
 
TOCYN TEITHIO CONSESIYNOL  

FFURFLEN GAIS 
(Cwblhewch mewn PRIFLYTHRENNAU) 

PEIDIWCH â defnyddio'r ffurflen hon os ydych eisoes wedi derbyn Tocyn Teithio Consesiynol, os oes 
angen tocyn newydd arnoch neu os ydych wedi symud i fyw yn rhywle arall yng Nghymru. 

 

Rwyf yn gwneud cais am Docyn Teithio Consesiynol ar sail y canlynol:  

 

Oed  Anabledd  Nam ar y golwg*  Anabl ac Angen Cymar*  

* Efallai bydd angen i chi gwblhau Ffurflen Asesu Cymhwyster Anabledd sydd ar gael gan eich cyngor, yn enwedig os 
oes angen tocyn cymar arnoch. Cysylltwch â swyddfa leol eich cyngor am fwy o wybodaeth.  

Teitl    Mr  Mrs  Miss  Ms  
Arall 

 
Nodwch 

 

Enwau cyntaf                     

 

Cyfenw                     

 

Cyfeiriad                     

 

                     

 

Côd Post S A      Dyddiad Geni D D M M B B B B 
 

Rhif Ffôn  Rhyw: Gwryw  Benyw  

 

Cyfeiriad e-bost  Rhif Yswiriant 
Gwladol  

         

 

Sir  
Breswyl  

Sir Gâr  Castell-nedd Port Talbot   

Gludiwch lun lliw 
diweddar maint 

pasbort yma  

     

Abertawe  Sir Benfro   

Rwy'n cytuno*/nid wyf yn cytuno* (*dilëwch) i fy enw a’m cyfeiriad gael eu trosglwyddo 
i sefydliadau eraill a allai ddarparu cyfleoedd i deithio am ddim/gyda gostyngiad neu 
ddarparu gwybodaeth am deithio. 

 

 

 

  

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch neu wybodaeth mewn fformat arall ffoniwch   

Sir Gâr: (01267) 234567 Castell-nedd: (01639) 686868  

Abertawe: (01792) 636377 Sir Benfro: (01437) 764551  

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2016: Byddwn yn defnyddio'r data personol yr ydych yn ei ddarparu i brosesu eich 
cais ac ni fyddwn yn ei rannu ag unrhyw drydydd parti (ac eithrio lle rydych wedi rhoi eich caniatâd uchod i dderbyn 
deunydd marchnata gan sefydliadau eraill), oni bai bod gennym ganiatâd i wneud hynny neu bod hynny'n ofynnol gan y 
gyfraith. Gall y wybodaeth a ddarperir gennych yma gael ei chymharu â data personol arall a gedwir gan y Cyngor er 
mwyn gwirio eich hawl i gael y tocyn bws hwn. Gellir hefyd ddefnyddio eich data yn ddienw ac yn ystadegol er mwyn 
cymharu defnydd o'r cynllun â gwahanol awdurdodau lleol eraill. 

 

DATGANIAD: 
Rwy'n cadarnhau bod yr wybodaeth a roddwyd yn gywir. 
Rwyf wedi darllen a deall yr uchod ac rwy'n deall y caiff fy 
nhocyn ei ddiddymu os bydd unrhyw fanylion yn anghywir, 
ac efallai y bydd rhaid i mi dalu unrhyw gostau o ganlyniad 
i'r mater neu ddefnyddio'r tocyn. 
 

Llofnod: 
 

  

Dyddiad: 
 

 

AT DDIBEN SWYDDFA'R POST YN UNIG 

  Prawf cyfeiriad: Pob cais () 



 
TOCYN TEITHIO CONSESIYNOL  

FFURFLEN GAIS 
(Cwblhewch mewn PRIFLYTHRENNAU) 

PEIDIWCH â defnyddio'r ffurflen hon os ydych eisoes wedi derbyn Tocyn Teithio Consesiynol, os oes 
angen tocyn newydd arnoch neu os ydych wedi symud i fyw yn rhywle arall yng Nghymru. 

 

Cyfenw 
 Bil Treth y Cyngor  

 Bil Cyfleustodau  

   Cerdyn Rhent y Cyngor   

  Cyfriflen Banc  

  Prawf o Bensiwn Ymddeol  

Enw cyntaf 
 Prawf Cymhwyster ar sail Oed  () 

 Tystysgrif Geni  

   Prawf o bensiwn ymddeol  

 Pasbort  

  Trwydded Yrru  

    
Bydd eich Cerdyn Teithio Rhatach 
SWWITCH newydd yn cael ei anfon 
i'ch cyfeiriad cartref o fewn 21 diwrnod 
i'r Swyddfa'r Post ei dderbyn. 
Os na fydd eich Cerdyn Teithio 
Rhatach wedi cyrraedd erbyn diwedd y 
cyfnod hwn, ffoniwch 

 Prawf o Anabledd a Nam ar y Golwg (
) 

 * Llythyr Cadarnhau Hawl Tocyn Teithio'r Cyngor  

 
* Deiliad Bathodyn Glas i'r Anabl (nodwch y dyddiad dod i 
ben) 

 

  Lwfans Byw i'r Anabl (Symudedd Cyfradd Uwch) 

(nodwch y dyddiad dod i ben) 

 

Sir Gâr: (01267) 234567  
Castell-nedd  
Port Talbot: (01639) 686868  
Abertawe (01792) 636377  
Sir Benfro: (01437) 764551 

 Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) Un neu fwy o'r 
canlynol: 

8 pwynt am gyfathrebu ar lafar - Disgrifiwr 7 

12 o bwyntiau am gynllunio a dilyn taith - Disgrifiwr 11 

8 pwynt am symud o gwmpas - Disgrifiwr 12 (nodwch 
ddyddiad dod i ben) 

 

  Llythyr Cofrestru Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor 
/Cerdyn Ymddiriedolaeth GIG: Golwg Rhannol 

 

Codir tâl am bob galwad ar yr un 
gyfradd â galwad leol. Peidiwch â 
ffonio cyn y dyddiad a ddengys 
uchod ynghylch diffyg trawsgludiad. 
 

 Llythyr Cofrestru Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor /Ceir 
Ymddiriedolaeth GIG: Hollol Fyddar/Difrifol Fyddar 

 

 Llythyr Cofrestru Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor 
/Cerdyn Ymddiriedolaeth GIG: Pobl Ddileferydd 

 

 Llythyr Cofrestru Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor 
/Cerdyn Ymddiriedolaeth GIG:  Oedolion ag Anableddau 
Dysgu 

 

 Llythyr Diddymu/Gwrthod DVLA. – (Dyfynnwch Rif Meddygol 
DVLA) 

 

  Lwfans Symudedd Pensiynau Rhyfel  

    

STAMP 
SWYDDFA BOST 

  Ceisiadau ar Sail Anabledd 

Angen Cymar 

() 

  *Llythyr Cadarnhau Hawl Tocyn Teithio Cyngor yn 
nodi Awdurdodi Cymar 

 

  *Nid yw'n gymwys yn Sir Gâr. 

Cysylltwch â Chyngor Sir Gâr yn uniongyrchol. 

 

   
Enw'r Swyddfa 

  

STAMP 
SWYDDFA BOST 

  

   
Côd FAD 

    

     

   Wythnos  

 


