Cais am Drwydded Safle
(Cartrefi Symudol Preswyl Parhaol)

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013
Rwyf i/Rydym ni* yn cyflwyno cais drwy hyn am drwydded i ddefnyddio'r tir a ddisgrifir isod ac sydd i'w weld ar
y cynllun amgaeedig fel safle ar gyfer cartrefi symudol preswyl parhaol i'w defnyddio a'u gosod allan fel y
pennwyd isod.
Adran 1: Y Safle
Enw'r safle /
Enw
Masnachu:
Cyfeiriad y
Safle: y mae
angen trwydded
safle ar ei gyfer.
Côd Post:
Cyfeirnod Grid:

Cynllun y Safle

Nifer y cartrefi symudol ar y
safle:

Atodwch gynllun o'r safle i raddfa nad yw'n llai nag 1:500 sy'n dangos ffiniau'r safle,
lleoliad y lloriau caled ar gyfer y cartrefi symudol a nodweddion eraill gan gynnwys:
Pwyntiau tân, draeniad dŵr brwnt a dŵr wyneb; mannau parcio, ffyrdd a llwybrau
troed, mannau hamdden, y cyflenwad dŵr, sbwriel/ailgylchu/gwaredu gwastraff.

Arwynebedd y
safle

Arwynebedd y safle a ddefnyddir ar gyfer cartrefi symudol (mewn erwau neu
hectarau)

Caniatâd
Cynllunio

A ydych chi wedi cael caniatâd cynllunio ar gyfer y safle gan yr awdurdod cynllunio
lleol?
( Ydw / Nac ydw )

Os ydych.......

Dyddiad y caniatâd: Cyfeirnod
Yr Awdurdod sy'n Rhoi'r Caniatâd:

Os nad

A ydych wedi cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio? Ydw / Nac ydw

ydych .....

(Rhowch y dyddiad ac unrhyw gyfeirnod)

Cyflenwad
Trydan

Llinellau uwchben? (Ie / Nage)

Cyflenwad nwy
/ olew

Nwy naturiol? (Ie / Nage)

Llifogydd

Cynllun Gweithredu mewn Argyfwng

O dan y ddaear? (Ie / Nage)

Amgaewch gopi o'ch adroddiad arolygu cyfnodol diweddaraf.
Olew? (Ie / Nage)

Nwy Petrolewm Hylifedig? (Ie / Nage)

(Amgaewch gynllun os yw'r safle yn agored i lifogydd)
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Yswiriant

Rheolau’r Safle

Yswiriant Atebolrwydd
Cyhoeddus
(Amgaewch gopi o'r dystysgrif)

Tân

Asesiad Risg Tân
(Amgaewch gopi)

A oes gennych reolau safle ar waith? (Oes/Nac oes)

Os oes, amgaewch gopi.

Rhan 2: Manylion am yr ymgeisydd
Perchenogaeth
Tir yr
Ymgeisydd

A ydych chi'n berchen ar y rhydd-ddaliad?
Os nad ydych, a ydych yn berchen ar y lesddaliad?

Ydw / Nac ydw
Ydw / Nac ydw

Os ydych, rhowch fanylion y brydles neu'r denantiaeth.

Ymgeisydd

A ydych chi'n cyflwyno cais fel busnes neu sefydliad, gan gynnwys unig fasnachwr?
Ydw / Nac ydw
A ydych yn cyflwyno cais fel unigolyn? (os ydych, ewch i dudalen 3) Ydw / Nac ydw

Busnes

A ydy'ch busnes wedi'i gofrestru yn y DU â Thŷ'r Cwmnïau?

Ydy / Nac ydy

A ydy'ch busnes wedi'i gofrestru y tu allan i'r DU?

Ydy / Nac ydy

Y Rhif Cofrestru Tŷ'r Cwmnïau:
Statws Cyfreithiol: (e.e. cwmni, partneriaeth, ymddiriedolaeth)
Enw'r Busnes /
Sefydliad
Prif Gyfeiriad
Masnachu

Côd Post
Rhif Ffôn
Cyfeiriad Ebost
Eich safle /
rhan yn y
busnes

Cyfarwyddwr:
Ysgrifennydd y Cwmni:
Arall:
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Rhan 2: Manylion am yr ymgeisydd
Unigolion
Enw:

Teitl:

Enw(au) Cyntaf:

Enw Teulu:
Dyddiad Geni:

Rhif Yswiriant
Gwladol:

Cyfeiriad
Cyswllt:

Côd post:
Rhif Ffôn
Cyswllt

Llinell dir:
Ffôn symudol:

E-bost:
A ydych yn rheoli neu'n berchen ar safle arall ar gyfer cartrefi symudol?

Ydw / Nac ydw

Os ydych, rhowch fanylion.

Rheolwr y Safle (os yw'n berthnasol)
Enw Rheolwr y
Safle:

Teitl:

Enw(au) Cyntaf:

Enw Teulu:

Dyddiad geni:

Rhif Yswiriant
Gwladol:

Cyfeiriad
Cyswllt:

Côd post:
Rhif Ffôn
Cyswllt

Llinell dir:
Ffôn symudol:

E-bost:
A ydych yn rheoli neu'n berchen ar safle arall ar gyfer cartrefi symudol?
ydych, rhowch fanylion.
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Rhan 3: Penderfyniad ynghylch Person Addas a Phriodol (perchennog neu reolwr y safle)
Wrth benderfynu ynghylch eich trwydded yn unol â Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013, mae'n rhaid i
Gyngor Sir Caerfyrddin benderfynu a yw perchennog y safle neu reolwr y safle, os nad yw'r perchennog yn
rheoli'r safle, yn bodloni'r meini prawf ar gyfer 'person addas a phriodol'.
Ydy

Nac ydy

Dirymu Trwydded. A ydy'r ymgeisydd wedi dal trwydded safle a ddirymwyd
ar unrhyw adeg yn y tair blynedd diwethaf?
A ydy'r ymgeisydd yn aelod o BHHPA? (Cymdeithas Parciau Gwyliau a
Pharciau Cartrefi Prydain)
Rhif Aelodaeth:
A ydy'r ymgeisydd wedi cael ei gollfarnu/chollfarnu am un o'r troseddau
canlynol? Twyll, anonestrwydd; trais; troseddau yn ymwneud â drylliau tanio
neu gyffuriau
Troseddau o dan atodlen 3 o Ddeddf Troseddwyr Rhyw 2003;
Wedi camwahaniaethu'n anghyfreithlon ar sail unrhyw nodweddion a ddiogelir
yn Neddf Cydraddoldeb 2010, neu wedi gwneud cam â rhywun yn groes i'r
Ddeddf honno, mewn cysylltiad ag unrhyw fusnes
Os taw 'Ydy' oedd eich ateb, rhowch fanylion.
Enw'r troseddwr
Dyddiad
Trosedd
Y gosb / dedfryd a
bennwyd
Llys
Ychwanegwch unrhyw wybodaeth ynghylch amgylchiadau lliniarol yr ydych am i Gyngor Sir Caerfyrddin
ei hystyried, ar ddalen arall.
Rwy'n ymwybodol o ddarpariaethau Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013. Mae'r manylion a nodwyd ar y
ffurflen gais hon ac unrhyw ddogfennau a atodwyd yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm cred.
Enw'r ymgeisydd:

Llofnod yr
Ymgeisydd:

Enw'r
Rheolwr:

Llofnod y
Rheolwr:

Dyddiad

Dyddiad

Ar ôl llenwi'r ffurflen anfonwch hi at: Y Tîm Gwella Cartrefi, Tŷ Elwyn, Llanelli, Sir Gaerfyrddin. SA15 3AP
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r canlynol: Rhif Ffôn: 01554 899259 E-bost: tai@sirgar.gov.uk
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Rhestr wirio ar gyfer copïau o'r tystysgrifau a'r dogfennau a amgaewyd

1

Cynllun y Safle

2

Copi o'r dystysgrif Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus

3

Copi o'r Asesiad Risg Tân

4

Copi o'r dystysgrif prawf cyfarpar diffodd tân
Cynllun Gweithredu mewn Argyfwng (os yw'r safle yn agored i

5
lifogydd)
6

Adroddiad arolygu cyfnodol neu dystysgrif prawf gwaith trydan

7

Tystysgrif Diogelwch Nwy (os yw'n briodol)

8

Copi o Reolau'r Safle

Nodiadau:
Cyflwynir cais am drwydded safle o dan Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013. Yn y ddeddf hon, ystyr 'safle
a reoleiddir' yw unrhyw dir yng Nghymru lle lleolir cartref symudol at ddibenion preswylio, ac eithrio safle wedi'i
eithrio neu safle gwyliau a ddefnyddir am hyd at 10 mis y flwyddyn.
Cyflwynir y cais gan berchennog y tir. Mae'n rhaid i'r cais bennu'r tir sy'n destun y cais, enwi'r ymgeisydd, a'r
unigolyn a fydd yn rheoli'r safle (os na fydd yr ymgeisydd yn ei reoli).
Mae'n rhaid bod gan y safle ganiatâd cynllunio ar gyfer ei ddefnyddio fel safle carafanau/safle preswyl parhaol
cyn y gellir rhoi trwydded.
Bydd y drwydded yn para am gyfnod nad yw'n hwy na 5 mlynedd ar ôl diwrnod rhoi'r drwydded safle ar waith.
Pan fydd deiliad trwydded safle unrhyw dir yn marw neu'n peidio â bod yn berchennog y tir, dirymir y drwydded
safle. Pan roddir y gorau i ddefnyddio tir sy'n destun trwydded safle fel safle a reoleiddir, dirymir y drwydded
safle.
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