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Hysbysiad o Drosglwyddo Trwydded Cerbyd
Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976

Nodwch NA chaiff y ffurflen hon ei phrosesu oni bai bod POB adran isod wedi ei chwblhau.
Rhan 1 – dylid ei chwblhau â manylion y perchennog presennol
Rhan 2 – dylid ei chwblhau â manylion y perchennog newydd
Cerbyd Hacni / Llogi
Preifat

Rhif y plât

(dileer fel sy’n briodol)

Dyddiad
dod i ben y
drwydded

Gwneuthuriad
a model y
cerbyd

Rhif cofrestru

Rhan 1
1.1 Manylion y Perchennog Presennol/y Gwerthwr
Enw Llawn

Cyfeiriad

Rhif ffôn
llinell dir
Cyfeiriad
bost

Rhif
ffôn
symudol
e-

1.2 Y Perchennog Presennol/y Gwerthwr (os yw’n Gwmni)
Enw’r cwmni
Person
cyswllt
Swydd yn y
cwmni
Cyfeiriad y
cwmni
Rhif ffôn
llinell dir
Cyfeiriad
bost

Rhif
ffôn
symudol
e-

Rhan 2 2.1 Manylion y Perchennog Newydd/y Prynwr
Enw Llawn

Cyfeiriad

Rhif ffôn
llinell dir
Cyfeiriad
bost

Rhif
ffôn
symudol
e-

2.2 Y Perchennog Newydd/y Prynwr (os yw’n Gwmni)
Enw’r cwmni
Person
cyswllt
Swydd yn y
cwmni

Cyfeiriad y
cwmni

Rhif ffôn
llinell dir
Cyfeiriad
bost

Rhif
ffôn
symudol
e-

2.3 Partïon â Diddordeb
Rhaid rhestru yma unrhyw berson cysylltiedig â’r cerbyd, gan gynnwys y gyrrwr ac unrhyw un sy’n llogi’r cerbyd.
Ychwanegwch ragor o dudalennau os oes angen.
Enw(au) a
chyfeiriad(au)

2.4 Lleoliad arferol y cedwir y cerbyd pan nad yw’n caei ei ddefnyddio (nodwch y cyfeiriad
llawn)
(Nodwch “fel uchod”
am yr un cyfeiriad â
deiliad y drwydded)

2.5 Oes gan y cerbyd drwydded gan awdurdod arall ar hyn o bryd?

Oes

☐

Nac oes

☐

Os felly, pa awdurdod?
……………………………………………………………………………………………..

2.6 Gweithredwr Llogi Preifat
A ydych yn gweithio gyda Chwmni Llogi Preifat?

Ydw

☐

Nac ydw

☐

Os ateboch ‘ydw’ i’r uchod, rhowch enw a chyfeiriad y gweithredwr rydych yn gyrru neu rydych yn bwriadu
gyrru’r cerbyd trwyddedig ar ei gyfer (os yw’n cael ei logi’n breifat)
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..

RHESTR WIRIO DOGFENNAU





Ffurflen Gais Gyflawn.
Tystysgrif yswiriant gyfredol, yn enw’r prynwr.
Bil gwerthu neu slip V5 y ceidwad newydd sy’n cadarnhau’r trafodiad.
Datganiad Trwydded Coll / Trwydded wreiddiol

Sylwer nad oes unrhyw ofyniad am ffi mewn perthynas â’r cais hwn.
Mae’n rhaid cyflwyno’r ffurflen gais wedi’i chwblhau a’r ddogfennaeth gysylltiedig drwy e-bost i
licensing@valeofglamorgan.gov.uk

Datganiad
Rwyf wedi darllen amodau’r drwydded a gyhoeddwyd gan Gyngor Bro Morgannwg sy’n berthnasol i
drwyddedau Cerbydau Hacni/ Llogi Preifat ac os caiff trwydded ei throsglwyddo i mi ar gyfer y cerbyd,
rwy’n cytuno i gydymffurfio â’r amodau hynny.
Rwy’n datgan hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred fod y wybodaeth uchod yn gywir. Os ydw i’n gwneud
datganiad anwir neu’n hepgor gwybodaeth yn ymwybodol neu’n ddiofal, rwy’n deall fy mod yn gwneud fy
hun yn agored i erlyniad, a'i bod yn bosibl y caiff fy nhrwydded ei hatal dros dro neu ei diddymu.
Rwy’n deall, at ddibenion atal neu ddatguddio troseddau, y gallai gwybodaeth bersonol gael ei datgelu i
Asiantaethau’r Llywodraeth fel CThEM, Adran Gwaith a Phensiynau ac Asiantaeth Ffiniau'r Deyrnas
Unedig.
Rwy’n deall bod rhaid i’r ddogfen V5 wedi’i diweddaru sy’n adlewyrchu manylion y ceidwad newydd gael
ei darparu wrth adnewyddu’r cerbyd nesaf.
Mae’n rhaid i’r perchennog presennol a’r perchennog newydd lofnodi a rhoi’r dyddiad ar yr adran
hon.
Perchennog
Presennol/Gwerthwr
(llofnodwch)

Perchennog
Newydd/Prynwr
(llofnodwch)

Dyddiad

Dyddiad

This form is also available in English / Mae’r ffurflen hon hefyd ar gael yn Saesnegfac

Deddf Diogelu Data 2018 a Hysbysiad Preifatrwydd
O ran Deddf Diogelu Data 2018, mae gan y Cyngor ddyletswydd i ddiogelu'r arian cyhoeddus y mae'n ei
weinyddu, ac i'r perwyl hwn gall ddefnyddio'r wybodaeth a ddarparwyd gennych ar gyfer eich cais trwyddedu
a'r data a gedwir o fewn yr awdurdod ar gyfer atal a chanfod twyll. Pan fo angen, gall hefyd rannu'r wybodaeth
hon â chyrff eraill sy'n gweinyddu arian cyhoeddus a sefydliadau eraill at y dibenion hyn yn unig. Dan Erthygl
6(1)(e) o'r GDPR, caniateir i ni ddefnyddio data ar gyfer ein tasgau.
Caiff unrhyw ddata a roddir gennych ar y ffurflen hon ei brosesu yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu Data,
ac wrth ei roi rydych chi’n caniatáu i Gyngor Caerdydd ei brosesu at y diben y’i rhoddwyd. Bydd yr holl
wybodaeth bersonol a roddir yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol a dim ond at ddibenion a ganiateir gan y
gyfraith y bydd yn cael ei defnyddio gan Gyngor Caerdydd neu ei datgelu i eraill.
Ewch i
www.bromorgannwg.gov.uk https://www.valeofglamorgan.gov.uk/Documents/Working/Public-Notices/FairProcessing-Notice-Licensing.pdf

Bil Gwerthu
Nodwch: Dim ond unwaith y gall Bil Gwerthu gael ei dderbyn. Fe’ch
atgoffir na chaiff Bil Gwerthu ei dderbyn ar unrhyw gyfrif yn lle’r llyfr
log (V5) ar fwy nag un achlysur.
Enw Llawn y Gwerthwr
Cyfeiriad Llawn y
Gwerthwr

*Rhif Plât y Cerbyd
*Rhif Cofrestru’r Cerbyd
*Gwneuthuriad y
Cerbyd
*Model y Cerbyd
*Lliw’r Cerbyd
Rhif yr Injan
Rhif y Siasi
RHAID cwblhau manylion y cerbyd sydd â seren *
Dyddiad Gwerthu
Enw Llawn y Prynwr
Cyfeiriad Llawn y
Prynwr

Llofnod y Gwerthwr
Dyddiad
Llofnod y Prynwr
Dyddiad

I’w dychwelyd i:
Yr Adran Drwyddedu
licensing@valeofglamorgan.gov.uk

Datganiad Trwydded Coll
Enw: …………………………………………………………………………..
Cyfeiriad:.........................................................................……………
…………………………………………………………………

RHIF Y PLÂT CERBYD HACNI/LLOGI PREIFAT:……………………………….
Rwy’n datgan fy mod i wedi colli’r drwydded bapur A4 ar gyfer y plât cerbyd uchod.

Llofnod: .......................................................…………………
Enw mewn llythrennau bras: ……………………………………….………………..
Dyddiad:

…………………………………………………………

