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Ynglŷn â’r 
ymgyrch 
Trwydded i Gopïo
Mae hawlfraint yn golygu bod angen 
i chi ofyn am ganiatâd cyn y gallwch 
ailddefnyddio deunydd cyhoeddedig. 
Pan welwch y bathodyn hwn mewn 
llyfr mae’n golygu eich bod wedi’ch 
trwyddedu i gopïo 5% neu un 
bennod o’r llyfr ar gyfer eich gwersi 
i gefnogi dysgu yn ogystal ag arbed 
amser cynllunio gwerthfawr i chi’ch 
hun.

Felly cadwch lygad allan am 
y bathodyn ar lyfrau ac mewn 
catalogau a chadwch lygad am 
flogiau neu rhannwch ein straeon 
ar y cyfryngau cymdeithasol i helpu 
holl athrawon y DU i ddeall bod 
ganddynt drwydded i gopïo.

Menter diwydiant gan CLA yw hon 
ac fe’i cefnogir gan gyhoeddwyr 
addysgol ac awduron

un bennod neu 5% ar gyfer addysgu
Mae gan ysgolion Drwydded i Gopïo

Siaradwch am eich #trwyddedigopïo ar Twitter!!



Beth y gellir ei gopïo 
gyda'n trwydded

Beth na ellir ei gopïo 
gyda'n trwydded 

Llyfrau Llyfrau gwaith, cardiau gwaith, 
taflenni aseiniadau, papurau 
prawf/asesu

Cyfnodolion

Cylchgronau

Fersiwn ddigidol neu e-lyfrau

Rhai gwefannau

Mapiau a siartiau

Papurau newydd1

Cerddoriaeth wedi'i hargra�u2

I weld a yw unrhyw lyfr, cylchgrawn neu waith penodol yn dod o dan y 
drwydded, defnyddiwch ein ho�eryn chwilio Gwirio Caniatadau.

Gwaith sydd wedi'i eithrio'n 
benodol gan yr hawliwr

1 Gellir copïo papurau newydd o dan Drwydded Mynediad i'r Cyfryngau NLA
2Gellir copïo cerddoriaeth brintiedig o dan y Drwydded Cerddoriaeth Argra�edig Ysgolion

Beth y gellir ac na ellir ei gopïo
Mae’r tabl isod yn mynd dros rai o’r cyhoeddiadau sydd wedi’u cynnwys neu 
nad ydynt wedi’u cynnwys o dan Drwydded Addysg CLA. Cofiwch y gallwch 
bob amser wirio pa drwyddedau sydd gan eich ysgol ar wefan CLA. Ewch i 
cla.co.uk/ cla-schools-licence i ddysgu am y drwydded yn fanylach a sut mae 
trwyddedu ysgolion yn cael ei drefnu.

Sut i wirio a yw eich llyfr neu gylchgrawn wedi’i gynnwys
Os nad ydych yn siŵr a yw cyhoeddiad penodol wedi’i gynnwys, gallwch 
ddefnyddio offeryn chwilio Gwirio Caniatadau CLA, sydd ar gael ar (bron) bob 
tudalen o’r wefan.

Mae Gwirio Caniatadau yn eich galluogi i nodi eich math o drwydded ac yna 
chwilio cyhoeddiadau yn ôl ISBN, ISSN, Teitl, neu Awdur i gadarnhau a ydynt 
yn dod o dan y drwydded ai peidio.

GWIRIO CANIATADAU
Darganfyddwch beth y gellir ei gopïo, ei rannu 
neu ei ailddefnyddio o dan eich trwydded

CHWILIO GWIRIO CANIATADAU

Gweler www.cla.co.uk/licencetocopy am ragor o wybodaeth



Copyright Licensing Agency Ltd

020 7400 3100

education.customers@cla.co.uk

@CLA_UK

copyright-licensing-agency

www.cla.co.uk

Mae eich Trwydded Addysg CLA bellach yn rhoi 
mynediad i chi at fersiynau digidol o’r llyfrau y 
mae eich ysgol yn berchen arnynt heb unrhyw 
gost ychwanegol.

Dysgwch ragor: www.educationplatform.co.uk

Llwyfan Addysg 
Ar-lein Newydd


