Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai
Swyddfeydd Dinesig, Ffordd Abergele
Bae Colwyn, LL29 8AR
Ffôn: 01492 574173
Ffacs: (01492) 575204

CAIS AM ARCHWILIAD MEWNFUDO
PWYSIG - DARLLENWCH Y NODIADAU SYDD YNGHLWM CYN LLENWI'R CAIS HWN.

Dulliau Talu:
1. Yn bersonol: Gallwch dalu gydag arian parod neu siec yn y Swyddfeydd Dinesig, Ffordd
Abergele, Bae Colwyn.
2. Dros y ffôn: Gallwch dalu gyda Cherdyn Visa neu Ddebyd, dros y ffôn, drwy ffonio 01492
574173. Bydd ymgynghorydd yn cymryd eich manylion a'r ffi a bydd hysbysiad yn cael ei
anfon ymlaen at Swyddog Archwilio. Sylwch y codir 1.16% am daliadau Cerdyn Credyd.
3. Llenwch y ffurflen hon a'i dychwelyd i'r cyfeiriad uchod gyda'r ffi gywir a’r gwaith
papur perthnasol y gofynnir amdanynt. PEIDIWCH ag anfon arian parod. Dylid gwneud
sieciau'n daladwy i ‘Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy’. Bydd derbynneb yn cael ei hanfon
atoch.
Unwaith cawn y ffurflen hon, a chadarnhau’r taliad, byddwn yn cysylltu â chi i drefnu dyddiad ac amser
cyfleus i bawb ar gyfer ymweliad archwilio.
Enw'r Noddwr
Rhif(au) Ffôn Cyswllt:
Cyfeiriad yr Eiddo i’w
archwilio

Ai chi ydi perchennog yr eiddo? IE/ NA
Ers faint ydych chi wedi byw yn y cyfeiriad hwn?
Os
nad
chi
yw
perchennog yr eiddo,
rhowch fanylion am
enw, cyfeiriad a rhif ffôn
y perchennog
Ffôn:
Cyfeiriad y Noddwr
(Os yn wahanol
cyfeiriad Archwilio)

i'r

Enwau Pawb sy’n Byw yn y Cyfeiriad
Archwilio ar hyn o bryd

Rhyw

Oed

Dyddiad Geni

Perthynas â'r Noddwr
(A enwir uchod)

Parhad dros y dudalen

Ymgeisydd (ymgeiswyr)
dymuno dod i mewn i’r DU

sy'n

Dyddiad
Geni

Gwryw/
Benyw

Hyd arfaethedig
yr Arhosiad

A yw'r Person(au) sy'n bwriadu symud i'r DU wedi gwneud cais mewnfudo?
Os Do, beth yw rhif(au) cyfeirnod eu cais?

Perthynas â'r Noddwr

DO/NADDO

Cyfeiriad y Cais Uwch Gomisiwn a wnaed neu a
wneir

NODIADAU
Y ffi ar gyfer yr arolwg yw £150. Bydd yr arolwg yn cael ei wneud gan Swyddog o'r Gwasanaethau
Rheoleiddio. Nod yr arolwg yw penderfynu a yw'r eiddo yn ddiogel ac yn ddigonol i bobl fyw ynddo ac a
fyddai'r tŷ cael ei orlenwi’n statudol gan unrhyw bobl ychwanegol sy'n bwriadu byw yno.
Mae'r archwiliad yn weledol, ac yn ystyried pethau fel cyflwr cyffredinol, presenoldeb cyfleusterau cegin ac
ystafell ymolchi, gwresogi ac awyru’r tŷ, ac ati. Os nad oes cyfleusterau cegin neu ystafell ymolchi yn yr
eiddo, peidiwch â chyflwyno cais gan na allwn gyflwyno llythyr heb yr amwynderau hyn.
Gofynnir i chi ein dangos o amgylch eich eiddo, yn amlinellu pwy sy'n byw yn y tŷ. Efallai bydd angen i'r
Swyddog fesur maint yr ystafelloedd yn yr eiddo fel y gellir gwneud asesiad ynghylch a fyddai'r tŷ’n cael ei
orlenwi pe ychwanegwyd yr ymgeisydd (ymgeiswyr) at y cartref. Mae angen mynediad i bob ystafell.
Dylech ddarparu tystysgrif archwiliad trydanol llawn gan unigolyn cymwys addas (e.e. NICEIC, ECA) a
thystysgrif archwilio nwy gan beiriannydd Cofrestr Diogelwch Nwy ar gyfer yr eiddo. Os oes rheswm
dilys pam nad yw’r tystysgrifau y gofynnir amdanynt yn cael eu cynnwys gyda’r cais, e.e. dim cyflenwad
nwy yn yr eiddo, rhowch fanylion.
_____________________________________________________________________________________
Nodwch, os nad ydych yn cynnwys y tystysgrifau, ni fydd eich cais am archwiliad yn cael ei
brosesu.

