
Prawf Gyrwyr Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat.  
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant. 

 

Rhaid i ymgeiswyr am drwydded yrru cerbyd hacni neu gerbyd hurio preifat basio’r prawf priodol 
cyn gellir rhoi trwydded.  
 

Prawf cerbyd Hacni (hyd at 1 Awr). 
 

Cynhelir y prawf dan amodau arholiad,  
 (Ni chaniateir deunydd cyfeirio a dyfeisiau symudol yn ystod y prawf). 
 

Disgwylir i’r ymgeisydd ddeall gweithrediad Cerbydau Hacni a cherbydau Hurio Preifat ac ateb: 
 

 10 cwestiwn ar Reolau’r Ffordd Fawr a deddfwriaeth berthnasol y DU. 
  5 cwestiwn am daliadau. 
 10 cwestiwn am Is-ddeddfau Cerbydau Hacni a manylebau cerbydau. 
  5 cwestiwn yn ymwneud â daearyddiaeth yr ardal mae’r cais yn cael ei wneud amdani. 
  5 cwestiwn daearyddiaeth leol cyffredinol ac cwestiynau ynglŷn a Cam-fanteisio’n Rhywiol 

ar Blant 
 

Nid oes terfyn o ran y nifer o gynigion y gall ymgeisydd eu gwneud. Caiff cost y prawf cychwynnol 
ei chynnwys yn eich ffi ymgeisio a bydd unrhyw brawf dilynol yn costio’r ffi osodedig.  
 
 

Prawf cerbyd hurio preifat (hyd at 30 munud) 
 

Cynhelir y prawf dan amodau arholiad,  
 (Ni chaniateir deunydd cyfeirio a dyfeisiau symudol yn ystod y prawf). 
 

Disgwylir i’r ymgeisydd ddeall gweithrediad Cerbydau Hacni a cherbydau Hurio Preifat ac ateb: 
 

 10 cwestiwn ar Reolau’r Ffordd Fawr a deddfwriaeth berthnasol y DU. 
  5 cwestiwn am daliadau. 
 10 cwestiwn am amodau gyrwyr a cherbydau hurio preifat.  
  3 cwestiwn am Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant. 

 

Nid oes terfyn o ran y nifer o gynigion y gall ymgeisydd eu gwneud. Caiff cost y prawf cychwynnol 
ei ymgorffori yn eich ffi ymgeisio a bydd unrhyw brawf dilynol yn costio’r ffi osodedig.  
 
 

Mae profion enghreifftiol ar gael yn: 
 

www.conwy.gov.uk/licensing & http://ctog.org.uk/CTOG/Conwys_News_Page.html   
 

I archebu Prawf Gyrrwr Hurio Preifat neu Brawf Gyrrwr Cerbyd Hacni, cysylltwch â'r adain 
drwyddedu ar 01492 576626 neu anfonwch e-bost at trwyddedu@conwy.gov.uk.  
 

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant (30 munud). 
 

Rhaid i bob ymgeisydd am fod yn weithredwr, gyrrwr cerbyd hurio preifat, gyrrwr neu berchennog 
cerbyd hacni fynychu hyfforddiant ymwybyddiaeth cam-fanteisio’n rhywiol ar blant cyn gellir rhoi 
trwydded. 
 
Cynhelir Hyfforddiant Cam-fanteisio’n rhywiol ar blant cyn profion Gyrwyr, rhaid i unigolion nad 
ydynt am gael prawf adael ar ddiwedd y cyflwyniad. Caiff tystysgrifau eu hanfon atoch. 
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