
ATODIAD C 

Ffioedd Cerbydau Hacni a Hurio Preifat – Sylwadau a Gafwyd 

Sylw / Gwrthwynebiad Gan  Sylwadau’r Swyddogion 

 Pennwyd y Trosglwyddiad 
Cerbyd ar £75.00 yn 2016. 
Mae codi’r pris i £100 yn 
gynnydd o 33.3%, sy’n llawer 
uwch na chwyddiant am y 
cyfnod. 

 Pennwyd bathodyn newydd 
ar £10.00 yn 2016. Mae 
codi’r pris i £25.00 yn 
gynnydd o 150%.   Mae hyn 
yn afresymol.  

 Pennwyd Plât Cefn newydd 
ar £12.00 yn 2016. Mae 
codi’r pris i £35.00 yn 
gynnydd o 191.66%.   Mae 
hyn yn afresymol.  Mae 
cynnydd ym mhris Plât Blaen 
hefyd yn afresymol.  
 

Gyrrwr 
rhif 
DR417 
 

Mae Swyddogion yn cydnabod bod y cynnydd hwn 
yn uwch na chynnydd chwyddiant.  Y newid olaf a 
gofnodwyd i’r ffioedd presennol oedd yn 2009/10.   
 
Cyflwynodd Cymdeithas y Llywodraeth Leol 
ganllawiau ar “ffioedd a bennir yn lleol” yn 2014 er 
mwyn helpu awdurdodau i ddeall beth sy’n cael ei 
gynnwys yn strwythur y ffi.  Arweiniodd y 
canllawiau hyn, yn ogystal â chyfraith achos 
perthnasol, swyddogion i gynnal adolygiad manwl 
o’r holl brosesau cyfredol er mwyn sicrhau eu bod 
ond yn codi tâl am y gwaith gweinyddol priodol ar 
gyfer y drefn (Hemming v Westminster) ac maent 
yn gweinyddu'r arian i ddiogelu buddion talwyr treth 
y cyngor (R v Tower Hamlets LBC) h.y. ddim yn 
talu rhan o broses.  
 
Felly, mae’r ffioedd yn adlewyrchiad o’r broses yn 
hytrach na dim ond yn gynnydd o’r newid diwethaf.  
 

Rwyf hefyd o’r farn bod naid i 
drwydded yrru 3 blynedd, a 
delir ymlaen llaw, yn gost 
feichus i’w thalu, yn enwedig 
am nad yw’r fasnach dacsi 
wedi cynyddu ei thâl am daith 
ers dros 7 mlynedd.  Efallai y 
byddai hyn yn fwy rhesymol pe 
bai gostyngiad sylweddol yn 
cael ei gymhwyso wrth roi hyn 
ar waith.   
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Mae Deddf Dadreoleiddio 2015, a gyflwynwyd er 
mwyn dileu neu leihau beichiau ar fusnes, wedi 
sefydlu cyfnod safonol o dair blynedd ar gyfer 
trwyddedau gyrwyr tacsi.  Gall awdurdodau 
trwyddedu roi trwydded am gyfnod o lai na thair 
blynedd ond dim ond dan amgylchiadau achos 
unigol, nid oherwydd polisi cyffredinol. 
 
Amlygodd adolygiad manwl o'r gyfundrefn 
drwyddedu fod y broses ar gyfer trwydded 3 
blynedd bron yn union yr un fath â thrwydded 
flynyddol, gyda'r ceisiadau a’r gwiriadau cefndir yn 
cael eu hailadrodd bob blwyddyn.  Mae symud i 
drwydded 3 blynedd yn golygu nad oes angen i 
yrwyr fynd drwy’r un broses y flwyddyn ddilynol.  
 
Dylid nodi, gan fod y broses yr un fath am 
drwydded 3 blynedd â thrwydded flynyddol, yna 
bydd y gost bob blwyddyn yr un fath (heblaw am 
unrhyw gostau sy'n gysylltiedig â phrosesau bob 3 
blynedd e.e. gwiriad GDG, meddygol).   
 
Bydd y cylch 3 blynedd yn dechrau pan fydd angen 
gwiriad GDG.  
 
Er ei bod yn ymddangos i wneud synnwyr o ran 
busnes i feddu ar drwydded 3 blynedd, gall rhai 
gyrwyr ei gweld yn anodd talu'r gost untro hon.  
Mae Swyddogion yn cynnig i yrwyr dalu mewn 



rhandaliadau am y flwyddyn gyntaf (2018) lle mae 
angen gwiriad GDG.   
 
Os na fydd gwiriad GDG ymgeiswyr yn barod i’w 
adnewyddu, bydd Swyddogion yn cynnig 
cyfraddau pro-rata i yrwyr hyd at gyfnod 
adnewyddu eu gwiriad GDG.  Os byddant yn dewis 
cael trwydded flynyddol newydd ar yr adeg honno, 
bydd yn rhaid iddyn nhw dalu’r cyfraddau blynyddol 
yn llawn.   
Lle bydd angen trwydded flynyddol oherwydd 
polisi, e.e. prawf meddygol blynyddol, bydd 
swyddogion yn rhoi proses ar waith i reoli'r 
gofynion hynny o fewn trwydded 3 blynedd.  

 


