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RHAN 2 MANYLION BUSNES

RHAN 1 YR EIDDO Y GWNEIR CAIS AMDANI 

Eiddo : 

Enw’r Busnes :

Cyswllt (enw llawn) :

Cyfeiriad :

Côd Post :

Cyfeiriad cysylltu os yn wahanol i’r uchod :

Rhif Ffôn :

Rhif Ffôn Symudol :

Cyfeiriad e-bost :

Gwefan :

Rhowch resymau dros eich angen am yr eiddo: 
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RHAN 3 STRWYTHUR Y BUSNES  (Rhowch ¸yn y bocs priodol)

(a) Unig Fasnachwr: Dyddiad Geni:
(nodwch ddyddiad geni)

(b) Partneriaeth:
(nodwch enwau, cyfeiriadau a dyddiadau 
geni a chopi o’r ddogfen bartneriaeth os yn 
berthnasol)

(c) Cwmni Cyfyngedig:
(nodwch rif cofrestredig y cwmni)

(ch) Cwmni Atodol:
(nodwch enw a chyfeiriad y prif gwmni)

(d) Arall (rhowch fanylion):

(dd) Cyfeiriad cofrestredig:

(e) Enw(au), cyfeiriad(au) a dyddiadau geni’r Cyfarwyddwr(wyr) i gyd:

(f) Enw(au)’r Cyfarwyddwr(wyr) fydd yn arwyddo’r lês:

Enwau a chyfeiriadau:       Dyddiad Geni:

Enw(au) a chyfeiriad(au) Dyddiad Geni:
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A ydych yn bwriadu creu swyddi tros y 12 mis nesaf?

Ydwyf Faint o swyddi a ydych yn bwriadu eu creu?  Nac ydwyf

A yw’r busnes eisoes wedi ei sefydlu? Ydyw Nac ydyw

Os YDYW, nodwch pryd sefydlwyd :

Os NAC YDYW, rhowch y dyddiad y disgwylir ei sefydlu:

RHAN 4 Y GWEITHGAREDD

Rhowch ddisgrifiad byr o’r weithgaredd/broses ymglymedig:

RHAN 6 MANYLION ARIANNOL

Enw’r Banc :

Cyfeiriad :

Enw eich Cyfrif :

Rhif eich Cyfrif :

Mewn perthynas â’r cais hwn, byddwn yn gofyn i’ch banc am dystlythyr.

RHAN 5 UNRHYW ADDASIADAU ARFAETHEDIG I'W GWNEUD I'R UNED?

Os OES, rhowch fanylion pellach:

Llawr soled ar gyfer peiriannau trwm Gwaredu gwastraff

Llwytho / Dadlwytho Cyflenwad uchel o ddw^ r

Trydan foltedd uchel Arall – Noder isod



4

RHAN 7 DATGANIAD

Tystiaf hyd eithaf fy ngallu fod y manylion ar y ffurflen hon ac unrhyw atodiadau yn gywir ac yn gyflawn.  Bydd
Cyngor Gwynedd yn gwneud arolwg credyd llawn arnaf, bydd hyn yn golygu cael mynediad i fy nghyfrifon busnes a

hanes credyd. Fydd y wybodaeth yma yn berthnasol mewn gwneud penderfyniad am fy nghais i fod yn denant
arfaethedig. Bydd y wybodaeth yma ddim yn cael ei ddatgelu i unrhyw asiantaeth neu unigolyn arall.

Arwyddwyd : ...............................................................................................................................................................................

Swydd : .........................................................................................................................................................................................

Dyddiad : .....................................................................................................................................................................................

Dychweler i’r
Adran Tai ac Eiddo,

Stryd y Jêl, Caernarfon,
Gwynedd.
LL55 1SH

Nid oes unrhyw orfodaeth ar Gyngor Gwynedd i ganiatau tenantiaeth.  Ystyrir pob
achos yn unol â’i haeddiant ac yn unol â chanllawiau polisi. Nid yw’n ofynnol i’r

Cyngor roi rhesymau dros unrhyw benderfyniadau.

Defnyddio eich gwybodaeth
Defnyddir yr wybodaeth ar y ffurflen hon at ddibenion gweinyddu asedau busnes a thiroedd y

Cyngor ac fe wneir hynny fel rhan o’i dasg gyhoeddus.
Cedwir y gwybodaeth a roddir gennych am gyfnod o 6 mlynedd.

Am ragor o wybodaeth ynglyn a’ch hawliau a manylion y swyddog diogelu data, cysylltwch â gwefan y Cyngor
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Gwybodaeth/Datganiadau-preifatrwydd-a-chwcis.aspx


