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Hysbysiad Trosglwyddo Trwydded Cerbyd Hacni 

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 

 

Y rhif plât  
Gwneuthuriad 
a model y 
cerbyd 

 

Dyddiad 
dod i ben y 
drwydded 

 Y rhif 
cofrestru 

 

 
Rhan 1 – Manylion y Perchennog Presennol/y Gwerthwr  

 

Y Perchennog Presennol/y Gwerthwr (yn achos Cwmni)  

Enw Llawn  

Cyfeiriad 
 
 
 

Rhif ffôn  
Rhif ffôn 
symudol 

 

Cyfeiriad e-
bost 

 

Enw’r cwmni  

Person 
cyswllt 

 

Swydd yn y 
cwmni 

 

Cyfeiriad y 
cwmni 

 

Rhif ffôn  
Rhif ffôn 
symudol 

 

Cyfeiriad e-
bost 

 



 
Rhan 2 – Manylion y Perchennog Newydd/y Prynwr 

 

 

Y Perchennog Newydd/y Prynwr (yn achos Cwmni) 

 
Partïon â Diddordeb                    
Rhaid rhestru 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) 

 

 
 

Man cadw arferol y cerbyd pan nad yw’n cael ei ddefnyddio (rhowch y cyfeiriad llawn) 
 

(Nodwch “fel uchod” 
am yr un cyfeiriad â 
deiliad y drwydded) 

 

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

Oes ☐ Nac Oes ☐ 
 

Os oes, pa awdurdod? ……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Enw Llawn  

Cyfeiriad 
 
 
 

Rhif ffôn  
Rhif ffôn 
symudol 

 

Cyfeiriad e-
bost 

 

Enw’r cwmni  

Person 
cyswllt 

 

Swydd yn y 
cwmni 

 

Cyfeiriad y 
cwmni 

 

Rhif ffôn  
Rhif ffôn 
symudol 

 

Cyfeiriad e-
bost 

 



Y Defnydd a Fwriedir  
Ydych chi’n bwriadu defnyddio’r cerbyd yn bennaf yn Ninas Caerdydd? 

Ydw ☐ Nac ydw ☐ 
 

Os nad ydych, ble rydych yn bwriadu defnyddio’r cerbyd?....................................... 

 
 
Cwmni Llogi Preifat 
Ydych chi’n gweithio’n rhan o Gwmni Llogi Preifat? 

Ydw ☐ Nac ydw ☐ 
 

Os ydych, yn rhan o ba gwmni rydych yn gweithio?..................................................... 

   
 
 
Datganiad 
 
Rwyf wedi darllen amodau’r drwydded gan Gyngor Dinas Caerdydd ar gyfer trwyddedau Cerbydau Hacni. 
Os caiff trwydded ei throsglwyddo i mi ar gyfer y cerbyd, rwy’n cytuno i gydymffurfio â’r amodau hynny. 

                                                                     
Rwy’n datgan bod y wybodaeth uchod yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred. 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. 
 
 

Rhaid i’r perchennog presennol a’r perchennog newydd lofnodi’r adran hon a nodi’r dyddiad ym 
mhresenoldeb swyddog Cyngor Dinas Caerdydd yn y Swyddfa Cerbydau Cyhoeddus. 

 

 
 

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

Perchennog 
Presennol/Gwerthwr 
(llofnodwch) 

 Dyddiad  

Perchennog 
Newydd/Prynwr 
(llofnodwch) 

 Dyddiad  

GWYBODAETH BWYSIG 

 Dylai gwerthwr a phrynwr y busnes fynd i’r Swyddfa Cerbydau Cyhoeddus i gwblhau’r 
weithdrefn drosglwyddo swyddogol. 

 Dylai’r ddau barti lofnodi’r ffurflen hon ym mhresenoldeb swyddog Cyngor Dinas Caerdydd yn y 
Swyddfa Cerbydau Cyhoeddus. 

 Rhaid cyflwyno tystysgrif yswiriant gyfredol yn enw’r prynwr, a bil gwerthu sy’n cadarnhau’r 
trafodiad er mwyn cwblhau’r weithdrefn drosglwyddo swyddogol. 

 Rhaid anfon y drwydded wreiddiol yn ôl i’r Swyddfa Drwyddedu. 


