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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. 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. 
 
2 :   MATERION CERBYD HACNI/LLOGI PREIFAT  
 
PENDERFYNWYD - Y dylid trin y materion canlynol fel y nodir: 
 
(1) Achos 1 

 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod cwyn wedi dod i law gan aelod o'r cyhoedd 
a honnodd fod gyrrwr wedi gwrthod teithiwr.  Roedd y gyrrwr wedi parcio ar 
safle Dwyrain Heol y Bont-faen yn Nhreganna ac roedd y teithiwr yn 
dymuno mynd i Ffordd y Brenin.  Dywedodd yr achwynydd fod y gyrrwr 
wedi dweud 'gallwch gerdded'.  Ni fynychodd y tyst y gwrandawiad. 
 
Derbyniodd yr Is-bwyllgor sylwadau gan y gyrrwr a wrthododd fod teithiwr 
wedi'i wrthod.  Dywedodd y gyrrwr ei fod yn ddiwrnod tawel a'i fod wedi bod 
yn aros am deithiwr ar y safle am 2 neu 3 awr.  Ef oedd y cerbyd cyntaf ar y 
safle.  Aeth dynes at ei gerbyd felly agorodd y ffenestr a gofynnodd i'r 
cwsmer ble roedd hi'n dymuno mynd.  Digiodd y cwsmer a gwrthododd 
fynd i mewn i'r cerbyd.  Aeth y gyrrwr allan o'i gerbyd a cheisio tawelu'r 
cwsmer.  Yna gadawodd y cwsmer yr ardal ar droed. 
 
Gofynnodd yr Aelodau nifer o gwestiynau yn ceisio egluro'r hyn a 
ddigwyddodd.  Nododd yr Aelodau fod y gyrrwr wedi mynychu cwrs 
hyfforddi BTEC ar Gludo Teithwyr mewn tacsi.  Ar y cwrs, mae gyrwyr yn 
cael eu dysgu i beidio â gofyn am gyrchfan teithwyr nes eu bod y tu mewn 
i'r cerbyd.  Dywedodd y gyrrwr ei bod yn arferol agor y ffenestr a siarad â 
chwsmeriaid cyn iddynt fynd i mewn i'r cerbyd.   
 
PENDERFYNWYD - Gyrrwr i dderbyn rhybudd ysgrifenedig am ymddygiad. 
 

(2) Achos 2 
 
Derbyniodd yr Is-bwyllgor sylwadau gan yrrwr a oedd wedi'i gollfarnu o nifer 
o droseddau mewn perthynas â throseddau diogelu defnyddwyr, masnachu 
annheg, dilysnodau a Nod Masnach.  Dywedwyd wrth yr Aelodau bod 
swyddogion Safonau Masnach, ar ôl derbyn cwyn, wedi gwneud 
pryniannau prawf ar eitemau ar werth ar gyfrif Ebay.  Anfonwyd yr eitemau 



i'w dadansoddi.  Dychwelwyd y gemwaith fel cam-ddisgrifiad, roedd y 
cosmetigau yn anniogel a chadarnhaodd deiliaid y nod masnach fod y 
nwyddau'n torri'r nod masnach. 
 
Dechreuodd swyddogion o'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir 
ymchwiliad a chafodd gwarant ei weithredu yng nghartref y gyrrwr. 
Atafaelodd swyddogion eitemau o emwaith, cosmetigau ac eitemau nod 
masnach ynghyd ag eitemau a ddefnyddiwyd wrth ddosbarthu nwyddau fel 
meintiau amrywiol o amlenni wedi'u padio yn ogystal â £12,845 mewn arian 
parod. Dangosodd yr ymchwiliad fod y diffynyddion wedi bod yn masnachu 
ers nifer o flynyddoedd.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y Barnwr Jones, a 
oedd yn dedfrydu, wedi datgan bod hwn, yn ei barn hi, yn fusnes 
soffistigedig ar raddfa fawr gyda nwyddau anniogel yn cael eu cyflenwi ac 
yn cael eu defnyddio gan unigolion nad oedd ganddynt unrhyw syniad eu 
bod yn defnyddio cynnyrch anniogel. 
 
Cafodd yr Is-bwyllgor sylwadau gan y gyrrwr.  Dywedodd y gyrrwr ei fod 
wedi ymrwymo i bartneriaeth â pherson arall.  Prynasant stoc gan gwmni 
cofrestredig ac nid oeddent yn ymwybodol bod y stoc yn ffug.  Derbyniodd 
ei fod wedi gwneud camgymeriad ac roedd yn edifarhau amdano.   
 
Gofynnodd yr Aelodau i'r gyrrwr egluro pam y canfuwyd swm mawr o arian 
parod yn ei gartref wrth weithredu gwarant.  Dywedodd y gyrrwr mai'r arian 
oedd ei gynilion bywyd.   
 
PENDERFYNWYD – Dirymu’r drwydded cerbyd hacni/gyrrwr llogi preifat 
am euogfarnau sy'n ymwneud ag anonestrwydd. 
 

(3) Achos 3 
 
Wedi’i ohirio am fis 
 

(4) Achos 4 
 
Cais 4 
 
Derbyniodd yr Is-bwyllgor sylwadau gan yrrwr a gafodd ei gollfarnu o 
ddefnyddio cerbyd heb yswiriant yn erbyn risgiau trydydd parti gan arwain 
at 8 pwynt cosb ar y drwydded yrru DVLA.  Gofynnwyd i'r gyrrwr egluro'r 
amgylchiadau a arweiniodd at y gollfarn. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod y gyrrwr yn gweithio yng Nghanol Dinas 
Caerdydd.  Fel rhan o weithred a gynlluniwyd, aeth dau swyddog o'r 
Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir at ei gerbyd a gofyn i cael eu cludo i 
Benarth.  Cerbyd llogi preifat oedd y cerbyd ac nid oedd y cwsmeriaid wedi 
archebu ymlaen llaw.  Talodd y teithwyr y ffi a gadael.  Wedi hynny, aeth 
Swyddog Gorfodi Trwyddedu at y gyrrwr a’i rybuddio am y drosedd o logi 
heb drwydded. Cafodd ei gollfarnu wedyn o'r drosedd uchod a hefyd am 
beidio â chael yswiriant i gyflawni'r daith.  
 
Derbyniodd y gyrrwr ei fod wedi gwneud camgymeriad a rhoddodd 
sicrwydd i’r Is-bwyllgor na fyddai byth yn gwneud yr un camgymeriad eto.  



Nid oedd ganddo unrhyw arnodiadau blaenorol ar y drwydded yrru hon ac 
ni nodwyd unrhyw broblemau yn ystod ei gyfnod yn gweithio fel gyrrwr tacsi 
trwyddedig. 
 
PENDERFYNWYD – Dirymu’r drwydded cerbyd hacni / gyrwyr llogi preifat 
am drosedd yrru ddifrifol a throsedd defnydd HC/PHV 
 

(5) Achos 5 
 
Wedi’i ohirio am fis 
 

 
 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 12.30 pm 
 


