
COD GYRWYR TACSI CAERDYDD 
Ein Haddewid i’n Teithwyr 
 
 
Mae cwmnïau a gyrwyr tacsis Caerdydd wedi ymrwymo’n llawn i 
gynnig y Gwasanaeth gorau posib i’n holl deithwyr ac yn addo’r 
canlynol: 
 

•  Bydd gyrwyr yn lân ac wedi’u gwisgo'n drwsiadus, gyda'u 

bathodyn yn weladwy bob amser. 

•  Bydd gyrwyr yn cyfarch teithwyr mewn modd cyfeillgar ac yn 

cynnig cymorth rhesymol gyda’u bagiau bob pen i’r daith. 

•  Bydd gyrwyr yn cymryd camau rhesymol i gynorthwyo 

teithwyr anabl. 

•  Gall teithwyr ddisgwyl i’r tacsi fod yn lân, yn ddiogel ac mewn 

cyflwr da, a gyda thacsimedr sy’n gweithio. 

•  Bydd yn amlwg o'r tu allan os yw’r tacsi ar gael i’w logi. Os 

dangosir bod y tacsi ar gael i’w logi, mae hyn yn golygu bod 

y tacsi’n barod igael ei logi gan unrhyw un, lle bynnag bydd 

terfyn eu siwrnai o fewn y ddinas. 

• Ni fydd gyrwyr yn gwahaniaethu yn erbyn teithwyr am 

unrhyw reswm nac yn gwrthod teithwyr heb reswm dilys. 

•  Dangosir prisiau’n glir yn y tacsi.  Bydd y gyrwyr yn 

defnyddio’r tacsimedr ar gyfer pob siwrnai o fewn Caerdydd. 

•  Os yn mynd tu allan i’r ddinas, bydd y gyrrwr a’r teithiwr yn 

cytuno ar y pris cyn gadael, er mwyn osgoi anghydfod. 

•  Gall teithwyr ddisgwyl i’r gyrrwr yrru’n ddiogel ac o fewn y 

gyfraith, e.e. peidio â defnyddio ffôn symudol wrth yrru. 

•  Gall teithwyr ddisgwyl i’r gyrrwr fod yn gyfarwydd â holl 

westai, atyniadau, lleoliadau adloniant a chwaraeon y 

ddinas, a chymryd y llwybr mwyaf uniongyrchol atynt.  



 
 

Gall gyrwyr tacsis trwyddedig ddisgwyl i deithwyr: 
 
•   drin cerbydau a gyrwyr trwyddedig gyda pharch. 

•  rhoi manylion llawn am y siwrnai a phen y daith. 

•  bod mewn cyflwr addas i deithio. Os nad ydynt, gellir 

gwrthod eu cludo. 

•  bod â digon o arian i dalu am y siwrnai. 

•  peidio ag ysmygu mewn cerbyd trwyddedig. 

•  ymddwyn yn gwrtais. Mae gan yrwyr yr hawl i wrthod cludo 

teithwyr sy’n amharchus neu’n ymosodol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os hoffech roi sylwadau ar y gwasanaeth a ddarparwyd gan eich gyrrwr, 
cysylltwch â thîm Trwyddedu Cyngor Caerdydd ar 029 20871651, neu drwy e-
bost at trwyddedu@caerdydd.gov.uk a dyfynnu rhif bathodyn y gyrrwr,  rhif 
cofrestru neu rif y Plât sy’n cael ei arddangos tu mewn neu  ar gefn y cerbyd. 


