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Yn bresennol  Aelodau’r Cynulliad: Huw Irranca-Davies 
AC (Cadeirydd); Darren Millar AC; David Rees 
AC; Hefin David AC; Siân Gwenllian AC; Mike 
Hedges AC; Kirsty Williams AC; Elin Jones 
AC; Mark Isherwood AC.  
Aelodau Prifysgolion: Amanda Wilkinson; 
Olivia Jones; Kieron Rees; Yr Athro Colin 
Riordan; Yr Athro John Grattan; Dr Bryn 
Jones; Yr Athro Cara Carmichael Aitchison; Yr 
Athro Maria Hinfelaar; Yr Athro Richard 
Davies; Yr Athro Helen Langton; Dr Jane 
Davidson.  
Eraill: Rhys Flowers (Ysgrifennydd); Dewi 
Knight; Huw Morris; Cerith Rhys-Jones; Dr 
Paula Black.  

 
  
1. Croeso a chyflwyniadau  
 
� Agorodd y Cadeirydd y cyfarfod a diolchodd i bawb oedd yn bresennol.  
 
2. Cyflwyniad gan Dr Paula Black, Cyfarwyddwr Cyfnewidfa 
Ddinesig Nottingham  
 
� Rhoddodd Dr Paula Black gyflwyniad ar y gwaith roedd Cyfnewidfa Ddinesig Nottingham 
wedi ei wneud mewn cysylltiad â hybu ymgysylltiad dinesig, a sut mae wedi ceisio dylanwadu 
ar drafodaeth a pholisi o safbwynt rhanbarthol  
 � Roedd myfyrwyr yn cael eu hintegreiddio yn holl waith y Gyfnewidfa Ddinesig ac maent 
yn edrych ar ffyrdd y gallant ymgysylltu mwy â'u cymuned leol. Roedd yr holl fyfyrwyr i gael 
lleoliad yn gysylltiedig â gwaith erbyn 2018  
� Roedd yr heriau'n wynebu'r sefydliad yn cynnwys mesur effaith ei waith, a oedd yn fater a 
gaiff ei ymchwilio ymhellach ar hyn o bryd  
� Roedd un o'r prosiectau cyntaf yn canolbwyntio ar ymgysylltu â "theuluoedd gweithio 
cyffredin", sy'n cael ei ystyried yn berthnasol i'r ardal leol o amgylch Nottingham  
 � O ran cynaliadwyedd, roedd cyllid buddsoddi strategol ar gyfer 3 blynedd wedi bod yn 
hynod ddefnyddiol, ynghyd â'i berthynas â'r Gymdeithas Frenhinol er hybu'r Celfyddydau, 
Gweithgynhyrchion a Masnach. Roedd hefyd yn bwysig bod ei waith "yn cyd-fynd â chynllun 
strategol y brifysgol"  



� Roedd yr heriau'n wynebu'r prosiect yn cynnwys gorfod lliniaru yn erbyn diffyg adnoddau 
trwy adeiladu partneriaethau, y galwadau lluosog sydd eisoes ar brifysgolion a'r angen, 
rhywsut, i gymell ymgysylltu pellach ag ystod eang o randdeiliaid.  
 
3. Y Wybodaeth Ddiweddaraf gan Ysgrifennydd y Cabinet dros 
Addysg  
 
� Agorodd Kirsty Williams AC drwy ddatgan bod ymgysylltiad dinesig prifysgolion yn 
rhywbeth y mae hi'n teimlo'n gryf amdano a'i bod am i brifysgolion ddatblygu perthynas â 
chymunedau a sefydliadau  
� Aeth ymlaen i restru nifer o enghreifftiau lle mae prifysgolion Cymru yn gwneud cyfraniad 
cadarnhaol iawn i'w cymunedau lleol, cyn mynd ymlaen i ddweud fod angen gwneud mwy  
� Cynhelir cynhadledd ar y cyd rhwng y llywodraeth a phrifysgolion yn ystod yr hydref er 
mwyn archwilio ymhellach yr hyn y gall prifysgolion ei gyfrannu at eu cenhadaeth ddinesig  
� Dywedodd y bu trafodaethau cadarnhaol ynghylch y cyflog byw a'i bod yn falch iawn 
gydag ymateb y sector addysg uwch i'r trafodaethau hyn  
� Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet fod llawer i fod yn obeithiol amdano,  a'i bod yn 
teimlo'n gadarnhaol iawn am yr hyn y gallai prifysgolion ei gyfrannu i'r genedl, er gwaethaf 
rhai heriau ar y gorwel  
� Rhoddodd cynrychiolydd pob prifysgol gyflwyniad byr yn amlinellu enghreifftiau o 
ymgysylltu cymunedol o fewn eu sefydliadau  
� Yn dilyn y cyflwyniadau, cododd yr Athro Colin Riordan yr angen i ddiffinio yn iawn beth 
oedd ystyr 'ymgysylltiad dinesig' a sut y dylai prifysgolion fesur ei lwyddiant  
� Nododd Darren Millar AC fod llawer o'r enghreifftiau yn gysylltiedig ac a oedd yn bosibl 
gweithredu dull cysylltiedig Cymru gyfan, lle mae pob prifysgol yn canolbwyntio ar agwedd 
neu faes penodol  
� Aeth Kirsty Williams AC ymlaen i ddweud nad oedd llawer o enghreifftiau o brifysgolion 
Cymru yn anelu'n uwch na'u gallu a bod angen i'r cyhoedd yn gyffredinol fod yn ymwybodol 
o adnoddau sydd ar gael o fewn sefydliadau; ac atebodd Darren Millar AC fod angen gwaith 
mapio cydgysylltiedig ar gyfer yr agenda ddinesig  
� Cyfeiriodd Huw Morris at The Civic University, wedi'i olygu gan yr Athro John Goddard, 
fel templed  
� Roedd yr Athro Cara Aitchison a Dr Jane Davidson yn cytuno bod angen diffinio'n glir 
beth oedd ystyr 'ymgysylltiad dinesig' ac, unwaith y byddai hynny wedi digwydd, byddai gan 
brifysgolion Cymru stori wych i'w hadrodd  
� Dywedodd Mark Isherwood AC pa mor bwysig yw y caiff prifysgolion eu cynrychioli ar 
fyrddau economaidd, y dylid annog myfyrwyr i wirfoddoli yn y gymuned, a bod gwaith yn 
cael ei gydgysylltu gyda'r trydydd sector  
� Yna siaradodd Dr Paula Black am sut y gallai prifysgolion ddefnyddio ymgysylltu â 
rhanddeiliaid er mwyn chwalu rhwystrau a helpu i ddatrys materion strwythurol  
� Caeodd Kirsty Williams AC y drafodaeth drwy ddweud ei bod wedi cael ei chalonogi'n arw 
gan barodrwydd y sector i ymateb i'w galwad am ymgysylltu dinesig a chytunwyd bod angen 
dod o hyd i ddiffiniad cyffredin, gyda chynhadledd yr hydref yn gyfle i gytuno ar hyn.  
 
4. Cytuno ar y pwnc ar gyfer y cyfarfod nesaf  
 
� Yna, cynhaliwyd trafodaethau ar yr hyn y dylai pwnc y cyfarfod nesaf fod, gyda Brexit, 
bargeinion twf dinesig a chyllid strwythurol yn cael eu hawgrymu fel opsiynau posibl  
� Penderfynwyd cynnal trafodaethau pellach dros yr haf cyn gwneud penderfyniad terfynol  
 


