
 

LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU 
 

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person 

 
 
 

ADRAN 1: MANYLION SWYDD 
 

 
Teitl Swydd: Uwch Technegydd Digido (Prosiect Ffacsimili Llyfr Coch Hergest) 
 
Cyfarwyddiaeth: Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus 
 
Adran: Mynediad a Rhaglenni Cyhoeddus 
 
Isadran: Digido 
 
Band:  Band 3 
 
Cyflog: £20,616 - £26,739 pro rata 
 
Cytundeb: Tymor Penodol (9 mis) 
 
Yn adrodd i:  Pennaeth Digido 
 
Pwrpas cyffredinol y rôl:  
 
Bydd deilydd y swydd yn gweithio ar brosiect newydd cyffrous i greu copi ffacsimili manwl 
gywir o Lyfr Coch Hergest, llawysgrif fawr ganoloesol sy’n eiddo i Goleg yr Iesu Rhydychen ac 
sy’n cael ei chadw yn Llyfrgell Bodleian.   
 
Gan weithio’n agos gyda gweithwyr proffesiynol ym maes cadwraeth, a gan ddefnyddio 
ystod o dechnegau delweddu digidol, bydd deilydd y swydd yn trin ac yn cywiro lliw cyfres o 
ddelweddau cydraniad uchel ac yn paratoi’r delweddau hynny ar gyfer eu hargraffu.    
 

 
 
ADRAN 2: YR ADRAN 
 

Mae’r Gyfarwyddiaeth Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus yn gyfrifol am gasglu, derbyn, 
catalogio, dehongli’r casgliadau amrywiol sydd yng ngofal y Llyfrgell, darparu mynediad, gofal 
cadwriaethol a phrosiectau digido. Mae casgliadau’r Llyfrgell yn cynnwys llyfrau, papurau 
newydd, mapiau, archifau a llawysgrifau, ynghyd â lluniau a ffotograffau, deunydd clywedol, 
a gweithiau o bob math ar ffurf electronig. Mae systemau cyfrifiadurol yn cael eu defnyddio i 
gofnodi'r holl brosesau hyn, ac i ddiweddaru'r catalog gyda gwybodaeth y gellir ei chwilio 
gan ddarllenwyr. Mae'r Gyfarwyddiaeth hefyd yn gyfrifol am ddarparu mynediad at y 



gwasanaethau a gynigir i'r cyhoedd gan y Llyfrgell yn gorfforol a'r gwasanaethau rhithwir ar y 
we, gan gynnwys gwasanaethau i ddarllenwyr, ymholiadau, arddangosfeydd, addysg ac 
allgymorth.  

 
 
ADRAN 3: SIART TREFNIADOL 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
  

 
 

 

 

 
 
ADRAN 4 : SWYDDOGAETHAU ALLWEDDOL 
 

 

 Trin delweddau cydraniad uchel yn ddigidol i gwrdd â manyleb cytunedig  

 Creu ffeiliau meistr newydd ar gyfer eu hargraffu a’u hailrwymo.  

 Ymchwilio i system argraffu ddeuol a gweithredu arni i greu printiadau ffacsimili o liw 
manwl gywir.   

 Cysylltu gyda staff Triniaeth Cadwraeth wrth baratoi ffolios wedi eu hargraffu. 

 Cadw cofnodion manwl gywir o’r holl waith a wneir ac adrodd ar gynnydd i’r 
Pennaeth Digido  

 Cynhyrchu adroddiad ysgrifenedig a rhoi cyflwyniad yn amlygu canlyniadau’r prosiect  

 Ymgymryd â dyletswyddau eraill yn yr Adran Ddigideiddio a ystyrir yn briodol ar gyfer 
graddfa’r swydd.   

 Dealltwriaeth cyffredin o’r Reoliad Cyffredinol Gwarchod Data (GDPR) 2018  a Rhyddid 
Gwybodaeth 

 
Darperir y Disgrifiad Swydd hwn er mwyn rhoi amlinelliad brâs i ddiliad y swyd do’r 
gweithgareddau sydd ymhylyg yn y rôl hon, dichon y bydd y Llyfrgell am I chi ymgymryd â 
dyletswyddau eraill nad ydynt o angenrheidrwydd wedi eu cynnwys yn y Disgrfiad Swydd ond 
sydd yn gymesur â graddfa’r swydd.  Gellir diwygio’r Disgrifiad Swydd o bryd I’w gilydd o 

Prif Weithredwr / Llyfrgellydd 

Cyfarwyddwr Casgliadau a 

Rhaglenni Cyhoeddus 

Pennaeth Mynediad a Rhaglenni 

Cyhoeddus 

Pennaeth Digido 

Uwch Technegydd Digido  



fewn ffin a lefel y cyfrifoldeb sy’n berthnasol i’r swydd hon. 
 
. 

 
ADRAN 5 : CYFRIFOLDEB 
 

 Cyfrifoldeb am staff: N/A 
  

 Cyfrifoldeb am Reoli Cyllid: N/A 
 

 
 
ADRAN 6: CYSYLLTIADAU GYDAG ERAILL 
 

Mewnol 
 
Digideiddio  
 
 
 
Gofalu am y Casgliad 
 
 
Allanol 
 
Staff yn Llyfrgell Bodleian 

Natur y Cyswllt 
 
Darparu cyngor a chefnogaeth i aelodau 
eraill y tîm digideiddio, yn arbennig o ran 
argraffu a delweddu digidol.  
 
Cysylltu â’r tîm Triniaeth Cadwraeth i drefnu 
cyflwyno ffolios gorffenedig yn gyson 
 
Natur y Cyswllt 
 
Trefnu ymweliadau i gymharu’r cynnyrch 
ffacsimili gyda’r llawysgrif wreiddiol. 
 
Trefnu cyflenwi delweddau digidol newydd    
 

 
ADRAN 7: DATRYS PROBLEMAU  
 

 
Bydd angen i ddeilydd y swydd ddatblygu technegau delweddu newydd ar gyfer trin a 
chywiro ffolios llawysgrif afluniedig. 

 
Bydd angen i ddeilydd y swydd greu proffiliau lliw newydd i wneud newidiadau 
hollgynhwysol i dros 500 o ffolios llawysgrif ar wahân, a hynny er mwyn gwella cywirdeb lliw 
heb gael y llawysgrif gwreiddiol ar gyfer cymharu.  

 
Bydd angen i ddeilydd y swydd greu system ar gyfer argraffu deublig o ran ffolios, a chanfod 
cyfrwng gyda gorffeniad a phwysau priodol i gyfateb â’r gwreiddiol.   

 
 



 
ADRAN 8: GWNEUD PENDERFYNIADAU 
 

Bydd angen i ddeilydd y swydd benderfynu pa dechnegau sydd fwyaf priodol i gael gwared ar 
afluniadau a diffygion goleuadau o bob ffolio llawysgrif. 
 
Bydd angen i ddeilydd y swydd bederfynu pryd mae angen i ddelweddau presennol gael ei 
newid efo sganiau newydd 
 
Bydd angen i ddeilydd y swydd benderfynu pa brintydd a phapur dylid ei bynu i gyflawni’r 
prosiect 

 
 
ADRAN 9:  MANYLEB PERSON  
 

 HANFODOL DYMUNOL 
 

Gwybodaeth / Addysg 
 
 

 Cymhwyster lefel gradd 
berthnasol neu brofiad 
cyfatebol  

 

 Sgiliau arbenigol mewn  
Adobe Photoshop, gyda 
gwybodaeth am dechnegau 
atgyffwrdd a thrin 
datblygedig.  

 

 Gwybodaeth a 
dealltwriaeth o reoli lliw, a 
pharatoi deunydd 
ffotagraffig ar gyfer ei 
argraffu.  

 
 

 Gradd mewn ffotograffaeth 
neu gyfatebol 

 

 Gwybodaeth am 
gynhyrchu ffacsimilïau  

 
 

 
 

Profiad / Sgiliau  Gweithio mewn 
amgylchedd stiwdio 
proffesiynol. 

 

 Y gallu i adnabod diffygion 
delweddu megis 
cydbwysedd tôn, gwawr lliw 
ac eglurder.  

 

 Y gallu i weithio’n drefnus 
ar dasgau ail-adroddus tra’n 
rhoi sylw trwyadl i fanylion.  

 Profiad blaenorol wrth 
greu ffacsimilïau o 
ansawdd uchel. 

 

 Gweithio mewn 
amgylchedd amgueddfa,  
Llyfrgell neu Archifdy.  

 

 Gweithio gydag Apple 
Macs. 

 

 Sgiliau cyfathrebu llafar ac 



 

 Sgiliau rhyngbersonol 
gwych. 

 

 Sgiliau cyfathrebu llafar ac 
ysgrifenedig ardderchog yn 
Saesneg. 

 

 Sgiliau datblygedig o ran 
cynllunio a rheoli amser.  

 

 Y gallu i weithio’n 
annibynnol ac o fewn tîm.   

 

 Sgiliau cyfathrebu llafar ac 
ysgrifenedig ardderchog yn 
y Saesneg. 

  

ysgrifenedig yn y Gymraeg. 
 

 Profiad o gyflwyno 
gwybodaeth dechnegol i 
gynulleidfa sydd ddim yn 
dechnegol.  

 
 
 
 
 

 
 
ADRAN 10:  CYMWYSEDDAU 
 
Dyma’r cymwyseddau y bydd yn rhaid ichi ei ddangos yn y swydd hon.  Dylid cyfeirio at y 
rhain pan yn cwblhau eich ffurflen gais 
 
1.  CYMWYSEDDAU CRAIDD 
 

1. Gwasanaeth Cwsmer 
 

 

 

2. Rheoli Adnoddau 
 

 

 

3. Cyfathrebu 
 

 

 

4. Sicrhau Canlyniadau 
 

 

 



 

 

 
 
 
2. CYMWYSEDDAU RÔL 
 

1. Rheoli a 
chydweithredu 
 

 

 

2. 
 

Cymorth 
Corfforaethol 

 

 

3. 
 

Defnyddio 
Gwybodaeth 

 

 

4. Gwybodaeth 
Arbenigol Berthnasol 

 

 

 


