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Ffurflen Gais Llysgennad Ieuenctid  

Fforwm Ieuenctid Dyfed-Powys 
 

Rydym yn chwilio am geisiadau gan bobl ifanc 14-25 oed sy'n byw yn Dyfed-Powys i gymryd rhan yn ein 
Fforwm Ieuenctid. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych! 
 
I ddod yn Llysgennad Ieuenctid ar gyfer eich Grŵp Ieuenctid / Cyngor / Sefydliad, llenwch y Ffurflen Gais 
hon a'i hanfon yn ôl at OPCC.Communication@dyfed-powys.police.uk  erbyn 8 Awst 2022 fan bellaf. 
 
Defnyddir eich gwybodaeth bersonol i gysylltu â chi am y Fforwm Ieuenctid yn unig, ac ni chaiff ei rannu 
ag unrhyw un arall. 
 

Adran 1: Manylion yr ymgeisydd 
Enw:  
 
Oed:   
 
Ebost: 
 
Rhif Ffon:  
 
Iaith ddewisol i gyfathrebu a chi 

Cymraeg  Saesneg 
 
 
Swydd/Galwedigaeth: (Myfyriwr yn yr ysgol, coleg, prifysgol, mewn gwaith, di-waith, y tu allan i addysg): 
 
 
Enw eich Ysgol/Coleg/Prifysgol/Sefydliad Ieuenctid/Cyflogwr (os yn berthnasol): 
 
 
Gweithiwr proffesiynol a enwir o'ch Clwb / Cyngor Ieuenctid / sefydliad a fyddai'n cefnogi'ch cais (e.e. 
gweithiwr / arweinydd ieuenctid) (os yn berthnasol): 
 
 
Manylion cyswllt ar gyfer Arweinydd Clwb / Cyngor / Sefydliad (os yn berthnasol): 
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Os ydych chi o dan 18 oed, gofynnwch i'ch rhiant / gwarcheidwad / gofalwr ddarparu'r manylion canlynol 
hefyd. Bydd angen caniatâd ysgrifenedig arnynt cyn y gallwn gadarnhau eich lle. Cyfeiriwch at y Ffurflen 
Cydsynio. 
 
 

 
Adran 2: Amdanoch chi 

 
Pam ydych chi am ddod yn Llysgennad Ieuenctid ac ymuno â Fforwm Ieuenctid 
Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys? (Hyd at 100 gair) 

 

Pam ydych chi'n meddwl y dylid eich dewis yn Llysgennad Ieuenctid ac ymuno 
Fforwm Ieuenctid Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys? (Hyd at 100 gair) 

Er enghraifft, efallai bod gennych chi sgiliau, gwybodaeth neu brofiadau bywyd 
penodol yr ydych chi wedi'u cael yr hoffech i ni i wybod amdano. 

 

 
 

Dywedwch wrthom amdanoch chi. Defnyddiwch hyd at 100 gair I grynhoi eich 
persenoliaeth, diddordebau, a chryfderau. 
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Adran 3: Eich argaeledd 
 

Byddwn yn cynnal cyfarfod o’r Fforwm ym Mhencadlys yr Heddlu, Caerfyrddin ym mis Medi 
(Dyddiad i’w gadarnhau) 
 
A ydych chi’n gallu teithio er mwyn mynychu’r cyfarfod? Byddaf [  ] Na [ ] 

       
 

Adran 4: Gwybodaeth Monitro Amrywiaeth 
 
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac 
amrywiaeth. Rydym yn eich gwahodd i lenwi'r adran hon o'r ffurflen gais fel y gallwn fonitro a 
dadansoddi gwybodaeth am amrywiaeth y bobl sy'n cyflwyno cais. Bydd unrhyw wybodaeth a 
roddwch yn cael ei thrin yn hollol gyfrinachol. Ni fydd yn cael ei rannu na'i ddefnyddio gan 
unrhyw un sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'r broses ddethol. Byddwn yn trosglwyddo'r holl 
wybodaeth a ddarperir i gronfa ddata ac yna'n dinistrio pob ffurflen unigol. Ni fydd unrhyw 
wybodaeth yn cael ei chyhoeddi na'i defnyddio mewn unrhyw ffordd sy'n caniatáu adnabod 
unrhyw unigolyn. Nid oes rheidrwydd arnoch i ateb y cwestiynau ar y ffurflen hon. Os nad ydych 
yn dymuno ateb cwestiwn, atebwch ‘Gwell gen i beidio â dweud’. 
 

Eich Rhyw (rhowch X yn y blwch priodol)  

[  ]Gwryw [  ] Menyw [  ] Well gen I beidio a datgelu 

 
Ydych chi'n uniaethu eich hun fel unigolyn trawsryweddol? 
At bwrpas y cwestiwn hwn diffinnir ‘trawsryweddol’ fel unigolyn sy’n byw, 
neu eisiau byw, yn y rhyw gyferbyn â'r hyn a neilltuwyd iddynt adeg eu geni. 

 
[  ] Trawsryweddol  [  ]  Well gen i beidio a datgelu 

 
Eich cyfeiriadedd rhywiol (rhowch X yn y blwch priodol) 
[  ] Deurywiol  [  ] Gwryw hoyw  [  ] Hoyw Benyw / Lesbiaidd 
 
[  ] Heterorywiol [  ] Arall [  ] Well gen i beidio a datgelu
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Eich crefydd neu gred (rhowch X yn y blwch priodol) 
 

[  ] Dim [  ]Bwdhaidd [  ] Cristion [  ] Hindwaidd  [  ] Iddew 
[  ] Mwslim [  ] Sikh  [  ] Arall [  ] Prefer not to say  

 

Eich ethnig (rhowch X yn y blwch priodol) 
 

Gwyn 
 

[  ] Cymraeg [  ] Saesneg [  ] Prydeining  [  ] Albanaidd 
 

[  ] Gogledd Iwerddon [  ] Sipsiwn neu Deithiwr Gwyddelig [  ]  Arall 
 

Cefndir ethnig cymysg / lluosog 
[  ] Gwyn a Du Caribiaidd  [  ] Gwyn a Du Affricanaidd 

 
[  ] Gwyn a Indiaidd    [  ] Unrhyw gefndir ethnig arall / lluosog 

 
Prydeinig Asiaidd / Asiaidd 

 
[  ] Bangladeshaidd  [  ] Indiaidd Tsieineaidd  [  ] Pacistanaidd 

  [  ] Unrhyw gefndir Asiaidd arall 

 

 
Du/Affricanadd/Caribiaith/Du Prydeining 

 
[  ] Affricanaidd [  ] Caribïaidd 
 

 
[  ]  Unrhyw gefndir Du / Affricanaidd / Caribïaidd arall 
 
Grwp ethnig arall 

 
 [  ] Arab              [  ] Unrhyw grwp ethnig arall   [  ] Well gen I beidio a datgelu 
 
 
 
Ydych chi’n ystyried eich hun fel un sydd ag anabledd? 
 
 [  ] Ydw            [  ]Na                [  ] Well gen I beidio a datgelu 
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Adran 5: Pryd fyddaf yn clywed yn ol? 
 

Anfonwch eich ffurflen gais, ynghyd â’ch clip fideo i OPCC.Communication@dyfed-
powys.police.uk  erbyn y 8fed o Awst 
 
Cofiwch edrych drwy’r ddogfen Proffil Rol Llysegnnad Ieuenctid I weld pa fath o 
berson yr ydym yn chwilio amdano.  Byddwn yn defnyddio’r ddogfen hon yn y broses 
ddethol. 

 
Byddwn yn cadarnhau eich lle ar y fforwm ar ebost erbyn 31 Awst. 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso ichi gysylltu gyda Gruff Ifan drwy ebostio, 
OPCC.Communication@dyfed-powys.police.uk.  

 
 

Adran 6: Sut y byddwch chi'n amddiffyn fy mhreifatrwydd? 
 
Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Trwy lenwi ffurflen gais Llysgennad Ieuenctid Dyfed-
Powys, rydych yn cydsynio i Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys ddefnyddio'ch 
gwybodaeth bersonol i gadw mewn cysylltiad â chi yn ystod y prosiect. Os na fydd eich cais yn 
llwyddiannus, neu os penderfynwch dynnu'ch cais yn ôl, byddwn yn dileu eich data personol o'n 
ffeiliau. 
 

Edrychwn ymlaen i dderbyn eich cais! 
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