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Aelodau’r Cyngor, 24 Tachwedd 2021
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Yr Athro Colin Riordan

Rashi Jain
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Yr Athro Ken Hamilton
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Cyflwyniad Cadeirydd y Cyngor
Fel pob prifysgol arall yng Nghymru, mae’r heriau y mae Prifysgol
Caerdydd wedi’u hwynebu yn ystod pandemig y coronafeirws wedi bod
yn eang ac amrywiol, gan effeithio mewn sawl ffordd wahanol ar ein
myfyrwyr, ein staff a’r gymuned ehangach.
Ar ran y Cyngor, hoffwn ddiolch i’r IsGanghellor a Bwrdd Gweithredol y Brifysgol
am eu cefnogaeth a’u hymrwymiad
diysgog dros y flwyddyn ddiwethaf. Hoffwn
hefyd ganmol ein myfyrwyr, rhanddeiliaid
a’n cymuned leol am eu gwydnwch, eu
hamynedd a’u gallu i addasu.
Yn ystod 2020/21, cyfarfu’r Cyngor yn
amlach gyda chwe chyfarfod ar-lein ac
mae wedi croesawu dau aelod lleyg
newydd i’r Cyngor. Mae ymroddiad ein corff
llywodraethu, sy’n cynnwys myfyrwyr, staff
ac aelodau lleyg nad ydynt yn cael eu talu,
yn sicrhau craffu a llywodraethu priodol ar
strategaeth a gweithgareddau’r Brifysgol,
ac ni ellir gorbwysleisio eu gwerth.
Drwy gydol y cyfnod hwn, rydym i gyd wedi
gorfod ymateb i’r amgylchedd allanol sy’n
newid. Mae’r Cyngor wedi goruchwylio’r
broses o drosglwyddo’n strategol i’r pum
Ffactor Llwyddiant Critigol fel y’u nodir
yn Y Ffordd Ymlaen 2018-2023: Ail-lunio
COVID-19, sef:
• Iechyd a lles ein myfyrwyr
• Cynaliadwyedd ariannol, yn enwedig
refeniw ffioedd, costau sylfaenol a’r
sefyllfa ariannol
• Bodlonrwydd y myfyrwyr a’u profiad
• Grantiau a chytundebau ymchwil
• Y genhadaeth ddinesig a’n cyfraniad at
waith achub, adfywio ac adnewyddu

Yn y cyd-destun hwn, mae’r Cyngor
wedi cymeradwyo nifer o argymhellion i
ymgorffori llwyddiant parhaus Prifysgol
Caerdydd a’i fanteision i Gaerdydd, Cymru,
y DU a thu hwnt.
Mae cymeradwyaeth y Cyngor i
Strategaeth y Gymraeg yn gam sylweddol
tuag at wireddu gweledigaeth ar gyfer
datblygu ein gweithgarwch Cymraeg, gan
flaenoriaethu profiad myfyrwyr ond hefyd
ganolbwyntio ar brofiad staff, agweddau
dinesig ehangach ein gweithgarwch,
a’r posibiliadau ar gyfer ymchwil. Mae’r
strategaeth yn adeiladu ar y gwaith
cadarnhaol sydd eisoes ar y gweill.
Mae’r Cyngor wedi goruchwylio cynnydd
ein prif raglenni cyfalaf gan gynnwys
Campws Arloesedd Caerdydd.
Agorodd adeilad Abacws, cartref newydd
yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg a’r Ysgol
Mathemateg, a’r Ganolfan Bywyd Myfyrwyr
yn hydref 2021.
Bydd Abacws yn cefnogi ystod eang
o waith ymchwil sy’n cwmpasu
dadansoddiad mathemategol, cyfrifiadura
sy’n canolbwyntio ar bobl a mecaneg
hylifau i’r Rhyngrwyd Pethau.
Mae’r Ganolfan Bywyd Myfyrwyr yn
adlewyrchu buddsoddiad o £50m ym
mhrofiad myfyrwyr a fydd yn trawsnewid
y ffordd rydym yn darparu gwasanaethau
cymorth i fyfyrwyr.

Wrth ddatgan argyfwng hinsawdd, a thrwy
gynnwys Strategaeth Cynaliadwyedd
Amgylcheddol yn strategaeth Ail-lunio:
y Ffordd Ymlaen, mae’r Brifysgol wedi
cydnabod bod angen newid sylfaenol yn y
ffordd y mae’n gweithredu. Mae’r Brifysgol
wedi ymrwymo’n benodol i weithio tuag
at statws Carbon Sero Net, gan gyflawni
Cwmpasau 1 a 2 ar gyfer adrodd am
allyriadau nwyon tŷ gwydr erbyn 2030
a dechrau mynd i’r afael ag adrodd am
allyriadau anuniongyrchol eraill drwy
Gwmpas 3.
Bydd yr Is-bwyllgor Cynaliadwyedd
Amgylcheddol sydd newydd ei sefydlu
yn rhoi eglurder a ffocws i strategaeth a
chamau gweithredu’r Brifysgol yn y maes
hwn.
Wrth i’m tymor fel Cadeirydd y Cyngor
ddirwyn i ben ar 31 Rhagfyr 2021, hoffwn
fanteisio ar y cyfle hwn i gydnabod yn
bersonol ymrwymiad, natur benderfynol
a gwaith caled ein holl staff, myfyrwyr
a rhanddeiliaid, a diolch iddynt am
eu cefnogaeth barhaus drwy gydol fy
nghyfnod.
Bu’n fraint bod yn rhan o gymuned
Prifysgol Caerdydd a gweld yn uniongyrchol
yr effaith gymdeithasol, ddiwylliannol ac
economaidd gadarnhaol y mae’r sefydliad
yn ei chael ar Gaerdydd, Cymru, y DU a
gweddill y byd.
Yr Athro Stuart Palmer
Cadeirydd y Cyngor
24 Tachwedd 2021
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2020/21 Aelodaeth y Cyngor
Bu pawb a restrwyd isod yn Ymddiriedolwyr yr Elusen drwy gydol y flwyddyn o dan sylw yn yr Adroddiad hwn. Oni nodir fel arall, roeddent
hefyd yn y swyddi hynny ar ddyddiad cymeradwyo’r Adroddiad.
O 01 Ionawr 2022, penodwyd Mr Patrick Younge yn Gadeirydd newydd y Cyngor.
Mae ymddiriedolwyr a benodwyd ar ôl 1 Awst 2021 a hyd at lofnodi’r adroddiad blynyddol wedi’u cynnwys er gwybodaeth ac ni
chofnodwyd unrhyw bresenoldeb ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21.
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Enw
Categori

Presenoldeb
yn y Cyngor

1.

Yr Athro Rudolf Allemann

Gweithiwr

6/6

2.

Yr Athro Rachel Ashworth (penodwyd o 01 Awst 20)

Gweithiwr

6/6

3.

Paul Baston

Gweithiwr

5/6

4.

Dr Carol Bell (daeth y tymor i ben ar 31 Rhag 20)

Lleyg

2/3

5.

Ricardo Calil

Gweithiwr

6/6

6.

Hannah Doe, Students’ Union

Myfyriwr

6/6

7.

Gina Dunn, Students’ Union (penodwyd o 01 Gorffennaf 21)

Myfyriwr

1/1

8.

Tomos Evans, Students’ Union (daeth y tymor i ben ar 30 Mehefin 21)

Myfyriwr

5/5

9.

Judith Fabian

Lleyg

6/6

10.

Yr Athro Dame Janet Finch

Lleyg

6/6

11.

Alastair Gibbons (daeth y tymor i ben ar 31 Rhag 20)

Lleyg

3/3

12.

Yr Athro Kim Graham (daeth y tymor i ben ar 31 Gorffennaf 21)

Gweithiwr

6/6

13.

Yr Athro Ken Hamilton

Gweithiwr

6/6

14.

Michael Hampson

Lleyg

6/6

15.

Karen Harvey-Cooke (a benodwyd rhwng 01 Awst 20 a 31 Gorffennaf 21)

Gweithiwr

5/6

16.

Yr Athro Karen Holford (daeth y tymor i ben ar 31 Gorffennaf 21)

Gweithiwr

6/6

17.

Chris Jones (penodwyd o 01 Ionawr 21)

Lleyg

3/3

18.

Jan Juillerat, Is-gadeirydd y Cyngor

Lleyg

6/6

19.

Dr Steven Luke (daeth y tymor i ben ar 31 Gorffennaf 21)

Lleyg

6/6

20.

Dr Joanna Newman (penodwyd o 01 Awst 20)

Lleyg

4/6

21.

Yr Athro Stuart Palmer, Cadeirydd (tymor i ddod i ben 31 Rhag 21)

Lleyg

6/6

22.

Leonard Richards (term ended on 31 July 21)

Lleyg

2/6

23.

Yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor

Gweithiwr

6/6

24.

Dr Pretty Sagoo (penodwyd o 01 Ionawr 21)

Lleyg

3/3

25.

John Shakeshaft

Lleyg

6/6

26.

David Simmons

Lleyg

6/6

27.

Judge Ray Singh

Lleyg

5/6

28.

Dr Janet Wademan

Lleyg

6/6

29.

Yr Athro Damian Walford Davies (penodwyd o 01 Awst 21)

Gweithiwr

-

30.

Yr Athro Stuart Walker (penodwyd o 01 Awst 21)

Lleyg

-

31.

Agnes Xavier-Phillips

Lleyg

6/6

Rhaid i’r Brifysgol fabwysiadu diffiniad o annibyniaeth ar gyfer aelodau
lleyg cyrff llywodraethu er mwyn darparu dull cadarn o nodi a rheoli
gwrthdaro buddiannau.
Sut mae annibyniaeth yn
cael ei diffinio a’i phrofi?
3.1 Mae nifer o amgylchiadau a allai
atal person rhag cael ei benodi’n aelod
annibynnol o’r corff llywodraethu. Mae Isbwyllgor Enwebiadau’r Corff Llywodraethu
yn goruchwylio’r broses benodi ac yn
gyfrifol am ystyried y ffactorau hyn.
Ym mis Ebrill 2021, mewn ymateb i
Ymrwymiad i Weithredu Siarter Prifysgolion
yng Nghymru, mabwysiadodd y Brifysgol
Ddatganiad o Annibyniaeth yn seiliedig
ar ganllawiau Grŵp Ysgrifenyddion a
Chlercod Cymru, gan gynnwys Diffiniad o
Annibyniaeth ac Egwyddorion Annibyniaeth
ar gyfer aelodau lleyg. Diffiniodd y
Brifysgol ‘uwch weithwyr’ fel aelodau
Bwrdd Gweithredol y Brifysgol yn y cyddestun hwn.
Cytunwyd ar fân newidiadau i recriwtio
a hyfforddi aelodau a nodir y broses
gadarn ar gyfer sicrhau annibyniaeth
hefyd yn y Datganiad Annibyniaeth. Wrth
ystyried ceisiadau a chyfweld â darpar
lywodraethwyr newydd, bydd paneli
recriwtio yn penderfynu a oes gan yr
unigolyn unrhyw berthnasoedd neu statws
a allai arwain at wrthdaro buddiannau

neu deyrngarwch, fel y’u diffinnir yn yr
Egwyddorion Annibyniaeth ac yn cynnwys
perthyn i unrhyw uwch gyflogai i sefydliad
sy’n cael mantais ariannol gan y Brifysgol.
Mae Datganiad Annibyniaeth y Brifysgol
ar gael ar dudalennau gwe llywodraethu’r
Brifysgol yn:
https://www.cardiff.ac.uk/about/
organisation/governance/council/

Sut mae’r corff
llywodraethu’n rheoli
gwrthdaro buddiannau?
Mae Cofrestr Buddiannau holl aelodau’r
Cyngor a’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn cael
ei chynnal gan Ysgrifennydd y Cyngor ac
mae ar gael yn gyhoeddus ar dudalennau
gwe llywodraethu’r Brifysgol yn:
https://www.cardiff.ac.uk/about/
organisation/governance/council/
Os oes gan unrhyw aelod o Bwyllgor
unrhyw fuddiant ariannol neu fuddiant
arall, uniongyrchol neu anuniongyrchol,
mewn unrhyw Gontract neu Gontract
arfaethedig neu fater arall sy’n ymwneud
â thrafodion ariannol, caiff y buddiant
hwnnw ei ddatgelu i’r Pwyllgor cyn gynted

ag y bo’n ymarferol. Mae pob Pwyllgor yn
gofyn i Aelodau a Swyddogion ddatgelu
unrhyw fuddiannau ar ddechrau pob
cyfarfod Pwyllgor, ac ni fydd yr Aelod yn
cymryd unrhyw ran bellach yn y gwaith
o ystyried neu drafod, neu bleidleisio ar,
unrhyw sefyllfa o ran hynny.. Nid ystyrir
bod gan aelod o unrhyw Bwyllgor fuddiant
ariannol neu bersonol mewn materion sy’n
cael eu trafod dim ond am ei fod yn aelod
o staff neu’n fyfyriwr yn y Brifysgol.
Fel y nodir yn adran 4 y Datganiad
Annibyniaeth, mae Ysgrifennydd y Brifysgol
(fel Clerc y corff llywodraethu) yn atebol am
dynnu sylw at faterion annibyniaeth neu
wrthdaro i’r Cadeirydd.
Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i’r
safonau uchaf o ddidwylledd, cywirdeb
ac atebolrwydd, ac mae’n ceisio cynnal
ei materion mewn modd cyfrifol. Mae’r
Polisi Chwythu’r Chwiban (Datgelu er Lles
y Cyhoedd) yn galluogi staff, myfyrwyr ac
aelodau eraill o’r Brifysgol i godi pryderon
ynghylch gwrthdaro buddiannau nad ydynt,
yn eu barn hwy, wedi cael sylw drwy’r
gweithdrefnau presennol.
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Cynllun Strategol y Brifysgol
Y Ffordd Ymlaen 2018-2023: Ail-lunio COVID-19
Ar ddechrau’r pandemig, adolygodd y Brifysgol ei chynllun strategol
mewn ymateb i COVID-19, gan addasu ei blaenoriaethau strategol i’r
realiti newydd. Mae’r Brifysgol yn ail-lunio ei strategaeth Ffordd Ymlaen
fel y nodir isod.
Diben Prifysgol Caerdydd yw creu a rhannu
gwybodaeth, ac addysgu er budd pawb.
Ein delfryd yw bod ymhlith prifysgolion
mwyaf blaenllaw’r byd o ran ymchwil
ragorol, addysg o’r radd flaenaf,
creadigrwydd a chwilfrydedd gan
gyflawni ein cyfrifoldebau cymdeithasol,
diwylliannol ac economaidd i Gaerdydd,
Cymru, y DU a’r byd.
Trwy wireddu ein delfryd, ein hamcan yw
bod ymhlith 100 o brifysgolion gorau’r byd
ac 20 gorau’r DU.
Rhaid inni flaenoriaethu iechyd a lles
ein myfyrwyr a’n staff. I wneud hynny,
rhaid inni fod yn gynaliadwy o safbwynt
ariannol. Wrth hyrwyddo blaenoriaethau
cyd-ddibynnol ynghylch iechyd, lles a
chynaliadwyedd ariannol, rhaid inni ofalu
y bydd safon a hanfod ein gweithgarwch
academaidd ac addysgol yn parhau i fod
yn hollbwysig.
Bydd yr amgylchiadau newydd yn
effeithio’n fawr ar ein gwaith a’n ffordd o
asesu cynnydd. Nid ein safle mewn tablau
cynghrair fydd y mater pwysicaf bellach.
Yn lle hynny, rhaid inni ofalu ein bod yn
goroesi ac yn ffynnu.
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Ein Gwerthoedd
Byddwn ni’n gweithredu yn ôl Egwyddorion
Bywyd Cyhoeddus Nolan ac, ar ben
hynny, yn cadw at y gwerthoedd
canlynol: annibyniaeth sefydliadol;
rhyddid i ymholi; cydweithio, arwain
a rheoli; cydraddoldeb, amrywioldeb
a chynhwysiant; cynaladwyedd
amgylcheddol; cadernid ariannol; a
chenhadaeth ddinesig.

Addysg a myfyrwyr
Byddwn ni’n ailbennu blaenoriaethau i
gynnig cymaint o brofiad ag y bo modd
i’n myfyrwyr yn ystod argyfwng COVID-19,
gan gadw ein safonau academaidd a’n
gonestrwydd.
Amgylchedd dysgu: Byddwn ni’n parhau
â’n bwriad i wella’r addysgu ar y we a’r
trefniadau cymysg i ofalu ein bod yn
ddigon hyblyg i gynnal rhaglenni.
Profiad myfyrwyr: Gwella profiad
y myfyrwyr, cadw ein myfyrwyr
a’u deilliannau llwyddiannus fydd
blaenoriaethau’r Brifysgol o hyd.
Llwyddiant myfyrwyr: Bydd gwaith er
gyrfaoedd a medrau yn parhau. Bydd
y Brifysgol yn parhau â’r cynllunio a’r
gweithredu ynghylch ei Strategaeth
Ehangu Cyfranogiad sydd newydd ei
llunio. Bydd y gwaith hwnnw’n parhau, gan
helpu myfyrwyr difreintiedig eu cefndir
economaidd-gymdeithasol ac anghyflawn
eu haddysg i ymgysylltu, cyflawni a llwyddo
ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rhagoriaeth addysgu: Byddwn ni’n
parhau i helpu academyddion a’r rhai sy’n
ymwneud â dysgu ac addysgu, ac mae
cynnydd ynghylch Fframwaith Datblygu
Proffesiynol Parhaol academyddion ac
achrediad Advance HE, er y gallai fod
angen newid amserlenni’r gweithredu.
Safonau academaidd: Y flaenoriaeth
yn y maes hwn fydd cynnal safonau
academaidd gan fod amrywio sylweddol o
ganlyniad i COVID-19.

Cenhadaeth ddinesig
Fel ymateb Prifysgol Caerdydd i
anawsterau cymdeithasol mwyaf yr 20fed
ganrif, mae’r argyfwng cymdeithasol ac
iechyd presennol yn sgi y coronafeirws yn
peri i’r Brifysgol adlunio ei chenhadaeth
ddinesig i helpu’r llywodraeth, y
gwasanaethau iechyd a’r gymdeithas
ehangach i adfywio ac adnewyddu tirwedd
economaidd, cymdeithasol a diwylliannol
Cymru.
Bydd yn hollbwysig helpu i greu swyddi o
achos effaith economaidd y feirws. Yn ôl
pob tebyg, bydd mwy a mwy o arloesedd
ym maes addysg yn ystod yr argyfwng, a
byddwn ni’n parhau i gyfrannu at hynny.
Bydd ein partneriaeth â’r GIG yn bwysicach
o lawer. Byddwn yn parhau i geisio gwella
diwylliant Cymraeg ein campws yn unol â’n
strategaeth newydd dros yr iaith.

Rhyngwladol

Ymchwil

Byddwn ni’n sefydlu cynlluniau lliniaru ac
yn paratoi drwy’r amser ar gyfer byd lle y
bydd modd teithio, cwrdd a chydweithio’n
rhyngwladol eto ar ôl COVID-19. Bydd yn
hanfodol cynnal a meithrin cysylltiadau
rhyngwladol fel y byddwn ni mewn sefyllfa
dda yn y dyfodol.

Byddwn ni’n lleddfu effaith uniongyrchol
COVID-19 ar ymchwil trwy annog staff
i weithio ar allbynnau ymchwil y gellir
eu cyflenwi o bell. Byddwn ni’n ystyried
cryfhau’r cymorth i staff ac ôl-raddedigion
ymchwil yn ôl sefyllfa ariannol y Brifysgol.

Byddwn ni’n ystyried faint y gallwn ni
fanteisio ar newidiadau presennol yn
yr arferion dysgu ac addysgu o ran
teithio rhyngwladol, a bydd llai o deithio
rhyngwladol ar gyfer cynadleddau ac
ymweliadau.
Byddwn ni’n parhau i ganolbwyntio ar
gynnal a meithrin o hirbell gysylltiadau cryf
â phrifysgolion sy’n bartneriaid inni ledled
y byd.
Byddwn ni’n addasu rhaglen ryngwladol
ysgolion yr haf yn ôl amgylchiadau
cyfnewidiol gan newid y cyflwyno fel y bo
angen.
Byddwn ni’n parhau i helpu ein staff i
drefnu cydweithio rhyngwladol a fydd yn
arwain at lwyddiant gan fod arian ar gyfer
ymchwil yn brin ledled y byd.

Byddwn ni’n ceisio lleddfu effeithiau
ariannol y feirws ar ein hymchwil trwy
gydweithio’n agos ag arianwyr, partneriaid
allanol a llywodraethau i bennu deilliannau
ymchwil ymarferol yn ogystal ag ystyried
ymrwymiadau arian cyfatebol i ymchwil.
Byddwn ni’n ailystyried ein strategaeth
ymchwil yng ngoleuni heriau hirdymor i
gynaladwyedd ariannol ymchwil a faint
o ymchwil sy’n debygol o fynd rhagddi i
bynciau penodol ar ôl cyfnod COVID-19.

Arloesedd
Byddwn ni’n gorffen ein prosiectau
adeiladu sy’n ymwneud ag ymchwil, yn
ogystal â Champws Arloesedd Caerdydd,
i fod mewn sefyllfa effeithiol i fanteisio
ar gyfleoedd i adfywio ac adnewyddu
wedi COVID-19. Gan gynnwys ailystyried
y rhesymau dros gynnal ein prosiectau
arloesedd mawr i ofalu y byddan nhw’n
gweddu i’r cyfleoedd ariannu a’r sefyllfa
strategol newydd.

Byddwn ni’n cydweithio’n agos â’r
awdurdodau lleol, Prifddinas-Ranbarth
Caerdydd, y trydydd sector a Llywodraeth
Cymru i lunio mentrau strategol mawr
a all fod o fudd sylweddol i economi’r
rhanbarth. Gan gynnwys rhagor o
gydweithio â’r sectorau preifat a
chyhoeddus er byd ôl-COVID, yn unol â
blaenoriaethau’r deyrnas o ran ymchwil a
datblygu.

Asesu ein cynnydd
O safbwynt strategol, byddwn ni’n cadw
golwg ar hyn a hyn o ffactorau sy’n
hollbwysig i’n llwyddiant yn hytrach na’r
dangosyddion sydd wedi’u defnyddio i
asesu ein cynnydd o’r blaen. Er y byddwn
ni’n monitro’r dangosyddion allweddol
presennol yn rhan o’r is-strategaethau dros
y pum thema, rhaid inni ganolbwyntio’n
strategol ar y canlynol: iechyd a lles
ein staff a’n myfyrwyr; cynaladwyedd
ariannol - yn enwedig incwm trwy ffioedd,
sylfaen costau a’r arian sydd ar gael;
boddhad a phrofiad myfyrwyr; grantiau
a chontractau ymchwil; cenhadaeth
ddinesig a’n cyfraniad at achub, adfywio
ac adnewyddu.
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Adolygiad yr Is-Ganghellor
Mae’n anochel ein bod wedi canolbwyntio dros y 12 mis diwethaf ar ymdopi â’r
anawsterau a ddaeth yn sgil y coronafeirws a phwyso a mesur pa mor gyflym
mae’r feirws wedi mwtanu a symud trwy’r boblogaeth.

Allwn ni ddim dweud gormod am effaith
COVID-19 ar y Brifysgol.

Roedd yn ddrwg iawn gan bawb ym
Mhrifysgol Caerdydd pan glywon ni fod
rhai o’n staff wedi marw o achos y feirws
ofnadwy hwn. Flwyddyn ar ôl dechrau
cyfnod cloi cyntaf y wlad eleni, goleuon
ni ein prif adeilad yn felyn i goffáu
cydweithwyr, cyfeillion a pherthnasau oedd
wedi marw cyn pryd o ganlyniad i’r clefyd
dinistriol newydd hwn.

Yn yr un modd, mae’r effaith seicolegol,
teimladol a chorfforol ar ein staff wedi bod
yn sylweddol.

Ar ran pob un ohonon ni, hoffwn i estyn fy
nghydymdeimlad dwysaf at deuluoedd y
rheiny.

Gallwn ni fod yn falch o’r ffordd rydyn ni
wedi cydweithio er iechyd, diogelwch a
lles pawb yn ein cymuned, yn ogystal â’n
ffyrdd niferus o helpu ein myfyrwyr (nid
lleiaf, cymorth ariannol) yn ystod cyfnod
sydd wedi effeithio’n fawr ar flynyddoedd
ffurfiannol eu hoesau.

Er bod y pandemig unwaith eto wedi bwrw
cysgod dros ran helaeth o’r flwyddyn, mae
ymateb ein cydweithwyr academaidd wedi
bod yn rhyfeddol.

O ganlyniad, bu rhaid dyfeisio ffyrdd
newydd o weithio (a hynny ar fyr rybudd,
yn aml) i ofalu y gallen ni barhau i gynnig
cymorth rhagorol i’n myfyrwyr ac y
byddai pawb yn ein cymuned yn teimlo’n
gyfforddus ac yn ddiogel ar y campws a’r
tu hwnt.

Hoffwn i fanteisio ar y cyfle hwn i ddweud
diolch o galon i bawb yng nghymuned y
Brifysgol. Mae ymroddiad, cymorth ac
ewyllys da pawb wrth ddod at ein gilydd
yn ystod argyfwng ac angen cymdeithasol
ledled y deyrnas wedi bod yn wych ac yn
deimladwy.

Ar draws y Brifysgol, maen nhw wedi parhau
i gynnal ymchwil i frechlynnau a allai atal
COVID-19, gan nodi’r modd yr ymledodd
y feirws ac asesu effaith y pandemig ar
iechyd y meddwl.
Mae Gwasanaeth Sgrinio Prifysgol
Caerdydd wedi bod yn llwyddiant ysgubol
ers ei ddechrau, gan alluogi staff a
myfyrwyr i gael profion yn rheolaidd wrth
ddod i’r campws. Mae nifer helaeth o
bobl wedi manteisio ar y gwasanaeth,
gan alluogi gwaith y Brifysgol i barhau a
chadw golwg ar hynt y feirws er diogelwch
ein cymuned. Mae’n camau diogelu wedi
llwyddo – does dim tystiolaeth bod y feirws
wedi’i drosglwyddo ar y campws.

Rhaid canmol hefyd ein myfyrwyr meddygol
am barhau i wirfoddoli i gymryd rhan yn
y frwydr yn erbyn y feirws trwy helpu GIG
Cymru ynghyd â’n myfyrwyr sy’n astudio
nyrsio, gwaith cymdeithasol ac ati.
Gwelwch chi isod uchafbwyntiau’r flwyddyn
o bob cwr o’r Brifysgol, gan ddisgrifio’r
cynnydd yn ôl ein strategaeth ac amlinellu
rhai o’r peryglon mawr y byddwn ni’n eu
hwynebu cyn bo hir.
Y gamp fydd gofalu bod cyflwr y Brifysgol
cystal ag y bo modd ar ôl y pandemig a
chyflawni ein rôl ynghylch lleddfu effeithiau
economaidd a chymdeithasol niweidiol
yr argyfwng, rhai na welodd neb eu tebyg
erioed.
Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n
myfyrwyr fydd ein prif ystyriaeth bob amser,
fodd bynnag.
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Addysg
Rhaid canmol ein myfyrwyr am eu
hamynedd a’u dealltwriaeth drwy
gydol y pandemig, yn ogystal â’u
parodrwydd a’u penderfyniad i
lwyddo yn wyneb adfyd.
Gallwn ni fod yn falch o’r lefel sylweddol
o gymorth rydyn ni wedi gallu ei roi
iddyn nhw yn ystod y flwyddyn. Yn
ogystal â rhagor o gymorth er eu lles
a’u cyrhaeddiad academaidd, rydyn ni
wedi helpu ein myfyrwyr yn ariannol, yn
enwedig y rhai roedd yr angen mwyaf
arnyn nhw.
Dosbarthwyd tua £6.3 miliwn ar
ffurf taliadau untro i fyfyrwyr sydd
wedi dioddef caledi oherwydd costau
ychwanegol o ganlyniad i Covid, a
darparwyd dros £0.4m i fyfyrwyr o
gefndiroedd incwm isel, a’r rhai mewn
caledi, ar gyfer offer angenrheidiol i’w
galluogi i gymryd rhan mewn addysgu a
dysgu o bell.
Cafodd dros 2,000 o fyfyrwyr ad-daliadau
rhent eleni, a gostiodd bron £1.8 miliwn,
yn ogystal â’r £8 miliwn a ddychwelwyd
neu a oedd heb ei godi y flwyddyn
flaenorol pan na allai myfyrwyr fyw yn eu
llety o achos y cyfnod clo.
Ynghylch y dyfodol, mae’n hanfodol inni
barhau i helpu ein myfyrwyr wrth symud
allan o’r pandemig, a gofalu ein bod yn
cynnal ac yn gwella lefelau boddhad.
Agorodd ein Canolfan Bywyd y Myfyrwyr
newydd sbon ei drysau ym mis Hydref
2021, gan gynnig cartref newydd i’n
gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr megis
cymorth ynghylch astudio, iechyd a lles,
paratoi ar gyfer y dyfodol, rheoli arian
a byw yng Nghaerdydd. Yn rhan o’r
trawsffurfio, bydd gwasanaeth ar y we
24 awr yn ogystal ag oriau agor hirach i
ofalu y bydd rhagor o argaeledd i fyfyrwyr
gan gynnwys y rhai ym Mharc y Mynydd
Bychan, y rhai sy’n dysgu o hirbell, y rhai
sy’n bwrw tymor rhywle arall a’r rhai sy’n
astudio dramor.
Bydd Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ac
Ysgol Mathemateg mewn adeilad newydd
o’r enw Abacws a fydd yn cynnig i fyfyrwyr
weithleoedd rhyngddisgyblaethol, hyblyg
a chreadigol lle y bydd mannau addysgu
arloesol yn nodwedd allweddol.
Mae’r adeiladau newydd sbon hynny’n
rhan o’n hymdrechion parhaus i
roi addysg eithriadol i’r myfyrwyr
a thrawsffurfio ein ffordd o gynnig
gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr. Bydd
ein gwasanaethau gwell yn gofalu bod y

myfyrwyr yn teimlo ein bod yn eu helpu
i lwyddo drwy gydol y cyfnod rhwng
ymgeisio i astudio yma ac ymadael yn
raddedigion balch.

Dwy wobr am fatres sy’n
synhwyro doluriau gwely
Ap newydd ar gyfer
ymbellhau cymdeithasol
mewn cludiant cyhoeddus
Mae myfyrwyr ym Mhrifysgol
Caerdydd wedi llunio rhaglen
sy’n galluogi cwmnïau cludiant
cyhoeddus i wneud y gorau o
gamau ymbellhau.
Tri myfyriwr doethuriaeth ym maes
mathemateg luniodd y rhaglen sy’n cynnig
cyfle i gwmnïau cludiant cyhoeddus
ddefnyddio trefn eistedd a fydd yn gadael
i deithwyr ddewis sedd ddiogel. Roedd
yr ap hefyd yn gallu cyfrifo allyriadau
CO2 sefyllfa sedd benodol, gan alluogi
defnyddiwr i ddod o hyd yn hawdd a
chyflym i’r drefn eistedd sydd o’r budd
amgylcheddol mwyaf.

Enillodd myfyriwr meddygol a
luniodd orchudd matres sy’n
synhwyro doluriau gwely ddwy
wobr flaengar am arloesedd,
gwerth £40,500, mewn dau
ddiwrnod.
Gweithiodd Luthfun Nessa, Ysgol
Meddygaeth Caerdydd, ar y cyd â
gwyddonydd data ym Mhrifysgol Harvard i
greu CalidiScope – gorchudd matres sy’n
cyfuno synwyryddion arloesol â dysgu
peiriannol i gwtogi ar nifer y doluriau
gwely.

Gwobr addysgu o fri
Academi Genedlaethol
Meddalwedd

Myfyriwr yn awdur cyntaf ar
bapur ymchwil
Cyflawnodd myfyriwr israddedig
Amy Murray y gamp ryfeddol o
fod yn awdur cyntaf ar bapur
cyhoeddedig, a hynny cyn iddi
orffen ei gradd, hyd yn oed.
Prif fyrdwn y papur oedd archwilio
cysylltiadau rhwng y peryglon genetig o
ddioddef â chlefyd Alzheimer a’r effaith
ar ehangder strwythurau allweddol yn yr
ymennydd - bydd y canlyniadau o gymorth
ynghylch nodi rhannau o’r ymennydd i’w
trin cyn dechrau’r clefyd.

Enillodd Academi Genedlaethol
Meddalwedd (NSA) Prifysgol
Caerdydd gydnabyddiaeth am
ei gwaith cydweithredol rhagorol
a’i heffaith fuddiol ar addysgu a
dysgu gan un o gyrff blaengar y
sector.
Fe roes Advance HE wobr CATE
(Collaborative Award for Teaching
Excellence) i’r academi i gydnabod ei
hymroddiad eithriadol i addysgu yn sector
addysg uwch y DU. Nod yr academi yw
galluogi myfyrwyr i gymryd rhan mewn
prosiectau go iawn drwy gydol eu
hastudio a chynnig cyfleoedd i ymgysylltu
â pheirianwyr meddalwedd profiadol
diwydiannau.
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Rhaglen arloesol myfyrwyr
yn dathlu degawd o lunio
dyfodol mwy disglair

Rhoi gwybod am
symptomau canser yn
ystod y pandemig

Mae prosiect sy’n anelu at godi
dyheadau pobl ifanc yn Ne Cymru
wedi dathlu ei 10fed flwyddyn.

Methodd bron hanner y bobl a
amlygodd rai symptomau a allai
arwain at ganser â chysylltu â’u
meddygon yn ystod ton gyntaf y
pandemig yn ôl ymchwil Prifysgol
Caerdydd.

Mae’r ôl-raddedigion ac israddedigion
sy’n llywio menter SHARE with Schools
Prifysgol Caerdydd yn cynnig bob
blwyddyn raglen o weithdai rhyngweithiol
a rhyngddisgyblaethol sy’n trosglwyddo
ymchwil, dysgu a gwybodaeth i ysgolion
uwchradd a chynradd.
Mae’r prosiect yn ceisio helpu pobl ifanc
bröydd yn y de-ddwyrain nad yw llawer
o’u trigolion yn ymwneud ag addysg
uwch, gan feithrin nifer o bartneriaethau
hirdymor â’r ysgolion trwy weithgareddau
ac ymweliadau allgymorth.

Ymchwil

Dangosodd yr ymchwil fod cyfran
sylweddol o bobl wedi dweud nad oedden
nhw wedi cysylltu â’u meddygfa am
symptomau megis pesychu gwaed, lwmp
neu chwydd heb esboniad neu newid ar
wyneb mol.

Arwyddion bod bywyd ar
Blaned Gwener
Cyhoeddodd tîm rhyngwladol
o seryddwyr, o dan adain yr
Athro Jane Greaves (Prifysgol
Caerdydd), ei fod wedi dod o hyd
i foleciwl prin – ffosffin – yng
nghymylau Planed Gwener.
Ar y Ddaear, mae’r nwy’n cael ei
gynhyrchu yn ddiwydiannol neu gan
ficrobau sy’n ffynnu mewn mannau lle
nad oes ocsigen.
Gallai canfod moleciwlau ffosffin, sy’n
cynnwys hydrogen a ffosfforws, awgrymu
bod bywyd ‘awyrol’ y tu hwnt i’r Ddaear.

Ochr yn ochr â’r ymchwil, roedd ymgyrch
ledled y deyrnas i sicrhau pobl bod
gwasanaethau’r GIG ar gael yn ddiogel
i bawb ac arno unrhyw symptomau
anarferol neu barhaus.

Mae’r tîm yn aros yn eiddgar am ragor
o gyfleoedd i chwilio trwy delesgop am
nwyon eraill sy’n gysylltiedig â bywyd, gan
ddweud y gallai pobl deithio i’r blaned
gyfagos rywbryd i archwilio’r cymylau am
arwyddion bywyd yno.

Gallai aspirin leddfu’r
perygl o farw mewn cleifion
canser

Criw rhyngwladol ar fwrdd y
Mary Rose

Fis Mawrth diwethaf, gorffennodd
y Brifysgol o’r diwedd gais REF
2021 ar ôl dros chwe blynedd o
baratoi ac ysgrifennu.
Roedd yn gywaith eithriadol ac rwy’n
ddiolchgar i’r staff a roes lawer o’u
hamser a’u sylw i helpu i lunio’r cais ac
ynddo gynnyrch ymchwil ac astudiaethau
dros 1,400 o gydweithwyr academaidd.
Rhaid aros am y canlyniad ond, beth
bynnag a ddaw, gallwn ni fod yn siŵr ein
bod wedi ceisio ein gorau glas a chynyddu
ein gobaith o lwyddo i’r eithaf.
Mae cryfder ein hymchwil wedi’i ddangos
unwaith eto trwy gyfres o ddatblygiadau
sylweddol iawn megis: darganfod yn y
cymylau uwchben Gwener arwyddion bod
rhywbeth yn byw ar y blaned; datgelu
gostyngiad o 20% yn y perygl o farw
ymhlith cleifion canser sy’n cymryd
aspirin; olrhain cefndiroedd wyth o bobl
ymhlith olion criw’r Mary Rose.
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Mae adolygiad mawr o’r ymchwil
gyfredol wedi awgrymu y gallai
cleifion sy’n dioddef ag amryw
fathau o ganser ac yn cymryd
aspirin yn rhan o’u triniaeth fod
20% yn llai tebygol o farw.
Daeth canlyniadau yn sgîl adolygu tua
250,000 o gleifion canser a honnodd
eu bod yn cymryd aspirin, gan beri i’r
tîm ddweud bod tystiolaeth gyfredol o
effeithiolrwydd a diogelwch aspirin yn
‘cyfiawnhau ei ddefnyddio’ i helpu i drin
amryw fathau o ganser.

Defnyddiodd gwyddonwyr ym
Mhrifysgol Caerdydd y dulliau
archeolegol diweddaraf i olrhain
cefndiroedd wyth o bobl ymhlith
olion criw llong ryfel o Oes y
Tuduriaid, Mary Rose.
Defnyddiodd y tîm dechnegau gwyddonol
blaengar i ddatgelu tras, gwreiddiau ac
arferion bwyta rhai o’r criw a fu farw
ar y llong ym 1545, gan ddatgelu y
gallai cynifer â thri o’r wyth oedd yn yr
astudiaeth fod wedi dod o ardaloedd
mwy cynnes a deheuol na’r ynysoedd hyn
megis arfordiroedd de Ewrop, Iberia a
Gogledd Affrica.

Rhyngwladol

Uniad twll du a seren
niwtron wedi’i weld am y
tro cyntaf
Am y tro cyntaf, gwelodd
seryddwyr o Brifysgol Caerdydd
y rhwygiadau yn amser yr ofod o
ganlyniad i seren niwtron a thwll
du daro ei gilydd.
Gwelon nhw ddwy enghraifft o hynny trwy
gyfrwng synwyryddion tonnau disgyrchol,
Advance LIGO a Virgo, gan gyflwyno
cliwiau pwysig newydd am sut mae
pethau o’r fath yn ymffurfio.

Gweithio o hirbell i
gynhyrchu rhagor
Mae ymchwil yn awgrymu yr hoffai
naw o bob 10 gweithiwr sydd
wedi gweithio gartref yn ystod y
cloi barhau i wneud hynny i ryw
raddau.
Mae canlyniadau arolwg yn awgrymu yr
hoffai 88% o weithwyr a oedd yn gweithio
gartref yn ystod y cyfnod barhau i weithio
yno i ryw raddau ac yr hoffai tua un o bob
dau (47%) weithio yno yn aml neu drwy’r
amser. Mae’r canlyniadau’n dangos bod
cynhyrchiant mwyafrif y rhai a oedd yn
gweithio gartref yn ystod y cyfnod wedi
parhau’r un fath neu wella, hyd yn oed, o’i
gymharu â chwe mis ynghynt.

Er bod rheolau teithio
llywodraethau ledled y byd
wedi cwtogi ar lawer o’n
gweithgareddau rhyngwladol,
rydyn ni wedi parhau i greu,
cynnal a meithrin cysylltiadau cryf
â’n partneriaid mewn sawl gwlad
trwy weithio o hirbell.

Mae’n enghraifft wych o’r modd y gall ein
partneriaethau rhyngwladol fod o gymorth
i’n cenhadaeth ddinesig, ein hymdrechion
ym maes ymchwil a’n gweithgareddau
ynghylch symud myfyrwyr rhyngwladol.

Gadael Undeb
Ewrop

Mae’n dda gennyf ddweud bod
Llywodraeth Cymru wedi dewis Prifysgol
Caerdydd i’w helpu i gynnal a cydddatblygu ei Rhaglen Cyfnewid Dysgu
Rhyngwladol (ILEP) newydd, a fydd yn
cael buddsoddiad sylweddol o £65m, yn
gweithredu rhwng 2022 a 2026.

Er bod llawer yn parhau i fod yn
ansicr ynghylch canlyniadau’r
ymadael a sut y gallai effeithio
ar brifysgolion, mae rhywfaint o
eglurder ynghylch symudedd ac
ymchwil myfyrwyr wedi dod dros y
12 mis diwethaf.

Trwy’r rhaglen, bydd modd gofalu bod
myfyrwyr yn parhau i elwa ar gyfnewid
rhyngwladol mewn modd tebyg i’r
cyfleoedd roedd Erasmus+ yn eu cynnig,
nid dim ond yn Ewrop ond y tu hwnt,
hefyd.

Bydd ein cyfranogiad yn Horizon Europe
yn parhau ac, i bob diben, ddylai
ymchwilwyr prifysgolion a diwydiannau
ddim gweld llawer o wahaniaeth o’i
gymharu â’n cyfranogiad yn aelod o’r
undeb.

Gyda lwc, bydd tua 15,000 o bobl o
Gymru yn cymryd rhan mewn rhaglenni
cyfnewid tramor, a bydd 10,000 yn dod i
astudio neu weithio yng Nghymru yn ystod
y cyfnod hwnnw.

Mae barn bod llais y deyrnas hon yn gref
o ran ymchwil a gwyddoniaeth, ac rwy’n
siŵr y bydd cymunedau gwyddonol cryfaf
yr undeb yn croesawu ein cyfranogiad
parhaus, yn enwedig trwy drafodaethau
anffurfiol y tu ôl i’r llenni.

Bydd hyn yn ategu cynllun Turing San
Steffan sy’n anelu at alluogi bob blwyddyn
tua 35,000 o fyfyrwyr prifysgolion,
colegau ac ysgolion i fynd ar leoliadau a
threfniadau cyfnewid rhyngwladol o fis
Medi 2021.
Mae Cynllun Turing wedi rhoi £1.5 miliwn
inni yn barod i alluogi ein myfyrwyr i elwa
ar fanteision profiad rhyngwladol a all
wella eu bywydau yn ystod eu hastudio.
Eleni, cymeradwywyd partneriaeth
strategol newydd â Phrifysgol Waikato,
Seland Newydd, gan gryfhau ein
rhwydwaith byd-eang o bartneriaid
strategol yr ydym wedi parhau i
gydweithio’n agos â nhw drwy gydol
y pandemig. Mae’r rhain yn cynnwys
Prifysgol Xiamen a Phrifysgol Normal
Beijing, Tsieina; Prifysgol Campinas,
Brasil a Phrifysgol Bremen, yr Almaen.
Bydd cydweithredu rhyngwladol yn
hanfodol i atal y pandemig byd-eang ac,
yn y maes hwn, rydyn ni wedi rhagori dros
y 12 mis diwethaf.

Mae digon o ansicrwydd o hyd ynghylch
ein gallu i ddenu myfyrwyr o Ewrop i
Gaerdydd gan fod rhaid talu ffioedd
myfyrwyr rhyngwladol a chael teitheb
bellach. Rydyn ni wedi sefydlu cynllun
ysgoloriaethau hael i geisio cadw cynifer
o fyfyrwyr ag y bo modd a dechrau llunio
strategaeth amlochrog dros faterion
Ewrop i ganolbwyntio ar ddatblygu
partneriaethau, prosiectau ac aelodaeth
newydd gan ddangos ein hymroddiad
parhaus i Ewrop.
Bydd cynlluniau megis Turing a chyfnewid
dysgu yn helpu’r deyrnas i gadw’r
symudiadau a’r gweithgareddau sydd
wedi gwella bywydau’r cyfranogwyr
gymaint, ac rydyn ni’n parhau’n gwbl
benderfynol y bydd cyfleoedd i fyfyrwyr
weithio neu astudio dramor o dan ein
hadain, beth bynnag fo eu cefndiroedd.

Trwy ein Prosiect Ffenics, sydd wedi ennill
clod, daeth £125,000 o Raglen Cymru
ac Affrica Llywodraeth Cymru ar gyfer
cyflwyno ymgyrch frechu rhag COVID-19
yn Namibia, gan helpu 90,000 o bobl
fwyaf bregus a difreintiedig y wlad honno i
gael eu brechu.
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I Sophie, mae’r cyfuniad o astudio rhai o
rywogaethau mwyaf prin y byd yn un o’i
leoedd mwyaf “hudol, dilychwin, heb ei
gyffwrdd” sy’n “ganolbwynt i’w hymchwil”
yn freuddwyd.

Llwyddiant partneriaeth â
Phrifysgol Bremen

Cronfa Her £10 miliwn i
Adlunio’r Gymdeithas

Cryfhawyd perthynas Prifysgol
Caerdydd â Phrifysgol Bremen
drwy gydol y pandemig, er
gwaethaf y cyfyngiadau ar deithio.

Mae Prifddinas-Ranbarth
Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd
wedi neilltuo £10 miliwn ar
gyfer atebion i broblemau
cymdeithasol.

Parhaodd staff a myfyrwyr i fanteisio ar
y cyfleoedd a gynigiodd y bartneriaeth
strategol gan gynnwys ymweliad y
Dr Flavia Boscolo-Galazzo (Ysgol
Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd) â
Chanolfan Gwyddorau Amgylcheddol y
Môr Prifysgol Bremen trwy Gymrodoriaeth
Ewrop Marie Skłodowska-Curie.
At hynny, cydweithiodd 30 o fyfyrwyr y
ddwy brifysgol mewn prosiect ar y we i
drin a thrafod syniadau mentergarwch
cymdeithasol gan feithrin eu medrau
menter trwy greadigrwydd, datrys
problemau ac argyhoeddi buddsoddwyr.

Cyfarpar diogelu personol
o Gaerdydd i Namibia
Mae Prosiect Ffenics Prifysgol
Caerdydd wedi helpu i anfon
cyfarpar diogelu personol
hanfodol i Namibia er mwyn
lleddfu trydedd don ddifrifol
COVID-19 yno.
Rhoddwyd gwerth dros £7 miliwn o
gyfarpar clinigol nad oedd ei angen ar
GIG Cymru megis masgiau, gynau a hylif
diheintio dwylo trwy Brosiect Ffenics,
ynghyd â £0.5m ychwanegol o grant ar
gyfer prynu offer ocsigen a hyfforddi
nyrsys. Mae yn y pecyn dros 1.1 miliwn o
fasgiau wyneb, 500,000 o ynau, 100,000
o ffedogau diogelu a gwerth dros £1m o
hylif diheintio dwylo.

Arloesedd
Ymchwil Arctig yn
“freuddwyd wedi’i
gwireddu” i fyfyriwr o
Gaerdydd
Ymunodd Sophie Watson,
myfyriwr o Brifysgol Caerdydd,
â dwy brifysgol o Ganada yn
ogystal â Llywodraeth Nunavut i
astudio bacteria a pharasitiaid ym
mherfeddion anifeiliaid Arctig.
Gall newidiadau mewn bacteria perfedd
arwain at ganlyniadau pryderus i iechyd
anifeiliaid, ac mae ceisio deall rhagor am
sut mae eirth gwyn a rhywogaethau eraill
yn ymateb i effeithiau niferus cynhesu
byd-eang, megis colli cynefin neu newid
diet, yn hanfodol.
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Drwy gydol y flwyddyn, rydyn ni
wedi ceisio rhoi’r Brifysgol mewn
sefyllfa gref i helpu i adfywio ac
adnewyddu gallu ac adnoddau
ymchwil ac arloesedd yng
Nghymru a’r DU ar ôl COVID-19.
Rydyn ni wedi cydweithio’n agos â’r
cynghorau lleol, Prifddinas-Ranbarth
Caerdydd, y trydydd sector a Llywodraeth
Cymru i lunio mentrau strategol o bwys
yn ogystal â sefydlu trefniadau cydweithio
newydd â’r sector preifat a gwladol.
At hynny, mae gwaith wedi parhau ar
Gampws Arloesedd Caerdydd sy’n rhan
ganolog o brosiect gwella mwyaf ein
campws ers tro. Mae’n cynnwys sbarc,
man newydd i gwmnïau, partneriaid neu
fudd-ddalwyr a hoffai gydweithio â rhai
o staff a myfyrwyr mentrus y Brifysgol
er arloesedd, yn ogystal â Chanolfan
yr Ymchwil Drosiadol lle y bydd ein
gwaith ym meysydd lled-ddargludyddion
cyfansawdd a chatalysis.

Bydd y gronfa yn gwahodd cyrff
cyhoeddus i nodi gorchwylion ymestynnol,
cysylltu â’r sector preifat a hwyluso
deilliannau y bydd modd eu marchnata
lle nad oes atebion masnachol eto. Mae
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi
pennu tair prif thema: cyflymu cynnydd
yr ymdrechion i gwtogi ar garbon, gwella
iechyd a llesiant yn y rhanbarth a helpu i
gryfhau a thrawsffurfio cymunedau.

Llwyddiant addasu i
Brifysgol Caerdydd
Prifysgol orau’r deyrnas ond dwy
ydyn ni o hyd ynghylch sefydlu
cwmnïau llwyddiannus.
Octopus Ventures, un o gronfeydd cyfalaf
menter mwyaf Ewrop, sy’n paratoi’r
rhestr am allu sefydliadau i droi ymchwil
lwyddiannus yn gwmnïau cyfoethog
ffyniannus.

Rydyn ni wedi cyflawni amryw orchwylion
megis cyhoeddi cynllun gweithredu dros
gadernid a bioamrywiaeth ecosystemau
ar y cyd â Chyngor Caerdydd, i ychwanegu
at yr isadeiledd gwyrdd a gwella
bioamrywiaeth ledled y campws, a
thrawsffurfio ein ffordd o reoli ac ailgylchu
gwastraff.

Thales a Chaerdydd
yn creu cysylltiadau
seiberddiogelwch

Broken String Biosciences
yn ymuno â chyflymydd
byd-eang

Mae cwmni sustemau technoleg
uwch Thales yn cydweithio â
Phrifysgol Caerdydd i ddyfeisio
ffyrdd o ddatrys problemau
diogelwch ar y we yn labordy
ymchwil y cwmni, ‘ResilientWorks’

Mae cwmni genomeg newydd
Prifysgol Caerdydd, Broken Strings
Biosciences, sy’n gweithio i
ddatgloi’r to nesaf o foddion, wedi
ymuno ag Illumina Inc, peiriant
creu cwmnïau byd-eang.

Trwy gydweithio’n agos â’r Brifysgol, bydd
y cwmni’n cael manteisio ar arbenigedd
Canolfan yr Ymchwil i Ddiogelwch
Cyfrifiaduron a grwpiau ymchwil eraill
sy’n gweithio yn y maes hwnnw ers
blynyddoedd.

Mae’r cwmni newydd ymhlith naw yn y
deyrnas hon a’r Unol Daleithiau oedd
wedi’u dewis ar gyfer mentrau ariannu
newydd gan Illumina sy’n cydweithio â
mentergarwyr i sefydlu cwmnïau arloesol
ym maes genomeg. Mae Broken String
Biosciences Limited yn llunio platfform
o offer dilyniannu DNA newydd i asesu
sefydlogrwydd genomau a datgloi’r to
nesaf o foddion arloesol megis therapïau
celloedd a genynnau.

£50 miliwn i sector y
cyfryngau
Arweiniodd Prifysgol Caerdydd
gyfungorff sydd wedi ennill
£50 miliwn ar gyfer clwstwr
arloesedd y cyfryngau ym
Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.
Mae 24 partner ‘media.cymru’ yn
ymwneud â meysydd megis addysg,
darlledu, technoleg, cynhyrchu rhaglenni
ac arwain lleol a’r bwriad yw sbarduno twf
economaidd cynaliadwy a chynhwysol ac
ychwanegu £236 at y gwerth crynswth
erbyn 2026. Mae cyfradd twf sector
cyfryngau’r rhanbarth ymhlith yr uchaf
yn y deyrnas ers 2006, gan ddenu un o
bob wyth o’r swyddi newydd ym maes
ffilmiau/teledu a chynhyrchu rhaglenni
llwyddiannus megis Sex Education, His
Dark Materials, Doctor Who a Requiem.

Cenhadaeth
Ddinesig a
Chynaliadwyedd
Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydyn
ni wedi ymrwymo i weithio ar
y cyd â budd-ddalwyr ar draws
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a
Chymru i arwain adferiad gwyrdd,
hybu’r ymgysylltu â chymunedau
a meithrin medrau’r dyfodol wrth
adfywio ac adnewyddu ar ôl
COVID-19.

Yn sgîl cyhoeddi Papur Gwyn yr Argyfwng
Hinsoddol, rydyn ni wedi bod yn
blaenoriaethu camau a fydd yn ein helpu
i gael gwared ar allyriadau carbon ar y
campws erbyn 2030 ac, erbyn 2050, yr
allyriadau sy’n gysylltiedig â theithiau’r
staff a’r myfyrwyr a’r nwyddau a’r
gwasanaethau rydyn ni’n eu prynu.
Mae’r mentrau hynny’n enghreifftiau o’r
modd rydyn ni’n datblygu cymunedau
cynhwysol, cynaliadwy a gwydn ar gyfer
y dyfodol ac yn hwyluso manteision
amgylcheddol i Gaerdydd, Cymru a’r byd
ehangach.

Troi pafiliwn bowlio yn fan
ffyniannus i gymuned
Dathlodd trigolion ardal
Grangetown yng Nghaerdydd
gwblhau canolfan gymunedol
newydd gwerth £2 miliwn.
Roedd Pafiliwn y Grange yn ffrwyth
partneriaeth chwe blynedd rhwng prosiect
Porth Cymunedol Prifysgol Caerdydd
a grwpiau trigolion Prosiect Pafiliwn
y Grange a Gweithredu Cymunedol
Grangetown.
Yn y pafiliwn, bydd trigolion yn arwain
amryw weithgareddau addysg, cyflogaeth,
medrau, iechyd a lles..

Fel bob amser, mae ein cymunedau wrth
wraidd popeth a wnawn ni, ac mae ein
gweithgareddau wedi canolbwyntio ar
hybu iechyd, cyfoeth a lles y rhai rydyn
ni’n eu gwasanaethu.
Rydyn ni wedi parhau â’n hymrwymiad
i arwain ynghylch cynaladwyedd a
chyflawni rhagor er yr amgylchedd.
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Cefnogi
Caerdydd
Gwersi ar-lein i blant ledled
Cymru

Llwyddiant ym maes
cynaladwyedd

Ar y cyd ag elusen arobryn o’r
enw Teen Tech, cynhaliodd
Prifysgol Caerdydd seminarau
gwyddoniaeth a thechnoleg
digidol am fis i blant ledled Cymru
yn eu hysgolion a’u cartrefi.

Canlyniad cais cyntaf Prifysgol
Caerdydd i restr fyd-eang
Times Higher Education Impact
Rankings sy’n asesu prifysgolion
yn ôl Nodau Datblygu Cynaliadwy’r
Cenhedloedd Unedig oedd inni
gyrraedd y gydradd 21ain safle
o 50 o sefydliadau’r DU a chael
ein gosod rhwng safleoedd 101 a
200 ymhlith 1,115 o sefydliadau
ledled y byd.

Fe wyliodd y disgyblion amrywiaeth
helaeth o sesiynau rhyngweithiol gan
ohebwyr technoleg a gwyddoniaeth
adnabyddus ar bynciau megis yr ofod,
y Rhyngrwyd, roboteg, cerddoriaeth,
iechyd a llunio gêmau. Lluniwyd cynnwys
y sesiynau yn sgîl gwaith ac ymchwil
Prifysgol Caerdydd ac roedd cyfleoedd i
holi rhai o staff y Brifysgol wedyn.

Gyda sgôr gyffredinol o 77.9 allan o
100, daeth y Brifysgol yn 4ydd yn y DU
o ran SDG 13 (Gweithredu ynghylch yr
Hinsawdd) ac yn y 6% uchaf ledled y byd
yn ôl tri o’r nodau arall.

Rydyn ni’n ddiolchgar unwaith eto
am haelioni a chymorth parhaus
ein rhoddwyr, codwyr arian a
gwirfoddolwyr (yn arbennig yn y
sefyllfa sydd ohoni) sydd wedi
cymryd rhan mewn mentrau a
fydd yn helpu Prifysgol Caerdydd
i greu a lledaenu gwybodaeth ac
addysgu myfyrwyr er lles pawb.
Mae’r cymorth a ddaw trwy anrhegion
ac addewidion yn ein galluogi i gynnal
ymchwil o’r radd flaenaf a rhoi cyfle i’n
myfyrwyr dawnus ffynnu.
Rydyn ni’n gwybod y gall yr anrhegion
arwain at effeithiau pellgyrhaeddol er lles
cenedlaethau’r dyfodol a hwyluso ymchwil
a allai achub, newid a gwella bywydau yng
Nghymru a’r tu hwnt.
Hoffwn i fanteisio ar y cyfle hwn hefyd
i ddiolch i’n cyn-fyfyrwyr a’n cyfeillion
sydd wedi helpu darpar fyfyrwyr a
rhai presennol trwy gymryd rhan yn y
diwrnodau agored a’r sesiynau i ddeiliaid
cynnig ar y we gan gynnig mentora,
darlithoedd am sut i gael swydd, dewis
gyrfa neu rannu profiad.
Mae ein gwirfoddolwyr yn helpu’r Brifysgol
i ddenu, cynorthwyo, paratoi ac ysgogi’r to
nesaf o fyfyrwyr a chyn fyfyrwyr.

Comisiynydd
Cenedlaethau’r Dyfodol a
Phrifysgol Caerdydd
Daeth Swyddfa Comisiynydd
Cenedlaethau’r Dyfodol a
Phrifysgol Caerdydd ynghyd yn
ffurfiol i gyflawni nodau sy’n
gyffredin er iechyd, lles a chyfoeth
pobl Cymru.
Bydd y cytundeb tair blynedd yn paratoi’r
ffordd ar gyfer cydweithio’n agosach
mewn prosiectau dros yr anawsterau a’r
cyfleoedd a ddaw yn y dyfodol.

Arian i wella ailgylchu
ar y campws
Rhoes Llywodraeth Cymru dros £1
miliwn i Brifysgol Caerdydd ar ffurf
Grant Economi Gylchol i’w helpu i
drawsffurfio gwastraff ac ailgylchu
ar y campws.
Mae’r grant wedi’i ddefnyddio i osod
gorsafoedd gwastraff ac ailgylchu
ym mhobman yn ogystal â sefydlu ar
dir mae’r Brifysgol yn berchen arno
gorlannau gwastraff ac ailgylchu lle bydd
modd didoli deunyddiau hen ddodrefn
ac offer i’w hailgylchu ac osgoi eu claddu
mewn tomenni sbwriel.
Bydd hynny’n helpu’r Brifysgol i gyrraedd
ei nod o ailgylchu 70% o’i gwastraff erbyn
2023.
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Mae ymroddiad ein rhoddwyr, ein codwyr
arian a’n gwirfoddolwyr ar ei amlycaf
yn ystod Hanner Marathon Caerdydd
a gafodd ei ohirio eto eleni o achos y
pandemig.
Doedd hynny ddim yn faen tramgwydd
i’r tîm a ddyfeisiodd ffyrdd arloesol o
hel arian hyd yn oed ar ôl i’r marathon
a rasys mawr eraill gael eu gohirio. Mae
aelodau’r tîm yn helpu ymchwilwyr i
lunio ffyrdd gwell a chyflymach o bennu
diagnosis a chreu ffyrdd mwy effeithiol o
drin pobl yn unigol ym meysydd canser,
niwrowyddorau ac iechyd y meddwl.

Cynllunio
hirdymor
Dyw’r pandemig ddim drosodd
eto o bell ffordd, a dim ond yn
raddol y bydd yr epidemig yn ein
gwlad yn troi’n sefyllfa lle mae
SARS-COV-2 yn feirws endemig a
thymhorol rydyn ni’n gyfarwydd â’i
leddfu trwy lwyddiant parhaus ein
prosiect brechu rhagorol.
Rydyn ni’n derbyn y gallai fod angen
rhagor o gamau lliniaru rywbryd os try
amgylchiadau’n waeth.

Dros £4m 100+
Mae dros 800 o roddwyr
a chodwyr arian wedi rhoi
rhoddion ac addewidion
newydd gwerth dros
£4 miliwn

Rhoddwyd cymorth i dros
100 o ymchwilwyr trwy
incwm dyngarol yn 2020-21

£450,000

Fe roes cyn-fyfyrwyr
Caerdydd 4,624 o oriau
o’u gwirfodd, gan rannu eu
harbenigedd a’u profiad

Mae Sefydliad Hodge wedi
addo rhoi £450,000 i Ysgol
Busnes Caerdydd dros dair
blynedd er lles myfyrwyr,
ymchwilwyr a’r gymuned
ehangach

Trwy Raglen Gwerth Cyhoeddus Sefydliad
Hodge, bydd pedair menter ar draws
Ysgol Busnes Caerdydd i feithrin ymhlith
y to nesaf o arweinyddion yr wybodaeth
a’r medrau priodol i ddiogelu economi,
cymdeithas ac amgylchedd Cymru yn y
dyfodol.

£400,000
Rhoddwyd £400,000 yn
hael drwy roddion mewn
ewyllysiau

4,624
78

Rhoes 78 o aelodau Cylch
Caerdydd eu cymorth
hael i helpu ein myfyrwyr
ac ymchwil. Sefydlwyd
Cylch Caerdydd, sydd yn
ei chweched flwyddyn
bellach, i gydnabod pobl
sy’n rhoi £1,000 neu ragor
i Brifysgol Caerdydd mewn
blwyddyn academaidd

Byddwn ni’n gweithredu bob amser yn
unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, ac
rydyn ni’n hyderus y bydd modd newid yn
gyflym rhwng sefyllfaoedd fel y bo angen
wrth barhau i gadw addysg myfyrwyr yn
ddiogel.
Byddai’n hawdd canolbwyntio ar y
pandemig ar draul popeth arall, ond
mae’n hanfodol edrych tuag at ddyfodol
rwy’n hyderus y bydd yn well. Yn y
flwyddyn nesaf, byddwn ni’n rhoi sylw eto i
brofiad myfyrwyr yng Nghaerdydd, a bydd
rhaid i’n staff academaidd a phroffesiynol
ymdrechu’n fawr ar y cyd i’r perwyl
hwnnw.
Edrychwn ni ymlaen at weld canlyniadau
Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil wrth
barhau i ddatblygu gweithgareddau
ymchwil ac arloesedd. Byddwn ni’n
parhau i feithrin ein cysylltiadau
rhyngwladol – a hynny o hirbell, am y tro
– gan hybu enw da a dylanwad y Brifysgol
ledled y byd.
Er gwaethaf yr amgylchiadau anodd
rydyn ni wedi’u hwynebu dros y 12
mis diwethaf, rwy’n hyderus y bydd
ein cymuned ymroddedig, creadigol a
gweithgar yn gallu dod trwy’r pandemig
yn gryfach fyth ar ôl yr anawsterau mae
wedi’u hwynebu.

Yr Athro Colin Riordan
Is-Ganghellor
24 Tachwedd 2021
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Tueddiadau allweddol
ym maes Addysg Uwch
Mae’r Brifysgol yn parhau i ymateb i dueddiadau yng Nghymru a San
Steffan, gan ymaddasu yn ôl gwahanol bolisïau a ddaw yn sgîl datganoli.

Ers yr etholiadau ym mis Mai 2021, mae
peth eglurder bellach ynghylch trywydd
y rhannau o addysg uwch sydd o dan
reolaeth y Senedd am fod Llywodraeth
Cymru wedi nodi ei huchelgeisiau hyd
2026 yn ei Rhaglen ar gyfer Llywodraethu.
Gallai Bil Addysg ac Ymchwil Drydyddol
fod y datblygiad pwysicaf yn hynny o beth
am ei fod yn anelu at drefnu sector addysg
ôl-16 yn well. Er bod angen mireinio’r bil,
mae ei bwyslais ar sector ôl-16 cydlynol
yn dangos bod modd cydweithio eto fyth â
phartneriaid ym maes addysg bellach.
Ar wahân i ddeddfu, bydd dau fuddsoddiad
pwysig yn effeithio ar hynt sector addysg
uwch Cymru. Bydd Llywodraeth Cymru
yn gwario £65 miliwn ar Raglen Cyfnewid
Dysgu Rhyngwladol a fydd yn cymryd
lle Erasmus+ yn rhannol ac yn cael ei
datblygu gan y Brifysgol yn ystod blwyddyn
academaidd 2021/22. Mae’r ffaith y bydd
prifysgolion Cymru yn cael defnyddio’r
rhaglen ochr yn ochr â Chynllun Turing San
Steffan o fantais i’r sector yn y wlad hon,
gan roi arwydd eglur y bydd cysylltiadau
rhyngwladol yn parhau’n hanfodol i’r
Brifysgol am flynyddoedd i ddod.

Bydd arian sylweddol i ysgol feddygol ym
Mhrifysgol Bangor hefyd - y drydedd ysgol
o’i bath yng Nghymru. Mae prifysgolion
Caerdydd a Bangor wedi cydweithio i
gynnig addysg feddygol yn y gogledd ac
mae rhaglen C21 Gogledd Cymru yn
llwyddiant parhaus a chynyddol. Bydd y
Brifysgol yn helpu i sefydlu Ysgol Feddygol
y Gogledd wrth barhau i ddadlau y dylai
unrhyw ehangu yn addysg ac ymchwil
feddygol Cymru arwain at ragor o
fuddsoddi yn hytrach nag ailddyrannu’r
adnoddau presennol.
Er bod llawer o addysg uwch wedi’i
datganoli, gallai polisïau cyfnewidiol San
Steffan effeithio ar y Brifysgol gymaint o
achos natur gyfansoddiadol y deyrnas.
O Lundain y daw’r penderfyniadau am
arian ar gyfer ymchwil, ac mae tuedd yno
i hyrwyddo gwyddoniaeth a thechnoleg yn
fawr. Mae rhai newidiadau ‘meddal’ wedi
digwydd yn barod i ailgyfeirio’r sector ar y
trywydd hwnnw a gallai effaith y bwriad i
ddiwygio trefn ariannu addysg uwch Lloegr
fod yn gryfach fyth yn hyn o beth.

Bydd unrhyw newidiadau mawr yn nhrefn
ffioedd Lloegr yn effeithio ar nifer y
myfyrwyr a ddaw i Gymru, lle mae cyfran
sylweddol o fyfyrwyr yn hanu o Loegr.
Bydd gwahaniaeth sylweddol rhwng
ffioedd Cymru a Lloegr yn creu problemau
ynghylch astudio trawsffiniol, a byddai’n
niweidiol iawn pe na bai myfyrwyr sy’n
hanu o Loegr yn cael eu denu i Gymru
mwyach oherwydd gwahaniaeth sydyn
mewn polisïau ffioedd. Yn yr un modd,
byddai angen gwneud iawn am incwm a
gollwyd pe bai Cymru yn torri ei ffioedd
hithau.
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Prif Bwyllgorau a Bwrdd
Gweithredol y Brifysgol
Adroddiad gan bwyllgorau
allweddol y Corff
Llywodraethu
Mae Cyngor y Brifysgol wedi sefydlu
pedwar prif bwyllgor, ac mae’n penodi
eu haelodau i oruchwylio agweddau
amrywiol ar fusnes y Brifysgol; y Pwyllgor
Archwilio a Risg; y Pwyllgor Cyllid ac
Adnoddau, y Pwyllgor Llywodraethu, a’r
Pwyllgor Taliadau. Mae gan bob un o’r
pwyllgorau hyn gyfansoddiad ffurfiol,
cylch gorchwyl ac aelodaeth sy’n cynnwys
aelodau lleyg o’r Cyngor, ac aelod
lleyg o’r Cyngor yn Gadeirydd. Gall prif
bwyllgorau sefydlu is-bwyllgorau, megis
yr Is-bwyllgor Enwebiadau sy’n is-bwyllgor
allweddol a grëwyd i ystyried a chytuno ar
argymhellion i’r Cyngor mewn perthynas â
phenodiadau allweddol.

Pwyllgor Archwilio a Risgiau
Aelod

Math Presenoldeb

Michael Hampson
(Cadeirydd)

Lleyg

6/6

Paul Benjamin

Lleyg

3/6

Donall Curtin

Lleyg

6/6

Dr Janet Wademan

Lleyg

6/6

Agnes Xavier-Phillips

Lleyg

6/6

Nid yw Cadeirydd y Cyngor nac aelodau
staff na myfyrwyr yn y sefydliad yn
aelodau o’r Pwyllgor. Nid yw Aelodau’n
unigolion sydd â chyfrifoldebau rheoli
gweithredol o fewn y sefydliad nac yn
aelodau o’r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau.

Prif gyfrifoldebau
Mae gan y Pwyllgor Archwilio a Risg rôl
allweddol o ran cynghori a chynorthwyo’r
Cyngor i oruchwylio amgylchedd
sicrwydd a rheoli’r Brifysgol. Mae ei
ddyletswyddau’n cynnwys:
• Asesu a chynghori’r Cyngor ar
effeithiolrwydd trefniadau rheoli
a llywodraethu risg y sefydliad, a’r
rheolaethau a gweithdrefnau mewnol i
hyrwyddo cynildeb, effeithlonrwydd ac
effeithiolrwydd.
• Goruchwylio trefniadau archwilio
allanol a mewnol, gan gynnwys
cynghori’r corff llywodraethu ar
benodi’r darparwyr archwilio, a
goruchwylio natur a chwmpas
archwiliadau allanol a mewnol ac
effeithiolrwydd y prosesau archwilio; a
• Goruchwylio agweddau archwilio
ar ddatganiadau ariannol y
Brifysgol, gan gynnwys barn yr
archwilwyr annibynnol, y datganiad o
gyfrifoldebau’r aelodau, y datganiad
rheolaeth fewnol ac unrhyw fater
perthnasol a godwyd yn y llythyr
cynrychiolaeth reoli.
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Crynodeb o’r busnes
Cyfarfu’r Pwyllgor Archwilio a Risg chwe
gwaith yn ystod 2020/21, gan gynnwys
cyfarfod eithriadol i ystyried busnes
hyfyw, a chyfarfod i adolygu risg.
Wrth adolygu ei gylch gorchwyl, cytunodd
y Pwyllgor y bydd ei gyfrifoldebau’n
cynnwys ystyried y diwylliant a’r
ymddygiad sy’n gyffredin o fewn y
Brifysgol a threfniadau a all effeithio
ar enw da, megis rheoli gwrthdaro
buddiannau. Caiff y gwaith hwn ei gyfuno
â’r camau a ddatblygwyd mewn ymateb i’r
Adolygiad Effeithiolrwydd Llywodraethu a
gwerthusiadau eraill.
Roedd yr archwilwyr allanol yn bresennol
i ystyried Adroddiad Iechyd Ariannol a’r
Datganiadau Ariannol blynyddol a’r llythyr
cynrychiolaeth reoli yn ogystal â’r cynllun
archwilio mewnol blynyddol.
Bu’r Pwyllgor yn ystyried cofrestr risg y
Brifysgol ac adroddiadau manwl, gan
gynnwys y rheini o Archwilio Mewnol,
ynghyd ag argymhellion ar gyfer gwella
systemau rheoli mewnol y Brifysgol yn
ogystal ag ymatebion a chynlluniau
gweithredu’r rheolwyr.

Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau
Aelod

Math

John Shakeshaft (Cadeirydd o 01 Ionawr 21)

Lleyg

Dr Carol Bell (daeth y tymor i ben ar

Pwyllgor Llywodraethu
Presenoldeb

Aelod

Math

5/5

Judith Fabian (Cadeirydd)

Lleyg

5/5

Lleyg

2/2

Hannah Doe (penodwyd o 01 Gorffennaf 21)

Myfyriwr

0/0

Tomos Evans (tymor yn dod i ben 30 Mehefin 21) Myfyriwr

5/5

Hannah Doe

Myfyriwr

5/5

Yr Athro Karen Holford

Gina Dunn (a benodwyd o 01 Gorffennaf 21)

Myfyriwr

0/0

(tymor yn dod i ben 31 Gorffennaf 21)

Gweithiwr 5/5

Tomos Evans (tymor yn dod i ben 30 Mehefin 21) Myfyriwr

5/5

Jan Juillerat

Lleyg

5/5

Alastair Gibbons (Cadeirydd tan 31 Rhagfyr 20) Lleyg

2/2

Dr Joanna Newman

Lleyg

1/3

Yr Athro Stuart Palmer

Lleyg

5/5

Leonard Richards

Lleyg

0/5

Yr Athro Colin Riordan

Gweithiwr 5/5

Judge Ray Singh

Lleyg

31 Rhagfyr 20)

Yr Athro Kim Graham
(daeth y tymor i ben ar 31 Gorffennaf 21)

Yr Athro Karen Holford

Gweithiwr 2/5

Presenoldeb

(tymor yn dod i ben 31 Gorffennaf 21)

Gweithiwr 5/5

Chris Jones

Lleyg

2/3

Jan Juillerat

Lleyg

3/5

(daeth y tymor i ben ar 31 Gorffennaf 21)

Lleyg

4/5

Yr Athro Stuart Palmer

Lleyg

5/5

Yr Athro Colin Riordan

Gweithiwr 5/5

Prif gyfrifoldebau

(penodwyd o 01 Awst 21)

Gweithiwr 0/0

Rôl allweddol y Pwyllgor llywodraethu yw cynghori a gwneud
argymhellion i’r Cyngor ar:

David Simmons

Lleyg

Dr Steven Luke

Yr Athro Damian Walford Davies

3/3

Prif gyfrifoldebau
Cylch gwaith cyffredinol y Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau yw monitro
cynigion Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ar gyfer cyflawni’r nodau
strategol drwy graffu ar aliniad adnoddau â’r cynllun Strategol a
monitro perfformiad yn erbyn hynny. Mae ganddo ddyletswyddau
penodol mewn perthynas â’r meysydd canlynol:
• Dyrannu Adnoddau, gan gynnwys dyrannu arian i Undeb y
Myfyrwyr

Dr Andy Skyrme

Gweithiwr 5/5

Yr Athro Ceri Sullivan

Gweithiwr 5/5

Yr Athro Stuart Walker (penodwyd o 01 Awst 21) Lleyg

• Lefel cydymffurfiaeth y Brifysgol â gofynion gorfodol
deddfwriaeth a rheoliadau eraill, gan gynnwys darpariaethau’r
Ddeddf Cydraddoldeb a Deddf yr Iaith Gymraeg;
• Adolygu effeithiolrwydd y Cyngor yn ôl y gofyn;
• Materion cyfansoddiadol a chyfreithiol, gan gynnwys y Siarter,
Statudau a’r Deddfiadau;
• Enwebiadau a phenodiadau Aelodau Lleyg
Er mwyn cyflawni ei gyfrifoldebau, mae’r Pwyllgor Llywodraethu
wedi sefydlu pum is-bwyllgor:
• Enwebiadau

• Rheoli Seilwaith Digidol.

• Iechyd, Diogelwch a Lles

• Rheoli Adnoddau Dynol.

• Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Cyfarfu’r Pwyllgor bum gwaith yn ystod blwyddyn academaidd
2020/21. Bu’r Pwyllgor yn goruchwylio busnes y ddau is-bwyllgor
sy’n craffu ar weithgarwch datblygu seilwaith ac ystadau’r
Brifysgol ac ar y broses o reoli gweithgarwch buddsoddi a
bancio’r Brifysgol. Yn ystod y flwyddyn, adolygodd y Pwyllgor
berfformiad ar draws gweithgareddau sy’n gysylltiedig ag
Adnoddau Dynol, a datganiadau ariannol, cyllidebau a
chynlluniau ariannol y Brifysgol ochr yn ochr â’r Cynllun Strategol.
Roedd y gwaith arall a adolygwyd yn cynnwys cynigion ar gyfer
pensiynau staff, Cyfrifon a Grant Bloc Undebau’r Myfyrwyr,
Strategaeth Cynnal a Chadw Ystadau a Thân Preswyl 2020-21
a chynnydd ar Gampws Arloesedd Caerdydd. Mae’r Pwyllgor
wedi cymeradwyo ceisiadau am gyllid yn ystod y flwyddyn mewn
ymateb i COVID-19 i gefnogi gweithgareddau fel Gwasanaeth
Sgrinio Prifysgol Caerdydd ac addasiadau i’r campws ar gyfer
myfyrwyr sy’n dychwelyd.
Ar ddiwedd 2020/21 creodd y Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau Isbwyllgor Cynaliadwyedd Amgylcheddol i oruchwylio Strategaeth
Cynaliadwyedd Amgylcheddol y Brifysgol a’r camau gweithredu
yn y maes hwn, i weithio tuag at statws Carbon Sero-Net.

0/0

• Materion sy’n ymwneud â llywodraethu’r Brifysgol;

• Rheolaeth ariannol.

Crynodeb o’r busnes

5/5

• Safonau Biolegol
• Gonestrwydd a Moeseg Ymchwil Agored

Crynodeb o’r busnes
Cyfarfu’r Pwyllgor Llywodraethu bum gwaith yn 2020/21 gan
gynnwys un cyfarfod eithriadol. Dros y flwyddyn mae’r Pwyllgor
wedi adolygu Fframwaith Llywodraethu’r Brifysgol ac wedi
cymeradwyo diweddariadau cysylltiedig i Statudau a Deddfiadau.
Mae hefyd wedi comisiynu adolygiad o gamau gweithredu
sy’n weddill o gyfres o adolygiadau llywodraethu, gan gyfuno’r
rhain yn un traciwr, gan gynnwys Siarter Llywodraethu Cymru
2020 ac Ymrwymiad i Weithredu ac Adolygiad Effeithiolrwydd
Llywodraethu 2021.
Sefydlodd y Pwyllgor Banel Cynghori Cyllidwyr mewn ymateb
i Adolygiad Powell ac Is-bwyllgor Enwebiadau sefydlog gyda
chylch gwaith ac aelodaeth ddiffiniedig mewn ymateb i Adolygiad
Effeithiolrwydd Llywodraethu 2021. Yn ogystal ag adolygu nifer
o ddogfennau sicrwydd blynyddol (gan gynnwys cydymffurfio
â Safonau’r Gymraeg, Rheoli Gwybodaeth, PREVENT, Deddf
Caethwasiaeth Fodern 2015 ac Adroddiad Monitro Blynyddol y
Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2019-20), ystyriodd y Pwyllgor
hefyd y posibilrwydd o fabwysiadu diffiniad Cynghrair Cofio’r
Holocost Rhyngwladol (IHRA) o wrthsemitiaeth ac islamoffobia.
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Yn ystod 2020/21, argymhellodd y Pwyllgor Llywodraethu
newidiadau i wella maint a siâp y corff llywodraethu, gyda
gostyngiad graddol yn aelodau’r Cyngor wedi’i gynllunio dros y
ddwy flynedd nesaf, a gymeradwywyd gan y Cyngor. Adolygodd
y Pwyllgor Llywodraethu’r matrics sgiliau aelodau lleyg a data
cydraddoldeb ac amrywiaeth i ystyried gofynion cyfansoddiad
corff llywodraethu effeithiol ac effeithlon.

Is-bwyllgor Enwebiadau

Aelod

Math

Presenoldeb

Jan Juillerat (Cadeirydd)

Lleyg

2/2

Yr Athro Dame Janet Finch

Lleyg

2/2

Yr Athro Stuart Palmer

Lleyg

2/2

Dr Janet Wademan

Lleyg

2/2

Aelod

Math

Presenoldeb

Jan Juillerat (Cadeirydd)

Lleyg

5/5

Yr Athro Rachel Ashworth

Staff – Aelod
senedd o’r Cyngor

Mae gan y Pwyllgor Taliadau aelodaeth gwbl annibynnol sy’n
cynnwys pedwar o aelodau lleyg y Cyngor (sy’n cynnwys y
Cadeirydd a’r Is-Gadeirydd) Ni fydd Cadeirydd y Cyngor yn
cadeirio’r Pwyllgor Taliadau

3/5

Prif gyfrifoldebau

Tomos Evans

Myfyriwr – Aelod
senedd o’r Cyngor

5/5

Judith Fabian

Lleyg

4/5

Y Barnwr Ray Singh

Lleyg

5/5

Prif gyfrifoldebau
Rôl yr Is-bwyllgor Enwebiadau sydd newydd ei sefydlu yw
ystyried a chytuno ar argymhellion i’r Cyngor mewn perthynas
â phenodiadau allweddol, gan gynnwys penodi ac ailbenodi’r
Cadeirydd a’r Aelodau Lleyg i’r Cyngor a’i bwyllgorau.
Mae’r is-bwyllgor yn sicrhau bod recriwtio aelodau lleyg yn cael ei
gyflawni drwy broses benodi glir a thryloyw, gan roi sylw dyledus
i sgiliau a phrofiad cyffredinol y corff llywodraethu, cydbwysedd
rhwng gwybodaeth sector a di-sector ac ymrwymiadau i
amrywiaeth a chynwysoldeb.

Crynodeb o’r busnes
Cyfarfu’r is-bwyllgor ar bum achlysur i ystyried penodi
prentis llywodraethwr a phenodi Cadeirydd newydd y Cyngor.
Cymeradwyodd y Pwyllgor y deunyddiau a’r dulliau hysbysebu
ar gyfer y ddwy swydd a gweithiodd gyda chwmni chwilio
gweithredol a benodwyd mewn perthynas â swydd Cadeirydd y
Cyngor, Perrett Laver.
Recriwtiwyd y prentis llywodraethwr drwy Gynllun Prentisiaeth
Llywodraethwyr Perrett Laver sy’n ceisio annog amrywiaeth
ar fyrddau, a hysbysebwyd y swydd yn allanol. Sefydlodd yr Isbwyllgor Enwebiadau banel i gynnal y cyfweliadau o restr fer o dri
ymgeisydd. Argymhellwyd yr ymgeisydd llwyddiannus i’r Pwyllgor
Llywodraethu ym mis Gorffennaf 2021, i ddechrau ym mis Medi
2021.
Dechreuwyd yr ymarfer recriwtio ar gyfer Cadeirydd nesaf y
Cyngor ym mis Mai 2021 gyda hysbysebion allanol yn cael
eu gosod ym mis Gorffennaf 2021. Cynhaliodd yr Is-bwyllgor
Enwebiadau ymarfer cwmpasu gyda Perrett Laver, ymgynghorodd
â rhanddeiliaid allweddol ac ystyriodd restr hir.
Cafodd hyn ei fireinio wedyn i restr fer ym mis Medi 2021 ac
mae panel cyfweld sy’n cynnwys is-set o aelodau’r Is-bwyllgor
Enwebiadau a chyfoedion allanol wedi’i sefydlu. Cwblhawyd y
broses gydag argymhelliad i’r Cyngor ym mis Hydref 2021

20

Pwyllgor Taliadau

Mae’r Pwyllgor Taliadau, gyda chyngor gan y Pwyllgor Cyflogau
Athrawon ac Uwch-swyddogion, yn datblygu’r strategaeth
a’r polisi gwobrwyo cyffredinol i gwmpasu cydnabyddiaeth
ariannol, budd-daliadau, amodau cyflogaeth a chyflog diswyddo
uwch swyddogion a staff y Brifysgol, gan gynnwys Deoniaid a
Phenaethiaid Ysgol.
Mae’r Pwyllgor yn gyfrifol am bennu tâl, budd-daliadau
ac amodau cyflogaeth yr Is-Ganghellor a’u hadroddiadau
uniongyrchol, gan ystyried fforddiadwyedd, gwybodaeth gymharol
am gydnabyddiaeth ariannol, budd-daliadau ac amodau
cyflogaeth yn y Sector Addysg Uwch ac mewn mannau eraill fel y
bo’n briodol a metrigau a data perfformiad perthnasol..

Crynodeb o’r busnes
Yn ystod 2020/21, adolygodd y Pwyllgor yr Adolygiad Uwch
Gyflogau ar gyfer yr Is-Ganghellor a Chyflog a Bandio Athrawon
Staff Uwch (gan gynnwys adroddiadau uniongyrchol yr IsGanghellor), y diweddariad blynyddol ar y Bwlch Cyflog rhwng
y Rhywiau ac Ethnigrwydd ac ar Gyflog Cyfartal a Llywodraethu
Cyflogau Uwch.
Adolygodd y Pwyllgor God Taliadau Uwch Staff AU CUC a
chytunodd i adolygu’r Cod yn flynyddol a chyfleu hyn yn y
Datganiad Blynyddol ar Gydnabyddiaeth Uwch.

Y Senedd
Aelod

Math

Yr Athro Colin Riordan (Cadeirydd)

Presenoldeb

Member

Math

Gweithiwr 3/3

Yr Athro Jim Murray

Gweithiwr 3/3

Yr Athro Rudolf Allemann

Gweithiwr 3/3

Larissa Nelson

Gweithiwr 0/3

Yr Athro Stuart Allen

Gweithiwr 3/3

Joanne Pagett

Gweithiwr 3/3

Yr Athro Rachel Ashworth

Gweithiwr 2/3

Dr Jo Patterson

Gweithiwr 3/3

Gill Bristow

Gweithiwr 1/2

Yr Athro Tim Phillips

Gweithiwr 2/3

Dr Jonathan Ben-Artzi

Gweithiwr 1/1

Jude Pickett

Myfyriwr

Yr Athro Marc Buehner

Gweithiwr 2/3

Dr Jamie Platts

Gweithiwr 3/3

Jane Chukwu

Myfyriwr

Dr Emma Richards

Gweithiwr 2/3

Yr Athro David Clarke

Gweithiwr 1/1

Dr Steve Riley

Gweithiwr 2/3

Kelsey Coward

Gweithiwr 1/3

Sebastian Ripley

Myfyriwr

Yr Athro Trevor Dale

Gweithiwr 3/3

Dr Josh Robinson

Gweithiwr 1/3

Dr Jane Davies

Gweithiwr 3/3

Sarah Saunders

Gweithiwr 2/3

Rhys Denton

Gweithiwr 3/3

Dr Hannah Shaw

Gweithiwr 2/3

Hannah Doe

Myfyriwr

3/3

Dr Andy Skyrme

Gweithiwr 3/3

Georgina East

Myfyriwr

3/3

Yr Athro Peter Smowton

Gweithiwr 3/3

Helen Evans

Gweithiwr 3/3

Dr Zbig Sobiesierski

Gweithiwr 3/3

Luke Evans

Myfyriwr

3/3

Tracey Stanley

Gweithiwr 2/3

Tomos Evans

Myfyriwr

3/3

Yr Athro Ceri Sullivan

Gweithiwr 3/3

Yr Athro Dylan Foster Evans

Gweithiwr 3/3

Yr Athro Petroc Sumner

Gweithiwr 2/3

Graham Getheridge

Gweithiwr 1/3

Dr Catherine Teehan

Gweithiwr 1/3

Yr Athro Kim Graham

Gweithiwr 3/3

Dr Christoph Teufel

Gweithiwr 2/3

Yr Athro Kate Griffiths

Gweithiwr 1/1

Gail Thomas

Gweithiwr 3/3

Dr John Groves

Gweithiwr 3/3

Dr Onur Tosun

Gweithiwr 2/3

Yr Athro Mark Gumbleton

Gweithiwr 2/3

Dr Laurence Totelin

Gweithiwr 3/3

Yr Athro Ian Hall

Gweithiwr 1/3

Yr Athro Chris Tweed

Gweithiwr 1/3

Dr Thomas Hall

Gweithiwr 3/3

Yr Athro Damian Walford Davies

Gweithiwr 3/3

Yr Athro Ken Hamilton

Gweithiwr 1/3

Matt Walsh

Gweithiwr 1/2

Dr Natasha Hammond-Browning

Gweithiwr 3/3

Yr Athro Ian Weeks

Gweithiwr 3/3

Yr Athro Ben Hannigan

Gweithiwr 3/3

Yr Athro Keith Whitfield

Gweithiwr 2/3

Dr Alexander Harmer

Gweithiwr 2/3

Yr Athro David Whitaker

Gweithiwr 3/3

Karen Harvey-Cooke

Gweithiwr 3/3

Yr Athro John Wild

Gweithiwr 3/3

Dr Athanasios Hassoulas

Gweithiwr 2/3

Alexandra Williams

Gweithiwr 3/3

Yr Athro James Hegarty

Gweithiwr 1/3

Yr Athro Martin Willis

Gweithiwr 2/3

Yr Athro Mary Heimann

Gweithiwr 2/3

Dr Liz Wren-Owens

Gweithiwr 1/2

Dr Monika Hennemann

Gweithiwr 3/3

Yr Athro Jianzhong Wu

Gweithiwr 3/3

Dr Kersty Hobson

Gweithiwr 1/3

Yr Athro Karen Holford

Gweithiwr 3/3

Prif gyfrifoldebau

Yr Athro Joanne Hunt

Gweithiwr 2/3

Yr Athro Nicola Innes

Gweithiwr 2/3

Yr Athro Dai John

Gweithiwr 3/3

Yr Athro Urfan Khaliq

Gweithiwr 3/3

Yr Athro Alan Kwan

Gweithiwr 3/3

Dr Catherine Laing

Gweithiwr 3/3

Yr Athro Wolfgang Maier

Gweithiwr 1/3

Mae’r Senedd wedi’i sefydlu gan Siarter y Brifysgol, sy’n rhoi
cyfrifoldeb iddo am gael trefn ar faterion academaidd y Brifysgol,
mewn addysgu ac mewn ymchwil, a phwerau i wneud Rheoliadau
Academaidd. Mae’n tynnu ei aelodaeth o blith staff academaidd,
staff gwasanaethau proffesiynol a myfyrwyr y Sefydliad. Mae’r
Senedd yn parhau i adolygu polisi addysgol y Brifysgol ac yn rhoi
sicrwydd i’r Cyngor bod materion academaidd y Brifysgol yn cael
eu rheoli’n briodol.

Yr Athro Paul Milbourne

Gweithiwr 1/1

Emmajane Milton

Gweithiwr 3/3

Claire Morgan

Gweithiwr 3/3

Yr Athro Damien Murphy

Gweithiwr 0/3

3/3

Presenoldeb

3/3

3/3

Yn ei dro, mae’r Senedd wedi sefydlu paneli sefydlog ac Isbwyllgorau i’w gefnogi i gyflawni ei chyfrifoldebau, megis y
Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd ac yn fwy diweddar
yr Is-bwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr, a sefydlwyd ym mis
Gorffennaf 2021.
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Crynodeb o’r busnes
Cyfarfu’r Senedd deirgwaith yn ystod blwyddyn academaidd
2020/21. Roedd meysydd busnes allweddol yn cynnwys eitemau
strategol megis yr adolygiad o’r Is-strategaeth Addysg a Myfyrwyr,
Strategaeth y Gymraeg a’r Strategaeth Ehangu Cyfranogiad,
gan adolygu cynigion y Brifysgol ar gyfer sefydliad ymchwil ac
adnewyddu academaidd, yn ogystal â’r wybodaeth ddiweddaraf
am COVID-19 a Chyflwyniad Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2021.
Ystyriodd y Senedd Adroddiad Ansawdd Blynyddol 2019/20
a’r datganiad Canlyniadau Gradd Blynyddol, yn ogystal â’r
posibilrwydd o fabwysiadu diffiniad yr IHRA o wrthsemitiaeth ac
islamoffobia.
Argymhellodd adolygiad o lywodraethu addysg a gynhaliwyd
yn 2020/21 gynigion i sicrhau eglurder, effeithiolrwydd ac
atebolrwydd, gan greu un strwythur llywodraethu clir ar gyfer
addysg a phrofiad myfyrwyr, a ffurfioli grwpiau presennol fel rhan
o’r strwythur llywodraethu. Cymeradwywyd hyn gan y Senedd ym
mis Mehefin 2021.

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol
Aelod

Math

Yr Athro Colin Riordan (Cadeirydd)

Gweithiwr

Yr Athro Rudolf Allemann

Gweithiwr

Yr Athro Karen Holford
(tymor yn dod i ben 31 Gorffennaf 21)

Gweithiwr

Yr Athro Kim Graham

Gweithiwr

Rashi Jain

Gweithiwr

Yr Athro Urfan Khaliq (penodwyd 01 Medi 21)

Gweithiwr

Susan Midha

Gweithiwr

Claire Morgan

Gweithiwr

TJ Rawlinson

Gweithiwr

Claire Sanders

Gweithiwr

Robert Williams

Gweithiwr

Yr Athro Damian Walford Davies

Gweithiwr

Yr Athro Ian Weeks

Gweithiwr

Mae pob aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol yn mynychu
cyfarfodydd uwch wythnosol. O ystyried amlder y cyfarfodydd
hyn, ni chofnodir y presenoldeb yn y tabl uchod. Er mwyn rheoli’r
ymateb i’r pandemig byd-eang, estynnwyd cyfarfodydd i’w cynnal
drwy gydol y flwyddyn.

Prif gyfrifoldebau
Bwrdd Gweithredol y Brifysgol yw uwch dîm gweithredol y
Brifysgol. Mae Memorandwm Sicrwydd ac Atebolrwydd CCAUC yn
diffinio’r Uwch Dîm Gweithredol yn unol â diffiniad Safon Adrodd
Ariannol 102 (FRS 102) ar gyfer ‘personél rheoli allweddol’;
hynny yw “y personau hynny sydd ag awdurdod a chyfrifoldeb
dros gynllunio, cyfarwyddo a rheoli gweithgareddau’r endid,
yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, gan gynnwys unrhyw
gyfarwyddwr (boed yn weithredol ai peidio) yr endid hwnnw.
Cylch gwaith cyffredinol y Bwrdd yw cynghori’r Is-Ganghellor
wrth gyflawni eu dyletswyddau fel y Prif Swyddog Gweithredol
gan gynnwys datblygu a gweithredu strategaeth, cynlluniau
gweithredol, polisïau a gweithdrefnau, pennu cyllidebau, a
monitro perfformiad gweithredu ac ariannol. .

Crynodeb o’r busnes
Yn ogystal â chyfarfodydd wythnosol drwy 2020/21, cynhaliodd
y Bwrdd dri diwrnod cwrdd i ffwrdd estynedig i edrych ar feysydd
strategol yn ogystal â gwneud penderfyniadau. Meysydd
gweithgarwch allweddol gan gynnwys rheolaeth barhaus
y Brifysgol ar argyfwng COVID-19, gan gynnwys sefydlu’r
gwasanaeth sgrinio asymptomatig, alinio’r is-strategaethau a
strategaethau galluogi gyda rhaglen Ail-lunio Ffordd Ymlaen,
Papur Gwyn ar Argyfwng Hinsawdd a phrosiectau cyfalaf yn mynd
rhagddynt.
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Datganiad Cydnabyddiaeth
Ariannol
Tâl Uwch Aelodau o Staff

Tâl yr Is-Ganghellor

Mae’r Datganiad Tâl hwn yn
nodi’r fframwaith ar gyfer gwneud
penderfyniadau ynghylch tâl, yn arbennig
tâl uwch aelodau o staff.

Mae tâl yr Is-Ganghellor yn cael ei bennu
gan y Pwyllgor Tâl, a hynny drwy Gynllun
Gwobrau’r Is-Ganghellor.

Mae pob uwch aelod o staff, ac eithrio’r
Is-Ganghellor, yn cael ei gynnwys ym
Mholisi Tâl Uwch y Brifysgol, a gyhoeddir
yn flynyddol. Mae’r polisi hwn yn adolygu
perfformiad bob dwy flynedd ac yn
caniatáu codiad cyflog ar sail perfformiad,
yn ogystal ag adolygu ecwiti. Defnyddir
data o Arolwg o Dâl Uwch-aelodau o
Staff Cymdeithas Cyflogwyr Prifysgolion
a Cholegau ac Arolwg Grŵp Russell i
roi tystiolaeth ar gyfer gwneud unrhyw
addasiadau cyflog. Pennir y polisi gan
y Pwyllgor Taliadau, sydd â chyfrifoldeb
cyffredinol dros ddull y Brifysgol o ymdrin â
chydnabyddiaeth uwch. Yn rhan o’r rôl hon,
mae’n gwneud penderfyniadau ynghylch
cyflog yr unigolion uchaf yn y Brifysgol, gan
gynnwys cyflog yr Is-Ganghellor.
Cyhoeddir nifer yr holl staff y talir
dros £100k iddynt yn y Nodiadau i’r
Datganiadau Ariannol yn yr adroddiad
hwn, ynghyd â threuliau a ad-delir yn
uniongyrchol ar gyfer uwch staff sy’n
aelodau o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol.
Mae hawliadau treuliau a thaliadau a
wnaed i uwch-aelodau o staff y Brifysgol
yn cydymffurfio â rheoliadau ariannol y
Brifysgol. Mae’r rhain yn gymwys i bob
aelod o staff, ac mae Cyngor y Brifysgol yn
eu hadolygu a’u cymeradwyo’n flynyddol.

Cynlluniwyd y cynllun hwn i fod yn gynllun
cymhelliant hirdymor i wobrwyo a chadw’r
Is-Ganghellor gyda’r nod o gyflawni
strategaeth Y Ffordd Ymlaen 2018-2023.
Mae’r cynllun yn adeiladu ar egwyddorion
y broses Adolygu Cyflogau Uwch-aelodau
o Staff, fel y’u nodir yn y Polisi Tâl Uwchaelodau o Staff.
Mae Cynllun Gwobrau’r Is-Ganghellor yn
cynnwys:
• adolygiad blynyddol o gyflog sylfaenol
yn unol â’r farchnad
• cyfandaliad bonws tymor hir nad
yw’n bensiynadwy sy’n seiliedig
ar berfformiad ac yn gysylltiedig â
llwyddiant Y Ffordd Ymlaen 2018-2023.
Pan fydd y Pwyllgor Tâl yn adolygu pecyn
tâl yr Is-Ganghellor, bydd yn ystyried
gwybodaeth gymharol am gyflogau,
buddion eraill ac amodau gwasanaeth yn y
sector Addysg Uwch a sectorau eraill.

Tâl grwpiau eraill o staff
Mae mwyafrif y staff eraill ar raddfa dâl y
Cytundeb Fframwaith Cenedlaethol ac yn
dod o dan Strwythur Graddio’r Brifysgol,
sy’n cynnwys wyth gradd. Mae methodoleg
gwerthuso rolau’r Dadansoddi Rolau
Addysg Uwch yn cefnogi’r graddau hyn.
Mae staff ar raddfa dâl y Cytundeb
Fframwaith Cenedlaethol yn cael codiad
cyflog blynyddol sy’n seiliedig ar fod â mwy
o sgiliau, gwybodaeth a phrofiad, a hynny
tan iddynt gyrraedd brig amrediad craidd y
raddfa. Maent hefyd yn cael unrhyw godiad
cyflog y cytunir arnynt yn genedlaethol.

Mae staff clinigol ar y raddfa dâl glinigol,
ac mae’n copïo graddfeydd tâl y GIG.
Mae staff clinigol yn cael codiad cyflog
blynyddol sy’n seiliedig ar fod â mwy o
sgiliau, gwybodaeth a phrofiad, a hynny tan
iddynt gyrraedd brig amrediad y raddfa.
Mae ymgynghorwyr clinigol ar frig y raddfa
dâl ar gyfer ymgynghorwyr hefyd yn cael
taliadau ymrwymiad.
Mae’r Cynllun Gwobrwyo Cyfraniad
Rhagorol yn cydnabod perfformiad a
chyfraniad eithriadol drwy wneud taliadau
untro a symud staff i fyny ar y raddfa dâl.

Cyflogwr Cyflog Byw
Mae’r Brifysgol yn gyflogwr cyflog byw
achrededig ac, o ganlyniad, mae pob aelod
o staff yn cael cyfradd dâl Living Wage
Foundation o leiaf.

Cymhareb Tâl
Mae’r cymarebau rhwng cyflog yr IsGanghellor a chyflog canolrifol staff,
ynghyd â chyfanswm tâl yr Is-Ganghellor a
chyfanswm tâl canolrifol staff, yn cael eu
datgelu yn nodyn 8 (costau staff).

Polisi gadael
Mae’r Pwyllgor Tâl yn cael ei hysbysu
ddwywaith y flwyddyn am unrhyw
gytundebau setlo, gan gynnwys unrhyw
daliadau diswyddo gwirfoddol, ar gyfer
athrawon, cyfarwyddwyr gwasanaethau
proffesiynol ac uwch-aelodau o staff,
ynghyd â manylion y taliad diswyddo a’r
arbediad i’r Brifysgol. Bydd y Brifysgol yn
dilyn ei phrosesau diswyddo pan fydd
unrhyw staff academaidd neu uwch
aelodau o staff yn cael eu diswyddo.
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Adolygiad Ariannol
2020-2021

Cadwodd y Brifysgol
warged gweithredol o
£31m yn 2020/21 er
gwaethaf heriau pandemig
y coronafeirws
Roedd 2020/21 yn flwyddyn anodd i
fyfyrwyr a staff wrth i ni ddelio â heriau
pandemig y coronafeirws. Roedd hefyd
yn flwyddyn heriol yn ariannol oherwydd
yr ansicrwydd sylweddol a ragwelwyd
ar ddechrau’r flwyddyn, yn enwedig
teithio tramor, cyfyngiadau symud a
dysgu cyfunol. Er gwaethaf yr heriau hyn,
llwyddodd y Brifysgol i gadw gwarged
gweithredol o £31m a chryfhau ei
chronfeydd ariannol wrth gefn.
Mae’r gwarged gweithredol sylfaenol,
sef £31m, yn cyd-fynd â chyfanswm y
gwarged o £59m fel a ganlyn:
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Crynodeb o Ganlyniadau Fesul Grŵp

Cyfanswm y gwarged cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn
(Credyd)/tâl y ddarpariaeth pensiwn USS

2020/21
£m

2019/20
£m

58.9

30.9

2.4

(55.2)

(Enillion) / colled actiwarïaidd ar bensiynau

(3.0)

40.0

Gwarged cyn enillion/(colledion) eraill

58.3

15.7

(26.9)

(1.6)

31.4

14.1

Arall (enillion)
Gwarged gweithredu sylfaenol /(diffyg)

Mae’r datganiadau ariannol am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2021 yn
cyfuno canlyniadau’r Brifysgol, ei his-gwmni University College Cardiff Consultants
Limited, a’r mentrau ar y cyd rhwng Compound Semiconductors Centre Limited a
Cardiff Medicentre

Incwm i fyny 6.3% i £605m
Yn 2020/21 cynyddodd cyfanswm yr
incwm o £568.8m i £604.6m oherwydd
cynnydd o 4.2% mewn myfyrwyr
israddedig a chymorth COVID-19 yc gan
Lywodraeth Cymru.

Incwm yn ôl
Categori £m

Mae ein 26,670 o fyfyrwyr yn cynnwys y
canlynol:
Nifer y myfyrwyr
Israddedigion

2020/21 2019/20
20,116

19,301

Ôl-raddedig a Addysgir 5,081

5,209

Ymchwil Ôl-raddedig

1,473

1,709

Cyfanswm

26,670

26,219

DU a’r UE

21,725

20,967

4,945

5,252

26,670

26,219

Polisi
Cyfanswm

Gwariant yn ôl
Categori %

Cawsom gynnydd sylweddol yn incwm y
grant eleni gan CCAUC. Roedd y cynnydd
o £78.2m i £109.5m yn cynnwys £28.9m
ychwanegol yn cynrychioli cyfran y
Brifysgol o gyllid COVID-19 Llywodraeth
Cymru ar gyfer y sector i gefnogi myfyrwyr,
staff a chyfleusterau yn ystod y pandemig.

Yn 2020/21 cynyddodd ffioedd dysgu a
grantiau cymorth 3.3% a oedd yn llawer
gwell na’r disgwyl i ddechrau. Am fod
nifer cynyddol o ymadawyr ysgol cymwys,
cynyddodd nifer yr israddedigion 4.2% a
chynyddodd incwm 8.2%.
Er gwaethaf heriau COVID-19 a theithio
rhyngwladol, croesawyd 4,945 o fyfyrwyr
rhyngwladol, sef 5.8% o ostyngiad yn
eu nifer ond dim ond 1.0% o ostyngiad
incwm.

Ffioedd Myfyrwyr (£m)
a myfyrwyr Cyfwerth ag
Amser Llawn (000’s)

Er gwaethaf heriau COVID-19, gan
gynnwys mynediad at labordai, a ffocws
ar addysgu, cynhaliwyd gweithgarwch
ymchwil a chynhyrchwyd £112.6m o
incwm heb ei newid, er bod dyfarniadau
newydd a sicrhawyd yn ystod y flwyddyn
wedi gostwng ychydig.
Cafwyd gostyngiad yn y flwyddyn mewn
incwm arall wrth i gontractau’r sector
cyhoeddus ostwng yn ystod y pandemig.
Roedd hyn hefyd yn effeithio ar incwm
cynadledda ac arlwyo er bod incwm o
breswylfeydd yn parhau’n gryf er gwaethaf
lefel isel o ad-daliadau i fyfyrwyr.

Parhaodd y gwaith o reoli
gwariant yn weithredol
drwy gydol y flwyddyn
Mae cyfanswm y gwariant, ac eithrio
darpariaeth pensiwn USS, wedi cynyddu
2.9% i £570.8m.
Mae rheolaethau recriwtio a chwyddiant
isel wedi golygu bod costau staff wedi
cynyddu 1.1% yn ystod y flwyddyn
er gwaethaf cynnydd o 2.4% yn nifer
cyfartalog y staff. Gostyngodd costau
staff fel cyfran o’r incwm o 57.3% i 54.5%.
Cynyddodd costau gweithredu £13.0m
i £187.9m yn ystod y flwyddyn wrth
i ni ddelio ag effaith y pandemig. Er
gwaethaf arbedion mewn costau teithio a
gorbenion, gwariodd y Brifysgol £18.5m
ar gefnogi staff a myfyrwyr, ac ar gynnal
campws diogel drwy’r pandemig.

Darpariaethau pensiwn ar
fin cynyddu
Mae cynllun Pensiwn y Prifysgolion
(USS), y mae Prifysgol Caerdydd yn
aelod gyflogwr ohono, yn rhoi pensiynau
i staff academaidd a phroffesiynol.
Mae datganiadau ariannol y Brifysgol
yn adlewyrchu’r prisiad actiwaraidd
ar 31 Mawrth 2018, pan oedd gan y
cynllun ddiffyg o £3.6bn. Mae’n ofynnol i
Ymddiriedolwyr USS sefydlu cynllun adfer,
ac mae cyfran Prifysgol Caerdydd ohono
wedi lleihau o £84.8m i £84.1m.
Ers diwedd y flwyddyn, mae
Ymddiriedolwyr USS wedi cytuno ar
brisiad pellach ar 31 Mawrth 2020 a
welodd y diffyg yn cynyddu i £16.1bn.
Bydd hyn yn arwain at gynnydd o
£157m yn y ddarpariaeth bresennol
o £84m a fydd yn cael ei adlewyrchu
yn natganiadau ariannol 2021/22 y
Brifysgol.
Ar ôl cwblhau prisiad Cynllun Pensiwn
Prifysgol Caerdydd yn 2019, cynhaliodd
y Brifysgol adolygiad strategol o’r cynllun
buddion diffiniedig. Arweiniodd hyn at
ymgynghori ag aelodau i gau’r cynllun i
newydd-ddyfodiaid a diwygio’r strwythur
buddion. Cymeradwywyd y newidiadau i’r
Cynllun gan y Cyngor a byddant yn cael
eu gweithredu o 1 Ionawr 2022 ynghyd â
chynllun cyfraniadau diffiniedig ar gyfer
newydd-ddyfodiaid.
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Gwarged arian parod
gweithredol o £84m
wedi’i gadw i gefnogi
buddsoddiad
Cadwodd y Brifysgol warged arian parod
gweithredol yn y flwyddyn o £84m
neu 13.9% o’r incwm. Ar ôl enillion y
dyroddiad bond a chost buddsoddiadau,
cynyddodd cronfeydd arian parod y
Brifysgol £23.6m i £148.6m.

Movement in Cash and
Investment Reserves £m

gan y twf nas gwireddwyd mewn
buddsoddiadau.
Yn ystod y flwyddyn dyfarnwyd grant pum
mlynedd o £65m i’r Brifysgol i gyflwyno’r
Rhaglen Cyfnewid Dysgu Rhyngwladol ar
ran Llywodraeth Cymru. Bydd y cynllun yn
galluogi dysgwyr a staff o Gymru i barhau
i elwa ar gyfnewidfeydd rhyngwladol
mewn ffordd debyg i Erasmus+ ond bydd
hefyd yn galluogi unigolion o dramor i
symud i mewn. Bydd y cynllun yn cael ei
weinyddu drwy is-gwmni sy’n eiddo llwyr.
Ers diwedd y flwyddyn, mae’r Brifysgol
wedi dod yn bartner yn SETsquared,
deorydd busnes prifysgol gorau’r byd.
Bydd hyn yn ychwanegu’n sylweddol at
ein huchelgais i droi ymchwil yn fentrau
economaidd a chymdeithasol yn y byd go
iawn.

Benthyciadau
£430.1m oedd cyfanswm y benthyciadau
ar ddiwedd y flwyddyn, a £421.6m ohono
oedd cyfanswm y bond cyhoeddus. 3.1%
y flwyddyn yw’r llog sydd arno ac mae’n
ad-daladwy yn 2055. Mae Moody’s
wedi asesu’r bond fel A1 gyda rhagolwg
sefydlog.
Ar 31 Gorffennaf 2021, cyfanswm y
cronfeydd arian parod a’r buddsoddiadau
a oedd ar gael gan y Brifysgol oedd
£474.2m (2020 £340.7m) sy’n
adlewyrchu effaith y dyroddiad bond.
Mae’r Brifysgol mewn sefyllfa gref yn
ariannol i ddelio ag unrhyw heriau
ariannol yn y dyfodol.

Gwariant cyfalaf yn
cyrraedd brig o £133m
Eleni gwelwyd y lefel uchaf o wariant
cyfalaf blynyddol yn hanes y Brifysgol,
sef £133.1m wrth i’r rhaglen fuddsoddi
bresennol gyrraedd ei hanterth. Ers
diwedd y flwyddyn rydym wedi gallu agor
Abacws, ein Hysgol Mathemateg newydd
a’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, y
Ganolfan Bywyd Myfyrwyr eiconig, Adeilad
Bute wedi’i uwchraddio i ddarparu ar
gyfer Ysgol Pensaernïaeth Cymru a
sbarc|spark ein canolfan arloesedd
newydd. Disgwylir i’r Hwb Cymhwyso
Ymchwil, y datblygiad mawr olaf yn y
rhaglen gyfredol, agor yn 2022.

Buddsoddiadau
flwyddyn ddiwethaf yn galluogi
buddsoddiadau’r Brifysgol i dyfu £34m
mewn gwerth. Yn ystod y flwyddyn, aeth
y Brifysgol i gost llog net o £7.3m er bod
hyn yn cael ei wrthbwyso’n sylweddol
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Yn ystod y flwyddyn, cyhoeddodd y
Brifysgol werth enwol pellach o £100m
o’i bond £300m 3% 2055. Rhoddwyd y
bondiau ar bremiwm i’w gwerth enwol
gan arwain at enillion o £128m net o
gostau. Defnyddir yr elw i fuddsoddi
mewn addysgu ac ymchwil, yn enwedig
ein strategaeth addysgu digidol a’n
cyfleusterau meddygol.
Mae’r Brifysgol wedi neilltuo £59m o
gronfeydd wrth gefn i gronfa ad-dalu
bondiau sy’n cael ei buddsoddi ar sail
enillion llwyr gyda’r nod o allu ariannu addalu’r bond £400m yn 2055.
Yn ystod y flwyddyn, cytunodd y Brifysgol
ar Gyfleuster Credyd Cylchol tair blynedd
gwerth £20m gyda Lloyds Bank i dalu am
ofynion cyfalaf gweithio. Hyd yma nid yw’r
cyfleuster hwn wedi’i ddefnyddio.

Mantolen gryfach
Ar 31 Gorffennaf 2021 roedd asedau
net cyfunol y Brifysgol wedi tyfu 9.5% i
£676m (2020 £618m) ac roedd £314m
neu 46.4% ohonynt yn cynrychioli
cronfeydd wrth gefn anghyfyngedig.
Mae’r Brifysgol wedi rheoli heriau niferus
y flwyddyn ddiwethaf yn llwyddiannus
oherwydd ymrwymiad sylweddol ein staff.
Er na chânt eu hadlewyrchu ar fantolen y
Brifysgol, ein staff yw ein hased pwysicaf
a mwyaf gwerthfawr o hyd.

Risgiau sylweddol i ddod o
hyd
Er gwaethaf rheoli heriau’r pandemig
yn llwyddiannus, mae’r Brifysgol yn
dal i wynebu ambell ansicrwydd a risg
sylweddol. Gallai polisi Llywodraeth
Cymru a’r DU yn y dyfodol gael effaith
fawr ar ariannu addysg uwch. Gall yr
ymateb byd-eang i’r pandemig effeithio ar
y farchnad myfyrwyr rhyngwladol tra bydd
y sector gartref yn wynebu heriau mawr o
ran cyflogau a phensiynau.
Er gwaethaf yr heriau hyn, rydym yn
parhau i ganolbwyntio ar ddarparu profiad
rhagorol i fyfyrwyr ochr yn ochr â’n pum
blaenoriaeth sef iechyd a lles ein staff a’n
myfyrwyr, cynnal cynaliadwyedd ariannol,
gwella boddhad a phrofiad myfyrwyr,
cefnogi grantiau a chontractau ymchwil
a pharhau i gyfrannu at ein cenhadaeth
ddinesig.
Mae Bwrdd Gweithredol y Brifysgol
yn cynnal adolygiad o’n prif risgiau yn
rheolaidd. Dangosir y prif risgiau i’r
Brifysgol a sut y cânt eu lliniaru yn y
tablau ar dudalennau 27 i 29.

Rhagolygon ariannol
gofalus
Er ein bod yn wynebu rhai risgiau
gwleidyddol ac economaidd sylweddol ac
ansicrwydd parhaus am y pandemig bydeang, rydym yn parhau i fod yn ofalus ond
yn optimistaidd am y dyfodol.
Mae cwblhau ein rhaglen buddsoddi
cyfalaf fawr yn llwyddiannus yn
creu cyfleoedd cyffrous ar gyfer ein
gweithgareddau addysgu ac ymchwil.
Cawsom ein calonogi gan y galw cryf
gan fyfyrwyr i astudio yng Nghaerdydd
a byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar
roi profiad cadarnhaol i fyfyrwyr mewn
amgylchedd campws diogel.
Bydd hyn yn gofyn am fuddsoddiad
parhaus mewn cymorth addysgu. Rydym
yn disgwyl i wariant gynyddu wrth i ni
ddychwelyd i fwy o weithgareddau ar y
campws. Bydd colli cymorth incwm untro
yn ystod y pandemig yn rhoi pwysau
ychwanegol ar ein perfformiad ariannol
a bydd gofyn rheolaeth ariannol gref
barhaus ar hynny.
Mae gan y Brifysgol fantolen gref a
digon o hylifedd i ddelio’n gadarnhaol â’r
ansicrwydd a’r cyfleoedd a ddaw.
Robert Williams
Prif Swyddog Ariannol
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Prif Risgiau
Maes y risg

Disgrifiad o’r risg

Rheoli risg

Lles a llesiant staff

Nid yw’r Brifysgol yn gallu
cynnal ei dyletswydd gofal
i staff.

Mae tasglu ar waith i oruchwylio’r agweddau gweithredol sy’n ofynnol
ar gyfer amgylchedd gweithio diogel i staff a myfyrwyr sy’n dychwelyd
i’r campws.
Mae Asesiad Risg COVID-19 sefydliadol ar waith i adlewyrchu gofynion
Llywodraeth Cymru a chefnogi mwy o weithgarwch ar y campws.
Mae gwasanaeth sgrinio coronafeirws y Brifysgol wedi cael cam 2 (o
3) o achrediad gan UKAS a bydd yn parhau i brofi staff a myfyrwyr
asymptomatig ar y campws.
Bydd rhaglen iechyd meddwl a lles allanol yn cael ei chyflwyno i
reolwyr llinell ar draws y Brifysgol yn 2021/22 i’w helpu i gefnogi staff.
Mae’r Brifysgol wedi datgan ei hymrwymiad i fynd i’r afael â llwyth
gwaith drwy Grŵp Llywio Llwyth Gwaith gydag aelodaeth PVC y Coleg
a Grwpiau Gweithrediadau Llwyth Gwaith. Ymhlith y mesurau eraill
mae ailddosbarthu disgyblion tiwtoraidd lle y bo’n briodol a chyflwyno
system sy’n seiliedig ar apwyntiadau ar gyfer rhyngweithiadau 1:1
rhwng myfyrwyr a staff.

Lles a llesiant myfyrwyr

Nid yw’r Brifysgol yn gallu
cynnal ei dyletswydd gofal
i fyfyrwyr.

Mae gwasanaeth sgrinio coronafeirws y Brifysgol wedi cael cam 2 (o
3) o achrediad gan UKAS a bydd yn parhau i brofi staff a myfyrwyr
asymptomatig ar y campws.
Buddsoddi mewn staff rheng flaen allweddol mewn meysydd fel
cofrestru a Gwasanaethau Bywyd Myfyrwyr.
Cynyddu cymaint â phosibl y nifer sy’n cael y brechiad drwy roi cyngor
cyn cyrraedd i gael eich brechu cyn dechrau’r brifysgol a sefydlu
safleoedd brechu dros dro ar gyfer dechrau’r flwyddyn.
Casglu data i ddeall cyrhaeddiad brechu ym mhoblogaeth y myfyrwyr a
galluogi cyngor wedi’i dargedu a gwaith dilynol i’r rhai nad ydynt wedi’u
brechu’n rhannol neu sydd heb eu brechu.

Cynaliadwyedd
Ariannol

Mae costau gweithredol
a chynlluniau cyfalaf y
Brifysgol yn gwrthbwyso’r
incwm y gall y Brifysgol ei
gynhyrchu, neu’r incwm
y mae’n ei gael ar ffurf
grantiau, gan ei gwneud
yn ariannol anghynaladwy.

Mae’r Brifysgol yn arfer modd manwl o reoli’r gyllideb, ac mae
gweithdrefnau monitro ar waith. Cyflwynwyd cyllidebu di-sail ar gyfer
blwyddyn academaidd 2020/21 a chytunwyd ar gyllideb adennill
costau ar gyfer 2021/22.
Mae trafodaethau rheolaidd rhwng adrannau Recriwtio a Derbyniadau
Myfyrwyr a Chyllid i fodelu incwm ffioedd.
Mae prosiectau Ymchwil a Newid yn cael eu hasesu ar gyfer enillion ar
fuddsoddiad i wneud yn siŵr bod y buddiannau disgwyliedig yn cael eu
cyflawni.
Mae ymrwymiadau gwario newydd wedi’u lleihau drwy reolau recriwtio,
gohirio gwariant cyfalaf ac ailystyried cyflymder prosiectau trawsnewid.
Trwy gydol y pandemig presennol, mae aelodau’r Cyngor a’r Bwrdd
Gweithredol wedi cyfarfod yn rheolaidd i adolygu’r sefyllfa ariannol a
chamau lliniaru, gan gynnwys creu refeniw, rheoli costau, rheoli arian
parod ac opsiynau o ran cyllido.
Mae’r holl gamau lliniaru wedi arwain at sefyllfa ariannol well bellach.

Rhaglen Gyfalaf

Nid yw’r Rhaglen Gyfalaf
yn cael ei chyflawni yn
ôl amser, cyllideb na
manyleb.

Mae pob rhaglen gyfalaf yn destun cyllidebau manwl achos busnes
a monitro costau drwy fyrddau llywio unigol a Bwrdd Gweithredol y
Brifysgol.
Mae adroddiadau cynnydd ynghylch prosiectau cyfalaf, gyda chynlluniau
gweithredu manwl i fynd i’r afael â llithriadau a chofrestrau cyfunol
o risgiau i bortffolios (gyda chamau lliniarol) yn cael eu cyflwyno’n
rheolaidd i’r Grwpiau Portffolio at ddibenion adolygu a thrafod.
Cyflwynir adroddiad cyllid i bob Grŵp Portffolio yn tynnu sylw at unrhyw
bwysau cyllidebol posibl a gor-redeg yn fisol, gan gynnwys manylion am
risgiau/dadansoddiadau am y gyllideb wrth gefn.
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Prif Risgiau parhad
Maes y risg

Disgrifiad o’r risg

Rheoli risg

Recriwtio Myfyrwyr

Mae’r Brifysgol yn methu
denu a dal gafael ar
nifer strategol ddigonol
o fyfyrwyr amrywiol ac
o safon, gan gynnwys
myfyrwyr rhyngwladol a
myfyrwyr o’r UE o safon
uchel.

Mae Grŵp Strategaeth Recriwtio a Derbyn y Brifysgol wedi dirprwyo
awdurdod i gymryd camau strategol o ran recriwtio, i wneud yn
siŵr bod targedau o ran myfyrwyr newydd yn cael eu bodloni. Mae
nifer y myfyrwyr yn destun adolygu a monitro rheolaidd gan y grŵp
hwn i sicrhau bod gan Fwrdd Gweithredol y Brifysgol ddarlun clir o’r
cofrestriadau a ragwelir.
Estynnwyd ysgoloriaethau rhyngwladol i gynnwys dyfarniadau pellach
ar gyfer India, Malaysia, a dyfarniadau i fyfyrwyr sy’n hanu o’r UE am
bob blwyddyn o astudio a gyflwynwyd.
Mae digwyddiadau recriwtio rhithwir a rhaglen e-gyfathrebu well
wedi’u rhoi ar waith, ac mae digwyddiadau recriwtio wyneb yn wyneb
wedi ailddechrau hefyd.
Negeseuon cyson a chlir i’n hymgeiswyr ar beth fydd y profiad addysgu
ar gyfer blwyddyn 2021/22 a thu hwnt, gan gynnwys dychwelyd i
ddarpariaeth wyneb yn wyneb.
Gweithgareddau trosi gan gynnwys negeseuon am bynciau penodol
i ddeiliaid cynigion/teithiau tywys rhithwir, galwadau ffôn ac
ymgyrchoedd Unibuddy sy’n cynnig ffyrdd o ryngweithio ag ymgeiswyr
un-i-un.

Gweithgarwch ac
incwm ymchwil

Effeithir yn sylweddol ar
weithgareddau ymchwil
y Brifysgol, gan leihau
incwm ymchwil.

Mae Grŵp Strategaeth Ymchwil, Arloesedd a Menter cyffredinol yn
parhau i sicrhau bod nodau allweddol yn cael eu cyflawni’n glir o fewn
y portffolio ymchwil ac arloesedd.
Mae dull newydd o ymgysylltu â chyllidwyr wedi datblygu’n
llwyddiannus ac yn cael ei ddefnyddio ar draws y Brifysgol erbyn
hyn; bydd hwn yn cael ei wella hefyd drwy benodi Rheolwr Perthynas
Cyllidwr.
Mae gweithredu’r adolygiad o endidau strategol yn sicrhau ffocws
blaengar clir i’r Brifysgol, er mwyn helpu i gyflawni ein huchelgeisiau
strategol, adeiladu ar ein hincwm ymchwil ac ehangu ein portffolio
arloesedd.

Parhad busnes

Ni all y Brifysgol gynnal
ei thasgau gweithredol
allweddol yn ystod
amodau sy’n newid yn
barhaus.

Mae’r Brifysgol wedi sefydlu sawl tasglu i ddelio â’r amodau amrywiol
sy’n ein hwynebu, gan gynnwys dychwelyd i weithrediadau campws a
chlystyrau o achosion pellach. Mae’r tasgluoedd hyn yn adolygu ac yn
ystyried yr holl benderfyniadau gweithredol i’w cymeradwyo gan Fwrdd
Gweithredol y Brifysgol.

Profiad Myfyrwyr

Ni all y Brifysgol ddarparu
profiad dysgu o ansawdd
uchel i’w myfyrwyr.

Mae’r gwaith o weithredu’r cynllun Is-Strategaeth Addysg a Myfyrwyr
yn mynd rhagddo gyda chamau gweithredu sydd â’r nod o wneud
newid sylweddol i brofiad myfyrwyr.
Bydd agor y Ganolfan Bywyd Myfyrwyr yn darparu mannau astudio
cymdeithasol sylweddol.
Mae astudiaeth estynedig o bell ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol ar
raglenni dethol.

Seiber Ddiogelwch
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Mae’r Brifysgol yn
dioddef toriad diogelwch
gwybodaeth o ganlyniad i
ymosodiad seiber.

Mae polisïau a gweithdrefnau allweddol ar waith ac mae hyfforddiant
Diogelwch Gwybodaeth yn orfodol i’r holl staff.
Cafwyd Dilysu Aml-Ffactor sy’n ofynnol i gael mynediad at systemau
ac ardystiad Cyber Essentials a Cyber Essentials+.

Prif Risgiau parhad
Maes y risg

Disgrifiad o’r risg

Rheoli risg

Cydymffurfiaeth
Reoleiddiol

Mae’r Brifysgol yn profi
torri cyfreithiau a/neu
reoliadau yn sylweddol.

Mae polisïau a gweithdrefnau allweddol ar waith a chynhelir
hyfforddiant gorfodol ar gyfer meysydd cydymffurfio allweddol.
Cynhelir prosesau dilysu allanol lle bo hynny ar gael.
Mae gweithgorau traws-brifysgol ar waith ar gyfer meysydd allweddol
megis Diogelwch Gwybodaeth, twyll a chydymffurfiaeth ariannol, Fisâu
a Mewnfudo’r DU (is-adran o’r Swyddfa Gartref) i adolygu a diweddaru
arferion gwaith o bryd i’w gilydd.

Mae’r ansefydlogrwydd
wrth brisio asedau
pensiwn ac effaith
newidiadau mewn
tybiaethau actiwaraidd
yn amlygu’r brifysgol i
symudiadau sylweddol yn
ei chronfeydd wrth gefn.

Pensiynau

Cynhelir adolygiadau strategol o bryd i’w gilydd yn dilyn prisiadau
cynllun pensiwn bob tair blynedd. Mae’r brifysgol yn ymgysylltu â
sefydliadau eraill i gytuno ar newidiadau lliniaru arfaethedig mewn
perthynas â Chynllun Pensiwn y Prifysgolion. Mae’r rhain yn destun
ymgynghoriad gan aelodau.
Caiff cynlluniau strategaeth cyfraniadau a buddsoddi eu rheoli gan
ymddiriedolwyr y Cynllun, ar y cyd â rheoli atebolrwydd tymor byr.

Robert Williams
Prif Swyddog Ariannol
24 Tachwedd 2021
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Datganiad o Fudd Cyhoeddus
Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen
gofrestredig (rhif 1136855). Ei diben yw
creu a rhannu gwybodaeth, ac addysgu
er budd pawb. Mae ei Siarter Frenhinol,
a ddyfarnwyd yn y lle cyntaf ym 1884,
yn nodi ei threfniadau cyfansoddiadol
a’i hamcanion. Mae’r amcanion hynny’n
ymgorffori’r egwyddor syml o hyrwyddo
addysg, gan alluogi’r Brifysgol i gynnal
gwaith ymchwil, addysgu, arholi a dyfarnu
graddau. Mae’r amcanion hefyd yn
cynnwys rhwymedigaethau i ddatblygu
cymeriad myfyrwyr, hybu iechyd a lles –
yn enwedig yng Nghymru – a chyfrannu at
ddatblygiad cymdeithasol, diwylliannol ac
economaidd.
Mae Prifysgol Caerdydd yn aelod o Grŵp
Russell o brifysgolion ymchwil ddwys,
ac mae o’r farn fod ymchwil sylfaenol
yn hanfodol i ddyheadau dynol ac yn
hollbwysig o ran datblygu arteffactau,
technolegau a gwasanaethau diwylliannol
sy’n gwella ansawdd bywyd pawb.
Wrth bennu ac adolygu amcanion a
gweithgareddau’r Brifysgol, mae Cyngor
y Brifysgol wedi rhoi sylw dyledus i
ganllawiau Comisiwn yr Elusennau
ynghylch sut i adrodd am fudd i’r cyhoedd,
yn enwedig ei chanllawiau atodol ynghylch
hyrwyddo addysg.
Mae’r Ffordd Ymlaen 2018–2023 (Aillunio COVID-19) yn nodi themâu strategol
y Brifysgol, sy’n cael eu crynhoi isod.
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Addysg a Myfyrwyr

Ymchwil ac Arloesedd

Mae’r Brifysgol yn cynnig profiad addysgol
rhagorol a phrofiad o safon gyson uchel
i’n myfyrwyr sy’n cael ei ysgogi gan
greadigrwydd a chwilfrydedd. Ein nod yw
gwella dysgu a chefnogi bywyd myfyrwyr.

Mae eleni wedi bod yn eithriadol yn
wyneb y pandemig byd-eang. Bu’r
Brifysgol, trwy ei gwaith ymchwil, yn
gweithredu’n gyflym yn ei hymateb ac
yn cyfrannu’n weithredol at ymdrechion
adfer COVID-19 mewn perthynas â
mynd i’r afael â’r afiechyd a brwydro yn
erbyn yr heriau cymdeithasol ehangach
ar ôl COVID-19. Rydym wedi parhau i
gefnogi ein staff a’n myfyrwyr yn ystod
yr amser anodd hwn, gan sicrhau, lle bo
hynny’n ddiogel ac yn bosibl, fod ymchwil
wedi parhau i ganiatáu i ni gyfrannu
at fynd i’r afael â materion byd-eang
beirniadol sy’n gofyn am gydweithio
ar draws disgyblaethau. Er enghraifft,
mae ein hymchwilwyr yn mynd i’r afael â
heriau mawr sy’n wynebu cymdeithas, yr
economi a’r amgylchedd yng Nghymru,
yn y DU ac yn fyd-eang, gan gyflawni
datblygiadau arloesol mewn meysydd
fel clefyd Alzheimer ac iechyd meddwl,
lled-ddargludyddion cyfansawdd, tonnau
disgyrchiant, newid yn yr hinsawdd a
diwydiannau creadigol.

Yn ystod cyfnod digynsail COVID-19,
darparwyd llawer o agweddau ar ein
darpariaeth mewn amgylchedd ar-lein,
o bell, a chyfunol erbyn hyn, ac mae
myfyrwyr wedi elwa ar gael cymorth ac
addysg ar-lein yn barhaus i’w galluogi
i symud ymlaen, graddio a dod o hyd
i waith neu astudio ymhellach. Ein
blaenoriaethau o hyd yw cynnig profiad o
safon uchel i’n myfyrwyr, cynnal safonau
academaidd ein graddau a sicrhau
diogelwch a lles ein staff a’n myfyrwyr.
Gan adeiladu ar ein hanes cryf o
ehangu cyfranogiad, rydym yn parhau
i flaenoriaethu’r gwaith o sicrhau bod
myfyrwyr o amrywiaeth o gefndiroedd
yn cael mynediad at fanteision addysg
uwch, ac mae hyn hefyd ynghyd â gwaith
ar gadw myfyrwyr a’u llwyddiant. Yn ein
darpariaeth gyfunol, gan gyfuno dulliau
wyneb yn wyneb yn yr ystafell ddosbarth
â gweithgareddau cyfrifiadurol neu
ddarpariaeth ar-lein, mae myfyrwyr yn
elwa ar ddull addysgeg o ansawdd uchel
tuag at ddysgu digidol sy’n caniatáu
iddynt lwyddo, ac i barhau ar eu taith
addysg ysbrydoledig.

Mae’r Brifysgol hefyd wedi sefydlu ei hun
fel Cartref Arloesedd drwy weithredu
strategaeth arloesedd newydd gan
sicrhau bod effeithiau ei hymchwil yn
gwneud gwahaniaeth, gan weithio’n
aml mewn partneriaeth â busnesau, y
cyhoedd a sefydliadau yn y trydydd sector.
Rydym yn buddsoddi mewn cyfleusterau
pwrpasol ar gyfer cydweithio arloesol â
diwydiant, llywodraeth a chymdeithas
ehangach, a gwella cefnogaeth i
fyfyrwyr gymryd rhan mewn arloesedd a
hyfforddiant entrepreneuraidd. Mae hyn
yn sicrhau y gall pob aelod o Brifysgol
Caerdydd gyfrannu at dwf yr economi
wybodaeth. Yn unol â’n gweithgareddau
Cenhadaeth Ddinesig, mae ein
hymchwilwyr hefyd yn gweithio gyda
chymunedau lleol, gan gefnogi mathau
newydd o addysg a newid economaiddgymdeithasol yn ein rhanbarth.

Rhyngwladol

Cenhadaeth Ddinesig

Mae’r Brifysgol yn sefydliad byd-eang
a chanddi dros 9,500 (mwy na 25% o
gyfanswm corff y myfyrwyr) o fyfyrwyr
rhyngwladol (gan gynnwys y rhai o’r UE)
o dros 130 o wledydd a chysylltiadau
ffurfiol â thros 300 o sefydliadau ledled
y byd. Mae’n cydweithio â phartneriaid
busnes ac addysg ledled y byd, gan
gynnwys partneriaethau strategol ffurfiol
â Phrifysgol Xiamen a Phrifysgol Normal
Beijing yn Tsieina, Prifysgol Campinas ym
Mrasil, Prifysgol Bremen yn yr Almaen a
Phrifysgol Waikato yn Seland Newydd.

Mewn ymateb i’r argyfwng cymdeithasol
ac iechyd a achoswyd gan COVID-19,
mae’r Brifysgol wedi ail-lunio ei
chenhadaeth ddinesig. Mae wedi
ymrwymo i ddefnyddio ei chryfderau
ymchwil, ei harbenigedd a’i gwybodaeth
i helpu’r llywodraeth, gwasanaethau
iechyd a’r gymdeithas ehangach i adfywio
ac adnewyddu tirwedd economaidd,
cymdeithasol a diwylliannol Cymru mewn
ymateb i’r pandemig. Bydd cryfderau
ymchwil y Brifysgol yn cael eu defnyddio i
wella cyfraniadau’r genhadaeth ddinesig
at heriau cymdeithasol newydd y mae
Cymru’n eu hwynebu, ochr yn ochr ag
adfywiad ac adnewyddiad llwyddiannus.
Mae cefnogi’r gwaith o greu swyddi
newydd yn hollbwysig o ystyried effaith
economaidd y feirws.

Mae cysylltiadau cryf y Brifysgol gyda
sefydliadau ledled y byd yn golygu
bod llawer o’i myfyrwyr yn cael y cyfle
i astudio, gweithio neu wirfoddoli
dramor. Mae’n denu academyddion ac
ymchwilwyr o’r safon uchaf o bob cwr
o’r byd. Mae staff rhyngwladol yn ffurfio
mwy na 30% o’r corff academaidd, gan
wella’r profiad dysgu i fyfyrwyr a dod â
phersbectif byd-eang i’w ymchwil. Mae ei
hymchwilwyr yn cydweithio â phartneriaid
ledled y byd i fynd i’r afael â materion bydeang fel addasu i newid yn yr hinsawdd er
mwyn cael gwell diogelwch o ran bwyd a
dŵr, lliniaru allyriadau CO2 drwy eu storio
mewn dyddodion glo, a phensaernïaeth
enetig anhwylderau meddyliol.

Bydd y Brifysgol, nawr yn fwy nag erioed,
yn parhau i gyfrannu at ddatblygiadau
newydd ym maes addysg gydag ysgolion
cynradd ac uwchradd a cholegau
addysg bellach. Mae ei phartneriaeth
â’r GIG yn llawer mwy arwyddocaol. Mae
gan y Brifysgol ymdeimlad cryf o le yn
rhanbarth Caerdydd a De Cymru a bydd
yn parhau i wella a dathlu diwylliant
Cymraeg ei champws yn unol â’i
Strategaeth Gymraeg.

Dros y 18 mis diwethaf, maen nhw
hefyd wedi troi eu harbenigedd at
gefnogi’r ymateb ledled y byd i bandemig
COVID-19. Drwy ei phartneriaeth
hirsefydlog â Phrifysgol Namibia, mae’r
Brifysgol wedi gallu lleddfu’r ymchwydd
mewn achosion COVID-19 yn Namibia.
Mae hyn wedi cynnwys prosiect brechu
ar gyfer rhai o bobl fwyaf difreintiedig
Namibia a threfnu rhodd o werth dros
£7m o offer clinigol a chyfarpar diogelu
personol.
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Datganiad Llywodraethu Corfforaethol
Mae statws cyfreithiol y Brifysgol yn
deillio o Siarter Frenhinol a ddyfarnwyd
yn y lle cyntaf gan y Frenhines Victoria
ym 1884 i sefydlu Coleg Prifysgol De
Cymru a Sir Fynwy. Cymeradwywyd y
siarter bresennol (a elwir yn Siarter
Atodol) yn 2004, ac mae’n nodi diben a
phwerau’r Brifysgol. Mae egwyddorion
sylfaenol wedi’u hymgorffori ynddo,
megis pŵer y Brifysgol i addysgu, arholi,
cynnal ymchwil a dyfarnu graddau Nodir
ei hamcanion, ei phwerau a’i fframwaith
llywodraethu yn ei Siarter a’i Statudau
ategol, y cymeradwyodd y Cyfrin Gyngor y
diwygiadau diweddaraf iddynt yn 2021.
Cofrestrodd y Brifysgol fel elusen yn 2010
(1136855).
Mae’r Siarter a’r Statudau yn mynnu bod
gan y Brifysgol dri chorff ar wahân. Mae
gan bob un o’r rhain swyddogaethau
a chyfrifoldebau sydd wedi’u diffinio’n
glir er mwyn goruchwylio a rheoli ei
gweithgareddau:

Y Cyngor
Y Cyngor yw’r corff llywodraethol, ac
yn rhinwedd hynny’n brif awdurdod y
Brifysgol, sy’n golygu mai’r Cyngor, yn
y pen draw, sy’n atebol am ymddygiad
a gweithgaredd y Brifysgol a’i
chynrychiolwyr. Mae’r Cyngor yn gyfrifol
am weinyddu a rheoli materion y Brifysgol
ac am gytuno ar gyfeiriad strategol
cyffredinol y sefydliad.
Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gynnal ei
fusnes yn unol â’r egwyddorion Nolan
a nodwyd gan y Pwyllgor ar Safonau
mewn Bywyd Cyhoeddus (anhunanoldeb,
unplygrwydd, gwrthrychedd,
atebolrwydd, didwylledd, gonestrwydd ac
arweinyddiaeth) ac yn cydredeg â Chod
Llywodraethu Addysg Uwch y Pwyllgor
Cadeiryddion Prifysgolion a gyhoeddwyd
ym mis Medi 2020 a Chod Ymarfer
Pwyllgorau Archwilio’r Pwyllgor hwnnw
(Mai 2020).
Wrth lunio’r datganiad hwn, mae Cyngor
y Brifysgol wedi rhoi sylw i’r canllaw a
gyhoeddwyd gan y Comisiwn Elusennau:
(i) bod ymarfer y Brifysgol yn gyson â
phob elfen o God Llywodraethu AU y
Pwyllgor Cadeiryddion Prifysgolion; a
(ii) bod polisïau ac arferion codi arian
y Brifysgol yn cyd-fynd yn llwyr â
gofynion y Rheoleiddiwr Codi Arian a
nodir yng Nghod Ymarfer Codi Arian y
Brifysgol. Ni chafwyd unrhyw gwynion
am godi arian yn ystod y cyfnod
adrodd.
Mae ymrwymiad y Brifysgol i holl gyllidwyr
y Brifysgol, ac ymrwymiadau ychwanegol
i roddwyr dyngarol i’r Brifysgol, ar gael ar
wefan y Brifysgol:
https://www.cardiff.ac.uk/donate/
other-ways-to-give/funders-rights
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Mae’r Brifysgol yn cynnal adolygiadau
effeithiolrwydd rheolaidd y Cyngor a
bu’n destun Adolygiad Effeithiolrwydd
Llywodraethu eleni, a gynhaliwyd gan
Dr Jonathan Nicholls, ymgynghorydd
allanol. Canolbwyntiodd yr Adolygiad
ar ddiwylliant y Cyngor a’i berthynas
â Bwrdd Gweithredol y Brifysgol a’r
Senedd, ac effeithiolrwydd y strwythurau
llywodraethu ategol. Daeth yr Adroddiad i’r
casgliad bod effeithiolrwydd llywodraethu
cyffredinol y Brifysgol yn foddhaol, heb
unrhyw wendidau perthnasol. Roedd yr
adolygiad yn cynnig nifer o argymhellion
ar gyfer gwella, ym meysydd diwylliant,
ymgysylltu a chyfathrebu, a symleiddio
busnes pwyllgorau a ffocws y Cyngor
ar faterion strategol. Roedd llawer o’r
mentrau eisoes wedi’u cynllunio neu ar
y gweill, ond mae angen ar eraill waith
a/neu drafodaeth sylweddol gyda’r
Senedd cyn eu gweithredu. Datblygwyd
cynllun gweithredu i gefnogi gweithredu’r
argymhellion a gymeradwywyd gan y
Cyngor ym mis Gorffennaf 2021.
Yn 2021, adolygodd y Pwyllgor
Llywodraethu gynnydd yn erbyn nifer
o argymhellion a oedd yn weddill o
adolygiadau cynharach o lywodraethu,
gan gynnwys Adolygiad Powell, Trefniadau
Llywodraethu archwiliadau mewnol
a Siarter Llywodraethu Cymru a’r
Ymrwymiad i Weithredu. Mae’r Pwyllgor
Llywodraethu yn cael adroddiadau
cynnydd rheolaidd yn erbyn y camau hyn
a gwnaed cynnydd sylweddol yn erbyn yr
argymhellion hyn yn ystod 2020/21, lle
nad yw’r Brifysgol eisoes wedi’i halinio.
Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i’r safonau
uchaf o ddidwylledd, cywirdeb ac
atebolrwydd ac mae’n ceisio gwneud ei
gwaith mewn modd cyfrifol. Mae ganddi
Bolisi Chwythu’r Chwiban (Datgan Budd y
Cyhoedd) ar waith er mwyn galluogi staff,
myfyrwyr ac aelodau eraill y Brifysgol i
godi pryderon sy’n berthnasol i’r cyhoedd.

Dros y flwyddyn, rydym wedi defnyddio
manteision cadarnhaol gweithio o bell
i gyfathrebu â rhanddeiliaid allweddol
ar amrywiaeth o weithgareddau.
Mae sesiynau Datblygu’r Cyngor
wedi cynnwys Undeb y Myfyrwyr,
aelodau Gweithrediaeth y Brifysgol,
Cyfarwyddwyr Gwasanaethau
Proffesiynol a chynrychiolwyr o’r
Ganolfan Cymorth Addysg ac Arloesedd,
i drafod datblygiadau megis darpariaeth
academaidd a’r trawsnewid digidol. Mae
cynrychiolwyr o Advance HE, CCAUC a
gweithwyr cyfreithiol proffesiynol hefyd
wedi bod yn rhan o’n rhaglen ddatblygu.
Ymgynghorwyd â’r corff llywodraethu
ynghylch eu dewisiadau ar gyfer
ymgysylltu â rhanddeiliaid yn y dyfodol.
Mae gan y Cyngor fwyafrif o aelodau o’r tu
allan i’r Brifysgol (a ddisgrifir fel aelodau
lleyg). Mae aelodau’r Cyngor yn cynnwys
staff a myfyrwyr hefyd. Caiff aelodau lleyg
y Cyngor eu recriwtio mewn modd agored,
teg a thryloyw, a rhoddir sylw dyledus i
gydraddoldeb ac amrywiaeth, yr angen
i gydbwyso sgiliau ac arbenigedd, yn
ogystal â lleoliad daearyddol.
O ran amrywiaeth mewn ystafelloedd
bwrdd, rydym yn parhau i adeiladu
ar gamau gweithredu ein Cynllun
Cydraddoldeb Strategol i hyrwyddo
a datblygu diwylliant a llywodraethu
cynhwysol (mewnol) drwy fynd i’r afael
ag amrywiaeth pwyllgorau gwneud
penderfyniadau. Rydym wedi gwella
ein dulliau cipio data, a chanllawiau
ar gynwysoldeb ar gyfer cyfarfodydd
pwyllgor, ac yn defnyddio hyn i lywio
prosesau recriwtio a chynefino aelodau
lleyg. Cafodd aelodau’r Cyngor hefyd
sesiwn ar hil i drafod y materion hyn a
myfyrio yn eu cylch. Yn 2021 daethom yn
bartner lansio gyda Chynllun Prentisiaeth
Llywodraethwyr Perrett Laver, gan
benodi ein prentis llywodraethwr cyntaf i
ddechrau yn 2021-22. Mae’r cynllun yn
cefnogi amrywiaeth mewn ystafelloedd
bwrdd drwy alluogi cronfa amrywiol a
thalentog o ymgeiswyr sydd fel arall heb
brofiad mewn ystafelloedd bwrdd, i gael y
profiad hwnnw.

Mae’r Is-bwyllgor Enwebiadau (un o isbwyllgorau’r Pwyllgor Llywodraethu) yn
gyfrifol am oruchwylio’r broses recriwtio
ac argymell aelodau lleyg newydd i’r
Cyngor i’w cymeradwyo. Bob blwyddyn
mae’r Pwyllgor yn adolygu rhestr o
aelodau lleyg i adolygu dyddiadau diwedd
tymor i ystyried cynllunio olyniaeth. Caiff
yr holl swyddi gwag ar gyfer Aelodau
Lleyg Annibynnol y Cyngor eu cyfleu i
staff, myfyrwyr ac aelodau presennol y
Cyngor, gyda datganiadau o ddiddordeb
i’w croesawu yn arbennig gan grwpiau
heb gynrychiolaeth ddigonol. Yn
2020-21 cytunwyd ar y broses ar gyfer
recriwtio Cadeirydd ac Is-gadeirydd y
Cyngor. Mae cymeradwyaeth gan y Cyfrin
Gyngor i alluogi recriwtio Cadeirydd y
Cyngor yn allanol wedi arwain at fwy o
gyfleoedd i gynyddu amrywiaeth ymhlith
ein haelodau. Mae’r trefniadau ar
gyfer cynllunio olyniaeth rolau UwchSwyddogion Gweithredol allweddol yn
cael eu hadolygu ar hyn o bryd.
Nid yw aelodau lleyg yn cael eu talu
o gwbl, ar wahân i ad-dalu treuliau,
am y gwaith y maent yn ei wneud i’r
Brifysgol. Wrth gael eu penodi i’r Cyngor,
gofynnir i aelodau lenwi ffurflen Cofrestr
Buddiannau. Mae’r Gofrestr Buddiannau
bresennol ar gael yn gyhoeddus ar ein
gwefan:
https://www.cardiff.ac.uk/cy/about/
organisation/governance/council
Drwy gydol blwyddyn academaidd
2020/21, cyfarfu’r Cyngor chwe gwaith
a chymeradwyodd nifer o achosion
busnes, adolygodd gyfeiriad strategol a
gwneud penderfyniadau ar draws nifer
o weithgareddau’r brifysgol i gynnwys
Strategaeth Iaith Gymraeg, y Ganolfan
Bywyd Myfyrwyr a Champws Arloesedd
Caerdydd. Mae’r Cyngor wedi parhau i
oruchwylio ymateb parhaus y Brifysgol i
bandemig COVID-19.

Mae Cadeirydd y Cyngor yn cynnal
gwerthusiad blynyddol gyda holl aelodau’r
Cyngor a defnyddir yr adborth hwn i
lywio a gwella effeithiolrwydd y corff
llywodraethu. Mae’r Pwyllgor Archwilio a
Risg hefyd yn cynnal adolygiad blynyddol
o’u heffeithiolrwydd, a oedd yn 2020/21
drwy arolwg hunanarfarnu. Bwriedir
cynnal yr Adolygiad Effeithiolrwydd
Llywodraethu nesaf ar gyfer 2024.

Swyddog Atebol
Yr Is-Ganghellor yw prif weithredwr a
phrif swyddog academaidd a gweinyddol
y Brifysgol. Mae’n atebol i’r Cyngor am
gynnal a hybu effeithlonrwydd a threfn
dda’r Brifysgol.
O dan delerau’r Memorandwm Sicrwydd
ac Atebolrwydd rhwng y Brifysgol a
Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, yr IsGanghellor yw Swyddog Atebol y Brifysgol
ac, yn rhinwedd honno, gellir galw arno
i ymddangos gerbron Pwyllgor Archwilio
Llywodraeth Cymru.

Rheoli
Ac yntau’n Brif Weithredwr y Brifysgol,
mae gan yr Is-Ganghellor gyfrifoldeb
dros ddatblygu strategaeth sefydliadol,
adnabod a chynllunio datblygiadau
newydd, a llunio ethos sefydliadol.
Mae’r Dirprwy Is-Ganghellor, y Rhag
Is-Gangellorion, Deoniaid y Brifysgol
a’r uwch-swyddogion proffesiynol oll yn
cyfrannu mewn gwahanol ffyrdd at yr
agweddau hyn ar y gwaith, ond y Cyngor
sydd â’r prif awdurdod.

Mae pob aelod newydd o’r Cyngor
yn cael cyfnod cynefino i’r Brifysgol
a’i gyfrifoldebau fel aelod o’r corff
llywodraethu. Mae rhaglen ddatblygu
flynyddol sy’n canolbwyntio ar rannu
gwybodaeth ac mae’n creu cyfleoedd
i drafod i aelodau’r Cyngor a Thîm
Gweithredol y Brifysgol. Cesglir adborth
gan bob aelod o’r Cyngor i lywio amserlen
ddatblygu flynyddol.
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Datganiad o Reolaethau Mewnol
Prif Risg a System Reoli
Fewnol
Y Cyngor sy’n gyfrifol am gynnal system
gadarn o reolaeth fewnol sy’n helpu i
gyflawni polisïau, nodau ac amcanion y
Brifysgol. Ar yr un pryd, mae’n diogelu
arian y cyhoedd yn ogystal â chronfeydd
ac asedau eraill y mae’n gyfrifol
amdanynt.
Mae’r system reoli fewnol wedi’i chreu i
reoli yn hytrach na dileu’r risg o beidio â
chyflawni polisïau, nodau ac amcanion;
felly, dim ond sicrwydd rhesymol y gellir
ei roi yn hytrach na sicrwydd absoliwt o
effeithiolrwydd. Mae’r system reoli fewnol
yn seiliedig ar broses barhaus sydd wedi’i
dylunio i amlygu’r prif risgiau a allai atal
polisïau, nodau ac amcanion y Brifysgol
rhag cael eu cyflawni. Y nod yw gwerthuso
natur a maint y risgiau hyn a’u rheoli yn
effeithiol.
Mae’r Cyngor yn cadarnhau y bu’r broses
hon ar waith ac yn gweithredu’n effeithiol
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar
31 Gorffennaf 2021 a hyd at ddyddiad
cymeradwyo’r datganiadau ariannol, ac
mae’n cyd-fynd â chanllawiau CCAUC.
Fel y corff llywodraethu, y Cyngor sy’n
gyfrifol am adolygu effeithiolrwydd y
system reoli fewnol. Mae’n cwrdd yn
rheolaidd i ystyried cynlluniau a chyfeiriad
strategol y sefydliad ac mae’n cael
adroddiadau sicrwydd gan Gadeirydd
y Pwyllgor Archwilio a Risgiau ynghylch
rheolaeth fewnol.
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Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn
cael adroddiadau rheolaidd gan y
gwasanaeth Archwilio Mewnol. Rhoddir
barn annibynnol ar bob adroddiad
sy’n ymwneud â digonolrwydd ac
effeithiolrwydd system reoli fewnol y
Brifysgol, ynghyd ag argymhellion ar
gyfer gwella. Cyflwynir crynodeb o’r
gwaith a gwblhawyd gan y gwasanaeth
Archwilio Mewnol mewn Adroddiad
Mewnol. Mae’r Pennaeth Archwilio
Mewnol yn ddigamsyniol rydd i weithredu
mewn modd annibynnol wrth fynd ar
drywydd ei busnes proffesiynol ac ni
cheir ei llyffetheirio yn ei chwmpas
na’i hadroddiadau. Mae hyn yn rhoi
barn annibynnol ar ddigonolrwydd ac
effeithiolrwydd trefniadau’r Brifysgol ar
gyfer darpariaeth rheoli risgiau, rheoli
mewnol, llywodraethu a gwerth am arian
ac ansawdd data.
O ystyried cwblhau’r cynllun archwilio
cymeradwy ar gyfer 2020/21 a’r
wybodaeth ategol; mae trefniadau’r
Brifysgol ar gyfer rheoli a llywodraethu
risg, a gwerth am arian ac ansawdd data
yn ddigonol ac yn effeithiol.
Yr Is-Ganghellor yw Swyddog Atebol y
Brifysgol, sy’n gyfrifol am roi sicrwydd clir i
CCAUC fod gan y sefydliad bolisi effeithiol
o reoli risgiau. Ysgrifennydd y Brifysgol
yw’r Prif Swyddog Risg, sy’n gyfrifol am
hyrwyddo dulliau effeithiol o reoli risgiau
ar draws y Brifysgol.
Mae gan Fwrdd Gweithredol y Brifysgol
gyfrifoldeb am reoli risg ar draws y
Brifysgol, cytuno ar barodrwydd y
Brifysgol i gymryd risg, diweddaru cofrestr
risg strategol y Brifysgol ac adrodd am
risg i’r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau, y
Pwyllgor Archwilio a Risg, a’r Cyngor drwy
gydol y flwyddyn.

Mae’r Brifysgol yn gweithredu system
hierarchaidd ar gyfer rheoli risg. Caiff
risgiau o fewn timau a phrosiectau
unigol eu cyflwyno i’r ysgol neu’r adran
berthnasol ar sail chwarterol. Bydd yr
ysgolion a’r adrannau wedyn yn cyfeirio
unrhyw risgiau allweddol at y Colegau a
Bwrdd y Gwasanaethau Proffesiynol i’w
hystyried a’u cynnwys ar eu cofrestr risg.
Byd y Colegau a Bwrdd y Gwasanaethau
Proffesiynol yn mynd ati wedi hynny i roi
gwybod i Fwrdd Gweithredol y Brifysgol
am eu cofrestrau risg ar sail chwarterol.
Mae hynny’n gwneud yn siŵr bod risgiau
llywodraethu, rheolaeth, ansawdd ac
ariannol ar draws y Brifysgol, wedyn, yn
cael eu hystyried ar gyfer eu hymgorffori
ar gofrestr risg strategol y Brifysgol.
Ar gyfer 2020/21, parhaodd y Brifysgol i
gynhyrchu strwythur adrodd risg cyfun a
oedd yn cyfuno addysgu ac asesu, bywyd
myfyrwyr, ymchwil a gweithrediadau
gyda systemau ysgolion/adrannau/
grwpiau gweithredol, a’r adroddiadau
risg yn canolbwyntio ar y cyntaf. Cafodd
risgiau a nodwyd ar y gofrestr strategol
eu rhaeadru i lawr yr hierarchaeth hefyd
er mwyn gwneud yn siŵr bod y camau
lliniaru gofynnol yn cael eu gosod.
Mae gan bob aelod o staff ran i’w
chwarae wrth warchod y Brifysgol rhag
bod yn agored yn ddiangen i risg, boed yn
risg i enw da, risg ariannol, risg cyfreithiol
neu o ran ei gweithgareddau craidd, sef
dysgu ac addysgu, ac fe’i hanogir i fod yn
ymwybodol o oblygiadau a chanlyniadau
posibl eu gweithredoedd ar gyfer y
Brifysgol.

Cyfrifoldebau Cyngor Prifysgol Caerdydd
Yn unol â Siarter y Brifysgol, mae’r Cyngor
yn gyfrifol am weinyddu a rheoli materion
y Brifysgol, gan gynnwys sicrhau system
effeithiol o reolaeth fewnol.
Mae’r Cyngor yn gyfrifol am sicrhau
bod Datganiadau Ariannol y Brifysgol
a’r Grŵp yn cael eu paratoi yn unol ag
Arferion Cyfrifyddu y Deyrnas Unedig
a Dderbynnir yn Gyffredinol (Safonau
Cyfrifyddu’r Deyrnas Unedig, sy’n cynnwys
Safon Adrodd Ariannol 102 “Y Safon
Adrodd Ariannol sy’n berthnasol yn y DU
a Gweriniaeth Iwerddon” ac sy’n gymwys
o dan y gyfraith), Siarter y Brifysgol,
y Cyfarwyddyd Cyfrifon gan CCAUC, y
Datganiad o’r Arferion a Argymhellir:
Cyfrifyddu ar gyfer Sefydliadau Addysg
Bellach ac Addysg Uwch, Deddf
Elusennau 2011 a safonau cyfrifyddu
perthnasol eraill.
O fewn telerau ac amodau’r
Memorandwm Ariannol y cytunwyd arno
rhwng Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
(CCAUC) a Chyngor y Brifysgol, mae’n
ofynnol i’r Cyngor, drwy ei Swyddog
Atebol, lunio Datganiadau Ariannol am
bob blwyddyn ariannol unigol gan roi
darlun cywir a theg o sefyllfa’r Brifysgol
a’i his-gwmnïau ac o’r gwarged neu’r
diffyg, datganiad am symudiadau arian
wrth gefn a’r llifoedd arian am y flwyddyn
honno. Mae’r Cyngor yn gyfrifol hefyd am
gadw cofnodion priodol o’r cyfrifon sy’n
ddigonol i ddangos ac esbonio trafodion
y Brifysgol a’r Grŵp, a datgelu mor fanwl
gywir ag sy’n rhesymol ar unrhyw adeg
beth yw sefyllfa ariannol y Brifysgol a’r
Grŵp, i’w alluogi i wneud yn siŵr bod y
Datganiadau Ariannol yn cydymffurfio â’r
gyfraith a’r rheoliadau perthnasol.

Wrth lunio’r Datganiadau Ariannol,
mae angen i’r Cyngor:
• ddethol polisïau cyfrifyddu addas a’u
defnyddio’n gyson wedi hynny.
• arsylwi ar y dulliau a’r egwyddorion yn
y Datganiad o Arferion a Argymhellir:
Ystyried Addysg Bellach ac Uwch
(rhifyn 2019);
• gwneud dyfarniadau ac amcangyfrifon
sydd yn rhesymol a doeth.
• nodi p’un a yw Safonau Cyfrifyddu
perthnasol y DU, sy’n cynnwys FRS
102, wedi’u dilyn, yn amodol ar unrhyw
wyriadau o bwys a ddatgelir ac a
eglurir yn y datganiadau ariannol;
• paratoi’r datganiadau ariannol ar
sail busnes hyfyw oni bai ei bod yn
amhriodol tybio y bydd y Brifysgol yn
parhau mewn busnes.

Mae’r Cyngor wedi cymryd camau
rhesymol i wneud hyn:
• sicrhau bod arian gan CCAUC,
Llywodraeth Cymru a Chyrff Cyllido
eraill yn cael ei ddefnyddio dim
ond at ddibenion ei ddarparu ac yn
unol â Memorandwm Sicrwydd ac
Atebolrwydd CCAUC a’i God Rheoli
Ariannol; ac unrhyw amodau eraill y
gall CCAUC neu unrhyw Gorff Cyllido
arall eu pennu o bryd i’w gilydd.
• sicrhau bod rheolaethol ariannol
a rheoli priodol ar waith i ddiogelu
cronfeydd cyhoeddus a chronfeydd o
ffynonellau eraill;
• diogelu asedau’r Brifysgol a’i hisgwmnïau a rhwystro a chanfod twyll; a
• gwneud yn siŵr bod adnoddau a
gwariant y Brifysgol a’i his-gwmnïau
yn cael eu rheoli’n ddarbodus, yn
effeithlon ac yn effeithiol.
Er hynny, y cyfan y gall unrhyw system
reoli ariannol fewnol ei wneud yw darparu
sicrwydd rhesymol, ond nid sicrwydd
llwyr, yn erbyn camddatganiad neu golled
o bwys.
Ar ran y Cyngor
Yr Athro Colin Riordan
Swyddog Atebol
24 Tachwedd 2021

Y Cyngor sy’n gyfrifol hefyd am warchod
asedau’r Brifysgol a’r Grŵp ac am gymryd
camau rhesymol er mwyn atal a chanfod
twyll ac anghysondebau eraill.
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Adroddiad yr Archwilwyr Annibynnol i
Gyngor Prifysgol Caerdydd
Adroddiad am archwilio’r
datganiadau ariannol
Barn
Yn ein barn ni, mae datganiadau ariannol
grŵp Prifysgol Caerdydd a datganiadau
ariannol y sefydliad (y “datganiadau
ariannol”):
• yn rhoi darlun cywir a theg o sefyllfa
materion y Grŵp a’r sefydliad ar 31
Gorffennaf 2021, yn ogystal ag incwm
a gwariant y grŵp a’r sefydliad, eu
henillion a’u colledion, a newidiadau
i’w cronfeydd arian a’u llifoedd arian
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben bryd
hynny;
• wedi’u paratoi’n briodol yn unol ag
Arferion Cyfrifyddu a Dderbynnir
yn Gyffredinol yn y Deyrnas Unedig
(Safonau Cyfrifyddu’r Deyrnas Unedig,
sy’n cynnwys FRS 102 “Y Safon
Adrodd Ariannol sy’n gymwys yn y DU
a Gweriniaeth Iwerddon”, a’r gyfraith
berthnasol);
• wedi’u paratoi’n briodol yn unol â
gofynion y Datganiad o Arferion a
Argymhellir – Cyfrifyddu ar gyfer Addysg
Bellach ac Uwch; ac
• wedi’u paratoi yn unol â gofynion Deddf
Elusennau 2011.
Rydym wedi archwilio’r datganiadau
ariannol, sydd wedi’u cynnwys yn yr
Adroddiad Blynyddol a’r Datganiadau
Ariannol, sy’n cynnwys: Datganiadau
Cyfunol a’r Sefydliad o’r Sefyllfa Ariannol
ar 31 Gorffennaf 2021; y Datganiadau
Cyfunol a’r Sefydliad o Incwm
Cynhwysfawr, y Datganiadau Cyfunol a’r
Sefydliad o Lif Arian, a Datganiadau o
Newidiadau i’r Cronfeydd Wrth Gefn ar
gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny;
yn ogystal â nodiadau gyda’r datganiadau
ariannol, sy’n cynnwys disgrifiad o’r
polisïau cyfrifyddu pwysig.
Mae ein barn yn cyd-fynd â’n
hadroddiadau ar gyfer y Pwyllgor Archwilio
a Risg.
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Sail ein barn
Rydym yn parhau i fod yn annibynnol ar
y grŵp yn unol â gofynion moesegol sy’n
berthnasol i’n harchwiliad o’r datganiadau
ariannol yn y DU. Mae’r rhain yn cynnwys
Safon Foesegol y Cyngor Adrodd Ariannol
(FRC) ar gyfer endidau rhestredig o
ddiddordeb cyhoeddus, ac rydym wedi
cyflawni ein cyfrifoldebau moesegol eraill
yn unol â’r gofynion hyn.

Annibyniaeth
Rydym yn parhau i fod yn annibynnol ar
y grŵp yn unol â gofynion moesegol sy’n
berthnasol i’n harchwiliad o’r datganiadau
ariannol yn y DU. Mae’r rhain yn cynnwys
Safon Foesegol y Cyngor Adrodd Ariannol
(FRC) ar gyfer endidau rhestredig o
ddiddordeb cyhoeddus, ac rydym wedi
cyflawni ein cyfrifoldebau moesegol eraill
yn unol â’r gofynion hyn.
Hyd y gwyddom ac y credwn, rydym yn
datgan na chafodd gwasanaethau nad
ydynt yn cael eu harchwilio, sydd wedi’u
gwahardd gan Safon Foesegol y Cyngor
Adrodd Ariannol (FRC), eu darparu.
Ac eithrio’r rhai a ddatgelwyd yn nodyn 10
o’r datganiadau ariannol, nid ydym wedi
darparu unrhyw wasanaethau nad ydynt
yn cael eu harchwilio i’r sefydliad na’i
ymgymeriadau rheoledig yn y cyfnod dan
sylw.

Ein dull archwilio
Trosolwg

Cwmpas yr archwiliad
• Mae’r grŵp yn cynnwys y sefydliad ac
un is-gwmni
• Roedd yr endidau a archwiliwyd
gennym yn cyfrif am 100% o’r incwm a’r
gwariant cyfunol a’r asedau net
Materion archwilio allweddol
• Risg o dwyll mewn cydnabod refeniw
(grŵp a sefydliad)
• Cynlluniau pensiwn (grŵp a sefydliad)
• Effaith COVID-19 (grŵp a sefydliad)
Effaith
• Perthnasedd cyffredinol y grŵp: £6.0m
(2020: £5.7m), yn seiliedig ar 1% o’r
incwm.
• Perthnasedd cyffredinol y sefydliad:
£6.0m (2020: £5.7m), yn seiliedig ar
1% o’r incwm.
• Perthnasedd perfformiad: £4.5m
(grŵp) a £4.5m (sefydliad).

Cwmpas ein harchwiliad
Wrth ddylunio ein harchwiliad, fe
wnaethom bennu’r effaith ac asesu’r
risgiau o gamddatganiadau gwirioneddol
yn y datganiadau ariannol.

Materion archwilio allweddol
Y materion archwilio allweddol yw’r
materion hynny sydd, ym marn
broffesiynol yr archwilwyr, y rhai pwysicaf
wrth archwilio’r datganiadau ariannol
yn y cyfnod presennol. Mae’r rhain yn
cynnwys y risgiau pwysicaf aseswyd o
gamddatganiad gwirioneddol (boed hynny
o ganlyniad i dwyll neu beidio) a nodwyd
gan yr archwilwyr, gan gynnwys y rhai a
gafodd yr effaith fwyaf ar y strategaeth

archwilio gyffredinol; sut cafodd adnoddau
eu dyrannu yn yr archwiliad; a chyfarwyddo
ymdrechion y tîm ymgysylltu.
Cafodd y materion hyn, ac unrhyw
sylwadau gennym am ganlyniadau ein
gweithdrefnau, eu hystyried yng nghyddestun ein harchwiliad o’r datganiadau
ariannol yn gyffredinol, ac wrth ffurfio barn
arnynt, ac nid ydym yn cynnig barn ar y
materion hyn ar wahân.

Mater archwilio allweddol
Risg o dwyll mewn cydnabod refeniw (grŵp a sefydliad)
O dan ISA (DU) 240 mae rhagdybiaeth (gwrthbrofi) fod risgiau
twyll mewn cydnabod refeniw. Mae perygl y gallai’r Brifysgol
fabwysiadu polisïau cyfrifyddu neu drin trafodion incwm mewn
modd sy’n arwain at gamddatganiad perthnasol yn y sefyllfa
refeniw a gofnodwyd. Mae cydnabod refeniw yn risg benodol
oherwydd newid trefniadau contractio.
Nodwyd bod risg twyll mewn perthynas â refeniw yn risg archwilio
sylweddol, yn enwedig a oedd gan y Brifysgol a’r Grŵp hawl i
gydnabod refeniw.
Nid yw’r rhan fwyaf o’r incwm a gafodd ei gydnabod yn y Grŵp a’r
Brifysgol yn gymhleth, a cheir cydnabyddiaeth glir ar ei gyfer. Mae
£112.6m o incwm grantiau a chontractau ymchwil (nodyn 4)
(2020: £112.8m) wedi’i gynnwys yn y datganiadau ariannol, ac
ystyriwyd bod mwy o risg i hwn gael ei addasu gan fod amodau
cydnabod sy’n ymwneud â pherfformiad yn ymwneud yn benodol
â grantiau unigol. Felly, mae perygl y gallai rheolwyr addasu
incwm drwy roi ffigwr rhy uchel ar gyfer croniadau neu beidio â
datgan gohiriadau incwm yn llawn.

Nid yw hon yn rhestr gyflawn o’r holl risgiau
a nodwyd gan ein harchwiliad. Mae’r
materion archwilio allweddol isod yn gyson
â’r llynedd.

Sut aeth ein harchwiliad i’r afael â’r mater
archwilio allweddol
Er mwyn gwneud yn siŵr bod incwm yn cael ei gydnabod yn unol
ag amodau sy’n gysylltiedig â pherfformiad, cawsom afael ar y
cytundebau ariannu ar gyfer sampl o brosiectau er mwyn pennu
o dan ba amodau y gellir nodi refeniw. Drwy gyfeirio at yr amodau
perfformiad a nodwyd, penderfynwyd a oedd yr incwm wedi’i
gydnabod yn unol â’r amodau hyn. Yn ogystal, gwnaethom gynnal
profion sampl i wirio a oedd gwariant sylfaenol wedi’i godio’n
briodol i’r grantiau a samplwyd i lefel uchel o sicrwydd.
Ar gyfer ffrydiau incwm eraill, profwyd priodoldeb cofnodion
cyfnodolion gan ddefnyddio Technegau Archwilio a Gynorthwyir
gan Gyfrifiadur. Canolbwyntiwyd ar gofnodion cyfnodolion
anarferol a oedd yn credydu refeniw.
Ni wnaeth ein gwaith nodi unrhyw achosion lle na chyflawnwyd y
meini prawf perfformiad.
Ar sail y gweithdrefnau a roddwyd a’r waith, roeddem o’r farn bod
y symiau a recordiwyd a’r datgeliadau yn yr Adroddiad Blynyddol
yn briodol.

Roedd y risg yn berthnasol i’r grŵp a’r sefydliad.
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Mater archwilio allweddol

Sut aeth ein harchwiliad i’r afael â’r mater
archwilio allweddol

Cynlluniau pensiwn (grŵp a sefydliad)

Cynllun buddiannau diffiniedig

Mae’r grŵp a’r sefydliad yn cymryd rhan mewn dau gynllun
pensiwn â buddion wedi’u diffinio gyda rhwymedigaethau net
cyfunol o £104.8m (2020: £102.5m) (nodiadau 21 a 25).
Ceir darpariaeth bellach o £84.1m (2020: £84.8m) (nodyn
21) ar gyfer ad-dalu diffyg yn y dyfodol mewn perthynas â
chynllun buddion wedi’u diffinio aml-gyflogwr, Cynllun Pensiwn
y Prifysgolion (USS). Caiff y cynllun hwn ei drin fel cynllun
cyfraniadau diffiniedig gan nad oes modd amlygu asedau a
rhwymedigaethau pob sefydliad sy’n aelod o’r cynllun ar wahân.

Cawsom afael ar yr adroddiadau prisio pensiynau ar gyfer y
ddau gynllun buddion diffiniedig gan yr actiwari allanol. Gyda
chymorth ein harbenigwyr actiwarïaidd mewnol, cymharwyd y prif
dybiaethau a ddefnyddiwyd wrth brisio’r rhwymedigaeth pensiwn
gan yr actiwari allanol â’n meincnodau a ddatblygwyd yn fewnol.
Roedd y tybiaethau a ddefnyddiwyd yn cyd-fynd â’n meincnodau.

Fodd bynnag mae atebolrwydd yn ofynnol o ran cydnabod yr addaliadau y mae’r grŵp a’r sefydliad wedi cytuno i’w gwneud i dalu
diffygion yn y dyfodol. Pennir yr atebolrwydd drwy anwybyddu’r
llifau arian parod yn y dyfodol o dan y cynllun ad-dalu’r diffyg ar
gyfradd ostyngol briodol.
Mae pob un o’r rhwymedigaethau hyn yn arwyddocaol yng nghyddestun datganiadau’r grŵp a datganiadau’r sefydliad o sefyllfa
ariannol. I allu prisio rhwymedigaeth y pensiynau, mae angen
lefelau sylweddol o ddealltwriaeth ac arbenigedd technegol
wrth ddewis tybiaethau priodol. Gall newidiadau mewn nifer
o’r rhagdybiaethau allweddol (gan gynnwys codiadau cyflog,
chwyddiant, cyfraddau disgownt a chyfraddau marwolaeth) gael
effaith wirioneddol wrth gyfrifo atebolrwydd.

Ar gyfer Cynllun Pensiwn Prifysgol Caerdydd, fe wnaethom
brofi bodolaeth yr holl asedau pensiwn a’r prisiad ohonynt.
Ar gyfer Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol Caerdydd a’r Fro,
fe wnaethom brofi cyfrifiad actiwari blaen y cynllun o gyfran
asedau’r cynllun sydd i’w phriodoli i’r sefydliad. Ar gyfer y ddau
gynllun, fe wnaethom brofi’r data sylfaenol a ddefnyddir i gyfrifo’r
atebolrwydd pensiwn diffiniedig.

Atebolrwydd USS
Cawsom afael ar y modelau a ddefnyddiwyd gan y grŵp a’r
sefydliad i bennu’r atebolrwydd USS sydd wedi’i gynnwys yn
y cyfrifon. Rydym yn defnyddio ein harbenigwyr actiwarïaidd
mewnol i wneud yn siŵr bod y gyfradd ostyngol a ddefnyddiwyd
i fesur y rhwymedigaeth o fewn ystod dderbyniol. Roeddem yn
cytuno bod y prif dybiaethau eraill a ddefnyddiwyd yn y model yn
cyd-fynd â dulliau cynllunio a darogan y grŵp a’r sefydliad.

Roedd y risg yn berthnasol i’r grŵp a’r sefydliad.

Ar sail y gweithdrefnau a roddwyd a’r waith, roeddem o’r farn bod
y symiau a recordiwyd a’r datgeliadau yn yr Adroddiad Blynyddol
yn briodol.

Effaith COVID-19

Rydym wedi rhoi’r gweithdrefnau archwilio canlynol ar waith:

Datganwyd Covid-19 yn bandemig byd-eang gan Sefydliad Iechyd
y Byd (WHO) ar 11 Mawrth 2020 ac mae’r pandemig yn parhau
i gael effaith ar yr economi. Ystyriwyd hyn yn rhan o’r archwiliad.
Mae’r Cyngor wedi ystyried y risgiau a gyflwynir gan COVID-19,
fel y nodwyd yng Nghynllun Strategol y Brifysgol, Adolygiad yr
Is-Ganghellor, yr Adolygiad Ariannol a nodyn 1 y datganiadau
ariannol. Er bod y pandemig wedi amharu ar ganlyniadau’r
sefydliad a’r grŵp yn sgil yr holl darfu a’r effaith economaidd, a
bydd yn parhau felly, daethpwyd i’r casgliad mai prin fu’r effaith
ar feysydd fel asesu busnes hyfyw, sy’n debygol o effeithio ar
nifer o sefydliadau eraill ym maes addysg uwch.
Roedd y risg yn berthnasol i’r grŵp a’r sefydliad.

• Cynnal asesiad risg.
• Cynnal trafodaethau gyda rheolwyr er mwyn deall,
mewn termau ansoddol a meintiol, effaith COVID-19 ar
weithrediadau’r sefydliad a’r grŵp;
• Ystyried yr effaith y mae COVID-19 wedi’i chael ar feysydd fel
y gallu i adennill dyledion a busnes hyfyw. Ym mhob achos,
gwnaethom gyflawni rhai gweithdrefnau ychwanegol i ddilysu
esboniadau a roddwyd ac archwilio ansicrwydd amcangyfrif
posibl lle bu hynny’n berthnasol ac archwilio unrhyw
ddangosyddion risg ychwanegol dros y gallu i adennill. Mae
gwybodaeth bellach am ein gwaith o ran fusnes gweithredol
wedi’i nodi isod yn yr adran ‘Casgliad sy’n ymwneud â busnes
hyfyw’;
• Darllen datgeliadau’r rheolwyr yn yr Adroddiad Blynyddol a’r
Datganiadau Ariannol.
Ar sail y gweithdrefnau a roddwyd a’r waith, roeddem o’r farn bod
y symiau a recordiwyd a’r datgeliadau yn yr Adroddiad Blynyddol
yn briodol.
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Sut aethom ati i addasu cwmpas yr
archwiliad
Fe wnaethom addasu cwmpas yr
archwiliad i wneud yn siŵr ein bod yn
cyflawni digon o waith i allu rhoi barn ar y
datganiadau ariannol yn eu cyfanrwydd.
Roedd hyn yn cynnwys ystyried strwythur
y grŵp a’r sefydliad, y prosesau cyfrifyddu
a rheoli, a’r sector y maent yn gweithredu
ynddo.
Wrth ddylunio ein harchwiliad, fe
wnaethom bennu’r effaith ac asesu’r
risgiau o gamddatganiadau gwirioneddol
yn y datganiadau ariannol. Yn benodol,
fe wnaethom ystyried penderfyniadau
goddrychol gan y Cyngor e.e. mewn
perthynas ag amcangyfrifon cyfrifyddu
sylweddol oedd yn cynnwys gwneud
rhagdybiaethau ac ystyried digwyddiadau
yn y dyfodol sydd, ynddo’i hun, yn broses
ansicr.
Mae’r grŵp yn cynnwys y sefydliad
ac un is-gwmni. Fe wnaethom gynnal
archwiliadau cwmpas llawn o bob endid
oherwydd bod angen archwiliad statudol
unigol ar gyfer pob un ohonynt.
Fe wnaeth yr archwiliadau cwmpas llawn
a gynhaliwyd gan dîm y grŵp ystyried
100% o drosiant y grŵp a 100% o
gyfanswm asedau’r grŵp.

Effaith
Fe ddylanwadodd ein defnydd o effaith ar
gwmpas ein hymchwiliad. Fe wnaethom
osod rhai trothwyon ansoddol o ran
effaith. Fe wnaeth y rhain, ynghyd ag
ystyriaethau ansoddol, ein helpu i
bennu cwmpas ein harchwiliad yn
ogystal â natur, amseriad ac ehangder
ein gweithdrefnau archwilio ynghylch
yr eitemau unigol a’r datgeliadau yn
y datganiadau ariannol. Roeddent
hefyd o gymorth wrth werthuso effaith
camddatganiadau, yn unigol ac ar y
cyd, ar y datganiadau ariannol yn eu
cyfanrwydd.
Ar sail ein barn broffesiynol, dyma sut y
gwnaethom bennu’r perthnasedd ar gyfer
ein datganiadau ariannol yn gyffredinol,
ar gyfer y Grŵp a’r Sefydliad:
Effaith gyffredinol
FDatganiadau Ariannol:
£6.0m (2020: £5.7m) .
Sut y gwnaethom ei phennu
1% o’r incwm.
Rhesymeg ar gyfer y meincnod
Rydym o’r farn bod incwm yn feincnod
priodol, gan gydnabod bod y sefydliad
yn sefydliad nid-er-elw, ac am fod incwm
yn sbardun pwysig er mwyn ariannu
gwariant perthnasol.

Ar gyfer yr elfen yng nghwmpas
ein harchwiliad grŵp, dyrannwyd
perthnasedd sy’n llai na’n perthnasedd
grŵp cyffredinol. £65,000 oedd y
perthnasedd a ddyrannwyd i’r gydran.
Archwiliwyd y gydran i berthnasedd
archwilio statudol lleol a oedd hefyd
yn llai na pherthnasedd ein grŵp yn
gyffredinol.
Rydym yn defnyddio perthnasedd
perfformiad i leihau i lefel briodol
isel y tebygolrwydd bod cyfanswm y
camddatganiadau heb eu cywiro a heb
eu canfod yn fwy na’r perthnasedd
cyffredinol. Yn benodol, rydym yn
defnyddio perthnasedd perfformiad wrth
bennu cwmpas ein harchwiliad a natur a
graddau ein profion ar falansau cyfrifon,
dosbarthiadau o drafodion a datgeliadau,
er enghraifft wrth bennu meintiau sampl.
Ein perthnasedd perfformiad oedd 75%
o’r perthnasedd cyffredinol, sef £4.5m
ar gyfer datganiadau ariannol y grŵp a
£4.5m ar gyfer datganiadau ariannol y
sefydliad.
Wrth bennu’r perthnasedd perfformiad,
ystyriwyd nifer o ffactorau - hanes
camddatganiadau, asesu risg a risg
agregu ac effeithiolrwydd rheolaethau - a
daethpwyd i’r casgliad bod swm ym mhen
uchaf ein hystod arferol yn briodol.
Roeddem yn cytuno â’r Pwyllgor Archwilio
a Risg y byddem yn eu hysbysu am
unrhyw gamddatganiadau gwerth
dros £0.30m (archwiliad grŵp) (2020:
£0.28m) a £0.30m (archwiliad sefydliad)
(2020: £0.28m) a nodwyd yn ystod ein
harchwiliad. Byddem hefyd yn eu hysbysu
am gamddatganiadau o dan y symiau
hynny y dylid, yn ein barn ni, eu hamlygu
am resymau ansoddol.

Casgliadau sy’n ymwneud â
busnes hyfyw
Roedd ein gwerthusiad o asesiad y
Cyngor o allu’r grŵp a’r sefydliad i barhau
i fabwysiadu sail gyfrifyddu busnes hyfyw
yn cynnwys:
• adolygu rhagolygon llif arian y
Brifysgol,
• adolygu a oes digon o hylifedd ar hyn
o bryd mewn sefyllfaoedd arferol
ac mewn sefyllfaoedd difrifol ond
credadwy o anawsterau,
• asesu’r datgeliad a roddir yn y
datganiadau ariannol mewn perthynas
â busnes hyfyw ac a yw’n rhoi barn
deg a chytbwys.
Yn seiliedig ar y gwaith rydym wedi’i
gyflawni, nid ydym wedi nodi unrhyw
ansicrwydd perthnasol sy’n ymwneud
â digwyddiadau neu amodau a allai, yn

unigol neu ar y cyd, fwrw amheuaeth
sylweddol ar allu’r grŵp a’r sefydliad
i barhau fel busnes hyfyw am gyfnod
o ddeuddeng mis o leiaf o’r adeg yr
awdurdodir y datganiadau ariannol i’w
cyhoeddi.
Wrth archwilio’r datganiadau ariannol,
rydym wedi dod i’r casgliad bod defnydd
y Cyngor o sail gyfrifyddu busnes hyfyw
wrth baratoi’r datganiadau ariannol yn
briodol.
Fodd bynnag, gan nad oes modd darogan
holl ddigwyddiadau neu amodau’r
dyfodol, nid yw’r datganiad hwn yn
gwarantu gallu’r grŵp a’r sefydliad i
barhau fel busnes hyfyw.
Disgrifir ein cyfrifoldebau a
chyfrifoldebau’r Cyngor mewn perthynas â
busnes hyfyw yn adrannau perthnasol yr
adroddiad hwn.

Hysbysu ynghylch gwybodaeth
arall
Mae’r wybodaeth arall yn cynnwys yr holl
wybodaeth yn yr Adroddiad Blynyddol
ac eithrio’r datganiadau ariannol ac
adroddiad ein harchwilwyr yn eu cylch. Y
Cyngor sy’n gyfrifol am y wybodaeth arall.
Nid yw ein barn ni ynghylch y datganiadau
ariannol yn cynnwys gwybodaeth arall.
Felly, nid ydym yn mynegi barn archwilio
nac unrhyw fath o sicrwydd am y
wybodaeth oni bai ein bod yn mynegi
hynny’n gwbl glir yn yr adroddiad hwn.
Mewn cysylltiad â’n harchwiliad o’r
datganiadau ariannol, ein cyfrifoldeb
ni yw darllen y wybodaeth arall. Wrth
wneud hynny, rhaid i ni ystyried a
yw’r wybodaeth hon yn wirioneddol
anghyson â’r datganiadau ariannol neu’r
wybodaeth a gawsom yn yr archwiliad,
neu fel arall yn ymddangos fel petai’n
gamddatganiad gwirioneddol. Os byddwn
yn nodi camddatganiad gwirioneddol neu
unrhyw beth sy’n wirioneddol anghyson
yn ôl pob golwg, mae’n ofynnol i ni
gynnal gweithdrefnau sy’n penderfynu
a oes camddatganiad gwirioneddol o’r
datganiadau ariannol neu gamddatganiad
gwirioneddol o’r wybodaeth arall. Os
byddwn yn dod i’r casgliad, yn seiliedig ar y
gwaith a wnaed, nad oes camddatganiad
gwirioneddol o’r wybodaeth arall hon,
mae’n ofynnol i ni adrodd y ffaith honno.
Nid oes gennym unrhyw beth i’w adrodd ar
sail y cyfrifoldebau hyn.
Ar sail y cyfrifoldebau a ddisgrifir uchod,
a’r gwaith a ymgymerwyd gennym yn
ystod yr archwiliad, mae’n ofynnol i ni gan
ISAs (UK) i hysbysu ynghylch safbwyntiau
a materion penodol fel yn ôl yr hyn a
ddisgrifir isod.
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Adroddiad Blynyddol
O dan Ddeddf Elusennau 2011 mae’n
ofynnol i ni eich hysbysu os, yn ein
barn ni, yw’r wybodaeth a roddwyd yn
Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr
yn anghyson ag unrhyw elfen wirioneddol
mewn perthynas â’r datganiadau
ariannol. Nid oes gennym unrhyw
eithriadau i’r adroddiad sy’n deillio o’r
cyfrifoldeb hwn.

Cyfrifoldebau dros y datganiadau
ariannol a’r archwiliad
Cyfrifoldebau’r Cyngor dros y
datganiadau ariannol
Fel yr esbonnir yn fanylach yng
Nghyfrifoldebau Cyngor Prifysgol
Caerdydd, y Cyngor sy’n gyfrifol am
baratoi’r datganiadau ariannol yn unol
â’r fframwaith perthnasol ac am fod
yn fodlon eu bod yn rhoi darlun cywir
a theg. Y Cyngor sy’n gyfrifol hefyd am
benderfynu pa reolaeth fewnol sydd ei
hangen er mwyn paratoi datganiadau
ariannol sydd heb unrhyw gamddatganiad
perthnasol, boed hynny oherwydd
camgymeriad neu dwyll.
Wrth baratoi’r datganiadau ariannol, y
Cyngor sy’n gyfrifol am asesu gallu’r grŵp
a’r sefydliad i barhau fel busnes hyfyw.
Lle bo’n berthnasol, bydd yn datgelu
materion sy’n ymwneud â’r busnes hyfyw
ac yn defnyddio sail gyfrifyddu busnes
hyfyw oni bai bod y Cyngor naill ai’n
bwriadu diddymu’r grŵp neu’r sefydliad
neu ddod â gweithrediadau i ben, neu os
nad oes ganddi ddewis realistig arall ar
wahân i hynny.

Cyfrifoldebau’r archwilwyr dros
archwilio’r datganiadau ariannol a’r
archwiliad
Rydym yn gymwys i weithredu ac wedi ein
penodi fel archwilwyr o dan adran 144
Deddf Elusennau 2011 ac yn adrodd yn
unol â’r Ddeddf a rheoliadau perthnasol a
wneir neu’n cael effaith yn sgîl hynny.
Ein nod yw cael sicrwydd rhesymol
nad yw’r datganiadau ariannol yn
gyffredinol yn cynnwys camddatganiadau
gwirioneddol, boed hynny oherwydd
camgymeriad neu dwyll, a’n bod yn gallu
cyhoeddi adroddiad archwilwyr sy’n
cynnwys ein barn. Mae sicrwydd rhesymol
yn lefel uchel o sicrwydd, ond nid yw’n
gwarant y bydd archwiliad a gynhelir yn
unol â safonau ISAs (DU) bob amser yn
canfod camddatganiad gwirioneddol
sy’n bodoli. Gall camddatganiadau
ddigwydd o ganlyniad i dwyll neu
gamgymeriad. Maent yn cael eu hystyried
yn gamddatganiadau gwirioneddol os
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gellir disgwyl yn rhesymol iddynt, naill ai’n
unigol neu wedi’u cyfuno, ddylanwadu
ar benderfyniadau economaidd a wneir
gan ddefnyddwyr ar sail y datganiadau
ariannol hyn.
Mae afreoleidd-dra, gan gynnwys twyll,
yn achosion o ddiffyg cydymffurfio â
chyfreithiau a rheoliadau. Rydym yn
cynllunio gweithdrefnau yn unol â’n
cyfrifoldebau, a amlinellir uchod, i
ganfod camddatganiadau perthnasol
mewn perthynas ag afreoleidd-dra, gan
gynnwys twyll. Mae’r graddau y mae ein
gweithdrefnau’n gallu canfod afreoleidddra, gan gynnwys twyll, i’w gweld isod.
Yn seiliedig ar ein dealltwriaeth o’r
grŵp a’r diwydiant, nodwyd bod prif
risgiau diffyg cydymffurfio â chyfreithiau
a rheoliadau yn ymwneud â Deddf
Elusennau 2011, Cod Ymarfer Archwilio
Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
(‘CCAUC’) a gyhoeddwyd o dan Ddeddf
Addysg Bellach ac Uwch 1992, y Cod
Rheolaeth Ariannol a gyhoeddwyd
o dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru)
2015, deddfwriaeth cyflogaeth ac
iechyd a diogelwch, ac ystyriasom i
ba raddau y gallai diffyg cydymffurfio
gael effaith sylweddol ar y datganiadau
ariannol. Gwnaethom hefyd ystyried y
cyfreithiau a’r rheoliadau hynny sy’n cael
effaith uniongyrchol ar y datganiadau
ariannol megis y Datganiad o Arfer
a Argymhellir – Cyfrifyddu ar gyfer
Addysg Bellach ac Uwch, Cyfarwyddyd
Cyfrifon CCAUC i Sefydliadau Addysg
Uwch ar gyfer 2020/21 (W21/19HE) a
Deddf Elusennau 2011. Gwerthuswyd
cymhellion a chyfleoedd y rheolwyr i drin
y datganiadau ariannol yn dwyllodrus
(gan gynnwys risg diystyru rheolaethau),
a phenderfynwyd bod y prif risgiau’n
gysylltiedig â phostio cofnodion
cyfnodolion amhriodol i drin canlyniadau
ariannol a rhagfarn reoli bosibl mewn
amcangyfrifon cyfrifyddu. Roedd y
canlynol ymhlith gweithdrefnau archwilio
a ymgymerwyd gan y tîm ymgysylltu:
• Ymholi rheolwyr a’r rhai sy’n gyfrifol
am lywodraethu ynghylch ymgyfreitha
a hawliadau gwirioneddol a posibl;
• Adolygu cofnodion cyfarfodydd y rhai
sy’n gyfrifol am lywodraethu;
• Nodi a phrofi dilysrwydd cofnodion
mewn cyfnodolion, yn enwedig unrhyw
gofnodion mewn cyfnodolion â
chyfuniadau cyfrif anarferol.
• Gwerthuso digonolrwydd cynllun
rheolaethau’r rheolwyr i atal a chanfod
afreoleidd-dra;

• Cynllunio gweithdrefnau archwilio i
ymgorffori natur anrhagweladwy o ran
natur, amseriad neu faint ein profion;
a
• Herio rhagdybiaethau a dyfarniadau
gan reolwyr yn eu hamcangyfrifon
cyfrifyddu arwyddocaol.
Mae cyfyngiadau cynhenid yn y
gweithdrefnau archwilio a ddisgrifir
uchod. Rydym yn llai tebygol o ddod
yn ymwybodol o achosion o ddiffyg
cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau
nad ydynt yn gysylltiedig iawn â
digwyddiadau a thrafodion a adlewyrchir
yn y datganiadau ariannol. At hynny, y
risg o beidio canfod camddatganiadau
gwirioneddol o achos twyll yn uwch na’r
risg o beidio â chanfod un sy’n deillio
o wall, am y gallai twyll ymwneud â
chuddio’n fwriadol drwy, er enghraifft,
ffugio neu gamddatgan yn fwriadol, neu
drwy gydgynllwynio.
Gallai ein profion archwilio gynnwys
profi poblogaethau cyflawn o drafodion
a balansau penodol, gan ddefnyddio
technegau archwilio data o bosibl. Fodd
bynnag, fel arfer mae’n golygu dewis nifer
cyfyngedig o eitemau i’w profi, yn hytrach
na phrofi poblogaethau cyflawn. Byddwn
yn aml yn ceisio targedu eitemau penodol
i’w profi yn seiliedig ar eu maint neu eu
nodweddion risg. Mewn achosion eraill,
byddwn yn defnyddio samplu archwilio i’n
galluogi i ddod i gasgliad am y boblogaeth
y dewiswyd y sampl ohoni.
Mae disgrifiad pellach o’n cyfrifoldebau
ar gyfer archwilio’r datganiadau ariannol
ar gael ar wefan y Cyngor Adrodd Ariannol
(FRC) yn:
www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities
Mae’r disgrifiad hwn yn rhan o adroddiad
ein harchwilwyr.

Defnyddio’r adroddiad hwn
Paratowyd yr adroddiad hwn, gan
gynnwys y farn, ar gyfer Cyngor y
sefydliad yn unig fel corff yn unol ag
Adran 4 o Siarteri a Statudau’r sefydliad
ac adran 151 o Ddeddf Elusennau 2011
a rheoliadau a wnaed o dan adran 154
o’r Ddeddf honno (Rhan 4 o Reoliadau
Elusennau (Cyfrifon ac Adroddiadau)
2008) ac nid at unrhyw ddiben arall.
Nid ydym, wrth roi’r safbwyntiau hyn,
yn derbyn nac yn ymgymryd ag unrhyw
gyfrifoldeb at unrhyw ddiben arall nac
i unrhyw unigolyn arall y dangosir yr
adroddiad hwn iddo neu y gall fynd
i’w ddwylo ac eithrio lle y cydsyniwyd
â hynny’n benodol ac yn ysgrifenedig
gennym ymlaen llaw.

Adroddiadau gofynnol eraill
Barn am faterion eraill a
ragnodwyd yng Nghod Ymarfer
Archwilio Cyngor Cyllido
Addysg Uwch Cymru (‘CCAUC’)
a gyhoeddwyd gan Ddeddf
Addysg Bellach ac Uwch 1992
a’r Cod Rheolaeth Ariannol a
gyhoeddwyd gan Ddeddf Addysg
Uwch (Cymru) 2015.
Yn ein barn ni, ac ym mhob ffordd
wirioneddol:
• mae gofynion cyfarwyddyd cyfrifon
CCAUC wedi’u bodloni;
• mae cyllid o ba ffynhonnell bynnag,
ac a weinyddir gan y Sefydliad at
ddibenion penodol, wedi’u cymhwyso’n
briodol at y dibenion hynny ac wedi’u
rheoli yn unol â’r ddeddfwriaeth
berthnasol;

Digonolrwydd gwybodaeth
a chofnodion cyfrifyddu ac
esboniadau a dderbyniwyd
O dan Ddeddf Elusennau 2011 mae’n
ofynnol i ni eich hysbysu os, yn ein barn
ni:
• ni chadwyd cofnodion cyfrifydda
digonol gan y rhiant-sefydliad; neu
• nid yw datganiadau ariannol y rhiantsefydliad mewn cytundeb â’r cofnodion
a ffurflenni cyfrifydda; neu
• nid ydym wedi derbyn yr holl
wybodaeth ac esboniadau sydd eu
hangen arnom ar gyfer ein harchwiliad.
Nid oes gennym unrhyw eithriadau i’r
adroddiad sy’n deillio o’r cyfrifoldeb hwn.

Penodi
Ar sail y wybodaeth sydd ar gael, y
flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf
1988 yw’r dyddiad diweddaraf y cawsom
ein penodi’r archwilwyr. Ar sail y flwyddyn
benodi ddiweddaraf ym 1988, 33
mlynedd yw cyfanswm y cyfnod ymgysylltu
di-dor, sy’n cwmpasu’r blynyddoedd a
ddaeth i ben rhwng 31 Gorffennaf 1988
ac 31 Gorffennaf 2021.

PricewaterhouseCoopers LLP
Cyfrifwyr Siartredig ac Archwilwyr
Cofrestredig
Caerdydd
25 Tachwedd 2021

• mae incwm wedi’i gymhwyso yn unol â
statudau’r sefydliad;
• mae cyllid a ddarparwyd gan
CCAUC wedi’i gymhwyso yn unol
â’r Memorandwm Sicrwydd ac
Atebolrwydd, y Cod Rheolaeth
Ariannol, ac unrhyw delerau ac
amodau eraill sy’n gysylltiedig â hwy;
ac
• mae’r arian a roddwyd gan CCAUC
wedi’i ddefnyddio at y dibenion y
cawsant eu derbyn ar eu cyfer.
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Datganiadau Cyfunol a’r Sefydliad o
Incwm
Cynhwysfawr
Datganiadau
Cyfunol a’r Sefydliad o Incwm Cynhwysfawr
Y Flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2021
Y Flwyddyn
a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2021
Cyfunol

Nodyn
Incwm
Ffioedd dysgu a chontractau addysg
Grantiau’r Corff Ariannu
Grantiau a chytundebau ymchwil
Incwm arall
Incwm o fuddsoddiad
Rhoddion a gwaddolion
Cyfanswm Incwm

2
3
4
5
6
7

2021
£’000

2020
£’000

306,912
109,464
112,648
68,455
4,376
2,738
604,593

297,005
78,161
112,773
74,183
5,906
784
568,812

Sefydliad

2021
£’000

2020
£’000

306,912
109,464
112,648
67,246
4,376
2,738
603,384

297,005
78,161
112,773
72,839
5,900
784
567,462

Gwariant
Costau staff
Costau staff – Datblygu Cynllun Diswyddo
Gwirfoddol
Costau staff – cynnydd/(gostyngiad) mewn USS
darparu cynllun pensiwn
Treuliau gweithredu eraill
Dibrisiant
Llog a chostau ariannol eraill
Cyfanswm y Gwariant

8
8

329,331
482

326,077
-

329,331
482

326,077
-

10,21

2,394

(55,214)

2,394

(55,214)

10
11
9
10

187,852
40,644
12,498
573,201

174,852
40,382
13,465
499,562

186,699
40,644
12,491
572,041

173,639
40,382
13,456
498,340

31,392

69,250

31,343

69,122

11
12,14
12
12,15

(2,061)
(2,000)
726
34,463
(3,769)
58,751

4,371
(2,742)
70,879

(2,061)
(5,160)
726
34,463
59,311

4,371
73,493

11
25

(2,889)
3,000

(39,970)

(2,889)
3,000

(39,970)

58,862

30,909

59,422

33,523

6,544
(188)
52,506

701
(274)
30,482

6,544
(188)
53,066

701
(274)
33,096

58,862

30,909

59,422

33,523

Gwarged gweithredu cyn enillion a cholledion eraill

Amhariad ar asedau sefydlog diriaethol
Amhariad ar asedau anghyfredol
Enillion ar waredu buddsoddiadau anghyfredol
Ennill ar brisio buddsoddiadau
Cyfran o ddiffyg mewn cyd-fenter
Gwarged am y flwyddyn
Incwm Cynhwysfawr Arall
Amhariad ar asedau sefydlog diriaethol
Enillion/(colledion) actiwaraidd mewn perthynas â
chynlluniau pensiwn
Cyfanswm y gwarged cynhwysfawr ar gyfer y
flwyddyn

Cynrychiolir hynny gan:
Incwm cynhwysfawr o waddolion am y flwyddyn
Gwariant cynhwysfawr cyfyngedig am y flwyddyn
Incwm cynhwysfawr nad yw’n gyfyngedig am y
flwyddyn

Mae'r holl eitemau incwm a gwariant yn ymwneud â gweithgareddau parhaus
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Datganiadau Cyfunol a’r Sefydliad o
Newidiadau
mewn Cronfeydd Wrth Gefn
Datganiadau Cyfunol a’r Sefydliad o Newidiadau mewn Cronfeydd Wrth
Gefn
Y Flwyddyn
a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2021
Y Flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2021

Cyfrif incwm a gwariant

Cyfunol

Gwaddolion Cyfyngedig Anghyfyngedig

Gweddill ar 1 Awst 2019
Gwarged / (diffyg) o’r datganiad
incwm a gwariant
Gwariant cynhwysfawr arall

Ailbrisio’r
cronfeydd wrth
gefn

Cyfanswm

£'000

£'000

£'000

£'000

£'000

38,237

622

215,664

332,173

586,696

701

(274)

70,452

-

70,879

-

-

(39,970)

-

(39,970)

Cyfanswm y gwared/(diffyg)
cynhwysfawr am y flwyddyn
Trosglwyddiadau rhwng ailbrisio
a chronfeydd incwm a gwariant
wrth gefn
Gweddill ar 31 Gorffennaf 2020

701

(274)

30,482

-

30,909

38,938

348

6,277
252,423

(6,277)
325,896

617,605

Gwarged / (diffyg) o’r datganiad
incwm a gwariant

6,544

(188)

52,395

-

58,751

-

-

111

-

111

6,544

(188)

52,506

-

58,862

45,482

160

9,167
314,097

(9,167)
316,729

676,468

Incwm cynhwysfawr arall
Cyfanswm y gwarged/(diffyg)
cynhwysfawr am y flwyddyn
Trosglwyddiadau rhwng
cronfeydd wrth gefn
Balans ar 31 Gorffennaf 2021
Sefydliad

Cyfrif incwm a gwariant
Gwaddolion Cyfyngedig

Gweddill ar 1 Awst 2019
Gwarged / (diffyg) o’r datganiad
incwm a gwariant
Gwariant cynhwysfawr arall
Cyfanswm y gwared / (diffyg)
cynhwysfawr am y flwyddyn
Trosglwyddiadau rhwng ailbrisio
a chronfeydd incwm a gwariant
wrth gefn
Gweddill ar 31 Gorffennaf 2020
Gwarged / (diffyg) o’r datganiad
incwm a gwariant
Incwm cynhwysfawr arall
Cyfanswm y gwarged / (diffyg)
cynhwysfawr am y flwyddyn
Trosglwyddiadau rhwng
cronfeydd wrth gefn
Balans ar 31 Gorffennaf 2021

£'000

£'000

38,237

Anghyfyngedig

Cyfanswm

£'000

£'000

£'000

622

214,757

332,173

585,789

701
-

(274)
-

73,066
(39,970)

-

73,493
(39,970)

701

(274)

33,096

-

33,523

38,938

348

6,277
254,130

(6,277)
325,896

619,312

6,544

(188)

52,955

-

59,311

-

-

111

-

111

6,544

(188)

53,066

-

59,422

45,482

160

9,167
316,364

(9,167)
316,729

678,735

47
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Datganiadau Cyfunol a’r Sefydliad o
Sefyllfa Ariannol
Y

Datganiadau Cyfunol a’r Sefydliad o Sefyllfa Ariannol
Flwyddyn
ddaeth
i ben
ar 31 2021
Gorffennaf 2021
Y Flwyddyn aa
ddaeth
i ben ar
31 Gorffennaf
Cyfunol

Sefydliad

Nodyn
Asedau anghyfredol
Asedau sefydlog diriaethol
Buddsoddiadau

2021
£’000

2020
£’000

2021
£’000

11
12

934,275
7,598
941,873

846,797
9,264
856,061

934,275
6,146
940,421

846,797
10,634
857,431

Asedau cyfredol
Stociau
Masnach a symiau derbyniadwy eraill
Buddsoddiadau
Arian parod a chyfatebol i arian parod

13
14
15
16

296
46,794
325,592
148,587
521,269

295
52,002
215,726
124,976
392,999

296
47,649
325,592
147,637
521,174

295
52,788
215,726
124,022
392,831

17

(166,708)

(140,729)

(166,325)

(140,224)

354,561

252,270

354,849

252,607

1,296,434

1,108,331

1,295,270

1,110,038
.

Credydwyr: symiau sy’n ddyledus ymhen
blwyddyn
Asedau cyfredol net
Cyfanswm asedau heb gynnwys y
rhwymedigaethau cyfredol

2020
£’000

Credydwyr: symiau sy'n ddyledus ar ôl mwy na
blwyddyn

18

(427,721)

(303,417)

(427,721)

(303,417)

Darpariaethau pensiwn
Darpariaethau eraill

21
22

(188,814)
(3,431)

(187,309)
-

(188,814)
-

(187,309)
-

676,468

617,605

678,735

619,312

45,482
160

38,938
348

45,482
160

38,938
348

314,097
316,729
676,468

252,423
325,896
617,605

316,364
316,729
678,735

254,130
325,896
619,312

Cyfanswm asedau net

Cronfeydd wrth gefn cyfyngedig
Incwm a gwariant – cronfa waddol wrth gefn
Incwm a gwariant – cronfa gyfyngedig wrth gefn
Cronfeydd anghyfyngedig
Incwm a gwariant – anghyfyngedig
Ailbrisio’r cronfeydd wrth gefn
Cyfanswm y Cronfeydd Wrth Gefn

23

Cafodd y datganiadau ariannol ar dudalennau 42 i 78 eu cymeradwyo gan y Cyngor ar 24 Tachwedd 2021 a'u
llofnodi ar ei ran ar y dyddiad hwnnw gan:

Yr Athro Stuart Palmer
Cadeirydd y Cyngor

44

Yr Athro Colin Riordan
Is-Ganghellor

Robert Williams
Prif Swyddog Ariannol

Datganiad
Cyfunol
a’r Sefydliad
o Lifoedd Arian
Datganiadi’rCyfunol
a’r Sefydliad
o Lifoedd Arian
Nodiadau
Datganiadau
Ariannol
Y Flwyddyn a a
ddaeth
i ben ari 31
Gorffennaf
Y Flwyddyn
ddaeth
ben
ar 312021
Gorffennaf 2021
Cyfunol

Sefydliad

Nodyn

2021
£'000

2020
£'000

2021
£'000

2020
£'000

Gwarged am y flwyddyn
Addasiad ar gyfer eitemau nad ydynt yn arian parod
Dibrisiant
11
Amhariad ar asedau sefydlog
11
Amhariad o fuddsoddiadau anghyfredol
12
Cyfran o'r diffyg gweithredu mewn cyd-fentrau
12
Cywiriad i gostau buddsoddi anghyfredol
12
Taliadau/(credydau) pensiwn anariannol
22
Cynnydd mewn stoc
13
Gostyngiad yn y dyledwyr
14
(Lleihad) / cynnydd mewn credydwyr
17,18
Addasiad ar gyfer gweithgareddau buddsoddi neu
ariannu
Incwm grant cyfalaf
3,5
Incwm o fuddsoddiad
6
Llog taladwy
9
Gwaddolion newydd
7
Enillion ar waredu buddsoddiadau anghyfredol
12
Enillion ar fuddsoddiadau cyfredol ac anghyfredol 12,15

58,751

70,879

59,311

73,493

40,644
2,061
3,769
401
4,505
(1)
5,208
30,004

40,382
2,742
394
(52,909)
(55)
3,157
(4,869)

40,644
2,061
3,160
401
4,505
(1)
5,139
30,126

40,382
394
(52,909)
(55)
3,037
(4,774)

(31,826)
(4,376)
10,448
(288)
(726)
(34,463)

(21,518)
(5,906)
9,846
(166)
(4,765)

(31,826)
(4,376)
10,441
(288)
(726)
(34,463)

(21,518)
(5,900)
9,837
(166)
(4,765)

84,112

37,212

84,109

37,056

26,346
4,376
(75,205)
(133,071)
(571)
2,224

13,594
5,906
66,576
(104,346)
(793)
225

26,346
4,376
(75,205)
(133,071)
(571)
2,224

13,594
5,900
66,576
(104,346)
(763)
225

(175,901)

(18,838)

(175,901)

(18,814)

(10,854)
288
(2,251)
128,217

(9,728)
166
(2,345)
-

(10,847)
288
(2,251)
128,217

(9,719)
166
(2,345)
-

115,400

(11,907)

115,407

(11,898)

23,611

6,467

23,615

6,344

124,976

118,509

124,022

117,678

148,587

124,976

147,637

124,022

Llif arian o’r gweithgareddau gweithredu

Llif arian net o’r gweithgareddau gweithredu
Llifoedd arian o weithgareddau buddsoddi

Derbynebau grant cyfalaf
Incwm o fuddsoddiad
(Gostyngiad)/cynnydd mewn adneuon
Taliadau i gaffael asedau sefydlog
Caffaeliadau o fuddsoddiad anghyfredol
Gwarediadau o fuddsoddiad anghyfredol

6
15
11
12
12

Arian parod net (all-lif) o weithgareddau buddsoddi
Llif arian o ariannu gweithgareddau

Llog a dalwyd
Arian parod gwaddolion a dderbyniwyd
Ad-daliadau o symiau a fenthycwyd
Dyroddiad bond
Mewnlif/ (all-lif) arian parod net o weithgareddau
ariannu
Gostyngiad mewn arian parod a chyfatebol i arian
parod yn ystod y flwyddyn
Arian parod a chyfatebol i arian parod ar ddechrau'r
flwyddyn
Arian parod a chyfatebol i arian parod ar ddiwedd y
flwyddyn

9
7
17,18
18

16
49
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Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol
Y Flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2021
1. Datganiad o’r Prif Bolisïau
Cyfrifyddu
Sail y paratoad
Paratowyd y wybodaeth ariannol gyfunol
hon yn unol â’r Datganiad o Arferion a
Argymhellir (SORP): Cyfrifyddu ar gyfer
Addysg Bellach ac Addysg Uwch 2019, y
Safon Adrodd Ariannol (FRS 102) a Deddf
Elusennau 2011. Mae’r Sefydliad yn
endid budd cyhoeddus ac felly mae wedi
defnyddio’r gofyniad budd cyhoeddus
perthnasol o 102 FRS. Mae’r wybodaeth
ariannol wedi’i pharatoi yn unol â’r
confensiwn cost hanesyddol (a addaswyd
gan yr ailbrisiad tir ac adeiladau ac yn dilyn
mesur rhai offerynnau ariannol ar werth teg).
Mae’r datganiadau ariannol wedi’u llunio ar
sail busnes hyfyw. Mae’n ofynnol i’r Brifysgol
wrth baratoi ei datganiadau ariannol roi
sicrwydd i’r Cyngor a’n harchwilwyr fod y
Brifysgol yn fusnes hyfyw.
Rhoddir sicrwydd drwy ddarogan
llifoedd-arian parod i ddod, ar sail incwm
diweddaraf y Brifysgol, ei gwariant, ei
chyfalaf gweithredol a disgwyliadau rhaglen
buddsoddi cyfalaf. Mae hyn yn sicrhau bod
hylifedd arian parod yn cael ei gynnal hyd
at lefel briodol ar gyfer y cyfnod 12 mis o’r
dyddiad y llofnodir y datganiadau hyn h.y.
hyd at 31 Rhagfyr 2022, a thu hwnt hyd at
31 Gorffennaf 2025.
Mae’r Brifysgol wedi ystyried effaith yr
amgylchedd COVID-19 presennol ar y
busnes am y 12 mis nesaf a’r tymor hwy.
Mae cynlluniau manwl yn seiliedig ar ddileu’r
holl fesurau ymbellhau cymdeithasol
presennol o ddechrau blwyddyn academaidd
2021/22.
Mae’r Brifysgol wedi sicrhau Cyfleuster
Credyd Cylchol (RCF) gyda Lloyds Bank am
£20m. Y nod yw mynd ati i reoli’r llif arian
gweithredu, fel nad oes angen y cyfleuster
hwn ond mae’n darparu diogelwch os oes
gwahaniaethau amseru ar dderbyniadau
arian parod a gwariant yn ystod y flwyddyn
O ganlyniad i’r adolygiad beirniadol o bopeth
sydd uchod, mae’r Cyngor yn credu bod y
Brifysgol mewn sefyllfa dda i reoli ei chyllid
a risgiau busnes eraill yn foddhaol, ac mae
ganddo ddisgwyliad rhesymol y bydd gan
y Brifysgol adnoddau digonol i barhau i
weithredu am o leiaf 12 mis o ddyddiad
llofnodi’r datganiadau ariannol cyfunol hyn.

Sail y cyfnerthu

Rhoddion a gwaddolion

Mae’r wybodaeth ariannol gyfunol yn
cydgrynhoi datganiadau ariannol y Brifysgol
a’i his-gwmnïau University College Cardiff
Consultants Limited ac International
Learning Exchange Programme Limited
ar gyfer y flwyddyn ariannol hyd at 31
Gorffennaf. Nid yw’n cynnwys rhai Undeb
Myfyrwyr y Brifysgol na Cardiff Partnership
Fund Limited gan nad yw’r Cyngor yn arfer
rheolaeth dros eu gweithgareddau ariannol a
gweithredu hwy.

Rhoddion a gwaddolion yw trafodion
nad ydynt yn gyfnewidiol heb amodau yn
ymwneud â pherfformiad. Cydnabyddir
rhoddion a gwaddolion gyda chyfyngiadau
gan y rhoddwr yn yr incwm pan mae gan
y Sefydliad hawl i’r arian. Mae’r incwm yn
cael ei gadw yn y gronfa dros ben nes bod
yn cael ei ddefnyddio ar adeg benodol yn
unol ag amodau o’r fath, ac ar y pwynt hwn
bydd yr incwm yn cael ei ryddhau i gronfeydd
cyffredinol wrth gefn drwy drosglwyddiad
cronfeydd wrth gefn.

Mabwysiedir polisïau cyfrifyddu unffurf
ledled y Grŵp. Cyfrifir y mentrau ar y cyd gan
ddefnyddio’r dull ecwiti.

Cydnabod incwm
Nodir incwm ffioedd fel gros o unrhyw
wariant nad yw’n ddisgownt neu’n daliad
asiant tramor ac yn cael ei gredydu i’r
Datganiad Cyfunol o Incwm Cynhwysfawr.
Lle rhoddir disgownt i swm y ffioedd dysgu
am daliad prydlon, dangosir yr incwm
sy’n dderbyniadwy net y disgownt. Cyfrifir
bwrsariaethau ac ysgoloriaethau ar ffurf gros
fel gwariant ac nid ydynt yn cael eu didynnu
o incwm.
Credydir incwm o werthu nwyddau neu
wasanaethau yn y Datganiad Cyfunol o
Incwm Cynhwysfawr pan mae’r nwyddau
neu’r gwasanaethau yn cael eu darparu
i gwsmer allanol neu pan mae telerau’r
contract wedi cael eu bodloni.
Credydir incwm buddsoddi yn y Datganiad
Cyfunol o Incwm Cynhwysfawr ar sail
dderbyniadwy.
Mae cronfeydd mae’r Brifysgol yn eu derbyn
ac yn dosbarthu fel asiant talu ar ran corff
ariannu wedi’u heithrio o incwm a gwariant
y Brifysgol lle mae’r Brifysgol yn agored
i risg bychan neu’n mwynhau mantais
economaidd fach sy’n ymwneud â’r trafodyn.

Cyllid grant
Mae cyllid grant gan gynnwys cyllid o grant
bloc y cyngor, grantiau ymchwil a ffyrlo o
ffynonellau Llywodraeth a grantiau (gan
gynnwys grantiau ymchwil) o ffynonellau nad
ydynt yn llywodraethol yn cael eu cydnabod
fel incwm pan mae’r amodau sy’n ymwneud
â pherfformiad wedi’u bodloni a bod y
Brifysgol yn gymwys i hawlio’r incwm. Gelwir
incwm a dderbynnir cyn bodloni amodau’n
ymwneud â pherfformiad yn incwm
gohiriedig o fewn credydwyr ar y fantolen
ac mae’r rhain yn cael eu rhyddhau i fod yn
incwm wrth i’r amodau gael eu bodloni.

Cydnabyddir rhoddion heb unrhyw
gyfyngiadau gan y rhoddwr yn yr incwm pan
mae gan y Brifysgol hawl i’r arian.
Cofnodir incwm buddsoddi a symudiadau
yng ngwerth teg gwaddolion mewn incwm
yn y flwyddyn y maent yn codi a naill ai fel
incwm cyfyngedig neu anghyfyngedig yn
ôl telerau’r cyfyngiadau sy’n berthnasol i’r
cronfeydd gwaddol unigol.
Mae pedwar prif fath o roddion a gwaddolion
yn cael eu nodi mewn cronfeydd wrth gefn:
1. Rhoddion cyfyngedig - mae’r rhoddwr
wedi nodi bod rhaid defnyddio’r rhodd
hwnnw ar gyfer amcan penodol.
2. Gwaddolion parhaol anghyfyngedig
- mae’r rhoddwr wedi nodi y dylid
buddsoddi’r arian yn barhaol i gynhyrchu
ffrwd incwm er budd cyffredinol y
Sefydliad.
3. Gwaddolion gwariadwy cyfyngedig
- mae’r rhoddwr wedi nodi amcan
penodol heblaw am brynu neu adeiladu
asedau sefydlog diriaethol, ac mae gan y
Sefydliad y pŵer i ddefnyddio’r cyfalaf.
4. Gwaddolion parhaol cyfyngedig - mae’r
rhoddwr wedi nodi y dylid buddsoddi’r
arian yn barhaol i gynhyrchu ffrwd incwm
i’w ddefnyddio ar gyfer amcan penodol.

Grantiau cyfalaf
Capital grants are recognised in income
when the Institution is entitled to the
funds subject to any performance related
conditions being met.

Darpariaeth ar gyfer dyledion
amheus
Gwneir darpariaeth fel rheol ar gyfer dyledion
unigol lle credir bod amheuaeth o ran
adennill ar y sail bod y ddyled wedi dyddio y
tu hwnt i’w dyddiad dyledus, amgylchiadau
hysbys eraill sy’n ymwneud â’r dyledwr
unigol, megis ei gyfeirio at asiantaeth casglu
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dyledion, ac adennill dyledion ar ôl diwedd y
flwyddyn. Bernir bod modd adennill unrhyw
ddyledion heb eu darparu.
Yn sgil pandemig COVID-19, mae’r Brifysgol
wedi wynebu amgylchiadau unigryw yn
ystod y flwyddyn, a gwnaed dyfarniadau
pellach ynghylch dyledwyr ffioedd dysgu.
Rhoddir rhagor o fanylion yn yr adran
Amcangyfrifon a dyfarniadau sylweddol ar
dudalen 50.

Cynlluniau pensiwn
Y tri phrif gynllun pensiwn diffiniedig i
staff y Brifysgol yw Cynllun Blwydd-dal
y Prifysgolion (yr USS), Cronfa Bensiwn
Sefydliad Caerdydd (y CUPF) a’r Cynllun
Pensiwn y Llywodraeth Leol (yr LGPS).
Mae’r cynlluniau yn gynlluniau buddiannau
a ddiffinnir gan arian. Prisir y cronfeydd
bob tair blynedd gan actwari sydd â
chymwysterau proffesiynol ac fe wnaiff
hynny gan ddefnyddio’r dull cronni neu’r
dull oed-a-gyrhaeddwyd, ac ymddiriedolwyr
y cynllun, ar sail y cyngor a gânt gan yr
actiwari, sy’n penderfynu ar gyfraddau’r
cyfraniadau sy’n daladwy.

Cynllun Pensiwn Prifysgolion
Mae asedau’r USS wedi’u dal mewn
cronfa ar wahân sy’n cael ei gweinyddu
gan ymddiriedolwyr. Oherwydd natur
gydfuddiannol y cynllun, nid yw’r asedau
wedi’u priodoli i sefydliadau unigol a
phennir cyfradd cyfraniad drwy’r cynllun
cyfan. Felly, mae’r Brifysgol yn agored
i risgiau actiwarïaidd sy’n gysylltiedig
â gweithwyr sefydliadau eraill ac nid
yw’n gallu nodi ei gyfran o asedau a
rhwymedigaethau sylfaenol y cynllun ar sail
gyson a rhesymol. Yn ôl y gofyn yn Adran
28 FRS 102 “Buddion i weithwyr”, mae’r
Brifysgol yn rhoi cyfrif ar gyfer y cynllun fel
petai’n gynllun cyfraniadau wedi’u diffinio.
O ganlyniad, mae’r swm a godwyd ar y cyfrif
elw a cholled yn cynrychioli’r cyfraniadau
sy’n daladwy i’r cynllun. Gan fod y Brifysgol
wedi ymrwymo i gytundeb (y Cynllun Adfer)
sy’n penderfynu sut y bydd pob cyflogwr o
fewn y cynllun yn ariannu’r diffyg cyffredinol,
mae’r Brifysgol yn cydnabod atebolrwydd
am y cyfraniadau sy’n deillio o’r cytundeb
(i’r graddau y maent yn ymwneud â’r
diffyg) gyda threuliau cysylltiedig yn cael eu
cydnabod drwy’r cyfrif elw a cholled.
Cynllun cyfraniadau diffiniedig:
Cynllun buddiannau yn dilyn cyflogaeth
yw cynllun cyfraniadau diffiniedig lle mae’r
Brifysgol yn talu cyfraniadau penodol
i endid ar wahân ac ni fydd ganddynt
unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol nac
adeiladol i dalu symiau pellach. Mae
rhwymedigaethau i gyfrannu at gynlluniau
pensiwn cyfraniadau diffiniedig yn cael eu
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cydnabod fel traul yn y Datganiad Cyfunol
o Incwm Cynhwysfawr yn y cyfnodau pan
mae gwasanaethau yn cael eu darparu gan
weithwyr.
Cynllun buddiannau diffiniedig:
Mae’r cynlluniau buddiannau diffiniedig yn
gynlluniau buddiannau ar ôl cyflogaeth sy’n
eithriad i’r cynlluniau cyfraniadau diffiniedig.
O dan gynlluniau buddion diffiniedig,
ymrwymiad y Brifysgol yw darparu buddion
y cytunwyd arnynt i weithwyr presennol a
chyn-weithwyr, ac mae risg actiwarïaidd (y
bydd buddion yn costio mwy neu lai na’r
disgwyl) a risg buddsoddiad (y bydd yr
arian a geir yn ôl ar asedau sydd wedi’u
gosod i un ochr er mwyn ariannu’r buddion
yn wahanol i ddisgwyliadau) yn cael eu
neilltuo, o ran sylwedd, gan y Sefydliad.
Dylai’r Brifysgol gydnabod atebolrwydd
ar gyfer ei rwymedigaethau o dan net
cynlluniau buddiannau diffiniedig o
asedau’r cynllun. Mae’r rhwymedigaeth
buddiannau diffiniedig net hwn yn cael
ei fesur fel y swm yr amcangyfrifir o
fuddiannau mae cyflogwyr wedi’u hennill
yn gyfnewid am eu gwasanaeth yn y cyfnod
presennol a’r cyfnodau blaenorol, am bris
gostyngol i bennu ei werth presennol, a gan
dynnu gwerth teg (am bris bidio) asedau’r
cynllun. Perfformir y cyfrifiad gan actiwari
cymwys gan ddefnyddio’r dull credydau
uned rhagamcanol. Lle mae’r cyfrifiad yn
arwain at ased net, mae cydnabyddiaeth
yr ased yn gyfyngedig i’r graddau mae’r
Brifysgol yn gallu adennill y gwarged naill ai
drwy gyfraniadau llai yn y dyfodol neu drwy
ad-daliadau o’r cynllun.
Yn ogystal, mae Cynllun Blwydd-dal y
Gwasanaeth Iechyd Gwladol (y GIG) yn
weithredol yn achos rhai aelodau o’r staff.
Cynllun buddion diffiniedig sydd heb ei
ariannu yw cynllun y GIG, a thelir buddion
pensiwn o’r cyfraniadau a gafwyd yn ystod
y flwyddyn ac yn ôl y cyfraddau cyfrannu
y penderfynir arnynt gan Drysorlys Ei
Mawrhydi. Cyfrifir am hyn fel cynllun
cyfraniadau wedi’u diffinio. I gydymffurfio
â Deddf Pensiynau 2008, mae’r Sefydliad
hefyd yn defnyddio cynllun pensiwn
cyfraniadau diffiniedig NEST ar gyfer
gweithwyr cymwys nad ydynt yn gytundebol.

Buddion cyflogaeth
Mae buddion cyflogaeth tymor byr fel
cyflogau ac absenoldebau yn cael eu
cydnabod fel traul yn y flwyddyn y mae’r
gweithwyr yn darparu gwasanaeth i’r
Sefydliad. Bydd unrhyw fuddion segur
yn cronni ac yn cael eu mesur fel y swm
ychwanegol mae’r Sefydliad yn disgwyl
ei dalu o ganlyniad i hawliau heb eu
defnyddio.

Arian tramor
Cofnodir trafodion a wneir mewn arian
tramor yn ôl y gyfradd gyfnewid a oedd
ar waith ar ddyddiadau’r trafodion. Trosir
asedau ariannol ac atebolrwydd mewn
arian tramor i arian Prydain, sef arian
cyfred swyddogaethol y Sefydliad, yn ôl
y cyfraddau diwedd-blwyddyn a chaiff y
gwahaniaethau yn y cyfraddau cyfnewid
sy’n deillio o hynny eu cynnwys wrth
benderfynu ar y diffyg neu’r gwarged am y
flwyddyn.

Prydlesau gweithredu
Codir costau mewn perthynas â phrydlesi
gweithredu ar sail llinell syth dros dymor
y brydles. Mae unrhyw bremiymau neu
gymhellion prydles yn cael eu gwasgaru
dros dymor gofynnol y brydles.

Asedau sefydlog
Mae asedau sefydlog yn cael eu nodi
ar gost / cost dybiedig namyn dibrisiant
cronedig a cholledion amhariad cronedig.
Mesurwyd asedau eiddo rhydd-ddaliadol ac
ar brydles hir sy’n bodoli wrth drosglwyddo
i’r SORP AB/AU (1 Awst 2014) ar sail cost
dybiedig, sef gwerth teg y farchnad neu gost
dybiedig amnewid.
Caiff y gwahaniaeth rhwng y swm wedi ei
ailbrisio a’r gost hanesyddol ei gredydu i
gronfa ailbrisio wrth gefn.
Caiff swm sy’n hafal i’r dibrisiant dros hynny
ar sail y gost hanesyddol ei drosglwyddo o’r
gronfa ailbrisio wrth gefn i enillion wedi’u
cadw.
Tir ac adeiladau
Caiff costau o ran tir ac adeiladau ar
ôl adeiladu neu brynu cychwynnol neu
adeiladu eu cyfalafu i’r graddau y maent
yn cynyddu’r manteision disgwyliedig yn y
dyfodol i’r Brifysgol.
Ni chaiff tir ei ddibrisio am y credir bod iddo
oes ddefnyddiol amhenodol. Mae adeiladau
rhydd-ddaliad yn cael eu dibrisio ar sail
llinell syth dros eu bywydau defnyddiol
disgwyliedig, mewn blynyddoedd, fel a
ganlyn:
Adeiladau rhestredig ac
adeiladau academaidd

50

Safleoedd preswyl cyn 1990

25

Safleoedd preswyl ar ôl 1990 a
safleoedd preswyl Gogledd Tal-y-bont 50
Tai Preswyl

50

Adeiladau lled-barhaol

25

Adeiladau newydd ar safle Ysbyty Athrofaol
Cymru
50
Hen adeiladau ar safle Ysbyty Athrofaol
Cymru
25
Adnewyddu
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Mae adeiladau prydles yn dibrisio dros
gyfnod byrrach y brydles neu’r cyfnod y mae
disgwyl iddynt fod o ddefnydd a ddangosir
uchod.
Ni chodir unrhyw ddibrisiant ar asedau yn
ystod y gwaith adeiladu.
Offer
Caiff gwerth offer sy’n costio llai na
£10,000 yr eitem neu grŵp o eitemau
cysylltiedig ei ddileu ym mlwyddyn eu
caffael heblaw eu bod yn cael eu prynu
yn rhan o waith adnewyddu. Caiff yr holl
offer eraill eu cyfalafu ac eithrio’r offer a
ariennir o Grantiau Ymchwil ac sy’n costio o
dan £50,000. Caiff hwn hefyd ei ddileu ym
mlwyddyn eu prynu.
Caiff offer sydd wedi’i ddibrisio’n llawn ei
ddileu 10 mlynedd ar ôl ei gaffael.
Caiff offer a gyfalafwyd eu rhestru yn ôl
eu cost a chânt eu dibrisio dros eu hoes
ddefnyddiol ddisgwyliedig rhwng pedair
a phymtheg mlynedd, fel sy’n briodol. Ni
chaiff asedau sy’n cael eu hadeiladu mo’u
dibrisio tan iddynt gael eu rhoi ar waith.

Buddsoddiadau
Cedwir buddsoddiadau asedau anghyfredol
ar y Fantolen ar gost namyn amhariad.
Cedwir mentrau ar y cyd ar gost namyn
colled yn natganiadau ariannol y Brifysgol.

Statws treth
Gan fod y Brifysgol yn elusen gofrestredig
o fewn ystyr Pennod 1 Adran 3 Deddf
Elusennau 2011, mae felly yn elusen o
fewn ystyr Adran 6 Deddf Cyllid 2010. Yn
unol â hynny, mae’r Brifysgol wedi’i heithrio,
o bosibl, rhag talu treth mewn cysylltiad â’r
incwm neu’r enillion cyfalaf a gaiff hi o fewn
y categorïau sy’n dod o dan Adrannau 478488 Deddf Treth Gorfforaeth 2010 neu
Adran 256 Deddf Trethu Enillion Trethadwy
1992 i’r graddau y caiff yr incwm hwnnw
neu’r enillion hynny ei gymhwyso neu eu
cymhwyso at ddibenion cwbl elusennol er
lles y cyhoedd.
Mae pob is-gwmni’n atebol i dalu Treth
Gorfforaeth a Threth ar Werth (TAW).
Mae prif weithgareddau’r Brifysgol
wedi’u heithrio rhag TAW ond mae rhai
cyflenwadau a gwasanaethau ategol
yn agored i dalu TAW ar amrywiol
gyfraddau. Mae’r gwariant yn cynnwys
TAW anadferadwy a godir gan gyflenwyr
i’r Brifysgol. Nid oes rhaid i’r Brifysgol dalu
Treth Tir y Doll Stamp wrth brynu neu
brydlesu eiddo.

Darpariaethau

Cedwir buddsoddiadau asedau cyfredol
ar werth teg gyda symudiadau’n cael
eu cydnabod yng nghyfanswm yr incwm
cynhwysfawr am y flwyddyn.

Provisions are recognised when the
University has a present legal or
constructive obligation as a result of a
past event, it is probable that a transfer of
economic benefit will be required to settle
the obligation and a reliable estimate can
be made of the amount of the obligation.

Stociau

Offerynnau ariannol

Y stociau yw deunyddiau adeiladu, nwyddau
traul meddygol/y biowyddorau a nwyddau
traul masnachu yr Uned Gwaith Ystadau,
Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd ac
Arlwyo yn y drefn honno. Caiff y rhain eu
prisio yn ôl y gost isaf neu’r pris gwerthadwy
net.

Arian parod a chyfatebol i arian
parod
Mae arian parod yn cynnwys arian parod
mewn llaw, adneuon sy’n ad-daladwy ar
alw a gorddrafftiau. Mae adneuon yn addaladwy ar alw os ydynt ar gael yn ymarferol
ymhen 24 awr heb gosb.
Buddsoddiadau tymor byr, hynod hylifol y
gellir eu trosi’n hawdd i swm o arian heb
risg sylweddol i newid mewn gwerth yw’r
hyn sy’n gyfwerth ag arian parod.

Cynnal a Chadw Eiddo
Mae gan y Brifysgol gynllun cynnal a chadw
treigl a adolygir bob blwyddyn. Codir
cost cynnal a chadw cywirol arferol ar y
datganiad o incwm cynhwysfawr.

Mae’r Brifysgol wedi dewis mabwysiadu
Adrannau 11 a 12 o FRS102 mewn
perthynas ag offerynnau ariannol ar gyfer
ei gyfrifon cyfunol a datganiadau ariannol y
Sefydliad.
(i) Asedau Ariannol
Mae asedau ariannol sylfaenol, gan
gynnwys symiau masnach a symiau
derbyniadwy eraill, arian parod a gweddill
banc a buddsoddiadau mewn papur
masnachol, i ddechrau yn cael eu cydnabod
am bris y trafodyn, oni bai bod y trefniant
yn cynnwys trafodyn ariannu, lle mae’r
trafodyn yn cael ei fesur ar werth presennol
y derbyniadau yn y dyfodol gyda disgownt o
gyfradd llog y farchnad.
Mae asedau o’r fath yn cael eu cynnal yn
dilyn hynny ar gost wedi’i hamorteiddio, gan
ddefnyddio’r dull llog effeithiol.
Ar ddiwedd pob cyfnod adrodd mae asedau
ariannol yn cael eu mesur ar gost wedi’i
hamorteiddio ar gyfer tystiolaeth wrthrychol
o golled. Os yw ased am wneud colled, y
golled hon yw’r gwahaniaeth rhwng y swm
cario a gwerth presennol y llifau arian

parod amcangyfrifedig wedi eu disgowntio
ar gyfradd llog effeithiol gwreiddiol yr ased.
Cydnabyddir y golled yng nghyfanswm yr
incwm cynhwysfawr am y flwyddyn.
Os oes gostyngiad yn y golled sy’n deillio
o ddigwyddiad sy’n digwydd ar ôl nodi’r
golled, caiff y golled ei gwrthdroi. Mae’r
gwrthdroi yn golygu nad yw’r swm cario
presennol yn fwy na beth fyddai’r swm
cario wedi bod pe na fyddai’r golled wedi’i
chydnabod yn flaenorol. Cydnabyddir y
ffaith fod colled yn cael ei gwrthdroi yng
nghyfanswm yr incwm cynhwysfawr am y
flwyddyn.
I ddechrau, mesurir asedau ariannol
eraill, gan gynnwys buddsoddiadau mewn
offerynnau ecwiti nad ydynt yn is-gwmnïau,
partneriaethau cyswllt neu cyd-fentrau, ar
werth teg sydd fel arfer y pris trafodyn.
Mae asedau o’r fath yn cael eu cynnal
wedyn ar werth teg ac mae’r newidiadau
mewn gwerth teg yn cael eu cydnabod
yn y gwarged neu ddiffyg, heblaw’r
buddsoddiadau hynny mewn offerynnau
ecwiti nad ydynt yn cael eu masnachu yn
gyhoeddus ac na ellir mesur eu gwerth teg
ar gost namyn yr amhariad.
Mae asedau ariannol yn cael eu dadgydnabod pan mae (a) yr hawliau
cytundebol i’r llifau arian o’r ased yn dod
i ben neu’n cael eu setlo, neu (b) yr holl
risgiau a gwobrwyon o berchnogaeth yr
asedau’n cael eu trosglwyddo i barti arall
neu (c) er cadw rhai o risgiau a gwobrwyon
sylweddol perchnogaeth, mae rheolaeth yr
ased wedi’i drosglwyddo i barti arall sydd â’r
gallu ymarferol i werthu ased i drydydd parti
digyswllt yn unochrog heb osod cyfyngiadau
ychwanegol..
(ii) Rhwymedigaethau ariannol
Mae rhwymedigaethau ariannol sylfaenol,
gan gynnwys symiau masnach a symiau
derbyniadwy eraill, benthyciadau banc,
benthyciadau gan gwmnïau o’r cyd-grŵp
a blaengyfrannau sy’n cael eu galw’n
ddyled, i ddechrau yn cael eu cydnabod am
bris y trafodyn, oni bai bod y trefniant yn
cynnwys trafodyn ariannu, lle mae’r offeryn
dyled yn cael ei fesur ar werth presennol y
derbyniadau yn y dyfodol gyda disgownt o
gyfradd llog y farchnad.
Yn dilyn hynny cynhelir offerynnau dyled ar
gost wedi’i hamorteiddio, gan ddefnyddio’r
dull llog effeithiol.
Cydnabyddir ffioedd a delir wrth sefydlu
cyfleusterau benthyg fel costau trafodion
y benthyciad i’r graddau ei bod yn debygol
y bydd rhai neu bob un o’r cyfleusterau yn
cael eu derbyn. Yn yr achos hwn, mae’r ffi
yn cael ei gohirio hyd nes y caiff yr arian
ei dderbyn. I’r graddau nad oes unrhyw
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dystiolaeth ei bod yn debygol y bydd
rhywfaint o’r cyfleuster neu’r cyfleuster
cyfan yn cael ei dderbyn, mae’r ffi yn cael
ei chyfalafu fel taliad ymlaen llaw am
wasanaethau hylifedd a’i amorteiddio dros
gyfnod y cyfleuster mae’n perthyn iddo.
Symiau masnach taladwy yw’r
rhwymedigaethau i dalu am nwyddau neu
wasanaethau sydd wedi’u caffael yn nhrefn
arferol y busnes gan gyflenwyr. Gelwir
cyfrifon sy’n daladwy yn rhwymedigaethau
cyfredol os yw taliad yn ddyledus o fewn
blwyddyn neu lai. Os nad ydynt, fe’u
cyflwynir fel rhwymedigaethau anghyfredol.
I ddechrau mae symiau masnach taladwy
yn cael eu cydnabod am bris trafodyn
ac wedyn eu mesur ar gost wedi ei
hamorteiddio gan ddefnyddio’r dull llog
effeithiol.
Mae rhwymedigaethau ariannol yn cael eu
dad-gydnabod pan fydd y rhwymedigaeth
yn cael ei ddihysbyddu, hynny yw pan fydd
y rhwymedigaeth cytundebol yn cael ei
ganslo, ei ryddhau neu’n dod i ben.

Cronfeydd wrth gefn
Mae cronfeydd wrth gefn yn cael eu galw’n
gyfyngedig neu’n anghyfyngedig. Mae
cronfeydd gwaddol cyfyngedig yn cynnwys
gweddill sydd, drwy waddol i’r Brifysgol, yn
cael eu cadw fel cronfa gyfyngedig barhaol
y mae’n rhaid i’r Brifysgol ei gadw am byth.
Mae’r cronfeydd cyfyngedig eraill sydd wrth
gefn yn cynnwys gweddill lle mae’r rhoddwr
wedi dynodi diben penodol. Felly cyfyngir
ar y modd y caiff y Brifysgol ddefnyddio’r
cronfeydd hyn.
Crëwyd y gronfa ad-dalu bondiau, cronfa
ddynodedig, yn 2019/20 er mwyn gallu
rhoi tebygolrwydd rhesymol o allu talu’r addaliad bond o £400m, a fydd yn ddyledus
ar 7 Rhagfyr 2055 (nodyn 24).

Amcangyfrifon arwyddocaol a
dyfarniadau
Dyma’r amcangyfrifon arwyddocaol a’r
dyfarniadau a ddefnyddiwyd i baratoi’r
wybodaeth ariannol hon:
(i) Adenilladwyedd dyledwyr
Heriwyd y polisi cyfrifyddu arferol ar
gyfer asesu adenilladwyedd dyledwyr a’r
ddarpariaeth o ran colledion o ddyledion
amheus dilynol eleni gan bandemig
COVID-19 a’r amgylchiadau unigryw a
gyflwynodd i’r Brifysgol ynghylch casglu
ffioedd myfyrwyr a dyled Masnachol ac
Ymchwil.
Ar ôl rhoi’r gorau i weithdrefnau casglu
dyledion arferol ar gyfer yr holl ddyled
myfyrwyr o ganol mis Mawrth ymlaen tan fis
Awst 2020 y llynedd, mae’r gweithdrefnau
arferol wedi ailddechrau a bu gofyn i
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fyfyrwyr glirio eu ffioedd presennol cyn
symud ymlaen i flwyddyn academaidd arall.
Ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cwblhau eu
cwrs ond sydd â ffioedd sy’n ddyledus, mae
eu hardystiad llawn yn cael ei atal hyd nes
y caiff eu dyled ffioedd ei chlirio, yn unol â
pholisi Ffioedd Dysgu’r Brifysgol.
Yn gyffredinol, effaith COVID-19 ar allu’r
Brifysgol i gasglu dyled a gallu ein myfyrwyr,
cleientiaid Masnachol ac Ymchwil y DU a
rhyngwladol i setlo dyled fu cynyddu proffil
oedran dyled hwyr sy’n golygu bod mwy
o risg wrth adennill y ddyled. Mae hyn
yn arbennig o wir am ddyled ryngwladol
oherwydd effaith amrywiol COVID-19 ar
wlad breswyl y dyledwr perthnasol.
Amcangyfrif
Dyled Ffioedd Dysgu
Asesir darpariaeth dyledion amheus nad
ydynt yn debygol o gael eu had-dalu’n llawn
y ffioedd dysgu ar ddiwedd y flwyddyn
ar sail yr holl ddyled hwyr yn ôl categori
dyledwr ffioedd, waeth beth fo’u proffil
oed, gyda chategorïau penodol yn priodoli
mwy o risg nag eraill o ganlyniad i effaith
pandemig COVID-19.
Mae’r ddarpariaeth amhariad dyled
cyfanredol sy’n deillio o hyn yn cael ei
lleihau gan setliadau ffioedd dilynol a
gafwyd ar ôl 31 Gorffennaf 2021 gan
ddyledwyr yn yr un categorïau hyn. Bernir
bod yr holl ddyled arall o ffioedd dysgu yn
adenilladwy.
Y ddyled ffioedd dysgu ar 31 Gorffennaf
2021 oedd £6.3m (gweler Nodyn 14), ac
roedd £6.2m ohoni’n hwyr. Ar ôl cymhwyso
ein polisi amhariad dyled, barnwyd bod
£5.7m mewn perygl, y cafwyd £1.0m
ohono ar ôl 31 Gorffennaf 2021, gan
arwain at ddarpariaeth amhariad dyled
amheus o £4.7m (2020: £5.0m).
Dyled Fasnachol ac Ymchwil
Mae polisïau asesu amhariad dyled
cyffredinol wedi’u cymhwyso, ac eithrio
gyda sefydliadau addysg uwch tramor gan
fod dyled sydd dros 91 diwrnod yn hwyr
yn amodol ar ddarpariaeth amhariad (a
ddarperir fel arfer pan fydd 181 diwrnod yn
hwyr)
Yn gyffredinol, roedd dyled Masnachol ac
Ymchwil ar 31 Gorffennaf 2021 yn £11.5m
(gweler Nodyn 14).
Ar ôl cymhwyso’r polisi amhariad dyled
amheus wedi’i addasu i’r ddyled hwyr o
£3.1m, asesir bod £1.0m mewn perygl
(2020: £1.3m) ac yn destun darpariaeth
amhariad dyled amheus.
(ii) Rhwymedigaethau buddiannau
ymddeol
Amcangyfrif – CUPF a LGPS
Mae’r Brifysgol yn gweithredu ei chynllun

ei hun, Cronfa Bensiwn Prifysgol
Caerdydd (CUPF), ac mae’n cymryd rhan
yng Nghynllun Pensiwn Llywodraeth
Leol (LGPS); mae’r ddau yn gynlluniau
buddiannau diffiniedig. Cynhelir prisiadau
actiwarïaidd o’r cynlluniau fel y pennir gan
yr ymddiriedolwyr ar adegau hyd at dair
blynedd o hyd.
Asesir costau pensiwn o dan FRS 102
yn unol â chyngor actiwarïaid annibynnol
yn seiliedig ar brisiadau actiwarïaidd
diweddaraf a rhagdybiaethau a bennir gan
yr actiwarïaid.
Mae’r tybiaethau yn seiliedig ar wybodaeth
a roddwyd i actiwarïaid gan y Brifysgol,
wedi’i hategu gan drafodaethau rhwng
yr actiwari a’r tîm rheoli, lle’r oedd yn
berthnasol. Mae’r tybiaethau wedi’u
dogfennu yn Nodyn 25.
Amcangyfrif - USS
Gan fod y Brifysgol wedi’i rhwymo o dan
gontract i wneud taliadau adfer diffyg i USS,
cydnabyddir hyn fel rhwymedigaeth yn y
fantolen. Ar hyn o bryd mae’r ddarpariaeth
yn seiliedig ar gynllun adfer diffygion USS
a gytunwyd ar ôl prisiad actiwaraidd 2018,
sy’n diffinio’r taliad diffyg sy’n ofynnol fel
canran o gyflogau yn y dyfodol tan 2027.
Mae’r cyfraniadau hyn yn cael eu hailasesu ym mhob prisiad teirblwydd o’r
cynllun. Mae’r ddarpariaeth yn seiliedig
ar amcangyfrif y rheolwyr o chwyddiadau
cyflogau yn y dyfodol, newidiadau yn nifer
y staff a chyfradd gyffredinol y gostyngiad.
Nodir mwy o fanylion yn Nodyn 25.
Dyfarniad - USS
Mae FRS 102 yn gwahaniaethu rhwng
cynllun grŵp a chynllun amlgyflogwr.
Mae cynllun grŵp yn cynnwys casgliad o
endidau o dan reolaeth gyffredin fel arfer
gyda chyflogwr sy’n noddi. Mae cynllun
aml-gyflogwr yn gynllun ar gyfer endidau
nad ydynt o dan reolaeth gyffredin ac (fel
arfer) ac mae’n cynrychioli cynllun ar draws
y diwydiant cyfan, er enghraifft Cynllun
Pensiwn y Prifysgolion.
Mae’r broses gyfrifyddu ar gyfer cynllun
aml-gyflogwr, lle’r aeth y cyflogwr i gytundeb
â’r cynllun sy’n pennu sut bydd y cyflogwr
yn ariannu diffyg, yn arwain at gydnabod
atebolrwydd am y cyfraniadau sy’n daladwy
sy’n codi o’r cytundeb (i’r graddau eu bod
yn perthyn i’r diffyg) a’r draul ganlyniadol
mewn elw neu golled yn unol ag adran 28
FRS102. Mae’r cyfarwyddwyr yn fodlon bod
Cynllun Pensiwn y Prifysgolion yn bodloni’r
diffiniad o gynllun aml-gyflogwr ac felly
mae’r sefydliad wedi cydnabod gwerth teg
gostyngol y cyfraniadau cytundebol o dan
y cynllun adfer sy’n bodoli ar ddyddiad
cymeradwyo’r datganiadau ariannol hyn.
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2. Ffioedd Dysgu a Chontractau Addysg
Cyfunol a Sefydliad

Israddedigion o’r DU a’r Undeb Ewropeaidd
Ôl-raddedigion o’r DU a’r Undeb Ewropeaidd
Tramor (gan gynnwys rhan-amser)
Rhan-amser (o’r DU a’r Undeb Ewropeaidd)
Contractau addysg
Grantiau cymorth hyfforddiant ymchwil
Ffioedd nad ydynt yn dwyn credyd

2021
£’000

2020
£’000

154,288
17,234
95,468
6,670

142,583
15,708
96,404
6,430

273,660

261,125

16,068
10,491
6,693

15,885
9,446
10,549

306,912

297,005

2021
£’000

2020
£’000

62,130
20,047
16,034
11,253

59,740
3,063
13,108
2,250

109,464

78,161

3 . G ra n ti a u C y rf f Ari a n n u
Cyfunol a Sefydliad

Grantiau rheolaidd
Grantiau penodol
Grantiau cyfalaf - adeiladau
Grantiau cyfalaf - offer

Yn 2021, cafodd y Brifysgol £31,246k o gyllid ychwanegol gan CCAUC mewn ymateb i bandemig COVID-19,
y mae£28,919k ohono wedi'i gydnabod yn ystod y flwyddyn ac wedi'i gynnwys yn incwm Grant y Corff Cyllido
uchod.

4 . G r a n t i a u a C h on t r a c t a u Y m c h w i l
Cyfunol a Sefydliad

Cynghorau Ymchwil
Elusennau sydd â’u canolfan yn y DU
Cyrff Llywodraeth y DU
Diwydiannau’r DU
Y Comisiwn Ewropeaidd
Polisi
Grantiau a chontractau eraill

2021
£’000

2020
£’000

37,888
18,004
33,384
6,433
9,189
6,319
1,431

36,159
18,423
33,799
7,348
9,251
6,734
1,059

112,648

112,773
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Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol
Y Flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2021
5 . Incwm Arall
Cyfunol

Gwasanaethau eraill a ddarparwyd:
Llywodraeth Ganolog y DU
Awdurdodau Iechyd y DU
Diwydiannau’r DU
Yr Undeb Ewropeaidd
Polisi
Prifysgolion y DU
Ffynonellau Eraill
Cyfanswm y gwasanaethau eraill a
ddarparwyd
Preswylfeydd, arlwyaeth a chynadleddau
Eithriadau TAW y gellir eu hadennill
Grantiau cyfalaf eraill
Cynllun Cadw Swyddi y Llywodraeth
Incwm arall

Sefydliad

2021
£’000

2020
£’000

2021
£’000

2020
£’000

18,336
7,258
1,092
1,049
167
396
5,570

19,943
8,501.
1,006
1,704
286
242
6,000

18,336
7,258
1,092
1,049
167
396
5,570

19,943
8,501.
1,006
1,704
286
242
6,000

33,868

37,682

33,868

37,682

22,774
2,008
4,539
400
4,866

20,964
857
6,160
3,110
5,410

22,774
2,008
4,539
400
3,657

20,964
857
6,160
3,110
4,066

68,455

74,183

67,246

72,839

6 . I n c w m o F ud d s od d i a d
Cyfunol

2021
£’000
Incwm o fuddsoddiadau
Incwm o fuddsoddiadau gwaddol (Nodyn 23)

Sefydliad

2020
£’000

2021
£’000

2020
£’000

3,151
1,225

4,773
1,133

3,151
1,225

4,767
1,133

4,376

5,906

4,376

5,900

7. Rhoddion a Gwaddolion
Cyfunol

2021
£’000

2020
£’000

2021
£’000

2020
£’000

Gwaddolion newydd (Nodyn 23)

288

166

288

166

Rhoddion gyda chyfyngiad

210

243

210

243

2,240

375

2,240

375

2,738

784

2,738

784

Rhoddion anghyfyngedig

52

Sefydliad

57

Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol Y Flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2021 parhad

Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol
Y Flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2021
8 . C os t a u S t a f f
Cyfunol a Sefydliad

Nodyn
Costau staff:
Cyflogau
Costau nawdd cymdeithasol
Costau pensiwn eraill

25

2021
£’000

2020
£’000

251,928
25,356
52,529

250,206
25,292
50,579

329,813

326,077

Nid yw’r ffigurau uchod yn cynnwys taliadau a wnaed i staff ar ran y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

2021
CALl
Nifer y staff ar gyfartaledd fesul prif gategori:
Clinigol ac anghlinigol, academaidd ac yn gysylltiedig â’r byd
academaidd
Gwasanaethau Technegol
Cymorth gweinyddol
Gwasanaethau gweithredol

2020
CALl

4,395

4,256

215
963
236

224
945
246

5,809

5,671
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Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol
Y Flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2021
8. Costau Staff: Taliadau’r Is-ganghellor
Cyflog
Buddion mewn Nwyddau
Pensiwn

Mae'r buddion mewn nwyddau a geir gan yr Is-Ganghellor fel a ganlyn (£000au):
Yswiriant meddygol preifat
Llety parhaol

2021
£’000
271
22
293
5

2020
£’000
269
25
294
5

298

299

1
21

1
24

Y Pwyllgor Taliadau sy'n pennu'r taliadau i'r Is-Ganghellor, ac mae'r pwyllgor yn cynnwys aelodau lleyg
annibynnol o'r Cyngor sy'n meddu ar wybodaeth ac arbenigedd perthnasol. Nid yw'r Is-Ganghellor yn
bresennol ar gyfer trafodaethau a phenderfyniadau ei dâl ei hun, ac nid yw'n chwarae unrhyw ran ynddynt.
Mae Cynllun Gwobrau’r Is-Ganghellor yn cynnwys:
adolygiad blynyddol o gyflog sylfaenol yn unol â’r farchnad; a
cyfandaliad bonws tymor hir nad yw’n bensiynadwy sy’n seiliedig ar berfformiad ac yn gysylltiedig
â llwyddiant Y Ffordd Ymlaen 2018-2023
Mae'r cynllun yn adeiladu ar egwyddorion y broses Adolygu Cyflogau Uwch-swyddogion fel yr amlinellir yn y
Polisi Cyflogau Uwch Staff ac fe'i cynlluniwyd fel cynllun cymhelliant hirdymor i wobrwyo a chadw'r IsGanghellor gyda'r bwriad o gyflawni Strategaeth y Ffordd Ymlaen 2018-23
Mae'r Pwyllgor Taliadau'n pennu'r taliadau yn ôl sawl ffactor gan gynnwys, er enghraifft:
arweinyddiaeth a rheolaeth a phrofiad academaidd yr Is-Ganghellor yn y sector addysg uwch
hyd a lled yr arweinyddiaeth a chyfrifoldebau ariannol dros y Brifysgol
meincnodi cyflog sylfaenol yn erbyn cyflog blynyddol Is-Gangellorion prifysgolion Grŵp Russell a
sefydliadau eraill o faint a chwmpas tebyg.
Perfformiad y Brifysgol yn unol â'r strategaeth a'r metrigau y cytunwyd arnynt.
Bob blwyddyn, mae'r Pwyllgor Taliadau yn cael adroddiad gan Gadeirydd y Cyngor ar Adolygiad Datblygu
Perfformiad yr Is-Ganghellor (sy'n cynnwys mewnbwn gan aelodau'r Cyngor) ac amcanion y cytunwyd
arnynt ar gyfer y flwyddyn ganlynol.
Bydd yr wybodaeth hon hefyd yn cefnogi'r adolygiad perfformiad terfynol yn erbyn Cynllun Gwobrwyo 5
mlynedd yr Is-Ganghellor. Mae'r Cynllun hwn yn rhedeg hyd at 2023 ac yna gwneir unrhyw daliad
perfformiad. Nid yw'r Is-Ganghellor yn cael unrhyw daliadau perfformiad blynyddol.
Adolygir cyflog sylfaenol yr Is-Ganghellor yn unol â dyfarniadau tâl cenedlaethol ar gyfer y sector Addysg
Uwch.
Mae cyflog sylfaenol yr Is-Ganghellor 7.0 gwaith (2020 7.1 gwaith) cyflog canolrif staff, lle mae'r cyflog
canolrif yn cael ei gyfrifo ar sail cyfwerth ag amser llawn ar gyfer y cyflogau y mae'r Brifysgol yn eu talu.
Mae cyfanswm tâl yr Is-Ganghellor 7.6 gwaith (2020: 7.7 gwaith) cyfanswm tâl canolrif staff, lle mae'r
cyfanswm tâl canolrif yn cael ei gyfrifo ar sail cyfwerth ag amser llawn ar gyfer cyfanswm y tâl y mae'r Brifysgol
yn ei dalu.
Yn unol â Chyfarwyddyd Cyfrifon HEFCW, mae tâl yn cynnwys cwmnïau gwasanaeth personol y mae'r Brifysgol
yn eu hystyried yn weithwyr o dan Reoliadau Cyfryngol Cyllid a Thollau EM (IR35) ac a delir trwy'r gyflogres ac
a adroddir i Gyllid a Thollau EM trwy adrodd “Gwybodaeth Amser Real” (RTI).
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8. Costau Staff: Iawndal prif bersonél rheoli
Mae'r Brifysgol o'r farn mai personél rheoli allweddol yw'r 12 unigolyn (2020: 11) sy’n aelodau o Fwrdd
Gweithredol y Brifysgol sydd ag awdurdod a chyfrifoldeb dros gynllunio, cyfarwyddo a rheoli gweithgareddau’r
Brifysgol. Mae costau staff yn cynnwys iawndal a dalwyd i’r prif bersonél rheoli.
2021
2020
£’000
£’000
Iawndal prif bersonél rheoli

1,833

1,953

Mae rhestr o aelodau presennol Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ar gael ar ein gwefan:
www.cardiff.ac.uk/about/organisation/university-executive-board
Iawndal am golli swydd i weithwyr ar gyflog uwch

Ni thalwyd iawndal i weithwyr ar gyflog uwch yn ystod y flwyddyn (2020 – dim)
Staff arall ar y cyflogau uchaf

Mae taliadau staff ar y cyflogau uchaf (ac eithrio'r Is-Ganghellor) sydd wedi'u hadlewyrchu yn yr ystodau isod
yn eithrio cyfraniadau pensiwn gweithwyr ac iawndal am golli swydd, ond yn cynnwys taliadau a wnaed ar
ran y GIG o ran ei oblygiadau cytundebol i staff y Brifysgol o dan gontractau cyflogaeth y GIG ar wahân. Mae'r
taliadau hyn wedi'u heithrio o gyfrif incwm a gwariant y Brifysgol. O’r 148 o staff sy’n ennill mwy na £100,000
yn 2021 (2020: 157), mae 51 (2020: 53) yn cynnwys taliadau o’r fath ar ran y GIG.

Band Cyflog
£100,000 - £104,999
£105,000 - £109,999
£110,000 - £114,999
£115,000 - £119,999
£120,000 - £124,999
£125,000 - £129,999
£130,000 - £134,999
£135,000 - £139,999
£140,000 - £144,999
£145,000 - £149,999
£150,000 - £154,999
£155,000 - £159,999
£160,000 - £164,999
£165,000 - £169,999
£170,000 - £174,999
£175,000 - £179,999
£180,000 - £184,999
£185,000 - £189,999
£190,000 - £194,999
£225,000 - £229,999

2021
GIG
Nifer

2021
Arall
Nifer

2021
Cyfanswm
Nifer

2020
GIG
Nifer

1
3
4
7
3
3
9
4
3
4
1
3
1
2
3
51

23
21
9
8
3
7
7
4
4
1
1
5
3
1
97

23
22
12
12
10
7
10
7
13
5
4
9
1
6
1
2
4
148

1
2
8
2
5
8
7
3
5
1
3
1
3
1
2
1
53

2020
Arall
Nifer
33
19.
11
5
4
6
5
3
3
4
2
2
1
2
1
1
1
1
104

2020
Cyfanswm
Nifer
34
21
11
13
6
11
5
11
10
7
7
3
4
3
4
1
3
1
1
1
157
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8. Costau Staff: Iawndal prif bersonél rheoli
Taliadau a threuliau Ymddiriedolwyr

Ni chafodd yr un ymddiriedolwr gydnabyddiaeth ariannol na thaliad wedi’i hepgor gan y Brifysgol yn ystod y
flwyddyn (2020: dim).
Mae'r symiau yn y tabl isod yn cynrychioli taliadau a wnaed i'r ymddiriedolwyr at ddibenion teithio a
chynhaliaeth, yr aed iddynt wrth fynd i'r Cyngor, cyfarfodydd y pwyllgor a digwyddiadau elusennol, yn
rhinwedd eu rolau swyddogol. Nid yw pob ymddiriedolwr wedi hawlio treuliau yn ystod y flwyddyn, neu yn y
flwyddyn flaenorol. Pan mae ymddiriedolwyr hefyd yn gweithio i'r Brifysgol, ni chaiff treuliau a hawlir yn
rhinwedd eu rôl fel gweithwyr eu cynnwys.
2021
£’000

2020
£’000

1

8

Treuliau a dalwyd i 7 o ymddiriedolwyr yn ystod y flwyddyn (2020: 12)

9. Llog a Chostau Ariannol Tebyg
Cyfunol

2021
£’000
Llog bond a chostau ariannol
Llog benthyciad banc
Llog bond a chostau ariannol eraill
Tâl net ar gynlluniau pensiwn (Nodyn 21)
Datod disgownt ar ddarpariaeth pensiwn USS
(Nodyn 21)

56
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Sefydliad

2020
£’000

2021
£’000

2020
£’000

9,915
526
7
10,448
1,430

9,159
678
9
9,846
1,310

9,915
526
10,441
1,430

9,159
678
9,837
1,310

620

2,309

620

2,309

12,498

13,465

12,491

13,456
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10. Dadansoddiad o’r Gwariant fesul Gweithgaredd
Cyfunol

Adrannau academaidd
Gwasanaethau academaidd
Grantiau a chytundebau ymchwil
Gwasanaethau eraill a ddarparwyd
Preswylfeydd, arlwyaeth a
chynadleddau
Adeiladau
Gwasanaethau canolog a gweinyddu
Treuliau eraill
Addasiadau i’r cronfeydd pensiwn

Arall
y coleg gweithredu
Diddordeb
costau
costau sy’n Daladwy
£’000
£’000
£’000
191,945
37,088
21,457
30,013
51,764
29,812
14,839
17,304
6,425

526

11,827

12,145

5,985
25,946
12,458
61

40,757
6,312
20,141
-

9,922
2,050

46,742
32,258
42,521
2,111

38,800
29,672
47,582
2,305

329,331

187,852

12,498

529,681

514,394

40,644

40,382

2,394

(55,214)

482

-

573,201

499,562

Cyfanswm
2021
£’000
229,033
51,470
81,576
32,143
11,827
46,742
32,258
41,361
2,111

Cyfanswm
2020
£’000
234,922
32,468
80,654
35,846
12,145
38,800
29,672
46,360
2,305

528,521

513,172

40,644

40,382

2,394

(55,214)

482

-

572,041

498,340

Cyfanswm fesul Datganiad Incwm Cynhwysfawr

Adrannau academaidd
Gwasanaethau academaidd
Grantiau a chytundebau ymchwil
Gwasanaethau eraill a ddarparwyd
Preswylfeydd, arlwyaeth a chynadleddau
Adeiladau
Gwasanaethau canolog a gweinyddu
Treuliau eraill (gweler y nodyn isod)
Addasiadau i’r cronfeydd pensiwn

Arall
y coleg gweithredu Diddordeb
costau
costausy’n Daladwy
£’000
£’000
£’000
191,945
37,088
21,457
30,013
51,764
29,812
14,839
17,304
4,876
6,425
526
5,985
40,757
25,946
6,312
12,458
18,988
9,915
61
2,050
329,331

186,699

12,491

Dibrisiant (Nodyn 11)
Costau staff – Cynnydd/(gostyngiad) yn narpariaeth cynllun pensiwn USS
(nodyn 21)
Costau staff – Datblygu Cynllun Diswyddo Gwirfoddol
Cyfanswm yn ôl y Cyfrif Incwm a Gwariant

Cyfanswm
2020
£’000
234,922
32,468
80,654
35,846

4,876

Dibrisiant (Nodyn 11)
Costau staff – Cynnydd/(gostyngiad) yn narpariaeth cynllun pensiwn USS
(nodyn 21)
Costau staff – Datblygu Cynllun Diswyddo Gwirfoddol

Sefydliad

Cyfanswm
2021
£’000
229,033
51,470
81,576
32,143
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1 0 . D a d a n s o d d i a d o ’ r G w a r i a n t f es u l G w ei t h g a r ed d ( p a r h a d )
Mae treuliau gweithredu eraill yn cynnwys:

Taliadau i archwilwyr allanol ar gyfer gwasanaethau archwilio (gan gynnwys TAW)
Taliadau i archwilwyr allanol ar gyfer gwasanaethau cysylltiedig ag archwilio (gan
gynnwys TAW)
Taliadau i archwilwyr allanol ar gyfer gwasanaethau nad oeddent yn rhai
archwilio (gan gynnwys TAW)
-gweler (i) isod
Rhentolion prydles gweithredol
Tir ac adeiladau
Arall

133
12

94
3

84

-

3,180
177

2,416
175

Mae'r gwariant yn cynnwys:
•
•
•
•

costau staff o £3,407k (2020: £4,171k) yn ymwneud â'r symudiad ar y Croniad Absenoldeb Cyflogeion
(Nodyn 17)
gwariant mewn perthynas ag ymateb y Brifysgol i bandemig COVID-19 o £18,472k (2020: £2,381k)
costau o £1,039k (2020: £2,224k) ar gyfer unigolion a roddwyd ar ffyrlo, y mae £911k ohono’n
ymwneud â chost ymchwilwyr (2020: £1,858k).
Taliadau caledi myfyrwyr COVID-19 o £11,485k.

(i) Taliadau i archwilwyr allanol ar gyfer gwasanaethau nad oeddent yn rhai archwilio
Fel rhan o'r dyroddiad bond yn 2020/21, gofynnwyd i PwC ddarparu llythyr cysur i'r banciau dyroddi. Gan
fod y ffioedd ar gyfer y gwaith hwn yn fwy na therfynau cap ffioedd y Cyngor Adrodd Ariannol (FRC) ar
werth gwasanaethau nad ydynt yn rhai archwilio, rhoddwyd cymeradwyaeth gan y Pwyllgor Archwilio a
Risg i PwC gysylltu â'r FRC i gael hepgoriad. Wedi hynny, caniataodd yr FRC yr hepgoriad hwn.
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11. Asedau Sefydlog Diriaethol
Cyfunol a Sefydliad

Tir ac Adeiladau

Cost neu brisiad
Ar 1 Awst 2020

Ychwanegiadau ar y gost
Gwarediadau
Prosiectau a gwblhawyd
Amhariadau (ii)

Ar brydles
hir
£’000

Rhyddddaliad
£’000

Asedau’n cael
eu Hadeiladu
Adeiladu
£’000

Offer Cyfanswm

£’000

£’000

471,266

284,516

151,667

1,740

-

109,397

21,934

133,071

-

-

-

(3,911)

(3,911)

6,682

-

(6,682)

(6,513)

-

175,493 1,082,942

-

-

- -

(6,513)

Ar 31 Gorffennaf 2021

473,175

284,516

254,382

Prisiad (i)

371,815

229,472

-

-

601,287

Cost

101,360

55,044

254,382

193,516

604,302

Ar 31 Gorffennaf 2021

473,175

284,516

254,382

193,516 1,205,589

Dibrisio cronedig
Ar 1 Awst 2020

54,699

41,971

-

139,475

236,145

Cost am y flwyddyn

10,778

8,226

-

21,640

40,644

-

-

-

(3,912)

(3,912)

Amhariadau (ii)

(1,563)

-

-

-

(1,563)

Ar 31 Gorffennaf 2021

63,914

50,197

-

157,203

271,314

Dilëwyd wrth waredu

193,516 1,205,589

Gwerth llyfr net

Ar 31 Gorffennaf 2021

409,261

234,319

254,382

36,313

934,275

Ar 31 Gorffennaf 2020

416,567

242,545

151,667

36,018

846,797

(i)

Cynhaliwyd prisiad llawn o ystâd y Brifysgol ar 31 Gorffennaf 2014 gan Syrfewyr Siartredig Cooke
ac Arkwright yn unol â Phrisiad RICS – Safonau Proffesiynol Ionawr 2014 (y Llyfr Coch) i bennu’r
gost dybiedig. O gyfanswm y prisiad o £609m, roedd £557m ar werth teg drwy amnewid costau
wedi’u dibrisio, ac roedd £52m ar werth teg.

(ii)

Ar ôl cwblhau adeilad newydd Abacws ar gyfer Mathemateg a Chyfrifiadureg, mae'r adeilad
gwreiddiol wedi'i amharu'n llawn gan na fydd yn cael ei ddefnyddio i ddarparu gwasanaethau
academaidd neu ymchwil yn y dyfodol. Am fod yr adeilad hwn wedi’i ailbrisio yn 2014, cynrychiolir
y tâl amhariad gan dâl o £2,061k yn erbyn y gwarged am y flwyddyn a gwrthdroi dibrisiant cronedig
o £2,889k a godir yn erbyn y gronfa ailbrisio wrth gefn.

Ariannwyd adeiladau penodol o ffynonellau Trysorlys y DU ar gost o £132m. Pe gwerthid yr adeiladau
hynny, fe ddefnyddiai’r Brifysgol yr arian yn unol â’r Memorandwm Ariannol gyda CCAUC.
Mae’r tir a’r adeiladau yn cynnwys gwerth £118m o dir sydd heb ei ddibrisio (2020: £118m).

64
Prifysgol Caerdydd Adroddiad Blynyddol a Datganiadau
Ariannol Y Flwyddyn a Ddaeth i Ben ar 31 Gorffennaf 2021

59

Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol Y Flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2021 parhad

Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol
Y Flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2021
12. Buddsoddiadau Anghyfredol
Cyfunol

Sefydliad

Buddsoddia Buddsoddiad Cyfansw
d mewn
au eraill
m
mentrau ar
y cyd

£’000
Balans ar 1 Awst 2020
Ychwanegiadau
Gwarediadau
Amhariad Buddsoddiadau
Cyfran o'r diffyg gweithredu
mewn cyd-fentrau
Balans ar 31 Gorffennaf 2021

£’000

£’000

3,482
-

5,782
571
(1,899)
-

(63)
3,419

Buddsoddi Buddsoddiad Cyfanswm
ad ecwiti
au eraill
mewn
mentrau ar
y cyd

£’000

£’000

£’000

9,264
571
(1,899)
-

2,003
-

8,631
571
(1,899)
(3,160)

10,634
571
(1,899)
(3,160)

(275)

(338)

-

-

-

4,179

7,598

2,003

4,143

6,146

Mae gan y Brifysgol fuddsoddiadau yn y canlynol:
University College Cardiff Consultants Limited (UC3)
Mae canlyniadau UC3, cwmni cyfyngedig drwy warant ac wedi’i gofrestru yn y DU, wedi’u cynnwys ar ôl
eu cyfuno yn y wybodaeth ariannol. Prif weithgarwch y cwmni yw masnacheiddio eiddo deallusol ac
allbynnau ymchwil eraill a gynhyrchir gan ysgolion academaidd y Brifysgol. Mae’r cwmni hefyd yn gyfrifol
am fuddiannau’r Brifysgol drwy ddal cyfrannau mewn amryw o gwmnïau sydd wedi deillio o ymchwil a
gweithrediadau eraill y Sefydliad.
Compound Semiconductor Centre Limited
Cyfanswm buddsoddiad y Grŵp ar ôl amhariad ac ar ôl ei gyfran o ddiffygion gweithredu yw £dim (2020:
£275k) ac o fewn y Brifysgol £dim (2020: £3,160k) o gyfranddaliadau dewisol. Offerynnau dyled yw’r
blaengyfrannau ac maen nhw wedi'u cynnwys yn y 'buddsoddiadau eraill'. Dilëwyd y buddsoddiad
cyfranddaliadau cyffredin gwerth £12,000k yn llawn yn 2019.
Medicentre Caerdydd
Mae'r Brifysgol yn dal buddsoddiad o £2,003k (2020: 2,003k) sy'n cynrychioli cyfranddaliad o 89% yn
Medicentre Caerdydd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn dal yr 11% sy'n weddill. Cyfanswm
buddsoddiad y Grŵp ar ôl ei gyfran o wargedion gweithredu yw £3,419k (2020 £3,482k). Mae’n cael ei
drin fel menter ar y cyd oherwydd y Brifysgol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro sy’n ei gyd-reoli.
Mobeus
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i fuddsoddi £10m yng nghronfa Mobeus Equity Partners IV. Cronfa
fuddsoddi ecwiti breifat yw hon a fydd yn cyfrannu at y gronfa ad-dalu bond, er mwyn ad-dalu'r £400m o
gyfalaf bond yn 2055. Yn ystod y flwyddyn cafwyd £571k o ychwanegiadau a £1,498k o amddifadiadau
lle sylweddolwyd enillion o £726k (enillion amddifadiad o £2,224k) (2020: buddsoddwyd £538k). Ar 31
Gorffennaf 2021, cedwir £4,067k (2020: £5,395k) o gronfa fuddsoddi.

Mae cywiriad y flwyddyn flaenorol yn ymwneud ag incwm buddsoddi (£330k), namyn ffioedd rheoli
cronfeydd a threuliau eraill (£(533)k) a symudiadau buddsoddi £(198)k. Dosbarthwyd y rhain fel
symudiadau buddsoddi mewn cyfnodau cyfrifyddu yn y gorffennol a dylent fod wedi eu cydnabod fel
gwariant ac incwm.
Yn ogystal â'r £4,067k a gedwir mewn buddsoddiadau anghyfredol, mae gan y Brifysgol falans o £3,060k
mewn arian parod a chyfatebion arian parod sy'n ymwneud â Buddsoddiadau Mobeus. Mae'r ddau falans
a gyfunwyd yn rhan o'r Gronfa Ad-dalu Bondiau (Nodyn 24).
Cardiff Partnership Fund Limited
Mae’r Brifysgol yn berchen ar gyfranddaliad o £76k (2020: £76k) yn Cardiff Partnership Fund Limited,
cwmni daliannol partneriaeth anghorfforedig Cardiff Partnership Fund Limited. Nid yw’r cwmni’n gyfunol
am nad yw’r Brifysgol yn rheoli’r gweithgareddau y mae bwrdd annibynnol yn gyfrifol amdanynt.
Partneriaeth SETsquared
Ym mis Medi 2021, ymunodd y Brifysgol â Phartneriaeth SETsquared, rhwydwaith deor prifysgol.
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1 2 . B u d d s o d d i a d a u A n g h y f r ed o l ( p a r h a d )
Rhaglen Cyfnewid Dysgu Rhyngwladol Gyfyngedig (“ILEP”)
Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth y DU i dynnu'n ôl o gynllun Erasmus+, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru
gynllun dysgu newydd er mwyn i staff a myfyrwyr barhau i elwa ar gyfnewidfeydd rhyngwladol mewn ffordd
debyg i Erasmus+, nid yn unig yn Ewrop ond hefyd ymhellach i ffwrdd. Bydd y cynllun yn rhedeg rhwng 2022
a 2026. Er mwyn bod yn gwbl agored, mae’r Brifysgol wedi cytuno i weithredu’r rhaglen ar ran Llywodraeth
Cymru drwy is-gwmni y mae’r Llywodraeth yn berchen arno’n llwyr. Ymgorfforwyd ILEP ar 22 Mehefin 2021.
Nid oedd y cwmni'n weithredol ar 31 Gorffennaf 2021 ond cafodd y Brifysgol £6,505k o arian gan
Lywodraeth Cymru, ar ran ILEP, yn ystod y flwyddyn. Mae'r cronfeydd hyn yn cael eu cadw o dan
fuddsoddiadau cyfredol ac mae'r swm sy'n ddyledus i ILEP wedi'i gynnwys o fewn credydwyr sy'n ddyledus
o fewn blwyddyn.

1 3 . S t oc i a u
2021
£’000

2020
£’000

83

81

Cynnal a chadw

101

98

Adrannau Academaidd

112

116
295

Cyfunol a Sefydliad

Preswylfeydd ac Arlwyaeth

296

14. Masnach a symiau derbyniadwy eraill

CYFUNOL

SEFYDLIAD

2021
£’000

2020
£’000

2021
£’000

2020
£’000

Dyledwyr Masnach:
Ffioedd dysgu
Grantiau a Chytundebau Ymchwil
Gwasanaethau Eraill
Yn llai: Darpariaeth ar gyfer amhariad Dyledwyr Masnach (i)

6,345
6,624
4,851
(5,798)

9,803
8,520.
8,929
(6,282)

6,345
6,624
4,568
(5,762)

9,803
8,520.
8,548
(6,246)

Dyledwyr Masnach Net

12,022

20,970

11,775

20,625

1,019

1,092

1,019

1,053

287

1,372

1,102
287

1,170
1,372

24,833

20,542

24,833

20,542

8,633

6,026

8,633

6,026

46,794

50,002

47,649

50,788

-

2,000

-

2,000

46,794

52,002

47,649

52,788

Symiau sy'n dod yn ddyledus o fewn un flwyddyn:

Dyledwyr Eraill
Swm sy'n ddyladwy o ymgymryd ag is-gwmni
Rhagdaliadau
Incwm Cronedig
-

Grantiau a chytundebau ymchwil

-

Incwm Arall

Symiau sydd i’w talu ar ôl mwy na blwyddyn:

Compound Semiconductor Centre Limited (ii)
Cyfanswm Dyledwyr
(i)
(ii)

Mae rhagor o wybodaeth am y dyfarniadau a'r amcangyfrifon mewn perthynas â'r amhariad i'w
gweld yn Nodyn 1: Polisïau Cyfrifyddu ar Dudalen 50 “Adenilladwyedd dyledwyr”.
Roedd y swm a oedd yn ddyledus o fenter ar y cyd y Brifysgol yn destun adolygiad amhariad ac fe'i
darparwyd yn llawn ar sail adenilladwyedd amheus.
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15. Buddsoddiadau Cyfredol
Cyfunol a Sefydliad

Buddsoddiadau Buddsoddiadau
Gwaddol
eraill
£’000
£’000
(Nodyn 23)

Buddsoddiad tymor byr mewn cyfrannau
Bondiau tymor byr
Buddsoddiadau tymor byr eraill
Blaendaliadau tymor byr

2021
Cyfanswm
£’000

2020
Cyfanswm
£’000

43,354
-

171,199
67,782
30,966
12,291

171,199
67,782
74,320
12,291

97,554
44,237
58,165
15,770

43,354

282,238

325,592

215,726

£34,661k (2020 £4,765k) oedd y cynnydd yng ngwerth teg buddsoddiadau cyfredol yn ystod y flwyddyn.
Mae blaendaliadau’n cael eu cadw gan fanciau a chymdeithasau adeiladu sy’n gweithredu ym marchnad
Llundain ac wedi’u trwyddedu gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol gyda mwy na thri mis o
aeddfedrwydd ar ddyddiad y fantolen. Mae cyfraddau llog y blaendaliadau hyn wedi’u gosod am gyfnod y
blaendal ar adeg y lleoliad.
Ar 31 Gorffennaf 2021, cyfradd llog gyfartalog wedi'i phwysoli'r adneuon tymor byr cyfradd sefydlog hyn
oedd 0.1% (2020: 1.02%) y flwyddyn a'r cyfnod cyfartalog wedi'i bwysoli sy'n weddill y mae'r gyfradd llog yn
sefydlog amdano ar yr adneuon hyn oedd 31 diwrnod (2020: 77 diwrnod). Nid oedd gwerth teg y
blaendaliadau hyn yn wahanol i’r gwerth llyfr mewn gwirionedd.

16. Arian Parod a Chyfatebol i Arian Parod
Cyfunol

2021
£’000

2020
£’000

2021
£’000

2020
£’000

73,360

53,902

72,410

52,948

10

12

10

12

Cronfeydd arian y farchnad

55,383

60,343

55,383

60,343

Cronfeydd arian parod a ddelir gan reolwyr cronfeydd
buddsoddi

17,707

8,186

17,707

8,186

2,127
148,587

2,533
124,976

2,127
147,637

2,533
124,022

Cyfrifon banc gweithredol
Arian parod

Cronfa arian parod a ddelir o fewn cronfeydd gwaddol
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17. Credydwyr: symiau sy’n ddyledus ymhen blwyddyn

Credydwyr masnach
Nawdd cymdeithasol a threthi eraill

Cyfunol

Sefydliad

2021
£’000

2020
£’000

2021
£’000

2020
£’000

10,952

6,564

10,569

6,536

7,306

8,378

7,306

8,276

Mân gredydwyr

13,956

6,456

7,451

6,455

Blaendaliadau

235

192

235

192

Croniad hawl absenoldeb gweithwyr (i)

17,157

13,750

17,157

13,750

Croniadau

27,590

26,394

27,590

26,020

Incwm gohiriedig (gweler isod)

86,970

76,491

86,970

76,491

Benthyciadau heb eu diogelu

129

264

129

264

Benthyciadau wedi'u diogelu

2,413

2,240

2,413

2,240

166,708

140,729

6,505
166,325

140,224

Symiau sy’n ddyledus i is-fentrau

Incwm Gohiriedig
Mae'r eitemau incwm canlynol wedi'u cynnwys gyda'r incwm gohiriedig, ac wedi'u gohirio hyd nes bod yr
amodau ar sail perfformiad wedi'u bodloni.

2021
£’000

2020
£’000

2021
£’000

2020
£’000

4,837

2,904

4,837

2,904

Grantiau a chytundebau ymchwil

50,133

41,253

50,133

41,253

Incwm Arall

23,775

19,979

23,775

19,979

8,225

12,355

8,225

12,355

86,970

76,491

86,970

76,491

Ffioedd Dysgu

Incwm grant cyfalaf

(i)

Mae'r Brifysgol wedi ymestyn ei pholisi i ganiatáu i staff gario hyd at ddeg diwrnod o hawl gwyliau
ymlaen o ganlyniad i effaith barhaus pandemig COVID-19. Yn ogystal, mewn amgylchiadau
eithriadol, gellir cario hawliau dros ddeg diwrnod ymlaen.
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18. Credydwyr: symiau sy'n ddyledus ar ôl mwy na blwyddyn
Cyfunol a Sefydliad

2021
£’000

2020
£’000

Incwm grantiau cyfalaf gohiriedig

212

1,550

Benthyciadau heb eu diogelu (i)
Benthyciad wedi'u diogelu
Bond Cyhoeddus (ii)
Tap Bond Cyhoeddus (iii)

130
5,737
293,831
127,811

6
8,150.
293,711
-

Cyfanswm benthyciadau a dyledion hirdymor

427,509

301,867

427,721

303,417

Yn ddyledus o fewn blwyddyn neu ar ofyn (Nodyn 17)

2,542

2,504

Yn ddyledus mewn rhwng dwy a phum mlynedd

5,867

7,981

Yn ddyledus mewn pum mlynedd neu fwy

421,642

293,886

Yn ddyledus ar ôl mwy na blwyddyn

427,509

301,867

430,051

304,371

2021
£’000

2020
£’000

Dadansoddiad o fenthyciadau sydd wedi a heb gael eu diogelu

Mae'r canlynol wedi'u cynnwys mewn benthyciadau:

(i)

Buddsoddwr

Tymor

Wedi
diogelu /
Heb
ddiogelu

Llywodraeth Cymru (i)

2023

Banc Lloyds (iv)

2024

Banc Brenhinol yr Alban (v)

2025

Heb eu
diogelu
Wedi
diogelu
Wedi
diogelu

-

Prifysgol

259

270

8.853

Prifysgol

5,175

6,715

Gweler
isod.

Prifysgol

2,975

3,675

8,409

10,660

Daw'r benthyciad di-log gan Lywodraeth Cymru o'i chynllun Buddsoddi i Arbed ar gyfer pontio, cadw a
llwyddiant myfyrwyr a chaiff ei ad-dalu'n llawn erbyn mis Tachwedd 2022. Ad-dalwyd y benthyciad
blaenorol ar gyfer prosiectau ynni effeithlon yn llawn.
(i)

Cyhoeddwyd bond cyhoeddus 39 mlynedd o £300 miliwn ym mis Chwefror 2016 ac mae’n addaladwy yn llawn ar 7 Rhagfyr 2055. Mae llog yn daladwy bob chwe mis ar gyfradd cwpon o 3.0%
ar 7 Mehefin a 7 Rhagfyr bob blwyddyn. Y gyfradd llog yw 3.1%.

(ii)

Cyhoeddwyd tap bondiau gwerth £100m ym mis Chwefror 2021 ar bremiwm ac mae'n ad-daladwy
yn llawn ar 7 Rhagfyr 2055. Mae llog yn daladwy bob chwe mis ar gyfradd cwpon o 3.0% ar 7
Mehefin a 7 Rhagfyr bob blwyddyn. Y gyfradd llog effeithiol yw 1.9%.

(iii)

Yn wreiddiol rhoddodd Banc Lloyds £17 miliwn ar fenthyg i’r Brifysgol i ariannu cost preswylfeydd
myfyrwyr. Mae’r benthyciad wedi’i warantu ar eiddo De Tal-y-bont ac i’w ad-dalu erbyn 28 Chwefror
2024 ar ddull lleihau’r gweddill fel a ganlyn.

(iv)

Yn wreiddiol rhoddodd Banc Brenhinol yr Alban £14 miliwn ar fenthyg i’r Brifysgol i ariannu cost
Llys Tal-y-bont. Mae’r benthyciad wedi’i warantu ar Lys Tal-y-bont ac i’w ad-dalu erbyn 1 Hydref
2025 drwy gyfrwng rhandaliadau cyfartal o £0.7m y flwyddyn. Mae llog yn daladwy ar y benthyciad
ar 0.225% uwchlaw'r Gyfradd Sylfaenol.
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18. Credydwyr: symiau sy'n ddyledus ar ôl mwy na blwyddyn (parhad)
(v)

Ym mis Gorffennaf 2021, yn dilyn cymeradwyaeth gan y Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau, cymerodd y
Brifysgol Gyfleuster Credyd Cylchol heb ei ddiogelu gyda Lloyds Bank am £20m dros dair blynedd.
Ar 31 Gorffennaf 2021, nid oedd y cyfleuster wedi'i ddefnyddio.

19. Cysoni Dyled Net Sefydliad Cyfunol a Sefydliadol
Cyfunol

Sefydliad

£’000

£’000

179,395

180,349

(23,611)

(23,615)

(2,240)
(11)
127,811

(2,240)
(11)
127,811

120

120

Dyled Net 31 Gorffennaf 2021

281,464

282,414

Newid yn y ddyled net

102,069

102,065

Dyled net 1 Awst 2020
Symudiad mewn arian parod a chyfatebol i arian
parod
Ad-dalu benthyciadau wedi’u diogelu
Ad-dalu benthyciadau heb eu diogelu
Tap bondiau
Newidiadau eraill heblaw arian parod (llog
bondiau)

Dadansoddiad o ddyled net

2021
£’000

Cyfunol

2020
£’000

Sefydliad
2021
2020
£’000
£’000

2,413
129
2,542

2,240
264
2,504

2,413
129
2,542

2,240
264
2,504

Benthyciadau: symiau sy'n ddyledus ar ôl mwy na blwyddyn
Benthyciadau wedi'u diogelu
5,737
Benthyciadau heb eu diogelu
130
Bond cyhoeddus
293,831
Tap Bond Cyhoeddus
127,811
(Nodyn 18)
427,509

8,150.
6
293,711
301,867

5737
130
293,831
127,811
427,509

8,150.
6
293,711
301,867

Benthyciadau: symiau sy’n ddyledus ymhen blwyddyn
Benthyciadau wedi'u diogelu
Benthyciadau heb eu diogelu
(Nodyn 17)

Yn llai: Arian parod a chyfatebol i arian parod
(Nodyn 16)

(148,587)

(124,976)

(147,637) (124,022)

Dyled net

281,464

179,395

282,414

180,349
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20. Offerynnau Ariannol
Mae gan y Brifysgol yr offerynnau ariannol canlynol sy’n seiliedig ar bunnoedd sterling:
Cyfunol

Nodyn

Sefydliad

2021
£’000

2020
£’000

2021
£’000

2020
£’000

313,301

199,956

313,301

199,956

313,301
Asedau ariannol sy'n offerynnau dyled ac sy’n cael eu
mesur ar gost wedi ei hamorteiddio
14
Symiau derbyniadwy masnach
12,022
14
Symiau derbyniadwy eraill
1,019
Buddsoddiadau mewn blaendaliadau tymor
15
12,291
byr
25,332
Rhwymedigaethau ariannol sy’n cael eu mesur ar
gost wedi ei hamorteiddio
Bond cyhoeddus
18 293,831
18 127,811
Tap Bond Cyhoeddus
18
Benthyciadau
8,409
17
Credydwyr masnach
10,952
17
Credydwyr masnach eraill
14,188
Croniadau
17
27,590

199,956

313,301

199,956

20,970
3,092

11,775
2,121

20,625
4,223

15,770

12,291

15,770

39,832

28,187

40,618

293,711
10,660
6,564
6,648
26,394

293,831
127,811
8,409
10,569
7,683
27,590

293,711
10,660
6,536
6,647
26,020

482,781

343,977

475,893

343,574

Rhwymediga Rhwymedig
2021
Rhwymedigaeth i ethau cronfa
aethau
Cyfanswm
ariannu diffyg yn
CUPF
cronfa LGPS Darpariaeth
y Pensiwn USS
(Nodyn 25)
(Nodyn 25)
Pensiwn
£'000
£'000
£'000
£'000

2020
Cyfanswm
Darpariaeth
Pensiwn
£'000

Asedau ariannol ar werth teg drwy
fuddsoddiadau gwarged neu ddiffyg mewn
ecwiti a bondiau wedi'u rhestru.

15

21. Darpariaeth Pensiwn
Cyfunol a Sefydliad

Ar 1 Awst
Defnyddiwyd yn
y
flwyddy
n
Ychwanegiadau / (gostyngiadau)
Newidiadau i'r gyfradd ddisgowntio
(Nodyn 9)
Ar 31 Gorffennaf

84,806

92,083

(3,754)

10,420

-

187,309

200,248

-

(3,754)

(3,114)

2,394

8,010

(7,195)

3,209

(13,444)

620

1,300

130

2,050

3,619

84,066

101,393

3,355

188,814

187,309

Diffyg USS
Mae'r Brifysgol wedi mynd i gytundeb (y Cynllun Adfer) sy'n pennu sut y bydd pob cyflogwr o fewn y cynllun
aml-gyflogwr yn ariannu'r diffyg cyfan. Mae'r Brifysgol yn cydnabod atebolrwydd ar gyfer y cyfraniadau sy'n
daladwy ac yn codi o'r cytundeb i ariannu’r cynllun (i'r graddau eu bod yn perthyn i'r diffyg) a’r gost sy’n
deillio o hynny yn y Datganiad Incwm Cynhwysfawr. Ar gyfer tybiaethau allweddol a ddefnyddir wrth gyfrifo'r
atebolrwydd, cyfeiriwch at Nodyn 25.
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21. Darpariaeth Pensiwn (parhad)
Mae'r prisiad actiwaraidd ffurfiol diwethaf wedi'i gwblhau ar 31 Mawrth 2018, a gynhaliwyd gan
ddefnyddio'r dull uned rhagamcanol, ac ymgorfforwyd y canlyniad yn Natganiadau Ariannol 2019/20. Gan
na chafodd prisiad 2020 ei ffeilio gyda'r Rheoleiddiwr Pensiynau tan 1 Hydref 2021, mae'n ddigwyddiad
nad yw'n addasu ar ôl y fantolen. Byddai'r effaith ar y ddarpariaeth diwedd blwyddyn wedi bod yn gynnydd
o £157m i £241m.

22.

Darpariaethau Eraill
Cyfunol

Cyfran yr atebolrwydd net mewn menter ar y cyd

2021
Cyfanswm
£’000

2020
Cyfanswm
£’000

3,431

-

Mae gan y Brifysgol rwymedigaeth i gefnogi ei menter ar y cyd yn Compound Semiconductor Centre
Limited ac mae wedi cydnabod cyfran rhwymedigaethau net y buddsoddiad yn y canlyniadau Cyfunol.

23.

Cronfeydd gwaddol wrth gefn
Cyfunol a Sefydliad

Gweddill cyfalaf wrth agor
Incwm cronedig
Gwaddolion newydd
Incwm am y flwyddyn
Gwariant
Cynnydd yng ngwerth y farchnad
Gweddill wrth gau
Cynrychiolir hynny gan:
Cyfalaf
Incwm cronedig

Anghyfyngedig
Parhaol
£’000

Cyfyngedig
Parhaol
£’000

Cyfanswm
Parhaol
£’000

Cyfyngedig
Gwariadwy
£’000

2021
Cyfanswm
£’000

2020
Cyfanswm
£’000

2,432
1,379

20,122
11,395

22,554
12,774

1,389
2,221

23,943
14,995

23,962
14,275

3,811
121
(113)
8
592
4,411

31,517
1,001
(415)
588
4,774
36,879

35,328
1,123
(528)
595
5,366
41,289

3,610
288
102
(289)
(187)
481
4,192

38,938
288
1,225
(817)
408
5,847
45, 482

38,237
166
1,133
(1,066)
67
468
38,938

2,807
1,604

22,997
13,882

25,804
15,486

1,559
2,633

27,363
18,119

23,943
14,995

4,411

36,879

41,290

4,192

45,482

38,938
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23.

Cronfeydd gwaddol wrth gefn (parhad)

Dadansoddiad yn ôl math o
ddiben:
Cronfa Apêl
Cadeiriau
Darlithoedd
Cronfeydd Caledi
Ysgoloriaethau
Gwobrau
Ymchwil
Cyffredinol

12
4,399

94
13,559
1,101
2,291
9,678
3,192
1,628
5,336

94
13,559
1,101
2,303
9,678
3,192
1,628
9,735

559
392
43
2,550
648

94
13,559
1,101
2,862
10,070
3,235
4,178
10,383

79
11,669
934
2,430
8,596
2,789
3,592
8,849

4,411

36,879

41,290

4,192

45,482

38,938

43,355
2,127

36,405
2,533

45,482

38,938

Dadansoddiad fesur ased:
Buddsoddiadau asedau cyfredol
- unedau buddsoddi
Arian parod a chyfatebol i arian
parod

24. Cronfa ad-dalu bondiau
Bydd bond cyhoeddus 39 mlynedd Prifysgol Caerdydd, sef £300m, a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2016,
ynghyd â'r tap £100m dilynol a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2021, yn cael eu hadbrynu ar eu prif symiau
o £400m ar 7 Rhagfyr 2055 a bydd yn rhaid i'r Brifysgol ad-dalu'r swm hwn ar y dyddiad hwnnw.
Ym mis Gorffennaf 2019 cymeradwyodd y Cyngor greu Cronfa Ad-dalu Bond (BRF) sydd â'r unig amcan o
ddarparu £400m mewn arian parod yn 2055. Diweddarwyd Deddfiadau’r Brifysgol yn 2019/20 i gynnwys
Cronfa Ad-dalu Bondiau (BRF) o dan Ddeddfiad 10, a fydd yn rhoi tebygolrwydd rhesymol o allu bodloni'r
gofyniad ad-dalu hwn.
Mae'r gronfa ad-dalu bondiau yn rhan o'r cronfeydd anghyfyngedig yn y datganiad o sefyllfa ariannol.
Mae'r Brifysgol wedi buddsoddi £59m ar sail elw llwyr i gynhyrchu'r ad-daliad.
Cyfanswm gwerth y gronfa
Arian parod a ddelir ar gyfer buddsoddi
Buddsoddiadau cyfredol
Buddsoddiadau anghyfredol
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25. Cynlluniau Pensiwn
Roedd categorïau staff gwahanol yn gymwys i ymuno ag un o bum cynllun gwahanol:
(i) Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS)
(ii) Cynllun Pensiwn Prifysgol Caerdydd (CUPF)
(iii) Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS)
(iv) Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (NHSPS)
(v) Cynllun Pensiwn Gweithle Nest
Mae natur y tri chynllun cyntaf wedi'u manylu isod
Mae cynllun y GIG yn gynllun buddiannau diffiniedig heb ei ariannu, gyda buddiannau pensiwn wedi'u
gwarantu gan y Llywodraeth. Nid yw'r cynllun wedi'i ddylunio i gael ei redeg mewn modd y byddai'n
galluogi aelodau i nodi eu cyfran o asedion gwaelodol a rhwymedigaethau'r cynllun. O ganlyniad, rhoddir
cyfrif am y cynllun fel petai'n gynllun cyfraniadau diffiniedig; ystyrir bod y gost o fod yn rhan o'r cynllun i
gorff y GIG yn hafal â'r cyfraniadau sy'n daladwy i'r cynllun ar gyfer y cyfnod cyfrifyddu. Mae asedion
tybiannol NHSPS wedi'u hasesi gan Actiwari'r Llywodraeth a'r cyfraddau cyfranogi wedi'u pennu gan yr
Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd. Nid oedd cyfradd cyfraniadau cyflogwyr wedi newid ers y llynedd,
sef 14.38%.
I gydymffurfio â Deddf Pensiynau 2008, mae'r Brifysgol hefyd yn defnyddio cynllun pensiwn cyfraniadau
diffiniedig Nest ar gyfer gweithwyr cymwys nad oes ganddynt gontract.
Cyfanswm cost pensiwn ar gyfer y Brifysgol oedd:
2021
£’000
34,976
15,121
360
2,057
15

USS
CUPF
LGPS
NHSPS
Nyth
Addasiad sicrwydd lleiafrif ariannu’r USS

(i)

2020
£’000
35,541
13,166
400
1,457
15

52,529

50,579

2,393

(55,214)

54,922

(4,635)

Cynllun Pensiwn y Prifysgolion

Mae'r Brifysgol yn rhan o Gynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS). Mae'r cynllun yn gynllun pensiwn hybrid,
gan ddarparu buddiannau diffiniedig (ar gyfer pob aelod), yn ogystal â buddiannau cyfraniadau
diffiniedig. Mae asedion y cynllun wedi'u dal mewn cronfa ar wahân sy'n cael ei gweinyddu gan
ymddiriedolwyr.
Mae USS yn gynllun amlgyflogwr ac mae'n cael ei gyfrif fel y nodir yn y polisïau cyfrifyddu.
£39,602k (2020: £ 38,914k) yw cyfanswm y gost a godir ar y Datganiad Cyfunol o Incwm Cynhwysfawr,
gan gynnwys Dewis Pensiwn, ond heb gynnwys effaith y newid yn y cynllun adfer diffygion, fel y dangosir
yn nodyn 21. £10,824k (2020: £ 3,754k) yw’r cyfraniadau adfer diffyg sy'n ddyledus o fewn blwyddyn
i'r sefydliad.
Y prisiad actiwaraidd cyflawn diweddaraf sydd ar gael o’r Retirement Income Builder yw 31 Mawrth
2018 (dyddiad y prisiant) a gynhaliwyd gan ddefnyddio'r dull uned rhagamcanol.
Prisiad 2018 oedd y pumed prisiad ar gyfer y cynllun o dan y gyfundrefn ariannu penodol i'r cynllun a
gyflwynwyd gan Ddeddf Pensiynau 2004, sy'n ei gwneud yn ofynnol i gynlluniau fabwysiadu amcan
ariannu statudol, gydag asedau digonol a phriodol i dalu am eu darpariaethau technegol. Ar ddyddiad y
prisiant, roedd gwerth asedau'r cynllun yn £63.7 biliwn a gwerth darpariaethau technegol y cynllun yn
£67.3 biliwn, gan ddangos diffyg o £3.6 miliwn a chymhareb ariannu o 95%.
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25. Cynlluniau Pensiwn (parhad)
Mae'r rhagdybiaethau ariannol a ddefnyddiwyd ym mhrisiant 2018 wedi'u disgrifio isod:
Cynnydd mewn pensiynau (CPI): cyfraddau sy'n ddibynnol ar dymhorau yn unol â'r gwahaniaeth rhwng y
cromliniau cynhyrchiant Llog Sefydlog a Cysylltiedig â Mynegai, un llai 1.3% y flwyddyn.
Cyfraddau gostyngol (cyfraddau am ymlaen):

Blynyddoedd 1-10, CPI a 0.14% yn gostwng yn llinellol i CPI llai 0.73%:
Blynyddoedd 11-20, CPI a 2.52% yn gostwng yn llinellol i CPI llai 1.55% erbyn blwyddyn 21;
Blynyddoedd 21 ymlaen, CPI a 1.55%.
Mae'r brif ragdybiaeth a ddefnyddir o ran demograffeg yn ymwneud â rhagdybiaethau o ran
marwolaethau. Mae'r rhagdybiaethau hyn yn seiliedig ar ddadansoddi profiad y cynllun a gynhaliwyd fel
rhan o brisiad actiwraridd 2018. Mae'r rhagdybiaethau marwolaeth a ddefnyddir yn y ffigurau hyn fel a
ganlyn:
Tabl marwolaethau gwaelodol:

Cyn ymddeol:
Dynion, 71% o AMC00 (hyd 0); Menywod, 112% o AMC00 (hyd 0);
Ar ôl ymddeol:
Dynion, 97.6% o SAPS S1NMA ”ysgafn”; Menywod, 102.7% o RFV00.
Gwelliannau o ran nifer y marwolaethau yn y dyfodol:
CMI_2017 gyda pharamedr safoni o 8.5 a chyfradd gwelliant yn y tymor hir o 1.8% y flwyddyn ar gyfer
dynion ac 1.6% y flwyddyn ar gyfer menywod
Dyma’r disgwyliadau oes ar hyn o bryd wrth ymddeol yn 65 oed:
2021
24.6
26.1
26.6
27.9

Gwrywod sy'n 65 (mlwydd) oed ar hyn o bryd
Benywod) sy’n 65 (mlwydd) oed ar hyn o bryd
Gwrywod sy'n 45 (mlwydd) oed ar hyn o bryd
Benywod sy’n 45 (mlwydd) oed ar hyn o bryd

2020
24.4
25.9
26.3
27.7

Sefydlwyd cynllun adfer diffyg newydd yn rhan o brisiad 2018, sy'n gofyn am daliad o 2% o'r cyflogau dros
y cyfnod 1 Hydref 2019 hyd at 30 Medi 2021, pan gynyddodd y gyfradd i 6%. Mae atebolrwydd adfer
diffyg 2021 yn adlewyrchu'r cynllun hwn. Cynhyrchwyd y ffigurau atebolrwydd gan ddefnyddio'r
rhagdybiaethau canlynol:
2021
3.00%
5.00%

Cyflog pensiynadwy - chwyddiant
Cyflog pensiynadwy - Cyfrif pennau

2020
3.00%
1.20%

Mae'r Brifysgol wedi cydnabod darpariaeth ar gyfer ei hymrwymiadau o dan gynllun Adfer 2018. Yr
asesiad cychwynnol o effaith y cynllun adfer diffyg newydd hyd at 31 Gorffennaf 2021. Wrth gyfrifo'r
ddarpariaeth hon, mae'r Brifysgol wedi rhagdybio y bydd newidiadau mewn niferoedd staff a chostau staff
yn dilyn a gafodd eu cynnwys yn y rhagolwg 5 mlynedd a gyflwynwyd i’r Cyngor, a bod yr atebolrwydd wedi'i
ostwng ar 0.894% (yn unol â chanllawiau cyfradd ddisgownt BUFDG/Mercers).
Yn ystod y cyfnod cyfrifyddu, cyfraniadau cyflogeion i'r budd diffiniedig oedd 9.6% o'r cyflog a 21.1% ar
gyfer y cyflogwr. O 1 Hydref 2021, o dan gynllun Adfer 2018, disgwylir i gyfraniadau gynyddu i 11% a
23.7% yn y drefn honno.
Datgelir manylion yr effaith yn Nodyn 21 (Darpariaethau Pensiwn).
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25. Cynlluniau Pensiwn (parhad)
(ii)

Cronfa Bensiwn Prifysgol Caerdydd a Chynllun Pensiwn y Llywodraeth Leol

Mae’r ddau gynllun buddiannau diffiniedig hyn yn cael eu hariannu’n allanol a’u contractio allan o
ddarpariaeth pensiwn yr Ail Bensiwn Gwladol (S2P). Cynhaliwyd y prisiad actiwarïaidd ffurfiol diwethaf,
sy’n digwydd bob tair blynedd, o’r cynlluniau a gwblhawyd gan actiwarïaid cymwys proffesiynol ar 31
Gorffennaf 2019 ar gyfer Cronfa Pensiwn Prifysgol Caerdydd (CUPF) a 31 Mawrth 2019 ar gyfer Cynllun
Pensiwn y Llywodraeth Leol (LGPS).
Fe arweiniodd y gwerthusiad o Gronfa Pensiwn Prifysgol Caerdydd (CUPF) ar 31 Gorffennaf 2019 at
ddiffyg o £35m. O ganlyniad i hynny, bydd cyfraniadau cyflogwyr yn cynyddu i 24.8% o 1 Awst 2021 (gan
gymryd y rhennir y gost gyda gweithwyr) yn ogystal â chyfraniad ychwanegol o £1m y flwyddyn tuag at y
diffyg trwy gydol y cyfnod adfer hyd at mis Gorffennaf 2029.
Yn ystod y cyfnod cyfrifyddu, talodd y Brifysgol gyfraniadau i’r CUPF o 19.2% o gyflogau pensiynadwy
(LGPS - 27.7% yn ogystal â chyfandaliad o £1.1m). Mae'r Brifysgol hefyd wedi cyfrannu’r swm aberthu
cyflog o 7.5% (aelodau cyflog terfynol) neu 6.5% ar gyfer aelodau Enillion wedi’u Hailbrisio ar Gyfartaledd
Gyrfa ar gyfer pob Aelod Nad yw’n Cyfrannu (h.y. y rhai sy'n cymryd rhan yn y trefniant Aberthu Cyflog) yn
y CUPF. Ni chaniateir cyfraniadau pensiwn aberthu cyflog yng Nghynllun LGPS. Diweddarwyd yr
amcangyfrif o brisiad y ddau gynllun buddion diffiniedig ar 31 Gorffennaf 2021 gan actiwarïaid
cymwysedig. Mae’r datgeliadau FRS 102 a nodir isod yn seiliedig ar y diweddariad hwnnw o’r prisiad.
Ar 20 Tachwedd 2020, gwnaed dyfarniad diweddaraf yr Uchel Lys ar gydraddoli GMP mewn perthynas â
thaliadau gwerth trosglwyddo. Daeth i'r casgliad y bydd angen i drosglwyddiadau hanesyddol ers 17 Mai
1990, a oedd yn cynnwys GMP a gronnwyd ar ôl y dyddiad hwn, gael eu cydraddoli yn awr. Mae'r
actiwarïaid ar gyfer CUPF a LGPS wedi caniatáu ar gyfer y dyfarniad hwn ac mae'r canlyniad wedi'i gynnwys
gyda datgeliadau FRS102 y cynlluniau.
Rhagdybiaethau

Y tybiaethau ariannol a ddefnyddiwyd i gyfrifo rhwymedigaethau'r cynllun o dan FRS102 yw:
CUPF
Ar 31
Gorffennaf
2021

Chwyddiant Prisiau (RPI)
Chwyddiant Prisiau (CPI)
Cyfradd y cynnydd mewn cyflogau
Cyfradd y cynnydd mewn pensiynau a delir
Cynnydd i bensiynau gohiriedig cyn ymddeol
Cyfradd y gostyngiad

LGPS
Ar 31
Gorffennaf
2021

CUPF
LGPS
Ar 31
Ar 31
Gorffennaf Gorffennaf
2020
2020

% p.a.

% p.a.

% p.a.

% p.a.

3.20
2.80
2.80
2.05
2.80
1.70

Amherthnasol
2.60
3.60
2.60
2.60
1.70

2.85
2.05
2.55
2.05
2.05
1.50

3.30
2.30
3.30
2.30
2.30
1.40

Mae tybiaethau anariannol allweddol yn ymwneud â disgwyliad oes aelodau ar y dyddiad cyfrifyddu,
yn seiliedig ar brofiad marwoldeb gwirioneddol aelodau o fewn y Cronfeydd a gynhaliwyd yn rhan o'r
prisiadau actiwaraidd diwethaf. Gan ganiatáu ar gyfer gwelliannau disgwyliedig i farwoldeb yn y
dyfodol, mae'r asesiadau cyfrifyddu yn seiliedig ar ddisgwyliad oes aelodau gwrywaidd a benywaidd yn
65 oed mewn iechyd arferol fel y dangosir isod:

Pensiynwyr – gwrywaidd
Pensiynwr – benywaidd
Nad ydynt yn bensiynwyr (45 oed ar hyn o bryd) gwrywaidd
Nad ydynt yn bensiynwyr (45 oed ar hyn o bryd) benywaidd
76

CUPF
LGPS
CUPF
LGPS
Ar 31
Ar 31
Ar 31
Ar 31
Gorffennaf Gorffennaf Gorffennaf Gorffennaf
2021
2021
2020
2020
21.2
22.3
21.2
22.2
23.9
24.7
23.8
24.6

22.2

23.3

22.2

23.2

24.7

26.1

24.7

26.0
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25. Cynlluniau Pensiwn (parhad)
Ystadegau aelodaeth

CUPF
Gorffennaf
2019
1,811
1,485
1,023

Aelodau gweithredol
Aelodau gohiriedig
Pensiynwyr a dibynyddion

LGPS
Mawrth
2019
40
96
231

2021
CUPF
£m

2021
LGPS
£m

2020
CUPF
£m

2020
LGPS
£m

Rhain oedd yr asedau yn y cynllun ar werth teg:
Ecwitïau
Eiddo
Bondiau'r Llywodraeth
Bondiau corfforaethol
LDI ac Arian Parod
Arall

57.6
26.7
57.6
125.4

25.7
2.6
3.9
5.9
0.6
-

45.2
26.4
56.1
109.9

19.9
2.7
3.9
5.5
0.5
0.1

Asedau'r cynllun ar werth teg

267.3

38.7

237.6

32.6

(368.7)

(42.1)

(329.7)

(43.0)

(101.4)

(3.4)

(92.1)

(10.4)

2021
CUPF

2021
LGPS

2020
CUPF

2020
LGPS

£m

£m

£m

£m

Cost gweithredu
Cost gwasanaethu gyfredol
Cost gwasanaethu yn y gorffennol
Treuliau gweinyddol

13.3
0.9

0.4
-

12.3
0.9

0.3
0.1
-

Cyfanswm y gost weithredu:

14.2

0.4

13.2

0.4

Cost ariannu:
Cost llog ar rwymedigaethau
Incwm llog ar asedau

4.9
(3.6)

0.6
(0.5)

5.9
(4.7)

0.8
(0.7)

1.3

0.1

1.2

0.1

15.5

0.5

14.4

0.5

(24.8)
28.1

(5.7)
(0.6)

(1.1)
35.7

1.4
4.0

3.3

(6.3)

34.6

5.4

Asedau a Rhwymedigaethau'r Cynllun

Gwerth presennol atebolrwyddau’r cynllun
Rhwymedigaeth pensiwn net a gofnodwyd mewn
darpariaethau pensiwn (Nodyn 21) - Diffyg yn y Cynllun

Dadansoddiad o'r swm a godir o fewn Gwarged
Gweithredu

Cyfanswm y gost ariannu:
Cyfanswm y tâl o fewn Gwarged Gweithredu cyn treth
Symiau wedi’u cydnabod mewn Incwm Cynhwysfawr Arall:

Colledion/(enillion) actiwaraidd o asedau
Colledion/(enillion) actiwaraidd ar yr atebolrwyddau
Cyfanswm colled/(enillion) i Incwm Cynhwysfawr Arall cyn
treth
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25. Cynlluniau Pensiwn (parhad)

2021
CUPF
£m

2021
LGPS
£m

2020
CUPF
£m

2020
LGPS
£m

92.1
(9.5)
14.2
1.3

10.4
(1.2)
0.4
0.1

53.5
(10.4)
13.2
1.2

6.0
(1.5)
0.4
0.1

3.3

(6.3)

34.6

5.4

101.4

3.4

92.1

10.4

329.7
13.3
4.9
0.2
28.1
(7.5)

43.0
0.4
0.6
(0.6)
(1.3)

283.4
12.3
5.9
0.2
35.7
(7.8)

39.0
0.3
0.1
0.8
0.1
4.0
(1.3)

368.7

42.1

329.7

43.0

Gwerth teg asedau’r cynllun ar ddiwedd y flwyddyn
Incwm llog ar asedau
Enillion/(colledion) actiwaraidd ar yr asedau
Cyfraniadau gan y Brifysgol
Cyfraniadau gan y cyfranogwyr
Y buddion net a dalwyd allan
Treuliau

237.6
3.6.
24.8
9.5
0.2
(7.5)
(0.9)

32.6
0.5
5.7
1.2
(1.3)
-

229.9
4.7
1.1
10.4
0.2
(7.8)
(0.9)

33.0
0.7
(1.4)
1.5
0.1
(1.3)
-

Gwerth teg yr asedau ar ddiwedd y flwyddyn

267.3

38.7

237.6

32.6

Dadansoddiad o symudiadau mewn diffyg:
Diffyg ar ddechrau'r flwyddyn
Cyfraniadau gan y Brifysgol
Cost gweithredu
Cost ariannu
Colled/(Enillion) a gydnabyddir mewn Incwm Cynhwysfawr
Arall
Diffyg ar ddiwedd y flwyddyn
Newidiadau i werth presennol rhwymedigaethau'r cynllun:

Gwerth presennol rhwymedigaethau'r cynllun ar ddechrau'r
flwyddyn
Cost gwasanaethu gyfredol
Cost gwasanaethu yn y gorffennol
Cost llog ar rwymedigaethau
Cyfraniadau gan y cyfranogwyr
Colledion/(enillion) actiwaraidd ar yr atebolrwyddau
Taliadau buddiannau gwirioneddol
Gwerth presennol rhwymedigaethau’r cynllun ar ddiwedd y
flwyddyn
Newidiadau yng ngwerth teg asedau'r cynllun:

Nid yw asedau CUPF a LGPS yn cynnwys unrhyw rai o offerynnau ariannol y Brifysgol ei hun, nac unrhyw
eiddo a feddiannir gan y Brifysgol.
Y flwyddyn a ddaeth i Y flwyddyn a ddaeth i ben
ben ar 31 Gorffennaf
ar 31 Gorffennaf
2021
2021
2020
2020
CUPF
LGPS
CUPF
LGPS
£m
£m
£m
£m
Gwir enillion ar asedau'r cynllun
3.6.
0.5
4.7
0.7
Incwm llog ar asedau’r cynllun
24.8
5.7
1.1
(1.4)
Enillion / (colled) asedau
28.4

Gwir enillion ar asedau'r cynllun

6.2

5.8

(0.7)
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25. Cynlluniau Pensiwn (parhad)
Sensitifrwydd symudiad mewn tybiaethau allweddol

Nodir effaith fras newid y dybiaeth allweddol ar werth presennol y rhwymedigaethau buddion diffiniedig a
ariannwyd fel ar 31 Gorffennaf 2021 isod.
Ym mhob achos, dim ond y dybiaeth a grybwyllir sy'n cael ei newid; mae pob tybiaeth arall yn aros yr un
fath.
Atebolrwydd Buddion Diffiniedig a Ariennir
(£m)
+1% p.a.
Ffigur
-1% t.a.
sylfaenol

CUPF

Tybiaeth Cyfradd Disgownt
Tybiaeth Chwyddiant Pris

360.3
376.6
- 1 flwyddyn

Tybiaeth Marwoldeb ar ôl ymddeol
LGPS

381.7
+1% p.a.

Tybiaeth Cyfradd Disgownt
Tybiaeth Chwyddiant Pris

41.4
42.2
- 1 flwyddyn

Tybiaeth Marwoldeb ar ôl ymddeol

43.7

368.7
368.7
Ffigur
sylfaenol
368.7
Ffigur
sylfaenol
42.1
42.1
Ffigur
sylfaenol
42.1

377.4
361.1
+1 Flwyddyn
355.7
-1% t.a.
40.5
42.0
+1 Flwyddyn
40.5

2 6 . Y m rw y m i a da u C y f a l a f
Cyfunol a Sefydliad

Ymrwymiadau y contractiwyd iddynt ar 31 Gorffennaf

2021
£’000

2020
£’000

44,095

108,896

O'r £44.1m, mae'r rhan fwyaf o'r ymrwymiadau'n ymwneud â Chanolfan Arloesedd Caerdydd (£28.7m), y
Ganolfan Bywyd Myfyrwyr (£6.6m), adeilad Pensaernïaeth (£4.7m) ac adeilad Mathemateg/Cyfrifiadureg
(£3.4m).

27. Goblygiadau Prydles Gweithredol
Cyfunol a Sefydliad
Isafswm taliadau prydles sy'n ddyledus yn y
dyfodol

Heb fod yn hwyrach na blwyddyn
Hwyrach na blwyddyn a heb fod yn hwyrach na 5
mlynedd
Hwyrach phum mlynedd
Cyfanswm taliadau prydles sy'n ddyledus

Tir ac
adeiladau
£'000
2,930

Arall
£'000
106

Cyfanswm
2021
£'000
3,036

Cyfanswm
2020
£'000
3,228

9,826

177

10,003

10,157

29,382
42,138

283

29,382
42,421

30,577
43,962

Mae prydlesi tir ac adeiladau'n cael eu dal at ddibenion swyddfeydd a chyfleusterau parcio. Mae prydlesi
eraill yn cynnwys prydlesi moduron a phrydlesi offer eraill.
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28. Trafodion Gyda Phartïon Cysylltiedig
Caiff yr holl drafodion y gall aelod o’r Cyngor fod â budd ynddynt eu cynnal o hyd braich ac yn unol â
rheoliadau ariannol a gweithdrefnau caffael arferol y Brifysgol. Mae’r Brifysgol yn cadw Cofrestr o Fudd
aelodau o’r Cyngor ac uwch-swyddogion.
Mae'r rhestr isod yn cynrychioli'r trafodion masnachu a balansau diwedd blwyddyn gyda sefydliadau y mae
gan yr aelod Cyngor neu'r uwch-swyddog perthnasol ohonynt ddylanwad yn y blaid gysylltiedig a'r Brifysgol.
Sefydliad
Cymdeithas Prifysgolion y
Gymanwlad
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd
a’r Fro
Undeb Myfyrwyr Prifysgol
Caerdydd
Cardiff Students’ Union Services
Limited
Canolfan Ymchwil a Chynghori
Gyrfaoedd
Compound Semiconductor
Centre Limited
Adran Busnes, Ynni a
Strategaeth Ddiwydiannol
Comisiwn Fulbright
Swyddfa Comisiynydd Heddlu a
Throsedd Gwent
Cyfreithwyr Hugh James
IDP Connect
Sefydliad Ymchwil Canser

Aelod o'r Cyngor
neu uwch-swyddog

L Richards

Gwariant
£’000
-

Yr Athro C Riordan

Dyledwr
£’000
7

Credydwr
£’000
-

4,628

5,873

1,479

152

8

2,841

2

1

-

1,293

-

106

Ms J Juillerat

-

3

-

2

Mr R Williams

-

352

7

-

Yr Athro C Riordan

1

-

-

-

Yr Athro C Riordan

-

33

-

-

26

-

1

-

-

8

-

-

-

7

-

7

3

-

-

-

8,957

1

-

-

Ms G Dunn
Ms H Doe
Mr T Evans
Ms G Dunn
Ms H Doe

Dr J Wademan
Ms K Singh
(merch yng nghyfraith)
Y Barnwr R Singh
Yr Athro C Riordan

Microsoft UK

J Shakeshaft
Yr Athro Fonesig J
Finch
Mr P Benjamin

Cymwysterau Cymru

Ms C Morgan

Cyngor Hil Cymru

Y Cyngor Ymchwil Feddygol

Incwm
£’000

-

57

-

1

-

-

-

Y Barnwr R Singh

-

2

-

-

Yr Academi Beirianneg Frenhinol

Yr Athro K Holford

206

-

8

-

Grŵp Russell
The Conversation UK Limited
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Y Gymdeithas Frenhinol
UCEA

Yr Athro C Riordan
Yr Athro C Riordan
Dr J Wademan
Mr R Williams
Yr Athro S Palmer

-

80
16
1
25
17

-

-

Prifysgolion y DU

Yr Athro C Riordan

-

217

-

1

Prifysgol Warwick

Yr Athro S Palmer

-

57

20

2

Llywodraeth Cymru

Yr Athro C Riordan

16,329

102

2,994

-

-

25

-

Canolfan Clwyfau Cymru
Yr Athro I Weeks
309
Roedd yr holl drafodion eraill parti perthynol gydag is-gwmnïau sy'n eiddo llwyr.

-
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29. Cyfrifoldeb Ariannol Adran Addysg yr Unol Daleithiau - Atodlen
I fodloni ei rhwymedigaethau i hwyluso mynediad myfyrwyr i gymorth ariannol ffederal yr Unol Daleithiau,
mae Adran Addysg yr Unol Daleithiau yn ei gwneud yn ofynnol i Brifysgol Caerdydd gyflwyno'r Atodlen
ganlynol mewn fformat rhagnodedig.
Mae’r symiau a gyflwynwyd yn yr atodlenni:
• wedi’u paratoi o dan y confensiwn cost hanesyddol, yn amodol ar ailbrisio rhai asedau sefydlog.
• wedi’u paratoi gan ddefnyddio arfer cyfrifyddu a dderbynnir yn gyffredinol gan y Deyrnas Unedig, yn
unol â Safon Adrodd Ariannol 102 (FRS 102) a'r Datganiad o Arfer a Argymhellir: Cyfrifyddu ar gyfer
Addysg Bellach ac Uwch (argraffiad 2019);
• wedi’u cyflwyno mewn punnoedd sterling.
Mae'r atodlenni'n nodi sut y mae pob swm a ddatgelwyd wedi'i dynnu o'r datganiadau ariannol.
Ni fwriedir i'r polisïau cyfrifyddu a ddefnyddir wrth bennu'r symiau a ddatgelwyd gydymffurfio â gofynion
egwyddorion cyfrifyddu a dderbynnir yn gyffredinol yn Unol Daleithiau America, ac nid ydynt yn cydymffurfio
â hwy.

Cymhareb y Brif Gronfa

Tudal Eitem llinell - datgeliadau cysylltiedig
en
44 Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol Asedau net heb gyfyngiadau
rhoddwyr
44 Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol Asedau net gyda chyfyngiadau
rhoddwyr
44 Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol Symiau derbyniadwy parti perthynol a
Datgeliad nodyn parti perthynol
44 Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol Symiau derbyniadwy parti perthynol a
Datgeliad nodyn parti perthynol
44 Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol Eiddo, Peiriannau ac offer, net

44

44

44
44
44

44

Nodyn o'r Datganiadau Ariannol Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol Eiddo, peiriannau ac offer - cyn
gweithredu
Nodyn o'r Datganiadau Ariannol Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol Eiddo, peiriannau ac offer - ar ôl
gweithredu heb ddyled dros ben ar
gyfer pryniant gwreiddiol
Nodyn o'r Datganiadau Ariannol Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol Adeiladu ar y gweill
Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol Rhwymedigaethau ôl-gyflogaeth a
phensiwn
Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol Nodyn Taladwy a Llinell Gredyd at
ddibenion hirdymor (yn gyfredol ac yn
y tymor hir) a'r Llinell Gredyd ar gyfer
Adeiladu ar y gweill
Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol Nodyn Taladwy a Llinell Gredyd at
ddibenion hirdymor (yn gyfredol ac yn
y tymor hir) a'r Llinell Gredyd ar gyfer
Adeiladu ar y gweill

Asedau Net y gellir eu
Gwario
Asedau net heb
gyfyngiadau rhoddwyr

Asedau net gyda
chyfyngiadau rhoddwyr
Swm derbyniadwy parti
perthynol Wedi’i ddiogelu
a Heb ei ddiogelu
Swm derbyniadwy parti
perthynol heb ei ddiogelu
Eiddo, peiriannau ac offer,
net (yn cynnwys Adeiladu
ar y gweill)
Eiddo, peiriannau ac offer cyn gweithredu

663,652

578,319

45,641

39,286

-

2,000

-

2,000

934,274

846,797
654,486

673,751

30,356

21,379

Adeiladu ar y gweill

254,382

151,667

Rhwymedigaethau ôlgyflogaeth a phensiwn

188,814

187,309

Eiddo, peiriannau ac offer ar ôl gweithredu heb
ddyled dros ben ar gyfer
pryniant gwreiddiol

Dyled hirdymor - at
ddibenion hirdymor

427,509

301,867

Dyled hirdymor - at
ddibenion hirdymor cyn
gweithredu

427,509

301,867
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Y flwyddyn a ddaeth i ben Y flwyddyn a ddaeth i
ar 31 Gorffennaf
ben ar 31 Gorffennaf
2021
2020
£’000
£’000
£’000
£’000

Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol Y Flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2021 parhad

Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol
Y Flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2021
29. Cyfrifoldeb Ariannol Adran Addysg yr Unol Daleithiau - Atodlen (Parhad)
Cymhareb y Brif Gronfa (parhad)

Tuda
len
44

44

Eitem llinell - datgeliadau
cysylltiedig
Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol Gwaddolion tymor
Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol Cronfeydd Parhaus

Cyfanswm Treuliau a
Cholledion
Gwaddolion tymor gyda
chyfyngiadau rhoddwyr
Asedau
net
gyda
chyfyngiadau
rhoddwyr:
wedi'u cyfyngu am byth
Cyfanswm y treuliau heb
gyfyngiadau rhoddwyr wedi'u
cymryd
yn
uniongyrchol o'r Datganiad o
Weithgareddau
Buddsoddiad Anweithredol a
Net (colled)

57

Datganiad o Weithgareddau Cyfanswm Treuliau Gweithredu
(Cyfanswm y Datganiad o
Weithgareddau cyn addasiadau)

57

Datganiad o Weithgareddau Anweithredol
(Adenillion
ar
fuddsoddiad a ganiatawyd ar gyfer
gwariant), Buddsoddiadau, heb
enillion
gwariant
blynyddol
(colled), Elfennau eraill o gostau
pensiwn cyfnodol net, Newidiadau
sy'n gysylltiedig â phensiwn ac
eithrio pensiwn cyfnodol net,
newidiadau ac eithrio pensiwn
cyfnodol net, Newid yng ngwerth
cytundebau llog hollt ac Enillion
eraill (colled) - (Cyfanswm o'r
Datganiad o Weithgareddau cyn
addasiadau)

57

Datganiad o Weithgareddau (Adenillion ar fuddsoddiad a
ganiatawyd ar gyfer gwariant) a
Buddsoddiadau, llai gwariant
blynyddol, enillion (colled)

Datganiad o Weithgareddau (Adenillion ar fuddsoddiad a
ganiatawyd ar gyfer gwariant)
a
Buddsoddiadau,
llai
gwariant blynyddol, enillion
(colled)

57

Datganiad o Weithgareddau Newidiadau sy'n gysylltiedig â
phensiwn ac eithrio pensiwn
cyfnodol

(Credydau)/
newidiadau
cysylltiedig â phensiwn ac
eithrio costau cyfnodol net

Y flwyddyn a ddaeth i ben Y flwyddyn a ddaeth i
ar 31 Gorffennaf
ben ar 31 Gorffennaf
2021
2020
£’000
£’000
£’000
£’000

(1,505)

4,192

3,610

41,289

35,328

568,696

552,471

29,915

14,568

35,189

4,371

12,939
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Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol Y Flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2021 parhad

Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol
Y Flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2021
29. Cyfrifoldeb Ariannol Adran Addysg yr Unol Daleithiau - Atodlen (Parhad)
Cymhareb y Brif Gronfa (parhad)
Cymhareb Ecwiti

Y flwyddyn a ddaeth i ben Y flwyddyn a ddaeth i
ar 31 Gorffennaf
ben ar 31 Gorffennaf
2021
2020

Tudal Eitem llinell - datgeliadau
en cysylltiedig
44 Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol Asedau net heb gyfyngiadau
rhoddwyr
44 Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol cyfanswm asedau net gyda
chyfyngiadau rhoddwyr
44 Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol Symiau derbyniadwy parti perthynol
a Datgeliad nodyn parti perthynol
44 Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol Symiau derbyniadwy parti perthynol
a Datgeliad nodyn parti perthynol

Asedau Net wedi'u Haddasu

Tudal Eitem llinell - datgeliadau
en cysylltiedig
44 Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol Cyfanswm yr Asedau
44 Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol Symiau derbyniadwy parti perthynol
a Datgeliad nodyn parti perthynol
44 Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol Symiau derbyniadwy parti perthynol
a Datgeliad nodyn parti perthynol

Asedau wedi'u Haddasu

Asedau net heb gyfyngiadau
rhoddwyr
Asedau net gyda
chyfyngiadau rhoddwyr

Cyfanswm yr Asedau
Swm derbyniadwy parti
perthynol Wedi’i ddiogelu a
Heb ei ddiogelu
Swm derbyniadwy parti
perthynol heb ei ddiogelu

Tuda Eitem
llinell
datgeliadau
len cysylltiedig
43
Datganiad o Newidiadau mewn
Newid mewn Asedau Net Heb
Cronfeydd Wrth Gefn - cyfanswm y Gyfyngiadau Rhoddwyr
symudiad a ddangosir ar gyfer y
Gronfa Incwm a Gwariant a'r
Gronfa Ailbrisio
57
Datganiad o Weithgareddau Cyfanswm Refeniw ac Enillion
(Asedau net a ryddhawyd o'r
cyfyngiad), Cyfanswm Refeniw
Gweithredu ac Ychwanegiadau
Eraill a Gwerthu Asedau Sefydlog,
enillion (colledion)

83

£’000

£’000

£’000

£’000

633,662

578,319

45,641

39,286

-

2,000

-

2,000

Swm derbyniadwy parti
perthynol Wedi’i ddiogelu a
Heb ei ddiogelu
Swm derbyniadwy parti
perthynol heb ei ddiogelu

Cymhareb Incwm Net

78

£’000

£’000

£’000

£’000

1,463,141

1,249,060

-

2,000

-

2,000

Y flwyddyn a ddaeth i ben Y flwyddyn a ddaeth i
ar 31 Gorffennaf
ben ar 31 Gorffennaf
2021
2020
£’000
£’000
£’000
£’000

59,457

30,482

598,238

568,385
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