CYFARFOD BWRDD Y LLYWODRAETHWYR
Dydd Iau 10 Medi, 4.00pm trwy Microsoft Teams
Cofnodion Agored wedi'u Cadarnhau
Llywodraethwyr yn Bresennol
Y Farwnes Finlay o Landaf

Cadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol

Yr Athro Cara Aitchison

Llywydd ac Is-Ganghellor

Nick Capaldi

Cyd-Is-gadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol

Keira Davies

Llywodraethwr Myfyrwyr

Mike Fishwick

Llywodraethwr Annibynnol

Sian Goodson

Cyd-Is-gadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol

Umar Hussain MBE

Llywodraethwr Annibynnol

Ruth Marks MBE

Llywodraethwr Annibynnol

Paul Matthews

Llywodraethwr Annibynnol

Yr Athro Myra Nimmo

Llywodraethwr Annibynnol

Menai Owen-Jones

Llywodraethwr Annibynnol

Midhun Pavuluri

Llywodraethwr Myfyrwyr

Dr Katie Thirlaway

Llywodraethwr y Bwrdd Academaidd

Dr Chris Turner

Llywodraethwr Annibynnol

Scott Waddington

Llywodraethwr Annibynnol

David Warrender

Llywodraethwr Annibynnol

Denn Yearwood

Llywodraethwr Staff Gwasanaethau
Proffesiynol

Yn Bresennol
Dr Jacqui Boddington

Dirprwy Is-Ganghellor Profiad y Myfyriwr
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John Cavani

Cyfarwyddwr Marchnata a Chysylltiadau
Allanol

Yr Athro Sheldon Hanton

Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil ac Arloesi

David Llewellyn

Prif Swyddog Adnoddau

Julie Morgan

Uwch Swyddog, Ysgrifenyddiaeth

Yr Athro Leigh Robinson

Dirprwy Is-Ganghellor Partneriaethau
Ymgysylltu Allanol

Greg Lane

Ysgrifennydd Cynorthwyol y Brifysgol
(cofnodion)

ac

RHAN A.
1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb a Rhagarweiniadau (eitem agenda 1)
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Gareth Davies
(Llywodraethwr Cyfetholedig) a Sheila Hendrickson-Brown (Llywodraethwr
Annibynnol).
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb hefyd gan Christine Fraser
(Ysgrifennydd y Brifysgol a Chlerc i Fwrdd y Llywodraethwyr).
Croesawodd y Cadeirydd Midhun Pavuluri, a etholwyd yn Llywydd Undeb y
Myfyrwyr ar gyfer 2020-21 i'w cyfarfod Bwrdd cyntaf fel Llywodraethwr
Myfyrwyr. Croesawodd y Cadeirydd hefyd Keira Davies, a oedd wedi'i ailethol
yn Is-lywydd Undeb y Myfyrwyr am flwyddyn arall.
Dywedodd y Cadeirydd wrth y Bwrdd fod yr agenda wedi'i rhannu'n fusnes
Rhan A a Rhan B. Roedd eitemau agenda Rhan A i'w trafod a/neu eu
cymeradwyo. Roedd eitemau agenda Rhan B i'w cymeradwyo a/neu eu nodi
heb drafodaeth. Cynigiodd y Cadeirydd y dylid trafod yr adroddiad ar Adolygiad
Effeithiolrwydd y Bwrdd a restrir yn Rhan B o'r agenda yn eitem 21 yn y cyfarfod.
Dywedodd Ysgrifennydd Cynorthwyol y Brifysgol wrth y Bwrdd fod y broses ar
gyfer ethol Llywodraethwr Staff Academaidd ar Fwrdd y Llywodraethwyr ar y
gweill. Roedd proses ar wahân ar gyfer ethol Cynrychiolydd Staff Academaidd
ar y Bwrdd Academaidd Cyfun hefyd ar y gweill. Buasai'r pleidleisio ar gyfer y
ddau etholiad yn cael ei gynnal yn electronig rhwng 21 a 25 Medi 2020.

2.

Datganiadau Gwrthdaro Buddiannau (eitem 2 ar yr agenda)
Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o wrthdaro buddiannau.
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3.

Cofnodion Agored Cyfarfod Bwrdd y Llywodraethwyr - Dydd Iau 28
Tachwedd 2019 (eitem 3 ar yr agenda)

3.1

Cywirdeb
Ni chodwyd unrhyw faterion ynglŷn â chywirdeb y cofnodion.
Penderfynodd y Bwrdd:
1) Cymeradwyo cofnodion agored ei gyfarfod a gynhaliwyd ar ddydd Iau
28 Tachwedd 2019 fel cofnod cywir.

3.2

Materion sy’n codi:
Nid oedd unrhyw faterion yn codi.

4.

Cofnodion Agored Cyfarfod Bwrdd Arbennig y Llywodraethwyr - Dydd Iau
13 Gorffennaf 2020 (eitem 4 ar yr agenda)

4.1

Cywirdeb
Cytunodd y Bwrdd y dylai'r cofnod ar Gynigion Llywodraethu’r Bwrdd (paragraff
1897) gynnwys argymhelliad ffurfiol ychwanegol y dylid adolygu'r Trefniadau
Llywodraethu ar ganol y flwyddyn. Dywedodd y Cadeirydd y byddai'r adolygiad
canol blwyddyn yn cyd-fynd yn gyfleus â'r amseriadau ar gyfer cwblhau'r
adolygiad allanol o Effeithiolrwydd y Bwrdd a'r Pwyllgor.
Cytunodd y Bwrdd y dylid symleiddio'r cofnod ar Ragolwg Ariannol HEFCW
(paragraff 1901) gan fod rhywfaint o'r wybodaeth ariannol a gynhwyswyd yn rhy
gymhleth.
Penderfynodd y Bwrdd:
1) Cymeradwyo cofnodion ei gyfarfod a gynhaliwyd ar ddydd Iau 13
Mehefin 2020 fel y'i diwygiwyd.

4.2

Materion sy’n codi:
Dywedodd aelodau’r bwrdd nad oeddent wedi derbyn gwybodaeth bellach am
y System Myfyrwyr newydd arfaethedig y Brifysgol fel y cyfeirir ati yn y cofnod
ar Gynigion Datblygu Cyfalaf (paragraff 1902). Addawodd Ysgrifennydd
Cynorthwyol y Brifysgol ddarparu'r wybodaeth hon i aelodau'r Bwrdd.
Cyfeiriodd yr Is-Ganghellor at y cofnod ar y Cytundeb Perthynas Myfyrwyr
(paragraff 1905) a diweddaru bod cyfarfod cychwynnol rhwng Undeb y
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Myfyrwyr a'r Brifysgol wedi'i gynnal yn ystod mis Awst. Dywedodd yr IsGanghellor fod angen adolygu'r argymhelliad ychwanegol y cytunwyd arno yng
nghyfarfod blaenorol y Bwrdd (ac a gynhwysir yn y Cytundeb) i adlewyrchu'n
fwy cywir sut yr oedd yn ofynnol i'r Brifysgol gyfansoddi a chytuno ar ei
haelodaeth o bwyllgorau. Hysbysodd Ysgrifennydd Cynorthwyol y Brifysgol y
Bwrdd fod Ysgrifennydd y Brifysgol i fod i gwrdd â chynrychiolwyr Undeb y
Myfyrwyr ar 24 Medi i drafod cwblhau'r Cytundeb.
Cyfeiriodd yr Is-Ganghellor at y cofnod ar Gynllun Strategol 2020-25 (paragraff
1906) ac adroddodd ar yr ymgynghoriad ar y Cynllun ar ei newydd wedd.
Ailadroddodd yr Is-Ganghellor fod y sefyllfa o ran recriwtio a chyllid y Brifysgol
yn fwy cadarnhaol nag a feddyliwyd yn wreiddiol ar ddechrau'r pandemig
coronafirws ac na fyddai'r newidiadau gofynnol i'r Cynllun presennol mor
helaeth. Cadarnhaodd yr Is-Ganghellor y gofynnir i'r Bwrdd ystyried drafft o'r
Cynllun ar ei newydd wedd yn ei gyfarfod ym mis Hydref a chymeradwyo'r
fersiwn derfynol yn ei gyfarfod ym mis Tachwedd.
Amlygodd aelodau'r bwrdd y dylai'r Brifysgol ddefnyddio ei chofrestr risg
ddiwygiedig i yrru busnes y Brifysgol. Dywedwyd wrth aelodau'r bwrdd fod
ystyriaeth o archwaeth/goddefgarwch risg wedi'i drefnu yn wreiddiol ar gyfer
diwrnod cwrdd i ffwrdd y Bwrdd ym mis Mawrth. Trefnwyd i'r Bwrdd ystyried y
gofrestr risg ddiwygiedig yn fanwl yn ei gyfarfod ym mis Tachwedd.
Cafodd aelodau’r bwrdd drafodaeth fer ar arddull a chynnwys cofnodion y
Bwrdd a chynghorwyd ar beth fyddai’n diwallu eu hanghenion yn y dyfodol orau.

5.

Adroddiad y Cadeirydd (eitem 5 ar yr agenda)
Cyflwynodd y Cadeirydd eu hadroddiad a oedd yn ymdrin â newidiadau i
aelodaeth y Pwyllgor Adnoddau; diweddariad ar ymholiad yn ymwneud â
dyfarnu Gwobr er Anrhydedd i'r Brifysgol i dderbynnydd ym mis Gorffennaf
2019; a chynigion yn ymwneud â Llywodraethwyr yn gwella defnydd o
systemau TG y Brifysgol. Hefyd rhoddodd y Cadeirydd ddiweddariad llafar ar
dribiwnlys cyflogaeth yr oedd y Brifysgol yn rhan ohono ar hyn o bryd.
Penderfynodd y Bwrdd:
1) I nodi Adroddiad y Cadeirydd.
2) I gytuno bod Dr Chris Turner yn cymryd lle Scott Waddington ar y
Pwyllgor Adnoddau (gan fod Mr Waddington yn aelod o'r Pwyllgor
Archwilio ac felly wedi ei atal rhag bod yn aelod o'r Pwyllgor Adnoddau
hefyd).
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6.

Adroddiad yr Is-Ganghellor (eitem 6 ar yr agenda)
Adroddodd yr Is-Ganghellor fod y Brifysgol wedi perfformio'n dda wrth recriwtio
myfyrwyr ar gyfer 2020-21 a'i bod yn rhesymol tybio y byddai disgwyliadau
incwm yn ymwneud â recriwtio israddedigion Cartref/UE yn cael eu rhagori.
Dywedodd yr Is-Ganghellor hefyd fod recriwtio myfyrwyr rhyngwladol hefyd yn
dal i fyny yn dda er gwaethaf yr heriau a berir gan bandemig Covid-19.
Adroddodd yr Is-Ganghellor ei fod wedi cymryd rhan mewn amrywiol
drafodaethau gyda Llywodraeth y DU a Gweinidogion Llywodraeth Cymru ar
faterion yn ymwneud â derbyn i'r sector a achoswyd gan bandemig Covid-19.
Gwahoddwyd yr Is-Ganghellor i ymuno â'r Grŵp Tasg Addysg Uwch a ffurfiwyd
gan Weinidog Addysg Llywodraeth Cymru ac roedd wedi bod yn un o bum IsGanghellor i annerch y Grŵp Prifysgol Seneddol Hollbleidiol.
Dywedodd yr Is-Ganghellor y deellir bod cyfran sylweddol o ganolfannau profi
Covid-19 ledled Cymru a'r DU i gael eu lleoli mewn ardaloedd a oedd yn
hygyrch i fyfyrwyr prifysgol. Rhagwelwyd y byddai'r ganolfan brofi fwyaf lleol i'r
Brifysgol wedi'i lleoli yn ardal Maindy yng Nghaerdydd. Hysbysodd yr IsGanghellor y Bwrdd fod menter gyfathrebu ar y cyd penodol wedi'i chytuno
rhwng Prifysgol Met Caerdydd, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru i roi
sicrwydd i fyfyrwyr ac egluro disgwyliadau o ran eu hymddygiad wrth fynd i'r
afael â'r heriau a berir gan Covid-19.
Diweddarodd yr Is-Ganghellor y Bwrdd fod gwaith ar adnewyddu'r Cynllun
Strategol ac ail-raddnodi mesurau llwyddiant yn mynd rhagddo yn ôl yr
amserlen. Byddai Cynllun drafft yn cael ei ystyried yn y Bwrdd yn ei gyfarfod
ym mis Hydref a fersiwn derfynol yn ei gyfarfod ym mis Tachwedd.
Amlygodd yr Is-Ganghellor y canlyniadau rhagorol a gyflawnwyd gan y Brifysgol
yng Nghanlyniadau'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol, Safleoedd Prifysgol y Byd
a Good University Guide y Guardian. Rhagwelwyd cynnydd da hefyd yn y
Times Good University Guide a gyhoeddir yn ddiweddarach yn y mis. Byddai
manylion llawn perfformiad y tabl cynghrair yn cael eu darparu i aelodau'r
Bwrdd i'w hystyried maes o law. Canmolodd aelodau'r bwrdd yr Is-Ganghellor
a'r staff ar y canlyniadau bwrdd cynghrair a gyflawnwyd yn ddiweddar.
Gwahoddwyd y Bwrdd gan yr Is-Ganghellor i ystyried cynigion i recriwtio i
swydd wag y Dirprwy Is-Ganghellor. Roedd y gwelliant i sefyllfa’r gyllideb wedi
galluogi i'r broses symud ymlaen yn gynt. (Roedd y Bwrdd wedi cytuno eisoes
i ohirio'r broses recriwtio ar ddechrau'r pandemig Covid-19 oherwydd yr
ansicrwydd ariannol a achoswyd). Dywedodd y Cadeirydd y byddent yn
gwahodd y Bwrdd i benderfynu’n ffurfiol ar y recriwtio i’r swydd ar ôl i’r
adroddiadau ar faterion recriwtio a chyllid myfyrwyr gael eu hystyried.
Penderfynodd y Bwrdd:
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1) Nodi adroddiad yr Is-Ganghellor.
2) Dylid penderfynu ar gymeradwyaeth y cynnig i symud ymlaen gyda
recriwtio i swydd wag y Dirprwy Is-Ganghellor ar ôl ystyried eitemau 9
a 10 ar yr agenda ar faterion recriwtio a chyllid myfyrwyr yn briodol.

7.

Adroddiad Diweddariad Cyffredinol Undeb y Myfyrwyr (eitem 7 ar yr
agenda)
Rhoddodd Llywydd Undeb y Myfyrwyr ddiweddariad cyffredinol i'r Bwrdd ar
weithgareddau a chynlluniau diweddar ar gyfer y flwyddyn i ddod. Adroddodd
Llywydd Undeb y Myfyrwyr ar recriwtio a sefydlu Cynrychiolwyr Myfyrwyr
newydd; ymateb Undeb y Myfyrwyr i heriau Covid-19 o ran darparu
gwasanaethau masnachol a chymorth i fyfyrwyr a chefnogaeth i glybiau a
chymdeithasau cysylltiedig; cynllunio ar gyfer gweithgareddau Wythnos y Glas;
a llywodraethu Undeb y Myfyrwyr a materion yn ymwneud â chyllid. Tynnodd
Llywydd Undeb y Myfyrwyr sylw'r Bwrdd hefyd at yr ymrwymiadau a
gynhwyswyd yn ei faniffesto etholiad ac atodwyd ymrwymiadau Is-lywydd
Undeb y Myfyrwyr i'r adroddiad.
Penderfynodd y Bwrdd:
1) Nodi'r adroddiad gan Undeb y Myfyrwyr.

8.

Adroddiad Gweithrediadau'r Campws Hydref 2020 (eitem agenda 8)
Adroddodd y Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Ymgysylltu â Myfyrwyr ar y dull
arfaethedig o weithredu’r campws yn ystod Tymor 1 a'r cynllun cysylltiedig a
ddyfeisiwyd. Pwysleisiodd y Dirprwy Is-Ganghellor fod y dull arfaethedig wedi'i
gynllunio i flaenoriaethu iechyd a lles myfyrwyr, staff a rhanddeiliaid cymunedol.
Roedd y cynllun ar gyfer y tymor wedi'i ddatblygu trwy'r broses ymgysylltu
ailadroddol gyda rheoleiddwyr / cynghorwyr iechyd cyhoeddus, ac roedd wedi
cael ei lywio gan arfer a chyngor y sector addysg uwch a oedd yn dod i'r amlwg
a oedd yn gwerthfawrogi addysgeg cyflenwi hybrid. Cynhyrchwyd y cynllun
mewn ymgynghoriad ag Ysgolion, Unison, Undeb y Brifysgol a'r Coleg ac
Undeb y Myfyrwyr yn y Brifysgol. Roedd y cynllun yn manylu ar wahanol
linynnau gwaith a'r dull / meddylfryd arfaethedig sy'n ymdrin â (i) dychwelyd i'r
campws; (ii) dychwelyd i neuaddau preswyl myfyrwyr; (iii) addysgu, dysgu a
chefnogaeth, a (iv) cynllunio wrth gefn.
Diolchodd aelodau'r bwrdd i'r Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Ymgysylltu â
Myfyrwyr am y lefel o eglurder a manylder yn eu hadroddiad a chynghori eu
bod yn teimlo'n dawel eu meddwl gan y cynllun ac yn fwy hyderus bod systemau
rhybuddio cynnar ar waith.
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Cymeradwyodd aelodau'r bwrdd y trefniadau cymorth ychwanegol a oedd
wedi'u rhoi ar waith i gefnogi anghenion academaidd myfyrwyr ac iechyd a lles
cyffredinol.
Dywedodd y Dirprwy Is-Ganghellor dros Bartneriaethau ac Ymgysylltu Allanol
am y trefniadau cymorth a gyflwynwyd gan y Brifysgol ar gyfer y myfyrwyr
rhyngwladol hynny yr oedd yn ofynnol iddynt gwarantîn cyn dechrau'r tymor.
Cadarnhaodd y Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Ymgysylltu â’r Myfyrwyr fod yr
Ysgolion a'r staff academaidd ynddo wedi cofleidio'r model newydd o ddarparu
addysgu i raddau helaeth a'u bod yn cymryd rhan weithredol yn ei ddyluniad a'i
gyflwyno. Cydnabuwyd hefyd na allai rhai staff academaidd ddarparu addysgu
wyneb yn wyneb oherwydd eu cyflyrau iechyd sylfaenol.
Penderfynodd y Bwrdd:
1) Cymeradwyo'r dull o weithredu campws ar gyfer Tymor 1 fel y manylir
yn yr adroddiad.

9.

Adroddiad Recriwtio Myfyrwyr (eitem 9 ar yr agenda)
Adroddodd y Cyfarwyddwr Marchnata a Chysylltiadau Allanol fod y Brifysgol yn
debygol o ragori ar darged y gyllideb ar gyfer recriwtio myfyrwyr Cartref/UE
Israddedig, Ôlraddedig a TAR ac y gellir cyrraedd disgwyliadau gwreiddiol cynCovid yn y meysydd hyn. Adroddodd y Cyfarwyddwr fod nifer y myfyrwyr
rhyngwladol yn olrhain yn dda ond bod ansicrwydd eithafol ynghylch
cyfyngiadau teithio yn ei gwneud hi'n anodd rhagweld y sefyllfa derfynol yn y
maes hwn. Amlygodd y Cyfarwyddwr fod y broses drosi a chlirio wedi mynd yn
arbennig o dda ac amlinellodd y gwahanol ddulliau a ddefnyddir gan Farchnata
a Chysylltiadau Allanol i gyflawni hyn.
Diolchodd y Bwrdd i'r Cyfarwyddwr Marchnata a Chysylltiadau Allanol a'i dîm
am eu hymdrechion. Roedd aelodau'r bwrdd yn adlewyrchu bod y penderfyniad
a wnaed gan y Brifysgol yn gynnar yn y pandemig i wneud cynigion diamod i
ddarpar fyfyrwyr wedi'i gyfiawnhau. Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr fod y
penderfyniad hwn wedi helpu gyda recriwtio myfyrwyr - o ran niferoedd ac
ansawdd y myfyrwyr a gafodd eu recriwtio. Roedd atyniad rhaglenni newydd
hefyd yn ffactor allweddol. Hysbysodd yr Is-Ganghellor y Bwrdd fod gan y
Brifysgol bellach y 2il dariff mynediad uchaf yng Nghymru a'r 55fed uchaf yn y
DU. Rhagwelwyd y byddai ansawdd uchel y myfyrwyr dros amser yn arwain at
ganlyniadau canlyniadau graddedigion uwch.
Amlinellodd y Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Partneriaethau ac Ymgysylltu
Allanol a'r Dirprwy Is-Ganghellor Ymgysylltu â’r Myfyrwyr yr ystod o gefnogaeth
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sydd ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol sydd newydd eu recriwtio a'r rheini mewn
grwpiau difreintiedig a allai gael anawsterau ychwanegol yng ngoleuni'r heriau
a berir gan coronafirws. Sicrhawyd y Bwrdd fod trefniadau cadarn ar waith i
gefnogi lles meddyliol a chorfforol myfyrwyr. Sicrhawyd y Bwrdd hefyd bod
mynediad i'r gronfa caledi myfyrwyr yn cael ei hyrwyddo.
Penderfynodd y Bwrdd:
1) I nodi'r diweddariad ar Recriwtio Myfyrwyr ar gyfer 2020-21 (ar 2 Medi
2020)
2) Nodi y bydd adroddiad terfynol ar Recriwtio Myfyrwyr ar gyfer 2020-21
yn cael ei ddwyn i'r Bwrdd i'w ystyried yn ei gyfarfod a drefnwyd ar
gyfer 12 Tachwedd 2020.

10.

Llythyr Grant Blynyddol HEFCW ar gyfer 2020/21 (eitem agenda 10) a
Recriwtio Dirprwy Is-Ganghellor (eitem agenda 6)
Adroddodd y Prif Swyddog Adnoddau fod Llythyr Cyllido Grant Blynyddol
HEFCW ar gyfer 2020/21 yn cynghori y byddai'r Brifysgol yn derbyn £600k yn
fwy na'r swm a dybiwyd yn y gyllideb dros dro am y flwyddyn fel yr ystyriwyd
gan y Bwrdd ym mis Gorffennaf. Dywedodd y Prif Swyddog Adnoddau y byddai
HEFCW fel arfer yn cynghori sefydliadau am eu dyraniadau cyllid ym mis
Mawrth bob blwyddyn fel y gallai hyn gael ei gynnwys yn eu cyllidebau
blynyddol. Fodd bynnag, oherwydd yr ansicrwydd a achoswyd gan pandemig
Covid-19, roedd HEFCW wedi gohirio ei gyhoeddiad tan fis Awst. Eglurodd Prif
Swyddog Adnoddau y byddai cyllid ychwanegol pellach ar gael o'r Gronfa
Addysg Uwch ac Adfer Buddsoddi yng Nghymru a rhagwelwyd y byddai gan y
Brifysgol rywfaint o'r £27m ar gael.
Cyfeiriodd Adnoddau'r Prif Swyddog at yr adroddiad blaenorol ar Recriwtio
Myfyrwyr (eitem 9 ar yr agenda) a chadarnhaodd fod sefyllfa ariannol y Brifysgol
yn fwy cadarnhaol na'r disgwyl oherwydd cylch llwyddiannus o recriwtio
myfyrwyr. Ar y sail hon eglurodd y Prif Swyddog Adnoddau nad oedd unrhyw
gyfyngiad ariannol i symud ymlaen gyda'r recriwtio i swydd wag y Dirprwy IsGanghellor fel y cynigiwyd gan yr Is-Ganghellor yn eu hadroddiad (eitem
agenda 6). Dywedodd y Prif Swyddog Adnoddau wrth y Bwrdd y byddai'r
recriwtio, mewn termau ariannol, yn cael ei ystyried yn 'ddigwyddiad rhanflwyddyn' gan y rhagwelwyd na fyddai Dirprwy Is-Ganghellor newydd yn
dechrau yn ei swydd tan ganol y flwyddyn ariannol. Diolchodd y Bwrdd i'r Prif
Swyddog Adnoddau am ei gyngor a chytunodd i gymeradwyo'r broses o
recriwtio Dirprwy Is-Ganghellor newydd. Cytunodd y Bwrdd y gofynnir i'r
Pwyllgor Taliadau ystyried/adolygu'r Disgrifiad Swydd a'r cyflog a gynigiwyd ar
gyfer y swydd.
Penderfynodd y Bwrdd:
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1) Nodi'r adroddiad ar Lythyr Grant Blynyddol HEFCW ar gyfer 2020/21 a
chrynodeb Adnoddau'r Prif Swyddog ar y goblygiadau ariannol i'r
Brifysgol.
2) Cymeradwyo'r recriwtio i swydd wag y Dirprwy Is-Ganghellor fel y
cynigiwyd gan yr Is-Ganghellor yn eu hadroddiad (eitem agenda 6).
3) Cytuno y dylai'r Pwyllgor Taliadau ystyried/adolygu'r Disgrifiad Swydd
a'r cyflog a gynigir ar gyfer swydd y Dirprwy Is-Ganghellor yn ei
gyfarfod nesaf.

11.

Adroddiad Adborth Myfyrwyr (gan gynnwys Canlyniadau'r Arolwg
Myfyrwyr Cenedlaethol 2019-20) (eitem 11 ar yr agenda)
Adroddodd y Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Ymgysylltu â’r Myfyrwyr fod yr
Adroddiad Adborth Myfyrwyr yn darparu trosolwg o weithgaredd y Brifysgol
mewn ymateb i adborth a gafwyd trwy ei mecanweithiau llais y myfyriwr
sefydliadol. Roedd hyn yn cynnwys yr Arolwg Boddhad Myfyrwyr mewnol Lefel
4 a 5 (SSS), yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS), yr Arolwg Profiad a
Addysgir Ôl-raddedig (PTES) a'r arolwg COVID-19. Adroddodd y Dirprwy IsGanghellor fod y Brifysgol wedi cadw sgôr Boddhad Cyffredinol o 85% ar yr
Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr a bod modelu mewnol yn awgrymu bod hyn yn
gosod y Brifysgol yn 41ain yn y DU ar y mesur hwn, i fyny o'r 45fed ar y cyd yn
flaenorol. Gosododd y canlyniad hwn y Brifysgol 2% yn uwch na chyfartaledd
sector y DU a Chymru am y tro cyntaf (83%). Darparodd yr adroddiad
ddadansoddiad manwl o ddata'r arolwg ac roedd yn cynnwys argymhellion ar
gyfer gwelliannau i wella profiad myfyrwyr ymhellach yn 2020-21. Dywedwyd
wrth y Bwrdd fod trefniadau monitro ar waith ar gyfer rhaglenni a oedd wedi
cyflawni sgoriau adborth yn is na’r meincnod i gefnogi gwelliant a bod angen
adrodd yn ffurfiol i HEFCW mewn achosion lle’r oedd sgoriau adborth yn
sylweddol is na'r meincnod.
Penderfynodd y Bwrdd:
1) I nodi Adroddiad Adborth Myfyrwyr (gan gynnwys Canlyniadau'r
Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2019-20).

12.

Adroddiad Canlyniadau Graddedigion 2017-18 (eitem agenda 12)
Adroddodd y Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Ymgysylltu â Myfyrwyr fod
Canlyniadau Graddedigion 2017-18 yn dangos perfformiad cryf i'r Brifysgol o
ran cyflogadwyedd graddedigion ac astudiaeth bellach. Roedd Canlyniadau
Graddedigion wedi'u cynnwys fel prif Fesur Llwyddiant a gynhwyswyd yng
Nghynllun Strategol y Brifysgol. Amlygodd y canlyniadau fod 95.6% o
raddedigion y Brifysgol mewn gwaith neu'n astudio ymhellach. At hynny, roedd
72.2% o raddedigion mewn gwaith ar lefel broffesiynol neu'n astudio ymhellach.
Esboniwyd bod arolwg Canlyniadau Graddedigion yn disodli'r Arolwg
Cyrchfannau Ymadawyr o'r Addysg Uwch. Casglwyd gwybodaeth arolwg
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Canlyniadau Graddedigion rhwng Rhagfyr 2018 a Thachwedd 2019 ac roedd
yn gysylltiedig â graddedigion y Brifysgol rhwng Awst 2017 a Gorffennaf 2018.
Myfyriodd aelodau'r bwrdd ar y perfformiad cryf a gyflawnwyd a chawsant eu
sicrhau gan y Dirprwy Is-Ganghellor dros Bartneriaethau ac Ymgysylltu Allanol
bod ymgyrch cyhoeddusrwydd a chyfryngau cymdeithasol ar waith i hyrwyddo
llwyddiant y Brifysgol a denu darpar fyfyrwyr yn y dyfodol.
Penderfynodd y Bwrdd:
Nodi'r adroddiad ar Ganlyniadau Graddedigion ar gyfer 2017-18.

13.

Goblygiadau Strategol Hirdymor (eitem 13 ar yr agenda)
Dywedodd yr Is-Ganghellor y byddai Cynllun Strategol drafft yn cael ei ddwyn i
gyfarfod y Bwrdd ym mis Hydref i'w ystyried lle y gellid ystyried y goblygiadau
hyn yn llawnach. Nid oedd gan y Bwrdd unrhyw arsylwadau pellach/ehangach
ar y goblygiadau strategol tymor hir i'r adroddiadau yr oedd wedi'u hystyried yn
y cyfarfod.

14.

Cydraddoldeb, Amrywiaeth, Cynhwysiant a Moeseg (eitem agenda 14)
Dywedodd y Bwrdd fod gan Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau Cymru
(eitem agenda 18) oblygiadau cydraddoldeb ac amrywiaeth clir ac y dylai'r
adroddiad eglurhaol nodi hyn. Cydnabu'r Bwrdd y dylid ystyried defnyddio iaith
(yr iaith Gymraeg yn yr achos hwn) fel hawl.
Myfyriodd yr Is-Ganghellor fod cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn
parhau i fod yn werthoedd craidd a hyrwyddir gan ac a ymarferir yn y Brifysgol.
Cynigiodd yr Is-Ganghellor y farn bod moeseg yn cael ei ystyried yn fusnes
eithaf prif ffrwd a chraidd ac y gwnaed sylwadau arno ychydig yn llai aml.

15.

Cyfathrebu ac Ymgynghori (eitem 15 ar yr agenda)
Nid oedd gan y Bwrdd unrhyw arsylwadau pellach/ehangach ar gyfathrebu ac
ymgynghori.

16.

Unrhyw Fusnes Arall (eitem agenda 16)
Dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi gofyn am gael cyfarfod ag Adnoddau'r Prif
Swyddog i drafod Cynllun Digwyddiad Mawr y Brifysgol. Pwysleisiodd y
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Cadeirydd bwysigrwydd y Cynllun a'r angen i gael uwch reolwyr i ymateb i
unrhyw Ddigwyddiad Mawr yn y Brifysgol.
Gwahoddodd y Cadeirydd aelodau'r Bwrdd i ddarparu unrhyw wybodaeth a
phrofiad defnyddiwr i Ysgrifennydd Cynorthwyol y Brifysgol ar systemau rheoli
Papur Bwrdd penodol. Byddai system newydd yn cael ei chaffael naill ai fel rhan
o Adolygiad Effeithiolrwydd y Bwrdd neu o'r blaen os yn bosibl.

17.

Trosolwg Adolygiad Effeithiolrwydd y Bwrdd (eitem 21 ar yr agenda)
Dywedodd y Cadeirydd fod adroddiad Adolygiad Effeithiolrwydd y Bwrdd wedi'i
restru'n wreiddiol fel eitem agenda Rhan B ond ei fod wedi'i hysbysu bod
aelodau'r Bwrdd wedi bod eisiau trafod yr adroddiad. Cyfeiriodd aelodau'r
bwrdd at gylch gwaith a chylch gorchwyl y Grŵp Tasg a Gorffen a chytunwyd y
dylid rhestru Ysgrifennydd y Brifysgol fel 'yn bresennol' yn hytrach nag fel 'aelod'
o'r Grŵp i dynnu sylw at ei rôl wrth ddarparu cyngor llywodraethu diduedd
arbenigol i’r Grŵp yn ôl yr angen.
Gwahoddodd y Cadeirydd aelodau'r Bwrdd i ddarparu unrhyw sylwadau pellach
ar yr adroddiad i Ysgrifennydd y Brifysgol neu Ysgrifennydd Cynorthwyol y
Brifysgol yn uniongyrchol.
Rhoddodd Ysgrifennydd Cynorthwyol y Brifysgol ddiweddariad byr ar
drefniadau dangosol i ymgynghorwyr adolygiad allanol y Brifysgol arolygu a
chyfweld aelodau'r Bwrdd.
Penderfynodd y Bwrdd:
1) I nodi cynnwys yr adroddiad.
2) Cytuno y dylid diwygio Cylch Gorchwyl a Chylch Gorchwyl Grŵp
Adolygu Effeithiolrwydd y Bwrdd i adlewyrchu y dylid rhestru
Ysgrifennydd y Brifysgol fel 'yn bresennol' mewn cyfarfodydd Grŵp yn
hytrach na chael ei restru fel 'aelod' o'r Grŵp.
3) I aelodau'r Bwrdd ddarparu unrhyw sylwadau ar yr adroddiad ac
adolygu cynigion i Ysgrifennydd y Brifysgol a/neu Ysgrifennydd
Cynorthwyol y Brifysgol yn uniongyrchol.

RHAN B.
Nododd a neu cymeradwyodd y Bwrdd yr adroddiadau a restrir isod heb
drafodaeth:
18.

Ymateb Prifysgol Metropolitan Caerdydd i Ymgynghoriad Pensiynau USS
(eitem agenda 17)
Penderfynodd y Bwrdd:
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1) Nodi ymateb y Brifysgol i ymarfer Ymgynghori Pensiynau USS.

19.

Adroddiad Blynyddol Monitro Safonau’r Gymraeg 2018/19 (a ddygwyd
ymlaen o gyfarfod Mawrth 2020) (eitem agenda 18)
Penderfynodd y Bwrdd:
1) Nodi bod yr adroddiad wedi'i ddwyn ymlaen o gyfarfod y Bwrdd ym
mis Mawrth 2020 a gafodd ei ganslo.
2) Nodi bod fersiwn ddrafft o'r adroddiad wedi'i gosod ar wefan y
Brifysgol i fodloni gofynion Comisiynydd yr Iaith Gymraeg.
3) Cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Monitro Safonau’r Gymraeg ar
gyfer 2018/19

20.

Datganiad Blynyddol ar Uniondeb Ymchwil (eitem 19 ar yr agenda)
Penderfynodd y Bwrdd:
1) Nodi'r adroddiad, fel sy'n ofynnol fel rhan o ymrwymiad y Brifysgol i'r
Concordat i Gefnogi Uniondeb Ymchwil.

21.

Rhagolwg Risg AU 2020-21 (eitem 20 ar yr agenda)
Penderfynodd y Bwrdd:
1) Nodi'r Rhagolwg Risg Addysg Uwch ar gyfer 2020-21.

22.

Dyddiadau Cyfarfodydd Bwrdd y Dyfodol ar gyfer Blwyddyn Academaidd
2020-21 (eitem agenda 22)
Penderfynodd y Bwrdd:
1) Nodi dyddiadau ei gyfarfodydd a drefnwyd yn y dyfodol fel a ganlyn:
Dydd Iau 15 Hydref 2020 am 4.00pm
Dydd Iau 12 Tachwedd 2020 am 4.00pm
Dydd Iau 10 Rhagfyr 2020 am 4.00pm
Dydd Iau 11 Chwefror 2021 am 4.00pm
Dydd Iau 11 Mawrth 2021 am 4.00pm
Dydd Iau 13 Mai 2021 am 4.00pm
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Dydd Iau 10 Mehefin 2021 am 4.00pm
Dydd Iau 8 Gorffennaf 2021 am 4.00pm

23.

BUSNES AR GADW
Ystyriodd y Bwrdd y materion canlynol o dan Fusnes ar Gadw:
Cynghrair Strategol rhwng Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru'r Drindod
Dewi Sant (eitem 23 ar yr agenda)
Cofnodion Agored Cyfarfod Bwrdd y Llywodraethwyr - Dydd Iau 28 Tachwedd
2019 (eitem 24 ar yr agenda)
Cofnodion Cyfyngedig Cyfarfod Bwrdd y Llywodraethwyr - Dydd Iau 28
Tachwedd 2019 (eitem 25 ar yr agenda)

(Daeth y Cyfarfod Agored i ben am 5.45pm)
(Daeth y Cyfarfod Cyfyngedig i ben 6.00pm)

Y Farwnes Finlay o Landaf
Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
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