
CYNGOR SIR CAERDYDD  
 
TRWYDDED GWEITHREDWYR LLOGI PREIFAT  
AMODAU TRWYDDED 

 
 
1. Ar ôl talu'r ffi angenrheidiol, mae’r drwydded yn ddilys am bum mlynedd. 
 
2. Ni ellir trosglwyddo’r drwydded i unrhyw berson arall.   Os na chaiff y drwydded ei hadnewyddu, 

rhaid ei dychwelyd i’r swyddog awdurdodedig ar ôl iddi ddod i ben. 
 
3. Bydd y trwyddedai yn darparu ac yn cadw cofrestr addas lle bydd yn rhoi manylion cyn dechrau 

pob siwrne, y manylion canlynol ar gyfer pob contract llogi:-  
 
 (a) Amser llogi  
 (b) Y man casglu  
 (c) Man gollwng. 
 (d)  Enw’r llogwr.  
 (d) Rhif trwydded a rhif cofrestru'r cerbyd a ddefnyddiwyd.  
 (dd)  Manylion y gyrrwr.  
 
 Rhaid cadw’r cofnodion am o leiaf 6 mis, mewn trefn gronolegol a rhaid gallu eu cyflwyno ar gais i 

swyddog awdurdodedig y Cyngor neu swyddog yr heddlu i'w harchwilio.  
 
4. Bydd y trwyddedai yn rhoi manylion am y safle lle bydd y busnes llogi preifat yn cael ei gynnal i’r 

Cyngor.  Bydd yn bodloni'r Cyngor bod y safle yn cydymffurfio â’r gofynion statudol perthnasol.   
Yn benodol bydd y trwyddedai yn cael unrhyw ganiatâd cynllunio ar gyfer y safle a ddefnyddir ar y 
cyd â'r busnes o weithredu cerbydau llogi preifat, ac ni fydd yn ymwneud â nac yn caniatáu 
unrhyw weithred o'r fath nes bod y caniatâd cynllunio angenrheidiol wedi’i gyrchu.  

5. Bydd y trwyddedai yn darparu ac yn cadw cofrestr addas lle bydd yn cofnodi ar gyfer pob cerbyd 
dan ei berchnogaeth, fanylion o ran gwneuthuriad cerbyd, rhif cofrestru, dyddiad prynu, 
addasiadau o ran dyluniad neu adeiladwaith, dyddiad gwerthu/dinistrio, enw a chyfeiriad prynwr 
newydd a bydd yn cyflwyno'r manylion hyn i’w harchwilio ar gais swyddog awdurdodedig y Cyngor 
neu swyddog yr heddlu.  

 
6. Ni fydd unrhyw beth yn yr amodau hyn yn amharu ar ddyletswydd y Cyngor i ystyried bob achos 

yn ôl ei rinweddau ei hun a bydd yr amodau hyn yn cael eu dehongli a'u defnyddio'n unol â hynny.  
 

Nodiadau 
 

(a) Ni chaiff y Cyngor roi Trwydded Gweithredwyr oni bai ei fod yn fodlon bod yr ymgeisydd yn berson 
addas a phriodol.   Mae’n bwysig felly bod yr ymgeisydd yn rhoi atebion llawn a chywir i’r 
cwestiynau ar y ffurflen gais.  

 
(b) Caiff y ffioedd trwyddedu eu hadolygu’n flynyddol ac mae manylion y ffioedd cyfredol ar gael ar 

gais.  
 
(c) Dylid adnewyddu trwydded ymlaen llaw i sicrhau parhad.   Nid oes unrhyw gyfnod gras awtomatig.   

Mae defnyddio cerbydau llogi preifat heb eu trwyddedu yn drosedd.  
 
(d) Ni fydd trwyddedau’n cael eu cyflwyno nes bod y ffi briodol wedi’i thalu.   Os gwneir taliad trwy siec 

heb ei thalu, bydd unrhyw drwydded a roddir yn annilys.  
 
(d) Mae gan y Cyngor y pŵer i atal, dirymu neu wrthod adnewyddu’r drwydded am resymau priodol.   

Pan fydd trwydded wedi’i chael drwy roi gwybodaeth ffug neu anghyflawn, rhoddir ystyriaeth i 
ddefnyddio’r pwerau hyn yn ogystal ag erlyn am y drosedd a gyflawnwyd. 

 
(dd)  Dylai gweithredwyr ofalu eu bod yn osgoi defnyddio gyrwyr heb drwydded neu gerbydau heb eu 

trwyddedu.   Dylent, felly, sicrhau bod gan y gyrrwr drwydded gyfredol gan y Cyngor a bathodyn, a 
bod cerbyd wedi’i drwyddedu’n briodol a chyda’r plât priodol.   Os na wneir hyn, gallai’r 
gweithredwyr gael eu herlyn.  

 

 


