
 

 COD YMDDYGIAD DA AR GYFER GYRWYR TRWYDDEDIG 
 
I hyrwyddo ei amcanion trwyddedu mewn perthynas â cherbydau hacni a 
thrwyddedu cerbydau hurio preifat, mae Cyngor Sir Ddinbych yn cynnig 
mabwysiadu’r Cod Ymddygiad Da a ganlyn y dylid ei ddarllen ar y cyd â’r 
gofynion statudol a’r gofynion polisi eraill a gynhyrchir gan y Cyngor. 

1. CYFRIFOLDEB I’R FASNACH 

Bydd deiliaid trwydded yn ymdrechu i hyrwyddo delwedd y fasnach Gerbydau 
Hacni a Cherbydau Hurio Preifat drwy: 

(a)  gydymffurfio â’r Cod Ymddygiad hwn;       
(b)  cydymffurfio â holl Amodau eu Trwydded, Is-ddeddfau Cerbydau Hacni a 

Pholisi Trwyddedu Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat y Cyngor;          
(c) ymddwyn mewn modd cwrtais, anwahaniaethol a chyfrifol ar bob achlysur.                    
 
2. CYFRIFOLDEB I DEITHWYR  
 
Bydd deiliaid trwyddedau: 

(a)  yn cynnal eu cerbydau mewn cyflwr diogel a boddhaol bob amser;             
(b)  yn cadw eu cerbydau’n lân ac yn addas i’w hurio i’r cyhoedd bob amser;        
(c)  yn cyrraedd yn brydlon pan fo cerbyd wedi’i archebu gan rywun ymlaen 

llaw; 
(d)  lle bo angen, yn cynorthwyo teithwyr i fynd i mewn ac allan o gerbydau; 
(e)  yn cynnig cymorth rhesymol i deithwyr gyda’u bagiau ac eiddo personol 

arall 
(f)  yn darparu derbynebau i deithwyr pan ofynnir amdanynt 
(g) yn cael dim cyswllt rhywiol ag unrhyw deithiwr a gludir ganddynt, ac ni 

ddylid ymddwyn yn anweddus yn gorfforol neu ddefnyddio iaith rywiol 
anweddus ag unrhyw deithiwr 

(h) yn ymddwyn mewn modd proffesiynol a pharchus bob amser         
 
 
3. CYFRIFOLDEB I BRESWYLWYR 
 
I osgoi bod yn niwsans i breswylwyr wrth godi rhywun neu ddisgwyl am dâl, rhaid 
i yrrwr: 

(a)  beidio â chanu corn y cerbyd yn anghyfreithlon 
(b)  cadw lefel sain cerddoriaeth/radio mor isel â phosibl 
(c)  diffodd yr injan os oes angen disgwyl         
(d) cymryd pa gamau bynnag y mae eu hangen i osgoi tarfu ar unrhyw 

breswylwyr yn y gymdogaeth  
 
 
 
 
 



 
 
4. CYFRIFOLDEBAU MEWN SAFLEOEDD TACSIS 
 
Bydd deiliaid trwyddedau: 
 
(a) Yn disgwyl yn drefnus ac yn symud ar hyd y safle’n ddi-oed ac yn eu trefn 
(b) Yn aros yn y cerbyd   
(c) Yn gofalu nad yw eu chwaraewyr cerddoriaeth neu radio yn tarfu ar 

breswylwyr 
 

5. CYFFREDINOL 
 
Bydd gyrwyr:    
 
(a)  yn rhoi sylw i’w glanweithdra personol a’u gwisg, yn unol â’r cod gwisg, er 

mwyn cyflwyno delwedd broffesiynol i’r cyhoedd;            

(b)  yn gwisgo’r bathodyn a ddarperir gan y Cyngor bob amser pan yn gyfrifol 
am gerbyd trwyddedig, gwisgir bathodyn o’r fath mewn lle amlwg lle gellir 
ei weld yn iawn; 

(c)  yn gwrtais, yn barod eu cymwynas ac yn deg â theithwyr; 

(d) onid yw’r huriwr yn dweud fel arall, bydd y gyrrwr yn cymryd y ffordd fyrraf 
bosibl i gyrraedd pen eu taith; 

(e)  yn peidio ag yfed neu fwyta yn y cerbyd heb gydsyniad datganedig yr 
huriwr;  

(f)  heb gydsyniad datganedig yr huriwr, yn peidio â chwarae unrhyw radio 
neu offeryn neu  offer sy’n cynhyrchu sain yn y cerbyd ar wahân i hynny at 
ddibenion anfon neu dderbyn negeseuon mewn cysylltiad â gweithredu’r 
cerbyd; 

(g)  yn gyrru’n ofalus a chydag ystyriaeth briodol o ddefnyddwyr eraill y ffyrdd 
a cherddwyr ac, yn arbennig, ni ddylent ddefnyddio ffôn symudol â llaw 
wrth yrru; 

(h)  yn ufuddhau i Orchmynion Rheoli Traffig a chyfarwyddiadau bob amser; 

(i)  yn peidio â chludo mwy o deithwyr mewn cerbyd na’r nifer y’u 
trwyddedwyd i’w cludo; 

(j) heb gydsyniad yr huriwr, yn cludo pobl eraill yn y cerbyd; 

(k)  yn peidio ag yfed alcohol yn syth cyn gyrru neu ar unrhyw adeg arall pan 
yng ngofal cerbyd hacni neu gerbyd hurio preifat;    

(l) yn peidio â gyrru ar ôl camddefnyddio cyffuriau cyfreithlon neu 
anghyfreithlon; 

(m) os oes mesurydd tacsi wedi’i osod ar y cerbyd, ni ddylid canslo neu 
guddio’r tâl a gofnodwyd hyd nes y bo’r huriwr wedi cael cyfle rhesymol i’w 
weld ac wedi talu’r ffi; 



(n) ni fydd perchennog neu yrrwr cerbyd trwyddedig yn fwriadol neu drwy 
esgeulustod yn achosi neu’n dioddef cuddio rhif trwydded rhag ei weld gan 
y cyhoedd tra bo’r cerbyd yn aros neu’n disgwyl i gael ei hurio neu ar 
unrhyw adeg arall tra bo’r cerbyd wedi’i drwyddedu. 

(o) ni fydd perchennog neu yrrwr cerbyd hacni yn ymyrryd ag unrhyw 
fesurydd tacsi a ddarparwyd mewn cerbyd, o ran y modd y mae wedi’i 
osod neu’r sêl a osodwyd arno                                                                                                                                

(p) wrth aros neu ddisgwyl i gael ei hurio, ni ddylai perchennog neu yrrwr 
Cerbyd Hacni, drwy weiddi neu fel arall, erfyn yn daer ar unrhyw un i hurio 
cerbyd o’r fath ac ni fydd yn defnyddio gwasanaeth unrhyw un i’r diben 
hwnnw  

(q) ni fydd gyrrwr yn mynnu cael, gan unrhyw huriwr Cerbyd Hurio Preifat, tâl 
sy’n fwy na hynny a gytunwyd ymlaen llaw ar gyfer ei hurio rhwng yr 
huriwr a’r gweithredwr neu, os gosodwyd mesurydd tacsi yn y cerbyd ac 
na fu unrhyw gytundeb ymlaen llaw o ran y tâl, y tâl a ddangosir ar y 
mesurydd tacsi 

(r) rhaid iddynt barchu Swyddogion awdurdodedig wrth gyflawni eu 
dyletswyddau arferol 

 

NODWCH OS GWELWCH YN DDA: 

Mater difrifol iawn yng ngolwg y Cyngor fydd canfod bod gyrrwr wedi yfed 
alcohol neu gamddefnyddio unrhyw gyffuriau tra’n gyfrifol am gerbyd 
trwyddedig 
 
MAE YN ERBYN Y GYFRAITH I YSMYGU MEWN CERBYD TRWYDDEDIG AC I 
GANIATÁU I DEITHWYR YSMYGU MEWN CERBYD TRWYDDEDIG. 
 


