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COFNODION CYFARFOD PWYLLGOR POLISI AC ADNODDAU PRIFYSGOL 
CAERDYDD A GYNHALIWYD DDYDD MAWRTH 03 MAWRTH 2020 YN SIAMBR 
Y CYNGOR, Y PRIF ADEILAD AM 9.45AM 

Yn bresennol:  Mr Alastair Gibbons (Caerdydd), Professor Colin Riordan, Dr Carol 
Bell, Yr Athro Karen Holford, Ms Jan Juillerat, Dr Steven Luke, 
Professor Stuart Palmer, Mr John Shakeshaft a Ms Jackie Yip.  

Mynychwyr:  Yr Athro Rudolf Allemann, Professor Gary Baxter, Mr Dev 
Biddlecombe, Ms Katy Dale (Cofnodion), Ms Alison Jarvis, Ms Julia 
Lofthouse, Ms Sue Midha, Yr Athro Damian Walford Davies, Mr 
Richard Walters (Ysgrifennydd) a Mr Rob Williams.  

Ymddiheuriadau:  Yr Athro Amanda Coffey, Ms Deborah Collins, Mr Tomos Evans, 
a'r Athro Kim Graham.  

632 CROESO 

 Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.  

633 YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  

 Cafwyd ymddiheuriadau gan yr Athro Amanda Coffey, Ms Deborah 
Collins, Mr Tomos Evans, a'r Athro Kim Graham.  

  634           COFNODION O’R CYFARFOD BLAENOROL 

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Ionawr 2020 
(papur 19/411) yn gofnod gwir a chywir ac fe'u llofnodwyd gan y 
Cadeirydd, yn amodol ar ychwanegu Ms Jan Juillerat yn yr 
ymddiheuriadau am y cyfarfod hwnnw.  

635           MATERION YN CODI 

Nid oedd unrhyw faterion yn codi.  

  636           DATGAN BUDDIANNAU  

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

637 ADRODDIAD GAN YR IS-GANGHELLOR 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/412, 'Adroddiad VC i P&RC'. 
Cyflwynwyd y papur gan yr Is-Ganghellor. 

NODWYD Y CANLYNOL  

637.1 roedd ffigurau derbyniadau myfyrwyr yn gadarnhaol ar hyn o bryd;  

637.2 nid oedd unrhyw effaith Coronafeirws wedi'i chynnwys yn yr adroddiad, 
oherwydd y sefyllfa sy'n esblygu'n gyflym; gan fod y rhan fwyaf o fyfyrwyr 
rhyngwladol yn dod o Tsieina, gall fod yn broblem o ran eu derbyn, o 
ystyried bod rhai ysgolion Saesneg a chanolfannau prosesu fisa wedi cau; 
gan na fyddai derbyniadau'n cael eu cadarnhau tan fis Medi/Hydref, 
byddai'r Brifysgol yn parhau i fonitro'r sefyllfa'n ofalus; 
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637.3 ffigurau ceisiadau cartref yn gadarnhaol iawn, i fyny 30% i fyfyrwyr 
israddedig, gyda'r farchnad wedi cynyddu 4% yn unig;   

637.4 roedd y Brifysgol yn perfformio'n arbennig o dda o ran dyfarniadau ac 
incwm ymchwil ac roedd llawer iawn o ymdrech wedi'i wneud i wella'r 
maes hwn.  

638  DIWEDDARIAD I DRAWSFFURFIO BUSNES CAERDYDD 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/423B, 'Adroddiad Cynnydd Trawsffurfio 
Caerdydd'. Cyflwynwyd y papur gan yr Is-Ganghellor. 

NODWYD Y CANLYNOL 

638.1 roedd adborth o'r fersiwn blaenorol wedi'i roi ar waith ac ychwanegwyd 
mesurau mesuradwy yn yr adroddiad;  

638.2 ymgynghorwyd ar y syniadau a gyflwynwyd i ddechrau a rhoddwyd prawf 
straen iddynt ac roedd canlyniadau hyn wedi'u cynnwys yn yr adroddiad;  

638.3 roedd rheoli costau staff a lleihau nifer y staff yn elfen allweddol o'r 
rhaglen ac roedd yn hanfodol dangos tystiolaeth glir o gynnydd yn erbyn y 
targedau gwreiddiol a oedd wedi'u rhannu rhwng Gwasanaethau 
Proffesiynol ac Adrannau Academaidd; 

638.4 roedd incwm wedi tyfu ond roedd yn bwysig sicrhau bod y twf hwn yn 
gynaliadwy;  

638.5 roedd angen i'r brifysgol sicrhau ei bod yn dryloyw o ran yr hyn yr oedd y 
cynllun VSS wedi'i gyflawni yn erbyn y buddsoddiad;    

638.6 er ei bod yn ymddangos bod llawer o'r gweithgarwch trawsnewidiol yn 
digwydd mewn Gwasanaethau Proffesiynol, roedd llawer o waith yn cael 
ei wneud mewn ysgolion a cholegau i drawsffurfio disgyblaethau 
academaidd;  

638.7 roedd myfyrwyr wedi adrodd yn ôl drwy QER yn gadarnhaol ynghylch y 
cymorth a'r profiad a ddarparwyd, ond roedd diffyg cysondeb o ran 
addysgu;  

638.8 mae angen esboniad manwl o'r data mesuradwy sy'n dangos y targedau 
ar gyfer Trawsffurfio Caerdydd ar gyfer y Cyngor;  

638.9 roedd yn bosibl adnabod arbedion a gyflawnwyd gan y rhaglen ac a oedd 
yn llifo drwy gyfrifon rheoli'r Brifysgol.  

639  ADRODDIAD GAN YR IS-BWYLLGOR BUDDSODDI A BANCIO 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/414B, 'Adroddiad gan Gadeirydd 
I&BSC’. Cyflwynodd Dr Carol Bell y papur. 

NODWYD Y CANLYNOL  

639.1 roedd y Pwyllgor yn cyfweld â rheolwyr buddsoddi ar gyfer elfen ecwiti 
cyhoeddus y Gronfa Ad-dalu Bondiau;  

639.2 y mandad cychwynnol ar gyfer yr elfen hon fyddai rhwng £15 miliwn ac 
£20 miliwn;  
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639.3 roedd y Prif Swyddog Ariannol wedi trafod yr amrywiadau diweddar yn y 
farchnad oherwydd Coronafeirws gyda'r rheolwyr buddsoddi ac roeddent 
yn adolygu hyn yng nghyd-destun tymor hwy eu mandadau; nodwyd y 
gallai hyn arwain at golled o ran prisio nas gwireddwyd am y flwyddyn os 
na fyddai marchnadoedd yn gwella erbyn 31 Gorffennaf; 

639.4 roedd CCLA wedi cadarnhau nad oedd ganddynt fuddsoddiadau mewn 
tanwyddau ffosil bellach ac nad oedd hyn wedi cael effaith andwyol ar 
berfformiad y buddsoddiadau.  

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

Derbyniwyd a nodwyd papur 19/415B, 'Awdurdod Dirprwyedig Bwrdd 
Gweithredol y Brifysgol'.  

641 COFRESTR RISGIAU  

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/416B, 'Cofrestr Risgiau'. Cyflwynwyd y 
papur gan yr Is-Ganghellor. 

NODWYD Y CANLYNOL  

641.1 nid oedd coronafeirws wedi'i gynnwys yn y gofrestr risgiau wrth i'r sefyllfa 
barhau i ddatblygu, ond roedd grŵp wrth gefn yn cyfarfod yn wythnosol i 
adolygu'r canllawiau diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, datblygu 
cynllunio wrth gefn ac adolygu effeithiau eraill;  

641.2 roedd y risg ynghylch REF wedi gwella, gyda hyder y bydd y Brifysgol yn 
barod i gyflwyno'i ffurflen.  

642 Dangosydd Perfformiad Allweddol CYNNYDD YN ERBYN 
TARGEDAU'R FFORDD YMLAEN 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/417B, 'Cynnydd yn erbyn 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol y Ffordd Ymlaen'. Cyflwynwyd y 
papur gan yr Is-Ganghellor. 

NODWYD Y CANLYNOL 

642.1 roedd nifer o aelodau lleyg yn pryderu'n fawr am ganlyniadau diweddar yr 
arolwg staff a byddai diweddariad yn dod i'r Cyngor ar hyn, ar ôl datblygu 
ymateb gyda Bwrdd Gweithredol y Brifysgol;  

642.2 roedd yn bwysig cofio'r cyd-destun wrth adolygu canlyniadau'r arolwg staff 
(e.e. Trawsffurfio Caerdydd, gweithredu streic, Brexit ac ati); 

642.3 roedd cyfathrebu â staff ynghylch hyn yn allweddol.  

643 DANGOSFWRDD ADNODDAU DYNOL 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/418B, 'Dangosfwrdd Adnoddau Dynol'. 
Cyflwynodd Ms Sue Midha y papur. 

NODWYD Y CANLYNOL 

643.1 roedd gwybodaeth yn yr adroddiad hwn yn dod o 31 Hydref 2019 ac yn y 
dyfodol byddai adroddiadau o'r fath yn cael eu hadolygu er mwyn sicrhau'r 
wybodaeth ddiweddaraf;  
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643.2 roedd ffigurau nifer y staff wedi cynyddu, ac roedd hyn yn rhannol yn 
ymwneud â symud rhai gweithwyr o gyflogaeth achlysurol i waith dan 
gontract (e.e. goruchwylwyr arholiadau);  

643.3 roedd y ffigurau cyfwerth ag amser llawn yn ddangosydd gwell o newid 
staff a dangosodd ychydig iawn o newid;  

643.4 roedd y rhan fwyaf o absenoldeb oherwydd salwch sy'n gysylltiedig â 
pheswch ac anwydau, gyda straen yn cyfrif am 5%; roedd absenoldebau 
o'r math hwn yn ymddangos yn uchel ar gyfer y Coleg Gwyddorau 
Biofeddygol a Bywyd ond ymchwiliwyd i'r ffigurau ac roedd yn amlwg bod 
y rhain gael eu camliwio gan un neu ddau o absenoldebau hirdymor;  

643.5 mae'r Partneriaid Busnes Adnoddau Dynol yn derbyn y ffigurau 
absenoldeb oherwydd salwch bob mis er mwyn caniatáu trafodaethau 
gyda Rhag Is-Gangellorion y Coleg a Phenaethiaid Ysgolion.  

644  Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM BENSIYNAU 

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

NODWYD Y CANLYNOL  

644.1 roedd cyfarfodydd teiran wythnosol USS, UUK a'r Undeb wedi parhau a 
byddent yn parhau tan fis Ebrill; cadeiriwyd Cadeirydd y Cyd-banel 
Arbenigol oedd yn cadeirio'r rhain;  

644.2 roedd y cyfarfodydd hyn wedi symud nifer o feysydd ymlaen, gan 
gynnwys cynigion ar gyfer prisiad 2020;  

644.3 roedd cyflogwyr wedi derbyn gohebiaeth ym mis Chwefror i holi a fyddent 
yn barod i gynyddu eu cyfraniadau i'r cynllun; cadarnhaodd y mwyafrif na 
fyddent yn gwneud hynny a dyma'r ymagwedd yr oedd UUK yn ei 
datblygu;  

644.4 roedd y Brifysgol wedi cynnull ei phanel mewnol ei hun o arbenigwyr i 
adolygu gohebiaeth a dderbyniwyd a thrafod unrhyw ymgynghoriadau;  

644.5 disgwylid y byddai dogfen drafod ar gynigion ar gyfer prisiad 2020 yn cael 
ei chyhoeddi y mis hwn, gyda gofyniad i ymateb erbyn mis Ebrill; yna y 
bwriad oedd cynnal ymgynghoriad ar y cynnig mwy terfynol dros haf 2020, 
er mwyn caniatáu cytundeb ymhell cyn mis Hydref 2021 (pan fyddai 
cyfraddau cyfraniadau diofyn ar gyfer cyflogwyr yn dod i rym);  

644.6 roedd yn anodd rhagweld canlyniad prisiad 2020 ond nid oedd y sefyllfa 
bresennol yn awgrymu fawr ddim gwelliant yn y diffyg;   

644.7 roedd diffyg y cynllun pensiwn lleol wedi cynyddu o £25 miliwn i £36 
miliwn; roedd y Brifysgol wedi cyflogi Mercers i gynnal adolygiad strategol 
o'r cynllun.  

645 ADRODDIAD CYLLID (CYFRIFON RHEOLI ARIANNOL) 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/419B, 'Adroddiad Cyllid'. Cyflwynodd 
Ms Alison Jarvis y papur. 

NODWYD Y CANLYNOL 

645.1 roedd ffigurau incwm cyfredol yn unol â'r disgwyl;  
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645.2 roedd y tîm yn monitro gwariant ar gyflog a gwariant nad yw ar gyflog yn 
ofalus er mwyn sicrhau bod y rhain yn cyfateb i'r gyllideb ac yn 
cynorthwyo Bwrdd Gweithredol y Brifysgol i reoli costau annisgwyl (e.e. 
oherwydd coronafeirws);  

645.3  roedd y tîm bellach yn canolbwyntio ar gynllunio cyllidebau ar gyfer y 
flwyddyn academaidd nesaf; byddai'r Is-Ganghellor a'r Dirprwy Is-
Ganghellor yn cyfarfod cyn bo hir â Rhag Is-Gangellorion y Coleg a'r Prif 
Swyddog Gweithredu i drafod cyllidebau 2020/21.   

646 RHAGLEN BUDDSODDI CYFALAF A CHYNLLUN ACHOS BUSNES 

Derbyniwyd a nodwyd papur 19/420B, 'Diweddariad ar y cynllun 
Buddsoddi Cyfalaf'. cyflwynodd Mr Rob Williams y papur. 

NODWYD Y CANLYNOL  

646.1 roedd newidiadau allweddol ers yr adroddiad diwethaf yn cynnwys:  

.1 cynnydd gwerth £40 miliwn mewn costau i Gampws Arloesedd 
Caerdydd, wedi'i rannu rhwng y bond a chronfeydd prifysgol; 

.2 cytundeb ar y Ganolfan Astudiaeth Ryngwladol;  

.3 cytundeb ar swyddfa ddatblygu ar y cyd ar safle'r Mynydd Bychan;
  

646.2 gadawodd hyn tua £30 miliwn heb ei neilltuo o'r cronfeydd bondiau a £55 
miliwn o gronfeydd y brifysgol (gan dybio bod perfformiad y cynllun yn 
parhau) ar gyfer prosiectau yn y dyfodol;  

646.3 roedd cyllid prifysgolion yn y dyfodol yn dibynnu ar barhau i ddarparu 
gwarged arian gweithredu mawr bob blwyddyn;  

646.4 roedd her o ran cydbwyso'r galw am brosiectau â'r cyllid a oedd ar gael;  

646.5 wrth i brosiectau ystadau newydd ddod yn weithredol, byddai cyfle i 
ryddhau peth eiddo o'r ystâd;  

646.6 roedd y Brifysgol yn ymchwilio i bartneriaeth a nawdd posibl ar gyfer rhai 
prosiectau (e.e. caeau chwarae Llanrhymni);  

646.7 roedd angen i'r Brifysgol sicrhau bod digon o adnoddau ariannol a rheoli 
cyn ymgymryd ag unrhyw weithgareddau ar raddfa fawr; 

646.8 roedd yr Is-bwyllgor Ystadau a Seilwaith yn annog gwaith cynnal a chadw 
mwy cynlluniedig ar gyfer effeithlonrwydd.  

647 GAMPWS ARLOESEDD CAERDYDD (Y DIWEDDARAF YN DILYN Y 
CYNGOR) 

Derbyniwyd a nodwyd papur 19/422B, 'Diweddariad Campws Arloesedd 
Caerdydd'. Cyflwynodd yr Athro Karen Holford y papur. 

NODWYD Y CANLYNOL  

647.1 nid oedd y cais am gyllidebau risg, wrth gefn ac eithriadau wedi newid ers 
y cais diwethaf; fodd bynnag, mae'r Brifysgol yn edrych ar arbedion ar 
risgiau a allai ddod i £2.5 miliwn ac a fyddai'n rhoi'r wybodaeth 
ddiweddaraf i'r pwyllgor pan y cadarnheir y ffigurau terfynol;  
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647.2 roedd proses risg fwy cadarn bellach ar waith;  

647.3 roedd risgiau wedi'u gwahanu oddi wrth waharddiadau ac roedd y ffocws 
ar gau gweddill y gwaharddiadau; 

647.4 roedd tensiwn o ran darparu adeilad a oedd yn addas i'r diben ac yn 
darparu'r hyn yr oedd ei angen ar y defnyddwyr; roedd y Brifysgol wedi 
ymgysylltu ag ymgynghorydd allanol ac wedi cynnwys y defnyddwyr wrth 
gwblhau trafodaethau ar ddylunio a risg er mwyn sicrhau bod y tensiwn 
hwn yn cael ei leihau;  

647.5 roedd adolygiad o'r strwythurau llywodraethu wedi'i gynnal a byddai 
penderfyniadau bellach yn cael eu cyflwyno i Grŵp Llywio Campws 
Arloesedd Caerdydd i gael eu cymeradwyo;  

647.6 roedd cyllideb wedi'i chynnwys ar gyfer sefyllfaoedd anhysbys i geisio 
darparu cyllideb mor gywir â phosibl.   

 PENDERFYNWYD Y CANLYNOL  

647.7 argymell i'r Cyngor y dylid cymeradwyo’r cais cyllidebol hwn.  

648 ADRODDIAD GAN YR IS-BWYLLGOR YSTADAU A SEILWAITH 

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 19/413B, 'Adroddiad gan Gadeirydd 
E&ISC’. Cyflwynodd Dr Steven Luke y papur. 

NODWYD Y CANLYNOL  

648.1 darparwyd rhagor o wybodaeth am y gwaith cefndir a oedd wedi llywio'r 
papur Diogelwch Tân Preswyl yn y cyfarfod;  

648.2 roedd y Pwyllgor wedi cymeradwyo'r papur ond gofynnodd am gynnal 
adolygiad technegol cyn gwneud unrhyw gynnydd pellach i lywio'r rhaglen 
a'r costau; 

648.3 roedd y Pwyllgor wedi nodi y gallai ddarparu'r budd mwyaf pan oedd yn 
gallu cyfrannu at raglenni ac achosion busnes ymlaen llaw;  

648.4 roedd y Pwyllgor wedi cynnig cyfrannu at ddatblygu prosiectau carbon 
niwtral.  

649 DIOGELWCH TÂN PRESWYLFEYDD 

Derbyniwyd a nodwyd papur 19/421B, 'Achos Busnes Diogelwch Tân 
Preswylfeydd'. Cyflwynodd Mr Dev Biddlecombe y papur. 

NODWYD Y CANLYNOL  

649.1 roedd y papur hwn yn rhoi cynnig ar gyfer gwaith cynnal a chadw ac 
uwchraddio systemau diogelwch tân er mwyn osgoi colli bywyd ac 
asedau;  

649.2 roedd y papur yn canolbwyntio ar adeiladau preswyl yn unig a'r dull o 
ddianc o fannau cysgu yn yr adeiladau hyn;  

649.3 roedd dull sy'n seiliedig ar risgiau wedi'i gymryd i nodi meysydd gwaith;  

649.4 roedd rhaglen chwistrellu eisoes wedi'i chynnal ar gyfer adeiladau uchel;  
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649.5 roedd y papur wedi adolygu y ddarpariaeth o larymau tân a drysau tân a'r 
gwaith cynnal a chadw arnynt;  

649.6  roedd yn anodd nodi meysydd lle'r oedd angen gwaith creu 
compartmentau a byddai'r gwaith o uwchraddio'r rhain yn cael ei wneud 
gyda'r gwaith arall a nodwyd yn y papur;  

649.7 roedd y papur hwn yn cynnig rhaglen flwyddyn i ddechrau; byddai rhaglen 
arall yn cael ei chyflwyno i'r pwyllgor yn seiliedig ar ganlyniadau'r flwyddyn 
gyntaf.  

 PENDERFYNWYD Y CANLYNOL  

649.8 cymeradwyo'r papur, yn amodol ar gynnal adroddiad technegol ymlaen 
llaw.  

650 GWAREDU PRYDLES - GWEITHREDWR CAFFI – SPARK 

Derbyniwyd a nodwyd papur 19/406B, 'Gweithredwr Caffi yn Sbarc'. 
Cyflwynodd yr Athro Walford-Davies y papur. 

NODWYD Y CANLYNOL  

650.1 roedd darpariaeth y caffi yn ganolog i swyddogaeth a diwylliant yr adeilad, 
o ystyried y byddai'r adeilad yn gartref i 800 o bobl, a byddai hanner 
ohonynt yn gydweithredwyr allanol; 

650.2 roedd proses dendro gadarn a chafwyd manylion y broses yn y papur; 

650.3 roedd telerau y brydles wedi'u cymeradwyo gan Grŵp Llywio Campws 
Arloesedd Caerdydd a Bwrdd Gweithredol y Brifysgol;  

650.4 roedd gofynion y Ddeddf Elusennau mewn perthynas â'r gweithgaredd 
hwn wedi'u bodloni;  

650.5 roedd yr incwm o'r caffi wedi'i gynnwys yn yr NPV ar gyfer yr adeilad;  

650.6 roedd darpariaethau yn y contract i derfynu'r brydles. 

 PENDERFYNWYD Y CANLYNOL 

650.7 cymeradwywyd y papur hwn iddo gael ei gymeradwyo gan y Cyngor.  

651  UNRHYW FATER ARALL 

 NODWYD Y CANLYNOL  

651.1 roedd y Brifysgol yn bwriadu defnyddio benthyciad ailwampio Salix yn 
fuan  gan Lywodraeth Cymru, i wneud gwaith i wneud adeiladau  yn 
wyrddach; nid oedd y lleoliadau terfynol wedi'u cadarnhau eto ond cytunwyd ar y 
benthyciad  gan Fwrdd Gweithredol y Brifysgol yn 2018;  

651.2 hoffai'r Pwyllgor gael y wybodaeth ddiweddaraf am y broses QER yn  ei 
gyfarfod nesaf.  

652 AGENDA'R CYFARFOD NESAF 

Derbyniwyd a nodwyd papur 19/424, 'Agenda'r cyfarfod nesaf 19 Mai 
2020'.  
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653 DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF 

NODWYD mai dyddiad y cyfarfod nesaf yw 19 Mai 2020.     

 

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


