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Cod Post/Zip
Rhif ffôn yn ystod y
dydd (DU yn unig)

Ebost:
Printiwch y glir
Deddf Diogelu Data 1998: bydd y wybodaeth rydych wedi’i darparu i Archifau Morgannwg yn cael ei defnyddio i brosesu’ch cais am gopïau ac ni fydd yn cael ei
throsglwyddo i unrhyw un arall. Bydd y ffurflen hon yn cael ei dinistrio chwe blynedd ar ôl y flwyddyn hon ac yn cael ei chadw yn ystod y cyfnod hwn at ddibenion archwilio.

Manylion yr ymholiad
Rhowch fanylion clir a phenodol y chwiliad sydd ei angen arnoch, gan roi sylw arbennig i enwau,
lleoedd a dyddiadau. Cofiwch gynnwys unrhyw fanylion dogfennau/mynegeion y chwiliwyd drwyddynt
eisoes.

YMCHWIL AM DÂL
Sut mae talu
Bydd angen talu ymlaen llaw; rydym yn codi £30 yr awr ar unigolion preifat (uchafswm o 2 awr y
cais). Dylid gwneud taliadau o dramor mewn sterling drwy Orchymyn Arian Rhyngwladol neu gyda
siec o Fanc Prydeinig, yn daladwy i: Cyngor Caerdydd.
(Ni allwn dderbyn taliadau cerdyn credyd/debyd))
Hoffwn archebu ymchwil 1 awr/2 awr (dileer yn ôl yr angen)
Amgaeaf daliad o £…………
Llofnod ar gyfer Awdurdodi’r ymchwil: ………………………………………………………
Dyddiad: ………………………….
(Ein cyfradd fasnachol yw £60 yr awr, uchafswm o 2 awr y cais)
Datganiad Hawlfraint
(Mae’n rhaid llofnodi’r datganiad hwn cyn anfon copïau gyda’r ymchwil)

A fyddech cystal â darparu’r copi/copïau a fanylir dros y dudalen i mi at ddibenion ymchwil neu waith
astudio preifat.
Rwy’n datgan:(a) Nad wyf wedi derbyn copi o’r un deunydd yn y gorffennol gan Archifau Morgannwg neu unrhyw
lyfrgell neu archifdy arall;
(b) Na fyddaf yn defnyddio’r copi yma at unrhyw ddefnydd oni bai am waith ymchwil anfasnachol neu
waith astudio preifat ac ni fyddaf yn rhoi copi ohono i unrhyw berson arall: a
(c) hyd y gwn i, nid oedd y gwaith wedi’i gyhoeddi cyn i’r ddogfen gael ei chadw yn Archifau
Morgannwg ac nid yw’r perchennog hawlfraint wedi gwahardd copïo’r gwaith (gwaith heb ei
gyhoeddi)
neu
(c) Hyd y gwn i, nid oes unrhyw berson arall sy’n gweithio neu astudio gyda mi wedi gwneud, neu’n
bwriadu gwneud, cais ar yr un adeg â’r cais hwn am yr un deunyddiau ar gyfer yr un dibenion
(gwaith neu erthygl wedi’i chyhoeddi)
Rwy’n deall os yw’r datganiad yn ffug mewn unrhyw ffordd, bydd y copi y byddaf yn ei dderbyn
gennych chi yn gopi anghyfreithlon ac y byddaf yn atebol am dorri hawlfraint fel pe bawn wedi
gwneud y copi fy hun.

Llofnod: ………………………………………….
Dyddiad:

…………………………………………….
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