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—  Cofrestrwch i ddefnyddio gwefan asedau am ddim Brand Cymru Wales.1

Hawlfraint – pethau 
y dylech wybod.©

Mae hawlfraint yn faes cyfreithiol cymhleth, ond dyma rai 
awgrymiadau i’ch helpu i gadw’n ddiogel wrth hyrwyddo’ch 
busnes. Noder, dim ond trosolwg cyffredinol yw hwn, nid yw’n 
ddatganiad cynhwysfawr o’r gyfraith, nac yn cyfateb i gael cyngor 
cyfreithiol os ydych yn bwriadu defnyddio deunyddiau a ddiogelir 
gan hawlfraint.
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a. 01—
Nid yw hawlfraint yn gyfyngedig i 
ffotograffau a fideos. 
Mae llawer o bethau eraill yn cael eu diogelu, 
gan gynnwys gwaith ysgrifenedig, artistig, 
cerddorol a dramataidd, recordiadau sain, 
ffilmiau a darllediadau. 

02—
Mae hawlfraint yn rhoi hawl unigryw i’r 
perchennog hawlfraint wneud pethau 
penodol gyda gwaith a deunyddiau a 
ddiogelir.
Mae’r rhain yn cynnwys ailgynhyrchu (copïo) 
y deunydd, gan roi copïau i’r cyhoedd, ei 
gyfleu i’r cyhoedd (e.e. drwy’r rhyngrwyd), 
a thrwy berfformio, dangos neu chwarae 
gwaith yn gyhoeddus. Felly, ni allai’r pethau 
hyn cael eu cyflawni heb ganiatâd y 
perchennog hawlfraint.

Mae camsyniad y mae llawer yn ei gredu sef 
y gellir osgoi torri rheolau hawlfraint drwy 
wneud nifer penodol o newidiadau i waith a 
ddiogelir. Nid dyna’r prawf ar gyfer torri’r 
rheolau, sy’n digwydd pan fo gwaith cyfan 
neu “ran sylweddol ohono” yn cael ei gopïo. 
Rhan sylweddol yw rhan sy’n cynnwys 
“creadigaeth ddeallusol yr awdur ei hun”,  
a gallai hyn fod yn berthnasol i ran gymharol 
fach (o ran maint) o waith a ddiogelir.

Felly, wrth ddefnyddio deunydd a ddiogelir 
gan hawlfraint nad ydych yn berchen arni, 
mae’n hanfodol sicrhau eich bod wedi cael 
caniatâd gan y perchennog hawlfraint i 
wneud yr hyn rydych am ei wneud â’r gwaith. 
Mae’n bwysig sicrhau eich bod wedi cael 
caniatâd cyn defnyddio deunydd a ddiogelir 
gan hawlfraint. Mae llawer o berchnogion 
hawlfraint yn hapus i weithio gyda chwmnïau 
a’u trwyddedu i ddefnyddio’u gwaith, 
weithiau’n rhad ac am ddim, neu am ffi.

03—
P’un a gewch drwydded am ddim neu’n 
gorfod talu ffi amdani, sicrhewch eich bod 
yn ymwybodol o’i hamodau, a’i bod yn 
cwmpasu popeth yr hoffech ei wneud  
â’r deunydd. 
Er enghraifft, sut gellir ei ddefnyddio, ble 
gellir ei ddefnyddio, ac am ba mor hir y gellir 
ei ddefnyddio. 

04—
Sicrhewch eich bod yn rhoi cydnabyddiaeth 
i’r perchennog hawlfraint yn gywir. 
Os yw trwydded yn gofyn amdano, eich 
cyfrifoldeb chi yw rhoi cydnabyddiaeth i’r 
perchennog hawlfraint yn unol ag amodau 
cytundeb y drwydded.

05—
Dylech ddeall y ffyrdd gwahanol y gellir cael 
yr hawl i ddefnyddio deunyddiau hawlfraint 
sydd ar gael i’r cyhoedd. 
Ni ellir defnyddio rhai deunydd sydd ar gael 
i’r cyhoedd am ddim o gwbl, efallai y bydd 
rhai ar gael i’w defnyddio o dan drwyddedau 
defnydd cyhoeddus, bydd rhai’n gofyn am 
ganiatâd datganedig gan y perchennog 
hawlfraint. Bydd rhai ar gael i’w defnyddio am 
ddim wrth iddynt gael eu rhyddhau i’r parth 
cyhoeddus, er enghraifft pan fydd hawlfraint 
y gwaith wedi dod i ben. Ceir amrywiaeth o 
gyfleoedd, a bydd pob trwydded yn destun 
cyflyrau ac amodau defnyddio y mae’n rhaid 
cydymffurfio’n llawn â nhw.

Rhoddir caniatâd i ddefnyddwyr penodol 
o dan ddarpariaethau “gweithredoedd a 
ganiateir” y gyfraith berthnasol, er enghraifft 
ar gyfer beirniadu ac adolygu, adrodd 
newyddion a darluniadau ar gyfer addysg. 
Fodd bynnag, mae’r darpariaethau hyn yn 
gymhleth ac argymhellir cyngor cyfreithiol 
os ydych yn bwriadu dibynnu arnynt. 

06—
Wrth gomisiynu deunydd a ddiogelir gan 
hawlfraint, ystyriwch ofyn i’r person a 
gomisiynwyd i greu’r deunydd (a fydd 
yn berchen ar yr hawlfraint ynddo) roi’r 
hawlfraint i chi.  
Fel arall, cytunwch i dermau trwydded â’r 
person a gomisiynwyd, a fydd yn sicrhau 
eich bod yn gallu defnyddio’r gwaith a 
gomisiynwyd at yr holl ddibenion gofynnol, 
ac sy’n atal y person a gomisiynwyd rhag 
trwyddedu’r gwaith a gomisiynwyd i eraill 
mewn ffordd a allai niweidio eich buddiannau 
masnachol. Cofiwch – os ydych wedi talu 
amdano nid yw’n golygu eich bod yn 
berchen arno!

07—
Nid yw diogelwch hawlfraint yn gyfyngedig 
i ailgynhyrchu a chyfathrebu ar-lein.
Bydd argraffu copïau caled i’w gwerthu 
mewn siop neu eu harddangos fel celf hefyd 
yn torri’r rheolau.

Yn olaf—
Mae gan lyfrgell asedau brand Cymru 
Wales amrywiaeth eang o luniau y gellir 
eu defnyddio am ddim er mwyn hyrwyddo 
Cymru mewn modd cadarnhaol. Naill ai 
Hawlfraint y Goron neu hawlfraint trydydd 
parti yw’r rhain (y cafwyd y trwyddedau 
priodol mewn perthynas â hwy) y bydd 
angen rhoi cydnabyddiaeth iddynt pan gânt 
eu defnyddio. Mae gan wefan Llywodraeth 
y DU ragor o ganllawiau a chyngor ar 
hawlfraint. 
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© Hawlfraint – pethau y dylech wybod.

01
Portal | Visit Wales

02
Hawlfraint

https://assets.wales.com/
https://assets.wales.com/
https://assets.wales.com/shares/63293046-2760-48c7-9880-1bd6fb33101c
https://assets.wales.com


— Ymunwch a’r cynllun graddio i wneud y gorau o’ch cofnod gwefan Croeso Cymru.2

01
Mae angen i fusnesau llety gael eu 
hachredu drwy naill ai Croeso Cymru 
neu’r AA. Argymhellir bod atyniadau’n 
cymryd rhan yn y Cynllun Sicrhau 
Ansawdd Atyniadau i Ymwelwyr. Dylai 
darparwyr gweithgareddau gwblhau’r 
ffurflen ddarparwr gweithgaredd. 

Sêr Graddio Ansawdd | Drupal (gov.
wales)

02
Sicrhewch eich bod yn arddangos y 
plac graddio cywir ar eich sefydliad a 
logo electronig ar eich gwefan. Am 
ragor o wybodaeth ar logos a phlaciau, 
e-bostiwch quality.tourism@gov.wales.

03
Os oes gennych ddigwyddiad yr hoffech 
ei ychwanegu at y wefan, darllenwch 
ein Meini Prawf Digwyddiadau Events 
Criteria.

Os yw eich digwyddiad yn bodloni’r 
meini prawf cysylltwch â  
vw-steward@nvg.net gyda’r manylion.

visitwales.com
Cynghorion da ar sut i greu cofnod da 

Ebrill 2022

1.1 —  Sut mae diweddaru’r wybodaeth amdana i ar visitwales.com?
  Bydd angen ichi fewngofnodi ar https://rhestrucynnyrch.cymru  

i ddiweddaru manylion eich busnes, gan gynnwys y disgrifiad,  
y lluniau a’ch cyfleusterau. 

  Bydd angen eich ID Cyswllt, eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair. 
Gallwch lenwi pob rhan o’ch cofnod trwy fewngofnodi’n ddiogel  
heb help y Stiwardiaid Data, er eu bod wrth law rhag ofn y bydd 
angen eu help arnoch chi. 

1.2 — Cymorth

  Os oes gennych gwestiynau cyffredinol, cysylltwch â Stiwardiaid Data Croeso Cymru  
vw-steward@nvg.net | 0330 808 9410 neu drwy sgwrs fyw. 

  Os gwelwch broblem, 
dilynwch y camau hyn: 01

Darllenwch y cofnod amdanoch 
chi ar y Rhestr Cynnyrch 

02
Cysylltwch â’r Stiward Data 
gan ddefnyddio’r manylion 
cysylltu uchod 

03
Bydd y Stiward Data’n ymchwilio 
i’r mater ac yn cael sgwrs â chi

04
Os nad oes modd ei datrys, 
bydd y Stiward Data’n nodi 
amgylchiadau’r broblem

05
Os yw’n fater newydd, bydd 
y Stiward Data’n anfon y 
manylion at brif swyddog 
data Croeso Cymru 

https://businesswales.gov.wales/tourism/sites/tourism/files/documents/VAQAS_WG44185_Visitor_Attraction_Criteria_CY.pdf
https://businesswales.gov.wales/tourism/sites/tourism/files/documents/VAQAS_WG44185_Visitor_Attraction_Criteria_CY.pdf
https://www.visitwales.com/activity-providers-self-certification-form
https://businesswales.gov.wales/tourism/cy/ser-graddio-ansawdd
https://businesswales.gov.wales/tourism/cy/ser-graddio-ansawdd
mailto:quality.tourism%40gov.wales?subject=
https://www.visitwales.com/events-criteria
https://www.visitwales.com/events-criteria
mailto:vw-steward%40nvg.net?subject=


—  Edrychwch ar gyfleoedd i weithio gyda Theithio Masnach a Digwyddiadau Busnes.2

traveltrade.visitwales.com 
meetinwales.com
Top tips for an epic listing

May 2021

01
Awgrymiadau am gofnod da (visitwales.com)

02
Gweithio gyda Croeso 
Cymru | Drupal (gov.
wales)

03
Gweithio gyda Ni / 
Digwyddiadau Busnes 
yng Nghymru / Cwrdd 
yng Nghymru

https://www.visitwales.com/sites/visit/files/2021-05/Top%20tips%20for%20an%20epic%20listing.pdf
https://traveltrade.visitwales.com/working-with-travel-trade-wales
https://www.meetinwales.com/working-with-Meet-In-Wales
https://www.visitwales.com/sites/visit/files/2021-05/Top%20tips%20for%20an%20epic%20listing.pdf
https://businesswales.gov.wales/tourism/cy/gweithio-gyda-croeso-cymru
https://businesswales.gov.wales/tourism/cy/gweithio-gyda-croeso-cymru
https://businesswales.gov.wales/tourism/cy/gweithio-gyda-croeso-cymru
https://www.meetinwales.com/working-with-Meet-In-Wales
https://www.meetinwales.com/working-with-Meet-In-Wales
https://www.meetinwales.com/working-with-Meet-In-Wales
https://www.meetinwales.com/working-with-Meet-In-Wales


—  Cofrestrwch i’n cylchlythyr a chyfryngau cymdeithasol.3

https://www.facebook.com/visitwales/
https://www.youtube.com/visitWales
https://www.instagram.com/visitwales/
https://www.visitwales.com/subscribe-our-newsletter


—  Gweithiwch gyda Croeso Cymru i rannu newyddion cynnyrch.4

01
Mae busnesau sy’n rhan 
o’r cynllun graddio yn cael 
cyfleoedd i weithio gyda 
Croeso Cymru ar ymweliadau 
gan y wasg/cyfryngau, a 
chael cynnwys dolenni yn ôl 
i’w tudalennau busnes ar ein 
gwefan. 

02
Mae cyfleoedd i fusnesau sy’n 
rhan o’r cynllun graddio gael eu 
cynnwys mewn erthyglau ar ein 
gwefannau 

03
Rhannwch eich cynnwys – 
mae’n rhoi gwybod i Croeso 
Cymru beth sy’n newydd wrth 
gynllunio cynnwys ar gyfer y 
wefan a’n sianeli cymdeithasol, 
a rydym ni hefyd yn rhannu’r 
wybodaeth gyda thîm ehangach 
Croeso Cymru.

04
Anfonwch eich newyddion, straeon, gwybodaeth 
am becynnau a digwyddiadau atom trwy e-bostio:  
productnews@llyw.cymru

05
Gweithio gyda ni | Twristiaeth yng Nghymru | 
Croeso Cymru

http://productnews@llyw.cymru
https://www.croeso.cymru/cy/dewch-i-weithio-gydan-gilydd
https://www.croeso.cymru/cy/dewch-i-weithio-gydan-gilydd
https://www.visitwales.com/working-with-us


—  Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr i’r diwydiant a dilynwch ni ar ein cyfrif Twitter i’r diwydiant.5

01
Mae’r holl wybodaeth ar y 
sianeli hyn.

02
Mae Tîm Ymchwil a 
Mewnwelediadau Croeso 
Cymru yn cyhoeddi 
adroddiadau a data ar alw 
ymwelwyr, rhagolygon y 
farchnad a pherfformiad busnes 
yn rheolaidd. Cyhoeddir y rhain 
ar wefan Llywodraeth Cymru 
a roddwyd rhybudd am yr 
adroddiadau diweddaraf yng 
nghylchlythyr y diwydiant. Os 
ydych ag unrhyw ymholiadau 
ymchwil cysylltwch â’r tîm 
ymchwil – tourismresearch@
gov.wales

03
Cylchlythyrau Diwydiant Twristiaeth

04
@croesocymrubus

https://businesswales.gov.wales/tourism/cy/cylchlythyraubwletinau-twristiaeth
mailto:tourismresearch%40gov.wales?subject=
mailto:tourismresearch%40gov.wales?subject=
https://businesswales.gov.wales/tourism/tourism-newsletterbulletin
https://twitter.com/VisitWalesBiz
https://twitter.com/croesocymrubus?lang=en
https://businesswales.gov.wales/tourism/tourism-industry-online-events


Diolch
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