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Polisi Mynediad Agored PDC 

• Fersiwn: 2022_05A 
• Cyhoeddwyd: 24/03/2022 (yn ymgorffori adborth gan Bwyllgor Ymchwil PDC ar 16/02/2022) 
• Adolygwyd: 04/05/2022 (yn dilyn cylchrediad ar gyfer adborth ychwanegol yn ystod Ebrill 2022) 
• Adolygiad nesaf: chwarter 1af 2023 (neu ar ôl rhyddhau Polisi Mynediad Agored diwygiedig REF) 

 
1.0 Perchnogaeth Polisi 

Datblygwyd polisi Mynediad Agored PDC a bydd yn cael ei adolygu gan Gwasanaethau Dysgu PDC a 
RISe. 
 
Pwyllgor Ymchwil y Brifysgol sy'n rheoli'r cyfrifoldeb strategol am gymeradwyo'r polisi. Bydd yn cael 
ei adolygu bob 2 flynedd, i adlewyrchu fframwaith polisi Mynediad Agored cenedlaethol y DU, gan 
gyfeirio’n benodol at Bolisi Mynediad Agored REF0F

1 a Pholisi Mynediad Agored UKRI1F

2. 
 
2.0 Ymrwymiad PDC i Ymchwil Agored 

Mae prifysgolion yn gynyddol atebol am y cyllid a gânt ar gyfer ymchwil. Mae cymuned academaidd 
Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod canlyniadau ei hymchwil mor hygyrch â phosibl ac yn 
cymryd ei chyfrifoldebau o ddifrif, yn enwedig o ran ymchwil a ariennir yn gyhoeddus. 
 
Mae Gweledigaeth 2030 PDC yn nodi ein bod wedi ein hangori’n falch yn Ne Cymru gyda chyrhaeddiad 
byd-eang. Mynediad Agored yw un o’r dulliau a ddefnyddiwn i ymestyn cyrhaeddiad ein hymchwil. 
Gan wneud yr allbynnau a’r data o’n hymchwil a’n harferion ar gael yn agored trwy Gadwrfa PDC 
gallwn ymestyn ein cyrhaeddiad, gan gysylltu ag ymchwilwyr ym mhob rhan o’r byd. 
 
Dros y degawd diwethaf mae Mynediad Agored wedi dod yn elfen hanfodol o gydymffurfiaeth 
cyllidwyr ymchwil ond mae'r Brifysgol yn cydnabod bod ganddi rôl ehangach mewn cyfathrebu 
ysgolheigaidd, fel ffordd o roi diwedd ar ehangu mynediad at wybodaeth. Gyda storfeydd sefydliadol 
yn dod yn ffenestr i ymchwil sefydliad, mae mynediad agored yn chwarae rhan allweddol wrth feithrin 
cydweithrediadau newydd a chaniatáu adeiladu ar ganlyniadau ein hymchwil a chael effaith fyd-eang 
ehangach. 
      
Ar lefel leol mae PDC yn darparu ymchwil hanfodol ar faterion sy’n effeithio’n uniongyrchol ar 
gymunedau Cymru, enghreifftiau fel gwaith y Grŵp Ymchwil Defnyddio Sylweddau ar effeithiau’r 
Isafswm Prisio Alcohol yng Nghymru neu waith yr Uned Datblygu Anableddau Deallusol a Datblygiadol 
ar y fframwaith cymhwysedd ar gyfer staff iechyd i gefnogi pobl ag anableddau dysgu mewn perthynas 
â’u hiechyd, sydd wedi’i gyflwyno’n genedlaethol yn ddiweddar yng Nghymru. Yn y ddau achos mae 

 
1 https://www.ref.ac.uk/media/1228/open_access_summary__v1_0.pdf  
 
2 https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2021/08/FOR-PUBLICATION_UKRI-Open-Access-Policy_Version-
1.4_29-Mar-2022.pdf 

https://www.ref.ac.uk/media/1228/open_access_summary__v1_0.pdf
https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2021/08/FOR-PUBLICATION_UKRI-Open-Access-Policy_Version-1.4_29-Mar-2022.pdf
https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2021/08/FOR-PUBLICATION_UKRI-Open-Access-Policy_Version-1.4_29-Mar-2022.pdf
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allbynnau ymchwil o'r prosiectau, ar ffurf erthyglau cyfnodolion ac adroddiadau, wedi'u gwneud ar 
gael i'r cyhoedd trwy gadwrfa Research Explorer PDC. 
 
3.0 Datganiad sefyllfa 
 
Mae’r Brifysgol yn cydnabod, er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â’r cyfarwyddebau mynediad agored, 
fod yn rhaid cynnal cynghrair cyfrifoldeb rhwng awdur a sefydliad: 
 

3.1 Ymrwymiad yr awdur 
 
Mae'r Brifysgol o'r farn y dylai awduron gael yr ymreolaeth i wneud penderfyniadau ynghylch 
ble y dymunant gyhoeddi eu hallbynnau a dylent ymrwymo i gynhyrchu allbynnau o'r ansawdd 
uchaf. 
 
Ar yr un pryd, dylai academyddion sicrhau eu bod yn ymwybodol ac yn cadw at bolisïau 
Mynediad Agored y REF a’r cyllidwr yn y dyfodol. 
 
3.2 Ymrwymiad sefydliadol 
 
Bydd y Brifysgol yn rhoi cymorth gwybodus i awduron trwy ymgysylltu â chyllidwyr ymchwil, 
y REF a rhanddeiliaid allanol eraill i sicrhau eu bod yn gwbl gyfarwydd â natur ddatblygol yr 
agenda mynediad agored ac yn gweithredu o fewn y gofynion cydymffurfio. 
 
Bydd y Brifysgol yn cynnal uniondeb wrth gydymffurfio a monitro mynediad agored gyda 
system reoli ac adrodd briodol sydd nid yn unig yn gallu bodloni gofynion cyfredol ond sydd 
â'r gallu i addasu i newidiadau polisi yn y dyfodol. 
 

4.0 Polisi Mynediad Agored Prifysgol De Cymru 
 
Mae Prifysgol De Cymru yn cydnabod gwerth ei hymchwil, y mae llawer ohoni yn arwain y byd ac yn 
rhyngwladol, ac felly mae wedi ymrwymo i sicrhau bod ei gwybodaeth a’i harbenigedd yn cael eu 
rhannu mor eang a hygyrch â phosibl er mwyn gwneud y defnydd gorau o’i defnydd a’i heffaith. Mae’n 
bwysig cydnabod bod Mynediad Agored yn mynd y tu hwnt i gydymffurfiaeth â rhanddeiliaid, ac mae 
sicrhau bod ein hymchwil ar gael i gynulleidfa fyd-eang yn agwedd sylfaenol ar ein diben. 
  

4.1 Mynediad Agored Gwyrdd a Mynediad Agored Aur 
 
Nid yw PDC yn cael Grant Bloc gan UKRI ac nid oes ganddi fynediad at gronfeydd canolog mawr 
i’w defnyddio ar gyhoeddiadau Mynediad Agored. Lle mae polisïau mynediad agored gwyrdd 
cyhoeddwyr yn cydymffurfio â’r UKRI a Pholisïau Mynediad Agored y REF, dylai awduron PDC 
ddefnyddio’r Llwybr Gwyrdd i adneuo eu llawysgrif gymeradwy yn Pure. 
  
4.2. Cwmpas 
 
Mae’r polisi Mynediad Agored hwn yn berthnasol i’r holl allbynnau ymchwil a gynhyrchir gan 
staff a myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig (PGR) ym Mhrifysgol De Cymru. Dylid cofnodi holl 
allbynnau ymchwil a ysgrifennwyd neu a gyd-awdurwyd gan Brifysgol De Cymru yn Pure2F

3 gyda 
chofnodion metadata i ddal y gwaith ac ar gyfer cyflwyniadau a ariennir gan UKRI a REF y 
fersiynau cydymffurfiol a adneuwyd lle mae cyhoeddwyr yn caniatáu hynny. 

  
 

3 https://pure.southwales.ac.uk/admin   

https://pure.southwales.ac.uk/admin
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4.2.1 Erthyglau Cyfnodolyn 
 
Yn unol â Pholisi Mynediad Agored presennol y REF a Pholisi Mynediad Agored UKRI, mae prif 
gwmpas y polisi hwn yn ymwneud ag erthyglau cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid a 
thrafodion cynadleddau gyda Rhif Cyfresol Safonol Rhyngwladol (ISSN). Mae rhyddid i 
awduron ddewis ble i gyhoeddi ond rhaid iddynt fod yn gyfrifol am sicrhau eu bod yn 
cydymffurfio â thelerau’r polisi hwn, ac os yw’n berthnasol, polisïau mynediad agored y 
cyllidwr a pholisi mynediad agored y REF. Er mwyn cydymffurfio â Pholisi Mynediad Agored 
cyfredol y REF ar gyfer erthygl mewn cyfnodolyn neu bapur cynhadledd cyhoeddedig i fod yn 
gymwys i’w gyflwyno, rhaid iddo fod yn fynediad agored, naill ai drwy drwydded agored ar 
lwyfan y cyhoeddwr neu drwy gael ei adneuo ar gadwrfa sefydliadol. Dylai awduron ac 
ymchwilwyr gweithredol PDC sy’n debygol o gyflwyno i’r REF adneuo’r llawysgrif a dderbynnir 
yn Pure o fewn 3 mis i’w derbyn i’w chyhoeddi. 
 
4.2.2 Llyfrau, Penodau Llyfrau ac allbynnau ffurf hir 
 
O 2024 ymlaen bydd UKRI yn ehangu cwmpas eu Polisi Mynediad Agored i gynnwys llyfrau, 
penodau ac allbynnau ffurf hir ac mae'r REF yn debygol o gynnwys allbynnau tebyg yng 
nghwmpas eu polisi Mynediad Agored nesaf. O 2022 ymlaen nid oes gofyniad i awduron 
gyhoeddi allbynnau ffurf hir fel Mynediad Agored ond dylai awduron adneuo’r llawysgrifau 
derbyniol ar gyfer penodau yn Pure lle mae’r cyhoeddwr unigol yn caniatáu hynny. Nid yw 
polisïau cyhoeddwyr ar gyfer mynediad agored i lyfrau (a phenodau) wedi’u datblygu cystal 
â’r rhai ar gyfer erthyglau cyfnodolion, a disgwyliwn y bydd cyfnod o ansicrwydd (2022-2024) 
tra bod cyhoeddwyr yn addasu eu polisïau, dylai awduron wirio gyda’u cyllidwr os ydynt am 
gadarnhau'r gofynion mynediad agored penodol ar gyfer llyfrau a phenodau llyfrau. 

    
4.2.3 Cyhoeddiadau ac allbynnau eraill o ymarfer ymchwil 
 
Er bod yn rhaid i’r Polisi hwn alinio’n agos â gofynion cydymffurfio mandadol gan UKRI a’r REF 
(a chyllidwyr ymchwil eraill) rydym yn annog pob awdur, ymarferwr ac ymchwilydd i ystyried 
adneuo eu gwaith mewn Pure a’i wneud ar gael yn agored drwy Archwiliwr Ymchwil PDC (lle 
nid yw cyfyngiadau trwyddedu neu gyfyngiadau eraill yn berthnasol). 
 
4.2.4 Traethodau ymchwil a ddyfarnwyd ar lefel ymchwil a doethuriaeth PDC 
 
Mae’r polisi Mynediad Agored PDC hwn hefyd yn berthnasol i’r holl draethodau ymchwil 
doethurol, proffesiynol ac ymchwil (gan gynnwys PhD, DBA, MRes ac MPhil) a ddyfernir gan 
PDC. Dylai fersiwn derfynol y traethawd ymchwil PDF gael ei adneuo yn Pure  yn fuan ar ôl i'r 
dyfarniad gael ei rhoi a'i gwneud ar gael i'r cyhoedd i'r gynulleidfa ehangaf ar Research 
Explorer PDC3F

4. Er na roddir Trwyddedau Agored iddynt, mae'r traethodau ymchwil ar gael yn 
agored o gadwrfa PDC. Os na ellir cyhoeddi’r traethawd ymchwil terfynol (am resymau 
gwybodaeth fasnachol sensitif, neu gyfyngiadau cyfreithiol eraill) caiff y ddogfen PhD ei 
hadneuo yn Pure ond ni fydd ar gael i’r cyhoedd drwy’r gadwrfa. Bydd traethodau ymchwil 
doethurol PDC (PhDs a DBAs) heb unrhyw gyfyngiadau cyfreithiol neu fasnachol hefyd yn cael 
eu cywain gan EThOS y Llyfrgell Brydeinig (gwasanaeth e-draethodau ymchwil ar-lein)4F

5 a 
byddant ar gael ar eu gwefan. 

 
4.2.5 Bargeinion ‘Darllen a Chyhoeddi’ 

 
4 https://pure.southwales.ac.uk/  
 
5 http://ethos.bl.uk 

https://pure.southwales.ac.uk/
http://ethos.bl.uk/
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Mae’r sector cyhoeddi yn gweithredu ‘cytundebau trosiannol’ mewn ymdrech i gydymffurfio 
â ‘Plan S5F

6’. Cyfeirir yn aml at un math o’r cytundeb trosiannol hwn fel bargeinion ‘Darllen a 
Chyhoeddi’. Mae'r bargeinion hyn yn cynnwys mynediad at gynnwys cyhoeddedig 
(tanysgrifiadau) yn ogystal â thalu am gyfran o gostau cyhoeddi Mynediad Agored. Mae gan 
PDC nifer fach o’r bargeinion hyn ar hyn o bryd ond eu nod yw cynyddu hyn dros amser, gan 
roi mwy o gyfleoedd i awduron PDC gyhoeddi erthyglau fel mynediad agored Aur. Cysylltwch 
â  Llyfrgellydd PDC am ragor o wybodaeth. 
 
4.2.6 Wrth Gefn 
 
Lle na all awduron PDC a ariennir gan UKRI gydymffurfio â’r cyllidwr gan ddefnyddio unrhyw 
adneuo Mynediad Agored Gwyrdd (h.y., lle nad oes teitl cyfnodolyn priodol yn caniatáu i’r 
ymchwilydd adneuo’r llawysgrif a dderbynnir yn unol â Pholisi OA UKRI 2021)  
dylent wirio bod PDC yn darllen a chyhoeddi bargeinion. O fis Awst 2022, nid oes cronfa wrth 
gefn sefydliadol ar gyfer cronfeydd cyhoeddi Mynediad Agored ond bydd hyn yn cael ei fonitro 
yn ystod 2022 a 2023. 
  
4.3 Cyfrifoldebau Staff 
 
Mae polisi mynediad agored Prifysgol De Cymru, o leiaf, yn gofyn am y canlynol: 
 
• Rhaid i awduron PDC ychwanegu manylion llyfryddol (metadata) eu cyhoeddiad i'r gadwrfa 
sefydliadol, Pure, pan gânt eu derbyn i'w cyhoeddi 
 
• Ar gyfer erthyglau cyfnodolion a phapurau cynhadledd cyhoeddedig - RHAID i destun 
derbyniol yr awdur a'r testun terfynol a adolygwyd gan gymheiriaid gael ei adneuo i Pure o 
fewn 3 mis i'w dderbyn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch y fersiwn gywir o’r papur 
y mae’n rhaid ei adneuo, cysylltwch â Llyfrgellydd Ymchwil PDC. Os na chaiff llawysgrif 
gymeradwy’r awdur ei hadneuo yn Pure o fewn 3 mis i’w derbyn, ystyrir nad yw’r papur yn 
cydymffurfio â pholisi Mynediad Agored REF ac ni fydd yn gymwys i’w gyflwyno yn y REF. 
 
• Er nad yw'n ofyniad ar hyn o bryd rydym yn annog awduron i adneuo'r llawysgrifau a 
dderbyniwyd o benodau llyfrau ac allbynnau ffurf hir, lle mae'r cyhoeddwr yn caniatáu hyn o 
dan eu Polisi Mynediad Agored Gwyrdd. Gellir ceisio cyngor pellach gan Lyfrgellydd Ymchwil 
PDC.    
 
• Mae'r Brifysgol yn cydnabod y gall fod achosion prin lle gallai cyhoeddi mynediad agored 
Aur fod yr unig opsiwn ar gyfer  
papur cydymffurfiol o dan gyllid UKRI neu ar gyfer cymhwyster REF – yn yr amgylchiadau hyn 
dylai awduron PDC wirio yn y lle cyntaf gyda Llyfrgellydd Ymchwil PDC i gael y wybodaeth 
ddiweddaraf am argaeledd unrhyw gytundeb Darllen a Chyhoeddi. Os nad oes bargeinion 
Darllen a Chyhoeddi ar gael rhoddir ystyriaeth i ddefnyddio cyllid sefydliadol ar gyfer 
Mynediad Agored Aur. 
 
4.4 Cyfrifoldebau Sefydliadol 
 
Bydd y Brifysgol yn ymrwymo i gefnogi polisi mynediad agored Prifysgol De Cymru yn y ffyrdd 
canlynol: 
 

 
6 https://www.coalition-s.org/ 
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• Cael y wybodaeth ddiweddaraf am yr agenda mynediad agored a gofynion cyllidwyr i roi 
cyngor gwybodus a phroffesiynol i staff a myfyrwyr sy'n ymwneud ag ymchwil 
 
• Darparu hyfforddiant a chefnogaeth arbenigol ar yr agenda mynediad agored a sicrhau bod 
yr holl staff perthnasol yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau 
 
• Monitro ymlyniad wrth lywodraethu a chydymffurfiaeth ar gyfer mynediad agored yn y 
sefydliad a sicrhau bod systemau rheoli data ymchwil priodol, gan gynnwys y gadwrfa 
sefydliadol, yn cael eu darparu er mwyn gwneud hynny 

 
5.0 Cysylltiadau â Pholisïau eraill PDC 
 
Gall Mynediad Agored effeithio ar feysydd eraill o waith prifysgol a dylai ymchwilwyr PDC ymgynghori 
â’r polisïau canlynol sy’n ymwneud â sicrhau bod gwaith ar gael i’r cyhoedd: 
 

Polisi Eiddo Deallusol Cyflogeion PDC – Mae Eitem 2.4.5 o’r polisi hwnnw’n nodi: “Mae’r 
Brifysgol yn cefnogi cyhoeddi Gweithfeydd Ysgolheigaidd mewn cyfnodolion mynediad agored 
fel y nodir yn y Polisi Mynediad Agored. I'r perwyl hwn, mae'r Brifysgol yn mynnu bod pob 
fersiwn testun llawn o Weithfeydd Ysgolheigaidd yn cael ei hunan-archifo gan y Cychwynwyr 
trwy System Gwybodaeth Rheoli Ymchwil Sefydliadol (Pure) y Brifysgol yn amodol ar unrhyw 
gyfyngiadau cytundebol Trydydd Parti. Lle credir bod Deunyddiau Ysgolheigaidd yn cynnwys 
Eiddo Deallusol y gellir ei fasnacheiddio, dylai Gweithwyr ddatgelu Eiddo Deallusol o’r fath i 
RBE fel y nodir yn 2.2.2 cyn cyflwyno deunyddiau o’r fath i’w cyhoeddi fel y gellir rhoi cynllun 
diogelu eiddo deallusol ar waith, yn unol â Pholisi Eiddo Deallusol Cyflogeion PDC”. 
 
Polisi Rheoli Data Ymchwil (RDM) PDC – mae hwn yn cael ei ddyfeisio ar hyn o bryd ond bydd 
yn cynnwys adneuo data ar Pure fel rhan o’i gwmpas. 

 
6.0 Datblygiadau Mynediad Agored yn y dyfodol a Monitro'r polisi hwn 
 
Mae mynediad agored wedi newid y sector cyhoeddi academaidd yn sylfaenol ac mae'n parhau i roi 
pwyslais ar newid i'r holl randdeiliaid. Y disgwyl yw y bydd y 2-3 blynedd nesaf yn gweld newidiadau 
pellach ar y sector AU a chyhoeddi academaidd mewn perthynas â Mynediad Agored, bydd angen i 
SAUau gael polisïau a all addasu i adlewyrchu’n llawn y rheolau gan randdeiliaid, i’r perwyl hwnnw 
byddwn yn monitro tirwedd polisi Mynediad Agored yn agos ac yn adolygu'r cynllun hwn yn unol â 
hynny bob 2 flynedd. Os oes aelod o staff angen y cyngor diweddaraf ar Fynediad Agored neu 
ddatblygiadau cysylltiedig, dylent gysylltu â Llyfrgellydd Ymchwil PDC.     
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Cefnogaeth Sefydliadol - Cysylltiadau 
Bydd cefnogaeth ar gyfer mynediad agored yn cael ei ddarparu gan RISe a Gwasanaethau Dysgu. Y prif 
gysylltiadau yw: 
 
Cymorth Mynediad Agored: 
 
• Mr Nicholas Roberts, Llyfrgellydd Ymchwil, Gwasanaethau Dysgu 
nicholas.roberts@southwales.ac.uk 
openaccess@decymru.ac.uk 
 
Polisi a gweithrediad: 
 
• Dr Sarah Theobald, Rheolwr Rhagoriaeth Ymchwil, Ymchwil ac Ymgysylltu â Busnes 
sarah.theobald@southwales.ac.uk 
 
• Dr Andrew Dalgleish, Pennaeth Gwasanaethau Digidol, Gwasanaethau Dysgu 
andrew.dalgleish@southwales.ac.uk 
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Atodiad A: Geirfa Termau 
Llawysgrif a Dderbyniwyd – y fersiwn o’r erthygl mewn cyfnodolyn (neu allbwn cyhoeddedig arall) 
sydd wedi’i derbyn i’w chyhoeddi ac sydd wedi’i hadolygu gan gymheiriaid ond nad yw wedi’i chysodi 
a’i rhoi yn y fformat terfynol i’w gyhoeddi. 
 
EThOS y Llyfrgell Brydeinig – gwasanaeth ar-lein e-draethodau ymchwil y Llyfrgell Brydeinig, mae’n 
cywain metadata traethodau ymchwil a dolenni i ddogfennau o Ystorfeydd Sefydliadol ac yn sicrhau 
eu bod ar gael o https://ethos.bl.uk/Home.do. 
  
Trafodion Cynadledda – casgliad o bapurau a gyflwynir mewn cynhadledd ac a gyhoeddir yn ffurfiol, 
fel arfer gyda ISSN (Rhif Cyfresol Safonol Rhyngwladol) a/neu ISBN (Rhif Llyfr Safonol Rhyngwladol) yw 
hwn. 
 
Mynediad Agored Aur – mae’n cyfeirio at y llwybr mynediad agored lle caiff yr erthygl ei chyhoeddi 
ar lwyfan y cyhoeddwr gyda thrwydded agored, y telir ffi amdani fel arfer i’r cyhoeddwr. 
  
Mynediad Agored Gwyrdd – mae’n cyfeirio at y llwybr mynediad agored lle mae fersiwn gynharach 
o’r erthygl (y cyfeirir ati fel arfer fel y llawysgrif a dderbynnir) yn cael ei hadneuo mewn cadwrfa 
sefydliadol (neu arall) a’i gwneud yn fynediad agored, fel arfer ar ôl cyfnod embargo gofynnol 
cyhoeddwr. 
 
Erthyglau Cyfnodolyn – ymchwil a gyhoeddir mewn cyhoeddiadau cyfresol ar gyfer cynulleidfa 
academaidd. 
 
Mynediad Agored – mae’n cyfeirio at ddileu rhwystrau i fynediad at ddeunydd ysgolheigaidd, fel arfer 
ar ffurf trwyddedau agored sy’n nodi sut y gellir rhannu ac ailddefnyddio’r deunydd. 
 
Trwyddedau Agored – yr offeryn cyfreithiol sy’n nodi pa lefel o ailddefnyddio a ganiateir gan y 
defnyddiwr terfynol, e.e., trwyddedau Creative Commons a thrwyddedau Open Data Commons. 
 
Plan S – menter ar gyfer cyhoeddi mynediad agored a gefnogir gan cOAlition S, consortiwm 
rhyngwladol o gyllid ymchwil a sefydliadau perfformio. Mae Plan S yn ei gwneud yn ofynnol, o 2021 
ymlaen, bod yn rhaid i gyhoeddiadau gwyddonol sy’n deillio o ymchwil a ariennir gan grantiau 
cyhoeddus gael eu cyhoeddi mewn cyfnodolion neu lwyfannau Mynediad Agored sy’n cydymffurfio. 
 
Pure – y system rheoli gwybodaeth ymchwil a ddefnyddir gan PDC, cynnyrch gan Elsevier. 
 
‘Darllen a Chyhoeddi Bargeinion’ – cytundebau contract trosiannol gyda chyhoeddwyr sy’n 
ymgorffori elfennau o gostau cyhoeddi mynediad agored ochr yn ochr â chostau ar gyfer cyrchu 
cynnwys tanysgrifio. 
 
REF – y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yw’r system ar gyfer asesu ansawdd ymchwil yn SAU y DU. 
 
Polisi Mynediad Agored REF – polisi mynediad agored a weithredir gan y REF. 
 
Allbynnau Ymchwil – sy’n golygu unrhyw allbwn sy’n dod o weithgarwch ymchwil i’w rannu ag 
ymchwilwyr eraill neu gynulleidfa ehangach, gall fod ar ffurf allbynnau a gyhoeddir yn ffurfiol (h.y., 
erthyglau cyfnodolion, llyfrau, penodau, ac ati) neu ddeunydd nad yw’n cael ei gyhoeddi ond gellir ei 
rannu â chynulleidfa neu grŵp cyfoedion (h.y., papurau cynhadledd a gyflwynir, perfformiadau neu 
fathau o ymarfer ymchwil nad ydynt yn destun). 
 

https://ethos.bl.uk/Home.do
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Deunyddiau Ysgolheigaidd - fe'u diffinnir fel: deunyddiau o natur ysgolheigaidd a grëwyd gan 
Weithwyr, megis: gwerslyfrau copi caled, erthyglau cyfnodolion academaidd; papurau cynhadledd a 
chyflwyniadau cysylltiedig; nodiadau a grëwyd at eu defnydd personol eu hunain yn unig; traethodau 
ymchwil a thraethodau estynedig; nofelau a cherddi; deunydd fideo neu ffilm; sgorau cerddorol a 
recordiad sain; a gweithiau celfyddyd gain, ond heb gynnwys unrhyw ddeunyddiau o'r fath neu ran 
ohonynt sy'n rhan o Ddeunyddiau Ymchwil, Deunyddiau Addysgu neu Ddeunyddiau'r Brifysgol. 
 
UKRI – UK Research and Innovation yw’r corff cyhoeddus yn y DU sy’n cyfarwyddo cyllid ymchwil ac 
arloesi, mae’n cynnwys y saith Cyngor Ymchwil, Innovate UK a Research England. 
 
Polisi Mynediad Agored UKRI – dyma’r polisi mynediad agored a weithredir gan UKRI. 
 
Research Explorer PDC – porth cadw ‘pen blaen’ y system Pure, yr ystorfa sydd ar gael yn gyhoeddus 
ar gyfer allbynnau ymchwil PDC. 
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Atodiad B 
Effeithiau posibl yn y dyfodol ar Bolisi Mynediad Agored 
PDC 
  

• Ystorfa PURE yn addas at ddibenion Mynediad Agored a chymorth  
RDM sylfaenol am y 5-10 mlynedd nesaf 
o Os caiff swyddogaethau technegol gwell eu gweithredu gan 

gyflenwr yn unol â fframwaith cydymffurfio polisi'r DU 
o Mae'r Porth Pure newydd yn rhoi'r cyfle cyntaf i PDC 

ddefnyddio'r ystorfa sefydliadol ar gyfer data ymchwil 
o Adolygu gwasanaethau RDM yn ystod 2022 i nodi bylchau yn y  

ddarpariaeth a diwygio Polisi RDM PDC 
• Mae angen cymorth yn y dyfodol ar gyfer y sector cyfan i ddarllen 

a chyhoeddi cytundebau fel mecanwaith ar gyfer cynyddu 
cyfleoedd ar gyfer cyhoeddi Mynediad Agored 

• Ystyried dyraniad cyllid bach i hwyluso swm cyfyngedig o Fynediad 
Agored Aur i fodloni gofynion ariannu nad ydynt yn cael eu bodloni 
trwy gytundebau darllen a chyhoeddi neu Fynediad Agored Gwyrdd 

• Cefnogaeth bosibl yn y dyfodol ar gyfer gwasanaethau tanysgrifio 
ar gyfer dynodwyr parhaus ar gyfer staff (ORCiDs) ac allbynnau 
(DOIs) i fodloni gofynion cyllidwyr 

• Bydd lefel o ansicrwydd yn effeithio ar unrhyw ragfynegiadau ar 
gymorth Mynediad Agored hyd nes y bydd y REF yn cyhoeddi eu 
polisi Mynediad Agored newydd a'r sector cyhoeddi yn ymateb i 
nodi sut y byddant yn cydymffurfio â Pholisi Mynediad Agored REF 
2023 a Pholisi Mynediad Agored UKRI 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


