Cyfrinachol wedi’I llenwi
Gwybodaeth bersonol
Mae’r cais canlynol am wybodaeth ar gyfer sicrhau bod ein Grŵp Ymgynghorol
Annibynnol yn cynrychioli’n fras y cymunedau amrywiol a wasanaethir gennym, o ran
oed, rhyw, rhywedd neu hunaniaeth o ran rhywedd, anabledd, hil, crefydd neu gred,
cyfeiriadedd rhywiol, yr iaith Gymraeg a nodweddion eraill perthnasol.
Rhoddir y wybodaeth hon yn hollol o’ch gwirfodd. Os nad ydych chi eisiau datgelu’r
wybodaeth wirfoddol, ticiwch y blychau ‘Ddim yn dymuno datgelu’.
Os hoffech ddarparu unrhyw wybodaeth bersonol bellach sy’n berthnasol i’ch cais
neu aelodaeth o’r Grŵp Ymgynghorol Annibynnol sydd heb ei datgan mewn man
arall yn eich cais, gwnewch hynny yn y blwch a ddarperir ar dudalen 3.
1. Categori Oed
O dan 16
16-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75+
2. Rhyw
Gwryw
Benyw
3. Hunaniaeth o ran Rhywedd
(Dewisol)
Ydych chi wedi ymgymryd ag unrhyw ran
o broses (gan gynnwys meddyliau neu
weithredoedd) i newid y rhyw y cawsoch
eich disgrifio adeg eich geni i’r rhyw
rydych chi’n uniaethu a hi, neu a ydych
chi’n bwriadu gwneud hyn?

4. Cyfeiriadedd Rhywiol
Deurywiol
Hoyw

Heterorywiol
Lesbiaidd
Ddim yn dymuno datgelu
5. Cred Grefyddol
Bwdhaidd
Mwslim
Cristion
Sikh
Hindŵ
Arall
Iddew
Dim
Ddim yn dymuno datgelu

6. Anabledd
Diffiniad anabledd fel y’i diffinnir dan
Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yw “nam
corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith
niweidiol sylweddol a hirdymor ar allu
unigolyn i gyflawni gweithgareddau bob
dydd arferol”.
a) Ydych chi’n ystyried eich hun yn
anabl?
Ydw
Na
Ddim yn dymuno datgelu
b) Os ydych, sut fyddech chi’n
disgrifio’ch anabledd? (ticiwch bob
un sy’n berthnasol)
Dall/nam ar y golwg
Byddar/nam ar y clyw
Anabledd dysgu
Salwch neu gyflwr meddygol
hirdymor
Cyflwr iechyd meddwl
Amhariad symudedd
Cyflwr corfforol neu feddygol arall
Ddim yn dymuno datgelu
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7. Grŵp Ethnig
Gwyn
Prydeiniwr/Prydeinwraig
Cymro/Cymraes
Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig
Gwyddel/Gwyddeles
Gwyddel/Gwyddeles o Ogledd Iwerddon
Albanwr/Albanes
Sais/Saesnes
Unrhyw Gefndir Gwyn Arall (nodwch os gwelwch chi’n dda)
Cymysg / Grwpiau Aml-ethnig
Gwyn ac Asiaidd
Gwyn a Du Affricanaidd
Gwyn a Du Caribïaidd
Unrhyw Gefndir Cymysg Arall (nodwch os gwelwch chi’n dda)
Asiaidd / Asiaidd Prydeinig
Bangladesaidd
Tsieineeg
Indiaidd
Pacistanaidd
Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall (nodwch os gwelwch chi’n dda)
Du – Prydeinig
Affricanaidd
Caribïaidd
Unrhyw Gefndir Du Arall (nodwch os gwelwch chi’n dda)
Grŵp Ethnig Arall
Arabaidd
Unrhyw grŵp ethnig arall (nodwch os gwelwch chi’n dda)
Ddim yn dymuno datgelu
8. Yr Iaith Gymraeg
Mae’r Gwasanaeth Heddlu yng Nghymru wedi mabwysiadau system lefelau er
mwyn nodi sgil iaith Gymraeg. Mae yna 6 lefel:
Lefel 0: Dim gwybodaeth;
Lefel 1: Cyfarfod a chyfarch;
Lefel 2: Sgwrs sylfaenol;
Lefel 3: Sgiliau sgwrsio mewn sefyllfaoedd pob dydd;
Lefel 4: Rhugl;
Lefel 5: Rhugl a hyderus ym mhob sgwrs/ sgyrsiau ffurfiol.
A fyddech gystal â nodi’ch gallu iaith Gymraeg ar gyfer y canlynol:
Siarad a Gwrando
Lefel…….
Darllen ac Ysgrifennu
Lefel…….
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9. Gwybodaeth Bersonol Arall
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