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Senedd Myfyrwyr 
Hysbysir aelodau Senedd y Myfyrwyr y cynhelir y cyfarfod nesaf  

fel y dangosir isod: 

 

Dydd Mawrth 24 Ionawr 2017 

Ystafell 4J, 4ydd Llawr Undeb y Myfyrwyr 6yh 

   

 

Agenda 
Cysylltwch â Thîm Llais Myfyrwyr ar 02920 781435 neu e-bostiwch democracy@caerdydd.ac.uk i drafod 

unrhyw ychwanegiadau neu newidiadau sydd gennych neu i gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r 

eitemau isod ar yr agenda.   

I  Eitemau Sylfaenol: 

 

1. Ymddiheuriadau      6:05yh 

2. Croeso gan y Cadeirydd     6:10yh 

3. Cofnodion y cyfarfod blaenorol    6:15yh 

a. Materion yn codi     6:25yh 

 

II.  Eitemau a Gyflwynwyd: 

 

a) Eitemau Undeb y Myfyrwyr 

 

Gweithdrefnau Cwynion, Disgyblu ac Apeliadau    6.50yh 

B) Eitemau a Gyflwynwyd 

 

1. TEF Off       6.55yh  

2. Atal Sbarduno Casineb     7.10yh 

3. CBB Senedd      7.25yh 

4. Caplan Dyneiddwyr ym Mhrifysgol Caerdydd  7.40yh 

5. Cyfarfodydd Senedd wedi’u Recordio   7.55yh 

6. Dyma Gymru      8.10yh   

7. Cynllun Gweithredu Amser i Newid    8.25yh 

8. Rhoi llwyfan ganolog i ryddhad ac ymgyrchoedd  8.40yh   

9. Trafodaeth Senedd y Myfyrwyr    9.10yh 

 

IV.  Unrhyw Fusnes Arall: 

 

1. Cynigion sy’n Darfod     9.25yh 

1. Cynnig llety Cymraeg – Llety blwyddyn gyntaf ar gyfer siaradwyr Cymraeg  

2. Cefnogi Mynediad Cyfartal ar gyfer Chwilwyr Noddfa i Addysg Uwch 

 
Nodyn ar gyfer polisiau sy’n dod i ben tro nesaf:  



2 
 

Bod yn Undeb dim goddefgarwch (wedi’i ddisodli 24/11/2016 yn y CCB), Cynnal 

ymgyrch cofrestru wedi’i dargedu at fyfyrwyr, cyn etholiad cyffredinol 2015, Rhyw 

Hafal i’n Dirprwyaeth UCM DU, yn ogystal â Polisi ar Gyfryngau Rhywiaethol ac 

Hysbysebu. 
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I. 3 Cofnodion y cyfarfod blaenorol 
  

Senedd y Myfyrwyr  

Dydd Llun 21 Tachwedd 2016 

  

Dydd Llun 21 Tachwedd 2016, Ystafell 4J, 4ydd Llawr Undeb y Myfyrwyr, 6yh 

1. Eitemau Sylfaenol: 
 

A) Ymddiheuriadau 
 

Ymddiheuriadau gan: Callum Smith, Jasmin Owen a Vaishnavil Sayal.  

B) Croeso gan y Cadeirydd 
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Croesawyd pawb i'r cyfarfod gan Sophie Timbers (ST). 

C) Cofnodion y cyfarfod blaenorol 
 

Dim newidiadau Cadarnhau’r cofnodion  

2. Eitemau Undeb y Myfyrwyr: 
 

A) Ethol Cadeirydd 
 

Esboniodd Sophie Timbers (ST) nad oedd hi’n gweithredu fel cadeirydd, dim ond croesawu’r 

seneddwyr i’r cyfarfod a helpu gydag etholiad y Cadeirydd. Dangoswyd diddordeb gan Katey 

Beggan (KB) a Jake Smith (JS). 

Gofynnodd Matthew Procter (MP) os bydd etholiad is gadeirydd a phryd fydd hwnnw. 

Ymatebodd ST y bydd yn dilyn yr etholiad hwn. Gofynnodd a oedd diddordeb ar gyfer is gadeirydd. 

Mynegodd MP ddiddordeb 

Agorodd ST y llawr i KB a JS 

Esboniodd KB ei bod yn sefyll am Gadeirydd Senedd y Myfyrwyr oherwydd llynedd roedd hi’n 

swyddog etholedig ac felly’n gwybod sut mae’r Undeb yn rhedeg, sut mae’r Is Ddeddfau’n gweithio 

a sut mae’r Senedd yn bwydo i mewn i hynny. Mae ganddi brofiad yn cadeirio cyfarfodydd ac yn 

gwybod sut y dylid eu rhedeg. Gall ddwyn hyn i sylw. Mae hi eisiau awyrgylch groesawgar lle gall 

unrhyw gynnig ei gyflwyno a chael ei gefnogi. 

Gofynnodd JS i dynnu ei enwebiad yn ôl 

Esboniodd ST fod yna 2 opsiwn; KB neu AAE (Ail-agor enwebiadau) ac agorodd y llawr ar gyfer 

enwebiadau ar gyfer Is Gadeirydd.  

Eglurodd MP ei fod yn newydd i’r Senedd ond â llawer o brofiad y tu allan mewn cymdeithasau ac 

yn gallu dod â safbwynt ffres i sut mae’n cael ei redeg. Dywedodd ei fod yn gallu cymharu’r 

Cadeirydd â llefydd eraill a defnyddio hyn i redeg y Senedd yn y ffordd orau. Esboniodd ei fod yn 

rhydd yn aml eleni, felly y byddai’n gallu Cadeirio’r Senedd os fo angen a’i fod yn gymwys wrth 

drafod a dadlau.  

Gofynnodd JS am redeg ar gyfer Is Gadeirydd yn hytrach na Chadeirydd. 

Cadarnhaodd ST fod hyn yn iawn ac agor y llawr iddo ef 
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Esboniodd JS y byddai’n gwneud is gadeirydd da oherwydd mai hyn yw ei 3ydd blwyddyn ar y 

senedd ac mae ganddo brofiad sylweddol ar sut i gynnal cyfarfodydd. Yn ei flwyddyn gyntaf, roedd y 

Cadeirydd yn absennol ac esboniodd iddo gynnal 2 gyfarfod a gwneud gwaith da. Mae hefyd yn 

eistedd ar y Pwyllgor Craffu ac yn gynrychiolydd UCM eleni. Esboniodd fod ganddo brodiad da o 

wahanol lefelau Undeb y Myfyrwyr, dealltwriaeth o’r UCM ac hefyd lefelau y mudiad myfyrwyr. 

 

Esboniodd ST fod yna 3 ymgeisydd; MP, JS ac AAE 

Cadarnhaodd ST fod KB wedi ei hethol fel Cadeirydd a’i fod yn gyfartal rhwng JS ac MP am Is 

Gadeirydd. Bydd penderfyniad ar bwy fydd yr Is Gadeirydd yn cael ei wneud ym mhob cyfarfod. 

Llongyfarchodd yr holl enwebeion. 

 

    Katey Beggan yn cael ei hethol fel Cadeirydd 

  Jake Smith a Matthew Procter yn cael eu hethol fel Is Gadeirydd 

 

B) Cyllideb Undeb y Myfyrwyr 
 

Esboniodd ST y gyllideb cyffredinol ar gyfer 2016/17 a darparwyd darpariaeth gwasanaeth 

myfyrwyr.  

 

Gofynnodd MP am eglurhad ynghylch beth sy’n cael ei bleidleisio arno 

Eglurodd KB ei fod am gyfeiriad yn unig 

Esboniodd Steve Ralph (SR) bod yr Is Ddeddfau yn dweud fod yn rhaid i ni ddangos y gyllideb 

Awgrymodd MP y byddai’n ddefnyddiol i gael cymhariaeth i adroddiad llynedd 

Fe wnaeth ST gydnabod yr adborth 

Sylweddolodd JS fod mwy yn cael ei wario na sy’n dod i mewn Gofynnodd a oedd hyn o’r pot neu’n 

rhedeg i ddyled. 

Esboniodd ST fod yr holl elw yn mynd yn ôl i Undeb y Myfyrwyr ac y caiff ei wario. Rhoddir yr arian 

ychwanegol yn anrhegion gan GUCC a bydd elw o hynny yn gallu helpu ariannu prosiectau. Mae 
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llawer yn cael ei wario ar fyfyrwyr. 

Gofynnodd JS pwy sy’n penderfynu faint o arian sy’n cael ei wario ar yr UA/Cymdeithasau. 

Esboniodd ST mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a’r swyddogion sydd yn eistedd ar y bwrdd. 

Penderfynir yn fewnol (gan y Tîm Rheoli Strategol) ac hefyd yn allanol. 

Gofynnodd MP am eglurhad ar bam y rhoddir y wybodaeth hon inni 

 

Esboniodd KB ei fod yn yr Is Ddeddfau 

 

Gofynnodd MP a ddylai’r Senedd graffu 

 

Esboniodd ST ei fod yn gyfle i ofyn cwestiynau 

 

Cododd MP bryderon na fyddai neb yn yr ystafell yn gallu craffu hyn mewn 20 munud Awgrymodd y 

dylai fod pwyllgor craffu cyllideb a dylai’r senedd dderbyn eu cofnodion nhw yn lle. 

Esboniodd ST y gellir drafod hyn yn fewnol a fod yna Adolygiad Llywodraethu ar y gweill y gallai 

fwydo i hwnnw. Rhoddir adborth yn y Senedd nesaf. 

Eglurodd Steve Wilford (SW) fod y Pwyllgor Archwilio a Chyllid yn craffu’r gyllideb ac mae’n cael ei 

gyflwyno’n llai ar gyfer craffu ond yn fwy ar gyfer gwybodaeth a chyfle i roi barn.  

Gofynnodd Steffan Bryn (SB) pwy sydd yn eistedd ar y Pwyllgor Cyllid ac Archwilio  

Esboniodd ST ei fod yn cael ei gadeirio gan aelod allanol ac mae’r aelodau’n cynnwys 2 swyddog 

etholedig, cadeiryddion allanol ar gyfer is bwyllgorau, ymddiriedolwr Prifysgol a enwebir ac 1 neu 2 

ymddiriedolwr myfyriwr. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei wirio ar gyfer y Senedd nesaf. 

Gofynnodd SB pa gyfleoedd sydd yna i fyfyrwyr i ddylanwadu’r gyllid cyn iddo gael ei gyflwyno ac 

hefyd beth yw’r broses ar gyfer llunio’r gyllideb. 

Esboniodd ST ei fod yn cael ei sefydlu gan nodau strategol dros y blynyddoedd nesaf ac yn cael ei 

drefnu flwyddyn i flwyddyn. Maent yn gweithio gydag adrannau ar gyfer cynlluniau’r dyfodol. Ceir 

cynrychiolaeth myfyrwyr hefyd gan ei fod yn cynnwys ymddiriedolwyr myfyrwyr sydd yn gallu 

cymeradwyo cyllideb. Gall myfyrwyr gyflwyno syniadau yn y CCB. 
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Holodd Josh os a oedd proses y CCB i gadarnhau a chymeradwyo’r gyllideb, pasio neu symud 

ymlaen? 

Esboniodd ST ei fod fwy am dderbyn a symud ymlaen 

Awgrymodd Josh y fyddai’n dda cael mwy o wybodaeth a dadansoddiadau 

Esboniodd ST fod cyfrifon cyfunol (UMPC a GUCC) yn cael eu cyflwyno yn y CCB. 

Awgrymodd JS y gellid darparu hyn fel gwybodaeth sydd ar gael i’r cyhoedd 

Esboniodd ST fod Undeb y Myfyrwyr yn elusen gofrestredig, ac felly’n ceisio bod yn dryloyw. Mae’r 

cyllidebau ar gael ar-lein ac fe fydd hi’n egluro ble. 

Esboniodd SW ei fod yn eitem newyddion a gall gael ei gylchlythyru 

Esboniodd SB fod yna gwahaniaeth rhwng cymeradwyo cyfrifon a chael y cyfle i ddylanwadu’r 

gyllideb. Dyna beth sydd angen mynd i’r afael â yma.  

Esboniodd ST bod y cyllidebau’n gymhleth ac fe fyddai’n anodd iawn dod i gasgliad yma.  

 

Esboniodd Hollie Cooke (HC) ei fod yn cymryd llawer o amser a hyfforddiant i allu deall y gyllideb 

hon 

Mae SB yn cydnabod y pwynt hwn ond esboniodd fod yna gyllidebau llawer fwy cymhleth (Cyngor 

Caerdydd) sy’n ymgynghori’r cyhoedd. Yna gofynnodd pam nad oedd myfyrwyr yn gallu rhoi eu 

barn. 

Cynigiodd ST siarad â’r Bwrdd 

Gofynnodd Nicola Bagshaw (NB) fod y newidiadau sylweddol yn cael eu hamlygu 

Esboniodd ST nad oedd hi’n gallu gwneud hynny nawr ond gallai edrych ar gyfer amser arall 

Gofynnodd James pam nad yw ymlyniad UCM ar y daenlen 

Esboniodd ST y byddai hyn yn dod o dan gorbenion gwasanaethau canolog (£956,000) 

Nododd JS fod yr holl incwm gan UCM yn cael ei restru (£16,000) 

Gofynnodd Sara am eglurhad pam fod y Siopswyddi â chyllid negyddol 

Esboniodd ST fod Undeb y Myfyrwyr yn disgwyl gwario mwy na beth maent yn ei gael, er mwyn 
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gwella profiad myfyrwyr. Mae yna incwm gan y cwmni gweithredu ac is gwmni  

Gofynnodd Ruth pam fod y Swyddogion Ymgyrch yn derbyn cyn lleied o gyllid pan fo er budd corff y 

myfyrwyr, yn enwedig ar gyfer lleiafrifoedd 

Dywedodd Marcus fod pobl yn dweud bob blwyddyn nad ydynt yn derbyn digon o arian  

Esboniodd ST fod cost cyfyngedig a fod y gyllideb yn dod o’r gyllideb Llais y Myfyrwyr sydd hefyd yn 

gorfod talu am gynrychiolwyr myfyrwyr ond wedi cydnabod yr adborth. 

Gofynnodd Ruth os byddai’r gyllideb yn gallu rhannu’n fwy hafal rhwng cymdeithasau a 

Swyddogion Ymgyrch 

Esboniodd ST fod yna miloedd o aelodau cymdeithasau ond mae rhai yn gwario mwy. Wedi cynnig 

siarad â Ruth am hyn rhywbryd eto 

Dywedodd MP fod y drafodaeth 10 munud hwn yn dangos yr angen am bwyllgor arall. Gofynnodd 

am eglurhad ar beth fyddai’n cael ei wneud yn y cyfarfod nesaf 

Ymatebodd ST y byddai’n trafod opsiynau ar sut y gall grwpiau myfyrwyr gael mwy o ddylanwad ar 

gyllidebu a gweld os fyddai’r Bwrdd yn cymeradwyo unrhyw opsiynau. Fe fydd hi’n cael sgwrs ar 

wahân gyda Swyddogion Ymgyrch am eu opsiynau cyllideb. 

Gofynnodd MP pa rôl sydd gan y Senedd â chyfrifon a beth fydd yn cael ei wneud am hynny 

Esboniodd ST mai dyma’r tro cyntaf i ni wneud hyn ac o hyd yn croesawu adborth. Gellir egluro hyn. 

Gofynnodd SB am rif uniongyrchol ar gyfer cyllid y Gymraeg gan fod angen adrodd yn ôl am hyn. 

Hefyd wedi gofyn am opsiynau ymgyrch rhyddhad eraill 

  

Esboniodd ST ei bod yn anodd dod o hyd i ffigur union gan fod gan bob adran gostau ar wahân 

 

C) Adroddiad gan yr Ymddiriedolwyr  
 

Eglurodd ST fod Gwirfoddoli Caerdydd nawr yn elusen, fod ailddatblygiad y llawr gwaelod a fod yr 

holl allfeydd, heblaw am un, wedi eu prydlesu i denantiaid gwahanol (mewnol ac allanol). Bydd 

Canolfan Bywyd Myfyrwyr yn dwyn yr holl wasanaethau proffesiynol ynghyd mewn un adeilad. Mae 

Undeb y Myfyrwyr nawr yn talu holl staff myfyrwyr y Cyflog Byw Cenedlaethol (£7.20 neu £7.70 ar 

gyfer goruchwylwyr). Mae gan Undeb Myfyrwyr y Mynydd Bychan ystafell gyffredin newydd ac 

mae’n cael ei ddefnyddio’n barod. Wedi ei restru y 5ed Undeb Myfyrwyr gorau yn y DU gan yr NSS, 

gyda 87% o fyfyrwyr yn fodlon. Dyfarnodd marc siarter ansawdd UCM ni yn Wych mewn ymgysylltu 



8 
 

myfyrwyr. Mae’r Polisi Iaith Gymraeg wedi’i gymeradwyo a;i roi yn yr Is Ddeddfau i’w adolygu’n 

flynyddol. Mae yna ymddiriedolwyr myfyrwyr newydd, ymddiriedolwyr Prifysgol a enwebir ac 

arbenigwr cyfraith elusen dwyieithog wedi’u recriwtio. 

Gofynnodd MP a yw’r Senedd yn cadarnhau ymddiriedolwyr myfyrwyr 

Esboniodd KB ei fod yn cael ei gadarnhau gan y Bwrdd 

Cadarnhaodd SR eu bod wedi’u cadarnhau yn flaenorol 

Dywedodd MJ mai’r Cyflog Byw Cenedlaethol yw £8.45 yr awr 

Dywedodd ST fod cynnydd yn dal wedi’i wneud 

 

D) Is Ddeddfau – Diweddariad 
 

Cyfeiriodd ST at y ffaith fod angen tacluso’r Is Ddeddfau ond esboniodd ei fod yn weinyddol iawn 

Darparwyd tudalen grynodeb o’r newidiadau sy’n mynd y tu hwnt i’r pethau sylfaenol sydd wedi’u 

darparu. Eglurodd nad oes unrhyw destun wedi’i ddileu, mae wedi’i ddiweddaru a’i chrynhoi yn 

well. Eglurodd fod angen i’r Adolygiad Llywodraethu gynnwys y diweddariad Is Ddeddfau 

Gofynnodd KB am eglurhad fod newidiadau o dan ‘Newidiadau Ychwanegol’ 

Esboniodd SW fod y daflen grynhoi yn gymwys i gwynion, disgyblaeth a apeliadau a’r Is Ddeddfau 

ond yn newidiadau gweinyddol 

Gwnaeth MJ sylw ynghylch geiriad y newidiadau ychwanegol   

Gofynnodd SB pam nad oes cynigydd a eilydd sy’n gwneud y rhain. 

Esboniodd ST nad cynnig yw hwn, mae’n eitem ar gyfer cymeradwyaeth a gyflwynir yn y Senedd 

Gofynnodd SB os gellir cynnig gwelliannau 

Ymatebodd ST ie 

E) Is Ddeddfau – Gweithdrefnau Cwynion, Disgyblu ac Apeliadau 
 

Esboniodd ST fod newidiadau wedi’u amlinellu yn y diweddariad ar dudalen 1 
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Gofynnodd Chiron Hooson (CH) os mai dyma fydd y weithdrefn a fydd yn cael ei ddilyn os fyddai 

cwynion y gorffennol (Dapper Laughs) yn cael eu gwneud nawr 

Ymatebodd ST fod hyn yn ymwneud ag aelodau unigol Undeb y Myfyrwyr a bydd unrhyw gwynion 

eraill a wnaed yn dal yn gallu mynd i aelodau staff cyfatebol 

Gofynnodd Marcus pa adran maen sôn amdano pan fo’n dweud myfyrwyr a gofyn sut y byddai’n 

well na’r cyfansoddiad presennol 

Eglurodd ST ei fod hi’n anodd i fyfyriwr gwyno am rhywun arall o flaen panel o fyfyrwyr ac efallai y 

byddai’n fuddiol o flaen panel arall. Eglurodd fod y cyfansoddiad yn adlewyrchu panel ar gyfer 

gweithdrefnau disgyblu’r Brifysgol; swyddog etholedig, uwch aelod staff ac ymddiriedolwyr. Mae’n 

gyfansoddiad da i gael cydbwysedd barn. 

Gwnaeth MJ gais am rifau tudalennau ar gyfer cyfarfodydd y dyfodol ac egluro y gall aelod sy’n 

euog gael mynediad i gwasanaethau ‘yn ô disgresiwn yr adran’.  

Dywedodd SB fod y newid yn un o gorff yn cael ei redeg gan fyfyrwyr i un yn fwyfwy gan staff. 

Gofynnodd ai dyma’r math o duedd y dylem ni fel Senedd ei groesawu i gynrychioli buddiannau 

myfyrwyr. Hefyd gofynnodd am eglurhad a ddylai adolygu’r Is Ddeddfau gael eu cymryd i’r senedd. 

Ymatebodd KB y dylid ei godi fel eitem ar wahân y tro nesaf 

Mae ST yn croesawu mewnbwn myfyriwr ar gwynion ond esboniodd bod yna sensitifrwydd o 

amgylch rhai o’r cwynion ac ni fyddai’n deg i’w roi o flaen Craffu ac ati. Eglurodd bod y broses 

apeliadau yn bennaf yn fyfyrwyr 

 

Atebodd SB nad yw’r mwyafrif yn fyfyrwyr 

Esboniodd ST fod angen i ni ystyried cysondeb, felly bod yn rhaid i aelod o staff fod yn yr ystafell 

oherwydd fod hyn yn adlewyrchu gweithdrefn ddisgyblu’r Brifysgol. Wedi egluro hefyd fod y rhain 

i’ch hysbysu yn unig i’r newidiadau bob blwyddyn. Fe fydd yn egluro a gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno 

cynnig i newid Is Ddeddfau 

Cadarnhaodd SW y gellir diwygio’r Is Ddeddfau ar y cyd gan y grŵp hwn a gan yr Ymddiriedolwyr. 

Eglurwyd y gall hwnnw gyrraedd y Senedd drwy unrhyw ffurf. Roedd arfer bod yn ddogfen ar gyfer 

cymeradwyaeth, nid yw’n addas ar gyfer templed cynnig a dyna pam mae yn y fformat hwn. 

Dywedodd MJ nad oes neb yn yr ystafell sydd wedi derbyn yr un hyfforddiant â HR, nid oes 

cymhariaeth. Nid oes gan y Senedd swydd llawn amser felly gallwn ni leisio’n barn ond nid yw 

disgyblu mewn lle ar gyfer hyn. Mae’n lle ar gyfer arbenigedd yn hytrach na phleidlais pawb yn 

gyfartal. 

Dywedodd SB nad oedd pleidleisio’n digwydd ar gyfer staff a chyfansoddiad y panel ac awgrymu 

gall y panel fod yn 2 Swyddog Sabothol ac un Pennaeth Adran. 
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Dywedodd MJ nad oes angen pleidlais democrataidd ar gyfer popeth, weithiau mae angen person 

proffesiynol. Nid yw’n angenrheidiol cael dylanwad democrataidd ar fywyd neu gyrfa rhywun mewn 

gweithdrefn ddisgyblu. 

Dywedodd Marcus ei fod yn amwys ynghylch pwy fydd yn penderfynu pa adran a fydd yn cymryd 

rhan. Gofynnodd sut y penderfynir hyn ac hefyd sut rydym yn gwybod os yw aelodau oedolion o 

staff â phrofiad. 

Awgrymodd KB fynd i bleidlais neu mynd i bwynt F 

Gwrthwynebodd ST ac esbonio fod angen newid y polisi hwn. Cynghorir y Senedd i ymddiried yn 

swyddi y Swyddogion Etholedig. Pe baem yn mynd i pwynt F, byddai’n effeithio ar les myfyrwyr.  

Nododd SW unwaith mae’n cael ei basio gan y Senedd a’r Ymddiriedolwyr, byddai’r pwyllgorau’n 

diflannu. Awgrymodd ei fod yn well i’w basio nawr, ac yna gellir ailedrych arno.  

Gofynnodd Marcus beth fyddai’r weithdrefn tan ei fod yn cael ei basio gan yr Ymddiriedolwyr 

Esboniodd SW tan iddynt basio, byddwn yn mynd yn ôl yr hen bolisi 

Dywedodd SB bod y pwynt yn cael ei golli a dylai mandad gan fyfyrwyr fod yn fyfyrwyr 

Dywedodd ST bod yn deall y pryder 

Esboniodd KB byddai angen i newid fynd i’r Bwrdd 

Esboniodd ST y gellir ei gymeradwyo yma ac yna mynd i’r Bwrdd, ac os maent yn ei gymeradwyo 

yna bydd ar waith. Cynigiodd newid i gael Pennaeth adran a 2 Swyddog Etholedig ar y panel i roi 

mwyafrif myfyrwyr. 

Dywedodd SB fod yna fwy nag un panel a gofynnodd sut y gallwn ni wneud yn sicr fod hyn yn 

gymwys i’r holl baneli.  

Atebodd ST mai os dyna’r teimlad gan y Senedd iddo fynd at bob panel yna gellir ei gyflwyno a’i 

gymeradwyo. 

 

    Cyflwyno a chymeradwyo’r newid 

Dywedodd James na ddylai mynediad myfyrwyr i Cyngor i Fyfyrwyr gael ei gyfaddawdu, dylent dal 

gael cymorth. Cynnig gwelliant i ddweud ‘safle’n unig’ 

    Diwygiad a gynigiwyd 
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Esboniodd ST ei fod ar sail achos wrth achos a ni fyddai Cyngor i Fyfyrwyr yn cael i gymryd i ffwrdd. 

Fe fyddai’n hawliau aelodaeth (ee, clwb neu gymdeithas) os yw myfyriwr wedi cwyno am fyfyriwr 

arall. Yn ystod y gŵyn, dylid felly eu symud.  

    Gwrthodwyd y newid 

Awgrymodd Matthew newid ‘atal mynediad i wasanaethau er mwyn cynnal ymchwiliad’ i ‘atal 

mynediad i wasanaethau, i’r graddau y mae’n angenrheidiol, i gynnal ymchwiliad effeithiol’ gan ei 

fod yn gosod mwy ar Benaethiaid Adran 

   Cyflwyno a chymeradwyo’r newid 

Awgrymodd KB i’r canlyniadau gael eu danfon drwy e-bost a’r Senedd nesaf i ffurfio neu gael 

gwared ar bwyllgorau yn ôl yr angen 

F) Cynrychiolaeth Senedd ar Etholiadau Pwyllgor Sefydlog  

1. Pwyllgor Disgyblu 

2. Pwyllgor Cwynion 

3. Pwyllgor Apeliadau 

 

3. Eitemau a Gyflwynwyd: 
 

1) Arlwyo ar gyfer pawb - Opsiynau Fegan yn yr Undeb 
 

 

Cynigir gan Matthew Proctor (MP) 

 

Disgrifiodd MP cynnig hunanesboniadol lle dylai Undeb y Myfyrwyr ddarparu opsiynau bwyd fegan 

a gwybodaeth ynghylch cynnwys anifeiliaid diodydd a ddylai fod ar gael i holl staff y bar. Dylai Undeb 

y Myfyrwyr lobïo adrannau arlwyo’r Brifysgol gan eu bod yn brin ar ran opsiynau bwyd fegan 

Cytunwyd Llywydd y Gymdeithas Llysieuol a Fegan ei bod hi’n credu fod y cynnig yn syniad da ac fe 

gytunais.  

    Dim siaradwyr yn erbyn 

Dywedodd Ruth fod y cyfnod amser hwn yn eithaf sydyn a gofynnodd pa mor gyflym gall hyn 
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ddigwydd. Awgrymodd gallai nod hwyrach fod yn well i rhoi amser ar gyfer printio bwydlenni ac ati. 

Ymatebodd MP ei fod yn hapus gyda’r dyddiad cau achos os nad yw’r Taf nag Undeb y Myfyrwyr yn 

gallu cyrraedd y dyddiad cau maent yn gallu ateb ni erbyn y Senedd nesaf.  Esboniodd fod y cynnig 

hwn yn hwb er mwyn annog Undeb y Myfyrwyr Byddai’n drueni i’r cynnig hwn fynd ar goll. 

Eglurodd ST y byddai hyn yn debygol i fod yn ddyddiad ymarferol Mae’r Taf yn cynnig opsiynau fegan 

ond efallai nad yw’r rhain wedi’u labelu yn iawn. Gellir mynd i'r afael â hyn ac yna gallwn edrych ar 

leoedd eraill a opsiynau fegan. 

 

Gofynnodd Charlie a fyddai myfyrwyr yn gallu gofyn am opsiynau fegan neu rhywbeth arall. 

Ymatebodd MP ei fod wedi gofyn am chilli fegan o’r blaen ond nid oedd yr aelod staff yn gwybod.  

Gofynnodd NB os oedd yna lyfr dietegol 

Ymatebodd MP ei fod yn brysur 

Eglurodd Sara fod ganddyn nhw lyfr gan ei bod hi wedi gofyn am ddim glwten o’r blaen 

Awgrymodd MP bod yr amseru efallai’n wael 

Gofynnodd SB os oedd unrhyw un yn gweithio yn y Taf a fyddai’n gwybod os fyddent yn cael yr 

hyfforddiant neu os fo bwyd fegan ar gael 

Atebodd SW fod yna ond nad yw’n cael ei labelu’n dda. Bydd hyn yn nod ar gyfer y semester 

newydd 

Esboniodd Sara fod y bwydlenni fel arfer wedi’u labelu ond fe newidiodd ac fe gollwyd y labeli.  

Esboniodd Charlie nad yw hyn yn fater o argaeledd ac fe anogodd y dylai fod yn fwy agored 

 

Dywedodd MJ na fyddai’n newid y cynnig os maent angen labeli newydd 

 

Awgrymodd Sara efallai y byddent eisiau opsiynau fegan ar gael ar draws y Brifysgol, nid y Taf yn 

unig 
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Eglurodd MP fod gwasanaeth arlwyo’r Brifysgol a’r Undeb yn wahanol ond mae’r cynnig yn dweud i 

lobïo 

 

Esboniodd ST fod lobïo’n syml gan fod Undeb y Myfyrwyr mewn cyswllt cyson â’r Brifysgol a’r 

aelodau staff sy’n goruchwylio’r arlwyo 

 

Gofynnodd HC a fyddai angen labelu holl ddiodydd neu dim ond diodydd alcoholig 

Ymatebodd MP y dylai holl ddiodydd gael eu labelu 

Gofynnodd NB os oedd un opsiwn yn ddigon 

Cred MP fod un yn ddigon i anelu ato 

Disgrifiodd NB y twf yn y boblogaeth feganiaeth ac awgrymu mwy o opsiynau amrywiol yn y dyfodol 

Esboniodd KB y gellir pasio’r cynnig ac yna gall hwn fod yn gynnig ar wahân 

Esboniodd SB ei fod yn anodd cynnig newid i bwynt 1 sy’n nodi ‘o leiaf un cynnig’ 

Awgrymodd MJ gall y newid ddweud ‘mwy o opsiynau erbyn diwedd y semester’ 

Awgrymodd Josh ddefnyddio’r cynnig hwn fel pwynt cychwynnol i’w drafod yn y Senedd nesaf os 

yw’r cynnig yn llwyddo 

Gofynnodd KB os oedd SB yn dymuno cynnig newid neu beidio 

Gwrthododd SB a nid oedd yn gweld sut y gellir ychwanegu un 

Nid oedd MP    

4. Unrhyw Fusnes Arall: 
 

1) Cynigion sy’n Darfod 
 Gorffen Arholiadau ddydd Sadwrn 

 Cydraddoldeb Rhyw ar y Senedd 

 Cyflogwr Cyflog Byw 

 Gwahardd Hyrwyddo Chwaraeon Creulon 
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Esboniodd KB y bydd angen i’r cynigion newydd gael eu dwyn i’r Senedd i adnewyddu  

Dywedodd MP fod ganddo holiadur ar adborth o’r etholiad a holodd lle mae’r adolygiad blynyddol.  

Dywedodd Marcus y dylai gael ei ryddhau ar ôl y CCB  

Esboniodd ST y dylai’r pecyn cyllid fod wedi’i ryddhau ac fe fydd hi’n gweithio arno 

Dywedodd Marcus fod pwynt 7 bellach yn ddiwerth drwy bleidleisio ar bwynt E  

Dywedodd CH fod y cyfarfod nesaf yn fuan iawn ac nad oes llawer o amser i gyflwyno cynigion 

Gofynnodd MP pan nad oedd y Pwyllgor Craffu wedi cwrdd eto. Er mwyn dod â materion i’r Senedd, 

mae angen i’r Pwyllgor Craffu gyfarfod gyntaf.  

Esboniodd KB fod dyddiad dros dro ar hyn o bryd ond mae’n debygol iddo newid. Dywedodd fod y 

CCB ddydd Iau am 6pm a bydd pleidleisio o’r Senedd hwn yn cael ei ryddhau’n electronig a bydd y 

cyfarfod nesaf yn cynnwys seibiannau a chyfrif o ba mor hir bydd pob adran yn gymryd.  

Camau Gweithredu.  

ST: 

 Trafod y posibilrwydd am bwyllgor craffu ar gyfer cyllideb a darparu adborth i’r Senedd 

nesaf 

 Cadarnhau pwy sydd ar y Pwyllgor Cyllideb ac Archwiliad 

 Siarad gyda’r Bwrdd am pham nad yw grwpiau myfyrwyr yn gallu rhoi eu barn ar y gyllideb 

 Nodi’r newidiadau sylweddol yn yr adroddiad ariannol ar gyfer tro nesaf 

 Siarad gyda Ruth am rannu’r gyllideb rhwng cymdeithasau a Swyddogion Ymgyrch 

 Darganfod a yw unrhyw myfyriwr yn gallu cyflwyno cynnig i newid yr Is Ddeddfau 

 

KB: 

 Danfon canlyniadau pleidleisio Adran 2E dros e-bost a ffurfio pwyllgorau ychwanegol fel 

sy’n ofynnol. 

 

II. Eitemau a Gyflwynwyd 1. TEF OFF 
 

TEF-OFF 

Mae’r Senedd yn Nodi:  



15 
 

1) Polisi’r UCM yw i foicotio’r NSS1 mewn ymgais i atal gweithredu’r fframwaith rhagoriaeth 

dysgu (TEF), sydd yn un o’r diwygiadau yn y mesur Addysg Uwch sydd yn dal i gael ei drafod 

yn y senedd2  

2) Bydd TEF yn caniatáu i sefydliadau godi ffioedd dysgu yn Lloegr yn seiliedig ar sgôr, efydd, 

arian neu aur. Mae sgoriau o’r fath yn seiliedig ar dair colofn. Yn gyntaf, canlyniad yr NSS, 

yn ail, y gyfradd gadael, ac yn drydydd, data cyflogaeth ac enillion graddedigion. Y 

llywodraeth fydd yn penderfynu i ba raddau gall sefydliadau godi ffioedd, heb yr angen am 

ganiatâd seneddol. 

3) Mae’r swyddfa cartref hefyd wedi dangos efallai y bydden nhw’n defnyddio’r sgoriau er 

mwyn dyrannu cwota ar gyfer y nifer o fyfyrwyr rhyngwladol3 

4) Mae nodau a mydryddiaeth y TEF wedi’u disgrifio i fod yn wallus, ac wedi’u barnu’n drwm 

gan nifer o arbenigwyr addysg uwch5-6 

5) Os nad yw llai na 50% o’r ymatebwyr cymwys yn ymateb, ni all y canlyniadau cael eu 

defnyddio ar gyfer meincnodi, neu i’w defnyddio yn TEF, oherwydd amherthnasedd 

ystadegol. Llenwodd tua 75% o faint sampl gyda chyfanswm o tua 4748 o fyfyrwyr yn 

20164. Er mwyn i ganlyniadau Caerdydd fod yn amherthnasol, bydd angen i 1120 o’r 

fyfyrwyr a fyddai wedi cwblhau’r holiadur i beidio gwneud. Mae’r ffigwr hwn yn gyraeddadwy 

wrth ystyried maint y gefnogaeth mae’r Undeb ar hyn o bryd yn ei roi i gynyddu’r canlyniad.    

6) Efallai bydd angen i’r boicot bara mwy nag un blwyddyn iddo gael effaith, gan ystyried y 

modd mae’r llywodraeth yn casglu a chyflwyno data (nid yw’r fethodoleg wedi’i benderfynu 

eto) 

7) Y cyd-destun Cymreig: Ni fydd sefydliadau Cymraeg yn codi ffioedd uwch yn syth, gan fod 

angen caniatâd gan Lywodraeth Cymru i wneud hynny. Fodd bynnag, mae hanes wedi 

dangos, pan fo Lloegr yn cynyddu ffioedd, mae Cymru yn gwneud yr un peth7. Yng nghyd-

destun caniatáu sefydliadau unigol i gynyddu ffioedd, mae yna gymhelliant clir i Lywodraeth 

Cymru ddilyn, o ystyried y bwlch cynyddol cyllidebu rhwng sefydliadau Cymraeg a Saesneg. 

 

Cred y Senedd: 

1) Mae gan UMPC ddyletswydd i weithredu polisi UCM.  

2) Dylai’r UMPC sefyll ysgwydd yn ysgwydd gyda sefydliadau ar draws y DU yn erbyn mesur 

addysg Addysg Uwch, ac yn erbyn parhad TEF. 

3) Bod boicotio’r NSS yn ffordd effeithiol i chwalu gweithredu’r TEF,  

4) Bod boicotio’r NSS yn ffordd effeithiol i ddangos dirmyg myfyrwyr tuag at y diwygiadau 

arfaethedig.   

Penderfyna’r Senedd: 

1) Bod yr Is Lywydd Addysg yn gorffen hyrwyddo’r NSS yn syth, ac na fydd unrhyw swyddog yn 

cynnal unrhyw weithgarwch hyrwyddo o ran yr NSS, ac na fydd unrhyw staff yr Undeb yn 

cymryd rhan yn ei hyrwyddo.  

2) Bod yr Is Lywydd Addysg, gyda help y tîm swyddogion etholedig cyfan, yn cynllunio ymgyrch 

effeithiol i foicotio’r NSS yng Nghaerdydd.  

3) Ein bod yn mandadu’r tîm swyddogion etholedig i gysylltu â sefydliadau Cymraeg eraill a 

UCM Cymru, i sicrhau eu bod hefyd yn sefyll mewn undod, ac yn cydlynu ymgyrchoedd 

effeithiol yn yr un modd.   
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Cynigydd: Matthew Procter 

Eilydd: Marcus Connolly  

 

1) https://issuu.com/nationalunionofstudents/docs/boycott_the_nss_flyer/1?ff=true&e=26

989484/40742053 

2)  http://services.parliament.uk/bills/2016-17/highereducationandresearch.html 

3) http://independenthe.com/2016/10/24/uk-visas-and-immigration-update-october-2016-

newsletter/ 

4) http://www.hefce.ac.uk/lt/nss/results/2016/ 

5) https://www.theguardian.com/science/political-science/2016/feb/23/why-the-teaching-

excellence-framework-is-flawed 

6) https://www.timeshighereducation.com/blog/nss-and-teaching-excellence-wrong-

measure-wrongly-analysed 

7) http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-37047679 

 

II. Eitemau a Gyflwynwyd 2. Atal Sbarduno Casineb 

 
Atal Sbarduno Casineb 

Mae’r Senedd yn Nodi:  

Mae gan Brifysgol Caerdydd gyllideb hysbysebu o £831000 y flwyddyn1. Er bod peth o hyn yn cael 

ei wario ar weithgareddau megis diwrnodau agored, mae peth hefyd yn cael ei wario ar 

hysbysebion o fewn papurau newyddion, ac a’u cymheiriaid ar-lein.  

Mae Prifysgol Caerdydd yn ymgysylltu ag amrywiaeth o gyfryngau print, a’u cymheiriaid ar-lein i 

gyhoeddi darganfyddiadau neu ddatblygiadau newydd gan y Brifysgol. Mae’n gwneud hyn drwy e-

bostio a ffonio newyddiadurwyr o amrywiaeth o bapurau gyda straeon a datganiadau maent yn 

gyhoeddi. 

Bod Prifysgol Caerdydd wedi gwrthod datgan pa bapur newydd maent yn hysbysebu gyda, fodd 

bynnag mae yna dystiolaeth wedi’i atodi yn dangos hysbyseb ar-lein gyda gwefan y daily mail. 

Mae'r Senedd hon hefyd yn nodi:  

 - Mae safbwyntiau golygyddol sawl papur newydd wedi helpu creu hinsawdd o erledigaeth 

gynyddol tuag at lleiafrifoedd, gan gynnwys BME, LGBT+, statws ffoaduriaid, Mwslemiaid a’r anabl5. 

Mae troseddau casineb yn y DU wedi cynyddu dros amser4. 

                                                        
 

https://issuu.com/nationalunionofstudents/docs/boycott_the_nss_flyer/1?ff=true&e=26989484/40742053
https://issuu.com/nationalunionofstudents/docs/boycott_the_nss_flyer/1?ff=true&e=26989484/40742053
http://independenthe.com/2016/10/24/uk-visas-and-immigration-update-october-2016-newsletter/
http://independenthe.com/2016/10/24/uk-visas-and-immigration-update-october-2016-newsletter/
http://www.hefce.ac.uk/lt/nss/results/2016/
https://www.theguardian.com/science/political-science/2016/feb/23/why-the-teaching-excellence-framework-is-flawed
https://www.theguardian.com/science/political-science/2016/feb/23/why-the-teaching-excellence-framework-is-flawed
https://www.timeshighereducation.com/blog/nss-and-teaching-excellence-wrong-measure-wrongly-analysed
https://www.timeshighereducation.com/blog/nss-and-teaching-excellence-wrong-measure-wrongly-analysed
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 - Mae yna fudiad cynyddol, o’r enw ‘stop funding hate’ sy’n ceisio cael gwared ar y cyllid y mae’r 

llwyfannau newydd o’r fath yn dibynnu arno i hybu eu safbwyntiau golygyddol. Mae llwyddiannau 

diweddar yn cynnwys adolygiad co op o’i bolisi hysbysebu, a lego yn tynnu yn ôl ei hysbysebu gyda’r 

grŵp daily mail2 

 - Bod gan Brifysgol Caerdydd ddyletswydd, a nod hunan ddiffiniedig i    

‘Sicrhau y gallwn gyfrannu at gymdeithas decach drwy hyrwyddo cydraddoldeb a chysylltiadau da 

yn ein gweithgareddau dydd i ddydd’ 

Cred y Senedd: 

Nad yw’r Brifysgol yn gallu parhau i gyfrannu’n gadarnhaol i hyrwyddo cydraddoldeb a chysylltiadau 

da, tra ar yr un pryd yn ariannu a gwasanaethu buddiannau casineb drwy:  

- dalu am ofod hysbysebu mewn allfeydd Newyddion sydd yn tanio casineb gwahaniaethol 

- ddarparu straeon newyddion ar gyfer allfeydd sydd yn tanio casineb gwahaniaethol 

Penderfyna’r Senedd: 

Bod gorchymyn ar y tîm swyddogion, i weithredu’n syth i lobïo’r Brifysgol i 

1) Rhoi’r gorau i dalu am hysbysebion yn yr allfeydd newyddion a restrir isod a’u cymheiriaid 

ar-lein. 

2) I atal ymgysylltiad rhagweithiol gyda’r allfeydd print, a’u cymheiriaid ar-lein. 

 

- Dyma’r allfeydd: The Daily Mail Group, The Sun Group, a The Daily Expres Group.  

Cynigydd: Matthew Procter 

Eilydd: Joshua Green 

1) https://www.whatdotheyknow.com/request/advertising_expenditure_2#incoming-

867633 

2) http://www.stopfundinghate.org.uk/ 

3) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/55931

9/hate-crime-1516-hosb1116.pdf 

4) http://www.disabilitynewsservice.com/national-newspapers-add-fuel-to-the-hate-crime-

fire/ 

5) https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/United_Kingdom/GBR-

CbC-V-2016-038-ENG.pdf (point 40) 

https://www.whatdotheyknow.com/request/advertising_expenditure_2#incoming-867633
https://www.whatdotheyknow.com/request/advertising_expenditure_2#incoming-867633
http://www.stopfundinghate.org.uk/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/559319/hate-crime-1516-hosb1116.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/559319/hate-crime-1516-hosb1116.pdf
http://www.disabilitynewsservice.com/national-newspapers-add-fuel-to-the-hate-crime-fire/
http://www.disabilitynewsservice.com/national-newspapers-add-fuel-to-the-hate-crime-fire/
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/United_Kingdom/GBR-CbC-V-2016-038-ENG.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/United_Kingdom/GBR-CbC-V-2016-038-ENG.pdf
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II. Eitemau a Gyflwynwyd 3. Senedd yn nodi. 

 
Senedd yn nodi. 

Yn ystod y CCB, nid oedd opsiwn i fyfyrwyr basio neu dderbyn yr adroddiad blynyddol. Mae hyn yn 

gwbl groes i beth sydd yn cael ei ddatgan ar wefan yr undeb. 

Mae’r erthyglau cymdeithas yn nodi fod y busnes a drafodir yn ystod CCB yn cynnwys 

‘ 19.2.3 derbyn adroddiad yr Ymddiriedolwyr ar weithgareddau’r Undeb ers y Cyfarfod Cyffredinol 

Blynyddol Aelodau Myfyrwyr diwethaf;  

19.2.3 Derbyn cyfrifon yr Undeb ar gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol’ 

Mae’n arfer derbyniol mewn cyfarfodydd cyfranddalwyr i’r cyfranddalwyr bleidleisio ar ‘dderbyn’ yr 

adroddiad blynyddol a chyfrifon blynyddol. Mae gan gyfranddalwyr y cyfle i wrthod derbyn y cyfrifon, 

a’r adroddiad blynyddol, os nad ydynt o’r farn fod y ddogfennau yn gynrychioliad cywir o waith y 

sefydliad*. 

Nodir, os bydd cyfranddalwyr yn pleidleisio i wrthod yr adroddiad blynyddol, neu’r cyfrifon blynyddol, 

nid oes unrhyw sgil-effeithiau uniongyrchol. Mae ond yn ddatganiad o anfodlonrwydd gyda’r 

adroddiadau.  

Mewn blynyddoedd blaenorol, mae aelodau yn CCB UMPC wedi pleidleisio i dderbyn yr adroddiad 

blynyddol. (cofnodion, 2014-15 CCB) 

Er mwyn pleidleisio ar unrhyw fusnes yn yr CCB, mae’n rhaid i’r agenda, a dogfennau amgaeedig 

gael eu cyhoeddi o flaen llaw’* 

(atodiadau is ddeddfau 3)* 

Cred y senedd  

Yn nghyd-destun y cynnwys uchod, mae bwriad erthyglau cymdeithas UMPC yn glir, mae pleidlais i 

dderbyn yr adroddiad blynyddol a’r cyfrifon blynyddol yn weithdrefn angenrheidiol yn y CCB. 

Bod dehongliad dogfennau’r UMPC fel a ganlyn  

- Bod gan aelodau yr hawl i bleidleisio ar dderbyn yr adroddiad blynyddol a chofnodion mewn 

CCB 

- Bod pleidlais i dderbyn y cofnodion yn rhan o’r agenda ar gyfer y CCB 

- Mae’n rhaid i’r Undeb ryddhau dogfennau ‘Ymlaen llaw’ cyn y cyfarfod.  

- Dylid dehongli ‘ymlaen llaw’ fel 7 diwrnod, yr un amserlen a’r agenda.  

Bod dehongliad o’r fath yn bwysig, ac ni ellir ei ail-ddehongli ar ewyllys. 
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Penderfyna’r senedd 

I atodiadau’r is ddeddf gael ei newid i adlewyrchu hyn yn benodol, yn arbennig, fod gan atodiad 3 y 

geiriau ychwanegol 

- Bod dehongliad erthyglau cymdeithasau mewn perthynas ag erthygl 19 yn golygu fod, yn 

rhaid i’r CCB bleidleisio pan yn derbyn yr adroddiad blynyddol a’r cofnodion. 

- Bod adroddiad blynyddol a’r cyfrifon sydd i’w dderbyn, yn cael eu cyhoeddi fel rhan o’r 

Agenda 

Cynigydd: Matthew Procter 

Eilydd: Steffan Bryn 

* http://www.sharesoc.org/voting%20at%20general%20meetings.html 

 

II. Eitemau a Gyflwynwyd 4. Caplan Dyneiddwyr ym Mhrifysgol Caerdydd 
 

Caplan Dyneiddwyr ym Mhrifysgol Caerdydd 

 

Mae Senedd y Myfyrwyr yn nodi: 

1. Nid yw dwy ran o dair o bobl ifanc na hanner y boblogaeth yn ei chyfanrwydd yn perthyn i 

unrhyw grefydd benodol, ac mae’r gostyngiad cyson yng nghrefyddusrwydd yn y DU yn 

debygol o barhau, mae’r 28fed adroddiad Agweddau Cymdeithasol Prydeinig (British Social 

Attidues / BSA) wedi darganfod 

2. Yn dilyn nodyn 1, mae’n deg tybio bod rhan fawr, os nad y mwyafrif o’r boblogaeth myfyrwyr 

yn anghrefyddol.  

3. Mae traean aelodaeth Dyneiddwyr Cymdeithas Dyneiddwyr Prydain yn bobl ifanc. 

4. Ar hyn o bryd, mae yna Gaplaniaethau Dyneiddwyr ym Mhrifysgol Caledonian Glasgow 

(Mandy Evans Ewing) a Phrifysgol Caeredin (Tim Maguire). 

5. Mae myfyrwyr o argyhoeddiad anghrefyddol yn dal i fod yr un mor agored i newid â myfyrwyr 

crefyddol, ond ar hyn o bryd nid oes cwnsler ysbrydol seciwlar i’w cynorthwyo.  

 

Cred Senedd y Myfyrwyr: 

1. Dylai’r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr ddarparu gwasanaeth Caplan Dyneiddwyr i gynorthwyo 

myfyrwyr, gyda materion dirfodol neu phroblemau moesol.   
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2. Gall fyfyrwyr anghrefyddol deimlo’n anghyfforddus yn defnyddio gwasanaeth caplaniaid 

crefyddol oherwydd eu safbwyntiau diwinyddol a gallant dderbyn yr un peth â myfyrwyr 

crefyddol. 

3. Byddai Caplaniaeth Dyneiddwyr yn ychwanegu at amrywiaeth y Gaplaniaeth, yn galluogi 

cynrychiolaeth fwy a mwy cywir o’r boblogaeth myfyrwyr. 

 

Penderfyna Senedd y Myfyrwyr: 

1. Gefnogi, annog a dymuno pob ymdrech i gael Caplan Dyneiddwyr o fewn Prifysgol Caerdydd. 

Cyflwynwyd gan: Usman M. Bukhari  

 

II. Eitemau a Gyflwynwyd 5. Cyfarfodydd Senedd wedi’u Recordio 
 

Cyfarfodydd Senedd wedi’u Recordio 

Mae Senedd y Myfyrwyr yn nodi: 

6. Nid yw Cyfarfodydd Myfyrwyr ar hyn o bryd yn cael eu cofnodi ar ffurf fideo. 

7. Yn cydnabod bod Gair Rhydd wedi mynychu’r cyfarfod i wneud nodiadau ac yna cyhoeddi 

erthygl yn eu papur newyddion.  

8. Cofnodwyd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol eleni mewn ffurf fideo a’i uwchlwytho ar YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=WBoZsU_jH7c).  

9. Gall aelod senedd absennol ddal cymryd rhan a hyd yn oed pleidleisio ar gynigion Senedd, 

pan y fydd ganddynt y modd i gael mynediad i’r drafodaeth a’r ddadl.   

10. Mae pob Senedd yn y DU yn cael ei recordio gan y BBC. 

11. Mae cofnod pleidleisi pob seneddwr ar gael ar wefan Undeb Myfyrwyr Caerdydd. Felly, nid 

yw’r ffordd maent yn pleidleisio yn fater cudd. 

Cred Senedd y Myfyrwyr: 

1. Byddai mwy o hygyrchedd a gwneud cyfarfodydd senedd myfyrwyr yn fwy agored, yn galluogi 

myfyrwyr i weld sut mae senedd y myfyrwyr yn gweithio, yn creu mwy o ymddiriedolaeth yn y 

senedd oherwydd tryloywder. 

2. Byddai’n gwrthsefyll y difaterwch gwleidyddol cyffredinol sydd gan myfyrwyr â gwleidyddiaeth 

drwy’r mesurau tryloywder arfaethedig. 

3. Mae seneddwyr yn gwneud polisïau ar ran eu cyd-fyfyrwyr ac mae gan fyfyrwyr yr hawl i weld 

sut maent yn eu cynrychioli yn y senedd. 

4. Mae hyn yn caniatáu seneddwyr sydd yn cael eu pleidleisio am eu maniffesto i allu bod yn 

ffyddlon i’w maniffestos ymhellach. 
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5. Byddai hyn yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer myfyrwyr Parc y Mynydd Bychan, sydd yn 

dueddol o beidio â theithio lawr i Blas y Parc i fynychu cyfarfodydd.  

Penderfyna Senedd y Myfyrwyr: 

1. Gwahodd Teledu Undeb Caerdydd, neu wasanaeth cyfryngau eraill y mae’r senedd neu’r 

undeb yn eu gweld yn ddigonol i gofnodi cyfarfodydd Senedd. 

Cyflwynwyd gan: Usman M. Bukhari  

II. Eitemau a Gyflwynwyd 6. “This is Wales, We Want Ales” 
 

“This is Wales, We Want Ales” 

Mae Senedd y Myfyrwyr yn nodi: 

Nid oes unrhyw cwrw ‘ale’ yn cael ei weini yn y Taf ar hyn o bryd. 

Oherwydd natur carbonedig Largers, mae’n debygol y bydd myfyrwyr yn yfed mwy na sydd angen 

arnynt oherwydd eu bod yn ‘byrpio eu stumogau allan’, yn arwain at y synhwyriad fod eu stumogau 

yn wag, tra bydd ‘Ales’ yn eistedd yn eich stumog yn golygu y bydd pobl yn tueddu i yfed llai o’i 

gymharu â largers, a felly’n cymryd yr opsiwn fwyaf iach.  

Mae Cymru yn gartref i rai o’r Bragdai hynaf, megis Brains (1882) a Felinfoel  (1878), ac felly’n rhan 

enfawr o Ddiwylliant a Threftadaeth Cymru ac yn cael ei hyrwyddo gan Fwrdd Twristiaeth Cymru 

(http://www.visitwales.com/things-to-do/attractions/food-and-drink/welsh-beer-and-ale)  

 

Cred Senedd y Myfyrwyr: 

Oherwydd y lle hanesyddol mawr sydd gan ales yng Nghymru, byddai myfyrwyr o htu allan i Gymru, 

yn enwedig y tu allan i Ynysoedd Prydain yn trio math unigryw o alcohol yn ogystal â’i ddiwylliant a’i 

threftadaeth.  

Yn dilyn cred 2; cred y tŷ hwn bod yfed cwrw ale yn brofiad Prydeinig unigryw ac felly’n hyrwyddo 

Diwylliant Prydeinig yn ogystal â’i ychwanegu i’w ‘Profiad Cymreig’ 

 

  Penderfyna Senedd y Myfyrwyr: 

1. Dylai’r Taf weini, o leiaf un drafft cwrw Ale (yn ddelfrydol o Gymru), i’w myfyrwyr i helpu a 

hwyluso eu profiad diwylliannol, yn ogystal â myfyrwyr sydd yn dymuno yfed cwrw ales, yn 

hytrach largers.   
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Cyflwynwyd gan: Usman M. Bukhari  

 

II. Eitemau a Gyflwynwyd 7. Adnewyddu Addewid Amser i Newid 

 

Adnewyddu Addewid Amser i Newid 

  

Mae’r Senedd yn Nodi:  

 1) Mae ‘Time to Change’ yn ymgyrch dan arweiniad ‘Mind’ a ‘Rethink Mental Illnes’ sydd yn 

elusennau iechyd meddwl. Mae’r addewid ‘Time to Change’ yn ddatganiad cyhoeddus o ddyhead 

fod sefydliad yn awyddus i fynd i’r afael â stigma a gwahaniaethu iechyd meddwl.  

2) Nid yw’r addewid yn nod barcud na’n achrediad, ac nid yw’n cael ei gymeradwyo gan ‘Time to 

Change’, ond mae’r addewid yn cynnwys sefydliadau yn cymryd rhai camau ystyrlon a nodir yng 

nghynllun gweithredu undeb y myfyrwyr mewn ymateb i’r addewid  yn cael ei gymryd yn ôl yn 2013.   

3) Darganfu arolwg ‘Time to Change’ o dros 7,000 o bobl yn byw gyda materion iechyd meddwl fod 

64% yn teimlo’n ynysig. 6.1% yn ddi-werth a 60% â chywilydd o’u cyflwr. Fe esbonion nhw eu bod 

yn teimlo fel hyn oherwydd y stigma a’r gwahaniaethu maent yn ei wynebu’n rheolaidd. 2 

3) Dangosodd arolwg UCM 2013 gyda 1,093 o fyfyrwyr yn trafod iechyd meddwl ar ran grŵp 

seneddol holl-bleidiol:                                                                                                                              - 

Dywedodd 78 y cant o ymatebwyr eu bod yn credu eu bod wedi profi problemau iechyd meddwl yn 

y flwyddyn diwethaf, boed â diagnosis neu heb ddiagnosis).                                                                          

- Mae 87 y cant wedi teimlo o dan straen; 77 y cant wedi dioddef pryder; a, 69 y cant wedi teimlo’n 

isel eu hysbryd yn y flwyddyn diwethaf.                                                                               - Mae 33 y cant 

wedi meddwl am hunanladdiad – tua dwbl y ffigwr (17%) ar gyfer y boblogaeth cyffredinol. 

 O’r ymatebwyr nad oeddent yn ystyried eu hunain yn heterorywiol, dywedodd 55% am feddwl am 

hunanladdiad.3 

5) Mae Undebau Myfyrwyr eraill wedi llofnodi’r addewid gan gynnwys Undeb Myfyrwyr Prifysgol 

Rhydychen, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Warwick ac Undeb Myfyrwyr Prifysgol Nottingham.   

Cred y Senedd: 

                                                        
2 http://www.time-to-change.org.uk/news/englands-biggest-ever-survey-state-stigma 
3 https://www.nus.org.uk/PageFiles/2161132/APPG%20on%20Students%20-
%20December%20-%20Speaker%20briefing%20-%20Mental%20Health%20(002).pdf 
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  1. Mae iechyd meddwl yn fater pwysig i fyfyrwyr a dylem gydnabod y gwaith sy’n cael ei gyflawni 

gan y Brifysgol a gwasanaethau dan arweiniad myfyrwyr Undeb y Myfyrwyr a’r swyddogion 

etholedig hyd yma i gefnogi iechyd meddwl myfyrwyr ac i wella’r gefnogaeth yn y dyfodol  

 2. Mae 1 o bob 4 myfyriwr yn dioddef o broblemau iechyd meddwl (ystadegyn wedi’i gyhoeddi gan 

yr UCM)  

3. Mae nifer o gleientiaid y Gwasanaeth Cwnsela ym Mhrifysgol Caerdydd wedi dyblu o 2006-

2013, yn dangos cynnydd yn y galw ar gyfer y gwasanaethau hyn, hefyd yn ystyried y newid system i 

alluogi gallu gweld mwy o fyfyrwyr.   

4. Datganodd 65% o’r cleientiaid a ystyriodd gadael Prifysgol Caerdydd cyn derbyn cwnsela fod y 

cwnsela wedi eu helpu i aros.  

  

Mae’r CCB yn Penderfynu:   

1. Bydd Undeb y Myfyrwyr yn adnewyddu llofnodi’r addewid ‘Time to Change’.  

2. I fandadu’r swyddogion etholedig i barhau i weithio gyda’r brifysgol yn y gwahanol weithgareddau 

yn helpu hyrwyddo ymgyrchoedd a gweithio tuag at nodau’r addewid.  

3. I Undeb y Myfyrwyr adolygu’r cynllun gweithredu a ffurfiwyd yn ôl yn 2013 ac addasu’r cynllun i’r 

systemau cymorth a datblygiadau newydd heddiw yn yr undeb yn ogystal â’r brifysgol yn mynd i’r 

afael ag iechyd meddwl.  

   

Cynigydd: Chiron Hooson 

Eiliwyd gan: Emmaline Rice  

 

II. Eitemau a Gyflwynwyd 9. Ni ddylai ffioedd dysgu godi gyda TEF yng Nghymru 

 

Ni ddylai ffioedd dysgu godi gyda TEF yng Nghymru 

Cynigydd: Mo Hanafy – IL Addysg     

Eilydd:  Chiron Hooson – Seneddwr Myfyrwyr  

Fadhila Al Dhahouri – Gweithredwr Addysg  
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Mae’r Senedd yn Nodi: 

1. Mae ffioedd dysgu, ers iddo gael ei dreblu yn 2012, ar hyn o bryd yn £9000 y flwyddyn ar 

gyfer israddedigion llawn amser y DU.  

2. Darllenwyd y Bil Addysg Uwch ac Ymchwil (y cyfeiri ati fel Mesur HE) am y tro cyntaf yn Nhŷ’r 

Cyffredin ym mis Mai 2016, mae ar hyn o bryd ar gam y pwyllgor yn Nhŷ’r Arglwyddi. 

3. O fewn Bil HE, mae’r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (y cyfeirir ati o yma yn TEF). 

4. Mae TEF yn fesur newydd sy’n rhestru prifysgolion yn Aur, Arian ac Efydd yn seiliedig ar 

fetrigau amrywiol sy’n ymwneud ag ansawdd yr addysgu. 

5. Mae Canllawiau swyddogol TEF yn cadarnhau y bydd TEF ar waith ar gyfer myfyrwyr yn 

dechrau addysg yn nhymor yr Hydref 2017. 

6. Bydd TEF yn caniatáu i brifysgolion cymwys godi eu ffioedd yn unol â chwyddiant.  Mae 

chwyddiant yn y DU wedi codi gan gyfartaledd o 2.3% bob blwyddyn dros y 10 mlynedd 

diwethaf. 

7. Mae Prifysgolion Cymru a Lloegr yn cymryd rhan yn TEF, fodd bynnag, dim ond Prifysgolion 

(cymwys) Lloegr sydd yn bwriadu codi eu ffioedd. Mae Llywodraeth Cymru wedi capio’r ffi 

dysgu ar £9000 yng Nghymru, am nawr. 

8. Mae newyddion diweddar wedi dangos bod rhai Prifysgolion Cymru yn ofn ymddangos fel 

prifysgolion “ail ddosbarth” o’u cymharu â’r rheini sy’n gallu codi eu ffioedd yn Lloegr. 

9. Mae Llywodraeth Cymru ond wedi cadarnhau capio ffioedd dysgu ar £9000 ar gyfer y 

flwyddyn academaidd 2017/18. 

10. Mae rhai sefydliadau yng Nghymru yn hysbysebu’n gyhoeddus bod eu ffioedd dysgu yn 

mynd i gynyddu yn y blynyddoedd nesaf yn unol â pholisi’r llywodraeth.  

11. Gallai hyn arwain at gynnydd yn ffioedd dysgu Prifysgolion Cymru os bydd y Llywodraeth yn 

gweld bod nifer o sefydliadau Cymru yn ffafrio hynny. Gallai’r cynnydd ddechrau yn y 

flwyddyn academaidd 2018/19. 

Cred y Senedd: 

1. Mae cynnydd yn ffioedd dysgu sefydliadau Cymru yn golygu: 

a. Bydd myfyrwyr yng Nghymru yn graddio gydag hyd yn oed mwy o ddyled.  

b. Bydd y fantais clir sydd gan brifysgolion Cymru dros rhai Lloegr ar hyn o bryd yn cael 

ei dynnu yn ôl. 

c. Gallai ffioedd barhau i gynyddu heb ‘cap’ go iawn gan nad yw chwyddiant wedi 

gostwng o dan 0% yn yr 20 mlynedd diwethaf. 

d. Bydd myfyrwyr o gefndiroedd llai breintiedig yn ei gweld hi hyd yn oed yn fwy anodd 

mynd i’r brifysgol. 

2. Bod yn rhaid i ni feddwl am y cenedlaethau nesaf i ddod a pha mor anhygyrch gall addysg 

fod iddyn nhw. 

3. Er mwyn i’n pryderon gyrraedd Llywodraeth Cymru, mae’n rhaid i Undeb Cenedlaethol 

Myfyrwyr Cymru lobïo Llywodraeth Cymru.  

 

Mae’r Senedd yn Penderfynu: 
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1. Bydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn cyflwyno’r cynnig hwn i Gynhadledd 

Cenedlaethol UCM Cymru. 

2. Mae’r cynnig hwn yn mandadu UCM Cymru i lobïo llywodraeth Cymru am ymrwymiad i 

ddim cynnydd mewn ffioedd ar gyfer y 5 mlynedd nesaf. 

 

 

 


