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Cyflwyniad 

Cefndir i fynediad cerdded i mewn 

Mae nifer y sefydliadau addysg uwch (SAC) sy’n cynnig mynediad at eu hadnoddau 

electronaidd i bobl nad ydynt yn aelodau o’u llyfrgell wedi cynyddu’n ddirfawr yn y 

blynyddoedd diwethaf. Mae’r ‘mynediad cerdded i mewn’ hyn yn caniatáu i ddefnyddwyr 

anghofrestredig allu defnyddio deunyddiau pan mae amodau cytundebau’r drwydded yn 

caniatáu. Er mwyn darparu gwasanaeth mynediad cerdded i mewn, mae’n rhaid i lyfrgelloedd 

prifysgol ddod o hyd i ddatrysiad technegol sy’n goresgyn yr angen am yr awdurdod 

mewngofnodi a roddir i ddefnyddwyr cofrestredig a chyfyngu’r adnoddau a ddarperir i bobl lle 

y mae’r cytundebau trwydded perthnasol yn cynnwys ‘defnyddwyr cerdded i mewn’ yn eu 

diffiniad o ‘ddefnyddwyr awdurdodedig’.      

Bu darparu mynediad at adnoddau electronaidd trwy danysgrifiad i ddefnyddwyr anghofrestredig yn 

destun trafod yng nghymuned llyfrgelloedd academaidd ers peth amser. Yn gyffredinol, mae 

llyfrgelloedd prifysgol yn caniatáu i ymwelwyr ddefnyddio eu casgliadau at ddibenion ymchwil, boed 

yn staff neu’n fyfyrwyr o brifysgolion eraill neu’n aelodau’r cyhoedd. Gan fod prifysgolion sy’n derbyn 

arian gan y llywodraeth yn gwario symiau mawr o arian ar lenyddiaeth academaidd, mae’n ymddangos 

yn deg fod aelodau’r cyhoedd ac ymchwilwyr yn cael mynediad at y deunyddiau hyn, waeth ymhle y 

maent yn gweithio neu ymhle y maent wedi’u cofrestru’n fyfyriwr. 

Mae llawer o lyfrgelloedd, er mwyn cyrchu at y nod o ehangu mynediad at waith ymchwil, yn 

gweithredu cynlluniau benthyca lleol sy’n galluogi aelodau’r cyhoedd i fenthyca eitemau o 

lyfrgelloedd academaidd. Mae rhai llyfrgellwyr hefyd wedi cytuno trefniadau benthyca 

cilyddol rhwng llyfrgelloedd prifysgol. Yng Nghymru, roedd cynllun WALIA, oedd yn 

gwasanaethu staff a myfyrwyr ymchwil, a CROESO, ar gyfer myfyrwyr israddedig, yn 

enghreifftiau arloesol o lyfrgelloedd prifysgol yn cydweithio er lles y gymuned academaidd. 

Erbyn hyn, mae’r cynllun benthyca cilyddol mwyaf o’i fath, SCONUL Access 

(http://www.sconul.ac.uk/sconul-access), yn cynnwys y rhan fwyaf o lyfrgelloedd academaidd 

yng ngwledydd Prydain ac Iwerddon ac mae wedi disodli WALIA a CROESO. 

Er gwaethaf ymdrechion sylweddol llyfrgellwyr i wneud gwaith ymchwil yn fwy hygyrch, mae’r 

ddibyniaeth gynyddol ar gyfnodolion electronaidd, e-lyfrau ac adnoddau digidol eraill yn 

golygu fod llai o gynnwys ysgolheigaidd sy’n cael ei gadw mewn llyfrgelloedd prifysgol ar gael i 

aelodau’r cyhoedd neu ymchwilwyr ac academyddion sy’n ymweld. Mae’n bosib y gall 

cyflwyno mynediad agored ddatrys y broblem hon yn y pendraw, ond nes bod mas critigol o 

lenyddiaeth academaidd yn cael ei ddarparu trwy drefniant mynediad agored, mae cynlluniau 

mynediad cerdded i mewn yn cynnig datrysiad dros dro i broblem y mae’n rhaid ei hwynebu 

ar hyn o bryd. 

WHELF a mynediad cerdded i mewn 

Danfonwyd holiadur i bob llyfrgell WHELF yn 2011 yn gofyn a oedd pob sefydliad yn darparu 

mynediad cerdded i mewn at e-adnoddau, ac os nad oedd beth oedd yn eu rhwystro rhag 

cynnig gwasanaeth o’r fath. Roedd yn amlwg o’r arolwg fod cyngor, arweiniad, enghreifftiau o 

http://www.sconul.ac.uk/sconul-access
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arfer gorau a diffyg adnoddau oll yn ffactorau oedd yn atal y gwasanaeth hwn rhag cael ei 

gynnig. Wrth ymateb i’r arolwg hwn, cyflwynwyd cais llwyddiannus i CyMAL i ariannu prosiect 

ymarferol, byr i sefydlu gwasanaeth mynediad cerdded i mewn yn sefydliad arweiniol y 

prosiect, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ac i greu pecyn cymorth i helpu sefydliadau 

eraill yng Nghymru i weithredu eu gwasanaethau mynediad cerdded i mewn eu hunain. 

Aelodau’r prosiect 

Roedd grwp llywio’r prosiect yn cynnwys aelodau canlynol y gymuned llyfrgelloedd 

academaidd yng Nghymru: 

 Prifysgol Aberystwyth: Elizabeth Kensler, Andrew Wiles. 

 Prifysgol Bangor: Tracey Randall. 

 Prifysgol Fetropolitan Caerdydd: Julie Neenan, Helen Thomas. 

 Prifysgol Caerdydd: Vicky Stallard. 

 Prifysgol Cymru: Bronwen Blatchford (Swyddog Prosiect). 

 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: Alison Harding (Rheolwr Prosiect). 

 WHELF: Sue Mace (Swyddog Datblygu WHELF). 
 

Yn y lle cyntaf rhoddwyd yr acronym WALRUS (Walk-in Access to Library Resources in 

Universities) i’r prosiect, ond yng nghyfarfod cyntaf y grwp llywio ym Mehefin 2012, 

penderfynwyd enwi’r prosiect yn ôl y derminoleg a ddefnyddiwyd mewn prosiectau mynediad 

cerdded i mewn eraill a’i alw’n Mynediad Cerdded i Mewn Cymru. Yn dilyn cyfarfod cyntaf y 

grwp llywio, sefydlwyd blog er mwyn cofnodi’r prosiect, y gellir ei weld yn: 

http://walkinaccesswales.wordpress.com/.    

Gwasanaethau presennol yng Nghymru 

Roedd rhai Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru wedi edrych ar ddichonoldeb darparu 

gwasanaeth mynediad cerdded i mewn ond, adeg arolwg mynediad dirwystr WHELF, nid oedd 

unrhyw sefydliadau yng Nghymru wedi cyflwyno gwasanaeth mynediad cerdded i mewn. 

Dechreuodd Prifysgol Caerdydd ymchwilio mynediad cerdded i mewn wrth ymateb i SCONUL 

2007  ac adroddiad UCISA, HAERVI: HE access to e-resources in visited institutions1. Yn dilyn 

prosiect dichonoldeb a sefydlodd y datrysiad technegol oedd orau gan Brifysgol Caerdydd, 

cychwynnodd prosiect gweithredu ym mis Mai 2011 ac fe gyflwynwyd gwasanaeth mynediad 

cerdded i mewn peilot mewn nifer cyfyngedig o lyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd ym mis 

Ionawr 2012. Cyflwynodd Prifysgol Fetropolitan Caerdydd wasanaeth mynediad cerdded i 

mewn peilot mewn un llyfrgell ym mis Mehefin 2012, a gafodd hefyd ei symbylu gan 

adroddiad HAERVI ac, yn ddiweddarach, gan brosiect Mynediad Cerdded i Mewn Cymru.   

Un o’r pethau a gyflawnwyd gan brosiect Mynediad Cerdded i Mewn Cymru oedd sefydlu 

gwasanaeth mynediad cerdded i mewn ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elwodd y 

                                                           
1
 SCONUL a UCISA, HAERVI: HE access to e-resources in visited institutions (2007) 

<http://www.ucisa.ac.uk/publications/haervi_guide.aspx>. 
 

http://walkinaccesswales.wordpress.com/
http://www.ucisa.ac.uk/publications/haervi_guide.aspx
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prosiect yn fawr o’r ffaith fod Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd eisoes 

wedi cyflwyno gwasanaethau mynediad cerdded i mewn peilot gyda datrysiadau technegol 

gwahanol ac y gallai Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant fanteisio ar arbenigedd y 

sefydliadau hyn a theilwra datrysiad ar gyfer gweddu i’w anghenion sefydliadol eu hunain. 

Sefydlwyd gwasanaeth mynediad cerdded i mewn peilot ar gampws Caerfyrddin Prifysgol 

Cymru Y Drindod Dewi Sant ym mis Ionawr 2013 a’r bwriad yw y bydd y gwasanaeth hwn yn 

cael ei lansio ar ei gampws yn Llanbedr Pont Steffan yn ddiweddarach yn y flwyddyn. 

Pwrpas y pecyn cymorth canlynol yw helpu ateb y cwestiynau allai fod gan sefydliadau WHELF 

eraill am sut i sefydlu gwasanaeth mynediad cerdded i mewn yn eu sefydliad eu hunain. Mae 

hyrwyddo “mynediad a rennir at e-wasanaethau ac e-adnoddau, gan gynnwys mynediad 

cyhoeddus at adnoddau trwyddedig” a datblygu pecyn cymorth arfer gorau i Gymru yn rhan o 

Gynllun Gweithredu WHELF ar gyfer 2011 – 2013 a’r gobaith yw y bydd y ddogfen hon yn 

symbylu proses o gyflwyno gwasanaethau mynediad cerdded i mewn ar hyd a lled Sefydliadau 

Addysg Uwch yng Nghymru. 

 

 

 
 

 

 

  



 

Walk-in Access Wales Toolkit 

 

7 
 

PECYN CYMORTH MYNEDIAD CERDDED I MEWN CYMRU 

DIFFINIADAU 

Beth yw mynediad cerdded i mewn? 

Wrth geisio penderfynu a ddylech sefydlu gwasanaeth mynediad cerdded i mewn yn eich 

sefydliad ai peidio, mae’n ddoeth diffinio eich termau a phenderfynu beth yw ystyr mynediad 

cerdded i mewn yng nghyd-destun eich sefydliad. Mae gwasanaethau mynediad cerdded i 

mewn yn galluogi pobl nad ydynt yn aelodau  o lyfrgelloedd i ddefnyddio adnoddau 

electronaidd y mae llyfrgelloedd academaidd yn tanysgrifio iddynt, lle y mae’r cytundebau 

trwydded sy’n rheoli’r defnydd o’r e-adnoddau hynny’n caniatáu.  Mae llawer o gytundebau 

trwydded yn datgan y gellir caniatáu mynediad i ddefnyddwyr cerdded i mewn, er eu bod 

hefyd yn dweud yn aml na ellir ond caniatáu mynediad pan mae defnyddwyr ar y campws. 

Gan mai llyfrgelloedd yn draddodiadol sy’n rheoli cytundebau trwydded e-adnoddau, nid yw 

gwasanaethau mynediad cerdded i mewn ond ar gael yn gyffredinol yn llyfrgell sefydliad. 

Yr enw cyffredinol ar wasanaethau sy’n rhoi mynediad at e-adnoddau i bobl nad ydynt yn 

aelodau o lyfrgelloedd yw gwasanaethau mynediad cerdded i mewn, er bod rhai sefydliadau 

fel Prifysgol De Orllewin Lloegr, yn sôn am ‘fynediad gwadd’. Yn adroddiad Gwasanaeth 

Llyfrgell Rhanbarthol De Orllewin Lloegr (SWRLS) ar fynediad cerdded i mewn, mae un o’r 

astudiaethau achos yn edrych ar sefydliad a benderfynodd, ar ôl ymgynghori â’i Uned 

Cydraddoldeb & Amrywiaeth, defnyddio’r enw mwy cynhwysol ‘mynediad gwadd at 

adnoddau gwybodaeth ar-lein’.2  

Mae’r term adnoddau electronaidd yn derm cyffredin ymhlith llyfrgellwyr, a dyna sy’n esbonio 

pam fod gwasanaethau mynediad cerdded i mewn yn cael eu galw’n ‘mynediad cerdded i 

mewn at adnoddau electronaidd’ neu enw tebyg. Mae’n werth nodi nad yw bob tro’n eglur i 

bobl y tu allan i’r proffesiwn llyfrgellyddol beth yw e-adnoddau. Ar ôl ei lansio, roedd aelod o’r 

cyhoedd yn meddwl fod gwasanaeth mynediad cerdded i mewn Prifysgol Caerdydd yn cynnig 

cysylltiad rhyngrwyd cyffredinol, er enghraifft. Dylai dogfennaeth gwasanaethau ddatgan yn 

glir fod y gwasanaeth yn cynnig mynediad at yr adnoddau electronaidd y mae’r brifysgol yn 

tanysgrifio iddynt, fel cyfnodolion a chronfeydd data electronaidd, ond efallai y bydd angen i 

aelodau staff desgiau llyfrgelloedd esbonio ei ystyr i aelodau’r cyhoedd sy’n anghyfarwydd ag 

amgylchedd a therminoleg llyfrgelloedd academaidd.        

  

                                                           
2
 SWRLS, Audit of walk-in access for members of the public to online resources at Higher Education 

and Further Education libraries in the South West of England, p.25 
<http://www.swrls.org.uk/Online_Resources/Walk-in-Access_for_Electronic_Resources>.      

http://www.swrls.org.uk/Online_Resources/Walk-in-Access_for_Electronic_Resources
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Pwyntiau i’w hystyried: 

 Ydych chi’n dymuno gosod eich gwasanaeth mynediad cerdded i mewn yn y 

llyfrgell neu ar ran arall o’r campws a defnyddio adrannau ychwanegol i’w 

gyflwyno?  

 Sut ydych chi eisiau disgrifio eich gwasanaeth? Mae gwasanaethau presennol 

mewn Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru yn sôn am ‘fynediad cerdded i 

mewn’, ac efallai felly yr hoffech helpu datblygu terminoleg safonedig ledled 

Cymru, 

Beth yw defnyddiwr cerdded i mewn? 

Mae’r diffiniad o ddefnyddiwr cerdded i mewn yn amrywio rhwng sefydliadau sy’n darparu 

gwasanaeth mynediad cerdded i mewn. Mae rhai sefydliadau yn cyfeirio at grwpiau all 

ddefnyddio eu gwasanaeth mynediad cerdded i mewn. Er enghraifft, mae Prifysgol 

Strathclyde yn cynnwys rhestr o grwpiau cymwys, sy’n cynnwys: cyn-fyfyrwyr, graddedigion 

prifysgolion yng ngwledydd Prydain; deiliaid cardiau SCONUL Access; ôl-raddedigion a staff 

academaidd Prifysgol Glasgow; aelodau Llys y Brifysgol; myfyrwyr dysgu gydol oes ar gyrsiau 

sy’n dyfarnu credydau; ac aelodau Cymdeithas Ddaearyddol Frenhinol Yr Alban a Chlwb 

Mynydda Yr Alban.3 Mae sefydliadau eraill yn defnyddio diffiniad ehangach, gan agor eu 

gwasanaethau i bobl nad ydynt yn gyflogedig gan y sefydliad dan sylw nac yn astudio ynddo. 

Yng Nghymru, mae prifysgolion sy’n cynnig gwasanaethau mynediad cerdded i mewn yn 

caniatáu’r defnyddwyr canlynol: 

 Prifysgol Fetropolitan Caerdydd: Gall unrhyw un nad yw’n aelod presennol o staff 

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd neu’n fyfyriwr yno ddefnyddio’r gwasanaeth cerdded i 

mewn.4 

 Prifysgol Caerdydd: Mae unrhyw un nad yw’n aelod o Brifysgol Caerdydd yn gymwys i 

ddefnyddio’r gwasanaeth mynediad cerdded i mewn. Mae hyn yn cynnwys aelodau 

SCONUL Access, y GIG, aelodau allanol, cyn-fyfyrwyr sy’n aelodau ac aelodau’r 

cyhoedd.5 

 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: Os nad ydych yn gymwys i ddefnyddio’r e-

adnoddau y mae’r Brifysgol yn tanysgrifio iddynt ar gyfer ei aelodau, gallwch gofrestru i 

ddefnyddio detholiad o e-adnoddau yn llyfrgell campws Caerfyrddin yn ddefnyddiwr 

“cerdded i mewn”. Mae’r gwasanaeth peilot hwn ar gael i bobl nad ydynt yn aelodau o 

lyfrgell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.6   

                                                           
3
 University of Strathclyde, Walk in User Access to Electronic Services 

<http://www.strath.ac.uk/library/usingthelibrary/libraryusers/wiuaccess/>.  
4
 Cardiff Metropolitan University, Walk-in access 

<http://www3.cardiffmet.ac.uk/english/lis/join/walkin/pages/home.aspx>.  
5
 Cardiff University, Walk-in access to Electronic Resources 

<http://www.cardiff.ac.uk/insrv/libraries/visiting/walkinaccess/welcome.html>.  
6
 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Mynediad Cerdded i Mewn Cymru 

<http://www.trinitysaintdavid.ac.uk/cy/mynediadcerddedimewncymru/>.  

http://www.strath.ac.uk/library/usingthelibrary/libraryusers/wiuaccess/
http://www3.cardiffmet.ac.uk/english/lis/join/walkin/pages/home.aspx
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/libraries/visiting/walkinaccess/welcome.html
http://www.trinitysaintdavid.ac.uk/cy/mynediadcerddedimewncymru/
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Pwyntiau i’w hystyried: 

 Ydych chi’n dymuno cyfyngu eich gwasanaeth mynediad cerdded i mewn i grwpiau 

penodol o ddefnyddwyr neu ei agor i unrhyw un nad ydynt yn aelod o’ch llyfrgell? Mae 

Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru a chanddynt wasanaethau mynediad cerdded i 

mewn oll wedi eu cyflwyno i aelodau’r cyhoedd ac fe argymhellir y dylai llyfrgelloedd 

academaidd eraill yng Nghymru weithredu yn yr un modd er mwyn cynnal gwasanaeth 

cyffredin ledled Cymru. Os yw’r galw’n mynd yn ormod ac yn dechrau tarfu ar y 

gwasanaeth llyfrgell a ddarperir i fyfyrwyr cofrestredig a staff, gallai cyfyngu mynediad 

cerdded i mewn i grwpiau penodol o ddefnyddwyr fod yn gyfaddawd. 
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EIRIOLAETH 

Pam cynnig mynediad cerdded i mewn? 

Cwestiwn allweddol arall i’w ystyried, yn naturiol, yw pam sefydlu gwasanaeth mynediad 

cerdded i mewn yn eich sefydliad? Mae argyhoeddi uwch aelodau staff i ddarparu 

gwasanaeth ar gyfer ymwelwyr â’r llyfrgell, sy’n golygu fod llai o amser gwerthfawr staff yn 

cael ei ddefnyddio i reoli gwasanaethau ar gyfer myfyrwyr cofrestredig sy’n talu ffi, yn gallu 

bod yn gryn her. O ran eiriolaeth, dylai’r cwestiynau canlynol eich helpu paratoi dadl i’r perwyl 

hwnnw.     

C1: A oes gan eich sefydliad agenda ymgysylltu cymunedol / ehangu mynediad?  

Os yw eich sefydliad wedi gwneud ymrwymiad i ymgysylltu cymunedol ac ehangu mynediad 

at addysg uwch, mae darparu gwasanaeth mynediad cerdded i mewn yn ffordd ragorol o 

gyflawni’r ymrwymiad hwn. Mae gwasanaethau mynediad cerdded i mewn yn cyfyngu 

mynediad at adnoddau electronaidd i ymwelwyr tra’u bod ar y campws. Mae hynny’n golygu 

eich bod yn gwahodd aelodau’r cyhoedd i’ch sefydliad ac yn cynnig mantais benodol trwy 

wneud hynny. Mae cynnig i aelodau’r cyhoedd fynediad at adnoddau electronaidd y byddent 

fel arall yn gorfod talu symiau sylweddol amdanynt yn gam tuag at symud rhwystrau i addysg 

uwch. Mae’n galluogi aelodau’r cyhoedd i ddod yn fwy cyfarwydd ag amgylchedd prifysgolion 

a’r math o ddeunyddiau ymchwil a ddefnyddir mewn addysg uwch. Gallai hefyd annog rhai i 

gofrestru ar gyrsiau y mae’n rhaid talu ffioedd amdanynt. Mae gwahodd aelodau’r cyhoedd 

i’ch campws yn ffordd o arddangos gwaith eich sefydliad a dangos sut mae’r arian cyhoeddus 

mae’n ei dderbyn yn cael ei ddefnyddio. 

C2: A yw eich sefydliad yn cefnogi mynediad agored? 

Yn unol â’r mudiad mynediad agored, mae cynlluniau mynediad cerdded i mewn yn galluogi 

aelodau’r cyhoedd i gael gafael ar ymchwil a ariannwyd yn gyhoeddus. Yn dilyn cyhoeddi 

‘Adroddiad Finch’,7 dangosodd Llywodraeth y DU ei chefnogaeth a’i hymrwymiad i wneud 

ymchwil a ariannwyd yn gyhoeddus ar gael i bawb trwy drefniant mynediad agored. Mae’r 

Llywodraeth yn cefnogi symud at drefniant mynediad agored ‘aur’, sy’n golygu fod yr 

awdur/sefydliad yn talu ymlaen llaw i gyhoeddi erthygl ar lwyfan presennol y cyfnodolyn, yn 

hytrach na’r trefniant mynediad agored ‘gwyrdd’, sy’n golygu fod yr awdur yn archifo’r erthygl 

mewn ystorfa mynediad agored. Mae’r penderfyniad i beidio cefnogi’r model gwyrdd yn 

golygu fod prifysgolion yn mynd i orfod parhau i dalu symiau mawr o arian am gyfnodolion 

ysgolheigaidd ac y byddant hefyd, wrth inni aros am wneud mas critigol o erthyglau ar gael 

trwy’r trefniant mynediad agored ‘aur’, yn gorfod parhau i danysgrifio i gyfnodolion a 

chronfeydd data. Derbyniodd y Llywodraeth hefyd argymhelliad Adroddiad Finch y dylid rhoi 

“Hawliau cerdded i mewn i’r cyhoedd, fel y gallant gael mynediad rhad ac am ddim at 

                                                           
7
 Working Group on Expanding Access to Published Research Findings Accessibility (‘Finch Group’), 

Accessibility, sustainability, excellence: how to expand access to research publications (2012) 
<http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-FINAL-
VERSION.pdf>.    

http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-FINAL-VERSION.pdf
http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-FINAL-VERSION.pdf
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gyhoeddiadau ymchwil byd-eang sy’n eiddo i aelodau’r UK Publishers’ Association”8 , trefniant 

fydd yn sefydlu gwasanaeth mynediad cerdded i mewn sy’n cyflawni amcanion y llywodraeth. 

Mae’n dangos hefyd fod eich sefydliad yn achub y blaen er mwyn darparu gwasanaeth sy’n 

diwallu anghenion presennol ymchwilwyr wrth inni aros i fater ehangach mynediad at waith 

ymchwil gael ei ddatrys trwy drefniant mynediad agored neu fenter genedlaethol amgen.              

C3. A yw eich sefydliad yn dymuno cefnogi amcanion Llywodraeth Cymru? 

Mae Cynllun Gweithredu WHELF ar gyfer 2011 - 2013 yn cynnwys gweithred i “Hyrwyddo a 

hwyluso cynlluniau ehangu mynediad a benthyca; hyrwyddo mynediad cyffredin at e-

wasanaethau ac e-adnoddau, gan gynnwys mynediad cyhoeddus at adnoddau trwyddedig”, a 

gweithgaredd cysylltiol â hynny yw “Hyrwyddo mynediad cerdded i mewn at adnoddau 

electronaidd”.9 Mae’r cam hwn yn cefnogi un o’r camau a nodwyd yng Nghynllun Cyflawni 

Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli CyMAL, sef: 

2. Adnoddau i bawb 

2e) Datblygu mynediad cerdded i mewn at adnoddau ar-lein Sefydliadau Addysg Uwch i holl 

bobl Cymru. 

Cefnogi datblygu polisi i ganiatáu mynediad cerdded i mewn at adnoddau electronaidd 

trwyddedig yn holl lyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru i aelodau’r cyhoedd; ariannu 

datblygu pecyn cymorth arfer gorau i Gymru.10  

Llwyddodd prosiect Mynediad Cerdded i Mewn Cymru i gael arian gan CyMAL i gefnogi hyn. 

Trwy sefydlu gwasanaeth mynediad cerdded i mewn yn eich sefydliad, byddwch yn cefnogi 

nod Llywodraeth Cymru ac ymrwymiad WHELF i alluogi aelodau’r cyhoedd i ddefnyddio 

adnoddau trwyddedig mewn llyfrgelloedd Addysg Uwch.   

C4. A yw eich sefydliad yn aelod o SCONUL Access?  

Mae’r rhan fwyaf o sefydliadau addysg uwch yn y DU ac Iwerddon yn aelodau o gynllun 

SCONUL Access, ac mae hynny’n arddangos eu hymrwymiad i alluogi ymchwilwyr i gael gafael 

ar ddeunydd ysgolheigaidd mewn sefydliadau addysg uwch nad ydynt yn aelodau ohonynt. 

Mae dibyniaeth gynyddol prifysgolion ar gyfnodolion electronaidd ac, i raddau llai, ar lyfrau 

electronaidd, yn gwanhau gwerth cynllun SCONUL Access. Wrth i brifysgolion resymoli eu 

casgliadau print, yn enwedig felly o ran e-gyfnodolion, nid yw ymchwilwyr yn gallu cael gafael 

ar gymaint o ddeunydd trwy SCONUL Access. Mae cyflwyno gwasanaeth mynediad cerdded i 

mewn yn helpu, yn rhannol, i fynd i’r afael â’r mater hwn. Bydd cyflwyno cynllun  mynediad 

                                                           
8
 The Rt Hon David Willetts MP, ‘Government to open up publicly funded research: Universities, 

businesses and the public to have better access to British scientific research and academic papers by 
2014’, 16 July 2012 <https://www.gov.uk/government/news/government-to-open-up-publicly-funded-
research>.  
9
 WHELF, WHELF Action Plan: August 2011 – July 2013 (updated October 2012), p.6 

<http://whelf.wordpress.com/action-plan/>.  
10

 CyMAL, Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli - Cynllun Cyflenwi: Ionawr 2012 i Fawrth 2013, p.7 < 
http://wales.gov.uk/topics/cultureandsport/museumsarchiveslibraries/cymal/libraries/librariesinspire/?skip
=1&lang=cy>.   

https://www.gov.uk/government/news/government-to-open-up-publicly-funded-research
https://www.gov.uk/government/news/government-to-open-up-publicly-funded-research
http://whelf.wordpress.com/action-plan/
http://wales.gov.uk/topics/cultureandsport/museumsarchiveslibraries/cymal/libraries/librariesinspire/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/cultureandsport/museumsarchiveslibraries/cymal/libraries/librariesinspire/?skip=1&lang=cy
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cerdded i mewn yn helpu myfyrwyr o brifysgolion eraill sy’n byw’n agos at eich sefydliad chi. 

Gan fod SCONUL Access yn gynllun cilyddol sy’n dibynnu ar gydweithio rhwng llyfrgelloedd, 

gallai eich gwasanaeth mynediad cerdded i mewn chi annog sefydliadau eraill i ddilyn, a thrwy 

hynny gallai roi gwell gobaith y bydd eich myfyrwyr a’ch staff yn elwa o’r gwasanaethau hyn.     

C5. A yw rheoli hunaniaeth yn fater o bwys yn eich gwaith gyda sefydliadau partneriaeth?  

Mae rheoli hunaniaeth yn broblem oesol i lyfrgellwyr. Nid yw’r llu o drefniadau partneriaeth 

rhwng prifysgolion a sefydliadau eraill, megis sefydliadau’r GIG, cyrff ymchwil, colegau Addysg 

Bellach a chanolfannau cydweithredol, ond yn ychwanegu at gymhlethdod rheoli caniatadau 

grwp. Mae trefnu datrysiad technegol ar gyfer gwasanaeth mynediad cerdded i mewn yn galw 

am gydweithio rhwng staff llyfrgell a TG a gall gynnig symbyliad ychwanegol i egluro hawliau 

defnyddwyr ar gyfer y llu o grwpiau defnyddwyr gwahanol y mae prifysgolion yn gweithio â 

nhw. Yn sefyllfa Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, roedd y prosiect mynediad cerdded i mewn, 

oedd yn cael ei staffio gan aelodau staff y gwasanaethau llyfrgell a TG, yn golygu fod gan y 

sefydliad gyfle i edrych ar fater grwpiau mynediad a’r cyfyngiadau a grëwyd gan gytundebau 

trwydded. Ar ôl cydweithio ar y prosiect, roedd llyfrgellwyr yn gallu esbonio’n fanwl yr effaith 

a gaiff cytundebau trwydded ar ganiatadau grwpiau defnyddwyr gwahanol i gael mynediad at 

e-adnoddau. Ers hynny mae llyfrgellwyr hefyd wedi gallu cyfrannu at ddogfennaeth TG sy’n 

egluro pwy yw’r grwpiau defnyddwyr a’r caniatadau sydd ganddynt. 

C6. A yw eich sefydliad yn cynnig gwasanaethau i gyn-fyfyrwyr? 

Mae arolygon a gynhaliwyd gan SCONUL a SCURL i’r rhesymau dros ddarparu cynlluniau 

mynediad cerdded i mewn wedi canfod fod sefydliadau sy’n darparu mynediad cerdded i 

mewn yn dweud fod galw gan gyn fyfyrwyr yn un o’r rhesymau dros sefydlu’r gwasanaeth. 

Mae’n debyg mai’r graddedigion a chyn fyfyrwyr sy’n defnyddio adnoddau a ddarperir gan 

gynlluniau mynediad cerdded i mewn yw’r rhai a oedd, tra’n fyfyrwyr, yn defnyddio e-

adnoddau eu cyn brifysgol. Maen nhw’n debygol o fod yn gyfforddus yn defnyddio 

gwasanaeth mynediad cerdded i mewn amgylchedd prifysgol ac nid ydynt felly’n debygol o 

fod angen fawr ddim cymorth. Mae cyflogadwyedd yn flaenoriaeth allweddol i Sefydliadau 

Addysg Uwch a gall darparu gwasanaeth mynediad cerdded i mewn ar gyfer myfyrwyr 

presennol eich sefydliad eu helpu i gael mynediad at ymchwil allai eu helpu i gael swyddi i’r 

dyfodol. Efallai hefyd y byddai gwneud ymchwil ar gael trwy fynediad cerdded i mewn yn 

helpu cyn fyfyrwyr eich sefydliad, neu brifysgolion eraill, i baratoi cynigion ymchwil er mwyn 

gwneud cais am raddau ôl-radd, cymwysterau proffesiynol neu i gefnogi ceisiadau am swyddi 

cynorthwywyr ymchwil.            
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DARPARU ADNODDAU A THRWYDDEDU 

Pa adnoddau ellir eu darparu trwy fynediad cerdded i mewn? 

Mae llyfrgellwyr yn dweud yn aml fod y diffiniad caeth o beth yw ‘defnyddiwr awdurdodedig’ 

mewn cytundebau trwydded adnoddau electronaidd yn rhwystr i sefydlu gwasanaeth 

mynediad cerdded i mewn. Mae hwn yn bryder dilys o gofio’r perygl y gellid tynnu hawliau 

mynediad yn ôl neu y gellid cymryd camau cyfreithiol os yw cyflenwyr yn darganfod fod 

sefydliad yn darparu mynediad i ddefnyddwyr anawdurdodedig. Mae hynny’n ddealladwy 

iawn o gofio nad yw defnyddwyr cerdded i mewn yn aelodau o’r llyfrgell. Fodd bynnag, mae 

trwyddedau model JISC ac Eduserv yn cyfeirio’n benodol at gynnwys defnyddwyr cerdded i 

mewn yn eu diffiniadau o ddefnyddwyr awdurdodedig fel y gwelir o’r dyfyniad isod.  

JISC Model NESLi2 Trwydded ar gyfer Cyfnodolion 

Mae Defnyddwyr Cerdded i Mewn yn bobl y mae sefydliad awdurdodedig yn caniatáu 

iddynt gael mynediad at ei wasanaethau gwybodaeth o derfynellau cyfrifiadur neu fel 

arall yn eiddo ffisegol Sefydliad Awdurdodedig. Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, 

gellir rhoi mynediad at y Deunydd Trwyddedig i unrhyw Ddefnyddwyr Cerdded i Mewn  

trwy unrhyw Rwydwaith Diogel diwifr. Ni chaniateir i Ddefnyddwyr Cerdded i Mewn 

gael mynediad at y Deunydd Trwyddedig pan nad ydynt ar yr eiddo.11 

Mae gwefan Casgliadau JISC hefyd yn cynnwys nodyn arweiniol am ddefnyddwyr cerdded i 

mewn fel a ganlyn: 

NID yw Defnyddiwr Cerdded i Mewn yn fyfyriwr cyfredol, yn aelod o staff nac yn 

gontractwr i’r sefydliad, ond yn hytrach yn aelod o’r cyhoedd y mae eich sefydliad yn 

caniatáu iddynt ddefnyddio’r llyfrgell. Gallant gael mynediad at yr adnoddau yr ydych 

yn tanysgrifio iddynt trwy rwydwaith diogel o derfynellau cyfrifiadurol sydd wedi’u 

lleoli ar eiddo’r sefydliad, ond ni chaniateir mynediad o bell iddynt. Mater ichi yw 

penderfynu a ydych eisiau darparu mynediad cerdded i mewn, ond cofiwch fod rhaid 

iddynt gadw at yr amodau a’r telerau yn union yr un ffordd â’ch holl ddefnyddwyr 

eraill.12 

Trwydded Adnoddau Ar-lein Cyffredin Eduserv (yn berthnasol i adnoddau ar-lein 

Cytundeb Chest) 

Defnyddwyr cerdded i mewn sy’n golygu unrhyw berson tra’u bod ar eiddo’r 

Trwyddedai sy’n defnyddio’r Deunydd Trwyddedig at ddibenion astudiaethau preifat 

neu ddiddordeb personol yn unig.13
  

                                                           
11

 JISC, Model NESLi2 Licence for Journals, p.2 <http://www.jisc-collections.ac.uk/Help-and-
information/How-Model-Licences-work/NESLi2-Model-Licence-/>.  
12

 JISC, Guide to the JISC Model Licence <http://www.jisc-collections.ac.uk/Help-and-information/How-
Model-Licences-work/Guide-to-Model-Licence/#walkin>.  
13

 Eduserv, Standard Online Resource Licence 2011 <http://www.eduserv.org.uk/lns/agreements/about-
our-licences/online-resource-licences/standard-licence-2011>.   

http://www.jisc-collections.ac.uk/Help-and-information/How-Model-Licences-work/NESLi2-Model-Licence-/
http://www.jisc-collections.ac.uk/Help-and-information/How-Model-Licences-work/NESLi2-Model-Licence-/
http://www.jisc-collections.ac.uk/Help-and-information/How-Model-Licences-work/Guide-to-Model-Licence/#walkin
http://www.jisc-collections.ac.uk/Help-and-information/How-Model-Licences-work/Guide-to-Model-Licence/#walkin
http://www.eduserv.org.uk/lns/agreements/about-our-licences/online-resource-licences/standard-licence-2011
http://www.eduserv.org.uk/lns/agreements/about-our-licences/online-resource-licences/standard-licence-2011
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Gan fod y trwyddedau hyn yn cynnwys llawer o danysgrifiadau e-adnoddau llyfrgelloedd 

Addysg Uwch, gall llyfrgellwyr fod yn hyderus y gallant ddarparu cryn dipyn o ddeunydd trwy 

gynnig mynediad cerdded i mewn. A hwythau’n ddarparwyr cynnar o gynlluniau mynediad 

cerdded i mewn, penderfynodd Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd lansio 

eu gwasanaethau trwy gynnwys e-adnoddau naill ai mewn trwyddedau cenedlaethol neu’r 

adnoddau hynny lle y mae cytundebau trwydded yn datgan yn bendant y caniateir 

defnyddwyr cerdded i mewn. Ychwanegodd y ddau sefydliad adnoddau eraill i’w cynlluniau yn 

dilyn eu lansiad cychwynnol, sy’n amlygu na ddylai gwasanaethau mynediad cerdded i mewn 

gael eu hystyried yn statig ac y gellir eu haddasu’n gyson yn ôl anghenion eich sefydliad a’r 

amser y gall eich staff ei neilltuo i’w weithredu.         

Adnoddau nad yw trwyddedau model yn berthnasol iddynt 

Yn ogystal ag e-adnoddau sy’n cael eu cynnwys yn nhrwyddedau model JISC ac Eduserv, mae 

llawer o gyflenwyr nad ydynt yn ymrwymo i drwyddedau a gytunwyd yn genedlaethol yn 

cynnwys defnyddwyr cerdded i mewn yn eu diffiniad o ddefnyddwyr awdurdodedig. Mae’r 

enghreifftiau yn cynnwys: 

EBSCO 

“Defnyddwyr awdurdodedig” yw gweithwyr, myfyrwyr, defnyddwyr cofrestredig, 

defnyddwyr cerdded i mewn, neu bobl eraill a chanddynt gysylltiad â’r Trwyddedai 

neu sydd â chanddynt hawl arall i ddefnyddio cyfleusterau’r Trwyddedai ac a 

awdurdodwyd gan y Trwyddedai i gael mynediad at Gronfeydd Data neu 

Wasanaethau.14  

Elsevier 

Defnyddwyr Awdurdodedig yw myfyrwyr llawn amser a rhan amser, cyfadrannau, 

staff, ymchwilwyr a chontractwyr annibynnol y Tanysgrifiwr sy’n gysylltiedig â 

lleoliadau’r Tanysgrifiwr a restrir yn Atodlen 2 (y “Safleoedd”) ac unigolion yn 

defnyddio terfynellau cyfrifiaduron yng nghyfleusterau’r llyfrgell yn y Safleoedd a 

ganiateir gan y Tanysgrifiwr er mwyn gallu defnyddio Cynhyrchion Tanysgrifedig.15
  

Yn ôl amodau’r drwydded, gall unrhyw un sy’n cael mynediad at y cynnyrch oddi fewn 

i’r sefydliad ddefnyddio Scopus, gan gynnwys defnyddwyr o hirbell a cherdded i 

mewn.16 

JSTOR 

Mae mynediad at gynnwys ar JSTOR ar gael i “Ddefnyddwyr Awdurdodedig”, sef:  

(a) unigolion sydd wedi cofrestru gyda Thrwyddedai Sefydliadol, fel y’i diffinnir isod. 

Mae hyn yn cynnwys:  

                                                           
14

 EBSCO, EBSCO Publishing License Agreement <http://support.ebscohost.com/ehost/terms.html> .  
15

 Elsevier, Sample Subscription Agreement for Academic Customers: Elsevier Subscription Agreement 
<http://www.info.sciverse.com/UserFiles/u4/SampleAcademicSDSubsAgtMay2011.pdf>. 
16

 Elsevier, How to get access? <http://www.info.sciverse.com/scopus/access>.     

http://support.ebscohost.com/ehost/terms.html
http://www.info.sciverse.com/UserFiles/u4/SampleAcademicSDSubsAgtMay2011.pdf
http://www.info.sciverse.com/scopus/access
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i. ar gyfer Trwyddedeion Sefydliadol addysgol ar gyfer ac nid ar gyfer elw (megis 

colegau, prifysgolion ac ysgolion uwchradd): myfyrwyr cyfredol (gan gynnwys 

myfyrwyr dysgu o bell); trwy drefniant ad hoc, ymchwilwyr cysylltiol a/neu sy’n 

ymweld trwy amodau cytundeb gyda’r Trwyddedai Sefydliadol; staff llawn amser a 

rhan amser; a defnyddwyr sy’n gorfforol bresennol ar y safle ac a awdurdodwyd i fod 

ar eiddo’r Trwydeddai Sefydliadol ("Defnyddwyr Cerdded i Mewn")17 

ProQuest 

Wrth “Defnyddiwr Awdurdodedig” nid ydym ond yn golygu:  (1) Ar gyfer llyfrgelloedd 

cyhoeddus: staff llyfrgelloedd, trigolion unigol yr ardal ddaearyddol a ddiffiniwyd yn 

rhesymol yr ydych yn ei gwasanaethu a defnyddwyr cerdded i mewn tra’u bod ar y 

safle.18   

Wrth benderfynu pa drwyddedau i’w darparu trwy fynediad cerdded i mewn, rydym yn 

argymell y dylech gyflwyno eich gwasanaeth gydag adnoddau a gynhwysir yn nhrwyddedau 

model JISC ac Eduserv a’r adnoddau hynny a gynhwysir mewn cytundebau trwydded sy’n 

cyfeirio’n benodol at gynnwys defnyddwyr cerdded i mewn yn eu diffiniad o ddefnyddiwr 

awdurdodedig. Mae gwirio cytundebau trwydded yr holl adnoddau y mae eich sefydliad yn 

tanysgrifio iddynt yn broses hirfaith. Gellir lansio gwasanaeth mynediad cerdded i mewn yn 

gyflymach trwy wirio cytundebau trwydded detholiad o gyflenwyr/cyhoeddwyr sy’n darparu 

nifer o adnoddau gwahanol i’ch sefydliad. Mae’r rhan fwyaf o wasanaethau mynediad 

cerdded i mewn yn cael eu lansio’n gynlluniau peilot, ac yn unol â phob gwasanaeth llyfrgell, 

maen nhw’n cael eu hadolygu a’u haddasu’n barhaus. Fel rhan o’r broses hon, gellir 

ychwanegu mwy o e-adnoddau yn ddiweddarach unwaith y cafodd eu cytundebau trwydded 

eu gwirio a’ch bod yn hyderus y cynhwyswyd defnyddwyr cerdded i mewn yn ddefnyddwyr 

awdurdodedig. 

Arfau rheoli adnoddau electronaidd 

Mae Casgliadau JISC yn chwarae rhan flaenllaw yn yr ymdrechion i godi'r llen ar delerau 

amrywiol iawn cytundebau trwyddedau e-adnoddau. Mae dau o’u prosiectau, ELCAT a 

Knowledge Base+, yn addo helpu gyda rheoli trwyddedau e-adnoddau, gan gynnwys ynghylch 

mynediad cerdded i mewn. Ag yntau yn ei gyfnod beta ar hyn o bryd, mae ELCAT yn caniatáu i 

lyfrgellwyr gymharu telerau ar draws: cytundebau NESLi2; cytundebau cronfeydd data mawr; 

adnoddau archifol a brynwyd gan JISC Collections ar ran y gymuned academaidd yn y DU a 

JISC eCollections.19 Cafodd prosiect Knowledge Base+, a reolir gan JISC Collections, gryn dipyn 

o arian gan HEFCE (Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr) i greu “corff cyffredin o wybodaeth 

gwasanaethau ar gyfer llyfrgelloedd academaidd yn y DU i gefnogi gwaith y gymuned 

academaidd yn y DU i reoli e-adnoddau”.20 Parodd cam un prosiect Knowledge Base+ rhwng 

                                                           
17

 JSTOR, Terms and Conditions of Use <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp>. 
18

 ProQuest, Terms & Conditions <http://www.proquest.co.uk/en-UK/site/terms_conditions.shtml>. 
19

 JISC, JISC Electronic Licence Comparison & Analysis Tool (elcat) <http://www.jisc-
collections.ac.uk/Librarian-Tools/ElCat/>.  
20

 JISC, Knowledge Base+ <http://www.jisc-collections.ac.uk/KnowledgeBasePlus/>.  

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
http://www.proquest.co.uk/en-UK/site/terms_conditions.shtml
http://www.jisc-collections.ac.uk/Librarian-Tools/ElCat/
http://www.jisc-collections.ac.uk/Librarian-Tools/ElCat/
http://www.jisc-collections.ac.uk/KnowledgeBasePlus/
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Awst 2011 ac Awst 2012 ac arweiniodd at lansio arf rhyddhau cam un sy’n casglu gwybodaeth 

am drwyddedau, gan gynnwys caniatadau mynediad cerdded i mewn ar gyfer pob cytundeb 

NESLi2, SHEDL a WHEEL. Fel rhan o ail gam y prosiect, fydd yn parhau tan ddiwedd Gorffennaf 

2013, bydd “data o fwy o e-gyfnodolion heb fod yn rhai NESLi2, cronfeydd data testun llawn, 

e-lyfrau a chyhoeddiadau mynediad agored” yn cael ei ychwanegu at yr arf21, gan alluogi 

llyfrgelloedd academaidd i benderfynu caniatadau mynediad cerdded i mewn yn rhwyddach.  

  

                                                           
21

 Knowledge Base+, About KB+: What will we be doing from September onwards? 
<http://www.kbplus.ac.uk/kbplus/about>. 

http://www.kbplus.ac.uk/kbplus/about
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DOGFENNAETH 

Ffurflen gofrestru 

Edrychodd grwp llywio Mynediad Cerdded i Mewn Cymru ar y posibilrwydd o fabwysiadu 

dogfennau safonedig ar gyfer gwasanaethau mynediad cerdded i mewn ledled Cymru. Fodd 

bynnag, penderfynwyd, oherwydd gwahaniaethau mewn gwasanaethau llyfrgell lleol, nad oes 

angen ffurflen gofrestru safonedig ond y gellir mabwysiadu dynesiad safonedig at y 

ddogfennaeth. Dylid cynnwys yr elfennau canlynol yn amodau a thelerau unrhyw wasanaeth 

mynediad cerdded i mewn: 

 Hawlfraint: mae’n bwysig amlygu y dylai defnyddwyr cerdded i mewn gadw at yr un 

amodau ag y mae unrhyw un arall sy’n defnyddio eich e-adnoddau yn ymrwymo 

iddynt, gan gynnwys deddfwriaeth hawlfraint. 

 Gwaherddir defnydd masnachol: mae hyn eto’n berthnasol i’ch defnyddwyr llyfrgell 

cofrestredig, gwaherddir defnyddwyr cerdded i mewn rhag gwneud defnydd 

masnachol o’r deunydd gan gytundebau trwyddedau e-adnoddau.  

 Prawf adnabod: mae’r math(au) y mae gwasanaethau mynediad cerdded i mewn yn 

galw amdanynt yn amrywio, ond mae’r rhan fwyaf o wasanaethau yn gofyn am o leiaf 

un prawf adnabod. Fel gyda defnyddwyr llyfrgell cofrestredig, gofynnir fel arfer i 

ddefnyddwyr cerdded i mewn lofnodi eu bod yn cytuno â’r polisi defnydd derbyniol. 

Trwy ofyn am brawf adnabod, mae eich sefydliad yn diogelu ei hun ac yn sicrhau y 

gellir gwneud unigolyn am unrhyw dorri posib ar hawlfraint neu ddefnydd masnachol a 

gellir diddymu eu breintiau mynediad cerdded i mewn.  

 Cydymffurfio â rheoliadau gwasanaethau gwybodaeth: yn yr un modd ag y mae’n 

rhaid i fyfyrwyr a staff eich sefydliad gytuno cadw at reoliadau TG a llyfrgelloedd, dylid 

sicrhau bod defnyddwyr cerdded i mewn yn ymwybodol o’r ffaith fod y rheoliadau hyn 

hefyd yn rheoli eu defnydd o’r gwasanaethau llyfrgell a gwybodaeth. Mae pob 

gwasanaeth mynediad cerdded i mewn yng Nghymru yn cynnwys cyswllt i’w polisi eu 

hunain yn nogfennaeth y gwasanaeth. 

Hefyd, mae gwasanaethau mynediad cerdded i mewn yn cael eu cyfyngu’n gyffredinol i 

ddefnyddwyr 18 oed a throsodd. Mae Prifysgol Gorllewin Lloegr yn eithriad gan fod dwy ffurf 

i’r gwasanaeth: un ar gyfer pobl sy’n 18 oed a throsodd ac un arall ar gyfer defnyddwyr 16 neu 

17 oed (mae angen llofnod rhiant neu warcheidwad ar gyfer yr ail). Y rheswm am hynny yw 

bod rhai o’r deunyddiau’n cael eu hystyried yn rhai sensitif eu natur. 

Ffordd syml o ddylunio’r ddogfennaeth bapur yw cael polisi/telerau defnydd derbyniol ar un 

ochr y ffurflen a’r ffurflen gofrestru ei hun ar yr ochr arall. Rhaid i ddefnyddwyr gytuno nodau 

a thelerau’r gwasanaeth er mwyn ei ddefnyddio ac mae’n rhaid iddynt lofnodi eu bod wedi 

darllen a chytuno â’r amodau hynny. 
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Ffurflen adborth 

Prifysgol Caerdydd oedd y gwasanaeth mynediad cerdded i mewn cyntaf oll i greu ffurflen 

adborth ac maent wedi cynnig yn garedig iawn y gallai sefydliadau eraill ei defnyddio wrth 

greu eu ffurflen eu hunain. Cynhwysir ffurflenni adborth a ddefnyddir gan PFC, PC ac YDDS yn 

yr atodiadau.   

  



 

Walk-in Access Wales Toolkit 

 

19 
 

DATRYSIAD TECHNEGOL 
Cyfyngiadau trwyddedu a materion technegol yw’r rhwystrau neu heriau y cyfeirir atynt amlaf 

wrth sefydlu gwasanaeth mynediad cerdded i mewn. Er y cyfeirir at y ddau reswm yn aml, 

gwelwyd mewn arolygon a gynhaliwyd gan SWRLS a SCURL fod materion technegol yn peri 

rhywfaint mwy o bryder i’r sawl a holwyd nac ystyriaethau trwyddedu. Amlygodd archwiliad 

SWRLS  o fynediad cerdded i mewn mai’r rhwystr mwyaf cyffredin rhag cynnig mynediad 

cerdded i mewn ymhlith y sefydliadau hynny nad ydynt yn cynnig gwasanaeth mynediad 

cerdded i mewn yw cyfyngiadau TG.22 Canfu adroddiad prosiect mynediad cerdded i mewn 

SCURL hefyd mai materion technegol oedd y rhwystr mwyaf cyffredin a nodwyd gan 

sefydliadau nad oeddent wedi sefydlu gwasanaeth ac mai hynny hefyd oedd yr her fwyaf a 

brofwyd gan y sefydliadau hynny a lwyddodd i ddarparu mynediad cerdded i mewn.23   

Nid oes unrhyw un datrysiad TG safonol ar gael i hwyluso mynediad cerdded i mewn ar draws 

y sefydliadau sydd wedi cyflwyno gwasanaeth o’r fath. Gan fod gwasanaethau mynediad 

cerdded i mewn yn dal ar eu prifiant a bod y rhan fwyaf sydd wedi cael eu cyflwyno yn 

disgrifio’u hunain yn wasanaethau peilot, mae’r datrysiad technegol a ddefnyddir yn tueddu 

cael ei ddatblygu gan y sefydliad ar ei ben ei hun ac yn unol â natur benodol y Sefydliad 

Addysg Uwch a’i seilwaith technegol. Fodd bynnag, wrth i fwy o wasanaethau mynediad 

cerdded i mewn gael eu sefydlu, mae’r corff o wybodaeth yn tyfu, ac felly hefyd y rhwydwaith 

o staff TG a llyfrgellwyr all gynghori ar ba ddatrysiad TG fyddai’n gweddu orau i wasanaeth 

mynediad cerdded i mewn eich sefydliad.  

Mae pecyn cymorth mynediad cerdded i mewn SCURL yn rhoi sylw manwl iawn i’r materion 

technegol sydd ynghlwm wrth reoli e-adnoddau yn gyffredinol a dilysu defnyddwyr cerdded i 

mewn yn benodol. Er mwyn cael arfarniad llawn o bob dull technegol o ddarparu gwasanaeth 

mynediad cerdded i mewn, dylid troi at becyn cymorth ac adroddiad mynediad cerdded i 

mewn SCURL. Mae crynodeb o’r prif ddatrysiadau technegol a ddefnyddir gan sefydliadau 

Addysg Uwch yn y DU ac Iwerddon yn dilyn.    

Dilysiad IP  

Dilysiad IP yw’r dull symlaf a mwyaf cyffredin o greu mynediad at e-adnoddau i ddefnyddwyr 

cerdded i mewn. Disgrifiad SCURL o’r cysyniad, ar ei ffurf symlaf, yw pan mae “‘bwtler’ digidol 

yn nôl eich adnoddau ac yn eu gosod ar eich bwrdd electronaidd”.24 Mae dilysiad IP yn 

galluogi defnyddwyr i gael mynediad at e-adnoddau tanysgrifio ar derfynellau cyfrifiadurol y 

cadarnhawyd fod eu cyfeiriadau IP neu gyfeiriad IP y gweinydd procsi a ddefnyddiwyd ar gyfer 

cysylltu cyfrifiaduron sefydliad â’r darparydd e-adnoddau yn perthyn i’r sefydliad tanysgrifiol. 

Gwneir defnydd helaeth o EZProxy i gefnogi dilysiad IP o ddefnyddwyr cerdded i mewn mewn 

                                                           
22

 SWRLS, Audit of walk-in access for members of the public to online resources at Higher Education 
and Further Education libraries in the South West of England (2012), p.11.  
23

 SCURL, SCURL walk-in access project report (2012), p.12 < http://scurl.ac.uk/wp-
content/uploads/2013/02/SCURLWalkInAccessFinalReport4website.pdf>.  
24

 SCURL, SCURL walk-in access project report (2012), p.37. 

http://scurl.ac.uk/wp-content/uploads/2013/02/SCURLWalkInAccessFinalReport4website.pdf
http://scurl.ac.uk/wp-content/uploads/2013/02/SCURLWalkInAccessFinalReport4website.pdf
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llyfrgelloedd academaidd. Trefnir dilysiad IP o ddefnyddwyr cerdded i mewn mewn un o ddwy 

ffordd: 

1. Dilysiad IP anhysbys: mae hwn yn galluogi defnyddwyr cerdded i mewn i gael 

mynediad at e-adnoddau o gyfrifiaduron sydd wedi’u cloi neu derfynellau nad ydynt yn 

caniatáu iddynt gael mynediad i rwydwaith y brifysgol na’r feddalwedd a osodwyd ar 

ei chyfrifiaduron rhwydwaith. Fel y nodwyd yn adroddiad SCURL, mae Canllaw Arfer 

Gorau HAERVI (HE Access to e-Resources in Visited Institutions) yn rhybuddio 

sefydliadau sy’n defnyddio dilysiad IP y dylent “fodloni eu hunain nad ydynt yn 

anfwriadol yn ei gwneud yn bosib i’r ymwelwyr hynny gael mynediad at gynnwys na 

fwriadwyd iddynt allu ei weld”25 ac yn argymell priodoli enwau defnyddwyr dros dro. 

Os nad yw defnyddwyr cerdded i mewn yn gorfod mewngofnodi, mae’n rhaid i’r 

sefydliad gymryd cyfrifoldeb am sicrhau mai dim ond cynnwys e-adnoddau sy’n 

gwneud cyfeiriad penodol at ganiatáu mynediad cerdded i mewn yn ei gytundeb 

trwyddedu sy’n hygyrch. Dylai unrhyw e-adnoddau y mae ei gytundeb trwydded yn 

gwahardd mynediad cerdded i mewn greu tudalen mewngofnodi pan mae’r 

defnyddiwr cerdded i mewn yn ceisio cael mynediad iddynt.  

 

2. Dilysiad IP sydd angen manylion mewngofnodi: trefniant mwy cyffredin ar gyfer 

gwasanaethau mynediad cerdded i mewn sy’n defnyddio dilysiad IP yw rhoi enw 

defnyddiwr dros dro a chyfrinair i ddefnyddwyr cerdded i mewn neu fod defnyddwyr 

yn cael eu mewngofnodi gan lyfrgellydd a chanddynt enw defnyddiwr a chyfrinair sy’n 

cael eu cadw gan staff y llyfrgell. Mae gan y sefydliad yr un cyfrifoldeb o hyd i beidio 

darparu mynediad ond i’r e-adnoddau hynny a ganiateir gan eu cytundebau trwydded 

ond mae’r sefydliad yn gofyn i’r defnyddiwr ddarparu dull adnabod a llofnodi’r polisi 

defnydd derbyniol cyn iddynt gael manylion mewngofnodi fel bod gan y llyfrgell fwy o 

sicrwydd y gellir gwneud unigolion yn atebol am unrhyw gamddefnyddio.             

Gyda dilysiad IP, mae’n rhaid i’r sefydliad gymryd cyfrifoldeb am sicrhau nad yw defnyddwyr 

cerdded i mewn yn cael mynediad at yr holl adnoddau dilysiad IP ar rwydwaith y brifysgol, ac 

mai dim ond yr adnoddau hynny y mae eu cytundebau trwyddedu yn cynnwys cymal 

mynediad cerdded i mewn sydd ar gael iddynt. Mae SCURL yn argymell fod gan sefydliadau 

“rwydwaith defnyddiwr cerdded i mewn ar wahân gyda’i brocsi ei hun”.26 Pan mae 

sefydliadau’n darparu mynediad cerdded i mewn trwy ddilysiad IP ar yr un rhwydwaith â’i 

adnoddau dilysiad IP eraill, gellir cymryd rhai camau i leihau’r risg y bydd defnyddwyr yn cael 

mynediad at gynnwys cyfyngedig. Rhestrir cysylltiadau i’r adnoddau a ganiateir ar y porydd a 

roddir i’r defnyddiwr cerdded i mewn wrth iddynt fewngofnodi am y tro cyntaf i giosg 

mynediad cerdded i mewn. Gall sefydliadau gyfyngu mynediad i’r rhyngrwyd i’r porwyr hyn a 

chyfyngu’r dewisiadau ar y bar offer.      

                                                           
25

 SCONUL and UCISA, HAERVI: HE access to e-resources in visited institutions (2007), p.11 
<http://www.ucisa.ac.uk/publications/haervi_guide.aspx>. 
26

 SCURL, SCURL walk-in access project report (2012), p.38. 

http://www.ucisa.ac.uk/publications/haervi_guide.aspx
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Shibboleth 

Defnyddir Shibboleth, datrysiad dull adnabod llofnodi ffedereiddiedig a ddefnyddir mewn 

nifer fawr o brifysgolion yn y DU, i ddilysu defnyddwyr cerdded i mewn mewn lleiafrif bach o 

sefydliadau ar hyn o bryd. Nid oes unrhyw Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru yn 

defnyddio Shibboleth ar hyn o bryd ar gyfer eu datrysiadau mynediad cerdded i mewn. Mae 

sefydliadau’n dechrau ystyried defnyddio’r datrysiad technegol hwn fel yr argymhellwyd y 

dylent yn adroddiad HAERVI. Ymhlith llyfrgelloedd SCURL, Prifysgol Strathclyde yn unig sy’n 

darparu mynediad wedi’i dilysu trwy Shibboleth ond mae adroddiad mynediad cerdded i 

mewn SCURL yn nodi fod cynyddu’r defnydd o’r dull hwn yn flaenoriaeth strategol ar gyfer 

2012 – 2014.27 Gyda’r dull hwn, sefydlir cyfrifon personol ar  gyfer defnyddwyr cerdded i 

mewn. Yna mae’r defnyddiwr yn mewngofnodi ar gyfrifiadur ar y campws, ac yn cael porydd 

sy’n rhestru pa adnoddau sydd ar gael iddynt. Pan mae’r defnyddiwr yn gwasgu ar un o’r 

adnoddau, danfonir gwybodaeth am y defnyddiwr hwnnw neu honno at y cyflenwr ar ffurf 

DatganiadDilysu Iaith Cofnodi Datganiad Diogelwch (SAML). Mae’r cyflenwr yn chwilio am 

gofrestriad gyda’r sefydliad y derbyniwyd y datganiad SAML oddi wrtho. Fel y nodwyd yn 

adroddiad SCURL, mae Ffederasiwn Rheoli Mynediad y DU yn awgrymu y dylid rhoi gwerth 

‘cerdded i mewn i’r llyfrgell’ i’r briodwedd eduPersonScopedAffiliation.28 Nid yw’r defnyddiwr 

cerdded i mewn yn cael ei adnabod yn ôl ei enw yn y DatganiadDilysu a rhoddir 

AdnabyddiaethEnw anhysbys iddo neu iddi yn hytrach. Golyga hynny fod rhaid i’r sefydliad 

sy’n darparu’r gwasanaeth mynediad cerdded i mewn ddefnyddio systemau mewnol, fel 

Active Directory, i gysoni’r wybodaeth hon gyda gwybodaeth bersonol y defnyddiwr cerdded i 

mewn a sicrhau trwy hynny eu bod yn atebol am unrhyw gamddefnydd o’r e-adnoddau. Mae 

adroddiad SCURL yn cynnwys esboniad llawn o ddull Shibboleth a dylid edrych ar 

ddatganiadau enghreifftiol o SAML os yw unrhyw Sefydliad Addysg Uwch yng Nghymru yn 

ystyried defnyddio Shibboleth yn rhan o’u datrysiad technegol ar gyfer mynediad cerdded i 

mewn. 

Ble Ydych Chi ar Hyn o Bryd? 

Mae Ffederasiwn Rheoli Mynediad y DU wedi datblygu estyniad datgan lleoliad ar gyfer 
Shibboleth all fod yn ddefnyddiol ar gyfer gwasanaethau mynediad cerdded i mewn. Mae 
gwasanaeth ‘Where Are You Right Now?’ yn ategyn sy’n creu priodweddau yn seiliedig ar 
gyfeiriad IP y defnyddiwr adeg y dilysiad. Ar gyfer mynediad cerdded i mewn, gellir priodoli 
nifer penodol o gyfrifiaduron neu derfynellau ar gyfer defnydd mynediad cerdded i mewn ar y 
campws a gellir cysylltu eu cyfeiriadau IP â rhai priodweddau a hawliau. Mae blog Ffocws 
Rheoli Mynediad y DU yn cynnwys cofnod defnyddiol ar y gwasanaeth WAYRN yn: 
http://access.jiscinvolve.org/wp/wayrn2/ a gellir lawr lwytho’r ategyn yn: 
https://github.com/ukf/ua-attribute-idp-ext.   
  
Er y byddai’r dull hwn o ddilysu mynediad cerdded i mewn yn fwy diogel, nid yw’n cael ei 
gydnabod gan nifer o gyhoeddwyr na dosbarthwyr e-adnoddau. Nid yw llawer o 
ddosbarthwyr yn cydnabod y gwahanol feysydd cofrestru fel cyswllt, myfyriwr, aelod a 

                                                           
27

 SCURL, SCURL walk-in access project report (2012), p.14. 
28

 SCURL, SCURL walk-in access project report (2012), p.35. 

http://access.jiscinvolve.org/wp/wayrn2/
https://github.com/ukf/ua-attribute-idp-ext
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chaniateir yr un mynediad i bob grwp. Cysylltodd Grwp  Mynediad Cerdded i Mewn Cymru â 
dosbarthwr cronfeydd data academaidd i holi a ydynt yn cefnogi neu’n bwriadu cefnogi 
WAYRN a chawsant yr ymateb canlynol: 
 

Nid yw X yn cefnogi mynediad WAYRN ar hyn o bryd. Yn dechnegol nid ydym o ddifrif 

yn darparu mynediad WAYFless ychwaith; yn hytrach rydym yn ei efelychu trwy 

ychwanegu &custid=[customerID] fel bod ein system yn ailgyfeirio defnyddwyr at eu 

tudalen gofrestru Shibboleth yn awtomatig. Nid oes gennym y gallu i gysylltu rhai 

cyfeiriadau IP gyda rhai cyfrifon Shibboleth a chan ei fod yn cael ei drefnu ar ein pen ni 

fyddai unrhyw un a chanddynt enw defnyddiwr a chyfrinair Shibboleth yn gallu cael 

mynediad i’w cyfrif trwy ddefnyddio URL sy’n dilysu Shibboleth.        

Hyd nes y gellir perswadio dosbarthwyr i gydnabod WAYRN, mae’n debyg mai dilysiad IP fydd 

y ffordd fwyaf cyffredin o ddarparu mynediad cerdded i mewn. 

Datrysiadau technegol Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru 

Cynhwysir astudiaethau enghreifftiol ar gyfer gwasanaethau mynediad cerdded i mewn 

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, 

gan gynnwys manylion y datrysiadau technegol a ddefnyddiwyd, ar ffurf atodiadau. Yn ogystal 

â’r wybodaeth flaenorol am y dewisiadau technegol sydd ar gael, dylai’r cwestiynau 

ychwanegol sy’n dilyn eich helpu wrth wneud penderfyniad. 

C1. All eich sefydliad ymrwymo i gostau caledwedd ychwanegol neu a oes gennych offer yn 

barod y gellid ei ddefnyddio i gynnal a chefnogi gwasanaeth mynediad cerdded i mewn? 

Mae pob un o’r Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru sydd wedi cyflwyno mynediad 

cerdded i mewn oll wedi defnyddio offer oedd eisoes ar gael yn eu sefydliadau i ddarparu 

mynediad cerdded i mewn. Defnyddiodd Prifysgol Caerdydd gleientiaid Sun Ray oedd eisoes 

wedi’u paratoi ar gyfer eu terfynellau catalog mud (DOPAC). Golygai hynny nad oedd y 

Brifysgol ond yn gorfod prynu’r cardiau call wedi’u sglodynnu. Sefydlodd Prifysgol Fetropolitan 

Caerdydd y gwe orsafoedd oedd ganddynt yn barod (cymwysiadau cyfyngedig yn unig sydd ar 

y rhain ac fe’u defnyddir yn bennaf at ddibenion defnydd byr fel gwirio e-bost) i fod yn 

beiriannau pwrpas deuol er mwyn darparu ar gyfer defnyddwyr cerdded i mewn. Mae 

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi defnyddio catalogau oedd ganddynt yn barod, a 

chan fod yr adran TG eisoes yn gweithio ar fodd ciosg ar gyfer defnyddio WorldCat, roeddent 

yn gallu ychwanegu mynediad cerdded i mewn at y modd ciosg.   

C2. Sut ydych chi’n bwriadu monitro’r camddefnydd posib o’ch gwasanaeth mynediad 

cerdded i mewn? 

Mae’r rhan fwyaf o gytundebau trwydded e-adnoddau yn cynnwys gwaharddiad pendant ar 

wneud defnydd masnachol o’r adnoddau. Ystyriaeth bwysig wrth sefydlu gwasanaeth 

mynediad cerdded i mewn yw sut i fonitro nad yw’r adnoddau’n cael eu camddefnyddio. Dylai 

eich polisi defnydd derbyniol / telerau defnyddio amlygu’n bendant na ellir defnyddio’r 

adnoddau at ddibenion masnachol ac egluro’n glir beth yw cyfrifoldebau’r defnyddwyr wrth 

ddefnyddio’r gwasanaeth. Trwy ofyn i ddefnyddwyr cerdded i mewn ddarparu prawf adnabod 
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a llofnodi’r polisi defnydd derbyniol, rydych yn gofalu y gellir gwneud unrhyw un sy’n 

camddefnyddio’r gwasanaeth yn bersonol gyfrifol ac y gellir eu gwahardd rhag defnyddio’r 

gwasanaeth. Ffordd arall o fonitro defnyddwyr rhag ofn eu bod yn camddefnyddio’r 

gwasanaeth yw lleoli eich terfynellau mynediad cerdded i mewn mewn rhan o’r llyfrgell sydd 

o fewn golwg clir i staff y llyfrgell neu sy’n un y mae llyfrgellwyr yn cerdded heibio’n aml. 

Mae’r tri Sefydliad Addysg Uwch yng Nghymru sydd wedi cyflwyno gwasanaethau mynediad 

cerdded i mewn oll wedi dewis cyflwyno’r gwasanaeth ar beiriannau cyfyngedig yn llecynnau 

cyhoeddus y llyfrgell. Gwnaed y penderfyniad hwnnw’n rhannol er mwyn sicrhau nad yw 

defnyddwyr cerdded i mewn yn rhoi gormod o bwysau ar gyfrifiaduron myfyrwyr ond hefyd i 

sicrhau y gellid monitro’r defnydd os oes angen. Mae’n werth nodi yma, er efallai yr hoffai 

rhai llyfrgellwyr gymryd y cam ychwanegol hwn, fod myfyrwyr hefyd yn gaeth i delerau’r 

cytundebau trwydded e-adnoddau sy’n gwahardd defnydd masnachol ac nad yw’n ymarferol 

nac yn gorfforol bosib monitro defnydd holl ddefnyddwyr y llyfrgell. 

Cysylltiadau mynediad cerdded i mewn yn Sefydliadau Addysg Uwch Cymru 

Er mwyn cefnogi’r broses o gyflwyno mynediad cerdded i mewn ledled Cymru, gellir cysylltu â 

chynrychiolwyr o’r Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru sydd wedi cyflwyno mynediad 

cerdded i mewn i gael eu cyngor ar eu datrysiadau technegol fel a ganlyn: 

Prifysgol Caerdydd  

Vicky Stallard, Llyfrgellydd Cynorthwyol, Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol 

Ebost: StallardV@cardiff.ac.uk  

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd 

Julie Neenan, Cynghorydd Gwybodaeth (E-Wasanaethau) 

Ebost: electronicservices@cardiffmet.ac.uk  

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant 

Alison Harding, Llyfrgellydd Campws (Caerfyrddin) 

Ebost: a.harding@tsd.ac.uk  

  

mailto:StallardV@cardiff.ac.uk
mailto:electronicservices@cardiffmet.ac.uk
mailto:a.harding@tsd.ac.uk
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HYRWYDDO A DEFNYDDIO 

Un o nodweddion cyffredin adroddiadau ac ymatebion arolygon mynediad cerdded i mewn 

yw’r pryder y bydd llyfrgelloedd academaidd yn cael eu llethu gan y galw am fynediad 

cerdded i mewn. Yn ôl y sôn, mae llyfrgellwyr oedd yn rhan o sefydlu cynllun SCONUL Access 

yn cofio pryder tebyg am lyfrgelloedd academaidd yn cael eu boddi gan ddefnyddwyr. Mae’n 

ddiau fod SCONUL Access yn boblogaidd ac mae rhai sefydliadau yn cael galw trwm iawn gan 

ddeiliaid cardiau SCONUL Access o sefydliadau eraill. Fel y canfu’r Rhwydwaith Gwybodaeth 

Ymchwil (RIN) yn eu hastudiaeth yn 2009 o rwystrau rhag cael mynediad at wybodaeth, 

dangosodd eu harolwg o ymchwilwyr sy’n defnyddio llyfrgelloedd heblaw am y rhai yn eu 

sefydliad eu hunain nad yw mwy na’u hanner yn aelodau o SCONUL Access neu gynllun 

mynediad arall.29 Mae’n sicr fod gweinyddu cynllun SCONUL Access yn ychwanegu at lwyth 

gwaith llyfrgell ond, eto yn ôl y sôn, mae’n bosib rheoli’r gwaith ychwanegol yn y rhan fwyaf o 

sefyllfaoedd. Mae gweinyddu cynllun mynediad cerdded i mewn yn gymharol â’r gwaith o 

gofrestru defnyddwyr SCONUL Access, sy’n golygu na ddylai cofrestru defnyddwyr cerdded i 

mewn fod yn rhy feichus.  

Bwriad gwasanaeth mynediad cerdded i mewn yw cymryd lle’r lefel o fynediad oedd gynt ar 

gael i ymwelwyr sy’n edrych ar ddeunydd print. Felly, dylai’r gefnogaeth i ddefnyddwyr 

cerdded i mewn fod ar yr un lefel ag y byddech yn ei gynnig i ymwelydd yn defnyddio’r 

casgliadau print. Mae angen i sefydliadau fod yn realistig o ran faint o gymorth ellir ei roi i 

ymwelwyr o gofio’r angen amlwg i roi blaenoriaeth i anghenion myfyrwyr a staff. Mae’n wir 

fod defnyddio e-adnoddau yn fwy cymhleth na defnyddio casgliadau cyfnodolion print, ond ni 

ddylid disgwyl i lyfrgellwyr orfod darparu hyfforddiant llythrennedd i defnyddwyr cerdded i 

mewn. Yn ystod hyfforddiant staff, cafodd staff llyfrgelloedd yn PFC, PC ac YDDS wybod y 

dylent, wedi iddynt gofrestru, gyfeirio defnyddwyr cerdded i mewn at derfynell mynediad 

cerdded i mewn a rhoi cyfarwyddiadau iddynt ar sut i fewngofnodi. Dylai darparu unrhyw 

gymorth ychwanegol fod yn fater i’r llyfrgell dan sylw.       

Pryder dilys arall yw y bydd darparu gwasanaeth mynediad cerdded i mewn yn golygu fod y 

terfynellau cyfrifiadurol yn gyson lawn, a chanlyniad hynny yw cyfyngu’r defnydd y gall 

defnyddwyr cofrestredig ei wneud ohonynt. Mae rhai llyfrgelloedd wedi galluogi mynediad 

cerdded i mewn ar bob terfynell gyfrifiadurol, tra bod rhai’n cyfyngu mynediad i nifer fechan o 

beiriannau. Ffordd gyffredin o ddarparu mynediad cerdded i mewn yw trefnu peiriannau 

OPAC at ddefnydd deuol gan nad yw’r peiriannau hyn yn darparu mynediad i rwydwaith y 

brifysgol, y rhyngrwyd na rhaglenni fel Microsoft Office, sy’n golygu fod cyfrifiaduron 

rhwydweithiol sefydliadau yn cael eu cadw at ddefnydd myfyrwyr cofrestredig. Gall 

llyfrgelloedd, ac maen nhw’n gwneud yn aml, ychwanegu cymal ar eu gwe dudalennau yn 

datgan y gall y gwasanaeth mynediad cerdded i mewn gael ei gyfyngu ar rai amserau brig i 

sicrhau bod anghenion staff a myfyrwyr cofrestredig yn cael eu diogelu. 

                                                           
29

 RIN, Overcoming barriers: access to research information content (2009), p.14 <http://rinarchive.jisc-
collections.ac.uk/system/files/attachments/overcoming_barriers_report.pdf>.  

http://rinarchive.jisc-collections.ac.uk/system/files/attachments/overcoming_barriers_report.pdf
http://rinarchive.jisc-collections.ac.uk/system/files/attachments/overcoming_barriers_report.pdf
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Mae pryderon a leisiwyd gan lyfrgellwyr am alw uchel posib yn golygu mai prin yw’r gwaith o 

hyrwyddo gwasanaethau mynediad cerdded i mewn. Dywedodd SCURL fod “Hyrwyddo 

mynediad cerdded i mewn wedi bod ar lefel isel yn y rhan fwyaf o lyfrgelloedd sy’n cynnig y 

gwasanaeth”.30 Cyfeiriodd archwiliad SWRLS o fynediad cerdded i mewn yn ne orllewin Lloegr 

at ganfyddiadau tebyg, gan ddweud “Mai’r consensws cyffredinol ymhlith y sefydliadau a 

holwyd yw nad yw’r gwasanaeth yn rhywbeth y mae’r llyfrgell yn awyddus i’w hyrwyddo o 

ddifrif gan mai eu blaenoriaeth yw eu myfyrwyr a’u staff eu hunain”.31 Mae adroddiadau 

SCURL a SWRLS yn datgan mai gwe dudalennau sefydliadau yw’r prif ddull hyrwyddo, ac mae 

hynny’n cyfateb i’r gweithgarwch hyrwyddo yn sefydliadau Cymru. 

Prin fu’r gwaith hyrwyddo ar fynediad cerdded i mewn, ac isel hefyd fu’r defnydd a wnaed o’r 

gwasanaethau. Canfu archwiliad SWRLS fod yr holl sefydliadau sy’n darparu gwasanaeth 

mynediad cerdded i mewn yn ne orllewin Lloegr yn sôn am lefelau isel o ddefnydd. Mae 

Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd hefyd wedi sôn am ddefnydd isel, ac fel 

y sefydliadau SWRLS, fe lansiwyd eu gwasanaethau heb fawr ddim hyrwyddo iddynt. Gan na 

chafwyd niferoedd mawr o ddefnyddwyr cerdded i mewn, prin fu’r effaith ar staff 

llyfrgelloedd. Mae adroddiad SWRLS yn nodi fod rhaid disgwyl lefel isel pan nad yw 

gwasanaeth yn cael ei hyrwyddo o ddifrif. A dyna graidd y mater: y gobaith yw y byddai’r rhan 

fwyaf o lyfrgellwyr yn cytuno fod mynediad cerdded i mewn yn wasanaeth da i’w ddarparu 

ond mae’n ofn digon rhesymol, os yw’r defnydd o fynediad cerdded i mewn yn mynd i 

gynyddu, y gallai’r gwasanaeth llyfrgell a ddarperir i ddefnyddwyr cofrestredig gael ei 

effeithio’n andwyol. 

Yn y pendraw, mater i lyfrgelloedd unigol yw penderfynu a ydynt yn darparu mynediad 

cerdded i mewn ai peidio ond ni ellir anwybyddu ystyriaethau gwleidyddol ac, os all 

gwasanaeth mynediad cerdded i mewn helpu cyflawni gofynion agenda cynyddu cyfranogiad 

ac ymgysylltu cymunedol sefydliad, dylid o leiaf ei ymchwilio. Mae adroddiad SWRLS yn 

argymell y dylai sefydliadau nodi’n eglur eu cynulleidfaoedd targed a hyrwyddo eu 

gwasanaethau “yn unol ag amcanion a pholisïau sefydliadau” ac y dylid annog sefydliadau i 

“edrych ar y sawl sy’n awyddus i ddefnyddio eu gwasanaethau, gan gynnwys adnoddau ar-

lein, sef darpar fyfyrwyr, dysgwyr a gweithwyr, er mwyn cynyddu cyfranogiad”.32 Mae 

dadleuon ychwanegol i gefnogi sefydlu gwasanaeth mynediad cerdded i mewn yn adran 

eiriolaeth y pecyn cymorth.       

Awgrymodd yr adborth o ddigwyddiad Mynediad Cerdded i Mewn Cymru a gynhaliwyd ym 

Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar y 1af Chwefror fod angen gwneud mwy o waith ar y 

galw am fynediad cerdded i mewn. Denodd y digwyddiad dros ddeg ar hugain o lyfrgellwyr o 

lyfrgelloedd cyhoeddus, addysg bellach, academaidd a chenedlaethol yn ogystal â staff o 

CyMAL a JANET UK. Mae’n amlwg fod diddordeb mewn mynediad cerdded i mewn ond mae 

                                                           
30

 SCURL, SCURL Walk-in access project report (2012), p.7. 
31

 SWRLS, Audit of walk-in access for members of the public to online resources at Higher Education 
and Further Education libraries in the South West of England, p.18. 
32

 SCURL, SCURL walk-in access project report (2012), p.20. 
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angen cytuno cynulleidfaoedd targed priodol er mwyn hyrwyddo’r gwasanaeth yn effeithiol. 

Gobeithir y bydd y pecyn cymorth hwn yn annog Sefydliadau Addysg Uwch eraill yng Nghymru 

i gyflwyno eu gwasanaeth mynediad cerdded i mewn eu hunain ac i rannu eu profiad o wneud 

hynny. Bydd mwy o gydweithredu yn helpu datblygu gwasanaeth safonedig ledled Cymru a 

phenderfynu sut orau i farchnata a hyrwyddo’r gwasanaeth i gynulleidfaoedd targed priodol.       
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ATODIADAU 

1. ASTUDIAETHAU ACHOS MYNEDIAD CERDDED I MEWN WHELF 

a. Prifysgol Fetropolitan Caerdydd  

b. Prifysgol Caerdydd 

c. Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant  

2. PRIFYSGOL FETROPOLITAN CAERDYDD: DOGFENNAETH GWASANAETH 

a. Polisi defnydd derbyniol: PFC 

b. Ffurflen gofrestru: PFC 

c. Ffurflen adborth: PFC 

3. PRIFYSGOL CAERDYDD: DOGFENNAETH GWASANAETH 

a. Polisi defnydd derbyniol: PC 

b. Ffurflen gofrestru: PC 

c. Ffurflen adborth: PC 

4. UNIVERSITY OF WALES TRINITY SAINT DAVID: DOGFENNAETH GWASANAETH 

a. Polisi defnydd derbyniol: YDDS 

b. Ffurflen gofrestru: YDDS 

c. Ffurflen adborth: YDDS 
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1. ASTUDIAETHAU ACHOS MYNEDIAD CERDDED I MEWN 

1a. Prifysgol Fetropolitan Caerdydd 

Trwyddedu  

O’n rhestr bresennol o 122 o gronfeydd data e-adnoddau, rydym yn darparu mynediad 

cerdded i mewn i 50.  Rydym yn darparu mynediad cerdded i mewn at e-adnoddau trwy 

drwyddedau cenedlaethol a drefnwyd gan JISC (19 adnodd), NESLi (2 adnodd), ac Eduserv (4 

adnodd).  Rydym hefyd yn defnyddio rhwydwaith JANET i ddarparu mynediad at yr e-

adnoddau hyn, fel yr awgrymwyd yn adroddiad HAERVI (Adran 2.2).  Rydym yn darparu 

mynediad cerdded i mewn i 25 o e-adnoddau eraill nad yw trwyddedau cenedlaethol yn 

berthnasol iddynt, megis cronfeydd data a ddarperir gan ProQuest, EBSCO ac Elsevier.  Nid 

ydym yn darparu mynediad at rai llwyfannau cyfnodolion penodol oherwydd y gall teitlau 

cyfnodolion unigol fod â thrwyddedau gwahanol yn nodi lefelau amrywiol o fynediad cerdded 

i mewn.  Mewn termau ffigurol, golyga hynny nad ydym yn darparu mynediad at 17 cronfa 

ddata, nad ydynt yn caniatáu’r math yma o fynediad, ac 8 cronfa ddata, lle mae’r mynediad 

cerdded i mewn yn cynnwys amodau penodol neu ychwanegol na allwn eu bodloni. Y rheswm 

am hynny yw bod ein trefn ddilysu yn syml ac nad oes gennym y gallu ar hyn o bryd i 

wahaniaethu rhwng gwahanol fathau o ddefnyddwyr. 

Mae gennym aelod penodol o staff sy’n rheoli ein hadnoddau electronaidd, y Cynghorydd 

Gwasanaethau (E-Wasanaethau).  Wrth sefydlu’r gwasanaeth hwn, roedd yr aelod staff yma’n 

gyfrifol am adolygu trwyddedau ein holl e-adnoddau presennol. Cyflawnwyd y dasg hon ar yr 

un pryd â gwaith presennol yr aelod staff, a thros gyfnod o ychydig wythnosau cafodd 

trwydded brint neu e-drwydded pob adnodd unigol eu hastudio ac fe gofnodwyd y lefel 

mynediad ar daenlen.  Mae gan yr aelod staff yma brofiad o ddelio â thrwyddedau gan fod y 

rôl yn cynnwys rheoli tanysgrifiadau cronfeydd data, gan gynnwys caffael a threfnu mynediad 

at gronfeydd data newydd. Mae’r aelod staff hefyd yn ymwybodol o gyfyngiadau mynediad 

gan fod y swydd yn gyfrifol am reoli ein dulliau dilysu presennol ar gyfer mynediad at e-

adnoddau (Shibboleth ac EZProxy).  Mae’r swydd rheoli e-wasanaethau hon ar lefel 

broffesiynol. 

Ni ofynnwyd am unrhyw gyngor arbenigol penodol o’r tu allan i’r sefydliad. Cynhaliwyd 

adolygiad o wefannau Sefydliadau Addysg Uwch eraill yn y DU a gwelwyd mai Prifysgol 

Caerdydd, Prifysgol Sheffield a Phrifysgol Caerefrog oedd y mwyaf defnyddiol o ran darparu 

canllawiau y gallem eu defnyddio i greu ein darpariaeth cerdded i mewn ein hunain. Ni 

ofynnwyd am unrhyw ganllawiau mewnol, ac eithrio cysylltu â’n hadran TG ein hunain i holi a 

ellid defnyddio rhwydwaith JANET. 
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Rheoli hunaniaeth 

Rydym yn caniatáu mynediad cerdded i mewn at e-adnoddau i bob math o ddefnyddwyr 

allanol, a’r unig amod yw bod rhaid iddynt fod dros ddeunaw oed. Nid ydym yn caniatáu 

mynediad cerdded i mewn i bobl dan ddeunaw oherwydd na fyddai peth o’n cynnwys yn 

addas i’w weld gan blant. Roeddem yn gweithredu’r polisi hwn ar gyfer mynediad at 

ddeunydd print cyn cyflwyno mynediad cerdded i mewn. 

Er mwyn cofrestru ar gyfer mynediad cerdded i mewn, mae’n rhaid i’r defnyddiwr lenwi 

ffurflen gofrestru sy’n cynnwys Polisi Defnydd Derbyniol a darparu un prawf adnabod. Mae’n 

rhaid i’r defnyddiwr hefyd gael cyfeiriad dilys ond nid oes rhaid iddo fod yn y DU. Mae’r Polisi 

Defnydd Derbyniol yn cynnwys cyswllt i Bolisi Cyfathrebu Electronaidd y Brifysgol a Pholisi 

Defnydd Derbyniol JANET.  Mae’r ffurflen gofrestru yn cynnwys “datganiad defnyddiwr 

cerdded i mewn” sy’n datgan fod y person, trwy ei lofnodi, yn cytuno cadw at y Polisi Defnydd 

Derbyniol ac yn cadarnhau eu bod dros ddeunaw. Mae’r dogfennau ar gael yma: 

http://www3.uwic.ac.uk/english/lis/join/walkin/pages/home.aspx.  

Wedi i ddefnyddiwr gofrestru mae’n rhaid iddynt fewngofnodi a darparu 1 prawf adnabod 

bob tro y maent eisiau defnyddio’r gwasanaeth.  Mae’r daflen fewngofnodi hon yn cynnwys 

colofn mewngofnodi/dadgofnodi sydd, os yw problemau’n codi, yn ein galluogi i wybod pa 

ddefnyddiwr oedd yn defnyddio’r gwasanaeth. 

Ni ddefnyddir unrhyw system rheoli hunaniaeth benodol, e.e. Shibboleth neu Athens i reoli 

mynediad ar gyfer defnyddwyr cerdded i mewn.  Yn hytrach, mae ein hadran TG wedi creu 

cyfrifon rhwydwaith o’r enw “walkin1”, “walkin2” ac ati.  Darperir y rhain am 1 diwrnod i’r 

person sydd eisiau mynediad cerdded i mewn.  Mae’r cyfrifon yn cael eu creu pan dderbynnir 

y ffurflen gofrestru. Mae gan bob cyfrif “gyfrinair gwaredadwy” sy’n cael ei ailosod bob tro ar 

ôl ei ddefnyddio. 

Er mwyn sicrhau nad yw mynediad ond yn cael ei ganiatáu at yr e-adnoddau dethol, mae 

polisi blocio Internet Explorer yn cael ei glymu i’r cyfrifon defnyddwyr “walkin#”.  Pwrpas y 

polisi yw gwahardd mynediad at rai gwefannau penodol. Bydd dilysiad  IP yn galluogi 

mynediad at yr holl e-adnoddau eraill a restrwyd. Mae’r rhestr o wefannau cyfyngedig yn cael 

ei chadw gan y Cynghorydd Gwasanaethau (E-Wasanaethau).   

Datrysiadau technegol 

Er mwyn darparu mynediad cerdded i mewn, cafodd cyfrifiaduron Gwe Lecynnau presennol 

eu trefnu ar gyfer defnydd deuol h,y. Gwe Lecyn presennol neu ddefnydd Cerdded i Mewn).  

Lleolir y Gwe Lecynnau yn y Canolfannau Dysgu ac maent yn gyfrifiaduron cleient tenau sy’n 

darparu nifer cyfyngedig o gymwysiadau a Mynediad at y We. Eu prif bwrpas yw caniatáu 

mynediad cyflym ar gyfer myfyrwyr ac maent wedi’u lleoli ger Desgiau Cymorth Llyfrgelloedd 

fel bod cymorth hwylus ar gael, ond ni fydd y Llecynnau’n cael eu goruchwylio’n uniongyrchol. 

http://www3.uwic.ac.uk/english/lis/join/walkin/pages/home.aspx
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Mae cyfrifon defnyddiwr cerdded i mewn yn cael eu rheoli gan staff y Llyfrgell ym mhrif Ddesg 

Gymorth y Ganolfan Ddysgu ond gallant gael eu creu gan unrhyw aelod o staff y Llyfrgell.  

Mae’r staff hynny hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod defnyddwyr yn llenwi’r ffurflen gofrestru 

ar eu hymweliad cyntaf ac yn mewngofnodi ar bob ymweliad wedi hynny, gan gynnwys 

gwirio’r prawf adnabod a ddarperir. 

Nid yw cyfrifon rhwydwaith defnyddiwr cerdded i mewn ond yn gweithio ar beiriannau’r Gwe 

Lecyn ac fe’u trefnwyd i agor, trwy ddefnyddio Internet Explorer (IE), gwe dudalen gyhoeddus 

(y tu allan i’n Mewnrwyd) sy’n cynnwys y rhestr o e-adnoddau sydd ar gael ar gyfer mynediad 

cerdded i mewn.   

Y staff oedd ynghlwm wrth y gwaith gwreiddiol o gyflwyno mynediad cerdded i mewn oedd: 

 Andi Morris - Dadansoddydd Cymorth Technegol - sefydlu trefn IE flocio ar rai 

gwefannau cyfyngedig 

 Deryck Jones - Rheolwr Systemau a Gwasanaethau Cyfathrebu - ymgynghori, yn 

enwedig felly ar y polisi e-gyfathrebu a dyrannu gwaith i’r Dadansoddydd Cymorth 

Technegol 

 Ed Taylor - Rheolwr Adran Gwasanaethau Cymorth I Ddefnyddwyr - ymgynghori a 

chreu cyfrifon rhwydwaith 

 Emma Adamson - Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell - cydlynu cyffredinol ar gyflwyno 

mynediad cerdded i mewn 

 Sarah Vincent - Cynghorydd Gwybodaeth (E-Wasanaethau) - [Cymorth mamolaeth ar 

gyfer Julie Neenan] - gwirio trwyddedau, creu ffurflenni cofrestru, asesu materion 

mynediad 

 Helen Blockwell - Cynghorydd Gwybodaeth - dylunio a chreu gwe dudalennau allanol 

 Mark Lester/Jamie Finch - Cynghorwyr Gwybodaeth - lleoli cyfrifiaduron pwrpasol a 

chostio offer TG (penderfynwyd yn ddiweddarach nad oedd hyn yn angenrheidiol) 

 Helen Thomas - Llyfrgellydd Gwasanaethau Canolog - dyrannu gwaith i’r Cynghorydd 

Gwasanaeth (E-Wasanaethau) 

Er mwyn cyfyngu mynediad i’r lleoliadau a ganiateir gan y trwyddedau e-adnoddau yn unig, 

trefnir mynediad/dilysiad at yr e-adnoddau trwy ddilysiad IP.  Mae’n dilyn felly fod rhaid i’r 

defnyddiwr cerdded i mewn fod ar dir Prifysgol Fetropolitan Caerdydd.  Nid yw’r fersiwn o IE 

sy’n agor ar beiriannau’r Gwe Lecyn yn cynnwys bar URL, sy’n golygu na all defnyddwyr deipio 

gwe gyfeiriadau na chael mynediad at wefannau allanol eraill. 

Ar ôl cyflwyno mynediad cerdded i mewn 

Cafodd y cynllun mynediad cerdded i mewn ei dreialu (Mehefin-Medi 2012) ac fe’i cynhaliwyd 

yn gyfochrog â threial arall. Yr enw ar y prosiect oedd “Ystwytho Eich Meddwl” ac roedd yn 

darparu hawliau benthyca  ffisegol i ddefnyddwyr Llyfrgell Gyhoeddus Caerdydd a Choleg 

Caerdydd a’r Fro o Fehefin y 1af 2012 i Fedi 2012. Ym Medi 2012, cynhaliwyd adolygiad i 

werthuso’r treialon tri mis cychwynnol ac mae’r gwasanaeth cerdded i mewn wedi’i 
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gyflwyno’n llawn erbyn hyn.  Mae gennym gynlluniau i ehangu’r gwasanaeth i gampws arall 

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd (Canolfan Ddysgu Cyncoed) cyn diwedd y flwyddyn 

academaidd.   

Cawsom lefelau isel o ddefnydd o’n gwasanaeth mynediad cerdded i mewn yma ym 

Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd yn chwe mis cyntaf y gwasanaeth gan fod ein lefelau 

aelodaeth allanol yn isel ar hyn o bryd a chan na lwyddodd ein gwaith hyrwyddo cychwynnol 

yn y llyfrgelloedd cyhoeddus i greu’r defnyddwyr y byddem wedi gobeithio amdanynt. O’r 

herwydd rydym wedi adolygu ein trefniadau marchnata ac rydym yn bwriadu gweithio gyda’n 

Swyddfa Cyn-fyfyrwyr a grwp Llyfrgelloedd Caerdydd yn Cydweithio (CLIC) yn y dyfodol er 

mwyn creu mwy o ddiddordeb yn y gwasanaeth. 

O ran cwestiynau parhaus am y gwasanaeth,  bydd cadw rhestr o ba drwyddedau e-adnoddau 

sy’n darparu mynediad cerdded i mewn yn dasg barhaus. Rydym wrthi’n barhaus yn adolygu 

ein trwyddedau presennol yn y cam adnewyddu ac rydym felly wedi ychwanegu mwy o 

adnoddau at ein rhestr ers dechrau’r prosiect. Fodd bynnag, credwn y byddai’n ddefnyddiol 

pe gellid cadw rhestr ganolog ar draws y sector Addysg Uwch gan y byddai hyn yn ei gwneud 

yn haws yn y pendraw i’w weinyddu ac osgoi’r fath ddyblygu ymdrech enfawr ar draws y 

sector. 

Cost sefydlu 

Roedd staff oedd yn rhan o gyflwyno’r gwasanaeth mynediad cerdded i mewn yn rhan o 

gyfarfodydd, gwirio dogfennau, llunio canllawiau, creu gwe dudalennau, creu cyfrifon 

rhwydwaith ac asesiadau effaith diogelwch. Mae lefel yr ymdrech ar draws yr holl feysydd hyn 

wedi bod o gwmpas 1 diwrnod y person, ac eithrio’r Cynghorydd Gwybodaeth (E-

Wasanaethau) gan y cymerodd y gwaith hwnnw 2 ddiwrnod, wedi’u rhannu dros gyfnod 

estynedig.   

Prin fu’r costau ariannol gan na phrynwyd unrhyw gyfrifiaduron na chelfi ychwanegol ac na 

phrynwyd unrhyw drwyddedau ychwanegol. Fodd bynnag, gan ddibynnu ar y defnydd, bydd 

trafodaethau ar drwyddedau yn y dyfodol yn rhoi ystyriaeth i’r gwasanaeth hwn a gallai hyn 

greu costau tanysgrifiadau e-adnoddau blynyddol ychwanegol. Fodd bynnag, yn y cyfnod 

cychwynnol, y gost fwyaf oedd amser y staff oedd ynghlwm wrth y cyflwyno cychwynnol. 

Manteision busnes 

Manteision busnes o ddarparu’r gwasanaeth hwn yw chwarae mwy o ran yn yr agenda 

cydweithredol. Mae cyfrannu at gydweithio traws-sectoraidd yn gydnaws ag amcanion 

Cynllun Corfforaethol Strategol Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, sydd eu hunain yn cysylltu â 

nodau Llywodraeth Cymru. Mae hefyd wedi caniatáu i’r Is-adran Llyfrgelloedd barhau i 

gyfrannu at Lyfrgelloedd Caerdydd yn Cydweithio (CLIC) a darparu gwasanaeth e-adnoddau ar 

gyfer defnyddwyr oddi allan i’r sector Addysg Uwch. Mae wedi helpu hefyd i godi proffil y 

sefydliad a rôl y Llyfrgell oddi fewn iddo. 
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Symudodd mater mynediad cerdded i mewn i fyny’r rhestr blaenoriaethau, i’r graddau y 

gorfodwyd iddo ddigwydd oherwydd rhan yr Is-adran Llyfrgelloedd mewn dau brosiect.  Y 

prosiect cyntaf oedd ehangu hawliau benthyca ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd i 

gynnwys defnyddwyr y Brifysgol, Llyfrgell Gyhoeddus Caerdydd a Choleg Caerdydd a’r Fro.  

Amlinellwyd yr ail yng Nghynllun Gweithredu WHELF 2012-13, sy’n nodi’r angen i “adeiladu ar 

brosiect SCURL sy’n adrodd ym mis Tachwedd 2011, gan ddatblygu’r pecyn cymorth arfer 

gorau i Gymru”.  Arweiniodd hyn at ddatblygu prosiect Mynediad Cerdded i Mewn Cymru. 

Darparwyd arian ar gyfer y prosiect hwn gan CyMAL trwy eu proses grantiau ac roedd 

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn hapus i wirfoddoli bod yn rhan o hyn. 
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1b. Prifysgol Caerdydd 

Cyflwyniad 

Ymchwiliwyd mynediad cerdded i mewn at Adnoddau Electronaidd ym Mhrifysgol Caerdydd 

gyntaf wrth ymateb i Ganllaw Arfer Gorau Mynediad Addysg Uwch at e-Adnoddau mewn 

Sefydliadau yr Ymwelwyd â Nhw HAERVI (2007)33 . Sefydlodd y Gyfarwyddiaeth 

Gwasanaethau Gwybodaeth dîm prosiect o’r enw ‘HAERVI Cam 1’ i edrych ar ba mor 

ymarferol yw darparu mynediad cerdded i mewn. Buont yn edrych ar nifer o ddewisiadau cyn 

penderfynu ar fynediad trwy derfynellau rhith gleientiaid Sun Ray 2.34  

Ym mis Mai 2011, sefydlwyd prosiect ‘HAERVI Cam 2: Gweithredu’ i ddarparu gwybodaeth 

gefndir, amcanion, cwmpas ac eithriadau, a’r timau/costau dan sylw. Roedd hefyd yn cynnwys 

yr effaith ar adnoddau, amserlenni & chyfyngiadau, cerrig milltir a rhestr wirio. Darparwyd 

mynediad cerdded i mewn mewn nifer cyfyngedig o lyfrgelloedd o fis Ionawr  2012.  

Dechreuodd prosiect ‘HAERVI Cam 3: Gweithredu’ ym mis Ionawr 2012, er mwyn ymchwilio’r 

posibilrwydd o argraffu o’r gwasanaeth a/neu arbed ar USB. Cyflwynwyd cyfleusterau argraffu 

trwy ddefnyddio gwasanaeth webPrint 35 a gynigir gan y Gwasanaethau Gwybodaeth. Mae 

‘Cam 3’hefyd yn cynnwys gwerthusiad o’r gwasanaeth gyda’r bwriad o’i ehangu i holl 

lyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd.  

Mae’r gwasanaeth Mynediad Cerdded i Mewn at Adnoddau Electronaidd ym Mhrifysgol 

Caerdydd yn cael ei adolygu’n rheolaidd. Awn ati’n gyson i fonitro defnydd, adborth a 

phrosiectau allanol i weld os gellir gwneud gwelliannau ac os gellir ychwanegu adnoddau. 

Trwyddedu  

Defnyddiodd Prifysgol Caerdydd Ganllaw Arfer Gorau HAERVI (2007) yn fan cychwyn ar gyfer y 

prosiect. Cynhyrchodd ein tîm Systemau Llyfrgell restr o gynnwys tanysgrifedig JISC, NESLi ac 

Eduserv yng Nghaerdydd. Gwiriodd y Swyddog Cydymffurfiaeth Gyfreithiol ar gyfer y 

Gwasanaethau Gwybodaeth y rhestr o adnoddau a gyflwynwyd gan y tîm Systemau Llyfrgell, 

gan wirio’r trwyddedau ar gyfer defnydd Cerdded i Mewn ac unrhyw gyfyngiadau. Roedd y 

drwydded gyffredinol yn cynnwys Amodau a Thelerau safonol ar gyfer defnydd cerdded i 

mewn yn ei gwneud yn hawdd adnabod yr adnoddau hyn. 

Edrychodd y grwp prosiect hefyd ar sefydliadau sydd eisoes yn cynnig gwasanaeth mynediad 

cerdded i mewn at adnoddau electronaidd (Prifysgolion Caerefrog, Nottingham ac Aberdeen) 

a buont yn cymharu eu rhestr adnoddau, oedd ar gael ar eu gwefannau, gyda’n tanysgrifiadau 

ein hunain. Arweiniodd hynny at wirio ac wedyn ychwanegu rhai trwyddedau adnoddau o 

bwys (Ebscohost, JSTOR a Proquest) at y gwasanaeth. Mae’r grwp wedi cytuno ail-ystyried 

                                                           
33

 http://www.ucisa.ac.uk/en/publications/haervi_guide.aspx  
34

 http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization/036088.pdf 
35

 http://www.cf.ac.uk/insrv/graphicsandmedia/printing/index.html#webprint  

http://www.ucisa.ac.uk/en/publications/haervi_guide.aspx
http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization/036088.pdf
http://www.cf.ac.uk/insrv/graphicsandmedia/printing/index.html#webprint
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mater cyflwyno trwyddedau yn rheolaidd i weld a oes unrhyw adnoddau eraill y gellir eu 

hychwanegu. 

Rheoli hunaniaeth 

Mae’r gwasanaeth mynediad cerdded i mewn ym Mhrifysgol Caerdydd ar gael i unrhyw 

berson nad yw’n aelod staff neu fyfyriwr o’r Brifysgol. Mae gan unrhyw aelod cysylltiol o 

Brifysgol Caerdydd (e.e. aelodau SCONUL Access, staff y GIG, staff, cyn fyfyrwyr sy’n aelodau 

o’r llyfrgell, staff/ymchwilwyr sy’n ymweld), ynghyd ag aelodau’r cyhoedd, fynediad at y 

gwasanaeth trwy derfynell Sun Ray 2 sydd wedi’i lleoli yn un o lyfrgelloedd y Brifysgol ar y 

campws.   

Mae’n rhaid i ddefnyddwyr lenwi ffurflen gofrestru bapur pan maen nhw’n defnyddio’r 

gwasanaeth am y tro cyntaf. Mae’n rhaid i’r defnyddiwr ddangos prawf adnabod derbyniol (a 

restrir ar y gwe dudalennau cyhoeddus36) cyn llenwi’r ffurflen gofrestru, a darparu manylion 

cyswllt llawn. Mae Amodau Defnyddio’r gwasanaeth yn cael eu hargraffu ar gefn y ffurflen 

gofrestru ac mae’n rhaid i’r defnyddiwr gadarnhau eu bod wedi darllen a deall yr Amodau 

Defnyddio a Rheoliadau’r Gwasanaethau Gwybodaeth a chytuno cadw atynt. Mae 

rheoliadau’r Gwasanaethau Gwybodaeth ar gael ar-lein37 ac wedi’u hargraffu yn y man 

cofrestru. Mae aelod o staff y llyfrgell yn bresennol yn ystod y broses gofrestru i wirio’r prawf 

adnabod ac i sicrhau bod yr Amodau Defnyddio wedi cael eu darllen a’u llofnodi. 

Yna mae defnyddwyr yn cael cerdyn call SunRay wedi’i sglodynnu38 sy’n cael ei roi yn y slot ar 

derfynell rhith gleientiaid Sun Ray 2: mae pob terfynell yn gatalogau llyfrgell mud (DOPAC) ac 

ni ellir eu defnyddio i gael mynediad i rwydwaith y Brifysgol. Mae’r sglodyn yn y cerdyn call yn 

rhoi mynediad i’r sesiwn ciosg Mynediad Cerdded i Mewn. Rhoddir y cerdyn i’r defnyddiwr ar 

gyfer eu sesiwn Cerdded i Mewn gyfan ac fe’i rhoddir yn ôl i staff y llyfrgell pan mae’r 

defnyddiwr yn gadael. Felly, nid yw’r defnyddiwr yn mewngofnodi ar y gwasanaeth fel y 

cyfryw, ond gellir olrhain eu defnydd o’r gwasanaeth trwy’r ffurflen gofrestru (sy’n nodi pryd y 

llofnodwyd y cerdyn allan ac yn ôl mewn eto). Nid yw’r gwasanaeth ond ar gael yn ystod oriau 

staff yn y llyfrgell ac o derfynellau DOPAC sydd yn gyffredinol o fewn golwg staff y llyfrgell. 

Caiff defnyddwyr wybod pa adnoddau y mae ganddynt hawl i’w defnyddio ar dudalennau 

gwasanaeth y sesiwn Sun Ray, sydd hefyd yn cynnwys Amodau Defnyddio clir. Mae’r sesiwn 

yn caniatáu mynediad at yr adnoddau dethol trwy ddilysiad IP, sy’n golygu y caniateir 

mynediad at yr eitemau hynny yn yr adnoddau a restrwyd yr ydym yn tanysgrifio iddynt ar 

hyn o bryd, heb orfod mewngofnodi. Mae’r rhestr lawn o’r adnoddau sydd ar gael i’w gweld 

ar y gwe dudalennau cyhoeddus ac ar y sesiwn ciosg.  

Datrysiadau technegol 

Mae Prifysgol Caerdydd yn defnyddio rhith gleientiaid Sun Ray 2 i ddarparu mynediad cerdded 

i mewn. Rydym eisoes yn defnyddio cleientiaid Sun Ray yn derfynellau catalog mud (DOPAC) 
                                                           
36

 http://www.cf.ac.uk/insrv/libraries/visiting/walkinaccess/welcome.html  
37

 http://www.cf.ac.uk/insrv/aboutus/regulations/index.html  
38

 http://www.smartcardfocus.com/shop/ilp/id~295/Sun_Ray_Card/p/index.shtml 

http://www.cf.ac.uk/insrv/libraries/visiting/walkinaccess/welcome.html
http://www.cf.ac.uk/insrv/aboutus/regulations/index.html
http://www.smartcardfocus.com/shop/ilp/id~295/Sun_Ray_Card/p/index.shtml


 

Walk-in Access Wales Toolkit 

 

35 
 

yn ein holl lyfrgelloedd ac rydym wedi trefnu sesiwn Firefox bwrpasol ar weinydd sy’n cael ei 

galluogi trwy ddefnyddio cerdyn call Sun Ray wedi’i sglodynnu. Mae’r gweinydd yn defnyddio 

Firefox fersiwn 3 gydag ategyn (dyma beth a ddefnyddir ar hyn o bryd ar gyfer y sesiynau 

DOPAC). Defnyddir Adobe reader fersiwn 10 yn y sesiwn ac mae’n agor yn y porydd i 

arddangos ffeiliau PDF.  

Y prif staff oedd ynghlwm wrth gyflwyno’r datrysiad: 

 Uwch We Beiriannydd (tîm Gweinydd a Chronfeydd Data) – yr aelod staff allweddol yn y 

gwaith technegol o gyflwyno’r gwasanaeth. Ar ôl mynychu’r cyfarfod prosiect a chytuno 

â’r amserlenni, sefydlodd fersiwn gyntaf y sesiwn Firefox. Copïodd y sesiwn ar ychydig 

gardiau call prawf fel y gallai’r grwp prosiect eu profi ar y terfynellau DOPAC. Soniodd y 

grwp am broblemau (methu cael mynediad at lawer o’r cynnwys, methu agor ffeiliau PDF, 

bysellfyrddau, rhoi’r gorau i weithio ynghanol y sesiwn) ac fe newidiwyd y sesiwn. 

Defnyddiwyd trwsiad ar gyfer problem y bysellfwrdd ac ychwanegwyd llyfrnod Firefox at 

wasanaeth webPrint.   

 Cynorthwy-ydd Cyfnodolion Electronaidd (tîm Systemau Llyfrgell) – nhw oedd yn cynllunio 

a chyflwyno tudalennau’r sesiwn ciosg Mynediad Cerdded i Mewn a’r we dudalen 

gyhoeddus sydd ar gael ar wefan Prifysgol Caerdydd.  

 Staff Gwasanaeth Llyfrgell y Brifysgol o’r grwp prosiect – profwyd y gwasanaeth yn y 

llyfrgell a rhoddwyd gwybod i’r arweinydd technegol am unrhyw faterion o bwys. 

Darparwyd y testun ar gyfer y gwe dudalennau/tudalennau sesiynau/dogfennau 

gweithdrefnol ar gyfer staff a darparwyd hyfforddiant ar gyfer staff y llyfrgell o ran sut i 

ddefnyddio a gweinyddu’r gwasanaeth. 

Ni fydd cardiau call mynediad cerdded i mewn ond yn gweithio yn y terfynellau Sun Ray sydd 

wedi’u lleoli yn y llyfrgelloedd ar y campws. Os eir â’r cardiau oddi ar y campws, gellir dileu’r 

rhif adnabod yn y sglodyn. Felly, mae mynediad yn gyfyngedig i adeiladau penodedig 

oherwydd y ffordd yr ydym yn gweithredu’r gwasanaeth. 

Ar ôl cyflwyno mynediad cerdded i mewn 

Yn dilyn peilot cychwynnol y gwasanaeth, gwnaed rhai newidiadau i’r gwasanaeth. Erbyn hyn 

rydym wedi ychwanegu ffurflen Adborth ar-lein yn lle’r ffurflen Adborth bapur. Rydym yn dal i 

edrych ar y broses gofrestru yn y llyfrgelloedd, ac yn ymchwilio’r posibilrwydd o roi peth 

ohono ar-lein. Rydym wedi cyflwyno argraffu o’r gwasanaeth ran o’r ffordd trwy’r peilot, sydd 

wedi profi’n ychwanegiad cadarnhaol.  

Cymharol isel fu’r niferoedd a fanteisiodd ar y gwasanaeth, ond nid ydym wedi mynd ati o 

ddifrif eto i farchnata’r gwasanaeth. Mae gwe dudalennau’r gwasanaeth ar gael yn gyhoeddus 

(ac maent i’w gweld ar ein tudalen ‘Mynediad i Ymwelwyr’ ar we dudalennau llyfrgell y 

Brifysgol). Ni roddwyd cyhoeddusrwydd helaeth i’r gwasanaeth yn ystod y cyfnod peilot, ond 
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bwriadwn gynnal ymgyrch marchnata a chyhoeddusrwydd pan fydd y gwasanaeth ar gael yn 

holl lyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd.  

Cost sefydlu  

Bu lefel yr ymdrech gan staff sydd ynghlwm wrth sefydlu mynediad cerdded i mewn yn 

rhesymol: roedd yr oriau oedd eu hangen ar gyfer y prosiect gan y gwahanol aelodau staff dan 

sylw yn amrywio o berson i berson. Mae’r gweithredu technegol wedi galw am tua 30 awr o 

amser yr Uwch We Beiriannydd. Mae ysgrifennu a chyhoeddi’r ddogfennaeth (gan gynnwys 

tudalennau gwe a sesiynau) wedi cymryd 15-20 awr arall o amser gwahanol aelodau staff. 

Roedd yr holl ddogfennaeth hefyd yn gorfod cael ei gyfieithu i’r Gymraeg, yr oedd rhaid ei 

gynnwys yn yr amserlenni: gwnaed y cyfieithu trwy Wasanaeth Iaith Gymraeg y Brifysgol, ac 

roedd angen darparu 3 diwrnod gwaith ar ei gyfer. Roedd hyfforddi staff ar gyfer cyflwyno’r 

gwasanaeth peilot yn galw am 4-5 awr arall o amser staff.   

Hyd yn hyn, mae cost y prosiect peilot wedi bod yn gyfyngedig i gost y cardiau call wedi’u 

sglodynnu. Argraffwyd y cardiau gyda’n teitl Mynediad Cerdded i Mewn at Adnoddau 

Electronaidd a logos y Brifysgol a’r Gwasanaethau Gwybodaeth ar y blaen a manylion cyswllt 

ar y cefn: darparwyd y cyflenwad cyntaf hwn o gardiau yn rhad ac am ddim gan ein his-adran 

Gwasanaethau Diogelwch ac argraffwyd yr ail gyflenwad o gardiau yn fewnol am gost isel 

iawn. Mae popeth arall a ddefnyddir ar gyfer y gwasanaeth yn offer sydd ar gael yn barod yn 

ein llyfrgelloedd. 

Ni phrynwyd unrhyw drwyddedau ychwanegol gan nad ydym ond yn rhestru adnoddau ar y 

terfynellau sydd eisoes yn darparu mynediad cerdded i mewn.  

Manteision busnes 

Gan fod llawer o’n tanysgrifiadau cyfnodolion wedi newid i danysgrifiadau electronaidd yn 

unig, mae’n amlwg fod ymwelwyr (gan gynnwys defnyddwyr GIG yr ydym yn darparu 

gwasanaeth llyfrgell ar eu cyfer) yn colli mynediad at ystod eang o adnoddau yr oeddent yn y 

gorffennol wedi gallu eu darllen mewn print. A ninnau’n brifysgol Grwp Russell, rydym yn 

ceisio hyrwyddo ymchwil ac yn ei wneud ar gael i gynulleidfa mor eang ag y bo modd, gan 

gynnwys y bobl sy’n cydweithio â ni ar brosiectau ymchwil. Fel sefydliad mae gennym 

ymrwymiad i ehangu mynediad ac nid yw darparu mynediad at adnoddau electronaidd ond yn 

un elfen o ymgysylltu cymunedol. Rydym hefyd wedi ymrwymo i ddarparu’r gwasanaeth 

gorau posib i’n cyn fyfyrwyr, ein cydweithwyr yn y sector cyhoeddus (megis Llywodraeth 

Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru) ac aelodau’r gymuned leol. Mantais arall i’r 

gwasanaeth yw cael y gwerth gorau allan o’r buddsoddiad yn ein cyfnodolion tanysgrifiadau 

electronaidd trwy gynyddu lefelau defnydd. 

Roedd y prosiect Mynediad Cerdded i Mewn at adnoddau electronaidd ym Mhrifysgol 

Caerdydd wedi cael ei drafod am beth amser ac roedd Llyfrgellydd y Brifysgol yn awyddus i 

weld y mater yn cael ei benderfynu. Canlyniad hynny oedd cynnull y grwp prosiect ym mis 

Medi 2011 a datblygodd pethau’n weddol gyflym er mwyn rhoi fersiwn beilot ar waith.  
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1c. Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant         

Cyflwyniad 

Roedd y broses o sefydlu gwasanaeth mynediad cerdded i mewn Prifysgol Cymru Y Drindod 

Dewi Sant (YDDS) yn wahanol i brofiad Sefydliadau Addysg Uwch eraill gan y cafodd ei 

gynnwys yn sgîl prosiect a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru. Canfu arolwg a ddanfonwyd at 

lyfrgelloedd WHELF (Wales Higher Education Libraries Form) yn 2011 nad oedd mynediad 

cerdded i mewn ar gael nac yn yr arfaeth yn y rhan fwyaf o lyfrgelloedd addysg uwch yng 

Nghymru. Wrth ymateb i’r arolwg, cyflwynwyd cais llwyddiannus i CyMAL: Amgueddfeydd 

Archifau a Llyfrgelloedd Cymru i ariannu prosiect byr, ymarferol i sefydlu gwasanaeth 

mynediad cerdded i mewn yn sefydliad arweiniol y prosiect, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi 

Sant, ac i greu pecyn cymorth i helpu sefydliadau eraill yng Nghymru gyflwyno eu 

gwasanaethau mynediad cerdded i mewn eu hunain.. Mae mwy o wybodaeth am Mynediad 

Cerdded i Mewn Cymru ar gael ar blog y prosiect: http://walkinaccesswales.wordpress.com/.  

Trwyddedu  

Trwy brosiect Mynediad Cerdded i Mewn Cymru, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant 

wedi elwa o brofiadau Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd o sefydlu 

gwasanaethau mynediad cerdded i mewn. Rhoddodd y ffaith fod Swyddog Cydymffurfiaeth 

Gyfreithiol Prifysgol Caerdydd wedi gwirio a chymeradwyo cynnwys tanysgrifedig JISC, NESLi 

ac Eduserv ar gyfer eu gwasanaeth mynediad cerdded i mewn hyder inni ddilyn yn yr un 

modd. Roedd yn amlwg hefyd, gan fod cymaint o brifysgolion yn y DU ac Iwerddon wedi 

cyflwyno eu gwasanaethau mynediad cerdded i mewn eu hunain sy’n rhestru’r e-adnoddau 

sydd ar gael ar eu gwefannau, fod dewis da o e-adnoddau y gellir eu darparu ar gyfer 

ymwelwyr.  

Gwiriodd Swyddog Prosiect Mynediad Cerdded i Mewn Cymru yr e-adnoddau tanysgrifiad a 

gynigir i fyfyrwyr cofrestredig YDDS a restrir ar we dudalennau’r Ganolfan Adnoddau Dysgu. 

Ychwanegwyd enw pob e-adnodd at daenlen ynghyd ag enw’r cyhoeddwr/dosbarthwr a 

ddefnyddir ar gyfer darparu’r adnodd. Ychwanegwyd colofn arall at y daenlen yn nodi a oedd 

pob adnodd yn cael ei darparu trwy wasanaethau mynediad cerdded i mewn Prifysgol 

Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a, chan fod y sefydliad wedi cynnal archwiliad 

cynhwysfawr o’u holl drwyddedau cyn cyflwyno eu gwasanaeth mynediad cerdded i mewn, 

Prifysgol Gorllewin Lloegr.                  

Yn ogystal â’r e-adnoddau hynny a ddaw o fewn cwmpas trwyddedau model, roedd yn amlwg 

o wirio gwasanaethau mynediad cerdded i mewn sefydliadau eraill fod cynnwys a ddarperir 

gan ddosbarthwyr mawr fel EBSCO a ProQuest hefyd ar gael i’w ddefnyddio gan ddefnyddwyr 

cerdded i mewn. Gwiriodd y Swyddog Prosiect Mynediad Cerdded i Mewn a oedd y diffiniad o 

ddefnyddiwr awdurdodedig a nodwyd yng nghytundebau trwyddedu’r e-adnoddau hyn yn 

cynnwys defnyddwyr cerdded i mewn ac ychwanegodd gysylltiadau i bob e-adnodd ar we 

dudalen mynediad cerdded i mewn YDDS 

(http://www.tsd.ac.uk/cy/mynediadcerddedimewncymru/). Ar gyfer cyflwyno gwasanaeth 

http://walkinaccesswales.wordpress.com/
http://www.tsd.ac.uk/cy/mynediadcerddedimewncymru/
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mynediad cerdded i mewn YDDS, ychwanegwyd cyfanswm o 34 e-adnodd. Roeddem yn credu 

ei bod yn well cyflwyno’r gwasanaeth gyda dewis da o e-adnoddau yn hytrach na gwirio pob 

cytundeb trwyddedu a’r bwriad yw ychwanegu at y rhestr hon maes o law. 

Rheoli hunaniaeth 

Gall unrhyw un sy’n 18 o leiaf nad yw’n gymwys i ddefnyddio e-adnoddau tanysgrifiad YDDS 

ddefnyddio’r gwasanaeth mynediad cerdded i mewn. Ar hyn o bryd, nid yw’r gwasanaeth ond 

ar gael yn llyfrgell campws Caerfyrddin ond mae’n fwriad ei ymestyn i gampws Llanbedr Pont 

Steffan ar ôl gorffen gwaith adnewyddu helaeth ar y llyfrgell. Rhaid i ddefnyddwyr cerdded i 

mewn ddarllen y Polisi Defnydd Derbyniol sy’n datgan na all defnyddwyr ddefnyddio’r 

deunydd at ddibenion masnachol a bod rhaid iddynt gadw at gyfraith hawlfraint a Pholisi 

Defnydd Derbyniol y Gwasanaethau Gwybodaeth ar ddefnyddio offer TG a meddalwedd yn 

YDDS. Mae ffurflen gofrestru’n cael ei hargraffu ar ochr arall y Polisi Defnydd Derbyniol, ac 

mae’n rhaid i ddefnyddwyr ei llofnodi i ddatgan eu bod yn cytuno cadw at amodau’r 

gwasanaeth. Mae defnyddwyr cerdded i mewn hefyd yn gorfod dangos prawf adnabod 

ffotograffig a phrawf cyfeiriad.            

Y bwriad gwreiddiol oedd y byddai cyfrifon rhwydwaith gwadd yn cael eu sefydlu ar gyfer 

defnyddwyr mynediad cerdded i mewn ac y byddai cyfrineiriau gwaredadwy’n cael eu 

darparu. Fodd bynnag, mae’r datrysiad technegol a ddefnyddir yn defnyddio dau o’r 

peiriannau OPAC a leolir ar ddesg ymholiadau’r llyfrgell, a’r teimlad oedd na fyddai angen 

hynny fel yr esbonnir yn yr adran datrysiad technegol isod.  

Bydd y Ciosg Cerdded i Mewn yn rhedeg ym mharth lleol y campws, sef parth Windows sy’n 

rheoli pob cyfrifiadur sy’n hygyrch i fyfyrwyr ar y campws. Ar hyn o bryd caiff y ciosg ei reoli 

trwy gyfrif defnyddiwr ac nid trwy gyfrifiadur. Mae hyn yn cynnwys cyfrifiaduron myfyrwyr yn 

Llanbedr Pont Steffan yn ogystal â Chaerfyrddin gan eu bod ar yr un parth. Mae’r cyfrifiaduron 

OPAC yn cynnwys botwm ar gyfer ‘Cerdded i Mewn’ yn nodwedd ychwanegol. Mae’r ciosg 

OPAC yn cynwys botymau sy’n ychwanegol at y ciosg Cerdded i Mewn sydd yn y bôn yn 

fersiwn symlach. Os nad oes angen y Ciosg Cerdded i Mewn, gellir tynnu hwnnw allan o’r 

gwasanaeth. 

Datrysiadau technegol 

Lleolir dau beiriant OPAC ar ddesg ymholiadau llyfrgell campws Caerfyrddin. Nifer cyfyngedig 

o gymwysiadau sydd ar y peiriannau, ynghyd â chysylltiad rhyngrwyd. Nid yw gyriannau caled 

OPAC ond yn hygyrch i lyfrgellwyr, gan eu bod wedi’u lleoli ar ochr arall y ddesg ymholiadau. 

Golyga hynny, er nad yw defnyddwyr cerdded i mewn yn gorfod mewngofnodi ar y 

peiriannau, eu bod yn gorfod gofyn i lyfrgellydd os ydynt eisiau arbed erthyglau ar ffon USB, a 

bryd hynny, os na ddigwyddodd hyn ny’n barod, bydd llyfrgellydd yn gofyn iddynt gofrestru ar 

gyfer y gwasanaeth a llofnodi’r ddogfennaeth. 

Roedd yr adran TG eisoes yn gweithio ar sefydlu modd ciosg ar yr OPACS ar gyfer rhedeg 

WorldCat trwy ddefnyddio Internet Explorer. Y darlun diofyn o’r OPAC yw WorldCat. Mae 
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botwm ar ben ucha’r sgrîn ag arno’r geiriau “Mynediad Cerdded i Mewn Cymru” sydd, o’i 

wasgu, yn mynd â’r defnyddiwr i dudalen gyntaf y gwasanaeth. Mae hon yn rhestru’r holl 

adnoddau y mae eu cytundebau yn caniatáu defnyddwyr cerdded i mewn.  

Mae’r Ciosg yn defnyddio Internet Explorer mewn rhyw fath o orchudd a ysgrifennwyd trwy 

ddefnyddio Visual Studio. Mae hyn yn ein galluogi i osod elfen porydd Internet Explorer mewn 

cymhwysiad. 

Rheolir mynediad at yr e-adnoddau gan ddilysiad IP. Cafodd yr adran TG restr o URLau a 

stansas EZProxy ar gyfer yr e-adnoddau ac ychwanegwyd yr URLau a’r parthau at y cod 

cymwysiad ciosg. Gellir ychwanegu rhagor o e-adnoddau trwy ddanfon yr URLau 

angenrheidiol i’r adran TG i’w cynnwys yn y cod, 

Dylid nodi fod y meddalwedd ciosg yn cael ei ysgrifennu mewn ffordd sy’n atal ffenestri ‘pop 

out’. Pwrpas hynny yw atal defnyddiwr rhag gadael y ciosg a defnyddio Internet Explorer fel 

arfer heb unrhyw ddeunydd gwaharddedig. Os yw’r cyfyngiad hwn yn creu problem, gellir ei 

ddiffodd. Ar yr ochr negyddol, byddai’n galluogi defnyddiwr i ddianc o’r modd  ciosg a chael 

cysylltiad rhyngrwyd llawn yn y pendraw. 

Ar ôl cyflwyno mynediad cerdded i mewn 

Cyflwynwyd gwasanaeth mynediad cerdded i mewn YDDS yng nghampws Caerfyrddin ym mis 

Chwefror 2013, ac o’r herwydd ni aeth digon o amser heibio i allu cynnal unrhyw adolygiad 

ystyrlon o’r gwasanaeth. Y bwriad yw rhedeg y gwasanaeth yn beilot ar gyfer 2013 a 

chyflwyno’r gwasanaeth yng nghampws Llanbedr Pont Steffan yn ystod yr un cyfnod. Nid oes 

disgwyl y bydd y galw’n drwm, a’r gobaith yw y daw mynediad cerdded i mewn yn rhan o 

wasanaethau craidd YDDS ar ôl y cyfnod peilot. Mae staff y llyfrgell yn bwriadu gwirio rhagor 

o drwyddedau a throsglwyddo’r URLau i’r adran TG ar gyfer unrhyw e-adnoddau eraill y gellir 

eu hychwanegu. Bydd unrhyw e-adnoddau eraill a ychwanegir yn golygu fod rhaid u staff y 

llyfrgell ddiweddaru’r tudalennau mynediad cerdded i mewn yn y Saesneg a’r Gymraeg. 

Ychydig o waith sydd ei angen, gan y gellir copïo’r wybodaeth am yr e-adnodd dan sylw o we 

dudalen yr e-adnoddau.   

Cynhaliwyd digwyddiad Mynediad Cerdded i Mewn Cymru yng nghampws Caerfyrddin YDDS 

ar y 1af Chwefror 2013. Daeth dros ddeg ar hugain o lyfrgellwyr o lyfrgelloedd cyhoeddus, 

addysg bellach, cenedlaethol ac academaidd a staff o JANET UK a CyMAL ynghyd. Awgrymodd 

yr adborth o’r digwyddiad fod angen gwneud mwy o waith ar y galw am fynediad cerdded i 

mewn. Danfonwyd yr adborth at WHELF a’r gobaith yw y bydd ymchwilio pellach i’r galw am 

fynediad cerdded i mewn yn helpu siapio’r gwasanaeth a’i hyrwyddo i grwpiau defnyddwyr 

perthnasol.  

Cost sefydlu 

Penodwyd Swyddog Prosiect, Bronwen Blatchford, i weithio gyda Mynediad Cerdded i Mewn 

Cymru ar secondiad un diwrnod yr wythnos, sef cyfanswm o 35 diwrnod o waith. Ariannwyd 

hyn gan CyMAL. Mae’r Llyfrgellydd Campws ar gyfer campws Caerfyrddin, Alison Harding, 
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hefyd wedi cyfrannu cryn dipyn o amser i Brosiect Cerdded i Mewn Cymru. Fodd bynnag, 

dylai’r amser staff sy’n rhan o brosiect Mynediad Cerdded i Mewn Cymru gael ei wahanu o’r 

amser staff sydd ynghlwm wrth sefydlu gwasanaeth mynediad cerdded i mewn YDDS. 

Cynhaliodd Rheolwr Prosiect a Swyddog Prosiect Mynediad Cerdded i Mewn Cymru ddau 

gyfarfod gyda Rheolwr TG YDDS i sefydlu ac eglurhau gofynion y gwasanaeth. Cychwynnodd y 

gwaith o gynllunio sefydlu’r gwasanaeth ym mis Gorffennaf 2012 ac aeth y gwasanaeth yn fyw 

ar ddechrau Chwefror 2013. Roedd cyfathrebu ebost rhwng staff y llyfrgell a TG yn achlysurol 

yn ystod y cyfnod hwn, ac fe gyflwynwyd y gwasanaeth yn hwyrach na’r gobaith oherwydd 

baich gwaith trwm yr adran TG a’r ffaith na ellid ystyried y gwasanaeth yn flaenoriaeth o’i 

gymharu â phrosiectau cymorth i fyfyrwyr. Treuliwyd amser staff ar y tasgau canlynol (rhoddir 

amcangyfrif o amser staff): 

 Gwirio a oedd cytundebau trwyddedu e-adnoddau yn caniatáu defnyddwyr cerdded i 
mewn yn eu diffiniad o ddefnyddiwr awdurdodedig = 0.5 diwrnod 

 Sefydlu gwe dudalen gwasanaeth mynediad cerdded i mewn trwy ddefnyddio CMS 
YDDS = 1 diwrnod 

 Ysgrifennu Polisi Defnydd Derbyniol = 1 diwrnod 

 Cyfarfodydd a chyfathrebu ebost rhwng staff y llyfrgell a TG = 4 diwrnod 

 Hyfforddiant staff = 0.5 diwrnod 

 Ychwanegu gwasanaeth mynediad cerdded i mewn at fodd ciosg OPAC = 30 munud 

 Ychwanegu URLau adnoddau mynediad cerdded i mewn at god cymwysiadau = 3 awr 

 Profi a datrys problemau = 3 awr  

Nid oedd unrhyw gost ychwanegol o ran caledwedd neu feddalwedd gan fod y gwasanaeth 

mynediad cerdded i mewn yn defnyddio peiriannau OPAC sydd yn y llyfrgell yn barod a’r 

feddalwedd ciosg a ddefnyddiwyd i redeg WorldCat ar y peiriannau OPAC.  

Manteision busnes 

Mae YDDS wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â’i gymuned leol ac i ehangu 

mynediad at addysg uwch trwy symud rhwystrau ac annog cyfranogiad addysgol ymhlith 

grwpiau a oedd gynt yn cael eu heithrio a’u tan-gynrychioli. Mae’r gwasanaeth mynediad 

cerdded i mewn yn cefnogi ymrwymiadau ymgysylltu cymunedol ac ehangu cyfranogiad YDDS 

trwy annog aelodau’r cyhoedd i ymweld â’r campws a chael mynediad at ddeunydd 

academaidd na fyddai fel arall ar gael heb godi tâl. Mae gwahodd aelodau’r cyhoedd, gan 

gynnwys y sawl oedd yn anghyfarwydd ag amgylchedd prifysgolion, i’r campws yn creu cyfle i 

arddangos gwaith y brifysgol a helpu annog aelodau’r cyhoedd i gofrestru ar gyrsiau gyda 

YDDS. 
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Pwrpas pecyn cymorth Mynediad Cerdded i Mewn Cymru yw annog Sefydliadau Addysg Uwch 

eraill yng Nghymru i sefydlu gwasanaethau mynediad cerdded i mewn. Mae SCONUL Access 

yn gynllun benthyca cilyddol ac mae o fudd i fyfyrwyr YDDS yn ogystal â myfyrwyr o 

brifysgolion eraill sy’n ymweld ag YDDS. Os yw Sefydliadau Addysg Uwch eraill yng Nghymru 

yn cael eu hannog i sefydlu mynediad cerdded i mewn, gallai myfyrwyr o YDDS elwa o gael 

mynediad ehangach at e-adnoddau yn ogystal ag adnoddau ffisegol ledled Cymru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

2. PRIFYSGOL FETROPOLITAN CAERDYDD: DOGFENNAETH GWASANAETH 
2a. Polisi defnydd derbyniol: PFC 

 

  

                                                                       

Mynediad Cerdded i Mewn at Adnoddau Electronaidd – Polisi Defnydd 
Derbyniol 

 
Trwy gofrestru yn ddefnyddiwr cerdded i mewn rydych yn cytuno i gydymffurfio â’r amodau defnydd derbyniol 
a nodir isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am hawlfraint neu amodau’r drwydded ar gyfer 
adnoddau electronaidd penodol, cofiwch holi aelod o staff y Ganolfan Ddysgu.     
 
Caiff holl adnoddau electronaidd y Brifysgol eu diogelu gan gyfraith hawlfraint ac ni ellir eu copïo na’u 
hatgynhyrchu mewn unrhyw ffordd arall heb gael caniatâd penodol deiliad yr hawlfraint.      
 
Rhag-angenrheidiau ar gyfer mynediad 

 Mae’n rhaid i ddefnyddwyr gytuno â’r amodau a’r telerau a nodir yn y ddogfen hon, ynghyd â’r rhai a nodir 
yn Mholisi Cyfathrebu Electronaidd y Brifysgol. 

 Rhaid i ddefnyddwyr fod dros 18 oed. 

 Rhaid i defnyddwyr ddarparu’r profion adnabod y mae’r Brifysgol yn eu disgwyl a mewngofnodi bob tro y 
maent yn ymweld â’r Ganolfan Ddysgu i ddefnyddio’r gwasanaeth cerdded i mewn. 

 
Beth allwch chi ei wneud 

 Cael mynediad at ystod o adnoddau electronaidd y Brifysgol o derfynellau yn y Canolfannau Dysgu. 

 Defnyddio adnoddau electronaidd at ddibenion addysgol (e.e., astudio personol neu ymchwil). 

 Arbed erthyglau, lluniau neu gynnwys arall ar ddyfais storio symudol fel ffon USB, ac ebostio’r cynnwys 
ichi’ch hun. 

 
Beth na allwch ei wneud 

 Defnyddio unrhyw gynnwys a gyrchwyd o adnoddau electronaidd y Brifysgol at ddibenion masnachol. 

 Gadael cyfrifiadur cerdded i mewn ymlaen ac heb oruchwyliaeth am unrhyw gyfnod amser yn ystod eich 
ymweliad. 

 Rhannu’r enwau defnyddwyr neu gyfrineiriau a roddwyd ichi gan y Brifysgol gydag unrhyw barti arall. 

 Rhannu unrhyw ddeunydd a gyrchwyd o adnoddau electronaidd y Brifysgol gyda phobl eraill, boed mewn 
print neu fformat electronaidd.  

 Lawr lwytho, storio neu ddanfon cyfanswm gormodol o gynnwys a gyrchwyd o adnoddau electronaidd y 
Brifysgol. 

 Defnyddio’r rhwydwaith at ddibenion anawdurdodedig. Er mwyn cael mwy o fanylion, trowch at Bolisi 
Defnydd Derbyniol JANET 

 Cael mynediad at, trosglwyddo, storio, argraffu, hyrwyddo neu arddangos deunydd tramgwyddus, ffiaidd ac 
anweddus, deunyddiau difenwol neu ddeunyddiau sy’n debyg o beri aflonyddwch, ofn neu annifyrrwch. 

http://staffportal.uwic.ac.uk/Units/HumanResources/hr/policiesproceduresguidelines/Pages/Communictions.aspx


 
 

2b. Ffurflen gofrestru: PFC 

 

Mynediad Cerdded i mewn at Adnoddau Electronaidd – Ffurflen 
Gofrestru 
 
Cyfenw: 
 
Enw cyntaf: 
 
Cyfeiriad: 
 
 
Cyfeiriad ebost: 
 
Rhif ffôn: 
 
          Rwyf yn aelod o Lyfrgelloedd Cyhoeddus Caerdydd 
          Rwyf yn fyfyriwr/aelod staff yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro (dileër fel sy’n briodol) 
          Rwyf yn gyn fyfyriwr/aelod staff ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd (dileër fel sy’n briodol) 
          Nid wyf yn aelod o unrhyw un o’r uchod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
At ddefnydd y Llyfrgell yn unig: 

Yr aelod staff sy’n ei roi: 

Amser a dyddiad rhoi:  

Darparwyd 2 x math o brawf adnabod (rhaid i 1 gynnwys ffotograff/dyddiad geni): 

 
 
 

Mae Polisi Defnydd Derbyniol PFC hefyd ar gael yn ddogfen PDF ar eu gwe dudalennau mynediad 

cerdded i mewn: http://www3.cardiffmet.ac.uk/english/lis/join/walkin/pages/home.aspx.   

Datganiad defnyddiwr cerdded i mewn 

Rwyf yn cadarnhau fy mod yn 18 oed o leiaf a bod y wybodaeth a roddwyd uchod yn fanwl-gywir a gwir. 

Rwyf felly’n rhoi fy nghydsyniad i Brifysgol Fetropolitan Caerdydd ddefnyddio’r wybodaeth i gefnogi a 

gweinyddu’r gwasanaeth defnyddiwr cerdded i mewn yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.  

Rwyf wedi darllen a deall yr amodau a’r telerau a nodir yn y Polisi Defnydd Derbyniol (dros y ddalen) 

ac yn cytuno cadw atynt. 

Llofnod: 

_____________________________________________________________________ 

Dyddiad: 

______________________________________________________________________ 

 

 

Trwydded yrru 

Pasbort 

Cerdyn banc 

Prawf adnabod y Brifysgol 

Bil Cyfleustod 

Arall (rhowch fanylion) ________________________________________ 

http://www3.cardiffmet.ac.uk/english/lis/join/walkin/pages/home.aspx


 
 

2c. Ffurflen adborth: PFC 

 

                                                                                    

Mynediad Cerdded i Mewn Adnoddau Electronig  

Arolwg  Adborth Defnyddwyr 

Byddwch cystal â’n helpu ni i wella’r gwasanaeth hon wrth ateb y cwestiynau isod. Ni ddylid 

cymryd mwy na 2 neu 3 munud i gyflawni’r arolwg hwn.  

1. Sut clywsoch chi am y gwasanaeth Mynediad Cerdded i Mewn? 

 

 

 

 

2. Sawl gwaith yr ydych chi wedi defnyddio’r gwasanaeth hwn? 

 

         Unwaith              Dwywaith                      Tair gwaith neu fwy 

 

3.  Sut baswch chi yn gwerthuso eich profiad o’r gwasanaeth hwn heddiw? 

 

        Da iawn               Da                     Digonol         Gwael 

 

Unrhyw sylwadau? 

 

 

 

 

 

4. Oes gyda chi unrhyw sylwadau neu awgrymiadau am sut y gallwn ni wella’r 

gwasanaeth hwn? 

 

 

 

 

 

Diolch am gymryd yr amser i fynegi’ch barn. Cyhoeddir gwelliannau Gwasanaeth ar ein tudalennau gwe ar 

http://www3.cardiffmet.ac.uk/english/ > Study with us > Learning Centres and Facilities > Join us! > Walk-In 

Access  

Os oes gyda chi unrhyw sylwadau neu awgrymiadau i’w gwneud, byddwch cystal â chysylltu â ni drwy e-bostio 

electronicservices@cardiffmet.ac.uk 

http://www3.cardiffmet.ac.uk/english/
mailto:electronicservices@cardiffmet.ac.uk


 
 

3. PRIFYSGOL CAERDYDD: DOGFENNAETH GWASANAETH 
3a. Polisi defnydd derbyniol: PC 

 

Mynediad Cerdded i Mewn i Adnoddau Electronig: Telerau Defnyddio 

Datganiad y Hawlfraint 

Mae’r adnoddau electronig sy’n hygyrch drwy’r gwasanaeth Mynediad Cerdded i Mewn wedi’u 
diogelu gan gyfraith hawlfraint.  Heblaw am yr hyn a allai fod wedi’i ganiatáu gan y gyfraith neu ei 
ganiatáu o dan y telerau a’r adnoddau sy’n rheoli defnyddio’r e-adnoddau hyn, ni chewch gopïo neu 
atgynhyrchu mewn unrhyw ffordd arall unrhyw ran o’r e-adnoddau hyn cyn cael caniatâd ysgrifenedig o 
flaen llaw gan berchennog yr hawlfraint. 

Defnydd Derbyniol o adnoddau electronig 

Mae Prifysgol Caerdydd yn meddu ar drwyddedau ar gyfer ei holl gronfeydd data a chyfnodolion 
electronig, ac mae rhai ohonynt yn caniatáu mynediad a defnydd a ganiateir i ddefnyddwyr cerdded i 
mewn. 

Mae’r adnoddau hyn ar gael i chi eu cyrchu ar derfynell cyfrifiadur bwrpasol mewn Llyfrgell ym Mhrifysgol 
Caerdydd a chânt eu defnyddio ar gyfer eich astudio preifat eich hun/at ddibenion nad ydynt yn 
fasnachol.  Mae defnyddio’r data at ddibenion masnachol neu fusnes yn torri amodau’r drwydded. 

Ni ddylech geisio cael mynediad i unrhyw safle, meddalwedd neu gymwysiadau (er enghraifft Microsoft 
Office neu e-bost) y tu allan i’r gwasanaeth.   

Mae’n rhaid i chi gadw at y telerau a’r amodau penodol ar gyfer pob gwasanaeth rydych yn ei ddefnyddio, 
ac yn benodol: 

     Ni ddylech roi eich enw defnyddiwr a chyfrinair i unrhyw un arall;  

     Ni ddylech geisio lawrlwytho darnau gormodol o’r adnodd i’ch man ffeilio neu i gyfryngau electronig eraill;  

     Ni ddylech drosglwyddo unrhyw wybodaeth rydych yn ei chael i ddefnyddiwr nad yw’n awdurdodedig  

Mae camddefnyddio adnoddau trwyddedig yn peryglu mynediad ar gyfer y Brifysgol gyfan. Mae’n bosibl y 

bydd canlyniadau camddefnyddio o’r fath yn cynnwys diarddel aelodaeth y llyfrgell i’r unigolyn sy’n 

gyfrifol. 

Cydymffurfio â Chyfraith Sifil a Throsedd 

Fe’ch atgoffir bod gofyn i chi gydymffurfio â darpariaethau unrhyw gyfraith gyfredol yn y DU, gan 

gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: 

     Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990 a diwygiadau (rhan 5) Deddf yr Heddlu a Chyfiawnder 2006;  

     Deddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1998; 

     Deddf  Difenwad 1996; 

     Deddf Diogelu Data 1998; a 

     Deddf Terfysgaeth 2006;  

Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â Rheoliadau 
Gwasanaethau Gwybodaeth Prifysgol Caerdydd sy’n cynnwys defnydd derbyniol o adnoddau electronig. 
Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn gyfarwydd â’r Rheoliadau hyn. 

Siaradwch â chynrychiolydd o’r llyfrgell os ydych chi angen rhagor o wybodaeth o ran y telerau sy’n rheoli 

defnyddio’r adnodd hwn.  



 
 

3b. Ffurflen gofrestru: PC 

 

 Mynediad Cerdded i Mewn at Adnoddau Electronig: Ffurflen 

Gofrestru 

Cyfenw / Enw Teuluol: 
 
 
Enw(au) cyntaf: 
 
 
Rhif cerdyn Llyfrgell Prifysgol Caerdydd  
(os yw’n gymwys): 
 
Cyfeiriad: 
 
 
 
 
E-bost/rhif ffôn: 
 
 
Ticiwch os ydych yn aelod o sefydliad arall:  

Prifysgol/coleg (nodwch)        GIG Arall (nodwch) 

 

Datganiad 

Rwyf yn cadarnhau drwy hyn bod y wybodaeth a ddarperir uchod yn gywir ac yn wir. Rwyf yn deall y 
caiff y data personol rwyf wedi’i gyflenwi yn cael ei ddefnyddio, yn unol â Deddf Diogelu Data 1998, 
at ddibenion gweinyddu’r gwasanaeth hwn yn unig, ac ni chaiff ei ddefnyddio at unrhyw ddibenion 
eraill. 
  

Rwyf wedi darllen a deall y Telerau Defnyddio (drosodd) a Rheoliadau’r Gwasanaethau 
Gwybodaeth a thrwy hyn rwyf yn cytuno i gadw atynt. 
 

 

Llofnod:       Dyddiad: 

 

I’w gwblhau gan staff y llyfrgell 

Rhoddwyd prawf hunaniaeth: 
 
Amser cyflwyno’r cerdyn: 
 
Amser dychwelyd y cerdyn: 
 

Dylai’r Llyfrgell gadw’r cerdyn.  



 
 

3c. Ffurflen adborth: PC 

 

                                                                                                                        

Mynediad Cerdded i Mewn Adnoddau Electronig  

Arolwg Adborth Defnyddwyr 

Byddwch cystal â’n helpu ni i wella’r gwasanaeth hon wrth ateb y cwestiynau isod. Ni ddylid 

cymryd mwy na 2 neu 3 munud i gyflawni’r arolwg hwn. 

1. Sut clywsoch chi am y gwasanaeth Mynediad Cerdded i Mewn? 

 

 

 

 

2. Sawl gwaith yr ydych chi wedi defnyddio’r gwasanaeth hwn? 

 

         Unwaith              Dwywaith                      Tair gwaith neu fwy 

 

3.  Sut baswch chi yn gwerthuso eich profiad o’r gwasanaeth hwn heddiw? 

 

        Da iawn               Da                     Digonol         Gwael 

 

Unrhyw sylwadau? 

 

 

 

 

 

4. Oes gyda chi unrhyw sylwadau neu awgrymiadau am sut y gallwn ni wella’r 

gwasanaeth hwn? 

 

 

 

 

Diolch am gymryd yr amser i fynegi’ch barn. Cyhoeddir gwelliannau Gwasanaeth ar ein tudalennau 

gwe ar 
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/ > Libraries > Access for Visitors > Walk-In Access to Electronic Resources 

 

Os oes gyda chi unrhyw sylwadau neu awgrymiadau i’w gwneud, byddwch cystal â chysylltu â ni 

drwy e-bostio Library@cardiff.ac.uk  

http://www.cardiff.ac.uk/insrv/
mailto:Library@cardiff.ac.uk


 
 

4. UNIVERSITY OF WALES TRINITY SAINT DAVID: DOGFENNAETH GWASANAETH 
4a. Polisi defnydd derbyniol: YDDS 

 

 
 

 

Deddfwriaeth Hawlfraint 

Mae deddfwriaeth hawlfraint yn diogelu’r adnoddau electronig y mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 

tanysgrifio iddynt. Mae hyn yn golygu, ar wahân i’r hyn a ganiateir o dan y gyfraith neu delerau ac amodau'r e-

adnoddau, na chewch gopïo nac atgynhyrchu mewn ffordd arall yr e-adnoddau y cewch fynediad atynt drwy’r cynllun 

mynediad cerdded i mewn, heb dderbyn caniatâd yn gyntaf gan ddeiliad yr hawlfraint.   

Cofrestru ar gyfer y gwasanaeth 

I gofrestru ar gyfer y gwasanaeth cerdded i mewn, rhaid i chi: 

 fod yn 18 oed o leiaf 

 darparu ffotograff i'ch adnabod ynghyd â phrawf o’ch cyfeiriad wrth gofrestru ar gyfer y gwasanaeth 

 cytuno i gadw at ddeddfwriaeth hawlfraint fel y’i gosodir yn Neddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988, a 

chydymffurfio â darpariaethau holl gyfreithiau cyfredol y DU 

 cytuno i gadw at Bolisi Defnydd Derbyniol Uned Gwasanaethau Gwybodaeth y Brifysgol: 

http://www.trinitysaintdavid.ac.uk/cy/gwasanaethaugwybodaeth/ynghylchgwasanaethaugwybodaeth/stratega

ethauapholisiau/    

 cwblhau a llofnodi’r ffurflen i gofrestru ar y cynllun mynediad cerdded i mewn, a thrwy wneud hyn cadarnhau 

eich bod yn cytuno i gadw at delerau’r Polisi Defnydd Derbyniol 

Defnyddio'r gwasanaeth 

Darperir y gwasanaeth mynediad cerdded i mewn ar y ddealltwriaeth: 

 na fyddwch yn defnyddio’r adnoddau a ddarperir drwy’r gwasanaeth cerdded i mewn at ddibenion masnachol, 
a waherddir yn llwyr gan y cytundebau trwydded. Caiff defnyddwyr fynediad i’r adnoddau at ddibenion 
addysgol yn unig, megis astudiaeth neu ymchwil preifat 

 na fyddwch yn rhannu’r enw defnyddiwr a’r cyfrinair a ddarperir wrth i chi gofrestru i ddefnyddio’r 
gwasanaeth, na gadael y cyfrifiadur tra’ch bod wedi mewngofnodi fel defnyddiwr cerdded i mewn 

 na fyddwch yn rhannu unrhyw ddeunyddiau y cewch fynediad atynt drwy gasgliadau e-adnoddau’r Brifysgol 
nac ychwaith yn lawrlwytho darnau gormodol o’r e-adnoddau. Caiff defnyddwyr gadw copi unigol o e-adnodd 
ar ddyfais storio symudol megis ffon USB, cyhyd â bod maint y cynnwys sydd wedi ei gopïo yn ‘faint teg’ ar gyfer 
ymchwil ac astudiaeth breifat. Am fwy o wybodaeth, gweler “Canllaw i Hawlfraint” y Brifysgol: 
http://www.trinitysaintdavid.ac.uk/cy/cad/gwasanaethauifyfyrwyr/argraffuallungopio/canllawihawlfraint/  

 na fyddwch yn defnyddio’r rhwydwaith at ddibenion anawdurdodedig, fel y’u nodir ym Mholisi Defnydd 
Derbyniol JANET: https://community.ja.net/library/acceptable-use-policy 

Efallai y cyfyngir ar y gwasanaeth cerdded i mewn ar adegau prysur pan fydd yn rhaid i’r Ganolfan Adnoddau Dysgu 

flaenoriaethu’r defnydd o gyfrifiaduron personol ar gyfer ei myfyrwyr a'i staff.   

Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud yn siŵr eich bod yn deall y Polisi Defnydd Derbyniol. Cysylltwch ag aelod o staff y 

Ganolfan Adnoddau Dysgu ar gampws Caerfyrddin os gwelwch yn dda os oes gennych unrhyw ymholiadau am y 

gwasanaeth.    

Mynediad Cerdded i Mewn:               

Polisi Defnydd Derbyniol 

http://www.trinitysaintdavid.ac.uk/cy/gwasanaethaugwybodaeth/ynghylchgwasanaethaugwybodaeth/strategaethauapholisiau/
http://www.trinitysaintdavid.ac.uk/cy/gwasanaethaugwybodaeth/ynghylchgwasanaethaugwybodaeth/strategaethauapholisiau/
http://www.trinitysaintdavid.ac.uk/cy/cad/gwasanaethauifyfyrwyr/argraffuallungopio/canllawihawlfraint/
https://community.ja.net/library/acceptable-use-policy


 
 

4b. Ffurflen gofrestru: YDDS 

 

 

 
 
 

 

Manylion Personol 

Cyfenw/Enw teuluol: Enw(au) cyntaf:  

Cyfeiriad:  

Cyfeiriad e-bost: Rhif ffôn: 

 

Ticiwch yr aelodaeth ganlynol sy’n berthnasol i chi os gwelwch yn dda:  
 

Rwyf yn fyfyriwr/aelod o staff prifysgol arall y 
tu allan i PCYDDS 

Noder os gwelwch yn dda: 

 
Rwyf yn fyfyriwr/aelod o staff mewn coleg 
addysg bellach.  

Noder os gwelwch yn dda: 

 

Rwyf yn aelod o Gynllun Mynediad SCONUL  Rwyf yn un o raddedigion PCYDDS  

Rwyf yn fyfyriwr/aelod o staff y GIG (NHS). 

Noder os gwelwch yn dda: 
 

Rwyf yn aelod o staff mewn ysgol. 

Noder os gwelwch yn dda: 
 

Rwyf yn aelod o sefydliad nad yw wedi ei 
restru uchod. 

Noder os gwelwch yn dda: 

 
Rwyf yn aelod o’r cyhoedd. Os ydych hefyd yn 
perthyn i lyfrgell gyhoeddus, 

Noder os gwelwch yn dda: 

 

 
 

Datganiad defnyddiwr cerdded i mewn 

 
Cadarnhaf fod y wybodaeth a ddarperir uchod yn gywir ac yn wir. Rhoddaf ganiatâd, felly, i Brifysgol Cymru 
Y Drindod Dewi Sant ddefnyddio’r data personol a roddir uchod i gynnal gweinyddiaeth y gwasanaeth 
mynediad cerdded i mewn yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. 
 
Rwyf wedi darllen a deall y polisi defnydd derbyniol (drosodd) a chytunaf i gadw at ei delerau a’i amodau. 
 
Llofnod:                                                                                                                        Dyddiad:  
 

__________________________________________________________________________________________ 

At ddefnydd y Llyfrgell yn unig: 

Darparwyd tystiolaeth adnabod:                             Dyddiad cofrestru: 

 

Mynediad Cerdded i Mewn: 

Ffurflen Gofrestru 



 
 

4c. Ffurflen adborth: YDDS 

 

 
 

 

 

 

Byddwch cystal â’n helpu ni i wella’r gwasanaeth hon wrth ateb y cwestiynau isod. Ni ddylid cymryd mwy na 2 

neu 3 munud i gyflawni’r arolwg hwn. 

1. Sut clywsoch chi am y gwasanaeth Mynediad Cerdded i Mewn? 

 

 

 

 

2. Sawl gwaith yr ydych chi wedi defnyddio’r gwasanaeth hwn? 

 

         Unwaith              Dwywaith                      Tair gwaith neu fwy 

 

3.  Sut baswch chi yn gwerthuso eich profiad o’r gwasanaeth hwn heddiw? 

 

        Da iawn               Da                             Digonol         Gwael 

 

Unrhyw sylwadau? 

 

 

 

 

 

4. Oes gyda chi unrhyw sylwadau neu awgrymiadau am sut y gallwn ni wella’r gwasanaeth hwn? 

 

5.  

 

 

 

 

Diolch am gymryd yr amser i fynegi’ch barn. Cyhoeddir gwelliannau Gwasanaeth ar ein tudalennau gwe ar 

http://www.trinitysaintdavid.ac.uk/cy/mynediadcerddedimewncymru/   

Os oes gyda chi unrhyw sylwadau neu awgrymiadau i’w gwneud, byddwch cystal â chysylltu â ni drwy e-bostio 

carmarthenlrc@tsd.ac.uk.  

 

 

Mynediad Cerdded i Mewn:   
Ffurfflen Adborth Defnyddwyr 

http://www.trinitysaintdavid.ac.uk/cy/mynediadcerddedimewncymru/
mailto:carmarthenlrc@tsd.ac.uk

