
Ffurflen Gais
Mae gwasanaeth Pryd ar Glud Cyngor Dinas Caerdydd yn mynd â phrydau poeth, blasus a maethlon i drigolion
yng Nghaerdydd. Mae ein tîm gofalgar a chyfeillgar hefyd yn sicrhau eu bod yn ddiogel ar yr un pryd. 
Cwblhewch y manylion canlynol mor gywir â phosibl.  Os oes angen cymorth arnoch, ffoniwch 029 253 7080.
Mae’r ffurflen hon hefyd ar gael yn Saesneg - This form is also available in English.

Ymgeisydd 1af

Ail Ymgeisydd 

Mr, Mrs, Ms, Miss, Arall Adnabyddir fel

Enw cyntaf Cyfenw 

Cyfeiriad

Cod Post

Ffôn cartref Ffôn symudol

Beth yw eich dewis iaith? Dyddiad geni

Beth yw eich iaith gyntaf? Crefydd 

Ym mha iaith yr hoffech eich gohebiaeth?

E-bost

Ydych chi’n Gwsmer Teleofal Caerdydd?     Ydw                Nac ydw  

Mr, Mrs, Ms, Miss, Arall Adnabyddir fel

Enw Cyntaf Cyfenw

Dyddiad geni Perthynas

Rhif symudol E-bost



Manylion meddygol

Manylion Perthynas Agosaf

Manylion Perthynas Agosaf

Dewis Bwyd

Gwybodaeth Bellach

Enw’r doctor/meddygfa Ffôn

Cyfeiriad

Nodwch pam bod angen Pryd ar Glud arnoch. (Ticiwch bob un perthnasol)

Anhawster paratoi prydau            Ddim yn gallu siopa am fwyd 

Diffyg prydau maethlon Newydd adael ysbyty

Enw llawn

Ffôn     Perthynas Daliwr allwedd?   Ydy            Nac ydy

Enw llawn

Ffôn Perthynas Daliwr allwedd?   Ydy              Nac ydy

(Ticiwch bob un perthnasol)
Nodwch ar  ba ddyddiau mae angen y gwasanaeth arnoch.                   Llun                     Mawrth

Mercher Iau Gwener  Sadwrn Sul

Hoffech chi bryd un cwrs neu ddau?            Un (prif bryd)                           Dau (prif bryd a phwdin)
Oes anghenion dietegol? 

Dim Diabetig Llysieuol Bwyd meddal Halal

Arall (manylion)  

Oes cell allweddi yn yr eiddo?                     Oes             Nac oes

Os oes, byddwn yn cysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth.
Os nac oes, hoffech chi glywed am ein Gwasanaeth Keysafe a Gosod?          Ie                 Nage

Sut clywoch chi am Pryd ar Glud?

Ffrind/Cymydog Ysbyty Meddygfa Gwefan y Cyngor

Taflen Digwyddiad Arall

Os arall, nodwch:



Pe baem yn ehangu’r gwasanaeth, a fyddech yn ystyried y canlynol? (Ticiwch bob un perthnasol)

Pecynnau Groser Pecynnau te 

Hoffech chi gael y prydau hyn yn:           Boeth Oer

Os arall, rhowch fanylion:

Mae Pryd ar Glud yn rhan o wasanaethau 24/7 y Cyngor sydd hefyd yn cynnwys Teleofal Caerdydd, sef y
Gwasanaeth Larymau Cymunedol fel ag yr oedd o’r blaen.

Mae cwsmeriaid Teleofal Caerdydd yn derbyn larwm crog ac uned ymateb y gallwch ei defnyddio i 
gysylltu â ni os byddwch mewn anhawster. 

Mae ein wardeiniaid wedi eu hyfforddi’n ddwys ac maent yn gwbl abl i’ch helpu - boed yn berson hŷn, yn
agored i niwed neu’n anabl, gallant eich helpu i godi ar ôl cwymp, rhoi cymorth cyntaf neu aros gyda chi
tan i help ychwanegol gyrraedd.

Hoffech chi glywed mwy am ein gwasanaeth Teleofal Caerdydd? Hoffwn                    Na

Gallwch dalu am y gwasanaethau Pryd ar Glud drwy Ddebyd Uniongyrchol neu dros y ffôn gyda 
cherdyn talu. 

Nodwch yma os hoffech dalu drwy ddebyd uniongyrchol. 

Bydd tîm cyllid y cyngor yn cysylltu â chi maes o law i drefnu talu am y gwasanaeth. 
Os taw rhywun arall fydd yn trefnu talu am y gwasanaeth, nodwch isod: 

Enw:  Rhif Cyswllt:

Cyfeiriad:  

Rydw i/rydym ni yn caniatáu i’r wybodaeth gael ei defnyddio ar ran y gwasanaeth Pryd ar Glud

Enw: Dyddiad:

Llofnod:

“Bydd y wybodaeth yr ydych wedi’i darparu i Teleofal Caerdydd yn cael ei thrin yn gyfrinachol ond efallai
y caiff ei rhannu â Gwasanaethau eraill y Cyngor os bydd angen yn ôl y gyfraith ac yn unol â gofynion
Deddf Diogelu Data 2018. 
Am ragor o wybodaeth am sut mae’r Cyngor yn prosesu eich gwybodaeth bersonol yn unol â Chyfraith
Diogelu Data, gweler ein Polisi Preifatrwydd llawn ar wefan y Cyngor 
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Hafan/Ymwadiad/Pages/default.aspx

Os dymunwch dynnu eich caniatâd yn ôl, cysylltwch â teleofal@caerdydd.gov.uk a byddwn yn 
gweithredu ar eich cais cyn gynted  â phosibl.” 

☐ Rwy’n cydsynio i Teleofal Caerdydd gysylltu â fi yn y dyfodol o ran y gwasanaethau a ddarperir 
ac i gael adborth 

☐ Mae fy mherthynas agosaf yn ymwybodol bod eu manylion wedi’u cynnwys yn y ffurflen hon 
ac yn deall y bydd eu manylion yn cael eu prosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 2018  

Talu ac Awdurdodi



Ffôn: 029 20 537080     e-bost / email:   Prydarglud@caerdydd.gov.uk   Mealsonwheels@cardiff.gov.uk 

Pryd ar Glud
Tŷ Willcox, 
2il Lawr
Dunleavy Drive, 
Caerdydd. 
CF11 0BA


