiriadur Prifysgol Cymru i’r gynulleidfa 
ehangaf posibl yma yng Nghymru ac ar 
draws y byd.

Yn ystod y lansiad, diddanwyd y 
gynulleidfa gan nifer o eitemau diddorol, 
gan gynnwys trafodaeth ar y defnydd 
o’r gair ‘bach’ yng ngwaith Dafydd 
ap Gwilym, sgwrs ar ystyron y gair 
‘noddwr’,  a chipolwg ar waith dyddiol 
staff y Geiriadur a sut mae datblygiadau 
technolegol ac adnoddau digidol wedi 
trawsnewid eu ffordd o weithio. Siaradodd 
Myrddin ap Dafydd, Llywydd y Cyfeillion, 
am ei edmygedd o’r trwch o wybodaeth 
a ganfyddir rhwng cloriau’r Geiriadur. Yn 
dilyn, cafwyd cyfle i ymweld â swyddfeydd 
y Geiriadur ac i ddysgu rhagor am yr 
adnodd pwysig hwn a’i rôl yn niwylliant 
Cymru.

Wrth siarad am y cynllun, dywedodd 
Andrew Hawke, y Golygydd Rheolaethol:

“Dros ganrif bron, mae llawer o gyfeillion, 
cymwynaswyr, a chefnogwyr wedi bod 
gan y Geiriadur, yn ogystal â darllenwyr 
gwirfoddol sydd wedi darparu llawer o’r 
dystiolaeth a ddyfynnir yn y gwaith a 
phrawfddarllenwyr sydd wedi sicrhau 
ei gywirdeb. Mae’n hyfrydwch cael 
croesawu’n cefnogwyr i’r Llyfrgell 
Genedlaethol  a’n swyddfeydd i ddangos 
ein gwerthfawrogiad o’u cefnogaeth. 
Ein gobaith yw y bydd ein Cyfeillion yn 
cyflwyno llawer o bobl eraill i bleserau’r 
Geiriadur a helpu i’w gynnal dros y 
blynyddoedd i ddod.”

Sefydlwyd cynllun darllen y Geiriadur 
yn 1921 fel prosiect ymchwil cyntaf 
Bwrdd Gwybodau Celtaidd Prifysgol 
Cymru. Casglwyd bron i ddwy filiwn o 
slipiau a fyddai’n sylfaen i’r Geiriadur. 
Dechreuwyd ar y gwaith golygu yn 1948 
ac yn 1967 cyhoeddwyd cyfrol gyntaf y 
Geiriadur (a–ffysur). Cyhoeddwyd yr olaf 
o’r pedair cyfrol (s–Zwinglïaidd) yn 2002 
ac ers hynny mae’r tîm, sy’n gweithio 
yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig 
a Cheltaidd yn Aberystwyth, wedi bod 
yn ailolygu’r Geiriadur gan gyhoeddi 
deuddeg rhifyn o’r Ail Argraffiad (a–brig) 
ynghyd ag ychwanegu rhyw fil a hanner o 
eiriau newydd ar draws yr wyddor. Mae’r 
Geiriadur wedi bod ar lein er Mehefin 
2014 ac fe’i cyhoeddwyd fel ap am ddim 

ar gyfer ffonau symudol a thabledi ym 
mis Chwefror 2016.

Mae angen cefnogaeth i sicrhau dyfodol 
yr adnodd gwerthfawr hwn.  Medrwch 
gefnogi’r Geiriadur mewn amryw ffyrdd 
– yn bwysicaf oll drwy ei ddefnyddio gan 
annog eraill i wneud hynny, ond gallwch 
helpu hefyd drwy ymuno â’r Cyfeillion am 
dâl aelodaeth bychan o £10 y flwyddyn 
(£5 i bensiynwyr, myfyrwyr, a’r di-waith). 
Drwy ymuno â’r Cyfeillion byddwch yn 
gymorth i ddiogelu dyfodol y Geiriadur a’r 
iaith Gymraeg ei hun.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan y 
Geiriadur:  
www.geiriadur.ac.uk/cyfeillion-y-geiriadur/ 

 Myrddin ap Dafydd; ymweld â Swyddfeydd y  
 Geiriadur; y pedair cyfrol
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Grŵp o’r Arctig  

yn ymweld â  
Geiriadur Prifysgol Cymru
Ym	mis	Rhagfyr,	daeth	grŵp	
o bobl o Ganada ar daith 
astudio i Gymru i ddysgu sut 
mae’r Gymraeg yn cael ei 
hyrwyddo a sut mae’r iaith 
wedi ffynnu fel iaith fyw.

Roedd y ddirprwyaeth yn cynnwys 17 
aelod o Bwyllgor Iaith Inuit Tapiriit 
Kanatami (yn llythrennol ‘Bydd yr 
Inwitiaid yn Unedig’) o ranbarth Arctig 
Canada, yn cwrdd â sawl sefydliad 
sy’n ymwneud â hyrwyddo’r Gymraeg, 
gan gynnwys Uned Technolegau 
Iaith Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol 
Bangor, Cyngor Llyfrau Cymru, Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru, CBAC, a Geiriadur 
Prifysgol Cymru.

Mae chwe deg o ieithoedd brodorol yng 
Nghanada a phob un yn dirywio o ran 
nifer y siaradwyr. Ar ben hynny, mae 
gan yr Inwitiaid naw ffordd wahanol 
o ysgrifennu eu hiaith, Inuktitut, sy’n 
creu cymhlethdodau mawr wrth geisio’i 
chynnal a’i hadfywio.

Bu’r grŵp oedd yn cynnwys athrawon 
yn bennaf yn ymweld â Chymru i ddeall 
mwy am y modd y mae’r Gymraeg yn 
cael ei hyrwyddo a’i chynnal. Y gobaith 
oedd cael cyngor a chymorth i adfer yr 
Inuktitut – eu hiaith frodorol nhw. 36,000 
o siaradwyr sy’n siarad yr Inuktitut. Mae’n 
iaith heb draddodiad ysgrifenedig cryf ac 
yn dibynnu ar y to hŷn i’w throsglwyddo 
i’r genhedlaeth nesaf.

Ar hyn o bryd, mae pwyllgor Iaith Inuit 
Tapiriit Kanatami yn gweithio ar broses 
hanesyddol i greu un ffurf safonol ar yr 
iaith Inuktitut. Fel rhan o’u taith astudio, 
cafodd y grŵp gyfle i gyfarfod â staff 
Geiriadur Prifysgol Cymru i drafod y 
prosiect.

Meddai Andrew Hawke ar ran y Geiriadur 
Prifysgol Cymru:

“Roedd hi’n braf iawn croesawu aelodau 
Pwyllgor Iaith yr ITK i swyddfeydd y 
Geiriadur yn Aberystwyth. Mae eu 
brwdfrydedd dros eu hiaith yn heintus 
- ac yn esiampl i ni yng Nghymru - dim 
ond rhyw 36,000 o siaradwyr sydd ond 
eto mae naw ffordd wahanol gyda nhw 
o sgrifennu’r iaith! Fel mae Geiriadur 
Prifysgol Cymru yn cael ei weld fel canllaw 
i gynnal ffordd safonol o ysgrifennu’r 
Gymraeg, bydd un ffordd o ysgrifennu 
yn help i’r Inuktitut barhau a ffynnu. 
Dwedon nhw eu bod yn edmygu’r Cymry 
am gadw’r iaith yn fyw.”

Roedd diddordeb arbennig gan yr 
aelodau yng ngwaith y Geiriadur. 
Daethant i’r Ganolfan i glywed cyflwyniad 
ar waith y Geiriadur ac i gyfarfod â’r 
staff, a thrafodwyd sefyllfa’r Gymraeg a’r 
Inuktitut. Daeth criw o’r BBC i ffilmio’r 
achlysur, gan gynnwys un newyddiadurwr 
a oedd yn enedigol o Ganada oedd yn 
medru rhywfaint o Inuktitut!

Aeth y grŵp wedyn i gyfarfod â’r Prif 
Weinidog Carwyn Jones, Comisiynydd y 
Gymraeg Meri Huws, a Thywysog Cymru. 
Cafodd yr ymweliad dipyn o sylw yng 
ngogledd Canada hefyd, gydag erthyglau 
yn y papurau newydd ac ar lein. 

Fel rhan o bartneriaeth rhwng y Cyngor 
Prydeinig, Prince’s Charities Canada, ac 
Uchel Gomisiwn Canada, teithiodd yr 
awdur Alys Conran gyda’r grŵp i gofnodi 
eu hamser yng Nghymru. Gellir darllen ei 
blog am yr ymweliad ar wefan y Wales 
Arts Review: http://www.walesartsreview.
org/inuits-in-wales/?lang=cy

Yr Eisteddfod Genedlaethol 

Cynhelir cyfarfod ar stondin PC/PCYDDS yn yr Eisteddfod Genedlaethol ddydd 
Mercher, 9 Awst am 12:00. Bydd Myrddin ap Dafydd yn sôn am Gyfeillion y 
Geiriadur, a bydd Angharad Fychan, un o’r Golygyddion Hŷn, yn trafod rhai o’r 
geiriau a ychwanegwyd yn ddiweddar at y Geiriadur. Hefyd bydd cyfle i roi prawf ar 
ap y Geiriadur ar hyd yr wythnos. Croeso i bawb alw heibio.

 Pwyllgor Iaith Inuit Tapiriit Kanatami © Prince’s Charities Canada
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Dathliad Graddio 
Prifysgol Cymru 2017  
Cynhaliwyd dathliad 2017 ddiwedd mis Ebrill yng Nghanolfan 
Mileniwm	Cymru,	Caerdydd,	gyda	thros	300	o	raddedigion	a’u	
gwesteion	yn	bresennol.	Digwyddiad	gwirioneddol	ryngwladol,	
gyda	myfyrwyr	yn	teithio	o	Tsieina,	Affrica,	India	ac	Ewrop	i	gymryd	
rhan	yn	y	dathliadau.	Yn	llywyddu	ar	y	cyfan	oedd	yr	Is-Ganghellor,	
yr	Athro	Medwin	Hughes,	ac	roedd	yr	osgordd	yn	cynnwys	
cynrychiolwyr o Brifysgol Cymru a’n partner uno Prifysgol Cymru y 
Drindod Dewi Sant. 

Cafodd pob myfyriwr graddedig 
gyfarchiad personol gan yr Is-Ganghellor 
a chafwyd perfformiad gwefreiddiol gan 
Hannah Dobra, un o gantorion Academi 
Llais Genedlaethol Cymru.

Fel yn y gorffennol, fel rhan o’r dathlu, 
dyfarnodd y Brifysgol raddau er anrhydedd. 
Eleni cydnabu’r Brifysgol dri unigolyn:

Y Gwir Barchedig Dr Barry Morgan - 
Doethur mewn Diwinyddiaeth  honoris 
causa

Ar ôl gwasanaethu am yn agos i 14 
o flynyddoedd yn arwain yr Eglwys 
yng Nghymru, a 24 o flynyddoedd fel 
esgob, pan ymddeolodd ym mis Ionawr, 
Dr Barry Morgan oedd yr Archesgob 
hiraf ei wasanaeth yn y Gymundeb 
Anglicanaidd yn fyd-eang a hefyd 
un o’r esgobion hiraf ei wasanaeth. 
Mae wedi gwneud cyfraniad aruthrol i 
fywyd Cymru a’r Eglwys yng Nghymru, 
gan hyrwyddo newid, annog sefydlu 
cysylltiadau cymunedol da ar draws y 
wlad ac ennill parch ac ymddiriedaeth 
fel cyfranogwr a sylwebydd ar nifer 
o faterion sy’n effeithio ar fywyd 
cyhoeddus y genedl. Fel Dirprwy 
Ganghellor Prifysgol Cymru, mae ei 
gefnogaeth a’i gyngor wedi bod yn 
amhrisiadwy. 

Yr Anrhydeddus Mrs Ustus Nicola 
Davies DBE  -  
Doethur yn y Cyfreithiau honoris causa

Fel arweinydd yn y Gyfraith ac un sydd 
wedi torri sawl nenfwd gwydr, mae 

gyrfa’r Fonesig Nicola wedi mynd â 
hi o bractis cyfraith feddygol uchel ei 
broffil i’r Uchel Lys. Hi oedd y fenyw 
gyntaf o Gymru i ddod yn Gwnsler y 
Frenhines, a hithau hefyd yw’r gyntaf 
o Gymru i’w phenodi’n Ustus yr Uchel 
Lys, Adran Mainc y Frenhines ac i rôl 
Barnwr Llywyddol Cylchdaith Cymru. 
Mae’r Fonesig Nicola, sy’n gyfreithiwr 
ac yn eiriolwr, yn arbenigwr mewn 
meddygaeth ac yn Farnwr yr Uchel Lys, 
bellach yn un o arbenigwyr cyfreithiol 
uchaf eu parch ein hoes. 

Mr Hywel Gwynfryn - 
Athro yn y Celfyddydau  honoris causa

Mae wyneb a llais Hywel Gwynfryn 
yn gyfarwydd i lawer yng Nghymru, 
gyda’i yrfa ddarlledu yn Gymraeg a 
Saesneg yn rhychwantu dros hanner 
can mlynedd. Ers ymuno a’r BBC yn 
1964, mae wedi chwarae rhan bwysig 
yn natblygiad darlledu yng Nghymru, 
ers cyflwyno rhaglen bop Helo Sut Dach 
Chi? ar foreau Sadwrn yn y 1960au a’r 
1970au, y rhaglen bop Gymraeg gyntaf 
erioed ar y radio, a’r rhaglen foreol Helo 
Bobol pan ddechreuodd gwasanaeth 
BBC Radio Cymru yn 1979. Ochr yn 
ochr â’i waith darlledu, mae hefyd wedi 
sefydlu dilyniant poblogaidd fel awdur, 
ac wedi ysgrifennu llu o ganeuon, sioeau 
a phantomeimiau i’r teledu a’r theatr. 
Mae Hywel wedi bod yn ffodus i gael 
teithio’r byd fel darlledwr, gan gyflwyno 
diwylliannau, credoau a ffyrdd newydd 
o fyw i gynulleidfa yng Nghymru, 
ac mae wedi gweithio’n ddiflino i 
hyrwyddo darlledu yn y Gymraeg.

 Y Gwir Barchedig Dr Barry Morgan 

 Yr Anrhydeddus Mrs Ustus 
 Nicola Davies DBE

 Mr Hywel Gwynfryn
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Ym	mis	Mai,	dyfarnwyd	Gwobr	Tyler	
2017	am	Gyflawniad	Amgylcheddol	i’r	
ecolegydd	arloesol	o	Fecsico,	yr	Athro	
José Sarukhán am ei gyfraniadau 
gwyddonol i faes amrywiaeth biolegol 
ac adeiladu sefydliadau.

Cyfeirir ato’n aml fel tad ymchwil 
ecolegol ym Mecsico, ac mae’r gŵr sydd 
â gradd o Brifysgol Cymru ymhlith yr 
ecolegwyr a’r gwyddonwyr cadwraeth 
mwyaf adnabyddus drwy’r byd.

Mewn cyfnod pan oedd coedwigoedd 
glaw Mecsico mewn perygl oherwydd 
clirio tiroedd helaeth, trodd Arlywydd 
Mecsico ar y pryd Carlos Salinas at 
Sarukhán am gyngor ar sut i ddangos i’r 
gymuned fyd-eang bod y wlad yn ystyried 
ei hadnoddau naturiol yn werthfawr. 
Mewn ymateb creodd Sarukhán adran 
yn y llywodraeth ffederal oedd yn 
canolbwyntio’n llwyr ar fioamrywiaeth 
- un o’r gyntaf o’i math yn y byd. Fe’i 
hadwaenwyd fel CONABIO, y ‘Comisiwn 
Cenedlaethol Er Gwybodaeth a Defnydd 
o Fioamrywiaeth’. Mae CONABIO 
bellach yn dathlu ei chwarter canrif ac yn 
gyfrifol am yr hyn a ystyrir y gronfa ddata 
bioamrywiaeth genedlaethol fwyaf yn 
y byd sy’n hygyrch yn electronig, sy’n 
cynnwys dros 11.2 o sbesimenau.

Sefydlwyd Gwobr Tyler am Gyflawniad 
Amgylcheddol yn 1973, a dyma un o’r 

Dyfarnu gwobr amgylcheddol glodfawr i 
un o’n Raddedigion PC 

gwobrau mawr rhyngwladol cyntaf ar 
gyfer gwyddor amgylcheddol, iechyd 
amgylcheddol ac ynni.

Dywedodd Cadeirydd Pwyllgor 
Gweithredol Gwobr Tyler Julia Marton-
Lefèvre fod Sarukhán yn cael ei gydnabod 
am ddynodi problem wyddonol a 
chreu datrysiad a gafodd ei osod yng 
nghyfreithiau a rheoliadau ei genedl:

“Prin yw’r gwyddonwyr a allai 
argyhoeddi Arlywydd i ddod o hyd i’r 
gyllideb i sefydlu asiantaeth gadwraeth 
ar lefel ffederal - ond dyna wnaeth 
Sarukhán, ac oherwydd hynny mae 
gan fforestydd Mecsico bellach 
warchotgi sefydliadol sy’n diogelu eu 
bioamrywiaeth. Mae Sarukhán wedi 
gwneud yn siŵr fod ei wyddoniaeth 
wedi arwain at ddatrysiadau ymarferol 
sy’n newid bywydau pobl ac yn newid 
y ffordd mae’r amgylchedd yn gallu 
darparu cartref i ni at y dyfodol”.

Dechreuodd diddordeb Sarukhán 
mewn ecoleg planhigion fel myfyriwr 
bioleg israddedig ym Mhrifysgol 
Ymreolaethol Genedlaethol Mecsico 
(UNAM). Cwblhaodd radd Meistr yn 
y Colegio de Posgraduados ger dinas 
Mecsico ac aeth yn ei flaen i dderbyn 
ei ddoethuriaeth o Brifysgol Cymru gan 
astudio yng Ngholeg Prifysgol Gogledd 
Cymru (Bangor) a gweithio gyda’r 

biolegydd poblogaeth planhigion 
blaenllaw, John Harper. Ystyrir eu 
hymchwil i ddemograffeg y blodyn 
menyn yn waith clasurol ym maes 
ecoleg ac fe’i hamlygwyd gan y Journal 
of Ecology fel un o’r 10 papur mwyaf 
dylanwadol yn y ganrif ddiwethaf ym 
maes ecoleg poblogaeth planhigion.

Ar ôl cwblhau ei PhD, dychwelodd Sarukhán 
i’w wlad enedigol yn 1972, i swydd Athro 
Bioleg yn UNAM, ac yn ddiweddarach 
bu’n Gyfarwyddwr y Sefydliad Bioleg. 
Yno, parhaodd i weithio ar ddemograffeg 
planhigion, y tro hwn ar goed trofannol 
Mecsico. Yn 1989, penodwyd Sarukhán 
yn Rheithor y Brifysgol ac yn ystod ei ddau 
dymor o bedair blynedd lansiodd waith 
mawr ei fywyd - CONABIO.

Dywedodd Sarukhán ei fod yn teimlo 
“wedi’i anrhydeddu ac yn ostyngedig” o 
ennill y Wobr, gan briodoli ei gyfrifoldeb 
cymdeithasol i’w fentoriaid, y biolegydd 
blaenllaw Arturo Gómez-Pompa (sydd 
yntau wedi ennill Gwobr Tyler) a’r 
botanegydd Dr Efraim Hernández 
Xolocotzi. 

“Dylai gwyddonwyr sicrhau bod pobl yn 
ymwybodol o oblygiadau ymchwil ar eu 
hamgylchedd a’u hiechyd eu hunain. 
Rwyf i’n credu bod gan academia 
gontract gyda chymdeithas, i godi llais os 
nad yw gwybodaeth yn cael ei defnyddio 
yn y ffordd y dylai gael – efallai am 
resymau gwleidyddol neu economaidd. 
Rwyf i’n gwybod nad yw pawb yn addas i 
wneud y math hwnnw o waith, ond os oes 
unrhyw un yn teimlo y gall ymgymryd â’r 
rôl hon, y gellid ei galw’n actifiaeth neu’n 
wleidyddiaeth, rwy’n credu bod rhaid 
gwneud hynny.” dywedodd Sarukhán.

Anrhydeddwyd Sarukhán mewn 
Seremoni Wobrwyo yn Washington 
DC ar 4 Mai. Fel enillydd Gwobr Tyler, 
derbyniodd wobr ariannol o $200,000 
ac mae’n ymuno â rhestr o enillwyr sy’n 
cynnwys Jane Goodall ac E.O Wilson.

I gael rhagor o wybodaeth am y wobr, a 
darllen mwy am fywyd a chyflawniadau 
Sarukhán ewch i’r wefan - 
www.tylerprize.usc.edu

 Yr Athro José Sarukhán © Andrea Valencia



Y Brifysgol ar ei newydd wedd
Cyswllt	â’r	gorffennol,	edrych	i’r	dyfodol

Mae i Brifysgol Cymru hanes hir a balch, 
ac mae wedi chwarae rhan bwysig yn 
natblygiad addysg uwch yng Nghymru.

Dros y blynyddoedd mae’r Brifysgol 
wedi addasu er mwyn parhau i fod wrth 
galon bywyd academaidd, deallusol a 
diwylliannol y genedl, ac ym mis Hydref 
2011 cyhoeddwyd bod Prifysgol Cymru 
a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant 
(PCYDDS) y wedi gwneud y penderfyniad 
arwyddocaol a hanesyddol i uno.

Roedd y broses integreiddio’n cefnogi 
polisi Llywodraeth Cymru ar y pryd ar 
gyfer ailstrwythuro’r sector addysg uwch 
yng Nghymru, a disgwylir y bydd wedi’i 
chwblhau ym mis Awst eleni.

Drwy benderfyniad, brwdfrydedd 
i ddysgu a haelioni gwerin Cymru, 
sefydlwyd Prifysgol Cymru drwy Siarter 
Brenhinol ym 1893 a bernir mai dyma 
un o’r datblygiadau gwleidyddol a 
chymdeithasol pwysicaf yn y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg.

Drwy gefnogaeth y Brifysgol i’r Ganolfan 
Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, 
Geiriadur Prifysgol Cymru, Neuadd 
Gregynog (a gymynroddwyd i’r Brifysgol 
yn y 1960au) a Gwasg Prifysgol Cymru, 
helpodd i hybu a dathlu iaith, etifeddiaeth 
a diwylliant Cymru.

Wrth i ni symud at uno, mae’n hanfodol 
nad yw cyfraniad Prifysgol Cymru i’r 
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sector Addysg Uwch yng Nghymru, 
a’r wlad gyfan, yn cael ei anghofio 
a bod ei gwaddol yn cael ei sicrhau i 
genedlaethau’r dyfodol. Mae PCYDDS, 
sy’n rhannu llawer o’n gwerthoedd craidd, 
yn cefnogi’r farn hon. 

Fel ceidwad llawer o asedau academaidd 
a diwylliannol pwysig, mae’r Brifysgol 
eisoes wedi cymryd camau i sicrhau bod 
y rhain yn cael eu diogelu ac yn parhau i 
fod o fudd i Gymru gyfan, yn ystod ac ar 
ôl uno.

Yn 2012, cyhoeddwyd Adduned Cymru, 
sef cyfres o drefniadau strategol, gan 
gynnwys sefydlu nifer o gyrff elusennol, 
fydd yn diogelu’r gwasanaethau 
traddodiadol a gysylltir â’r Brifysgol, 
a sicrhau bod yr asedau hynny’n 
gwasanaethu’r diben y’i bwriadwyd ar ei 
gyfer yn wreiddiol.

Credwn y dylai’r Brifysgol ar ei newydd 
wedd barchu a chynnal gwaddol 
diwylliannol hanesyddol a’r genhadaeth 
a roddwyd i Brifysgol Cymru gan ein 
rhagflaenwyr, gan addasu hefyd er 
mwyn ymateb i anghenion myfyrwyr a 
chyflogwyr, yng Nghymru a thu hwnt. 
Yn y cyfnod newidiol a heriol hwn, mae’r 
amser yn iawn i ni gael newid strwythurol.

1828

1828: 
Coleg Dewi Sant, Llanbedr 
Pont Steffan, yn derbyn y 
Siarter Brenhinol cyntaf 1904: 

Sefydlu Cofrestrfa 
Prifysgol Cymru yng 
Nghaerdydd

1922: 
Sefydlu Gwasg 
Prifysgol Cymru

1960: 
Cymynroddi 
Gregynog i 
Brifysgol Cymru

1931:	
Ymgorffori Ysgol 
Meddygaeth 
Genedlaethol 
Cymru

1967: 
Coleg Uwch 
Dechnoleg Cymru’n 
ymuno â’r brifysgol 
ffederal fel Athrofa 
Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg Prifysgol
Cymru (UWIST)

1985: 
Sefydlu’r Ganolfan 
Uwchefrydiau 
Cymreig a 
Cheltaidd

2003:	
Sefydliad Addysg Uwch 
Caerdydd (Athrofa 
Prifysgol Cymru Caerdydd 
yn ddiweddarach) a 
Choleg Addysg Uwch 
Gwent (Prifysgol 
Cymru Casnewydd yn 
ddiweddarach) yn dod yn 
sefydliadau cyfansoddol 
llawn

1893:	
Sefydlu Prifysgol Cymru 
gyda thri choleg sefydlu 
yn Aberystwyth, Bangor 
a Chaerdydd; Gosod y Sêl 
Fawr ar y Siarter Brenhinol i 
gyfansoddi Prifysgol Cymru

1920: 
Ychwanegu 
pedwerydd coleg, 
Coleg Prifysgol 
Abertawe

1971: 
Coleg Dewi Sant, sefydliad 
dyfarnu graddau hynaf 
Cymru, yn atal ei bwerau 
dyfarnu graddau ei hun 
ac yn ymuno â Phrifysgol 
Cymru. Yn ddiweddarach 
mae’n newid ei enw i 
Brifysgol Cymru, Llanbedr 
Pont Steffan (1996)

1988: 
UWIST a Choleg Prifysgol 
Caerdydd yn uno

Cofrestrfa Prifysgol Cymru
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Ffurfiwyd ein partner uno, PCYDDS drwy 
uno tair prifysgol – Prifysgol Cymru 
Llanbedr Pont Steffan, Coleg Prifysgol 
y Drindod Caerfyrddin a Phrifysgol 
Fetropolitan Abertawe. PCYDDS yw’r 
Brifysgol hynaf yng Nghymru ag iddi 
Siarter Brenhinol ac mae’n falch i gael 
Ei Uchelder Tywysog Cymru’n Noddwr. 
Mae sefydlu conffederasiwn o’r fath yn 
cynnig agwedd integredig at addysg 
gydag Addysg Uwch ac Addysg Bellach er 
budd dysgwyr, cyflogwyr a chymunedau 
yng Nghymru. Bydd uno gyda Phrifysgol 
Cymru’n cwblhau’r gwaith o sefydlu 
Prifysgol ar wedd newydd, a bydd yn gyfle 

i ddathlu’r cyfraniadau hanesyddol y 
mae holl aelodau Grŵp PCYDDS wedi’u 
gwneud i addysg yng Nghymru.
Mae prif gampysau PCYDDS wedi’u lleoli 
mewn amrywiol leoliadau yng nghanol 
dinas Abertawe a’r cyffiniau yn ogystal ag 
yn nhrefi gwledig Llambed a Chaerfyrddin 
yn y de orllewin. Mae Academi Llais 
Ryngwladol Cymru yng Nghaerdydd ac 
mae gan y Brifysgol hefyd Ysgol Fusnes yn 
Llundain i fyfyrwyr rhyngwladol.

Bydd y Brifysgol ar ei newydd wedd yn 
adeiladu ar ragoriaeth ac etifeddiaeth 
ei sefydliadau sylfaenu i ysgogi system 

addysg newydd radical sy’n mynd i’r afael 
ag anghenion penodol Cymru a darparu 
rhaglenni sy’n ddeniadol i fyfyrwyr o bob 
rhan o’r DU ac yn rhyngwladol.
Bydd yn ymrwymo i osod myfyrwyr wrth 
galon ei chenhadaeth drwy ddarparu 
cwricwlwm perthnasol ac ysbrydoledig, 
amgylchedd dysgu cefnogol, buddsoddi 
yn ei champysau a’i chyfleusterau a 
sicrhau bod myfyrwyr, o bob cefndir, yn 
cael y cyfle i gyflawni eu potensial.

Gan weithio mewn partneriaeth gyda 
Llywodraeth Cymru a sefydliadau 
academaidd a sifig eraill yng Nghymru, 
bydd y Brifysgol ar ei newydd wedd yn 
parhau’r traddodiad hanesyddol hir o 
ddatblygu a chyflenwi gwasanaethau 
addysgol, a fydd yn dathlu arbenigedd 
Cymru ac yn cefnogi dyheadau gwlad 
ddynamig sy’n chwarae ei rhan ar lwyfan 
y byd.

Gall graddedigion ddysgu mwy am 
y broses uno sy’n mynd rhagddi, a 
chynlluniau’r dyfodol, ar ein gwefan uno - 
www.prifysgol.cymru 

Cynlluniwyd y wefan i eistedd ochr yn 
ochr â gwefan unigol pob sefydliad 
a’u hategu ac fe’i crëwyd yn benodol 
i ddarparu’r newyddion diweddaraf 
am y datblygiadau a’r uno, yn ogystal 
â gwybodaeth am fentrau ar y cyd a 
phrosiectau sy’n cael eu ffurfio rhwng y 
ddau sefydliad.

2017
1988: 
UWIST a Choleg Prifysgol 
Caerdydd yn uno

2007: 
Y Brifysgol yn newid o strwythur 
federal i gydffederasiwn o 
sefydliadau addysg uwch 
annibynnol; Coleg Brenhinol 
Cerdd a Drama Cymru yn gadael 
y Brifysgol

2010: 
Ffurfio Prifysgol Cymru y 
Drindod Dewi Sant drwy 
uno Prifysgol Cymru, 
Llanbedr Pont Steffan a 
Choleg Prifysgol y Drindod 
Caerfyrddin drwy Siarter 
Brenhinol atodol

2012: 
Prifysgol Fetropolitan 
Abertawe a Phrifysgol 
Cymru y Drindod Dewi 
Sant yn uno; Cyhoeddi 
creu Adduned Cymru 

2015: 
Ffurfio Ymddiriedolaeth 
Gwaddolion Cyfyngedig 
PC i reoli’r amrywiol 
roddion a chymynroddion a 
dderbyniwyd gan y Brifysgol 
dros y blynyddoedd

2004: 
Prifysgol Caerdydd yn peidio â bod 
yn sefydliad cyfansoddol; Athrofa 
Addysg Uwch Gogledd Cymru 
(Prifysgol Glyndŵr Wrecsam bellach), 
Sefydliad Addysg Uwch Abertawe, 
Coleg y Drindod, Caerfyrddin a Choleg 
Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn 
ymuno â Phrifysgol Cymru fel aelodau 
cyfansoddol llawn

2008: 
Prifysgolion 
Aberystwyth, Bangor 
ac Abertawe yn 
penderfynu gadael y 
Brifysgol a dyfarnu eu 
graddau eu hunain

2011: 
Prifysgol Cymru yn cyhoeddi 
ei phenderfyniad i uno â 
Phrifysgol Cymru y Drindod 
Dewi Sant a Phrifysgol 
Fetropolitan Abertawe dan 
Siarter Prifysgol Cymru: y 
Drindod Dewi Sant; Prifysgol 
Fetropolitan Caerdydd yn 
penderfynu gadael y Brifysgol 
a dyfarnu ei graddau ei hun.

2013:	
Prifysgol Cymru, 
Casnewydd yn 
gadael y Brifysgol 
ac yn uno 
gyda Phrifysgol 
Morgannwg i ffurfio 
Prifysgol De Cymru

2017: 
Integreiddio 
Prifysgol Cymru a 
Phrifysgol Cymru y 
Drindod Dewi Sant

 Campws Caerfyrddin Cyfnewidfa	Ddylunio	Alex,	Abertawe

 Campws Llundain Campws Llanbedr Pont Steffan
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Chwedlau’r Seintiau
Mae	seintiau	yn	poblogi	tirwedd	Cymru	mewn	enwau	lleoedd,	
cysegriadau eglwysi a ffynhonnau sanctaidd. O Sain Ffagan i 
Landudno,	o	Dyddewi	i	Bennant	Melangell,	mae	enwau	seintiau	
yn rhan annatod o wead y wlad. Mae ambell un fel Dewi a 
Beuno	yn	enwau	cyfarwydd,	ond	mae	llawer	wedi	eu	hanghofio.

Dros y pedair blynedd ddiwethaf, mae 
prosiect ymchwil Cwlt y Seintiau yng 
Nghymru yng Nghanolfan Uwchefrydiau 
Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, 
mewn cydweithrediad â Phrifysgol Cymru y 
Drindod Dewi Sant, Llyfrgell Genedlaethol 
Cymru a Choleg Kings Llundain, wedi 
canolbwyntio ar lenyddiaeth ganoloesol 
Gymraeg yn ymwneud â mawrygu’r 
seintiau. Mae ysgolheigion yn y Ganolfan 
ac yn y sefydliadau cydweithredol wedi 
bod yn golygu ac yn cyfieithu bucheddau’r 
seintiau canoloesol, barddoniaeth am y 
seintiau ac achau’r seintiau fel rhan o’r 
prosiect a gyllidir gan Gyngor Ymchwil y 
Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC).

Wrth i’r prosiect dynnu tua’r terfyn, 
cynhaliwyd arddangosfa o lawysgrifau 
canoloesol o fucheddau ac achau’r saint, 
a barddoniaeth a gyfeiriwyd atynt, yn 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Gan redeg 
o fis Chwefror i fis Mehefin, roedd yr 
arddangosfa’n dangos sut y goroesodd 
traddodiadau canoloesol am ddynion a 
menywod sanctaidd yn cynrychioli rhan 
bwysig o etifeddiaeth ddiwylliannol y wlad.

Gwelwyd llawysgrifau canoloesol pwysig yn yr 
arddangosfa, fel Llawysgrif Hendregadredd, 
Llyfr Llandaf, a Llyfr Oriau Llanbeblig, ochr yn 
ochr â llawysgrifau reciwsant modern cynnar 
yn cynnwys bucheddau saint canoloesol 
hwyr a barddoniaeth. Mae’r bucheddau hyn 
o’r seintiau’n cofnodi cyfoeth o draddodiad 

am seintiau lleol yng Nghymru, yn ogystal 
â seintiau adnabyddus ar draws y byd 
Cristnogol.

Yn ogystal, fe ychwanegwyd deunydd 
gweledol pellach o gasgliad Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru i waliau’r oriel. Roedd 
hyn yn cynnwys peintiadau o Ddewi Sant 
gan Hugh Williams ac Evan Walters, a 
dyluniadau a chartwnau o ffenestri lliw 
yn portreadu seintiau gan Celtic Studios, 
A.L. Wilkinson a John Petts. Hefyd yn rhan 
o’r arddangosfa roedd ffotograffau o 
ddelweddau canoloesol o seintiau mewn 
paent, gwydr lliw a cherfluniau a geir mewn 
eglwysi ar hyd a lled Cymru.

Caiff y llenyddiaeth ganoloesol ei 
chyhoeddi’n fuan ar wefan benodol. Bydd 
y golygiad electronig hwn yn cynnwys 
o ddeutu 100 o destunau canoloesol 
Cymraeg, gyda cherddi, bucheddau 
rhyddieithol ac achau ynghyd â delweddau 
digidol ansawdd uchel o lawer o’r 
llawysgrifau. Gan ddarparu testunau 
modern dibynadwy gyda nodiadau 
manwl a chyfieithiadau Saesneg, bydd 
hwn yn golygu bod traddodiad bucheddol 
Cymraeg ar gael i’w astudio yng Nghymru 
a thu hwnt. Bydd y wefan hefyd yn 
cynnwys detholiad o wybodaeth am y 
seintiau a’u traddodiadau, a bydd hyn 
yn parhau i ddatblygu yn dilyn prosiect 
newydd sydd wedi’i gyllido’n ddiweddar 
gan yr AHRC. Bydd Vitae Sanctorum 

Cambriae: Bucheddau Lladin Seintiau 
Cymru yn parhau gydag ymchwil newydd 
ar fucheddau seintiau canoloesol drwy 
olygiadau a chyfieithiadau newydd o’r 
testunau Lladin, mewn cydweithrediad â 
Phrifysgol Caergrawnt.

Bydd y prosiect yn parhau i gynnal cyfres o 
ddigwyddiadau hanner diwrnod yn rhannu 
ymchwil newydd yn codi o’r prosiect. Caiff y 
rhain eu cynnal yn eglwysi cadeiriol Llandaf, 
Llanelwy, Lincoln a Chaerloyw rhwng 2017 a 
2018, ac estynnir croeso cynnes i bawb.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, 
a digwyddiadau sydd ar y gweill, ewch i - 
www.seintiaucymru.ac.uk

Lluniau © Martin Crampin, gyda chaniatâd 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru 
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Cyfarwyddwr Newydd i 
Wasg Prifysgol Cymru

Ganwyd a magwyd Natalie yng 
Nghaerdydd, a daw â dealltwriaeth eang 
o’r byd cyhoeddi i’r rôl. Graddiodd ag 
Anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg ac 
Athroniaeth ym Mhrifysgol Southampton, 
a dechreuodd ei gyrfa gyhoeddi ym 
maes Cyfraith academaidd yng Ngwasg 
Prifysgol Rhydychen. Yna symudodd i 
Nelson Thornes, lle bu’n Uwch Gyhoeddwr 
yn gyfrifol am y portffolio Mathemateg 
uwchradd a strategaeth gyhoeddi’r DU. 
Ers tair blynedd, mae Natalie wedi bod yn 
rhedeg ei busnes ymgynghori ei hun, gan 
weithio i gyhoeddwyr gan gynnwys Gwasg 
Prifysgol Rhydychen, Gwasg Prifysgol 
Caergrawnt, Hodder Education, Pearson 
Education a HarperCollins, yn ogystal ag 
ymgymryd â Gradd Meistr Gweithredol 
mewn Gweinyddiaeth Busnes ym 
Mhrifysgol Caerdydd.

Sefydlwyd Gwasg Prifysgol Cymru yn 
1922, ac mae iddi draddodiad balch o 
wasanaethu Cymru a’i phrifysgolion gyda 

chyhoeddiadau ysgolheigaidd rhagorol 
yn Gymraeg a Saesneg sy’n datblygu 
gwybodaeth ac yn ysbrydoli ysgolheigion 
a myfyrwyr. Mae gan y Wasg ymrwymiad 
creiddiol i gefnogi a lledaenu ysgolheictod 
o Gymru ac am Gymru i gynulleidfa fyd-
eang. Ers iddi gael ei sefydlu, mae’r Wasg 
wedi cyhoeddi dros 3,500 o deitlau, ac ar 
hyn o bryd mae’n cyhoeddi oddeutu 50 
teitl y flwyddyn, yn bennaf ym meysydd 
astudiaethau Ewropeaidd, athroniaeth, 
llenyddiaeth, hanes, ac astudiaethau 
Cymreig a Cheltaidd. Ers 2009, mae rhestr 
gyhoeddi e-lyfrau gyfredol y Wasg wedi 
codi i oddeutu 300 o olygiadau digidol.

Wrth sôn am ei swydd newydd, a 
ddechreuodd yn ffurfiol ym mis Ebrill, 
dywedodd Natalie: 

“Rwy’n eithriadol falch i fod yn ymuno â 
Gwasg Prifysgol Cymru fel Cyfarwyddwr, 
ac yn falch iawn i gael y cyfle i arwain 
sefydliad sydd â threftadaeth a hanes 

Mae Prifysgol Cymru yn falch iawn i gyhoeddi bod Natalie 
Williams wedi’i phenodi’n Gyfarwyddwr newydd ar Wasg 
Prifysgol Cymru.

Cymru’n graidd iddo. Mae’r Wasg yn 
chwarae rhan hanfodol wrth hyrwyddo 
a diogelu iaith, cymuned, diwylliant ac 
ymchwil Cymru, ac mae’n anrhydedd 
i mi gael ymuno â fy nghyd-eiriolwyr 
yn y gymuned Gymraeg i ddatblygu’r 
genhadaeth hon. Mae hwn yn gyfnod o 
newid o fewn prifysgolion a chyhoeddi, 
sy’n gosod heriau ond sydd hefyd yn 
cynnig cyfoeth o gyfleoedd cyffrous i’r 
Wasg. Gan weithio gyda thîm angerddol 
ac ymroddgar, rwyf yn edrych ymlaen at 
barhau a thyfu rhagoriaeth addysgol y 
Wasg gartref a thramor.”

Mae’r Wasg mewn sefyllfa unigryw fel yr 
unig wasg academaidd ddim-er-elw yng 
Nghymru, a gyda chefnogaeth Prifysgol 
Cymru mae wedi parhau’n driw i’w 
chenhadaeth wreiddiol.

Wrth groesawu Natalie i Wasg Prifysgol 
Cymru, dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol 
Cymru, yr Athro Medwin Hughes:

“Rwyf i’n falch iawn i groesawu Natalie 
i’r swydd hon ar ran y Brifysgol a’i 
chydweithwyr newydd i gyd. Dros y 
ganrif ddiwethaf, mae Gwasg Prifysgol 
Cymru wedi darparu llwyfan i feddylwyr 
blaenllaw Cymru ac wedi cyfrannu at 
adeiladu Cymru fodern. Mae ei rôl yn 
datblygu dealltwriaeth o ddiwylliant, 
hanes, treftadaeth, iaith a gwleidyddiaeth 
unigryw Cymru’n hanfodol.”

Ychwanegodd Mr Tony Ball, Cadeirydd 
Bwrdd Gwasg Prifysgol Cymru ac aelod o 
Gyngor y Brifysgol:

“Mae Natalie yn ymuno â Gwasg Prifysgol 
Cymru ar adeg gyffrous iawn. Yn ogystal 
â chryfhau ei henw da yn fyd-eang am 
gyhoeddi academaidd, bydd Natalie 
yn edrych am feysydd newydd yn 
dilyn uno Prifysgol Cymru â Phrifysgol 
Cymru Y Drindod Dewi Sant. Yn ogystal, 
bydd paratoadau’n dechrau i ddathlu 
canmlwyddiant arfaethedig y Wasg. 
Rydym yn hyderus ym mhrofiad Natalie, 
ac y bydd hi’n gaffaeliad mawr i arwain y 
Wasg dros y blynyddoedd nesaf.”

 Natalie Williams
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Datblygiadau yn  
Ninas-Ranbarth Bae Abertawe 

Yn y Brifysgol ac yn ein partner uno Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) ceir nifer o ddatblygiadau 
cyffrous	a	mentrau	newydd.	Mae	ymgysylltu	cymunedol	yn	greiddiol	i	nifer	o’r	datblygiadau	hyn,	yn	ogystal	ag	
ymrwymiad	i	sbarduno	datblygiadau	cymdeithasol,	diwylliannol	ac	economaidd	a	chefnogi	creadigrwydd	ac	
arloesi yng Nghymru.

Canolfan S4C Yr Egin 
Ym mis Mawrth, dechreuodd y gwaith 
ar safle Canolfan S4C Yr Egin - canolfan 
greadigol a digidol gyffrous ar gampws 
PCYDDS yng Nghaerfyrddin.

Mae Canolfan S4C Yr Egin yn ddatblygiad 
uchelgeisiol a fydd yn gartref i bencadlys 
S4C yn ogystal â nifer o gwmnïau a 
sefydliadau sy’n gweithio o fewn y 
diwydiannau creadigol a digidol.

Mae’r dyluniad ar gyfer yr adeilad 
3,700 medr sgwâr eisoes wedi derbyn 
cefnogaeth Comisiwn Dylunio Cymru gyda 
chynllun mewnol yr adeilad wedi ei ganoli 
o gwmpas cyntedd ac atriwm cyhoeddus 
sy’n pontio’r tri llawr. Bydd ffocws penodol 
ar ddarlledu a pherfformio ar y llawr 
gwaelod gyda chyfres o swyddfeydd ar 
gyfer S4C a’r partneriaid eraill ar y ddau 
lawr arall.

Yn ogystal â bod yn ddatblygiad fydd 
yn trawsnewid ac yn siapio diwydiannau 
creadigol a digidol De Orllewin Cymru a thu 
hwnt, bydd hefyd yn ganolfan wrth wraidd 
y gymuned, yn cynnig cyfleoedd i bobl leol 
fwynhau’r adeilad a’i adnoddau – caffi, 
awditoriwm a llwyfannau perfformio. Bydd 
y Ganolfan yn agor yn gynnar yn haf 2018. 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i - 
www.canolfans4cyregin.cymru

SA1 Glannau Abertawe
Mae gwaith adeiladu datblygiad SA1 
Glannau Abertawe PCYDDS ar waith. Mae’n 
cynnwys cyfleusterau pwrpasol ar gyfer 
dysgu, addysgu ac ymchwil cymwysedig, 
yn ogystal â mannau hamdden, a bydd 
yn cyflenwi gweledigaeth PCYDDS o 
gymdogaeth fywiog amlddefnydd, sy’n 
cyfuno adeiladau academaidd y Brifysgol 
ag ystod eang o weithgareddau masnachol, 
preswyl, manwerthu a hamdden.

Mae cam un y datblygiad eisoes wedi 
dechrau i greu cyfleuster newydd i’r 
Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura 
a Pheirianneg, a’r Gyfadran Addysg a 
Chymunedau, yn ogystal â chyfleusterau 
llyfrgell newydd, a disgwylir iddo gael ei 

gwblhau yn ystod haf 2018. Mae PCYDDS 
hefyd wedi buddsoddi’n sylweddol yn SA1 
drwy brynu’r ddau adeilad Technium, yn 
ogystal ag adeilad Cyprium, sydd oll yn 
gartref i amrywiaeth o gwmnïau preifat, 
gyda nifer ohonynt eisoes yn cydweithio 
gyda’r brifysgol i ddatblygu cynhyrchion a 
phrosesau newydd.

Gweledigaeth PCYDDS ar gyfer SA1 
Glannau Abertawe yw creu cymdogaeth 
gyda gweithgarwch academaidd yn graidd 
iddi fydd yn denu cwmnïau i gyd-leoli 
gyda’r Brifysgol i fanteisio ar wybodaeth, 
datblygu sgiliau, cefnogi cwmnïau 
presennol a denu buddsoddiad newydd 
i’r rhanbarth. I gael rhagor o wybodaeth 
ewch i - www.ydds.ac.uk/sa1

 Argraff artist o Yr Egin

	Yr	adeiladu	ar	waith	ar	safle	SA1
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Canolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac 
Arbrofol Cymru (CBM)
Mae Canolfan Gweithgynhyrchu Arloesol 
ac Arbrofol Cymru, a adwaenir fel CBM, 
yn gyfleuster masnachol â ffocws uchel 
ar gyfer ymchwil, datblygu cynhyrchion a 
gweithgynhyrchu arbrofol. Mae’n darparu 
deunyddiau a datrysiadau cynhyrchu 
i broblemau ar draws holl sbectrwm y 
diwydiant gweithgynhyrchu gan sbarduno 
arloesi, creadigrwydd ac entrepreneuriaeth 
mewn cwmnïau sy’n ymwneud â datblygu 
cynhyrchion newydd a chynhyrchu 
niferoedd isel.

Fe’i sefydlwyd ar y cyd gan Brifysgol Cymru 
a PCYDDS, ac mae’n elfen graidd ym 
Mharth Arloesi datblygiad SA1 PCYDDS. 
Mae’n chwarae rhan bwysig yn cyfrannu 
at ddyheadau ehangach y datblygiad 
hwn a helpu i ddiffinio Abertawe fel ‘Dinas 
Arloesi’.

Mae gan staff CBM brofiad helaeth o 
weithio yn y rhyngwyneb rhwng diwydiant, 
ymchwil cymwysedig a gweithgareddau 
trosglwyddo gwybodaeth. Mae CBM yn 
arbenigo mewn ymchwil cymwysedig 
ar lefel ddoethurol ac mae wedi sefydlu 
carfan o ymchwilwyr PhD sy’n chwarae 
rhan allweddol yn datblygu proffil ymchwil 
y ganolfan a chyfoethogi ei galluoedd.

Mae CBM wedi sefydlu enw da am 
ddarparu datrysiadau ymarferol ac arloesol 
i ystod eang o gwmnïau rhyngwladol. I 
gael rhagor o wybodaeth ewch i: 
www.cbmcymru.co.uk

Canolfan Dylan Thomas
Ar draws y bont o ddatblygiad SA1 mae 
Canolfan Dylan Thomas, cartref popeth 
llenyddol a diwylliannol yn yr ardal leol. 
Mae buddsoddiad y Brifysgol yn yr 
adeilad wedi’i galluogi i’w drawsnewid yn 
lleoliad amlbwrpas ac amlddeiliadaeth 
sydd ar agor ar gyfer amrywiaeth o 
ddigwyddiadau ac achlysuron. Yn ogystal 
ag arddangosfa barhaol Dylan Thomas 
Dwlu ar y Geiriau, mae cyfleusterau’r 
Ganolfan hefyd yn cynnwys gofod deori 
ar gyfer busnesau sy’n dymuno sefydlu 
presenoldeb yn Abertawe. Mae Siop Goffi 
boblogaidd 1825 mewn safle delfrydol 
nesaf at yr arddangosfa ac mae’n 
gwerthu bwyd poeth ac oer, amrywiaeth 
o frechdanau ffres, ciabattas a chacennau 
cartref blasus.

Y Ganolfan hefyd yw cartref 
Cynadleddau a Digwyddiadau 1825. 
Gyda rhychwant cyflawn o wasanaethau 
rheoli digwyddiadau, mae lleoliad y 
Ganolfan yn ardal forol SA1 Abertawe, 
a’i statws Rhestredig Gradd 2, yn ei 
galluogi i sicrhau cynadleddau i westeion 
nodedig, Cyfarfodydd Llywodraethol a 
chynadleddau Meddygol. 

Y Ganolfan hefyd yw lleoliad nifer o 
wyliay diwylliannol y Ddinas, fel Gŵyl 
Jazz Ryngwladol Abertawe, yn ogystal 
â gweithdai cymunedol, seremonïau 
gwobrwyo a chiniawau gala. I gael rhagor 
o wybodaeth ewch i: www.1825.cymru

 CBM

	Siop	Goffi	1825	yng	Nghanolfan	Dylan	Thomas

	Ken	Skates	AC	yn	ymweld	â’r	safle	SA1

 SA1
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Cyn-fyfyrwyr yn rhan o dîm  
sydd wedi ennill Oscar
Ym	mis	Chwefror,	roedd	tri	o	Raddedigion	Prifysgol	Cymru’n	
rhan o dîm buddugol a enillodd Oscar yn 89fed Seremoni 
Wobrwyo’r Academi yn Los Angeles.

Dyfarnwyd Oscar i Daniel Williams, Ryan 
Morgan a Jens Hansen, ynghyd â’u 
cydweithwyr, am yr Effeithiau Gweledol 
Gorau am eu gwaith ar y ffilm The Jungle 
Book.

Graddiodd y tri mewn Ffilm a Chyfryngau 
Digidol o Brifysgol Cymru y Drindod 
Dewi Sant (PCYDDS) ac maent bellach 
yn gweithio i’r Moving Picture Company 
(MPC) – un o brif gyfleusterau ôl-
gynhyrchu’r byd sy’n creu effeithiau digidol 
uchel eu safon i’r diwydiannau teledu a 
ffilm.

Graddiodd Daniel yn 2014 o gwrs BSc 
(Anrh) Effeithiau Digidol y Brifysgol. Wrth 
sôn am y cwrs a sut y helpodd i sbarduno 
gyrfa gyffrous yn y diwydiant arbenigol, 
dywedodd:

“Cofrestres i yn y Drindod Dewi Sant cyn 
gynted ag y ces i wybod bod y cwrs ar gael. 
Ochr artistig VFX (Effeithiau Gweledol) 
yn hytrach na’r wedd dechnegol oedd 
fy niléit i ddechrau, ond ar ôl peth amser 
ar y cwrs a gweithio ar rai prosiectau 
gyda’m cyfoedion, sylweddoles i mai’r ochr 
dechnegol oedd fwyaf at fy nant i.”

Ar hyn o bryd mae Daniel yn gweithio fel 
aelod o’r tîm Cysgodi yn MPC yn Llundain. 
Fe’i cyflogwyd yn fuan ar ôl graddio i 
weithio fel Datblygwr ar The Jungle Book, 

ac ers hynny mae wedi symud ymlaen i 
weithio ar ffilmiau fel Passengers, Ghost 
in the Shell, Pirates of the Caribbean, a 
bellach, The Lion King.  

Graddiodd Jens yn 2015 o’r un cwrs ac 
mae bellach yn gweithio fel cyfarwyddwr 
technegol yn arbenigo mewn rendro yn 
MPC. Mae Jens yn gweithio’n agos gyda 
thîm enfawr o artistiaid effeithiau gweledol 
i helpu i wireddu bydoedd gweledol 
llawer o ffilmiau mawr diweddar fel Ghost 
in the Shell, Fantastic Beasts a X-Men 
Apocalypse. Wrth sôn am ei gyfnod yn y 
brifysgol dywedodd: 

“Rhoddodd fy amser yn y Brifysgol gyfle i 
mi ymchwilio i’m diddordebau a datblygu 
fy ngallu drwy’r gwaith cwrs amrywiol 
a chydweithio â’m cyfoedion. Rwy’n 
credu bod y profiad yn rhan annatod 
o’m datblygiad personol a phroffesiynol 
sy’n arwain at fy ngyrfa ym maes VFX. 
Erbyn hyn rwy’n gweithio’n Gyfarwyddwr 
Technegol Rendro i’r MPC lle mae fy rôl 
yn cynnwys datblygu dulliau mewnol a 
ddefnyddir gan dîm byd-eang ar y rhan 
fwyaf o’r ffilmiau mawr rydym yn gweithio 
arnyn nhw.”

Mae Ryan, a raddiodd o Gwrs Gradd 
Animeiddio Cyfrifiadurol 3D y Brifysgol, 
bellach yn artist effeithiau gweledol 
llwyddiannus. Ar ôl graddio o Goleg Celf 

a Dylunio Abertawe yn 2014, ymunodd 
â’r adran Modelu a Gwead yn MPC 
yn Llundain. Mae wedi gweithio fel 
Cyfarwyddwr Modelu a Gwead ar y ffilmiau 
mawr diweddar Passengers, Fantastic 4 a 
Fantastic Beasts. Mae hefyd wedi gweithio 
ar y cymeriad ‘Groot’ ar gyfer ffilm Marvel 
Guardians of the Galaxy, ac mae bellach 
yn gweithio ar ffilm Disney Lion King, yn 
ogystal ag Alien: Covenant a The Dark 
Tower.

Ym mis Ionawr eleni, cymerodd Ryan ran 
mewn digwyddiad diwydiant animeiddio 
arbennig a drefnwyd gan yr Ysgol Ffilm a 
Chyfryngau Digidol. Roedd y digwyddiad 
yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr gymryd rhan 
mewn gweithdai a sgwrsio gyda gweithwyr 
proffesiynol o’r diwydiant o bob cwr o’r 
byd.

Meddai’r Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf 
Abertawe yn Y Drindod Dewi Sant: 

“Mae’r darlithwyr a staff proffesiynol 
Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant 
wrth eu bodd gyda llwyddiant Ryan, Jens 
a Daniel. Un o rannau gorau’r swydd yw 
gweld ein graddedigion yn ffynnu yn eu 
dewis yrfaoedd. Mae’r Oscar maen nhw 
wedi ei ennill yn dyst i’w gwaith caled nhw 
ac yn glod i’r darlithwyr sydd eu cefnogi yn 
ystod eu hastudiaethau yma yn Abertawe.”

	Daniel	Williams,	Ryan	Morgan	a	Jens	Hansen
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Canghennau ac Adrannau 
Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr
Bangor - Agorodd ein rhaglen 2016/17 
ym mis Tachwedd gyda darlith gan Yr 
Athro Mari Lloyd-Williams.  Testun ei 
darlith oedd “Four Score Years and Ten 
- how can communities support older 
people living with multiple illness in older 
age”.  Cafwyd darlith ysbrydoledig am ei 
gwaith yn broffesiynol a hefyd yn ei chapel 
Waungoleuged, lle darperir gofal dydd 
cynhwysfawr ar gyfer rhai o bell ac agos. 
Ein hail ddarlithydd oedd y newyddiadurwr 
Tweli Griffiths.  Ym mis Chwefror, sgwrsiodd 
am ei hunangofiant Yn Ei Chanol Hi. Daeth 
cynulleidfa niferus i wrando ar yr awdur 
yn adrodd rhai o’r hanesion a ddisgrifir yn 
ei gyfrol. Ym mis Mawrth, trafod ei gyfrol, 
Poeri i Lygad yr Eliffant, wnaeth y trydydd 
darlithydd, Wil Aaron.  Yr oedd ganddo 
yntau ddigonedd o storïau difyr i’w 
hadrodd ar sail ei ymchwil manwl i hanes 
y Mormoniaid o Gymru a fentrodd i’r tir 
halen yng Ngorllewin Unol Daleithiau’r 
America. Bydd rhaglen ddarlithoedd y 
flwyddyn nesaf ar gael yn fuan. 

Clasuron - Un o’r prif ddigwyddiadau ar 
galendr blynyddol yr Adran Glasurol yw’r 
cyfarfod a gynhelir ar faes yr Eisteddfod 
Genedlaethol. Yn y Fenni, yn Eisteddfod 
Sir Fynwy a’r Cyffiniau 2016, cafwyd 
darlith gan yr Athro Ceri Davies, Abertawe, 
yn cofio cyfraniad nodedig y clasurydd Syr 
D. Emrys Evans (1891-1966). Tra phriodol, 
mewn cyfarfod a drefnwyd yn enw un 
o adrannau Cymdeithas Cynfyfyrwyr 
Prifysgol Cymru, oedd talu teyrnged 
- hanner can mlynedd ar ôl ei farw - i 
ysgolhaig a fu’n Athro, yn Brifathro ac yn 
Is-Ganghellor yn y Brifysgol, a hefyd yn 
Llywydd cyntaf yr Adran Glasurol. Eleni, yn 
Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, bydd 
yr Adran yn coffáu clasurydd arbennig 
arall o Gymro. Traddodir darlith Trwy 
Sbectol Cymro: Gyrfa Glasurol T. Hudson-
Williams gan Samuel Jones, ddydd Llun, 
7 Awst 2017, am 12.00 o’r gloch, ym 
Mhabell y Cymdeithasau 1.  

Ethnoleg ac Astudiaethau Gwerin 
- Ym mis Awst 2016, traddodwyd 
darlith flynyddol gyntaf yr Adran ym 
Mhabell y Cymdeithasau yn Eisteddfod 
Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau. 
Llywydd yr Adran, Dr Eurwyn Wiliam, oedd 
y siaradwr, a chyflwynodd bapur ar Ffatri 
Gelfi Brynmawr: Arbrawf Cymdeithasol 
y Crynwyr, 1928-1940. Yn hytrach na 
threfnu cyfarfod undydd ar wahân 

yn 2017, mae’r Adran Ethnoleg yn 
ymuno ag adrannau eraill y Gymdeithas 
Cynfyfyrwyr i gynnal cynhadledd yn y 
Llyfrgell Genedlaethol ar 14 Hydref, i 
ddathlu trichanmlwyddiant geni Williams 
Pantycelyn. Fel rhagflas i hyn oll, cynhelir 
sgwrs gan ein Cadeirydd, yr Athro E. Wyn 
James, ar 6 Medi, yn dwyn y teitl: Williams 
Pantycelyn trwy Lygad ei Lythyrau. 
Parhau y mae’r cynlluniau i gyhoeddi 
dau gasgliad o waith yr ethnolegydd 
adnabyddus a Chyn-Lywydd yr Adran, 
Trefor M. Owen, a fu farw yn 2015. Yr 
Athro E. Wyn James a’r Dr Emma Lile fydd 
yn golygu’r cyfrolau Cymraeg a Saesneg 
hyn, a fydd yn cynnwys adrannau ar 
astudiaethau cymunedol; gwaith a 
chymdeithas; arferion traddodiadol; ac 
agweddau cymdeithasol ar bensaernïaeth 
gynhenid.

Yr Almaen - Fel arfer, uchafbwynt y 
flwyddyn oedd ein Symposiwm blynyddol 
a gynhaliwyd eleni yn Hamburg. Teithiodd 
aelodau o bob rhan o’r Almaen i gymryd 
rhan mewn tri phwnc trafod difyr. 
Cyflwynwyd y cyntaf gan Olaf Schulze, 
Cyfarwyddwr Grŵp Rheoli Ynni Metro, 
a amlinellodd raglen ymwybyddiaeth 
ynni ei gwmni rhyngwladol a’r arbedion 
sylweddol y gellid eu cyflawni. Roedd y 
ddau bwnc arall yn ymwneud â Brexit. 
Siaradodd yr Athro Simon Jones am sut a 
pham y digwyddodd, a dilynodd Dr Jörg 
Klaus Baumgart gyda sgwrs yn ymwneud 
â’i ganlyniadau a’i gyfleoedd. Y diwrnod 
canlynol aeth aelodau ar daith i weld 
adeilad newydd yr Elphilharmonie, un 
o’r neuaddau cyngerdd mwyaf a gyda’r 
acwsteg fwyaf datblygedig yn y byd. 
Edrychwn ymlaen at ein Symposiwm 
nesaf ym mis Mehefin 2018 yn Hamburg 
a gwahoddwn holl raddedigion PC yn yr 
Almaen i ymuno â’n cymuned gref o gyn-
fyfyrwyr.

Lerpwl - Yn ystod y flwyddyn cafwyd 
dwy ddarlith yn denu cefnogaeth 
arbennig. Ym mis Ionawr rhoes Sandra 
Parr, Cyfarwyddwr Artistig Cerddorfa 
Philharmonic Frenhinol Lerpwl, ddarlun 
byw o fywyd tu ôl i’r llenni yn y ‘Phil’. 
Cafwyd cipolwg ar gymhlethdod dewis 
rhaglen amrywiol ar gyfer y flwyddyn i 
ddod, a’r gwaith dyrys o drefnu teithiau 
tramor i’r gerddorfa, rhai mor bell â Japan. 
Yn yr haf, ym mis Mehefin, croesawyd Dr 
Ruth Hussey, cyn Brif Swyddog Meddygol 

Cymru. Wedi amlinellu datblygiadau 
diweddar yn y maes a rhai o broblemau 
cyfoes y Gyfundrefn Iechyd pwysleisiodd 
bwysigrwydd ceisio rhwystro salwch trwy 
beidio ysmygu, ymarfer digon, bwyta yn 
iach a chadw pwysau yn gymedrol. 

Athroniaeth - Bu’r flwyddyn ddiwethaf 
yn gyfnod prysur, fel yr arfer, i’r adran 
athroniaeth, gyda’r gynhadledd flynyddol 
yn Aberystwyth ym mis Tachwedd, 
a thipyn o waith paratoi ar gyfer y 
gyfrol nesaf yn y gyfres Astudiaethau 
Athronyddol. Teitl y gynhadledd 
oedd ‘Ymaith, wag athronyddu! – Ar 
y berthynas rhwng Athroniaeth a’r 
Celfyddydau’, gyda chyfraniadau gan 
Dr Huw Rees ar gomedi, Dr Rhiannon M 
Williams ar y Capel a Pherfformio, a Dr 
Aled Llion Jones yn trafod llenyddiaeth 
ganol oesol. Mi fydd y gyfrol arfaethedig 
yn canolbwyntio ar athroniaeth JR 
Jones, cyn-bennaeth Adran Athroniaeth 
Abertawe, ac mae paratoadau hefyd ar 
waith ar gyfer lansio’r gyfrol honno yn 
yr Eisteddfod.  Mi fydd y gynhadledd 
nesaf ym mis Medi yn pwyso a mesur 
datblygiadau a’r newidiadau mawr yn 
y byd gwleidyddol dros y blynyddoedd 
diwethaf. Rydym yn falch iawn i gyhoeddi 
yn ogystal bod yr Athro Steve Edwards 
wedi cymryd yr awennau fel Llywydd yr 
Adran, gan gymryd lle Gwynn Matthews, 
sydd wedi cyflawni gwaith mor bwysig 
yn ystod ei gyfnod wrth y llyw.  Diolch o 
galon iddo ef am ei gyfraniad.

Sri Lanca - Mae gan gangen Sri Lanca 
Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru 
gysylltiadau agos â’r Athrofa Addysg 
Uwch Imperialaidd (IIHE). Mae dros 1000 
o fyfyrwyr wedi graddio o’r rhaglenni 
BSc mewn Rheolaeth Busnes ac MBA 
yn y ganolfan a ddyfernir gan Brifysgol 
Cymru, ac mae’n rhan o ganolbwynt 
gweithgaredd Cangen Sri Lanca. Rydym 
ni’n awyddus i recriwtio mwy o aelodau 
a defnyddio galluoedd rhwydweithio 
ein graddedigion, llawer ohonynt yn 
dal swyddi rheolaeth uchel yn Sri Lanca 
ac yn rhyngwladol. Gyda’r gangen 
yn esblygu, mae grŵp gweithgaredd 
wedi’i greu i helpu i ehangu’r aelodaeth 
a threfnu rhagor o ddigwyddiadau. I 
wybod mwy am y gangen cysylltwch â 
Ms Anne Pendigrast ar +94112598005, a 
chofrestrwch drwy’r ddolen hon: 
http://bit.ly/2u84Di3

Am	ragor	o	wybodaeth	am	y	Canghennau	a’r	Adrannau	gweithredol,	ewch	i	www.cymru.ac.uk/cynfyfyrwyr
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Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol 
Cymru
Ebost: alumni@cymru.ac.uk
Ffôn:      +44 (0) 29 2037 6999
Gwefan:           www.cymru.ac.uk 
Cyfeiriad:          Cofrestrfa’r Brifysgol
                 Rhodfa’r Brenin Edward VII 
                    Parc Cathays 
                    Caerdydd
 CF10 3NS
 

Diolch
Diolch i bawb a gyfrannodd at y rhifyn 
hwn

Gwerthfawrogir cefnogaeth barhaus Ede 
& Ravenscroft at y costau cyhoeddi.

Golygydd: Jocelyn Keedwell
Dylunio: Yogi Communications

www.facebook.com/universityofwales

www.twitter.com/uniwales

www.linkedin.com
(Chwiliwch am Brifysgol Cymru)

Peidiwch	ag	anghofio	
Cofrestrwch eich cyfeiriad ebost i sicrhau eich bod yn erbyn gohebiaeth yn y dyfodol gan Brifysgol Cymru. 

Ewch i www.cymru.ac.uk/cyn-fyfyrwyr

gwasg prifysgol �ymru
Gwasg Prifysgol Cymru  www.gwasgprifysgolcymru.org 
ffôn: 029 2049 6899  ebost: gwasg@gwasg.cymru.ac.uk

LLyfrau newydd a chyfredoL

Cyfaill Pwy o’r Hen wlad? 
GwasG Gyfnodol GymraeG 
america 1838–66  
rhiannon Heledd williams
Mawrth 2017 • 216 x 138mm
ISBN CM: 9781786830586 • £24.99

Her a Hawl CyfieitHu dramâu
saunders lewis, samuel Beckett 
a molière 
rhianedd Jewell
Gorffennaf 2017 • 216 x 138mm
ISBN CM: 9781786830944 • £24.99

Perfformio’r Genedl
ar drywydd Hywel teifi edwards  
Golygwyd gan anwen Jones
Ebrill 2017 • 216 x 138mm
ISBN CM: 9781786830340 • £24.99

evan James williams
ffiseGydd yr atom 
rowland wynne
Mehefin 2017 • 216 x 138mm
ISBN CM: 9781786830722 • £16.99

CristnoGaetH a GwyddoniaetH 
noel a. davies a t. Hefin Jones
Mai 2017 • 216 x 138mm
ISBN CM: 9781786831262 • £16.99

 @GwasgPrifysgolcymru • @GwasgPrifcymru •  @gwasgprifcymru

Alumni ads 2017-WELSHfinal.indd   1 11/07/2017   11:22


