
Manylion Personol: 
 
Teitl     Mr / Mrs / Ms / Dr neu deitl arall…………………………………………….… 

 (Rhowch gylch o gwmpas y teitl priodol. Nodwch unrhyw deitlau eraill) 
 
Enw Blaen     ………………………………………………………………………………… 
 
Cyfenw     ………………………………………………………………………………...….. 
 
Cyfeiriad     ………………………………………………………………………………...… 
 

…………………………………………………………………………………... 
 

…………………………………………………………………………………... 
 
Côd Post   ……………………… 
 
Rhif Ffôn    ……………………..……...     Rhif Ffôn Symudol   ……….…………...…....   
 
Dyddiad Geni    ……. /……. /…….           Rhyw:   Gwryw / Benyw  
 
Rhowch fanylion am rywun y gallem ei hysbysu ar eich rhan petai argyfwng 
 
Enw:     ………………………………………………………………………………………. 
 
Rhif Ffôn / Rhif Ffôn Symudol     …………………………………………………………….. 
 
 
Anghenion Ychwanegol:  (Rhowch gylch o gwmpas yr ateb perthnasol) 
 
Ydych wedi cael eich cofrestru’n anabl?                    Ydw           Nac ydw 
 
A fyddwch yn defnyddio cadair olwyn?                    Byddaf   Na fyddaf  
 
 Os felly, ydy hi’n gadair sy’n cael ei gweithio â llaw?          Ydy   Nac ydy 
   
 Ydy hi’n gadair olwyn drydanol?                            Ydy   Nac ydy 
 

A fedrwch symud yn hwylus o’r gadair i sedd?                  Medraf   Na fedraf
                             
 
(Sylwch na allwn ddarparu ar gyfer sgwteri) 
 
Oes gennych unrhyw anghenion eraill y dylem gael gwybod amdanynt? 
(Er enghraifft, ydych wedi cael eich cofrestru’n ddall; oes nam ar eich golwg; oes angen 
unrhyw gyfarpar arnoch i’ch helpu i gerdded; ydych chi’n fyddar?) 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………….……………. 

Ffurflen  
Ymaelodi  





• Mae’n rhaid i chi fod yn aelod i ddefnyddio gwasanaeth Greenlinks ac eithrio lle y mae’r 
cwmni’n gweithredu fel gwasanaeth bysiau lleol, a dim ond trigolion y Fro a gaiff ymaelodi.   

 
• Mae costau’n amrywio yn ôl hyd y daith, ond ni fydd yn rhaid talu mwy na £5. 

Dyma’r strwythur taliadau newydd: 
 

 
 

Yr ardaloedd yw Dwyrain y Fro, Gorllewin y Fro a’r Fro Allanol.   
 
• Sylwch fod y ‘Fro Allanol’ wedi’i chyfyngu i Borthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr, Llantrisant 

(gan gynnwys Ysbyty Brenhinol Morgannwg) a Chaerdydd. Gwelwch y diagram ar y dudalen 
nesaf.  

 

• Ni chewch ddefnyddio Tocyn Mantais Bws ar wasanaeth Greenlinks, ac eithrio pan maent 
yn rhedeg gwasanaeth bws lleol (sydd wedi’I hysbysebu fel hyn). 

 

• Pan fyddwch yn ffonio i wneud cais am daith, dylech roi cymaint o rybudd ymlaen llaw ag 
sy’n bosibl. Dylai pob cais gael ei wneud erbyn canol dydd ar y diwrnod cyn teithio. Ni 
allwn dderbyn unrhyw geisiadau ar y diwrnod teithio. Bydd y llinell ffôn ar agor rhwng 
9.00am ac 1.00pm bob dydd o ddydd Llun hyd ddydd Gwener. 

 
Cewch drefnu’ch taith drwy ffonio’r rhif canlynol yn rhad ac am ddim: 

 

0800 294 1113 
 

• Dyfynnwch eich rhif aelodaeth, a rhowch wybod i ni ble a pha bryd yr ydych am i ni eich 
codi a pha bryd yr ydych am ddod yn ôl.  Gwnawn bopeth o fewn ein gallu i ateb eich cais, 
a byddwn yn ceisio eich codi o stepen y drws os medrwn. 

 

• Caiff eich gofalwr deithio gyda chi os yw’n aelod o’r cynllun ac yn fodlon talu’r swm priodol 
am deithio. 

 

•  Mae’n rhaid i bawb sy’n teithio ar ein bysiau wisgo gwregys diogelwch bob amser. 
 

• Nid oes hawl i chi boeni na bygwth y gwirfoddolwyr neu unrhyw gwsmeriaid eraill, a bydd 
perygl i chi golli eich aelodaeth os gwnewch chi hynny. 

 

• Bydd y bws ar gael i grwpiau elusennol a dielw ei logi am brisiau cystadleuol iawn ar y 
penwythnos a chyda’r nos.  

 
 

Noddwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a noddir yn ei dro gan Lywodraeth Cymru ac o Gronfa Amaethyddol 
Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. 

 
Gweinyddir y nawdd gan Gymunedau Gwledig Creadigol sef Cynllun Adfywio Gwledig Cyngor Bro Morgannwg.  

Taliadau’r tu fewn ac ar draws nifer o ardaloedd  
 

UNFFORDD DWYFFORDD 

1 Ardal £2 £3 

2 Ardal £3 £4 

3 Ardal £4 £5 

Amodau 
 Teithio 




