FFURFLEN GAIS AM DRWYDDED HAPCHWARAE CLWB NEU DRWYDDED
PEIRIANNAU CLWB
(I’W DEFNYDDIO GAN YMGEISWYR – CLYBIAU AELODAU, CLYBIAU
MASNACHOL A SEFYDLIADAU LLES Y GLOWYR)
Os ydych yn llenwi’r ffurflen hon mewn llawysgrifen, ysgrifennwch yn glir
mewn priflythrennau gan ddefnyddio inc.
I:
Adran Trwyddedu, Ty Russell, Ffordd
Churton, Y Rhyl, LL18 3DP
E-bost:
trwyddedu@sirddinbych.gov.uk
Ffôn: 01824 706342
ADRAN A – Math o gais
1. A fyddech gystal â nodi’r math o gais trwy roi tic yn un o’r blychau isod:
Cais am drwydded hapchwarae clwb
Cais am drwydded periannau clwb
Cais i adnewyddu trwydded hapchwarae clwb
Cais i adnewyddu trwydded peiriannau clwb
ADRAN B – Cofrestriad presennol dan Ddeddf Hapchwarae 1968
[I’w llenwi os yw’r ymgeisydd yn dymuno gwneud cais fel gweithredwr Rhan 2 neu
Ran 3 presennol. Ni ddylid llenwi’r adran hon os ydych yn gwneud cais i
adnewyddu trwydded.]
Rhan I
1. A oedd gan yr ymgeisydd Gofrestriad Rhan 2 neu Ran 3 dan Ddeddf
Hapchwarae 1968 a oedd mewn grym ar 31 Awst 2007?
Oedd
Nac oedd
Rhan II – dylid ateb hwn os atebwyd ‘oedd’ yng nghwestiwn 1:
2. Nodwch y dyddiad pan fyddai’r cofrestriad yn dod i ben (h.y. y dyddiad y
byddai’n dod i ben pan ddyfarnwyd y cofrestriad neu pan adnewyddwyd y
cofrestriad y tro diwethaf):
3. A yw’r dyddiad a nodir fel yr ateb ar gyfer cwestiwn dau ar ôl 31 Awst 2007?
Ydy
Nac ydy
4. Os atebwyd ‘nac ydy’ yng nghwestiwn 3, a adnewyddwyd cofrestriad yr
ymgeisydd ar neu ar ôl 1 Medi 2007?
Do
Naddo
Nodwch y dyddiad adnewyddu:

Rhan III – Dylid ateb hwn os atebwyd ‘nac oedd’ yng nghwestiwn 1:
5. A gofrestrwyd yr ymgeisydd y tro cyntaf dan Ran 2 neu Ran 3 Deddf
Hapchwarae 1968 ar neu ar ôl 1 Medi 2007?
Do
Naddo
Nodwch y dyddiad cofrestru cyntaf:
Rhan IV
6. Os atebwyd ‘oedd / do’ ar gyfer cwestiwn 1 neu 5, nodwch pa fath o
gofrestriad:
Cofrestriad Rhan 2
Cofrestriad Rhan 3
7. A yw’r cais hwn yn ymwneud â’r un safle (neu’r un safle i raddau helaeth) â’r
safle y mae’r cofrestriad yn ymwneud ag ef?
Ydy
Nac ydy
8. A yw’r cais hwn yn cael ei wneud cyn y ‘dyddiad perthnasol’?
Ydy
Nac ydy
[Y ‘dyddiad perthnasol’ yw’r dyddiad pan fydd y cofrestriad yn dod i ben, ac eithrio
pan fydd yr ymgeisydd wedi cofrestru a y tro cyntafar neu ar ôl 1 Medi 2007, neu pan
fydd y cofrestriad yn cael ei adnewyddu ar neu ar ôl y dyddiad hwnnw. Mewn
amgylchiadau o’r fath, y ‘dyddiad perthnasol’ yw:
a) ar gyfer cofrestriad Rhan 2, (mewn achos cofrestriad cyntaf) diwrnod olaf y
cyfnod o flwyddyn sy’n cychwyn ar y dyddiad cofrestru, neu (mewn achos
adnewyddu) diwrnod olaf y cyfnod o ddeng mlynedd sy’n cychwyn ar y
dyddiad adnewyddu;
b) ar gyfer cofrestriad Rhan 3, diwrnod olaf y cyfnod o 5 mlynedd sy’n cychwyn
ar y dyddiad cofrestru neu adnewyddu]
Gall yr ymgeisydd wneud cais fel gweithredwr presennol:
a) os atebwyd ‘Oedd / Ydy’ ar gyfer cwestiynau 1, 3, 7 ac 8 NEU
b) os atebwyd ‘Oedd / Do / Ydy’ ar gyfer cwestiynau 1, 4, 7 ac 8 NEU
c) os atebwyd ‘Do / Ydy’ ar gyfer cwestiynau 5, 7 ac 8
AC
os atebwyd ‘Cofrestriad Rhan 2’ ar gyfer cwestiwn 6 ac os yw’r
ymgeisydd yn gwneud cais am drwydded hapchwarae clwb; NEU
os atebwyd ‘Cofrestriad Rhan 3’ ar gyfer cwestiwn 6 ac os yw’r
ymgeisydd yn gwneud cais am drwydded peiriannau clwb.
Os yw’r ymgeisydd yn gwneud cais fel gweithredwr presennol:
NI DDYLID llenwi ADRAN C
Rhaid darparu dogfennaeth berthnasol – gweler ADRAN H
Bydd yn rhaid i weithredwr presennol dalu ffi ymgeisio wahanol
ADRAN C – Gweithdrefn Llwybr Carlam
[Nid yw’r adran hon yn berthnasol yn yr Alban]
9. A fyddech gystal â nodi a yw’r cais hwn yn cael ei wneud dan y weithdrefn
llwybr carlam [ticiwch yr ateb priodol]:
Ydy
Nac ydy
[er mwyn gwneud cais dan y weithdrefn llwybr

carlam, rhaid bod yr ymgeisydd yn meddu ar dystysgrif safle clwb dan adran
72 Deddf Trwyddedu 2003]
10. Os atebwyd ‘ydy’ ar gyfer cwestiwn 9, a fyddech gystal â llenwi’r datganiad
isod:
‘Tystiaf trwy hyn bod yr ymgeisydd am drwydded yn ddeiliad tystysgrif safle clwb dan
adran 72 Deddf Trwyddedu 2003’
Enw llawn:
Llofnod:
Cymhwyster:
Os atebwyd ‘ydy’ ar gyfer cwestiwn 9, rhaid darparu dogfennaeth berthnasol –
gweler ADRAN H
ADRAN D – Manylion yr ymgeisydd
11. Enw’r ymgeisydd:
12. Cyfeiriad (gan gynnwys côd post) y safle y mae’r ymgeisydd yn gweithredu
ynddo:

[rhaid i unrhyw weithgarwch hapchwarae neu beiriannau hapchwarae a awdurdodir
gan drwydded berthnasol ddigwydd yn y safle hwn neu gael eu lleoli yn y safle hwn]
ADRAN E – Gwybodaeth am yr ymgeisydd
Os yw’r ymgeisydd yn saefydliad lles y glowyr, dylid ateb cwestiynau 13 i 16:
13. A yw’r ymgeisydd wedi cael ei sefydlu ac a yw’n cael ei gynnal at ddibenion
cymdeithasol a hamdden?
Ydy
Nac ydy
14. A yw gweithgarwch yr ymgeisydd yn cael ei reoli gan grwp o unigolion y mae
o leiaf dau o bob tri ohonynt yn gynrychiolwyr glowyr?
Ydy
Nac ydy
15. A yw’r ymgeisydd yn gweithredu mewn safle y mae ei ddefnydd yn cael ei
reoleiddio yn unol ag ymddiriedolaeth elusennol?
Ydy
Nac ydy
16. Os atebwyd ‘ydy’ ar gyfer cwestiwn 15, a yw’r ymddiriedolaeth elusennol wedi
cael arian gan unrhyw un o’r canlynol:
a) Cronfa Lles y Glowyr a sefydlwyd gan adran 20 Deddf Diwydiant
Mwyngloddio 1920
b) y corff corfforaethol blaenorol o’r enw Sefydliad Lles Cymdeithasol y

Diwydiant Glo ac a ymgorfforwyd dan Ddeddf Cwmnïau 1948, neu’r
c) ymddiriedolaeth elusennol a elwir Sefydliad Lles Cymdeithasol y Diwydiant
Glo?
Ydy
Nac ydy
Os yw’r ymgeisydd yn glwb aelodau neu’n glwb masnachol, dylid ateb
cwestiynau 17 i 22:
17. A sefydlwyd yr ymgeisydd gyda’r diben o weithredu am gyfnod cyfyngedig yn
unig?
Do
Naddo
18. A oes gan yr ymgeisydd o leiaf 25 aelod unigol?
Oes
Nac oes
19. A sefydlwyd yr ymgeisydd er lles ei aelodau, ac a yw’n cael ei gynnal er lles ei
aelodau?
Do / Ydy
Naddo / Nac ydy
20. A sefydlwyd yr ymgeisydd fel menter fasnachol neu a yw’n cael ei gynnal fel
menter masnachol?
Do / Ydy
Naddo / Nac ydy
21. Disgrifiwch y diben(ion) dros sefydlu a chynnal yr ymgeisydd yn llwyr neu’n
rhannol

22. Os sefydlwyd yr ymgeisydd yn llwyr neu’n rhannol er mwyn darparu
cyfleusterau hapchwarae, neu os yw’n cael ei gynnal am y diben hwnnw yn
llwyr neu’n rhannol, nodwch y mathau o hapchwarae.

ADRAN F – Gwybodaeth gyffredinol am yr unigolyn sy’n llenwi’r ffurlfen gais
hon ar ran yr ymgeisydd
23. Enw
24. Cymhwyster
25. Cyfeiriad (gan gynnwys côd post)

ADRAN G – Manylion cyswllt er mwyn anfon gohebiaeth sy’n gysylltiedig â’r
cais hwn
26. Ticiwch y blwch priodol:
Cyfeiriad yn adran D

Cyfeiriad yn adran F

Cyfeiriad isod

Cyfeiriad (gan gynnwys côd post):

Rhif ffôn:
Cyfeiriad e-bost (os yw’r ymgeisydd yn fodlon i unrhyw ohebiaeth sy’n ymwneud â’r
cais hwn gael ei hanfon mewn negeseuon e-bost):

ADRAN H – Datganiad
27. A fyddech gystal â llenwi’r datganiad a’r rhestr wirio ganlynol:
Rydw i [enw llawn]
a. yn gwneud y cais hwn ar ran yr ymgeisydd ac rydw i’n meddu ar yr awdurdod
i weithredu ar ran yr ymgeisydd.
b. yn cadarnhau fy mod yn ymwybodol o unrhyw ddarpariaeth berthnasol mewn
côd ymarfer a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Hapchwarae o dan adran 24
Deddf Hapchwarae 2005 ynghylch lleoliad a gweithrediad peiriant
hapchwarae.
c. yn cadarnhau fy mod yn ymwybodol o’r ffaith y bydd y drwydded y mae’r cais
hwn yn ymwneud â hi, yn rhwym i’r amodau perthnasol a nodir yn adran 271
neu adran 273 Deddf Hapchwarae 2005.
d. yn cadarnhau fy mod yn ymwybodol o’r ffaith (oni bai bod y cais hwn yn cael
ei wneud dan y weithdrefn llwybr carlam) bod rhaid i’r ymgeisydd anfon copi
o’r cais hwn ac unrhyw dogfennau cysylltiedig i’r Comisiwn Hapchwarae a
phrif swyddog yr heddlu (neu’r prif gwnstabl yn yr Alban) cyn pen saith
niwrnod o’r dyddiad pan fo’r cais hwn yn cael ei wneud.
e. yn cadarnhau, hyf eithaf fy ngwybodaeth, bod y wybodaeth yn y cais
hwn yn wir. Deallaf ei bod yn drosedd dan adran 342 Deddf Hapchwarae
2005 i ri gwybodaeth sy’n anghywir neu sy’n gamarweiniol yn y cais hwn
neu mewn perthynas â’r cais hwn.

Rhestr wirio [ticiwch y rhai priodol]:
Amgaewyd taliad ar gyfer y ffi briodol sef £...............
Amgaewyd copi o’r drwydded hapchwarae clwb neu’r drwydded peiriannau
clwb bresennol [yn berthnasol i ymgeiswyr sy’n adnewyddu trwydded yn unig]
Amgaewyd copi o’r dystysgrif cofrestriad a gyhoeddwyd dan Ran 2 Deddf
Hapchwarae 1968 [yn berthnasol os yw’r ymgeisydd yn dymuno gwneud cais
fel gweithredwr Rhan 2 presennol yn unig]
Amgaewyd copi o’r dystysgrif cofrestriad a gyhoeddwyd dan Ran 3 Deddf
Hapchwarae 1968 [yn berthnasol os yw’r ymgeisydd yn dymuno gwneud cais
fel gweithredwr Rhan 3 presennol yn unig]
Amgaewyd tystysgrif safle clwb yr ymgeisydd a gyhoeddwyd dan adrean 72
Deddf Trwyddedu 2003 [yn berthnasol os yw’r ymgeisydd wedi llenwi’r
datganiad yn adran C yn unig]

Llofnod:

Dyddiad:

Cymhwyster:

