
IS-BWYLLGOR DIOGELU'R CYHOEDD 
 
DYDD MAWRTH, 3 MEDI 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Mackie(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Robson a/ac Wood 
 

1 :   GWAHARDD Y CYHOEDD  
PENDERFYNWYD:  Gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod mewn perthynas â'r eitem 
ganlynol yn unol ag Adran 100A (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd) 
gan fod yr eitem yn cynnwys gwybodaeth eithriedig yn unol â’r disgrifiad ym 
mharagraffau 14 a 21 o Rannau 4 a 5 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Awdurdod 
Lleol 1972 (fel y'i diwygiwyd). 
2 :   MATERION CERBYD HACNI/LLOGI PREIFAT  
 

PENDERFYNWYD - bod y materion canlynol yn cael eu trin fel y nodir: 
 
(1) Cais 1 

 
Derbyniodd yr Is-bwyllgor gŵyn gan aelod o'r cyhoedd.  Dywedwyd wrth yr 
Aelodau bod pedwar teithiwr wedi dal tacsi o Stryd y Dug ac wedi gofyn am 
gael eu cludo i Rhyd-y-penau Road drwy Pentwyn Drive.  Roedd y teithwyr 
yn dymuno casglu pryd bwyd parod Tsieineaidd ar y ffordd.  Dywedodd y 
gyrrwr y byddai'r daith yn costio 'o leiaf £25'.  Nododd yr achwynydd ei bod 
wedi cynghori'r gyrrwr y byddai'n ei dalu beth bynnag oedd y pris i’r gyrchfan 
ond na fyddai fel arfer yn costio cymaint â hynny.  Roedd y gyrrwr wedi 
dechrau'r daith erbyn hynny. 
 
Rhoddodd yr achwynydd gyfarwyddiadau i'r gyrrwr a nodi nad oedd y gyrrwr 
wedi dechrau'r mesurydd ac wedi gofyn iddo wneud hynny.  Gwrthododd y 
gyrrwr a dywedodd ei fod eisoes wedi dweud mai £25 fyddai pris y daith.  
Dadleuodd yr achwynydd ynghylch hyn a gofyn i'r gyrrwr ddechrau'r 
mesurydd dro ar ôl tro.  Gwrthododd y gyrrwr ddweud ‘No I’ve already driven 
half a mile’ a ‘love, love, I’ve got a headache, I’m not taking you, you can get 
out’.  Tynnodd y gyrrwr i mewn i’r Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.  
Wrth i’r teithwyr dechrau mynd allan, dywedodd y gyrrwr yn ymosodol ‘no no 
I will return you to where you came from’.  Dywedodd yr achwynydd fod y 
gyrrwr wedyn yn troi rownd ar Heol y Gogledd ac yn gyrru'n gyflym iawn ac 
mewn modd ymosodol. 
 
Yn ystod y daith, gofynnodd yr achwynydd i'r gyrrwr am rif ei fathodyn.  
Pwyntiodd at y ffenestr flaen.  Stopiodd y gyrrwr y tu allan i Burger King ar 
Stryd y Castell.  Cymerodd yr achwynydd ffotograffau o'r cerbyd. 
 
Dywedodd yr achwynydd nad oedd y teithwyr yn feddw a'u bod wedi bod yn 
sifil bob amser.  Wrth ymateb i gwestiynau gan y cynrychiolydd gyrwyr, 
gwadodd yr achwynydd fod y parti wedi bod yn sarhaus tuag at y gyrrwr.  
Roedd hefyd yn destun dadl bod y mesurydd ymlaen ac yn rhannol wedi'i 
guddio. 
 
Dywedodd y gyrrwr ei fod wedi casglu 3 menyw ac 1 dyn.  Gofynnwyd am 



gael eu cymryd i gasglu pryd o fwyd parod Tsieineaidd, ac yna ymlaen i Aldi 
ym Mhentwyn ac yn olaf Pontprennau.  Cynghorodd y gyrrwr y byddai tua 
£25.  Dywedodd y gyrrwr fod y mesurydd wedi'i ddechrau ac na ofynnodd i'r 
teithwyr dalu ymlaen llaw.  Gwadodd y gyrrwr hefyd wrthod darparu ei rif 
bathodyn a gwrthododd ei fod yn ymosodol.  Dywedodd yr achwynydd mai 4 
menyw oedd. Roeddent yn grŵp o athrawon ysgol gynradd ac roeddent i 
gyd yn aros yn ei thŷ.   
 
Dywedodd y gyrrwr ei fod wedi gwrthod y daith am fod y teithwyr yn feddw 
ac nad oedd am gael unrhyw drafferth.  Dywedodd ei fod bob amser yn 
defnyddio'r mesurydd. 
 
Gofynnodd Aelodau'r Pwyllgor i'r gyrrwr esbonio trefn y digwyddiadau.  
Dywedodd y gyrrwr fod y teithwyr wedi mynd allan o'r cerbyd ar Heol y 
Gogledd wrth Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.  Nid oedd yn gallu 
esbonio sut yr oedd yr achwynydd wedi tynnu ffotograff o'i gerbyd ar Stryd y 
Castell. 
 
Gwahoddwyd y ddau barti i grynhoi.  Dywedodd yr achwynydd ei bod yn 
ystyried ei bod yn bwysig dwyn y mater i sylw'r awdurdod oherwydd gellid 
manteisio ar rai arall, rhywun sy'n fwy agored i niwed efallai.  Roedd hefyd 
yn bwysig bod teithwyr yn cael eu trin yn ddiogel bob amser.  Dywedodd yr 
achwynydd fod sylwadau'r gyrrwr wedi'u 'ffugio'n llwyr'. 
 
Dywedodd cynrychiolydd y gyrrwr fod y teithwyr wedi cam-drin y gyrrwr yn 
uniongyrchol.  Roedd y mesurydd wedi'i ddefnyddio ac ni ofynnwyd am 
unrhyw daliad ymlaen llaw.  Ataliwyd y gyrrwr yn ddiweddar am fater 
disgyblu arall.  Fodd bynnag, aethpwyd i'r afael â'r mater hwnnw drwy 
gyfnod atal.  Mae'r ddau ddigwyddiad wedi digwydd tua'r un adeg.  Ni 
dderbyniwyd y gŵyn hon tan ar ôl i'r gyrrwr gael ei atal. 
 
PENDERFYNWYD - y dylid dirymu’r drwydded cerbydau hacni/gyrrwr preifat 
oherwydd y gwrthod derbyn taith, gwrthod defnyddio'r mesurydd ac 
oherwydd ymddygiad ac agwedd ymosodol.  Roedd yr Is-bwyllgor o'r farn 
bod datganiadau'r tyst yn gredadwy a bod fersiwn y gyrrwr o'r digwyddiadau 
yn anghyson ac annibynadwy. 
 

(2) Cais 2 
 
Derbyniodd yr Is-bwyllgor sylwadau gan yrrwr na roddodd gyngor i'r 
Awdurdod Trwyddedu ei fod wedi derbyn rhybuddiad o ran achos curfa. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod ei ferch wedi ei helpu i gwblhau ei ffurflen 
adnewyddu'r drwydded ac nad oedd yr un ohonynt wedi deall y cwestiwn yn 
llawn.  Roedd y rhybudd yn ymwneud â digwyddiad domestig a 
ddigwyddodd yn 2016.  Dywedodd y gyrrwr hefyd nad oedd yn ymwybodol 
bod gofyn iddo hysbysu’r awdurdod ar yr adeg y cafodd y rhybuddiad. 
 
PENDERFYNWYD – bod y gyrrwr yn derbyn rhybudd ysgrifenedig am beidio 
â datgelu'r rhybuddiad am yr achos curfa. 
 

(3) Cais 3 



 
Cafodd yr Is-bwyllgor gynrychiolaeth gan yrrwr a oedd wedi cael rhybuddiad 
o ran achos curfa.  Eglurodd y gyrrwr yr amgylchiadau mewn perthynas â'r 
digwyddiad y cafodd rybuddiad amdano.  Wrth ymateb i gwestiwn gan yr Is-
bwyllgor, dywedodd y gyrrwr nad oedd yn ymwybodol ei bod yn ofynnol iddo 
hysbysu’r awdurdod ei fod wedi cael rhybuddiad, ond ei fod bellach yn 
ymwybodol. 
 
PENDERFYNWYD – bod y gyrrwr yn derbyn rhybudd ysgrifenedig am beidio 
â datgelu'r rhybuddiad am yr achos curfa. 
 

(4) Cais 4 
 
Cafodd yr Is-bwyllgor gynrychiolaeth gan yrrwr a oedd wedi derbyn 6 pwynt 
cosb o'r DVLA ar gyfer trosedd yrru.  Roedd y gyrrwr wedi ymddangos 
gerbron yr Is-bwyllgor o'r blaen ac ar yr adeg honno nid oedd ganddo 
unrhyw atgof o'r drosedd.   
 
Hysbyswyd yr Aelodau bod y gyrrwr wedi bod allan o'r wlad ar wyliau.  
Derbyniwyd hysbysiad am drosedd goryrru yn ystod y cyfnod hwnnw.  
Rhoddodd gwraig y gyrrwr y llythyr i ffwrdd ac nid oedd wedi cofia dweud 
wrtho am hyn ar ôl iddo ddychwelyd.  Derbyniodd y gyrrwr 6 phwynt am 
beidio â rhoi manylion adnabod y gyrrwr. 
 
Dim gweithredu pellach. 
 

(5) Cais 5 
 
Hysbyswyd yr Aelodau bod gyrrwr wedi derbyn 6 phwynt cosb am 
ddefnyddio cerbyd heb yswiriant.  Dywedodd y gyrrwr fod y drosedd yn 
ymwneud â defnyddio beic modur.  Y gyrrwr sy'n defnyddio'r beic modur at 
ddibenion hamdden.  Ataliwyd ef gan yr heddlu yn ystod stop arferol.  Doedd 
y gyrrwr ddim yn ymwybodol bod y beic modur heb ei drethu. 
 
Dim gweithredu pellach. 
 

(6) Cais 6 
 
Gofynnwyd i'r Is-bwyllgor ystyried gyrrwr a oedd wedi cael 9 pwynt cosb am 
yrru heb ofal a sylw priodol. 
 
Hysbyswyd yr Aelodau bod y pwyntiau cosb wedi'u rhoi o ganlyniad i 
ddamwain a ddigwyddodd pan oedd y gyrrwr yn cludo teithwyr yn ei gerbyd.  
Dywedodd cynrychiolydd y gyrrwr fod gwraig y gyrrwr yn dioddef o salwch 
angheuol ar adeg y ddamwain.  Wrth edrych yn ôl, sylweddolodd y gyrrwr 
efallai na ddylai fod wedi bod yn gweithio ar y pryd.  Ers y digwyddiad, roedd 
y gyrrwr wedi cwblhau prawf meddygol a phrawf llygaid.  Mae wedi newid ei 
batrwm gwaith ac mae bellach yn gweithio gyda'r nos yn unig.   
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod y gyrrwr wedi bod yn gweithio fel gyrrwr 
tacsi am 28 mlynedd heb ddigwyddiad o'r blaen.  Byddai unrhyw droseddau 
gyrru pellach yn golygu ei fod yn cael ei anghymhwyso rhag gyrru. 



 
PENDERFYNWYD – bod y gyrrwr yn derbyn rhybudd ysgrifenedig am beidio 
â datgelu'r sefyllfa. 
 

(7) Cais 7 
 
Cafodd yr Is-bwyllgor gynrychiolaethau gan yrrwr a oedd wedi derbyn 6 
pwynt cosb o'r DVLA ar gyfer troseddau goryrru.  Esboniodd y gyrrwr yr 
amgylchiadau ar gyfer pob trosedd.  Nid oedd y gyrrwr ar ddyletswydd adeg 
y troseddau a chyn hynny roedd ganddo 30 mlynedd heb unrhyw drosedd. 
 
Dim gweithredu pellach. 
 

(8) Cais 8 
 
Cymeradwyo cais i ganiatáu trwydded gyrrwr cerbyd hacni/llogi preifat. 
 

(9) Cais 9 
 
Gwrthod cais i ganiatáu trwydded gyrrwr cerbyd hacni/llogi preifat gan nad 
oedd yr Is-bwyllgor o'r farn bod yr ymgeisydd yn berson addas a phriodol i 
ddal trwydded. 
 

(10) Cais 10 
 
Gwrthod cais i ganiatáu trwydded gyrrwr 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 1.30 pm 
 


