
Cynrychiolydd Cymru 
Mae gan Gynrychiolydd Cymru'r prif gyfrifoldeb dros gefnogi’r gwaith o ddatblygu cymuned o fyfyrwyr 

yng Nghymru a, lle bo’n briodol, cynrychioli safbwyntiau myfyrwyr yng Nghymru, gan gynnwys myfyrwyr 

iaith Gymraeg, i’r Pwyllgor Gweithredol Canolog a’r Brifysgol Agored. 

Mae Cynrychiolydd Cymru yn: 

• Gweithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf ac wyneb cyhoeddus y Gymdeithas i fyfyrwyr sy’n astudio 

yng Nghymru, ac mae’n barod i gyfathrebu â myfyrwyr drwy ystod o lwyfannau. 

• Cefnogi myfyrwyr wrth gynnig digwyddiadau lleol fel cyfarfodydd, prosiectau gwirfoddol lleol a 

mentrau eraill. Ymgymryd â phrif rôl wrth gydlynu gweithgareddau’r Glas yn ei ardal. 

• Cau'r ddolen adborth ar faterion sy’n effeithio ar fyfyrwyr sy’n benodol i Gymru, gan ddefnyddio 

ystod o gyfryngau priodol i sicrhau bod cynnwys yn ddiddorol ac ar gael i ystod eang o fyfyrwyr.  

• Gweithio gyda'r Rheolwr Polisïau a Materion Cyhoeddus wrth fynd i’r afael ag ymgysylltiadau 

allanol, yn benodol mewn perthynas â llywodraethau datganoledig.  

• Cefnogi’r gwaith o gyflwyno hyfforddiant i wirfoddolwyr Cymunedol yng Nghymru, gan weithio 

ar y cyd ag ystod o staff a gwirfoddolwyr i sicrhau bod cymorth ac arweiniad priodol yn cael ei 

gynnig.  

• Hyrwyddo a rhannu'r Gymraeg, a’i diwylliant a hanes gyda myfyrwyr y Brifysgol Agored, gan 

sicrhau bod myfyrwyr yng Nghymru yn ymwybodol o’r cymorth Cymraeg mae’r Brifysgol Agored 

yng Nghymru yn ei gynnig, a hyrwyddo cyfathrebiadau dwyieithog rhwng myfyrwyr y Brifysgol 

Agored yng Nghymru a'r Gymdeithas a'r Brifysgol. 

• Cefnogi’r gwaith o gynhyrchu’r Cylchlythyr misol ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru. 

 

Sgiliau a galluoedd allweddol 
Bydd angen i ddeilydd y swydd feddu ar y canlynol, neu fod yn barod i ddatblygu’r sgiliau canlynol yn 

gyflym:- 

• Dealltwriaeth eang o faterion sy’n benodol i Gymru sy’n effeithio ar fyfyrwyr. 

• Ymrwymiad i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau pellach sy’n berthnasol i’r rôl. 

• Dealltwriaeth eang o Gymdeithas y Myfyrwyr a'r Brifysgol Agored. 

Caiff hyfforddiant a chymorth ei gynnig i unrhyw ymgeisydd llwyddiannus.  

 

Gwybodaeth Hanfodol sy’n Benodol i’r Rôl, gan gynnwys ymrwymiad amser 
Mae hon yn rôl wirfoddol sy’n galw am 10 awr yr wythnos ar gyfartaledd, ond sy’n brysurach ar rai 
adegau, fel yn ystod gweithgareddau'r Glas neu wythnos Llais y Dysgwr.  

Mae hefyd yn bwysig eich bod yn darllen y ddogfen cyfrifoldebau a rennir, sy’n rhestru  agweddau ar y 
rolau a rennir y mae arweinwyr myfyrwyr etholedig i gyd yn ymrwymo iddynt ar ôl cael eu hethol i’r 
rôl.  
 



Enghreifftiau o gyfarfodydd a fynychir gan Gynrychiolwyr Cenedl ac Ardal 
Trefnir cyfarfodydd yn ôl yr angen i gynnig hyfforddiant, i gynnal sesiynau cymunedol ac i gymryd rhan 

wrth gyflwyno gweithgareddau’r glas a gweithgareddau diddorol eraill dan arweiniad myfyrwyr. Mae 

Cynrychiolwyr Cenedl ac Ardal eraill wedi cael budd o gwrdd yn lled-reolaidd, ynghyd â'r Dirprwy 

Bennaeth Cymunedol i rannu syniadau ac arfer gorau.  

 

Dolen Cymorth Staff y Gymdeithas: Y Tîm Cymunedol (Swyddog Prosiect Cymunedol)    
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