CYNGOR BWRDEISTREF SIROL MERTHYR TUDFUL
CAIS AM DOCYN TYMOR TRWY DDEBYD UNIONGYRCHOL
Pris tocyn tymor ar gyfer parcio yw £350 y flwyddyn. Trwy wneud cais i dalu trwy ddebyd uniongyrchol, gallwch dalu’r tâl
hwn mewn teg taliad o £29.17 tros y flwyddyn (nodwch y bydd taliadau yn cael eu gwneud o’ch cyfrif banc ar neu ar ôl yr
1af o bob mis.)
Wedi i chi dderbyn eich tocyn tymor ar gyfer y tymor academaidd bydd gennych hawl i barcio yn y meysydd parcio isod
(D.S Ni fydd rhaid i chi dalu am docyn parcio pan fyddwch yn arddangos tocyn tymor dilys.)
Maes Parcio Abermorlais (Dydd Sadwrn yn unig)
Castell (D) Maes Parcio (Dydd Sadwrn yn unig)
Maes Parcio’r Castell
Maes Parcio Aml Lawr y Castell
Maes Parcio Afon Taf
Maes Parcio Sant Tudful
Maes Parcio Pontmorlais
Maes Parcio Stryd yr Alarch (Anabl yn unig)
Maes Parcio’r Dramffordd (Dw)
Maes Parcio Stryd Gilar
Mae’r mwyafrif o feysydd parcio’r Cyngor yn cael eu diogelu gan deledu cylch cyfyng, fodd bynnag, ni all y Cyngor gymeryd
unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a allai gael ei achosi i geir sy’n cael eu parcio yn ei feysydd parcio.
Sicrhewch, cyn gadael eich cerbyd ei fod wedi ei barcio’n gywir mewn lle parcio cymwys gan y gall methiant i wneud hyn
arwain at ddirwy o £70.
MANYLION AM Y CAIS:
Enw’r Ymgeisydd

Mr

Mrs

Miss

Cyfeiriad
Cod Post
Rhif Ffôn Cartref

Rhif Ffôn arall.:

Rhif Cofrestru.:

Gwneuthuriad :

Model :

Lliw :

GOFYNION Y CAIS:
Er mwyn gwneud cais am docyn tymor, mae’n rhaid i chi gyflwyno a chwblhau :



Ffurflen gais
Ffurflen gorchymyn debyd uniongyrchol

Dychwelwch pob cais i’r Adran Barcio, Y Ganolfan Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful, CF47 8AN neu ei bostio i’r
un cyfeiriad.
Rwy’n amgáu fy ffurflen gais ar gyfer fy nhocyn tymor a dymunaf iddo ddechrau ar ……………………………………… . Rwyf
hefyd yn amgáu fy ngorchymyn debyd uniongyrchol.
Arwyddwyd ………………………………………………………………………………………. Dyddiad ……………………………………………
CANIATAWCH 2 DDIWRNOD GWAITH WEDI I CHI GYFLWYNO’CH CAIS I’CH TOCYN I GYRRAEDD
D.S codir £15 o dâl i ganslo’r cais
Deallaf y gallwch roi gwybodaeth i sefydliadau tebyg, i adrannau’r llywodraeth ac awdurdodau lleol eraill os yw’r
gyfraith yn caniatâu hynny. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymrwymedig i gynnal eich hawliau
preifatrwydd. Dim ond at ddibenion cyfreithlon y byddwn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Os hoffech wybod
mwy am sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol, darllenwch hysbysiadau preifatrwydd sydd ar gael ar ein
gwefan (https://www.merthyr.gov.uk/council/data-protection-and-freedom-of-information/privacy-notices/?lang=cyGB&). Os oes gennych unrhyw bryderon neu os hoffech wybod mwy am gydymffurfiaeth diogelu data, cysylltwch â’n
Swyddog Diogelu Data ar 01685 725329 neu data.protection@merthyr.gov.uk Gallech gael eich cosbi am wneud
datganiad ffug a gallai hyn arwain at ddiddymu unrhyw docyn sy’n cael ei ddosrannu i chi.

Cyfarwyddyd i’ch Banc neu Gymdeithas
Adeiladu i dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol
Cwblhewch y ffurflen gyfan gan ddefnyddio ysgrifbyn inc a’i dychwelyd at:

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL MERTHYR TUDFUL
CANOLFAN DDINESIG
STRYD Y CASTELL
MERTHYR TUDFUL
CF47 8AN

Rhif Defnyddiwr Gwasanaeth

2 4 3 5 4 5
At ddefnydd Swyddogol Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
yn unig. Nid yw hyn yn rhan o gyfarwyddyd i’ch Banc na’ch
Cymdeithas Adeiladu

Enw(au) Deiliad/deiliaid y cyfrif

Enw: ______________________________________________
Cyferiad: ______________________________________________
Rhif y cyfrif Banc/Cymdeithas Adeiladu

______________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------

Cod Didoli Cangen
Cyfarwyddyd ar gyfer eich Banc neu’ch Cymdeithas Adeiladu:
Talwch Ddebydau Uniongyrchol o’r cyfrif a nodir yn y Cyfarwyddyd
hwn sy’n destun mesurau diogelwch y Gwarant Debyd
Uniongyrchol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Deallaf y
gallai’r cyfarwyddyd hwn gael ei gadw gan Gyngor Bwrdeistref Sirol
Merthyr Tudful ac os felly, bydd y manylion yn cael eu
trosglwyddo’n electronig i fy Manc/Cymdeithas Adeiladu.

At: Y Rheolwr
Cyfeiriad:

Cod post:

Llofnod(ion):
Rhif cyfeirnod

Dyddiad:

Gall Banciau/Cymdeithasau Adeiladu wrthod derbyn cyfarwyddiadau i Debydau Uniongyrchol o rai mathau o gyfrifon
Dylai’r Gwarant hwn gael ei dorri ymaith a’i gadw gan y sawl sy’n talu.

Sicrwydd debyd uniongyrchol
·
·
·

·

Cynigir y Gwarant hwn gan bob Banc a Chymdeithas Adeiladu sy’n derbyn cyfarwyddyd i dalu Debydau Uniongyrchol.
Os oes unrhyw newidiadau i’r swm, dyddiad neu amlder eich Debyd Uniongyrchol, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn eich hysbysu 10 diwrnod
gwaith cyn i’r arian gael ei dynnu o’ch cyfrif neu’r hyn a gytunwyd arno o flaen llaw. Os dymunwch i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful i gasglu taliad,
bydd cadarnhad o’r swm a’r dyddiad yn cael eu rhoi i chi ar yr adeg y gwnaethpwyd y gofyniad.
Os gwneir camgymeriad wrth dalu’ch Debyd Uniongyrchol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful neu gan eich Banc neu’ch Cymdeithas Adeiladu, rydych
yn gymwys am ad-daliad llawn, yn syth o’r swm a dalwyd gan eich Banc neu’ch Cymdeithas Adeiladu.
Os derbyniwch ad-daliad ac nad ydych yn gymwys i dderbyn un, bydd yn ofynnol i chi ei dalu yn ôl i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful pan fyddant
yn gofyn amdano.
Medrwch ganslo Debyd Unioingyrchol ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’ch Banc neu Gymdeithas Adeiladu. Gellir gofyn am gadarnhad ysgrifendig. Rhowch
wybod i ni hefyd.

