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Lansiodd y Brifysgol y Gynghrair Strategol
gyntaf o’i math gyda'r Coleg Merthyr Tudful,
Coleg Caerdydd a’r Fro, Coleg y Cymoedd,
Coleg Pen-y-bont a Choleg Gwent.
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Cynhaliodd y Brifysgol Uwchgynhadledd
Ieuenctid NATO ar Gampws Dinas
Casnewydd i fyfyrwyr ledled y DU.

Y Brifysgol oedd y cyntaf yng Nghymru i
ennill gwobr Cynllun Cydnabod Cyflogwyr
Amddiffyn am gefnogi cyn bersonél y
lluoedd arfog.
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Lansiodd y seren rygbi, Sam Warburton,
gydweithrediad unigryw rhwng y Brifysgol a
Choleg Setanta yn Iwerddon, i gyflwyno
cyrsiau mewn cryfder a chyflyru.

Roedd y myfyrwyr Cyfrifeg, Lucy Whittington
a Farzana Ahmed, yn gyd-enillwyr Gwobr Syr
Julian Hodge yng nghynhadledd ACCA
Cymru.

Dewiswyd y myfyriwr graddedig Celf,
Danielle Sullivan, fel artist preswyl cyntaf
erioed Canolfan Mileniwm Cymru.

Enwyd y fyfyrwraig adeiladu, Hannah
Browne, yn Brentis y Flwyddyn Cymru yng
ngwobrau prentisiaeth blynyddol CITB.

Mae gwisgoedd efelychu gordewdra ac
oedran arbennig ymhlith yr offer newydd i’r
Brifysgol, diolch i £125,000 o gyllid gan GIG
Cymru.

Enillodd ffilmiau a wnaed gan fyfyrwyr y
Brifysgol y cwbl yng ngwobrau myfyrwyr
blynyddol RTS Cymru, gan ennill ym mhob
un o’r pum categori.

Myfyrdodau arweinydd
Yr Is-ganghellor, Julie Lydon, yn
myfyrio ar Rifyn Arweinyddiaeth
Impact PDC

Prif Ysbrydolwr
Llysgennad yr Unol Daleithiau,
Matthew Barzun, yn gofyn beth
sy’n diffinio Arlywydd da

Llythyr Lincoln Caerdydd
Chris Evans yn archwilio
cydymdeimlad consylaidd gan y
brenhinoedd glo

Arweinyddiaeth mewn cyfnodau
anodd
Julia Unwin o Sefydliad Joseph
Rowntree ar yr her arweinyddiaeth
i’n cymunedau 

Arwain Gwasanaethau Cyhoeddus
– rôl y bwrdd
Yr arbenigwraig rheolaeth
gyhoeddus, Catherine Farrell, yn
galw am welliannau i lywodraethu

Arwain tîm buddugol
Capten Cymru a’r Llewod, Sam
Warburton, yn archwilio
cyfrinachau arweinyddiaeth capten
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Darparwyd y delweddau ar dudalennau 11, 15, 17, 20, 22 a 25 gan Thinkstock.
Y newyddion diweddaraf:  www.decymru.ac.uk/newyddion  |  @UniSouthWales

Goresgyn rhwystrau yn yr ystafell
fwrdd
Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol,
Rosemary Butler, yn goresgyn y
rhwystrau rhag menywod yn yr
ystafell fwrdd

Ffocws Cymunedol | Cytgord
crefyddol: Arweinyddiaeth mewn
cymunedau ffydd
Aled Edwards a Saleem Kidwai yn
trafod cysylltiadau rhyng-grefyddol
mewn Cymru ddatganoledig

Arweinwyr, darllenwyr a
chyfryngau wedi’u sbarduno gan
gîcs
Y newyddiadurwr a’r academydd,
Robert Campbell, yn datgelu rhai
gwersi anhygoel o ddiwydiant y
cyfryngau

Ffocws ar ymchwil
Newyddion o gymuned
academaidd PDC, siapio ein
cymdeithas ag ymchwil o safon 
fyd-eang

Ffocws ar gyn-fyfyrwyr
Yr enillydd gwobr ap a chyn-
fyfyriwr, Evan Tamblyn, ar
entrepreneuriaeth ac addysg

Arweinwyr y dyfodol
Mae Impact PDC yn edrych ar
enillwyr y gwobrau Gwneud i
Fusnes Ddigwydd



Yn Impact, rydym yn cymryd gwybodaeth
gyfoethog cymuned ehangach y Brifysgol ac
yn ei chymhwyso i fater pwysig y mae ein
cymdeithas yn ei wynebu heddiw. “Ble mae’r
arweinwyr mawr heddiw?” yw cri sylwebwyr
ac ysgolorion. Yn y rhifyn hwn o cylchgrawn y
Brifysgol, rydym yn gobeithio darparu rhai
atebion.  

Mae Llysgennad yr Unol Daleithiau, Matthew
Barzun, sydd bellach yn ymwelydd rheolaidd
â PDC, yn gyfarwydd iawn ag
arweinyddiaeth. Ym mis Medi, wrth i
gysylltwyr newyddion ddiweddaru’r byd ar
uwchgynhadledd NATO o sgriniau
newyddion rhyngwladol a oedd yn dangos
“Casnewydd, De Cymru” yn ei llinell dyddiad,
cymerodd y Llysgennad ran mewn
trafodaeth â 100 o arweinwyr y dyfodol yn
uwchgynhadledd ieuenctid NATO yng
Nghampws Dinas Casnewydd. Trefnwyd yr
uwchgynhadledd ar y cyd â Chyngor yr
Iwerydd a BISA, sef Cymdeithas Astudiaethau
Rhyngwladol Prydain, ac ymgysylltodd y
myfyrwyr o ysgolion yng Nghymru ac yn
ehangach yn y DU â chenhedlaeth o
arweinwyr ifanc ac uwch gynrychiolwyr
llywodraeth y DU a llywodraeth yr Unol
Daleithiau. Wrth ysgrifennu’n arbennig i
Impact, mae Matthew yn rhoi mewnwelediad
treiddiol i rinweddau arweinyddiaeth sy’n
diffinio arlywydd mawr mewn byd ansicr.

Mae ein cymuned amrywiol o ddoethuriaid
anrhydeddus o’r Brifysgol yn cyfrannu o’u
safleoedd eu hunain o arweinyddiaeth yn eu
meysydd priodol. Mae Sam Warburton yn
rhoi ei fewnwelediad i arwain tîm Cymru i
lwyddiant mewn pencampwriaethau, a
Llewod Prydain i fuddugoliaethau mewn
cyfresi prawf, ac mae Llywydd y Cynulliad
Cenedlaethol, Rosemary Butler, yn gofyn
cwestiynau heriol am rôl menywod mewn

bywyd cyhoeddus.  Mae Julia Unwin, o
arweinyddiaeth Sefydliad Joseph Rowntree,
yn ein galw i weithredu i fynd i’r afael â’r
materion sy’n cael eu hwynebu gan ein
cymunedau mwyaf difreintiedig.

O gymuned academaidd y Brifysgol ei hun,
mae’r cyn newyddiadurwr, Rob Campbell,
sydd bellach yn ddarlithydd blaenllaw, yn
cynnig mewnwelediad i rôl golygydd a
pherchennog papur newydd mewn arwain -
neu adlewyrchu? -- barn gyhoeddus. Mae’r
arbenigwraig polisi cyhoeddus, Catherine
Farrell yn dadansoddi rôl y bwrdd mewn
cynnig llywodraethu cryf, ac mae’r hanesydd,
Chris Evans, yn edrych ar lythyr a ail-
ddarganfuwyd yn ddiweddar, i roi
mewnwelediad miniog a difrif i fyd cymhleth
arweinwyr busnes Caerdydd ar ddiwedd
Rhyfel Cartref America.

Wrth dynnu hyn oll at
ei gilydd, buom yn
myfyrio ar rôl y
brifysgol ei hun o ran
arweinyddiaeth.
Mae ein herthygl gymunedol yn
canolbwyntio ar arweinyddiaeth ryng-
grefyddol yn ne Cymru, ac yn cynnwys
cyfweliadau ag arweinydd Cytûn, Eglwysi
Ynghyd yng Nghymru, Aled Edward, ac
arweinydd Cyngor Mwslimaidd Cymru,
Saleem Kidwali, wrth i ni roi sylw i’r
genhedlaeth nesaf o arweinwyr busnes a
llwyddiant cyn-fyfyrwyr PDC yn ein herthygl
ar wobrau arloesol Gwneud i Fusnes
Ddigwydd y Brifysgol.

Wrth gwrs, rydym yn darparu arweinyddiaeth
meddwl, ac rydym yn cymhwyso ymholiad ac
ymchwil academaidd i’r problemau a’r
materion y mae’r byd yn eu hwynebu
heddiw, ac yn darparu ffyrdd newydd o
feddwl sy’n gwella’r penderfyniadau a wneir
gan arweinwyr busnes a phenderfynwyr
cyhoeddus. Ond rydym hefyd yn datblygu
arweinwyr, gan ddatgloi dawn ac
arweinyddiaeth naturiol myfyrwyr sy’n dod
yn raddedigion ac yn symud ymlaen i fod yn
rheolwyr, deddfwyr, clinigwyr, cyfarwyddwyr,
athrawon a ffurfwyr barn. P’un a ydych yn ei
alw’n entrepreneuriaeth, arweinyddiaeth neu
arloesedd, mae addysg brifysgol yn hogi
manwl gywirdeb dadansoddi, meddwl
hyblyg, a pharodrwydd i herio ac arloesi sy’n
nodi graddedig yn y llu chwyrlïog o
ddryswch, newid a phropaganda sy’n
nodweddu ein cymdeithasau a’n
marchnadoedd heddiw. Mae graddedigion
PDC yn arwain corfforaethau a chyrff
cyhoeddus, yn cyfarwyddo dramâu a chyfresi
teledu, yn llywio barn yn y cyfryngau a’r byd
academaidd, a hyd yn oed yn arwain tîm
creadigol Aardman sy’n cyflwyno Wallace a
Gromit. Mewn dros 120 o wledydd ledled y
byd, mae graddedigion o’n prifysgol yn
arwain corfforaethau, yn deddfu, yn gwthio
ffiniau gwybodaeth arbenigol ac yn achub
bywydau trwy eu gwaith. O ystyried heriau’r
byd sydd ohoni, daw rôl y brifysgol yn
fwyfwy hanfodol, oherwydd os oedd angen
arweinyddiaeth ar unrhyw adeg, nawr yw’r
adeg honno.

Yr Athro Julie Lydon OBE yw Is-ganghellor a
Phrif Weithredwr Prifysgol De Cymru, ac
mae’n aelod bwrdd ar gyfer y Sefydliad
Arweinyddiaeth Addysg Uwch.
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Myfyrdodau arweinydd
Yr Is-ganghellor, Julie Lydon, yn myfyrio ar Rifyn Arweinyddiaeth

Impact
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Efallai bod Shakespeare yn gywir bod rhai
yn cael eu geni’n fawrion, bod rhai’n cyflawni
mawredd a bod mawredd yn cael ei wthio ar
rai, ond mae grym pwysig y mae pob
arweinwyr ar hyd hanes wedi’i rannu: eu
gallu i wneud eraill yn wych. 

Nid yw’r arweinwyr
gwirioneddol wych – y
rhain y mae eu
hesiampl yn ein
hysbrydoli o hyd – yn
rhoi gorchmynion,
maent yn rhoi
anogaeth.

Yn hytrach na’n galw i weithredu, maent yn
apelio at ein hymdeimlad o ddyletswydd. Nid
ydynt yn gosod tasgau, maent yn gofyn.

Cymerwch ddyfyniad enwocaf yr Arlywydd
Kennedy:  “Ask not what your country can do
for you, ask what you can do for your
country.”  Ystyriwch y geiriad. Roedd yn rhoi
grym yn nwylo’r bobl; roedd yn ennyn eu
hysbryd o haelioni. Mae hynny oherwydd ei
fod yn deall grym cynnwys pobl eraill -- yn yr
un modd ag Abraham Lincoln, Gandhi,
Martin Luther King, Nelson Mandela a phobl
eraill ddi-rif.

Yn wir, mae hud syml, tawel yn y weithred o
ofyn am help -- ac yn y cytundeb i helpu sy’n
dilyn. Mae cwlwm yn cael ei greu sydd, trwy
ddiffiniad, yn cynnwys mesur o
argyhoeddiad a gobaith. Fel y cyfryw, gall fod
yn offeryn gwerthfawr i helpu i feithrin
ymddiriedaeth a chyd-barch. Mae pob un
ohonom yn gwybod pa mor rymus y mae’n ei
gwneud i ni deimlo pan ofynnir i ni help, a
sut mae helpu’n atgyfnerthu ein teimladau o
hunanwerth.

Rwyf wedi gweld effeithiolrwydd y dull hwn
dro ar ôl tro yn ystod fy mhrofiad mewn
busnes, ymgyrchoedd gwleidyddol, ac mewn
diplomyddiaeth nawr hefyd.

Dechreuais fy mywyd gwaith 21 mlynedd yn
ôl â CNET, sef cwmni a oedd yn darparu
adolygiadau ar-lein o dechnoleg. Bryd hynny,
ychydig iawn o bobl a oedd yn gwybod beth
oedd y rhyngrwyd – a dim ond ychydig
ohonynt a oedd wedi dychmygu ei botensial.
Nid mentrau dot.com eraill oedd ein
cydymgeiswyr, ond y cylchgronau moethus
cyfrifiaduron sefydledig.  Mae ganddynt
gannoedd o staff, ac roedd gennym ni lai nag
20.

I gystadlu, bu rhaid i ni feddwl am ffyrdd
gwahanol o wneud pethau.  Felly, yn hytrach
na chael technegwyr mewn cotiau gwynion i
gynnal profion ac asesiadau ar dechnoleg
newydd, cawsom bobl a oedd eisoes wedi
prynu’r offer a’r dyfeisiau i’w hadolygu i ni. Yn
yr hanfod, fe wnaethon ni ofyn am help.
Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, aeth
Wicipedia â’r dull hwn ymhellach.  Edrychwch
ba mor llwyddiannus y bu hynny.

Prif Ysbrydolwr
Mae’r Arlywyddion mawr yn arwain trwy holi a grymuso, 
yn ôl Llysgennad yr Unol Daleithiau, Matthew Barzun 
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Trwy’r dull hwn, rwy’n gofyn iddynt fy helpu i
ddeall agweddau’r genhedlaeth nesaf, a fydd
yn gwarchod y berthynas arbennig, tuag at fy
ngwlad a’r heriau y mae’r Unol Daleithiau a’r
DU yn eu hwynebu gyda’i gilydd yn y byd.

Nid yw’n ymwneud â phobl yn unig chwaith.
Gallwn, er enghraifft, ofyn i fusnesau helpu
ein hymdrechion diplomyddol hefyd. Mewn
marchnad fyd-eang fwyfwy cydgysylltiedig a
chyd-ddibynnol, mae corfforaethau’n
actorion allweddol mewn materion
rhyngwladol. Maent yn gweithredu bob
dydd ym mhob rhan o’r byd. I lawer o bobl, y
cysylltiad mwyaf uniongyrchol y cânt ag
America neu Brydain erioed yw trwy ein
cwmnïau. Dyna sut maent yn dysgu beth
rydym yn sefyll drosto, pwy ydym ni, a pha
ddyheadau rydym yn eu rhannu. Felly, mae
angen i ni annog busnesau yn gynyddol i fod
yn arweinwyr sy’n ein helpu i fynegi ein
gwerthoedd.

Fodd bynnag, er gwaethaf y canlyniadau
diriaethol a grymus hyn, yn rhy aml mae
gofyn am help yn cael ei ystyried yn wendid
neu’n ganlyniad methiant. Mewn
gwirionedd, y gwrthwyneb ydyw. Yn wir, un
o’r enghreifftiau gorau all yw’r berthynas
arbennig o hyd.

Tarddiad y bartneriaeth unigryw rhwng yr
Unol Daleithiau a’r DU oedd Winston
Churchill – ar ran y bobl Brydeinig – yn gofyn
am help pobl yn America trwy’r Arlywydd
Roosevelt.  Nid oes unrhyw un yn ystyried
bod Churchill yn unrhyw beth heblaw
arweinydd gwych, cryf a dewr yn ystod y
rhyfel. Roedd yn strategydd craff a oedd yn
cydnabod bod angen help ar Brydain i
drechu’r Almaen Natsïaidd. Roedd ei
weithred o ofyn am help yn golygu nad oedd
yn aberthu ei nod gor-redol, sef ennill y
rhyfel.  Nid oedd yn gyfaddefiad o wendid
chwaith (pwy yn y byd fyddai’n meddwl bod
Churchill yn wan?) Roedd yn weithred  o
gryfder neilltuol. Yn y pen draw, mae wedi
arwain at yr hyn y galwodd yr Arlywydd
Obama, “Y gynghrair fwyaf yn y byd erioed.”

Yr Anrhydeddus Matthew Barzun yw
Llysgennad yr Unol Daleithiau i’r DU ac
roedd yn brif siaradwr yn Uwchgynhadledd
Ieuenctid NATO PDC.  

@MatthewBarzun

Roedd ymgyrch arlywyddol Seneddwr
Obama, ar y pryd, yn wynebu her debyg. Y
confensiwn yng ngwleidyddiaeth yr Unol
Daleithiau bryd hynny oedd mai dim ond
pobl gyfoethog yn rhoi symiau mawr o arian
a oedd yn gallu gwneud gwahaniaeth i
ymgyrch, ac felly canlyniad etholiad.

Aeth tîm Obama ati i
newid y canfyddiad
hwn trwy annog pobl
yn weithredol i roi
unrhyw beth roeddent
yn gallu ei fforddio,
p’un a oedd hynny’n
amser neu’n arian –
neu’r ddau. 
Roedd yn hawdd iddynt wneud hynny.  Wrth
iddynt gyfrannu mwy, gofynnwyd am fwy
ganddynt.  Yn y pen draw, rhoddodd fwy o
bobl i ymgyrch Obama nag unrhyw ymgyrch
arall mewn hanes, gan gynnwys 2.5 miliwn o
unigolion a roddodd gyfraniad cyfartaled o
tua $60.

Mae grym gofyn am help yn gweithio mewn
diplomyddiaeth hefyd. Yn benodol, rwy’n ei
fabwysiadu ar ymweliadau â cholegau
chweched dosbarth ledled y DU. Hyd yn hyn,
rwyf wedi bod â thros 50 o grwpiau o
fyfyrwyr. Mae llawer ohonynt yn nesáu at yr
Etholiad Cyffredinol cyntaf y gallant
bleidleisio ynddo ac, i bob un ohonynt, y
rhyfeloedd yn Iraq ac Afghanistan fu’r
digwyddiadau rhyngwladol diffiniol yn eu
bywydau.

Mae pob sesiwn yn cynnwys arolwg cyflym
o’u barn ar yr Unol Daleithiau, y berthynas
arbennig, a materion polisi tramor cyfredol.
Caiff hyn ei ddilyn gan sgwrs am yr hyn sy’n
eu llesteirio neu’n eu poeni am America –
gynnau a gofal iechyd, fel arfer. Er mwyn
cydbwysedd, rydym yn trafod yr hyn sy’n eu
hysbrydoli hefyd – NASA a thechnoleg, yn
gyffredinol.



Mae’r Athro Chris Evans yn Athro Hanes ym
Mhrifysgol De Cymru, yn Gymrawd y
Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol, ac yn

awdur llyfrau gan
gynnwys Slave Wales:
The Welsh and Atlantic
Slavery 1660-1850. 

@cevans3
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Yn gynnar yn 2015, roedd bwrdd Clwb
Busnes Caerdydd yn chwilfrydig o dderbyn
copi o lythyr a anfonwyd gan eu
rhagflaenwyr, 150 o flynyddoedd yn ôl, at
Gonswl yr Unol Daleithiau.  Roedd y neges a
eiriwyd yn gain, a ddatgelwyd yn archifau
cyfoethog Llyfrgell Arlywyddol Abraham
Lincoln, yn mynegi cydymdeimlad
masnachwyr porthladd glo mawr Cymru am
golled arlywydd.

Roedd llofruddiaeth Abraham Lincoln ar 14
Ebrill 1865 yn ddigwyddiad byd-eang a
ysgogodd rhyfeddod a ffieidd-dod ledled y
byd.  Cafodd llywodraeth yr Unol Daleithiau
negeseuon o gydymdeimlad o Chile i Tunis,
ac o Liberia i Japan.  Cyfrannodd Cymru ei
phwt hefyd.  Anerchodd aelodau cymuned
fusnes Caerdydd Charles Burch, conswl lleol
yr Unol Daleithiau, i fynegi eu ‘cydymdeimlad,
dicter ac arswyd’ ynghylch marwolaeth
Lincoln. 

Nid oedd unrhyw amheuaeth bod y braw a’r
edifeirwch yn ddiffuant, ond rhaid bod gan
Mr Burch deimladau cymysg wrth iddo
ddarllen geiriau’r ‘masnachwyr, broceriaid ac
eraill yn y porthladd hwn’.  Roedd wedi
treulio’r pedair blynedd diwethaf yn monitro
gweithgarwch masnachol yng Nghaerdydd,
a oedd ar y trydydd safle bryd hynny fel allfa
ar gyfer masnach Prydeinig-Americanaidd y
tu ôl i Lundain a Lerpwl.  Wrth iddo fwrw
golwg dros y rhestr faith o lofnodyddion i’r
llythyr, fe welodd enwau allforwyr glo mwyaf
blaenllaw Caerdydd, a byddai wedi myfyrio
bod llawer ohonynt wedi bod yn
gwrthwynebu gweinyddiaeth Lincoln yn
Rhyfel Cartref gwaedlyd America yn dawel
tan yn ddiweddar. 

Roedd y Meistri Nixon, Taylor a Cory, sef un o
allforwyr glo mwyaf blaenllaw Caerdydd a
thanysgrifwyr i’r llythyr o gydymdeimlad,

wedi cymryd diddordeb annisgwyl yn y
Bahamas yn ystod blynyddoedd y rhyfel.
Anfonodd tŷ masnachol enwog arall, sef
George Insole & Son, nifer annormal o longau
glo i Havana.  Roedd Burch yn gwybod y
rheswm pam; roeddent yn cyflenwi rhedwyr
gwarchaeon Cynghreirwyr.  Roedd
marwolaeth yr Arlywydd yn cael ei difaru,
ond roedd y rhyfel yr oedd wedi’i frwydro
wedi creu cyfle busnes na allai unrhyw ddyn
masnachol a oedd yn delio mewn glo ei
anwybyddu.  

Fodd bynnag, roedd y teimlad yn ddiffuant:
mae’r berthynas gynnes rhwng Cymru a’r
Unol Daleithiau wedi parhau i dyfu ymhell ar
ôl i oruchafiaeth glo Caerdydd ddod i ben.

Llythyr Lincoln Caerdydd
Chris Evans yn archwilio cydymdeimlad consylaidd gan y 

brenhinoedd glo



Mae pobl yn ne Cymru yn gwybod yn iawn
fel y gall economi sy’n newid yn gyflym fod â
chostau mawr. Yn ymarferol, mae’r ‘dinistr
creadigol’ sy’n cael ei ffafrio gan
economegwyr yn aml wedi gadael
ymdeimlad o adawiad, ymraniad ac anobaith
ar ei ôl. Fe wnaeth diflaniad gwaith yn y
cymoedd greithio cenhedlaeth, curo
cymunedau a gwastraffu sgiliau.

Ond gall economi sy’n symud yn gyflym dod
â chyfleoedd anferthol hefyd. Yn ogystal â
gwella mannau dinesig, mae adfywio
Caerdydd wedi symbylu diwydiannau
creadigol a thechnolegol newydd, wedi denu
busnesau rhyngwladol, ac wedi caniatáu i
bobl leol ddatblygu hefyd.

Mewn cyfnodau anodd, mae’n bosibl rhoi
eich holl ymddiriedaeth a ffydd mewn cyfle, a
gobeithio - yn erbyn yr holl dystiolaeth sydd
ar gael, mae’n rhaid dweud -- y bydd twf
newydd o fudd i bawb, y bydd economi
ffyniannus yn newid popeth er y gwell, a bod
angen i’r bobl a’r lleoedd tlotach aros am
effaith gadarnhaol adferiad economaidd.
Mae’n wir fod economi gryfach yn gynhwysyn
hanfodol ar gyfer safonau byw gwell, ond
anaml y bu’n ddigon ar ei ben ei hun, ac mae
newidiadau strwythurol i’n heconomi yn
golygu nad yw’n sicr yn ddigon ar hyn o bryd.

Rydym yn dod allan o’r dirwasgiad hiraf y mae
unrhyw un ohonom wedi cael profiad ohono i
fyd sy’n wahanol ac, mewn sawl ffordd, yn
fwy heriol o lawer. Rydym yn dod allan i
farchnad lafur sydd wedi’u gwahanu’n fwy
cadarn nag erioed: swyddi ansicr â chyflog
isel ac ychydig iawn o ddilyniant ar un pen, a
swyddi da â chyflogau da ar y pen arall.  Bu
gwaith â chyflog isel erioed, ond erbyn hyn
mae wedi dod yn gyrchfan i lawer o’n cyd-
ddinasyddion. Wrth i ni fyfyrio ar y
rhagolygon o fwy o awtomatiaeth, mae
perygl go iawn y bydd y swyddi ansicr hynny

â chyflogau isel, sydd wedi tanategu llawer o’r
adferiad economaidd – y rhai mewn
lletygarwch, manwerthu a gofal – yn maglu
llawer o bobl mewn tlodi. 

Nid yw’r mantra mai
gwaith yw’r ateb i dlodi
yn hollol gredadwy i
aelwydydd sy’n cael
trafferth byw ar
gontractau rhan-amser
ansicr a chontractau
dros dro. 
Mae’r math hwnnw o farchnad lafur yn
darparu adferiad cyfyngedig ar lefel
aelwydydd a lefel genedlaethol, fel y mae’r
derbynebau treth siomedig dros y ddwy
flynedd diwethaf wedi profi.  Mae’r un peth yn
wir am farchnad dai sy’n cynnig opsiynau
mwyfwy ansicr sy’n aml yn ddrud. 

Mewn byd sydd wedi’i siapio gan farchnad
lafur sydd wedi’i pholareiddio’n beryglus a
marchnad dai gamweithredol, mae budd-
daliadau oed gwaith yn rhaff achub i lawer o
deuluoedd, a bydd torri’r gyllideb hon, heb
fynd i’r afael â’r angen sylfaenol amdani, yn
achosi caledi difrifol. Mae gwasanaethau
cyhoeddus hanfodol yn darparu sylfaen o
gymorth. Rydym yn gwybod gan eu
harweinwyr y byddai arafu cyflymder y
toriadau yn rhoi amser i ddiwygio
gwasanaethau cyhoeddus, a dyma’r cyfle
gorau sydd gennym i atal gostyngiadau
mewn gwariant rhag cael effaith anghymesur
ar bobl a lleoedd sydd mewn tlodi.
Gwaith sy’n helpu pobl i oresgyn tlodi. Tai sy’n

cynnig sicrwydd fforddiadwy. Rhwyd achub
gefnogol a gwasanaethau cyhoeddus da.
Dylai’r rhain fod yn feincnodau ar gyfer barnu
ein cryfder economaidd hirdymor.

Mae cyflawni’r amcanion hyn yn mynnu
arweinyddiaeth. Ond yn yr economi newydd,
ni fydd yr arweinyddiaeth hon i’w chael
ymhlith gwleidyddion cenedlaethol a phrif
weithredwyr y FTSE 100. Ceir grym
digyffwrdd yn ein cymunedau, gan gynnwys
y rhai sydd wedi’u gwanhau fwyaf gan y
trobwll economaidd. 

Ceir arweinyddiaeth mewn cwmnïau bach a
chanolig, sefydliadau’r sector cyhoeddus yn
ogystal ag eglwysi a grwpiau ffydd. Ceir
arweinyddiaeth ymhlith y gweithlu ac
ymhlith tenantiaid. Mae’r grymoedd hyn,
sydd wedi’u hangori’n ddwfn mewn
cymunedau ledled y wlad, mewn sefyllfa dda
i helpu i gyflawni adferiad lle caiff pawb gyfle
i wireddu ei botensial. Ond i fod yn effeithiol,
bydd angen iddynt gydweithredu; bod yn
fodlon rhannu’r risgiau yn ogystal â’r enillion,
a bod yn barod i gyfaddawdu. Mae’n haws
dweud na gwneud, ond wrth i’n disgwyliad
o’r hyn y gall llywodraethau canolog -- boed
yng Nghaerdydd neu Lundain -- ei wneud
ddod yn fwyfwy gostyngedig, mae gwactod y
mae angen ei lenwi.

Julia Unwin CBE (DUniv, 2014) yw Prif
Weithredwr Sefydliad Joseph Rowntree ac

mae’n Ddoethur
Anrhydeddus Prifysgol
De Cymru.

@juliaunwin

Arweinyddiaeth mewn
cyfnodau anodd

Rhaid i ni dapio a rhannu arweinyddiaeth yn ein cymunedau, meddai Prif
Weithredwr Sefydliad Joseph Rowntree, Julia Unwin
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Y model delfrydol
fyddai cael aelodau
bwrdd sydd â ‘buddiant’
ac sydd hefyd yn
amrywiol o ran eu
haelodaeth.  
Mae hyn yn golygu tynnu aelodau o ystod o
gefndiroedd sy’n adlewyrchu’r gymdeithas a’r
cyhoedd y maent yn eu gwasanaethu.  Felly,
wrth feddwl am aelodaeth y bwrdd, bydd
lleisiau o gefndiroedd cymdeithasol, ethnig,
crefyddol a rhywiau gwahanol yn bwysig.
Mae’r amrywiaeth hon yn symud byrddau’n
amlwg iawn oddi wrth y model traddodiadol,
lle nad oedd llawer o amrywiaeth.  Erbyn hyn,
mae’r rhan fwyaf o fyrddau’n meddwl yn fwy
difrifol am eu haelodaeth, ac mae gwella
amrywiaeth eu haelodaeth yn allweddol i’w
datblygiad.  Un enghraifft o fwrdd sydd wedi
rhoi amrywiaeth wrth wraidd ei waith yw
Chwaraeon Cymru, sydd bellach yn gytbwys o
ran rhyw â mwy o amrywiaeth yn ei
aelodaeth.

Wrth fod yr angen i sicrhau cyllidebau
cytbwys a gostyngiadau mewn cyllid yn
amlwg iawn yn ein meddyliau, mae angen
arweinyddiaeth dda ar sefydliadau ym mhob
sector o’r economi.  Rhaid i ymroddiad,
cymorth a her bwrdd effeithiol ac amrywiaeth
fod er budd i bawb.  

Mae’r Athro Catherine Farrell yn Athro
Rheolaeth Gyhoeddus ym Mhrifysgol De
Cymru ac yn gyd-gyfarwyddwr Canolfan
Uwch Astudiaethau Polisi Cyhoeddus PDC.

Roedd yn gadeirydd
Grŵp Gorchwyl a
Gorffen Llywodraethu
Arbenigol Ysgolion
Llywodraeth Cymru.

@CatherineFarre

Arwain Gwasanaethau
Cyhoeddus – rôl y bwrdd

Wrth i sgandalau fwrw amheuaeth ar rôl y bwrdd, mae Catherine Farrell
yn archwilio sut y gellir gwella llywodraethu

Mae’r bwrdd arweinyddiaeth wrth wraidd y
mwyafrif helaeth o sefydliadau yn y sectorau
cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector. P’un a
yw’r bwrdd hwn yn cael ei alw’n fwrdd
llywodraethol (addysg), awdurdod
(gwasanaethau tân ac achub), bwrdd
corfforaethol (busnes), pwyllgor rheoli (rhai
cyrff y trydydd sector) neu’r bwrdd, mae ei rôl
yn y sefydliad yn ganolog. Mae’r bwrdd yn
gyfrifol am y prif benderfyniadau strategol am
weledigaeth y sefydliad a’r gweithgareddau y
mae’n cymryd rhan ynddynt.

Y bwrdd sydd â’r cyfrifoldeb cadarn dros y
mwyafrif helaeth o fethiannau cyfundrefnol.
Bu methiannau ym Mwrdd Iechyd Betsi
Cadwaladr, Royal Bank of Scotland ac mewn
elusennau, gan gynnwys Awema, ac yn y rhan
fwyaf o achosion, mae hyn oherwydd bod
byrddau wedi methu herio a chraffu’n ddigon
da, neu wedi bod yn anymwybodol o
wybodaeth reoli allweddol newydd na
chafodd ei rhannu â nhw. Mae angen i
aelodau’r bwrdd adolygu gwybodaeth yn
ymwneud â gweithgareddau’r sefydliad a
gofyn cwestiynau perthnasol am hyn i’r rhai
sy’n gweithio ynddo. Mae hyn yn cynnwys
sicrhau bod y sefydliad yn gwneud yr hyn y
dylai fod yn ei wneud, yn gwario ei
adnoddau’n briodol ac yn perfformio’n unol â’i
flaenoriaethau. Fel y bwrdd arweinyddiaeth,
rhaid iddo sicrhau ei fod yn gosod y
weledigaeth ar gyfer y sefydliad, yn caniatáu
i’r rhai sy’n gweithio ynddo ei rhoi ar waith, ac
yn adolygu ble mae’r sefydliad mewn
perthynas â’r weledigaeth yn rheolaidd. Felly,
mae’r bwrdd yn bwysig o ran arweinyddiaeth
gyfundrefnol a’r ymdrech barhaus i gyflwyno
gwasanaethau gwell.

Yna, mae hyn yn mynd â ni at aelodaeth y
bwrdd. Mae aelodaeth y bwrdd yn amrywio o
fodel ‘rhanddeiliaid’ i fodel ar sail ‘sgiliau’.  Yn y
model rhanddeiliaid, mae byrddau’n cynnwys
buddiannau rhanddeiliaid gan gynnwys, yn
achos corff llywodraethol ysgol a rhai
cymdeithasau tai, y rhieni/tenantiaid, aelodau
etholedig yr awdurdod lleol, cyflogwyr ac
unigolion cyfetholedig eraill a nodir gan
aelodau’r bwrdd. Mewn cyferbyniad, mae gan
aelodaeth ar sail sgiliau fwy o ffocws ar nodi  a
chael aelodau bwrdd sydd â sgil benodol sy’n
cael ei hystyried yn bwysig ar gyfer y bwrdd.  

Mae rhai byrddau’n cynnwys cyfuniad o’r
dulliau rhanddeiliaid ac ar sail sgiliau, er
enghraifft byrddau iechyd. Nid yw dulliau

rhanddeiliaid neu sgiliau’n sicrhau
arweinyddiaeth dda, oherwydd bod gan y
ddau ohonynt y potensial i ddarparu
llywodraethu da.  Mae’r hyn y gall y dull ar sail
sgiliau fod yn brin ohono o ran buddiant, gall y
dull rhanddeiliaid fod yn brin ohono o ran
sgiliau. 

O’r ymchwil rwyf wedi’i gwneud ag ysgolion a
llywodraethwyr, nid yw’r allwedd i
lywodraethu da i’w chael yng nghefndir yr
aelodau felly, ond yn eu gweithgareddau ar y
bwrdd.  Yn ddelfrydol, bydd gan holl aelodau’r
bwrdd ‘fuddiant’ yn y sefydliad y maent yn
rhan ohono, a byddant yn weithredol yn eu
rolau herio a chraffu.  Gall y buddiant hwn fod
fel defnyddiwr uniongyrchol, ond gall fod yn
anuniongyrchol fel cyflogwr lleol neu unigolyn
sy’n gwirfoddoli yn ei ardal i gael cymuned
gryfach, well.  

Aelodau bwrdd da yw’r
rhai sy’n gofyn
cwestiynau effeithiol, yn
mynd ar drywydd
manylion perthnasol, yn
ceisio sicrwydd, a bydd
y rhain yn allweddol i
ddarparu’r
gwasanaethau gorau
Mae gwybod mai tasg swyddogion
gweithredol ac uwch reolwyr yw cyflawni’r
weledigaeth o ddydd i ddydd yn sicrhau bod
aelodau’r bwrdd yn canolbwyntio ar
arweinyddiaeth.  Mae arolygwyr sy’n ymweld
â’n hysgolion, ysbytai a chyrff elusennol yn
canolbwyntio’n gynyddol ar rôl ac
ymgysylltiad y bwrdd yn eu harfarniadau.

Yna, mae angen i aelodau’r bwrdd fod â’r
‘buddiant’ yn y sefydliadau y maent yn rhan
ohonynt, ac mae amrywiaeth y bwrdd yn fater
perthnasol yma.  Y model delfrydol fyddai cael
aelodau bwrdd sydd â ‘buddiant’ ac sydd hefyd
yn amrywiol o ran eu haelodaeth.  
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Arwain tîm buddugol
Capten Cymru a’r Llewod, Sam Warburton, yn archwilio cyfrinachau

arweinyddiaeth capten

“Mae’n rhywbeth sy’n datblygu dros amser.
Erbyn hyn, mae’r cyfarfodydd hynny y
gwnaethom ddechrau eu cael dair blynedd
yn ôl yn llawer mwy cynhyrchiol, oherwydd
mae pawb yn llawer mwy cyfforddus a
hyderus â’u rôl yn y sgwad, ac mae llawer
mwy o brofiad i fanteisio arno.”

Erbyn hyn, o fod yn arweinydd amharod, 
mae Sam wedi tyfu yn y rolau sydd ganddo,
ac anaml iawn y mae’n amau ei
benderfyniadau neu ei farn.

“Roeddwn i ond wir yn amau fy hun fel
arweinydd pan dderbyniais y rôl bedair
blynedd yn ôl. Erbyn hyn, dw i’n gyfforddus
iawn â’r cyfrifoldeb. Bryd hynny, roeddwn i’n
gorddadansoddi pethau weithiau, ac
roeddwn i bob amser yn meddwl beth oedd
barn pobl eraill amdanaf tra roeddwn i’n
ymgymryd â’r rôl hon. Erbyn hyn, dw i ddim
wir yn meddwl amdano mwyach.” O ran
cyngor i arweinwyr y dyfodol, gall Impact
ddatgelu agwedd allweddol ym meddwl
arweinydd:

“Ni allwch chi anghofio bod gennych chi rôl
arweinyddiaeth, ac mae’n swnio’n rhyfedd
pan rydych chi’n rhan o dîm, ond y cyngor
cyntaf dw i’n ei roi i rywun bob tro yw parhau
i fod yn hunanol. Rhaid i chi ganolbwyntio
arnoch chi’ch hun o hyd i wneud yn siŵr eich
bod yn paratoi ac yn perfformio’n iawn.
Dyna’r peth pwysicaf i mi, mae’n debyg. Mae
rhai pobl yn gallu dweud y pethau iawn, ond
rhaid iddyn nhw allu ategu hynny.”

Sam Warburton, Cymrawd er Anrhydedd o’r
Brifysgol, yw capten y rygbi rhanbarth
Gleision Caerdydd, Llewod Prydain ac
Iwerddon ac ochr Undeb Rygbi
Rhyngwladol Cymru.

@Samwarburton_

Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad ac a oedd â
50 neu fwy o gapiau. Ond, fe sylweddolais fod
rhaid i chi fanteisio ar bobl fel nhw.

“Nawr, er enghraifft, mae pobl fel Leigh
Halfpenny, Alun Wyn Jones a Jamie Roberts
yn y tîm, a byddwn yn cyfarfod â’r
hyfforddwyr yn rheolaidd i siarad am bethau,
ac mae gan bob un o’r chwaraewyr hynny
fewnbwn ar y cae i bethau fel penderfyniadau
am giciau rhydd neu giciau cosb yn ystod y
gêm.”

Y cnewyllyn hwn a chwaraeodd rôl allweddol
pan enillodd Cymru y Gamp Lawn unwaith
eto ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad yn
2012, sef eu trydydd mewn wyth blynedd, a
chadw’r teitl y flwyddyn ganlynol, y tro cyntaf
i’r tîm wneud hynny er 1979.  Roedd yr un
craidd o Gymru, dan arweiniad Warren
Gatland, yn flaenaf yn sgwad Llewod Prydain
ac Iwerddon ar gyfer y daith i Awstralia.
Chwaraeodd Warburton ran allweddol yn y
fuddugoliaeth dros yr Awstraliaid yn y prawf
cyntaf, ond fe aeth oddi ar y cae wedi’i anafu.
Ar ôl colli’r ail brawf, un o arweinwyr
allweddol Cymru, Alun Wyn Jones, a oedd yn
gapten ar y Llewod ar gyfer buddugoliaeth
hanesyddol 2-1.

“Rhoddwyd y grŵp hwn at ei gilydd tua thair
blynedd yn ôl gyda’r bwriad o ddatblygu
arweinyddiaeth yn y sgwad. Ar y pryd, roedd
gennym ni lawer o chwaraewyr dawnus a
chwaraewyr ymroddedig yn y sgwad, ond
mae arweinyddiaeth yn nodwedd a oedd ar
goll.

Ond dw i’n credu ei fod
yn anodd dewis
rhywun i fod yn
arweinydd, neu
ddweud ‘gadewch i ni
gael mwy o
arweinyddiaeth’.  

Arweinodd Sam Warburton y Llewod
Prydain ac Iwerddon ar eu daith lwyddiannus
i Awstralia yn 2013. Siaradodd Impact iddo
am ei modelau rol, sut mae’n arwain a gyngor
gall ei basio.

“A dweud y gwir, ni wnaeth unrhyw un fy
ysbrydoli fel arweinydd pan roeddwn i’n tyfu i
fyny, oherwydd nid oedd gennyf unrhyw
ddyheadau i fod yn gapten. Roeddwn i’n
eithaf ifanc pan roddwyd y cyfrifoldeb i mi, ac
nid oedd yn rhywbeth roeddwn ei eisiau i
ddechrau, nac yn rhywbeth roeddwn i’n ei
ddisgwyl, felly doeddwn i heb edrych ar
unrhyw un i fodelu fy hun arno.

A dweud y gwir, ni
wnaeth unrhyw un fy
ysbrydoli fel
arweinydd... hoffwn i
fod yn fi fy hun bob
amser.
“Ond hyd yn oed nawr, hoffwn i fod yn fi fy
hun bob amser. Dw i byth wedi edrych ar
bobl eraill a meddwl ‘Mi wna’i gymryd hynny
gan yr unigolyn hwnnw, a rhannau penodol
o’r unigolyn hwn’. Y cyngor gorau a gefais
oedd i fod yn chi eich hun a bod yn naturiol;
fel arall, efallai y byddwch yn ymddangos yn
ffals.” 

Chwaraeodd Sam ei gêm gyntaf i Gymru yn
2009 pan oedd yn 20 oed, ac roedd yn gapten
ar y tîm am y tro cyntaf yn erbyn y Barbariaid
yn 2011 pan roedd yn 22 blwydd a 242
diwrnod oed. Ef oedd capten ieuengaf ond
un Cymru y tu ôl i’r dyn mawr, Gareth
Edwards. 

“Fy mhryder cyntaf oedd sut ydw i’n mynd i
allu gweithio gyda’r bois ‘ma? Ar y pryd, roedd
gennyf tuag 13 neu 14 o gapiau, ac roedd
chwaraewyr yn yr ystafell newid a oedd wedi
ennill gwobrau’r Gamp Lawn ym
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Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Cawcws
Menywod mewn Democratiaeth trawsbleidiol
y Cynulliad Cenedlaethol, a sefydlais fel rhan
o’m hymgyrch #POWiPL -- Menywod mewn
Bywyd Cyhoeddus, gyfres o argymhellion yr
ydym yn credu y byddant yn helpu i fynd i’r
afael â thangynrychiolaeth ddifrifol menywod
mewn bywyd cyhoeddus, ac yn yr ystafell
fwrdd, yng Nghymru.

Cafodd cyhoeddi adroddiad y Cawcws sylw
eang yn y cyfryngau, yn enwedig yr
argymhelliad sy’n annog Llywodraeth Cymru i
atal cyllid grant gan gwmnïau nad oes
ganddynt fenywod ar eu byrddau.

Er i’m hymgyrch #POWiPL gael sylw yn y
cyfryngau ers i mi ei dechrau yn 2012, mae’n
ddiddorol nodi cyn gynted â’n bod yn
dechrau sôn am arian, ac yn benodol y
ddeddfwriaeth yn ymwneud â busnes, mae
diddordeb yn tanio.

Bu peth beirniadaeth o’r tu mewn i’r
gymuned fusnes, ond os ydym o ddifrif
ynghylch mynd i’r afael â’r sefyllfa hurt lle mae
menywod, sy’n cyfrif am fwy na hanner y
boblogaeth, ar goll o fywyd cyhoeddus a’r
broses benderfynu, yna mae angen i ni
ymchwilio i atebion radicalaidd.

Nid yw menywod yn grŵp lleiafrifol, ac fel y
dywedodd yr ymgyrchydd hawliau dynol,
Shami Chakrabarti, yn ei darlith #POWiPL yn y
Pierhead, “mae’n bosibl mai anghyfiawnder
rhywiol yw’r anghyfiawnder mwyaf yn y byd”.

Felly, gellir dadlau na ddylem orfod aros am
awgrymiadau polisi a all effeithio ar fusnesau
nes i’r mater hwn ddod yn brif newyddion –
mae’r ffigurau hyn yn syml annerbyniol:

•  Dim ond 2% o brif weithredwyr y 100 
cwmni Mwyaf yng Nghymru sy’n fenywod;

•  Dim ond 9% o arweinwyr cynghorau sy’n 
fenywod;

•  Dim ond 27% o gynghorwyr sy’n fenywod;
•  Dim ond 18% o brif weithredwyr 

llywodraeth leol sy’n fenywod; 
•  Dim ond 17% o ASau Cymru sy’n fenywod;
•  Dim ond 37% o brif weithredwyr cyrff a 

noddir gan Lywodraeth Cymru sy’n 
fenywod.  

(Ffynhonnell – Comisiwn Cydraddoldeb a
Hawliau Dynol, Pwy sy’n rhedeg Cymru? 2014)

Rwy’n siŵr y byddwch yn cytuno bod y
ffigurau hyn yn ddifrifol, a bod y diffyg
taerineb ymhlith gwneuthurwyr polisi

allweddol i sbarduno newid yn y maes hwn
yn annerbyniol. Dyna pam, ar Ddiwrnod
Rhyngwladol y Menywod 2012, lansiais fy
ymgyrch #POWiPL – Menywod mewn Bywyd
Cyhoeddus.

Rwyf wedi teithio i bob
cornel o Gymru yn
ceisio barn menywod
am yr hyn y gellir ei
wneud i oresgyn y
rhwystrau y maent yn
eu hwynebu rhag dod
yn llywodraethwyr
ysgol, ynadon,
cynghorwyr lleol neu
rhag dal swyddi
cyhoeddus eraill.
Mae cyfres o ddarlithoedd â menywod
blaenllaw wedi cyd-fynd â’r gwaith hwn, fel yr
ymgyrchydd hawliau dynol, Shami
Chakrabati, y gwyddonydd y Fonesig Susan
Greenfield, y cynddarlledydd a sylwebydd,
Janet Street Porter, ac yn fwyaf diweddar,
Meera Vikayann, sef y newyddiadurwraig o
India sydd wedi arwain ymgyrchoedd digidol
i roi diwedd ar drais rhywiol yn erbyn
menywod. Y nod oedd darparu delfryd
ymddwyn gref, gan brofi y gall menywod
wneud cystal â dynion yn y sffêr cyhoeddus, a
bod rhaid iddynt wneud hynny.

Ym mis Tachwedd 2012, cynhaliais
gynhadledd genedlaethol yn y Cynulliad, a
fynychwyd gan fenywod o bob rhan o Gymru,
ac a anerchwyd gan y wraig fusnes a’r
ymgyrchydd cydraddoldeb, Zarin Hainsworth.

Yn y gynhadledd honno, gorchmynnwyd i mi,
fel Llywydd corff deddfu Cymru, weithredu i
fynd i’r afael â’r rhwystrau hyn.

Mae hynny wedi cynnwys sefydlu porth gwe
#POWiPL sydd i’w weld yn y cyfeiriad
canlynol:
http://www.womenmakingadifference.org.uk
/wipl neu drwy Twitter @MenywodCymru. 

Mae’r porth yn darparu adnodd un-stop ar-
lein sy’n rhoi cyngor ar bob agwedd ar swyddi
cyhoeddus, gan gynnwys y swyddi a’r
cyfleoedd hyfforddiant sydd ar gael ar hyn o
bryd.

Eleni, lansiais gynllun datblygu #POWiPL, a
oedd yn paru mentoriaid â menteion er
mwyn ceisio annog mwy o fenywod i fywyd
cyhoeddus yng Nghymru. Hefyd, ysgrifennais
at arweinwyr y pedair plaid wleidyddol yn y
Cynulliad yn eu hannog i wneud mwy i
gynyddu nifer y menywod sy’n ymgeisio
mewn etholiadau ar bob lefel – ymatebodd y
pedwar arweinydd yn gadarnhaol, ac rydym
yn gobeithio y byddwn yn gweld mwy o
fenywod yn ymgeisio yn etholiadau’r
Cynulliad yn 2016.

Ym mis Ionawr y llynedd, sefydlais y Cawcws
Menywod mewn Democratiaeth
trawsbleidiol, ac rydym wedi derbyn llawer o
dystiolaeth, wedi gwrando ar lawer o farnau
ac wedi ymweld â Gwlad yr Iâ, sydd â hanes
arloesol o fynd i’r afael o faterion yn
ymwneud â chydraddoldeb rhywiol. A dweud
y gwir, yng Ngwlad yr Iâ, maent wedi rhoi
polisi ar waith lle mae grantiau’r llywodraeth
yn cael eu gwrthod i gwmnïau os nad oes
ganddynt fenywod ar eu byrddau.  A yw eu
heconomi wedi dirywio’n derfynol o
ganlyniad? Yn amlwg, yr ateb i’r cwestiwn
hwnnw yw na.  Bu peth trafodaeth ynghylch
cyfreithlondeb cynnig y Cawcws i wneud yr
un fath yng Nghymru, ond os ydym o ddifrif
ynghylch mynd i’r afael ag anghydraddoldeb
rhywiol, yna mae angen i ni chwilio am
atebion radicalaidd. 

Nod adroddiad y Cawcws oedd cychwyn
trafodaeth.  Nid ydym yn honni bod gennym
yr holl atebion, ond mae un peth yn amlwg –
ni allwn barhau â sefyllfa lle nad yw llais mwy
na hanner y boblogaeth yn cael ei glywed.

Y Fonesig Rosemary Butler AC (DUniv, 2013)
yw Llywydd Cynulliad Cymru.  Nod ei
hymgyrch ‘Menywod mewn Bywyd
Cyhoeddus’ yw gwthio mater cydraddoldeb
rhywiol yn gadarn i frig yr agenda
wleidyddol yng Nghymru, a mynd i’r afael
â’r diffyg menywod mewn bywyd
cyhoeddus ac yn yr ystafell fwrdd.  

@RosemaryButler #SeneddPO
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Goresgyn y rhwystrau yn
yr ystafell fwrdd

Mae Llywydd Cynulliad Cymru, Rosemary Butler, yn dadlau o blaid
cynnydd yn nifer y menywod mewn bywyd cyhoeddus
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Fwslimaidd oherwydd mae’n hollol
gyferbyniol i egwyddorion Islamaidd
sylfaenol hawliau dynol, trugaredd a
chyfiawnder. Efallai eu bod yn defnyddio’r
gair ‘Islamic’ yn eu henw, ond nid ydynt yn
fwy na brawychwyr, troseddwyr - nid oes
unrhyw beth Islamaidd mewn
gweithredoedd hil-laddiad.

Mae’r ffordd y mae grwpiau fel hyn wedi’u
portreadu wedi achosi llawer o ddryswch a
chamddealltwriaeth o ran pam y mae pobl
yn mynd i Syria. Cyn i IS ddod i’r amlwg,
roedd pobl yn mynd yno i gynorthwyo
brodorion Syria a oedd yn cael eu gormesu
gan gyfundrefn Assad, i roi cymorth
dyngarol. Ond mae’n ymddangos bod nifer
fach o bobl wedi mynd yno ac wedi cael eu
denu gan grwpiau brawychwyr, ac yn aros
yno oherwydd bod arnynt ofn am eu
bywydau. Yn anffodus, mae rhai pobl ifanc yn
mynd yno am yr hyn y maent yn credu fydd
yn antur, oherwydd maent yn dueddol o fod
yn argraffadwy iawn ac yn hawdd eu
dylanwadu.

ALED: Mewn lleoliad fel Syria a Libya, rydych
chi’n gweld gwladwriaethau’n chwalu ac
anhrefn. Efallai bod IS wedi llenwi’r bwlch lle
maent yn credu y gallant osod eu
hawdurdod. Y broblem i ni yng Nghymru yw,
oherwydd eu bod mor soffistigedig yn yr hyn
y maent yn ei wneud, gallant feithrin
perthynas â phobl ifanc, yn enwedig trwy’r
rhyngrwyd, i’r graddau bod eu dioddefwyr yn
aml yn colli doethineb eu tadau a’u
cymunedau, ac yn dechrau ar daith farwol
iawn.

Creu cytgord trwy
ddeialog datganoli

Aled Edwards a Saleem Kidwai yn trafod pwysigrwydd arweinyddiaeth
mewn cymunedau ffydd

Un o’r datblygiadau lleiaf hysbys o
ddatganoli yng Nghymru yw’r ddeialog
newydd rhwng cymunedau ffydd yng
Nghymru. Yn y ffocws cymunedol hwn, mae
Impact yn archwilio’r prif faterion ag Aled
Edwards o’r eglwysi, a’r arweinydd
Mwslimaidd, Saleem Kidwai.

IMPACT: Pa rôl y mae arweinyddiaeth yn ei
chwarae mewn bywyd cymunedol?

ALED: Mae Saleem a minnau’n ddigon ffodus
i ystyried ein gilydd yn ffrindiau, yn ogystal â
chyd-arweinwyr. Un o’r pethau mae’r ddau
ohonom wedi ceisio ei fytholi yw’r
ymdeimlad bod y cymunedau rydym yn eu
gwasanaethu yn dod yn ffrindiau hefyd. Dros
y blynyddoedd, rydym wedi dysgu llawer am
gymaint sy’n gyffredin rhyngom, a bod
cyffredinrwydd yn gatalydd sy’n tanseilio
pobl a hoffai segmentu’r gymdeithas a’i
hymrannu.

SALEEM: Yn fy marn i, nid meddu ar rym,
rheolaeth neu awdurdod dros bobl yw bod
yn arweinydd, ond gwasanaethu’r gymuned.
Trwy gysylltu â’ch cymuned, rydych yn gallu
sylweddoli beth yw eu materion a’u
problemau, a gallant ymddiried ynoch chi.
Po fwyaf rydym yn rhyngweithio â’n gilydd, y
mwyaf rydym yn deall ein gilydd ac yn
dechrau derbyn ein gwahaniaethau.

Nid ydym yn ceisio trosi ein gilydd i’n ffydd
ein hunain; rydym yn dysgu am ein gilydd, yn
darganfod y pethau sy’n debyg rhyngom ac
yn rhoi ein hegni tuag at nodau cyffredin.

IMPACT: Saleem, a yw esgyniad
ymddangosiadol grwpiau brawychwyr fel
Islamic State wedi peri pryder i’r gymuned
Fwslimaidd yng Nghymru?

SALEEM: Nid yw brawychiaeth byth yn rhan
o gred. Ni allwch ei chysylltu â’r ffydd

FFOCWS CYMUNEDOL
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IMPACT: A ydych chi’n gweld dyfodol lle gall
pobl o lawer o grefyddau, diwylliannau a
chredoau gyd-fyw mewn cytgord?

SALEEM: Bydd heriau bob amser ac mae
gwahanu pobl yn hytrach na’u huno yn fêl ar
fysedd rhai pobl, ond os gallwn gydweithio’n
ddewr â’n cymunedau, gallwn oresgyn
rhwystrau. Yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf,
rwyf wedi gweld fel mae agweddau pobl
wedi newid yn y gymuned Fwslimaidd a’r tu
allan iddi, a faint o gamddealltwriaethau
sydd wedi newid. Ni ddylem fyth bod yn
hunanfodlon, oherwydd bydd yr heriau yno
bob amser, ond y peth pwysicaf yw ein bod
yn delio â’r heriau hynny trwy addysgu ein
hunain a chymunedau eraill.

ALED: Pa bryd bynnag y bydd gennych chi
amrywiaeth yn y gymdeithas, mae’n anochel
y bydd gennych bolareddau sy’n ddi-ildio ac,
a dweud y gwir, na fyddant am newid eu
hunain fel ceidwaid etifeddiaeth Cymru neu
etifeddiaeth Prydain o ffydd. Ond yng
Nghymru, rydym yn dysgu naratif cadarnhaol
iawn lle y gallwn fod yn gyfforddus â’n gilydd
mewn byd amrywiol soffistigedig,
amlieithog, lle’r ydym yn dyheu am ddeall ein
dinasyddiaeth nid trwy’r hyn sy’n ein
gwahanu, ond trwy’r ffordd rydym yn trin ein
gilydd.

IMPACT: Pa mor bwysig yw’r cytgord
crefyddol hwn o ran sicrhau cryfder
Cristnogaeth ac Islam yn y dyfodol?

ALED: Fel gwas y gymuned letyol Gristnogol
fwy traddodiadol, rwy’n ymwybodol ers tua
1,500 o flynyddoedd, ni fu’n bosibl i chi
wahanu hunaniaeth Cymru oddi wrth
hunaniaeth Cristnogaeth; maent wedi
ymwreiddio cymaint. O bosibl, am y pedwar
degawd diwethaf yn benodol, bu
Cristnogaeth draddodiadol yn dirywio mor
gyflym, byddai ffydd fel agwedd ar fywyd
cyhoeddus wedi’i golli pe na fyddai
cymunedau ffydd mwy newydd.  Yn sydyn
oll, roedd y gymuned Fwslimaidd yn dweud,
mewn gwirionedd, nid yw ffydd o bwys, felly
roedd gan y cymunedau Cristnogol a
Mwslimaidd fuddiant cyffredin, er gwaethaf
eu hymgysylltiad newydd.

SALEEM: Yn fy marn i, p’un a yw’n
Gristnogaeth, Iddewiaeth, Islam neu unrhyw
ffydd arall, rydym yn ategu ein gilydd yn
hytrach na chystadlu â’n gilydd. Mae ffydd o
bwys i ni, ac rydym yn cefnogi ein gilydd.

IMPACT: Pa newidiadau ydych chi wedi’u
gweld mewn Cristnogaeth ac Islam yn
ystod eich cyfnod fel arweinwyr?

SALEEM: Rwyf fi wedi darganfod, er iddo
gymryd 10 neu 12 o flynyddoedd, rwyf wedi

gweld newid mawr yn y gymuned
Fwslimaidd - mae llawer mwy o onestrwydd
a thryloywder. Erbyn hyn, mae pob mosg yn
cynnal diwrnodau agored i’n gymuned, na
fyddai wedi digwydd o’r blaen. Yn y
gorffennol, roedd pobl, ar gam, yn meddwl ei
fod yn rhyw fath o gymdeithas gyfrinachol.
Mae dull ac agwedd y genhedlaeth iau sydd
wedi’u magu a’u haddysgu yn y DU yn
galonogol iawn, ac rydym yn eu hannog i
ddilyn cyrsiau caplaniaeth a dod yn
arweinwyr y dyfodol. Bu ein Proffwyd yn
enghraifft ardderchog - roedd yn gwnsler, yn
ffrind i bobl â ffydd neu heb ffydd, a dyna
pam roedd pobl yn ei barchu, yn ymddiried
ynddo ac yn gyfaill iddo.

ALED: Rwy’n gwasanaethu capeli ac eglwysi
Cymraeg, a’r hyn rydym yn ei ganfod nawr yw
y byddant yn ymweld â mosgiau mewn
ffordd a oedd y tu hwnt i amgyffred 10
mlynedd yn ôl, ac mae cymaint o bobl o
grefyddau gwahanol wedi dod yn ffrindiau.
Rwy’n credu bod hynny’n argoeli’n dda ar
gyfer dynamig amrywiol yng Nghymru, lle y
bydd pobl yn teimlo nifer fawr o
hunaniaethau.

Y Parch Canon Aled Edwards OBE yw Prif
Weithredwr Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng
Nghymru.
Saleem Kidwai OBE yw Ysgrifennydd
Cyffredinol Cyngor Mwslimaidd Cymru.

@alededwardscym
@MuslimWales
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Gall y syniad o geisio ysbrydoliaeth ar gyfer
arweinyddiaeth o fyd newyddiaduraeth
boblogaidd Prydain ymddangos, ar yr olwg
gyntaf, yr un mor wallgof â phennawd hurt yn
y Sun.

Ond mae arweinyddiaeth yn y rhan honno o’r
cyfryngau newyddion yn gyfareddol, o leiaf.
Er enghraifft, rhai blynyddoedd yn ôl, ychydig
cyn y sgandal hacio ffonau, fe wnaethom
wahodd uwch weithredwr o’r News of the
World i siarad â’n myfyrwyr yn PDC.

“Fy ngwaith i yw difetha
bywydau pobl,”
dywedodd fel ei linell
agoriadol. 
Roedd cegau’r myfyrwyr yn led agored, ac fe
sicrhaodd iddynt fod ei bapur newydd yn
difetha bywydau drwg yn unig, fel rhai
gwleidyddion llygredig, paedoffilyddion,
delwyr cyffuriau. Wrth gwrs, yn
ddiweddarach, daeth i’r amlwg nad hwnnw
oedd yr hanes llawn, pan ddalwyd y papur
newydd yn busnesa ar y dioddefwyr hefyd.

Er hynny, roedd yn gyfareddol. Mewn
safleoedd cymdeithasol eraill, gall arweinwyr
ddifetha bywydau hefyd, ond trwy
ddamwain, fel arfer, ac nid fel rhan o’u swydd
ddisgrifiad.

Mae gan yr arweinwyr newyddiadurol hyn
ddihirwch diwrthdro, yn enwedig os
edrychwch ychydig ymhellach yn ôl mewn
hanes. Mae gennyf i obsesiwn  ag Alfred
Harmsworth, a sefydlodd y Daily Mail ym

1896, a ddaeth yn Arglwydd Northcliffe yn
ddiweddarach, ac a redodd ymerodraeth
bapurau newydd. Yn ddiweddar, cwblheais
astudiaeth fy noethuriaeth i sut, ar daith i
Efrog Newydd, yr oedd Harmsworth yn
olygydd gwadd ar gyfer un o bapurau
newydd Joseph W Pulitzer, ac fe drodd yn un
o’r tabloidau cyntaf yn y byd i ddathlu
diwrnod cyntaf yr 20fed ganrif. Roedd yr
archifau a astudiais yn gyfoeth o fanylion
gwrthdynnol. Ymhlith y perlau, roedd
memorandwm yn rhybuddio bod
Harmsworth yn defnyddio ei ymweliad â’r
UDA i herwhela newyddiadurwyr gorau
Pulitzer a mynd â nhw yn ôl i Lundain. Hefyd,
roedd ffrydiau o delegramau a arddywedwyd
gan Pulitzer, a oedd bellach yn ddall, yn
dweud y drefn wrth ei staff ac yn gofyn iddynt
ysbïo ar ei gilydd.

I ddefnyddio hen ddywediad o bapurau
newydd, pan ddaeth i’w bywydau nhw, ‘ni
allech chi fod wedi ffugio’r stori’. Er enghraifft,
saethodd Pulitzer ddarllenydd dig, a chafwyd
cartref gwyliau Harmsworth ar yr arfordir ei
sielio gan long ryfel Almaenaidd, efallai
oherwydd propaganda barwn y wasg ar gyfer
y rhyfel ym 1914. Yr hyn sy’n aml yn cysylltu’r
arweinwyr hyn yw eu bod yn allanolwyr.
Roedd Harmsworth yn fab cyfreithiwr Eingl-
Wyddelig tlawd; roedd Pulitzer yn fewnfudwr
a oedd yn siarad Almaeneg, a gyrhaeddodd o
Ewrop heb lawer mwy na’r gôt ar ei gefn.
Parhaodd y thema hon: daeth Robert
Maxwell, perchennog diweddar a gwarthus y
Daily Mirror, i Brydain fel ffoadur o’r
Weriniaeth Tsiec. Nid yw Rupert Murdoch o
dras ostyngedig, ond fel Awstraliad, daeth o’r
tu allan i’r sefydliadau Prydeinig ac
Americanaidd y mae ganddo gymaint o
ddylanwad drostynt.

Mae rhai o’u castiau arweinyddiaeth yn
rhyfeddach na ffuglen, ac yn llawn potensial
dramatig. Roedd y ffilm Citizen Kane ym 1941
wedi’i seilio ar fywyd cydymgeisydd Pulitzer,
William Randolph Hearst (a brynodd Castell St
Donat ar arfordir De Cymru ar un adeg, gyda
llaw, i gynnal partïon mawr). Gyda phob
parch, rwy’n amau y byddwn yn gweld ffilm
fywgraffiadol am Is-ganghellor yn ein
sinemâu unrhyw bryd yn fuan. Ond yr hyn a
oedd yn gyffredin rhwng yr arweinwyr hyn,
mewn gwirionedd – heblaw megalomania a
chwmpawdau moesol na fyddech chi na fi’n
dymuno eu defnyddio i ddod o hyd i’r ffordd
– oedd dealltwriaeth gradd o’r hyn yr oedd y
gynulleidfa ei eisiau a sut roedd ei eisiau
arnynt.

Dysgodd Harmsworth hyn yn gynnar, gan
lansio’r hyn y gallen ni ei alw’n gylchgrawn
rhyngweithiol erbyn hyn, o’r enw ‘Answers’, a
oedd yn llawn yr union beth – atebion i
gwestiynau a ofynnwyd gan ddarllenwyr
(neu, pan luniodd ef y cwestiynau, y
cwestiynau yr oedd yn dyfalu y byddent yn eu
gofyn). O’r fan honno, dim ond herc fach
oedd hi i Fleet Street a dechrau papurau
newydd. Yn ystod ei daith i Efrog Newydd, sef
pwnc fy noethuriaeth, dyfeisiodd dameidiau
o newyddiaduraeth ar gyfer y dosbarth
newydd o drefwyr prysur llythrennog
newydd. Roedd yn ei alw’n newyddion
tabloid, a rhoddodd y llysenw Daily Timesaver
i’w bapur newydd prototeip. Methodd ei
dabloid, a oedd ychydig o flaen ei amser, ond
roedd yn arbrawf diddorol (yn enwedig
oherwydd ei fod â phapur newydd rhywun
arall...).

Ar ei dudalen flaen,
argraffwyd storïau
mewn tameidiau’n
agos at 140 nod, sef
hyd Trydariad, wrth
gwrs. 
Yr hyn y gallwn ei ddysgu o’r arweinwyr hyn
yw, fel perchenogion, maent wedi’u disodli
gan uwchgwmnïau anghysbell mewn llawer
o achosion, fel y rhai sy’n berchen ar y rhan
fwyaf o gyfryngau print y DU a’u fersiynau ar-
lein heddiw. Ceir golygyddion ardderchog o
hyd, wrth gwrs, ond maent yn adrodd yn ôl i
fyrddau, ac yn troi at randdeiliaid, a all fod â
mwy o ddiddordeb mewn elw na’r potensial
am anrhydedd a drygioni a ddaw trwy fod yn
berchen ar eich papur newydd eich hun. Gan
mwyaf, mae’r dyddiau wedi mynd heibio pan
roeddech chi’n gallu teimlo dwylo
Harmsworth ar eich ysgwyddau yn
llythrennol oherwydd, fel y digwyddodd i mi
ar ddechrau fy ngyrfa, bod un o’i
ddisgynyddion wedi galw heibio i weld y
papur yn cael ei roi at ei gilydd.

Felly, ble mae’r arweinyddiaeth nawr? Yn
ddiweddar, bu peth cyffro ynghylch cadre
newydd o arweinwyr, sydd hefyd yn cael eu
galw’n ddarllenwyr. Mewn iwtopia
ryngweithiol ar-lein, mae’r dorf i fod i helpu i
gysoni a chyfeirio ymdrechion y rhai sy’n
casglu’r newyddion ar ei rhan, trwy ei
sylwadau a Thrydariadau. Roedd ein
myfyrwyr yn arfer darllen llyfr amdano hyd yn
oed, o’r enw We The Media. Yn anffodus,

mae’n ymddangos mai’r hyn sydd ei eisiau
arnom NI, y darllenwyr, yw mwy o fideos o
wiwerod yn sgrialfyrddio a lluniau o’r sêr yn
colli a magu pwysau.  Bu’n wers mewn sut na
allwch arwain eich hun. Mae’r chwiliad am
drawiadau, mewn byd lle gall darllenwyr
dadelfennu newyddion difrifol o’r pethau
hwyliog yn hawdd, yn gwthio papurau
newydd masnachol ymhellach tuag at
werthoedd tabloidau. A phwy all weld bai
arnynt, mewn amgylchedd mor giaidd o
ddatguddiol, am ddilyn yn lle arwain – am
fynd ar drywydd trawiadau trwy gyhoeddi
‘rhestrau’ a phlannu clicfachiadau. 

Felly, nid y darllenwyr
yw’r arweinwyr, ac nid y
perchenogion yw’r
arweinwyr chwaith. 
Yn lle hynny, efallai, mae llinynnau’r busnes
newyddion yn cael eu tynnu gan griw o bobl
yn eu hugeiniau, dynion yng Nghaliffornia yn
bennaf, sy’n gyfrifol am bensaernïaeth y
systemau sy’n lledaenu gwybodaeth ar-lein.

Fel y dywedodd Emily Bell, sef cyn
newyddiadurwr y Guardian sydd bellach yn
academydd yn Efrog Newydd, yn ei darlith
ddiweddar yn Athrofa Reuters: “Mae pob
algorithm yn cynnwys penderfyniadau
golygyddol. Mae gan bob darn o ddylunio
meddalwedd oblygiadau ariannol.”  Yn
gynyddol, mae ein dewisiadau darllen a
gwylio yn cael eu ffurfio gan ryngweithiadau
anweledig rhwng algorithmau a chynnwys, y
mae’r rhan fwyaf ohonom yn anymwybodol

ohonynt a’r gweddill ohonom yn cael ein
drysu ganddynt. Efallai nad yw’n
arweinyddiaeth, ond mae’n sicr yn ymwneud
â grym.

A allem erioed, mewn amgylchedd mor
ddryslyd sy’n brin o arweinyddiaeth weledol,
weld Harmsworth arall? Nid yn gyfan gwbl,
rwy’n gobeithio, oherwydd fel y dywedodd
un ysgolhaig mewn byr eiriau, ei gymynrodd
oedd troi’r hyn a oedd yn ddrygioni
newyddiadurol ar un adeg, yn rhinweddau.
Ond efallai ei bod hi’n bryd am allanolwr
newydd, ac efallai y bydd ychydig yn debyg i
Harmsworth yn y ffyrdd canlynol. Efallai na
fydd wedi’i lesteirio gan etifeddiaeth y
cyfryngau sefydledig a chyfryngau’r sefydliad;
yn ddigon cyfarwydd â’r dechnoleg i wybod y
bydd yn gweithio; yn ymwybodol iawn o’r
hyn sydd ei eisiau ar y gynulleidfa; ac,
uwchlaw popeth, yn ddigon sionc i ragweld y
ffordd yr hoffai’r gynulleidfa ei gael.

Wneud Gwyliwch y gofod hwn, oherwydd
gall unrhyw beth ddigwydd, a bydd ynfwy na
thebyg. 

Dr Robert Campbell (PhD, 2014) yw’r
Rheolwr Academaidd ar gyfer darlledu a
newyddiaduraeth yn PDC, ac fe dreuliodd
ddau ddegawd cyn hynny fel

newyddiadurwr
papurau newydd, is-
olygydd, a swyddog
wasg y llywodraeth. 

@rob15959  

Arweinwyr, darllenwyr a
chyfryngau wedi’u
sbarduno gan gîcs

Y newyddiadurwr a’r academydd, Robert Campbell, yn datgelu rhai
gwersi anhygoel o ddiwydiant y cyfryngau
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Siapio ein cymdeithas ag
ymchwil o safon fyd-eang

PDC yn dathlu canlyniadau’r
Fframwaith Rhagoriaeth
Ymchwil (REF)

Mae’r Brifysgol wedi dathlu ei hymchwil o
safon fyd-eang ar ôl i ganlyniadau’r
Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2014)
gael eu cyhoeddi, gan ddyblu faint o’i
hymchwil sy’n cael ei hystyried o safon fyd-
eang. Mae hanner ymchwil Prifysgol De
Cymru o safon fyd-eang neu o safon
ryngwladol ragorol, gan ddarparu’n ymarferol
ar gyfer diwylliant, y gymdeithas a’r economi,
sy’n cael eu diffinio yn nhermau REF fel ei
heffaith.

Mae ei hymchwil ryngweithiol ragorol ar
draws ystod y diwydiannau creadigol ar y
safle uchaf yn y DU ar gyfer ei heffaith, ac mae
ei hymchwil o safon fyd-eang mewn polisi
cymdeithasol a throseddeg ar yr 8fed safle yn
y DU a’r safle uchaf yng Nghymru. Hefyd,
mae’r Brifysgol wedi cynyddu ansawdd ei
hymchwil ar draws tri chwarter o’i
chyflwyniadau, ac mae ar y 15fed safle yn y
DU, yn gyffredinol, ar gyfer ymchwil o safon
fyd-eang mewn chwaraeon a gwyddorau
ymarfer corff.

Dywedodd yr Athro Helen Langton, Dirprwy
Is-ganghellor ar gyfer Datblygiad
Academaidd: “Mae hwn yn ganlyniad
rhagorol i Brifysgol De Cymru, ac yn glod i’n
hymchwilwyr dawnus ac ymroddedig. Mae’n
dangos, o ran cyfaint ac ansawdd ein
hymchwil, bod PDC yn mwy na dal ei thir, a’i
bod wedi cynnal ei safle fel un o’r pum prif
brifysgolion ymchwil gweithredol yng
Nghymru.”
@USWResearch

Anafiadau i’r pen yn gysylltiedig
â dementia cynnar

Mae arbenigwyr mewn anafiadau i’r
ymennydd yn y Brifysgol wedi darganfod y
gall chwaraewyr rygbi sy’n dioddef sawl
cyfergyd fod mewn perygl o ddatblygu
dementia cynnar.  Mae’r ffisiolegydd, yr Athro

Damian Bailey, wedi edrych ar y cysylltiadau
posibl rhwng anafiadau ailadroddus i’r pen a
phroblemau hirdymor mewn chwaraewyr
rygbi yn hwyrach mewn bywyd. Mae ei
ganfyddiadau’n awgrymu bod dioddef sawl
cyfergyd yn “cyflymu heneiddio’r ymennydd
ac yn cynyddu’r rhagdueddiad i ddatblygu
dementia cynnar”.

Astudiodd yr ymchwil ymenyddiau bron i 300
o chwaraewyr rygbi presennol a chyn
chwaraewyr rygbi, gan chwilio am arwyddion
i weld p’un a yw anafiadau ailadroddus i’r pen
yn gwneud i’r ymennydd heneiddio ynghynt.
Dywedodd yr Athro Bailey: "Rydym wedi
edrych ar sut mae oes o sawl cyfergyd yn
ystod gyrfa chwaraewr yn dylanwadu ar y
ffordd y mae ei ymennydd yn gweithio’n
hwyrach mewn bywyd.  Mae’r Undeb Rygbi
Cenedlaethol (IRB) yn gwneud gwaith gwych
i godi ymwybyddiaeth ac yn ceisio gwella
rheolaeth glinigol cyfergyd, ond ychydig iawn
o ymchwil sydd yn y maes hwn o hyd, ac mae
angen i fwy cael ei gwneud.”
@USW_Oxygen

Dyfarniad gan Ymddiriedolaeth
Leverhulme i archwilio
cysylltiadau rhwng Cymru ac
India

Dyfarnwyd grant ymchwil o £286,349 i Dr Lisa
Lewis, Darllenydd mewn Theatr a Pherfformio,
gan Ymddiriedolaeth Leverhulme ar gyfer
astudiaeth sy’n cymharu diwylliant Cymru â
diwylliant India. Bydd yn arwain y prosiect
sy’n dwyn y teitl ‘Deialogau Cymreig a Khasi:
Prosiect Celfyddydau a Pherfformio
Rhyngddisgyblaethol’, a fydd yn ymchwilio i
hanes diwylliannol rhanedig pobl Cymru a
phobl Khasi yng ngogledd-ddwyrain India. 

Trwy gydweithio â Dr Aparna Sharma o UCLA
(Prifysgol Califfornia, Los Angeles) ar y
prosiect pedair blynedd, bydd Lisa yn
defnyddio ffilm a pherfformio i ymchwilio i
gyfnod o 180 o flynyddoedd, o’r adeg y
cyrhaeddodd cenhadon o Gymru fryniau
Khasi yn y 1840au, i’r adeg y tynnwyd yr holl

genhadon tramor o India ym 1967, a’r tu
hwnt, ynghyd ag etifeddiaeth y rhyngweithio
hwn. Y gobaith yw y bydd y gwaith creadigol
a’r erthyglau ysgolheigaidd a ddaw o’r
prosiect yn cyflwyno dehongliad
amlddisgyblaethol arwyddocaol a gwreiddiol
o’r berthynas rhwng Cymru a Khasi, gan
ganiatáu ar gyfer rhagor o ymgysylltiad
ymchwil.
@USWCreative

Prif wobr troseddeg ar gyfer
ymchwil i Afghanistan

Dyfarnwyd Gwobr Coffa Radzinowicz
fawreddog i Dr Ali Wardak, sef troseddegwr
ym Mhrifysgol De Cymru, i gydnabod ei
ymchwil unigryw i ryfel a throseddu yn
Afghanistan. Cyflwynwyd y wobr, sy’n cael ei
dyfarnu’n flynyddol gan Gyfnodolyn
Troseddeg Prydain, i Dr Ali Wardak a’i
gydweithiwr, yr Athro John Braithwaite, sydd
wedi’i leoli ym Mhrifysgol Genedlaethol
Awstralia (ANU), ac a oedd yn gydawdur ar y
papur ymchwil. Mae’r ymchwil, sy’n dwyn y
teitl ‘Crime and War in Afghanistan’, yn edrych
ar gyd-destun ac achosion cyffredinol y rhyfel
a sut y gellid dod ag ef i ddiweddglo
heddychol.  Mae’r papur yn cynnwys data
maes a gasglwyd gan Dr Wardak a’r Athro
Braithwaite o bum talaith gwahanol yn
Afghanistan.

Cyfwelodd yr academyddion ag unigolion
allweddol o Afghanistan, fel carcharorion y
Taliban yn ogystal ag arweinwyr y Taliban,
cadfridogion NATO, gweinidogion y cabinet a
chyn arlywydd Afghanistan, er mwyn
darganfod y prif resymau pam y dechreuodd
rhyfel Afghanistan a pham y mae’n parhau.

Cyfrannodd y papur ymchwil hwn at ymchwil
bresennol Dr Wardak hefyd, sy’n helpu i
adeiladu model newydd ar gyfer y system
gyfiawnder i Afghanistan.  Mae ei waith eisoes
wedi arwain at newid cyfreithiol i’r wlad, a
fydd yn gweld deddf newydd yn adlewyrchu’r
model newydd y mae wedi’i gynnig.
@AliWardak1
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Enwyd Evan, sydd newydd gwblhau ei Radd
Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA), yn
enillydd Gwobr Her PDC, yn gydnabyddiaeth
am ei ap ffôn clyfar, StartWrite, sydd â’r nod o
helpu myfyrwyr i ysgrifennu aseiniadau.

Ar ôl cynnal ymchwil i’r ffordd y mae
myfyrwyr prifysgolion yn mynd ati i wneud
gwaith cwrs ac aseiniadau, dechreuodd
gwaith ar ddatblygu ap sy’n cymryd
gwybodaeth sy’n cael ei mewnbynnu ac yn
darparu rhestr o bethau i’w gwneud, gan
gynnwys nodiadau atgoffa, cyngor amserol a
negeseuon cymhellol i’r myfyriwr. Hefyd, mae
StartWrite yn annog ymgysylltiad
uniongyrchol gan staff y brifysgol, sy’n gallu
anfon gwybodaeth berthnasol a rhoi
cymorth i fyfyrwyr yn union pan fydd ei
angen arnynt, yn hytrach na dibynnu at
negeseuon e-bost cyffredinol.

Creodd Evan yr ap y llynedd â’i bartner
busnes a chyd-fyfyriwr MBA, Josiah Shelley,
ar ôl iddynt wynebu rhai anawsterau eu
hunain â’r broses ysgrifennu aseiniadau.

Ar ôl dod i astudio yn y DU o Ganada, cafodd
Evan a Josiah drafferth â’u ychydig o
draethodau cyntaf wrth iddynt ddod i arfer
â’r gwahaniaethau rhwng y cwricwla.

Esboniodd Evan: “Mae gan y DU gwricwlwm
ac arddull dysgu gwahanol – yn enwedig
ysgrifennu aseiniadau – felly ni wnes yn dda
iawn o gwbl yn yr ychydig aseiniadau cyntaf
a osodwyd i mi.

“I ddechrau, roedd yn anodd i mi ddal i fyny
ar ôl wynebu’r rhwystr hwnnw, felly
penderfynais ddefnyddio ein profiadau yn y
gobaith o greu rhywbeth a all atal myfyrwyr
eraill rhag cael trafferth â’u gwaith.

Trwy ein hymchwil, fe
wnaethom ganfod bod
myfyrwyr yn chwilio
am fwy o gynnwys ac
arweiniad trwy
dechnoleg symudol,
felly fe wnaethom
benderfynu
ymgorffori’r elfennau
hynny yn yr ap, gan
ganolbwyntio ar
bwyntiau penodol o’r
broses ysgrifennu
aseiniadau.

Yn fuan ar ôl gwireddu eu syniad, enillodd ap
Evan a Josiah her Haf Arloesedd Myfyrwyr,
sy’n cael ei rhedeg  gan y sefydliad addysg
cenedlaethol, JISC, a ariannodd y prosiect
trwy ei gamau dylunio a datblygu.

Yna, rhoddwyd StartWrite ar y rhestr fer yn
rownd derfynol gwobrau cyntaf erioed
Gwneud i Fusnes Ddigwydd y Brifysgol,
diolch i’w bwyslais ar helpu myfyrwyr i
fanteisio i’r eithaf ar eu hamser wrth
ysgrifennu aseiniadau.

Cystadlodd yn her Big Welsh Idea y BBC
hefyd.  Cynhaliwyd y gystadleuaeth yn fyw ar
BBC Radio Wales wedi’i llywyddu gan Jason
Mohammad, a chystadlodd Evan yn erbyn
timau o Brifysgol Caerdydd, Prifysgol
Abertawe a Phrifysgol Metropolitan
Caerdydd i gynrychioli PDC, gan gyflwyno
broliant busnes yn para 2 funud ac ateb
cwestiynau am StartWrite.

Roedd yr ap yn bodloni meini prawf yr her
trwy gynnig syniad gwreiddiol ac
ysbrydoledig, a oedd yn rhoi ystyriaeth i’w
hyfywedd masnachol.

Mae Evan a Josiah yn gobeithio cyhoeddi
StartWrite yn llawn y flwyddyn nesaf fel ap
rhad ac am ddim, ac mae’n cael ei farchnata
yn y DU a Chanada. Maent eisoes wedi ffurfio
partneriaethau swyddogol â JISC a’r brifysgol,
ac yn gobeithio ymestyn yr ap i gynnwys
gwefan a fersiwn Android.

Ychwanegodd Evan: “ Mae cael ein henwi’n
enillwyr teitl Her PDC yng ngwobrau
Gwneud i Fusnes Ddigwydd yn ffordd wych i
roi cyhoeddusrwydd i’n henw. Mae’n
ddilysiant gwych bod StartWrite yn fenter
busnes y mae’n werth mynd ar ei thrywydd
yn ein gyrfaoedd yn y dyfodol.” 

@StartWriteApp
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Gwneud i Fusnes Ddigwydd
Roedd y graddedig o Brifysgol De Cymru, Evan Tamblyn, ymhlith yr

enillwyr yng ngwobrau sefydlu Gwneud i Fusnes Ddigwydd
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Arweinwyr y Dyfodol
Mae Impact PDC yn edrych ar weddill yr enillwyr o wobrau sefydlu

Gwneud i Fusnes Ddigwydd

Sefydlwyd gwobrau Gwneud i Fusnes
Ddigwydd Prifysgol De Cymru i gydnabod
graddedigion prifysgolion yn y DU sydd wedi
mynd ymlaen i sefydlu eu busnesau
llwyddiannus a chynyddol eu hunain, gan
ddefnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth a enillwyd
wrth iddynt astudio. Mae'r  gwobrau’n rhan o
draddodiad y Brifysgol o annog a chefnogi
dawn entrepreneuraidd.

Enwyd y wefan teithio, Much Better
Adventures, a sefydlwyd yn 2010 gan Samuel
Bruce, Alex Narracott a Guy Bowden, yn
enillwyr y wobr Twf Busnes BBaCh. Yn y tair
blynedd diwethaf, â swyddfeydd ym Mryste a
Llundain, mae’r tîm wedi cynhyrchu dros £6
miliwn trwy werthu gwyliau antur, ac ar hyn
o bryd mae’n ceisio ehangu’r busnes.

Enillodd y busnes meddalwedd
biotechnoleg, TrakCel, a ffurfiwyd gan Akshay
Peer a Matthew Lakelin, y wobr Cychwyn
Busnes i Raddedigion. Daeth y syniad ar gyfer
y busnes o ymchwil academaidd i lwyfan

meddalwedd, ond pan ymunodd y
peiriannydd electronig, Akshay, â’r arbenigwr
ffarmacoleg, Matthew, dechreuodd
partneriaeth gyffrous. Mae’r cwmni’n
datblygu llwyfan technoleg y gellir ei
ffurfweddu i reoli ac olrhain samplau biolegol
sy’n cael eu defnyddio mewn meddygaeth
atgynhyrchiol.

Ymunodd y myfyriwr 20 oed o Goleg Pen-y-
bont, Edward Shorney, â dau enillydd busnes
y wobr gyntaf o £12,500, trwy ennill y
categori'r Darpar Entrepreneur ar gyfer ei
fusnes ar y we, Go Rookie: The
Apprenticeship Finder.

Mae gwobr arbennig i Ddarpar
Entrepreneuriaid yn cydnabod myfyrwyr o
ysgolion a cholegau ledled y DU sydd wedi
dangos ymroddiad i ymchwil a datblygu
syniad busnes effeithiol neu arloesol.
Datblygodd Edward ei syniad busnes fel ateb
i’r hyn a oedd yn ystyried yn broses gymhleth
a llafurus o ymgeisio am brentisiaeth. Aeth

ati i ddatblygu gwefan sy’n galluogi
myfyrwyr i ddewis a chyflwyno ceisiadau ar
gyfer y prentisiaethau mwyaf addas, wrth
gynnig ateb hawdd ei ddefnyddio i gwmnïau
asesu ceisiadau gan brentisiaid gobeithiol, a
gwneud penodiadau addas.

Dywedodd yr Athro Julie Lydon OBE, Is-
ganghellor Prifysgol De Cymru: “Roeddem
wedi synnu gan nifer ac ansawdd y ceisiadau
a gafwyd ar gyfer y Gwobrau. Mae ein
hymgeiswyr yn y rownd derfynol yn
cynrychioli rhai syniadau gwirioneddol
hynod ac arloesol, a ddatblygwyd gan bobl
frwdfrydig o bob rhan o’r DU. Mae’r
rhinweddau hyn yn enghraifft o Wobrau
Gwneud i Fusnes Ddigwydd ac ethos
Prifysgol De Cymru.”

Mae ein diolch i: Natwest, Santander, Fresh
Business Thinking ac Awbery ar gyfer
cefnogi gwobrau.

FFOCWS AR GYN-FYFYRWYR


