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Rhestr Testunau Eisteddfod yr Urdd 2022

1. Ydi’r darn yn ymddangos ar yr  
IPC Excluded Works List?

Ymlaen i gwestiwn 4

2. Ydi’r darn wedi cael ei gyhoeddi yn 
swyddogol gyda hawlfraint © e.e Mewn 

llyfr cerddoriaeth, e-gopi neu CD

4. Wyt ti’n gwybod pwy yw’r cyhoeddwr 
gwreiddiol neu’r perchennog? (Cofia, nid 
yw YouTube nac iTunes yn gyhoeddwyr).

5. Wyt ti wedi dod o hyd i fanylion cyswllt 
y cyhoeddwr / perchennog?

6. Os oes gen ti gyfieithiad, wyt ti wedi 
creu cyfieithiad 3 llinell o dy gyfieithiad 
neu addasiad (gan gynnwys addasiadau 

ar gyfer Cân Actol)?

7. Lawrlwytha’r templed llythyr perthnasol 
o wefan yr Urdd, gan lenwi’r blychau gwag.
Danfona’r llythyr i’r cyhoeddwr gwreiddiol, 

gan adael 4-6 wythnos am ateb.

8. Ydi’r cyhoeddwr wedi rhoi caniatâd i ti 
berfformio’r darn?

Hunan-ddewisiad a Hawlfraint

Hunan-ddewisiad a Hawlfraint
Cyfrifoldeb y cystadleuydd yw sicrhau 
pob caniatâd priodol ar gyfer cynnwys 
unrhyw ddarnau hunan-ddewisiad o 
fewn y perfformiad.

Dilynwch y camau yma er mwyn 
sicrhau fod gennych ganiatâd i 
ddefnyddio’r gwaith.

Gwybodaeth Bellach 
Am ragor o fanylion a chymorth, cer i’r 
wefan neu e-bostia  
hawlfraint@urdd.org.

Ceir cymorth pellach ar glirio hawlfraint 
drwy gysylltu â Adran Gymraeg PRS for 
Music ar 020 3741 4033 neu e-bostio 
welshtvprogrammes@prsformusic.com

Mae gwneud copïau 
ychwanegol eich hun o 

gerddoriaeth sydd wedi ei 
chyhoeddi yn anghyfreithlon!

Hen dro! Ni fydd y cyhoeddwr yn 
derbyn ceisiadau i greu addasiadau 
na chyfieithiadau. Dewisa darn arall.

Edrycha ar dudalen 15 y Rhestr 
Testunau, neu ar wefan y cwmni

3. Wyt ti wedi defnyddio  
addasiad, cyfieithiad neu drefniant 

answyddogol o’r darn o waith  
neu gân?

Nac ydw, rwy’n defnyddio’r gwaith 
gwreiddiol – Gwych! Gan dy fod 
yn defnyddio darn sydd wedi ei 

gyhoeddi yn barod, dyna’r oll sydd 
ei angen am nawr. Cofia uwchlwytho 

copi o’r darn, wrth gofrestru i 
gystadlu. Pob Lwc!

Edrycha yn y llyfr neu CD 
gwreiddiol, chwilia ar y we, 

neu cysyllta â PRS ar  
020 3741 4033 neu e-bostio  

welshtvprogrammes@prsformusic.com

Dilyna’r linc hwn i fynd i lawrlwytho 
esiampl a chanllawiau i greu 

cyfieithiad 3 llinell.

Hen dro! 
Dewisa gân arall, a cher yn ôl i rhif 1.

9. Llongyfarchiadau! 
Cofia uwchlwytho copi o’r cadarnhad 

ysgrifenedig a manylion cyswllt y 
cyhoeddwr wrth gofrestru i gystadlu.

https://www.prsformusic.com/licences/broadcasting-music-on-tv/ipc-licence
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