CYNGOR CYNGOR WRECSAM
GOFYNION CERBYDAU HURIO PREIFAT
a) Rhaid i’r cerbyd gael pedair olwyn a lleiafswm o bedwar drws.
Rhaid i’r drysau gynnwys
dau ddrws ar ochr agosaf ac ochr agored y cerbyd ac nid yw’n
cynnwys drysau car cefn
Codi / cist. Nid yw’r gofyniad am leiafswm o bedwar drws yn
berthnasol i fws mini a adeiladwyd
i bwrpas gydag eil.
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b) Rhaid i’r cerbyd gario olwyn sbâr ac offer a chyfarpar digonol i
alluogi gosod yr olwyn sbâr
petai ddifrod neu bunjar. Lle nad yw’r gwneuthurwr yn darparu olwyn
sbâr rhaid darparu Teiar
Rhedeg Fflat / Erosol Ewyn yn y cerbyd.
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Rhaid i faint peiriant y cerbyd fod yn 1400cc o leiaf.
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Rhaid cyflwyno cerbydau i’w harchwilio mewn cyflwr glân ac addas i’f
ffordd a dylai corff y cerbyd fod yn rhydd o unrhyw rwd.
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Ni fydd cerbydau’n cael eu cyflwyno ar gyfer archwiliad os ydynt wedi eu
difrodi mewn damwain a rhaid hysbysu’r Prif Swyddog Tai a Diogelu’r
Cyhoedd o unrhyw ddifrod o fewn 72 awr o’r ddifrod yn digwydd.
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Rhaid i’r cerbyd yrru ar y dde ac eithrio limwsinau estynedig.
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Ni ddylai’r cerbyd fod o fath, cynllun nac ymddangosiad a fyddai’n peri i
rywun gredu bod y cerbyd yn gerbyd hacnai. Ni fydd cerbydau Austin
FX4 (tacsis Llundain), Peugeot Expert / Tepee / Euro Taxi, Fiat
Scudo, Citroen Dispatch etc yn dderbyniol.
7 Rhaid i’r cerbyd allu cario o leiaf bedwar o deithwyr yn ychwanegol at y
gyrrwr a dim mwy nag
wyth o deithwyr. Rhaid i’r seddi ôl fod fel y’u gwnethpwyd a bod â
gwregysau diogelwch priodol ar
gyfer pob unigolyn. Isafswm lled derbyniol rhan o sedd fesul unigolyn yw
410 milimetr ar bwynt
lletaf y sedd all gynnwys adrannau seddog anghyfartal. ‘Limousines’ i
gael lleiafswm o chwech
eisteddleoedd ac uchafswm o wyth.
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Rhaid i’r cerbyd a’i holl ffitiadau a chyfarpar fod yn effeithiol, diogel a
glân a dylent gydymffurfio â’r holl ofynion statudol perthnasol, gan
gynnwys y rhai a geir yn y Rheoliadau Cerbydau Modur (Cynhyrchiad a
Defnydd).
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Rhaid i seddi’r cerbyd fod wedi eu clustogi’n briodol a bod yn rhydd o
ddifrod.
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Rhaid i lawr y cerbyd gael carped priodol neu orchudd priodol arall.

11 a) Rhaid cael digon o le yn y cerbyd i gario bagiau teithwyr a rhaid i’r lle
hwn fod yn lân ac yn ddwrglos. Ni ellir gosod rac ar y to.
b) Gellir goso blwch ar y to os:
i) yw’n cydymffurfio â’r Rheoliadau Traffig y Ffordd (Cynhyrchiad a
Defnydd) ac os yw’n briodol ar gyfer y math o gerbyd a
ddefnyddir.
ii) yw’n gynhwysydd caeëdig (nid yn rac to agored â gorchudd rhydd).
iii) yw’n cael ei ddefnyddio i gario bagiau ychwanegol megis clybiau
golff, bagiau mawr ayb ac nid ar gyfer cario nwyddau nac
anifeiliaid byw.
iv) yw’r huriwr gyda’r cerbyd ar adeg defnyddio’r blwch to.
v) nad yw unrhyw ran o’r blwch na’i ffitiadau’n parhau ar y cerbyd pan
nad yw’n cael ei ddefnyddio i gario bagiau ychwanegol.
vi) nad oes hysbysebion, geiriau na rhifau ar y blwch ei hun.
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a) Rhaid i’r cerbyd gario diffoddwr tân powdr sych effeithiol sy’n
pwyso o leiaf 1 cilogram. Bydd y diffoddwr wedi ei osod mewn man nad yw’n
tarfu ar reolaeth y cerbyd ac lle na all aelod o’r cyhoedd darfu arno.
b) Rhaid i unigolyn medrus drin y diffoddwr tân yn rheolaidd er mwyn
sicrhau ei fod yn gweithio’n iawn.
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Rhaid i’r cerbyd gario blwch cymorth cyntaf fel a ganlyn:
Bydd blwch cymorth cyntaf sy’n cynnwys:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

chwe rhwymiad gludiog gwrthheintiol a lapiwyd yn unigol (plasteri)
un rhwymyn mawr gwrthheintiol heb feddyginiaeth
Dau rwymyn trionglog
dau bin cau
clytiau gwlyb a lapiwyd yn unigol

yn cael ei gario yn y cerbyd bob amser wedi ei osod yn ofalus yng nghist
y cerbyd i’w ddefnyddio mewn argyfwng. Ni fydd gofyn i yrwyr hurio
preifat roi triniaeth cymorth cyntaf.
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Rhaid i unrhyw fesurydd a roddir yn y cerbyd fod mewn man nad yw’n
weladwy tu allan i’r cerbyd ond sy’n amlwg iawn i’r teithwyr tu mewn.
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Os trwyddedir y cerbyd ar hyn o bryd gan y Prif Swyddog Tai a Diogelu’r
Cyhoedd, bydd gofyn gosod y plât trwydded a gyhoeddir gan y Cyngor
yn ddiogel tu allan i flaen a chefn y cerbyd mewn man amlwg ac mewn
modd sy’n ei gwneud yn hawdd i swyddog awdurdodedig neu gwnstabl
eu tynnu.

16

Ni fydd arwyddion, hysbysiadau, hysbysebion, platiau, marciau, rhifau,
llythrennau, ffigyrau, symbolau, emblemau na dyfeisiau’n cael eu
harddangos ar, tu mewn neu o’r cerbyd ac eithrio’r rhai sy’n ofynnol dan
ddarpariaeth statudol, is-ddeddfau neu a ganiateir neu a ofynnir gan
unrhyw amod o drwydded hurio preifat a gyhoeddir gan y Cyngor mewn
perthynas â’r cerbyd.
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Gellir arddangos enw a rhif ffôn y gweithredwr ar ochr y cerbyd os yw’r
cerbyd yn fws mini a gynlluniwyd i gario mwy na phedwar teithir
ond llai nag wyth teithiwr mewn llythrennau neu rifau heb fod yn fwy
na 6” (150mm) o uchder ond ni ddylai gynnwys y gair “cab” neu
“tacsi/taxi”. Ni ddylai unrhyw arddangosiad ar y ffenestr darfu ar
weladwyedd na pheryglu diogelwch.
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Os trwyddedir y cerbyd ar hyn o bryd gan y Cyngor, rhaid i rif y
drwydded a nifer y teithwyr a ganiateir gan y drwydded fod yn glir y tu
mewn i’r cerbyd er mwyn i deithwyr fod yn gallu eu gweld bob amser.
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Rhaid i’r cerbyd feddu ar bolisi yswiriant neu ddiogeledd arall bob amser
sy’n cydymffurfio â gofynion Rhan VI Deddf Traffig y Ffyrdd 1972.
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Rhaid i’r cerbyd feddu ar dystysgrif MOT ddilys (os yw hyn yn briodol) a
thrwydded ffordd gyfredol.
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Bydd gan bob sedd yn y cerbyd wregys ddiogelwch.
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Rhaid i drawsnewidiadau LPG (Nwy Petroliwm Hylifol) gario Tystysgrifau
Trawsnewidiad LPG a
ddarparwyd gan beirianydd â chymwysterau addas.
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Amodau ychwanegol ar gyfer limwsinau estynedig:a) Rhaid i’r cerbyd lwyddo mewn arolygiad cymeradwyaeth cerbyd
sengl o’i gynllun a gwneuthuriad mewn gorsaf brofio’r Arolygiaeth
Cerbydau. Rhaid cyflwyno’r dystysgrif gymeradwyaeth neu’r
dystysgrif gydymffurfio i’r Awdurdod hwn ynghyd â dogfen gofrestru’r
DVLA (V5) a thystiolaeth o ddyddiad gwneuthuriad y cerbyd.
b) Ni fydd hyd mwyaf yr ‘estyniad’ yn fwy na 120”/3048mm.
c) Ni fydd teithwyr yn eistedd yn y tu blaen i’r cerbyd.
d) Rhaid i’r cerbyd feddu ar deiars a bennir gan Ford USA h.y. cerbydau
a gofrestrwyd cyn 1998 – 235/75R 15 108S (BF Goodrich Extra Load
neu gyfwerth). Rhaid i fersiynau o 1998 feddu ar 225/70R 16 107T
(atgyfnerthedig).
e) Bydd unrhyw wydr tywyll yn cydymffurfio â’r gofynion cyfreithiol a
osodir allan gan yr Asiantaeth Gwasanaethau Gweithredwyr
Cerbydau (VOSA). Gall y rhan ar gyfer teithwyr gael gwydr wedi ei
dduo. Rhaid i’r holl wydr tywyll neu ddu gael ei osod yn unol â
safonau ac ni fydd unrhyw ddiwygiadau o’r safonau hyn yn
dderbyniol.
f) Ni chaniateir unrhyw fath o adloniant neu weithgaredd o unrhyw fath
heb ganiatâd ysgrifenedig yr Awdurdod hwn.
g) Rhaid i gerbyd a neilltuir yn hollol ar gyfer plant dan 16 oed gario
rhiant/gwarcheidwad neu hebryngwr a wiriwyd gan y Swyddfa
Cofnodion Troseddol (SCT). Bydd datganiad yn cael ei gwblhau gan
y rhiant/gwarcheidwad sy’n gyfrifol am y daith cyn dechrau’r siwrnai a
fydd yn manylu ar yr unigolion sy’n teithio ac enw a manylion cyswllt
yr unigolyn a neilltuodd y cerbyd. Rhaid i’r gyrrwr gario copi o’r
ffurflen hon.
h) Gellir gofyn i gerbydau prawf blinder metel yn ôl doethineb yr
Awdurdod hwn. Y gweithredwr fydd yn talu am gost y prawf hwn.
i) Bydd diodydd meddwol a ddarperir yn y cerbyd dan delerau
trwydded briodol sy’n perthyn i werthu neu gyflenwi alcool. Ar gyfer
grwpiau o deithwyr dan 18 oed, rhaid defnyddio gwydrau a photeli
plastig a rhaid cloi diodydd meddwol neu eu tynnu o’r cerbyd cyn
dechrau ar y siwrnai.
j) Bydd yr amodau arferol sy’n ymwneud â thrwyddedu gweithredwyr a
gyrwyr yn berthnasol.
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