CAIS AM DRWYDDED CERBYDAU
HACNI / TRWYDDED GYRWYR HURIO
PREIFAT

Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976

Sylwer na dderbynnir y cais hwn oni bai y cwblhawyd pob adran ac yr amgaeir yr holl ddogfennau
gwreiddiol. Dylai ymgeiswyr gyfeirio at y Nodiadau Canllaw sy’n cyd-fynd â’r ffurflen hon.
DYLID ANFON EICH CAIS, AR ÔL EI LENWI, GYDA'R HOLL DDOGFENNAU ATEGOL, AT:
Trwyddedu, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 9AZ
E-bost: trwyddedu@sirddinbych.gov.uk
Neu gallwch gysylltu â’r adran drwyddedu ar 01824 706342 i drefnu apwyntiad.
Math o Gais (ticiwch y blychau perthnasol)
Cerbyd Hacni / Hurio Preifat Cyfun

Hurio Preifat yn Unig

Cais Newydd

Adnewyddu

Manylion Trwydded (ar gyfer ceisiadau adnewyddu)
Rhif y Drwydded:
Dyddiad Terfynu:
Ymgeisydd
1.

Teitl:

2.

Cyfenw:

3.

Enwau cyntaf:

4.

Dyddiad Geni:

5.

Rhif Yswiriant Gwladol:

6.

Cyfeiriad preswyl:

Cyfeiriad gohebiaeth (Os yw’n wahanol):

Cod Post:

Cod Post:

7.

Ffôn (Cartref):

8.

Ffôn (Symudol):

9.

E-bost:

Mr

Mrs

Miss

Ms

10.

Arall _________

Oes hawl gennych chi i weithio yn y DU?
Oes
Nac oes
Os oes, rhowch brawf (gyrwyr newydd yn unig) – gweler y ddogfen ganllawiau ar wahân
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Rydym ni’n cynghori ymgeiswyr i gyfeirio at eu cofnod DVLA sydd i’w cael o’r wefan a ganlyn:
www.gov.uk/gweld-neu-rannu-eich-gwybodaeth-trwydded-yrru . Dylai ymgeiswyr gyfeirio at ein Polisi
Euogfarnau i ganfod perthnasedd unrhyw drosedd / euogfarn.

11.

Oes gennych chi unrhyw euogfarnau, rybuddiadau, geryddon neu rybuddion wedi eu
cofnodi yn eich erbyn am unrhyw drosedd, gan gynnwys tocynnau cosb benodedig
ardystiadwy?
Oes (Os oes, rhowch fanylion isod yn 11a)
Nac oes (Os nac oes, ewch ymlaen i c. 13)

Os mai’r ateb i’r cwestiwn uchod yw OES, rhowch fanylion llawn mewn perthynas â phob
trosedd / rhybuddiad. Gydag euogfarnau troseddol, rhowch fanylion y drosedd benodol, y Llys
dan sylw a dyddiad yr euogfarn. Gydag rhybuddion, rhowch fanylion y drosedd dan sylw, yr
Heddlu perthnasol (ac os oes modd y Swyddfa Heddlu dan sylw) a dyddiad(au) yr euogfarn(au).
SYLWER: Mae hyn yn cynnwys pob euogfarn, boed nhw yn rhai am fodura, neu am rywbeth
heb unrhyw gyswllt gyda modura. Mae’n cynnwys derbyn rhybuddiad gan yr Heddlu a derbyn
Rhyddhad Absoliwt neu Amodol gan Lys, derbyn dirwy, cael eu hanfon i garchar, cael eu
gorchymyn i gwblhau gwasanaeth cymunedol, cael eu hanfon i borstal neu ganolfan gadw,
bod yn destun Gorchymyn Prawf, yn Rhwymedig, yn destun Gorchymyn Goruchwylio. Mae
hefyd yn cynnwys unrhyw drosedd a gaiff ei chymryd gan unrhyw sefydliad.
PWYSIG: Mae Gorchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) (Diwygio) 2002, yn
caniatáu’r awdurdod trwyddedu i ystyried pob euogfarn a gofnodir yn erbyn ymgeisydd neu
ddeiliad cerbyd hurio preifat neu drwydded gyrrwr cerbyd hacni, boed wedi ei ddisbyddu ai
peidio. Felly, bydd yr awdurdod trwyddedu yn rhoi ystyriaeth i bob euogfarn berthnasol, yn
arbennig lle mae hanes hir o droseddu neu batrwm diweddar o aildroseddu yn unol â’r Polisi
Euogfarnau Troseddol Tacsi a Cherbyd Hurio Preifat cyfredol.
11a. Manylion troseddau, waeth faint o amser sydd ers cyflawni’r drosedd: (Parhewch ar
daflen ar wahân os oes angen. Cofiwch roi eich enw a’ch dyddiad geni ar y brig)
Dyddiad y Drosedd
Dyddiad yr Euogfarn
Trosedd

12. A yw’r troseddau hyn (fel y’u rhestrir uchod yn 11a) wedi’i adrodd i’r adran drwddu yn
barod?
(Ar gyfer ceisiadau adnewyddu)
Ydyn, drwy’r cais / Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
Ydyn, drwy’r hysbysiad
Nac ydyn
13. A oes gennych chi Euogfarnau Gyrru a gyflwynwyd yn y 4 blynedd diwethaf?
Oes
Nac oes
Dyddiad y
Drosedd

Dyddiad yr Euogfarn

Trosedd
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14. Oes gennych chi unrhyw euogfarnau neu rybuddiadau, o unrhyw fath, gan unrhyw
sefydliad gan gynnwys rhai moduro, sy’n aros am ddedfryd?
Oes (Os oes, rhowch fanylion isod)
Nac oes
Manylion euogfarnau neu rybuddiadau: (Parhewch ar daflen ar wahân os oes angen. Cofiwch
roi eich enw a’ch dyddiad geni ar y brig)
Dyddiad y Drosedd
Dyddiad y Gwrandawiad (os Trosedd
yw’n hysbys)

15. Yn feddygol, a fu unrhyw newid i’ch amgylchiadau ers eich cais diwethaf? (Ar gyfer
ceisiadau adnewyddu)
Do ( Os do, rhowch fanylion isod)
Naddo

16. Oes gennych chi unrhyw reswm i gredu nad ydych yn ffit yn feddygol i yrru cerbyd neu
unrhyw reswm y gallech chi gael eich atal rhag cynorthwyo teithwyr, fel gyrrwr?
Oes (Os oes, rhowch fanylion isod)
Nac oes

17. Ydych chi ar hyn o bryd yn dal Trwydded Gyrwyr Cerbyd Hacni neu Gerbydau Hurio
Preifat gydag unrhyw Awdurdod arall?
Ydw (Os ydych chi, rhowch fanylion isod)
Nac ydw
Cyngor Cyhoeddi:

Rhif Bathodyn:

Dyddiad Cyhoeddi:

Dyddiad Terfyn:

18. A ydych erioed wedi cael eich gwrthod wrth wneud cais am drwydded yrru, wedi cael
trwydded wedi ei hatal neu ei dirymu gan yr awdurdod hwn neu unrhyw awdurdod
arall?
Do (Os do, rhowch fanylion isod)
Naddo
Cyngor Cyhoeddi:

Rhif Bathodyn:

Dyddiad Cyhoeddi:

Dyddiad Terfyn:

19. Os ydych chi’n bwriadu gwneud, neu ar hyn o bryd yn gweithio i Berchennog Cerbyd
Hacni neu Weithredwr Cerbydau Hurio Preifat rhowch:
Enw Masnachol y Perchennog/ Gweithredwr:
Rhif y Drwydded:
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20. Ar adeg y cais hwn, ydych chi’n bwriadu cynnal gwaith cludiant i'r ysgol yn Sir Ddinbych?
Ydw
Nac ydw
Os ydych, rhowch fanylion y cwmni / contractwr y byddwch yn gweithio iddo isod:

21

Gwiriadau Treth

Cyflwynodd Deddf Cyllid 2021 wiriadau treth fel rhan o geisiadau i adnewyddu trwyddedau ar
gyfer gyrwyr tacsis a cherbydau hurio preifat a gweithredwyr cerbydau hurio preifat.
Dim ond os ydych yn gwneud cais ar neu ar ôl 4 Ebrill 2022 y mae'r adran hon yn berthnasol,
ac os ydych yn gwneud unrhyw un o'r canlynol:
•

adnewyddu trwydded; neu

•

wneud cais am yr un math o drwydded a oedd gennych yn flaenorol, a ddaeth i ben lai na
blwyddyn yn ôl; neu

•

wneud cais am yr un math o drwydded sydd gennych eisoes gydag awdurdod trwyddedu
arall

Tax Check
Code
22. Yn Amgaeedig – Rwy’n amgáu (darllenwch a thiciwch bob blwch)
Talu’r ffi (Taliadau gyda cherdyn ar y safle yn unig); neu
Rhif Derbynneb (os talwyd eisoes): ______________________ Dyddiad
Talu:__________________
1 ffotograff lliw maint pasport (gwisgo sbectol os oes eu hangen arnoch i yrru) (ar
gyfer ceisiadau newydd ac adnewyddu lle bo hynny’n berthnasol)
Trwydded Yrru DVLA
Dogfennau Adnabod hawl i weithio yn y DU (ar gyfer ymgeiswyr newydd yn unig)
Ffurflen feddygol (ar gyfer ceisiadau newydd ac adnewyddu lle bo hynny’n
berthnasol)
Tystysgrif Ymddygiad Da a roddir gan y wlad berthnasol y tu allan i’r DU (ymgeiswyr
newydd yn unig)
23. Datganiadau (darllenwch a thiciwch bob blwch)
Rydw i wedi darllen a deall y rhwymedigaethau mewn perthynas â datgelu troseddau
a amlinellwyd uchod (yn adran 11a) yn y cais hwn ac rwy’n cadarnhau fy mod wedi
rhestru pob euogfarn, waeth faint o amser sydd wedi mynd heibio ers yr euogfarn.
Rwyf wedi darllen a deall yr Amodau Trwydded Hurio Preifat / Cerbyd Hacni sydd ar
gael ar www.sirddinbych.gov.uk ac rwy’n cytuno i gydymffurfio â nhw.
Rwy’n deall ei bod yn drosedd i yrru Cerbyd Hacni neu Gerbyd Hurio Preifat
trwyddedig, nes bydd fy nghais wedi’i gorffen a rhoi trwydded.
Nid wyf wedi byw mewn gwlad ac eithrio'r Deyrnas Unedig am gyfnod parhaus o un
flwyddyn neu ragor yn y pum mlynedd diwethaf (os ydych chi, bydd angen i chi
amgáu Tystysgrif Ymddygiad Da)
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Rwyf wedi ymgeisio am wiriad GDG gyda Gwasanaeth Datgelu Ar-lein GBG a deall na
fydd fy nhrwydded yn cael ei gwarantu nes bydd y dystysgrif GDG wedi’i gwirio a’i
hystyried gan Swyddog Trwyddedu.
Rwy’n deall y bydd angen i mi gwblhau caniatâd ar-lein ar gyfer gwiriad trwydded yrru
DVLA gyda Gwasanaeth “Know Your People GBG” (bydd rhagor o wybodaeth ar gael
yn ystod y broses ymgeisio)
Rwyf wedi darllen a deall y ‘Datganiad Polisi yn Ymwneud ag Addasrwydd Ymgeiswyr a
Deiliaid Trwydded yn y Sector Cerbyd Hacni a Cherbydau Hurio Preifat’ sydd wedi’i
ddosbarthu gyda fy mhecyn cais.
Rwy’n ymwybodol y bydd fy hawl i weithio yn y DU yn cael ei wirio fel rhan o’r broses
ymgeisio. Gall hyn gynnwys gwirio fy statws mewnfudo gyda’r Swyddfa
Gartref. Rwy’n ymwybodol os oes yna gyfyngiadau ar faint o amser y gallaf weithio yn
y DU, ni chaiff fy nhrwydded (os gwarentir) ei chyhoeddi am fwy na’r cyfnod
hwnnw. Rwy’n deall os byddaf yn anghymwys i gael trwydded oherwydd nad wyf
wedi cydymffurfio â chyfreithiau mewnfudo y DU, bydd fy nhrwydded yn dod i ben a
bydd yn rhaid i mi ei dychwelyd i’r Cyngor.
Gwiriad Treth (lle bo'n berthnasol)
Cyflwynodd Deddf Cyllid 2021 wiriadau treth fel rhan o geisiadau i adnewyddu
trwyddedau ar gyfer gyrwyr tacsis a cherbydau hurio preifat a gweithredwyr cerbydau
hurio preifat.
- Rwy'n cadarnhau fy mod wedi darllen y canllawiau gan CThEM wrth gofrestru
fy ngwiriad treth.
- Drwy roi fy nghod gwirio treth CThEM rwy'n cydsynio i'r Cyngor gadarnhau gyda
CThEM fy mod wedi cynnal gwiriad treth.
- Rwy'n deall na fyddaf yn cael trwydded os nad wyf yn rhoi cod gwirio treth.

24.
Llofnod ac awdurdod i gasglu gwybodaeth
Bydd y wybodaeth yr wyf wedi’i chyflwyno’n cael ei chadw gan y Cyngor mewn ffeiliau
cyfrifiadurol a phapur ac yn cael ei defnyddio fel yr amlinellwyd yn yr Hysbysiad
Preifatrwydd yn y pecyn cais. Bydd data ar gael ar gofrestr gyhoeddus fel bo’r angen yn
unol â deddfwriaeth berthnasol.
Mae gan yr awdurdod hwn ddyletswydd i warchod yr arian cyhoeddus a weinyddir ganddo,
ac i'r perwyl hwn gall ddefnyddio'r wybodaeth rydych wedi ei darparu ar y ffurflen hon i
ganfod twyll ac i atal/datgelu trosedd. Gall hefyd rannu'r wybodaeth hon gyda chyrff eraill
sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus at y dibenion hyn. Am fwy o
wybodaeth ar sut y rheolir eich data, ewch i:
https://www.sirddinbych.gov.uk/cy/preswyliwr/cyfreithiol/preifatrwydd.aspx
Rwyf trwy hyn yn datgan fod y wybodaeth ar y ffurflen hon yn wir, yn gyflawn ac yn gywir
ac nid oes gennyf unrhyw wrthwynebiad a thrwy hyn rwy’n awdurdodi’r cyngor i wneud
unrhyw ymholiadau sydd eu hangen i wirio gwirionedd y wybodaeth honno, fydd yn
cynnwys gofyn am wybodaeth gan wasanaethau eraill ac adrannau’r Llywodraeth gan
gynnwys, Heddluoedd ar draws y DU, Mewnfudo, wasanaethau cymdeithasol, y Swyddfa
Gartref a Gwasanaeth Diweddaru’r GDG. Rwy’n rhoi awdurdod i’r Cyngor holi a derbyn
gwybodaeth sy’n ymwneud â fy nhrwydded o unrhyw sefydliad perthnasol i gefnogi’r cais
hwn.
Rwy’n deall ei bod yn drosedd gwneud datganiad ffug neu i hepgor manylion perthnasol,
yn y cais hwn a gall gwneud hynny gynnwys cosbau trwm os canfyddir yn euog. Yn
Mae'r ddogfen hon ar gael yn Saesneg. This document is available in English.

ogystal, gellir gwrthod fy nghais, neu dirymu fy nhrwydded yn ddiweddarach, os canfyddir
bod datganiadau yn anghywir.
Hoffwn i dderbyn gohebiaeth (ticiwch)

Saesneg

Cymraeg

Llofnod:
Enw
mewn
print
bras:
Dyddiad:
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