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Amodau defnyddio ystafelloedd darllen Llyfrgell Gen edlaethol 
Cymru ac Ystafelloedd Gwylio a Gwrando Archif Gened laethol 
Sgrin a Sain Cymru (AGSSC) 
 

Mynediad   

• Rhaid cael tocyn darllen dilys i gael mynediad i’r ystafelloedd darllen ac ystafelloedd 
gwylio a gwrando AGSSC 

• Caniateir tocyn darllen i ymwelwyr 16 oed a throsodd. Gall ymwelwyr o dan 16 oed 
wneud cais i ymweld â’r ystafelloedd darllen o dan amodau arbennig 

• Dylid dangos eich tocyn darllen i’r staff diogelwch yn y cyntedd neu yn yr AGSSC, a’i 
gael wedi ei sganio 

• Dylid hysbysu’r Llyfrgell o unrhyw newid yn eich enw neu gyfeiriad, neu os ydych 
wedi colli eich tocyn darllen 

• Ni chaniateir bagiau personol yn yr ystafelloedd darllen; darperir bagiau tryloyw  ar 
gyfer cludo eiddo personol a gliniaduron i’r ystafelloedd darllen 

• Ni chaniateir cotiau allanol na chotiau glaw yn yr ystafelloedd darllen nac yn 
ystafelloedd gwylio a gwrando AGSSC 

• Ni chaniateir bwyd na diod yn yr ystafelloedd darllen nac yn ystafelloedd gwylio a 
gwrando AGSSC 

• Dylid cydymffurfio â gweithdrefnau argyfwng, gan ddilyn cyfarwyddiadau staff mewn 
achos o dân neu ymarfer tân 

 

Ystyriaeth o eraill 

• Dylid trin staff a defnyddwyr eraill gyda chwrteisi a pharch ar bob achlysur 

• Dylai ffonau symudol fod wedi eu diffodd neu yn ddistaw (silent mode), ac ni ddylid 
gwneud na derbyn galwadau 

• Ni ddylai defnydd o ffonau clust darfu ar ddefnyddwyr eraill 

• Ni chaniateir unrhyw ddeunydd o ffonau symudol , camerâu digidol nac unrhyw offer 
recordio nac offer ffilmio yn ystafelloedd gwylio a gwrando AGSSC 

• Gofynnir i ddefnyddwyr yn ystafelloedd gwylio a gwrando AGGSC wisgo clustffonau 
wrth wylio a gwrando ar ddeunydd, i sicrhau nad ydynt yn tarfu ar ddefnyddwyr eraill 
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Defnyddio’r casgliadau 

• Rhaid darllen unrhyw ddeunydd yn yr ystafelloedd priodol; ni chaniateir mynd â 
deunydd allan o’r ystafelloedd priodol 

• Ni ddylid pasio deunydd sydd wedi ei roi allan yn eich enw i ddarllenydd arall 

• Rhaid i ddefnyddwyr sy'n gwneud cais am ddeunydd AGSSC roi o leiaf 24 awr o 
rybudd cyn gallant ddod i wylio neu wrando ar y deunydd 

 

Gofal o’r casgliadau 

• Dylid cymeryd gofal o bob deunydd pan yn ei ddefnyddio, a’i ddychwelyd i staff ar ôl 
gorffen  

• Defnyddiwch bensil yn unig yn Ystafell Ddarllen y De 

• Os yw eitem wedi ei microffilmio neu ei ddigido, yna mae’r Llyfrgell yn cadw’r hawl i 
beidio darparu’r gwreiddiol i’w astudio, oni bai fod rhesymau pendant dros wneud 
hynny 

• Fel rheol, bydd angen darparu copi gwylio / gwrando o'r deunydd gwreiddiol ar gyfer 
defnyddwyr AGSSC 

 

Copïo’r  Casgliadau 

• Rhaid cydymffurfio â deddfwriaeth hawlfraint y Deyrnas Unedig 

• Os am dderbyn copi o eitem o ddeunydd o’r casgliadau, rhaid talu’r ffi briodol 

• Os am ddefnyddio camera digidol i wneud copi o ddeunydd yn y casgliadau, rhaid 
cael caniatâd staff ymlaen llaw 

• Os yw eitem yn parhau mewn hawlfraint, rhaid i’r Llyfrgell dderbyn caniatâd 
ysgrifenedig y perchennog hawlfraint cyn medru darparu copïau 

• Ni chaniateir sganwyr nac unrhyw offer arall i gopïo deunydd o gasgliadau’r Llyfrgell. 

• Ni chaniateir defnyddio unrhyw offer recordio heb dderbyn caniatâd ymlaen llaw 

• Ni chaniateir unrhyw offer recordio nac offer ffilmio yn ystafelloedd gwylio a gwrando 
AGSSC 

• Mae darparu copïau o ddeunydd AGSSC yn ddibynnol ar ganiatâd y deilydd 
hawlfraint ac ar fformat y deunydd  
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