
EICH MANYLION: *meysydd sy’n ofynnol 

Mr/Mrs/Miss/Ms neu deitl arall:*     Cyfenw: *        

Enwau blaen yn llawn:*                

Cyfeiriad:*                  

              Cod Post:*        

Cyfeiriad e-bost:*                 

Rhif ffôn:                Rhif ffôn symudol:*         

DEWISWCH EICH DOGFENNAU PRAWF O’R RHESTR GANLYNOL FEL TYSTIOLAETH EICH BOD YN BYW YN Y  
CYFEIRIAD HWN: (Ticiwch un ohonynt a chyflwynwch gopi ohoni) *wedi’i dyddio o fewn y tri mis diwethaf  
⃝*Bil cyfleustodau (nwy/trydan/dŵr)  ⃝*Bil ffôn (symudol/cartref)    
⃝*Cyfriflen Banc/Cymdeithas adeiladu  ⃝ Trwydded yrru  
⃝ Bil treth gyngor (wedi’i ddyddio o fewn 12 mis) ⃝ Cytundeb tenantiaeth/morgais (wedi’i ddyddio o fewn 12 mis)   
EICH CERBYD: 
⃝ Ticiwch i gadarnhau bod pwysau eich cerbyd o dan 3500kg, ac nad yw’n fwy na 2.6m o uchder, ei fod wedi’i 
gofrestru fel Preifat/Ysgafn/Anabl a’i fod wedi'i addasu i gludo dim mwy na 12 o deithwyr ac eithrio'r gyrrwr. 
A) Ai chi yw perchennog/defnyddiwr y cerbyd? ⃝ IE ⃝ NA 
B) A yw’r cerbyd yn gerbyd cwmni/gwaith a ddarparwyd gan eich cyflogwr? ⃝ YDY ⃝ NAC YDY 
OS GWNAETHOCH ATEB NA/NAC YDY I’R DDAU GWESTIWN UCHOD, NID OES MODD I CHI WNEUD CAIS AM 
DRWYDDED O’R MATH HWN. FFONIWCH 01656 815626 
Os ydych: RHIF COFRESTRU’R CERBYD:     LLIW:        

MATH O GERBYD:      MODEL:          

RHOWCH DYSTIOLAETH MAI CHI YW PERCHENNOG/DEFNYDDIWR Y CERBYD: (Ticiwch un ohonynt a chyflwyn-
wch gopi o’r ddogfen 
⃝ V5 y cerbyd (llyfr log)   ⃝ Tystysgrif yswiriant y cerbyd ⃝ Bil gwerthu ⃝ Cytundeb Motability ⃝ Llythyr gan 
eich cyflogwr yn nodi eich bod wedi cael car o’r cwmni—i gynnwys cadarnhad o’ch cyfeiriad cartref.  
 

Ticiwch: ⃝ CAIS NEWYDD ⃝ CYFNEWID (trwydded wedi’i cholli/newid cerbyd)  ⃝ ADNEWYDDU  
Cwblhewch bob adran mewn PRIF LYTHRENNAU ac inc du lle bo’n bosibl. Ar gyfer pob cais newydd, neu os yw’r manylion wedi newid ers 

eich trwydded ddiwethaf, rhaid cyflwyno dogfennau prawf. Ffoniwch dîm y Gwasanaethau Parcio ar 01656 815626  neu anfonwch e-bost at  

residentpermit@bridgend.gov.uk i gael cyngor neu os ydych yn cael trafferthion wrth gyflwyno’r dogfennau sydd eu hangen er mwyn 

gwneud cais am eich trwydded. Peidiwch â chyflwyno’r dogfennau gwreiddiol. SICRHEWCH EICH BOD YN DARLLEN Y NODIADAU CANLLAW 

A DDARPARWYD AC YN LLOFNODI’R DATGANIAD AR WAELOD Y FFURFLEN HON.  

Gwasanaethau Parcio 

Trwydded Barcio Safonol i Breswylwyr—Ffurflen Gais 

AT DDEFNYDD 

SWYDDOGOL YN UNIG:  

RHIF Y DRWYDDED DYDDIAD CYFLWYNO WEDI’I PHROSESU GAN 

   

DATGANIAD 

Drwy hyn rwyf yn datgan:   

 Fy mod yn byw yn y cyfeiriad a nodwyd, a hyd eithaf fy ngwybodaeth rwy’n bodloni’r meini prawf ar gyfer cael 
trwydded barcio.  

 Rwy’n cytuno i ildio’r drwydded i’r cyngor ar unwaith os ydw i’n newid cyfeiriad.   

 Rwyf wedi darllen a deall y ffurflen gais a’r nodiadau canllaw cyn llofnodi’r datganiad hwn.  

 Rwy’n deall y gellir tynnu’r drwydded yn ôl oherwydd ei bod wedi’i chael yn dwyllodrus neu ei defnyddio’n amhriodol.   

 Rwy’n deall y bydd fy nghais yn cael ei brosesu cyn gynted ag y bod modd, ac nad oes hawl gennyf barcio fy ngerbyd 
yn y Parth Parcio i Breswylwyr yn Unig yn ystod yr oriau gorfodi, oni bai y caiff trwydded breswyl dilys ei harddangos.  

 Rwy’n deall ei bod yn bosibl y caiff fy nghais ei ddychwelyd, a’r broses o gyflwyno’r drwydded ei oedi os yw’r ffurflen 
hon wedi’i chwblhau’n anghywir.  

 Rwy’n cadarnhau fy mod wedi atodi naill ai’r dogfennau prawf gofynnol (ceisiadau newydd/cyfnewid) neu nad oes  
 unrhyw newidiadau o ran manylion ers i fy nhrwydded ddiwethaf gael ei chyflwyno (adnewyddu’r drwydded)  

Llofnod:          Dyddiad:       

 



NODIADAU CANLLAW: 

Noder ei fod yn drosedd i unigolyn wneud datganiad ffug yn fwriadol er mwyn cael trwydded bar-
cio. Ni fydd y Cyngor yn oedi o ran erlyn a gallai collfarn arwain at gosbau sylweddol. 

Nid yw trwyddedau parcio yn ddilys mewn meysydd parcio oddi ar y stryd, heolydd preifat neu 
ystadau o dai. Nid yw trwyddedau’n rhoi gwarant o ran parcio i chi na’ch bod yn gallu ei def-
nyddio. Dim ond o fewn y parth a nodir y mae trwyddedau’n ddilys. Gallai methu â dangos eich 
trwydded arwain at hysbysiad tâl cosb. 

Trwydded gyfnewid Os oes angen trwydded gyfnewid arnoch oherwydd eich bod wedi’i cholli 
neu eich bod yn newid cerbyd, bydd angen i chi gyflwyno cais ar gyfer ‘trwydded gyfnewid’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A wnewch chi ddychwelyd y ffurflen hon wedi’i chwblhau drwy e-bost at residentper-
mit@bridgend.gov.uk, neu ei hanfon at Gwasanaethau Parcio, Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Pen-y-bont ar Ogwr, y Ganolfan Arloesi, Parc Gwyddonieth Pen-y-bont ar Ogwr, Technol-
ogy Drive, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3NA. 


