YR ADRAN ADDYSG A PHLANT
Y GWASANAETH LLES ADDYSG

CAIS AM GYMERADWYO HEBRYNGWR
Deddf Plant a Phobl Ifanc 1963
Rheoliadau Plant (Perfformiadau a Gweithgareddau) (Cymru) 2015
‘Ni chaniateir i’r awdurdod trwyddedu gymeradwyo person fel hebryngwr oni chaiff ei fodloni bod y person
wedi ymgymryd â hyfforddiant amddiffyn plant; yn addas a chymwys i arfer gofal priodol dros, a rheolaeth
briodol ar, blentyn o oedran a rhyw’r plentyn o dan sylw; ac yn un na fydd yn cael ei atal rhag cyflawni
dyletswyddau tuag at y plentyn gan ddyletswyddau tuag at blant eraill.’ (Rheoliad 14(4) Rheoliadau Plant
(Perfformiadau a Gweithgareddau) (Cymru) 2015
‘Bydd unrhyw un sy’n gwneud unrhyw ddatganiad anwir yn ymwybodol neu’n fyrbwyll mewn cais am
drwydded, neu mewn perthynas â chais am drwydded…yn agored i dderbyn collfarn ddiannod, sef dirwy heb
fod yn fwy na £1000 neu gyfnod mewn carchar nad yw dros dri mis, neu’r ddau’ CYFIEITHIAD O
DDYFYNIAD O: (Deddf Plant a Phobl Ifanc, 1963, Rhan II, Adran 40)
CYFENW:

MR/MRS/MISS/MS:

ENWAU CYNTAF:
DYDDIAD GENI:

MAN GENI:

CYFEIRIAD (gan gynnwys côd post llawn):

ERS FAINT RYDYCH YN BYW YN Y CEFEIRIAD HWN? OS YW’R CYFNOD YN LLAI NA 5 MLYNEDD,
NODWCH EICH CYFEIRIADAU BLAENOROL (DEFNYDDIWCH DAFLEN ARALL OS OES ANGEN)

RHIF FFÔN (CARTREF):

RHIF FFÔN SYMUDOL:

CYFERIAD E-BOST (bydd ffurflengais electronig DBS yn cael ei danfon i chi trwy eich cyferiad ebost)
CYFLOGWR PRESENNOL:
CYFEIRIAD:

Y MATH O WAITH:

A ydy’r swydd hebryngwr yn un am dâl neu’n un wirfoddol

AM DÂL/GWIRFODDOL

Cyfrifoldeb y cyflogwr yw prosesu’r ffurflen gais DBS ar gyfer ymgeiswyr sydd am weithio fel
Hebryngwr am dâl.

A ydych wedi cael eich cymeradwyo fel hebryngwr o’r blaen?
YDW/NAC YDW
Os ydych, rhowch enw a chyfeiriad yr Awdurdod a wnaeth eich cymeradwyo:

Nodwch fanylion unrhyw brofiad gwaith perthnasol arall e.e. addysgu, gwaith cymdeithasol, gwaith
ieuenctid, gwarchod plant ac ati, neu unrhyw beth arall yr hoffech ei ychwanegu er mwyn ategu eich
cais

Rhowch enwau a chyfeiriad dau ganolwr. Dylai un ohonynt fod yn eich adnabod yn rhinwedd eich
swydd. Nid yw perthynas yn cael ei ystyried yn briodol.
Proffesiynol
Personol

Os cymeradwyir eich cais, a ydych yn fodlon i'ch enw a’ch manylion cyswllt gael eu rhoi i
asiantaethau sy'n ceisio cyflogi hebryngwyr?
YDW/NAC YDW
DATGANIAD I’W LOFNODI GAN YR YMGEISYDD
Deddf Diogelu Data 1998
Bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn defnyddio’r wybodaeth a nodir ar y ffurflen hon at ddiben prosesu eich cais
am swydd hebryngwr. Ni fydd y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio gan Gyngor Sir Caerfyrddin at unrhyw
ddiben arall heb eich caniatâd oni bai bod gwneud hynny’n ofynnol yn ôl y gyfraith.
Datganiad
Rwy’n cadarnhau, hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred, fod yr holl wybodaeth ar y ffurflen hon yn gywir ac yn
gyflawn. Rwy’n caniatáu i Gyngor Sir Caerfyrddin ddefnyddio’r wybodaeth a nodir ar y ffurflen hon at ddiben
prosesu fy nghais am swydd Hebryngwr.
Llofnodwyd: ............................................................................................
Dyddiad: ..................................................................................................
Dylid dychwelyd y ffurflen hon ynghyd â 2 lun maint pasport a’ch enw wedi’i ysgrifennu ar gefn y llun i’r:
Gwasanaethau Plant, Yr Adran Addysg a Phlant, Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job,
Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 3HB

Llofnodwyd: ........................................................

Dyddiad: .............................................................

