
 
 

Archaeolegydd Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol 

Manyleb Swydd 

Gradda: 3  

Band Cyflog: SP 18-28 gyda bar ar bwynt 23 

Lleoliad:  Swyddfeydd yr Ymddiriedolaeth, Craig Beuno, Ffordd y Garth, Bangor. 

 

Prif ddiben y swydd: 

I gefnogi’r Uwch Archaeolegydd Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol i gynnal a chadw, gwella a datblygu 

Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol (CAH) ar gyfer rhanbarth gogledd orllewin Cymru, ac i reoli’r llif 

gwybodaeth i mewn ac allan o’r CAH, gan gynnwys darparu gwybodaeth mewn ymateb i ymholiadau 

mewnol ac allanol. 

 

Strwythur y Sefydliad: 

 

 

 

Dyletswyddau a chyfrifoldebau Archaeolegydd CAH: 

 

1. Bydd yr Archaeolegydd CAH ar y cyd â’r Uwch Archaeolegydd CAH, yn gyfrifol am ddatblygu, cynnal 

a chadw a gwella Cofnod Amgylchedd Hanesyddol rhanbarthol.  Disgwylir iddo ef/iddi hi sicrhau 

bod y Cofnod yn cael ei ddiweddaru, gwirio a dilysu’r wybodaeth sydd eisoes yn bodoli a chynllunio 

i’w wella yn y dyfodol.  Mae hyn yn cynnwys rheoli a chynnal a chadw casgliadau CAH digidol a 

ffisegol. 

 

2. Mae’r CAH yn cyfrannu at weithgor Safonau Data Amgylchedd Hanesyddol Cymru, a disgwylir i’r 

Archaeolegydd CAH wneud cyfraniad gweithredol at weithgareddau’r gweithgor.  Bydd hyn yn 

cynnwys datblygu safonau data mewn cydweithrediad ag aelodau’r grŵp, cyfnewid/rhannu 

gwybodaeth yn unol â safonau cytunedig ac ymgymryd â thasgau cytunedig yn seiliedig ar 

gylchoedd cynllunio ymlaen llaw y cytunwyd arnynt gyda CADW a Chomisiwn Brenhinol Henebion 

Cymru (CBHC). 

 

3. Efallai y bydd disgwyl iddo ef/iddi hi i fynd i amrywiaeth o gyfarfodydd yng Nghymru a thu hwnt. 

 



 
 

4. Mewn cysylltiad â’r Uwch Archaeolegydd CAH, Rheolwr TG yr Ymddiriedolaeth a datblygwr a 

phartneriaid WalesHER, bydd ef/hi yn gyfrifol am ddogfennu a diogelu data system cronfa ddata'r 

CAH. 

 

5. Mewn cysylltiad â’r Uwch Archaeolegydd CAH, bydd ef/hi yn cysylltu ag Ymddiriedolaethau 

Archaeolegol eraill Cymru i ddatblygu a rheoli cynnwys a strwythur WalesHER ac yn cynghori 

archaeolegwyr sy’n gweithio y tu mewn a thu allan i’r Ymddiriedolaeth ar greu a gosod data gyda’r 

CAH. 

 

6. Mewn cysylltiad â’r Uwch Archaeolegydd CAH, bydd ef/hi yn gyfrifol am ymateb i ymholiadau 

mewnol ac allanol yn ymwneud â’r CAH. 

 

7. Efallai y disgwylir iddo ef/iddi hi i ymweld â safleoedd i gadarnhau natur safleoedd o ddiddordeb 

archaeolegol posib sy’n cael eu hadrodd i’r Ymddiriedolaeth. 

 

8. Bydd ef/hi yn gyfrifol am oruchwylio gwaith staff, myfyrwyr neu wirfoddolwyr ar brosiectau yn 

ymwneud â’r CAH. 

 

9. Bydd ef/hi yn hyrwyddo’r CAH rhanbarthol, lle bynnag y bo modd. 

 

10. Bydd ef/hi yn cysylltu â chyrff allanol lle bo’n briodol.  

 

11. Cyfrannu at raglenni gwaith rheoli treftadaeth eraill lle bo’n briodol. 

 

12. Cyflawni dyletswyddau eraill y gall yr Ymddiriedolaeth eu penderfynu o bryd i’w gilydd. 

 

 

Cyfrifoldebau cyffredin: 

 

1. Glynu at safonau ymddygiad moesegol a chyfrifol wrth weithio fel y disgrifir yng nghod ymddygiad 

Sefydliad Siartredig yr Archaeolegwyr. 

 

2. Gweithredu o fewn polisïau a gweithdrefnau'r Ymddiriedolaeth fel y disgrifir o fewn datganiadau 

polisi'r Ymddiriedolaeth. 

 

3. Delio â gwybodaeth gan gadw mewn cof cyfrinachedd a diogelu data. 

 

4. Darparu cefnogaeth i aelodau eraill o staff yn ôl y galw a sefydlu perthnasoedd weithio cadarnhaol 

yn fewnol ac allanol. 

 

5. Cyfrannu at adnabod gofynion hyfforddiant ac ymgymryd â hyfforddiant a datblygiad yn unol ag 

arfarniadau cytunedig. 

 

6. Mynd i gyfarfodydd yr Ymddiriedolaeth yn ôl yr angen. 

 



 
 

7. Sicrhau cydymffurfiaeth â rheoliadau gweinyddol ac ariannol yr Ymddiriedolaeth. 

 

8. Mae’r Ymddiriedolaeth wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion sy’n 

agored i niwed ac mae’n disgwyl i’r holl staff a gwirfoddolwyr i rannu’r ymroddiad hwn. 

 



 
 

 

Archaeolegydd Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol  

Manyleb Unigolyn   

Mae angen y canlynol:  

• Gradd neu gyfateb mewn archaeoleg neu bwnc cysylltiedig 

• Dealltwriaeth o egwyddorion a dulliau archaeoleg curadurol 

• Gwybodaeth dda am Archaeoleg Prydain 

• Profiad o gronfeydd data cyfrifiadurol 

• Profiad o systemau gwybodaeth daearyddol (GIS) 

• Sgiliau cyfathrebu da 

• Trwydded yrru lawn 

 

Byddai’r canlynol yn fanteisiol: 

• Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg  

• Cymhwyster ôl-raddedig mewn Rheoli Treftadaeth, Cyfrifiadura Archaeolegol neu bwnc perthnasol 

• Profiad ymarferol o lunio a gweithio gyda systemau cofnodi archaeolegol, cronfeydd data 

cyfrifiadurol, meddalwedd cod agored a GIS 

• Gwybodaeth am Gymru ac Archaeoleg yng Nghymru 

• Gwybodaeth a phrofiad o faterion, gweithdrefnau ac arweiniad yn ymwneud â Chofnodion 

Amgylchedd Hanesyddol, yng Nghymru o ddewis 

• Profiad o waith maes archaeolegol  

• Aelodaeth (ar lefel AIFA neu uwch) o Sefydliad Siartredig yr Archaeolegwyr a/neu gyrff proffesiynol 

eraill. 

 

Cymwyseddau craidd sydd eu hangen ar gyfer y swydd hon: 

 

• Cyfathrebu: 

Mae’n rhaid i ddeilydd y swydd fedru rhoi cyfarwyddiadau clir a chryno ar lafar ac yn ysgrifenedig, 

delio yn hyderus ac ystyriol gyda phobl ar bob lefel, a defnyddio cyswllt wyneb yn wyneb lle bo 

modd. 

 

• Datrys Problemau:   

Dylai deilydd y swydd fedru cymhathu gwybodaeth a dysgu pynciau newydd yn sydyn, hidlo 

gwybodaeth ac adnabod materion allweddol, adnabod a chynnig syniadau a thechnegau newydd. 

 

• Gwaith tîm a Phartneriaethau:  

Dylai deilydd y swydd fod yn ymwybodol o faich gwaith gweithwyr eraill a bod yn barod i helpu pan 

fo angen, adeiladu cysylltiadau a rhwydweithiau newydd y tu allan i’r Ymddiriedolaeth, bod yn 

ymwybodol o effaith ei hunan ar eraill, a bod yn barod i gael ei herio trwy ddadl resymegol. 

 

• Defnyddio arbenigedd:  



 
 

Dylai deilydd y swydd ddefnyddio amrywiaeth o sgiliau, gwybodaeth ac arbenigedd, cymryd camau 

i ddiweddaru, datblygu ac ehangu gwybodaeth a sgiliau, ddefnyddio barn broffesiynol gadarn, 

gwybod sut i gael cyngor ac arbenigedd. 

 

• Cyflawni:  

Dylai deilydd y swydd ganolbwyntio ar ganlyniadau a chyflawni’r gwaith; cynllunio a rheoli amser; 

helpu i gynllunio ymlaen llaw a diffinio blaenoriaethau, adnabod problemau, trefnu adnoddau i 

gyflawni ar amser a chyllidebau i safonau cytunedig; monitro ac adolygu perfformiad. 

 

• Gwelliant parhaus:   

Dylai deilydd y swydd ymateb yn gadarnhaol ac yn hyblyg i newid; gwneud awgrymiadau i wella 

arferion gweithio; ddysgu o gamgymeriadau; rhannu arfer da; ystyried potensial ac effaith 

technoleg i wella gwaith. 

 

• Sgiliau personol:  

Dylai deilydd y swydd fod yn llawn brwdfrydedd a chymhelliant a bod yn ddibynadwy. 

 

 

 

 


