
 
 

MAE'N OFYNNOL I BOB YMGEISWYR DARPARU GYDA'R FFURFLEN HON:- 
 

 Tystysgrif neu Bolisi Yswiriant ddilys (dogfennau gwreiddiol yn unig) 

 Rhaid i'r Ddogfen Cofrestru Cerbydau (Llyfr Log) gael ei gynhyrchu gyda'r ffurflen gais hon.   

 Y Dystysgrif ynghylch Cyflwr Cerbydau  

 Tystysgrif graddnodiad y mesurydd 

 Ffi'r Drwydded 

 Tystysgrif prawf ganolradd oddi wrth Gwmni Trosi cerbydau’r DU'r Gymdeithas Nwy Hylif 
Petrolewm (LGPA), yn achos cerbydau a drosglwyddwyd i redeg ar LPG. 

 
Cyfenw’r Ymgeisydd (PRIFLYTHRENNAU) (Mr/Mrs/Miss) _________________________________ 
 
Enw(au) Cyntaf: __________________________________________________________________ 
 
Cyfeiriad Presennol: _______________________________________________________________ 
 
_________________________________________________ Rhif Ffôn: ______________________ 
 
Enw'r Perchennog (os yw'n wahanol i'r uchod) neu ran-berchennog arall 
_____________________________________________________ 
 
E-bost :  ______________________________________________ 
 
MANYLION Y CERBYD: Rhif Plât y Cerbyd Hacnai (HV  _______) 
 

Math :  ________________________  Model:   __________________________________ 
 
Rhif Cofrestru:   ______________________ Dyddiad y Cofrestriad 1af:  _____________ 
 
Capasiti'r Peiriant:   ______________________  Lliw:  ___________________________ 
 
Nifer y Seddi (ac eithrio’r gyrrwr):   ______  Nifer y Drysau:  ______________________ 
 
Enw'r Cwmni:  _______________________________________________________ 
 
A yw'r cerbyd hwn yn hygyrch i Gadeiriau Olwyn?  YDY / NAC YDY (dilëwch fel yn briodol) 

 
RYDW I/RYDYM NI YN DATGAN I'R GORAU O'R FY NGWYBODAETH/EIN GWYBODAETH A CHRED, BOD 
YR ATEBION A RODDIR YN WIR.  OS CAIFF TRWYDDED EI CHYHOEDDI RYDW I/RYDYM NI YN 
YMGYMRYD I GYDYMFFURFIO Â'R AMODAU SY'N YMWNEUD Â CHYHOEDDI’R DRWYDDED.  RYDW 
I/RYDYM NI YN CADARNHAU FY MOD/EIN BOD WEDI DARLLEN A DEALL YR AMODAU A GYFLWYNWYD 
O RAN CYHOEDDI’R DRWYDDED HON. 
 
DYDDIAD ___/___/___ Llofnod yr Ymgeisydd  __________________________________________________ 
 
DYDDIAD ___/___/___ Llofnod yr Ymgeisydd  __________________________________________________ 
 
CYNGHORIR I YMGEISWYR O RAN Y CAIS HWN BOD GWNEUD DATGANIAD FFUG NEU ADAEL ALLAN 
UNRHYW WYBODAETH, YN WYBODUS NEU’N DDIOFAL, YN DRAMGWYDD TROSEDDOL. 
NODWCH:  Mae dyletswydd ar Gyngor Sir Fynwy i ddiogelu'r arian cyhoeddus y mae'n ei gweinyddu ac, i'r 
perwyl hwn, fe all ddefnyddio'r wybodaeth a ddarparwyd gennych ar y ffurflen hon o fewn Cyngor Sir Fynwy ar 
gyfer atal a chanfod twyll.  Efallai y bydd hefyd yn rhannu'r wybodaeth hon gyda chyrff eraill sy'n gweinyddu 
neu'n derbyn arian cyhoeddus, dim ond at y dibenion hyn. 

CAIS AM DRWYDDED PERCHENNOG CERBYD HACNAI  
AR GYFER SIR FYNWY  

YR ADRAN DRWYDDEDU, CYNGOR SIR FYNWY, CANOLFAN 
ADDYSG GYMUNEDOL Y FENNI, HEN HEOL HENFFORDD, Y 
FENNI, SIR FYNWY, NP7 6EL 

Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982 Rhan II 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyfenw’r Ymgeisydd (PRIFLYTHRENNAU) (Mr/Mrs/Miss)  ________________________ 
 
Enw(au) Cyntaf: _________________________________________________________ 
 
Cyfeiriad Presennol: ______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
E-bost:  _____________________________  Rhif Ffôn:  __________________________ 
 
MANYLION Y CERBYD 
 
Math:  _____________________________  Model:  ____________________________ 
 
Rhif Cofrestru:  _____________________  Rhif y Drwydded:  HV  ____________________ 
 
Cyfeiriad lle mae'r cerbyd i'w storio pan na chaiff ei ddefnyddio, os yw'n wahanol i'r uchod: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
DATGANIAD DEFNYDD Y CERBYD HACNAI, os yw wedi'i drwyddedu 
 
Nodwch eich defnydd arfaethedig o'r cerbyd hacnai, os yw wedi'i drwyddedu, trwy ateb y 
cwestiynau canlynol a/neu drwy ddarparu unrhyw wybodaeth berthnasol arall (atodwch 
wybodaeth ychwanegol os oes angen). 
 

1. Ydych chi'n bwriadu defnyddio'r cerbyd uchod, os yw wedi'i drwyddedu fel Cerbyd 
Hacnai, i'w llogi o fewn ardal y Cyngor?  YDW/ NAC YDW 

 
2. Ydych chi'n bwriadu defnyddio'r cerbyd uchod, os yw wedi'i drwyddedu fel Cerbyd 

Hacnai, yn gyfan gwbl neu'n bennaf i’w logi’n breifat y tu allan i ardal y Cyngor?   
YDW/ NAC YDW 

 
3. Ydych chi'n bwriadu defnyddio'r cerbyd uchod, os yw wedi'i drwyddedu fel Cerbyd 

Hacnai, i gludo teithwyr sy'n talu, ac eithrio fel y disgrifir yn (1) a (2) uchod?   YDW/ 
NAC YDW 
 

UNRHYW WYBODAETH BERTHNASOL ARALL 
 
Os ydych wedi ateb "NAC YDW" i gwestiwn (1) a / neu "YDW" i gwestiynau (2) a / neu (3) 
uchod, mae yna ragdybiaeth y bydd eich cais yn cael ei wrthod, oni bai eich bod yn bodloni'r 
Cyngor y gallai rhoi trwydded perchnogion cerbyd hacnai i chi heb danseilio pwrpas y 
ddeddfwriaeth.  Os hoffech geisio perswadio'r Cyngor y dylai roi trwydded yn yr 
amgylchiadau hyn, esboniwch pam rydych chi'n credu mai dyna'r achos yn y blwch drosodd 
(os oes angen, atodwch daflenni ychwanegol):- 

Cais am Wybodaeth - Defnydd 
arfaethedig o Gludiant Hacnai 

 
Deddf Llywodraeth Leol 

(Darpariaethau Amrywiol) 1982, 
Adran 57 



Fy rheswm/rhesymau yw: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
NODWCH: Mae Pwyllgor Trwyddedu'r Cyngor, gydag eithriadau penodol, yn fforwm cyhoeddus. Nid oes angen 
i'r Pwyllgor ystyried pob cais.  Pan fo ein prosesau, fel y'u diffinnir gan ddeddfwriaeth, polisïau a chanllawiau 
perthnasol, yn mynnu bod eich cais am drwydded/hawlen/caniatâd i'w ystyried gan y Pwyllgor Trwyddedu, mae'n 
bosibl y bydd y manylion adnabod a ddarparwch yn eich cais yn ymddangos ar ddogfennau a ystyrir gan y 
Pwyllgor ac felly maent ar gael i'r cyhoedd.  Defnyddir y wybodaeth bersonol a ddarperir gennych dim ond at 
ddibenion sy'n gysylltiedig ag asesu eich cais a rheoli unrhyw drwydded/hawlen/caniatâd a roddir yn y dyfodol.  
Os ydych chi'n credu bod rheswm dilys dros beidio â chyhoeddi eich data personol, rhowch y rhesymau hynny 
gyda'ch cais fel y gellir eu hystyried cyn paratoi papurau’r Pwyllgor. 
 
Datganiad 
 

 Rwy'n datgan bod cynnwys y ffurflen hon ac unrhyw wybodaeth ychwanegol yn wir. 

 Rwy'n gwybod os byddaf wedi gwneud datganiad ffug yn fwriadol neu'n ddiofal mewn 
cysylltiad â'r cais hwn, byddaf yn atebol i gael fy erlyn a/neu gall unrhyw drwydded a 
roddwyd i mi o ganlyniad i ddatganiad ffug o'r fath gael ei atal neu ei ddirymu gan y 
Cyngor. 

 
 
Llofnod:  _______________________  Dyddiad:  ______ / ______ / ______ 
 
 
ER DEFNYDD Y CYNGOR YN UNIG 
 
Cofnod y penderfyniad 
 
 
Dyddiad:  _____ / ______ /______  Swyddog: ___________________________ 
 
 
Penderfyniad:  Cytunwyd / Gwrthodwyd 
 
Fy rheswm/rhesymau dros wneud y penderfyniad uchod yw: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 


