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COFNODION CYFARFOD PWYLLGOR POLISI AC ADNODDAU PRIFYSGOL 
CARDIFF A GYNHALIWYD AR DDYDD MAWRTH 30 MEHEFIN 2020 TRWY 
FIDEOGYNADLEDDA AM 09.30AM  

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

Mynychwyr:  Yr Athro Rudolf Allemann, Ms Michelle Alexis, Mr Dev Biddlecombe, 
Ms Katy Dale (Cofnodion), Ms Rashi Jain, Ms Alison Jarvis, Ms Sue 
Midha, Mr Daniel Palmer (cofnod 678), Ms Claire Sanders, a Mr Rob 
Williams.  

Ymddiheuriadau:  Yr Athro Gary Baxter, Dr Carol Bell, Mr Tom Hay a'r Athro 
Damian Walford Davies.  

673 CROESO  

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod, yn enwedig Ms Michelle Alexis 
(Dirprwy Reolwr Busnes Swyddfa'r Is-Ganghellor) a oedd yn bresennol yn 
lle Mr Tom Hay. 

674 YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  

 Cafwyd ymddiheuriadau gan yr Athro Gary Baxter, Dr Carol Bell, Mr Tom 
Hay a'r Athro Damian Walford Davies.  

675           DATGAN BUDDIANNAU  

Atgoffodd y Cadeirydd aelodau'r Pwyllgor o'u dyletswydd i ddatgelu 
unrhyw wrthdaro buddiannau posibl a gofynnodd a oedd unrhyw 
ddatganiadau. Datganodd Llywydd Undeb y Myfyrwyr ac Is-lywydd 
Addysg Undeb y Myfyrwyr fuddiant mewn perthynas ag eitem 5 ar yr 
agenda (Cais am Grant Bloc Blynyddol Undeb y Myfyrwyr 2020/21). 

676 COFNODION O’R CYFARFOD BLAENOROL  

NODWYD Y CANLYNOL 

676.1 cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Mai 2020 
(papur 19/783B) yn gofnod gwir a chywir; 

676.2 nid oedd fersiwn y gyllideb a ragwelwyd hyd yma yn cynnwys y camau y 
cytunwyd arnynt a'u cofnodion yn y cyfarfod blaenorol y mae angen eu 
cywiro;    

676.3 y gobaith oedd y byddai cytundeb wedi'i wneud ar fesurau i leihau costau 
staff ond yn anffodus roedd hyn wedi cymryd mwy o amser na'r disgwyl;  

676.4 roedd trafodaethau'n mynd rhagddynt gyda'r Llywodraeth yn rhanbarthol 
ac yn genedlaethol a disgwyliwyd y byddai manylion cymorth ariannol yn 
cymryd amser i gadarnhau.  

677 CYLLIDEB Y BRIFYSGOL 20/21 A RHAGOLYGON  

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/779B, 'Adroddiad Cyllideb Ddrafft ar 
gyfer 20’21’. Cyflwynodd Mr Rob Williams yr eitem. 
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NODWYD Y CANLYNOL  

677.1 [HEPGORWYD] 

677.2 [HEPGORWYD] 

677.3 [HEPGORWYD] 

677.4 [HEPGORWYD] 

677.5 [HEPGORWYD] 

677.6 [HEPGORWYD] 

677.7 [HEPGORWYD] 

677.8 [HEPGORWYD] 

677.9  [HEPGORWYD] 

677.10 [HEPGORWYD] 

677.11 [HEPGORWYD] 

677.12 [HEPGORWYD] 

677.13 [HEPGORWYD] 

677.14 [HEPGORWYD] 

677.15 [HEPGORWYD] 

677.16 [HEPGORWYD] 

677.17 [HEPGORWYD] 

677.18 [HEPGORWYD] 

677.19 [HEPGORWYD] 

677.20 [HEPGORWYD] 

PENDERFYNWYD Y CANLYNOL  

677.21 Bydd cynlluniau costau brys yn cael eu datblygu a'u hadlewyrchu yn y 
fersiwn nesaf o'r rhagolygon; 

677.22  mae'n annhebygol y cytunir ar gyllideb gymeradwy derfynol sy'n cyfateb 
yn agosach i incwm a chostau tan ddechrau'r hydref ac erbyn hynny bydd 
fersiwn o'r amcanestyniadau diweddaraf yn cael ei gwneud bob mis; 

677.23      Bydd y cyfleuster credyd cylchol gael ei dynnu o'r amcanestyniadau neu 
ddangos ei fod wedi'i ad-dalu ar ddiwedd pob blwyddyn;  

677.24 bydd y Gronfa Ad-dalu Bondiau (BRF) yn cael ei heithrio o gyfanswm y 
ffigur cronfeydd wrth gefn sydd ar gael; 

677.25      bydd fersiynau’r dyfodol yn dangos elfennau bond a capex heb eu 
hariannu a'u ffynonellau cyllid ar wahân;  
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677.26 bydd model ariannol pellach yn cael ei gyflwyno i weithgor anffurfiol sy'n 
cynnwys nifer o aelodau'r pwyllgor i'w drafod yn gynnar ym mis Awst;  

677.27 bydd y papur yn cael ei ddiweddaru i gynnwys yr amcangyfrifon 
diweddaraf o ffioedd dysgu ac a ailgyhoeddwyd ar gyfer y Cyngor ar 06 
Gorffennaf 2020.  

678 CAIS AM GRANT BLOC BLYNYDDOL UNDEB Y MYFYRWYR 2020/21  

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/774B, 'Cais am Grant Bloc Blynyddol 
Undeb y Myfyrwyr' 2020’21’. Cyflwynodd Ms Claire Sanders y papur.  

NODWYD Y CANLYNOL 

678.1 [HEPGORWYD] 

678.2 [HEPGORWYD] 

678.3 [HEPGORWYD]  

678.4 [HEPGORWYD] 

678.5 [HEPGORWYD]   

678.6 [HEPGORWYD] 

678.7 [HEPGORWYD] 

678.8 [HEPGORWYD] 

678.9 [HEPGORWYD] 

678.10 [HEPGORWYD] 

678.11 [HEPGORWYD] 

678.12 [HEPGORWYD] 

678.13 [HEPGORWYD]  

678.13 [HEPGORWYD]  

678.14 [HEPGORWYD]  

678.15 [HEPGORWYD] 

678.16 [HEPGORWYD] 

PENDERFYNWYD Y CANLYNOL 

678.17 mae’r Cyngor fod yn cymeradwyo’r cynnig i gynnal Grant Bloc Undeb y 
Myfyrwyr yn cael ei gymeradwyo, ar yr amod y gallai fod yn ofynnol ad-
dalu 10% o'r Grant Bloc;  

678.18 bydd Ysgrifennydd Dros Dro y Brifysgol a’r Prif Swyddog Gweithredu Dros 
Dro yn gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr i ddatblygu telerau ac amodau 
priodol ar gyfer yr ad-daliad posibl hwn.  
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679 CYNLLUN RHEOLI RISG CAMPWS ARLOESEDD CARDIFF  

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/703B, 'Cynllun Rheoli Risgiau Campws 
Arloesedd Caerdydd'. Cyflwynodd yr Athro Karen Holford y papur.  

 NODWYD Y CANLYNOL 

679.1 roedd y papur yn darparu cynllun rheoli risg ariannol wedi'i ddiweddaru ac 
yn rhoi sicrwydd bod risgiau'n cael eu rheoli'n weithredol a bod costau risg 
yn cael eu lleihau;  

679.2 byddai angen i'r Cyngor gymeradwyo'r papur a'r gobaith oedd y gellid rhoi 
diweddariad pellach yng nghyfarfod nesaf y Cyngor ynglŷn â'r sefyllfa 
bresennol oherwydd COVID-19;  

679.3 roedd y cam RDD ar gyfer yr ystafell lân bron â'i gwblhau a bu 
gwelliannau yn y costau;  

679.4 roedd adolygiad o lif arian yn cael ei gynnal i benderfynu a ellid lleihau'r 
rhain ar adegau allweddol i'r Brifysgol;  

679.5 oherwydd gofynion ymbellhau cymdeithasol, roedd Bouygues'n 
gweithredu ar gapasiti tua 70%; roedd y safle wedi'i gau am bythefnos ar 
ddechrau'r cyfnod clo er mwyn gallu cynnal asesiadau risg; ar hyn o bryd, 
roedd y gostyngiad yn y capasiti wedi ychwanegu 5 wythnos ychwanegol 
at y dyddiad cwblhau; byddai hyn yn parhau i godi pe bai gofynion 
ymbellhau cymdeithasol yn parhau;  

679.6 gofynnwyd am adborth gan yr Is-bwyllgor Ystadau a Seilwaith a'r pwyntiau 
allweddol oedd:  

.1  roedd diffyg eglurder ar yr agweddau masnachol yn y papur;  

.2  roedd nifer o'r camau lliniaru yn cynnwys cynnydd mewn costau 
nad oedd yn ddichonadwy;  

.3  roedd cynnydd mawr posibl mewn costau oherwydd effaith 
COVID-19.  

 PENDERFYNWYD Y CANLYNOL 

679.7 bydd Cadeirydd yr Is-bwyllgor Ystadau a Seilwaith a'r Dirprwy Is-
Ganghellor yn trafod cynnwys taflen gryno yn y papur a gyhoeddwyd ar 
gyfer y Cyngor ar 06 Gorffennaf 2020.  

680 STRATEGAETH GWAREDU YSTADAU  

Derbyniwyd ac ystyriodd bapur 19/770B, 'Strategaeth Gwaredu Ystadau'. 
Cyflwynodd yr Athro Karen Holford a Mr Dev Biddlecombe y papur.  

NODWYD Y CANLYNOL 

680.1 [HEPGORWYD] 

680.2 [HEPGORWYD] 

680.3 [HEPGORWYD] 

680.4 [HEPGORWYD] 
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680.5 [HEPGORWYD] 

680.6 [HEPGORWYD] 

PENDERFYNWYD Y CANLYNOL  

680.7 i wneud gwaith pellach ar y Strategaeth Ystadau gyffredinol, mewn 
partneriaeth â'r Is-bwyllgor Ystadau a Seilwaith, i ddarparu amcanion clir, 
fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau a map ffordd, sy'n gyson ag 
Uwchgynllun Ystadau; a phapur wedi'i ddiweddaru a ddygir i gyfarfod yn y 
dyfodol.  

681  UNRHYW FATER ARALL  

 NODWYD Y CANLYNOL  

681.1 dyfarnwyd grant mawr o £ 43m i Gyd-fenter y Brifysgol ar Led-
ddargludyddion Cyfansawdd;  

681.2 roedd y Cyd-fenter i fod i ddod i ben ym mis Gorffennaf 2020 a 
chynhaliwyd trafodaethau gydag IQE ynghylch ei hymestyn tan fis Mawrth 
2022; byddai IQE yn ariannu unrhyw gostau gweithredu yn ystod yr amser 
hwn a byddai unrhyw ofynion pellach ar gyfer cyfalaf yn cael eu talu trwy 
waredu asedau.   

 

 


