
‘Pwy fydd yno  
pan na fyddaf i?’
Gofal am anifail anwes yn dilyn  

marwolaeth perchennog

  

Yn naturiol, rydych chi eisiau’r gorau i’ch 
anifail anwes cariadus, a dyna pam rydym yn 
argymell bod angen gwneud trefniadau sydd 
wedi’u hystyried yn ofalus er mwyn i ffrind neu 
aelod o’r teulu gymryd perchnogaeth a gofal 
o’r anifail yn dilyn marwolaeth ei berchennog.

Fodd bynnag, gan nad yw hyn bob amser yn 
bosib, mae Llys Nini RSPCA yn cynnig opsiwn 
amgen yn ardal de Cymru i ddarparu’r dyfodol 
hapus y mae eich anifail anwes yn ei haeddu pan 
na fyddwch chi o gwmpas mwyach.

Byddwn yn gofalu amdano ac yn gwneud 
popeth o fewn ein gallu i ddod o hyd i gartref 
hapus newydd am byth iddo.

Os hoffech i Llys Nini RSPCA ofalu am eich anifail 
anwes pan ddaw’r amser i ddod o hyd i gartref 
cariadus newydd am byth iddo, ysgrifennwch 
atom gan ddefnyddio’r ffurflen gyswllt drosodd.

Rydych chi’n meddwl y byd o’ch anifail anwes ac rydych am roi’r cariad a’r gofal gorau iddo trwy 
gydol ei oes. Mae hyn hefyd yn golygu gwneud cynlluniau ar ei gyfer os bydd yn byw’n hwy na chi.

Byddwn yn cadarnhau’n ysgrifenedig ein bod 
yn derbyn eich anifail anwes os bydd unrhyw 
beth yn digwydd i chi. Bydd angen i chi gadw’r 
cadarnhad hwn yn ddiogel gyda’ch ewyllys a 
dweud wrth ffrindiau ac aelodau o’r teulu am 
eich dymuniadau.

Gofynnwn i chi adael lleiafswm o £100 o leiaf i 
Llys Nini RSPCA i dalu am ein treuliau.

Oherwydd prinder lle, mae’n bosib na fydd Llys 
Nini RSPCA yn gallu mynd â’ch anifail anwes 
ar unwaith. Os felly, byddwn yn ei roi mewn 
sefydliad lletya preifat fel cwt cŵn neu gathdy 
lleol nes bod gennym le a byddwn wedyn yn 
dod o hyd i gartref newydd am byth iddo.

Mae’r cyfan yn syml a gallwch fwynhau gweddill 
eich bywyd gyda’ch anifail anwes, yn hyderus y 
bydd yn derbyn gofal cariadus pan fyddwch chi 
wedi mynd.

Canolfan Anifeiliaid Llys Nini 

Rhif Elusen Cofrestredig 224337



Canolfan Anifeiliaid Llys Nini 

Rhannwch gymaint o wybodaeth ag y gallwch am eich anifail 
anwes. Os bydd unrhyw beth yn newid, gallwch chi gysylltu â ni 
bob amser i ddiweddaru neu ychwanegu gwybodaeth. Os oes 
gennych fwy nag un anifail anwes, rhowch y manylion hyn ar 
ddalen ar wahân, neu llungopïwch y ffurflen hon a’i hanfon at:

Canolfan Anifeiliaid Llys Nini RSPCA 
Penllergaer, Abertawe SA4 9WB 

I Ymddiriedolwyr Llys Nini RSPCA Caerdydd i Abertawe:

Ar fy marwolaeth, hoffwn i Lys Nini ofalu am fy anifail anwes:

Enw’r anifail anwes

Cath          Ci          Arall ((nodwch)

Brîd

Lliw / marciau arwyddocaol

Oedran                              Gwryw                  Benyw

Mae’r anifail anwes wedi’i 
                              Ysbaddu          Microsglodynnu

Rhif y Microsglodyn

Anghenion meddygol perthnasol

Manylion cyswllt y milfeddyg

Anghenion dietegol perthnasol

A oes unrhyw beth yr hoffech i ni ei wybod am eich 
anifail anwes?

Rwy’n ymrwymo i gadw brechiadau fy anifail anwes yn 
gyfredol ac yn gadael o leiaf £100 i Lys Nini yn fy Ewyllys.

Enw

Cyfeiriad

Dyddiad          Llofnod

Trefnwch i Lys Nini RSPCA ofalu am 
eich anifail anwes a’i ailgartrefu os 
byddwch chi’n marw.

Mae Llys Nini RSPCA yn elusen fach sydd wedi’i 
chofrestru’n annibynnol ac sy’n gysylltiedig â’r RSPCA 
Cenedlaethol ar gyfer Cymru a Lloegr ond nid ydym 
yn derbyn unrhyw arian ganddynt yn uniongyrchol.

Ariennir ein holl gostau cynnal gan roddion ac arian 
lleol sy’n deillio o werthu eitemau a roddwyd gan 
bobl yn ein siopau elusen lleol ledled ardal de Cymru.

Gofynnwn i bobl adael o leiaf £100 yn eu hewyllys 
i helpu i dalu rhai o gostau gofalu am eich anifail 
anwes wrth i ni ofalu amdano.  

“Rhoddaf y swm o £x neu’r cyfan (neu gyfran) o fy ystad 
weddilliol i Lys Nini RSPCA Caerdydd i Abertawe, rhif 
elusen cofrestredig 224337.”

Mae’n syniad da rhoi gwybod i’ch teulu, eich ffrindiau ac 
Ysgutor eich Ewyllys eich bod wedi cofrestru’ch anifail/
anifeiliaid anwes gyda Llys Nini RSPCA a’r hyn y mae 
angen iddynt ei wneud a sut i gysylltu â ni i roi gwybod 
bod angen ailgartrefu anifail anwes.

Yna byddwn yn dechrau gwneud y trefniadau 
angenrheidiol i ddechrau gofalu am eich anifail anwes.

Unwaith y bydd eich anifail anwes wedi’i gasglu, 
byddwn yn gwneud popeth y gallwn i sicrhau bod eich 
anifail anwes yn hapus ac yn iach - gan gynnwys rhoi’r 
holl frechiadau a’r archwiliadau iechyd angenrheidiol - 
cyn dechrau chwilio am gartref newydd ar ei gyfer.

Bydd unrhyw berchnogion newydd posib yn cael eu 
hasesu’n drylwyr a’u cyfweld i wirio eu bod yn gallu 
darparu cartref cariadus.

Yn olaf, bydd eich anifail anwes yn barod i ymgartrefu’n 
hapus yng ngham nesaf ei fywyd gyda pherchennog 
newydd gofalgar.

Pam y mae Llys Nini RSPCA yn gofyn 
am rodd yn eich ewyllys i ailgartrefu’ch 
anifail anwes sy’n galaru?

Yr hyn y mae angen i chi ei nodi yn 
eich Ewyllys

“Mae fy ngŵr bellach mewn cartref gofal, does 
gennym ni ddim teulu nac unrhyw un a fyddai’n 
gallu cymryd ein cathod, felly mae’n gymaint o 
ryddhad gwybod, pe byddwn i’n marw, y byddan 
nhw’n derbyn gofal.”

 Christine Smith

reception@rspca-llysnini.org.uk
01792 229 435

Rydym yn gwybod y byddech chi ond yn rhoi eich ffrind 
gorau i rywun rydych chi’n ymddiried ynddo. Rydym am i 
chi gael y tawelwch meddwl o wybod y bydd eich anifail 
anwes yn cael ei garu ac yn derbyn gofal gan bobl sy’n 
caru anifeiliaid gymaint ag yr ydych chi.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen 
rhagor o wybodaeth arnoch, mae ein tîm bob amser 
yma i helpu.
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