
 
 FFURFLEN 1 – Ffurflen gais ar gyfer pobl anabl y mae angen 

Cynorthwywyr Personol (gofalwr) arnynt                        
wrth fynychu’r Theatr Newydd neu ddigwyddiadau penodol yn Neuadd 

Dewi Sant  
(Nid oes angen llenwi’r ffurflen hon ar gyfer seddi cymdeithion sy’n costio’r un faint â seddi i 
bobl anabl)  
Enw ___________________________________________________________ 
___________________  
Cyfeiriad________________________________________________________ 
___________________  
_______________________________________________________________ 
Cod Post ____________  
Rhif ffôn yn ystod y dydd ______________ E-bost ______________________  
  
Rwyf yn derbyn cyfradd uwch elfen ofal Lwfans Byw i'r Anabl / cyfradd 
uwch Lwfans Gweini neu mae gennyf Dystysgrif Nam ar y Golwg a hoffwn 
wneud cais am sedd ddi-dâl ar gyfer fy Nghynorthwy-ydd Personol (gofalwr).  
 
  
Rwyf yn derbyn cyfradd ganolig elfen ofal Lwfans Byw i'r Anabl a hoffwn 
wneud cais am ostyngiad o 30% ar bris tocyn ar gyfer fy Nghynorthwy-ydd 
Personol (gofalwr).  
 
Ticiwch un o’r blychau uchod, fel y bo’n gymwys. Os ydych yn derbyn 
unrhyw fudd-dal arall, gwaetha’r modd nid ydych yn gymwys ar gyfer y 
cynllun hwn.  
Rhaid cynnwys llungopi o’ch llythyr gan yr Adran Waith a Phensiynau 
sy’n cadarnhau eich statws Lwfans Byw i’r Anabl / Lwfans Gweini neu’ch 
Tystysgrif Nam ar y Golwg. Gallwch ddileu unrhyw symiau ariannol.  
Mae’r Theatr Newydd a Neuadd Dewi Sant yn cynnig un sedd ddi-dâl neu am 
bris gostyngedig ar gyfer un Cynorthwy-ydd Personol (gofalwr) fesul pob 
ymwelydd anabl. Pe bai angen seddi ychwanegol arnoch ar gyfer 
Cynorthwywyr Personol (gofalwr), nodwch faint o seddi a pham bod angen 
seddi ychwanegol arnoch isod:  
_______________________________________________________________
___________________  
_______________________________________________________________
___________________  
Signature________________________________________________ 
Date______________________  
Anfonwch eich ffurflen wedi’i chwblhau i: Cynorthwywyr Personol, Neuadd 
Dewi Sant, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1AH  
Byddwn yn prosesu eich cais o fewn 28 diwrnod o’i chael ac, os yw eich cais 
yn llwyddiannus, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth yw eich rhif archebu 
unigryw y dylid ei ddyfynnu er mwyn bod yn gymwys ar gyfer sedd(i) di-dâl ar 
gyfer Cynorthwy-ydd Personol.   Ni fyddwch yn gallu hawlio unrhyw seddi di-



dâl ar gyfer Cynorthwy-ydd Personol tan i ni roi gwybod i chi beth yw eich rhif 
archebu.  
Os oes unrhyw ymholiadau gennych am y ffurflen hon neu’r polisi hwn, mae 
croeso i chi ffonio ni ar 029 2087 8444 neu e-bostio 
stdavidshallreception@cardiff.gov.uk  
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