CAIS AM DOCYN TEITHIO RHATACH NEWYDD
Defnyddir y ffurflen hon i ymgeisio am docyn teithio rhatach
newydd lle mae tocyn blaenorol wedi cael ei golli, ei ddifrodi neu ei ddwyn. Noder y bydd tâl
gweinyddol o £5 fesul pob tocyn ac mae’n rhaid i chi ei gynnwys gyda’r cais hwn.
Cwblhewch mewn LLYTHRENNAU BRAS os gwelwch yn dda
Teitl [ Mr, Mrs, Miss]

Rhif tocyn

Enw Cyntaf
Cyfenw
Cyfeiriad
Pentref / Ardal
Sirol
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Côd Post

[ Os ydych wedi newid eich cyfeiriad ers cyhoeddi eich
tocyn blaenorol rhowch eich côd post blaenorol ]
Rhyw Gwryw
[tic]

Dyddiau geni
Rhif ffôn

Benyw

Deddf Diogelu Data 1998 : Bydd yr wybodaeth ddarperir gennych yn cael ei chadw a'i phrosesu'n awtomatig ar system gyfrifiaduro, a bydd ar gael i
Lywodraith Cynulliad Cymru, TAITH, a chyfranogi ynddo. Mae'n bosib hefyd y bydd data anhysbys yn cael ei ddefnyddio gan y cyrff hyn, a chan
weithredwyr bysus, at ddibenion ymchwil. Cadarnhaf drwy hyn fy mod yn rhoi caniâtad i'r data ar y ffurflen hon gael ei rannu a'i ddefnyddio at y diben a
nodwyn uchod.

Datganiad : Cadarnhaf bod yr wybodaeth a roddwyd uchod yn gywir.Rwy'n deall os yw unrhyw fanylion yn anwir, bydd fy
nhocyn yn cael ei ganslo ac efallai bydd rhaid i mi dalu unrhyw gostau sy'n codi o ganlyniad i rol neu ddefnyddio'r tocyn.
Llofnod :

Dyddiad :

Dychwelwch y cais hwn drwy’r post yn unig, gan gynnwys eich siec/archeb post am £5 yn daladwy i
Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (Peidiwch ag anfon arian)
CYDLYNU CLUDIANT, ADEILADAUR'R GORON,
ADRAN YR AMGYLCHEDD, DE FFORDD YR ABATY,
YSTAD DDIWYDIANNOL WRECSAM, WRECSAM, LL13 9PW
fel arall ar ôl llenwi’ch ffurflen gallwch ei hanfon i Galw Wrecsam sydd yn Stryt yr Arglwydd, Wrecsam
a thalu £5 mewn arian parod [nid yw’r swyddfa hon yn derbyn sieciau]
Ni ddylia fod gofyn i chi ddarparu llun newydd gyda’r cais hwn.
Cainiatewch 7 – 10 diwrnod ar gyfer prosesu eich cais.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch eich cais am docyn newydd ffoniwch: 01978 266166
At ddefnydd swyddogol yn unig
Rhif tocyn :
Proseswyd gan :

Dyddiad Derbyn :

