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YSTYRIED DEFNYDDIO GWYDR TYWYLL AR GERBYDAU TRWYDDE DIG 
 
 
1.  Cefndir 
 
1.1 Mae’r amod trwydded ganlynol yn berthnasol i gerbydau hacni a cherbydau llogi 

preifat: 
 
 ‘Rhaid i’r ffenestri blaen a’r ffenestri 
fod mewn cyflwr da, glân a heb ddifrod. Rhaid i o leiaf 75% o’r golau dreiddio 
drwy'r ffenestr flaen, a rhaid i o leiaf 70% o’r golau dreiddio drwy bob ffenest 
arall.  

 
1.2 Gofynnir i’r Pwyllgor ystyried a ddylai’r amod barhau i fod yn berthnasol i 

gerbydau trwyddedig. 
 
2. Manylion. 
 
2.1 Mae’n ofynnol dan Reoliadau Cerbydau Ffordd (Adeiladu a Defnyddio) 1986, fel 

y’i diwygiwyd, bod ar bob cerbyd modur a ddefnyddiwyd yn gyntaf ar neu wedi 1 
Ebrill 1985 ffenestri blaen sy’n gadael o leiaf 75% o’r golau trwyddynt a ffenestri 
ochr blaen y naill ochr i ben y gyrrwr adael o leiaf 70% o’r golau trwyddynt.  Os 
oes cymaint o liw ar y gwydr fel bod y ffenestri'n gadael llai o olau trwyddynt, ni 
fydd y cerbyd yn bodloni'r gofynion cyfreithiol. 

 
2.2 Mae Amod Trwydded Cerbyd Cyngor Caerdydd yn berthnasol i’r ‘holl ffenestri 

eraill sy’n gadael 70% o’r golau trwyddynt’; byddai hyn yn cynnwys y ffenest 
gefn a’r holl ffenestri ochr.  
 

2.3 Mae’n anodd asesu lefel y lliw ar ffenestr cerbyd â’r llygaid ac mae angen mesur 
y lliw gydag offer arbenigol cyn trwyddedu’r cerbyd. Os cyflwynir cerbydau i’w 
trwyddedu gyda gwydr tywyll nad yw’n bodloni amodau trwyddedu cerbydau, 
bydd angen rhoi gwydr sy’n cydymffurfio â’r amod yn ei le cyn y rhoddir 
trwydded; cost ar berchennog y cerbyd fydd hynny. 
 

2.4 Mae Swyddogion Trwyddedu wedi sylwi bod perchnogion cerbydau newydd 
trwyddedig yn gorfod prynu gwydr yn lle gwydr nad yw'n cydymffurfio â’r amod 
ym mharagraff 1.1 uchod. Ymddengys bod llawer o gerbydau newydd, yn 



enwedig rhai MPV yn cael eu gwneud gyda gwydr tywyllach fel rheol yn y 
ffenestri cefn, sy'n rhwystro dewis rhwng cerbydau newydd y gellir eu trwyddedu, 
a gallai hyn gyfyngu'r farchnad i'r hen gerbydau neu gerbydau â manyleb is. 
 

2.5 Mae’r tabl yn Atodiad A yn dangos nifer y cerbydau trwyddedig yng Nghaerdydd 
ar hyn o bryd. Rhestrir modelau’r cerbyd yn gynyddol yn ôl eu manyleb. Mae’n 
amlwg o’r tabl bod gwydr heb liw yn safonol yn y modelau sylfaenol ond nad yw 
hynny ar gael yn y modelau â manyleb uwch. Yn achos modelau Skoda, nid yw 
gwydr heb liw ar gael yn y modelau safonol. 

 
2.6 Mae Swyddogion wedi rhoi gwybod mai cost gosod ffenestri newydd yng nghefn 

ceir a ffenestr flaen newydd ar Volkswagen Sharan yw £1117 ar gyfer prynu’r 
gwydr, ac yna byddai cost llafur am 4-5 awr yn codi’r cynfanswm i tua £1500 -
£1800. 

 
2.7 Trafodwyd mater y gwydr tywydd â’r Fforwm Gyrwyr Tacsi ar 27 Chwefror 

2018. Yn y cyfarfod, gofynnodd y gyrwyr hefyd am gael diddymu’r amod 
oherwydd costau mawr prynu gwydr newydd ac anhawster dod o hyd i gerbydau 
addas. Maent hefyd yn teimlo ei bod yn annheg cadw’r cyfyngiad hwn oherwydd 
nad yw’n berthnasol i gerbydau trwyddedig rhan fwyaf yr awdurdodau cyfagos, 
ac mae’r rheiny’n codi neu’n gollwng cwsmeriaid yng Nghaerdydd yn aml. 

 
2.8 Ar y cyfan, mae’r ffenestri lliw sydd ar gerbydau o’u gwneuthuriad yn gadael tua 

30%-35% o’r golau trwyddynt. Nid yw’r ffenestri’n ymddangos yn ‘ddu’ ac 
mae’n dal yn bosibl gweld tu mewn y cerbyd, ond mae’n anos pan fo’r golau’n 
wael. Fel arfer mae’r lliw yn dywyllach ar ffenestri cerbydau megis limwsinau. 
Mae Atodiad B yn dangos enghreifftiau gweledol o ganran treiddiad y golau.  

 
3.  Sylwadau 
 
 Diogelwch a chysur 
3.1 Wrth ystyried ceisiadau blaenorol am gael gwydr tywydd mewn cerbydau 

trwyddedig, ystyriodd y Pwyllgor nifer o faterion cyn penderfynu gwrthod y 
ceisiadau.  Yn bennaf, roeddent yn berthnasol i’r canlynol: - 
 
a) effaith y gwydr tywyll ar orfodi effeithiol oherwydd ei bod yn bosibl na 

fydd y swyddogion yn gweld a oes gormod o deithwyr yn y cerbydau neu 
a oes unrhyw dor-amod trwydded arall yn digwydd yn y cerbyd. 

b) pryder ac amgylchiadau lleol, er enghraifft gallai ymosodiadau ar ferched 
mewn tacsis godi pryderon. 

c) effaith y gostyngiad yn y gwelededd ar gysur y teithiwr, gall unigolion 
sy'n agored i niwed deimlo mewn perygl wrth deithio ar eu pennau eu 
hunain mewn cerbyd tywyll. 

d) defnyddir cerbydau trwyddedig yn fawr yn y nos, yn y tywyllwch pan 
fyddai effaith llai o welededd yn fwy amlwg. 

e) yr effaith ar lefel treiddiad y golau. 
 



3.2 O ran gorfodi cerbydau, dywedodd Swyddogion Gorfodi Trwyddedu nad ydynt 
yn wynebu problemau gorlwytho teithwyr mewn cerbydau trwyddedig yng 
Nghaerdydd. Nid yw’n bosibl dweud a yw hyn o ganlyniad i’r cyfyngiad 
presennol ar wydr tywyll ai peidio.  

 
3.3 O ran diogelwch a chysur teithwyr, eto nid oes tystiolaeth sy’n awgrymu y byddai 

rhagor o broblemau pe diddymid yr amod bresennol, ond i'r gwrthwyneb, mae 
hefyd yn anodd dweud a yw'r sefyllfa bresennol wedi atal unrhyw broblemau 
megis ymosodiadau corfforol ar yrwyr/teithwyr oherwydd nad oes tystiolaeth a 
allai brofi/gwrthbrofi hyn.   

 
3.4 Hefyd, nid oes unrhyw awgrym bod rhagor o bryderon diogelwch/cysur yn yr 

awdurdodau lleol eraill sy’n caniatáu gwydr tywyll. 
 Ymgynghorwyd ag Arolygydd Heddlu De Cymru ynghylch diddymu’r amod, a 

dywedodd: 
               ‘Dydw i ddim yn credu bod gennym unrhyw dystiolaeth neu wedi gwneud 

gwaith dadansoddol ar bryderon ynghylch diogelwch mewn cerbydau sydd â 
gwydr tywyll. Rwy’n credu oherwydd hyn ac oherwydd y caiff y gwydr ei osod yn 
y cam gwneuthuriad, byddai’n anodd codi unrhyw wrthwynebiad dilys [yn erbyn 
diddymu’r amod]’ 

 
3.5 O ran cysur y teithiwr, barn yw’r datganiad sy’n honni y byddai rhai teithwyr yn 

teimlo’n fwy agored i niwed gyda gwydr tywyll. I’r gwrthwyneb, gellir hawlio y 
byddai rhai teithwyr yn teimlo’n fwy cyfforddus mewn cerbydau â gwydr tywyll 
gan ei fod yn rhoi mwy o breifatrwydd iddynt. Nid oes tystiolaeth sy’n cefnogi’r 
naill ystyriaeth neu’r llall. 

 
3.6 Wrth ystyried diogelwch y gyrrwr a’r teithiwr, mae’n werth cadw mewn cof a 

fyddai angen unrhyw fesurau rheoli eraill pe diddymid yr amod bresennol. Mae 
gan gerbydau llogi preifat lefel ychwanegol o ‘ddiogelwch’ gan y ceidw 
gweithredwr y llogi preifat gofnod o’r archeb bob tro, felly mae’n hawdd canfod y 
gyrrwr/teithiwr. Yn ogystal, mae llawer o weithredwyr cerbydau llogi preifat yn 
defnyddio systemau lloeren a gallant fonitro lleoliad eu cerbydau.  

 Nid oes archebion a gofnodir gyda cherbydau hacni, felly mae’n anos canfod y 
gyrrwr/teithiwr mewn achos digwyddiad/cwyn. Gallai mesurau megis systemau 
TCC gynnig diogelwch ychwanegol i yrwyr/teithwyr os oes llai o welededd i 
mewn i’r cerbyd. Er enghraifft, nid oes gan Gyngor Caergrawnt gyfyngiadau rhag 
defnyddio gwydr tywyll, ond mae’n amod orfodol bod TCC ym mhob cerbyd 
trwyddedig. 

 
3.7 Fel pob cerbyd arall, mae’r cerbydau sy’n cael eu gwneud â gwydr tywyll yn cael 

eu profi’n drylwyr ar gyfer diogelwch ac mae’n rhaid iddynt gydymffurfio â 
deddfwriaeth berthnasol a chymeradwyo’r math. Nid oes awgrym y byddai 
defnyddio’r cerbydau hyn yn y nos neu mewn golau gwan yn peri problemau o 
ran treiddio golau a llai o welededd i’r gyrrwr.  

 



 Canllaw’r Adran Drafnidieth 
3.8  Mae Canllaw Arfer Gorau Trwyddedu Tacsis a Cherbydau Llogi Preifat yr Adran 

Drafnidiaeth yn dweud: 
  ‘Y lleiafswm ar gyfer treiddiad golau trwy wydr o flaen a bob ochr i'r gyrrwr yw 

70%. Mae’n bosibl y gwneir cerbydau â gwydr sy’n dywyllach na hyn yn y 
ffenestri y tu cefn i’r gyrrwr, yn arbennig mewn cerbydau mawr a hirion. Wrth 
drwyddedu cerbydau, dylai’r awdurdodau fod yn ymwybodol o hyn yn ogystal â’r 
costau mawr â’r anghyfleustra sydd ynghlwm â newid gwydr sy’n cydymffurfio â 
Chymeradwyo Math a'r Rheoliadau Adeiladu a Defnyddio.' 

 
3.9 Mae Polisi ac amodau trwyddedu presennol y Cyngor yn groes i'r ystyriaethau a 

nodir yn y canllaw hwn.  
 
 Cymharu ag awdurdodau lleol eraill 
3.10 Mae amodau trwyddedu cerbydau’n amrywio o awdurdod lleol i’r llall. Mae’r tabl 

yn Atodiad C yn cynnwys amrywiaeth o awdurdodau lleol ac yn nodi a ydynt yn 
caniatáu gwydr tywyll mewn cerbydau trwyddedig. Mae’r awdurdodau lleol sy’n 
gweithredu amod debyg i Gaerdydd nad yw’n caniatáu gwydr tywyll yn cynnwys 
Manceinion, Leeds, Coventry Caerffili a Swindon. Mae’r awdurdodau lleol nad 
ydynt yn caniatáu gwydr tywyll yn cynnwys Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, 
Blackpool a Lerpwl. 

 
 
4. Ymgynghoriad 
 
4.1 Fel y nodwyd ym mharagraff 2.7 uchod, trafododd y gyrwyr ddiddymu’r amod 

ynghylch gwydr tywydd yn y Fforwm Gyrwyr Tacsis diwethaf. Gofynnwyd i’r 
gyrwyr lenwi taflen arolwg fer yn gofyn ‘A ddylai Cyngor Caerdydd ganiatáu 
gwydr tywyll mewn cerbydau hacni a cherbydau llogi preifat?’ Bu i un ar 
bymtheg o yrwyr gwblhau’r arolwg a dyma fu’r canlyniadau: 

• Dywedodd 62.5% o’r ymatebwyr y dylai’r Cyngor ganiatáu gwydr tywyll mewn 
cerbydau hacni a cherbydau llogi preifat. 

• Dywedodd 25% mai dim ond mewn cerbydau llogi preifat y dylid caniatáu gwydr 
tywyll.  

• Dywedodd 12.5% o’r ymatebwyr na ddylai’r Cyngor ganiatáu gwydr tywyll 
mewn cerbydau hacni na cherbydau llogi preifat.  

 
4.2 Yn ogystal, cynhaliwyd gweithdrefn ymgynghoriad y fasnach yn unol â’r 

weithdrefn ymgynghori ar unrhyw fater polisi.  Rhoddwyd yr adroddiadau drafft 
ar gael i’w hystyried yn y swyddfeydd trwyddedu ar gyfer unrhyw un â diddordeb 
gael cyflwyno sylwadau ysgrifenedig. Mae manylion unrhyw atebion o’r 
ymgynghoriad yn Atodiad D. 

 
5. Cyflawnadwyedd 
 



 Nid yw’r adroddiadau’n cynnwys unrhyw weithwyr cydraddoldeb na goblygiadau 
eiddo.  
 
 
6. Goblygiadau Cyfreithiol 
 
6.1 Wrth ystyried unrhyw gais am Drwydded Cerbyd Llogi Preifat, ni ddylai’r 

Cyngor, yn unol ag Adran 48(a) (i) (iv) a (v) Deddf Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau Amrywiol) 1976, ddyfarnu trwydded onid yw’n fodlon bod y 
cerbyd yn addas o ran math, maint a chynllun i’w ddefnyddio fel cerbyd llogi 
preifat diogel a chyfforddus. 

 
6.2 Dan adran 47 y Ddeddf, gall y Cyngor gyflwyno amodau yr ystyria’n rhesymol 

angenrheidiol wrth ddyfarnu trwydded cerbyd hacni. Mae ystod yr amodau'n eang 
ac felly gallent gynnwys diogelwch, cysur a chynllun. 

 
6.3 Ceir goblygiadau cyfreithiol eraill o ran gwneuthuriad y cerbydau trwy gorff yr 

adroddiad hwn. 
   
7. Goblygiadau Ariannol 
 
7.1 Mae gofyn i’r gwasanaeth trwyddedu hunan ariannu trwy dalu am yr holl wariant 

gyda ffioedd a chostau a adolygir bob blwyddyn. 
 
8. Argymhelliad 

 
8.1 Gofynnir i’r Pwyllgor ystyried yr adroddiad a phenderfynu’r canlynol: 
 

a) Cadw'r amod drwyddedu bresennol a ddisgrifir ym mharagraff 1.1 mewn 
perthynas â cherbydau hacni a llogi preifat;  
neu 

b) Ddiddymu’r amod bresennol ar gerbydau hacni a llogi preifat a’i disodli gan y 
canlynol:  
 
 ‘Rhaid i’r ffenestr flaen a’r ffenestri 

 
fod mewn cyflwr da, glân a heb ddifrod. Rhaid i’r holl ffenestri gydymffurfio 
â’r ddeddfwriaeth berthnasol o ran treiddiad golau.  Ni chaniateir ond lliw 
gwreiddiol y gwneuthuriad ar y ffenestri cefn. ‘ 

  
Dave Holland 
Pennaeth y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir                  25 Ebrill 2018 
 
Mae’r adroddiad hwn wedi ei baratoi yn unol â gweithdrefnau a gadarnhawyd gan y 
Rheolwyr Corfforaethol.  
Dogfennau cefndirol:  Dim 


