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1.0     Cyflwyniad  
 
1.1    Diben y polisi hwn yw rhoi canllaw ar y meini prawf a ystyrir gan y cyngor wrth 

benderfynu p'un a yw ymgeisydd neu ddeiliad trwydded bresennol yn addas ac 
yn briodol i feddu ar drwydded gyrrwr cerbyd hacni/ llogi preifat a/neu 
weithredwr cerbydau llogi preifat.  

 
1.2 Nod y polisi yw amddiffyn diogelwch y cyhoedd.  Mae cyfrifoldeb ar yr Awdurdod 

Trwyddedu i sicrhau:  
 

 Bod yr unigolyn yn unigolyn addas a phriodol;  
 Nad yw'r unigolyn yn peri bygythiad i'r cyhoedd;  
 Bod y cyhoedd yn cael eu diogelu rhag unigolion anonest;  
 Bod plant a phobl ifanc yn cael eu diogelu;  
 Bod pobl agored i niwed yn cael eu diogelu;  
 Bod y cyhoedd yn hyderus yn defnyddio cerbydau trwyddedig.  

 
1.3     Mae'r polisi hwn yn ceisio rhoi canllaw i unrhyw un â diddordeb mewn 

trwyddedau ar gyfer cerbydau llogi preifat a chyhoeddus.  Yn enwedig, ond yn 
nid yn gyfyngedig i'r canlynol: 

 
 Ymgeiswyr ar gyfer trwyddedau gyrwyr / gweithredwyr  
 Gyrwyr / gweithredwyr trwyddedig presennol y mae eu trwyddedau'n 

cael eu hadolygu  
 Swyddogion Trwyddedu a'r Heddlu  
 Aelodau o Is-bwyllgor Amddiffyn y Cyhoedd  
 Apeliadau gwrandawiadau Llys yr Ynadon a'r Goron yn erbyn 

penderfyniadau'r awdurdod lleol  
 
1.4   Pan fo swyddogion trwyddedu wedi dirprwyo pwerau i roi trwyddedau, byddant yn 

defnyddio'r canllawiau hyn wrth wneud penderfyniad i roi trwydded.  Ym mhob 
achos arall caiff ceisiadau am drwyddedau eu hatgyfeirio i Is-bwyllgor Amddiffyn 
y Cyhoedd.  Er y bydd swyddogion a'r Is-bwyllgor yn ystyried y canllawiau yn y 
polisi hwn, caiff pob achos ei ystyried yn unigol, ac, os bydd angen dan yr 
amgylchiadau, bydd yr Is-bwyllgor/swyddog yn gallu mynd yn groes i'r 
canllawiau.   

 
1.5     Os bydd ymgeiswyr yn methu â datgelu unrhyw gollfarnau; rhybuddiadau; 

rhybuddion; hysbysiadau cosb, gorchmynion neu geryddau blaenorol ar eu 
ffurflen gais gan gynnwys unrhyw achosion llys sy’n aros am ddedfryd neu 
unrhyw faterion eraill, gallant gael eu hatgyfeirio i Is-bwyllgor Amddiffyn y 
Cyhoedd ar gyfer penderfyniad.  
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2.0      Polisi cyffredinol  
 
2.1      Penderfynir ar bob achos yn unigol.  
 
2.2    Ni fydd unigolyn â chollfarn am drosedd difrifol yn cael ei wahardd yn awtomatig 

rhag cael trwydded, ond fel arfer byddai disgwyl iddo:  
 

a. Beidio â chael collfarn am gyfnod priodol (fel y nodir isod); a  
b. Dangos tystiolaeth ei fod yn addas a phriodol i gael trwydded (cyfrifoldeb yr 

ymgeisydd yw cyflwyno tystiolaeth o'r fath). 
 

2.3 At ddiben y Polisi hwn, gallai "materion eraill i'w hystyried" gynnwys ond nid 
ydynt yn gyfyngedig i'r canlynol:  

 
a) Collfarnau troseddol / gyrru;  
b) Llys Milwrol;  
c) Rhybuddiadau;  
d) Hysbysiadau cosb benodedig neu hysbysiadau cosb eraill;  
e) Gorchmynion ymddygiad gwrthgymdeithasol neu orchmynion tebyg 

eraill;  
f) Torri amodau trwyddedu;  
g) Rhybuddion neu Geryddau Ffurfiol;  
h) Costau neu faterion sy'n disgwyl prawf;  
i) Addasrwydd a phriodoldeb.  

 
2.4    Pan fydd gan ymgeisydd gollfarnau) neu faterion) eraill i'w hystyried am drosedd, 

ni all y cyngor adolygu natur y gollfarn neu'r mater arall.  
 
2.5   Pan fydd gan ymgeisydd / ddeiliad trwydded gollfarn neu fater arall i'w ystyried am 

drosedd sy’n cynorthwyo, annog, ceisio, cynllwynio, cwnsela, caffael, achosi, 
caniatáu neu gychwyn unrhyw gollfarnau troseddol neu yrru / materion a nodir 
yn y canllaw hwn, fe'i ystyrir yn fater o sylwedd.  

 
3.0     Apeliadau  
 
3.1   Mae gan unrhyw ymgeisydd sydd wedi cael gwrthod trwydded gyrru / gweithredu, 

neu yrrwr / gweithredwr trwyddedig y mae ei drwydded wedi'i atal neu ei 
ddirymu, hawl i apelio i Lys yr Ynadon o fewn 21 diwrnod o dderbyn yr hysbysiad.  
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4.0      Pwerau  
 
4.1      Mae'r pwerau i roi trwyddedau gyrrwr / gweithredwr i'w gweld yn Adran 51, 

Adran 55 ac Adran 59 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 (y 
Ddeddf).  

 
4.2     Mae'r pwerau i atal, dirymu neu wrthod trwydded gyrrwr i'w gweld yn Adran 61 y 

Ddeddf, pan fydd ymgeisydd/deiliad trwydded wedi'i gollfarnu am drosedd sy’n 
ymwneud ag anonestrwydd, anwedduster, trais; methiant i gydymffurfio â 
darpariaethau Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847; methiant i 
gydymffurfio â darpariaethau Rhan II Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau 
Amrywiol) 1976; neu unrhyw achos rhesymol arall.  

 
4.3    Mae Adran 61 (2B) yn galluogi'r Awdurdod Trwyddedu, os bydd er lles diogelwch y 

cyhoedd, i atal neu ddirymu trwydded gyrrwr ar unwaith.   Caiff Hysbysiad 
Penderfyniad sy’n esbonio'r rheswm dros y penderfyniad hwn ei gyflwyno i'r 
gyrrwr a bydd yr Hysbysiad yn weithredol o'r adeg y'i cyflwynir i'r gyrrwr.   Gall y 
gyrrwr apelio'r penderfyniad ond ni all yrru yn ystod y cyfnod apelio.  
 

4.4.   Mae Adran 62 y Ddeddf yn galluogi'r Awdurdod Trwyddedu i atal, dirymu neu 
wrthod adnewyddu trwydded gweithredwr os bydd yr ymgeisydd/deiliad 
trwydded wedi'i gollfarnu am drosedd dan neu ddiffyg cydymffurfiaeth â 
darpariaethau Rhan II y Ddeddf; neu sail neu ymddygiad ar ran y gweithredwr 
sy'n awgrymu i'r Cyngor ei fod yn anaddas, neu oherwydd unrhyw newid materol 
ers i'r drwydded gael ei rhoi o ran yr amgylchiadau y rhoddwyd y drwydded i'r 
gweithredwr neu unrhyw achos rhesymol arall.   

 
4.5    Mae Gorchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) (Diwygiad) 2002, 

yn galluogi'r Awdurdod Trwyddedu i ystyried yr holl gollfarnau a gofnodwyd yn 
erbyn yr ymgeisydd neu ddeiliad trwydded gyrrwr cerbyd llogi preifat neu gerbyd 
hacni, p'un a bod y gollfarn wedi darfod ai peidio.  Felly bydd yr Awdurdod 
Trwyddedu yn ystyried yr holl gollfarnau perthnasol, yn enwedig pan fo hanes hir 
o droseddu neu batrwm diweddar o droseddu dro ar ôl tro.   

 
5.0  Cofrestr Genedlaethol Gwrthod a Diddymu Trwyddedau Tacsis (NR3) 

5.1  Mae’r awdurdod trwyddedu’n rhoi gwybodaeth i Gofrestr Genedlaethol 
Gwrthod a Diddymu Trwyddedau Tacsis (NR3), mecanwaith er mwyn i 
awdurdodau trwyddedu rannu manylion pobl sydd wedi cael diddymu eu 
trwydded cerbyd hacni neu Gerbyd Llogi Preifat (PHV) neu os gwrthodwyd cais 
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am drwydded. Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn perfformio tasg a wneir er 
budd y cyhoedd neu er mwyn gweithredu awdurdod swyddogol yr awdurdod 
trwyddedu, hynny yw, asesu a yw person yn addas a phriodol i gael trwydded 
cerbyd hacni neu gerbyd llogi preifat. 

 

5.2 Felly:  
 Os yw trwydded cerbyd hacni/cerbyd llogi preifat yn cael ei diddymu, neu 

os gwrthodir cais am drwydded, bydd yr awdurdod yn cofnodi’r 
penderfyniad hwn yn awtomatig ar NR3.  

 Caiff pob cais am drwydded newydd neu adnewyddu trwydded ei wirio ar 
NR3. Os yw chwilio’r NR3 yn paru’r cais ag ymgeisydd, bydd yr awdurdod 
yn chwilio am ragor o wybodaeth gan yr awdurdod a wnaeth y cofnod ar 
y gofrestr. Ni ddefnyddir yw wybodaeth a ddaw o ganlyniad i chwilio’r 
NR3 ond mewn perthynas â’r cais penodol am drwydded ac ni chaiff ei 
chadw’n hwy nag amser pennu’r cais.  

 
5.3 Caiff yr wybodaeth a gofnodir ar yr NR3 ei hun ei chyfyngu i:  

 enw  
 dyddiad geni  
 cyfeiriad a manylion cyswllt  
 rhif yswiriant gwladol  
 rhif trwydded yrru  
 penderfyniad a wnaed  
 dyddiad y penderfyniad 
 dyddiad y daeth y penderfyniad i rym 

 
Cedwir gwybodaeth ar yr NR3 am 25 blynedd.  
 

5.4 Mae hon yn rhan orfodol o ganiatáu cais am drwydded cerbyd hacni / gyrrwr 
cerbyd llogi preifat. Mae gan yr awdurdod bolisi cyhoeddedig ar ei ddull 
gweithredu o ran trin ceisiadau gan awdurdodau eraill am ragor o wybodaeth am 
gofnodion ar yr NR3 ac am sut bydd yn defnyddio unrhyw wybodaeth 
ychwanegol a gaiff. Gallwch ddarllen y polisi yn 
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/gyrwyr-
tacsi/Pages/default.aspx  
  

 
5.5 Caiff yr wybodaeth ei phrosesu yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data a’r Rheoliad 

Diogelu Data Cyffredinol. Mae unrhyw chwilio, cyflwyno neu dderbyn 
gwybodaeth yn NR3 neu dani yn angenrheidiol ar gyfer gweithrediadau 
trwyddedu statudol awdurdod, sef sicrhau bod pob gyrrwr yn ddeiliad trwydded 
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berthnasol addas a phriodol. Nid yw’n fwriad y trosglwyddir unrhyw ddata NR3 
o’r Deyrnas Unedig.  
Os hoffech godi mater yn berthnasol i’r ddeddfwriaeth diogelu data, yn cynnwys 
wrth ddibynnu ar unrhyw hawl a roddir i destun y data dan y Rheoliadau Diogelu 
Data Cyffredinol, gallwch wneud hynny trwy gysylltu â Swyddog Diogelu Data’r 
awdurdod: dpo@valeofglamorgan.gov.uk.  
Mae hyn yn cynnwys cyflwyno cais am fynediad testun.  
 

5.6 Mae hawl o hyd i chi wneud cwyn wrth Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. 
Mae cyngor ar sut mae cofnodi pryder ynghylch trin data ar wefan y Comisiynydd 
Gwybodaeth: https://ico.org.uk/make-a-complaint/ 

 
 
6.0     Ystyried hanes troseddol a ddatgelwyd  
 
6.1     Dan ddarpariaethau Adran 51, 55 a 59 y Ddeddf, mae gofyn i'r Awdurdod 

Trwyddedu sicrhau bod ymgeisydd sy'n ymgeisio am drwydded gyrrwr / 
gweithredwr neu adnewyddu trwydded yn berson 'addas a phriodol' i feddu ar 
drwydded o'r fath.  Fodd bynnag, os oes gan ymgeisydd / deiliad trwydded 
unrhyw faterion i'w hystyried, rhaid i'r Awdurdod Trwyddedu ystyried:  

: 
 Pa mor berthnasol yw'r drosedd/troseddau i'r drwydded y gwneir cais 

amdani;  
 Pa mor ddifrifol oedd y drosedd/troseddau; 
 Pryd gyflawnwyd y drosedd/troseddau; 
 Dyddiad y gollfarn ac oedran yr ymgeisydd ar adeg y gollfarn; 
 Y ddedfryd a roddwyd gan y llys;  
 P'un a ydynt yn rhan o batrwm o droseddu ai peidio;  
 Unrhyw ffactorau eraill a allai fod yn berthnasol.  

 
 
7.0      Trais  
 
7.1      Mae gan yrwyr trwyddedig gyswllt rheolaidd â'r cyhoedd.  Rhoddir ystyriaeth 

fanwl i'r rheiny â chollfarn(au) neu fater(ion) eraill i'w hystyried sy'n ymwneud â 
thrais.  Caiff cais ei wrthod neu drwydded ei hatal neu ei dirymu fel arfer os bydd 
gan yr ymgeisydd / deiliad trwydded bresennol gollfarn am drosedd a arweiniodd 
at farwolaeth.  

 
7.2    Mewn achosion eraill, bydd unrhyw un â natur dreisgar yn annhebygol o gael 

trwydded hyd nes ei fod wedi byw heb gollfarn(au) neu fater(ion) eraill i'w 
hystyried am o leiaf 3 blynedd.  Fodd bynnag, o ystyried amrywiaeth y troseddau 
sy'n ymwneud â thrais, rhaid ystyried natur y drosedd.   
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7.3     Oni bai bod amgylchiadau eithriadol, caiff cais fel arfer ei wrthod neu caiff 

trwydded bresennol ei hatal neu ei dirymu os bydd gan yr ymgeisydd/ deiliad 
trwydded bresennol gollfarn am drosedd megis:   

 
 Llofruddiaeth;  
 Dynladdiad;  
 Dynladdiad neu ddynladdiad ar fai wrth yrru;  
 Troseddau terfysgaeth;  
 Neu unrhyw droseddau tebyg sy'n disodli'r uchod.  

 
7.4    Caiff cais fel arfer ei wrthod neu caiff trwydded bresennol ei hatal neu ei dirymu 

pan fydd gan yr ymgeisydd / deiliad trwydded gollfarn(au) neu fater(ion) eraill i'w 
hystyried am drosedd a restrir isod a bod y gollfarn/collfarnau neu'r mater(ion) 
eraill i'w hystyried yn llai na 10 mlynedd cyn dyddiad y cais:  

 
 Gwir niwed corfforol ar sail hil / crefydd; 
 Tanau bwriadol;  
 Ymosod ar yr Heddlu;  
 Ymosod cyffredin ar sail hil / crefydd;  
 Difrod troseddol ar sail hil / crefydd;   
 Niwed corfforol difrifol yn fwriadol;   
 Anafu maleisus neu niwed corfforol difrifol ar sail hil;   
 Meddu ar arf tanio;  
 Ymwrthod arestiad;  
 Terfysg;  
 Lladrad;  
 Anhwylder treisgar;  
 Troseddau tebyg neu droseddau sy'n disodli'r uchod.   

 
 
7.5    Caiff cais fel arfer ei wrthod neu caiff trwydded bresennol ei hatal neu ei dirymu 

pan fydd gan yr ymgeisydd / deiliad trwydded gollfarn(au) neu fater(ion) eraill i'w 
hystyried am drosedd a restrir isod a bod y gollfarn/collfarnau neu'r mater(ion) 
eraill i'w hystyried yn llai na 3 blynedd cyn dyddiad y cais:  

 
 Affrae;  
 Ymosod yn achosi gwir niwed corfforol;   
 Ymosod cyffredin; 
 Difrod troseddol;  
 Rhwystr;  
 Meddu ar arf (neu arf ffug) neu unrhyw drosedd arall sy'n cynnwys arf oni 

bai am arf tanau;  
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 Trosedd A5 Deddf Gorchymyn Cyhoeddus 1986 (aflonyddwch, braw neu 
ofid);  

 Trosedd A4 Deddf Gorchymyn Cyhoeddus 1986 (ofni cythrudd trais); 
 Trosedd A4A Deddf Gorchymyn Cyhoeddus 1986 (aflonyddwch, braw neu 

ofid bwriadol);  
 Troseddau tebyg neu droseddau sy'n disodli'r uchod.            
      

7.6    Caiff cais fel arfer ei wrthod os bydd gan ymgeisydd fwy nag un gollfarn neu fater 
arall i'w ystyried yn y 10 mlynedd diwethaf am drosedd o natur dreisgar.  

 
 
8.0      Troseddau rhywiol neu anweddus 
 
8.1     Gan fod gyrwyr trwyddedig yn aml yn cludo teithwyr digwmni neu agored i niwed, 

dylid bod yn llym gyda'r rheiny sydd â chollfarnau neu faterion eraill i'w hystyried 
am droseddau rhywiol.   Caiff cais fel arfer ei wrthod neu caiff trwydded 
bresennol ei hatal neu ei dirymu am gollfarnau neu faterion eraill i'w hystyried 
am y troseddau rhywiol mwy difrifol.  Ar gyfer troseddau eraill, disgwylir i 
ymgeiswyr ddangos cyfnod sylweddol heb gollfarn neu fater arall i'w ystyried am 
droseddau o'r fath cyn y caiff cais ei gymeradwyo.  

  
8.2     Oni bai bod amgylchiadau eithriadol, caiff cais fel arfer ei wrthod neu caiff 

trwydded bresennol ei hatal neu ei dirymu os bydd gan yr ymgeisydd/ deiliad 
trwydded gollfarn(au) neu fater(ion) eraill i'w hystyried am drosedd megis:  

 
 Ymosod trwy dreiddgarwch;  
 Ecsbloetiaeth puteindra;  
 Ymosod anweddus;  
 Troseddau yn cynnwys plant neu oedolion agored i niwed;  
 Meddu ar ffotograffau anweddus, pornograffi plant ac ati;  
 Trais;  
 Ymosod rhywiol; 
 Masnachu ar gyfer ecsbloetiaeth rhywiol neu arall;  
 Troseddau tebyg neu droseddau sy'n disodli'r uchod.  
 

8.3     Caiff cais fel arfer ei wrthod neu caiff trwydded bresennol ei hatal neu ei dirymu 
pan fydd gan yr ymgeisydd / deiliad trwydded gollfarn(au) neu fater(ion) eraill i'w 
hystyried am drosedd a restrir isod a bod y collfarn(au) neu'r mater(ion) eraill i'w 
hystyried yn llai na 7 mlynedd cyn dyddiad y cais:  

 
 Amlygiad anweddus;  
 Llithio (hel puteiniaid o gerbyd);  
 Troseddau tebyg neu droseddau sy'n disodli'r uchod.  
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8.4   Yn ogystal â'r uchod mae'r Awdurdod Trwyddedu yn annhebygol o roi trwydded i 

unrhyw ymgeisydd sydd ar y gofrestr Troseddwyr Rhywiol ar hyn o bryd.  
  
8.5    Caiff cais fel arfer ei wrthod os bydd gan ymgeisydd fwy nag un gollfarn neu fater 

arall i'w ystyried am drosedd rhywiol.  
 
 
9.0     Anonestrwydd  
 
9.1    Disgwylir i ymgeisydd neu ddeiliad trwydded bresennol fod yn unigolyn y gellir 

ymddiried ynddo.  Maent yn delio â throsglwyddiadau arian ac eiddo gwerthfawr 
a allai gael ei adael yn eu cerbydau.   Mae gofyn i ddeiliaid trwydded roi eiddo o'r 
fath i'r heddlu cyn pen 48 awr.  Mae'r arfer eang o ddanfon eiddo yn ddigwmni 
yn dangos bod pobl busnes yn ymddiried mewn gyrwyr trwyddedig.  Hefyd, 
mae'n gymharol rhwydd i yrrwr anonest dwyllo'r cyhoedd drwy ofyn am fwy na'r 
ffi gyfreithiol neu'r ffi y cytunwyd arno ac ati.  Gall ymwelwyr o dramor ddrysu 
gyda'n harian ni a chael eu twyllo gan yrrwr anonest.  Am yr holl resymau hyn, 
ystyrir unrhyw gollfarn sy'n ymwneud ag anonestrwydd yn ddifrifol.  

 
9.2    Caiff cais fel arfer ei wrthod neu caiff trwydded bresennol ei hatal neu ei dirymu 

pan fydd gan yr ymgeisydd / deiliad trwydded gollfarn(au) neu fater(ion) eraill i'w 
hystyried am drosedd a restrir isod a bod y gollfarn neu'r mater arall i'w 
hystyried yn llai na 3 blynedd cyn dyddiad y cais:  

 
 Twyll budd-dal;  
 Byrgleriaeth;  
 Cynllwynio i dwyllo;  
 Ffugio;  
 Twyll;  
 Ymdrin â neu dderbyn nwyddau sydd wedi'u dwyn;  
 Cael arian neu eiddo drwy ddichell;  
 Dichell arall;  
 Cymryd cerbyd heb ganiatâd;  
 Dwyn;  
 Troseddau tebyg neu droseddau sy'n disodli'r uchod.  

 
 
10.0     Cyffuriau  
 
10.1 Ystyrir unrhyw drosedd sy'n ymwneud â chyffuriau yn ddifrifol.  Bydd yr 

Awdurdod Trwyddedu yn ystyried pa fath o gyffuriau a faint o gyffuriau sydd o 
fewn y troseddau canlynol:  
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 Trin cyffur a reolir;  
 Mewnfudo cyffur a reolir;  
 Cynhyrchu cyffur a reolir;  
 Cyflenwi cyffur a reolir;  
 Neu droseddau tebyg.  

 
10.2     Caiff cais fel arfer ei wrthod neu drwydded bresennol ei hatal neu ei dirymu pan 

fydd gan yr ymgeisydd / deiliad trwydded gollfarn(au) neu fater(ion) eraill i'w 
hystyried am unrhyw un o'r troseddau uchod ac nad yw'r ymgeisydd wedi bod 
heb gollfarn(au) neu faterion eraill i'w hystyried am o leiaf 5 mlynedd.  

 
10.3     Caiff cais fel arfer ei wrthod neu drwydded bresennol ei hatal neu ei dirymu pan 

fydd gan yr ymgeisydd / deiliad trwydded fwy nag un gollfarn(au) neu fater(ion) 
eraill i'w hystyried am droseddau sy'n ymwneud â meddu ar gyffuriau ac nad 
yw'r ymgeisydd wedi bod heb gollfarn(au) neu faterion eraill i'w hystyried am o 
leiaf 5 mlynedd.  

 
10.4     Caiff cais fel arfer ei wrthod neu drwydded bresennol ei hatal neu ei dirymu pan 

fydd gan yr ymgeisydd / deiliad trwydded gollfarn unigol neu fater unigol arall i'w 
ystyried am drosedd sy'n ymwneud â meddu ar gyffuriau o fewn y 3 blynedd 
diwethaf.   Dylid ystyried pa fath o gyffuriau a faint o gyffuriau sy'n gysylltiedig.  

 
10.5   Os oes tystiolaeth o ddefnyddio, camddefnyddio neu ddibyniaeth ar gyffuriau yn 

gyson, efallai bydd angen archwiliad meddygol arbenigol (yn unol â safonau 
meddygol Grŵp 2 y DVLA).   Os oedd yr ymgeisydd yn gaeth byddai angen iddo 
fel arfer ddangos tystiolaeth nad ydyw wedi cymryd cyffuriau yn y 3 blynedd 
diwethaf.  

 
11.0 Troseddau gyrru sydd wedi arwain at farwolaeth  
 
11.1 Ystyrir cais unrhyw ymgeisydd neu ddeiliad trwydded bresennol sydd â chollfarn 

neu fater arall i'w ystyried am drosedd gyrru a arweiniodd at farwolaeth yn 
ddifrifol.  

 
11.2 Caiff cais fel arfer ei wrthod neu drwydded bresennol ei hatal neu ei dirymu pan 

fydd gan yr ymgeisydd / deiliad trwydded gollfarn(au) neu fater(ion) eraill i'w 
hystyried am unrhyw un o'r troseddau isod ac nad yw'r ymgeisydd wedi bod heb 
gollfarn neu fater arall i'w ystyried am 7 mlynedd.  

 
 Achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal dan ddylanwad alcohol neu 

gyffuriau;  
 Achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus;  
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 Neu unrhyw droseddau tebyg.  
 
11.3 Caiff cais fel arfer ei wrthod neu drwydded bresennol ei hatal neu ei dirymu pan 

fydd gan yr ymgeisydd / deiliad trwydded gollfarn(au) neu fater(ion) eraill i'w 
hystyried am unrhyw un o'r troseddau a restrir isod ac nad yw'r ymgeisydd wedi 
bod heb gollfarn neu fater arall i'w ystyried am 5 mlynedd.  

 
 Achosi marwolaeth trwy yrru'n ddiofal;  
 Achosi marwolaeth drwy yrru: gyrwyr heb drwydded, wedi'u 

hanghymwyso neu heb yswiriant.  
 
12.0   Yfed a gyrru/gyrru dan ddylanwad cyffuriau  
 
12.1 Ystyrir collfarn(au) neu fater(ion) eraill i'w hystyried am yrru neu am fod yn gyfrifol 

am gerbyd dan ddylanwad alcohol/cyffuriau, yn ddifrifol.   Efallai na fydd collfarn 
unigol neu fater unigol i'w ystyried yn arwain at gais yn cael ei wrthod neu 
drwydded bresennol yn cael ei hatal neu ei dirymu, cyhyd â bod o leiaf 3 blynedd 
wedi pasio ers i'r cyfnod anghymwyso ddod i ben.    Caiff collfarn neu fater arall 
i'w ystyried am 'wrthod neu fethu â darparu sampl' eu trin yn yr un ffordd.  

 
12.2 Bydd ymgeiswyr â mwy nag un gollfarn neu fater arall i'w ystyried am yrru neu am 

fod yn gyfrifol am gerbyd dan ddylanwad alcohol / cyffuriau neu am wrthod neu 
fethu â darparu sampl yn annhebygol o gael trwydded oni bai fod cyfnod o 10 
mlynedd wedi pasio ers i'r drwydded yrru yn dilyn y gollfarn ddiwethaf neu'r mater 
arall i'w ystyried gael ei hadfer.  

 
 
13.0    Collfarnau Gyrru  
 
13.1 Troseddau Traffig Difrifol  
 
13.2 At ddiben y Polisi hwn, ystyrir y troseddau gyrru canlynol yn 'Droseddau Traffig 

Difrifol':  
 
AC10 Peidio â stopio yn dilyn damwain  

AC20 Peidio â rhoi manylion neu roi gwybod am ddamwain o fewn 24 awr  

AC30 Troseddau damweiniau heb eu diffinio  

BA10 Gyrru ar ôl cael ei anghymwyso trwy orchymyn Llys  

BA30 Ceisio gyrru ar ôl cael ei anghymwyso trwy orchymyn Llys  

DD40 Gyrru'n beryglus  
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DD90 Gyrru'n wyllt  

IN10 Defnyddio cerbyd heb yswiriant yn erbyn risgiau trydydd parti  

LC20 Gyrru heb fod yn unol â thrwydded  

LC30 Gyrru ar ôl gwneud datganiad ffug ynghylch addasrwydd wrth wneud cais am 
drwydded  

LC40 Gyrru cerbyd ar ôl peidio â rhoi gwybod am anabledd  

LC50 Gyrru ar ôl i drwydded gael ei dirymu neu ei gwrthod ar sail feddygol  

MS50 Rasio ceir ar y briffordd  

MS60 Troseddau nad ydynt wedi'u cynnwys dan godau eraill  

MS90 Peidio â rhoi gwybodaeth o ran manylion adnabod y gyrrwr ac ati  

UT50 Cymryd cerbyd yn waethygedig 
 
 
13.3   Caiff cais fel arfer ei wrthod neu drwydded bresennol ei hatal neu ei dirymu pan 

fydd gan yr ymgeisydd / deiliad trwydded gollfarn neu fater arall i'w ystyried am 
drosedd traffig difrifol ac nad yw'r ymgeisydd wedi bod heb gollfarn neu fater 
arall i'w ystyried am o leiaf 6 mis.  

 
13.4    Caiff ymgeisydd â mwy nag un Drosedd Traffig Difrifol, o fewn y 5 mlynedd 
diwethaf   

fel arfer ei wrthod ac ni ddylid ystyried cais pellach tan fod yr ymgeisydd wedi 
bod heb gollfarnau neu faterion eraill i'w hystyried am o leiaf 3 blynedd.  

 
13.5   Os bydd collfarn neu fater arall i'w ystyried am Drosedd Traffig Difrifol yn arwain 

at anghymhwyso, dylai ymgeiswyr edrych ar yr adran "anghymwyso" o'r 
canllawiau hyn.  

 
13.6   Anghymwyso rhag gyrru  
 
13.7  Bydd yr Awdurdod Trwyddedu yn trin cyfnod o anghymwyso fel un lle byddai 

gyrrwr wedi bod yn gymwys i wasanaethu, a gall anwybyddu penderfyniad llys i 
ildio neu leihau cyfnod anghymhwyso un ai ar sail caledi eithriadol dan A.35 
Deddf Troseddwyr Traffig Ffordd 1988 neu am "resymau arbennig" dan A.34 
Deddf Troseddwyr Ffordd 1988.   

13.8   Caiff cais fel arfer ei wrthod neu drwydded bresennol ei hatal neu ei dirymu lle 
bydd gan yr ymgeisydd / deiliad trwydded gollfarn ddiweddar neu fater arall i'w 
ystyried sydd wedi arwain at gyfnod anghymwyso o lai na 56 diwrnod oni bai bod 
o leiaf 6 mis wedi pasio ers diwedd y cyfnod anghymhwyso.   
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13.9  Caiff cais fel arfer ei wrthod neu drwydded bresennol ei hatal neu ei dirymu  
lle bydd gan yr ymgeisydd / deiliad trwydded gollfarn ddiweddar neu fater arall 
i'w ystyried sydd wedi arwain at gyfnod anghymwyso o hyd at 12 mis oni bai bod 
o leiaf 12 mis wedi pasio ers diwedd y cyfnod anghymhwyso.  
 

13.10 Caiff cais fel arfer ei wrthod neu drwydded bresennol ei hatal neu ei dirymu lle 
bydd gan yr ymgeisydd / deiliad trwydded gollfarn ddiweddar neu faterion eraill 
i'w ystyried sydd wedi arwain at gyfnod anghymwyso o 12 mis neu fwy oni bai 
bod o leiaf 18 mis wedi pasio ers diwedd y cyfnod anghymhwyso.  
 

13.11 Ni fydd yr Awdurdod Trwyddedu fel arfer yn cymeradwyo cais am drwydded 
gyrrwr cerbyd llogi preifat neu gerbyd hacni gan berson sydd wedi'i 
anghymhwyso rhag gyrru am 5 mlynedd neu fwy, oni bai bod o leiaf 7 mlynedd 
wedi pasio ers diwedd y cyfnod anghymhwyso.  

 
14.0 Troseddau Traffig Bach  
 
14.1 Caiff Troseddau Traffig Eraill na restrir yn y polisi hwn eu trin fel 'Troseddau Traffig 

Bach'.  Mae trosedd gyrru bach yn golygu un sy'n arwain at 1 i 3 phwynt cosb.   
 
14.2 Pan fydd gan ymgeisydd / deiliad trwydded un gollfarn neu un mater arall i'w 

ystyried am drosedd gyrru bach, ni fydd hyn fel arfer yn arwain at wrthod neu 
atal / dirymu trwydded.  

 
14.3  Gall mwy nag un gollfarn traffig bach neu fater arall i'w ystyried   

arwain at wrthod trwydded, yn enwedig pan fo nifer o gollfarnau neu faterion 
eraill i'w hystyried am yr un drosedd, e.e. goryrru.   Gallai gyrrwr trwyddedig gael 
ei gyfeirio at Is-bwyllgor Amddiffyn y Cyhoedd pan fo mwy na dwy drosedd.  

 
15.0   Cyhuddiadau neu wysion   
 
15.1  Os yw'r unigolyn yn destun cyhuddiad neu wŷs sydd eto i’w benderfynu gellir 

parhau i brosesu ei gais, ond er diogelwch y cyhoedd caiff y mater ei ystyried ac 
efallai ei ohirio o ran penderfyniad nes bydd yr achosion wedi'u cwblhau.  

 
16.0  Gwybodaeth heb gollfarn  
 
16.1   Os bydd ymgeisydd neu ddeiliad trwydded bresennol wedi'i arestio neu ei 

gyhuddo, ond heb ei gollfarnu, am drosedd difrifol sy'n awgrymu y gallai fod yn 
beryglus i'r cyhoedd, dylid ystyried gwrthod neu atal / dirymu'r cais / trwydded.   

 
17.0   Troseddu dro ar ôl tro  
 



 22

17.1 Er ei bod yn bosibl y gallai ymgeisydd gael nifer o gollfarnau neu faterion eraill i'w 
hystyried sy'n diwallu'r canllawiau uchod yn unigol, caiff cais fel arfer ei wrthod 
pan fydd gan ymgeisydd gofnod o droseddu dro ar ôl tro sy'n dangos diffyg 
ystyriaeth o ran lles eraill neu am eiddo, oni bai bod o leiaf 10 mlynedd wedi 
pasio ers y gollfarn neu'r materion eraill i'w hystyried mwyaf diweddar.  

. 
 
18.0 Torri Amod Deddfwriaeth, Is-ddeddf neu Drwydded  
 
18.1    Bydd ymgeisydd â chollfarn neu faterion eraill i'w hystyried am dorri amod 

deddfwriaeth, is-ddeddf neu drwydded yn annhebygol o gael trwydded oni bai 
bod o leiaf 12 mis wedi pasio ers y tro diwethaf iddo dorri amod.  
 

18.2  Bydd deiliad trwydded presennol sy'n torri amod deddfwriaeth, is-ddeddf neu 
drwydded ar yr achlysur cyntaf, yn debygol o gael ei rybuddio yn ysgrifenedig o 
ran ei ymddygiad yn y dyfodol, cyn belled nad oedd ei ymddygiad y tro hwn wedi 
peri risg i ddiogelwch y teithwyr neu'r cyhoedd.  

 
18.3  Pan fydd deiliad trwydded presennol wedi torri amod deddfwriaeth, is-ddeddf neu 

drwydded fwy nag unwaith, neu wedi torri amod ar un achlysur a hynny mewn 
modd difrifol, gall Is-bwyllgor Amddiffyn y Cyhoedd atal neu ddirymu'r 
drwydded.   

  
18.4   Nid yw'r uchod yn ystyried unrhyw achosion cyfreithiol sydd ar y gweill neu sydd 

wedi'u cymryd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fersiwn terfynol:   1 Ionawr 2015 
 


