
 

 

 
 

 

Cofnodion 
Senedd 

24/02/2020 

 

Agenda Eitem Nodiadau 

Dadansoddiad 
Pleidleisio 

O blaid Yn erbyn Ymatal 

Croeso a 
Sylwadau 
Agoriadol 

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 16 Aelod o’r Senedd yn bresennol a 
barnwyd bod cworwm ar gyfer y cyfarfod. 

   

Ymddiheuriadau am absenoldeb Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Dhan 
Ramnatsing (Llywydd), Mark Marshall 
(Swyddog Myfyrwyr Annibynnol), Elizabeth 
Silvester (Swyddog FELS), Nathalia Kinsey 
(Cynrychiolydd Cymdeithasau) a Malcolm 
Herbert (Cynrychiolydd Chwaraeon). 

   

Cymeradwyo cofnodion y Cyfarfod blaenorol  Methwyd â dosbarthu’r rhain yn y cyfarfod, 
felly gwnaed hynny drwy e-bost, a 
chymeradwywyd nhw. 

   

Materion yn codi o'r cofnodion  Dim    

Adroddiad y 
Swyddogion 

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

Derbyniwyd cwestiynau ynghylch yr 
Ymgyrch Dim Slafdai a basiwyd mewn 
gwirionedd yn Senedd mis Tachwedd, nid 

   



 

 

 
 

yn y Cyfarfod Mawr. Diweddarwyd yr 
adroddiad i adlewyrchu hyn. 

Senedd - Eich 
Syniadau 

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

    

1 Nid yw Polisi Buddsoddi sy'n 
Gymdeithasol Gyfrifol Prifysgol 
Aberystwyth yn ddigon moesegol 
(Ruth Hogg) 

    

Araith y cynigydd  Cyflwynodd Ruth Hogg y syniad i'r Senedd    

Cwestiynau (i'r cynigydd) Roedd y cwestiynau'n cynnwys a yw hyn yn 
ychwanegol at syniad blaenorol ac eglurhad 
ynghylch unrhyw welliannau a gyflwynwyd. 

   

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

Pwyntiau yn erbyn:  
 Y risg o gyfyngu buddsoddiad i’r fath 

raddau nes ei bod yn amhosibl 
defnyddio buddsoddiadau fel ffynhonnell 
incwm. 

 Mae geiriad yn creu pryderon ynghylch 
mudiad BDS (Boicotio, Dadfuddsoddi, 
Sancsiynau). 

 
Pwyntiau o blaid:  
 Syniad da, yn atal ffug-wyrddio ac yn 

dwyn y Brifysgol i gyfrif yn fwy. 
 Mae’n ddechrau cryf a gellir ei ddatblygu 

a'u siapio gan y Brifysgol. 

   

Pleidlais Gwrthodwyd 40% 40% 20% 

Unrhyw Fusnes 
Arall 

Mae sefyll ar gyfer Etholiadau Swyddogion 2020 yn cau am 12pm ddydd Mawrth 25ain Chwefror. 
Mae'r enwebiadau ar gyfer Gwobr UMAber yn Dathlu eleni nawr ar agor tan ddiwedd mis Mawrth. 

 


