
 
 
 

 
Grŵp Trawsbleidiol ar Brifysgolion 

Cofnodion y cyfarfod 

 
 Dyddiad y cyfarfod 12.30, Dydd Mawrth 9 Ionawr 2018 
   

 Lleoliad Ystafell Gynadledda A, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
   

 Yn bresennol Aelodau’r Cynulliad: Hefin David AC; David Rees AC. 

  Aelodau o Brifysgolion: Amanda Wilkinson; Beth Button. 

  Eraill: Rhys Flowers (Ysgrifennydd); James Pritchard (Swyddfa Hefin David  

  AC); Rhys Williams (Swyddfa Hefin David AC). 
   

 

1. Croeso a chyflwyniadau  
 

  Wrth agor y cyfarfod, roedd yr aelodau am gofnodi eu diolch i Gadeirydd blaenorol y Grŵp, sef Huw 
Irranca-Davies AC am ei waith caled a'i ymrwymiad yn ystod blwyddyn gyntaf y Grŵp. 

 

2. Ethol swyddogion 

 
 Etholwyd Hefin David AC yn Gadeirydd newydd y Grŵp yn dilyn enwebiad gan David Rees AC, ac 

eiliwyd gan Amanda Wilkinson  
     Ail-etholwyd Rhys Flowers yn Ysgrifennydd.  
 Nodwyd yr Adroddiad Blynyddol a'r Datganiad Ariannol, a chytunwyd y byddai copi yn cael ei anfon 

at y Swyddfa Gyflwyno. 
 

3. Gweithgareddau’r Grŵp yn y dyfodol  

 

 Cafwyd trafodaeth am yr adroddiad sy’n edrych ar effaith economaidd prifysgolion Cymru sydd i 
gael ei gyhoeddi’n fuan. Bydd Dr Ursula Kelly, awdur yr adroddiad yn cyflwyno ei chanfyddiadau 
yng nghyfarfod nesaf y Grŵp.

 Cytunwyd i anfon gwahoddiad i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ac Ysgrifennydd y Cabinet 
dros yr Economi a Thrafnidiaeth i fod yn bresennol yn y cyfarfod nesaf 

 Cafwyd trafodaethau pellach ynghylch pynciau posibl i’w trafod yng nghyfarfod y gwanwyn, a 
chytunwyd y byddai'r Grŵp yn ystyried y posibilrwydd o gynnal cyfarfod ar y cyd â'r Grŵp 
Trawsbleidiol ar Addysg Bellach a Sgiliau Dyfodol.

 Teimlwyd y byddai cyfarfod o'r math hwn yn gyfle i edrych ar nifer o faterion sydd o 
ddiddordeb i’r ddau bortffolio.

 Roedd materion o bwys eraill a nodwyd ar gyfer eu trafod yn y dyfodol, gan cynnwys sesiwn ar 
Adolygiad Reid, sy'n edrych ar ymchwil ac arloesedd a ariennir gan y llywodraeth yng Nghymru. 
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