
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annwyl {$Communication->Contact->contact_name}, 
  
Ynglŷn â: Deddf Cydraddoldeb 2010 – Cerbydau Dynodedig ac Eithriadau Meddygol  
 
Ar 6 Ebrill 2017, daeth Adrannau 165 ac 167 Deddf Cydraddoldeb 2010 i rym.  
 
Mae Adran 167 y Ddeddf yn rhoi pwerau i’r Awdurdod Trwyddedu i wneud rhestrau o “gerbydau dynodedig" (h.y. 
cerbydau sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn), ac mae Adran 165 y Ddeddf yn rhoi dyletswyddau ar yrwyr y cerbydau 
hynny. 
 
Mae ein cofnodion yn dangos fod gennych chi gerbyd sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn.  
 
Bydd rhestr o gerbydau dynodedig yn cael ei chynnal gan yr Awdurdod Trwyddedu o'r 31 Ionawr 2019 ac fe 
gyhoeddir y rhestr ar wefan y Cyngor.  
 
Os ydych chi'n gyrru cerbyd dynodedig, bydd y dyletswyddau canlynol yn berthnasol:  

 cludo teithiwr sy'n eistedd mewn cadair olwyn; 

 i beidio â chodi unrhyw dâl ychwanegol am wneud hynny; 

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

 i gymryd camau fel y bo'n ofynnol i sicrhau bod y teithiwr yn cael ei gludo'n ddiogel ac yn weddol 
gyfforddus; 

 rhoi cymorth symudedd o’r fath i’r teithiwr, fel sy’n ofynnol o fewn rheswm:  
o i sicrhau bod y teithiwr yn gallu mynd i mewn ac allan o'r cerbyd;  
o 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;   
o i lwytho bagiau'r teithiwr i mewn ac allan o'r cerbyd;  
o os nad yw’r teithiwr yn dymuno aros yn y gadair olwyn, llwytho’r gadair olwyn i mewn ac allan o’r 

cerbyd. 
 
Nid yw’r dyletswyddau a amlinellwyd uchod yn berthnasol i yrwyr 
sydd ag eithriad dilys.  Gellir cyflwyno eithriad gan yr Awdurdod 
Trwyddedu os oes gennych chi gyflwr meddygol, anabledd neu 
gyflwr corfforol sy’n golygu ei bod yn amhosibl neu'n afresymol o 
anodd i chi ymgymryd â'r dyletswyddau.  
 
 

{$Communication->Contact->contact_name} 
{$Communication->Contact->formatted_long_address} 

 

Blwch Post 62 
Rhuthun  

Sir Ddinbych LL15 9AZ 
Ffôn: 01824 706342 
Ffacs: 01824 70637  

e-bost: trwyddedu@sirddinbych.gov.uk 
 Gwefan: www.sirddinbych.gov.uk 

 

PO Box 62  
Ruthin  

Denbighshire LL15 9AZ 
Phone: 01824 706342 

Fax: 01824 706357 
e-mail:licensing@denbighshire.gov.uk 

Website: www.denbighshire.gov.uk 

Eich cyf / Your ref {$Licence->manual_ reference_number} 

 
Ein cyf / Our ref {$Licence->manual_ reference_number} 

 
Dyddiad / Date  {$Communication-
>communication_date|date_format:"%d/%m/%Y"} 

 
Rhif union / Direct dial 01824 706342 

 
E-bost / Email licensing@denbighshire.gov.uk 
 

Atodiad A / Appendix A 

http://www.denbighshire.gov.uk/


 

Os ydych chi’n teimlo eich bod angen eithriad o’r dyletswyddau hyn, gallwch lenwi ffurflen gais sydd ar gael o’r 
ddolen ganlynol - http://www.denbighshire.gov.uk/trwyddedau-tacsi - a’i chyflwyno i'r Awdurdod Trwyddedu.   
Mae angen i’ch Meddyg Teulu neu Feddyg sydd â mynediad i’ch cofnodion meddygol llawn, lenwi darn o’r ffurflen 
yn amlinellu’r rhesymau pam fod angen eithriad o’r fath.  
 
Bydd yr holl geisiadau am dystysgrif eithrio yn cael eu penderfynu gan y Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol.  
 
Os rhoddir eithriad, bydd y gyrrwr yn derbyn rhybudd o hynny, a fydd yn cael ei arddangos ar ochr agosaf y cerbyd, 
y tu ôl i’r ffenestr flaen.  Bydd y rhybudd yn cael ei arddangos pan fo’r gyrrwr a nodir ar y rhybudd yn gyrru'r cerbyd 
yn unig h.y. mae'n rhaid i'r gyrrwr dynnu'r rhybudd o'r cerbyd.  
 
Os na roddir eithriad erbyn 31 Ionawr 2019, bydd y dyletswyddau uchod yn berthnasol i unrhyw yrrwr sy’n gyrru 
cerbyd dynodedig.  Bydd rhestr o gerbydau dynodedig yn cael ei chynnal ar wefan yr Awdurdod Trwyddedu a bydd 
perchennog y cerbyd yn derbyn hysbysiad bod eu cerbyd yn un dynodedig.  
 
Atgoffir yr holl yrwyr bod y darpariaethau a nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010 sy’n ei gwneud yn ofynnol i yrwyr 
gludo cŵn cymorth, wedi bod ar waith ers sawl blwyddyn ac mae’r broses eithrio a amlinellwyd uchod yn 
berthnasol.  
 
Mae croeso i chi gysylltu â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach. 
 
Yn gywir 
 
 
 

 
  
 
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn 
Gymraeg. 
We welcome correspondence in Welsh.  There will be no delay in responding to correspondence received in 
Welsh.  
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