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Disgrifiad Swydd a Manyleb Person 
 
 
 

ADRAN 1: MANYLION SWYDD 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teitl Swydd: Cynorthwy-ydd Catalogio 

Cyfarwyddiaeth: Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus 

Adran: Casgliadau Cyhoeddedig, Systemau a Safonau 

Band: 2 

Cyflog: £21,423 - £22,402 

Cytundeb: Parhaol 

Yn adrodd i: Rheolwr Band 4  

Pwrpas cyffredinol y rôl: Derbyn, mewnforio, creu cofnod disgrifiadol a 
chofnod daliadau, a lleoli eitemau a chasgliadau i’r Casgliad Adnau Cyfreithiol  
print ac electronig, gan ddefnyddio system y Llyfrgell. Cydweithio gyda’r 
Rheolwr ar y Casgliad Cymraeg Hanesyddol i wirio bod cofnodion, daliadau a 
lleoliadau cywir iddynt i gefnogi’r gwaith o gynnig mynediad i gasgliadau cudd y 
Llyfrgell. 



 

ADRAN:  YR ADRAN 

Yn fyr, dyma brif feysydd cyfrifoldeb y Gyfarwyddiaeth: 

 Casgliadau Unigryw 

 Casgliadau Cyhoeddedig 

 Mynediad a Rhaglenni Cyhoeddus 
 

Casglu 
 llunio casgliad mor gyflawn â phosibl, ym mhob cyfrwng, o 

ddefnyddiau cyhoeddedig sy’n ymwneud â Chymru (ac i raddau 
llai'r gwledydd Celtaidd eraill), gan gynnwys cyhoeddiadau 
printiedig a defnyddiau sain a delweddau symudol 

 gynnal (drwy adnau cyfreithiol a phrynu’n bennaf) y casgliad 
mwyaf cynhwysfawr yng Nghymru o ddeunydd printiedig a 
gyhoeddwyd yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, ac o ddeunydd 
ymchwil o wledydd eraill 

 ddatblygu casgliadau o ddefnyddiau sydd heb eu cyhoeddi sy’n 
ymwneud â Chymru neu’n deillio o Gymru, gan gynnwys 
archifau a delweddau 

 

Cadw 
 sicrhau bod yr amgylchedd a’r amodau wrth storio a 

thrafod defnyddiau yn addas i’w cadw’n barhaus 
 ymyrryd i warchod defnyddiau a thrwy hynny atal eu dirywiad 

neu eu hatgyweirio 
 drosglwyddo gwybodaeth, mewn rhai achosion, i fformatau 

mwy addas i’w chadw 
 sicrhau mynediad parhaol i’r casgliadau digidol 

 

Creu mynediad 
 derbynodi, prosesu a chatalogio’r casgliadau a gesglir gan 

ddefnyddio         system gyfrifiadurol ar-lein 
 digido, gan gynnwys creu metadata a sganio, eitemau o’r 

casgliadau a chasgliadau cyflawn a’u gosod ar-lein 

 

 
 
 
 
 
 



ADRAN 3: SIART DREFNIADOL 

 

 

 

 

ADRAN 4: DYLETSWYDDAU ALLWEDDOL 
 

Prif Weithredwr / Llyfrgellydd 

Cyfarwyddiaeth Casgliadau a 

Rhaglenni Cyhoeddus 

Cyfarwyddiaeth Adnoddau 

Corfforaethol 

Pennaeth Casgliadau Cyhoeddedig, Systemau a Safonau 

Pennaeth Catalogio ac Adnau Cyfreithiol 

 

 

 Cynorthwyo i hawlio ac archebu eitemau sydd i’w hychwanegu i’r casgliad. 
 Cynorthwyo i gydnabod eitemau dderbynnir. 

 Mewnforio cofnodion catalog priodol o ffynonellau allanol. 

 Creu cofnodion catalog disgrifiadol gan ddefnyddio gweithlenni priodol a 
dilyn y canllawiau a rheolau RDA perthnasol. 

 Creu daliadau priodol i’r eitemau. 

 Creu archebion a chofnodi anfonebau; cau archebion. 

 Tynnu sylw'r rheolwr llinell at unrhyw broblemau gyda data. 
 Cadw cofnod o ystadegau derbyn, rhoddion a phwrcas. 

 Cynorthwyo gyda’r gwaith o dderbyn, creu daliadau a lleoli cyfnodolion 
hanesyddol sy’n rhan o’r Casgliad Print Cymreig. 

 Creu tanysgrifiadau ar gyfer cyfnodolion ddanfonir i’r Llyfrgell yn 
uniongyrchol gan gyhoeddwyr. 

 Creu cofnodion cyflenwyr newydd yn ôl y galw. 

Llyfrgellydd Cyfnodolion 

Cynorthwy-ydd - Catalogio 



 
 

ADRAN 5: CYFRIFOLDEB 
 

 

ADRAN 6: CYSYLLTIADAU GYDAG ERAILL 
 

Mewnol: 
 Cysylltiad rheolaidd gyda 

chydweithwyr o fewn y Llyfrgell. 
 

Allanol: 

 Darllenwyr 

Natur y Cysylltiad: 
Cydweithio i ychwanegu adnoddau at y 
casgliad a’r catalog. 

 
 

Cydweithio i ganfod eitemau i ateb 
ceisiadau 

 
ADRAN 7: DATRYS PROBLEMAU 

 

 Cynorthwyo yn yr Ystafell Ddarllen ar sail rota. 

 Cynorthwyo gyda gwaith yr Is-adran. 
 
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. 

 Cyfrifoldeb dros bobl: Dim 

 Cyfrifoldeb dros reolaeth cyllid: Dim 

Byddai disgwyl i ddeilydd y swydd ddatrys problemau megis: 

 Sicrhau bod y cofnod yn gywir ac yn berthnasol i’r eitem mewn llaw. 
 Dattys problemau’n ymwneud â chanfod eitemau i ddefnyddwyr neu 

wrth gyrchu i ateb ceisiadau. 



ADRAN 8: PENDERFYNU 
 

 

ADRAN 9: MANYLEB PERSON 
 

PRIODOLEDD HANFODOL DYMUNOL 

Gwybodaeth 
/ Addysg 

 Safon addysg dda (2-5 TGAU 
lefel C) neu gyfatebol 

 Sgiliau cyfathrebu / sgiliau 
rhyngbersonol da. 

 Y gallu i gyfathrebu yn rhugl 
trwy gyfrwng y Gymraeg a’r 
Saesneg 
 

 Gwybodaeth am waith y 
Llyfrgell 

 Gwybodaeth am Adnau 
Cyfreithiol. 

 Gwybodaeth o safonau 
catalogio 

Profiad  Profiad o weithio gyda 
chylchgronau 

 Profiad o weithio yn 
annibynnol ac mewn tîm. 

 Profiad o gyrraedd targedau 
ac o weithio i amserlen. 

 Profiad o dderbyn a/neu 
gatalogio ar Alma 

 Profiad o ddefnyddio 
system VUBIS yr 
Asiantaeth. 

 Profiad o fewnforio 
cofnodion. 

 
 

Byddai disgwyl i ddeilydd y swydd wneud penderfyniadau megis: 
 Dewis cofnod perthnasol cywir i’w fewnforio 

 Tynnu sylw’r rheolwr at ddyblygion ac eitemau sy’n broblematig o ran eu 
prosesu. 

 Medru gwahaniaethu rhwng monograff, cyfnodolyn a blwyddlyfr. 

 


