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9 :   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 eitem hon. 
 
 
 
10 :   MATERION CERBYD HACNI / LLOGI PREIFAT  
 
PENDERFYNWYD - Y dylid trin y materion canlynol fel y nodir: 
 
(1) Cais 1 

 
Mae'r is-bwyllgor yn derbyn sylwadau gan dyst a honnodd fod gyrrwr wedi 
gwrthod mynd â hi i'w chyrchfan.  Dywedodd y tyst ei bod wedi mynd at y 
tacsi cyntaf ar y safle yn yr orsaf drenau ganolog a gofynnodd am gael 
mynd i'r Depot ar Dumballs Road.  Dywedwyd bod y gyrrwr wedi 
'crechwenu' a dweud wrth y tyst am 'gerdded, nid yw'n bell'.  Dywedodd y 
tyst ei bod yn ymwybodol o'r cyfryngau nad oedd hawl gan y gyrrwr i 
wrthod mynd â hi i'w chyrchfan heb achos da.  Nid oedd yn feddw nac yn 
sarhaus a dywedodd wrth y gyrrwr y dylai fod yn gwneud cwyn ffurfiol.  
Tynnodd y tyst luniau o'r cerbyd a gadael yr ardal.  Roedd hi'n gallu cael 
tacsi arall yn Heol Eglwys Fair. 
 
Dywedodd y gyrrwr, wrth i’r tyst fynd at y cerbyd, ei bod hi’n igian.  
Gofynnodd y gyrrwr i'r tyst a oedd hi'n iawn. Ymatebodd y tyst drwy regi at 
y gyrrwr.  Ar yr adeg honno gwrthododd y gyrrwr gymryd y ffi.  Dywedodd y 
gyrrwr fod y tyst wedi bygwth rhoi lluniau o'i gerbyd ar y cyfryngau 
cymdeithasol.  Cwestiynodd hefyd ei chymhellion am beidio â chymryd y 
cerbyd nesaf ar y safle.  Hysbyswyd yr Aelodau bod y gyrrwr wedi bod yn 
gweithio ers 11 mlynedd a'i fod wedi ennill gwobr gan Ola yn ddiweddar am 
fod y Gyrrwr Tacsi Gorau yn ne Cymru. 
 
Dywedodd y tyst ei bod yn hyfforddi i fod yn swyddog yr heddlu a'i bod yn 
berson gonest.  Nid oedd ganddi reswm i ddweud celwydd am y 
digwyddiad ac nid oedd yn gwerthfawrogi sut oedd y gyrrwr yn ei 
phortreadu.  Gwrthwynebodd honiadau y byddai'n rhoi manylion y gyrrwr ar 
y cyfryngau cymdeithasol a chynigiodd gyfle i’r is-bwyllgor weld ei 
chynnwys cyfryngau cymdeithasol o adeg y digwyddiad.  Nid oedd yn 
feddw nac yn sarhaus ar adeg y digwyddiad.  Roedd hi'n fenyw ar ei phen 
ei hun ac roedd hi'n benderfynol o ddod â'r gŵyn ymlaen i helpu i sicrhau 



nad yw hyn yn digwydd i neb arall.  
 
PENDERFYNWYD – bod y drwydded cerbyd hacni/trwydded llogi preifat yn 
cael ei hatal am 10 diwrnod a bod angen i'r gyrrwr gwblhau'r BTEC ar Rôl y 
Gyrrwr Tacsi a Llogi Preifat Proffesiynol o fewn 3 mis am wrthod ffi. 
 

(2) Cais 2 
 
Cafodd yr Is-bwyllgor sylwadau gan yrrwr a oedd wedi derbyn 6 phwynt 
cosb ar ei drwydded DVLA am ddefnyddio ffôn symudol.  Eglurodd y gyrrwr 
yr amgylchiadau.  Roedd yn Llundain yn ymweld â theulu ac roedd e'n 
defnyddio ei ffôn symudol am gyfeiriadau.  Roedd y ddyfais yn eistedd yn ei 
grud ar y dashfwrdd.  Tra ei fod yn llonydd mewn traffig, cyffyrddodd y 
gyrrwr â'r sgrin i ddiffodd neges hysbysu.  Gwelwyd hyn gan un o 
Swyddogion yr Heddlu.  Wedi hynny cyhuddwyd ef o drosedd. 
 
PENDERFYNWYD – bod angen i'r gyrrwr gwblhau'r BTEC ar Rôl y Gyrrwr 
Tacsi a Llogi Preifat Proffesiynol o fewn 3 mis. 
 

(3) Cais 3 
 
Cynghorwyd yr is-bwyllgor bod yr ymgeisydd wedi derbyn 6 phwynt cosb ar 
ei drwydded DVLA a dirwy o £200 am ddefnyddio ffôn symudol.  Dywedodd 
yr ymgeisydd ei fod yn gweithio fel gyrrwr dosbarthu ar y ffordd i Swindon.  
Roedd e'n defnyddio'r ffôn symudol am gyfeiriadau. 
 
PENDERFYNWYD - bod y cais am drwydded cerbyd hacni/llogi preifat yn 
cael ei gymeradwyo. 
 

(4) Cais 4 
 
Ni aeth yr ymgeisydd i’r cyfarfod. 
 
PENDERFYNWYD - Gwrthod cais am drwydded gyrrwr cerbyd hacni / 
cerbyd llogi preifat.  
 

(5) Cais 5 
 
Wedi’i ohirio am 1 mis 
 

(6) Cais 6 
 
Gofynnwyd i'r Is-bwyllgor ystyried cais gan ymgeisydd oedd â nifer o 
gollfarnau yn ymwneud ag anonestrwydd, trais a meddiant a chyflenwad o 
sylweddau rheoledig.  Dywedwyd wrth yr Aelodau bod yr ymgeisydd wedi 
dod i'r DU fel plentyn wyth oed.  Collodd ei ddau riant erbyn ei fod yn 
ddeuddeg oed.  Roedd yn derbyn gofal gan fodryb a oedd hefyd yn rhiant 
sengl.   
 
Roedd yr ymgeisydd yn ymwneud â mân droseddu o oedran ifanc.  Mae'r 
troseddau hynny'n arwain at faterion mwy difrifol.  Ers ei garcharu mae'r 
ymgeisydd wedi trawsnewid ei hun.  Priododd yn 2014 ac mae ganddo 



ddau o blant.  Roedd bellach yn gyflogedig.  Cefnogwyd ei adferiad gan 
nifer o dystebau a dderbyniwyd o hoelion wyth ei gymuned. Dywedodd yr 
ymgeisydd y byddai gweithio fel gyrrwr tacsi hefyd yn rhoi’r hyblygrwydd 
iddo astudio. 
 
PENDERFYNWYD - Gwrthod cais am drwydded gyrrwr cerbyd hacni / 
cerbyd llogi preifat.  
 

 
 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 1.00 pm 
 


