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Os yr ydych yn golygu gwneud cais am arian yn y Llŷs Sirol yn Northampton, yna
dylech gymerid i ystyriaeth y canlynol:
1. Os y derbynniaf wŷs i fynd i’r llŷs, fe fyddaf yn gwneud cais yn syth i
drosglwyddo’r gwrandawiad i lŷs yn Aberystwyth, oherwydd yno cafodd y
weithred honedig ei gwireddu.
2. Fe fydd cais hefyd yn cael ei wneud i glywed y gwrandawiad yn Y Gymraeg
yn unig. Fe fydd angen i’r barnwr fod yn rhygl yn yr iaith honno. Fe fydd yr
achos yn cael ei glywed yn Y Gymraeg, ac fe fydd angen i unrhyw
gynrychiolwyr gyfreithiol yn yr achos naill i fod yn rhugl yn Y Gymraeg, neu fe
fydd angen cyfiethydd yn y llŷs. Fe fydd unrhyw gostiau am y gwasanaeth
cyfieithi yn gorfod cael ei dalu gan yr erlynydd.
3. Fe fyddaf yn gwneud cais yn yr ymddiffiniad i gael golwg ar unrhyw contract
y mae’r erlynydd yn hawlio sydd mewn grym, ac yn dystiolaeth ysgrifennedig
i gadarnhau hynny.
4. Fe fydd angen gweld unrhyw dystiolaeth ysgrifennedig rhwng yr erlynydd a
pherchenog y maes parcio sydd yn dangos fod gan yr erlynydd yr hawl i
weitherdu ar ran y perchennog, sef Downham Properties Limited.
5. Fe fydd y cynsail o’r achos hanesyddol (28/03/2014 DFS Potts hawliad wedi ei
ddiswyddo 3DJ13428, ParkingEye v Williams) yn cael ei ddefnyddio yn yr
amddiffyniad.
Ni fyddaf yn ateb unrhyw ohebiaeth pellach oddi wrth ParkingEye, ac ar gefn hynny,
yr wyf yn awr yn rhoi rhybudd ffurfiol i ParkingEye fy mod ddim am unrhyw
ohebiaeth oddi wrthynt hwy neu unrhyw gynrychiolydd iddynt sydd yn gwneud
unrhyw orchymyn neu fygythiad am arian yn yr achos hwn. Os na gydffurfir gyda’r
rhybudd hwn, fe fyddaf yn ystyried gwneud cwyn i’r awdurdodau perthnasol.

Yr eidoch yn gywir,

Gwilym ab Ioan

