
COFNODION CYFARFOD EITHRIADOL PRIFYSGOL CAERDYDD A 

GYNHALIWYD DDYDD MAWRTH 5 MAI 2020 DRWY NESÁU AT 14:30 

Yn bresennol:  Yr Athro Stuart Palmer (Cadeirydd) Yr Athro Colin Riordan, Yr Athro 

Rudolf Allemann, Dr Carol Bell, Mr Ricardo Calil, Mr Tomos Evans, 

Ms Judith Fabian, Yr Athro Dame Janet Finch, Mr Alastair Gibbons, 

Yr Athro Kim Graham, Mr Michael Hampson, Yr Athro Mary 

Heimann, Yr Athro Karen Holford, Ms Jan Juillerat, Mr Steven Luke, 

Ms Lin Phillips, Mr John Shakeshaft, Mr David Simmons, Y Barnwr 

Ray Singh, Dr Janet Wademan, Mrs Agnes Xavier-Phillips, Ms 

Jackie Yip. 

Mynychwyr:  Yr Athro Gary Baxter, Mr John Britton, Ms Katy Dale, Mr Thomas 

Hay, Ms Julia Lofthouse, Mrs Susan Midha, Ms Claire Morgan, Ms 

Alex Payne, Ms TJ Rawlinson, Ms Karin Russell (Cofnodion), Mrs 

Claire Sanders, Yr Athro Damian Walford Davies, Mr Richard 

Walters a Mr Robert Williams. 

Ymddiheuriadau:      Mr Paul Baston a Mr Len Richards. 

 

1771 YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
 

Nodwyd y rhestr uchod o ymddiheuriadau a chadarnhawyd bod gan y 
cyfarfod gworwm. 
 

1772 CROESO A MATERION RHAGARWEINIOL 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod, gan esbonio’r rheolau 
cyfranogi ac ymddygiad wrth ddefnyddio Zoom. 
 

1773        DATGAN BUDD 
 

NODWYD na wnaed unrhyw ddatgan budd. 
 
1774 COFRESTR RISGIAU 
 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/583B, 'Cofrestr Risgiau COVID-19'. 
Gwahoddwyd yr Is-Ganghellor i siarad am yr eitem hon. 
 
NODWYD 

 
1774.1 Mae’r sefyllfa'n symud ymlaen tuag at gyfnod sy'n fwy tebyg i fusnes fel 

arfer, gydag ail-lunio'r prif risgiau yng ngoleuni COVID-19; 
 
1774.2 Roedd y ddwy brif risg yn ymwneud â chyllid y Brifysgol a Recriwtio 

Myfyrwyr a oedd yn gysylltiedig â'i gilydd; cymerwyd camau lliniaru ond 
nid oedd yn glir sut y byddai'r risgiau hyn yn datblygu; 

 



1774.3  O ran gweithgaredd ymchwil, roedd mwy o hyder y gellid lliniaru'r risg hon 
wrth i amser fynd yn ei flaen; 

 
1774.4  Mewn perthynas â lles a llesiant myfyrwyr, y gellid cymryd camau lliniaru 

ac roeddent yn cael eu cymryd; 

 

1774.5  Mewn perthynas ag addysgu ac asesu, roedd gweithgaredd wedi cael ei 

symud ar-lein ar fyr rybudd; fodd bynnag, roedd amser bellach i allu 

cynllunio ac asesu'r gweithgaredd hwn ac adolygu'r modd y darperir 

addysgu ar gyfer y sesiwn nesaf; fel y cyfryw, teimlwyd y gellid lliniaru'r 

risgiau yn y maes hwn; 

 

1774.6 Cadarnhawyd bod tasglu wedi cael ei sefydlu gyda'r bwriad o gynllunio ar 

gyfer ailagor y campws ym mis Medi 2020; byddai gofynion a chanllawiau 

Llywodraeth Cymru yn cael eu defnyddio wrth ystyried trefniadau o'r fath; 

 

1774.7 Roedd y Brifysgol yn gobeithio agor ei labordy profi COVID-19 ei hun ac 

felly roedd yn obeithiol y gall sgrinio ei phoblogaeth ei hun trwy'r llwybr 

hwn; 

 

1774.8 Roedd gwaith yn cael ei wneud i adolygu gweithdrefnau diheintio a'r 

gofynion ar gyfer defnyddio masgiau wyneb; 

 

1774.9 Mae ansicrwydd ynghylch a fyddai myfyrwyr rhyngwladol yn dymuno 

teithio os bernir ei bod yn ddiogel iddynt wneud hynny; gwaethygwyd hyn 

ymhellach gan ansicrwydd a oedd cyfyngiadau ar hediadau yn aros yn eu 

lle ac ynghylch fforddiadwyedd pe bai dirwasgiad byd-eang;  

 

1774.10 Pe bai'r Brifysgol yn llwyddo i recriwtio 20% o'r ffigurau cyfredol ar gyfer 

myfyrwyr rhyngwladol a 50% o fyfyrwyr cartref, byddai hyn yn golygu 

colled o £100M+;  

 

1774.11 Roedd Llywodraeth Cymru wedi cynghori nad oedd ganddyn nhw'r 

adnodd i gynorthwyo Prifysgolion Cymru; at hyn nid oedd yn glir a fyddai 

Llywodraeth y DU mewn sefyllfa i ddarparu cymorth ariannol, neu pa 

fesurau eraill y gellid eu rhoi ar waith i gynorthwyo;   

 

1774.12  Yn gyffredinol, byddai'r Brifysgol yn debygol o ymdopi o ran cyllid y 

flwyddyn ariannol hon, er y byddai hyn yn dibynnu ar incwm ffioedd a 

gesglir am y trydydd tymor;   

 

1774.13 Mewn perthynas â blwyddyn ariannol 2020/21, roedd cynllunio senarios 

ariannol yn digwydd a byddai diweddariad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor 

Polisi ac Adnoddau ar 19 Mai 2020; byddai diweddariad pellach i'r Cyngor 

yn ei gyfarfod ym mis Gorffennaf; 

 



1774.14 Nododd yr Is-Ganghellor fod ansicrwydd ynghylch gofynion IELTS a fisa, 

a byddai'r rhain yn cael eu hystyried pan fyddent yn hysbys; 

 

1774.15 Mae’n bosibl y bydd gofyniad i weithredu cyn bod effeithiau llawn COVID-

19 yn hysbys, er mwyn sicrhau cynaliadwyedd yn y dyfodol;  

 

1774.16 Gall fod effeithiau hefyd oherwydd cwblhau Brexit;  

 

1774.17 pe bai pob prifysgol yn cynnig addysgu ar-lein, byddai angen i'r Brifysgol 

sicrhau ei bod yn gweithredu mewn modd cystadleuol.  

 

1775        AIL-LUNIO’R FFORDD YMLAEN  

 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/581B, ‘Ail-lunio’r Ffordd Ymlaen’. 

Gwahoddwyd yr Is-Ganghellor i siarad am yr eitem hon. 

 

NODWYD 

 

1775.1 Roedd goblygiadau pandemig COVID-19 yn golygu bod gofyn am 

adolygiad o flaenoriaethau'r Ffordd Ymlaen, gan na fyddai cynnydd yn 

gallu cael ei asesu ar gyfer rhai eitemau a byddai cyfyngiadau ar eraill;  

 

1775.2 yn unol â hynny, roedd yr Is-Ganghellor wedi gofyn i berchnogion ailasesu 

a rhoi sylwadau ar bob rhan o Y Ffordd Ymlaen; byddai ymgynghoriad 

ehangach cyn cytuno ar unrhyw newidiadau ffurfiol, ac roedd angen 

canolbwyntio ar ddiogelwch a lles staff a myfyrwyr a chynaliadwyedd y 

sefydliad yn y dyfodol;   

 

1775.3 Cadarnhaodd yr Is-Ganghellor na fyddai'r Brifysgol yn rhoi gorau i'w 

hymdrechion tuag at ddangosyddion perfformiad allweddol presennol; 

byddent yn parhau i gael eu monitro a'u trosglwyddo i is-strategaethau er 

mwyn caniatáu canolbwyntio ar feysydd adfer allweddol; 

 

1775.4  Mewn perthynas â thablau cynghrair, byddai angen ymgymryd â darn o 

waith sy'n cyd-fynd â'r amgylchedd COVID-19 newydd; er enghraifft, 

mewn perthynas â'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr, nid oedd yn glir pryd 

/ a fyddai'r data'n cael ei dderbyn wrth symud ymlaen; cafwyd cyfradd 

ymateb uchel ar gyfer yr arolwg eleni, ond oherwydd yr amgylchiadau 

presennol efallai na fydd yn briodol cymharu'r canlyniadau â chanlyniadau 

blynyddoedd academaidd blaenorol; 

 

1775.5  Mae’r Bwrdd Gweithredol yn bwriadu cynnal ymgynghoriad ynghylch Y 

Ffordd Ymlaen trwy gydol mis Mai a mis Mehefin, a rhoi diweddariad i'r 

Cyngor yn ei gyfarfod ym mis Gorffennaf;  

 



1775.6    Mewn perthynas â'r cynllun ystadau strategol, nid oedd effaith y 

prosiectau hyn ar lif arian wedi cael ei hasesu eto; fodd bynnag, gan yr 

amcangyfrifir na fydd yn cael ei gwblhau am flwyddyn neu ddwy, y disgwyl 

oedd y gallai'r amgylchiadau fod wedi dychwelyd i'r drefn arferol;  

 

1775.7  Mae’n bwysig nad oedd y Brifysgol yn colli golwg ar ymchwil a'r gallu i 

ymchwilio a fyddai'n cynorthwyo adferiad economaidd Cymru a bod hynny 

wedi'i ganoli yng Nghaerdydd;   

 

1775.8  Mae darpariaeth ar-lein y Brifysgol yn debyg yn fras i ddarpariaeth 

cystadleuwyr; roedd cyfleoedd hefyd i ddatblygu'r ddarpariaeth hon yn 

strategaeth tymor hwy; 

 

1775.9  Ail-bwysleisiwyd na ddylid defnyddio cyllid bondiau i gynnal colledion 

gweithredol a bod yn rhaid i'r gwahaniaeth hwn fod yn glir wrth symud 

ymlaen; 

 

1775.10   Mae aelodau'r Cyngor yn cefnogi'r cynnig i ail-lunio Y Ffordd Ymlaen yng 

ngoleuni pandemig COVID-19 ac yn edrych ymlaen at gael diweddariad 

yng nghyfarfod mis Gorffennaf.   

 

1776        EFFAITH COVID-19 AR BRIFYSGOLION CYMRU 

 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/580B, 'effaith COVID-19 ar Brifysgolion 

Cymru: camau gweithredu arfaethedig gan CCAUC'. Gwahoddwyd y 

Dirprwy Is-Ganghellor i siarad am yr eitem hon. 

 

NODWYD 

 

1776.1 y neges allweddol gan CCAUC oedd y byddent yn defnyddio dull 

cyffyrddiad ysgafn dros y misoedd nesaf yng ngoleuni'r amgylchiadau 

cyfredol; 

 

1776.2  Mae’r papur yn rhoi manylion ynghylch lle roedd dyddiadau cau o ran 

adrodd, disgwyliadau rheoliadol a gofynion archwilio wedi'u llacio; 

 

1776.3  Mae cylchlythyr 'W20/11HE-COVID-19 effaith ar ddarparwyr addysg 
uwch: goblygiadau ariannu, rheoleiddio ac adrodd', a ryddhawyd ar 4 Mai 
2020, wedi'i ychwanegu i'r llyfr arddangosfeydd er gwybodaeth . 

 
1777        DIWEDDARIAD AR BROBLEMAU ADRODD OHERWYDD COVID-19  

 

Cafwyd y wybodaeth ddiweddaraf ar lafar gan y Prif Swyddog Ariannol, 

Robert Williams. 

 

NODWYD 

 



1777.1 O ran cyllid, nid oedd yn ymddangos bod gofynion adrodd CCAUC wedi'u 

llacio yn yr un ffordd â gofynion adrodd eraill; 

 

1777.2 Disgwylid y llythyr dyrannu cyllid gan CCAUC yn yr ychydig wythnosau 

nesaf;  

 

1777.3 Mae CCAUC wedi deall y sefyllfa ariannol o ganlyniad i bandemig COVID-

19, ac mae'r prif swyddog ariannol wedi bod mewn cysylltiad â CCAUC yn 

rheolaidd.  

 
1778 DIWEDDARIAD AR GYNNYDD YNG NGHOSTAU CAMPWS ARLOESI 

CAERDYDD (CIC) - TRAFODAETH Y PWYLLGOR ARCHWILIO 
 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19'582B, 'Darn drafft o gofnodion y 
Pwyllgor Archwilio 23.04.2020'.  

 
NODWYD 

 

1778.1 [HEPGORWYD] 

 

1778.2 [HEPGORWYD] 

 

1778.3 [HEPGORWYD]  

 

1778.4 [HEPGORWYD] 

 

1778.5 [HEPGORWYD];  

 

1778.6 [HEPGORWYD] 

 

1779       ADRODDIAD AR GONTRACT ARCHWILIO ALLANOL 

 

Derbyniwyd diweddariad ar lafar gan Y Prif Swyddog Ariannol. 

 

NODWYD 

 

1779.1 [HEPGORWYD] 

 

1779.2 [HEPGORWYD] 

 

1779.3 [HEPGORWYD] 

 

1779.4 [HEPGORWYD] 

 

1779.5 [HEPGORWYD] 

 

1780       CYFLEUSTER CREDYD CYLCHOL 



 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/584B, 'Cyfleuster Credyd Cylchol'. 

Gwahoddwyd Robert Williams, y Prif Swyddog Ariannol, i siarad am yr 

eitem hon. 

 

NODWYD 

 

1780.1 [HEPGORWYD] 

 

1780.2 [HEPGORWYD] 

 

1780.3 [HEPGORWYD] 

 

1780.4 [HEPGORWYD] 

 

1780.5 [HEPGORWYD] 

 

1780.6  [HEPGORWYD] 

 

1780.7  [HEPGORWYD] 

  

PENDERFYNWYD 

 

1780.8 Ceisio caniatâd gan CCAUC i gynyddu trothwy benthyca'r Brifysgol er 

mwyn darparu ar gyfer y RCF arfaethedig; 

 

1780.9 Cymeradwyo'r cynnig am RCF tair blynedd gwerth £30M gyda Banc 

Lloyds, yn amodol ar gymeradwyaeth reoliadol;  

 

1780.10  Dirprwyo awdurdod i'r Prif Swyddog Ariannol i drafod a chytuno ar y 

cytundeb RCF ar y cyd â chynghorwyr cyfreithiol y Brifysgol a Chadeirydd 

yr Is-bwyllgor Buddsoddi a Bancio a'r Pwyllgor Polisi ac adnoddau, fel y 

bo'n briodol.  

 

1781       DIWEDDARIAD ARIANNOL 

 

Cafwyd adroddiad ar lafar gan y Prif Swyddog Ariannol. 

 

NODWYD  

 

1781.1 Collwyd cyfanswm o £12M o refeniw o breswylfeydd, chwaraeon a 

gweithrediadau arlwyo o ganlyniad i'r cyfnod clo;  

 

1781.2 Cafwyd costau o gefnogi gweithgareddau COVID-19 gydag 

ymddiriedolaethau'r GIG, ail-wladoli staff a myfyrwyr ar ddechrau'r cyfnod 

clo, a darparu dysgu a gweithio o bell i staff a myfyrwyr;  



 

1781.3 Gwnaed arbedion o ganlyniad i’r lleihad mewn teithio, recriwtio, gwariant 

cyffredinol, prynu ac atgyweirio a chynnal a chadw; 

 

1781.4 Rhagwelwyd y byddai'r sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn yn cael ei mantoli, 

yn amodol ar lefelau'r incwm ffioedd a gafwyd ar gyfer trydydd tymor y 

flwyddyn academaidd, ac y byddai'r sefyllfa ariannol yn debygol o 

barhau'n gadarnhaol; 

 

1781.5 Byddai effaith pandemig COVID-19 yn cael ei deimlo yn ystod blwyddyn 

academaidd 2020/21, ac byddai cyllideb ddrafft yn cael ei derbyn gan y 

Pwyllgor Polisi ac Adnoddau ym mis Mai, a byddai fersiwn arall yn cael ei 

chyflwyno i'r Cyngor ym mis Gorffennaf i'w chymeradwyo;  

 

1781.6 Roedd y Brifysgol yn modelu senarios gwahanol yn seiliedig ar incwm 

grant posibl y Llywodraeth, darpariaeth ddysgu ar gyfer blwyddyn 

academaidd 2020/21 a lefelau incwm o ffioedd dysgu cysylltiedig;  

 

1781.7  Amcangyfrifwyd y gallai'r gostyngiad yn yr incwm o ffioedd dysgu ar gyfer 

blwyddyn academaidd 2020/21 arwain at golled o rhwng £120M a £140M, 

gan gymryd na fyddai unrhyw amrywiad i'r lefel ffioedd dysgu o £9K;  

 

1781.8 Cafodd gostyngiad disgwyliedig o 10%-30% o incwm ymchwil ei fodelu, 

gan arwain at golled o tua £20M-£40M;  

 

1781.9 Mae’r Is-Ganghellor wedi cyfleu'r sefyllfa ariannol a'r rhagolwg gyda staff 

a myfyrwyr, ac wedi nodi y gallai gostyngiad o 20% yn nifer y myfyrwyr fod 

yn gyfystyr â cholled o tua £110M mewn incwm, a diffyg o £50M ar 

ddiwedd y flwyddyn; 

 

1781.10 Mae’r Brifysgol wedi gofyn i ysgolion adolygu eu cyllidebau ar gyfer 

2020/21 gyda'r bwriad o leihau gwariant 10%, rhywbeth a allai arbed tua 

£50M, gan gymryd i ystyriaeth cynaliadwyedd Ysgolion unigol pe bai 

niferoedd myfyrwyr yn gostwng yn sylweddol; 

 

1781.11  Roedd y Bwrdd Gweithredol yn ymchwilio i ffynonellau eraill o gyllid megis 

cynlluniau benthyca'r Llywodraeth, absenoldeb ffyrlo i staff , gwaredu 

eiddo a ddelir, a gwaredu asedau; 

 

1781.12 Roedd y sefyllfa'n esblygu'n barhaus a byddai'n debygol y byddai angen 

gwneud penderfyniadau cyn gwybod am effaith ehangach pandemig 

COVID-19; 

 

1781.13 Diolchodd y Cyngor i'r is-Ganghellor ac aelodau Bwrdd Gweithredol y 

Brifysgol am ostwng eu cyflogau i helpu yn ystod y cyfnod hwn.  

 



1782       UNRHYW FATER ARALL 

 

       NODWYD 

 

1782.1  Nid oedd unrhyw faterion busnes eraill.  

 

1783       DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  

 

       NODWYD bod y cyfarfod nesaf i fod i gael ei gynnal ar 6 Gorffennaf 2020. 

 

 

 

 


