CYNGOR BWRDEISTREF SIROL MERTHYR TUDFUL
CAIS AM DOCYN TYMOR
Manylion am Docyn Tymor ar gyfer y Tymor Academaidd
Pris tocyn tymor yw 1 mis = £38, 3 mis = £114, 12 mis = £350. ar gyfer y tymor academaidd yw £230. Gellir gwneud
ceisiadau drwy gwblhau a dychwelyd y ffurflen gais i’r Ganolfan Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful, CF47 8AN gan
amgáu y tâl priodol (dylai sieciau gael eu gwneud yn daladwy i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful) neu ffoniwch
01685 726285 (D.S bydd rhaid talu am geisiadau a wneir dros y ffôn â cherdyn debyd/credyd.)
Wedi i chi dderbyn eich tocyn tymor ar gyfer y tymor academaidd bydd gennych hawl i barcio yn y meysydd parcio isod
(D.S Ni fydd rhaid i chi dalu am docyn parcio pan fyddwch yn arddangos tocyn tymor dilys.)
Maes Parcio Abermorlais (Dydd Sadwrn yn unig)
Castell (D) Maes Parcio (Dydd Sadwrn yn unig)
Maes Parcio’r Castell
Maes Parcio Aml Lawr y Castell
Maes Parcio Afon Taf
Maes Parcio Sant Tudful
Maes Parcio Pontmorlais
Maes Parcio Stryd yr Alarch (Anabl yn unig)
Maes Parcio’r Dramffordd (Dw)
Maes Parcio Stryd Gilar
Mae’r mwyafrif o feysydd parcio’r Cyngor yn cael eu diogelu gan deledu cylch cyfyng, fodd bynnag, ni all y Cyngor gymeryd
unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a allai gael ei achosi i geir sy’n cael eu parcio yn ei feysydd parcio.
Sicrhewch, cyn gadael eich cerbyd ei fod wedi ei barcio’n gywir mewn lle parcio cymwys gan y gall methiant i wneud hyn
arwain at ddirwy o £70.
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Rhif Ffôn Cartref:

Rhif Ffôn arall.:

Rhif Cofrerstru:

Gwneuthuriad :
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Lliw :

Y MATH O DOCYN SYDD EI ANGEN:
Hoffwn brynu Tocyn Tymor ar gyfer
1 Month - £38

3 Mis - £114

12 Mis - £350

Dyddiad dechrau y Tocyn Tymor:
Gweler y siec/archeb post sydd wedi ei amgáu am y swm o £. . . . . . . . am Docyn Tymor ar gyfer 1, 3 neu 12 mis.
Arwyddwyd ………………………………………………………………………………………. Dyddiad ……………………………………………
CANIATAWCH 2 DDIWRNOD GWAITH WEDI I CHI GYFLWYNO’CH CAIS I’CH TOCYN I GYRRAEDD
(D.S codir £15 o dâl i ganslo’r cais)
Deallaf y gallwch roi gwybodaeth i sefydliadau tebyg, i adrannau’r llywodraeth ac awdurdodau lleol eraill os yw’r gyfraith
yn caniatâu hynny. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymrwymedig i gynnal eich hawliau preifatrwydd. Dim
ond at ddibenion cyfreithlon y byddwn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Os hoffech wybod mwy am sut rydym yn
defnyddio'ch gwybodaeth bersonol, darllenwch hysbysiadau preifatrwydd sydd ar gael ar ein gwefan
(https://www.merthyr.gov.uk/council/data-protection-and-freedom-of-information/privacy-notices/?lang=cy-GB&). Os
oes gennych unrhyw bryderon neu os hoffech wybod mwy am gydymffurfiaeth diogelu data, cysylltwch â’n Swyddog
Diogelu Data ar 01685 725329 neu data.protection@merthyr.gov.uk Gallech gael eich cosbi am wneud datganiad ffug a
gallai hyn arwain at ddiddymu unrhyw docyn sy’n cael ei ddosrannu i chi.

