
Cais i Fabwysiadu Ci                                                   

Eich Enw(au)  Eich Oedran(nau)  

Cyfeiriad  Ardal  

Tref/Dinas  Cod Post  

Ffôn Cartref  Rhif Ffôn Symudol  

Cyfeiriad e-bost   

Swydd(i) 
Llawn-amser neu Ran-
amser? 

 

 

Pam bod gennych 
ddiddordeb mewn 
mabwysiadu ci? 

 

 

 

 

 

 

 

PWYSIG:   Os ydych yn byw mewn eiddo rhent, bydd angen i chi gyflwyno caniatâd ysgrifenedig gan eich 
Landlord i gadw ci i staff. Gall hyn fod wedi’i gynnwys yn eich cytundeb tenantiaeth.    

Pa faint/brîd/oedran ci ydych chi’n chwilio amdano? 

Bychan/canolig/mawr?  Brîd neu Fath  

Oedran e.e. ci bach/ci 
aeddfed/ci hŷn 

 Ci/Gast/Y naill neu'r llall  
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Ydych chi’n berchen ar gi, neu a ydych wedi bod yn berchen ar gi o’r blaen? Mae ‘wedi bod yn berchen ar gi’ yn 
golygu bod yn gyfrifol am ofalu am a rheoli ci, ac mai chi yw/oedd yr unigolyn oedd yn gyfrifol am gostau’r 
milfeddyg. Rhowch fanylion llawn am gŵn sydd/oedd gennych, gan nodi’r anifail anwes presennol neu fwyaf 
diweddar gyntaf.  

 

Enw’r Ci (1)  

 

Brîd neu Fath  

O ba oedran?  Hyd at ba oedran?  

Wedi’i ysbaddu?  Do neu 
Naddo 

 Enw’ch milfeddyg  

 
Ydych chi dal yn berchen 
ar y ci hwn? 

 

 

 

Os nad ydych, nodwch 
pam 

 

    Enw’r Ci (2)  Brîd neu Fath  

O ba oedran?  Hyd at ba oedran?  

Wedi’i ysbaddu?  Do neu 
Naddo 

 Enw’ch milfeddyg  

Ydych chi dal yn berchen 
ar y ci hwn? 

 

 

Os nad ydych, nodwch 
pam 

 

 

 

 

    Enw’r Ci (3)  Brîd neu Fath  

O ba oedran?  Hyd at ba oedran?  

Wedi’i ysbaddu?  Do neu 
Naddo 

 Enw’ch milfeddyg  

Ydych chi dal yn berchen 
ar y ci hwn? 

 Os nad ydych, nodwch 
pam 

 

 

 

Oes unrhyw gŵn eraill yn ymweld â’ch eiddo, neu fyddai’n cymdeithasu â’ch chi’n rheolaidd (e.e. ci partner / ci 
rhieni / ci teulu neu ffrindiau)? Rhowch fanylion. 

 

 

 

 

Oes gennych unrhyw anifeiliaid eraill? Gan gynnwys cathod, anifeiliaid bychan mewn caets, ieir, ceffylau ac ati. 
Rhowch fanylion o’r holl anifeiliaid anwes/byw da a ble maent yn cael eu cadw. 

 

 

 

Amdanoch chi a’ch cartref 

 

Ydych chi’n berchen ar eich 
cartref neu’n rhentu?  

 

 

Math o dŷ? teras/fflat/pâr ac ati  

Maint eich gardd mewn 
medrau (amcangyfrif) 
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Oes gennych ganiatâd ysgrifenedig i gael ci yn 
eich eiddo? Sylwch bod rhaid cael caniatâd 
ysgrifenedig cyn y mae modd ystyried eich 
cartref i ail-gartrefu ci ynddo. 

 

 

Disgrifiwch unrhyw 
ffensys/ 

terfynau, gan gynnwys eu 
huchder ar eu pwynt isaf. 

 

 

 

Faint o oedolion sy’n byw 
gartref? 

 

 

Faint o blant sy’n byw gartref/sy’n ymweld 
yn rheolaidd? Nodwch eu hoedran(nau) 

 

Faint o oriau o ymarfer 
corff ar dennyn/oddi ar y 
tennyn y bydd y ci’n eu 
cael? Dyddiol/Wythnosol? 

 

 

 

Ble fydd y ci’n cael ei gadw yn ystod y 
diwrnod/gyda'r nos? 

 

Ydych chi’n bwriadu 
mynychu dosbarthiadau 
hyfforddi gyda’ch ci? 

 

 

 

Ydych chi’n bwriadu yswirio’ch ci? Os nad 
ydych, sut fyddwch chi’n talu am filiau 
milfeddyg drud? 

 

Am ba mor hir fydd y ci 
heb gwmni dynol yn ystod 
y diwrnod? 

 

 

 

Pwy fydd yn gofalu am y ci yn ystod 
gwyliau/digwyddiadau annisgwyl? 

 

Ydych chi’n debygol o gael 
unrhyw newidiadau mawr 
yn y 12 mis nesaf? Mae 
hyn yn cynnwys mwy o 
oriau gwaith, newid 
swydd, cael plant neu 
symud tŷ. 

 

 

 

 

 

 

PWYSIG:  Ydych chi wedi ystyried beth fydd yn digwydd i’ch ci yn ystod gwyliau, mwy o oriau gwaith, newid 
swydd, cael plant, perthynas yn torri i lawr, symud tŷ, salwch/anallu, unrhyw newid arall mewn amgylchiadau? 

Hyd oes ci ar gyfartaledd yw 12-15 blynedd. Llofnodwch i gadarnhau eich bod yn deall hyn a’ch bod wedi 
ymrwymo i gynnig cartref i gi am weddill ei fywyd naturiol. 

Llofnod a Dyddiad  

 

 

PWYSIG:  Amod o’r cytundeb mabwysiadu yw eich bod yn trefnu gyda staff Cartref Cŵn Caerdydd i ysbaddu eich 
ci os nad ydyw eisoes wedi derbyn y driniaeth er mwyn i hyn ddigwydd cyn gynted ag sy’n bosib. Cynhwysir 

costau ysbaddu yn y ffi mabwysiadu. Llofnodwch i gadarnhau eich bod yn deall ac yn cytuno ar yr amod hwn. 

Llofnod a Dyddiad  

PWYSIG:  Rwy’n caniatáu i ymholiadau gael eu gwneud gyda’m milfeddyg ac yn awdurdodi iddynt ddatgelu 
gwybodaeth berthnasol i Gartref Cŵn Caerdydd mewn perthynas â’m cais i fabwysiadu ci. 

*****Dilëwch y datganiad hwn os nad ydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â’ch milfeddyg****** 

Llofnod a Dyddiad  

Enw a chyfeiriad y 
Milfeddyg: 
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Hyd eithaf fy ngwybodaeth rwyf wedi ateb pob cwestiwn ar y ffurflen hon yn gywir.  Rwy'n deall fy mod yn 
hollol gyfrifol am holl gostau'r milfeddyg ar ôl dyddiad yr ail-gartrefu. 

Llofnod a Dyddiad 

 

 

STAFF I’W GWBLHAU 

GWIRIWYD GAN: LLOFNOD: DYDDIAD: 

   

This form is also available in English – Ask at Reception  


