
 
 

 
 
 
 
 
 
1. MANYLION PERSONOL 
Enw: 

Cyfeiriad Cartref: 

Dyddiad geni: Rhif ffôn: 
Cyfnod yn y cyfeiriad presennol: 

Cyfeiriad(au) blaenorol yn y 5 mlynedd ddiwethaf (os oes rhai): 
 
E-Bost: 
 

Yn unol â Deddf Mewnfudo, Lloches a Chenedligrwydd 2006, mae gan y Cyngor gyfrifoldeb i sicrhau bod 
cyflogaeth yn cael ei chynnig i’r rhai sydd â’r hawl cyfreithiol i fyw a gweithio yn y DU yn unig 

A oes gennych ganiatâd i fyw yn gyfreithlon yn y DU?                                                       Oes / Nac Oes  
Bydd angen Prawf Dogfennol 
A oes gennych ganiatâd i weithio yn gyfreithlon yn y DU?                                                 Oes / Nac Oes  

 

Bydd angen Prawf Dogfennol 
Os ydych yn fusnes, enw a rhif cofrestru’r busnes.  Os ydych yn gwmni, enw’r swyddfa gofrestredig: 

 
2. Pob cyfeiriad y bwriadwch weithredu fel Gweithredwr. Dylai’r cyfeiriad/au fod ym Mwrdeistref 

Sirol Wrecsam. (Bydd yr holl eiddo’n cael eu harchwilio gan swyddog awdurdodedig a dylid 
darparu cyfleusterau i’r diben hwn). Nodwch, yn ôl y Ddeddf  Rhyddid Gwybodaeth, gall y cyngor 
gael eu gorfodi i rannu enw a chyfeiriad busnes pob Gweithredwr Hurio Preifat trwyddedig i 
drydydd parti. 

 
 
 
 
 
3. Os yw’r ymgeisydd yn rhan o bartneriaeth neu’n gwmni, enwau llawn a chyfeiriadau’r holl 

bartneriaid neu gyfarwyddwyr a’r ysgrifennydd. 
 
 
 

At ddefnydd y swyddfa yn unig 

 Anfonwyd Derbyniwyd Canlyniad 

Cynllunio     

Gwiriad yr Heddlu 

(DBS)  

   

PST (ceisiadau newydd)    

Hawl i weithio    

 

ADNEWYDDU/Rhif PHO 
 
CAIS NEWYDD  

 Ticiwch 

 Cais am Drwydded 
 
 Gweithredwr H

 
urio 



 
4. A oes gennych:          Rhif trwydded 
 
 a) Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni gyfredol CBSW?  Oes/Nac oes 

 b) Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat gyfredol CBSW? Oes/Nac oes 

 c) Drwydded Cerbyd Hacni gyfredol CBSW?   Oes/Nac oes 

 d) Drwydded Cerbyd Hurio Preifat gyfredol CBSW?  Oes/Nac oes 

 e) Drwydded Gweithredwr gyfredol gan unrhyw Awdurdod arall? Oes/Nac oes 

  (Enw’r Awdurdod arall) 

Mae’n ofynnol i Weithredwyr Llogi Preifat gyflwyno “Datgeliad Sylfaenol” gyda phob cais am 

Drwydded Gweithredwr Llogi Preifat, cyn y gellir prosesu’r cais.  

5. a) A oes unrhyw un neu unrhyw gwmni a enwir yn 1 a 3 uchod wedi ymgeisio am Drwydded 
Gweithredwr yn y gorffennol? 

 
 b) Os do, ble a phryd ymgeisioch?  
 
 
6. a) A wrthodwyd Trwydded Cerbyd Hacni neu Hurio Preifat i unrhyw un neu unrhyw gwmni a 

enwir yn 1 a 3 uchod neu a ganslwyd neu a ddiddymwyd eu trwydded? 
 
 b) Os do, rhowch fanylion gan gynnwys yr Awdurdod a’r dyddiad. (Cyfeiriwch at Gorfodi 

Trwyddedu) 
 
 
 
 
7.  Pa fasnach, fusnes neu broffesiwn y mae pob unigolyn neu gwmni a enwir yn 1 a 3 uchod wedi eu 

gwneud yn y 5 mlynedd ddiwethaf cyn ymgeisio am y Drwydded hon?  Rhowch enwau cwmnïau a 
chyfeiriadau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
8. a) A oes gennych neu a fwriadwch gael ffonau radio yn eich cerbydau?  
 b) Os oes, cyfeiriad lle caiff y cyfleusterau radio eu darparu:  
 
 
 
 
9. A oes gennych neu a fwriadwch gael ystafell aros yn yr eiddo a nodir yn 2 uchod ar gyfer aelodau  
 o’r cyhoedd? 
 
 
 
 
 
 



10. Sawl llinell ffôn sydd gennych ym mhob un o’r eiddo yn 2 uchod sydd ar gael i dderbyn galwadau  
 gan y cyhoedd?  Rhowch y rhifau ffôn isod.   
 
 
 
 
11. Sawl cerbyd hurio preifat y bwriadwch eu gweithredu o’r eiddo yn 2 uchod?  (Rhowch y nifer 
 fwyaf a lleiaf a amcangyfrifir) 
 
 
12. a) A oes gan yr holl eiddo a nodir yn 2 uchod Ganiatâd Cynllunio Cyfredol i’w defnyddio fel 

Busnes Hurio Preifat?  Os nad oes gan yr eiddo Ganiatâd Cynllunio bydd gofyn i chi 
wneud cais ar wahân i’r Adran Gynllunio. (Gofynnir am dystiolaeth o Ganiatâd Cynllunio 
cyn i’ch trwydded gael ei rhoi ac mae’n bosibl yr atodir amodau’r awdurdod cynllunio at y 
drwydded).  

 
 
 b) Os nad oes, pa eiddo sydd heb y caniatâd hwn? 
 
 
 
 
 
13. Mae’r cwestiwn isod yn perthyn i droseddau o unrhyw natur ac nid y rhai sy’n gysylltiedig â gyrru 

yn unig.  (DS Ni fydd euogfarnau lle mae’r cyfnod ailsefydlu sy’n gymwys dan Ddeddf 
Ailsefydlu Troseddwyr 1974 wedi dod i ben yn cael eu hystyried wrth benderfynu ar eich 
addasrwydd i ddal trwydded – nid oes raid i chi ddatgan yr euogfarnau hyn.) 

  
 
 a) Ydych chi wedi’ch cael yn euog o unrhyw Drosedd neu a ydych wedi cael Rhybudd 

swyddogol gan yr Heddlu?  Rhaid i chi ddatgan unrhyw droseddau heblaw am y rhai sy’n 
‘ddarfodedig’ dan Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr 1974 fel y’i diwygiwyd hi.  

 
 b) Os do, rhowch fanylion yr holl achlysuron lle cafwyd chi’n euog ac y dedfrydwyd chi i 

garchar neu y dirwywyd chi neu y rhoddwyd chi ar brawf neu os rhyddhawyd chi ag amodau.  
Os bydd angen, parhewch ar ddarn arall o bapur.  

 
Dyddiad Trosedd Disgrifiad a Lleoliad y 

Llys 
Dedfryd neu 

Orchymyn y Llys 
 
 
 
 
 
 

   

 
14. Os oes unrhyw un a enwir yn 1 neu 3 uchod yn neu wedi bod yn gyfarwyddwr neu ysgrifennydd  

cwmni arall, rhaid i chi roi’r manylion canlynol am bob un o’r cwmnïau: 
 
 a) Gweithgareddau masnach neu fusnes pob cwmni.  
 
 b) Ceisiadau a wnaed gan bob cwmni am Drwydded Gweithredwr.  
 
 c) Unrhyw ganslo neu ddiddymu Trwydded Gweithredwr a fu gan gwmni o’r blaen.  
 



 d) Holl euogfarnau yn erbyn unrhyw gwmni. (Parhewch ar dudalen arall os bydd angen).  
 

15. a) A ddyfarnwyd unrhyw un a enwir yn 1 neu 3 uchod yn fethdalwr?  

 b) Os do, rhowch fanylion. 

 

 

 

16. Gwrthlofnod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn trin gwybodaeth 
o'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn unol â gofynion y Rheoliad Diogelu Data 
Cyffredinol (GDPR,) Polisi Preifatrwydd DBS ar gyfer Gwiriadau Safonol a Manwl, a Chodau 
Ymarfer y DBS. Gellir gweld copïau o ddogfennau y DBS yn y swyddfa drwyddedu neu gellir eu 
cael ar-lein; https://www.gov.uk/government/publications/dbs-privacy-policies 
 
 
Dylai ymgeiswyr sicrhau eu bod yn darllen a deall Polisi Preifatrwydd DBS ar gyfer Gwiriadau 
Safonol a Manwl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yr wyf yn ddatgan fy mod wedi ailddarllen yr atebion a roddir uchod a bod yr atebnion hyn yn wir hyd eithaf fy 

ngwybodaeth a’m cred. Os caiff Trwydded ei rhoi, rwy’n ymrwymo i gydymffurfio ag amodau sydd ynghlwm 

wrth roi’r Drwydded. Yr wyf yn cadarnhau fy mod wedi darllen a deall, Polisi Preifatrwydd DBS ar gyfer 

Gwiriadau  Gwiriadau Safonol a Manwl. 

1. Llofnod ………………………………… 

 Dyddiad………………………………….. 

Os byddwch, yn fwriadol neu oherwydd diofalwch, yn gwneud datganiad ffug neu'n hepgor unrhyw 
wybodaeth o bwys o'r cais hwn, gallech fod yn cyflawni trosedd a gellir eich cosbi os byddwch yn euog 
o hyn. 
 
 

5a) GWRTHLOFNOD 
Mae angen gwrthlofnod ar gyfer pob cais am Drwydded Gweithredwr Cerbyd Hurio Preifat cyntaf (yn 
hytrach na chais i adnewyddu trwydded gyfredol).  Ar ôl i chi lenwi’r ffurflen yn llawn, dylai unigolyn â 
statws proffesiynol neu statws tebyg lenwi a llofnodi’r adran hon. Bydd yr unigolyn wedi eich adnabod 
yn bersonol ers dwy flynedd o leiaf, ac yn ddinesydd y Gymanwlad neu’n ddinesydd Gwyddelig sy’n 
byw yn y DU.   Dylai gwrthlofnodwr derbyniol lofnodi eich cais.  (Gweler y rhestr atodedig am 
gyfarwyddyd).  Ni ddylai gwrthlofnodwyr fod wedi'u cyflogi yn y Busnes Hurio Preifat/Cerbyd 
Hacni. 
5b) NODIADAU I'R GWRTHLOFNODWR 
Fel y sawl sy'n gwrthlofnodi'r cais hwn, dylech wirio a chadarnhau eich bod yn bodloni'r 
meini prawf a nodir yn Adran 5a ar y ffurflen hon cyn llofnodi'r datganiad canlynol. 
Tystiaf fy mod wedi adnabod yr ymgeisydd,............................................... ers dwy flynedd o leiaf, a 

hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm cred, ni wn am unrhyw reswm pam na chaiff ef/hi Drwydded 

Gweithredwr Cerbyd Hurio Preifat. 

Llofnod: ………………………………. …………. Galwedigaeth neu Swydd……………………. 

Enw mewn Llythrennau Bras: .................................................... 

Cyfeiriad cyswllt: …………………………………………………………………………………… 

DS. Bydd methu â rhoi cyfeiriad cyswllt yn oedi'r cais. 

https://www.gov.uk/government/publications/dbs-privacy-policies


Mae'n bosib y bydd y wybodaeth a gasglwyd yn cael ei rhannu gydag adrannau neu sefydliadau eraill er mwyn i ni 
allu darparu gwasanaeth i chi. Mae rhagor o fanylion ar gael ar yr adran Hysbysiad Preifatrwydd ar wefan y 
Cyngor. 
Os byddwch, yn fwriadol neu oherwydd diofalwch, yn gwneud datganiad ffug neu'n hepgor unrhyw wybodaeth o 
bwys o'r cais hwn, gallech fod yn cyflawni trosedd a gellir eich cosbi gyda dirwy o hyd at £400 os byddwch yn 
euog o hyn. 
Sicrhewch eich bod wedi llenwi pob adran. Os byddwch yn methu â gwneud hyn, efallai bydd oedi gyda’ch cais. 
Dylid gwneud pob siec yn daladwy i Cyngor Wrecsam.  
 
Llenwch a dychwelwch y ffurflen hon dros e-bost at taxiadmin@wrexham.gov.uk neu drwy’r post i’r Is-
Adran Trwyddedu, Depo Cludiant Adran yr Amgylchedd, Ffordd yr Abaty, Ystâd Ddiwydiannol 
Wrecsam LL13 9PW. (01978) 729600. 
 

(30/09/2020)



GWRTHLOFNODION DERBYNIOL  
 

• Cyfrifydd  
• Clerc Erthyglog Cwmni Cyfyngedig  
• Asiant Sicrhau Cwmni Cydnabyddedig   
• Swyddog Banc/Cymdeithas Adeiladu  
• Bargyfreithiwr  
• Cadeirydd/Cyfarwyddwr Cwmni Cyfyngedig  
• Fferyllydd  
• Ciropodydd  
• Ymarferydd Gwyddor Gristnogol  
• Comisiynydd Llwon  
• Cynghorydd: Lleol neu Sirol  
• Gwas Sifil (parhaol)  
• Deintydd  
• Swyddog y Gwasanaeth Tân  
• Trefnydd Angladdau  
• Ynad Heddwch  
• Ysgrifennydd Cyfreithiol (aelodau a chymrodyr Sefydliad yr Ysgrifenyddion Cyfreithiol)  
• Swyddog Llywodraeth Leol  
• Aelod Seneddol  
• Swyddog o'r Llynges Fasnachol  
• Gweinidog crefydd a gydnabyddir  
• Nyrs (SRN ac SEN)  
• Swyddog y lluoedd arfog (gweithredol neu wedi ymddeol)  
• Optegydd  
• Unigolyn ag Anrhydedd (ee OBE MBE ac ati)  
• Unigolyn â chymhwyster cydnabyddedig (ee BSc, PhD ac ati)  
• Swyddog Heddlu  
• Swyddog Swyddfa'r Post  
• Swyddog o Fyddin yr Iachawdwriaeth  
• Gweithiwr Cymdeithasol  
• Cyfreithiwr  
• Syrfëwr (Siartredig) 
• Athro, Darlithydd 
• Asiant Teithio (cymwysedig)  
• Priswyr ac ocsiynwyr (cymrodyr ac aelodau o'r gymdeithas gorfforedig)  
• Swyddogion Gwarant a Phrif Is-swyddogion  
 

Mae’r uchod, boed yn bobl sy’n gweithio neu wedi ymddeol, yn wrthlofnodion derbyniol. 
Nid yw perthnasau na phartneriaid yn wrthlofnodion derbyniol.  
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