
 

 
1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1 Hysbysu Aelodau o’r newidiadau a gyflwynwyd gan y Deddf Cydraddoldeb a 

chwilio am gymeradwyaeth ar gyfer rhestr o gerbydau hygyrch i gadeiriau olwyn.  
 
2.  CRYNODEB GWEITHREDOL 
 
2.1 Mae Deddfwriaeth yn caniatáu i awdurdodau lleol gadw rhestr o gerbydau 

trwyddedig fel cerbyd hacni neu gerbyd hurio preifat sy’n bodloni gofynion cerbyd 
hygyrch i gadeiriau olwyn, a phan mae rhestr yn bodoli, mae'r ddeddfwriaeth yn 
gosod rhwymedigaethau pellach ar yrwyr a/neu berchnogion y cerbydau hynny. 

 
3. PŴER I WNEUD Y PENDERFYNIAD 
 
3.1 Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn caniatáu i awdurdodau lleol gadw rhestr o 

gerbydau hygyrch i gadeiriau olwyn. 
 
4.0 GWYBODAETH GEFNDIR 
 
4.1 Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn cyfuno sawl deddfwriaeth yn ymwneud â 

gwahaniaethu. Mae adrannau 160 hyd at 173 yn benodol yn trin cerbydau hurio 
preifat a Cherbydau Hacni. 

 
4.2 Mae troseddau ar waith eisoes ar gyfer methu â chludo cŵn cymorth. Daeth 

Gorchymyn Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dechrau ar Rif 12) adrannau 165 (teithwyr 
mewn cadair olwyn) ac 167 (rhestr o gerbydau hygyrch i gadeiriau olwyn) i rym ar 
6 Ebrill a fydd yn cyflwyno troseddau tebyg o wahaniaethu defnyddwyr cadair 
olwyn. 

 
4.3 Mae’r Llywodraeth wedi nodi ei fod nawr yn disgwyl i Gynghorau gyflwyno a 

chadw rhestr o gerbydau penodedig, a fydd, yn ei dro, yn creu troseddau ar gyfer 
torri amod y dyletswyddau a fydd yn cael eu cyflwyno. Mae’r Adran Drafnidiaeth 
wedi darparu canllawiau statudol ffurfiol sy’n gofyn i Awdurdodau Lleol gyflwyno 
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rhannau penodol o’r Deddf Cydraddoldeb sy’n diogelu unigolion sy'n defnyddio 
cadair olwyn. 

 
4.4 Gall cerbyd fod ar y rhestr benodedig os yw’n cydymffurfio gyda gofynion 

hygyrchedd fel mae'r awdurdod trwyddedu yn credu sy’n briodol, ond yn 
gyffredinol bydd ystyriaeth yn cael ei roi i’r gallu i fynd i mewn ac allan o 
gerbydau’n ddiogel er mwyn teithio’n ddiogel ac yn eithaf cyfforddus – os yw’r 
unigolyn ag anabledd yn aros yn y gadair ai peidio. 

 
4.5 Bydd adran 165 yn gosod dyletswyddau penodol ar yrwyr y cerbydau penodedig, 
megis; 

 Cludo teithiwr sy'n eistedd mewn cadair olwyn  

 Peidio â chodi unrhyw dâl ychwanegol am wneud hynny  

 Os yw’r teithiwr yn dymuno eistedd mewn sedd teithiwr, i gludo’r gadair olwyn 

 Cymryd camau i sicrhau bod y teithiwr yn cael eu cludo’n ddiogel ac yn 
gyfforddus 

 Rhoi cymorth symudedd o’r fath i’r teithiwr, fel sy’n ofynnol o fewn rheswm. 
 
4.6 Cymorth symudedd yw cymorth; 

 I sicrhau bod y teithiwr yn gallu mynd i mewn ac allan o'r cerbyd 

 Os yw’r teithiwr yn dymuno aros yn y gadair olwyn, galluogi'r teithiwr i fynd i 
mewn ac allan o'r cerbyd wrth eistedd yn y gadair olwyn 

 I lwytho bagiau'r teithiwr i mewn ac allan o'r cerbyd 

 Os nad yw’r teithiwr yn dymuno aros yn y gadair olwyn, llwytho’r gadair olwyn i 
mewn ac allan o’r cerbyd 

 
4.7 Ni fydd gofyn i’r cerbydau ar y rhestr orfod cario pob math o gadair olwyn, ond yn 

hytrach, gallu cario rhai mathau. 
 
4.8 Gall yrwyr wneud cais ar gyfer tystysgrif eithrio os oes cyflwr meddygol arnynt, 

anabledd neu gyflwr corfforol sy’n ei gwneud yn amhosib neu’n afresymol o anodd 
iddynt ddarparu cymorth corfforol o’r fath, sy'n ofynnol o’r dyletswyddau hyn. 

 
4.9 Os yw gyrrwr yn derbyn eithriad yn llwyddiannus, ni fydd gofyn iddynt berfformio 

unrhyw ddyletswyddau yn ymwneud â chymorth i deithwyr. Bydd y Cyngor yn 
ystyried gwybodaeth y Meddyg Teulu. 

 
4.10 Mae Swyddogion yn cynnig dechrau cysylltu gyda pherchnogion cerbydau a 

fyddai’n cael eu cynnwys ar y rhestr. Os yw gyrrwr yn nodi eu bwriad i wneud cais 
am eithriad, bydd cyfnod rhesymol o amser yn cael ei roi er mwyn gwneud cais am 
yr ardystiad meddygol priodol. 

 
4.11 Os yw hyn yn cael cymeradwyaeth y Pwyllgor, cynigir bod cyhoeddiad y rhestr 

benodedig yn digwydd chwe mis ar ôl y gwrandawiad hwn. Wedi’r dyddiad hwn, 
bydd yn drosedd cyfreithiol os yw gyrrwr yn methu â rhoi cymorth rhesymol i 
deithiwr mewn cadair olwyn. 

 
4.12 Mae’r Deddf Cydraddoldeb yn galluogi perchnogion cerbydau i apelio yn erbyn 

penderfyniad y Cyngor i gynnwys eu cerbydau ar y rhestr benodedig. Mae’n rhaid 



gwneud apêl i’r Llys Ynadol o fewn 28 diwrnod o gael eu cynnwys ar y rhestr 
benodedig.   

 
5.0 YSTYRIAETHAU 
 
5.1 Bod Aelodau'n ystyried cynnwys yr adroddiad hwn a'r cyngor sy'n cael ei gynnwys 

yn Neddf Cydraddoldeb 2010 a chanllaw'r Adran Drafnidiaeth. 
 
6.0 ARGYMHELLIAD 
 
6.1 Bod Aelodau’n cymeradwyo cyflwyno rhestr gyhoeddedig o gerbydau hygyrch i 

gadeiriau olwyn. 
 
6.2 Bod aelodau’n dirprwyo gosod y dyddiad gweithredu i’r Rheolwr Busnes 

Gwarchod y Cyhoedd mewn ymgynghoriad gyda’r Rheolwr Gwarchod y Cyhoedd 
a Chadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu. 

 
6.3 Cyfarwyddo swyddogion i adrodd yn ôl i’r Pwyllgor Trwyddedu yn ystod 2018 gyda 

gwybodaeth ar y rhestr a baratowyd. 
 


