
Prifysgol ag 

Effaith

www.decymru.ac.uk



Prifysgol ag Effaith Prifysgol ag Effaith

www.decymru.ac.uk www.decymru.ac.uk2 3

Croeso gan yr is-ganghellor

rwy’n hynod o falch o’r ffordd rydym ni ym Mhrifysgol De Cymru yn gwneud y mwyaf o
effaith gadarnhaol ar gyfer ein partneriaid a’n cymunedau yn yr ardal hon o gymru, ac
ymhellach i ffwrdd.  

A ninnau’n brifysgol sydd wedi ymrwymo i ehangu mynediad at addysg uwch, ac sydd â hanes arwyddocaol
o gyflawni hynny, mae Prifysgol De Cymru wedi bod yn rhan o’i chymunedau ers tro, gan wneud gwahaniaeth
enfawr i’r bobl sy’n byw a gweithio yn ein cefnwlad, a thu hwnt. Rhaid i ni hefyd gofio y cafodd y sefydliad ei
ffurfio gan arweinwyr diwydiant lleol, a amlygodd yr angen i ddatblygu gweithlu medrus â’r gallu i fodloni
anghenion y rhanbarth ar y pryd. 

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym ni’n parhau â’r gwaith hwn. Nid yn unig y mae llawer o’n myfyrwyr yn
aelodau cyntaf o’u teuluoedd i fynd i’r brifysgol, ond rydym ni hefyd yn un o brif gyflogwyr y rhanbarth lle’r
ydym yn hyfforddi gweithlu’r dyfodol. Mae ein myfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth, athrawon dan hyfforddiant, a
swyddogion yr heddlu yn treulio amser ar leoliad yn ein cymunedau, yn gweithio er budd y cymunedau
hynny ac, yn y mwyafrif o’r achosion hynny, yn dychwelyd i weithio yn y cymunedau hynny pan fyddant yn
graddio. 

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i wella dyfodol y cymunedau y mae’n eu gwasanaethu trwy gymryd
camau unigol ac ar y cyd, gan gynnwys cefnogi nodau llesiant Llywodraeth Cymru.

Mae ein prosiectau cydweithredol yn cael effaith wirioneddol ar draws y rhanbarth, a thu hwnt; o’n campysau
ym Mhontypridd, Casnewydd a Chaerdydd, yn ogystal â’n sefydliadau partner, rydym ni, ar y cyd, yn rym ar
gyfer newid cadarnhaol. 

Yr Athro Julie Lydon OBE
Is-Ganghellor

Y Canghellor, Y Gwir Barchedig a’r Gwir Anrhydeddus
Arglwydd Williams o Ystumllwynarth PC FBA FRSL a’r 
Is-Ganghellor, Yr Athro Julie Lydon OBE
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Mesur effaith gofal cymdeithasol

Mae’r Brifysgol yn arwain prosiect ymchwil i astudio effaith gofal cymdeithasol ar bobl
ledled Cymru, ac yn argymell newidiadau i’r ffordd y caiff gofal a chymorth eu cyflwyno.

Gan weithio mewn partneriaeth ag Interlink RCT,
cyhoeddodd Mesur y Mynydd adroddiad unigryw ar
ôl ffurfio Rheithgor Dinasyddion, a wrandawodd ar
brofiadau pobl ledled Cymru sy’n ymwneud â gofal
cymdeithasol.

Ariennir y prosiect gan Lywodraeth Cymru, ac mae
wedi casglu bron 500 o straeon personol sy’n
datgelu’r perthnasoedd cymhleth, agored i niwed, a
phwysig sydd gan bobl pan fyddant yn ofalwyr, neu
pan fydd arnynt angen gofal a chymorth.

Archwiliodd y rheithwyr y straeon er mwyn deall
effaith gynnar Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) 2014, cyn gwneud cyfres o

argymhellion a oedd yn amlygu’r angen am
ryngweithiadau hawdd a syml â darparwyr gofal
cymdeithasol, yr angen i werthfawrogi a chefnogi
gofalwyr, a phwysigrwydd cydweithio ar bob lefel o’r
sector.

Bydd canfyddiadau’r adroddiad yn helpu i lywio
gwerthusiad tair blynedd o’r Ddeddf gan dîm
ymchwil Prifysgol De Cymru, sydd â’r nod o ddeall yn
union beth sydd ei angen ar y rheiny sy’n cyrchu
gofal cymdeithasol, a sicrhau bod adnoddau’n
canolbwyntio ar y mannau mwyaf effeithiol.

Cyswllt: Dr Rachel Iredale
rachel.iredale@southwales.ac.uk 

Roboteg a Deallusrwydd artiffisial ym Maes Gofal

Pepper, sef robot rhannol-ddynolyn y Brifysgol, yw un o’r cyntaf yn y byd i gyfathrebu yn y
gymraeg, ar ôl cael ei raglennu’n arbennig gan staff a myfyrwyr yr ysgol Peirianneg.   

Mae’n gallu cyflawni amrywiaeth eang o dasgau, a
allai fod o fudd i filoedd o bobl ledled Cymru, a thu
hwnt. Mae’r Brifysgol wrthi’n cynnal trafodaethau â
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys i gyflwyno rhaglen
beilot, sydd â’r nod o wella safonau byw pobl hŷn yn
rhannau mwyaf anghysbell y sir.

Mewn rhai ardaloedd gwledig yng nghanolbarth
Cymru, gallai gymryd hyd at 36 awr i roi gwybod i’r
awdurdodau bod unigolyn yn sâl, a gallai gymryd
hyd yn oed mwy o amser i’r claf dderbyn cymorth
meddygol. Gallai defnyddio roboteg uwch a
deallusrwydd artiffisial leihau’r amser aros i rai

munudau’n unig, trwy werthuso ei ansawdd byw, y
math o ofal sydd ei angen arno, ac, yn hollbwysig,
rhoi sicrwydd bod y systemau cywir ar waith i ofalu
amdano.

Mae’r Brifysgol hefyd wedi archwilio potensial
Pepper i weithio gyda phlant ag anghenion dysgu
ychwanegol a chleifion â dementia, gan efelychu rôl
ofalu a gallu monitro eu llesiant a’u hiechyd meddwl.

Cyswllt: Dr Leshan Uggalla
leshan.uggalla@southwales.ac.uk 
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torri’r gylch digartrefedd ac aildroseddu

Comisiynwyd ymchwilwyr ym Mhrifysgol De Cymru, mewn partneriaeth â shelter Cymru,
Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, i werthuso’r llwybr Cenedlaethol ar
gyfer gwasanaethau Digartrefedd i Blant a Phobl ifanc mewn sefydliadau Diogel – cyfeirir
ato’n gyffredinol fel ‘y llwybr’.

Gan fod llawer o bobl ifanc ddigartref yn dod i
gysylltiad â’r system cyfiawnder troseddol, a bod
llawer o’r rhai sydd yn y ddalfa yn ddigartref pan
gânt eu rhyddhau, mae’r Llwybr yn dangos
ymrwymiad Llywodraeth Cymru i sicrhau yr eir i’r
afael â’r angen am dai yn gynnar, ac y caiff ei
gynllunio, gyda’r nod o leihau digartrefedd ar adeg
eu rhyddhau.

Ystyriodd y gwerthusiad sut mae awdurdodau lleol,
Timau Troseddau Ieuenctid, sefydliadau diogel a
rhanddeiliaid eraill o’r trydydd sector yn  deall y
Llwybr, yr heriau y maent wedi’u hwynebu a
phrofiadau’r bobl ifanc sydd wedi dod i gysylltiad â’r
Llwybr.

Canfu’r adroddiad, er mai nifer fach o bobl ifanc sy’n
cael eu rhyddhau gyda phroblemau tai yng
Nghymru, roedd rhai ohonynt o’r farn nad oeddent
yn cael eu cynnwys mewn penderfyniadau a wnaed
am eu llety, ac roedd nifer fach ohonynt yn cael eu
rhyddhau heb wybod ble fydden nhw’n byw.

Mae argymhellion o’r gwaith ymchwil hwn yn
cynnwys ymwybyddiaeth gynyddol o’r Llwybr, gan
gynnwys eglurhad o gyfrifoldebau sefydliadau sy’n
ymwneud â thai phobl ifanc, a sicrhau bod mwy o
lety â chymorth ar gael, sy’n darparu cymorth
arbenigol i bobl ifanc ag anghenion cymhleth.

Cyswllt: Dr Harriet Pierpoint
harriet.pierpoint@southwales.ac.uk 

Lleihau allyriadau o weithgynhyrchu dur

Mae Canolfan ymchwil yr amgylchedd Cynaliadwy (sErC) y Brifysgol wedi gweithio gyda
TaTa steel ar ddefnyddio triniaeth anaerobig ar gyfer nwyon y ffwrnais chwyth. 

Nod y prosiect oedd ymchwilio i sut gallai TATA
leihau’r allyriadau o’u proses gweithgynhyrchu dur.

TATA yw un o gynhyrchwyr dur mwyaf Ewrop, ac
mae’n gwneud bron pump miliwn o dunelli o ddur
bob blwyddyn. Mae’r prosiect hwn yn gwerthuso’r
posibilrwydd y gallai ffatri ar raddfa ddiwydiannol,
fel TATA, ddefnyddio model ar raddfa labordy, gyda
phroses facteriol sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd.

Gan ddefnyddio technoleg bioburo, mae’r nwyon
gwastraff a gynhyrchir yn ystod y broses hon yn cael
eu dal gan adweithydd awyrgludiad, a’u troi’n
gynhyrchion defnyddiol, yn hytrach na chaniatáu
iddynt gyrraedd yr atmosffer fel nwyon tŷ gwydr a
allai fod yn niweidiol.

Mae’r adweithydd yn cynhyrchu isafswm o 10
tunnell o asid asetig - a ddefnyddir yn gyffredinol
mewn finegr a chynhyrchion persawr - yr awr, sy’n
atal 4.35 o dunelli yr awr o garbon rhag cael eu
rhyddhau i’r awyr.

Mae’r dull hwn yn defnyddio’r bacteria sy’n
bresennol mewn dŵr gwastraff, sy’n helpu i droi’r
hydrogen sylffid yn y nwy yn sylffwr elfennaidd. Yn ei
dro, mae hyn yn golygu llai o ddifrod i’r gwaith metel
a ddefnyddir gan TATA, ar yr un pryd â lleihau effaith
hydrogen sylffid ar yr amgylchedd.

Cyswllt: Yr Athro Richard Dinsdale
richard.dinsdale@southwales.ac.uk  
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Rhoi hwb i’r diwydiannau creadigol

Mae Prifysgol De Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol
Metropolitan Caerdydd i gyflwyno Clwstwr, sef rhaglen uchelgeisiol, pum mlynedd o hyd,
sydd â’r nod o hybu’r sector diwydiannau sgrîn yn ne Cymru. 

Nod y prosiect ymchwil a datblygu yw cynnig
cyfleoedd cyllido i’r rheiny sy’n gweithio yn y
sectorau sgrîn a newyddion, i ddatblygu syniadau a
allai arloesi eu sefydliadau eu hunain, yn ogystal â’r
diwydiant ehangach.

Gan fod Caerdydd yn cael ei chydnabod yn eang fel
un o’r canolfannau cynhyrchu cyfryngau mwyaf yn y
DU y tu allan i Lundain, nod Clwstwr yw rhoi
arloesedd wrth wraidd y ddinas a mynd i’r afael â
rhai o’r heriau allweddol y mae’r diwydiant yn eu
hwynebu.

Mae Clwstwr yn dod â holl brif ddarlledwyr Cymru,
gan gynnwys BBC Cymru Wales, S4C ac ITV Wales, at
ei gilydd â chwmnïau cynhyrchu ffilm a theledu

annibynnol, sefydliadau creadigol a chwmnïau
cenedlaethol Cymru, lleoedd cydweithio creadigol,
cwmnïau technegol newydd, asiantaethau strategol
gan gynnwys Cyngor Celfyddydau Cymru, ac
awdurdodau lleol, gan gynnwys Cyngor Caerdydd a
Llywodraeth Cymru.

Yn rhan o Raglen Clystyrau Creadigol Cyngor
Ymchwil y Celfyddydau a Dyniaethau (AHRC), mae
tîm Clwstwr wedi gwahodd busnesau, sefydliadau a
gweithwyr llawrydd i gymryd rhan mewn
amrywiaeth o ddigwyddiadau ymchwil a datblygu 
ar draws prifddinas-ranbarth Caerdydd.

Cyswllt: Yr Athro Ruth McElroy
ruth.mcelroy@southwales.ac.uk  

Gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i gymdeithas

Mae Prifysgol De Cymru wedi llofnodi partneriaeth strategol ag amgueddfa Cymru, gyda’r
nod o wneud gwahaniaeth cadarnhaol i gymdeithas a bywydau pobl ar draws y rhanbarth.

Llofnododd y ddau sefydliad Femorandwm Cyd-
ddealltwriaeth i gryfhau eu cydweithrediad a
gweithio tuag at eu nod cyffredin o ysbrydoli
ymdeimlad cryf pobl o lesiant a hunaniaeth.

Mae Prifysgol De Cymru ac Amgueddfa Cymru eisiau
datblygu partneriaeth gynaliadwy,
amlddisgyblaethol i hyrwyddo cydweithrediad
rhwng y partïon.

O dan delerau’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth,
bydd y ddau barti yn ymrwymo i gefnogi gwaith
myfyrwyr PhD a phrosiectau ymchwil cydweithredol
newydd; amlygu cyfleoedd ar gyfer lleoliadau
gwaith i fyfyrwyr a secondiadau staff; ymweliadau
safle a gwaith maes gydag amgueddfeydd ledled
Cymru, a llawer mwy.

Mae prosiectau cydweithredol ar waith ar draws pob
cyfadran o’r Brifysgol. Mae’r rhain yn cynnwys
gweithio i amlygu ffynhonnell y cerrig a
ddefnyddiwyd i adeiladu Côr y Cewri; helpu i annog
y cyhoedd i ddatgan trysorau a ganfuwyd yng
Nghymru; ailadrodd y cysylltiad rhwng y diwydiant
tecstilau yng Nghymru a’r fasnach mewn
caethweision yn Affrica; a helpu amgueddfeydd i
ddeall yn well eu heffaith ar ddatblygiad addysgol
pobl, gan ddefnyddio technoleg newydd.

Cyswllt: Lucas Brown
lucas.brown@southwales.ac.uk 
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Datblygu addysg ddigidol ledled Cymru

Mae Prifysgol De Cymru, llywodraeth Cymru a’r cwmni technoleg byd-eang, Thales, yn
gweithio gyda’i gilydd i sefydlu canolfan seibr gwerth £20m, a fydd yn rhan ganolog o’r
rhaglen Cymoedd Technoleg.

Y Ganolfan Ecsbloetio Digidol Genedlaethol (NDEC) -
wedi’i lleoli ym Mlaenau Gwent a’i chyflwyno gan
Thales, mewn cydweithrediad â Phrifysgol De Cymru
- fydd y cyfleuster ymchwil a datblygu cyntaf o’i fath
yng Nghymru, a bydd yn darparu canolfan i BBaChau
a microfusnesau brofi a datblygu eu cysyniadau
digidol.

Bydd hefyd yn darparu labordy ymchwil lle gall
cwmnïau amlwladol ddatblygu prif dechnolegau, a
bydd yn cysylltu Cymru â chanolfannau technoleg
mawr ledled y byd.

Nid yn unig y bydd y ganolfan seiber yn helpu
Cymru i fanteisio ar y cyfleoedd byd-eang sy’n

gysylltiedig â thrawsnewid digidol, bydd hefyd yn
rhoi i fusnesau'r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu
hangen arnynt i ennill cyfran fwy o brosiectau
rhanbarthol a chenedlaethol mawr.

Bydd Prifysgol De Cymru yn cynnal Sefydliad Seiber
Uwch yn y Ganolfan, a fydd yn darparu canolfan ar
gyfer ymchwil academaidd, gwerth miliynau o
bunnoedd, a bydd hefyd yn gweithredu Canolfan
Addysg Ddigidol a fydd yn galluogi BBaChau,
ysgolion ac unigolion i ddatblygu’r sgiliau sydd eu
hangen arnynt i’w hamddiffyn eu hunain ar-lein.

Cyswllt: Clare Johnson
clare.johnson@southwales.ac.uk 

helpu carcharorion i ailaddasu i fywyd yn y gymuned

Mae Dr ross Hall, Hyrwyddwr y lluoedd arfog ar gyfer y Brifysgol, wedi cynnal prosiect
arloesol gyda charcharorion yn CEM Parc ym Mhen-y-bont ar ogwr i ddadansoddi cryfderau
a gwendidau seicolegol canfyddedig carcharorion.

Ar ôl dadansoddi, dyluniodd Ross ymyriadau unigol i
fynd i’r afael â gwendidau canfyddedig a datblygu
cryfderau canfyddedig. Ar ôl i’r carcharorion
ddechrau teimlo’n gysurus, cyflwynwyd eu
teuluoedd, a thrafododd grŵp y prosiect sut gallai’r
carcharorion helpu eu teuluoedd â phroblemau
tebyg.

Sylwodd y carcharorion ar welliannau o ran rheoli eu
hemosiynau pan oeddent o dan bwysau neu straen
– sgiliau a fyddai’n werthfawr wrth ailaddasu i fywyd
y tu allan i’r carchar, i allu integreiddio’n ôl i’w
cymuned.

Newidiodd canfyddiadau’r teuluoedd o garcharorion
hefyd, wrth iddynt deimlo’n fwy cadarnhaol am eu

rhyddhad, a’u tebygolrwydd o beidio ag
aildroseddu, a dechreuodd y staff eu deall nhw’n
well fel unigolion.

Mae’r canlyniadau cadarnhaol hyn wedi helpu i wella
canfyddiad staff o’r carcharor,  a allai gyfrannu at
newid agweddau tuag at garcharorion.

Fel rhan o’r prosiect, cyflwynwyd y carcharorion at
gyfleoedd addysgol hefyd ac, yn y dyfodol, byddan
nhw a’u teuluoedd yn cael eu hannog i fod yn
fodelau rôl a mentoriaid cyfoedion ar gyfer pobl
eraill.

Cyswllt: Dr Ross Hall   
ross.hall@southwales.ac.uk 
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