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Cyngor Gwynedd 
 
 

Datgeliad collfarnau a datganiad 
 
 
Cyn llenwi’r ffurflen yma darllenwch y canllawiau ar ddiwedd y ffurflen.  Os ydych chi’n llenwi’r 
ffurflen â llaw ysgrifennwch yn glir mewn llythrennau bras.  Ym mhob achos gwnewch yn siŵr bod 
eich atebion y tu mewn i’r bocsys ac wedi’u hysgrifennu neu eu teipio mewn inc du.  Defnyddiwch 
dudalennau ychwanegol os oes angen. 
 
Efallai byddwch am gadw copi o’r ffurflen ar ôl ei llenwi, ar gyfer eich cofnodion. 

 

1. Eich manylion personol 

TEITL        Ticiwch y blwch perthnasol  

Mr  Mrs  Miss  Ms  Arall  (noder)       

Cyfenw 

Enwau cyntaf 

      

      

ENWAU BLAENOROL (os yn berthnasol) nodwch fanylion unrhyw enwau blaenorol neu 
enwau cyn priodi.  Dylech barhau ar dudalen ar wahân os oes angen..  
TEITL        Ticiwch y blwch perthnasol  

Mr  Mrs  Miss  Ms  Arall  (noder)       
Cyfenw 

Enwau cyntaf 

      

      

 

2. Fforffedu trwydded bersonol yn ystod y 5 mlynedd diwethaf 

Peidiwch ag ateb y cwestiwn yma os ydych chi’n gwneud cais dan Reoliad 8, Rheoliadau 
Deddf Trwyddedu (Trwyddedau Personol) 2005  

                           Ticiwch  
Oes unrhyw drwydded bersonol sydd wedi’i dal gennych chi wedi’i fforffedu yn 
ystod y 5 mlynedd diwethaf? 
Os mai ‘oes’ yw’r ateb, rhowch fanylion isod:- 

Oes 
 

 

Nac 
oes 

 
Enw’r Llys       

Cyfeiriad y Llys       

Dyddiad y fforffedu       

Y Drosedd oedd yn sail i’r fforffedu       

Unrhyw fanylion ychwanegol       
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3. Trwyddedau perthnasol neu dramor 

Darllenwch Nodyn 1                                                                                                        Ticiwch  
Ydych chi wedi’ch cael yn euog o unrhyw drosedd berthnasol neu drosedd 
dramor? 
 

Do 
 

Naddo 
 

Os ydych chi wedi’ch cael yn euog o unrhyw droseddau perthnasol rhaid i chi ddarparu manylion 
am bob collfarn, dyddiad y gollfarn, enw a lleoliad y llys collfarnu, y drosedd yn eich erbyn a’r 
ddedfryd a orfodwyd arnoch: 
      
 
 

Os ydych chi wedi’ch cael yn euog o unrhyw droseddau tramor rhaid i chi ddarparu manylion am 
bob collfarn, dyddiad y gollfarn, enw a lleoliad y llys collfarnu, y drosedd yn eich erbyn a’r ddedfryd 
a orfodwyd arnoch: 
      
 

 

4. Datganiad 

Rwyf yn datgan nad wyf wedi fy nghael yn euog o unrhyw drosedd berthnasol nac unrhyw 
drosedd dramor 

LLOFNOD 
 
 
 

DYDDIAD       

 

5. Datganiad 

 
Mae’r wybodaeth ar y ffurflen hon yn gywir, hyd eithaf fy ngwybodaeth a fy nghred. 
 
Mae’n drosedd rhoi datganiad ffug, yn fwriadol neu’n fyrbwyll wrth wneud cais, neu mewn cysylltiad 
â gwneud cais am gael neu am adnewyddu trwydded bersonol.  (Mae unigolyn i’w ystyried fel 
rhywun sy’n rhoi datganiad ffug os yw’n cyflwyno, darparu, arwyddo neu’n gwneud defnydd fel arall 
o ddogfen sy’n cynnwys datganiad ffug).  Byddai gwneud hynny’n golygu cael eich erlyn neu eich 
dirwyo ddim uwch na lefel 5 ar y raddfa safonol [£5000]. 
 

LLOFNOD 
 
 
 

DYDDIAD       
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NODIADAU 
 
1. Troseddau perthnasol neu dramor 
 
Troseddau perthnasol yw’r troseddau sy’n cael eu rhestru yn Atodlen 4 Deddf Trwyddedu 2003: 
 
Ceir eglurhad ar drosedd tramor yn Adran 113 Deddf Trwyddedu 2003. 
 
Os ydych chi’n ddeiliad trwydded ynadon a’ch bod yn gwneud cais am drwydded bersonol dan 
Reoliad 8 Rheoliadau Deddf Trwyddedu (Trwydded Bersonol) 2005, edrychwch ar baragraffau 23 
a 28 yn Rhan 3 o Atodlen 8 Deddf Trwyddedu 2003 i weld pa wybodaeth mae angen i chi ei 
ddarparu. 
 
Os cafwyd chi’n euog o unrhyw drosedd berthnasol neu drosedd dramor yn ystod y cyfnod y 
cyflwynir eich cais a phan gaiff eich cais ei ystyried neu ei dynnu’n ôl, rhaid i chi roi gwybod i’r 
awdurdod y cyflwynwyd eich cais iddynt.  Gallai methu â gwneud hynny heb esgus rhesymol 
arwain at erlyniad neu ddirwy ddim uwch na lefel 4 ar y raddfa safonol [£2,500]. 
  


