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1. Diben y papur hwn yw rhoi tystiolaeth ysgrifenedig i'r Pwyllgor Cydraddoldeb,

Llywodraeth Leol a Chymunedau ar Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru;

Cymhwysedd a Gweithredu.

Cefndir 

2. Mae Cynllun y Bathodyn Glas yn darparu consesiynau parcio i bobl sy'n

wynebu heriau difrifol wrth symud, i'w galluogi i ddefnyddio gwasanaethau a

chyfleusterau. Y ddeddfwriaeth sylfaenol yw Deddf Cleifion Cronig a

Phersonau Anabl 1970 sy'n gosod dyletswyddau ar awdurdodau lleol i roi'r

cynllun ar waith yn eu hardal. Yr is-ddeddfwriaeth yw Rheoliadau Personau

Anabl (Bathodynnau ar gyfer Cerbydau Modur) (Cymru) 2000 fel y'u

diwygiwyd, sy'n nodi gofynion megis y meini prawf cymhwysedd, y math o

fathodyn a'r cyfnod cyhoeddi.

3. Ni all Llywodraeth Cymru gyhoeddi canllawiau statudol. Gall awdurdodau lleol

benderfynu sut y caiff y cynllun ei weinyddu yn eu hardal.

4. Mae'r meini prawf cymhwysedd statudol yn seiliedig ar heriau i symudedd yn

unol â'r model cymdeithasol o anabledd fel y'i mabwysiadwyd gan Lywodraeth

Cymru. Yn gyffredinol, nid yw cymhwysedd unigolion yn gysylltiedig â

diagnosis o gyflyrau meddygol, gan y gall amrywiaeth eang o symptomau fod

yn gysylltiedig â chyflyrau o'r fath.

5. Gellir hefyd cyflwyno Bathodyn Glas Sefydliadol i sefydliadau sy'n gofalu am

bobl a fyddai'n gymwys fel unigolion i gael Bathodyn Glas. Mae llai nag 1% o'r

bathodynnau a gyhoeddwyd (1571 o fathodynnau â rhif, Rhagfyr 2018) yn

fathodynnau sefydliadol.

Ehangu'r Meini Prawf Cymhwysedd 

6. Yn 2002, cyflwynodd Pwyllgor Cynghori'r DU ar Drafnidiaeth i Bobl Anabl

(DPTAC) adroddiad ar y cynllun a oedd yn cynnwys 47 o argymhellion, gan

gynnwys y canlynol;

 dylai'r meini prawf cymhwysedd sy'n seiliedig ar gael budd-daliadau'r

wladwriaeth fod yn gydnaws â'r 'meini prawf cerdded yn amodol ar

asesiad pellach';
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 dylid cynnwys plant o dan ddwy oed y mae angen cyfarpar meddygol 

mawr arnynt yn y meini prawf cymhwysedd;  

 dylid cynnal gwaith ymchwil i ystyried ehangu'r meini prawf i gynnwys pobl 

ag anawsterau gwybyddol;  

 dylid cynnig bathodynnau dros dro i bobl sydd â nam symudedd dros dro 

wedi'i ddiffinio'n glir am gyfnod o dros 12 mis (ond llai na thair blynedd) 

ond dylid cynnal asesiad symudedd annibynnol ar gyfer unigolion o'r fath.  

 

7. Cynhaliwyd gwaith ymchwil pellach ar gymhwysedd ar lefel genedlaethol ac 

yn benodol ar ran Llywodraeth Cymru yn 2012. Cynhaliodd Llywodraeth 

Cymru hefyd nifer o ymgyngoriadau cyhoeddus er mwyn cael sylwadau ar 

gynigion i ehangu cymhwysedd.  

 

8. Mae gan Gymru y meini prawf cymhwysedd ehangaf yn y DU ac mae is-

ddeddfwriaeth ar waith yng Nghymru i ehangu cymhwysedd i gynnwys y 

canlynol:  

 

 plant o dan dair oed sydd â chyflwr sy'n golygu bod angen cyfarpar 

meddygol mawr arnynt neu fod angen i gerbyd fod wrth law i roi triniaeth 

feddygol a all achub bywyd iddynt;  

 unigolion sy'n cael asesiadau penodol fel rhan o'u Taliad Annibyniaeth 

Personol (PIP) er mwyn nodi namau corfforol a gwybyddol;  

 unigolion na allant ymgymryd ag unrhyw daith heb gymorth, oherwydd 

nam gwybyddol;  

 unigolion â namau dros dro sy'n para blwyddyn o leiaf ac sy'n bodloni'r 

meini prawf cerdded yn amodol ar asesiad pellach.  

 

9. Ar hyn o bryd, cyhoeddir tua 80,000 o fathodynnau yng Nghymru bob 

blwyddyn ac mae tua 211,000 o fathodynnau yn weithredol ar unrhyw adeg 

benodol. Ceir cyfradd gyhoeddi o 6.8% ar gyfer y boblogaeth yng Nghymru, o 

gymharu â 4.2% yn Lloegr a 4.3% yn yr Alban.  

 

10. Ystyriwyd nifer o gyflyrau penodol hefyd fel meini prawf cymhwysedd posibl 

drwy waith ymchwil. Mae'r adroddiadau a ddeilliodd o'r gwaith ymchwil hwnnw 

wedi nodi na ddylid eu cynnwys yn y meini prawf cymhwysedd gan nad ydynt 

yn briodol. Er enghraifft:  

 

 mae anymataliaeth y coluddyn a'r bledren yn dibynnu ar argaeledd 

toiledau yn hytrach na chonsesiynau parcio a gall pobl â chyflyrau o'r fath 

gael gafael ar gardiau 'I can't wait'.  

 pobl â namau symudedd sy'n para am lai na 12 mis gan y byddai eu nifer 

yn fwy na nifer deiliaid presennol y bathodyn a byddai'r cynllun yn 

anghynaliadwy ac yn colli hygrededd.  
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11. Mae ehangu cymhwysedd yn fater sensitif ac mae angen pwyso a mesur 

anghenion deiliaid cymwys presennol y bathodyn yn erbyn y rheini y gallai 

bathodyn fod o fudd iddynt ond nad yw eu gallu i ddefnyddio gwasanaethau a 

chyfleusterau yn dibynnu'n llwyr ar y cynllun.  

 

12. Gwaith sy'n mynd rhagddo – Cynhaliwyd ymgynghoriad yn Lloegr yn 

ddiweddar ar ehangu cymhwysedd i bobl na allant ymgymryd ag unrhyw daith 

gan y byddai'n achosi gofid seicolegol eithriadol. Nid yw wedi'i roi ar waith eto 

ac mae Llywodraeth Cymru yn cael gwybodaeth reolaidd am gynnydd, yn 

arbennig p'un a fydd hyn yn cynnwys pobl y byddai'r cynllun o fudd iddynt ond 

nad yw'r meini prawf presennol yng Nghymru yn eu cynnwys.  

Rhoi Cynllun y Bathodyn Glas ar waith yng Nghymru a Sicrhau Cysondeb 

Asesiadau 

13. Yn adroddiad DPTAC i'r Adran Drafnidiaeth, argymhellwyd y canlynol;  

 

 dylid sicrhau bod y meini prawf yn amodol ar asesiad pellach yn gyson yn 

genedlaethol;  

 dylid ei gwneud yn ofynnol i asesiadau o symudedd annibynnol gael ei 

gynnal pan na fydd pobl yn gymwys yn awtomatig a dylai gweithiwr iechyd 

proffesiynol achrededig ac eithrio meddyg teulu'r ymgeisydd gynnal yr 

asesiadau hynny;  

 dylid datblygu canllawiau i awdurdodau lleol sy'n dynodi'r meini prawf sy'n 

destun asesiadau pellach a chynnig hyfforddiant wrth roi'r meini prawf 

hynny ar waith.  

 

14. Cyflwynodd Grŵp Gorchwyl a Gorffen Arbenigol Llywodraeth Cymru 

adroddiad yn 2015 a oedd yn cynnwys nifer o argymhellion, gan gynnwys 

sicrhau cysondeb wrth asesu a darparu asesiadau meddygol annibynnol. Yn 

ogystal, argymhellwyd na ddylai meddygon teulu fod yn rhan o'r broses asesu 

gan nad yw hynny'n ddefnydd effeithiol o'u hamser clinigol.  

 

15. Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu canllawiau cynhwysfawr, ffurflenni cais 

enghreifftiol a Phecyn Cymorth er mwyn helpu i brosesu ceisiadau. 

Cyhoeddwyd Pecyn Dilysu'r Bathodyn Glas i awdurdodau lleol am y tro cyntaf 

ym mis Medi 2014 er mwyn helpu i ddilysu ceisiadau ar gyfer Bathodyn Glas. 

Cyfarfu Llywodraeth Cymru ag awdurdodau lleol yng Nghymru yn 2016/17 er 

mwyn adolygu'r Pecyn Dilysu. Profwyd fersiwn ddiwygiedig ac fe'i 

cyhoeddwyd yn 2017.  

 

16. Darparodd Llywodraeth Cymru weithdai hyfforddiant i awdurdodau lleol ledled 

Cymru. Cynigiwyd hyfforddiant gloywi i awdurdodau lleol yn 2018.  
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17. Mewn achosion lle mae'r awdurdod lleol yn ei chael hi'n anodd gwneud 

penderfyniad o ran cymhwysedd, mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 

Gwasanaeth Cynghori Annibynnol (IAS) i asesu ymgeiswyr. Defnyddir y 

gwasanaeth hwn yn gyffredinol ar gyfer pobl sy'n gwneud cais o dan y meini 

prawf 'methu cerdded neu'n cael anhawster mawr i gerdded' lle na all yr 

ymgeisydd ddarparu tystiolaeth o'i anghenion symudedd. Gellir hefyd ei 

ddefnyddio ar gyfer ymgeiswyr sy'n gwneud cais a chanddynt anableddau 

cudd neu anableddau dros dro.  

 

18. Mae contract y Gwasanaeth Cynghori Annibynnol yn cael ei ymestyn er mwyn 

sicrhau gwasanaeth parhaus a chyson i awdurdodau lleol yng Nghymru.  

 

19. Nid yw'r pecyn dilysu yn statudol ac nid yw pob awdurdod lleol yn defnyddio'r 

pecyn dilysu, ond mae'r ddibyniaeth ar adroddiadau gan feddyg teulu 

ymgeiswyr wedi lleihau'n sylweddol. Ym mis Rhagfyr 2013, cyhoeddwyd 32% 

o fathodynnau ar sail argymhelliad gan feddyg teulu'r ymgeisydd. Ym mis 

Rhagfyr 2018, gostyngodd i 9%.  

 

20. Mae peidio â defnyddio meddygon teulu fel rhan o'r broses yn lleihau'r 

pwysau ar wasanaethau/amser meddygon teulu ac yn hyrwyddo proses 

gwneud penderfyniadau gyson.  

 

21. Cyfrifoldeb awdurdodau lleol yw gweinyddu'r cynllun ac os bydd unigolyn yn 

awyddus i apelio yn erbyn penderfyniad yr awdurdod lleol, gwneir hynny drwy 

weithdrefnau apelio'r awdurdod lleol. Mewn rhai achosion, gall yr awdurdod 

lleol ofyn am gymorth gan y Gwasanaeth Cynghori Annibynnol. Dim ond 

achosion lle y caiff bathodynnau eu diddymu neu eu gwrthod gan fod yr 

unigolyn wedi camddefnyddio'r cynllun, y gellir apelio i Lywodraeth Cymru.  

 

22. Gwaith sy'n mynd rhagddo – Ym mis Chwefror 2019, dyfarnodd yr Adran 

Drafnidiaeth gontract ar gyfer system i'w defnyddio ledled y DU ar gyfer 

gwneud cais ar-lein am fathodyn drwy'r ‘porth .gov’ a chynhyrchu 

bathodynnau ynghyd â chronfa ddata genedlaethol y DU, i gwmni newydd er 

bod y contract yn berthnasol i'r DU.  

 

23. Mae'r pedair gwlad, sef Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban, wedi 

cydweithio er mwyn sicrhau bod y cynllun yn adlewyrchu anghenion lleol. 

Mae'r gwaith hwn yn mynd rhagddo wrth i'r system newydd ymsefydlu. Yn 

ystod y broses ddatblygu, cynhwyswyd prosesau wedi'u symleiddio. O 

ganlyniad, mewn achosion lle mae awdurdod lleol yn hyderus bod gan 

ymgeisydd am fathodyn dystiolaeth i ddangos y bydd angen bathodyn arno'n 

barhaol, gall gwtogi'r prosesau gwneud cais wrth gyhoeddi bathodynnau 

newydd.  
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24. Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried sut y gellir sicrhau ymhellach y gwneir 

penderfyniadau cyson drwy adolygu'r ffordd y caiff y contract newydd ei roi ar 

waith.  

Ffioedd 

25. Argymhellodd DPTAC na ddylid codi ffi am Fathodyn Glas nac am 

fathodynnau newydd lle y gellir profi bod y bathodyn wedi cael ei ddwyn neu 

wedi'i ddifrodi'n wael.  

 

26. Codir ffi o £10 am fathodynnau yn Lloegr a rhwng £10 ac £20 yn yr Alban.  

 

27. Rhoddir bathodynnau am ddim i ymgeiswyr cymwys yng Nghymru ond codir 

£10 am fathodynnau sefydliadol (roedd 1,500 o fathodynnau sefydliadol 

wedi'u cyhoeddi ym mis Rhagfyr 2018). Gall awdurdodau lleol godi £10 am 

fathodynnau newydd.  

 

28. Cost cynhyrchu Bathodyn yw £4.60 + TAW ac mae awdurdodau lleol yn cael 

£441,000 pob blwyddyn gan Lywodraeth Cymru drwy'r Grant Cynnal Refeniw 

i wrthbwyso'r gost hon.   

Apeliadau 

29. Os bydd awdurdod lleol wedi gwrthod cais am Fathodyn Glas, gall yr 

ymgeisydd apelio gan ddefnyddio gweithdrefnau arferol yr awdurdod lleol. O 

dan yr amgylchiadau hyn, ni ellir cyflwyno apêl i Lywodraeth Cymru. Mewn 

rhai achosion cyfyngedig lle y diddymwyd neu y gwrthodwyd Bathodyn Glas 

gan fod yr unigolyn dan sylw wedi camddefnyddio'r cynllun, gall deiliad y 

bathodyn wneud cais i Lywodraeth Cymru.  

Gorfodi 

30. Gwnaeth adroddiad DPTAC ac adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen 

Arbenigol ar Fathodynnau Glas argymhellion o ran gorfodi, gan gydnabod bod 

achosion o gamddefnyddio'r cynllun yn broblem. Mae'n hanfodol cymryd 

camau gorfodi yn erbyn achosion o gamddefnyddio'r cynllun er mwyn 

diogelu'r consesiynau a gynigir i ddeiliaid Bathodynnau Glas a chynnal enw 

da'r cynllun.  

 

31. Nododd Adroddiad y Fenter Twyll Genedlaethol yn 2018 fod 1,131 o bobl 

wedi cael eu herlyn yn Lloegr yn 2016/17, y mwyafrif ohonynt am ddefnyddio 

bathodyn unigolyn arall. Ar gyfer y cyfnod ariannol rhwng 2016 a 2018, 

amcangyfrifwyd mai cost achosion o gamddefnyddio bathodynnau a oedd yn 

eiddo i bobl a oedd wedi marw oedd £18m.    
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32. Nododd adroddiad Rob Smith yn 2007 y mathau canlynol o achosion o 
gamddefnyddio Bathodynnau Glas, mewn perthynas â cheisiadau twyllodrus 

a chamddefnyddio'r consesiynau parcio:  

 dwyn a ffugio Bathodynnau;  

 defnyddio Bathodynnau sydd wedi darfod neu sy'n eiddo i bobl sydd wedi 

marw;  

 unigolion nad oes ganddynt Fathodyn yn parcio mewn baeau i bobl anabl;  

 unigolion nad oes ganddynt Fathodyn yn defnyddio Bathodynnau Glas 

sy'n eiddo i bobl eraill ond nid er mwyn cludo deiliad y Bathodyn;   

 pobl yn cael Bathodyn drwy orliwio eu hanghenion wrth wneud cais.  

 

Dwyn  
 

33. Drwy roi gwybod bod bathodyn wedi cael ei ddwyn neu ei golli, bydd deiliad 
bathodyn yn galluogi'r awdurdod lleol i ddiddymu'r bathodyn hwnnw ar y 
gronfa ddata genedlaethol a chyhoeddi bathodyn newydd. Gall swyddogion 
gorfodi sifil awdurdodau lleol edrych ar y gronfa ddata genedlaethol er mwyn 
cadarnhau statws bathodyn sy'n cael ei arddangos gan ddefnyddio dyfeisiau a 
ddelir â llaw. Os nodir bod bathodyn a ddiddymwyd yn cael ei ddefnyddio, 
gallant gyhoeddi Hysbysiadau Tâl Cosb (PCN).  

 
Ffugio  
 

34. Mae dyluniad y bathodyn wedi'i wella er mwyn ceisio lleihau achosion o ffugio. 
Os bydd problemau â'r dyluniad, caiff dyluniad newydd ei greu ar gyfer y 
bathodyn a chyflwynir y bathodyn ar ei newydd wedd dros y cyfnod cyflwyno 
arferol o dair blynedd.  

 
Bathodynnau sydd wedi Darfod  
 

35. Dylid dychwelyd bathodynnau i'r awdurdod lleol a'u cyflwynodd pan fydd 
deiliad y bathodyn yn marw ac mae'r system 'Dweud Wrthym Unwaith' wedi'i 
chynllunio i hwyluso'r broses hon. Unwaith y caiff yr awdurdod lleol wybod bod 
deiliad bathodyn wedi marw, gall ddiddymu'r bathodyn ar y gronfa ddata 
genedlaethol.  
 

36. Dylai deiliaid bathodyn hefyd ddychwelyd eu bathodyn pan na fyddant yn 
bodloni'r meini prawf cymhwysedd mwyach.  

 
37. Yn anffodus, mae pobl yn parhau i gadw bathodynnau a'u defnyddio pan fydd 

y deiliad wedi marw ac os bydd Swyddogion Gorfodi Sifil yn nodi achos o'r 
fath, gallant gyhoeddi Hysbysiad Tâl Cosb.  

 
38. Gwaith sy'n mynd rhagddo - Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n ystyried 

prosesau i ddiddymu bathodynnau a gyhoeddwyd i bobl sydd wedi marw.  
 
Camddefnyddio Consesiynau Parcio  
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39. Yn 2012, cynhaliwyd arolwg o 1,009 o bobl ar ran Llywodraeth Cymru fel rhan 
o ymgyrch i annog mwy o barch tuag at hawliau parcio unigolion anabl sy'n 
defnyddio cerbydau. Nododd yr arolwg fod un o bob deg person yng Nghymru 
yn cyfaddef ei fod wedi parcio'n anghyfreithlon mewn llefydd Bathodyn Glas 
sydd wedi'u cadw ar gyfer modurwyr anabl.  
 

40. Unigolion rhwng 45 a 55 oed oedd y troseddwyr gwaethaf; cyfaddefodd un o 
bob chwech eu bod 'yn aml' yn parcio yn y llefydd cadw hyn.  
 

41. Mae Swyddogion Gorfodi Sifil awdurdodau lleol yn gyfrifol am barcio ar y stryd 
a meysydd parcio awdurdodau lleol, a gallant gyhoeddi Hysbysiad Tâl Cosb 
os bydd yn briodol gwneud hynny.  

 
42. Mae unigolyn sy'n parcio ar dir preifat yn ymrwymo i gontract â pherchennog y 

tir. Mae contractau o'r fath yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth diogelu 
defnyddwyr a'r brif ddeddfwriaeth o'r fath yw Deddf Hawliau Defnyddwyr 
2015. Mae diogelu defnyddwyr y tu hwnt i gymhwysedd deddfwriaethol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn rhinwedd materion a gedwir yn ôl yn 
Atodlen 7A i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Felly, cyfrifoldeb gweithredwr 
meysydd parcio yw darparu baeau parcio penodedig i bobl anabl a sicrhau y 
cânt eu defnyddio'n briodol.  
 

43. Mae Deddf Parcio (Cod Ymarfer) 2019 newydd dderbyn Cydsyniad Brenhinol. 
Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda'r Weinyddiaeth Tai, 
Cymunedau a Llywodraeth Leol i ddatblygu'r Ddeddf hon.  
 

44. Gwaith sy'n mynd rhagddo - Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n gweithio gyda 

rhanddeiliaid i ystyried sut y caiff y Ddeddf hon ei rhoi ar waith yng Nghymru 
a'r goblygiadau i gynllun y Bathodyn Glas; darparu llefydd a gorfodi.  

 
Camddefnyddio Consesiynau Parcio  
 

45. Rhoddir llyfryn 'Cynllun y Bathodyn Glas: Hawliau a Chyfrifoldebau yng 
Nghymru' i ddeiliaid bathodynnau ar yr un pryd â'r bathodyn. Mae'r llyfryn hwn 
yn egluro sut y gellir defnyddio'r bathodyn, y consesiynau sydd ar gael a 
chyfrifoldebau deiliad y bathodyn. Mae'n nodi bod yn rhaid i ddeiliad y 
bathodyn fod yn bresennol pan gaiff y bathodyn ei ddefnyddio ac na ddylai 
ddim ond eistedd yn y cerbyd er mwyn galluogi eraill i fanteisio ar y 
consesiynau sydd ar gael. Yn ystod y broses gwneud cais, mae deiliad y 
bathodyn yn cytuno i gydymffurfio â'r hawliau a'r cyfrifoldebau.  

 
46. Mae Llywodraeth Cymru, ynghyd â gweinyddiaethau eraill y DU, wedi cytuno i 

adolygu'r llyfryn yn 2019.  
 
Ceisiadau Twyllodrus  

 

47. Cynlluniwyd pecyn dilysu Llywodraeth Cymru er mwyn helpu awdurdodau 

lleol i ddilysu ceisiadau am Fathodyn Glas. Mae'n cynnwys matrics asesu nas 

datgelwyd ac y gellir ei gymharu'n uniongyrchol â Hysbysiad o Benderfyniad 
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(cyf: FS50434032) a gyhoeddwyd gan y Comisiynydd Gwybodaeth mewn 

perthynas ag Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty Whittington sydd ar gael yn: 

https://ico.org.uk/media/action-weve-taken/decision-

notices/2012/743724/fs_50434032.pdf  Mae'r Hysbysiad o Benderfyniad yn 

egluro bod Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty Whittington hefyd wedi cadw'r system 

sgorio fanwl a ddefnyddiwyd i asesu ceisiadau am Fathodyn Glas yn ôl o dan 

eithriad Adran 31(1)(a), a gadarnhawyd gan y Comisiynydd Gwybodaeth.  

 

48. Byddai datgelu'r system sgorio fanwl a ddefnyddir i asesu ceisiadau am 

Fathodyn Glas yn debygol o arwain at achosion o gamddefnyddio cynllun y 

Bathodyn Glas gan yr unigolion hynny a fyddai'n barod i ddefnyddio twyll 

a/neu ddichell i fodloni'r meini prawf. Byddai datgelu'r meini prawf sgorio yn ei 

gwneud hi'n hawdd iawn i unigolyn gael gafael ar gymhorthion perthnasol 

a/neu reoli perfformiad er mwyn iddo ymddangos yn waeth na lefel 

benodedig. Os felly, byddai unigolion yn cael Bathodyn Glas drwy ddichell ac 

yn troseddu.  

 

49. Yn anffodus, er gwaethaf y gofal a gymerir wrth wneud penderfyniad cywir, 

rhoddwyd gwybod am achosion lle mae pobl y rhoddwyd Bathodyn Glas 

iddynt yn ymddwyn mewn ffordd sy'n dangos nad ydynt yn bodloni'r meini 

prawf.   

 

Heriau 

 

50. Mae'r broses o orfodi cynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru yn dibynnu ar 

Swyddogion Gorfodi Sifil lleol. Nododd Llywodraeth Cymru arfer da a 

threfnodd weithdai gyda'r awdurdodau lleol yn 2017.  

 

51. Cytunwyd ar brosiect peilot er mwyn rhoi arfer da ar waith. Fodd bynnag, yn 

dilyn gwahoddiad i awdurdodau lleol wneud cais am gyllid ychwanegol, dim 

ond un tendr a dderbyniwyd. Roedd y tendr hwnnw gan awdurdod lleol a oedd 

yn bwriadu trefnu contract allanol gyda sefydliad trydydd parti i gyflawni'r 

gwaith, ac nid oedd yn bodloni meini prawf y prosiect.  

 

52. Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru wedi trafod cynigion i wella trefniadau 

gorfodi gyda gweithredwyr meysydd parcio preifat ar gyfer archfarchnadoedd 

ond nid oes llawer o awydd i wella'r trefniadau hynny. Felly, mae trefniadau 

gorfodi yn broblem o hyd.  

 

53. Gwaith sy'n mynd rhagddo - Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio 

gyda chynrychiolwyr y diwydiant parcio er mwyn dod o hyd i ffyrdd o wella 

trefniadau gorfodi a sicrhau y gall deiliaid bathodynnau fanteisio ar y 

consesiynau a fwriadwyd ar eu cyfer.  

 

https://ico.org.uk/media/action-weve-taken/decision-notices/2012/743724/fs_50434032.pdf
https://ico.org.uk/media/action-weve-taken/decision-notices/2012/743724/fs_50434032.pdf
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Cymorth a Gwybodaeth i Ymgeiswyr Bathodynnau Glas 

54. Ym mis Mai 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y ddogfen 'Pwy sy'n 

gymwys am Fathodyn Glas? Fe'i dosbarthwyd yn eang ledled Cymru ac 

mae'n nodi'r meini prawf cymhwysedd a'r wybodaeth y mae angen i 

ymgeisydd ei chyflwyno i ategu ei gais am fathodyn.  

 

55. Rhoddir llyfryn 'Cynllun y Bathodyn Glas: Hawliau a Chyfrifoldebau yng 

Nghymru' i ddeiliaid bathodynnau ar yr un pryd â'r bathodyn.  Mae'r llyfryn 

hwn yn egluro sut y gellir defnyddio'r bathodyn, y consesiynau sydd ar gael a 

chyfrifoldebau deiliad y bathodyn.  Mae'n nodi bod yn rhaid i ddeiliad y 

bathodyn fod yn bresennol pan gaiff y bathodyn ei ddefnyddio ac na ddylai 

ddim ond eistedd yn y cerbyd er mwyn galluogi eraill i fanteisio ar y 

consesiynau sydd ar gael.   

 

56. Gwaith sy'n mynd rhagddo – Mae'r pedair gwlad wedi cytuno i gydweithio er 

mwyn gwneud y canlynol;  

 Adolygu'r canllawiau ar gyfer deiliaid bathodynnau, deiliaid bathodynnau 

sefydliadol ac awdurdodau lleol,  

 Ystyried sut y gellir gwella'r trefniadau gorfodi.  

 




