
Cais am Drwydded i fod yn Weithredwr Cerbydau Hurio Preifat 

 

Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Tref 1847 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau 
Amrywiol) 1976 
 

At ddefnydd y 

swyddfa yn unig 

                                

Dyddiad Dod i 

Ben: 

  At ddefnydd y 

swyddfa yn unig 

 Derbynneb: 

  Cyf. 

Rhif. 

 

 

Hoffwn i dderbyn gohebiaeth (ticiwch) / I would prefer to receive correspondence in (please tick) 

YN GYMRAEG/ WELSH   YN SAESNEG/ ENGLISH   

      

RHAID i chi ateb POB cwestiwn mewn LLYTHRENNAU BRAS. 

Efallai fydd dim modd i ni ganiatáu eich trwydded os dydych chi ddim yn ateb POB cwestiwn. 

Parhewch ar ddalen ychwanegol os oes angen. 

1.  Ydy'r cais yma'n cael ei wneud ar ran:- 

(i) Unig 

Fasnachwr 
  (ii) Partneriaeth   (iii) Cwmni Cyfyngedig Preifat (Ltd)  

   

(iv) Cwmni Cyfyngedig Cyhoeddus 

(PLC) 

 Ticiwch y blwch priodol 
   

1a. Enw llawn yr ymgeisydd  
   

Os yw'r cais yma'n cael ei gyflwyno ar ran (ii), (iii) neu (iv) uchod.  Rhowch enw'r bartneriaeth neu'r cwmni isod 

 
   

1b. Os ydych chi'n gwneud cais ar ran Partneriaeth,  
Cwmni Cyfyngedig Preifat neu Gyhoeddus, beth 
yw eich sefyllfa o fewn y Bartneriaeth/Cwmni  

 

 

(ee.Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd/Asiant/Cyfreithiwr)?  
        

2.  Dyddiad Geni   3.  Man Geni   4.  Oed  

   

5.  Rhif Yswiriant Gwladol:  
   

6.  Os yw'n Gwmni Cyfyngedig Preifat neu Gyhoeddus, rhowch Rif 
Cofrestru'r Cwmni 

 
   

7.  Enw a Chyfeiriad yr 
Ymgeisydd 

 

 Cod post*: Rhif Ffôn*: 

 Cyfeiriad E-bost: 

   

  8.  Cyfeiriad lle y bwriedir  
rhedeg  
busnes mewn cysylltiad  
â Cherbydau Hurio 
Preifat  
 

 
 

 

Cod post*: Rhif Ffôn*: 

Cyfeiriad E-bost: 
   

  

9.  Fydd y cerbyd yn cael ei ddefnyddio yn bennaf neu'n gyfan gwbl ar gyfer hurio preifat y tu allan i Rondda 
Cynon Taf? 
   

Bydd   Na fydd   
Os BYDD, ble bydd y cerbyd yn cael ei 
ddefnyddio? 

 
 

 

Rhaid i chi ateb bob adran yn LLAWN.  

 

Cyfeirnod: 



10.  Manylion y cerbydau sydd i'w gweithredu (parhewch ar ddalen ar wahân os oes angen)  
 

Rhif Trwydded 
Hurio Preifat 

Gwneuthuriad a 
 Model 

Rhif cofrestru 
 

Rhif Trwydded 
Hurio Preifat 

Gwneuthuriad a 
 Model 

Rhif cofrestru 
 

      

      

      
   

11.  Ydych chi eisoes wedi gwneud cais am drwydded Gweithredwr 
Hurio Preifat? 

Ydw   
Nac 
ydw 

 
   

Os YDW, rhowch fanylion LLAWN   

 
   

12.  Rhowch FANYLION LLAWN am unrhyw ataliad neu ddirymiad o unrhyw drwyddedau blaenorol. 

 
   

13.  Rhowch FANYLION LLAWN am unrhyw fasnach neu fusnes a gafodd ei gynnal gennych chi cyn 
dyddiad y cais. 

  
   

14.  Manylion am Euogfarnau Moduro, YN CYNNWYS RHAI SYDD WEDI CAEL EU DISBYDDU (oes 
rhai)*. RHAID i chi gwblhau'r adran yma'n LLAWN. 
 Os does gennych chi ddim euogfarnau, atebwch "dim" 

Trosedd Dyddiad yr Euogfarn Dirwy Pwyntiau Cosb 

    

    
   

15.  Manylion unrhyw Euogfarnau Troseddol, YN CYNNWYS RHAI SYDD WEDI CAEL EU DISBYDDU 
(os oes rhai).* 

Trosedd Dyddiad yr Euogfarn Pwyntiau Cosb 

   

   
   

16. Enw a Chyfeiriad DAU berson bydd modd i ni gael geirda ganddyn nhw: 

 

1. 2. 
  

  

  

Rhaid cwblhau'r ffurflen yma YN LLAWN a'i chymryd i'r cyfeiriad isod, ynghyd â'r: 

FFI ANGENRHEIDIOL. OS DYDYCH CHI HEB EICH TRWYDDEDU GAN YR AWDURDOD YMA, EFALLAI BYDD ANGEN I CHI ROI 

GWYBODAETH BELLACH A CHYTUNO I GAEL GWIRIAD GAN Y SWYDDFA COFNODION TROSEDDOL. 

Byddwn ni'n ymdrîn â cheisiadau drwy apwyntiad. Cysylltwch â'r Garfan Trwyddedu i drefnu apwyntiad addas. 

Tystysgrif 
 
Wrth lofnodi'r cais yma, rydw i'n effro i'r ffaith y byddaf yn euog o dramgwydd o dan ddarpariaethau Adran 57 (3) 
o Ddeddf Llywodraeth Leol  (Darpariaethau Amrywiol), 1976 os byddaf i'n gwneud datganiad ffug yn fwriadol 
neu'n ddi-hid neu'n hepgor unrhyw wybodaeth berthnasol wrth roi gwybodaeth ar y ffurflen yma a byddaf i'n 
atebol i dalu dirwy heb fod yn fwy na £1000. 
Rydw i hefyd yn effro i'r ffaith na fydd cyflwyno a /neu dderbyn y ffurflen gais yma'n rhoi'r hawl i mi ddefnyddio'r 
cerbyd fel Cerbyd Hacni ac y byddai gwneud hynny heb gael y drwydded ffurfiol angenrheidiol yn drosedd o dan 
y deddfau uchod ac y gallai fy ngwneud i'n agored i gael fy erlyn.  

Llofnod
:* 

 Enw 
(priflythrenna

u): 

  

       Safle yn y Cwmni:*  Dyddiad:
* 

  

     



 
Datganiad 

Bydd yr wybodaeth rydych chi'n ei rhoi yn cael ei chadw a'i phrosesu'n awtomatig ar system gyfrifiadurol yn unol â Deddfwriaeth Diogelu 
Data, y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol a Deddf Hawliau Dynol 1988.  Bydd y Cyngor yn cymryd pob gofal rhesymol i sicrhau 
cyfrinachedd er mwyn cydymffurfio â'r egwyddorion sy'n cael eu cynnwys yn y Deddfau yma.  Bydd yr wybodaeth yn cael ei chymharu â data 
personol eraill mae'r Cyngor yn eu cadw er mwyn cynorthwyo atal twyll wrth weinyddu arian cyhoeddus. Gall yr wybodaeth gael ei chymharu 
â data awdurdodau eraill hefyd.  O dan Adran 115 o Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998, caiff y Cyngor rannu gwybodaeth ag adrannau eraill 
o'r Llywodraeth er atal a chanfod trosedd.  

 

Carfan Trwyddedu 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf,  

Tŷ Elái, Dwyrain Dinas Isaf, Trewiliam, Tonypandy, CF40 1NY  

Ffôn: 01443 425001  •   Ffacs: 01443 425301    •  E-bost:  Adran.Trwyddedau@rhondda-cynon-taf.gov.uk 
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