
0 

 

 Polisi Trwyddedu 
Tacsis 

Fersiwn 4 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cerbydau, Gyrwyr a Gweithredwyr 
Cerbydau Hacni a Hurio Preifat 

 
Cymeradwywyd yn y Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu, 10 Awst 2015, i'w roi ar waith ar 1 
Hydref 2015. 
 
Newidiadau 
F.2 7 Ionawr 2016 - Atodiad B wedi'i ddiweddaru 
F.3 Medi 2016 - diwygiadau a wnaed i: 

 Baragraff 2.9 a 3.10 (Adnewyddiadau) 

 Paragraffau 2.3 a 2.9 (GDG) 

 Paragraff 2.5 (Prawf Gwybodaeth) 

 Paragraffau 2.6 a 2.9 (Archwiliadau Meddygol) 
F.4 19 Rhagfyr 2016 - diwygiadau a wnaed i: 

 Baragraffau 2.3 a 2.9 (GDG) 

 Paragraff 2.7 wedi'i ychwanegu (Gwiriadau Mewnfudo) 

 Paragraff 2.10 (Adnewyddu Trwyddedau Gyrru) 

 Paragraff 4.3 (Trwyddedau Gweithredwyr) 

 Atodiad A (Gweithdrefn Ymgeisio i Yrwyr) 
 
 
 



1 

 

 

1.0 Cyflwyniad 
 
 
Mae CBS Castell-nedd Port Talbot, y cyfeirir ati o hyn ymlaen fel 
'yr Awdurdod Trwyddedu' yn gyfrifol am reoleiddio masnachau 
cerbydau hacni a hurio preifat ym mwrdeistref sirol Castell-nedd 
Port Talbot.  Pennir rheoliad gan gyfres o brosesau trwyddedu. 
 
Wrth arfer ei gyfrifoldebau, mae'r Awdurdod Trwyddedu'n 
cydnabod anghenion preswylwyr a'r cyhoedd yn gyffredinol i gael 
mynediad diogel i wasanaethau tacsi diogel, cyfleus ac effeithiol a 
phwysigrwydd y ddarpariaeth hon i'r fasnach dacsis a'r economi 
leol. 
 
Wrth ddatblygu'r polisi hwn, mae'r Awdurdod Trwyddedu wedi 
ymgynghori â'r cyhoedd yn gyffredinol a'r fasnach yn benodol, ac 
mae'n dal sylw i'r: 
 

 Amcanion trwyddedu 

 Dogfen yr Adran Drafnidiaeth, ‘Taxi and Private Hire Vehicle 
Licensing: Best Practice Guidance’ 2006 

 Deddfwriaeth gyfredol 

 Polisïau presennol CBS Castell-nedd Port Talbot 
 
Mae'r polisi'n nodi gofynion a safonau cyffredinol y mae'n rhaid eu 
bodloni.  Wrth arfer ei ddisgresiwn wrth gyflawni ei swyddogaethau 
rheoleiddio, bydd y cyngor yn rhoi sylw i'r ddogfen bolisi hon.  
Fodd bynnag, ystyrir pob cais neu gam gorfodi yn ôl ei deilyngdod. 
 
Bydd yr Awdurdod Trwyddedu'n mabwysiadu ac yn cyflawni ei 
swyddogaethau cerbydau hacni a hurio preifat gyda'r nod o 
hyrwyddo'r amcanion trwyddedu canlynol. 

(a) Diogelwch ac iechyd gyrwyr a'r cyhoedd 
(b) Diogelwch a chyfforddusrwydd cerbydau a mynediad 

iddynt 
(c) Atal troseddu ac anhrefn ac amddiffyn defnyddwyr 
(d) Annog cynaladwyedd amgylcheddol 
(e) Hyrwyddo gweledigaeth CBS Castell-nedd Port Talbot 
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2.0 Gyrwyr 
 
2.1 Y broses ymgeisio 
 
Mae'r adran hon yn berthnasol i yrwyr cerbydau hacni a hurio 
preifat.  Mae'n rhaid i yrwyr fodloni'r awdurdod eu bod yn bobl 
addas a chymwys i fod yn yrwyr trwyddedig. 
 
Mae'r Awdurdod Trwyddedu'n ceisio sicrhau bod gwasanaethau 
cerbydau hacni a hurio preifat yn y fwrdeistref sirol o safon dda. 
Llunnir y weithdrefn ymgeisio i sicrhau y cynhelir y safonau hyn a'u 
monitro'n barhaus ar gyfer gwelliant. 
 
Mae'n ofyniad cyfreithiol bod gyrwyr cerbydau hacni neu hurio 
preifat yn cael trwydded i yrru'r cerbydau hynny gan yr Awdurdod 
Trwyddedu.  Nodir y weithdrefn ymgeisio yn Atodiad A. 
 
2.2 Cyffredinol  
 
Dylai pob gyrrwr cerbyd hacni a hurio preifat fod yn o leiaf 21 oed.  
Bydd angen i'r Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ystyried ceisiadau 
gan unrhyw berson dan 21 oed.  
 
Mae deddfwriaeth yn deddfu bod yn rhaid i ymgeisydd fod wedi 
meddu ar Drwydded Yrru lawn a roddir o dan Ddeddf Traffig 
Ffyrdd 1972 sy'n ei awdurdodi i yrru cerbyd modur am o leiaf 1 
flwyddyn cyn dyddiad y cais. 
 
Gellir rhoi trwydded yrru i yrrwr rhan-amser ond mae'r Awdurdod 
Trwyddedu'n cadw'r hawl i wrthod rhoi trwydded lle mae'r 
ymgeisydd eisoes wedi'i gyflogi fel gyrrwr mewn rhyw weithgarwch 
arall e.e. gyrrwr bws neu yrrwr cludiant.
 

 
2.3 Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) 
 
Mae gofyn i ymgeiswyr a deiliad trwydded gyflwyno gwiriad GDG 
manwl (gwiriad collfarnau troseddol) ar gyfer pob cais newydd ac 
ar ôl hynny, cyn adnewyddu'r drwydded. Bydd gofyn i ddeiliad 
trwydded sydd wedi derbyn trwydded flynyddol  gael gwiriad GDG 
bod 3 blynedd.  Defnyddir canlyniad y datgeliad hwn i gynorthwyo'r 
Awdurdod Trwyddedu wrth benderfynu a yw'r ymgeisydd yn 
berson 'addas a chymwys'. 
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Cwblheir ceisiadau'r GDG gan ddefnyddio system ymgeisio'r GDG 
ar-lein.  Mae'n rhaid i chi roi cyfeiriad e-bost i'r Awdurdod 
Trwyddedu er mwyn cael mynediad i'r system ar-lein.  
 
Ceir mwy o wybodaeth am broses ymgeisio'r GDG ar-lein yn y 
weithdrefn ymgeisio yn Atodiad A. 
 
Yr ymgeisydd neu ddeiliad y drwydded fydd yn talu am holl gostau 
cael y gwiriad GDG. 
 
Bydd yr Awdurdod Trwyddedu'n derbyn  tystysgrifau datgeliad y 
GDG ar gyfer y categori gweithlu cywir yn unig; y categori cywir yw 
"gweithlu arall".   
 
Rhaid bod y dystysgrif GDG wedi cael ei rhoi llai na 3 mis cyn y 
diwrnod y mae'r Awdurdod Trwyddedu'n penderfynu ar y cais (nid 
y diwrnod y cyflwynir y cais). 
  
Mae gyrwyr cerbydau hacni a hurio preifat wedi'u heithrio o Ddeddf 
Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu y gall hyd yn oed 
collfarnau sydd wedi darfod gael eu hystyried wrth i'r awdurdod 
benderfynu a yw ymgeisydd yn berson 'addas a chymwys'. 
 
Mae'n ofynnol i ymgeiswyr o wlad y tu allan i'r DU, nad ydynt wedi 
byw yn y Deyrnas Unedig cyn eu pen-blwydd yn un ar bymtheg 
oed, gwblhau gwiriad GDG a chael tystysgrif ymddygiad da sydd 
wedi'i dilysu a'i chyfieithu gan y llysgenhadaeth berthnasol.  Mae 
hyn er mwyn sicrhau y gellir cynnal gwiriad troseddol cyflawn ar yr 
ymgeisydd.
  Mae gwybodaeth am gael gwiriad cofnod troseddol 
tramor ar gael ar wefan y Ganolfan er Diogelu'r Isadeiledd 
Cenedlaethol ar y cyfeiriad gwe canlynol:  
 
www.cpni.gov.uk/advice/Personnel-security1/Overseas-criminal-record-
checks 

 
Gellir defnyddio llinell gymorth cyflogwyr y Swyddfa Gartref (0300 
123 4699) i gael gwybodaeth gyffredinol mewn dogfennau 
mewnfudo.  Gall cyflogwyr a'r Awdurdod Trwyddedu'n gael 
gwybodaeth am statws mewnfudo sy'n benodol i achos, gan 
gynnwys a oes hawl gan ymgeisydd i weithio neu fanylion 
cyfyngiadau gwaith gan y Swyddfa Gartref. 
 

http://www.cpni.gov.uk/advice/Personnel-security1/Overseas-criminal-record-checks
http://www.cpni.gov.uk/advice/Personnel-security1/Overseas-criminal-record-checks
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2.4 Polisi ar gyfer asesu addasrwydd darpar yrwyr a 
gweithredwyr a rhai presennol 

 
Mae'r Awdurdod Trwyddedu wedi mabwysiadu polisi sy'n darparu 
arweiniad ar y meini prawf a gaiff eu hystyried wrth benderfynu a 
yw ymgeisydd neu ddeiliad trwydded presennol yn berson addas a 
chymwys i ddal trwydded yrru cerbyd hacni a hurio preifat a /neu 
drwydded gweithredwr.  Nodir y polisi yn Atodiad B. 
 
Mae gan unrhyw ymgeisydd y gwrthodir iddo gael trwydded yrru 
am y rheswm nad yw'n berson addas a chymwys hawl i apelio i'r 
Llys Ynadon.   
 
 
2.5 Prawf Gwybodaeth ac Addasrwydd 
 
Rhaid bod yr ymgeisydd wedi cwblhau'r prawf gwybodaeth ac 
addasrwydd yn llwyddiannus cyn y gellir penderfynu a ddylid rhoi 
trwydded yrru newydd iddo.  Mae'r prawf gwybodaeth ac 
addasrwydd yn cynnwys cyfres o gwestiynau am ardal CBS 
Castell-nedd Port Talbot yn ogystal â chwestiynau am y polisi hwn, 
deddfwriaeth tacsis, diogelu, rhifedd sylfaenol a Saesneg 
sylfaenol.  Mae'n rhaid i ymgeiswyr gyflawni cyfradd lwyddo o 80% 
o leiaf ar bob adran o'r prawf gwybodaeth. 
Bydd disgwyl i ymgeiswyr sy'n sefyll y prawf gwybodaeth ac 
addasrwydd feddu ar wybodaeth fanwl am ardal CBS Castell-nedd 
Port Talbot sy'n cynnwys ardaloedd Castell-nedd, Port Talbot a 
Phontardawe. 
 
 
 
2.6 Ffitrwydd Meddygol 
 
Mae gofyn i ymgeiswyr gyflwyno adroddiad archwiliad meddygol 
(gan ddefnyddio'r ffurflen a ragnodir gan yr Awdurdod Trwyddedu) 
sydd wedi'i gwblhau gan eu meddyg teulu eu hunain neu feddyg 
teulu a chanddo fynediad i gofnodion meddygol yr ymgeisydd.  
Bydd angen i'r meddyg teulu sy'n cynnal yr asesiad lofnodi 
datganiad ar y ffurflen feddygol sy'n cadarnhau yr archwiliwyd 
cofnodion meddygol yr ymgeisydd. 
Rhaid bod yr adroddiad ar yr archwiliad meddygol wedi'i roi llai na 
4 mis cyn y diwrnod y mae'r Awdurdod Trwyddedu'n penderfynu ar 
y cais (nid y diwrnod y cyflwynir y cais). 
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Bydd yr archwiliad meddygol yn sicrhau bod yr ymgeisydd yn 
bodloni holl ofynion safonau cymhwyster i yrru Grŵp 2 y DVLA.   
 
Mae angen adroddiad archwiliad meddygol wrth gyflwyno cais am 
y tro cyntaf ac ar ôl hyn pan fydd deliad y drwydded yn cyrraedd 
45 oed (lle bydd deiliad trwydded yn cyrraedd 45 oed yn ystod 
cyfnod y drwydded, bydd archwiliad meddygol yn ofynnol ar 
ddechrau'r drwydded). 
 
Ar ôl 45 oed, bydd archwiliad meddygol yn ofynnol bob tro yr 
adnewyddir y drwydded hyd at 65 oed, yna bydd angen adroddiad 
archwiliad meddygol bob blwyddyn.  
 
Yn ogystal, gall yr Awdurdod Trwyddedu gyfarwyddo unrhyw 
ddeiliad trwydded i ddarparu tystiolaeth foddhaol ar ffurf tystysgrif 
feddygol, sy'n nodi bod deiliad y drwydded yn bodloni safonau 
gofynnol Grŵp 2, os amheuir ei gymhwyster meddygol. 
 
Os yw'n ymddangos i'r awdurdod nad yw ymgeisydd neu yrrwr 
trwyddedig yn bodloni'r safonau meddygol gofynnol a gall 
diogelwch y cyhoedd fod mewn perygl, ni fydd yr Awdurdod 
Trwyddedu'n rhoi trwydded nac yn adnewyddu trwydded, neu bydd 
unrhyw drwydded sydd mewn bod yn cael ei hatal neu ei dirymu. 
 
Yr ymgeisydd neu ddeiliad y drwydded fydd yn talu holl gostau 
cael y dystysgrif feddygol berthnasol. 
   
Diabetes 
 
Bydd ymgeiswyr sy'n gwneud cais am drwydded yrru neu'r gyrwyr 
trwyddedig hynny sy'n ddiabetig neu'n dod yn ddiabetig sy'n 
ddibynnol ar inswlin yn gorfod cael eu hystyried gan y Pwyllgor 
Cofrestru a Thrwyddedu, a bydd disgwyl iddynt fodloni'r meini 
prawf canlynol: 
 

 
a)   Wedi bod yn cymryd inswlin am o leiaf 4 wythnos; 
 
b)   Heb ddioddef pwl o hypoglycaemia lle'r oedd angen 

cymorth person arall yn y 12 mis diwethaf; 
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c)     Wedi cael archwiliad gan arbenigwr diabetes a darparu 
adroddiad gan yr arbenigwr hwnnw (a roddwyd yn y 3 
mis blaenorol) i gefnogi pob cais, sy'n cadarnhau 
hanes o reoli diabetes mewn modd cyfrifol, gyda'r risg 
leiaf o analluogrwydd oherwydd hypoglycaemia; 

 
ch)  Defnyddio mesurydd glwcos gwaed modern a chanddo 

sglodyn cof i fonitro glwcos gwaed o leiaf ddwywaith ac 
ar adegau sy'n berthnasol i yrru (heb fod yn fwy na dwy 
awr cyn dechrau'r daith gyntaf a phob 2 awr wrth yrru) 

 
d)  Yn yr archwiliad gan yr arbenigwr diabetes, rhaid i'r 

darlleniadau glwcos gwaed ar gyfer y 3 mis diwethaf 
fod ar gael.  Rhaid sicrhau bod tystiolaeth o'r fath ar 
gael ar gais swyddog awdurdodedig; 

 
dd)  Nid oes gan y gyrrwr gyflwr arall a fyddai'n golygu ei fod 

yn berygl wrth yrru cerbydau hacni a hurio preifat; ac 
 
e)     Addo cydymffurfio â chyfarwyddiadau'r meddyg(on) sy'n 

trin y diabetes a rhoi gwybod ar unwaith i'r Awdurdod 
Trwyddedu os bydd unrhyw newid arwyddocaol i'r 
cyflwr. 

 
 
2.7 Gwiriadau mewnfudo 

 
Bydd yr Awdurdod Trwyddedu'n ymgymryd â gwiriadau 
mewnfudo'n unol â Deddf Mewnfudo 2016.  Bydd angen i bob un 
sy'n gwneud cais am drwydded yrru cerbyd hacni a hurio preifat 
(gan gynnwys y rhai sydd am adnewyddu trwydded) ddarparu naill 
ai pasbort neu dystysgrif geni lawn y DU (mae angen dogfen 
yswiriant gwladol hefyd lle darperir tystysgrif geni lawn y DU) i 
alluogi'r Awdurdod Trwyddedu i gadarnhau cymhwysedd i weithio 
yn y DU. 
 
Dylai ymgeiswyr nad oes ganddynt basport na thystysgrif geni'r DU 
gysylltu â'r Is-adran Trwyddedu i drafod a oes unrhyw 
ddogfennaeth amgen yn dderbyniol. 
 
Bydd yr Awdurdod Trwyddedu'n gwirio statws mewnfudo'r 
ymgeisydd gyda'r Swyddfa Gartref. Lle bydd gwiriadau sy'n 
datgelu bod gan ymgeisydd ganiatâd cyfreithiol parhaol i fyw neu 
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weithio yn y DU, ni fydd angen cysylltu â’r Swyddfa Gartref 
ynghylch gwiriadau pellach. 
 
Lle bydd gwiriadau'n datgelu bod gan ymgeisydd ganiatâd 
cyfreithiol cyfyngedig i fyw neu weithio yn y DU, efallai rhoddir 
trwydded am gyfnod byrrach. 
 
Ni fydd yr Awdurdod Trwyddedu'n rhoi trwydded i unrhyw 
ymgeisydd nad oes ganddo ganiatâd cyfreithiol i fyw neu weithio 
yn y DU; mae hyn yn unol â Deddf Mewnfudo 2016. 
 
2.8 Trwyddedau Deuol 
 
Bydd gan yr holl drwyddedau gyrru a roddir gan yr Awdurdod 
Trwyddedu effaith ddeuol.  Bydd hyn yn caniatáu i yrrwr 
trwyddedig yrru cerbyd hacni a/neu hurio preifat. 
  
 
2.9 Hyd y drwydded 
 
Bydd yr Awdurdod Trwyddedu'n rhoi trwyddedau am gyfnod o dair 
blynedd.  Fodd bynnag, nid oes gan yr awdurdod trwyddedu 
ddisgresiwn i roi trwyddedau am gyfnod byrrach os yw'n ystyried 
bod hyn yn briodol i amgylchiadau'r achos. 
 
Bydd deiliaid trwydded presennol a chanddynt drwydded 1 
flwyddyn yn derbyn trwydded 3 blynedd pan fydd eu cais nesaf i 
adnewyddu trwydded yn llwyddiannus.  Parheir i gynnig trwydded 
1 flwyddyn i'r deiliaid trwydded hynny nad oes gofyn iddynt gael 
gwiriad GDG (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) ar y pryd er 
mwyn i ddyddiadau dod i ben y drwydded a'r gwiriad DGD gyfateb. 
 
Pan fydd deiliad trwydded yn cyrraedd 65 oed, rhoddir trwydded 1 
flwyddyn i gyd-fynd â gofynion meddygol blynyddol.   
 
Rhoddir trwydded 1 flwyddyn i ddeiliaid trwydded sydd â chyflwr 
meddygol y mae asesiad meddygol blynyddol yn ofynnol ar eu 
cyfer. 
 
2.10 Adnewyddu trwydded 

 
Pan fydd gyrrwr presennol yn gwneud cais i adnewyddu ei 
drwydded, gellir cyflwyno'r cais i'r Awdurdod Trwyddedu 8 wythnos 
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cyn y dyddiad dod i ben.  Ni chaiff yr ymgeisydd ei gosbi am 
adnewyddu'n gynnar oherwydd bydd unrhyw drwydded a roddir yn 
dechrau ar ddyddiad dod i ben y drwydded sydd mewn bod.  
Anfonir trwyddedau wedi'u hadnewyddu drwy'r post i'r ymgeisydd 
i'r cyfeiriad cofrestredig, a gallant gymryd hyd at 3 diwrnod gwaith i 
gyrraedd.  Anogir ymgeiswyr sydd am adnewyddu trwydded felly i 
gyflwyno'u cais am adnewyddu'n gynnar mor gynnar â phosib.    
 
Rhaid cyflwyno'r cais am adnewyddu cyn i'r drwydded ddod i ben 
er mwyn i'r swyddogion allu penderfynu ar y cais.  Caiff ceisiadau i 
adnewyddu trwydded a dderbynnir ar ôl y dyddiad dod i ben eu 
cyfeirio i'r Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu.  Bydd y pwyllgor yn 
penderfynu a ellir adnewyddu'r drwydded ai peidio, gan ystyried pa 
mor hir ar ôl i'r drwydded ddod i ben y cyflwynwyd y cais i'w 
hadnewyddu, a'r rhesymau pam na chafodd y drwydded ei 
hadnewyddu cyn y dyddiad dod i ben.    
 
Bydd angen cyflwyno'r dogfennau ategol canlynol gyda'r cais i 
adnewyddu.  Os na chyflwynir y dogfennau ategol gyda'r cais i 
adnewyddu, caiff y cais ei ddychwelyd ac ni chaiff ei brosesu nes 
bod y cais yn gyflawn. 
 
 
Tystysgrif GDG  
 
Cwblheir ceisiadau'r GDG gan ddefnyddio system ymgeisio'r GDG 
ar-lein.  Rhaid bod cyfeiriad e-bost wedi'i roi i'r Awdurdod 
Trwyddedu er mwyn caniatáu mynediad i'r system ar-lein.  
 
Bydd ymgeiswyr sy'n adnewyddu'n derbyn e-bost sy'n cynnwys 
manylion mewngofnodi ar gyfer y system ar-lein o leiaf 2 fis cyn i'r 
drwydded ddod i ben.  Mae'n rhaid i'r ymgeisydd gwblhau a 
chyflwyno cais GDG ar-lein. Wedi i hyn gael ei wneud, bydd yr 
ymgeisydd yn derbyn e-bost arall yn gofyn iddo fynd i'r Is-adran 
Trwyddedu.  Yna bydd Swyddog Trwyddedu'n dilysu'r dogfennau 
e.e. pasbort, trwydded yrru, a ddefnyddir i gwblhau'r cais GDG ar-
lein.     
 
Bydd canlyniad y gwiriad GDG yn cael ei ddychwelyd i'r ymgeisydd 
drwy'r post, yna gellir ei gyflwyno i'r Is-adran Trwyddedu ynghyd â'r 
cais i adnewyddu. 
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Mae'n rhaid i ymgeiswyr sicrhau eu bod yn cwblhau'r broses 
ymgeisio ar-lein o leiaf 6 wythnos cyn i'r drwydded ddod i 
ben.  Bydd hyn yn sicrhau bod y dystysgrif GDG yn cael ei 
dychwelyd mewn da bryd fel y gellir gwneud cais i 
adnewyddu. 
 
Rhaid bod y dystysgrif GDG wedi cael ei rhoi llai na 3 mis cyn y 
diwrnod y mae'r  Awdurdod Trwyddedu'n penderfynu ar y cais (nid 
y diwrnod y cyflwynir y cais). 

 
Adroddiad Archwiliad Meddygol 
 
Anfonir ffurflenni archwiliad meddygol at yr ymgeisydd o leiaf 4 mis 
cyn i'r drwydded ddod i ben.  Anogir yr ymgeisydd i drefnu 
apwyntiad gyda'i feddyg teulu neu feddyg teulu a chanddo 
fynediad i gofnodion meddygol yr ymgeisydd yn brydlon i sicrhau 
bod yr ymgeisydd yn derbyn Adroddiad Archwiliad Meddygol wedi'i 
gwblhau cyn cyflwyno'r cais i adnewyddu.  
 
Rhaid bod yr adroddiad ar yr archwiliad meddygol wedi'i roi llai na 
4 mis cyn y diwrnod y mae'r Awdurdod Trwyddedu'n penderfynu ar 
y cais (nid y diwrnod y cyflwynir y cais). 

 
 

2.11 Amodau Gyrwyr Hurio Preifat 
 
Mae gan yr Awdurdod Trwyddedu'r grym i osod amodau o'r fath y 
mae'n eu hystyried yn rhesymol angenrheidiol mewn perthynas â 
rhoi trwydded yrru hurio preifat.  Mae'r Awdurdod Trwyddedu wedi 
mabwysiadu amodau safonol o ran gyrwyr hurio preifat a gaiff eu 
nodi yn Atodiad C. 
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3.0 Cerbydau Hacni a Hurio Preifat 
 
 
Mae'r darpariaethau canlynol yn berthnasol i gerbydau hacni a 
hurio preifat.  
 
3.1 Y broses ymgeisio 
 
Mae'n ofyniad cyfreithiol bod cerbydau a ddefnyddir fel cerbyd 
hacni neu hurio preifat yn cael trwydded gan yr Awdurdod 
Trwyddedu.  Amlinellir y weithdrefn ymgeisio yn Atodiad Ch. 
 
3.2 Manylion y Cerbyd 
 
Mae'r Awdurdod Trwyddedu wedi nodi cyfres o fanylion y bydd 
angen i gerbyd gydymffurfio â hwy cyn iddo gael ei dderbyn fel 
cerbyd trwyddedig.  Lle cyflwynir cais am gerbyd nad yw'n 
bodloni'r manylion hyn, mae'n rhaid i'r Pwyllgor Cofrestru a 
Thrwyddedu ystyried y cais. Nodir y manylion ar gyfer cerbydau 
Hacni yn Atodiad D ac ar gyfer cerbydau hurio preifat yn Atodiad 
DD. 
 
 
3.3 Yswiriant 
 
Wrth wneud cais am drwydded cerbyd hacni neu hurio preifat, 
mae'n rhaid anfon tystysgrif yswiriant neu nodyn yswiriant am y 
categori defnydd cywir ar gyfer y cerbyd, naill ai cerbyd hacni, 
cerbyd hurio neu'r ddau. 
 
Mae angen yswiriant ar gyfer cerbyd hacni at ddibenion hurio 
cyhoeddus ar gyfer hurio a gwobrwyo.  Mae angen yswiriant ar 
gyfer hurio preifat a hurio a gwobrwyo ar gerbyd hurio preifat. 
 
Os bydd gan gerbyd bolisi yswiriant cerbydlu, mae'n rhaid 
cyflwyno'r rhestr o gerbydau gyda'r dystysgrif yswiriant. 
 
Dim ond dogfennau gwreiddiol neu ddogfennau a ddarperir yn 
uniongyrchol i'r Awdurdod Trwyddedu gan y cwmni neu'r brocer 
yswiriant gaiff eu derbyn. 
 
3.4 Tystysgrif y Weinyddiaeth Drafnidiaeth (MOT) 
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Mae angen tystysgrif MOT flynyddol ar gerbydau hacni unwaith 
bydd y cerbyd yn flwydd oed o ddyddiad ei gofrestru am y tro 
cyntaf.  Mae angen tystysgrif MOT flynyddol ar gerbydau hurio 
preifat unwaith bydd y cerbyd yn dair blwydd oed o ddyddiad ei 
gofrestru am y tro cyntaf. 
 
Mae angen i'r tystysgrif MOT fod yn ddilys ar y diwrnod cyntaf y 
caiff y cerbyd ei drwyddedu a rhaid ei chyflwyno gyda'r ffurflen 
gais. 
 
3.5 Archwilio cerbydau 
 
Mae'r Awdurdod Trwyddedu'n archwilio cerbydau yn unol â'r 
llawlyfr 'Car and Light Commercial Vehicle Testing Manual' a'r 
ddogfen 'National Inspection Standards for Hackney Carriage and 
Private Hire Vehicles'.  Mae'r Safonau Archwilio Cenedlaethol yn 
uwch na rhai'r MOT a byddant yn cynnwys eitemau ychwanegol i'w 
harchwilio.  Amlinellir y Safonau Archwilio Cenedlaethol yn 
Atodiad E 
 
Rhaid cyflwyno cerbydau sy'n bodloni'r manylion gofynnol ar gyfer 
archwiliad yng nghyfleuster profi'r cyngor cyn i drwydded gael ei 
rhoi.  Ar gyfer ceisiadau newydd, rhaid gwneud trefniadau ar gyfer 
archwiliadau gyda'r Awdurdod Trwyddedu.   
 
Mae'n ofynnol i gerbydau trwyddedig gael eu harchwilio yng 
ngorsaf brawf y cyngor bob 6 mis.  Hysbysir perchnogion pan fydd 
eu harchwiliad i'w gynnal a gallant drefnu dyddiad ac amser 
cyfleus ar gyfer yr archwiliad gyda'r Awdurdod Trwyddedu.  
  
Absenoldeb 
 
Os nad eir â cherbyd i'r archwiliad neu os na chaiff ei archwilio 
erbyn y dyddiad a drefnwyd, caiff trwydded y cerbyd ei hatal (yn 
amodol ar broses apêl ffurfiol) nes iddo basio archwiliad sydd 
wedi'i aildrefnu.  Mae methu mynd i archwiliad a drefnwyd heb 
esgus rhesymol yn drosedd o dan Adran 50 Deddf 
Darpariaethau Amrywiol Llywodraeth Leol 1976 a gellir erlyn.    
 
Mae'r depo archwilio'n brysur iawn, felly mae'n rhaid i berchnogion 
sicrhau bod eu cerbyd wedi parcio yn un o'r cilfachau a ddarperir 
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a'i gyflwyno cyn yr amser a nodir uchod.  Gellir colli apwyntiad os 
yw cerbyd yn cyrraedd yr archwiliad yn hwyr. 
 

Cerbyd yn methu 
 
Os bydd cerbyd yn methu'r archwiliad, caiff y drwydded ei hatal ar 
unwaith.  Gellir trefnu ail brawf yn uniongyrchol â'r depo archwilio 
drwy ffonio 01639 765046.  Ni chodi tâl am ail brawf. 
 
Ni ddylid gwneud atgyweiriadau methiant yn y depo archwilio, a 
rhaid symud eich cerbyd o'r safle i leoliad addas. 

 
 

Apeliadau 
 
Mae hysbysiad Atal Adran 60 o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau Amrywiol) 1976 yn cynnwys hawl apelio ffurfiol. 
Rhoddir yr hysbysiadau atal hyn pan fydd cerbydau wedi colli'r 
prawf.  Nid yw'r hysbysiad atal yn dod i rym nes i gyfnod yr apêl 
ddod i ben, neu lle cyflwynir apêl, nid yw'r hysbysiad atal yn dod i 
rym nes i'r apêl gael ei thynnu'n ôl neu y penderfynir arni. 
   
Nid yw Hysbysiad Atal Adran 68 o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau Amrywiol) 1976 yn cynnwys proses apêl ffurfiol; 
rhoddir yr hysbysiadau atal hyn pan fydd cerbydau'n methu. 
 
Os yw cerbyd wedi methu'r archwiliad ar eitem y mae'r 
perchennog/gyrrwr yn credu na ddylai fod wedi gwneud hynny, 
bydd hawl gan y perchennog/gyrrwr ofyn am ail farn gan uwch-
aelod o staff. 
 
Os yw'r perchennog/gyrrwr yn dal yn anfodlon ar y canlyniad, gall y 
cyngor ofyn barn trydydd parti annibynnol. 
 
Mae'n hanfodol nad yw cerbyd yn gadael y depo archwilio ar 
unrhyw bwynt yn ystod y broses hon. Os caiff y cerbyd ei symud 
o'r depo archwilio, collir yr hawl i gael ail farn.   
 
 
3.6 Amodau 
 
Mae gan yr Awdurdod Trwyddedu'r grym i osod amodau o'r fath y 
mae'n eu hystyried yn rhesymol angenrheidiol mewn perthynas â 
rhoi trwydded cerbydau hacni neu hurio preifat.  Mae'r Awdurdod 
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Trwyddedu wedi gosod amodau safonol o ran cerbydau hacni a 
hurio preifat.  
 
Amlinellir y rhain yn Atodiad F ar gyfer cerbydau hacni ac Atodiad 
FF ar gyfer cerbydau hurio preifat.  Fodd bynnag, gellir gosod 
amodau ychwanegol pan ystyrir fod hyn yn angenrheidiol. 
 
3.7 Camerâu Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) 

 
Mae'r Awdurdod Trwyddedu'n caniatáu i systemau CCTV gael eu 
gosod mewn cerbydau hacni a hurio preifat, fodd bynnag, nid oes 
gofyniad gorfodol i wneud hynny. 
 
Mae'r Awdurdod Trwyddedu'n cydnabod y gellir defnyddio'r fath 
systemau i atal a chanfod trosedd, lleihau ofn troseddu a gwella 
diogelwch gyrwyr cerbydau hacni a hurio preifat, yn ogystal â'u 
teithwyr.  Fodd bynnag, mae'r Awdurdod Trwyddedu hefyd yn 
ceisio sicrhau nad yw gosod a gweithredu systemau CCTV yn 
peryglu diogelwch gyrwyr na theithwyr nac yn ymyrryd yn 
afresymol â phreifatrwydd aelodau'r cyhoedd. 
 
Bydd system CCTV yn cynnwys unrhyw ddyfais recordio electronig 
sy'n cael ei rhoi y tu mewn i gerbyd hacni neu hurio preifat sydd â'r 
gallu technegol i dynnu a chadw lluniau gweledol o'r tu mewn i'r 
cerbyd neu'r tu allan iddo. 
 
Mae'r Awdurdod Trwyddedu wedi nodi cyfres o fanylion ac 
amodau o ran systemau CCTV.  Fe'u hamlinellir yn Atodiad G  

 
3.8 Manylion Cerbyd ar gyfer Limwsinau Estynedig 
 
Mae'r Awdurdod Trwyddedu wedi nodi cyfres o fanylion, eithriadau 
ac amodau ar gyfer limwsinau estynedig.  Amlinellir y rhain yn 
Atodiad NG 
 
 
3.9 Hyd y drwydded 

 
Bydd yr awdurdod trwyddedu'n rhoi trwyddedau am gyfnod o 
flwyddyn.  Fodd bynnag, nid oes gan yr Awdurdod Trwyddedu'r 
disgresiwn i roi trwyddedau am gyfnod byrrach os yw'n ystyried 
bod  hyn yn angenrheidiol o ystyried amgylchiadau'r achos. 
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3.10 Adnewyddu trwydded 
 

Pan fydd perchennog presennol yn gwneud cais i adnewyddu ei 
drwydded, gall y cais gael ei gyflwyno i'r Awdurdod Trwyddedu 8 
wythnos cyn y dyddiad dod i ben.  Ni chaiff yr ymgeisydd ei gosbi 
am adnewyddu'n gynnar oherwydd bydd unrhyw drwydded a 
roddir yn dechrau ar ddyddiad dod i ben y drwydded sydd mewn 
bod.  Anfonir trwyddedau wedi'u hadnewyddu drwy'r post i'r 
ymgeisydd i'r cyfeiriad cofrestredig, a gallant gymryd hyd at 3 
diwrnod gwaith i gyrraedd.  Anogir ymgeiswyr sydd am adnewyddu 
trwydded felly i gyflwyno'u cais am adnewyddu'n gynnar mor 
gynnar â phosib.    
 
Mae'n rhaid cyflwyno cais i adnewyddu cyn i'r drwydded ddod i 
ben er mwyn i'r swyddogion allu penderfynu ar y cais.  Caiff 
ceisiadau i adnewyddu trwydded a dderbynnir ar ôl y dyddiad dod i 
ben eu cyfeirio i'r Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu.  Bydd y 
pwyllgor yn penderfynu a ellir adnewyddu'r drwydded ai peidio, 
gan ystyried pa mor hir ar ôl i'r drwydded ddod i ben y cyflwynwyd 
y cais i'w hadnewyddu, a'r rhesymau pam na chafodd y drwydded 
ei hadnewyddu cyn y dyddiad dod i ben.    
 
Bydd yn rhaid cyflwyno tystysgrif yswiriant neu nodyn yswiriant 
gyda'r cais i adnewyddu a fydd yn ddilys ar ddiwrnod 1af y 
drwydded newydd, ac MOT (lle y bo'n berthnasol).  Os na 
chyflwynir y dogfennau ategol gyda'r cais i adnewyddu, caiff y cais 
ei ddychwelyd ac ni chaiff ei brosesu nes bod y cais yn gyflawn. 
 
Lle bydd yr ymgeisydd wedi hysbysu'r awdurdod bod y cerbyd yn 
anghymwys ac felly nid oes ganddo MOT dilys, gellir cyflwyno'r 
cais o hyd ond ni chaiff ei roi nes bod tystysgrif MOT ddilys yn cael 
ei derbyn. 
 
 
 
4.0 Gweithredwyr 
 
4.1 Gofyniad am drwydded 
 
Er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd, mae'n rhaid i unrhyw 
berson sy'n gweithredu gwasanaeth hurio preifat gyflwyno cais i'r 
Awdurdod Trwyddedu am drwydded gweithredwr hurio preifat. 
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Mae'n rhaid i bob un sy'n gwneud cais i gael neu adnewyddu 
trwydded gweithredwr hurio preifat gyflwyno datgeliad sylfaenol y 
gellir ei gael o Disclosure Scotland er mwyn bodloni'r awdurdod ei 
fod yn berson 'addas a chymwys'.  Nid oes angen datgeliad 
sylfaenol ar  weithredwyr sy'n meddu ar drwydded yrru cerbyd 
hacni neu hurio preifat gyda'r awdurdod hwn. 
 
Rhoddir trwyddedau gweithredwyr am gyfnod o 5 mlynedd, fodd 
bynnag mae gan yr Awdurdod Trwyddedu'r disgresiwn i roi 
trwyddedau am gyfnod byrrach, os yw'n ystyried bod hyn yn 
briodol i amgylchiadau'r achos. 
 
4.2 Amodau gweithredwr 

 
Mae gan yr Awdurdod Trwyddedu'r grym i osod y fath amodau ar 
drwydded gweithredwr am ei fod yn ystyried bod rhaid cynnal yr 
amcanion trwyddedu.  Nodir yr amodau safonol yn Atodiad H 

 
 

4.3 Gwiriadau Mewnfudo 
 
Bydd yr Awdurdod Trwyddedu'n ymgymryd â gwiriadau 
mewnfudo'n unol â Deddf Mewnfudo 2016.  Bydd angen i bob un 
sy'n gwneud cais am drwydded yrru cerbyd hacni a hurio preifat 
(gan gynnwys y rhai sydd am adnewyddu trwydded) ddarparu naill 
ai pasbort neu dystysgrif geni lawn y DU (mae angen dogfen 
Yswiriant Gwladol hefyd lle darperir tystysgrif geni lawn y DU) i 
alluogi'r Awdurdod Trwyddedu i gadarnhau cymhwyster i weithio 
yn y DU. 
 
Dylai ymgeiswyr nad oes ganddynt basport na thystysgrif geni'r DU 
gysylltu â'r Is-adran Trwyddedu i drafod a oes unrhyw 
ddogfennaeth amgen yn dderbyniol. 
 
Bydd yr Awdurdod Trwyddedu'n gwirio statws mewnfudo'r 
ymgeisydd gyda'r Swyddfa Gartref.  Lle bydd gwiriadau'n datgelu 
bod gan ymgeisydd ganiatâd cyfreithiol parhaol i fyw a gweithio yn 
y DU, ni fydd angen cysylltu â’r Swyddfa Gartref ynghylch 
gwiriadau pellach. 
 
Lle bydd gwiriadau'n datgelu bod gan ymgeisydd ganiatâd 
cyfreithiol cyfyngedig i fyw neu weithio yn y DU, efallai rhoddir 
trwydded am gyfnod byrrach. 
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Ni fydd yr Awdurdod Trwyddedu'n rhoi trwydded i unrhyw 
ymgeisydd nad oes ganddo ganiatâd cyfreithiol i fyw neu weithio 
yn y DU; mae hyn yn unol â Deddf Mewnfudo 2016. 
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5.0 Is-ddeddfau 
 
Mae'r cyngor wedi mabwysiadu is-ddeddfau a wnaed o dan Is-
ddeddf 68 Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd 1847 ac Adran 171 
Deddf Iechyd Cyhoeddus 1875 mewn perthynas â cherbydau 
hacni.  Mae'r is-ddeddfau hyn yn cynnwys gofynion ychwanegol ar 
gyfer perchnogion a gyrwyr cerbydau hacni.  Nid yw'r is-
ddeddfau'n rhan o'r polisi hwn, ond fe'u cynhwysir yn Atodiad I er 
gwybodaeth.   
 
6.0 Ffïoedd 
 
Bydd yr Awdurdod Trwyddedu'n pennu ffioedd ar gyfer trwyddedau 
ar lefel a fydd yn adennill y costau llawn i'r cyngor am roi, 
gweinyddu a  chydymffurfio â'r math hwn o drwydded, a, lle 
caniateir hynny, ei gorfodi. 
 
 
 
6.1 Adolygu ffioedd 
 
Yn gyffredinol, caiff ffioedd eu hadolygu'n flynyddol rhwng mis 
Ionawr a mis Mawrth i'w rhoi ar waith ar 1 Ebrill yn dilyn yr 
adolygiad.  Fodd bynnag, mae'r cyngor yn cadw'r hawl i adolygu'r 
ffioedd ar unrhyw adeg. 
 
Mae rhestr o ffioedd cyfredol ar gael gan yr Is-adran Trwyddedu 
neu yn www.npt.gov.uk/licensing 
 

http://www.npt.gov.uk/licensing
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7.0 Cydymffurfio a Gorfodi 
 
 
7.1 Atal trwydded 
 
Lle bydd y Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu'n fodlon nad yw 
person yn 'addas a chymwys' mwyach neu ei fod wedi torri amod 
trwydded, gall atal trwydded gyrrwr am gyfnod penodol. 
 
Caniateir swyddogion awdurdodedig y cyngor i atal trwydded 
cerbyd dros dro os oes rheswm ganddynt i gredu bod diogelwch 
neu gysur y cyhoedd yn gwarantu cam gweithredu o'r fath.  Gellir 
codi ataliad unwaith i unrhyw ddiffygion gael eu hunioni. 
 
 
7.2 Dirymu trwydded 
 
Lle bydd y Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu'n fodlon nad yw 
person yn 'addas a chymwys' mwyach neu ei fod wedi torri amod 
trwydded, gall ddirymu trwydded gyrrwr. 
 
Caniateir swyddogion awdurdodedig y cyngor i ddirymu trwydded 
gyrrwr ar unwaith os ystyrir bod gwneud hynny er lles diogelwch y 
cyhoedd. 
 
7.3 Gwrthod adnewyddu trwydded 
 
Gall y Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu benderfynu mai cam 
gweithredu priodol fyddai peidio ag adnewyddu trwydded. 
 
Bydd cyfle gan y person sy'n gwneud cais am drwydded i apelio i'r 
Llys Ynadon yn erbyn y penderfyniad hwn.  
 
 
7.4 Erlyn deiliad trwydded a'r rhai nad oes ganddynt drwydded 
 
Bydd yr awdurdod trwyddedu'n ystyried y Polisi Gorfodi 
Trwyddedu'n llawn wrth benderfynu a ddylid erlyn person.  Mae'r 
Polisi Gorfodi Trwyddedu ar gael o'r Is-adran Trwyddedu neu yn 
www.npt.gov.uk/licensing  
 
7.5 Troseddau 

http://www.npt.gov.uk/licensing
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Daw troseddau mewn perthynas â  cherbydau hacni o'r ffynonellau 
canlynol: 
 

 Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847 

 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 

 Amodau CBS Castell-nedd Port Talbot ar gyfer cerbydau 
hacni 

 
Daw troseddau mewn perthynas â hurio preifat o'r ffynonellau 
canlynol: 
 

 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 

 Amodau CBS Castell-nedd Port Talbot ar gyfer gyrwyr hurio 
preifat 

 Amodau CBS Castell-nedd Port Talbot ar gyfer cerbydau 
hurio preifat 

 
 
7.6 Apeliadau 
 
Bydd unrhyw hysbysiadau o gamau gorfodi'n cynnwys gwybodaeth 
am sut i apelio ac at bwy i apelio, os oes hawl i apelio'n bodoli. 
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Atodiad A 
 

Trwydded Yrru Cerbyd Hacni a Hurio Preifat 
Gweithdrefn Ymgeisio am Grant 

 
Pecyn Cais Gyrrwr 
Mae'n rhaid cael pecyn cais gyrrwr gan yr Is-adran Trwyddedu, 
Canolfan Ddinesig, Port Talbot SA13 1PJ Rhif ffôn: 01639 763050  
e-bost:  licensing@npt.gov.uk neu o'r Siop dan yr Unto yng 
Nghanolfan Ddinesig Castell-nedd. 
 
Darperir y nodiadau hyn i'ch cynorthwyo i gwblhau eich cais am 
drwydded yrru.  Os oes angen unrhyw gymorth neu wybodaeth 
arnoch, cysylltwch â'r Is-adran Trwyddedu ar y rhif uchod.  
 
Mae rhestr o ffioedd cyfredol ar gael o'r Is-adran Trwyddedu neu 
fel arall ar ein gwefan www.npt.gov.uk/licensing  
 
CAM 1 - CWBLHAU EICH CAIS 
 
Y Ffurflen Gais 
 

 Mae'n rhaid i chi gwblhau'r ffurflen gais gan sicrhau eich bod 
yn ateb yr holl gwestiynau. 

 

 Sicrhewch eich bod wedi llofnodi a dyddio'ch ffurflen gais ar 
dudalen 3. 

 

 Hefyd, rhaid cwblhau mandad y DVLA (D796) sydd wedi'i 
atodi ar gefn y ffurflen gais.  Mae'n rhaid i chi sicrhau hefyd 
fod y ffurflen hon wedi'i llofnodi a'i dyddio. 
 

Yr Adroddiad Meddygol 

 Mae'n rhaid i'ch meddyg neu feddyg a chanddo fynediad i'ch 
cofnodion meddygol gwblhau'r Adroddiad Meddygol. 
 

 Sylwer bod gofyn i chi lofnodi'r ffurflen feddygol ddwywaith ar 
dudalen 11. 

 

 Mae'n rhaid i chi hefyd sicrhau eich bod wedi printio'ch enw 
a'ch dyddiad geni ar bob tudalen o'r adroddiad meddygol. 

mailto:licensing@npt.gov.uk
http://www.npt.gov.uk/licensing


21 

 

 

 Mae'n hanfodol bod meddyg wedi llofnodi un o'r datganiadau 
ar dudalen 12 sy'n nodi a ydych yn bodloni safonau grŵp 2 
neu beidio. 

 

 Mae'n RHAID i'ch meddyg lofnodi a dyddio'r adroddiad 
meddygol a RHAID iddo gael ei ardystio hefyd â stamp y 
feddygfa.  Sicrhewch eich bod yn gwirio hyn cyn gadael y 
feddygfa. 
 

 Sicrhewch fod yr holl adrannau wedi'u cwblhau a phob blwch 
wedi'i dicio. 
 

Trwydded Yrru DVLA 
 

 Ar gyfer trwyddedau gyrru cerdyn-llun, mae gofyn i chi 
bellach ddarparu côd mynediad ar-lein sy'n caniatáu i'r 
Awdurdod Trwyddedu weld eich trwydded yrru. 
 

 Gallwch greu côd mynediad drwy ddefnyddio system ar-lein 
y DVLA www.gov.uk/view-driving-licence  
 

 Dim ond unwaith yn unig y gellir defnyddio'r côd rydych yn ei 
greu, felly printiwch y côd mynediad neu gwnewch nodyn 
ohono (sicrhewch eich bod yn ei ysgrifennu'n gywir, gan 
gofio nodi priflythrennau) a'i ddarparu gyda'ch cais. 

 
Gwiriadau Mewnfudo 
 

 Mae'n rhaid i chi ddarparu pasbort neu dystysgrif geni lawn y 
DU.  Os ydych yn darparu tystysgrif geni lawn y DU, bydd 
angen i chi hefyd ddarparu dogfen Yswiriant Gwladol. 
   

 Os nad oes gennych unrhyw un o'r dogfennau hyn, 
cysylltwch â'r Awdurdod Trwyddedu i drafod dogfennaeth 
amgen a fyddai o bosib yn dderbyniol. 
 

 
 
 
 
 

http://www.gov.uk/view-driving-licence


22 

 

CAM 2 - CYFLWYNO'CH CAIS 
 
Mae'n rhaid cyflwyno pecyn cais wedi'i gwblhau yn bersonol i'r Is-
adran Trwyddedu yng Nghanolfan Ddinesig Port Talbot.  Dyma'r 
oriau swyddfa ar gyfer ymdrin â cheisiadau  
 
Dydd Llun i ddydd Gwener 9.00am – 12.00pm ac 1.00pm – 
3.00pm 
 
Mae'n rhaid i ffurflen gais wedi'i chwblhau gynnwys yr eitemau 
canlynol: 
 

 Ffurflen gais wedi'i chwblhau'n llawn (gan gynnwys Mandad y 
DVLA) wedi'i llofnodi a'i dyddio'n iawn. 
 

 Cyfeiriad e-bost y gallwch ei ddefnyddio i dderbyn eich ffurflen 
gais GDG (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) ar-lein 

 

 Eich trwydded yrru cerdyn-llun DVLA ynghyd â chôd mynediad 
y DVLA.   
 

  Sylwer bod yn rhaid i'r drwydded ddangos eich cyfeiriad 
presennol. 
 

 Adroddiad meddygol wedi'i gwblhau a'i lofnodi gan eich meddyg 
eich hun, neu feddyg a chanddo fynediad i'ch cofnodion 
meddygol.  (DS bydd y meddyg yn codi tâl am yr adroddiad 
hwn)  

 

 Pasbort neu dystysgrif geni lawn y DU gyda dogfen Yswiriant 
Gwladol. 

 

 1 ffotograff maint pasbort a dynnwyd o fewn y 3 mis diwethaf 
 
 

Cam 3 - Gwiriad GDG (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) 
 

 Caiff gwiriadau GDG eu cwblhau gan ddefnyddio system ar-
lein. 

 

 Wedi i chi gyflwyno'ch cais am drwydded yrru cerbyd hacni a 
hurio preifat, anfonir e-bost i'ch cyfeiriad e-bost cofrestredig, a 
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fydd yn cynnwys dolen a manylion cyswllt i'r system GDG ar-
lein. 

 

 Dilynwch y ddolen yna cwblhewch a chyflwynwch y ffurflen 
GDG ar-lein.  Bydd angen sawl dogfen arnoch i gadarnhau eich 
hunaniaeth.  Mae rhestr o ddogfennau sy'n dderbyniol yn y 
pecyn cais gyrrwr. 

 

 Wedi i chi ei gyflwyno, byddwch yn derbyn e-bost arall yn gofyn 
i chi fynd i'r Is-adran Trwyddedu, Canolfan Ddinesig Port Talbot, 
lle bydd swyddog yn dilysu'r ddogfennaeth a ddefnyddiwyd 
gennych i gwblhau'r ffurflen GDG ar-lein. Bydd angen i chi ddod 
â'r dogfennau gwreiddiol gyda chi.  

 

 Anfonir canlyniad y gwiriad GDG i'ch cyfeiriad cartref.  Wedi i 
chi dderbyn canlyniad y gwiriad GDG, mae'n rhaid i chi 
ddychwelyd hwn i'r Awdurdod Trwyddedu ar unwaith i atal 
unrhyw oedi o ran eich cais. 
 

CAM 4 - PRAWF GWYBODAETH AC ADDASRWYDD 
 

 Gweinyddir y prawf gwybodaeth ac addasrwydd gan yr 
Awdurdod Trwyddedu.  Gellir gwneud apwyntiadau i sefyll y 
prawf yn uniongyrchol â'r Is-adran Trwyddedu. 

 

 Gellir sefyll y prawf gwybodaeth ar unrhyw adeg cyn neu yn 
ystod y cyfnod ymgeisio.   

 

 Bydd angen i chi fod wedi cwblhau'r prawf gwybodaeth yn 
llwyddiannus a derbyn y dystysgrif cwblhau cyn y gellir gwneud 
penderfyniad ar a ddylid rhoi trwydded yrru i chi neu beidio.   

 

 Cynhelir profion bob pythefnos fel arfer ar fore dydd Mercher 
yng Nghanolfan Ddinesig Port Talbot. 
 

 Mae'n rhaid i chi dalu'r ffi berthnasol pan fyddwch yn sefyll y 
prawf.  Ni chaniateir i chi sefyll y prawf os nad ydych wedi talu'r 
ffi.   
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CAM 5 - PENDERFYNU AR DRWYDDED 
 

 Os gwelir unrhyw gollfarnau ar ganlyniad gwiriad y GDG, 
trwydded yrru'r DVLA neu os ydych wedi datgan unrhyw 
wybodaeth berthnasol arall, yna efallai bydd angen i'r Pwyllgor 
Cofrestru a Thrwyddedu ystyried eich cais.  Rhoddir gwybod i 
chi am hyn a'ch hysbysu'n ysgrifenedig o ddyddiad ac amser 
gwrandawiad.  Mae'n debygol y cewch eich gwahodd i fynd i'r 
gwrandawiad. 
 

 Os caiff eich cais ei wrthod gan y Pwyllgor Cofrestru a 
Thrwyddedu, mae gennych yr hawl i apelio i'r Llys Ynadon o 
fewn 21 diwrnod i dderbyn hysbysiad ysgrifenedig o wrthod. 

 
CAM 6 - RHOI TRWYDDED 

 

 Os caiff eich cais ei gymeradwyo, anfonir cadarnhad 
ysgrifenedig atoch. 
 

 Bydd angen i chi ddangos eich trwydded yrru a'ch côd 
mynediad DVLA eto.   

 

 Bydd angen i chi dalu'r ffi berthnasol er mwyn cael trwydded. 
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Atodiad B 
 

Meini Prawf Addasrwydd ar gyfer Darpar Yrwyr a Gweithredwyr 
 
1.0 Cyflwyniad 
 
1.1. Diben y polisi hwn yw rhoi arweiniad ar y meini prawf sy'n cael 

eu hystyried gan y cyngor wrth benderfynu a yw ymgeisydd 
neu ddeiliad trwydded presennol yn berson addas a 
chymwys i  feddu ar drwydded cerbyd hacni a/neu gerbyd 
hurio preifat. 

 
1.2 Nod y polisi hwn yw amddiffyn diogelwch y cyhoedd. Mae'r 

Awdurdod Trwyddedu am sicrhau: 
 

 Bod y person yn berson addas a phriodol; 

 Nad yw'r person yn fygythiad i'r cyhoedd; 

 Bod y cyhoedd yn cael eu diogelu rhag pobl anonest. 

 Bod plant a phobl ifanc yn cael eu diogelu; 

 Bod pobl ddiamddiffyn yn cael eu diogelu; 

 Bod gan y cyhoedd yr hyder wrth ddefnyddio cerbydau 
trwyddedig. 

 
1.3 Nod y polisi hwn yw rhoi arweiniad i unrhyw berson â budd 

mewn trwyddedu hurio cyhoeddus a phreifat. Yn benodol, 
ond nid yn unig: 

 

 Ymgeiswyr am drwyddedau gyrru/gweithredwr 

 Gyrwyr/gweithredwyr trwyddedig presennol y mae eu 
trwyddedau'n cael eu hadolygu 

 Swyddogion Trwyddedu a'r Heddlu 

 Aelodau o'r Pwyllgor/Panel Trwyddedu (neu gorff 
gwneud penderfyniadau perthnasol eraill) 

 Apeliadau gwrandawiadau'r Llys Ynadon a Llys y 
Goron yn erbyn penderfyniadau'r awdurdodau lleol 

 
1.4  Lle bo gan swyddogion trwyddedu bwerau dirprwyedig i roi 

trwyddedau, byddant yn defnyddio'r canllawiau hyn wrth 
wneud penderfyniad i roi trwydded. Ym mhob achos arall, 
cyfeirir ceisiadau am drwydded i'r pwyllgor/panel trwyddedu 
(neu gorff gwneud penderfyniadau perthnasol arall). Er y 
bydd swyddogion a'r pwyllgor/panel yn rhoi ystyriaeth i'r 
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canllawiau a gynhwysir yn y polisi, ystyrir pob achos unigol 
yn ôl ei deilyngdod, ac, oherwydd amgylchiadau, gall y 
pwyllgor/swyddog wyro oddi wrth y canllawiau.  

 
1.5 Lle bydd ymgeiswyr yn methu datgelu unrhyw gollfarnau; 

rhybuddiadau; rhybuddion; hysbysiadau o gosb, 
gorchmynion neu geryddon blaenorol ar eu ffurflen gais, gan 
gynnwys unrhyw achosion llys arfaethedig neu faterion eraill, 
efallai cânt eu cyfeirio i'r Pwyllgor Trwyddedu er mwyn iddo 
benderfynu ar y mater. 

 
2.0 Polisi Cyffredinol 
 
2.1 Ystyrir pob cais yn ôl ei haeddiant. 
 
2.2. Nid oes angen gwahardd person â chollfarn am drosedd 

ddifrifol yn awtomatig rhag cael trwydded, ond byddai 
disgwyl iddo fel arfer: 

 
a. Peidio â chael collfarn am gyfnod priodol (fel yr amlinellir 

isod); ac 
b. dangos tystiolaeth ei fod yn berson addas a chymwys i 

ddal trwydded (cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw darparu 
tystiolaeth o'r fath). 

 
2.3 At ddibenion y polisi hwn, gall "materion eraill i'w hystyried" 

gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i'r canlynol: 
 
a) Collfarnau troseddol/moduro; 
b) Llys marsial; 
c) Rhybuddiadau; 
ch)   Hysbysiadau o gosb benodol neu hysbysiadau o 

gosb eraill; 
d) Gorchmynion ymddygiad gwrthgymdeithasol neu 

orchmynion tebyg eraill; 
dd)   Torri amodau trwyddedu; 
e) Rhybuddion neu geryddon ffurfiol; 
f) Cyhuddiadau neu faterion sy'n aros i fynd i dreial; 
ff)      Addasrwydd a phriodoldeb. 

 
2.4 Os bydd gan ymgeisydd gollfarn(au) neu unrhyw fater arall i'w 

ystyried am drosedd, ni all y cyngor adolygu rhinweddau'r 
gollfarn na'r mater arall. 
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2.5   Os bydd gan ymgeisydd/ddeiliad trwydded gollfarn neu fater 

arall i'w ystyried am drosedd cynorthwyo ac ategu, ceisio, 
cynllwynio, cwnsela, caffael, achosi, caniatáu neu ysgogi 
unrhyw un o'r collfarnau troseddol neu foduro a nodir yn yr 
arweiniad hwn, fe'u hystyrir yn berthnasol ar gyfer y mater 
sylweddol. 

 
3.0  Apeliadau 
 
3.1 Mae gan unrhyw ymgeisydd y gwrthodwyd trwydded 

yrru/gweithredwr iddo neu yrrwr/weithredwr y mae ei 
drwydded wedi'i hatal neu ei dirymu, hawl i apelio i'r Llys 
Ynadon o fewn 21 diwrnod i dderbyn yr hysbysiad. 

 
4.0 Pwerau 
 
4.1 Caiff pwerau i roi trwyddedau gyrru/gweithredwr eu cynnwys 

yn Adran 51, Adran 55 ac Adran 59 Deddf Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau Amrywiol) 1976.  

 
4.2  Caiff pwerau i atal neu ddirymu trwydded gyrrwr, neu wrthod 

ei  hadnewyddu, eu cynnwys yn Adran 61 y Ddeddf, lle bydd 
ymgeisydd/deiliad trwydded wedi cael ei gollfarnu o drosedd 
sy'n cynnwys anonestrwydd, anwedduster, trais; methu 
cydymffurfio â darpariaethau Deddf Cyfrifoldebau 
Heddluoedd Trefol 1847; methu cydymffurfio â darpariaethau 
Rhan II Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 
1976; neu unrhyw achos rhesymol arall. 

 
4.3 Mae Adran 61 (2B) yn caniatáu i'r Awdurdod Trwyddedu, os 

yw'n ymddangos ei fod er budd diogelwch y cyhoedd, atal 
neu ddirymu trwydded gyrrwr ar unwaith.  Caiff Hysbysiad o 
Benderfyniad sy'n esbonio pam y gwnaed y penderfyniad 
hwn, ei roi i'r gyrrwr a daw i rym pan roddir yr hysbysiad i'r 
gyrrwr.  Gall y gyrrwr apelio yn erbyn y penderfyniad hwn 
ond ni all yrru yn ystod cyfnod yr apêl. 
 

4.4 Mae Adran 62 y Ddeddf yn caniatáu i'r Awdurdod Trwyddedu 
atal neu ddirymu trwydded gweithredwr, neu wrthod ei 
hadnewyddu, os yw'r ymgeisydd/deiliad y drwydded wedi 
cael ei gollfarnu o drosedd dan ddarpariaethau Rhan II y 



28 

 

Ddeddf neu heb gydymffurfio â hwy; neu seiliau unrhyw 
ymddygiad ar ran y gweithredwr sy'n peri iddo fod yn 
anghymwys ym marn y cyngor, neu oherwydd unrhyw newid 
materol ers rhoi'r drwydded yn unrhyw un o amgylchiadau'r 
gweithredwr ar y sail y rhoddwyd y drwydded neu unrhyw 
achos rhesymol arall. 

 
4.5 Mae Gorchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 

(Eithriadau) (Diwygiad) 2002, yn caniatáu i'r Awdurdod 
Trwyddedu ystyried yr holl gollfarnau a gofnodir yn erbyn 
ymgeisydd neu ddeiliad trwydded yrru cerbyd hacni neu 
hurio preifat, boed y rhieni'n rhai sydd wedi darfod neu 
beidio. Felly bydd yr Awdurdod Trwyddedu'n rhoi sylw 
dyledus i'r holl gollfarnau perthnasol, yn enwedig lle bydd 
hanes hir o droseddu neu batrwm diweddar o droseddu dro 
ar ôl tro.  

 
5.0 Ystyried hanes troseddol a ddatgelwyd 
 
5.1 O dan ddarpariaethau Adrannau 51, 55 a 59 y Ddeddf, mae'n 

ofynnol i'r Awdurdod Trwyddedu sicrhau bod ymgeisydd 
sydd am gael neu adnewyddu trwydded yrru/gweithredwr yn 
berson addas a chymwys i ddal trwydded o'r fath. Fodd 
bynnag, os oes gan ymgeisydd/ddeiliad trwydded unrhyw 
faterion i'w hystyried, gall yr Awdurdod Trwyddedu ystyried y 
canlynol: 

: 

 Pa mor berthnasol yw'r drosedd/troseddau ar gyfer y 
drwydded yr ymgeisir amdani; 

 Pa mor ddifrifol oedd y drosedd/troseddau; 

 Pryd cyflawnwyd y drosedd/troseddau; 

 Dyddiad y gollfarn ac oedran yr ymgeisydd pan gafodd 
ei gollfarnu; 

 Y gosb a roddwyd gan y llys; 

 A ydynt yn ffurfio patrwm o droseddu; 

 Unrhyw ffactorau eraill a allai fod yn berthnasol. 
 
6.0 Trais 
 
6.1 Mae gan yrwyr trwyddedig gyswllt agos, rheolaidd â'r cyhoedd. 

Ymdrinnir yn ddifrifol ag unrhyw berson a chanddo 
gollfarn(au) neu unrhyw fater arall i'w ystyried sy'n 
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gysylltiedig â thrais. Caiff cais fel arfer ei wrthod neu 
drwydded bresennol ei hatal neu ei dirymu os bydd gan yr 
ymgeisydd/deiliad y drwydded gollfarn am drosedd lle 
lladdwyd person. 

 
6.2 Mewn achosion eraill, mae'n annhebygol y bydd unrhyw 

berson â natur dreisgar yn cael ei drwyddedu oni bai iddo fod 
yn rhydd o'r fath gollfarn(au) neu unrhyw fater arall i'w 
ystyried am o leiaf 3 blynedd. Fodd bynnag, o ystyried yr 
amrywiaeth o droseddau sy'n cynnwys trais, rhaid ystyried 
natur y drosedd.  

 
6.3 Oni bai fod amgylchiadau eithriadol, fel arfer caiff cais ei 

wrthod neu drwydded bresennol ei hatal neu ei dirymu lle 
bydd gan yr ymgeisydd/ddeiliad y drwydded gollfarn am 
drosedd megis:  

 

 Llofruddiaeth; 

 Dynladdiad; 

 Dynladdiad neu laddiad beius wrth yrru; 

 Troseddau terfysgaeth; 

 Neu unrhyw droseddau tebyg neu droseddau sy'n 
disodli'r uchod. 

 
6.4   Caiff cais fel arfer ei wrthod neu drwydded bresennol ei hatal 

neu ei dirymu os bydd gan yr ymgeisydd/deiliad y drwydded 
gollfarn(au) neu unrhyw fater arall i'w ystyried am drosedd a 
restrir isod a bod y gollfarn(au) neu bob mater arall i'w 
ystyried yn llai na 10 mlynedd cyn dyddiad y cais:  

 

 Gwir niwed corfforol a ddwyseir gan elfennau hiliol neu 
grefyddol; 

 Llosgi bwriadol; 

 Ymosod ar yr heddlu; 

 Ymosod cyffredin a ddwyseir gan elfennau hiliol neu 
grefyddol; 

 Difrod troseddol a ddwyseir gan elfennau hiliol neu 
grefyddol;  

 Niwed corfforol difrifol gan fwriadu peri niwed corfforol 
difrifol;  

 Clwyfo maleisus neu niwed corfforol difrifol a ddwyseir 
gan elfennau hiliol neu grefyddol;  
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 Bod â meddiant dryll; 

 Gwrthsefyll arestiad; 

 Terfysg; 

 Ysbeiliad; 

 Anhrefn ffyrnig; 

 Troseddau tebyg neu droseddau sy'n disodli'r uchod.  
 
6.5  Caiff cais fel arfer ei wrthod neu drwydded bresennol ei hatal 

neu ei dirymu os bydd gan yr ymgeisydd/deiliad y drwydded 
gollfarn(au) neu unrhyw fater arall i'w ystyried am drosedd a 
restrir isod a bod y gollfarn(au) neu unrhyw fater arall i'w 
ystyried yn llai na 3 mlynedd cyn dyddiad y cais: 

 

 Affräe; 

 Ymosod sy'n peri gwir niwed corfforol;  

 Ymosod cyffredin; 

 Difrod troseddol; 

 Rhwystr; 

 Bod â meddiant arf (neu arf ffug) neu unrhyw arf arall 
sy'n gysylltiedig â throsedd ac eithrio dryll; 

 Trosedd A5 Deddf Trefn Gyhoeddus 1986 (aflonyddu, 
dychryn neu achosi gofid); 

 Trosedd A4 Deddf Trefn Gyhoeddus 1986 (ofni o 
ysgogi trais) 

 Trosedd A4A Deddf Trefn Gyhoeddus 1986 (aflonyddu, 
dychryn neu achosi gofid yn fwriadol); 

 Troseddau tebyg neu droseddau sy'n disodli'r uchod.           
      

6.6 Caiff cais ei wrthod fel arfer os bydd gan ymgeisydd fwy nag 
un gollfarn neu fater arall i'w ystyried yn y 10 mlynedd 
diwethaf am drosedd o natur dreisgar. 

 
7.0 Troseddau rhyw ac anwedduster 
 
7.1 Gan fod gyrwyr trwyddedig yn aml yn cludo teithwyr ar eu 

pennau eu hunain a rhai diamddiffyn, cymerir ymagwedd 
gadarn at y rhai â chollfarnau neu faterion i'w hystyried am 
droseddau rhywiol.  Caiff cais fel arfer ei wrthod neu 
drwydded bresennol ei hatal neu ei dirymu am gollfarnau neu 
faterion eraill i'w ystyried am y troseddau rhywiol mwy difrifol. 
Ar gyfer troseddau eraill, bydd disgwyl i ymgeiswyr ddangos 
cyfnod sylweddol yn rhydd o gollfarn neu fater arall i'w 
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ystyried am droseddau o'r fath cyn i gais gael ei 
gymeradwyo. 

  
7.2 Oni bai fod amgylchiadau eithriadol, fel arfer caiff cais ei 

wrthod neu drwydded bresennol ei hatal neu ei dirymu lle 
bydd gan yr ymgeisydd/ddeiliad y drwydded gollfarn(au) neu 
unrhyw fater arall i'w ystyried am drosedd megis:  

 

 Ymosod trwy dreiddio; 

 Manteisio ar buteindra; 

 Ymosodiad anweddus; 

 Troseddau sy'n gysylltiedig â phlant neu oedolion 
diamddiffyn; 

 Bod â meddiant ffotograffau anweddus, pornograffi 
plant etc; 

 Trais rhywiol; 

 Ymosodiad rhywiol; 

 Masnachu er mwyn camfanteisio'n rhywiol neu 
gamfanteisio arall; 

 Troseddau tebyg neu droseddau sy'n disodli'r uchod. 
 

7.3   Caiff cais fel arfer ei wrthod neu drwydded bresennol ei hatal 
neu ei dirymu os bydd gan yr ymgeisydd/deiliad y drwydded 
gollfarn(au) neu unrhyw fater arall i'w ystyried am drosedd a 
restrir isod a bod y gollfarn(au) neu bob mater arall i'w 
ystyried yn llai na 7 mlynedd cyn dyddiad y cais: 

 

 Dinoethi anweddus; 

 Llithio (palmant-gropian) 

 Troseddau tebyg neu droseddau sy'n disodli'r uchod. 
 
7.4 Yn ogystal â'r uchod, mae'n annhebygol y bydd yr Awdurdod 

Trwyddedu'n rhoi trwydded i unrhyw ymgeisydd sydd ar y 
Gofrestr Troseddwyr Rhyw ar hyn o bryd. 

  
 7.5 Caiff cais ei wrthod fel arfer os bydd gan ymgeisydd fwy nag 

un gollfarn neu fater arall i'w ystyried am drosedd rywiol. 
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8.0 Anonestrwydd 
 
8.1 Disgwylir i ymgeisydd neu ddeiliad trwydded presennol fod yn 

berson y gellir ymddiried ynddo. Mae'n ymdrin â thrafodion 
arian parod ac eiddo personol gwerthfawr sydd efallai 'n cael 
ei adael yn ei gerbyd.  Mae gofyn i ddeiliaid trwydded adael y 
fath eiddo gyda'r heddlu o fewn 24 awr. Mae'r arfer cyffredin 
o ddanfon eiddo heb ei berchennog yn dangos yr 
ymddiriedaeth sydd gan bobl fusnes yn mewn gyrwyr 
trwyddedig. Yn ogystal, mae'n gymharol hawdd i yrrwr 
anonest dwyllo'r cyhoedd drwy ofyn am fwy o dâl na'r tâl 
cyfreithiol neu'r hyn y cytunwyd arno, etc. Gall ymwelwyr 
tramor gael eu drysu gan ein harian a gall gyrrwr diegwyddor 
fanteisio arnynt. Am yr holl resymau hyn, ystyrir bod unrhyw 
gollfarn sy'n ymwneud ag anonestrwydd yn fater difrifol. 

 
 8.2  Caiff cais fel arfer ei wrthod neu drwydded bresennol ei hatal 

neu ei dirymu os bydd gan yr ymgeisydd/deiliad y drwydded 
gollfarn(au) neu unrhyw fater arall i'w ystyried am drosedd a 
restrir isod a bod y gollfarn(au) neu bob mater arall i'w 
ystyried yn llai na 3 blynedd cyn dyddiad y cais: 

 

 Twyll budd-daliadau; 

 Byrgleriaeth; 

 Cynllwynio i dwyllo; 

 Ffugiad; 

 Twyll; 

 Trafod neu dderbyn nwyddau wedi'u dwyn; 

 Cael gafael ar arian neu eiddo drwy dwyll; 

 Twyll arall; 

 Mynd â cherbyd heb ganiatâd; 

 Dwyn; 

 Troseddau tebyg neu droseddau sy'n disodli'r uchod. 
 
 
9.0 Cyffuriau 
 
9.1 Ystyrir bod unrhyw drosedd sy'n gysylltiedig â chyffuriau yn 

ddifrifol. Bydd yr Awdurdod Trwyddedu'n ystyried natur a 
swm y cyffuriau yn y troseddau canlynol: 
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 Tyfu cyffur a reolir; 

 Mewnforio cyffur a reolir; 

 Cynhyrchu cyffur a reolir; 

 Cyflenwi cyffur a reolir; 

 Neu droseddau tebyg. 
 
 
9.2  Caiff cais fel arfer ei wrthod neu drwydded bresennol ei hatal 

neu ei dirymu os bydd gan yr ymgeisydd/deiliad y drwydded 
gollfarn(au) neu unrhyw fater arall i'w ystyried am unrhyw un 
o'r troseddau a restrir uchod ac nid yw wedi bod yn rhydd o 
gollfarn(au) neu unrhyw fater arall i'w ystyried am o leiaf 5 
mlynedd. 

 
9.3  Caiff cais fel arfer ei wrthod neu drwydded bresennol ei hatal 

neu ei dirymu os bydd gan yr ymgeisydd fwy nag un gollfarn 
neu fater arall i'w ystyried am droseddau sy'n gysylltiedig â 
meddu ar gyffuriau uchod ac nid yw wedi bod yn rhydd o 
gollfarn neu fater arall i'w ystyried am o leiaf 5 mlynedd. 

 
9.4  Caiff cais fel arfer ei wrthod neu drwydded bresennol ei hatal 

neu ei dirymu os bydd gan yr ymgeisydd/deiliad y drwydded 
un gollfarn neu fater arall i'w ystyried am drosedd sy'n 
gysylltiedig â meddu ar gyffuriau o fewn y 3 blynedd 
diwethaf.  Dylid ystyried natur a swm y cyffuriau dan sylw. 

 
9.5 Os oes tystiolaeth o ddefnyddio neu gamddefnyddio cyffuriau'n 

barhaus neu ddibyniaeth arnynt, efallai bydd angen 
archwiliad meddygol arbenigol (yn unol â safonau meddygol 
Grŵp 2 y DVLA).  Os bu'r ymgeisydd yn gaeth i gyffuriau, fel 
arfer byddai'n rhaid iddo ddangos tystiolaeth ei fod wedi bod 
yn rhydd o gyffuriau am 3 blynedd. 

 
 
10.0  Troseddau gyrru lle caiff person ei ladd 
 
10.1 Ystyrir o ddifrif unrhyw ymgeisydd neu ddeiliad trwydded 

presennol a chanddo gollfarn neu fater arall i'w ystyried am 
drosedd yrru a arweiniodd at farwolaeth. 

 
10.2 Caiff cais fel arfer ei wrthod neu drwydded bresennol ei hatal 

neu ei dirymu os bydd gan yr ymgeisydd/deiliad y drwydded 
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gollfarn(au) neu unrhyw fater arall i'w ystyried am unrhyw un 
o'r troseddau a restrir isod ac nid yw wedi bod yn rhydd o 
gollfarn neu fater arall i'w ystyried am 7 mlynedd. 

 

 Achosi marwolaeth drwy yrru diofal wrth fod dan 
ddylanwad diod neu gyffuriau; 

 Achosi marwolaeth drwy yrru peryglus; 

 Neu unrhyw droseddau tebyg. 
 
10.3 Caiff cais fel arfer ei wrthod neu drwydded bresennol ei hatal 

neu ei dirymu os bydd gan yr ymgeisydd/deiliad y drwydded 
gollfarn(au) neu unrhyw fater arall i'w ystyried am unrhyw un 
o'r troseddau a restrir isod ac nid yw wedi bod yn rhydd o 
gollfarn neu fater arall i'w ystyried am 5 mlynedd. 

 

 Achosi marwolaeth drwy yrru diofal; 

 Achosi marwolaeth drwy yrru: heb drwydded, dan 
waharddiad neu heb yswiriant. 

 
 
11.0  Yfed a gyrru/gyrru dan ddylanwad cyffuriau  
 
11.1 Ystyrir bod unrhyw gollfarn(au) neu fater arall i'w ystyried ar 

gyfer gyrru neu fod yn gyfrifol am gerbyd dan ddylanwad 
alcohol/cyffuriau yn ddifrifol.  Efallai na fydd un gollfarn neu 
fater arall i'w ystyried yn arwain at wrthod cais neu atal neu 
ddirymu trwydded bresennol, ar yr amod bod o leiaf 3 
blynedd wedi mynd heibio ers diwedd y gwaharddiad.  Caiff 
collfarn neu fater arall i'w ystyried am 'wrthod neu fethu 
darparu sampl' ei drin yn yr un ffordd. 

 
11.2 Mae'n annhebygol y bydd ymgeiswyr â mwy nag un gollfarn 

neu fater arall i'w ystyried am yrru neu fod yn gyfrifol am 
gerbyd dan ddylanwad alcohol/cyffuriau neu wrthod neu 
fethu darparu sampl, yn cael trwydded oni bai fod 10 
mlynedd wedi mynd heibio ar ôl i'r drwydded yrru gael ei 
dychwelyd yn dilyn y gollfarn neu'r mater olaf i'w ystyried. 
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12.0   Collfarnau Moduro 
 
12.1  Troseddau Traffig Difrifol 
 
12.2 At ddibenion y polisi hwn, dosberthir y troseddau moduro 

canlynol yn 'Droseddau Traffig Difrifol': 
 

AC10 Methu stopio ar ôl damwain 

AC20 Methu rhoi manylion neu adrodd am ddamwain o fewn 24 
awr 

AC30 Tramgwyddau traffig heb eu diffinio 

BA10 Gyrru dan waharddiad drwy orchymyn llys 

BA30 Ceisio gyrru dan waharddiad drwy orchymyn llys 

DD40 Gyrru'n beryglus 

DD90 Gyrru ffyrnig 

IN10 Defnyddio cerbyd heb yswiriant yn erbyn risgiau trydydd 
parti 

LC20 Gyrru heblaw yn unol â thrwydded 

LC30 Gyrru ar ôl gwneud datganiad anwir am gymhwyster wrth 
wneud cais am drwydded 

LC40 Gyrru cerbyd ar ôl methu hysbysu am anabledd 

LC50 Gyrru ar ôl i drwydded gael ei dirymu neu ei gwrthod ar 
seiliau meddygol 

MS50 Rasio moduron ar y briffordd 

MS60 Troseddau nad ydynt yn dod dan godau eraill 

MS90 Methu rhoi gwybodaeth am hunaniaeth gyrrwr etc. 

UT50 Dwysgipio modur 

 
 
12.13  Caiff cais fel arfer ei wrthod neu drwydded bresennol ei 

hatal neu ei dirymu os bydd gan yr ymgeisydd/deiliad y 
drwydded gollfarn ddiweddar neu fater arall i'w ystyried am 
drosedd traffig difrifol ac nid yw wedi bod yn rhydd o gollfarn 
neu fater arall i'w ystyried am o leiaf 6 mis. 
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12.4  Fel arfer, gwrthodir cais ymgeisydd â mwy nag un Trosedd 
Traffig Difrifol, o fewn y 5 mlynedd diwethaf, ac ni ddylid  
ystyried cyflwyno cais arall nes bod cyfnod o 3 blynedd o 
leiaf yn rhydd o gollfarnau neu faterion eraill i'w hystyried o'r 
fath wedi mynd heibio. 

 
12.5 Os bydd unrhyw gollfarn neu fater arall i'w ystyried am 

Drosedd Traffig Difrifol yn arwain at waharddiad, dylai 
ymgeiswyr ddarllen y rhan o'r canllawiau hyn dan y teitl 
"gwaharddiad". 

 
12.6  Gwaharddiad rhag gyrru 
 
12.7 Bydd yr Awdurdod Trwyddedu'n trin cyfnod o waharddiad yn 

gyfnod pan fyddai gyrrwr wedi bod yn gymwys i wasanaethu, 
ac mae'n bosib y bydd yn diystyru penderfyniad llys i hepgor 
neu leihau cyfnod o waharddiad naill ai ar sail caledi 
eithriadol o dan A.35 Deddf Troseddwyr Traffig Ffordd 1988 
neu am "resymau arbennig" o dan A.34 Deddf Troseddwyr 
Traffig Ffordd 1988.  

12.8  Caiff cais fel arfer ei wrthod neu drwydded bresennol ei hatal 
neu ei dirymu os bydd gan yr ymgeisydd/deiliad y drwydded 
gollfarn ddiweddar neu fater arall i'w ystyried a arweiniodd at 
gyfnod o waharddiad oedd yn llai na 56 o ddiwrnodau oni bai 
fod cyfnod o o leiaf 6 mis wedi mynd heibio ers diwedd  
cyfnod y gwaharddiad.  

 
12.9   Caiff cais fel arfer ei wrthod neu drwydded bresennol ei hatal 

neu ei dirymu os bydd gan yr ymgeisydd/deiliad y drwydded 
gollfarn ddiweddar neu fater arall i'w ystyried a arweiniodd at 
gyfnod o waharddiad o hyd at 12 mis oni bai fod cyfnod o o 
leiaf 12 mis wedi mynd heibio ers diwedd cyfnod y 
gwaharddiad.  
 

12.10  Caiff cais fel arfer ei wrthod neu drwydded bresennol ei 
hatal neu ei dirymu os bydd gan yr ymgeisydd/deiliad y 
drwydded gollfarn ddiweddar neu faterion eraill i'w hystyried 
sydd wedi arwain at gyfnod o waharddiad am 12 mis neu 
fwy, oni bai fod cyfnod o o leiaf 18 mis wedi mynd heibio ers 
diwedd cyfnod y gwaharddiad 
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12.11 Ni fydd yr Awdurdod Trwyddedu fel arfer yn cymeradwyo 
cais am drwydded yrru cerbyd hacni neu hurio preifat gan 
berson sydd wedi'i wahardd rhag gyrru am gyfnod o 3 
blynedd neu fwy.  

 
13.00  Mân Droseddau Traffig 
 
13.1 Caiff unrhyw droseddau traffig na chaiff eu rhestri yn y polisi 

hwn eu trin fel 'Mân Droseddau Traffig'. Mae mân drosedd 
gyrru yn un lle rhoddir 1 i 3 phwynt cosb.  

 
13.2 Os bydd gan ymgeisydd/ddeiliad trwydded un gollfarn neu 

fater arall i'w ystyried am fân drosedd yrru, ni fydd hyn fel 
arfer yn arwain at wrthod neu atal/dirymu. 

 
13.3 Gall mwy nag un mân gollfarn traffig neu fater arall i'w      

ystyried arwain at wrthod cais, yn enwedig lle bo sawl 
collfarn neu fater arall i'w ystyried ar gyfer yr un drosedd e.e. 
goryrru.   
Gellir cyfeirio gyrrwr trwyddedig i'r Pwyllgor Trwyddedu os 
bydd mwy na dwy drosedd. 

 
14.0  Cyhuddiadau neu wysion sydd heb eu penderfynu 
 
14.1 Os yw'r unigolyn yn destun cyhuddiad neu wŷs sydd heb ei 

phenderfynu, gellir parhau i brosesu ei gais, ond er budd 
diogelwch y cyhoedd, caiff y mater ei ystyried a gellir gohirio'r 
penderfyniad nes i'r achos ddod i ben.  

 
15.0 Gwybodaeth am beidio â chollfarnu 
 
15.1 Os bydd ymgeisydd neu ddeiliad trwydded presennol wedi 

cael ei arestio neu ei gyhuddo, ond heb ei gollfarnu, am 
drosedd ddifrifol sy'n awgrymu y gallai fod yn berygl i'r 
cyhoedd, dylid ystyried gwrthod neu atal/ddirymu'r 
cais/drwydded.  

 
16.0 Troseddu mynych 
 
16.1  Er ei fod yn bosib y gall fod gan ymgeisydd nifer o gollfarnau 

neu faterion eraill i'w hystyried sydd, yn unigol, yn  dilyn y 
canllawiau uchod, fel arfer gwrthodir cais lle bo gan 
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ymgeisydd gofnod o droseddu mynych sy'n dangos diffyg 
parch at les eraill neu eiddo.  

 
 
17.0   Torri Deddfwriaeth, Is-ddeddf neu Amod Trwydded 
 
17.1  Mae'n annhebygol y rhoddir trwydded i ymgeisydd a chanddo 

gollfarn neu fater arall i'w ystyried o ran torri deddfwriaeth, is-
ddeddf neu amod trwydded oni bai fod o leiaf 12 mis wedi 
mynd heibio ers y toriad mwyaf diweddar. 
 

17.2 Mae deiliad trwydded bresennol y canfyddir ei fod wedi torri 
deddfwriaeth, is-ddeddf neu amod trwydded ar yr achlysur 
cyntaf, yn debygol o gael rhybudd ysgrifenedig ynglŷn â'i 
ymddygiad yn y dyfodol, ar yr amod nad oedd y toriad yn 
peryglu diogelwch teithwyr na'r cyhoedd.  

 
17.3 Os gwelir bod y deiliad presennol wedi torri deddfwriaeth 

drwyddedu, is-ddeddf neu amod trwydded fwy nag unwaith, 
neu fod ganddo un toriad difrifol, gall y Pwyllgor Trwyddedu 
atal neu ddirymu'r drwydded.  

  
17.4 Mae'r uchod heb ystyried unrhyw gamau cyfreithiol 

arfaethedig posib neu a gymerwyd eisoes. 
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Atodiad C 
 

Amodau ar gyfer Trwyddedu Gyrwyr Hurio Preifat  
 
 
Cyflwyniad 
 
Mae'r amodau hyn yn berthnasol i yrwyr cerbydau hurio preifat. 
 
         
Cyffredinol 
 
1. Rhoddir y drwydded i'r person a enwir i weithredu fel gyrrwr 

Cerbyd Hurio Preifat yn ardal y cyngor yn amodol ar 
ganiatâd gweithredwr/perchennog cerbyd o'r fath ac yn ôl y 
Deddfau a'r Is-ddeddfau a all fod mewn grym o bryd i'w 
gilydd yn yr ardal honno. 

 
2. Ni fydd gyrwyr cerbydau hurio preifat yn arddangos 

arwyddion etc. yn y cerbyd neu'r tu allan iddo sy'n awgrymu 
bod y cerbyd ar gael i'w hurio. 

 
3. Os oes hawl gan y gyrrwr, neu os caiff ei gyflogi i yrru cerbyd 

hurio preifat nad yw'n berchennog arno, bydd yntau, cyn 
dechrau gyrru'r cerbyd hwnnw, yn rhoi ei drwydded i'r 
perchennog er mwyn iddo'i chadw nes bod cyflogaeth y 
gyrrwr hwnnw neu ei hawl i yrru unrhyw gerbydau o eiddo'r 
perchennog, yn dod i ben. 

 
Bathodyn Gyrrwr 
 
4. Mae'r rhaid i'r gyrrwr wisgo'r bathodyn a roddir gan y cyngor 

fel ei fod yn gwbl weladwy ac mewn safle amlwg (ar ran 
uchaf y corff nid ar y wasg) ar bob amser pan fydd yn 
cyflawni ei ddyletswyddau trwyddedig. 

 
5. Os collir trwydded neu fathodyn, rhaid cael copi dyblyg cyn 

gynted â phosib.   
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Y Gyrrwr 
 
6. Bydd bob amser yn; 
 
(i)  Cludo swm rhesymol o fagiau; 
(ii) Rhoi cymorth rhesymol wrth lwytho a dadlwytho bagiau 

teithwyr; 
(iii) Rhoi cymorth rhesymol wrth symud bagiau i neu o fynediad 

unrhyw adeilad, gorsaf neu le lle bydd yn codi neu ollwng 
person; 

(iv) Ymddwyn mewn ffordd gwrtais a threfnus tuag at yr holl 
deithwyr ac aelodau'r cyhoedd pan fydd ar ddyletswydd; 

(v)  Gwisgo'n briodol mewn dillad glân, addas ac yn cydymffurfio 
ag unrhyw gôd arweiniad a gyhoeddir gan yr awdurdod.   

(vi) Sicrhau na fydd, heb ganiatâd penodol yr huriwr, yn bwyta 
neu'n yfed yn y cerbyd; 

(vii) Sicrhau na fydd, heb ganiatâd penodol yr huriwr, yn chwarae 
unrhyw radio neu offeryn neu gyfarpar sy'n cynhyrchu sain 
yn y cerbyd ac eithrio at ddiben anfon neu dderbyn 
negeseuon ynghylch gweithrediad y cerbyd; 

(viii) Sicrhau na fydd ar unrhyw adeg yn achosi neu'n caniatáu i 
sŵn a ddaw o unrhyw radio neu gyfarpar y soniwyd 
amdano'n flaenorol yn y cerbyd y mae'n gyrru fod yn 
ffynhonnell niwsans neu annifyrrwch i unrhyw bobl yn y 
cerbyd neu'r tu allan iddo; 

(ix)  Cadw cerbydau trwyddedig yn gwbl  lân; 
(x)   Ymwrthod rhag smygu yn y cerbyd. 
 
7. Ni fydd unrhyw yrrwr cerbyd trwyddedig yn cludo mwy o 
deithwyr yn y cerbyd hwnnw na'r nifer a nodir yn y drwydded a 
roddwyd mewn perthynas â'r cerbyd hwnnw, heb gynnwys y 
gyrrwr. 
 
8. Ni fydd y gyrrwr yn caniatáu i unrhyw blentyn dan 10 oed 

gael ei gludo yn sedd flaen y cerbyd trwyddedig. 
 
9. Ni fydd y gyrrwr, heb ganiatâd huriwr y cerbyd, yn cludo 

unrhyw berson arall yn y cerbyd na'n caniatáu i hynny 
ddigwydd. 

 
10. Bydd y gyrrwr, yn ôl ei ddisgresiwn, yn cludo anifeiliaid dan 

ofal yr huriwr ac yn yr achos hwn, rhaid i'r anifail gael ei 
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gludo yng nghefn y cerbyd.  Mae'n rhaid caniatáu i gŵn 
teithwyr dall neu fyddar deithio yn y cerbyd bob amser. 

 
 
Prisiau  
 
11. Os oes cloc tacsi wedi'i osod mewn cerbyd hurio preifat, ni 

fydd y gyrrwr yn canslo nac yn cuddio'r tâl a gofnodir arno 
nes bod yr huriwr wedi cael cyfle rhesymol i'w weld ac wedi 
talu'r tâl. 

 
12. Ni fydd gyrrwr cerbyd hurio preifat yn mynnu cael tâl gan 

huriwr sy'n fwy na'r hyn yr oedd yr huriwr a'r gweithredwr 
wedi cytuno arno'n flaenorol, neu os oes gan y cerbyd gloc 
tacsi, ac ni chytunwyd ar y tâl ymlaen llaw, y tâl a ddangosir 
ar y cloc tacsi. 

 
Derbynebau Ysgrifenedig 
 
13. Bydd pob gyrrwr cerbyd trwyddedig yn rhoi derbynneb 

ysgrifenedig am y tâl a dalwyd os bydd yr huriwr yn gofyn am 
hynny. 

 
Amodau 
 
14. Wrth yrru cerbyd trwyddedig, bydd pob gyrrwr yn cario copi 

o'r amodau hyn, a bydd yn sicrhau eu bod ar gael i'w 
harchwilio  gan yr huriwr neu unrhyw deithiwr arall ar gais. 

 
Gwiriad gan yr Heddlu a Hysbysiad o Gollfarnau 
 
15. Bydd gyrrwr cerbyd trwyddedig, o fewn 7 niwrnod i gollfarn, 

yn hysbysu'r cyngor yn ysgrifenedig o unrhyw gollfarn neu'r 
holl gollfarnau a gafwyd ganddo sef:- 

 
(i) Unrhyw drosedd o dan Ddeddfau a Rheoliadau Traffig 

Ffordd a wneir wedyn; 
(ii) Unrhyw drosedd; 
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Gwirio Cerbydau 
 
16. Bydd pob gyrrwr trwyddedig yn archwilio'r tu allan a'r tu 

mewn i'w gerbyd yn ddyddiol i sicrhau y cydymffurfir â'r 
gofynion goleuo perthnasol a'r Rheoliadau Adeiladu a 
Defnyddio, a bod y cerbyd yn addas ac yn ddiogel (y tu 
mewn a'r tu allan) i'w ddefnyddio fel cerbyd trwyddedig.  
Mae'n rhaid i'r gyrrwr neu'r perchennog gywiro unrhyw 
ddiffygion ar unwaith. 

 
17. Bydd pob gyrrwr trwyddedig yn hysbysu'r perchennog yn 

ysgrifenedig ar unwaith am unrhyw ddiffygion a allai effeithio 
ar ddiogelwch y gyrrwr, y teithwyr neu'r bobl eraill. 

 
Newid Cyfeiriad 
 
18. Bydd y gyrrwr yn hysbysu'r cyngor yn ysgrifenedig o unrhyw 

newid i'w  gyfeiriad yn ystod cyfnod y drwydded ac o fewn 7 
niwrnod i'r fath newid. 

 
Meddygol 
 
19. Mae'n rhaid i bob gyrrwr hysbysu'r cyngor o unrhyw gyflwr 

meddygol a allai effeithio ar ei addasrwydd i yrru. 
 

Eiddo Coll 
 
20. Bydd gyrrwr cerbyd trwyddedig, yn syth ar ôl i'r huriad ddod i 

ben neu cyn gynted ag y bo'n ymarferol bosib wedi hynny, yn 
chwilio'r cerbyd yn ofalus am eiddo a adawyd yno gan 
deithwyr. 

 
21. Os canfyddir unrhyw eiddo a adewir gan deithiwr, bydd y 

gyrrwr yn mynd ag ef cyn gynted ag y bo modd, ac mewn 
unrhyw achos o fewn 48 awr (oni bai fod y perchennog yn ei 
hawlio), i swyddfa'r heddlu yn yr ardal a'i adael dan ofal y  
swyddog â gofal.  Mae'n rhaid i'r gyrrwr gael derbynneb 
amdano. 
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Diffoddiadur tân mewn cerbyd 
 
22. Bydd y gyrrwr yn hysbysu gweithredwr neu berchennog y 

cerbyd ar unwaith os yw'r diffoddiadur a ddarperir yn 
ddiffygiol neu wedi cael ei ddefnyddio. 

Presenoldeb Prydlon  
 
23. Bydd gyrrwr cerbyd trwyddedig, os yw wedi cael ei hurio i fod 

yn bresennol ar amser ac mewn lle a drefnwyd, yn sicrhau ei 
fod yn cyrraedd y lle a'r amser a drefnwyd yn brydlon. 

 
24. Bydd y gyrrwr, pan gaiff ei hurio i yrru i unrhyw gyrchfan 

penodol, yn dilyn unrhyw gyfarwyddiadau a roddir gan yr 
huriwr, yn mynd i'r cyrchfan hwnnw ar hyd y llwybr byrraf 
posib. 

 
Atal, Dirymu ac Erlyn 
 
36. Mae gan y cyngor y pŵer i atal neu ddirymu trwydded neu 

wrthod ei hadnewyddu am resymau priodol.  Os cafwyd 
trwydded drwy roi gwybodaeth anwir neu anghyflawn, ystyrir 
atal neu ddirymu trwydded, neu ei gwrthod.  Gall y gyrrwr 
hefyd gael ei erlyn. 

 
37. Gall methu cydymffurfio â'r amodau hyn arwain at atal neu 

ddirymu'r drwydded a/neu erlyniad. 
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Atodiad Ch 
 

Y Weithdrefn Ymgeisio am Drwydded Cerbyd Hacni/Cerbyd Hurio 
Preifat 

 
Cam 1 - Manylion Cerbyd 
 
Mae'n rhaid i ymgeisydd sydd am drwyddedu cerbyd yn gerbyd 
hacni neu hurio preifat sicrhau bod y cerbyd yn cydymffurfio â 
manylion y cerbyd a ddangosir yn Atodiad D ar gyfer cerbydau 
hacni ac Atodiad DD ar gyfer cerbydau hurio preifat. 
 
Ar gyfer unrhyw gerbyd nad yw wedi cael ei archwilio na'i fesur o'r 
blaen gan yr Is-adran Trwyddedu, bydd angen i'r ymgeisydd drefnu 
i'r cerbyd neu fodel sydd union yr un fath, fod ar gael i'w archwilio 
yng Nghanolfan Ddinesig Port Talbot.  Mae rhestr o gerbydau 
cymeradwy sy'n bodloni gofynion maint a gynhwysir ym manylion y 
cerbyd ar gael o'r Is-adran Trwyddedu. 
  
Cynghorir ymgeiswyr yn gryf i beidio â phrynu cerbyd nes iddo 
gael ei gymeradwyo. 
 
 
Cam 2 - Archwilio Cerbyd 
 
Mae gofyn i ymgeiswyr drefnu â'r Is-adran Trwyddedu i'w cerbyd 
gael ei archwilio yng nghyfleusterau profi'r cyngor yn Llys 
Tregelles, Heol Mynachlog Nedd, Mynachlog Nedd SA10 7DF. 
 
Archwilir cerbydau yn unol â "Safonau Archwilio Cenedlaethol 
Cerbydau Hacni a Hurio Preifat" a "Safonau Profi Ceir a 
Cherbydau  Masnachol Ysgafn VOSA"   
 
Wedi i'r archwiliad cerbyd gael ei gwblhau, bydd yr ymgeisydd yn 
derbyn adroddiad archwiliad a fydd yn manylu a yw'r cerbyd wedi 
cael archwiliad llwyddiannus.  Mae'n rhaid bod cerbyd yn llwyddo 
yn y prawf cyn y gellir ei drwyddedu. 
 
 
Cam 3 - Cyflwyno'ch Cais 
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Mae'n rhaid cyflwyno ffurflen gais wedi'i chwblhau yn bersonol i'r 
Is-adran Trwyddedu yng Nghanolfan Ddinesig Port Talbot.  Dyma'r 
oriau swyddfa ar gyfer ymdrin â cheisiadau  
 
Dydd Llun i ddydd Gwener 9.00am – 12.00pm ac 1.00pm – 
3.00pm 
 
Mae'n rhaid i ffurflen gais wedi'i chwblhau gynnwys yr eitemau 
canlynol: 
 

 Ffurflen gais wedi'i chwblhau'n llawn sydd wedi'i llofnodi a'i 
dyddio'n gywir. 

 

 Dogfen gofrestru lawn y cerbyd (V5) 
 

 Tystysgrif yswiriant neu nodyn yswiriant sy'n nodi'n unswydd yr 
yswiriant cywir ar gyfer ei ddosbarth. 

 

 Tystysgrif MOT ddilys (lle y bo'n berthnasol) 
 

 Ffi gyfredol 
 

 Os bydd cerbyd wedi'i newid neu ei addasu e.e. ar gyfer 
mynediad cadair olwyn, bydd gofyn hefyd am dystysgrif 
cymeradwyo o fath priodol. 

 
 

Cam 4 - Prawf Cloc Tacsi  (cerbydau hacni yn unig) 
 
Mae milltir fesuredig wedi'i chreu ar ffordd yn agos i Ganolfan 
Ddinesig Port Talbot.  Bydd angen i'r ymgeisydd, yng nghwmni 
swyddog trwyddedu, yrru'r cerbyd ar hyd y filltir fesuredig, wrth i'r 
swyddog brofi'r cloc tacsi. 
 
Ni fydd modd rhoi trwydded nes i'r Swyddog Trwyddedu 
gadarnhau bod y cloc tacsi'n gywir. 

 
Cam 5 - Rhoi Trwydded 
 
Unwaith bydd y camau uchod wedi'u cwblhau, gellir rhoi'r 
drwydded.  Rhoddir 2 arwydd drws hunanadlynol i'r ymgeisydd, 
plât cefn a daliwr plât cefn. 
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ATODIAD D 

 
Manylion Cerbyd Hacni  

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, 'y cyngor', 
wedi mabwysiadu'r manylion cerbyd canlynol ar gyfer cerbydau 
hacni. 
   
Bydd y cyngor yn defnyddio'r rhain fel sail i arfer ei ddisgresiwn 
wrth benderfynu ar drwyddedu cerbydau fel cerbydau hacni. 
 

Dogfennau i'w cyflwyno gyda'r cais 
 

1. Mae'n rhaid cyflwyno pob cais yn ysgrifenedig ar y ffurflen a 
ragnodir. 

 
2. Bydd yr holl ddogfennau'n rhai gwreiddiol ac eithrio lle 

darperir dogfennau'n uniongyrchol i'r awdurdod gan y 
dosbarthwr. 

 
3. Bydd yn rhaid anfon Dogfen Gofrestru'r Cerbyd (V5) gyda 

phob cais.  Mewn sefyllfaoedd lle mae'r ddogfen gofrestru 
wedi'i hanfon i'r DVLA i'w phrosesu, caiff ei chyflwyno i'r 
Is-adran Trwyddedu o fewn 21 diwrnod i roi'r drwydded. 

 
4. Os bydd cerbyd wedi'i addasu ar ôl ei gofrestru â'r DVLA, 

rhaid anfon cymeradwyaeth o'r math priodol a roddir gan 
VOSA gyda'r cais. 

 
5. Mae'n rhaid anfon tystysgrif yswiriant ddilys gyda phob 

cais sy'n yswirio'r cerbyd i'w ddefnyddio at ddibenion hurio 
a gwobrwyo preifat.  Lle bydd cerbyd wedi'i yswirio dan 
bolisi cerbydlu, bydd rhaid anfon atodlen bolisi'r cerbydau 
gyda'r cais.  

 
6. Bydd angen cyflwyno tystysgrif brawf y Weinyddiaeth 

Drafnidiaeth (MOT) gyda cheisiadau am gerbydau sy'n 
flwydd oed.  

 
7. Bydd angen cyflwyno tystysgrif brawf foddhaol a roddwyd 

gan Ganolfan Archwilio Cerbydau'r cyngor gyda phob cais. 
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Cerbydau Nad ydynt yn Hygyrch i Gadeiriau Olwyn 
 

8. Bydd cerbydau nad ydynt yn hygyrch i gadeiriau olwyn 
ond yn cael eu hystyried i'w trwyddedu pan gânt eu 
defnyddio yn lle cerbydau presennol nad ydynt yn hygyrch 
i gadeiriau olwyn. 
 

9. Bydd gan gerbydau'r dimensiynau  gofynnol canlynol heb 
addasu manyleb y cynhyrchwr:- 

 
(a) Uchder (y tu mewn) 
Ni fydd y pellter o ben clustog y sedd i ran isaf y to yn llai nag 
800mm. 

 
(b) Lle i bengliniau 
Bydd gan bob sedd o leiaf 200mm o le i'r pengliniau. 

 
(c) Seddi (Lled) 
Ni fydd lled y sedd gefn, o gefn y glustog i'r ymyl blaen, yn 
llai na 450mm. 

 
(ch) Sedd gefn (hyd) 
Ni fydd y sedd gefn, o'i mesur rhwng breichiau'r sedd, yn llai 
na 400mm y person. 

 
Cerbydau sy'n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn 

 

10. Rhoddir trwyddedau cerbydau newydd i gerbydau sy'n 
hygyrch i gadeiriau olwyn yn unig. 
 

11. Lle bydd cerbyd sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn yn cael ei 
newid, bydd y cerbyd newydd hefyd yn hygyrch i gadeiriau 
olwyn. 
 

12. Bydd gan gerbydau'r dimensiynau  gofynnol canlynol heb 
addasu manyleb y cynhyrchwr:- 

 
(a) Uchder (y tu mewn) 
Ni fydd y pellter o ben clustog y sedd i ran isaf y to yn llai nag 
800mm. 
 
 
(b) Lle i bengliniau 
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Bydd gan bob sedd o leiaf 200mm o le i'r pengliniau. 
 

(c) Seddi (Lled) 
Ni fydd lled y sedd gefn, o gefn y glustog i'r ymyl blaen, yn 
llai na 450mm.  

 
(ch) Sedd gefn (hyd) 
Ni fydd y sedd gefn, o'i mesur rhwng breichiau'r sedd, yn llai 
na 400mm y person. 

 
13. Bydd gan gerbydau ramp/lifft er mwyn llwytho cadair olwyn 

a theithiwr. Bydd dyfais leoli ddigonol yn cael ei gosod i 
sicrhau nad yw'r ramp yn llithro na'n gogwyddo pan gaiff ei 
ddefnyddio. 
 

14. Mae'n rhaid i bob ramp gael ei farcio'n glir a llwyth 
gweithio diogel (SWL) wedi'i nodi mewn cilogramau. 
 

15. Caiff lifftiau eu cynnal a'u cadw a'u harchwilio yn unol â 
gofynion deddfwriaethol cyfredol. 

 
16. Darperir rampiau ag wyneb gwrthlithro gyda lliw 

cyferbyniol ar yr ymylon. 
 

17. Bydd gan gerbydau'r ddarpariaeth ddigonol i storio 
rampiau heb rwystro teithwyr rhag mynd i mewn neu 
adael.  

 
18. Bydd gan gerbydau angorfeydd cymeradwy i glymu'r 

gadair olwyn yn sownd.  Darperir gwregys diogelwch/dull 
atal cymeradwy ar wahân er mwyn diogelu'r teithiwr wrth 
deithio yn y gadair olwyn. 

 
19. Bydd gan gerbydau wyneb llawr gwrthlithro yn adran y 

teithwyr.  
 

20. Caiff dolenni/canllawiau cydio eu rhoi ar bob drws a 
ddefnyddir gan deithiwr. Bydd y rhain yn lliwgar i 
gynorthwyo pobl y mae eu golwg yn gyfyngedig. 
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Cyffredinol (yn berthnasol i bob cerbyd) 
 

21. Caiff cerbydau eu hadeiladu a'u cynnal a'u cadw fel eu 
bod yn ddiogel ac yn gyfforddus. 

 
22. Bydd cerbydau'n ddu, a chaiff hyn ei gadarnhau ar 

ddogfen gofrestru'r cerbyd (V5). 
 

23. Bydd cerbydau'n rhai a yrrir ar y llaw dde. 
 

24. Bydd gan gerbydau o leiaf 4 drws. 
 

25. Bydd seddau, gorchuddion llawr ac addurnau'n lân ac heb 
rwygiadau, difrod, saim neu unrhyw halogiad arall. 

 
26. Bydd y tu allan i gorff y cerbyd mewn cyflwr da, heb 

unrhyw rwd, metel toredig nac unrhyw ddifrod gweledol 
arall. 

 
27. Bydd drysau'r cerbyd yn agor yn ddigon llydan i alluogi 

teithwyr i fynd i mewn i'r cerbyd a'i adael yn hawdd, heb 
unrhyw anghyfleustra. 
 

28. Bydd holl ddrysau a ffenestri'r cerbydau pan fyddant ar 
gau, wedi'u selio'n addas fel nad oes unrhyw fylchau sy'n 
caniatáu i wynt a/neu'r tywydd fynd i mewn i'r cerbyd.  
 

29. Bydd gan bob sedd wregys ddiogelwch sy'n cydymffurfio 
â'r safonau Prydeinig neu Ewropeaidd perthnasol. 

 
30. Bydd gan gerbydau oleuadau mewnol a weithredir yn 

awtomatig naill ai pan fydd drysau'n cael eu hagor neu 
gan switsh ar wahân sydd ger y gyrrwr. 

 
31. Bydd gan gerbydau le digonol ar gyfer bagiau, a fydd naill 

ai ar ffurf adran fagiau ar wahân neu ardal lle gellir atal 
bagiau rhag symud rhag ofn y bydd damwain neu stop 
argyfwng.  

 
32. Bydd gan gerbydau gloeon sy'n ddiogel rhag plant ar y 

drysau cefn.  
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33. Bydd tanc tanwydd LPG cerbydau sydd wedi'u haddasu 
i'w ddefnyddio yn adran fagiau'r cerbyd.  Cedwir digon o le 
i fagiau.  

 
34. Bydd gan gerbydau naill ai: 

 Olwyn sbâr o ddyluniad llawn neu arbed lle mewn 
cyflwr da a'r offer i newid olwyn, neu 

 Git atgyweirio tyllau mewn teiars mewn argyfwng 
nad yw wedi mynd heibio'i ddyddiad dod i ben.  
 

 
35. Lle bydd uchder y cerbyd o'r ffordd i'r llawr yn 400mm neu 

fwy, yna gosodir gris ôl-dynadwy addas.  Bydd y grisiau o 
leiaf 250mm o ddyfnder ag wyneb gwrthlithro, a'u hymylon 
mewn lliw cyferbyniol gweladwy iawn. 
 

36. Bydd gan gerbydau gloc tacsi cymeradwy sy'n 
cydymffurfio â gofynion deddfwriaeth gyfredol.  Bydd yn 
gallu cofnodi o leiaf dri thariff. 

 
37. Ni chaniateir unrhyw haenau neu liw ar ffenestri ac eithrio'r 

lliw a roddir gan y gwneuthurwr yn y ffatri.  Bydd y sgrîn 
wynt yn caniatáu i o leiaf 75% o olau fynd drwyddi.  Bydd 
rhaid i bob ffenestr arall ganiatáu i o leiaf 70% o olau fynd 
drwyddi. 

 
38. Bydd arwydd wedi'i oleuo â'r gair "TAXI" neu "TACSI" ar 

neu uwchben y to. Bydd y golau'n gysylltiedig â'r cloc tacsi 
neu wedi'i reoli'n annibynnol. 

 
39. Rhoddir ystyriaeth i gerbydau sy'n llosgi dau fath o 

danwydd neu â thanwydd amgen, lle:- 
 

1. Gosodwyd y system gan y gwneuthurwr 
2. Gosodwyd y system ar ôl i'r cerbyd adael y 

gwneuthurwr a'i hardystio gan osodwr a 
gymeradwyir gan y gwneuthurwr perthnasol neu 
gynllun cymeradwyo cydnabyddedig. 

3. Nad yw'r gosodiad yn effeithio ar y gallu i storio 
bagiau. 

 
40. Bydd gan gerbydau â sgrîn neu raniad rhwng y seddi 

blaen ac ôl ddull cyfathrebu addas rhwng y gyrrwr a'r 
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teithwyr.  Bydd y sgrîn neu'r rhaniad yn cynnwys agoriad 
addas at ddibenion talu prisiau teithio. 
 

41. Os bydd gan gerbyd system CCTV, mae'n rhaid iddi 
gydymffurfio â "Manylion ac Amodau ar gyfer Camerâu 
Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) mewn Cerbydau Hacni a 
Hurio Preifat" fel a ddisgrifir ym mholisi tacsis y cyngor. 
 

 
 

Cerbydau i Gymryd Lle Rhai Eraill Dros Dro  
 

42. Bydd y cyngor yn ystyried trwyddedu cerbyd dros dro yn 
lle cerbyd trwyddedig presennol sydd wedi bod mewn 
damwain.  

 
43. Bydd cerbydau i'w trwyddedu fel rhai dros dro yn lle 

cerbydau eraill yn cydymffurfio â'r gofynion cyn trwyddedu 
fel a fanylir uchod. 
 

44. Bydd y cyngor yn eithrio'r cerbyd trwyddedig gwreiddiol 
rhag y cyfyngiad oed a milltiredd wrth ei ail-drwyddedu.  
Bydd rhaid cydymffurfio â'r holl ofynion cyn trwyddedu 
eraill. 
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Atodiad Dd 
 

Manylion Cerbydau Hurio Preifat 
 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, "y cyngor", 
wedi mabwysiadu'r manylion cerbyd canlynol ar gyfer cerbydau 
hurio preifat.   
Bydd y cyngor yn defnyddio'r rhain fel sail i arfer ei ddisgresiwn 
wrth benderfynu ar drwyddedu cerbydau fel cerbydau hurio preifat. 
  

Dogfennau i'w cyflwyno gyda'r cais 
 

1. Mae'n rhaid cyflwyno pob cais yn ysgrifenedig ar y ffurflen a 
ragnodir. 

 
2. Bydd yr holl ddogfennau'n rhai gwreiddiol ac eithrio lle 

darperir dogfennau'n uniongyrchol i'r awdurdod gan y 
dosbarthwr. 

 
3. Bydd yn rhaid anfon Dogfen Gofrestru'r Cerbyd (V5) gyda 

phob cais.  Mewn sefyllfaoedd lle mae'r ddogfen gofrestru 
wedi'i hanfon i'r DVLA i'w phrosesu, caiff ei chyflwyno i'r Is-
adran Trwyddedu o fewn 21 diwrnod i roi'r drwydded. 

 
4. Os bydd cerbyd wedi'i addasu ar ôl ei gofrestru â'r DVLA, 

rhaid anfon cymeradwyaeth o'r math priodol a roddir gan 
VOSA gyda'r cais. 

 
5. Mae'n rhaid anfon tystysgrif yswiriant ddilys gyda phob cais 

sy'n yswirio'r cerbyd i'w ddefnyddio at ddibenion hurio a 
gwobrwyo preifat.  Lle bydd cerbyd wedi'i yswirio dan bolisi 
cerbydlu, bydd rhaid anfon atodlen bolisi'r cerbydau gyda'r 
cais.  

 
6. Bydd angen cyflwyno tystysgrif brawf y Weinyddiaeth 

Drafnidiaeth (MOT) gyda cheisiadau am gerbydau sy'n dair 
blwydd oed.  

 
7. Bydd angen cyflwyno tystysgrif brawf foddhaol a roddwyd 

gan Ganolfan Archwilio Cerbydau'r cyngor gyda phob cais. 
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Cerbydau Nad ydynt yn Hygyrch i Gadeiriau Olwyn 
 

8. Bydd gan gerbydau'r dimensiynau  gofynnol canlynol heb 
addasu manyleb y cynhyrchwr:- 

 
(a) Uchder (y tu mewn) 
Ni fydd y pellter o ben clustog y sedd i ran isaf y to yn llai nag 
800mm. 

 
(b) Lle i bengliniau 
Bydd gan bob sedd o leiaf 200mm o le i'r pengliniau. 

 
(c) Seddi (Lled) 
Ni fydd lled y sedd gefn, o gefn y glustog i'r ymyl blaen, yn 
llai na 450mm. 

 
(ch) Sedd gefn (hyd) 
Ni fydd y sedd gefn, o'i mesur rhwng breichiau'r sedd, yn llai 
na 400mm y person. 

 
Cerbydau sy'n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn 

  
10. Gall cerbydau sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn gael eu 

llwytho o'r ochr neu'r cefn. 
 
11. Bydd gan gerbydau'r dimensiynau  gofynnol canlynol heb 

addasu manyleb y cynhyrchwr:- 
 
(a) Uchder (y tu mewn) 
Ni fydd y pellter o ben clustog y sedd i ran isaf y to yn llai nag 
800mm. 

 
(b) Lle i bengliniau 
Bydd gan bob sedd o leiaf 200mm o le i'r pengliniau. 

 
(c) Seddi (Lled) 
Ni fydd lled y sedd gefn, o gefn y glustog i'r ymyl blaen, yn 
llai na 450mm.  

 
(ch) Sedd gefn (hyd) 
Ni fydd y sedd gefn, o'i mesur rhwng breichiau'r sedd, yn llai 
na 400mm y person. 
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12. Bydd gan gerbydau ramp/lifft er mwyn llwytho cadair olwyn 

a theithiwr. Bydd dyfais leoli ddigonol yn cael ei gosod i 
sicrhau nad yw'r ramp yn llithro na'n gogwyddo pan gaiff ei 
ddefnyddio.  Caiff lifftiau eu cynnal a'u cadw a'u harchwilio 
yn unol â gofynion deddfwriaethol cyfredol. 

 
13. Darperir rampiau ag wyneb gwrthlithro gyda lliw 

cyferbyniol ar yr ymylon. 
 

14. Bydd gan gerbydau'r ddarpariaeth ddigonol i storio 
rampiau heb rwystro teithwyr rhag mynd i mewn neu 
adael. 

 
15. Mae'n rhaid i bob ramp gael ei farcio'n glir â llwyth gweithio 

diogel (SWL) wedi'i nodi mewn cilogramau. 
 

16. Bydd gan gerbydau angorfeydd cymeradwy i glymu'r 
gadair olwyn yn sownd.  Darperir gwregys diogelwch/dull 
atal cymeradwy ar wahân er mwyn diogelu'r teithiwr wrth 
deithio yn y gadair olwyn. 

 
17. Bydd gan gerbydau wyneb llawr gwrthlithro yn adran y 

teithwyr.  
 

18. Caiff dolenni/canllawiau cydio eu rhoi ar bob drws a 
ddefnyddir gan deithiwr. Bydd y rhain yn lliwgar i 
gynorthwyo pobl y mae eu golwg yn gyfyngedig. 

 
Cyffredinol (yn berthnasol i bob cerbyd) 

 
19. Caiff cerbydau eu hadeiladu a'u cynnal a'u cadw fel eu bod 

yn ddiogel ac yn gyfforddus. 
 
20. Ni fydd lliw y cerbyd yn ddu fel a gadarnheir gan ddogfen 

gofrestru'r cerbyd (V5) 
 

21. Bydd cerbydau'n rhai a yrrir ar y llaw dde. 
 

22. Bydd gan gerbydau o leiaf 4 drws. 
 

23. Bydd seddau, gorchuddion llawr ac addurnau'n lân ac heb 
rwygiadau, difrod, saim neu unrhyw halogiad arall. 
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24. Bydd y tu allan i gorff y cerbyd mewn cyflwr da, heb 

unrhyw rwd, metel toredig nac unrhyw ddifrod gweledol 
arall. 

 
25. Bydd drysau'r cerbyd yn agor yn ddigon llydan i alluogi 

teithwyr i fynd i mewn i'r cerbyd a'i adael yn hawdd, heb 
unrhyw anghyfleustra. 
 

26. Bydd gan bob sedd wregys ddiogelwch sy'n cydymffurfio 
â'r safonau Prydeinig neu Ewropeaidd perthnasol. 

 
27. Bydd gan gerbydau oleuadau mewnol a weithredir yn 

awtomatig naill ai pan fydd drysau'n cael eu hagor neu 
gan switsh ar wahân sydd ger y gyrrwr. 

 
28. Bydd gan gerbydau le digonol ar gyfer bagiau, a fydd naill 

ai ar ffurf adran fagiau ar wahân neu ardal lle gellir atal 
bagiau rhag symud rhag ofn y bydd damwain neu stop 
argyfwng.  

 
29. Bydd holl ddrysau a ffenestri'r cerbydau pan fyddant ar 

gau, wedi'u selio'n addas fel nad oes unrhyw fylchau sy'n 
caniatáu i wynt a/neu'r tywydd fynd i mewn i'r cerbyd. 

 
30. Bydd gan gerbydau gloeon sy'n ddiogel rhag plant ar y 

drysau cefn.  
 

31. Bydd tanc tanwydd LPG cerbydau sydd wedi'u haddasu 
i'w ddefnyddio yn adran fagiau'r cerbyd.  Cedwir digon o le 
i fagiau.  

 
32. Bydd gan gerbydau naill ai: 

 Olwyn sbâr o ddyluniad llawn neu arbed lle mewn 
cyflwr da a'r offer i newid olwyn, neu 

 Git atgyweirio tyllau mewn teiars mewn argyfwng 
nad yw wedi mynd heibio'i ddyddiad dod i ben. 

 
33. Lle bydd uchder y cerbyd o'r ffordd i'r llawr yn 400mm neu 

fwy, yna gosodir gris ôl-dynadwy addas.  Bydd y gris o 
leiaf 250mm o ddyfnder â chanddo wyneb gwrthlithro, ac 
wedi'i ymylu mewn lliw cyferbyniol hynod weladwy.  
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34.  Lle bydd cloc tacsi wedi'i osod mewn cerbyd, bydd yn 

cydymffurfio â gofynion deddfwriaethol presennol.   
 

35. Ni chaniateir unrhyw haenau neu liw ar ffenestri ac eithrio'r 
lliw a roddir gan y gwneuthurwr yn y ffatri.  Bydd y sgrîn 
wynt yn caniatáu i o leiaf 75% o olau fynd drwyddi.  Bydd 
rhaid i bob ffenestr arall ganiatáu i o leiaf 70% o olau fynd 
drwyddi. 

 
36. Rhoddir ystyriaeth i gerbydau sy'n llosgi dau fath o 

danwydd neu â thanwydd amgen, lle:- 
 

i. a) Gosodwyd y system yn y ffatri neu gan y 
gwneuthurwr, neu  
b) Gosodwyd y system ar ôl i'r cerbyd adael y 
ffatri/gwneuthurwr, a'i hardystio  gan y 
gwneuthurwr perthnasol neu dan gynllun 
cymeradwyo cydnabyddedig. 
 

ii. Nad yw'r gosodiad yn effeithio ar y gallu i storio 
bagiau. 

 
37.  Bydd gan gerbydau â sgrîn neu raniad rhwng y seddi 

blaen ac ôl ddull cyfathrebu addas rhwng y gyrrwr a'r 
teithwyr. 
 

38. Os bydd gan gerbyd system CCTV, mae'n rhaid iddi 
gydymffurfio â "Manylion ac Amodau ar gyfer Camerâu 
Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) mewn Cerbydau Hacni a 
Hurio Preifat" fel a ddisgrifir ym mholisi tacsis y cyngor. 
 

 
Cerbydau i Gymryd Lle Rhai Eraill Dros Dro  

 
39. Bydd y cyngor yn ystyried trwyddedu cerbyd dros dro yn 

lle cerbyd trwyddedig presennol sydd wedi bod mewn 
damwain.  

 
40. Bydd cerbydau i'w trwyddedu fel rhai dros dro yn lle 

cerbydau eraill yn cydymffurfio â'r gofynion cyn trwyddedu 
fel a fanylir uchod. 
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41. Bydd y cyngor yn eithrio'r cerbyd trwyddedig gwreiddiol 
rhag y cyfyngiad oed a milltiredd wrth ei ail-drwyddedu.  
Bydd rhaid cydymffurfio â'r holl ofynion cyn trwyddedu 
eraill.



58 

 



59 

 

Atodiad F 
 

Cerbydau Cerbyd Hacni  
Amodau 

 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, "y cyngor", 
wedi mabwysiadu'r amodau cerbyd canlynol ar gyfer cerbydau 
hacni.  

 
Cyffredinol 
 

1. Bydd cerbydau trwyddedig yn cydymffurfio â'r amodau hyn 
ar bob adeg oni bai fod y cyngor wedi'u heithrio'n benodol 
mewn llythyr. 

 
2. Ni chaiff unrhyw newidiadau eu gwneud i unrhyw gerbyd 

trwyddedig heb ganiatâd ysgrifenedig gan y cyngor. 
 

3. Caiff y cerbyd trwyddedig ei gynnal a'i gadw fel ei fod ar 
bob adeg yn cydymffurfio â:- 
  ● Rheoliadau Adeiladu a Defnyddio 
 ● Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847 
 ● Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau 
Amrywiol)1976 

  ● yr amodau a nodir yn y ddogfen  
 
 
Golwg 

 
4. Caiff cerbydau eu cynnal a'u cadw fel eu bod yn ddiogel ac 

yn gyfforddus. 
 
5. Caiff seddau'r cerbyd, gorchuddion llaw ac addurnau 

mewnol eu cynnal fel eu bod yn lân, heb unrhyw arogleuon 
annymunol a heb rwygiadau, difrod, saim neu unrhyw 
halogiad arall. 

 
6. Cedwir y tu allan i gorff y cerbyd mewn cyflwr da, heb 

unrhyw ddifrod sylweddol na gweledol. 
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Cyfarpar 

 
7. Bydd cloc tacsi wedi'i osod yn yr holl gerbydau sy'n 

cydymffurfio â gofynion deddfwriaethol cyfredol, sydd wedi 
cael eu profi, sydd mewn cyflwr  ac yn gweithio'n iawn.  
Cyfrifir yr holl daliadau o'r pwynt yn yr ardal lle mae'r huriwr 
yn dechrau ei daith.  Bydd pob cloc tacsi'n dangos y tariff 
prisiau cyfredol. Os caiff y rhestr brisiau ei diwygio, rhaid 
addasu'r clociau tacsi'n ddi-oed.  
 

8. Os bydd gan gerbyd system CCTV, mae'n rhaid iddi 
gydymffurfio â "Manylion ac Amodau ar gyfer Camerâu 
Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) mewn Cerbydau Hacni a 
Hurio Preifat" fel a ddisgrifir ym mholisi tacsis y cyngor. 

 
9. Bydd yr holl gerbydau'n cario diffoddiadur tân Safon 

Brydeinig neu Ewropeaidd a gaiff ei gynnal a'i gadw, sydd 
wedi'i osod mewn lleoliad a gymeradwyir gan swyddog 
awdurdodedig.  Caiff rhif plât y cerbyd ei farcio'n barhaol ar 
gorff y diffoddiadur.   Ni fydd dyddiad dod i ben y 
diffoddiadur wedi mynd heibio. 

 
10. Bydd pob cerbyd yn cario ac yn cynnal pecyn cymorth 

cyntaf.  Bydd rhif plât y cerbyd wedi'i farcio'n barhaol ar 
flwch/orchudd y pecyn cymorth cyntaf.  Ni fydd dyddiad dod 
i ben y pecyn cymorth cyntaf wedi mynd heibio. 

 
11. Bydd gan unrhyw gyfarpar cyfathrebu neu glywedol y fath 

fanylion fel ei fod yn bodloni'r gofynion cyfreithiol perthnasol 
ac yn cael ei weithredu'n unol â'r rhain.  Gweithredir y 
cyfarpar hwn fel na fydd yn creu annifyrrwch na niwsans a 
allai effeithio ar deithwyr neu aelodau'r cyhoedd. 

 
12. Bydd gan gerbydau sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn rampiau 

sydd ar gael yn rhwydd ar bob adeg, ac wedi'u cynnal 
mewn cyflwr diogel. 

 
13. Wrth gludo defnyddiwr cadair olwyn, defnyddir dulliau 

angori cymeradwy (h.y. strapiau/clampiau) i ddiogelu'r 
gadair olwyn a'r person sy'n ei defnyddio. 
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Olwynion Sbâr a Chitiau Atgyweirio Tyllau mewn Teiars mewn 
Argyfwng 

 
14.  Bydd gan gerbydau naill ai: 

 Olwyn sbâr o ddyluniad llawn neu arbed lle mewn 
cyflwr da a'r offer i newid olwyn, neu 

 Git atgyweirio tyllau mewn teiars mewn argyfwng nad 
yw wedi mynd heibio'i ddyddiad dod i ben. 

15. Bydd olwynion sbâr, lle maent wedi'u gosod, yn bodloni'r 
terfyn dyfnder gwadn cyfreithiol a chaiff yr offer i newid olwyn 
eu cadw mewn cyflwr da. 

 
16. Bydd citiau atgyweirio mewn argyfwng yn cael eu cynnal a'u 

cadw mewn cyflwr da ac ni fyddant wedi mynd heibio'u 
dyddiad dod i ben. 

 
17. Ni fydd cerbydau sy'n defnyddio olwyn sbâr neu git atgyweirio 

tyllau mewn teiars mewn argyfwng er mwyn cwblhau'r daith yn 
gallu cael eu hurio ymhellach nes iddynt gael olwyn neu deiar 
newydd. 

 
 
Hysbysebu 
 
18.  Ni chaiff unrhyw arwyddion neu hysbysebion eu rhoi ar y tu 

allan i'r cerbyd heb ganiatâd ysgrifenedig gan y cyngor.  Gall 
perchnogion wneud cais ar y ffurflen a ragnodir i gael 
arwyddion neu hysbysebion wedi'u gosod ar y cerbyd. 

 
19. Lle bo'r cyngor yn rhoi caniatâd ysgrifenedig i arddangos 

arwyddion neu hysbysebion ar gerbyd, bydd yn gyfyngedig i'r 
canlyniadau canlynol:- 

 Y drws cefn ar y dde a/neu'r drws cefn ar yr ochr i mewn (ac 
eithrio'r ffenestri) 

 Y panel ar y dde a/neu'r panel ar yr ochr i mewn (ac eithrio'r 
ffenestri)  

 Cefn y cerbyd (ac eithrio'r ffenestri) 
 
20.  Gellir rhoi arwydd â llythrennu heb fod yn fwy na 5cm o 

uchder sy'n dangos enw a rhif ffôn y perchennog ar gefn yr 
arwydd sydd ar y to a/neu ar ben y sgrîn wynt flaen/gefn ar yr 
amod nad ydynt yn rhwystro golwg y gyrrwr. 
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21. Bydd yr holl hysbysebion yn cydymffurfio â gofynion Safonau 
Hysbysebu'r cyngor ym mhob mater sy'n ymwneud â chwaeth 
dda, o ran cynnwys a golwg, ac ni fydd yn gysylltiedig â 
materion sy'n ymwneud â thybaco, gamblo, alcohol, 
gwleidyddiaeth neu faterion o natur rywiol. Gall y cyngor 
ganiatáu hysbysebion y maent yn ystyried eu bod at ddibenion 
addysgol. 
 

Archwilio Cerbydau 
 
22. Bydd rhaid i gerbydau gael dau archwiliad trefnedig yng 

Nghanolfan Archwilio Cerbydau'r cyngor o fewn cyfnod o 12 
mis. 

 
23. Bydd perchnogion yn sicrhau y cyflwynir y cerbyd i'w archwilio 

ar yr amser ac ar y dyddiad a drefnwyd.  Bydd yn debygol y 
caiff trwydded unrhyw gerbyd nad yw'n mynd i archwiliad ei 
hatal nes y ceir adroddiad archwiliad cerbyd boddhaol. 

 
24. Bydd cerbydau sy'n peidio â mynd i archwiliad a drefnwyd heb 

roi rhybudd digonol ymlaen llaw i'r awdurdod yn gorfod talu ffi 
ail-archwilio. 

 
25. Bydd perchnogion yn sicrhau bod y cerbydau a gyflwynir i'w 

harchwilio yn lân ac mewn cyflwr gweithredol da. Ni fydd 
cerbydau na chânt eu cyflwyno fel hyn yn cael eu harchwilio a 
byddant yn destun ffi ail-archwilio. 
 

26. Cynhelir archwiliadau cerbyd yn unol â "Safonau Profi Ceir a 
Cherbydau Masnachol Ysgafn VOSA" a "Safonau Archwilio 
Cenedlaethol Cerbydau Hacni a Hurio Preifat"  

 
      Ôl-gerbydau 

 
27. Bydd unrhyw ôl-gerbyd a ddefnyddir i gludo bagiau'n cael ei 

gyflwyno i'w archwilio ynghyd â'r cerbyd tynnu trwyddedig. 
 
28. Bydd yr ôl-gerbyd cyfan wedi'i orchuddio i atal gwynt a glaw 

rhag mynd i mewn iddo, a'i ddiogelu er mwyn amddiffyn y 
bagiau sy'n cael eu cludo. 

 
29. Bydd gan yr ôl-gerbyd bolisi yswiriant. 
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30. Bydd yr ôl-gerbyd yn fath a gymeradwyir sy'n dangos: - 
   (i)  pwysau heb lwyth 
   (ii) pwysau gros 
   (iii) manylion y gwneuthurwr 

 
31. Bydd yr ôl-gerbyd yn arddangos plât trwyddedu ychwanegol a 

roddir gan y cyngor. 
32. Bydd gan ôl-gerbydau naill ai, 
 

 Olwyn sbâr mewn cyflwr da a'r offer i newid olwyn, 
neu 

 Git atgyweirio tyllau mewn teiars mewn argyfwng.  
 

33. Bydd olwynion sbâr, lle maent wedi'u gosod, yn bodloni'r 
terfyn dyfnder gwadn cyfreithiol a chedwir yr offer i newid 
olwyn mewn cyflwr da. 

 
34. Bydd citiau atgyweirio mewn argyfwng yn cael eu cynnal a'u 

cadw mewn cyflwr da ac ni fyddant wedi mynd heibio'u 
dyddiad dod i ben. 

 
35. Ni fydd ôl-gerbydau sy'n defnyddio olwyn sbâr neu git 

atgyweirio tyllau mewn teiars er mwyn cwblhau eu taith hurio 
yn gallu cael eu hurio ymhellach nes iddynt gael olwyn neu 
deiar newydd. 

 
36. Ni ddylid defnyddio ôl-gerbyd wrth yrru'r tacsi. 
 
 
Plât Trwydded ac Arwyddion Drws 
 
37. Mae platiau trwyddedu'r cerbyd yn eiddo i Gyngor Bwrdeistref 

Sirol Castell-nedd Port Talbot ac nid oes modd eu trosglwyddo 
ac eithrio â chaniatâd ysgrifenedig y cyngor. 

 
38. Bydd cerbydau'n arddangos y plât trwydded a roddir gan y 

cyngor yn allanol ar gefn y cerbyd (ac eithrio'r sgrîn wynt 
gefn).   Caiff y plât ei gysylltu'n barhaol wrth y cerbyd ar bob 
adeg.   

  
39. Bydd cerbydau'n arddangos yr arwyddion drws presennol a 

roddir gan y cyngor ar y drysau blaen yr ochr i mewn ac ar y 
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llaw dde. Caiff yr arwyddion drws eu cysylltu'n barhaol wrth y 
cerbyd ar bob adeg. 

 
40. Os bydd trwydded, plât trwydded neu arwyddion drws cerbyd 

yn cael eu colli, eu difrodi neu eu dwyn, yna rhaid cael rhai 
newydd yn eu lle cyn gynted â phosib. 

 
 
Amrywiol  
 
41. Gellir cludo anifeiliaid sydd yng ngofal yr huriwr yn ôl 

disgresiwn y gyrrwr.  Caiff yr holl anifeiliaid eu cludo yn adran 
deithwyr cefn y cerbyd. D.S. Mae'n ofyniad cyfreithiol i 
ganiatáu i gŵn cymorth gael eu cludo yn y cerbyd. 

 
42. Bydd gan gerbydau gopi o'r rhestr brisiau gyfredol wedi'i 

harddangos y tu mewn i'r cerbyd. 
 
43. Caiff yr adran fagiau ei chadw'n glir er mwyn cadw nifer 

rhesymol o fagiau. 
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Atodiad Ff 

 
Cerbydau Hurio Preifat 

Amodau 
 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, "y cyngor", 
wedi mabwysiadu'r amodau trwyddedu canlynol ar gyfer cerbydau 
hurio preifat.  Bydd cerbydau trwyddedig yn cydymffurfio â'r 
amodau hyn ar bob adeg oni bai fod y cyngor wedi'u heithrio'n 
benodol mewn llythyr.  

 
Cyffredinol 

 
1. Bydd cerbydau trwyddedig yn cydymffurfio â'r amodau hyn 

ar bob adeg oni bai fod y cyngor wedi'u heithrio'n benodol 
mewn llythyr. 

 
2. Ni chaiff unrhyw newidiadau eu gwneud i unrhyw gerbyd 

trwyddedig heb ganiatâd ysgrifenedig gan y cyngor. 
 

3. Caiff y cerbyd trwyddedig ei gynnal a'i gadw fel ei fod ar 
bob adeg yn cydymffurfio â:- 
  ● Rheoliadau Adeiladu a Defnyddio 
 ● Gofynion Treth Car 
 ● Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau 
Amrywiol) 1976 

  ● yr amodau a nodir yn y ddogfen  
Gwedd a gwisg  

 
4. Caiff cerbydau eu cynnal a'u cadw fel eu bod yn ddiogel ac 

yn gyfforddus. 
 
5. Caiff seddau'r cerbyd, gorchuddion llaw ac addurnau 

mewnol eu cynnal fel eu bod yn lân, heb unrhyw arogleuon 
annymunol a heb rwygiadau, difrod, saim neu unrhyw 
halogiad arall. 

 
6. Cedwir y tu allan i gorff y cerbyd mewn cyflwr da, heb 

unrhyw ddifrod sylweddol na gweledol. 
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Cyfarpar 

 
7. Os bydd cloc tacsi wedi'i osod yn y cerbyd bydd yn 

cydymffurfio â gofynion deddfwriaethol presennol.  
 

8. Os bydd gan gerbyd system CCTV, mae'n rhaid iddi 
gydymffurfio â "Manylion ac Amodau ar gyfer Camerâu 
Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) mewn Cerbydau Hacni a 
Hurio Preifat" fel a ddisgrifir ym mholisi tacsis y cyngor. 
 

9. Bydd yr holl gerbydau'n cario diffoddiadur tân Safon 
Brydeinig neu Ewropeaidd a gaiff ei gynnal a'i gadw, sydd 
wedi'i osod mewn lleoliad a gymeradwyir gan swyddog 
awdurdodedig. 
 
Caiff rhif plât y cerbyd ei farcio'n barhaol ar gorff y 
diffoddiadur.   Ni fydd dyddiad dod i ben y diffoddiadur wedi 
mynd heibio. 
 

10. Mae'n rhaid i'r holl gerbydau gario a chynnal pecyn cymorth 
cyntaf.  Bydd rhif plât y cerbyd wedi'i farcio'n barhaol ar 
flwch/orchudd y pecyn cymorth cyntaf.  Ni fydd dyddiad dod 
i ben y pecyn cymorth cyntaf wedi mynd heibio. 

 
11. Bydd gan unrhyw gyfarpar cyfathrebu neu glywedol y fath 

fanylion fel ei fod yn bodloni'r gofynion cyfreithiol perthnasol 
ac yn cael ei weithredu'n unol â'r rhain.  Gweithredir y 
cyfarpar hwn fel na fydd yn creu annifyrrwch na niwsans a 
allai effeithio ar deithwyr neu aelodau'r cyhoedd. 
 

12.  Bydd gan gerbydau sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn rampiau 
sydd ar gael yn rhwydd ar bob adeg, ac wedi'u cynnal 
mewn cyflwr diogel. 
 

13. Wrth gludo defnyddiwr cadair olwyn, defnyddir dulliau 
angori cymeradwy (h.y. strapiau/clampiau) i ddiogelu'r 
gadair olwyn a'r person sy'n ei defnyddio. 
 

 
 



67 

 

Olwynion Sbâr a Chitiau Atgyweirio Tyllau mewn Teiars mewn 
Argyfwng 

 
14. Bydd gan gerbydau naill ai: 

 Olwyn sbâr o ddyluniad llawn neu arbed lle mewn 
cyflwr da a'r offer i newid olwyn, neu 

 Git atgyweirio tyllau mewn teiars mewn argyfwng nad 
yw wedi mynd heibio'i ddyddiad dod i ben. 

 
15. Bydd olwynion sbâr, lle maent wedi'u gosod, yn bodloni'r 

terfyn dyfnder gwadn cyfreithiol a chaiff yr offer i newid 
olwyn eu cadw mewn cyflwr da. 

 
16. Bydd citiau atgyweirio mewn argyfwng yn cael eu cynnal 

a'u cadw mewn cyflwr da ac ni fyddant wedi mynd heibio'u 
dyddiad dod i ben. 

 
17. Ni fydd cerbydau sy'n defnyddio olwyn sbâr neu git 

atgyweirio tyllau mewn teiars mewn argyfwng er mwyn 
cwblhau'r daith yn gallu cael eu hurio ymhellach nes iddynt 
gael olwyn neu deiar newydd. 

 
Hysbysebu 

 
18.  Ni chaiff unrhyw arwyddion neu hysbysebion eu rhoi ar y tu 

allan i'r cerbyd heb ganiatâd ysgrifenedig gan y cyngor.  
Gall perchnogion wneud cais ar y ffurflen a ragnodir i gael 
arwyddion neu hysbysebion wedi'u gosod ar y cerbyd. 

 
19. Lle bo'r cyngor yn rhoi caniatâd ysgrifenedig i arddangos 

arwyddion neu hysbysebion ar gerbyd, bydd yn gyfyngedig 
i'r canlyniadau canlynol:- 

 Y drws cefn ar y dde a/neu'r drws cefn ar yr ochr i 
mewn (ac eithrio'r ffenestri) 

 Y panel ar y dde a/neu'r panel ar yr ochr i mewn (ac 
eithrio'r ffenestri)  

 Cefn y cerbyd (ac eithrio'r ffenestri) 
 

20.  Gellir rhoi arwydd â llythrennu heb fod yn fwy na 5cm o 
uchder sy'n dangos enw a rhif ffôn y perchennog ar gefn yr 
arwydd sydd ar y to a/neu ar ben y sgrîn wynt flaen/gefn ar 
yr amod nad ydynt yn rhwystro golwg y gyrrwr. 
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21. Mae'n rhaid i'r holl hysbysebion gydymffurfio â gofynion 
Safonau Hysbysebu'r cyngor ym mhob mater sy'n 
ymwneud â chwaeth dda, o ran cynnwys a golwg, ac ni 
fydd yn gysylltiedig â materion sy'n ymwneud â thybaco, 
gamblo, alcohol, gwleidyddiaeth neu faterion o natur rywiol.  
Gall y cyngor ganiatáu hysbysebion y maent yn ystyried eu 
bod at ddibenion addysgol. 
 
 

Archwilio Cerbydau 
 

22. Bydd rhaid i gerbydau gael dau archwiliad trefnedig yng 
Nghanolfan Archwilio Cerbydau'r cyngor o fewn cyfnod o 
12 mis. 

 
23. Mae'n rhaid i berchnogion sicrhau y cyflwynir y cerbyd i'w 

archwilio ar yr amser ac ar y dyddiad a drefnwyd.  Bydd yn 
debygol y caiff trwydded unrhyw gerbyd nad yw'n mynd i 
archwiliad ei hatal nes y ceir adroddiad archwiliad cerbyd 
boddhaol. 

 
24. Bydd cerbydau sy'n peidio â mynd i archwiliad a drefnwyd 

heb roi rhybudd digonol ymlaen llaw i'r awdurdod yn gorfod 
talu ffi ail-archwilio. 

 
25. Bydd perchnogion yn sicrhau bod y cerbydau a gyflwynir i'w 

harchwilio yn lân ac mewn cyflwr gweithredol da. Ni fydd 
cerbydau na chânt eu cyflwyno fel hyn yn cael eu 
harchwilio a byddant yn destun ffi ail-archwilio. 

 
26. Cynhelir archwiliadau cerbyd yn unol â "Safonau Profi Ceir 

a Cherbydau Masnachol Ysgafn VOSA" a "Safonau 
Archwilio Cenedlaethol Cerbydau Hacni a Hurio Preifat" 

 
Ôl-gerbydau 

 
27. Bydd unrhyw ôl-gerbyd a ddefnyddir i gludo bagiau'n cael ei 

gyflwyno i'w archwilio ynghyd â'r cerbyd tynnu trwyddedig. 
 

28. Bydd yr ôl-gerbyd cyfan wedi'i orchuddio i atal gwynt a glaw 
rhag mynd i mewn iddo, a'i ddiogelu er mwyn amddiffyn y 
bagiau sy'n cael eu cludo. 
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29. Rhaid bod gan yr ôl-gerbyd bolisi yswiriant. 
 

30. Bydd yr ôl-gerbyd yn fath a gymeradwyir sy'n dangos: - 
   (i)  pwysau heb lwyth 
   (ii) pwysau gros 
   (iii) manylion y gwneuthurwr 

 
31. Bydd yr ôl-gerbyd yn arddangos plât trwyddedu 

ychwanegol a roddir gan y cyngor. 
 

32. Bydd gan ôl-gerbydau naill ai, 
 

 Olwyn sbâr mewn cyflwr da a'r offer i newid olwyn, 
neu 

 Git atgyweirio tyllau mewn teiars mewn argyfwng. 
 

33. Bydd olwynion sbâr, lle maent wedi'u gosod, yn bodloni'r 
terfyn dyfnder gwadn cyfreithiol a chaiff yr offer i newid 
olwyn eu cadw mewn cyflwr da. 

 
34. Bydd citiau atgyweirio mewn argyfwng yn cael eu cynnal 

a'u cadw mewn cyflwr da ac ni fyddant wedi mynd heibio'u 
dyddiad dod i ben. 

 
35. Ni fydd ôl-gerbydau sy'n defnyddio olwyn sbâr neu git 

atgyweirio tyllau mewn teiars mewn argyfwng er mwyn 
cwblhau'r daith yn gallu cael eu hurio ymhellach nes iddynt 
gael olwyn neu deiar newydd. 

 
Plât Trwyddedu ac Arwyddion Drws 
 

36. Mae platiau trwyddedu'r cerbyd yn eiddo i Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ac nid oes modd 
eu trosglwyddo ac eithrio â chaniatâd ysgrifenedig y 
cyngor.  

 
37. Bydd cerbydau'n arddangos y plât trwydded a roddir gan y 

cyngor yn allanol ar gefn y cerbyd mewn safle a 
gymeradwyir gan swyddog trwyddedu. 

 
38. Bydd cerbydau'n arddangos yr arwyddion drws presennol a 

roddir gan y cyngor ar y drysau blaen yr ochr i mewn ac ar 
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y dde.  Caiff yr arwyddion drws eu cysylltu'n barhaol wrth y 
cerbyd ar bob adeg  

 
39. Os bydd trwydded, plât trwydded neu arwyddion drws 

cerbyd yn cael eu colli, eu difrodi neu eu dwyn, yna rhaid 
cael rhai newydd yn eu lle cyn gynted â phosib 

 
Amrywiol 

 
40. Mae'n rhaid cadw'r adran fagiau'n lân er mwyn cadw swm 

rhesymol o fagiau. 
  

41. Gellir cludo anifeiliaid sydd yng ngofal yr huriwr yn ôl 
disgresiwn y gyrrwr.  Mae'n rhaid cludo pob anifail yn adran 
deithwyr cefn y cerbyd.   
D.S. Mae'n ofyniad cyfreithiol i ganiatáu i gŵn cymorth gael 
eu cludo yn y cerbyd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

 

Atodiad J 
 

Manylion ac Amodau ar gyfer Camerâu Teledu Cylch Cyfyng 
(CCTV) mewn Cerbydau Hacni a Hurio Preifat 

 
 
Rheolwr Data  
 
Mae'r comisiynydd gwybodaeth yn diffinio "rheolwr data" fel y corff 
sydd â chyfrifoldeb cyfreithiol o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 am 
yr holl faterion sy'n ymwneud â defnyddio data personol.  At 
ddibenion gosod a gweithredu system CCTV mewn cerbydau 
hacni a hurio preifat, y "rheolwr data" fydd deiliad y drwydded ac 
nid y gyrrwr. 
 
Deiliad y drwydded felly, fel y rheolwr data, fydd yn gyfrifol am 
sicrhau y cydymffurfir â'r manylion a'r amodau hyn ac â'r holl 
ddeddfwriaeth diogelu data berthnasol, gan gynnwys Deddf 
Diogelu Data 1998.  Mae'r rheolwr data'n gyfrifol yn ôl y gyfraith 
am y defnydd o'r holl ddelweddau, gan gynnwys pob achos o dorri 
deddfwriaeth. 
 
Prosesydd Data Trydydd Parti 
 
Os defnyddir darparwr gwasanaeth ar gyfer storio data CCTV o 
bell, bydd yn gweithredu fel "prosesydd data".  Mae prosesydd 
data, o ran data personol, yn golygu unrhyw berson (ac eithrio un 
o weithwyr y rheolwr data) sy'n prosesu data ar ran y rheolwr data, 
mewn ymateb i gyfarwyddiadau penodol.  Fodd bynnag, mae'r 
rheolwr data'n cadw cyfrifoldeb llawn am gamau gweithredu'r 
prosesydd data. 
 
Mae'n rhaid bod contract ysgrifenedig ffurfiol yn bodoli rhwng y 
rheolwr data a'r prosesydd data.  Mae'n rhaid i'r contract gynnwys 
darpariaethau ar gyfer trefniadau diogelwch, cadw/dileu 
cyfarwyddiadau, ceisiadau mynediad a threfniadau terfynu.   Mae'n 
rhaid rhoi copi o'r contract i swyddog awdurdodedig yr Awdurdod 
Trwyddedu, neu i'r heddlu, ar gais rhesymol. 
 
 
 
 
 



72 

 

Gofynion Cyffredinol 
 
1. Bydd gosod a gweithredu CCTV yn cydymffurfio â gofynion 

côd ymarfer CCTV y Comisiynydd Gwybodaeth 
 

2. Mae'n rhaid i'r holl gyfarpar gydymffurfio ag unrhyw ofynion 
deddfwriaethol o ran Rheoliadau Adeiladu a Defnyddio 
Cerbyd Modur. 
 

3. Mae'n rhaid i'r holl gyfarpar fod wedi'i ddylunio, ei adeiladu a'i 
osod yn y fath ffordd ac wedi'i greu o'r fath ddeunyddiau fel 
nad ydynt yn beryglus i deithwyr na'r gyrrwr, gan gynnwys 
gwrthdaro â'r cyfarpar os bydd gwrthdrawiad neu berygl 
oherwydd bod fandaliaeth, camddefnydd neu draul wedi 
effeithio ar yr elfennau trydanol.  Yn benodol, mae'n rhaid i 
unrhyw gamera gael ei osod yn ddiogel yn y fath ffordd nad 
yw'n gorgyffwrdd ag ardal y teithiwr, ac ni ddylai effeithio ar 
ddiogelwch y gyrrwr, y teithiwr neu ddefnyddwyr eraill y ffordd. 
 

4. Mae'n rhaid i'r holl gyfarpar gael ei osod fel a argymhellir gan 
y cyfarpar a/neu gyfarwyddiadau gosod cynhyrchwr y cerbyd 
gan drydanwr ceir cymwys. 
 

5. Ni ddylai'r system CCTV wanhau adeiladwaith na darnau 
cydrannol y cerbyd nac ymyrryd â gwydnwch       cyfarpar 
gwreiddiol y gwneuthurwr. 
 

6. Mae'r rhaid gosod yr holl gyfarpar yn y fath fodd fel nad yw'n 
cynyddu'r risg o berygl a/neu anghysur i'r gyrrwr a/neu 
deithwyr.  Er enghraifft, ni chaniateir dulliau gosod dros dro 
megis cwpanau sugno, na goleuadau megis is-goch sy'n 
pelydru golau ar y fath lefel y gall dynnu sylw'r gyrrwr a/neu 
deithwyr neu achosi niwsans iddo/iddynt. 
 

7. Mae'n rhaid amddiffyn yr holl gyfarpar rhag yr elfennau, ei 
ddiogelu rhag ymyrraeth a'i osod fel ei fod yn ymyrryd cyn 
lleied â phosib ar unrhyw deithiwr neu ardal yrru ac nid yw'n 
effeithio ar allu cludo bagiau'r cerbyd. 
 

8. Ni ddylai cyfarpar guddio unrhyw gyfarpar safonol neu orfodol 
yn y cerbyd nac ymyrryd â'i weithrediad h.y. heb ei osod ar 
fagiau aer/llenni aer neu gerllaw iddynt neu'n agos at 
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systemau diogelwch atodol eraill a allai beri i berfformiad neu  
ymarferoldeb y fath systemau ddirywio. 
 

9. Ni chaniateir sgriniau gwylio yn y cerbyd at ddiben gwylio 
lluniau a ddaliwyd. 
 

10. Mae'n rhaid i'r holl weirio fod wedi'i ffiwsio fel a nodir ym 
manylion technegol y gwneuthurwr, a'i osod ar lwybr priodol. 
 

11. Mae'n rhaid i leoliad y camera a osodir yn y cerbyd fod at 
ddiben darparu amgylchedd diogel er lles gyrrwr a theithwyr 
cerbyd hacni neu hurio preifat, ac nid at unrhyw ddiben arall. 
 

12. Mae'n rhaid i'r holl gyfarpar gael ei wirio'n rheolaidd a'i gynnal 
a'i gadw i safonau gweithredu'r gwneuthurwr, gan gynnwys 
unrhyw atgyweiriadau ar ôl difrod. 
 

13. Dylai holl gydrannau system y mae angen eu graddnodi yn y 
fan a'r lle fod yn hawdd eu cyrraedd. 
 

Gofynion Cydweddoldeb Electromagnetig Modurol (EMC) 
 
14. Ni ddylai cyfarpar CCTV ymyrryd ag unrhyw system 

ddiogelwch, rheoli, trydanol, cyfrifiadurol, llywio, lloeren neu 
radio arall yn y cerbyd.  Bernir bod unrhyw gyfarpar trydanol 
megis system CCTV a osodir ar ôl i'r cerbyd gael ei gynhyrchu 
a'i gofrestru, yn Is-gydosodiad Electronig (ESA) dan 
Gyfarwyddeb Cydweddoldeb  Electromagnetig Modurol y 
Gymuned Ewropeaidd ac felly mae'n rhaid iddo fodloni'r 
gofynion a nodir yn y gyfarwyddeb. 
 

15. Dylai CCTV gael ei e-farcio neu ei farcio â'r nod CE. Os ceir 
marc CE, mae angen cadarnhad gan wneuthurwr y cyfarpar 
nad yw'n gysylltiedig â breinryddid a'i fod yn addas i'w 
ddefnyddio mewn cerbydau modur. 
 
 

Recordiad Sain 
 

16. Ni ddylai cyfarpar CCTV gael ei ddefnyddio i recordio sgyrsiau 
rhwng aelodau'r cyhoedd oherwydd bod hyn yn hynod 
ymwthiol ac mae'n annhebygol iawn y gellid ei gyfiawnhau ac 
eithrio mewn amgylchiadau eithriadol.  Mae'n rhaid i chi 
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ddewis system heb y cyfleuster lle bynnag y bo modd; fodd 
bynnag, os bydd y system yn cynnwys cyfleuster recordio sain 
yna rhaid analluogi hwn (yn amodol ar yr amod yn 7 isod) 
 

17. Cyfiawnheir recordiad sain lle caiff y recordiad ei gychwyn 
oherwydd bygythiad penodol i ddiogelwch y gyrrwr neu'r 
teithiwr yn unig, e.e. pan ddefnyddir y 'botwm panig', a rhaid 
iddo gydymffurfio â'r dulliau diogelu canlynol:-  
 

i. Lle defnyddir y cyfleuster recordiad sain, rhaid 
gosod cyfleuster ailosod sy'n analluogi'r 
recordiad sain yn awtomatig ac yn dychwelyd y 
system i'r gweithrediad rhagosodedig arferol ar ôl 
i gyfnod amser penodol fynd heibio. 

ii. Dylai'r cyfleuster recordio sain fod yn weithredol 
am y cyfnod byrraf posib a dylid datgan hynny ar 
adeg cyflwyno'r cerbyd er mwyn cymeradwyo'r 
cyfarpar.   

 
 
 

Diogelwch Delweddau 
 
18. Mae'n rhaid cadw'r holl ddelweddau a gofnodir ar y system 

CCTV yn ddiogel ar bob adeg. 
 

19. Mae'n rhaid diogelu'r delweddau a gofnodwyd gan ddefnyddio 
meddalwedd amgryptiad a ddyluniwyd i warchod rhag peryglu 
data sydd wedi'i storio, er enghraifft, os caiff cerbyd neu 
gyfarpar ei ddwyn.  Mae'r Comisiynydd Gwybodaeth yn 
argymell bod y rheolwr data'n sicrhau bod unrhyw feddalwedd 
amgryptio a ddefnyddir yn bodloni neu'n rhagori ar safon 140-
2 y Safon Prosesu Gwybodaeth Ffederal neu gyfwerth.  Bydd 
codau mynediad diogelu system hefyd yn ofynnol i sicrhau 
diogelwch parhaol. 
 
 
 

Cadw Delweddau 
 

20. Mae'n rhaid i gyfarpar CCTV a ddewisir i'w osod feddu ar y 
gallu i gadw delweddau naill ai:  

i. ar ei yriant caled ei hun 
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ii. drwy ddefnyddio dyfais storio fàs ddatgysylltiol 
sydd wedi'i hamgryptio'n briodol, er enghraifft, 
cerdyn gyriant solet fflach cryno; 

iii. Neu lle mae darparwr gwasanaeth yn darparu 
cyfleusterau storio, wedi'u trosglwyddo mewn 
amser go iawn gan ddefnyddio signalau GPRS 
(ffôn GSM) wedi'u hamgryptio a'u diogelu'n 
briodol yng nghanolfan fonitro'r darparwr 
gwasanaeth. 
 

21. Ni ddylid lawrlwytho delweddau i unrhyw fath o ddyfais 
cyfryngau cludadwy (e.e. CDau neu gofion bach) at ddiben 
storio cyffredinol y tu allan i'r cerbyd. 
 

22. Mae'n rhaid i'r system CCTV feddu ar y gallu i drosysgrifo'n 
awtomatig fel bod delweddau'n cael eu cadw yn y ddyfais 
storio a osodwyd am hyd at 31 diwrnod yn unig o ddyddiad eu 
recordio. 
 

23. Os caiff darparwr gwasanaeth ei ddefnyddio i storio 
delweddau ar weinydd diogel, mae'n rhaid i'r cyfnod cadw 
penodol fod ar gyfer cyfnod o hyd at 31 diwrnod o'r dyddiad 
ffilmio. 
 
 

Defnyddio Gwybodaeth a Recordir gan Ddefnyddio CCTV 
 
24. Gall Swyddogion Awdurdodedig yr Awdurdod Trwyddedu, yr 

heddlu neu asiantaethau gorfodi cyfraith statudol, cwmnïau 
yswiriant/broceriaid/aseswyr colledion neu, fel eithriad, gyrff 
priodol eraill, wneud ceisiadau i'r rheolwr data i weld 
delweddau a recordiwyd neu gael rhai recordiadau sain os yw 
hynny'n gymwys.  Deiliad y drwydded, fel y rheolwr data, sy'n 
gyfrifol am ymateb i'r fath geisiadau ac ymdrin â hwy yn unol â 
Deddf Diogelu Data 1998. 
 

25. Ceisiadau ysgrifenedig yn unig y dylid eu derbyn, sy'n nodi'r 
rhesymau pam fod angen y datgeliad ar y sawl sy'n gofyn 
amdano. 
 

26. O dan Adran 7 Deddf Diogelu Data 1998, mae gan aelodau'r 
cyhoedd hawl gyfreithiol i wneud cais am ddatgelu delweddau 
dim ond os ydynt yn destun y recordiad.  Adwaenir hyn fel 
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'cais testun am weld gwybodaeth'. Dylid derbyn y fath 
geisiadau ar yr amod eu bod yn rhai ysgrifenedig ac yn 
cynnwys prawf hunaniaeth digonol (a all gynnwys ffotograff i 
gadarnhau mae ef/hi yw'r testun yn y recordiad). 
 

27. Mae hawl gan reolwyr data i godi ffi (ar hyn o bryd hyd at £10) 
am ymateb i gais mynediad gan gais testun am weld 
gwybodaeth fel a gyhoeddir yng Nghôd Ymarfer CCTV y 
Comisiynydd Gwybodaeth. 

 
Arwyddion 

 
28. Mae'n rhaid i bob cerbyd hacni a hurio preifat arddangos 

arwyddion yn y cerbyd i ddangos bod CCTV yn gweithredu.  
Mae'n rhaid i'r gyrrwr hefyd ddweud wrth deithwyr fod cyfarpar 
CCTV yn gweithredu yn y cerbyd. 
 

29. Mae'n rhaid arddangos yr arwyddion yn y fath leoedd fel nad 
yw'n rhwystro'r golwg ac er mwyn iddynt fod mor weladwy â 
phosib i deithwyr, cyn ac ar ôl mynd i mewn i'r cerbyd. 
 

30. Yn yr amgylchiadau cyfyngedig lle cyfiawnheir recordiad sain, 
mae'n rhaid i arwyddion ddangos yn glir bod sain yn cael ei 
recordio neu y gellir gwneud hynny, a rhaid tynnu sylw 
teithwyr at hyn ar lafar. 
 

31. Lle mae system CCTV wedi'i gosod yn y cerbyd er mwyn 
cofnodi digwyddiadau y tu allan i'r cerbyd, ni fydd yn ymarferol 
i arddangos arwydd.  Yn lle, pan fydd system CCTV yn cael ei 
chychwyn mewn ymateb i ddigwyddiad, mae'n rhaid i yrrwr y 
cerbyd hysbysu  pob person a gafodd ei recordio y recordiwyd 
ei ddata personol - cyn gynted â phosib ar ôl y digwyddiad.  
Dylid dweud wrtho hefyd mai diben gosod y ddyfais yn y 
cerbyd yw er mwyn diogelwch y gyrrwr a'r teithiwr. 

 
Manylion Cyswllt 

 
32. Mae'n rhaid cynnwys enw a rhif ffôn cyswllt deiliad y 

drwydded, fel y rheolwr data, ar yr arwydd. 
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Atodiad Ng 

 
Limwsinau Estynedig 

Gofynion ac Amodau Cyn-trwyddedu 
 

Bydd limwsinau estynedig yn cydymffurfio â manylion ac amodau 
cerbydau hurio preifat oni bai fod eithriad wedi'i restru isod. 
 
Eithriadau 
 

1. Gall cerbydau fod yn rhai a yrrir ar y dde neu'r chwith. 
2. Gall cerbydau â seddau sy'n wynebu tua'r ochr gael eu 

hystyried ar gyfer trwyddedu cerbyd hurio preifat. 
3. Caniateir i gerbydau gael gwydr lliw trwm yn y ffenestri 

cefn ar y dde/ochr i mewn.  Mae'n rhaid i'r gwydr yn ardal 
sedd y gyrrwr fodloni gofynion cyfreithiol. 

4. Ni fydd rhaid i gerbydau arddangos arwyddion drws neu 
gefnblat, ond rhaid iddynt arddangos sticer a roddir gan yr 
Awdurdod Trwyddedu ar y sgrîn wynt flaen. 

 
Gofynion Cyn-trwyddedu 
 

1. Mae'n rhaid i gerbydau feddu ar Dystysgrif Cymeradwyo 
Cerbyd Unigol (IVA) 

2. Rhaid bod gan gerbydau deiars sy'n bodloni'r manylion 
maint a phwysau. 

3. Rhaid bod gan gerbydau uchafswm o 8 sedd i deithwyr 
(sy'n cynnwys unrhyw sedd i deithiwr yn ardal y gyrrwr) 

4. Rhaid bod gwregys diogelwch ar bob sedd sy'n wynebu'r 
blaen a'r cefn. Nid oes angen gwregys diogelwch ar seddi 
sy'n wynebu'r ochr. 

 
Amodau 
 

1. Ni chaiff unrhyw seddi yn ardal y gyrrwr (ac eithrio sedd y 
gyrrwr) eu defnyddio i gludo teithwyr. 

2. Caiff yr holl gynwysyddion/boteli eu storio'n ddiogel yn y 
cerbyd 

3. Mae'n rhaid i'r holl lestri yfed fod yn rhai polycarbonad neu 
ddeunydd tebyg.  Ni chaiff llestri yfed gwydr eu defnyddio. 
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4. Ni chaniateir chwarae unrhyw berfformiad o gyfryngau 
sydd, o ystyried ei ddosbarthiad oed neu ei gynnwys, yn 
anaddas ar gyfer oed y teithwyr. 

5. Ni chaiff plant dan 16 oed eu cludo oni bai fod oedolyn 
cyfrifol yn gwmni iddynt. 
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Atodiad H 
 

Amodau ar gyfer Trwyddedu Gweithredwyr Hurio Preifat 
 
 
1. Caiff adeilad y gweithredwr, lle mae'n agored i'r cyhoedd, ei 

gadw'n lân, wedi'i wresogi, ei awyru a'i oleuo'n ddigonol.  
 

2. Bydd y gweithredwr yn sicrhau bod unrhyw ardal aros i'w 
defnyddio gan ddarpar hurwyr yn cynnwys seddi digonol 
wedi'u clustogi neu eu gorchuddio'n iawn. 
 

3. Bydd y gweithredwr yn sicrhau, lle bo unrhyw ardal neu 
ystafell aros i deithwyr, ei bod yn cael ei chadw ar wahân yn 
ffisegol i unrhyw ardal orffwys i yrwyr a'r ystafell 
weithrediadau. 
 

4. Bydd y gweithredwr yn sicrhau nad yw aelodau o'i staff, 
gyrwyr a pherchnogion cerbydau yn ymgynnull mewn unrhyw 
ardal neu ystafell aros i deithwyr. 

 
Y cerbyd a gyrwyr 

 
5. Bydd y gweithredwr yn cadw rhestr gyfredol o'r holl yrwyr a 

thrwyddedau cerbydau sy'n cynnwys rhifau cofrestru, rhifau 
plât a manylion unrhyw arwyddion galw ar y radio. 
 

6. Bydd y gweithredwr yn sicrhau bod gan yr holl gerbydau 
trwyddedig, gan gynnwys y rhai nad yw'r gweithredwr yn 
berchen arnynt, yr yswiriant hurio preifat priodol ar bob adeg, 
a bod y cerbydau'n cael eu defnyddio i fodloni archebion a 
wneir drwy'r gweithredwr. 

 
Cyfarpar 

 
7. Bydd y gweithredwr yn darparu cyfleusterau ffôn addas a 

digon o staff i roi gwasanaeth effeithlon i'r cyhoedd gan 
ddefnyddio cyfleusterau'r gweithredwr. 

8. Cedwir radio a chyfarpar cyfrifiaduron y gweithredwr mewn 
cyflwr gweithredol da a chaiff unrhyw ddiffygion eu 
hatgyweirio'n ddi-oed. 
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Archebu 

 
9. Bernir bod pob contract hurio ar gyfer cerbyd hurio preifat 

wedi'i wneud â'r gweithredwr, boed y cerbyd hwnnw wedi'i 
ddarparu gan y gweithredwr hwnnw neu beidio. 
 

10. Bydd y gweithredwr yn cadw cofnod o'r holl droeon y caiff 
cerbyd ei hurio mewn trefn gronolegol ar system gyfrifiadurol 
neu mewn llyfr wedi'i rwymo, y bydd ei dudalennau wedi'u 
rhifo. 
 

11. Bydd pob cofnod hurio'n cynnwys yr wybodaeth ganlynol: 
 

a. Amser a dyddiad hurio; 
b. Sut aed ati i hurio'r cerbyd; 
c. Man codi; 
ch. Cyrchfan 
d. Enw a chyfeiriad yr huriwr 
dd. Y cerbyd a ddefnyddir 
e. Enw'r gyrrwr 
f. Manylion unrhyw is-gontract i weithredwr arall 

 
12. Bydd y gweithredwr yn cadw'r holl gofnodion hurio am o leiaf 

chwe mis a bydd y gweithredwr yn darparu unrhyw 
wybodaeth neu gofnodion ar gais swyddog yr heddlu neu 
swyddog awdurdodedig y cyngor. 
 

13. Bydd y gweithredwr yn hysbysu'r cyngor o unrhyw gollfarn 
sydd ganddo, gan gynnwys rhai traffig a throseddol, cyn 
gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, ac ym mhob achos, o 
fewn 72 awr. 
 

14. Pan fydd y gweithredwr yn derbyn cais i  hurio cerbyd, bydd 
y gweithredwr, oni bai y caiff ei atal gan achos digonol, yn 
sicrhau bod y cerbyd hurio preifat yn mynd i'r lle a drefnwyd 
ar yr amser a drefnwyd. 
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