
PWYLLGOR DIOGELU'R CYHOEDD 
 
DYDD MAWRTH, 4 CHWEFROR 2020 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Mackie(Cadeirydd) 

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

18 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb. 
 
19 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Datgan Buddiannau 
 
20 :   COFNODION  
 
Cymeradwyodd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 3 Rhagfyr 2019 
a 7 Ionawr 2020 yn gofnod cywir, ac fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd. 
 
21 :   CAIS CERBYD MOETHUS  
 
PENDERFYNWYD - Bod y ceisiadau canlynol am statws Cerbyd Moethus yn cael eu 
cymeradwyo:  
 
(1) Infiniti Q50 – NL16 BXB 

 
(2) Chrevrolet Cruze – SB13 UZV 
 
22 :   YSTYRIAETH I’R DEFNYDD O WYDR WEDI'I DYWYLLU MEWN 

CERBYDAU A DRWYDDEDIR  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar y defnydd o wydr wedi'i dywyllu mewn cerbydau 
a drwyddedir.  Gofynnwyd i'r Aelodau ystyried dileu a newid yr amod trwydded 
cerbyd mewn perthynas â defnyddio gwydr wedi'i dywyllu.   Roedd yr adroddiad yn 
rhoi crynodeb o ystyriaeth flaenorol y Pwyllgor o'r mater hwn. 
 
Ym mis Gorffennaf 2018, penderfynodd y Pwyllgor ganiatáu defnyddio gwydr wedi'i 
dywyllu mewn cerbydau a drwyddedir ar yr amod bod system TCC a gymeradwywyd 
gan y Cyngor yn cael ei gosod hefyd.  Ym mis Awst 2018, penderfynodd y Pwyllgor 
oedi'r broses o weithredu'r newid hwnnw i’r amod nes bod meini prawf y fanyleb TCC 
wedi'u cymeradwyo.  Ym mis Tachwedd 2019 rhoddwyd gwybod i'r Aelodau y byddai 
angen ar bolisi sy’n mandadu TCC sail dystiolaethol yn rhan o asesiad o’r effaith ar 
breifatrwydd.  Gan nad oedd unrhyw dystiolaeth i gefnogi'r defnydd gorfodol o TCC 
mewn cerbydau â gwydr wedi'i dywyllu, gellid ystyried y defnydd o TCC yn yr 
amgylchiadau hyn yn anghymesur ac yn agored i her gyfreithiol. 
 
Yn fwy diweddar, mae'r Adran Drwyddedu wedi derbyn adroddiadau gan y fasnach 
mewn perthynas â'r anawsterau y mae'n eu cael i gaffael gwydr newydd ar gyfer ei 
cherbydau.  Mae gwydr wedi'i dywyllu yn cael ei ddarparu fwyfwy fel y peth arferol 



gan weithgynhyrchwyr.  Mae perchenogion yn gorfod defnyddio trydydd partïon i gael 
gwydr newydd sy'n effeithio ar eu gwarant gwneuthurwr ar gyfer y cerbyd.   At hynny, 
mae gan gerbydau modern antena wedi'i hymwreiddio yn y gwydr ac mae'r rhain 
hefyd yn cael eu heffeithio pan fydd gwydr yn cael ei adnewyddu. 
 
Mae Cynghrair Hacni Caerdydd wedi gofyn yn ffurfiol i'r awdurdod ailystyried yr amod 
sy'n ymwneud â gwydr wedi'i dywyllu i ganiatáu’r defnydd o wydr gwneuthurwyr.   
Byddai gwydr gwneuthurwyr wedi bod yn destun gwiriadau diogelwch trwyadl a rhaid 
iddo gydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth berthnasol.  Cyflwynodd Cynghrair Hacni 
Caerdydd ddogfennau i gefnogi eu cais. 
 
Croesawodd y Cadeirydd gynrychiolwyr o'r Cynghrair i'r cyfarfod.  Gwahoddodd y 
Cadeirydd gynrychiolwyr y Cynghrair i wneud sylwadau o blaid y cynnig.  Roedd 
cynrychiolwyr y Cynghrair o'r farn nad oedd unrhyw dystiolaeth i gefnogi 
cydberthynas rhwng risgiau i ddiogelwch y cyhoedd a'r defnydd o ffenestri wedi'u 
tintio.  Gall defnyddio ffenestri newydd gan drydydd partïon, fodd bynnag, effeithio ar 
integredd strwuthurol cerbyd.  Mae awdurdodau lleol eraill yn caniatáu ffenestri 
wedi'u tintio ac mae cerbydau a drwyddedir gan yr awdurdodau hynny yn gweithredu 
yng Nghaerdydd.  Mae ffenestri wedi'u tintio hefyd yn diogelu cwsmeriaid trwy leihau 
faint y byddant yn dod i gysylltiad â phelydrau UV. 
 
Bu'r Pwyllgor yn trafod y cynigion.   Cadarnhaodd swyddogion y byddai'r Awdurdod 
Trwyddedu yn cadw rheolaeth dros lefel y tintio gan mai dim ond tintio a 
gymeradwywyd gan y gwneuthurwr fyddai'n cael ei ganiatáu.  Roedd gan y Pwyllgor 
farn unfrydol o blaid y cynnig.  
 
PENDERFYNWYD – y dylid dileu’r Amod ynghylch Cerbydau Hacni a Cherbydau 
Llogi Preifat sydd ym mharagraff 1.1 yr adroddiad a rhoi’r canlynol yn ei le: 
 

‘Ffenestri blaen a ffenestri eraill  i fod mewn cyflwr da, glân, heb ddifrod.   
Rhaid i’r holl ffenestri gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth berthnasol o ran treiddiad 
golau.   Dim ond tintio gan y gwneuthurwr a ganiateir ar y ffenestri cefn. 

 
23 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 10.45 am 
 


