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Yn bresennol: Jessica Leigh (Swyddog Addysg ac yn gyfrifol am gofnodion), Ben Meakin 

(Llywydd a Chadeirydd ByY), Josh James (Ymddiriedolwr sy’n Fyfyriwr Israddedig), Carys 

Ann Thomas (Materion Cymreiga Llywydd UMCA), Laura Dickens (Swyddog Cymorth 

Myfyrwyr), Stephen Meachem (Ymddiriedolwr Allanol), John Glasby (Prif Swyddog 

Gweithredol Dros Dro), Ioan Rhys Evans (Swyddog Gweithgareddau). 

 

1. Ymddiheuriadau am Absenoldebau 

 Greg Dash (Ymddiriedolwr sy’n Fyfyriwr Ôl-raddedig), Tim Smith (Ymddiriedolwr 

Allanol), Rhys Dart (Ymddiriedolwr Allanol). 

 

2. Cymeradwyo’r cyfarfod blaenorol – 08/11/12 

Cafodd cofnodion y cyfarfod blaenorol eu crybwyll gan y cadeirydd fel adlewyrchiad gwir a 

manwl gywir o’r cyfarfod - cytunwyd yn unfrydol. 

 

3. Briff gan y Cadeirydd 

Trafodaeth: SM – Cyn cyhoeddi polisi mae angen ei hadolygu gan ddileu gwybodaeth 

sensitif a gwybodaeth sydd wedi ei rwymo mewn cyfraith oherwydd fe all niweidio’n lleoliad 

strategol. 

Llongyfarch JJ ar ei etholiad diweddar a’i groesawu i’w gyfarfod cyntaf. 

Nid yw’r sefyllfa gyfredol o ran staff yn ddymunol ond mae angen gweithredu cyn bydd 

rhaid cau’r drysau. Cafodd dogfennau ynghylch y penderfyniad eu rhannu nifer o ddyddiau 

yn flaenorol ac fe drafododd yr ymddiriedolwr allanol RD a GD, sydd yn absennol, y sefyllfa 

dros y ffôn gyda JG. 

 

4. Cynnig Ailstrwythuro 

Datganiad i’r wasg i fynd ar led cyn y cyfarfod ailstrwythuro gyda staff ar3/12/12. Gweithred 

- BM. 

JG i friffio’r staff ar gynyddu ffrydiau incwm a lleihau costau yn y cyfarfod - y ddogfen 

arfaethedig wedi ei hatodi. 

Trafodaeth rhwng pawb sydd yn bresennol – atebolrwydd am wneud y penderfyniad hwn a’r 

effaith ar aelodau o staff yn unigol ac ar hyder. Byddai gwneud defnydd o Adrannau Cyfraith 

ac Adnoddau Dynol y Brifysgol yn hanfodol ar amser pan mae diffyg cyllid yn golygu 

trafferth wrth benodi unigolion i wneud hyn. 
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Mae dal angen cytunol ar deitlau a gofynion swydd newydd – Gweithred JG 

Gydag ehangu strategol yn digwydd ym mis Gorffennaf 2013, rhaid gosod targedau i staff eu 

cyrraedd cyn gynted â phosib. Gweithred JG 

 

5. Dangosyddion Perfformiad Allweddol y Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro 

Trafodaeth – ailddiffinio rolau swyddogion sabothol a chyfrifoldebau rheoli, ymgynghori â’r 

Brifysgol ynghylch pwy sy’n gwneud beth, egluro mai ni yw’r corff sofran ar gyfer 

cynrychioli myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth. Gweithred- Swyddogion i drafod gyda 

Jan Sowa, Greenhouse Consultancy 

Rhoi manylion cyfansoddiadol am rôl pob swyddog sabothol ym mhob pecyn ethol 

swyddogion, fel bod yr ymgeiswyr yn deall gofynion y swydd. Gweithred- JG i roi gwybod 

i’r rheolwr cyfathrebu. 

Sylwid – Nid oes sôn am Weithgareddau ac UMCA yn nhrafodaeth DPA ar UMCA 

oherwydd y diffyg staff o fewn cylch gwaith y rôl. 

 

6. Cyfarfodydd yn y Dyfodol 

Staff i gofrestru ar gyfer pob cyfarfod ymddiriedolwyr (gohebiaeth ysgrifenedig) – gan 

sicrhau fod pawb yn rhydd ar gyfer ymgynghori. JG i weithredu 

Swyddogion i gofrestru cyn y cyfarfod hefyd er mwyn cyflwyno a darparu gwaith papur – 

BM i weithredu 

1 Ymddiriedolwr sy’n Fyfyriwr i adrodd i Gynulliad yr Undeb – JJ i weithredu a mynychu 

cyfarfod 06/12/12 

7. Unrhyw Faterion Eraill 

Angen hysbysebu swydd ymddiriedolwr TS, BM yn hysbysebu ar NVCO ar 4/01/13. Hefyd 

nodi fod angen hysbysebu swydd RD ar ddiwedd ei dymor 6 mis. Cytunwyd na fyddai Prif 

Swyddog Gweithredol UM arall yn dderbyniol. 

8. Dyddiad ac amser y cyfarfodydd nesaf  

04/02/13, 22/03/13, 27/05/13, 01/07/13 – 10am 

 

 


