
Deddf Pedleriaid 1871 
Ffurflen Gais am Dystysgrif 

 
Rhowch ffotograff 
yma 
 

Nodyn: Rhaid i ymgeisydd am dystysgrif Pedler fod dros 17 mlwydd 
oed. Rhaid cyflwyno dau ffotograff maint pasbort a dynnwyd yn 
ddiweddar o’r ymgeisydd, cadarnhad o fodd adnabod a phrawf 
preswylio a Thystysgrif Datgeliad Sylfaenol gan Mayflower/Disclosure 
Scotland/Tystysgrif Sylfaenol AccessNI gyda’r cais hwn. 
Llenwch mewn prif lythrennau BRAS ac inc du. 

 
Enw cyntaf  
Enw olaf  
Unrhyw enwau olaf 
eraill rydych wedi 
cael eich adnabod 
ganddynt yn 
flaenorol 

 

Dyddiad geni  
Oed  
Cenedligrwydd  
Cyfeiriad presennol  
Cod post  
Unrhyw gyfeiriadau 
cartref blaenorol yn 
ystod y 5 mlynedd 
diwethaf 

 

Rhifau ffôn – 
cartref 

 

Symudol  
Cyfeiriad e-bost  
 
A ydych chi erioed 
wedi cael eich 
gwrthod am 
dystysgrif Pedler 
neu erioed wedi 
cael tystysgrif 
Pedler wedi’i 
dirymu 

 
 
Ydw                                    Nac ydw 

Os mai ‘ydw’ yw 
eich ateb, rhowch 
fanylion 

 

Beth yw eich 
galwedigaeth? 

 

Ym mha fath o 
nwyddau, sgiliau, 
neu waith crefft 
ydych chi’n bwriadu 
masnachu? 

 

A oes Tystysgrif 
Datgelu Sylfaenol 
gan Mayflower/ 
Disclosure 

 
 
 
Oes                                Nac oes 



Scotland/Tystysgrif 
AccessNI yn 
amgaeedig  
  



O dan delerau Adran 5(1) Deddf Pedleriaid 1871 mae’n rhaid i’r Prif Gwnstabl fod yn 
fodlon bod y person o gymeriad da.  I’r perwyl hwn, ac er mwyn cefnogi egwyddorion 
plismona cyffredinol, rhaid i bob ymgeisydd NEWYDD gael person ag iddo enw da i 
lenwi’r adran ganlynol.  Mae person ag iddo enw da yn cynnwys (ond heb ei gyfyngu 
i) Meddyg, Cyfreithiwr, Athro, Gweinidog yr Efengyl, Ynad Heddwch neu Gynghorydd 
lleol. 
 
Ymgeisydd yn 
unig 

Mae angen i’r ymgeisydd drefnu i berson ag iddo enw da, sydd wedi 
ei adnabod am y 12 mis diwethaf neu’n hwy, i lenwi’r adran hon  

Person ag iddo 
enw da 

Rydw i wedi adnabod y person a enwir uchod am y         
blwyddyn ddiwethaf ac yr wyf bob amser wedi teimlo ei fod yn 
un y gellir ymddiried ynddo, yn onest a pharchus 

Llofnod  
 

Enw  
Cyfeiriad  

 
Proffesiwn  
Rhif ffôn gwaith  
Datganiad Yr wyf i, sydd wedi’i enwi uchod, yn tystio fy mod yn adnabod yr 

ymgeisydd a bod y ffotograff yr wyf wedi ei arwyddo yn debyg 
iddo/iddi 
 
 
 
Arwyddwyd _____________________  Dyddiad _____________ 
 
Nodyn: arwyddwch gefn un o’r ffotograffau 
   

 
Enw’r ymgeisydd   

 
Datganiad Trwy hyn yr wyf i yn gwneud cais am dystysgrif o dan Ddeddf 

Pedleriaid 1871, sy’n fy awdurdodi i weithredu fel Pedler yn y 
Deyrnas Unedig. Yr wyf yn deall nad yw’r dystysgrif hon yn 
caniatáu i mi weithredu fel Masnachwr Stryd, fel y diffinnir gan 
Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol). 

 Mae’r wybodaeth yr wyf wedi ei darparu yn wir hyd eithaf fy 
ngwybodaeth a’m cred.  Yr wyf yn ei darparu gan wybod y gallaf 
gael fy erlyn os yr wyf yn fwriadol wedi datgan unrhyw beth yr 
wyf yn gwybod sy’n anwir neu nad wyf yn credu ei fod yn wir. Yr 
wyf yn deall y cedwir copi o fy ffotograff.   

Llofnod yr 
ymgeisydd 

 
 

Dyddiad   
 

 
Dylai’r cais wedi’i lenwi, dau ffotograff maint pasbort, y ffurflenni datgelu priodol a’r ffi 
gael eu cyflwyno’n bersonol yn eich swyddfa heddlu leol. 
 
 
 
Pedlars application/op.liberal/180716 


