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Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd 
Unedig yw’r cynllun ar gyfer sicrhau dyfodol 
gwell a mwy cynaliadwy i bawb.  
Maen nhw’n mynd i’r afael â’r heriau byd-eang sy’n 
ein hwynebu, gan gynnwys y rhai sy’n gysylltiedig â 
thlodi, yr hinsawdd, diraddio amgylcheddol, ffyniant, a 
heddwch a chyfiawnder.  Fel un o lofnodwyr Cytundeb 
y Gymdeithas Amgylcheddol ar gyfer Prifysgolion a 
Cholegau, mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i alinio a 
mapio ei gweithgareddau i’r nodau perthnasol.  

Yn yr adroddiad hwn mae eiconau oddi fewn i bob 
adran yn erbyn y nod perthnasol. Mae rhagor o 
wybodaeth am y nodau yn: 
www.un.org/sustainabledevelopment/ 
sustainable-development-goals/
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Er ein bod wedi gorfod gwneud rhai 
penderfyniadau anodd i fynd i’r afael ag 
effaith yr ansicrwydd hwn, rwy’n falch o 
adrodd bod y Brifysgol hefyd wedi mwynhau 
cryn lwyddiant, ac rydym yn gweithio gyda 
Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i 
gymryd camau i’n helpu i leddfu’r pwysau 
ariannol yr ydym wedi’i wynebu. 

Ar yr adeg hon y llynedd, ysgrifennais y 
byddai’r DU yn gadael yr UE, o’r diwedd, 
yng ngwanwyn 2019. Ni ddigwyddodd 
hynny, ac wrth i mi ysgrifennu hyn, mae’n 
aneglur o hyd beth fydd yn digwydd yn y 
pen draw. Beth bynnag fydd yn digwydd, 
rydym yn barod, a gallwn fod yn ffyddiog yn 
ein gallu i ymdopi â’r goblygiadau. Rwy’n 
ymwybodol bod proses Brexit wedi bod yn 
anodd i lawer o’n staff a’n myfyrwyr sy’n 
wynebu ansicrwydd ynghylch eu statws. 
Mae cyfraniad ein myfyrwyr a’n staff o 
Ewrop a gweddill y byd yn anferthol, a 
byddwn yn parhau i gynnig cymorth ac 
arweiniad ymarferol yn ystod Brexit. Byddwn 
bob amser yn falch o fod yn gymuned 
ryngwladol, yn enwedig oherwydd gan fod 
llwyddiant academaidd yn seiliedig ar yr 
amrywiaeth o dalent yr ydym yn ei denu o 
ledled y byd. 

Yn wyneb yr ansicrwydd hwn a’r cyfyngiadau 
ar ein hadnoddau, mae ein rhaglen 
Trawsffurfio Caerdydd yn ein helpu i gael 
sefydlogrwydd ariannol wrth gyflawni’r 
dyheadau a amlinellwyd yn ein strategaeth 
Y Ffordd Ymlaen, 2018-23. Byddwn yn 
cyflawni ein nodau drwy reoli sail ein costau 
ar un llaw, a thrwy newid sut rydym yn trefnu 
ac yn cynnal ein gwaith ymchwil, dysgu ac 
addysgu a’n gwasanaethau proffesiynol ar 
y llall. Mae’r pwynt olaf yn hynod bwysig, 
a dyma’r rheswm dros gyflwyno rhaglen o 
newid wedi’i rheoli, yn hytrach nag un sy’n 
rheoli costau yn unig. Mae ein Cyngor o 
blaid mynd ati fel hyn, ac rwy’n credu y bydd 
rhaglen bum mlynedd Trawsffurfio Caerdydd 
yn ein galluogi i gyflawni ein hamcanion 
strategol. Mae hwn yn gyfnod heriol i 
bawb ond rydym wedi dechrau’n dda, gan 
ragori ar y taflwybr ariannol angenrheidiol 
a gwneud y newidiadau sydd eu hangen i 
ddiogelu ein cynaliadwyedd hirdymor. 

Fe wnaeth adolygiad Augar a gyhoeddwyd 
ddiwedd mis Mai 2019 gyflwyno cyfres 
newydd o risgiau, yn enwedig y gostyngiad 
arfaethedig yn y ffioedd cartref o £9,000 i 
£7,500 a throsglwyddo adnoddau o addysg 

uwch i addysg bellach. Mae’r adolygiad yn 
berthnasol i Loegr yn unig, ond bydd yn 
effeithio ar y system yng Nghymru yn ôl 
pob tebyg oherwydd y cysylltiadau rhwng 
y ddwy wlad. Wrth ysgrifennu hyn, mae’n 
aneglur pa gynigion, os o gwbl, fydd yn 
cael eu gweithredu. Mae gobaith o hyd y 
bydd diwygiadau Diamond yng Nghymru, a 
gafodd groeso brwd, yn cynnig model gwell i 
Loegr ei ddilyn na’r cynllun hwn.

Unwaith eto, rydym wedi cael blwyddyn 
lwyddiannus yn ein meysydd strategol 
allweddol. Gallwch ddarllen mwy am 
ein llwyddiannau lu o ran y pum thema 
strategol, sef Addysg, Ymchwil, Cenhadaeth 
Ddinesig, Rhyngwladol ac Arloesedd, yn 
adran adolygu blynyddol y ddogfen hon. 
Rwyf bob amser yn ofalus i beidio â rhoi 
gormod o bwyslais ar ein perfformiad yn y 
tablau cynghrair, ond gallant fod yn ddull 
defnyddiol o fapio ein cynnydd. Felly, roedd 
yn braf gweld ein cynnydd yn y Guardian 
University Guide a’r The Complete University 
Guide, er ein bod wedi cwympo ryw ychydig 
yn y Times a’r Sunday Times Good University 
Guide 2020. Ar ben hynny, roedd pedwar 
o bynciau Prifysgol Caerdydd ymhlith 
y 50 uchaf ar Restr QS o Brifysgolion 
Gorau’r Byd yn ôl Pwnc: Astudiaethau 
Cyfathrebu a’r Cyfryngau, Pensaernïaeth/yr 
Amgylchedd Adeiledig, Peirianneg, Mwynau 
a Mwyngloddio, a Deintyddiaeth.

Yn anad dim, rydym wedi cael yr incwm 
ymchwil uchaf erioed eleni, sef ychydig 
dros £116 miliwn. Y tu ôl i’r ffigur hwnnw 
mae ystod anferth ac amrywiol o grantiau 
a chytundebau ymchwil. Dim ond dau 
o uchafbwyntiau 2018-19 yw’r Clwstwr 
Creadigol a’r Ganolfan Newid Hinsawdd 
a Thrawsffurfio Cymdeithasol (CAST). 
Nod y Clwstwr yw rhoi arloesedd wrth 
wraidd cynhyrchu cyfryngol yn ne Cymru. 
Mae’n cael £10m o gyllid gan Gyngor 
Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau yn 
rhan o Raglen Clystyrau’r Diwydiannau 
Creadigol gyda chymeradwyaeth y Gronfa 
Her Strategaeth Ddiwydiannol. Mae’r 
CAST newydd ac amserol sydd dan 
arweiniad Caerdydd yn rhoi pobl wrth 
galon y newidiadau sydd eu hangen i 
fynd i’r afael â heriau anferth yr argyfwng 
hinsoddol. Y Cyngor Ymchwil Economaidd 
a Chymdeithasol sy’n ariannu’r prosiect £5 
miliwn hwn, ac mae pwyslais ymarferol cryf 
ar yr hyn y mae’n rhaid i ni ei wneud i leihau 
allyriadau carbon.

Rydym bob amser wedi bod yn Brifysgol 
sy’n sefyll ochr yn ochr â’n cymunedau yn 
rhan o’n Cenhadaeth Ddinesig gyffredinol. 
Yn rhan o’r Ffordd Ymlaen 2018-23, rydym 
wedi ymgymryd â rhaglen uchelgeisiol 
i gefnogi cyflawniad addysgiadol yn 
ysgolion a cholegau Cymru. Mae hwn 
yn waith hynod bwysig ar adeg pan mae 
Llywodraeth Cymru’n cyflwyno cwricwlwm 
newydd i ysgolion. Rydym yn cyfoethogi ein 
cymunedau mewn ffyrdd dirifedi, ac rwy’n 
falch o’n hanes hir yn hyn o beth. Mae ein 
heffaith economaidd hefyd yn sylweddol. 

Yn ôl ein hadroddiad diweddaraf am 
effaith economaidd a chymdeithasol a 
gynhyrchwyd gan y cwmni ymgynghori 
arbenigol ynghylch economeg a pholisi, 
London Economics, mae Prifysgol 
Caerdydd bellach yn cyfrannu £3.23 biliwn 
at economi’r DU, a’r rhan fwyaf o hynny 
yng Nghymru. Golyga hynny ein bod yn 
cynhyrchu £6.30 am bob £1 rydym yn ei 
gwario. Felly, mae’n deg dweud bod ein 
heffaith gymdeithasol ac economaidd yn 
sylweddol ac o bwys mawr i’n cymunedau.

Rydym yn ffodus o allu elwa ar sgiliau llawer 
o bobl eithriadol o dalentog yn y Brifysgol 
hon. Hoffwn longyfarch yr Athro Bernard 
Schutz, sydd wedi ei ethol i’r Academi 
Gwyddorau Cenedlaethol uchel iawn ei 
pharch yn UDA am ei waith ar donnau 
disgyrchol, ac i’r Athro Anwen Williams, 
dim ond ein hail Brif Gymrawd i’r Academi 
Addysg Uwch. Cafodd yr Athro Roger 
Awan-Scully, Pennaeth Gwleidyddiaeth 
a Chysylltiadau Rhyngwladol, wobr 
genedlaethol Mentor Prifysgol y Flwyddyn. 
Rydym yn falch iawn ohonynt ac mae’n braf 
gweld eu cyfraniadau’n cael eu cydnabod 
fel hyn.

Mae gwaith ardderchog pob un o’n myfyrwyr 
a’n staff yn destun balchder mawr hefyd. 
Er gwaethaf yr ansicrwydd yn y sector, 
rydym yn parhau i esblygu fel prifysgol, ac 
rydym yn gwneud cynnydd da o ran rhoi ein 
strategaeth ar waith. Nid yw’r newidiadau 
rydym yn eu gwneud heb eu heriau, ond 
bydd y rhain yn ein rhoi mewn sefyllfa dda i 
fanteisio ar gyfleoedd yn y dyfodol. Bydd hyn 
er budd pob un ohonom: staff, myfyrwyr, 
cynfyfyrwyr a’r sefydliad ei hun

Yr Athro Colin Riordan
Is-Ganghellor

25 Tachwedd 2019

Adolygiad Strategol Blynyddol
Cyflwyniad gan yr Is-Ganghellor
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, nid ydym wedi gweld unrhyw awgrym y bydd 
yr ansicrwydd yr ydym wedi dod i arfer ag e dros y blynyddoedd diwethaf 
yn lleihau. Mae’r cyfuniad o Brexit ac esgid fach yr amgylchedd ariannol yn 
gwasgu wedi taflu cysgod dros Addysg Uwch ar draws y DU.  
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Hyfforddiant Meddygol yn 
dod i ogledd Cymru 
Bydd myfyrwyr meddygaeth yn 
gallu cwblhau eu hyfforddiant 
meddygol yng ngogledd Cymru 
am y tro cyntaf, diolch i fenter 
newydd rhwng Prifysgol Caerdydd 
a Phrifysgol Bangor.
Bydd y bartneriaeth yn golygu bod modd 
cynnal rhaglen Meddygaeth MBBCh 
(C21) Prifysgol Caerdydd drwy Ysgol y 
Gwyddorau Meddygol ym Mhrifysgol 
Bangor. 

Nod y fenter yw gwella recriwtio 
meddygon a’u cadw yng ngogledd Cymru 
wrth wella iechyd a lles cymunedol. 

Bydd myfyrwyr yn ymgymryd â chymaint 
o’u hastudiaethau â phosibl mewn 
canolfannau yn y gymuned.

Myfyrwyr yn helpu 
i wrthdroi collfarn 
anghyfiawn
Helpodd myfyrwyr a staff 
academaidd y Gyfraith ym 
Mhrifysgol Caerdydd i wrthdroi 
collfarn anghyfiawn dyn a 
dreuliodd dair blynedd a hanner 
yn y carchar. 
Cafwyd Gareth Jones yn euog o 
ymosodiad rhywiol difrifol pan oedd yn 22 
mlwydd oed, ym mis Gorffennaf 2008. 

Ond cafodd ei gollfarn ei gwrthdroi gan 
y Llys Apêl ym mis Rhagfyr 2018 ar ôl 
gwaith ymchwiliol dros chwe blynedd yn 
rhan o Brosiect Dieuogrwydd Prifysgol 
Caerdydd. 

Hon yw’r ail gollfarn y mae’r Prosiect – 
sy’n ymchwilio i aflwyddiannau cyfiawnder 
honedig – wedi helpu i’w gwrthdroi.

Lleoliad yng nghanol y 
ddinas ar gyfer JOMEC
Mae cartref newydd yr Ysgol 
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a 
Diwylliant (JOMEC) yng nghanol 
y ddinas wedi agor ei ddrysau i 
fyfyrwyr a staff.
Mae ei lleoliad canolog yn galluogi’r 
Ysgol i greu cysylltiadau â sefydliadau’r 
cyfryngau a hyrwyddo cyfleoedd i fyfyrwyr 
o ran lleoliadau a chyflogadwyedd. 

Mae’r cyfleuster ar bwys pencadlys 
newydd BBC Cymru Wales ac yn agos i 
swyddfeydd Reach, lle mae WalesOnline, 
yr Western Mail a’r South Wales Echo’n 
cael eu cynhyrchu. 

Mae’r adeilad newydd yn cynnwys pedair 
darlithfa, chwe ystafell newyddion, pedair 
ystafell olygu, dwy stiwdio teledu a dwy 
stiwdio radio.

Athro benywaidd wedi 
helpu i lywio hanes Prydain
Cafodd yr athro a’r ymgeisydd 
seneddol benywaidd cyntaf 
yng Nghymru ei hychwanegu i’r 
cofnod cenedlaethol o ffigyrau a 
lywiodd hanes Prydain – Geiriadur 
Bywgraffiadau Cenedlaethol 
Rhydychen. 
Cafodd Millicent Mackenzie ei phenodi’n 
Athro Addysg (Menywod) yn yr hyn a elwid 
Coleg Prifysgol De Cymru a Sir Fynwy bryd 
hynny, o 1910 – sydd bellach yn Brifysgol 
Caerdydd. 

Safodd dros y Blaid Lafur yn etholaeth 
Prifysgol Cymru oedd newydd ei chreu yn 
Etholiad Cyffredinol 1918. 

Yn ystod ei hamser yng Nghaerdydd, 
roedd yn ffigwr amlwg yn yr ymgais i 
drechu tlodi ac roedd ganddi rôl flaenllaw 
ym mudiad merched y ddinas.

Hyfforddi arbenigwyr data’r 
dyfodol
Lansiodd y Brifysgol Academi 
Gwyddor Data newydd er mwyn 
bodloni galw’r diwydiant am 
raddedigion sgilgar iawn.
Bydd yr Academi’n gofalu bod Cymru’n 
paratoi graddedigion hynod fedrus a 
chyflogadwy yn rhai o’r meysydd cyflymaf 
eu twf, megis gwyddor data, deallusrwydd 
artiffisial a seibrddiogelwch. 

Mae cryn alw am wyddonwyr data mewn 
sawl sector a diwydiant oherwydd eu 
gallu i ganfod ffyrdd gwell o fynd i’r afael 
â thasgau cymhleth. 

Mae’r rhaglenni ôl-raddedig yn seiliedig ar 
fodel llwyddiannus Academi Meddalwedd 
Cenedlaethol y Brifysgol, lle mae myfyrwyr 
yn cael profiad o’r byd go iawn drwy gydol 
cyfod eu gradd.

Buddugoliaeth seibr i 
fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd
Mae myfyrwyr o’r Brifysgol 
wedi ennill y wobr gyntaf mewn 
cystadleuaeth seibr-ddiogelwch 
genedlaethol.
Trechodd myfyrwyr israddedig o’r Ysgol 
Cyfrifiadureg a Gwybodeg dimau o 
Brifysgol Caergrawnt a Choleg Imperial 
Llundain i gipio’r wobr gyntaf. 

Roedd yr Her Seibr Addysg Uwch, oedd yn 
cynnwys 26 tîm, yn agored i bob Canolfan 
Ragoriaeth y DU ym maes Ymchwil 
Diogelwch Seibr. 

Dyfernir statws canolfan ragoriaeth i 
brifysgolion y DU gan y Ganolfan Seibr-
ddiogelwch Genedlaethol er mwyn 
cydnabod ymchwil sy’n rhagorol ar lefel 
ryngwladol.

Addysg
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Canolfan ymchwil dementia 
£20m yn agor 
Mae canolfan ymchwil newydd 
gwerth £20m wedi’i hagor 
yn swyddogol yn y Brifysgol. 
Nod y ganolfan yw dod o hyd i 
driniaethau effeithiol ar gyfer 
dementia.
Cafodd dros 70 o wyddonwyr o ledled y 
byd eu recriwtio a’r bwriad yw ehangu’r 
grŵp yn y dyfodol agos. 

Mae Canolfan Caerdydd yn un o chwech 
sydd, gyda’i gilydd, yn ffurfio Sefydliad 
Ymchwil Dementia’r DU (UK DRI). Cafodd 
y rhain eu sefydlu ledled Prydain gyda 
chyfanswm buddsoddiad gwerth £290m. 

Ariennir Ymchwil Dementia’r DU gan 
y Cyngor Ymchwil Feddygol, Ymchwil 
Alzheimer y DU a’r Gymdeithas 
Alzheimer, gyda Llywodraeth Cymru yn 
rhoi cefnogaeth sylweddol i Ganolfan 
Caerdydd.

Y gyfradd uchaf o garcharu 
yng ngorllewin Ewrop
Mae gan Gymru’r gyfradd uchaf 
o garcharu yng ngorllewin Ewrop, 
yn ôl ymchwil gan Ganolfan 
Llywodraethiant Cymru y Brifysgol.
Cynigiodd yr ymchwil gymhariaeth 
ystadegol fanwl o ffigyrau ynghylch 
dedfrydau a chadw yn y ddalfa’n syth yng 
Nghymru a Lloegr. 

Derbynnir yn gyffredinol mai Cymru a 
Lloegr ar y cyd sydd â’r gyfradd uchaf 
o garcharu yng ngorllewin Ewrop, ond 
dyma’r tro cyntaf i’r ffigyrau gael eu 
dadansoddi ar wahân. 

Yn ôl ein hymchwil, roedd 154 o 
garcharorion Cymreig fesul 100,000 o 
boblogaeth Cymru yn 2017, o’u cymharu 
â chyfradd o 141 o garcharorion Seisnig 
fesul 100,000 o boblogaeth Lloegr.

Y ddelwedd gyntaf o  
dwll du
Mae gwyddonwyr wedi cynhyrchu’r 
ddelwedd gyntaf erioed o dwll du.
Cyhoeddwyd y darganfyddiad nodedig 
gan dîm rhyngwladol, gan gynnwys 
academyddion o Brifysgol Caerdydd. 

Datgelon nhw sut mae casgliad o 
delesgopau o bob cwr o’r byd – a elwir yn 
Delesgop Gorwel Digwyddiadau (Event 
Horizon Telescope) – wedi’i gwneud hi’n 
bosibl “gweld yr anweladwy”. 

Datgelodd y ddelwedd dwll du yng 
nghanol Messier 87, galaeth enfawr yng 
nghlwstwr galaethau Virgo sy’n agos 
atom.

Datblygu cyffuriau  
newydd i gleifion
Cafodd y Brifysgol ei dadlennu fel 
cartref newydd £14m y Sefydliad 
Darganfod Meddyginiaethau.
Nod y sefydliad yw datblygu cyffuriau 
newydd ar gyfer iechyd meddwl a 
chyflyrau’r brif system nerfol. 

Bydd yn canolbwyntio ar anghenion 
clinigol sydd heb eu diwallu a datblygu 
meddyginiaethau newydd i wella bywydau 
pobl ar draws y byd. 

Ariennir y Sefydliad yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru, Cyngor Cyllid 
Addysgu Uwch Cymru a’r Gronfa Datblygu 
Ranbarthol Ewropeaidd.

Hwb ar gyfer canolfan 
ymchwil £5 miliwn
Mae’r Brifysgol wedi’i dewis i 
fod y prif safle ar gyfer canolfan 
ymchwil £5m i ystyried sut gall 
pobl fyw’n wahanol er mwyn 
cwtogi allyriadau a mynd i’r afael 
â’r newid yn yr hinsawdd.
Bydd y Ganolfan Newid Hinsawdd 
a Thrawsffurfio Cymdeithasol yn 
canolbwyntio ar agweddau ar fywyd pob 
dydd fel teithio, bwyd, treulio nwyddau ac 
aerdymheru adeiladau. 

Nod yr ymchwil yw gosod rôl pobl wrth 
galon y trawsffurfiadau sydd eu hangen 
i wireddu cymdeithas carbon isel a 
chynaliadwy. 

Bydd y Ganolfan, sy’n fenter ar y cyd 
rhwng Prifysgolion Caerdydd, Manceinion, 
Caer Efrog ac East Anglia, ynghyd â’r 
elusen Climate Outreach, hefyd yn 
gweithio’n agos gyda llywodraethau, 
diwydiannau ac elusennau lleol a 
chenedlaethol. 

Crater ‘mwy na Pharis’
Mae crater anferth a adawyd 
ar y Ddaear yn sgîl ardrawiad 
trychinebus meteoryn wedi’i 
ddarganfod yn ddwfn o dan lenni 
iâ’r Ynys Las.
Mae’r crater 31km o led, sy’n fwy na 
Pharis, wedi’i ddarganfod gan dîm 
rhyngwladol o wyddonwyr. 

Mae gwyddonwyr yn credu iddo gael 
ei ffurfio gan ardrawiad meteoryn 
ar y Ddaear rhwng 3m a 12,000 o 
flynyddoedd yn ôl. 

O ganlyniad i ddadansoddiad cemegol 
manwl a gynhaliwyd ym Mhrifysgol 
Caerdydd, llwyddodd yr ymchwilwyr i greu 
darlun o’r math o wrthrych a allai achosi 
dinistr enfawr o’r fath. 

Mae tystiolaeth a gyhoeddwyd yn y 
cyfnodolyn Science Advances yn awgrymu 
i’r crater gael ei ffurfio pan drawodd 
meteoryn cilometr o led i ogledd yr  
Ynys Las.

Ymchwil
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Hwb STEM ar gyfer 
disgyblion y Cymoedd 
Bydd Prifysgol Caerdydd yn 
gweithio gyda disgyblion ar draws 
cymoedd de Cymru yn rhan o 
fenter Llywodraeth Cymru i roi 
hwb i bynciau STEM.
Mae Trio Sci Cymru yn cael ei arwain 
gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol 
Llywodraeth Cymru, mewn cydweithrediad 
â’r Sefydliad Ffiseg a phrifysgolion 
Caerdydd, Abertawe, Aberystwyth a 
Bangor. 

Yn rhan o’r prosiect, bydd y Brifysgol yn 
ymgysylltu â 2,790 o ddisgyblion cyfnod 
allweddol tri dros gyfnod o dair blynedd. 

Bydd Trio Sci Cymru’n cynnig cyfle 
unigryw i gymryd rhan mewn tair rhaglen 
allgymorth arloesol er mwyn cyfoethogi 
STEM.

Safle treftadaeth yn cael 
cyllid gan y Loteri
Bydd un o gymunedau Caerdydd 
yn cynnal prosiect adfywio 
treftadaeth mawr ar ôl ennill 
cyllid sylweddol gan y Loteri 
Genedlaethol. 
Mae Prosiect Ailddarganfod Treftadaeth 
Trelái a Chaerau (CAER) yn bartneriaeth 
rhwng y sefydliad datblygu cymunedol, 
Gweithredu yng Nghaerau a Threlái (ACE), 
Prifysgol Caerdydd a thrigolion ac ysgolion 
lleol. 

Cynhelir y prosiect £1.6m o amgylch un 
o safleoedd archeolegol pwysicaf, ond 
mwyaf anhysbys Caerdydd, sef Bryngaer 
Oes Haearn Caerau. 

Bydd ACE yn cael £829,000 o Gronfa 
Treftadaeth y Loteri Genedlaethol er 
mwyn trawsffurfio’r ardal yn atyniad 
treftadaeth a gynhyrchwyd gan y 
gymuned, gyda chefnogaeth partneriaid 
sy’n cynnwys y Brifysgol.

Y Brifysgol yn cefnogi 
gwyliau diwylliannol
Arddangosodd staff a myfyrwyr 
ymchwil ac addysg y Brifysgol 
yn sawl un o wyliau diwylliannol 
Cymru yn ystod yr haf. 
Roedd presenoldeb y Brifysgol yn amlwg 
yn Eisteddfod yr Urdd ym Mae Caerdydd 
am y tro cyntaf, gan gynnal darlithoedd, 
trafodaethau a gweithgareddau, yn 
ogystal â chefnogi digwyddiadau proffil 
uchel, megis y seremoni Goroni. 

Mae’r Brifysgol hefyd yn mynd i’r 
Eisteddfod Genedlaethol bob blwyddyn 
gydag ystod o weithgareddau ar gyfer 
plant a phobl o bob oed. Mae’r gwaith 
hwn yn rhan o’n hymrwymiad i gefnogi 
iaith a diwylliant Cymru.

Llwybr dysgwyr sy’n 
oedolion tuag at lwyddiant
Mae’r nifer uchaf erioed o 
ddysgwyr sy’n oedolion wedi 
dechrau graddau israddedig ym 
Mhrifysgol Caerdydd trwy gyrsiau 
rhan-amser yn hytrach na thrwy 
Safon Uwch.
Mae 41 o ddysgwyr wedi cwblhau rhaglen 
‘llwybr’ gyda thîm Addysg Barhaus a 
Phroffesiynol y Brifysgol ac maent bellach 
wedi symud ymlaen i astudio gradd. 

Yn aml nid oes angen cymwysterau 
blaenorol ar gyfer cyrsiau llwybr, sy’n cael 
eu cynnal gyda’r nos ac ar benwythnosau. 

Mae myfyrwyr yn ennill credydau sy’n eu 
galluogi i wneud cais i astudio gradd ym 
Mhrifysgol Caerdydd a darparwyr Addysg 
Uwch eraill. 

Llywodraeth Namibia’n 
cefnogi prosiect
Cafodd Prosiect Phoenix y 
Brifysgol ei gydnabod gan 
Lywodraeth Namibia ar ôl iddo 
greu mwy na 38 o brosiectau 
cydweithredol yn y wlad.
Fe wnaeth yr Is-Ganghellor yr Athro Colin 
Riordan gwrdd ag Is-Lywydd Namibia 
ac uwch-aelodau eraill o Lywodraeth 
Namibia yn ystod ymweliad er mwyn 
atgyfnerthu’r bartneriaeth sy’n tyfu o hyd. 

Dechreuodd y fenter gydweithredol, 
Prosiect Phoenix, rhwng Prifysgol 
Caerdydd a Phrifysgol Namibia (UNAM) 
yn 2014. Mae’r ddwy brifysgol yn 
gweithio’n agos ar amrywiaeth eang 
o weithgareddau mewn meysydd sy’n 
cynnwys addysg, iechyd, cyfathrebu a 
gwyddoniaeth. 

Gwaith adeiladu canolfan 
gymunedol yn dechrau 
Gwaith adeiladu ar ganolfan 
gymunedol £1.6m ar gyfer 
trigolion un o ranbarthau 
Caerdydd wedi dechrau.
Mae’r cyn-bafiliwn bowlio yn Grangetown 
yn cael ei ailadeiladu i greu cyfleusterau 
newydd fydd yn cynnig cyfleoedd am 
addysg, hyfforddiant, hybu iechyd a 
datblygu mentrau. 

Mae’r cynlluniau hyn o ganlyniad i 
bartneriaeth lwyddiannus rhwng grŵp 
preswylwyr Prosiect Pafiliwn y Grange 
a Gweithredu Cymunedol Grangetown, 
a phrosiect Porth Cymunedol Prifysgol 
Caerdydd. 

Rhoddodd Cronfa Gymunedol y Loteri 
Genedlaethol £1 miliwn tuag at y 
prosiect.

Cenhadaeth Ddinesig
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Partneriaethau’r Brifysgol 
ym Mrasil a’r Almaen 
Llofnododd Prifysgol Caerdydd 
bartneriaethau strategol â dwy 
brifysgol ymhellach i hybu ymchwil 
a chyfleoedd addysgiadol.
Llofnodwyd partneriaethau ag un o 
brifysgolion mwyaf blaenllaw Brasil, 
Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), a Phrifysgol Bremen yn yr 
Almaen. 

Unicamp, a sefydlwyd yn rhanbarth talaith 
São Paulo, yw un o brif ganolfannau 
ymchwil feddygol a gwyddonol Brasil. 

Nod Cynghrair Bremen-Caerdydd yw 
galluogi rhagor o staff a myfyrwyr i symud 
rhwng sefydliadau a chael gafael ar arian 
ymchwil yn haws. 

Mae gan Brifysgol Caerdydd bartneriaeth 
strategol â KV Leuven yn barod, sef 
prifysgol fwyaf Gwlad Belg.

Gwobr cyfeillgarwch â 
Tsieina i’r Is-Ganghellor
Cyflwynodd Tsieina un o’i gwobrau 
mwyaf hyglod i’r Is-Ganghellor 
er mwyn cydnabod cyfraniad 
parhaus y Brifysgol i gydweithio ar 
ymchwil.
Cafodd yr Athro Colin Riordan Wobr 
Cyfeillgarwch y Mur Mawr yn dilyn 
partneriaethau sydd wedi para dros 30 
mlynedd, yn enwedig gyda Phrifysgol 
Feddygol Beijing a’r Brifddinas. 

Gellir olrhain cysylltiadau’r Brifysgol 
gyda Beijing yn ôl i 1999 pan ddaeth yn 
bartner am y tro cyntaf gyda Phrifysgol 
Peking er mwyn ymchwilio i achosion 
canser a gweithio ar wella prosesau 
diagnosio a thrin y clefyd. 

Mae enillwyr blaenorol y dyfarniad yn 
cynnwys y cyn-seren pêl fasged NBA, 
Stephon Marbury, cyn-lywydd Siemens 
Tsiena, Ernst Behrens, a Llywydd 
technolegau digidol cwmni ABB Tsieina, 
Claudio Facchin.

Antur y Fonesig Judi Dench 
i Borneo
Ymwelodd y Fonesig Judi Dench 
ag un o gyfleusterau ymchwil 
a hyfforddiant y Brifysgol yng 
nghanol coedwig law Borneo, yn 
rhan o gyfres newydd o raglenni 
dogfen ITV. 
Mae Canolfan Maes Danau Girang, a 
reolir gan Adran Bywyd Gwyllt Sabah a 
Phrifysgol Caerdydd, wedi ymrwymo i 
warchod ecosystemau trofannol a bywyd 
gwyllt. 

Yn ystod ei hymweliad â Borneo a’r 
Ganolfan Maes, fe gafodd y Fonesig Judi 
brofiadau gydag anifeiliaid gan gynnwys 
orangwtaniaid, eirth haul, eliffantod a 
chrocodeiliaid. 

Dywedodd y Fonesig Judi: “Rydw i wedi 
dysgu pa mor fregus yw’r lle hyfryd hwn 
a beth sydd angen i ni ei wneud i’w 
warchod.”

Caerdydd yn ymuno 
â phartneriaeth 
niwrowyddoniaeth
Prifysgol Caerdydd yw’r partner 
diweddaraf i fenter ryngwladol 
$66 miliwn ar gyfer ymchwil 
niwrowyddoniaeth, gyda 
chefnogaeth Llywodraeth Canada.
Bydd ymchwilwyr o BrainsCAN Prifysgol 
Western a Phrifysgol Caerdydd yn 
meithrin partneriaethau ar sail 
arbenigedd a gwybodaeth y ddwy, ar ôl 
llofnodi Memorandwm Dealltwriaeth. 

Eu nod fydd creu prosiectau ymchwil 
niwrowyddonol er mwyn datblygu a 
chyflwyno asesiadau sy’n seiliedig ar 
dystiolaeth ar gyfer diagnosio a thrin 
anhwylderau’r ymennydd. 

At hynny, bydd cymrodyr a myfyrwyr 
ôl-ddoethurol o’r ddau sefydliad yn elwa 
ar gael defnyddio prif ymchwilwyr o fri o 
Western a Chaerdydd.

Y Brifysgol yn cynnal 
arweinwyr gwyddonol y 
dyfodol 
Mae’r Brifysgol yn hybu ei 
phartneriaethau strategol gyda 
sefydliadau blaenllaw ledled 
y byd drwy gynnal cyfres o 
gymrodoriaethau nodedig sy’n 
ceisio magu arweinwyr gwyddonol 
y dyfodol.
Mae wyth o ymchwilwyr o Awstralia a 
Brasil wedi cwrdd i lansio Cymrodoriaeth 
Ernest Rutherford, diolch i gyllid gan 
Universities UK International.

Bydd y cymrodoriaethau’n helpu’r 
ymchwilwyr i sefydlu rhaglen ymchwil 
gref, annibynnol, gyda chefnogaeth 
academyddion o Gaerdydd sy’n flaenllaw 
yn eu meysydd. 

Dyrannwyd grant o £150,000 i’r Brifysgol 
i gefnogi’r cymrodoriaethau, ac roedd 
yn un o 17 a ddyrannwyd ar draws 
prifysgolion y DU.

Myfyriwr o UDA yn 
ymchwilio i’w threftadaeth
Mae myfyriwr o UDA wedi bod 
yn ymchwilio i’w threftadaeth 
Gymreig drwy ei hymchwil i 
straeon canoloesol Cymreig y 
Mabinogi.
Datblygodd Emma Watkins, myfyriwr 
gradd Meistr mewn Astudiaethau Cymreig 
a Cheltaidd, ddrama a ysbrydolwyd ym 
Mhrifysgol Princeton. 

Bellach, mae hi wedi datblygu ei drama 
â chyllid gan Ysgol y Gymraeg ac mewn 
partneriaeth â Chanolfan Celfyddydau 
Chapter yng Nghaerdydd. 

Yn dilyn gweithdy pedwar diwrnod fu’n 
cynnwys pobl greadigol o’r llwyfan 
Cymreig, cafwyd perfformiad newydd.

Mae Emma erbyn hyn yn gobeithio y 
gellir dangos ei drama i gynulleidfaoedd 
newydd – yng Nghymru a’r tu hwnt.

Rhyngwladol
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Treial ar gyfer sganiwr 
arloesol i feysydd awyr 
Mae sganiwr teithwyr tra-sensitif, 
sy’n datgelu bygythiadau cudd, 
wedi’i dreialu ym Maes Awyr 
Caerdydd.
Wrth i bobl gerdded drwy’r sganiwr, 
defnyddir technoleg y gofod i ddelweddu 
gwres eu corff. Mae’r sganiwr yn ffrwyth 
cydweithrediad rhwng Sequestim Cyf. a 
gwyddonwyr o Brifysgol Caerdydd. 

Mae dysgu cyfrifiadurol yn gadael i’r 
sganiwr ganfod bygythion heb fod angen 
i deithwyr gadw’n stond neu dynnu dillad 
allanol. 

Gallai’r dechnoleg hon gwtogi ciwiau 
mewn terfynfeydd meysydd awyr drwy 
sganio teithwyr wrth iddynt gerdded 
drwy’r sganiwr. 

Arloesedd ar gyfer 
diwydiannau’r sgrîn
Mae rhaglen gwerth miliynau o 
bunnoedd ar waith sy’n sbarduno 
arloesedd yn niwydiannau sgrîn 
de Cymru.
Mae Clwstwr yn rhaglen ymchwil a 
datblygu bum mlynedd dan arweiniad 
Prifysgol Caerdydd mewn partneriaeth 
â Phrifysgol De Cymru a Phrifysgol 
Metropolitan Caerdydd. 

Mae cyllid bellach ar gael i ddatblygu 
cynhyrchion, gwasanaethau a phrofiadau 
newydd yn sector y sgrîn. 

Bydd Clwstwr yn creu llwyfan i gwmnïau 
annibynnol, BBaChau, microfusnesau 
a gweithwyr llawrydd allu cystadlu gyda 
chwmnïau cyfryngol byd-eang.

Canolfan arloesedd 
gwyddor data wedi’i lansio
Bydd busnesau Cymru yn elwa 
ar ganolfan arloesedd newydd 
ar gyfer gwyddor data sy’n 
cynnwys dulliau blaengar mewn 
cynhyrchion a gwasanaethau 
newydd. 
Bydd y Cyflymydd Arloesedd Data (DIA) 
yn ymateb i’r galw gan Fusnesau Bach 
a Chanolig (BBaCh) sydd ag uchelgais 
i integreiddio deallusrwydd artiffisial 
wrth galon eu busnes ond sydd heb 
arbenigedd gwyddor data i’w helpu i dyfu. 

Mae’r Cyflymydd yn cynnig cyfnewid 
gwybodaeth ac arbenigedd gan 
ymchwilwyr rhyngwladol blaenllaw. Bydd 
hyn yn sail ar gyfer mynd ati’n gyflym i 
ddatblygu syniadau newydd ynglŷn â’r 
ffordd orau o ddefnyddio data o fewn 
gweithrediadau cwmnïau o ddydd i ddydd. 

Fe’i ariennir gan Gronfa Datblygu 
Ranbarthol Ewrop £1.8m drwy 
Lywodraeth Cymru.

Gwobr y bobl ar gyfer 
system awtistiaeth
Mae system sy’n helpu gweithwyr 
proffesiynol i sylwi ar arwyddion 
awtistiaeth mewn plant wedi 
ennill ‘Dewis y Bobl’ yng 
Ngwobrau Arloesedd ac Effaith 
Prifysgol Caerdydd.
Datblygodd ymchwilwyr o’r Ysgol 
Seicoleg acronym, SIGNS, er mwyn 
helpu arbenigwyr y rheng flaen i ganfod 
ymddygiadau awtistig mewn plant. 

Datblygodd y tîm, sy’n gweithio gyda 
Llywodraeth Cymru, Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru, ac Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, adnoddau ar gyfer 
gweithwyr clinigol ac addysgiadol. 

Pleidleisiodd pobl ar y cyfryngau 
cymdeithasol, gyda’r bartneriaeth 
awtistiaeth yn hawlio 45% o’r pleidleisiau.

Cyfleuster newydd i helpu 
diwydiant Cymru
Mae Cyfleuster Microsgop 
Electron £8.6m i helpu diwydiant 
Cymru i ddatblygu cynhyrchion 
newydd i’w adeiladu yn y Brifysgol.
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai’n 
rhoi arian ochr yn ochr â Chronfa Datblygu 
Ranbarthol Ewrop ar gyfer y prosiect i 
sbarduno darganfyddiadau ym maes 
catalysis – y gwyddor o gyflymu newid 
cemegol. 

Bydd cyfres o’r microsgopau hynod 
sensitif diweddaraf yn galluogi ymchwilwyr 
i astudio deunyddiau a phrosesau ar y 
raddfa atomig, gan helpu diwydiannau sy’n 
cydweithio i wneud cynhyrchion glanach, 
gwyrddach a rhatach. 

Bydd y cyfleuster wrth wraidd cartref 
newydd Sefydliad Catalysis Caerdydd – y 
Cyfleuster Ymchwil Drosiadol ar Gampws 
Arloesedd Caerdydd.

Cynllun ‘mabwysiadu cwch 
gwenyn’ i ddisgyblion
Bydd un o gwmnïau technoleg 
ddysgu mwyaf blaenllaw Cymru, 
A2B, yn cydweithio â Phrifysgol 
Caerdydd i annog disgyblion ysgol 
i ddysgu am bwysigrwydd gwenyn 
a sut i’w cadw.
Drwy weithio gyda’r Ysgol Fferylliaeth a 
Gwyddorau Fferyllol a Choleg Pen-y-Bont, 
mae’r cwmni o Abertawe wedi creu is-
gwmni, Aspire2Bee, i helpu ysgolion yng 
Nghymru i fabwysiadu cychod gwenyn mêl 
a gofalu amdanynt. 

Nod y cwmni yw annog ysgolion, busnesau 
ac unigolion i fabwysiadu eu cwch gwenyn 
(a’u gwenynwr) eu hunain wrth iddynt 
dyfu a dysgu sut i greu dyfodol naturiol a 
chynaliadwy. 

Mae’r Athro Baillie a’i dîm Pharmabees yn 
hen law ar arloesi ac maent wedi datblygu 
amrywiaeth o fentrau gyda chwmnïau 
preifat gan gynnwys Celtic Wellbeing o 
Gonwy, Welsh Brew Tea o Abertawe, a 
Bang-On Brewery o Ben-y-bont ar Ogwr. 

Arloesedd
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Cafodd yr holl fentrau hyn, a llawer mwy, eu cefnogi gan roddwyr, codwyr 
arian a gwirfoddolwyr Prifysgol Caerdydd yn 2018/19, sy’n credu yng 
nghenhadaeth Prifysgol Caerdydd i greu a rhannu gwybodaeth, ac addysgu 
er budd i bawb: 

£4m+ 
wedi’i godi gan dros 1,000 
o roddwyr a chodwyr arian
Bydd rhodd o £1.1m i Brifysgol Caerdydd 
gan y dyn busnes blaenllaw a dyngarwr 
o Gymru, Syr Stanley Thomas OBE 
(Anrh. 2011) yn ariannu cyfleoedd fydd 
yn trawsnewid bywydau myfyrwyr yn 
natblygiad newydd Prifysgol Caerdydd sef 
Canolfan Bywyd y Myfyrwyr. 

393 
cododd rhedwyr 
#TîmCaerdydd yn Hanner 
Marathon Prifysgol 
Caerdydd 2018, gan godi 
dros £83,000
Mae academyddion ifanc ym Mhrifysgol 
Caerdydd yn datblygu diagnosis a 
thriniaethau newydd a mwy effeithiol a 
allai wella cyfraddau goroesi ac ansawdd 
bywyd ar gyfer pobl â chanser, a’r rheini 
ag anhwylderau iechyd meddwl, nawr ac 
yn y dyfodol.

270 
o gynfyfyrwyr wedi rhoi o’u 
hamser i gefnogi Prifysgol 
Caerdydd
Mae cynfyfyrwyr a ffrindiau yn helpu 
darpar fyfyrwyr, a myfyrwyr presennol 
Prifysgol Caerdydd drwy fynd i 
Ddiwrnodau Agored a digwyddiadau i 
ddeiliaid cynigion, a chynnig interniaethau 
a lleoliadau gwaith. Mae’r cyfleoedd 
hyn yn rhoi mewnwelediad a phrofiad 
gwerthfawr i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Dros
100 
o ymchwilwyr wedi’u 
cefnogi yn 2018–19 
Daw ein hincwm dyngarol gan ystod eang 
o gefnogwyr, sy’n galluogi cannoedd o 
ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd i gynnal 
ymchwil arloesol. Yn 2018–19 fe wnaeth 
rhodd o £1.2m gan ddau sefydliad 
gefnogi dros 50 o ysgoloriaethau PhD ym 
meysydd niwrowyddoniaeth ac ymchwil 
iechyd meddwl, ac addysgu am fywydau 
Mwslimiaid ym Mhrydain.

Mae Prifysgol Caerdydd yn ddiolchgar i’w 
holl gefnogwyr. Mae eich rhoddion, eich 
amser a’ch egni yn helpu i achub, newid, 
a chyfoethogi bywydau yng Nghymru a thu 
hwnt.

Cefnogi Caerdydd 

Diolch
i 87 o roddwyr Cylch Caerdydd 
wnaeth ein cefnogi â’u 
rhoddion hael. Eleni, roedd 
yn bleser gennym groesawu 
rhoddwyr newydd Cylch 
Caerdydd o bedwar ban byd, 
gan gynnwys Unol Daleithiau 
America.

Cafodd Cylch Caerdydd, 
sydd bellach ar ei bedwaredd 
flwyddyn, ei sefydlu er mwyn 
cydnabod rhoddwyr sy’n 
cefnogi Prifysgol Caerdydd 
gyda rhoddion o dros £1,000 
neu fwy mewn blwyddyn 
academaidd

Rhagor o wybodaeth:  
cardiff.ac.uk/donate/join-
cylch-caerdydd

Ydych chi’n awyddus 
i gefnogi Prifysgol 
Caerdydd?
Ewch i: 
cardiff.ac.uk/alumni/get-involved 
neu cardiff.ac.uk/donate 

• Ewch i Ddiwrnodau Agored a 
digwyddiadau eraill i rannu eich 
profiad ôl-brifysgol gyda darpar 
fyfyrwyr Caerdydd 

• Cyflogwch fyfyrwyr talentog 
Caerdydd ar leoliadau gwaith neu 
interniaethau 

• Ymunwch â #TîmCaerdydd yn 
Hanner Marathon Caerdydd/
Prifysgol Caerdydd 

• Cyflwynwch rodd i gefnogi 
myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac 
ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd. 
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Fforwm Cynaliadwyedd: 
dadl ynghylch argyfwng yr 
hinsawdd
Cynhaliwyd dadl ynghylch 
argyfwng yr hinsawdd ar Ddiwrnod 
Amgylchedd y Byd ym mis 
Mehefin yn rhan o gyfres fforwm 
cynaliadwyedd y Brifysgol.  
Bu’r adran Ystadau yn ystyried allyriadau 
carbon cyn cael trafodaeth agored 
am waith rheoli carbon y Brifysgol, a’r 
cwestiwn ehangach am gael datganiad 
ynghylch argyfwng yr hinsawdd. Ystyriwyd 
materion fel niwtraledd carbon, arferion 
teithio staff, cynaliadwyedd o ran 
rhaglenni academaidd a datganiad 
ystyrlon ynghylch argyfwng yr hinsawdd. 

Rheoli Carbon
Mae’r Brifysgol yn paratoi achos 
busnes er mwyn datblygu cynllun 
peilot ar gyfer lleihau allyriadau 
carbon ar safle Rhodfa Colum yn 
rhan o brosiect Partneriaid Ynni 
Modern (MEP). 
Yr Ymddiriedolaeth Garbon oedd yr 
ymgynghorydd a ddewiswyd i gynnal 
adolygiad o’r safle, ac roedd ei gwaith 
wedi’i chwblhau erbyn mis Ebrill 2019. 
Nododd Cynllun Esblygu’r Safle bod 
modd lleihau allyriadau carbon tua 80% 
erbyn 2032 o’u cymharu â lefelau allyrru 
presennol. 

Diweddariad ynghylch y 
cynllun plastig defnydd 
untro
Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo 
i ddiddymu plastig untro – fel 
poteli dŵr plastig – yn raddol ac 
i’r graddau mwyaf posibl erbyn 
2023. 
Gofynnwyd i Ysgolion y Brifysgol gynnal 
adolygiad lleol o’r defnydd o blastig untro 
a nodi pa fathau o blastig y gellir eu 
lleihau neu eu diddymu. Mae gennym 
hefyd gynllun gweithredu o ran plastig 
untro a oruchwylir gan y Gwasanaethau 
Caffael.

Gwastraff 
Mae’r dangosydd perfformiad 
allweddol ar gyfer Gwastraff wedi’i 
ddiwygio i ‘Leihau gwastraff a 
gwella cyfraddau ailgylchu’. 
Ein nodau yw lleihau cyfanswm y 
gwastraff* a gynhyrchir gan y Brifysgol 
a chynyddu cyfran y gwastraff cyfan 
sy’n cael ei anfon i’w ailgylchu. 
Byddwn yn cyflawni hynny drwy 
gynyddu effeithlonrwydd, mabwysiadu 
egwyddorion yr economi gylchol a newid 
ymddygiad. 

i) Erbyn 2023 nid fydd mwy na 30% o’n 
gwasanaeth yn mynd i gyfleusterau 
ERF/RDF** yn unol â thargedau 
Llywodraeth Cymru***

ii) Drwy ddilyn yr hierarchaeth o ran 
gwastraff, byddwn yn gweithio tuag 
at gyflawni targed Llywodraeth Cymru 
ar gyfer ailgylchu, sef 70% erbyn 
2024/25

* heb gynnwys gwastraff peryglus a 
gwastraff adeiladu 

** Cyfleuster Adfer Ynni/Tanwydd sy’n 
Deillio o Sbwriel

*** Targed Llywodraeth Cymru ar gyfer 
gwastraff trefol erbyn 2025

Teithio cynaliadwy
Mae staff a myfyrwyr yn cyfrannu 
at ddogfen drafodaeth sy’n 
amlinellu’r dewisiadau posibl o 
ran polisi ar gyfer y Brifysgol ac 
arweiniad i staff wrth drefnu trip 
busnes. 
Bydd yn helpu staff i ddewis y dull 
mwyaf priodol o deithio ac yn hyrwyddo 
dewisiadau eraill nad ydynt yn cynnwys 
teithio i staff sydd am arbed amser, 
costau a charbon.

Arolwg teithio staff a 
myfyrwyr
Cafodd arolwg staff a myfyrwyr 
ei gwblhau ym mis Ionawr 2019. 
Ymatebodd cyfanswm o 1,119 o 
staff a 502 o fyfyrwyr. 
Mae myfyrwyr o’r Ysgol Daearyddiaeth a 
Chynllunio wedi dadansoddi’r ymatebion, 
a bydd y canlyniadau’n cael eu gwneud 
yn hysbys. Caiff canlyniadau’r arolwg 
eu defnyddio i adolygu a diweddaru’r 
cynllun teithio, a rhagwelir y caiff hynny 
ei gwblhau erbyn diwedd blwyddyn 
academaidd 2019/2020.

Benthyciadau tocyn tymor 
teithio di-log
Erbyn hyn, mae 150 o staff y 
Brifysgol yn rhan o’r cynllun ar 
draws Trafnidiaeth Cymru, Bws 
Caerdydd a Stagecoach.

Cynllun llogi beiciau ar y 
stryd
Bellach, mae 6,013 o bobl wedi 
cofrestru ar gyfer aelodaeth 
rad ac am ddim drwy Brifysgol 
Caerdydd ar gynllun llogi beiciau 
stryd y ddinas, Nextbike. 
Mae hynny oddeutu 76% o’r cyfanswm 
sydd wedi cofrestru. Amcangyfrifir bod 
hynny wedi arbed £360,780 i staff a 
myfyrwyr y Brifysgol. 

Mae’r cynllun yn parhau i fod yn hynod 
lwyddiannus a’r cynllun Nextbike sy’n 
perfformio orau yn y DU. Mae saith o 
11 o orsafoedd hurio’r Brifysgol ymhlith 
yr 20sy’n cael eu defnyddio fwyaf. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo 
cais i ehangu’r cynllun, ac roedd hynny’n 
cynnwys 65 gorsaf hurio newydd a 
500 o feiciau ychwanegol. Mae un 
o’r gorsafoedd newydd yn Neuadd y 
Brifysgol, gan olygu bod gan y Brifysgol 
13 o orsafoedd hurio erbyn hyn. 

Cynaliadwyedd
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Gostyngiad yn y diffyg 
gweithredu i £6.9m
Mae ein canlyniadau ariannol wedi bod 
yn gymhleth eleni oherwydd cymaint oedd 
hyd a lled y driniaeth gyfrifyddu ar gyfer 
darpariaethau pensiwn.

 Y canlyniad gwaelodol ar gyfer y flwyddyn 
oedd diffyg gweithredu o £6.9m, oedd yn 
welliant sylweddol ar ddiffyg gweithredu’r 
flwyddyn flaenorol, sef £22.8m.

Mae cyfanswm y diffyg, sef £117.4m, 
yn cynnwys darpariaeth o £92.9m ar 
gyfer diffyg 2017 ar Gynllun Pensiwn y 
Prifysgolion (USS).

Mae’r diffyg gweithredu gwaelodol, sef 
£6.9m, yn cyd-fynd â chyfanswm y diffyg 
o £117.4m yn ôl y tabl a ganlyn:

Adolygiad Ariannol 
2018-2019

Crynodeb o Ganlyniadau Fesul Grŵp
 2018/19 2017/18
 £m £m

Cyfanswm y diffyg cynhwysfawr am y flwyddyn (117.4) (13.5)

Tynnu darpariaeth pensiwn USS 92.9 0.7

Tynnu colled actiwaraidd ar bensiynau 9.1 (4.6)

Diffyg cyn addasiadau pensiwn (15.4) (17.4)

Enillion a cholledion eraill 8.5 (5.4)

Diffyg gweithredu gwaelodol (6.9)         (22.8) 

Mae’r datganiadau ariannol am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2019 yn 
cyfuno canlyniadau’r Brifysgol, ei his-gwmni University College Cardiff Consultants 
Limited, a’r mentrau ar y cyd rhwng Compound Semiconductors Centre Limited a Cardiff 
Medicentre.
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Darpariaethau pensiwn
Mae Cynllun Pensiwn y Prifysgolion 
(USS), y mae Prifysgol Caerdydd yn 
aelod gyflogwr ohono, yn rhoi pensiynau 
i staff academaidd a phroffesiynol. Ar 31 
Mawrth 2017, roedd gan y cynllun ddiffyg 
o £7.5bn. Mae’n ofynnol i Ymddiriedolwyr 
USS i sefydlu cynllun adfer, a chyfran 
Prifysgol Caerdydd o hwnnw yw £140.8m. 
Bydd y gost cyflogaeth ychwanegol 
honno’n cael ei thalu dros y 14 blynedd 
nesaf fel cyfraniadau ychwanegol y 
cyflogwr. Am fod hwn yn ofyn cytundebol 
wrth ddyddiad y fantolen, mae rheolau 
cyfrifyddu’n ei gwneud yn ofynnol i’r 
Brifysgol ddarparu ar gyfer yr atebolrwydd 
cyfan, sy’n gostwng ein cronfeydd wrth 
gefn.

Ers diwedd y flwyddyn, mae 
Ymddiriedolwyr USS wedi cytuno ar 
brisiant diwygiedig, ar 31 Mawrth 
2018, oedd yn dynodi diffyg o £3.6bn. 
Canlyniad hynny fydd gostyngiad o 
£58.9m yn narpariaeth y Brifysgol o 
£140.8m i £81.9m, a bydd hynny’n cael 
ei adlewyrchu yn natganiadau ariannol y 
Brifysgol ar gyfer 2019/20.

I ychwanegu at y cymhlethdod a’r 
anwadalrwydd, mae USS wedi cynllunio 
prisiad arall ar 31 Mawrth 2020.

Yn ogystal â chynnydd yn narpariaeth 
cynllun pensiwn USS, mae’r Brifysgol 
hefyd wedi gorfod rhoi £10.9m yn 
ychwanegol ar gyfer cynlluniau CUPF ac 
LGPS, gyda £9.1m ohono’n ymwneud â 
cholled actiwaraidd.

Mae incwm wedi cynyddu 
4.02%, yn bennaf yn sgîl 
ffioedd dysgu
Er gwaethaf marchnad recriwtio myfyrwyr 
hynod gystadleuol o ganlyniad i lai o 
fyfyrwyr rhwng 18 ac 20 oed, roeddem 
wedi gallu cynyddu incwm o ffioedd dysgu 
5.4%, i £279.5m.

Mae nifer y myfyrwyr israddedig wedi 
parhau fwy neu lai ar yr un lefel, ond 
mae cynnydd mewn myfyrwyr ôl-raddedig 
cartref a addysgir, a’r holl ffioedd tramor 
wedi cyfrannu at y cynnydd o £14.3m 
mewn ffioedd dysgu.

Mae ein 25,054 o fyfyrwyr yn cynnwys y 
canlynol:

 2018/19 2017/18
Nifer y myfyrwyr  £m £m

Israddedigion 18,960        18,611

Ôl-raddedig a Addysgir 4,555 3,946

Ymchwil Ôl-raddedig 1,539  1,475

Cyfanswm 25,054        24,032

DU a’r UE 20,359 19,767 

Tramor 4,695 4,265

Cyfanswm 25,054 24,032

Er i grantiau’r cyrff ariannu gan 
HEFCW gynyddu o £49.8m i £58.0m, 
roedd hynny’n adlewyrchu gostyngiad 
arfaethedig o £6m yn y grant addysgu, 
felly rydym wedi’i ymgorffori yn ein 
cronfeydd wrth gefn er mwyn cynnal ein 
hymrwymiad o ran gwariant ar addysgu.

Rydym wedi gweld cynnydd o 9.6% mewn 
incwm ymchwil, i’r lefel uchaf erioed, sef 
£116.0m. Mae’r twf yn deillio’n bennaf 
o gynnydd mewn ariannu oddi wrth 
elusennau’r DU.

Mae incwm arall wedi gostwng £11.3m i 
£76.1m, ar ôl trosglwyddo gweithgaredd 
Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig 

i Addysg a Gwella Iechyd Cymru.

Ffioedd Myfyrwyr (£m) a 
Myfyrwyr Cyfwerth ag  
Amser Llawn (000oedd)

Incwm yn ôl  
Categori £m
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Mae gwariant wedi 
cynyddu i gefnogi’r twf 
mewn addysgu ac ymchwil  
Mae cyfanswm y gwariant, ac eithrio’r 
ddarpariaeth pensiwn, wedi cynyddu 2.3% 
i £551.9m.

Mae costau staff yn parhau i fod yn faes 
gwariant o bwys i’r Brifysgol. Mae costau 
gwaelodol staff wedi cynyddu 2.3% sy’n 
adlewyrchu’r gefnogaeth ar gyfer nifer 
uwch o fyfyrwyr a thwf mewn grantiau 
ymchwil.

Yn ystod y flwyddyn, cynigiodd y Brifysgol 
Gynllun Diswyddo Gwirfoddol i bob aelod 
o staff. O ganlyniad, cytunwyd i 161 o 
geisiadau ar gost o £65m. O ganlyniad i 
hynny, bydd arbedion yng nghostau staff 
o 2019/20 ymlaen.

Roeddem ar ein hennill 
yn sgîl cynnydd yn ein 
buddsoddiadau a’n 
gwaddolion
Yn sgîl cryfder marchnadoedd stoc y byd, 
mae asedion buddsoddi a gwaddolion y 
Brifysgol wedi codi £12.2m.

Ym mis Mawrth 2018, cytunodd y 
Brifysgol i roi’r gorau i’w phortffolio o 
fuddsoddi mewn cwmnïau tanwydd ffosil 
erbyn 2021. Gyda chymorth ein rheolwyr 
buddsoddi, byddwn wedi rhoi’r gorau i’r 
buddsoddiad hwn erbyn diwedd 2019.

Gwnaethom gynnal 
gwarged arian parod 
weithredol er mwyn cefnogi 
buddsoddiad yn y dyfodol
Cyflawnodd y Brifysgol warged llif arian 
weithredol o £63.7m (11.9% o’r incwm) 
o ganlyniad i gynnydd mewn incwm a 
gwell cyfalaf gweithredol, a buddsoddwyd 
£62.2m ohono mewn adeiladau ac offer 
yn ystod y flwyddyn. 

£306.6m oedd cyfanswm y benthyciadau 
ar ddiwedd y flwyddyn, a £294.5m oedd 
cyfanswm y bond cyhoeddus. 3.1% y 
flwyddyn yw’r llog sydd arno ac mae’n 
ad-daladwy yn 2055. Mae Moody’s 
wedi asesu’r bond fel Aa3 â rhagolwg 
negyddol, o ganlyniad i sefyllfa ariannol 
bresennol y Brifysgol.

Mae gan y Brifysgol 
fantolen gref
Ar 31 Gorffennaf 2019, roedd gan y 
Brifysgol arian parod a buddsoddiadau 
net o £396.0m, er bod rhan sylweddol o 
hynny wedi’i hymrwymo mewn adeiladau 
newydd, ac adnewyddu eiddo presennol.

Mae’r Brifysgol wedi gwneud addasiad 
cyfrifyddu (amhariad) i gydnabod 
newidiadau yn arian grant y DU 
ac Ewrop fel ei gilydd, ac effaith yr 
hinsawdd ariannol a gwleidyddol sydd 
ohoni ar ei buddsoddiad yn Compound 
Semiconductor Centre Ltd. Er bod gan y 
Brifysgol hyder yn ei buddsoddiad mewn 
lled-ddargludyddion cyfansawdd, mae’n 
cydnabod ei bod yn annhebygol y bodlonir 
y rhagdybiaethau gwreiddiol ynghylch 
cynnydd mewn incwm, o fewn yr amserlen 
a ragwelwyd yn wreiddiol.

O ganlyniad, mae’r canlyniadau cyfunol yn 
cynnwys cost amhariad o £9.5m. 

Mae’r Brifysgol wedi cyfuno cyfanswm o 
asedion net o £586.7m, a gynrychiolir 
gan ei chronfeydd wrth gefn.

Risgiau sylweddol i ddod  
o hyd
Mae addysg uwch yn wynebu heriau 
sylweddol dros y blynyddoedd nesaf. 

Mae holl brifysgolion y DU yn agored 
i newidiadau yn eu perthynas gyda’r 
UE ac mae’n parhau i fod yn aneglur 
sut yr effeithir ar ffactorau megis nifer 
y myfyrwyr o’r UE, llif data ymchwil a 
chytundebau partneriaeth. 

Yn ogystal â her yr UE, bydd y Brifysgol, 
ochr yn ochr â holl brifysgolion eraill y DU, 
yn mynd i gael ei heffeithio gan unrhyw 
newidiadau andwyol neu gadarnhaol 
i recriwtio myfyrwyr o wledydd tramor. 
Mae’r Brifysgol yn rheoli’r risgiau hyn ac 
yn parhau i fonitro’r farchnad i wneud yn 
siŵr ei bod mewn sefyllfa i ymateb i beth 
bynnag fydd yn digwydd. 

Ar ôl yr Etholiad Cyffredinol ar 12 Rhagfyr, 
2019, gallai polisi’r Llywodraeth ynghylch 
ffioedd dysgu newid, a bydd yn rhaid i ni 
ymateb i’r trefniadau newydd.

Mae Bwrdd Gweithredol y Brifysgol 
wedi cynnal adolygiad o’r prif risgiau 
sy’n ein hwynebu. Mae’r prif risgiau i’r 
Brifysgol a sut y maent wedi’u lliniaru, 
gan gwmpasu’r risg y cyfeiriwyd ato yn 
flaenorol o ran Brexit, i’w gweld yn y tabl 
isod:

 

Gwariant yn ôl  
Categori  %
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Maes y risg 

Cynaliadwyedd Ariannol 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rhaglen Gyfalaf

 
 
 
 
 

 
 
 

Y Tîm Recriwtio Myfyrwyr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cysylltiadau Diwydiannol

 
 

Profiad myfyrwyr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disgrifiad o’r risg 

Mae costau gweithredol a chynlluniau 
cyfalaf y Brifysgol yn gwrthbwyso’r incwm 
y gall y Brifysgol ei gynhyrchu, neu’r 
incwm y mae’n ei gael ar ffurf grantiau, 
gan ei gwneud yn ariannol anghynaladwy. 
 
 
 

 
 
 
 

Nid yw’r Rhaglen Gyfalaf yn cael ei 
chyflawni yn ôl amser, cyllideb na 
manyleb. 
 

 
 
 
 

Mae’r Brifysgol yn methu denu a dal 
gafael ar nifer strategol ddigonol o 
fyfyrwyr amrywiol ac o safon, gan 
gynnwys myfyrwyr rhyngwladol a myfyrwyr 
o’r UE o safon uchel.

 
 
 
 
 
 
Tarfu ar wasanaethau Prifysgol Caerdydd 
o ganlyniad i weithredu diwydiannol ac 
effaith negyddol ar gysylltiadau staff, 
morâl staff a bodlonrwydd myfyrwyr. 

Nid yw’r Brifysgol yn cynnig gwasanaeth 
sy’n cyd-fynd â disgwyliadau myfyrwyr. 
 
 
 
 
 
 

Rheoli risg

Mae’r Brifysgol yn arfer modd manwl o 
reoli’r gyllideb, ac mae gweithdrefnau 
monitro ar waith. Sefydlwyd Grŵp 
Perfformiad Ariannol (FRG) i ymgymryd 
ag adolygiad misol o’r sefyllfa ariannol 
mewn gwirionedd o’i chymharu â’r 
gyllideb.

Mae Grŵp wrth Gefn Brexit yn amlygu’r 
meysydd hynny lle mae’n bosibl y gallai 
fod cynnydd mewn gwariant.

Mae prosiectau Ymchwil a Newid yn 
cael eu hasesu ar gyfer enillion ar 
fuddsoddiad i wneud yn siŵr bod y 
buddiannau disgwyliedig yn cael eu 
cyflawni.

Mae pob rhaglen gyfalaf yn destun 
cyllidebau manwl achos busnes a 
monitro costau drwy fwrdd llywio unigol 
a’r Grŵp Craffu ar Bortffolios (PSG).

Mae adroddiadau cynnydd ynghylch 
prosiectau cyfalaf, gyda chynlluniau 
gweithredu manwl i fynd i’r afael â 
llithriadau a chofrestrau cyfunol o 
risgiau i bortffolios (gyda chamau 
lliniarol) yn cael eu cyflwyno’n rheolaidd 
i’r Grŵp Craffu at ddibenion adolygu a 
thrafod.

Mae Grŵp Strategaeth Recriwtio 
a Derbyn y Brifysgol wedi dirprwyo 
awdurdod i gymryd camau strategol 
o ran recriwtio, i wneud yn siŵr bod 
targedau o ran myfyrwyr newydd yn 
cael eu bodloni. Mae’r Brifysgol wedi 
buddsoddi mewn Recriwtio a Derbyn 
Myfyrwyr drwy’r rhaglen Dewis Cyntaf 
a bydd yn cydweithio â Grŵp Astudio, 
i ddarparu rhaglenni bwydo ar gyfer 
myfyrwyr tramor i Brifysgol Caerdydd.

Mae’r Brifysgol wedi sefydlu Grŵp 
Cynlluniau wrth Gefn er mwyn nodi a 
chefnogi ysgolion â chynlluniau wrth 
gefn i liniaru effaith, lle’n bosibl, a rheoli 
cyfathrebiadau.

Yn rhan o Drawsffurfio Gwasanaeth, 
mae’r Brifysgol yn sefydlu 
Gwasanaethau Addysg a Data unigol i 
ddarparu addysg, cysondeb o ran arfer, 
gan gynnwys pwyntiau ymholiadau 
i fyfyrwyr; fframwaith Datblygiad 
Proffesiynol Parhaus (DPP) newydd 
at ddibenion dysgu ac addysgu, a 
gweithgareddau cymorth pellach ar 
gyfer cymrodoriaethau Addysg Uwch; 
mewnosod egwyddorion newydd 
dylunio’r cwricwlwm; a dechrau ymgyrch 
newydd llais y myfyrwyr.
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Maes y risg 

Ymchwil 
 
 
 
 
 

Lles Staff 
 

Disgrifiad o’r risg 

Mae’r Brifysgol yn methu tyfu incwm 
ymchwil sydd wedi’i alinio â Dangosydd 
Strategaeth y Ffordd Ymlaen.  
 
 
 

Mae’r Brifysgol yn profi morâl cynyddol 
is ymysg staff a lefelau uwch o straen 
ac absenoldebau, ac yn methu cynnig 
cefnogaeth ddigonol i staff a gofalu am 
eu hiechyd.

Rheoli risg

Rhoi Grŵp Goruchwylio Ariannu ar 
waith i fabwysiadu dull strategol o ran 
rheoli perthnasoedd ag arianwyr, casglu 
gwybodaeth, datblygu ceisiadau ac 
adolygiadau sefydliadol gan gymheiriaid, 
gyda’r nod o wella’r broses o ymgysylltu 
ag arianwyr. 

Mae’r Brifysgol yn cynnal arolwg 
blynyddol o fodlonrwydd staff er 
mwyn helpu i nodi meysydd sy’n peri 
pryder, gan weithredu ochr yn ochr â 
Strategaeth a Fframwaith Lles Staff y 
Brifysgol, sy’n cynnwys mentrau fel y 
digwyddiadau Iechyd, Amgylchedd a 
Lles Cadarnhaol, gweithdai gwydnwch a 
gwasanaeth cwnsela i weithwyr.

Mae’r rhagolwg ariannol yn parhau i fod yn ansicr
Rydym o’r farn bod y ddwy flynedd 
diwethaf o ddiffyg ariannol y tu cefn i ni 
erbyn hyn, ac rydym yn edrych i’r dyfodol 
yn ofalus ond yn obeithiol. Nod y Brifysgol 
yw dychwelyd i warged gweithredu yn 
2019/20.

Mae gwelliannau sylweddol i gampws 
y Brifysgol yn dwyn ffrwyth gyda 
chyfleusterau newydd yn agor er budd 
addysgu, ymchwil ac arloesedd. Bydd 

y gwaith hwn yn parhau yn ystod y 
blynyddoedd nesaf wrth i’r Campws 
Arloesedd gael ei ddatblygu ymhellach, 
wrth i Ganolfan Bywyd y Myfyrwyr gael 
ei chwblhau ac wrth i waith ddechrau 
ar adnewyddu’r Ysgol Pensaernïaeth ac 
adeiladu canolfan newydd Mathemateg a 
Chyfrifiadureg.

Gan ganolbwyntio ar fuddsoddiad 
cynaliadwy i atgyfnerthu gweithgareddau 

craidd, mae’r Brifysgol mewn sefyllfa gref 
i dynnu drwyddi yn yr hinsawdd allanol 
ansicr, ac adeiladu ymhellach ar ei statws 
a’i dyheadau fel sefydliad uchelgeisiol ac 
arloesol.

Yr Athro Stuart Palmer 
Cadeirydd y Cyngor
25 Tachwedd 2019
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Datganiad o Lywodraethu Corfforaethol

Mae statws cyfreithiol y Brifysgol yn deillio 
o Siarter Frenhinol a ddyfarnwyd yn y 
lle cyntaf gan y Frenhines Victoria ym 
1884 i sefydlu Coleg Prifysgol De Cymru 
a Sir Fynwy. Cymeradwywyd y siarter 
bresennol (a elwir yn Siarter Atodol) yn 
2004, ac mae’n nodi diben a phwerau’r 
Brifysgol. Mae egwyddorion sylfaenol 
wedi’u hymgorffori ynddo, megis pŵer y 
Brifysgol i addysgu, arholi, cynnal ymchwil 
a dyfarnu graddau Nodir ei gwrthrychau, 
ei phwerau a’i fframwaith llywodraethu 
yn y Siarter a’i statudau ategol, ac 
fe gymeradwyodd y Cyfrin Gyngor y 
diwygiadau diweddaraf iddi yn 2015. 
Cofrestrodd y Brifysgol fel elusen yn 2010 
(1136855). 

Mae’r Siarter a’r Statudau yn mynnu bod 
gan y Brifysgol dri chorff ar wahân. Mae 
gan bob un o’r rhain swyddogaethau 
a chyfrifoldebau sydd wedi’u diffinio’n 
glir er mwyn goruchwylio a rheoli ei 
gweithgareddau:

Y Cyngor
Y Cyngor yw’r corff llywodraethol, ac 
yn rhinwedd hynny’n brif awdurdod y 
Brifysgol, sy’n golygu mai’r Cyngor, yn 
y pen draw, sy’n atebol am ymddygiad 
a gweithgaredd y Brifysgol a’i 
chynrychiolwyr.  Mae’r Cyngor yn gyfrifol 
am weinyddu a rheoli materion y Brifysgol 
ac am gytuno ar gyfeiriad strategol 
cyffredinol y sefydliad.  

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gynnal ei 
fusnes yn unol ag egwyddorion Nolan 
a nodwyd gan y Pwyllgor ar Safonau 
mewn Bywyd Cyhoeddus (anhunanoldeb, 
uniondeb, gwrthrychedd, atebolrwydd, 
bod yn agored, gonestrwydd ac 
arweinyddiaeth) a gyda’r arweiniad a 
ddarperir i brifysgolion gan y Pwyllgor 
Cadeiryddion Prifysgolion yn ei Gôd 
Llywodraethu Addysg Uwch a gyhoeddwyd 
ym mis Rhagfyr 2014 ac adolygwyd ym 
mis Mehefin 2018. 

Wrth lunio’r datganiad hwn, mae Cyngor 
y Brifysgol wedi rhoi sylw i’r canllaw a 
gyhoeddwyd gan y Comisiwn Elusennau.

O ran y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 
Gorffennaf 2019, gall y Cyngor ddatgan: 
(i) bod ymarfer y Brifysgol yn cyd-

fynd â phob elfen o’r Côd Ymarfer 
Llywodraethu; a

(ii) bod polisïau ac arferion codi arian 
y Brifysgol wedi’u halinio’n llawn â’r 
newidiadau mewn gofynion o  
ganlyniad i’r diwygiadau i’r Côd 
Ymarfer Codi Arian.  

Mae’r Brifysgol yn cynnal adolygiadau 
rheolaidd o effeithiolrwydd y Cyngor a 
chynhaliodd adolygiad allanol yn 2017 
o dan ofal y Good Governance Institute. 
Daeth yr adolygiad allanol i’r casgliad bod 
y Brifysgol yn cydymffurfio’n llawn â Chôd 
Llywodraethu Addysg Uwch CUC o ran ei 
fframwaith llywodraethu. 

Gwnaed llawer o argymhellion yn dilyn 
yr adolygiad, er mwyn gwneud yn siŵr 
bod gennym Gyngor addas i’r diben sy’n 
gweithredu fel busnes ac yn ymatebol 
i randdeiliaid pwysig, ochr yn ochr â 
gwarchod traddodiadau a gwerthoedd 
hirdymor y sefydliad.  Mae gwaith wedi 
parhau drwy gydol 2018/19 i roi’r 
argymhellion hynny ar waith.  

At hynny, cynhaliodd y Brifysgol 
adolygiad o effeithiolrwydd ei fframwaith 
llywodraethiant, a disgwylir i’r Cyngor 
gael gwybod am ei argymhellion yn ystod 
blwyddyn academaidd 2019/20.

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i’r safonau 
uchaf o fod yn agored, gonest ac atebol 
ac mae’n ceisio gwneud ei gwaith mewn 
modd rhesymol. Mae ganddi bolisi 
Datgelu er Lles y Cyhoedd er mwyn 
galluogi staff, myfyrwyr ac aelodau eraill 
y Brifysgol i godi pryderon sy’n berthnasol 
i’r cyhoedd. 

Mae’r rhan fwyaf o aelodau’r Cyngor 
yn dod o du allan i’r Brifysgol (aelodau 
lleyg), ac un o’r aelodau hyn sy’n cael ei 
ddewis i fod yn Gadeirydd.  Mae aelodau’r 
Cyngor yn cynnwys staff a myfyrwyr hefyd. 
Caiff aelodau lleyg y Cyngor eu recriwtio 
mewn modd agored, teg a thryloyw, a 
rhoddir sylw dyledus i gydraddoldeb ac 
amrywiaeth, yr angen i gydbwyso sgiliau 
ac arbenigedd, yn ogystal â lleoliad 
daearyddol.  Y Pwyllgor Llywodraethu sy’n 
gyfrifol am oruchwylio’r broses recriwtio 
ac argymell aelodau lleyg newydd i’r 
Cyngor eu cymeradwyo.  

Nid oes unrhyw aelod lleyg yn cael 
unrhyw daliad am y gwaith y maent 
yn ei wneud i’r Brifysgol ond ad-delir 

treuliau. Wrth gael eu penodi i’r Cyngor, 
gofynnir i aelodau lenwi ffurflen Cofrestr 
Buddiannau. 

Mae’r gofrestr buddiannau bresennol ar 
gael yn gyhoeddus ar ein gwefan: 

https://www.cardiff.ac.uk/about/
organisation/governance/council

Drwy gydol blwyddyn academaidd 
2018/19, cyfarfu’r Cyngor chwe gwaith, 
yn cynnwys dau gyfarfod arbennig o’r 
Cyngor i drafod agenda Trawsffurfio 
Caerdydd.

Yn ystod y cyfnod hwn, cymeradwyodd 
y Cyngor nifer o achosion busnes, 
ystyried cynnydd yn erbyn adolygiadau a 
gomisiynwyd o drefniadau llywodraethiant 
a pharatoi ar gyfer Adolygiad Gwella 
Ansawdd Cyngor Cyllido Addysg Uwch 
Cymru.

Y Senedd
Mae’r Senedd wedi’i sefydlu gan Siarter y 
Brifysgol, ac mae’n ei gwneud yn gyfrifol 
am: ‘Trefnu materion academaidd y 
Brifysgol, o ran addysgu yn ogystal ag 
ymchwil’ ac mae’n penodi aelodau o blith 
staff academaidd a myfyrwyr y sefydliad.  
Ei rôl yw cyfarwyddo a rheoleiddio gwaith 
addysgu ac ymchwil y Brifysgol, i wneud 
yn siŵr bod y Brifysgol yn cyflawni ei 
hamcanion academaidd.

Cyfarfu’r Senedd deirgwaith yn ystod 
blwyddyn academaidd 2018/19.

Llys
Mae’r Llys yn gorff mawr, ffurfiol yn 
bennaf, ac mae gan ei aelodau rôl 
lysgenhadol yn fwy na dim. Mae’r rhan 
fwyaf o aelodau’r Llys yn dod o du allan 
i’r Brifysgol. Byddant yn cynrychioli’r 
gymuned leol a chyrff dynodedig eraill 
sydd â diddordeb yng ngwaith y Brifysgol. 
Mae’r aelodau hefyd yn cynnwys 
cynrychiolwyr staff (academaidd ac 
anacademaidd) a myfyrwyr y Brifysgol.

Mae’r Llys yn cwrdd unwaith y flwyddyn 
fel arfer i dderbyn adroddiad blynyddol y 
Brifysgol a’r datganiadau ariannol wedi’u 
harchwilio. Canghellor y Brifysgol yw 
cadeirydd y Llys.  Cyfarfu’r Llys ym mis 
Mehefin 2019 ac yn y cyfarfod hwnnw, 
urddwyd Canghellor newydd.



25Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2018-2019 Prifysgol Caerdydd

Swyddog Cyfrifo
Yr Is-ganghellor yw prif weithredwr a 
phrif swyddog academaidd a gweinyddol 
y Brifysgol. Mae’n atebol i’r Cyngor am 
gynnal a hybu effeithlonrwydd a threfn 
dda’r brifysgol. 

O dan delerau’r memorandwm ariannol 
ffurfiol rhwng y brifysgol a Chyngor Cyllido 
Addysg Uwch Cymru, yr Is-Ganghellor yw 
swyddog cyfrifo’r Brifysgol ac yn rhinwedd 
honno, gallai gael cais i ymddangos 
gerbron Pwyllgor Archwilio Llywodraeth 
Cymru.

Pwyllgorau
Mae Cyngor y Brifysgol wedi sefydlu 
pedwar prif bwyllgor, ac mae’n penodi eu 
haelodau i oruchwylio agweddau amrywiol 
ar fusnes y Brifysgol; y Pwyllgor Polisïau 
ac Adnoddau, y Pwyllgor Llywodraethu, y 
Pwyllgor Taliadau a’r Pwyllgor Archwilio.

 Mae gan bob un o’r pwyllgorau hyn 
gyfansoddiad ffurfiol, cylch gorchwyl ac 
aelodaeth sy’n cynnwys aelodau lleyg 
o’r Cyngor, ac aelod lleyg o’r Cyngor yn 
Gadeirydd.

Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau
Mae’r Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau’n 
cynnwys aelodau annibynnol y Cyngor, 
aelodau o Fwrdd Rheoli’r Brifysgol a 
swyddogion etholedig o Undeb y Myfyrwyr.  

Cylch gwaith cyffredinol y Pwyllgor 
Polisïau ac Adnoddau yw bod yn bwyllgor 
ariannol i’r Brifysgol a gwneud yn siŵr 
bod adnoddau wedi’u halinio â Chynllun 
Strategol y Brifysgol. 

Mae’r pwyllgor yn goruchwylio busnes y 
ddau is-bwyllgor sy’n archwilio ystadau 
a gweithgareddau datblygu isadeiledd y 
Brifysgol, a goruchwylio’r broses o reoli 
gweithgareddau buddsoddi a bancio’r 
Brifysgol, yn ôl eu trefn.

Cyfarfu Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau y 
Brifysgol chwe gwaith yn ystod blwyddyn 
academaidd 2018/19, gan gynnwys 
dau gyfarfod eithriadol i adolygu cyllideb 
2019/20 a chynllun ariannol pum 
mlynedd, ac archwilio achos busnes, yn 
ôl eu trefn.

Yn ystod y flwyddyn, adolygodd y Pwyllgor 
ddatganiadau ariannol, cyllidebau a 
chynlluniau ariannol y Brifysgol, ochr yn 
ochr â’r Cynllun Strategol.  Bu’r Pwyllgor 
hefyd yn ystyried nifer o achosion busnes 
buddsoddiad cyfalaf, a’u hargymell i’r 
Cyngor.

Pwyllgor Llywodraethu
Mae’r Pwyllgor Llywodraethu yn cynnwys 
cynrychiolwyr o aelodau annibynnol y 
Cyngor, aelodau o Fwrdd Gweithredol y 
Brifysgol, aelodau o’r Senedd; a Swyddog 
Etholedig o Undeb y Myfyrwyr.

Cyfarfu’r Pwyllgor bedair gwaith yn 
2018/19 a rhoi ystyriaeth fanwl i 
gydymffurfiad y Brifysgol â Safonau’r 
Gymraeg, GDPR, PREVENT, CMA, 
y Ddeddf Llwgrwobrwyo, y Ddeddf 
Meinweoedd Dynol, Deddf Caethwasiaeth 
Fodern 2015 a’r Ddeddf Cydraddoldeb.

Pwyllgor Taliadau
Mae gan y Pwyllgor Taliadau aelodaeth 
gwbl annibynnol sy’n cynnwys pedwar o 
aelodau lleyg y Cyngor (sy’n cynnwys y 
Cadeirydd a’r Is-gadeirydd) 

Y Pwyllgor Taliadau sy’n penderfynu ar 
daliadau’r mwyafrif o’r staff uwch, gan 
gynnwys yr Is-Ganghellor. Drwy gydol 
2018/19, cyfarfu’r Pwyllgor Taliadau 
ddwywaith.  

Pwyllgor Archwilio
Mae holl aelodau’r Pwyllgor Archwilio yn 
annibynnol ar reolwyr y Brifysgol, ac yn 
cynnwys aelodau lleyg o’r Cyngor. 

Cyfarfu’r Pwyllgor Archwilio bedair gwaith 
yn ystod 2018/19.  Roedd yr archwilwyr 
allanol yn bresennol i ystyried y 
Datganiadau Ariannol blynyddol a’r llythyr 
rheoli yn ogystal â’r cynllun archwilio 
blynyddol. 

Bu’r Pwyllgor yn ystyried adroddiadau 
manwl, gan gynnwys y rheini o Archwilio 
Mewnol, ynghyd ag argymhellion ar gyfer 
gwella systemau rheoli mewnol y Brifysgol 
yn ogystal ag ymatebion a chynlluniau 
gweithredu’r rheolwyr. Nid yw’r Is-
Ganghellor na’r uwch-weithredwyr eraill 
yn aelodau o’r Pwyllgor ond maent yn cael 
dod i’w gyfarfodydd drwy wahoddiad.

Rheolaeth
Ac yntau’n Brif Weithredwr y Brifysgol, 
mae gan yr Is-Ganghellor gyfrifoldeb 
dros ddatblygu strategaeth sefydliadol, 
adnabod a chynllunio datblygiadau 
newydd, a llunio ethos sefydliadol. 
Mae’r Dirprwy Is-Ganghellor, y Rhag-
is Gangellorion a’r uwch-swyddogion 
proffesiynol yn cyfrannu mewn gwahanol 
ffyrdd i’r agweddau hyn o’r gwaith, ond y 
Cyngor sydd â’r prif awdurdod.

Prif Risg a System  
Reoli Fewnol
Y Cyngor sy’n gyfrifol am gynnal system 
gadarn o reolaeth fewnol sy’n helpu i 
gyflawni polisïau, nodau ac amcanion y 
Brifysgol. Ar yr un pryd, mae’n diogelu 
arian y cyhoedd yn ogystal â chronfeydd 
ac asedau eraill y mae’n gyfrifol 
amdanynt. 

Mae’r system reoli fewnol wedi’i chreu i 
reoli yn hytrach na dileu’r risg o beidio â 
chyflawni polisïau, nodau ac amcanion; 
felly, dim ond sicrwydd rhesymol y gellir 
ei roi yn hytrach na sicrwydd absoliwt o 
effeithiolrwydd. Mae’r system reoli fewnol 
yn seiliedig ar broses barhaus sydd wedi’i 
dylunio i amlygu’r prif risgiau a allai atal 
polisïau, nodau ac amcanion y Brifysgol 
rhag cael eu cyflawni. Y nod yw gwerthuso 
natur a maint y risgiau hyn a’u rheoli yn 
effeithiol. 

Mae’r Cyngor yn cadarnhau bod y broses 
hon wedi bod ar waith ac yn gweithredu’n 
effeithiol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth 
i ben ar 31 Gorffennaf 2019 a hyd at 
ddyddiad cymeradwyo’r datganiadau 
ariannol, ac mae’n cyd-fynd â chanllawiau 
CCAUC.

Fel y corff llywodraethu, y Cyngor sy’n 
gyfrifol am adolygu effeithiolrwydd y 
system reoli fewnol. Mae’n cwrdd yn 
rheolaidd i ystyried cynlluniau a chyfeiriad 
strategol y sefydliad ac mae’n cael 
adroddiadau sicrwydd gan Gadeirydd 
y Pwyllgor Archwilio ynghylch rheolaeth 
fewnol. 

Mae’r Pwyllgor Archwilio yn cael 
adroddiadau rheolaidd gan yr archwilwyr 
mewnol.  Rhoddir barn annibynnol ar bob 
adroddiad sy’n ymwneud â digonolrwydd 
ac effeithiolrwydd system reoli fewnol y 
Brifysgol, ynghyd ag argymhellion ar gyfer 
gwella.

Mae gan Fwrdd Gweithredol y Brifysgol 
gyfrifoldeb i reoli risg, cytuno ar 
barodrwydd y Brifysgol i gymryd risg, 
diweddaru cofrestr risg strategol Bwrdd 
Gweithredol y Brifysgol a hysbysu’r 
Pwyllgor Llywodraethu, y Pwyllgor Polisïau 
ac Adnoddau a’r Cyngor ynghylch risg 
drwy gydol y flwyddyn. 

Mae’r Brifysgol yn gweithredu system 
hierarchaidd ar gyfer rheoli risg. Caiff 
risgiau o fewn timau a phrosiectau 
unigol eu cyflwyno i’r ysgol neu’r adran 
berthnasol ar sail chwarterol. Bydd yr 
ysgolion a’r adrannau wedyn yn cyfeirio 
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unrhyw risgiau allweddol at y Colegau a 
Bwrdd y Gwasanaethau Proffesiynol i’w 
hystyried a’u cynnwys ar eu gofrestr risg. 
Byd y Colegau a Bwrdd y Gwasanaethau 
Proffesiynol yn mynd ati wedi hynny i roi 
gwybod i Fwrdd Gweithredol y Brifysgol 
am eu cofrestrau risg ar sail chwarterol. 
Mae hynny’n gwneud yn siŵr bod risgiau 
llywodraethiant, rheolaeth, ansawdd ac 

ariannol ar draws y Brifysgol, wedyn, yn 
cael eu hystyried ar gyfer eu hymgorffori 
ar gofrestr risg strategol y Brifysgol. Caiff 
risgiau a nodir ar y gofrestr strategol 
eu rhannu yn is i lawr yr hierarchaeth 
er mwyn gwneud yn siŵr bod y camau 
lliniaru sydd eu hangen yn cael eu gosod.

Mae gan bob aelod o staff ychydig ran 
i’w chwarae wrth warchod y Brifysgol 

rhag bod yn agored yn ddiangen i risg, 
boed yn risg i enw da, risg ariannol neu 
o ran ei gweithgareddau craidd, sef 
dysgu ac addysgu, ac fe’i hanogir i fod yn 
ymwybodol o oblygiadau a sgîl-effeithiau 
posibl eu gweithredoedd ar gyfer y 
Brifysgol.

Datganiad o Fudd Cyhoeddus

Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen 
gofrestredig (rhif 1136855). Ei diben yw 
creu a rhannu gwybodaeth, ac addysgu 
er budd pawb. Mae ei Siarter Frenhinol, 
a ddyfarnwyd yn y lle cyntaf ym 1884, 
yn nodi ei threfniadau cyfansoddiadol 
a’i hamcanion. Mae’r amcanion hynny’n 
ymgorffori’r egwyddor syml o hyrwyddo 
addysg, gan alluogi’r Brifysgol i gynnal 
gwaith ymchwil, addysgu, arholi a dyfarnu 
graddau. Mae’r amcanion hefyd yn 
cynnwys rhwymedigaethau i ddatblygu 
cymeriad myfyrwyr, hybu iechyd a lles – 
yn enwedig yng Nghymru – a chyfrannu at 
ddatblygiad cymdeithasol, diwylliannol ac 
economaidd. 

Mae Prifysgol Caerdydd yn aelod o Grŵp 
Russell o brifysgolion ymchwil ddwys, 
ac mae o’r farn bod ymchwil sylfaenol 
yn hanfodol i ddyheadau dynol ac yn 
hollbwysig o ran datblygu arteffactau, 
technolegau a gwasanaethau diwylliannol 
sy’n gwella ansawdd bywyd pawb.

Wrth bennu ac adolygu amcanion a 
gweithgareddau’r Brifysgol, mae Cyngor 
y Brifysgol wedi rhoi sylw dyledus i 
ganllawiau Comisiwn yr Elusennau 
ynghylch sut i adrodd am fudd i’r cyhoedd, 
yn enwedig ei chanllawiau atodol ynghylch 
hyrwyddo addysg.

Mae’r Ffordd Ymlaen 2018–2023 yn nodi 
amcanion strategol y Brifysgol, sy’n cael 
eu crynhoi isod.

Addysg a Myfyrwyr
Mae’r Brifysgol yn cynnig profiad addysgol 
rhagorol a phrofiad o safon gyson uchel 
i’n myfyrwyr sy’n cael ei ysgogi gan 
greadigrwydd a chwilfrydedd. Ein nod yw 
gwella dysgu a chefnogi bywyd myfyrwyr. 
Mae myfyrwyr yn elwa ar ddiwylliant 
ymchwil rhagorol ac yn cyfrannu tuag ato. 
Mae hyn yn eu galluogi i lwyddo ym myd 
gwaith a gwneud gwahaniaeth go iawn yn 
y byd. Mae gan y Brifysgol hanes cryf o 
ehangu cyfranogiad i wneud yn siŵr bod 

gan fyfyrwyr sy’n hanu o amrywiaeth o 
gefndiroedd fynediad i fanteision addysg 
uwch. Mae’n tywys myfyrwyr ar daith 
addysgol sy’n cyfoethogi eu bywydau, gan 
eu paratoi ar gyfer arwain a byd gwaith, 
ac yn eu galluogi i chwarae rhan lawn 
mewn cymdeithas.

Ymchwil ac Arloesedd
Drwy ei hymchwil, gyda chymorth nifer o 
sefydliadau penodol, mae’r Brifysgol yn 
mynd i’r afael â phroblemau byd-eang a 
hollbwysig lle mae angen cydweithredu 
ar draws disgyblaethau. Mae ymchwilwyr 
yn mynd i’r afael â’r heriau o bwys sy’n 
wynebu cymdeithas, yr economi a’r 
amgylchedd yng Nghymru, yn y DU a 
ledled y byd. Gyda datblygiadau mewn 
meysydd megis clefyd Alzheimer ac 
iechyd meddwl, lled-ddargludyddion 
cyfansawdd, tonnau disgyrchol, newid yn 
yr hinsawdd a’r diwydiannau creadigol, 
rydym yn parhau i gael effaith gadarnhaol 
a pharhaus ar gymdeithas.

Mae’r Brifysgol yn ennill ei phlwyf fel 
Cartref Arlosedd hefyd ac mae’n denu 
partneriaid o’r sector preifat, y sector 
cyhoeddus a’r trydydd sector er mwyn 
gwneud yn siŵr bod manteision ei 
gwaith yn cael eu rhannu mor eang 
â phosibl. Mae’n arfogi graddedigion 
â gallu entrepreneuraidd er mwyn 
iddynt allu cyfrannu at dwf yr economi 
gwybodaeth. Mae hefyd yn buddsoddi 
mewn cyfleusterau pwrpasol ar gyfer 
partneriaethau arloesol gyda diwydiant, 
llywodraeth a’r gymdeithas ehangach.

Rhyngwladol
Mae’r Brifysgol yn sefydliad byd-eang 
gyda bron 8,000 o fyfyrwyr rhyngwladol 
(gan gynnwys y rhai o’r UE y tu allan i’r 
DU) o dros 130 o wledydd, sy’n 22% o’r 
holl fyfyrwyr, ac mae ganddi gysylltiadau 
ffurfiol gyda dros 300 o sefydliadau 
ledled y byd. 

Mae’n cydweithio â phartneriaid busnes 
ac addysg ledled y byd, gan gynnwys 
partneriaethau strategol ffurfiol gyda 
Phrifysgol Xiamen yn Tsieina, Leuven KU 
yng Ngwlad Belg a Phrifysgol Campinas 
yn Brasil. Mae cysylltiadau cryf y 
Brifysgol gyda sefydliadau ledled y byd 
yn golygu bod llawer o’i myfyrwyr yn cael 
y cyfle i astudio, gweithio neu wirfoddoli 
dramor. Mae’n denu’r academyddion a’r 
ymchwilwyr gorau posibl o bob cwr o’r 
byd, gan wella profiad dysgu’r myfyrwyr 
a rhoi safbwynt byd-eang i’n hymchwil. 
Mae ei hymchwilwyr yn cydweithio â 
phartneriaid ar draws y byd i fynd i’r afael 
â materion byd-eang fel colli cynefinoedd 
a strategaethau cadwriaethol yng 
nghanolfannau bioamrywiaeth y byd, a rôl 
afonydd ac aberoedd o ran baich llygredd 
plastig.

Cenhadaeth Ddinesig
Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i 
wella cydlyniant cymdeithasol ac 
iechyd, cyfoeth a lles cymunedau yng 
Nghaerdydd, Cymru a thu hwnt. Mae’n 
defnyddio ei harbenigedd, gwybodaeth ac 
adnoddau i gefnogi prosiectau cymunedol 
hunangymorth ar draws Cymru a thu 
hwnt. Mae’r Brifysgol yn gweithio’n agos 
gydag ysgolion cynradd ac uwchradd 
a cholegau addysg bellach i gefnogi 
pobl ifanc gyda’u dysgu er mwyn iddyn 
nhw gyflawni eu potensial. Yn ogystal, 
mae o fudd i gymunedau lleol drwy 
gyfrwng ei hymrwymiad i’r Cyflog Byw, 
a’i charfan o wirfoddolwyr sy’n fyfyrwyr. 
Mae gan y Brifysgol synnwyr cryf o’i lle 
yng Nghaerdydd a rhanbarth de Cymru, 
ac mae wedi ymrwymo i hyrwyddo’r 
Gymraeg a’i dathlu.  Mae’r Brifysgol wedi 
ymrwymo hefyd i greu swyddi o ansawdd 
uchel mewn nifer o sectorau ar draws y 
rhanbarth.
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Cyfrifoldebau Cyngor Prifysgol Caerdydd

Y Cyngor sy’n gyfrifol am baratoi’r 
Adroddiad Blynyddol a’r Datganiadau 
Ariannol yn unol â deddfau a rheoliadau 
perthnasol Arferion Cyfrifyddu a 
Dderbynnir yn Gyffredinol yn y Deyrnas 
Unedig (Safonau Cyfrifyddu’r Deyrnas 
Unedig).

Yn unol â Siarter Corffori’r Brifysgol, y 
Cyngor sy’n gyfrifol am weinyddu a rheoli 
materion y Brifysgol, gan gynnwys sicrhau 
system effeithiol o reoli mewnol, ac 
mae’n ofynnol iddo gyflwyno Datganiadau 
Ariannol archwiliedig ar gyfer pob 
blwyddyn ariannol, yn unol â’r gyfraith 
berthnasol. 

O dan y gyfraith a rheoliadau eraill, 
mae’r Cyngor wedi paratoi Datganiadau 
Ariannol y Brifysgol a’r Grŵp Cyfunol yn 
unol ag Arferion Cyfrifyddu y Deyrnas 
Unedig, sy’n cynnwys Safon Adrodd 
Ariannol 102 “Y Safon Adrodd Ariannol 
sy’n berthnasol yn y DU a Gweriniaeth 
Iwerddon” ac sy’n gymwys o dan y 
gyfraith, Siarter Ymgorffori’r Brifysgol, 
y Cyfarwyddyd Cyfrifon gan CCAUC, y 
Datganiad o’r Arferion a Argymhellir: 
Ar gyfer Sefydliadau Addysg Bellach ac 
Uwch, Deddf Elusennau 2011 a safonau 
cyfrifyddu perthnasol eraill sy’n rhoi 
darlun cywir a theg o gyflwr materion y 
Brifysgol, y grŵp cyfunol ac o adnoddau 
cynhyrchu incwm a gwariant y Brifysgol a’r 
grŵp cyfunol ar gyfer y cyfnod hwnnw.   

Wrth lunio’r Datganiadau Ariannol, mae 
angen i’r Cyngor:
• ddethol polisïau cyfrifyddu addas a’u 

defnyddio’n gyson wedi hynny;

• arsylwi ar y dulliau a’r egwyddorion yn 
y Datganiad o Arferion a Argymhellir: 
Ystyried Addysg Bellach ac Uwch;

• gwneud dyfarniadau ac amcangyfrifon 
sydd yn rhesymol a doeth;

• nodi p’un a yw Safonau Cyfrifyddu 
perthnasol y DU, sy’n cynnwys FRS 
102, wedi’u dilyn, yn amodol ar unrhyw 
wyriadau o bwys a ddatgelir ac a 
eglurir yn y datganiadau ariannol;

• paratoi’r datganiadau ariannol ar sail 
pryderon gweithredol oni bai ei bod yn 
amhriodol tybio y bydd y Brifysgol yn 
parhau mewn busnes.

Y Cyngor sy’n gyfrifol am warchod asedion 
y Brifysgol a’r Grŵp ac am gymryd camau 
rhesymol er mwyn atal a chanfod twyll ac 
anghysondebau eraill.

Mae’r Cyngor yn gyfrifol hefyd am 
gadw cofnodion priodol o’r cyfrifon sy’n 
ddigonol at ddibenion dangos ac esbonio 
trafodion y Brifysgol a’r Grŵp, a datgelu 
mor fanwl gywir ag sy’n rhesymol ar 
unrhyw adeg beth yw sefyllfa ariannol 
y Brifysgol a’r Grŵp, i’w alluogi i wneud 
yn siŵr bod y Datganiadau Ariannol yn 
cydymffurfio â’r gyfraith a’r rheoliadau 
perthnasol.

Yn ogystal, ac o fewn telerau ac amodau’r 
Memorandwm Ariannol y cytunwyd arno 
rhwng CCAUC a Chyngor y Brifysgol, 
mae’n ofynnol i’r Cyngor, drwy ei Swyddog 
sy’n Atebol, i lunio Datganiadau Ariannol 
am bob blwyddyn ariannol unigol gan roi 
darlun cywir a theg o sefyllfa’r Brifysgol 
a’i his-gwmnïau ac o’r gwarged neu’r 
ddyled, datganiad am symudiadau arian 
wrth gefn a’r llifoedd arian am y flwyddyn 
honno.

Mae’r Cyngor wedi cymryd camau 
rhesymol i wneud hyn:
• sicrhau bod arian gan CCAUC, 

Llywodraeth Cymru a Chyrff Cyllido 
eraill yn cael ei ddefnyddio’n unig i’r 
dibenion y cafodd ei ddarparu yn y lle 
cyntaf ac yn unol â’r Memorandwm 
Sicrwydd ac Atebolrwydd â CCAUC ac 
unrhyw amodau eraill y gall CCAUC 
neu unrhyw gorff ariannu arall eu 
pennu o bryd i’w gilydd;

• sicrhau bod dulliau rheoli ariannol a 
rheolaethol priodol ar waith i ddiogelu 
cronfeydd cyhoeddus a chronfeydd o 
ffynonellau eraill;

• diogelu asedau’r Brifysgol a’i his-
gwmnïau a rhwystro a chanfod twyll; a

• gwneud yn siŵr bod adnoddau a 
gwariant y Brifysgol a’i his-gwmnïau 
yn cael eu rheoli’n ddarbodus, yn 
effeithlon ac yn effeithiol.

Mae elfennau allweddol system rheolaeth 
ariannol fewnol y Brifysgol, a luniwyd i 
gyflawni’r cyfrifoldebau a amlinellwyd 
uchod, yn cynnwys:

• diffiniadau clir o gyfrifoldebau 
penaethiaid adrannau academaidd ac 
adrannau gweinyddol a’r awdurdod a 
ddirprwywyd iddynt;

• proses gynllunio, a ategir gan 
gyllidebau incwm, gwariant, cyfalaf a 
llif arian blynyddol manwl, ac mae’r 
Cyngor yn cymeradwyo’r gyllideb 
gyffredinol;

• adolygu canlyniadau ariannol yn 
rheolaidd, gan gynnwys paratoi 
adroddiadau am amrywiadau a 
rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am 
ganlyniadau rhagdybiaethau;

• gofynion sydd wedi’u diffinio a’u 
ffurfioli’n glir ar gyfer cymeradwyo a 
rheoli gwariant;

• Rheoliadau Ariannol cynhwysfawr 
sy’n rhoi manylion y dulliau rheoli a’r 
gweithdrefnau ariannol ac sydd wedi’u 
cymeradwyo gan y Pwyllgor Archwilio 
a’r Cyngor; a

• thîm Archwilio Mewnol y mae ei 
raglen flynyddol wedi’i hargymell 
gan y Pwyllgor Archwilio ac wedi’i 
chymeradwyo gan y Cyngor.

Er hynny, y cyfan y gall unrhyw system 
reoli ariannol fewnol ei wneud yw darparu 
sicrwydd rhesymol, ond nid sicrwydd 
llwyr, yn erbyn camddatganiad neu golled 
o bwys. 

Ar ran y Cyngor

Yr Athro Colin Riordan
Swyddog Cyfrifyddu 
25 Tachwedd 2019
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Adroddiad yr Archwilwyr Annibynnol i  
Gyngor Prifysgol Caerdydd 

Adroddiad am archwilio’r 
datganiadau ariannol 
Barn
Yn ein barn ni, mae datganiadau ariannol 
cyfunol Prifysgol Caerdydd a datganiadau 
ariannol y Brifysgol (y “datganiadau 
ariannol”):

• yn rhoi darlun cywir a theg o sefyllfa 
materion y Grŵp a’r Brifysgol ar 31 
Gorffennaf 2019, yn ogystal â diffyg 
y Grŵp a’r Brifysgol, a llifoedd arian 
y Grŵp am y flwyddyn a ddaeth i ben 
bryd hynny;

• wedi’u paratoi’n briodol yn unol ag 
Arferion Cyfrifyddu a Dderbynnir 
yn Gyffredinol yn y Deyrnas Unedig 
(Safonau Cyfrifyddu’r Deyrnas Unedig, 
sy’n cynnwys FRS 102 “Y Safon 
Adrodd Ariannol sy’n gymwys yn y DU 
a Gweriniaeth Iwerddon”, a’r ddeddf 
berthnasol);

• wedi’u paratoi’n yn unol â gofynion y 
Datganiad o Arferion a Argymhellir – 
Cyfrifyddu ar gyfer Addysg Bellach ac 
Uwch; ac

• wedi’u paratoi yn unol â Deddf 
Elusennau 2011.

Rydym wedi archwilio’r datganiadau 
ariannol sydd wedi’u cynnwys yn yr 
Adroddiad Blynyddol a’r Datganiadau 
Ariannol (yr “Adroddiad Blynyddol”). 
Mae’r rhain yn cynnwys: Mantolenni 
Cyfunol a’r Brifysgol ar 31 Gorffennaf 
2019; Datganiadau Cyfunol a’r Brifysgol a 
Incwm Cynhwysfawr, Datganiad Cyfunol y 
Llifoedd Arian, a Datganiadau Cyfunol a’r 
Brifysgol o Newidiadau i’r Cronfeydd Wrth 
Gefn ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 
bryd hynny; yn ogystal â nodiadau gyda’r 
datganiadau ariannol, sy’n cynnwys 
disgrifiad o’r polisïau cyfrifyddu pwysig.

Sail barn
Fe wnaethom gynnal ein harchwiliad yn 
unol â Safonau Archwilio Rhyngwladol (DU) 
(“ISAs (DU)”) a deddfau perthnasol. Ceir 
disgrifiad pellach o’n cyfrifoldebau o dan 
y Safonau hyn yn yr adran yn yr adroddiad 
am gyfrifoldebau’r Archwilwyr ar gyfer 
archwilio datganiadau ariannol. Credwn 
fod y dystiolaeth archwilio yr ydym wedi 
cael gafael arni yn ddigonol ac yn briodol i 
gynnig sail ar gyfer ein barn.

Annibyniaeth
Rydym yn parhau i fod yn annibynnol 
ar y Grŵp yn unol â gofynion moesegol 
sy’n berthnasol i’n harchwiliad o’r 
datganiadau ariannol yn y DU. Mae’r 
rhain yn cynnwys Safon Foesegol y Cyngor 
Adrodd Ariannol (FRC) ar gyfer endidau 
rhestredig o ddiddordeb cyhoeddus, ac 
rydym wedi cyflawni ein cyfrifoldebau 
moesegol eraill yn unol â’r gofynion hyn.

Ein dull archwilio
Trosolwg

• Effaith gyffredinol y grŵp: £5.4m 
(2018: £5.1m), yn seiliedig ar 1% o’r 
incwm.

• Effaith gyffredinol y Brifysgol : £5.4m 
(2018: £5.1m), yn seiliedig ar 1% o’r 
incwm. 

• Roedd yr endidau a archwiliwyd 
gennym yn cyfrif am 99% o’r incwm a’r 
gwariant cyfunol a’r asedau net.

• Cydnabyddiaeth o risg o dwyll mewn 
incwm a gwariant (Grŵp a’r Brifysgol).

• Rhwymedigaethau pensiwn (Grŵp a’r 
Brifysgol).

• Adenilladwyedd o’r buddsoddiad yn 
Compound Semiconductor Centre 
Limited (Grŵp a Phrifysgol).

Cwmpas ein harchwiliad
Wrth ddylunio ein harchwiliad, fe 
wnaethom bennu’r effaith ac asesu’r 
risgiau o gamddatganiad gwirioneddol yn y 
datganiadau ariannol. 

Gallu’r archwiliad i ddod o hyd i 
anghysondebau, gan gynnwys twyll
Ar sail ein dealltwriaeth o’r Brifysgol, fe 
wnaethom nodi bod y prif risgiau sy’n 
gysylltiedig â pheidio cydymffurfio â 
chyfreithiau a rheoliadau’n ymwneud â’r 
Memorandwm Sicrwydd ac Atebolrwydd 
a’r Côd Rheolaeth Ariannol a gyhoeddwyd 
gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru 
(CCAUC), a gwnaethom ystyried i ba 
raddau y gallai peidio cydymffurfio gael 
effaith go iawn ar y datganiadau ariannol. 
At hynny, gwnaethom ystyried y cyfreithiau 
a’r rheoliadau hynny sy’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y broses o baratoi’r 
datganiadau ariannol, er enghraifft Deddf 
Elusennau 2011 a’r Memorandwm 
Sicrwydd ac Atebolrwydd a gyhoeddwyd 
gan CCAUC. Gwnaethom werthuso 
cymhelliannau a chyfleoedd rheolwyr o ran 
camdrafod datganiadau ariannol y Grŵp 
a’r Brifysgol yn dwyllodrus (gan gynnwys y 
risg o reolwyr yn diystyru rheoliadau), a dod 
i’r casgliad bod y prif risgiau’n ymwneud 
â gorddatgan incwm a thanddatgan 
gwariant. Roedd y canlynol ymhlith 
gweithdrefnau archwilio a ymgymerwyd 
gan y tîm ymgysylltu:

• Trafodaethau gyda rheolwyr a’r Pwyllgor 
Archwilio, gan gynnwys ystyried sy’n 
hysbys, neu yr amheuir o ran peidio 
cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau 
a thwyll;

• Herio rhagdybiaethau a dyfarniadau gan 
reolwyr yn eu hamcangyfrifon cyfrifyddu 
sylweddol, yn enwedig o ran amhariad 
ar fuddsoddiadau (gweler y mater 
archwilio allweddol perthynol isod); a

• Nodi a phrofi cofnodion mewn 
cyfnodolion, yn enwedig unrhyw 
gofnodion mewn cyfnodolion â 
chyfuniadau cyfrif anarferol.

Mae cyfyngiadau cynhenid yn y prosesau 
archwilio a ddisgrifir uchod, a pho fwyaf y 
mae peidio â chydymffurfio â chyfreithiau 
a rheoliadau yn gwyro o’r digwyddiadau 
a’r trafodion a adlewyrchir yn y datganiad 
ariannol, y lleiaf tebygol y byddwn o fod yn 
ymwybodol o hynny. At hynny, y risg o beidio 
canfod camddatganiadau gwirioneddol 
o achos twyll yn uwch na’r risg o beidio â 
chanfod un sy’n deillio o wall, am y gallai 
twyll ymwneud â chuddio’n fwriadol drwy, 
er enghraifft, ffugio neu gamddatgan yn 
fwriadol, neu drwy gydgynllwynio.
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Materion archwilio allweddol
Y materion archwilio allweddol yw’r 
materion hynny sydd, ym marn 
broffesiynol yr archwilwyr, y rhai pwysicaf 
wrth archwilio’r datganiadau ariannol 
yn y cyfnod presennol. Mae’r rhain yn 
cynnwys y risgiau pwysicaf aseswyd o 
gamddatganiad gwirioneddol (boed hynny 

o ganlyniad i dwyll neu beidio) a nodwyd 
gan yr archwilwyr, gan gynnwys y rhai a 
gafodd yr effaith fwyaf ar y strategaeth 
archwilio gyffredinol; sut cafodd adnoddau 
eu dyrannu yn yr archwiliad; a chyfarwyddo 
ymdrechion y tîm ymgysylltu. Cafodd y 
materion hyn, ac unrhyw sylwadau gennym 

am ganlyniadau ein gweithdrefnau, eu 
hystyried yng nghyd-destun ein harchwiliad 
o’r datganiadau ariannol yn gyffredinol, 
ac wrth ffurfio barn arnynt, ac nid ydym yn 
cynnig barn ar y materion hyn ar wahân. 
Nid yw hon yn rhestr gyflawn o’r holl risgiau 
a nodwyd gan ein harchwiliad.

Mater archwilio allweddol

Cydnabyddiaeth o risg o dwyll mewn incwm a gwariant
Nodwyd gennym fod y risg o dwyll mewn perthynas ag incwm a 
gwariant yn risgiau archwilio sylweddol, yn enwedig o ran p’un a 
oedd hawl gan y Grŵp a’r Brifysgol i gydnabod incwm ac os oedd 
gwariant yn gyflawn. 

Nid yw’r rhan fwyaf o’r incwm a gafodd ei gydnabod yn y Grŵp a’r 
Brifysgol yn gymhleth, a cheir cydnabyddiaeth glir ar eu cyfer.

Mae £116.0 miliwn o incwm grantiau a chontractau ymchwil 
(nodyn 4) (2018: £105.9m) wedi’i gynnwys yn y datganiadau 
ariannol, ac ystyriwyd bod mwy o risg i hwn gael ei addasu 
gan fod amodau cydnabod sy’n ymwneud â pherfformiad yn 
ymwneud yn benodol â grantiau unigol.  Felly, mae perygl y 
gallai rheolwyr addasu incwm drwy roi ffigwr rhy uchel ar gyfer 
croniadau neu beidio â datgan gohiriadau incwm yn llawn.

Roedd ein gwaith ar wariant yn canolbwyntio ar y mae sydd 
fwyaf agored i gael ei addasu er mwyn gostwng diffyg y Grŵp a’r 
Brifysgol. Rhwymedigaethau heb eu cofnodi oedd y rhain.

Y Grŵp a’r Brifysgol.

Sut aeth ein harchwiliad i’r afael â’r mater archwilio 
allweddol

Incwm
Er mwyn gwneud yn siŵr bod grant ymchwil ac incwm contract 
yn cael ei gydnabod yn unol ag amodau sy’n gysylltiedig â 
pherfformiad, cawsom afael ar y cytundebau ariannu ar gyfer 
sampl o brosiectau er mwyn pennu o dan ba amodau y gellir 
nodi incwm. Drwy gyfeirio at yr amodau perfformiad a nodwyd, 
fe wnaethom benderfynu a oedd yr incwm wedi’i nodi yn unol 
â’r amodau hyn drwy gynnal profion i weld a ddigwyddodd y 
perfformiad mewn gwirionedd e.e. drwy wirio a fu unrhyw wariant 
sylfaenol ac a oedd y gwariant hwn yn berthnasol drwy gyfeirio at 
y trefniadau ariannu.

Ni wnaeth ein gwaith nodi unrhyw achosion lle na chyflawnwyd y 
meini prawf perfformiad.

Gwariant
Fe wnaethom gynnal profion ynghylch y taliadau ar ôl diwedd y 
flwyddyn i weld a oedd unrhyw rwymedigaethau a ddylai fod wedi’u 
cofnodi yn y datganiadau ariannol, ond oedd wedi’u hepgor.

Ni nodwyd unrhyw eitemau o’r fath.

Rhwymedigaethau pensiwn
Gweler nodiadau 19 (Darpariaeth Pensiwn) a 21 (Cynlluniau 
Pensiwn)
Mae’r Grŵp a’r Brifysgol yn cymryd rhan mewn cynlluniau 
buddiannau pensiwn wedi’u diffinio gyda rhwymedigaethau net 
cyfunol o £59.4m (2018: £48.5m).  Ceir darpariaeth bellach o 
£140.8m (2018: £49.8m) ar gyfer ad-dalu diffyg yn y dyfodol 
mewn perthynas â chynllun buddion aml-gyflogwr pellach, 
Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS).  Caiff y cynllun hwn ei drin 
fel cynllun cyfraniadau diffiniedig gan nad oes modd amlygu 
asedau a rhwymedigaethau pob sefydliad sy’n aelod o’r cynllun 
ar wahân. Fodd bynnag mae atebolrwydd yn ofynnol o ran 
cydnabod yr ad-daliadau y mae’r Grŵp a’r Brifysgol wedi cytuno 
i’w gwneud i dalu diffygion yn y dyfodol. Pennir yr atebolrwydd 
drwy anwybyddu’r llifau arian parod yn y dyfodol o dan y cynllun 
ad-dalu’r diffyg ar gyfradd ostyngol briodol.
Yn dilyn diwedd y flwyddyn, cytunwyd ar atodlen wedi’i diweddaru 
o gyfraniadau ad-dalu diffyg. Cafodd hyn ei drin fel digwyddiad 
ôl-fantolen nad yw’n achosi addasiad ac mae’r atebolrwydd 
diwygiedig wedi’i ddangos yn y cyfrifon. 
Mae pob un o’r rhwymedigaethau hyn yn arwyddocaol yng nghyd-
destun mantolenni’r Grŵp a’r Brifysgol.
I allu prisio rhwymedigaeth y pensiynau, mae angen lefelau 
sylweddol o ddealltwriaeth ac arbenigedd technegol wrth 
ddewis tybiaethau priodol. Gall newidiadau mewn nifer o’r 
rhagdybiaethau allweddol (gan gynnwys codiadau cyflog, 
chwyddiant, cyfraddau disgownt a chyfraddau marwolaeth) gael 
effaith wirioneddol wrth gyfrifo atebolrwydd.
Y Grŵp a’r Brifysgol.

Cynllun buddiannau diffiniedig
Cawsom afael ar yr adroddiadau prisio pensiynau ar gyfer y ddau 
gynllun buddion diffiniedig gan yr actiwari allanol. Gyda chymorth 
ein harbenigwyr actiwarïaidd mewnol, fe wnaethom gymharu’r 
prif dybiaethau a ddefnyddiwyd wrth brisio rhwymedigaeth y 
pensiynau gan yr actiwari allanol yn unol â’n meincnodau a 
ddatblygwyd yn fewnol.

Roedd y tybiaethau a ddefnyddiwyd yn cyd-fynd â’n meincnodau.

Atebolrwydd USS
Cawsom afael ar y modelau a ddefnyddiwyd gan y Grŵp a’r 
Brifysgol i bennu’r atebolrwydd USS a gafodd ei gynnwys yn 
y cyfrifon ac a ddatgelwyd o ran yr atodlen wedi’i diweddaru 
o gyfraniadau ad-dalu diffyg a gafodd ei thrin fel digwyddiad 
ôl-fantolen nad yw’n achosi addasiad.  Rydym yn defnyddio ein 
harbenigwyr actiwarïaidd mewnol i wneud yn siŵr bod y gyfradd 
ostyngol a ddefnyddiwyd i fesur y rhwymedigaeth o fewn ystod 
dderbyniol.

Roeddem yn cytuno bod y prif dybiaethau eraill a ddefnyddiwyd 
yn y model yn cyd-fynd â modelau cynllunio a darogan y Grŵp a’r 
Brifysgol.

Roeddem yn cytuno bod trin yr atodlen wedi’i diweddaru o 
gyfraniadau ad-dalu diffyg fel digwyddiad ôl-fantolen nad yw’n 
achosi addasiad yn briodol ac yn unol â’r safonau cyfrifyddu 
am fod yr atebolrwydd ar ddiwedd y flwyddyn yn seiliedig ar y 
cytundeb oedd wedi’i osod ar y pryd.
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Sut aethom ati i addasu cwmpas yr 
archwiliad
Gwnaethom addasu cwmpas yr archwiliad 
i wneud yn siŵr ein bod yn cyflawni digon 
o waith i allu rhoi barn ar y datganiadau 
ariannol yn eu cyfanrwydd. Roedd hyn 
yn cynnwys ystyried strwythur y Grŵp a’r 
Brifysgol, y prosesau cyfrifyddu a rheoli, 
a’r diwydiant y maent yn gweithredu 
ynddo.

Wrth ddylunio ein harchwiliad, fe 
wnaethom bennu’r effaith ac asesu’r 
risgiau o gamddatganiadau gwirioneddol 
yn y datganiadau ariannol. Yn benodol, 
fe wnaethom ystyried penderfyniadau 
goddrychol gan y Cyngor e.e. mewn 
perthynas ag amcangyfrifon cyfrifyddu 
sylweddol oedd yn cynnwys gwneud 
rhagdybiaethau ac ystyried digwyddiadau 
yn y dyfodol sydd, ynddo’i hun, yn broses 
ansicr.

Gwnaethom ennill dealltwriaeth o’r 
fframwaith cyfreithiol a rheoleiddiol sy’n 
gymwys ar gyfer y Grŵp a’r diwydiant 
y mae’n gweithredu ynddo, a rhoesom 
ystyriaeth i risgiau gweithredoedd gan 
y Grŵp oedd yn groes i gyfreithiau a 
rheoliadau cymwys, gan gynnwys twyll. 
Gwnaethom ddylunio prosesau archwilio 

ar lefel Grŵp ar gyfer ymateb i’r risg, gan 
gydnabod bod y risg o beidio canfod 
camddatganiadau gwirioneddol o achos 
twyll yn uwch na’r risg o beidio â chanfod 
un sy’n deillio o wall, am y gallai twyll 
ymwneud â chuddio’n fwriadol drwy, 
er enghraifft, ffugio neu gamddatgan 
yn fwriadol, neu drwy gydgynllwynio. 
Buom yn canolbwyntio ar gyfreithiau a 
rheoliadau allai arwain at gamddatganiad 
gwirioneddol yn natganiadau ariannol 
y Grŵp a’r Brifysgol, gan gynnwys, ond 
heb fod wedi’u cyfyngu i’r Memorandwm 
Sicrwydd ac Atebolrwydd Cyngor Cyllido 
Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Roedd ein 
profion yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu 
i, gytuno bod grantiau penodol yn cael 
eu defnyddio yn unol ag amodau’r grant. 
Mae cyfyngiadau cynhenid yn y prosesau 
archwilio a ddisgrifir uchod, a pho fwyaf y 
mae peidio â chydymffurfio â chyfreithiau 
a rheoliadau yn gwyro o’r digwyddiadau 
a’r trafodion a adlewyrchir yn y datganiad 
ariannol, y lleiaf tebygol y byddwn o fod yn 
ymwybodol o hynny.

Ein casgliad oedd bod risg twyll o ran 
cydnabyddiaeth incwm a gwariant yn 
fater archwilio allweddol, a chaiff yn ei 
drafod ymhellach isod. Fel ym mhob 

un o’n harchwiliadau, fe wnaethom roi 
sylw hefyd i’r risg o reolwyr yn diystyru 
prosesau rheoli mewnol. Roedd hyn yn 
cynnwys profi cyfnodolion a gwerthuso 
unrhyw dystiolaeth o ragfarn gan y 
cyfarwyddwyr oedd yn creu’r posibilrwydd 
o gamddatgan gwirioneddol o ganlyniad 
i dwyll.

Effaith
Fe ddylanwadodd ein defnydd o effaith ar 
gwmpas ein hymchwiliad. Fe wnaethom 
osod rhai trothwyon ansoddol o ran 
effaith. Fe wnaeth y rhain, ynghyd ag 
ystyriaethau ansoddol, ein helpu i 
bennu cwmpas ein harchwiliad yn 
ogystal â natur, amseriad ac ehangder 
ein gweithdrefnau archwilio ynghylch 
yr eitemau unigol a’r datgeliadau yn 
y datganiadau ariannol. Roeddent 
hefyd o gymorth wrth werthuso effaith 
camddatganiadau, yn unigol ac ar y 
cyd, ar y datganiadau ariannol yn eu 
cyfanrwydd. 

Mater archwilio allweddol Sut aeth ein harchwiliad i’r afael â’r mater archwilio 
allweddol

Adenilladwyedd dyledwyr o’r buddsoddiad yn Compound 
Semiconductor Centre Limited
Mae gan y Brifysgol fenter ar y cyd - y Ganolfan Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd - yn datblygu cynhyrchion arloesol 
(“CSC”). Mae CSC yn endid newydd, a rhagdybiwyd y byddai’n 
gwneud colled yn ystod pum mlynedd gyntaf ei fodloaeth.   Mae’r 
fenter wedi bod yn masnachu am dros dair blynedd ar ddiwedd 
blwyddyn y Brifysgol. Buddsoddiad gros y Brifysgol yn CSC ar 
31 Gorffennaf 2019 (gan gynnwys benthyciadau o £2m) oedd 
£24.2m a chyfran y Grŵp o asedion net oedd £14.2m cyn 
unrhyw amhariadau.

Mae adenilladwyedd buddsoddiad rheolwyr yn CSC yn dibynnu 
i raddau helaeth ar argaeledd capasiti a gallu i gynhyrchu arian 
trydydd partïon i ddefnyddio’r capasiti hwnnw. Mae’r cynnydd yn 
y maes hwn dipyn yn llai na’r hyn a ragdybiwyd yn y lle cyntaf.  

Pennodd y Brifysgol pa faint o’i buddsoddiad y gellid ei adennill 
gan ddefnyddio methodoleg llif arian gostyngol.  Mae’r fethodoleg 
yn gofyn am ddefnyddio amcangyfrifon, gan gynnwys llif arian 
a ragwelir yn y dyfodol, a digwyddiadau eraill yn y dyfodol, a 
phennu cyfradd ddisgownt briodol.

Mae’r Brifysgol wedi trefnu amhariad yn erbyn y buddsoddiad 
hwn, sef £19m eleni. Yn ôl cyfrifon In the Group, mae amhariad o 
£9.5m wedi’i drefnu.

O ystyried maint y gweddill a’r amcangyfrif o dan sylw, mae hwn 
yn faes ffocws.

Y Grŵp a’r Brifysgol.

Wrth ddefnyddio ein harbenigwyr prisio, cawsom asesiad 
amhariad y rheolwyr a phrofi rhesymoldeb rhagdybiaethau 
allweddol sy’n sail i werth y rheolwyr o ran y prisiant o ddefnydd 
buddsoddiad y Brifysgol mewn CSC. 

Er mwyn asesu priodoldeb y gyfradd llog a ddefnyddiwyd i 
ddisgowntio llifau arian yn y dyfodol, gwnaethom ddefnyddio 
priswyr arbenigol i gymharu’r gyfradd â set gwmni gymaradwy.

At hynny, gwnaethom ddefnyddio arbenigwyr i bennu priodoldeb y 
gwerth terfynol a ddefnyddiwyd yn y rhagdybiaethau. 

Gwnaethom asesu p’un ai oedd y llifau arian a ragwelwyd yn 
rhesymol, drwy eu cymharu â thueddiadau hanesyddol a thrwy 
ystyried pa mor fanwl gywir oedd rhagdybiaethau rheolwyr yn 
y gorffennol. Gwnaethom ystyried a fu unrhyw newidiadau i’r 
busnes neu i amgylchedd y farchnad, allai gynyddu lefel yr 
ansicrwydd yn y rhagdybiaethau.

Gwnaethom herio’r rheolwyr i gyfiawnhau eu rhagdybiaethau, 
gan gynnwys cymharu rhagdybiaethau perthnasol â data trydydd 
partïon a rhagolygon economaidd. 

Gwnaethom werthuso dadansoddiadau’r rheolwyr o ran 
sensitifrwydd er mwyn pennu effaith newidiadau posibl rhesymol 
i ragdybiaethau allweddol.  

Rydym wedi canfod bod y dyfarniadau a’r amcangyfrifon a wnaed 
gan y rheolwyr yn faterol resymol, a bod y datgeliadau perthynol 
yn briodol.
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Ar sail ein barn broffesiynol, dyma sut y 
gwnaethom bennu’r effaith ar gyfer ein 
datganiadau ariannol yn gyffredinol:

Effaith gyffredinol 
Cyfunol: £5.4m (2018: £5.1m), 
Prifysgol: £5.4m (2018: £5.1m).

Sut y gwnaethom ei phennu 
1% o’r incwm.

Rhesymeg ar gyfer y meincnod 
Rydym o’r farn bod incwm yn feincnod 
priodol, gan gydnabod bod y Brifysgol 
yn sefydliad nid-er-elw, ac am fod 
incwm yn sbardun pwysig er mwyn 
ariannu gwariant perthnasol.

Rydym yn cytuno gyda’r Pwyllgor Archwilio 
y byddem yn eu hysbysu am unrhyw 
gamddatganiadau gwerth dros £0.26m 
(Archwiliad Grŵp) (2018: £0.26m) a 
£0.26m (Archwiliad Prifysgol) (2018: 
£0.26m). Byddem hefyd yn eu hysbysu 
am gamddatganiadau o dan y gwerth hwn 
a ddylai gael eu hamlygu am resymau 
ansoddol yn ein barn ni.

Casgliadau sy’n ymwneud â 
busnes gweithredol
Mae ISAs (UK) yn ei gwneud yn ofynnol i 
ni eich hysbysu: 

• os yw’r modd y mae’r Cyngor defnyddio 
sail cyfrifyddu’r busnes wrth baratoi’r 
datganiadau ariannol yn amhriodol; 
neu 

• nid yw’r Cyngor wedi datgelu unrhyw 
ansicrwydd gwirioneddol yn y 
datganiadau ariannol a allai godi 
amheuon o bwys ynghylch gallu’r Grŵp 
a’r Brifysgol i barhau i ddefnyddio 
sail cyfrifyddu’r busnes am o leiaf 
blwyddyn ar ôl dyddiad cymeradwyo’r 
datganiadau ariannol i’w cyhoeddi.

Nid oes gennym unrhyw beth i hysbysu yn 
ei gylch o ran y materion uchod.

Fodd bynnag, gan nad oes modd darogan 
holl ddigwyddiadau neu amodau’r 
dyfodol, nid yw’r datganiad hwn yn 
gwarantu gallu’r Grŵp a’r Brifysgol 
i barhau fel busnes gweithredol. Er 
enghraifft, nid yw’n glir ar ba delerau 
y bydd y Deyrnas Unedig yn gadael yr 
Undeb Ewropeaidd, ac mae’n anodd 
gwerthuso’r holl oblygiadau posibl o ran 
masnach, cwsmeriaid a chyflenwyr y 
Grŵp, a’r economi’n fwy eang..

Hysbysu ynghylch gwybodaeth 
arall
Mae’r wybodaeth arall yn cynnwys yr holl 
wybodaeth yn yr Adroddiad Blynyddol 
ac eithrio’r datganiadau ariannol ac 
adroddiad ein harchwilwyr yn eu cylch. Y 
Cyngor sy’n gyfrifol am y wybodaeth arall. 

Nid yw ein barn ni ynghylch y datganiadau 
ariannol yn cynnwys gwybodaeth arall. 
Felly, nid ydym yn mynegi barn archwilio 
nac unrhyw fath o sicrwydd am y 
wybodaeth oni bai ein bod yn mynegi 
hynny’n gwbl glir yn yr adroddiad hwn. 

Mewn cysylltiad â’n harchwiliad o’r 
datganiadau ariannol, ein cyfrifoldeb 
ni yw darllen y wybodaeth arall. Wrth 
wneud hynny, rhaid i ni ystyried a 
yw’r wybodaeth hon yn wirioneddol 
anghyson â’r datganiadau ariannol neu’r 
wybodaeth a gawsom yn yr archwiliad, 
neu fel arall yn ymddangos fel petai’n 
gamddatganiad gwirioneddol. Os byddwn 
yn nodi camddatganiad gwirioneddol neu 
unrhyw beth sy’n wirioneddol anghyson 
yn ôl pob golwg, mae’n ofynnol i ni 
gynnal gweithdrefnau sy’n penderfynu 
a oes camddatganiad gwirioneddol o’r 
datganiadau ariannol neu gamddatganiad 
gwirioneddol o’r wybodaeth arall. Os 
byddwn yn dod i’r casgliad, yn seiliedig ar y 
gwaith a wnaed, nad oes camddatganiad 
gwirioneddol o’r wybodaeth arall hon, 
mae’n ofynnol i ni adrodd y ffaith honno. 
Nid oes gennym unrhyw beth i’w adrodd ar 
sail y cyfrifoldebau hyn.

Ar sail y cyfrifoldebau a ddisgrifir uchod, 
a’r gwaith a ymgymerwyd gennym yn 
ystod yr archwiliad, mae’n ofynnol i ni gan 
ISAs (UK) i hysbysu ynghylch safbwyntiau 
a materion penodol fel yn ôl yr hyn a 
ddisgrifir isod.

Adroddiad Blynyddo
O dan Ddeddf Elusennau 2011 mae’n 
ofynnol i ni eich hysbysu os, yn ein 
barn ni, yw’r wybodaeth a roddwyd yn 
Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr 
yn anghyson ag unrhyw elfen wirioneddol 
mewn perthynas â’r datganiadau 
ariannol. Nid oes gennym unrhyw 
eithriadau i’r adroddiad sy’n deillio o’r 
cyfrifoldeb hwn.

Cyfrifoldebau dros y datganiadau 
ariannol a’r archwiliad

Cyfrifoldebau dros y datganiadau 
ariannol a’r archwiliad
Fel yr esbonnir yn fanylach yng 
Nghyfrifoldebau Cyngor Prifysgol 
Caerdydd, a nodir ar dudalen 23, y 
Cyngor sy’n gyfrifol am lunio datganiadau 
ariannol yn unol â’r fframwaith perthnasol 
ac am fod yn fodlon eu bod yn rhoi 
darlun cywir a theg. Y Cyngor sy’n gyfrifol 
hefyd am reolaeth fewnol o’r fath gan 
ei mai’r Cyngor sy’n penderfynu beth 
sydd ei angen i baratoi datganiadau 
ariannol sydd heb unrhyw gamddatganiad 
gwirioneddol, boed hynny oherwydd 
camgymeriad neu dwyll.

Wrth baratoi’r datganiadau ariannol, 
y Cyngor sy’n gyfrifol am asesu gallu’r 
Grŵp a’r Brifysgol fel busnes gweithredol. 
Lle bo’n berthnasol, bydd yn datgelu 
materion sy’n ymwneud â’r busnes 
gweithredol ac yn defnyddio sail 
cyfrifyddu’r busnes oni bai bod y Cyngor 
naill ai’n bwriadu diddymu’r Grŵp neu’r 
Brifysgol neu ddod â gweithrediadau i 
ben, neu sydd heb ddewis realistig arall 
ar wahân i hynny.

Cyfrifoldebau’r archwilwyr dros 
archwilio’r datganiadau ariannol a’r 
archwiliad
Ein nod yw cael sicrwydd rhesymol 
nad yw’r datganiadau ariannol yn 
gyffredinol yn cynnwys camddatganiadau 
gwirioneddol, boed hynny oherwydd 
camgymeriad neu dwyll, a’n bod yn gallu 
cyhoeddi adroddiad archwilwyr sy’n 
cynnwys ein barn. Mae sicrwydd rhesymol 
yn lefel uchel o sicrwydd, ond nid yw’n 
gwarant y bydd archwiliad a gynhelir yn 
unol â safonau ISAs (DU) bob amser yn 
canfod camddatganiad gwirioneddol 
sy’n bodoli. Gall camddatganiadau 
ddigwydd o ganlyniad i dwyll neu 
gamgymeriad. Maent yn cael eu hystyried 
yn gamddatganiadau gwirioneddol os 
gellir disgwyl yn rhesymol iddynt, naill ai’n 
unigol neu wedi’u cyfuno, ddylanwadu 
ar benderfyniadau economaidd a wneir 
gan ddefnyddwyr ar sail y datganiadau 
ariannol hyn. 

Mae disgrifiad pellach o’n cyfrifoldebau ar 
gyfer yr archwilio’r datganiadau ariannol 
ar gael ar wefan FRC:  
www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities

Mae’r disgrifiad hwn yn rhan o adroddiad 
ein harchwilwyr.

Defnyddio’r adroddiad hwn
Mae’r adroddiad hwn, gan gynnwys y 
barnau, wedi’i lunio ar gyfer y Cyngor 
fel corff yn unol ag Erthygl 18 Erthyglau 
Llywodraethu’r Brifysgol ac adran 124B 
Deddf Diwygio Addysg 1988 fel y’i 
diwygiwyd gan adran 71 Deddf Addysg 
Bellach ac Uwch 1992, Deddf Addysg 
Uwch (Cymru) 2015 ac adran 144 Deddf 
Elusennau 2011 a rheoliadau a wnaed o 
dan adran 154 y Ddeddf honno (Rheoliad 
30 Rheoliadau Elusennau (Cyfrifol ac 
Adroddiadau 2008) ac i ddim diben 
arall. Nid ydym, wrth roi’r safbwyntiau 
hyn, yn derbyn nac yn ymgymryd ag 
unrhyw gyfrifoldeb at unrhyw ddiben arall 
nac i unrhyw unigolyn arall y dangosir 
yr adroddiad hwn iddo neu y gall fynd 
i’w ddwylo ac eithrio lle y cydsyniwyd 
â hynny’n benodol ac yn ysgrifenedig 
gennym ymlaen llaw.
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Adroddiadau gofynnol eraill
Safbwyntiau ynghylch materion 
eraill a ragnodwyd yng Nghôd 
Ymarfer Archwilio Cyngor Cyllido 
Addysg Uwch Cymru (“CCAUC”) a 
gyhoeddwyd gan Ddeddf Addysg 
Bellach ac Addysg Uwch 1992 
a’r Côd Rheolaeth Ariannol a 
gyhoeddwyd gan Ddeddf Addysg 
Uwch (Cymru) 2015
Yn ein barn ni, ac ym mhob ffordd 
wirioneddol:

• mae gofynion cyfarwyddyd cyfrifon 
CCAUC wedi’u bodloni;

• mae cyllid o ba ffynhonnell bynnag, 
ac a weinyddir gan y Brifysgol at 
ddibenion penodol, wedi’u cymhwyso’n 
briodol at y dibenion hynny ac wedi’u 
rheoli yn unol â’r ddeddfwriaeth 
berthnasol ac unrhyw delerau ac 
amodau eraill sy’n gysylltiedig â hwy;

• mae incwm wedi’i gymhwyso yn unol 
ag erthyglau llywodraeth y Brifysgol; ac

• mae cyllid a ddarparwyd gan 
CCAUC wedi’i gymhwyso yn unol 
â’r Memorandwm Sicrwydd ac 
Atebolrwydd, y Côd Rheolaeth 
Ariannol, ac unrhyw delerau ac 
amodau eraill sy’n gysylltiedig â hwy.

• mae’r arian a roddwyd gan CCAUC 
wedi’u defnyddio at y dibenion y 
cawsant eu derbyn ar eu cyfer.

Digonolrwydd gwybodaeth 
a chofnodion cyfrifyddu ac 
esboniadau a dderbyniwyd
O dan Ddeddf Elusennau 2011 mae’n 
ofynnol i ni eich hysbysu os, yn ein barn 
ni:

• nid yw’r Brifysgol wedi cadw cofnodion 
cyfrifyddu digonol; neu

• nid yw datganiadau ariannol y rhiant-
sefydliad mewn cytundeb â’r cofnodion 
a ffurflenni cyfrifyddu; neu

• nid ydym wedi derbyn yr holl 
wybodaeth a’r esboniadau sydd eu 
hangen arnom ar gyfer ein harchwiliad.

Nid oes gennym unrhyw eithriadau i’r 
adroddiad sy’n deillio o’r cyfrifoldeb hwn.

 

PricewaterhouseCoopers LLP 
Cyfrifwyr Siartredig ac Archwilwyr 
Cofrestredig

Caerdydd

28 Tachwedd 2019
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    Cyfunol Prifysgol 

Mae'r holl eitemau incwm a gwariant yn ymwneud â gweithgareddau parhaus

  Nodyn 2019 
£’000 

2018 
£’000 

2019 
£’000 

2018 
£’000 

Incwm      

Grantiau’r Corff Ariannu 2 57,985 49,751 57,985 49,751 
Ffioedd dysgu a grantiau cymorth 3 279,521 265,215 279,521 265,215 
Grantiau a chytundebau ymchwil 4 116,048 105,907 116,048 105,907 
Incwm arall 5 76,117 87,421 74,682 85,806 
Incwm o fuddsoddiad 6 6,259 7,829 6,255 7,829 
Rhoddion a gwaddolion 7 2,570 1,566 2,613 1,566 
Cyfanswm Incwm  538,500 517,689 537,104 516,074 
      
Gwariant      

Costau staff 8 312,313 305,393 312,313 305,393 
Costau staff – cynnydd yn narpariaeth cynllun 
pensiwn USS 

10,19 92,908 715 92,908 715 

Costau staff – Datblygu Cynllun Diswyddo 
Gwirfoddol 

 6,537 3,005 6,537 3,005 

Treuliau gweithredu eraill 10 180,177 181,101 178,981 179,551 
Dibrisiant 11 40,547 37,975 40,547 37,975 
Llog a chostau ariannol eraill 9 12,351 12,299 12,343 12,290 
Cyfanswm y Gwariant 10 644,833 540,488 643,629 538,929 
      
DDiiffffyygg  ggwweeiitthhrreedduu  ccyynn  eenniilllliioonn  aa  cchhoolllleeddiioonn  eerraaiillll    ((110066,,333333))  ((2222,,779999))  ((110066,,552255))  ((2222,,885555))  
      Colledion ar waredu asedau diriaethol  (2,719) - (2,719) - 
Amhariad o fuddsoddiad anghyfredol 12 (9,504) - (19,000) - 
Ennill ar brisio buddsoddiadau 15 12,244 6,853 12,244 6,853 
Cyfran o'r diffyg gweithredu mewn cyd-fentrau 12 (2,803) (1,513) - - 
Diffyg am y flwyddyn  (109,115) (17,459) (116,000) (16,002) 
      
Colled actiwaraidd mewn perthynas â chynlluniau 
pensiwn 

21 (9,103) 3,980 (9,103) 3,980 

Ennill a wireddwyd ar ailbrisio asedion a waredwyd  821 - 821 - 
Cyfanswm y diffyg cynhwysfawr am y flwyddyn  (117,397) (13,479) (124,282) (12,022) 
      
Cynrychiolir hynny gan:      
   Incwm cynhwysfawr o waddolion am y flwyddyn  3,745 1,354 3,745 1,354 
   Incwm cynhwysfawr / (gwariant) cyfyngedig ar 

gyfer y flwyddyn 
 (65) 202 (65) 202 

   Gwariant cynhwysfawr anghyfyngedig am y 
flwyddyn 

 (121,077) (15,035) (127,962) (13,578) 

  (117,397) (13,479) (124,282) (12,022) 
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Cyfunol Cyfrif incwm a gwariant Ailbrisio’r 
cronfeydd wrth 

gefn 

Cyfanswm 

  Gwaddolion Cyfyngedig  Anghyfyngedigg   

 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 
      

Gweddill ar 1 Awst 2017 33,138 485 339,184 345,586 718,393 

Gwarged/(diffyg) o’r datganiad 
incwm a gwariant 1,354 202 (19,015) - (17,459) 

Incwm cynhwysfawr arall - - 3,980 - 3,980 
Trosglwyddiadau rhwng ailbrisio a 
chronfeydd incwm a gwariant wrth 
gefn - - 6,296 (6,296) - 
Gweddill ar 31 Gorffennaf 2018 34,492 687 330,445 339,290 704,914 

Gwarged/(diffyg) o’r datganiad 
incwm a gwariant 3,745 (65) (112,795) - (109,115) 

Gwariant cynhwysfawr arall - - (8,282) - (8,282) 
Cyfanswm y diffyg cynhwysfawr am 
y flwyddyn 3,745 (65) (121,077) - (117,397) 
Trosglwyddiad i ddiffyg 
cynhwysfawr - - - (821) (821) 
Trosglwyddiadau rhwng ailbrisio a 
chronfeydd incwm a gwariant wrth 
gefn - - 6,296 (6,296) - 
Gweddill ar 31 Gorffennaf 2019 38,237 622 215,664 332,173 586,696 

            
            
Prifysgol Cyfrif incwm a gwariant Ailbrisio’r 

cronfeydd wrth 
gefn 

Cyfanswm 

  Gwaddolion Cyfyngedig  Anghyfyngedigg   

 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 
      

Gweddill ar 1 Awst 2017 33,138 485 343,705 345,586 722,914 

Gwarged/(diffyg) o’r datganiad 
incwm a gwariant 1,354 202 (17,558) - (16,002) 
Incwm cynhwysfawr arall - - 3,980 - 3,980 
Trosglwyddiadau rhwng ailbrisio a 
chronfeydd incwm a gwariant wrth 
gefn - - 6,296 (6,296) - 
Gweddill ar 31 Gorffennaf 2018 34,492 687 336,423 339,290 710,892 

Gwarged/(diffyg) o’r datganiad 
incwm a gwariant 3,745 (65) (119,680) - (116,000) 
Gwariant cynhwysfawr arall - - (8,282) - (8,282) 
Cyfanswm y diffyg cynhwysfawr am 
y flwyddyn 3,745 (65) (127,962) - (124,282) 
Trosglwyddiad i ddiffyg 
cynhwysfawr - - - (821) (821) 
Trosglwyddiadau rhwng ailbrisio a 
chronfeydd incwm a gwariant wrth 
gefn - - 6,296 (6,296) - 
Gweddill ar 31 Gorffennaf 2019 38,237 622 214,757 332,173 585,789 

Datganiad o Newidiadau mewn Cronfeydd wrth Gefn 
Y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2019
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    Cyfunol Prifysgol 
 

 Nodyn 2019 
£’000 

2018 
£’000 

2019 
£’000 

2018 
£’000 

Asedau anghyfredol      
Asedau sefydlog diriaethol 11 782,833 763,935 782,833 763,935 
Buddsoddiadau 12 11,832 32,317 10,490 37,668 
  794,665 796,252 793,323 801,603 
      Asedau cyfredol      
Stociau 13 240 233 240 233 
Dyledwyr 14 55,159 63,448 55,825 63,726 
Buddsoddiadau 15 277,537 320,877 277,537 320,877 
Arian parod a chyfatebol i arian parod  118,509 58,701 117,678 58,303 
  451,445 443,259 451,280 443,139 
      Credydwyr: symiau sy’n ddyledus ymhen 

blwyddyn 
16 (148,871) (130,198) (148,271) (129,451) 

Asedau cyfredol net  302,574 313,061 303,009 313,688 
      
Cyfanswm asedau heb gynnwys y 

rhwymedigaethau cyfredol  1,097,239 1,109,313 1,096,332 1,115,291 
      
Credydwyr: symiau sy'n ddyledus ar ôl mwy na 
blwyddyn 

 
17 (310,295) (306,466) (310,295) (306,466)             

Darpariaethau pensiwn 19 (200,248) (97,933) (200,248) (97,933) 
      
Cyfanswm asedau net  586,696 704,914 585,789 710,892 
      
Cronfeydd Wrth Gefn Cyfyngedig      
Cronfeydd incwm a gwariant wrth gefn – cronfa 

waddol wrth gefn 
20 38,237 34,492 38,237 34,492 

Cronfeydd incwm a gwariant wrth gefn – cronfa 
gyfyngedig wrth gefn 

 622 687 622 687 

Cronfeydd anghyfyngedig      
Cronfeydd incwm a gwariant wrth gefn –

cyfyngedig 
 215,664 330,445 214,757 336,423 

Ailbrisio’r cronfeydd wrth gefn  332,173 339,290 332,173 339,290 
Cyfanswm y Cronfeydd Wrth Gefn  586,696 704,914 585,789 710,892 
 
Cafodd y datganiadau ariannol ar dudalennau 32 i 61 eu cymeradwyo gan y Cyngor ar 25 Tachwedd 2019 a'u 
llofnodi ar ei ran ar y dyddiad hwnnw gan: 
 

 

 
YYrr  AAtthhrroo  SSttuuaarrtt  PPaallmmeerr        YYrr  AAtthhrroo  CCoolliinn  RRiioorrddaann    RRoobbeerrtt  WWiilllliiaammss 
Cadeirydd y Cyngor    Is-Ganghellor   Prif Swyddog Ariannol 

Mantolenni 
Ar 31 Gorffennaf 2019
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 Nodyn 

Y flwyddyn a 
ddaeth i ben 

ar 31 
Gorffennaf 

2019 

Y flwyddyn a 
ddaeth i ben 

ar 31 
Gorffennaf 

2018 
  £'000 £'000 

Llif arian o’r gweithgareddau gweithredu    
Diffyg am y flwyddyn  (109,115) (17,459) 
Addasiad ar gyfer eitemau nad ydynt yn arian parod    

Dibrisiant 11 40,547 37,975 
Enillion ar fuddsoddiadau 15 (12,244) (6,853) 
(Cynnydd) / gostyngiad mewn stoc 13 (7) 2 
Gostyngiad / (cynnydd) mewn dyledwyr 14 8,289 (5,074) 
Cynnydd yn y credydwyr  24,673 17,280 
Taliadau pensiynau anariannol 10 93,212 (1,372) 
Cyfran o'r diffyg gweithredu mewn cyd-fentrau 12 2,803 1,513 
Amhariad o fuddsoddiadau anghyfredol 12 9,504 - 
Gwaredu asedau sefydlog diriaethol 11 2,719 - 

Addasiad ar gyfer buddsoddi neu ariannu gweithgareddau    
Incwm o fuddsoddiad 6 (6,259) (7,829) 
Llog taladwy 9 9,969 10,058 
Incwm gwaddolion 20 (403) (30) 

Mewnlif arian net a gynhyrchwyd o’r gweithgareddau gweithredu  63,688 28,211 
    
Llifoedd arian o weithgareddau buddsoddi    
Incwm o fuddsoddiad 6 6,259 7,829 
Tynnu blaendaliadau'n ôl  54,993 14,851 
Taliadau i gaffael asedau sefydlog 11 (62,164) (71,518) 
Buddsoddiadau ased newydd nad ydynt yn gyfredol 12 (1,231) (13,789) 
Trosglwyddiadau o flaendaliadau tymor gyda mwy na 3 mis o 
aeddfedrwydd 12 10,000 15,000 

Mewnlif / (all-lif) arian parod net a ddefnyddir mewn 
gweithgareddau buddsoddi  7,857 (47,627) 

    
Llif arian o ariannu gweithgareddau    
Llog a dalwyd 9 (9,969) (10,058) 
Arian parod gwaddolion a dderbyniwyd 20 403 30 
Ad-daliadau o symiau a fenthycwyd  (2,171) (2,067) 

All-lif arian parod net a ddefnyddir mewn gweithgareddau ariannu  (11,737) (12,095) 

    
Cynnydd / (lleihad) mewn arian parod a chyfatebol i arian parod yn 
ystod y flwyddyn  59,808 (31,511) 

    
Arian parod a chyfatebol i arian parod ar ddechrau'r flwyddyn  58,701 90,212 
    
Arian parod a chyfatebol i arian parod ar ddiwedd y flwyddyn  118,509 58,701 
    

Datganiad Cyfunol o Lif Arian 
Y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2019



37Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2018-2019 Prifysgol Caerdydd

Nodiadau ar y Datganiadau Ariannol 
Y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2019

1. Datganiad o’r Prif 
Bolisïau Cyfrifyddu
Sail y paratoad
Paratowyd y wybodaeth ariannol gyfunol 
hon yn unol â’r Datganiad o Arferion a 
Argymhellir (SORP): Cyfrifyddu ar gyfer 
Addysg Bellach ac Addysg Uwch 2015, y 
Safon Adrodd Ariannol (FRS 102) a Deddf 
Elusennau 2011.  Mae’r Brifysgol yn 
endid budd cyhoeddus ac felly mae wedi 
defnyddio’r gofyniad budd cyhoeddus 
perthnasol o 102 FRS. Mae’r wybodaeth 
ariannol wedi’i pharatoi yn unol â’r 
confensiwn cost hanesyddol (a addaswyd 
gan yr ailbrisiad tir ac adeiladau ac yn 
dilyn mesur rhai offerynnau ariannol ar 
werth teg).

Mae’r datganiadau ariannol wedi’u 
llunio ar sail busnes byw.  Mae’r Cyngor 
yn ystyried bod gan y Brifysgol ddigon o 
adnoddau ariannol ac mae ei rhagolygon 
ac amcanestyniadau presennol yn 
dangos ei bod mewn sefyllfa dda i reoli ei 
gweithgareddau llwyddiannus ar gyfer y 
dyfodol rhagweladwy.  

Sail y cyfnerthu
Er bod y datganiadau ariannol 
cyfnerthedig yn cyfnerthu datganiadau 
ariannol y Brifysgol a’i his-gwmni 
University College Cardiff Consultants 
Limited am y flwyddyn ariannol hyd at 
31 Gorffennaf, nid ydynt yn cynnwys rhai 
Undeb y Brifysgol, WWII Limited na rhai 
Cardiff Partnership Fund Limited gan 
nad oes gan y Cyngor reolaeth dros eu 
gweithgareddau ariannol a gweithredol.  
Mabwysiedir polisïau cyfrifyddu unffurf 
ledled y Grŵp.  Cyfrifir y mentrau ar y cyd 
gan ddefnyddio’r dull ecwiti.

Cydnabod incwm
Nodir incwm ffioedd fel gros o unrhyw 
wariant nad yw’n ddisgownt neu’n daliad 
asiant tramor ac yn cael ei gredydu i’r 
Datganiad Cyfunol o Incwm Cynhwysfawr.  
Lle rhoddir disgownt i swm y ffioedd dysgu 
am daliad prydlon, dangosir yr incwm 
sy’n dderbyniadwy net y disgownt. Cyfrifir 
bwrsariaethau ac ysgoloriaethau ar ffurf 
gros fel gwariant ac nid ydynt yn cael eu 
didynnu o incwm.

Credydir incwm o werthu nwyddau neu 
wasanaethau yn y Datganiad Cyfunol o 
Incwm Cynhwysfawr pan mae’r nwyddau 
neu’r gwasanaethau yn cael eu darparu 

i gwsmer allanol neu pan mae telerau’r 
contract wedi cael eu bodloni.

Credydir incwm buddsoddi yn y Datganiad 
Cyfunol o Incwm Cynhwysfawr ar sail 
dderbyniadwy.

Mae cronfeydd mae’r Brifysgol yn eu 
derbyn ac yn dosbarthu fel asiant talu ar 
ran corff ariannu wedi’u heithrio o incwm 
a gwariant y Brifysgol lle mae’r Brifysgol 
yn agored i risg bychan neu’n mwynhau 
mantais economaidd fach sy’n ymwneud 
â’r trafodyn.

Cyllid grant
Mae cyllid grant gan gynnwys cyllid o 
grant bloc y cyngor, grantiau ymchwil 
o ffynonellau Llywodraeth a grantiau 
(gan gynnwys grantiau ymchwil) o 
ffynonellau nad ydynt yn llywodraethol yn 
cael eu cydnabod fel incwm pan mae’r 
amodau sy’n ymwneud â pherfformiad 
wedi’u bodloni a bod y Brifysgol yn 
gymwys i hawlio’r incwm. Gelwir incwm 
a dderbynnir cyn bodloni amodau’n 
ymwneud â pherfformiad yn incwm 
gohiriedig o fewn credydwyr ar y fantolen 
ac mae’r rhain yn cael eu rhyddhau i 
fod yn incwm wrth i’r amodau gael eu 
bodloni.

Rhoddion a gwaddolion
Rhoddion a gwaddolion yw trafodion 
nad ydynt yn gyfnewidiol heb amodau yn 
ymwneud â pherfformiad.  Cydnabyddir 
rhoddion a gwaddolion gyda chyfyngiadau 
gan y rhoddwr yn yr incwm pan mae gan 
y Brifysgol hawl i’r arian.  Mae’r incwm yn 
cael ei gadw yn y gronfa dros ben nes bod 
yn cael ei ddefnyddio ar adeg benodol yn 
unol ag amodau o’r fath, ac ar y pwynt 
hwn bydd yr incwm yn cael ei ryddhau 
i gronfeydd cyffredinol wrth gefn drwy 
drosglwyddiad cronfeydd wrth gefn.

Cydnabyddir rhoddion heb unrhyw 
gyfyngiadau gan y rhoddwr yn yr incwm 
pan mae gan y Brifysgol hawl i’r arian.

Cofnodir incwm buddsoddi a symudiadau 
yng ngwerth teg gwaddolion mewn incwm 
yn y flwyddyn y maent yn codi a naill ai fel 
incwm cyfyngedig neu anghyfyngedig yn 
ôl telerau’r cyfyngiadau sy’n berthnasol i’r 
cronfeydd gwaddol unigol.

Mae pedwar prif fath o roddion a 
gwaddolion yn cael eu nodi mewn 
cronfeydd wrth gefn:

1. Rhoddion cyfyngedig - mae’r rhoddwr 
wedi nodi bod rhaid defnyddio’r rhodd 
hwnnw ar gyfer amcan penodol.

2. Gwaddolion parhaol anghyfyngedig 
- mae’r rhoddwr wedi nodi y dylid 
buddsoddi’r arian yn barhaol i 
gynhyrchu ffrwd incwm er budd 
cyffredinol y Brifysgol.

3. Gwaddolion gwariadwy cyfyngedig 
- mae’r rhoddwr wedi nodi amcan 
penodol heblaw am brynu neu 
adeiladu asedau sefydlog diriaethol, 
ac mae gan y Brifysgol y pŵer i 
ddefnyddio’r cyfalaf.

4. Gwaddolion parhaol cyfyngedig - mae’r 
rhoddwr wedi nodi y dylid buddsoddi’r 
arian yn barhaol i gynhyrchu ffrwd 
incwm i’w ddefnyddio ar gyfer amcan 
penodol.

Grantiau cyfalaf
Cydnabyddir grantiau cyfalaf mewn 
incwm pan mae gan y Brifysgol yr hawl 
i’r arian yn amodol ar fodloni unrhyw 
amodau sy’n ymwneud â pherfformiad.

Darpariaeth ar gyfer dyledion 
amheus
Gwneir darpariaeth benodol ar gyfer 
dyledion unigol os bernir bod amheuaeth 
ynglŷn â’u hadennill ar sail profiad 
hanesyddol.   

Cynlluniau pensiwn
Y tri phrif gynllun pensiwn diffiniedig i 
staff y Brifysgol yw Cynllun Blwydd-dal 
y Prifysgolion (yr USS), Cronfa Bensiwn 
Prifysgol Caerdydd (y CUPF) a’r Cynllun 
Pensiwn y Llywodraeth Leol (yr LGPS).  
Mae’r cynlluniau yn gynlluniau buddiannau 
a ddiffinnir gan arian. Prisir y cronfeydd 
bob tair blynedd gan actwari sydd â 
chymwysterau proffesiynol ac fe wnaiff 
hynny gan ddefnyddio’r dull cronni neu’r 
dull oed-a-gyrhaeddwyd, ac ymddiriedolwyr 
y cynllun, ar sail y cyngor a gânt gan yr 
actiwari, sy’n penderfynu ar gyfraddau’r 
cyfraniadau sy’n daladwy.

Mae’r USS yn gynllun aml-gyflogwr 
lle nad yw’n bosibl nodi asedau a 
rhwymedigaethau i aelodau’r Brifysgol 
oherwydd natur gydfuddiannol y cynllun, 
felly mae’r cynllun hwn yn cael ei gyfrif fel 
cynllun cyfrannu at fuddiannau ymddeol 
diffiniedig.

Cofnodir rhwymedigaeth mewn 
darpariaethau ar gyfer unrhyw ymrwymiad 
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cytundebol i ariannu diffygion yn y 
gorffennol yn y cynllun USS.

Cynllun cyfraniadau diffiniedig:
Cynllun buddiannau yn dilyn cyflogaeth yw 
cynllun cyfraniadau diffiniedig lle mae’r 
Brifysgol yn talu cyfraniadau penodol 
i endid ar wahân ac ni fydd ganddynt 
unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol nac 
adeiladol i dalu symiau pellach. Mae 
rhwymedigaethau i gyfrannu at gynlluniau 
pensiwn cyfraniadau diffiniedig yn cael eu 
cydnabod fel traul yn y Datganiad Cyfunol 
o Incwm Cynhwysfawr yn y cyfnodau pan 
mae gwasanaethau yn cael eu darparu 
gan weithwyr.

Cynllun buddiannau diffiniedig:
Mae’r cynlluniau buddiannau diffiniedig 
yn gynlluniau buddiannau ar ôl cyflogaeth 
sy’n eithriad i’r cynlluniau cyfraniadau 
diffiniedig. O dan gynlluniau buddion 
diffiniedig, ymrwymiad y Brifysgol yw 
darparu buddion y cytunwyd arnynt i 
weithwyr presennol a chyn-weithwyr, ac 
mae risg actiwarïaidd (y bydd buddion 
yn costio mwy neu lai na’r disgwyl) a risg 
buddsoddiad (y bydd yr arian a geir yn ôl 
ar asedau sydd wedi’u gosod i un ochr 
er mwyn ariannu’r buddion yn wahanol 
i ddisgwyliadau) yn cael eu neilltuo, 
o ran sylwedd, gan y Brifysgol. Dylai’r 
Grŵp gydnabod atebolrwydd ar gyfer ei 
rwymedigaethau o dan net cynlluniau 
buddiannau diffiniedig o asedau’r cynllun. 
Mae’r rhwymedigaeth buddiannau 
diffiniedig net hwn yn cael ei fesur fel y 
swm yr amcangyfrifir o fuddiannau mae 
cyflogwyr wedi’u hennill yn gyfnewid am 
eu gwasanaeth yn y cyfnod presennol a’r 
cyfnodau blaenorol, am bris gostyngol i 
bennu ei werth presennol, a gan dynnu 
gwerth teg (am bris bidio) asedau’r 
cynllun. Perfformir y cyfrifiad gan actiwari 
cymwys gan ddefnyddio’r dull credydau 
uned rhagamcanol. Lle mae’r cyfrifiad yn 
arwain at ased net, mae cydnabyddiaeth 
yr ased yn gyfyngedig i’r graddau mae’r 
Brifysgol yn gallu adennill y gwarged naill 
ai drwy gyfraniadau llai yn y dyfodol neu 
drwy ad-daliadau o’r cynllun.

Yn ogystal, mae Cynllun Blwydd-dal y 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol (y GIG) 
yn weithredol yn achos rhai aelodau 
o’r staff.  Cynllun buddion diffiniedig 
sydd heb ei ariannu yw cynllun y GIG, a 
thelir buddion pensiwn o’r cyfraniadau 
a gafwyd yn ystod y flwyddyn ac yn ôl y 
cyfraddau cyfrannu y penderfynir arnynt 
gan Drysorlys Ei Mawrhydi.  Cyfrifir hyn 
fel cynllun cyfraniadau diffiniedig.  I 
gydymffurfio â Deddf Pensiynau 2008, 
mae’r Brifysgol hefyd yn defnyddio cynllun 

pensiwn cyfraniadau diffiniedig NEST 
ar gyfer gweithwyr cymwys nad ydynt yn 
gytundebol. 

Buddion cyflogaeth
Mae buddion cyflogaeth tymor byr fel 
cyflogau ac absenoldebau yn cael eu 
cydnabod fel traul yn y flwyddyn y mae’r 
gweithwyr yn darparu gwasanaeth i’r 
brifysgol. Bydd unrhyw fuddion segur yn 
cronni ac yn cael eu mesur fel y swm 
ychwanegol mae’r Brifysgol yn disgwyl 
ei dalu o ganlyniad i hawliau heb eu 
defnyddio.

Arian tramor
Cofnodir trafodion a wneir mewn arian 
tramor yn ôl y gyfradd gyfnewid a oedd 
ar waith ar ddyddiadau’r trafodion.  Trosir 
asedau ariannol ac atebolrwydd mewn 
arian tramor i arian Prydain, sef arian 
cyfred swyddogaethol y Brifysgol, yn ôl 
y cyfraddau diwedd-blwyddyn a chaiff y 
gwahaniaethau yn y cyfraddau cyfnewid 
sy’n deillio o hynny eu cynnwys wrth 
benderfynu ar y diffyg neu’r gwarged am 
y flwyddyn.

Prydlesau gweithredu
Codir costau mewn perthynas â phrydlesi 
gweithredu ar sail llinell syth dros dymor 
y brydles. Mae unrhyw bremiymau neu 
gymhellion prydles yn cael eu gwasgaru 
dros dymor gofynnol y brydles.

Asedau sefydlog
Mae asedau sefydlog yn cael eu nodi 
ar gost / cost dybiedig namyn dibrisiant 
cronedig a cholledion cronedig. Caiff 
eitemau penodol o asedau sefydlog a 
oedd wedi eu hailbrisio i werth teg ar y 
dyddiad trosglwyddo i’r 2015 SOR AB 
AU, eu mesur ar sail cost dybiedig, sef y 
swm wedi ei ailbrisio ar y dyddiad ailbrisio 
hwnnw.

Caiff y gwahaniaeth rhwng y swm wedi ei 
ailbrisio a’r gost hanesyddol ei gredydu i 
gronfa ailbrisio wrth gefn.  Caiff swm sy’n 
hafal i’r dibrisiant dros hynny ar sail y gost 
hanesyddol ei drosglwyddo o’r gronfa 
ailbrisio wrth gefn i enillion wedi’u cadw.

Tir ac adeiladau
Caiff costau o ran tir ac adeiladau ar 
ôl adeiladu neu brynu cychwynnol neu 
adeiladu eu cyfalafu i’r graddau y maent 
yn cynyddu’r manteision disgwyliedig yn y 
dyfodol i’r Brifysgol.

Ni chaiff tir ei ddibrisio am y credir bod 
iddo oes ddefnyddiol amhenodol. Mae 
adeiladau yn dibrisio ar sail llinell syth 
dros eu bywydau defnyddiol disgwyliedig 
fel a ganlyn:

Adeiladau rhestredig ac  
adeiladau academaidd 50 mlynedd

Safleoedd preswyl cyn  
1990 25 mlynedd

Safleoedd preswyl ar ôl  
1990 a safleoedd  
preswyl Gogledd Tal-y-bont 50 mlynedd                                          

Tai Preswyl 50 mlynedd    

Adeiladau lled-barhaol  
a Mathemateg / Addysg 25 mlynedd  

Adeiladau newydd ar safle  
Ysbyty Athrofaol Cymru      50 mlynedd

Hen adeiladau ar safle  
Ysbyty Athrofaol Cymru 25 mlynedd

Adnewyddu    15 mlynedd

Mae adeiladau prydles yn dibrisio dros 
gyfnod byrrach y brydles neu’r cyfnod 
y mae disgwyl iddynt fod o ddefnydd a 
ddangosir uchod.

Ni chodir unrhyw ddibrisiant ar asedau yn 
ystod y gwaith adeiladu.

Offer
Caiff gwerth offer sy’n costio llai na 
£10,000 yr eitem neu grŵp o eitemau 
cysylltiedig ei ddileu ym mlwyddyn eu 
caffael heblaw eu bod yn cael eu prynu 
yn rhan o waith adnewyddu.  Caiff yr holl 
offer eraill eu cyfalafu ac eithrio’r offer a 
ariennir o Grantiau Ymchwil ac sy’n costio 
o dan £50,000. Caiff hwn hefyd ei ddileu 
ym mlwyddyn eu prynu.

Caiff offer sydd wedi’i ddibrisio’n llawn ei 
ddileu 10 mlynedd ar ôl ei gaffael.

Caiff offer a gyfalafwyd eu rhestru yn ôl 
eu cost a chânt eu dibrisio dros eu hoes 
ddefnyddiol ddisgwyliedig rhwng pedair 
a phymtheg mlynedd, fel sy’n briodol. 
Ni chaiff asedau sy’n cael eu hadeiladu 
mo’u dibrisio tan iddynt gael eu rhoi ar 
waith.

Buddsoddiadau
Cedwir buddsoddiadau asedau 
anghyfredol ar y fantolen ar gost namyn 
colled, oni bai y gellir pennu’r gwerth teg 
yn ddibynadwy. Cedwir mentrau ar y cyd 
ar gost namyn colled yn natganiadau 
ariannol y Brifysgol.

Cedwir buddsoddiadau asedau cyfredol 
ar werth teg gyda symudiadau’n cael 
eu cydnabod yng nghyfanswm yr incwm 
cynhwysfawr am y flwyddyn. 



39Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2018-2019 Prifysgol Caerdydd

Stociau
Deunyddiau adeiladu a nwyddau traul 
masnachu’r Uned Gwaith ac Arlwyo yw’r 
stociau.  Caiff y rhain eu prisio yn ôl y gost 
isaf neu’r pris gwerthadwy net.

Arian parod a chyfatebol i arian 
parod
Mae arian parod yn cynnwys arian parod 
mewn llaw, adneuon sy’n ad-daladwy ar 
alw, a gorddrafftiau. Mae adneuon yn 
ad-daladwy ar alw os ydynt ar gael yn 
ymarferol ymhen 24 awr heb gosb.

Buddsoddiadau tymor byr, hynod hylifol y 
gellir eu trosi’n hawdd i swm o arian heb 
risg sylweddol i newid mewn gwerth yw’r 
hyn sy’n gyfwerth ag arian parod.

Cynnal a Chadw Eiddo
TMae gan y Brifysgol gynllun cynnal a 
chadw treigl a adolygir bob blwyddyn.  
Codir cost y cynnal a chadw cywirol 
rheolaidd i’r cyfrif incwm a gwariant wrth 
iddi godi..

Statws treth
Gan fod y Brifysgol yn elusen gofrestredig 
o fewn ystyr Pennod 1 Adran 3 Deddf 
Elusennau 2011, mae felly yn elusen o 
fewn ystyr Adran 6 Deddf Cyllid 2010.  
Yn unol â hynny, mae’r Brifysgol wedi’i 
heithrio, o bosibl, rhag talu treth mewn 
cysylltiad â’r incwm neu’r enillion cyfalaf 
a gaiff hi o fewn y categorïau sy’n dod 
o dan Adrannau 478-488 Deddf Treth 
Gorfforaeth 2010 neu Adran 256 
Deddf Trethu Enillion Trethadwy 1992 
i’r graddau y caiff yr incwm hwnnw neu’r 
enillion hynny ei gymhwyso neu eu 
cymhwyso at ddibenion cwbl elusennol er 
lles y cyhoedd. 

Mae pob is-gwmni’n atebol i dalu Treth 
Gorfforaeth a Threth ar Werth (TAW).  
Mae prif weithgareddau’r Brifysgol 
wedi’u heithrio rhag TAW ond mae rhai 
cyflenwadau a gwasanaethau ategol 
yn agored i dalu TAW ar amrywiol 
gyfraddau.  Mae’r gwariant yn cynnwys 
TAW anadferadwy a godir gan gyflenwyr i’r 
Brifysgol. Nid oes rhaid i’r Brifysgol dalu 
Treth Tir y Doll Stamp wrth brynu neu 
brydlesu eiddo.

Darpariaethau
Cydnabyddir darpariaethau pan mae 
gan y sefydliad rwymedigaeth gyfreithiol 
neu ddeongliadol bresennol o ganlyniad 
i ddigwyddiad yn y gorffennol ac mae’n 
debyg y bydd gofyn trosglwyddo budd 
economaidd i setlo’r rhwymedigaeth ac 
y gellir gwneud amcangyfrif dibynadwy o 
gyfanswm y rhwymedigaeth.

Offerynnau ariannol
Mae’r Brifysgol wedi dewis mabwysiadu 
Adrannau 11 a 12 o FRS102 mewn 
perthynas ag offerynnau ariannol ar gyfer 
ei gyfrifon cyfunol a datganiadau ariannol 
y Brifysgol.

(i) Asedau Ariannol
Mae asedau ariannol sylfaenol, gan 
gynnwys symiau masnach a symiau 
derbyniadwy eraill, arian parod a 
gweddill banc a buddsoddiadau mewn 
papur masnachol, i ddechrau yn cael eu 
cydnabod am bris y trafodyn, oni bai bod 
y trefniant yn cynnwys trafodyn ariannu, 
lle mae’r trafodyn yn cael ei fesur ar werth 
presennol y derbyniadau yn y dyfodol 
gyda disgownt o gyfradd llog y farchnad.

Mae asedau o’r fath yn cael eu cynnal yn 
dilyn hynny ar gost wedi’i hamorteiddio, 
gan ddefnyddio’r dull llog effeithiol.

Ar ddiwedd pob cyfnod adrodd mae 
asedau ariannol yn cael eu mesur 
ar gost wedi’i hamorteiddio ar gyfer 
tystiolaeth wrthrychol o golled.  Os yw 
ased am wneud colled, y golled hon 
yw’r gwahaniaeth rhwng y swm cario a 
gwerth presennol y llifau arian parod 
amcangyfrifedig wedi eu disgowntio ar 
gyfradd llog effeithiol gwreiddiol yr ased.  
Cydnabyddir y golled yng nghyfanswm yr 
incwm cynhwysfawr am y flwyddyn.

Os oes gostyngiad yn y golled sy’n deillio 
o ddigwyddiad sy’n digwydd ar ôl nodi’r 
golled, caiff y golled ei gwrthdroi. Mae’r 
gwrthdroi yn golygu nad yw’r swm cario 
presennol yn fwy na beth fyddai’r swm 
cario wedi bod pe na fyddai’r golled wedi’i 
chydnabod yn flaenorol.  Cydnabyddir y 
ffaith fod colled yn cael ei gwrthdroi yng 
nghyfanswm yr incwm cynhwysfawr am y 
flwyddyn.

I ddechrau, mesurir asedau ariannol 
eraill, gan gynnwys buddsoddiadau 
mewn offerynnau ecwiti nad ydynt yn 
is-gwmnïau, partneriaethau cyswllt neu 
cyd-fentrau, ar werth teg sydd fel arfer yn 
bris trafodyn.

Mae asedau o’r fath yn cael eu cynnal 
ar werth teg ac mae’r newidiadau 
mewn gwerth teg yn cael eu cydnabod 
mewn gwarged neu ddiffyg, heblaw 
bod buddsoddiadau mewn offerynnau 
ecwiti nad ydynt yn cael eu masnachu 
yn gyhoeddus a’r rhai na ellir mesur 
eu gwerth teg yn cael eu mesur ar gost 
namyn y golled.

Mae asedau ariannol yn cael eu dad-
gydnabod pan mae (a) yr hawliau 
cytundebol i’r llifau arian o’r ased yn dod 
i ben neu’n cael eu setlo, neu (b) yr holl 
risgiau a gwobrwyon o berchnogaeth 

yr asedau’n cael eu trosglwyddo i barti 
arall neu (c) er cadw rhai o risgiau a 
gwobrwyon sylweddol perchnogaeth, mae 
rheolaeth yr ased wedi’i drosglwyddo 
i barti arall sydd â’r gallu ymarferol i 
werthu ased i drydydd parti digyswllt 
yn unochrog heb osod cyfyngiadau 
ychwanegol.

(ii) Rhwymedigaethau ariannol
Mae rhwymedigaethau ariannol sylfaenol, 
gan gynnwys symiau masnach a symiau 
derbyniadwy eraill, benthyciadau banc, 
benthyciadau gan gwmnïau o’r cyd-grŵp 
a blaengyfrannau sy’n cael eu galw’n 
ddyled, i ddechrau yn cael eu cydnabod 
am bris y trafodyn, oni bai bod y trefniant 
yn cynnwys trafodyn ariannu, lle mae’r 
offeryn dyled yn cael ei fesur ar werth 
presennol y derbyniadau yn y dyfodol 
gyda disgownt o gyfradd llog y farchnad.

Yn dilyn hynny cynhelir offerynnau 
dyled ar gost wedi’i hamorteiddio, gan 
ddefnyddio’r dull llog effeithiol.

Cydnabyddir ffioedd a delir wrth sefydlu 
cyfleusterau benthyg fel costau trafodion 
y benthyciad i’r graddau ei bod yn debygol 
y bydd rhai neu bob un o’r cyfleusterau yn 
cael eu derbyn.  Yn yr achos hwn, mae’r ffi 
yn cael ei gohirio hyd nes y caiff yr arian 
ei dderbyn.  I’r graddau nad oes unrhyw 
dystiolaeth ei bod yn debygol y bydd 
rhywfaint o’r cyfleuster neu’r cyfleuster 
cyfan yn cael ei dderbyn, mae’r ffi yn cael 
ei chyfalafu fel taliad ymlaen llaw am 
wasanaethau hylifedd a’i amorteiddio 
dros gyfnod y cyfleuster mae’n perthyn 
iddo.

Symiau masnach taladwy yw’r 
rhwymedigaethau i dalu am nwyddau 
neu wasanaethau sydd wedi’u caffael 
yn nhrefn arferol y busnes gan 
gyflenwyr.  Gelwir cyfrifon sy’n daladwy 
yn rhwymedigaethau cyfredol os yw 
taliad yn ddyledus o fewn blwyddyn 
neu lai.  Os nad ydynt, fe’u cyflwynir 
fel rhwymedigaethau anghyfredol.  I 
ddechrau mae symiau masnach taladwy 
yn cael eu cydnabod am bris trafodyn 
ac wedyn eu mesur ar gost wedi ei 
hamorteiddio gan ddefnyddio’r dull llog 
effeithiol.

Mae rhwymedigaethau ariannol yn 
cael eu dad-gydnabod pan mae’r 
rhwymedigaeth yn cael ei ddihysbyddu, 
hynny yw pan mae’r rhwymedigaeth 
gytundebol yn cael ei ganslo, ei ryddhau 
neu’n dod i ben.

Cronfeydd wrth gefn
Mae cronfeydd wrth gefn naill ai’n 
gyfyngedig neu’n anghyfyngedig. Mae 
cronfeydd gwaddol cyfyngedig yn cynnwys 
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gweddill sydd, drwy waddol i’r Brifysgol, 
yn cael eu cadw fel cronfa gyfyngedig 
barhaol y mae’n rhaid i’r Brifysgol ei gadw 
am byth.

Mae’r cronfeydd cyfyngedig eraill sydd 
wrth gefn yn cynnwys gweddill lle mae’r 
rhoddwr wedi dynodi diben penodol. 
Felly cyfyngir ar y modd y caiff y Brifysgol 
ddefnyddio’r cronfeydd hyn.

Amcangyfrifon arwyddocaol a 
dyfarniadau
Dyma’r amcangyfrifon arwyddocaol a’r 
dyfarniadau a ddefnyddiwyd i baratoi’r 
wybodaeth ariannol hon:

(i) Gwerth Cario Compound 
Semiconductor Centre Limited

Amcangyfrif

Ym mis Gorffennaf 2015, buddsoddodd 
y Brifysgol yn y fenter ar y cyd, Compound 
Semiconductor Centre Limited, a chafodd 
taliadau pellach eu gwneud yn ystod 
2015/16, 2016/17 a 2017/18. 

O ganlyniad i ddiffyg yn erbyn 
rhagdybiaethau ariannol masnachol, 
ynghyd â newidiadau arfaethedig o ran 
arian grant y DU ac Ewrop ac effaith yr 
hinsawdd economaidd a gwleidyddol sydd 
ohoni, gwnaethom gynnal adolygiad o 
amhariad er mwyn amcangyfrif y gwerth y 
gellir ei adennill o fuddsoddiad y Brifysgol.  
Mae hyn yn gofyn am amcangyfrif o lifau 
arian parod y dyfodol o’r fenter ar y cyd, 
ynghyd â dethol cyfraddau gostyngol 
priodol er mwyn cyfrifo gwerth presennol 
net y llifau arian parod hynny.

Mae manylion effaith yr amhariad wedi’u 
datgelu yn Nodyn 12 – Buddsoddiadau 
Anghyfredol. 

(ii)  Adenilladwyedd dyledwyr

Amcangyfrif

Mae’r polisi darparu ar gyfer drwg-
ddyledion a dyledion amheus yn benodol 
ar gyfer pob dyled ac yn seiliedig ar 
amgylchiadau hysbys ac adennill dyledion 
ar ôl diwedd y flwyddyn.  Bernir bod 
modd adennill unrhyw ddyledion heb eu 
darparu.

(iii)  Rhwymedigaethau buddiannau 
ymddeol

Amcangyfrif

Mae’r Brifysgol yn gweithredu ei chynllun 
ei hun, Cronfa Bensiwn Prifysgol 
Caerdydd (CUPF), ac mae’n cymryd rhan 
yng Nghynllun Pensiwn Llywodraeth 
Leol (LGPS); mae’r ddau yn gynlluniau 
buddiannau diffiniedig. Cynhelir prisiadau 
actiwarïaidd o’r cynlluniau fel y pennir gan 
yr ymddiriedolwyr ar adegau hyd at dair 
blynedd o hyd.

Asesir costau pensiwn o dan FRS 102 
yn unol â chyngor actiwarïaid annibynnol 
yn seiliedig ar brisiadau actiwarïaidd 
diweddaraf a rhagdybiaethau a bennir 
gan yr actiwarïaid. 

Mae’r tybiaethau yn seiliedig ar 
wybodaeth a roddwyd i actiwarïaid gan y 
Brifysgol, wedi’i ategu gan drafodaethau 
rhwng yr actiwari a’r tîm rheoli. Mae’r 
tybiaethau wedi’u dogfennu yn Nodyn 21.

Mae FRS102 yn gwahaniaethu rhwng 
cynllun buddiannau diffiniedig grŵp 
a chynllun aml-gyflogwr. Mae cynllun 
aml-gyflogwr yn gynllun ar gyfer endidau 
nad ydynt o dan reolaeth gyffredin 
ac yn cynrychioli (fel arfer) cynllun ar 
draws y diwydiant cyfan, er enghraifft 
Cynllun Pensiwn y Prifysgolion. Mae’r 
broses gyfrifyddu ar gyfer cynllun aml-

gyflogwr o’r fath lle’r aeth y cyflogwr i 
gytundeb â’r cynllun sy’n pennu sut fydd 
y cyflogwr yn ariannu diffyg, yn arwain at 
gydnabyddiaeth o atebolrwydd ar gyfer 
y cyfraniadau sy’n daladwy sy’n codi o’r 
cytundeb (i’r graddau eu bod yn perthyn 
i’r diffyg) a’r datganiad sy’n ganlyniad 
ynghylch yr hyn a warir o ran incwm a 
gwariant, yn unol ag adran 28 FRS102. 
Mae’r ymddiriedolwyr yn fodlon bod 
Cynllun Pensiwn y Prifysgolion yn bodloni 
diffiniad cynllun aml-gyflogwr ac felly 
wedi cydnabod gwerth teg gostyngol y 
cyfraniadau cytundebol o dan drefniadau 
adfer y cynllun oedd yn bodoli ar 31 
Gorffennaf 2019.

Mae’r cynllun adfer diffyg a roddwyd 
ar waith gan yr USS yn nodi cyfran y 
cyfraniadau blynyddol sy’n ymwneud ag 
adfer diffyg yn y gorffennol, a’r cyfnod 
y mae’r rhain wedi ymrwymo amdano. 
Mae’r cyfraniadau diffyg ymrwymedig hyn 
yn cael eu hail-asesu gyda phob prisiad 
tair blynedd o’r cynllun, ac yn sail i’r 
ddarpariaeth, ynghyd â rhagdybiaethau ar 
chwyddiant priodol a ffactorau disgownt.

Dyfarniad

Y prisiant actiwaraidd tair blynedd cyflawn 
diweddaraf elfen buddiannau diffiniedig 
y cynllun USS (Retirement Income 
Builder) ar ddyddiad y fantolen oedd ar 
31 Mawrth 2017 (y dyddiad prisiant) 
ac fe’i gynhaliwyd gan ddefnyddio’r dull 
uned amcanol. Cymeradwywyd prisiant 
ar 31 Mawrth 2018, ym mis Medi 
2019. Ym marn yr Ymddiriedolwyr, mae 
canlyniadau’r prisiant hwn yn cynrychioli 
digwyddiad ôl-fantolen nad yw’n achosi 
addasiad. Mae manylion effaith prisiant 
2018 wedi’u datgelu yn Nodyn 19 – 
Darpariaethau.
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2. Grantiau Cyrff Ariannu 
Cyfunol a’r Brifysgol 

   2019 
£000 

2018 
£000 

     
Grantiau rheolaidd   50,930 43,860 
Grantiau penodol    1,282 2,046 
Grantiau cyfalaf   5,773 3,845 

   57,985 49,751 

 

3. Ffioedd Dysgu a Grantiau Cymorth 
Cyfunol a’r Brifysgol 

   2019 
£000 

2018 
£000 

     
Israddedigion o’r DU a’r Undeb Ewropeaidd  139,674 135,508 
Ôl-raddedigion o’r DU a’r Undeb Ewropeaidd   14,332 12,929 
Tramor (gan gynnwys rhan-amser)   83,236 71,792 
Rhan-amser (o’r DU a’r Undeb Ewropeaidd)   5,938 5,335 

   243,180 225,564 
Contractau addysg   17,182 18,288 
Grantiau cymorth hyfforddiant ymchwil   7,686 8,898 
Ffioedd nad ydynt yn dwyn credyd   11,473 12,465 

   279,521 265,215 
 

4. Grantiau a Chontractau Ymchwil 
Cyfunol a’r Brifysgol 

  2019 
£000 

2018 
£000 

    
Cynghorau Ymchwil  32,869 32,780 
Elusennau sydd â’u canolfan yn y DU  24,805 21,345 
Cyrff Llywodraeth y DU  33,931 29,121 
Diwydiannau’r DU  6,371 4,368 
Y Comisiwn Ewropeaidd  10,502 11,782 
Tramor  5,984 5,630 
Grantiau a chontractau eraill  1,586 881 

  116,048 105,907 
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5. Incwm Arall 
                  Cyfunol                              Prifysgol 

 2019 
£000 

2018 
£000 

2019 
£000 

2018 
£000 

     
Gwasanaethau eraill a ddarparwyd:     
   Llywodraeth Ganolog y DU 20,490 35,156 20,490 35,156 
   Awdurdodau Iechyd y DU 8,748 8,119 8,748 8,119 
   Diwydiannau’r DU  1,069 1,225 1,069 1,225 
   Yr Undeb Ewropeaidd 1,560 2,074 1,560 2,074 
   Tramor 307 398 307 398 
   Prifysgolion y DU 339 759 339 759 
   Ffynonellau Eraill 6,513 6,390 6,513 6,390 

Cyfanswm y gwasanaethau eraill a ddarparwyd 39,026 54,121 39,026 54,121 
  

 
   Preswylfeydd, arlwyaeth a chynadleddau 29,155 27,509 29,155 27,509 

Rhenti Derbyniadwy  1,252 361 1,252 361 
Eithriadau TAW y gellir eu hadennill  875 975 875 975 
Incwm arall 5,809 4,455 4,374 2,840 

 76,117 87,421 74,682 85,806 
 

Mae incwm arall wedi gostwng £11.3m i £76.1m, yn bennaf oherwydd trosglwyddo gweithgaredd Addysg 
Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig i Addysg Iechyd yng Nghymru ym mis Medi 2018. 
 

6. Incwm o Fuddsoddiad 
                  Cyfunol                               Prifysgol 

 2019 
£000 

2018 
£000 

2019 
£000 

2018 
£000 

     
Incwm o fuddsoddiadau 5,017 6,987 5,013 6,987 
Incwm o fuddsoddiadau gwaddol 1,242 842 1,242 842 

 6,259 7,829 6,255 7,829 

 

7. Rhoddion a Gwaddolion 
                  Cyfunol                                 Prifysgol 

 2019 
£000 

2018 
£000 

2019 
£000 

2018 
£000 

     
Gwaddodion newydd                         (Nodyn 20) 403 30 403 30 
Rhoddion gyda chyfyngiad 319 217 319 217 
Rhoddion anghyfyngedig 1,848 1,319 1,891 1,319 

 2,570 1,566 2,613 1,566 
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8.  Costau Staff 
Cyfunol a’r Brifysgol 

 Nodyn 2019 
£000 

2018 
£000 

CCoossttaauu  ssttaaffff::    
Cyflogau  242,298 240,214 
Costau nawdd cymdeithasol  25,170 24,710 
Costau pensiwn eraill 21 44,845 40,469 

  312,313 305,393 
Nid yw’r ffigurau uchod yn cynnwys taliadau a wnaed i staff ar ran y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. 

    
  2019 

£000 
2018 
£000 

TTaalliiaaddaauu  ii’’rr  IIss--GGaanngghheelllloorr - Cyflog  257 252 
                               -  Bonws  - 46 
                               -  Buddion ar ffurf Nwyddau  9 1 

  266 299 
                                           - Pensiwn  48 45 

  314 344 
 
Y Pwyllgor Taliadau sy'n pennu'r taliadau i'r Is-Ganghellor, ac mae'r pwyllgor yn cynnwys aelodau allanol 
annibynnol o'r Cyngor sy'n meddu ar wybodaeth ac arbenigedd fasnachol, ac ynghylch y sector cyhoeddus. 
Nid yw'r Is-Ganghellor yn bresennol yn y trafodaethau ynghylch ei daliadau ei hun, ac nid yw'n chwarae 
unrhyw ran yn y trafodaethau hynny.  
 
Mae'r Pwyllgor Taliadau'n pennu'r taliadau yn ôl sawl ffactor gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i: 

- brofiad arweinyddiaeth a rheolaeth a phrofiad academaidd yr Is-Ganghellor yn y sector addysg uwch 
- hyd a lled yr arweinyddiaeth a chyfrifoldebau ariannol dros y sefydliad. 
- bod yn atebol ar gyfer cynnal profiad addysgol lefel arian TEF ar gyfer myfyrwyr y sefydliad a 

phortffolio ymchwil sy'n werth dros £100m, a 
- meincnodi'r cyflog sylfaenol yn erbyn cyflog cyfartalog blynyddol Is-Gangellorion Grŵp Russell yn ôl 

yr hyn a arolygwyd ac a gyhoeddwyd gan gyfnodolyn y Times Higher Education.  
 
Mae cyflog sylfaenol yr Is-Ganghellor yn codi’n unol â gwobrwyon taliadau cenedlaethol ar gyfer y sector 
Addysg Uwch. 
 
Mae'r buddion ar ffurf nwyddau y mae'r Is-Ganghellor yn eu cael fel a ganlyn: 
         - Yswiriant meddygol preifat    £1k (2018 £1K) 
         - Llety parhaol (o 6 Ebrill 2019)   £8k (2018 Dim) 

Mae'r budd yn sgîl y ffaith bod yr Is-Ganghellor yn lletya'n bersonol mewn eiddo sy'n berchen i'r Brifysgol yn 
ganlyniad newid i reoliadau Cyllid a Thollau EM ar 6 Ebrill 2019. Nid oes budd cyfatebol ar gyfer 2018. 

 2019 2018 
 Cyfwerth ag 

amser llawn 
Cyfwerth ag 
amser llawn 

NNiiffeerr  yy  ssttaaffff  aarr  ggyyffaarrttaalleedddd  ffeessuull  pprriiff  ggaatteeggoorrii::   
Clinigol ac anghlinigol, academaidd ac yn gysylltiedig â’r byd 

academaidd 
4,281 4,195 

Gwasanaethau Technegol 233 226 
Cymorth Gweinyddol 966 985 
Gwasanaethau gweithredol 259 273 

 5,739 5,679 
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8.  Costau Staff (parhad) 
TTaalliiaaddaauu  ii’’rr  IIss--GGaanngghheelllloorr  ((ppaarrhhaadd))  
Mae cyflog personol yr Is-Ganghellor 7.1 gwaith (2017-18: 6.9 gwaith) cyflog canolrif staff, pan mae'r cyflog 
canolrif yn cael ei gyfrifo ar sail cyfwerth ag amser llawn ar gyfer cyflogau y mae'r Brifysgol yn talu i'w staff.  
Mae cyfanswm taliadau'r Is-Ganghellor 7.3 gwaith (2017-18: 8.2 gwaith) cyfanswm taliadau canolrif staff, 
lle mae'r cyfanswm taliadau canolrif yn cael ei gyfrifo ar sail cyfwerth ag amser llawn ar gyfer cyfanswm y 
taliadau y mae'r Brifysgol yn eu gwneud i staff. Yn unol ag Arweiniad Cyfrifon CCAUC, mae staff nad ydynt yn 
nodweddiadol wedi'u heithrio o'r cyfrifiadau uchod. 

IIaawwnnddaall  pprriiff  bbeerrssoonnééll  rrhheeoollii  

Mae'r Brifysgol yn ystyried mai'r prif bersonél rheoli yw’r 13 aelod (2018 – 12) o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol 
sydd ag awdurdod a chyfrifoldeb dros gynllunio, cyfarwyddo a rheoli gweithgareddau’r Brifysgol. Mae costau 
staff yn cynnwys iawndal a dalwyd i’r prif bersonél rheoli.  
 2019 2018 
 £000 £000 

Iawndal prif bersonél rheoli 2,019 2,017 
  

IIaawwnnddaall  aamm  ggoollllii  sswwyydddd  ii  wweeiitthhwwyyrr  aarr  ggyyfflloogg  uuwwcchh  2019 2018 
 £000 £000 

Ni thalwyd iawndal yn ystod y flwyddyn (2018 – 1 gweithiwr) - 116 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



45Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2018-2019 Prifysgol Caerdydd

Nodiadau ar y Datganiadau Ariannol 
Y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2019 
 

44 
 

8.  Costau Staff (parhad) 
SSttaaffff  aarraallll  aarr  yy  ccyyffllooggaauu  uucchhaaff  

Mae taliadau staff ar y cyflogau uchaf (ac eithrio'r Is-Ganghellor) sydd wedi'u hadlewyrchu yn yr ystodau isod 
yn eithrio cyfraniadau pensiwn gweithwyr ac iawndal am golli swydd, ond yn cynnwys taliadau a wnaed ar 
ran y GIG o ran ei oblygiadau cytundebol i staff y Brifysgol o dan gontractau cyflogaeth y GIG ar wahân. Mae'r 
taliadau hyn wedi'u heithrio o gyfrif incwm a gwariant y Brifysgol. O'r 163 aelod o staff oedd yn ennill dros 
£100,000 yn 2019 (2018: 165), mae 56 (2018: 49) yn cynnwys taliadau o'r fath ar ran y GIG.   

 2019 2019 22001199  2018 2018 22001188  
 
 
Band Cyflog 

GIG 
Nifer 

Arall 
Nifer 

CCyyffaannsswwmm  
NNiiffeerr  

  

GIG 
 Nifer 

Arall 
Nifer 

  CCyyffaannsswwmm  
NNiiffeerr  

£100,000 - £104,999 - 31 3311  - 20 2200  
£105,000 - £109,999 4 18 2222  1 22 2233  
£110,000 - £114,999 3 14 1177  3 19 2222  
£115,000 - £119,999 6 8 1144  2 7 99  
£120,000 - £124,999 4 4 88  2 8 1100  
£125,000 - £129,999 3 8 1111  5 7 1122  
£130,000 - £134,999 5 3 88  6 2 88  
£135,000 - £139,999 10 3 1133  5 3 88  
£140,000 - £144,999 2 2 44  8 6 1144  
£145,000 - £149,999 5 8 1133  3 3 66  
£150,000 - £154,999 2 - 22  3 2 55  
£155,000 - £159,999 2 3 55  5 3 88  
£160,000 - £164,999 5 - 55  1 1 22  
£165,000 - £169,999 3 1 44  1 4 55  
£170,000 - £174,999 - 1 11  1 2 33  
£175,000 - £179,999 2 - 22  - 2 22  
£180,000 - £184,999 - 1 11  1 1 22  
£185,000 - £189,999 - 1 11  1 1 22  
£200,000 - £204,999 - - --  1 - 11  
£210,000 - £214,999 - - --  - 1 11  
£225,000 - £229,999 - 1 11  - - --  
£230,000 - £234,999 - - --  - 1 11  
£260,000 - £264,999 - - --  - 1 11  

 56 107 116633  49 116 116655  

            TTaalliiaaddaauu  aa  tthhrreeuulliiaauu  ii  YYmmddddiirriieeddoollwwyyrr  

Nid oedd yr un ymddiriedolwr wedi derbyn cydnabyddiaeth ariannol / hepgor taliadau gan y Brifysgol yn ystod 
y flwyddyn (2018: dim).  

Mae'r symiau yn y tabl isod yn cynrychioli taliadau a wnaed i'r ymddiriedolwyr at ddibenion teithio a 
chynhaliaeth, yr aed iddynt wrth fynd i'r Cyngor, cyfarfodydd y pwyllgor a digwyddiadau elusennol, yn 
rhinwedd eu rolau swyddogol. Nid yw pob ymddiriedolwr wedi hawlio treuliau yn ystod y flwyddyn, neu yn y 
flwyddyn flaenorol. Pan mae ymddiriedolwyr hefyd yn gweithio i'r Brifysgol, ni chaiff treuliau a hawlir yn 
rhinwedd eu rôl fel gweithwyr eu cynnwys. 

  2019 2018 
 £000 £000 

Treuliau a dalwyd i 11 o ymddiriedolwyr yn ystod y flwyddyn (2018: 12) 11 10 

 



46

Nodiadau ar y Datganiadau Ariannol 
Y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2019 
 

45 
 

9.  Llog a Chostau Ariannol Tebyg 
             Cyfunol                Prifysgol 

 2019 
£000 

2018 
£000 

2019 
£000 

2018 
£000 

     
Llog bond a chostau ariannol 9,155 9,146 9,155 9,146 
Llog benthyciad banc 806 903 806 903 
Llog banc arall 8 9 - - 
Tâl net ar gynlluniau pensiwn 1,310 1,270 1,310 1,270 
Datod disgownt ar ddarpariaeth pensiwn 
USS (Nodyn 19) 

1,072 971 1,072 971 

 12,351 12,299 12,343 12,290 
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10.  Dadansoddiad o’r Gwariant fesul Gweithgaredd 
Cyfunol  

Staff  
costau 
£000 

Arall 
gweithredu 

costau 
£000 

 
Llog 

sy’n Daladwy 
£000 

 
Cyfanswm 

2019 
£000 

 
Cyfanswm 

2018 
£000 

Adrannau academaidd 185,356 49,815 - 235,171 236,569 
Gwasanaethau academaidd 19,041 12,751 - 31,792     30,054  
Grantiau a chytundebau ymchwil 50,903 35,051 - 85,954     76,701  
Gwasanaethau eraill a ddarparwyd 16,519 21,505 - 38,024     49,949  
Preswylfeydd, arlwyaeth a 
chynadleddau 5,282 8,270 806 14,358     13,197  

Adeiladau 6,013 27,550 - 33,563     32,748  
Gweinyddu a gwasanaethau canolog 23,817 6,395 - 30,212     27,782  
Treuliau eraill 7,460 18,840 9,163 35,463     33,880  
Addasiadau i’r cronfeydd pensiwn (2,078) - 2,382 304        (2,087)  
 312,313 180,177 12,351 504,841  498,793  
Dibrisiant (Nodyn 11)    40,547 37,975 
Costau staff – cynnydd yn narpariaeth cynllun pensiwn USS (nodyn 19)  92,908 715 
Costau staff – Datblygu Cynllun Diswyddo Gwirfoddol  6,537 3,005 
Cyfanswm yn ôl y Cyfrif Incwm a Gwariant 644,833 540,488 

 
Prifysgol  

Staff  
costau 
£000 

Arall 
gweithredu 

costau 
£000 

Llog 
sy’n Daladwy 

£000 

 
Cyfanswm 

2019 
£000 

 
Cyfanswm 

2018 
£000 

Adrannau academaidd 185,356 49,815 - 235,171 236,569 
Gwasanaethau academaidd 19,041 12,751 - 31,792     30,054  
Grantiau a chytundebau ymchwil 50,903 35,051 - 85,954     76,701  
Gwasanaethau eraill a ddarparwyd 16,519 21,505 - 38,024     49,949  
Preswylfeydd, arlwyaeth a chynadleddau 5,282 8,270 806 14,358     13,197  
Adeiladau 6,013 27,550 - 33,563     32,748  
Gweinyddu a gwasanaethau canolog 23,817 6,395 - 30,212     27,782  
Treuliau eraill 7,460 17,644 9,155 34,259     32,321  
Addasiadau i’r cronfeydd pensiwn (2,078) - 2,382 304        (2,087)  

 312,313 178,981 12,343 503,637  497,234  
Dibrisiant (Nodyn 11)    40,547 37,975 
Costau staff – cynnydd yn narpariaeth cynllun pensiwn USS (nodyn 19) 92,908 715 
Costau staff – Datblygu Cynllun Diswyddo Gwirfoddol  6,537 3,005 
Cyfanswm yn ôl y Cyfrif Incwm a Gwariant 643,629 538,929 
MMaaee  ttrreeuulliiaauu  ggwweeiitthhrreedduu  eerraaiillll  yynn  ccyynnnnwwyyss:   

Taliadau i archwilwyr allanol ar gyfer gwasanaethau archwilio  81 78 
Taliadau i archwilwyr allanol ar gyfer gwasanaethau nad oeddent yn rhai 
archwilio 

2 10 

RRhheennttoolliioonn  pprryyddlleess  ggwweeiitthhrreeddooll    
Tir ac adeiladau 1,616 1,367 
Arall 151 96 
CCoossttaauu  ssttaaffff  nnaadd  yyddyynntt  yynn  nnooddwweeddddiiaaddooll  (i) 8,242 7,291 
(i) Mae staff nad ydynt yn nodweddiadol yn cael eu diffinio fel bod yn staff asiantaeth, staff hunangyflogedig a staff 
achlysurol. 
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11.  Asedau Sefydlog Diriaethol  
Cyfunol a’r Brifysgol 

 Tir ac Adeiladau Offer Cyfanswm 

  
 

Rhydd-
ddaliad  

£000 

 
Ar brydles 

hir 
£000 

Asedau’n cael 
eu Hadeiladu  

Adeiladu  
£000 

 
 
 

£000  
£000    

Cost neu brisiad      
Ar 1 Awst 2018 472,524 256,028 46,129 154,946 929,627 

Ychwanegiadau ar y gost 3,615 4,547 37,487 16,515 62,164 

Gwarediadau  (3,021) - - (5,347) (8,368) 

Prosiectau a gwblhawyd 6,948 7,968 (14,916) - - 

Ar 31 Gorffennaf 2019 480,066 268,543 68,700 166,114 983,423 
      
Prisiad (i) 378,284 229,472 - - 607,756 

Cost 101,782 39,071 68,700 166,114 375,667 

Ar 31 Gorffennaf 2019 480,066 268,543 68,700 166,114 983,423 

Dibrisio cronedig      
Ar 1 Awst 2018 35,083 23,809 - 106,800 165,692 

Cost am y flwyddyn 10,954 7,421 - 22,172 40,547 

Dilëwyd wrth waredu (302) - - (5,347) (5,649) 

Ar 31 Gorffennaf 2019 45,735 31,230 - 123,625 200,590 

      
Gwerth llyfr net      
Ar 31 Gorffennaf 2019 434,331 237,313 68,700 42,489 782,833 

      

Ar 31 Gorffennaf 2018 437,441 232,219 46,129 48,146 763,935 

      

(i) Cynhaliwyd prisiad llawn o ystâd y Brifysgol ar 31 Gorffennaf 2014 gan Syrfewyr Siartredig Cooke 
ac Arkwright yn unol â Phrisiad RICS – Safonau Proffesiynol Ionawr 2014 (y Llyfr Coch) i bennu’r 
gost dybiedig.  O gyfanswm y prisiad o £609m, roedd £557m ar werth teg drwy amnewid costau 
wedi’u dibrisio, ac roedd £52m ar werth teg. 

(ii) Mae rhai adeiladau penodol wedi’u hariannu o ffynonellau Trysorlys y D.U. ar gost o £132m.  Pe 
gwerthid yr adeiladau hynny, fe ddefnyddiai’r Brifysgol yr arian yn unol â’r Memorandwm Ariannol 
gyda CCAUC. 

(iii) Mae’r tir a’r adeiladau yn cynnwys tir gwerth £118m sydd heb ei ddibrisio (2018: £118m).  
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12.  Buddsoddiadau Anghyfredol   

                                                                                 Cyfunol                                                Prifysgol 

 Buddsoddiad 
mewn 

mentrau ar y 
cyd 

Buddsoddiadau 
eraill 

Cyfanswm Buddsoddiad 
ecwiti mewn 
mentrau ar y 

cyd 

Buddsoddiadau 
eraill 

Cyfanswm 

 £000 £000 £000 £000 £000 £000 

Gweddill ar 1 Awst 2018 8,646 23,671 32,317 14,003 23,665 37,668 
Ychwanegiadau - 1,231 1,231 - 1,231 1,231 
Ennill ar brisio buddsoddiadau - 591 591 - 591 591 
Amhariad Buddsoddiadau (2,504) (7,000) (9,504) (12,000) (7,000) (19,000) 
Cyfran o'r diffyg gweithredu 
mewn cyd-fentrau (2,803) - (2,803) - - - 

Trosglwyddiadau i fuddsoddiadau 
cyfredol - (10,000) (10,000) - (10,000) (10,000) 

Gweddill ar 31 Gorffennaf 2019 3,339 8,493 11,832 2,003 8,487 10,490 
 

Mae gan y Brifysgol fuddsoddiadau yn y canlynol: 

University College Cardiff Consultants Limited (UC3) 
Mae canlyniadau UC3, cwmni cyfyngedig drwy warant ac wedi’i gofrestru yn y DU, wedi’u cynnwys ar ôl 
eu cyfuno yn y wybodaeth ariannol. Prif weithgarwch y cwmni yw masnacheiddio eiddo deallusol ac 
allbynnau ymchwil eraill a gynhyrchir gan ysgolion academaidd y Brifysgol. Mae’r cwmni hefyd yn gyfrifol 
am fuddiannau’r Brifysgol drwy ddal cyfrannau mewn amryw o gwmnïau sydd wedi deillio o ymchwil a 
gweithrediadau eraill y Brifysgol. 

Compound Semiconductor Centre (CSC) Limited 
Cyfanswm buddsoddiadau'r Grŵp ar ôl ei gyfran o ddiffygion gweithredol yw £3,160k (2018 £10,160k) 
o flaengyfrannau a £Dim (2018 £5,476k) o gyfrannau ecwiti.  O fewn y Brifysgol: £3,160k (2018 
£10,160k) blaengyfrannau a £DIM (2018 £12,000k) cyfrannau ecwiti. Offerynnau dyled yw’r 
blaengyfrannau ac maen nhw wedi'u cynnwys yn y 'buddsoddiadau eraill'. 

O ganlyniad i ddiffyg yn erbyn rhagdybiaethau ariannol masnachol, ynghyd â newidiadau arfaethedig o 
ran arian grant y DU ac Ewrop ac effaith yr hinsawdd economaidd a gwleidyddol sydd ohoni, gwnaethom 
gynnal adolygiad o amhariad er mwyn amcangyfrif y gwerth y gellir ei adennill o fuddsoddiad y Brifysgol.  
Mae hyn yn gofyn am amcangyfrif o lifau arian parod y dyfodol o'r fenter ar y cyd, ynghyd â dethol 
cyfraddau gostyngol priodol er mwyn cyfrifo gwerth presennol net y llifau arian parod hynny. 

Medicentre Caerdydd 
Mae'r Brifysgol yn dal buddsoddiad o £2,000k (2018: 2,000k) sy'n cynrychioli cyfranddaliad o 89% yn 
Medicentre Caerdydd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn dal yr 11% sy'n weddill. Mae hyn 
yn dod â chyfanswm buddsoddiad y Grŵp ar ôl ei gyfran o weithredu arian dros ben i £3,339k (2018 
£3,171k).  Mae’n cael ei drin fel menter ar y cyd oherwydd y Brifysgol a Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a'r Fro sy’n ei gyd-reoli. 

Mobeus 
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i fuddsoddi £10m yng nghronfa Moebus Equity Partners IV, a 
buddsoddwyd £1,231k ohono yn ystod y flwyddyn.  Buddsoddiad ecwiti preifat yw hwn fydd yn cyfrannu 
at gronfa ad-dalu bond, er mwyn ad-dalu'r bond cyfalaf o £300m yn 2055. Yn dilyn ennill ar brisio o 
£591k, pennwyd gwerth o £5,251k (2018: £3,429k) i'r gronfa fuddsoddi. 

Cardiff Partnership Fund Limited 
Mae’r Brifysgol yn berchen ar gyfranddaliad o 100% yn Cardiff Partnership Fund Limited, cwmni daliannol 
partneriaeth anghorfforedig Partneriaeth Cardiff Partnership Fund Limited.  Nid yw’r cwmni’n gyfunol am 
nad yw’r Brifysgol yn rheoli’r gweithgareddau y mae bwrdd annibynnol yn gyfrifol amdanynt.  Mae'r 
cwmni'n parhau i beidio a chael unrhyw weithgareddau masnachu ac mae ganddo asedau net o £76,761 
ar 31 Gorffennaf 2019 (£76,761 ar 31 Gorffennaf 2018). 
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13.  Stociau  
Cyfunol a’r Brifysgol   2019 

£000 
2018 
£000    

Preswylfeydd ac Arlwyaeth 80 85 
Cynnal a Chadw 101 75 
Adrannau Academaidd 59 73 

 240 233 

 

14.  Dyledwyr 
          Cyfunol                           Prifysgol 

 2019 
£000 

2018 
£000 

2019 
£000 

2018 
£000 

SSyymmiiaauu  ssyy''nn  ddoodd  yynn  ddddyylleedduuss  oo  ffeewwnn  uunn  ffllwwyyddddyynn:     
     

Dyledwyr Masnach:     
- Ffioedd dysgu 1,818 1,081 1,818 1,081 
- Grantiau a Chytundebau Ymchwil 6,944 7,513 6,944 7,513 
- Gwasanaethau Eraill 8,329 8,560 7,836 8,281 

Yn llai: Darpariaeth ar gyfer amhariad Dyledwyr Masnach (1,033) (1,417) (1,000) (1,417) 

Dyledwyr Masnach Net 16,058 15,737 15,598 15,458 

Dyledwyr Eraill 1,160 303 1,147 249 
Swm sy'n ddyladwy o ymgymryd ag is-gwmni - - 1,139 611 
Rhagdaliadau 530 593 530 593 
Incwm Cronedig     

- Grantiau a chytundebau ymchwil 26,714 28,509 26,714 28,509 

- Incwm Arall 8,697 16,306 8,697 16,306 

 53,159 61,448 53,825 61,726 

SSyymmiiaauu  ssyydddd  ii’’ww  ttaalluu  aarr  ôôll  mmwwyy  nnaa  bbllwwyyddddyynn:     

Compound Semiconductor Centre Limited 2,000 2,000 2,000 2,000 

Cyfanswm Dyledwyr 55,159 63,448 55,825 63,726 

     
(i) Mae’r dyledwr dyledus ar ôl blwyddyn o Compound Semiconductor Centre Limited yn ymwneud â 

chytundeb lle telir llog ar gyfer benthyciad o £2.0 miliwn a oedd wedi'i dderbyn yn llawn erbyn diwedd y 
flwyddyn.  Mae’r llog yn cronni’n ddyddiol ar Gyfradd Gyfeirio Cymorth Gwladwriaethol Ewropeaidd ac yn 
daladwy ar ad-daliad y benthyciad.   
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15.  Buddsoddiadau 
Cyfunol a’r Brifysgol 

 
 

 2019 
£000 

2018 
£000     

Buddsoddiad tymor byr mewn cyfrannau  104,746 95,963 
Bondiau tymor byr  47,122 53,822 
Buddsoddiadau tymor byr eraill  55,077 46,092 
Blaendaliadau tymor byr  70,592 125,000 

  277,537 320,877 

    
£12,244k (2018 £6,853k) oedd y cynnydd yng ngwerth teg buddsoddiadau presennol yn ystod y flwyddyn. 

Mae blaendaliadau’n cael eu cadw gan fanciau a chymdeithasau adeiladu sy’n gweithredu ym marchnad 
Llundain ac wedi’u trwyddedu gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol gyda mwy na thri mis o 
aeddfedrwydd ar ddyddiad y fantolen. Mae cyfraddau llog y blaendaliadau hyn wedi’u gosod am gyfnod y 
blaendal ar adeg y lleoliad.   

Ar 31 Gorffennaf 2019 1.16% oedd y gyfradd llog gyfartalog wedi'i phwysoli ar gyfer y blaendaliadau cyfradd 
sefydlog hyn (2018: 0.86%) y flwyddyn a 167 diwrnod (2018:200) oedd y cyfnod cyfartalog wedi’i bwysoli 
pan mae'r cyfradd llog yn sefydlog ar y blaendaliadau hyn   Nid oedd gwerth teg y blaendaliadau hyn yn 
wahanol i’r gwerth llyfr mewn gwirionedd. 

 

16.  Credydwyr: symiau sy’n ddyledus ymhen blwyddyn 
 Cyfunol                                Prifysgol 

  2019 
£000 

2018 
£000 

2019 
£000 

2018 
£000      

Credydwyr masnach 16,470         15,006  16,455         14,982  
Nawdd cymdeithasol a threthi eraill 7,448 7,020 7,446 7,015 
Mân gredydwyr 7,008 7,265 6,451 6,549 
Absenoldeb cyflogai cronedig 9,579 9,671 9,579 9,671 
Croniadau  23,235          17,627  23,209         17,625  
Incwm gohiriedig (gweler isod) 82,786          71,419  82,786 71,419 
Benthyciadau heb eu diogelu 262 258 262 258 
Benthyciadau wedi'u diogelu 2,083 1,932 2,083 1,932 

 148,871        130,198 148,271      129,451  

IInnccwwmm  GGoohhiirriieeddiigg      
Mae'r eitemau incwm canlynol wedi'u cynnwys gyda'r incwm gohiriedig, ac wedi'u gohirio hyd nes bod 
yr amodau ar sail perfformiad wedi'u bodloni. 

 
Ffioedd Dysgu 3,773 3,303 3,773 3,303 
Grantiau a chytundebau ymchwil 40,043         33,325  40,043 33,325 
Incwm Arall 26,156 23,424  26,156 23,424 
Incwm grant cyfalaf 12,814 11,367    12,814 11,367 

 82,786 71,419 82,786 71,419 
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17.  Credydwyr: symiau sy'n ddyledus ar ôl mwy na blwyddyn 
Cyfunol a’r Brifysgol 

       2019 
£000 

2018 
£000 

   
Incwm grantiau cyfalaf gohiriedig  6,042  - 

Benthyciadau heb eu diogelu 270 513 
Benthyciad wedi'u diogelu 10,390 12,473 
Bond Cyhoeddus (i)  293,593 293,480 
Cyfanswm benthyciadau a dyledion hirdymor 304,253 306,466 

 310,295 306,466 

   

Dadansoddiad o fenthyciadau sydd wedi a heb gael eu diogelu   

Yn ddyledus o fewn un mlynedd neu ar ofyn (nodyn 16) 2,345 2,190 

Yn ddyledus mewn rhwng dwy a phum mlynedd 9,785 9,852 

Yn ddyledus mewn pum mlynedd neu fwy 294,468 296,614 

Yn ddyledus ar ôl mwy na blwyddyn 304,253 306,466 

 306,598 308,656 

 

Mae'r canlynol wedi'u cynnwys mewn benthyciadau: 

Buddsoddwr Tymor Wedi 
diogelu / 

Heb 
ddiogelu 

Cyfradd 
llog % 

Benthycwr 2019 
£000 

2018 
£000 

Llywodraeth Cymru (ii) 2021 Heb eu 
diogelu 

- Prifysgol 532 771 

Banc Lloyds (iii) 2024 Wedi 
diogelu 

8.868 Prifysgol 8,098 9,330 

Banc Brenhinol yr Alban (iv) 2025 Wedi 
diogelu 

Gweler 
isod.  

Prifysgol 4,375 5,075 

     13,005 15,176 

 

(i) Cyhoeddwyd bond cyhoeddus 39 mlynedd o £300 miliwn ym mis Chwefror 2016 ac mae’n ad-
daladwy yn llawn ar 7 Rhagfyr 2055.  Mae llog yn daladwy bob chwe mis ar gyfradd cwpon o 3.1% 
ar 7 Mehefin a 7 Rhagfyr bob blwyddyn.  

(ii) Mae'r benthyciad di-log gan Lywodraeth Cymru'n deillio o'i chynllun Buddsoddi i Ateb ar gyfer 
prosiectau effeithlonrwydd ynni, a bydd yn cael ei ad-dalu'n llawn erbyn mis Mawrth 2021. 

(iii) Yn wreiddiol rhoddodd Banc Lloyds £17 miliwn ar fenthyg i’r Brifysgol i ariannu cost preswylfeydd 
myfyrwyr.  Mae’r benthyciad wedi’i warantu ar eiddo De Tal-y-bont ac i’w ad-dalu erbyn 28 
Chwefror 2024 ar ddull lleihau’r gweddill fel a ganlyn. 

(iv) Yn wreiddiol rhoddodd Banc Brenhinol yr Alban £14 miliwn ar fenthyg i’r Brifysgol i ariannu cost 
Llys Tal-y-bont.  Mae’r benthyciad wedi’i warantu ar Lys Tal-y-bont ac i’w ad-dalu erbyn 1 Hydref 
2025 drwy gyfrwng rhandaliadau cyfartal o £0.7m y flwyddyn. Mae llog yn daladwy ar y benthyciad 
ar 0.225% uwchlaw'r Gyfradd Sylfaenol.  
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18.  Offerynnau Ariannol 
 Mae gan y Brifysgol yr offerynnau ariannol canlynol sy’n seiliedig ar bunnoedd sterling: 

             Cyfunol                                 Prifysgol 

  Nodyn 2019 
£000 

2018 
£000 

2019 
£000 

2018 
£000       

Asedau ariannol ar werth teg drwy 
fuddsoddiadau gwarged neu ddiffyg mewn 
ecwiti a bondiau wedi'u rhestru. 

 15 206,945 195,877 206,945 195,877 

  206,945 195,877 206,945 195,877 
      

Asedau ariannol sy'n offerynnau dyled ac sy’n cael 
eu mesur ar gost wedi ei hamorteiddio 

    

Symiau derbyniadwy masnach 14 16,058 15,737 15,598 15,458 
Symiau derbyniadwy eraill     14 3,160 2,303 4,286 2,860 
Buddsoddiadau mewn blaendaliadau tymor 

byr 
    15 

70,592 125,000 70,592 125,000 

  89,810 143,040 90,476 143,318 
       

Rhwymedigaethau ariannol sy’n cael eu mesur ar 
gost wedi ei hamorteiddio 

    

Bond cyhoeddus 17 293,593 293,480 293.593 293,480 
Benthyciadau 16/17 13,005 15,176 13,005 15,176 
Credydwyr masnach 16 16,470 15,006 16,455 14,982 
Credydwyr masnach eraill 16 7,007 7,265 6,450 6,549 

  330,075 330,927 329,503 330,167 

 

19.  Darpariaeth Pensiwn  
Cyfunol a’r Brifysgol 

  

Rhwymedigaeth 
i ariannu diffyg 

yn y Pensiwn 
USS 

Rhwymedigaethau 
buddiannau 

diffiniedig  
(Nodyn 21) 

2019 
Cyfanswm 

Darpariaeth 
Pensiwn 

2018 
Cyfanswm 

Darpariaeth 
Pensiwn 

 £'000 £'000 £'000 £'000 
Ar 1 Awst  49,393 48,540 97,933 103,285 
Defnyddiwyd yn y flwyddyn (2,548) - (2,548) (3,688) 
Ychwanegiadau / (gostyngiadau) 92,908 10,883 103,791 (2,635) 
Dad-ddirwyn disgownt 1,072 - 1,072 971 
Ar 31 Gorffennaf  140,825 59,423 200,248 97,933 

             
Diffyg USS           
Mae'r Brifysgol wedi mynd i gytundeb (y Cynllun Adfer) sy'n pennu sut y bydd pob cyflogwr o fewn y cynllun 
aml-gyflogwr yn ariannu'r diffyg cyfan. Mae'r Brifysgol yn cydnabod atebolrwydd ar gyfer y cyfraniadau sy'n 
daladwy ac yn codi o'r cytundeb (i'r graddau eu bod yn perthyn i'r diffyg) ac felly caiff cost ei chydnabod.  Ar 
gyfer rhagdybiaethau allweddol sy'n cael eu hystyried wrth gyfrifo'r atebolrwydd gweler nodyn 21.  
 
Ers diwedd y flwyddyn, yn dilyn cwblhau prisiad actiwaraidd 2018, cytunwyd ar gynllun adfer diffyg.  Ar 31 
Ionawr 2019 a heb newid i unrhyw un o'r rhagdybiaethau eraill a ddefnyddir i gyfrifo'r ddarpariaeth, canlyniad 
hynny fyddai darpariaeth ddiwygiedig o £81.9m, gostyngiad o £58.9m o'r ddarpariaeth bresennol ar ddiwedd 
y flwyddyn. 
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20. Cronfeydd gwaddol wrth gefn 
Cyfunol a’r Brifysgol 

 Anghyfyngedig 
Parhaol 

£000 

Cyfyngedig 
Parhaol 

£000 

Cyfanswm 
Parhaol 

£000 

Cyfyngedig 
Gwariadwy 

£000 

2019 
Cyfanswm 

£000 

2018 
Cyfanswm 

£000 

Gweddill cyfalaf wrth agor 2,235 19,789 22,024 1,365 23,389 21,574 
Incwm cronedig 1,195 7,900 9,095 2,008 11,103 11,564 

 3,430 27,689 31,119 3,373 34,492 33,138 
Gwaddolion newydd - 182 182 221 403 30 
Incwm am y flwyddyn 127 1,019 1,146 96 1,242 842 
Gwariant (117) (521) (638) (225) (863) (567) 
 10 498 508 (129) 379 275 
Cynnydd yng ngwerth y farchnad 289 2,447 2,736 227 2,963 1,049 
Gweddill wrth gau  3,729 30,816 34,545 3,692 38,237 34,492 
Cynrychiolir hynny gan:       
Cyfalaf 2,381 20,011 22,392 1,570 23,962 23,389 
Incwm cronedig 1,348 10,805 12,153 2,122 14,275 11,103 

 3,729 30,816 34,545 3,692 38,237 34,492 
 
 
 

 Anghyfyngedig 
Parhaol 

£000 

Cyfyngedig 
Parhaol 

£000 

Cyfanswm 
Parhaol 

£000 

Cyfyngedig 
Gwariadwy 

£000 

2019 
Cyfanswm 

£000 

2018 
Cyfanswm 

£000 
Dadansoddiad yn ôl math o  
ddiben: 

      

Cronfa Apêl 
 

- 76 76 - 76 -            
68  Cadeiryddion - 11,543 11,543 - 11,543    10,562  

Darlithoedd 
 

- 904 904 - 904 - 
Cronfeydd Caledi 

 
10 1,864 1,874 472 2,346       1,993  

Ysgoloriaethau 
 

- 8,059 8,059 332 8,391       7,561  
Gwobrau 

 
- 2,671 2,671 38 2,709       2,447  

Ymchwil - 1,319 1,319 2,175 3,494       3,142  
Cyffredinol 3,744 4,356 8,100 674 8,774       7,911  

 3,754 30,792 34,546 3,691 38,237 34,492 

Dadansoddiad fesur ased:        
Buddsoddiadau asedau 
cyfredol  

    
  

- cyfrannau     22 52 
- arall     - 1,119 
- unedau buddsoddi     35,415 27,112 
Arian parod a chyfatebol i 
arian parod 

    2,800 6,209 

     38,237 34,492 
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21.  Cynlluniau Pensiwn 
Roedd categorïau staff gwahanol yn gymwys i ymuno ag un o bum cynllun gwahanol:   
   (i) Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS)      
  (ii) Cynllun Pensiwn Prifysgol Caerdydd (CUPF)      
  (iii) Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS)      
  (iv) Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (NHSPS)     
  (v) NEST          
           

Mae natur y tri chynllun cyntaf wedi'u manylu isod 
    
Mae cynllun y GIG yn gynllun buddiannau diffiniedig heb ei ariannu, gyda buddiannau pensiwn wedi'u gwarantu 
gan y Llywodraeth. Nid yw'r cynllun wedi'i ddylunio i gael ei redeg mewn modd y byddai'n galluogi aelodau i 
nodi eu cyfran o asedion gwaelodol a rhwymedigaethau'r cynllun. O ganlyniad, rhoddir cyfrif am y cynllun fel 
petai'n gynllun cyfraniadau diffiniedig; ystyrir bod y gost o fod yn rhan o'r cynllun i gorff y GIG yn hafal â'r 
cyfraniadau sy'n daladwy i'r cynllun ar gyfer y cyfnod cyfrifyddu. Mae asedion tybiannol NHSPS wedi'u hasesi 
gan Actiwari'r Llywodraeth a'r cyfraddau cyfranogi wedi'u pennu gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd.  
Cynyddodd cyfraddau cyfraniadau'r cyflogwr ar 1 Ebrill 2019 o 14.38% i 20.68%. 
  
I gydymffurfio â Deddf Pensiynau 2008, mae'r Brifysgol hefyd yn defnyddio cynllun pensiwn cyfraniadau 
diffiniedig NEST ar gyfer gweithwyr cymwys nad ydynt yn gytundebol. 
 

Cyfanswm cost pensiwn ar gyfer y Brifysgol oedd:        

 2019 2018 
 £’000 £’000 

USS 31,128 27,922 
CUPF 11,415 10,264 
LGPS 451 358 
GIG 1,843 1,919 
NEST 8 6 

 44,845 40,469 
Sicrwydd lleiafrif ariannu’r USS 92,908 715 

 137,753 41,184 

 
(i) Cynllun Pensiwn y Prifysgolion        

Mae'r Brifysgol yn rhan o Gynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS). Mae'r cynllun yn gynllun pensiwn hybrid, 
gan ddarparu buddiannau diffiniedig (ar gyfer pob aelod), yn ogystal â buddiannau cyfraniadau diffiniedig. 
Mae asedion y cynllun wedi'u dal mewn cronfa ar wahân sy'n cael ei gweinyddu gan ymddiriedolwyr. 
      

Oherwydd natur gydfuddiannol y cynllun, nid yw asedau'r cynllun wedi'u priodoli i sefydliadau unigol a 
phennir cyfradd cyfraniad ledled y cynllun. Felly, mae’r Brifysgol yn agored i risgiau actiwarïaidd sy’n 
gysylltiedig â gweithwyr sefydliadau eraill ac nid yw’n gallu nodi ei gyfran o’r asedau sylfaenol a 
rhwymedigaethau’r cynllun ar sail gyson a rhesymol. Yn ôl y gofyn yn Adran 28 FRS 102 "buddiannau i 
weithwyr", mae'r Brifysgol yn rhoi cyfrif ar gyfer y cynllun fel petai'n gynllun cyfraniadau wedi'i ddiffinio'n 
llwyr. O ganlyniad, mae'r swm a godir ar y cyfrif incwm a gwariant yn cynrychioli'r cyfraniadau sy'n daladwy 
i'r cynllun, gan fod y Brifysgol wedi mynd i gytundeb (y Cynllun Adfer) sy'n pennu'r modd y bydd pob 
gweithiwr sy'n rhan o'r cynllun un ariannu'r diffyg cyfan. Mae'r Brifysgol yn cydnabod atebolrwydd 
(darpariaeth) ar gyfer y cyfraniadau sy'n daladwy ac yn codi o'r cytundeb (i'r graddau eu bod yn perthyn i'r 
diffyg) ac felly caiff cost ei chydnabod.  

Y prisiant actiwaraidd tair blynedd cyflawn diweddaraf elfen buddiannau diffinedig y cynllun USS 
(Retirement Income Builder)oedd ar 31 Mawrth 2017 (y dyddiad prisiant) ac fe'i gynhaliwyd gan 
ddefnyddio'r dull uned amcanol. Cymeradwywyd prisiant ar 31 Mawrth 2018 ar ôl dyddiad diwedd y 
flwyddyn, ac mae canlyniadau hynny'n cynrychioli digwyddiad ôl-fantolen nad yw'n achosi addasiad. Mae 
manylion effaith prisiant 2018 wedi'u datgelu yn Nodyn 19 – Darpariaethau. 
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21.  Cynlluniau Pensiwn 
Roedd categorïau staff gwahanol yn gymwys i ymuno ag un o bum cynllun gwahanol:   
   (i) Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS)      
  (ii) Cynllun Pensiwn Prifysgol Caerdydd (CUPF)      
  (iii) Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS)      
  (iv) Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (NHSPS)     
  (v) NEST          
           

Mae natur y tri chynllun cyntaf wedi'u manylu isod 
    
Mae cynllun y GIG yn gynllun buddiannau diffiniedig heb ei ariannu, gyda buddiannau pensiwn wedi'u gwarantu 
gan y Llywodraeth. Nid yw'r cynllun wedi'i ddylunio i gael ei redeg mewn modd y byddai'n galluogi aelodau i 
nodi eu cyfran o asedion gwaelodol a rhwymedigaethau'r cynllun. O ganlyniad, rhoddir cyfrif am y cynllun fel 
petai'n gynllun cyfraniadau diffiniedig; ystyrir bod y gost o fod yn rhan o'r cynllun i gorff y GIG yn hafal â'r 
cyfraniadau sy'n daladwy i'r cynllun ar gyfer y cyfnod cyfrifyddu. Mae asedion tybiannol NHSPS wedi'u hasesi 
gan Actiwari'r Llywodraeth a'r cyfraddau cyfranogi wedi'u pennu gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd.  
Cynyddodd cyfraddau cyfraniadau'r cyflogwr ar 1 Ebrill 2019 o 14.38% i 20.68%. 
  
I gydymffurfio â Deddf Pensiynau 2008, mae'r Brifysgol hefyd yn defnyddio cynllun pensiwn cyfraniadau 
diffiniedig NEST ar gyfer gweithwyr cymwys nad ydynt yn gytundebol. 
 

Cyfanswm cost pensiwn ar gyfer y Brifysgol oedd:        

 2019 2018 
 £’000 £’000 

USS 31,128 27,922 
CUPF 11,415 10,264 
LGPS 451 358 
GIG 1,843 1,919 
NEST 8 6 

 44,845 40,469 
Sicrwydd lleiafrif ariannu’r USS 92,908 715 

 137,753 41,184 

 
(i) Cynllun Pensiwn y Prifysgolion        

Mae'r Brifysgol yn rhan o Gynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS). Mae'r cynllun yn gynllun pensiwn hybrid, 
gan ddarparu buddiannau diffiniedig (ar gyfer pob aelod), yn ogystal â buddiannau cyfraniadau diffiniedig. 
Mae asedion y cynllun wedi'u dal mewn cronfa ar wahân sy'n cael ei gweinyddu gan ymddiriedolwyr. 
      

Oherwydd natur gydfuddiannol y cynllun, nid yw asedau'r cynllun wedi'u priodoli i sefydliadau unigol a 
phennir cyfradd cyfraniad ledled y cynllun. Felly, mae’r Brifysgol yn agored i risgiau actiwarïaidd sy’n 
gysylltiedig â gweithwyr sefydliadau eraill ac nid yw’n gallu nodi ei gyfran o’r asedau sylfaenol a 
rhwymedigaethau’r cynllun ar sail gyson a rhesymol. Yn ôl y gofyn yn Adran 28 FRS 102 "buddiannau i 
weithwyr", mae'r Brifysgol yn rhoi cyfrif ar gyfer y cynllun fel petai'n gynllun cyfraniadau wedi'i ddiffinio'n 
llwyr. O ganlyniad, mae'r swm a godir ar y cyfrif incwm a gwariant yn cynrychioli'r cyfraniadau sy'n daladwy 
i'r cynllun, gan fod y Brifysgol wedi mynd i gytundeb (y Cynllun Adfer) sy'n pennu'r modd y bydd pob 
gweithiwr sy'n rhan o'r cynllun un ariannu'r diffyg cyfan. Mae'r Brifysgol yn cydnabod atebolrwydd 
(darpariaeth) ar gyfer y cyfraniadau sy'n daladwy ac yn codi o'r cytundeb (i'r graddau eu bod yn perthyn i'r 
diffyg) ac felly caiff cost ei chydnabod.  

Y prisiant actiwaraidd tair blynedd cyflawn diweddaraf elfen buddiannau diffinedig y cynllun USS 
(Retirement Income Builder)oedd ar 31 Mawrth 2017 (y dyddiad prisiant) ac fe'i gynhaliwyd gan 
ddefnyddio'r dull uned amcanol. Cymeradwywyd prisiant ar 31 Mawrth 2018 ar ôl dyddiad diwedd y 
flwyddyn, ac mae canlyniadau hynny'n cynrychioli digwyddiad ôl-fantolen nad yw'n achosi addasiad. Mae 
manylion effaith prisiant 2018 wedi'u datgelu yn Nodyn 19 – Darpariaethau. 
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21.  Cynlluniau Pensiwn (parhad) 
Gan na all y Brifysgol nodi ei chyfran o asedion ac atebolrwydd pensiwn USS Retirement Income Builder, 
mae'r datgeliadau canlynol yn adlewyrchu'r rheiny sy'n berthnasol ar gyfer yr asedion a'r atebolrwydd 
hynny yn eu cyfanrwydd. 

Prisiad 2017 oedd y pedwerydd prisiad ar gyfer USS o dan y gyfundrefn ariannu penodol i'r cynllun a 
gyflwynwyd gan Ddeddf Pensiynau 2004, sy'n ei gwneud yn ofynnol i gynlluniau fabwysiadu amcan ariannu 
statudol, gydag asedau digonol a phriodol i dalu am eu darpariaethau technegol. Ar ddyddiad y prisiant, 
sef 31 Mawrth 2017, roedd gwerth asedau'r cynllun yn £60.0 biliwn a gwerth darpariaethau technegol y 
cynllun yn £67.5 biliwn, gan ddangos diffyg o £7.5 miliwn a chymhareb ariannu o 89%. 

Cynhaliwyd y prisiad bob tair blynedd drwy ddefnyddio'r dull uned amcanol. Y tybiaethau sy'n cael yr effaith 
fwyaf arwyddocaol ar ganlyniad y prisiad yw’r rhai sy'n ymwneud â chyfradd yr enillion ar fuddsoddiadau 
(h.y. y prisiad cyfradd llog), cyfraddau cynnydd mewn cyflog a phensiynau a chyfraddau tybiedig 
marwolaethau. Roedd y rhagdybiaethau ariannol yn deillio o gynnyrch y farchnad sy’n bodoli ar ddyddiad 
y prisio.  

Mae'r rhagdybiaethau ariannol a ddefnyddiwyd ym mhrisiant 2017 wedi'u disgrifio isod.   

CCyynnnnyydddd  mmeewwnn  ppeennssiiyynnaauu  ((CCPPII)); cyfraddau sy'n ddibynnol ar dymhorau yn unol â'r gwahaniaeth rhwng y 
cromliniau cynhyrchiant Llog Sefydlog a Cysylltiedig â Mynegai, un llai 1.3% y flwyddyn. 

CCyyffrraaddddaauu  ggoossttyynnggooll  ((CCyyffrraaddddaauu  aamm  yymmllaaeenn)): Blynyddoedd 1-10, CPI yn llai 0.53% yn gostwng yn lliniarol 
i CPI yn llai 1.32%: Blynyddoedd 11-20, CPI plws 2.56% yn gostwng yn lliniarol i CPI plws 1.7% erbyn 
blwyddyn 21; Blynyddoedd 21 ymlaen, CPI plws 1.7% 

Mae'r brif ragdybiaeth a ddefnyddir o ran demograffeg yn ymwneud â rrhhaaggddyybbiiaaeetthhaauu  oo  rraann  
mmaarrwwoollaaeetthhaauu.  Mae'r rhagdybiaethau hyn yn seiliedig ar ddadansoddi profiad y cynllun a gynhaliwyd fel 
rhan o brisiad actiwraridd 2017, ac wedi'u dangos isod. 

Tabl marwolaethau gwaelodol: 

Cyn ymddeol:  Dynion, 71% o AMC00 (hyd 0);  Menywod, 112% o AMC00 (hyd 0); 

Ar ôl ymddeol:  Dynion, 96% o SAPS S1NMA ”ysgafn”;  Menywod, 101.3% o RFV00. 

Gwelliannau o ran nifer y marwolaethau yn y dyfodol: 

CMI_2016 gyda pharamedr safoni o 8.5 a chyfradd gwelliant yn y tymor hir o 1.8% ar gyfer dynion ac 1.6% 
ar gyfer menywod 

Dyma’r disgwyliadau oes ar hyn o bryd wrth ymddeol yn 65 oed: 

2019             2018 

Gwryw (benywod) sy’n 65 mlwydd 
oed ar hyn o bryd 24.6 (26.1) blwyddyn 24.5 (26.0) blwyddyn 

Gwrywod (benywod) sy'n 45 oed ar 
hyn o bryd 26.6 (27.9) blwyddyn 26.5 (27.8) blwyddyn 

Sefydlwyd ccyynnlllluunn  aaddffeerr  ddiiffffyygg newydd yn rhan o brisiant 2017, sy'n gofyn am daliad o 5% o'r cyflogau dros 
y cyfnod 1 Ebrill 2020 hyd at 30 Mehefin 2034.  Mae darpariaeth atebolrwydd pensiynau 2019 yn 
adlewyrchu'r cynllun hwn ac wedi'i gynhyrchu drwy ddefnyddio'r rhagdybiaethau canlynol ar 31 Mawrth: 

2019             2018 

Cyfradd y gostyngiad     2.44%             2.64% 

Cynnydd yn y pensiynau (CPI)    2.11%                 2.02% 

Mae'r Brifysgol wedi cydnabod darpariaeth ar gyfer ei hymrwymiadau o dan gynllun Adfer 2017.  Wrth 
gyfrifo'r ddarpariaeth hon, mae'r Brifysgol wedi rhagdybio y bydd newidiadau mewn niferoedd staff a 
chostau staff yn dilyn a gafodd eu cynnwys yn y rhagdybiaethau ariannol 5 mlynedd yn ddiweddar i HEFCW, 
a bod yr atebolrwydd wedi'i ostwng ar 1.64% (cyfradd ryngosodedig o arweiniad Mercer ar gyfer BUFDG).  
Yn unol â nifer o sefydliadau addysg uwch, canlyniad hyn oedd cynnydd o dros 200% yn narpariaeth USS  
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21.  Cynlluniau Pensiwn (parhad) 
yn 18/19 o’i gymharu â’r hyn a gynhyrchwyd yn 17/18 wrth ddefnyddio Cynllun Adfer 2014. Fel ag y 
nodwyd uchod, cymeradwywyd prisiant pellach ar 31 Mawrth 2018 ar ôl dyddiad diwedd y flwyddyn, ac 
mae canlyniadau hynny'n cynrychioli digwyddiad ôl-fantolen nad yw'n achosi addasiad. Mae manylion 
effaith prisiant 2018 wedi'u datgelu yn Nodyn 19 – Darpariaethau.    

O 1 Ebrill 2019, cynyddwyd cyfraniadau gweithwyr i'r buddiannau diffiniedig o 8% i 8.8% o'r cyflog ac o 18% i 
19.5% ar gyfer y cyflogwr. 

Ar 31 Mawrth 2018, roedd gan USS dros 190,000 o aelodau gweithredol ac roedd gan y Brifysgol 4,247 
aelod gweithredol yn cymryd rhan yn y cynllun. 

(ii) Cronfa Bensiwn Prifysgol Caerdydd a Chynllun Pensiwn y Llywodraeth Leol 
Mae’r ddau gynllun buddiannau diffiniedig hyn yn cael eu hariannu’n allanol a’u contractio allan o 
ddarpariaeth 
pensiwn yr Ail Bensiwn Gwladol (S2P) 

Cynhaliwyd y prisiad actiwarïaidd tair blynedd ffurfiol ddiwethaf, sydd wedi'u cwblhau, gan actiwarïaid 
cymwys proffesiynol ar 31 Gorffennaf 2016 ar gyfer Cronfa Pensiwn Prifysgol Caerdydd (CUPF) a 31 
Mawrth 2016 ar gyfer Cynllun Pensiwn y Llywodraeth Leol (LGPS). Mae prisiadau ar 31 Gorffennaf 2019 
a 31 Mawrth 2019 yn ôl eu trefn yn mynd rhagddynt, ond heb eu cwblhau hyd yn hyn. 

Yn ystod y cyfnod cyfrifyddu, talodd y Brifysgol gyfraniadau o 20% i’r CUPF o gyflogau pensiynadwy (LGPS 
- 27.7% yn ogystal â chyfandaliad o £1.2m).  Mae'r Brifysgol hefyd wedi cyfrannu’r swm aberthu cyflog o 
7.5% (aelodau cyflog terfynol) neu 6.5% ar gyfer aelodau Enillion wedi’u Hailbrisio ar Gyfartaledd Gyrfa ar 
gyfer pob Aelod Anghyfrannol di (h.y. y rhai sy'n cymryd rhan yn y trefniant Aberthu Cyflog) yn y CUPF.  Ni 
chaniateir cyfraniadau pensiwn aberthu cyflog yng Nghynllun LGPS. 

Diweddarwyd yr amcangyfrif o brisiad y ddau gynllun buddion-diffiniedig ar 31 Gorffennaf 2019 gan 
actiwarïaid cymwysedig.  Mae’r datgeliadau FRS 102 a nodir isod yn seiliedig ar y diweddariad hwnnw o’r 
prisiad. 

Gallai dyfarniad gan yr Uchel Lys yn 2018 o ran Isafswm Pensiwn wedi'i Warantu gael goblygiadau ar gyfer 
y Brifysgol o ran cynlluniau CUPF ac LGPS.  Tybir bod dyfarniad y llys yn cynrychioli diwygiad i’r cynllun ar 
gyfer buddion pensiwn mewn perthynas â gwasanaeth yn y gorffennol.  Mae'r Actwari wedi cynnal 
amcangyfrif o'r diwygiadau hyn ac mae'r canlyniad wedi'i gynnwys o fewn datgeliadau FRS102 y cynllun. 

Rhagdybiaethau 
Y tybiaethau ariannol a ddefnyddiwyd i gyfrifo rhwymedigaethau'r cynllun o dan FRS102 yw: 
 

 CUPF LGPS CUPF LGPS 

 
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
 2019 2019 2018 2018 
 % y flwyddyn % y flwyddyn % y flwyddyn % y flwyddyn 

Chwyddiant Prisiau (RPI) 3.2 3.3 3.3 3.2 
Chwyddiant Prisiau (CPI) 2.1 2.3 2.2 2.1 
Cyfradd y cynnydd mewn cyflogau 2.6 3.3 2.7 3.1 
Cyfradd y cynnydd mewn pensiynau a delir 2.1 2.3 2.2 2.1 
Cynnydd i bensiynau gohiriedig cyn ymddeol 2.1 2.3 2.2 2.1 
Cyfradd y gostyngiad 2.1 2.1 2.7 2.6 

 
Y rhagdybiaeth fwyaf arwyddocaol nad yw’n ariannol yw’r lefel dybiedig o hirhoedledd. Mae'r tabl isod 
yn dangos y rhagdybiaethau disgwyliad oes a ddefnyddiwyd yn yr asesiadau cyfrifyddu yn seiliedig ar 
ddisgwyliad oes aelodau gwrywaidd a benywaidd yn 65 oed. 
 
 
 
 
 



57Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2018-2019 Prifysgol Caerdydd

Nodiadau ar y Datganiadau Ariannol 
Y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2019 
 

56 
 

21.  Cynlluniau Pensiwn (parhad) 
yn 18/19 o’i gymharu â’r hyn a gynhyrchwyd yn 17/18 wrth ddefnyddio Cynllun Adfer 2014. Fel ag y 
nodwyd uchod, cymeradwywyd prisiant pellach ar 31 Mawrth 2018 ar ôl dyddiad diwedd y flwyddyn, ac 
mae canlyniadau hynny'n cynrychioli digwyddiad ôl-fantolen nad yw'n achosi addasiad. Mae manylion 
effaith prisiant 2018 wedi'u datgelu yn Nodyn 19 – Darpariaethau.    

O 1 Ebrill 2019, cynyddwyd cyfraniadau gweithwyr i'r buddiannau diffiniedig o 8% i 8.8% o'r cyflog ac o 18% i 
19.5% ar gyfer y cyflogwr. 

Ar 31 Mawrth 2018, roedd gan USS dros 190,000 o aelodau gweithredol ac roedd gan y Brifysgol 4,247 
aelod gweithredol yn cymryd rhan yn y cynllun. 

(ii) Cronfa Bensiwn Prifysgol Caerdydd a Chynllun Pensiwn y Llywodraeth Leol 
Mae’r ddau gynllun buddiannau diffiniedig hyn yn cael eu hariannu’n allanol a’u contractio allan o 
ddarpariaeth 
pensiwn yr Ail Bensiwn Gwladol (S2P) 

Cynhaliwyd y prisiad actiwarïaidd tair blynedd ffurfiol ddiwethaf, sydd wedi'u cwblhau, gan actiwarïaid 
cymwys proffesiynol ar 31 Gorffennaf 2016 ar gyfer Cronfa Pensiwn Prifysgol Caerdydd (CUPF) a 31 
Mawrth 2016 ar gyfer Cynllun Pensiwn y Llywodraeth Leol (LGPS). Mae prisiadau ar 31 Gorffennaf 2019 
a 31 Mawrth 2019 yn ôl eu trefn yn mynd rhagddynt, ond heb eu cwblhau hyd yn hyn. 

Yn ystod y cyfnod cyfrifyddu, talodd y Brifysgol gyfraniadau o 20% i’r CUPF o gyflogau pensiynadwy (LGPS 
- 27.7% yn ogystal â chyfandaliad o £1.2m).  Mae'r Brifysgol hefyd wedi cyfrannu’r swm aberthu cyflog o 
7.5% (aelodau cyflog terfynol) neu 6.5% ar gyfer aelodau Enillion wedi’u Hailbrisio ar Gyfartaledd Gyrfa ar 
gyfer pob Aelod Anghyfrannol di (h.y. y rhai sy'n cymryd rhan yn y trefniant Aberthu Cyflog) yn y CUPF.  Ni 
chaniateir cyfraniadau pensiwn aberthu cyflog yng Nghynllun LGPS. 

Diweddarwyd yr amcangyfrif o brisiad y ddau gynllun buddion-diffiniedig ar 31 Gorffennaf 2019 gan 
actiwarïaid cymwysedig.  Mae’r datgeliadau FRS 102 a nodir isod yn seiliedig ar y diweddariad hwnnw o’r 
prisiad. 

Gallai dyfarniad gan yr Uchel Lys yn 2018 o ran Isafswm Pensiwn wedi'i Warantu gael goblygiadau ar gyfer 
y Brifysgol o ran cynlluniau CUPF ac LGPS.  Tybir bod dyfarniad y llys yn cynrychioli diwygiad i’r cynllun ar 
gyfer buddion pensiwn mewn perthynas â gwasanaeth yn y gorffennol.  Mae'r Actwari wedi cynnal 
amcangyfrif o'r diwygiadau hyn ac mae'r canlyniad wedi'i gynnwys o fewn datgeliadau FRS102 y cynllun. 

Rhagdybiaethau 
Y tybiaethau ariannol a ddefnyddiwyd i gyfrifo rhwymedigaethau'r cynllun o dan FRS102 yw: 
 

 CUPF LGPS CUPF LGPS 

 
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
 2019 2019 2018 2018 
 % y flwyddyn % y flwyddyn % y flwyddyn % y flwyddyn 

Chwyddiant Prisiau (RPI) 3.2 3.3 3.3 3.2 
Chwyddiant Prisiau (CPI) 2.1 2.3 2.2 2.1 
Cyfradd y cynnydd mewn cyflogau 2.6 3.3 2.7 3.1 
Cyfradd y cynnydd mewn pensiynau a delir 2.1 2.3 2.2 2.1 
Cynnydd i bensiynau gohiriedig cyn ymddeol 2.1 2.3 2.2 2.1 
Cyfradd y gostyngiad 2.1 2.1 2.7 2.6 

 
Y rhagdybiaeth fwyaf arwyddocaol nad yw’n ariannol yw’r lefel dybiedig o hirhoedledd. Mae'r tabl isod 
yn dangos y rhagdybiaethau disgwyliad oes a ddefnyddiwyd yn yr asesiadau cyfrifyddu yn seiliedig ar 
ddisgwyliad oes aelodau gwrywaidd a benywaidd yn 65 oed. 
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21.  Cynlluniau Pensiwn (parhad) 
yn 18/19 o’i gymharu â’r hyn a gynhyrchwyd yn 17/18 wrth ddefnyddio Cynllun Adfer 2014. Fel ag y 
nodwyd uchod, cymeradwywyd prisiant pellach ar 31 Mawrth 2018 ar ôl dyddiad diwedd y flwyddyn, ac 
mae canlyniadau hynny'n cynrychioli digwyddiad ôl-fantolen nad yw'n achosi addasiad. Mae manylion 
effaith prisiant 2018 wedi'u datgelu yn Nodyn 19 – Darpariaethau.    

O 1 Ebrill 2019, cynyddwyd cyfraniadau gweithwyr i'r buddiannau diffiniedig o 8% i 8.8% o'r cyflog ac o 18% i 
19.5% ar gyfer y cyflogwr. 

Ar 31 Mawrth 2018, roedd gan USS dros 190,000 o aelodau gweithredol ac roedd gan y Brifysgol 4,247 
aelod gweithredol yn cymryd rhan yn y cynllun. 

(ii) Cronfa Bensiwn Prifysgol Caerdydd a Chynllun Pensiwn y Llywodraeth Leol 
Mae’r ddau gynllun buddiannau diffiniedig hyn yn cael eu hariannu’n allanol a’u contractio allan o 
ddarpariaeth 
pensiwn yr Ail Bensiwn Gwladol (S2P) 

Cynhaliwyd y prisiad actiwarïaidd tair blynedd ffurfiol ddiwethaf, sydd wedi'u cwblhau, gan actiwarïaid 
cymwys proffesiynol ar 31 Gorffennaf 2016 ar gyfer Cronfa Pensiwn Prifysgol Caerdydd (CUPF) a 31 
Mawrth 2016 ar gyfer Cynllun Pensiwn y Llywodraeth Leol (LGPS). Mae prisiadau ar 31 Gorffennaf 2019 
a 31 Mawrth 2019 yn ôl eu trefn yn mynd rhagddynt, ond heb eu cwblhau hyd yn hyn. 

Yn ystod y cyfnod cyfrifyddu, talodd y Brifysgol gyfraniadau o 20% i’r CUPF o gyflogau pensiynadwy (LGPS 
- 27.7% yn ogystal â chyfandaliad o £1.2m).  Mae'r Brifysgol hefyd wedi cyfrannu’r swm aberthu cyflog o 
7.5% (aelodau cyflog terfynol) neu 6.5% ar gyfer aelodau Enillion wedi’u Hailbrisio ar Gyfartaledd Gyrfa ar 
gyfer pob Aelod Anghyfrannol di (h.y. y rhai sy'n cymryd rhan yn y trefniant Aberthu Cyflog) yn y CUPF.  Ni 
chaniateir cyfraniadau pensiwn aberthu cyflog yng Nghynllun LGPS. 

Diweddarwyd yr amcangyfrif o brisiad y ddau gynllun buddion-diffiniedig ar 31 Gorffennaf 2019 gan 
actiwarïaid cymwysedig.  Mae’r datgeliadau FRS 102 a nodir isod yn seiliedig ar y diweddariad hwnnw o’r 
prisiad. 

Gallai dyfarniad gan yr Uchel Lys yn 2018 o ran Isafswm Pensiwn wedi'i Warantu gael goblygiadau ar gyfer 
y Brifysgol o ran cynlluniau CUPF ac LGPS.  Tybir bod dyfarniad y llys yn cynrychioli diwygiad i’r cynllun ar 
gyfer buddion pensiwn mewn perthynas â gwasanaeth yn y gorffennol.  Mae'r Actwari wedi cynnal 
amcangyfrif o'r diwygiadau hyn ac mae'r canlyniad wedi'i gynnwys o fewn datgeliadau FRS102 y cynllun. 

Rhagdybiaethau 
Y tybiaethau ariannol a ddefnyddiwyd i gyfrifo rhwymedigaethau'r cynllun o dan FRS102 yw: 
 

 CUPF LGPS CUPF LGPS 

 
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
 2019 2019 2018 2018 
 % y flwyddyn % y flwyddyn % y flwyddyn % y flwyddyn 

Chwyddiant Prisiau (RPI) 3.2 3.3 3.3 3.2 
Chwyddiant Prisiau (CPI) 2.1 2.3 2.2 2.1 
Cyfradd y cynnydd mewn cyflogau 2.6 3.3 2.7 3.1 
Cyfradd y cynnydd mewn pensiynau a delir 2.1 2.3 2.2 2.1 
Cynnydd i bensiynau gohiriedig cyn ymddeol 2.1 2.3 2.2 2.1 
Cyfradd y gostyngiad 2.1 2.1 2.7 2.6 

 
Y rhagdybiaeth fwyaf arwyddocaol nad yw’n ariannol yw’r lefel dybiedig o hirhoedledd. Mae'r tabl isod 
yn dangos y rhagdybiaethau disgwyliad oes a ddefnyddiwyd yn yr asesiadau cyfrifyddu yn seiliedig ar 
ddisgwyliad oes aelodau gwrywaidd a benywaidd yn 65 oed. 
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21.  Cynlluniau Pensiwn (parhad) 
 
 CUPF LGPS CUPF LGPS 

 
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
 2019 2019 2018 2018 

Pensiynwyr – gwrywaidd 20.7 22.1 21.2 23.1 
Pensiynwr – benywaidd 23.4 24.5 23.8 25.8 
Nad ydynt yn bensiynwyr (45 oed ar hyn o bryd) - 
gwrywaidd 21.7 22.7 22.3 24.2 
Nad ydynt yn bensiynwyr (45 oed ar hyn o bryd) - 
benywaidd 24.2 25.6 24.7 27.2 

 
 2019 2019 2018 2018 

 CUPF LGPS CUPF LGPS 

 £m £m £m £m 
RRhhaaiinn  ooeedddd  yyrr  aasseeddaauu  yynn  yy  ccyynnlllluunn  aarr  wweerrtthh  tteegg:     
Ecwitïau 43.5 21.4 131.9 20.4 
Bondiau 23.2 6.9 65.0 6.5 
Arall 163.2 4.7 9.0 4.1 
Cyfanswm asedau 229.9 33.0 205.9 31.0 

     
GGwweerrtthh  pprreesseennnnooll  aatteebboollrrwwyyddddaauu’’rr  ccyynnlllluunn  (283.4) (39.0) (249.7) (35.8) 
Diffyg yn y cynllun – rhwymedigaeth pensiwn net a 
gofnodwyd mewn darpariaethau pensiwn (Nodyn 19) (53.5) (6.0) (43.8) (4.8) 

     
Cost gwasanaethu gyfredol 10.5 0.3 9.8 0.4 
Cost gwasanaethu yn y gorffennol 0.3 0.1 - - 
Treuliau gweinyddol 0.6 - 0.5 - 
Cyfanswm y tâl gweithredu:  11.4 0.4 10.3 0.4 

Dadansoddiad o'r swm a godir ar y llog sy'n daladwy/a 
gredydwyd i incwm cyllid arall     
Cost llog 1.2 0.1 1.1 0.2 
Cyfanswm elw a cholled tâl cyn didyniadau ar gyfer 
treth 12.6 0.5 11.4 0.6 
Dadansoddiad o incwm cynhwysfawr arall:     
(Ennill)/colled ar rwymedigaethau 7.0 2.1 (2.5) (1.5) 
Cyfanswm y tâl i incwm cynhwysfawr arall cyn 
didyniadau ar gyfer treth 19.6 2.6 8.9 (0.9) 

 

DDaaddaannssooddddiiaadd  oo  ssyymmuuddiiaaddaauu  mmeewwnn  ddiiffffyygg::      
Diffyg ar ddechrau'r flwyddyn 43.8 4.8 44.7 7.2 
Cyfraniadau neu fuddion a delir gan y Brifysgol (9.9) (1.4) (9.8) (1.5) 
Costau gwasanaeth presennol gan gynnwys treuliau 
gweinyddol 

11.1 0.3 10.3 0.4 

Cost gwasanaethu yn y gorffennol 0.3 0.1 - - 
Taliadau cyllid eraill 1.2 0.1 1.1 0.2 
(Enillion) / colled mewn incwm cynhwysfawr arall 7.0 2.1 (2.5) (1.5) 

Diffyg ar ddiwedd y flwyddyn 53.5 6.0 43.8 4.8 
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21.  Cynlluniau Pensiwn (parhad)  
DDaaddaannssooddddiiaadd  oo’’rr  ssyymmuuddiiaadd  yynngg  nnggwweerrtthh  pprreesseennnnooll  
rrhhwwyymmeeddiiggaaeetthhaauu::    

  
     

Gwerth presennol y rhwymedigaethau ar ddechrau’r 
flwyddyn 249.7 35.8 239.8 36.0 
Cost gwasanaeth cyfredol (net o gyfraniadau aelodau) 10.5 0.3 9.8 0.4 
Cost gwasanaethu yn y gorffennol 0.3 0.1 - - 
Cyfraniadau aelodau gwirioneddol (gan gynnwys 
cyfraniadau tybiannol) 0.2 0.1 0.2 0.1 
Cost llog 6.7 1.0 6.0 0.9 
(Enillion) / colled actiwarïaidd 22.4 3.1 0.7 (0.3) 
Taliadau buddiannau gwirioneddol (6.4) (1.4) (6.8) (1.3) 

Gwerth presennol y rhwymedigaethau ar ddiwedd y 
flwyddyn 283.4 39.0 249.7 35.8 

 

   
 2019 2019 2018 2018 
 CUPF LGPS CUPF LGPS 

 £m £m £m £m 
DDaaddaannssooddddiiaadd  oo  ssyymmuuddiiaaddaauu  yynngg  nnggwweerrtthh  tteegg  aasseeddaauu''rr  
ccyynnlllluunn      
Gwerth teg yr asedau ar ddechrau'r flwyddyn 205.9 31.0 195.1 28.8 
Incwm llog ar asedau 5.6 0.9 4.9 0.7 
Enillion actiwarïaidd ar asedau 15.4 1.0 3.2 1.2 
Cyfraniadau gwirioneddol a delir gan y Brifysgol 9.8 1.4 9.8 1.5 
Cyfraniadau aelodau gwirioneddol (gan gynnwys 
cyfraniadau tybiannol) 0.2 0.1 0.2 0.1 
Taliadau buddiannau gwirioneddol (6.4) (1.4) (6.8) (1.3) 
Treuliau (0.6) - (0.5) - 
Gwerth teg yr asedau ar ddiwedd y flwyddyn 229.9 33.0 205.9 31.0 

 
Nid yw asedau CUPF a LGPS yn cynnwys unrhyw rai o offerynnau ariannol y Brifysgol, neu unrhyw 
eiddo a ddefnyddir gan y Brifysgol. 

 
Y flwyddyn a ddaeth i benn 

 ar 31 Gorffennafff 
Y flwyddyn a ddaeth i benn 

 ar 31 Gorffennafafff 
 2019 2019 2018 2018 

 CUPF LGPS CUPF LGPS 

 £m £m £m £m 
Gwir enillion ar asedau'r cynllun     
Incwm llog ar asedau’r cynllun 5.6 0.9 4.9 0.7 

Enillion asedau 15.4 1.0 3.2 1.2 
 21.0 1.9 8.1 1.9 
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21.  Cynlluniau Pensiwn (parhad) 
 
 CUPF LGPS CUPF LGPS 

 
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
 2019 2019 2018 2018 

Pensiynwyr – gwrywaidd 20.7 22.1 21.2 23.1 
Pensiynwr – benywaidd 23.4 24.5 23.8 25.8 
Nad ydynt yn bensiynwyr (45 oed ar hyn o bryd) - 
gwrywaidd 21.7 22.7 22.3 24.2 
Nad ydynt yn bensiynwyr (45 oed ar hyn o bryd) - 
benywaidd 24.2 25.6 24.7 27.2 

 
 2019 2019 2018 2018 

 CUPF LGPS CUPF LGPS 

 £m £m £m £m 
RRhhaaiinn  ooeedddd  yyrr  aasseeddaauu  yynn  yy  ccyynnlllluunn  aarr  wweerrtthh  tteegg:     
Ecwitïau 43.5 21.4 131.9 20.4 
Bondiau 23.2 6.9 65.0 6.5 
Arall 163.2 4.7 9.0 4.1 
Cyfanswm asedau 229.9 33.0 205.9 31.0 

     
GGwweerrtthh  pprreesseennnnooll  aatteebboollrrwwyyddddaauu’’rr  ccyynnlllluunn  (283.4) (39.0) (249.7) (35.8) 
Diffyg yn y cynllun – rhwymedigaeth pensiwn net a 
gofnodwyd mewn darpariaethau pensiwn (Nodyn 19) (53.5) (6.0) (43.8) (4.8) 

     
Cost gwasanaethu gyfredol 10.5 0.3 9.8 0.4 
Cost gwasanaethu yn y gorffennol 0.3 0.1 - - 
Treuliau gweinyddol 0.6 - 0.5 - 
Cyfanswm y tâl gweithredu:  11.4 0.4 10.3 0.4 

Dadansoddiad o'r swm a godir ar y llog sy'n daladwy/a 
gredydwyd i incwm cyllid arall     
Cost llog 1.2 0.1 1.1 0.2 
Cyfanswm elw a cholled tâl cyn didyniadau ar gyfer 
treth 12.6 0.5 11.4 0.6 
Dadansoddiad o incwm cynhwysfawr arall:     
(Ennill)/colled ar rwymedigaethau 7.0 2.1 (2.5) (1.5) 
Cyfanswm y tâl i incwm cynhwysfawr arall cyn 
didyniadau ar gyfer treth 19.6 2.6 8.9 (0.9) 

 

DDaaddaannssooddddiiaadd  oo  ssyymmuuddiiaaddaauu  mmeewwnn  ddiiffffyygg::      
Diffyg ar ddechrau'r flwyddyn 43.8 4.8 44.7 7.2 
Cyfraniadau neu fuddion a delir gan y Brifysgol (9.9) (1.4) (9.8) (1.5) 
Costau gwasanaeth presennol gan gynnwys treuliau 
gweinyddol 

11.1 0.3 10.3 0.4 

Cost gwasanaethu yn y gorffennol 0.3 0.1 - - 
Taliadau cyllid eraill 1.2 0.1 1.1 0.2 
(Enillion) / colled mewn incwm cynhwysfawr arall 7.0 2.1 (2.5) (1.5) 

Diffyg ar ddiwedd y flwyddyn 53.5 6.0 43.8 4.8 
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21.  Cynlluniau Pensiwn (parhad) 
 
 CUPF LGPS CUPF LGPS 

 
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
 2019 2019 2018 2018 

Pensiynwyr – gwrywaidd 20.7 22.1 21.2 23.1 
Pensiynwr – benywaidd 23.4 24.5 23.8 25.8 
Nad ydynt yn bensiynwyr (45 oed ar hyn o bryd) - 
gwrywaidd 21.7 22.7 22.3 24.2 
Nad ydynt yn bensiynwyr (45 oed ar hyn o bryd) - 
benywaidd 24.2 25.6 24.7 27.2 

 
 2019 2019 2018 2018 

 CUPF LGPS CUPF LGPS 

 £m £m £m £m 
RRhhaaiinn  ooeedddd  yyrr  aasseeddaauu  yynn  yy  ccyynnlllluunn  aarr  wweerrtthh  tteegg:     
Ecwitïau 43.5 21.4 131.9 20.4 
Bondiau 23.2 6.9 65.0 6.5 
Arall 163.2 4.7 9.0 4.1 
Cyfanswm asedau 229.9 33.0 205.9 31.0 

     
GGwweerrtthh  pprreesseennnnooll  aatteebboollrrwwyyddddaauu’’rr  ccyynnlllluunn  (283.4) (39.0) (249.7) (35.8) 
Diffyg yn y cynllun – rhwymedigaeth pensiwn net a 
gofnodwyd mewn darpariaethau pensiwn (Nodyn 19) (53.5) (6.0) (43.8) (4.8) 

     
Cost gwasanaethu gyfredol 10.5 0.3 9.8 0.4 
Cost gwasanaethu yn y gorffennol 0.3 0.1 - - 
Treuliau gweinyddol 0.6 - 0.5 - 
Cyfanswm y tâl gweithredu:  11.4 0.4 10.3 0.4 

Dadansoddiad o'r swm a godir ar y llog sy'n daladwy/a 
gredydwyd i incwm cyllid arall     
Cost llog 1.2 0.1 1.1 0.2 
Cyfanswm elw a cholled tâl cyn didyniadau ar gyfer 
treth 12.6 0.5 11.4 0.6 
Dadansoddiad o incwm cynhwysfawr arall:     
(Ennill)/colled ar rwymedigaethau 7.0 2.1 (2.5) (1.5) 
Cyfanswm y tâl i incwm cynhwysfawr arall cyn 
didyniadau ar gyfer treth 19.6 2.6 8.9 (0.9) 

 

DDaaddaannssooddddiiaadd  oo  ssyymmuuddiiaaddaauu  mmeewwnn  ddiiffffyygg::      
Diffyg ar ddechrau'r flwyddyn 43.8 4.8 44.7 7.2 
Cyfraniadau neu fuddion a delir gan y Brifysgol (9.9) (1.4) (9.8) (1.5) 
Costau gwasanaeth presennol gan gynnwys treuliau 
gweinyddol 

11.1 0.3 10.3 0.4 

Cost gwasanaethu yn y gorffennol 0.3 0.1 - - 
Taliadau cyllid eraill 1.2 0.1 1.1 0.2 
(Enillion) / colled mewn incwm cynhwysfawr arall 7.0 2.1 (2.5) (1.5) 

Diffyg ar ddiwedd y flwyddyn 53.5 6.0 43.8 4.8 
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22.  Ymrwymiadau Cyfalaf 
Cyfunol a’r Brifysgol 2019 

£000 
2018 
£000 

Ymrwymiadau y contractiwyd iddynt ar 31 Gorffennaf  149,611 14,705 
 

Mae'r cynnydd sylweddol mewn ymrwymiadau yn deillio o ddechrau gwaith adeiladu ar ddau 
ddatblygiad adeiladau sylweddol yn 2018/19 ar Gampws Arloesedd Caerdydd (£113.3m o 
ymrwymiadau) a Chanolfan Bywyd y Myfyrwyr (£31.6m o ymrwymiadau) 
 

23.  Goblygiadau Prydles Gweithredol 
 
 
 

 
Mae prydlesi tir ac adeiladau'n cael eu dal at ddibenion swyddfeydd a chyfleusterau parcio. Mae 
prydlesi eraill yn cynnwys moduron a phrydlesi offer eraill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  IIssaaffsswwmm  ttaalliiaaddaauu  pprryyddlleess  ssyy''nn  ddddyylleedduuss  yynn  yy  
ddyyffooddooll Tir ac adeiladau Arall 

Cyfanswm 
2019 

Cyfanswm 
2018 

 £'000  £'000 £'000 £'000 
Heb fod yn hwyrach nag un mlynedd 2,381 145 2,526 1,736 
Hwyrach nag un mlynedd a heb fod yn hwyrach 
na 5 mlynedd 8,904 138 9,042 9,774 

Hwyrach phum mlynedd 32,037 - 32,037 33,707 
Cyfanswm taliadau prydles sy'n ddyledus 43,322 283 43,605 45,217 
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21.  Cynlluniau Pensiwn (parhad)  
DDaaddaannssooddddiiaadd  oo’’rr  ssyymmuuddiiaadd  yynngg  nnggwweerrtthh  pprreesseennnnooll  
rrhhwwyymmeeddiiggaaeetthhaauu::    

  
     

Gwerth presennol y rhwymedigaethau ar ddechrau’r 
flwyddyn 249.7 35.8 239.8 36.0 
Cost gwasanaeth cyfredol (net o gyfraniadau aelodau) 10.5 0.3 9.8 0.4 
Cost gwasanaethu yn y gorffennol 0.3 0.1 - - 
Cyfraniadau aelodau gwirioneddol (gan gynnwys 
cyfraniadau tybiannol) 0.2 0.1 0.2 0.1 
Cost llog 6.7 1.0 6.0 0.9 
(Enillion) / colled actiwarïaidd 22.4 3.1 0.7 (0.3) 
Taliadau buddiannau gwirioneddol (6.4) (1.4) (6.8) (1.3) 

Gwerth presennol y rhwymedigaethau ar ddiwedd y 
flwyddyn 283.4 39.0 249.7 35.8 

 

   
 2019 2019 2018 2018 
 CUPF LGPS CUPF LGPS 

 £m £m £m £m 
DDaaddaannssooddddiiaadd  oo  ssyymmuuddiiaaddaauu  yynngg  nnggwweerrtthh  tteegg  aasseeddaauu''rr  
ccyynnlllluunn      
Gwerth teg yr asedau ar ddechrau'r flwyddyn 205.9 31.0 195.1 28.8 
Incwm llog ar asedau 5.6 0.9 4.9 0.7 
Enillion actiwarïaidd ar asedau 15.4 1.0 3.2 1.2 
Cyfraniadau gwirioneddol a delir gan y Brifysgol 9.8 1.4 9.8 1.5 
Cyfraniadau aelodau gwirioneddol (gan gynnwys 
cyfraniadau tybiannol) 0.2 0.1 0.2 0.1 
Taliadau buddiannau gwirioneddol (6.4) (1.4) (6.8) (1.3) 
Treuliau (0.6) - (0.5) - 
Gwerth teg yr asedau ar ddiwedd y flwyddyn 229.9 33.0 205.9 31.0 

 
Nid yw asedau CUPF a LGPS yn cynnwys unrhyw rai o offerynnau ariannol y Brifysgol, neu unrhyw 
eiddo a ddefnyddir gan y Brifysgol. 

 
Y flwyddyn a ddaeth i benn 

 ar 31 Gorffennafff 
Y flwyddyn a ddaeth i benn 

 ar 31 Gorffennafafff 
 2019 2019 2018 2018 

 CUPF LGPS CUPF LGPS 

 £m £m £m £m 
Gwir enillion ar asedau'r cynllun     
Incwm llog ar asedau’r cynllun 5.6 0.9 4.9 0.7 

Enillion asedau 15.4 1.0 3.2 1.2 
 21.0 1.9 8.1 1.9 
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21.  Cynlluniau Pensiwn (parhad) 
 
 CUPF LGPS CUPF LGPS 

 
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
 2019 2019 2018 2018 

Pensiynwyr – gwrywaidd 20.7 22.1 21.2 23.1 
Pensiynwr – benywaidd 23.4 24.5 23.8 25.8 
Nad ydynt yn bensiynwyr (45 oed ar hyn o bryd) - 
gwrywaidd 21.7 22.7 22.3 24.2 
Nad ydynt yn bensiynwyr (45 oed ar hyn o bryd) - 
benywaidd 24.2 25.6 24.7 27.2 

 
 2019 2019 2018 2018 

 CUPF LGPS CUPF LGPS 

 £m £m £m £m 
RRhhaaiinn  ooeedddd  yyrr  aasseeddaauu  yynn  yy  ccyynnlllluunn  aarr  wweerrtthh  tteegg:     
Ecwitïau 43.5 21.4 131.9 20.4 
Bondiau 23.2 6.9 65.0 6.5 
Arall 163.2 4.7 9.0 4.1 
Cyfanswm asedau 229.9 33.0 205.9 31.0 

     
GGwweerrtthh  pprreesseennnnooll  aatteebboollrrwwyyddddaauu’’rr  ccyynnlllluunn  (283.4) (39.0) (249.7) (35.8) 
Diffyg yn y cynllun – rhwymedigaeth pensiwn net a 
gofnodwyd mewn darpariaethau pensiwn (Nodyn 19) (53.5) (6.0) (43.8) (4.8) 

     
Cost gwasanaethu gyfredol 10.5 0.3 9.8 0.4 
Cost gwasanaethu yn y gorffennol 0.3 0.1 - - 
Treuliau gweinyddol 0.6 - 0.5 - 
Cyfanswm y tâl gweithredu:  11.4 0.4 10.3 0.4 

Dadansoddiad o'r swm a godir ar y llog sy'n daladwy/a 
gredydwyd i incwm cyllid arall     
Cost llog 1.2 0.1 1.1 0.2 
Cyfanswm elw a cholled tâl cyn didyniadau ar gyfer 
treth 12.6 0.5 11.4 0.6 
Dadansoddiad o incwm cynhwysfawr arall:     
(Ennill)/colled ar rwymedigaethau 7.0 2.1 (2.5) (1.5) 
Cyfanswm y tâl i incwm cynhwysfawr arall cyn 
didyniadau ar gyfer treth 19.6 2.6 8.9 (0.9) 

 

DDaaddaannssooddddiiaadd  oo  ssyymmuuddiiaaddaauu  mmeewwnn  ddiiffffyygg::      
Diffyg ar ddechrau'r flwyddyn 43.8 4.8 44.7 7.2 
Cyfraniadau neu fuddion a delir gan y Brifysgol (9.9) (1.4) (9.8) (1.5) 
Costau gwasanaeth presennol gan gynnwys treuliau 
gweinyddol 

11.1 0.3 10.3 0.4 

Cost gwasanaethu yn y gorffennol 0.3 0.1 - - 
Taliadau cyllid eraill 1.2 0.1 1.1 0.2 
(Enillion) / colled mewn incwm cynhwysfawr arall 7.0 2.1 (2.5) (1.5) 

Diffyg ar ddiwedd y flwyddyn 53.5 6.0 43.8 4.8 
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24.  Trafodion Gyda Phartïon Cysylltiedig  
Caiff yr holl drafodion y gall aelod o’r Cyngor fod â budd ynddynt eu cynnal o hyd braich ac yn unol â 
rheoliadau ariannol a gweithdrefnau caffael arferol y Brifysgol.  Mae’r Brifysgol yn cadw Cofrestr o Fudd 
aelodau o’r Cyngor ac uchel-swyddogion, ac mae ei manylion isod:  

Sefydliad Aelod o'r Cyngor Incwm Gwariant Dyledwr Credydwr 
 neu uwch-swyddog £000 £000 £000 £000 

AU Uwch Yr Athro C Riordan 2 88 2 88 
Cymdeithas Prifysgolion y 
Gymanwlad Yr Athro C Riordan - 7 - - 

Y Cyngor Ymchwil Biodechnoleg 
a'r Gwyddorau Biolegol (i) Ms J Juillerat 3,915 - - - 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd 
a’r Fro 

Yr Athro G Baxter 
Mr L Richards 5,616 6,947 2,247 177 

Undeb Myfyrwyr Prifysgol 
Caerdydd  

Ms F Al-Dhahouri 
Ms J Yip 
Mr T Evans 

- 2,878 - - 

Cardiff Students’ Union Services 
Limited 

Ms F Al-Dhahouri 
Ms J Yip 6 2,092 127 415 

Cyngor Hyrwyddo a Chefnogi 
Addysg (CASE) Mrs TJ Rawlinson 3 2 3 - 

Adran Busnes, Ynni a Strategaeth 
Ddiwydiannol Yr Athro C Riordan 156 - 1 - 

Cyngor Ymchwil y Gwyddorau 
Ffisegol a Pheirianneg Yr Athro K Holford 11,280 - - - 

Coleg Gŵyr Y Barnwr R Singh - 2 - - 
Swyddfa Comisiynydd Heddlu a 
Throsedd Gwent Dr J Wademan 26 - - - 

Amgueddfa Cymru Dr C Bell 61 40 7 - 

Grŵp Russell Yr Athro C Riordan - 80 - - 
Cyngor Cyfleusterau 
Gwyddoniaeth a Thechnoleg  Yr Athro K Holford 2,952 86 165 - 

Prifysgol Abertawe Dr C Bell 88 2,546 - 639 
The Conversation UK Limited Yr Athro C Riordan - 16 - - 
Y Gymdeithas Frenhinol Mr R Williams - 14 - - 
UCAS Yr Athro C Riordan - 209 - 8 
UCEA Yr Athro S Palmer - 18 - - 

Prifysgolion y DU Yr Athro C Riordan - 184 - 70 

Prifysgol Warwick Yr Athro S Palmer - 63 12 - 

Prifysgol San Steffan Ms L Phillips - 2 - - 
Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol 
Felindre Y Barnwr R Singh 957 276 1,113 26 

Llywodraeth (Cynulliad) Cymru Yr Athro C Riordan 17,821 4,732 113 1 

(i) Roedd Ms J Juillerat yn gysylltiedig â BBSRC hyd at ac yn cynnwys mis Ebrill 2019. 

 

Nid oes trafodion parti perthynol â buddsoddiadau menter ar y cyd – Compound Semiconductor Centre 
Limited a Medicentre Caerdydd. Roedd pob trafodion parti cysylltiedig arall ym meddu ar is-gwmnïau'n 
gyfan gwbl. 

 






