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ADRAN 1: MANYLION PERSONOL AMDANOCH CHI
Enw(au) Cyntaf
Cyfenw

Cyfenw adeg geni
(os yn wahanol)

Dyddiad Geni

Oed

Tref, Sir a Gwlad Geni

Ysgol

Cyfeiriad Cartref Presennol
yn Llawn

Cod Post

Dyddiad y symudoch i’ch
cyfeiriad presennol

(Os yn llai na 5 mlynedd, cwblhewch
yr adran cyfeiriadau blaenorol)

Dull Cysylltu o Ddewis
Efallai y bydd angen i ni gysylltu â chi ar fyr rybudd, felly dylai’r manylion a roddwch isod fod yn hygyrch ac yn
cael eu gwirio’n ddyddiol. Dywedwch wrthym am unrhyw newidiadau i’r manylion hyn mor fuan â phosibl os
gwelwch chi’n dda. Sicrhewch fod modd adnabod unrhyw gysylltnodau neu danlinellau yn eich cyfeiriad
e-bost yn hawdd. Defnyddir eich cyfeiriad e-bost ar gyfer pob gohebiaeth.
Rhif Ffôn
Symudol

Arall (h.y.
Rhiant/Gwarcheidwad)

Adref/Llinell Dir

Cyfeiriad e-bost

Y cyfeiriad e-bost a ddarperir gennych fydd ein prif ddull o gysylltu â chi.

Cyfeiriadau Blaenorol
Nodwch bob cyfeiriad rydych chi wedi byw ynddynt dros y bum mlynedd diwethaf. Cychwynnwch â’r un mwyaf
diweddar. Peidiwch â chynnwys eich cyfeiriad cyfredol. Os oes angen, parhewch ar ddalen ar wahân a’i
hatodi i’r dudalen hon.
Cyfeiriad
Blaenorol 1
Cod Post

Dyddiadau y buoch yn byw
yn y cyfeiriad hwn

Cyfeiriad
Blaenorol 2
Cod Post

Dyddiadau y buoch yn byw
yn y cyfeiriad hwn
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Ynglŷn â’ch Teulu
Dywedwch wrthym am eich teulu a’r rhai sy’n byw yn ein cyfeiriad (10 oed neu hŷn). Parhewch ar ddalen ar
wahân os oes angen, a’i hatodi i’r dudalen hon. Llenwch pob adran ni fe fydd oedi o ran eich cais.
Eu perthynas â chi

(dileer fel sy’n briodol)

Enw Llawn

(nodwch gyfenwau blaenorol
ac enw adeg geni os yn
wahanol)

Dyddiad
Geni

Man Geni
(Tref, Sir a
Gwlad)

Cyfeiriad Llawn

(gan gynnwys cod post)

Eich tad
Eich llystad neu
bartner eich mam
Eich mam
Eich llysfam neu
bartner eich tad
Eich brawd neu
chwaer
(Llawn/hanner/llys
ayyb)
Eich brawd neu
chwaer
(Llawn/hanner/llys
ayyb)
Eich brawd neu
chwaer
(Llawn/hanner/llys
ayyb)
Eich brawd neu
chwaer
(Llawn/hanner/llys
ayyb)
Eich brawd neu
chwaer
(Llawn/hanner/llys
ayyb)
Oedolion eraill sy’n
byw yn eich
cyfeiriad chi
Oedolion eraill sy’n
byw yn eich
cyfeiriad chi
Oedolion eraill sy’n
byw yn eich
cyfeiriad chi
Oedolion eraill sy’n
byw yn eich
cyfeiriad chi
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ADRAN 4: DATGANIAD PERSONOL
Nodwch eich Hobïau a’ch Diddordebau (dim mwy na 200 o eiriau)

Nodwch pam rydych chi eisiau bod yn Gadét Heddlu yn y blwch (dim mwy na 200 o eiriau)
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ADRAN 6: CANIATÂD RHIENI
Rhiant / Gwarcheidwad nodwch eich enw a’ch cydsyniad isod ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys.
•
•
•
•

Bydd Cadetiaid yn bresennol ar yr adegau a bennwyd ar gyfer hyfforddiant. Os nad ydynt yn gallu bod
yn bresennol am unrhyw reswm, rhaid dweud wrth y swyddog hyfforddi ymlaen llaw.
Byddant yn brydlon, yn smart ac yn ddisgybledig bob amser.
Byddant yn ufuddhau i’r gyfraith bob amser.
Ni fyddant yn cymryd rhan mewn unrhyw weithredoedd sy’n debygol o ddwyn anfri ar Gadetiaid
Gwirfoddol Heddlu Dyfed-Powys.

Rwyf wedi darllen y ffurflen gais hon ac rwy’n datgan fod yr wybodaeth a roddwyd yn wir ac yn gyflawn hyd
eithaf fy ngwybodaeth a’m cred.
Rwyf wedi darllen yr amodau gwasanaeth.
Rwy’n rhoi caniatâd i’m Mab/Merch ymuno â Chadetiaid Gwirfoddol Heddlu Dyfed-Powys.
Rwy’n rhoi caniatâd i Heddlu Dyfed-Powys sgrinio fy mab/merch, teulu ac aelodau o’m cartref o’r manylion
maen nhw wedi darparu.
Rwy’n cytuno / Nid wyf yn cytuno (rhowch gylch lle y bo’n berthnasol) i ffotograffau gael eu cymryd yn ystod
Gweithgareddau Cadetiaid Gwirfoddol yr Heddlu. Caiff rhain eu defnyddio mewn deunydd hyrwyddo CGH
mewn print, ar y rhyngrwyd ac yn y cyfryngau lleol a chymdeithasol.
Eich Perthynas â’r
Ymgeisydd
Llofnod
Eich Enw yn Llawn mewn
Print Bras
Dyddiad
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ADRAN 7: DATGANIAD
Deddf Diogelu Data 1998
Bydd y wybodaeth rydych chi’n darparu yn y ffurflen gais hon yn cael ei chadw ar system ffeilio llaw a system
recriwtio gyfrifiadurol, ac o’r herwydd, mae’n cael ei chwmpasu gan y rheolau a nodir yn Neddf Diogelu Data
1998.
Defnyddir y data i asesu eich addasrwydd ar gyfer ymuno â’r Cadetiaid Heddlu Gwirfoddol, ac fe allai gael ei
rhannu â Heddluoedd eraill ym Mhrydain mewn perthynas ag unrhyw geisiadau recriwtio rydych chi’n eu
gwneud.

Datganiad Ymgeisydd
Rwy’n datgan fod yr holl wybodaeth a roddais yn y ffurflen gais yn wir hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred ac
nad wyf wedi hepgor unrhyw wybodaeth berthnasol.
Rwy’n deall:
•
•
•
•
•
•
•

Bod yn rhaid i mi ddweud wrth yr arweinydd CHG ar unwaith os bydd fy amgylchiadau’n newid mewn unrhyw
ffordd.
Y bydd archwiliadau sgrinio’n cael eu gwneud yn fy erbyn i a’r manylion rwyf wedi darparu, gan gynnwys fy
nghyfeiriad cartref.
Fy mod i’n rhoi fy nghaniatâd i dderbyn negeseuon testun er mwyn fy atgoffa am apwyntiadau i ddod ayyb.
Y bydd y wybodaeth rwyf wedi darparu’n cael ei chadw ar systemau cyfrifiadurol a systemau ffeilio llaw fel
rhan o’r broses recriwtio. Rwy’n deall y caiff y wybodaeth hon ei rhannu â heddluoedd eraill.
Bod y Prif Swyddog yn cadw’r hawl i wrthod unrhyw gais heb roi rheswm dros wneud hynny.
Bod yr wybodaeth uchod yn wir hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred.
Rwy’n deall os bydd fy nghais yn llwyddiannus y bydd disgwyl i mi gadw at amodau cynllun Cadetiaid
Gwirfoddol Heddlu Dyfed-Powys.

Llofnod
Eich Enw yn Llawn mewn
Print Bras
Dyddiad

Ble i ddychwelyd eich Ffurflen Gais wedi’i llofnodi
Cydlynydd Cadetiaid Gwirfoddol yr Heddlu, Pencadlys Heddlu Dyfed-Powys, Blwch Post 99, Llangynnwr,
Caerfyrddin, SA31 2PF.
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