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Adran  Manylion y Polisi/Cerbyd Cynnig Cyfiawnhad ar gyfer diwygio  

3.8.1/6.2.1 Ni fydd gan y cerbyd unrhyw 
arwyddion gweladwy o ddifrod 
damwain sylweddol flaenorol ar du 
allan y cerbyd.  

Newid am “Ni fydd gan y cerbyd 
unrhyw arwyddion gweladwy o 
ddifrod damwain sylweddol 
flaenorol ar du allan y cerbyd” 
h.y. crafiadau dwfn  

I egluro nad dim ond damweiniau gyda 
thraffig ffordd yw hyn, ond arwyddocâd y 
ddamwain ei hun, sut bynnag y cafodd ei 
hachosi.  

3.10.1/6.4.1 Bydd o leiaf  200mm o ofod coesau ar 
gael i unrhyw deithiwr. Bydd y 
mesuriadau’n cael eu cymryd o 
waelod y sedd i ganol cefn y sedd o’i 
blaen pan fo'r sedd flaen wedi'i 
hymestyn cyn belled ag y gallai am yn 
ôl.  Lle nad oes sedd o flaen sedd 
arall bydd y mesuriad yn cael ei 
gymryd o waelod y sedd i’r rhwystr 
agosaf o flaen y sedd.  

Tynnu’r fanyleb Mewn gwirionedd, byddai’r gofyniad o ran 
lle i goesau yn golygu y byddai nifer fawr o 
gerbydau trwyddedig yn cael eu tynnu oddi 
ar y ffordd. Rhaid i bob cerbyd trwyddedig 
gael ei gymeradwyo, felly rhaid i bob math 
o gerbyd sy’n cael ei gymeradwyo fod yn 
addas at y diben i gludo'r nifer o deithwyr a 
nodir ar ddogfennau cofrestru'r cerbyd 
("V5"). 

3.10.2/6.4.2 Bydd yr uchder mewnol o glustog y 
sedd i ran isaf y to mewn llinell fertigol 
yn isafswm o 920mm 

Tynnu’r fanyleb hon Fel uchod, rhaid i bob cerbyd trwyddedig 
gael ei gymeradwyo o ran math  

3.12.1/6.6.1 Bydd cerbydau’n gallu cludo dim llai 
na 4 teithiwr a dim mwy nag 8 teithiwr  

Newid am: 
Bydd cerbydau’n gallu cludo dim 
llai na 4 teithiwr a dim mwy nag 
8 teithiwr, fel y nodir yn 
nogfennau cofrestru V5 y 
cerbyd. 
 

At ddibenion eglurder 

3.12.4/6.6.4 Ni fydd unrhyw sedd yn llai na 
406mm o led  

Tynnu’r fanyleb hon Fel uchod, rhaid i bob cerbyd trwyddedig 
gael ei gymeradwyo o ran math. 

3.12.5/6.6.5 Lle y darperir seddau mainc, yna 
bydd y sedd yn darparu isafswm o 

Tynnu’r fanyleb hon Fel uchod, rhaid i bob cerbyd trwyddedig 
gael ei gymeradwyo o ran math. 
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406mm o ofod eistedd ar gyfer pob 
teithiwr h.y. ni fydd sedd gefn yn llai 
na 1218mm er mwyn i 3 teithiwr allu 
eistedd arni 

3.13.2/6.7.2 Bydd ffenestri’r cerbyd yn darparu 
trawsyriant gweledol i sicrhau y gellir 
gweld y tu mewn i’r cerbyd yn amlwg 
o du allan i'r cerbyd bob amser.  Bydd 
gan bob cerbyd wydr yn y ffenestr 
flaen sy’n trawsyrru 75% o olau, a 
bydd gan yr holl ffenestri gwydr eraill 
drawsyriant golau o ddim llai na 70% 
HEBLAW rhannau o’r ffenestr gefn 
neu unrhyw ffenestr ochr ger y gofod 
storio bagiau mewn unrhyw gerbyd o 
fath ystâd lle y gellir gosod unrhyw 
arlliw gan y gweithgynhyrchwyr ar yr 
amod nad yw’n ddi-draidd 

Tynnu’r fanyleb Fel uchod, rhaid i bob cerbyd trwyddedig 
gael ei gymeradwyo o ran math. 

3.13.3/6.7.3 Ni fydd gan unrhyw gerbyd unrhyw 
fath arall o fodd i dywyllu neu arlliwio'r 
gwydr ar unrhyw ran o'r cerbyd 

Angen ychwanegu “oni bai os yw 
wedi ei osod gan y gwneuthurwr 
neu yn unol â'r rheoliadau 
cyfredol" 

At ddibenion eglurder 

 

 


