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1.0 GWYBODAETH GEFNDIROL
Mae yn ofynnol i bob cerbyd hacni a hurio preifat dderbyn  prawf MOT safonol yn 
flynyddol. Mae’n amodol hefyd fod pob cerbyd yn derbyn prawf mecanyddol y cyngor 
cyn cyflwyno cais am drwydded ar gyfer y cerbyd. Yn ogystal â hyn, mae’n rhaid i’r  
cerbyd gael prawf mecanyddol (prawf y Cyngor )  un waith yn ystod y flwyddyn y 
trwyddedir y cerbyd. Mae amodau trwyddedau cerbydau hefyd yn gorfodi dau brawf 
mecanyddol yn ystod y flwyddyn unwaith mae cerbyd yn cyrraedd 10 oed .Mae’r profion 
hyn yn allweddol i sicrhau diogelwch y cerbydau tacsi.

1.1 Mae’r gofynion hyn wedi eu hymgorffori fel amodau trwydded, ac wedi eu mabwysiadu  
ym mholisi trwyddedu cerbydau tacsi'r Cyngor. Mae’r gofynion hefyd yn seiliedig ar y 
cyngor a geir yng nghanllawiau ymarfer da'r Weinyddiaeth Drafnidiaeth.

1.2 Mae perchnogion y cerbydau yn gyfrifol am dalu a threfnu'r profion mecanyddol  eu 
hunain, ac mae copi o’r ffurflen archwilio yn cael ei gyrru i’r Uned Drwyddedu unwaith 
mae’r prawf wedi ei gynnal.

1.3 Yng nghyfarfod  y Pwyllgor hwn ar y 25 o Fehefin 2012  fe gytunodd yr aelodau i alluogi 
modurdai cymwys drwy Wynedd i gofrestru diddordeb i gynnal y profion hyn ar gyfer y 
diwydiant tacsi.  Cyn hyn , roedd tri modurdy dynodedig  drwy’r sir ( gan gynnwys 
Modurdy’r Cyngor yn Nolgellau)  gyda chaniatâd i gynnal profion ar gerbydau tacsi. 
Roedd  perchnogion cerbydau yn ei chael yn anodd cael apwyntiadau archwilio ar gyfer 
eu cerbydau gyda dim ond tri modurdy; felly  penderfynwyd rhoi cynnig i fwy o fodurdai  
cymwys drwy’r  Sir i gofrestru diddordeb i gynnal y gwasanaeth.

1.4 Erbyn hyn mae 16 modurdy wedi eu hawdurdodi ar gyfer gwneud y profion. Mae’r 
diwydiant wedi croesawu’r hyblygrwydd a’r dewis mae hyn wedi ei ganiatáu.

1.5 Mae pob Modurdy sydd wedi ei awdurdodi yn gymwys i wneud profion MOT, ac felly yn 
gweithredu yn unol â safonau cenedlaethol statudol. Mae’r nifer o brofion mecanyddol 
sydd eu hangen dros y 12 mis nesaf  ar gerbydau  fel a ganlyn ar hyn o bryd  -

Ardal Nifer profion mecanyddol sydd 
eu hangen hyd Rhagfyr 2019

Arfon 270
Dwyfor 91
Meirionnydd 63

2.         RHESYMAU DROS ADOLYGU’R DREFN

2.1 Fe fu i’r Pwyllgor hwn  yn 2012 gymeradwyo  hyblygrwydd i ganiatáu rhai ceisiadau am 
drwydded  am y tro cyntaf i gerbydau oedd yn hyn na’r oedran sydd yn cael ei nodi yn y 



polisi.  Fe gymerwyd y cam yma fel adwaith i’r sefyllfa economaidd; yn seiliedig ar y ddadl 
mai cyflwr  mecanyddol a diogelwch cerbyd sydd  yn allweddol i sicrhau diogelwch y 
cyhoedd; yn hytrach nag oedran cerbyd yn ei hun.  

2.2          Fel canlyniad i hyn ; mae angen adolygiad parhaus o’n trefniadau profi cerbydau er mwyn 
sicrhau fod cerbydau yn derbyn y gwiriadau sydd eu hangen ; a bod  safon y profion yn 
parhau yn uchel, gyda cysondeb rhwng y modurdai.

2.3         Yn ddiweddar, mae cynnydd  bychan wedi bod yn y nifer o gwynion a dderbynnir am 
gyflwr cerbydau; ac mae swyddogion ar rhai achlysuron wedi defnyddio eu pwerau 
gorfodaeth yn ystod archwiliadau ar hap i gyfeirio cerbydau i gael prawf mecanyddol 
ychwanegol oherwydd pryderon penodol am gyflwr cerbyd.

2.4       Mae nifer o Gynghorau  oherwydd pryderon dros reoli safon a chysondeb profion      
mecanyddol yn awdurdodi modurdai sydd yn gwasanaethu fflyd cerbydau'r Awdurdod i 
wneud y profion mecanyddol ar gerbydau trwyddedig.

            Adroddir fod hyn yn fanteisiol oherwydd bod yn bosib cadw rheolaeth dynn ar y safonau 
a hefyd fod cyfle creu incwm i’r  Cyngor .

3.        TRAFODAETHAU GYDA RHEOLWR MODURDAI’R CYNGOR

3.1      Mae 3 modurdy o dan berchnogaeth y Cyngor sydd yn cynnal a chadw fflyd cerbydau’r     
Cyngor ar draws y Sir.  Mae’r modurdy yn Nolgellau eisoes yn cynnig gwasanaeth  profion 
mecanyddol i gerbydau tacsi gan nad oes llawer o ddiddordeb wedi bod yn  yr ardal gan 
fodurdai preifat

3.2     Yn dilyn asesiad o lwyth gwaith a chapasiti modurdai'r Cyngor - mae’r canlynol wedi ei 
gynnig -

 Fod ceir dros 10 oed sydd angen dau brawf mecanyddol y flwyddyn yn cael eu cyfeirio 
at fodurdai'r cyngor  yng Nghibyn, Pwllheli a Dolgellau  i gael y profion.

 Fod 3 modurdy arall yn cael eu hawdurdodi fel  modurdai ‘wrth gefn’ yn ystod cyfnodau 
lle mae modurdai'r Cyngor yn rhy brysur i wneud y profion  

 Fod trefn yn cael ei sefydlu i alluogi perchnogion cerbydau i allu gwneud trefniant a thalu  
i gael profi cerbyd yn modurdai’r Cyngor  drwy ffurflen electronig hunanwasanaeth

 Fod trafodaeth yn digwydd gyda chanolfan profi cerbydau'r Post Brenhinol yn Llandygai 
er mwyn ceisio darganfod  os fyddai diddordeb ganddynt i gynnig gwasanaeth profi 
cerbydau tacsi.

 Fod Modurdai’r cyngor yn parhau i dderbyn ceir i’w profi  yn achlysurol sydd yn cael eu 
cyfeirio ar hap gan swyddog gorfodaeth Trwyddedu yn unol â phwerau archwilio o dan 
adran 68 y Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol)  1976; beth bynnag fo 
oedran y cerbyd.

 Fod bwriad i’r trefniant fod yn weithredol o Ebrill 2019 os fydd y Pwyllgor yn 
cymeradwyo. 

 Fod cerbydau o dan 10 oed yn parhau i gael eu profi yn unol â’r trefniant presennol

ARGYMHELLIAD

Bod y Pwyllgor yn cymeradwyo'r trefniant a argymhellir yng nghymal 3.2 uchod.


