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Diwygiadau Arfaethedig i Bolisi Cerbyd Hacni a Cherbyd Hurio Preifat  

Adran  Manylion y Polisi/Cerbyd Cynnig / Diwygiad  Cyfiawnhad ar gyfer diwygio  

2.6.3 
Arwyddion / Hysbysebu / 
Cynllun Lliwiau (Hurio 
Preifat)  

Bydd Cerbydau Hurio Preifat yn 
arddangos arwyddion drws, a roddir gan 
y Cyngor a’u gosod fel y nodir yn 
Amodau’r Drwydded.  

Ychwanegu “Ni ddylid defnyddio 
arwyddion drws magnetig at y diben 
hwn”.  

Bu achosion lle bo arwyddion drws 
magnetig wedi eu dwyn neu wedi 
syrthio oddi ar Gerbydau Hurio Preifat, 
gan olygu bod posibilrwydd y bu’n rhaid 
i’r cerbyd weithredu heb yr arwyddion 
cywir nes y gellir cael rhai newydd.   
Mae’r gallu i dynnu a disodli arwyddion 
magnetig yn hawdd yn cyflwyno perygl 
y gallai arwyddion sydd wedi’u dwyn 
gael eu defnyddio’n anghyfreithlon ar 
gerbydau heb drwydded.  

2.17.4 
Eithriad Plât  

Bydd pob cais ar gyfer eithriad yn cael ei 
drin ar ei rinweddau ei hun i’w ystyried 
yn y Pwyllgor Trwyddedu.  

Tynnu a disodli gyda “Bydd pob cais 
am eithriad yn cael ei ystyried gan 
Swyddogion yn unol â Pholisi Eithriad 
Platiau Hurio Preifat.  

Er mwyn caniatáu i swyddogion ystyried 
pob cais am eithriad ar ei rinweddau ei 
hun yn unol â chyflwyniad Polisi Eithriad 
Hurio Preifat a gymeradwywyd gan yr 
Aelodau ar 5 Mawrth 2019 ac sy’n 
weithredol o’r 1 Mehefin 2019.  

2.19.5 a 2.19.7 /5.11.5 a 
5.11.7 
Camau disgyblu 

Bydd mân droseddau nad ydynt yn 
cyflwyno risg i’r cyhoedd neu nad ydynt 
yn peri cwestiynau am addasrwydd 
deilydd y drwydded yn cael eu trin yn 
anffurfiol o dan gynllun rhybudd 
pwyntiau cosb y Cyngor.   Oherwydd 
amlder neu natur y mân droseddau 
efallai na fydd y cynllun rhybudd 
pwyntiau cosb yn briodol a bod angen 
cosb arall, megis gwaharddiad neu 
ddirymu.  

 Tynnu a diwygio paragraffau 2.19.6 a 
5.11.6 i nodi “Bydd camau priodol yn 
cael eu cymryd mewn perthynas â’r 
holl drwyddedau (cerbyd, gyrrwr neu 
weithredwr), gan gynnwys gwahardd 
neu ddirymu lle bo’n berthnasol, gan 
y swyddogion dan arweiniad gofynion 
Deddf Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau Amrywiol) 1976 (gan 
gynnwys adrannau 60 a 68), Deddf 
Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 
1847 (gan gynnwys adran 50), Polisi 
Gorfodi Cynllunio a Gwarchod y 

Penderfynodd yr Aelodau y dylid 
tynnu’r Cynllun Pwyntiau Cosb a 
gweithredu Gweithdrefn ar gyfer 
Dirymu neu Wahardd Trwydded Hurio 
Preifat neu Gerbyd Hacni yng 
nghyfarfod y Pwyllgor Trwyddedu a 
gynhaliwyd ar 4 Rhagfyr 2019. Bydd 
swyddogion yn adrodd yn ôl i’r Pwyllgor 
Trwyddedu ym mis Mawrth 2021 i 
drafod effeithiolrwydd cymharol y ddwy 
system.  



Atodiad A 

Cyhoedd, a’r Polisi hwn.   Os yw’n 
briodol gallai’r Swyddogion gyfeirio 
unrhyw fater i’w ystyried yng 
nghyfarfod nesaf y Pwyllgor 
Trwyddedu i benderfynu ar gamau 
priodol.   Yn yr un modd, gall y 
Pwyllgor Trwyddedu ofyn bod 
unrhyw fater yn cael ei gyflwyno i’r 
Pwyllgor i’w ystyried”.      

2.20/ 5.12 
Cynllun Pwyntiau Cosb  

Cynllun Pwyntiau Cosb   Tynnu’r adran.   Symud paragraffau 
2.20.1 a 2.20.2 / 5.12.1 a 5.12.2 i 
ffurfio paragraffau cyntaf Adran 2.19 
a 5.11 fel y bo’n briodol ac ail-enwi 
adrannau “Camau Rheoleiddio a 
Disgyblu”.   

Mae’r adran hon yn cyfeirio at Gynllun 
Pwyntiau Cosb ac mae’r swyddogion o’r 
farn y dylid cadw 2.20.1/5.12.1 a 
2.20.2/5.12.2 i gynorthwyo gyda 
gorfodi.  

3.14.1b/6.8.1b 
Cyfleusterau ar gyfer 
Defnyddwyr Cadeiriau 
Olwyn  

Bydd ramp neu rampiau ar gael bob 
amser i lwytho cadair olwyn a’r teithiwr 
i’w defnyddio trwy ddrws cefn yr ochr 
agosaf.  Bydd dyfais cloi digonol yn cael 
ei osod i sicrhau nad yw ramp(iau) yn 
llithro neu’n gogwyddo wrth eu 
defnyddio.   Bydd darpariaethau i 
storio’r rampiau yn ddiogel yn y cerbyd 
pan nad ydynt yn cael eu defnyddio  
 

Tynnu “trwy ddrws cefn yr ochr 
agosaf”.  

Bydd nifer o Gerbydau newydd sy'n 
Hygyrch i Gadeiriau Olwyn yn caniatáu 
sawl pwynt mynediad.   Mae gorfodi 
defnyddio drysau cefn yr ochr agosaf yn 
unig yn cyfyngu’r math o gerbydau y 
gellir eu defnyddio ac efallai bydd yn 
atal cerbydau newydd rhag cael eu 
cynnwys fel rhan o’r fflyd.  

4.14.2/7.16.2 
Damweiniau  
 
 

Os bydd trwydded yn cael ei gwahardd 
oherwydd natur y difrod, bydd y 
gweithredwr yn mynd â'r cerbyd i'w 
brofi mewn gorsaf brofi enwebedig a 
chyflwyno tystysgrif cydymffurfiaeth i’w 
harchwilio cyn y gellir ailgyflwyno’r 
drwydded.  

Tynnu a disodli gydag "os bydd 
trwydded yn cael ei gwahardd 
oherwydd natur y difrod, bydd y 
gweithredwr, ar gost eu hunain, yn 
mynd â'r cerbyd i’w brofi yng 
Nghanolfan Cynnal a Chadw 
Cerbydau a Rheoli Fflyd CSDd.   Wedi 
hynny, byddant yn cyflwyno'r 

 Bydd y diwygiad yn sicrhau bod 
gweithdrefn yn ei lle i sicrhau bod 
cerbydau sydd wedi'u gwahardd yn cael 
eu harchwilio a’u hail-gymeradwyo gan 
swyddogion wedi hynny.  
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Dystysgrif Cydymffurfiaeth i’w 
harchwilio cyn y gellir ailgyflwyno'r 
drwydded". 

5.6.3 
Arwyddion / Hysbysebu / 
Cynllun Lliwiau (Cerbyd 
Hacni)  

Mae’n rhaid i Gerbyd Hacni sydd wedi’i 
drwyddedu gan y Cyngor gludo arwydd 
wedi’i oleuo ar y to.   Mae'n rhaid i'r 
arwydd nodi "Tacsi / Taxi” ac mae’n 
rhaid iddo fod wedi’i oleuo wrth geisio 
busnes.  

Ychwanegu paragraff newydd “Gellir 
(mae’n rhaid?) cyflwyno Cerbydau 
Hacni Newydd i Ganolfan Cynnal a 
Chadw Cerbydau a Rheoli Fflyd CSDd 
i’w harchwilio i ddechrau heb arwydd 
to na mesurydd.   Ond, mae’n rhaid 
gosod y ddau beth a’u harchwilio gan 
Swyddogion Trwyddedu cyn cyflwyno 
Trwydded.  

Gall darpar drwyddedai gyflwyno 
cerbyd i’w brofi heb osod arwyddion to 
na mesuryddion i ddechrau.  Bydd hyn 
yn golygu, os yw’r cerbyd yn methu’r 
prawf neu nad yw’r cerbyd yn addas, 
nid ydynt wedi talu am osod yr offer yn 
ddiangen.    
 
 
 
 


