
 

LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU 
 

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person 

 
 
ADRAN 1: MANYLION SWYDD 
 

 
Teitl Swydd: Swyddog Addysg  
 
Cyfarwyddiaeth:  Cyfarwyddiaeth Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus  
 
Adran: Mynediad a Rhaglenni Cyhoeddus  
 
Isadran: Estyn Allan a Chyfranogiad 
 
Gradd: Band 3   
 
Cyflog: £23,157 - £28,176 
 
Cytundeb: Parhaol  
 
Yn adrodd i: Rheolwr y Gwasanaeth Addysg  
 
Pwrpas cyffredinol y rôl 
Ymchwilio, paratoi a chyflwyno gweithdai addysg yn seiliedig ar gasgliad LLGC yn yr adeilad a 
thu hwnt. Arwain elfennau o waith y Gwasanaeth Addysg Cyfrannu at baratoi a chyhoeddi 
deunyddiau dysgu digidol. 

 
ADRAN 2: 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  
 

 Ymchwilio, paratoi a darparu adnoddau ar gyfer gweithdai addysgol. 

 Arwain a chyflwyno ymweliadau a gweithdai, ac arwain teithiau tywys gan grwpiau 
ac unigolion o amgylch y Llyfrgell. 

 Cydlynu prosiectau penodol. 

 Cydlynu a threfnu presenoldeb y Llyfrgell mewn digwyddiadau allanol, e.e. yn 
Eisteddfod yr Urdd. 

Prif Weithredwr / Llyfrgellydd 

Cyfarwyddiaeth Casgliadau a 

Rhaglenni Cyhoeddus 

Cyfarwyddiaeth Adnoddau 

Corfforaethol 

Pennaeth Mynediad a Rhaglenni Cyhoeddus 

Rheolwr Estyn Allan a Chyfranogiad 

Rheolwr y Gwasanaeth Addysg 

Swyddog Addysg 



 Cynnal a chadw cronfeydd data o ddefnyddwyr. 

 Trefnu gweithgareddau addysg yn gysylltiedig ag arddangosfeydd. 

 Cydlynu ymweliadau gydag athrawon ysgol ac addysgwyr eraill. 

 Cydlynu rhannau o raglen estyn allan y Gwasanaeth Addysg. 

 Cyfrannu at raglen gyhoeddi’r Gwasanaeth Addysg. 

 Cyfrannu at gynnal a chadw gwefannau’r Gwasanaeth Addysg. 

 Cyfrannu at baratoi a chyhoeddi deunyddiau dysgu digidol. 

 Gweithredu fel prif bwynt cyswllt rhwng y Llyfrgell a phrif athrawon/penaethiaid. 

 Cyfrannu at weithgaredd cyffredinol y Gwasanaeth Addysg. 
 
Darperir y Disgrifiad Swydd hwn er mwyn rhoi amlinelliad brâs 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 y ffin a lefel y cyfrifoldeb sy’n berthnasol i’r swydd hon.  

 
 
ADRAN 5: CYFRIFOLDEB 
 

 Cyfrifoldeb dros ymchwilio, trefnu, paratoi, cyflwyno a gwerthuso ymweliadau gan 
ddefnyddwyr. 

 Cyfrifoldeb dros elfennau o weithgaredd allanol y Gwasanaeth. 

 Cyfrifoldeb dros reoli prosiectau penodol. 

 Cyfrifoldeb dros gynnal a chadw ystadegau, ac adrodd ar y rhain. 
 

 
 
ADRAN 6: CYSYLLTIADAU GYDAG ERAILL  
 

Mewnol:   
 
Rheolwr y Gwasanaeth Addysg, Cynorthwy-ydd 
Addysg 
 
Pennaeth Mynediad a Rhaglenni Cyhoeddus, 
Cyfarwyddwr Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus 
 
Staff Adran Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus 
ac adrannau eraill y Llyfrgell 

 
Allanol:  
 
Athrawon a Darlithwyr 
 
 
Cyrff eraill 

Natur y Cysylltiad:   
 
Cydweithio dyddiol, cyfarfodydd, trafod a 
threfnu. 
 
Cynrychioli’r Gwasanaeth mewn cyfarfodydd 
mewnol.  
 
Ymchwilio’r casgliad, cydlynu digwyddiadau. 
 
 
 
 
Cynnal perthynas gydag addysgwyr sy’n ymweld 
ar Llyfrgell. 
 
Cynnal trafodaethau wrth drefnu digwyddiadau 



 

 
a gweithdai. 

 
 
ADRAN 7: DATRYS PROBLEMAU  
 

 Bydd disgwyl i’r Swyddog Addysg fod yn barod i arwain rhai elfennau o waith y 
Gwasanaeth Addysg, ac i weithio ar ei b/phen ei hun i ddatrys problemau sy’n codi. 

 Bydd hefyd yn gweithredu fel rhan o dîm i ddatrys problemau ar y cyd a staff eraill y 
Gwasanaeth Addysg a’r Llyfrgell. 

 Bydd disgwyl iddo/iddi fedru dewis, ymchwilio, addasu a chyflwyno themâu i grwpiau 
gwahanol oedran a gallu. 

 

 
 
ADRAN 8: PENDERFYNU 
 

Bydd disgwyl i’r Swyddog Addysg: 

 Benderfynu ar faterion fel lleoliad, thema, a chynulleidfa. 

 Penderfynu ar ffurf, natur, thema a chynnwys gweithdai a gweithgareddau. 

 Penderfynu sut i gyflwyno gwybodaeth i ymwelwyr y Gwasanaeth Addysg.  
 

 
 

ADRAN 9: MANYLEB PERSON 
 

PRIODOLEDD HANFODOL DYMUNOL 
 

Gwybodaeth / Addysg / 
Sgiliau 
 
 

Safon addysg dda (2-5 TGAU 
lefel C) neu gyfatebol 
 
Gwybodaeth am hanes a 
diwylliant cymru. 
 
Dealltwriaeth o natur 
cynulleidfaoedd amrywiol y 
Gwasanaeth Addysg. 
 
Y gallu i baratoi ac arwain 
gweithdai a theithiau. 
 
Sgiliau trosglwyddo 
gwybodaeth i ddysgwyr o 
bob oed. 
 
Hyderus wrth ddefnyddio 
pecynnau TGCh gan gynnwys 

Gwybodaeth gyfredol am y 
byd addysg yng Nghymru 
 
Gwybodaeth am ddulliau 
dysgu a chyflwyno 
gwybodaeth. 
 
Sgiliau cynnal, cadw a 
chyflwyno ystadegau. 
 
 



defnydd o’r We 
 
Sgiliau rheoli a dirprwyo. 
 
Y gallu i gyfathrebu ar lafar 
ac yn ysgrifenedig yn y 
Gymraeg a’r  Saesneg. 
 

Profiad 
 
 
 
 
 

Profiad helaeth ym maes 
addysg a / neu dreftadaeth 
ddiwyllianol. 
 
 

Profiad o drefnu a chydlynu 
gweithgareddau. 
 
Profiad o gadw gwybodaeth 
mewn modd trefnus, 
dealladwy, a hawdd I’w gael 
ato. 

 
 


