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Mae’r cynllun Bathodyn Glas wedi ei gynllunio er mwyn cynorthwyo unigolion sydd ag anabledd 
ac sydd â phroblemau symudedd difrifol neu sydd â nam ar eu golwg (dall) i gyrchu nwyddau, 
gwasanaethau ac adnoddau drwy ganiatáu iddynt barcio’n agos i’w cyrchfan. 

 
Bydd ymgeisydd yn gymwys i dderbyn Bathodyn Glas os bydd yn hŷn na 2 fwydd oed a bod un 
neu ragor o’r categorïau canlynol yn berthnasol - 

 
• Ei fod wedi ei gofrestru’n ddall neu’n rhannol ddall 
• Ei fod yn derbyn Graddfa Uwch o Elfen Symudedd Lwfans Byw i’r Anabl 
• Ei fod yn derbyn Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) - os dyfarnwyd 12 pwynt ar gyfer y 

disgrifydd ‘Cynllunio a Dilyn Teithiau’ neu 8 pwynt neu ragor ar gyfer y disgrifydd ‘Symud o 
Gwmpas’ 

• Ei fod yn derbyn Atodiad Symudedd Pensiynwr Rhyfel (WPMS) 
• Ei fod wedi derbyn Budd-dal Cyfandaliad o dan Gynllun (Iawndal) y Lluoedd Arfog a’r Lluoedd 

Wrth Gefn â lefelau tariff 1-8 a’i fod wedi ei ardystio gan y SPVA i fod â nam parhaol neu 
sylweddol sy’n achosi analluogrwydd i gerdded neu anhawster sylweddol i gerdded 

• Bod tariff 6 wedi cael ei ddyfarnu - Cynllun Iawndal Anhwylder Meddyliol Parhaol y Lluoedd 
Arfog 

 
Os nad yw’r un o’r uchod yn berthnasol i chi, gallwch fod yn gymwys o hyd, yn destun i asesiad 
pellach - 
• Bod gennych amhariad parhaol neu sylweddol sy’n golygu nad oes fodd i chi gerdded neu 

eich bod yn cael trafferth sylweddol yn cerdded 
• Eich bod yn gyrru cerbyd yn barhaol, bod gennych nam yn y ddwy fraich ac nad oes fodd 

i chi weithredu neu eich bod yn cael trafferth sylweddol yn gweithredu offer parcio tebyg i 
rwystrau tocynnau a pheiriannau talu 

• Fod gennych blentyn sydd yn iau na 3 mlwydd oed ac sy’n dioddef o gyfwr lle y mae’n 
ofynnol i gludo offer meddygol mawr o hyd neu fod angen ei gadw, o achos ei gyfwr, yn agos 
at y cerbyd fel y gellir, os bydd angen trin y cyfwr yn y cerbyd neu fynd ag ef yn gyfym, yn y 
cerbyd i leoliad lle y gall dderbyn triniaeth 

 
Er mwyn bod yn gymwys o dan y meini prawf yn ôl disgresiwn, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth 
er mwyn cefnogi’ch cais. Gweler adrannau 4-6 o’r Nodiadau Esboniadol Bathodyn Glas am ragor 
o wybodaeth. 

 
Os ydych wedi colli’ch Bathodyn Glas neu ei fod wedi cael ei ddwyn ac yr hoffech fathodyn 
newydd, peidiwch â chwblhau’r ffurflen hon. Mae ffurflen ar wahân i’w chwblhau ar gyfer 
bathodynnau newydd. Bydd tâl o £10 ar gyfer Bathodynnau Glas newydd.. 



Adran 1 – Gwybodaeth am yr Ymgeisydd 
Os ydych yn cwblhau’r ffurfen ar ran ymgeisydd sy’n iau na 16 oed neu na all gwblhau’r ffurfen 
hon ei hun, darparwch fanylion yn yr adrannau perthnasol ac arwyddwch y ffurfen ar ei ran. 

 
Os hoffech gopi o’r ffurfen hon yn y Saesneg, cysylltwch â’r tîm gwasanaethau cwsmeriaid ar 
01685 725000. 

 
Os hoffech i bob gohebiaeth, o nawr ymlaen fod trwy gyfrwng y Saesneg, 
ticiwch y blwch hwn 

 
* Meysydd gorfodol 

 
Teitl (nodwch)* Mr / Mrs / Miss / Ms Arall  
Enw Cyntaf*  
Cyfenw*  
Cyfenw ar enedigaeth 
(os yn wahanol) 

 

Dyddiad Geni* 
(DD/MM/BBBB) 

 

Man Geni* 
Tref/Dinas  
Gwlad  

Rhif Yswiriant 
Cenedlaethol * 

 

Cyfeiriad Presennol *  

Cod Post*  
Manylion Cyswllt Cartref  

 Symudol  
 E-bost  
Cyfeiriad diwethaf, 
os yn wahanol yn 
ystod y 3 blynedd 
ddiwethaf 

 

Cod Post  
Ar gyfer bwriadau gorfodi, dynodwch rif/rifau cofrestru’r prif geir y bwriadwch ddefnyddio’r 
Bathodyn Glas ar eu cyfer (gellir dynodi hyd at dri rhif cofrestru ond cofwch y gall cerbydau eraill 
gael eu defnyddio) 

 



A ydych ar hyn o bryd yn ddeiliad Bathodyn 
Glas neu a ydych wedi bod yn ddeiliad yn y 
gorffennol? 

Ydw Nac Ydw 

Os ydw: 
Gan ba awdurdod y dyfarnwyd y bathodyn?  

Dyddiad dod i ben?  

Beth yw’r rhif cyfres?  

 
Os oes gennych salwch angheuol, atodwch gopi o’ch ffurflen DS1500 neu lythyr cefnogol gan 
eich nyrs McMillan neu ymarferwr iechyd perthnasol arall a chwblhewch adran 7 gan y bydd 
eich cais yn cael ei brosesu ar fyrder. 

 
Adran 2 – Tystiloaeth o Huaniaeth a Phreswylio 

Er mwyn i ni allu prosesu’ch cais, mae’n rhaid i chi ddarparu’r canlynol: 
1) Un ffotograff maint pasbort 
2) Tystiolaeth o Hunaniaeth - Mae’n rhaid i ni wirio eich hunaniaeth er mwyn lleihau’r 

posibilrwydd o geisiadau ffug ar gyfer Bathodynnau Glas. Mae’n rhaid i chi gynnwys copi 
ardystiedig o un o’r canlynol fel prawf o’ch hunaniaeth: 

 
Tystysgrif Geni/Fabwysiadu  Trwydded Yrru Ddilys  
Tystysgrif Briodas/Ysgariad  Bathodyn Glas Dilys  
Tystysgrif Partneriaeth Sifl/Diddymu  Cerdyn Teithio Rhatach  
Pasbort    

3) Prawf o Gyfeiriad 
Mae’n rhaid i ni wirio eich bod yn breswylydd yn ein hawdurdod lleol cyn i ni allu prosesu’ch 
cais. Dewiswch un o’r opsiynau canlynol gan ddarparu dogfennaeth berthnasol: 

 
Rwy’n rhoi caniatâd i’r awdurdod lleol wirio fy manylion personol ar gronfa 
ddata Treth Cyngor yr awdurdod lleol fel nad oes angen i mi gyfwyno prawf o fy 
nghyfeiriad. 

 

Rwyf wedi amgáu bil Treth Cyngor sy’n cynnwys fy enw a fy nghyfeiriad sy’n 
ddyddiedig oddi fewn i’r 12 mis diwethaf. 

 

Nid wyf yn talu Treth Cyngor, rwy’n hŷn na 16 oed ac rwy’n rhoi fy nghaniatâd i’r 
awdurdod lleol i wirio fy nghyfeiriad ar y gofrestr etholiadol. 

 

Rwy’n gwneud cais ar ran ymgeisydd nad sy’n talu’r Dreth Cyngor ac sy’n iau na 
16 oed. Rwy’n rhoi fy nghaniatâd i’r awdurdod lleol wirio cofnodion yr ysgol er 
mwyn cadarnhau ei gyfeiriad. 

 

 
OS BYDDWCH YN ANFON DOGFENNAU GWREIDDIOL BYDD ANGEN I CHI EU 
CASGLU, YN BERSONOL O SWYDDFEYDD Y CYNGOR GAN NA FYDDANT YN 
CAEL EU DYCHWELYD DRWY’R POST. 



Adran 3 - Cymhwystra 
I fod yn gymwys am Gerdyn Glas, bydd angen i chi fod yn gymwys o dan un o’r categorïau a nodir 
isod. Bydd angen i chi hefyd gwblhau’r adrannau perthnasol ar gyfer y categori hwnnw. Os nad 
ydych yn siŵr os yw un o’r categorïau yma’n berthnasol i chi, edrychwch ar y nodiadau arweiniol 
am ragor o wybodaeth. Ticiwch un o’r canlynol: 

Rwyf wedi fy nghofrestru’n ddall neu i fod â nam ar fy ngolwg 
 

Rwy’n amgáu copi o fy Nhystysgrif Dallineb neu Olwg Gwan (BP1)(3R) neu Dystysgrif 
Nam ar y Golwg (CVI) sydd wedi ei arwyddo gan Arbenigwr Ophthalmolegol. 

Os ydych wedi’ch cofrestru’n ddall neu i fod â nam ar y golwg gyda’r Awdurdod 
Lleol, nodwch gyda pha Awdurdod Lleol yr ydych wedi’ch cofrestru ynghyd â’ch rhif 
cofrestru: 

Awdurdod Lleol -    

Rhif Cofrestru -   

Rwy’n rhoi fy nghaniatâd i chi wirio cofrestr yr Awdurdod Lleol er mwyn cadarnhau 
cofrestriad nam ar y golwg 

 
Os ydych wedi ticio unrhyw un o’r uchod, ewch yn syth i Adran 7 

 
Rwy’n derbyn budd-dal sy’n cadarnhau fod gennyf amhariad parhaol neu sylweddol sy’n 
golygu na allaf gerdded neu fy mod yn cael trafferth sylweddol yn cerdded. 

Rwy’n cadarnhau fy mod yn derbyn - 

Graddfa Uwch o Efen Symudedd Lwfans Byw i’r Anabl rwy’n amgáu copi o fy llythyr 
dyfarniad gan yr Adran Gwaith a Phensiynau sy’n ddyddiedig oddi fewn i’r 12 mis 
diwethaf yn cadarnhau fy hawl a hyd y dyfarniad. 

Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) rwyf wedi derbyn dyfarniad o 8 pwynt neu ragor ar 
gyfer y disgrifydd ‘Symud o Gwmpas’ neu 12 pwynt ar gyfer y disgrifydd ‘Cynllunio a 
Dilyn Teithiau.’ Rwy’n amgáu llythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cadarnhau 
hyn a hyd y dyfarniad. 

Atodiad Symudedd Pensiynwr Rhyfel rwy’n amgáu llythyr gan Wasanaeth Personél 
ac Asiantaeth y Cyn flwyr (SPVA), sy’n ddyddiedig oddi fewn i’r 12 mis diwethaf yn 
cadarnhau hyn a hyd y dyfarniad. 

Budd-dal Cyfandaliad o dan Gynllun (Iawndal) y Lluoedd Arfog a’r Lluoedd Wrth Gefn 
oddi fewn i dariff 1-8 ac mae’r SPVA wedi ardystio fod gennyf amhariad parhaol neu 
sylweddol sy’n golygu na allaf gerdded neu fy mod yn cael cryn drafferth i gerdded. 
Rwy’n amgáu llythyr gan yr SPVA yn cadarnhau hyn. 

Tariff 6 – Cynllun Iawndal Anhwylder Emosiynol Parhaol y Lluoedd Arfog. Rwy’n 
amgáu llythyr yn cadarnhau hyn gan yr SPVA. 

 
Os ydych wedi ticio unrhyw un o’r uchod, ewch yn syth i Adran 7. 



Nid wyf yn derbyn budd-dal cymwys, fodd bynnag, teimlaf fod gennyf amhariad parhaol 
neu sylweddol sy’n golygu na allaf gerdded neu fy mod yn cael anhawster sylweddol yn 
cerdded. Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth bellach er mwyn cefnogi’ch cais. 

Os ydych wedi ticio unrhyw un o’r uchod, ewch i Adran 4. 
 

Rwyf wedi cael diagnosis o fod â nam gwybyddol neu nid oes fodd i mi gynllunio neu 
ddilyn taith. Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth bellach er mwyn cefnogi’ch cais. 

Os ydych wedi ticio’r uchod, ewch i adran 4. 
 

Mae gennyf amhariad yn y ddwy fraich, rwy’n gyrru’n gyson ac nid oes fodd i mi 
weithredu neu rwy’n cael cryn drafferth yn gweithredu offer parcio tebyg i rwystrau 
parcio a pheiriannau talu. Bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth bellach er mwyn 
cefnogi’ch cais. 

Os ydych wedi ticio’r uchod, ewch i adran 5. 
 

Rwy’n gwneud cais ar gyfer plentyn sy’n iau na thair blwydd oed allai fod yn gymwys ar 
gyfer Bathodyn Glas gan fod ganddo gyfwr sy’n golygu fod angen cludo offer meddygol 
mawr bob amser neu fod angen ei gadw’n agos at gerbyd o achos ei gyfwr fel y gall, os 
bydd angen dderbyn triniaeth ar gyfer y cyfwr yn y cerbyd neu gael ei gludo’n gyfym 
yn y cerbyd i leoliad lle y gall dderbyn triniaeth. 

Os ydych wedi ticio’r uchod, ewch i adran 6. 



Adran 4 – Cwestiynau ar gyfer ymgeiswyr sydd ag 
amhariad symudedd a/neu nam gwybyddol 
Nodwch mai’r unig fodd y byddwch yn gymwys am Fathodyn Glas o dan y meini prawf hyn yw os 
ydych chi neu’r unigolyn yr ydych yn gwneud cais ar ei ran dros ddwy fwydd oed a bod gennych/ 
ganddynt amhariad parhaol neu sylweddol sy’n golygu na allwch/allant gerdded neu gael 
anhawster mawr wrth gerdded neu eich bod chi/hwy wedi derbyn diagnosis o nam gwybyddol ac 
nad oes fodd i chi/hwy gynllunio na dilyn taith. 

 
1) Disgrifwch eich anawsterau symudedd a’ch rhesymau dros wneud cais am Fathodyn Glas. 

2) Rhowch fanylion am unrhyw gyfwr/amhariad yr ydych wedi derbyn diagnosis iddo, pryd y 
cafwyd diagnosis ffurfol a gan bwy. 

3) Ydi’ch cyfwr neu’ch amhariad yn un parhaol? Ydi Nac 
ydi 

4) A ydych wedi derbyn presgripsiwn am ocsigen er mwyn cefnogi’ch 
symudedd dyddiol? Nodwch y bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth o 
hyn 

Ydw Nac 
ydw 

Os ydw, disgrifwch sut a phryd y bydd angen i chi ei ddefnyddio 



 

Sut ydych chi’n symud yn eich cartref? Ticiwch un neu ragor o’r opsiynau sy’n berthnasol i chi: 

Cadair olwyn drydanol  

Cadair olwyn  

Ffrâm Gerdded (Ffrâm Zimmer)  

Rholiadur (Ffrâm gerdded ar olwynion)  

Cerddwr Tair/Pedair coes â breciau  

1 neu 2 bagl penelin  

1 neu 2 ffon gerdded  

Defnyddio’r dodrefn  

Brês ar y goes  

5b) A gafodd yr offer eu rhagnodi gan y GIG? Nodwch y bydd angen i chi 
ddarparu tystiolaeth o hyn. 

  

6a) Pa mor bell allwch chi gerdded? Ticiwch un datganiad sy’n berthnasol i chi. 

Nid ydwyf yn gallu cerdded neu rwy’n cael trafferth mawr yn cerdded hyd at 
50 metr heb gymorth cerdded 

 

Rwy’n gallu cerdded hyd at 50 metr gyda neu heb gymorth cerdded ond 
rwy’n prof poen difrifol neu anhawster yn ystod neu wedi i mi wneud 

 

Gallaf gerdded hyd at 50 metr gyda neu heb gymorth cerdded a dim poen 
difrifol yn ystod neu wedi i mi wneud 

 

6b) Pa offer ydych chi’n eu defnyddio i symud o gwmpas y tu allan i’ch cartref? Ticiwch un neu 
ragor o opsiynau sy’n berthnasol i chi: 

Cadair olwyn drydanol  

Cadair olwyn  

Cymal prosthetig  

Ffrâm Gerdded (Ffrâm Zimmer)  

Rholiadur (Ffrâm gerdded ar olwynion)  

Cerddwr Tair/Pedair coes â breciau  

1 neu 2 bagl penelin  

1 neu 2 ffon gerdded  

Defnyddio’r dodrefn  

Brês ar y goes  



6c) Beth yw’r effaith yn ystod neu’n dilyn teithiau y tu allan i’r cartref? Ticiwch un neu ragor o 
opsiynau sy’n berthnasol i chi: 

Angen adferiad maith   

Poen difrifol sydd angen meddyginiaeth   

Colli anadl yn ddifrifol   

Lleihau i gyfymdra araf iawn   

Cynnydd mewn ansefydlogrwydd a chwympiadau   

7a) A ydych yn cymryd meddyginiaeth yn gyson sydd wedi cael ei ragnodi gan ymarferwr 
meddygol er mwyn cynorthwyo’ch symudedd? Rhowch enw a maint y ddos. Bydd angen i 
chi ddarparu tystiolaeth o hyn. 

7b) A oes angen i chi ddefnyddio anadlydd, nebwleiddiwr neu spray GTN ar 
gyfer pob taith? 

Oes Nac 
oes 

8) A oes angen cefnogaeth arnoch gan berson arall i fynd i mewn ac allan o’r car ar bob 
taith? Ticiwch un opsiwn isod. 

Person ar y naill ochr  

Un person  

Disgrifwch pam a sut maent yn helpu: 

9a) Ydych chi wedi cael unrhyw asesiadau gan y Gwasanaethau 
Cymdeithasol yn y gorffennol neu a ydych ar hyn o bryd yn derbyn 
unrhyw wasanaethau? 
Os ydych, darparwch fanylion pellach: 

Ydw Nac 
ydw 

9b) A ydych yn derbyn unrhyw gymorth, er enghraifft, Lwfans Gweini, 
gwasanaeth darparu prydiau, gwasanaeth gofal neu wasanaeth 
ychwanegol gan gynnwys cymorth i’r teulu? 
Os ydych, darparwch fanylion pellach: 

Ydw Nac 
ydw 



10) Darparwch fanylion a llythyrau gan unrhyw arbenigwyr iechyd perthnasol yr ydych wedi eu 
gweld yn ystod y 12 mis diwethaf a fyddai’n gallu cefnogi’ch cais: 

Enw Teitl y Swydd Ysbyty/Canolfan 
Iechyd 

Rhif Ffôn Dyddiad y 
gwelwyd 
diwethaf 

     

     

11) A ydych ar Gofrestr Anabledd Dysgu’r Awdurdod Lleol? Ydw Nac 
ydw 

Os ydych, nodwch pa awdurdod:   

12) A ydych yn mynychu Clinig Cof Ydw Nac 
ydw 

Os ydych, darparwch gerdyn apwyntiad neu lythyr yn cefnogi’ch cais 

13) A allwch chi gynllunio a dilyn llwybr taith cyfarwydd heb oruchwyliad 
cyson? Er enghraifft, teithio i dŷ ffrindiau lleol neu i’r siop bapur/siop 
leol ar eich pen eich hun. 

Gallaf Ni allaf 

14) A ydych ar hyn o bryd yn derbyn Lwfans Byw i’r Anabl? Er enghraifft, 
elfen ofal neu symudedd. Os ydych, bydd angen i chi ddarparu llythyr 
dyfarniad a dderbyniwyd yn ystod y 12 mis diwethaf. 

Ydw Nac 
ydw 

Os oes unrhyw wybodaeth y teimlwch y dylid ei hystyried gyda’ch cais, nodwch hynny yma. 

 
Os ydych wedi cwblhau Adran 4, cwblhewch y datganiadau yn Adran 7. 



Adran 5 – Cwestiynau ar gyfer ymgeiswyr sydd ag 
amhariad yn y ddwy fraich 
Mae’r cwestiynau yma wedi eu bwriadu ar gyfer unigolion sy’n gyrru cerbyd yn gyson, sydd ag 
amhariad yn y ddwy fraich ac nad sydd yn gallu gweithredu, neu sy’n cael cryn drafferth yn 
gweithredu offer parcio tebyg i rwystrau a pheiriannau parcio. Pan fyddwch yn gwneud cais 
o dan y meini prawf hyn, nodwch y gall y bathodyn ond â chael ei ddefnyddio pan mai’r 
ymgeisydd fydd yn gyrru’r car. 

 
Ydych chi’n gyrru’n rheolaidd? Ydw Nac 

ydw 
A oes gennych chi amhariad yn y ddwy fraich? Oes Nac 

oes 
Disgrifwch eich cyfwr/amhariad meddygol: 

A ydych yn methu neu’n cael cryn drafferth yn gweithredu offer parcio? Ydw Nac 
ydw 

Os ydych, disgrifwch yr anawsterau yr ydych yn eu cael wrth weithredu rhwystrau a pheiriannau 
talu ac arddangos ar gyfer parcio. 

A oes gennych gerbyd sydd wedi cael ei addasu’n arbennig? Oes Nac 
oes 

Os oes, disgrifwch sut y mae’r cerbyd wedi cael ei addasu ar eich cyfer ac amgaewch gopi o’ch 
manylion yswiriant er mwyn cadarnhau’r addasiad. 

A yw’ch trwydded yn destun cyfyngiadau o ganlyniad i’r nam hwn? Ydi Nac 
ydy 

Os ydi, amgaewch gopi o’ch trwydded yrru 
Rhif eich Trwydded Yrru: 

 
Os ydych wedi cwblhau Adran 5, cwblhewch y datganiadau yn Adran 7. 



Adran 6 – Cwestiynau ar gyfer ymgeiswyr sydd yn 
iau na 3 blwydd oed 
Mae’r cwestiynau yma wedi eu bwriadu ar gyfer plant sydd yn iau na thair blwydd oed allai fod 
yn gymwys ar gyfer Bathodyn Glas gan fod ganddynt gyfwr sy’n golygu bod angen cludo offer 
meddygol mawr bob amser neu fod angen cadw’r plentyn yn agos at gerbyd o achos y cyfwr, 
gan y gellir, os byddai angen drin y cyfwr yn y cerbyd neu ddefnyddio’r cerbyd ar fyrder i deithio 
i leoliad lle y gellir trin y cyfwr. 

 
A ydych chi’n gwneud cais ar ran plentyn sydd yn iau na thair 
blwydd oed sydd â chyfwr lle y mae angen cludo offer meddygol 
mawr bob amser? 

Ydw Nac ydw 

Os ydych, nodwch pa fath o offer sydd eu hangen: 

A ydych chi’n gwneud cais ar ran plentyn sydd yn iau na thair 
blwydd oed ac sydd â chyfwr sy’n golygu bod angen cadw’r 
plentyn yn agos at gerbyd o achos y cyfwr, gan y gellir, os bydd 
angen drin y cyfwr yn y cerbyd neu ddefnyddio’r cerbyd ar 
fyrder i deithio i leoliad lle y gellir trin y cyfwr? 

Ydw Nac ydw 

Os ydych, disgrifwch gyfwr meddygol y plentyn: 

A allwch amcangyfrif pa mor rheolaidd y byddant angen triniaeth? 

Os ydych wedi ateb ydw i unrhyw un o’r cwestiynau uchod, amgaewch lythyr gan ymarferwr 
iechyd proffesiynol sydd wedi bod yn rhan o driniaeth eich plentyn (er enghraifft eich pediatrydd) 
yn rhoi manylion o gyfwr meddygol y plentyn a’r math o offer sydd eu hangen. 

 
Os ydych wedi cwblhau Adran 6, cwblhewch y datganiadau yn Adran 7. 



Adran 7 – Datganiadau ac Arwyddo 
Datganiadau gorfodol ynghylch y wybodaeth yr ydych wedi ei darparu a’r broses o wneud cais. 

 
• Darllenwch y datganiadau isod yn drylwyr 
• Ticiwch bob blwch perthnasol er mwyn dynodi eich bod wedi darllen a deall pob datganiad 
• Gall methiant i dicio datganiad olygu na fyddwn yn gallu rhoi ystyriaeth i’ch cais 
• Gall darparu gwybodaeth ffug arwain at erlyniad a dirwy 

 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymroddedig i gynnal eich hawliau preifatrwydd. 
Byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol ar gyfer dibenion cyfreithiol yn unig. Os hoffech 
wybod rhagor am y modd y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, darllenwch ein 
nodiadau preifatrwydd sydd ar gael ar ein gwefan (https://www.merthyr.gov.uk/council/data- 
protection-and-freedom-of-information/privacy-notices/). Os oes gennych unrhyw bryderon neu 
yr hoffech wybod rhagor am gydymffurfad diogelu data, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data 
ar 01685 725329 neu data.protection@merthyr.gov.uk 

 
Dylai datganiadau gael eu cwblhau gan neu ar ran POB ymgeisydd. 

 

Rwy’n cadarnhau, cyn belled ag yr wyf yn gwybod, fod y manylion yr wyf wedi eu 
darparu yn gyfawn a chywir. Deallaf y gallwch gymryd camau gweithredol yn fy 
erbyn os ydwyf wedi darparu gwybodaeth ffug yn y ffurfen gais hon. 

 

Rwy’n deall y bydd angen i mi hysbysu’r Awdurdod Lleol, ar fyrder o unrhyw 
newidiadau allai effeithio ar fy hawl i dderbyn bathodyn. 

 

Rwy’n cadarnhau fod y ffotograff yr wyf wedi ei gyfwyno gyda fy nghais yn 
debygrwydd cywir. 

 

Rwy’n deall, os bydd fy nghais yn llwyddiannus, na allaf roi caniatâd i unigolyn 
arall ddefnyddio’r bathodyn er ei fudd ei hun ac y dylwn ddefnyddio’r bathodyn 
yn unol â rheolau’r cynllun a nodir yn y pamffedyn “Cynllun y Bathodyn Glas - 
Hawliau a Chyfrifoldebau yng Nghymru” yn unig a fydd yn cael ei anfon ataf gyda fy 
mathodyn. Gall ceisiadau ffug neu gam-drin y bathodyn arwain at ddirwy o £1,000 
a/neu ddiddymu’r bathodyn. 

 

Rwy’n deall na allaf fod yn ddeiliad ar fwy nag un Bathodyn Glas dilys ar unrhyw 
adeg. 

 

Rwy’n deall y bydd angne i mi ddychwelyd fy hen fathodyn wedi iddo ddod i ben.  

Rwy’n cadarnhau nad wyf ar hyn o bryd yn ddeiliad Bathodyn Parcio Glas ar gyfer yr 
Anabl sydd wedi cael ei ddyfarnu gan awdurdod lleol gwahanol. 

 

Rwy’n deall y byddwch yn ymdrin â phob dogfen sy’n gysylltiedig â’r cais hwn yn 
unol â Deddf Diogelu Data 1998 ac y gallwch eu rhannu ag awdurdodau lleol eraill, 
yr heddlu a swyddogion gorfodi parcio er mwyn dynodi a rhwystro twyll. 

 

Rwy’n deall y byddaf yn talu unrhyw gostau os bydd angen i mi, yr Awdurdod Lleol 
neu’r Gwasanaeth Cynghori Annibynnol gysylltu ag unrhyw arbenigwr iechyd 
perthnasol (dim fy Noctor Teulu) os bydd angen rhagor o dystiolaeth ar fy nghais. 

 

https://www.merthyr.gov.uk/council/data
mailto:data.protection@merthyr.gov.uk


Lle y bydd angen rhagor o wybodaeth, deallaf y gallai fod angen i mi gael fy 
nghyfweld wyneb yn wyneb ag aelod o’r tîm Bathodynnau Glas er mwyn pennu fy 
nghymhwystra ar gyfer Bathodyn Glas. 

 

 

Rhestr wirio ar gyfer dogfennau y dylid eu hamgáu 

Sicrhewch eich bod wedi cynnwys yr holl ddogfennaeth berthnasol ar gyfer holl adrannau’r ffurfen 
gais hon yr ydych wedi eu cwblhau. Rydym wedi darparu rhestr wirio, isod er mwyn eich atgoffa 
o’r hyn sydd angen i chi eu cynnwys. Gwiriwch os ydym yn derbyn copïau gwreiddiol neu rhai sydd 
wedi eu hardystio. 

 
Os ydych wedi gwneud cais o dan Adran 3, bydd angen i chi gynnwys – 

 

Tystiolaeth o’ch hawl - Tystysgrif Dallineb neu Olwg Gwan (BP1)(3R) neu Dystysgrif 
Nam ar y Golwg (CVI) neu lythyr budd-dal a ddyfarnwyd yn ystod y 12 mis diwethaf 

 

Tystiolaeth o’ch hunaniaeth  

Tystiolaeth o’ch cyfeiriad (os nad ydych wedi rhoi caniatâd i ni wirio cofrestr y dreth 
Cyngor/etholiadol/cofnodion ysgol) 

 

Llun pasbort ohonoch chi â’ch enw ar y cefn (os yn bosib)  

Os ydych wedi gwneud cais o dan Adran 4, bydd angen i chi gynnwys – 
 

Tystiolaeth feddygol gefnogol (Gweler nodiadau esboniadol)  

Tystiolaeth o’ch hunaniaeth  

Tystiolaeth o’ch cyfeiriad (os nad ydych wedi rhoi caniatâd i ni wirio cofrestr y dreth 
Cyngor/etholiadol/cofnodion ysgol) 

 

Llun pasbort ohonoch chi â’ch enw ar y cefn (os yn bosib)  

Os ydych wedi gwneud cais o dan Adran 5, bydd angen i chi gynnwys – 
 

Tystiolaeth feddygol gefnogol  

Eich manylion yswiriant os ydych yn gyrru cerbyd sydd wedi cael ei addasu  

Eich Trwydded Yrru  

Tystiolaeth o’ch cyfeiriad (os nad ydych wedi rhoi caniatâd i ni wirio cofrestr y dreth 
Cyngor/etholiadol/cofnodion ysgol) 

 

Llun pasbort ohonoch chi â’ch enw ar y cefn (os yn bosib)  

Os ydych wedi gwneud cais o dan Adran 6, bydd angen i chi gynnwys – 
 

Llythyr gan ymarferwr iechyd proffesiynol sydd wedi bod yn rhan o driniaeth eich 
plentyn, yn rhoi manylion am y cyfwr a’r math o offer meddygol sydd eu hangen. 

 



Tystiolaeth o’ch hunaniaeth  

Llun pasbort ohonoch chi â’ch enw ar y cefn (os yn bosib)  
 
Eich llofnod yn erbyn y datganiadau 

 

Arwyddwyd  

Enw mewn llythrennau bras  

Dyddiad y cais  

 
Os ydych yn gwneud cais ar ran unigolyn arall, dynodwch eich perthynas. 

 
 

Perthynas 

Gwarcheidwad Swyddogol  

Atwrneiaeth  

Cyfrifoldeb Rhiant  

Arall (Disgrifwch)  

 
Lle yr ydych wedi gwneud cais am Fathodyn Glas ar ran unigolyn arall, bydd angne i chi fod yn 
ymwybodol y gall defnyddio’r bathodyn Glas yn groes i reolau’r cynllun arwain at erlyniad, 
dirwyn a thynnu’r Bathodyn Glas yn ôl. 
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