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CAIS AM DRWYDDED CERBYD HACNI

Oni nodir yn wahanol rhaid ateb pob cwestiwn

LLYTHRENNAU BRAS

Rhowch enw a chyfeiriad y person neu gwmni y
ydych neu y bwriadwch yrru’r cerbyd trwyddedig ar
eu cyfer

ENW LLAWN

CYFEIRIAD (Prif Gyfeiriad Preswyl neu, os yn
Gwmni, y Swyddfa Gofrestredig)

Rhif Cofrestru

Rhif plât os yn
adnewyddu
CH

YMGEISWYR GRANT YN UNIG
Math
Model
Lliw
Dyddiad y cofrestrwyd
y car gyntaf

COD POST

Ticiwch fel sy’n briodol

CANIATÁU [ ]

ADNEWYDDU [ ]

M.O.T. Tystysgrif Prawf
M.O.T. Rhif
Dyddiad Terfyn
Yswiriant
Rhif Tystysgrif
Cwmni
Dyddiad Cyhoeddi
Dyddiad Terfyn

Lleoliad arferol y cedwir y cerbyd pan nad yw’n caei ei ddefnyddio (nodwch y cyfeiriad llawn)

OS CEDWIR Y CERBYD YN Y PRIF GYFEIRIAD PRESWYL (FEL UCHOD) TICIWCH YMA [ ]

A yw’r cerbyd yn destun trwydded gyfredol a
gyhoeddwyd gan awdurdod arall?

Ydy

Nac
ydy

Os felly, pa awdurdod?
Math Tanwydd
A yw’r cerbyd yn hygyrch i gadeiriau olwyn?

Petrol
Diesel

Tanwydd Deuol
Hybrid

Ydy

Nac
ydy

Oes

Nac
oes
Nac
oes

A oes gennych lifft cadair olwyn?
A oes gennych Dystysgrif Mesurydd Dilys?

Oes
Dyddiad
Cyhoeddi
Cyhoeddwyd
Gan
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A oes unrhyw un arall yn ymwneud â rhentu, cadw, cyflogi neu osod y Oes
cerbyd?
.
Os oes, llenwch fanylion pob unigolyn yn y blwch isod:
Enw

Prif Gyfeiriad Preswyl

Nac oes

Rhif Ffôn

Rwy’n amgáu ffi gwneud cais am £__________ a wnaed yn daladwy i Gyngor Bro Morgannwg a nodaf os
gwrthodir y cais o bosib mai dim ond cyfran o'r ffi a gaiff ei ddychwelyd.
Blaendal ar gyfer plât Cerbyd Hacni £__________ (Ad-daladwy).
Rwyf wedi darllen amodau’r drwydded a gyhoeddwyd gan Gyngor Bro Morgannwg sy’n berthnasol i
Drwyddedau Cerbydau Hacni ac os caiff trwydded ei rhoi i mi parthed y cerbyd fy mod yn cytuno i gydymffurfio
â’r amodau dan sylw.
Rwy’n datgan hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred fod y wybodaeth uchod yn gywir. Rwy’n deall os byddaf yn
fwriadol neu’n esgeulus yn gwneud datganiad ffug neu'n hepgor mewn perthynas â'r cais hwn, fy mod yn
agored i gael fy erlyn ac y gallai fy Nhrwydded Cerbyd Hacni gael ei hatal neu ei diddymu.
Rwy’n deall wrth geisio atal neu ganfod trosedd, y gellir rhyddhau gwybodaeth bersonol i
Asiantaethau’r Llywodraeth megis yr Asiantaeth Fudd-daliadau, Cyllid y Wlad ac Asiantaeth Ffiniau’r
DU. I gael gwybodaeth ynghylch y modd y casglwn ac y defnyddiwn ddata personol ewch i
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Website-privacy-notice.aspx
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Website-privacy-notice.aspx

Llofnod

Argraffu
Enw
Symudol
Dyddiad

Rhif ffôn
Cyfeiriad e-bost
Os gwneir y cais ar ran Cwmni Cyfyngedig,
nodwch eich swydd yn y cwmni hwnnw
Rhif ffôn
NODIADAU
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Dychwelwch y ffurflen gais wedi ei chwblhau a’r taliad priodol ynghyd a thystysgrif yswiriant eich cerbyd, dogfen gofrestru’r cerbyd,
tystysgrif MOT presennol a thystysgrif prawf mesurydd i’r Adran Drwyddedu, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, y Barri. CF63
4RU
Bydd gofyn i ymgeiswyr gyflwyno copïau o ddogfennau perthnasol, e.e. yswiriant, yn ôl yr angen.
Nid yw’r cerbyd wedi ei drwyddedu i weithredu hyd nes iddo BASIO archwiliad a bod trwydded wedi ei CHYHOEDDI.
Os yw’r archwiliad ar y cerbyd yn dderbyniol mae gofyn i chi gyflwyno’r dystysgrif pasio gan Garej y Cyngor yn yr Adran
Drwyddedu, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, y Barri, er mwyn iddo gael ei gadarnhau.
Rhaid i blât y cerbyd gael ei ddychwelyd pan ddaw’r drwydded i ben neu y caiff ei atal neu ei ddiddymu.
Ar gyfer unrhyw ymholiadau cysylltwch â’r Adran Drwyddedu ar (01446) 709105 neu fel arall gallwch e-bostio
Licensing@valeofglamorgan.gov.uk
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