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Pam mae’r cardiau’n newid?

Rydym ni’n cyflwyno Cerdyn Teithio 
Rhatach are ei newydd wedd ledled 
Cymru, a bydd y cerdyn hwn yn disodli 
pob un o’r hen gardiau (y cardiau bws 
gwyrdd) sy’n bodoli ar hyn o bryd.

Mae’r cerdyn are ei newydd wedd yn 
cynnig yr un manteision a’r un hawliau 
teithio am ddim ar yr holl wasanaethau 
bws a thrên lleol cymwys ledled Cymru. 
Er mwyn parhau i fwynhau’r manteision 
hyn, bydd yn rhaid i chi gael cerdyn ar ei 
newydd wedd erbyn 31 Rhagfyr 2019. 

Mae’r cardiau ar eu newydd wedd 
wedi’u cynllunio gyda’r dyfodol mewn 
golwg. Rydym yn bwriadu ehangu’r hyn 
rydym yn ei gynnig ar fysiau a threnau 
wrth i ni symud tuag at rwydwaith 
trafnidiaeth mwy integredig yn ystod
y blynyddoedd nesaf.

Gwneud cais am eich cerdyn ar 
ei newydd wedd

Gallwch wneud cais am eich cerdyn ar ei 
newydd wedd o 9 Medi 2019. 

Rydym wedi gwneud y broses gwneud 
cais mor syml â phosib, sy’n golygu eich 
bod yn gallu gwneud cais o gysur eich 
cartref eich hun neu mewn canolfan 
galw heibio yn eich ardal chi.
 



Sut mae gwneud cais 
Ewch i www.trc.cymru/cerdynteithio i wneud 
cais gartref, yn nhŷ ffrind neu yn nhŷ perthynas, 
neu ewch i un o nifer o ganolfannau ledled 
Cymru sy’n gallu’ch helpu i wneud cais. 

Bydd angen y manylion canlynol arnoch:
 Rhif eich cerdyn presennol (sydd wedi’i nodi  
 ar du blaen eich cerdyn)
 Eich dyddiad geni 
 Y cod post lle mae’ch cerdyn presennol   
 wedi’i gofrestru 
 Eich rhif Yswiriant Gwladol (sydd wedi’i nodi  
 ar eich datganiad pensiwn neu’ch slip talu)

Gall ffrind, aelod o’r teulu neu rywun arall rydych 
chi’n ymddiried ynddo/ynddi wneud cais ar-lein ar 
eich rhan. Bydd angen iddo/iddi gael mynediad i’ch 
manylion (a restrir uchod) i wneud cais ar eich rhan. 
Gorau oll os oes gennych ffôn clyfar neu lechen, 
neu os ydych yn adnabod rhywun sydd â ffôn 
clyfar neu lechen – a gallwch ddefnyddio’r camera i 
ddiweddaru’ch ffotograff yn gyflym ac yn ddi-dâl.

Mae llawer o gymorth ar gael: Gallwch alw 
i mewn i’ch llyfrgell leol, swyddfeydd y cyngor 
neu hyb, ac rydym wedi creu partneriaeth â 
sefydliadau ac elusennau i sicrhau eu bod yn 
ymwybodol iawn o’r newidiadau a’u bod yn 
gallu’ch cynorthwyo.  

Ewch i www.trc.cymru/cerdynteithio neu 
ffoniwch 0300 303 4240 i gael gwybodaeth 
am y cymorth lleol sydd ar gael.

Dylech dderbyn eich cerdyn ar ei newydd wedd 
o fewn 15 diwrnod ar ôl cwblhau’ch cais.
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Pam mai Trafnidiaeth Cymru sy’n 
cyhoeddi fy ngherdyn newydd yn 
hytrach na’r cyngor lleol?

Y cynghorau lleol sy’n berchen ar y cynllun 
Teithio Rhatach o hyd. Mae Trafnidiaeth 
Cymru yn rheoli’r gwaith o ailgyhoeddi tua 
750,000 o gardiau ledled Cymru ar ran 
Llywodraeth Cymru a’r cynghorau lleol. 
Mae Trafnidiaeth Cymru wedi creu gwefan 
newydd er mwyn symleiddio’r broses o 
wneud cais, ac mae wedi sefydlu desg 
gymorth genedlaethol mewn partneriaeth 
â PTI Cymru (sy’n rheoli Traveline Cymru). 
Gallwch barhau i dderbyn cymorth a 
chefnogaeth gyda’ch cais gan eich
cyngor lleol. 

Pam na allwch anfon cerdyn 
newydd ataf yn awtomatig? 

Bu’r cynllun ar waith ers 10 mlynedd, ac 
mae llawer o bethau wedi newid yn y 
cyfamser. Mae’n bosibl y bydd pobl wedi 
symud neu y bydd manylion eraill wedi 
newid, ac mae rheoliadau newydd wedi’u 
cyflwyno, fel y Rheoliad Cyffredinol ar 
Ddiogelu Data (GDPR). Trwy gyflwyno cais 
newydd, byddwch yn sicrhau bod y data 
sydd gennym amdanoch yn gwbl gyfoes  
a chywir. 

Cwestiynau ac 
Atebion



Fe dderbyniais fy mhàs bws yn 
gynharach eleni. Oes angen i mi 
wneud cais arall?

Oes yn anffodus, oni bai bod eich cyngor 
lleol wedi anfon cerdyn newydd â brand 
Trafnidiaeth Cymru atoch. Bydd yr holl 
gardiau presennol (cardiau gwyrdd â logo’r 
cyngor) yn dod i ben ac ni fyddant yn cael eu 
derbyn ar fysiau ar ôl 31 Rhagfyr 2019.

A fydd modd i mi gael cymorth 
gyda’r cais yn lleol?

Bydd eich llyfrgell leol a’ch swyddfeydd cyngor 
lleol yn gallu’ch cynorthwyo gyda’ch cais. I gael 
gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael yn 
eich ardal leol chi neu os oes problem yn codi 
wrth wneud cais, ewch i 
www.trc.cymru/cerdynteithio 
neu ffoniwch 0300 303 4240. 

Pryd fydd fy hen gerdyn yn  
dod i ben?

Bydd eich hen gerdyn yn dod i ben ar 31 
Rhagfyr 2019, felly mae’n bwysig eich bod yn 
gwneud cais am gerdyn ar ei newydd wedd 
mewn da bryd er mwyn parhau i fwynhau 
manteision teithio am ddim.
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