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Y Grŵp Trawsbleidiol ar Brifysgolion  

Cofnodion y cyfarfod   
 

Dyddiad y cyfarfod 18.00pm, dydd Mercher 07 Tachwedd 2018  

Lleoliad  Ystafell Gynadledda A, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru  

Yn bresennol   Aelodau'r Cynulliad: David Rees AC; Suzy Davies AC.   
Aelodau Prifysgol: Cara Aitchison (Prifysgol Metropolitan Caerdydd); Maria  
Hinfelaar (Prifysgol Glyndŵr); Richard B Davies (Prifysgol Abertawe); Julie 
Lydon (Prifysgol De Cymru); Colin Riordan (Prifysgol Caerdydd); Amanda 
Wilkinson (Prifysgolion Cymru); Olivia Jones (Prifysgolion Cymru).  
Eraill: David Blaney (CCAUC); Jane Johns (CCAUC); Lynette Thomas (y 
Brifysgol Agored yng Nghymru); Kieron Rees (Prifysgolion Cymru); Ben Lewis 
(Prifysgol Caerdydd); Amy Sykes (Prifysgol Caerdydd); Sarah Andrews (Iechyd 
Cyhoeddus Cymru); Gwyneth Sweatman (UCM Cymru); Cerith Rhys-Jones 
(UCM Cymru); Luke Young (Swyddfa Jeremy Miles AC); Ryland Doyle (Swyddfa 
Mike Hedges AC); Phil Boshier (Cynulliad Cenedlaethol Cymru); Rhys Flowers 
(Ysgrifennydd).  

  
1. Croeso a chyflwyniad gan y Cadeirydd dros dro 

  
 Agorodd David Rees AC y cyfarfod trwy groesawu pawb ac anfon ymddiheuriadau gan 

gadeirydd y grŵp, Hefin David AC.  
  

2. Iechyd meddwl myfyrwyr: sut y gall y Fframwaith Colegau a Phrifysgolion Iach helpu 
Sarah Andrews, Pennaeth y Rhaglen - Lleoliadau Iach  
  

• Dechreuodd Sarah Andrews ei chyflwyniad gan amlinellu cefndir y fframwaith Colegau Iach 
a Phrifysgolion Iach ac esboniodd yr hyn a olygir gan yr ymagwedd "prifysgol gyfan" o fewn 
y fframwaith, sy'n edrych ar ystod o wahanol ffactorau megis yr amgylchedd sy’n cael ei 
greu i fyfyrwyr a'r gwasanaethau a'r cymorth sydd ar gael iddynt.  

• Aeth ymlaen i drafod sut mae’r fframwaith yn ystyried pedair agwedd allweddol ar fywyd 
prifysgol sy’n helpu i hybu eu hiechyd a'u llesiant.  

• Bydd cymorth "ar y lefel uchaf" ar gael i fyfyrwyr trwy'r fframwaith ac mae ymgysylltiad 
gweithredol â staff prifysgolion a chyrff myfyrwyr.  

• Hysbyswyd yr aelodau bod datblygiadau diweddar yn Iechyd Cyhoeddus Cymru yn golygu y 
bydd gan brifysgolion fynediad yn y dyfodol at ddata gwell mewn cysylltiad â charfannau 
myfyrwyr yn dod i addysg uwch yn y dyfodol.  

• Caeodd Sarah ei chyflwyniad trwy roi crynodeb o'r cymorth a'r gwasanaethau y mae angen 
i brifysgolion eu darparu, gan gynnwys creu amgylcheddau diogel i fyfyrwyr gymryd rhan 
ym mywyd y brifysgol a sicrhau eu bod yn teimlo'n hyderus wrth godi materion sy'n 
ymwneud â'u hiechyd meddwl a'u llesiant.  
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3. Cymryd cyfrifoldeb dros greu a chynnal cymunedau prifysgol sy’n iach yn feddyliol  

Ben Lewis – Cyfarwyddwr Cymorth a Llesiant Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd 
  

• Agorodd Ben Lewis trwy ddweud, er bod gwasanaethau iechyd meddwl yn hanesyddol wedi 
bod yn adweithiol, fod angen cynyddol i brifysgolion ddarparu gwasanaethau proffesiynol 
oherwydd cynnydd mawr yn y galw a thoriadau i gyllideb y GIG. Soniodd am brofiad ei 
brifysgol ei hun, a oedd wedi gweld cynnydd o tua 300 o achosion yn 2013 i 5,000 eleni.  

• Mae toriadau‘r GIG wedi cael effaith enfawr ar y galw, gyda meddygon yn gynyddol yn 
dweud wrth fyfyrwyr am geisio cymorth gan eu prifysgolion oherwydd rhestrau aros hir. 
Fodd bynnag, nododd hefyd fod prifysgolion yn wynebu her o ran y math o gymorth y 
gallant ei roi oherwydd bod myfyrwyr yn treulio amser cyfyngedig â nhw.  

• Cynhaliwyd trafodaeth ar rai o'r camau cadarnhaol y mae Prifysgol Caerdydd yn eu cymryd 
i helpu i fynd i'r afael â'r broblem, gan gynnwys hyfforddi 500 o fentoriaid cyfoedion a all 
ddarparu cymorth iechyd meddwl fel man cyswllt cyntaf. Bydd hefyd yn lansio ei 
strategaeth 'Stepchange' ym mis Chwefror 2019.  

• Caeodd Ben drwy ofyn cyfres o gwestiynau ymarferol i’r rheini sy’n gwneud 
penderfyniadau gwleidyddol, gan gynnwys yr angen i edrych ar sut mae'r GIG yn cyfeirio 
achosion at brifysgolion a’r trosglwyddiad o ran cymorth i fyfyrwyr o'u bywyd cartref i'r 
brifysgol a’r datgysylltiad rhwng y ddau o ran y data sydd ar gael.  

  
4. Iechyd meddwl myfyrwyr  

Gwyneth Sweatman, Llywydd, UCM Cymru   
  
• Siaradodd Gwyneth Sweatman am y ffaith bod iechyd meddwl yn flaenoriaeth i undebau 

myfyrwyr ac am ei chyfnod fel llywydd.  
• Amlinellodd rai o'r mesurau y mae undebau myfyrwyr ledled Cymru yn eu cymryd i 

gefnogi'r rheini â phroblemau iechyd meddwl, gan gynnwys cymorth cyfoedion, 
diwrnodau/wythnosau ymwybyddiaeth, digwyddiadau a chynnydd mewn gwasanaethau 
digidol.  

• Yna siaradodd am rai o'r heriau sy'n wynebu gwasanaethau, gan gynnwys diffyg cymorth 
digidol, myfyrwyr wedi'u lleoli mewn ardaloedd mwy gwledig/ar aml-gampysau, 
darpariaeth ddwyieithog, hyfforddiant staff a phwysau ar wasanaethau'r GIG.  

• Caeodd Gwyneth drwy ddweud bod grŵp cynghori iechyd meddwl wedi'i ffurfio ac y bydd 
yn cyhoeddi ei argymhellion yn gynnar y flwyddyn nesaf.    

  
5. Ymagwedd ar draws y sector  

Kieron Rees, Ymgynghorydd Polisi, Prifysgolion Cymru   
  

• Siaradodd Kieron Rees am hyd a lled y gwasanaethau cymorth a ddarperir gan brifysgolion, 
sydd hefyd yn gweithio gyda chyrff ehangach i sicrhau y darperir y cymorth gorau posibl.  

• Amlinellodd rai o'r themâu tebyg a ddaeth yn amlwg yn ystod y cyfarfod, megis y dull 
prifysgol-gyfan y mae sefydliadau yn ei mabwysiadu, ynghyd â'r cynnydd sylweddol yn y 
galw am wasanaethau.  

• Pwysleisiodd fod iechyd meddwl yn flaenoriaeth i'r sector a bod y sector yn gweithio i 
ddatblygu dull gweithredu ledled Cymru. Nododd fod prifysgolion yn aelodau gweithgar o 
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weithgor CCAUC ar iechyd meddwl ac yn gweithio gyda CCAUC ar sut y gallai prifysgolion 
ddatblygu fframwaith ar gymorth iechyd meddwl i fyfyrwyr.   

• Tynnodd Kieron sylw at sut mae prifysgolion yn mynd ati ar y cyd i ariannu'r gwaith o 
ddatblygu prosiect dadansoddi dysgu ledled Cymru gyda JISC a fydd yn rhoi data gwell i 
brifysgolion yng Nghymru, ynghyd â'r offer i ymyrryd yn gynharach pan fydd angen cymorth 
ar fyfyrwyr.   

• Amlinellwyd peth o'r gwaith ledled y DU sy'n cael ei wneud gan Universities UK hefyd, gan 
gynnwys pecyn cymorth atal hunanladdiad.  

• Gorffennodd Kieron drwy ail-bwysleisio bod iechyd meddwl yn flaenoriaeth i brifysgolion 
a'u bod wedi ymrwymo i ymchwilio i ffyrdd newydd o fynd i'r afael â'r mater yn y 
blynyddoedd i ddod. 

  
6. Sesiwn drafod 
  
• Diolchodd David Rees AC i'r cyfranwyr a soniodd am yr angen i osod nodau i fynd â'r mater 

yn ei flaen. Dywedodd ei bod bellach yn flaenoriaeth hollbwysig i'r gymdeithas gyfan fynd 
i'r afael â hi.  

• Siaradodd Suzy Davies AC am yr angen i ymgysylltu â’r Senedd Ieuenctid Cymru newydd a 
mynegodd ei syndod hefyd nad oedd cefndir materion iechyd meddwl myfyrwyr yn eu dilyn 
o'u bywyd cartref pan fyddant yn dod yn fyfyrwyr. Siaradodd hefyd am y potensial o 
ddarparu cyllid ychwanegol i fynd i'r afael â'r effaith y mae'r mater yn ei chael ar 
wasanaethau iechyd lleol o gwmpas prifysgolion. 

• Ymhlith y materion a drafodwyd oedd:  
o Y ffaith bod meddygon teulu yn cael cyllid ychwanegol ar gyfer poblogaethau dros 

dro ond nid myfyrwyr o Roedd cyfrinachedd cleifion yn peri her i brifysgolion wrth 
iddynt geisio darparu cymorth o Mae angen cynyddol i brifysgolion orfod cynnig 
llawer mwy o adnoddau a thalu am wasanaethau cwnsela oherwydd rhestrau aros 
hir y GIG 

o Er bod cydweithio agosach rhwng ysgolion a phrifysgolion yng Nghymru, dywedwyd 
bod materion iechyd meddwl yn aml yn codi cyn y brifysgol ac y byddai angen gwell 
llif gwybodaeth o ysgolion i brifysgolion  
o Cynhaliwyd trafodaeth ar ba wasanaethau cymorth ychwanegol y darperir ar 

gyfer myfyrwyr LHDT +, gan gynnwys llwybrau traws penodol o Mae gan brifysgolion 
yng Nghymru hanes hir o goleggarwch a cheisio cydweithio ar draws gwahanol 
sectorau. Roedd y dull hwn hefyd yn cael ei weithredu i helpu i fynd i'r afael â 
materion iechyd meddwl a dylai sectorau eraill ddysgu o hyn   

• Dywedodd Jane Johns fod CCAUC yn datblygu ymagwedd at iechyd a llesiant ac y byddai ei 
gyhoeddiad nesaf yn edrych ar y mater hwn a'r angen i hyrwyddo prifysgolion fel "lleoedd 
iach". Nodwyd hefyd bod UCM, Prifysgolion Cymru a CCAUC yn cynnal digwyddiad sy'n 
gysylltiedig â hyn y flwyddyn nesaf.  

• Wrth gloi'r cyfarfod, dywedodd David Rees AC y gallai cyfarfod o'r grŵp yn y dyfodol fod 
eisiau adrodd yn ôl ar y cynnydd yn dilyn digwyddiad y flwyddyn nesaf a gwaith y grŵp 
gorchwyl. Gall hyn wedyn fod yn gyfle i holi Llywodraeth Cymru ynghylch materion sy'n 
ymwneud ag iechyd meddwl myfyrwyr a chael mewnbwn cadarnhaol i bolisïau yn y 
dyfodol.  

  


