Cofnodion y Senedd
Nos Lun 25ain Chwefror 6-8pm
Prif Ystafell, Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Agenda

Eitem

Nodiadau / Deilliannau

1. Croeso a
Sylwadau
Agoriadol

Croeso

Croesawodd Cadeirydd yr Undeb bawb a oedd yn
bresennol i'r cyfarfod a chyflwynodd ei hun, a'r
newidiadau yn y system bleidleisio.

2.
Adroddiad y
Swyddogion

Bydd y Swyddogion yn
trafod eu gweithgareddau,
ac mae’n gyfle i chi gael
gwybod am yr hyn maen
nhw wedi ei wneud ar eich
rhan.

O hyn ymlaen, caiff adroddiadau'r Swyddogion
Llawn-amser ar gyfer Materion Academaidd,
Cyfleoedd i Fyfyrwyr, Llesiant a Diwylliant Cymreig
eu cyflwyno yn y Parth perthnasol.

4. Cyngor Eich
Syniadau
1

2

3

Rhoddodd Llywydd yr Undeb adroddiad ar ran yr
holl swyddogion llawn-amser, sydd i'w weld dan
adran y Senedd ar wefan yr Undeb.
Mae adran hon y cyfarfod yn trafod ac yn pleidleisio ar y Syniadau sydd wedi cael
eu cyflwyno i'r Senedd.
Defnyddiwch yr hawl, neu byddwch yn ei cholli - Annog Cofrestru
Pleidleiswyr ymhlith Myfyrwyr Aberystwyth (Juliet Owens)
Cwestiynau
 Pwy fydd yn talu?
o Dylem lobïo'r brifysgol a'r cyngor
sir
Estynnwyd gwahoddiad i
Pwyntiau a godwyd o blaid ac yn erbyn y syniad:
siaradwyr eraill (o blaid ac
o Mae un myfyriwr sy'n bresennol yn
yn erbyn)
ymgeisydd yn yr etholiad lleol, a byddai
cael mwy o fyfyrwyr wedi'u cofrestru i
bleidleisio o fudd i lais y myfyrwyr yn y
dref.
o Mae gan Abertawe system gofrestru
pleidleiswyr awtomatig, yn y pen draw
gallem weithio tuag at rywbeth tebyg.
Pleidlais
PASIWYD Y SYNIAD
Gwrthdroi’r Polisi Cyllido Chwaraeon a'r Gwelliant a wnaed iddo (Dhan
Ramnatsing)
Cwestiynau
Estynnwyd gwahoddiad i
siaradwyr eraill (o blaid ac
yn erbyn)

Pwyntiau a godwyd o blaid ac yn erbyn y syniad:
o Cafodd y Polisi gwreiddiol ei eirio'n wael.
o Mae yna bethau eraill y gallwn eu
hadnewyddu yn fwy effeithiol, nid yr Astro
yn unig

Pleidlais

PASIWYD Y SYNIAD

Syniad Brys: Mae'r UM hwn yn cefnogi Streic Hinsawdd Myfyrwyr a
Phobl Ifanc (Vic Kolbe)
Cwestiynau
Nid oes cofnod o’r drafodaeth ar gael.
Estynnwyd gwahoddiad i
siaradwyr eraill (o blaid ac
yn erbyn)
Pleidlais

5. Unrhyw
Fusnes Arall

Pwyntiau a godwyd o blaid ac yn erbyn y Syniad:

Nid oes cofnod o’r drafodaeth ar gael.
PASIWYD Y SYNIAD

Rhoddwyd cyfle i bawb a oedd yn bresennol godi unrhyw fater na chafodd ei
drafod eisoes, neu i roi gwybod i bobl am unrhyw beth a oedd yn ymwneud â'r
cyfarfod a oedd yn digwydd yr wythnos honno.

6. Cofiwch y
Dyddiad!

Cyfarfod nesaf y Senedd: 25ain Mawrth

