
 

Deddfau Iechyd Cyhoeddus 1875 i 1907- TRWYDDED CYCHWYR 
CAIS AM DRWYDDED I GYMRYD GOFAL O GWCH PLESER  

 
At: Swyddfa Morwrol, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Pwllheli, Gwynedd  LL53 5AA              
 
‘Rwyf i ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
o ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

DRWY HYN YN GWNEUD CAIS AM DRWYDDED i ofalu am Gychod Pleser o fewn dyfroedd ********* am y cyfnod:- 
 

(i)  7 diwrnod cyn y Pasg 2010 i 31ain Hydref 2010 
 
I gefnogi fy nghais, amgaeaf fy nghymwysterau cyfredol fel y rhestr isod:- 
 

• Isafswm Tystysgrif RYA Lefel 2 Cwch Pwer gyda profiad priodol deuddeg mis wedi ei gofnodi yn y llyfr cofnodi 

• Tystysgrif Cymorth Cyntaf Cyfredol 

• Trwydded Radio VHF 

• Tystysgrif Goroesiad Mor 
 
Enw a Chyfeiriad fy Nghyflogwr (daliwr Trwydded Perchennog)yw:- 
 
…...……………………………………………………………………………...……………………………………………………….. 
 
Dylai ymgeiswyr ateb ‘YDWYF’ neu ‘NAC YDWYF’ i’r cwestiynau canlynol – dileu fel yn berthnasol:- 
 

(1)  A ydych wedi bod yng ngofal cwch yn cario aelodau o’r cyhoedd yn rheolaidd am  ………………… 
leiaf 12 mis? 

 

(2)  A ydych wedi bod yn brentis, neu gynorthwy-ydd i berson gyda’r cymwysterau uchod …….………… 
ganddo, ac mewn gwirionedd, wedi llywio cwch yn cario aelodau o’r cyhoedd, ac  

os ydych, am ba hyd?  ‘YDWYF’  ‘NAC YDWYF’      . 
 

(3)  A ydych yn eich ystyried eich bod yn gymwys, oherwydd eich profiad yn llywio  …………………. 
          llongau neu drafod cychod eraill, ac o leiaf yr un mor fedrus â pherson sydd â’r  

          cymwysterau fel yng nghwestiwn (1)?  ‘YDWYF’  ‘NAC YDWYF’ 
 
Mae manylion fy nghymwysterau am brofiad fel a ganlyn:- (atodi’r gopiau o’r tystysgrifu perthnasol) 
 
................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................. 
 
DS 
Pe digwydd i’r cyfan neu i rai o atebion y cwestiynau blaenorol fod yn “YDWYF” mae’n ofynnol gan y Cyngor i’r 
ymgeisydd ddangos i’r Cyngor dystiolaeth annibynnol i gefnogi yr ateb neu’r atebion hynny.  Bydd tystiolaeth o’r fath ar 

ffurf tystysgrifau perthnasol yn ymwneud â chymwysterau neu allu neu fel arall yn ffurf geirda gan drydydd parti ynglŷn â 
chymwysterau neu allu.  Ni chyflwynir unrhyw drwydded oni bai fod y Cyngor yn fodlon ar allu, cymwysterau a phrofiad yr 
ymgeisydd. 
 

DATGANIAD 
 

‘RWYF YN DATGAN fod yr atebion uchod, a manylion fy nghymwysterau a’m profiad, yn gywir hyd eithaf fy 
ngwybodaeth am cred, ac wrth ystyried rhoddi’r Drwydded uchod, ‘rwyf yn ymgymryd i gadw at Ddarpariaeth y Deddfau 
uchod, ac at Is-Ddeddfau, Rheolau, a’r Gorchmynion wnaed, neu a wneir gan Gyngor Gwynedd ar gyfer Rheoli Cychwyr, 
ac i ddefnyddwyr Glanfeydd Cychod a berthyn i’r Cyngor. 
 

Amgaeaf y tâl o £ 35.00     yn daladwy i Gyngor Gwynedd. 
 
Arwyddwyd: …………………………………………………….. Dyddiad: ………………………………. 
 

AR GYFER Y SWYDDFA 
 
Rhif y Drwydded: ………………………………………………. Dyddiad: ………………………………………………… 
 
Rhif y Dderbynneb Swyddogol: ……………………………… Tâl y Drwydded: …………………………. 

 


