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Cyngor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant  
 
Cofnodion ANGHYFYNGEDIG y cyfarfod a gynhaliwyd am 12.15 ar ddydd Iau 25 Tachwedd 2021 yng Nghanolfan Halliwell, Campws Caerfyrddin   
 
Yn bresennol: 
Yr Hybarch Randolph Thomas (Cadeirydd)   
Tony Ball 
Andrew Curl 
Siwan Davies 
Tania Davies 
Eifion Griffiths 
Yr Athro Medwin Hughes 
Dr Conny Matera Rogers  
Rowland Jones   
 

 
 
Vanessa Liverpool 
Arwel Ellis Owen 
Matthew Peake 
Liam Powell 
Victoria Provis  
Geraint Roberts 
Emlyn Schiavone 
Dr Liz Siberry  
Maria Stedman 
  
  

 
Hefyd yn bresennol: 
Sarah Clark, Clerc y Cyngor 
Yr Athro Dylan Jones, Dirprwy Is-Ganghellor  
Yr Athro Catrin Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor (Academaidd) 
Shône Hughes, Pennaeth Staff 
Steve Baldwin, Cyfarwyddwr Adnoddau a Chynllunio Busnes  
Gavin Bessant, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ariannol  
Jane O’Rourke, Cyfarwyddwr Gweithredol Adnoddau Dynol 
Catrin Beard (Cyfieithydd)  
Margaret Williams (Ysgrifennydd) 
 

 
Aelodau Cyngor Prifysgol Cymru yn bresennol fel sylwedyddion: 
Dr Stuart Robb 
Nigel Roberts 
Deris Williams 
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Rhif y cofnod  Prif bwyntiau trafod Cam gweithredu / 
penderfyniad  

21.66 
Ymddiheuriadau am absenoldeb  

DERBYNIODD y Cyngor ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth Justin Albert, Pam Berry, 
Margaret Evans, Uzo Iwobi, Dr Kerry Tudor. 
 

 

21.67 
Adroddiad Coleg Sir Gâr  

Mae’r eitem hon dan GYFYNGIADAU ac adroddir arni yng nghofnodion cyfyngedig y cyfarfod. 
 

 

21.68 
Protocol ar gyfer gweithredu 
perthynas rhwng Y Drindod 
Dewi Sant a CSG 

YSTYRIODD y Cyngor y Protocol arfaethedig newydd ar gyfer gweithredu perthynas rhwng 
Y Drindod Dewi Sant a CSG (CO384). 
 
Cafodd aelodau eu hatgoffa bod drafft o’r Protocol wedi’i graffu gan Bwyllgor Craffu’r Grŵp 
yng nghyfarfod mis Mehefin a chafodd ei gymeradwy, yn amodol ar gwblhau nifer o atodiadau. 
Ers hynny, mae gwaith ar yr atodiadau wedi’i gwblhau gan Ysgrifennydd y Brifysgol a chyn 
Ysgrifennydd Cwmni CSG ac roedd y ddogfen lawn bellach yn cael ei chyflwyno i’w 
chymeradwyo gan y Cyngor. Byddai’r Protocol yn cael ei gyflwyno i Fwrdd CSG i’w 
gymeradwyo ar 9 Rhagfyr 2021.  
 
Nododd Aelodau y byddai’r Protocol yn cymryd lle’r Ordinhad AB/AU (neu Grŵp), a 
amlinellodd gyfres o ofynion ar gyfer y ffordd y mae’r Drindod Dewi Sant yn gweithredu fel 
unig Aelod Coleg Sir Gâr fel endid corfforaethol, a gweithredodd CSG fel un o Gwmnïau’r 
Drindod Dewi Sant. Y nod fu cynhyrchu datganiad mwy cyflawn o’r berthynas rhwng yr 
endidau corfforaethol ac i ddarparu datganiad cliriach o arfer gweithredol. Nododd Cadeirydd 
Bwrdd CSG bod y Bwrdd yn fodlon â’r trywydd a theimlodd ei fod yn dangos aeddfedrwydd y 
berthynas rhwng y Brifysgol a’r Colegau.  
 
CYMERADWYODD y Cyngor y Protocol a chytunodd bod unrhyw ddiwygiadau y gofynnwyd 
amdanynt gan Fwrdd CSG yn gallu symud ymlaen i gael ei weithredu gan y Cadeirydd. 
 

 

21.69 
Adroddiad y Pwyllgor 
Academaidd  

YSTYRIODD y Cyngor adroddiad cyfarfod y Pwyllgor Academaidd a gynhaliwyd ar 11 Hydref 
2021 (CO285). 
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Rhif y cofnod  Prif bwyntiau trafod Cam gweithredu / 
penderfyniad  

21.70 
Adolygiad Cyfoethogi Ansawdd 
ASA 

YSTYRIODD y Cyngor gyfres o ddogfennau’n ymwneud â’r Adolygiad Cyfoethogi Ansawdd 
ASA sydd ar y gweill ym mis Mawrth 2022, yn cynnwys y Ddogfen Dadansoddiad 
Hunanwerthuso drafft (SEAD) (CO386). 
 
Wrth gyflwyno’r SEAD cyfeiriodd y DIG(Academaidd) at y gwaith sylweddol a pharhaus y mae 
swyddogion yn ymgymryd ag ef, dan arweiniad y Pro Is-Ganghellor Cysylltiol (Profiad 
Academaidd) a gyda chefnogaeth gweithgor sy’n cynnwys swyddogion Undeb y Myfyrwyr. 
Rhoddodd y SEAD werthusiad beirniadol y Brifysgol o'i harferion yn ogystal â'r newidiadau 
allweddol i brosesau ansawdd ac i'r datblygiadau sy'n eu cefnogi. Roedd y swyddogion hefyd 
wedi paratoi deuddeg dogfen ychwanegol sy’n gysylltiedig â themâu’r Cod Ansawdd ASA 
ynghyd â Safonau a Chanllawiau Ewropeaidd (ESG). Ceisiodd y SEAD  ddangos sut mae’r 
Brifysgol wedi cynnal profiad academaidd o ansawdd uchel, gyda ffocws parhaus ar wella 
deilliannau myfyrwyr a’u profiad academaidd, mewn partneriaeth â’i myfyrwyr yn unol â’r 
gofynion rheoleiddio. 
 
Nododd Aelodau, fel y cytunwyd gan y Cyngor ym mis Medi 2021, cyflwynwyd y SEAD yn 
absenoldeb Adroddiad Blynyddol gan y Senedd i’r Cyngor ar gyfer 2020/21. Amlinellodd 
nodyn briffio ategol sut roedd gwahanol eitemau wedi’u cwmpasu yn ystod y flwyddyn er 
mwyn rhoi sicrwydd i’r Cyngor bod y trefniadau priodol ar waith i ddiogelu ansawdd a safonau’r 
Brifysgol.  
 
Cyflwynodd y DVC (Academic) yr Adroddiad Cyfanrwydd Academaidd sy’n gysylltiedig ag 
Achosion Camymddwyn Academaidd a’r Arolwg Blynyddol ac Adroddiad Tabl Cynghrair.  
 
CADARNHAODD y Cyngor  

 ei fod yn fodlon gyda’r SEAD a chymeradwyodd waith y swyddogion;  
 ei fod yn fodlon bod y dystiolaeth a ddarparwyd yn galluogi’r Cyngor i gadarnhau i 

CCAUC bod trefniadau priodol ar waith i ddiogelu holl ansawdd a safonau’r Brifysgol.  
 

 

21.71 
Adroddiad Ansawdd Blynyddol 
UyM ac ymateb y Brifysgol 

DERBYNIODD y Cyngor Adroddiad Ansawdd Blynyddol Undeb y Myfyrwyr ac ymateb y 
Brifysgol (CO387). 

 

21.72 
Cynllun Cydraddoldeb Hiliol  

DERBYNIODD y Cyngor y Cynllun Cydraddoldeb Hiliol (CO388). 
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Rhif y cofnod  Prif bwyntiau trafod Cam gweithredu / 
penderfyniad  

Adroddodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Adnoddau Dynol (EDHR) bod y Brifysgol wedi cymryd 
rhan yn y rhaglen Hil, Mynediad a Llwyddiant Advance HE gyda thîm o staff a myfyrwyr ers 
mis Mawrth 2021. Y Cynllun Cydraddoldeb Hilio a gyflwynwyd oedd canlyniad y gwaith sy’n 
gysylltiedig â’ rhaglen hon ac roedd yn cynnwys ymrwymiadau pwysig gan y Brifysgol mewn 
perthynas â chydraddoldeb hiliol ar gyfer staff a myfyrwyr. Cafodd y Cynllun ei gymeradwyo 
gan y Senedd yn ei gyfarfod ar 22 Medi a byddai ei weithrediad yn cael ei oruchwylio gan y 
Bwrdd Cydraddoldeb a Llesiant sy’n adrodd i’r Pwyllgor Profiad Myfyrwyr. Roedd y Cynllun 
wedi’i rannu gyda CCAUC ac roedd diweddariad ar weithgareddau a gyflawnwyd yn barod 
wedi’i gyflwyno i Advance HE. Roedd Y Drindod Dewi Sant yn un o ddwy Brifysgol yng 
Nghymru y gofynnwyd iddynt wneud cyflwyniad ar eu cynllun. 
 

21.73 
Adroddiad y Senedd i’r Cyngor  

DERBYNIODD y Cyngor adroddiadau cyfarfod y Senedd a gynhaliwyd ar 22 Medi a 
diweddariad llafar o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Tachwedd 2021 (CO389). 
 

 

21.74 
Strategaeth Addysg Fyd-eang 
 

YSTYRIODD y Cyngor y Strategaeth Addysg Fyd-eang 2022-27 (CO390). 
 
Nododd aelodau bod y ddogfen yn ffocysu ar hyn o bryd ar y Brifysgol ond bod trafodaethau 
wedi dechrau gyda’r Colegau AB i sicrhau dull cyfannol.  
 
CYMERADWYODD y Cyngor y Strategaeth Addysg Fyd-eang i’w chyhoeddi a gweithredu, 
gan nodi y byddai cynnydd yn cael ei fonitro ar lefel llywodraethu trwy’r Pwyllgor Academaidd. 
 

 

21.75 
Adroddiad y Pwyllgor Adnoddau 
a Pherfformiad  

DERBYNIODD y Cyngor adroddiad y Pwyllgor Adnoddau a Pherfformiad a gynhaliwyd ar 15 
Tachwedd 2021 (CO391). 
 

 

21.76 
Adroddiad Monitro DPA 

YSTYRIODD y Cyngor yr adroddiad Monitro DPA a’i GYMERADWYO (CO392). 
 

 

21.77 
Adroddiad ariannol a llif arian 
parod 

Mae’r eitem hon dan GYFYNGIADAU ac adroddir arni yng nghofnodion cyfyngedig y cyfarfod. 
  
 

 

21.78 
Adroddiadau’r Pwyllgor 
Archwilio a Risg 

Mae’r eitem hon dan GYFYNGIADAU ac adroddir arni yng nghofnodion cyfyngedig y cyfarfod.  
 

21.79 Mae’r eitem hon dan GYFYNGIADAU ac adroddir arni yng nghofnodion cyfyngedig y cyfarfod.   
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Rhif y cofnod  Prif bwyntiau trafod Cam gweithredu / 
penderfyniad  

Adroddiad blynyddol a 
datganiadau ariannol 

 

21.80 
Adroddiad diwedd blwyddyn 
archwilio allanol a barn ar 
gyfriflenni ariannol Y Drindod 
Dewi Sant 

YSTYRIODD y Cyngor adroddiad diwedd blwyddyn a barn Archwilio Allanol (CO396). 
 
Mae’r Archwilwyr wedi adrodd nad oeddynt wedi nodi unrhyw ddiffygiadau rheoli ac nid oedd 
ganddynt argymhellion i’w gwneud.     
 

 
 
  

21.81 
Adroddiad blynyddol y Pwyllgor 
Archwilio a Risg 

YSTYRIODD y Cyngor Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Archwilio a Risg 2020/21, a oedd yn 
rhan o’r casgliad o ddogfennau sydd i’w cyflwyno i CCAUC yn rhan o’r Adroddiad Sicrwydd 
Blynyddol. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i’r aelodau cyfetholedig a oedd wedi ymddeol o’r ARC yn ystod y 
flwyddyn. Hefyd cymeradwyodd y ffordd roedd swyddogion ac archwilwyr wedi gweithio gyda’i 
gilydd yn ystod y flwyddyn. Cadarnhaodd yr adroddiad bod ARC wedi cyflawni ei gyfrifoldebau 
yn 2020/21. 
 
CYMERADWYODD y Cyngor adroddiad blynyddol yr ARC i’w anfon ymlaen i CCAUC.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Adroddiad Blynyddol yr 
ARC i’w anfon ymlaen i 
CCAUC. 

21.82 
Cymeradwyaeth Cyngor y 
Brifysgol  
Cofnodion: 30/09/2021 

CYMERADWYODD y Cyngor gofnodion Cyngor y Brifysgol a gynhaliwyd ar 30 Medi 2021 
(CO398).  
 

 

21.83 
Dyletswydd PREVENT:  
Adroddiad Atebolrwydd 

CYMERADWYODD y Cyngor yr Adroddiad Atebolrwydd Dyletswydd Prevent, a oedd yn rhan 
o’r casgliad o ddogfennau sydd i’w cyflwyno i CCAUC yn rhan o’r Adroddiad Sicrhau Ansawdd 
(CO399). 
 
Nododd aelodau bod un myfyriwr yn cymryd rhan ar hyn o bryd yn rhaglen gyfeirio’r Sianel. 
Roedd myfyriwr arall wedi dechrau’r rhaglen ers diwedd y cyfnod adrodd, a fyddai’n cael ei 
adrodd yn y rownd nesaf.  
  

Adroddiad 
Atebolrwydd 
Dyletswydd Prevent i’w 
anfon i CCAUC 

21.84 
Datganiad ASSUR 

CYMERADWYODD y Cyngor Adroddiad Sicrhau Cynaliadwyedd Blynyddol blwyddyn 
academaidd 2020/21, a oedd yn rhan o’r casgliad o ddogfennau sydd i’w cyflwyno i CCAUC 
yn rhan o’r Adroddiad Sicrwydd Blynyddol (CO400). 
 

Adroddiad Sicrhau 
Cynaliadwyedd 
Blynyddol i’w anfon 
ymlaen i CCAUC 
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Rhif y cofnod  Prif bwyntiau trafod Cam gweithredu / 
penderfyniad  

21.85 
Datganiad Sicrwydd Blynyddol y 
Cynllun Ffioedd a Mynediad  

CYMERADWYODD y Cyngor Adroddiad Sicrhau Cynaliadwyedd Blynyddol blwyddyn 
academaidd 2020/21, a oedd yn rhan o’r casgliad o ddogfennau sydd i’w cyflwyno i CCAUC 
yn rhan o’r Adroddiad Sicrwydd Blynyddol (CO400). 
 

Datganiad Sicrwydd 
Blynyddol Ffioedd a 
Mynediad i’w anfon 
ymlaen i CCAUC 

21.86 
Adroddiad blynyddol ystadau 

CYMERADWYODD y Cyngor adroddiad blynyddol Ystadau (CO402).  

21.87 
Strategaeth Gaffael   

CYMERADWYODD y Cyngor Y Strategaeth Gaffael (CO403). 
 
Nododd aelodau bod y strategaeth ddiwygiedig wedi mabwysiadu Strategaeth Polisi Caffael 
Cymru fel set allweddol o egwyddorion canllaw wrth gydymffurfio a hyrwyddo gweithgarwch 
gwerth am arian. Fe adeiladodd ar yr amcanion craidd a amlinellwyd yn strategaeth flaenorol 
y Brifysgol a chydnabyddodd yr amgylchedd newidiol y mae’n gweithredu ynddo.  
 

 

21.88 
Diwygiad Ordinhad y Drindod 
Dewi Sant  

CYMERADWYODD y Cyngor y diwygiad arfaethedig i Ordinhad III 3 (CO4040). 
 
Nododd aelodau y byddai’r diwygiadau i Ordinhad III 3 y Drindod Dewi Sant yn rhoi 
hyblygrwydd i gyflwyno Graddau Anrhydedd (yn ogystal â Chymrodoriaethau Anrhydeddus) 
ar gyn aelodau staff ac aelodau Cyngor. Roedd yr hyblygrwydd hwn eisoes yn bodoli yn 
Ordinhadau Prifysgol Cymru. 
 

 

21.89 
Athrawon Ymarfer: enwebiadau 
i’w cymeradwyo 

CYMERADWYODD y Cyngor yr enwebiad a ganlynol ar gyfer Athrawon Ymarfer (CO405). 
 
 Dr John Morgan-Guy 
 Mr Martin Bates 
 Mr Steve Davies  
 

 

21.90 
Defnydd o Sêl y Brifysgol  

DERBYNIODD y Cyngor yr adroddiad ar y defnydd o Sêl y Brifysgol (CO406).   

21.91 
Datganiadau o fuddiannau  

Ni nodwyd unrhyw wrthdaro buddiannau ychwanegol yn ystod y cyfarfod.  

21.92 
Dyddiad y cyfarfod nesaf  

Byddai’r cyfarfod nesaf ar 27 Ionawr 2022.  
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Terfynwyd y cyfarfod am 1.15 


