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

fel y dangosir isod: 

 

Dydd Mawrth 14eg Mai 2019  

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. Cofnodion y cyfarfod blaenorol 

 

 

II  Eitemau Undeb y Myfyrwyr: 

 

A. Ethol Cadeirydd (Ar gyfer y flwyddyn nesaf) 

B. Cadarnhau Ymddiriedolwyr a enwebwyd gan y Brifysgol 

C. Cadarnhau Ymddiriedolwyr Myfyrwyr 

D. Gwelliannau i Is-ddeddfau 

 

III.  Eitemau a Gyflwynwyd: 

 
A. Nextbike yn Neuaddau’r Brifysgol  
B. Mabwysiadu statws ‘Argyfwng Hinsawdd’ mewn undod gyda Prifysgolion 

eraill y DU  
C. Cael gwared â 50 cefnogwr fel cyfyngiad i gynnig 
D. Hygyrchedd Lifft 

 
IV.  Unrhyw Fusnes Arall: 

 

1. Cynigion sy’n Darfod 
  



I  Eitemau Sylfaenol: 

 

Senedd Myfyrwyr 
Dydd Mawrth 29ain Ionawr 2019 

 Ystafell 4J, Undeb y Myfyrwyr, 6yh 
 

Seneddwyr yn Bresennol: 

Aayat Almezel Alex Keyter Benjamin Leonard Caitlin Parr 

Daniel Mapatac Hannah McCarthy  Jacob Lloyd Jeevan Kaur 

Jono Melbourne Josh Eynon Joshua Prior Kathryn Cribbin 

Oliver Copleston Rosalind Crocker Shekina Ortom Takura Nyamowa 

Tom Kelross Tomos Evans Zhihan Li Zsofia Zab 

Nick Fox- Cadeirydd    

 

Swyddogion Ymgyrch yn Bresennol: 

Erin Joseph Hannah Ryan Jacob Morris 

Nia Jones  Orla Tarn  

 

Cynrychiolwyr Academaidd yn Bresennol: 

Christine Addae-Kyereme 

Staff Undeb y Myfyrwyr yn Bresennol: 

Holly Thomas - Cydlynydd Llais Myfyrwyr 

Taz Jones - Cydlynydd Llais Myfyrwyr 

Jen Kent - IL Parc y Mynydd Bychan 

Amr Alwishah - IL Lles ac Ymgyrchoedd  

Vicki Groves - Cynorthwyydd Llais Myfyrwyr - Cofnodion  

 



Pwynt Gweithredu Gan bwy Tudalen 

SV i ddarganfod sut i hysbysebu ar gyfer dechrau’n gynharach ar 

gyfer ymgeisydd LHDT+ (Agored) 

Llais y 

Myfyriwr 

2 

Llais y Myfyriwr i ddarganfod os byddai’r dechrau cynharach i 

ymgeiswyr LHDT+(Agored) yn orfodol 

Llais y 

Myfyriwr 

2 

Llais y Myfyriwr i ofyn i Janet Williams faint o fyfyrwyr sy’n cael eu 

heffeithio gan broblemau cardiau rheilffyrdd 

Llais y 

Myfyriwr 

3 

Llais y Myfyriwr i ddarganfod os oes 2 wahanol gynnig ‘Iechyd 

Meddwl Gorfodol’ yn darfod yn y CCB a’r Senedd 

Llais y 

Myfyriwr 

4 

 

 

I. Eitemau Sylfaenol 

A. Ymddiheuriadau 

 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Julia Rooke, Iona Middleton, Martha O’Brien, Janet 

Williams, Zachary Edge a Sebastian Squire. 

 

B.  Cofnodion y cyfarfod blaenorol 

 

Gwnaeth KC welliant i ‘KK’ gael ei newid i ‘KC’ 

II. Eitemau Undeb y Myfyrwyr 

A. Ymddiswyddiad Swyddog LHDT+ Agored 

 

Esboniodd AA fod Josh yn ymddiswyddo o’r swydd ond wedi cyflawni llawer yn y rôl ac wedi 

ehangu’r rôl a’r gymdeithas. Diolch anferthol gan yr Undeb.  



 

Esboniodd NF yr opsiynau ar gyfer y rôl: 

 Y rôl yn aros yn wag hyd nes mis Gorffennaf 

 Isetholiad 

 Ymgeisydd ers etholiad yr hydref yn ymgymryd â’r rôl yn fuan 

 Is-lywydd Lles ac Ymgyrchoedd yn cymryd cyfrifoldeb am nawr 

 

Gofynnodd JP am farn y Swyddog Merched LHDT+  

 

Esboniodd HR ei bod hi’n meddwl yr opsiwn gorau fyddai i aros hyd nes mis Mawrth ac 

wedyn byddai’r ymgeisydd llwyddiannus yn cael dechrau yn gynharach. 

 

Esboniodd KJ y byddai angen hysbysebu hyn o flaenllaw, fel bod yr ymgeisydd yn ymwybodol 

 

Pwynt Gweithredu - Llais y Myfyriwr i ddarganfod sut y dylid hysbysebu hyn 

III. Eitemau a Gyflwynwyd  

A. Prifysgol Caerdydd a UMPC i fabwysiadu diffiniad llawn o Islamoffobia 

 

Cynigwyd gan Amr Alwishah 

 

Siaradodd AA dros y cynnig ac esboniodd eu bod yn cydweithio gyda’r Brifysgol i ddatblygu 

polisi hollgynhwysol yn erbyn gweithredoedd a llafar casineb. Esboniodd fod cynnig tebyg 

gan Senedd y DU ar hyn o bryd. 



 

Gofynnodd KC beth fydd y llinell amser i’r polisi ddod mewn grym. 

Atebodd AA fod y Brifysgol yn gobeithio cael y 18fed o Fawrth 

 

Gofynnodd OC pa ddiffiniad y byddant yn ei fabwysiadu.  

Atebodd AA fod yna ddiffiniad yn y dogfennau 

 

Gofynnodd AK sut dylem ddangos cefnogaeth ar gyfer y diffiniad newydd 

Atebodd AA y byddai’n rhan o’r polisi  

 

Gofynnodd KC beth fyddai’n golygu mewn termau gwirioneddol o weithredu 

Atebodd AA fod unrhyw gwynion neu achosion o Islamoffobia yn cael eu trin fel pryder difrifol 

Ychwanegodd SO y byddai’n golygu y byddai golygiadau wedi’u gosod 

 

Dim siaradwr yn erbyn. 

 

Cynnig yn pasio. 

 

 

 

 



B. Brwydro am gronfeydd: Mandad CCB ar gyfer cynhadledd NUS 

 

Cynigwyd gan Amr Alwishah 

 

Siaradodd AA dros y cynnig ac esboniodd fod hyn wedi cael ei basio’n barod yn y CCB ac y 

bydd yn ein mandadu ni i gymryd y cynnig i’r gynhadledd NUS. 

 

Dim siaradwr yn erbyn. 

 

Cynnig yn pasio. 

C.  Newid Cyfyngiadau Cardiau Rheilffyrdd sy’n effeithio myfyrwyr 

 

Cynigwyd gan Janet Williams 

 

Siaradodd AA dros y cynnig ac esboniodd nad yw cardiau rheilffordd National Rail yn gallu 

cael eu defnyddio yn ystod oriau brys a'i fod yn effeithio myfyrwyr sy’n cymudo o/i’r Brifysgol. 

Rydyn ni eisiau mandadu NUS i lobio National Rail. 

 

Gofynnodd JK pam na ddigwyddodd hyn, gan fod yr NUS wedi gwthio am hyn yn barod. 

Esboniodd AA nad oedd yr NUS yn gweld hyn yn flaenoriaeth, nid oedd yn ariannol. 

 

Gofynnodd TE faint o fyfyrwyr sy’n cael eu heffeithio 

 



Pwynt Gweithredu - Llais y Myfyriwr i ofyn i Janet Williams  

 

Gofynnodd KC os dylai’r Senedd fandadu UCM Cymru, gan fod trafnidiaeth yn Llywodraeth 

Cymru 

Gwnaeth NF sylw y byddai’r well i ailgyflwyno i UCM Cymru  

 

Gwnaeth AK sylw fod hyn yn fater ehangach ar gyfer unigolion rhwng 16-25 oed, yn hytrach 

na myfyrwyr, a gofynnodd a dylid cael cerdyn rheilffordd ar wahân i fyfyrwyr 

Gwnaeth KC sylw eu bod nhw’n meddwl mai’r gwelliant oedd ceisio creu cerdyn rheilffordd 

ar wahân i fyfyrwyr  

 

Cynigodd AK gynnig trefniadol i gyflwyno’r cyflwyniad mewn Senedd arall. 

 

Siaradodd AK dros y Cynnig Trefniadol ac esboniodd nad yw’n hawdd deall. Byddai gohirio’r 

cynnig yn golygu colli dyddiad cau NUS ond byddai dal yn, mynd i UCM Cymru.  

 

Siaradodd AA yn erbyn y Cynnig Trefniadol ac esboniodd fod NUS yn mynd trwy newidiadau 

ac fe fyddai yn well mynd i NUS gan fod mwy o swyddfeydd yno.  

 

22 o blaid, 3 yn erbyn, 0 ymataliad. 

 

Cynnig Trefniadol yn pasio 

 

 



 

IV. Cynigion sy’n Darfod 

 Esboniodd NF mai’r cynigion sy’n darfod yw: 

 Tryloywder o amgylch buddsoddiadau’r Brifysgol a lle maen nhw’n cael eu gwario o 

amgylch y campws gyda mwy o gyfleoedd ar gyfer mewnbwn myfyrwyr. 

 Yn erbyn newidiadau i gyllid addysg nyrsio a bydwreigiaeth 

 Iechyd Meddwl Gorfodol 

 Recordio Darlithoedd 

 Rydym yn galw ar UCM Cymru i wahodd y Blaid Werdd a UKIP i gymryd rhan yn Nadl 

Cynhadledd UCM Cymru 

 

Esboniodd OC yr hoffent ail gyflwyno’r cynnig ‘Iechyd Meddwl Gorfodol’  

 

Gofynnodd AA os daeth y cynnig hwn i ben yn y CCB 

 

Ychwanegodd NF ei fod yn gynnig ar wahân ond fod y cynnig yn edrych yr un peth 

 

Pwynt Gweithredu - Llais y Myfyriwr i ymchwilio i mewn i weld os oes dau gynnig y darfod. 

 

Esboniodd ZZ yr hoffai ail gyflwyno'r cynnig ‘Tryloywder o amgylch buddsoddiadau...’ 

 

Cynnig yn pasio. 



V. Unrhyw Fater Arall 

 

Esboniodd NF fod enwebiadau ar gyfer yr etholiadau yn cau ar 5ed Chwefror ac y byddai’n 

Wythnos Siarad yr wythnos nesaf. 

 

 

II  Eitemau Undeb y Myfyrwyr: 

 

A. Ethol Cadeirydd (Ar gyfer y flwyddyn nesaf) 

 
Joshua Prior  

Hoffwn enwebu fy hun i fod yn Gadeirydd ar y Senedd Myfyrwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd 

2019-20 o ganlyniad i fy mhrofiad gwerthfawr ar Senedd y Myfyrwyr a’r Pwyllgor Craffu. 

Bellach mae gennyf ddwy flynedd o brofiad fel aelod o’r Senedd Myfyrwyr, yn siarad dros ac yn 

erbyn gwahanol gynigion a drwy gynnig fy nghynigion fy hun. Yn ystod y flwyddyn academaidd eleni 

cefais fy ethol yn Is-gadeirydd Cyngor y Myfyrwyr . Roeddwn yn Gadeirydd Cynorthwyol yn ystod CCB 

2018, yn eistedd nesaf i’r Cadeirydd gan ei gefnogi yn ei ddyletswyddau o gadeirio cynigion 

dadleuol a dewis siaradwyr. Yn wleidyddol, rydw i yn unigolyn eithaf niwtral a chymedrol, ac felly 

byddwn yn gallu cadeirio bob cynnig yn deg heb gael fy nylanwadu. 

Eleni rydw i hefyd wedi eistedd ar y Pwyllgor Craffu a byddwn yn parhau i fwynhau gwneud hynny fel 

y Cadeirydd Senedd gwadd. O wylio Swyddogion Sabothol presennol a Swyddogion Sabothol 

Etholedig byddaf yn gallu parhau fy nyletswyddau ar y Pwyllgor Craffu mewn ffordd aeddfed ag 

effeithiol. Mae’r ffaith fy mod i wedi ymgeisio ar gyfer safle Sabothol eleni yn ategu at hyn. Fel 

Cadeirydd y Senedd byddaf yn hyderus yn cyfweld ymgeiswyr ar gyfer y pum swydd ar y Pwyllgor 

Craffu lle mae gofyn am wneud cais. 

Benjamin Leonard  

Hoffwn roi fy hun ymlaen i fod yn Gadeirydd y Senedd Myfyrwyr. Rydw i wedi mwynhau fy mlwyddyn 

gyntaf fel seneddwr, yn mynychu bob cyfarfod yn ogystal â’r CCB. Fel cadeirydd, byddwn yn 

hyrwyddo dadleuon yn ddiduedd, gan ganiatáu i bob ochr o ddadl gael lleisio eu barn yn gyfartal. 

Rydw i’n credu fy mod i yn addas ar gyfer y rôl gan fy mod yn wrandäwr da, ac rydw i’n gallu 

gweithio gydag amrywiaeth eang o bobl a phersonoliaethau, sydd yn hanfodol ar gyfer rôl y 

cadeirydd. Byddai cadeirio’r senedd hefyd yn fy helpu i ddatblygu sgiliau gwerthfawr hefyd, megis 

arweinyddiaeth a diplomyddiaeth. Hoffwn hefyd i gael y cyfle i siarad o flaen grŵp mawr o bobl, gan 

fy mod yn siaradwr cyhoeddus hyderus. 

 



 

B. Cadarnhau Ymddiriedolwyr a enwebwyd gan y Brifysgol 

To  follow  

 

C. Cadarnhau Ymddiriedolwyr Myfyrwyr 

 

 

To follow  

 

  



 

D. Gwelliannau i Is-ddeddfau  
 

 
  

Rhesymeg dros newid:  

Caniatáu i’r darpar Is-lywydd Chwaraeon a Llywydd yr Undeb Athletaidd i gael pwyllgor 

gweithredol mwy cynrychioladol ac amrywiol o aelodaeth yr undeb athletau. 



 
  

Rhesymeg dros newid: 

 

I ddarparu eglurhad pellach i ymgeiswyr, mae gan y swyddog sy’n dychwelyd awdurdod 

llawn dros yr etholiadau fel y dirprwyir gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr. Mae’r diwygiad yn 

darparu hyn yn glir o fewn Atodiadau'r Is Ddeddfau. 

 

Rhesymeg dros newid: 

Byddai ail gynnal yr etholiad yn achosi i nifer y pleidleiswyr i ostwng fwy fyth. Yn ogystal â hyn 

mae myfyrwyr wedi cael y cyfle i bleidleisio yn barod. Dim ond mesur ataliol yw hwn gan nad 

yw wedi digwydd yn Etholiadau’r Gwanwyn.  

  

Rhesymeg dros newid:  

Ar hyn o bryd mae hyn yn cyfyngu sut mae’r etholiadau yn gweithredu a sut mae ymgeiswyr 

yn ymgyrchu. Hoffai Undeb y Myfyrwyr ddarparu mwy o gyfleoedd i ymgeiswyr gael ymgyrchu 

fel y dymunant, yn hytrach na gorfod aros ar gyfer yr hysbysiad o bleidlais. 



 

  

Rhesymeg dros newid: 

I ganiatáu i bolisi gael ei ddadlau a’i drafod, yn enwedig gyda nifer uchel o gynigion yn cael eu 

cyflwyno.  

 



Proposed by Nick Fox: 

Bye-law:  

From: 

6.1.1 The membership of Scrutiny Committee shall consist of ten Student Members. Five 

members will elected by cross campus ballot and five members by application. 

To: 

6.1.1 The membership of Scrutiny Committee shall consist of ten Student Members elected by 

cross campus ballot. Where insufficient candidates have nominated themselves or been elected 

at the Autumn Scrutiny Committee election (or where no further candidates could be elected), the 

vacancies may be filled by way of an application process. Vacancies that occur after the Autumn 

Scrutiny Committee election shall be filled by way of election of subsequent candidate from that 

election count.  

 

  

Rhesymeg dros newid: 

I gefnogi effeithiolrwydd dirprwyo yng Nghynadleddau NUS y DU a UCM Cymru 

 



Proposed by Nick Fox:  

Bye-law Appendices:  

From: 

Section C - Election of Students’ Union Representatives to NUS Conference  

1. Elections for NUS & NUS Wales Conference shall be by cross campus ballot as provided for in 

the NUS guidelines.  

2. The Union President shall be entitled to attend NUS and NUS Wales Conferences as an 

observer. 

To: 

Section C - Election of Students’ Union Representatives to NUS Conference  

1. Elections for NUS & NUS Wales Conference shall be by cross campus ballot as provided for in 

the NUS guidelines. Vacancies arising after the cross campus ballot will be filled by nomination 

through Student Council or through the Sabbatical Officer Team where Student Council is unable 

to make a timely decision. 

2. The Union President shall be entitled to attend NUS and NUS Wales Conferences as an 

observer. If the Union President is an elected delegate, then another member of the elected 

officer team may attend as an observer at the President’s discretion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rhesymeg dros newid: 

Pan nad oedd cynrychiolydd yn gallu bod yn bresennol yng nghynhadledd NUS y DU eleni bu 

ychydig o ddryswch ynglŷn â phwy oedd gan yr hawl i fynd yn lle. Rydw i’n credu y dylem 

ychwanegu canllaw'r NUS ar gynrychiolwyr newydd yn atodiadau ein his-ddeddfau er mwyn cael 

gweithdrefn fwy cadarn er mwyn sicrhau ei fod yn fwy clir yn y dyfodol. 

Mae gan Lywydd yr Undeb yr hawl i fod yn bresennol fel arsylwr (yn siarad hawliau ond dim 

hawliau pleidleisio). Pe byddai’r llywydd yn ymgeisio ym mhleidlais y campws/ cymryd sedd wag 

byddai caniatáu i swyddog arall i gymryd y safle arsylwr yn gwneud pethau yn fwy hyblyg yn y 

dyfodol. Pe byddai Caerdydd yn cyflwyno cynnig gan/ sydd yn berthnasol i un o’r swyddogion 

etholedig, byddai’r swyddog hwnnw/honno/hynny yn cael y cyfle i gynnig y cynnig mewn 

cynhadledd gan ddefnyddio safbwynt arsylwr (hyd yn oed os nad ydynt yn gynrychiolwr 

pleidleisio etholedig). 

 



Appendix: 

1  

 

RE: Cardiff University SU Delegate Entitlement 

Executive Office <Governanceteam@nus.org.uk> 

Thu 07/03/2019 12:04 

To: Nicholas Fox 

Hi Nick, 

Thanks for getting in touch. 

I can see why you are concerned about this. My thoughts on this would be: 

 According to NUS rules you will need to send delegates that are elected by cross campus ballot and 

may only bring one ex-officio voting delegate 
 However you select you will need to ensure that delegates meet the fair representation rule (50% 

women rounded down) 
 In addition to that, if a successful candidate drops out, there would need to be a process to replace 

that person which goes through your Union’s democracy/governance structures and is minuted. 

This could be your exec team or Union Council. 
 

I would therefore think that your President taking this position does not fit the criteria, unless there has been 

some formal process for filling the vacancy. I would however also say that this will be dependant on your own 

rules i.e. your rules and bye-laws may have something written in already about filling vacancies for NUS 

delegates which I couldn’t speak to 

I hope that helps? Feel free to give me a call or drop me an email. 

Many thanks 

 

Richard Whitmill 

Governance Manager 

e. Richard.whitmill@nus.org.uk 

m. 07341 730 640 

www.nusconnect.org.uk 

Macadam House, 275 Gray's Inn Road, London WC1X 8QB 

mailto:Richard.whitmill@nus.org.uk
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nusconnect.org.uk%2F&data=01%7C01%7CFoxN2%40cardiff.ac.uk%7Ca837bbba71df42f2373808d6a2f50fb2%7Cbdb74b3095684856bdbf06759778fcbc%7C1&sdata=JVk9p79t9XXV3ObLhhmIClB2RaExDrP7rc68MUMVVxU%3D&reserved=0


Ian King House, Snape Road, Macclesfield, Cheshire SK10 2NZ 

2. 

“The ‘Observer’ pass includes a fee which gives the observer access to conference floor with 

speaking rights, access to both the fringes & exhibitions… Observer places are limited to 3 per 

Union” https://conference.unioncloud.org/about/your-delegation 

  

https://conference.unioncloud.org/about/your-delegation


Proposed by Nick Fox: 

Bye-law:  

From: 

4.5 Any amendments to tabled business must be submitted to the Chair at least 24 hours before the 
meeting. Amendments must be relevant and not frustrate the intention of that business, as 
determined by the Chair. 

To: 

4.5 Any amendments to tabled business must be submitted to the Chair at least 48 hours before the 
meeting. Amendments must be relevant and not frustrate the intention of that business, as 
determined by the Chair. Any amendments shall be published and displayed at least 24 hours before 
the commencement of the meeting. 

 

  

Rhesymeg dros newid: 

Eleni, cyflwynwyd diwygiadau 24 awr cyn i’r cyfarfod gael ei gynnal, golygai hyn na ryddhawyd 

un cynnig tan ychydig cyn i’r cyfarfod ddechrau. 

Er mwyn rhoi cyd-destun, os bydd rhywun yn cyflwyno diwygiad i gynnig, mae gan y cynigydd y 

cyfle i dderbyn neu wrthod y diwygiad. Os derbynnir y diwygiad caiff ei ymgorffori i mewn i’r prif 

gynnig, ac os caiff ei wrthod yna caiff y diwygiad ei gyflwyno yn unigol i’r CCB i gael ei drafod. Os 

caiff y diwygiad ei dderbyn gan y llawr caiff ei ychwanegu i’r cynnig, ac os caiff ei wrthod caiff ei 

neilltuo a bydd y cynnig gwreiddiol yn parhau heb ei newid. 

Fodd bynnag, gall cynigydd gynnig diwygio eu cynnig eu hun, a welwyd eleni pan benderfynodd 

y cynigydd i’w ail ysgrifennu. Oherwydd y cyfnod byr o gyflwyno eu diwygiad eu hunain 24 awr 

cyn y cyfarfod, wedi’r i’r ddogfen gael ei gyfieithu cafodd ei ryddhau i gorff y myfyrwyr ychydig 

cyn i’r CCB ddechrau. Golygodd hyn fod myfyrwyr yn ei chael hi’n anodd paratoi areithiau o 

blaid/yn erbyn o flaen llaw ac rydw i yn teimlo’n rhwystredig gydag effeithiolrwydd 

democrataidd y CCB. 

 

Bydd sicrhau fod y deunydd terfynol sydd i gael ei drafod yn y CCB yn cael ei ryddhau 24 awr o 

flaenllaw i sicrhau digonedd o amser darllen/paratoi. 

 



Proposed by Nick Fox:  

Bye-law:  

From: 

5. Student Council 

5.6 Responsibilities  

 

5.6.1 The responsibilities of Student Council shall include:  

(a) to represent the voice of Students;  

(b) to set the Policy of the Union and refer Policy to the Members in accordance with Article 

49.1.2;  

(c) to make, repeal and amend the Bye-Laws jointly with the Trustees in accordance with Article 

50;  

(d) to receive quarterly reports from the Trustees;  

(e) to form, direct, receive reports from and disband working groups; and  

(f) to receive the Union’s budget at the first meeting of the Academic Session. 

To: 

5. Student Council 

5.6 Responsibilities  

 

5.6.1 The responsibilities of Student Council shall include:  

(a) to represent the voice of Students;  

(b) to set the Policy of the Union and refer Policy to the Members in accordance with Article 

49.1.2;  

(c) to make, repeal and amend the Bye-Laws jointly with the Trustees in accordance with Article 

50;  

(d) to receive quarterly reports from the Trustees; 

(e) to receive any elected officer team expenditure that is over £500 which is not NUS or 

induction related; 

(f) to form, direct, receive reports from and disband working groups; and  

(g) to receive the Union’s budget at the first meeting of the Academic Session. 

 

 

 

 

 

  

Rhesymeg dros newid: 

Ychwanegiad i bwynt (e) 

 

Mae hyn oherwydd yr anghytuno ymysg corff y myfyrwyr ynglŷn â thaith un o’r swyddogion 

presennol i Namibia. Byddai rhoi unrhyw wariant ar deithiau/ymgyrchoedd dros £500 a wneir 

gan y swyddogion sabothol ger bron y senedd yn cynyddu tryloywder ac yn caniatáu fwy o graffu 

gan gorff y myfyrwyr ar le mae eu harian yn cael ei wario.Hepgorir costau NUS a chostau yn 

ymwneud â rhaglenni rhagarweiniol oherwydd mae’r mwyafrif o hyfforddiant a chynadleddau 

swyddogion yn cael eu cynnal gan NUS ac mae cronfa o arian wedi ei neilltuo ar gyfer 

hyfforddiant tîm ar ddechrau eu tymor. 



III.  Eitemau a Gyflwynwyd: 
 

Enw’r cyflwynydd y syniad: Jemma Powell 

Syniad: Nextbike yn Neuaddau’r Brifysgol 

Beth yw’r broblem?: 

Mae’n cymryd 30 munud i ni gerdded o’r Undeb i ble rydym yn byw, 40 munud o Dalybont. Does 
dim ffordd fwy cyflym yno os ydych chi’n methu’r bws ac ar y penwythnos gall fod yn eithaf drud. 
Mwy na thebyg yn effeithio 300 ohonom? Efallai mwy. 

Beth yw eich syniad: 

Gosod rhesel Nextbike yn neuaddau’r brifysgol 

Nifer y pleidleiswyr: 80 Nifer o bleidleisiau ‘I fyny’: 74 Nifer o bleidleisiau ‘I lawr’: 6  

 

Enw’r cyflwynydd y syniad: Abigail Ross 

Syniad: Mabwysiadu statws ‘Argyfwng Hinsawdd’ mewn undod gyda Prifysgolion eraill y DU 

Beth yw’r broblem?: 

Mae Newid Hinsawdd wedi bod yn ganran fawr o newyddion y byd yn ddiweddar, ac felly y dylai 
fod. Mae gan Newid Hinsawdd y gallu i benderfynu os bydd ein teuluoedd yn byw’n dda neu yn 
dioddef anawsterau ynghyd â bywydau anifeiliaid! Gall cymryd camau gweithredu grymus sicrhau 
blynyddoedd ar flynyddoedd i ddod o fyfyrwyr, a allwch eu haddysgu i safonau uchel, ysbrydoli i 
anelu’n uchel a gofalu am eu hunain a’u cymdogion, dynol neu ddim. 

Beth yw eich syniad: 

Ymgymryd â’r statws ‘argyfwng hinsawdd’ ac annog prifysgolion eraill i wneud yr un peth. 
Ymrwymo i ymchwilio i mewn i opsiynau eraill am ffyrdd i leihau allyriadau a bod yn fwy ‘gwyrdd’. 

Nifer y pleidleiswyr: 241 Nifer o bleidleisiau ‘I fyny’: 237 Nifer o bleidleisiau ‘I lawr’: 4 

 

 

 



 

Enw’r cyflwynydd y syniad: Janet Williams 

Syniad: Cael gwared â 50 cefnogwr fel cyfyngiad i gynnig 

Beth yw’r broblem?: 

Mae’n amlwg o ganslo Senedd 2 waith, fod 50 llofnod yn aml yn ormod i gyflwyno cynigion o flaen y 
senedd. Hefyd mae angen fwy o ymwybyddiaeth ynghylch y system hon. Mae angen i’r nifer gael 
ei leihau i 10 sydd yn ganran uwch na ddefnyddir yn y Senedd i gydnabod deiseb, lle byddai angen 
3 person yn unig. 

Beth yw eich syniad: 

Gall y nifer swydd ei angen gael ei leihau i 10 sydd yn ganran uwch na ddefnyddir yn y Senedd i 
gydnabod deiseb. Byddai’n rhaid iddo gael ei basio gan y Senedd o hyd 

Nifer y pleidleiswyr: 74 Nifer o bleidleisiau ‘I fyny’: 54 Nifer o bleidleisiau ‘I lawr’: 20 

 

Enw’r cyflwynydd y syniad: Rhiannon Lunney  

Syniad: Hygyrchedd Lifft 

Beth yw’r broblem?: 

Mae rhai adeiladau hynod o dal yn y Brifysgol, ac mae dringo pedwar rhes o risiau er mwyn 
cyrraedd darlith yn gallu bod yn boen. Ond ystyriwch pe baech chi yn rhywun na allai ddringo’r 
grisiau, a pe na baech chi’n gallu cael mynediad i’r lifft oherwydd ei fod yn llawn. 

Beth yw eich syniad: 

Arwyddion syml nesaf i lifftiau, tebyg i’r rheiny ar doiledau anabl, i ddynodi fod y rhain yn bethau 
sydd ei angen ar gyfer hygyrchedd, ac i ystyried, os ydych chi, drwy ddefnyddio ar gyfer cyfleustra, 
yn atal rhywun sydd ei angen rhag defnyddio’r lifft. Fe fydd hyn hefyd yn fodd i atgoffa nad yw pob 
anabledd yn weladwy. 

Nifer y pleidleiswyr: 50 Nifer o bleidleisiau ‘I fyny’: 44 Nifer o bleidleisiau ‘I lawr’: 6 

 

  



IV.  Unrhyw Fusnes Arall: 
 

1. Cynigion sy’n Darfod 
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