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SWYDD-DDISGRIFIAD 
 

TEITL Y SWYDD: Swyddog Hyfforddiant TGCh 

SAFLE/RÔL: Gradd 6 

CYFEIRNOD Y SWYDD:  

LLEOLIAD: Yr Adran TGCh, Pencadlys y Gwasanaeth, Sir Gaerfyrddin 

YN ATEBOL I: Y Rheolwr TGCh 

PRIF DDIBEN Y RÔL: Creu sesiynau a deunyddiau hyfforddi ar gyfer y Gwasanaeth, 
a chynnal y sesiynau hyfforddi hyn 

DYDDIAD ADOLYGU: Awst 2020 

ADOLYGWYD GAN: Dafydd Lawrence – Y Pennaeth TGCh 
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Cyfrifoldebau Cyffredinol 
 

Rhestr o'r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

Helpu i sicrhau bod yr CLG ar gyfer yr adran 
yn cael ei fonitro, ac y glynir wrtho lle bo 
hynny'n briodol ar gyfer eich rôl  

Rheolwr y Tîm 

Mynd ar gyrsiau hyfforddiant technegol a 
chyrsiau ymgyfarwyddo â systemau, yn ôl y 
gofyn (gan gynnwys aros dros nos pa fo 
hynny'n ofynnol)  

Rheolwr y Tîm 

Cynrychioli'r adran TGCh mewn cyfarfodydd, 
gweithgorau a grwpiau tebyg, fel sy'n ofynnol 
gan arweinydd eich tîm neu'r Pennaeth TGCh  

Rheolwr y Tîm 

Sicrhau bod pob rhan o'r swyddfa, y gweithdy 
a'r mannau storio'n cael ei chadw'n lân ac yn 
daclus, bod yr holl stoc wedi'i labelu'n gywir a, 
lle bo hynny'n briodol, yn cael ei waredu'n 
gyflym yn unol â pholisïau'r Gwasanaeth. 

Rheolwr y Tîm 

Sicrhau bod yr holl staff yn cydymffurfio â'r 
Ddogfen Bolisi Diogelwch Gwybodaeth, a bod 
yr holl waith a wneir yn cael ei gwblhau yn 
unol â'r polisi a pholisïau eraill y Gwasanaeth, 
er enghraifft polisïau Prosesu Data 

Y Pennaeth TGCh 

Cydymffurfio â chanllawiau iechyd a 
diogelwch a phob polisi arall sy'n berthnasol i 
gyflogaeth gan y Gwasanaeth 

Y Pennaeth TGCh 

Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill 
sy'n gymesur â chyfrifoldebau adrannol 
ehangach, a hynny'n unol â chyfarwyddyd 
eich Rheolwr Llinell neu'r Pennaeth TGCh 

Rheolwr y Tîm/Y Pennaeth TGCh 
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Rhestr o'r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

Sicrhau bod unrhyw geisiadau am gymorth 
TGCh yn cael eu cofnodi i'r ddesg gymorth 
TGCh 

Rheolwr y Tîm 

Helpu i ddatblygu, lledaenu a hyrwyddo 
arferion da sy'n ymwneud â TG ledled y 
sefydliad, gan gynnwys y rheiny sy'n 
ymwneud â diogelwch a thrwyddedu 
meddalwedd 

Rheolwr y Tîm 

Meddu ar drwydded yrru lawn.  Yn gallu gyrru 
mewn modd diogel bob amser. 

Rheolwr y Tîm 

Helpu i sicrhau bod amcanion cyfredol y 
Gwasanaeth yn cael eu cyflawni, ac yr 
adroddir arnynt  

Y Pennaeth TGCh 

Helpu gydag unrhyw archwiliadau o'r adran, y 
systemau neu feddalwedd, yn ôl y gofyn 

Y Pennaeth TGCh 

Cwblhau dysgu hunangyfeiriedig rheolaidd, 
fel sy'n ofynnol ar gyfer eich rôl neu yn ôl 
cyfarwyddyd y Pennaeth Adran, a hynny er 
mwyn sicrhau eich datblygiad proffesiynol 
parhaus 

Y Pennaeth TGCh 
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Cyfrifoldebau Penodol i'r Rôl 
 

Rhestr o'r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

Darparu hyfforddiant technegol i grwpiau o 
hyd at 50 o bobl mewn modd diddorol sy'n 
addas ar gyfer dysgu technegol 

Rheolwr y Tîm 

Darparu hyfforddiant mewn amryw o ffyrdd, 
gan gynnwys wyneb yn wyneb, hyfforddiant 
rhyngweithiol trwy fideogynadledda, 
gweminarau, a fideos wedi'u recordio ymlaen 
llaw, a hynny i staff ar bob lefel staff yn y 
sefydliad. 

Rheolwr y Tîm 

Darparu hyfforddiant mewn fformat ystafell 
ddosbarth (ymarferion i'w dilyn neu 
ymarferion gosod) 

Rheolwr y Tîm 

Defnyddio sgiliau llythrennedd a dylunio da 
sy'n addas ar gyfer creu dogfennaeth 
ddiddorol a hawdd ei deall, gan ddefnyddio 
elfennau megis siartiau llif, diagramau, 
sgrinluniau, ffotograffau a thestun. 

Rheolwr y Tîm 

Creu cyrsiau hyfforddi aml-lefel o'r dechrau, a 
darparu'r hyfforddiant hwnnw, gan gynnwys 
cyrsiau gloywi i staff 

Rheolwr y Tîm 

Creu tiwtorialau fideo, gan gynnwys 
recordiadau sgrin, trosleisio a sgiliau golygu 
fideos sylfaenol i greu cynnwys o safon. 

Rheolwr y Tîm 

Deall meddalwedd, caledwedd a systemau 
newydd sy'n gysylltiedig â TGCh, a throsi 
hynny i ddogfennaeth neu hyfforddiant 

Rheolwr y Tîm 
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Rhestr o'r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

Hyfforddi cyd-weithwyr TGCh i ddefnyddio 
meddalwedd newydd, i ddeall ffyrdd newydd 
o ddefnyddio meddalwedd neu i ddefnyddio 
systemau newydd, fel eu bod yn gallu cefnogi 
defnyddwyr  

Rheolwr y Tîm 

Sicrhau gwybodaeth am arferion diogelwch 
da, a dealltwriaeth ohonynt, er mwyn sicrhau 
eu bod yn cael amlygrwydd dyladwy mewn 
hyfforddiant TGCh, a'u bod yn hawdd i'r 
cyfranogwyr eu deall 

Rheolwr Diogelwch a Chydymffurfedd 
TGCh 

Creu cwisiau swyddogaethol mewn fformatau 
gwahanol i brofi cymwyseddau hyfforddeion 
neu i asesu lefelau arbenigedd 

Rheolwr y Tîm 

Chwilio am feysydd lle y gellir canolbwyntio 
ymdrechion i wella set sgiliau TGCh y 
sefydliad, a hynny trwy wybodaeth sefydliadol 
gyffredinol, grwpiau ffocws neu arolygon. 

Rheolwr y Tîm 

Cyfrifoldeb am greu a rhedeg y cwrs 
ymsefydlu defnyddwyr newydd TGCh ar gyfer 
staff cymorth y Pencadlys 

Rheolwr y Tîm 

Cynyddu llythrennedd digidol a chynhwysiant 
digidol ledled y Gwasanaeth. 

Rheolwr y Tîm 

Defnyddio hysbysiadau ymlaen llaw o 
nodweddion newydd ar gyfer systemau 
meddalwedd, er enghraifft Office 365, er 
mwyn pennu defnyddioldeb y nodweddion 
hynny ar gyfer y sefydliad, ac yna creu 
bwletin neu hyfforddiant ar gyfer y personél 
neu'r adrannau perthnasol, fel sy'n briodol, ar 
y modd y dylid defnyddio'r nodweddion 
newydd hynny. 

Rheolwr y Tîm 
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Rhestr o'r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

Gweithio gydag adrannau eraill, megis Pobl a 
Datblygu Sefydliadol (POD) a Hyfforddiant i 
sicrhau cydweddiad ac arfer gorau o ran 
darparu hyfforddiant TGCh 

Rheolwr y Tîm 

Rheoli, adolygu a diweddaru cyrsiau a 
deunyddiau hyfforddi yn rheolaidd ac yn ôl yr 
angen 

Rheolwr y Tîm 

 
❖ Deiliad y swydd sy’n gyfrifol am weinyddu cynnwys y swydd-ddisgrifiad hwn.  
 
❖ Dylai deiliad y swydd wirio'r swydd-ddisgrifiad hwn yn barhaus, a dylid trafod unrhyw 

gyfrifoldeb nad yw wedi'i gynnwys, ynghyd ag unrhyw amrywiadau arfaethedig, â'r 
Rheolwr Llinell. 

 
❖ Pan fydd anawsterau'n codi na ellir eu datrys gan y Rheolwr Llinell, gellir eu cyfeirio at y 

Pennaeth Adran, a fydd yn ymgynghori â phartïon yn ôl yr angen. 


