
Ffurflen B

Cais am Drwydded i Arolygu Safle a Ddynodwyd o dan Ddeddf 
Diogelu Llongddrylliadau 1973

Cyflwyniad
Dylai unrhyw un sy’n dymuno gwneud arolwg o longddrylliad a ddynodwyd o dan Ddeddf Diogleu 
Llongddrylliadau 1973 lenwi’r ffurflen isod a’i chyflwyno i:

Cadw 
Y Gangen Ddynodiadau 
Plas Carew 
Uned 5/7 Cefn Coed 
Nantgarw 
Caerdydd CF15 7QQ

Ffôn: 03000 295017 
E-bost: cadw@llyw.cymru

Yna caiff ei ystyried fel rheol gan y Pwyllgor Ymgynghorol ar Safleoedd Llongddrylliadau 
Hanesyddol a fydd yn argymell i Cadw a ddylid rhoi trwydded ai peidio. Gall y Pwyllgor 
Ymgynghorol hefyd argymell gosod rhai amodau.

Os nad archaeolegydd yw’r ceisydd, mae’r drwydded fel arfer yn cynnwys amod bod rhaid i’r gwaith 
gael ei archwilio gan archaeolegydd hyfforddedig. Bydd angen adroddiad ar waith y tymor.

Os hoffech gymorth gyda’r cais hwn cysylltwch â’r Gangen Ddynodiadau yn y cyfeiriad uchod.

Yr ydym yn rhoi cryn bwysigrwydd i hyfforddiant priodol mewn technegau archaeolegol a hoffem 
annog ceiswyr a’u timau i fynychu’r cyrsiau a gynhelir gan y Gymdeithas Archaeoleg Forwrol. 
Ceir manylion am y rhain oddi wrth:

Nautical Archaeology Society  
Fort Cumberland  
Fort Cumberland Road  
Eastney  
Portsmouth  
PO4 9LD

Ffôn: (023) 92818419 
E-bost: nas@nauticalarchaeology.org 
Gwefan: www.nauticalarchaeologysociety.org

Mae ein Polisi Preifatrwydd http://llyw.cymru/cadw/polisi-preifatrwydd yn esbonio sut rydyn ni’n 
casglu, storio a defnyddio’r wybodaeth bersonol a rowch inni. Os oes gennych unrhyw gwestiynau 
ynglŷn â’ch data personol a’r ffordd rydyn ni’n gofalu amdanyn nhw, yna cysylltwch â ni yn  
cadw@llyw.cymru
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1 Y Safle
1.1 Enw’r safle neu’r llongddrylliad

1.2 Manylion y Gorchymyn Dynodi (os yw’n hysbys)

2 Manylion Personol y Ceisydd
2.1 Enw

2.2 Cyfeiriad

2.3 Rhifau ffôn

2.4 Cymwysterau archaeolegol

(gartref) (gwaith)



2.5 Profiad archaeolegol (gan gynnwys swydd)

2.6  Rhowch fanylion cwrs hyfforddi priodol a fynychwyd, megis y rhai a gynhelir gan yr NAS, 
neu unrhyw un yr ydych yn bwriadu cymryd rhan ynddo

2.7 Enwau a chyfeiriadau 2 ganolwr

Cyfeiriad 1 Cyfeiriad 2



3 Archaeolegydd (os nad y ceisydd)

3.1 Enw

3.2 Cyfeiriad

3.3 Rhif ffôn

3.4  Cymwysterau archaeolegol

3.5 Profiad o arolygu archaeolegol (gan gynnwys ei swydd)

(gartref) (gwaith)



3.6 Cyhoeddiadau perthnasol

3.7 Enwau a chyfeiriadau 2 ganolwr

4 Math o Arolwg neu Waith Arall
4.1 Manylion y gwaith y bwriedir ymgymryd ag ef

4.2 Manylion y dulliau arfaethedig a’r offer sydd i’w defnyddio

Cyfeiriad 1 Cyfeiriad 2



4.3  Nifer y dyddiau a’r dyddiadau (os ydynt yn hysbys) yr ymgymerir â gweithgareddau ar y safle yn 
ystod cyfnod y drwydded

4.4  Manylion y gefnogaeth oddi wrth sefydliadau academaidd, amgueddfeydd etc (i’w cadarnhau’n 
ysgrifenedig gan y corff o dan sylw)

5 Cofnodion y Safle a’u Dyfodol
5.1  Dylid adneuo copi o gofnodion yr arolwg o’r safle gyda Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, 

Ffordd Penglais, Aberystwyth SY23 3BU cyn gynted â phosibl ar ôl cwblhau’r gwaith arolygu

6 Cyhoeddiadau Arfaethedig
6.1 Nodwch unrhyw gynigion ar gyfer cyhoeddi

6.2  A fyddech yn barod i ganiatáu i’ch adroddiad ar waith y tymor gael ei ddefnyddio fel ffynhonnell 
wybodaeth ar gyfer adroddiad blynyddol gan y Pwyllgor Ymgynghorol ar waith cyfredol ar 
safleoedd dynodedig?

 Byddwn              Na fyddwn



7 Diogelwch ar Weithgareddau Plymio

7.1 Nodwch pa God Ymarfer Plymio y byddwch yn ei ddilyn

 Clwb Tanddwr Prydain  NAUI

 Cymdeithas Danddwr Prydain  Cod Ymarfer Plymio Gwyddonol (Y Gymdeithas Danddwr)

 Clwb Tanddwr yr Alban  Arall (amgaewch gopi)

 PADI

8 Plymwyr Eraill
Dim ond os ydynt wedi eu cynnwys ar y Drwydded y caiff unrhyw blymwyr eraill a fydd yn plymio ar 
y safle wneud hyn. Mae angen i ni fod yn fodlon bod y plymwyr hyn yn gymwys i ymgymryd â’r gwaith 
arfaethedig. Rhestrwch isod (ac ar ddalenni ychwanegol os bydd angen) enwau’r plymwyr eraill a 
manylion eu cymwysterau a’u profiad ar gyfer y gwaith hwn.

Llofnod     Ceisydd

Llofnod     Cynghorydd Archaeolegol

Dyddiad
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