
IS-BWYLLGOR DIOGELU'R CYHOEDD 
 
DYDD MAWRTH, 2 MAWRTH 2021 
 
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 
gael 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) Achos 1 

 
Hysbyswyd yr Is-bwyllgor bod gyrrwr wedi'i gollfarnu mewn Llys Ynadon ym 
mis Tachwedd 2020 am fasnachu heb drwydded ac am beidio â chael 
yswiriant dilys.  Roedd y gyrrwr wedi gwneud taith nad oedd wedi'i 
harchebu ymlaen.  Roedd wedi cludo swyddogion y Gwasanaeth 
Rheoliadol a Rennir fel rhan o weithrediad cynlluniedig.  Nid oedd y cerbyd 
wedi'i yswirio ar gyfer y daith. 
 
Dywedodd cynrychiolydd y gyrrwr wrth yr Aelodau fod y gyrrwr wedi bod yn 
gyrru cerbyd hacni ers 10 mlynedd ac nad oedd unrhyw gwynion blaenorol 
ynglŷn â'i ymddygiad.  Derbyniodd y gyrrwr ei fod wedi gwneud 
camgymeriad difrifol a phledio’n euog yn y Llys.  Cafodd y gyrrwr gyfle i 
esbonio'r digwyddiadau ar y noson dan sylw.  Wrth liniaru, cynghorwyd yr 
Aelodau bod y gyrrwr fel arfer yn llogi cerbyd hacni.  Fodd bynnag, 
gwerthwyd y car gan berchennog y cerbyd hwnnw a'i ddisodli gan gerbyd 
tebyg o fath salŵn a oedd ond wedi'i drwyddedu fel cerbyd llogi preifat.  
Dywedodd y gyrrwr ei fod wedi anghofio mai dim ond ar gyfer llogi preifat y 
cafodd y cerbyd newydd ei drwyddedu.  Roedd cynrychiolydd y gyrwyr o'r 
farn bod y rhain yn amgylchiadau eithriadol ac felly y gellid o bosib warantu 
rhybudd am ei ymddygiad yn y dyfodol. 
 
PENDERFYNWYD – Diddymu’r drwydded cerbyd hacni/llogi preifat am 
droseddau gyrru. 

 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 11.00 am 
 


