DATGANIAD AR GYFER ASIANT SY’N GWEITHREDU AR RAN UN LANDLORD
CLEIENT YN UNIG NAD YW’N BERTHYNAS IDDO (YN CYNNWYS DAU NEU LAI
O EIDDO RHENT YNG NGHYMRU)
Enw’r Sawl sy'n
Gwneud Cais am
Drwydded Asiant:
Cyfeiriad
Gohebu’r Asiant:
Rhif Cyfeirnod yr
Asiant
Enw’r Landlord:
Cyfeiriad
Gohebu’r
Landlord:
Rhif Cofrestru’r
Landlord:

#A2-

RN-

Adran A
Mae’n rhaid i asiant penodedig y landlord a enwir uchod gwblhau’r adran hon.


Rwy’n/rydym yn cadarnhau nad ydw/ydym ac na fyddaf/fyddwn yn rheoli
eiddo ar gyfer unrhyw un arall ac eithrio’r landlord a enwir uchod.



Rwy’n/rydym yn cadarnhau nad yw nifer yr eiddo rwy’n/rydym yn ei reoli ar
ran y landlord a enwir uchod yn fwy na 2.
Rwy’n/rydym yn datgan bod yr wybodaeth sydd yn y datganiad hwn yn gywir
hyd ag y gwn/gwyddom. Rwy’n/rydym yn deall fy mod/ein bod yn troseddu os
ydw/ydym yn rhoi gwybodaeth i’r awdurdod trwyddedu yn gysylltiedig ag
unrhyw un o’i bwerau dan Ran 1 Deddf Tai (Cymru) 2014 sy’n anwir neu’n
gamarweiniol ac yr ydw/ydym yn gwybod ei bod yn anwir neu’n gamarweiniol
neu os wyf/ydym yn ddiofal ynghylch a yw’r wybodaeth yn anwir neu’n
gamarweiniol.

Printiwch
eich
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Enw’r Sawl sy'n
Gwneud Cais am
Drwydded Asiant:
Cyfeiriad
Gohebu’r Asiant
Rhif Cyfeirnod yr
Asiant

#A2-

Enw’r Landlord:
Cyfeiriad
Gohebu’r
Landlord:
Rhif
Cofrestru’r RNLandlord:
Adran B
Mae’n rhaid i’r landlord sy’n cyfarwyddo’r asiant a enwir uchod gwblhau’r adran hon.


Rwy’n/rydym yn cadarnhau y byddaf/byddwn yn eithrio’r angen i’m hasiant
penodedig a enwir uchod fod â chynllun diogelu arian cleient, yswiriant
indemnio proffesiynol ac aelodaeth o gynllun iawndal annibynnol.

Rwy’n/rydym yn datgan bod yr wybodaeth sydd yn y datganiad hwn yn gywir hyd ag
y gwn/gwyddom. Rwy’n/rydym yn deall fy mod/ein bod yn troseddu os ydw/ydym yn
rhoi gwybodaeth i’r awdurdod trwyddedu yn gysylltiedig ag unrhyw un o’i bwerau dan
Ran 1 Deddf Tai (Cymru) 2014 sy’n anwir neu’n gamarweiniol ac yr ydw/ydym yn
gwybod ei bod yn anwir neu’n gamarweiniol neu os wyf/ydym yn ddiofal ynghylch a
yw’r wybodaeth yn anwir neu’n gamarweiniol.
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