CAIS I GOFRESTRU FEL DELIWR METEL SGRAP
(Adran 1, Deddf Delwyr Metel Sgrap 1964)

Rwyf i / Rydym ni drwy hyn yn hysbysu fy mod i / rydym ni (yn) (yn bwriadu) cynnal busnes Deliwr(wyr) Metel Sgrap yn
ardal Cyngor Gwynedd a drwy hyn yn gwneud cais i gofrestru yn unol ag Adran 1,Deddf Delwyr Metel Sgrap 1964.
1. Enw llawn y Deliwr (Unigol, Enw Partneriaeth, Enw Cwmni)

2. Cyfeiriad (Cyfeiriad Preswyl , Prif gyfeiriad neu Gyfeiriad Cofrestredig y Cwmni) *

Cod Post
3. Cyfeiriad y man(nau) sydd neu a fydd yn cael ei meddiannu fel Storfa Metel Sgrap. **

Cod Post
4. OS NAD yw neu bydd lleoliad yn cael ei ddefnyddio fel Storfa Metel Sgrap, cyfeiriad y
man(nau) fydd yn cael ei defnyddio yn gyfan gwbl neu yn rhannol ar gyfer y busnes Ddeliwr Metel Sgrap.**

Cod Post
5. A ydych yn rhedeg, neu yn bwriadu rhedeg busnes Casglwr Teithiol?

YDW / NAC YDW

(Casglwr Teithiol yw person sy'n casglu deunyddiau gwastraff o dy i dy yn rheolaidd, eitemau sydd yn hen, wedi torri, wedi difa neu
ddifetha .

Rwyf trwy hyn yn datgan bod y wybodaeth a roddwyd ar y ffurflen gais hon yn gywir hyd fy ngwybodaeth
a chred.
Llofnodwyd:

Dyddiedig:

(Nodwch ddynodiad os llofnodwyd ar ran Cwmni)
*

Os yw’r busnes yn bartneriaeth nodwch, ar dudalen ar wahân os oes angen, yr enw a man preswylio pob aelod arall o'r
bartneriaeth sy'n unigolyn ac enw a swyddfa gofrestredig/phrif swyddfa pob aelod o'r bartneriaeth sydd yn gwmni.

**

Parhewch ar dudalen ar wahân os oes angen.

Gall y wybodaeth ar y ffurflen hon cael ei gynnal ar ffurf bapur neu ar gyfrifiadur a bydd yn ddarostyngedig i ddarpariaethau Deddf
Diogelu Data 1998. Mae'r awdurdod o dan ddyletswydd i ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir ganddo, ac i'r perwyl hwn gall
ddefnyddio'r wybodaeth rydych wedi'i rhoi ar y ffurflen hon er mwyn atal a chanfod twyll. Gall hefyd rannu'r wybodaeth hon gyda
chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus at y dibenion hyn.

Dychwelwch y ffurflen gais wedi'i chwblhau at:
Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd, Cyngor Gwynedd, Swyddfa Ardal Arfon, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BN.
Ar gyfer unrhyw ymholiad, ffoniwch: 01766 771000
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