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Cwestiynau Cyffredin 
 

 

 

Faint o yrwyr, cerbydau a gweithredwyr sydd wedi eu trwyddedu gan Gyngor 
Caerdydd? 

 Trwydded Yrru Cerbyd Hacni / Llogi Preifat – 2,300 

 Cerbydau Hacni (Tacsis) - 901 

 Cerbydau llogi preifat – 1,173  

 Gweithredwyr llogi preifat - 81 

 (Gwybodaeth gywir Tachwedd 2017) 

 

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng tacsis Cerbyd Hacni a cherbydau llogi preifat? 

 Tacsis 

Mae modd i dacsi (neu gerbyd hacni fel y’i gelwir hefyd) gael ei fflagio ar y stryd, gall 
weithredu o fan aros tacsis ac mae modd hefyd ei archebu ymlaen llaw os oes 
angen. Rhaid bod mesurydd tacsi ynddo, golau ar y to a pheiriant dangos y pris yn y 
cerbyd.  
Rhaid i dacsis a drwyddedir gan Gaerdydd fod yn ddu â boned gwyn (ac eithrio math 
Llundain ar dacsis), bydd golau ar y to i nodi pan fo’r cerbyd ar gael i’w logi a phlât 
gwyn ar y cefn yn cynnwys y rhif trwydded.  
 

 Cerbyd Llogi Preifat  

Gall cerbydau llogi preifat a drwyddedir gan Gaerdydd fod unrhyw liw (ac eithrio du a 
gwyn) a bod â phlât melyn ar y cefn sy’n cynnwys y rhif trwydded. Ni ellir eu fflagio o 
ymyl y ffordd a rhaid eu harchebu drwy weithredwr. Gall cerbydau Llogi Preifat 
weithredu unrhyw le yn y wlad ac ni reoleiddir pris teithiau ac felly mater o gytundeb 
rhwng y gweithredwr a’r llogwr ydyw.  

 

Pam na all cerbyd llogi preifat fy nghodi o gwr y stryd?  

Nid yw cerbyd llogi preifat wedi ei drwyddedu i chwilio gwaith ar y stryd, rhaid eu harchebu 
trwy weithredwr sydd wedi ei drwyddedu, a hynny cyn dechrau ar y daith, sydd yn rhwym i 
gadw cofnodion fel bod modd olrhain y gyrrwr os bydd problem yn codi.  Pe byddai’r gyrrwr 
yn codi teithwyr yn anghyfreithlon, yn y rhan fwyaf o achosion, ni fyddai yswiriant y cerbyd yn 
ddilys ac felly byddai’n peryglu’r cyhoedd. 

 

 

 

 

 



 

A oes rhaid i yrrwr tacsi fy nanfon i? 

Ar gyfer teithiau sydd yn dechrau ac yn gorffen yng Nghaerdydd, mae gyrrwr yn troseddu os 

yw’n gwrthod mynd â theithiwr heb ‘esgus rhesymol’. Nid oes diffiniad cyfreithiol o beth yw 

esgus rhesymol ond nid yw’n dderbyniol gwrthod ar y sail y byddai taith yn rhy fyr. 

 

A oes rhaid i’r gyrrwr ddefnyddio’r mesurydd? 

Ar gyfer teithiau sy’n dechrau ac yn gorffen yng Nghaerdydd, rhaid i yrrwr tacsi ddefnyddio’r 
mesurydd ac ni all godi mwy na’r pris ar y mesurydd. Nodwch mai pris ar gyfer teithiau o 
fewn ffiniau Caerdydd yw pris y mesurydd – ar gyfer taith sy’n gorffen y tu hwnt i Gaerdydd, 
nid oes rhaid i’r gyrrwr ddefnyddio’r mesurydd a gall negodi pris ymlaen llaw. Os na chaiff ffi 
ei negodi, mae’n rhaid i’r gyrrwr ddefnyddio’r mesurydd. 

 

Pam mae’r mesurydd yn nodi ffi ychwanegol? 

Mae modd codi tâl ychwanegol am rai pethau yn unol â’r rhestr brisiau bresennol a osodir 

gan y cyngor fel sydd wedi ei nodi ar y daflen brisiau (y dylid ei harddangos yn y cerbyd). 

Caniateir codi ffi ychwanegol ar gyfer teithiau wedi hanner nos neu ar wyliau cyhoeddus, 

wrth gario bagiau neu pan fo mwy na 4 teithiwr.  

  

Beth ddylwn ei wneud os dymunaf wneud cwyn? 

Os dymunwch gwyno am eich taith neu ymddygiad gyrrwr, gwnewch nodyn o rif cofrestru 

neu rif trwydded y cerbyd a phryd y digwyddodd y digwyddiad. Bydd hefyd yn ddefnyddiol i 

gynnwys manylion y gyrrwr a ddylai gael eu harddangos ar ffenestr flaen y cerbyd.  

Gallwch wedyn adrodd am y mater wrth yr adran drwyddedu ar (029) 2087 1651 neu 

trwyddedu@caerdydd.gov.uk  
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