
 

Ffurflen gais am Gerdyn Teithio 
Rhatach i bobl sy'n gwneud cais ar 
sail anabledd 
  

 
Llenwch y ffurflen hon a'i dychwelyd at eich cyngor lleol i wneud cais am 
Gerdyn Teithio Rhatach. Gall eich cyngor lleol eich helpu i'w llenwi os bydd 
angen help arnoch.   
   

Llenwch yr holl adrannau priodol YN GLIR ac mewn PRIFLYTHRENNAU. 

 
Eich cais 
 
Mae cardiau teithio rhatach ar gael i bobl sydd â'u prif breswylfa yng Nghymru 
ac sy'n bodloni'r meini prawf cymhwysedd 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 ac ymgynghorwch â'ch Cyngor os 
ydych yn ansicr. 
 
Os oes arnoch angen cymorth gan berson arall arnoch deithio ar gyfer rhai neu 
bob un o'ch teithiau, mae'n bosibl y bydd gennych hawl i gael cerdyn 
cydymaith sy'n darparu cludiant am ddim i un person sy’n mynd gyda chi am y 
daith gyfan. 
 
A oes angen cymorth o'r fath arnoch wrth deithio? 
 

Nac oes   Oes  

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

 Rwyf wedi atodi llun pasbort 

 
 
 
 
 



 

Tustoliaeth o’ch cymhwysedd 
 
Mae'n rhaid i bob ymgeisydd ddarparu dau brawf o gyfeiriad a thystiolaeth 
o'ch cyflwr meddygol. 
 
Cyfeiriwch at yr wybodaeth sydd wedi'i hatodi i'r ffurflen hon, neu wefan 
http://www.tfw.wales/cerdynteithio i weld pa ddogfennau y gellir eu 
defnyddio i brofi cyfeiriad ac oedran.  Amgaewch gopïau yn hytrach na 
dogfennau gwreiddiol gan na fyddant yn cael eu dychwelyd.  
 

 Rwyf wedi atodi copïau o'r holl dystiolaeth o'r cymhwysedd    

         sydd ei hangen 
 
Eich manylion  
 
* Gwybodaeth orfodol sydd ei hangen: gallwn ond prosesu'ch cais 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 mae nhw’n ymddangos ar ddogfennau swyddogol  

  
 

Os ydych yn cael eich adnabod gan enw cyntaf byrrach neu wahanol, nodwch ef isod a 
byddwn yn argraffu hwn ar eich cerdyn, neu'n ei adael yn wag i ddefnyddio'r enw uchod 

  

 
*Cyfenw fel y mae'n ymddangos ar ddogfennau swyddogol   

  
 

* Cyfeiriad 

  

 
  

 
  
 
 

http://www.tfw.wales/cerdynteithio


 

* Cod post 

    
 
 
 

* Dyddiad geni – diwrnod, mis, blwyddyn 

 /  /    

 

 
* Rhif Yswiriant Gwladol 

           

 
* Enw’r cyngor yr ydych yn byw ynddo  

  

 

Manylion cyswllt 
 
Er mwyn ein helpu gydag unrhyw ymholiadau y gallem eu cael gyda'ch cais, rhaid i roi eich 
rhif ffôn a/neu gyfeiriad e-bost. Os na allwch ddarparu'ch manylion cyswllt eich hun, 
gallwch 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.  
 

Eich rhif ffôn neu rif ffôn rhywun y gallwn ei ffonio neu anfon neged destun i os oes gennym 
ymholiadau  
 
Cartref   

()    

 
Ffôn symudol 

()    

 

Eich cyfeiriad e-bost neu gyfeiriad e-bost rhywun y gallwn cysylltu a nhw os oes gennym 
ymholiadau   

  


 
 Cyfathrebwch gyda 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 a ddarparwyd gennych.    
 

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithio gyda gweithredwyr trafnidiaeth i drawsnewid 
trafnidiaeth gyhoeddus. Hoffem eich hysbysu o ddatblygiadau newydd cyffrous, gan roi 
gwybod i chi am wasanaethau newydd a gwell, disgowntiau, cynigion arbennig a 
gwybodaeth arall er mwyn i chi fedru manteisio i’r eithaf ar o drafnidiaeth gyhoeddus. 
 
Os hoffech glywed gennym ni neu ein partneriaid, rhowch wybod i ni â phwy yr hoffech 
glywed a sut y byddai'n well gennych dderbyn gwybodaeth drwy dicio'r 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 hwn.  
  
Pwy fyddech chi'n hapus i glywed ganddynt? Ticiwch bob un 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 y newyddion diweddaraf? Ticiwch gynifer ag y dymunwch 
 

 E-bost 
 

 Neges destun (I ffôn symudol) 
 

 Galwad ffôn 


 Drwy’r post  

 


 
 



 

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2018   
  

Byddwn yn defnyddio eich data personol a ddarparwyd gennych yma yn unol â pholisi 
preifatrwydd y Cerdyn Teithio Rhatach. Mae hwn ar gael gan eich cyngor ar ei wefan, 
gwelwch http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx.  
 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. Cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol: fel awdurdod trafnidiaeth, mae 
gofyniad cyfreithiol arnom 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 hon.    
2. 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 Trafnidiaeth Cymru (a'u darparwyr gwasanaethau) at ddibenion gweinyddu'r 
cynllun teithio rhatach.  Gall gweithredwyr bysiau gael gafael ar rif eich cerdyn i hawlio ad-
daliad pan fyddwch yn defnyddio'ch cerdyn.  
Nid ydym fel arfer yn dibynnu ar gydsyniad fel sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data 
personol.   
Byddwn hefyd yn defnyddio'ch data personol i 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 eich marchnata, a gallwch 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 y 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 yn rhaid i mi 
dalu unrhyw gostau sy'n codi yn sgil yn neu yn sgil defnyddio'r cerdyn  
  

Llofnod  
  
 
 
 
 
  
 
 
Dyddiad 
 

 /  /    

 

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx
http://www.tfw.wales/cy/cerdynteithio


 

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  

 
  



 

Canllawiau ar dystiolaeth i gefnogi 
cais am Gerdyn Teithio Rhatach   

   
 

Pa dystiolaeth sydd angen ei chyflwyno?   

Pan fyddwch chi’n gwneud cais am Gerdyn Teithio Rhatach mae angen i chi 
ddarparu tystiolaeth fel y gallwn 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.   
  

Anabl  
Mae’n rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o (a) eich cyfeiriad a (b) eich oedran ac (c) eich 
anabledd.   
  

Anabl gyda chydymaith  
Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o (a) eich cyfeiriad (b) eich anabledd, gyda 
thystiolaeth gan ymarferydd meddygol fod angen cymorth ar gyfer cynllunio a/neu 
wneud rhai siwrneiau/pob siwrnai. 
  

Newid enw   
Mae’n rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch enw newydd   
   
Newid cyfeiriad   
Mae’n 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.  
  
Gallwch gysylltu â’ch cyngor lleol am gymorth os nad ydych yn siŵr pa ddogfennau 
i’w darparu.   
  
Peidiwch ag anfon copïau gwreiddiol atom o unrhyw un o'ch dogfennau, gan na 
fyddwn yn gallu eu hanfon yn ôl atoch . 

  

Tystiolaeth o gyfeiriad   
Ar gyfer pob cerdyn, mae gofyn i chi gyflwyno copi o unrhyw ddau o’r canlynol:   

 Bil y Dreth Gyngor neu dystiolaeth o esemptiad y Dreth Gyngor    
          (blwyddyn 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   
 Cadarnhau bod yr ymgeisydd ar Gofrestr yr Ysgol   
 Tystiolaeth bod yr ymgeisydd yn ddibynnydd person sy’n byw yn    
          ardal y cyngor lleol   
 Tystiolaeth bod yr ymgeisydd yn derbyn gofal gan y cyngor    
          lleol neu asiantaeth gymeradwyedig ac yn byw yn ardal y  
          cyngor lleol   
 Tystiolaeth bod yr ymgeisydd wedi cofrestru’n barhaol gyda  
          meddyg teulu lleol   
 Tystiolaeth o ddogfennau gan y Swyddfa Gartref yn cadarnhau   
          hawl preswylio   

  
Dylech 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 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.   
  

Tystiolaeth ar gyfer Cerdyn Teithio Person Anabl  
Os ydych chi’n gwneud cais gan fod gennych chi anabledd, mae’r dystiolaeth sy’n 
ofynnol yn amrywio yn dibynnu ar eich anabledd.  
 

Dylech gyflwyno pa rai bynnag o’r canlynol sy’n berthnasol i’ch cais:  
 

 Llythyr dyfarnu Lwfans Byw i’r Anabl yr Adran Gwaith a Phensiynau,    
     sy’n rhoi manylion dyfarniad Cyfradd Uwch yr Elfen Symudedd.  
 Datganiad Hawliad Taliad Annibyniaeth Personol yr Adran Gwaith a  
     Phensiynau, sy’n dangos:  

1. 8 neu fwy o bwyntiau o dan Ddisgrifydd 7 “Cyfathrebu  
          Llafar”; neu  
2. 12 o bwyntiau o dan Ddisgrifydd 11 “Cynllunio a Dilyn  
          Taith”; neu  
3. 8 neu fwy o bwyntiau o dan Ddisgrifydd 12 “Symud o  
          Gwmpas”.  
 

Nodwch: NI DDYLID adio disgrifyddion y Taliad Annibyniaeth Annibynnol 
a’u sgoriau unigol gyda’i gilydd.  
 



 

 Llythyr dyfarnu Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel Veterans UK ar  
     bapur pennawd swyddogol.  
 Llythyr dyfarnu’r Weinyddiaeth Amddiffyn o dan dariffau 1-8 Cynllun  
     Iawndal y Lluoedd Arfog ar bapur pennawd swyddogol.  
 Cymeradwyaeth Asesu Cymhwysedd gan eich cyngor eich bod  
     chi’n bodloni un o’r meini prawf canlynol:  

1. Wedi colli llawer o’ch golwg yn y ddwy lygad.  
   (i)  nam difrifol ar eich golwg – methu darllen (gyda’ch   
        sbectol os ydych yn gwisgo rhai) llythyren uchaf siart     
         prawf golwg safonol o bellter o 3 metr neu lai.  

                       (ii)  nam ar eich golwg – dim ond yn gallu darllen (gyda’ch  
                             sbectol os ydych yn gwisgo rhai) llythyren uchaf siart  
                             prawf golwg safonol o bellter o 6 metr neu lai.  

2. Hollol fyddar neu ddifrifol o fyddar, wedi colli 70 desibel  
          (dBHL) neu fwy o’ch clyw yn y ddwy glust.  
3. Methu siarad – methu cyfathrebu’n llafar mewn unrhyw   
          iaith.  
4. Nam neu anaf sydd wedi cael effaith hirdymor sylweddol ar  
          eich gallu i gerdded.  
5. Dim breichiau neu wedi colli’r defnydd o’r ddwy fraich am  
          gyfnod hir.  
6. Nam gwybyddol.  
7. Ni fyddech yn gallu cael trwydded i yrru cerbyd o dan Ran  
          III o Ddeddf Traffig Ffyrdd 1988, yn unol ag adran 92 o’r  
          Ddeddf honno (ffitrwydd corfforol) ac eithrio ar sail  
          camddefnydd parhaus o gyffuriau neu alcohol.  
 

Os ydych chi’n bodloni un o’r meini prawf cymhwysedd yn 1 i 7 uchod, ac nad ydych 
wedi cael eich asesu gan eich cyngor lleol, cysylltwch â nhw i gael rhagor o 
wybodaeth.  
  

Tystiolaeth ar gyfer Cerdyn Teithio Anabl gyda Chydymaith  
Bydd eich cyngor lleol yn asesu a ydych yn bodloni un o’r meini prawf canlynol:  

 Ymddygiad heriol: mae’n rhaid goruchwylio’r ymgeisydd drwy’r  
          amser;  
 Namau gwybyddol a meddyliol difrifol (yn cynnwys pobl nad ydynt   
          yn ymwybodol o risg ac sydd â gallu cyfyngedig i gynllunio a dilyn    
          taith);  
 
 
 Cyfuniad o golli golwg a chlyw neu golli golwg a lleferydd sy’n eu  
          hatal rhag symud yn annibynnol;  
 Anawsterau i ddefnyddio cadair olwyn yn annibynnol.  



 

 
  

Beth rydyn ni’n ei wneud gyda’r dystiolaeth?  
 

Mae’r dystiolaeth a gyflwynwch yn cael ei defnyddio i ddilysu’ch cais, a thrwy ei 
chyflwyno rydych chi’n gwarantu ei bod yn gywir.  
 

Efallai y byddwn yn gwirio bod y ddogfen yn ddilys gyda’r asiantaeth yn y 
llywodraeth a gynhyrchodd y ddogfen. Er enghraifft, efallai y byddwn yn cysylltu â’r 
Adran Gwaith a Phensiynau. Mae cyflenwi dogfennau ffug yn fwriadol yn dwyll.  
 

Efallai byddwch yn cadw eich tystiolaeth (neu luniau digidol o dystiolaeth) yn 
ddiogel ac yn ei rhannu â Llywodraeth Cymru a Trafnidiaeth Cymru at ddibenion 
gweinyddu’r cynllun.  
  
 


