
Datganiad a Chaniatâd  

Manylion y Gwaith 

Rwyf trwy hyn yn cytuno i osod yr eitem ganlynol yn y gadwrfa ddigidol a gynhelir gan Brifysgol 

Bangor ac/neu mewn unrhyw gadwrfa arall yr awdurdodir ei defnyddio gan Brifysgol Bangor. 

Enw’r Awdur: ………………………………………………………………………………………………….. 

Teitl: ………………………………………………………………………………………..………………………. 

Goruchwyliwr/Adran: .................................................................................................................. 

Corff cyllido (os oes): ........................................................................................................................ 

Cymhwyster/gradd a enillwyd: ………………………………………………………………………. 

Mae’r eitem hon yn ffrwyth fy ymdrechion ymchwil fy hun ac mae’n dod o dan y cytundeb isod 

lle cyfeirir at yr eitem fel “y Gwaith”.   Mae’n union yr un fath o ran cynnwys â’r eitem a osodwyd 

yn y Llyfrgell, yn amodol ar bwynt 4 isod. 

Hawliau Anghyfyngol 

Mae’r hawliau a roddir i’r gadwrfa ddigidol trwy’r cytundeb hwn yn gwbl anghyfyngol.  Rydw i’n 

rhydd i gyhoeddi’r Gwaith yn ei fersiwn presennol neu mewn fersiynau i ddod mewn man arall.  

Cytunaf y gall Prifysgol Bangor gadw ar ffurf electronig, copïo neu drosi’r Gwaith i unrhyw 

gyfrwng neu fformat cymeradwy at bwrpas ei gadw a mynd ato yn y dyfodol.   Nid yw Prifysgol 

Bangor o dan unrhyw rwymedigaeth i atgynhyrchu neu arddangos y Gwaith yn yr un fformatau 

neu ddyraniadau y cadwyd ef ynddynt yn wreiddiol.  

Cadwrfa Ddigidol Prifysgol Bangor  

Deallaf y bydd y gwaith a osodir yn y gadwrfa ddigidol ar gael i amrywiaeth eang o bobl a 

sefydliadau, yn cynnwys asiantau a pheiriannau chwilio awtomataidd trwy’r We Fyd Eang.  

Deallaf unwaith y gosodir y Gwaith, y gellir ymgorffori’r eitem a’i metadata yn y catalogau neu’r 

gwasanaethau mynediad cyhoeddus, cronfeydd data cenedlaethol theses a thraethodau hir 

electronig megis EthOS y Llyfrgell Brydeinig neu unrhyw wasanaeth a ddarperir gan Lyfrgell 

Genedlaethol Cymru.  

Deallaf y bydd y Gwaith ar gael trwy Wasanaeth Theses Electronig Ar-Lein Llyfrgell 

Genedlaethol Cymru o dan y telerau a’r amodau defnydd a ddatganwyd  

(http://www.llgc.org.uk/index.php?id=4676). Cytunaf fel rhan o’r gwasanaeth hwn y gall 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru gadw ar ffurf electronig, copïo neu drosi’r Gwaith i unrhyw 

gyfrwng neu fformat cymeradwy at bwrpas ei gadw a mynd ato yn y dyfodol.   Nid yw Llyfrgell 

Genedlaethol Cymru o dan unrhyw rwymedigaeth i atgynhyrchu neu arddangos y Gwaith yn yr 

un fformatau neu ddyraniadau y cadwyd ef ynddynt yn wreiddiol.  

 



Datganiad 1: 

Nid yw sylwedd y gwaith hwn wedi cael ei dderbyn o’r blaen ar gyfer unrhyw radd, ac nid yw’n 

cael ei gyflwyno ar yr un pryd mewn ymgeisiaeth am unrhyw radd onid fel y cytunwyd gan y 

Brifysgol ar gyfer cymwysterau deuol cymeradwy.  

 

Llofnod ………………………………………….. (ymgeisydd) 

Dyddiad …………………………………………….. 

Datganiad 2: 

Canlyniad fy ymchwil fy hun yw’r thesis hwn, ac eithrio lle nodir yn wahanol.  Lle defnyddiwyd 

gwasanaethau cywiro, mae maint a natur y cywiriad wedi’i nodi’n glir mewn 

troednodyn/troednodiadau. 

Caiff ffynonellau eraill eu cydnabod gan droednodiadau yn rhoi cyfeiriadau eglur.  Mae 

llyfryddiaeth ynghlwm. 

 

Llofnod ………………………………………….. (ymgeisydd) 

Dyddiad ……………………………………………. 

Datganiad 3: 

Rhoddaf ganiatâd drwy hyn i’m thesis, os caiff ei dderbyn, fod ar gael ar gyfer llungopïo, ar gyfer 

benthyciad rhynglyfrgellol ac i’w gadw’n electronig (yn amodol ar unrhyw gyfyngiadau fel y 

nodir yn natganiad 4), ac i’r teitl a’r crynodeb fod ar gael i sefydliadau allanol. 

 

Llofnod ………………………………………….. (ymgeisydd) 

Dyddiad ……………………………………………. 

ON: Dylai ymgeiswyr y mae’r Brifysgol wedi cymeradwyo gwaharddiad ar fynediad ar eu 

rhan, ddefnyddio’r fersiwn canlynol o Ddatganiad 3: 

Datganiad 3 (gwaharddiad): 

Rhoddaf ganiatâd drwy hyn i’m thesis, os caiff ei dderbyn, fod ar gael ar gyfer llungopïo ac ar 

gyfer benthyciadau rhynglyfrgellol ac i’w gadw’n electronig (yn amodol ar unrhyw gyfyngiadau 

fel y nodir yn natganiad 4), ar ôl i waharddiad ar fynediad ato ddod i ben. 

 

Llofnod …………………………………………… (ymgeisydd) 

Dyddiad ………………………………………………                                                                                         



Datganiad 4: 

DEWISWCH un o blith y dewisiadau isod  

a)      Cytunaf i osod copi electronig o’m thesis (y Gwaith) yng Nghadwrfa Ddigidol Sefydliadol 

Prifysgol Bangor, system ETHOS y Llyfrgell Brydeinig, ac/neu mewn unrhyw gadwrfa arall y 

rhoddwyd awdurdod i Brifysgol Bangor ei defnyddio, a lle bo angen wedi cael y caniatâd 

angenrheidiol i ddefnyddio deunydd trydydd parti.  

 

a)      Cytunaf i osod copi electronig o’m thesis (y Gwaith) yng Nghadwrfa Ddigidol Sefydliadol 

Prifysgol Bangor, system ETHOS y Llyfrgell Brydeinig, ac/neu mewn unrhyw gadwrfa arall y 

rhoddwyd awdurdod i Brifysgol Bangor ei defnyddio, pan fydd y gwaharddiad ar fynediad 

cymeradwy wedi ei godi. 

 

c)      Cytunaf  i gyflwyno fy thesis (y Gwaith) yn electronig trwy gyfrwng system e-gyflwyno 

Prifysgol Bangor ond rydw i’n dewis peidio â chyflwyno copi electronig i Gadwrfa Ddigidol 

Sefydliadol Prifysgol Bangor, system ETHOS y Llyfrgell Brydeinig ac/neu unrhyw gadwrfa 

arall y rhoddwyd awdurdod i Brifysgol Bangor ei defnyddio, oherwydd na chafwyd caniatâd 

i ddefnyddio deunydd trydydd parti.  

 

Dylid defnyddio Dewis B dim ond os yw’r Brifysgol wedi cymeradwyo gwaharddiad ar fynediad. 

Yn ogystal â’r uchod rydw i hefyd yn cytuno â’r canlynol: 

1. Mai myfi yw’r awdur neu wedi cael awdurdod yr awdur(on) i ddod i’r cytundeb hwn a fy 

mod i felly’n rhoi’r hawl i Brifysgol Bangor i sicrhau bod y Gwaith ar gael yn y ffordd a 

ddisgrifiwyd uchod. 

2. Bod y copi electronig o’r Gwaith a gadwyd yn y gadwrfa ddigidol ac sydd o dan y 

cytundeb hwn, yn union yr un fath o ran ei gynnwys â’r copi papur o’r Gwaith a osodwyd 

yn Llyfrgell Prifysgol Bangor, yn amodol ar bwynt 4 isod.  

3. Fy mod i wedi cymryd gofal rhesymol i sicrhau bod y Gwaith yn wreiddiol a, hyd eithaf 

fy ngwybodaeth, nad yw’n torri unrhyw gyfreithiau – yn cynnwys y rhai hynny sy’n 

ymwneud â difenwi, enllib a hawlfraint.  

4. Fy mod i mewn achosion lle mae eiddo deallusol awduron eraill neu ddeiliaid hawlfraint 

wedi ei gynnwys yn y Gwaith,  a lle bo’n briodol, wedi cael caniatâd eglur i gynnwys y 

deunydd hwnnw yn y Gwaith, ac yn ffurf electronig y Gwaith fel y ceir mynediad ato 

trwy’r gadwrfa ddigidol mynediad agored, neu fy mod i wedi canfod ac wedi dileu’r 

deunydd hwn na roddwyd caniatâd digonol a phriodol ar ei gyfer ac na fydd modd mynd 

ato trwy’r gadwrfa ddigidol.  

5. Nad oes unrhyw ymrwymiad gan Brifysgol Bangor i gymryd camau cyfreithiol ar ran y 

sawl sy’n cyflwyno’r gwaith, neu ddeiliaid hawliau eraill, os digwydd bod hawliau eiddo 

deallusol yn cael eu torri, neu unrhyw hawl arall yn y deunydd a gedwir. 

6. Y byddaf yn indemnio ac yn cadw wedi ei indemnio Prifysgol Bangor a Llyfrgell 

Genedlaethol Cymru rhag ac yn erbyn unrhyw golled, atebolrwydd, hawl neu ddifrod, 

gan gynnwys yn ddigyfyngiad unrhyw ffioedd cyfreithiol a chostau llys cysylltiedig (ar 

sail indemniad llawn), sy’n gysylltiedig ar unrhyw achos lle’r ydw i wedi torri unrhyw 

amod yn y cytundeb hwn. 

 

Llofnod: ………………………………………………………  Dyddiad : ……………………………………………. 


