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Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982 

CAIS AM DRWYDDED BUSNES RHYW  
 

 
Os na wneir y cais ar ran corff corfforedig neu gymdeithas anghorfforedig – 

cwblhewch Gwestiwn 1. 
 

Os gwneir y cais ar ran corff corfforedig neu gymdeithas anghorfforedig – ewch i 
Gwestiwn 2. 

 
DEFNYDDIWCH BRIFLYTHRENNAU OS GWELWCH YN DDA 

 

1.  a) Enw llawn yr Ymgeisydd:  

 

 
 
 

b) Cyfeiriad Parhaol: 

 

 

 

 c) Oedran:  

2. a) Enw llawn y Corff:  

 b) Cyfeiriad y Swyddfa Gofrestredig 
neu'r Brif Swyddfa: 

 

 

 

 c) Enw llawn, cyfeiriad preifat ac 
oedran y Cyfarwyddwyr/y bobl 
eraill sy'n gyfrifol am ei reoli: 

 

 

 

(Os bydd angen gallwch ddefnyddio dalen ar 
wahân) 

 
 
 
 
 

3. Cyfeiriad llawn yr adeilad y gwneir y 
cais mewn perthynas ag ef: 
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4. Enw llawn y person a fydd yn 
bresennol yn yr adeilad yn absenoldeb 
Deiliad y Drwydded: 

 

5. Os yw'n berthnasol – nodwch leoliad y 
stondin, llestr neu gerbyd a ddefnyddir 
fel busnes rhyw. 

 

6. Oriau agor a chau arfaethedig y 
busnes rhyw? 

 

7. Pa fath o hysbysebion fydd yn cael eu 
harddangos ar/yn y busnes rhyw, ac 
ymhle? 

 

8. A fydd pobl sy'n mynd heibio i'r busnes 
rhyw yn gallu gweld y tu mewn? 

 

9. A yw'r ymgeisydd wedi'i (d)dyfarnu'n 
euog o drosedd? 

YDY/NAC YDY 
(Os YDY – rhowch fanylion ar ddalen ar wahân) 

10. Os mai Cwmni yw'r ymgeisydd, a oes 
unrhyw un o'i Gyfarwyddwyr wedi'u 
dyfarnu'n euog o unrhyw drosedd o 
unrhyw fath? 

OES/NAC OES 
(Os OES – rhowch fanylion ar ddalen ar wahân) 

11. A yw'r adeilad wedi cael ei ddefnyddio, 
neu'n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd, 
fel busnes rhyw ac, os felly, am ba mor 
hir ac i ba ddiben - (siop ryw/sinema 
ryw)? 

 

12. A yw'r cais am Drwydded ar gyfer siop 
ryw neu sinema ryw yn yr adeilad? 

 

13. A yw'r busnes y mae'r cais yn 
ymwneud ag ef yn cael ei gynnal er 
budd person heblaw'r ymgeisydd?  Os 
felly, rhowch fanylion y person arall a 
manylion ynghylch unrhyw gollfarnau 
troseddol mewn perthynas â'r person 
hwnnw. 

 

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

        Defnyddiwch briflythrennau 
 Enw:………………………………………………….Swydd:……………….……………… 

 
Os hoffech gynnwys unrhyw wybodaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais, gallwch ei 

hatodi i’r ffurflen hon ar ôl ei chwblhau. 
 

NODER:  Bydd unrhyw berson sydd, mewn cysylltiad â chais i ddyfarnu, adnewyddu neu drosglwyddo 
Trwydded, yn gwneud datganiad ffug y mae ef/hi yn gwybod ei fod yn ffug mewn unrhyw ffordd berthnasol 
neu nad yw ef/hi yn credu ei fod yn wir, yn euog o drosedd ac yn atebol ar gollfarn ddiannod i ddirwy nad 

yw'n fwy na £10,000. 


