Cyngor Dinas Casnewydd
AMODAU GWEITHREDWR LLAW PREIFAT

1. Rhaid i ddeiliad trwydded gweithredwr Llogi Preifat gydymffurfio â darpariaethau
Rhan II o Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976.

2. Rhaid i'r Gweithredwr:

a. Darparu gwasanaeth prydlon, effeithlon a dibynadwy i aelodau'r cyhoedd o gwbl
amseroedd rhesymol.

b. Sicrhewch fod ei Staff Swyddfa yn ymddwyn yn sifil ac yn drefnus bob amser

c. Sicrhewch pan fydd cerbyd wedi'i logi ei fod yn cyrraedd yn brydlon at yr apwyntiedig
lle, oni bai ei fod yn cael ei oedi gan amgylchiadau annisgwyl.

d. Sicrhewch fod y rhagosodiad a ddarperir at ddibenion llogi neu aros yn cael ei gadw'n lân,
wedi'i oleuo, ei gynhesu a'i awyru'n ddigonol.
e. Sicrhewch fod gan unrhyw ‘Ardal Aros’ a ddarperir ddigon o seddi yn hwyluso ac, os felly
yn cael eu darparu, bod unrhyw gyfleusterau ffôn mewn cyflwr da.

f. Rhaid i'r Gweithredwr hysbysu'r Awdurdod yn ysgrifenedig o unrhyw newid sy'n effeithio ar y
drwydded hon,
gan gynnwys unrhyw newid cyfeiriad (gan gynnwys unrhyw gyfeiriad y mae'n gweithredu ohono
neu fel arall yn cynnal ei fusnes), sy'n digwydd yn ystod arian cyfred y
trwydded. Rhoddir rhybudd o'r fath, yn ysgrifenedig, cyn pen 14 diwrnod ar ôl y newid i'r

Adran Drwyddedu.

g. Rhaid i'r Gweithredwr adrodd cyn pen 14 diwrnod ar ôl i unrhyw arestio ddigwydd
gwys am unrhyw drosedd, neu unrhyw gollfarn, hysbysu'r Awdurdod Trwyddedu yn ysgrifenedig
manylion y fath ddigwyddiad. Os yw'r gweithredwr yn gwmni neu'n bartneriaeth, hwn
bydd y gofyniad yn berthnasol i unrhyw un o'i Gyfarwyddwyr neu Bartneriaid.
h. Dim ond cerbyd trwyddedig sy'n cydymffurfio'n llawn â'r Drwydded y bydd y Gweithredwr yn ei anfon
amodau cerbydau.

i. Bydd y Gweithredwr yn dwyn i bob gyrrwr ei rwymedigaethau cyfreithiol ynglŷn â
y defnydd o wregysau diogelwch gan oedolion a phlant.

J. Rhaid i'r Gweithredwr, i'r graddau y bo modd, sicrhau bod Cerbydau Llogi Preifat o dan eu
mae rheolaeth benodol yn cwrdd ag amodau cyffredinol teilyngdod ffordd sy'n ofynnol gan drwydded
cerbyd tra bydd gan yrrwr y cerbyd sy'n gyfrifol hwn bob amser
cyfrifoldeb. Rhaid i unrhyw Weithredydd sy'n gweithredu cerbyd diffygiol yn fwriadol fod
yn atebol am gamau gorfodi.

K. Rhaid i'r Gweithredwr sicrhau bod tystysgrif yswiriant modur yn unol ag Adran
Mae 143 o Ddeddf Traffig Ffyrdd 1988 yn bodoli ar gyfer pob cerbyd Llogi Preifat a ddefnyddir o dan
ei Drwydded Gweithredwr mewn perthynas â chludo teithwyr i'w llogi neu eu gwobrwyo.
Pan fydd gyrwyr unigol yn dewis trefnu eu yswiriant yswiriant modur eu hunain, bydd y
Rhaid i'r gweithredwr archwilio'r yswiriant ar gyfer gyrwyr o'r fath yn rheolaidd er mwyn sicrhau
bod gofynion cyfreithlon wedi'u bodloni.

L. Os oes gan y Gweithredwr fangre y mae gan y cyhoedd fynediad iddi mewn cysylltiad â'r
llogi cerbydau, rhaid iddo sicrhau bod digon o yswiriant atebolrwydd cyhoeddus yn
grym, sy'n ei indemnio yn erbyn unrhyw hawliad am golled, difrod neu bersonol
anaf gan unrhyw berson sy'n defnyddio'r adeilad hwnnw.

M. Gweithredu Busnes Llogi Preifat o annedd preswyl, caniatâd cynllunio
ar gyfer defnydd busnes o'r fath, fel rheol bydd angen. Bydd trwydded Gweithredwr Llogi Preifat
ni ddylid rhoi heb dystiolaeth bod y naill ganiatâd cynllunio wedi'i gyhoeddi yn
nid oes angen parchu'r adeilad dan sylw na chaniatâd cynllunio mewn perthynas
o'r defnydd cyfyngedig a gynigir.

N. Y cofnodion y mae'n ofynnol i'r gweithredwr eu cadw o dan Adran 52 (2) o'r Lleol
Rhaid cadw Deddf y Llywodraeth (Darpariaethau Amrywiol) 1976 mewn llyfr addas neu
ar gyfrifiadur neu unrhyw ddyfais gofnodadwy arall. Rhaid cadw'r cofnodion ar gyfer a
lleiafswm o ddeuddeg mis. Os defnyddir llyfr, rhaid rhifo'r tudalennau
yn olynol a bydd y gweithredwr yn mynd i mewn neu'n achosi mynediad o'r blaen
cychwyn pob taith, derbynnir y manylion canlynol am bob archeb:

i. amser a dyddiad yr archeb

ii. enw'r huriwr

iii. amser y codi arfaethedig

iv. pwynt codi a gollwng

v. rhif cofrestru neu blât trwydded y cerbyd a ddyrannwyd ar gyfer y
archebu ac enw'r gyrrwr.

Vi Os yw'n derbyn archeb wedi'i his-gontractio gan weithredwr arall, rhaid i'r uchod
i'w gofnodi ochr yn ochr â'r manylion canlynol: Yr enw a'r Drwyddedu
Awdurdod y Gweithredwr Is-gontractio.

vii. Os ydych yn is-gontractio swydd, rhaid cofnodi'r manylion a ganlyn: enw
y Gweithredwr y mae'r swydd wedi'i his-gontractio ac enw eu swydd
Awdurdod Trwyddedu.

O. Disgwylir i weithredwyr gymryd eu dyletswyddau o ddifrif o ran diogelwch gyrwyr a
diogelu'r cyhoedd. Er mwyn cynorthwyo gyda'r ddyletswydd hon, rhaid i weithredwr gofnodi unrhyw
gwsmer
cwyn neu bryderon a godwyd naill ai gan yrrwr neu deithiwr y maent yn ei dderbyn ynghylch y
agwedd neu ymddygiad gyrrwr neu deithiwr. Disgwylir i'r Gweithredwr wneud hynny
cofnodion ar gael i Swyddog awdurdodedig neu Swyddog Heddlu ar gais. Y cofnodion hyn
dylai:

• Cael eich cadw'n ddiogel a pharhau'n gyfrinachol am isafswm o flwyddyn a
dinistrio yn gyfrinachol wedi hynny;
• Cynhwyswch enw, cyfeiriad a rhif cyswllt yr achwynydd;
• Cofnodi manylion y gŵyn;
• Cofnodi manylion y gyrrwr y mae'r gŵyn yn ymwneud ag ef;

• Cofnodi'r camau y mae'r gweithredwr wedi'u cymryd.
• Pan dderbynnir 3 neu fwy o gwynion wedi'u profi ynghylch gyrrwr penodol
mewn cyfnod treigl o 12 mis, bydd disgwyl i'r gweithredwr hysbysu'r Trwyddedu
Awdurdod yn ddi-oed.
• Os derbynnir unrhyw gwynion / pryderon ynghylch rhywiol neu amhriodol
geiriau / ymddygiad gan yrwyr, rhaid rhoi gwybod i'r Trwyddedu am y cwynion hyn
Awdurdod o fewn 2 ddiwrnod gwaith, waeth beth yw nifer y cwynion blaenorol.
• Mae'n ofynnol hefyd i weithredwyr gadw log digwyddiadau er diogelwch y gyrrwr. Dylai gyrwyr
gallu cofnodi digwyddiadau er enghraifft: peidio â thalu, cam-drin hiliol, corfforol neu lafar
cam-drin gan gwsmer. Dylai Gweithredwr gynnal asesiad risg ysgrifenedig yn
yng ngoleuni polisi gwahardd os yw teithiwr yn ymosodol, yn dreisgar, yn hiliol, tuag at yrrwr.
• Bydd gweithredwyr, o bryd i'w gilydd, yn cael cyfeiriadau gan Heddlu Gwent neu Social
Gall gwasanaethau na ddylent anfon cerbydau neu system gyfrinair iddynt
cael ei roi ar waith gyda gofalwyr neu rieni teulu.
• Dylai fod gan weithredwyr bolisi mewn perthynas â chludo plant o dan 10 oed
heb oruchwyliaeth oedolion yn ystod eu busnes arferol o ddarparu Llogi Preifat
trafnidiaeth (nid yw hyn yn cynnwys contractau Ysgol a Gwasanaethau Cymdeithasol sy'n ddarostyngedig
i
gofynion fel y'u pennir gan yr adrannau hyn

Rhaid i'r Gweithredwr hefyd gadw cofnodion o fanylion yr holl gerbydau Llogi Preifat a
gyrwyr a weithredir ganddo, a fydd yn cynnwys:
• Copi o'r drwydded cerbyd hurio preifat a gyhoeddwyd gan y Cyngor
• Copi o'r drwydded neu'r bathodyn gyrrwr Llogi Preifat a gyhoeddwyd gan y Cyngor gyda'i gilydd
gyda manylion unrhyw signalau galwad radio.

• Tystysgrif Yswiriant Dilys a ddefnyddir gan y gyrrwr.
Rhaid cadw'r holl gofnodion a gedwir gan y gweithredwr am gyfnod o ddim llai na deuddeg mis
yn dilyn dyddiad y cofnod a bydd ar gael ar gais i
Swyddog Awdurdodedig y Cyngor, Swyddog Heddlu neu unrhyw berthnasol berthnasol arall a
awdurdodwyd yn briodol
Swyddog Asiantaeth Gorfodi gan gynnwys Cyllid a Thollau EM.

P. Rhaid i'r Gweithredwr ganiatáu mynediad i'r adeilad a nodwyd fel Adeilad y Gweithredwr
i'r Heddlu a Swyddogion Trwyddedu bob amser (mae hyn yn cynnwys Gweithredwyr sy'n gweithredu
o gyfeiriad cartref.)
C. Dim ond pan fydd yr archeb yn cynnwys na y gall gweithredwyr anfon cerbyd “Prestige”
gwaith arian parod neu mae'r cerbyd wedi'i archebu o leiaf 1 awr cyn cychwyn y
taith neu mae gan y gweithredwr gontract ysgrifenedig gyda busnes (au) neu berson penodol.

DEDDFWRIAETH
Rhaid i ddeiliad pob trwydded cerbyd Gweithredwr Llogi Preifat gydymffurfio â'r darpariaethau
yn ymwneud â cherbydau Llogi Preifat sydd wedi'u cynnwys yn y ddeddfwriaeth ganlynol:
• Deddf Cymalau Heddlu Tref 1847,
• Rhan II Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976,
• Deddf Traffig Ffyrdd 1988 Rhan 11 (a) Adeiladu a Defnyddio Cerbydau ac Offer,
Deddf Cydraddoldeb 2010

