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COFNODION CYFARFOD PWYLLGOR POLISI AC ADNODDAU PRIFYSGOL 
CAERDYDD A GYNHALIWYD DDYDD IAU 07 TACHWEDD 2019 YN YSTAFELL 
BWYLLGORA UN, ADEILAD MORGANNWG AM 14.00PM 

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

Mynychwyr:  Yr Athro Rudolf Allemann, Mr Dev Biddlecombe (eitem agenda 21.ii 
ac eitem Prydles Undeb y Myfyrwyr), Ms Deborah Collins 
(Ysgrifennydd), Mr Martin Haynes (eitem agenda 21.i), Ms Alison 
Jarvis, Ms Susan Midha, Mr Daniel Palmer (eitem agenda17), Ms 
Alex Payne (Cofnodion), Ms Siobhan Robinson (eitem agenda 21.ii), 
Ms Claire Sanders (eitem agenda 21.ii), Ms Helen Shaw (eitem 
agenda 21.i), Yr Athro Damian Walford Davies a Mr Rob Williams. 

Ymddiheuriadau:  Yr Athro Gary Baxter, Dr Carol Bell, Yr Athro Amanda Coffey, 
Ms Katy Dale, Mr Thomas Hay a'r Athro Nora de Leeuw.  

  

586 CROESO 
 
 Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod ac ymddiheurodd am y 

papurau hynnya gyhoeddwyd yn hwyr. Nodwyd i eitem ychwanegol ar 
Brydles Undeb y Myfyrwyr gael ei ychwanegu at yr agenda ac roedd y 
papur ar gyfer hyn wedi'i gynnwys o fewn y Llyfr Gwrthrychau. Nodwyd y 
byddai newid i drefn yr eitemau a gynhwyswyd yn yr agenda a byddai'r 
Cadeirydd yn manylu ar y newidiadau hyn drwy gydol y cyfarfod.  

 

587 YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  

 Cafwyd ymddiheuriadau gan yr Athro Gary Baxter, Dr Carol Bell, yr Athro 
Amanda Coffey, Mr Thomas Hay a'r Athro Nora de Leeuw. 

  588           COFNODION O’R CYFARFOD BLAENOROL 

Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 04 Mehefin 2019 (Papur cyfarfod 
eithriadol 18/718B), 04 Mehefin (papur 18/719), 04 Gorffennaf (Papur 
cyfarfod eithriadol 18/720) a 27 Medi 2019 (Papur cyfarfod eithriadol 
19/119B) yn gofnod gwir a chywir a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd.   

589           MATERION YN CODI 

Nid oedd unrhyw faterion yn codi.  

  590         DATGAN BUDDIANNAU  

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

 NODWYD Y CANLYNOL  

datganodd Llywydd ac Is-lywydd Addysg Undeb y Myfyrwyr fuddiant 
mewn perthynas â Phrydles Undeb y Myfyrwyr (eitem ychwanegol) a'r 
Rhaglen Sylfaen Ryngwladol (eitem 21.ii ar yr agenda). 
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591 CYFANSODDIAD AC AELODAETH 2019-20 
 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/120, ‘Cyfansoddiad ac Aelodaeth 
2019-20’. Cyflwynodd y Cadeirydd y papur. 
 
NODWYD Y CANLYNOL  

 
591.1 mae’n arferol adolygu’r rhain yng nghyfarfod cyntaf pob blwyddyn 

academaidd;  
 

591.2  Byddai newidiadau i Gylch Gorchwyl yr Is-bwyllgorau Ystadau a Seilwaith 
a Buddsoddi a Bancio yn cael eu cynnwys yn adroddiadau Cadeiryddion y 
pwyllgorau hyn.   

 
592 ADRODDIAD GAN YR IS-GANGHELLOR 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/121, ‘Adroddiad yr Is-Ganghellor i’r 
PRC’. Cyflwynwyd y papur gan yr Is-Ganghellor. 
 
NODWYD Y CANLYNOL  

 
592.1 roedd y Brifysgol yn sicrhau adnodd ychwanegol ar gyfer yr ardaloedd 

hynny lle  roedd recriwtio ychwanegol wedi digwydd;  
 
592.2  roedd y ffigurau ynghylch cyllid ymchwil a gweithgarwch yn gadarnhaol 

iawn;  
 
592.3 ers cynhyrchu’r adroddiad, roedd canlyniadau pleidleisio UCU wedi’u 

cyhoeddi  a chadarnhawyd y byddai gweithredu diwydiannol yn digwydd; 
roedd y Brifysgol yn cynllunio gymaint â phosibl i liniaru unrhyw effeithiau 
ond roedd terfyn i’r hyn y gellid ei wneud, o ystyried nad oes rheidrwydd i 
ddarparu manylion am  yr hyn sydd wedi’i gynllunio a chan bwy;  

 
592.4 roedd y Brifysgol wedi cwblhau ymarfer gwersi a ddysgwyd yn dilyn y 

 cylch diwethaf o weithredu diwydiannol a byddai’n rhoi’r rheini ar waith ar 
gyfer y cylch hwn;  

 
592.5 roedd y Brifysgol yn aelod o Gymdeithas Amgylcheddol  Prifysgolion ac yr 

oeddent wedi gofyn am i'w aelodau lofnodi llythyr  yn datgan argyfwng 
hinsawdd; yng ngoleuni hyn, roedd y Brifysgol wrthi'n adolygu ei 
weithgareddau gweithredol, yr ymchwil a wneir ar draws y brifysgol yn y 
maes hwn ac effaith ôl troed y Brifysgol o fewn rhanbarth ehangach De 
Cymru;  

 
592.6 roedd y Brifysgol yn gweithio gyda'r Tîm Cyfathrebu a Llywodraeth Cymru 

i bennu camau gweithredu mewn perthynas â'r argyfwng hinsawdd ac 
roedd yn edrych ar sut i gyfleu'r rhain;  

 
592.7 roedd y Brifysgol yn gweithio i wella cysondeb o ran ansawdd yr addysgu 

 ar draws ysgolion ac roedd wedi gwneud cynnydd yn y maes hwn, yn 
enwedig gan fod un  set o ddata bellach yn cael ei chipio i fonitro'r hyn 



3 

sy'n digwydd; roedd disgwyl y byddai gweithredu diwydiannol disgwyliedig 
yn cael effaith ar y maes hwn.  
 

 
593  ADRODDIAD GAN YR IS-BWYLLGOR YSTADAU A SEILWAITH 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/122B, 'Adroddiad Cadeirydd E&I yr Is-
bwyllgor i P&RC'. Cyflwynodd Dr Steven Luke y papur. 
 
NODWYD Y CANLYNOL  

 
593.1 roedd y Pwyllgor wedi derbyn cyflwyniad ar Achos Busnes ARCHI ac yn 

teimlo bod hwn yn gynnig cryf iawn y dylai'r Pwyllgor Polisi ac Adnoddau 
ei gymeradwyo; gwnaeth y gwelliannau amlwg ers y cynnig gwreiddiol 
argraff dda ar y pwyllgor;  

 
593.2 roedd yr Is-bwyllgor yn cynnig gwelliant i'r Cylch Gorchwyl i gynnwys y 

Dirprwy Is-Ganghellor fel Swyddog o fewn ei aelodaeth.  
 

PENDERFYNWYD Y CANLYNOL 
 
593.3 cymeradwyo'r aelodaeth ddiwygiedig yr Is-bwyllgor Ystadau a Seilwaith.   

 
594 CYNLLUN GWEITHREDU RHAN DAU ADOLYGIAD TREHARNE 

 
Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/137B, 'Cynllun Gweithredu Rhan 2 
Adolygiad Treharne'. Cyflwynodd Ms Deborah Collins y papur. 

NODWYD Y CANLYNOL 

594.1  mae'r papur yn cynnwys argymhellion Rhan 2 Adolygiad Treharne a 
chamau gweithredu cysylltiedig, y cwblhawyd nifer ohonynt;  

594.2  er nad oedd wedi'i restru ar y dudalen glawr, ymgynghorwyd ag Ystadau 
ac maen nhw wedi rhoi mewnbwn i'r cynllun gweithredu;  

594.3 roedd y tîm gweithredol yn bwriadu llunio fframwaith nawdd i egluro rôl 
noddwyr gweithredol, noddwyr cyflenwi a rheolwyr prosiect; 
 

594.4  byddai cynnydd yn erbyn yr argymhellion hyn yn cael ei ddarparu i 
gyfarfod yr Is-bwyllgor Ystadau a Seilwaith ym mis Mawrth 2020.   
      

595 ADRODDIAD GAN YR IS-BWYLLGOR BUDDSODDI A BANCIO 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/123B, 'Adroddiad Cadeirydd I&BSC i 
P&RC'. Cyflwynodd y Cadeirydd y papur. 
 
NODWYD Y CANLYNOL 

 
595.1  roedd Adroddiad Rheoli Blynyddol y Trysorlys wedi'i adolygu gan y 

Pwyllgor hwn a chymeradwywyd y dylid ei gyflwyno i’r Pwyllgor Polisi ac 
Adnoddau;  

 
595.2  roedd yr enillion a gynhyrchwyd gan reolwyr y gronfa yn dda ar y cyfan.  
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PENDERFYNWYD Y CANLYNOL 
 
595.3  cymeradwyo'r diwygiadau i Gylch Gorchwyl yr Is-bwyllgor Buddsoddi a 

Bancio.  
 

596 ADRODDIAD RHEOLI BLYNYDDOL Y TRYSORLYS 
 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/132B, 'Adroddiad Rheoli Blynyddol y 
Trysorlys'. Cyflwynodd y Cadeirydd y papur. 

PENDERFYNWYD Y CANLYNOL  

596.1  argymell bod y Cyngor yn cymeradwyo Adroddiad Rheoli Blynyddol y 
Trysorlys.   

 

597 ADRODDIAD BLYNYDDOL A DATGANIADAU ARIANNOL Y 
BRIFYSGOL AR GYFER 2019-2020 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papurau 19/131B, 'Cysoni i Bapur rhagolygon 31 
Gorffennaf 2019', 19/185B, 'Datganiadau Ariannol 31 Gorffennaf 2019', a 
19/184B, 'Papur Barn 2018-2019'. Cyflwynodd y Prif Swyddog Ariannol a 
Ms Alison Jarvis y papur. 

NODWYD Y CANLYNOL  

Papur Cysoni 19/131B  
 
597.1  bu cynnydd mewn incwm, yn bennaf drwy gynnydd mewn ffioedd dysgu;  
 
597.2  bu cynnydd hefyd mewn costau staffio oherwydd yr adnoddau 

ychwanegol sydd eu hangen ar gyfer niferoedd ychwanegol y myfyrwyr; ar 
hyn o bryd roedd hyn yn 58% o gyfanswm yr incwm (roedd 58.7% wedi'i 
gyllidebu ar gyfer), i lawr o 59.2% yn y flwyddyn gynt;  

 
597.3  roedd disgwyl i'r cynnydd yng nghyfraniadau pensiwn y cyflogwr 

ychwanegu tri chwarter y cant at y ffigurau hyn;  
 
597.4  bu cynnydd mawr mewn costau dibrisiant oherwydd y gwariant cyfalaf 

ychwanegol o £3.4 miliwn; nid oedd hyn o ganlyniad i’r prosiectau 
buddsoddi cyfalaf newydd ond i fusnes parhaus;  

 
597.5  roedd cyfanswm y gwariant ychydig yn fwy na'r hyn oedd yn y gyllideb;  
 
597.6  roedd y rhagolwg diffyg gweithredu wedi'i ddiwygio i £7.9 miliwn ac mae'r 

sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn yn dangos diffyg gweithredol o £6.9 miliwn; 
 
597.7  bu cynnydd gwerth £12.2 miliwn mewn buddsoddiadau ond nid oedd y 

rhain wedi'u gwireddu mewn termau arian parod; ar gyfer chwarter cyntaf 
y flwyddyn ariannol hon, roedd hyn mewn gwirionedd wedi dirywio gan £4 
miliwn;  

 
597.8  mae'r ddarpariaeth VSS yn ymwneud â chostau ymadael ar gyfer gweddill 

y staff ym mlwyddyn academaidd 19/20;  
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19/184B Papur Barn  

 
597.9  y newid mwyaf arwyddocaol yn y cyfrifon oedd y nodyn atebolrwydd 

pensiynau;  
 
597.10  roedd y cyfrifon hyn yn cydnabod cwblhau prisiad actiwaraidd y Cynllun 

USS ym mis Mawrth 2017 a'r cynllun adfer diffyg y cytunwyd arno o £5.7 
biliwn; roedd y Brifysgol wedi cynyddu ei darpariaeth i £140 miliwn i 
adlewyrchu'r ymrwymiad i dalu hyn yn ôl dros 14 mlynedd (tua £10 miliwn 
y flwyddyn); mae angen rhoi cyfrif am hyn ar yr adeg yr eir i'r ymrwymiad 
a dyna pam y cafodd ei gynnwys yma;  

 
597.11  roedd y ffigurau hyn hefyd yn cynnwys newidiadau actiwaraidd yn 

ymwneud â Chynlluniau Pensiwn CUPF a Llywodraeth Leol;  
 
597.12  ar adeg paratoi'r cyfrifon, roedd Prisiad USS 2018 wedi'i gyhoeddi ond nid 

oedd Ymddiriedolwyr USS wedi cytuno ar y cynllun adennill diffyg ar gyfer 
hyn eto; gostyngodd hyn y diffyg i £3.6 biliwn ac mae'n dileu £58m o'r 
£91m sy’n ddyledus gan y Brifysgol;  

 
597.13  oherwydd rheolau cyfrifyddu, ni ellid addasu'r fantolen ar gyfer eleni i 

adlewyrchu'r ffigurau diffyg newydd a dim ond nodyn a gynhwyswyd; 
roedd Cyllid wedi trafod hyn gyda'r pedwar prif gwmni cyfrifyddu, ond 
mae'r sefyllfa ddilynol fel y nodwyd;  

 
597.14  bydd ymrwymiad o tua £10 miliwn y flwyddyn yn cael ei gynnwys yn y 

ffigurau costau staff gan ei fod yn ddarpariaeth cyflogwyr, ac mae 
addasiadau wedi'u gwneud islaw'r llinell hon er mwyn osgoi effeithio ar y 
cronfeydd wrth gefn; cyfrifir ffigurau'r gymhareb costau staff i incwm gan 
ddefnyddio ffigurau cywir cyfraniadau'r cyflogwr i sicrhau bod y rhain yn 
parhau i fod yn gymaradwy â sefydliadau eraill;   

 
597.15  bydd y mater hwn yn effeithio ar bob SAU yn genedlaethol a bydd angen 

cyfathrebu clir i esbonio'r ffigurau hyn;  
 
597.16  ni fodlonwyd lefel ddisgwyliedig y twf a'r incwm a genhedlaeth o gyd-

fenter CSC Cyf. ag IQE, yn rhannol oherwydd amrywiadau mewn cyllid 
grant Ewropeaidd oherwydd Brexit a Rhyfeloedd Masnach Tsieina;  

 
597.17  roedd cytundeb y cyfranddalwyr ar gyfer y fenter ar y cyd hon i fod i gael 

ei adnewyddu yn 2020 ac roedd y Prif Swyddog Ariannol a'r Is-Ganghellor 
wedi cyfarfod â'u cymheiriaid yn IQE i drafod y camau nesaf; yn y 
trafodaethau hyn, daeth yn amlwg bod IQE yn amharod i fuddsoddi 
ymhellach yn y fenter ar y cyd, ac roedd y Brifysgol yn rhannu'r un 
teimlad; roedd IQE yn ymrwymedig i'r buddsoddiad presennol o hyd ac yn 
cyflawni'r gweithrediadau busnes;  

 
597.18  mae'r diffyg buddsoddi, ynghyd â'r dirywiad mewn twf, yn awgrymu twf 

arafach yn y dyfodol a gostyngiad pellach yn yr enillion disgwyliedig dros y 
5-10 mlynedd nesaf;  
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597.19  mae'r fantolen yn nodi £24 miliwn ar gyfer yr eitem hon ar hyn o bryd, ond 
amcangyfrifir bod y gwerth yn is na hyn; cynigir bod darpariaeth gyfrifyddu 
o £19 miliwn yn cael ei chynnwys yn y cyfrifon, i adlewyrchu yr amhariad 
ar y buddsoddiad hwn; 

 
597.20  roedd trafodaethau ar y gweill gyda'r archwilwyr allanol ar yr eitem hon, ac 

roeddent yn fodlon ar sail arfaethedig y gwerthusiad ond a oedd angen 
rhagor o fanylion;  

 
597.21  byddai angen cyfathrebu'n dda ar hyn, er mwyn sicrhau bod unrhyw 

oblygiadau gwleidyddol yn yr ardal leol yn cael eu rheoli, yn enwedig gan 
fod cynhyrchu lled-ddargludyddion yn faes twf allweddol yn y rhanbarth a 
disgwylir i'r maes datblygu hwn barhau i dyfu;   

 
597.22  teimlai'r Pwyllgor fod y ddarpariaeth gyfrifyddu yn gam gweithredu 

synhwyrol. 
 

PENDERFYNWYD Y CANLYNOL  
 
597.23  ychwanegu'r eitem hon at agendâu'r dyfodol fel eitem sefydlog er mwyn 

derbyn diweddariadau;  
 
597.24  adolygu tudalennau 11 a 13 er mwyn sicrhau bod y ffigurau prisio a nodir 

yn gyson.  
 

19/185B Adroddiad Blynyddol a Datganiadau  
 
597.25  roedd cyfanswm y diffyg o £114.9m yn cynnwys y ffigurau darpariaeth 

pensiwn a drafodwyd yn gynharach; ac eithrio'r ffigurau hyn yn darparu 
ffigur diffyg o £12.9m;  

 
597.26 y ffigur diffyg gweithredu oedd £6.9m ac roedd yn bwysig deall 

goblygiadau'r ddarpariaeth bensiwn a chostau VSS mewn perthynas â'r 
ffigur hwn; 

 
597.27  bydd geiriad y gofrestr risgiau yn cael ei ddiweddaru yn dilyn canlyniadau'r 

bleidlais ar gyfer gweithredu diwydiannol;  
 
597.28 nid yw'r adroddiad archwilio allanol wedi dod i law eto a bydd yr adroddiad 

hwn yn cyfeirio at y ddau brif ddyfarniad a drafodwyd yn gynharach;  
 
597.29  £63m oedd swm yr arian parod a gynhyrchwyd ac mae'r Brifysgol yn 

parhau i fod yn gadarnhaol o ran arian parod ar lefel weithredol gyfredol; 
gofynnodd y Cadeirydd am adolygu cyfeiriadau at dargedau arian parod 
er mwyn sicrhau bod y rhain yn glir, yn briodol ac yn hawdd eu deall;  

 
597.30  roedd y cynnydd yng nghostau staff oherwydd codiadau cyflog tua 1% o 

flwyddyn i flwyddyn ac roedd y rhan fwyaf o'r cynnydd wedi deillio o 
gynnydd mewn cyfraniadau pensiwn;  
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597.31  bu cynnydd bach yn nifer y staff oherwydd cynnydd mewn incwm ymchwil 
a staffio sydd eu hangen i gefnogi a chyflawni yn y maes hwn; bu 
gostyngiad o tua thraean yn nifer y staff sy'n ennill dros £150 mil.  

 
PENDERFYNWYD Y CANLYNOL  

 
597.32  cymeradwyo'r papur hwn i'w gyflwyno i'r Pwyllgor Archwilio;  
 
597.33   gofynnwyd i'r aelodau adolygu trafodion partïon cysylltiedig er mwyn 

sicrhau nad oedd unrhyw anghysondebau. 
 
598       ACHOS BUSNES ARCHI 
 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/135B, 'Achos Busnes ARCHI'. 
Cyflwynodd Mr Martin Haynes a Ms Helen Shaw y papur. 

NODWYD Y CANLYNOL  

598.1  cyflwynwyd achos busnes amlinellol i'r Pwyllgor yng Ngwanwyn 2014 a'i 
gymeradwyo, yn gofyn am arian i wneud gwaith dylunio;  

598.2   yn yr amser ers yr achos amlinellol hwn, roedd yr ysgol wedi tyfu gan 225 
o staff cyfwerth ag amser llawn ac roedd cynlluniau i barhau i dyfu;   

598.3  cafodd nifer o broblemau cynnal a chadw eu nodi yn Adeilad Bute y 
byddai angen eu cywiro hyd yn oed os na chymeradwyir yr achos busnes 
gan fod y rhain yn broblemau seilwaith craidd; mae'r rhain wedi'u cynnwys 
yn y costau, sydd hefyd yn cynnwys ffigurau wrth gefn a thueddiad tuag 
optimistiaeth;  

598.4  roedd yr Is-bwyllgor Ystadau a Seilwaith wedi adolygu'r achos hwn ac 
wedi pwysleisio'r angen am amserlen cynnal a chadw ar gyfer adeiladau 
sefydledig; nododd yr is-bwyllgor yr ymdrech i adolygu costau ac mae 
risgiau posibl yn golygu bod yr achos busnes hwn yn darparu costau 
adeiladu mwy realistig;  

598.5  roedd yr Ysgol wedi trefnu nifer o ddarlithoedd a gweithdai i friffio 
myfyrwyr ar y gweithiau;  

598.6  mae trafodaethau'n mynd rhagddynt ar sut y gellir defnyddio'r gwarged 
uwch a gynhyrchir oherwydd cynnydd yn niferoedd y myfyrwyr ar gyfer 
gwasanaethau cymorth.  

 PENDERFYNWYD Y CANLYNOL 

598.7  cymeradwyo'r achos busnes hwn i'r Cyngor, gyda chyllideb o £20.21 
miliwn.  

 599  RHAGLEN SYLFAEN RYNGWLADOL: 
 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/137, 'Rhaglen Sylfaen Ryngwladol'. 
Cyflwynodd yr Athro Rudolf Allemann y papur. 

599.1 eglurodd y Cadeirydd ei fod yn gyflogai i gwmni ecwiti preifat a oedd yn 
berchen ar grŵp Addysg Caergrawnt ac felly datganodd fuddiant yn yr 
eitem hon;  
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599.2  mae'r papur hwn yn cynnig y dylid creu Canolfan Astudio Ryngwladol 
Caerdydd (ISC) a fydd yn cael ei darparu gan ddarparwr allanol ar ystâd y 
Brifysgol;  

 
599.3  mae hyn wedi'i ragweld i ddechrau ers 10 mlynedd, sef hyd y contract a 

awgrymir gyda'r Grŵp Astudio; 
 
599.4  mae hyn yn mynd i'r afael ag angen strategol, gan fod y Brifysgol wedi 

elwa ar dargedau recriwtio myfyrwyr da ond nad yw'n perfformio'n dda 
mewn perthynas â Myfyrwyr Israddedig Rhyngwladol a Myfyrwyr 
Rhyngwladol Ôl-raddedig a Addysgir; bydd hyn hefyd yn helpu i fynd i'r 
afael â materion sy'n ymwneud ag ansawdd y myfyrwyr israddedig 
rhyngwladol;  

 
599.5  amcangyfrifir bod 40% o fyfyrwyr rhyngwladol yn dechrau eu 

hastudiaethau gyda rhaglen lwybr;  
 
599.6  Mae Rhaglen Sylfaen Fewnol y Brifysgol (IFP) wedi dioddef oherwydd 

methu â chystadlu â'r darparwyr mawr (megis Grŵp Astudio) a methu 
recriwtio; mae'r tîm IFP mewnol wedi bod yn gysylltiedig o'r cychwyn ac 
mae wedi'i gwneud yn glir y bydd angen eu gwasanaethau o hyd; bydd y 
newid hwn yn galluogi dyblu staff yr IFP;  

 
599.7  mae’r rhesymau dros ddewis Grŵp Astudio fel y darparwr wedi'u cynnwys 

yn y papur; yn hanfodol ni fyddant yn cystadlu â rhaglenni cyn-sesiynol 
Saesneg y Brifysgol ei hun;  

 
599.8  Bydd y Grŵp Astudio yn gweithredu o fewn Ystâd y Brifysgol ac felly'n talu 

rhent; bydd y Grŵp Astudio yn cymryd 15% o ffioedd dysgu'r flwyddyn 
gyntaf ar gyfer unrhyw fyfyriwr sy'n symud ymlaen i astudio yn y Brifysgol;   

 
599.9  bydd gofyniad i ddarparu lle ar gyfer y Grŵp Astudio a’r cynnig yw bod 

pedwerydd llawr Undeb y Myfyrwyr yn cael ei ddarparu ar gyfer yr angen 
hwn; mae'r Adran Ystadau'n hyderus y gellir cwblhau hyn mewn pryd er ei 
fod yn amserlen dynn;  

 
599.10  cadarnhaodd cynrychiolwyr Undeb y Myfyrwyr eu bod yn cefnogi'r cynnig 

ond eu bod yn pryderu am broblemau capasiti logistaidd yn yr adeilad a 
byddent yn croesawu'r cyfle i ehangu ar hyn;  

 
599.11  ceir cefnogaeth gref i’r hyn gan Fwrdd Gweithredol y Brifysgol a chan 

Fwrdd y Coleg;  
 
599.12  mae cynllun recriwtio ar waith i fynd i'r afael â'r ffigurau canran negyddol o 

faint o'i gymharu â chyfartaledd grŵp Russell.  
 

PENDERFYNWYD Y CANLYNOL  
 
599.13  cynhelir trafodaeth rhwng Cadeirydd Ystadau a Seilwaith a'r Prif Swyddog 

Gweithredu ar y rhaglen ar gyfer hyn;  
 
599.14  cytunwyd ar yr holl benderfyniadau a ddarperir yn y papur;  
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599.15 cadarnheir bod ffigurau wedi cynyddu o'r rhai yn y papur ac fe'u 

cymeradwywyd ar £3.1 miliwn ar gyfer gwaith adnewyddu a £1.7 miliwn o 
gronfeydd cyfalaf sy'n weddill;  

 
599.16  Bydd yr Is-Ganghellor yn darparu diweddariad yn y cyfarfod nesaf. 
 
600 PRYDLES UNDEB Y MYFYRWYR  

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/129B, 'Prydles Prifysgol Caerdydd ac 
Undebau Myfyrwyr'. Cyflwynodd Ms Deborah Collins y papur. 

NODWYD Y CANLYNOL  

600.1  gadawodd Llywydd ac Is-lywydd Addysg Undeb y Myfyrwyr yr ystafell ar 
gyfer yr eitem hon;  

600.2  Gadawodd yr Athro Holford, Mr Rob Williams, yr Athro Walford-Davies, a'r 
Athro Palmer y cyfarfod; roedd cworwm o hyd yn y cyfarfod;  

600.3  roedd y papur hwn yn gofyn am gymeradwyaeth i amrywio'r brydles rhwng 
y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr; ar hyn o bryd mae prydles 50 mlynedd o 
1988 sy'n cynnwys y grisiau; mae angen dileu hon er mwyn caniatáu i'r 
grisiau gael eu dymchwel fel rhan o waith y Ganolfan Bywyd y Myfyrwyr 
ac mae Undeb y Myfyrwyr yn gofyn am nifer o bethau fel iawndal fel rhan 
o'r gwaith hwn; 

600.4  ceisiwyd cyngor gan Cooke & Arkwright; 

600.5  roedd pwysau o ran amser i gytuno ar y brydles hon er mwyn dymchwel 
grisiau Undeb y Myfyrwyr ac osgoi achosi oedi i'r rhaglen; efallai y bydd 
angen cymeradwyaeth y Cyngor ar hyn ac os felly, gellir ei gwblhau y tu 
allan i'r pwyllgor;  

600.6  roedd hwn yn fater cymhleth i'w ddatrys;  

600.7  nid yw cost derfynol y gwrthdroadau i'r brydles wedi'i chadarnhau eto, ond 
bydd yn filiynau;  

600.8  roedd risgiau o ran y cytundeb hwn ac roedd y Pwyllgor yn pryderu am yr 
amserlenni byr a'r goblygiadau ariannol;  

600.9  cynhaliwyd trafodaeth ynghylch ai’r cam priodol fyddai ychwanegu 50 
mlynedd at y brydles; 

600.10   ceisiwyd cyngor ar sut i adlewyrchu hyn ar y Fantolen; 

600.11  cynhaliwyd trafodaethau ar hyn dair blynedd yn ôl a gwnaed gwaith 
enfawr gan y ddau barti yn seiliedig ar ewyllys da.  

PENDERFYNWYD Y CANLYNOL 

600.12  i'r Prif Swyddog Gweithredu a Chyfarwyddwr Ystadau a Chyfleusterau 
Campws ddatblygu trafodaethau gydag Undeb y Myfyrwyr;  

600.13  byddwn yn cysylltu ag Aelodau Lleyg y Cyngor drwy ohebiaeth i gael 
sylwadau a chytundeb, ond roedd y Pwyllgor yn cefnogi'r gwneud 
penderfyniad y tu allan i'r pwyllgor os bydd angen.  
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601  CYLLIDEB UNDEB MYFYRWYR 2019/20 A CHYFRIFON 2018/19 
 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/130B, 'Cyllideb Undeb y Myfyrwyr 
2019/20 a Chyfrifon 2018/19'. Cyflwynodd Mr Daniel Palmer y papur. 

NODWYD Y CANLYNOL  

601.1  ail-ymunodd Llywydd ac Is-lywydd Addysg Undeb y Myfyrwyr â'r cyfarfod 
ar gyfer yr eitem hon;  

601.2  nod y gyllideb ar gyfer y flwyddyn oedd gwarged o £100 mil; disgwyliwyd i 
hyn fod ychydig yn llai oherwydd gostyngiad yn y Grant Bloc a'r amhariad 
disgwyliedig ar incwm oherwydd gwaith adeiladu'r CSL; er gwaethaf hyn, 
disgwylir twf masnachol pellach ac ehangu mangreoedd nos ar gyfer 
incwm; 

601.3  bu cynnydd mewn costau staff yn deillio o chwyddiant cyflogau a 
darpariaethau pensiwn sydd hefyd wedi effeithio ar y gyllideb;   

601.4  roedd y cyfrifon ar gyfer y flwyddyn flaenorol yn gadarnhaol gyda gwarged 
arian o £193 mil; 

601.5  gwnaed addasiad i'r ffordd y mae'r grant wedi'i ddosbarthu ar draws 
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd a CUSL; nid camgymeriad cyfrifyddu 
yw hwn ond yn adlewyrchiad mwy cywir o ddosbarthiad arian;  

601.6  mae’r perfformiad o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol wedi gostwng;  

601.7  disgwylir y bydd y newidiadau arfaethedig i'r brydles yn cael eu 
hadlewyrchu yn y cyfrifon ac yn darparu sefyllfa mantolen gryfach;  

601.8  Pleidleisiwyd gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Cymru mai Undeb y 
Myfyrwyr yw Undeb Myfyrwyr y Flwyddyn ac roedd yn y Mynegai o’r 100 
Gorau ar gyfer y Ganolfan Genedlaethol Amrywiaeth;  

601.9  gwnaeth y gwaith a wnaed gan Undeb y Myfyrwyr argraff dda ar y 
Pwyllgor a’r gobaith oedd y byddai’r berthynas rhwng y Brifysgol ac 
Undeb y Myfyrwyr yn parhau i fod yn gadarnhaol. 

PENDERFYNWYD Y CANLYNOL  

601.10  cymeradwyo'r cyfrifon ar gyfer 18/19 a nodi'r gyllideb ar gyfer 19/20. 

602  Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM BENSIYNAU 

Darparodd y Prif Swyddog Ariannol ddiweddariad ar lafar ar yr eitem hon. 
 
NODWYD bod diweddariad wedi'i ddarparu o dan Adroddiad Blynyddol a 
Datganiadau Ariannol 2018-19 y Brifysgol.  

 
603 ADRODDIAD CYLLID (CYFRIFON RHEOLI ARIANNOL) 
  

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/128B, 'Adroddiad Ariannol'. 
Cyflwynodd Ms Alison Jarvis y papur. 

NODWYD Y CANLYNOL 
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603.1 mae'r adroddiad hwn bellach fis allan o ddydd; mae cyfnod 3 bellach wedi 
cau ac mae'r Adran Gyllid yn ail-ragweld yn seiliedig ar y ffigurau hyn;  

603.2  mae'r ffigurau, yn enwedig o ran recriwtio myfyrwyr, yn gadarnhaol. 
 

604 RHAGLEN BUDDSODDI CYFALAF A CHYNLLUN ACHOS BUSNES 
 

Derbyniwyd a nodwyd papur 19/133B, 'Diweddariad ar y cynllun 
Buddsoddi Cyfalaf'.  

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

Derbyniwyd a nodwyd papur 19/124B, 'Penderfyniadau Bwrdd 
Gweithredol y Brifysgol a wnaed o dan awdurdod Dirprwyedig'.  
 

606  COFRESTR RISGIAU 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/125, 'Cofrestr Risgiau'. Cyflwynwyd y 
papur gan yr Is-Ganghellor. 
 
NODWYD Y CANLYNOL  

 
606.1  erys nifer fawr o risgiau proffil uchel;  
 
606.2  cadarnhawyd y byddai gweithredu diwydiannol yn digwydd ac y byddai’n 

dechrau o wythnos 25 Tachwedd 2019; nid yw nifer y streicwyr yn glir eto.  
 
607 DANGOSYDDION PERFFORMIAD ALLWEDDOL CYNNYDD YN 

ERBYN TARGEDAU'R FFORDD YMLAEN  

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/126B, 'Cynnydd yn erbyn 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol y Ffordd Ymlaen'. Cyflwynwyd y 
papur gan yr Is-Ganghellor. 
 
NODWYD Y CANLYNOL  

 
607.1  cafwyd ychydig o welliant yn safle Tabl Cynghrair Uwch The Times ar 

gyfer y Brifysgol; mae trafodaeth ar y gweill ynghylch a fydd hyn yn cael ei 
gyflawni erbyn 2023.   

 
608  ADRODDIAD BLYNYDDOL POBL 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/127B, 'Adroddiad Blynyddol Pobl'. 
Cyflwynodd Ms Sue Midha y papur. 
 
NODWYD Y CANLYNOL  

 
608.1  mae'r adroddiad hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am siâp a phroffil y 

staff ar ddiwedd mis Gorffennaf 2019;  
 
608.2  mae'r wybodaeth ddiweddaraf am ddyfarniadau Uwch Staff bellach wedi'i 

chynnwys yn y papur;  
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608.3  cymerwyd y ffigurau a gyflwynwyd yn ffigur 1.3 o ddata HESA a gellir eu 

hystumio drwy roi rhai staff ar gontract allanol;  
 
608.4  roedd y ffigurau ar gyfer adolygiadau datblygu perfformiad wedi gostwng 

ac roedd hyn yn debygol o fod yn gysylltiedig â VSS a gweithredu 
diwydiannol.  

 
609  DIWEDDARIAD I DRAWSFFURFIO BUSNES CAERDYDD 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/134B, 'Adroddiad Cynnydd Trawsffurfio 
Caerdydd'. Cyflwynodd yr Athro Karen Holford y papur. 

NODWYD Y CANLYNOL  

609.1   mae'r broses hon wedi sbarduno llawer iawn o newid y mae'n bosibl na 
fyddai wedi digwydd fel arall;  

609.2   mae'n ymddangos bod mwy o ymdeimlad o ymddiriedaeth o gofio bod 
cynigion a gyflwynwyd i'r Cyngor ym mis Chwefror 2019 wedi'u nodi fel 
syniadau ac yna wedi cael eu trafod gyda'r staff fel yr addawyd; 
cyflwynodd rhag is-gangellorion y Coleg ddiweddariad i'r Senedd a 
nododd gynnwys staff wrth ddatblygu'r syniadau hyn;  

  PENDERFYNWYD Y CANLYNOL 

609.3   bydd metrigau neu ddata meintiol yn cael eu darparu ar gyfer yr eitem hon 
wrth symud ymlaen, yn enwedig ynghylch nifer y staff, a bydd diweddariad 
yn cael ei ddarparu yn y cyfarfod nesaf.    

610  UNRHYW FATER ARALL 

 Nid oedd unrhyw fusnes arall.   

611 AGENDA'R CYFARFOD NESAF 

Derbyniwyd a nodwyd papur 19/138, 'Agenda Ddrafft: Pwyllgor Polisïau 
ac Adnoddau’.  

612 DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF 

NODWYD mai dyddiad y cyfarfod nesaf yw 21  Ionawr 2020.     
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