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SWYDD-DDISGRIFIAD 
 

TEITL Y SWYDD: Technegydd TGCh Rheoli Digwyddiadau a Gweinyddwr 
Cymorth Defnyddwyr ar Brentisiaeth 

SAFLE/RÔL: Prentis 

CYFEIRNOD Y SWYDD:  

LLEOLIAD: Pencadlys y Gwasanaeth Tân ac Achub, Caerfyrddin  

YN ATEBOL I: Y Pennaeth Datblygu Pobl  

YN CYDWEITHREDU Â: Yr holl bersonél Datblygu Pobl; Cyflenwi Hyfforddiant; Rheoli 
Risgiau Gweithredol; Adrannau eraill; partneriaid allanol a 
rhanddeiliaid. 

PRIF DDIBEN Y SWYDD: 
 

Cynorthwyo Adran Datblygu Pobl Gwasanaeth Tân ac Achub 
Canolbarth a Gorllewin Cymru yn y swyddogaethau gweinyddol 
o ddydd i ddydd, yn ogystal â chyflwyno a datblygu systemau 
meddalwedd sy'n hanfodol i redeg yr adran yn effeithiol. 
 
Darparu cymorth gweinyddol cynhwysfawr yn yr Adran Datblygu 
Pobl. 
 
Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus gwblhau Prentisiaeth Lefel 3 
mewn TG a Chyfrifiadura fel rhan o'r rôl hon a bydd gofyn iddo 
ddatblygu gwybodaeth a sgiliau seiliedig ar waith sy'n cefnogi 
anghenion yr Adran Datblygu Pobl. 
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Rhestr o’r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

1. Cynorthwyo â chyflwyno systemau meddalwedd newydd a 
chyfredol i alluogi’r adran i gynnal ystod o ddigwyddiadau 
datblygu ac asesu Rheoli Digwyddiadau 

Y Pennaeth Rheoli 
Digwyddiadau 

2. Cynorthwyo â chyflwyno systemau meddalwedd newydd i 
alluogi’r adran i gynnal ystod o lwyfannau dysgu a fydd yn 
cael eu defnyddio gan weithwyr GTACGC 

Y Swyddog 
gweithredu PDR-

Pro 

3. Archwilio'r systemau meddalwedd a ddefnyddir ar hyn o 
bryd gan yr Adran Datblygu Pobl 

Y Pennaeth 
Datblygu Pobl 

4. Cydgysylltu ag adran TG fewnol y Gwasanaeth ynghylch y 
feddalwedd a'r galedwedd a ddefnyddir yn y swyddogaeth 
Datblygu Pobl. 

Y Pennaeth 
Datblygu Pobl 

5. Archwilio ac adrodd ar y data sydd wedi'u storio yn Learn-
Pro, a sicrhau bod yr wybodaeth hon ar gael i'r 
Swyddogion Cyfrifol yn y swyddogaeth Datblygu Pobl. 

 Y Swyddog 
gweithredu PDR-

Pro 

6. Cynnig cymorth i ddefnyddwyr ar gyfer pob llwyfan dysgu a 
chydgysylltu â Rhaglenwyr a gweithwyr PDR Pro eraill 
ynghylch cynnal y system yn electronig. 

Y Swyddog 
gweithredu PDR-

Pro 

7. Archwilio ac adrodd ar ddata sydd wedi'u storio yn PDR 
Pro ac unrhyw lwyfannau dysgu cysylltiedig, a sicrhau bod 
yr wybodaeth hon ar gael i'r Swyddogion Cyfrifol yn y 
swyddogaeth Datblygu Pobl. 

Y Swyddog 
gweithredu PDR-

Pro 

8. Cynnig cymorth technegol a chefnogi'r gwaith o gynnal 
digwyddiadau dysgu a datblygu  

Y Swyddog 
gweithredu PDR-

Pro 

9. Cynorthwyo i ddylunio a chynnal pecynnau Insight/PDR 
Pro/Learn-Pro yn unol ag anghenion y Gwasanaeth. 

Y Swyddog 
gweithredu PDR-

Pro 

10. Mynychu cyrsiau hyfforddi yn ôl yr angen er mwyn cynnal 
cymhwysedd. 

Y Pennaeth 
Datblygu Pobl 
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Rhestr o’r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

11. Cynorthwyo i ddatblygu a chynnal taenlenni a chronfeydd 
data, gan ddarparu adroddiadau a gwybodaeth reoli i'r 
Pennaeth Datblygu Pobl yn ôl yr angen, a hynny i gefnogi'r 
gwaith o redeg yr Adran yn effeithlon. 

Y Pennaeth 
Datblygu Pobl 

12. Cydgysylltu ag Adrannau eraill y Gwasanaeth mewn 
perthynas â materion sy'n ymwneud â Datblygu Pobl, a 
chynorthwyo i ddosbarthu deunyddiau hyfforddi. 

Y Pennaeth 
Datblygu Pobl 

13. Cwblhau'r cymhwyster TGCh perthnasol gyda'r sefydliad 
addysg bellach, gan ofyn am gymorth lle bo angen. 

Y Pennaeth 
Datblygu 

Pobl/Tiwtor 
arweiniol 

 

❖ 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. 

 
 
Llofnodwyd gan:  _________________________________ 
 
 
Dyddiad:   _________________________________ 
 
 
Rhif Gwasanaeth:  _________________________________ 


