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Manylion y cerbyd1

Enwau cyntaf:

Cyfenw:

Cyfeiriad presennol

Rhif y Tŷ :

C

Tref bost: 

 Cod Post: 4

Datganiad5

Rhif Cofrestru’r Cerbyd: 2

Gwneuthuriad: Model:

Eich manylion (gweler nodyn A dros y dudalen)2

Manylion y ddisg dreth3

M M B B B BD DY dyddiad y daw’r ddisg 
dreth i ben:

Dosbarth treth:

Dangosir y dosbarth treth ar eich disg dreth ac ar eich Tystysgrif 
Cofrestru (V5CW).

Os oes modd, rhowch rif ffôn yn ystod y dydd lle gallwn gysylltu â chi 
os bydd problem gyda’ch cais.

Pam ydych chi’n gwneud cais? 4

(Rhowch ‘X’ yn un o’r blychau isod.)

Rwyf am wneud cais am ddisg dreth ddyblyg oherwydd 
bod y ddisg dreth wreiddiol:

• wedi mynd ar goll   ✖

• wedi ei dinistrio   ✖

• wedi ei dwyn   ✖

• heb ei derbyn o gwbl/ar goll yn y post   ✖

• does dim modd ei darllen neu mae’r lliw wedi pylu  ✖

• wedi ei difrodi  ✖   

• bod y DVLA wedi gwrthod fy nghais am ad-daliad  ✖

• arall (rhowch y rheswm yn y blwch isod) ✖

Teitl: Mr ✖  Mrs ✖  Miss ✖  Ms ✖ Arall (Dr, er 
enghraifft)

Llofnod:

Rwy’n datgan mai fi yw ceidwad cofrestredig y cerbyd yn adran 1 a bod yr wybodaeth yr wyf wedi’i rhoi’n wir.

Rwy’n deall wrth wneud cais am ddisg dreth ddyblyg na fydd yr un wreiddiol yn ddilys ac na cheir ei defnyddio.

Rwy’n cytuno os dof o hyd i’r ddisg dreth wreiddiol neu os caf hi yn ôl y byddaf yn ei dychwelyd i’r DVLA.

Yn awr, ewch â’r cais hwn i’ch cangen Swyddfa’r Post® agosaf sy’n cyhoeddi disgiau treth dyblyg ynghyd â’ch Tystysgrif 
Gofrestru (V5CW). Darllenwch y nodiadau dros y dudalen cyn cyflwyno’ch cais er mwyn sicrhau’ch bod yn cynnwys unrhyw 
ddogfennau eraill gyda’ch cais.
Gallwch ddod o hyd i’ch Swyddfa’r Post® agosaf sy’n cyhoeddi disgiau treth dyblyg ar y wefan ynwww.postoffice.co.uk/
branch-finder neu ffonio 0845 722 3344.

Dyddiad: M M B B B BD D

(gweler nodiadau 
A ac C dros y 
dudalen)
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Cais am ddisg dreth ddyblyg

I gael mwy o wybodaeth ewch i
www.gov.uk/taxdisc

Darllenwch y nodiadau dros y dudalen cyn llenwi’r ffurflen hon.
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Pwy all ymgeisio?A Sut i daluCh

Gallwch gael disg dreth ddyblyg:

Os mai chi yw ceidwad cofrestredig y cerbyd a bod 
gennych Dystysgrif Cofrestru (V5CW) yn eich enw chi.

Os ydych wedi prynu’r cerbyd yn ddiweddar byddwch 
angen V5CW yn eich enw i allu cael disg treth ddyblyg.

Dylech gwblhau’r ffurflen hon a mynd â hi gyda’ch 
V5CW a’r ffi o £7 (os yn berthnasol, gweler nodyn C) 
i’ch cangen Swyddfa’r Post® agosaf sy’n cyhoeddi 
disgiau treth dyblyg.

I ddod o hyd i’ch cangen Swyddfa’r Post® agosaf sy’n 
cyhoeddi disgiau treth dyblyg ewch i

www.postoffice.co.uk/branch-finder neu ffonio 
0845 722 3344.

Y ffi ar gyfer disg dreth ddyblyg yw £7, fodd bynnag, 
ni chodir ffi os:

•  ni roedd ffi yn daladwy am y ddisg wreiddiol

•  os yw’r ddisg dreth wedi mynd ar goll yn y post pan 
anfonwyd hi atoch gan y DVLA

•  os yw’r ddisg dreth wedi’i difrodi neu os nad oedd 
modd darllen y manylion pan gawsoch chi hi gan y 
DVLA neu gan Swyddfa’r Post® (yn y naill achos neu’r 
llall, rhaid ichi ei dychwelyd gyda’r ffurflen gais hon)

•  os yw’r ddisg dreth wreiddiol yn cael ei chadw gan 
yr heddlu fel tystiolaeth

•  os oedd cerbyd wedi’i ddwyn ac wedi dod i’r fei ond 
bod y ddisg dreth ar goll, neu

•  os yw’r DVLA wedi gwrthod eich cais am ad-daliad 
ar y dreth cerbyd pan anfonwyd hwnnw gyda’r ddisg 
dreth.

Gallwch ddefnyddio cerdyn debyd, arian parod, siec neu 
archeb bost, yn daladwy i Swyddfa’r Post Cyf.

Byddwn yn cadw’ch manylion ar ein cofrestr cerbydau. 
Cawn ryddhau’r manylion hyn os oes rhaid inni wneud 
hynny yn ôl y gyfraith. Mae rhagor o wybodaeth ar 
gael ynglŷn â sut a pha bryd y cawn ryddhau’ch 
manylion drwy fynd i’r wefan yn 
www.direct.gov.uk/dvladataprotection

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am drethu eich 
cerbyd o’r wefan yn www.gov.uk/taxdisc
Os nad ydych yn fodlon ar y gwasanaeth a gewch 
gennym, gweler ‘Sut i gysylltu â ni neu i wneud cwyn’ 
(INS101W). Mae hon ar gael ar ein gwefan yn 
www.dft.gov.uk/dvla
Gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:

Dros y ffôn: 0300 790 6802 (Mae’r llinellau ffôn ar agor 
rhwng 8yb a 7yh, Dydd Llun i Ddydd Gwener, a rhwng 
8yb a 2yp ar ddydd Sadwrn. Bydd rhai galwadau’n 
cael eu monitro i sicrhau eu hansawdd ac at ddibenion 
hyfforddi.)

Trwy ffôn testun: (i bobl fyddar neu drwm eu clyw): 
0300 123 1279. (Nid yw’r rhif hwn yn ymateb i ffonau 
cyffredin.)

Trwy ffacs: 0300 123 0798.

Trwy ysgrifennu at: Ymholiadau Cwsmeriaid (Cerbydau), 
DVLA, Abertawe SA6 7JL.

Fe gewch wybod rhagor am wasanaethau ar-lein y DVLA 
ar www.gov.uk/browse/driving

Sut a ble mae gwneud caisB

Faint fydd yn costio?C

Diogelu data – rhyddhau gwybodaethD

Rhagor o wybodaethDd
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