CAIS AM DRWYDDED GWEITHREDWR HURIO
PREIFAT

GWEITHREDU FEL UNIGOLYN

GWEITHREDU FEL CWMNI CYFYNGEDIG

(Cwblhewch Ran A ac C)

(Cwblhewch Ran B ac C )

RHAN A - YMGEISWYR UNIGOL. CWBLHEWCH BOB ADRAN.
Enw’r Ymgeisydd
Enw Masnachu
Dyddiad Geni
Man Geni

Tref

Gwlad

Rhif Yswiriant Cenedlaethol
Rhifau Ffôn Personol
Cyfeiriad e-bost personol
Cyfeiriad Preswylio Presennol

Am ba mor hir yr ydych wedi bod yn
preswylio yn y cyfeiriad hwn?
Os ydych wedi bod yn byw yn y cyfeiriad
hwn am lai na 5 mlynedd, darparwch eich
cyfeiriad cynt

Cyfeiriad yr ydych yn bwriadu lleoli’r busnes,
cymryd archebion ac ati.

Cod Post:
Blynyddo
edd

Misoedd

Oes man aros ar gyfer cwsmeriaid?
Oes gan y safle ganiatâd cynllunio priodol ar
gyfer busnes?

OES / NAC OES
OES / NAC OES. Os OES, darparwch ddyddiad perthnasol y caniatâd. Os
NAC OES, nodwch yr hyn yr ydych yn bwriadu eu gwneud er mwyn
datrys y ffaith nad oes gennych ganiatâd.

Rhestrwch bob rhif ffôn y gall archebion gael
eu gwneud:
Cyfeiriad e-bost ar gyfer archebion
Manylion am unrhyw gais parthed bod yn
weithredwr hurio preifat naill ai yn ardal
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful neu
yn ardal unrhyw Awdurdod Lleol arall.
Os ydych neu wedi bod yn gyfarwyddwr
neu’n ysgrifennydd i gwmni, rhowch
fanylion:
(i) Unrhyw euogfarnau a gofnodwyd yn
erbyn y cwmni
(ii) Cais/ceisiadau cynt a wnaethpwyd gan y
cwmni am drwydded gweithredwr yn yr
ardal leol
(iii) Dirymu/gwahardd trwydded gweithredu
a oedd gan y cwmni

Darparwch fanylion am ddyddiadau, deilliannau a’r awdurdod y
gwnaethpwyd y cais/ceisiadau.

(i)

(ii)

(iii)

A ydych chi wedi cael eich cyhuddo neu wedi derbyn rhybudd am unrhyw
drosedd? Ystyriwch Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 cyn i chi ateb y
cwestiwn hwn.

Ydwyf

Nac
ydwyf

Os ydych wedi ateb YDWYF, rhowch fanylion llawn o’r drosedd gan gynnwys manylion unrhyw euogfarn neu rybudd.

A ydych ar hyn o bryd yn destun archwiliad gan yr Heddlu, Budd-daliadau,
Tollau’r Wlad, Mewnfudiad ac ati?

Ydwyf

Nac
ydwyf

Os ydych wedi ateb YDWYF, rhowch fanylion am yr archwiliad a lle mae’r archwiliad wedi cyrraedd, er enghraifft yn
aros am ddyddiad llys neu am ddyddiad gan yr awdurdod sy’n ymchwilio.

A ydych yn ddeiliad unrhyw drwyddedau gyrru cerbydau a ddyroddwyd gan yr Ydwyf
awdurdod hwn?
Os YDWYF, darparwch y manylion canlynol – Rhif y Drwydded a dyddiad dod i ben.

Nac
Ydwyf

RHAN B - YMGEISWYR SY’N GWEITHREDU FEL CWMNI CYFYNGEDIG. CWBLHEWCH
BOB ADRAN.
Enw Gweithredu’r Cwmni
Rhif Cofrestru’r Cwmni

Dyddiad ymgorffori

Cyfeiriad prif swyddfa’r cwmni os yw’n
wahanol i’r safle gweithredol:

Rhif Ffôn:
Cyfeiriad y safle gweithredol lle y bydd
archebion yn cael eu cymeryd.

Darpariaeth ar gyfer man aros i gwsmeriaid.
OES / NAC OES
Rhestrwch bob rhif ffôn y gall archebion gael
eu gwneud:
E-bost ar gyfer gwneud archebion
Enw a Chyfeiriad pob Cyfarwyddwr.
Defnyddiwch dudalen arall os nad oes digon o
le.

Oes gan y safle a ddefnyddir fel safle
gweithredu ganiatâd priodol i weithredu fel
busnes?

OES / NAC OES. Os OES, darparwch ddyddiad caniatâd
perthnasol. Os NAC OES, nodwch beth rydych yn bwriadu eu
gwneud i ddatrys y ffaith nad oes caniatâd.

Enw Ysgrifennydd y Cwmni (os yn berthnasol)
Enw Rheolwr y Busnes (os yn berthnasol)
Oes unrhyw euogfarnau wedi cael eu cofnodi yn erbyn cyfarwyddwr neu
ysgrifennydd y cwmni?
Os OES, rhowch fanylion o enwau unigolion,
cyfeiriadau, y cwrt lle cafodd y gwrandawiad
ei gynnal, natur a dyddiad y drosedd a
phenderfyniad y cwrt.
Ystyriwch Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974
cyn ateb y cwestiwn.
Os bu unrhyw un a restrir uchod yn

(i)

OES

NA
C
OES

gyfarwyddwr neu’n ysgrifennydd cwmni ar
unrhyw gwmni cyfyngedig arall. Rhowch
fanylion
(i) Cais neu geisiadau cynt a wnaethpwyd gan
y cwmni hwnnw ar gyfer trwydded
gweithredwr mewn unrhyw awdurdod lleol
(ii) Dirymu neu atal trwydded gweithredwr
gan y cwmni

(ii)

RHAN C - DATGANIADAU
Nodwch y bydd angen i geisiadau gan unigolion gwblhau Gwiriad ‘Lefel Sylfaenol’ gan y Gwasanaeth
Datgelu a Gwahardd a ffurflen orfodol y DVLA. Ni fydd angen y gwiriadau hyn os yw’r sawl sy’n
gwneud cais yn ddeiliad Trwydded Yrru Cerbyd Hurio Preifat neu Gerbyd Hacnai cyfredol a
ddyrodwyd gan yr awdurdod.
Os ydych chi'n gwneud cais fel unigolyn, bydd angen darparu dogfennau cefnogol gwreiddiol er
mwyn profi’ch hawl i breswylio a gweithio yn y DU. Gweler rhestr o ddogfennau derbyniol isod.
Ni fydd awdurdod lleol yn gwarantu Trwydded Hurio Preifat oni bai eu bod yn fodlon fod yr
ymgeisydd yn unigolyn cymwys i fod yn ddeiliad ar drwydded debyg. Darparwch unrhyw wybodaeth
ychwanegol yr ystyriwch y dylai’r awdurdod lleol eu hystyried. Dylid darparu’r wybodaeth ar daflen
ychwanegol.
Mae Adran 57(3) o Ddeddf (Darpariaethau Amrywiol) Llywodraeth Leol 1976 yn nodi: os yw unigolyn
yn cyflwyno datganiad sy’n anwir neu sy’n hepgor gwybodaeth bydd ef neu hi yn euog o drosedd.
Er mwyn rhwystro neu ganfod trosedd, deallaf y gallai fy manylion personol gael eu rhannu gydag
asiantaethau’r Llywodraeth debyg i’r Asiantaeth Fudd-daliadau a Chyllid y Wlad.
Deallaf y gallai peth gwybodaeth gael eu rhannu gyda sefydliadau eraill tebyg i adrannau’r llywodraeth
ac awdurdodau lleol eraill os yw’r gyfraith yn caniatáu hyn.
Rwyf yn gwneud cais i WARANTU/ADNEWYDDU trwydded Gweithredwr Hurio Preifat. Rwyf hefyd yn
tystio fod pob datganiad a wnaethpwyd yn y cais hwn yn wir a chywir ac nad ydwyf wedi celu unrhyw
wybodaeth.

Arwyddwyd. ...................................……………..............................................
Enw mewn print bras. .............................................................................................
Dyddiad. .........................................................................................................
Safle yn y cwmni. ……………………………………………………….

Dogfennau sy’n arddangos eich galluogrwydd i weithio yn y DU

·

Hen Bassport neu Bassport cyfredol sy’n dangos fod y deiliad, neu’r person a enwir yn y passport fel
plentyn i’r deiliad yn ddinesydd Prydeinig neu’n ddinesydd i’r DU a’r trefedigaethau sydd â hawl i fyw yn
y DU.

·

Hen Bassport, Passport cyfredol neu gerdyn adnabod sy’n dangos fod y deilydd neu berson a enwir yn y
passport fel plentyn y deilydd yn ddinesydd mewn gwlad sy’n aelod o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd
neu’r Swistir.

·

Tystysgrif Gofrestru neu ddogfen gan y Swyddfa Gartref sy’n profi preswylfa barhaol i wladolyn o Ardal
Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir.

·

Cerdyn Preswylio Parhaol gan y Swyddfa Gartref i aelod o deulu gwladolyn o Ardal Economaidd
Ewropeaidd neu’r Swistir.

·

Dogfen Mewnfudiad Biometrig gyfredol (Cerdyn Preswyliad Biometrig) y Swyddfa Gartref i’r deiliad yn
nodi caniatâd i’r unigolyn a enwir i aros am gyfnod amhenodol yn y DU.

·

Passport cyfredol sydd wedi ei ardystio i ddangos fod yr unigolyn wedi ei eithrio o reolaeth mewnfudiad,
bod ganddo hawl i aros am gyfnod amhenodol yn y DU, bod ganddo hawl i breswylio yn y DU ac nad oes
unrhyw derfyn amser ar ei arhosiad yn y DU.

·

Dogfen Statws Mewnfudiad cyfredol y Swyddfa Gartref i’r deiliad gydag ardystiad sy’n nodi fod y person
a enwir wedi derbyn caniatâd i aros am gyfnod amhenodol yn y DU neu fod dim terfyn amser ar ei
arhosiad yn y DU, ynghyd â chyflwyniad o ddogfen swyddogol sy’n nodi Rhif Yswiriant Gwladol parhaol
yr unigolyn a’i enw ac wedi ei gyflwyno gan asiantaeth Lywodraethol neu gyn cyflogwr.

·

Tystysgrif geni neu fabwysiadu llawn sy’n cynnwys enw(au) o leiaf un o rieni neu rieni mabwysiedig y
deiliad, ynghyd â chyflwyniad o ddogfen swyddogol sy’n nodi Rhif Yswiriant Gwladol barhanol yr
unigolyn a’i enw ac wedi ei gyflwyno gan asiantaeth Lywodraethol neu gyn cyflogwr.

·

Tystysgrif Geni neu Fabwysiadu o Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw neu Iwerddon ynghyd â chyflwyniad o
ddogfen swyddogol sy’n nodi Rhif Yswiriant Gwladol barhanol yr unigolyn a’i enw ac wedi ei gyflwyno
gan asiantaeth Lywodraethol neu gyn cyflogwr.

·

Tystysgrif gofrestru neu ddinasyddiad fel dinesydd Prydeinig, ynghyd â chyflwyniad o ddogfen
swyddogol sy’n nodi Rhif Yswiriant Gwladol barhanol yr unigolyn a’i enw ac wedi ei gyflwyno gan
asiantaeth Lywodraethol neu gyn cyflogwr.

·

Passport cyfredol sy’n ardystio fod hawl gan y deiliad i aros yn y DU a bod hawl ganddo i weithio ac nad
yw’n destun amod sy’n ei rwystro rhag gwneud gwaith trwyddedadwy.

·

Dogfen Mewnfudiad Biometrig gyfredol (Cerdyn Preswyliad Biometrig) y Swyddfa Gartref i’r deiliad yn
nodi caniatâd i’r unigolyn a enwir i aros yn y DU a bod hawl ganddo wneud gwaith trwyddedadwy.

·

Cerdyn Preswylio cyfredol gan y Swyddfa Gartref i berson nad sy’n wladolyn o Ardal Economaidd
Ewropeaidd neu’r Swistir ond sy’n aelod o deulu gwladolyn o’r fath neu sydd â hawliau deilliannol neu
breswylio.

·

Dogfen Statws Mewnfudiad cyfredol y Swyddfa Gartref i’r deiliad, sy’n cynnwys llun gydag ardystiad sy’n
nodi fod y person a enwir wedi derbyn caniatâd i aros yn y DU a bod hawl ganddo weithio ac nad yw’n
destun un rhywbeth sy’n ei rwystro rhag gwneud gwaith trwyddedadwy ynghyd â chyflwyniad o
ddogfen swyddogol sy’n nodi Rhif Yswiriant Gwladol barhanol yr unigolyn a’i enw ac wedi ei gyflwyno
gan asiantaeth Lywodraethol neu gyn cyflogwr.

·

Tystysgrif Ymgeisio, sy’n llai na 6 mis oed, a ddyrodwyd gan y Swyddfa Gartref yn unol â rheoliadau
17(3) neu 18A (2) o Reoliadau mewnfudiad (Ardal Economaidd Ewropeaidd) 2006, i unigolyn nad sy’n
wladolyn o wlad yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir ond sy’n aelod o deulu gwladolyn o’r fath
neu sydd â hawliau preswylio deilliannol.

·

Tystiolaeth resymol fod gan yr unigolyn gais nad yw eto wedi ei gymeradwyo gan y Swyddfa Gartref i
amrywio ei ganiatâd i fod yn y DU; tebyg i lythyr o gydnabyddiaeth gan y Swyddfa Gartref neu
dystiolaeth yn profi postio neu dystiolaeth resymol fod gan yr unigolyn apêl neu adolygiad gweinyddol ar
droed parthed penderfyniad sy’n ymwneud â mewnfudiad tebyg i rif cyfeirnod apêl neu adolygiad
gweinyddol.

·

Tystiolaeth resymol fod unigolyn nad sy’n wladolyn o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd na’r Swisdir ond
sydd yn aelod teuluol i wladolyn o’r fath neu sydd â hawliau deilliannol i breswylio ac ymarfer hawliau
cytuniad yn y DU, gan gynnwys:·
·

tystiolaeth i adnabod yr ymgeisydd - tebyg i basbort,
tystiolaeth o’i berthynas ag aelod teuluol o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd – e.e tystysgrif
briodas, tystysgrif briodas sifil neu dystysgrif geni, a
· tystiolaeth fod gan y gwladolyn Ardal Economaidd Ewropeaidd hawl i breswylio’n barhaol yn y DU
neu yn un o’r canlynol, os ydynt wedi bod yn y DU am fwy na 3 mis:
· (i) gweithio e.e. cytundeb cyflogaeth, nodyn cyflog, llythyr gan y cyflogwr,
· (ii) hunangyflogedig e.e cytundebau, anfonebau neu gyfrifon banc,
(iii) astudio e.e. llythyr gan yr ysgol, coleg neu brifysgol a thystiolaeth o gyllid digonol; neu
(iv) hunan ddigonol e.e datganiadau banc.
Mae’n rhaid i aelodau teuluol gwladolwyr o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd sy’n astudio neu sy’n ariannol
annibynnol ddarparu tystiolaeth fod y gwladolyn o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd ac unrhyw aelod o’i deulu
yn meddu ar yswiriant iechyd cynhwysfawr yn y DU. Gall hyn gynnwys polisi yswiriant meddygol, preifat, cerdyn
EHIC neu ffurflen S1, S2 neu S3.

