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Eitem

Nodiadau

Rhoddodd Cadeirydd yr Undeb groeso i
bawb a oedd yn bresennol yn y cyfarfod a
hysbysodd yr aelodau ynglŷn â sut byddai’r
cyfarfod yn gweithio.

Roedd 18 Aelod o’r Senedd yn bresennol a
barnwyd bod cworwm ar gyfer y cyfarfod.
Esboniodd y cadeirydd fod y Syniad i
ymuno â Ionawr-fegan wedi'i dynnu'n ôl ac
na fyddai'n cael ei drafod; eglurwyd hefyd
bod y Syniad a gyflwynwyd ar gyfer llwybr
beicio o Benparcau wedi'i ohirio tan y
cyfarfod nesaf.
Derbyniwyd ymddiheuriadau am
absenoldeb gan Charlie Pugh, Rachel
Barwise, Kirsty Usher, Adam Burlington,
Kristy Bell, Karolin Spangenberg, Sabina
O'Donoghue, Beth Wright
Cyflwynodd Nate Pidcock 'Bydded yno
Ddau' i'r cadeirydd, gan egluro ei fod wedi'i
ohirio oherwydd cyfarfod yr Ymddiriedolwr.
Derbyniodd y cadeirydd y Syniad.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Syniadau Brys

Dadansoddiad
Pleidleisio
O
Yn
Ymatal
blaid erbyn

SENEDD!

Cymeradwyo cofnodion y Cyfarfod
blaenorol
Materion yn codi o'r cofnodion
Adroddiad y
Swyddogion

Darparodd Nate Pidcock (Llywydd)
grynodeb o Adroddiad y Swyddogion, sydd
ar gael yn y papurau ar gyfer y cyfarfod.

Senedd Eich Syniadau

Trafodwyd y syniadau a gyflwynwyd i'r
Senedd, ac yna cynhaliwyd pleidlais arnyn
nhw.
Bydded yno Ddau

1

Araith y cynigydd
Cwestiynau

Estynnwyd gwahoddiad i siaradwyr eraill (o
blaid ac yn erbyn)

Cyflwynodd Chloe Wilkinson-Silk gynnig
oedd yn mynegi ‘Anfodlonrwydd ynghylch
yr Hawl i Ail-sefyll Arholiadau' gan egluro ei
fod wedi'i ohirio oherwydd newidiadau
angenrheidiol i'r Syniad blaenorol yn dilyn
cyfarfod Senedd y Brifysgol. Derbyniodd y
cadeirydd y Syniad.
Cymeradwywyd yr holl nodiadau o’r
cyfarfod
Doedd dim materion yn codi
Ni ddarllenodd Nate yr adroddiad, gan ei
fod wedi'i anfon allan i'r holl aelodau
ymlaen llaw ac mae ar gael i'w ddarllen ar y
wefan. Tynnodd sylw at lwyddiant adeiladu
perthnasoedd â chynghorwyr lleol a'r ffocws
cyfredol ar weithgareddau ar gyfer Rhagfyr.

Cyflwynodd Nate Pidcock y syniad i'r
Senedd
Roedd y cwestiynau'n cynnwys a fyddech
chi'n dal i allu sefyll fel unigolyn, a fyddai
angen i chi fod yn rhan o bâr i sefyll, neu a
allech chi sefyll am hanner y rôl?
Pwyntiau yn erbyn:
• Bydd angen arweiniad clir iawn
arnom ar sut y byddai'n gweithio
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Pwyntiau o blaid:
•
•

2

Pleidlais
Anfodlonrwydd ynghylch yr Hawl i
Ailsefyll Arholiadau
Araith y cynigydd
Cwestiynau

Estynnwyd gwahoddiad i siaradwyr eraill (o
blaid ac yn erbyn)

3

Pleidlais
Protestiadau Gwlad Pwyl
Araith y cynigydd
Cwestiynau

Byddai o fudd i grwpiau ymylol
Byddai rhannu rolau fel Swyddog
Myfyrwyr Annibynnol yn galluogi rhannu
adnoddau a phrofiadau
Pasiwyd

100%

0%

0%

88.8%

5.6%

5.6%

Cyflwynodd Chloe Wilkinson-Silk y syniad i'r
Senedd
Roedd y cwestiynau'n cynnwys sut mae'r
syniad yn wahanol i bolisi dim anfantais, ac
a fyddai'r polisi'n cefnogi'r rheiny sydd heb
amgylchiadau arbennig
Pwyntiau yn erbyn:
• Poeni y byddai’n trin myfyrwyr fel
pobl ‘fregus’
Pwyntiau o blaid:
• Syniad da a fyddai’n ddefnyddiol i
amrywiaeth o fyfyrwyr
Pasiwyd
Cyflwynodd Marta Donato y syniad i'r
Senedd
Roedd y cwestiynau'n cynnwys a fyddai
gweithgaredd yn rhithwir neu'n ddiriaethol,
pa gefnogaeth fyddai ei hangen gan
swyddogion llawn-amser, ac a fyddai newid
yn y gweithdrefnau’n bosibl ar gyfer ymateb
cyflymach i brotestiadau yn y dyfodol
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Estynnwyd gwahoddiad i siaradwyr eraill (o
blaid ac yn erbyn)

4

Pleidlais
Myfyrwyr annibynnol
Araith y cynigydd
Cwestiynau

Estynnwyd gwahoddiad i siaradwyr eraill (o
blaid ac yn erbyn)

Tynnwyd y syniad yn ôl gan y cynigydd ac
ni phleidleisiwyd arno

Pwyntiau yn erbyn:
• Bydd angen pwynt gorffen ar y
polisi
Pwyntiau o blaid:
• Mae’n cefnogi hawliau dynol
• Byddai'n gysylltiad da â
phrifysgolion eraill
Pasiwyd
Cyflwynodd Mark Marshall y syniad i'r
Senedd
Roedd y cwestiynau'n cynnwys beth oedd
nodau penodol y polisi, a oes gan
brifysgolion eraill system debyg, a fyddai'r
polisi'n cynnwys myfyrwyr sy'n ceisio gadael
llety anaddas neu a fyddai ond yn
berthnasol i'r rhai sydd am gychwyn
contract ar gyfer llety
Pwyntiau yn erbyn:
•
•

Anodd deall elfennau manwl y polisi
Gall myfyrwyr annibynnol ddewis
llety ar y campws
• Gan fod y polisi'n para am 3
blynedd, mae angen iddo
adlewyrchu'n beth yn union y mae'r
sawl sy’n ei gynnig ei eisiau
Pwyntiau o blaid:
• Mae’n ymgyrch wybodaeth bwysig

100%

0%

0%
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RAG - Llesiant
Araith y cynigydd
Cwestiynau

Estynnwyd gwahoddiad i siaradwyr eraill (o
blaid ac yn erbyn)

Pleidlais
Unrhyw Fusnes
Arall

•
•
•
•
•

Cyflwynodd Nate Pidcock y syniad i'r
Senedd
Roedd y cwestiynau'n cynnwys sut roedd y
system newydd hon yn wahanol i'n
gweithgareddau codi arian arferol ar gyfer
RAG
Pwyntiau yn erbyn:
• Ni chodwyd unrhyw bwyntiau yn
erbyn
Pwyntiau o blaid:
• Syniad da sy'n gwneud codi arian ar
gyfer Clybiau a Chymdeithasau’n
llawer haws
Pasiwyd

100%

0%

Hyrwyddo profion asymptomatig ar gyfer myfyrwyr sy'n gadael y campws am y gwyliau
Prosiect ‘Yn Aber dros y Nadolig’, gan gynnwys calendr adfent her ac ymlacio
Lansiad ymgyrch Daliwch Ati 1/12/20
Mae sefyll ar gyfer etholiadau yn agor 1af Ionawr, ond efallai y bydd oedi oherwydd polisi a basiwyd
Mae’r Senedd nesaf ym mis Chwefror

0%

