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Y Grŵp Trawsbleidiol ar Brifysgolion  

Nodiadau'r cyfarfodydd   
Dyddiad y 
cyfarfod  

6.45pm, dydd Mawrth 22 Tachwedd 2016  

Lleoliad  Ystafell Gynadledda 21, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru  

Yn bresennol   Aelodau’r Cynulliad: Huw Irranca-Davies AC (Cadeirydd); Llyr Gruffydd 
AC; David Rees AC; Elin Jones AC; Darren Millar AC; Mark Isherwood AC  
Prifysgolion: Amanda Wilkinson; Olivia Jones; Colin Riordan; Rob 
Humphreys; Cara Carmichael Aitchison; John Grattan; Jane Davidson; Tom 
Griffin  
Eraill: Rhys Flowers (Ysgrifennydd); Jillian Purvis; Carmen Ria Smith (UCM 
Cymru); Clare O’Shea (UCM Cymru); Dewi Knight; Syr Ian Diamond   
  

  
1. Cytuno ar y cylch gorchwyl  

  
• Agorodd y Cadeirydd y cyfarfod a gofynnodd i'r aelodau gytuno i ddiweddaru enw a chylch 

gorchwyl y grŵp i adlewyrchu'n agosach enw a chylch gorchwyl y Grŵp Hollbleidiol Seneddol 
ar brifysgolion yn San Steffan.  

• Awgrymodd Darren Millar AC y dylid cadw enw a chylch gorchwyl y grŵp yn fwy cyffredinol 
fel bod modd eu dehongli mewn ffordd ehangach, ac roedd cynrychiolwyr UCM Cymru yn 
cytuno. Cafwyd gair o rybudd gan Amanda Wilkinson y byddai angen i sefydliad Prifysgolion 
Cymru, wrth ddarparu'r gwasanaeth ysgrifenyddiaeth, weithio o fewn ei amcanion elusennol.  

• Dywedodd y Cadeirydd y byddai'n fwy “onest” pe byddai enw'r grŵp yn cael ei ddiweddaru i 
gyfeirio'n benodol at brifysgolion ond y byddai'n cadw golwg ar y mater at y dyfodol.  

• Dyma’r cylch gorchwyl newydd y cytunwyd arno:   
  

Prif amcan y Grŵp Trawsbleidiol ar Brifysgolion yw galluogi deialog rhwng Aelodau'r 
Cynulliad, Is-Gangellorion y prifysgolion yng Nghymru a rhanddeiliaid perthnasol eraill.  
Bydd y grŵp yn cynnig fforwm i ymchwilio i faterion sy'n effeithio ar y sector prifysgolion 
ac ymchwil, a allai ddylanwadu ar bolisi cyhoeddus, tra hefyd yn chwilio am gyfleoedd 
iddynt barhau i wneud cyfraniad hanfodol at ddatblygiad a llesiant ein cenedl yn y 
dyfodol.  

  
2. Sesiwn hawl i holi ar adolygiad Diamond 

  
• Diolchodd Syr Ian i bawb a oedd wedi cyfrannu at y gwaith o lunio ei adroddiad, cyn mynd 

ymlaen i drafod rhai o'r elfennau sydd ynddo.  
• Gofynnodd David Rees AC i Syr Ian a oedd yn fodlon ar ymateb Llywodraeth Cymru, a 

gofynnodd ragor o gwestiynau hefyd ynglŷn â darpariaeth ran-amser, ymchwil ac ôl-
raddedigion.   

• Mewn ymateb, dywedodd Syr Ian ei fod yn fodlon bod y rhan fwyaf o argymhellion yr 
adroddiad wedi cael eu derbyn ac o ran darpariaeth ran-amser, roedd yn gobeithio y byddai'r 
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system newydd yn ceisio lleihau cymaint ag y bo modd ar yr amrywiaeth yn y galw a welwyd 
yn Lloegr.  

• Cododd Darren Millar AC y £40 miliwn y rhagwelir y bydd yn cael ei arbed bob blwyddyn, ac 
i ba raddau y byddai'r arian hwn yn cael ei ailfuddsoddi mewn addysg uwch.  

• Atebodd Syr Ian mai dim ond Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg fyddai'n gallu ateb y 
cwestiwn hwnnw ond fe wnaeth grybwyll y syniad o gysylltu cynigion â'r cyflog byw, a'r ffaith 
y byddai myfyrwyr felly yn elwa pe byddai unrhyw gynnydd yn hwn yn y dyfodol.  

• Aeth Darren Millar ymlaen i ofyn a oedd Syr Ian yn teimlo y byddai unrhyw reolaeth bosibl 
ar nifer y myfyrwyr yn beth da, a'i ateb oedd ei fod yn gobeithio y byddai'r system yn galluogi 
pawb sy'n dymuno manteisio ar addysg uwch i gael y cyfle i wneud hynny ac na ddylai'r 
niferoedd gael eu lleihau o gwbl.  

• Gofynnodd Elin Jones AC a oedd Syr Ian wedi ystyried rhoi cymhelliant i fyfyrwyr o Gymru 
aros yng Nghymru i astudio, ac atebodd ei fod yn fater cymhleth iawn ond mai'r cymhelliant 
gorau fyddai sicrhau bod gan brifysgolion Cymru raglenni a addysgir o'r radd flaenaf.  

• Dywedodd Amanda Wilkinson a Colin Riordan y byddai'n anodd iawn pennu terfyn ar nifer y 
myfyrwyr yng Nghymru pe byddai myfyrwyr yn cael eu hariannu i astudio mewn mannau 
eraill.  

• Pan ofynnodd Llyr Gruffydd AC a oedd o'r farn ei bod yn anorfod y byddai lefel y ffi yn 
cynyddu, atebodd Syr Ian nad oedd hynny'n wir o anghenraid.  

• Gwnaed sylwadau eraill gan Rob Humphreys, Cara Carmichael Aitchison a Jane Davidson 
ynglŷn â materion fel cryfder darpariaeth ran-amser yng Nghymru o'i chymharu â Lloegr, y 
trothwy ar gyfer cael cymorth a chymariaethau rhwng Cymru a'r system yn yr Alban.  

• Wrth gael ei holi a allai ragweld unrhyw ganlyniadau croes i'r disgwyl yn sgil y drefn ariannu 
newydd arfaethedig, atebodd Syr Ian ei fod yn fwy a mwy argyhoeddedig, wrth drafod y 
cynigion, mai dyma'r ffordd gywir ymlaen.   

  
3. Cyfarfodydd y dyfodol 

  
• Awgrymodd y Cadeirydd y dylai o leiaf un o'r cyfarfodydd yn ystod tymor nesaf y Cynulliad 

gael ei gynnal fel cyfarfod grwpiau trafod dros ginio anffurfiol.   
• Dywedodd Colin Riordan ei fod yn meddwl bod y pynciau trafod a awgrymwyd ar gyfer y 

dyfodol yn rhai da, ond awgrymodd y dylid hefyd ychwanegu at y rhestr y strategaeth Atal a 
fisas gwaith ar ôl astudio.  

• Awgrymodd Darren Millar AC y dylai pob cyfarfod ymdrin ag amrywiaeth mor eang ag y bo 
modd o bynciau, a chytunodd y Cadeirydd y byddai'n beth da edrych ar amrywiaeth eang o 
bynciau yn ystod pob cyfarfod.  

• Awgrymodd Rob Humphreys y dylai Prifysgolion Cymru geisio cael 2 neu 3 o siaradwyr o 
ansawdd da ym mhob cyfarfod. Cytunwyd yn ddiweddarach y gall fod gan rai o'r siaradwyr 
hyn safbwyntiau gwahanol ynglŷn ag unrhyw bwnc penodol yn ystod yr un cyfarfod.  

• Dywedodd John Grattan fod cyllid ar gyfer ymchwil, fisas a chyllid cyfalaf i gyd yn feysydd a 
oedd yn haeddu cael eu trafod eto. Awgrymodd hefyd y gellid cynnal cyfarfodydd yn y 
dyfodol i gyd-fynd â chyfarfodydd pwyllgor Prifysgolion Cymru.  

• Dywedodd Mark Isherwood AC fod cyflogadwyedd ac ehangu mynediad hefyd yn faterion 
pwysig a'i bod yn hollbwysig hefyd ymgysylltu cymaint ag y bo modd â phrifysgolion mewn 
rhannau eraill o'r wlad (gogledd Cymru yn ei achos ef).  

• Soniodd Llyr Gruffydd fod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn ystyried y berthynas 
rhwng addysg bellach ac addysg uwch yn y flwyddyn newydd, ac y byddai'n beth da cael 
pwnc perthnasol i gyd-fynd â hynny.     
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• Ar ôl rhagor o drafodaeth, cytunwyd y dylid cynnal y cyfarfodydd yn y dyfodol yn y drefn 
isod, gan drafod y pynciau a amlinellir yn fras fel a ganlyn:  
  

o Cymru a'r byd: gan gwmpasu'r materion a amlinellir yn yr agenda ond gan 
gynnwys hefyd fisas, addysg uwch Cymru fel rhywbeth i'w allforio, a sefyllfaoedd 
posibl ar ôl i'r DU adael yr UE.  

o Ymgysylltu â'r gymuned: gan gwmpasu'r materion a amlinellir yn yr agenda ond 
gan gynnwys hefyd y Strategaeth Atal (ac o bosibl Adolygiad Hazelkorn). 

o Gweithio gyda byd busnes: gan gwmpasu'r materion a amlinellir yn yr agenda 
ond gan gynnwys hefyd y modd y mae prifysgolion yn cael effaith gadarnhaol ar yr 
economi ehangach y maent yn ei gwasanaethu. 

o Ymchwil: gan gwmpasu'r materion a amlinellir yn yr agenda. 
  

• Daeth y Cadeirydd â'r noswaith i ben trwy awgrymu y dylai cyfarfodydd yn y dyfodol adael lle 
yn yr agenda ar gyfer trafod pynciau amserol. Cytunodd y rhai a oedd yn bresennol hefyd y 
dylid cynhyrchu rhywbeth gweladwy yn sgil pob cyfarfod, er enghraifft adroddiad 
ysgrifenedig yn crynhoi'r trafodaethau / awgrymiadau yn y cyfarfod neu ddeunydd 
perthnasol arall.   


