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Ffurflen Gais – Ymwelydd Lleyg er Lles Anifeiliaid 

1. Manylion Personol 

Cyfenw:  Teitl:  

Enw(au) cyntaf:  

Unrhyw enwau eraill rydych wedi cael eich 
galw:  

Man geni:  Dyddiad geni:  

Cenedligrwydd:  Oedran:  

Rhif Yswiriant 
Gwladol:  

Cyfeiriad:  

Ers pryd ydych chi wedi bod yn byw yn y 
cyfeiriad uchod?  

Os yn llai na 5 
mlynedd, nodwch 
gyfeiriadau 
blaenorol: 

 

Rhif ffôn: 

Cartref:  

Gwaith:  

Symudol:  

E-bost:  

Ffordd orau o gysylltu â chi:  

 
2. Cyflogaeth 

Ydych chi wedi’ch cyflogi / wedi ymddeol / yn 
gwirfoddoli / yn astudio?  

Os ydych chi wedi’ch cyflogi / yn gwirfoddoli / 
yn astudio, rhowch enw a chyfeiriad eich 
cyflogwr / man astudio:  
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Os ydych chi wedi ymddeol / yn ddi-waith, 
nodwch enw a chyfeiriad eich cyflogwr 
diwethaf:   

 

 
3. Sut glywsoch chi am y cynllun Ymwelwyr Lleyg er Lles Anifeiliaid? 

 

4. Pam ydych chi eisiau bod yn Ymwelydd Lleyg er Lles Anifeiliaid? 
 

 
5. Sgiliau, profiad a rhinweddau 
Ar ôl darllen Llawlyfr y Cynllun (gan gynnwys y Fanyleb Rôl), pa sgiliau, profiad 
a rhinweddau ydych chi’n teimlo byddech chi’n eu cyflwyno i’r Cynllun pe baech 
yn cael eich penodi? (Nodwch fanylion unrhyw waith gwirfoddol arall rydych chi 
wedi bod yn gysylltiedig ag ef.) 
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6. Annibyniaeth  

Ydych chi’n gweithio i’r Heddlu neu Swyddfa Comisiynydd 
yr Heddlu a Throseddu ar hyn o bryd, neu a? Ydw Nac ydw 

Ydych chi’n gysylltiedig â’r broses cyfiawnder troseddol ar 
hyn o bryd? Os ateboch ‘ydw’, rhowch fanylion isod: 

Ydw Nac ydw 

 
7. Manylion Trafnidiaeth  

A oes gennych chi drwydded yrru lawn? Oes Nac oes 
A oes gennych chi fynediad i gerbyd y byddech yn medru’i 
ddefnyddio i gyflawni’ch dyletswyddau fel Ymwelydd Lleyg 
er Lles Anifeiliaid?  

Oes Nac oes 

Os nad oes gennych chi drwydded yrru / mynediad at 
gerbyd, sut fyddech chi’n teithio er mwyn cyflawni’ch 
dyletswyddau fel Ymwelydd Lleyg er Lles Anifeiliaid? 

 

 
8. Trefniadau mynediad 

A oes angen unrhyw addasiadau rhesymol arnoch i’ch 
galluogi i fynychu cyfweliad a diwrnod hyfforddi dilynol?  Oes Nac oes 

Os ateboch ‘oes’, rhowch fanylion isod:  

 
9. Caniatáu i wiriadau diogelwch a fetio 

Mae gan Ymwelwyr Lleyg er Lles Anifeiliaid fynediad at ardaloedd diogel o fewn 
gorsafoedd heddlu, yn ogystal â gwybodaeth gyfrinachol.  
 
Gan hynny, mae’n rhaid i ni gynnal lefel briodol o fetio at ddibenion diogelwch 
cyn y medrwn gadarnhau penodi Ymwelydd Lleyg er Lles Anifeiliaid. 
 
Os fyddwch chi’n llwyddiannus adeg y cyfweliad, gofynnir i chi gwblhau’r 
Holiadur Fetio ar gyfer y rhai nad ydynt yn bersonél heddlu. Bydd unrhyw gynnig 
swydd yn amodol ar gliriad fetio boddhaol.  
 
Rwy’n cadarnhau fy mod i’n fodlon cwblhau’r ffurflenni fetio angenrheidiol ac 
rwy’n caniatáu i gwiriadau fetio a diogelwch cael eu gynnwys mewn perthynas 
â’m cais i fod yn Ymwelydd Lleyg er Lles Anifeiliaid.  

Llofnod:  Dyddiad:  
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10. Geirdaon 
Rhowch enwau a chyfeiriadau dau berson sy’n fodlon gweithredu fel canolwyr ar 
eich rhan mewn perthynas â’ch addasrwydd fel Ymwelydd Lleyg er Lles 
Anifeiliaid.  
Fwy na thebyg, dylai’r rhain fod yn gyflogwr presennol neu fwyaf diweddar, 
athrawon/tiwtoriaid, neu’r rhai sy’n eich adnabod yn eich gwaith fel 
gwirfoddolwr.  
Peidiwch â dewis perthnasau, swyddogion heddlu sy'n gwasanaethu ar hyn o 
bryd neu rai sydd wedi gadael Heddlu Dyfed-Powys yn y blynyddoedd diwethaf.  
Canolwr 1: 

Enw:  

Cyfeiriad:  

Swydd:  

Ffôn:  

E-bost:  

Canolwr 2: 

Enw:  

Cyfeiriad:  

Swydd:  

Ffôn:  

E-bost:  

 

11. Datganiad 
Rwy’n caniatáu i Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu gynnal 
ymholiadau mewn perthynas â’m cais i wirfoddoli.  
 

Pe bai fy nghais yn cael ei dderbyn, byddwn yn barod i fynychu sesiynau 
hyfforddi yn ôl yr angen a chwblhau’r ymrwymiad priodol mewn perthynas â 
chyfrinachedd.  
 

Rwy’n datgan bod y wybodaeth rwyf wedi darparu yn gywir hyd eithaf fy 
ngwybodaeth a’m cred.   

Llofnod:  Dyddiad:  
 

Anfonwch yn ôl i’r OPCC, PO Box 99, Llangunnor, Carmarthen, SA31 2PF 
 


