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1. Polisi Gwirfoddolwyr 

Polisi trosfwaol yw’r Polisi Gwirfoddolwyr sy’n cynnwys egwyddorion cyffredinol 

gwirfoddoli ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (CHTh). Rhoddir copi o’r 

polisi i bob Ymwelydd Lleyg Er Lles Anifeiliaid. Yn ogystal, mae copi ar gael ar 

wefan CHTh neu drwy wneud cais i swyddfa CHTh. 

 

Mae’r Polisi’n rhoi gwybodaeth bellach ynglŷn â’r agweddau canlynol o wirfoddoli:  

1) Rheoli Cynlluniau Gwirfoddoli; 

2) Meini prawf cymhwysedd; 

3) Recriwtio, ymgeisio a fetio; 

4) Hyfforddiant; 

5) Cyfnod prawf a daliadaeth; 

6) Cyfrifoldebau a rolau gwirfoddolwyr; 

7) Treuliau ac yswiriant; 

8) Terfynu penodiad; cyfrinachedd a chael gwared ar ddogfennaeth;  

9) Canllawiau cyhoeddusrwydd; a 

10) Datrys anghydfodau a chwynion yn erbyn yr heddlu.  

 

2. Llawlyfr y Cynllun Ymwelwyr Lleyg Er Lles Anifeiliaid  

Mae’r Llawlyfr hwn yn rhoi canllawiau manwl ar y trefniadau ymweld ar gyfer y 

cynllun ymwelwyr lleyg er lles anifeiliaid yn Nyfed-Powys.  

 

3. Cyflwyniad i’r Cynllun Ymwelwyr Lleyg Er Lles Anifeiliaid  

Yn sgil marwolaeth ‘Acer’, un o gŵn yr heddlu, tra yr oedd yn cael ei hyfforddi yn 

Essex ym 1997, a arweiniodd erlyn swyddogion yr heddlu, collodd y cyhoedd 

hyder yn nulliau hyfforddi cŵn yr heddlu, cafwyd sylw negyddol gan y wasg, a 

stopiodd sefydliadau lles anifeiliaid megis yr RSPCA a’r Ymddiriedolaeth Gŵn 

(Cynghrair Genedlaethol Amddiffyn Cŵn gynt) roi cŵn i’r gwasanaeth heddlu. 

Mewn ymateb i’r materion hyn, cynhaliodd Is-bwyllgor Cŵn Heddlu ACPO 

adolygiad trylwyr a arweiniodd at ddatblygu strategaeth wedi ei anelu at adfer 

hyder y cyhoedd trwy sicrhau bod dulliau hyfforddi cŵn yr heddlu yn drugarog, 

moesegol a thryloyw.  

 

Mae’n rhaid i hyfforddiant a lles anifeiliaid sydd yn gysylltiedig â gwaith yr heddlu 

fod yn agored, ac yn llawn mor bwysig, rhaid iddo gael ei weld i fod yn agored. 

I’r perwyl hwn, cyflwynwyd y Cynllun Ymwelwyr Lleyg Er Lles Anifeiliaid.   

 

Pwrpas y trefniadau ymweld hyn yw galluogi aelodau o’r gymuned leol a 

gweithwyr proffesiynol o sefydliadau lles anifeiliaid i arsylwi, rhoi sylwadau ac 

adrodd ar les anifeiliaid sydd yn gysylltiedig â gwaith heddlu a’r amodau ar gyfer 

cadw, hyfforddi, cludo a defnyddio cŵn yr heddlu gyda’r bwriad o gynyddu 

dealltwriaeth a hyder mewn perthynas â’r materion hyn. Mae’r trefniadau hyn 

hefyd yn darparu mecanwaith ar gyfer gwiriad annibynnol o’r modd y mae 

trafodwyr cŵn heddlu yn cyflawni eu dyletswyddau o ran yr anifeiliaid yn eu 

gofal. 

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/work-with-me/volunteer/independent-custody-visitors/
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Sefydlodd hen Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys y Cynllun Ymwelwyr Lleyg Er Lles 

Anifeiliaid mewn ymgynghoriad â’r Prif Gwnstabl yn 2002. Ym mis Tachwedd 

2012, etholwyd CHTh Dyfed-Powys, ac ar ôl ystyried manteision y Cynllun, 

penderfynodd barhau i’w weinyddu.  

 

4. Rheoli’r Cynllun 

Mae’r cynllun yn cael ei gydlynu’n fewnol, gydag un pwynt cyswllt sengl ar 

gyfer gwirfoddolwyr. Bydd gwirfoddolwyr yn cael gwybod am y manylion 

cyswllt wrth ymuno â’r cynllun, a byddant yn cael eu hysbysu am unrhyw 

newidiadau. 

 

5. Cymhwysedd 

Ceir manylion am feini prawf cymhwysedd i ddod yn ymwelydd lleyg er lles 

anifeiliaid yn y Fanyleb Rôl yn Atodiad A. Y ffactor gor-redol wrth ystyried 

ceisiadau fydd atal gwrthdaro buddiannau posibl ar gyfer unigolion, a chynnal 

annibyniaeth a chywirdeb y cynllun. Fodd bynnag, bydd pob cais yn cael ei drin 

yn ôl ei deilyngdod. 

 

6. Hyfforddiant 

Gwahoddir pob Ymwelydd Lleyg er Lles Anifeiliaid i fynychu sesiwn sefydlu 

undydd a drefnir gan swyddfa CHTh. Darperir yr hyfforddiant gan swyddfa CHTh, 

Adran Gŵn Heddlu Dyfed-Powys, a chynrychiolwyr o’r RSPCA a’r Ymddiriedolaeth 

Gŵn. Bydd y diwrnod hyfforddi’n cynnig y wybodaeth a’r sgiliau sylfaenol sydd eu 

hangen ar yr ymwelwyr i wneud y gwaith. 

 

Disgwylir i Ymwelwyr Lleyg Er Lles Anifeiliaid ymweld â’r Adran Gŵn ym 

Mhencadlys Heddlu Dyfed-Powys (HDP) cyn ymgymryd â’u dyletswyddau.   

 

Disgwylir iddynt gyflawni dau ymweliad yng nghwmni Ymwelwyr Lleyg Er Lles 

Anifeiliaid profiadol fel rhan o’u hyfforddiant, cyn iddynt ymgymryd â’u rôl. Yn 

ogystal, disgwylir i Ymwelwyr ymgymryd â hyfforddiant diweddaru yn flynyddol 

er mwyn cynnal lefelau gwybodaeth a sicrhau arfer gorau.   

 

7. Gweithdrefnau a Threfniadau Ymweld 

7.1 Nifer yr Ymwelwyr Lleyg Er Lles Anifeiliaid 

Bydd swyddfa CHTh yn penodi digon o Ymwelwyr Lleyg Er Lles Anifeiliaid er 

mwyn sicrhau bod pob Trafodwr Cŵn yn Nyfed-Powys yn derbyn nifer addas o 

ymweliadau ar hap. 

 

7.2 Amledd ac Amseriad Ymweliadau   

Yn ôl y Cynllun, disgwylir i bob trafodwr cŵn dderbyn o leiaf un ymweliad mewn 

cyfnod o chwe mis. Rhoddir rota i ymwelwyr bob chwe mis, sy’n rhestri’r 

Trafodwyr Cŵn y disgwylir iddynt ymweld â nhw.  
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Rhoddir manylion cyswllt y Trafodwyr Cŵn y disgwylir iddynt ymweld â nhw i 

ymwelwyr.  

 

Dylai ymwelwyr gyrraedd pencadlys yr heddlu/yr orsaf heddlu/y lleoliad y 

cytunwyd arno heb roi mwy na 24 awr o rybudd, neu heb unrhyw rybudd os yn 

bosibl, a dylent geisio osgoi gwneud ymweliadau ar amserau rheolaidd neu 

ragweladwy. Gellir adolygu amledd yr ymweliadau o dro i dro.  

 

7.3 Ymwelwyr Wedi’u Hawdurdodi  

Dim ond yn unigol neu gydag ymwelydd lleyg er lles anifeiliaid achrededig arall y 

gellir cynnal ymweliadau. Ni ddylai mwy na dau ymwelydd fynd ar ymweliad 

gyda’i gilydd, gan y gallai partïon mwy o faint fod yn faich ychwanegol ar staff yr 

heddlu. Nid oes hawl gan ymwelwyr gael cwmni unrhyw berson anawdurdodedig 

o dan unrhyw amgylchiadau. 

 

7.4 Trefniadau Ymweld â’r Adran Gŵn, Pencadlys yr Heddlu 

Ar gyrraedd yr Adran Gŵn, Pencadlys yr Heddlu, Caerfyrddin, dylai ymwelwyr 

ofyn am weld y swyddog ar ddyletswydd a chyflwyno eu cerdyn adnabod. Yna, 

dylai’r ymwelydd gael mynediad i’r ardaloedd canlynol yn syth: 

• Cytiau; 

• Ystafell paratoi bwyd yr anifeiliaid; a  

• Faniau cŵn (os ydynt ar y safle). 

 

7.5 Trefniadau Ymweld â Gorsafoedd 

Ar gyrraedd yr orsaf, dylai ymwelwyr gyflwyno eu cerdyn adnabod a gofyn am 

gael gweld y Trafodwr Cŵn. Dylid cyflwyno’r anifail er mwyn i’r ymwelydd ei 

archwilio. Yn ychwanegol at hyn, dylai cytiau a faniau cŵn gael eu harchwilio os 

ydynt ar y safle.  

 

7.6 Mynediad i bob ardal lle mae anifeiliaid yn cael eu cadw, eu 

hyfforddi a’u cludo 

Dylai Ymwelwyr Lleyg er Lles Anifeiliaid fodloni eu hunain bod yr ardaloedd yn 

lân, mewn cyflwr da, a bod y dillad gwely yn lân ac yn addas. Nid oes angen 

gwirio storfeydd ond dylai ymwelwyr sicrhau bod trefniadau addas mewn lle i 

sicrhau cyflenwadau digonol o offer a bwyd.  

 

Dylid archwilio cytiau gwag hefyd er mwyn sicrhau eu bod mewn cyflwr addas i 

gartrefi’r anifeiliaid. 

 

7.7  Ymweliadau a drefnir gan yr heddlu 

Dan rai amgylchiadau prin, bydd HDP yn dymuno trefnu ymweliad gan Ymwelydd 

Lleyg Er Lles Anifeiliaid (gan gynnwys cyfeiriad cartref y trafodwr cŵn). Gallai 

ymweliad arbennig liniaru pryderon/ofnau’r cyhoedd am driniaeth a lles cŵn yr 

heddlu. 
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Bydd y Swyddog â Gofal am yr Adran Gŵn yn gyfrifol am gysylltu â swyddfa’r 

CHTh a threfnu ymweliad mewn achosion fel hyn. 

 

Hefyd, os ydy HDP yn derbyn cwyn penodol yn ymwneud â lles anifeiliaid, dylai’r 

swyddog sydd yn ymdrin â’r gŵyn ystyried cael cymorth Ymwelwyr Lleyg Er Lles 

Anifeiliaid sy’n hyddysg ym maes lles anifeiliaid.  

 

7.8 Sicrwydd a Diogelwch Ymwelwyr Lleyg er Lles Anifeiliaid 

Er mwyn eu sicrwydd a’u diogelwch, rhaid  i ymwelwyr fod yng nghwmni aelod o 

staff yn ystod yr ymweliadau. Mae’n rhaid i ymwelwyr lynu wrth gyngor a 

roddwyd gan drafodwyr cŵn a staff eraill ynghylch unrhyw faterion yn ymwneud 

ag iechyd a diogelwch.    

 

7.9 Cyflyrau Meddygol Anifeiliaid 

Bydd ymwelwyr yn dymuno talu sylw arbennig i unrhyw anifail sy’n dioddef o 

salwch, anaf neu anabledd. Dylent fodloni eu hunain, os yn addas, bod milfeddyg 

wedi ei hysbysu, a sefydlu pa gyfarwyddiadau am driniaeth feddygol sydd wedi 

eu rhoi ac a ydynt wedi eu cyflawni. 

 

7.10 Gwirio anifeiliaid yn gorfforol  

Dylai ymwelwyr sicrhau bod lles a chyflwr corfforol yr anifail yn foddhaol. Dylid 

nodi unrhyw bryderon ar y ffurflen adrodd yn unol â hynny a’u codi â’r trafodwr 

yn ystod yr ymweliad. Ym mhob achos, rhaid i’r ymwelydd geisio caniatâd y 

Trafodwr cyn gwneud unrhyw archwiliad corfforol brysiog. Rhaid i’r ymwelydd 

lynu wrth y cyngor a roddir gan y Trafodwr o ran pa un ai a all yr ymwelydd 

gyflawni’r archwiliad corfforol ai peidio. Os yw’r Trafodwr yn gwrthod archwiliad 

corfforol, caiff yr ymwelydd ofyn i’r Trafodwr wneud hyn tra’u bod nhw’n gwylio.    

  

8. Cwblhau Adroddiadau a Chamau Gweithredu Dilynol  

8.1 Cwblhau ffurflenni adrodd 

Ar ddiwedd pob ymweliad, bydd yr ymwelydd yn cwblhau ffurflen adrodd. Bydd 

copïau’n cael eu hanfon ymlaen at swyddfa CHTH. Yn dilyn hynny, anfonir un 

copi ymlaen at yr Arolygydd sydd â gofal dros yr Adran Gŵn. Ni ddylai Ymwelwyr 

Lleyg Er Lles Anifeiliaid gadw unrhyw gopïau o’r ffurflen adrodd ar gyfer eu 

cofnodion eu hunain.  

 

8.2 Adroddiadau ar driniaeth ac amodau anfoddhaol 

Os yw ymweliad yn datgelu bod unrhyw agwedd o driniaeth y cŵn neu’r amodau 

yn yr orsaf yn anfoddhaol, dylid eu cynnwys yn yr adroddiad a’u codi gyda’r 

Trafodwr Cŵn ar y pryd. Dylai unrhyw gamau gweithredu hefyd cael eu nodi ar y 

ffurflen adrodd. Pe bai gan ymwelydd bryderon mewn perthynas â hunaniaeth ci 

penodol, gall ofyn am i dag electronig y ci gael ei sganio. Rhaid i hyn gael ei 

wneud ym mhresenoldeb yr ymwelydd.  
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8.3 Adroddiadau ar faterion yn deillio o ymweliadau 

Bydd materion sy’n deillio o ymweliadau yn cael eu cyflwyno i swyddfa’r CHTh a 

fydd yn ystyried y camau gweithredu mwyaf priodol. Darperir adborth ar y 

camau a gymerwyd i ddatrys materion sy’n deillio o ymweliadau.  

  

9. Cyfrinachedd 

Tra’u bod nhw ar ddyletswydd, efallai bydd Ymwelwyr Lleyg er Lles Anifeiliaid yn 

derbyn gwybodaeth gyfrinachol am faterion yn ymwneud â’r heddlu, felly 

gofynnir i ymwelwyr arwyddo ffurflen cyfrinachedd. Dylai ymwelwyr fod yn 

ymwybodol y gallai datgelu gwybodaeth mewn modd amhriodol arwain at achos 

sifil neu droseddol. Pwysleisir na ddylid cynnwys gwybodaeth gyfrinachol 

adroddiadau ysgrifenedig a anfonir at swyddfa CHTh yn dilyn ymweliadau. 

 

Petai Ymwelydd Lleyg er Lles Anifeiliaid yn derbyn gwybodaeth neu gŵyn yn 

gyfrinachol mewn perthynas â lles ci penodol, dylid rhoi’r wybodaeth honno yn 

syth i’r swyddfa’r CHTh, a fydd yn cymryd camau priodol. 

 

Rhoddir enwau, cyfeiriadau neu rifau ffôn Ymwelwyr Lleyg er Lles Anifeiliaid eraill 

mewn cyfrinachedd llwyr. Fe’u rhoddir er hwylustod cysylltu yn unig. Ni ddylid 

datgelu manylion o’r fath i unrhyw un arall.  Pan fydd ymwelydd yn gadael y 

cynllun, rhaid iddynt sicrhau fod yr holl ddogfennaeth sy’n ymwneud â’i rôl yn 

cael ei ddychwelyd i swyddfa’r CHTh.  

 

10. Monitro’r Cynllun 

Er mwyn cyflawni amcanion y cynllun, cyflwynir adroddiadau am dueddiadau 

sy’n deillio o ymweliadau a gyflawnir i’r CHTh, sy’n monitro pob agwedd o’r 

cynllun ledled Dyfed-Powys.  

 

11. Terfynu Penodiad 

Er bod y rôl hon yn gwbl wirfoddol, mae gan y CHTh yr hawl i derfynu penodiad 

unrhyw wirfoddolwr nad yw’n cyrraedd y safon ddisgwyliedig o ran ymddygiad. 

Bydd gwirfoddolwyr yn arwyddo Cod Ymddygiad wrth ymuno â’r cynllun, a 

disgwylir iddynt lynu wrth y safonau a nodir yn y ddogfen honno. Os yw 

ymddygiad yn syrthio’n is na’r safon honno, bydd y CHTh yn ystyried pa un ai a 

ddylai’r unigolyn hwnnw barhau â’i rôl.  

 

Os na fydd ymwelydd wedi cynnal ymweliad o fewn chwe mis, neu os yw’n 

methu â mynychu hyfforddiant heb hysbysi swyddfa CHTh yn gyntaf, cysylltir â 

nhw er mwyn sefydlu pa un ai a diofalwch yw hyn, neu er mwyn ceisio esboniad. 

Efallai bydd angen i swyddfa CHTh ystyried safle’r ymwelydd ar y Cynllun.  

 

Dylai gwirfoddolwyr hysbysu SCHTh os ydynt yn cael eu harestio neu eu cyhuddo 
o dramgwydd troseddol, neu’n destun ymchwiliad. Byddant yn cael eu hatal rhag 

cyflawni unrhyw ddyletswyddau gwirfoddoli pellach hyd nes y bydd canlyniad 
unrhyw weithdrefnau’n hysbys. 
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Atodiad A 

Ymwelydd Lleyg Er Lles Anifeiliaid – Manyleb Rôl 

Bydd y meini prawf a gynhwysir o fewn y Fanyleb Rôl hon yn ffurfio’r sail 

ar gyfer cynnwys ymgeiswyr ar gyfer rôl Ymwelydd Lleyg Er Lles 

Anifeiliaid ar y rhestr fer. Mae’r meini prawf hyn yn ofynion angenrheidiol 

er mwyn caniatáu perfformiad effeithiol o fewn y rôl.  

Meini Prawf Gallu 

Cymhwysedd 

 Rhaid bod yn 18 oed neu’n hŷn; 

 Yn ddelfrydol, byddwch yn  byw, gweithio, neu astudio yn 

Dyfed-Powys; 

 Rhaid eu bod wedi byw yn y DU am 3 blynedd o leiaf cyn 

gwneud cais; 

 Rhaid bod yn barod i ymweld â Thrafodwyr Cŵn Heddlu 

Dyfed-Powys yn rheolaidd, yn unol â’r rota;  

 Rhaid bod yn barod i fynychu sesiynau hyfforddi blynyddol;  

 Ni chewch fod yn aelod presennol o’r heddlu neu Swyddfa 

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, ac ni ddylech fod â 

chysylltiad anghyson â’r system cyfiawnder troseddol;  

 Bod â dealltwriaeth o bwysigrwydd cydraddoldeb a thegwch i 

bawb;  

 Bod â’r gallu i gyfathrebu â gwahanol bobl ar lafar ac yn 

ysgrifenedig;  

 Rhaid arfer annibyniaeth ac amhleidioldeb; 

 Rhaid bod â’r gallu i adrodd ar ganfyddiadau mewn modd 

adeiladol;  

 Rhaid bod â’r gallu i gynnal cyfrinachedd;  

 Rhaid bod yn barod i fod yn destun proses fetio a darparu 

geirdaon;  

 Rhaid arddangos gwybodaeth ddiogel am faterion lles 

anifeiliaid neu feddu ar brofiad o’r un fath.  

Gweithio gyda 

phobl 

 Gallu weithio fel rhan o dîm; 

 Y gallu i sefydlu a chynnal perthnasau gweithio da gydag 

amrediad eang o bobl.  

Sgiliau 

cyfathrebu 

effeithiol 

 Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn ysgrifenedig ac ar lafar; 

 Y gallu i reoli ymrwymiadau a gwneud cyfraniad dibynadwy i’r 

Cynllun.  

Cymhelliad  Medru arddangos brwdfrydedd ar gyfer y rôl.  

Parch at bobl 

 Y gallu i drin pawb yn deg a gyda pharch, gwerthfawrogi 

amrywiaeth ac ymateb yn sensitif i wahaniaethau;  

 Arddangos y gallu i fod yn agored i syniadau a dulliau 

gweithio newydd.  

 


