
Cyngor Gwynedd

NODYN:-
 Plîs wnewch y siec, ceisiadau drwy’r post, yn daladwy i CYNGOR GWYNEDD a’i anfon ynghyd a’r

ffurflen gyflawn i sylw:- UNED MORWROL, CYNGOR GWYNEDD, FFORDD Y COB, PWLLHELI,
GWYNEDD, LL53 5AA. Ni dderbynnir ceisiadau mewn person yma, ond gellir cofrestru mewn unrhyw
swyddfa Harbwr neu yn ystod tymor yr haf ar y brif draethau.

 Nodwch gall y cais gymryd hyd at 14 diwrnod i’w brosesu.
 PEIDIWCH â thynnu’r rhifau cofrestru oddi wrth y cwch. Darperir rhifau ail-ddilysu, a bydd angen eu

lleoli yn y man priodol ar y rhif cofrestru parhaol mwy.

 Caiff manylion unrhyw berson sy’n cael ei ddal gyda trwyddedau ffug eu gyrru at yr Heddlu.

- NI CHAIFF FFURFLENNI ANGHYFLAWN NEU ANNARLLENADWY EU PROSESU -

MANYLION Y PERCHENNOG (llythrennau bras os gwelwch yn dda)

Enw cyntaf: _____________________________ Cyfenw: ______________________________________

Cyfeiriad: _____________________________________________________________________________

___________________________________________________ Côd Post: _________________________

Rhif Ffôn: _____________________________ Rhif Ffôn Symudol: _______________________________

E-bost: ________________________________________________________________________________

MANYLION Y LLESTR COFRESTREDIG

Math o lestr: _____________________________ Enw’r Llestr: __________________________________

Prif liw: ______________________ Enw’r traeth/ harbwr a ddefnyddir amlaf: _______________________

GOFYNION

Rwyf yn cytuno i gydymffurfio â’r rheoliadau sydd wedi eu gosod gan Gyngor Gwynedd ac yn cadarnhau fod
y llestr wedi ei yswirio hyd at £3 miliwn trydydd parti.

Arwyddwyd: _______________________________________ Dyddiad:___________________________

AT DDEFNYDD SWYDDFA YN UNIG

Math: Cofrestru yn unig  Lansio blynyddol  PW  PC 

Rhif parhaol y llestr: ________________ Rhif cofrestru / lansio: _______________ Rhif derbynneb: _______________

Cyfanswm: £ _________________  Arian  Siec Manylion pellach: ________________________________________

Dyroddwyd gan: _____________________ Dyroddwyd yn: ___________________ Dyddiad: ____________________
(Printio enw)

.

Cyngor Gwynedd

FFURFLEN COFRESTRU LLESTR - TYMOR 2013/14

Math o lestr i’w gofrestru: Bad Dwr Personol (Sgi Jet)  Cwch Pwer 
A ydych yn gwsmer: Newydd  Presennol  Rhif Cyfredol y Llestr: _________________________

A yw’r rhif cyfredol dal ar y Llestr? Yndi  Nacydi , Rheswm _________________________________

Deddf Diogelu Data

Cyngor Gwynedd yw’r rheolwr data at ddibenion y Ddeddf. Defnyddir y wybodaeth ar y ffurflen hon at ddibenion data
harbwr. Gellir ei datgelu i adrannau eraill o’r Cyngor ac asiantaethau perthnasol eraill yn unol â chofrestriad

y Cyngor dan y Ddeddf.




