CYNGOR CAERDYDD
DEDDF LLES ANIFEILIAID 2006
RHEOLIADAU LLES ANIFEILIAID (BRIDIO CŴN) (CYMRU) 2014
CAIS AM DRWYDDED I GYNNAL SEFYDLIAD
BRIDIO AR GYFER CŴN
1.

Ymgeisydd

Enw Llawn yr Ymgeisydd/wyr:
……………………………………………………………………………………………………………
Os yn berthnasol yn masnachu fel:
……………………………………………………………………………………………………………
(Nodwch Enw(au) llawn mewn PRINT BRAS, gan y bydd yn ymddangos ar eich trwydded)
Cyfeiriad: ………..………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………..
Rhif Ffôn: ………………………………………………………………………….............
Rhif ffôn symudol: ………………………………………………………………………………………..
Cyfeiriad e-bost: .........................................................................................................................

2.

A ydych chi erioed wedi derbyn euogfarn neu wedi’ch gwahardd dan unrhyw rai o’r Deddfau
a restrir isod? (Sylwer y bydd unrhyw ddatganiad yn amodol ar y Ddeddf Adsefydlu
Troseddwyr 1974).
(Ticiwch, lle bo’n berthnasol)

Ydw

Nac
ydw

Deddf Sefydliad Lletya Anifeiliaid, 1963
Deddf Bridio Cŵn, 1973
Deddf Anifeiliaid Anwes, 1951
Gorchymyn Cŵn (Gogledd Iwerddon) 1983
Deddf Sefydliadau Marchogaeth, 1964
Deddf Anifeiliaid Gwyllt Peryglus, 1976
Deddf Lles Anifeiliaid, 2006
Deddf Lles Anifeiliaid (Gogledd Iwerddon) 2011
Deddf Iechyd a Lles Anifeiliaid (Yr Alban) 2006
Deddf Amddiffyn Anifeiliaid (Diwygiad), 1954
Os byddwch yn ateb YDW i unrhyw un o’r uchod, rhowch ragor o fanylion:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................

3.

Rhowch fanylion yr holl gŵn dros 6 mis oed a gedwir yn y sefydliad bridio:
Brîd

Nifer
y Geist

Nifer
y Cŵn Gre

Cyfanswm

Amcangyfrifwch uchafswm y cŵn bach a allai fod yn bresennol ar eich safle ar unrhyw adeg.
Uchafswm y cŵn bach ar unrhyw adeg

4.

Er mwyn penderfynu ar eich cymhareb staff i gŵn yn unol â’r Rheoliadau, nodwch gyfanswm
y cyflogeion neu bobl sy’n helpu yn eich sefydliad (dylech gynnwys chi eich hun yn y
cyfrifiad hwn).
Cyfanswm y gweithwyr sy’n bresennol ar y safle.......................
Sicrhewch eich bod yn cwblhau y tabl canlynol
Enw Llawn

Amser llawn/Rhan amser*

D.S. Amser llawn o leiaf 37 awr yr wythnos

5.

Rhan amser rhwng 18.5 awr a 37 awr yr wythnos

Ble rydych yn bwriadu ymarfer eich cŵn?
(Ticiwch, lle
bo’n berthnasol)
Iard ymarfer ar y safle
Tir Preifat
Cerdded wrth gynllyfan (tennyn)

Gwybodaeth ymarfer ychwanegol (nifer o weithiau y dydd ac ati):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....

6.

Enw’r milfeddyg a’i gyfeiriad...........................................................................
....................................................................................................................................................

7.

Datganiad
Fi yw meddiannydd y safle a nodir uchod, a thrwy hyn, rwy’n gwneud cais yn unol â
darpariaethau yn Adran 13(1) o Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006, am drwydded i gynnal
Sefydliad Bridio Cŵn ar y safle y rhoddwyd manylion amdano uchod.
Rwyf yn ardystio drwy hyn, hyd eithaf fy nghred a’m gwybodaeth, fod y manylion
uchod yn wir a fy mod dros 18 oed.
Amgaeaf siec (a wnaed yn daladwy i Gyngor Caerdydd), am £308.00 sef swm y ffi sy’n
daladwy ar gyfer y Drwydded y gwneir cais amdani.

Nodiadau
Sicrhewch eich bod yn cynnwys gyda’ch cais:

•
•

Rhaglen Gwella a Chyfoethogi a Rhaglen Cymdeithasoli wedi ei chwblhau

•

cynllun o’ch safle

adroddiad iechyd a lles ysgrifenedig gan eich milfeddyg yn manylu ar y cŵn (cŵn gre,
a geist) y mae wedi eu harchwilio

Mae’r Rheoliadau yn nodi na chaiff eich cais ei gymeradwyo heb raglenni boddhaol.

Enw: ………………………………………………………………………………………………..
Llofnod: ………………………………………………………………………………………………
Dyddiad: …………………………………………………………………………………………………

