
Rhoi llwyfan ganolog i ryddhad ac ymgyrchoedd 
 

 

Noda’r Senedd: 

 

1. Mae gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd (“yr Undeb”) 7 Swyddog Sabothol, 
cyflogedig a 9 Swyddog Ymgyrch sy’n ymgymryd â’u dyletswyddau yn wirfoddol. Yn 
ystod Etholiadau myfyrwyr Caerdydd eleni, etholir Swyddog Ymgyrch Iechyd 
Meddwl am y tro cyntaf. Etholir y swyddogion hyn oll i’w safleoedd gan bleidlais 
traws-campws o blith yr holl fyfyrwyr i wasanaethu am y flwyddyn academaidd a 
ganlyn.  

 
2. Bu sicrhau cydraddoldeb, rhyddhad ac amrywiaeth ymhob agwedd ar y sector 

addysg ac ar gymdeithas yn un o werthoedd craidd y mudiad myfyrwyr ar hyd yr 
adeg ac mae hynny’n parhau i fod yn wir hyd heddiw.  

 
3. Dywed prif ddogfen lywodraethol yr Undeb1, y Memorandwm ac Erthyglau   

Cymdeithasu, mai un o brif genadaethau’r Undeb yw cyflawni’r canlynol ar bob 
achlysur:  

 
“(i) ensure that the diversity of its Student Membership is recognised and that equal 
access is available to all Student Members of whatever origin or orientation;  

 
(ii) pursue its aims and objectives independent of any political party or religious 
group;  

 
and (iii) pursue equal opportunities by taking positive action within the law to 

facilitate participation of groups discriminated against by society.” 

 

4. Mae pryderon y caiff Swyddogion Ymgyrch eu hymylu wedi’u codi dro ar ôl tro, ond 
mae’r Undeb wedi osgoi mynd i’r afael â’r sefyllfa. Er enghraifft, codwyd pryderon 
mewn cyfarfod rhwng Swyddogion Ymgyrch 2015/16 â Llywydd yr Undeb a’r 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Aelodaeth ar 29 Chwefror 2016; addawodd yr 
arweinyddiaeth i fynd i’r afael â diffyg cyhoeddusrwydd i Swyddogion Ymgyrch a 
darparu cortynnau gwddwg/cardiau adnabod iddynt gael mynediad i’r adeilad ac i 
fyfyrwyr allu eu hadnabod. Ni weithredwyd ar hynny. Yng nghyfarfod cyntaf Senedd y 
Myfyrwyr 2016, nododd un Swyddog Ymgyrch nad oedd trefniadau digonol ar gyfer 
cyllido’r Swyddogion Ymgyrch hynny a’u hymgyrchoedd rhyddhad; yn CCB 2016, 
mynegwyd pryderon fod swyddogion rhyddhad yn cael eu hymylu hefyd.  

 

5. Nid oes sôn am fodolaeth Swyddogion Ymgyrch ar y graffeg ar flaen adeilad yr 
Undeb nac ar y graffeg a godwyd yn yr ail-ddatblygiad newydd ger mynedfa gefn yr 
Undeb ar Heol Senghennydd; ar dudalen flaen gwefan yr Undeb ar faneri pop-up a 
godir ledled y campws wrth hyrwyddo gwaith yr Undeb nac ar sgriniau teledu 
marchnata o fewn yr Undeb2.  

 

6. Ceir cyfeiriadau at swyddi a chyfrifoldebau Swyddogion Sabothol yn yr atodiadau i 

                                                           
1 https://www.cardiffstudents.com/pageassets/about-cusu/governance/mem-arts/CUSU-

Memorandum-and-Articles-of-Association.pdf 

2 Gweler Atodiad 1. 

https://www.cardiffstudents.com/pageassets/about-cusu/governance/mem-arts/CUSU-Memorandum-and-Articles-of-Association.pdf
https://www.cardiffstudents.com/pageassets/about-cusu/governance/mem-arts/CUSU-Memorandum-and-Articles-of-Association.pdf


Is-ddeddfau’r Undeb3, ond nid Swyddogion Ymgyrch. 
 

7. Caiff Swyddogion Ymgyrch yr adnoddau canlynol i gyflawni’u dyletswyddau: cyfrifon 
E-bost, Facebook a Twitter, dillad, a mynediad i ddesg o fewn Llais Myfyrwyr (Desg 
boeth), yn ogystal â hyfforddiant gan Llais Myfyrwyr. 

 
8. Caiff Swyddogion Sabothol yr adnoddau canlynol i gyflawni’u dyletswyddau: cyfrifon 

e-bost, Facebook a Twitter, dillad, cardiau busnes, yn ogystal â hyfforddiant gan 
Llais Myfyrwyr, gliniadur sy’n cael ei ddarparu fel eu desg gwaith a ffôn symudol. 
 

9. Gellir gweld anghyfartaledd rhwng Swyddogion Ymgyrch a Swyddogion Sabothol o 
ran etholiadau4. 

 
10. Gellir gweld gwybodaeth bellach a gafwyd gan dîm gweithredol yr Undeb at 

ddibenion ffurfio’r cynnig hwn yn Atodiad 2. 
 
 
Cred y Senedd: 

 
1. Bod angen rhoi lle mwy blaenllaw a chanolog i Swyddogion Ymgyrch ac 

i ymgyrchoedd rhyddhad o fewn yr Undeb.  

 
2. Bod yr holl swyddogion etholedig - boed nhw’n swyddogion sabothol neu’n 

swyddogion ymgyrch - yn swyddogion llawn-amser sy’n cynrychioli’r myfyrwyr, 
sy’n arwain yr Undeb ac yn ffurfio un tîm swyddogion cryf. Dylai’r Undeb drin ei 
holl swyddogion etholedig yn gydradd a rhoddi iddynt yr un llwyfan.  

 
3. Dylai bod Swyddogion Ymgyrch yn meddu ar yr holl adnoddau angenrheidiol i 

ymgymryd â’u dyletswyddau fel cynrychiolwyr myfyrwyr etholedig yn effeithiol ac ni 
ddylent fod o dan anfantais bersonol wrth gyflawni’u dyletswyddau.  

 
4. Y dylai sefyll fel ymgeisydd yn etholiadau’r Undeb fel swyddog myfyriwr fod yn 

opsiwn ymarferol i bob Aelod ac ni ddylai ystyriaethau megis cyllid personol fod yn 
llestair.  

 
5. Bod angen dathlu a chydnabod cyfraniad a gwaith swyddogion ymgyrch; gwaith di-

dâl, wrth ddilyn rhaglenni gradd amser-llawn allan o argyhoeddiad a dyhead i weld 
cydraddoldeb.  

 
6. Bod Swyddogion Ymgyrch yn aml yn llysgenhadon dros ymgyrchoedd rhyddhad, yn 

rhinwedd eu swyddi fel arweinwyr etholedig yr ymgyrchoedd hynny o fewn yr 
Undeb, a bod iddynt ran bwysig wrth feithrin ymwybyddiaeth corff y myfyrwyr yn ei 
gyfanrwydd ynghylch materion rhyddhad.  

 

 

Penderfyna’r Senedd: 

 

1. Y dylid arddangos lluniau ac enwau Swyddogion Ymgyrch ochr yn ochr â lluniau ac 
enwau’r Swyddogion Sabothol ar flaen adeilad yr Undeb ac yn yr ail-ddatblygiad ger 
y fynedfa gefn ar Heol Senghennydd, cyn gynted â phosibl ar ddechrau’r semester 

                                                           
3 https://www.cardiffstudents.com/pageassets/about-cusu/governance/mem-arts/CUSU-Bye-Laws-

Appendices-17th-Dec-2015(1).pdf 

4 Gweler Atodiad 2. 

https://www.cardiffstudents.com/pageassets/about-cusu/governance/mem-arts/CUSU-Bye-Laws-Appendices-17th-Dec-2015(1).pdf
https://www.cardiffstudents.com/pageassets/about-cusu/governance/mem-arts/CUSU-Bye-Laws-Appendices-17th-Dec-2015(1).pdf


newydd ac fel mater o drefn yn ystod y blynyddoedd academaidd wedi hynny.  

 
2. Pan fo’r Undeb yn rhoi cyhoeddusrwydd i dîm y Swyddogion Sabothol yn ei 

gyfanrwydd (gan gynnwys, ymhlith materion eraill, wrth godi baneri pop-up ar y 
campws ac ar sgriniau teledu o fewn adeilad yr Undeb ac ar dudalen flaen gwefan yr  
Undeb), dylai roi’r un cyhoeddusrwydd i dîm y Swyddogion Ymgyrch. 
 

3. Y bydd yr Undeb yn defnyddio’r ymadrodd “Swyddogion Etholedig” i gyfeirio at dîm 
swyddogion etholedig yr Undeb yn ei gyfanrwydd – i gynnwys Swyddogion Sabothol 
a Swyddogion Ymgyrch ill dau; y bydd yr ymadrodd “Swyddogion Sabothol” yn cael 
ei ddefnyddio gan yr Undeb i gyfeirio at dîm Swyddogion Sabothol etholedig yr 
Undeb; ac y bydd yr ymadrodd “Swyddogion Ymgyrch yn cael ei ddefnyddio gan yr 
Undeb i gyfeirio at dîm Swyddogion Ymgyrch etholedig yr Undeb. 

 
4. Y dylai natur yr adnoddau a wneir ar gael i dîm y Swyddogion Ymgyrch fod yn 

gydradd â’r rheiny a wneir ar gael i dîm y Swyddogion Sabothol, er mwyn caniatáu i 
holl swyddogion etholedig yr Undeb ymgymryd â’u dyletswyddau’n effeithiol. 
Penderfyna’r Senedd yn benodol y dylid darparu cortynnau gwddwg a chardiau 
adnabod i Swyddogion Ymgyrch cyn gynted â phosibl yn ystod y semester newydd; 
ac y dylai’r Undeb flaengynllunio i sicrhau bod gan Swyddogion Ymgyrch fynediad at 
yr offer priodol i ymgymryd â’u dyletswyddau’n effeithiol, megis cardiau busnes, 
dillad, offer Technoleg Gwybodaeth a ffonau symudol – heb ragfarnu’r union ddull o 
fodloni’r dyhead hwn, fel y penderfyna’r tîm gweithredol wedi iddynt ymgynghori â 
phawb y gwelant yn briodol – o flwyddyn academaidd 2017/18 ymlaen.  

 

5. I roi dyletswydd ar Swyddogion Sabothol i ymgynghori â Swyddogion Ymgyrch 
ynghylch unrhyw fater sy’n effeithio ar eu cyfrifoldebau a’u cylch gwaith hwy, i rannu 
unrhyw ddogfennau perthnasol gydag hwy ac i’w cynnwys mewn dod i benderfyniad 
ar y materion hynny; ac i wahodd y Swyddogion Sabothol a’r Swyddogion Ymgyrch 
presennol i ddatblygu protocol er mwyn sicrhau na fydd swyddogion rhyddhad yn 
cael eu tanseilio yn gyhoeddus ynghylch unrhyw fater sy’n ymwneud yn llwyr neu’n 
rhannol ag ymgyrch rhyddhad a arweinir ganddynt, pe bai sefyllfa’n codi lle bo 
daliadau swyddogion yn amrywio.  

 

6. I roi gwahoddiad i Swyddogion Ymgrych i gyfarfod Bwrdd Partneriaeth yr Undeb a’r   
Brifysgol.  

 
7. Y dylid gwahodd y tîm gweithredol i ddod â gwelliannau i Is-ddeddfau’r Undeb i 

gyfarfod nesaf Senedd y Myfyrwyr er mwyn cynnwys a chydnabod swyddi 
Swyddogion Ymgyrch etholedig o fewn dogfennau llywodraethol yr Undeb, fel y 
gwneir yn achos y Swyddogion Sabothol.  

 
8. I fandadu Llywydd yr Undeb i ysgrifennu at Lywydd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr   

Cymru i holi pa gynnydd a wnaed ar y cynnig ‘Mae Deddf 1994 yn Peri Problemau’ a 
gytunwyd yng Nghynhadledd Flynyddol UCMC 20155; i’w gwahodd i ddod ag 
adroddiad i gyfarfod nesaf Senedd y Myfyrwyr (neu’r cyfarfod cynharaf sy’n gyfleus) 
yn rhannu’r ymateb ac yn cyflwyno opsiynau ynghylch pecyn cydnabyddiaeth 
cynhwysfawr i Swyddogion Ymgyrch, boed hynny’n gydnabyddiaeth ariannol ai 
peidio, y gellid ei gyflwyno o flwyddyn academaidd 2017/18 ymlaen.  

                                                           
5 http://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/nusdigital/document/documents/13386/8a70c2339456a67773d03f2d621f

2e8c/Welsh%20Amendments%20Final.pdf 

 

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/nusdigital/document/documents/13386/8a70c2339456a67773d03f2d621f2e8c/Welsh%20Amendments%20Final.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/nusdigital/document/documents/13386/8a70c2339456a67773d03f2d621f2e8c/Welsh%20Amendments%20Final.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/nusdigital/document/documents/13386/8a70c2339456a67773d03f2d621f2e8c/Welsh%20Amendments%20Final.pdf


 
9. Wrth i’r gwaith o lunio cyllideb yr Undeb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf fynd 

rhagddo, i alw ar Fwrdd yr Ymddiriedolwyr i gynnwys llinell gwariant a chyllid 
wedi’i ddiogelu i ariannu ymgyrchoedd rhyddhad ac ymgyrchoedd Swyddogion 
Ymgyrch yn ychwanegol i gyllideb Llais y Myfyrwyr/cyllidebau eraill ar gyfer y 
flwyddyn ariannol honno ynghyd â blynyddoedd ariannol dilynol.  

 

Cyflwynwyd gan: Steffan Bryn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atodiad 1 
 

Ffigwr 1: llun o faner pop-up 
ar y campws yn hyrwyddo 
‘Eich Swyddogion Etholedig 
16-17’, heb roi 
cyhoeddusrwydd cyfatebol i 
Swyddogion Ymgyrch 
etholedig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ffigwr 2: llun y graffeg a godwyd yn yr ail-ddatblygiad newydd ger mynedfa gefn yr Undeb 
ar Heol Senghennydd, heb roi cyhoeddusrwydd cyfatebol i Swyddogion Ymgyrch etholedig 
 
 



Atodiad 2 
 
Faint o safleoedd Swyddogion Ymgyrch, a pha rai, sy'n parhau i fod yn wag yn dilyn yr is-

etholiadau? 

  

Mae un yn parhau i fod yn wag – Bydd Llais Myfyrwyr yn cysylltu â’r Cymdeithas drwy eu tudalen 

Facebook i weld sut gallwn gefnogi cynrychiolaeth ar gyfer yr unigolion hynny orau. Mae’r swydd 

wedi bod yn wag yn dilyn y ddau etholiad (Gwanwyn 2016 a Hydref 2016) felly cyfathrebu drwy’r 

unig sianelau sydd gennym fynediad iddynt. Byddwn yn creu e-byst penodol i holl fyfyrwyr hŷn cyn 

etholiadau Gwanwyn 2017 i annog myfyrwyr i sefyll.   

  

Yn ystod Prif Etholiadau Myfyrwyr Caerdydd 2016, faint o gyllid a oedd ar gael ar gyfer ariannu 

ymgyrchoedd ymgeiswyr Swyddogion Ymgyrch ac ymgeiswyr ar gyfer safleoedd Swyddogion 

Sabothol? 

  

Roedd gan Ymgeiswyr Ymgyrch £15 i wario ar eu hymgyrch 

Roedd gan Ymgeiswyr Sabothol £30 i wario ar eu hymgyrch 

  

Nid ydym yn gwahaniaethu o fewn y cyllidebau rhwng y ddau, mae yna bot o arian ar gael ar gyfer 

yr holl ymgeiswyr. Mae’r ffigyrau hyn wedi bod yr un peth dros nifer o flynyddoedd, rydym wedi 

gweld fod y gwariant cyfartalog yn llawer is na’r swm a ddyrannwyd. Yn fwyaf nodedig, mae 

Ymgeiswyr Sabothol yn gwario llawer mwy ar eu hymgyrchoedd, mae rhai Ymgeiswyr Swyddogion 

Ymgyrch yn gwario dim byd o gwbl.  

  

Faint o gyllid sydd ar gael ar gyfer cyllido ymgyrchoedd Swyddogion Sabothol etholedig ac ar gyfer 

cyllido ymgyrchoedd Swyddogion Ymgyrch etholedig?  Byddwn yn hoffi cael y ffigwr yn ei grynswth 

ar gyfer y ddau dim swyddogion ynghyd â'r ffigwr ar gyfer swyddogion unigol o fewn y ddau dim. 

  

Mae cyllideb ymgyrchoedd swyddogion etholedig yn gymhleth gan fod nifer o ffyrdd mae 

swyddogion yn cael eu hannog i ddod o hyd i adnoddau ar gyfer eu hymgyrchoedd amrywiol. Ceir 

llawer o drafodion traws-adrannol. Er enghraifft, gall Wythnos Cyngor Tai yn rhannol fod wedi’i 

ariannu gan y tîm swyddogion etholedig a’r hanner arall gan Cyngor i Fyfyrwyr un flwyddyn, ac yna 

wedi’i ariannu’n llawn gan y tîm swyddogion y flwyddyn wedyn yn dibynnu ar gynlluniau yr Is 

Lywydd Lles ar y pryd. Enghraifft arall byddai’r digwyddiadau Cymdeithasol ar gyfer Ôl-raddedigion 

sy’n cael eu trefnu gan yr IL Ôl-raddedig ond yn aml yn ddibynnol ar gyllid cychwynnol gan yr 

adran Lleoliadau gyda chostau ychwanegol os nad yw’r digwyddiad yn adennill costau er bod hyn 

yn anaml yn digwydd.  

  

Yn y pen draw, mae Sophie yn gyfrifol am reoli’r gyllid o ran cynllunio ymgyrchoedd a 

phrosiectau’r blwyddyn.  Mae Sophie yn derbyn cymorth a chyngor yn rheoli’r cyllideb gan Steve 

Wilford. Yn ogystal, mae yna gyllideb wrth gefn ar gyfer unrhyw ymgyrchoedd adweithiol yn rhan 

o’r gyllideb hon.  

  

Anogir swyddogion etholedig llawn amser a swyddogion ymgyrch i fod yn ddyfeisgar â’u harian. Er 

enghraifft, defnyddiodd swyddog LHDT+ (Merched) llynedd arian o’i cyllid ymgyrch ei hunan a 

chyllideb y swyddogion etholedig i oleuo’r Prif Adeilad yn goch ac yn aml iawn fydd ymgyrchoedd 

yn gorgyffwrdd ag unrhyw gyllideb adran arall yn dibynnu ar y digwyddiad, prosiect neu ymgyrch. 

Anogir swyddogion etholedig hefyd i geisio cael arian gan elusennau allanol, y brifysgol, ac wrth 

gynnal digwyddiadau i adennill costau pryd bynnag fo’n bosibl er mwyn bod mor gost-effeithiol â 

phosibl.  

  

Gall yr arian yn y gyllideb ymgyrchoedd fod yn gyfnewidiol gyda chyllideb y swyddog sabothol yn 

dibynnu ar faint o arian sy’n cael ei wario ar bethau fel hyfforddiant a datblygiad, arlwyo, 

trafnidiaeth, preswyl, teithiau undeb, marchnata cyffredinol, a stampiau. Mae cyflogau’r 

swyddogion yn dod allan o’r gyllideb hon hefyd sydd yn aros yr un peth drwy gydol y flwyddyn. 

  



Ar wahân i gostau cyflog uniongyrchol, mae gan y tîm swyddogion fynediad i gyfanswm o 

£27,260 ar gyfer defnydd wrth fynd ar drywydd eu rolau.  Ar sail flynyddol, yr amcanion, 

ymgyrchoedd a chenedlaethol 

  

Ohonynt: 

 £4,600 ar gyfer hyfforddiant 

Yn cynnwys hwyluswyr, llety, teithio, costau cwrs ar gyfer swyddogion sabothol ar y dechrau ac yn 

ystod eu hamser yn y swydd 

  

 £15,000 ar gyfer cynadleddau a theithio 

Yn cynnwys presenoldeb yn yr holl gynadleddau, ymweliadau, a chyfarfodydd ar gyfer swyddogion 

etholedig.  Fel arfer mae hyn yn cynnwys 2 i 3 digwyddiad cenedlaethol UCM Cymru a 2 i 3 

digwyddiad UCM DU ar gyfer y tîm cyfan, yn ogystal â digwyddiadau ychwanegol ar sail swyddog 

wrth swyddog.   Mae hyn hefyd yn ymgorffori holl deithio i ac o'r cyfarfodydd lleol, rhanbarthol a 

chenedlaethol â swyddogion o sefydliadau eraill. 

  

 £3560 ar gyfer TG, swyddfa a chyfathrebu 

Cylch dwy flynedd o adnewyddu gliniadur, contractau ffonau symudol, cyflenwadau swyddfa, 

printio a llungopïo 

  

 £4100 ar gyfer costau ymgyrch 

Cefnogi prosiectau megis Cymorth Adolygu, Wythnos Gofalu am eich Pen, Wythnos Cyngor Siarad, 

Demo Cenedlaethol, lansiad Polisi Iaith Gymraeg, Nid yw’n Jôc, Diwrnod Aids y Byd ayyb.  Byddai 

hyn hefyd yn cynnwys cefnogaeth ar gyfer cynigion gwleidyddol sy’n cael eu pasio yn y Senedd 

neu’r CCB megis ymgyrchoedd cofrestru pleidleiswyr a syrjeri cynghorwyr lleol yn ogystal â 

chefnogi ymrwymiadau maniffesto etholiad megis llyfrynnau lles ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 

gyntaf eleni. Ar adegau gall hyn fod yn adweithiol (a hanner ffordd drwy’r flwyddyn) i agenda 

myfyrwyr lleol neu chenedlaethol, e.e. newidiadau ffioedd arfaethedig, polisi addysg uwch ayyb. 

  

Mae’r cronfeydd hyn wedi’u rhannu rhwng dwy gyllideb, yn cael eu galw’n gyllidebau SAB a CAM.  

  

Yn gwahanu yr awdurdod i wario o'r trafodyn ei hun. Mae pob gwariant yn ddarostyngedig i 

derfynau awdurdodedig ar gyfer gwariant, yn golygu wrth gynyddu gwerth y trafodiad, mae’r lefel 

o awdurdodiad sydd ei angen hefyd yn cynyddu. Yn ymarferol, mae’r tîm sabothol yn cyfarfod i 

gyllidebu ac awdurdodi gwariant o fewn y terfynau a osodwyd a'r gyllideb sydd ar gael. 

O ran y trafodyn ei hun, mae bob amser ffafriaeth i wneud taliad drwy anfoneb i gyflenwr neu 

darparwr gwasanaeth. Ar rai adegau efallai y byddai’n briodol neu’n angenrheidiol i dalu 

swyddogion sydd wedi gwneud taliad eu hunain yn ôl.  

  

Swyddogion Ymgyrch 

£100 fesul swyddog ymgyrch, nodyn pellach: mae bob ymgyrch yn derbyn cyllideb i fynychu pob 

un o’r cynadleddau. Mae yna gyllideb cynhadledd sydd ag arian ynddo, nid yw wedi’i wahanu yn 

ôl pob cynhadledd. Rydym yn danfon myfyrwyr i’r UCM DU: Merched, Anableddau, Myfyrwyr Duon, 

LHDT+, a Rhyngwladol. Rydym hefyd yn danfon myfyrwyr i’r cynadleddau rhyddhad UCM Cymru.   

  

Faint o gyllid sydd ar gael ar gyfer cyllido treuliau Swyddogion Sabothol etholedig ac ar gyfer 

cyllido treuliau Swyddogion Ymgyrch etholedig, o ba gyllideb y daw y cyllid ar gyfer treuliau'r ddau 

dim swyddogion hyn a beth yw'r drefn ar gyfer sicrhau'r cyllid? Hynny yw, oes rhaid gwneud cais 

am y cyllid o flaen llaw neu a gaiff swyddogion eu digolledu ar ôl gwario'r arian o'u poced eu 

hunain? 

  

Mewn perthynas â’r treuliau, nodwyd hyn yn yr ateb blaenorol. Mewn perthynas â sut y caiff 

swyddogion ymgyrch eu digolledu, mae'n gwbl dibynnu ar y sefyllfa. Enghraifft: Os anfonir hwy i 

Gynhadledd UCM fe fyddwn yn talu ar gyfer trafnidiaeth a llety o flaen llaw. Os oes angen iddynt 

wario arian ar bwyd maent yn gwario’r arian eu hunain ac yna’r derbyn yr arian yn ôl gan Llais 



Myfyrwyr (unwaith iddynt dderbyn derbynneb), o dan rai amgylchiadau os nad yw’r myfyriwr yn 

gallu gwario’r arian eu hunain maent yn gallu siarad â Llais Myfyrwyr ac rydym yn gallu darparu’r 

arian ar yr amod eu bod yn cyflwyno’r holl dderbyniadau o fewn wythnos.  

  

At hynny, mae rhai ymgyrchoedd swyddogion ymgyrch yn dod yn ymgyrchoedd hollgynhwysol yr 

undeb e.e dechreuodd Dim Goddefgarwch o dan rôl swyddog Merched drwy eu gwaith ymgyrchu 

a bellach yn gysylltiedig â gweithgarwch ledled yr Undeb. Mae hyn yn enghraifft o’r pwynt os yw 

Swyddogion Ymgyrch eisiau cymorth ar gyfer eu hymgyrchoedd, gallant siarad gyda’r tîm 

swyddogion etholedig. Gall y tîm swyddogion sabothol helpu â gweithgarwch ymgyrchu. Mae’r 

Undeb yn croesawu i’r Swyddogion Ymgyrch a myfyrwyr heb swyddi etholedig drafod syniadau 

ymgyrch gyda’r tîm fel eu bod yn gallu cefnogi.  

  

Pa adnoddau a ddarperir i Swyddogion Ymgyrch gyflawni eu dyletswyddau a pha adnoddau a 

ddarperir i Swyddogion Etholedig gyflawni eu dyletswyddau (e.e. technoleg gwybodaeth, ffonau 

symudol, dillad wedi'u brandio, cardiau busnes ymysg pethau eraill)? 

  

Mae’r Swyddogion Ymgyrch yn derbyn: Cyfrifon E-bost, Facebook a Twitter, dillad, a mynediad i 

ddesg o fewn Llais Myfyrwyr (Desg boeth), yn ogystal â hyfforddiant gan Llais Myfyrwyr. 

  

Mae’r Swyddogion Ymgyrch yn derbyn: Cyfrifon e-bost, Facebook a Twitter, dillad, cardiau busnes, 

yn ogystal â hyfforddiant gan Llais Myfyrwyr, gliniadur sy’n cael ei ddarparu fel eu desg gwaith a 

ffôn symudol. 


