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Ydych chi’n ymddiddori
mewn hanes, archaeoleg a threftadaeth? 

Tybed a fyddech chi’n hoffi dysgu mwy am archaeoleg a threftadaeth  
rhanbarth Clwyd-Powys, a’n helpu ni i ofalu amdano? 

Ydych chi eisiau’r cyfle i chwarae rhan mewn prosiectau a gweithgareddau 
archaeolegol? Os felly, yna beth am ddod yn Gyfaill i Ymddiriedolaeth 
Archaeolegol Clwyd-Powys?

Rhwydwaith o bobl sy’n rhannu ein dyhead lle mae pawb yn gallu chwarae 
rhan mewn archaeoleg a threftadaeth mewn modd positif yw’r Cyfeillion. 

Dewch i ymuno â ni i ddysgu mwy am y gorffennol a’n helpu ni i 
ddiogelu ein treftadaeth er mwynhad cenedlaethau i ddod.
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CYFEILLION YMDDIRIEDOLAETH ARCHAEOLEGOL CLWYD-POWYS

Elusen addysgol gofrestredig yw Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys 
(CPAT), ac mae’n un o bedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru sy’n gweithio 
i helpu i ddiogelu, cofnodi a dehongli pob agwedd ar yr amgylchedd hanesyddol. 
Rydym yn cynghori awdurdodau lleol ar archaeoleg a chynllunio ac yn ymgymryd 
â phrosiectau archaeolegol ar ran datblygwyr ac ar ran Llywodraeth Cymru, ac mae 
gennym raglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau archaeolegol cymunedol. 

Ein prif nod yw galluogi pobl i fwynhau dysgu a gofalu am archaeoleg a threftadaeth 
ein rhanbarth. Rydym eisoes yn mwynhau gweithio gydag amrywiaeth eang o 
grwpiau a sefydliadau, oherwydd bod hyn yn ein helpu i ddeall, diogelu a dehongli 
ein treftadaeth gyffredin ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Fodd bynnag, rydym eisiau 
mynd â hyn gam ymhellach, a hoffem i chi ymuno â ni!

Trwy ddod yn Gyfaill, fe fyddwch yn cael cyfleoedd i chwarae rhan agos yng ngwaith 
yr Ymddiriedolaeth.

 Cylchlythyr rhad ac am ddim ddwywaith y flwyddyn, â gwybodaeth am  
 brosiectau CPAT
 Bwletinau rheolaidd â chyfleoedd i chwarae rhan
 Gostyngiadau ar weithdai a gweithgareddau eraill
 Digwyddiadau arbennig ‘y tu ôl i’r llenni’
 Gostyngiadau ar gyhoeddiadau a nwyddau CPAT
 Ysgol ddydd archaeoleg flynyddol, gan gynnwys sgyrsiau, arddangosfeydd  
 ac ymweliadau â safleoedd
 Copi o Adolygiad Blynyddol CPAT

Aelodaeth 
Mae aelodaeth flynyddol yn costio £10 (oedolion y pen) ac £8 (Consesiynau y pen: 
Pensiynwyr/Pobl wedi’u cofrestru’n ddi-waith/myfyrwyr/rhai dan 18 oed. Mae’r 
aelodaeth flynyddol ar gyfer Sefydliadau (grŵp lleol, cymdeithas, ysgol, clwb a 
thebyg) yn costio £20. Mae’ch aelodaeth yn cyfrannu at gost y cylchlythyrau, postio 
a gweinyddiaeth.

I gael gwybod mwy, ewch i’n gwefan yn www.cpat.org.uk. Gallwch chi hefyd weld y 
Cofnod Amgylchedd Hanesyddol (CAH) ar-lein yn www.archwilio.org.uk neu gallwch 
chi lawrlwytho’r app Android Archwilio yn rhad ac am ddim.  

Rydyn ni ar Facebook (https://www.facebook.com/cpatarchaeology) 
a Twitter (@CPATarchaeology) lle mae’r newyddion diweddaraf ar gael yn rheolaidd.

E-bost: friends@cpat.org.uk


