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

fel y dangosir isod: 

 

Dydd Llun 21 Tachwedd 2016 

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: 

 

A. Ymddiheuriadau 

B. Croeso gan y Cadeirydd 

C. Cofnodion y cyfarfod blaenorol 

 

 

II  Eitemau Undeb y Myfyrwyr: 

  

A. Diwygiadau Is Ddeddfau      6.20pm 

 

 

III.  Eitemau a Gyflwynwyd: 

 

A.  Diwygiadau Senedd Myfyrwyr      6.30pm 

B. Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd     6.45pm 

C. Toiledau Niwtral o ran Rhyw      7pm 

D. Puredigaethau        7.15pm 

 

 

IV.  Unrhyw Fusnes Arall: 
 

1. Cynigion sy’n Darfod 

 

 

Bydd y cyfarfod nesaf yn digwydd am 6yh ddydd Mawrth 2il Rhagfyr yn 

y Mynydd Bychan, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, Plas-y-Parc.  
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Senedd Myfyrwyr – 24ain Ionawr 2017 – 6yh – Ystafell 4J 

 

I. Eitemau Sylfaenol: 
 

1. Ymddiheuriadau 
 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Nuoyi Peng, Bethan Perry, Nichola Bagshaw, Osian Morgan a 

Marcus Connolly. 

2. Croeso gan y Cadeirydd 
 

Jake Smith (JS) yn gweithredu fel Cadeirydd. Croesawyd Seneddwyr i'r cyfarfod ac eglurodd fod 

Ruth Lewis wedi ymddiswyddo fel Swyddog LHDT+ (Merched) a darllen datganiad gan Undeb y 

Myfyrwyr. Bydd dyddiad y cyfarfod nesaf yn cael ei benderfynu gan Katey Beggan (KB) a Llais 

Myfyrwyr. 

3. Cofnodion y cyfarfod blaenorol 
 

Dim diwygiadau i’r cofnodion blaenorol. 

Gofynnodd Joshua Green (JG) am eglurhad ynghylch cynnig cydraddoldeb rhyw ac a fydd yn cael ei 

drafod yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. 

Cadarnhaodd Steve Ralph (SR) y gall gael ei godi. 

a. Materion sy’n Codi 
 

Esboniodd Mo Hanafy (MH) bod: 

 Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn benodol ac yn gyfreithiol yn gyfrifol am y gyllid ac nid yw’n 

briodol i’w drafod gan y Senedd, gan eu bod yn gorff gwneud polisi o safbwynt cyfraith 

cwmni, ond bod yna gynrychiolaeth myfyrwyr ar y Bwrdd.  

 Cyfansoddiad Pwyllgor Cyllid ac Archwilio yw Ymddiriedolwr Allanol (Cadeirydd), 

Ymddiriedolwr Myfyriwr, IL Ol-raddedig ac IL Cymdeithasau. 

 Gall myfyrwyr gyflwyno cynnig i newid yr Is-Ddeddfau, ond argymhellir nad yw’n rhy aml gan 

bod yn rhaid i’r Bwrdd gymeradwyo.   

 



3 
 

Sylwer: Mae MH yn ymateb i’r camau mewn perthynas ag aelodau myfyrwyr yn diwygio’r Is-

Ddeddfau. Efallai bydd tudalen 24 cyfeiriad yr Is-Ddeddfau “17.2 Diwygiadau i’r Is-Ddeddfau yn 

cael ei gynnig gan Aelodau Myfyrwyr i Gyngor Myfyrwyr.” 

Gofynnodd MP am amserlen i gael gwybod rôl y Senedd yn craffu’r gyllideb. 

Esboniodd MH fod Senedd ar gyfer gwneud polisi 

Dywedodd Steffan Bryn (SB) bod craffu’r gyllideb yn swyddogaeth Senedd yn ogystal â gwneud 

polisi 

Dywedodd MP ei fod yn yr Is-Ddeddfau 

Dywedodd JS y gellir trafod hyn yn y cynnig yn hwyrach 

II. Eitemau a Gyflwynwyd: 
 

a. Eitemau Undeb y Myfyrwyr: 
 

1. Cwynion, Disgyblaeth ac Apeliadau  

 

Esboniodd Alex Kuklenko (AK) mai cyfansoddiad y pwyllgor oedd Pennaeth Adran a Swyddog 

Sabothol (SS) ond roedd y Senedd am ei newid i 2 SS. Derbyniodd y Bwrdd gyda’r amod o 1 SS, 1 

Ymddiriedolwr Myfyriwr allanol ac 1 Pennaeth Adran i osgoi gwrthdaro rhwng y SS.  

Eitem yn pasio 

 

2. Is Ddeddfau – Is Bwyllgorau 

 

Esboniodd MH fod Is Ddeddfau UMPC wedi newid a bod mwy o hyblygrwydd er mwy’n i’r Bwrdd 

allu ychwanegu ymddiriedolwyr, er mwyn defnyddio sgiliau ymddiriedolwyr. 

Mynegodd Matthew Procter (MP) bryder nad oes cynrychiolaeth myfyriwr ar is bwyllgor Cyllid ac 

Archwiliad. 

Atebodd MH y bydd 1 SS sy’n gynrychiolydd myfyriwr, ac mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr bennaf yn 

gynrychiolwyr myfyrwyr. 
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Esboniodd Daniel Palmer (DP) bod hyn wedi’i gynnig oherwydd roedd yr Ymddiriedolwyr wedi 

penderfynu ar yr is-bwyllgor a nawr gall ddogfennau gael eu cysoni yn hytrach na’u newid. 

Dywedodd MP bod yna sefyllfa lle mae 5 myfyriwr yn eistedd ar is-bwyllgor Cyllid ac Archwiliad ac 

efallai nad yw SS eisiau, felly bydd llais myfyrwyr ddim yn cael eu clywed. Mae’n rhaid hyfforddi 

rhywun yn dda i ddweud wrth myfyrwyr sut mae’r Brifysgol yn gweithredu’n ariannol ac i atal y 

pwyllgor rhag dod yn gylch bach.  

Cynigodd MP newid i ychwanegu ‘mae’n rhaid i o leiaf un aelod fod yn Ymddiriedolwr Sabothol neu 

Ymddiriedolwr Myfyrwyr’. 

AK a MH yn derbyn y newid 

Eitem yn pasio 

 

b. Cynigion Senedd 
 

1. TEF Off 

 

Cynigydd: Matthew Procter 

Eiliwyd gan: Marcus Connolly 

Cyflwynodd MP y cynnig am 60 eiliad. 

Siaradodd MP o blaid y cynnig ac esbonio y bydd yr NSS yn defnyddio’r TEF yn Lloegr i godi ffioedd 

a bydd hyn yn y pen draw yn codi ffioedd yng Nghymru gan bod Cymru o hyd yn dilyn Lloegr. Drwy 

Gynulliad Cymru, byddant fwy na thebyg yn codi’r cap ac yn codi’r ffioedd yn gyson. Mae TEF hefyd 

yn ddrwg ar gyfer mewnfudo oherwydd fe fydd yn cael ei ddefnyddio fel llinyn mesur ar gyfer cwotâu 

mewnfudo mewn Prifysgol penodol. Mae’r NSS yn ymwneud â’r TEG a bydd boicot yn dangos 

dirmyg dros bolisi ddiwerth a niweidiol ac yn difetha’r mesur ei hun ac heb data ni fydd unrhyw 

feincnod.  Yna, darllenodd MP rhestr o Brifysgolion sy’n cymryd rhan yn y boicot.  

Siaradodd MH yn erbyn y cynnig ac esbonio bod Cymru yn wahanol i Lloegr a rhoi enghraifft yr 

Arolwg Diamond, sydd ond yn gymwys i Gymru, nid Lloegr. Maen angen i seneddwyr wneud yn siŵr 

eu bod yn gwneud beth sy’n fwyaf fuddiol ar gyfer myfyrwyr yng Nghaerdydd (Cymru) yn hytrach na 

meddwl am y DU. Mae UCM Cymru yn hapus i gefnogi NSS cyhyd â bod dim cynnydd mewn 

ffioedd. Nid yw Prifysgol Cymru yn boicotio’r NSS a dim ond 23 o’r 150 sydd yn ar draws y DU ac 

mae yna dros 600 Undebau Myfyrwyr yn y DU. Bydd y boicot yn golygu y bydd Prifysgol Caerdydd yn 

disgyn i ffwrdd a ni fydd cyflogwyr yn gweld gwybodaeth ac enw da. Ceir nifer o enghreifftiau o 

fuddiannau’r NSS ac mae adborth yn hanfodol. Os nad oes gennym ddata NSS ni allwn ei 

ddefnyddio i lobïo’r Brifysgol, nid boicotio yw’r ateb. 
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Cwestiynau 

 

Gofynnodd Prashant Garg (PG) sut y gallem gael mesurau eraill o lwyddiant y Brifysgol os rydym yn 

boicotio’r NSS 

Atebodd MP bod Undeb y Myfyrwyr (UM) yn gallu creu holiadur eu hun sydd ddim yn cael ei 

ddefnyddio ym mholisi’r TEF. Gall gasglu data fel sefydliad annibynnol, sydd yn llai niweidiol na’r 

TEF. Mae yna lawer o safleoedd i gyd yn defnyddio setiau data gwahanol, a nid fydd boicotio’r NSS 

yn cael effaith gan bod y Brifysgol hefyd yn defnyddio marchnata i annog myfyrwyr i wneud cais. 

Gofynnodd MH sut mae’r Sunday Times yn creu eu tablau cynghrair 

Atebodd MP bod yna 5 is-set a 3 yn dod o’r NSS ac esbonio nad yw data o Brifysgolion llai a 

conservatoires cerddorol â digon o berthnasedd ystadegol i’w defnyddio i’w gymharu ond maent yn 

dal i recriwtio myfyrwyr heb ddata NSS.  

Gofynnodd KB os yw’r 23 Prifysgol sy’n boicotio’r NSS yn cynnwys Exeter, Bryste a Chaerfaddon. 

Darllenodd MP y rhestr eto. 

Awgrymodd KB y dylai’r Undeb unioni gyda’r Prifysgolion hyn yn hytrach na’r rhai yng Nghymru 

oherwydd cysylltiadau ymchwil. 

Atebodd MH na ddylem oherwydd bod y gyllid yn wahanol (HEFCW a HEFCW) a Caerdydd yw 

prifddinas Cymru felly dylem gynrychioli Cymru. 

     Trafodaeth 

 

Siaradodd MP o blaid y cynnig a dweud er bod MH yn ceisio roi pellter rhyngom ni a Lloegr, bydd 

benthyciadau ar gyfer y ddwy wlad yn dod i’r un Llywodraeth a bydd gwahaniaethau yn rhoi Cymru 

ar ei hôl hi.  Gall grantiau bloc olygu bod yna mwy o drethi. 

Siaradodd Chiron Hooson (CH) yn erbyn y cynnig ac esbonio bod NSS yn cael ei ddefnyddio gan 

ysgolion i glywed barn myfyrwyr, er enghraifft mae Ysgol y Gyfraith wedi defnyddio sgorau NSS o’r 

flwyddyn hyn.  Mae’n dangos sut mae’r Brifysgol wir yn gwrando a pha mor bwysig ydyw. Mae 68% 

yn cwblhau’r NSS, y nifer uchaf mewn unrhyw adborth. 

Dywedodd MP bod CH yn gor-ddweud pwysigrwydd NSS ac mae’r Brifysgol ond wedi cychwyn 

edrych oherwydd fod y TEF wedi’i gyflwyno. 2 flynedd yn ôl, nid oedd yr NSS mor bwysig ac nid yw’n 

dangos barn cywir myfyrwyr. 
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Dywedodd Sarah Al Sayed (SAS) bod y rheol cyfyngiadau mewnfudo eisoes yno, nid oherwydd y 

TEF. 

Eglurodd MP bod yr NSS wedi dweud y bydd llai o fyfyrwyr oherwydd TEF. 

     Ychwanegiadau 

 

Esboniodd MP eu bod ar drothwy trobwynt ar gyfer Addysg Uwch a gallant unai mynd ymlaen gyda’r 

Llywodraeth neu dweud na, a chydnabod y bydd beth sy’n digwydd yn Lloegr, yna’n digwydd yng 

Nghymru.  

Esboniodd MH os byddwn yn defnyddio ein data ein hunan nid fyddwn yn gymaradwy ac hefyd 

ddim yn gallu edrych yn dda ar gyfer arfer arall i’w ddefnyddio a ddim yn gymaradwy ar ran 

cyflogaeth. Mae data TEF yn dyddio o 14/15 a 15/16 ac mae’r data hon wedi’i ddefnyddio eisoes. 

Ni fydd boicot yn cael effaith ar unwaith gan bod y Brifysgol wedi bod yn canolbwyntio ar yr NSS ers 

i’r Is-Ganghellor ei weithredu yn 2012, cyn TEF. 

     Cynnig yn methu 

  

2. Atal Sbarduno Casineb 

 

Cynigydd: Matthew Procter 

Eiliwyd gan: Joshua Green 

Cyflwynodd MP y cynnig am 60 eiliad. 

Siaradodd MP o blaid y cynnig ac esbonio bod ei gynnig yn bwriadu rhoi’r diwedd ar hysbysebu 

Prifysgol Caerdydd yn The Daily Mail, The Sun a The Daily Express gan eu bod yn ariannu casineb a 

ni ddylai’r Brifysgol eu cefnogi. Os yw myfyrwyr eisiau prynu propaganda cas dylent dalu’r pris ac ni 

ddylai gael cymhorthdal gan arian yr Undeb gan nid yw’n bodloni polisïau’r Undeb. 

Siaradodd Callum Smith (CS) yn erbyn y cynnig a esboniodd mai holl bwynt yr hysbysebu yw denu 

pobl i Brifysgol Caerdydd a bydd hyn yn atal denu rhai mathau o bobl. Er nad yw’n cytuno gyda’u 

hegwyddorion, dylai bawb o bob agwedd o fywyd ddod i’r brifysgol i ddysgu a thrafod. 

 

Cwestiynau 
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Dywedodd Usman Bukhari (UB) os yw’r Undeb yn dechrau boicotio ymddygiad ideolegau, mae hyn 

yn dod yn chwaer gynnig i’r CCB. 

Dywedodd JG nad yw hyn yn ddadl rhyddid barn a ni ddylai arian fynd i’r ymgyrchoedd hysbysebu 

hyn.  Os rydym yn cefnogi diwylliant lad, nid ydym yn gallu gwerthu papurau fel hyn. Nid yw’n ‘ddim 

platfform’, mae’n dweud nad ydym yn cefnogi casineb negyddol tuag at myfyrwyr. 

Dywedodd CH bod y Daily Mail a’r Sun â 1 miliwn o ddarllenwyr a gofynnodd os nad ydynt yn 

hysbysebu yn y papurau newydd hynny, ble arall fyddwn yn gallu hysbysebu. 

Dywedodd JG bod Prifysgol Caerdydd yn ymosodol ar ran hysbysebu a ni fyddent yn cael eu 

anghofio, gan ein bod yn tyfu heb yr hysbysebion hyn. Ni ddylai papurau sydd yn erbyn beth rydym 

yn ei gefnogi, gael ein hysbysebion, hyd yn oed os rydym yn colli arian. 

Gofynnodd Emmaline Rice (ER) os byddwn yn dechrau boicotio papurau yn seiliedig ar ideolegau, a 

fyddwn angen rhestr fwy helaeth.  

Atebodd JG ei fod am beidio ariannu hysbysebion mewn papurau, nid boicotio. Gellir golygu’r 

papurau ar y rhestr yn ôl barn y Senedd gan fod y papurau hyn wedi dweud pethau rydym ni’n 

credu sy’n anghywir.  

     Trafodaeth  

 

Siaradodd SAS o blaid y cynnig ac esbonio nad yw hyn am ryddid barn, mae am ddewis le gall yr 

arian fynd. Mae yna fannau eraill i hysbysebu, nid y Daily Mail. 

Siaradodd James Daly (JD) yn erbyn y cynnig gan ddweud nad yw’n rhyddid barn, mae’n rhyddid 

gosod cynsail peryglus. Mae gan holl bapurau newydd safbwyntiau gwleidyddol.  

Siaradodd JG o blaid y cynnig a dweud bod cynsail yn llethr llithrig os caiff ei ddilyn.  Mae 

llwyfannau gwleidyddol yn ddadl, ni ddylem gefnogi papurau sy’n dweud pethau negyddol am 

hawliau trans neu Mwslimiaid.  

Siaradodd CS yn erbyn y cynnig a dweud nad oes gan y Senedd ystadegau ar faint o fyfyrwyr sy’n 

dod i Brifysgol Caerdydd yn seiliedig ar hysbysebu.  

Siaradodd SB o blaid y cynnig a rhoi sylw nad cyfrifoldeb y senedd yw hyn, cyfrifoldeb y Brifysgol 

ydyw.  Dylai’r Senedd feddwl am ariannu’r prosiectau gwych sy’n denu myfyrwyr o gefndiroedd llai 

breintiedig a rhwyd ehangach. 
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Siaradodd Vaishnavi Sayal (VS) yn erbyn y cynnig a dweud bod hyn benderfyniad i’r Brifysgol gan 

nad ydym wedi gwneud digon o ymchwil ac angen gweld os rydym yn peryglu sefyllfa ariannol y 

Brifysgol o hyn.  

Siaradodd JG o blaid y cynnig a dweud bod papurau newydd yn dirywio a bydd cyfryngau 

cymdeithasol yn cael effaith gwell ar y genhedlaeth iau.  

Cynigiodd KB ddiwygiad i benderfyniadau 2 y senedd ‘ddim yn ymgysylltu â datganiadau i’r wasg” 

yn hytrach na “ymgysylltiad”. 

Diwygiad yn cael ei dderbyn gan MP 

Ychwanegiadau 

Dywedodd JG bod hyn wedi’i drafod yn helaeth ac nid yw am ryddid barn, mae am ble rydym yn 

danfon yr arian. Gellir hysbysebu rhywle arall a gellir defnyddio’r arian ar gyfer ymgyrchoedd llawer 

gwell. 

Esboniodd UB bod yna nifer o fyfyrwyr ceidwadol a fydd yn darllen y papurau hyn ac mae rhai 

myfyrwyr ar yr asgell dde ac mae ganddyn nhw’r hawl i gael eu hystyried. 

     Cynnig yn pasio 

 

3. CCB Senedd 

 

Cynigydd: Matthew Procter 

Eiliwyd gan: Steffan Bryn 

Cyflwynodd MP y cynnig am 60 eiliad. 

Siaradodd MP o blaid y cynnig ac esbonio bod myfyrwyr wedi cael yr hawl i bleidleisio ar 

gymeradwyo’r adroddiad a chyfrifon blynyddol yn y CCB. Nid yw hyn yn yr Is Ddeddfau, mae’n 

dweud y dylai’r CCB dderbyn dogfennau ond nid eu cymeradwyo ond mae’n bosib bleidleisio ar 

dderbyn dogfennau gan ei fod yn gyffredinol mewn cyfarfodydd cyfranddalwyr. Gellir rhoi adroddiad 

blynyddol bob 1 munud, ond araith yn unig yw hwn. Dylai’r CCB bleidleisio ar dderbyn yr adroddiad 

a’r cyfrifon blynyddol. Os nad ydynt, nid yw’r swyddog wedi cyflawni ei ddyletswydd. Nid oes unrhyw 

effaith tymor hir, mae'n drefn ddemocrataidd da. 

Siaradodd AK yn erbyn y cynnig ac esbonio ei fod yn bwysig i sylweddoli fod yr Undeb wedi’i rannu’n 

2 sefydliad: GUCC a UMPC. Mae’r cwmni GUCC yn gyfyngedig drwy warant, ac heb unrhyw 

gyfranddaliadau neu gyfranddalwyr, fel y’i diffinnir yn y gyfraith cwmnïau 2006. Felly nid oes ystyr i’r 

gair ‘ cyfranddalwyr’ yn y cynnig hwn. UMPC yw’r hanner arall ac mae’n elusen, felly mae’n ddi-elw 
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a heb unrhyw  cyfranddalwyr. Mae ganddo ymddiriedolwyr ac mae rheini yn Swyddogion Sabothol.  

Cwestiynau 

 

Gofynnodd SAS os gall y gair ‘ cyfranddalwyr’ gael ei ddiwygio. 

Dywedodd AK os fyddai hyn yn newid fe ddylai newid i ‘rhan-ddeiliaid’ ac yna fydd hyn yn golygu y 

gall unrhyw rhan-ddeiliaid bleidleisio ar adroddiadau ond oherwydd strwythur y gwasanaeth, ni 

ddylent gael yr hawl i bleidleisio ar dderbyn neu gadarnhau unrhyw beth. 

Dywedodd MP ei fod yn ymwybodol fod hyn yn sefydliad aelodau a ddim yn dweud bod aelodau yn 

gyfranddalwyr. 

Gofynnodd AK pam y dywedodd cyfranddaliwr. 

Esboniodd MP ei fod yn gyfatebiaeth a dim ond yn derbyn arfer oddi wrthynt.  

Nododd JD bod y cynnig yn cyfeirio at y myfyrwyr fel cyfranddalwyr. 

Dywedodd MP ei fod yn derbyn y gall arfer cyfranddalwyr ei drosglwyddo i ni. 

Dywedodd AK pan rydych yn edrych ar cyfraith cwmni, nid yw’r aelodau i gyd yr un peth a dylai 

gyfeirio at ymddiriedolwyr. 

Dywedodd MP fod pawb yn aelod o’r Undeb. 

Esboniodd DP bod yr Undeb a’r cwmni masnach yn gwmnïau heb cyngor rhannu ac a reolir gan 

aelodau. Mae aelodau UMPC yn ymddiriedolwyr, aelodau cyfraith cwmni ac yna aelodau myfyrwyr 

a ni ddylid defnyddio’r gair aelod ar ben ei hun gan fod hyn y gwahaniaeth hyn oherwydd bod 

ymddiriedolwyr yn berchen ar y cwmni ac yn rheoleiddio mentrau elusennol. Mae hyn yn rhoi 

perchenogaeth i aelodau myfyrwyr. Mae geiriad y cynnig hwn yn ddryslyd ond mae’r sentiment yno 

a byddai’n well dod o hyd i ffordd i’r ddau weithio gyda’i gilydd. 

Gofynnodd MP os oedd unrhyw beth ym mhenderfyniadau’r senedd yn achosi problem. 

Dywedodd MH bod Senedd yn pasio’r cynnig ar y cyfan, yn hytrach nag un rhan. 

Awgrymodd CH y byddai’n ddoeth ail-gyflwyno’r cynnig hwn yn y Senedd nesaf er mwyn newid peth 

o’r fformatio gan bod angen mwy o eglurhad ar y rhan penderfynu a thermau mwy manwl.  

Eglurodd MP bod angen eglurhad ar y Senedd beth yw’r pwyntiau sydd angen eglurhad arnynt. 
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Eglurodd Matthew Jenkins (MJ) nad yw'n glir bod cydweddiad yn cael ei ddefnyddio a dylai gyfeirio 

at beth rydym ni’n creu sy’n arfer democrataidd da. 

Awgrymodd MP roi nodyn bach yn nodi ein bod yn gwybod nad ydym yn sefydliad cyfranddaliwr. 

Esboniodd MH nad yw’r ‘aelodau’ yn cael eu cyfeirio atynt yn gywir yma gan bod 2 math ac mae 

yna ddryswch ar bwy yw’r aelodau a beth yw eu rolau. 

Dywedodd AK bod y cynnig wedi’i eirio’n wael ac mae defnyddio ‘aelod’ yn fater cyfraith. 

Tynnodd MP y cynnig yn ôl 

 

Tynnwyd y cynnig 

 

4. Caplan Dyneiddwyr ym Mhrifysgol Caerdydd 

 

Cynigydd: Usman Bukhari: 

Eiliwyd gan: Sarah Al Sayad 

Rhoddodd SAS y cynnig i UB, a gyflwynodd am 60 eiliad.  

Siaradodd UB dros y cynnig ac esbonio, yn y gymdeithas ddi-grefyddol, mae yna nifer o fyfyrwyr sy’n 

credu mewn Duw ond ddim yn glynu wrth grefydd. Yng Nghymru, nid yw 51% o bobl yn cysylltu â 

chrefydd, ac erbyn 2030, bydd llai na hanner y DU ddim yn. Mae’r sector addysg yn cynnwys pobl 

ifanc yn bennaf ac mae angen cymorth arnynt gyda marwolaethau ac ati. Mae yna gaplan 

dyneiddiol yn y Lluoedd Arfog i ddarparu cwnsela ysbrydol a gall hyn hefyd gynnwys rheini sydd yn 

agnostig. Mae Ben Lewis yn frwdfrydig am y cynnig hwn a bydd gennym gyfarfod ym mis Mawrth 

ond hoffai weld cymeradwyaeth corff y myfyrwyr.  

Siaradwr yn Erbyn 

Cwestiynau 

 

Gofynnodd KB beth yw pwrpas caplan dyneiddiol. 
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Dywedodd UB mai symudiad dyneiddiol yw peidio glynu wrth grefydd. 

Esboniodd KB, yng Ngeiriadur Rhydychen mae ‘caplan’ yn cyd-fynd â chyd-destun crefyddol a gofyn 

os dylid defnyddio gair gwahanol. 

Esboniodd UB bod gan nifer o brifysgolion eraill gaplaniaid dyneiddiol ar gyfer gofal bugeiliol gan 

fod ganddo gyd-destun ysbrydol hefyd. 

Dywedodd JD bod hyn i gyd yn dod o dan wasanaeth lles y Brifysgol a gofynnodd pan fod hyn yn 

wahanol. 

Eglurodd MP bod bod dyneiddwyr sydd eisiau arweiniad ysbrydol yn gallu siarad â cynghorwyr wrth 

iddynt helpu gyda phroblemau iechyd meddwl ond mae caplaniaid yn helpu gyda phroblemau 

bywyd bob dydd. 

Gofynnodd PG pwy fydd yn penodi’r caplan. 

Atebodd UB y bydd Ben Lewis yn dewis. 

Gofynnodd CH os byddai’r caplan yn estyniad o’r gwasanaeth cwnsela ac os bydd unrhyw 

oblygiadau ariannol. 

Atebodd UB na ddylai fod, gan nad ydynt yn ddoctoriaid. Mae’r GIG a’r Fyddin yn ariannu eu rhai 

nhw felly bydd rhaid trafod â’r Brifysgol, gall fod yn rolau gwirfoddol. 

Dywedodd CH bod gwasanaeth cwnsela yn straen ac â cyllid benodol a gofyn sut y bydd yn cael ei 

ariannu.  

Atebodd MJ bod y caplaniaid yn cael eu ariannu gan sefydliad allanol nid y Brifysgol. Mae’r Brifysgol 

yn rhoi swm bach o arian ac yn darparu gwefan ond dyna ni. 

Dywedodd UB bod caplaniaid ym Mhrifysgolion eraill yn ariannu eu hunain. 

Dywedodd MP na ddylai’r Brifysgol na’r Undeb dalu ac yna mae angen dweud pwy fydd yn. 

Awgrymu diwygio i wneud hyn yn glir. 

Dywedodd UB y bydd hyn yn gyfrifoldeb Ben Lewis a gellir edrych ar yr arian yn hwyrach. 

Esboniodd MP bod angen i’r polisi ddweud nad oes unrhyw oblygiadau ariannol. 

 

     Trafodaeth 
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Siaradodd MJ o blaid y cynnig a dweud bod nifer o gaplaniaid o blaid ac ni fyddai’n cael ei 

ariannu’n annibynnol gan eu bod yn derbyn swm a fydd yn cael ei rannu. Mae caplaniaid ar gael i 

siarad â nhw yn uniongyrchol ond maent yn cael eu rhedeg â’i gilydd. 

Cynigiodd MP ddiwygiad y dylai cael gware ar ‘a’r Undeb’ o Cred y Senedd 1.  

Diwygiad yn cael ei dderbyn  

Awgrymodd MP ychwanegu am oblygiadau ariannol a ni chaiff unrhyw wasanaethau eu torri.  

Dywedodd MJ bod hyn yn bolisi’r Brifysgol ac yn uwch na’r Senedd, felly does dim angen 

ychwanegu. 

 

Ychwanegiadau   

 

Eglurodd UB bod hyn ond yn estyniad o’r gaplaniaeth ac y gallwn ni fod y cyntaf yng Nghymru i’w 

ddarparu a fyddai’n flaengar. 

     Cynnig yn pasio 

 

5. Cyfarfodydd Senedd Myfyrwyr wedi’u Recordio 

 

Cynigydd: Usman Bukhari: 

Eiliwyd gan: Sarah Al Sayad 

Cyflwynodd SAS y cynnig am 60 eiliad. 

Siaradodd SAS o blaid y cynnig ac esbonio y dylai’r Senedd gael ei recordio yn ogystal â’u cofnodi, 

gan nad ydynt bob amser yn gywir.  Gallai’r senedd gael fideo neu recordio llais, os nad yw 

Seneddwyr eisiau dangos eu wynebau. 

Dim siaradwr yn erbyn 

 

Gofynnodd AK beth mae ‘unrhyw allfeydd cyfryngau arall’ yn golygu ac os bydd cost. 
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Nododd SAS y gall y Senedd ddewis yr opsiwn fwyaf cost-effeithiol. 

Dywedodd UB bod CUTV wedi recordio’r CCB. 

Cynigiodd JD newid arfaethedig i newid ‘unrhyw allfeydd cyfryngau arall’ ym mhenderfyniadau’r 

senedd i ‘unrhyw wasanaeth arall’. 

     Diwygiad yn cael ei dderbyn  

 

Gofynnodd JG os bydd siarad Cymraeg yn cael ei recordio hefyd. 

Esboniodd SAS y bydd yn cynnwys recordio cywir o beth sydd yn cael ei ddweud felly dylem gael 

trawsgrifiad.   

Cynnig wedi’i gyflwyno i ychwanegu ‘i ddarparu trawsgrifiad gyda’r recordiad’ i benderfynu senedd. 

     Diwygiad yn cael ei dderbyn  

 

Esboniodd MH bod yna gyfieithydd llawn amser yn y Brifysgol ond efallai na fyddai’n gost-effeithiol 

cael is-deitlau. 

Nododd SAS mae’n dibynnu os yw’n lais neu’n fideo. 

Dywedodd UB efallai na fyddai rhai Seneddwyr yn hoffi cael eu recordio. Awgrymu gallwn wneud 

hybrid ond yna mae’n mynd yn gymhleth. Bydd is-deitlau yn gost-effeithiol. 

Esboniodd MH na fyddai’n gost-effeithiol. 

Dywedodd UB nad oedd y cofnodion wedi adlewyrchu beth cafodd ei ddweud a byddai’n well 

gwrando ar beth sydd wedi’i ddweud.  

 

Ychwanegiadau  

 

Esboniodd SAS y dylai’r Senedd gael ei recordio. 
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     Cynnig yn pasio 

 

6. “This is Wales, We Want Ales” 

 

Cynigydd: Usman Bukhari: 

Eiliwyd gan: Matthew Jenkins: 

Rhoddodd MJ y cynnig i UB a gyflwynodd am 60 eiliad. 

Siaradodd MJ o blaid y cynnig ac esbonio y dylem gydnabod hanes a diwylliant Cymru a dylid 

dathlu bragu cwrw gan yr Undeb. Ar hyn o bryd, mae myfyrwyr ond yn gallu prynu lager a Guiness 

ac mae’n hawdd meddwi a chael problemau iechyd gyda lager. Fel darn diwylliannol, dylai fynd 

drwy'r Senedd.  

Siaradodd AK yn erbyn y cynnig ac esbonio ei fod wedi gwneud ymchwil ar bam nad yw’r Undeb yn 

stocio ales. Mae’n £95 y keg, ac yn y gorffennol fe wastraffwyd 4 galwyn o bob un. Mae Ales wedi’u 

treiali ac yna colli llawer o arian ar gyfer yr Undeb ond maen yn stoico ales mewn boteli.  

Cwestiynau 

 

Gofynnodd SAS os oedd UB wedi gofyn wrth unrhyw un os roeddent eisiau ales. 

Esboniodd UB bod yna gymdeithas real ale ac mae’r gŵyl gwrw a seidr yn boblogaidd iawn. Mae yn 

derfyn ar kegs, mae’n rhaid eu hyfed mewn 3 diwrnod, ond mae’n rhaid bod yna rhai bragdai, fel 

Brains, sydd â kegs llai. 

Gofynnodd CH beth sydd o'i le gyda photeli o ales. 

Atebodd UB bod eu blas yn wahanol. 

Dywedodd CH bod beichiau ariannol os nad yw’r kegs yn cael eu defnyddio felly oni bai y gellir 

dangos ystadegau ar gyfer yr angen yna does dim pwynt. 

Dywedodd MJ bod nifer o dafarndai o amgylch yn gwerthu ale ond ddim yn mynd o dan. 
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Dywedodd CH nad dyna’r pwynt, a gofyn os gall ales gael eu defnyddio ar gyfer digwyddiadau 

arbennig. 

Dywedodd MJ y byddai hyn siwr o fod yn gweithio allan yn ddrytach.  

Dywedodd Emmaline Ricer (ER) bod UB yn angerddol ond efallai dylai wneud ychydig o ymchwil, 

dod o hyd i ficro-bragdy ac ail-gyflwyno yn hwyrach. 

Dywedodd UB bod hyn yn ddigon teg ond nid yw am ddatgan pa gwrw dylent brynu oherwydd 

dylai’r tîm Lleoliadau benderfynu hynny.  

 

     Trafodaeth 

 

Siaradodd KB yn erbyn y cynnig ac esbonio, er bod hi’n dda dathlu diwylliant Cymru drwy ales, gellir 

defnyddio’r arian yn well. Mae rhai myfyrwyr ddim yn yfed a byddai’n well ganddynt ddewis o 

ddiodydd di-alcohol. Mae yna fwy o bob sydd ddim yn yfed nag sy’n yfed ales siwr o fod. 

     Ychwanegiadau 

Esboniodd MJ bod hyn yn bwynt diwylliannol a nid fyddai’n suddo arian ar gyfer yr Undeb. Gallai hyn 

wneud arian os caiff ei weithredu'n gywir, gan bod largers yn gwneud ffortiwn. 

Esboniodd VS ei bod hi’n gwerthfawrogi’r agwedd ddiwylliannol ond mae’r cynnig hwn yn seiliedig 

ar y gobaiht y byddai’n gweithio gan nad ydym yn gwybod sefyllfa ariannol y Taf. Mae angen 

gwybodaeth briodol. 

     Cynnig yn methu 

 

7. Cynllun Gweithredu Amser i Newid 

 

Cynigydd: Chiron Hooson 

Eiliwyd gan: Emmaline Rice 

Cyflwynodd CH y cynnig am 60 eiliad. 
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Siaradodd CH am y cynnig ac esbonio bod hyn yn ymgyrch wedi’i arwain gan Mind ac Ailfeddwl 

Iechyd Meddwl i fynd i’r afael â gwahaniaethu. Fe'i llofnodwyd yn 2013 ond mae’r polisi wedi 

darfod. Mae gennym IL Lles ac mae’r swydd yn ffocysu ar iechyd meddwl a grŵp sy’n cael ei arwain 

gan y tîm lles. Wrth adnewyddu’r addewid, gallwn adolygu’r cynllun gweithredu, oherwydd dros 4 

mlynedd mae pethau wedi newid ac mae angen i ni wneud yn siŵr y bydd y Brifysgol yn parhau eu 

hymdrechion. 

Cwestiynau 

Dim siaradwyr yn erbyn 

Cynnig yn pasio 

 

8. Rhoi llwyfan ganolog i ryddhad ac ymgyrchoedd 

 

Cynigydd: Steffan Bryn 

Cyflwynodd SB y cynnig am 60 eiliad. 

Siaradodd SB o blaid y cynnig ac esbonio mai bwriad y cynnig yw camau i wneud Swyddogion 

Ymgyrch yn fwy amlwg a chodi eu statws y fewn yr Undeb, yn eu trin â’r un mandad a rhoi 

amlygrwydd gwell iddynt i wneud eu swyddi mor dda â phosib. Mae ddefnyddio iaith a therminoleg 

gywir mewn  dogfennau a llywodraethant yn bwysig a sicrhau bod yr adnoddau cywir ar gael fel eu 

bod yn gallu gwneud eu swyddi yn iawn a sicrhau bod yna lais, yn enwedig ar gyfer Swyddogion 

Ymgyrch rhyddhad ac UCM Cymru Mae angen inni edrych ar y gyllideb ar ddechrau'r flwyddyn i 

sicrhau bod ymgyrchu yn cael ei barchu ac mae angen sicrhau bod Swyddog Ymgyrch yn swyddog 

ymarferol ar gyfer pob myfyriwr. 

Siaradodd MH yn erbyn y cynnig a chymeradwyo SB ar ba mor dda y cyflwynir y cynnig. Yn 

cydnabod bod angen i Swyddogion Ymgyrch a Swyddogion Sabothol weithio â’i gilydd yn well ond 

ddim eisiau addo ein bod yn gallu gwneud rhywbeth ac yna eich siomi. Ni allwn warantu bod pob 

Swyddog Ymgyrch yn gallu dod i’r cyfarfodydd partneriaeth os nad yw’r Brifysgol yn cytuno. Mae’r 

cynnig hwn yn tynnu sylw at rhywbeth sydd yn rhaid i ni wneud ac mae Sophie Timbers yn trefnu 

cyfarfod i ni ddod at ein gilydd a thrafod, nid Senedd yw’r lle i wneud hyn, O ran y gyllideb, mae 

toriadau yn digwydd ym mhobman.  

 

Cwestiynau 

 

Gofynnodd JD am eglurhad ar rheoli cyllid a gofyn pryd fyddai’r Swyddogion Ymgyrch yn cael 

gwybod am y cyfarfod â Sophie. 
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Atebodd AK nad yw Sophie yn penderfynu ar y gyllideb, mae’n ei dderbyn er mwyn ei dderbyn a’i 

reoli. Mae Sophie yn ceisio sefydlu cyfarfod, mae ar y gweill.  

Cynigiodd MJ newid i benderfyniadau’r senedd 6 i ‘bod Undeb y Myfyrwyr yn gwneud popeth o 

fewn eu gallu i sicrhau y bydd Swyddogion Ymgyrch yn cael gwahoddiad i...’ 

 

Diwygiad yn cael ei dderbyn gan SB 

Dywedodd VS y gellir trafod a chymeradwyo y rhan fwyaf o’r pwyntiau yn y senedd. Ni fydd 

cyfarfodydd Sophie yn derfynol a gall y Senedd wneud hyn gan ei fod yn gallu bod yn anodd dod o 

hyd i amser da.  

Esboniodd MH nad yw Senedd yn gallu pasio hyn yma ac yna dyna ni, gan bod yn rhaid i ni siarad 

am sut i weithio â’n gilydd drwy’r flwyddyn a sicrhau ein bod yn. 

Dywedodd AK bod yn 2 opsiwn i wahodd Swyddogion Ymgyrch ond nid oedd presenoldeb llawn 

drwy’r amser. 

Esboniodd VS efallai y bydd rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol fynd adref felly mae angen iddynt sicrhau 

bod pobl ar gael. Mae’r cynnig hwn am gydnabyddiaeth a chyhoeddusrwydd, dylai Swyddogion 

Ymgyrch gael gwahoddiad i gymryd rhan mewn mwy ac nid oes canllawiau.  

Cytunodd MH bod angen cael cynllun i weithio gyda’n gilydd i weithio gyda’n gilydd drwy gydol y 

blynyddoedd nesaf hefyd. 

Cytunodd AK bod angen fwy o hysbysebu ar gyfed Swyddogion Ymgyrch, nid ydym yn brwydro am 

hyn.  

Dywedodd MJ ei fod yn brin cael y swyddogion i gyd yn y Senedd, mae fel arfer ymddiheuriadau 

gan nad ydynt i gyd yn gallu cyfarfod ar yr un amser. 

Cynigiodd KB newid i ychwanegu pwynt i ‘benderfyniadau’r Senedd 10’. Bydd y newidiadau uchod 

yn cael eu trafod yn barhaus o fewn y tîm Sabothol.’ 

 

Diwygiad yn cael ei dderbyn  

 

Atgoffodd AK nad yw’r Swyddogion Sabothol yn gallu addo popeth gyda’r Bwrdd. 
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Esboniodd SB bod hyn yn ddatganiad bwriad. 

Trafodaeth 

 

Siaradodd CH o blaid y cynnig ac esbonio bod y broblem hyn o ddiffyg cefnogaeth wedi digwydd 

dros nifer o flynyddoedd ac mae’n dda dangos cynllun gweithredu. Mae hyn yn gosod cynsail ar 

gyfer beth sydd angen ei wneud. Efallai na fydd cyfarfod yn digwydd am gyfnod, ond mae hyn yn 

datgan bod angen newid. 

     Ychwanegiadau 

 

Esboniodd SB fod arno eisiau adeiladu consensws ynghylch y pwnc hwn ac mae'n amser i roi rhai 

camau pendant ar waith i sicrhau y gall swyddogion ymgyrch wneud y gwaith y maent wedi'u hethol 

i'w wneud. O ran y gyllideb, sydd wedi’i egluro, mae’r cynnig yn hwyluso gweithredu, nid yw’n 

gyfyngol o flwyddyn i flwyddyn. 

     Cynnig yn pasio 

 

9. Ni ddylai ffioedd dysgu godi gyda TEF yng Nghymru 

 

Cynigydd: Mo Hanafy 

Eiliwyd gan: Chiron Hooson 

Cyflwynodd MH y cynnig am 60 eiliad. 

Siaradodd MH dros y cynnig ac esbonio bod angen i hyn fynd at gynhadledd UCM Cymru a’r 

dyddiad cau yw’r 10fed o Chwefror. Gellir cyflwyno hyn ac yna fe fyddwn yn eu lobïo. Mae gennym 

ddylanwad ar bolisi yma (Adolygiad Diamond etc) a bydd y cynnig yn dweud wrth UCM Cymru y 

gellir defnyddio TEF, ond ni fydd ffioedd yn codi. Mae REF wedi bod ar waith ers blynyddoedd ac 

wedi cael effaith gwych ar gyfer ymchwil.  Rydym ar delerau da gyda UCM Cymru ac hefyd gyda 

aelodau eraill o Lywodraeth Cymru felly bydd llwyddiannau gyda lobïo’r Llywodraeth. Mae’r 5 

mlynedd nesaf yn iawn ar gyfer y dyfodol addysg. Mae angen i fyfyrwyr yng Nghymru ddewis y 

frwydr gywir a gweithio i newr gwell.  
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Cwestiynau 

Dywedodd AS nad yw’r TEF yn mesur rhagoriaeth addysg ac nid oedd llywydd UCM Cymru yn mynd 

i frwydro gyda TEF gan eu bod am geisio gael y Cynulliad i atal codi mewn ffioedd, a gofyn pa 

dystiolaeth sydd yna i’w atal. 

Atebodd MH nad TEF yw’r mesur gorau o ragoriaeth addysgu ond mae’n rhaid cael rhywbeth i 

geisio gwella’r Brifysgol. Mae UCM Cymru yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru.  

Dywedodd MJ nad oes dim yma sy’n dweud bod TEF yn beth da, ac yn ail, nid ydym yn siarad am 

amser cyfyngedig i frwydro un neu’r llall, gallwn frwydro yn erbyn y ddau.  

Cynigiodd MP newid i gael gwared ar ‘2 blwyddyn’ o benderfyniadau’r senedd 2. 

Dywedodd MH os rydym yn ei gadael yn agored gellir ei ddehongli mewn unrhyw fodd a chynnig y 

bydd y Senedd yn ailystyried rhif. 

Dywedodd CH bod yr etholiad nesaf yn darged realistig. 

Siaradodd MJ yn erbyn y newid a dweud bod y cynnig yn fwy debygol o basio ac yna’n fwy tebygol o 

gael yr effaith a ddymunir. Os rydym yn dweud ‘byth yn codi ffioedd’ bydd pobl yn chwerthin, mae 5 

mlwyddyn yn golygu ein bod yn dechrau’r broses. 

Siaradodd MP am y newid a gofyn sut mae 5 mlynedd yn llai realistig nag am byth. 

Siaradodd Jordan Martin (JM) yn erbyn y newid ac esbonio y gallent gadw ffioedd i lawr am 5 

mlynedd ond nid yw gwleidyddion yn gallu ymrwymo am byth. 

Siaradodd MP o blaid y cynnig ac esbonio os cedwir eich pen allan o’r status quo, nad yw’n bell i 

ffwrdd. 

Dywedodd Aayat Almezaal (AA) bod hyn yn gyfyngedig iawn i fyfyrwyr adref a gofyn sut mae’n 

berthnasol i fyfyrwyr rhyngwladol. 

Dywedodd VS bod hyn hefyd yn cyfeirio ar y gwelliant a gofyn os yw hyn yn golygu y bydd ffioedd 

myfyrwyr rhyngwladol yn codi am byth. 

Dywedodd MH y bydd y cynnig hwn yn effeithio myfyrwyr Israddedig cartref, ond unwaith y bydd TEF 

ar waith bydd cyfyngiadau ar fyfyrwyr rhyngwladol gan y bydd yn rhoi pwysau ar brifysgolion i alluogi 

mwy o fyfyrwyr rhyngwladol i astudio.  

 

     Diwygiad yn methu 
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Ychwanegiadau 

 

Esboniodd MH bod popeth wedi’i drafod ac mae’r cynnig hwn yn gam i’r cyfeiriad cywir ar gyfer 

myfyrwyr Cymru. 

     Cynnig yn pasio 

 

10. Trafodaeth Senedd y Myfyrwyr 

 

Eglurodd MP bod Seneddwyr wedi cwrdd i lunio cynigion ar gyfer Senedd. 

Esboniodd JS bod rhai newidiadau Senedd wedi’u tafod ac mae’r Cadeirydd wedi cytuno y dylai’r 

Senedd dderbyn cynigion a phleidleisio arnynt. Esboniodd y dylai’r Seneddwyr bleidleisio i drafod 

nawr neu’r tro nesaf. 

Siaradodd MP yn erbyn symud y drafodaeth fel y gallai’r effeithiau fod ar waith ar gyfer y Senedd 

nesaf, ond os nad yw’r Seneddwyr wedi cael amser i fwrw golwg drostynt yna mae’n iawn. 

Dywedodd MJ mai ond heddiw mae wedi ei weld ac hoffai fynd a chael mwy o amser i edrych ar y 

cynnig ar gyfer y tro nesaf gan fod cael mwy o amser i baratoi yn well. 

     Cynnig heb ei drafod 

 

B. Unrhyw Fusnes Arall: 

 

1. Cynigion sy’n Darfod 

 

1. Cynnig Ilety Cymraeg – Llety blwyddyn cyntaf ar gyfer Siaradwyr Cymraeg – 2013 

2. Cefnogi Mynediad Cyfartal i Addysg Uwch ar gyfer Ceiswyr Lloches – 2013 

 

Gofynnodd SB, ar ran cynnig cydbwysedd rhwng y rhywiau a chynnig UCM, os yw’n gyfartal ar ran 

beth rydym yn ei wneud ac os oes cynnig i fynd yn ôl, a fyddai’n rhaid ei ailgyflwyno. 

Dywedodd SR bod Caerdydd o flaen y gad ar ran cydbwysedd rhyw ac yn 2014 fe ddaeth yn rhan o 

ddogfennau lywodraethu yr UCM, felly mae’n rhaid iddo fod yn 50:50 beth bynnag. 
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Gofynnodd SB os byddai dal cydbwysedd rhyw os nad yw neb yn ailgyflwyno. 

Esboniodd DP bod yn rhaid iddo fod yn Is Ddeddf, nid yw ar hyn o bryd ond ddylai fod. Yn 

gyfansoddiadol nid yw’n ddigon cryf.  

Gofynnodd JD, nawr bod Ruth Lewis wedi ymddiswyddo, a fyddai rhywun yn ymgymryd â’r rôl yn 

syth neu aros tan y flwyddyn nesaf. 

Atebodd AK y bydd y swydd yn dechrau eto flwyddyn nesaf. 

Esboniodd SR y gallai fod yn ddull cam ymlaen. 

Gofynnodd JD os dylai’r cyfarfodydd newid rhwng fan hyn a champws y Mynydd Bychan bob yn ail. 

Atebodd SR nad ydynt am yn ail, bydd un yn y Mynydd Bychan a’r lleill fan hyn. 

Diolchodd JS y Seneddwyr am fynychu a chau’r cyfarfod 

 

 

Sefydlu Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd (UMCC) o fewn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd 

(UMPC) 

 

Noda Senedd y Myfyrwyr 

 Nid yw'r berthynas rhwng myfyrwyr Cymraeg eu hiaith a myfyrwyr di-gymraeg wedi 

bod yn un cynhyrchiol a derbyniol dros y blynyddoedd diwethaf 

 Mae'r gymdeithas o fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith yn y Brifysgol yn ynysig o'r prif gorff 

o fyfyrwyr yn y Brifysgol 

 Nid yw'r gymdeithas o fyfyrwyr Cymraeg yng Nghaerdydd yn teimlo fel eu bod yn 

perthyn yn UMPC, a ni theimlent ei fod yn eu cynrychioli yn ddigonol. O ganlyniad i 

hyn, nid ydynt yn cymryd mantais o gyfleusterau UMPC nac yn cymryd rhan mewn 

gweithgareddau a drefnir gan UMPC. 

 Er bod camau cadarnhaol wedi eu cymryd dros y blynyddoedd diwethaf i wella 

darpariaeth Gymraeg UMPC (e.e polisi iaith Gymraeg UMPC), mae'r ddarpariaeth 

yn parhau i fod y tu ôl i ddarpariaeth Gymraeg prifysgolion eraill yng Nghymru, ac 

mae'r berthynas rhwng myfyrwyr Cymraeg eu hiaith ac UMPC yn parhau i fod yn 

annigonol wrth gymharu â phrifysgolion eraill yng Nghymru. 

 

Cred Senedd y Myfyrwyr 

 Bod y berthynas wael rhwng myfyrwyr Cymraeg eu hiaith ac UMPC yn broblem 

fawr, a dylai UMPC weithio'n agos gyda Swyddog y Gymraeg, a'r cymdeithasau 

Cymraeg er mwyn datrys y broblem hon ar frys. 

 Mai’r ffordd orau o wella’r berthynas yw drwy sefydlu corff o fewn UMPC a fydd yn 

gyfrifol am gynrychioli myfyrwyr Cymraeg eu hiaith a dysgwyr yn gymdeithasol, 

academaidd, ieithyddol, gwleidyddol a gyda materion lles, fel y sefydlwyd ym 

Mangor (UMCB) ac Aberystwyth (UMCA) yn yr 1970au. 

 Na ddylai myfyrwyr Cymraeg eu hiaith dderbyn darpariaeth a chynrychiolaeth lai 

ym Mhrifysgol Caerdydd – prifysgol prifddinas Cymru a'r brifysgol sydd â’r nifer 
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uchaf o fyfyrwyr Cymraeg ynddi – nag ym mhrifysgolion eraill ledled Cymru, fel sy’n 

digwydd ar hyn o bryd.   

 

Penderfyna Senedd y Myfyrwyr 

 Y bydd corff yn cael ei sefydlu o fewn UMPC a fydd yn gyfrifol am gynrychioli 

myfyrwyr Cymraeg eu hiaith a dysgwyr yn gymdeithasol, academaidd, ieithyddol, 

gwleidyddol, a gyda materion lles o fewn UMPC a’r Brifysgol. 

 Yr enw ar y corff hwn fydd ‘Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd.’ 

 Bydd ‘Pwyllgor UMCC ac Integreiddio Cymdeithasol’ yr Undeb yn gyfrifol am wneud 

trefniadau ynglŷn â sefydlu UMCC yn yr wythnosau a’r misoedd nesaf, gan anelu i 

sicrhau y bydd UMCC yn cael ei sefydlu erbyn dechrau’r flwyddyn academaidd 

2017/2018.  

 

 

Cynigydd: Osian Morgan 

Eilydd: Esyllt Lewis 

 

Toiledau Niwtral o ran Rhyw yn Adeiladau’r Undeb a’r Brifysgol 

 

Mae Senedd y Myfyrwyr yn Nodi 

● Mae gwneud y trefniant presennol ar gyfer toiledau niwtral ar ran rhyw yn fwy 

hygyrch yn holl adeiladau’r brifysgol wedi’i nodi ond nid oes polisi swyddogol 

wedi’i basio ynglŷn â hyn. 

● Byddai cael polisi wedi’i ddogfennu yn hyrwyddo toiledau niwtral o ran rhyw yn 

sicrhau y bydd darpariaeth ar gyfer holl fyfyrwyr o unrhyw hunaniaeth rhywedd yng 

nghyfleusterau Undeb y Myfyrwyr. 

●  Byddai cael polisi wedi’i ddogfennu yn darparu sail ar gyfer strwythuro unrhyw 

gynnydd a dogfen conglfaen i’w gyfeirio ato os bydd unrhyw newidiadau pellach 

(e.e., adeiladu adeiladau newydd, adnewyddu, ayyb.). 

● Mae’r toiledau niwtral o ran rhyw yn yr Undeb yn amlbwrpas gan eu bod hefyd yn 

gwasanaethu fel toiledau anabl. Mae hyn yn golygu bod y toiledau yma yn y Taf ac 

yn Y Plas yn ystod nosweithiau clwb yn gofyn am fynediad allwedd radar er mwyn 

osgoi camddefnydd. (ON: Nid oes angen mynediad allwedd radar ar gyfer toiledau 

anabl/niwtral o ran rhyw eraill yn yr Undeb (ee y toiled ar drydydd llawr yr Undeb)   

● Nid oes unrhyw drefniant ffurfiol presennol ar gyfer myfyrwyr di-deuaidd er mwyn 

cael mynediad i’r toiledau niwtral o ran rhyw hyn, nag i ddarganfod sut i ofyn am 

fynediad, oni bai ar lafar. 

● Mae’r dull ar lafar/anffurfiol hwn yn annigonol a’n anfoddhaol, gan nad oes 

pwysau ffurfiol i wrando ar ddymuniadau’r myfyrwyr, dim sianeli ffurfiol i wneud 

hynny, a dim mandad cyfreithiol sy’n dweud bod yn rhaid i staff a swyddogion rhoi 

blaenoriaeth i hyn.  Mae hyn yn arwain at wendid i’r system anffurfiol yn ogystal â 

dryswch cyffredinol ar sut i weithredu pan fo myfyrwyr yn gofyn am fynediad bob 

tro. At hynny, oherwydd natur termau’r swyddogion sydd yn newid yn aml, nid oes 

unrhyw sicrwydd y bydd y wybodaeth yn cael ei drosglwyddo.  

● Mewn llawer o achosion lle bo gofyn am fynediad allwedd radar, gall fyfyrwyr 
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deimlo’n anghyfforddus, mewn achosion o anableddau a hunaniaeth rhyw. Felly, 

mae’r angen am system ar wahân yn hollbwysig.  

● Mae ‘Cynllun Cydraddoldeb Strategol Prifysgol Caerdydd, 2016-2020,’ a 

gyhoeddwyd yn 2016, yn nodi yn Amcan 4, tudalen 13 o’i Amcanion Cydraddoldeb 

bod ‘Sicrhau bod yr amgylchedd corfforol yn cynnwys pawb sydd â nodweddion 

gwarchodedig’ yn ‘Fater/man i weithredu’ a bod angen canolbwyntio ar 

‘ddarpariaeth toiledau niwtral o ran rhyw’.  

 

 

Mae Senedd y Myfyrwyr yn Credu 

● Hyrwyddo’r wybodaeth bod toiledau niwtral/cynhwysol ar ran rhyw yn hygyrch i 

bob myfyrwyr sydd ddim yn teimlo’n gyfforddus yn defnyddio toiledau dynion neu 

merched yn unig yw’r unig ffordd i sicrhau proses deg o ran gwneud yn siŵr bod y 

myfyrwyr hyn yn cael eu cynrychioli ac yn gyfforddus yn yr Undeb (yn enwedig yn 

nhoiled y Taf a’r Plas).  

● Ni ddylid gwneud y toiledau yn aml-bwrpas ar gyfer myfyrwyr anabl a myfyrwyr di-

deuaidd* rwystro eu defnydd, gan fod y ddau achos yn lleiafrif demograffig o fewn 

corff y myfyrwyr. Byddai’r cynigydd hefyd yn gobeithio y bydd y gymuned anabl yn 

croesawu’r gymuned LHDT+, ac yn cydnabod bod rhai myfyriwr yn uniaethu â’r 

ddau.  

● Mae’r system allwedd radar presennol, gydag anffurfioldeb o’r neilltu, yn golygu 

bod yn rhaid i fyfyriwr di-deuaidd ofyn i aelod o staff er mwyn cael mynediad i’r 

allwedd radar ar gyfer toiledau niwtral/anabl yn y Taf a’r Plas. Gall hyn achosi 

anghysur i fyfyrwyr, ac nid y peth gorau yw gofyn i fyfyrwyr di-deuaidd* yn ei 

hanfod orfod profi eu hangen i ddefnyddio’r toiledau niwtral o ran rhyw yn 

gyfforddus. 

● Dylai’r Brifysgol wneud cynnydd strategol tuag at gynnwys o leiaf un toiled niwtral 

o ran rhyw ym mhob adeilad y Brifysgol.  

● Mae cynnydd strategol tuag at gynnwys toiledau niwtral o ran rhyw yn adeiladau’r 

brifysgol yn unol â Chynllun Cydraddoldeb Strategol Prifysgol Caerdydd a 

gyhoeddwyd yn 2016.  

 

Mae Senedd y Myfyrwyr yn Penderfynu 

● Rhaid i fyfyrwyr di-deuaidd* sydd yn datgelu’r angen neu eisiau defnyddio’r 

toiledau niwtral ar ran rhyw yn Undeb y Myfyrwyr dderyn mynediad drwy allweddi i 

wneud hynny. 

● Mae’n rhaid i’r dewis hwn gael ei hysbysebu’n dda er mwyn i’r myfyrwyr o dan sylw 

allu gwybod am yr opsiwn; ni ddylai’r broses hygyrchedd hwn orffwys ar 

ysgwyddau swyddogion LHDT+ na’r gymdeithas yn unig, gan fod y grŵp sy’n newid 

yn aml ar ran aelodaeth angen mwy o hyfforddiant ynghylch y rhaglen, a gall 

arwain at amryfusedd –  fel sydd wedi digwydd yn y gorffennol gyda’r trefniant 

anffurfiol. 

● Rhaid i’r Undeb/swyddogion sabothol ddynodi meddyg ymgynghorol i’r myfyrwyr a 

fydd yna’n trefnu bod yr unigolyn yn derbyn mynediad.  
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● Rhaid i'r Undeb ddarparu arwyddion yn holl doiledau Y Taf neu Y Plas ynghylch y 

cynllun allwedd ar gyfer myfyrwyr di-deuaidd* i ddarganfod mwy am y cynllun. 

● Bydd y system allwedd radar ond yn cael ei ddefnyddio ar gyfer toiledau niwtral ar 

ran rhyw/anabl mewn achosion y mae’n sicr mai’r system mynediad allwedd radar 

yw’r unig ffordd y gall y toiledau gael eu defnyddio’n saff gan yr Undeb/Prifysgol. 

Ffafriaeth glir y cynnig hwn yw peidio dewis y system allwedd radar oherwydd y gall 

achosi anesmwythder diangen ac anghyfleustra ar gyfer nifer o unigolion a fyddai 

eisiau defnyddio’r toiledau hyn. 

● Bydd yr Undeb yn lobïo’r Brifysgol i gynnal ymdrechion i gynnwys o leiaf un toiled 

niwtral o ran rhyw ym mhob adeilad y Brifysgol, ar gyfer adeiladau presennol neu 

sydd â chynlluniau adeiladu ar y gweill. 

● Bydd yr Undeb yn lobïo’r Brifysgol er mwyn sicrhau bod yr adeilad Canolfan Bywyd 

Myfyrwyr newydd ddilyn yr ethos hwn ac yn cynnwys toiledau niwtral o ran rhyw.    

* neu aelodau eraill o’r gymuned LHDT+ nad ydynt yn teimlo’n gyfforddus yn defnyddio toiledau’r 

rhywiau, 

Cynigydd: Emmaline Rice 

Eilyddion: Chiron Hooson, Jake Smith, Nick Fox 

 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol Prifysgol Caerdydd: 

http://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169238/2016-Strategic-Equality-Plan-

v0.4.pdf  

 

Cyfleusterau Puredigaeth yn yr Undeb 

 

Mae Senedd y Myfyrwyr yn Nodi 

 Mae puredigaeth yn ddefod golchi y mae Mwslimiaidd yn ei wneud cyn gweddïo sy’n 

cynnwys golchi dwylo, ceg, trwyn, wyneb, breichiau, pen, clustiau a thraed. 

 Ar hyn o bryd, nid oes cyfleusterau Puredigaeth yn yr Undeb felly cyn defnyddio’r ystafell 

weddïo ar y 3ydd llawr mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr Moslemaidd yn gorfod defnyddio 

toiledau’r Undeb. Mae’r rhan fwyaf o’r myfyrwyr hyn yn defnyddio’r toiled anabl ar y 3ydd 

Llawr. 

 Ar draws adeiladau’r Brifysgol, mae ystafelloedd tawel ar gael ar gyfer addoliad crefyddol – 

ond nid oes digon o gyfleusterau puredigaeth yn y rhan fwyaf o’r lleoliadau hyn. 

 

Mae Senedd y Myfyrwyr yn Credu 

 Mae nodau Undeb y Myfyrwyr yn cynnwys bod yn “Ardderchog yn yr hyn rydym yn gwneud 

drwy bod yn gwbl gynhwysol” a chael cyfleusterau da ar waith. Mae yna ddiffyg cyfleuster 

amlwg yn yr Undeb a dylent weithredu i fod yn fwy cynhwysol drwy gynnig y cyfleuster hwn i 

fyfyrwyr Mwslimaidd. 

http://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169238/2016-Strategic-Equality-Plan-v0.4.pdf
http://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169238/2016-Strategic-Equality-Plan-v0.4.pdf
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 Mae nifer o fyfyrwyr Mwslimaidd yn teimlo’n anghyfforddus yn ymolchi puredigaeth mewn 

toiledau normal rhag ofn i bobl gerdded i mewn, a dyna pam mae’r rhan fwyaf ohonynt yn 

defnyddio toiledau anabl. 

 Wrth drafod y pwnc gyda Llywydd ISoc fe ddywedodd “mae ymarfer fel Mwslim o fewn 

bywyd dyddiol y brifysgol wedi profi i fod yn her i lawer o bobl, yn enwedig o ran gweddïo 5 

gwaith y diwrnod. Yr hyn sydd angen arnom yw ystafell weddïo, yn ddelfrydol ym mhob 

adeilad y brifysgol, gyda chyfleusterau puredigaeth/defod ymolchi. Y prif flaenoriaeth yn fy 

marn i yw ymdrin ag anghenion myfyrwyr Mwslimaidd 

 Mae yna dros 1000 myfyrwyr Mwslimaidd ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda Mwslimiaid yn 

gorfod gweddïo 5 gwaith y diwrnod yn golygu y byddai buddsoddiad mewn cyfleusterau 

puredigaeth yn fuddiol iawn ac yn cael eu defnyddio gan nifer fawr o fyfyrwyr. Heb sôn am 

bara am nifer o flynyddoedd. 

 

Mae Senedd y Myfyrwyr yn Penderfynu 

 Dylai’r Undeb ystyried osod cyfleusterau puredigaeth o fewn yr Undeb yn barod i’w 

ddefnyddio ddechrau’r flwyddyn academaidd nesaf ar yr hwyrach. 

 Dylai’r IL Lles lobïo’r Brifysgol i osod cyfleuster puredigaeth yn agos at ystafelloedd tawel 

sydd heb rai ar hyn o bryd. 

 

Cynigydd: Nicholas Fox  

Eilydd: Emmaline Rice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


