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COFNODION CYFARFOD Y IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU (A) A GYNHALIWYD YN 
COMMITTEE ROOMS 2/3, CIVIC OFFICES ANGEL STREET BRIDGEND CF31 4WB DYDD 
MAWRTH, 30 GORFFENNAF 2019, AM 10:00

Presennol

Y Cynghorydd DRW Lewis – Cadeirydd 

TH Beedle MJ Kearn AA Pucella JE Williams

Swyddogion:

Ilaria Agostini-Green Uwch Swyddog Gorfodi Trwyddedu
Katia Daw Cyfreithiwr
Michael Pitman Prentys Busnes Gweinyddol Gwasanaethau Democrataidd

208. DATGANIADAU O FUDDIANT

Datganodd y Cynghorydd A Pucella fuddiant niweidiol yn eitem 13 a gadawodd yr 
ystafell wrth i’r eitem agenda hon gael ei hystyried, oherwydd ei fod yn adnabod yr 
ymgeisydd. 

Datganodd y Cynghorydd M Kearn fuddiant niweidiol yn eitem 15 a gadawodd yr ystafell 
wrth i’r eitem agenda hon gael ei hystyried, oherwydd ei fod yn adnabod teulu’r 
ymgeisydd

209. CYMERADWYO COFNODION

PENDERFYNIAD: Penderfynwyd bod cofnodion cyfarfodydd dyddiedig 04/06/2019 
ac 11/06/2019 yn gofnodion gwir a chywir.

210. CAIS I DRWYDDEDU CERBYD HACNI

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio adroddiad yn gofyn i’r 
Is-Bwyllgor ystyried cais i roi trwydded ar gyfer Cerbyd Hacni.   

Gwnaed y cais gan Karl Svensen i drwyddedu Dacia Logan MCV, rhif cofrestru AU17 
USM, fel Cerbyd Hacni i gludo 4 unigolyn. Roedd y cerbyd dan berchenogaeth yn barod 
ac fe’i cofrestrwyd gyntaf yn y DVLA ym mis Mawrth 2017.

Archwiliodd yr Is-bwyllgor y cerbyd.

Nododd yr Uwch Swyddog Gorfodi Trwyddedu fod y cerbyd wedi gwneud 9,506 o 
filltiroedd hyd yn hyn. Nododd nad yw’r cais yn cydymffurfio â’r Polisi Cerbyd Hacni, a 
gymeradwywyd gan y Pwyllgor Trwyddedu, am y rhesymau sy’n cael eu hamlinellu yn yr 
adroddiad.

Nid yw’r cerbyn yn hygyrch i gadeiriau olwyn, ond roedd canllawiau polisi penodol o ran 
trwyddedu cyntaf Cerbydau Cludo Hacni a oedd y tu hent i ganllawiau’r polisi, a 
amlinellir ym mharagraff 4.6 yr adroddiad.

Er gwybodaeth i Aelodau, darparwyd hanes gwasanaeth y cerbyd, dyddiedig 27 Ebrill 
2018 a 31 Mai 2019, sy’n nodi bod y cerbyd wedi gwneud 5,307 o filltiroedd a 9,197 o 
filltiroedd yn ôl eu trefn.
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PENDERFYNIAD: Ystyriodd yr Is-bwyllgor y cais i drwyddedu’r cerbyd â’r rhif 
cofrestru AU17 USM fel Cerbyd Hacni.

Nododd yr Aelodau fod y cais y tu hwnt i bolisi 2.1 oherwydd 
oedran a milltiredd y cerbyd.

Nododd yr Aelodau fod modd llacio’r Polisi, yn unol â pharagraff 
2.2, oherwydd bod y cerbyd o ansawdd eithriadol yn fewnol ac yn 
allanol, a bod ganddo safonau diogelwch eithriadol. O ganlyniad, 
roedd yr Is-Bwyllgor yn hapus i roi’r drwydded. 

 
211. CAIS I DRWYDDEDU CERBYD HURIO PREIFAT

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio adroddiad yn gofyn i’r 
Is-Bwyllgor ystyried cais i roi trwydded ar gyfer cerbyd Hurio Preifat.   

Gwnaed y cais gan Mark Chegwen i drwyddedu cerbyd Mercedes V250 D AMG, rhif 
cofrestru CN19 ZZG, fel Cerbyd Hurio Preifat i gludo 7 unigolyn. Roedd y cerbyd dan 
berchenogaeth yn barod ac fe’i cofrestrwyd gyntaf yn y DVLA ar 13 Mawrth 2019.

Archwiliodd yr Is-bwyllgor y cerbyd.

Nododd yr Uwch Swyddog Gorfodi Trwyddedu fod y cerbyd wedi gwneud 5,031 o 
filltiroedd hyd yn hyn. Nododd nad yw’r cais yn cydymffurfio â’r Polisi Cerbyd Hurio 
Preifat, a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Trwyddedu, am y rhesymau sy’n cael eu 
hamlinellu yn yr adroddiad. 

Nid yw’r cerbyn yn hygyrch i gadeiriau olwyn, ond roedd canllawiau polisi penodol o ran 
trwyddedu cyntaf Cerbydau Hurio Preifat a oedd y tu hwnt i ganllawiau’r polisi, a 
amlinellir ym mharagraff 4.4 yr adroddiad. 

Er gwybodaeth i Aelodau, doedd dim hanes gwasanaeth ar gyfer y cerbyd hwn.

PENDERFYNIAD: Ystyriodd yr Is-bwyllgor y cais i drwyddedu’r cerbyd â’r rhif 
cofrestru CN19 ZZG fel Cerbyd Hurio Preifat.

Nododd yr Aelodau fod y cais y tu hwnt i bolisi 2.1 oherwydd 
oedran a milltiredd y cerbyd.

Nododd yr Aelodau fod modd llacio’r Polisi, yn unol â pharagraff 
2.2, oherwydd bod y cerbyd o ansawdd eithriadol yn fewnol ac yn 
allanol, a bod ganddo safonau diogelwch eithriadol. O ganlyniad, 
roedd yr Is-Bwyllgor yn hapus i roi’r drwydded.  

       
212. CAIS I DRWYDDEDU CERBYD HURIO PREIFAT

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio adroddiad yn gofyn i’r 
Is-Bwyllgor ystyried cais i roi trwydded ar gyfer Cerbyd Hacni.   

Gwnaed y cais gan Eric James Chauffeuring Limited i drwyddedu cerbyd Mercedes S 
Class LWB, rhif cofrestru KT67 BNB, fel Cerbyd Hurio Preifat i gludo 7 unigolyn. Roedd 
y cerbyd dan berchenogaeth yn barod ac fe’i cofrestrwyd gyntaf yn y DVLA ar 27 Medi 
2017.

Archwiliodd yr Is-bwyllgor y cerbyd.
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Nododd yr Uwch Swyddog Gorfodi Trwyddedu fod y cerbyd wedi gwneud 12,517 o 
filltiroedd hyd yn hyn. Nododd nad yw’r cais yn cydymffurfio â’r Polisi Cerbyd Hurio 
Preifat, a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Trwyddedu, am y rhesymau sy’n cael eu 
hamlinellu yn yr adroddiad.

Nid yw’r cerbyn yn hygyrch i gadeiriau olwyn, ond roedd canllawiau polisi penodol o ran 
trwyddedu cyntaf Cerbydau Hurio Preifat a oedd y tu hwnt i ganllawiau’r polisi, a 
amlinellir ym mharagraff 4.4 yr adroddiad. 

Er gwybodaeth i Aelodau, darparwyd hanes gwasanaeth i’r cerbyd oedd yn cynnwys 
manylion milltiredd anghywir. Yn groes i’r adroddiad, roedd y cerbyd wedi gwneud 1,516 
o filltiroedd, yn hytrach na 15,167 o filltiroedd.

PENDERFYNIAD: Ystyriodd yr Is-bwyllgor y cais i drwyddedu’r cerbyd â’r rhif 
cofrestru KT67 BNB fel Cerbyd Hurio Preifat. 

Nododd yr Aelodau fod y cais y tu hwnt i bolisi 2.1 oherwydd 
oedran a milltiredd y cerbyd.

Nododd yr Aelodau fod modd llacio’r Polisi, yn unol â pharagraff 
2.2, oherwydd bod y cerbyd o ansawdd eithriadol yn fewnol ac yn 
allanol, a bod ganddo safonau diogelwch eithriadol. O ganlyniad, 
roedd yr Is-Bwyllgor yn hapus i roi’r drwydded.        

 
213. CAIS I DRWYDDEDU CERBYD HURIO PREIFAT

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio adroddiad yn gofyn i’r 
Is-Bwyllgor ystyried cais i roi trwydded ar gyfer Cerbyd Hurio Preifat.   

Gwnaed y cais gan Sharon Evans i drwyddedu cerbyd Mercedes S C220d SE Estate, 
rhif cofrestru KJ67 BGU, fel Cerbyd Hurio Preifat i gludo 4 unigolyn. Roedd y cerbyd dan 
berchenogaeth yn barod ac fe’i cofrestrwyd gyntaf yn y DVLA ar 28 Chwefror 2018.

Archwiliodd yr Is-bwyllgor y cerbyd.

Nododd yr Uwch Swyddog Gorfodi Trwyddedu fod y cerbyd wedi gwneud 13,897 o 
filltiroedd hyd yn hyn. Nododd nad yw’r cais yn cydymffurfio â’r Polisi Cerbyd Hurio 
Preifat, a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Trwyddedu, am y rhesymau sy’n cael eu 
hamlinellu yn yr adroddiad. 

Nid yw’r cerbyn yn hygyrch i gadeiriau olwyn, ond roedd canllawiau polisi penodol o ran 
trwyddedu cyntaf Cerbydau Hurio Preifat a oedd y tu hwnt i ganllawiau’r polisi, a 
amlinellir ym mharagraff 4.4 yr adroddiad. 

Er gwybodaeth i Aelodau, darparwyd hanes gwasanaeth y cerbyd, dyddiedig 17 Mehefin 
2019, oedd yn nodi bod y cerbyd wedi gwneud 13,772 o filltiroedd.

PENDERFYNIAD: Ystyriodd yr Is-bwyllgor y cais i drwyddedu’r cerbyd â’r rhif 
cofrestru KJ67 BGU fel Cerbyd Hurio Preifat. 

Nododd yr Aelodau fod y cais y tu hwnt i bolisi 2.1 oherwydd 
oedran a milltiredd y cerbyd.

Nododd yr Aelodau fod modd llacio’r Polisi, yn unol â pharagraff 
2.2, oherwydd bod y cerbyd o ansawdd eithriadol yn fewnol ac yn 
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allanol, a bod ganddo safonau diogelwch eithriadol. O ganlyniad, 
roedd yr Is-Bwyllgor yn hapus i roi’r drwydded.        

 
214. MATERION BRYS

Dim

215. GWAHARDD Y CYHOEDD

PENDERFYNWYD: Nid yw'r adroddiad/cofnodion yn ymwneud â'r eitemau canlynol I 
gael eu cyhoeddi gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth sydd wedi 
ei heithrio fel y'I diffiniwyd ym Mharagraff 12 o Ran 4 a/neu 
Baragraff 21 o Ran 5 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 
1972 fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad 
at Wybodaeth)(Amrywiad)(Cymru) 2007. 

Os bydd y Pwyllgor, yn dilyn cymhwyso prawf budd y cyhoedd, yn 
penderfynu ystyried yr eitemau hyn yn breifat yn unol â'r Ddeddf, 
caiff y cyhoedd eu gwahardd o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r 
fath.

216. CYMERADWYAETH COFNODION WEDI’U EITHRIO

217. CEISIADAU I GYMERADWYO TRWYDDEDAU

218. GWRANDAWIAD DISGYBLU AR GYFER GYRWYR TACSI PRESENNOL

219. GWRANDAWIAD DISGYBLU AR GYFER GYRWYR TACSI PRESENNOL

220. GWRANDAWIAD DISGYBLU AR GYFER GYRWYR TACSI PRESENNOL

221. GWRANDAWIAD DISGYBLU AR GYFER GYRWYR TACSI PRESENNOL

Daeth y cyfarfod i ben am 17:30


