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COFNODION CYNGOR PRIFYSGOL CAERDYDD A GYNHALIWYD DDYDD IAU 2 
EBRILL 2020 DRWY SKYPE AM 2.00PM 

Yn bresennol:  Yr Athro Stuart Palmer (Cadeirydd) [ac eithrio ar gyfer Cofnod 1765], 
Yr Athro Colin Riordan, Yr Athro Rudolf Allemann, Dr Carol Bell, Mr 
Ricardo Calil, Mr Tomos Evans, Ms Judith Fabian, Yr Athro Dame 
Janet Finch, Mr Alastair Gibbons, Yr Athro Kim Graham, Mr Michael 
Hampson, Yr Athro Mary Heimann, Yr Athro Karen Holford, Ms Jan 
Juillerat, Mr Steven Luke, Ms Lin Phillips, Mr John Shakeshaft, Mr 
David Simmons, Y Barnwr Ray Singh, Dr Janet Wademan, Mrs 
Agnes Xavier-Phillips, Ms Jackie Yip. 

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

Hay, Ms Julia Lofthouse, Mrs Susan Midha, Ms Claire Morgan, Ms 
Alex Payne, Ms TJ Rawlinson, Ms Karin Russell (Cofnodion), Mrs 
Claire Sanders, Yr Athro Damian Walford Davies, Mr Richard 
Walters, Mr Rob Williams a Mr Simon Wright. 

 
Ymddiheuriadau:  Mr Paul Baston, Mr Len Richards  
 
1754 YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
 

Nodwyd y rhestr uchod o ymddiheuriadau a chadarnhawyd bod gan y 
cyfarfod gworwm. 
 
Yng ngoleuni'r pandemig COVID-19 parhaus, cytunodd Aelodau'r Cyngor 
y byddai llythyr yn cael ei anfon at Len Richards ar ran y Cyngor i ddweud 
diolch am y gwaith sy'n cael ei wneud yn y GIG. 
 

1755 CROESO A MATERION RHAGARWEINIOL 
 

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

 
1755.1 Rhoddwyd croeso penodol i Julia Lofthouse, y Dirprwy Ysgrifennydd a 

Chwnsler Cyffredinol Dros ac i Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor Dros 
Dro, Addysg a Myfyrwyr. 

 
Prif Swyddog Gweithredu ac Ysgrifennydd Dros Dro y Brifysgol  

 
1755.2 Darparwyd diweddariad gan yr Is-Ganghellor ar y trefniadau ar gyfer rôl 

Ysgrifennydd y Brifysgol a'r Prif Swyddog Gweithredu yn dilyn 
ymddiswyddiad diweddar Deborah Collins fel a ganlyn: 

 
.1 Y trefniadau tymor byr oedd rhannu dyletswyddau'r Prif Swyddog 

Gweithredu fel a ganlyn:  
 

.1.1 Byddai Gwasanaethau Ystadau a Masnachol yn symud  i'r Prif 
Swyddog Ariannol, Rob Williams, a fyddai â rheolaeth linell a 
chyfrifoldeb cyllidebol am y Cyfarwyddiaethau hyn,  yn ogystal 
â'i gyfrifoldebau presennol; 

 
.1.2 Byddai Claire Sanders, y Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Marchnata, 

yn gweithredu fel Prif Swyddog Gweithredu dros dro, gyda 
rheolaeth linell a chyfrifoldeb cyllidebol am y meysydd hyn tra'n 
cadw ei Chyfarwyddiaeth bresennol; 
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.1.3 Rhagwelwyd y byddai'r trefniant hwn yn parhau am tua chwe 
mis, hyd nes y byddai'r Brifysgol yn gweithredu yn ôl dulliau 
busnes fel arfer; 

 
.2 O ran rôl y Dirprwy Ysgrifennydd a'r Cwnsler Cyffredinol, byddai Rashi 

Jain yn gweithredu fel Ysgrifennydd Dros Dro y Brifysgol a byddai'n 
ymuno â'r Brifysgol o ddechrau mis Mai; Bydd Rashi yn adrodd i'r is-
Ganghellor ac i Gadeirydd y Cyngor; 
 

.3 Yn ogystal, byddai Richard Walters, Pennaeth Dros Dro 
Gwasanaethau Llywodraethu, yn parhau yn ei swydd tan ddiwedd mis 
Mai er mwyn sicrhau parhad yn y swyddogaeth hon. 
 

Dirprwyaeth 
 
1755.3 Hysbysodd Cadeirydd y Cyngor Aelodau'r Cyngor fod cais wedi'i dderbyn 

gan yr Athro Julian Gould Williams am i ddirprwyaeth gael ei derbyn 
mewn cyfarfod o'r Cyngor yn y dyfodol ar ran y grŵp 
'Professors@Caerdydd', er mwyn codi eu pryderon am farn y staff am yr 
uwch dîm rheoli; cytunwyd y byddai’n cael ei dderbyn yng nghyfarfod y 
Cyngor ym mis Gorffennaf. 

 
Diwygiadau i'r Deddfiadau 

 
1755.4 Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelodau i ofyn am gael trafod ymhellach, 

unrhyw un, neu'r cyfan, o'r diwygiadau arfaethedig i Ddeddfiadau'r 
Brifysgol fel y'u hamlinellir yn y tri phapur. o dan eitem 14, neu fel arall 
cymerir bod y gwelliannau wedi cael eu cymeradwyo; nodwyd i'r Pwyllgor 
Llywodraethu  ardystio a chymeradwyo'r gwelliannau i'w cymeradwyo gan 
y Cyngor; 

 

1755.5    Ni chafwyd unrhyw geisiadau i drafod y Diwygiadau i'r Deddfiadau 
ymhellach. 

 
PENDERFYNWYD 
 

1755.6 Cymeradwyo'r gwelliannau fel yr amlinellir ym mhapurau 19/514B 
'Diwygiadau i Ddeddfiadau – Cylch Gorchwyl Pwyllgor Taliadau', 19/515B 
'Gwelliannau i'r Deddfiadau – Ailenwi Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a’r Môr', 
a 19/517B 'Diwygiadau i'r Deddfiadau - Cylch Gorchwyl y Pwyllgor 
Dyfarniadau a Chynnydd y Brifysgol’. 

  
1756       DATGAN BUDD 
 
NODWYD 
 
1756.1 bod Ms Agnes Xavier-Phillips, mewn perthynas â Chofnod 1758.1, wedi 

datgan gwrthdrawiad buddiannau posibl fel aelod o Glas Cymru (Dŵr 
Cymru).  

 
1757  ADRODDIAD Y CADEIRYDD I'R CYNGOR  
 
 Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/504B, 'Adroddiad y Cadeirydd i'r 

Cyngor'.  
 
 NODWYD 
 

Camau Gweithredu’r Cadeirydd  
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1757.1 Mae’r Cadeirydd wedi cyflawni'r canlynol drwy Gamau Gweithredu'r 
Cadeirydd ar ôl ymgynghori fel y bo'n briodol: 

 
1. Penodi John Shakeshaft i'r Pwyllgor Polisi ac Adnoddau gan ddod i 

rym o 6 Chwefror 2020 am dymor cyntaf, gan ddod i ben mewn 
cysondeb â'i dymor ar y Cyngor ar 31 Gorffennaf 2022; 

 
2. Ailbenodi'r Dirprwy Is-Ganghellor, yn weithredol o 1 Ebrill 2020, am 

gyfnod pellach o 3 blynedd, yn dilyn ymgynghoriad gan Aelodau'r 
Cyngor drwy ohebiaeth; 

 
3. Ailbenodi Dirprwy Is-Ganghellor y Coleg Gwyddorau Ffisegol a 

Pheirianneg, yn weithredol o 3 Ebrill 2020, am gyfnod o 3 blynedd, yn 
dilyn ymgynghoriad ag Aelodau'r Cyngor drwy ohebiaeth; 

 
4. Cymeradwyo Cynllun Ffioedd a Mynediad 2021/2022 i'w gyflwyno i 

CCAUC ar 19 Mawrth 2020; 
 
5. Cymeradwyo Adroddiad Monitro Blynyddol 2018-19 ar Gynllun 

Cydraddoldeb Strategol 2016-2020, ar ôl iddo gael ei gymeradwyo 
gan y Pwyllgor Llywodraethu ac er mwyn cydymffurfio â'r amserlen 
statudol sy'n ei gwneud yn ofynnol iddo gael ei gyhoeddi erbyn 31 
Mawrth 2020; 

 
6. Cymeradwyo Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024, ar ôl iddo 

gael ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Llywodraethu ac er mwyn 
cydymffurfio â'r amserlen statudol sy'n ei gwneud yn ofynnol iddo gael 
ei gyhoeddi erbyn 31 Mawrth 2020; 

 
Newid i rôl a theitl y Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Coleg y Gwyddorau 
Ffisegol a Pheirianneg 
 

1757.2 Yn dilyn yr ymgynghoriad ag aelodau'r Cyngor drwy ohebiaeth ar 13 
Mawrth 2020, ceisir cymeradwyaeth ffurfiol y Cyngor nawr mewn 
perthynas â'r newid i rôl a theitl Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau 
Ffisegol a Pheirianneg (PSE) i ddod yn Ddirprwy Is-Ganghellor 
Rhyngwladol a Recriwtio Myfyrwyr a Phennaeth Coleg y Gwyddorau 
Ffisegol a Pheirianneg (PVCISR-HoPSE). 

 
 PENDERFYNWYD 
 
1757.3 bod y newid i’r rôl a’r teitl wedi’u cymeradwyo. 
 
1758 ADRODDIAD YR IS-GANGHELLOR I'r CYNGOR  
 
 Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/506, 'Adroddiad yr Is-Ganghellor i'r 

Cyngor'. Gwahoddwyd yr Is-Ganghellor i siarad am yr eitem hon. 
 
 NODWYD 
 
1758.1 Roedd yr Is-Ganghellor wedi cyfarfod â Chadeirydd Dŵr Cymru gyda'r 

bwriad o sefydlu Partneriaeth Strategol;  
 
1758.2 Roedd yr Is-Ganghellor hefyd wedi cwrdd â Chadeirydd Erasmus +, a 

oedd yn ddefnyddiol o ran dyfodol cynlluniau astudio dramor;  
 
1758.3 [HEPGORWYD] 
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1758.4 Mewn perthynas â'r adolygiad gwella ansawdd diweddar, nodwyd mai 
hwn oedd yr adolygiad cyntaf lle na fu unrhyw argymhellion ar gyfer datrys 
problemau ac roedd yr adborth a dderbyniwyd yn gadarnhaol ar y cyfan;  

 
1758.5 Estynnwyd llongyfarchiadau ar gyfradd llwyddiant grantiau ymchwil, ac er 

bod llai ohonynt, roedd maint y gwobrau unigol yn fwy; nodwyd hefyd bod 
y gyfradd ennill yn gwella gyda'r £104M mewn grantiau ymchwil a 
gadarnhawyd erbyn diwedd Chwefror 2020 yn dynodi'r ffigur uchaf am y 
saith mis cyntaf;  

 
1758.6 Estynnwyd llongyfarchiadau ar recriwtio myfyrwyr, gan nodi y byddai’r 

maes hwn yn hanfodol oherwydd yr hinsawdd bresennol; 
 
1758.7  Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch capio niferoedd y myfyrwyr 

rhyngwladol, cadarnhawyd bod rhaniad yn y sector ar y pwnc; roedd yr Is-
Ganghellor yn gobeithio y byddai modd osgoi capio niferoedd myfyrwyr 
rhyngwladol, ac y byddai'r Llywodraeth yn gallu helpu trwy gynllun 
corfforaethol neu gynllun benthyciad i liniaru yn erbyn colli incwm;  

 
1758.8 gwnaed gwaith i edrych ar ddarparu cynnwys cyrsiau ar-lein ar gyfer 

myfyrwyr rhyngwladol a fyddai i fod i gofrestru ond na fyddai'n gallu 
teithio. 
 

1759 HYSBYSU AM DDIGWYDDIAD MAWR (COVID-19) 
 
 Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/508BR, 'papur Briffio Digwyddiad Mawr 

(COVID-19)'. Gwahoddwyd yr Is-Ganghellor i siarad am yr eitem hon. 
 
 NODWYD  
 
1759.1 [HEPGORWYD] 
 
1759.2 [HEPGORWYD] 
 
1759.3 [HEPGORWYD] 
 
1759.4 [HEPGORWYD] 
 
1759.5 [HEPGORWYD] 
 
1759.6 [HEPGORWYD] 
  

.1  [HEPGORWYD] 
 
.2  [HEPGORWYD] 
 
.3   [HEPGORWYD] 
 
.4  [HEPGORWYD] 
 

1759.7 [HEPGORWYD] 
 

.1  [HEPGORWYD] 
 
.2  [HEPGORWYD] 
 
.3 [HEPGORWYD] 
 
.4  [HEPGORWYD] 
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.5  [HEPGORWYD] 
 
.6   [HEPGORWYD] 
 
.7  [HEPGORWYD] 
 
.8 [HEPGORWYD] 
 

1760 YMATEB Y GENHADAETH DDINESIG I COVID-19 
 
 Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/507, 'Ymateb y Genhadaeth Ddinesig i 

COVID-19'. Gwahoddwyd yr Is-Ganghellor i siarad am yr eitem hon. 
 
 NODWYD 
 
1760.1  Darparwyd y papur er gwybodaeth ac roedd yn nodi'n fanwl sut roedd 

prifysgolion yn gyffredinol, a Phrifysgol Caerdydd yn benodol, yn helpu 
gyda'r ymateb i bandemig COVID-19; 

 
1760.2 Roedd y Brifysgol wedi cynnig defnyddio ei chyfleusterau a'i hoffer 

meddygol a deintyddol ac roedd yn ymateb i geisiadau am gymorth gan y 
Llywodraeth; 

 
1760.3  Estynnwyd llongyfarchiadau gan aelodau lleyg y Cyngor ar y cymorth sy'n 

cael ei ddarparu'n lleol ac yn genedlaethol gan y Brifysgol; 
 
1760.4  Bod Cofrestr Risgiau'r Brifysgol bellach yn ymdrin â phandemig COVID-19 

yn unig, o ystyried ei fod wedi effeithio ar bob agwedd ar fusnes y 
Brifysgol a bod uwch reolwyr yn hyderus bod y prif risgiau wedi cael eu 
nodi; 

 
1760.5 Gan gofio nad oedd hyd a lled y pandemig a'r mesurau ymbellhau 

cymdeithasol yn hysbys, byddai cynllunio senario yn bwysig i sicrhau 
cynaliadwyedd y sefydliad yn y dyfodol;  

 
1760.6 Y risg ariannol mwyaf sylweddol i'r Brifysgol oedd ei gallu i recriwtio 

myfyrwyr rhyngwladol, ac y byddai'r risg hon yn cael ei rheoli gan 
gychwyn grŵp refeniw gyda chyfrifoldeb am adolygu'r marchnadoedd o 
ran recriwtio myfyrwyr.  
 

1761 ADRODDIAD LLYWYDD UNDEB Y MYFYRWYR 
 
 Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/501, ‘Adroddiad y Llywydd 2019/20’. 

Gwahoddwyd Tomos Evans i siarad am yr eitem hon. 
 

NODWYD 
 

1761.1 Estynnwyd llongyfarchiadau i Tomos ar gael ei ethol yn Llywydd Undeb y 
Myfyrwyr am flwyddyn academaidd 2020/2021; byddai Tomos yn cychwyn 
yn y swydd o 01 Gorffennaf 2020; 

 
1761.2 Yn gyffredinol, bu hon yn flwyddyn wych i Undeb y Myfyrwyr: gosodwyd yr 

Undeb yn 56fed yn rhestr y can Cwmni Gorau di-elw i weithio ynddynt, ac 
roedd yr Undeb wedi derbyn Gwobr Undeb y Myfyrwyr gorau gan Undeb 
Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru am yr ail flwyddyn yn olynol;  

 
1761.3 Roedd maniffestos pob un o'r Swyddogion Sabothol a oedd yn dod i 

mewn ar gyfer sesiwn 2020/21 wedi'u hatodi i'r adroddiad; 
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1761.4 Byddai adborth o’r Wythnos Siarad yn cael ei gyfuno â Chyflwyniad 
Ysgrifenedig y Myfyrwyr a'u cyflwyno i'r Cyngor yn y misoedd i ddod. 

 
COVID-19 
 

1761.5 Mae’r yr Undeb yn parhau i gefnogi lles a lles myfyrwyr, ac yn anffodus bu 
rhai achosion gofidus o erledigaeth ar y campws o ganlyniad i COVID-19; 

 
1761.6 Cynrychiolwyd yr Undeb ar Dîm Arian Ymateb i Ddigwyddiadau Mawr, ac 

felly roedd yn gallu rhoi'r wybodaeth a'r canllawiau diweddaraf i fyfyrwyr;  
 
1761.7 Estynnwyd diolch i staff y Brifysgol am eu gwaith; 
 
1761.8 Hwn fyddai cyfarfod olaf o'r Cyngor i Lywydd Ymadawol Undeb y 

Myfyrwyr, Jackie Yip, a Diolchwyd iddi am ei chyfraniadau. 
 

1762 CAMPWS ARLOESEDD CAERDYDD (CIC) 
 

 Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/503B, 'Cynllun Rheoli Risgiau CIC'. 
Gwahoddwyd yr Athro Karen Holford i siarad am yr eitem hon. 

 
NODWYD 

 
1762.1 [HEPGORWYD] 
 
1762.2 Mae'r Pwyllgor Polisi ac Adnoddau wedi argymell cymeradwyo'r ffigurau a 

amlinellir yn y papur, ond bod y sefyllfa bresennol yn awgrymu bod 
newidiadau i'r costau'n debygol; 

 
1762.3 Yng ngoleuni'r cyfyngiadau presennol sy'n deillio o COVID-19, byddai 

gweithgarwch ar draws pob prosiect cyfalaf yn cael ei adolygu; 
 
1762.4 Gofynnwyd i'r Cyngor gymeradwyo'r gyllideb y gofynnwyd amdani, gan 

gydnabod y byddai'r prosiectau cyfalaf yn cael eu hadolygu yng ngoleuni'r 
pandemig sy'n digwydd ar hyn o bryd; 

 
1762.5 [HEPGORWYD] 
 

      PENDERFYNWYD 
 

1762.6 [HEPGORWYD]   
 
1762.7 Roedd y gymeradwyaeth honno o gais Wrth Gefn y Prosiect o £8.8 miliwn 

yn parhau i fod yn fater eithriadol a byddai'n cael ei dwyn yn ôl i'r Cyngor 
i'w chymeradwyo gan y Cyngor pan fo'n briodol. 

 
Gweithgor Prosiectau Cyfalaf 

 
1762.8 [HEPGORWYD] 
 
1762.9 [HEPGORWYD] 
 
1762.10 [HEPGORWYD] 
 
1762.11  [HEPGORWYD] 
 
1762.12 [HEPGORWYD] 
 
1762.13 [HEPGORWYD] 
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1762.14 [HEPGORWYD] 
 

PENDERFYNWYD 
 

1762.15 Byddai'r prif swyddog ariannol yn trafod effaith y digwyddiad hwn gydag 
archwilwyr y Brifysgol, PwC, mewn perthynas ag adroddiadau blynyddol, 
ac yn ymchwilio i weld a fyddai angen adrodd am y digwyddiad i'r 
Comisiwn Elusennau; byddai'r ddau fater yn cael eu dwyn i gyfarfod nesaf 
y Pwyllgor Archwilio i'w trafod ymhellach ac i wneud penderfyniad arnynt. 

 
1763 ADEILAD SBARC I SPARK  
 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/502B, 'Gweithredwr Caffi yn Adeilad 
sbarc I spark building'. Gwahoddwyd yr Athro Damian Walford Davies i 
siarad am yr eitem hon. 
NODWYD 

 
1763. 1 [HEPGORWYD] 

 
1763.2 [HEPGORWYD] 

 
1763.3 [HEPGORWYD]  

 
1763.4 [HEPGORWYD] 

 
1763.5 [HEPGORWYD] 
 
       PENDERFYNWYD 
 
1763.6  Cymeradwyo rhoi prydles fasnachol i Milk a Sugar i redeg y caffi a 

darparu gwasanaethau lletygarwch yn adeilad sbarc ǀ spark building fel y'i 
cyflwynwyd. 

 
 
 
 
1764 PRIFYSGOL SY’N IACH YN FEDDYLIOL. 
 
 Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/505, ‘Galluogi Llwyddiant: Strategaeth i 

Greu Prifysgol sy’n Iach yn Feddyliol’ Gwahoddwyd yr Is-Ganghellor i 
siarad am yr eitem hon. 

 
 NODWYD 
 
1764.1 Roedd y strategaeth yn ymwneud â'r Brifysgol yn ei chyfanrwydd ac nid 

oedd wedi'i thargedu'n benodol at staff na myfyrwyr; 
 
1764.2 Roedd y strategaeth wedi'i chynllunio'n fwriadol i fod yn amlinelliad byr a 

chryno o'r cyfeiriad yr ydym yn mynd iddo, gydag ymrwymiad cyhoeddus 
clir i godi ymwybyddiaeth megis materion yn ymwneud ag unigedd, 
gweithio o bell a phryder; 

 
1764.3 Cadarnhawyd y byddai'r Brifysgol yn gweithio'n agos gyda phrifysgolion a 

sefydliadau lleol eraill, ar ôl cael cyllid penodol er mwyn gwneud hynny; 
 
1764.4 Byddai'n fuddiol cynnwys meincnodau yn y strategaeth, a chadarnhawyd 

bod dogfennau lles a oedd yn bodoli eisoes yn cynnwys y fetreg.  
 
 PENDERFYNWYD 
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1764.5 Cymeradwywyd y strategaeth ‘Galluogi Llwyddiant: Cymeradwywyd 
Strategaeth i Greu Prifysgol sy’n Iach yn Feddyliol’ 

 
1765       CADEIRYDD Y CYNGOR 
 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/509B, ‘Cadeirydd y Cyngor’. 
Trosglwyddwyd y Gadeiryddiaeth i’r Is-gadeirydd, Jan Juillerat. 
 
NODWYD 
 

1765.1 [HEPGORWYD] 
 
1765.2 [HEPGORWYD] 
 
1765.3      [HEPGORWYD] 
 

PENDERFYNWYD 
 

1765.4 Cymeradwyo'r argymhelliad i geisio penodi Cadeirydd newydd 
i'r  Cyngor  o 1 Awst 2021; 

 
1765.5 Cymeradwyo'r amserlen a'r weithdrefn ar gyfer penodi'r Cadeirydd nesaf 

a'r weithdrefn ar gyfer hwyluso gan ymgynghorwyr chwilio a chwilio'n 
fewnol ac yn allanol am ymgeiswyr; 

 
1765.6      Trosglwyddwyd y Gadeiryddiaeth yn ôl i’r Athro Stuart Palmer. 
 
 
1766        AELODAETH Y CYNGOR A’I BWYLLGORAU 
 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/510B, ‘Aelodaeth y Cyngor a’i 
Bwyllgorau’. 
 
NODWYD 
 

1766.1 Byddai, ar ddiwedd y flwyddyn academaidd hon, tri aelod lleyg o'r Cyngor 
a fyddai wedi gwasanaethu'r uchafswm o ddau dymor (Dr Carol Bell, Mr 
Alastair Gibbons a Ms Lin Phillips) ac roeddent i fod i ymddeol fel aelodau 
lleyg;  

 
1766.2 Dywedwyd wrth aelodau’r Cyngor fod y Cyngor, ym mis Gorffennaf 2019, 

wedi cymeradwyo (mewn egwyddor) penodi Dr Joanna Newman yn aelod 
lleyg o’r Cyngor o 1 Awst 2020, a gofynnwyd i’r penodiad hwn gael ei 
gymeradwyo’n ffurfiol nawr; 

 
1766.3 Gofynnwyd i Perrett Laver gynnal yr ymarfer recriwtio ar gyfer aelodau 

lleyg addas yn eu lle; cyflwynwyd amserlen ar gyfer y gweithgaredd 
recriwtio; 

 
1766.4 Cafodd  ffurflen hunanasesiad sgiliau ei datblygu a’i chyhoeddi ac sydd 

i'w llenwi gan holl Aelodau'r Cyngor ar ôl iddi gael ei hystyried yn y 
Pwyllgor Llywodraethu. 
 
PENDERFYNWYD 
 

1766.5 Cytunwyd i benodi Dr Joanna Newman yn Aelod Lleyg o'r Cyngor o 1 
Awst 2020, am gyfnod cychwynnol o 3 blynedd, hyd at 31 Gorffennaf 
2023; 
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1766.6 Cytunwyd ar ddechrau'r chwiliad gan ymgynghorwyr recriwtio i ddod o hyd 
i ddau aelod lleyg newydd o'r Cyngor, gan nodi y gallai'r amserlen newid.  

 
1767        DIWEDDARIAD TENDR ARCHWILIO 
 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/511B, 'Diweddariad ar Dendr 
Archwilio'. Gwahoddwyd y Prif Swyddog Ariannol i siarad am yr eitem 
hon. 
 
NODWYD 
 

1767.1  Derbyniwyd mai'r bwriad oedd, ar ôl derbyn y papur hwn, ceisio 
cymeradwyaeth ar gyfer y meini prawf a'r gweithdrefnau dethol ar gyfer 
penodi darpariaeth Archwilio allanol a mewnol y Brifysgol; 

 
1767.2  Oherwydd pandemig COVID-19, argymhellwyd yn lle hynny y dylai'r 

Brifysgol estyn ei chontract gyda'i Archwilwyr Allanol cyfredol 
(PricewaterhouseCoopers) yn hytrach na cheisio penodi archwilydd 
newydd; 

 
1767.3  Anogwyd trefniant o’r fath gan y Cyngor Adrodd Ariannol, ac o ganlyniad y 

byddai'r Pwyllgor Archwilio yn ail-ystyried yr ystyriaeth o'r ddarpariaeth 
archwilio; 

 
1767.4 Mae’r Cyngor wedi nodi'r gofynion sydd wedi cael eu datblygu, ac y 

byddai'r mater hwn yn cael ei ailgyflwyno i'r Cyngor ar ôl i'r Pwyllgor 
Archwilio ei ystyried;  

 
1767.5  Awgrymwyd y dylid tynnu sylw CCAUC at y trefniadau hyn yn dilyn 

trafodaeth gan y Pwyllgor Archwilio. 
 

PENDERFYNWYD 
 

1767.6 Mae’r Cyngor wedi cytuno ar yr argymhelliad i oedi'r gweithgaredd tendro 
yng ngoleuni pandemig COVID-19, yn amodol ar ystyriaeth bellach gan y 
Pwyllgor Archwilio. 
 

1768        DIWYGIADAU I'R DEDDFIADAU 
 
       NODWYD 
 
1768.1 Mae’r Diwygiadau i'r Deddfiadau a amlinellir ym mhapurau 19/514B, 

19/515B a 19/517B wedi cael eu cymeradwyo ar ddechrau'r cyfarfod. 
 
1769         UNRHYW FATER ARALL 
 

NODWYD 
 

1769.1  Dymunodd y Cyngor yn dda i'r Brifysgol wrth ddelio â'r argyfwng mawr 
parhaus gan gynnig cefnogaeth i'r Bwrdd Gweithredol. 

 
1770       EITEMAU A DDERBYNIWYD ER GWYBODAETH 
 
       NODODD y Cyngor Fod y papurau canlynol wedi’u derbyn er 

gwybodaeth: 
Papur 19/512, Cau i Lawr yr Adroddiad Blynyddol ar y Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol 2018/2019  
Papur 19/513, Cynllun Cydraddoldeb Strategol: 2020-2024  
Papur 19/500’ Cais 2021/2022 Cynllun Ffioedd a Mynediad  

  


