
 

 

Cais am drwydded garej  
Dychwelwch y ffurflen hon i Cartrefi Conwy, Morfa Gele, Parc Busnes Gogledd Cymru, Cae 
Eithin, Abergele LL22 8LJ ar ôl i chi ei llenwi. Neu gallwch anfon eich ffurflen dros e-bost at 
ymholiadau@cartreficonwy.org  
 
Byddwn yn adolygu eich cais ac yn ychwanegu eich manylion i'n rhestr aros. Pan fydd garej ar 
gael yn yr ardal o’ch dewis, byddwn yn cysylltu â chi i drefnu i gwrdd er mwyn arwyddo 
cytundeb trwyddedu garej. 
 
Rydym yn rhoi blaenoriaeth garejis i denantiaid Cartrefi Conwy ac yna yn ôl dyddiad y 
ceisiadau a gawn. Ni chaiff tenantiaid Cartrefi Conwy sydd heb dalu'r rhent am eu cartref eu 
hystyried ar gyfer trwydded garej. 
 
Gofynnwch os hoffech chi gael y ffurflen gais hon mewn iaith arall neu 
mewn print bras. 
 

Amodau'r Drwydded  

Rwy’n cadarnhau fy mod wedi darllen a deall amodau'r drwydded.  

• Byddaf yn hysbysu Cartrefi Conwy o unrhyw newidiadau i fy manylion cyswllt 

• Byddaf yn rhoi rhybudd o 7 niwrnod pan na fydd angen y drwydded garej arna i 

• Ni fyddaf yn gadael y garej mewn ffordd a allai achosi niwed i eraill, megis aelodau o'r 
cyhoedd, rhentwyr garej eraill ac ati 

• Pan fyddaf yn rhoi’r gorau i'r drwydded, byddaf yn gadael y garej yn wag. 

• Pan fyddaf yn rhoi’r gorau i'r drwydded, byddaf yn talu unrhyw arian rhent sy'n ddyledus. 

 
Enw    
 
Llofnod     
 
Dyddiad   
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Eich Cais 
 

Enw Llawn  Cyfeiriad a Chod Post 
 

 

Dyddiad geni: 

 

Rhif Yswiriant Gwladol:  

 

Rhifau ffôn: 

 

 

Cyfeiriad e-bost: 

 
Ydych chi’n denant Cartrefi 
Conwy? Ydw  Nac ydw  

 

 
 

Ym mha ardal hoffech chi gael garej: 

 
 
A fydd cerbyd yn cael ei gadw yn 
y garej? Bydd  Na fydd 

 

 

Math a rhif cofrestru’r cerbyd: 

 
 
 
Dychwelwch y ffurflen hon i Cartrefi Conwy, Morfa Gele, Parc Busnes Gogledd Cymru, Cae Eithin, 
Abergele LL22 8LJ.  Neu gallwch anfon eich ffurflen dros e-bost at ymholiadau@cartreficonwy.org   
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