
IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU 
 
DYDD GWENER, 13 RHAGFYR 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Mackie(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Sattar a/ac Wood 
 

26 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
27 :   CAIS AM DRWYDDED BERSONOL  
 
 
Ymgeisydd:     Mrs Sian Louise Williams 
 
Awdurdod Cyfrifol:   Tony Bowley a Claire Dewhurst -  Swyddogion 

Trwyddedu, Heddlu De Cymru. 
 
 
Y Cais 
 
Derbyniwyd cais am Drwydded Bersonol gan Mrs Sian Louise Williams. 
 
Mae'r ymgeisydd wedi dweud nad oes ganddi Drwydded Bersonol ac nad yw wedi 
gwneud cais i unrhyw awdurdod arall am un.  Mae hi wedi darparu’r holl ddogfennau 
sy'n ofynnol gan Ddeddf Trwyddedu 2003. Datgelodd y gwiriad cofnodion troseddol a 
ddarparwyd gan yr ymgeisydd wybodaeth ynglŷn â hanes collfarn, a chylchredwyd y 
manylion yn y cyfarfod. 
 
Ymgynghorwyd â Heddlu De Cymru ynghylch y cais ac maent wedi nodi eu bod, yng 
ngoleuni hanes yr euogfarn, yn gwrthwynebu rhoi Trwydded Bersonol. 
 
Gwrthwynebiadau gan yr Awdurdod Cyfrifol 
 
Amlinellodd Claire Dewhurst fanylion yr euogfarnau i'r Is-bwyllgor a nodwyd nad oes 
gan Drwydded Bersonol gyfamod na dyddiad dod i ben. 
 
Sylwadau’r Ymgeisydd 
 
Eglurodd yr ymgeisydd fod y digwyddiadau wedi digwydd mewn cyfnod anodd iawn 
yn ei bywyd personol, a’u bod wedi effeithio arni’n feddyliol ac yn gorfforol a’i bod yn 
ceisio ailadeiladu ei bywyd.  Mae wedi cael cyfle gan ei chyflogwr i symud yn ei blaen 
yn ei swydd bresennol a bod trwydded bersonol yn ofynnol ar gyfer hyn.  Nodwyd 
bod ei chyflogwr wedi anfon llythyr o gefnogaeth yn hyn o beth.  Dywedodd yr 
ymgeisydd y byddai hi'n ildio'r drwydded bersonol pe bai'n cael ei rhoi, pe byddai'n 
gadael ei chyflogwr presennol. 
 
Nodwyd nad oedd unrhyw broblemau wedi codi yn ei rôl bresennol a bod ganddi lefel 
o gyfrifoldeb yn barod. 
 



Nododd Claire Dewhurst ei bod yn wych ei bod yn ailadeiladu ei bywyd gyda 
chymorth ei chyflogwr.  Pryder Heddlu De Cymru oedd y gallai hi fynd â'r drwydded 
bersonol gyda hi pe bai'n gadael ei swydd bresennol.  Ychwanegodd eu bod yn cael 
eu llywodraethu gan amcanion trwyddedu a Deddf Trwyddedu 2003 ac y byddai'n 
well ganddynt aros nes i’r gollfarn gael ei disbyddu. 
 
PENDERFYNWYD:  bod yr Is-bwyllgor, wedi ystyried yr holl wybodaeth ac yn unol â 
gofynion Deddf Trwyddedu 2003, Canllaw Adran 182 a Pholisi Datganiad Trwyddedu 
yr Awdurdod Trwyddedu, yn CYMREADWYO’R Drwydded Bersonol. 
 
28 :   MATERION BRYS (OS O GWBL)  
 
Dim. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 12.35 pm 
 


