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Cŵn cymorth
Canllaw ar gyfer  
pob busnes
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 Y Comisiwn Cydraddoldeb a 
 Hawliau Dynol
Mae gennym waith statudol i hyrwyddo a monitro hawliau 
dynol; ac i warchod, gorfodi a hyrwyddo cydraddoldeb. 
Rydym wedi ein hymrwymo i’r weledigaeth o Brydain fodern 
lle mae pawb yn cael ei drin ag urddas a pharch, a lle mae 
gennym i gyd gyfle i lwyddo.

Rydym wedi cynhychu’r cyfarwyddyd hwn i helpu busnesau 
i ddeall beth gallant ei wneud i gydymffurfio gyda’u 
dyletswyddau cyfreithiol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 

 Pwy ddylai darllen y canllaw hwn?
Os ydych yn cynnig gwasanaeth i’r cyhoedd, am dâl 
neu beidio, os ydych yn fusnes preifat neu’n wasanaeth 
cyhoeddus, bwriedir y canllaw hwn i chi. Mae’n esbonio 
beth yw eich dyletswyddau cyfreithiol i berchnogion cŵn 
cymorth o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a sut allwch eu 
diwallu, yn aml heb gost ychwanegol.
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 1. Beth yw ci cymorth? 
Mae miloedd o bobl anabl yn dibynnu ar gi cymorth i’w 
helpu gyda gweithgareddau dyddiol mae llawer o bobl yn eu 
cymryd yn ganiataol. Efallai byddech yn synnu i glywed nad 
pobl ddall yn unig sy’n cael eu helpu gan gŵn cymorth.

Hyfforddir cŵn cymorth hefyd i helpu pobl ag anawsterau 
clyw, epilepsi, diabetes, problemau ynghylch symudedd 
corfforol a rhagor. Mae cŵn cymorth yn cyflawni amrywiaeth 
o dasgau ymarferol ar gyfer pobl yn ogystal â chefnogi eu 
hannibyniaeth a hyder.

 Nid yw cŵn cymorth yn anifeiliaid anwes a
 thrinnir nhw fel ‘cymhorthion cynorthwyol’

Mae cŵn cymorth wedi’u hyfforddi’n drylwyr sydd yn 
golygu:

• ni fyddant yn crwydro’n rhydd o gwmpas yr adeilad 

• byddant yn eistedd neu’n gorwedd yn dawel ar y llawr 
wrth ymyl eu perchennog 

• nid yw’n debygol y byddant yn gwneud eu baw mewn  
lle cyhoeddus.
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Gellir adnabod y mwyafrif yn syth yn ôl yr harnais neu’r 
gôt. Fodd bynnag, nid yw’n ofynnol yn ôl y gyfraith i gi 
wisgo harnais neu siaced i’w ddangos fel ci cymorth. 

Bydd ambell un, nid pob defnyddiwr ci cymorth, yn cario 
llyfr adnabod sy’n rhoi gwybodaeth am eu ci cymorth a 
sefydliad hyfforddi ynghyd â gwybodaeth ddefnyddiol 
arall. Eto, nid yw’n ofyniad cyfreithiol ac ni ddylid gwrthod 
gwasanaeth i ddefnyddwyr cŵn cymorth oherwydd, yn 
syml, nad oes llyfr adnabod ganddynt. 

Gall cŵn cymorth hefyd gael eu hyfforddi gan eu 
perchennog a bydd y perchennog yn dewis ci i’w hunan 
sydd yn addas yw gofynion eu hunan.
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‘Yn eithaf aml mae 
pobl sy’n defnyddio 
cŵn cymorth yn profi 
gwahaniaethu sy’n 
eu hatal rhag gwneud 
pethau bob-dydd 
mae pobl eraill yn eu 
cymryd yn ganiataol’
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2. Pam ddylai busnesau groesawu
cŵn cymorth?

Yn aml mae pobl anabl sy’n defnyddio cŵn cymorth yn profi 
gwahaniaethu sy’n eu hatal rhag gwneud pethau bobdydd 
mae pobl eraill yn eu cymryd yn ganiataol. Mae hyn 
oherwydd bod siopau, bwytai a busnesau eraill weithiau’n 
gwrthwynebu i gŵn cymorth ddod i mewn i’w safleoedd. Os 
bydd hyn yn digwydd, yr effaith yw gwadu’r cyfle i’r person 
anabl i brynu nwyddau neu ddefnyddio gwasanaethau fel 
mae pobl eraill yn ei wneud.

Mae canlyniadau posibl yn cynnwys colli busnes 
gwerthfawr ac wynebu hawliadau o wahaniaethu ar sail 
anabledd, a allai arwain at iawndal ariannol.

Llun trwy garedigrwydd Veterans with Dogs
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3. Beth yw fy rhwymedigaethau
cyfreithiol?

Diffinnir anabledd gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 fel ‘nam 
corfforol neu feddyliol sydd ag effaith andwyol sylweddol a 
hirdymor ar y gallu i ymgymryd â gweithgareddau arferol o 
ddydd i ddydd’.

Mae’n anghyfreithlon i ddarparwr gwasanaeth wahaniaethu 
yn erbyn person anabl yn y ffyrdd a ganlyn:

Gwahaniaethu uniongyrchol:  trin person yn llai
ffafriol nag eraill oherwydd ei anabledd, neu o achos anabledd 
a ganfyddir. Er enghraifft, gwrthod mynediad i gwsmeriaid 
anabl, p’un ai a oes cŵn cymorth ganddynt neu beidio.

Gwahaniaethu anuniongyrchol:  pan fo gan
bolisi neilltuol effaith waeth ar bobl anabl nag ar bobl 
nad ydynt yn anabl. Er enghraifft, bydd polisi ‘dim cŵn 
yn effeithio’n waeth ar bobl anabl sydd yn defnyddio cŵn 
cymorth a gallai fod yn wahaniaethu anuniongyrchol oni  
bai gellir cyfiawnhau’r polisi’n wrthrychol.

Gwahaniaethu yn codi o anabledd:  trin rhywun
yn anffafriol oherwydd rhywbeth sydd yn gysylltiedig â’i 
anabledd. Er enghraifft, gwrthod yr un lefel o wasanaeth i 
berson anabl oherwydd bod ci cymorth ganddo. 
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Methu a gwneud addasiadau rhesymol:  pan
fydd nodwedd gorfforol, darpariaeth neu ymarfer yn gosod 
person anabl mewn sefyllfa anfanteisiol sylweddol y mae 
dyletswydd ar y darparwr gwasanaeth i gymryd camau 
rhesymol i osgoi’r anfantais honno. Er enghraifft, bydd peidio 
â chymhwyso polisi ‘dim cwm’ ar gyfer perchnogion cŵn 
cymorth bron bob amser yn rhesymol a byddai methiant i 
wneud felly yn gyfystyr â gwahaniaethu anghyfreithlon.

Aflonyddu ar sail anabledd:  trin rhywun mewn
modd sydd yn ei sarhau, digio neu ddiraddio am resymau 
yn ymwneud â’i anabledd.   

Gwahaniaethu uniongyrchol drwy gysylltiad: 
trin person sydd efallai ag anabledd neu heb anabledd yn 
llai ffafriol oherwydd ei gysylltiad â pherson anabl.

Erledigaeth:  pan fydd unigolyn, boed yn anabl neu
beidio, yn cael ei drin yn wael oherwydd ei fod wedi cwyno 
am wahaniaethu, neu wedi cefnogi rhywun sydd wedi cwyno. 

Hysbysebion gwahaniaethol:  os bydd darparwr
gwasanaeth yn hysbysebu y bydd ,wrth gynnig gwasanaeth, 
yn trin pobl anabl yn llai ffafriol, bydd hyn yn gyfystyr â 
gwahaniaethu. Er enghraifft, dweud yn ei lenyddiaeth nad 
oes croeso i gŵn cymorth. 
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Gwahaniaethu positif:  mae’r gyfraith yn cydnabod
yr anfanteision neilltuol y mae pobl anabl yn eu hwynebu, 
ac felly, bydd trin pobl anabl yn fwy ffafriol nag eraill yn 
ganiataol.

Byddai’n anghyfreithlon i wrthod gwasanaeth i berson 
anabl â chi cymorth yn gydymaith ac eithrio’r amgylchiadau 
mwyaf eithriadol. Yn y pendraw, dim ond llys all bennu a 
yw gwrthod gwasanaeth i rywun yn anghyfreithlon a byddai 
dyfarniad o’r fath yn dibynnu’n helaeth ar ffeithiau penodol 
ac amgylchiadau’r achos neilltuol.

Llun trwy garedigrwydd Sharon Lawrence
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4. Beth mae angen imi ei wneud
fel perchennog busnes?

 Sut allaf wybod ei fod yn gi gymorth ac nid 
 yn anifail anwes yn unig?

Mae cŵn cymorth wedi’u hyfforddi’n drylwyr i ofynion 
eu perchennog ac:

• ni fyddant yn crwydro’n rhydd o amgylch yr adeilad

• byddant yn eistedd neu’n gorwedd yn dawel ar y llawr
ger eu perchennog.

Os oes gennych lawer o staff sydd yn delio â chwsmeriaid, 
beth am ystyried dangos sticer neu arwydd bach ar y drws 
neu wal wrth y fynedfa yn dangos bod croeso i gŵn cymorth. 
Gwnewch yn siŵr bod pob aelod staff perthnasol yn gwybod 
bod rhaid iddo/iddi ganiatáu mynediad i gŵn cymorth.
   Beth os yw’r ci cymorth yn gwneud ei faw 
 ar fy safle? 

Mae cŵn cymorth wedi’u hyfforddi’n drylwyr sydd yn golygu 
nad yw’n debygol y byddant yn gwneud eu baw mewn man 
cyhoeddus.



12

 Mae fy musnes yn gwerthu cynnyrch bwyd, a oes 
 rhaid imi ganiatáu i gŵn cymorth ddod i mewn?
Hyfforddir cŵn cymorth yn dda, maent yn cael triniaethau 
milfeddygol rheolaidd ac maent yn cael eu hasesu’n rheolaidd 
i sicrhau nad ydynt yn cyflwyno risg i iechyd. Mae Sefydliad 
Siartredig Iechyd yr Amgylchedd wedi penderfynu eu bod 
yn annhebygol o gyflwyno risg i hylendid ac y dylid caniatáu 
mynediad iddynt i fwytai, caffis, gwestai, siopau bwyd a 
safleoedd bwyd eraill.

 Beth os yw’r ci cymorth yn peri perygl neu 
 niwsans i gwsmeriaid eraill neu staff?
Mae cŵn cymorth wedi’u hyfforddi’n drylwyr i sicrhau eu bod 
bob amser dan reolaeth ac ni fyddant yn niwsans i neb. Er 
enghraifft, ni fyddant yn neidio i fyny a byddant yn gorwedd  
wrth draed eu perchennog pan fydd am eistedd i lawr i fwyta.

Gall pobl anabl sydd â chŵn cymorth yn gydymaith iddynt hefyd 
gael hyfforddiant arbenigol i sicrhau y gallant drin eu cŵn. 

 Pam ddylwn i ganiatáu i berson anabl gael 
 ei hebrwng gan ei gi cymorth?
Mae pobl anabl yn dibynnu ar eu cŵn cymorth i’w cynorthwyo 
gyda thasgau bob-dydd a byddent yn ei chael yn anodd 
ymdopi hebddynt. Byddai’n anghyfreithlon i wrthod mynediad 
i berson anabl yn cael ei hebrwng gan gi cymorth ac eithrio o 
dan yr amgylchiadau mwyaf eithriadol.
Er enghraifft, mewn wardiau penodol mewn ysbytai. Hefyd gall 
cŵn cymorth, yn ogystal â chael eu hyfforddi i gynnal tasgau, 
ddarparu lles emosiynol a seicolegol a gwella hyder pobl anabl 
sy’n eu defnyddio.
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 A oes rhesymau diwylliannol neu grefyddol i 
 wadu gwasanaeth i berson gyda chi cymorth?

Weithiau rhoddir credoau crefyddol neu ddiwylliannol fel 
rheswm i beidio â rhoi mynediad i gŵn cymorth. Fodd 
bynnag, dylai darparwyr gwasanaeth ganiatáu mynediad 
i gŵn cymorth ac nid yw’r fath gredoau’n amddiffyniad yn 
erbyn peidio â chydymffurfio. Fodd bynnag, mae hon yn 
agwedd sensitif o’r broblem ynghylch mynediad a dylid 
defnyddio pwyll gyda phawb sy’n gysylltiedig.

Mae’r Muslim Sharia Council wedi cadarnhau y dylai 
Mwslimiaid dderbyn cŵn cymorth yn eu busnesau.
  Beth os yw rhywun yn, neu y gallai fod yn, 
 alergaidd i gŵn?

Mae’n debygol y byddai gwrthod caniatáu mynediad 
i bobl gyda chŵn cymorth yn golygu gwahaniaethu 
anghyfreithlon ar sail anabledd. Mae hyn oherwydd bod 
Deddf Cydraddoldeb 2010 yn datgan bod rhaid i ddarparwyr 
gwasanaeth wneud addasiadau rhesymol i bolisïau ar gyfer 
pobl anabl. Mae hyn yn cynnwys polisïau ‘dim cŵn’ a ‘dim 
anifeiliaid anwes’ er mwyn caniatáu mynediad i gŵn cymorth.

Os oes person adnabyddadwy ag alergedd i gŵn yna dylai 
cyflogwyr a darparwyr gwasanaeth gymryd camau rhesymol 
i sicrhau bod y person hwnnw’n cael y cysylltiad lleiaf neu 
ddim cysylltiad o gwbl â chŵn; mae’n annhebygol y byddai 
camau rhesymol yn cynnwys gwahardd pob ci cymorth.
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‘Byddai’n anghyfreithlon 
i wrthod mynediad i 
berson anabl yn cael ei 
hebrwng gan gi cymorth 
ac eithrio o dan yr 
amgylchiadau mwyaf 
eithriadol’
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5. Ble allaf ganfod cyngor pellach?
Assistance Dogs UK 
(a coalition of assistance dog organisations) 
Ffôn: 01844 348100  
Gwefan: www.assistancedogs.org.uk 

Mae elusennau eraill sy'n darparu hyfforddiant ar gyfer 
cŵn cymorth yn cynnwys:

Hypo Hounds 
Gwefan: www.hypohounds.co.uk 
e-bost: info@hypohounds.co.uk

Veterans with Dogs 
Ffôn: 0843 289 8899 
Gwefan: www.veteranswithdogs.org.uk

Mae ffynonellau gwybodaeth a chyngor defnyddiol eraill 
yn cynnwys:

Recovery Assistance Dogs 
Ffôn: 0116 262 3946 
Gwefan: www.recovery4wellbeing.org.uk

Sherlock Hounds 
Gwefan: www.sherlockhounds.org.uk

Canine Generated Independence 
Gwefan: www.cgidogs.com 

http://www.assistancedogs.org.uk
http://www.sherlockhounds.org.uk
http://www.cgidogs.com/
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 Cysylltau
Mae’r cyhoeddiad hwn ac adnoddau cydraddoldeb a hawliau 
dynol cysylltiedig ar gael ar wefan y Comisiwn.

Am gyngor, gwybodaeth neu ganllaw ar faterion 
cydraddoldeb, gwahaniaethu neu hawliau dynol, cysylltwch 
â Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb, 
gwasanaeth annibynnol ac am ddim.

Ffôn 0808 800 0082

Ffôn testun    0808 800 0084

Oriau   09:00 to 19:00 (Dydd Llun i ddydd Gwener)
10:00 to 14:00 (Dydd Sadwrn)

Post FREEPOST  EASS Helpline FPN6521

Gellir cyfeirio cwestiynau a sylwadau ynglŷn â’r cyhoeddiad 
hwn i: correspondence@equalityhumanrights.com.  
Bydd y Comisiwn yn croesawu’ch adborth. 

Fformatau gwahanol
Mae’r cyhoeddiad hwn ar gael hefyd fel ffeil Microsoft Word 
ar wefan y Comisiwn. Am wybodaeth ar gael mynediad i 
gyhoeddiad y Comisiwn mewn fformat gwahanol cysylltwch 
â: correspondence@equalityhumanrights.com.

© 2017 Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Cyhoeddwyd Rhagfyr 2017

https://www.equalityhumanrights.com/en
http://www.equalityadvisoryservice.com/
mailto:correspondence%40equalityhumanrights.com?subject=
mailto:https://www.equalityhumanrights.com/en?subject=
mailto:correspondence%40equalityhumanrights.com?subject=
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