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3 :   GWAHARDD Y CYHOEDD  
 
Mae'r eitem ganlynol yn gyfrinachol ac wedi'i heithrio rhag cael ei chyhoeddi gan ei 
bod yn cynnwys gwybodaeth a eithriwyd o’r math a ddisgrifir ym Mharagraff 14 Rhan 
4 a pharagraff 21 Rhan 5 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972. Gall y cyhoedd 
cael eu gwahardd o’r cyfarfod ar gais y Pwyllgor yn unol ag Adran 100A(4) Deddf 
Llywodraeth Leol 1972 yn ystod trafodaethau ar yr eitemau hyn. 
 
PENDERFYNWYD – gwahardd y cyhoedd. 
 
4 :   MATERION CERBYD HACNI / LLOGI PREIFAT  
 
PENDERFYNWYD – Y dylid trin y materion canlynol fel y nodir: 
 
(1) Cais 1 

 
Gofynnwyd i'r Is-bwyllgor ystyried cwyn ynghylch ymddygiad gyrrwr.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y gyrrwr wedi cael cais i fynd i'r Is-bwyllgor 
Diogelu'r Cyhoedd ar 3 Medi 2019.  Honnwyd bod y gyrrwr wedi bod yn 
rhan o ffrae gyda dau hebryngwr parcio ym maes parcio Neuadd y Sir.  
Roedd y tystion yn bresennol yn y cyfarfod.  Gofynnwyd i bob un roi eu 
fersiwn nhw o'r digwyddiadau.  Dywedodd tyst 1 ei fod wedi dweud wrth y 
gyrrwr fod y maes parcio'n llawn ac nad oedd lle ar gael.  Gadawodd y 
gyrrwr ond i ddychwelyd ychydig yn ddiweddarach.  Gofynnodd y gyrrwr a 
allai barcio yn y man gollwng.  Dywedodd yr hebryngwr parcio wrtho nad 
oedd hynny’n cael ei ganiatáu.  Yna honnodd tyst 1 fod y gyrrwr wedi 
dechrau rhegi arno.  Dywedodd tyst 2 ei fod yn gweld ei gydweithiwr yn 
cymryd rhan mewn dadl gyda'r gyrrwr.  Aeth at y cerbyd a dweud wrth y 
gyrrwr bod y maes parcio yn llawn.  Dechreuodd y gyrrwr rhegi ar dyst 2 
hefyd.  Dywedodd tyst 2 ei fod wedi gadael yr ardal er mwyn lleddfu’r 
sefyllfa. 
 
Roedd y gyrrwr hefyd wedi annerch yr is-bwyllgor.  Dywedwyd wrth yr 
Aelodau fod y gyrrwr wedi ceisio esbonio ei fod yn hwyr am apwyntiad 
gyda'r Is-bwyllgor y diwrnod hwnnw.  Gofynnodd i'r hebryngwr parcio a allai 
barcio dros dro er mwyn esbonio i swyddogion a'r Is-bwyllgor pam ei fod yn 
hwyr.  Honnodd y gyrrwr fod y gofalwr parcio wedi rhegi, yn defnyddio iaith 
hiliol tuag ato ac yn ceisio ei ddychryn.  Gwrthododd yr hebryngwr parcio ei 
fod wedi defnyddio iaith hiliol. 
 
Honnodd y gyrrwr fod trydydd aelod o staff yn bresennol ar y pryd.  
Dywedodd y ddau dyst nad oedd neb arall yn bresennol. 
 
PENDERFYNWYD – bod y gyrrwr yn cael gwaharddiad 10 diwrnod 



oherwydd ymddygiad amhriodol. 
 
Yn dilyn hynny, gofynnwyd i'r Is-bwyllgor ystyried manylion yr ail 
ddigwyddiad sy'n ymwneud â'r un gyrrwr.  Dywedodd swyddogion y 
derbyniwyd gohebiaeth oddi wrth Heddlu De Cymru yn cynghori'r awdurdod 
fod y gyrrwr wedi'i arestio a'i gyhuddo o droseddau yn dilyn ffrae gyda 
modurwr. 
 
Darparodd y gyrrwr ddatganiad. 
 
PENDERFYNWYD – y dylid gohirio ystyried y mater hyd nes i'r achos 
troseddol ddod i ben yn erbyn y gyrrwr. 
 

(2) Cais 2 
 
Gofynnwyd i'r Is-bwyllgor ystyried manylion y gŵyn a dderbyniwyd ynghylch 
gyrrwr yr honnir iddo wrthod taith.  Dywedodd tyst wrth yr Aelodau ei fod 
wedi mynd i dacsi ar safle yn Lôn y Felin yn dilyn noson o gymdeithasu 
gyda ffrindiau.  Gofynnodd y tyst i'r gyrrwr amcangyfrifo faint y byddai taith 
i'r Eglwys Newydd.  Dywedodd y gyrrwr y byddai'n costio tua £15.  Ar 
ddechrau'r daith dywedodd y tyst ei fod wedi sylwi nad oedd y mesurydd 
wedi'i droi ymlaen.  Gofynnodd i'r gyrrwr ddefnyddio'r mesurydd ar gyfer y 
daith ond i gael gwybod gan y gyrrwr nad oedd yn rhaid iddo ddefnyddio'r 
mesurydd ar Ŵyl y Banc.  Yna gofynnodd y tyst am gael ei adael allan o'r 
cerbyd.  Dychwelodd y gyrrwr y teithiwr i safle ar Heol Eglwys Fair. 
 
Anerchwyd yr Is-bwyllgor gan gynrychiolydd y gyrrwr.  Dywedwyd wrth yr 
Aelodau nad oedd y teithiwr yn gallu darparu'r union gyrchfan a bod 
rhywfaint o ddryswch.  Honnwyd bod y teithiwr wedi bod yn sarhaus ac 
wedi dechrau gofyn cwestiynau amhriodol am statws cyfreithiol y gyrrwr.  
Dywedodd y gyrrwr wrth y teithiwr nad oedd yn barod i fynd ag ef 
ymhellach a'i ddychwelyd i safle tacsis.  Gwadodd y gyrrwr nad oedd y 
mesurydd yn cael ei ddefnyddio. 
 
PENDERFYNWYD – Na ddylid cymryd unrhyw gamau gweithredu pellach. 
 

(3) Cais 3 
 
Cafodd yr Is-bwyllgor sylwadau gan dyst a ddywedodd fod gyrrwr wedi 
gwrthod mynd â hi adref a’i bod wedi gweithredu'n amhriodol.  Dywedwyd 
wrth yr Aelodau fod y tyst wedi archebu cerbyd hurio preifat drwy ap.  
Cyrhaeddodd y cerbyd y man casglu a daeth y teithiwr i mewn i'r cerbyd.  
Dywedodd y tyst, pan roddodd y gyrchfan i'r gyrrwr, ei fod yn honni bod y 
tyst wedi canslo'r daith.  Dywedodd y tyst ei bod wedi ceisio esbonio nad 
oedd y daith wedi canslo ac roedd wedi ceisio dangos yr ap ar ei ffôn i'r 
gyrrwr a oedd yn dangos bod y daith dal yn weithredol.  Honnodd y tyst fod 
y gyrrwr wedi rhegi arni a gofynnodd iddi fynd allan o'r cerbyd.  Roedd y 
tyst o'r farn bod y gyrrwr wedi ei gadael mewn sefyllfa fregus fel menyw 
sengl yng nghanol y ddinas am 00:45 y bore.  Darparodd y tyst sgrinluniau 
o'i ap a wnaed ar adeg y digwyddiad a oedd yn dangos nad oedd y pris 
wedi'i ganslo. 
 



Dywedodd y gyrrwr nad oedd yn gallu canslo taith; dim ond y teithiwr neu'r 
swyddfa anfon gall wneud hynny.  Gwadodd iddo regi ar y cwsmer.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau, gan ei fod yn gweithredu cerbyd hurio preifat, 
mai dim ond am daith yr oedd wedi cael ei hurio ymlaen llaw gall weithredu, 
ac felly nad oedd modd iddo fynd â'r teithiwr oni bai ei bod wedi hurio taith 
arall.  Dywedodd y teithiwr nad oedd modd iddi ail-archebu gan fod ganddi 
archeb weithredol o hyd.  Ymadawodd y teithiwr â'r cerbyd a gadawodd y 
gyrrwr yr ardal.  Yna, ffoniodd y teithiwr y gweithredwr tacsi i gwyno ac ar yr 
adeg honno y cafodd y daith ei chanslo. 
 
PENDERFYNWYD – bod trwydded y gyrrwr yn cael ei hatal am 5 diwrnod 
am ymddygiad amhriodol tuag at gwsmer. 
 

(4) Cais 4 
 
Derbyniodd yr Is-bwyllgor sylwadau gan yrrwr a oedd wedi methu â datgan 
nifer o gollfarnau ar ei ffurflen adnewyddu trwydded.  Cafodd y gyrrwr ei 
gyhuddo o nifer o droseddau ar ôl cael ei ddal wrth fod ar gael i'w hurio heb 
drwydded yn ystod gweithred orfodi.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y 
gyrrwr wedi anghofio am y taliadau ar yr adeg y cwblhawyd y ffurflen 
adnewyddu. 
 
PENDERFYNWYD – bod y gyrrwr yn cael rhybudd ysgrifenedig a'i bod yn 
ofynnol iddo gwblhau cwrs Cyflwyniad BTEC i Rôl Gyrrwr Tacsi a Hurio 
Preifat Proffesiynol o fewn 3 mis am gyflawni'r troseddau ac am fethu â 
datgan y troseddau ar adeg y gollfarn. 
 
 

(5) Cais 5 
 
Gofynnwyd i'r Is-bwyllgor ystyried achos gyrrwr a oedd wedi cyflawni 3 
trosedd yn ymwneud â chodi gor-dâl ar gwsmer, peidio â defnyddio’r 
mesurydd tacsi a pheidio ag arddangos y bathodyn adnabod gyrwyr.  
Cafodd y 3 trosedd eu cyflawni ar yr un pryd a chawsant eu cyflawni yn 
ystod gweithred orfodi. 
 
PENDERFYNWYD – bod y gyrrwr yn cael rhybudd ysgrifenedig a'i bod yn 
ofynnol iddo gwblhau Cyflwyniad BTEC i rôl y gyrrwr tacsi a hurio preifat 
proffesiynol o fewn 3 mis ar gyfer cyflawni'r troseddau ac am fethu â datgan 
y troseddau ar adeg Gollfarn. 
 

(6) Cais 6 
 
Cafodd yr Is-bwyllgor gynrychiolaeth gan yrrwr a oedd wedi derbyn 6 
phwynt cosb ar ei drwydded yrru ar gyfer CU80 (defnyddio ffôn symudol).  
Dywedwyd wrth yr Is-bwyllgor bod y gyrrwr wedi stopio wrth olau traffig pan 
welodd swyddog yr heddlu ef yn codi'r ffôn.  Dywedodd y gyrrwr nad oedd 
yn ymwybodol bod gofyn iddo ddatgan y drosedd ar adeg y gollfarn. 
 
PENDERFYNWYD – Dylai’r gyrrwr dderbyn rhybudd ysgrifenedig am y 
troseddau gyrru. 
 



(7) Cais 7 
 
Ystyriodd yr Is-bwyllgor achos gyrrwr a oedd wedi derbyn rhybudd gan yr 
heddlu am ymosodiad cyffredin.  Dywedodd y gyrrwr fod y rhybudd wedi 
codi o anghydfod teuluol.  Mae'r mater bellach wedi'i ddatrys.  Nid oedd 
unrhyw aelod o'r cyhoedd yn bresennol. 
 
PENDERFYNWYD -  bod y gyrrwr yn derbyn ataliad 3 diwrnod am dderbyn 
rhybuddiad am ymosodiad cyffredin ac am beidio â datgan ar adeg y 
gollfarn. 
 

(8) Cais 8 
 
Cafodd yr Is-bwyllgor sylwadau gan yrrwr a oedd yn gyfrifol am fod yn 
feddw pan yng ngofal cerbyd.  Dywedodd y gyrrwr ei fod yn derbyn triniaeth 
ar gyfer iselder o ganlyniad i ddamwain traffig ar y ffordd.  Dywedodd y 
gyrrwr ei fod yn cymryd meddyginiaeth ar gyfer ei iselder.  Roedd yn 
Fwslim ac ni fyddai fel arfer yn yfed alcohol.  Aeth i le diarffordd a defnyddio 
alcohol.  Cafodd brawf anadl a'i arestio. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod y gyrrwr bellach yn cymryd meddyginiaeth 
wahanol ar gyfer ei iselder.  Roedd yn gweithio'n llawn amser ac roedd yn 
teimlo'n well.  Roedd angen i'r gyrrwr cael ei gar er mwyn cymudo i'w 
swydd.  Nid oedd ganddo unrhyw gynllun i weithio fel gyrrwr tacsi ar hyn o 
bryd ond hoffai gadw ei drwydded.  Cynhyrchodd y gyrrwr gopïau o 
adroddiadau seicolegol i'r Is-bwyllgor eu derbyn. 
 
PENDERFYNWYD - Tynnu’n ôl y Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni / Cerbyd 
Hurio Preifat.  
 

(9) Cais 9 
 
Derbyniodd yr Is-bwyllgor gynrychiolaethau gan yrrwr a oedd wedi cyflawni 
dwy drosedd goryrru.  Ymddiheurodd y gyrrwr a dywedodd ei fod yn 
cymryd ei gyfrifoldebau fel gyrrwr proffesiynol o ddifrif.  Digwyddodd y 
drosedd gyntaf pan oedd yn teithio i angladd teulu yn Birmingham.  
Digwyddodd yr ail drosedd pan oedd yn teithio yn ei dacsi gyda theithiwr.  
Nid oedd y gyrrwr yn ymwybodol ei bod yn ofynnol iddo ddatgan troseddau 
ar adeg y gollfarn. 
 
PENDERFYNWYD – bod y gyrrwr yn cael rhybudd ysgrifenedig a'i bod yn 
ofynnol iddo gwblhau cwrs Cyflwyniad BTEC i Rôl Gyrrwr Tacsi a Hurio 
Preifat Proffesiynol o fewn 3 mis am gyflawni'r troseddau ac am fethu â 
datgan y troseddau ar adeg y gollfarn. 
 

(10) Cais 10 
 
Wedi’i ohirio am 1 mis 
 

(11) Cais 11 
 
Cais am drwydded Gyrwyr Cerbyd Hacni / Hurio Preifat wedi’i wrthod 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 Time Not Specified 
 


