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1.

Adolygiad o Bolisi a Gweithdrefn Pwyntiau Cosb

PWRPAS YR ADRODDIAD

1.1

Darparu diweddariad i’r aelodau o’r Polisi a Gweithdrefn Cosb a gwneud
argymhellion ar ddefnydd o’r broses.

2.

CRYNODEB GWEITHREDOL

2.1

Mae'r Polisi a Gweithdrefn Pwyntiau Cosb yn ddogfen unigol sy'n cwmpasu sut y
bydd y Cyngor yn ymdrin â mân achosion o ran trwyddedu tacsis ac fe'i
cymeradwywyd gan yr Aelodau ym mis Medi 2014 ac fe'i diweddarwyd ymhellach
ym mis Medi 2015.

2.2

Mae’r Swyddogion wedi adolygu’r broses ac yn ceisio cefnogaeth i addasu sut y
bydd tor-amodau o'r fath yn cael eu hymdrin yn y dyfodol.

3.

PŴER I WNEUD Y PENDERFYNIAD

3.1

Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 a Deddf Cyfrifoldebau
Heddluoedd Trefol 1847.

4.0

GWYBODAETH GEFNDIR

4.1

Cyfrifoldeb allweddol y cyngor dan y ddeddfwriaeth drwyddedu yw sicrhau mai dim
ond pobl addas a phriodol sy’n cael trwyddedau ac yn parhau i fod yn yrwyr neu
weithredwyr cerbydau hacni / hurio preifat. Mae hyn er mwyn sicrhau diogelwch y
rhai sy'n defnyddio cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat a'r cyhoedd.

4.2

Penderfynodd yr Aelodau i fabwysiadu’r Polisi a Gweithdrefn Cosb i ddechrau ym
mis Medi 2014, a’i ddiwygio ymhellach yn 2015 a 2016.

4.3

Caiff y Polisi a Gweithdrefn eu hadolygu bob tair blynedd.

4.4

Bydd yr Aelodau yn ymwybodol bod y Polisi a Gweithdrefn yn nodi sut y bydd
swyddogion yn delio â thor-amodau neu thorri deddfwriaethau, a hefyd yn rhoi
gwerth pwyntiau ar y tor-amodau.

4.5

Bydd casgliad o 20 pwynt mewn dwy flynedd i drwyddedai yn gallu arwain at yr
unigolyn hwnnw yn cael ei riportio i’r Pwyllgor Trwyddedu nesaf.

4.6

Lle bo mater yn ddifrifol, yna byddai cosb unigol o 20 pwynt yn cael ei roi i’r
drwyddedai perthnasol (gyrrwr neu berchennog neu weithredwr). Felly, bydd y
Pennaeth Gwasanaeth yn penderfynu ar y camau gweithredu pellach yn drwy
ymgynghori â’r Cadeirydd neu’r Is-gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu.

4.6

Mae’r cynllun yn caniatáu proses apêl 10 diwrnod waeth beth yw'r lefel o bwyntiau
neu ddigwyddiadau.

4.7

Bydd yr Aelodau yn ymwybodol drwy’r Cyfansoddiad a Chynllun Dirprwyo bod gan
y Pwyllgor Trwyddedu swyddogaethau wedi’u dirprwyo i’r Pennaeth Gwasanaeth
a fydd yn ei dro yn dirprwyo’r swyddogaethau penodol i swyddogion penodol.
Mae’r swyddogaethau hynny yn cynnwys, mewn amgylchiadau penodol, atal a
dirymu trwydded gyrrwr, cerbyd a gweithredwr.

4.8

Yn ystod 2019, cafodd chwe digwyddiad ei riportio ar gyfer pwyntiau cosb gydag
un digwyddiad yn cynnwys rhoi 20 pwynt cosb.

5.0

YSTYRIAETHAU

5.1

Mae gan y broses ganlyniadau anfwriadol i’r graddau ag oedi camau gweithredu
priodol, gan gynnwys atal dros dro/ dirymu os oes angen, gan fod amserlenni
apeliadau yn cael eu nodi, fel y nodir unigolion ar gyfer camau gweithredu
penodol.

5.2

Mae Swyddogion, sy’n gweithio gydag Aelodau a’r Gwasanaethau Cyfreithiol wedi
datblygu “Gweithdrefn i Ddirymu neu Ddileu Trwydded Cerbydau Hurio Preifat neu
Gerbyd Hacni” (Atodiad A) sydd yn amlinellu’r camau gweithredu i’w hystyried i
benderfynu i atal neu ddirymu ai peidio ac mae’n nodi dirprwyaeth y swyddogion.

5.3

Nid yw rhoi pwyntiau yn caniatáu disgresiwn neu wyriad yn hawdd lle gallai
amgylchiadau ei ganiatau, er enghraifft pan mae unigolyn yn parhau â pheidio â
chydymffurfio ac yn destun nifer o ddigwyddiadau o bwyntiau sgôr isel, gall peth
amser fynd heibio cyn y cymerir camau pellach. Gan ystyried ailadrodd
rhybuddion, gallai’r swyddogion ystyried bod angen cymryd camau gweithredu
pellach cyn cyrraedd 20 pwynt.

5.4

Mae’r Swyddogion o blaid cael gwared â’r Polisi a Gweithdrefn Pwyntiau Cosb, ac
yn ei le i ganiatáu Swyddogion, sydd wedi’u hawdurdodi eisoes i orfodi
deddfwriaeth penodol gan gynnwys y rheiny sydd yn berthnasol â’r diwydiant
cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat, i ddelio â phob achos yn ôl ei deilyngdod
gan ystyried “Protocol Gorfodi” y Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd.
Mae cymhwysedd y Swyddogion yn cael ei asesu’n rheolaidd a darperir
hyfforddiant yn ôl yr angen.

5.5

Nid oes niferoedd sylweddol o ddigwyddiadau yn cael eu riportio i gael pwyntiau.

5.6

Mae cronfeydd data yn caniatáu cofnodi rhybuddion a/neu cyngor. Bydd y data
hwn yn cael ei ddefnyddio i ystyried camau gweithredu priodol yn erbyn
trwyddedai lle bo angen.

5.7

Mae’r matrics sgorio a ddatblygwyd dros y blynyddoedd diwethaf yn ganllaw
buddiol i swyddogion a defnyddwyr gwasanaeth o ddifrifoldeb o faterion sydd yn
debygol i’w canfod mewn awdurdod trwyddedu.

6.0

ARGYMHELLION

6.1

Bod Aelodau yn cefnogi cael gwared â’r broses Polisi a Gweithdrefn Pwyntiau
Cosb.

