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CYNGOR SIR RHONDDA CYNON TAF 

CAIS AM DRWYDDED HEBRYNGWR 

Deddf Plant a Phobl Ifanc 1933  

Rheoliadau Plant (Perfformiadau a Gweithgareddau) (Cymru) 2015 

Cwblhewch mewn Prif Lythrennau  

(Mr/Mrs/Miss/Ms) CYFENW:  …………………………………………………  ENWAU CYNTAF: ………….………………………………………… 

CYFEIRIAD: .………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………COD POST …………..…………………………………………... 

Rhif Ffôn Cartref: ………………………... Rhif Ffôn Gwaith: ………………………………. Rhif Ffôn Symudol:………………………………... 

SWYDD………………………………………………………………….............……. DYDDIAD GENI: …….............................……………………… 

E-BOST: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………………… 

 

Profiad a Chymwysterau 

Ydych chi wedi gwneud cais o'r blaen am gymeradwyaeth i fod yn Hebryngwr? Os YDYCH CHI WEDI, rhowch enw'r 

Awdurdod Lleol y gwnaethoch chi gais iddo.  

 

 

A oes gyda chi unrhyw gymwysterau sy'n ymwneud â gweithio gyda phlant e.e. athro, cynorthwy-ydd dysgu, 

gweithiwr meithrin, gweithiwr ieuenctid ac ati? 

 

Nodwch eich profiad ym maes gofal, rheoli a goruchwylio plant: 

 

 

  

A oes gyda chi Gymhwyster Cymorth Cyntaf ?  

 

A oes gyda chi drwydded yrru ddilys? 
DS: Os ydych chi'n defnyddio'ch cerbyd eich hun i gludo plant mae rhaid i chi sicrhau bod gyda chi yswiriant defnydd busnes priodol 

a'ch bod yn cydymffurfio â'r holl ddeddfwriaethau perthnasol. 

 

 

Gwybodaeth ynghylch eich iechyd 

 

A oes gyda chi unrhyw gyflyrau iechyd a/neu gorfforol                                      OES                    NAC OES 

a fyddai, o bosibl, yn cyfyngu ar eich gallu i weithredu’n hebryngwr? 
 

Os ydych chi wedi ateb OES, nodwch fanylion: 
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Geirdaon 

Darparwch ddau eirda gan unigolion (nid aelodau o'r teulu) sydd wedi'ch adnabod am fwy na 2 flynedd ac 

sy'n barod i ateb ymholiad ynghylch eich addasrwydd i gyflawni dyletswyddau hebryngwr.  Dylai un o'r 

rhain fod yn gyflogwr diweddar. 

1. Enw            2. Enw 

Cyfeiriad:      Cyfeiriad: 

Cod post:      Cod post: 

 

Rhif ffôn:      Rhif ffôn: 

E-bost (Ein dewis cyntaf o gysylltu â chi):  E-bost (Ein dewis cyntaf o gysylltu â chi): 

 

Ym mha gyd-destun mae e/hi'n eich adnabod chi? Ym mha gyd-destun mae e/hi'n eich adnabod chi?: 

 

A ydych chi'n bwriadu gweithio'n broffesiynol fel hebryngwr sy'n derbyn tâl heblaw treuliau?    

Ydw   Nac ydw  

Datganiad: 

Rwy'n gwneud cais i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf fy nghymeradwyo fel Hebryngwr Plant 

mewn adloniant o dan y Ddeddf a'r Rheoliadau. Rwy'n cydsynio i wiriad o’m geirdaon a gwiriad gan y 

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd gael eu cynnal. Rwy'n datgan bod yr wybodaeth uchod yn wir, hyd eithaf fy 

ngwybodaeth. Rwy'n deall y bydda i'n agored i gael fy erlyn os bydda i'n nodi'n fwriadol unrhyw beth rwy'n 

gwybod sy'n ffug neu os ydw i'n credu ei fod yn anwir. 

Llofnod: ……………………………………………………………………....................                                          

Enw (llythrennau bras):……………………………………………………….……….  

Dyddiad:……………………………………….........................……………………… 

Diogelu Data 
Bydd yr wybodaeth rydych chi wedi'i darparu yn cael ei phrosesu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda 
Cynon Taf o dan Ddeddf Diogelu Data 2018, yn unol ag Erthygl 6 (1) (e) y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 
i gyflawni tasg benodol er budd y cyhoedd, yn ôl y gyfraith.  Bydd yr wybodaeth sy'n cael ei darparu i ni yn 
cael ei thrin yn gyfrinachol, ond mae modd i'r Cyngor ei defnyddio neu ei datgelu i eraill pan fydd hynny'n 
ofynnol yn ôl y gyfraith. 
 
Yn rhan o'ch cais, bydd gwiriadau o'ch geirdaon a gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn cael eu 
cynnal. Bydd trwyddedau ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu rhannu ag Awdurdodau Lleol eraill lle bo 
hynny'n briodol.  
 
Trwy lofnodi'r isod, rwy'n deall y bydda i'n agored i gael fy erlyn ac ati…. 
 
Llofnod _______________________ Enw (llythrennau bras) _______________________ 
Enw __________________________ 
Dyddiad___________________________ 
 
I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn rheoli gwybodaeth 
bersonol, bwriwch olwg ar ein hysbysiad preifatrwydd isod; 
 
https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Help/PrivacyStatement.aspx 
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Ffurflen hunan-ddatgelu: Rhan 1 

I'w chwblhau gan y sefydliad 

Preifat a chyfrinachol  

Enw'r ymgeisydd/person:  

Enw(au) blaenorol:  

Cyfeiriad a chod post:  

 

 

 

 

Rhif ffôn/ffôn symudol:  

Dyddiad geni:  

Rhyw:   

Dogfen(nau) adnabod (ticiwch y blwch isod): 

 
Rwy'n cadarnhau fy mod i wedi gweld dogfennau adnabod y person yma, ac yn cadarnhau hyd eithaf 

fy ngallu fod y rhain yn gywir. 

1. Pasbort y DU gyda manylion y swyddfa 

gyhoeddi neu basbort y tu allan i'r DU gyda 

thrwydded waith/fisa 

 

2. Cerdyn trwydded yrru y DU â llun, a rhan 

bapur y drwydded  

 

3. Prawf o rif Yswiriant Gwladol neu rif trwydded 

waith gyfredol 

 

4. Prawf o gyfeiriad a chod post (Cartref)  

Llofnod y swyddog cyflogi 

awdurdodedig: 

 

Enw (llythrennau bras):  

Dyddiad:  
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Ffurflen hunan-ddatgelu: Rhan 2 

 

I'w chwblhau gan yr ymgeisydd/unigolyn sydd wedi'i enwi yn Rhan 1 

 

Mae'r ffurflen yma i'w chwblhau gan bob ymgeisydd pan fydd cynnig cyflogaeth/gwirfoddoli yn cael 

ei wneud. 

 

Os yw'r rôl rydych chi ynddi neu wedi gwneud cais amdani yn golygu eich bod chi'n dod i gysylltiad aml neu 

reolaidd â phlant, neu’ch bod chi'n gyfrifol amdanyn nhw, bydd gofyn i chi hefyd ddarparu tystysgrif ddilys y 

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, a fydd yn darparu manylion euogfarnau troseddol. Mae'n bosibl y bydd hyn 

hefyd yn cynnwys gwiriad rhestr wahardd gan ddibynnu ar natur y rôl (gweler y canllawiau sefydliadol ynghylch 

bod yn gymwys ar gyfer gwiriadau DBS).  

 

Bydd yr holl wybodaeth byddwch yn ei darparu yn cael ei thrin yn gyfrinachol a'i rheoli yn unol â deddfwriaeth a 

chanllawiau diogelu data perthnasol. Mae hawl gyda chi i gael mynediad i wybodaeth sy'n cael ei chadw 

amdanoch chi o dan ddeddfwriaeth Diogelu Data gyfredol. 

 

A ydych chi wedi cael eich nodi gan unrhyw adran gwasanaethau i blant neu’r heddlu fel 

rhywun sy'n berygl neu'n berygl posibl i blant?  

Ydw / Nac 

ydw 

Os ydych chi, rhowch wybodaeth bellach: 

 

 

 

A ydych chi wedi bod yn destun unrhyw ymchwiliad disgyblu a/neu gosb gan unrhyw sefydliad 

oherwydd pryderon am eich ymddygiad tuag at blant?  

Ydw / Nac 

ydw 

Os ydych chi, rhowch wybodaeth bellach gan gynnwys manylion y canlyniad: 

 

 

 

A ydych chi wedi derbyn unrhyw euogfarn, rhybudd, cerydd neu rybudd terfynol sydd heb eu 

“gwarchod” yn ôl diffiniad Gorchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 1975 

(Diwygiedig) 2013? 

Ydw / Nac 

ydw 

Os ydych chi, rhowch wybodaeth bellach: 
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Cadarnhau datganiad (ticiwch y blwch isod) 

 

Rwy’n cytuno bod modd i'r wybodaeth sydd wedi’i darparu yma gael ei phrosesu mewn cysylltiad â 

dibenion recriwtio ac rwy'n deall bod modd tynnu cynnig cyflogaeth yn ôl neu gymryd camau disgyblu os 

nad ydw i'n datgelu gwybodaeth sy'n dod i sylw’r sefydliad yn hwyrach.  

 

Yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad os oes angen, rwy'n cytuno i ddarparu tystysgrif ddilys y Gwasanaeth 

Datgelu a Gwahardd a rhoi fy nghydsyniad i'r sefydliad egluro unrhyw wybodaeth ar y ffurflen ddatgelu 

gyda'r asiantaethau sy'n ei darparu. 

 
Rwy'n cytuno i roi gwybod i'r sefydliad cyn pen 24 awr os bydd unrhyw asiantaeth neu sefydliad yn 

cynnal ymchwiliad arna i mewn perthynas â phryderon am fy ymddygiad tuag at blant neu bobl ifainc.  

 

Rwy'n deall bod modd i'r wybodaeth sydd wedi’i nodi ar y ffurflen yma, canlyniadau gwiriad y Gwasanaeth 

Datgelu a Gwahardd, a gwybodaeth wedi’i darparu gan drydydd parti, gael eu rhoi i bobl neu sefydliadau eraill 

mewn amgylchiadau lle bo’r wybodaeth yma'n cael ei hystyried yn angenrheidiol er mwyn diogelu plant. 

Llofnod yr ymgeisydd:  

Enw (llythrennau bras):  

Dyddiad:  

 

 

 


