
 

PWYLLGOR TRWYDDEDU CYFFREDINOL, 20.06.16 
 

 

  
Yn bresennol: 
 
Y Cynghorwyr, Annwen Daniels, Annwen Hughes, John Brynmor Hughes, Louise Hughes, Eryl 
Jones-Williams, Tudor Owen, Angel Russell, Ann Williams, Elfed W. Williams a John Wyn Williams 
 
Hefyd yn Bresennol: Gareth Jones (Uwch Reolwr Cynllunio ac Amgylchedd), Gwenan Mai Roberts 
(Rheolwr Trwyddedu), Rhun ap Gareth  (Uwch Gyfreithiwr Gwasanaethau), Eirlys Jones (Swyddog 
Trwyddedu)  a Lowri Haf Evans (Swyddog Cefnogi Aelodau) 
 
Cymerodd y Cynghorydd Eryl Jones Williams y cyfle i ddiolch i’r aelodau ac i’r swyddogion am eu 
cefnogaeth yn ystod ei gyfnod fel Cadeirydd. 
 
1. ETHOL CADEIRYDD 

 
Penderfynwyd ethol y Cynghorydd Tudor Owen yn Gadeirydd y Pwyllgor hwn am y 
cyfnod 2016 – 2017 
 
Diolchwyd i’r Cynghorydd Eryl Jones Williams am ei waith fel Cadeirydd y Pwyllgor 2014 - 
2016 

 
2. ETHOL IS-GADEIRYDD 
 

Penderfynwyd ethol y Cynghorydd Annwen Hughes yn Is Gadeirydd y Pwyllgor am y 
cyfnod 2016 - 2017 

 
3. YMDDIHEURIADAU 
 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Peter Read ac Wyn Williams a Geraint 
Brython (Cyfreithiwr) 

 
4. DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 
 Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn bresennol. 
 
5. MATERION BRYS 
 

Dim i’w nodi 
 

6. COFNODION CYFARFOD DIWETHAF 
 

 Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod o’r pwyllgor a gynhaliwyd ar 7fed o Fawrth 2016 
fel rhai cywir yn ddarostyngedig ar nodi bod y Cynghorydd Angela Russell yn bresennol 

  
7. COFNODION IS-BWYLLGORAU TRWYDDEDU CYFFREDINOL 

  Cyflwynwyd, er gwybodaeth, gofnodion cyfarfodydd o’r Is-bwyllgorau Trwyddedu Cyffredinol 
a gynhaliwyd 07.03.16 a 05.04.16 

 



 
8. FFORDD GWYNEDD – YMARFER TRWYDDEDU 
 

Cafwyd diweddariad ar lafar gan yr Uwch Reolwr Cynllunio ac Amgylchedd ar ymarferiadau 
diweddar gan y gwasanaeth i adolygu prosesau gwaith Trwyddedu er mwyn sicrhau bod pobl 
Gwynedd yn ganolog i’r hyn sydd yn cael ei weithredu. 
 
Nodwyd bod y broses yn rhoi cyfle i bawb gael mewnbwn i’r adolygiad gwasanaeth. 
Cadarnhaodd fod yr adolygiad eisoes wedi cynnwys edrych ar  bwrpas y 
gwasanaeth,mesuryddion perfformiad, canfod barn cwsmeriaid, ac adolygu prosesau gwaith 
cyfredol.. Adroddwyd bod yr ymarferiad, er yn un dwys  yn cael mewnbwn cadarnhaol gan 
holl staff yr Uned Trwyddedu.  

  Sylwadau yn codi o’r drafodaeth; 
 

 Angen sicrhau cysondeb ffioedd tacsi  - cais i gynnwys hyn yn y polisi diwygiedig 

 Awgrym i ystyried hyfforddiant arbenigol yng nghyd-destun diogelwch plant,  i yrwyr 
tacsi 

 Awgrym i gydweithio yn agosach gyda’r cwmnïau contractio er mwyn sicrhau 
cydymffurfiad gyda amodau cytundebau a diogelwch y cyhoedd 

 Awgrym i ystyried bod gyrwyr tacsi i gael hyfforddiant cymorth cyntaf. Er nad yn ofyn 
statudol, byddai i’w weld fel ymarfer da - cais i’w gynnwys yn yr adolygiad polisi 
 

 
Dechreuodd y cyfarfod am 10.50am a daeth i ben am 11.15am 

 


