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Ffurflen Drylliau Tanio 116

Gwerthwyr Drylliau Tanio: Cais am gofrestru neu Dystysgrif Cofrestru
Newydd
Cwblhewch y ffurflen hon mewn LLYTHRENNAU BRAS ac eithrio wrth arwyddo.
Nodwch: Rhaid i Ran A gael ei chwblhau pan mae cais yn cael ei wneud gan un sy’n dymuno bod yn werthwr drylliau tanio.
Rhaid cwblhau Rhannau B a C pan wneir cais ar ran cwmni. Mewn pob achos rhaid i Ran D i G gael eu cwblhau.
Bydd eich data personol yn cael ei brosesu gan yr heddlu y byddwch yn gwneud cais iddo yn unol â Rhan 3 Deddf Diogelu
Data 2018 fel y mae wedi ei osod yn Hysbysrwydd Gwybodaeth Preifatrwydd yr heddlu.

Rhan A Manylion Personol
1

Teitl (e.e. Mr, Mrs, Ms)

2

Cyfenw

3

Enw(au) Cyntaf

4

Ydych chi ar unrhyw adeg wedi defnyddio enw arall ar wahân i’r rheini sy’n cael eu dyfynnu yn 2 a 3 uchod, rhowch
fanylion (yn cynnwys gwraig briod, cyfenw cyn priodi)

5

Dyddiad geni

6

Man geni

7

Cenedligrwydd

8

Galwedigaeth

9

Cyfeiriad presennol

Cod Post

Rhif Ffôn

10 Rhif Symudol
11 Cyfeiriad E‐bost
12 Cyfeiriad Parhaol
(os yn wahanol i 9)

Cod Post

Rhif Ffôn

13 Os ydych wedi byw rhywle arall ar
wahân i’r cyfeiriadau yn 9 a 12
uchod yn ystod y pum mlynedd
diwethaf
Cod Post
14 Ydych chi wedi cofrestru o’r blaen fel
gwerthwr
drylliau
tanio
ym
Mhrydain Fawr?

Do

Naddo

Os do nodwch yr ardal heddlu
Enw cofrestredig
Cyfnod cofrestru

o

at
1

Rhan A Manylion Personol (parhad)
15 Ydych chi erioed wedi cael
cais
am
grant
neu
adnewyddiad
dryll tanio
neu dystysgrif gwn haels
wedi ei wrthod neu ei
ddiddymu?

Do

Naddo

Do

Naddo

Do

Naddo

Os do rhowch fanylion
16 Ydych chi erioed wedi cael cais ar
gyfer bod yn werthwr drylliau
tanio wedi ei wrthod, neu wedi
cael eich tynnu oddi ar gofrestr
gwerthwyr?
Os do rhowch fanylion
17 Ydych chi erioed wedi cael eich
euogfarnu o drosedd?
Os do rhowch fanylion

(Noder: Nid oes gennych hawl i gadw gwybodaeth yn ôl ynglŷn ag unrhyw drosedd. Mae hyn yn cynnwys euogfarnau
y tu allan i Brydain Fawr.)

Rhan B Manylion Cwmni
18 Enw llawn y cwmni
19 Rhif cofrestredig y cwmni
20 Ydy’r cwmni erioed wedi
masnachu o dan enw
gwahanol?

Do

Naddo

Do

Naddo

Os do, nodwch enw llawn
cwmni o’r fath

21 Ydy’r cwmni wedi ei gofrestru
fel gwerthwr drylliau tanio
mewn ardal heddlu arall, o
dan yr enw hwn neu unrhyw
enw arall?
Os do, nodwch yr heddlu a’r
rhif tystysgrif cofrestru
22 Prif natur busnes y cwmni
23

Enwau swyddogion y
cwmni (yn cynnwys
Cadeirydd, Ysgrifennydd,
Cyfarwyddwyr,
Trysorydd ayb)

2

Rhan B Manylion Cwmni (parhad)
24 Oes gan unrhyw un o’r swyddogion
a enwir uchod dystysgrif cofrestru
gwerthwyr drylliau tanio?

Oes

Nac oes

Oes

Nac oes

Ydy

Nac ydy

Do

Naddo

Do

Naddo

Do

Naddo

Os oes, nodwch enw llawn y
swyddogion
25 Oes unrhyw swyddog o’r cwmni
hefyd yn swyddog cwmni arall
sydd â thystysgrif gwerthwyr
drylliau tanio?
Os oes, nodwch fanylion
26 Ydy’r cwmni yn masnachu o dan yr
enw hwn neu unrhyw enw arall
erioed wedi cael ei dynnu o gofrestr
gwerthwyr drylliau tanio’r heddlu?
Os ydy, nodwch fanylion
27 Ydy’r llys erioed wedi gorchymyn i
unrhyw un o swyddogion y cwmni
i beidio â chael ei gofrestru fel
gwerthwr drylliau tanio?
Os do, nodwch fanylion
28 Ydy’r llys erioed wedi gorchymyn
y cwmni i beidio â chofrestru fel
gwerthwr drylliau tanio?
Os do, nodwch fanylion

29 Ydy’r cwmni wedi cael ei
euogfarnu o unrhyw drosedd?
Os ydy, nodwch fanylion

Rhan C

Swyddog yn gwneud cais ar ran cwmni

30 Teitl (e.e. Mr, Mrs, Ms)
31 Enw llawn
32 Dyddiad Geni
33 Safle o fewn y cwmni
34 Hyd amser mewn safle a
nodwyd yng nghwestiwn 31
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Rhan D Lleoliad busnes
35

Manylion lleoliadau busnes

Enw a chyfeiriad busnes

Natur busnes e.e. cynhyrchu,
manwerthu, Natur busnesau eraill sy’n
cyfanwerthu,
digwydd yn y cyfeiriad hwn
amser llawn neu ran amser

a)

Rhif Ffôn
b)

Rhif Ffôn
c)

Rhif Ffôn.
36 Os mai cais cychwynnol yw hwn,
rhowch
fanylion
profiad
blaenorol o drin drylliau tanio.
37 Cynnig i sicrhau gofal diogel o
ddrylliau tanio a/neu ffrwydron
os yw’r cais wedi ei ganiatáu

Rhan E Manylion gweision
Pwysig: Darllenwch Nodiadau 1 i 3 cyn cwblhau. Rhowch fanylion yn y tabl isod o’r holl weision, a fydd, diolch i Adran 8
o’r Ddeddf Drylliau Tanio 1968, yn cael eu hawdurdodi i fod yn berchen, prynu neu gaffael drylliau tanio neu ffrwydron yn
rhinwedd eu gwaith. Os oes angen, parhewch ar daflen ar wahân.
Cyfenw
(yn
cynnwys
unrhyw enwau
blaenorol)

Enwau Cyntaf

Dyddiad Geni Cyfeiriad

Manylion dryll tanio neu wn haels (os
yn berthnasol – yn cynnwys rhif
tystysgrif a’r heddlu)

4

Rhan F Iechyd personol a datganiad meddygol
Os oes angen, parhewch ar daflen ychwanegol
Pwysig: Darllenwch nodiadau 4 i 13 cyn cwblhau.
Nid oes angen datganiad meddygol os oes gan yr un sy’n gwneud y cais dystysgrif dryll tanio a/neu wn haels ac nad
yw’r amgylchiadau meddygol wedi newid yn ystod dilysrwydd y dystysgrif. Os mai’r hyn yw’r achos, rhowch
fanylion y tystysgrif(au) yn unig isod.
Rhif Tystysgrif

Dyddiad Cyhoeddi

Heddlu

Os nad oes gan yr un sy’n gwneud y cais dystysgrif dryll tanio neu wn haels, neu fod eu hamgylchiadau
meddygol wedi newid, dylid cwblhau’r adran ganlynol a’r datganiad.
38 Ydych chi erioed wedi cael
diagnosis neu driniaeth ar gyfer
y cyflyrau meddygol yn nodyn 6?

Do

Naddo

Os do, nodwch fanylion

39

Manylion eich meddyg teulu neu feddygfa
Enw’r Meddyg a/neu feddygfa

Cyfeiriad

Cod Post

Rhif ffôn

Cyfeiriad e‐bost
40

Manylion pob meddygfa flaenorol yn ystod y 10 mlynedd diwethaf (gweler nodyn 13).
Parhewch ar daflen newydd os oes angen.
Enw’r meddyg a/neu feddygfa
Cyfeiriad

Cod post

Rhif Ffôn

Cyfeiriad e‐bost
41 Oes unrhyw adegau yn y 10 mlynedd diwethaf pan nad ydych
wedi cael eich cofrestru gyda meddyg teulu yn y DU neu wedi
cysylltu ag ymarferwyr meddygol ar wahân i’r feddygfa ?

Oes (rhowch fanylion
ar daflen ar wahân)

Na

Rhoddaf ganiatâd i’r heddlu i gysylltu â fy meddyg teulu a/neu arbenigwr i gael manylion ffeithiol o unrhyw hanes
meddygol yng nghyswllt fy addasrwydd i fod yn werthwr drylliau tanio. Deallaf y gall fy meddyg teulu rannu data
personol gyda'r heddlu yn ymwneud â fy iechyd corfforol a meddyliol at bwrpas galluogi’r heddlu i wneud
penderfyniad ar fy nghais neu fy addasrwydd parhaus. Rwyf yn cydsynio i’r data personol gael ei brosesu.
Enw’r ymgeisydd (LLYTHRENNAU BRAS)
Llofnod

Dyddiad
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Rhan G Cais a datganiad
42 Gan hynny, rwyf yn:
gwneud cais; neu’n
cyflwyno’r cais ar ran y cwmni a enwir yn Rhan B uchod
i brif swyddog yr heddlu ar gyfer/am:
cofrestru fel gwerthwr drylliau tanio; neu
tystysgrif cofrestru newydd
Noder: Mae'n drosedd i unrhyw un wneud datganiad ffug yn fwriadol neu'n fyrbwyll mewn unrhyw ddeunydd yn
benodol at bwrpas cofrestru ei hun neu rywun arall fel gwerthwr drylliau tanio neu fynediad i unrhyw le busnes ar
gofrestr gwerthwyr drylliau tanio.
Rwyf yn datgan bod y datganiadau uchod yn wir.
Llofnod arferol yr ymgeisydd

Dyddiad

Nodiadau
Darllenwch y rhain CYN cwblhau'r ffurflen
Gweision
1. Mae eithriadau yn adran 8(1) Deddf Drylliau Tanio Act 1968 yn cynnwys meddiant, prynu a chaffael drylliau tanio a
ffrwydradau yng nghwrs busnes cyffredin drylliwr tanio cofrestredig. Mae’n ymestyn i werthwyr dryllwyr tanio
cofrestredig a’u gweision.
2. Nid oes diffiniad cyfreithiol o ‘was’, ond dylid nodi nad yw llythyr o awdurdod o reidrwydd yn gwneud rhywun yn
‘was’ ar gyfer y pwrpasau hyn. Ystyrir rhywun sy’n gweithio o’r gwerthwr ym maes busnes drylliau tanio yn ‘was’,
ond nid yw hi’n wir fod unrhyw un sy’n gwasanaethu’r gwerthwr ar unrhyw achlysur o reidrwydd yn was e.e.
gweithiwr allanol hunangyflogedig (fel engrafwr). Yn yr amgylchiadau hyn byddai gofyn i weithiwr allanol gofrestru
fel gwerthwr drylliau tanio.
3. Gall bod mewn meddiant, prynu neu gaffael drylliau tanio a ffrwydron gan was fod ar gyfer cwrs busnes cyffredin y
gwerthwr o dan gyfarwyddiadau’r gwerthwr.
Gwybodaeth feddygol
4.

Dylai’r swyddog sy’n gwneud y cais naill ai gael cyfrifoldeb o ddydd i ddydd am, neu drosolwg uniongyrchol o’r
drylliau tanio sy’n cael eu cadw gan y cwmni lle mae cais wedi cael ei wneud ar ran y cwmni (Rhan C).

5.

Rhaid i chi ddatgelu unrhyw gyflyrau corfforol neu feddyliol sydd gennych neu yr ydych wedi cael triniaeth
amdanynt yn y gorffennol gan y gall hyn effeithio eich gallu i gadw drylliau tanio, gwn haels neu arfau awyr yn
ddiogel. Ceir rhestr o’r cyflyrau meddygol sy’n rhaid eu datgelu yn nodyn 6. Mae Adran 34 o’r Ddeddf Drylliau
Tanio 1968 (fel y diwygiwyd) yn nodi er mwyn cofrestru person fel gwerthwr rhaid i brif swyddog yr heddlu fod yn
fodlon bod yr ymgeisydd yn gallu cael yr hawl i weithredu busnes fel gwerthwr drylliau tanio “heb berygl i’r
cyhoedd nac i’r heddwch”. Mae ffitrwydd meddygol yn un o’r ffactorau mae’n rhaid i’r heddlu ystyried wrth asesu
hyn.
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6. Cyflyrau meddygol sy’n rhaid eu datgelu yw:
• Ymateb Straen Acíwt neu ymateb aciwt i'r straen a achosir gan drawma
• Meddyliau hunanladdol neu hunan‐niweidiol
• Iselder neu orbryder
• Dementia
• Mania, anhwylder deubegynol neu salwch seicotig
• Anhwylder personoliaeth
• Cyflwr niwrolegol: er enghraifft, sglerosis ymledol, clefydau Parkinson neu Huntington neu epilepsi
• Cam‐drin alcohol neu gam‐drin cyffuriau
• Unrhyw gyflwr meddyliol neu gorfforol a all effeithio eich gallu i fod â dryll tanio neu wn haels yn eich meddiant yn
ddiogel
Os oes gennych unrhyw amheuaeth cysylltwch â’ch meddyg teulu neu cysylltwch ag adran drwyddedu drylliau tanio’r
heddlu.
7. Os ydych wedi datgelu cyflwr meddygol perthnasol i’r heddlu mae’n bosib y bydd yr heddlu yn gofyn i chi gael
adroddiad meddygol oddi wrth eich meddyg teulu/arbenigwr. Mae disgwyl i chi fodloni'r gost os codir ffi am hyn.
Os oes angen gwybodaeth bellach mae’n bosib y gall yr heddlu ofyn a thalu am adroddiad pellach.
8.

Os na ddatgelir unrhyw gyflyrau meddygol bydd yr heddlu yn cysylltu â’ch meddyg teulu yn gofyn a ydynt yn
ymwybodol am unrhyw gyflyrau meddygol neu os oes ganddynt unrhyw ofidion ynglŷn â’ch gallu i fod â drylliau
tanio, gynnau haels neu arfau awyr yn eich meddiant. Yn dibynnu ar yr ateb, gall yr heddlu ofyn i chi gael adroddiad
meddygol gan eich meddyg teulu/arbenigwr. Mae disgwyl i chi fodloni'r gost os codir ffi am hyn. Os oes angen
gwybodaeth bellach mae’n bosib y gall yr heddlu ofyn a thalu am adroddiad pellach.

9. Bydd yr heddlu yn gofyn i’ch meddyg teulu i osod nodyn atgoffa wedi ei amgodio ar eich cofnod i ddangos eich bod
wedi eich cofrestru fel gwerthwr drylliau tanio. Gofynnir i’r meddyg teulu i roi gwybod i’r heddlu os, yn dilyn eich
cofrestru fel gwerthwr drylliau tanio eich bod yn cael diagnosis neu yn cael triniaeth ar gyfer cyflwr meddygol
perthnasol (wedi ei nodi yn nodyn 6), neu os oes gofidion eraill gan y meddyg teulu am eich gallu i fod â drylliau
tanio, gynnau haels neu arfau awyr yn ddiogel yn eich meddiant. Yn dilyn cysylltiad gyda’ch meddyg teulu efallai y
bydd galw am adroddiad meddygol i gynorthwyo gydag asesiad o’ch addasrwydd parhaol i fod â drylliau tanio,
gynnau haels neu arfau awyr yn eich meddiant. Bydd yr heddlu yn talu os oes angen adroddiad meddygol.
10. Yn dilyn eich cofrestru fel gwerthwr drylliau tanio nodwch fod y datganiad yr ydych wedi ei arwyddo yn cydsynio
i rannu gwybodaeth gyda’ch meddyg teulu a’r heddlu yn berthnasol yn ystod y broses gwneud cais ac yn ystod
dilysrwydd eich cofrestru.
11. Y mae disgwyl i chi roi gwybod i’r heddlu os, yn dilyn cofrestru fel gwerthwr yr ydych yn cael diagnosis neu yn cael
eich trin ar gyfer cyflwr meddygol perthnasol tra bod eich cofrestriad fel gwerthwr drylliau tanio yn aros yn ddilys.
12. Dylech roi gwybod i’r heddlu os ydych yn newid eich meddyg teulu gan gynnig manylion cyswllt y feddygfa newydd.
13. Gofynnir i chi gynnig manylion eich meddygfeydd dros y 10 mlynedd diwethaf ac os ydych wedi cysylltu ag
ymarferwyr meddygol ar wahân i’ch meddyg teulu fel bod yr holl wybodaeth berthnasol ar gael i’r heddlu i
gynorthwyo gyda’i hasesiad o’ch addasrwydd i fod â drylliau tanio, gynnau haels neu arfau awyr yn eich meddiant.

Ar gyfer defnydd swyddogol yn unig
Ffi £

Rheng /Rhif

Rhif Derbynneb

Llofnod

Dyddiad
Gorsaf
MP 1318/03
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