Ffurflen Gais - Bathodyn Glas
Rhaid cwblhau pob adran berthnasol mor llawn â
phosibl.

Adran 1

Rhaid i'r HOLL ymgeiswyr gwblhau'r
adran yma

Gwybodaeth am yr ymgeisydd
Os ydych chi'n llenwi'r ffurflen ar ran ymgeisydd dan 16 oed neu ar ran rhywun sy'n methu â
llenwi'r ffurflen ei hun, nodwch ei fanylion yn yr adrannau priodol a llofnodi'r ffurflen ar ei ran.
Mae rhagor o gyfarwyddyd ar gwblhau'r adran yma ar gael yn y nodiadau sydd ynghlwm.
Teitl: (Dewiswch)

Mr

Mrs

Miss

Ms

Arall:
Enw cyntaf:
(Yn llawn - uchafswm o 20 o nodau)

Enw canol:
(Yn llawn - uchafswm o 20 o nodau)

Cyfenw:
(Yn llawn - uchafswm o 20 o nodau)

Cyfenw adeg Geni
(Yn llawn - uchafswm o 20 o nodau)

Rhyw: (Nodwch)
Dyddiad geni:

Gwryw:
/

Benyw:
/

(DD/MM/BB)

Cyfeiriad presennol:

Cod Post:

Tref
Tref:enedigol:

Gwlad enedigol:

Rhif Trwydded Yrru:
(Os ydych chi'n gwneud cais o ganlyniad i nam ar y ddwy fraich, rhaid darparu rhif trwydded yrru. Gweler y
canllawiau)

Rhif Yswiriant Gwladol / Rhif
Cofrestru Plentyn:
(Gweler y canllawiau)

Rhif ffôn y cartref:

Ffôn symudol:

E-bost:
Os ydych wedi newid eich cyfeiriad yn ystod y 3 blynedd diwethaf, rhowch eich cyfeiriad
blaenorol yma:

Cod post:

Oes Bathodyn Glas gyda chi ar hyn o bryd?

Oes

Nac oes

Os oes bathodyn gyda chi:
Pa awdurdod lleol roddodd y bathodyn
diwethaf i chi?

Ar ba ddyddiad mae'r bathodyn diwethaf yn
dod i ben?

Beth yw'r rhif ar y bathodyn diwethaf?

At ddibenion gorfodi, nodwch rifau cofrestru'r ceir y byddwch chi'n defnyddio'r Bathodyn
Glas ar eu cyfer gan amlaf.
(Dylech chi nodi hyd at dri rhif cofrestru, ond cofiwch fod modd defnyddio cerbydau eraill hefyd.)

Efallai bydd y canllawiau sydd ynghlwm yn ddefnyddiol i chi wrth lenwi'r ffurflen yma.
Efallai bydd yr awdurdod lleol yn gwrthod rhoi bathodyn i chi os na fyddwch chi'n rhoi digon o
dystiolaeth eich bod yn bodloni'r meini prawf.
Mae ffurflenni ar wahân ar gael gan eich awdurdod lleol a bydd angen eu llenwi pan fydd cais
yn cael ei gyflwyno am Fathodyn Glas Sefydliadol neu am fathodyn yn achos rhywun sydd â
salwch angheuol a nam ar ei symudedd.

Prawf o'ch cyfeiriad
Mae rhaid i ni gadarnhau eich bod chi'n byw yn ardal yr awdurdod lleol yma cyn prosesu'ch
cais. Dewiswch un o'r opsiynau canlynol trwy roi X yn y blwch nesaf i'r datganiad perthnasol.
Bydd angen i chi gyflwyno dogfennau gwreiddiol ble mae'n berthnasol:
Rwy'n cydsynio i'r awdurdod lleol gadarnhau fy manylion personol ar gronfa ddata
Treth y Cyngor yr Awdurdod Lleol fel nad oes rhaid i mi gyflwyno prawf o'm cyfeiriad.
Rwy'n cynnwys bil Treth y Cyngor sy'n nodi fy enw a'm cyfeiriad. Rhaid i'r bil fod wedi'i
anfon o fewn y 12 mis diwethaf.
Dydw i ddim yn talu Treth y Cyngor, rydw i dros 16 oed ac rydw i'n cydsynio i'r
awdurdod lleol gadarnhau fy nghyfeiriad ar y gofrestr etholwyr.
Rwy'n gwneud cais ar ran ymgeisydd sy ddim yn talu Treth y Cyngor ac sydd dan 16
oed. Rwy'n cydsynio i'r awdurdod lleol edrych ar gofnodion yr ysgol i gadarnhau
cyfeiriad yr ymgeisydd.
Llythyr o gadarnhad gan un o'r canlynol: Asiantaeth y Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr; Yr
Adran Gwaith a Phensiynau; Gwasanaethau Cymdeithasol; Budd-dal Tai; neu'r ysgol
(yn achos plant).
Copi papur / llun cerdyn o'ch Trwydded Yrru

Prawf o bwy ydych chi
Mae rhaid i ni gael prawf o bwy ydych chi er mwyn lleihau'r risg o geisiadau twyllodrus
am Fathodyn Glas. Mae rhaid i chi fynd ag un o'r canlynol i’ch apwyntiad yn un o'r
Canolfannau IBobUn fel prawf o bwy ydych chi. Dewiswch ba ddarn o dystiolaeth
byddwch chi'n ei gyflwyno fel prawf o bwy ydych chi drwy roi X yn y blwch nesaf i'r
ddogfen berthnasol. Os ydy'r ddogfen yn llungopi, mae rhaid iddi gael ei hardystio gan
weithiwr proffesiynol priodol (gweler y canllawiau).
Tystysgrif Geni/Mabwysiadu
Tystysgrif Priodas/Ysgariad
Pasbort
Tystysgrif Partneriaeth Sifil/Diddymu
Trwydded Yrru Ddilys
Tystysgrif Dinasyddiaeth Brydeinig
Cerdyn Adnabod Lluoedd Ei Mawrhydi
Cerdyn Adnabod ar gyfer Dinasyddion
Tramor
Tocyn Mantais y Bysiau Cyfredol

Llun
Amgaewch lun pasbort diweddar (o fewn y 6 mis diwethaf) o'r ymgeisydd. Bydd y llun yn cael
ei roi ar gefn y bathodyn a fydd e ddim i'w weld pan fydd y bathodyn yn cael ei arddangos yn y
cerbyd.
Darllenwch y canllawiau sy'n dod gyda'r ffurflen yma er mwyn gwneud yn siŵr bod y llun yn
bodloni'r gofynion. Mae hyn yn hanfodol er mwyn inni gadarnhau'r cais. Fydd hi ddim yn bosibl
i'ch cais gael ei brosesu os na fydd llun priodol yn cael ei gyflwyno.
Mae'n bosibl i aelod o staff sy'n gweithio yn un o'n Canolfannau IBobUn dynnu llun o'r
ymgeisydd am ddim pan fydd y ffurflen gais, ynghyd â'r dogfennau ategol perthnasol, yn cael
eu cyflwyno.

Cyflwyno'ch cais
Mae modd i chi gyflwyno ffurflenni cais a dogfennau cysylltiedig i'ch canolfan IBobUn ddewisol
trwy apwyntiad yn unig. I drefnu apwyntiad, gweler y manylion isod:
Ar-lein: www.rctcbc.gov.uk/apwyntiad
Ffôn: 01443 425005 (Dydd Llun – Dydd Gwener, 8.30am – 5.00pm)

Adran 2

I'w llenwi gan ymgeiswyr sy'n gymwys yn
'awtomatig' drwy ddangos tystiolaeth o unrhyw un
o'r asesiadau/taliadau sy'n cael eu rhestru yn (A) i
(F) isod.

A

Mae'r ymgeisydd yn ddall (â nam difrifol ar ei
olwg) ac wedi dangos Tystysgrif Nam ar y
Golwg sydd wedi'i llofnodi

Llenwch Adran 2A

B

Mae'r ymgeisydd yn derbyn Cyfradd Uwch
Elfen Symudedd Lwfans Byw i'r Anabl ac mae
modd iddo ddangos tystiolaeth o hyn

Llenwch Adran 2B

C

Mae'r
ymgeisydd
yn
derbyn
Annibyniaeth Personol (PIP)
sy'n cynnwys:

Taliad

Llenwch Adran 2C

• 8 pwynt ar gyfer 'Symud o Gwmpas', neu;
• 12 pwynt ar gyfer 'Cynllunio Taith'
Mae'r
ymgeisydd
yn
derbyn
Atodiad
Symudedd Pensiwn Rhyfel ac mae modd iddo
ddangos tystiolaeth o hyn

Llenwch Adran 2D

D

E

Mae'r ymgeisydd yn derbyn dyfarniad cymwys
dan Gynllun (Iawndal) y Lluoedd Arfog a’r
Lluoedd Wrth Gefn ac mae modd iddo
ddangos tystiolaeth o hyn

Llenwch Adran 2E

A

Mae'r ymgeisydd yn derbyn tariff 6 - Cynllun
(Iawndal) Anhwylder Meddyliol Parhaol y
Lluoedd Arfog a'r Lluoedd Wrth Gefn

Llenwch Adran 2F

Nodwch: Os nad yw'r un o'r uchod yn berthnasol, ewch i
adran 3

Adran 2A

Pobl sy'n ddall (â nam difrifol ar eu golwg)
Nodech - Os ydych chi wedi cofrestru'n berson Rhannol
Ddall, cwblhewch Adran 3.

Ydych chi wedi'ch cofrestru'n ddall (nam difrifol ar y golwg)?
Ydw

Nac ydw

Os YDYCH, nodwch â pha Awdurdod Lleol rydych chi wedi cofrestru:

Os YDYCH, ydych chi'n rhoi caniatâd i ni wirio cofrestr pobl ddall yr awdurdod lleol i weld a
yw'r Cyngor eisoes yn gwybod am eich nam?
Ydw

Nac ydw

Os NAD YDYCH, nodwch a ydych wedi cynnwys eich
•
•

Tystysgrif Dallineb neu Olwg Diffygiol (BP1 (3R))
neu Dystysgrif Nam ar y Golwg (CVI) neu dystysgrif gyfatebol flaenorol (BD8), sydd
wedi'i llofnodi gan Offthalmolegydd Ymgynghorol.
Ydw

Adran 2B

Nac ydw

Pobl sy'n derbyn Cyfradd Uwch Elfen Symudedd
Lwfans Byw i'r Anabl

Ydych chi'n derbyn Cyfradd Uwch Elfen Symudedd Lwfans Byw i'r Anabl?
Ydw

Nac ydw

Os YDYCH, a fyddwch chi'n derbyn y budd-dal yma am gyfnod amhenodol?
Byddaf
Na fyddaf
Os NAD YDYCH, pryd ydych chi'n disgwyl iddo ddod i ben? (DD/MM/BBBB)
__/__/____
Os ydych chi'n derbyn Cyfradd Uwch Elfen Symudedd Lwfans Byw i'r Anabl, rhaid i chi
gynnwys y llythyr sy'n cadarnhau eich hawl i dderbyn y budd-dal yma (rhaid i'r llythyr fod
wedi'i anfon o fewn y 12 mis diwethaf) neu'ch llythyr codi cyfraddau blynyddol.

Adran 2C

Pobl sy'n derbyn Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)
sy'n cynnwys:
• 8 pwynt ar gyfer Symud o Gwmpas; neu
• 12 pwynt ar gyfer Cynllunio Taith

Gwiriwch eich llythyr dyfarniad Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) a nodi X yn y blwch isod yn
seiliedig ar y pwyntiau sy wedi'u dyfarnu i chi - mae hyn wedi'i nodi ar y llythyr dyfarnu ei hun.
8 Pwynt ar gyfer ‘Symud o Gwmpas’
12 Pwynt ar gyfer ‘Cynllunio Taith’

Ydych chi'n derbyn y budd-dal yma am gyfnod amhenodol?

Ydw

Nac ydw

Os NAD YDYCH, pryd ydych chi'n disgwyl iddo ddod i ben? (DD/MM/BBBB)
__/__/____
GWYBODAETH BWYSIG: Rhaid i chi ddod â phob tudalen o'ch llythyr dyfarnu Taliadau
Annibyniaeth Personol gyda chi gan fod hyn yn dangos y pwyntiau sy wedi'u dyfarnu i chi. Os
gafodd y llythyr ei gyhoeddi dros 12 mis yn ôl, rhaid i chi hefyd ddod â'ch llythyr diweddaru
blynyddol.
Os nad oes gennych chi'r dystiolaeth yma, rhaid i chi gysylltu â'r uned Taliadau Annibyniaeth
Personol a gofyn iddyn nhw ei hanfon atoch chi.
Does dim modd prosesu'ch cais heb y dydtiolaeth yma.

Adran 2D

Pobl sy'n derbyn Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel

Ydych chi'n derbyn Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel?
Os YDYCH, a fyddwch chi'n derbyn y budd-dal yma
am gyfnod amhenodol?

Ydw

Byddaf

Nac ydw
Na fyddaf

Pryd ydych chi'n disgwyl iddo ddod i ben? (DD/MM/BBBB):
__/__ /____
Amgaewch lythyr gwreiddiol sy'n nodi'ch hawl i dderbyn Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel
– mae'n bosibl i'r llythyr yma gael ei lungopïo gan aelod o staff yn un o'r Canolfannau
IBobUn.

Adran 2E

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

Ydych chi wedi derbyn budd-dal untro ar dariff 1-8 Cynllun (Iawndal) y Lluoedd Arfog a'r
Lluoedd Wrth Gefn ac wedi'ch ardystio gan Asiantaeth y Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr i fod ag
anabledd parhaol a sylweddol sy'n golygu nad ydych chi'n gallu cerdded neu eich bod yn ei
chael hi'n anodd iawn cerdded?
Ydw

Nac ydw

Os ydych chi'n derbyn y dyfarniad uchod dan Gynllun (Iawndal) y Lluoedd Arfog a'r
Lluoedd Wrth Gefn, bydd Asiantaeth y Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr (SPVA) wedi anfon
llythyr atoch chi yn cadarnhau lefel eich dyfarniad a'r ffaith eich bod wedi'ch asesu i fod
ag anabledd parhaol a sylweddol sy'n golygu nad ydych chi'n gallu cerdded neu eich bod
yn ei chael hi'n anodd iawn cerdded. Rhaid i chi gynnwys y llythyr yma fel prawf o'ch
hawl. Os ydych chi wedi colli'r llythyr yma, ffoniwch yr Asiantaeth ar y rhif ymholiadau
yma: 0800 169 22 77 (Rhadffon)

Adran 2F

Pobl sy'n derbyn tariff 6 - Cynllun (Iawndal)
Anhwylder Meddyliol Parhaol y Lluoedd
Arfog a'r Lluoedd Wrth Gefn

Ydych chi'n derbyn Tariff 6?
Ydw

Nac ydw

Os ydych chi'n derbyn y dyfarniad uchod dan Gynllun (Iawndal) y Lluoedd Arfog a'r
Lluoedd Wrth Gefn, bydd Asiantaeth y Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr (SPVA) wedi anfon
llythyr atoch chi yn cadarnhau lefel eich dyfarniad a'r ffaith bod Anhwylder Meddyliol
Parhaol arnoch chi. Rhaid i chi amgáu'r llythyr yma fel tystiolaeth o'ch hawl. Os
ydych chi wedi colli'r llythyr yma, ffoniwch yr Asiantaeth ar y rhif ymholiadau yma: 0800
169 22 77 (Rhadffon)

Os ydych chi wedi ateb unrhyw un o'r opsiynau yn
Adran 2, ac wedi gallu dangos tystiolaeth berthnasol,
ewch yn syth i Adran 4.

Adran 3

Ymgeiswyr sy'n gorfod rhoi rhagor o
wybodaeth:

Ymgeiswyr sydd ag anawsterau cerdded

Llenwch Adran 3A

Ymgeiswyr sydd â namau yn y ddwy fraich

Llenwch Adran 3B

Ymgeiswyr sy'n iau na 3 oed

Llenwch Adran 3C

Ymgeiswyr sydd â namau gwybyddol

Llenwch Adran 3D

Cwestiynau ar gyfer ymgeiswyr sydd â nam
sylweddol dros dro sy'n effeithio ar
symudedd, ac mae disgwyl iddo barhau am o
leiaf 12 mis

Llenwch Adran 2E

Adran 3A

Ymgeiswyr sydd ag anawsterau cerdded

Disgrifiwch yr anabledd parhaol a sylweddol sydd gyda chi sy'n golygu eich
bod chi'n methu â cherdded neu eich bod yn ei chael hi'n anodd iawn
cerdded.
Pa gyflwr/nam meddygol sydd arnoch chi? Esboniwch sut mae hyn yn effeithio ar eich
symudedd:

Ydy'r cyflwr/nam yma'n barhaol?
Ydy

Nac ydy

Ydych chi'n derbyn Ocsigen ar bresgripsiwn er mwyn cefnogi'ch symudedd yn ddyddiol?

Ydw

Nac ydw

Oes rhaid i chi ddefnyddio mewnanadlydd, nebiwlydd neu chwistrellydd GTN?
Oes

Nac oes

Os ydych chi, pa mor aml ydych chi'n ei ddefnyddio? Rhowch X yn y blwch nesaf i'r ateb
perthnasol:
O bryd i’w gilydd
Ar gyfer pob taith

Ydych chi'n defnyddio unrhyw un o'r pethau canlynol i'ch helpu i symud o gwmpas eich cartref?
Os felly, nodwch X yn y blwch nesaf i'r ateb perthnasol:
Cadair olwyn drydan
Cadair olwyn
Coes brosthetig
Ffrâm gerdded (Ffrâm Zimmer)
Rollator (Ffrâm gerdded ag olwynion)
Ffrâm gerdded tair/pedair olwyn gyda
breciau
1 neu 2 fagl penelin
1 neu 2 ffon gerdded
Offer cymorth - dodrefn
Brês Coes

Oedd y cyfarpar yma wedi cael (Nodwch X yn y blwch nesaf i'r ateb perthnasol):
ei brynu'n bersonol
ei roi gan weithiwr gofal iechyd
ei roi gan y Gwasanaethau Cymdeithasol
Arall (nodwch fanylion yn y blwch isod)
Os na chafodd y cyfarpar yma'i brynu'n breifat, rhowch fanylion y darparwr:

Pa mor bell gall yr ymgeisydd gerdded? Rhowch X yn y blwch nesaf i'r ateb perthnasol:
Dydy'r ymgeisydd ddim yn gallu cerdded, neu mae'r
ymgeisydd yn ei chael hi'n anodd iawn cerdded hyd at 50
metr heb unrhyw gymhorthion cerdded
Gall yr ymgeisydd gerdded hyd at 50 metr gyda neu heb
gymhorthion cerdded ond mae ganddo boen mawr neu
anhawster mawr yn ystod neu ar ôl y gweithgaredd
Gall yr ymgeisydd gerdded hyd at 50 metr gyda neu heb
gymhorthion cerdded a does ganddo ddim poen mawr neu
anhawster mawr yn ystod neu ar ôl y gweithgaredd
Ydych chi'n defnyddio unrhyw un o'r pethau canlynol i wella'ch symudedd tu allan i'ch cartref?
Os felly, nodwch X yn y blwch nesaf i'r ateb perthnasol:
Cadair olwyn drydan
Cadair olwyn
Sgwter trydan
Coes brosthetig
Ffrâm gerdded (Ffrâm Zimmer)
Rollator (Ffrâm gerdded ag olwynion)
Ffrâm gerdded tair/pedair olwyn gyda
breciau
1 neu 2 fagl penelin
1 neu 2 ffon gerdded
Offer cymorth - dodrefn
Brês Coes
Pa effaith y mae taith tu allan i'ch cartref yn ei chael arnoch chi? (naill ai yn ystod neu ar ôl y
daith) Rhowch X yn y blwch nesaf i'r ateb perthnasol:
Cyfnod gwella hir
Poen fawr sy'n gofyn am feddyginiaeth
Ei chael hi'n anodd anadlu
Arafu i gyflymder isel iawn
Ansadrwydd uwch neu'n gwympo'n fwy aml
Dim

Ydych chi'n cymryd meddyginiaeth, sydd wedi cael ei rhoi ar bresgripsiwn gan Weithwyr Iechyd
Proffesiynol, yn gyson er mwyn gwella'ch symudedd? Os ydych chi, nodwch pa feddyginiaeth
rydych chi'n ei derbyn a pha mor aml mae rhaid i chi ei chymryd (byddai cyflwyno copi o'r
presgripsiwn o fantais ar gyfer eich cais)

Rhowch fanylion eich Meddyg Teulu yn llawn:
Enw
Cyfeiriad

Telephone No:
Heblaw am eich Meddyg Teulu, rhowch fanylion unrhyw apwyntiadau/asesiadau gyda gweithwyr
iechyd proffesiynol neu ofal cymdeithasol yn ystod y 12 mis diwethaf mewn perthynas â'ch
anabledd.(e.e. mae hyn yn cynnwys meddygon ymgynghorol, ffisiotherapyddion, nyrsys clinig
penodol)
Enw'r Gweithiwr
Iechyd
Proffesiynol

Math o Weithiwr
Iechyd
Proffesiynol

Cyfeiriad

Dyddiad yr
apwyntiad
diwethaf

Oes angen cymorth arnoch chi wrth fynd i mewn i gerbyd, neu ddod allan ohono? Rhowch X yn
y blwch nesaf i'r ateb perthnasol:
Nac oes
Un person
Rhywun ar y naill ochr
a'r llall

Ydych chi wedi derbyn unrhyw asesiad arall gan y Gwasanaethau Cymdeithasol ac yn defnyddio
neu'n derbyn gwasanaethau megis Lwfans Gweini, Gwasanaeth Darparu Prydau,
Gwasanaethau Gofal neu wasanaethau cymorth ychwanegol (gan gynnwys cymorth gan y teulu)
ar hyn o bryd?

Ydw

Nac ydw

Rhowch ragor o fanylion:

Os ydych chi wedi llenwi Adran 3A, ewch yn syth i
Adran 4.

Adran 3B

Ymgeiswyr â Namau yn y Ddwy Fraich

Mae'r cwestiynau yma ar gyfer pobl sydd:
•
•
•

Yn gyrru cerbyd yn gyson
Â nam difrifol yn y ddwy fraich
Ac sydd ddim yn gallu defnyddio cyfarpar parcio ceir, neu'n ei chael hi'n anodd
iawn defnyddio'r cyfarpar yma (mesuryddion parcio neu beiriannau talu ac
arddangos ayyb)

Ydych chi'n gyrru'n rheolaidd?
Ydw

Nac ydw

Oes nam difrifol gyda chi yn y ddwy fraich?

Oes

Nac oes

Disgrifiwch eich cyflwr/nam meddygol isod:

Ydych chi'n methu â defnyddio cyfarpar parcio ceir neu ydych chi'n ei chael hi'n anodd iawn
defnyddio'r cyfarpar yma (mesuryddion parcio neu beiriannau talu ac arddangos ayyb)?

Ydw

Nac ydw

Os ydych chi, nodwch yr anawsterau yma:

Ydych chi'n gyrru cerbyd wedi'i addasu'n arbennig?
Ydw

Nac ydw

Os ydych chi, disgrifiwch sut mae'r cerbyd wedi'i addasu ar eich cyfer, ac amgaewch lungopi
o'ch manylion yswiriant sy'n cadarnhau'r addasiad yma.

Oes yna gyfyngiadau ar eich trwydded yrru o ganlyniad i'ch amhariad?
Oes

Nac oes

Os Oes, amgaewch lungopi o'ch trwydded yrru a nodwch rif eich trwydded yrru isod:
Rhif eich Trwydded Yrru

Os ydych chi wedi llenwi Adran 3B, ewch yn syth i
Adran 4.

Adran 3C

Ymgeiswyr sy'n iau na 3 oed

Mae’r cwestiynau yma ar gyfer plant dan dair oed a allai fod yn gymwys i
gael Bathodyn Glas oherwydd:
•
•

bod ganddyn nhw gyflwr sy'n golygu bod angen cludo cyfarpar meddygol swmpus
gyda nhw bob amser; neu
bod rhaid iddyn nhw fod yn agos i gerbyd drwy'r amser oherwydd eu cyflwr fel y gellir
trin y cyflwr hwnnw yn y cerbyd, os oes rhaid, neu gludo'r plentyn ar frys yn y cerbyd i
fan lle y gellir ei drin

Ydych chi'n gwneud cais ar ran plentyn dan dair oed sydd â chyflwr sy'n golygu bod angen cludo
cyfarpar meddygol swmpus gydag ef bob amser?

Ydw

Nac ydw

Os ydych chi, nodwch pa fath o gyfarpar mae ei angen:

Ydych chi'n gwneud cais ar ran plentyn dan dair oed sydd â chyflwr sy'n golygu bod angen iddo
fod yn agos i gerbyd bob amser fel y gall y cyflwr cael ei drin yn y cerbyd, os oes rhaid, neu fel y
gall y plentyn gael ei gludo ar frys yn y cerbyd i fan lle gellir ei drin?

Ydw

Nac ydw

Os ydych chi, disgrifiwch gyflwr meddygol y plentyn:

A allwch chi nodi'n fras pa mor aml y bydd angen y driniaeth yma arno?

Os ydych chi wedi ateb ‘ydw’ i unrhyw un o'r cwestiynau uchod, amgaewch lythyr gan weithiwr
gofal iechyd proffesiynol sydd wedi bod yn gysylltiedig â thriniaeth eich plentyn (er enghraifft,
eich paediatregydd) sy’n roi manylion cyflwr meddygol eich plentyn a'r math o gyfarpar meddygol
sydd ei angen arno. Neu rhowch fanylion cyswllt y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol isod:

Os ydych chi wedi llenwi Adran 3C yn llawn, ewch
yn syth i Adran 4.

Adran 3D

Ymgeiswyr sydd â Nam Gwybyddol

Disgrifiwch y problemau sydd gyda chi wrth gynllunio a dilyn taith a nodi pa
lefel o gefnogaeth sydd ei hangen arnoch chi (bydd darparu llythyr gan
ymgynghorydd iechyd perthnasol yn cefnogi'ch cais):

Ydych chi wedi cael gwybod bod gyda chi nam gwybyddol?
Ydw

Nac ydw

Rhowch X yn y blwch nesaf i'r datganiad perthnasol. Cyflwynwch gopi gwreiddiol o'ch llythyr
dyfarnu cyfredol os yw'r naill opsiwn neu’r llall yn berthnasol:
Rydw i'n derbyn Cyfradd Uchaf Elfen Gofal Lwfans Byw i'r Anabl
Rydw i'n derbyn Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) ac mae gen i sgôr o 12 pwynt
ar gyfer 'Cynllunio Taith'

Ydych chi'n mynychu Clinig Cof?

Ydw

Nac ydw

Os ydych chi, rhowch dystiolaeth o’ch presenoldeb yn y Clinig Cof.

Os ydych chi wedi llenwi Adran 3D yn llawn, ewch
yn syth i Adran 4.

Adran 3E

Cwestiynau ar gyfer ymgeiswyr sydd â nam
sylweddol dros dro sy'n effeithio ar symudedd, ac
mae disgwyl iddo barhau am o leiaf 12 mis

Dewiswch un o'r datganiadau canlynol sy'n berthnasol ar gyfer y cyflwr sydd gyda chi ac am ba
mor hir y mae disgwyl iddo bara.

Ticiwch

Cyflwr/Nam

Amcangyfrif o'r Cyfnod
Gwella

Rydw i'n gwella o dorasgwrn cymhleth ar fy
nghoes, y mae'n bosibl ei reoli â ffactorau allanol
Rydw i'n ymgymryd â therapi er mwyn gwella ar
ôl strôc neu anaf i'r pen sydd wedi effeithio ar fy
symudedd.
Rydw i'n ymgymryd â therapi er mwyn gwella o
ddifrod i'r asgwrn cefn a cholli symudiad yn y
goes.
Rydw i'n ymgymryd ag ymyrraeth feddygol, er
enghraifft triniaeth ar gyfer canser, sy'n effeithio
ar fy symudedd.
Mae gen i nam symudedd sylweddol ar fy
nghoes ac rydw i'n disgwyl neu wedi cael
triniaeth amnewid cymal (e.e. un neu ddwy glun,
pen-glin newydd, ayyb)
Arall, rhowch ddisgrifiad:

Nodwch fanylion unrhyw weithwyr iechyd proffesiynol rydych chi wedi'u gweld neu sy'n trin eich
cyflwr. Mae modd i hyn gynnwys: Llawfeddygon, Therapyddion Galwedigaethol, Carfan
Adsefydlu y Gwasanaethau Cymdeithasol, Gweithwyr Proffesiynol sy'n darparu gwasanaeth
arbenigol, e.e ffisiotherapydd, nyrsys Macmillan neu eraill sy'n rhoi gofal i chi.

Enw

Teitl y swydd

Ysbyty/Canolfan
Iechyd

Rhif ffôn

Apwyntiad
Diwethaf

Nodwch: Rhowch dystiolaeth ar gyfer unrhyw apwyntiadau meddygol
perthnasol ac/neu adroddiadau rydych chi wedi'u derbyn gan y gweithwyr
uchod mewn perthynas â'ch cyflwr dros dro.

Manylion Ychwanegol
Defnyddiwch y dudalen yma i nodi unrhyw fanylion ychwanegol rydych chi eisiau eu
rhannu gyda ni ynglŷn â'ch anabledd sy'n cefnogi'ch cais am Fathodyn Glas.

Adran 4

Datganiadau a Llofnodion - i'w cwblhau gan bob
ymgeisydd

Dylai PAWB sy'n gwneud cais am Fathodyn Glas ateb y canlynol.

Adran 4A
•
•
•
•

Datganiadau gorfodol ynghylch yr wybodaeth rydych
chi wedi'i darparu a'r broses cyflwyno cais

Darllenwch y datganiadau canlynol yn drwyadl.
Rhowch X ym mhob un o'r blychau perthnasol i nodi eich bod chi wedi darllen a
deall pob datganiad.
Os nad ydych chi'n gwneud hyn, efallai fydd ddim modd i ni roi Bathodyn Glas i
chi.
Gallech gael eich cosbi neu orfod talu dirwy am ddarparu gwybodaeth dwyllodrus.

Bydd pob dogfen sy'n ymwneud â'r cais yma yn cael ei thrin yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data
ac mae'n bosibl y caiff hi ei rhannu o fewn yr awdurdod lleol, gydag awdurdodau lleol eraill, yr
heddlu a swyddogion gorfodi parcio er mwyn canfod ac atal twyll.
Bydd unrhyw wybodaeth feddygol rydych chi wedi'i chyflwyno i gefnogi'r cais yma yn cael ei
hystyried yn “ddata categori arbennig” dan y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a Ddeddf
Diogelu Data 2018, a bydd ond yn cael ei datgelu i drydydd partïon fel y bo angen i weithredu a
gweinyddu cynllun y Bathodyn Glas, ac i Adrannau'r Llywodraeth ac asiantaethau eraill, er mwyn
dilysu tystiolaeth o hawl neu fel y bo angen dan y gyfraith.
Rwy'n cadarnhau bod y manylion rwy wedi'u darparu yn gyflawn ac yn gywir, hyd eithaf fy
ngwybodaeth. Rwy'n sylweddoli y gallech chi fy erlyn os ydw i wedi darparu gwybodaeth
ffug ar y ffurflen gais yma.
Rwy'n deall y bydd angen i mi adael i'm hawdurdod lleol wybod yn syth am unrhyw
newidiadau a allai effeithio ar fy hawl i gael bathodyn.
Rwy'n cadarnhau bod y llun sydd wedi'i gyflwyno gyda'm cais yn ddarlun diweddar a gwir
ohonof.
Os bydd fy nghais yn llwyddiannus, deallaf na ddylwn i ganiatáu i unrhyw un arall
ddefnyddio'r bathodyn er ei fudd ei hun a bod rhaid i mi ddefnyddio'r bathodyn yn unol â
rheolau'r cynllun, fel y nodir yn y daflen “Cynllun y Bathodyn Glas: Hawliau a chyfrifoldebau
yng Nghymru” a fydd yn cael ei hanfon ataf gyda'r bathodyn. Mae'n bosibl y bydd
ceisiadau twyllodrus neu gamddefnyddio bathodyn yn arwain at ddirwy o £1000
ac/neu bydd y bathodyn yn cael ei fforffedu.
Rwy'n deall na ddylwn i gael mwy nag un Bathodyn Glas dilys ar unrhyw adeg.
Rwy'n cadarnhau nad oes Bathodyn Parcio Glas i Berson Anabl gyda fi ar hyn o bryd sydd
wedi'i gyflwyno gan awdurdod lleol arall.
Rwy'n deall y byddwch chi'n trafod pob dogfen sy'n ymwneud â'r cais yma yn unol â
deddfwriaeth Diogelu Data , ac y byddwch, o bosibl, yn eu rhannu ag awdurdodau lleol
eraill, yr heddlu a swyddogion gorfodi parcio er mwyn canfod ac atal twyll.
Rwy'n deall y gallai fod angen i'r awdurdod lleol gysylltu â gweithiwr gofal iechyd
proffesiynol achrededig er mwyn cael rhagor o wybodaeth i gefnogi fy nghais.
Rwy'n deall y gallai fod angen i mi gael fy asesu gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol sy'n
annibynnol ar fy ngofal a'm triniaeth gyfredol, er mwyn pennu a ydw i'n gymwys i gael
Bathodyn Glas.

Adran 4B

Eich caniatâd i ddefnyddio'ch manylion i wella'r
gwasanaeth rydych chi'n ei dderbyn

Darllenwch a rhowch X yn erbyn y datganiadau dewisol canlynol rydych chi'n cydsynio
iddyn nhw. Bydd hyn yn helpu i wella'r gwasanaeth y gallwn ni ei gynnig i chi.
Rwy'n rhoi caniatâd i'r awdurdod lleol wirio unrhyw wybodaeth sydd gan adran
Gwasanaethau Cymdeithasol yr awdurdod lleol, neu adrannau eraill, amdanaf
eisoes, er mwyn:
•
•

helpu i bennu a ydw i'n gymwys i gael Bathodyn Glas;
cyflymu'r gwaith o brosesu fy nghais;

Efallai bydd hyn yn hwyluso penderfyniad heb orfod cael asesiad symudedd.
Rwy'n caniatáu i'r wybodaeth ar y ffurflen yma gael ei datgelu i adrannau eraill
yr awdurdodau lleol / darparwyr gwasanaeth eraill fel y galla i gael gwybod am
wasanaethau eraill gan yr awdurdod lleol a allai fod o fudd i mi.

Adran 4C

Eich llofnod ar gyfer y datganiadau yn Adrannau 4A a
4B

Your signature:
Os ydych chi'n gwneud cais am Fathodyn Glas ar ran rhywun arall, rhaid i chi fod yn
ymwybodol y gallai camddefnyddio'r Cynllun yma arwain at erlyniad.
Eich enw
(llythrennau bras):
Perthynas â'r
Ymgeisydd:

Nodwch:- Gwarcheidwad Swyddogol/Pŵer Atwrnai/Cyfrifoldeb Rhiant/Arall

Llofnod y
cynrychiolydd:
Dyddiad y llofnod:

Os ydych chi wedi llofnodi unrhyw rai o'r dogfennau angenrheidiol sy'n cael eu
darparu yn brawf o bwy ydych chi neu ble rydych chi'n byw, cwblhewch yr adran
ganlynol:
Eich enw
0(llythrennau bras):
Proffesiwn:

