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Trwydded Yrru i Yrwyr Cerbydau Hacni/Llogi Preifat  

Cais am Ganiatâd Trwydded 
Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 / Deddf Cymalau Heddlu Tref 1847 (fel y'i diwygiwyd) 

 

Llenwch y ffurflen hon mewn priflythrennau a thiciwch lle mae’n briodol. Nodwch NA chaiff y ffurflen 
hon ei phrosesu oni bai bod POB adran isod wedi ei chwblhau.  

 
Cyn cwblhau'ch cais, darllenwch y nodiadau canllaw ar ddiwedd y ffurflen hon i'ch helpu i benderfynu a 
ydych yn bodloni'r gofynion sylfaenol i fod yn yrrwr Cerbyd Hacni/Llogi Preifat. 

 
Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi datganiad polisi ynghylch perthnasedd euogfarnau sydd ar gael yn 
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Pages/default.aspx Dylech ddarllen y ddogfen hon cyn 
llenwi'ch cais. 
 

This form is also available in English / Mae’r ffurflen hon hefyd ar gael yn Saesneg 

 
1. Manylion yr Ymgeisydd 
 

Enw llawn:  

Cyfeiriad cartref: 

 
 
 

Cod Post 

 
 
 
 
 

Dyddiad Geni:  
Rhif 
Yswiriant 
Gwladol: 

 

Rhif ffôn llinell dir  
 
 

Rhif ffôn 
symudol:  

 

Cyfeiriad e-bost:  
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1. Manylion yr Ymgeisydd (Parhad) 
 

 

A oes gennych hawl i breswylio'n gyfreithlon yn y DU?   Oes  
   Nac 
oes   

 

A oes gennych hawl i weithio'n gyfreithlon yn y DU? Oes  
Nac 
oes 

 

 
Bydd angen dogfennau ategol gwreiddiol i brofi eich hawl i aros a gweithio yn y DU. Gweler y rhestr o 
ddogfennau derbyniol isod. 

 

 
2. Manylion gyrru ac ati  

 
Os Oes, rhowch fanylion yr holl drwyddedau blaenorol 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Rhowch fanylion y gweithredwr Llogi Preifat yr ydych yn bwriadu gweithio iddo (os o gwbl)? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Iechyd  
 
   

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn ei gwneud hi'n ofynnol i ymgeiswyr gyrraedd safonau meddygol Grŵp 2 ac 

mae’n rhaid cyflwyno tystysgrif feddygol foddhaol. Gweler y nodiadau canllaw i gael rhagor o wybodaeth. 

 

Mae’n rhaid i chi roi gwybod ar unwaith i’r awdurdod trwyddedu am unrhyw newid o ran eich ffitrwydd 

meddygol a all effeithio ar eich gyrru neu eich gallu i gyflawni dyletswyddau Gyrrwr Cerbyd Hacni neu 

Logi Preifat.  

Gwlad geni: 

  

Cenedligrwydd: 

  

Dyddiad y derbynioch chi drwydded yrru DVLA lawn:  

Ydych chi wedi eich trwyddedu yn flaenorol i yrru cerbyd llogi yn yr 
awdurdod hwn neu mewn awdurdod arall?  

Ydw  
Nac 
ydw 

 

A oes gennych drwydded gyfredol i yrru cerbyd llogi mewn awdurdod 
arall? 

Oes  
Nac 
oes 
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4. Datganiad o Gollfarnau Blaenorol ac ati. 

Er mwyn asesu eich addasrwydd i fod yn yrrwr trwyddedig, mae'n ofynnol i chi ddatgelu unrhyw gollfarnau, 
rhybuddion, ceryddon neu rybuddion terfynol nad ydynt wedi'u "gwarchod" fel a ddiffinnir gan Orchymyn Deddf 
Adsefydlu Tramgwyddwyr 1974 (eithriadau) 1975 (fel a ddiwygiwyd yn 2013).  
 

 

Os mai Ydw/Oes oedd eich ateb, rhowch fanylion isod: 
………………………………………………………………………………………………………………………………...

................................................................................................................................................................................ 

 

Os mai Ydw oedd eich ateb, rhowch fanylion isod 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................................................ 

 

Os mai Oes oedd eich ateb, rhowch fanylion isod gan gynnwys dyddiad y gwrandawiad 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

................................................................................................................................................................................ 

 
Os mai Ydy yw eich ateb, nodwch y dyddiadau a manylion cryno: 

 
................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

 

A ydych erioed wedi'ch cael yn euog o drosedd traffig ffordd, neu a oes 
gan eich trwydded DVLA unrhyw ardystiadau? 

 
Ydw/
Oes 

 

Nac 
ydw
/Na
c 
oes 

 

A ydych wedi'ch cael yn euog neu wedi derbyn rhybudd neu hysbysiad 
cosb benodedig am unrhyw drosedd heblaw troseddau moduro? 

 Ydw 
  

 
Nac 
ydw  

 

 

A oes gennych unrhyw erlyniadau gyrru a/neu droseddol i ddod yn eich 
erbyn?  

 Oes 
  

 
Nac 
oes  

 

 

A ydy’ch trwydded Cerbyd Hacni/Llogi Preifat erioed wedi'i 
gwrthod/diddymu/hatal gan Gyngor Caerdydd neu unrhyw awdurdod lleol 
arall? 

 Ydy  
  

 
Nac 
ydy  
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Sylwer: byddwn yn gwirio'r holl gofnodion sydd ar gael. Gallai methu nodi pob 

euogfarn/rhybuddiad/rhybudd/hysbysiad cosb olygu y bydd rhaid i chi fynd i wrandawiad 

pwyllgor. 

 
 
5. Datganiad 
 

Darllenwch yr adran hon yn ofalus a’i lofnodi dim ond os ydych yn ei deall ac os yw’n wir. 
 

(1) Rwy’n datgan trwy hyn fy mod wedi gwirio’r wybodaeth a roddir ar y ffurflen gais Cerbyd Hacni/Llogi 
Preifat hon a'i bod, hyd y gwn i, yn gywir. Gwnaf y datganiad hwn gan wybod os bu i mi, yn wybodus 
neu’n ddiofal, wneud datganiad ffug neu hepgor rhywbeth yn gamarweiniol, y byddaf yn agored i gael fy 
erlyn ac y gellir (os yw wedi ei ganiatáu) atal neu ddirymu fy nhrwydded. 
 

(2) Deallaf y bydd unrhyw drwydded yn amodol ar y darpariaethau canlynol: 
a. Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847 
b. Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 
c. is-ddeddfau ac amodau trwydded y Cyngor ac i unrhyw gyfreithiau, is-ddeddfau neu reoliadau 

perthnasol eraill sy'n dod i rym 
 

(3) Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) – Polisi Preifatrwydd 
Ar gyfer ymgeiswyr sy'n gwneud cais am wiriad GDG. Bydd y dystysgrif yn cael ei hanfon i'ch cyfeiriad 
cartref a'ch cyfrifoldeb chi yw dod â'r gwreiddiol i'r Swyddfa Gerbydau Cyhoeddus pan fyddwch yn ei 
dderbyn. Mae’n rhaid i chi hefyd lofnodi'r datganiad isod. 
 

Rwyf wedi darllen y Polisi Preifatrwydd Gwiriad Safonol/Manwl i ymgeiswyr 
https://www.gov.uk/government/publications/dbs-privacy-policies ac rwy'n deall sut bydd GDG yn 
prosesu fy nata personol a'r opsiynau sydd ar gael i mi ar gyfer cyflwyno cais. 
 

(4) NR3 Cofrestr Genedlaethol o Wrthodiadau a Dirymiadau 
Pan fyddwn yn derbyn cais am drwydded, byddwn yn gwirio manylion yr ymgeisydd ar y gofrestr i 
gadarnhau nad oes unrhyw gofnod eu bod wedi'u dirymu neu eu gwrthod yn rhywle arall.  
Bydd yr awdurdod trwyddedu yn ychwanegu manylion sylfaenol am yrwyr pan fyddwn yn gwrthod cais 
neu'n dirymu eu trwydded. Mae'r manylion a geir ar y gofrestr wedi'u cyfyngu i wybodaeth a fydd yn helpu 
i adnabod unigolyn i ryw raddau o gywirdeb. Nid yw'r gofrestr yn cynnwys unrhyw wybodaeth am pam y 
gwrthodwyd cais neu pam y diddymwyd trwydded. Am ragor o wybodaeth 
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/gyrwyr-tacsi/national-driver-
register/Pages/default.aspx 

 
(5) Deddf Diogelu Data 2018  

O ran Deddf Diogelu Data 2018, mae gan y Cyngor ddyletswydd i ddiogelu'r arian cyhoeddus y mae'n ei 
weinyddu, ac i'r perwyl hwn gall ddefnyddio'r wybodaeth a ddarparwyd gennych ar gyfer eich cais 
trwyddedu a'r data a gedwir o fewn yr awdurdod ar gyfer atal a chanfod twyll. Pan fo angen, gall hefyd 
rannu'r wybodaeth hon â chyrff eraill sy'n gweinyddu arian cyhoeddus a sefydliadau eraill at y dibenion 
hyn yn unig. O dan erthygl 6(1)(e) o'r GDPR, caniateir i ni ddefnyddio data ar gyfer ein tasgau.  
 
Byddwn yn prosesu unrhyw ddata a roddir ar y ffurflen hon gennych yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu 
Data ac o’i ddarparu eich bod chi’n caniatáu i'r Cyngor brosesu'r data at y diben y cafodd ei ddarparu ar 
ei gyfer. Bydd yr holl wybodaeth bersonol a ddarperir yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol a chaiff ei 
defnyddio gan y Cyngor yn unig neu ei datgelu i eraill at ddiben sy'n cael ei ganiatáu gan y gyfraith.  

 

Cynghorir ymgeiswyr ei bod yn drosedd i wneud datganiad ffug yn fwriadol neu'n ddi-hid, neu i hepgor 
unrhyw ddeunydd yn enwedig wrth roi gwybodaeth. 
 
 

https://www.gov.uk/government/publications/dbs-privacy-policies
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Llofnod yr ymgeisydd..................................................................................................
 Dyddiad................................... 
 

Nodwch enw llawn mewn llythrennau bras............................................................................................................. 
 

Dylid llenwi'r ffurflen hon a'i dychwelyd yn bersonol i Swyddfa Gerbydau'r Cyhoedd, Neuadd y Ddinas              
Oriau agor:     
Dydd Llun i ddydd Iau:  8.30am - 12.00pm / 1.30pm - 4.00pm 
Dydd Gwener:     8.30am - 12.00pm / 1.30pm - 3.30pm 
 
Sylwer: Mae’r broses hon yn cymryd o leiaf 20 munud (cofiwch gymryd hyn i ystyriaeth wrth gyrraedd y Swyddfa 
Cludiant Cyhoeddus) 
 

AT DDEFNYDD SWYDDOGOL YN UNIG 

Ffurflen GDG wedi’i 
chwblhau 

Ie   
Nag

e 

  
Trwydded Yrru Ie  

 Nag
e 

 

Tystysgrif BTEC Ie   
Nag

e 

 
Pasbort/Ffurf Adnabod Arall  Ie  

 Nag
e 

 

    
 

Prawf o rif YG Ie  
 

Nage 
 

Prawf o’r hawl i weithio 
yn y DU 

Ie   
Nag

e 

 
2 Brawf Cyfeiriad (3 mis)      Ie  

Nag
e 

 

Caniatâd i aros  
Rhif 
Derbynneb 
GDG 

 

Cod y DVLA Ie   
Nag

e 

 Rhif 
Derbynneb:  

 
Swm a 
dalwyd: £ 

Tystysgrif feddygol (1 
mis) 

Ie   
Nag

e 

 Dyddiad 
Cyflwyno 

 
Dyddiad 
dod i ben 

 

4 Ffotograff Ie   
Nag

e 

 
Swyddog prosesu: 
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Nodiadau canllaw 
 

Darllenwch y nodiadau canllaw hyn cyn llenwi’r cais 
 

Dyma eich cais am Drwydded Yrru Cerbyd Hacni neu Gerbyd Llogi Preifat.  Cyn i chi lenwi’r ffurflen dylech neilltuo amser 
i ddarllen yr wybodaeth ganlynol.  Bydd yn eich helpu chi i benderfynu a ydych chi’n bodloni’r gofynion sylfaenol er mwyn 
dod yn Yrrwr Cerbyd Hacni a/neu Gerbyd Llogi Preifat.  
 

Gofynion sylfaenol 
 

 Mae’n rhaid i chi fod yn 21 oed neu’n hŷn. 

 Mae’n rhaid i chi fod yn gorfforol ac yn feddyliol iach ac mae’n rhaid i chi fod â’r gallu i gynorthwyo 
teithwyr gyda’u bagiau.   

 Mae’n rhaid i chi fod yn gymeriad da, yn sobr ac yn onest. 
 

Gweithdrefn ymgeisio  
 

1.  Mae’n rhaid cyflwyno’r ffurflen gais gychwynnol a gwblhawyd, ynghyd â’r canlynol:-  
 

 Trwydded Yrru DVLA lawn a chyfredol.   Mae’n rhaid i chi fod wedi dal y drwydded am o leiaf 

blwyddyn 
 

 Pedwar llun lliw maint pasbort.  Mae’n rhaid i’r lluniau hyn fod yn rhai diweddar, nid yn llungopïau ac ni 

ddylai’r person ynddynt wisgo het na sbectol haul. 
 

 Prawf adnabod boddhaol gan gynnwys Prawf o Gymhwysedd i Weithio yn y DU -  
Tystiolaeth ddogfennol foddhaol y gellir ei chyflwyno i gefnogi cais fel a nodir ar y daflen 
ganllaw yn y pecyn cais.  

 

 Dau brawf o’ch Cyfeiriad – Mae’n rhaid iddynt fod wedi eu postio a heb fod yn hŷn na 3 mis yn ôl 
(Bydd y rhestr wedi’i chynnwys yn y pecyn ymgeisio). 

 

 Eich Ffurflen Gais Ddatgelu wedi ei chwblhau.  Mae’n ofynnol i chi lenwi a llofnodi’r Ffurflen Gais 

Datgelu o’r Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd. Mae trwyddedu yn cydymffurfio’n llawn â Chod Ymarfer y 
GDG y mae ei fanylion ar gael ar y wefan Ddatgelu www.homeoffice.go.uk/dbs Gweler Polisi Trwyddedu 
Cerbydau Tacsi a Llogi Preifat, Meini Prawf Ffitrwydd ar gyfer Gyrwyr a Gweithredwyr ar 
www.caerdydd.gov.uk  

 

 Ffi - £44.00. Gwnewch sieciau yn daladwy i Gyngor Caerdydd.  DS: Mae’r swm hwn yn cynrychioli’r ffi 

sy’n daladwy i’r Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd.  Caiff ffi’r Drwydded ei chodi ar wahân yn dilyn 
cwblhau’r weithdrefn ymgeisio yn llwyddiannus.  

 
2. Mae’n rhaid i bob   
                 ymgeisydd ddarparu’r dogfennau ategol canlynol o fewn 4 mis: 
 

 Tystiolaeth o fod wedi cyflawni cwrs BTEC Lefel 2 “Cyflwyniad i Swydd y Gyrrwr Tacsi a Cherbyd Llogi 
Preifat” yn llwyddiannus. 

 
I gael rhestr gyfredol o ddarparwyr hyfforddiant am y cwrs BTEC uchod, cysylltwch â Pearson 
Qualifications drwy ffonio 0345 618 0440 neu e-bostio students@pearson.com 
 

 Tystysgrif Feddygol Grŵp 2 wedi’i llofnodi gan eich Meddyg Teulu eich hun neu Feddyg Teulu arall yn y 
Practis yr ydych chi wedi cofrestru ag ef, yn nodi eich bod chi’n gorfforol iach i yrru Cerbyd Hacni neu Gerbyd 
Llogi Preifat (amgaeir ffurflen feddygol wag i’w llenwi gan eich meddyg neu gan feddyg arall yn y Practis yr 
ydych chi wedi cofrestru ag ef). 

 Cyflwyno tystysgrif gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG).  

 Darparu ‘Cod Gwirio’ y DVLA sy’n caniatáu i’r Adran Trwyddedu weld eich cofnod gyrru yn y DVLA.  
 

Er mwyn cael gafael ar God Gwirio, ewch i  
https://www.gov.uk/gweld-neu-rannu-eich-gwybodaeth-trwydded-yrru (neu ffoniwch 0300 7906801) 

http://www.caerdydd.gov.uk/
mailto:students@pearson.com
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Cliciwch ar Gweld neu rannu eich gwybodaeth trwydded yrru 
Cliciwch ar      Dechrau nawr 
Rhowch      rhif y Drwydded Yrru 
Rhowch          Rhif Yswiriant Gwladol 
Rowch            Eich Cod Post 
Ticiwch           “Rwy’n cytuno” 
Cliciwch ar       Gweld Nawr 

 
Cornel Uchaf ar y Dde – Cliciwch ar “Cael eich Cod Gwirio” 
Cliciwch ar       Cael Cod 
Ysgrifennwch yr union god a roddir (Priflythrennau/llythrennau bach) neu mewn Llythrennau Bras 
Mae’n sensitif i lythrennau bras a bach ac mae’n ddilys am 21 diwrnod ond gallwch ei ddefnyddio dim 
ond un tro. 

 
3. Yn amodol ar gais a dogfennau ategol boddhaol gennych chi a chyn y rhoddir trwydded yrru i chi, bydd angen i 

chi brofi eich gwybodaeth am ardal Caerdydd a chewch eich profi ar yr wybodaeth hon.  
 

Mae’r prawf yn cynnwys arholiad ysgrifenedig a llafar. Os ydych chi’n methu’r prawf cyntaf, rhoddir cyfle i chi 
sefyll ail brawf. Ni chaniateir i chi sefyll trydydd prawf oni bai eich bod wedi ennill sgôr benodol yn y prawf 
blaenorol.   
 
Profion  
gwybodaeth ysgrifenedig (i’w talu i Swyddfa Cludiant Cyhoeddus neu dros y ffôn gyda cherdyn debyd)  
Ar ôl i chi gyflwyno’r dogfennau perthnasol, a thalu’r ffi, byddwch chi wedyn yn derbyn amser a dyddiad y prawf 
drwy’r post. 

   
 Prawf Ysgrifenedig – bydd y prawf hwn yn  
             cynnwys y rhannau canlynol  
 

 Rhan 1 – 5 marc posibl (5 cwestiwn) – Mathemateg Gymhwysol 

 Rhan 2 – 39 marc posibl (20 cwestiwn) – Deddfwriaeth Cerbydau Hacni a Llogi Preifat – seiliedig ar is-
ddeddfau Cerbydau Hacni, deddfwriaeth ac amodau’r drwydded 

 Rhan 3 – 24 marc posibl (12 cwestiwn) - Profir eich gwybodaeth am leoliad adeiladu amlwg, sefydliadau 
adloniant, gwestai ac ati.  

 Rhan 4 – 24 marc posibl (12 cwestiwn) – Ardaloedd – rhoddir enw stryd i chi a bydd yn ofynnol i chi enwi’r 

ardal. 

 Rhan 5 – 8 marc posibl (4 cwestiwn) - Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant – Cwestiynau seiliedig ar lyfryn 
Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant a ddarperir yn y pecyn cais am grant neu ar alw. 

 
Os ydych chi’n pasio’r prawf     
ysgrifenedig yn llwyddiannus, cewch sefyll y prawf llafar.  

 
Prawf Llafar – Gwiriwch y ffioedd prawf diweddaraf 
 (Gellir talu dros y ffôn gyda cherdyn debyd neu yn y Swyddfa Cludiant Cyhoeddus gydag arian parod, siec neu 
gerdyn debyd). Byddwch chi’n derbyn yr amser a’r dyddiad drwy’r post.  
 
Bydd yr arholwr yn gofyn i chi ddisgrifio’r llwybr byrraf a mwyaf uniongyrchol rhwng detholiad o 15 o wahanol 
leoliadau cychwyn a gorffen ledled y Ddinas. Gofynnir 15 o gwestiynau atodol ar hap i chi hefyd yn seiliedig ar 
luniau o leoliadau.  
 
Os nad ydych yn bresennol ar gyfer apwyntiad i sefyll prawf heb roi o leiaf 48 awr o rybudd ac os ydych chi’n 
dymuno trefnu prawf arall, bydd yn rhaid i chi dalu ffi cadw lle gwerth £10.  

 
4.  Os ydych chi’n pasio’r prawf gwybodaeth yn llwyddiannus, rhoddir Trwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni/Cerbyd Llogi 

Preifat i chi.  Yn ystod y cam hwn y bydd angen i chi dalu ffi’r Drwydded.  I gael gwybod faint yw ffi bresennol y 
Drwydded, gallwch chi naill ai ffonio (029) 20871 134/5 neu alw heibio i’r Swyddfa Cludiant Cyhoeddus.   

 
Os ydych chi’n methu’r prawf llafar, cytunir ar ddyddiad newydd ar gyfer yr ail (neu’r trydydd) brawf, rhyngoch chi 
a’r Swyddog Gorfodi. Nodwch na chaiff y dyddiadau hyn eu had-drefnu.  
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5. Ynghlwm wrth eich Trwydded Cerbyd Hacni/Cerbyd Llogi Preifat, bydd nifer o Amodau y mae’n rhaid i chi 
gydymffurfio â nhw bob amser.   

 
Os ydych wedi darllen a deall y gofynion uchod, ac yn dymuno parhau â’ch cais i fod yn Yrrwr Cerbyd Hacni 
neu’n Yrrwr Cerbyd Llogi Preifat, yna cwblhewch y ffurflen atodedig a’i dychwelyd i’r swyddfa hon yn y cyfeiriad 
isod gyda’r ddogfennaeth ganlynol. 

 

Rhestrau o ddogfennau derbyniol ar gyfer yr hawl i drwydded 
Mae’r rhestrau o ddogfennau yn seiliedig ar y rhai a ragnodwyd i ddangos tystiolaeth o hawl i weithio. 

 
Rhestr A: Dim cyfyngiadau ar yr hawl i fyw yn y DU  
 

1. Pasbort yn dangos bod y daliwr, neu berson a enwir yn y pasbort fel plentyn y daliwr, yn ddinesydd Prydeinig neu'n ddinesydd 
y DU a'r trefedigaethau sydd â’r hawl i fyw yn y DU.  
 

2. Pasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol sy’n dangos bod y daliwr, neu berson a enwir yn y pasbort  fel plentyn y daliwr, yn 
ddinesydd o wlad yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir.    
 

3. Tystysgrif Cofrestru neu Ddogfen sy’n Ardystio Preswyliad Parhaol a roddwyd gan y Swyddfa Gartref i ddinesydd o wlad yn yr 
Ardal Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir.  
 

4. Tystysgrif Cofrestru neu Ddogfen sy’n Ardystio Preswyliad Parhaol a roddwyd gan y Swyddfa Gartref i ddinesydd o wlad yn yr 
Ardal Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir.  
 

5. Dogfen Fewnfudo Fiometrig gyfredol (Trwydded Preswyliad Biometrig) a roddwyd gan y Swyddfa Gartref i'r daliwr sy'n dangos 
y caniateir i'r person a enwir aros am gyfnod amhendant yn y DU, neu nad oes ganddo derfyn amser ar ei arhosiad yn y DU. 
 

6. Pasbort cyfredol a ardystir i ddangos bod y daliwr yn eithriedig o reolaeth ymfudo, y caniateir iddo aros am gyfnod amhendant 
yn y DU, mae ganddo hawl i breswylio yn y DU, neu nad oes ganddo derfyn amser ar ei arhosiad yn y DU. 
 

7. Dogfen Statws Mewnfudo gyfredol a roddwyd gan y Swyddfa Gartref i’r daliwr gyda’r ardystiad yn dangos y caniateir i'r person 
a enwir i aros am gyfnod amhenodol yn y DU neu nad oes ganddo derfyn amser ar ei arhosiad yn y DU, ynghyd â dogfen 
swyddogol sy’n rhoi rhif Yswiriant Gwladol parhaol y person a’i enw a roddwyd gan asiantaeth y Llywodraeth neu gyflogwr 
blaenorol. Gellir dod o hyd i Ddogfen Statws Mewnfudo yma. 
 

8. Tystysgrif geni neu fabwysiadu a roddwyd yn y DU sy’n cynnwys enw(au) o leiaf un o rieni neu rieni mabwysiadol y daliwr, 
ynghyd â dogfen swyddogol sy’n rhoi rhif Yswiriant Gwladol parhaol y person a’i enw a roddwyd gan asiantaeth y Llywodraeth 
neu gyflogwr presennol.   
 

9. Tystysgrif geni neu fabwysiadau a roddwyd yn Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw neu Iwerddon, ynghyd â dogfen swyddogol 
sy'n rhoi rhif Yswiriant Cenedlaethol parhaol y person a'i enw, wedi'i roi gan asiantaeth y Llywodraeth neu gyflogwr blaenorol. 
 

10. Tystysgrif o gofrestru neu ddinasyddion fel dinesydd Prydeinig, ynghyd â dogfen swyddogol sy’n rhoi rhif Yswiriant Gwladol 
parhaol y person a’i enw a roddwyd gan asiantaeth y Llywodraeth neu gyflogwr blaenorol. 

 

Rhestr B: Cyfyngiadau ar yr hawl i fyw yn y DU 
 

1. Pasbort cyfredol a ardystiwyd i ddangos y caniateir i'r daliwr aros yn y DU a chaniateir ar hyn o bryd iddo wneud y math o 
waith dan sylw. 
 

2. Dogfen Fewnfudo Fiometrig gyfredol (Trwydded Preswyliad Fiometrig) a roddwyd gan y Swyddfa Gartref i'r daliwr sy'n dangos 
y caniateir i'r person a enwir aros ar hyn o bryd yn y DU, a chaniateir iddo wneud y gwaith dan sylw. 
 

3. Cerdyn Preswylio Cyfredol (gan gynnwys Cerdyn Preswylio Cytuniad neu Gerdyn Preswyl Deilliadol) a roddwyd gan y 
Swyddfa Gartref i ddinesydd o Ardal Economaidd nad yw’n Ewropeaidd sy’n aelod teulu dinesydd o wlad yn yr Ardal 
Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir neu sydd â hawl preswylio ddeilliannol.   Mae’r arweiniad hwn [dolen at dudalen 16] yn 
darparu rhagor o wybodaeth am wirio hawl aelod teulu dinesydd o Ardal Economaidd nad yw'n Ewropeaidd i gael trwydded. 
 

4. Dogfen Statws Mewnfudo gyfredol sy'n cynnwys ffotograff a roddwyd gan y Swyddfa Gartref i’r daliwr gydag ardystiad sy’n 
dangos y caniateir i'r person a enwir aros yn y DU a chaniateir iddo wneud y math o waith dan sylw, ynghyd â dogfen 
swyddogol sy’n rhoi rhif Yswiriant Gwladol parhaol y person a’i enw a roddwyd gan asiantaeth y Llywodraeth neu gyflogwr 
blaenorol. 
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5. Tystysgrif Ymgeisio a roddwyd gan y Swyddfa Gartref o dan reoliad 17(3) neu 18A (2) Rheoliadau Mewnfudo (Ardal 
Economaidd Ewropeaidd) 2006, i aelod teulu dinesydd gwlad Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir sy’n datgan y 
caniateir i'r daliwr gael cyflogaeth sy'n llai na 6 mis oed ynghyd â Gwiriad gan Uned Tystiolaeth ac Ymholiadau y Swyddfa 
Gartref. Caiff y drwydded ei rhoi am chwe mis o ddyddiad y Dystysgrif Ymgeisio. 
 

6. Gwiriad a roddwyd gan Uned Tystiolaeth ac Ymholiadau’r Swyddfa Gartref i chi, sy'n dangos y caiff y person a enwir aros yn y 
DU oherwydd bod ganddo gais mewn pryd, apêl neu adolygiad gweinyddol ac sy'n orddyledus. Caiff y drwydded ei rhoi am 
chwe mis o ddyddiad penderfyniad y drwydded. 

 
 
 

Mae cynllun monitro ethnig gan Gyngor Dinas Caerdydd er mwyn sicrhau ein bod yn gwasanaethu ein cymuned gyfan yn 
gyfartal.  Caiff yr wybodaeth a ddarperir ei chadw ar wahân i’ch ffeil a’i chadw’n ddienw. Helpwch ni drwy gymryd ychydig 
funudau i lenwi’r ffurflen. 
 
Am ba fath o drwydded rydych yn gwneud cais?_______________________________________ 

 

Ydych chi’n ystyried eich bod yn Gymro/Gymraes? Ydw  Nac ydw  

 
Nawr dewiswch UN o’r canlynol: 
 

Gwyn 
 

Prydeinig   Gwyddelig   Ewropeaidd  

 
Unrhyw gefndir Gwyn arall:  _____________________________________ 
 

Du 
 

Prydeinig   Affricanaidd   Caribïaidd  

 
Unrhyw gefndir Du arall:  _____________________________________ 
 

Asiaidd 
 

Prydeinig   Pacistanaidd   Indiaidd    Bangladeshaidd  

 
Unrhyw gefndir Asiaidd arall:  _____________________________________ 
 

Hil Gymysg 
 

Gwyn a Du Caribïaidd   Gwyn a Du 
Affricanaidd 

  Gwyn ac Asiaidd  

     
 
Unrhyw gefndir Hil Gymysg arall:  _____________________________________ 
 

Tsieineaidd neu arall o’r Dwyrain Pell 
 

Tsieineaidd 
Prydeinig 

  Tsieineaidd     Fietnamaidd  

      
        

Siapaneaidd   Coreaidd     

        
Unrhyw gefndir Tsieineaidd neu ddwyrain pell arall?  ______________________________ 
 
Unrhyw gefndir ethnig arall na restrwyd eisoes (nodwch): 

TÎM TRWYDDEDU CYNGOR CAERDYDD  MONITRO ETHNIG 
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Os dymunwch i ddogfennau gael eu darparu i chi yn y Saesneg, ticiwch yma:  

 

Ydych chi’n Wryw  Benyw  

 

Os nad ydych yn dymuno rhoi eich cefndir ethnig, nodwch hynny yma:  

 


