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Rheoliadau Drafft a gyflwynwyd gerbron y Senedd dan adran 11(6) Deddf Llyfrgelloedd Adneuo Cyfreithiol 2003, i’w cymeradwyo drwy benderfyniad gan ddau Dŷ'r Senedd.
OFFERYNNAU STATUDOL DRAFFT
2011 Rhif
LLYFRGELLOEDD
Rheoliadau Llyfrgelloedd Adneuo Cyfreithiol (Cyhoeddiadau Di-brint) 2011
Gwnaed	-	-	-	-	***
Daw i rym yn unol â Rheoliad 1	***
Mae’r Ysgrifennydd Gwladol yn gwneud y Rheoliadau canlynol gan ymarfer y grymoedd a gyflwynwyd gan adrannau 1(4), 2(2), 6(1), 7(3), 10(5) a 11(1) Deddf Llyfrgelloedd Adneuo Cyfreithiol 2003(()	2003 c.28. Diwygiwyd adran 10(8) y Ddeddf honno gan Rhan 2 Atodlen 23 i Ddeddf  Crwneriaid a Chyfiawnder 2009 (c.25) i adlewyrchu newidiadau a wnaed i droseddau enllib cyfraith gwlad.).
Mae’r Ysgrifennydd Gwladol wedi ymgynghori â'r llyfrgelloedd adneuo a’r cyhoeddwyr yr ymddengys i’r Ysgrifennydd Gwladol eu bod yn debygol o gael eu heffeithio gan gynigion yr Ysgrifennydd Gwladol.
Mae’r Ysgrifennydd Gwladol wedi ymgynghori â Gweinidogion yr Alban a Gweinidogion Cymru(()	Dylid dehongli’r gofyniad yn adran 12(5) Deddf Llyfrgelloedd Adneuo Cyfreithiol 2003 (c.28) i ymgynghori â Chynulliad Cenedlaethol Cymru fel cyfeiriad at Weinidogion Cymru trwy rinwedd paragraffau 30 a 32 Atodlen 11 Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (c.32).).
Mae’r Ysgrifennydd Gwladol yn fodlon nad yw’r holl gyfyngiadau dan gyfreithiau Iwerddon parthed gweithgareddau i ddeunydd perthnasol a’r amddiffyniadau rhag atebolrwydd parthed difenwad yn sylweddol is na’r rhai a ragnodwyd yn y Rheoliadau hyn.
Mae’r Ysgrifennydd Gwladol yn fodlon parthed amddiffyniad dan ddeddfau unrhyw hawlfraint, hawliau cyhoeddi, hawliau cronfa ddata a breinlenni sy’n ymwneud â deunydd perthnasol, nad yw’r amddiffyniad dan ddeddfau Iwerddon o hawliau cyfatebol yn sylweddol llai.
Mae’r Ysgrifennydd Gwladol yn ystyried fod y costau sy’n debygol o godi o ganlyniad i’r Rheoliadau hyn gan unigolion sy’n cyhoeddi gwaith y mae’r Rheoliadau hyn yn berthnasol iddynt yn anghymesur i’r budd i’r cyhoedd yn deillio o gyflenwi copïau o weithiau o’r fath.
Ystyria’r Ysgrifennydd Gwladol nad yw’r Rheoliadau hyn yn rhagfarnu buddiannau unigolion sy’n cyhoeddi gwaith y mae’r Rheoliadau hyn yn berthnasol iddynt yn afresymol.
Yn unol ag adran 11(6) o’r Ddeddf, cyflwynwyd drafft o’r offeryn hwn gerbron y Senedd a’i gymeradwyo gan benderfyniad y ddau Dŷ.
RHAN 1
Rhagarweiniol
Enwi, cychwyn a diwedd
—(1) Gellir dyfynnu’r Rheoliadau hyn fel Rheoliadau Llyfrgelloedd Adneuo Cyfreithiol (Cyhoeddiadau Di-brint) 2011.
	Maent yn dod i rym ar 6 Ebrill 2011.
	Mae eu grym yn dod i ben ar 5 Ebrill 2018.
	[Rhaid i’r Ysgrifennydd Gwladol gyflawni arolwg o weithrediad ac effaith y Rheoliadau hyn a chyhoeddi’r canlyniadau cyn 5 Ebrill 2017.
	Rhaid i’r Ysgrifennydd Gwladol ystyried canlyniadau’r arolwg wrth benderfynu - 
	p’un ai i ganiatáu i’r Rheoliadau ddod i ben,
	p’un ai i ddirymu’r Rheoliadau hyn cyn y dyddiad dod i ben,
	p’un ai i ymestyn effaith y Rholiadau hyn gyda neu heb ddiwygiad.]
Dehongliad
-a) Yn y Rheoliadau hyn -
	golyga “y Ddeddf” Ddeddf Llyfrgelloedd Adneuo Cyfreithiol 2003;
	golyga “terfynell arddangos” derfynell ar eiddo a reolir gan lyfrgell adneuo ble gall darllenydd(()	Gweler y diffiniad o “darllenydd yn adran 7(5) (a) y Ddeddf. [Golyga “darllenydd” unigolyn sydd, i’r diben o ymchwil neu astudiaeth a gyda chaniatâd llyfrgell adneuo, ar eiddo llyfrgell a reolir ganddi].) weld deunydd perthnasol(()	Gweler y diffiniad o “ddeunydd perthnasol” yn adran 7(5) (b) y Ddeddf.)
golyga “gwaith di-brint” - 
	cyhoeddiad electronig(()	Gweler y diffiniad o “gyhoeddiad electronig” yn adran 14 y Ddeddf. [Golyga “cyhoeddiad electronig” gyhoeddiad ar-lein neu all-lein yn cynnwys unrhyw gyhoeddiad ar ffurf electronig (o fewn yr ystyr a roddir gan adran 178 Deddf Hawlfraint, Cynlluniau a Breinlenni 1988 (c.48) ble mae “electronig" yn golygu wedi ei greu gan ynni trydanol, magnetig, electromagnetig, electrogemegol neu electro-fecanyddol, a golyga “ar ffurf electronig” ar ffurf y gellir ei defnyddio trwy ddulliau electronig yn unig)].), er enghraifft,—
	llyfr;
	dalen o destun neu gerddoriaeth;
	map, cynllun, siart neu dabl; neu
	rhan o unrhyw waith o’r fath; ac
	sydd ar gael yn rhad ac am ddim; ac
	nad yw’n cynnwys dim ond - 
	recordiad sain neu ffilm neu’r ddau; neu
	deunydd o’r fath a deunydd arall sy’n atodol iddo yn unig; ac
	sy’n cael ei gyhoeddi wedi’r dyddiad pan wneir y Rheoliadau hyn.

golyga “cyhoeddiad all-lein” waith di-brint na cheir mynediad iddo neu ei gyflenwi gan ddefnyddio’r rhyngrwyd ac sy’n cael ei gofnodi ar ffurf gorfforol yn cynnwys CD-ROM, DVD neu ficroffurf;
golyga “cyhoeddiad ar-lein” waith di-brint y ceir mynediad iddo neu a gyflenwir yn defnyddio'r rhyngrwyd (yn cynnwys cyhoeddiad electronig sy’n cynnwys deunydd wedi ei becynnu a’i hidlo mewn ymateb i ymholiad gan ddefnyddiwr) ond heb gynnwys gwaith preifat;
golyga “casgliad parhaol” y casgliad parhaol a gedwir gan lyfrgell adneuo o weithiau di-brint a gyflenwir dan y Rheoliadau hyn;
mae gan “data personol” yr un ystyr ag yn adran 1 Deddf Diogelu Data 1998(()	1998 c.29.);
	golyga “gwaith preifat” waith electronig sydd - 
	wedi ei rannu dros y rhyngrwyd yn defnyddio rhyw fath o rwydwaith breifat, er enghraifft, mewnrwyd; neu
	yn waith sy’n cynnwys data personol ac y mae ei gylchrediad wedi ei gyfyngu i grŵp penodol o unigolion.

mae “cyfyngiad ar fynediad i’r cyhoedd” yn cynnwys mesur technegol sy’n atal mynediad i waith di-brint oni bai fod y defnyddiwr neu gyhoeddwr yn cyflenwi gwybodaeth bellach yn cynnwys, er enghraifft, cyfrinair;
golyga “cyhoeddwr" yr unigolyn y mae’r oblygiad yn adran 1(1) y Ddeddf yn berthnasol iddynt;
golyga “cynaeafwr y we” feddalwedd a ddefnyddir i chwilio’r we fyd eang ac sy’n anfon cais i ddanfon cyhoeddiad ar-lein ar ran llyfrgell adneuo.
 I ddibenion adran 1(4) y Ddeddf, mae gwaith di-brint yn waith â disgrifiad rhagnodedig.
 Yn rheoliadau 23-24, mae cyfeiriadau at lyfrgell adneuo yn cynnwys cyfeiriadau at y Gyfadran Adfocadau.
RHAN 2
Adneuo
Rhifynnau newydd ac amgen
—(1) I ddibenion adran 2(2)(b) y Ddeddf, mae’r cyfrwng cyflenwi fel a ganlyn.
	Ble cyhoeddir yr un gwaith yn sylweddol mewn print ac yn ddi-brint, y cyfrwng cyflenwi yw print oni bai y cytunwyd ar gyfrwng amgen rhwng y cyhoeddwr a llyfrgell adneuo ac felly y cyfrwng cyflenwi yw’r cyfrwng a gytunwyd.
	Ble fo’r un gwaith di-brint yn cael ei gyhoeddi yn defnyddio mwy nag un cyfrwng, y cyfrwng cyflenwi yw’r cyfrwng a gytunwyd rhwng y cyhoeddwr a llyfrgell adneuo, neu, yn absenoldeb cytundeb, cyfrwng o ddewis y cyhoeddwr.
Cyflenwi cyhoeddiadau all-lein
 Rhaid cyflenwi copi o bob cyhoeddiad all-lein i Fwrdd Llyfrgelloedd Prydain o fewn mis i’r dyddiad cyhoeddi.
Mae gan bob llyfrgell adneuo ac eithrio Bwrdd Llyfrgelloedd Prydain hawl i dderbyn copi o unrhyw gyhoeddiad all-lein y gwneir cais amdano.
 Rhaid i gais dan reoliad 7 fod yn ysgrifenedig (p’un a anfonir yn electronig neu drwy ddull arall).
 Gall cais am gopi o gyhoeddiad all-lein - 
	gael ei gyflwyno cyn cyhoeddi; ac
	ymwneud â phob rhif neu ran o wyddoniadur yn y dyfodol, neu unrhyw waith di-brint arall.
 Ni ellir gwneud cais wedi diwedd 12 mis yn cychwyn ar ddiwrnod cyhoeddi.
 Rhaid danfon copi o fewn un mis yn cychwyn ar - 
	y diwrnod cyhoeddi, neu
	os yn hwyrach, y dyddiad y derbynnir y cais.
 Rhaid i’r copi a ddanfonwyd  unol â rheoliadau 6 a 7 fod o’r ansawdd sydd fwyaf addas at ddibenion cadwraeth.
 Rhaid i’r ansawdd fod fwyaf addas ar gyfer dibenion cadwraeth fel y cytunwyd rhwng y cyhoeddwr a llyfrgell adneuo, neu, yn absenoldeb cytundeb, yr ansawdd mae'r cyhoeddwr yn ddewis.
Cyflenwi cyhoeddiadau ar-lein
 Rhaid cyflenwi copi o’r cyhoeddiad ar-lein sydd ar gael am ddim ac nad yw’n amodol i unrhyw gyfyngiadau mynediad cyhoeddus cyn gynted ag sy’n rhesymol ymarferol wedi derbyn cais gan lyfrgell adneuo.
 Dim ond parthed y llyfrgell adneuo cyntaf i anfon cais mae'r oblygiad yn rheoliad 14 yn berthnasol.
 Rhaid i gais dan reoliad 14 fod yn ysgrifenedig (p’un a anfonir gan gynaeafwr y we neu drwy ddull arall).
 Rhaid danfon copi o gyhoeddiad ar-lein y codir tâl amdano neu sy’n amodol i gyfyngiadau mynediad i’r cyhoedd - 
	o fewn tri mis i dderbyn cais gan lyfrgell adneuo, oni bai
	fod y cais yn dynodi danfon o fewn cyfnod sy’n fwy na thri mis o dderbyn y cais hwnnw ac felly rhaid danfon o fewn y cyfnod a ddynodwyd.
 Dim ond parthed y llyfrgell adneuo gyntaf i anfon cais mae'r oblygiad yn rheoliad 17 yn berthnasol.
 Rhaid i gais dan reoliad 17 fod yn ysgrifenedig (p’un a anfonir gan gynaeafwr y we neu drwy ddull arall).
 Rhaid i’r copi a ddanfonwyd  unol â rheoliadau 14 neu 17 fod o’r ansawdd sydd fwyaf addas at ddibenion cadwraeth.
 Rhaid i’r ansawdd fod fwyaf addas ar gyfer dibenion cadwraeth fel y cytunwyd rhwng y cyhoeddwr a llyfrgell adneuo, neu, yn absenoldeb cytundeb, yr ansawdd mae'r cyhoeddwr yn ddewis.
Danfon gwybodaeth a deunydd sy’n angenrheidiol i gael mynediad i’r gwaith
 Rhaid i gyhoeddwr cyhoeddiad ar-lein y codir tâl amdano neu sy’n amodol i unrhyw gyfyngiadau mynediad i’r cyhoedd ac a gyflenwir yn unol â rheoliadau 14 neu 17 ddanfon ar yr un pryd - 
	gopi o unrhyw raglen gyfrifiadurol neu unrhyw wybodaeth (yn cynnwys unrhyw arfau a data), sy’n angenrheidiol i gael mynediad i’r gwaith yn cynnwys unrhyw wybodaeth sy’n ofynnol i ganiatáu i ddarllenydd ddarllen y gwaith; a
chopi o unrhyw lawlyfr neu ddeunydd arall sy’n cyd-fynd â’r gwaith ac sydd ar gael i’r cyhoedd.
RHAN 3
Gweithgareddau a Ganiateir
Darparu mynediad at y deunydd perthnasol
 Rhaid i lyfrgell adneuo gyfyngu ar y nifer o ddarllenwyr a all ddefnyddio deunydd perthnasol ar unrhyw un adeg trwy ganiatáu mynediad i’r un deunydd perthnasol o un derfynell arddangos ar unrhyw un adeg.
 Yn achos deunydd perthnasol sy’n cynnwys cyhoeddiad ar-lein, ni all llyfrgell adneuo ganiatáu i ddarllenydd weld y deunydd perthnasol yn unol â rheoliad 23 nes bod saith niwrnod wedi mynd heibio ers danfon y deunydd perthnasol hwnnw i’r llyfrgell adneuo yn unol â rheoliadau 14 ac 17.
 O fewn y cyfnod a nodwyd, ni all llyfrgell adneuo ganiatáu i ddarllenydd weld y deunydd perthnasol yn unol â rheoliad 23 os yw wedi derbyn cais ysgrifenedig (p’un a anfonwyd yn electronig neu drwy ddull arall) gan gyhoeddwr a bod y cyhoeddwr wedi gallu dangos, o gydbwyso tebygolrwydd, y byddai caniatáu i ddarllenydd ei weld yn - 
	gwrthdaro â’r ymelwad arferol o’r gwaith; ac
yn rhagfarnu budd cyfreithlon y cyhoeddwr yn afresymol.
 Rhaid i gais ysgrifenedig a wneir yn unol â rheoliad 25 ddynodi cyfnod nad yw’n fwy na thair blynedd o ddyddiad adneuo’r deunydd perthnasol ble na all llyfrgell adneuo ganiatáu i ddarllenydd weld y deunydd perthnasol.
 Gellir ymestyn y cyfnod pryd na chaniateir i lyfrgell adneuo ganiatáu i ddarllenydd weld deunydd perthnasol penodol yn unol â rheoliad 25 os yw wedi derbyn cais arall yn unol â’r rheoliad hwnnw.
 Gellir gwneud cais ysgrifenedig yn unol â rheoliad 27 o fewn cyfnod o chwe mis i’r dyddiad pryd y byddai llyfrgell adneuo fel arall yn caniatáu i ddarllenydd weld y deunydd perthnasol yn unol â rheoliad 23.
Ymchwil ac astudiaethau preifat
 Os cydymffurfir â’r amodau a sefydlir yn rheoliad 30, fe allai llyfrgell adneuo greu a chyflenwi gopi o waith di-brint neu ran o’r gwaith neu, yn achos erthygl mewn cyfnodolyn, yr erthygl gyfan.
—(1) Yr amodau y cyfeirir atynt yn rheoliad 29 yw - 
	na ddylid cyflenwi copi o erthygl nac unrhyw ran o waith i’r unigolyn sydd ei angen oni bai - 
	fod y llyfrgell adneuo yn fodlon fod yr unigolyn angen y copi i ddibenion ymchwil neu ddiben anfasnachol neu astudiaeth breifat ac na fydd yn cael ei ddefnyddio i unrhyw ddiben arall; a
	bod yr unigolyn wedi darparu datganiad ysgrifenedig wedi ei lofnodi i’r llyfrgell adneuo yn ymwneud â’r erthygl neu’r darn o waith hwnnw yn sylweddol yn unol â Ffurflen A yn yr Atodlen i’r Rheoliadau hyn;
	fod y llyfrgell adneuo yn fodlon nad yw gofyniad yr unigolyn sydd angen y copi yn ymwneud ag unrhyw ofyniad tebyg gan unigolyn arall;
	nad yw’r unigolyn sydd angen y copi yn derbyn - 
	yn achos erthygl mewn cyfnodolyn, mwy nag un copi o’r erthygl honno neu gyda chopi o fwy nag un erthygl wedi ei gynnwys yn yr un rhifyn o’r cyfnodolyn; neu
	yn achos rhan o waith a gyhoeddwyd, gyda mwy nag un copi o’r un deunydd neu gyda chopi o gyfran fwy nag sy’n rhesymol o unrhyw waith;
	fod gofyn i’r unigolyn sydd angen y copi dalu swm am y copi hwnnw nad yw’n llai na’r gost (yn cynnwys cyfraniad i gostau cyffredinol) i’w briodoli i’w gynhyrchu; ac
	y cyflenwir y copi mewn print oni bai fod y cyhoeddwr wedi rhoi caniatâd i lyfrgell adneuo i gymryd copi ar ffurf arall a ddynodwyd gan y cyhoeddwr.
	I ddibenion paragraff (1)(b) -
	fe ystyrir gofynion i fod yn debyg os yw’r gofynion ar gyfer copïau o ddeunydd sy’n sylweddol yr un deunydd ar adeg sylweddol debyg ac i ddibenion sylweddol debyg; ac
	fe ystyrir gofynion unigolion fel cysylltiedig os yw'r unigolion hynny yn derbyn cyfarwyddyd y mae’r deunydd yn berthnasol iddo ar yr un pryd a lle.
	Oni bai fod y llyfrgell adneuo yn ymwybodol fod y datganiad a lofnodwyd a gyflenwyd dan baragraff (1)(a)(ii) yn un gau o ran manylyn perthnasol, gall y llyfrgell adneuo ddibynnu arno er mwyn pennu p’un a oes angen copi i unrhyw ddiben a ddynodwyd ym mharagraffau (1)(a)(i) a (1)(b).
Nam ar y golwg
—(1) Fe all llyfrgell adneuo wneud copïau hygyrch o ddeunydd perthnasol ar gyfer unigolyn â nam ar ei olwg neu ei golwg os nad yw’r deunydd perthnasol ar gael yn fasnachol ar ffurf sy’n hygyrch i’r unigolyn â nam ar ei olwg neu ei golwg.
	Fe all llyfrgell adneuo ganiatáu mynediad i unigolyn a nam ar ei olwg neu ei golwg i un copi hygyrch o’r un deunydd perthnasol ar ei eiddo ar unrhyw un adeg.
	Rhaid i gopi hygyrch a wneid dan baragraff (1) fod wedi ei gysylltu i - 
	ddatganiad a wneir dan y rheoliad hwn; a
	cydnabyddiaeth ddigonol.
	Gall llyfrgell adneuo sydd â hawl i wneud copïau hygyrch dan baragraff (1) gadw copi canolog o’r copi meistr a wneir wrth gynhyrchu'r copïau hygyrch, ond dim ond - 
	os a chyn belled â bod y llyfrgell adneuo yn parhau i fod â’r hawl i wneud copïau hygyrch o’r copi meistr hwnnw; ac
	i ddibenion cynhyrchu copïau hygyrch pellach.
	Fe allai llyfrgell adneuo fenthyg neu drosglwyddo copi canolog i lyfrgell adneuo arall sydd â hawl i wneud copïau hygyrch o’r deunydd perthnasol dan baragraff (1) ar yr amod mai dim ond i ddibenion cynhyrchu copïau hygyrch eraill y defnyddir y copi canolog.
	Rhaid i lyfrgell adneuo - 
	gadw cofnodion o gopïau hygyrch a wneir dan y rheoliad hwn ac o’r unigolyn y’u cyflenwir iddynt;
	gadw cofnodion o unrhyw gopi canolog a fenthycir neu a drosglwyddir dan yr adran hon ac o’r llyfrgell adneuo sy’n cael ei fenthyg neu y trosglwyddir iddynt;
	ganiatáu i’r perchennog hawlfraint neu unigolyn yn gweithio ar ei ran, ar roi rhybudd rhesymol, i archwilio’r cofnodion ar unrhyw adeg sy’n rhesymol.
	O fewn cyfnod rhesymol o amser o wneud copi hygyrch dan baragraff (1) neu fenthyg neu drosglwyddo copi canolog dan baragraff (4), rhaid i’r llyfrgell adneuo hysbysu - 
	pob corff cynrychiadol; neu
	os nad oes corff o’r fath, perchennog yr hawlfraint.
	Mae corff cynrychiadol yn gorff sydd - 
	yn cynrychioli perchnogion hawlfraint penodol, neu berchnogion hawlfraint yn y math o waith hawlfraint dan sylw; ac
	wedi rhoi rhybudd i’r Ysgrifennydd Gwladol o'r perchnogion hawlfraint, neu ddosbarthiadau o berchennog hawlfraint, a gynrychiolir ganddo.
	Nid yw’r gofyniad hwn i hysbysu’r perchennog hawlfraint dan baragraff (7) yn berthnasol os nad yw’n rhesymol bosibl i’r llyfrgell adneuo ganfod enw a chyfeiriad perchennog yr hawlfraint.
	Yn y rheoliad hwn, mae gan “copi hygyrch” a “nam ar y golwg” yr un ystyr ag yn adrannau 31F(3) a (9) Deddf Hawlfraint, Cynlluniau a Breinlenni 1988(()	1988 c.48.) ac mae gan “cydnabyddiaeth ddigonol” yr un ystyr ag yn adran 178 y Ddeddf honno.
Copïo deunydd perthnasol i ddibenion cadwraeth
—(1) Gall llyfrgell adneuo wneud copi o ddeunydd perthnasol os yw’r copi’n cael ei wneud dan amgylchiadau sydd o fewn paragraff (20.
	Yr amgylchiadau yw fod y copi’n cael ei wneud (p’un ai o’r deunydd perthnasol ei hun neu o gopi a wneir gan y llyfrgell adneuo trwy rinwedd y rheoliad hwn) er mwyn - 
	diogelu neu amnewid y deunydd perthnasol trwy osod y copi yn y casgliad parhaol yn ogystal ag neu yn lle’r deunydd perthnasol;
	i alluogi diogelu neu amnewid y deunydd perthnasol yn y dyfodol; os gwelir od angen gwneud hynny, trwy osod y copi (neu gopi pellach a wneir ohono) yn y casgliad parhaol yn ogystal ag neu yn lle’r deunydd perthnasol; neu
	i amnewid y deunydd perthnasol yng nghasgliad parhaol llyfrgell adneuo arall os yw’r deunydd perthnasol hwnnw wedi ei golli, ddinistrio neu ddifrodi.
	Gellir gwneud copi trwy rinwedd y rheoliad hwn ar ffurf neu fformat gwahanol i’r deunydd perthnasol, os yw’r llyfrgell adneuo yn ystyried fod angen y newid neu ei fod yn hwylus i’r diben y gwneir y copi.
Addasu deunydd perthnasol i ddibenion cadwraeth
—(1) Gall llyfrgell adneuo addasu deunydd perthnasol os yw’n cynnwys rhaglen gyfrifiadurol neu gronfa ddata os gwneir yr addasiad dan yr amgylchiadau a geir ym mharagraff (2).
	Yr amgylchiadau yw fod yr addasiad yn cael ei wneud (p’un ai o’r deunydd perthnasol ei hun neu o gopi a wneir gan y llyfrgell adneuo trwy rinwedd rheoliad 32) er mwyn - 
	diogelu neu amnewid y deunydd perthnasol trwy osod yr addasiad yn y casgliad parhaol yn ogystal i neu yn lle’r deunydd perthnasol;
	galluogi diogelu neu amnewid y deunydd perthnasol yn y dyfodol; os gwelir od angen gwneud hynny, trwy osod y copi (neu gopi pellach a wneir ohono) yn y casgliad parhaol yn ogystal ag neu yn lle’r deunydd perthnasol; neu
	amnewid y deunydd perthnasol yng nghasgliad parhaol llyfrgell adneuo arall os yw’r deunydd perthnasol hwnnw wedi ei golli, ddinistrio neu ddifrodi.
	Gellir gwneud addasiad trwy rinwedd y rheoliad hwn ar ffurf neu fformat gwahanol i’r deunydd perthnasol, os yw’r llyfrgell adneuo yn ystyried fod angen y newid neu ei fod yn hwylus i’r diben y gwneir y copi.
Cael gwared ar ddeunydd perthnasol
—(1) Gall llyfrgell adneuo gael gwared ar gopïau dyblyg trwy eu dinistrio ond ni all ddinistrio pob copi o unrhyw ddeunydd perthnasol.
	Rhaid i’r copi neu gopïau a gedwir gan y llyfrgell adneuo fod y copi neu gopïau y mae’r llyfrgell adneuo yn ystyried y mwyaf perthnasol i ddibenion diogelu.
RHAN 4
Rhyddhad o Atebolrwydd
Gweithgareddau parthed cyhoeddiadau
 I ddibenion adran 10(5)(a) y Ddeddf, mae cyhoeddiad ar-lein sy’n gysylltiedig â’r Deyrnas Unedig ac a gyhoeddir gan unigolyn sy’n gysylltiedig â’r Deyrnas Unedig yn waith o ddisgrifiad rhagnodedig.
 I ddibenion Adran 10(5)(b) y Ddeddf - 
	Mae cyhoeddiad ar-lein yn gysylltiedig â’r Deyrnas Unedig os yw wedi ei gyhoeddi yn y Deyrnas Unedig;
	Mae cyhoeddwr cyhoeddiad ar-lein yn gysylltiedig â’r Deyrnas Unedig os yw’r unigolyn hwnnw yn cyhoeddi am gyfnod amhendant yn defnyddio sefydliad sefydlog yn y Deyrnas Unedig.
RHAN 5
Cyffredinol
 Nid yw’r goblygiadau yn rholiadau 6, 7, 14 ac 17 yn berthnasol i’r fath raddfa ag y byddai eu cyflawni yn - 
	arwain at gostau i’r cyhoeddwr sy’n anghymesur â’r budd i’r cyhoedd yn deillio o gyflenwi copïau o weithiau o’r fath; neu
	yn mynd yn groes i neu’n methu cydymffurfio â’r gyfraith.


	Enw
	Teitl
Dyddiad	Adran




	ATODLEN	Rheoliad 30
Ffurflen A
Datganiad: Copi o Erthygl neu Ran o Waith a Gyhoeddwyd
 I lyfrgell adneuo ............................................. (Cyfeiriad y llyfrgell adneuo)
A allwch fy narparu â chopi o’r canlynol:
(Dileer pa bynnag un sy’n amhriodol)
Yr erthygl yn y cyfnodolyn, sydd â’r manylion canlynol .......................................
Y rhan o’r gwaith cyhoeddedig, sydd â’r manylion canlynol .......................................
 Rwy’n datgan - 
	na fyddaf yn defnyddio’r copi ac eithrio ar gyfer [ymchwil neu ddiben anfasnachol] [astudiaeth breifat] (dileer pa bynnag un sy’n amhriodol) ac na fyddaf yn cyflenwi copi i neb arall;
	nad wyf wedi derbyn copi o’r un deunydd yn flaenorol gennych chi na gan lyfrgell adneuo arall; a
	hyd eithaf fy ngwybodaeth, nad oes neb yr wyf yn gweithio neu astudio â nhw wedi gwneud neu’n bwriadu gwneud, ar yr un pryd neu tua’r un pryd â’r cais hwn, gais am ddeunydd sylweddol debyg i ddiben sylweddol debyg.
 Rwy’n deall y bydd y copi a gyflenwch i mi, os yw’r datganiad ym mharagraff 2 yn un gau mewn unrhyw fanylyn perthnasol, yn gopi troseddol ac y byddaf yn atebol am dorri hawlfraint yn yr un modd â phe byddwn wedi gwneud y copi fy hun.
Llofnod..................................
Dyddiad..................................
Enw..................................
Cyfeiriad..................................



NODYN EGLURHAOL 
(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn)
Testun y nodyn












	

