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COFNODION CYFARFOD PWYLLGOR POLISI AC ADNODDAU PRIFYSGOL 
CARDIFF A GYNHALIWYD AR DDYDD MAWRTH 19 MAI 2020 TRWY 
FIDEOGYNADLEDDA AM 12.00PM 

Yn bresennol:  Mr Alastair Gibbons (Cadeirydd), yr Athro Colin Riordan, Dr Carol 
Bell, Mr Tomos Evans, yr Athro Karen Holford, Ms Jan Juillerat, Dr 
Steven Luke, yr Athro Stuart Palmer, Mr John Shakeshaft a Ms 
Jackie Yip.  

Mynychwyr:  Yr Athro Rudolf Allemann, yr Athro Gary Baxter (rhan), Mr Dev 
Biddlecombe, Ms Katy Dale (Cofnodion), Mr Tom Hay, Ms Rashi 
Jain, Ms Alison Jarvis, Ms Julia Lofthouse, Ms Sue Midha, Ms Claire 
Sanders, yr Athro Damian Walford Davies (rhan), Mr Richard 
Walters (Ysgrifennydd) a Mr Rob Williams.  

Ymddiheuriadau:  Yr Athro Kim Graham  

 

654 CROESO 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod, yn enwedig Ysgrifennydd Dros 
Dro newydd y Brifysgol Ms Rashi Jain a Ms Claire Sanders yn ei rôl 
newydd fel Prif Swyddog Gweithredu Dros Dro. Cytunodd y Pwyllgor i 
drefn agenda ddiwygiedig.  

655 YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  

 Cafwyd ymddiheuriadau gan yr Athro Kim Graham.  

  656           COFNODION O’R CYFARFOD BLAENOROL 

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 03 Mawrth 2020 
(papur 19/609) yn gofnod gwir a chywir ac fe'u llofnodwyd gan y 
Cadeirydd.  

657           MATERION YN CODI 

Nid oedd unrhyw faterion yn codi.  

  658           DATGAN BUDDIANNAU  

Atgoffodd y Cadeirydd aelodau'r Pwyllgor o'u dyletswydd i ddatgelu 
unrhyw wrthdaro buddiannau posibl a gofynnodd a oedd unrhyw 
ddatganiadau. Cyhoeddodd Llywydd ac Is-lywydd Addysg Undeb y 
Myfyrwyr ddiddordeb mewn perthynas ag eitem 10 ar yr agenda 
(Cytundeb Ariannol Undeb y Myfyrwyr). 

659 ADRODDIAD GAN YR IS-GANGHELLOR 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/615, 'Adroddiad yr Is-Ganghellor i'r 
Cyngor'. Cyflwynwyd y papur gan yr Is-Ganghellor. 

NODWYD Y CANLYNOL  

659.1 roedd y Brifysgol wedi dechrau cynllunio sut y gallai staff a myfyrwyr 
ddychwelyd i'r campws ac wedi sefydlu tasglu, dan gadeiryddiaeth yr Is-
Ganghellor, i ddod ag argymhellion strategol ar hyn i Fwrdd Gweithredol y 
Brifysgol; roedd nifer o is-grwpiau yn edrych ar feysydd penodol yn fanwl 
(ee ymchwil, amserlennu);  
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659.2 ar y dechrau roedd y tasglu am agor y campws ar gyfer gweithgareddau 
ymchwil ac yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru; byddai hyn yn 
golygu ymestyn yr eitemau hanfodol (e.e. preswylfeydd a chynnal a 
chadw) i gynnwys cymwysiadau ymchwil neu brosiectau ymchwil a 
fyddai'n cael eu difrodi pe baent yn cael eu gadael mwyach;  

659.3 mae'r tasglu wedi arolygu adeiladau, wedi adolygu darpariaeth toiledau a 
chyfundrefnau diheintio, ac wedi ymchwilio i ddarparu masgiau wyneb i 
sicrhau bod y rhain yn unol â'r gofynion angenrheidiol o ran ymbellhau 
cymdeithasol a hylendid;  

659.4 mae adolygiad o gapasiti adeiladau preswylfeydd wrth gynnal rheolau 
ymbellhau hefyd wedi'i gynnal;  

659.5 roedd y Brifysgol yn bwriadu i'r rhan fwyaf o staff barhau i weithio gartref 
ar hyn o bryd, er mwyn cyfyngu ar unrhyw ledaeniad posibl o'r feirws;   

659.6 roedd y Brifysgol am sicrhau bod hyder ymhlith myfyrwyr a staff cyn iddynt 
ddychwelyd i'r safle ac roedd yn gweithio'n ofalus ar gyfathrebu ynghylch 
hyn i sicrhau bod negeseuon yn glir ac yn onest;  

659.7 [HEPGORWYD] 
 

659.8 nid oedd yn sicr eto beth fyddai goblygiadau'r rhaglen glirio ddiwygiedig 
gan UCAS yn ei gael ar niferoedd myfyrwyr.  

660 ADRODDIAD CYLLID (CYFRIFON RHEOLI ARIANNOL) 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/638B, 'Adroddiad Cyllid'. Cyflwynodd 
Ms Alison Jarvis y papur. 

NODWYD Y CANLYNOL 

660.1 hwn oedd yr adroddiad ariannol cyntaf ers i gyfnod clo'r pandemig 
coronafeirws gael ei weithredu;  

660.2  enillir mwyafrif incwm y Brifysgol yn ystod rhan gyntaf y flwyddyn ariannol, 
gan olygu bod tua 80% o'r incwm wedi'i dderbyn pan ddaeth y cyfnod clo 
yn weithredol; 

660.3  roedd y Brifysgol wedi hepgor ffioedd preswylio ar gyfer myfyrwyr a oedd 
wedi dychwelyd adref oherwydd coronafeirws, gan arwain at golled o £10 
miliwn; roedd hyn wedi'i wrthbwyso gan y gwelliant mewn ffigurau di-dâl 
oherwydd arafu busnes;  

660.4  Roedd £10 miliwn wedi'i neilltuo ar gyfer materion yn ymwneud â 
coronafeirws;  

660.5  roedd y cyfrifon tan ddiwedd Ebrill 2020 wedi'u cynhyrchu ac roeddent yn 
dangos gwarged gweithredu;  

660.6  roedd y tîm Cyllid yn derbyn diweddariadau rheolaidd iawn am sefyllfa 
ariannol y Brifysgol;  

660.7  [HEPGORWYD] 
  

660.8  roedd y tîm cyllid wedi cyflwyno rheolaethau tyn iawn ar wariant, y mae 
unrhyw bryniannau dros £20,000 yn gofyn am gymeradwyaeth gan y 
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Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid a phob pryniant islaw'r trothwy hwn yn cael ei 
adolygu gan Gyllid cyn ei gymeradwyo;  

660.9  roedd y tîm Cyllid wedi dechrau gweithio ar y sylwebaeth ar gyfer y 
cyfrifon blynyddol a'r datganiadau ariannol;  

660.10  [HEPGORWYD] 
 

1. [HEPGORWYD] 
 

2.  [HEPGORWYD] 
 

3. [HEPGORWYD] 
 

660.11  [HEPGORWYD] 
 

661 RHAGLEN BUDDSODDI CYFALAF A CHYNLLUN ACHOS BUSNES 

Derbyniwyd a nodwyd papur 19/620B, 'Diweddariad ar y cynllun 
Buddsoddi Cyfalaf'. cyflwynodd Mr Rob Williams y papur. 

NODWYD Y CANLYNOL  

661.1  roedd y pum prosiect allweddol yn parhau i adeiladu ond ar gyfradd 
arafach oherwydd ymbellhau cymdeithasol;  

661.2  roedd y prosiectau eraill a gymeradwywyd wedi'u gohirio ar hyn o bryd;  

661.3  Roedd Bwrdd Gweithredol y Brifysgol wedi cytuno i bob prosiect posibl 
gael ei atal ac ni chymerir unrhyw gamau ar hyn o bryd;  

661.4  roedd cynnydd a gwariant ar Gampws Arloesedd Caerdydd yn cael eu 
monitro'n ofalus; roedd y Brifysgol wedi prynu rhai deunyddiau ymlaen 
llaw i ganiatáu i waith ddechrau cyn gynted ag y byddai cyfyngiadau 
ymbellhau yn llacio; disgwylid y byddai rhywfaint o wariant ar y prosiect 
hwn yn symud o'r flwyddyn ariannol hon i flwyddyn ariannol 21/22; 

661.5  nid oedd rhoi stop parhaol ar brosiectau y cyfeiriwyd atynt yn y papur yn 
golygu stop am byth, ond am y 12 mis nesaf pan fydd effeithiau'r sefyllfa'n 
gliriach; 

661.6  roedd y Brifysgol yn hapus nad oedd oedi'r gwaith strategaeth dân yn 
effeithio ar gydymffurfiaeth yr adeiladau llety ac argymhellwyd y dylid rhoi'r 
wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect hwn i'r Pwyllgor Ystadau a 
Seilwaith yn ystod tymor yr hydref;  

661.7  mae'r Brifysgol yn cyfathrebu'n rheolaidd â'r contractwyr ar gyfer y 
prosiectau Campws Arloesedd Caerdydd a CSL er mwyn sicrhau y 
derbynnir diweddariadau ar oblygiadau cost ac oedi yn rheolaidd;  

661.8  roedd y tîm Ystadau mewn trafodaethau gyda chynghorwyr cyfreithiol ar 
unrhyw oblygiadau a chostau cytundebol oherwydd prosiectau a oedd 
wedi'u gohirio neu wedi'u canslo.   

PENDERFYNWYD Y CANLYNOL  
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661.9  cynigiwyd y dylid dod â'r penderfyniad ar gyllid pellach ar gyfer Campws 
Arloesedd Caerdydd i gyfarfod yn y dyfodol pan fydd mwy o sicrwydd 
ynghylch y cyllid;  

661.10  Bydd y Pwyllgor Ystadau a Seilwaith yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf 
am brosiect y strategaeth dân yn ystod tymor yr hydref;  

661.11  Bydd y prosiectau hynny sydd wedi'u gohirio ar hyn o bryd yn parhau i fod 
wedi'u gohirio.  

662 CYLLIDEB 20/21 Y BRIFYSGOL A RHAGOLYGON Y DYFODOL 

 Cyflwynodd Mr Rob Williams yr eitem. 

NODWYD Y CANLYNOL  

662.1 byddai cyfarfod hwn y Pwyllgor fel arfer yn cytuno ar y gyllideb ar gyfer y 
flwyddyn ariannol nesaf; fodd bynnag, roedd y sefyllfa ariannol yn ansicr o 
hyd wrth inni ddatblygu mwy o ddealltwriaeth o oblygiadau y pandemig 
coronafeirws ac nid yw nifer y myfyrwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd 
nesaf yn hysbys;  

662.2 Cynllunio Senario Ffioedd Dysgu 
 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/639B, '20-21 Cynllunio Senario Ffioedd 
Dysgu'r Gyllideb'. Cyflwynodd Ms Alison Jarvis y papur.  
 
.1  ffioedd dysgu sy'n cyfrif am ymhell dros 50% o incwm y Brifysgol;  
 
.2  roedd ansicrwydd o hyd ynghylch y cymorth a roddir gan y 

llywodraeth i brifysgolion, nifer y myfyrwyr a fyddai'n derbyn lle neu'n 
parhau i astudio yn y Brifysgol yn ystod y flwyddyn academaidd 
nesaf, a sut y byddai'r myfyrwyr hyn yn cael eu cefnogi a'u 
haddysgu;  

 
.3  felly roedd y Brifysgol wedi cynnig tri senario i gael eu hystyried, 

gyda senario tri yn cael ei ddatblygu ymhellach (ar hyn o bryd yn 
amodol ar fwy o wybodaeth) fel achos realistig o sefyllfa wael:  

 
 Senario 1: byddai dysgu'n gymysg am y tymor cyntaf, ac yna'n cael 

ei symud i addysgu wyneb yn wyneb am yr ail dymor;  
 

 Senario 2: ni fyddai unrhyw addysgu o gwbl yn y tymor cyntaf, gyda'r 
flwyddyn yn dechrau gydag addysgu wyneb yn wyneb o'r ail dymor;  

 
 Senario 3: byddai'r addysgu'n cael ei ddarparu ar-lein yn bennaf ar 

gyfer blwyddyn academaidd 20/21, gydag addysgu wyneb yn wyneb 
yn dychwelyd ym mlwyddyn academaidd 21/22;   

.4 cafodd sefyllfa besimistaidd ac optimistaidd ei datblygu ar gyfer pob 
senario gyda senario 3 yn dangos gostyngiad mewn refeniw ffioedd 
o £138 miliwn a £105 miliwn yn y drefn honno; nid oedd hyn yn 
rhagdybio unrhyw newid yn lefelau presennol y ffioedd i fyfyrwyr nac 
unrhyw ad-daliadau ar ffioedd;  

.5  roedd y sefyllfa'n parhau'n gyfnewidiol iawn a byddai cynllunio 
senarios pellach yn cael ei wneud wrth i'r sefyllfa ddod yn gliriach;  

 



5 

.6 mae 70% o fyfyrwyr israddedig cartref bellach wedi penderfynu a 
fyddant yn mynd i'r brifysgol ym mis Medi, o'i gymharu â 90% yr 
adeg hon y llynedd;  

 
.7  roedd myfyrwyr rhyngwladol yn llai parod i dderbyn darpariaeth ar-

lein, ac roedd y Brifysgol yn gweithio'n galed i benderfynu pryd y 
gallai myfyrwyr ddychwelyd i'r campws yn ddiogel a chyfleu hyn yn 
glir i fyfyrwyr rhyngwladol;  

.8  o ystyried yr ymchwiliadau i'r posibilrwydd o ddarparu addysgu 
mewn grwpiau bach o fis Medi ymlaen, y teimlad oedd bod senario 
tri yn adlewyrchu sefyllfa fwy pesimistaidd ac felly byddai'n sefyllfa 
waethaf;  

.9  roedd y timau o fewn Ysgolion a'r ganolfan yn cydweithio'n dda i 
gynllunio ar gyfer y dyfodol;  

.10  byddai o fudd cynllunio ar gyfer y rhaglen lawn o astudiaethau (h.y. y 
tu hwnt i'r flwyddyn academaidd nesaf yn unig) er mwyn galluogi 
cynllunio tymor hwy; 

662.3 Rhagolygon incwm ymchwil  
 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/640B, 'Rhagolwg Incwm Ymchwil y 
Gyllideb 20-21'. Cyflwynodd Ms Alison Jarvis y papur. 
 
.1 mae'r effaith ar ymchwil yn dod yn hysbys yn araf;  

.2  roedd y Brifysgol wedi ystyried rhagolwg pesimistaidd o dderbyn 
60% o ragolwg 2019, a rhagolwg optimistaidd o 80%;  

.3 roedd hyder o hyd yn y darpariaethau gan yr UE, cyrff ariannu a 
chyrff y llywodraeth, ond daeth yn amlwg bod elusennau, diwydiant a 
chymorth tramor bellach yn ei chael yn anodd;  

.4 mae nifer o ddyfarniadau ymchwil yn rhychwantu sawl blwyddyn, a 
disgwylir y bydd y rhain yn parhau i'r flwyddyn nesaf;  

.5  mae oedi'n aml rhwng dyfarnu grantiau a nhwythau'n dod ar gael, 
gan greu oedi o ran gallu gweld effaith y pandemig coronafeirws ar y 
maes hwn; mae’r arwyddion cynnar yn awgrymu bod gostyngiad yn 
nifer y ceisiadau ac mae hyn yn cael ei adolygu gan y gymuned 
ymchwil;   

 
.6 mae cydberthynas rhwng incwm addysgu ac incwm ymchwil, sy'n 

golygu y gallai gostyngiad mewn addysgu gael effaith ar y gallu i 
ariannu ymchwil;  

 
.7 nid yw'n hysbys eto a fydd cyllid yn y dyfodol yn parhau i ddarparu 

20% ar gyfer adennill gorbenion; mae hyn yn cael ei drafod gyda 
UKRI, yn ogystal â sut y bydd QR yn pennu cyllid ar gyfer ymchwil; 

 
.8 dangosodd arolwg diweddar o staff ymchwil y Brifysgol nad yw 24% 

o ymchwilwyr yn gallu ymgymryd ag unrhyw weithgarwch ymchwil ar 
hyn o bryd a dim ond ar draean eu capasiti y mae 20% arall; efallai y 
daw adeg felly pan na fydd incwm ymchwil yn ddigonol i dalu costau 
ymchwilwyr. 

 
PENDERFYNWYD Y CANLYNOL  
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.9 er mwyn modelu ar gyfer gwneud ceisiadau am ddyfarniadau yn awr, 
er mwyn cyflwyno darlun mwy cywir o gyllid yn y dyfodol; 

 
662.4 Cyllideb Weithredu Ddrafft 2020/21 
 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/641B, 'Cyllideb Weithredu Ddrafft 20-
21'. Cyflwynodd Mr Rob Williams yr eitem.  

.1 [HEPGORWYD] 
 
.2 hyd yma, nid oes cadarnhad o gyllid pellach gan Lywodraeth Cymru 

ar gyfer Addysg Uwch yng Nghymru;  
 
.3 yn ogystal â cholli ffioedd dysgu, byddai gostyngiad yn nifer y 

myfyrwyr hefyd yn effeithio ar yr incwm sydd ar gael o 
weithgareddau myfyrwyr eraill (e.e. preswylfeydd, chwaraeon ac ati); 

.4 roedd y Brifysgol wedi modelu Senario 3 gan ddangos diffyg 
optimistaidd gwerth £102 miliwn a diffyg pesimistaidd gwerth £211 
miliwn;  

.5 felly byddai angen i'r Brifysgol wneud ymdrechion sylweddol i leihau 
costau staff ac roedd wedi cynnwys gostyngiad cychwynnol o 10% 
yn y model, fel y datganwyd eisoes yn gyhoeddus;  

.6 nid oedd unrhyw gynnig ar gyfer diswyddo gwirfoddol na gorfodol ar 
hyn o bryd a chynigiwyd gwneud y gostyngiad hwn drwy rewi 
cyflogau a lleihau cyflogau staff asiantaeth a chontractau amser byr; 
roedd y Brifysgol am sicrhau bod pob newid yn deg ac yn gyson;  

.7 roedd trafodaethau ar y gweill gyda Cholegau ac Ysgolion ynghylch 
sicrhau arbedion gwerth tua 20% ar gyfer costau nad ydynt yn 
gostau cyflog;  

.8 dim ond ar gyfer cyllideb 20/21 y bu'r cynllunio presennol ond roedd 
gwaith wedi dechrau ar gyllideb 21/22 a byddai'n cael ei gynnwys yn 
y fersiwn nesaf;  

.9 roedd cyfleoedd i fod yn fwy ymosodol o fewn y treuliau gweithredu 
eraill ac roedd y rhain yn cael eu harchwilio'n fanylach wrth i'r sefyllfa 
ddod yn gliriach;  

.10 byddai oedi cyn gweld yr effaith i leihau costau staff ac felly mae'n 
bosibl y bydd angen anelu at gyfradd ostwng uwch; fodd bynnag, 
roedd nifer fawr o newidynnau hefyd o fewn y ffrwd incwm bosibl, yn 
enwedig mewn perthynas â ffioedd dysgu;  

.11 roedd gwaith i'w wneud o hyd i archwilio hyn ar lefel ysgol;  

662.5 Rhagolwg Llif Arian parod i 31/07/21 
 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/642B, 'Rhagolwg Llif Arian'. 
 
.1 roedd y mewnlifoedd a'r all-lifoedd o arian wedi'u mapio i ddarparu 

ffigur all-lif net; dangosodd hyn fod angen i'r Brifysgol weithredu yn 
awr oherwydd pwysau sylweddol ar ei hylifedd; 
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.2 roedd y balansau a ddarparwyd yn yr Atodiad yn ymwneud â ffigurau 
diwedd mis, sy'n cyflwyno'r sefyllfa waethaf oherwydd bod y 
gyflogres yn digwydd ar ddiwrnod gwaith olaf pob mis;  

 
.3 roedd pedwar maes allweddol lle y gallai'r Brifysgol geisio mynd i'r 

afael â'r mater hwn:  

i. cynyddu lefelau incwm drwy grantiau, cynnydd yn nifer y 
myfyrwyr a chynnydd mewn incwm ymchwil; fodd bynnag, 
dim ond £17 miliwn yn ychwanegol y byddai cynnydd o 10% 
mewn ffigurau incwm yn ei ddarparu ac felly nid yw'n ddigon 
ar gyfer cynaliadwyedd hirdymor;  

ii. arbed costau ar gyfer prosiectau adeiladu cyfalaf drwy ohirio 
rhai agweddau ar waith; 

iii. gwaredu asedau, er nad oedd y sefyllfa bresennol y 
farchnad yn ddelfrydol ar gyfer hyn;  

iv. benthyca ymhellach er mwyn gallu ymdopi drwy'r cyfnod byr 
hwn o ailaddasiad;  

.4 dylai'r llif arian gwmpasu'r ddwy flynedd nesaf, o ystyried effeithiau 
hirdymor tebygol y sefyllfa bresennol;  

.5 dylai'r Cyfleuster Credyd Cylchol naill ai gael ei dynnu o'r rhagolwg 
llif arian, neu os caiff ei gynnwys, yna ei ad-dalu'n llawn ym mis 
Gorffennaf 2021 gan mai ei ddiben yw ymdrin ag amrywiadau 
tymhorol mewn cyfalaf gweithio yn hytrach nag anghenion ariannu 
hirdymor;  

.6 neilltuwyd £35m ar gyfer y Gronfa Ad-dalu Bondiau (BRF) ac felly 
mae angen ei ddiogelu, a'i wahaniaethu'n glir o'r cronfeydd arian 
parod/buddsoddi sydd ar gael yn gyffredinol;  

.7 roedd y Brifysgol yn trafod y sefyllfa hon gyda'r archwilwyr a'r 
Pwyllgor Archwilio;  

.8 bwriad y papur oedd dangos difrifoldeb y sefyllfa ac roedd y Brifysgol 
yn bwriadu gweithredu nawr ac yn y dyfodol i sicrhau cynaliadwyedd 
ac osgoi lleihau'r holl gronfeydd wrth gefn;   

.9 roedd difrifoldeb y mater hwn yn dangos yn glir yr angen am 
arbedion pellach yn y sylfaen gostau pe byddai'r lefelau incwm a 
ragwelwyd yn cael eu gwireddu;  

.10 roedd gwaith yn cael ei wneud i chwilio am ardaloedd posibl o'r 
ystâd y gellid eu rhewi neu eu rhyddhau i sicrhau bod gwybodaeth ar 
gael pe penderfynid mynd ymhellach ar y trywydd hwn. 

PENDERFYNWYD Y CANLYNOL 

.11 dylai'r fersiwn nesaf gynnwys, ymhlith pethau eraill, llif arian parod 
am y ddwy flynedd nesaf ac addasiadau clir ar gyfer y Gronfa 
Cydweithredol Rhanbarthol a BRF;  

.12 dylid cynnwys ffigurau targed os nad yw ffigur yn hysbys, i gyflwyno 
barn gyson am y ffigurau a'r camau a gynlluniwyd;  
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.13 dylai Cadeirydd y Cyngor, yr Is-Ganghellor a'r Prif Swyddog Ariannol 
drafod y sefyllfa gerbron cyfarfod Cadeirydd y Cyngor â CCAUC yn 
ddiweddarach yr wythnos hon. 

663 ADOLYGIAD BLYNYDDOL CYTUNDEB ARIANNOL UNDEB y 
MYFYRWYR  

Derbyniwyd a nodwyd papur 19/617B, 'Adolygiad Blynyddol Cytundeb 
Ariannol Undeb y Myfyrwyr’. cyflwynodd Mr Rob Williams y papur. 

NODWYD Y CANLYNOL  

663.1 ni chynigwyd unrhyw newidiadau i'r Cytundeb Ariannol eleni;  

663.2  byddai cyflwyniad Grant Bloc Undeb y Myfyrwyr yn dod i gyfarfod nesaf y 
Pwyllgor a nodwyd y byddai cyfateb y toriad canrannol i gynilon y 
Brifysgol yn cael mwy o effaith ar Undeb y Myfyrwyr.  

664 LEFELAU FFIOEDD DYSGU 2021/22 

Derbyniwyd a nodwyd papur 19/618B, 'Lefelau Ffioedd Dysgu 2021-22'. 
Cyflwynodd yr Athro Rudolf Allemann y papur. 

NODWYD Y CANLYNOL  

664.1  cyflwynwyd y papur hwn i'r Pwyllgor yn flynyddol;  

664.2  dim ond ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol ac ôl-raddedig y gallai'r Brifysgol 
bennu ffioedd dysgu ac yng ngoleuni'r sefyllfa bresennol, cynigiwyd 
cadw’r rhain ar lefelau 20/21;  

664.3  roedd hyn wedi'i gymeradwyo gan Fwrdd Gweithredol y Brifysgol.  

PENDERFYNWYD Y CANLYNOL  

664.4  argymell i'r Cyngor y dylid cymeradwyo'r lefelau ffioedd a bennir yn y 
papur.  

665 ADRODDIAD BLYNYDDOL AR GYD-FENTRAU  

Derbyniwyd a nodwyd papur 19/619B, 'Adroddiad Blynyddol ar Gyd-
fentrau'. cyflwynodd Mr Rob Williams y papur. 

NODWYD Y CANLYNOL 

665.1 derbyniai'r Pwyllgor yr adroddiad hwn yn flynyddol, yn bennaf er mwyn 
rhoi cyfle i adolygu'r trefniadau llywodraethu;  

665.2 roedd menter Canolfan Medi Caerdydd yn perfformio'n dda iawn ac wedi 
darparu rhai gwersi da a ddysgwyd ar gyfer adeilad SPARC;  

665.3 roedd High Performance Computing Wales Ltd yn cael ei ddirwyn i ben ar 
hyn o bryd;  

665.4 roedd y Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CSC) wedi ymdopi'n 
dda yn ystod yr argyfwng coronafeirws hyd yma ac wedi bod yn 
llwyddiannus iawn wrth sicrhau grantiau allanol; trafodwyd cytundeb y 
cyfranddalwyr a chytunwyd ei bod yn debygol y daw unrhyw gyllid ar gyfer 
y fenter yn y dyfodol yn debygol o ddodo IQE;  
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665.5 roedd menter y CSC ar y trywydd iawn i gyflawni'r rhagolygon ar gyfer y 
flwyddyn, yn unol â'r ffigurau amharu a rannwyd gynt; roedd IQE wedi 
amharu ar weddill eu buddsoddiad.  

666  ADRODDIAD GAN YR IS-BWYLLGOR BUDDSODDI A BANCIO 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/610B, 'Adroddiad gan Gadeirydd yr Is-
bwyllgor Buddsoddi a Bancio'. Cyflwynodd Dr Carol Bell y papur. 

NODWYD Y CANLYNOL  

666.1 roedd trafodaethau ynghylch cynllun pensiwn USS wedi cael eu tynnu 
oddi ar yr agenda ar gais y Cadeirydd gan nad oedd diweddariad ar gael 
i'w ddarparu i'r Pwyllgor.  

PENDERFYNWYD Y CANLYNOL  

666.2 cymeradwyo'r newidiadau i Arferion Rheoli'r Trysorlys fel y nodir yn y 
papur.  

667 PENDERFYNIADAU BWRDD GWEITHREDOL Y BRIFYSGOL A 
WNAED O DAN AWDURDOD DIRPRWYEDIG 

Derbyniwyd a nodwyd papur 19/611B, 'Awdurdod Dirprwyedig Bwrdd 
Gweithredol y Brifysgol'.  

668 ACHOS BUSNES LLANRHYMNI 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/614B, 'Achos Busnes Llanrhymni'. 
Cyflwynodd y Prif Swyddog Ariannol y papur. 

NODWYD Y CANLYNOL 

668.1 y meysydd allweddol ar gyfer chwaraeon ar gampws oedd y caeau yn 
Nhal-y-bont (a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer hoci), y ganolfan ffitrwydd a'r 
stiwdio ar Blas y Parc, a safle Llanrhymni;  

668.2 roedd llifogydd yn aml yn y caeau ar safle Llanrhymni ac felly ni ellir eu 
defnyddio yn ystod misoedd y gaeaf;  

668.3 cynigiwyd llofnodi cytundeb gyda Chyngor Caerdydd a Chlwb Pêl-droed 
Dinas Caerdydd, gyda'r Cyngor yn darparu 8 erw ac un cae pob tywydd 
a'r Clwb Pêl-droed yn prydlesu 16 erw ac yn rhoi 5 cae ar gael i'r Brifysgol 
ac yn adeiladu dau gae pob tywydd;  

668.4 byddai'r Brifysgol felly'n symud o fod ag un cae pob tywydd i bedwar;  

668.5 nid oedd angen mewnbwn ariannol gan y Brifysgol ar hyn o bryd;  

668.6 roedd yr Is-bwyllgor Ystadau a Seilwaith wedi adolygu'r papur drwy 
ohebiaeth ac roedd ganddo'r pwyntiau canlynol:  

1. nid oedd strategaeth chwaraeon gyffredinol ar gael i ddadansoddi'r 
cynnig hwn o'i gymharu â rhai eraill;  

2. prin oedd y manylion a ddarparwyd am yr opsiynau eraill a 
gyflwynwyd, gan ddarparu cyfle cyfyngedig i seilio cymhariaeth arno;  
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3. byddai cynllun cost manwl o incwm, gwariant a chostau cynnal a 
chadw yn helpu i sicrhau bod goblygiadau costau wedi'u hasesu'n 
gywir;  

4. nid oes asesiad eiddo i bennu gwerth y caeau ar hyn o bryd ac ar ôl 
cwblhau'r prosiect; 

5. nid yw'n glir a yw arbedion o fudd i'r Brifysgol neu i'r myfyrwyr;  

6. nid oes unrhyw fanylion ynghylch a geisiwyd cyngor cynllunio i 
bennu lefel risg;   

7. byddai o fudd modelu'r gwariant ym mhob un o'r camau i ddangos 
sut mae'r rhain yn effeithio ar ei gilydd;  

8. byddai o fudd rhoi manylion y cyfleusterau eraill er mwyn i 
ddadansoddiad o'r cyllid fod yn fwy cywir;  

9. er mwyn penderfynu a ellid cynnwys uwchraddio'r maes hoci yn y 
cytundeb i gynnig economi o faint ac osgoi effeithio ar y cyfleusterau 
pan gaiff y llain ei hadeiladu yn 2023. 

PENDERFYNWYD Y CANLYNOL  

668.7 cefnogwyd y prosiect mewn egwyddor gan y Pwyllgor;  

668.8 dylai'r Prif Swyddog Ariannol a thîm yr Ystadau weithio gyda'r Is-bwyllgor 
Ystadau a Seilwaith ar y pwyntiau uchod cyn llofnodi'r Memorandwm 
Cytundeb.  

669 DANGOSFWRDD ADNODDAU DYNOL 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/612B, 'Dangosfwrdd Adnoddau Dynol'. 
Cyflwynodd Ms Sue Midha y papur. 

NODWYD Y CANLYNOL 

669.1 roedd y papur hwn yn cynnwys toriad data o 31 Ionawr ac felly nid oedd 
yn adlewyrchu effaith y pandemig coronafeirws;  

669.2  roedd y tîm yn adolygu'r broses o gyflwyno'r papur hwn ar gyfer 
cyfarfodydd yn y flwyddyn academaidd nesaf er mwyn sicrhau bod y data 
mor gyfredol â phosibl;  

669.3 dangosodd y data gynnydd da tuag at gyflawni'r Dangosyddion 
Perfformiad Allweddol mewn perthynas â staff rhyngwladol;  

669.4 cafodd y proffil cyfwerth ag amser llawn ei ail-lunio;  

669.5 roedd nifer y staff wedi cynyddu ac roedd hyn yn rhannol oherwydd 
symud tiwtoriaid Rhaglenni Saesneg o fod yn weithwyr achlysurol i 
weithwyr contractau amser llawn;  

669.6 mae trosiant bellach wedi cynyddu i 13%;  

669.7 rhoddodd adroddiad y sefydliad fwy o fanylion am y newidiadau i nifer y 
staff ac roedd gostyngiad yn hyn yn cael ei ystyried fel rhan o oblygiadau'r 
pandemig coronafeirws.  
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670 CANLYNIADAU AROLWG STAFF 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/613B, 'Canlyniadau'r Arolwg Staff'. 
Cyflwynodd yr Athro Karen Holford y papur. 

NODWYD Y CANLYNOL 

670.1 roedd y papur yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith a wnaed yn 
dilyn canlyniadau'r arolwg staff;  

670.2 nodwyd tri maes gweithredu allweddol, gyda ffrydiau gwaith ar feysydd 
manylach yn bwydo i mewn i'r rhain:  

1. amlygrwydd a thryloywder yr uwch arweinwyr (dan arweiniad yr Is-
Ganghellor);  

2. diwylliant ac ymgysylltu (dan arweiniad Sue Midha);  

3. cyfathrebu mewnol (dan arweiniad Claire Sanders);  

670.3 cafwyd rhai gwelliannau eisoes o ran cyfathrebu mewnol yn ystod y 
pandemig coronafeirws ac roedd y tîm yn adolygu'r ffyrdd gorau o 
gyfathrebu â staff;  

670.4 y bwriad oedd cynnwys gohebiaeth ar hyn gyda gohebiaeth ar ail-lunio'r 
Ffordd Ymlaen a Thrawsffurfio Caerdydd, er mwyn osgoi rhoi baich 
gwybodaeth i staff;  

670.5 roedd yr Ysgol Busnes yn adolygu'r data er mwyn meincnodi ac i nodi 
meysydd o arfer gorau.  

 PENDERFYNWYD Y CANLYNOL 

670.6 adolygu a oedd gofyn am y ddirprwyaeth o Athrawon Caerdydd ar y pwnc 
hwn i'r Cyngor o hyd.  

671 ADOLYGIAD TÂL 

Rhoddodd Ms Sue Midha ddiweddariad ar lafar ar yr eitem hon. 

671.1 [HEPGORWYD] 
 
671.2  mae'r Is-Ganghellor a'r Prif Swyddog Ariannol wedi egluro'r sefyllfa o ran 

yr adolygiad eleni;  

671.3  roedd y cylch cyflog ar gyfer eleni wedi'i oedi.  

672  UNRHYW FATER ARALL 

 NODWYD Y CANLYNOL  

672.1  roedd darpariaeth TG y Brifysgol yn gallu darparu ar gyfer addysgu a 
gweithio gartref ond roedd dibyniaeth o hyd ar seilwaith myfyrwyr i gael 
mynediad at addysgu;  

672.2   byddai cyfarfod pellach o'r Pwyllgor yn cael ei gynnal ddiwedd mis 
Mehefin i dderbyn Grant Bloc Undeb y Myfyrwyr a rhoi'r wybodaeth 
ddiweddaraf am sefyllfa'r gyllideb.   

 


