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(Mae’r ffurflen gais hon hefyd ar gael yn Saesneg)

Bathodyn Glas: Ffurflen Gais Unigolyn
Dylai’r ffurflen hon gael ei chwblhau gan ymgeiswyr sy’n gwneud cais dan unrhyw un o’r
meini prawf a ganlyn, cyfeiriwch at y tabl isod am gyfarwyddiadau ynghylch pa adrannau y
mae angen i chi eu cwblhau a’r canllawiau cefnogi i’ch cynorthwyo.
Cwblhewch adrannau perthnasol y ffurflen hon a darparwch y dogfennau priodol i
gadarnhau eich cyfeiriad, pwy ydych chi a thystiolaeth o’ch cymhwyster. Gofynnwn i chi
ddarparu gwybodaeth gywir i’n helpu i asesu eich cais gan y gallwn wrthod cyflwyno
bathodyn i chi os nad ydych yn darparu’r wybodaeth berthnasol i gadarnhau eich manylion
personol.
Ar ôl llenwi’r ffurflen, anfonwch hi drwy’r post at:
Bathodyn Glas
Cyswllt Môn
Cyngor Sir Ynys Mon
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
01248 752155
CyswlltMon@ynysmon.gov.uk
Gweler canllawiau pellach ar gwblhau’r ffurflen hon yn y nodiadau canllaw atodol.
Nodwch y gallai gwneud ceisiadau twyllodrus neu gamddefnyddio bathodyn arwain
at ddirwy o £1,000 ac/neu fforffedu’r bathodyn.
Pobl sy’n ddall (neu gyda nam difrifol ar eu golwg)

Cwblhewch adrannau 1, 2a a 6

Pobl sy’n derbyn Cyfradd Uwch Elfen Symudedd y
Lwfans Byw i’r Anabl
(HRMCDLA)

Cwblhewch adrannau 1, 2b a 6

Pobl sy’n derbyn Taliad Annibyniaeth Personol
(PIP) (gweler lefel y dyfarniad yn y nodiadau
canllaw)

Cwblhewch adrannau 1, 2c a 6

Pobl sy’n derbyn Atodiad Symudedd Pensiwn
Rhyfel

Cwblhewch adrannau 1, 2d a 6

Pobl sy’n derbyn budd-dal dan Gynllun Iawndal y
Lluoedd Arfog a’r Lluoedd Wrth Gefn

Cwblhewch adrannau 1, 2e a 6

Os oes gennych chi anawsterau cerdded

Cwblhewch adrannau 1, 3 a 6

Os oes gennych amhariad yn y ddwy fraich

Cwblhewch adrannau 1, 4 a 6

Os ydych yn cwblhau’r ffurflen ar ran ymgeiswyr
sydd dan dair blwydd oed

Cwblhewch adrannau 1, 5 a 6

1

BB2 – Meini Prawf Awtomatig a Dewisol

SWYDDOGOL SENSITIF
OFFICIAL SENSITIVE

(Mae’r ffurflen gais hon hefyd ar gael yn Saesneg)

Adran 1 – Gwybodaeth am yr ymgeisydd
Os ydych yn cwblhau’r ffurflen ar ran ymgeisydd sydd dan 16 mlwydd oed neu
rywun nad ydynt yn medru cwblhau’r ffurflen eu hunain, nodwch eu manylion yn y
rhannau priodol a llofnodwch y ffurflen ar eu rhan.
*Rhannau gorfodol
Teitl (Dewiswch)*

Mr / Mrs / Miss /
Ms

Arall

Enw cyntaf*
Cyfenw*
Cyfenw pan gawsoch eich
geni (os yw’n wahanol)*
Dyddiad Geni
(DD/MM/BBBB)*
Man Geni*

Tref
Sir

Rhif Yswiriant Gwladol*
Cyfeiriad Presennol*

Cod Post*
Manylion Cyswllt

Cartref
Symudol
E-bost

Cyfeiriad blaenorol, os
bu’n wahanol yn ystod y
tair blynedd ddiwethaf
Cod Post
Er dibenion gorfodi, nodwch y rhifau) cofrestru cerbyd ar gyfer y prif gerbydau yr
ydych yn bwriadu defnyddio’r Bathodyn Glas ynddynt. (Dylid enwebu hyd at dri rhif
cofrestru cerbyd, ond cofiwch y gellir defnyddio cerbydau eraill hefyd).
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A oes gennych Fathodyn Glas ar hyn o bryd
neu ydych chi erioed wedi cael Bathodyn
Glas o’r blaen?

Do

Naddo

Pa awdurdod lleol gyflwynodd y bathodyn i
chi?
Ar ba ddyddiad mae’r Bathodyn yn dod i
ben?
Beth yw rhif cyfresol y Bathodyn?
PLÎS NODWCH: Byddwn yn gofyn i chi gyflwyno tystiolaeth gyda’ch cais am fathodyn glas.
Peidiwch ag anfon copïau gwreiddiol o ddogfennau drwy’r post gan na fydd modd i ni eu
dychwelyd. Anfonwch lungopïau ardystiedig. Rhaid i unrhyw ddogfennau fod wedi’u dyddio
o fewn y 12 mis diwethaf.
Gwiriad Preswyliaeth
Rydym angen gwirio eich bod yn breswylydd yn ardal ein hawdurdod lleol cyn i ni fedru
prosesu eich cais. Dewiswch un o’r dewisiadau isod a darparwch lungopi ardystiedig ble bo
hynny’n berthnasol:
Rwyf yn rhoi caniatâd i’r awdurdod lleol wirio fy manylion personol ar gronfa
ddata Treth Cyngor yr awdurdod lleol fel nad oes angen i mi gyflwyno prawf
o’m cyfeiriad.
Rwyf wedi atodi llungopi ardystiedig o fil y Dreth Cyngor ag arno fy enw a’m
cyfeiriad, wedi’i ddyddio o fewn y 12 mis diwethaf.
Nid wyf yn talu’r Dreth Gyngor, rwyf dros 16 mlwydd oed ac rwyf yn rhoi
caniatâd i’r awdurdod lleol wirio fy nghyfeiriad ar y gofrestr etholiadol.
Rwyf yn gwneud cais ar ran ymgeisydd nad ydyw’n talu’r Dreth Gyngor ac
sydd yn iau na 16 mlwydd oed. Rwyf yn rhoi caniatâd i’r awdurdod lleol wirio
cofnodion ysgol i gadarnhau eu cyfeiriad.
Prawf o bwy ydych chi
Rydym angen gwirio pwy ydych chi er mwyn lleihau’r posibilrwydd o geisiadau twyllodrus
am Fathodyn Glas. Rhaid i chi atodi llungopi ardystiedig o un o’r eitemau a ganlyn fel prawf
o bwy ydych chi:
•
•
•
•
•
•
•

Tystysgrif Geni/Mabwysiadu
Tystysgrif Priodas/Ysgariad
Tystysgrif Partneriaeth Sifil/Diddymu Partneriaeth Sifil
Pasbort
Trwydded Yrru Ddilys
Bathodyn glas cyfredol
Cerdyn Teithio rhatach

Ddogfennau adnabod sy'n cynnwys llun yn well ond gwiriwch â'ch awdurdod lleol os na
allwch ddarparu un o'r uchod.
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PLÎS NODWCH: Mae copïau ardystiedig yn cael eu harwyddo gan unigolyn uchel ei barch
(megis cyfreithiwr, athro/athrawes, gweinidog, meddyg, ac ati) sy’n eich adnabod ond sydd
ddim yn perthyn i chi. Dylent gynnwys brawddeg yn datgan ‘Mae’r copi hwn yn wir
debygrwydd i’r gwreiddiol’.
Llun ar gyfer y Bathodyn Glas
Atodwch Lun math pasbort diweddar o’r ymgeisydd. Dylai’r llun ddangos wyneb yr
ymgeisydd yn llawn fel bo modd adnabod y deilydd yn rhwydd. Ni ddylai unrhyw un arall
fod yn y llun. Rhoddir y llun ar gefn y bathodyn ac ni fydd yn weladwy pan fydd y bathodyn
yn cael ei arddangos yn y cerbyd.
Bydd angen i chi weld y nodiadau cyfarwyddyd i sicrhau bod y llun yn bodloni'r gofynion ar
gyfer Bathodyn Glas os dyfernir ef.
Sicrhewch fod enw’r ymgeisydd ar gefn y llun a’ch bod yn cwblhau Adran 4(a) y ffurflen
hon i gadarnhau fod y llun yn wir debygrwydd i chi
PWYSIG
PLÎS NODWCH - fanylion isod ynghylch yr unigolyn sydd wedi ardystio eich
dogfennau.
Printiwch yr enw
Perthynas i’r ymgeisydd
Swydd
Rhif cyswllt
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Adran 2 – Meini Prawf Awtomatig
Mae’r cwestiynau hyn wedi’u hanelu at bobl a allai gymhwyso ar gyfer Bathodyn Glas gan
eu bod yn:
•
•
•
•
•

ddall (nam ar eu golwg);
derbyn Cyfradd Uwch Elfen Symudedd y Lwfans Byw i’r Anabl;
derbyn Taliad Annibyniaeth Personol (PIP);
derbyn Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel; neu
derbyn dyfarniad cymwys dan Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog a’r Lluoedd Wrth
Gefn.

Os nad ydych chi'n derbyn unrhyw un o'r budd-daliadau hyn, yna mae'n bosib y
byddwch yn dod o dan y meini prawf Dewisol ar gyfer bathodyn. Ewch i adran 3.
2a) Pobl sy’n ddall (nam ar eu golwg)
Ydych chi wedi’ch cofrestru’n ddall (nam ar eich golwg)?

Ydw

Nac ydw

Os YDW, nodwch â pha awdurdod lleol yr ydych wedi cofrestru:
Os YDW, a ydych yn rhoi caniatâd i ni wirio awdurdod lleol
Ydw
Nac ydw
cofrestr o bobl ddall i weld a yw eich nam arnoch chi
sydd eisoes yn hysbys i'r cyngor?
Os NA, nodwch a ydych wedi atodi eich Tystysgrif Dallineb neu
Ydw
Nac ydw
Olwg Diffygiol (BP1) (3R) neu gyfwerth blaenorol wedi’i lofnodi gan
Offthalmolegydd Ymgynghorol
2b) Pobl sy’n derbyn Cyfradd Uwch Elfen Symudedd y Lwfans Byw i’r Anabl (nid y
Lwfans Gweini yw hwn)
A ydych chi’n derbyn Cyfradd Uwch Elfen Symudedd y Lwfans Byw Ydw
Nac ydw
i’r Anabl?
Pryd mae eich dyfarniad o'r budd-dal hwn yn dod i ben?
(DD/MM/BBBB)*
Os ydych chi’n derbyn Cyfradd Uwch Elfen Symudedd y Lwfans Byw i’r Anabl, atodwch
lungopi ardystiedig o’r llythyr sy’n cadarnhau eich hawl sydd wedi’i ddyddio yn ystod y 12
mis diwethaf. Peidiwch â chynnwys y copi gwreiddiol.
Nodwch y gallwn wirio eich bod yn derbyn y wobr hon gyda'r Adran ar gyfer Gwaith a
Phensiynau
2c) Pobl sy’n derbyn Taliad Annibyniaeth Personol
A ydych chi’n derbyn Taliad Annibyniaeth Personol yn unol â’r disgrifiadau isod?
Gweithgarwch Symudedd 1, disgrifydd f; neu

Ydw

Nac ydw

Gweithgarwch Symudedd 2, disgrifydd c, d, e neu f

Ydw

Nac ydw

Pryd mae eich dyfarniad o'r budd-dal hwn yn dod i ben?
(DD/MM/BBBB)
Os ydych chi’n derbyn PIP, atodwch lungopi ardystiedig o’r llythyr sy’n cadarnhau eich
hawl sydd wedi’i ddyddio yn ystod y 12 mis diwethaf sy’n dangos y sgôr ar gyfer pob
gweithgaredd yn glir. Peidiwch â chynnwys y copi gwreiddiol.
2d) Pobl sy’n derbyn Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel
A ydych chi’n derbyn yr Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel?
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Os OES, a ydych wedi ennill y budd-dal hwn am gyfnod amhenodol? Ydw

Nac ydw

Os NA, pryd fydd eich dyfarniad o'r budd-dal hwn yn dod i ben?
(DD / MM / BBBB)
2e) Pobl sy’n derbyn budd-dal dan Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog a’r Lluoedd
Wrth Gefn.
A ydych chi wedi derbyn budd-dal mewn lwmp swm dan Gynllun
Ydw
Nac ydw
Iawndal y Lluoedd Arfog a’r Lluoedd Wrth Gefn o fewn lefelau tariff 1
– 8 (cynwysedig) ac wedi cael eich ardystio gan y SPVA fel rhywun
sydd â nam parhaol a sylweddol sy’n achosi i chi fethu â cherdded
neu gael anawsterau sylweddol i gerdded?
A ydych chi wedi derbyn tariff 6 – Anhwylder Meddyliol Parhaol
Ydw
Nac ydw
Cynllun Iawndal y Lluoedd Arfog?
Os ydych chi’n derbyn y dyfarniad uchod, atodwch lungopi ardystiedig o lythyr wedi’i
ddyddio o fewn y 12 mis diwethaf yn cadarnhau dyfarniad yr iawndal. Os ydych chi wedi
colli’r llythyr hwn, gallwch gysylltu â’r asiantaeth ar y rhif ffôn ymholiadau a ganlyn: Rhif
ffôn 0800 169 22 77.
Os ydych chi wedi ateb “Ydw” i unrhyw un o’r cwestiynau yn Adran 2, cwblhewch y datganiadau yn
Adran 6.
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Adran 3 – Meini Prawf Disgresiwn Cwestiynau i ymgeiswyr
sydd â nam symudedd
Nodwch na fyddwch yn cymhwyso am Fathodyn Glas dan y meini prawf hyn oni bai eich
bod chi, neu’r person yr ydych yn gwneud cais ar eu rhan, dros ddyflwydd oed ac yn
dioddef o amhariad parhaol a sylweddol sy’n golygu na allwch gerdded neu eich bod yn
cael anhawster sylweddol i gerdded.
1) Disgrifiwch eich anawsterau symudedd?

1b) Enw eich cyflwr (cyflyrau) meddygol a sut mae hyn yn
effeithio eich lles yn ddyfodol

2) A yw eich cyflwr neu eich nam yn barhaol?

Ydy

Nac ydy

3) A ydych chi wedi cael ocsigen ar bresgripsiwn i gefnogi eich
anghenion symudedd o ddydd i ddydd? (angen copi o’r
presgripsiwn)

Ydw

Nac ydw

Os ydw, disgrifiwch sut a pha bryd yr ydych angen ei ddefnyddio:
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4a) Sut ydych chi’n symud yn eich cartref?
Ticiwch un neu fwy o’r dewisiadau sy’n berthnasol i chi:
Cadair olwyn wedi’i phweru
Cadair olwyn
Coesau prosthetig
Ffrâm Gerdded (Ffrâm Zimmer)
Rollator (ffrâm gerdded gydag olwynion)
Tri/quad walker gyda brêcs
1 neu 2 bagl penelin
1 neu 2 ffon
Cefnogaeth Dodrefn
Brês coes
4b) A yw’r cyfarpar hwn wedi cael ei roi i chi ar bresgripsiwn gan
y GIG/ neu adran Gwasanaethau cymdeithasol?
Nodwch y gallwn ofyn i chi gyflwyno tystiolaeth o hyn.

Ydy

Nac ydy

5a) Pa mor bell allwch chi gerdded? Ticiwch
un datganiad sy’n berthnasol i chi:
Methu cerdded, neu yn cael anhawster difrifol i gerdded hyd at 50
metr heb unrhyw gymorthyddion cerdded.
Medru cerdded hyd at 50 metr gyda neu heb gymorthyddion
cerdded ond yn dioddef poen neu anhawster difrifol, wrth gerdded
neu ar ôl cerdded.
Medru cerdded hyd at 50 metr gyda neu heb gymorthyddion
cerdded ond heb unrhyw boen neu anhawster difrifol, wrth
gerdded neu ar ôl cerdded
5b) Pa offer ydych chi’n ei ddefnyddio i symud y tu allan i’ch cartref? Ticiwch un neu fwy o
dewisiadau sy’n berthnasol i chi:
Cadair olwyn wedi’i phweru
Cadair olwyn
Coesau prosthetig
Ffrâm Gerdded (Ffrâm Zimmer)
Rollator (ffrâm gerdded gydag olwynion)
Tri/quad walker gyda brêcs
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1 neu 2 bagl penelin
1 neu 2 ffon
Cefnogaeth Dodrefn
Brês Coes
5c) Beth yw’r effaith yn ystod neu’n dilyn teithiau y tu allan i’r cartref?
Ticiwch un neu fwy o’r opsiynau sy’n berthnasol i chi:
Adferiad estynedig

Ydw

Nac ydw

Poen estynedig ac angen meddyginiaeth

Ydw

Nac ydw

Diffyg anadl difrifol

Ydw

Nac ydw

Eich gorfodi i arafu i gyflymder isel iawn

Ydw

Nac ydw

Mwy o ansefydlogrwydd neu godymau

Ydw

Nac ydw

6a) A ydych chi’n cymryd meddyginiaeth yn rheolaidd sydd wedi’i rhoi i chi ar bresgripsiwn
gan weithiwr iechyd proffesiynol i gynorthwyo â’ch symudedd?
Nodwch enw’r feddyginiaeth a’r ddogn hefyd, rhowch gopi o'ch presgripsiwn os yw ar gyfer
poen laddwyr, chwistrelliad GTN neu anadlyddion:

6b) A ydych chi angen defnyddio mewnanadlydd, nebiwlydd neu
chwistrellydd GTN ar gyfer pob taith?

Ydw

Nac ydw

7) A ydych chi angen cefnogaeth gan berson arall er mwyn mynd i fewn ac allan o gerbyd
ar gyfer pob taith?
Ticiwch un dewis isod a disgrifiwch pam a sut maent yn helpu:

Person bob ochr i mi
Un person
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8a) A ydych chi wedi cael eich asesu gan y Gwasanaethau
Cymdeithasol o’r blaen ac yn derbyn gwasanaethau ar hyn o
bryd?

Ydw

Nac ydw

8b) A ydych chi’n derbyn unrhyw gefnogaeth arall, er enghraifft,
Ydw
Lwfans Gweini, gwasanaeth danfon prydau bwyd, gwasanaeth
gofal neu wasanaethau ychwanegol, gan gynnwys cefnogaeth gan
y teulu?

Nac ydw

Os ydw, nodwch fanylion pellach:

Os ydw, nodwch fanylion pellach:

Os ydych chi wedi cwblhau Adran 3, cwblhewch y datganiadau yn Adran 6
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Adran 4 – Meini Prawf Disgresiwn
Cwestiynau i ymgeiswyr gydag amhariad yn y ddwy fraich
Mae’r cwestiynau hyn wedi’u hanelu at bobl sy’n:
gyrru cerbyd yn rheolaidd, sydd ag amhariad yn y ddwy fraich ac sy’n methu â gweithredu
neu sy’n cael anhawster sylweddol i weithredu cyfarpar parcio, megis peiriant tocyn gyda
rhwystr a pheiriannau talu.
Wrth wneud cais dan y meini prawf hyn, dalier sylw mai dim ond pan mai’r
ymgeisydd sy’n gyrru’r cerbyd y gellir defnyddio’r bathodyn.
A ydych chi’n gyrru’n rheolaidd?

Ydw

Nac ydw

A oes gennych chi amhariad yn y ddwy fraich?

Oes

Nac oes

A ydych chi’n methu a defnyddio, neu’n cael anhawster sylweddol Ydw
wrth weithredu cyfarpar parcio?

Nac ydw

Disgrifiwch eich cyflwr/amhariad meddygol:

Os YDW, disgrifiwch yr anawsterau yr ydych yn eu cael wrth ddefnyddio peiriannau tocyn
gyda rhwystr a pheiriannau talu ac arddangos.

A ydych chi’n gyrru cerbyd sydd wedi’i addasu’n arbennig?

Ydw

Nac ydw

Os YDW, disgrifiwch sut mae’r cerbyd wedi’i addasu ar eich cyfer, ac atodwch lungopi o
fanylion eich yswiriant i gadarnhau’r addasiad hwn.

A yw eich trwydded yrru yn amodol i’r cyfyngiadau yn sgil eich
amhariad?
OS YDY, atodwch lungopi o’ch trwydded.

Ydy

Nac ydy

Rhif y Drwydded Yrru

Os ydych chi wedi cwblhau Adran 3, cwblhewch y datganiadau yn Adran 6.
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Adran 5 - Meini Prawf Disgresiwn
Cwestiynau ar gyfer ymgeiswyr dan dair blwydd oed
Mae’r cwestiynau hyn wedi’u hanelu at blant dan dair blwydd oed a allent fod yn gymwys
am Fathodyn Glas oherwydd:
•

bod ganddynt gyflwr sy’n gofyn am gludo cyfarpar meddygol swmpus bob amser; neu

•

mae’n rhaid iddynt gael eu cadw gerllaw cerbyd yn sgil cyflwr fel bod modd iddynt, os
oes angen, gael eu trin am y cyflwr hwnnw yn y cerbyd neu gael eu cludo yn y cerbyd
yn gyflym i fan ble y gallant dderbyn triniaeth.

A ydych chi’n gwneud cais ar ran plentyn dan dair blwydd oed
sydd â chyflwr sy’n gofyn am gludo cyfarpar meddygol swmpus
bob amser?
Os YDW, nodwch y math o gyfarpar sydd ei angen:

Ydw

Nac ydw

A ydych chi’n gwneud cais ar ran plentyn dan dair blwydd oed
sydd â chyflwr sy’n golygu fod rhaid iddynt gael eu cadw gerllaw
cerbyd bob amser fel bo modd, os oes angen, eu trin am y cyflwr
hwnnw yn y cerbyd neu gael eu cludo yn y cerbyd yn gyflym i fan
ble y gallant dderbyn triniaeth?
Os YDW, disgrifiwch gyflwr meddygol y plentyn:

Ydw

Nac ydw

Allwch chi amcangyfrif pa mor aml y byddant angen triniaeth?

Os ydych chi wedi ateb YDW i unrhyw rai o’r cwestiynau uchod, atodwch lythyr gan
weithiwr iechyd proffesiynol sydd wedi bod yn rhan o driniaeth eich plentyn (er enghraifft,
eich paediatregydd) yn nodi manylion cyflwr iechyd y plentyn a’r math o gyfarpar
meddygol maent ei angen, neu nodwch fanylion cyswllt y gweithiwr gofal iechyd
proffesiynol isod:

Os ydych chi wedi cwblhau Adran 5, cwblhewch y datganiadau yn Adran 6.
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Adran 6 - Datganiadau a Llofnodion
6a) Datganiadau gorfodol ynghylch y wybodaeth yr ydych wedi’i darparu a’r broses gwneud cais.

•
•
•
•

Darllenwch y datganiadau canlynol yn drwyadl.
Ticiwch bob blwch perthnasol i ddangos eich bod wedi darllen a deall pob datganiad.
Gall methu ticio un o'r datganiadau hyn olygu na allwn ystyried eich cais.
Gall darparu gwybodaeth dwyllodrus arwain at erlyniad a dirwy.

Ymdrinnir â'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r cais hwn yn unol â Rheoliadau Diogelu
Data Cyffredinol 2018 a gellir eu rhannu o fewn yr awdurdod lleol, gydag awdurdodau lleol
eraill, yr heddlu, swyddogion gorfodi parcio a swyddogion awdurdodedig i ganfod ac atal
twyll. Ystyrir bod unrhyw wybodaeth feddygol a ddarparwyd gennych i gefnogi'r cais hwn,
dan y Ddeddf Diogelu Data, yn "ddata personol sensitif" a chaiff ei datgelu i drydydd partïon
yn ôl yr angen i weithredu a gweinyddu'r cynllun Bathodyn Glas, ac i Adrannau neu
asiantaethau eraill y Llywodraeth, i ddilysu prawf o hawl neu fel sy'n ofynnol fel arall yn ôl y
gyfraith.
Rhaid i’r HOLL ymgeiswyr gwblhau’r datganiadau neu rhaid eu cwblhau ar eu rhan.
Rwyf yn cadarnhau, hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred, fod y manylion yr wyf
wedi’u darparu yn gyflawn ac yn gywir. Rwyf yn sylweddoli y gallwch gymryd
camau yn fy erbyn os wyf wedi darparu gwybodaeth ffug yn y ffurflen gais hon.
Rwy'n deall bod rhaid imi hysbysu fy awdurdod lleol yn brydlon am unrhyw
newidiadau a allai effeithio ar fy hawl i fathodyn.
Rwyf yn cadarnhau fod y llun yr wyf wedi’i gyflwyno â’r cais yn wir debygrwydd.
Rwyf yn deall, os yw fy nghais yn llwyddiannus, na ddylwn ganiatáu i unrhyw
berson arall ddefnyddio’r bathodyn ar eu budd eu hunain ac na ddylwn ond
defnyddio’r bathodyn yn unol â rheolau’r cynllun fel sydd wedi’u nodi yn y daflen
“Y Cynllun Bathodyn Glas – Hawliau a Chyfrifoldebau yng Nghymru” fydd yn cael
ei hanfon ataf gyda’r bathodyn. Gallai ceisiadau twyllodrus neu
gamddefnyddio bathodyn arwain at ddirwy o £1,000 ac/neu fforffedu’r
bathodyn.
Rwyf yn deall na ddylwn feddu ar fwy nag un Bathodyn Glas dilys ar unrhyw adeg.
Rwyf yn deall y byddaf yn dychwelyd fy mathodyn blaenorol unwaith y bydd wedi
dod i ben.
Rwyf yn cadarnhau nad wyf yn meddu ar Fathodyn Parcio Glas i Berson Anabl ar
hyn o bryd sydd wedi cael ei roi i mi gan awdurdod lleol gwahanol.
Rwyf yn deall y byddwch yn ymdrin â’r holl ddogfennau mewn perthynas â’r cais
hwn yn unol â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018, ac y gallwch eu rhannu
ag awdurdodau lleol eraill, yr heddlu a swyddogion gorfodaeth parcio er mwyn
canfod ac atal twyll.
Rwyf yn deall y byddaf yn cwrdd ag unrhyw gostau fy hun os bydd gofyn i mi, yr
Awdurdod Lleol neu’r Gwasanaeth Cynghori Annibynnol gysylltu ag unrhyw
arbenigwr iechyd perthnasol os oes angen tystiolaeth bellach ar gyfer fy nghais.
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Ble bo angen gwybodaeth bellach, deallaf y gallwn fod angen cymryd rhan mewn
cyfweliad wyneb yn wyneb ag aelod o’r tîm Bathodynnau Glas neu gyda’r
Gwasanaeth Cynghori Annibynol, er mwyn pennu fy nghymhwyster am Fathodyn
Glas.
6b) Rhestr wirio o’r dogfennau y gallech fod angen eu hatodi
Rydym wedi darparu rhestr wirio isod er mwyn eich hatgoffa ynghylch yr hyn sydd angen i
chi ei atodi. Sicrhewch eich bod wedi atodi’r holl ddogfennau perthnasol ar gyfer yr
adrannau o’r ffurflen gais yr ydych wedi’u cwblhau. Ni fydd modd i ni brosesu eich cais heb
y dystiolaeth hon.
Adran 1 – Gwybodaeth amdanoch chi
Prawf o’ch cyfeiriad, wedi’i ddyddio o fewn y 12 mis diwethaf.
(Os nad ydych chi wedi rhoi caniatâd i ni wirio cofnodion y Dreth Gyngor/cofrestr
etholiadol/ysgolion).
Prawf o bwy ydych chi
Llun dull pasbort ohonoch eich hun gyda’ch enw ar y cefn (os yn bosib).
Adran 2a – Pobl sy’n ddall (nam ar eu golwg)
Eich Tystysgrif Dallineb neu Olwg Diffygiol (BP1) (3R) neu Dystysgrif Nam ar y
Golwg (CVI) neu gyfwerth blaenorol wedi’i lofnodi gan Offthalmolegydd
Ymgynghorol ac a ddelir gan eich Adran Gwasanaethau Cymdeithasol neu
gymdeithas leol.
Adran 2b – Pobl sy’n derbyn Cyfradd Uwch Elfen Symudedd y Lwfans Byw i’r Anabl
Atodwch gopi ardystiedig o’r llythyr sy’n cadarnhau eich hawl sydd wedi’i ddyddio
yn ystod y 12 mis diwethaf. Peidiwch â chynnwys y copi gwreiddiol.
Adran 2c – Pobl sy’n derbyn Taliad Annibyniaeth Personol
Atodwch gopi ardystiedig o’r llythyr sy’n cadarnhau eich hawl sydd wedi’i ddyddio
yn ystod y 12 mis diwethaf sy’n dangos y sgôr ar gyfer pob gweithgaredd yn glir.
Peidiwch â chynnwys y copi gwreiddiol.
Adran 2d – Pobl sy’n derbyn Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel
Atodwch lungopi ardystiedig o’r llythyr yn nodi’ch hawl am Atodiad Symudedd
Pensiwn Rhyfel.
Adran 2e – Pobl sy’n derbyn budd-dal dan Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog a’r
Lluoedd Wrth Gefn
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Darparwch lungopi ardystiedig o’r llythyr dyfarnu’n cadarnhau eich bod yn derbyn
tariffau 1-8 dan Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog a’r Lluoedd Wrth Gefn.
Adran 2f – Pobl sy’n derbyn tariff 6 dan Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog –
Anhwylder Meddyliol Parhaol
Darparwch lungopi ardystiedig o’r llythyr dyfarnu sy’n dangos fod yr ymgeisydd
wedi derbyn tariff
6.
Adran 4 – Gyrwyr gydag amhariad yn y ddwy fraich
Manylion eich yswiriant os ydych yn gyrru cerbyd sydd wedi’i addasu’n arbennig.
Eich trwydded yrru.
Adran 5 – Plant dan dair blwydd oed
Llythyr gan weithiwr iechyd proffesiynol sydd wedi bod yn rhan o driniaeth y
plentyn, yn nodi manylion y cyflwr a’r math o gyfarpar meddygol a ddefnyddir
3d) Eich llofnod yn erbyn y datganiadau
Eich llofnod
Printiwch eich enw
Dyddiad y cais

Os ydych chi’n gwneud cais ar ran person arall, nodwch eich perthynas â hwy.
Perthynas
Gwarcheidwad
Swyddogol
Pŵer Atwrnai
Cyfrifoldeb Rhiant
Arall (Disgrifiwch)
Os ydych chi wedi gwneud cais am Fathodyn Glas ar ran person arall, rhaid i chi fod
yn ymwybodol y gallai defnyddio’r Bathodyn Glas yn groes i’r rheolau sy’n
llywodraethu’r cynllun arwain at erlyniad, dirwy a thynnu’r Bathodyn Glas yn ôl.
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Nodiadau Canllaw – Pa adrannau o’r ffurflen gais ddylwn i eu
cwblhau?
Adran 1 – Gwybodaeth amdanoch chi
RHAID i bob ymgeisydd am Fathodyn Glas gwblhau’r adran hon. Mae pob maes gorfodol wedi’u
nodi â seren (*).
Nodwch mai dim ond hyd at 20 nodyn y gall ‘enwau cyntaf’, ‘cyfenw’ a’r ‘cyfenw pan gawsoch eich
geni’ fod yn sgil cyfyngiadau argraffu bathodynnau.
Os ydych wedi derbyn Bathodyn Glas o’r blaen a’i fod ar fin rhedeg allan, mae dal angen i chi
ddarparu tystiolaeth gyfredol i gadarnhau eich cymhwyster. Sicrhewch eich bod yn gwneud cais
mewn da bryd, o leiaf ddau fis cyn i’r bathodyn ddod i ben gan ei bod yn drosedd defnyddio
bathodyn sydd wedi dod i ben, hyd yn oed os ydych chi wedi gwneud cais am un newydd.
Cyfrifoldeb deilydd y bathodyn yw sicrhau ei fod yn ddilys.

Prawf o bwy ydych chi a’ch preswyliaeth
Rhaid cyflwyno un o’r eitemau a ganlyn gyda’ch cais:
tystysgrif geni/mabwysiadu
tystysgrif priodas/ysgariad
tystysgrif partneriaeth sifil/diddymu partneriaeth sifil
trwydded yrru ddilys
pasbort neu
cerdyn Teithio rhatach
Mae llungopi ardystiedig yn lungopi o ddogfen sydd wedi’i chadarnhau’n wir gopi gan berson nad
ydyw’n bartner i chi nac yn aelod o’ch teulu, sydd wedi eich adnabod am o leiaf ddwy flynedd ac
sydd dros 18 mlwydd oed.
Dylai’r unigolyn sy’n ardystio’r dogfennau gynnwys y frawddeg: “Mae’r copi hwn yn wir debygrwydd
o’r gwreiddiol” ynghyd â’u llofnod. Dylent hefyd brintio eu henw, manylion cyswllt a’u swydd ynghyd
â’r wybodaeth hon. Gallai’r awdurdod lleol gysylltu â hwy i gadarnhau pwy ydych chi.
Dyma enghreifftiau o’r math o berson fyddai'n addas:
cyfrifydd
Ynad Heddwch
swyddog banc/cymdeithas adeiladu trwyddedai tŷ tafarn

swyddog Heddlu
gweithiwr cymdeithasol

bargyfreithiwr

swyddog llywodraeth leol

cyfreithiwr

cynghorydd (lleol neu sirol)

nyrs (RGN a RMN)

syrfëwr

gwas sifil

swyddog y lluoedd arfog

athro, darlithiwr

deintydd

optegydd

swyddog undeb llafur

swyddog gwasanaeth tân

fferyllydd
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Llun
Gellir darparu’r llun yn electronig i’r awdurdod lleol ar ffurf jpg. Rhaid i’r llun gael diffiniad cryf rhwng
yr wyneb a’r cefndir a rhaid iddo fod, cyhyd ag y bo’n ymarferol:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

yn llun lliw;
yn 45 milimedr o uchder a 35 milimedr o led (maint pasbort);
wedi’i dynnu o fewn mis cyn dyddiad y cais;
wedi’i dynnu yn erbyn cefndir llwyd golau neu hufen;
heb ei ddifrodi;
heb “lygaid coch”, cysgodion, adlewyrchiad neu lacharedd o sbectol;
o ben y deilydd i gyd (heb unrhyw berson arall i’w weld nac unrhyw orchudd, oni bai ei fod yn
cael ei wisgo yn sgil cred grefyddol neu am resymau meddygol);
wynebu ymlaen;
heb unrhyw beth yn gorchuddio’r wyneb;
edrych yn syth i’r camera;
gyda mynegiad niwtral a’r geg ar gau;
gyda’r llygaid ar agor ac yn gwbl weledol (heb sbectol haul na sbectol arlliwedig ac heb wallt na
fframiau sbectol ar ffordd y llygaid);
mewn ffocws siarp ac yn glir;
wedi’i argraffu’n broffesiynol neu mewn fformat digidol, gwir debygrwydd, heb ei addasu.

Cyfeiriad
Dylai’r prawf fod ar ffurf copi ardystiedig o fil y Dreth Gyngor gyda’ch enw a’ch cyfeiriad arno.
Ni fydd angen i chi gyflwyno eich bil y Dreth Gyngor os ydych chi wedi ticio’r blwch priodol yn
Adran 1, sy’n rhoi eich caniatâd i’r awdurdod lleol wirio eich cyfeiriad ar eu cofnodion Treth Cyngor
neu ar y gofrestr etholiadol.
Os ydych yn cwblhau’r ffurflen gais ar ran rhywun sydd dan 16 mlwydd oed, dylech roi eich
caniatâd i’r awdurdod lleol i wirio cofnodion ysgol i gadarnhau eu cyfeiriad.

Ffi Cyflwyno Bathodyn Glas
Nid oes unrhyw ffi’n daladwy gan y deilydd Bathodyn Glas wrth gyflwyno bathodyn am y tro cyntaf;
fodd bynnag, gellir codi ffi o hyd at £10 am fathodynnau sy’n cael eu cyflwyno fel bathodyn newydd
pan fo’r gwreiddiol wedi cael ei golli, ei ddwyn neu ei ddifrodi i’r fath raddau fel na all gael ei
ddarllen gan bobl fydd yn gwirio’r bathodyn pan fydd yn cael ei ddefnyddio i barcio neu ar gyfer
consesiynau eraill.
Gall eich awdurdod lleol ofyn bod manylion cerdyn credyd/debyd ac/neu siec yn cael eu cynnwys
gyda'r ffurflen gais yn barod ar gyfer gwneud taliad os fydd eich cais yn llwyddiannus. Ni fydd eich
awdurdod lleol yn cyflwyno Bathodyn Glas i ymgeiswyr llwyddiannus oni bai fod taliad yn cael ei
dderbyn am y ffi sy’n daladwy.
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Gwybodaeth arall
Yn ogystal, dylech ddarparu Rhifau Cofrestru Cerbydau hyd at dri cherbyd y byddwch fwyaf
tebygol o ddefnyddio’r Bathodyn Glas ynddynt os bydd eich cais yn llwyddiannus. Mae’r
wybodaeth hon yn cynorthwyo awdurdodau lleol wrth iddynt orfodi rheolau’r cynllun Bathodynnau
Glas.

Adan 2 – Ymgeiswyr Meini Prawf Awtomatig
Byddwch yn gymwys am fathodyn yn awtomatig os ydych yn hŷn na dwyflwydd oed, eich bod yn
bodloni gwiriadau ynghylch pwy ydych chi a’ch preswyliaeth, ac yn bodloni o leiaf un o’r meini
prawf cymhwyster yn Adran 2.
Bydd angen i chi ddarparu’r ddogfennaeth briodol i brofi eich cymhwyster dan un o’r meini prawf.
Mae’r lwfans tâl yn enghraifft o hyn. Bydd angen derbyn y prawf hyn ar ffurfl gopi ardystiedig.

Adran 2a
Cwblhewch yr adran hon os ydych wedi’ch cofrestru’n ddall (nam ar y golwg). Gofynnir i chi nodi
enw’r awdurdod lleol yr ydych wedi cofrestru â hwy. Mewn sawl achos, byddwch wedi’ch cofrestru
â’r un awdurdod ble yr ydych yn gwneud cais am fathodyn. Os nad yw hyn yn wir yn eich achos
chi, bydd awdurdodau lleol yn gwirio â’r awdurdod yr ydych wedi cofrestru â hwy.
Yr hysbysiad ffurfiol cyfredol sydd ei angen i gofrestru’n ddall (nam ar y golwg) yw Tystysgrif
Dallineb neu Olwg Diffygiol (BP1 (3R)), neu Dystysgrif Nam ar y Golwg (CVI), wedi’i lofnodi gan
Offthalmolegydd Ymgynghorol, sy’n nodi eich bod yn ddall (nam ar y golwg). Mae dogfennau
cyfwerth blaenorol hefyd yn dderbyniol, fodd bynnag, mae cofrestru’n elfen wirfoddol.

Adran 2b
Cwblhewch yr adran hon os ydych chi’n derbyn Cyfradd Uwch Elfen Symudedd Lwfans Byw i’r
Anabl (HRMCDLA). Byddwch wedi derbyn llythyr dyfarnu yn eich hysbysu eich bod yn gymwys i’r
taliadau gan y Gwasanaeth Pensiwn, Anabledd a Gofalwyr (PDCS). Yn ogystal, byddwch wedi
derbyn llythyr graddio blynyddol yn nodi arno eich hawl. Gellir defnyddio’r llythyr graddio hwn fel
prawf eich bod yn derbyn HRMCDLA os yw eich llythyr dyfarnu yn fwy na 12 mis oed. Os ydych
chi wedi colli eich llythyr dyfarnu HRMCDLA neu’ch llythyr graddio, cysylltwch â’r PDCS am lythyr
dyfarnu cyfredol fel a ganlyn:

- Ffôn: 0345 712 3456
- Ffôn Testun: 0345 722 4433
- E-bost: DCPU.Customer-Services@dwp.gsi.gov.uk
Mae’r llinell gymorth hon ar agor rhwng 7.30am a 6.30pm ddydd Llun i ddydd Gwener, a gellir
dod o hyd i fanylion pellach yn:
www.gov.uk/disability-benefits-helpline
Bydd Bathodynnau Glas a gyflwynir dan yr amgylchiadau hyn yn cael eu cyflwyno am hyd y cyfnod
pan fo HRMCDLA yn cael ei ddyfarnu, neu am dair blynedd, pa un bynnag yw’r cyfnod byrraf.
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Adran 2c
Cwblhewch yr adran hon os ydych wedi derbyn Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) ar y lefel sy’n
cael ei disgrifio fel:

- Gweithgarwch Symudedd 1, disgrifydd f; neu
- Gweithgarwch Symudedd 2, disgrifydd c, d, e neu f.
Mae Gweithgarwch Symudedd 1 yn ymwneud â ‘Chynllunio a dilyn taith’. Disgrifydd f yw’r diffiniad
o fewn y weithgaredd sy’n cael ei ddyfarnu i berson sy’n cael yr anhawster mwyaf yn dilyn unrhyw
lwybr neu daith heb unrhyw berson arall, ci cymorth neu gymhorthydd cyfeiriadu.
Mae Gweithgarwch Symudedd 2 yn ymwneud â ‘Symud o Gwmpas’. Disgrifydd c yw’r diffiniad o
fewn y weithgaredd ble mae person yn cael anhawster sefyll a symud, a methu â symud mwy na
50 metr. Mae disgrifydd d ac e yn adnabod lefelau cynyddol o anhawster wrth symud o gwmpas
gydag f yn adnabod pobl sydd â’r anawsterau mwyaf naill ai’n sefyll neu’n symud mwy na metr
gyda chymorth neu heb gymorth.
Dylech fod wedi derbyn llythyr dyfarniad gyda manylion am eich dyfarniad gan yr Adran Gwaith a
Phensiynau. Rhaid i chi atodi copi ardystiedig o’r llythyr hwn.

Adran 2d
Cwblhewch yr adran hon os ydych chi’n derbyn Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel
(WPMS). Dylech fod wedi derbyn llythyr swyddogol gan Asiantaeth y Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
yn dangos eich bod yn derbyn y grant. Rhaid i chi atodi copi artdystiedig y llythyr hwn fel prawf
o’ch hawl.
Os ydych chi wedi colli’r llythyr hwn, yna gellir cysylltu â’r asiantaeth hon drwy’r rhif ymholiad
rhadffôn a ganlyn: 0808 191 4218.

Adran 2e
Cwblhewch yr adran hon os ydych yn derbyn budd-dal lwmp swm dan Gynllun Iawndal y Lluoedd
Arfog a’r Lluoedd Wrth Gefn o fewn lefelau tariff 1-8 (cynwysedig) ac wedi cael eu hasesu a’u
hardystio gan Asiantaeth y Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr yn cadarnhau lefel eich dyfarniad ac yn
cadarnhau eich bod wedi’ch asesu fel rhywun sydd ag amhariad parhaol neu sylweddol sy’n
golygu na allwch chi gerdded neu gael anhawster sylweddol iawn wrth gerdded. Rhaid i chi atodi
copi ardystiedig y llythyr hwn fel prawf o’ch hawl. Os ydych chi wedi colli’r llythyr hwn, yna gellir
cysylltu â’r asiantaeth drwy’r rhif ffôn ymholiadau rhadffôn: 0808 191 4218.
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Adran 3 – Meini Prawf Disgresiwn, Cwestiynau i ymgeiswyr gydag amhariad
cerdded.
Mae’n bwysig cwblhau’r adran hon yn llawn. Os ydych yn teimlo nad yw cwestiwn yn berthnasol i
chi, nodwch yn gryno pam. Gallai methu â chwblhau’r holl gwestiynau olygu fod y ffurflen yn cael ei
dychwelyd atoch ac os byddwch yn cael eich asesu fel rhywun cymwys, bydd oedi cyn cyflwyno’r
Bathodyn Glas. Mae hyn yn benodol bwysig pan fo deilydd Bathodyn Glas cyfredol yn gwneud cais
am fathodyn newydd. Cyfeiriwch yn ôl at y nodyn ar ddechrau Adran 1.
Mae nam parhaol yn un sy’n debygol o fodoli am oes. Nid yw cyflyrau meddygol megis asthma,
afiechyd Crohn/ cyflyrau anymataliaeth a Myalgic Encephalomyelitis (M.E.) yn eu hunain yn golygu
eich bod yn gymwys am fathodyn. Gallai pobl sy’n dioddef o’r cyflyrau hyn fod yn gymwys dan y
meini prawf hyn, ond ddim ond os nad ydynt yn medru cerdded neu yn cael anhawster sylweddol i
gerdded, yn ogystal â’u cyflwr.
Mae cael anhawster sylweddol i gerdded yn golygu methu â cherdded yn bell iawn heb gael
anhawster, megis:

•
•
•
•
•
•

Poen eithafol
Diffyg anadl
Cyflymder cerdded
Defnyddio cymorthyddion cerdded
Defnyddio meddyginiaeth
Y gallu i gerdded y tu allan

Mae’n bwysig eich bod yn darparu tystiolaeth i gefnogi eich cais a bod y dystiolaeth yn ddiweddar,
o fewn y 12 mis diwethaf.

Adran 4 – Meini Prawf Disgresiwn, Cwestiynau ar gyfer ymgeiswyr gydag amhariad
yn y ddwy fraich
Dylai Adran 4 gael ei chwblhau gan ymgeiswyr sydd ag amhariad yn y ddwy fraich. Byddwch angen
dangos eich bod yn yrrwr a bod gennych amhariad yn y ddwy fraich ac nad ydych yn medru
defnyddio, neu’n cael anhawster sylweddol i ddefnyddio rhai mathau o gyfarpar parcio ar y stryd.
Gofynnir am rif trwydded yrru er dibenion gorfodaeth gan mai dim ond pan mai chi yw gyrrwr y
cerbyd fyddwch chi’n cael defnyddio’r bathodyn.
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Adran 5 – Meini Prawf Disgresiwn, Cwestiynau i ymgeiswyr dan dair blwydd oed.
Dylid cwblhau adran 5 ar ran:

•

plant dan dair blwydd oed sydd â chyflwr meddygol sy’n golygu bod yn rhaid iddynt fod wrth
law cyfarpar meddygol swmpus na ellir ei gario o gwmpas â’r plentyn heb anhawster mawr;
neu blant dan dair blwydd oed sydd â chyflwr meddygol sy’n golygu bod angen iddynt gael eu
cadw gerllaw cerbyd bob amser, naill ai ar gyfer triniaeth, neu er mwyn iddynt gael eu cludo i
leoliad ble gellir eu trin.
Rhaid i riant neu warcheidwad wneud cais ar ran plentyn dan dair blwydd oed.
Gallai’r rhestr o gyfarpar meddygol swmpus y cyfeirir atynt uchod gynnwys:

•
•
•
•
•
•
•
•

peiriant anadlu;
peiriannau sugno;
pympiau bwydo;
cyfarpar gwythiennau;
gyrwyr nodwyddau;
cyfarpar gweinyddu ocsigen;
cyfarpar monitro dirlawnder ocsigen parhaus; a
castiau a chyfarpar meddygol cysylltiedig ar gyfer cywiro dysplasia’r glun.

Mae’r enghreifftiau o gyflyrau meddygol ansefydlog sy’n golygu y gallai plant sy’n dioddef ohonynt
fod angen mynediad rhwydd i gludiant i’r ysbyty neu i’r cartref yn cynnwys:

•
•
•
•

traceostomïau;
epilepsi/ffitiau;
clefyd siwgr hynod ansefydlog; a
salwch terfynol sy’n atal plant rhag treulio dim mwy na chyfnodau byrion y tu allan ac sydd
angen medru teithio gartref ar fyrder.

Nodwch nad yw’r rhestrau uchod yn gyflawn, i ganiatáu ar gyfer datblygiadau mewn technoleg a
chyfarpar trin.
Rhaid i chi atodi llythyr gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol sydd wedi bod yn rhan o driniaeth
eich plentyn (er enghraifft, eich paediatregydd), gan roi manylion ynghylch cyflwr meddygol y
plentyn a'r math o gyfarpar meddygol maent ei angen, neu ddarparu manylion cyswllt y gweithiwr
gofal iechyd proffesiynol. Dylai’r llythyr gyfeirio at gyfeiriad cartref eich plentyn er mwyn darparu
prawf preswyliaeth i’r awdurdod lleol.

BB2 – Meini Prawf Awtomatig a Dewisol
Adran 6 – Datganiadau a llofnodion.
•

•
•

•
•

Adran 6a): Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau’r datganiadau gorfodol perthnasol, gan eu bod yn
tanategu’r telerau gwneud cais am Fathodyn Glas. Treuliwch amser yn darllen ac yn deall y
datganiadau hyn, gallai peidio â rhoi tic yn erbyn y rhai sy’n berthnasol i’ch cais olygu nad oes
modd i’ch awdurdod lleol dderbyn eich cais am Fathodyn Glas.
Adran 6b): Rhestr wirio dogfennau. Mae’n bwysig eich bod yn darparu’r holl
ddogfennau/gwybodaeth berthnasol.
Adran 6c): Efallai y byddwch yn dymuno rhoi tic yn erbyn y datganiadau dewisol er mwyn
cyflymu’ch cais a gwella’r gwasanaeth y byddwch yn ei dderbyn gan eich awdurdod lleol. Wrth
wneud hynny, byddwch yn darparu caniatâd penodol i’ch awdurdod sy’n eu galluogi i rannu
gwybodaeth amdanoch chi ag adrannau perthnasol a darparwyr gwasanaeth yn yr awdurdod.
Adran 6d): Rhaid i bob ymgeisydd lofnodi a dyddio’r ffurflen cyn ei chyflwyno.
Gallai awdurdod lleol wrthod cyflwyno bathodyn os oes ganddo reswm i gredu nad yr
ymgeisydd yw’r person maent yn honni neu fod y bathodyn am gael ei ddefnyddio gan rywun
arall heblaw am y person sydd wedi derbyn y bathodyn.

Os bydd eich cais am fathodyn yn llwyddiannus, anfonir copi o’r daflen “Y Cynllun Bathodyn Glas –
Hawliau a Chyfrifoldebau yng Nghymru” atoch gyda’r bathodyn. Mae’r daflen hon yn egluro
rheolau’r Cynllun a sut i ddefnyddio’r bathodyn yn briodol. Mae’n bwysig iawn eich bod yn darllen
y daflen wrth dderbyn eich Bathodyn Glas newydd, hyd yn oed os ydych chi wedi cael Bathodyn
Glas yn y gorffennol gan y gallai rheolau newydd fod yn eu lle ar sut i ddefnyddio’r bathodyn. Gallai
methu â chydymffurfio â’r hawliau ‘r cyfrifoldebau arwain at:

•
•
•

dynnu’r bathodyn yn ei ôl
hysbysiad cosb benodedig am drosedd parcio
erlyniad am amrywiol droseddau ble mae’r hawliau a’r cyfrifoldebau wedi’u cymhwyso’n
anghywir neu’n dwyllodrus.

Gweler y daflen hon yn:
http://wales.gov.uk/topics/transport/integrated/bluebadgeschemeinfo/?lang=en

Gwybodaeth arall
Fel arfer, mae Bathodynnau Glas yn cael eu cyflwyno am gyfnod o dair blynedd a bydd angen i chi
ddychwelyd eich bathodyn os bydd eich cyflwr yn gwella ac nad oes arnoch angen y bathodyn
mwyach. Wedi tair blynedd, bydd angen i chi wneud cais am fathodyn newydd os ydych chi’n
dymuno parhau’n rhan o’r cynllun.
Pan nad oes angen Bathodyn Glas mwyach yn sgil profedigaeth, bydd y gwasanaeth ‘Dywedwch
Wrthym Unwaith’ sy’n cael ei ddarparu gan yr awdurdod lleol yn eich atgoffa am y ddyletswydd i
ddychwelyd y bathodyn.
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Cyngor Sir Ynys Môn
Gwasanaeth Trawsnewid Corfforaethol
Teitl y Tîm Cyswllt Môn
Sut ydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol
Mae gennych hawl i wybod am y ffordd rydym yn defnyddio gwybodaeth sydd gennym
amdanoch chi. Darllenwch y wybodaeth ganlynol os gwelwch yn dda gan ei bod yn cyfeirio
at hawliau ychwanegol y dylech wybod amdanynt.
Cyngor Sir Ynys Môn yw’r rheolydd data ar gyfer eich gwybodaeth. Mae hyn yn golygu bod
y Cyngor yn diogelu eich gwybodaeth ac yn penderfynu sut y caiff ei defnyddio. Y term
cyfreithiol am ddefnyddio gwybodaeth yw prosesu. Hefyd, y term cyfreithiol am wybodaeth
amdanoch chi yw data personol.
Yn ogystal, mae Allied Publicity Services(Manchester)Limited ac Valthech hefyd yn reolwyr
data. Eu cyfeiriadau yw APS Group Chetham House, Bird Hall Lane, Cheadle Heath,
Cheshire, SK30 0ZP ac Valtech 46 Colebrooke Row,London, NY 8AF.
Bydd y Cyngor yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i:
Rheoli ymholiadau Tai
Darpariaeth o Addysg
Gweinyddu'r asesiad a’r casglu o drethi, i gynnwys Refeniw, budd-dal a Grantiau
Gweinyddu ac asesu trwyddedau a chofrestrau
Gweinyddu’r Bathodyn Glas
Rheoli cofnod archifol er mwyn rhesymau hanesyddol neu er mwyn ymchwil
Cynllunio, yn cynnwys ceisiadau
Mentrau twyll lleol
Defnydd o deledu cylch cyfyng
Taliadau
Casglu data ar gyfer System Rheoli Cwsmer corfforaethol yn cynnwys, enw, cyfeiriad,
dyddiad geni, rhif yswiriant gwladol, e-bost, rhif ffôn, hanes trafodaethol, dewis iaith, (am
wybodaeth ychwanegol, plîs gwelwch Nodyn Preifatrwydd Digidol)
Efallai creu cyfrifon ar rhan sefydliadau allanol, gyda caniatâd y cwsmer
Pryderon, Cwynion, Canmoliaeth neu Ymholiadau,
dyma’r diben a fwriedir o brosesu. Ni fydd y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio at ddibenion
nad ydynt yn gydnaws â pham y cafodd ei chasglu yn y lle cyntaf.
Ni fydd y Cyngor yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau
awtomataidd neu broffilio. Mae proffilio yn golygu unrhyw fath o brosesu awtomataidd ar
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eich data personol er mwyn gwerthuso neu ddadansoddi neu ragfynegi pethau amdanoch
chi. Gallai hyn gynnwys eich sefyllfa economaidd, iechyd, tueddiadau personol,
diddordebau neu ymddygiad.
Bydd y Cyngor yn trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol i wlad (neu Sir) arall, dim ond os
bydd angen trosglwyddo parthed bathodyn glas dilys, gyda chaniatâd y person sydd yn
berchen y bathodyn.
Mae’r Cyngor yn casglu ac yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol am fod ganddo
ddyletswydd neu hawl gyfreithiol i wneud hynny; neu i berfformio tasg sydd er budd
cyhoeddus; neu am eich bod wedi rhoi eich caniatâd. Y term cyfreithiol am hyn yw'r sail
gyfreithiol o brosesu.
Yn yr achos hwn, mae’r Cyngor yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol am eich bod wedi
rhoi eich caniatâd llwyr i’r prosesu. Nodwch os gwelwch yn dda, gan eich bod wedi cytuno
i’r prosesu, mae gennych hawliau ychwanegol, sy’n cael eu hegluro isod.

Bydd y Cyngor yn casglu ac yn rhannu gwybodaeth gyda chyrff cyhoeddus a fydd yn
cynnwys rhywfaint o ddata personol. Nodwch os gwelwch yn dda y bydd y Cyngor yn casglu
ac yn rhannu data gydag Archwilydd Cyffredinol Cymru (AGW) mewn perthynas â’i waith
a’i astudiaethau archwilio. Bydd data’n cael ei rannu hefyd yn unol â’r ddyletswydd a nodir
yn Adran 33 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.
Ni fydd y wybodaeth bersonol rydych yn ei darparu yn cael ei rhannu gydag unrhyw
sefydliadau eraill, heblaw fod perchennog Bathodyn Glas dilys yn gofyn, ac yn yr achosion
hyn bydd y wybodaeth am drosglwyddiad i Sir arall, lle mae’r perchennog yn mynd i gartrefu,
yn digwydd.
Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei chadw am amser sy’n ofynnol neu’n angenrheidiol,
a chaiff ei dinistrio’n ddiogel. Mae’r cyfnodau cadw wedi eu nodi yn rhestr y Cyngor o
gyfnodau cadw, a gelwir hon yr atodlen gadw. Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r
Swyddog Diogelu Data os gwelwch yn dda.
Mae gennych chi hawliau cyfreithiol, ac mae’n bwysig eich bod yn gwybod beth ydynt.
Mae gennych yr hawl i gael cadarnhad fod gwybodaeth amdanoch chi yn cael
ei defnyddio. Bydd y Cyngor yn darparu cadarnhad os gofynnwch amdano.
Mae gennych yr hawl i gael copi o’ch data personol. Darperir copïau o’ch data
personol i chi o fewn y cyfnod statudol o un mis (neu, os yw darparu eich data
personol yn fater cymhleth, fe wneir hyn cyn gynted ag sy’n rhesymol o fewn 3 mis).
Darperir eich data personol yn rhad ac am ddim i chi, fodd bynnag, os tybir fod eich
cais yn amlwg yn ddi-sail neu’n ormodol, codir ffi resymol arnoch. Cewch ofyn i gael
eich data personol trwy gysylltu â Swyddog Diogelu Data'r Cyngor.
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Mae gennych yr hawl i ofyn am gael cywiro gwybodaeth amdanoch chi. Gelwir
hyn yr hawl am gywiriad. Mae gennych yr hawl i ofyn am i’ch data personol gael ei
gywiro os yw’n anghywir neu’n anghyflawn. Fe wneir hyn o fewn 1 mis, neu os yw
eich cais yn fwy cymhleth, o fewn 3 mis.
Yr hawl i gael dileu data personol. Mae gennych yr hawl i ofyn am i ddata personol
gael ei ddileu mewn amgylchiadau penodol:
•
•
•
•
•
•

Pan nad yw’r data personol bellach yn angenrheidiol mewn perthynas â’r
diben o’i
gasglu/prosesu yn wreiddiol;
Os ydych yn tynnu eich caniatâd yn ôl
Pan ydych yn gwrthwynebu’r prosesu gan y Cyngor ac nad oes unrhyw fudd
cyfreithlon sy’n drech na hynny o barhau â’r prosesu;
Os cafodd y data personol ei brosesu’n anghyfreithlon;
Pan fo rhaid dileu’r data personol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth
gyfreithiol; neu
Pan fo’r data personol yn cael ei brosesu mewn perthynas â chynnig
gwasanaethau cymdeithas wybodaeth i blant, er enghraifft “app” a ddatblygir
yn benodol i blant.

Yr hawl i gyfyngu ar brosesu. Pan honnir fod data yn anghywir neu fod yr hawl i
ddileu wedi cael ei weithredu, gallwch ofyn i’r Cyngor gyfyngu prosesu hyd nes bod
gwiriadau dilysu wedi cael eu cwblhau.

Yr hawl i wrthwynebu. Yn ogystal â’r hawl i wrthwynebu bod eich gwybodaeth yn
cael ei defnyddio at farchnata uniongyrchol, mae gennych yr hawl i wrthwynebu
prosesu sy’n seiliedig ar berfformio tasg er budd cyhoeddus/defnyddio awdurdod
swyddogol (yn cynnwys proffilio), a phrosesu at ddibenion ymchwil
gwyddonol/hanesyddol ac ystadegau.
Hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau awtomataidd. Mae gennych
yr hawl i beidio bod yn destun penderfyniadau sy’n seiliedig yn llwyr ar brosesu
awtomataidd, yn cynnwys proffilio, sy’n cynhyrchu effeithiau cyfreithiol arnoch chi
neu’n effeithio arnoch mewn modd sylweddol.
Sut i gysylltu â ni
Cysylltwch os gwelwch yn dda gyda’n Swyddog Diogelu Data drwy e-bost, post neu ffôn
os oes gennych unrhyw ymholiadau am y polisi preifatrwydd hwn neu’r wybodaeth yr
ydym yn ei chadw amdanoch chi. Gellir cysylltu gyda Swyddog Diogelu Data (SDD) y
Cyngor drwy e-bost: DPO@anglesey.gov.uk neu SDD@ynysmon.gov.uk . Rydym yn
gobeithio y gall ein SDD ateb unrhyw ymholiad neu ddatrys unrhyw bryder a fydd gennych
am y modd yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Mae’r Rheoliad Diogelu Data
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Cyffredinol hefyd yn rhoi i chi’r hawl i gyflwyno cwyn i awdurdod goruchwyliol yn y man yr
ydych yn gweithio, yn byw fel arfer neu ble y digwyddodd unrhyw achos o dorri’r
cyfreithiau diogelu data. Yr awdurdod goruchwyliol yn y DU yw’r Comisiynydd
Gwybodaeth a gellir cysylltu https://ico.org.uk/concerns
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth,
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Sir Gaer SK9 5AF
E-bost: casework@ico.gsi.gov.uk
Rhif Ffôn: 0303 123 1113.
Cyhoeddwyd y Rhybudd Preifatrwydd ar 24/05/18 a’i ddiweddaru diwethaf ar (Mai
2018)
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Cyngor Sir Ynys Môn
Gwasanaeth Trawsnewid Corfforaethol
Teitl y Tîm Cyswllt Môn
Sut ydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol
Mae gennych hawl i wybod am y ffordd rydym yn defnyddio gwybodaeth sydd gennym amdanoch chi.
Darllenwch y wybodaeth ganlynol os gwelwch yn dda gan ei bod yn cyfeirio at hawliau ychwanegol y dylech
wybod amdanynt.
Cyngor Sir Ynys Môn yw’r rheolydd data ar gyfer eich gwybodaeth. Mae hyn yn golygu bod y Cyngor yn diogelu
eich gwybodaeth ac yn penderfynu sut y caiff ei defnyddio. Y term cyfreithiol am ddefnyddio gwybodaeth yw
prosesu. Hefyd, y term cyfreithiol am wybodaeth amdanoch chi yw data personol.
Yn ogystal, mae Allied Publicity Services(Manchester)Limited ac Valthech hefyd yn reolwyr data. Eu
cyfeiriadau yw APS Group Chetham House, Bird Hall Lane, Cheadle Heath, Cheshire, SK30 0ZP ac Valtech
46 Colebrooke Row,London, NY 8AF.
Bydd y Cyngor yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i:
Rheoli ymholiadau Tai
Darpariaeth o Addysg
Gweinyddu'r asesiad a’r casglu o drethi, i gynnwys Refeniw, budd-dal a Grantiau
Gweinyddu ac asesu trwyddedau a chofrestrau
Gweinyddu’r Bathodyn Glas
Rheoli cofnod archifol er mwyn rhesymau hanesyddol neu er mwyn ymchwil
Cynllunio, yn cynnwys ceisiadau
Mentrau twyll lleol
Defnydd o deledu cylch cyfyng
Taliadau
Casglu data ar gyfer System Rheoli Cwsmer corfforaethol yn cynnwys, enw, cyfeiriad, dyddiad geni, rhif
yswiriant gwladol, e-bost, rhif ffôn, hanes trafodaethol, dewis iaith, (am wybodaeth ychwanegol, plîs gwelwch
Nodyn Preifatrwydd Digidol)
Efallai creu cyfrifon ar rhan sefydliadau allanol, gyda caniatâd y cwsmer
Pryderon, Cwynion, Canmoliaeth neu Ymholiadau,
dyma’r diben a fwriedir o brosesu. Ni fydd y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio at ddibenion nad ydynt yn
gydnaws â pham y cafodd ei chasglu yn y lle cyntaf.
Ni fydd y Cyngor yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau awtomataidd neu broffilio.
Mae proffilio yn golygu unrhyw fath o brosesu awtomataidd ar eich data personol er mwyn gwerthuso neu
ddadansoddi neu ragfynegi pethau amdanoch chi. Gallai hyn gynnwys eich sefyllfa economaidd, iechyd,
tueddiadau personol, diddordebau neu ymddygiad.
Bydd y Cyngor yn trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol i wlad (neu Sir) arall, dim ond os bydd angen
trosglwyddo parthed bathodyn glas dilys, gyda chaniatâd y person sydd yn berchen y bathodyn.
Mae’r Cyngor yn casglu ac yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol am fod ganddo ddyletswydd neu hawl
gyfreithiol i wneud hynny; neu i berfformio tasg sydd er budd cyhoeddus; neu am eich bod wedi rhoi eich
caniatâd. Y term cyfreithiol am hyn yw'r sail gyfreithiol o brosesu.
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Yn yr achos hwn, mae’r Cyngor yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol am eich bod wedi rhoi eich caniatâd
llwyr i’r prosesu. Nodwch os gwelwch yn dda, gan eich bod wedi cytuno i’r prosesu, mae gennych hawliau
ychwanegol, sy’n cael eu hegluro isod.

Bydd y Cyngor yn casglu ac yn rhannu gwybodaeth gyda chyrff cyhoeddus a fydd yn cynnwys rhywfaint o
ddata personol. Nodwch os gwelwch yn dda y bydd y Cyngor yn casglu ac yn rhannu data gydag Archwilydd
Cyffredinol Cymru (AGW) mewn perthynas â’i waith a’i astudiaethau archwilio. Bydd data’n cael ei rannu hefyd
yn unol â’r ddyletswydd a nodir yn Adran 33 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.
Ni fydd y wybodaeth bersonol rydych yn ei darparu yn cael ei rhannu gydag unrhyw sefydliadau eraill, heblaw
fod perchennog Bathodyn Glas dilys yn gofyn, ac yn yr achosion hyn bydd y wybodaeth am drosglwyddiad i
Sir arall, lle mae’r perchennog yn mynd i gartrefu, yn digwydd.
Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei chadw am amser sy’n ofynnol neu’n angenrheidiol, a chaiff ei
dinistrio’n ddiogel. Mae’r cyfnodau cadw wedi eu nodi yn rhestr y Cyngor o gyfnodau cadw, a gelwir hon yr
atodlen gadw. Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data os gwelwch yn dda.
Mae gennych chi hawliau cyfreithiol, ac mae’n bwysig eich bod yn gwybod beth ydynt.
Mae gennych yr hawl i gael cadarnhad fod gwybodaeth amdanoch chi yn cael ei defnyddio.
Bydd y Cyngor yn darparu cadarnhad os gofynnwch amdano.
Mae gennych yr hawl i gael copi o’ch data personol. Darperir copïau o’ch data personol i chi o
fewn y cyfnod statudol o un mis (neu, os yw darparu eich data personol yn fater cymhleth, fe wneir
hyn cyn gynted ag sy’n rhesymol o fewn 3 mis). Darperir eich data personol yn rhad ac am ddim i chi,
fodd bynnag, os tybir fod eich cais yn amlwg yn ddi-sail neu’n ormodol, codir ffi resymol arnoch. Cewch
ofyn i gael eich data personol trwy gysylltu â Swyddog Diogelu Data'r Cyngor.
Mae gennych yr hawl i ofyn am gael cywiro gwybodaeth amdanoch chi. Gelwir hyn yr hawl am
gywiriad. Mae gennych yr hawl i ofyn am i’ch data personol gael ei gywiro os yw’n anghywir neu’n
anghyflawn. Fe wneir hyn o fewn 1 mis, neu os yw eich cais yn fwy cymhleth, o fewn 3 mis.
Yr hawl i gael dileu data personol. Mae gennych yr hawl i ofyn am i ddata personol gael ei ddileu
mewn amgylchiadau penodol:
•
•
•
•
•
•

Pan nad yw’r data personol bellach yn angenrheidiol mewn perthynas â’r diben o’i
gasglu/prosesu yn wreiddiol;
Os ydych yn tynnu eich caniatâd yn ôl
Pan ydych yn gwrthwynebu’r prosesu gan y Cyngor ac nad oes unrhyw fudd cyfreithlon sy’n
drech na hynny o barhau â’r prosesu;
Os cafodd y data personol ei brosesu’n anghyfreithlon;
Pan fo rhaid dileu’r data personol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol; neu
Pan fo’r data personol yn cael ei brosesu mewn perthynas â chynnig gwasanaethau
cymdeithas wybodaeth i blant, er enghraifft “app” a ddatblygir yn benodol i blant.

Yr hawl i gyfyngu ar brosesu. Pan honnir fod data yn anghywir neu fod yr hawl i ddileu wedi cael ei
weithredu, gallwch ofyn i’r Cyngor gyfyngu prosesu hyd nes bod gwiriadau dilysu wedi cael eu
cwblhau.

Yr hawl i wrthwynebu. Yn ogystal â’r hawl i wrthwynebu bod eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio
at farchnata uniongyrchol, mae gennych yr hawl i wrthwynebu prosesu sy’n seiliedig ar berfformio tasg
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er budd cyhoeddus/defnyddio awdurdod swyddogol (yn cynnwys proffilio), a phrosesu at ddibenion
ymchwil gwyddonol/hanesyddol ac ystadegau.
Hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau awtomataidd. Mae gennych yr hawl i beidio
bod yn destun penderfyniadau sy’n seiliedig yn llwyr ar brosesu awtomataidd, yn cynnwys proffilio,
sy’n cynhyrchu effeithiau cyfreithiol arnoch chi neu’n effeithio arnoch mewn modd sylweddol.
Sut i gysylltu â ni
Cysylltwch os gwelwch yn dda gyda’n Swyddog Diogelu Data drwy e-bost, post neu ffôn os oes gennych
unrhyw ymholiadau am y polisi preifatrwydd hwn neu’r wybodaeth yr ydym yn ei chadw amdanoch chi. Gellir
cysylltu gyda Swyddog Diogelu Data (SDD) y Cyngor drwy e-bost: DPO@anglesey.gov.uk neu
SDD@ynysmon.gov.uk . Rydym yn gobeithio y gall ein SDD ateb unrhyw ymholiad neu ddatrys unrhyw
bryder a fydd gennych am y modd yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Mae’r Rheoliad Diogelu
Data Cyffredinol hefyd yn rhoi i chi’r hawl i gyflwyno cwyn i awdurdod goruchwyliol yn y man yr ydych yn
gweithio, yn byw fel arfer neu ble y digwyddodd unrhyw achos o dorri’r cyfreithiau diogelu data. Yr awdurdod
goruchwyliol yn y DU yw’r Comisiynydd Gwybodaeth a gellir cysylltu https://ico.org.uk/concerns
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth,
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Sir Gaer SK9 5AF
E-bost: casework@ico.gsi.gov.uk
Rhif Ffôn: 0303 123 1113.
Cyhoeddwyd y Rhybudd Preifatrwydd ar 24/05/18 a’i ddiweddaru diwethaf ar (Mai 2018)

