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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. 
PENDERFYNWYD - Bod y cyhoedd yn cael ei wahardd o’r cyfarfod ar benderfyniad 
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) Achos 1 

 
Gofynnwyd i'r Is-bwyllgor ystyried amgylchiadau lle bu gyrrwr 
trwyddedig wedi dod yn rhan o ffrae gyda gyrrwr arall, gan arwain 
at Heddlu De Cymru yn cyhoeddi rhybudd am ymosodiad drwy 
guro. Derbyniodd yr Aelodau sylwadau gan y gyrrwr dan sylw a'i 
gynrychiolydd cyfreithiol. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod y gyrrwr wedi bod yn aros y tu allan 
i dafarn i gasglu teithiwr. Tynnodd dacsi arall i mewn, y tu ôl i'w 
gerbyd, i bob pwrpas yn ffurfio ciw. Daeth cwsmeriaid o'r dafarn a 
mynd i mewn i'r ail gerbyd. Roedd y gyrrwr o'r farn y dylai gyrrwr yr 
ail gerbyd fod wedi cyfeirio'r cwsmeriaid at ei gerbyd gan ei fod ef 
yn gyntaf yn y ciw ac wedi bod yn aros yn hirach. Cododd y gyrrwr 
allan o'i gerbyd er mwyn atgoffa’i gydweithiwr o'r moesau a 
ddilynwyd gan bob gyrrwr. 
 
Bu dadlau chwyrn. Cyfaddefodd y gyrrwr iddo roi ei law drwy'r 
ffenestr a chyffwrdd y gyrrwr arall. Roedd y cwsmeriaid yn bryderus 
ac wedi ffonio’r Heddlu. Aethpwyd â'r gyrrwr i Orsaf yr Heddlu ac 
yna cafodd rybudd am ymosodiad drwy guro. 
 
Dywedodd y gyrrwr ei fod yn derbyn na ddylai fod wedi gweithredu 
fel hyn ac ymddiheurodd am beth wnaeth. Roedd yn gresynu bod y 
sefyllfa wedi codi a dywedodd na fyddai’n ailadrodd y 
gweithredoedd hynny yn y dyfodol. Gofynnwyd i'r Aelodau ystyried 
bod y sefyllfa wedi codi yn ystod y pandemig ar adeg pan nad oedd 
gyrwyr yn cael unrhyw gymorth ariannol. Roedd y gyrrwr o dan 
rywfaint o bwysau yn bersonol ac efallai bod hyn wedi effeithio ar 
sut yr ymatebodd yn ystod y digwyddiad oherwydd bod pob taith yn 



werthfawr. 
 
Gofynnwyd i'r Aelodau nodi hefyd bod y gyrrwr wedi bod yn 
gweithio fel gyrrwr tacsi ers 20 mlynedd. Cyn hynny roedd ganddo 
gofnod trosedd glân, er ei fod wedi ymddangos gerbron yr Is-
bwyllgor ar fater disgyblu yn 2010. Ni roddodd y gyrrwr wybod i 
swyddogion y Cyngor am y rhybudd gan ei fod yn deall y byddai 
Heddlu De Cymru yn cyflwyno adroddiad i'r awdurdod.  
 
PENDERFYNWYD – Bod y gyrrwr yn cael ataliad o 10 diwrnod a 
bod yn ofynnol iddo gwblhau'r cymhwyster SQA mewn gyrru tacsis 
o fewn 12 mis ar gyfer ymddygiad annerbyniol.  
 

(2) Cais 2 
 
Derbyniodd yr Is-bwyllgor sylwadau gan yrrwr a oedd wedi cronni 9 
pwynt cosb ar ei drwydded yrru DVLA.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod y gyrrwr wedi derbyn 6 phwynt a 
dirwy am beidio â datgelu pwy oedd y gyrrwr am drosedd goryrru. 
 
Dywedodd y gyrrwr nad oedd yn ymwybodol o'r drosedd gan ei fod 
wedi symud cyfeiriad. Derbyniodd y gyrrwr ei fod ar fai a dylai fod 
wedi rhoi gwybod i’r DVLA am ei newid cyfeiriad ond roedd 
amgylchiadau lliniarol. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod gan fab y gyrrwr awtistiaeth. Pan 
symudodd y teulu i gartref newydd, cafodd y mab anhawster mawr i 
addasu i'w amgylchoedd newydd. Roedd y gyrrwr dan gryn straen 
ar y pryd ac roedd yn dioddef nosweithiau digwsg. Esgeulusodd roi 
gwybod i’r DVLA am newid cyfeiriad y teulu ac felly nid oedd yn 
ymwybodol bod gohebiaeth wedi'i hanfon i'w gyfeiriad blaenorol 
mewn perthynas â throsedd goryrru. Cadarnhaodd y gyrrwr iddo 
ofyn am anfon post i'w gyfeiriad newydd ond am fis yn unig. Dim 
ond pan ddaeth beilïaid i'w gyfeiriad newydd y daeth yn ymwybodol 
bod y mater wedi'i ddwyn i'r llys. 
 
Derbyniodd y gyrrwr 3 phwynt cosb hefyd am fethu â chydymffurfio 
â signal traffig. Dywedwyd wrth yr Aelodau, ar ôl derbyn y 6 phwynt 
cosb am ei drosedd flaenorol, fod y gyrrwr yn ofalus iawn wrth yrru. 
Aeth at signal traffig ambr ar Heol Casnewydd ar gyflymder o 
25mya ond erbyn iddo glirio'r gyffordd roedd y signal wedi troi'n 
goch. 
 
Dywedodd y gyrrwr ei fod wedi dysgu o'r profiad hwn. Bu'n rhaid 
iddo dalu dros £800 mewn costau ac ni fyddai byth yn ailadrodd ei 
gamgymeriad. Gofynnwyd i'r Aelodau ystyried bod y proffesiwn 
tacsis yn cynnig digon o hyblygrwydd i ganiatáu ar gyfer 
ymrwymiadau teuluol y gyrrwr. Roedd wedi gadael ei swydd 
flaenorol gyda Tesco oherwydd nid oedd y swydd hynny’n ddigon 
hyblyg iddo ofalu am ei fab pan fydd anghenion yn codi.  
 



PENDERFYNWYD - Bod y gyrrwr yn derbyn rhybudd ysgrifenedig 
am droseddau gyrru.  
 

(3) Cais 3 
 
Wedi’i ohirio 

 
 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 12.00 pm 
 


