
 

 
 

CYNGOR DINAS CAERDYDD     Rhif ar yr 
Agenda: 
 
PWYLLGOR DIOGELU’R CYHOEDD:   
 
Adroddiad Pennaeth y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir 
 
FFIOEDD TRWYDDEDAU CERBYDAU HACNI A LLOGI PREIFAT   
 
1. Cefndir  
 
1.1 Awdurdododd Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd y ffioedd a’r taliadau presennol ar 

gyfer trwyddedau tacsis a llogi preifat ar y dyddiadau canlynol: 
• Trwydded Cerbyd Hacni a Llogi Preifat – 12 Ebrill 2016 
• Trwydded Yrru Cerbyd Hacni / Llogi Preifat – 8 Medi 2015 
• Trwyddedau Cwmni Llogi Preifat – 18 Awst 2015 
 

 
1.2 Diben yr Adroddiad hwn yw ceisio cymeradwyaeth o’r ffioedd newydd ar 

gyfer trwyddedau cerbyd hacni, trwyddedau cerbyd llogi preifat, trwyddedau 
cwmni llogi preifat a thrwyddedau gyrru cerbyd hacni/llogi preifat.  

 
2. Ffioedd a Gynigir 
 
2.1  Mae’r tabl isod yn cymharu’r ffioedd presennol â’r ffioedd a gynigir. 
 
 Ffi bresennol Ffi a gynigir Gwahaniaeth 
Adnewyddu Trwydded Cerbyd 
Hacni 12 Mis 

£154 £160 +£6 

Adnewyddu Trwydded Cerbyd 
Hacni 6 Mis 

£86 £92 +£6 

Cyflwyno Trwydded Llogi 
Preifat 12 Mis 

£103 £103 0 

Adnewyddu Trwydded Llogi 
Preifat 12 Mis 

£85 £86 +£1 

Cyflwyno Trwydded Llogi 
Preifat 6 Mis 

£69 £70 +£1 

Adnewyddu Trwydded Llogi 
Preifat 6 Mis 

£51 £52 +£1 

Cyflwyno Trwydded Yrru 3 
Blynedd 

£165 £159 -£6 

Adnewyddu Trwydded Yrru 3 
Blynedd 

£100 £89 -£11 

Cyflwyno Trwydded Yrru 
Blwyddyn 

£124 £117 -£7 

Adnewyddu Trwydded Yrru 
Blwyddyn 

£60 £46 -£14 

Cyflwyno Trwydded Cwmni £427 £434 +£7 



 

 
 

Llogi Preifat 5 Mlynedd 
Adnewyddu Trwydded Llogi 
Preifat 5 Mlynedd 

£350 £350 0 

Cyflwyno Trwydded Cwmni 
Llogi Preifat Blwyddyn 

£98 £98 0 

Adnewyddu Trwydded Llogi 
Preifat Blwyddyn 

£76 £74 -£2 

 
2.2 Ystyriwyd yr arian dros ben a’r diffyg ers gosod y ffioedd diwethaf wrth 

gyfrifo'r ffioedd newydd a gynigir.  
  
 
2.3 Mae’r ffioedd wedi eu cyfrifo gan ddefnyddio dull a ddatblygwyd gan Banel 

Arbenigwyr Trwyddedu Cymru. Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru’n 
defnyddio’r dull hwn. Dangosir y dull a ddefnyddiwyd er mwyn cyfrifo’r 
ffioedd, ynghyd â manylion y ffigyrau yn Atodiad A. 

 
3.  Costau Ychwanegol  
 
3.1 Yn ogystal â’r ffioedd trwyddedu, cafodd y taliadau ychwanegol ar gyfer 

profion gwybodaeth gyrwyr eu cyfrifo drwy ddefnyddio'r un dull. Mae’r 
ffioedd a gynigir fel a ganlyn: 
 Tâl presennol Tâl a gynigir Gwahaniaeth 
Prawf 
Ysgrifenedig 

£37 £42 +£5 

Prawf Llafar 
Cyntaf/Ail 
Brawf Llafar 

£50 £55 +£5 

Trydydd Prawf 
Llafar 

£91 £99 +£8 

 
4. Goblygiadau Cyfreithiol 
 
4.1 Mae Adran 70 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 yn 

caniatáu i’r Cyngor godi ffioedd trwyddedu cerbydau hacni, cerbydau llogi 
preifat a chwmnïau llogi preifat.  Mae rhaid i’r Cyngor osod ffioedd sy’n 
cydymffurfio â’r hawliau statudol sydd ganddo i godi costau.  

 
 O ran trwyddedau cerbydau a chwmnïau, mae’r Ddeddf yn datgan y caiff y 

Cyngor godi ffioedd sy'n ddigonol, ar y cyd, i dalu am y canlynol, yn llawn 
neu yn rhannol: 

 
• Costau rhesymol arolygu Cerbydau Hacni a Cherbydau Llogi Preifat er 

mwyn penderfynu a ddylid caniatáu neu adnewyddu’r drwydded. 
 

• Costau rhesymol darparu safleoedd Cerbydau Hacni (nad ydynt wedi’u 
cynnwys yn y ffioedd a gynigiwyd)  

 



 

 
 

• Unrhyw gostau gweinyddol neu gostau eraill sy’n gysylltiedig â’r uchod ac 
â rheoli/goruchwylio Cerbydau Hacni a Cherbydau Llogi Preifat. 

 
  
4.2 Mae'r Ddeddf, a ddaeth i rym ym 1976, hefyd yn nodi na ddylai’r ffi ar gyfer 

trwyddedau cerbyd a chwmnïau llogi preifat fod yn fwy na £25 neu unrhyw ffi 
arall y gall y Cyngor ei phennu bob hyn a hyn.  O ystyried costau presennol, 
dydy £25 ddim  
yn ffi realistig. 
 

4.3 Mae Adran 53 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 yn 
caniatáu i’r Cyngor godi ffioedd trwyddedau gyrru cerbydau hacni a 
cherbydau llogi preifat. Mae rhaid i’r Cyngor osod ffioedd ar gyfer y 
trwyddedau hyn sy’n cydymffurfio â’r hawliau statudol sydd ganddo i godi 
costau.  

 
4.4 O ran y trwyddedau gyrru, mae’r Ddeddf yn datgan y gall y Cyngor godi tâl y 

mae'n ei ystyried yn rhesymol gyda'r bwriad o adennill y costau gweinyddol 
sy'n gysylltiedig â chyflwyno trwyddedau gyrru Cerbyd Hacni a Llogi Preifat.  
O ganlyniad, nid oes modd adennill costau gorfodi mewn perthynas â 
thrwyddedau gyrru drwy ffi'r drwydded. 
 

4.5 Mae Cyfraith Achosion yn dynodi y dylai'r Cyngor, pan mae arian dros ben yn 
berthnasol i’r ffioedd trwyddedu, ystyried hynny’r tro nesaf y mae’n gosod y 
ffioedd; ac os oes diffyg, dylai ystyried hynny hefyd. Dylid cadw’r cyfrifon ar 
gyfer pob math gwahanol o drwyddedau gan y Cyngor ar wahân. 
 

4.6 Pan mae’r Cyngor yn cynnig gosod ffioedd newydd ar gyfer trwyddedau 
cerbydau a chwmnïau llogi preifat, mae'n ofynnol dan Adran 70 Deddf 1976, 
ei fod yn cyhoeddi hysbysiad yn nodi’r newid a gynigir mewn papur newydd 
lleol ac yn nodi y gellir cyflwyno gwrthwynebiadau o fewn cyfnod nid byrrach 
na 28 diwrnod. Os yw’r Cyngor yn derbyn gwrthwynebiadau na thynnir yn ôl, 
mae rhaid i’r Cyngor eu hystyried ac yna gosod dyddiad hwyrach er mwyn 
dod â’r newidiadau i rym, yn cynnwys addasiadau neu beidio. 

 
 
5. Goblygiadau Ariannol 
 

Mae’r adroddiad yn dangos strwythur y ffioedd a ddaw i rym ar 9 Gorffennaf 
2018. Mae’r dull a ddefnyddiwyd er mwyn cyfrifo’r ffioedd i’w weld yn 
Atodiad A, yn cynnwys yr holl gostau perthnasol. 
 
Os oes arian dros ben fel rhan o sefyllfa derfynol alldro 2018/19, ystyrir hyn 
wrth osod y ffioedd nesaf. 

 
6. Argymhellion 
 
6.1 Dylai’r Pwyllgor gymeradwyo’r ffioedd trwyddedu a gynigir yn yr Adroddiad 

hwn a gosod 9 Gorffennaf 2018 fel y dyddiad gweithredu. 



 

 
 

 
6.2 Dylai’r Pwyllgor awdurdodi Pennaeth y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir i 

weithredu'r dull gofynnol o hysbysu’r cyhoedd. 
 
6.3 Os derbynnir gwrthwynebiadau o fewn 28 diwrnod o ddyddiad cyhoeddi’r 

hysbysiad am y newidiadau i’r ffioedd, bydd rhaid trafod y mater eto cyn 
cyfarfod perthnasol nesaf y Pwyllgor fel y gellir ystyried y gwrthwynebiadau 
ac addasiadau ac y gellir nodi dyddiad newydd er mwyn cyflwyno’r 
newidiadau.   
 
 

 
 

Dave Holland 
Pennaeth y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir                           9 Ebrill 2018 
 
Dogfennau cefndirol: Cyfrifiadau ariannol. 
 
 
 
 



 

 
 

 


