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Adran 10 
 

Cludiant 
 
Mae’r Llywodraeth wedi darparu gwybodaeth am bwy sydd â’r hawl gyfreithiol i yrru bws mini ar y 
wefan https://www.gov.uk/driving-a-minibus 

Os yw cludiant yn cael ei ddarparu, mae angen dilyn y canllawiau ymarfer da canlynol: 

 mae angen sicrhau bod yswiriant cyfun ar waith sy’n yswirio’r gyrrwr ar gyfer 
gweithgareddau’r eglwys. Mae’n rhaid i yrwyr gysylltu â’u cwmni yswiriant i gadarnhau 
bod eu polisi yn cynnwys defnydd busnes er mwyn sicrhau eu bod wedi’u hyswirio i 
yrru ar gyfer gweithgareddau gwaith; 

 mae’n rhaid i’r cerbyd fod yn addas i fynd ar y ffordd. Cyfrifoldeb y gyrrwr yw sicrhau 
bod y cerbyd mewn cyflwr addas i fynd ar y ffordd cyn ei ddefnyddio. Os yw’n methu 
gwneud hyn, gall y gyrrwr fod yn atebol yn gyfreithiol os oes damwain yn digwydd; 

 mae’n rhaid sicrhau bod gwregys diogelwch ar gael ac yn cael ei ddefnyddio gan bob 
unigolyn yn y cerbyd. Cyfrifoldeb y gyrrwr yw sicrhau bod gwregysau diogelwch yn cael 
eu defnyddio ar gyfer pob taith, waeth pa mor fyr yw’r daith honno; 

 ni ddylai cyfanswm y plant a’r oedolion yn y cerbyd fod yn uwch na’r uchafswm a ganiateir 
ar gyfer y cerbyd; 

 os yw’r bws mini yn eiddo i’r eglwys, mae’n rhaid i bob gyrrwr gael ei enwi ar y polisi 
yswiriant; 

 wrth logi bws mini neu fws sy’n fwy o ran maint, mae’r grŵp defnyddwyr yn gyfrifol am 
gadarnhau cyfreithlondeb a pholisi yswiriant y gweithredwr cyn defnyddio’r cerbyd. Os 
oes unrhyw amheuon ynglŷn â hyn, dylid gofyn i weld copi o bolisi yswiriant y 
gweithredwr a’i drwydded. Os	 oes	 gennych	 unrhyw	 amheuon,	 peidiwch	 â	
gyrru’r	cerbyd;	

 mae angen sicrhau bod llyfr cofnodi damweiniau/llyfr llog torri i lawr yn cael eu cludo 
mewn bysiau mini eglwysi, a’u bod yn cael eu diweddaru; 

 mae’n rhaid cadw at y terfynau cyflymder ar gyfer bysiau mini bob amser: 50mya ar 
ffyrdd unffrwd, 60 m.y.a. ar ffyrdd deuol, a 70 m.y.a. ar y draffordd; 

 mae’n rhaid sicrhau bod bocs cymorth cyntaf a diffoddydd tân yn y cerbyd, a dylai’r 
gyrrwr wybod sut i’w defnyddio.  

 
 
Cludo plant a phobl ifanc 
 
Mae’r canllawiau hyn yn ymwneud â chludo plant a phobl ifanc yn benodol. Ni ddylid cludo plant 
neu bobl ifanc heb ganiatâd eu rhieni neu eu gwarcheidwaid ymlaen llaw. Ffurflen 2: Ffurflen 
ganiatâd gyffredinol 

Mae’n rhaid i yrwyr sy’n cludo plant/pobl ifanc gydymffurfio â’r gweithdrefnau recriwtio a gwirio 
arferol. Mae’n rhaid cwblhau Tystysgrif y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd; mae’n rhaid i’r 
unigolyn fod dros 25 oed, bod â thrwydded yrru lawn ers dros ddwy flynedd, ac os yw’n gyrru bws 
mini, mae angen cadarnhau bod trwydded y gyrrwr yn rhoi’r hawl iddo yrru bws mini. 

Mae’n rhaid i yrwyr sydd â mwy na 6 phwynt ar eu trwydded hysbysu Cydgysylltydd Diogelu’r 
Plwyf, ac ni all unrhyw yrrwr sydd ag euogfarn am yfed a gyrru, gyrru’n beryglus, rasio ar y 
briffordd neu drosedd debyg gludo plant neu bobl ifanc oni bai bod y mater wedi’i ystyried gan y 
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Panel Diogelu Taleithiol.  

Peidiwch â chludo plentyn/person ifanc ar ei ben ei hun. Dylid sicrhau bod oedolyn arall yn teithio 
gyda phlentyn bob amser. Mewn amgylchiadau eithriadol lle nad oes modd osgoi hyn, mae’n 
hanfodol sicrhau bod arweinwyr/cynorthwywyr eraill yn gwybod beth sy’n digwydd, a bod y 
plentyn yn eistedd yng nghefn y cerbyd. 

Dylai arweinwyr/cynorthwywyr sy’n teithio gyda phobl ifanc mewn bysiau mini eistedd gyda’r bobl 
ifanc, ac yn ddelfrydol dylai arweinydd/cynorthwyydd eistedd ger mannau gadael y cerbyd.  
 
 
Seddi diogel i blant a gwregysau diogelwch 
 

1. Mae’n rhaid i blant o dan 3 oed ddefnyddio sedd ddiogel i blant sy’n addas i’w pwysau 
mewn unrhyw gerbyd (gan gynnwys faniau a cherbydau nwyddau eraill). Yr unig 
eithriad i hyn yw cefn tacsi lle nad yw’r sedd ddiogel gywir i blant ar gael; 

2. Ni ddylai seddi i fabanod sy’n wynebu’r cefn gael eu defnyddio mewn sedd sydd wedi’i 
diogelu gan fag aer blaen oni bai bod y bag aer wedi’i ddadactifadu â llaw neu’n 
awtomatig; 

3. Mewn cerbydau sydd â gwregysau diogelwch, mae’n rhaid i blant 3 oed hyd at 135cm o 
daldra (4tr 5mod) ddefnyddio sedd ddiogel briodol i blant oni bai nad yw’r sedd ar gael 
mewn tacsi, ar gyfer teithiau byr achlysurol, neu os yw dwy sedd i blant yn cael eu 
defnyddio yn y cefn gan atal gosod trydedd sedd ddiogel i blant. Mewn achosion o’r 
fath, gall y plentyn deithio yn y cefn gan ddefnyddio gwregys oedolyn; 

4. Mae’n rhaid i blant o 3 oed hyd at 135cm o daldra (neu hyd at eu pen-blwydd yn 12 
oed – pa un bynnag ddaw gyntaf) ddefnyddio sedd godi iawn (mae’r un eithriadau â’r 
uchod yn berthnasol);  

5. Mae’n rhaid i blant 12 neu 13 oed, neu dros 135cm o daldra, wisgo gwregys diogelwch 
os oes un ar gael.  

 
 

Diwedd 


