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DISGRIFIAD O’R SWYDD 

Cyflog: x2 gontract cyfnod penodol o 12 mis 

 
 

 

 

Teitl y Swydd: Swyddog y Gofrestrfa (Raglenni) 

Lleoliad: Campws Llandaf 

Adran: Gwasanaethau’r Gofrestrfa 
 

Oriau: 22.5 oriau neu 25.9 oriau 
 

Cyfnod y swydd: Cyfnod penodol am dair blynedd 

Gradd: 4AB 

 

 
 

Atebol i: Uwch Swyddog y Gofrestrfa 
 

Mae’r disgrifiad swydd hon yn ddangosol, nid yn orchmynnol, a bydd y 
cydbwysedd dyletswyddau yn cyd-fynd â’r contract cyflogaeth. 

 
Crynodeb o’r Rôl: 

 
Swydd allweddol yw hon a fydd yn cyfrannu at uchelgeisiau Cynllun Strategol 
2017/18 – 2022/23 y Brifysgol. 

 
Arwain, cyd-drefnu a rheoli swyddogaethau gweinyddol yr holl waith asesu 
rhaglenni yn effeithiol gan sicrhau bod y prosesau busnes llawn yn cael eu 
cyflawni yn ôl y targed. 

 
Darparu cyngor arbenigol a chymorth technegol priodol am y system asesu a 
chyfeirio prosesau mewn perthynas â gweithgareddau allweddol o fewn y 
Gofrestrfa Academaidd. 

 
Cydgysylltu a rhwydweithio â staff Met Caerdydd yn yr Ysgolion Academaidd 
a’r Unedau Cymorth a Chyrff Allanol eraill i hyrwyddo cysylltiadau da er mwyn 
darparu gwasanaethau perthnasol y Gofrestrfa Academaidd yn effeithiol. 

 

Sicrhau bod myfyrwyr a staff yn derbyn gwasanaeth proffesiynol o’r radd 

flaenaf gan y Gofrestrfa Academaidd. 
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Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau: 
 

1. Arwain a rheoli’r trosolwg cyflawn o gylch bywyd myfyrwyr, o ymrestru 

drwy gydol darpariaeth rhaglenni. Gweithredu’n brif bwynt cyswllt â 

staff academaidd er mwyn sicrhau rheoli data’n fanwl gywir. 

2. Coladu a dadansoddi data ar gyfer cynhyrchu adroddiadau ystadegol 

arbenigol ar faterion allweddol sy’n ymwneud â’r System Asesu 

Myfyrwyr yn unol â gofynion Cyfarwyddwyr Rhaglenni, Penaethiaid 

Adrannau a’r Cofrestrydd Cynorthwyol. 

3. Cefnogi a darparu cyngor technegol penodol i’r Ysgolion a’r Unedau 

Cymorth i hwyluso cydymffurfiaeth â rheoliadau Met Caerdydd a 

chyflenwi a chyfleu gwybodaeth i wella arfer da. 

4. Arwain a chyd-drefnu amserlenni byrddau arholi a chyn-arholi a sicrhau 

bod y rhain yn gweithio’n effeithlon ac yn effeithiol ac yn ôl amserlenni 

priodol. 

5. Gweithredu’n gynghorydd ym mhob bwrdd arholi perthnasol ar ran y 

Gofrestrfa Academaidd a’r Cofrestrydd Cynorthwyol (Gwasanaethau 

Gweinyddol Myfyrwyr) i sicrhau bod eu byrddau arholi a’u prosesau yn 

cydymffurfio â rheoliadau’r Llawlyfr Academaidd ac yn cael eu 

cofnodi’n ffurfiol. 

6. Rheoli pob proses asesu byrddau arholi er mwyn sicrhau eu bod yn 

cael eu dilyn yn unol â’r dyddiad terfyn gofynnol. 

7. Cyd-drefnu a diweddaru gwybodaeth am Amgylchiadau Lliniarol, 

Arferion Annheg a phrosesau gweinyddol cysylltiedig eraill. Mynychu 

cyfarfodydd perthnasol a Phwyllgorau lle bo angen fel cynrychiolydd y 

Gofrestrfa Academaidd. 

8. Rheoli’r broses o hysbysu canlyniadau a rhyddhau marciau drwy’r we, 

drwy gydgysylltu â staff Unedau’r Gofrestrfa Academaidd ac Ysgolion. 

9. Cadarnhau â’r adrannau Cyllid, Noddwyr a myfyrwyr, dyraniad ffioedd 

cywir a datrys unrhyw ymholiadau ynghylch ffioedd. 

10. Gweithredu’n bwynt cyswllt am gyngor arbenigol i ymholiadau staff a 

myfyrwyr am unrhyw ddata myfyrwyr. 

11. Cymryd rhan yng ngwaith datblygu, monitro ac adolygu prosesau a 

gweithdrefnau gweinyddol yn rheolaidd a gwneud argymhellion i’r 

Cofrestrydd Cynorthwyol i sicrhau gwelliant cyson. 

12. Defnyddio amrediad o TGCh a meddalwedd newydd a chyfredol a 

gwneud argymhellion am ddatblygu systemau a phrosesau ymhellach. 

13. Sicrhau bod gwybodaeth o’r Llawlyfr Academaidd yn cael ei chadw’n 

gyfredol at ddibenion ansawdd a sicrwydd. 
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14. Cynnal archwiliadau rheolaidd o broffiliau myfyrwyr i sicrhau eu bod yn 

gywir ac yn cyd-fynd â rheoliadau’r brifysgol. 

15. Cynghori ar ddiweddariadau i’r system myfyrwyr, gan gynnwys profi 

systemau myfyrwyr ar ran y Cofrestrydd Cynorthwyol. 

16. Cynghori’r Cofrestrydd Cynorthwyol ar y Rheoliadau Academaidd i 

sicrhau eu bod yn addas at y diben ac yn ategu unrhyw newid. 

17. Delio ag ymholiadau, gohebiaeth a chyfathrebu mewnol/allanol mewn 

modd proffesiynol. 

18. Cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n gymesur â gradd y swydd. 

 

Hysbysiad Safonol 
 

Darperir y canllawiau hyn i’ch cynorthwyo wrth gyflawni’ch contract. 
Mae’r brifysgol yn sefydliad dynamig; gan hynny, gall fod angen 
newidiadau o bryd i’w gilydd. Caiff unrhyw newidiadau eu gwneud drwy 
ymgynghori â deiliad y swydd. Ni fwriedir i’r Crynodeb o Ddyletswyddau 
a Chyfrifoldebau fod yn rhestr gynhwysfawr o’r tasgau sy’n cael eu 
cyflawni. Mae tasgau technegol cysylltiedig eraill yn debygol o gael eu 
cyflawni yn ôl cyfarwyddyd y rheolwr llinell. 

 
Derbynnir bod gan aelodau staff unigol sgiliau a sylfaen wybodaeth 
arbenigol mewn perthynas â’r rôl maent wedi eu penodi iddi. Yn 
ogystal, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn disgwyl i bob aelod 
staff ymddwyn mewn ffordd broffesiynol a chwrtais ar bob adeg a rhoi 
sylw arbennig i’w cyfrifoldebau o dan bolisïau a gweithdrefnau 
Cydraddoldeb, Ariannol, Amgylcheddol a Chynaladwyedd, Adnoddau 
Dynol ac Iechyd a Diogelwch Prifysgol Metropolitan Caerdydd. 
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MANYLEB BERSON 

 
 

 

Swydd: 
 Swyddog y Gofrestrfa (Raglenni)  

 

Uned/Ysgol:  Cofrestrfa Academaidd  

 

 
FFACTORAU 

 
MEINI PRAWF HANFODOL A DYMUNOL 

ASESIR DRWY 

Ff* C* P/C* 

 
Addysg a 
Chymwysterau 
(Hanfodol) 

 
O leiaf dwy Lefel “A” (neu gymhwyster cyfatebol) a 
phrofiad perthnasol mewn rôl weinyddol 

 
X 

  

 
Addysg a 
Chymwysterau 
(Dymunol) 

 
Addysg hyd lefel gradd 

X   

 
Gwybodaeth 
(Hanfodol) 

Dealltwriaeth o weithdrefnau a phrosesau 
gweinyddol o fewn amgylchedd Cofrestrfa 
Academaidd neu amgylchedd cysylltiedig ar lefel 
briodol. 

 
Dealltwriaeth o gymhwyso technoleg gwybodaeth 
mewn amgylchedd swyddfa sy’n cefnogi gofynion 
cwsmeriaid, h.y. pecynnau cofrestru. 

 
Gwybodaeth o safonau ansawdd. 

X 

 
 
 

X 

 
 

X 

X 

 
 
 

X 

 
 

X 

 

 
Gwybodaeth 
(Ddymunol) 

    

* Allwedd 
Ff - Ffurflen gais 
C - Cyfweliad 
P/C - Prawf/Cyflwyniad 
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Sgiliau a 
Galluoedd 
(Hanfodol) 

Sgiliau dadansoddol rhagorol. Gallu i ddefnyddio 
ystod o feddalwedd PC gan gynnwys pecynnau 
Microsoft Office a systemau cofnodi ymrestriadau 
ac asesiadau. 

X X  

 
Sgiliau cyfathrebu effeithiol gan gynnwys 
ysgrifennu cofnodion. 

X X 

 
Sgiliau rhifyddol. X 

 

 
Gallu i drefnu a blaenoriaethu gwaith er mwyn 
bodloni dyddiadau terfyn. 

X X 

 
Cywirdeb a sylw i fanylion. X X 

 
Gallu i goladu data/ gwybodaeth berthnasol 
mewn perthynas â chynorthwyo darparu 
gwybodaeth reoli sy’n briodol i’r gwasanaeth a 
chwsmeriaid. 

X X 

 
Sgiliau a 
Galluoedd 
(Dymunol) 

Y gallu i weithredu UNIT4 yn effeithiol neu system 
cofnodion cofrestru ac asesu gyfatebol. 

X   

 
Profiad am Dâl/ 
yn Ddi-dâl 
(Hanfodol) 

Cyfathrebu gwybodaeth gymhleth i gydweithwyr o 
fewn sefydliad ac i gyrff allanol. 

 
Gweithredu systemau cyrchu gwybodaeth â llaw 
a chyfrifiadurol. 

X 

 
 

X 

X 

 
 

X 

 

 
Cynnal a diweddaru systemau a phrosesau 
gweinyddol. 

X X 

 
Generadu gohebiaeth ac adroddiadau fel rhan o’r 
drefn. 

X 
 

 
Ymateb i ymholiadau a chwynion oddi wrth 
gwsmeriaid. 

X X 

 
Profiad fel gweinyddwr o fewn maes addysg 
uwch. 

X 
 

 
Gweithio o fewn cyfyngiadau cyllideb. X 

 

 
Pennu ffioedd myfyrwyr, derbyn a derbynebu 
trafodion ariannol a chydbwyso a bancio ffioedd. 

X X 
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Profiad am 
Dâl/yn Ddi-dâl 
(Dymunol) 

    

 Parodrwydd i weithio oriau ychwanegol yn ôl yr X X  

Gofynion Eraill angen.   

(Hanfodol)    

 Gallu i weithio ar wahanol gampysau yn ôl yr X X 
 angen.   

Sgiliau laith 
Gymraeg 
Gwrando 
(Dymunol) 
 
 
Darllen (Dymunol) 
 

A1 - Dechreuwr  
Yn gallu deall a defnyddio dywediadau cyfarwydd 
bob dydd ac ymadroddion sylfaenol iawn yn 
Gymraeg. 
 
 
A1 - Dechreuwr  
 
Yn gallu deall a defnyddio dywediadau cyfarwydd 
bob dydd ac ymadroddion sylfaenol iawn yn 
Gymraeg. 
 

X 
 
 
 
 
 
X 

 

 
Siarad  
(Dymunol) 
 
 

 
A1 - Dechreuwr  
 
Yn gallu deall a defnyddio dywediadau cyfarwydd 
bob dydd ac ymadroddion sylfaenol iawn yn 
Gymraeg. 
 

 
X 

 

 
Ysgrifennu 
(Dymunol) 
 
 

 
A1 - Dechreuwr  
 
Yn gallu deall a defnyddio dywediadau cyfarwydd 
bob dydd ac ymadroddion sylfaenol iawn yn 
Gymraeg. 
 

 
X 

 

 


