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Rhaid i geisiadau gael eu postio neu eu hanfon 
dros e-bost i: 
Tîm Trwyddedu 
Diogelu’r Cyhoedd 
Swyddfeydd Dinesig                                                                                    
Heol Holltwn 
Y Barri 
Bro Morgannwg 
CF63 4RU 
Ffôn: 01446 709105 
licensing@bromorgannwg.gov.uk 

                        

Cais am Drwydded i Gadw Sefydliad Lletya Anifeiliaid yn y Cartref  
Adran 1 Deddf Sefydliadau Lletya Anifeiliaid 1963 

 

1a Manylion yr ymgeisydd.                                        (anfonir pob gohebiaeth i'r cyfeiriad 

hwn) 
Mr     Mrs     Miss     Arall       

Enw llawn         

Rhif tŷ a Stryd       

Ardal       

Cod Post       

Rhif ffôn       

Cyfeiriad e-bost       

  

1b Manylion ymgeisydd ychwanegol      (os oes mwy nag un ymgeisydd neu os ydych yn 

gwneud cais fel partneriaeth ac ati) 
Mr     Mrs     Miss     Arall       

Enw llawn         

Rhif tŷ a Stryd       

Ardal       

Cod Post       

Rhif ffôn       

Cyfeiriad e-bost       
  

2. Manylion y sefydliad                                                           (defnyddir hwn ar y drwydded) 

Enw       

Enw / rhif a stryd       

Ardal       

Cod Post       

Rhif ffôn       
 

3. Rhowch fanylion o ran nifer yr anifeiliaid yr hoffech eu cadw yn y sefydliad.  

      
 

4. Rhowch fanylion eich milfeddyg neu filfeddygon yr ydych wedi cofrestru gyda 
nhw at ddiben sefydliad lletya yn y cartref.  

Enw(au)’r 
milfeddyg(on)  

      

Enw’r Filfeddygfa       

Enw / rhif a stryd       

Ardal       

Cod Post       

Rhif ffôn       
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5.Ydych chi neu unrhyw berson a fydd yn rheoli’r sefydliad wedi'i anghymwyso 
am y tro o’r canlynol: 

Cadw sefydliad marchogaeth  
Cadw ci       
Cadw siop anifeiliaid anwes  
Cael cadw ci 
Cadw sefydliad preswyl ar gyfer cŵn  

Ydw     Nac Ydw  
Ydw     Nac Ydw  
Ydw     Nac Ydw  
Ydw     Nac Ydw  
Ydw     Nac Ydw  

 
Os ydych wedi ateb ‘ydw’ i unrhyw gwestiwn uchod, rhowch fwy o fanylion os gwelwch 
yn dda:       
 

 

6. Pa drefniadau sydd ar waith os bydd argyfwng? 

      

 

7. Pa drefniadau sydd ar waith i ynysu ci petai'r angen yn codi? 

      

 
Rwyf / Rydym yn datgan hyd eithaf fy ngwybodaeth / ein gwybodaeth a’m / 
a’n cred fod y wybodaeth uchod yn gywir. Rwyf / Rydym yn deall, os gwnaf / 
gwnawn ddatganiad ffug neu hepgoriad yn ymwybodol y byddaf / byddwn yn 
agored i gael fy erlyn / ein herlyn ac mae’n bosibl y caiff fy nhrwydded / ein 
trwydded ei hatal neu ei diddymu. 
 
Rwyf / Rydym yn deall y caiff y wybodaeth ganlynol ei chyhoeddi ar gofrestr 
lletya anifeiliaid gyhoeddus gwefan Bro Morgannwg - enw deiliad y 
drwydded, y cyfeiriad trwyddedig, math o drwydded, rhif y drwydded, y 
dyddiad dod i ben. 
Gweler y ddolen isod am fanylion ein datganiad preifatrwydd ac atal 
caniatâd.  
 
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/Documents/Working/Public-
Notices/Fair-Processing-Notice-Licensing.pdf 
 
Rwyf / Rydym yn deall wrth geisio atal neu ganfod trosedd, y gellir 
rhyddhau gwybodaeth bersonol i Asiantaethau’r Llywodraeth megis yr 
Asiantaeth Fudd-daliadau a Chyllid y Wlad.  

 
 

Llofnod …………………………………………                  Dyddiad 
……………………………      

(yr ymgeisydd) 
 
Enw mewn llythrennau bras      
 
 
Llofnod …………………………………………                  Dyddiad 

……………………………      
(yr ymgeisydd) 
 
Enw mewn llythrennau bras      
 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/Documents/Working/Public-Notices/Fair-Processing-Notice-Licensing.pdf
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/Documents/Working/Public-Notices/Fair-Processing-Notice-Licensing.pdf
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(Os cyhoeddir y drwydded mewn enwau ar y cyd rhaid i'r ddau ymgeisydd lofnodi'r 
datganiad). 
 

 Sylwer: Ni chaiff eich cais ei dderbyn nes y caiff ffi’r cais ei derbyn.  
Gallwch dalu ar-lein gyda cherdyn debyd/credyd, ewch i 
www.bromorgannwg.gov.uk 
Ar hafan y wefan, bydd angen i chi ddewis y tab 'Talu' ac yna 'Talu Ar-lein'. 
O'r gwymplen, dewiswch 'incwm arall' yna 'Trwyddedu - Ffioedd Trwyddedu 
Anifeiliaid'. 
Gweler tudalen lletya gartref gwefan Bro Morgannwg am y wybodaeth 
ddiweddaraf am ffioedd: 
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/working/Licensing/Home-
Boarding.aspx 
 
Nid yw ffi'r drwydded yn cynnwys unrhyw ffioedd milfeddygol sy'n gymwys.  
Byddwch yn cael anfoneb ar wahân ar gyfer unrhyw ffioedd milfeddygol a 
godir ar y Cyngor.  
 
Ar ôl i’r Tîm Trwyddedu dderbyn cais wedi’i gwblhau, bydd yn ymgynghori â 
Thîm Iechyd a Lles Anifeiliaid y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (GRhR).  
Bydd Swyddog Iechyd a Lles Anifeiliaid yn cysylltu â chi i drefnu dyddiad 
archwilio addas. 
 
Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r ymweliad archwilio at Dîm Iechyd 
a Lles Anifeiliaid y GRhR.  Dyma ei fanylion cyswllt - AnimalHealth-
SRSWales@bromorgannwg.gov.uk 
Ffôn - 0300 123 6696 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/working/Licensing/Home-Boarding.aspx
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/working/Licensing/Home-Boarding.aspx

