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Ffurflen gais a Datganiad Hawlfraint ar gyfer copïau a dogfennau (ac eithrio mapiau Ordnans) yn unol â’r 
‘Copyright and Patents Act 1988’ 

1.  Enw Llawn (ac unrhyw deitl): 
 

2.  Cyfeiriad a Chôd Post: 
 
 

3. Cyfeirnod neu ddisgrifiad o’r eitemau y mae angen copïau ohonynt: 
 
 
 

4.  Math o atgynhyrchiad sydd angen: 
 
 

5. Printiau ffotograffig yn unig 
Maint, triniaeth arbennig ac ati (os na lenwir y blwch hwn, gwneir printiau 8” x 6” ar bapur sgleiniog) 
 

 

6.  Rheswm dros wneud y cais hwn (manylion llawn – nid yw “ymchwil” yn ddigonol): 
 
 
 
 

7. A fwriedir defnyddio’r copi(au) naill ai mewn unrhyw gyhoeddiad neu arddangosfa, neu ar deledu, fideo neu ffilm? 
 
 

8. DATGANIAD: 
A. Nid wyf wedi derbyn copi(au) o’r deunydd uchod o’r blaen. 
 
B. Byddaf yn defnyddio’r copi ar gyfer ymchwil a/neu astudiaeth arall yn unig (heblaw fy mod wedi sicrhau caniatâd), ac ni 

wnaf gopi i neb arall. 
 

C. Cyn belled ag y gwn i, nid yw’r gwaith wedi ei gyhoeddi cyn ei dderbyn i’r Archifdy, ac nid yw perchennog yr hawlfraint wedi 
gwahardd ei gopïo. 

 
CH. Deallaf, pe bai’r datganiad yn anghywir, y byddai copi a gyflenwyd i mi yn gopi annilys, ac y buaswn yn gyfrifol 
       am dorri’r hawlfraint fel pe bawn i wedi gwneud y copi fy hun. 
 
D. Yr wyf wedi darllen ac wedi deall, ac yr wyf yn derbyn y rheolau parthed cyflenwi copïau o ddogfennau. 
 

9. Llofnod personol:                                                                                              10.  Dyddiad: 
 
 

NODIADAU: 
(i) Ni ellir cyflenwi negyddion 
(ii) Rhaid gwneud cais ar wahân am ganiatâd i atgynhyrchu’r eitemau uchod 
(iii) Byddwch cystal ag astudio’r amodau graddfeydd prisiau, sydd i’w gweld ar y dudalen drosodd. 
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        AMODAU AR GYFER CYFLENWI ATGYNHYRCHIADAU FFOTOGRAFFIG 
 

1.    Gellir cyflenwi atgynhyrchiadau o ddeunydd yng ngofal Gwasanaeth Archifau Gwynedd am y prisiau cyfredol 
(pacio a phostio yn ychwanegol).  Mae’r Prif Archifydd fodd bynnag, yn cadw ‘r hawl i wrthod caniatâd i 
wneud atgynyrchiadau heb nodi unrhyw reswm, ac mae rhai adneuwyr wedi nodi’n bendant nad ydynt yn 
fodlon i gopiau gael eu gwneud ac mewn achos felly wrth gwrs perchir eu dymuniadau i’r eithaf. 
 

2.    Nid yw cael caniatâd i atgynhyrchu copi o eitem yn golygu nad oes rhaid cael y caniatâd atgynhyrchu 
angenrheidiol oddi wrth berchennog unrhyw hawlfraint a all fod ar yr eitem.  Ni all Gwasanaeth Archifau 
Gwynedd roi unrhyw wybodaeth na chynnig barn o gwbl ynglŷn â bodolaeth unrhyw hawlfraint ar unrhyw 
eitem. 
 

3.    Rhaid gwneud cais am atgynhyrchu lluniau/ffotocopi ar ffurflen ar wahân a rhaid cydnabod ffynhonnell 
atgynhyrchiad  mewn unrhyw beth a gyhoeddir neu ar unrhyw ffilm neu raglen deledu y gall ymddangos 
arni.  Bydd rhaid talu tâl atgynhyrchu fel rheol mewn achosion o’r fath. 
 

4.   Ni chaiff unrhyw berson wneud copïau o gopiau a gyflenwir gan Wasanaeth Archifau Gwynedd.  Ni 
chyflenwir unrhyw negyddion. 
 

5.   Mae’r Prif Archifydd yn cadw’r hawl i amrywio’r prisiau a godir mewn amgylchiadau arbennig. 
 

6.   Dylid talu am y copïau wrth archebu. 
 

7.   Ni allwn sicrhau y byddwch yn derbyn copïau ffotograffaidd o fewn 3 mis, ond byddwn yn eu hanfon atoch 
cyn gynted ag sy’n bosib. 
 

8.   Mae’n anorfod colli peth eglurder wrth gynhyrchu copïau o hen ffotograffau, a dylech gymryd hyn i 
ystyriaeth wrth archebu copïau ffotograffaidd. 
 
PRISIAU (Cynhwysir TAW ym mhob pris). 
 
LLUNGOPÏAU: 30c y ddalen.  Codir lleiafswm o £2.00 am hyd at 4 dalen, lle derbynnir archeb drwy’r post. 
 
COPÏAU ARDYSTIEDIG: Mapiau Ordnans (ar gyfer ceisiadau grant ayb) £1.00.   
Pob copi arall (gyda lleiafswm tâl o £5.00) £1.00 
 
FFOTOGRAFFAU:   5” x 7” £11.00;      8” x 6” £12.00;      8” x 10” £14.00;     12” x 16” £27.00 
 
CLUDIANT: Yn ddibynnol ar faint yr archeb. 
 
 

 
 
 
 
 

AT DDIBENION 
SWYDDFA: 
 
 

Derbyniwyd: 
 
Caniatâd: 

Anfon nodyn: 
 
Anfon copïau: 

Pris copïau: 
 
Cludiant: 
 
TAW: 
 

Derbynneb rhif: 

 


