
 

COD GWISG AR GYFER GYRWYR TRWYDDEDIG 
 

 
1. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i annog delwedd broffesiynol o’r fasnach drwyddedig. Mae'r 

Cyngor o'r farn y dylai gyrwyr gydymffurfio â lleiafswm safon o ran gwisg, fel y nodir isod, er 
mwyn:  

 
a. codi a chynnal proffil y fasnach drwyddedig;  

b. hyrwyddo hyder y cyhoedd a sicrhau bod teithwyr yn teimlo'n gyfforddus wrth 
ddefnyddio cerbydau trwyddedig;  

c. hyrwyddo diogelwch y cyhoedd trwy sicrhau gweithrediad diogel cerbydau trwyddedig 
bob amser a sicrhau bod gyrwyr trwyddedig yn hawdd eu hadnabod.  

d. amddiffyn y gyrrwr trwyddedig rhag unrhyw gamdriniaeth neu niwed 
 
2. Nid yw'r Cyngor yn gosod safonau o'r fath drwy osod amodau ar unrhyw drwydded. Disgwylir, 

fodd bynnag, y bydd y safonau yn cael eu cynnal ar bob achlysur.  
 
3. Defnyddir System Pwyntiau Cosb ar gyfer achosion o dorri'r Cod Gwisg i Yrwyr Trwyddedig.  
 
4. SAFON DDERBYNIOL O RAN GWISG FEL RHAN O’R COD HWN 
 
4.1 Topiau 

Crysau, blowsys, crysau-t polo (gyda choler), dylent orchuddio’r ysgwyddau a’r bol a dylid 
bod modd eu gwisgo y tu mewn i drowsus neu sgert. 
Gellir gwisgo crysau neu flowsys gyda thei neu â gwddw agored. 
 

4.2 Trowsusau/Sgertiau/Siorts 
Dylai sgertiau gyrraedd y pen-glin neu'n is. 
Gellir gwisgo Siorts os ydynt wedi eu teilwra ac yn cyrraedd y pen-glin. 

 
4.3 Esgidiau 

Dylai esgidiau ffitio o amgylch sawdl y droed 
 
5. SAFON ANNERBYNIOL O RAN GWISG FEL RHAN O’R COD HWN  
 

a. Dangos y frest, gan gynnwys topiau ag iddynt doriad isel;  

b. Dillad neu esgidiau budr neu wedi'u difrodi;  

ci. Dillad ac arnynt eiriau, logo neu graffeg a allai dramgwyddo;  

d. Crysau chwaraeon e.e. topiau pêl-droed, rygbi neu griced neu dracwisg;  

e Dim dillad traeth gan gynnwys esgidiau megis fflip-fflops, mulod 

f. Dim sodlau uchel  

g. Penwisg sy'n cuddio'r wyneb yn rhannol neu’n gyfan gwbl gan guddio pwy yw’r gyrrwr 
trwyddedig e.e. capiau pêl fas;  

h. Siorts uwchben y pen-glin 
i. Hwdis 
j. Ni ddylid gwisgo sgertiau byr/mini am resymau diogelwch personol 
k. Crysau-t gwddw crwn  

 
6. Nid yw'r rhestrau uchod yn hollgynhwysfawr a bydd Swyddogion Awdurdodedig y Cyngor yn 

asesu a yw safonau gwisg yn dderbyniol ai peidio. Mewn achosion o'r fath, bydd 
penderfyniad y Swyddog fel pe bai wedi ei gynnwys yn y rhestrau uchod a bydd gofyn i'r 
gyrwyr trwyddedig gydymffurfio yn unol â hynny.  

 


