CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY
Llyfrgelloedd
IS-DDEDDFAU
a wneir o dan

Adran 19 Deddf Llyfrgelloedd Cyhoeddus ac Amgueddfeydd 1964 gan Gyngor
Bwrdeistref Sirol Conwy

1. Yn yr is-ddeddfau hyn, oni fyn y cyd-destun yn wahanol:
a) golyga “y Ddeddf” Ddeddf Llyfrgelloedd Cyhoeddus ac Amgueddfeydd 1964;
b) golyga "tâl" unrhyw dâl a osodir yn unol â'r Rheoliadau;
c) golyga "plentyn" berson o dan 12 mlwydd oed;
ch) mae "sefyllfa argyfwng" yn cynnwys sefyllfaoedd lle mae angen gwacáu llyfrgell neu ran
o lyfrgell am resymau diogelwch neu oherwydd perygl tân neu berygl arall ac ymarferion
a galwadau ffug mewn perthynas â hynny;
d) golyga "cyfeiriad hysbys diwethaf' y cyfeiriad diwethaf a gadwyd ar gofnodion yr awdurdod
llyfrgell;
dd) golyga "yr awdurdod llyfrgell " Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy;
e) golyga "llyfrgell”
i. unrhyw libart a feddiennir gan awdurdod llyfrgell sydd hefyd yn libart lle darperir
cyfleusterau llyfrgell gan yr awdurdod, wrth ddarparu gwasanaeth llyfrgell cyhoeddus
i'r cyhoedd;
ii. unrhyw gerbyd a ddefnyddir gan yr awdurdod llyfrgell ar gyfer darparu gwasanaeth
llyfrgell cyhoeddus i'r cyhoedd ac sy'n gerbyd y mae cyfleusterau ar gael tu mewn
iddo;
ac mae'n cynnwys unrhyw ran o'r fath libart neu gerbyd;
f) golyga "swyddog llyfrgell" unrhyw swyddog a gyflogir gan yr awdurdod llyfrgell mewn
cysylltiad â'i swyddogaethau o dan y Ddeddf;
ff) mae "eiddo'r llyfrgell" yn cynnwys eiddo sy'n perthyn i'r awdurdod llyfrgell neu a ddarperir
at ddefnydd yr awdurdod llyfrgell, boed yr awdurdod llyfrgell yn ei ddarparu i'w ddefnyddio
gan y cyhoedd ai peidio, ac eiddo y caiff yr awdurdod llyfrgell feddiant arno i'w fenthyca i'r
cyhoedd neu ei ddefnyddio ganddynt;
g) golyga "y Rheoliadau" Reoliadau Taliadau Llyfrgell (Cymru a Lloegr) 1991 SI 1991/2712;
ng) mae geiriau sy'n golygu'r gwrywaidd hefyd yn cynnwys y benywaidd, geiriau yn yr unigol
yn cynnwys y lluosog a geiriau yn y lluosog yn cynnwys yr unigol;

h) golyga ymadroddion a ddefnyddir yr hyn sydd iddynt yn y Ddeddf a'r Rheoliadau oni
fynegir bwriad gwahanol.
2. Ni fydd unrhyw weithred a gyflawnir gan swyddog llyfrgell mewn cysylltiad å chyflawni ei
ddyletswyddau yn y modd iawn yn groes i'r is-ddeddfau hyn.
3. Ni chaiff neb roi enw neu gyfeiriad ffug ar gyfer mynd i mewn i lyfrgell neu ar gyfer
defnyddio unrhyw un o gyfleusterau'r llyfrgell.
4. Ni chaiff neb sydd ym marn resymol swyddog llyfrgell yn wrthun o aflan fel person neu
mewn gwisg neu'r ddau, aros yn y llyfrgell os gofynna'r swyddog llyfrgell iddo adael.
5. Oni bai fod swyddog llyfrgell yn caniatau, ni chaiff neb:
a) beri na chaniatau i unrhyw gi (ac eithrio ci gwaith sy'n hebrwng person anabl) neu
unrhyw anifail arall sy'n eiddo iddo neu dan ei reolaeth ddod i mewn i lyfrgell neu
aros yn y llyfrgell;
b) ddod â cherbyd ar olwynion neu unrhyw gerbyd arall ac eithrio cadair olwyn, pram,
coets gadair neu droli siopa i mewn i unrhyw ran o'r llyfrgell;
c) fynd i mewn i unrhyw ran o'r llyfrgell y byddai neu y dylai person rhesymol wybod
ei fod yn waharddedig i'r cyhoedd neu aros yno, neu;
ch) aros yn y llyfrgell ar ôl yr amser y pennwyd iddi gau.
6. Ni chaiff unrhyw berson aros yn y llyfrgell ar ôl cael ei hysbysu fod sefyllfa argyfwng yn
bodoli.
7. Ni chaiff neb, oni chaniateir iddo'n benodol gan swyddog llyfrgell, fynd neu geisio mynd ag
unrhyw eiddo sy'n perthyn i'r llyfrgell allan o'r llyfrgell neu heibio unrhyw bwynt rheoli neu
bwynt diogelwch.
8. Ni chaiff neb ymddwyn mewn modd afreolus yn y llyfrgell na defnyddio iaith ffyrnig,
sarhaus neu anweddus yno, neu'n fwriadol neu'n ddiofal achosi neu wneud unrhyw beth
sy'n debygol o achosi anaf i unrhyw berson arall neu eiddo.
9. Ni chaiff neb, ar ôl ei rybuddio gan swyddog llyfrgell, barhau i gysgu yn y llyfrgell.
10. Ni chaiff neb aros yn y llyfrgell heb ddefnyddio cyfleusterau’r llyfrgell yn y modd iawn ar
ôl i swyddog llyfrgell ofyn iddo ddefnyddio’r cyfleusterau y modd iawn neu adael.
11. Ni chaiff neb gynnal sgwrs glywadwy mewn unrhyw ran o'r llyfrgell a neilltuir fel adran
ymchwil, adran astudio neu ar gyfer darllen wedi i swyddog llyfrgell ofyn iddo beidio
gwneud hynny neu lle gwaherddir y fath sgwrs gan rybudd neu ar ôl i swyddog llyfrgell
ofyn iddo beidio gwneud hynny.
12. Ni chaiff neb yn fwriadol neu'n ddiofal rwystro unrhyw swyddog llyfrgell rhag gwneud ei
waith, neu'n fwriadol neu'n ddiofal darfu, rwystro, dorri ar draws, sarhau neu aflonyddu ar
unrhyw arall sy'n defnyddio'r llyfrgell.
13. Ni chaiff neb heb ganiatâd y llyfrgellydd arddangos, ddosbarthu neu adael unrhyw
hysbyslen, boster, rybudd neu unrhyw ddogfen yn y llyfrgell yn fwriadol.

14. Ni chaiff neb, heb ganiatâd y swyddog llyfrgell, gynnig unrhyw beth i'w werthu yn y
llyfrgell neu ganfasio neu geisio llofnodion ar ddeisebau.
15. Ni chaiff neb sy'n gyfrifol am blentyn adael hwnnw yn y llyfrgell heb ei oruchwylio, heb
ganiatâd penodol y swyddog llyfrgell.
16. Ni chaiff neb ysmygu neu thanio matsien na defnyddio taniwr sigarets yn y llyfrgell ac
eithrio mewn rhan (os bydd un) a ddynodir fel man lle caniateir ysmygu.
17. Ni chaiff neb, heb ganiatâd y swyddog llyfrgell, gymryd unrhyw luniaeth yn y llyfrgell.
18. Ni chaiff neb, heb ganiatâd swyddog llyfrgell, achosi neu ganiatau i unrhyw ffôn symudol,
gyfrifiadur symudol neu unrhyw gyfarpar trydanol arall neu offer ar gyfer derbyn darllediad
sain neu ar gyfer atgynhyrchu sain gael eu defnyddio mewn unrhyw ran o'r llyfrgell y caiff
y cyhoedd fynediad iddi.
19. Ni chaiff neb sy'n
a) benthyca eiddo’r llyfrgell a ddychwelir yn hwyr os dychwelir ef o gwbl
ac sy’n
b) methu â thalu unrhyw dâl
fenthyg eiddo arall yn perthyn i'r llyfrgell, oni fo'n cael caniatâd penodol swyddog
llyfrgell.
20.

a) Rhaid i unrhyw berson sydd wedi benthyca eiddo'r llyfrgell y byddai, pe dychwelid
ef o gwbl, yn cael ei dychwelyd yn hwyr ac y cyflwynwyd iddo rybudd gan yr
awdurdod llyfrgell yn galw am ddychwelyd yr eiddo hwnnw, wneud hynny o fewn 14
diwrnod o ddyddiad cyflwyno’r rhybudd.
b) At ddibenion yr is-ddeddf hon, gellir cyflwyno rhybudd i unrhyw berson trwy ei
ddanfon iddo neu ei adael yn ei gyfeiriad arferol hysbys diwethaf neu ei yrru trwy'r
post wedi'i gyfeirio ato yn y cyfeiriad hwnnw.

21. Bydd unrhyw berson sy'n torri unrhyw un o'r is-ddeddfau sy'n dod o flaen hyn yn atebol i
gael ei erlyn gan yr awdurdod llyfrgell ac os ceir ef yn euog gan ynadon gellir ei ddirwyo
hyd at lefel 2 o'r raddfa safonol mewn perthynas â phob trosedd.
22. Gall swyddog llyfrgell gadw allan unrhyw berson sy'n torri unrhyw un o'r is-ddeddfau
blaenorol o unrhyw lyfrgell a gynhelir gan yr awdurdod llyfrgell o dan y Ddeddf.
23. Mae'r is-ddeddfau hyn yn dirymu'r is-ddeddfau'n ymwneud â llyfrgelloedd sy'n weithredol
yn hen ardaloedd Cynghorau Sir Gwynedd a Chlwyd ar gyfer llyfrgelloedd sy'n gyfrifoldeb
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy fel a restrir yn yr Atodlen.
[Noder: Atgoffir defnyddwyr y llyfrgell a chyfleusterau'r llyfrgell fod
darpariaethau'r gyfraith gyffredinol yn gymwys ar bob adeg. Yn benodol,
mae'r llyfrgell yn tynnu sylw at y posibilrwydd o ddwyn cyhuddiad droseddol o
dan Ddeddf Difrod Troseddol 1971 a Deddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971.]
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