
 

 

 

LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU 
 

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person 

 
 
ADRAN 1: MANYLION SWYDD 
 

Teitl Swydd:   Uwch Gynorthwy-ydd Mynediad   
 
Cyfarwyddiaeth:   Cyfarwyddiaeth Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus  
 
Adran:   Mynediad a Rhaglenni Cyhoeddus  
 
Isadran:   Mynediad Casgliadau 
 
Gradd:  Band 2  
 
Cyflog:  £18,237 - £21,106 pro rata 
 
Cytundeb:  Tymor Parhaol tan 30 Tachwedd 2018 
 
Yn adrodd i:  Swyddog Band 3 yn Isadran Mynediad Casgliadau 
 
Pwrpas cyffredinol y rôl:  
 
Cynorthwyo gyda’r gwaith o gynnal gwasanaethau Isadran Mynediad Casgliadau sy’n 
gwasanaethu darllenwyr o bell ac ar safle gan gynnwys: 

 Gwasanaeth Ymholiadau 

 Gwasanaethau’r Ystafelloedd Darllen 

 Elfennau perthnasol o waith y Gwasanaeth Reprograffeg 
   
Unrhyw waith neu gyfrifoldeb arall sydd yn gymesur â graddfa’r swydd. 

 
 
ADRAN 2: Y GYFARWYDDIAETH 

 
Y Gyfarwyddiaeth Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus sy’n gyfrifol am gasglu, derbyn, 
catalogio, dehongli a darparu mynediad cyhoeddus at y casgliadau amrywiol sydd yng ngofal 
y Llyfrgell. Yn ogystal, mae’r Gyfarwyddiaeth yn gyfrifol am agweddau gofal cadwriaethol ac 
am lu o brosiectau digido tra phwysig. Heb os, rhan hanfodol a phwysig o waith y 
Gyfarwyddiaeth yw cynnal, datblygu a diogelu statws y Llyfrgell Genedlaethol fel un o chwe 
llyfrgell hawlfraint ynys Prydain ac Iwerddon.  
 
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 DREFNIADOL  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
ADRAN 4: DYLETSWYDDAU ALLWEDDOL  
 

 Ymateb  i ymholwyr o fewn amser penodol ar lafar, dros y ffôn, mewn llythyr neu trwy 
e-bost, yn unol â’r dangosyddion perfformiad gwasanaeth a osodwyd 

 Darparu a chynnal gwasanaeth effeithiol yn yr Ystafelloedd Darllen a chynorthwyo 
darllenwyr yn ôl y galw 

 Cyflenwi archebion reprograffeg a bod ar y rota wythnosol 

 Cynnal cymorthfeydd ar adnoddau’r ystafelleodd darllen yn ôl y galw 

 Cynrychioli’r Llyfrgell mewn ffeiriau a diwrnodau agored fel bo’n berthnasol 

 Cynorthwyo i gynnal casgliad silffoedd agored cyfredol a threfnus 

 Gweithio ar shifft hyd 6 o’r gloch yn unol ag amserlen benodol 

 Llenwi bwlch dros aelodau eraill o’r tîm yn ystod salwch neu wyliau 

 Unrhyw waith neu gyfrifoldeb arall sydd yn gymesur â graddfa’r swydd 
 
Darperir y Disgrifiad Swydd hwn er mwyn rhoi amlinelliad bras i ddeiliad y swydd o’r 
gweithgareddau sydd ymhlyg 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 Disgrifiad Swydd 
ond sydd yn gymesur â graddfa’r swydd. Gellir diwygio’r Disgrifiad Swydd o bryd i’w gilydd o 
fewn i ffin a lefel y cyfrifoldeb sy’n berthnasol i’r swydd hon. 

 
 

Prif Weithredwr / Llyfrgellydd 

Cyfarwyddiaeth Adnoddau 
Corfforaethol 

Isadran Mynediad Casgliadau 

Cyfarwyddiaeth Casgliadau a 
Rhaglenni Cyhoeddus 

Adran Mynediad a Rhaglenni 
Cyhoeddus 



 

 

ADRAN 5: CYFRIFOLDEB 
 

Cyfrifoldeb dros bobl: Dim cyfrifoldeb dros bobl ond gweithredu fel aelod o dîm 
ymroddedig gan rannu gwybodaeth a phrofiad gydag  aelodau eraill o’r Tîm Mynediad 
Casgliadau, ac aelodau o staff eraill, yn ôl y galw. 
 
Cyfrifoldeb dros reolaeth cyllid: Dim cyfrifoldeb dros reolaeth cyllid , ond mae oblygiadau 
cyllidol i’r gwaith o brisio archebion yn gywir. 

 
ADRAN 6: CYSYLLTIADAU GYDAG ERAILL  
 

Mewnol:   
 
Yr holl staff 
 
Allanol:  
 
Darllenwyr ac ymwelwyr    

Natur y Cysylltiad: 
 
Cyswllt dyddiol 
 
 
 
Cyswllt dyddiol 
 

 
 
ADRAN 7: DATRYS PROBLEMAU  
 

Mae cynghori darllenwyr yn golygu datrys amrywiaeth o broblemau er enghraifft:  
 penderfynu ar strategaeth chwilio effeithiol ar ran y defnyddiwr 
 darparu gwybodaeth i’r  defnyddiwr ar faterion cyfreithiol megis hawlfraint a gwarchod data 
 ymwybyddiaeth o broblemau cadwraeth wrth ddewis prosesau atgynhyrchu etc. 

 
 
ADRAN 8: PENDERFYNU 
 

Disgwylir rhai penderfyniadau er enghraifft: 
 cynnig cyngor dibynadwy i ddarllenwyr ac ymholwyr wrth ymdrin â cheisiadau am 

wybodaeth ar lafar, ar y ffôn, neu yn ysgrifenedig gan annog darllenwyr i ddewis 
eitemau addas o’r casgliadau er mwyn cwrdd a’u gofynion;  

 tynnu sylw staff hŷn/arolygwyr at ddeunydd sy’n fregus neu’n anaddas i’w ddarllen, neu 
at ddarllenwyr sy’n torri rheolau’r Llyfrgell 

 penderfynu ar ffynonellau perthnasol wrth ateb ymholiadau 
 penderfynu pryd i drosglwyddo ymholiadau at staff eraill neu asiantaethau allanol 

 
 
 

 

 



 

 

ADRAN 9: MANYLEB PERSON 
 

PRIODOLEDD HANFODOL DYMUNOL 
 

Gwybodaeth / Addysg 
 
 

 Safon addysg dda ynghyd â 
pharodrwydd i ennill 
cymhwysterau pellach 

 
 Y gallu i gyfathrebu’n gwrtais ac 

yn amyneddgar ar lafar ac yn 
ysgrifenedig gyda darllenwyr, 
ymholwyr ac ymwelwyr 
 

 Sgiliau ieithyddol da yn y 
Gymraeg a’r Saesneg, gyda’r 
gallu i weithio’n effeithiol yn y 
naill iaith neu’r llall. 
 

 Adnabyddiaeth dda o 
gasgliadau’r Llyfrgell neu 
barodrwydd i ddysgu am 
gasgliadau’r Llyfrgell 
 

 Adnabyddiaeth dda o reolau 
hawlfraint a phrosesau 
atgynhyrchu neu barodrwdd i 
dderbyn hyfforddiant addas. 

 
 Sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol ac 

adnabyddiaeth dda o 
ffynonellau arlein perthnasol 

 

 

Profiad 
 
 
 
 
 

 
 

Profiad blaenorol o 
waith Llyfrgell, o 
ymdrin â’r cyhoedd, o 
weithio mewn tïm 
effeithiol, ac o weithio 
gyda chyfrifiaduron, yn 
fanteisiol 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

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  

 

Gwasanaeth Cwsmer 
 
 

 Yn ymddwyn yn gywir ac maen ffordd gwrtais a 
chymwynasgar i gynnal gwasanaeth proffesiynol 

 Yn rheoli disgwyliadau cwsmeriaid ac yn egluro beth 
sy’n bosibl, a beth nad yw’n bosibl a pham 

Rheoli Adnoddau  
 
 

 Yn gwneud defnydd effeithiol o amser 

 Yn cefnogi rheolwyr llinell yn y gwaith o gasglu 
gwybodaeth 

Cyfathrebu  
 
 

 Yn cyflwyno delwedd gadarnhaol o’r Llyfrgell ym mhob 
gohebiaeth a digwyddiad sy’n ymwneud â gwaith 

 Yn gwrando’n ofalus ac yn gofyn cwestiynau i wneud yn 
siŵr ei f/bod wedi deall 

Sicrhau Canlyniadau   
 
 

 Yn blaenoriaethu ac yn trefnu amser a gwaith o ddydd i 
ddydd yn effeithiol 

 Yn bwrw ati i weithio hono/ohoni’i hun heb fawr ddim 
anogaeth 

 
 
 
2. Cymwyseddau Rôl  

 

Rheoli a Chydweithio 
 
 

 Yn derbyn cyfrifoldeb am gyflawni tasgau ac amcanion o 
ddydd i ddydd 

 Yn deall mor bwysig yw cydweithio 

Cymorth Corfforaethol 
 
 

 Yn hyrwyddo negeseuon y sefydliad 

 Yn croesawu newid ac yn dangos parodrwydd i ddysgu 
ffyrdd newydd o weithio 

Defnyddio Gwybodaeth 
 
 

 Yn darparu atebion clir a chryno ar sail yr wybodaeth a 
gafwyd 

 Yn defnyddio technoleg briodol i gasglu, dadansoddi a 
rhoi gwybodaeth 

 
 
 


