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UMPA 

Cyfarfod Bwrdd yr Ymddiriedolwyr   

20 Mai 2016 

Ystafell Bwyllgor 

 

Presennol: 

Lewis Donnelly (LD)  – – Llywydd UMPA, Cadeirydd ac Ymddiriedolwr 

Hanna Medi Merrigan (HMM) – Materion Cymreig UMPA a Llywydd UMCA ac Ymddiriedolwr 

Ieuan Gregory (IG)  – Swyddog Lles Myfyrwyr UMPA ac Ymddiriedolwr 

Kelly Keat (KK) – Swyddog Gweithgareddau Myfyrwyr UMPA ac Ymddiriedolwr 

Lauren Marks (LM)  - Swyddog Addysg UMPA ac Ymddiriedolwr 

Peter Curran  - - Ymddiriedolwr Allanol UMPA  

Sam Bache (SB)   - Ymddiriedolwr Israddedig UMPA 

Alastair Wager (AW)  - Ymddiriedolwr Ôl-raddedig UMPA 

 

Yn gwasanaethu: 

Trish McGrath (TM)  - Prif Weithredwr UMPA 

Catrin Hopkins (CH)  - Swyddog Cyllid UMPA (yn bresennol ar gyfer yr adran ar gyllid) 

Annmarie Evans (AE)  Cynorthwyydd Gweithredol i Fwrdd UMPA (yn cymryd cofnodion)  

Swyddogion Etholedig   - Sylwedyddion 

Daniel Benham (DB)  - Cyfarwyddwr Cyllid y Brifysgol (yn bresennol ar gyfer Darpariaeth Gyllidol) 

Mark Godsell (MG)  - Cyfarwyddwr Cyllid Cynorthwyol y Brifysgol (yn bresennol ar gyfer Darpariaeth 

Gyllidol) 

 

 

GWEINYDDIAETH Y CYFARFOD 

 

1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb 

Estelle Hart – Ymddiriedolwr Allanol UMPA 

Sue Parnell  - Ymddiriedolwr Allanol UMPA  

 

2. Datganiadau o Fuddiannau 

Hysbysodd AW y Bwrdd ei fod yn aelod o Staff Myfyrwyr UMPA. 

 

3. Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod blaenorol, a gynhaliwyd ar 24 Mawrth fel cofnod cywir o'r 

hyn a drafodwyd. 

Cymeradwywyd 

 

4. Materion yn Codi 

Ymdriniwyd ag unrhyw faterion sy'n codi yn yr eitemau ar yr agenda.  Atgoffodd y Cadeirydd bawb 

ynglŷn â chyfrinachedd yr eitemau i'w trafod. 

Nodwyd 
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STRATEGAETH 

 

5. Cyllid: Cyfrifon Rheolaeth  

Nododd CH bod y Cyfrifon Rheolaeth hyd at ddiwedd Ebrill 2016 yn dangos diffyg ariannol o £140k yn 

erbyn y targed yn y gyllideb.  Esboniodd CH ei bod hi wedi cael trafodaethau â'r tîm Bwyd a Diod i 

edrych ar y gwahanol opsiynau o ddefnyddio cyflenwyr rhatach a lleihau costau staff.  Gofynnodd i'r 

Bwrdd nodi, o Ebrill ymlaen, bod costau'r gysylltiedig â'r Cyflog Byw Cenedlaethol ar gyfer pobl dros 25 

oed, nad oedd wedi cael eu cynnwys yn y gyllideb. 

Nodwyd 

 

Diolchodd PC i CH am ei hadroddiad, ond holodd os oedd y Cyflog Byw Cenedlaethol wedi cael ei 

gynnwys yng nghyllideb y flwyddyn nesaf.  Sicrhawyd y Bwrdd bod y gost yma wedi cael ei chynnwys yn 

y strwythur cyflogau a'r gyllideb wrth symud ymlaen. 

 

Hysbysodd CH y Bwrdd ymhellach, pe baem yn mabwysiadu polisi o dalu'r Cyflog Byw Cenedlaethol i 

bobl o bob oedran, y byddai'n costio £7k ychwanegol i ni.  Trafododd y Bwrdd oblygiadau hyn, yn unol 

â'n Rhaglen Newid, a chytunwyd y byddai hyn yn cael ei drafod fel un o'n gwerthoedd. 

Gweithred - TM 

 

6. Adroddiad y Prif Weithredwr (cyfrinachol) 

Rhoddodd TM grynodeb o weithredoedd a chynnydd UMAber ers iddi ddechrau yn y swydd ar 25 

Ebrill.   

 Sefydlu - cyfarfodydd â phawb sy'n adrodd yn uniongyrchol i'r Prif Weithredwr, y Swyddogion 

Llawn-amser, a chyfarfod â'r holl staff. 

 Rhaglen Newid - trafodwyd hyn dan eitem 7 ar yr Agenda 

 Cynllun Strategol - Cynhaliodd Gwasanaethau UCM Cyf. gyfres o grwpiau ffocws i ddatblygu 

holiadur i'w anfon allan i fyfyrwyr - diweddariad i'w ddarparu yng nghyfarfod nesaf yr 

Ymddiriedolwyr. 

 Cyllideb Ddrafft - cynhaliwyd cyfarfodydd â Chyfarwyddwr Cyllid y Brifysgol, ond mae 

trafodaethau'n dal i gael eu cynnal ynglŷn â'r grant bloc terfynol a'r cais i ddileu ein dyled. 

 Unsain - gweithio ar gytundeb cydnabyddiaeth 

 Sgwrs Strategol UCM / Rhwydwaith Prif Weithredwyr UCM Cymru - mynychwyd gan y Prif 

Weithredwr a'r Llywydd 

 Trosglwyddo'r awenau a sefydlu'r swyddogion newydd - rydym wrthi'n cynllunio, drwy adeiladu ar 

yr adolygiad a gynhaliwyd gan Dan Francis 

 Gwobrau Chwaraeon, Gwobrau Cymdeithasau a Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr - 

mynychwyd y rhain gan nifer dda o bobl, ac roedd yr awyrgylch yn bositif dros ben. Dathlwyd 

cyraeddiadau ein myfyrwyr a staff y Brifysgol. 

 Rygbi 7-bob-ochr a'r Space Ball - roedd y rhain yn llwyddiant mawr, gan greu incwm a chryn lawer o 

gyffro. 

 

Diolchodd TM ymhellach i staff a swyddogion am estyn croeso cynnes iddi. 

Nodwyd 

 

7. Rhaglen Newid (Cyfrinachol) 

Diweddarodd TM y Bwrdd ynglŷn â datblygiadau o'i chyfarfodydd â'r Brifysgol: 
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Graddfa gyflog 

TM explained that since the Trustees approved the pay scale back in January’s meeting, since her 

appointment as CEO, she has met with the Assistant Director of HR who has suggested a different 

scale.  The reason for the change of scale was to decrease the amount of roles at risk of redundancy by 

two.  TM informed the Board that she would be concerned with a larger fall out of unhappy staff if we 

went with Option 1, although Option 2 reduces the amount of staff at risk, fundamentally, the roles are 

still available for them to apply for.  Those deemed at risk will have priority of applying for the roles 

which includes the approved senior roles. 

 

Gofynnodd TM i'r Bwrdd ystyried pa raddfa gyflog maen nhw eisiau ei defnyddio, Dewis 1 neu Ddewis 

2 (cytunwyd o'r blaen) 

Cymeradwywyd Dewis 2 

 

Commercial Transfer 

TM explained that although the Tupe of staff has been agreed by the University, what is unclear is 

whether we will be compensated for transferring all our commercial business and assets.  There is no 

clear set of principles of how this will operate or how the service provision will be in line with our 

needs as an SU.  TM also explained that a project group with the University has been set up to look at 

a timeline and plan of when all aspects need to be completed.  TM asked the Board to consider how 

they would like to sign off any further developments or changes, whether they would like to set up a 

subgroup or meet as a full board. 

 

The Board agreed to meet as a full Board and AE will coordinate a date for a meeting to be scheduled 

at the end of June. 

Gweithredu - AE 

 

Darpariaeth Gyllidol 

TM informed the Board that following a meeting with the University Finance Director (Daniel Benham), 

he made a strong preference for transferring all of our 4 finance staff, not just the 2 that were included 

as part of the commercial transfer.  TM explained that although there was assurance that the 2 staff 

would remain here in the SU and would continue to provide us with the same service, it was unclear as 

to what the benefits of agreeing this were. 

 

Daeth DB a MG i mewn i'r ystafell i esbonio'r rheswm dros y cynnig hwn ac i ateb unrhyw gwestiynau 

oedd gan y Bwrdd. 

 

Roddodd DB esboniad manwl ynglŷn â pham ei fod yn credu y dylai'r Brifysgol gymryd drosodd ein 

darpariaeth gyllidol.  Esboniodd yr anawsterau cyllidol sy'n wynebu'r Brifysgol a nododd eu bod yn 

edrych ar arbedion effeithlonrwydd ar draws pob adran, gan gynnwys rhannu adnoddau ac arferion 

gorau.  Nododd, er y byddai ein darpariaeth ariannol yn adrodd yn ôl i'r Brifysgol, y byddai 

gwasanaethau'n parhau i fod yn annibynnol.  Hefyd awgrymodd y gellid rhoi cynnig ar y drefn hon am 

flwyddyn ac yna adolygu'r sefyllfa. 

 

Nododd PC fod angen i ni gofio bod cyfansoddiad yr Undeb ar wahân i'r Brifysgol.  Teimlodd nad oedd 

cynnig clir wedi cael ei roi na dadleuon cryf ynglŷn â pham dylai'r Undeb fynd i mewn i gytundeb o'r 

fath.  Yn ogystal â hyn, nid oedd unrhyw eglurdeb yngŷn â sut byddai hyn yn effeithio ar ein grant bloc 

na'r ddyled bresennol sydd arnom i'r Brifysgol.   

 

Dyma'r cwestiynau a ofynnwyd: 
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Pe bai aelod o'r ddarpariaeth gyllidol yn gadael, faint o fewnbwn fyddai gan yr Undeb o ran 

gwneud y penodiad newydd?  Nododd DB y byddai'n broses gyfweld ar y cyd, ac ni fyddent yn 

penodi oni fyddai'r naill ochr a'r llall yn cytuno ar yr ymgeisydd. 

 

Pe bai angen gwneud toriadau yn y cyllid yn nes ymlaen, sut fydden ni'n sicrhau bod 

swyddogaeth graidd ein clybiau/cymdeithasau'n cael ei chynnal?  Esboniodd DB y byddai hwn 

yn benderfyniad a wneir gan yr Undeb dan y cytundeb ar gyfer grant bloc.  Esboniodd ymhellach na 

fyddai o fudd iddyn nhw dorri'r gwasanaethau yma, ac mae hwn yn rhywbeth y gellid edrych arno o 

fewn y cytundeb lefel gwasanaeth.  Hefyd esboniodd os nad oeddent yn fodlon â'r gwasanaeth, y gallem 

ddod â'n cytundeb i ben. 

 

Fyddai ein grant bloc yn cael ei gwtogi?  Nododd DB mai cyfrifoldeb yr Undeb fyddai cytuno ar 

gyllideb fyddai ei hangen i gynnal eu gweithgareddau. 

 

A fyddai ein dyled i'r Brifysgol yn cael ei dileu?  Dywedodd DB y byddai'n fodlon mynd â'r cynnig 

hwn i gyfarfodydd y Brifysgol, gydag ymagwedd newydd at helpu'r UM. 

 
Beth fyddai'n digwydd pe baem ni'n dweud na i'r cynnig hwn?  Esboniodd DB y byddai'n rhannu 

ei farn â Phwyllgor Cyllid a Strategaeth y Brifysgol, sef bod popeth yn bosib. 
 
Gadawodd DB a MG yr ystafell 
 
Parhaodd y Bwrdd â'u trafodaeth a phenderfynwyd nad nawr oedd yr amser i fynd â'r cynnig hwn yn ei 

flaen, ond dylid cadw'r dewis hwn yn agored a dychwelyd ato yn y dyfodol. 
Gwrthodwyd y Ddarpariaeth Gyllidol am y tro 
 

LLYWODRAETHIANT 

 

8. Adroddiad Etholiadol 

Hysbysodd TM y Bwrdd fod y papur hwn wedi'i lunio gan ein Cydlynydd Ymgyrchoedd a 

Democratiaeth. Esboniodd y bydd cryn lawer o newid wrth symud ymlaen, a chaiff gweithgor etholiadau 

ei ffurfio i ddechrau edrych ar welliannau a sut i ymgysylltu â mwy o fyfyrwyr.  Os oes unrhyw beth 

rydych chi am i ni roi ystyriaeth iddo yn y dyfodol, yna rhowch wybod i ni.  

Nodwyd 

 

9. Canlyniad y CCB 

Hysbysodd LD y Bwrdd nad oedd cworwm i'r CCB, felly mae wedi cael ei symud i fis Hydref. 

Nodwyd 

 

10. Dyddiad ac Amser y Cyfarfod nesaf: 

Caiff dyddiad y cyfarfod ei ail-drefnu, yn unol â'r cytundeb, ar gyfer diwedd Mehefin. 

Nodwyd 

 

Daeth y cadeirydd â'r cyfarfod i ben drwy ddiolch i'r Ymddiriedolwyr ar ran y Swyddogion 

oedd yn dod i ddiwedd eu cyfnod yn y rôl, gan ddweud nad oedd unrhyw amheuaeth 

ganddo na fyddai'r Swyddogion Etholedig yn gwneud gwaith gwych. 

 

Diolchodd PC i'r Swyddogion presennol am eu hymroddiad a'u proffesiynoldeb, yn ystod 

cyfnod mor anodd yn y swydd.   

 


