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Ymwrthodiad Cyfreithiol  

Mae hawlfraint yn faes eithriadol gymhleth o'r gyfraith.   Nid yw'r un o awduron y 

gwaith hwn yn gyfreithwyr eiddo deallusol, ac er y rhoddir cyngor o safbwynt y 

ddealltwriaeth broffesiynol orau, ni ddylid ei ystyried neu ei ddehongli fel cyngor 

cyfreithiol.   Os oes arnoch eisiau cyngor cyfreithiol penodol o ran hawlfraint, fe'ch 

cynghorir i siarad â'r cynrychiolydd cyfreithiol sefydliadol yn y lle cyntaf neu 

ymgynghori â chyfreithiwr arbenigol.  
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Rhagarweiniad  
Mae'r llyfryn hwn yn cyd-fynd â gweithdai a gyflwynwyd gan Wasanaeth Llyfrgell ac Archifau 

Prifysgol Bangor, a oedd yn canolbwyntio ar theses a rheoli risg hawliau.   Mae'n rhoi mwy o 

wybodaeth i chi ar oblygiadau hawlfraint darparu eich thesis ar y we, fel sy'n ofynnol gan y 

brifysgol.   Er ei fod yn canolbwyntio'n bennaf ar theses digidol (eTheses) yn hytrach na fersiynau 

printiedig traddodiadol, ymdrinnir i ryw raddau â'r gwahaniaethau mewn cyfraith hawlfraint rhwng y 

ddau wahanol fformat.  

 

Yn unol â rheoliadau'r brifysgol, mae angen i fyfyrwyr ymchwil Prifysgol Bangor ddarparu copi 

digidol trwyddedig o'u thesis i Gadwrfa Bangor, yn ogystal â darparu copi papur wedi'i rwymo i 

Lyfrgell y Brifysgol.  

 

Mae cyhoeddi ysgolheigaidd a mynediad agored yn defnyddio amrywiaeth eang o dermau na 

fyddwch yn gyfarwydd â hwy efallai.   Er ein bod wedi gwneud ymdrech i ddefnyddio cyn lleied â 

phosibl arnynt, mae rhestr o dermau allweddol i'w chael at ddiwedd y llyfryn hwn.    

Beth yw eThesis?  
Mae eThesis yn gopi electronig neu ddigidol o gopi terfynol eich thesis, sy'n cynnwys cywiriadau ar 

ôl viva.   Cedwir y fersiwn hon fel dogfen PDF yng nghadwrfa Prifysgol Bangor.   Dylai'r eThesis 

fod yn union yr un fath â'r fersiwn brintiedig o ran ymddangosiad a chynllun.   Yn ogystal gellwch 

gyflwyno copi ychwanegol y mae rhai elfennau wedi eu tynnu ohono am resymau hawlfraint.  

 

Yn ogystal â chael ei roi yn eBangor, bydd eich eThesis hefyd yn cael ei roi yn EThOS (Electronic 

Theses Online Service) y Llyfrgell Brydeinig.   

Manteision eTheses   
Yn aml mae theses yn ffynhonnell o ymchwil a gwybodaeth unigryw nad yw'n cael ei defnyddio'n 

ddigonol.   Fel rheol, cedwir copïau printiedig o'r golwg mewn storfeydd llyfrgell ac anaml y 

defnyddir hwy'n lleol; eto ar hyd a lled y byd mae ymchwilwyr sy'n eiddgar i'w darllen.   Dyna pam 

mae eTheses yn gam ymlaen pwysig i sicrhau bod eich ymchwil yn cael ei darllen yn eang a'i 

pharchu. Gellir cael hyd i eTheses yn haws drwy offer chwilio fel Google.   Hefyd, gan eu bod ar 

gael drwy fynediad agored, gall unrhyw un ledled y byd eu darllen.  

 

Mae'r manteision i chi yn gyfuniad o gael mwy o ddarllenwyr, datblygu eich enw da proffesiynol a 

dod i amlygrwydd fel ymchwilydd o fewn eich maes.   Mae darpariaeth ar-lein yn sicrhau bod 

eTheses yn fwy hygyrch i ddarllenwyr ledled y byd na theses printiedig, sydd o fantais i yrfa 

broffesiynol yr awdur.  

 

http://e.bangor.ac.uk/
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Cynnwys Deunyddiau â Hawlfraint Arnynt 
Yn eich thesis bydd arnoch eisiau cynnwys deunydd gan awduron eraill 

(y cyfeirir ato'n gyffredinol fel deunydd trydydd parti), a bydd hawlfraint 

ar y deunydd hwn.   Mae gan awdur hawlfraint yn awtomatig dros 

unrhyw beth y mae'n ei ysgrifennu neu'n ei greu fel arall.   Dan gyfraith 

y Deyrnas Unedig nid oes angen iddynt wneud cais amdano neu roi'r 

marc © wrth eu gwaith i sicrhau hawlfraint.  Nid oes hawlfraint ar 

syniadau a ffeithiau, er y gall fod ar gyflwyno syniadau a ffeithiau.    

 

Yn ogystal â hawlfraint ar y cynnwys, gall hawliau fod yn gysylltiedig â fformat neu gynllun 

(typograffeg) eitem.   Gall delweddau mewn gwaith, e.e. darluniau mewn llyfr, hefyd fod â 

hawlfraint arnynt tu draw i'r hyn a geir dros y llyfr yn ei gyfanrwydd.   Gall awduron bennu rhannau 

o'u hawlfraint i rywun arall, er enghraifft cyhoeddwr.   Felly, gelwir unrhyw unigolyn neu endid 

corfforaethol sy'n dal yr hawliau ar hyn o bryd o ran ailddefnyddio eitem yn ddeiliad hawliau.   

 

Os yw'r eitem gyhoeddedig (yn cynnwys erthyglau o gyfnodolion) o wlad yn yr EEA1 mae hawlfraint 

dros yr eitem honno yn para am 70 mlynedd ar ôl diwedd y flwyddyn galendr y mae'r awdur (neu'r 

awdur olaf sydd ar ôl, os oes mwy nag un) yn marw ynddi.   Os cyhoeddir yr eitem y tu allan i'r 

EEA, mae'n cael yr un warchodaeth ag y byddai'n ei chael yn ei gwlad gartref.    Os nad ydych yn 

sicr a yw eitem dan hawlfraint, cysylltwch â copyright@bangor.ac.uk  

 

Tabl 1: Beth yn union yw deiliad hawliau? 

Fel rheol cyfeirir at berchen hawlfraint eitem fel y deiliad hawliau.   Gall hwn fod yr awdur 

ond mae'n fwy na thebyg mai'r cyhoeddwr ydyw yn achos erthyglau a llyfrau academaidd.   

Dim ond y deiliad hawliau cyfredol sydd â'r hawl neilltuol i:  

 Gopïo'r gwaith 

 Ddarparu copïau i’r cyhoedd  

 Berfformio, dangos neu 

chwarae’r gwaith  

 Ddarlledu'r gwaith 

 Addasu'r gwaith 

 Rentu neu fenthyca'r gwaith 

Os nad ydych yn ddeiliad yr hawliau a'ch bod eisiau gwneud unrhyw rai o'r pethau hyn, 

mae angen i chi gael caniatâd deiliad yr hawliau.   

 

 

 

 

                                            
1 EEA = Ardal Economaidd Ewropeaidd, sy'n cynnwys gwledydd yr Undeb Ewropeaidd yn ogystal â 
Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy. 

Mae hawlfraint trydydd parti'n 

ymwneud ag unrhyw ddeunydd nad 

yw wedi'i greu gennych chi, neu lle 

nad ydych bellach yn ddeiliad yr 

hawliau (e.e. erthygl gyhoeddedig)  

 

mailto:copyright@bangor.ac.uk
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Defnyddio deunydd hawlfraint trydydd parti  

Ystyriaethau cyffredinol  
Mae'r gyfraith yn datgan y gall llai na darn sylweddol o waith trydydd parti gael ei gopïo neu ei 

ddyfynnu heb ganiatâd neu dorri hawlfraint.    Gwaetha'r modd, ni ddiffinnir sylweddol ac felly 

mae'n dibynnu ar bwysigrwydd y darn o fewn yr eitem gyfan o ran a ellir ei ddefnyddio heb dorri 

hawlfraint.  Mae Graham Cornish (2009 tt.18) yn nodi y gall copïo argymhellion a chasgliadau 

adroddiad - hyd yn oed os yw'r rhain yn ddim ond tri pharagraff mewn adroddiad 80 tudalen - gael 

ei ystyried o bosib fel 'sylweddol'.  

 

Tabl 2: Ydw i wedi defnyddio eitemau sylweddol gan drydydd parti yn fy thesis? 

 Darnau hir o destun o waith gan bobl 

eraill 

 Darluniau neu ddelweddau  

 Ffigurau neu dablau  

 Mapiau a siartiau, hyd yn oed rhai 

rydych wedi eu hail-lunio eich hun 

 Deunydd o'ch gwaith eich hun a 

gyhoeddwyd o'r blaen  

 
Os ydych wedi cynnwys unrhyw rai o'r eitemau hyn yn eich thesis, yna efallai y bydd angen 

caniatâd gan ddeiliad yr hawliau oni bai y gellwch ddefnyddio eithriadau 'Beirniadaeth neu 

Adolygiad' neu 'Dyfyniad' fel amddiffyniad.   Dylech hefyd ystyried a all ei gynnwys niweidio 

buddiannau masnachol deiliad yr hawliau. 

 

 

Os ydych yn meddwl eich bod yn defnyddio swm sylweddol o ddeunydd yna efallai y gellwch ddal i 

fedru ei gynnwys, gan fod y gyfraith yn pennu nifer o eithriadau a ganiateir mewn perthynas â 

defnyddio gweithiau cyhoeddedig dan hawlfraint.   Gall dau o'r rhain, 'Beirniadaeth neu Adolygiad' 

a 'Dyfyniad' fod yn berthnasol i ddeunydd yn eich thesis.    

Beirniadaeth neu Adolygiad  
Er enghraifft, os ydych yn defnyddio darn hir o destun neu ddarlun neu ffigur, a'i fod yn rhan 

allweddol o'ch dadl, gall hyn gael ei ystyried fel beirniadaeth, a chymryd bod y defnydd yn un teg.    

Fodd bynnag, nid yw hyn yn glir a diamwys!   Er enghraifft, mae Tim Padfield (2007, t.116) yn 

dweud y bydd llys yn ystyried pa gyfran o waith y defnyddiwr sy'n ddyfyniad, a pha ganran sy'n 

cynnwys sylwadau a dadansoddiad.  

Dyfyniad 
Gellwch ddyfynnu o unrhyw fath o waith; er enghraifft, gellwch atgynhyrchu darn o destun, neu ran 

o berfformiad neu recordiad, a chymryd bod y defnydd yn un teg.   Yn wahanol i feirniadaeth ac 

adolygiad, mae hyn yn caniatáu defnyddio darnau i ddibenion enghreifftiol.    

Delio'n deg ac ystyriaethau eraill   
Mae'r eithriadau 'Beirniadaeth neu Adolygiad' a 'Dyfyniad' uchod yn nodi bod rhaid i unrhyw 

ailddefnydd fod yn 'deg'.   Mae JISC (Mehefin 2014) yn cynghori nad yw'r gyfraith yn rhoi 

canllawiau penodol o ran beth ydyw 'delio'n deg'; ond gall fod yn berthnasol cymryd y canlynol i 

ystyriaeth:  

 hyd a phwysigrwydd y darn  

 y swm a ddefnyddiwyd mewn perthynas â'r sylwebaeth 

 y graddau y mae'r gwaith yn cystadlu â'r gwaith a ddyfynnwyd  
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 y graddau y mae'r defnydd yn fasnachol yn hytrach nag academaidd’2 

Fodd bynnag, i fod yn gymwys ar gyfer y naill neu'r llall o'r eithriadau hyn mae hawlfraint y DU yn 

pennu fel a ganlyn:   

 bod y gwaith gwreiddiol wedi cael ei ddarparu i'r cyhoedd  

 nad yw maint y darn yn fwy na'r hyn sydd ei angen ar gyfer y diben penodol dan sylw  

 y caiff y darn ei gydnabod yn ddigonol (oni bai y byddai hyn yn amhosibl am resymau 

ymarferoldeb neu gyffelyb)  

 

Felly, os ydych yn defnyddio swm sylweddol o waith trydydd parti yn eich thesis ac na ellwch 

hawlio'r amddiffyniad 'Beirniadaeth neu Adolygiad' neu 'Dyfyniad' a ddisgrifir uchod, bydd angen i 

chi geisio caniatâd gan ddeiliad yr hawliau i'w gynnwys.  

Camau Ymarferol   
Cyn cynnwys eitem yn eich eThesis, gwiriwch hawlfraint yr eitem dan sylw i weld beth y caniateir i 

chi ei wneud â hi.   Efallai y caniateir i chi atgynhyrchu'r deunydd yn eich eThesis heb ofyn am 

ganiatâd.    Ar y llaw arall, gall y deunydd fod ar gael dan drwydded Creative Commons, sy'n 

caniatáu ail-ddefnydd an-fasnachol.      

 

Tabl 3: Sut fyddwn i'n gwirio am hawlfraint a chaniatâd? 

Ar gyfer eitemau ar y we 

 Efallai y bydd rhybudd hawlfraint 

ar dop neu waelod y brif 

dudalen.  

 Os nad oes, gwiriwch am 

delerau ac amodau ar y safle.  

 
Ar gyfer deunydd o archifau, orielau, 

amgueddfeydd neu fannau cyffelyb 

 Gwiriwch eu telerau ac amodau 

mynediad.   

 Gall rhain fod ar eich tocyn 

mynediad - fel arall cysylltwch â'r 

sefydliad perthnasol.  

 

Ar gyfer eitemau o lyfr neu gyfnodolyn  

 Edrychwch ar safle'r cyhoeddwr am eu 

hadran ganiatâd.    

 Weithiau gall hyn fod dan y wybodaeth 

Cysylltwch â Ni.    

 Os aethoch i'r cyfnodolyn neu lyfr yn 

electronig, dylech wirio telerau'r 

drwydded yn ymwneud â chael neu 

brynu mynediad at yr eitem.  

Cofiwch, nid oes raid hawlio hawlfraint - mae'n eiddo'n awtomatig i'r deiliad hawliau.  Er y gall 

eitem fod ar y We heb rybudd hawlfraint, nid yw hynny'n golygu nad oes hawlfraint arni.   

 

Os oes angen caniatâd, bydd angen i chi ofyn caniatâd deiliad yr hawliau. Gall hwn fod yr awdur 

neu, yn fwy tebygol, y cyhoeddwr.   Byddwch yn benodol ynghylch pa ddeunydd yn union rydych 

eisiau ei gynnwys ac ynghylch beth sy'n mynd i ddigwydd i'ch eThesis.   Cadwch gopïau o'r holl 

lythyrau neu negeseuon e-bost rydych yn eu hanfon, ynghyd â'r holl atebion.   Mae dogfen 

dempled 'Defnyddio Cynnwys Trydydd Parti - Canllawiau Arfer Gorau' ar gael ar ein gwefan.  

 

                                            
2 JISC, Copyright Law Overview (12 June 2014) 

https://www.bangor.ac.uk/library/copyright/thirdparty.php.cy
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Trwyddedau Creative Commons   
Creative Commons (a dalfyrrir yn aml yn CC) yw un o'r dewisiadau eraill mwyaf poblogaidd yn 

hytrach na hawlfraint llwyr.   Mae'n galluogi'r deiliad hawliau, sef y crëwr gwreiddiol fel rheol, i nodi 

rhai amgylchiadau pryd y gellir ailddefnyddio'r gwaith a'i rannu ag eraill heb yr angen i ofyn am 

ganiatâd.   Yn y ffordd hon, bydd eitemau a rennir dan un o'r trwyddedau Creative Commons yn 

eich galluogi i'w cynnwys yn eich eThesis heb yr angen i geisio caniatâd ffurfiol.   Detholir 

trwyddedau fel rheol drwy gyfuno un neu fwy o elfennau o'r gymysgedd trwyddedau CC.  

 

Tabl 4: Creative Commons License Mix 
 

   BY – By Attribution (rhaid nodi'r ffynhonnell a'r awdur gwreiddiol)   

  SA – Share Alike (rhaid i'r gwaith y caiff hwn ei gynnwys ynddo hefyd gael ei 

rannu dan yr un drwydded CC)   

 

  NC – Non-Commercial (ni ellir ailgyhoeddi neu rannu'r deunydd mewn eitem 

sydd i'w gwerthu neu ei defnyddio fel arall mewn unrhyw waith masnachol)  

 

  ND – No Derivatives (ni ellir newid y deunydd, ei aralleirio, ychwanegu ato 

neu ei ymgorffori mewn unrhyw ffordd arall mewn cyhoeddiadau eraill)   

   

Er enghraifft, caiff y ddogfen hon ei rhannu dan drwydded BY-SA-NC sy'n golygu y gall eraill ail-

weithio a datblygu'r deunydd yn y llyfryn hwn, cyn belled ag y bônt yn cydnabod ei awduron ac yn 

trwyddedu eu creadigaethau newydd dan yr un telerau'n union.    Dylid nodi os caiff eitem ei 

rhannu dan drwydded gydag elfen NC, yna ni chaniateir i chi ei defnyddio mewn cyhoeddiad 

masnachol megis llyfr; ond fe ganiateir i chi ei chynnwys yn eich eThesis. Gellir cymhwyso 

trwyddedau Creative Commons at bob ffurf ar gyfryngau ac nid ydynt wedi'u cyfyngu'n unig i 

weithiau testunol.  

Mathau Neilltuol o Ddeunydd   
Yn yr adran hon byddwn yn edrych ar rai o'r gwahaniaethau rhwng gwneud defnydd o wahanol 

fathau o gyfryngau o fewn eich eThesis, yn hytrach nag eitemau wedi'u seilio'n unig ar destun.  

Darluniau, Ffigurau a Thablau 
Os ydych wedi defnyddio darlun yn unig fel addurn, yna byddwch angen caniatâd pendant ar gyfer 

hynny.   Fodd bynnag, os ydych wedi defnyddio delwedd neu ffigur fel rhan o'ch dadl, neu i egluro 

pwynt, yna efallai y gall hyn ddod dan un o'r eithriadau a nodwyd uchod, ac efallai na fydd arnoch 

angen caniatâd os mai dim ond unwaith y caiff ei ddefnyddio.   Os ydych wedi ailddefnyddio nifer o 

ffigurau o'r un ffynhonnell yna efallai yr ystyrir bod hynny'n niweidio buddiannau masnachol deiliad 

yr hawliau, ac ym mha achos byddech bron yn sicr angen cael caniatâd. Os oes gennych unrhyw 

amheuaeth ynghylch yr hawliau neu sefyllfa drwyddedu ar gyfer delweddau, gofynnwch ganiatâd 

deiliad yr hawliau i'w cynnwys bob amser.    

https://creativecommons.org/licenses/


9   PRIFYSGOL BANGOR GWASANAETH LLYFRGELL AC ARCHIFAU                         Cadw Eich Thesis yn Gyfreithlon 

 

  

www.bangor.ac.uk/library/index.php.cy 

Mapiau a Siartiau  
Os ydych wedi defnyddio map o sefydliadau fel yr Arolwg Ordnans neu Digimap, gwiriwch y 

drwydded berthnasol i weld a ganiateir ei ddefnyddio.     Os cawsoch y map o lyfr, gwiriwch pwy 

sy'n berchen hawlfraint y map; dylai hyn fod wedi'i nodi naill ai gyda'r map, neu ar ddechrau neu ar 

ddiwedd y llyfr.    

 

Efallai nad oes hawlfraint bellach ar rai mapiau neu siartiau hŷn (er enghraifft, mae hawlfraint wedi 

dod i ben ar fapiau Arolwg Ordnans dros 50 oed), ond peidiwch byth â chymryd yn ganiataol bod 

hynny'n wir yn achos pob eitem, a chofiwch gydnabod ffynhonnell y deunydd yn llawn bob amser.   

Os yw'r hawliau'n aneglur, y peth gorau fel rheol yw cymryd y camau tuag at gael caniatâd yn 

hytrach na mentro cynnwys eitemau sydd o hyd dan hawlfraint efallai.   Cofiwch, os ydych wedi 

gwneud pob ymdrech resymol i gael caniatâd, yna gellwch gymryd yr opsiwn risg isel o gynnwys y 

deunydd yn eich thesis, ond cofiwch gadw'r dogfennau o'ch ymdrechion i gael caniatâd.  

 

Lle nad yw perchen hawlfraint map yn bodoli mwyach neu na ellir ei olrhain, efallai wedyn y 

dymunwch ei gynnwys fel gwaith amddifad (gweler isod).  

Ffotograffau a Delweddau  
Gall y rhain fod yn faes hawlfraint arbennig o astrus, oherwydd hyd yn oed os mai chi oedd y 

ffotograffydd gwreiddiol, gallech fod yn tynnu lluniau o ddeunyddiau y mae gan rywun arall hawliau 

drostynt (e.e. gweithiau celf mewn amgueddfa).   Mae'n bwysig cofio hefyd ei bod yn debygol bod 

hawlfraint ar ffotograff ar y rhyngrwyd neu mewn gwefan, hyd yn oed os na nodir y ffaith honno'n 

glir.   Fodd bynnag, o ran cynnwys delweddau yn eich eThesis gweithredir y rheolau cyffredinol a 

ganlyn.  

 

Tabl 5: Defnyddio Delweddau - rheolau'r fawd 

 Os oes rhywun arall wedi creu'r ddelwedd neu'r ffoto gwreiddiol,   
o Mae angen i chi geisio caniatâd y ffotograffydd neu'r deiliad hawliau.     

 Os mai chi wnaeth greu'r ddelwedd neu'r ffoto gwreiddiol, chi yw deiliad yr hawliau   
o Oni bai eich bod wedi eu pennu i rywun arall neu  
o Os gwnaethoch dynnu llun rhywbeth y mae'r hawliau'n eiddo i rywun arall (e.e. tudalennau 

mewn llyfr cyhoeddedig).  

 Os yw'r ddelwedd yn ffotograff o bobl  
o Mae arnoch angen eu caniatâd ffurfiol i ddefnyddio'r ffoto mewn thesis digidol, oni bai eu bod yn 

ymddangos yn ddamweiniol yn y ffoto (e.e. llun o adeilad gyda phobl yn cerdded heibio iddo)  
o Os yw'r bobl wedi marw mae'n annhebygol y bydd angen i chi ofyn i unrhyw un arall am 

ganiatâd, ond byddwch yn ofalus os yw'r ffotograffau o natur sensitif neu'n cael eu defnyddio 

mewn ffordd a allai achosi trallod i ffrindiau a pherthnasau.  
o Os yw'r ffotograff o bersonau dan oed neu o natur sensitif fel arall, efallai y bydd angen i chi 

drafod moeseg ei gynnwys yn ogystal â gofyn caniatâd.  

 Os yw'r ddelwedd yn un o ddelweddau eraill (e.e. portreadau mewn amgueddfa)  
o Bydd angen i chi ofyn am ganiatâd yr oriel neu'r arlunydd.    
o Mae hyn yn berthnasol hyd yn oed os gwnaethoch dynnu'r llun eich hun, gan fod gan y rhan 

fwyaf o orielau delerau ac amodau'n gysylltiedig ag atgynhyrchu eu gweithiau.    

 Os yw'r ddelwedd o safle rhannu ffotograffau, megis Flickr neu ar flog  
o Gall ailddefnyddio ddibynnu ar y trwyddedau penodol yn gysylltiedig â'r ddelwedd.   Os na roddir 

unrhyw rai, cymerwch bod angen caniatâd ffurfiol i'w hailddefnyddio yn eich eThesis.  
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o Mae rhai pobl yn rhannu delweddau heb fod yn ddeiliad hawliau drostynt.   Mae ailddefnyddio'r 

rhain, hyd yn oed gyda chaniatâd, yn ffordd risg uwch o weithredu!   

 

Gan nad yw hwn yn faes rhwydd, os ydych yn ystyried defnyddio nifer sylweddol o luniau gydag 

ystyriaethau hawlfraint trydydd parti, mae'n ddoeth i chi gysylltu â copyright@bangor.ac.uk cyn 

gynted â phosibl i gael cyngor.   

Deunydd Rhyngrwyd  
Er bod deunydd ar y we ar gael i bawb, nid yw hynny'n golygu y gellir ei ddefnyddio'n rhydd heb 

ganiatâd.   Edrychwch ar dop neu waelod prif dudalen y safle am gysylltiadau i wybodaeth am 

hawlfraint, telerau ac amodau neu delerau mynediad i weld beth a ganiateir.   Mewn rhai achosion, 

e.e. cronfeydd data, gall yr hawliau i ailddefnyddio'r deunydd fod ym meddiant deiliaid hawliau y tu 

allan i berchnogion y safle.  

Mathau Eraill o Ddeunydd  
Cysylltwch â copyright@bangor.ac.uk i ofyn am gyngor os ydych yn defnyddio sgoriau cerddorol, 

deunydd clywedol, deunydd amlgyfrwng, neu unrhyw beth na chrybwyllwyd uchod.   Mae'n ddigon 

posibl bod sawl ffynhonnell hawlfraint yn gysylltiedig â'r eitemau hyn (e.e. cerddoriaeth mewn 

fideo), ac efallai y bydd angen ceisio caniatâd manwl gan sawl gwahanol ddeiliad hawliau ar gyfer 

pob eitem.   Os ydych yn meddwl y gall materion yn ymwneud â hawlfraint lluosog godi, cofiwch 

neilltuo nifer o wythnosau i sicrhau bod hawlfraint eitemau o'r fath yn cael ei glirio.  

Addasu  
Ni ellwch addasu rhannau o unrhyw waith cyhoeddedig llenyddol, dramatig neu gerddorol (yn 

cynnwys sgoriau, ffilmiau a thraciau sain) heb ganiatâd deiliad yr 

hawliau.  Os ydych wedi dangos mesur helaeth o sgil a barn i greu 

gwaith newydd gellid ystyried hynny fel addasiad.   Gallai gweithiau o'r 

fath fod yn gymwys wedyn am warchodaeth hawlfraint eu hunain.   

Fodd bynnag, gall y cynnyrch terfynol fod yn ddigon gwahanol i fod yn 

eitem newydd sy'n rhydd o'r hawliau gwreiddiol, ond gall beidio â bod 

hefyd, ac felly mae'n ddoeth i geisio caniatâd ffurfiol i'w gynnwys beth 

bynnag.    

  

Gan fod hwn yn faes pur gymhleth, fe'ch cynghorir yn gryf i darfod y mater hwn gyda'r Grŵp 

Hawlfraint os byddwch am gynnwys gwrthrychau wedi'u haddasu o'r fath yn eich thesis.  

Gofyn Caniatâd   
Dechreuwch ofyn am ganiatâd cyn gynted ag y sylweddolwch bod angen i chi wneud 

hynny!  

Tra bod eithriad arholiad yn berthnasol i'r eitemau rydych wedi'u cynnwys yn eich thesis printiedig, 

nid yw'r rheol hon yn berthnasol i'r un deunydd yn y fersiwn eThesis.    Yn eich eThesis MAE'N 

RHAID i chi gael caniatâd ar gyfer holl eitemau sylweddol gan drydydd parti sydd dan hawlfraint, 

oni bai y gellwch wneud cais boddhaol am yr eithriad beirniadaeth neu adolygiad.    Os oes 

gennych amheuaeth p'un a ydych angen caniatâd ffurfiol i gynnwys deunydd Trydydd Parti yn eich 

eThesis y peth mwyaf diogel yw gofyn am ganiatâd.    

Mae addasu yn y cyd-

destun hwn yn golygu 

cymryd gwrthrych 

gwreiddiol ac yna 

ychwanegu gwybodaeth 

sylweddol ato, neu ei ail-

weithio mewn rhyw ffordd, i 

greu gwrthrych 'newydd'.    

mailto:copyright@bangor.ac.uk
mailto:copyright@bangor.ac.uk
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Tabl 6: Ceisio caniatâd hawlfraint - protocol 

1. Edrychwch pwy yw'r deiliad hawliau  

2. Gofynnwch yn ffurfiol am ganiatâd i gynnwys eitem 

3. Cadw gofnodion o bob gohebiaeth  

4. Anfonwch gais drachefn ar ôl 6 wythnos os nad ydych wedi clywed 

dim (dwywaith)  

5. Gadewch ddigon o amser i gael pob caniatâd  

 

Pan fyddwch yn cyflwyno eich thesis byddwch yn llofnodi i gytuno y gwnaed cais am bob caniatâd 

hawlfraint priodol ac y cafwyd hwy; felly eich cyfrifoldeb CHI yw gofyn am ganiatâd.   

Caniatâd Ffurfiol  
Er y gall sicrhau caniatâd ysgrifenedig ffurfiol swnio'n dasg bur anodd, nid yw'n fwy mewn 

gwirionedd na sicrhau bod gennych ryw dystiolaeth ddogfennol y cafwyd cytundeb i ganiatáu 

cynnwys gwaith yn eich thesis.   Wrth wneud eich ymchwil efallai y gwelwch mai'r ffordd hawsaf yw 

gofyn am ganiatâd cyn gynted ag y byddwch yn sicr y byddwch yn cynnwys eitem trydydd parti yn 

eich gwaith.   Os penderfynwch yn ddiweddarach i beidio â chynnwys eitem gellwch ei thynnu o'r 

thesis - does dim angen i chi roi gwybod i'r deiliad hawliau eich bod wedi newid eich meddwl.  

 

Fodd bynnag, nid yw cytundeb llafar yn ddigonol a byddai'n sicr yn anodd ei brofi'n gyfreithiol yn 

ddiweddarach.   Er enghraifft, pe bai ymchwilydd arall yn rhoi caniatâd i chi mewn sgwrs ffôn i 

ailddefnyddio darnau o'u gwaith, mae'n arfer da i ddilyn hyn gyda chais ysgrifenedig ffurfiol cyn 

gynted â phosibl.  

 

Nid oes angen i ganiatâd ysgrifenedig fod mewn print - mae e-bost gyda dyddiad arno'n debygol o 

fod yn ddigonol i'ch dibenion chi.   Fodd bynnag, nid oes gan rai deiliaid hawliau gyfeiriadau e-bost 

hawdd eu cael, a beth bynnag mae'n debyg y byddwch yn anfon llythyr neu ddau yn ogystal.   

Cofiwch bod atebion drwy'r post yn cymryd yn hirach nag e-bost, a bydd angen i chi gynnwys hyn 

i'ch amserlen wrth geisio caniatâd.  

Cais Enghreifftiol am Ganiatâd  
Nid oes unrhyw fformat pendant i wneud cais am ganiatâd, ond mae enghraifft o arfer da i'w chael 

ar ein gwefan [Word] [pdf]. Gellwch ddefnyddio ac addasu'r templed hwn i ddibenion eich 

ceisiadau am ganiatâd hawlfraint, yn unol â'r drwydded Creative Commons ar gyfer y cyfan o'r 

llyfryn hwn.  

 

Y pwyntiau allweddol y dylech eu nodi bob amser yw'r canlynol:  

 Yr eitem yr ydych yn gofyn am ganiatâd i'w hailddefnyddio  

 Ymhle rydych eisiau caniatâd i'w hailddefnyddio (eich thesis)  

 Nodwch y bydd eich thesis ar gael yn agored fel dogfen electronig a roddir yng nghadwrfa 

sefydliadol Prifysgol Bangor  

 Cefndir byr i'ch angen (rheoliadau Bangor, rhesymau ysgolheigaidd)  

 

https://www.bangor.ac.uk/library/copyright/permissions-template.docx
https://www.bangor.ac.uk/library/copyright/permissions-template.pdf
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Fel gyda phob math o gyfathrebu o'r math yma byddwch yn benodol, yn gwrtais ac yn fyr 

lle bynnag y bo modd; efallai na fydd gan ddeiliad hawliau amser i ddarllen gohebiaethau 

maith ac mewn rhai achosion gallant deimlo nad oes ganddynt amser i ymateb i gais hir.   Gellwch 

bob amser ymhelaethu ar unrhyw ofynion mewn gohebiaeth ddilynol.  

Cael Hyd i Ddeiliaid Hawliau  
 

Mewn llawer achos cyhoeddwyr academaidd fydd y deiliaid 

hawliau y byddwch yn cysylltu â hwy a bydd yn hawdd cael 

eu manylion ar y rhyngrwyd.   Fodd bynnag, efallai y 

dymunwch gynnwys deunyddiau lle byddwch angen chwilio 

am unigolyn neu endid penodol nad ydynt mor hawdd cael 

gafael arnynt.   Tra gellwch dreulio peth amser yn chwilio 

amdanynt eich hun, neu benderfynu trin deunyddiau fel 

gwaith amddifad (gweler isod), mae yna asiantaethau ar gael i'ch helpu i chwilio amdanynt, megis 

WATCH a gwefan y Society of Authors.  Gwaith a Gyhoeddwyd o'r Blaen  

Mae cyhoeddi rhan o'ch thesis cyn ei gyflwyno yn arfer academaidd cyffredin.   Fodd bynnag, 

efallai y bydd angen i chi ystyried yn ofalus eich hawliau i ailddefnyddio eich gwaith eich hun yn 

eich thesis wedyn, os yw unrhyw hawliau wedi cael eu cyflwyno neu eu pennu fel arall i 

gyhoeddwr.  

 

Os oes unrhyw ran o'ch thesis wedi cael ei gyhoeddi eisoes, efallai fel erthygl mewn cyfnodolyn, 

mae'n rhaid i chi wirio'r cytundeb rydych wedi'i lofnodi gyda'r cyhoeddwr.   Hyd yn oed os 

gwnaethoch bennu hawlfraint i'r cyhoeddwr, efallai bod y cytundeb yn dal i ganiatáu i chi 

ddefnyddio'r deunydd yn eich thesis, felly edrychwch am unrhyw gymal eithriad addysgol.   Os na 

nodir hyn yn benodol neu os na ellwch ddod o hyd i'r cytundeb, yna mae'n rhaid i chi fynd at y 

cyhoeddwr yn uniongyrchol i gael caniatâd.    

 

Ar y llaw arall efallai y dymunwch gynnwys fersiwn gyhoeddedig gyflawn o erthygl a 

ysgrifennwyd gennych o fewn y thesis.   Fel rheol, pan gaiff yr erthyglau hyn eu cynnwys maent yn 

ymddangos yn atodiadau fersiwn brintiedig y thesis, ond fel rheol maent yn cael eu tynnu o'r 

eThesis oherwydd cyfyngiadau hawlfraint.   Yn ddelfrydol, dylech ofyn am ganiatâd gan y 

cyhoeddwr i'w cynnwys, gan y byddant yn cynnwys elfennau sylweddol o ddeunydd trydydd parti, 

megis math teip, logo a brandio eich cyhoeddwr. Gellwch ddewis cynnwys fersiwn ôl-brintiedig o'r 

papur yn hytrach.  

 

Fodd bynnag, bydd llawer o gyhoeddwyr yn amharod i roi caniatâd i'r 

erthyglau llawn hyn gael eu darparu o fewn cadwrfa sefydliadol, ac 

efallai y gellwch ddefnyddio eich amser yn well yn ymwneud ag 

agweddau eraill ar eich ymchwil.   Yn yr achos hwn, cofiwch roi 

gwybod i'r Tîm Hawlfraint pan fyddwch yn cyflwyno eThesis os na 

fydd unrhyw elfennau o'r thesis yn ymddangos yn y fersiwn electronig, 

am resymau hawlfraint.   

Cofiwch, mae'n rhaid i chi briodoli'n 

eglur unrhyw gyfran o'ch gwaith eich hun 

sydd wedi ymddangos yn rhywle arall cyn 

cyflwyno eich thesis, yn syml i osgoi 

cyhuddiadau o hunan lên-ladrad gan 

eich arholwyr.    

Os byddwch yn golygu neu 

dynnu unrhyw elfennau 
o'ch eThesis sy'n 

ymddangos yn eich fersiwn 

brintiedig, mae'n rhaid i chi 

roi gwybod i'r Tîm 

Hawlfraint, fel y gallant 

nodi hynny yn y cofnod ar-

lein.   

http://norman.hrc.utexas.edu/watch/
http://www.societyofauthors.org/
mailto:copyright@bangor.ac.uk?subject=Thesis
mailto:Copyright@bangor.ac.uk?subject=Copyright
mailto:Copyright@bangor.ac.uk?subject=Copyright
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Cynnwys deunyddiau trydydd parti mewn cyhoeddiadau masnachol  
Drwy gydol y llyfryn hwn rydym yn trafod materion yn ymwneud â chaniatâd i ddefnyddio 

deunyddiau yn eich eThesis.   Ar ôl i chi gael eich doethuriaeth, os dymunwch gyhoeddi erthygl 

neu lyfr lle defnyddir deunydd o'ch thesis, bydd angen i chi ofyn am ganiatâd drachefn gan unrhyw 

ddeiliaid hawliau trydydd parti; oni bai eich bod wedi nodi'n benodol yn eich cais gwreiddiol eich 

bod yn gofyn am ganiatâd i ddefnyddio'r deunyddiau mewn cyhoeddiadau ychwanegol yn ogystal.   

Mewn achosion o'r fath fe all deiliad hawliau ofyn neu ddisgwyl am i ffi gael ei thalu.  Fel rheol, 

rhoddir caniatâd i ddefnyddio eitem DIM OND dan yr amgylchiadau y gofynnwyd amdanynt yn 

wreiddiol.  

Rheoli Caniatâd 

Rhoi Caniatâd 
Bydd angen i chi lofnodi datganiad pan fyddwch yn cyflwyno eich thesis.   Bydd angen i chi 

ddarllen y datganiad hwn yn ofalus gan y bydd y dewisiadau a wnewch yn effeithio ar y graddau y 

bydd eich gwaith ar gael i ymchwilwyr eraill.   Os hoffech weld y datganiad ymlaen llaw, dilynwch y 

cyswllt yma. 

Cael Caniatâd 
Dilynwch y cyswllt hwn i ganfod pa ganiatâd rydych eu hangen ac i wybod sut i fynd ati i'w cael.  

 

Delio ag ymatebion deiliad hawliau  
Os cewch ymateb gan y deiliad hawliau, mae yna nifer o ganlyniadau cyffredin:  

 

1. Iawn, rhoddir caniatâd 

a. Yn y lle priodol yn y thesis, gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfeirio'n llawn at yr eitem 

a chydnabod y rhoddwyd caniatâd.  

i. E.e.  Llun wedi'i atgynhyrchu drwy ganiatâd Mr T.C. Smith.   

2. Iawn, rhoddir caniatâd ond gydag amodau  

a. Bydd y rhain yn amrywio rhwng gwahanol ddeiliaid hawliau.  

b. Efallai y byddant yn gofyn am gyswllt at y deunydd cyhoeddedig, ond 

cydnabyddiaeth wedi'i geirio'n fwy ffurfiol yn y testun.      

c. Efallai y byddant hyd yn oed yn gofyn am i'r 

eThesis beidio â bod ar gael yn syth.   Gellwch 

ofyn am embargo (oediad) pan fyddwch yn 

cyflwyno eich thesis er mwyn rhoi sylw i hyn.    

3. Gofyn am ffi am roi caniatâd  

a. Bydd rhai deiliaid hawliau'n gofyn am ffi i gynnwys 

eu heitem yn eich thesis.  

b. Bydd rhaid i chi a'ch goruchwyliwr drafod ffyrdd y 

gellir talu'r ffi hon.  

c. Os gwrthodwch dalu'r ffi, yna ni roddir caniatâd a bydd rhaid i chi symud ymlaen fel 

y nodir isod.  

4. Na, gwrthodir caniatâd 

Mae ffioedd, a'r symiau a godir gan 

ddeiliaid hawliau, yn amrywio.  Nid yw'n 

anarferol dod ar draws ffioedd o rhwng £7 i 

£50, ond ceir enghreifftiau o ffioedd uwch 

ac is na hyn.   Mewn rhai achosion prin 

gwelwyd deiliaid hawliau hyd yn oed yn 

gofyn i'r sawl sy'n ceisio caniatâd beth 

maent hwy'n ei hystyried yn ffi briodol.  

 

https://www.bangor.ac.uk/library/copyright/declaration-consent.pdf
https://www.bangor.ac.uk/library/copyright/declaration-consent-cy.pdf
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a. Os yw'r deiliad hawliau'n gwrthod rhoi caniatâd, yna gellwch dynnu'r deunydd o'ch 

eThesis (gweler yr adran isod ar gyflwyno thesis wedi'i olygu).   

b. Bydd yr eithriad arholi'n gadael i chi gadw'r eitem yn y thesis printiedig.  

5. Aneglur 

a. Gellwch fod wedi cysylltu â deiliad hawliau, ond pan gyflwynir y thesis ni fyddant 

wedi caniatáu na gwrthod caniatâd i chi gynnwys eu heitemau.  

b. Os yw'n edrych yn debygol y gallant (yn y pen draw) roi caniatâd, rhowch embargo 

ar eich thesis.   Gellwch ofyn am i hyn gael ei godi unwaith y rhoddir caniatâd gan y 

deiliad hawliau.  

c. Ar y llaw arall gellwch gyflwyno thesis wedi'i olygu (gweler isod) gyda'r eitem 

wedi'i thynnu ohono.  Os bydd y deiliad hawliau'n rhoi caniatâd yn ddiweddarach, 

bydd Cadwrfa Bangor yn barod iawn i ddiweddaru fersiwn eich thesis sydd ar gael 

ar-lein.  

Cofiwch gadw copïau o'r ohebiaeth rhyngoch chi a'r deiliaid hawliau am rai blynyddoedd ar ôl i chi 

raddio. Efallai y bydd angen i chi gyfeirio atynt eto pe bai eich hawl i gynnwys y deunydd yn cael ei 

herio - er bod hynny'n annhebygol.  

Gweithiau amddifad   
Gweithiau amddifad yw'r term a ddefnyddir i ddisgrifio gweithiau lle ni ellir adnabod neu gysylltu â'r 

deiliad hawliau.   Gall hyn ddigwydd os yw'r cyhoeddwr wedi rhoi'r gorau i fasnachu (gall gwefan y 

FOB fod o ddefnydd), neu eich bod wedi methu cysylltu â hwy ar ôl sawl ymgais.   Fe all y deiliad 

hawliau hefyd fod wedi marw cyn i chi wneud eich cais a'ch bod wedi methu â chanfod i bwy y 

trosglwyddwyd yr hawliau.    

 

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyflwyno cynllun trwyddedu Gwaith Amddifad ar gyfer 

ailddefnyddio pob gwaith at ddefnydd masnachol neu anfasnachol.   Gellir cael trwydded gan 

Swyddfa Eiddo Deallusol Prydain (IPO) am saith mlynedd (angen talu ffi amdani) a chymryd y 

gellwch ddangos eich bod wedi ymarfer diwydrwydd dyladwy i ganfod y deiliad hawliau.   Mae 

rhestrau gwirio i gyflawni diwydrwydd dyladwy ar gyfer gwahanol fathau o weithiau i'w cael ar y 

wefan IPO (manylion ar ddiwedd y llyfryn hwn). 3 

 

Os nad ydych yn dymuno gwneud cais am drwydded, fel y gwelwch isod, gellwch ddewis tynnu'r 

eitem a all fod yn broblemus o'ch eThesis.   Fodd bynnag, efallai y bydd tynnu'r eitem yn achosi 

problemau saernïol neu ysgolheigaidd gyda naratif eich ymchwil.   Yn y sefyllfa hon, bydd angen i 

chi benderfynu p'un ai i dderbyn y mymryn o risg sy'n gysylltiedig â hyn a'r fantais o gadw 

cyfanrwydd eich eThesis.  

 

Os ydych angen cyngor ynghylch ceisio caniatâd, neu ddehongli ymatebion deiliad hawliau, yna 

cofiwch gysylltu â'r Tîm Hawlfraint i gael cyngor pellach.    

                                            
3 Orphan works diligent search guidance for applicants, Intellectual Property Office, 17 September 
2014 

http://norman.hrc.utexas.edu/watch/
http://norman.hrc.utexas.edu/watch/
https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office
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Cytundebau trosglwyddo hawlfraint  
Gall cytundebau trosglwyddo hawlfraint cyhoeddwyr (copyright transfer 

agreements - CTA) ar gyfer cyfnodolion fod yn gymhleth, hirfaith, 

dryslyd neu hyd yn oed yn amhosibl eu lleoli mewn rhai achosion.  Os 

ydych erioed wedi cyhoeddi erthygl yn ffurfiol mewn cyfnodolyn neu 

bennod mewn llyfr, mae'n debygol y gofynnwyd i chi lofnodi un cyn 

cyhoeddi.    Wrth lofnodi un mae'n debygol y bydd awdur wedi 

trosglwyddo'r hawliau economaidd dros atgynhyrchu ac ailddefnyddio 

eu gwaith i'r cyhoeddwr; er y bydd eu hawliau moesol wedi cael eu 

cadw.   Tra gall rhai awduron ddefnyddio rhywbeth fel SPARC Authors 

Addendum i gadw eu hawliau bydd y mwyafrif llethol ohonynt wedi cydymffurfio â thelerau ac 

amodau arferol y cyhoeddwr.   

 

Felly, os ydych yn ailddefnyddio darnau o erthyglau o gyfnodolion yn 

eich thesis, mae'n debyg y bydd angen i chi archwilio'r CTAs ar gyfer y 

cyfnodolion dan sylw.   Diolch i'r drefn, mae'r safle SHERPA/RoMEO yn 

eich galluogi i chwilio fesul cyhoeddwr neu gyfnodolyn, ac yn rhoi 

cysylltiadau i gytundebau trosglwyddo hawlfraint cyhoeddwr, a all fod 

yn llawer cyflymach na dim ond chwilio Google.   Fodd bynnag, mae'r 

rhan fwyaf o wybodaeth ar y safle SHERPA/RoMEO ei hun wedi'i anelu 

at archifo papurau mewn cadwrfeydd mynediad agored, yn hytrach na 

chynnwys eitemau mewn thesis, felly ar gyfer yr olaf bydd angen i chi ymweld â safleoedd y 

cyhoeddwyr yn uniongyrchol.  

 

Cofiwch, os cewch unrhyw drafferth i ddeall pa hawliau y mae CTA yn eu trosglwyddo neu ddim yn 

eu trosglwyddo i gyhoeddwr, siaradwch â Thîm Hawlfraint y Llyfrgell (copyright@bangor.ac.uk) am 

fwy o help.  

Methu â chysylltu â deiliad hawliau 
Os na ellwch gael hyd i ddeiliad hawliau ac nad ydych yn cael trwydded gweithiau amddifad, neu 

os na chewch ymateb gan ddeiliad hawliau i sawl cais am ganiatâd, mae dau ddewis ar gael i chi.  

1. Cyflwyno eThesis wedi'i olygu i Gadwrfa Bangor (dim risg)  

a. Tynnwch unrhyw eitemau/adrannau lle na lwyddoch i leoli deiliaid hawliau, neu gael 

caniatâd.    

b. Bydd angen i chi hysbysu Cadwrfa Bangor mai copi anghyflawn o'ch gwaith yw hwn 

fel y gallant ychwanegu'r wybodaeth at gofnod eich thesis.  

c. Caiff eich thesis printiedig heb ei olygu ei gadw yn y llyfrgell.  

d. Os bydd tynnu'r deunydd trydydd parti ohono'n gwneud y thesis yn ddiwerth o ran ei 

ddefnyddio, yna bydd angen i chi siarad â thîm y Gadwrfa ynghylch y dewisiadau 

posibl sydd ar gael.   Nid oes unrhyw risg gyfreithiol yn gysylltiedig â'r dull 

gweithredu hwn.   

 

2. Cyflwyno gyda'r eitemau'n dal wedi'u cynnwys (risg bosibl)  

a. Lle rydych wedi gwneud nifer o ymdrechion wedi'u cofnodi i gysylltu â deiliad 

hawliau, a heb gael unrhyw ymateb, yna gellwch ddewis cynnwys yr eitem.  

Hawliau moesol yw 

hawl yr awdur i gael ei 

adnabod fel awdur 

gwreiddiol y gwaith, ac 

ni ellir eu trosglwyddo.   

Mae hefyd yn cynnwys 

yr hawl i'w gwaith beidio 

â chael ei drin mewn 

unrhyw ffordd sarhaus. 

Economic rights allow 
for the control of the 
reproduction and reuse 
of a piece of work.  
These can be sold, 
transferred or gifted to 
another entity 

https://sparcopen.org/our-work/author-rights/
https://sparcopen.org/our-work/author-rights/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
file:///C:/Users/iss61c/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W75SV9CR/copyright@bangor.ac.uk
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b. Rhaid i chi fedru dangos, am rai blynyddoedd wedyn os gofynnir am hynny, y 

graddau yr aethoch iddynt i gysylltu â deiliad hawliau.  

 

Mae peth risg yn gysylltiedig â'r ail ddull gweithredu hwn.    Fe allai'r deiliad hawliau ar ryw adeg 

wrthwynebu i eitemau gael eu cynnwys a gofyn i'r Gadwrfa dynnu'r thesis i lawr ac efallai fygwth 

gweithredu cyfreithiol.   Pe digwyddai hynny byddai angen i chi ddangos i chi ddefnyddio pob 

diwydrwydd dyladwy i geisio cael caniatâd.   

Yr unig ddull gweithredu hollol ddi-risg i ddelio ag eitemau hawlfraint trydydd parti yw cael 

caniatâd clir ar gyfer pob un, neu dynnu unrhyw eitemau gyda statws caniatâd ansicr o'ch eThesis.   

Cyhoeddi o'ch thesis   
Os ydych yn meddwl yr hoffech efallai gyhoeddi rhan o'ch thesis yn ei 

ffurf bresennol a bod gennych gyhoeddwr mewn golwg, dylech edrych 

beth yw polisi'r cyhoeddwr.    Os ydych yn credu y niweidir eich siawns o 

gael cyhoeddi, neu os nad ydych wedi nodi cyhoeddwr addas eto, 

gwnewch gais am embargo ar eich thesis.  (Gweler isod am wybodaeth 

ychwanegol ar gael embargo.)   Dylid nodi bod nifer o astudiaethau 

diweddar (gweler Cyfeiriadau) wedi nodi bod y risg i gyhoeddwr wrthod llawysgrif a rannwyd yn 

flaenorol fel eThesis yn eithriadol fychan.  

 

Os ydych yn credu y byddwch yn ei gyhoeddi ar ôl diwygiadau neu newidiadau sylweddol, yna 

efallai na fydd hyn yn fater perthnasol, ond mae'n werth ei drafod gyda'ch goruchwyliwr a'r darpar 

gyhoeddwr os oes modd.    

Embargos  

Mae embargo'n golygu bod y brifysgol wedi cyfyngu'n ffurfiol fynediad at eich thesis.  Ni fydd 

cyfnod yr embargo yn fwy na phum mlynedd fel rheol a dros y cyfnod hwnnw caniateir mynediad 

cyhoeddus cyfyngedig neu ddim o gwbl at y thesis - ni fydd y thesis ar gael yn Llyfrgell y Brifysgol i 

gyfeirio ato ac ni ychwanegir copi electronig at Gadwrfa Bangor neu EThOS.  

Pryd mae angen embargo?  
Yn achlysurol, mae amgylchiadau sy'n golygu nad yw mynediad agored yn briodol.  I warchod y 

math hwn o ddeunydd, gellir cyfyngu mynediad at y cynnyrch ymchwil hyn lle mae'r brifysgol yn 

derbyn bod rhesymau da dros wneud hynny.  

 

Gall embargo ar thesis fod yn briodol lle mae'r thesis yn cynnwys gwybodaeth sy'n:  

 

 sensitif yn fasnachol - yn yr achosion hyn gall embargo roi amser i gysyniad gael ei ddwyn 

i'r farchnad, neu i wneud cais am warchodaeth fwy ffurfiol, megis patent  

 sensitif yn foesegol - yn yr achosion hyn gall embargo roi amser i faterion moesegol sensitif 

leihau lle mae'r thesis yn cynnwys deunydd yn ymwneud ag unigolyn y gellir ei adnabod, er 

y dylid osgoi sefyllfaoedd o'r math hwn cyn belled â phosibl a materion yn ymwneud â 

chyhoeddi canlyniadau gael eu hystyried fel rhan o gymeradwyaeth foesegol wreiddiol yr 

ymchwil  

Cofiwch - mae angen o hyd 

i chi gyflwyno copi 

electronig i Dîm Cadwrfa 

Bangor - hyd yn oed gydag 

embargo! 
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Efallai bod gan rai myfyrwyr ymchwil bryderon hefyd a all ychwanegu copi electronig o'u thesis at 

Gadwrfa Bangor niweidio eu gallu i gael cyhoeddi eu gwaith yn fasnachol wedi hynny.  Nid dyna'r 

achos fel rheol ac mae astudiaethau wedi dangos y gall cyflwyno gwaith drwy gadwrfa fel Bangor 

mewn gwirioneddol fod o gymorth i sicrhau cytundeb cyhoeddi.  

 

Anogir myfyrwyr ymchwil sy'n meddwl y bydd angen iddynt wneud cais am embargo i drafod hyn 

gyda'u tîm goruchwyliol mor fuan â phosibl.  

Beth sy'n dod dan yr embargo?  
Gall yr embargo ar thesis gynnwys y copi electronig yn unig neu'r copi electronig a'r copi printiedig.  

 

Os gwneir y cais ar sail pryderon yn ymwneud â chyhoeddi dilynol, disgwylir y bydd embargo ar y 

copi electronig yn unig yn ddigonol.  Os gwneir y cais ar seiliau eraill, gellir gwneud cais am 

embargo ar y copi electronig a'r copi printiedig.  

Gwneud cais am embargo 
Ystyrir ceisiadau am embargo gan eich goruchwyliwr, a fydd yn anfon y penderfyniad ymlaen at y 

Gofrestrfa Academaidd.   Anfonir cadarnhad ysgrifenedig o'r embargo at dîm y Gadwrfa.   

 

Lle gwneir cais am yr embargo ar y sail y byddai'n niweidio gallu'r myfyriwr ymchwil i gyhoeddi eu 

gwaith yn ddiweddarach, dylai'r cais gynnwys tystiolaeth ategol megis llythyr gan eu cyhoeddwr 

neu ran o delerau ac amodau'r cyhoeddwr a godwyd o'r wefan Sherpa-Romeo.   

 

Sylwer, hyd yn oed os cymeradwywyd embargo, mae'n rhaid i chi wedyn gyflwyno copi electronig 

o fersiwn derfynol eich thesis - caiff hon ei chadw'n ddiogel tan ddiwedd cyfnod yr embargo.   

Dewis rhwng embargo neu ar gael yn syth  
Er mwyn cael y budd mwyaf i'ch gyrfa oddi wrth eich eThesis byddwch eisiau sicrhau ei fod ar gael 

cyn gynted â phosibl.   Fodd bynnag, fel y nodwyd uchod, er mwyn lliniaru pryderon rhai 

cyhoeddwyr ynghylch gwaith gwreiddiol ar gael yn flaenorol ar y we4 efallai yr hoffech ohirio 

gwneud eich gwaith ar gael.   Mae pa mor hir y dylai hynny fod yn gwestiwn y mae'n well ei drafod 

yn uniongyrchol gyda'ch goruchwyliwr.  

 

Bydd thesis dan embargo yn cael ei restru ar gatalog y llyfrgell, ond ni fydd ar gael unrhyw bryd yn 

ystod cyfnod yr embargo (oni bai bod yr embargo'n berthnasol i'r eThesis yn unig).   Mae hyn yn 

cynnwys ysgolheigion a all ymweld yn bersonol â'r llyfrgell yn benodol i'r diben o ymgynghori â'ch 

gwaith.  Pe bai cyflogwyr neu gydweithwyr eisiau gwybod mwy am eich ymchwil ddoethurol, nid 

fydd dim i'w weld, oni bai eich bod wedi cyhoeddi rhannau ohoni.   Fodd bynnag, os bydd arnoch 

angen cyfyngu mynediad at eich thesis am resymau moesegol, masnachol neu ddiogelwch 

cenedlaethol, yna mae hwn yn benderfyniad y bydd rhaid i chi ei wneud.  

 

Cofiwch, os mai mater yn ymwneud ag elfennau o'ch thesis ydyw (e.e. tabl o ddata neu ddarn o 

lyfr) yna gallech ddewis golygu hwn o'r eThesis ond gan ei adael yn y fersiwn brintiedig.   Byddai 

hyn yn eich galluogi i gael y manteision heb y posibilrwydd o wynebu unrhyw fath o risg gyfreithiol.  

                                            
4 Efallai yr hoffech feddwl am effeithiau trafod eich gwaith drwy safleoedd rhwydweithio cymdeithasol 
(e.e. blogiau) a sut y gallai cyhoeddwr ystyried y rhain yn ogystal.  



18   PRIFYSGOL BANGOR GWASANAETH LLYFRGELL AC ARCHIFAU                          Cadw Eich Thesis yn 

Gyfreithlon 

 

  

www.bangor.ac.uk/library/index.php.cy 

Cyrff cyllido  
Os ydych yn cael eich cyllido'n allanol, edrychwch beth yw amodau'r grant.   Er enghraifft, gall y 

corff sy'n rhoi'r grant fod yn berchen yr ymchwil y byddwch yn ei chynhyrchu, neu weithredu rhai 

amodau ar ei hailddefnyddio.    Mae rhai cyrff cyllido (e.e. RCUK) yn mynnu, fel amod cyllido, bod 

mynediad agored at eich thesis    Os yw'n ymddangos bod gwrthdaro rhwng telerau cyllido a 

mandad y brifysgol, gofynnwch am gyngor gan eich corff cyllido.   Gall y cyllidwr gytuno i ganiatáu 

ailddefnyddio'r deunydd yn amodol ar embargo ar yr eThesis yn unig.   Fodd bynnag, gall rhai 

cyllidwyr fynnu cyfrinachedd masnachol dros waith a gyllidir ganddynt a gofyn i chi geisio embargo 

llawn.   Yn yr achos hwn mae'n werth trafod y mater gyda'ch goruchwyliwr a'r Swyddfa 

Academaidd cyn gynted â phosibl.  

Ystyriaethau terfynol  
 Os oes gennych unrhyw amheuaeth ynghylch hawlfraint eitem a'i statws ailddefnyddio, 

gofynnwch am ganiatâd gan y deiliad hawliau.  

 Peidiwch â gadael ceisio caniatâd tan y funud olaf, gall gymryd wythnosau i'w drefnu.   

 Cofiwch os ydych yn dal i ddisgwyl caniatâd ar y diwrnod y cyflwynwch eich theses 

printiedig ac electronig, gellwch roi embargo ar yr eThesis.   Gellwch wedyn ofyn am godi'r 

embargo unwaith y rhoddir caniatâd.  

 Cadwch gopïau o bob gohebiaeth am o leiaf 5 mlynedd ar ôl 

i chi raddio.  Efallai y byddwch angen cyfeirio atynt eto.  

 Cyfeirnodwch a chydnabyddwch bopeth, hyd yn oed os na 

fu raid i chi ofyn caniatâd.    Mae hyn yn arfer academaidd 

da.  

Cwestiynau ac atebion  
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, edrychwch ar ein cwestiynau 

cyffredin ar ddiwedd y llyfryn hwn.    

Cael cymorth   
Cofiwch, nid ydych ar eich pen eich hun.  Mae yna lawer o bobl yn y 

brifysgol a all roi cymorth i chi gyda'r broses hon.  

 

Grŵp Hawlfraint y Llyfrgell   

 Gallant roi cyngor ar faterion yn ymwneud â hawlfraint, yn cynnwys dulliau ceisio caniatâd.    

o E-bost: copyright@bangor.ac.uk  

o Gwe: Gwybodaeth i Fyfyrwyr   

Eich goruchwyliwr 

 Gall roi cyngor ar sut mae graddfeydd amser cyhoeddi yn gysylltiedig ag embargos, sut i 

sefydlu embargos, a'ch cynorthwyo mewn trafodaethau â deiliaid hawliau.  

Cofrestrfa Academaidd 

 Gall roi cyngor ar ddull priodol o gael embargo a rheoliadau'r brifysgol yn ymwneud ag 

ymgeiswyr doethurol.  

Drwy gydol eich ysgrifennu 

 Nodwch gynnwys trydydd parti  

 Gofynnwch am ganiatâd i 

ddefnyddio 

 Cadwch gofnod am ganiatâd a 

gafwyd 

Pan fydd eich thesis yn gyflawn  

 Darllenwch y Ffurflen Datganiad 

a Chaniatâd Thesis, dewiswch 

opsiynau perthnasol a'i llofnodi  

 Cyflwynwch eich thesis i'r 

gadwrfa.  

 

mailto:copyright@bangor.ac.uk
https://www.bangor.ac.uk/library/copyright/copyright-students.php.cy
https://www.bangor.ac.uk/library/copyright/declaration-consent-cy.pdf
https://www.bangor.ac.uk/library/copyright/declaration-consent-cy.pdf
https://www.bangor.ac.uk/library/copyright/declaration-consent-cy.pdf
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o E-bost:  http://www.bangor.ac.uk/ar/main/ 

o Ffôn +44 (0) 1248 351151 

Desg Help TG 

 Gall roi cyngor ar greu PDFs o Word a phecynnau prosesu geiriau eraill. 

o E-bost: helpdesk@bangor.ac.uk  

o Ffôn +44(0) 1248 38 8111 

Gobeithio nawr bod gennych well syniad sut i geisio caniatâd ar gyfer eitemau yn eich thesis a lle 

mae gan bobl eraill hawliau.   Cofiwch ofyn os nad ydych yn sicr neu os hoffech fwy o fanylion am 

unrhyw beth.   

 

Rhestr Termau 
 Cadwrfa Bangor - cadwrfa sefydliadol mynediad agored ar-lein y brifysgol.  

 Hawlfraint - (yn syml) amddiffyniad cyfreithiol i awdur/creawdwr sy'n cyfyngu ar gopïo ac 

ailddefnyddio gwaith gwreiddiol y maent wedi'i greu.  Yn aml caiff ei dalfyrru yn 'hawliau'.   

 Cytundebau trosglwyddo hawlfraint  (CTA) - ffurflen gyfreithiol a lofnodir fel rheol gan 

awduron yn trosglwyddo hawliau atgynhyrchu ac ailddefnyddio  gwaith i gyhoeddwr i 

ddibenion cyhoeddi.  

 Creative Commons - ffurf ar drwyddedu agored sy'n caniatáu rhai mathau o ailddefnyddio 

a ddewisir gan y deiliad hawliau.  

 Archif dywyll - term a ddefnyddir yn gyffredin i gyfeirio at storfa oddi ar-lein i wybodaeth 

electronig a ffisegol lle cedwir cynnwys yn ddiogel ond nas gwneir yn hygyrch.  

 Embargo - cyfyngiad parhaol neu led-barhaol ar argaeledd thesis electronig a phrintiedig; 

rhaid gwneud cais i'r Senedd a'r Gofrestrfa Academaidd amdano.  

 eThesis - ffacsimile digidol electronig o'r thesis doethurol printiedig  

 Delio'n deg, beirniadaeth ac adolygiad - hawl (nad yw wedi'i ddiffinio'n dda) i 

ailddefnyddio darnau sylweddol o waith heb geisio caniatâd ffurfiol  

 Caniatâd ffurfiol - gohebiaeth drwy lythyr neu e-bost â deiliad hawliau yn rhoi caniatâd i 

ailddefnyddio/cynnwys gwaith yn eich thesis.  

 Mandad - rheol brifysgol, a gymeradwywyd gan y Senedd a'r Is-ganghellor, i roi gwaith 

ymchwil yn y gadwrfa sefydliadol   

 Mynediad agored - gwneud cyhoeddiad neu thesis ar gael heb roi unrhyw gyfyngiad wedi'i 

seilio ar ffi o ran mynd ato  

 Post print -  

 Deiliad hawliau - unigolyn neu endid corfforaethol sy'n berchen yr hawliau i ailddefnyddio 

unrhyw ddeunyddiau.  

 Hawlfraint trydydd parti - deunydd y mae gan eraill hawliau drosto.  

  

Cyfeiriadau a darllen pellach  
 

mailto:helpdesk@bangor.ac.uk
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