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Mae’r cwestiynau hyn ar gyfer sefydliadau sy’n gofalu am bobl anabl sydd am gael Bathodyn Glas 
ar gyfer cerbyd/cerbydau (e.e. bws mini, neu gerbyd masnachol a addaswyd yn arbennig) a 
ddefnyddir/sydd i’w defnyddio i gludo pobl anabl a fyddai’n gymwys am Fathodyn Glas eu hunain. 
Gweler y nodyn cyfarwyddyd ategol am restr o feini prawf cymhwysedd a nodwyd yn y rheoliadau 
sy’n rheoli’r cynllun. Gellir defnyddio un ffurflen gais i ymgeisio am fwy nag un Bathodyn Glas 
Sefydliad. 

Mae ‘sefydliad’ wedi’i ddiffinio mewn deddfwriaeth fel sefydliad sy’n gofalu am bobl anabl 
sy’n gymwys am fathodyn person anabl. 

Felly, er mwyn cael bathodyn sefydliad, bydd raid i sefydliad:   

 Ofalu am, a chludo pobl anabl a fyddai’n bodloni un neu fwy o’r meini prawf cymhwysedd am 
Fathodyn Glas Unigol; a 

 Bod ag angen clir am fathodyn sefydliad yn hytrach na defnyddio Bathodynnau Glas personol y 
bobl mae’n eu cludo. 

Dim ond ar gyfer cludo pobl anabl yn eu gofal sy’n bodloni un neu fwy o’r meini prawf cymhwysedd 
am fathodyn y dylid defnyddio bathodynnau sefydliad – ni ddylid eu defnyddio er budd y gweithiwr 
pan fydd yn cyflawni gwaith arall ar ran y sefydliad. Gall defnydd o’r fath arwain at erlyn, dirwy a 
chymryd y Bathodyn Glas oddi ar y sefydliad. 

Mae’n annhebygol y byddai cwmnïau tacsi, cwmnïau llogi preifat a chwmnïau trafnidiaeth 
gymunedol yn gymwys i gael Bathodyn Glas sefydliadol gan nad ydynt yn arfer gofalu am bobl 
anabl a fyddai’n bodloni un neu fwy o’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer bathodyn.   

 
 
 
 
 
 
 

Ar ôl llenwi’r ffurflen anfonwch hi drwy’r post at: 
 
          Galw Gwynedd 
          Unit 2 
          Snowdonia Business Park  
          Minffordd  
          Penrhyndeudraeth  
          Gwynedd  
          LL48 6LD 
 
Drwy e-bost at: bathodynglas@gwynedd.llyw.cymru 

  

Neu gallwch fynd a’r ffurflen i: 
 

 Siop Gwynedd, Ffordd y Cob, Pwllheli 

 Siop Gwynedd, Cae Penarlâg, Dolgellau 

 Siop Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon  
 
 
 
  

Defnydd Swyddfa yn unig – Dyddiad Derbyn  

Llofnod Staff: 

http://www.gwynedd.llyw.cymru/bluebadge
mailto:bathodynglas@gwynedd.llyw.cymru
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Adran 1 – Gwybodaeth am yr ymgeisydd 
*Rhannau gorfodol 
 

Rhif Cais  

Enw’r sefydliad* 

(dim mwy na 30 llythyren) 

 

Prif Enw Cyswllt*  

Swydd yn y Sefydliad   

Cyfeiriad*  

Côd Post*  

Rhif Ffôn*  

Cyfeiriad E-Bost  

A yw eich sefydliad yn gofalu am bobl anabl a fyddai’n gymwys am 
Fathodyn Glas unigol eu hunain? 

Ydy Nac Ydy 

  

Os YDY, rhowch fanylion: 

Fel rhan o’r gofal hwnnw, a yw eich sefydliad yn darparu cludiant 
iddynt? Os YDY, rhowch fanylion y mathau o gerbydau y byddwch chi’n eu 
defnyddio gyda’r Bathodyn Glas, eu rhif cofrestru a pha mor aml y defnyddir 
nhw i gludo pobl anabl: 

Ydy Nac Ydy 

  

Math o gerbyd Rhif Cofrestru 
Cerbyd 

Pa mor aml y defnyddir nhw i gludo pobl 
anabl 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

A oes un o’ch cerbydau wedi’i drwyddedu o dan ddosbarth treth 
Cerbyd Teithiwr Anabl (DPV)? Os OES, rhowch fanylion ac amgaewch 
lungopi o ddisg/iau treth gyda’r ffurflen gais hon:: 

Oes Nac Oes 
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Faint o bobl anabl sy’n derbyn gofal gan eich sefydliad?  

Faint o’r rhain sydd â Bathodynnau Glas fel unigolion?  

Faint o’r rhain a fyddai’n gymwys ar gyfer Bathodyn Glas pe byddent yn 
gwneud cais fel unigolion (gweler isod disgrifiad o bobl anabl gymwys)? 

 

 Pobl sydd wedi cofrestru yn ddall ne â nam difrifol ar eu golwg 

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

 Pobl sy’n derbyn Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) disgrifydd Symud o Gwmpas – sgôr o 8 
bwynt neu fwy; disgrifydd Cynllunio a Dilyn teithiau – sgôr o 12 pwynt neu fwy, 

 Pobl sy’n derbyn Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel 

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

 Os oes gennych chi anawsterau cerdded  

 Os oes gennych gyflwr sy'n golygu na allwch gynllunio na dilyn taith 

 Plentyn o dan dair blwydd oed sydd â chyflwr meddygol sy’n golygu; bod angen offer meddygol 
mawr na ellir ei gludo gyda’r plentyn heb anawster wrth law bob amser neu; bod rhaid iddynt bob 
amser fod yn agos at gerbyd i gael triniaeth feddygol a all achub bywyd ar gyfer y cyflwr hwnnw 
neu er mwyn iddynt allu teithio’n gyflym yn y cerbyd i rywle y gellir rhoi triniaeth o’r fath 

Rhif Elusen eich sefydliad. (os yn berthnasol)  

Disgrifiwch pam mae eich sefydliad yn ymgeisio am Fathodyn Glas a’r mathau o deithiau y 
byddwch chi’n defnyddio’r Bathodyn ar eu cyfer: 

 

 

 

Pa mor aml fydd eich sefydliad yn defnyddio’r Bathodyn Glas? 

 

 

A oes gennych chi Fathodyn Glas Sefydliad? 

 
Oes Nac Oes 

  

Gan ba Gyngor Sir gawsoch chi’r bathodyn?  

Ar ba dyddiad mae’r bathodyn yn dod i ben?  

Nodwch y 6 digid cyntaf y bathodyn cyfredol  

Faint o fathodynnau sefydliad rydych chi’n gwneud cais amdanynt 
 

 

Pam mae angen mwy nag un Bathodyn Sefydliad arnoch chi? 
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Bydd ffi o £10 am bob bathodyn. Dewiswch sut hoffech dalu  

Ryw’n amgau siec am £10 am bob bathodyn, yn daldwy i Cyngor Gwynedd  

Cysylltwch â mi er mwyn cymryd taliad gyda cherdyn credyd / debyd dros y ffôn. 

Os felly, nodwch eich rhif ffôn 

 

 

Adran 2 – Cadarnahau a Llofnodion  

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth  

Rydym yn casglu eich manylion personol er mwyn prosesu eich cais. Rydym angen eich 

gwybodaeth er mwyn cyflawni ein cyfrifoldeb statudol i roi bathodynnau glas. 

Byddwn yn rhannu eich gwybodaeth efo adrannau’r llywodraeth, a lle bo angen, Gwasanaethau 

Iechyd Galwedigaethol Able 2 ac awdurdodau lleol eraill.  

Rydym yn cadw eich gwybodaeth am 4 blynedd o ddyddiad eich cais. 

Am fwy o fanylion, ewch i’n Datganiad Preifatrwydd ar ein gwefan. 

 
Fel awdurdod cyhoeddus, mae gofyn cyfreithiol ar Gyngor Gwynedd i warchod yr arian cyhoeddus 

y mae’n ei weinyddu. Efallai byddwn yn rhannu’r wybodaeth a rowch i ni gyda chyrff eraill sy’n gyfrifol 

am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus, er mwyn atal a chanfod twyll. Am wybodaeth bellach, 

ewch i  http://www.gwynedd.llyw.cymru/DataMatching 

 

 

 

2)  Rwy’n datgan bod y wybodaeth a roddwyd gennyf ar y ffurflen hon yn gywir hyd eithaf 
fy ngwybodaeh. 

 

Eich Llofnod 

 

 

Printiwch eich enw 

 

 

Dyddiad y cais 

 

http://www.gwynedd.llyw.cymru/bluebadge
http://www.gwynedd.llyw.cymru/DataMatching
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Cyngor Gwynedd Council 
 

Cais am fathodyn glas sefydliadol / Request for organisational blue 
badge 

 
“Mae ‘sefydliad’ wedi’i ddiffinio mewn deddfwriaeth fel sefydliad sy'n ymwneud â gofalu am bobl anabl y mae 

modd rhoi bathodyn unigolyn anabl ar eu cyfer.” 
“An ‘organisation’ is defined in legislation as meaning an organisation concerned with the care of disabled 

persons to which a disabled person’s badge may be issued.” 

Enw’r Sefydliad: 
Name of Organisation: 
 

Rwyf yn cadarnhau fod gennyf awdurdod i gynrychioli’r ‘sefydliad’ a bod y sefydliad yn ymwneud â gofalu am 
bobl anabl y mae modd rhoi bathodyn unigolyn anabl ar eu cyfer. 
I confirm that I am authorised to represent the ‘organisation’ and that the organisation, is concerned with the 
care of disabled persons to which a disabled person’s badge may be issued. 

  

Rwyf yn cadarnhau fod gan y ‘sefydliad’ yr wyf yn ei gynrychioli gerbyd sydd yn cael ei gadw o fewn ardal yr 
awdurdod cyhoeddi, ac mae’n cael ei ddefnyddio gan neu ar ran y sefydliad i gludo pobl anabl o unrhyw 
ddisgrifiad penodol. 
I confirm that the ‘organisation’ I represent, has a motor vehicle kept in the area of the issuing authority and it 
is used by or on behalf of the organisation to carry disabled persons of any prescribed description. 

  

Rwyf yn cadarnhau y bydd y ‘sefydliad’ yr wyf yn ei gynrychioli dim ond yn defnyddio’r bathodyn glas wrth gludo 
pobl anabl a fyddai eu hunain yn gymwys am fathodyn glas unigolyn, ac yn cytuno mai ein cyfrifoldeb ni fel 
sefydliad yw sicrhau bod y bathodyn glas sefydliadol yn cael ei ddefnyddio dan yr amgylchiadau hyn yn unig. 
I confirm that the ‘organisation’ I represent will only use the organisational blue badge when transporting 
disabled persons who would themselves be eligible for an individual blue badge, and agree that it is up to us 
as an organisation to ensure that the organisation blue badge is only used in these circumstances. 

  

Rwyf yn cadarnhau fy mod i, ar ran y ‘sefydliad’ yr wyf yn ei gynrychioli, yn deall ei bod yn drosedd i unrhyw un 
gamddefnyddio’r bathodyn, a gall wneud hynny arwain at ddirwy o £1,000 ac, o ganlyniad, gall yr awdurdod 
lleol ofyn i’r bathodyn gael ei ddychwelyd. 
I confirm that I, on behalf of the ‘organisation’ I represent, understand that it is a criminal offence for anyone to 
misuse the badge, and doing so could lead to a £1,000 fine and may result in the local authority asking for the 
badge to be returned. 

  

Derbyn / Accept 
 
Rwyf yn cytuno y bydd y Bathodyn Glas Sefydliadol yn cael ei ddefnyddio yn unol â Rheoliadau Personau Anabl (Bathodynnau 
ar gyfer Cerbydau Modur) (Cymru) 2000. 
I agree that the Organisational Blue Badge will be used in accordance with The Disabled Persons (Badges for Motor Vehicles) 
(Wales) Regulations 2000. 
 
Rhaid arwyddo a dychwelyd y ddogfen hon cyn bydd penderfyniad yn cael ei wneud am eich cais. 
This document must be signed and returned before a decision will be made on your application. 

Enw a swydd yr unigolyn sy’n gwneud y cais: 
Name and role of individual making the application: 

 
Llofnod  
Signature  

 
Dyddiad  
Date 

http://www.gwynedd.llyw.cymru/bluebadge
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