
IS-BWYLLGOR DIOGELU'R CYHOEDD 
 
DYDD MAWRTH, 3 MAWRTH 2020 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Mackie(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Lancaster a/ac Wood 
 

1 :   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 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 ynghylch yr eitem hon. 
 
2 :   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 a wnaed yn erbyn Gyrrwr Cerbyd 
Hacni / Llogi Preifat.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod cwyn wedi dod i law 
gan aelod o'r cyhoedd a oedd wedi bod yn dyst i anghydfod rhwng y gyrrwr 
a pharti arall ar gwrt blaen garej.  
 
Edrychodd yr Is-bwyllgor ar y fideo teledu cylch cyfyng o'r digwyddiad.  
Roedd y fideo yn dangos y gyrrwr yn dychwelyd i’w gar.  Rhoddodd ei 
nwyddau yn ei gerbyd ac aeth i mewn iddo.  Yn fuan wedyn, daeth allan o'r 
cerbyd a mynd at y car wedi'i barcio y tu ôl iddo.  Aeth y gyrrwr ati i agor 
drws y cerbyd a phwyso i mewn i'r cerbyd.  Gwnaeth y gyrrwr hwn sawl 
gwaith.  Yna roedd y gyrrwr yn sefyll y tu cefn i’r cerbyd ac roedd yn 
ymddangos fel petai’n atal y cerbyd rhag gadael. 
 
Cafodd yr Is-bwyllgor sylwadau gan yr achwynydd.  Dywedodd yr 
achwynydd y daeth yn ymwybodol, ar y diwrnod dan sylw, o gynnwrf – 
llawer o weiddi a rhegi.  Tynnwyd ei sylw at y digwyddiad gan aelodau o'r 
cyhoedd yn y ciw yn yr orsaf betrol.   Dywedodd staff yn yr orsaf betrol wrth 
y gyrrwr fod camerâu teledu cylch cyfyng yn recordio ei weithredoedd.   
 
Roedd y tyst o’r farn bod ymddygiad y gyrrwr yn ddiangen a’i fod wedi ‘colli 
rheolaeth’.  Dywedodd y tyst fod gan y gyrrwr, o ystyried ei fod yn yrrwr 
trwyddedig, gyfrifoldeb i weithredu mewn modd penodol.  Nid oedd ei 
weithredoedd yn bodloni’r disgwyliadau ohono o bell ford. 
 
Rhoddwyd gwybod am y mater i'r Cyngor, y cwmni tacsis a gweithredwyr yr 
orsaf betrol.  Roedd y datganiad a roddwyd yn ddisgrifiad gonest o'r 
digwyddiad hyd eithaf gwybodaeth y tystion, gan iddo gael ei roi ychydig 
wythnosau ar ôl y digwyddiad. 
 
Wrth ymateb i gwestiynau gan y Pwyllgor, dywedodd y tyst nad oedd yn 



siŵr am fwriadau'r gyrrwr ond ei fod yn cofio iddo bwyso i mewn i gerbyd y 
parti arall a'i fod yn ysgwyd yr unigolyn hwnnw.  Roedd cyswllt corfforol ond 
ni chafodd unrhyw un ei fwrw.  Nid oedd yn gallu dweud p’un ai’r gyrrwr 
neu'r parti arall a oedd wedi agor drws y cerbyd.  Ni welodd y tyst y cerbyd 
yn bacio’n ôl i mewn i’r gyrrwr. 
 
Gwahoddwyd y gyrrwr i annerch yr Is-bwyllgor.  Tynnodd y gyrrwr sylw at 
nifer o anghysondebau rhwng datganiad y tystion a'r manylion a roddwyd 
yn y gwrandawiad.  Dywedodd y gyrrwr nad oedd wedi rhegi wrth 
gynorthwyydd yr orsaf betrol.  Cyfaddefodd ei fod wedi rhegi wrth y parti 
arall. 
 
Cyfeiriodd y gyrrwr at ei ddatganiad.  Nododd iddo ddychwelyd i’w gar 
gyda’i nwyddau pan ddechreuodd y parti arall weiddi a rhegi wrtho.  
Nododd y gyrrwr ei fod yn teimlo embaras a dicter gan yr oedd yn cael ei 
fwlio am ei bwysau yn yr ysgol.  Aeth at y cerbyd arall i gwyno.  Nododd y 
gyrrwr ei fod yn grac iawn erbyn hynny a’i fod wedi gwylltio am eiliad.   
 
Wrth ymateb i gwestiwn, dywedodd y gyrrwr nad yw erioed wedi ymddwyn 
yn y fath fodd gyda theithwyr yn ei gerbyd.  Roedd hyn yn cynnwys adeg 
pan oedd yn cludo plant ysgol a oedd yn ddilornus ac yn gwneud sylwadau 
am ei bwysau.  Nododd y gyrrwr nad oedd wedi bwriadu i'r anghydfod 
ddigwydd.  Roedd yn gofyn i'r parti arall ddod allan o'i gerbyd i ailadrodd yr 
hyn a ddywedodd.  Ar y pryd roedd y parti arall yn dweud drosodd a 
throsodd 'Fuck off, you fat cunt!'. 
 
Edrychodd yr Is-bwyllgor ar y fideo teledu cylch cyfyng am yr eildro.  
 
Gofynnodd yr Aelodau i'r gyrrwr beth fyddai wedi digwydd pe bai'r parti arall 
wedi dod allan o'i gerbyd.  Dywedodd y gyrrwr nad oedd yn gwybod beth 
fyddai wedi digwydd.  Fe wnaeth wadu cyffwrdd â'r parti arall.  Nid oedd yn 
derbyn ei bod yn rhesymol i'r parti arall dybio y byddai wedi troi at 
ymddygiad treisgar. 
 
Roedd yr Is-bwyllgor o'r farn bod ymddygiad y gyrrwr yn annerbyniol ac nad 
oedd unrhyw amgylchiadau lliniarol.  Nid oedd yr Aelodau'n sicr y byddai'r 
gyrrwr yn ailadrodd y camau hynny mewn amgylchiadau tebyg. 
 
PENDERFYNWYD - Y dylid diddymu’r Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni / 
Cerbyd Llogi Preifat am ymddygiad annerbyniol.  
 

(2) Cais 2 
 
Wedi’i ohirio am fis 
 

(3) Cais 3 
 
Tynnwyd yn ôl 
 

(4) Cais 4 
 
Wedi’i ohirio am fis 



 
* Ymunodd y Cynghorydd Lancaster â'r cyfarfod ar y pwynt hwn 
 

(5) Cais 5 
 
PENDERFYNWYD - Gwrthod cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni / 
Cerbyd Llogi Preifat.  
 

(6) Cais 6 
 
PENDERFYNWYD - Gwrthod cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni / 
Cerbyd Llogi Preifat.  
 

 
 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 12.30 pm 
 


