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Yn 
bressenol: 
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1 :   GWAHARDD Y CYHOEDD  
 
2 :   MATERION CERBYD HACNI / LLOGI PREIFAT  
 
PENDERFYNWYD – Y dylid trin y materion canlynol fel y nodir: 
 
(1) Cais 1 

 
Derbyniodd yr Is-bwyllgor gynrychiolaethau gan 3 tyst a honnodd fod gyrrwr 
wedi gwrthod mynd â nhw adref o ganol y ddinas.  Ar ôl rhoi manylion eu 
cyrchfan i'r gyrrwr, dywedwyd wrth yr Aelodau fod y gyrrwr yn gwrthod 
mynd â'r cwsmeriaid adref ac yn dweud bod y daith yn 'rhy fyr'.  Yna 
caeodd y gyrrwr ei ffenestr a gwrthododd siarad â'r cwsmeriaid.  Honnodd y 
gyrrwr fod y daith wedi'i wrthod gan fod y cwsmeriaid yn cario bwyd gyda 
nhw.  Gwadodd y tystion eu bod yn cario bwyd neu fod wedi bod yn yfed yn 
ormodol.  Roeddent wedi bwriadu cerdded adref i ddechrau ond pan 
ddechreuodd fwrw glaw yn drwm, penderfynon nhw gael tacsi.  Dywedodd 
y gyrrwr os nad oeddent yn cario bwyd, yna mae'n rhaid ei fod wedi 
gwrthod eu cymryd am reswm arall, yn gyntaf yn awgrymu y gallai'r teithwyr 
fod wedi yfed yn ormodol ac wedyn yn awgrymu y gallai fod wedi cael 
teithiwr arall yn y car. 
 
Ystyriodd yr Aelodau y datganiadau a'r sylwadau a wnaed gan y tystion i 
fod yn gredadwy a bod y gyrrwr wedi gweithredu'n afresymol drwy wrthod y 
daith. 
 
PENDERFYNWYD – bod trwydded yrru Cerbyd Hacni/Llogi Preifat y gyrrwr 
yn cael ei hatal am 10 diwrnod a bydd yn ofynnol i'r gyrrwr gwblhau 
cymhwyster BTEC Lefel 2 - Cyflwyniad i Rôl Gyrwyr Proffesiynol Tacsi a 
Cherbydau Hacni o fewn 3 mis oherwydd gwrthod y daith. 
 

(2) Cais 2 
 
Ystyriodd yr Is-bwyllgor gŵyn gan gwsmer a ddywedodd fod gyrrwr wedi 
gwrthod mynd â hi adref o'r safle tacsis yng Ngorsaf Ganolog Caerdydd.  
Dywedodd yr achwynydd ei bod wedi gorffen ei gwaith am 2330 a'i bod 
wedi ceisio cael tacsi.  Gwrthododd nifer o dacsis fynd â hi.  Dywedodd 
cynrychiolydd y gyrrwr fod y safle'n cael ei hunan-reoleiddio gan yrwyr.  Nid 
y gyrrwr oedd y car cyntaf yn y ciw ac roedd wedi ceisio cynorthwyo'r 
cwsmer drwy geisio esbonio'r system ciwio. 
 
Roedd yr is-bwyllgor o'r farn nad oedd yn bosibl iddynt fod yn fodlon bod y 
gyrrwr wedi gwrthod y daith, ar ôl ystyried y tebygolrwydd. 
 



PENDERFYNWYD – Na ddylid cymryd unrhyw gamau gweithredu pellach. 
 

(3) Cais 3 
 
Ystyriodd yr Is-bwyllgor ail gŵyn gan gwsmer a ddywedodd fod gyrrwr wedi 
gwrthod mynd â hi adref o'r safle tacsis yng Ngorsaf Ganolog Caerdydd.  
Roedd yr ail gŵyn yn ymwneud â'r un digwyddiad.  Dywedodd yr 
achwynydd ei bod wedi ceisio cael tacsi.  Gwrthododd nifer o dacsis fynd â 
hi.  Roedd y safle yn cael ei hunan-reoleiddio gan yrwyr.  Unwaith eto, 
dywedodd y gyrrwr nad ef oedd y car cyntaf yn y ciw.  Roedd y cwsmer yn 
ymddangos yn ddryslyd ac roedd wedi ceisio helpu'r cwsmer drwy geisio 
esbonio'r system ciwio. 
 
Roedd yr is-bwyllgor o'r farn nad oedd yn bosibl iddynt fod yn fodlon bod y 
gyrrwr wedi gwrthod y daith, ar ôl ystyried y tebygolrwydd. 
 
PENDERFYNWYD – Na ddylid cymryd unrhyw gamau gweithredu pellach. 

(4) Cais 4 
 
Ystyriodd yr Is-bwyllgor gŵyn gan aelod o’r cyhoedd.  Honnwyd bod y 
cwsmer, ar ddiwrnod gêm rygbi rhyngwladol, wedi galw tacsi yn Heol y 
Brodyr Llwydion.  Dywedodd y cwsmer wrth y gyrrwr ei fod am fynd i 
Ddraenen Penygraig.  Yna dywedodd y gyrrwr '£45'.  Yna, dywedodd y 
cwsmer 'Dim siawns' ac ymatebodd '£25'.  Gwrthododd y cwsmer eto a 
chyfarwyddo'r gyrrwr i ddefnyddio'r mesurydd. =  Caeodd y gyrrwr ei 
ffenestri a diffodd golau ei do.  Roedd y cwsmer wedi tynnu ffotograff o'r 
tacsi.  Daliodd tacsi arall wedyn i Ddraenen Penygraig a'r tâl ar y mesurydd 
oedd £11.40.  Gwadodd y gyrrwr bod y sgwrs wedi digwydd.  Honnodd fod 
y cwsmer wedi rhoi cyfarwyddyd iddo fynd i Riwbeina a bod y gyrrwr wedyn 
wedi'i gynghori i fynd i'r cerbyd cyntaf yn y safle.  Dywedodd yr achwynydd 
nad oedd unrhyw gerbydau eraill ar y safle.  Roedd y tacsi yn gyrru i lawr 
Heol y Brodyr Llwydion gyda'i arwydd to wedi ei oleuo. 
 
Ystyriodd yr is-bwyllgor dystiolaeth y tyst i fod yn gredadwy a derbyniodd y 
sylwadau a wnaed gan yr achwynydd.  Cytunodd yr Is-bwyllgor fod y 
cwsmer wedi cael ei orbrisio a bod y daith wedi'i wrthod. 
 
PENDERFYNWYD – bod trwydded yrru Cerbyd Hacni/Llogi Preifat y gyrrwr 
yn cael ei hatal am 12 diwrnod a bydd yn ofynnol i'r gyrrwr gwblhau 
cymhwyster BTEC Lefel 2 - Cyflwyniad i Rôl Gyrwyr Proffesiynol Tacsi a 
Cherbydau Hacni o fewn 3 mis oherwydd orbrisio a gwrthod y daith. 
 

(5) Cais 5 
 
Cafodd yr Is-bwyllgor gynrychiolaethau gan ddau dyst a honnodd fod 
gyrrwr tacsi wedi ceisio eu gorbrisio am daith adref o Ganol y Ddinas.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod 2 fenyw wedi ceisio cael tacsi o safle ar 
Stryd Westgate.  Aethant allan i'r tacsi a darparu manylion am eu cyrchfan 
arfaethedig.  Dywedodd y gyrrwr y byddai'r daith yn costio £20.  Roedd y 
teithwyr yn ystyried hyn yn ormod.  Disgrifiwyd y pris fel 'crocbris' ac fel 
defnyddwyr tacsi rheolaidd, roedden nhw'n holi am y tâl.  Dywedwyd bod y 
gyrrwr wedi parhau i ailadrodd y byddai'r daith yn costio £20.  Dywedwyd 



wrth yr Aelodau fod y marsialiaid tacsis yn gallu gweld bod y sgwrs yn 
digwydd ac nad oedd y teithwyr wedi gadael y safle.  Ar ôl gweld y 
marsialiaid yn agosáu, cytunodd y gyrrwr i ddefnyddio'r mesurydd ond cyn 
gynted ag yr oedd y marsialiaid wed troi’n ôl, ailadroddodd y byddai'r tâl yn 
£20.  Gwrthododd y teithiwr gymryd y tacsi ac yna fe'u cynorthwywyd gan y 
marsialiaid i ddod o hyd i dacsi arall ac fe'u cynghorwyd i wneud cwyn am y 
digwyddiad.  Mynegodd yr achwynwyr bryderon am ymddygiad y gyrrwr ac 
roeddent o'r farn ei fod yn peryglu eu diogelwch a dyna pam eu bod yn 
dewis dod â'r gŵyn.  Honnodd y gyrrwr fod y teithwyr yn cario bwyd a 
gwrthododd y daith ar y seiliau hynny.  Gwrthododd y gyrrwr ei bod wedi 
ceisio codi tâl o £20 am y daith a dywedodd ei fod yn defnyddio'r mesurydd 
yn unig. Gwadodd yr achwynwyr fod bwyd ganddynt.   
 
Ystyriodd yr Is-bwyllgor fod y tystion yn gredadwy a bod y gyrrwr wedi 
ceisio gorbrisio’r daith. 
 
PENDERFYNWYD – bod trwydded yrru Cerbyd Hacni/Llogi Preifat y gyrrwr 
yn cael ei hatal am 10 diwrnod a bydd yn ofynnol i'r gyrrwr gwblhau 
cymhwyster BTEC Lefel 2 - Cyflwyniad i Rôl Gyrwyr Proffesiynol Tacsi a 
Cherbydau Hacni o fewn 3 mis oherwydd orbrisio a gwrthod defnyddio’r 
mesurydd. 
 

(6) Cais 6 
 
Gofynnwyd i'r Is-bwyllgor ystyried mater disgyblu a oedd yn ymwneud â 
gyrrwr presennol.  Roedd y gyrrwr yn gyfrifol am dorri gorchymyn atal.  
Hysbyswyd yr Aelodau bod y gorchymyn atal yn ymwneud â mater dinesig.  
Nid oedd y gyrrwr i gael unrhyw gysylltiad â chyn-gariad.  Fodd bynnag, ar 
y diwrnod dan sylw, tynnodd y cariad wrth ei ochr mewn cyfres o oleuadau 
traffig.  Cafodd y gyrrwr ei erlyn ar ôl hynny a'i gael yn euog o dorri 
gorchymyn atal.  Dywedodd cynrychiolydd y gyrwyr fod y Gorchymyn yn 
atal y gyrrwr rhag mynd o fewn 50 metr i unigolyn arall.  Dileodd y barnwr yr 
amod hwnnw o'r gorchymyn atal gan yr ystyrid ei fod yn afresymol. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau hefyd fod y gyrrwr wedi cyflawni dau drosedd 
goryrru. 
 
PENDERFYNWYD - na ddylid cymryd unrhyw gamau pellach mewn 
perthynas â thorri'r gorchymyn atal a bod y gyrrwr yn cael rhybudd 
ysgrifenedig am y troseddau gyrru. 
 

(7) Cais 7 
 
PENDERFYNWYD – Gwrthod cais am drwydded Gyrwyr Cerbyd 
Hacni/Llogi Preifat gan nad oedd yr Is-bwyllgor o'r farn bod yr ymgeisydd 
yn berson addas a phriodol i ddal trwydded. 

 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 12.30 pm 
 


