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Cynnig Gofal Plant a Gyllidir gan Lywodraeth Cymru- 

Cynllun Peilot 

 Ffurflen Gais – Gwynedd a Môn 2017-18 
Mae’r ffurflen hon i wneud cais am hyd at 20 awr o ofal plant a gyllidir gan y 

llywodraeth sydd yn ychwanegol at eich 10 awr o Ddarpariaeth Addysg Feithrin 

Blynyddoedd Cynnar, ac y mae ar gael i blant teirblwydd a phedair gyda rhieni sy’n 

gweithio, am hyd at 48 wythnos o’r flwyddyn. 

Yn ystod 39 wythnos y tymor ysgol, bydd y cynnig yn talu am uchafswm o 20 awr o 

ofal plant yn ychwanegol at y 10 awr o Addysg Feithrin Blynyddoedd Cynnar. 

Yn ystod 9 wythnos gwyliau’r ysgol, bydd y cynnig yn talu am 30 awr o ofal plant. 

Gall plant cymwys fanteisio ar y cynnig o ddechrau’r tymor yn dilyn eu trydydd pen-
blwydd tan y mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair pan fyddant yn cychwyn ar 

addysg amser llawn. 
Bydd yn rhaid i’r holl leoliadau gofal plant a ddewisir gael eu cofrestru gydag 

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) 
 

Mae rhieni yn gymwys am y gofal plant a gyllidir gan y llywodraeth os yw o 

leiaf un rhiant yn byw yn un o’r ardaloedd peilot a: 

 Bod yr holl rieni, neu gyplau sy’n cyd-fyw, ar yr aelwyd yn gweithio’r hyn sy’n 

cyfateb i o leiaf 16 awr ar y cyflog byw cenedlaethol neu’r isafswm cyflog 

cenedlaethol, felly yn ennill o leiaf £111 - £115 yr wythnos; 

 Bod un rhiant yn gyflogedig a bod gan un rhiant gyfrifoldebau gofalu  

sylweddol seiliedig ar fudd-daliadau penodol a dderbynnir am ofalu; 

 Bod y ddau riant yn gyflogedig, ond bod y naill riant a’r llall i ffwrdd o’r 

gweithle dros dro ar absenoldeb rhieni, mamolaeth, tadolaeth neu 

fabwysiadu; 

 Bod y ddau riant yn gyflogedig, ond bod un neu’r ddau riant i ffwrdd o’r 

gweithle dros dro ar dâl salwch statudol; 

 Bod un rhiant yn gyflogedig a bod un rhiant yn anabl neu’n analluog ar sail 

derbyn budd-daliadau penodol; 

 

Sylwch: mae Llywodraeth Cymru yn peilotio’r cynnig gofal plant a gyllidir  
mewn ardaloedd cyfyngedig yng Ngwynedd a Môn. Nid yw gwneud cais yn gwarantu 

lle gofal plant. 
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Adran 1 – Manylion y Plentyn 

Enw(au) Blaen 
Cyfreithiol: 
(fel ar y dystysgrif geni) 

 

Enw Canol Cyfreithiol: 
(fel ar y dystysgrif geni) 

 

Cyfenw Cyfreithiol: 
(fel ar y dystysgrif geni) 

 

Dewis Gyfenw: 
 

 

Dyddiad Geni: 
 

  /   /     
 

Rhyw: 
 Gwryw  ☐             Benyw ☐ 

Rhif y Dystysgrif Geni: 
 

 

Cyfeiriad: 
 
 

 
 
 
 
 

Cod Post: 
 

 

Beth yw prif iaith eich 
plentyn? Saesneg  ☐      Cymraeg ☐    Arall     ☐  

Os arall, nodwch: 
 
      

 

Oes gan eich plentyn 
gyflwr meddygol / 
anabledd / Angen 
Addysgol Arbennig 
(AAA)? 
 
 
 
 

Oes  ☐           Na ☐  

Os oes, nodwch:  
 
      

 

 

 

 

 

 

 



Tudalen 4 o 14  
 

A yw eich plentyn ar hyn o bryd dan Orchymyn 
Gofal?   Ydyw  ☐   Na  ☐ 

A yw eich plentyn yn Derbyn Gofal? (yng Ngofal yr 
Awdurdod Lleol)  
 

  Ydyw  ☐   Na  ☐ 

Os ydyw, rhowch enw’r rhiant corfforaethol  

A yw eich plentyn wedi Derbyn Gofal o’r blaen? 
(e.e. a yw’n cael ei faethu neu a gafodd ei faethu 
erioed?) 

  Ydyw  ☐   Na  ☐ 

Os ydyw, rhowch enw’r rhiant corfforaethol 
blaenorol 

 

 

A yw’r plentyn yn efaill neu’n dripled etc. (un o 
enedigaeth luosog)?   Ydyw  ☐   Na  ☐ 

 

Os ydyw, llenwch ffurflen gais ar wahân ar gyfer pob plentyn. 
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Adran 2 - Cymhwyster y Rhiant / Gwarcheidwad 

Ticiwch yr holl osodiadau sy’n gymwys i chi. 

Mae’r holl rieni ar f’aelwyd yn gweithio’r hyn sy’n cyfateb i o leiaf 16 
awr ar y cyflog byw cenedlaethol neu’r isafswm cyflog cenedlaethol. ☐ 

Mae un rhiant yn gyflogedig ac y mae gan un rhiant gyfrifoldebau 
gofalu sylweddol ac mae’n derbyn budd-daliadau cysylltiedig â’u 
cyfrifoldebau gofalu. 

☐ 

Mae’r ddau riant yn gyflogedig, ond mae un neu’r ddau riant i ffwrdd 
o’r gweithle dros dro ar absenoldeb rhieni, mamolaeth, tadolaeth neu 
fabwysiadu. 

☐ 

Mae’r ddau riant yn gyflogedig, ond mae un neu’r ddau riant i ffwrdd 
o’r gweithle dros dro ar dâl salwch statudol. ☐ 

Mae un rhiant yn gyflogedig ac un rhiant yn anabl neu’n analluog ar 
sail derbyn budd-daliadau penodol. ☐ 

 
Mae o leiaf un rhiant yn byw yn yr ardaloedd peilot penodol yng 
Ngwynedd neu Fôn. 
 

☐ 

 

Ni chaiff eich cais ei ystyried oni thiciwyd y blychau perthnasol. 
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Adran 3 – Manylion Rhiant / Gwarcheidwad Cyfreithiol  

Mae angen cynnwys yr holl fanylion am rieni, neu gyplau sy’n cyd-fyw, ar yr aelwyd 

yn gywir ar y ffurflen gais hon. 

Os cyflwynir gwybodaeth anghywir, efallai y caiff y ddarpariaeth a gyllidwyd ei 

dynnu ymaith/yr hawlir y cyllid yn ôl. 

 

 
Rhiant / Gwarcheidwad 

Cyfreithiol Un 

Rhiant / Gwarcheidwad 
Cyfreithiol Dau 

(Os yn gymwys) 

Enw cyntaf: 
 

  

Cyfenw: 
 

  

Beth yw eich dewis 
iaith i gyfathrebu 
ynddi? 
Os arall, nodwch 

Saesneg  ☐    Cymraeg ☐        

Arall     ☐ Os arall, nodwch: 

              

 

Saesneg  ☐  Cymraeg ☐        

Arall     ☐ Os arall, nodwch: 

              

Perthynas i’r 
plentyn: 

  

Rhif Yswiriant 
Gwladol: 

  

Rhif Ffôn: 
 

  

E-bost: 
 
 

  

Cyfeiriad: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Côd Post: 
 

  

Rhif Treth Cyngor:   

 

Sylwch, os nad chi yw’r unigolyn sy’n gyfrifol am dalu Treth Cyngor am y 

cyfeiriad a roddir, y bydd angen i chi ddarparu prawf preswylio. Gall methu ag 

atodi’r manylion olygu oedi cyn prosesu’r ffurflen. 
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Rhiant / Gwarcheidwad 
Cyfreithiol Un 

Rhiant / Gwarcheidwad Cyfreithiol 
Dau 

Beth yw eich 
grŵp ethnig?  
 
Dewiswch un 
dewis sy’n 
disgrifio eich 
grŵp neu 
gefndir ethnig 
orau 

Gwyn Gwyn 

Cymreig / Seisnig / Albanaidd / 
Gogledd Iwerddon / Prydeinig ☐ 

Cymreig / Seisnig / Albanaidd / 
Gogledd Iwerddon / Prydeinig 

☐ 

Gwyddelig ☐ 
Gwyddelig ☐ 

Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig ☐ 
Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig  ☐ 

Unrhyw gefndir Gwyn arall, 
disgrifiwch 
 
 

☐ 
Unrhyw gefndir Gwyn arall, 
disgrifiwch 
 
 

☐ 

Grwpiau ethnig Cymysg / Lluosog  Grwpiau ethnig Cymysg / Lluosog  

Gwyn a Du Caribïaidd ☐ 
Gwyn a Du Caribïaidd  ☐ 

Gwyn a Du Affricanaidd ☐ 
Gwyn a Du Affricanaidd ☐ 

Gwyn ac Asiaidd ☐ 
Gwyn ac Asiaidd ☐ 

Unrhyw gefndir ethnig Cymysg / 
Lluosog arall, disgrifiwch 
 
 

☐ 
Unrhyw gefndir ethnig Cymysg / 
Lluosog arall, disgrifiwch 
 

☐ 

Asiaidd / Asiaidd Prydeinig Asiaidd / Asiaidd Prydeinig 

Indiaidd ☐ 
Indiaidd ☐ 

Pacistanaidd ☐ 
Pacistanaidd ☐ 

Bangladeshaidd ☐ 
Bangladeshaidd ☐ 

Tsineaidd ☐ Tsineaidd ☐ 

Unrhyw gefndir Asiaidd arall, 
disgrifiwch 
 
 

☐ 
Unrhyw gefndir Asiaidd arall, 
disgrifiwch 
 
 

☐ 

Du / Affricanaidd / Caribiaidd / Du 
Prydeinig 

Du / Affricanaidd / Caribiaidd / Du 
Prydeinig 

Affricanaidd ☐ 
Affricanaidd ☐ 

Caribïaidd ☐ 
Caribïaidd ☐ 

Unrhyw gefndir Du / Affricanaidd 
/ Caribïaidd arall, disgrifiwch 
 
 

☐ 
Unrhyw gefndir Du / Affricanaidd 
/ Caribïaidd arall, disgrifiwch 
 
 
 

☐ 

Grŵp ethnig arall  Grŵp ethnig arall  

Arabaidd ☐ Arabaidd ☐ 

Unrhyw grŵp ethnig arall, 
disgrifiwch 
 

☐ 
Unrhyw grŵp ethnig arall, 
disgrifiwch 
 
 

☐ 
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Rhiant / Gwarcheidwad 
Cyfreithiol Un 

Rhiant / Gwarcheidwad 
Cyfreithiol Dau 

Enw’r cyflogwr: 
 

  

Cyfeiriad y 
cyflogwr: 
 
 

  

Rhif Ffôn: 
 

  

E-bost:  
 

  

Enw’r 2il Gyflogwr 
(os yn gymwys): 

  

Cyfeiriad yr 2il 
Gyflogwr  
(os yn gymwys): 
 
 
 
 
 

  

Rhif Ffôn: 
 

  

E-bost:  
 

  

Faint o oriau yr 
wythnos (gan 
gynnwys goramser) 
fyddwch chi’n 
weithio fel arfer?  

  

Cyfanswm cyflog 
blynyddol (Ticiwch 
un) 

Hyd at £5,199 ☐ 
Hyd at £5,199 ☐ 

£5,200 a hyd at £10,399 ☐ 
£5,200 a hyd at £10,399 ☐ 

£10,400 a hyd at £15,599 ☐ 
£10,400 a hyd at £15,599 ☐ 

£15,600 a hyd at £20,799 ☐ 
£15,600 a hyd at £20,799 ☐ 

£20,800 a hyd at £25,999 ☐ 
£20,800 a hyd at £25,999 ☐ 

£26,000 a hyd at £31,199 ☐ 
£26,000 a hyd at £31,199 ☐ 

£31,200 a hyd at £36,399 ☐ 
£31,200 a hyd at £36,399 ☐ 

£36,400 a hyd at £51,999 ☐ 
£36,400 a hyd at £51,999 ☐ 

£52,000 a throsodd ☐ 
£52,000 a throsodd ☐ 

Gall Uned Gofal Plant Gwynedd a Môn gysylltu â’ch cyflogwr i wirio’r 
manylion uchod. 
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Adran 4 – Manylion Darparwr Gofal Plant 

Gallwch gyrchu’r cynnig mewn uchafswm o ddau leoliad gofal plant cofrestredig yn 

ychwanegol at eich lleoliad Addysg Feithrinfa Cyfnod Sylfaen ar unrhyw un diwrnod.  

Rhowch fanylion y ddarpariaeth gofal plant y byddwch yn ddefnyddio (os 

gwyddoch): 

Enw a Chyfeiriad Darparwr Gofal Plant 1 

Enw’r Darparwr: 
 

 

Cyfeiriad:  
 
 
 
 

Nifer o oriau o ofal plant y 
gwnaed cais amdanynt yr 
wythnos: 

 

Nifer o ddyddiau o ofal plant 
gwnaed cais amdanynt yr 
wythnos: 

 

Iaith cyfrwng y ddarpariaeth 
– Saesneg, Cymraeg, 
Dwyieithog: 

 

Dyddiad mae’r gofal plant 
yn cychwyn: 

 

Dyddiad y daw’r contract i 
ben: 

 

 

Enw a Chyfeiriad Darparwr Gofal Plant 2 

Enw’r Darparwr: 
 

 

Cyfeiriad: 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nifer o oriau o ofal plant y 
gwnaed cais amdanynt yr 
wythnos: 

 

Nifer o ddyddiau o ofal plant 
gwnaed cais amdanynt yr 
wythnos: 

 

Iaith cyfrwng y ddarpariaeth 
– Saesneg, Cymraeg, 
Dwyieithog 

 

Dyddiad mae’r gofal plant 
yn cychwyn: 

 

Dyddiad y daw’r cytundeb i 
ben: 
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Adran 5 – Am eich Gofal Plant 

Yr ydym yn casglu’r wybodaeth yma i helpu i werthuso pa mor hygyrch yw’r 

cynnig gofal plant. 

Ticiwch unrhyw rai sy’n berthnasol. 

Carwn mynychu gofal plant cyfrwng Cymraeg ☐ 

Yr wyf ar hyn o bryd yn cael gofal plant cyfrwng Cymraeg ☐ 

Yr wyf ar hyn o bryd yn cael, neu’n bwriadu cael, Darpariaeth Addysg 
Feithrin Blynyddoedd Cynnar ☐ 

Mae fy mhlentyn wedi bod mewn Lleoliad Dechrau’n Deg cyn hyn ☐ 

  

Faint ydych chi’n wario ar hyn o bryd ar 
ofal plant y mis? 

 

Pa mor hawdd neu anodd yw hi i chi 
fforddio gofal plant? 

Anodd iawn 
Eithaf anodd 
Ddim yn hawdd nac yn 
anodd 
Eithaf hawdd 
Hawdd iawn  

☐ 

☐ 

☐       

☐ 

☐ 

 

Ar gyfartaledd, faint o oriau yr wythnos y 
mae teulu neu ffrindiau yn gofalu am eich 
plentyn, yn ddi-dâl, tra’ch bod yn gweithio? 

 

Ar gyfartaledd, faint o oriau yr wythnos y 
byddwch chi’n defnyddio gofal plant, 
taledig, i’ch plentyn tra’ch bod yn gweithio? 
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Adran 6 – Dogfennau Ychwanegol 

Yr wyf yn cadarnhau fy mod wedi cynnwys y dogfennau hyn i gefnogi fy nghais. 

Gallwch anfon copïau wedi eu sganio trwy e-bost ac y mae modd anfon llungopïau 

trwy’r post. 

Bydd yr holl ddogfennau ychwanegol yn cael eu dinistrio ar ôl asesu eich cais. 

Gall Uned Gofal Plant Gwynedd a Môn ofyn i chi gyflwyno dogfennau gwreiddiol i 

gefnogi eich cais ar unrhyw adeg yn ystod cynllun peilot y cynnig gofal plant hwn. 

(Sylwch, heb y dogfennau yma ni allwn brosesu eich cais.) 

Cyflogedig 

 
Slipiau cyflog y tri mis diwethaf i riant un ☐ 

 
Slipiau cyflog y tri mis diwethaf i riant dau (os yn gymwys) ☐ 

 
Tystysgrif Geni’r Plentyn ☐ 

 
Ffurflen Talu Treth Cyngor ☐ 

 

Hunangyflogedig 

Copi o Ffurflen Dreth Hunanasesiad am y flwyddyn ariannol flaenorol 
– rhiant un ☐ 

Copi o Ffurflen Dreth Hunanasesiad am y flwyddyn ariannol 
flaenorol– Rhiant dau (os yn gymwys) ☐ 

 
Tystysgrif Geni’r Plentyn ☐ 

 
Ffurflen Talu Treth Cyngor ☐ 

 

Tystiolaeth fod UN rhiant yn derbyn un o’r budd-daliadau isod 

Budd-dâl Analluogrwydd 

☐ 

 
Lwfans Gofalwyr ☐ 

 
Lwfans Anabledd Difrifol ☐ 

 
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ☐ 

Credydau Yswiriant Gwladol ar sail analluogrwydd i weithio neu allu 
cyfyngedig i weithio ☐ 
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7. Datganiadau Rhieni 

Yr wyf yn cadarnhau: 

 Trwy lofnodi’r ffurflen gais hon, yr wyf yn datgan fod yr holl wybodaeth a 
roddais yn gywir. Os gwelir bod unrhyw wybodaeth a roddais yn anghywir 
ac nad wyf yn cwrdd â’r meini prawf ar gyfer y cynllun peilot, deallaf y bydd 
fy mhlentyn yn colli ei le ar y cynllun peilot yn syth ac y gellir camau pellach 
i adennill cost y gofal plant; 

 Fod yr holl rieni ar fy aelwyd yn gweithio’r hyn sy’n cyfateb i o leiaf 16 awr ar 
y cyflog byw cenedlaethol neu’r isafswm cyflog cenedlaethol, a thrwy hynny 
yn ennill o leiaf £111 - £115 yr wythnos; 

 Y byddaf yn hysbysu Uned Gofal Plant Gwynedd a Môn os bydd fy 
amgylchiadau yn newid a all gael effaith ar fy nghymhwyster am y cynnig. 

 

Yr wyf yn deall: 

 Trwy lofnodi’r ffurflen gais hon, yr wyf yn datgan fod yr holl wybodaeth a 
roddais yn gywir. Os gwelir bod unrhyw wybodaeth a roddais yn anghywir 
ac nad wyf yn cwrdd â’r meini prawf ar gyfer y cynllun peilot, deallaf y bydd 
fy mhlentyn yn colli ei le ar y cynllun peilot yn syth ac y gellir camau pellach 
i adennill cost y gofal plant. 

 Y bydd Uned Gofal Plant Gwynedd a Môn yn gwirio fy nogfennaeth i weld a 
wyf yn gymwys ac y gellir gofyn i mi gynhyrchu tystiolaeth bellach o’m 
cymhwyster. Os gwelir nad wyf yn gymwys, bydd y cynnig o ofal plant a 
gyllidir gan y llywodraeth yn cael ei dynnu’n ôl yn ffurfiol. 

 Y bydd y wybodaeth a ddarperir gennyf yn cael ei ddefnyddio gan Uned 
Gofal Plant Gwynedd a Môn i gymharu fy nghais gyda’r meini prawf 
cymhwyster. Fe’i defnyddir hefyd at ddibenion dadansoddi ystadegol. 
Rhennir gwybodaeth gyda’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a’i 
brosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 ac unrhyw welliannau i’r 
Ddeddf honno.   

 Fod gennyf hawl i uchafswm o 30 awr o ofal plant yr wythnos am ddim am 
hyd at 48 wythnos o’r flwyddyn i’m plentyn tair/pedair oed. Yn ystod amser y 
tymor, bydd hyn yn 10 awr o Ddarpariaeth Meithrin Cyfnod Sylfaen ac 
uchafswm o 20 awr o ofal plant a gyllidir gan y llywodraeth.    

 Cyfyngir y llefydd gofal plant a gyllidir gan y llywodraeth i rieni sydd yn byw 
o fewn rhai ardaloedd peilot yng Ngwynedd a Môn. Os nad wyf yn byw yn yr 
ardaloedd hyn, yna nid wyf yn gymwys am y cynnig. 

 Gofynnir i mi ail-gadarnhau fy mod yn gymwys am y cynnig gofal plant 
unwaith bob tri mis / yn ystod pob tymor ysgol. 

 Cyfrifoldeb y rhieni yw dod o hyd i ddarparwr gofal plant sydd yn cwrdd â’u 
hanghenion. Wrth lofnodi contract gyda darparwr, mae’r rhiant yn dod i 
gontract annibynnol, yn annibynnol ar Gynghorau Gwynedd a Môn. 

 Nid yw fy ngofal plant a gyllidir gan y llywodraeth ar gael hyd nes i hyn gael 
ei gadarnhau gan Uned Gofal Plant Gwynedd a Môn i mi mewn llythyr. 
 

 
Yr wyf wedi darllen yr uchod a chytunaf â’r telerau. 

Enw’r rhiant:   

Llofnod y rhiant:   

Dyddiad:  
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Yr wyf yn deall: 
Os cymeraf ran yn y cynnig gofal plant a gyllidir gan y llywodraeth, y gall 
ymchwilwyr a benodir gan Lywodraeth Cymru gysylltu â mi ac y gall gwybodaeth a 
gesglir gennyf gael ei ddefnyddio yn y ffyrdd canlynol: 

 I fonitro ac adrodd am nifer yr unigolion sy’n cymryd rhan yn y cynnig 
gofal plant a nifer y bobl o wahanol grwpiau sy’n cael eu cefnogi (e.e. 
oedrannau, rhywiau ac ethnigrwydd gwahanol); 

 Gan fudiadau ymchwil cymdeithasol cymeradwy, i gynnal ymchwil 
a/neu ddadansoddiad; ac 

 I gysylltu data o’r ffurflen hon i ffynonellau data at ddibenion 
gwerthuso’r effaith a gafodd y prosiect ar yr unigolion sy’n cymryd 
rhan. 

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn rhoi rhai hawliau i unigolion yng nghyswllt y data 
personol a ddelir amdanynt. Er nad yw’r isod yn cynnwys popeth, dyma rai 
enghreifftiau o’r hawliau hyn: 

 yr hawl i ofyn am a derbyn copïau o’r data personol y mae 
Llywodraeth Cymru yn ddal amdanoch (efallai y bydd yn rhaid i chi 
dalu ffi fechan am hyn), er y gall peth gwybodaeth weithiau gael ei 
ddal yn ôl yn gyfreithlon 

 yr hawl, dan rai amgylchiadau, i atal prosesu data personol os bydd 
gwneud hynny yn achosi niwed neu loes 

 yr hawl i ofyn am i wybodaeth anghywir gael ei gywiro 
 Y mae gennych yr hawl hefyd i ofyn i’r Comisiynydd Gwybodaeth, 

sydd yn gorfodi ac yn goruchwylio Deddf Diogelu Data 1998, i asesu 
a fydd prosesu eich data personol yn debygol o gydymffurfio â 
darpariaethau’r Ddeddf.  

 
I gael mwy o wybodaeth am y data personol a gasglwyd, a’r modd y caiff ei 
ddefnyddio, ac os oes gennych unrhyw bryderon am gywirdeb data personol neu y 
dymunwch arfer unrhyw rai o’ch hawliau dan Ddeddf Diogelu Data 1998, dylech 
gysylltu â: 
 
Hannah Thomas  
Llywodraeth Cymru 
Caerdydd  
 
Yr wyf wedi darllen yr uchod a chytunaf â’r telerau. 

Enw’r rhiant:   

Llofnod y rhiant:   

Dyddiad:  
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Bydd Uned Gofal Plant Gwynedd a Môn yn eich hysbysu am ganlyniad eich cais 

trwy e-bost ymhen 10 diwrnod gwaith o dderbyn y cais.  

Dychwelwch y ffurflen gais wedi ei lenwi, unai drwy’r post neu mewn person, i’r 

cyfeiriad isod: 

Uned Gofal Plant Gwynedd a Môn, 

Tŷ Cegin, 

Rhodfa Penrhyn, 

Maesgeirchen, 

Bangor. 

LL57 1LR 

Ffôn: 01248 352436 

neu galw heibio: 

Plas Pawb, 

Safle Ysgol Maesincla, 

Maesincla, 

Caernarfon  

LL55 1DF 

 

neu: 

e-bost: gofalplant30awr@gwynedd.llyw.cymru 
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