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Cyfrifoldebau Cyffredinol 
 

Rhestr o'r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

Helpu i sicrhau bod y 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  

Rheolwr y Tîm 

Sicrhau bod pob rhan o'r swyddfa, y gweithdy 
a'r ardaloedd storio yn cael eu cadw'n lân ac 
yn daclus, a bod yr holl stoc wedi'i labelu'n 
gywir a, lle bo hynny'n briodol, yn cael ei 
waredu'n gyflym trwy bolisïau'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 

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 
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Rhestr o'r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

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

Rheolwr y Tîm 

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 Rôl-benodol 
 

Rhestr o'r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

Darparu Cymorth TGCh neu ddatrysiadau ar 
gyfer materion a ddynodir i chi gan y ddesg 
gymorth, neu eu huwchgyfeirio 

Rheolwr y Tîm 

Lle bo angen, neu pan nad oes aelodau eraill 
ar gael, darparu Cymorth TGCh neu 
ddatrysiadau ar gyfer materion wrth y ddesg 
gymorth, neu eu huwchgyfeirio 

Rheolwr y Tîm 

Dweud wrth y ddesg gymorth am 
ddiweddariadau, amserlenni neu broblemau a 
ailddynodir, yn ôl y gofyn, er mwyn sicrhau 
bod y defnyddiwr yn cael yr wybodaeth lawn 

Rheolwr y Tîm 

Adnabod datrysiadau TGCh ar gyfer materion 
y Gwasanaeth, a'u huwchgyfeirio i'r tîm 
perthnasol 

Rheolwr y Tîm 

Cadw system y rhestr TGCh yn gyfredol o ran 
pob eitem newydd, pob eitem a newidir a 
phob eitem a ddilëir, a sicrhau bod stoc 
digonol yn cael ei gynnal 

Rheolwr y Tîm 

Cysylltu â chyflenwyr allanol, yn ôl y gofyn, 
gan gynnwys prynu, dosbarthu a materion 
gwarant 

Rheolwr y Tîm 

Mynd i'r afael â'r holl ofynion cadw tŷ, gan 
gynnwys archwiliadau diogelwch ar gyfer y 
gweithdy TGCh, ystafelloedd y gweinydd yn y 
Pencadlys, a'r Ystafelloedd TGCh ledled y 
Gwasanaeth, fel y dynodir i chi 

Rheolwr y Tîm 

Cynorthwyo gyda gwaith prosiect, yn ôl y 
gofyn, ledled yr holl dimau 

Rheolwr y Tîm 
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Rhestr o'r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

Cefnogi'r gwaith o gynllunio a chydgysylltu 
prosiectau TGCh 

Rheolwr y Tîm 

Ymweld â gorsafoedd i wneud gwaith cynnal 
a chadw, gosod a chyflunio TGCh, yn ôl yr 
angen 

Rheolwr y Tîm 

Paratoi, gosod a chyflunio Pwyntiau 
Mynediad i'r WiFi, Switshis, waliau tân, 
ceblau a seilwaith arall y rhwydwaith, gan 
gynnwys cyfluniadau DHCP, Radius ac IP 
mewn gorsafoedd ac ardaloedd rheoli 

Rheolwr y Tîm 

Gosod socedi, raciau a chyfarpar cysylltiedig 
yn ddiogel ac yn daclus, yn unol â safonau'r 
adran TGCh neu'r Gwasanaeth 

Rheolwr y Tîm 

Gosod, cyflunio a chynnal a chadw 
cyfrifiaduron, gliniaduron, llechi, ffonau 
symudol, ffonau VOIP, dangosyddion 
amlswyddogaeth, argraffyddion a dyfeisiau 
eraill 

Rheolwr y Tîm 

Helpu i ddarparu prosiectau newydd o'r tîm 
datblygu i'r staff gweithredol 

Rheolwr y Tîm 

Defnyddio offer lleoli a delweddau a 
meddalwedd i gyflwyno nodweddion, 
meddalwedd neu gywiriadau newydd i'r 
cyfrifiaduron a ddefnyddir gan y Personél 
Gweithredol 

Rheolwr y Tîm 

Darparu cymorth meddalwedd bwrdd gwaith 
a gwasanaeth cynnal a chadw cyfrifiaduron i 
staff y Pencadlys, a hynny o bell ac wyneb yn 
wyneb 

Rheolwr y Tîm 

Ymchwilio'n ofalus i opsiynau sydd ar gael ar 
gyfer datrysiadau, a'u cofnodi 

Rheolwr y Tîm 
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Rhestr o'r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

Gwneud penderfyniadau da ynghylch 
ymarferoldeb a chost datrysiadau arfaethedig 

Rheolwr y Tîm 

Cefnogi'r Rheolwr Diogelwch i gyflwyno 
gweithdrefnau diogelwch newydd 

Rheolwr y Tîm 

 

Cyfrifoldebau'r Tîm 
 
Gall rôl y technegydd ar brentisiaeth fod yn gweithio'n barhaol neu dros dro gydag un o'r 
timau canlynol yn yr adran TGCh ar gais y Pennaeth TGCh neu ei ddirprwy: Systemau 
Gweithredol, Systemau Busnes, Datrysiadau, neu Ddiogelwch, a hynny er mwyn caniatáu 
dirnadaeth o'r ystod gyfan o waith ledled yr Adran TGCh a chefnogi eich gwaith academaidd.  
 

 
 
❖ 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.  


