
Ymgysylltu yng Nghaerdydd 
Partneriaethau i hyrwyddo cydlyniant cymdeithasol  
a gwella lefelau iechyd, cyfoeth a lles



Rydym yn darparu swyddi 
ac yn helpu i sbarduno’r 
economi leol, yn cynnal 
ymchwil bwysig sy’n 

effeithio ar fywydau dinasyddion, 
ac rydym hefyd yn ymgysylltu â’n 
cymunedau drwy waith allgymorth 
sy’n fuddiol i bawb o dan sylw. 

Gellir dadlau bod ein 
cyfrifoldebau dinesig bellach yn 
bwysicach nag erioed. Mae diben 
newydd i’n partneriaeth gyda’n 
cymunedau ers i’r Deyrnas 
Unedig bleidleisio dros adael yr 
Undeb Ewropeaidd.

Mae gennym ran bwysig 
i’w chwarae ochr yn ochr â 
gweddill y gymdeithas i ddod â 
chymunedau ynghyd a helpu i 
gyfannu’r rhwyg sydd wedi dod yn 
sgîl Brexit. 

Mae Prifysgol Caerdydd wrthi’n 
creu gweledigaeth newydd ar 
gyfer ei gwaith cenhadaeth 
ddinesig yn dilyn y llwyddiannau 
a gafwyd wedi i ni lansio ein 
rhaglen Trawsnewid Cymunedau.

Mae’r adroddiad hwn yn tynnu 
sylw at lawer o’r llwyddiannau 

hynny, o’n prosiectau ymgysylltu 
blaenllaw i’r gweithgareddau 
cymunedol rhagorol eraill sy’n 
digwydd yn y Brifysgol.

Dros y blynyddoedd nesaf mae’n 
rhaid i ni barhau i adeiladu 
prifysgol sydd â golwg fyd-eang, 
ond sydd hefyd yn ganolog i’w 
cymunedau lleol.

Yr Athro Colin Riordan 
Llywydd ac Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor 
Mae rôl ddinesig prifysgol fodern wedi bod yn rhan hanfodol o’i gwaith erioed

Cysylltwch â ni 

engagement@caerdydd.ac.uk 029 2087 5270 @engagewithCU



Rydyn ni’n hyrwyddo ac yn

dathlu’r  
Gymraeg

Drwy ein cynllun Cymraeg i Bawb rydyn  
ni’n rhoi cyfle i fyfyrwyr o bob disgyblaeth 

academaidd ddysgu Cymraeg

Rydyn ni’n gyflogwr Cyflog Byw swyddogol

y brifysgol gyntaf 
yng Nghymru i ennill y statws hwn

Rydyn ni’n cyfrannu dros 

£2.9bn
at yr economi

yn gwirfoddoli ar brosiectau 
yn y gymuned bob blwyddyn

Mae

1,000
o’n myfyrwyr £6

Am bob  £1 rydyn ni’n ei 
gwario rydyn ni’n cynhyrchu 

mwy na 
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Ymgysylltu â’n cymunedau 
Mae’r Porth Cymunedol yn llwyfan rhwng y Brifysgol a’r gymuned 
sy’n ein galluogi i gydweithio â chymunedau a datblygu 
perthnasau ystyrlon, gan helpu i wneud Grangetown yn lle gwell 
fyth. Mae amrywiaeth o brosiectau a arweinir gan breswylwyr 
wedi’u ffurfio drwy feithrin partneriaethau rhwng y Brifysgol 
a’r gymuned. Rydyn ni wedi trawsnewid hen bafiliwn bowls yn 
lleoliad cymunedol ffyniannus, cefnogi datblygiad fforwm busnes 
Grangetown a helpu i sefydlu clwb rhedeg, fforwm ieuenctid, 
canolfan i ferched, rhwydwaith ymwybyddiaeth iechyd meddwl, 
caffi athroniaeth a phanel cynghori ysgolion. 

Ymgysylltwyd  
â thros 2,000 o  

aelodau o’r gymuned 
drwy dros 40 o 

brosiectau rhwng 
y Brifysgol a’r 

gymuned
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Trawsnewid newyddion lleol 
Mae’r cyfryngau cymdeithasol a 
digidol wedi newid ein bywydau 
bob dydd. Tra bod gwerthiant 
papurau newydd yn parhau i 
leihau, mae nifer yr ymwelwyr 
ar-lein wedi tyfu’n gyson. Fodd 
bynnag, mae llawer o ffynonellau 

newyddion ar-lein yn cael eu 
rhoi at ei gilydd gan unigolion 
heb unrhyw hyfforddiant ffurfiol. 
Mae’r Ganolfan Newyddiaduraeth 
Gymunedol yn ymateb i hyn drwy 
gynnig cyfleoedd rhwydweithio, 
gwybodaeth a hyfforddiant i 

newyddiadurwyr hyperleol neu 
gymunedol a chynnig cyngor i 
wleidyddion ar gysylltu’n ddigidol 
â’u cymunedau. Mae miloedd 
o bobl wedi’u hyfforddi yn y 
cyfryngau digidol, sy’n helpu 
i wella newyddion cymunedol 

yng Nghymru a thu hwnt. Mae’r 
Ganolfan hefyd yn chwarae 
rôl allweddol yn hyfforddi 
cymunedau i ddelio â ’newyddion 
ffug’.

Mae dros 
32,000 o bobl 

o 130 o wledydd 
ledled y byd wedi’u 

hyfforddi mewn 
newyddiaduraeth 

gymunedol
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Lleihau tlodi a hybu iechyd yn rhyngwladol
Gan ymateb i Nodau 
Datblygu Cynaliadwy y 
Cenhedloedd Unedig a 
rhaglen Cymru o Blaid 
Affrica, mae Prifysgol 
Caerdydd yn gweithio 
mewn partneriaeth â 
Phrifysgol Namibia. Mae’r  
ddau sefydliad yn cydweithio  
drwy Brosiect Phoenix 
i geisio rhannu dysgu 
ac adnoddau addysgol, 

cyfnewid staff/myfyrwyr, 
cynnig cymorth seilwaith a 
datblygu a chynnal ymchwil 
ar y cyd. Darparodd 
Prosiect Phoenix yr 
hyfforddiant anaestheteg 
cyntaf erioed yn Namibia 
a arweiniodd at hyfforddi 
nifer fawr o swyddogion a 
myfyrwyr meddygol a fydd 
yn trawsnewid gofal iechyd 
ac yn achub bywydau 

di-rif. Mae’r prosiect 
hefyd wedi cefnogi llawer 
o weithgareddau eraill 
yn Namibia, fel annog 
cenhedlaeth newydd o 
raglenwyr meddalwedd, 
gwella sgiliau mathemateg 
myfyrwyr, rhoi sgiliau achub 
bywyd i’r heddlu er mwyn 
delio â damweiniau ffordd 
ac astudio a chefnogi 
ieithoedd lleol.  
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“Mae Prifysgol Caerdydd 
wedi dangos ymagwedd 
newydd at ddatblygiad 
rhyngwladol sy’n ymateb 
ac yn adfywio ar lefel 
sefydliadol, a’i nod 
yw cryfhau capasiti a 
chwmpasu pob un o 
adrannau’r brifysgol” 
Yr Athro Kenneth Matengu, 
Cyfarwyddwr Cysylltiadau Allanol  
a Rhyngwladol, Prifysgol Namibia
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Hybu iechyd a lles 
drwy ddiwylliant
Mae Prifysgol Caerdydd yn 
bartner pwysig mewn prosiect 
arloesol sy’n manteisio ar bŵer 
diwylliant er mwyn helpu i fynd 
i’r afael â thlodi yng Nghymru.  
Nod rhaglen Cyfuno: Trechu Tlodi 
Trwy Ddiwylliant Llywodraeth 
Cymru yw ysbrydoli pobl ifanc 
ac oedolion na fyddent fel 
arfer yn cael y cyfleoedd i 
gymryd rhan yn y celfyddydau a 
diwylliant. Cymerodd ein prosiect 
Cymunedau Cryfach, Pobl 
Iachach yr awenau ar gyfer ardal 
Arloesedd Caerdydd a Merthyr, 
gan ymgysylltu â channoedd 
o bobl drwy weithgareddau 
a phrosiectau amrywiol fel 
geogelcio a llwybrau treftadaeth.  

Chwarae rôl hanfodol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd 
Rydym yn astudio ac yn cyfrannu  
at ddatblygiad parhaus Prifddinas- 
Ranbarth Caerdydd, ardal sy’n 
cynnwys deg awdurdod lleol 
de-ddwyrain Cymru. Gan ddod 
â gwleidyddion, busnesau a 

grwpiau cymunedol ynghyd, 
rydym ar flaen y gad mewn 
trafodaethau ar ddyfodol y 
ddinas-ranbarth. Mae gan yr 
ymchwil a’r dystiolaeth rydym 
yn eu darparu rôl bwysig ym 

Margen Ddinesig y Brifddinas-
Ranbarth, ac mae ein myfyrwyr 
a’n staff yn helpu i lywio dyfodol 
yr ardal yn uniongyrchol.



Y Bydysawd yn y Dosbarth
Mae ysgolion sy’n rhan o’r 
Bydysawd yn y Dosbarth wedi 
cael cynnig profiad unigryw a 
chyffrous i weld rhyfeddodau’r 
Bydysawd o’u hystafelloedd 
dosbarth gan ddefnyddio 
telesgopau proffesiynol! 

Hyd yma, mae’r digwyddiadau, 
gweithdai ac arddangosfeydd 
sy’n canolbwyntio ar ffiseg wedi 
cyrraedd miloedd o bobl, gan 
addysgu disgyblion a gweithwyr 
proffesiynol y dyfodol.

Cyfoethogi’r cwricwlwm    
Rydym yn ysbrydoli pobl ifanc drwy gyflwyno’n 
hymchwil drwy ddysgu ffurfiol ac anffurfiol mewn 
ysgolion a cholegau 

Codio clyfar
Drwy rannu arbenigedd, gan roi 
hyder a gwybodaeth i athrawon 
ysgol a disgyblion i’w galluogi i 
gyflawni prosiectau cyfrifiadureg, 
rydyn ni’n ysbrydoli’r genhedlaeth 
nesaf i ddatblygu’r sgiliau sydd 
eu hangen arnynt i ddechrau 

gyrfaoedd ym myd cymhleth 
codio a seiber-ddiogelwch. Mae 
hyn wedi arwain at gyflawni 
statws Technocamp Llywodraeth 
Cymru i wella’r cwricwlwm 
cyfrifiadureg mewn ysgolion. 

“Mae rhaglennu’n 
sbort ac rydych chi’n 
gwella gydag ymarfer. 
Mae’n deimlad da pan 
fyddwch chi’n llwyddo i 

ddad-fygio rhywbeth ar ôl 
meddwl am y peth drosodd 

a throsodd” 
Disgybl blwyddyn 9 

Cysylltwyd â 
thros 17,000 

o bobl – mwy na 
7,000 ohonynt yng 

Nghymru
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Annog ieithoedd 
tramor modern
Mae’r Cynllun Mentora Ieithoedd 
Modern, a ariennir gan Lywodraeth  
Cymru yn rhan o’i rhaglen ’Dyfodol  
Byd-eang’ pum mlynedd (2015-
2020), yn cefnogi ieithoedd 
modern mewn ysgolion yng 
Nghymru. Mae’r prosiect yn 
hyfforddi israddedigion i weithio 
fel mentoriaid i ddisgyblion 
Blwyddyn 9, gan weithredu 
fel llysgenhadon i’r ieithoedd 
modern a gwerth meddylfryd fyd-
eang. Nod y prosiect yw cynyddu 
nifer y disgyblion yng Nghymru 
sy’n astudio o leiaf un iaith 
fodern ar lefel TGAU.

Her y Gwyddorau Bywyd
Mae myfyrwyr PhD yng 
Nghaerdydd wedi dylunio cwis 
gwyddorau bywyd sy’n cael 
ei gynnal fel cystadleuaeth 
i ddisgyblion blwyddyn 10 
ledled Cymru. Mae’n rhoi’r 

cyfle i ddisgyblion gwrdd â 
gwyddonwyr ifanc a’r gobaith yw 
y byddant yn cael eu hysbrydoli i 
ystyried posibiliadau gyrfaoedd 
gwyddonol.    
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Mae 55 o 
ysgolion a thros 

600 o ddisgyblion 
ledled Cymru wedi 

cymryd rhan



Cymryd rhan mewn digwyddiadau cyhoeddus 

Cyfrannu at y Gymraeg
Rydyn ni’n falch o fod yn rhan 
o’r Eisteddfod Genedlaethol. 
Yn ogystal â chyfrannu at 
ddigwyddiad diwylliannol mwyaf 
y wlad, rydym hefyd yn cael y 
cyfle i ryngweithio ag ymwelwyr 
o Gymru a thu hwnt i rannu 
gwybodaeth am ein gwaith. Mae 
ein presenoldeb yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol yn arddangos 
ein cyfraniadau blaenllaw at 

Gymru a’r Gymraeg drwy gyfres 
o ddarlithoedd, gweithdai a 
gweithgareddau rhyngweithiol. 
Gall ymwelwyr â’r ŵyl ddysgu 
am ein hymchwil diweddaraf, 
fel CorCenCC neu’r Corpws 
Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes, 
prosiect gwerth £1.8m sy’n 
cael ei yrru gan y gymuned sydd 
â’r nod o ddatblygu adnodd 
Cymraeg.

Rydyn ni’n darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau cyhoeddus a chymunedol  
sy’n cwmpasu holl arbenigedd y Brifysgol, o ffiseg i athroniaeth
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Gweithio gyda gwyliau  
Mae Prifysgol Caerdydd wedi dechrau gweithio gyda Gŵyl y Dyn Gwyrdd. 
Nod y bartneriaeth yw cynnig interniaethau i fyfyrwyr a chyflwyno 
gweithgareddau ymgysylltu ac ymchwil hwyl a rhyngweithiol yn yr ŵyl.

Taflu goleuni ar  
waith arloesol
Mae Cyfres Caerdydd yng Ngŵyl 
ryngwladol y Gelli yn cyflwyno 
sgyrsiau a chyflwyniadau 
diddorol ar bynciau megis a all 
firysau fod yn dda i ni, sut mae 
rhwydweithiau yn effeithio ar ein 
bywydau beunyddiol ac a oes 
unrhyw werth i dystysgrifau bwyd.  
Mae hon yn gyfres boblogaidd 
iawn, ac mae’r tocynnau’n cael 
eu gwerthu’n gyflym iawn.  

Chwilfrydedd lleol
Yn ein digwyddiadau Public 
Uni, mae academyddion yn 
cyflwyno eu gwaith ymchwil 
mwyaf cyffrous i’r cyhoedd 
mewn cyflwyniadau byr 
10 munud o hyd. Os oes 
gennych feddwl chwilfrydig, 
galwch draw i’r digwyddiadau 
rheolaidd sy’n cael eu cynnal 
yng Nghanolfan Celfyddydau 
Chapter.
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Darganfod ein gorffennol hanesyddol
Ers 2011, mae Prosiect 
Treftadaeth CAER wedi bod yn  
gweithio gyda’r sefydliad 
datblygu cymunedol Gweithredu  
yng Nghaerau a Threlái (ACE), 
trigolion lleol ac ysgolion i 
archwilio hanes ac archaeoleg 
Caerau a Threlái, Caerdydd. 
Mae’r prosiect yn helpu pobl o 
bob oed i gysylltu â’u gorffennol 

cynhanesyddol, canoloesol a 
modern drwy amrywiaeth o 
fentrau sy’n canolbwyntio ar 
Gaer Oes yr Haearn Caerau. 
Mae miloedd o aelodau o’r  
gymuned wedi cymryd rhan 
mewn gweithgareddau ymchwil,  
gan weithio gyda ni i ddarganfod  
manylion hanfodol am 6,000 o 
flynyddoedd o hanes. 

Prif Enillydd 
Gwobrau’r Ganolfan 

Cydlynu Genedlaethol 
ar gyfer Ymgysylltu â’r 

Cyhoedd 2014
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Datblygu economi 
greadigol Caerdydd
Mae ein tîm Economi Greadigol 
yn cefnogi economi greadigol 
Caerdydd yn ei chyfanrwydd, 
gan annog arloesi, gwaith 
partneriaeth a chyfnewid 
gwybodaeth. Lansiwyd Caerdydd 
Greadigol yn 2015 ac mae 
bellach yn rhwydwaith cadarn 
o aelodau sy’n cysylltu’r rheini 
sy’n gweithio mewn sefydliadau, 
busnesau neu swyddi creadigol 
yng Nghaerdydd a’r ddinas-
ranbarth. Drwy gydweithio ag 
amrywiaeth eang o randdeiliaid, 
rydym yn ceisio gwneud 
Caerdydd yn brifddinas greadigol.

SPARK cynta’r byd  
Mae Parc Ymchwil y 
Gwyddorau Cymdeithasol 
(SPARK) yn gobeithio datblygu 
atebion arloesol i broblemau 
cymdeithasol drwy waith 
ymchwil ar y cyd ac ymchwil 
rhyngddisgyblaethol. Mae 
ein hymchwilwyr yn gwneud 
gwahaniaeth yn barod: rydyn ni’n 
mynd i’r afael â lefelau ysmygu 
mewn ysgolion; yn gweithio i 
leihau troseddu treisgar; ac 
yn cyfrannu at newidiadau yn 
y gwasanaethau a gynigir i 
ddioddefwyr trais domestig a 
rhywiol.

Rydym yn 
cynnig rhaglen 

lawn o ymgysylltu a 
rhyngweithio sy’n cynnwys 
digwyddiadau, adnoddau, 

ymyriadau creadigol a 
chyfleoedd  
cydweithio
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Codi ymwybyddiaeth o wyddoniaeth
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Hwyl gyda’r ymennydd  
Rydyn ni’n rhoi cip i aelodau o’r 
gymuned ar bŵer a dirgelwch 
yr ymennydd yn ein digwyddiad 
Gemau Ymennydd blynyddol. 
Mae’r digwyddiad hwyliog, a 
gynhelir yn Amgueddfa Cymru 
yng Nghaerdydd ac sydd wedi’i 
anelu at blant a’u teuluoedd yn 
bennaf, yn esbonio sut mae’r 
ymennydd yn gweithio ac yn 
codi ymwybyddiaeth o ymchwil 
niwrowyddonol. Mae’r Gemau 
Ymennydd hefyd yn teithio i 
wyliau gwyddoniaeth, ysgolion a 
digwyddiadau cyhoeddus ledled 
Cymru a’r DU.



Cynnal ein hamgylchedd
Mae aelodau o’r cyhoedd o bob 
cwr o’r DU wedi bod yn cefnogi’r 
Prosiect Dyfrgwn ers mwy na 25 
mlynedd drwy roi gwybod am 
greaduriaid sydd wedi’u lladd 
ar y ffyrdd i rwydwaith o staff a 
gwirfoddolwyr o sefydliadau fel 
Cyfoeth Naturiol Cymru a grwpiau 
bywyd gwyllt lleol sy’n gweithio 
gyda’r Brifysgol i ddadansoddi 
data o archwiliadau post-mortem. 
Mae’r wybodaeth sy’n cael ei 
chasglu’n cael ei defnyddio mewn 
gwerthusiadau cenedlaethol o 
iechyd ein hamgylchedd lleol 
ac yn cefnogi sefydliadau lleol 
i dargedu eu hymdrechion 
cadwraeth bywyd gwyllt. Mae 
dyfrgwn yn gyfrinachgar a 
phrin y cânt eu gweld; mae ein 
Prosiect Dyfrgwn yn gyfle prin i 
ddysgu am fioleg dyfrgwn mewn 
digwyddiadau cyhoeddus.

Gwella bioamrywiaeth  
Dros y 60 mlynedd diwethaf mae 
cynefinoedd naturiol amrywiaeth o 
beillwyr wedi’u colli, gan gynnwys 
gwenyn. I wyrdroi’r duedd hon, 
mae’r prosiect Pharmabees 
yn gweithio gyda grwpiau 
cymunedol ledled y ddinas i greu 

gofod cymunedol sy’n addas i 
beillwyr. Mae Pharmabees, sy’n 
ceisio gwella bioamrywiaeth a 
chreu amgylchedd croesawgar, 
yn cynyddu nifer y gwenyn a’r 
gwenynwyr yng Nghaerdydd a thu 
hwnt. Gan weithio gyda grwpiau 

fel Sefydliad y Merched i ymweld 
ag ysgolion, mae Pharmabees 
yn darparu cychod gwenyn ac yn 
addysgu disgyblion ar bwysigrwydd 
gwenyn, sy'n gwella iechyd, lles a 
chynaliadwyedd drwy ymgysylltu 
cymunedol.

Enillydd 
y categori 

cynaliadwyedd yng 
Ngwobrau Prifysgol 

The Guardian 
2017
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Deall iechyd y genedl
Mae Doeth am Iechyd Cymru yn 
gyfle i bawb sy’n 16+ oed yng 
Nghymru gymryd rhan mewn 
ymchwil. Yn rhan o’r fenter a 
ariennir gan Lywodraeth Cymru ac 
a arweinir gan Brifysgol Caerdydd, 
mae unigolion yn ateb cwestiynau 
syml am iechyd a’u ffordd o fyw 
sy’n helpu ymchwilwyr i feithrin 
dealltwriaeth o iechyd trigolion 
Cymru. Mae mwy na 10,000 o bobl 
eisoes wedi cymryd rhan yn yr  
astudiaeth hon ac rydym yn parhau  
i ymgyrchu am fwy i helpu’r GIG 
yng Nghymru i gynllunio at y 
dyfodol. Ymunwch â ni:  
www.healthwisewales.gov.wales
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Ar eich marciau  
Mae Hanner Marathon Caerdydd, 
a noddir gan y Brifysgol, yn 
ysbrydoli cannoedd o staff, 
myfyrwyr, cynfyfyrwyr ac aelodau 
o’r gymuned i wisgo’u hesgidiau 
rhedeg ac ymuno â’r rhedwyr 
profiadol ar strydoedd Caerdydd. 

Cefnogwyd rhedwyr dibrofiad o 
Grangetown a Merthyr Tudful 
i ddilyn pencampwr y Gemau 
Olympaidd, Mo Farah, a chymryd 
rhan yn Hanner Marathon 
Caerdydd a’r Byd IAAF ym mis 
Mawrth 2016. Aeth y rhedwyr o

Grangetown ati i lansio grŵp 
rhedeg Run Grangetown gyda 
chymorth ein prosiect Porth 
Cymunedol. 

Yn ogystal, mae ein rhedwyr 
o #TîmCaerdydd yn codi arian 
hanfodol ar gyfer gwaith 
ymchwil blaenllaw’r Brifysgol 
mewn meysydd fel canser, 
niwrowyddoniaeth ac iechyd 
meddwl. 

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi 
Hanner Marathon Caerdydd fel 
prif noddwr tan o leiaf 2020.

“Mae pob un ohonom yn 
rhedwyr dibrofiad ac er nad  
yw’n debygol y byddwn yn  
cystadlu yn y Gemau 
Olympaidd cyn bo hir, rydyn 
ni’n griw brwdfrydig. Bydd y 
grŵp rhedeg newydd yn ein 
hannog i redeg yn rheolaidd 
a hyfforddi gyda rhedwyr 
newydd eraill. Mae’n hwyl, 
mae’n gymdeithasol, ac 
mae’n helpu ni i gadw’n heini” 
Ali Abdi, Rheolwr Partneriaethau’r 
Porth Cymunedol ac aelod o Run 
Grangetown


