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Is-strategaethau | Cenhadaeth Ddinesig 
Ein huchelgais
Ein huchelgais yw cael ein cydnabod am ragoriaeth yn ein gweithgareddau cenhadaeth ddinesig, bod yn ymrwymedig, fel partner cyfartal, i 
weithio gydag ysgolion, colegau, sefydliadau a chymunedau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Cymru ac yn rhyngwladol i hyrwyddo cydlyniant 
cymdeithasol a gwella lefelau iechyd, cyfoeth a lles. Byddwn yn gweithio gyda cholegau, partneriaid addysgol, a phob ysgol yng Nghymru drwy 
ein Fframwaith Strategol ar gyfer gan gefnogi athrawon a gweithio tuag at gyrhaeddiad addysgol gwell.  Rhan o uchelgais ein cenhadaeth 
ddinesig, sy’n ymdrin â nifer o sectorau a gweithgareddau, fydd creu 1,000 o swyddi gwerth uchel dros gyfnod y strategaeth. 

Adeiladu ar y strategaeth flaenorol 
Gan adeiladu ar gyflawni pum prosiect ymgysylltu blaenllaw, y 
fframwaith strategol ar gyfer ymgysylltu ag ysgolion a llwyddiannau 
ymgysylltu eraill y Brifysgol yn ystod cyfnod y strategaeth flaenorol, 
megis y prosiect Treftadaeth CAER arobryn, byddwn yn sicrhau 
cynaliadwyedd y gweithgareddau ac yn datblygu’r ffocws er mwyn 
sicrhau bod y Brifysgol yn ei chyfanrwydd wedi’i chysylltu, yn 
cyflawni effaith ymgysylltu ynghyd â’n prif randdeiliaid.

Amcanion sylfaenol
Cawn ein hadnabod fel Prifysgol:
• sydd yn un o sefydliadau angori mawr Cymru â chyrhaeddiad 

rhyngwladol, yn ymrwymedig i chwalu ffiniau ymchwil newydd 
ac yn addysgu myfyrwyr, gyda rôl arweinyddiaeth bwysig i’w 
chwarae yn ein cymunedau

• â strategaeth ar gyfer cyfrifoldeb dinesig yn canolbwyntio ar 
gydlyniant cymdeithasol, iechyd, cyfoeth a lles

• â dull da cyhoeddus i ymgysylltu sydd wedi’i ymgorffori o fewn 
holl swyddogaethau a disgyblaethau’r Brifysgol, gan greu 
‘ymdeimlad cryf o le’ yng Nghaerdydd, y brifddinas-ranbarth a 
Chymru

• sy’n ymrwymedig i gynnal ein statws fel cyflogwr Cyflog Byw 
achrededig

• sy’n rhoi cyfle cyfartal i bawb weithio yn y Brifysgol
• sy’n hyrwyddo ac yn dathlu’r Gymraeg, yn ogystal â bodloni ein 

gofynion statudol, drwy sicrhau bod cymuned y Brifysgol yn 
cyfrannu at faterion economaidd, cymdeithasol a diwylliannol 
Cymru

• sy’n cael ei chydnabod fel arweinydd ar gyfer ein dull 
partneriaeth i ymgysylltu ag ysgolion cynradd ac uwchradd a 
cholegau addysg bellach yng Nghymru

• sy’n addysgu ac yn hyfforddi gweithwyr proffesiynol y dyfodol, a 
fydd yn arweinwyr cymdeithas yn y dyfodol. 

Gwneud i hyn ddigwydd
Mae’r amgylchedd yr ydym yn gweithredu ynddo yn newid.  
Mae cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, Brexit, 
y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil i Gymru ac Ymchwil 
ac Arloesedd yn y DU (UKRI) yn creu heriau newydd ac yn 
cynnig cyfleoedd newydd i’r Brifysgol. Bydd y datblygiadau hyn 
yn chwarae rôl ganolog yn ein ffordd o feddwl yn ystod cyfnod 
y strategaeth hon.
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Adeiladu partneriaethau sy’n 
canolbwyntio ar wella iechyd, cyfoeth  
a lles pobl Cymru 
Byddwn yn:
• parhau i weithio gyda busnesau rhanbarthol, prifysgolion, 

sefydliadau trydydd sector, awdurdodau lleol ac asiantaethau’r 
Llywodraeth i wella cydlyniant cymdeithasol, iechyd, cyfoeth a 
lles pobl Cymru

• chwarae rhan weithredol a blaenllaw yn y broses barhaus o 
ddatblygu ein dinas frodorol a Phrifddinas-Ranbarth ehangach 
Caerdydd

• gweithio gyda’n partneriaid tuag at saith nod Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r dyfodol.

Ymgysylltu â’n rhanddeiliaid addysg a’n 
cymunedau
Byddwn yn:
• cyfrannu at wella ansawdd addysg yng Nghymru, drwy 

chwarae rhan weithredol yn yr ecosystem addysg a 
hyfforddiant

• cyfrannu at arwain a gwella addysg ym Mhrifddinas-Ranbarth 
Caerdydd drwy gefnogi Datblygiad Proffesiynol Parhaus i 
athrawon ac ymgysylltu ag agenda NEET (pobl nad ydynt 
mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant)

• gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr ar ddatblygu rhaglen 
gwirfoddoli myfyrwyr ymhellach lle mae’r myfyrwyr yn 
gwneud gwahaniaeth yn y gymuned wrth ddatblygu eu sgiliau 
cyflogadwyedd eu hunain

• canfod cwmpas y cyfle i’r Brifysgol noddi Coleg Technegol 
Prifysgol, fel y bo’n briodol ar gyfer y cyd-destun Cymreig.

Ymchwil sy’n cael effaith 
Byddwn yn:
• nodi nifer ddethol o heriau cymdeithasol ac yn gweithio gyda’n 

partneriaid i fynd i’r afael â’r rhain.  Y cyntaf y byddwn yn 
canolbwyntio arno fydd Dementia

• gweithio ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd er mwyn darparu 
‘labordai byw’ ar gyfer heriau yn y gymdeithas, gan wneud y 
gorau o’r cyfleoedd ymchwil ag effaith fyd-eang bosibl

• sicrhau bod ein harbenigedd academaidd yn cyfrannu at 
ddatblygu polisi cyhoeddus, cymdeithasol ac amgylcheddol 
sy’n datblygu ac yn cefnogi uchelgeisiau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol drwy’r canolfannau ymchwil amrywiol 
yn y Parc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol

• ymgysylltu â’n cymunedau yn ein gweithgareddau ymchwil.

Llywio’r drafodaeth gyhoeddus
Byddwn yn:
• parhau i gymryd rhan mewn fforymau cyhoeddus yng Nghymru 

a thu hwnt, e.e. yr Eisteddfod Genedlaethol, Gŵyl y Gelli 
(digwyddiad lefel y DU) a Sioe Frenhinol Cymru

• darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau 
cyhoeddus a chymunedol sy’n cwmpasu holl arbenigedd y 
Brifysgol, o archaeoleg a gwyddoniaeth i gerddoriaeth.

• parhau i hyrwyddo ein gwaith ymchwil, ein harloesedd a’n 
gweithgarwch ymgysylltu yn y cyfryngau.

Gweithio gyda’n partneriaid i gynyddu 
cyfleoedd cyflogaeth yn y rhanbarth
Byddwn yn:
• gweithio gyda’n partneriaid, drwy ein gwaith ymchwil, ein 

harloesedd a’n myfyrwyr, ym Margen Ddinesig Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd i ddarparu swyddi, twf a chynhyrchiant yn 
y rhanbarth.

Mewn rhai achosion, mae’r llwybr wedi’i ddiffinio’n barod, a bydd yn barhad o’r camau blaenorol,  
wedi’i ddiweddaru a’i helaethu fel y bo’n briodol, gan gynnwys:


