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Adran 1 – Gwybodaeth amdanoch chi 
Mae’n rhaid i’r adran hon gael ei chwblhau gan bob ymgeisydd sydd yn gwneud cais am Fathodyn 
Glas. Mae pob maes gorfodol wedi ei nodi â seren (*). 

Nodwch y gall ‘enwau cyntaf,’ ‘cyfenw,’ a ‘chyfenw ar enedigaeth’ ond gynnwys 20 cymeriad o 
ganlyniad i gyfyngiadau argraffu’r bathodyn. 

Os ydych yn gwneud cais ar ran rhywun sydd yn iau na 16 oed, neu na all gwblhau’r ffurfen eu 
hunain, nodwch eu manylion yn yr adran hon gan nodi eich perthynas â’r ymgeisydd pan fyddwch 
yn arwyddo’r datganiad. 

Os ydych wedi derbyn Bathodyn Glas o’r blaen a’i fod ar fn dod i ben, mae’n rhaid i chi, o hyd 
ddarparu tystiolaeth er mwyn cadarnhau eich cymhwystra. Sicrhewch eich bod yn gwneud cais 
mewn da bryd, o leiaf mis cyn i’r bathodyn ddod i ben gan ei fod yn drosedd i ddefnyddio bathodyn 
sydd wedi dod i ben, hyd yn oed os ydych wedi gwneud cais am un newydd. Cyfrifoldeb deiliad y 
bathodyn yw sicrhau fod y bathodyn yn ddilys. 

Adran 2 – Tystiolaeth hunaniaeth a phreswylio 
Mae’n rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o hunaniaeth a chyfeiriad cyn i ni brosesu’ch cais. Mae gan 
Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful gyfrifoldeb i brosesu ceisiadau ar gyfer unigolion sydd â’u 
prif neu eu hunig gyfeiriad yn y fwrdeistref. Os nad ydych yn breswylydd ym Merthyr Tudful bydd 
angen i chi gysylltu â’ch awdurdod lleol. Os ydych yn berchen ar fwy nag un eiddo, ystyrir eich bod 
yn byw yn yr eiddo yr ydych yn talu Treth y Cyngor fel eich prif fan preswyl, yn hytrach na fel ail 
gartref. 

Dylai unrhyw dystiolaeth hunaniaeth a chyfeiriad yr ydych yn eu darparu fod yn unol â’r hyn a 
nodir yn yr adran hon. Ni fyddwn yn prosesu’ch cais heb y dystiolaeth hon. Os ydych yn darparu 
dogfennau gwreiddiol, bydd angen i chi eu casglu o swyddfeydd y Cyngor gan na fyddant yn cael 
eu hanfon yn ôl atoch. 

Dylai un o’r canlynol gael ei gynnwys gyda’ch cais: 
Tystysgrif geni/mabwysiadu 
Tystysgrif briodas/ysgariad 
Tystysgrif partneriaeth sifl/diddymiad 
Trwydded yrru ddilys, pasbort neu Gerdyn Teithio Rhatach 

Dylai ffoto copi sydd wedi ei awdurdodi o ddogfen gael ei dilysu i fod yn un cywir gan unigolyn 
nad sydd yn bartner neu’n aelod o’r teulu ac sydd wedi’ch adnabod am leiafswm o ddwy fynedd 
ac sydd yn hŷn na 18 oed.   

Dylai’r unigolyn sy’n gwirio’r dogfennau, gynnwys y testun: “Mae’r copi hwn yn arddangos 
tebygrwydd cywir i’r gwreiddiol’ ger ei lofnod. Dylai hefyd ysgrifennu ei enw mewn print bras yn 
ogystal â manylion cyswllt a’i swydd gyda’r wybodaeth. Gall yr awdurdod lleol gysylltu ag ef er 
mwyn gwirio eich hunaniaeth. 



       
      

       
        

         
           

   
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Dyma enghreifftiau o’r math o unigolyn a fyddai’n addas: 

cyfrifydd Ynad Heddwch Swyddog yr Heddlu 
gweithiwr banc/ trwyddedwr tŷ cyhoeddus gweithiwr cymdeithasol 
cymdeithas adeiladu bargyfreithiwr swyddog llywodraeth leol 
cyfreithiwr cynghorydd (lleol neu sirol)  nyrs (RGN ac RMN) 
syrfëwr gweithiwr sifl swyddog o’r lluoedd arfog 
athro, darlithydd deintydd optegydd 
swyddog o’r undeb llafur swyddog o’r gwasanaeth tân fferyllydd 

Dylai tystiolaeth o gyfeiriad fod ar ffurf bil Treth Cyngor sy’n arddangos eich enw a’ch cyfeiriad. Ni 
fydd angen i chi gyfwyno eich bil Treth Cyngor os ydych wedi ticio’r blwch perthnasol yn Adran 1 
sy’n rhoi caniatâd i’r awdurdod lleol wirio’ch cyfeiriad ar y cofnodion Treth Cyngor neu’r gofrestr 
etholiadol. 

Os ydych yn cwblhau’r ffurfen gais ar ran rhywun sy’n iau na 16 oed, dylech roi’ch caniatâd i’r 
awdurdod lleol wirio cofnodion ysgolion er mwyn cadarnhau eu cyfeiriad. 

Ffotograff 
Gall y ffotograff gael ei ddarparu’n electronig i’r awdurdod lleol ar ffurf jpg.  Dylai’r ffotograff 
wahaniaethu’n glir rhwng y wyneb a’r cefndir a dylai, os yw hynny’n ymarferol fod; 
• Yn un lliw 
• yn 45 milimetr o uchder ac yn 35 milimetr o led (maint pasbort)  
• wedi ei dynnu oddi fewn i fs cyn dyddiad y cais  
• yn erbyn cefndir llwyd golau neu hufen 
• heb ei ddifrodi 
• heb “lygad coch,” cysgodion ac adlewyrchiad ar sbectol 
• arddangos pen y deiliad yn llawn (heb i unrhyw berson arall fod yn weladwy neu ei fod 

wedi ei orchuddio, heblaw fod y gorchudd ei fod yn cael ei wisgo am resymau crefyddol neu 
feddygol) 

• yn wynebu ymlaen 
• heb ddim yn gorchuddio’r wyneb 
• yn edrych yn syth at y camera 
• ag edrychiad niwtral a’r geg ar gau 
• â’r llygaid yn agored (heb sbectol haul neu sbectol liw neu ffrâm y sbectol yn gorchuddio’r 

llygaid) 
• mewn ffocws ac yn glir 
• wedi ei hargraffu’n broffesiynol neu ar fformat digidol 
• fod yn debygrwydd cywir a heb ei newid 

Ffi Cyflwyno’r Bathodyn Glas 
Nid oes ff i ddeiliad y Cerdyn Glas pan fydd yn derbyn y cerdyn am y tro cyntaf, fodd bynnag gall 
ff o hyd at £10 gael ei godi ar gyfer bathodynnau newydd sy’n cael eu cyfwyno yn sgil eu colli, 
eu dwyn neu eu difrodi  lle na all unigolion sy’n gwirio’r bathodyn ei wirio pan fydd yn cael ei 
ddefnyddio ar gyfer parcio neu gonsesiynau eraill. 

Gall eich awdurdod lleol wneud cais am fanylion cerdyn credyd/debyd a/neu siec i’w cyfwyno 
gyda’r ffurfen gais er mwyn cymryd taliad os fydd y cais yn llwyddiannus. Bydd yr awdurdod lleol 
yn cyfwyno Cerdyn Glas i ymgeisydd wedi i’r ff gael ei dderbyn, yn unig. 



 

 
 
 
 
 

Gwybodaeth Arall 
Dylech hefyd ddarparu Rhif Cofrestru hyd at dri cherbyd y byddwch fwyaf tebygol o ddefnyddio’r 
Cerdyn Glas ynddynt os fydd eich cais yn llwyddiannus. Mae’r wybodaeth hon yn cynorthwyo 
awdurdodau lleol i weithredu rheolau’r cynllun Cerdyn Glas. 

Adran 3 –Cymhwystra 
Byddwch yn gymwys, yn awtomatig ar gyfer bathodyn os fyddwch yn hŷn na 3 mlwydd oed, 
y gallwch fodloni gwiriadau preswyl a hunaniaeth ac yn cwrdd ag o leiaf un o’r meini prawf 
cymhwystra canlynol: 

• Eich bod wedi’ch cofrestru’n ddall neu fod nam ar eich golwg  
• Eich bod yn derbyn Graddfa Uwch o Elfen Symudedd Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) 
• Eich bod yn derbyn lefel gymwys o Daliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) 
• Eich bod yn derbyn Atodiad Symudedd Pensiynwr Rhyfel 
• Eich bod yn derbyn budd-dal cyfandaliad o dan Gynllun (Iawndal) y Lluoedd Arfog a’r 

Lluoedd wrth Gefn oddi fewn i lefelau tariff  1-8 

Bydd angen i chi ddarparu’r dogfennau perthnasol er mwyn prof cymhwystra ag un o’r meini 
prawf. Os byddwch yn darparu dogfennau gwreiddiol, bydd angen i chi eu casglu gan na fyddant 
yn cael eu dychwelyd drwy’r post. 

Wedi’ch Cofrestru’n Ddall neu â Nam ar y Golwg 
Bydd angen i chi enwi’r awdurdod lleol lle yr ydych wedi’ch cofrestru yn ogystal â’ch rhif cofrestru. 
Mewn nifer o achosion byddwch wedi’ch cofrestru â’r un awdurdod y mae’r cais ar gyfer bathodyn 
glas yn cael ei wneud. Os nad hyn fydd yr achos, bydd awdurdodau lleol yn gwirio â’r awdurdod yr 
ydych wedi ei gofrestru ag ef. 

Yr hysbysiad ffurfol cyfredol sydd ei angen ar gyfer cofrestru’n ddall (rhannol ddall) yw Tystysgrif 
Dallineb neu Olwg Gwan (BP1 (3R)), neu Dystysgrif Nam ar y Golwg (CVI), sydd wedi ei arwyddo 
gan Arbenigwr Opthalmolegol sydd yn nodi eich bod yn ddall (nam ar y golwg.) Mae’r hysbysiadau 
cyfredol cynt hefyd yn dderbyniol. Fodd bynnag, mae cofrestru’n wirfoddol. 

Graddfa Uwch o Elfen Symudedd Lwfans Byw i’r Anabl 
Bydd angen i chi ddarparu eich llythyr dyfarniad gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). 
Byddwch hefyd wedi derbyn llythyr uwchraddio blynyddol yn dynodi eich cymhwystra. Gall y 
llythyr uwchraddio hwn gael ei ddefnyddio fel tystiolaeth o dderbyn HRMCDLA os yw’ch llythyr 
dyfarniad yn hŷn na 12 mis oed. Os ydych wedi colli’ch llythyr dyfarniad HRMCDLA neu’ch llythyr 
uwchraddio, cysylltwch â’r DWP am lythyr dyfarniad cyfredol: 

- Ffôn: 0345 712 3456 
- Testun: 0345 722 4433 
- E-bost: DCPU.Customer-Services@dwp.gsi.gov.uk 

Mae’r llinell gymorth hon ar agor o 7.30am i 6.30pm, o Ddydd Llun i Ddydd Gwener a gellir dod o 
hyd i ragor o fanylion ar-lein ar:  

www.gov.uk/disability-benefts-helpline 

www.gov.uk/disability-benefits-helpline


  

Bydd Bathodynnau Glas a fydd yn cael eu dyfarnu yn sgil yr amgylchiadau hyn yn gymwys ar 
gyfer cyfnod dyfarnu’r HRMCDLA neu am dair blynedd, pa un bynnag yw’r cyfnod byrraf. 

Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) 
Er mwyn bod yn gymwys o dan PIP, mae’n rhaid eich bod wedi erbyn PIP ar y lefel sydd wedi ei 
fanylu: 

- Gweithgaredd Symudedd 1, disgrifydd f; neu 
- Gweithgaredd Symudedd 2, disgrifyddion c, d, e neu f. 

Mae Gweithgaredd Symudedd 1 yn cyfeirio at “Cynllunio a dilyn taith.” Disgrifydd f yw’r diffniad 
oddi fewn i’r gweithgaredd sy’n cael ei ddyfarnu i unigolyn sy’n cael anhawster mawr yn dilyn 
llwybr unrhyw daith heb gymorth unigolyn arall, ci cymorth neu declyn cyfeirio. Bydd angen i chi 
fod wedi sgorio 12 pwynt er mwyn bod yn gymwys am Fathodyn Glas o dan y disgrifydd hwn. 

Mae Gweithgaredd Symudedd 2 yn cyfeirio at ‘Symud o Gwmpas.” Disgrifydd c yw’r diffniad 
oddi fewn i’r gweithgaredd lle y mae unigolyn yn cael trafferth sefyll a symud, hen allu symud 
mwy na 50 metr. Mae disgrifyddion d ac e yn dynodi lefelau cynyddol o anawsterau wrth symud o 
amgylch gan ddynodi unigolion sy’n cael anhawster mawr yn sefyll neu symud mwy na metr gyda 
neu heb gymorth. Bydd angen i chi fod wedi sgorio 8 pwynt neu fwy er mwyn bod yn gymwys o 
dan y disgrifydd hwn. 

Dylech gael llythyr dyfarniad â manylion eich dyfarniad gan y DWP. Mae’n rhaid i chi gyfwyno’r 
llythyr gwreiddiol. 

Atodiad Symudedd Pensiynwr Rhyfel 
Dylech gael llythyr swyddogol gan Wasanaeth Personél ac Asiantaeth y Cyn flwyr yn arddangos 
i chi dderbyn y grant. Mae’n rhaid i chi gynnwys y llythyr gwreiddiol er mwyn prof cymhwystra. 

Os ydych wedi colli’r llythyr hwn, gellir cysylltu â’r asiantaeth ar y llinell ffôn am ddim: 0808 191 
4218. 

Budd-dal Cyfandaliad o dan Gynllun (Iawndal) y Lluoedd Arfog a’r Lluoedd 
Wrth Gefn 
Bydd angen i chi fod wedi derbyn budd-dal cyfandaliad o dan Gynllun (Iawndal) y Lluoedd Arfog 
a’r Lluoedd Wrth Gefn oddi fewn i lefelau tariff 1-8 (cynhwysol) a’ch bod wedi cael eich asesu a’ch 
awdurdodi gan Wasanaeth Personél ac Asiantaeth y Cyn flwyr i fod â nam parhaol neu sylweddol 
sy’n achosi methiant i gerdded neu gael trafferth sylweddol yn cerdded. Byddwch wedi derbyn 
llythyr gan y Gwasanaeth Personél ac Asiantaeth y Cyn flwyr yn cadarnhau lefel eich dyfarniad 
a hefyd yn cadarnhau eich bod wedi cael eich asesu i fod â nam parhaol neu sylweddol sy’n 
achosi analluogrwydd i gerdded neu drafferth sylweddol i gerdded. Mae’n rhaid i chi gynnwys copi 
gwreiddiol y llythyr er mwyn arddangos eich cymhwystra.  

Os ydych wedi colli’r llythyr, yna gellir cysylltu â’r asiantaeth ar y llinell ffôn am ddim: 0808 191 
4218. 

Os nad ydych yn derbyn budd-dal, gallwch fod yn gymwys ar gyfer Cerdyn Glas o hyd yn unol â’r 
meini prawf  yn ôl disgresiwn a byddwch yn destun asesiad pellach. 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adran 4 – Ymgeiswyr â nam symudedd a/neu nam gwybyddol 

Mae’n bwysig fod yr adran hon yn cael ei chwblhau’n llawn. Os tybiwch nad yw cwestiwn yn 
berthnasol, dynodwch yn gryno’r rheswm dros hynny. Gall methiant i ateb pob cwestiwn arwain 
at ddychwelyd y ffurfen atoch ac os byddwch yn cael eich asesu i fod yn gymwys, gallai cyfwyniad 
eich Bathodyn Glas gael ei ddileu. Mae hyn yn hynod berthnasol pan fydd deiliad Cerdyn Glas 
cyfredol yn gwneud cais am fathodyn newydd.  

Amhariad parhaol yw un sy’n debygol o barhau am weddill eich bywyd. Nid yw cyfyrau meddygol 
tebyg i asthma, afechyd Crohn / cyfyrau anymataliaeth a Myalgic Encephalomyelitis (M.E.) yn eu 
hunain yn gymwys o dan y maen prawf hwn oni bai bod yr unigolyn yn cael anhawster sylweddol 
i gerdded yn ychwanegol i’r cyfwr.  

Mae cael anhawster sylweddol i gerdded yn golygu peidio gallu cerdded yn bell iawn heb brof 
anhawster, tebyg i; 

• Boen eithafol 
• Colli gwynt 
• Cyfymder cerdded 
• Y defnydd o declynnau cymorth cerdded 
• Y defnydd o feddyginiaeth 
• Y gallu i gerdded y tu allan 

Mae’n bwysig eich bod yn darparu tystiolaeth i gefnogi’ch cais a’i fod yn dystiolaeth ddiweddar, 
oddi fewn i’r 12 mis diwethaf. Mae opsiynau’n cynnwys tystiolaeth gan ymarferwyr iechyd 
proffesiynol tebyg i; 

• Arbenigwyr 
• Arbenigwyr ysbyty 
• Ffsiotherapyddion 
• Therapyddion Galwedigaethol 
• Clinigau Poen 
• Nyrs Leol 
• Nyrs Seiciatryddol Gymunedol 
• Gwasanaethau Cymdeithasol 

Nid yw’r rhestr hon yn gyfawn ond ni all y Doctor Teulu gyfwyno tystiolaeth wrthrychol o ganlyniad 
i’w rôl fel eiriolydd ar ran y claf. 

Gall ymgeisydd hefyd fod yn gymwys ar gyfer Bathodyn Glas os yw’n dioddef o nam gwybyddol 
ac nad oes modd iddo drefnu na dilyn taith a bod angen goruchwyliaeth gyson arno. 

Gall hyn gynnwys unigolion sydd â chyfyrau tebyg i awtistiaeth, clefyd Alzheimer, dementia, 
unigolion sydd wedi goroesi strôc, anableddau dysgu neu niwed i’r pen. Bydd hefyd angen darparu 
llythyr cefnogol gan ymarferwr iechyd proffesiynol perthnasol.  Os yw’r ymgeisydd yn derbyn 
Graddfa Uwch o Elfen Symudedd Lwfans Byw i’r Anabl, dylid darparu copi o lythyr dyfarniad y 
DLA yn ogystal. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Adran 5 - Ymgeiswyr sydd â nam yn y ddwy fraich 

Dylai Adran 5 gael ei chwblhau gan ymgeiswyr sydd â nam yn y ddwy fraich. Bydd angen i chi 
ddangos eich bod yn yrrwr a bod gennych nam yn y ddwy fraich ac nad oes modd i chi weithredu 
neu eich bod yn cael cryn drafferth yn gweithredu pob neu rhai mathau o offer parcio stryd. 

Bydd angen trwydded yrru ar gyfer bwriadau gorfodi gan y byddwch ond yn gymwys i ddefnyddio’r 
cerdyn os mai chi fydd gyrrwr y cerbyd. 

Adran 6 – Ymgeiswyr o dan 3 oed 

Dylai Adran 6 gael ei chwblhau ar ran: 

• plant sydd yn iau na thair blwydd oed  sydd â chyfwr meddygol sy’n golygu y bydd yn rhaid i 
offer meddygol, mawr gael eu cario gyda hwy bob amser ac nad oes fodd i’r plentyn eu cario 
gydag ef ar ei ben ei hun heb gryn anhawster; neu blant sydd yn iau na thair blwydd oed 
sydd â chyfwr meddygol sy’n golygu y bydd angen iddynt gael eu cadw wrth ymyl y cerbyd 
bob amser, naill ai er mwyn derbyn triniaeth neu er mwyn cael eu cludo i leoliad lle y gellir 
derbyn triniaeth.  

Bydd angen i riant neu warcheidwad wneud cais ar ran y plentyn sydd yn iau na thair blwydd oed. 

Gall y rhestr o offer meddygol mawr y cyfeirir atynt uchod gynnwys: 

• peiriannau anadlu 
• peiriannau sugno 
• pympiau bwydo 
• offer rhieni 
• offer cyfeirio chwistrellau 
• offer gweinyddu ocsigen 
• coffer monitro ocsigen parhaol a 
• chastiau ac offer meddygol perthnasol ar gyfer cywiro dysplastia y glun  

Enghreifftiau o gyfyrau meddygol sydd yn hynod ansefydlog ac sy’n golygu y gallai plant sy’n 
dioddef ohonynt orfod cael mynediad cyfym i’r ysbyty neu’r cartref yw:  

• triniaethau tracheostomi 
• epilepsi/fftio 
• clefyd siwgr ansefydlog iawn ac 
• afechyd angheuol sy’n golygu y gall plant ond dreulio cyfnodau byr yn unig yn yr awyr 

agored ac bod angen llwybr cyfym arnynt i’r cartref 

Nodwch nad yw’r rhestr uchod yn gyfawn er mwyn gallu rhoi ystyriaeth i ddatblygiadau 
technolegol ac offer ar gyfer triniaethau. 

Mae’n rhaid i chi gynnwys llythyr gan ymarferwr iechyd perthnasol sydd wedi bod yn rhan 
o driniaeth eich plentyn (er enghraifft eich pediatrydd) gan roi manylion o gyfwr meddygol y 
plentyn a’r math o offer meddygol sydd eu hangen arno neu’n daprau gwybodaeth gyswllt yr 
ymarferwr iechyd. Dylai’r llythyr gynnwys cyfeiriad cartref y plentyn fel bod gan yr awdurdod lleol 
dystiolaeth o’r cyfeiriad preswyl. 



 

 

 

 

 
 
 

Adran 7 – Datganiadau a Llofnodion 

• Dylai’r datganiadau gorfodol, gael eu cwblhau gan bob unigolyn gan eu bod yn sylfaen i 
delerau gwneud cais am Gerdyn Glas. Cymrwch amser i ddarllen a deall y datganiadau hyn. 
Gallai peidio dynodi’r rhai sy’n berthnasol i’ch cais arwain at fethiant yr awdurdod lleol i 
dderbyn eich cais am Gerdyn Glas. 

• Rhestr wirio o ddogfennau. Mae’n bwysig eich bod yn darparu’r holl ddogfennau/gwybodaeth 
berthnasol 

• Gallwch ddewis ticio’r datganiadau dewisol er mwyn cyfymu’ch cais a gwella’r gwasanaeth 
yr ydych y ei dderbyn gan eich awdurdod lleol. Wrth wneud hynny, byddwch yn darparu 
caniatâd penodol i’r awdurdod a fydd yn ei ganiatáu i rannu gwybodaeth amdanoch ag 
adrannau perthnasol a darparwyr gwasanaeth yn yr awdurdod 

• Dylai pob ymgeisydd arwyddo’r ffurfen cyn ei chyfwyno 

Gall awdurdod lleol wrthod dyfarnu bathodyn os ydynt yn credu nad yr ymgeisydd yw pwy y 
mae’n honni ei fod neu y byddai’r bathodyn yn cael ei ddefnyddio gan rywun arall ac eithrio’r 
unigolyn y dyfarnwyd y bathodyn ar ei gyfer. 

Os yw’ch cais yn llwyddiannus, bydd y pamffedyn, “Y Cynllun Bathodyn Glas - Hawliau a 
Chyfrifoldebau yng Nghymru” yn cael ei anfon atoch ar y cyd â’r bathodyn. Mae’r pamffedyn 
hwn yn esbonio rheolau’r Cynllun a sut y dylech ddefnyddio’r bathodyn yn gywir. Mae’n bwysig 
eich bod yn darllen y pamffedyn wedi i chi dderbyn eich Bathodyn Glas newydd, hyd yn oed 
os ydych wedi bod yn ddeiliad Bathodyn Glas o’r blaen gan y gallai fod yna reolau newydd ar 
sut y dylech ddefnyddio’r bathodyn. Gallai methiant i gydymffurfo â’r hawliau a’r cyfrifoldebau 
arwain at: 

• dynnu’r bathodyn oddi arnoch 
• hysbysiad cosb benodedig ar gyfer trosedd parcio 
• cael eich erlyn am droseddau amrywiol lle y mae’r hawliau a’r cyfrifoldebau wedi cael eu 

camddefnyddio 

Gwybodaeth Arall 
Fel arfer, bydd Bathodynnau Glas yn cael eu dyfarnu am dair blynedd a bydd angen i chi ddychwelyd 
eich cerdyn os bydd eich cyfwr yn gwella ac nad oes ei angen arnoch fwyach. Wedi tair blynedd, 
bydd angen i chi wneud cais am fathodyn newydd os byddwch yn dymuno parhau â’r cynllun. 

Pan na fydd angen Bathodyn Glas mwyach yn sgil profedigaeth bydd gwasanaeth ‘Dywedwch 
Wrthym Unwaith’ yr awdurdod lleol yn darparu nodyn atgoffa o’r cyfrifoldeb i ddychwelyd y 
bathodyn. 


