Deddfau Drylliau Tanio 1968 i 1988

Ffurflen Drylliau Tanio 116A

Hysbysiad gan Werthwr Drylliau Tanio Cofrestredig lle busnes nad
ydynt eisoes ar y gofrestr
Pwysig: Darllenwch y Nodiadau cyn cwblhau. Cwblhewch y ffurflen hon mewn LLYTHRENNAU BRAS ac eithrio wrth arwyddo.
Dylai'r ffurflen hon gael ei llenwi gan werthwr drylliau tanio cofrestredig wrth hysbysu am le busnes newydd wrth brif
swyddog heddlu'r ardal y maent wedi'u cofrestru.
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 y lle busnes newydd
1 Enw'r gwerthwr drylliau tanio
2 Rhif tystysgrif
3 Enw busnes arfaethedig
4 Cyfeiriad y busnes arfaethedig

5 Prif natur y busnes i'w gyflawni ar
y safle

6 Busnes arall (os o gwbl) a gyflawnir
yn y cyfeiriad arfaethedig (h.y.
gan bwy, natur y busnes a'r enw
y cyflawnir y busnes)
7 Enw llawn yr ymgeisydd neu'r un
sy'n cyflwyno'r cais ar ran cwmni
8 Rhif ffôn
9 Rhif ffôn symudol
10 Cyfeiriad e‐bost

Rhan B 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 yng nghwrs cyffredin eich busnes. Os oes angen, parhewch ar daflen ar wahân.
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Rhan B Manylion gweision (parhad)
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Manylion dryll tanio neu ddryll (os yn
berthnasol – yn cynnwys rhif
tystysgrif a’r heddlu)

Dyddiad geni Cyfeiriad

Rhan C Datganiad
Rwyf i, wedi cofrestru fel gwerthwr drylliau tanio yn ardal yr heddlu hwn, trwy hyn yn hysbysu'r prif swyddog heddlu fy
mod yn bwriadu cyflawni busnes fel gwerthwr drylliau tanio mewn man busnes yn yr ardal hon sydd ddim yn y gofrestr.
Rwyf yn datgan bod y datganiadau a wneir ar y ffurflen hon yn wir.
Llofnod arferol yr ymgeisydd
neu'r un sy'n gweithredu ar ran
y cwmni.
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.
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