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SWYDD-DDISGRIFIAD 
 

TEITL Y SWYDD: Cydgysylltydd Cyflenwi Hyfforddiant  

GRADD: Gradd 5 

CYFEIRNOD Y SWYDD: ADM.151 

LLEOLIAD: Canolfan Cyflenwi Hyfforddiant Coed-yr-iarll 

YN ATEBOL I: Y Rheolwr Cyflenwi Hyfforddiant 

YN CYDWEITHREDU Â'R 
CANLYNOL: 

Yr holl bersonél perthnasol 

PRIF DDIBEN Y SWYDD: Darparu cymorth gweinyddol cynhwysfawr yn yr Adran 
Cyflenwi Hyfforddiant 
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Rhestr o’r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

1. Cydgysylltu dyletswyddau gweinyddol yn yr Adran 
Cyflenwi Hyfforddiant, a fydd yn cynnwys teipio, 
mewnbynnu data, ffeilio, rheoli'r gronfa ddata ac 
adrodd arni, a defnyddio holl beiriannau a 
chymwysiadau TG y swyddfa. 

 

 
Y Rheolwr Cyflenwi 

Hyfforddiant 

2.  Cydgysylltu'r holl weithgarwch e-ddysgu ar gyfer yr 
Adran Cyflenwi Hyfforddiant, a fydd yn cynnwys y 
canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt: 

• Diweddaru Moodle/LearnPro 

• Datblygu pecynnau hyfforddi rhyngweithiol  

• Golygu ffotograffau a DVDau 

• Defnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol i hysbysu 
rhanddeiliaid ac i hyrwyddo gwaith yr Adran 

• Diweddaru'r safle @Work, yn ôl yr angen 

 
 
 
 

Y Rheolwr Cyflenwi 
Hyfforddiant 

3. Ymgymryd â chyfrifoldeb rheolwr llinell ar gyfer y rôl 
weinyddol Gradd 3 yn yr adran Cyflenwi Hyfforddiant 

Y Rheolwr Cyflenwi 
Hyfforddiant 

4. Bod yn gyfrifol am ‘ffurfweddu’ yr holl ddogfennau a 
systemau ffeilio yn yr adran, a chynorthwyo'r gwaith o 
weinyddu prosiectau'r adran. 

 
Y Rheolwr Cyflenwi 

Hyfforddiant 

5. Sicrhau bod yr holl waith ffeilio yn cael ei wneud yn 
rheolaidd, gyda phwyslais arbennig ar ddata personol 
sy'n gysylltiedig â hyfforddiant ym ‘Matrics Sgiliau 
Terian’, er mwyn cynnal gwybodaeth gywir a 
diweddar mewn ffeiliau cofnodedig. 

 
Y Rheolwr Cyflenwi 

Hyfforddiant 

6. Cynorthwyo yn y gwaith o ddatblygu a chynnal 
taenlenni a chronfeydd data, gan ddarparu 
adroddiadau a gwybodaeth reoli, yn ôl yr angen, yn 
arbennig mewn perthynas â dadansoddi bylchau o 
ran sgiliau ac anghenion hyfforddi. 

 
Y Rheolwr Cyflenwi 

Hyfforddiant 

7. Cysylltu ag Adrannau eraill y Gwasanaeth mewn 
perthynas â materion sy'n ymwneud â Datblygu Pobl 
a'r Sefydliad, a chynorthwyo i ddosbarthu deunyddiau 
hyfforddi. 

 
Y Rheolwr Cyflenwi 

Hyfforddiant 
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8.  

 
 

9. Bod yn gyfrifol am archebu ystafelloedd cyfarfod, 
ynghyd â choladu a dosbarthu dogfennau Agenda yn 
ôl yr angen. 

 
Y Rheolwr Cyflenwi 

Hyfforddiant 

10. Bod yn gyfrifol am archebu llety ar gyfer myfyrwyr y 
mae'n ofynnol iddynt gael llety yn y bloc preswyl yng 
Nghoed-yr-iarll ac yn allanol. 

 
Y Rheolwr Cyflenwi 

Hyfforddiant 

11. Defnyddio'r system caffael ‘Agresso’ mewn modd 
effeithiol i gaffael eitemau a gwasanaethau a allai fod 
yn ofynnol gan yr Adran Cyflenwi Hyfforddiant, a 
hefyd cynorthwyo i baratoi ‘Ceisiadau am 
Ddyfynbrisiau’ er mwyn cydymffurfio â rheolau 
caffael. 

 
Y Rheolwr Cyflenwi 

Hyfforddiant 

12. Cynorthwyo'r Pennaeth Cyflenwi Hyfforddiant yn y 
gwaith o fonitro'r gyllideb yn gywir mewn perthynas â 
chofnodi Rhwymedigaethau Agresso a gwariant 
wedi'i gynllunio yn y dyfodol. 

 
 

Y Pennaeth Cyflenwi 
Hyfforddiant 

13. Rheoli system archebu'r Cerbyd Cyflenwi 
Hyfforddiant 

 
 

Y Rheolwr Cyflenwi 
Hyfforddiant 

14. Cysylltu â rheolwyr Cyflenwi Hyfforddiant a pharatoi 
dogfennau ac apwyntiadau ar eu cyfer, yn ôl y gofyn, 
gan gynnwys fformadu a chyflwyno'r dogfennau. 

 
Y Rheolwr Cyflenwi 

Hyfforddiant 

15. Cynorthwyo yn y gwaith o ddylunio systemau gwaith 
gweinyddol, a'u rhoi ar waith mewn modd effeithiol ac 
effeithlon yn yr Adran. 

 
Y Rheolwr Cyflenwi 

Hyfforddiant 



Diweddariad Drafft – Mehefin 2015 
Tudalen 4 o 5 

Rhestr o’r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

16. Cymryd cofnodion mewn cyfarfodydd a gynhelir yn yr 
Adran Datblygu Pobl a'r Sefydliad a pharatoi 
dogfennaeth gynhwysfawr a chywir, gan sicrhau eu 
bod yn cael eu dosbarthu i bob parti perthnasol mewn 
modd amserol, yn ôl y gofyn. 

 
Y Rheolwr Cyflenwi 

Hyfforddiant 

17. Gwneud cofnod cywir o bob neges, pa un a yw wedi 
dod dros y ffôn, drwy ffacs neu e-bost, neu'n 
bersonol, a sicrhau bod y negeseuon hyn yn cael eu 
trosglwyddo i'r swyddog priodol 

 
Y Rheolwr Cyflenwi 

Hyfforddiant 
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❖ 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  

 
❖ Lle bo anawsterau'n codi na all y Rheolwr Llinell eu datrys, gellir eu cyfeirio at 

y Pennaeth Adran, a fydd yn ymgynghori â phartïon yn ôl yr angen  
 
 
 
 
Enw:       Llofnod: 
 
 
 
 
 
Dyddiad:        Rhif Cofnod Personél: 


