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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 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 cais am drwydded gyrwyr cerbydau 
hacni/llogi preifat. Roedd yr ymgeisydd yn gyn-yrrwr cerbyd hacni/llogi 
preifat.  Dirymwyd trwydded yr ymgeisydd gan Is-bwyllgor yn 2018 
oherwydd ymddygiad annerbyniol y gyrrwr.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr ymgeisydd, ers y dirymu, wedi cwblhau'r 
Cwrs BTEC ar gludo teithwyr.  Roedd yr ymgeisydd bellach yn gwbl 
ymwybodol o'i gyfrifoldebau, yn enwedig mewn perthynas â'r Ddeddf 
Diogelu Data.    
 
Nid oedd yr ymgeisydd yn derbyn rhai o'r cyhuddiadau a wnaed yn ei erbyn 
gan yr achwynydd pan ystyriodd yr Is-bwyllgor y mater blaenorol.  Fodd 
bynnag, derbyniodd ei fod wedi gwneud rhai camgymeriadau o ran ei 
ymddygiad ac roedd yn edifar ganddo.  
 
PENDERFYNWYD – Gwrthod y cais am drwydded gyrwyr cerbyd 
hacni/llogi preifat gan nad oedd yr Is-bwyllgor o'r farn bod yr ymgeisydd yn 
berson addas a phriodol i ddal trwydded.  
 

(2) Cais 2 
 
Gofynnwyd i'r Is-bwyllgor ystyried cais am drwydded gyrwyr cerbydau 
hacni/llogi preifat.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr ymgeisydd wedi rhoi 
dedfryd o garchar am wyrdroi cwrs cyfiawnder.    
 
Gofynnwyd i'r ymgeisydd egluro'r amgylchiadau a arweiniodd at ei gollfarn.   
Dywedodd yr ymgeisydd ei fod wedi cyflawni dwy drosedd yrru am oryrru.   
Ar ôl derbyn y llythyrau hysbysu, nid oedd wedi cynghori'r awdurdod priodol 
ei fod yn gyrru'r cerbyd ar adeg y troseddau.  Dywedodd yr ymgeisydd ei 



fod yn darparu 'cyfeiriad ffug' am y drosedd gyntaf.    Anfonwyd y llythyr i'w 
gyfeiriad blaenorol ac felly nid oedd wedi cynghori'r awdurdod o ran pwy 
oedd yn gyrru.  Fodd bynnag, am yr ail drosedd honnodd ar gam fod ei 
ffrind yn gyrru'r cerbyd.  
 
Cafodd ei alw wedyn i'r llys.   Cafodd y llys dystiolaeth ei fod yn gyrru'r 
cerbyd adeg yr ail drosedd.   Cafodd ddedfryd o bedwar mis dan glo am 
wyrdroi cwrs cyfiawnder o ganlyniad.  
 
Nododd yr Aelodau nad oedd y gyrrwr wedi datgan troseddau gyrru nac 
unrhyw euogfarnau eraill ar y ffurflen gais am drwydded.  
 
PENDERFYNWYD – Gwrthod y cais am drwydded gyrwyr cerbyd 
hacni/llogi preifat gan nad oedd yr Is-bwyllgor o'r farn bod yr ymgeisydd yn 
berson addas a phriodol i ddal trwydded. 
 

(3) Cais 3 
 
Gofynnwyd i'r Is-bwyllgor ystyried yr amgylchiadau a arweiniodd at yrrwr 
trwydded yn cael 9 pwynt cosb am droseddau gyrru.  
 
Dywedodd y gyrrwr ei fod wedi derbyn 6 phwynt cosb am yrru heb yswiriant 
a 3 phwynt cosb am gael teiar diffygiol.   Gofynnwyd i'r gyrrwr egluro'r 
amgylchiadau a arweiniodd at ei gollfarn gyntaf.   Dywedodd y gyrrwr ei fod 
yn gyrru cerbyd preifat adeg y drosedd.   Roedd yn gwbl ymwybodol nad 
oedd wedi'i yswirio i yrru'r cerbyd hwnnw.   Fodd bynnag, nid oedd yn 
ymwybodol bod angen iddo roi gwybod i'r awdurdod trwyddedu am y 
troseddau gyrru.   Wrth ymateb i gwestiwn gan yr Is-bwyllgor, dywedodd y 
gyrrwr, er ei fod yn ymwybodol nad oedd yn sicr o yrru'r cerbyd, mai dim 
ond pellter byr i siop leol yr oedd yn teithio.   
 
Gofynnwyd i'r gyrrwr pam nad oedd wedi ymddangos gerbron yr Is-bwyllgor 
pan gafodd ei wahodd i wneud hynny ar ddau achlysur blaenorol.   
Dywedodd y gyrrwr ei fod yn yr ysbyty ar y pryd ond fe e-bostiwch yr 
awdurdod trwyddedu i'w hysbysu nad oedd yn gallu bod yn bresennol.    
Dywedodd y swyddog trwyddedu nad oedd cofnod o unrhyw e-bost yn cael 
ei dderbyn.   Roedd swyddogion wedi ceisio cysylltu â'r gyrrwr ar sawl 
achlysur.   
 
PENDERFYNWYD – Bod y drwydded gyrwyr cerbydau hacni/llogi preifat 
yn cael ei dirymu oherwydd y troseddau gyrru. 
 

 
 
Daeth y cyfarfod i ben am Time Not Specified 
 


