Y PROTOCOL HERBERT
DIGWYDDIAD UNIGOLYN COLL
Gall fod darnau pwysig o wybodaeth rydych chi’n medru rhoi i’r heddlu os yw’r unigolyn rydych chi’n gofalu
amdano wedi mynd ar goll. Ceisiwch gael sawl copi o ffotograffau agos diweddar o’r unigolyn oherwydd fe all hyn
helpu’r heddlu i chwilio amdano.
Mae’r rhestri gwirio isod yn ddangosol – peidiwch â phoeni os nad oes gennych chi’r holl wybodaeth y gofynnir
amdani, neu os ydych chi’n methu â chael gwybodaeth. Ni fydd y cyfan yn berthnasol i bawb.
Llenwch yr adrannau hyn a chadwch y ffurflen mewn man diogel lle y gellir dod o hyd iddi os yw’r unigolyn mae’n cyfeirio
ato’n mynd ar goll. Efallai y byddwch chi’n dymuno gwneud sawl copi er mwyn i gymdogion neu berthnasau eu cadw’n
ddiogel. Os ydych chi’n poeni am leoliad eich ffrind/perthynas, mae’n RHAID i chi alw’r heddlu ar 999.
Lluniwyd y ffurflen hon i’w chwblhau gan ffrind/aelod o’r teulu/cymydog.
LLENWCH Y FFURFLEN HON A’I CHADW MEWN MAN DIOGEL.
PEIDIWCH Â DYCHWELYD Y FFURFLEN WEDI’I LLENWI I’R HEDDLU.
DYLID OND RHOI’R FFURFLEN HON I’R HEDDLU OS YW’R UNIGOLYN DAN SYLW’N MYND AR GOLL.
Bydd y wybodaeth ar y ffurflen hon yn cael ei defnyddio i gynorthwyo’r unigolyn coll a dod o hyd iddo. Ni fydd y
wybodaeth yn cael ei defnyddio ar gyfer unrhyw ddiben plismona arall.

Rhan 1 – (i’w chwblhau pan nodir fod yr unigolyn mewn perygl o fynd ar goll)
Enw llawn (y person sydd mewn perygl):
Yr enw sydd orau ganddynt:

Atodwch ffotograff fan hyn.

Dyddiad Geni:

Oed:

Ethnigrwydd:
Cyfeiriad Presennol:

Cod Post:

1.
Cyfeiriadau
blaenorol:

2.
3.

Manylion a
chyfeiriadau swyddi
blaenorol:
Mannau o
ddiddordeb neu
lefydd arwyddocaol
(hen ysgol, hoff
lwybr cerdded,
mynwent ac ati):

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Gall fod yn ddefnyddiol pe bai
gennych ffotograff electronig hefyd fel
bod modd ei anfon at yr heddlu drwy
e-bost. Yna, medrwn anfon copi at ein
staff rheng flaen ar eu ffonau
symudol.

Arferion:
Diddordebau:
Disgrifiad cyffredinol,
e.e. lliw gwallt, taldra,
pwysau:
Nodweddion amlwg,
e.e. creithiau, tatŵau
A oes gan yr unigolyn ffôn
symudol?

Oes / Nac oes

Os felly, beth yw’r rhif?

A oes gan yr unigolyn
arian?

Oes / Nac oes

Os felly, faint?

Llefydd y daethpwyd o hyd i’r unigolyn coll o’r blaen:

Arferion wythnosol – beth sy’n digwydd yn rheolaidd? Rhywun yn galw? Siopa?
Bore
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul

Prynhawn

Hwyr

Cwblhawyd ymlaen llaw gan:
Perthynas â’r unigolyn
Rhif cyswllt:
Dyddiad:
Unrhyw wybodaeth berthnasol arall?

Rhan 2 - (i’w chwblhau ar ôl adrodd fod yr unigolyn ar goll)
Disgrifiad o’r hyn yr oedd yr unigolyn yn gwisgo pan gafodd ei weld ddiwethaf. Dylech gynnwys lliwiau,
brandiau/labeli gwneuthurwyr:
Crys / Crys Chwys:
Trwser / Sgert:
Dillad uchaf e.e. cot, siaced:
Dillad pen:
Menyg:
Sgarff:
Esgidiau:
Gemwaith e.e. oriawr,
modrwyon
Arall:
A oes gan yr unigolyn arian?
Oes / Nac oes Os felly, faint? £
Pa mor annibynnol oedd yr
unigolyn pan aeth ar goll?

A yw’r unigolyn coll yn medru gyrru? Os ydyw, pa gerbydau y mae gan yr unigolyn fynediad iddynt?
Gwneuthuriad

Model

Rhif Cofrestru

Lliw

A yw’r unigolyn yn medru cerdded heb gymorth?
Sut beth yw iechyd yr unigolyn yn gyffredinol? Rhowch cymaint o wybodaeth â phosibl.

Amser, dyddiad a lleoliad
y’i gwelwyd diwethaf:
Ffactorau risg
(rhowch groes):

Ystyried hunanladdiad
Wedi drysu
Treisgar
Arall (disgrifiwch):

Datganiad i’r wasg?
(Dewiswch)

Cwblhawyd ar ddyddiad y
digwyddiad gan:
Perthynas â’r unigolyn
Rhif cyswllt:
Dyddiad:

A oes unrhyw wybodaeth berthnasol arall?






Iselder ysbryd
Alcohol




