
 Pa wybodaeth rydym yn ei chadw, ei rhannu a'i chyhoeddi ar ein gwefan  

 

 

Eitem Ddata  
Gwasanaethau 
Cartrefi Gofal  

Gwasanaethau 
Cymorth Cartref   

Gwasanaethau 
Lleoli Oedolion 

Ysgolion Arbennig 
Preswyl 

 
Gwasanaethau 
Llety Diogel a 
Chanolfannau 

Preswyl i 
Deuluoedd 

Gwasanaethau 
Maethu, 

Gwasanaethau 
Mabwysiadu, Ysgolion 

Preswyl, Colegau 
Addysg Bellach, 

Gwasanaethau Eirioli 

Gwarchodwyr 
plant  

Gofal Dydd Plant  

Enw'r Gwasanaeth        

Cyfeiriad y 
Gwasanaeth 

DIM OND y Dref a'r 
Awdurdod Lleol a 

rennir ar gyfer y rhai 
sy'n darparu 

gwasanaeth i unigolion 
dan 18 oed   

 

DIM OND y Dref a'r 
Awdurdod Lleol a rennir 
ar gyfer y mathau hyn o 

wasanaeth  

DIM OND y Dref 
a'r Awdurdod 

Lleol a rennir ar 
gyfer y mathau 

hyn o 
wasanaeth



DIM OND y Dref 
a'r Awdurdod Lleol 
a rennir ar gyfer y 

mathau hyn o 
wasanaeth 



Enw'r Darparwr         

Cyfeiriad y Darparwr  
 

Ni rennir cyfeiriadau 
darparwyr ar gyfer 

gwasanaethau lle mai 
'UNIGOLYN' yw'r math 

o ddarparwr  

Ni rennir cyfeiriad y 
darparwr ar gyfer y rhai 

sy'n darparu 
gwasanaeth i unigolion 

dan 18 oed 

      

Uchafswm Capasiti        

Rhif ffôn 
Gellir ei gyhoeddi lle 
rhoddwyd cydsyniad  

Gellir ei gyhoeddi lle 
rhoddwyd cydsyniad 

Gellir ei gyhoeddi lle 
rhoddwyd cydsyniad 

Gellir ei gyhoeddi lle 
rhoddwyd cydsyniad 

Gellir ei 
gyhoeddi lle 
rhoddwyd 
cydsyniad 

Gellir ei gyhoeddi lle 
rhoddwyd cydsyniad 

Gellir ei gyhoeddi 
lle rhoddwyd 

cydsyniad 

Gellir ei gyhoeddi lle 
rhoddwyd cydsyniad 

Cyfeiriad e-bost 
Gellir ei gyhoeddi lle 
rhoddwyd cydsyniad 

Gellir ei gyhoeddi lle 
rhoddwyd cydsyniad 

Gellir ei gyhoeddi lle 
rhoddwyd cydsyniad 

Gellir ei gyhoeddi lle 
rhoddwyd cydsyniad 

Gellir ei 
gyhoeddi lle 
rhoddwyd 
cydsyniad 

Gellir ei gyhoeddi lle 
rhoddwyd cydsyniad 

Gellir ei gyhoeddi 
lle rhoddwyd 

cydsyniad 

Gellir ei gyhoeddi lle 
rhoddwyd cydsyniad 

Enw'r Person 
Cofrestredig/Unigolyn 

Cyfrifol 
       

Enw'r Rheolwr        

Adroddiad Arolygu 

Ddim ar gyfer y rhai 
sy'n darparu 

gwasanaeth i unigolion 
dan 18 oed, ond gellir 
cyflwyno cais i AGC ei 

ystyried.  

  




  


