Cais i adolygu trwydded eiddo neu dystysgrif eiddo clwb dan
Ddeddf Trwyddedu 2003

DARLLENWCH Y CYFARWYDDIADAU A GANLYN CYN LLENWI’R FFURFLEN GAIS
Cyn llenwi’r ffurflen hon, darllenwch y nodiadau arweiniad ar ddiwedd y fffurflen. Os ydych chi’n
llewnwi’r ffurflen â llaw ysgrifennwch yn glir mewn llythrennau bras. Ym mhob achos gwnewch yn
siwr bod eich atebion y tu mewn i’r bocsys ac wedi’u hysgrifennu neu eu teipio mewn inc du.
Defnyddiwch dudalennau ychwanegol os bydd angen.
Efallai yr hoffech gadw copi o’r ffurflen ar ôl i chi ei llenwi ar gyfer eich cofnodion.

Rydw i........................................................................................................................................
(Rhowch enw’r ymgeisydd)
yn gwneud cais i adolygu trwydded eiddo dan adran 51 / yn gwneud cais i adolygu tystysgrif eiddo
clwb dan adran 87 Deddf Trwyddedu 2003 ar gyfer yr eiddo a ddisgrifir yn Rhan 1 isod (dilëwch fel
bo’n addas)
Rhan 1 – Manylion yr eiddo neu eiddo’r clwb
Cyfeiriad post yr eiddo neu, os nad oes cyfeiriad, cyfeirnod map arolwg ordnans neu
ddisgrifiad

Tref Bost

Cod post (os yw’n hysbys)

Enw deiliad trwydded yr eiddo neu ddeiliad tystysgrif eiddo’r clwb (os yw’n hysbys)

Rhif trwydded yr eiddo neu dystysgrif eiddo’r clwb (os yw’n hysbys)

Rhan 2 – Manylion yr ymgeisydd
Rydw i
1) yn unigolyn cysylltiedig (llenwch (A) neu (B) isod)
a) yn unigolyn sy’n byw yng nghyffiniau’r eiddo
b) yn gorff sy’n cynrychioli unigolion sy’n byw yng nghyffiniau’r eiddo
c) yn unigolyn sy’n ymwneud â busnes yng nghyffiniau’r eiddo
d) yn gorff sy’n cynrychioli unigolion sy’n ymwneud â busnes yng nghyffiniau’r eiddo
2) yn awdurdod cyfrifol (llenwch (C) isod)

3) yn aelod o’r clwb y mae’r cais hwn yn cyfeirio ato (llenwch (A) isod)
(A) MANYLION YMGEISYDD UNIGOL (llenwch y rhannau priodol)
Ticiwch
Mr
Mrs
Miss
Ms
Teitl arall (Parch., er enghraifft)
Cyfenw

Enwau cyntaf

Ticiwch
Rydw i’n 18 oed neu’n hŷn
Cyfeiriad post
presennol os yn
wahanol i
gyfeiriad yr
eiddo

Tref bost

Rhif ffon cyswllt yn ystod y dydd
Cyfeiriad e-bost
(opsiynol)

(B) MANYLION YR YMGEISYDD ARALL
Enw a chyfeiriad

Rhif ffôn (os oes un)
Cyfieirad e-bost (opsyinol)

Cod post

(C) MANYLION YR AWDURDOD CYFRIFOL
Enw a chyfeiriad

Rhif ffôn (os oes un)
Cyfieirad e-bost (opsyinol)

Mae’r cais hwn i adolygu yn ymwneud â’r amcan(ion) trwyddedu a ganlyn
Ticiwch un neu fwy o’r bocsys
1)
2)
3)
4)

atal trosedd ac anrhefn
diogelwch y cyhoedd
atal niwsans i’r cyhoedd
amddiffyn plant rhag niwed

Nodwch pam fod angen adolygu’r cais (darllenwch nodyn arweiniad 1)

Rhowch gymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl i gefnogi’r cais (darllenwch nodyn arweiniad 2)

Ticiwch
Ydych chi wedi gwneud cais am adolygu mewn perthynas â’r eiddo hwn o’r blaen?
Os ydych, nodwch dyddiad y cais hwnnw
Dydd Mis Blwyddyn

Os ydych wedi rhoi sylwadau am yr eiddo hwn o’r blaen, nodwch beth oedd y sylwadau hynny a
phryd y cawsont eu cyflwyno

Ticiwch
Rwyf wedi anfon copïau o’r ffurflen hon a’r wybodaeth amgaeedig I’r awdurdodau cyfrifol a
deiliad trwydded yr eiddo neu’r clwb sy’n cadw tystysgrif eiddo clwb, fel bo’n briodol
Deallaf, os na chydymffurfiaf â’r gofynion uchod y bydd fy nghais yn cael ei wrthod
MAE’N DROSEDD, Y MAE’R SAWL A DDYFERNIR YN EUOG OHONI YN AGORED I DDIRWY HYD
AT LEFEL 5 AR Y RADDFA SAFONOL, DAN ADRAN 158 O DDEDDF TRWYDDEDU 2003 I WNEUD
DATGANIAD FFUG YN YR ACHOS HWN NEU MEWN CYSYLLTIAD AG EF
Rhan 3 – Llofnodion (darllenwch nodyn arweiniad 3)
Llofnod yr ymgeisydd neu gyfreithiwr neu asiant arall ag awdurdod yr ymgeisydd (edrychwch ar
nodyn arweiniad 4). Os ydych yn llofnodi ar ran yr ymgeisydd, nodwch ym mha gyswllt.
Llofnod
...............................................................................................................................................................
Dyddiad
...............................................................................................................................................................
Ym mha gyswllt
...............................................................................................................................................................
Enw cyswllt (os nas rhoddwyd eisoes) a chyfeiriad post ar gyfer gohebiaeth sy’n gysylltiedig â’r
cais hwn (darllenwch nodyn arweiniad 5)

Tref Bost

Cod Post

Rhif ffôn (os oes un)
Os byddai’n well gennych chi petaem yn cysylltu â chi drwy neges e-bost, rhowch eich cyfeiriad
e-bost (opsiynol)

Nodau arweiniad
1. Rhaid i’r rhesymau dros gynnal yr adolygiad fod yn seiliedig ar un o’r amcanion trwyddedu
2. Rhestrwch unrhyw wybodaeth neu fanylion ychwanegol, er enghraifft dyddiadau’r problemau sy’n
cael eu cynnwys yn y rhesymau dros gynnal yr adolygiad os ydynt ar gael.
3. Rhaid llofnodi’r ffurflen gais.
4. Gall asiant yr ymgeisydd (cyfreithiwr er enghraifft) lofnodi’r ffurflen ar eu rhan, os oes ganddynt
awdurdod i wneud hynny.
5. Dyma’r cyfeiriad y byddwn ni’n ei ddefnyddio i ohebu am y cais hwn.

