
PWYLLGOR DIOGELU'R CYHOEDD 
 
DYDD MAWRTH, 3 RHAGFYR 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Mackie(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Derbyshire, Goddard, Jacobsen, Lancaster, 
Robson a/ac Wood 
 

13 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriad am absenoldeb. 
 
14 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau. 
 
15 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 5 Tachwedd 2019 yn 
gofnod cywir gan y Pwyllgor a’u llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
16 :   CYFYNGIAD TRWYDDED CERBYD HACNI  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar Gyfyngiadau Trwydded Cerbyd Hacni.  
Hysbyswyd Aelodau bod Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847 a Deddf 
Trafnidiaeth 1985 yn rhoi'r pŵer i awdurdodau lleol roi trwyddedau perchennog 
(cerbyd) cerbyd Hacni ac y caiff Awdurdod Trwyddedu gyfyngu ar nifer y trwyddedau 
a roddir ar yr amod bod ganddo dystiolaeth nad oes lefel sylweddol o alw nas 
diwallwyd ar gyfer gwasanaethau cerbydau hacni.  
 
Yng Nghaerdydd, ym mis Rhagfyr 2016, penderfynodd Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd i 
barhau â’r moratoriwm a osodwyd ar ganiatáu trwyddedau cerbyd hacni newydd am 
ei fod wedi ei fodloni nad oedd unrhyw gynnydd sylweddol mewn galw wedi bod. 
Rhoddwyd y moratoriwm ar waith yn wreiddiol yn 2010 ac mae 946 o gerbydau hacni 
trwyddedig yn y ddinas ar hyn o bryd.  
 
Mae Canllaw Arfer Gorau’r Adran Drafnidiaeth (AD) yn argymell lle bo awdurdodau 
lleol yn gosod cyfyngiad ar ganiatáu trwyddedau cerbyd hacni, dylid cwblhau arolwg 
annibynnol o leiaf bob tair blynedd i asesu lefel y galw ar y pryd.  Comisiynwyd 
AECOM gan Gyngor Caerdydd i gynnal archwiliad annibynnol 
o'r galw am dacsis yng Nghaerdydd yn haf 2019. Atodwyd y canfyddiadau i’r 
adroddiad yn Atodiadau A - D. 
 
Argymhelliad Cyffredinol adroddiad AECOM yw y dylai Cyngor Caerdydd barhau â'r 
moratoriwm presennol ar gyflwyno trwyddedau newydd yng Nghaerdydd, ac eithrio 
pan fydd angen trwyddedau ychwanegol yn y dyfodol os bydd adran 161 o Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010 yn dod i rym. 
 
Darparodd yr adroddiad hwn fwy o fanylion i’r Pwyllgor ar sut y cwblhawyd yr arolwg 
a’r canfyddiadau ychwanegol yn yr arolwg er mwyn galluogi’r Pwyllgor i ystyried yr 
argymhelliad yn llawn. 



 
Trafododd y Pwyllgor y canfyddiadau ac yn benodol materion ynghylch cerbydau 
hygyrch i bobl anabl a safonau allyriadau.  Ystyriodd y Pwyllgor nad oedd y ddadl 
dros beidio â chynyddu nifer y trwyddedau wedi'i gwneud yn foddhaol.  Holodd yr 
Aelodau a fyddai'n bosibl eithrio cerbydau trydan o'r cyfyngiad.  Nododd swyddogion 
y byddai adroddiad ar allyriadau cerbydau yn cael ei gyflwyno yn y dyfodol agos. 
 
Wrth ymateb i gwestiwn gan y Pwyllgor, nododd swyddogion hefyd nad oes gan yr 
awdurdod unrhyw bwerau i atal llogi trawsffiniol a gall cerbydau sydd wedi'u 
trwyddedu gan awdurdodau eraill wneud gwaith llogi preifat yng Nghaerdydd yn 
gyfreithiol. 
 
PENDERFYNWYD - 
 
(1) Ar sail canlyniadau arolwg AECOM, cymeradwyodd y Pwyllgor fod y 

moratoriwm presennol ar gyflwyno trwyddedau i berchnogion cerbydau hacni i 
barhau 
 

(2) Nododd yr Aelodau y bydd yr Adran Drwyddedu yn gweithio gyda nifer o 
randdeiliaid i gynnal ymgyrch addysg ac ymwybyddiaeth i helpu i wella 
dealltwriaeth ymhlith y cyhoedd. 

 
17 :   MATERION BRYS (OS O GWBL)  
 
Ni chafodd unrhyw eitemau brys eu cyflwyno. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 11.00 am 
 


