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Ffurflen Gais Cadet
Heddlu Gwirfoddol

At Ddefnydd Swyddfa yn Unig:
Rhif Ymgeisydd.:

.................................................

Cais wedi’i dderbyn: ........................................
Cydnabyddiaeth wedi’i anfon:
........................................................................................

Mae’n hanfodol eich bod yn darllen yr holl nodiadau canllaw. Rhaid i chi lenwi pob adran o’r ffurflen hon eich hun. Dim
ond lle y caniateir i chi ddefnyddio tudalennau parhad y dylech wneud hynny a dylech nodi’n glir at ba gwestiynau y maent
yn cyfeirio. Rhowch eich enw llawn ar frig pob tudalen parhad. Dylech roi Dd/G yn glir yn yr adrannau nad ydynt yn gymwys
i chi.
DATA PROTECTION ACT DECLARATION
The information provided on this application form will be entered onto a computer system and as such is covered by the rules
set out by the Data Protection Act 2018 and General Data Protection Regulations.

Adran 1
Nodiadau i Ymgeiswyr
Pwysig - Fe Ddylai’r Ymgeiswyr a’u Rhieni/Gwarcheidwaid Ddarllen a Nodi’r Canlynol Cyn Llenwi’r Ffurflen Hon:
1. Fe ddefnyddir y manylion a roddir ar y ffurflen hon i brosesu’r cais.
2. Gall yr Heddlu wrthod y cais i ymuno â’r Cadetiaid ac nid oes rhaid i HGC roi rhesymau dros hyn.
3. Bydd unrhyw ymgais ffug, camarweiniol neu fwriadol i gelu gwybodaeth ar y ffurflen gais hon yn ei hun yn atal yr
ymgeisydd rhag cael ei dderbyn fel CHG.
4. Os bydd unigolyn yn cael ei dderbyn fel CHG yna bydd rhaid iddo/i hysbysu Arweinydd yr Uned Cadet lleol o unrhyw
ryngweithiad/ymgysylltiad â’r heddlu boed hynny fel tyst, dioddefwr, rhywun a ddrwgdybiwyd neu achos o
stopio/chwilio, stopio/rhoi cyfrif. Bydd methu â gwneud hyn yn peryglu eu lle fel Cadet.
5. Os bydd unigolyn yn cael ei dderbyn fel CHG yna nid yw hyn yn gwarantu mynediad iddo/i i ymuno â’r teulu plismona
yn y dyfodol fel gweithiwr cyflogedig neu wirfoddolwr. Bydd rhaid i bob Cadet sy’n dymuno cael gyrfa gyda’r heddlu
neu sy’n dymuno bod yn wirfoddolwr fynd drwy’r broses ymgeisio a fetio ar gyfer y rôl honno.
6. Darllenwch y wybodaeth yr ydych wedi’i chael am CHG yn ofalus. Bydd yn nodi’r math o weithgareddau y byddwch yn
eu gwneud. Bydd rhaid i chi a’ch rhieni/gwarcheidwaid lenwi ffurflen iechyd a chaniatâd cyn y cewch gymryd rhan
mewn gweithgareddau Cadetiaid.
7. Os hoffech gael unrhyw gyngor ar lenwi’r ffurflen hon, yna cysylltwch ag Arweinydd yr Uned leol neu’r Arweinyddion
Cynorthwyol.
8. Ar ôl ei llenwi, anfonwch y ffurflen hon at Arweinydd yr Uned.
Nodwch os gwelwch yn dda y bydd cynllun CHG yn gwneud pob ymdrech rhesymol i dderbyn unrhyw berson ifanc ar y
cynllun er gwaethaf unrhyw anabledd neu angen arbennig. Dylech ddatgan amgylchiadau unigol ar y ffurflen Iechyd â
Chaniatâd a’u trafod gydag Arweinydd Uned CHG.

Enw Llawn yr Ymgeisydd
Cais i ymuno ag uned
Arweinydd yr Uned Cadet
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Adran 2
Manylion yr Ymgeisydd
Cyfenw (rŵan)

Teitl (e.e. Mr/Mrs/Ms/Miss)

Cyfenw (genedigol)

Rhyw

Gwrywaidd

Benywaidd

Unrhyw gyfenw(au) eraill a ddefnyddiwyd
Eglurhad am ddefnyddio cyfenw gwahanol
(priodi neu weithred newid enw, ayyb)

Enw(au) cyntaf
Unrhyw enw(au) cyntaf eraill a
ddefnyddiwyd erioed
Eglurhad am ddefnyddio’r enw(au) cyntaf
Dyddiad Geni (../../....)
Tref eu geni
Sir
Gwlad
Cenedligrwydd presennol
Cenedligrwydd deuol (os yn berthnasol)
Cenedligrwydd blaenorol (os yn berthnasol)
Os cawsoch eich derbyn yn
ddinesydd Prydeinig, rhif y dystysgrif

Dyddiad

Os nad ydych yn ddinesydd DU, dyddiad y daethoch i fyw yn y DU
(nid yw o reidrwydd yr un fath â’r dyddiad y cawsoch hawl i aros yn y DU)

(mm/bbbb)

Cyfeiriad parhaol llawn
Cyfeiriad
Tref / Dinas
Sir

Cod Post

Gwlad
Dyddiad symud yno (mm/bbbb)
Ffôn symudol

Ffôn Cartref

Cyfeiriad e-bost
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Rhiant neu Warcheidwad
Enw
Cyfeiriad
Tref / Dinas
Sir

Cod Post

Ffôn
E-bost

Adran 3
Datganiad personol
Nodwch beth yw eich hobïau, chwaraeon neu ddiddordebau eraill.

Ydych chi’n aelod o unrhyw Fudiad Ieuenctid arall? Os ‘Ydw’ nodwch y manylion.

Ydw

Nac Ydw
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Nodwch yn y blwch hwn pam ydych chi eisiau bod yn Gadet Heddlu Gwirfoddol.

Adran 4 Addasrwydd yr ymgeisydd
Geirda (hy Athro/Tiwtor ayb)
Pam ydych chi’n teimlo bod yr ymgeisydd yn addas ar gyfer bod yn aelod o Gadetiaid Heddlu Gwirfoddol HGC?

Enw

Swydd

Llofnod
Cyfeiriad e-bost a Rhifau ffôn
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Caniatâd Rhiant / Gwarcheidwad
Rwy’n datgan bod y wybodaeth a roddwyd yn gywir ac yn gyflawn hyd eithaf fy ngwybodaeth. Rwy’n caniatáu i wybodaeth bersonol am

gael ei defnyddio i ddiwallu anghenion y broses ymgeisio i ymuno â’r Cadetiaid Heddlu Gwirfoddol. Rwyf wedi darllen a deall y
wybodaeth sydd ar dudalen 1 o’r ffurflen gais hon. Gallaf gadarnhau bod y cais hwn yn gywir ac rwy’n rhoi caniatâd i

fod yn aelod o Gadetiaid Heddlu Gwirfoddol HGC a chymryd rhan mewn gweithgareddau gan gynnwys gwirfoddoli am 3 awr y
mis i gefnogi gwaith Heddlu Gogledd Cymru.
Rwy’n caniatáu i luniau gael eu tynnu yn ystod gweithgareddau y Cadetiaid Heddlu Gwirfoddol. Rwy’n deall y bydd y rhain o bosib yn
cael eu defnyddio mewn deunydd i hyrwyddo CHG mewn print, ar y rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol. Rwy’n derbyn nad yw
HGC yn gyfrifol am unrhyw eitemau sydd gan y cadetiaid sy’n mynd ar goll / cael eu difrodi.
Rwy’n derbyn fy mod yn gyfrifol am dalu costau caffael dillad ac offer newydd a roddwyd i’r cadet petaent yn mynd ar goll / cael eu
difrodi.
Enw

Dyddiad

Rhif ffôn cyswllt mewn argyfwng
Llofnod
Perthynas i’r ymgeisydd

Adran 6 Datganiad
Drwy gyflwyno’r ffurflen gais hon rwy’n datgan fod yr holl ddatganiadau yr ydw i wedi’u gwneud yn y cais hwn yn gywir hyd
eithaf fy ngwybodaeth a does dim gwybodaeth berthnasol wedi’i dal yn ôl.
Ticiwch y blychau i ddangos eich bod yn deall y datganiadau ac yn cytuno â hwy.
Deallaf:
Y gwneir gwiriadau am gollfarnau troseddol yn fy erbyn i ac aelodau o’m teulu ac rwyf wedi’u hysbysu o hynny.
Y gellir cadw’r wybodaeth a roddais ar systemau ffeilio â llaw a systemau cyfrifiadurol fel rhan o’r broses recriwtio.
Deallaf y gellir rhannu’r wybodaeth hon â heddluoedd eraill.

Enw

Dyddiad
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Adran 7
I’w llenwi gan Arweinydd yr Uned Cadet
Uned
Cyfeiriad

Datganiad Arweinydd yr Uned Cadet
Rwy’n ardystio fy mod wedi darganfod pwy ydi’r ymgeisydd uchod. Nid wyf yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth arall amdano/i o
unrhyw fath fyddai’n bwrw amheuon ynghylch gonestrwydd, hunaniaeth neu addasrwydd yr ymgeisydd.
Rwyf wedi gwirio’r ffurflen hon ac mae wedi’i llenwi’n llawn ac yn gywir.
Enw

Dyddiad

Llofnod
Cyfeiriad e-bost a Rhifau ffôn
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