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Atodiad 4 – Enghreifftiau o dramgwyddau a’r opsiynau ar 
gyfer ein hymateb gorfodi  
 

4.1 Deddf Pysgodfeydd Eogiaid a Dŵr Croyw 1975 
 

Adran 1 Defnyddio offer penodedig i gymryd neu ladd pysgod. 

Ymatebion troseddol a chosb-benodol safonol 

Rhybudd Rhybuddiad Ffurfiol Erlyn Hysbysiad Cosb 
Benodedig 

   X 

Ystyriaethau eraill a hysbysiadau penodol ar gyfer y tramgwydd hwn 

Hysbysiad(au) a awgrymir: Amherthnasol 

Datganiadau Sefyllfa [dolen neu sefyllfa]: Amherthnasol 

Gwybodaeth bellach: Atafaelu offer a physgod. 
Atafaelu cerbyd neu long a gwneud cais i lys am eu fforffedu. 

Dyddiadau cychwyn perthnasol: Nid yw cosbau sifil ar gael ar gyfer y tramgwydd hwn.

 
Tramgwydd diannod yn unig 

Adran 2(1) Defnyddio ar gyfer pysgota, prynu, gwerthu neu feddiant ar unrhyw ronellau 
pysgod. 

Ymatebion troseddol a chosb-benodol safonol 

Rhybudd Rhybuddiad Ffurfiol Erlyn Hysbysiad Cosb 
Benodedig 

   X 

Cosbau Sifil y gellir eu gosod Cynnig 

Hysbysiad 
Cydymffurfio 

Hysbysiad 
Adfer 

Cosb Ariannol 
Benodedig 

Cosb 
Ariannol 
Amrywiol 

Hysbysiad 
Atal 

Ymgymeriad 
Gorfodi  

X X X  X X 

Ystyriaethau eraill a hysbysiadau penodol ar gyfer y tramgwydd hwn 

Hysbysiad(au) a awgrymir: Amherthnasol 

Datganiadau Sefyllfa [dolen neu sefyllfa]: Amherthnasol 

Gwybodaeth bellach: Atafaelu pysgod, offer etc. 
Atafaelu cerbyd neu long a chais am eu fforffedu. 

Dyddiadau cychwyn perthnasol: Nid yw cosbau sifil ar gael ond ar gyfer tramgwyddau a 
ddigwyddodd ar ôl 6 Ebrill 2010 yn Lloegr a 15 Gorffennaf 2010 yng Nghymru. 
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Tramgwydd diannod yn unig 

Adran 2(2) 

Cymryd yn fwriadol, lladd, anafu neu geisio cymryd, lladd neu anafu 
unrhyw eog, brithyll, llysywen bendoll, brwyniad, gwangen, pysgodyn dŵr 
croyw neu bysgodyn penodedig mewn unrhyw ddyfroedd sy’n fudr neu 
anaeddfed; neu 
Brynu, gwerthu, rhoi ar werth, neu fod â meddiant ar unrhyw bysgodyn o’r 
fath neu unrhyw ran ohono, sy’n fudr neu’n anaeddfed. 

Ymatebion troseddol a chosb-benodol safonol 

Rhybudd Rhybuddiad Ffurfiol Erlyn Hysbysiad Cosb 
Benodedig 

   X 

Cosbau Sifil y gellir eu gosod Cynnig 

Hysbysiad 
Cydymffurfio 

Hysbysiad 
Adfer 

Cosb Ariannol 
Benodedig 

Cosb 
Ariannol 
Amrywiol 

Hysbysiad 
Atal 

Ymgymeriad 
Gorfodi  

X X X  X X 

Ystyriaethau eraill a hysbysiadau penodol ar gyfer y tramgwydd hwn 

Hysbysiad(au) a awgrymir: Amherthnasol 

Datganiadau Sefyllfa [dolen neu sefyllfa]: Amherthnasol 

Gwybodaeth bellach: Atafaelu pysgod, offer etc. 
Atafaelu cerbyd neu long a chais am eu fforffedu. 

Dyddiadau cychwyn perthnasol: Nid yw cosbau sifil ar gael ond ar gyfer tramgwyddau a 
ddigwyddodd ar ôl 6 Ebrill 2010 yn Lloegr a 15 Gorffennaf 2010 yng Nghymru. 
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Tramgwydd diannod yn unig 

Adran 2(4) Aflonyddu’n fwriadol ar silod, pysgod sy’n silio neu fannau silio. 

Ymatebion troseddol a chosb-benodol safonol 

Rhybudd Rhybuddiad Ffurfiol Erlyn Hysbysiad Cosb 
Benodedig 

   X 

Cosbau Sifil y gellir eu gosod Cynnig 

Hysbysiad 
Cydymffurfio 

Hysbysiad 
Adfer 

Cosb Ariannol 
Benodedig 

Cosb 
Ariannol 
Amrywiol 

Hysbysiad 
Atal 

Ymgymeriad 
Gorfodi  

X  X    

Ystyriaethau eraill a hysbysiadau penodol ar gyfer y tramgwydd hwn 

Hysbysiad(au) a awgrymir: Amherthnasol 

Datganiadau Sefyllfa [dolen neu sefyllfa]: Amherthnasol 

Gwybodaeth bellach: Mynd ar ôl tramgwyddau ychwanegol dan is-ddeddfau Deddf 
Draenio Tir. 

Dyddiadau cychwyn perthnasol: Nid yw cosbau sifil ar gael ond ar gyfer tramgwyddau a 
ddigwyddodd ar ôl 6 Ebrill 2010 yn Lloegr a 15 Gorffennaf 2010 yng Nghymru. 
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4.2 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 
 
 

Tramgwydd diannod yn unig 

Adran 28 P 
(1), (2), (3), 
(5), (6) and 

(6a) 

Cyflawni gweithrediadau heb y caniatâd; 
Corff cyhoeddus sy’n methu â chydymffurfio â gofynion ymgynghori dan 
28H AND 28I a difrod i’r buddiant arbennig; 
Trydydd Parti (sy’n gwybod am SoDdGA) sydd o fwriad neu’n ddi-hid yn 
dinistrio neu’n difrodi’r buddiant arbennig neu’n dinistrio’r ffawna; 
Trydydd Parti (nad yw’n gwybod am SoDdGA) sydd o fwriad neu’n ddi-hid 
yn dinistrio neu’n difrodi’r buddiant arbennig neu’n dinistrio’r ffawna; 

Ymatebion troseddol a chosb-benodol safonol 

Rhybudd Rhybuddiad Ffurfiol Erlyn Hysbysiad Cosb 
Benodedig 

   X 

Cosbau Sifil y gellir eu gosod Cynnig 

Hysbysiad 
Cydymffurfio 

Hysbysiad 
Adfer 

Cosb Ariannol 
Benodedig 

Cosb 
Ariannol 

Amrywiadwy 

Hysbysiad 
Atal 

Ymgymeriad 
Gorfodi  

X X X X X X 

Ystyriaethau eraill a hysbysiadau penodol ar gyfer y tramgwydd hwn 

Hysbysiad(au) a awgrymir: Amherthnasol 

Datganiadau Sefyllfa [dolen neu sefyllfa]: Amherthnasol 

Gwybodaeth bellach: Pŵer i fynd ar dir a chymryd samplau etc. (Adran 51) 

Dyddiadau cychwyn perthnasol: Nid yw cosbau sifil ar gael ar gyfer y tramgwydd hwn.
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4.3 Deddf Coedwigaeth 1967 fel y’i diwygiwyd 
 

 
Tramgwydd diannod yn unig 

Adran 7(4) 
Rhwystro unrhyw berson sydd wedi’i awdurdodi gan y Comisiynwyr i fynd 
ar dir i ladd a chymryd cwningod, ysgyfarnogod neu fermin lle y maent yn 
debygol o ddifrodi coed neu blanhigion coed. 

Ymatebion troseddol a chosb-benodol safonol 

Rhybudd Rhybuddiad Ffurfiol Erlyn Hysbysiad Cosb 
Benodedig 

   X 

Cosbau Sifil y gellir eu gosod Cynnig 

Hysbysiad 
Cydymffurfio 

Hysbysiad 
Adfer 

Cosb Ariannol 
Benodedig 

Cosb 
Ariannol 

Amrywiadwy 

Hysbysiad 
Atal 

Ymgymeriad 
Gorfodi 

X X X X X X 

Ystyriaethau eraill a hysbysiadau penodol ar gyfer y tramgwydd hwn 

Hysbysiad(au) a awgrymir: Amherthnasol 

Datganiadau Sefyllfa [dolen neu sefyllfa]: Amherthnasol 

Gwybodaeth bellach: Ni ellir rhoi dedfryd o garchar; y ddedfryd fwyaf yw dirwy lefel 2.

Dyddiadau cychwyn perthnasol: Amherthnasol
Nid yw cosbau sifil ar gael ar gyfer y tramgwydd hwn.
 
 

 Tudalen 5 o 6 



 
 

Tramgwydd diannod yn unig 

Adran 17(1) Torri coed i lawr heb drwydded lle y mae hynny’n ofynnol o dan adran 9(1) 
o’r Ddeddf. 

Ymatebion troseddol a chosb-benodol safonol 

Rhybudd Rhybuddiad Ffurfiol Erlyn Hysbysiad Cosb 
Benodedig 

   X 

Cosbau Sifil y gellir eu gosod Cynnig 

Hysbysiad 
Cydymffurfio 

Hysbysiad 
Adfer 

Cosb Ariannol 
Benodedig 

Cosb 
Ariannol 

Amrywiadwy 

Hysbysiad 
Atal 

Ymgymeriad 
Gorfodi 

X X X X X X 

Ystyriaethau eraill a hysbysiadau penodol ar gyfer y tramgwydd hwn 

Hysbysiad(au) a awgrymir: Amherthnasol 

Datganiadau Sefyllfa [dolen neu sefyllfa]: Amherthnasol 

Gwybodaeth bellach:  
Ceir cychwyn achos am dramgwydd o dan yr adran hon o fewn chwe mis ar ôl darganfod y 
tramgwydd gyntaf gan y person sy’n dod â’r achos, ar yr amod na cheir cychwyn achos fwy 
na dwy flynedd ar ôl dyddiad y tramgwydd. 
 
Y ddedfryd fwyaf yw dirwy nad yw’n fwy na lefel 4 ar y raddfa safonol neu ddwywaith y swm 
y mae’n ymddangos i’r llys yw gwerth y coed, pa un bynnag yw’r mwyaf. 
 
Dan a.17A ceir cyflwyno Hysbysiad Ailstocio os yw’n ymddangos i’r Comisiynwyr fod 
tramgwydd yng Nghymru a Lloegr dan a.17 wedi’i gyflawni. Mae hyn yn ddewis yn lle erlyn.

Dyddiadau cychwyn perthnasol: Amherthnasol
Nid yw cosbau sifil ar gael ar gyfer y tramgwydd hwn.
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