
CYNGOR CAERDYDD      Rhif Agenda 
CARDIFF COUNCIL 
 
PWYLLGOR DIOGELU’R CYHOEDD:  3 Mawrth 2015 
 
Adroddiad Pennaeth y Gwasanaethau Rheoleiddio a Chefnogi 
 
 
CAIS AM GANIATÂD I OSOD HYSBYSEB LCD DDWY OCHROG AR  DO 
CERBYDAU HACNI XI, TX2, TX4. 
 
1.  Cefndir  
 
1.1 Mae Mr Michael Smith Rheolwr Gyfarwyddwr Open Taxi Tops Ltd wedi gwneud 

cais am ganiatâd i godi sgriniau hysbysebu dwyochrog ar doeau cerbydau Hacni 
TX1, TX2 a TX4. Byddai Mr Smith hefyd yn gosod system Awyru, PC a batri 
hamdden yng nghist y cerbydau er mwyn rhwystro anwedd yn y sgriniau. Byddai 
hyn yn galluogi cwsmeriaid a’r gyrrwr i gael mynediad i’r rhyngrwyd.  

  
1.2 Mae Mr Smith wedi bod yn y diwydiant hysbysebu ers deng mlynedd ac mae 

ganddo lawer o gwsmeriaid, yn amrywio o fusnesau bychain a chwmnïau o’r radd 
flaenaf. Cafodd ganiatâd ar gyfer ei sgriniau LCD deuol ar doeau cerbydau gan 
Gyngor Dinas Lerpwl yn Rhagfyr 2014.  

 
1.3 Diben yr adroddiad hwn yw darparu manylion am y cais er mwyn i’r pwyllgor 

allu trafod y cais. 
 
2. Manylion 
 
2.1  Mae Mr Smith yn cynnig defnyddio bocsys LCD dwy ochr ar Gerbydau Hacni 

TX1, TX2 a TX4. Mae Mr Smith yn honni na fydd yr arwyddion yn ymyrryd 
gyda’r golau hurio, a fyddai’n dal i fod yn weladwy. 

  
2.2 Mae Mr Smith yn nodi nifer o fanteision i’r math hwn o hysbysebu, yn cynnwys 

darparu ffynhonnell incwm ychwanegol ar gyfer cwmnïau tacsi.  
 
2.3 Yn amlwg, er diogelwch, mae’n hollbwysig bod unrhyw beth ar do cerbyd yn cael 

ei ddiogelu ac mae Mr Smith wedi dweud y bydd y sgriniau yn cael eu gosod yn 
ddiogel ac yn barhaol. 

  Mae manylion y cais e-bost yn Atodiad A. 
 
2.4 Mae Mr Smith wedi darparu gwaith celf yn dangos enghreifftiau o’r math o 

hysbysebion. (gweler Atodiad B). 
 
2.5 Mae Mr Smith wedi derbyn cais i ddod ag enghraifft o arwydd wedi ei osod i’w 

weld yn y cyfarfod. 
 
 
 



3. Ystyriaethau  
 
3.1 Ar hyn o bryd, gellir adnabod pob cerbyd trwyddedig drwy blât trwyddedu allanol 

gan yr Awdurdod y mae’n rhaid ei arddangos, ynghyd ag arwyddion y tu fewn i’r 
cerbyd.  Mae gofyn hefyd i’r gyrrwr wisgo bathodyn adnabod gyda rhif a llun a 
dangos copi yn y cerbyd.  Mae’r gyfraith hefyd yn mynnu bod y cerbyd yn dangos 
plât cofrestru.  Yn ogystal, mae Cerbydau Hacni yn hawdd eu hadnabod gan eu 
bod yn ddu gyda boned wen neu’n gyfan gwbl ddu yn achos cerbydau sy’n 
cyrraedd gofynion Amodau Addasrwydd yr Heddlu Metropolitan. Mae pob 
gyrrwr trwyddedig yn cael ei fetio o ran troseddau ac maent yn cael eu 
harchwilio’n feddygol i sicrhau eu bod yn ffit i’r gwaith.   

 
3.2 Wrth ystyried addasrwydd yr offer hysbysebu, dylai’r Pwyllgor feddwl am 

ddiogelwch y ddyfais a’i haddasrwydd mewn cerbyd a logir am dâl. Yn benodol, 
gellid ystyried: 

 
• I ba raddau y bydd cwsmeriaid sy’n talu yn derbyn y cyfrwng 
• A fydd y cyfrwng yn achosi dryswch wrth wahaniaethu rhwng Cerbydau 

Hacni a Cherbydau Llogi Preifat  
• A fydd hysbysebion o’r fath yn drysu teithwyr wrth dynnu sylw oddi ar y 

plât trwyddedu a ddangosir 
• Math, maint a dyluniad yr offer 
• Pa mor ddiogel y mae’r offer a’r gwaith gosod 
• Storio unrhyw declynnau rheoli yn ddiogel, ac effeithiau hyn, e.e. llai o le 

ar gyfer bagiau ac ati 
• Effaith ar drefn a chyfforddusrwydd seddi 

 
3.3 Efallai y bydd y pwyllgor hefyd am ystyried y ffaith y rhoddwyd caniatâd gan 

Bwyllgor Diogelu’r Cyhoedd i flychau hysbysebu toeau Cerbydau Hacni ym mis 
Ionawr 2006. Penderfynodd y pwyllgor bryd hynny na ddylid defnyddio 
magnetau ac y dylid defnyddio bolltau i ddiogelu’r blychau wrth y to.   
Cyflwynwyd yr Amod Trwyddedu Cerbydau Hacni hwn ar yr adeg honno: 

 
 “Cymeradwyir gosod hysbysebion ar ffurf arwyddion to wedi eu goleuo yn 

amodol ar yr hysbyseb yn cael ei chymeradwyo gan yr Awdurdod, mewn 
ysgrifen, cyn iddi gael ei defnyddio.” 

 
 Byddai’r Awdurdod yn caniatáu defnyddio arwyddion to trionglog ar gerbydau 

hacni pan fônt wedi eu diogelu gan nytiau a bolltau a phan nad yw’r hysbyseb yn 
ymwneud â materion  alcohol, smygu neu ryw.  Ni fu’r dull hwn o hysbysebu’n 
boblogaidd ac ni fabwysiadwyd defnydd arnynt. 

 
3.4 Ym mis Ionawr 2008, cyflwynwyd cais gan Marvin Mobile Media Cyf, oedd 

wedi datblygu blwch hysbysebu mwy cyfoes oedd yn gallu cael ei ddiogelu gan 
badiau gludog oedd wedi eu profi i allu gwrthsefyll gwyntoedd 150 mya. 
Rhoddodd y cais fanylion technegol am nifer o brofion diogelwch oedd wedi eu 
cynnal ar y system newydd a phenderfynodd y pwyllgor gymeradwyo’r cais. 

 



3.5 Mae rheoliadau yn Rheoliadau Goleuo Cerbydau Heol 1989 yn gosod anghenion 
goleuo cerbydau.  Yn benodol rhaid mai golau coch yn unig a ddaw o gefn 
cerbyd, gyda rhai eithriadau dan rai amgylchiadau (golau gwyn o fesurydd tacsi er 
enghraifft).  Byddai gofyn i’r ceisydd sicrhau bod yr offer yn ateb gofynion y 
ddeddfwriaeth. 

 
 
4. Ymgynghori 
 
 Ymgymerwyd â’r weithdrefn ymgynghori masnachol yn unol â’r weithdrefn 

ymgynghori ar unrhyw faterion polisi.  Roedd yr adroddiadau drafft a fwriadwyd 
ar gyfer ymgynghori ar gael yn y swyddfeydd trwyddedu er mwyn i unrhyw barti 
â diddordeb allu cyflwyno sylwadau ysgrifenedig. 

 
5. Cyraeddadwyedd 
 
 Nod oes gan yr adroddiad hwn unrhyw ymhlygiadau cyfartaledd neu eiddo. 
 
6. Goblygiadau Cyfreithiol 
 
6.1 Fel y nodwyd yn yr Adroddiad, mae’r Awdurdod eisoes yn caniatáu arwyddion to 

wedi eu goleuo ar gerbydau hacni. 
 
6.2 Dan Adran 47 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 gall y 

Cyngor osod unrhyw amodau yr ystyria’n rhesymol angenrheidiol ar drwyddedau 
cerbydau hacni. 
 

6.3 Yn benodol, gall y Cyngor ofyn i unrhyw gerbyd hacni a drwyddedir ganddo i fod 
o ddyluniad neu olwg neu farciau fydd yn ei wneud yn amlwg mai cerbyd hacni 
ydyw. 
 
 

7. Goblygiadau Ariannol. 
 
7.1 Nid yw’r adroddiad hwn yn arwain yn uniongyrchol at unrhyw oblygiadau 
ariannol. 
 
8. Argymhelliad 
 
8.1 Argymhellir bod y Pwyllgor yn penderfynu caniatáu i Open Taxi Tops Ltd allu 

gosod blychau hysbysebu LCD dwy ochrog ar doeau cerbydau Hacni TX1, TX2 a 
TX4.  
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Dave Holland         
PENNAETH Y GWASANAETHAU RHEOLEIDDIO A CHEFNOGI  
 
Mae’r adroddiad hwn wedi ei baratoi yn unol â gweithdrefnau a gymeradwywyd gan 
Reolwyr Corfforaethol.  
Papurau Cefndir:  Dim 



 


