

DEDDF TRWYDDEDU 2003 –
Trwydded Eiddo/ Tystysgrifau Eiddo Clwb

Rhybudd o gais a gafwyd dan Ddeddf Trwyddedu 2003
Dyddiad y cyrhaeddodd y cais
Cyfeiriad yr Eiddo
Cyfeiriad ble gellir gweld y cais

Dyddiad diwethaf ar gyfer
Sylwadau Perthnasol
Disgrifiad o’r Cais

16/06/2021
Bragdy Conwy
Uned 2, Parc Menter Tŷ Mawr, Ffordd Tan y Graig, Llysfaen,
LL29 8UE
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Yr Adain Drwyddedu
Coed Pella
Bae Colwyn
LL29 7AZ
Mae’r swyddfeydd ar agor i’r cyhoedd 10:00 tan 12:00 a 14:00 tan
16:00
14/07/2021
Mae ystafell newydd wedi’i adeiladu tu mewn i’r adeilad sydd wedi’i
gysylltu â’r bar ar gyfer cwsmeriaid y dafarn. Tynnu’r amod sy’n cyfyngu ar
nifer y mynychwyr ar deithiau tywys o’r bragdy / partïon preifat. Caniatáu
gweini alcohol hyd at 1am ar ddyddiau Gwener a Sadwrn. Bydd cyfanswm
y bobl sy'n cael eu caniatáu tu mewn i'r eiddo yn cynyddu o 40 i 100, a thu
allan i'r eiddo, y cyfanswm fydd 150.
Cyflwyno Cynlluniau Newydd
Cerddoriaeth fyw ac wedi’i recordio dan do
Dydd Llun i Ddydd Sul 09:00 – 23:00
Cyflenwi alcohol ar/oddi ar y safle
Dydd Sul i Ddydd Iau 09.00 – 23.00
Dydd Gwener a dydd Sadwrn – 09.00 – 01.00
Oriau Agor
Dydd Sul i Ddydd Iau 09.00 – 23.00
Dydd Gwener a dydd Sadwrn – 09.00 – 01.00

(Dylid gwneud unrhyw sylwadau ar bapur i’r Adain Drwyddedu yn y cyfeiriad uchod)

Yn unol ag A.158 Deddf Trwyddedu 2003:
Mae rhywun yn cyflawni trosedd os yw’n gwneud datganiad ffug ar bwrpas neu yn fyrbwyll wrth wneud neu
mewn cysylltiad â chais i ganiatáu, amrywio, trosglwyddo neu adolygu trwydded eiddo neu dystysgrif eiddo
clwb, neu gais am ddatganiad dros dro. Mae unrhyw un y’i ceir yn euog o drosedd dan adran 158 yn atebol
ar euogfarn diannod i ddirwy heb fod yn fwy na lefel 5 ar y raddfa safonol.

