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TÎM TIR AC ASEDAU - DOGFENNAU GAREJ

CAIS AM GAREJ 

Ydw Nac ydw 

CWESTIWN 2
Ydych chi’n rhentu garej gan y Cyngor ar hyn o 
bryd? 

Ydw Nac ydw 
CWESTIWN 3 
ateboch ydw i’r uchod, rhowch y 
cyfeiriad  

CWESTIWN 4  
Oes gennych fathodyn anabl?  

Oes Nac oes 

CWESTIWN 5
Nodwch y safle/oedd ac ardal/oedd sydd eu 
hangen 

Safle   Ardal 

Dyddiad 

Sylwer, dim ond os nad oes arnoch ddyled i Gyngor Sir Caerdydd y 
gallwch rentu garej 

AT DDEFNYDD 
SWYDDFA 

 Ôl-ddyledion Rhent Tŷ 

Nac oes Oes

Swm 
Ôl-ddyledion Rhent Garej 

       Nac oes Oes 

Swm

Dyddiad 
Cofrestru

Dyddiad Mewnbynnu 

Swyddog Llythrennau cyntaf

Enw

Cyfeiriad 

Cod Post 

Rhif ffôn  

Dyddiad Geni 

CWESTIWN 1 
Ydych chi’n denant Cyngor Sir 
Caerdydd?

Cynghorwyd

Cyf cais Iworld 
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Meini Prawf Gosod Garej

1) Rhaid i'r ymgeisydd fod yn byw yng Nghaerdydd, a rhoddir blaenoriaeth i
breswylwyr o fewn 1 filltir i safle'r garej.

2) Os nad oes rhestr aros, yna caiff garejys eu gosod ar sail y cyntaf i'r felin.

3) Dim ond ar gyfer storio cerbyd neu eitemau nad ydynt o natur fflamadwy y
gellir defnyddio'r uned garej. Nid yw Cyngor Caerdydd yn gyfrifol am unrhyw
ddifrod sy'n digwydd i gynnwys garej ac anogir tenantiaid garejys i drefnu eu
hyswiriant eu hunain.

4) Os yw safle garej yn gwasanaethu bloc uchel o fflatiau neu os yw'r safle
ynghlwm wrth floc isel o fflatiau, yna mae'r garej benodol honno'n destun Menter
Gosod Garej Leol (dylid rhoi blaenoriaeth i drigolion sy'n byw yn y bloc uchel/isel
ar hyn o bryd).  Os nad oes unrhyw un ar y rhestr sy'n byw yn y blociau, yna
bydd yr ymgeiswyr sy'n weddill ar y rhestr aros yn cael eu hystyried yn nhrefn
dyddiad.

5) Dim ond un garej y gall ymgeisydd ei rentu oni bai nad oes unrhyw
ymgeiswyr eraill ar y rhestr aros ar gyfer yr ardal.

6) Dim ond os nad oes arno ddyled i Gyngor Sir Caerdydd y gall yr
ymgeisydd rentu garej.

7) Dim ond yn y garej y caniateir i'r ymgeisydd barcio ei gerbyd ac nid yw
hyn yn rhoi'r hawl iddo barcio ar y cwrt blaen o flaen y garej.

8) Ni all yr ymgeisydd wneud unrhyw newidiadau strwythurol i'r garej.

9) Ni all yr ymgeisydd is-osod, cyfnewid na rhoi meddiant o'r garej.

10) Gall y naill barti neu'r llall derfynu tenantiaeth garej ar unrhyw adeg ar ôl
rhoi 4 wythnos o rybudd. Gall tenantiaid wneud hyn mewn unrhyw Hyb Cyngor.

11) Mae Cyngor Caerdydd yn cadw'r hawl i wrthod ceisiadau am garej am
unrhyw reswm priodol.

DYCHWELWCH I: 
Tir ac Asedau, Blwch Post 410 CAERDYDD CF11 1FT  

Ffôn (029)2053 7488
E-bost: TirAcAsedau@caerdydd.gov.uk
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