
PWYLLGOR DIOGELU'R CYHOEDD 
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Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Mackie(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Asghar Ali, Derbyshire, Goddard, Hudson, 
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17 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Ni dderbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb. 
 
18 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiant. 
 
19 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion cyfarfodydd 3 Tachwedd 2020, 1 Rhagfyr 2020, 5 Ionawr 
2021, 2 Chwefror 2021 a 2 Mawrth 2021 gan y pwyllgor yn gofnodion cywir.  
 
20 :   PEILOT TACSI FFLYD WERDD: CAIS AM LIFRAI LLAWN  
 
Yn dilyn cais gan Lywodraeth Cymru gofynnwyd i Aelodau ystyried cymeradwyo 
cynllun lifrai llawn ar gyfer cerbydau hacni cwbl drydan a hygyrch i gadeiriau olwyn, 
yn rhan o Gynllun Peilot Fflyd Werdd.  Nod y cynllun yw annog y fasnach dacsis i 
newid i gerbydau sero-allyriadau.  Dywedwyd wrth yr Aelodau mai dim ond ar gyfer 
tacsis 'math Llundain' y mae'r awdurdod yn caniatáu lifrai llawn ar hyn o bryd. 
 
Bydd cynllun Llywodraeth Cymru yn gweithredu mewn tair ardal ar hyd Cymru. Mae'r 
cynllun yn fenter 'rhoi cynnig arni cyn prynu', sy'n caniatáu i yrwyr tacsi roi cynnig ar 
gerbyd cwbl drydanol sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn am 30 diwrnod am ddim. Bydd y 
treial yn cynnwys gwefru trydan am ddim, yswiriant, trwyddedu cerbydau a sicrwydd 
yswiriant ‘torri lawr’ wedi eu hariannu gan Lywodraeth Cymru.  Bwriad y cynllun peilot 
yw cynorthwyo Llywodraeth Cymru i gyrraedd ei tharged o ddad-garboneiddio'r fflyd 
tacsis yn gyfan gwbl erbyn 2028 a’r gobaith yw y bydd yn helpu gyrwyr tacsis i weld 
manteision ariannol ac amgylcheddol cerbydau sero-allyriadau a hyn yn ei dro yn 
cyfrannu at drosglwyddo o gerbydau diesel/petrol i gerbydau di-allyriadau. 
 
Gofynnwyd am lifrai llawn ar gyfer y cerbydau hacni sy'n rhan o'r cynllun peilot hwn i 
sicrhau bod y fenter yn cael ei hysbysebu ar hyd a lled yr ardal ac i annog gyrwyr 
eraill i fod yn rhan o'r cynllun. Rhoddwyd copi o ddyluniad y lifrai yn Atodiad A yr 
adroddiad. 
 
Wrth ymateb i gwestiwn gan y Pwyllgor, cadarnhaodd swyddogion y bydd 16 cerbyd 
yn cymryd rhan yn y cynllun.  Bydd yn ofynnol i yrwyr wneud cais i gymryd rhan yn y 
peilot. 
 
PENDERFYNWYD - Bod: 
 



(1) y Pwyllgor yn cymeradwyo cais Llywodraeth Cymru i ganiatáu lifrai llawn ar yr 
holl gerbydau hacni cwbl drydanol, hygyrch i gadeiriau olwyn sy'n rhan o gynllun 
Peilot y Fflyd Werdd. 
 

(2) y Pwyllgor wedi cytuno i roi awdurdod dirprwyedig i Reolwr Gweithredol o’r 
Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir i gymeradwyo sticeri drws i’w defnyddio i 
adnabod Cerbydau Hacni Caerdydd. 
 

(3) y Pwyllgor yn cytuno diwygio amod 5.2 (f) o Amodau Trwydded Cerbydau Hacni 
fel a ganlyn:  
 
'Caniateir lifrai hysbysebu allanol llawn ar gyfer un cynnyrch ar y cerbyd cyfan yn 
amodol ar gymeradwyo’r hysbyseb gan yr awdurdod, yn ysgrifenedig, cyn ei 
ddefnyddio. Mae'r amod hwn yn berthnasol i gerbydau pwrpasol sy'n bodloni 
Amodau Addasrwydd yr Heddlu Metropolitanaidd, ynghyd â cherbydau cwbl 
drydanol sy'n rhan o gynllun 'Peilot y Fflyd Werdd' sydd hefyd yn arddangos 
sticeri drws cymeradwy sy'n eu hadnabod fel Cerbyd Hacni Caerdydd." 

 
21 :   ADOLYGIAD O DDATGANIAD POLISI TRWYDDEDU CYNGOR 

CAERDYDD YN YMWNEUD Â CHERBYDAU HACNI (TACSI) A 
CHERBYDAU HURIO PREIFAT, GYRWYR A GWEITHREDWYR  

 
Mae'r Datganiad Polisi Trwyddedu cyfredol sy'n ymwneud â Cherbydau Hacni a 
Cherbydau Hurio Preifat, Gyrwyr a Gweithredwyr wedi bod ar waith ers 2008.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau, gan fod safonau statudol newydd wedi'u cyhoeddi gan yr 
Adran Drafnidiaeth a bod argymhellion newydd wedi'u cyhoeddi gan Lywodraeth 
Cymru, y cynigiwyd bod yr awdurdod yn adolygu ei bolisi er mwyn ymgorffori'r 
safonau a'r argymhellion newydd hyn.   
 
Roedd y safonau newydd a gyflwynwyd gan yr Adran Drafnidiaeth yn canolbwyntio ar 
ddiogelu plant ac oedolion agored i niwed.  Nod argymhellion Llywodraeth Cymru 
oedd gwella cysondeb safonau trwyddedu a chynyddu diogelwch y cyhoedd.  
Byddai'r argymhellion hefyd yn sail ar gyfer datblygu safonau cenedlaethol ar gyfer 
pob awdurdod lleol yng Nghymru. 
 
Derbyniodd yr Aelodau adroddiad yn tynnu sylw at y prif newidiadau a gynigiwyd i'r 
Datganiad Polisi Trwyddedu, fel a ganlyn: 
 
Gyrwyr 
 

 Gofyniad i yrwyr ymuno â'r Gwasanaeth Diweddaru’r   

 Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chael gwiriad GDG bob 6 mis.  

 Gwiriad cofnodion troseddol tramor ar gyfer gyrwyr. 

 Mabwysiadu Cod Ymddygiad Gyrwyr Llywodraeth Cymru. 

 Diweddaru Amodau Gyrwyr Hurio Preifat yn unol ag  

 Argymhellion y Llywodraeth 
 

Cerbydau     
 

 Gofyniad i berchenogion cerbydau gael gwiriad GDG blynyddol. 

 Gwiriad cofnod troseddol tramor.  Mabwysiadu polisi Llywodraeth Cymru ar 
deledu cylch cyfyng a Phwynt Fideo  



 o Systemau Effaith (VIPS)/Camerau Dashfwrdd mewn tacsis a cherbydau   

 hurio preifat. 

 Gosod argymhellion Llywodraeth Cymru ar gyfer amodau   

 hygyrchedd ar berchenogion cerbydau tacsis a cherbydau hurio preifat. 
 
Cyffredinol 
 

 Ymrwymo i adolygu'r Datganiad Polisi Trwyddedu bob 5 mlynedd yn unol â 
Safonau Statudol yr Adran Drafnidiaeth. 

 
Agorodd y Cadeirydd y drafodaeth ar yr eitem hon.  Roedd yr Aelodau'n gefnogol i'r 
newid arfaethedig, yn enwedig mewn perthynas â chysoni safonau cyffredin ar draws 
holl awdurdodau trwyddedu Cymru a'r gofyniad i yrwyr ymuno â Gwasanaeth 
Diweddaru'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.  Dywedodd swyddogion y byddai'n 
dal yn ofynnol i yrwyr roi gwybod i'r awdurdod trwyddedu am unrhyw droseddau. 
 
Nododd Aelod fod yr adroddiad yn tynnu sylw at y ffaith nad oedd unrhyw 
ymhlygiadau o ran asesu effaith ar eiddo na phersonél wedi'u cynnwys yn yr 
adroddiad.  Mynegwyd pryderon y byddai cyflwyno teledu cylch cyfyng i gerbydau yn 
amlwg yn cael effaith ar eiddo perchnogion.  Byddai goblygiadau personél hefyd pe 
bai gofyn i ymgeiswyr o dramor i ddarparu'r hyn sy'n cyfateb â gwiriad GDG o'u 
gwlad enedigol.  Cadarnhaodd swyddogion pe bai'r Pwyllgor yn cymeradwyo'r 
argymhellion yn yr adroddiad y byddai'r asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb a 
fyddai’n cael eu cynnal yn rhan o'r broses ymgynghori yn mynd i'r afael â'r materion 
hynny.   
 
Derbyniodd y Pwyllgor sylwadau hefyd gan Lee Ward ac Yusef Jama o undeb Unite.  
Cododd Lee Ward bryderon ynghylch bwriad yr awdurdod i osod yr holl bolisïau 
mewn perthynas â gyrwyr, perchnogion a gweithredwyr o dan un polisi cyffredinol 
gan y gallai hyn fod yn anodd i bob parti  ddod o hyd i wybodaeth berthnasol iddyn 
nhw yn gyflym ac yn hawdd.  Roedd perygl y byddai'r ddogfen bolisi ddilynol yn 
llawer rhy fawr a dryslyd.  Dywedodd swyddogion y byddai gan yrwyr, perchnogion a 
gweithredwyr bolisïau annibynnol hygyrch o hyd.  Fodd bynnag, byddai eu dwyn 
ynghyd mewn un ddogfen yn symleiddio'r Datganiad Polisi Trwyddedu.  Pan roddid 
trwydded, byddai deiliad y drwydded yn cael copi o'r polisi/amodau sy'n ymwneud â'r 
drwydded.  Ni fyddent yn derbyn y Datganiad o Bolisi Trwyddedu cyfan.  Tynnodd 
Yusef Jama sylw at bryderon ynglŷn â'r gofyniad i adnewyddu bathodynnau adnabod 
gyrwyr yn rheolaidd.  Dywedodd swyddogion y byddai adborth o'r fasnach yn cael ei 
groesawu ynglŷn â'r gofyniad hwn yn ystod yr ymgynghoriad. 
 
PENDERFYNWYD - Bod 
 
(1) y Pwyllgor yn cymeradwyo'r adolygiad o'i Ddatganiad Polisi Trwyddedu'n 

ymwneud â Cherbydau Hacni (Tacsi) a Cherbydau Hurio Preifat, Gyrwyr a 
Gweithredwyr yn unol â Safonau Statudol newydd yr Adran Drafnidiaeth ac 
Argymhellion Trwyddedu Cerbydau Tacsis a Hurio Preifat Llywodraeth Cymru.  
 

(2) y Pwyllgor yn cytuno i ymgynghori â'r fasnach a'r cyhoedd yn ehangach (gan 
gynnwys sefydliadau lleol perthnasol er enghraifft; grwpiau hygyrchedd) ar 
Ddatganiad Polisi Trwyddedu drafft. 

 
22 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  



 
Ni nodwyd unrhyw eitemau brys. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 1.30 pm 
 


