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ANFONWYD DRWY’R E-BOST SeneddCommunities@assembly.wales 

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2019 

Annwyl Mr Griffiths 

Ymgynghoriad ynghylch Cynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: 
Cymhwyster a Gweithredu 

Rwyf yn ddiolchgar am y cyfle i ymateb i ymholiad y Pwyllgor ynghylch Cynllun y 
Bathodyn Glas yng Nghymru. Rwyf yn ystyried pob agwedd ar gylch gorchwyl y 
Pwyllgor yn feysydd pwysig i’w hystyried. Fodd bynnag, nid yw fy sylwadau yn 
ymwneud â dim ond gweithrediad ymarferol Cynllun y Bathodyn Glas ac, yn 
benodol, y peryglon sy’n gysylltiedig â’r cynllun a gorfodaeth. Nid wyf wedi 
gwneud sylwadau ar y meini prawf cymhwyster na’r gefnogaeth a’r wybodaeth 
sydd ar gael i ddalwyr Bathodyn Glas, gan nad ydym wedi edrych i mewn i’r 
materion hynny.  

Rwyf yn ystyried bod yna risgiau sylweddol o dwyll a chamgymeriadau yn y 
broses o wneud cais am Fathodyn Glas. Mae’r canlynol yn bosibl: 

• Gellid gwneud cais am fathodyn gan ddefnyddio hunaniaeth ffug;

• Gallai pobl gael bathodyn drwy dwyll yn ystod y cam o wneud cais, drwy

orliwio anghenion neu fynegi anghenion ffug;

• Gellid gwneud cais am fathodynnau dyblyg ar draws ardaloedd awdurdodau
lleol gwahanol; er enghraifft, efallai y bydd yr ymgeisydd yn newid ardal, yn
anghofio canslo’i fathodyn blaenorol, ac yn ailymgeisio am fathodyn arall yn
ei ardal newydd, neu efallai yn ceisio cael bathodyn ychwanegol o fwriad;

• Gallai cais gael ei wneud gan ymgeisydd nad oes ganddo hawl gyfreithiol i
fyw neu weithio yn y Deyrnas Unedig.

Mae yna hefyd risgiau o dwyll neu gamgymeriadau yn y defnydd o fathodynnau ar 
ôl iddynt gael eu rhoi. Gellid cael:  
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• Defnydd twyllodrus o fathodynnau, er enghraifft, bathodynnau sydd wedi cael 
eu colli, eu dwyn neu a fu’n eiddo i bersonau sydd wedi marw, yn dal i 
gylchredeg;  

• Defnydd amhriodol gan bersonau anghymwys sy’n defnyddio bathodyn sy’n 
eiddo i ddaliwr cymwys y bathodyn, er enghraifft, aelodau o’r teulu’n defnyddio 
bathodyn heb i ddaliwr cymwys y bathodyn fod yn bresennol yn y cerbyd;  

• Arddangos bathodynnau sydd wedi cael eu canslo neu wedi dod i ben. 

 

Mae yna, ar hyn o bryd, ddulliau rheoli i ymdrin â rhai o’r risgiau y cyfeirir atynt 
uchod. Mae’r rhain yn cynnwys gwiriadau a gynhelir gan Wasanaeth Gwella’r 

Bathodyn Glas (BBIS) yn ogystal ag ymarferiad bob dwy flynedd a gynhelir gan y 
Fenter Genedlaethol yn erbyn Twyll (NFI) ar draws y DU, sy’n cydweddu data 
trwyddedau parcio’r bathodyn glas, gyda’r nod o atal twyll. Mae menter yr NFI yn 
gymorth i adnabod bathodynnau, nad ydynt wedi cael eu canslo ar ôl marwolaeth 
y perchennog cofrestredig, a hefyd achosion lle mae unigolion yn ddalwyr 
cofrestredig mwy nag un Bathodyn Glas. Mae cael Bathodynnau Glas yn 
cylchredeg, lle nad oes cymhwyster, yn risg o dwyll. Mae cydweddiadau data’r NFI 
yn galluogi awdurdodau lleol i ganslo Bathodynnau y mae perygl iddynt gael eu 
defnyddio’n dwyllodrus.   

 

O ganlyniad i ymarferiad diwethaf yr NFI (NFI 2016-18), canslodd awdurdodau 
lleol yng Nghymru 1,823 o Fathodynnau Glas. Fodd bynnag, cynrychiolai hyn lai 
na thraean o’r Bathodynnau Glas, y nododd yr NFI eu bod angen eu canslo (ym 
mwyafrif yr achosion, oherwydd marwolaeth y daliwr). Er bod rhai awdurdodau 
lleol yn ymroi i adolygu cydweddiadau’r NFI ac yn cymryd camau priodol i ganslo 
Bathodynnau Glas na ddylent fod yn cylchredeg, mae’n siomedig nad yw rhai 
awdurdodau yn mynd i’r afael yn ddigonol â’r risg o gamddefnyddio Bathodynnau 
Glas yn dwyllodrus. 

 

Cadarnhaodd ymarferiad diwethaf yr NFI (2018-2020) fod yna 6094 o 
fathodynnau, a roddwyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru, na ddylent fod yn 
cylchredeg. Nid yw’r rhain ond y bathodynnau hynny lle y dilyswyd yn bendant bod 
y daliwr wedi marw. Mae llawer o'r bathodynnau a ganfuwyd drwy’r NFI wedi dal i 
gylchredeg am gyfnodau maith ar ôl i’r daliwr farw. Dengys ymarferiad diweddaraf 

yr NFI fod yna wahaniaeth sylweddol ar draws awdurdodau lleol yng Nghymru o 
ran y gymhareb o fathodynnau anghymwys sy’n cylchredeg fesul 1000 o’r 
boblogaeth, fel y dangosir yn y dadansoddiad cysylltiedig. 

 

Yn ein barn ni, mae yna le i wella cysondeb ac effeithiolrwydd y camau dilynol a 
gymerir, er mwyn sicrhau bod awdurdodau lleol Cymru yn canslo bathodynnau na 
ddylent fod yn cylchredeg, ac felly mynd i’r afael â chamddefnydd twyllodrus. 
Byddai agwedd gadarnach tuag at wiriadau a dulliau rheoli yn gymorth i ddelio â 
thwyll. Mae gwella’r dulliau rheoli a gorfodaeth, yn erbyn camddefnydd, yn 
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hanfodol i amddiffyn dalwyr dilys bathodynnau. Mae defnydd twyllodrus o 
fathodynnau yn ddiamau yn achosi problemau i’r cynllun cyfan, gan ddifetha ei 
enw da a’i effeithiolrwydd. Hefyd, mae camddefnydd o’r cynllun yn gost i 
lywodraeth leol ar draws Cymru, gan fod twyll yn achosi i’r awdurdod lleol golli 
refeniw parcio.  

 

Gallai fod yna gyfleoedd i wella drwy ddefnyddio’r mentrau sy’n bod eisoes. Er 
enghraifft, mae nifer o awdurdodau lleol yn Lloegr yn defnyddio ‘canolfannau twyll’ 
yr NFI er mwyn cael eu hysbysu’n fuan pan fo angen canslo trwyddedau. Mae hyn 
yn golygu cydweddu Bathodynnau Glas byw mewn amser real â setiau data eraill, 
megis cofnodion personau ymadawedig yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). 
Byddai defnyddio technoleg yn y modd hwn yn ei gwneud yn bosibl canfod 
bathodynnau sydd i fod i gael eu canslo mewn ffordd fwy effeithlon, cynhwysfawr 
ac amserol.   

 

Mae’r system ‘Dywedwch wrthym Unwaith’ wedi ei chynllunio fel bod modd i 
awdurdod lleol fynd ymlaen i ganslo bathodyn ar y gronfa ddata genedlaethol, 
unwaith y bydd wedi derbyn hysbysiad bod daliwr y bathodyn wedi marw. Ar sail y 
ffigurau o ymarferiad yr NFI, mae’n amlwg fod yna fylchau ac nad yw’r gwaith o 
ganslo yn cael ei gyflawni’n gyson gan awdurdodau. Pe bai awdurdodau’n 
defnyddio data ‘Dywedwch wrthym Unwaith’ yn brydlon ac yn gyson, gellid lleihau 
peth gweithgaredd twyllodrus.  

 

Gall arddangos bathodyn yn anghywir arwain at Hysbysiad Tâl Cosb. Byddai 
galluogi Swyddogion Gorfodi ar draws Cymru i ddefnyddio technoleg i edrych ar y 
gronfa ddata genedlaethol a chymharu â’r bathodyn a arddangosir, yn gymorth i 
ddarganfod defnydd twyllodrus o fathodynnau.  

 

Gobeithiaf fod yr ateb hwn yn ddefnyddiol i’r Pwyllgor. Byddwn yn hapus i drafod 
unrhyw rai o’r materion uchod.  

 

Yn gywir 

 

 

Anthony Barrett  
Cynorthwy-ydd archwilydd cyffredinol 
 

amg:  Dadansoddiad yr NFI o dwyll a chamgymeriadau’r Bathodyn Glas ar gyfer 
Cymru.  



 

 Bathodynnau Poblogaeth - miloedd  
Ynys Môn 279 69.8 4.00 
Merthyr 233 60 3.88 
Rhondda Cynon Taf 803 239.1 3.36 
Conwy 357 116.9 3.05 
Gwynedd 353 123.7 2.85 
Sir Gaerfyrddin 460 186.5 2.47 
Sir Benfro 288 124.7 2.31 
Pen-y-bont ar Ogwr 316 144.3 2.19 
Torfaen 162 92.3 1.76 
Mynwy 156 93.6 1.67 
Sir y Fflint 254 155.2 1.64 
Casnewydd 238 151.5 1.57 
Powys 204 132.5 1.54 
Sir Ddinbych 143 95.2 1.50 
Bro Morgannwg 195 130.7 1.49 
Caerdydd 531 362.8 1.46 
Ceredigion 106 73.1 1.45 
Caerffili 255 180.8 1.41 
Castell-nedd Port Talbot 196 142.1 1.38 
Wrecsam 175 135.6 1.29 
Abertawe 309 245.5 1.26 
Blaenau Gwent 81 69.6 1.16 

CYFANSWM 6,094   
 




