
IS-BWYLLGOR DIOGELU'R CYHOEDD 
 
DYDD MAWRTH, 6 AWST 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Mackie(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Wood a/ac Jacobsen 
 

5 :   GWAHARDD Y CYHOEDD  
 
PENDERFYNWYD - bod Aelodau'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod mewn 
perthynas â'r eitem ganlynol yn unol ag Adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 
1972 (fel y'i diwygiwyd) gan fod yr eitem yn cynnwys gwybodaeth eithriedig, o'r 
disgrifiad a geir ym mharagraffau 14 a 21 o Ran/Rhannau 4 a 5 o Atodlen 12A Deddf 
Llywodraeth Awdurdod Lleol 1972 (fel y'i diwygiwyd). 
 
6 :   MATERION CERBYD HACKNI/LLOGI PREIFAT  
 
PENDERFYNWYD - bod y materion canlynol yn cael eu trin fel y nodir: 
 
(1) Cais 1 

 
Cafodd yr Is-bwyllgor gynrychiolaeth gan yrrwr a oedd wedi cael 
rhybuddiad gan yr heddlu o ran achos curfa.  Hysbyswyd yr Aelodau bod y 
rhybudd wedi deillio o fater sifil yn dilyn dadl rhwng partner y gyrrwr a'i 
ferch.  Dywedodd y gyrrwr fod gan ferch ei bartner broblemau iechyd 
meddwl.  Ymyrrodd i'w hatal rhag ymosod ar ei bartner drwy ei hatal nes i'r 
heddlu gyrraedd.  Derbyniodd yr heddlu gŵyn a chafodd ei arestio a'i 
rybuddio wedyn.  Dywedodd y gyrrwr ei fod yn cydymffurfio'n llwyr ac na 
chafodd ei atal gan yr heddlu.  Nid oedd unrhyw gollfarnau na chwynion 
ynglŷn â'i ddyletswyddau fel gyrrwr tacsi. 
 
Ni wnaeth y gyrrwr ddatgelu ei fod wedi cael rhybudd am nad oedd yn 
ymwybodol bod gofyniad i wneud hynny.  Datganwyd y rhybudd ar ei gais 
adnewyddu.  Roedd bellach yn gwbl ymwybodol o'i gyfrifoldebau yn y 
cyswllt hwn. 
 
PENDERFYNWYD – bod y gyrrwr yn derbyn rhybudd ysgrifenedig am 
beidio â datgelu'r rhybudd am fatri. 
 

(2) Cais 2 
 
Cafodd yr Is-bwyllgor gŵyn gan ddau aelod o'r cyhoedd ynghylch 
ymddygiad gyrrwr tacsi.  Hysbyswyd yr Aelodau bod yr achwynwyr wedi 
gadael bar Pulse ar Ffordd Churchill ac wedi mynd i mewn i dacsi a oedd 
wedi'i barcio ar flaen y safle tacsis.  Gofynnodd Tyst 1 a oedd y gyrrwr yn 
rhydd i gymryd Tyst 2 gartref.  Gofynnodd y gyrrwr am y gyrchfan ac fe'i 
cynghorwyd mai Pen-y-lan oedd y gyrchfan. 
 
Dywedodd Tyst 2 fod y gyrrwr, unwaith yr oedd hi y tu mewn i'r cerbyd, 
wedi gofyn iddi dalu £10.  Dywedodd Tyst 2 ei bod yn ymwybodol na 
chaniateir i'r gyrrwr ofyn am daliad ymlaen llaw.  Nid oedd yn barod i dalu 



£10 o flaen llaw a gofynnodd i'r gyrrwr ddefnyddio'r mesurydd.  Dechreuodd 
y gyrrwr weiddi ac roedd yn parhau i weiddi arni'n mynnu taliad £10.  
Dywedodd Tyst 2 ei bod ar y pryd yn teimlo'n ofnus a gofynnodd i'r gyrrwr 
stopio'r cerbyd fel y gallai fynd allan.  Gofynnodd i'r gyrrwr am ei rif 
bathodyn a dywedwyd ef wrthi am fynd allan o'r cerbyd.  Ar ôl iddi adael, 
cymerodd Tyst 2 ffotograff o gefn y cerbyd. 
 
Dywedodd Tyst 2 ei bod ers hynny wedi dysgu bod y tacsi yn gerbyd hurio 
preifat ac nad oedd yn gerbyd hacni.  Gellir ond archebu'r cerbyd ymlaen 
llaw ac ni chaniateid i'r gyrrwr godi unrhyw daith arall.  Ni fyddai'r gyrrwr 
wedi'i yswirio i gymryd teithwyr o dan yr amgylchiadau hyn. 
 
Dywedodd Tyst 1 fod y gyrrwr wedi parcio ar flaen y safle tacsis.  Pan 
holwyd ef, dywedodd ei fod yn rhydd i'w logi, ei fod wedi datgloi ei ddrysau 
a'i bod wedi caniatáu i Dyst 2 ddod i mewn.  Gwelodd Tyst 1 y cerbyd yn 
tynnu i ffwrdd a chafodd ei synnu pan ddychwelodd Tyst 2 yn fuan ar ôl 
hynny ac roedd yn amlwg yn ofidus. 
 
Dywedodd y gyrrwr ei fod yn aros am archeb y tu allan i Tesco ar Ffordd 
Churchill ond nid oedd y cwsmer wedi ymddangos.  Dywedodd y gyrrwr ei 
fod wedi gofyn i Dyst 2 ei henw a dywedodd ei bod am fynd i Heol y Plwca 
neu Sblot.  Fe'i hysbysodd nad oedd yn gallu mynd â hi gan ei fod yn 
gerbyd hurio preifat. 
 
Honnodd y gyrrwr fod Tyst 2 wedi dweud nad oedd y gyrrwr am ei chymryd 
am mai tocyn byr ydoedd.  Ni aeth Tyst 2 i mewn i'w gerbyd.  Gwadodd 
hefyd ofyn iddi am daliad £10 ymlaen llaw. 
 
Pan gafodd ei holi gan Aelodau'r Is-bwyllgor, dywedodd y gyrrwr fod y 
sgwrs â Thyst 1 wedi digwydd y tu allan i Tesco ar Ffordd Churchill.  Nid 
oedd yn gallu esbonio sut yr oedd Tyst 2 wedi gallu cymryd ffotograff o 
gefn ei gerbyd yn Stryd Ogleddol Edward.  Yna dywedodd y gyrrwr fod y 
sgwrs wedi digwydd ar gornel Ffordd Churchill a Stryd Ogleddol Edward a 
bod Tyst 2 wedi ei ddilyn.  Ategodd y gyrrwr nad oedd y teithiwr yn ei 
gerbyd ar unrhyw adeg.  Gofynnodd y gyrrwr i'r Is-bwyllgor gyfeirio at y 
dystiolaeth o deithiau eraill a gafodd y noson honno. 
 
Canfu'r is-bwyllgor fod y dystiolaeth gan y tystion yn gredadwy ac roedd yr 
Aelodau'n gwrthod fersiwn y gyrrwr o'r digwyddiad. 
 
PENDERFYNWYD – y dylid diddymu'r drwydded cerbyd hacni/gyrrwr hurio 
preifat gan nad oedd y gyrrwr yn berson addas a phriodol i ddal trwydded.  
Canfu'r Is-bwyllgor fod y gyrrwr wedi ymddwyn mewn modd a arweiniodd at 
gais anghyfreithlon i logi taith, gyrru gyda theithiwr pan nad oedd wedi'i 
yswirio i wneud hynny, ymddygiad amhriodol tuag at deithiwr a achosodd 
ofid a gwneud datganiadau anwir.  Bu'r Aelodau hefyd yn ystyried rhybudd 
ysgrifenedig blaenorol i’r gyrrwr am barcio ar safle tacsi. 
 

(3) Cais 3 
 
Wedi’i ohirio am 1 mis. 
 



(4) Cais 4 
 
Cafodd yr Is-bwyllgor gynrychiolaethau gan yrrwr a oedd wedi cronni 14 
pwynt cosb o'r DVLA ar gyfer troseddau gyrru.  Dywedodd y gyrrwr ei fod 
wedi derbyn 8 pwynt o ganlyniad i yrru heb yswiriant, 3 phwynt am drosedd 
goryrru a 3 phwynt am drosedd signal traffig.  Gofynnodd yr Aelodau i'r 
gyrrwr esbonio'r amgylchiadau ar gyfer pob trosedd. 
 
PENDERFYNWYD – bod y gyrrwr yn derbyn rhybudd ysgrifenedig am 
droseddau gyrru. 
 

(5) Cais 5 
 
Gohiriwyd am gyfnod amhenodol 
 

(6) Cais 6 
 
Gohiriwyd am gyfnod amhenodol 
 

 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 1.00 pm 
 


