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Gofynnir ichi ddychwelyd y ffurflen datganiad A112 amgaeedig a'r bathodyn anabledd, 

wedi’u marcio ‘Preifat a chyfrinachol’, i sylw (SWYDDOG YMCHWILIO); i'r cyfeiriad a 

roddir ar y ffurflen datganiad;  

 

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 112  

 

Cyf:  

 

Mae (YR AWDURDOD LLEOL A RODDODD Y BATHODYN) yn gofyn yn ffurfiol ichi roi’r 

fath wybodaeth ynghylch pwy yw’r gyrrwr yr honnir ei fod yn euog o drosedd  

 

Ai chi, (NODWCH YR ENW), oedd ceidwad cofrestredig y cerbyd (GWNEUTHURIAD, 

MODEL A RHIF COFRESTRU) ar (DYDDIAD)?  

 

Ie / Nage         Rhowch gylch o gwmpas yr ateb perthnasol  

 

Gofynnir ichi nodi isod enw llawn, cyfeiriad a rhif ffôn gyrrwr y cerbyd (GWNEUTHURIAD, 

MODEL, RHIF COFRESTRU), a adawodd y cerbyd hwn ar (DYDDIAD) wedi'i barcio yn 

(LLEOLIAD), gan arddangos Bathodyn Glas parcio i bobl anabl y person ymadawedig, â’r 

rhif cyfresol (XXXXXX). 

Enw 

Cyfeiriad 

 

 

Rhif Ffôn 

 

Llofnod 

Enw 

Dyddiad 

 

Os ydych chi wedi gwerthu'r cerbyd, neu os nad chi oedd ceidwad y cerbyd mwyach ar y 

dyddiad a nodir, dylech gysylltu â mi ar y rhif ffôn ar frig y llythyr hwn.  

Gofynnir ichi ddychwelyd y ffurflen hon wedi’i marcio ‘Cyfrinachol’ i sylw: (SWYDDOG 
YMCHWILIO)  
 

ADRAN A CHYFEIRIAD YR AWDURDOD LLEOL   



 
 

Atodiad H  - Sgript i Swyddogion Gorfodi wrth ymdrin â chamddefnydd a amheuir 

 

Rwyf yn cynnal gwiriadau ar Fathodynnau Glas. Allech fod mor garedig â 

chyflwyno’ch bathodyn anabledd i'w archwilio?  

 

Os cewch eich herio ynghylch pwerau (mae Adran 94 o Ddeddf Rheoli Traffig 2004 yn 

rhoi pwerau archwilio i Swyddogion Gorfodi Sifil)  

 

Os yw'r unigolyn yn gwrthod,  

 

Dywedwch "Byddai peidio â chyflwyno'r Bathodyn Glas heb esgus rhesymol yn cael ei 

ystyried yn drosedd o dan Adran 21 o Ddeddf Cleifion Cronig a Phersonau Anabl 1970, 

a all arwain at ddirwy o hyd at £1,000". 

  

Gofynnwch eto, ac os bydd yr unigolyn yn gwrthod dywedwch y bydd yn cael ei riportio 

am drosedd honedig - rhowch gofnod yn eich llyfr poced (manylion y cerbyd / disgrifiad) 

a chyfeiriwch y mater at Swyddog Ymchwilio.  

 

Ar ôl cyflwyno'r bathodyn - os nad deiliad y bathodyn yw'r unigolyn  

 

Ble mae deiliad y bathodyn?  

Pam ydych chi'n defnyddio'r bathodyn heb i'r deiliad fod yn bresennol?  

Galwad radio i'r Ganolfan Rheoli Traffig / Is-adran Bathodynnau Glas a gofyn am wiriad 

diogelwch ar gyfer y bathodyn/deiliad    

 

Camddefnydd wedi’i gadarnhau  

 

Gofynnwch am enw a chyfeiriad yr unigolyn sy'n defnyddio'r bathodyn  

Cyflwynwch Hysbysiad Tâl Cosb / Rheoliad 10 os yw'r cerbyd yn gadael y fan 

Cadwch y bathodyn o dan Ddeddf Bathodynnau Parcio Pobl Anabl 2013  

 

Mae'n rhaid cadw cofnodion llawn yn y llyfr poced ac mae’n rhaid cyfeirio achosion 

o gamddefnyddio Bathodyn Glas neu hawlen at Swyddog/Tîm Ymchwilio'r 

gwasanaeth. 

 

 


