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Diwygiadau i Gynigion CCB   
  

Categori  Person sy’n Diwygio: George Phillips  
Enw’r Cynnig:  Safbwynt Undeb Myfyrwyr Caerdydd ar Gwpan y Byd FIFA 

2022  
A wnaethoch gyflwyno’r cynnig 

gwreiddiol?  
 Na  

Os gwelwch yn dda, cyfeiriwch at 

adran benodol yn y cynnig yr hoffech 

ei ddiwygio:  

Disodli Penderfyna’r CCB 2  
  

Beth sy’n cael ei ddweud ar hyn o 

bryd? (Cyfeiriwch at y pwynt a’r rhif 

dudalen os gwelwch yn dda e.e. 

Tudalen 1, Creda’r CCB 1.)  

Penderfyna’r CCB 2 “I ddiddymu unrhyw gynlluniau i 

ddangos Cwpan y Byd 2022 ar safle UM Caerdydd.”  
  
  
 
  

I beth hoffech ei ddiwygio?:   
  

1. Mae gemau Cwpan y Byd FIFA 2022 yn parhau i gael eu 

dangos yn lleoliadau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, 

ond mae’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn galw ar y 

Bwrdd i roi arian i gymdeithasau LHDTC+ o fewn Undeb y 

Myfyrwyr megis Pride UM, TANGGS a’r Gymdeithas 

LHDTC+   
  
1.1. Dylai'r rhodd hon fod yn swm sy'n hafal i'r arian a 

gymerwyd (er enghraifft, ond heb fod yn gyfyngedig i, 

gwerthiant diodydd yn ystod gemau) gan UMPC o'r gemau 

a ddangosir.    
1.2. Dylid ymgynghori â Swyddog(ion) Ymgyrchu LHDTC+ 

wrth ddewis pa grwpiau i roi arian iddynt.    
1.3. Er mwyn sicrhau tryloywder, dylai Undeb Myfyrwyr 

Prifysgol Caerdydd ryddhau datganiad yn gyhoeddus yn 

nodi faint a roddwyd ac i ba grŵp(iau). Dylid rhyddhau’r 

datganiad hwn ar y cyd â’r grŵp(iau) sy’n derbyn y 

rhodd(ion). Dylid rhyddhau'r datganiad hwn yn brydlon ar ôl 

i roddion gael eu rhoi.   
   
2. Dylai gwybodaeth am driniaeth negyddol gweithwyr a 

hawliau LHDTC+ yn Qatar fod yn amlwg yn weladwy ac ar 

gael yn rhwydd lle dangosir gemau o fewn UMPC.  
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Categori  Person sy’n Diwygio: J Morewood  
Enw’r Cynnig:  Cops Oddi ar y Campws   
A wnaethoch gyflwyno’r cynnig 

gwreiddiol?  
Na  

Os gwelwch yn dda, cyfeiriwch at 

adran benodol yn y cynnig yr hoffech 

ei ddiwygio:  

Dileu a Disodli Penderfyna’r CCB 1 i 6 gyda Phenderfyna’r 

CCB newydd 1 i 17.   
  

Beth sy’n cael ei ddweud ar hyn o 

bryd? (Cyfeiriwch at y pwynt a’r rhif 

dudalen os gwelwch yn dda e.e. 

Tudalen 1, Creda’r CCB 1.)  

Teitl sydd eisoes yn bodoli: Cops Oddi ar y Campws  
  
Tudalen 40, Penderfyna’r CCB 1 i Benderfyna’r CCB 6  
  

1. Bydd UM Caerdydd yn condemnio trais gan 

Heddlu De Cymru yn gyhoeddus, yn enwedig eu 

creulondeb tuag at bobl Dduon a phobl o liw.  

  
2. Bydd UM Caerdydd yn cynnal archwiliad i 

ble mae’n ymgysylltu â’r heddlu, ac yn dilyn yr 

archwiliad hwn, bydd yn cwtogi ar ymgysylltu â’r 

heddlu cymaint â phosib heb fynd yn groes i 

ofynion cyfreithiol ac ymyrryd â gweithgareddau 

cwbl hanfodol yr UM, megis cynnal ei safleoedd 

masnachu a digwyddiadau mawr a phwysig. Bydd 

UM Caerdydd yn gweithio tuag at beidio ag 

ymgysylltu â’r heddlu yn y dyfodol, ac yn gweithio 

tuag at sefyllfa lle nad yw ein gweithgareddau na’n 

hincwm yn dibynnu ar ymgysylltu â Heddlu De 

Cymru nac unrhyw sefydliadau plismona eraill. 

Mae’r blaenoriaethau uniongyrchol wrth gwtogi ar 

ymgysylltu â’r heddlu yn cynnwys gwrthod, 

gwrthwynebu a gwrthsefyll presenoldeb yr heddlu 

ar y campws, yn enwedig i hyrwyddo cyfleoedd 

gyrfa (gan gynnwys cyfleoedd gwirfoddol) ac i 

hyrwyddo eu hunain fel unig amddiffynwyr 

cyfreithlon ein diogelwch. Bydd swyddogion UM 

Caerdydd hefyd yn lobïo Prifysgol Caerdydd i 

gymryd yr un safiad a thorri cysylltiadau gyda'r 

heddlu cymaint â phosibl.   

  
- Ni fydd hyn yn atal yr heddlu, gyda gwarantau, rhag 

ymchwilio i droseddau ar safleoedd UM Caerdydd, na 

chwaith rhag cyrraedd mewn ymateb i alwadau gan 

fyfyrwyr unigol sy’n dewis ffonio’r heddlu a cheisio 

cyfiawnder drwy’r system hon.  
  
- Bydd UM Caerdydd, yn enwedig ei wasanaeth 

Cynghori, yn parhau i gefnogi myfyrwyr sy’n dymuno 
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ceisio cyfiawnder drwy adrodd i’r heddlu a gweithio 

gyda nhw.  
  
3. Bydd UM Caerdydd yn mynd ati i hyrwyddo dewisiadau 

amgen i blismona ac arferion cyfiawnder trawsnewidiol, 

gan wyro i ffwrdd o hyrwyddo’r heddlu a’r system 

gyfiawnder garcharol fel yr unig sianel y gallai goroeswyr ei 

dilyn, tra’n codi ymwybyddiaeth o gyfranogaeth yr heddlu 

mewn trais a thrais rhywiol. Bydd UM Caerdydd yn ehangu 

ei 41 ddiffiniad o ddiogelwch yn ei ymgyrchoedd i 

gydnabod sut mae plismona’n annog parhâd trais, ac y gall 

myfyrwyr deimlo’n anniogel o amgylch yr heddlu.  
  
4. Bydd UM Caerdydd yn gweithio gyda sefydliadau lleol a 

chenedlaethol yn ogystal â grwpiau myfyrwyr i godi 

ymwybyddiaeth o drais yr heddlu yn ein cymuned, ac i 

ddarparu adnoddau i fyfyrwyr ynghylch gwrthsefyll trais yr 

heddlu, cefnogi dioddefwyr o greulondeb yr heddlu fel 

gwyliedydd, a gwybod beth yw ein hawliau wrth wynebu 

trais yr heddlu.  
  
5. Bydd UM Caerdydd yn gwrthwynebu ac yn condemnio 

Deddf yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a Llysoedd 2022 yn 

gyhoeddus, yn enwedig ei photensial i atal protestiadau 

myfyrwyr, sy’n rhan hanfodol o lais myfyrwyr a 

democratiaeth.  
  
6. Bydd UM Caerdydd yn darparu adnoddau i hwyluso 

arferion cyfiawnder trawsnewidiol ym Mhrifysgol Caerdydd 

fel dewis amgen i blismona wrth fynd i’r afael â diogelwch 

myfyrwyr, gan ganolbwyntio ar addysg, ymyriadau gan 

wyliedyddion, a gofal cymunedol.  
I beth hoffech ei ddiwygio?:   
  

Teitl diwygiedig: Adolygiad annibynnol o'r berthynas rhwng 

UM Caerdydd a'r heddlu: llais i fyfyrwyr   
  
1. Bydd UM Caerdydd yn cydnabod bod yna angen 

sylweddol a chymhleth bellach i ymgynghori â phoblogaeth 

y myfyrwyr ynglŷn â'i berthynas gyda'r heddlu er mwyn deall 

yn well sut mae'r materion hyn yn effeithio ar fyfyrwyr.   
    
2. Bydd UM Caerdydd yn comisiynu adolygiad annibynnol i 

archwilio, ystyried ac adrodd ar ei berthynas â'r heddlu. 

Bydd yr adolygiad hwn yn cael ei arwain gan berson/au 

annibynnol addas o thu allan i'r UM a'r brifysgol a ystyrir yn 

dderbyniol i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr. Bydd elfen 

ymgynghorol sylweddol i'r adolygiad. Fe fydd yr adolygiad 

yn arwain at gyfres o argymhellion terfynol ynglŷn â dyfodol 
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perthynas UM Caerdydd â'r heddlu. Bydd cwmpas yr 

adolygiad yn cynnwys y canlynol (3 – 7):   
   
3. Ymgynghoriad ynghylch profiadau myfyrwyr â'r heddlu, 

gan werthfawrogi'r nifer o ffyrdd y gall myfyrwyr ryngweithio 

â'r heddlu, megis canlyn cyfiawnder, gwirfoddoli, chwilio 

am waith, defnyddio ffyrdd sy'n cael eu cadw'n ddiogel gan 

yr heddlu neu fod yn destun ymchwiliad am drosedd 

honedig.   
   
4. Ymgynghoriad am ganfyddiadau myfyrwyr o’r heddlu. 

Gallai hyn asesu a yw plismona yn helpu myfyrwyr i 

deimlo'n ddiogel ar y campws neu effaith rhyngweithiadau 

negyddol gyda'r heddlu, fel proffilio a rhagfarn.    
   
5. Archwiliad o ble a sut mae UM Caerdydd yn ymgysylltu 

â'r heddlu er mwyn llywio cwmpas yr adolygiad a'r 

argymhellion a gynhyrchir.   
   
6. Methodoleg ymgynghori gynhwysol, wedi'i datblygu ar y 

cyd â chynigydd y cynnig gwreiddiol, swyddogion etholedig 

UM Caerdydd ac a gymeradwywyd gan Fwrdd yr 

Ymddiriedolwyr. Rhaid i'r adolygiad ymgynghori ag o leiaf 

5% o boblogaeth y myfyrwyr. Oherwydd natur sensitif y 

materion a godwyd, rhaid i'r ffordd y gellir cyflwyno 

tystiolaeth i'r adolygiad fod yn gynhwysol hefyd, megis 

darparu'r opsiwn ar gyfer tystiolaeth ddienw.    
   
7. Yn ogystal ag ymgynghori â phoblogaeth y myfyrwyr yn 

uniongyrchol, bydd yr adolygiad yn estyn allan i 

gymdeithasau a sefydliadau perthnasol. Bydd 

enghreifftiau'n cynnwys cymdeithasau myfyrwyr. Gellir 

ymgynghori â sefydliadau allanol a grwpiau ymgyrchu. Fel 

rhan o'r adolygiad, bydd y sefydliadau plismona a 

amlygwyd yn cael yr hawl i ateb.   
   
8. Bod Cylch Gorchwyl ar gyfer yr adolygiad hwn yn cael ei 

gyflwyno i Fwrdd Ymddiriedolwyr UM Caerdydd i'w 

gymeradwyo cyn gynted ag y bo'n ymarferol neu ddim 

hwyrach na thri mis ar ôl cloi'r Cyfarfod Cyffredinol 

Blynyddol. Bydd y Cylch Gorchwyl hwn yn disgrifio amserlen 

ar gyfer yr adolygiad ac yn darparu adnoddau i'w gwblhau, 

megis tîm adolygu addas.   
   
9. Wrth ddatblygu'r argymhellion hyn, bydd y tîm adolygu yn 

ystyried ystod lawn o opsiynau, gan gynnwys yr opsiwn i 

geryddu'r heddlu neu gyfyngu ar ymgysylltiad.   
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10. Bod canfyddiadau'r adroddiad yn cael eu lledaenu i 

boblogaeth y myfyrwyr a'r brifysgol drwy sianeli priodol. 

Bydd yr argymhellion yn cael eu cyflwyno i Fwrdd yr 

Ymddiriedolwyr i'w gweithredu. Dylai'r tîm adolygu ystyried 

a ydyw yn argymell dilyn argymhellion gan y cynigydd 

gwreiddiol yn 11 – 17:   
   
11. Bydd yr adolygiad yn ystyried a ydyw yn argymell bod 

UM Caerdydd yn condemnio trais gan yr heddlu yn 

gyhoeddus gan Heddlu De Cymru, yn enwedig eu 

creulondeb tuag at bobl Dduon a phobl o liw.   
   
12. Bydd yr adolygiad yn ystyried a ydyw yn argymell i 

Brifysgol Caerdydd lleihau ymgysylltiad â'r heddlu i'r 

isafswm heb dorri gofynion cyfreithiol ac ymyrryd â 

gweithrediadau cwbl hanfodol yr UM, megis gweithredu ei 

leoliadau masnachu a digwyddiadau pwysig ar raddfa fawr. 

Bydd UM Caerdydd yn gweithio tuag at beidio ag ymgysylltu 

â'r heddlu yn y dyfodol, ac yn gweithio tuag at sefyllfa lle 

nad yw ein gweithrediad a'n hincwm yn ddibynnol ar 

ymgysylltiad â Heddlu De Cymru nac unrhyw sefydliadau 

plismona eraill. Mae'r blaenoriaethau uniongyrchol wrth 

leihau ymgysylltu â'r heddlu yn cynnwys gwrthod, 

gwrthwynebu, a gwrthsefyll presenoldeb yr heddlu ar y 

campws, yn enwedig i hyrwyddo cyfleoedd gyrfa (gan 

gynnwys rhai gwirfoddol) a hyrwyddo eu hunain fel unig 

amddiffynwyr dilys ein diogelwch. Bydd swyddogion UM 

Caerdydd hefyd yn lobïo Prifysgol Caerdydd i gymryd yr un 

safbwynt a thorri cysylltiadau â'r heddlu gymaint â 

phosibl.   
   
- Ni fydd hyn yn atal yr heddlu, gyda gwarantau, rhag 

ymchwilio i droseddau ar safle UM Caerdydd, na chwaith 

rhag cyrraedd mewn ymateb i alwadau gan fyfyrwyr unigol 

sy'n dewis galw'r heddlu a cheisio cyfiawnder trwy'r system 

hon.   
   
- Bydd UM Caerdydd, yn enwedig ei wasanaeth Cyngor, yn 

parhau i gefnogi myfyrwyr sy'n dymuno dilyn cyfiawnder 

drwy hysbysu'r heddlu a gweithio gyda nhw.   
   
13. Bydd yr adolygiad yn ystyried a ydyw yn argymell i 

Undeb Myfyrwyr Caerdydd hyrwyddo dulliau amgen i 

blismona ac arferion cyfiawnder trawsffurfiol. Bydd hyn yn 

rhoi llai o bwyslais ar hyrwyddo’r heddlu a’r system 

gyfiawnder gosbol fel yr unig lwybr sydd ar gael i oroeswyr, 
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a bydd hefyd yn codi ymwybyddiaeth o rôl yr heddlu mewn 

trais a thrais rhywiol. Bydd UM Caerdydd yn ehangu ei 

ddiffiniad o ddiogelwch yn ei hymgyrchoedd i gydnabod sut 

mae plismona yn cynnal trais, ac y gall myfyrwyr deimlo'n 

anniogel o amgylch yr heddlu.   
   
14. Bydd yr adolygiad yn ystyried a ydyw yn argymell i UM 

Caerdydd weithio gyda sefydliadau lleol a chenedlaethol yn 

ogystal â grwpiau myfyrwyr i godi ymwybyddiaeth o drais 

gan yr heddlu yn ein cymuned, ac i roi adnoddau i fyfyrwyr 

ynghylch gwrthsefyll trais gan yr heddlu, cefnogi dioddefwyr 

creulondeb yr heddlu fel gwyliwr, a gwybod ein hawliau 

wrth wynebu trais gan yr heddlu.   
   
15. Bydd yr adolygiad yn ystyried a ydyw yn argymell i UM 

Caerdydd wrthwynebu a chondemnio Deddf yr Heddlu, 

Trosedd, Dedfrydu a'r Llysoedd 2022 yn gyhoeddus, yn 

enwedig ei botensial i atal protestiadau myfyrwyr, sy'n 

rhannau hanfodol o lais a democratiaeth myfyrwyr.   
   
16. Bydd yr adolygiad yn ystyried a ydyw yn argymell y bydd 

UM Caerdydd yn darparu adnoddau i hwyluso arferion 

cyfiawnder trawsnewidiol ym Mhrifysgol Caerdydd fel dull 

amgen i blismona wrth fynd i'r afael â diogelwch myfyrwyr, 

gan ganolbwyntio ar addysg, ymyriadau gwylwyr, a gofal 

cymunedol.   
   
17. Bydd yr adolygiad yn ystyried unrhyw argymhellion 

eraill a all fod yn addas.    
  

 

 

 

 

 

 

DIWEDD Y PAPURAU 


