
Y PWYLLGOR TRWYDDEDU 
 
Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor, Neuadd y 
Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun ddydd Mercher 14 Mawrth 2012 am 9.30am. 
 

YN BRESENNOL 
 

Y Cynghorwyr John Bellis, Gwilym Evans, Bobby Feeley, Gwyneth Kensler, David Lee, 
David Thomas, Selwyn Thomas a Cefyn Williams (Cadeirydd) 
Sylwedyddion:  y Cynghorwyr Meirick Davies a Sharon Frobisher 
 

HEFYD YN BRESENNOL 

 
Prif Gyfreithiwr (AL), Swyddogion Trwyddedu (NJ a JT), Uwch Swyddog Gorfodi 
Diogelwch Cymunedol (TWE) a Gweinyddwr Pwyllgor (KEJ) 

 
1 YMDDIHEURIADAU 

 
Y Cynghorwyr Brian Blakeley ac Ian Gunning. 
 

2 DATGANIAD BUDDIANT          
 
Ni ddatganwyd unrhyw fuddiant personol na buddiant sy’n rhagfarnu.      
 

3 MATERION BRYS FEL Y CYTUNWYD ARNYNT GAN Y CADEIRYDD 
 
Ni chodwyd unrhyw faterion brys.   
 

4 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF 
 
Cyflwynwyd cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 7 Rhagfyr 2011.                    
 
PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Rhagfyr 2011 a 
chadarnhau eu bod yn gofnod cywir.             
 

GWAHARDD Y WASG A’R CYHOEDD  
 
PENDERFYNWYD o dan Adran 100A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, gwahardd y 
Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitem fusnes ganlynol ar y sail y byddai’n 
debygol o ddatgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym Mharagraffau 12 a 13 o Ran 4 
o Atodlen 12A o’r Ddeddf.                                  
 
5 ADOLYGIAD O DRWYDDED I YRRU CERBYDAU HACNI A CHERBYDAU HUR 

PREIFAT - RHIF YMGEISYDD 038175 
 
[Dygwyd yr eitem hon ymlaen ar yr agenda gyda chaniatâd y Cadeirydd]                          
 
Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio, Adfywio a 
Gwasanaethau Rheoleiddio (a gylchredwyd yn flaenorol) am – 
 



(i) ystyried addasrwydd Ymgeisydd Rhif 038175 i fod â thrwydded i yrru 
cerbydau hacni a cherbydau hur preifat;   

 
(ii) bod yr Ymgeisydd wedi’i gael yn euog o Yrru Cerbyd Modur dan ddylanwad 

Alcohol gormodol ar 8 Chwefror 2012 a’i fod wedi’i wahardd rhag gyrru am 
ddeuddeg mis (byddai mis yn cael ei gwtogi ar y cyfnod hwn petai’r 
Ymgeisydd yn cwblhau cwrs erbyn 7 Medi 2012);                

 
(iii) bod yr Ymgeisydd wedi methu â chydymffurfio â’r gofyniad i roi gwybod i’r 

cyngor am unrhyw gollfarn droseddol neu foduro a osodwyd ymhen saith 
diwrnod;               

 
(iv) bod gwahardd Trwydded y DVLA yn golygu nad allai’r Ymgeisydd gyflawni ei 

ddyletswyddau fel Gyrrwr Trwyddedig, a          
 
(v) ei argymhelliad i ddirymu trwydded yr Ymgeisydd i yrru cerbydau hacni a 

cherbydau hur preifat ar unwaith.                              
 
Darparodd y Swyddog Trwyddedu (JT) grynodeb o’r adroddiad a dywedodd fod yr 
Ymgeisydd yn bresennol yn y cyfarfod. Ar wahoddiad y Cadeirydd, bu’r Ymgeisydd 
yn annerch y pwyllgor ac yn egluro’r oedi cyn ildio ei fathodyn a’i drwydded i yrru 
cerbydau hacni/cerbydau hur preifat oherwydd amgylchiadau teuluol anodd ac am 
iddo symud cartref. Ymatebodd yr Ymgeisydd i gwestiynau’r aelodau am 
amgylchiadau’r achos a chadarnhaodd nad oedd yn gyrru cerbyd trwyddedig ar yr 
adeg y digwyddodd y drosedd.                                                                                             
 
Yn y man hwn, gohiriodd y pwyllgor i ystyried yr achos a – 
 
PHENDERFYNWYD dirymu'r drwydded i yrru cerbydau hacni/cerbydau hurio 
preifat.                              
 
Y rhain oedd y rhesymau dros benderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu – 
 
Di-rymodd yr Aelodau’r drwydded am fod gwaharddiad Trwydded DVLA yr 
Ymgeisydd yn golygu nad allai gyflawni ei ddyletswyddau fel gyrrwr trwyddedig. 
Cyfleodd y Cadeirydd benderfyniad y pwyllgor a’i resymau dros y penderfyniad i’r 
Ymgeisydd. Dywedodd hefyd y gallai’r Ymgeisydd ailymgeisio am drwydded ar ôl 
cyfnod ei waharddiad.                                        
 

SESIWN AGORED 
 
Ar ôl cwblhau’r uchod, ailddechreuodd y cyfarfod mewn sesiwn agored. 
 
6 ADOLYGU FFIOEDD A THALIADAU 2012/13  

 
Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu (NJ) adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio, 
Adfywio a Gwasanaethau Rheoleiddio (a gylchredwyd yn flaenorol) yn gofyn am 
gymeradwyaeth yr aelodau i adolygu’r ffioedd trwyddedu a’r taliadau am gyhoeddi 
ac adnewyddu trwyddedau a darparu gwasanaethau eraill ar gyfer y flwyddyn 
2012/13. 



 
Dywedodd y Swyddog Trwyddedu – 
 

 y gallai’r awdurdod godi ffi am gyhoeddi neu adnewyddu amryw drwyddedau 
yr oedd ganddo ddyletswydd statudol i’w gweinyddu a’u gorfodi;          

 bod rhai ffioedd naill ai’n cael eu gosod gan Statud neu Reoliadau ond y 
gallai rhai ffioedd gael eu gosod gan awdurdodau lleol i dalu costau 
gweinyddu a gorfodi                            

 bod y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 15 Mawrth 2011 wedi penderfynu 
peidio â chynyddu ffioedd ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod yn disgwyl 
adolygiad llawn o’r strwythur ffioedd cyfredol gan swyddogion           

 oherwydd amgylchiadau annisgwyl nid oedd adolygiad llawn o’r strwythur 
ffioedd cyfredol wedi’i gwblhau, ac               

 argymhellwyd cadw’r strwythur ffioedd cyfredol ar gyfer 2012/13 a bod y 
Pennaeth Gwasanaeth yn cynnal adolygiad llawn o ffioedd a thaliadau.                                 

 
Dywedwyd hefyd wrth yr Aelodau fod llythyr wedi’i gael oddi wrth Gymdeithas 
Fasnach Tacsis Trwyddedig Sir Ddinbych (a gylchredwyd yn y cyfarfod) yn gofyn 
am ostwng ffioedd trwyddedu cerbydau hacnai a cherbydau hur preifat ar gyfer 
2012/13. 
 
Wrth ystyried yr adroddiad, bu’r aelodau’n pryderu o ddifrif nad oedd yr adolygiad 
o’r strwythur ffioedd wedi’i wneud fel y gofynnodd y Pwyllgor Trwyddedu ym mis 
Mawrth 2011 ac nad oedd yr aelodau’n gallu gwneud penderfyniad cwbl wybodus 
am ffioedd a thaliadau oherwydd y diffyg manylion yn yr adroddiad. Mewn ymateb i 
gwestiynau’r aelodau, dywedodd y Swyddog Trwyddedu nad oedd mewn sefyllfa i 
egluro pam nad oedd yr adolygiad wedi’i wneud, oherwydd deiliad y gyllideb a 
fyddai’n gyfrifol am hwnnw. Fodd bynnag, roedd y Pennaeth Cynllunio, Adfywio a 
Gwasanaethau Rheoleiddio wedi addo y byddai adolygiad llawn yn cael ei wneud. 
Wrth ystyried y ffordd ymlaen, mynegodd yr aelodau amheuon o ran cytuno i 
argymhelliad y swyddog i gadw’r strwythur ffioedd cyfredol ar gyfer y deuddeg mis 
nesaf heb dystiolaeth o gostau gweithredu’r gwasanaeth, ac amlygodd fod angen 
gwneud adolygiad cyn y cylch nesaf o osod cyllideb ym mis Hydref. Ar ôl trafod 
ymhellach - 
 
PENDERFYNWYD – 
 
(a)  codi pryderon yr aelodau nad oedd adolygiad llawn o’r strwythur ffioedd 

cyfredol wedi’i wneud gyda’r Pennaeth Cynllunio, Adfywio a Gwasanaethau 
Rheoleiddio;                             

 
(b)  yn absenoldeb adolygiad, cadw’r strwythur ffioedd cyfredol am gyfnod o chwe 

mis i ddechrau, yn disgwyl adolygiad llawn yn cael ei wneud cyn gynted â 
phosibl ymhen y chwe mis nesaf, a   

 
(c)  cyflwyno canfyddiadau’r adolygiad i’r Pwyllgor Trwyddedu ym mis Medi 2012 

i’w ystyried.           
 
       
 



7 CAIS I ADNEWYDDU TRWYDDED SEFYDLIAD RHYW               
 
Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu (JT) adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio, 
Adfywio a Gwasanaethau Rheoleiddio (a gylchredwyd yn flaenorol) yn cynghori bod 
cais wedi’i gael oddi wrth Adult World o ran y safle yn 43 - 47 Stryd y Frenhines, y 
Rhyl. Dywedodd nad oedd Heddlu Gogledd Cymru wedi gwrthwynebu’r cais ac, ar 
ôl hysbysiad cyhoeddus, nid oedd gwrthwynebiad wedi’i gael gan aelodau’r 
cyhoedd.                                                  
 
Cyfeiriodd y Cynghorydd David Lee at geisiadau blaenorol i adnewyddu a 
drafodwyd yn faith gan y pwyllgor a dywedodd fod y busnes yn cael ei reoli’n dda. 
Nododd hefyd ei fod yn well ganddo’r term ‘Siop Oedolion’ yn lle ‘Sefydliad Rhyw’.                                       
 
PENDERFYNWYD caniatáu’r cais i adnewyddu Trwydded Sefydliad Rhyw o ran y 
safle yn 43 - 47 Stryd y Frenhines, y Rhyl gyda’r dewis o dalu’r ffi adnewyddu mewn 
rhandaliadau.                                 
 

8 DEDDF HYPNOTIAETH 1952 - AMODAU SAFONOL AR GYFER CANIATÂD AM 
ARDDANGOSFA, ARDDANGOSIAD NEU BERFFORMIAD HYPNOTIAETH       
 
Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu (NJ) adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio, 
Adfywio a Gwasanaethau Rheoleiddio (a gylchredwyd yn flaenorol) am – 
 
(i) cymeradwyaeth sy’n cael ei cheisio i amodau safonol i’w gosod ynghlwm wrth 

ganiatâd o dan Ddeddf Hypnotiaeth 1952 (cyfeirir at yr Atodiad i’r adroddiad), 
a          

 
(ii) dirprwyo pwerau i swyddogion i ymdrin â cheisiadau am Hypnotiaeth ac 

unrhyw apêl ddilynol yn erbyn gwrthod caniatâd.               
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau am y broses ymgeisio ac apelio arfaethedig fel y’i 
disgrifir yn yr adroddiad a bod angen mabwysiadu amodau safonol ar gyfer 
caniatâd i Hypnotiaeth er mwyn cael cydbwysedd rhwng pryderon dilys am 
ddiogelwch y cyhoedd a’r gallu i hypnotyddion fasnachu. Am fod angen gwrando 
ceisiadau ac apeliadau’n weddol gyflym, argymhellwyd dirprwyo i swyddogion 
bwerau i ystyried ceisiadau felly ac unrhyw apêl yn erbyn gwrthod.                           
 
Gofynnodd y Cynghorydd Selwyn Thomas am sicrhad bod dulliau diogelu priodol 
yn eu lle i sicrhau bod y rheini sy’n cael eu hypnoteiddio’n cael eu diogelu rhag 
unrhyw effeithiau gwael ar ôl y perfformiad. Tynnodd y Swyddog Trwyddedu sylw’r 
aelodau at yr amodau arfaethedig i’w gosod ynghlwm wrth ganiatâd i fynd i’r afael â 
phryderon felly, yn benodol amod (m) i sicrhau bod pob awgrym hypnotig neu ôl-
hypnotig yn cael ei waredu’n llwyr o feddyliau’r rhai a gaiff eu hypnoteiddio a’r 
gynulleidfa cyn diwedd y perfformiad. Byddai’r amodau’n caniatáu mwy o reolaeth 
ar berfformiadau felly. Er derbyniwyd y gallai swyddogion ymdrin â cheisiadau am 
hypnotiaeth, mynegwyd rhai amheuon ynghylch y broses apelio arfaethedig ac 
roedd y pwyllgor yn teimlo y byddai yn y sefyllfa orau i ystyried unrhyw apêl ddilynol 
yn erbyn gwrthod caniatâd. Ar ôl ystyried yr adroddiad ymhellach - 
 
 



PENDERFYNWYD – 
 

(a)  cymeradwyo’r amodau safonol a nodir yn yr Atodiad sydd ynghlwm wrth yr 
adroddiad ynghyd â’r broses ymgeisio fel y’i disgrifir yn yr amodau yn effeithiol 
ar unwaith;                              

 
(b)  rhoi awdurdod dirprwyedig i swyddogion ymdrin â cheisiadau am ganiatâd o 

dan Ddeddf Hypnotiaeth 1952 gydag unrhyw benderfyniadau dirprwyedig yn 
cael eu cylchredeg i’r pwyllgor er gwybodaeth, a 

 
(c)  bod y Pwyllgor Trwyddedu’n ymdrin ag unrhyw apêl yn erbyn gwrthod 

caniatâd gan swyddogion.                                                
 

9 DEDDF HYPNOTIAETH 1952 – CAIS AM BERFFORMIAD HYPNOTIAETH – 
SINEMA APOLLO, Y RHYL 
 
Roedd swyddogion wedi cael awdurdod dirprwyedig i ymdrin â’r cais hwn o dan yr 
eitem flaenorol.        
 

10 BLAENRAGLEN WAITH Y PWYLLGOR TRWYDDEDU 2012/13  
 
Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio, Adfywio a Gwasanaethau 
Rheoleiddio (a gylchredwyd yn flaenorol) ynghylch blaenoriaethau’r Adran 
Drwyddedu a Rhaglen Waith i’r Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer y flwyddyn 2012/13. 
 
Wrth ystyried blaenraglen waith y Pwyllgor Trwyddedu, amlygodd y Cynghorydd  
Gwyneth Kensler nifer o bethau pwysig a gododd o’r sesiwn hyfforddi ddiweddar i’r 
aelodau am drwyddedu tacsis ynghyd â phwysigrwydd hyfforddiant priodol i 
aelodau newydd ar y pwyllgor. Cadarnhaodd y Swyddog Trwyddedu (NJ) fod 
hyfforddiant wedi’i amlygu fel mater a’i fod yn cael sylw drwy’r rhaglen datblygu a 
hyfforddi aelodau ar ôl yr etholiadau sydd ar ddod. Roedd yr Aelodau wedi cytuno’n 
gynharach yn y cyfarfod i gael adroddiad yn ôl am yr adolygiad o ffioedd a thaliadau 
yr oedd angen eu trefnu ar gyfer mis Medi 2012. Gofynnodd y Cynghorydd David 
Thomas hefyd am gynnwys y cod gwisg i yrwyr yn yr Adolygiad o Safonau Gyrwyr a 
drefnwyd ar gyfer mis Rhagfyr 2012.                                             
 
PENDERFYNWYD, yn amodol ar yr uchod, cymeradwyo’r Flaenraglen Waith ar 
gyfer y Pwyllgor Trwyddedu a’r blaenoriaethau i’r Adran Drwyddedu ar gyfer 
2012/13 fel y’u disgrifir yn yr adroddiad.            

 
Yn y man hwn, cyfeiriodd yr aelodau at y dryswch ynghylch trefniadau cydweithio’r 
Adran Drwyddedu yn y dyfodol ynghyd â materion staff cysylltiedig. Teimlwyd y 
dylid cadw rhoi gwybod i’r pwyllgor am y sefyllfa ac am ddatblygiadau’r dyfodol. 
Cyfeiriodd y Cynghorydd Sharon Frobisher at e-bost oddi wrth y Pennaeth 
Cynllunio, Adfywio a Gwasanaethau Rheoleiddio ynghylch materion staffio yn y 
tymor byr a chytunodd ei rannu â’r pwyllgor. Cadarnhaodd hefyd y byddai’n ceisio 
eglurhad i’r aelodau am y sefyllfa gyfredol o ran cydweithio’r gwasanaeth. Cytunodd 
yr Uwch Swyddog Gorfodi Diogelwch Cymunedol hefyd i godi’r peth gyda’r 
Pennaeth Gwasanaeth. Bu’r Cynghorydd Gwyneth Kensler hefyd yn talu teyrnged i 
waith y swyddogion yn ystod amgylchiadau anodd.                                                  



 
GWAHARDD Y WASG A’R CYHOEDD   
 
PENDERFYNWYD o dan Adran 100A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, gwahardd y 
Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitem fusnes ganlynol ar y sail y byddai’n 
debygol o ddatgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym Mharagraffau 12 a 13 o Ran 4 
o Atodlen 12A o’r Ddeddf.                             
 
11 ADOLYGIAD O DRWYDDED I YRRU CERBYDAU HACNAI A CHERBYDAU 

HUR PREIFAT – RHIF YMGEISYDD 036478  
 
Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio, Adfywio a 
Gwasanaethau Rheoleiddio (a gylchredwyd yn flaenorol) am – 
 
(i) ystyried addasrwydd Ymgeisydd Rhif 036478 i fod â thrwydded i yrru cerbydau 

hacnai a cherbydau hur preifat;      
 
(ii) bod yr Ymgeisydd wedi cael rhybudd am Ymosodiad yn Achosi Gwir Niwed 

Corfforol; 
 
(iii) bod trwydded yr Ymgeisydd i yrru cerbydau hacnai a cherbydau hur preifat 

wedi’i gwahardd dros dro wedyn yn disgwyl i’r aelodau ystyried yr achos, a                                                          
 
(iv) bod yr ymgeisydd wedi’i wahodd i’r cyfarfod i gefnogi’r adolygiad o’i drwydded 

ac i ateb cwestiynau’r aelodau am hynny.              
 
Bu’r Swyddog Trwyddedu (JT) yn crynhoi’r adroddiad a dywedodd nad oedd yr 
Ymgeisydd yn bresennol yn y cyfarfod.  Dywedodd hefyd fod y mater wedi’i ohirio i’r 
cyfarfod hwn ar gais yr Ymgeisydd am ei fod allan o’r wlad yn ystod y cyfnod y 
cynhaliwyd cyfarfod diwethaf y pwyllgor. Yn absenoldeb yr Ymgeisydd, darparodd y 
Swyddog Trwyddedu fanylion y digwyddiad a chadarnhaodd fod yr Ymgeisydd wedi 
cydweithredu’n llawn â’r swyddogion drwy gydol y broses.                                               
 
Bu’r Aelodau’n ystyried amgylchiadau’r achos a – 
 
PHENDERFYNWYD codi’r gwaharddiad dros dro ar y drwydded i yrru cerbydau 
hacnai/cerbydau hur preifat a rhoi rhybudd ynghylch ymddygiad yn y dyfodol.                              
 
Y rhain oedd y rhesymau dros benderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu – 
 
Roedd yr Aelodau’n ystyried bod y digwyddiad yn gymharol ddibwys a domestig ei 
natur ac felly ystyriwyd bod yr Ymgeisydd yn unigolyn addas a phriodol i fod â 
thrwydded ond teimlwyd y dylai rhoi rhybudd ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.         
 

12 ADOLYGIAD O DRWYDDED I YRRU CERBYDAU HACNAI A CHERBYDAU 
HUR PREIFAT – YMGEISYDD RHIF 041088  
 
Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio, Adfywio a 
Gwasanaethau Rheoleiddio (a gylchredwyd yn flaenorol) – 
 



(i) ystyried addasrwydd Ymgeisydd Rhif 041088 i fod â thrwydded i yrru cerbydau 
hacnai a cherbydau hur preifat;        

 
(ii) y bu’r Ymgeisydd yn destun cwyn ynghylch prynu alcohol ar ran rhywun o dan 

18 gan arwain at roi Hysbysiad Cosb i’r Ymgeisydd gan Heddlu Gogledd 
Cymru;                     

 
(iii) bod manylion llawn yr ymchwiliad ynghyd â chrynodeb o ffeithiau a 

datganiadau a gymerwyd wedi’u gosod ynghlwm wrth y prif adroddiad, a   
 
(iv) bod yr Ymgeisydd wedi’i wahodd i’r cyfarfod i gefnogi’r adolygiad o’i drwydded 

ac i ateb cwestiynau’r aelodau am hynny.             
 
Darllenodd y Prif Gyfreithiwr lythyr a gafwyd oddi wrth yr Ymgeisydd yn dweud nad 
oedd yn gallu dod i’r cyfarfod oherwydd ymrwymiad blaenorol. Roedd yr Ymgeisydd 
wedi ymddiheuro am yr anghyfleustra ac wedi gofyn am fanylion y cyfle nesaf y 
gallai ddod gerbron y pwyllgor. Ar ôl ystyried llythyr yr Ymgeisydd – 
 
PENDERFYNWYD gohirio’r adolygiad o’r drwydded i yrru cerbydau 
hacnai/cerbydau hur preifat tan gyfarfod nesaf y pwyllgor.                                 
 

13 ADOLYGIAD O DRWYDDED I YRRU CERBYDAU HACNAI A CHERBYDAU 
HUR PREIFAT – YMGEISYDD RHIF 041376  
 
Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio, Adfywio a 
Gwasanaethau Rheoleiddio (a gylchredwyd yn flaenorol) am - 
 
(i) ystyried addasrwydd Ymgeisydd Rhif 041376 i fod â thrwydded i yrru cerbydau 

hacnai a cherbydau hur preifat; 
 
(ii) bod cwyn wedi’i gwneud am fod yr Ymgeisydd wedi methu â dod i apwyntiad a 

drefnwyd ymlaen llawn (roedd manylion llawn yr ymchwiliad dilynol ynghyd â 
chrynodeb o ffeithiau a datganiadau a gymerwyd wedi’u gosod ynghlwm wrth 
y prif adroddiad);                         

 
(iii) bod trwydded i yrru cerbydau hacnai a cherbydau hur preifat yr Ymgeisydd 

wedi’i gwahardd dros dro wedyn yn disgwyl i’r aelodau ystyried yr achos, a                         
 
(iv) bod yr Ymgeisydd wedi’i wahodd i’r cyfarfod i gefnogi’r adolygiad o’i drwydded 

ac i ateb cwestiynau’r aelodau am hynny.               
 
Cyflwynodd yr Uwch Swyddog Gorfodi Diogelwch Cymunedol yr adroddiad a 
disgrifiodd y crynodeb o ffeithiau. Dywedodd fod yr Ymgeisydd wedi dweud na 
fyddai’n dod i’r gwrandawiad heddiw. Dywedwyd wrth yr Aelodau hefyd nad oedd yr 
achwynydd yn bresennol er iddi nodi’n flaenorol ei bod yn bwriadu dod.                                          
 
Bu’r Aelodau’n ystyried amgylchiadau’r gwyn a – 
 



PHENDERFYNWYD parhau gwaharddiad dros dro’r drwydded i yrru cerbydau 
hacnai a cherbydau hur preifat am gyfnod o fis a rhoi rhybudd ynghylch ymddygiad 
yn y dyfodol.                                       
 
Y rhain oedd y rhesymau dros benderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu – 
 
Roedd yr Aelodau’n ystyried bod ymddygiad yr Ymgeisydd yn annerbyniol ar y pryd 
oherwydd gallai fod wedi gwneud trefniadau eraill i’r achwynydd. Cyfaddefodd yr 
Ymgeisydd ei hun y dylai fod wedi cadw at yr apwyntiad.                
   

14 ADOLYGIAD O DRWYDDED I YRRU CERBYDAU HACNAI A CHERBYDAU 
HUR PREIFAT – YMGEISYDD RHIF 039739  
 
Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio, Adfywio a 
Gwasanaethau Rheoleiddio (a gylchredwyd yn flaenorol) am – 
 
(i) ystyried addasrwydd Ymgeisydd Rhif 039739 i fod â thrwydded i yrru cerbydau 

hur preifat;    
 
(ii) bod nifer o gwynion wedi’u gwneud ynghylch ymddygiad amhriodol yr 

Ymgeisydd wrth gyflawni ei ddyletswyddau fel gyrrwr trwyddedig (mae 
manylion llawn yr ymchwiliad dilynol ynghyd â chrynodeb o ffeithiau a 
datganiadau wedi’u gosod ynghlwm wrth y prif adroddiad);                      

 
(iii) bod trwydded i yrru cerbydau hacnai/cerbydau hur preifat yr Ymgeisydd wedi’i 

gwahardd dros dro wedyn, a                     
 
(iv) bod yr Ymgeisydd wedi’i wahodd i ddod i’r cyfarfod i gefnogi’r adolygiad o’i 

drwydded ac i ateb cwestiynau’r aelodau am hynny.      
 
Cyflwynodd yr Uwch Swyddog Gorfodi Diogelwch Cymunedol yr adroddiad a 
disgrifiodd y crynodeb o ffeithiau. Dywedodd fod yr Ymgeisydd wedi dweud na 
fyddai’n dod i’r gwrandawiad heddiw. Achubodd yr Aelodau’r cyfle i holi’r Uwch 
Swyddog am ffeithiau’r achos ac am y ffaith bod yr Ymgeisydd wedi gwrthod cael 
cyfweliad. Cadarnhawyd nad oedd unrhyw gyswllt rhwng yr achwynwyr.                         
 
Ar ôl ystyried amgylchiadau’r achos – 
 
PENDERFYNWYD dirymu’r drwydded i yrru cerbydau hacnai/cerbydau hur preifat 
er diogelwch y cyhoedd ar y sail nad oedd Ymgeisydd Rhif 039739 yn berson 
addas a phriodol i fod â thrwydded felly.     
 
Y rhain oedd y rhesymau dros benderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu – 
 
Gan ystyried yr holl dystiolaeth, roedd yr aelodau o’r farn nad oedd y gyrrwr yn 
unigolyn addas a phriodol i yrru cerbyd trwyddedig. Roedd yn amlwg o’r dystiolaeth 
a gyflwynwyd nad oedd y gyrrwr yn deall yr hyn a ystyrir yn ymddygiad derbyniol a’r 
hyn a oedd yn annerbyniol. Ar ôl tair gwahanol gŵyn ac adnabod yr Ymgeisydd yn 
gadarnhaol, canfu’r pwyllgor y dylid dirymu trwydded yr Ymgeisydd yn ôl 
tebygolrwydd ar sail diogelwch y cyhoedd. Roedd y cyhoedd yn dibynnu ar yrwyr 



tacsis i fod yn ddibynadwy ac yn onest ac i ddarparu amgylchedd diogel i gludo 
plant a theuluoedd. Roedd ymddygiad yr Ymgeisydd wedi torri’r ymddiriedaeth 
honno.                                           
 
Cyn cau’r cyfarfod, cydnabu’r aelodau eu bod yng nghyfarfod olaf y Pwyllgor 
Trwyddedu yn y weinyddiaeth gyfredol. Diolchodd y Cadeirydd i’r swyddogion am 
eu cymorth a’u cefnogaeth yn ystod y cyfnod mewn swydd. Dywedodd y 
Cynghorydd Selwyn Thomas ei fod wedi mwynhau mynychu cyfarfodydd y Pwyllgor 
Trwyddedu a thalodd deyrnged i sgiliau cadeirio’r Cynghorydd Cefyn Williams a’r 
modd y bu’n ymdrin yn sensitif â’r busnes dan sylw.               
   
Daeth y cyfarfod i ben am 11.00 a.m.  
 


