
  

 
 

 

Proffil Rôl: Pwyllgor Craffu 

 

Diben y rôl:   

Dal Swyddogion Etholedig Undeb Myfyrwyr Caerdydd i gyfrif ar ran Myfyrwyr Caerdydd.   

Fel aelod o'r Pwyllgor Craffu, byddwch yn un o 10 o fyfyrwyr sy'n gyfrifol am ddal y 

Swyddogion Etholedig i gyfrif o ran eu hymrwymiadau, goruchwylio unrhyw brosiectau a 

sicrhau fod y swyddogion yn gwneud pob ymdrech i wella profiad myfyrwyr ac yn arwain 

UMPC yn y cyfeiriad cywir. 

Etholir 5 Myfyriwr gan bleidlais traws-gampws 

Penodir 5 Myfyriwr drwy gais. 

 

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau 

 Mynychu cyfarfodydd rheolaidd gyda Swyddog Llawn Amser penodedig, gan graffu a darparu 

adborth adeiladol ar eu datblygiad yn effeithiol. 

 Monitro datblygiad y tîm swyddogion a’i gymharu â’u maniffesto, cylch gwaith a pholisi. 

 Monitro gweithredu’r polisi Undeb y Myfyrwyr gan Swyddogion 

 Mynychu unrhyw hyfforddiant sydd ei angen ar gyfer y rôl 

 Darparu a throsglwyddo adroddiad ar ddatblygiad y Swyddog Llawn Amser penodedig i gael ei 

gyhoeddi ar-lein fel bo’r angen 

 Darllen bob adroddiad swyddogion cyn unrhyw gyfarfod y Pwyllgor Craffu 

 

Fel aelod o'r Pwyllgor Craffu gallwch ddisgwyl y canlynol: 

 Datblygu sgiliau Cyfarfod a Chyfathrebu. 

 Ennill profiad o ddadansoddi'r wybodaeth sydd ar gael yn feirniadol. 

 Ennill profiad o ddal swyddogion a etholwyd yn ddemocrataidd i gyfrif.  

 Ennill dealltwriaeth fwy trylwyr o weithgareddau'r Undeb.  

 Cyfarfod a rhwydweithio â phobl newydd.  

 Gallu cofnodi eich amser yn y Pwyllgor Craffu a all gyfrannu tuag at Wobr Caerdydd. 

 Derbyn hyfforddiant perthnasol. 



  

 
 

 

Cymhwyster: 

Os ydych chi'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, rydych yn gymwys i ymgeisio yn 

Etholiadau'r Pwyllgor Craffu neu gyflwyno cais. Mae hyn yn cynnwys israddedigion, yn 

ogystal â myfyrwyr rhan-amser, myfyrwyr hŷn, myfyrwyr ôl-raddedig, myfyrwyr ôl-raddedig 

ymchwil a myfyrwyr yr UE a rhyngwladol. 

 

Manyleb y Person: 

Manyleb Hanfodol/ Dymunol 

Myfyriwr wedi cofrestru ym Mhrifysgol Caerdydd Hanfodol 

Angerddol ynglŷn â gwerthoedd a chenhadaeth Undeb Myfyrwyr Prifysgol 

Caerdydd 

Hanfodol 

Y gallu i ymarfer dyfarniad da, annibynnol a di-duedd Hanfodol 

Y gallu i herio yn hyderus a chefnogi yn adeiladol Hanfodol 

Y gallu i ddadansoddi adolygiadau a gwybodaeth Hanfodol 

Gwybodaeth dda o faterion yn effeithio Prifysgol Caerdydd Hanfodol 

 

Gallwch ddewis i naill ai rhedeg yn yr etholiad neu gyflwyno cais. 

Etholiad:  

Os hoffech chi redeg yn yr etholiad enwebwch eich hunain drwy 

www.cardiffstudents.com/elections pan fydd enwebiadau ar agor. 

Cais: 

Os hoffech gyflwyno cais, ebostiwch democracy@cardiff.ac.uk  

 

 Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: democracy@caerdydd.ac.uk  
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