
 

 

 

 

 
Ordinhad 9 – Cyfadrannau 

 
9.1 Cyfadrannau wedi'u Cymeradwyo 
 
Yn unol â darpariaethau Erthygl 15 y Siarter, caiff y Cyngor sefydlu cyrff o fewn y 
Brifysgol, ac o dan dermau Statud 5.2(xix), mae gan y Cyngor bŵer i bennu strwythur 
cyffredinol y Brifysgol. 
 
(i) Sefydlwyd y Cyfadrannau canlynol, y mae gan rai ohonynt adrannau cyfansoddol, 
fel y'i nodir isod: 
 
Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol; 
Y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd; 
Y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg. 
 
 
(iii) Bydd unedau academaidd sy'n elfennau cyfansoddiadol o'r Cyfadrannau'n derbyn 
y fath deitlau y mae'r Uwch-dîm Arweinyddiaeth yn barnu eu bod yn briodol. 
 
(vi) Yn unol ag Erthyglau 5(h)  a 5(i) y Siarter Atodol, ac yn amodol ar gymeradwyaeth 
y Cyngor, gellir sefydlu colegau menter ar y cyd â sefydliadau eraill a chânt eu 
rheoleiddio gan weithdrefnau y cytunir arnynt gan gyrff a phwyllgorau perthnasol y 
Brifysgol. Mae'r coleg canlynol sy'n fenter ar y cyd wedi cael ei sefydlu: 
 

• Y Coleg, Prifysgol Abertawe. 
9.2 Penodi Penaethiaid Cyfadran a'u Dyletswyddau  

 
(i) Bydd gan bob Cyfadran, fel yr Uned Academaidd a gydnabyddir gan y Cyngor o 
dan Statud 5.2(xix) fel yr Uned sydd â phrif gyfrifoldebau, bennaeth sy'n Ddirprwy Is-
ganghellor a bydd y weithdrefn ar gyfer ei benodi yr un ag a nodir yn Ordinhad 2.6 
 
(iii) Bydd y Dirprwy Is-ganghellor yn gyfrifol am arweinyddiaeth a datblygiad strategol 
y Gyfadran yn unol â strategaeth a pholisïau'r Brifysgol. Yn ogystal â'r dyletswyddau 
hyn, gall yr Is-ganghellor ddynodi cyfrifoldebau eraill a all newid o bryd i'w gilydd.  
 
9.3 Cyfarfodydd Staff 
 
(i) Mae gan bob Cyfadran gyfarfod staff a ddylai gynnwys holl aelodau staff y Gyfadran 
a, chyda chydsyniad y Cadeirydd, y fath aelodau eraill y bydd y cyfarfod yn eu pennu o 
bryd i'w gilydd. 
 



(ii) Fel rheol, cynhelir cyfarfodydd staff o leiaf unwaith y tymor a chânt eu galw gan y 
Cadeirydd. 
 
(iii) Bydd y Cadeirydd yn galw cyfarfodydd ychwanegol naill ai ar ei gais ei hun neu ar 
gais traean o'r aelodau. 
 
(iv) Fel rheol, y Dirprwy Is-ganghellor perthnasol fydd Cadeirydd y Cyfarfod Staff. 
 
(v) Bydd gan y Cyfarfod Staff bŵer i wneud argymhellion i'r Dirprwy Is-ganghellor 
perthnasol parthed y materion canlynol:  
(a)  yn amodol ar bwerau'r Senedd, rheoleiddio dysgu ac addysgu'r pwnc neu'r 

pynciau a addysgir yn y Gyfadran, a dyrannu unrhyw ddyletswyddau sydd 
ynghlwm wrth hynny; 

(b)  anghenion staffio'r Gyfadran; 
(c)  y polisi cyffredinol o ran dyrannu cronfeydd ac adnoddau'r Gyfadran. 
 
(vi) Ymdrinnir â busnes mewn Cyfarfodydd Staff yn gyffredinol yn unol â'r Rheoliadau 
ynghylch Cynnal Cyfarfodydd, a bennwyd gan y Cyngor.  
 
9.4  Pwyllgorau Ymgynghorol Staff a Myfyrwyr 
 
(i) Bydd gan bob Cyfadran Bwyllgor Ymgynghorol Staff/Myfyrwyr   
 
(ii) Pennir aelodaeth a chyfansoddiad pob Pwyllgor Ymgynghorol Staff/Myfyrwyr gan y 
Gyfadran unigol, ond fel arfer bydd hanner yr aelodau'n fyfyrwyr a hanner yn aelodau 
staff. 
 
(iii) Fel rheol cynhelir cyfarfodydd Pwyllgorau Ymgynghorol Staff/Myfyrwyr o leiaf unwaith 
y tymor.  Trefnir cyfarfodydd ychwanegol ar gais y Dirprwy Is-ganghellor perthnasol neu 
ar gais mwyafrif naill ai o'r myfyrwyr neu'r staff sy'n aelodau'r Pwyllgor. 
 
(iv) Dylai Pwyllgor Ymgynghorol Staff/Myfyrwyr fod yn bwyllgor cynrychiadol, yn hytrach 
nag yn gynulliad o'r holl staff a myfyrwyr. 
 
(v) Dylai'r myfyrwyr sy'n aelodau gynrychioli'n fras y cyrsiau sy'n cael eu hastudio yn y 
Gyfadran. 
 
(vi) Dylid cofnodi barn pob Pwyllgor Ymgynghorol Staff/Myfyrwyr a'i dosbarthu'n eang a'i 
chyfleu i Gyfarfod Staff y Gyfadran. 
 
(vii) Ymdrinnir â busnes yng nghyfarfodydd Pwyllgorau Ymgynghorol Staff/Myfyrwyr yn 
gyffredinol yn unol â'r Rheoliadau ynghylch Cynnal Cyfarfodydd a bennir gan y Cyngor.  
  



 


