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

Cynghorydd Mackie(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Goddard a/ac Jacobsen 
 

5 :   GWAHARDD Y CYHOEDD  
 
Mae'r eitem ganlynol yn gyfrinachol ac wedi'i heithrio rhag cael ei chyhoeddi gan ei 
bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig o'r disgrifiad a geir ym mharagraff 14 o Ran 4 
a pharagraff 21 o Ran 5 Atodlen 12A o Ddeddf 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:  Y dylid gwahardd y cyhoedd. 
 
6 :   MATERION CERBYD HACNI / LLOGI PREIFAT  
 
PENDERFYNWYD - Y dylid trin y materion canlynol fel y nodir: 
 
(1) Cais 1 

 
Wedi’i ohirio am 1 mis 
 

(2) Cais 2 
 
Wedi’i ohirio am 1 mis 
 

(3) Cais 3 
 
Derbyniodd yr Is-bwyllgor sylwadau gan yrrwr a oedd wedi derbyn 6 
phwynt cosb am yrru heb ofal a sylw dyledus.  Dywedodd y gyrrwr iddo 
geisio troi tro pedol yn ystod taith i Lundain a'i fod mewn gwrthdrawiad â 
beiciwr modur.  Cafodd y beiciwr modur ei fwrw oddi ar ei feic ond roedd yn 
ddianaf.  Plediodd y gyrrwr yn euog i yrru heb ofal a sylw dyledus a 
dyfarnwyd 6 phwynt cosb a dirwy o £400 iddo. 
 
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. 
 

(4) Cais 4 
 
Gofynnwyd i'r Is-bwyllgor ystyried achos gyrrwr a oedd wedi methu â 
darparu tystysgrif ddilys gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar ôl 
adnewyddu ei drwydded.  Dywedodd y gyrrwr ei fod wedi mynychu'r 
Swyddfa Drwyddedu yn Neuadd y Ddinas ac wedi dangos ei dystysgrif 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.    Ni chafodd yr ohebiaeth atgoffa.  
Darparodd y gyrrwr dystysgrif ddilys gan y Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd yn y cyfarfod. 



 
PENDERFYNWYD - Na ddylid cymryd unrhyw gamau gweithredu pellach. 
 

(5) Cais 5 
 
Derbyniodd yr Is-bwyllgor gynrychiolaethau gan yrrwr a oedd wedi derbyn 6 
phwynt cosb am yrru heb yswiriant dilys yn dilyn erlyniad am fod ar gael i’w 
logi heb drwydded ddilys.  Dywedwyd wrth yr Aelodau mai gyrrwr hurio 
preifat oedd y gyrrwr a oedd wedi codi teithwyr nad oeddent wedi archebu 
ymlaen llaw fel rhan o weithred orfodi gan swyddogion trwyddedu.  
Dywedodd y gyrrwr ei bod yn glawio ar y diwrnod dan sylw a chytunodd i 
fynd â'r teithwyr oherwydd y tywydd gwael.  Derbyniodd ei fod ar fai ac 
ymddiheurodd. 
 
PENDERFYNWYD - Y dylid tynnu’n ôl y Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni / 
Cerbyd Llogi Preifat.  
 

(6) Cais 6 
 
Derbyniodd yr Is-bwyllgor sylwadau gan yrrwr a oedd wedi derbyn 6 phwynt 
cosb am ddefnyddio ffôn symudol wrth yrru.  Dywedwyd wrth yr Is-bwyllgor 
bod y gyrrwr wedi cael galwad am gael ei godi ym maes awyr Caerdydd.  
Defnyddiwyd y ffôn symudol i wirio cyfarwyddiadau. 
 
Anerchwyd yr Is-bwyllgor gan gynrychiolydd y gyrrwr.  Gwnaed cais, gan 
fod y tramgwydd wedi'i gyflawni a'i adrodd pan oedd y canllawiau blaenorol 
ar waith, y dylid eu cymhwyso pan fyddai'r Is-bwyllgor yn ystyried y mater 
hwn.  Gofynnwyd i'r Aelodau hefyd ystyried cofnod rhagorol y gyrrwr dan 
sylw. 
 
Esboniodd y gyrrwr y digwyddiadau ar y diwrnod dan sylw.  Yr oedd y 
gyrrwr yn derbyn ei fod ar fai a bod diogelwch y cyhoedd yn hollbwysig ac, 
wrth baratoi ar gyfer cyfarfod yr is-bwyllgor, yr oedd wedi ei roi ei hun drwy'r 
cwrs BTEC yn wirfoddol. Cynhyrchodd y gyrrwr dystion o gymeriad da 
hefyd a gofynnodd am i hyn gael ei gymryd i ystyriaeth 
 
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. 
 

(7) Cais 7 
 
Cafodd yr Is-bwyllgor sylwadau gan yrrwr a gafodd 5 pwynt cosb pan 
erlynwyd am adael safle damwain.  Mae'r gyrrwr hefyd wedi derbyn 3 
phwynt cosb am drosedd goryrru. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y gyrrwr wedi casglu pedwar teithiwr yng 
nghanol y ddinas.  Roedd y teithwyr yn anhapus o gael gor-dâl gan yrwyr 
eraill ac roeddent yn ymddwyn yn ymosodol.  Roedd y gyrrwr wedyn mewn 
gwrthdrawiad gyda cherbyd arall a arweiniodd at ddrych adain yn cael ei 
ddifrodi.  Roedd y gyrrwr wedi rhoi ei rif ffôn i'r parti arall.   
 



Ar ôl y digwyddiad cafodd y gyrrwr sgwrs gyda'r gyrrwr arall.  Dyfynnodd y 
gyrrwr arall gost £160 am drwsio'r drych adain.  Awgrymodd y gyrrwr ei fod 
yn defnyddio garej arall.  Yn dilyn hynny, cysylltodd Heddlu De Cymru â'r 
gyrrwr.  Fe'i cynghorwyd bod angen iddo ddarparu ei rif cofrestru nid ei rif 
ffôn ac felly byddai angen i'r mater gael ei ystyried gan y llysoedd. 
 
Cafodd y drosedd goryrru ei wneud yng Nghasnewydd pan oedd gan y 
gyrrwr gwsmer yn y cerbyd. 
 
PENDERFYNWYD - y dylid atal y Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni / Cerbyd 
Llogi Preifat am 10 diwrnod oherwydd y troseddau gyrru. 
 

(8) Cais 8 
 
Gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni / 
Cerbyd Llogi Preifat gan ymgeisydd a oedd wedi cael euogfarn am feddiant 
o ddryll a meddu ar fwledi.  Gwnaeth yr ymgeisydd sylwadau i gefnogi'r 
cais.  Rhoddodd yr ymgeisydd fanylion am y gollfarn.  Dywedwyd wrth yr 
Aelodau fod yr ymgeisydd, pan yn y ddalfa, wedi dewis ail-addysgu a 
diwygio ei gymeriad.  Cafodd ei ryddhau o'r carchar dros saith mlynedd yn 
ôl.  Yn ystod y cyfnod hwnnw bu'n gweithio fel hyfforddwr ffitrwydd a 
goruchwylydd drws. 
 
PENDERFYNWYD - Gwrthod y cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni / 
Cerbyd Llogi Preifat gan nad oedd yr Is-bwyllgor o'r farn bod yr ymgeisydd 
yn berson addas a phriodol i ddal trwydded. 
 
 

(9) Cais 9 
 
Gofynnwyd i'r Aelodau ystyried cais gan ymgeisydd oedd â nifer o 
euogfarnau, yn bennaf mewn perthynas â chyflenwi a meddiannu cyffuriau 
dosbarth A.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr ymgeisydd yn derbyn bod ei 
gollfarnau yn 'warthus'.  Fodd bynnag, yn ystod yr 11 mlynedd diwethaf 
roedd wedi newid ei ffordd o fyw ac nid yw bellach mewn unrhyw drafferth.  
Mae bellach yn briod ac mae ganddo 3 o blant.  Mae'r ymgeisydd yn 
gweithio ar hyn o bryd i Flightlink Cymru. 
 
Gofynnodd yr Aelodau i'r ymgeisydd esbonio'r amgylchiadau mewn 
perthynas â chollfarn am esgeuluso plentyn.  Dywedodd yr ymgeisydd ei 
fod mewn perthynas 'wenwynig' gyda mam oedd a phlentyn gan rywun 
arall.  Roedd y ddau bartner yn anghyfrifol.  Nid oedd yn gallu ymhelaethu 
ar yr esgeulustod. 
 
PENDERFYNWYD - Gwrthod y cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni / 
Cerbyd 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 



 


