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DEDDF YR HEDDLU, FFATRIOEDD AC ATI (DARPARIAETHAU AMRYWIOL) 1916
CAIS AM DRWYDDED I GASGLU AR Y STRYD

1. Enw’r sawl sy’n ymgeisio am y drwydded ac a fydd yn
(gyd) gyfrifol am gasglu neu werthu ac a fydd yn darparu
ac yn arwyddo’r caniatâd ar gyfer pob casglwr.

Llofnod(ion) Enghreifftiol

2. Cyfeiriad yr ymgeisydd/ymgeiswyr

Rhif ffôn:

3. Enw a chyfeiriad y Gymdeithas, Pwyllgor neu gorff arall o
bobl sy’n gyfrifol am gasglu.

Rhif ffôn

4. Enw a chyfeiriad yr Ysgrifennydd Anrhydeddus.

5. Enw a chyfeiriad y Trysorydd Anrhydeddus.

6. Enw’r elusen neu’r gronfa sydd i elwa (Noder bod rhaid
dangos yr enw hwn ar y blychau casglu).

7. Enw a chyfeiriad Ysgrifennydd y gronfa.

8. Nod yr elusen neu’r gronfa.

9. Ym mha rannau o Sir Gaerfyrddin y bwriedir casglu (nodwch yr ardaloedd y bwriadwch gasglu ynddynt).
1) Holl Ddosbarth Caerfyrddin 2) Tref Caerfyrddin 3) Ardal Llanelli 4) Hendy-gwyn
5) Rhydaman 6) Llandeilo 7) Castell Newydd Emlyn 8) Sanclêr

9) Os bwriadwch gasglu yn rhywle arall, rhowch fanylion………………………………........................................
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10. Dyddiad y bwriedir casglu.

Dyddiadau eraill ar gyfer casglu.

11. A yw’r casgliad i’w gynnal mewn perthynas â digwyddiad
arbennig?

12. Y dull o gasglu a ddefnyddir.

13. Brasamcan o nifer y casglwyr lleol fydd yn cael caniatâd.

14. Enw, cyfeiriad a chymhwyster y Cyfrifydd fydd yn
archwilio’r datganiadau.

15. A yw holl elw’r casgliad i’w dalu i’r elusen neu’r gronfa,
neu a dynnir arian allan ar gyfer treuliau neu at
ddibenion eraill?

16. Os oes unrhyw arian i’w dynnu allan, nodwch at ba
ddiben a rhowch frasamcan o’r swm a dynnir allan.

17. A wrthodwyd caniatâd ar gyfer casglu neu werthu at
ddibenion tebyg o’r blaen?
Os do, nodwch gan ba Awdurdod.

18. A yw’r ymgeisydd wedi ei gael yn euog o unrhyw drosedd
yn codi o hybu casgliadau ar y stryd neu unrhyw
drosedd o anonestrwydd?

RWYF YN DATGAN DRWY HYN BOD Y WYBODAETH A RODDAIS YN Y CAIS HWN YN
WIR YM MHOB AGWEDD. RWYF HEFYD YN DATGAN, OS CÂF GANIATÂD, Y BYDDAF
YN CYDYMFFURFIO Â’R RHEOLIADAU CASGLU AR Y STRYD SY’N GYSYLLTIEDIG.

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