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Adran A (ymgeiswyr sy’n cytuno i fynediad agored yn awr neu ar 
ôl cyfnod embargo)  
 
Manylion y Gwaith  
 
Yr wyf trwy hyn yn awdurdodi adneuo’r eitem uchod yn y gadwrfa 
ddigidol a gedwir gan Brifysgol Aberystwyth, ac/neu yn unrhyw 
gadwrfa arall y mae gan Brifysgol Aberystwyth awdurdod i’w 
defnyddio.  
 
Ffrwyth fy ymdrechion ymchwil fy hun yw’r gwaith hwn ac y mae’n 
cael ei drafod yn y cytundeb isod lle cyfeirir at yr eitem fel “y Gwaith”. 
Y mae ei gynnwys yn union yr un fath â’r hyn a adneuwyd yn y 
Llyfrgell, yn amodol ar bwynt 4 isod.  
 
Hawliau Anghyfyngedig  
 
Y mae’r hawliau a ganiateir i’r gadwrfa ddigidol trwy’r cytundeb hwn 
yn hollol anghyfyngedig. Mae gennyf hawl i gyhoeddi’r Gwaith fel y 
mae neu mewn fersiynau eraill yn y dyfodol mewn mannau eraill.  
 
Cytunaf y gall Prifysgol Aberystwyth storio, copïo neu drosglwyddo’r 
Gwaith yn electronig i unrhyw gyfrwng neu fformat cymeradwy at 
ddibenion cadwraeth a hygyrchedd yn y dyfodol.  



Nid yw Prifysgol Aberystwyth o dan unrhyw rwymedigaeth i 
atgynhyrchu neu ddangos y Gwaith ar yr un fformat na manylder ag y 
cafodd ei adneuo yn y lle cyntaf. 
 
Cadwrfa Ddigidol Prifysgol Aberystwyth 
 
Deallaf y bydd gweithiau a gaiff eu hadneuo yn y gadwrfa ddigidol ar 
gael i’w gweld gan amrywiaeth eang o bobl a sefydliadau, gan 
gynnwys cyfryngau awtomataidd a pheiriannau chwilio trwy 
gyfrwng y We Fyd-Eang. 
 
Deallaf, ar ôl i’r Gwaith gael ei adneuo, y gall yr eitem a’i metadata 
gael eu hymgorffori i wasanaethau neu gatalogau mynediad 
cyhoeddus, cronfeydd data cenedlaethol o draethodau ymchwil a 
thraethodau estynedig electronig megis EThOS y Llyfrgell Brydeinig 
neu unrhyw wasanaeth a ddarperir gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru. 
 
Deallaf ei bod yn bosibl i’r Gwaith gael ei roi ar gael trwy Wasanaeth 
Traethodau Ymchwil Electronig Ar-Lein Llyfrgell Genedlaethol 
Cymru yn unol â’r telerau ac amodau defnyddio datganedig. Cytunaf 
fod Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cael, yn rhan o’r gwasanaeth 
hwn, cadw, copïo neu drosglwyddo’r Gwaith yn electronig i unrhyw 
gyfrwng neu fformat cymeradwy at ddibenion cadwraeth a 
hygyrchedd yn y dyfodol. Nid yw Llyfrgell Genedlaethol Cymru o dan 
unrhyw ymrwymiad i atgynhyrchu na dangos y Gwaith ar yr un 
fformat na manylder ag y cafodd ei adneuo yn y lle cyntaf. 
 
Yr wyf yn datgan/cytuno:  
 
1. Mai fi yw’r awdur, neu bod gennyf awdurdod yr awdur(on) i 
wneud y cytundeb hwn, a thrwy hyn rhoddaf yr hawl i Brifysgol 
Aberystwyth sicrhau bod y Gwaith ar gael yn y modd a ddisgrifir 
uchod.  
 
2. Bod cynnwys y copi electronig hwn o’r Gwaith a adneuwyd yn y 
gadwrfa ddigidol ac sy’n cael ei drafod yn y cytundeb hwn yn union 
yr un peth â’r copi papur o’r Gwaith a adneuwyd yn Llyfrgell 
Prifysgol Aberystwyth, yn amodol ar bwynt 4 isod.  
 
3. Fy mod wedi cymryd gofal rhesymol i sicrhau bod y Gwaith yn 
waith gwreiddiol a, hyd y gwn i, nad yw’n torri unrhyw ddeddfau gan 
gynnwys y rhai sy’n ymwneud â difenwad, enllib a hawlfraint.  



4. Yn yr achosion hynny lle mae eiddo deallusol awduron eraill neu 
ddeiliaid hawlfraint eraill wedi’i gynnwys yn y Gwaith, ac fel y bo’n 
briodol, rwyf naill ai:  
 wedi cael caniatâd penodol i gynnwys y deunydd hwnnw yn y 
fersiwn electronig o’r Gwaith a fydd ar gael drwy’r gadwrfa ddigidol 
mynediad agored NEU  
 wedi ei gyfyngu i’r cyfanswm a ganiateir gan ddeddfwriaeth 
gyfredol NEU  
 wedi sefydlu nad oes hawlfraint ar y deunydd NEU  wedi cael 
gwared ar y deunydd hwnnw o’r fersiwn electronig sy’n cael ei 
adneuo NEU  
 wedi amlygu’r deunydd y mae angen cael gwared arno o’r fersiwn 
electronig ac wedi rhoi gwybod i’r Gwasanaethau Gwybodaeth. 
 

5. Nid oes gan Brifysgol Aberystwyth unrhyw rwymedigaeth i 
gymryd camau cyfreithiol ar ran yr Adneuwr, na deiliaid hawliau 
eraill, os bydd hawliau eiddo deallusol, neu unrhyw hawliau eraill, yn 
cael eu torri yn y deunydd a adneuir.  
 
6. Bod Prifysgol Aberystwyth yn cadw’r hawl i osod embargo 
amhenodol ar y traethawd ymchwil os teimlir bod hynny’n addas.  
 
7. Os bydd y Brifysgol neu Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn dioddef 
colled o ganlyniad i ddatganiad ffug gennyf i ym mhwyntiau 1, 2, 3 
neu 4 uchod, a hynny yn fyrbwyll neu’n ymwybodol ei fod yn ffug, 
byddaf i’n talu am y golled honno ac yn indemnio Prifysgol 
Aberystwyth a Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn erbyn unrhyw 
achosion, hawliadau, gorchmynion a chostau a berir o ganlyniad i’m 
datganiad ffug. 
 
Cytunaf i’m traethawd ymchwil fod ar gael ar unwaith  
 
Llofnod: O. R. Jones  
 
Dyddiad: 1/2/16 
 


