
 

 

 
 

ATODIAD A 
 

  COD YMDDYGIAD DA AR GYFER GYRWYR TRWYDDEDIG 
 
Er mwyn hyrwyddo ei amcanion trwyddedu mewn perthynas â cherbydau hacni a 
cherbydau hurio preifat, mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu mabwysiadu'r Cod 
Ymddygiad Da canlynol, 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 Cerbydau 
Hacni a Cherbydau Hurio Preifat trwy:  

(a)  gydymffurfio â'r Cod Ymddygiad Da hwn;  
(b)  gydymffurfio â phob un o Amodau eu Trwydded, gydag Is-ddeddfau 

Cerbydau Hacni a chyda Pholisi Trwyddedu Cerbydau Hacni a Cherbydau 
Hurio Preifat y Cyngor;  

(c) ymddwyn mewn modd sifil, trefnus, anwahaniaethol a chyfrifol ar bob 
achlysur  

 
2. CYFRIFOLDEB I DEITHWYR 
 
Bydd deiliaid trwydded:  

(a)  yn cynnal eu cerbydau mewn cyflwr diogel a boddhaol ar bob achlysur;  
(b)  yn cadw eu cerbydau’n lân ac yn addas i'w hurio i'r cyhoedd ar bob 

achlysur;  
(c)  yn mynychu’n brydlon pan fyddant yn ymgymryd â huriad a archebwyd 

ymlaen llaw;  
(d)  yn rhoi cymorth i deithwyr i fynd i mewn ac allan o gerbydau pan fo angen;  
(e)  yn cynnig rhoi cymorth rhesymol i deithwyr â’u bagiau ac eiddo personol 

arall  
(f)  pan ofynnir iddynt, yn rhoi derbynebau i deithwyr  
(g) yn ymwrthod ag unrhyw gysylltiad rhywiol, ac yn peidio â bod yn rhywiol 

echblyg, naill ai'n gorfforol nac ar lafar, tuag at unrhyw deithiwr y maent yn 
eu cludo 

(h) yn ymddwyn mewn modd proffesiynol a pharchus ar bob achlysur 
 
 
3. CYFRIFOLDEB I BRESWYLWYR  
 
Er mwyn osgoi peri niwsans i breswylwyr wrth gasglu neu aros am deithwyr, 
bydd y gyrrwr yn:  



 

 

(a)  ymwrthod rhag seinio corn y cerbyd yn anghyfreithlon (Mae rheol 112 
Rheolau'r Ffordd Fawr yn datgan na ddylid seinio’r corn pan fo’r cerbyd yn 
llonydd ar ffordd (ar unrhyw adeg), neu wrth yrru mewn ardal adeiledig 
rhwng 11:30 pm a 7:00 am);  

(b)  cadw sain chwaraewyr cyfryngau cerddoriaeth / radio yn isel;  
(c)  diffodd yr injan os oes angen aros;  
(d) gweithredu ym mha bynnag fodd sy’n angenrheidiol yn ychwanegol at hyn 

er mwyn osgoi aflonyddu ar drigolion yn y gymdogaeth  
 
4. CYFRIFOLDEBAU MEWN RHENGOEDD A SWYDDFEYDD 
 
Bydd deiliaid trwydded: 
 
(a) yn ffurfio rhes drefnus ac yn symud ar ei hyd yn brydlon ac mewn trefn 
(b) yn aros yn y cerbyd 
(c) yn sicrhau nad ydynt yn caniatáu i'w chwaraewyr cyfryngau cerddoriaeth 

neu setiau radio achosi aflonyddwch i drigolion 
 

5. CYFFREDINOL  
 
Bydd gyrwyr:  
 
(a)  yn talu sylw i hylendid a gwisg bersonol, yn unol â'r cod gwisg, er mwyn 

cyflwyno delwedd broffesiynol i'r cyhoedd;  

(b)  yn gwisgo'r bathodyn a ddarperir gan y Cyngor ar ei berson ar bob adeg 
pan fyddant yng ngofal cerbyd trwyddedig, a dylid gwisgo bathodyn o'r 
fath mewn safle ac mewn modd sy’n golygu ei fod yn amlwg;  

(c)  yn gwrtais, yn gymwynasgar ac yn deg gyda theithwyr;  

(d) oni chânt gyfarwyddyd i’r gwrthwyneb gan y llogwr, yn gyrru i ben y daith 
gan ddilyn y llwybr byrraf posibl;  

(e)  yn ymwrthod rhag yfed neu fwyta yn y cerbyd heb ganiatâd penodol y 
llogwr;  

(f)  oni cheir caniatâd penodol y llogwr, yn ymwrthod â chwarae unrhyw radio 
neu offeryn neu gyfarpar sy’n cynhyrchu sain yn y cerbyd ac eithrio at 
ddiben anfon neu dderbyn negeseuon mewn cysylltiad â gweithrediad y 
cerbyd  

(g)  yn gyrru gyda dyledus ofal ac ystyriaeth i ddefnyddwyr eraill y ffyrdd ac i 
gerddwyr ac yn benodol ni fyddant yn defnyddio ffôn symudol cledr llaw 
wrth yrru;  

(h)  yn ufuddhau i bob Gorchymyn Rheoli Traffig a chyfarwyddiadau traffig ar 
bob adeg;  

(i)  yn peidio â chludo mwy o deithwyr mewn cerbyd nag y mae wedi ei 
drwyddedu i'w cario.  

(j) yn peidio â chludo, heb ganiatâd y llogwr, bobl eraill yn y cerbyd 



 

 

(k)  yn peidio ag yfed alcohol yn syth cyn gyrru neu ar unrhyw adeg wrth yrru 
na bod yng ngofal cerbyd hacni neu gerbyd hurio preifat;  

(l) yn peidio â gyrru os ydynt wedi camddefnyddio cyffuriau cyfreithlon neu 
anghyfreithlon;  

(m) yn peidio ag ysmygu ar unrhyw adeg mewn cerbyd trwyddedig (boed wrth 
gludo teithwyr neu beidio), nac yn caniatáu i deithwyr ysmygu mewn 
cerbyd trwyddedig; 

(n) os oes mesurydd tacsi wedi ei osod yn y cerbyd, yn peidio â chanslo’r 
cofnodwr pris na’i guddio hyd nes i’r llogwr gael cyfle rhesymol i’w 
archwilio ac i dalu'r pris 

(o) Ni fydd perchennog na gyrrwr cerbyd trwyddedig yn fwriadol nac mewn 
modd esgeulus yn achosi nac yn goddef i rif trwydded fod wedi ei guddio o 
olwg y cyhoedd tra bo’r cerbyd yn aros am deithwyr neu ar unrhyw adeg 
arall tra bo’r cerbyd wedi ei drwyddedu. 

(p) Ni fydd perchennog na gyrrwr cerbyd Hacni yn ymyrryd â’r mesurydd tacsi 
yn y cerbyd, yn ymyryd â’r broses o’i osod nac â’r sêl sydd iddo, nac yn 
caniatáu i unrhyw berson ymyrryd yn y fath fodd. 

(q) Ni fydd perchennog na gyrrwr Cerbyd Hacni, wrth aros am deithwyr, trwy 
weiddi, neu fel arall, yn taer-erfyn ar unrhyw un i hurio cerbyd o'r fath nac 
yn defnyddio gwasanaethau unrhyw berson i’r diben hwnnw 

(r)  Ni fydd gyrrwr yn gofyn gan unrhyw logwr na Cherbyd Hurio Preifat am 
bris sy’n fwy nag unrhyw bris y cytunwyd arno ymlaen llaw ar gyfer yr 
huriad hwnnw rhwng y llogwr a'r gweithredwr, neu, os oes mesurydd tacsi 
wedi ei osod yn y cerbyd ac na chytunwyd ymlaen llaw ar y pris, am bris 
sy’n fwy na’r pris a ddangosir ar wyneb y mesurydd tacsi 

(s) yn parchu Swyddogion awdurdodedig wrth iddynt ymgymryd â’u 
dyletswyddau arferol 

 

NODER:  

Bydd y Cyngor yn cymryd golwg ddifrifol iawn o unrhyw yrrwr y ceir eu bod 
wedi cael unrhyw alcohol neu wedi camddefnyddio unrhyw gyffuriau tra 
bônt yn gyfrifol am gerbyd trwyddedig 
 
 


