
 

           

Ffurflen gais am Gerdyn Teithio Rhatach i Bobl 60 oed neu'n 
hŷn 
 
Cwblhewch y ffurflen yma i wneud cais am Docyn Teithio Rhatach. Os ydych chi angen cymorth i 
lenwi'r ffurflen yma, cysylltwch â'r Uned Trafnidiaeth Integredig i gael rhagor o gyngor. 
 

Llenwch yr holl adrannau priodol YN GLIR ac mewn PRIFLYTHRENNAU. 
 

Unwaith eich bod chi wedi cwblhau'ch cais a bod gyda chi'r dystiolaeth angenrheidiol, bydd angen i 
chi drefnu apwyntiad gydag ymgynghorydd mewn Canolfan IBobUn. Rhaid i chi drefnu apwyntiad 
ymlaen llaw naill ai ar wefan y Cyngor ar www.rctcbc.gov.uk/archebu neu dros y ffôn ar 01443 
425005.  
Mae Canolfannau IBobUn yn: 

 Aberdâr - Llyfrgell Aberdâr, Green Street, Aberdâr, CF44 7AG 

 Aberpennar - Canolfan Pennar, Stryd Rhydychen, Aberpennar CF45 3HD 

 Pontypridd – Tŷ Sardis, Heol Sardis, Pontypridd CF37 1DU  

 Y Porth - Plaza'r Porth, Heol Pontypridd, Y Porth, CF39 9PG 

 Treorci - Llyfrgell Treorci, Heol yr Orsaf, Treorci, CF42 6NN 
 

Noder: Byddwn ni'n gwrthod eich cais os nad oes modd i chi gyflwyno pob darn o dystiolaeth. 
 

Eich cais 
 

Mae cardiau teithio rhatach ar gael i bobl sydd â'u prif breswylfa yng Nghymru ac sy'n bodloni'r meini 
prawf cymhwyster a nodir yn y canllawiau sydd ynghlwm neu sydd ar gael yn 
www.tfw.wales/cy/cerdynteithio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys cyn gwneud cais a 
chysylltwch â'r Uned Trafnidiaeth Integredig oes ydych chi'n ansicr. 
 

Llun 
 

Rhowch lun pasbort diweddar a chlir gyda'ch cais ac ysgrifennwch eich enw a'ch dyddiad geni ar y 
cefn. 
 

 Rwyf wedi atodi llun pasbort 
 

Tystiolaeth o Gymhwysedd 
 

Mae rhaid i bob ymgeisydd ddarparu dau brawf o gyfeiriad yng Nghymru ac un prawf o oedran.  
 

Cyfeiriwch at yr wybodaeth sydd wedi'i chynnwys â'r ffurflen yma, neu fynd i wefan 
www.tfw.wales/cy/cerdynteithio i weld pa ddogfennau y cewch eu defnyddio i brofi cyfeiriad ac 
oedran. Amgaewch gopïau yn hytrach na dogfennau gwreiddiol gan na fyddan nhw'n cael eu 
dychwelyd. 
 

 Rwyf wedi atodi copïau o'r holl dystiolaeth o'r cymhwysedd sydd ei hangen 

 

Cysylltu â ni 
 

Ffoniwch Uned Trafnidiaeth Integredig Rhondda Cynon Taf ar 01443 425001 neu e-bostio 
gwasanaethautrafnidiaeth@rhondda-cynon-taf.gov.uk (rhowch grynodeb cyflym o'ch ymholiad). 
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Eich manylion 
 

*Gwybodaeth sy'n ofynnol Mae modd inni brosesu'ch cais dim ond os ydych chi'n darparu'r holl 
wybodaeth sydd wedi'i marcio â seren. 
 

* Enw cyntaf fel y mae'n ymddangos ar ddogfennau swyddogol  

 
 

Enw/au canol fel maen nhw’n ymddangos ar ddogfennau swyddogol  

 
 

Os ydych yn cael eich adnabod gan enw cyntaf byrrach neu wahanol, nodwch ef isod a byddwn yn 
ei argraffu ar eich cerdyn, neu adael y blwch yn wag er mwyn defnyddio'r enw uchod 

 
 

* Cyfenw fel y mae'n ymddangos ar ddogfennau swyddogol   

 
 

* Cyfeiriad  

 
 

 
 

 
 

* Cod post: 

   
 

* Dyddiad geni - diwrnod, mis, blwyddyn 

 /  /  
 
 

* Rhif Yswiriant Gwladol 

         
 

*  Rydw i'n breswylydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

 
 

Manylion cyswllt 
 
Er mwyn ein helpu gydag unrhyw ymholiadau yn ymwneud â'ch cais, rhaid ichi roi eich rhif ffôn a/neu 
gyfeiriad e-bost. Os nad oes modd ichi ddarparu'ch manylion cyswllt eich hun, cewch hefyd ddarparu 
manylion ffrind neu berthynas neu gyswllt arall, cyhyd â'ch bod yn cael eu caniatâd i ddefnyddio eu 
manylion cyswllt a'ch bod yn fodlon rhoi eich gwybodaeth iddyn nhw. 
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Eich rhif ffôn neu rif ffôn rhywun y mae modd inni ei ffonio neu anfon neges destun ato os oes gennyn 
ni ymholiadau 
 

Rhif ffôn cartref 

()   
 

Rhif ffôn symudol 

()   
 

Eich cyfeiriad e-bost neu gyfeiriad e-bost rhywun y mae modd inni gysylltu â nhw os oes gennyn ni 
ymholiadau 

 
 

 Cyfathrebwch â fi yn Gymraeg 
 

Dewisiadau cyfathrebu a marchnata  
 

Byddwn yn rhoi gwybod i chi am y broses o weinyddu'r cynllun gan ddefnyddio'r manylion cysylltu 
rydych chi wedi'u darparu. 
 

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithio gyda gweithredwyr trafnidiaeth i drawsnewid trafnidiaeth 
gyhoeddus. Hoffen ni roi gwybod i chi am ddatblygiadau newydd cyffrous, gwasanaethau newydd a 
gwell, gostyngiadau, cynigion arbennig a gwybodaeth arall er mwyn i chi fanteisio i’r eithaf ar 
drafnidiaeth gyhoeddus. 
 

Os hoffech glywed gennyn ni neu ein partneriaid, rhowch wybod i ni â phwy yr hoffech glywed a sut 
y byddai'n well gennych dderbyn gwybodaeth drwy roi tic yn y blychau isod. 
 

Os byddwch yn rhoi caniatâd i'n partneriaid gysylltu â chi, byddwn yn rhannu eich manylion cyswllt 
gyda'r partner/iaid perthnasol at y diben yma. 
 

Pwy byddech chi'n hapus i glywed ganddyn nhw? Ticiwch bob blwch sy'n berthnasol 
 

 Trafnidiaeth Cymru  
 

 Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru am gynigion sy'n ymwneud â theithio ar y 

rheilffyrdd neu newidiadau i wasanaethau 
 

 Eich Cyngor 
 

 Cwmnïau bysiau ar gyfer cynigion sy'n ymwneud â theithio ar fws  
 

 Llywodraeth Cymru  
 

Sut hoffech chi dderbyn hyn? Ticiwch gynifer ag y dymunwch 
 

 E-bost  
 

 Neges destun (I ffôn symudol) 
 

 Galwad ffôn  
 

 Trwy'r post  
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Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 
 
Byddwn yn defnyddio'r data personol a gafodd ei ddarparu gennych yma yn unol â pholisi 
preifatrwydd Cerdyn Teithio Rhatach y Cyngor. Mae modd gweld y polisi yma: 
www.rctcbc.gov.uk/diogeludata neu drwy ysgrifennu at Uned Trafnidiaeth Integredig, Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Tŷ Sardis, Heol Sardis, Pontypridd CF37 1DU.  Mae polisi 
preifatrwydd Trafnidiaeth Cymru ar gael yn www.tfw.wales/cy/cerdynteithio neu drwy ysgrifennu 
at Traveline Cymru, PO Box 83, CF11 1NA. 
Dim ond pan fydd y gyfraith yn caniatáu i ni y byddwn yn defnyddio'ch data personol. Defnyddiwn 
ddata yn bennaf: 

1. Er mwyn cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol: A ninnau'n awdurdod trafnidiaeth, mae 
gofyniad cyfreithiol arnon ni o dan Ddeddf Trafnidiaeth 2000 i roi Cardiau Teithio Rhatach i 
unigolion sydd â'r hawl i'w cael, ac felly mae'r rhan fwyaf o'n prosesu at ddiben bodloni'r 
rhwymedigaeth gyfreithiol yma. 

2. Er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus: er enghraifft, i sicrhau bod y cynllun cerdyn teithio rhatach 
yn cael ei weinyddu'n effeithlon. 

Caiff eich data ei storio'n ddiogel mewn system genedlaethol a weinyddir gan Lywodraeth Cymru a 
Thrafnidiaeth Cymru (a'u darparwyr gwasanaethau) at ddibenion gweinyddu'r cynllun teithio rhatach. 
Caiff gweithredwyr bysiau gael gafael ar rif eich cerdyn i hawlio ad-daliad pan fyddwch yn 
defnyddio'ch cerdyn. 
Nid ydyn ni fel arfer yn dibynnu ar gydsyniad fel sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol. 
Byddwn hefyd yn defnyddio'ch data personol er mwyn anfon cyfathrebiadau marchnata atoch, os 
ydych yn cydsynio i ni wneud hynny. Dim ond pan fyddwch yn cytuno i'w dderbyn y byddwn yn anfon 
deunydd marchnata atoch, a chewch newid eich meddwl unrhyw bryd drwy gysylltu â ni. 
Mae eich hawliau cyfreithiol i ofyn am gael gweld gwybodaeth, ei chywiro a'i dileu wedi'u nodi yn ein 
polisi preifatrwydd. 
 

Datganiad 
 

Rwy'n cadarnhau bod yr wybodaeth a roddir uchod yn gywir ac rwy'n deall, os canfyddir bod unrhyw 
fanylion yn anghywir, y caiff fy ngherdyn ei ganslo, ac efallai y bydd rhaid i mi dalu unrhyw gostau 
sy'n codi yn sgil cyflwyno neu yn sgil defnyddio'r cerdyn. 
 

Llofnod 
 
 
 
 
 
 

Dyddiad – diwrnod, mis, blwyddyn 
 

 /  /  

 

Mae telerau ac amodau'r cynllun ar gael yn www.tfw.wales/cy/cerdynteithio a swyddfeydd y 
cyngor neu yn ysgrifenedig oddi wrth Traveline Cymru, PO Box 83, CF11 1NA. 
 

Unwaith eich bod chi wedi cwblhau'ch cais a bod gyda chi'r dystiolaeth angenrheidiol, bydd angen i 
chi drefnu apwyntiad gydag ymgynghorydd mewn Canolfan IBobUn. Rhaid i chi drefnu apwyntiad 
ymlaen llaw naill ai ar wefan y Cyngor ar www.rctcbc.gov.uk/archebu neu dros y ffôn ar 01443 
425005. 
Nodwch: Byddwn ni'n gwrthod eich cais os nad oes modd i chi gyflwyno pob darn o dystiolaeth. 
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Canllawiau ar dystiolaeth i gefnogi cais am Gerdyn Teithio Rhatach i 
Bobl 60 oed neu'n hŷn 
 

Pa dystiolaeth sydd angen ei chyflwyno?  
Pan fyddwch chi’n gwneud cais am Gerdyn Teithio Rhatach mae angen i chi ddarparu tystiolaeth fel 
bod modd inni wirio eich bod chi’n gymwys i dderbyn un. Mae’r dystiolaeth sy’n ofynnol yn wahanol 
yn dibynnu ar ba fath o gerdyn rydych chi’n gwneud cais amdano.  
 

60 oed neu'n hŷn 
Mae’n rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o (a) eich cyfeiriad a (b) eich oedran. 
 

Newid enw 
Mae rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch enw newydd. 
 

Newid cyfeiriad 
Mae rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch cyfeiriad newydd.  
 

Sut mae cyflwyno tystiolaeth?  
Dylech gyflwyno copi clir o'r dogfennau perthnasol gyda'ch ffurflen gais wedi'i llenwi. 
 

Os nad ydych yn siŵr pa ddogfennau i’w darparu, cysylltwch â'r Uned Trafnidiaeth Integredig a fydd 
yn eich helpu chi. 
 

Peidiwch ag anfon copïau gwreiddiol o unrhyw un o'ch dogfennau, gan na fydd modd inni eu 
hanfon yn ôl atoch. 
 

Tystiolaeth o gyfeiriad 
Cyflwynwch gopi o unrhyw ddau o’r canlynol: 

 Bil Treth y Cyngor neu dystiolaeth o eithriad Treth y Cyngor (ar gyfer y flwyddyn ariannol 
gyfredol) 

 Tystiolaeth o daliadau rhent (o fewn y 3 mis diwethaf) 
 Trwydded yrru gyfredol 
 Dogfennau budd-daliadau a phensiwn (blwyddyn ariannol gyfredol)  
 Bil cyfleustodau ond nid ffôn symudol (o fewn y 3 mis diwethaf)  
 Cadarnhad bod yr ymgeisydd ar y Gofrestr Etholiadol ar gyfer Etholiadau Seneddol y DU  
 Tystiolaeth bod yr ymgeisydd yn ddibynnydd person sy’n byw yn ardal y cyngor lleol  
 Tystiolaeth bod yr ymgeisydd yn derbyn gofal gan yr Awdurdod Lleol neu asiantaeth wedi'i 

chymeradwyo a'i fod yn breswylydd yn ardal yr Awdurdod Lleol 
 Tystiolaeth bod yr ymgeisydd wedi'i gofrestru'n barhaus â'r Meddyg Teulu lleol 
 Tystiolaeth o ddogfennau gan y Swyddfa Gartref yn cadarnhau hawl preswylio 

 

Dylech chi ddarparu copi o lythyr neu ohebiaeth gan yr asiantaeth neu sefydliad swyddogol priodol 
naill ai fel dogfen swyddogol neu ar bapur pennawd y sefydliad.  
 

Tystiolaeth o oedran 
Cyflwynwch gopi o un o’r canlynol: 

 Pasbort Cyfredol; 
 Trwydded yrru gyfredol; neu 
 Tystysgrif geni (sy’n cynnwys enw’r ymgeisydd). 

 

Tystiolaeth o newid enw  
Cyflwynwch gopi o ddogfen gyfreithiol sy’n dangos yn glir beth yw’r enw newydd a’r cyswllt â’r enw 
blaenorol, fel tystysgrif priodas neu weithred newid enw. 
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