
1 

COFNODION CYFARFOD PWYLLGOR POLISI AC ADNODDAU PRIFYSGOL 
CAERDYDD A GYNHALIWYD DDYDD MAWRTH 21 IONAWR YN SIAMBR Y 
CYNGOR, PRIF ADEILAD AM 13.00PM 

Yn bresennol:  Mr Alastair Gibbons (Cadeirydd), Professor Colin Riordan, Dr Carol 
Bell, Mr Tomos Evans, Yr athro Kim Graham, Yr Athro Karen 
Holford, Dr Steven Luke, Yr Athro Stuart Palmer, a Ms Jackie Yip.  

Mynychwyr:  Yr Athro Rudolf Allemann, yr Athro Amanda Coffey, Ms Deborah 
Collins (Ysgrifennydd), Ms Katy Dale (Cofnodion), Ms Alison Jarvis, 
yr Athro Damian Walford Davies, Mr Rob Williams a Mr Simon 
Wright (eitem 13 ar yr agenda). 

Ymddiheuriadau:  Yr Athro Gary Baxter, Mr Dev Biddlecombe, Mr Thomas Hay, 
Ms Jan Juillerat, Ms Susan Midha a'r Athro Nora de Leeuw.  

  

613 CROESO 
 
 Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.  
 

614 YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  

 Cafwyd ymddiheuriadau gan yr Athro Gary Baxter, Mr Dev Biddlecombe, 
Mr Thomas Hay, Ms Jan Juillerat, Ms Sue Midha a'r Athro Nora de 
Leeuw. 
 

  615          COFNODION O’R CYFARFOD BLAENOROL 

Nodwyd cywiriad i gofnod 601.08 a oedd yn manylu ar "GIG" yn hytrach 
nag "UMC". Cytunwyd y gallai cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 07 
Tachwedd 2019 (papur 19/299) gael eu llofnodi gan y Cadeirydd, yn 
amodol ar y diwygiad a nodwyd.  

 

616           MATERION YN CODI 

Nid oedd unrhyw faterion yn codi.  

  

  617           DATGAN BUDDIANNAU  

Atgoffodd y Cadeirydd aelodau'r Pwyllgor o'u dyletswydd i ddatgelu 
unrhyw wrthdaro buddiannau posibl a gofynnodd a oedd unrhyw 
ddatganiadau. 

 
 

618 ADRODDIAD GAN YR IS-GANGHELLOR 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/300, 'Adroddiad yr Is-Ganghellor i'r 
PRC'. Cyflwynwyd y papur gan yr Is-Ganghellor. 
 
NODWYD Y CANLYNOL  
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618.1 roedd y ffigurau derbyn myfyrwyr yn gadarnhaol iawn ac  roedd 

llawer o ymdrech wedi mynd i mewn i'r broses dderbyn; nododd yr Athro 
Allemann gyfraniad cydweithwyr yn y Gwasanaethau Proffesiynol yn y 
broses a chydweithrediad ysgolion;  

 
618.2 byddai o fudd cadw neu gynyddu'r tariff wrth symud ymlaen; cadarnhawyd 

mai dyma oedd bwriad y Brifysgol ond ei bod yn dibynnu ar nifer o 
ffactorau allanol;  

 
618.3 ni osododd y Brifysgol derfyn ar gyfer nifer y myfyrwyr ar draws y sefydliad 

cyfan ond roedd yn ymwybodol o gyfyngiadau maint ystafelloedd, 
darpariaeth preswylfeydd a darpariaeth addysgu a oedd yn effeithio ar 
bob ysgol;  

 
618.4 roedd nifer y dyfarniadau ymchwil wedi gostwng a disgwyliwyd yr 

amrywiad hwn, oherwydd yr ansicrwydd parhaus ynghylch Brexit a'r 
effaith a gafodd dyfarniadau mawr ar y ffigurau;   

 
618.5 roedd y Brifysgol yn ymchwilio i ffyrdd o adrodd ar bynciau ymchwil sy'n 

gysylltiedig â'r cyhoeddiad am argyfwng yr hinsawdd a nod y Brifysgol o 
fod yn garbon niwtral; roedd yr Is-Ganghellor yn trafod y posibilrwydd o 
ymdrech Cymru-gyfan gyda Llywodraeth Cymru ac roedd y Brifysgol yn 
ystyried rhoi cyhoeddusrwydd i'r gwaith ymchwil mawr a wnaed mewn 
pynciau cynaliadwyedd; 

 
618.6 y gobaith oedd y byddai data ar ansawdd addysgu ar gael i'r Pwyllgor cyn 

bo hir, ar ôl cyflwyno newidiadau i ddata gwerthuso modiwlau ar draws y 
sefydliad yn ystod y flwyddyn academaidd hon; roedd y Brifysgol yn 
ymchwilio i'r posibilrwydd o werthusiad canol modiwl a gwerthuso 
rhaglenni cyfan i fapio tueddiadau.  

 
 
 
619  ADRODDIAD GAN YR IS-BWYLLGOR YSTADAU A SEILWAITH 

Derbyniwyd ac ystyriodd bapur 19/301B, 'Adroddiad gan Gadeirydd 
Ystadau a Seilwaith'. Cyflwynodd Dr Steven Luke y papur. 
 
NODWYD Y CANLYNOL  

 
619.1 roedd cyfarfod pellach o'r is-bwyllgor wedi'i drefnu i fwydo i mewn i 

gyfarfod y Pwyllgor Polisi ac Adnoddau ar 3 Mawrth 2020;  
 
619.2 roedd y tîm gweithredol yn hyderus wrth reoli'r prosiectau ystadau mawr 

ac roedd hyn yn parhau i dyfu wrth i'r adolygiad o risg ddatblygu;  
 
619.3  cynlluniwyd fframwaith noddi i sicrhau bod noddwyr prosiectau ystadau 

yn ymwybodol o'u rôl a'u hatebolrwydd;  
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619.4 bu newid hefyd o fewn y tîm Ystadau i ganiatáu i Bennaeth yr Adran 
ganolbwyntio ar y prosiectau adeiladu newydd; roedd y Brifysgol hefyd yn 
bwriadu parhau i wella'r set sgiliau yn yr adran hon;  

 
619.5 roedd yn bwysig cynnal adolygiad o'r mannau a adawyd yn ddiweddar er 

mwyn sicrhau bod y rhain yn cael eu defnyddio'n effeithlon; cadarnhawyd 
bod trafodaethau ar hyn yn dechrau casglu data a chynhyrchu syniadau;  

 
619.6 canlyniadau cadarnhaol y prosiect Mannau Dysgu Corfforol a'r 

argymhelliad i edrych ar fannau dysgu arbenigol fel y cam nesaf.  
 

 
620  ADRODDIAD GAN YR IS-BWYLLGOR BUDDSODDI A BANCIO 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/302B, 'Adroddiad gan Gadeirydd yr Is-
bwyllgor Buddsoddi a Bancio'. Cyflwynodd Dr Carol Bell y papur. 
 
NODWYD Y CANLYNOL  
 

620.1 roedd y Pwyllgor wedi adolygu achos busnes Campws Arloesedd 
Caerdydd a'r ffigurau dangosol a gyflwynwyd bryd hynny; cymeradwyodd 
y Pwyllgor y cais ac anogodd y Brifysgol i gael cyllid ychwanegol a 
chynnal ymarfer gwersi a ddysgwyd;  

 
620.2  roedd y Pwyllgor wedi cael cyflwyniad cryf gan Sarasin ar yr agwedd 

stiwardiaeth ar eu buddsoddiadau;  
 
620.3  roedd y broses o dendro ar gyfer buddsoddwr y Gronfa Ad-dalu Bondiau 

wedi dechrau ac roedd dros 15 o fuddsoddwyr wedi mynegi diddordeb 
hyd yma.  

 
 

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

Derbyniwyd a nodwyd papur 19/303B, 'Awdurdod Dirprwyedig Bwrdd 
Gweithredol y Brifysgol'.  

 
622  Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM BENSIYNAU 

Darparodd y Prif Swyddog Ariannol ddiweddariad ar lafar ar yr eitem hon. 
 
NODWYD Y CANLYNOL  

 
622.1  roedd ail adroddiad JEP wedi'i gyhoeddi ddiwedd 2019; roedd hyn yn 

edrych ar lywodraethu'r cynllun USS, y fethodoleg brisio, cyfrifo 
rhwymedigaethau a'r opsiynau i bartïon eu hystyried; 

 
622.2 roedd y Prif Swyddog Ariannol wedi cyfarfod â'r grŵp actiwari mewnol ac 

roeddent yn cefnogi'r ail adroddiad;  
 
622.3 Roedd UUK, UCU a USS wedi cytuno i gyfarfod 5 gwaith ym mis Ionawr 

2020 i fynd i'r afael â chwestiynau sy'n codi o'r adroddiad;  
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622.4 erbyn diwedd mis Ionawr, roedd UUK, UCU ac USS yn gobeithio 

cyhoeddi datganiad pwrpas a rennir ar gyfer y cynllun ac egwyddorion 
prisio a rennir ar gyfer prisiad 2020;  

 
622.5 bwriad UUK oedd cyhoeddi holiadur i gyflogwyr ddiwedd mis Ionawr i 

gasglu mewnbynnau ar gyfer yr ymateb ffurfiol i'r ail adroddiad;  
 
622.6 y nod oedd cwblhau'r prisiad erbyn diwedd haf 2020; byddai hyn yn 

caniatáu i'r gofynion cyfrannu gael eu hadolygu a'u cyflwyno cyn y 
dyddiad cau ym mis Mehefin 2021;  

 
622.7 roedd y Brifysgol mewn cyfnod o anghydfod diwydiannol gyda'r undebau 

ynghylch cyflogau a phensiynau ar hyn o bryd; disgwylir cyfnod arall o 
streic;  

 
622.8  roedd tua 800 o weithwyr wedi bod yn rhan o'r streic ar ddiwedd 2019; 

roedd yr effaith ar fyfyrwyr wedi'i lleihau o gyfnodau blaenorol o weithredu 
diwydiannol oherwydd gwell paratoadau a chydweithwyr yn datgan y 
byddent ar streic;  

 
622.9 roedd y cynllun pensiynau lleol wedi cael prisiad tair blynedd a ddaeth i 

rym o fis Mawrth 2019; roedd hyn wedi dangos cynnydd yn y diffyg; roedd 
y Brifysgol wedi ymgysylltu â Mercers i roi cyngor ar hyn.  

 
 
623 ADRODDIAD CYLLID (CYFRIFON RHEOLI ARIANNOL) 
  

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/304B, 'Adroddiad Cyllid'. Cyflwynodd 
Ms Alison Jarvis y papur. 
 
NODWYD Y CANLYNOL 

623.1 mae rhagolwg presennol y flwyddyn lawn yn rhagweld gwelliant o ddiffyg 
o £0.2M yn y gyllideb i warged o £2.7M, wedi'i ysgogi gan y gor-
berfformiad sylweddol yn niferoedd recriwtio myfyrwyr; 

623.2 roedd cyfrifon mis Rhagfyr bellach wedi'u cynhyrchu ac roedd y rhain yn 
adlewyrchu sefyllfa debyg i'r hyn a geir yn y papur; 

623.3 tynnodd yr adroddiad y costau sy'n gysylltiedig â'r cynnydd yn nifer y 
myfyrwyr (e.e. cymorth ychwanegol) o'r cynnydd mewn incwm drwy 
ffioedd dysgu;  

623.4 roedd sylw bellach yn canolbwyntio ar gynllunio'r gyllideb ar gyfer 20/21 er 
mwyn cyflawni'r gwarged gofynnol; 

623.5 roedd yn bwysig, yn ogystal â darpariaeth addysgu, fod ystyriaethau eraill 
ar gyfer cymorth i fyfyrwyr (e.e. iechyd meddwl) yn cael eu cynnwys yn y 
darpariaethau ar gyfer cynyddu niferoedd myfyrwyr;  

623.6 roedd y Brifysgol yn sicrhau bod darpariaeth addysgu ar gyfer myfyrwyr 
ac roedd ysgolion yn monitro cymarebau staff:myfyrwyr;  
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623.7 roedd ffigurau incwm yr ymchwil yn unol â'r gyllideb ond roedd y rhaniad 
rhwng costau cyflog a chostau nad ydynt yn gostau cyflog wedi amrywio. 

 
624 ACHOS BUSNES CAMPWS ARLOESEDD CAERDYDD  

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/305B, 'Papur Diweddaru Achos 
Busnes Campws Arloesedd Caerdydd'. Cyflwynodd yr Athro Karen 
Holford y papur. 
 
NODWYD Y CANLYNOL  

 

624.1 disgwylid costau terfynol yn seiliedig ar gontract wedi'i brisio ar 27 Ionawr 
a byddent yn cael eu cludo i'r Cyngor ar 10 Chwefror; byddai hyn yn 
caniatáu i'r gwaith ystafell lân gael ei gyfarwyddo erbyn 17 Chwefror;  

624.2 roedd y papur yn gofyn am gynnydd o £23 miliwn i'r gyllideb;  

624.3 roedd y pwyllgor gwaith yn hyderus bod y ffigur a gyflwynwyd yn y papur, 
er nad yn derfynol, yn agos at y swm y disgwylir ei gyflwyno i'r Cyngor ym 
mis Chwefror; roedd cronfa wrth gefn sylweddol hefyd wedi'i chynnwys ar 
gyfer gweddill y contract;  

624.4 byddai'r gyllideb derfynol yn cynnwys gwaharddiadau; byddai'r pwyllgor 
gwaith yn cyfarfod â Bouygues i rannu risgiau'r eitemau hyn ar ôl i'r 
costau terfynol gael eu cyhoeddi;  

624.5 o dan adran 4.5, dylai ffigur cost yr ystafell lân ar gyfer Ionawr-20 fod yn 
£23.789 miliwn;  

624.6 roedd rhai problemau allweddol ar ôl i'w datrys ac roedd hyn yn gadael y 
Brifysgol yn agored i niwed;  

624.7 roedd yn braf nodi bod y contractwr yn gydweithredol ac yn awyddus i 
weithio gyda'r Brifysgol; 

624.8 roedd yn bwysig sicrhau nad oedd unrhyw feysydd o amwysedd ar ôl 
cytuno ar y costau terfynol; 

624.9 roedd y Brifysgol yn gweithio'n agos gyda'r contractwyr i sicrhau hyder yn 
y ffigurau terfynol;  

624.10  roedd problemau etifeddol gan y contractwyr dylunio blaenorol ac 
anogwyd y Brifysgol i gasglu tystiolaeth o hyn nawr, er mwyn caniatáu i 
wersi a ddysgwyd fod yn fwy cywir;  

624.11 mae'r Pwyllgor yn annog y Brifysgol i gynnal ymarfer gwersi a ddysgwyd, 
er mwyn sicrhau bod y gwaith dylunio a chyflwyno manwl yn cael ei 
gwblhau cyn cytundeb contract ac mae contractau'n caniatáu ar gyfer 
gwaharddiadau a chynnydd posibl mewn prisiau; 

624.12 ar hyn o bryd, nid oedd unrhyw grantiau pellach ar y gorwel;  

624.13 roedd y Brifysgol yn annog ymagwedd cyfannol at ymchwilio ar draws y 
sefydliad a byddai'r adeilad newydd hwn yn helpu i bwysleisio hyn.  

PENDERFYNWYD Y CANLYNOL  
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624.14 argymell y dylai'r Cyngor gymeradwyo'r papur hwn;  

624.15 caiff aelodau P&RC eu hysbysu cyn cyfarfod y Cyngor ym mis Chwefror 
pe bai cynnydd aruthrol yn y costau terfynol;  

624.16 bydd arbenigwyr ar yr adeilad yn mynychu'r Cyngor ym mis Chwefror i 
fynd ag aelodau drwy ddyluniad a swyddogaeth yr adeilad. 

 

625 ACHOS BUSNES Y GWASANAETH ADDYSG  

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/306, 'Achos Busnes y Gwasanaeth 
Addysg'. Cyflwynodd yr Athro Amanda Coffey a Mr Simon Wright y papur. 
 
NODWYD Y CANLYNOL  

 

625.1  canolbwyntiodd y papur hwn ar addysgu a dysgu a sicrhau gwasanaeth 
gwydn ac ystwyth i fyfyrwyr a staff ar draws yr holl adrannau academaidd 
a rhwng yr Ysgolion a'r Gofrestrfa;  

625.2  cynhaliwyd cyfarfodydd gyda staff Gwasanaethau Academaidd a 
Phroffesiynol ar draws pob ysgol ac roedd deilliannau wedi canolbwyntio 
ar sicrhau ffyrdd cyson ac effeithiol o weithio;  

625.3 roedd ysgolion yn ymgysylltu'n helaeth â'r prosiect ac yn ei gefnogi ac yn 
gweithio ar gynigion i'w cyflwyno;   

625.4 nod y prosiect oedd rhyddhau amser y mae academyddion yn ei dreulio 
yn gwneud gweithgareddau gweinyddol, lleihau costau, gwella 
amlygrwydd pwyntiau ymholi myfyrwyr a symleiddio'r system rheoli 
cofnodion myfyrwyr;  

625.5 disgwyliwyd y byddai adroddiadau chwarterol yn cael eu rhoi i Fwrdd 
Gweithredol y Brifysgol i ddangos cynnydd o ran canlyniadau a 
gweithrediad; y gobaith hefyd y byddai mesur procsi yn cael ei weld yn y 
sgorau mesuriadau sefydliadol o fewn yr NSS a thrwy'r adroddiad 
ansawdd blynyddol.  

PENDERFYNWYD Y CANLYNOL  

625.6 cymeradwyo'r cais am fuddsoddiad cychwynnol o £2.88 miliwn.  

 

626 FFURFLEN TRAC 2018/19 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/307B, 'Ffurflen TRAC 1819'. 
Cyflwynodd y Prif Swyddog Ariannol y papur. 
 
NODWYD Y CANLYNOL  

 
626.1 gwnaed gwaith i wella cywirdeb y model llwyth gwaith; effeithiodd hyn ar y 

data cymharol â blynyddoedd blaenorol;  
 
626.2 roedd adennill costau sy'n ymwneud ag Addysgu Cyllid Cyhoeddus wedi 

gostwng 1% o'r llynedd i 97.3%; roedd hyn gan nad oedd yr incwm ar 
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gyfer yr elfen hon (h.y. ffioedd dysgu) wedi codi ond roedd y gost o 
ddarparu'r addysgu yn codi gyda chwyddiant;  

 

626.3 roedd adennill costau ar gyfer "arall" wedi cynnwys amhariad ar gyd-fenter 
CSC yn anghywir; byddai'r amhariad hwn yn cael ei dynnu allan fel eitem 
ar wahân a byddai adennill costau "eraill" yn dychwelyd i 104%; 

626.4 o ran ymchwil, roedd ymchwil ôl-raddedig yn darparu mwy o incwm y 
mae'r sefydliad hwnnw'n berchen arno neu gyllid gan yr Undeb 
Ewropeaidd; byddai'r Brifysgol yn ymchwilio i'r manylion ar gyfer ysgolion 
yn y maes hwn;  

626.5 cyfraddau codi tâl anuniongyrchol sy'n darparu'r incwm gorau o grantiau 
ymchwil; roedd y Brifysgol yn parhau i weithio i wella maint yr adferiad ar 
incwm ymchwil gan fod y maes hwn yn adlewyrchu'r diffyg mwyaf, yn 
enwedig o'i gymharu â chyfoedion;  

626.6 roedd metrig Cynaliadwyedd a Buddsoddi'r Ymyl (MSI) wedi gostwng gan 
fod hyn yn seiliedig ar gyfartaledd o 6 blynedd ac yn adlewyrchu'r diffyg a 
adroddwyd dros y ddwy flynedd ddiwethaf;  

626.7 gallai'r data yn yr adroddiad fod yn arf pwerus ar gyfer rhagolygon yn y 
dyfodol pe gallai'r ysgol ei ddadansoddi;  

626.8 byddai'n anodd casglu data cywir ar sut y caiff amser academaidd ei 
dreulio mewn gwirionedd o'i gymharu â'r Model Dyrannu Llwyth Gwaith.  

PENDERFYNWYD Y CANLYNOL 

626.9  cymeradwyo'r ffurflen TRAC 18/19 i'w chyflwyno.  

 

627  DIWEDDARIAD AR CSC 

Darparodd y Prif Swyddog Ariannol ddiweddariad ar lafar ar yr eitem hon. 
 

 NODWYD Y CANLYNOL 

627.1 roedd y Prif Swyddog Ariannol wedi cyfarfod ag IQE ar ddiwedd 2019;  

627.2 disgwyliwyd y byddai cytundeb y cyfranddalwyr yn cael ei ymestyn o 18 
mis-2 flynedd;  

627.3 roedd IQE wedi cynnal adolygiad o adnoddau ar ddiwedd 2019 a byddai 
hyn yn effeithio ar y cyllid ar gyfer 2020;  

627.4 nid oedd unrhyw bryderon ynghylch ecwiti IQE ar hyn o bryd.  

 

628 DIWEDDARIAD AR Y GANOLFAN ASTUDIAETH RYNGWLADOL 

Rhoddodd yr Athro Rudolf Allemann ddiweddariad ar lafar ar yr eitem 
hwn. 
 

 NODWYD Y CANLYNOL  
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628.1 roedd y brydles gydag Undeb y Myfyrwyr wedi cael ei llofnodi;  

628.2 roedd undeb y Myfyrwyr wedi dechrau gweithio yn yr adeilad;  

628.3 roedd yr amserlen ar gyfer cwblhau yn dynn ac roedd y Brifysgol yn 
gweithio'n galed i roi'r gorau i unrhyw faterion a oedd yn weddill.  

 

629  UNRHYW FATER ARALL 

 NODWYD Y CANLYNOL  

629.1 byddai o fudd edrych ar y cyfleusterau a ddarperir ar gyfer yr Ysgol 
Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd a sut y gallai hyn helpu i ymchwilio 
ymhellach yn y maes hwn.  

 

630 AGENDA'R CYFARFOD NESAF 

Derbyniwyd a nodwyd papur 19/308, 'Agenda Ddrafft y cyfarfod nesaf'.  

 

631 DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF 

NODWYD mai dyddiad y cyfarfod nesaf yw 3 Mawrth 2020.     

 

Cadeirydd…………………………………………………………………………………….. 
 
 
DYDDIAD 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


