Ffurflen gais – Rhedeg busnes o gartref
MANYLION PERSONOL
Enw’r person/ pobl sy’n
ceisio’r caniatâd
Ai chi yw’r tenant?

☐Ia

☐Na

Os na – Beth yw eich
perthynas gyda’r tenant?

Cyfeiriad

Côd post
Rhif(au) ffôn
Cyfeiriad ebost
Enw’r busnes

MANYLION BUSNES
Rhowch ddisgrifiad byr o’r gwaith/ math o fusnes yr ydych yn bwriadu ei redeg o’ch cartref (gan gynnwys
unrhyw ddogfennau i gefnogi eich cais)
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RHESTR WIRIO

Ydach chi wedi cofio cynnwys manylion?










Enw llawn a manylion cyswllt
Manylion llawn y busnes fwriedir
Unrhyw newid/ altrad i’r eiddo gan gynnwys arwyddion
Unrhyw sied neu adeilad fydd angen
Unrhyw gerbyd masnachol y byddwch yn ddefnyddio
Oraiau’r busnes
Unrhyw sŵn neu anghyfleuster tebygol i gymdogion a sut y bwriadwch leihau’r sŵn
Dogfennau ychwanegol i gefnogi eich cais
Hawl cynllunio, ofyniad trwyddedu neu gofrestru

Nodwch – Ni ddylech ddechrau busnes o’ch cartref CCG cyn derbyn caniatâd gennym
mewn ysgrifen.
Ni fydd CCG yn gwrthod cais rhesymol a byddwn yn rhoi rhesymau am unrhyw wrthodiad mewn
ysgrifen.

1.
‘Rwyn deall fod CCG yn gallu tynnu hawl yn ôl neu osod amod ar gyfer gweithio o adref ar
unrhyw adeg.
2.
‘Rwyn ymwybodol os ‘rwyf yn dechrau busnes a ddim yn cydymffurfio gyda gofynion
cyfreithiol y bydd CCG yn cymryd camau gorfodi a all arwain at achos meddiant drwy’r Llys,
oherwydd torri Amodau Tenantiaeth.
3.
Os byddaf yn derbyn caniatâd i redeg busnes, byddaf yn hysbysu CCG os byddaf yn
stopio’r busnes neu wneud unrhyw newidiadau i’r busnes.
4.
‘Rwyn cytuno i beidio dechrau rhedeg busnes o’m cartref hyd nes y byddaf wedi derbyn
caniatâd gan Cartrefi Cymunedol Gwynedd.
Llofnod ymgeisydd(wyr)

Printio enw(au)

Llofnod tenant(iaid)

Printio enw(au)
Dyddiad

Dychwelwch y ffurflen wedi ei chwblhau i:
Cartrefi Cymunedol Gwynedd
PO Box 206
Bangor
Gwynedd
LL57 9DS
Dogfen heb ei rheoli ar ôl ei hargraffu

HSQE System/NSf13c/MP/1214 – Issue 0

