
 

 
Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal  

Cymru Greadigol lle mae'r celfyddydau yn rhan ganolog o fywyd. Rydym am i bawb sy'n byw 
yng Nghymru gael mynediad at y celfyddydau, naill ai’n aelod o'r gynulleidfa neu’n  gyfranogwr 
gweithgar.  

Dyheuwn am gael cymdeithas sy'n coleddu cydraddoldeb ac sy’n dathlu gwahaniaeth, ble 
bynnag y gwelir; boed yn hil, rhywedd, rhywioldeb, oed, iaith, anabledd neu dlodi.  

I’n helpu i fonitro ein cynnydd ar y daith hon, gofynnwn ichi lenwi'r ffurflen hon drwy ddewis yr  
opsiynau sy’n eich disgrifio orau. Defnyddiwn y wybodaeth a rowch inni i sicrhau bod ein harian 
yn cyrraedd amrywiaeth eang o bobl a sefydliadau. Bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio at 
ddibenion monitro'n unig a chaiff ei phrosesu yn unol â Deddf Diogelu Data. 

 Os ydych yn gwneud cais am swydd, bydd y wybodaeth hon yn ein helpu i ddeall  
cyrhaeddiad ein hysbysebion a'r diddordeb y maent yn ei gynhyrchu ym meddwl 
ymgeiswyr o bob cefndir. Gwahenir eich atebion rhag eich cais a chânt eu trin yn 
gyfrinachol; ni rennir y ffurflen â'r staff sy’n asesu eich cais ac nid effeithia ar unrhyw 
benderfyniad am eich cais. 
  

 Os ydych yn gwneud cais am arian, gwahenir eich atebion rhag eich cais a chânt eu trin 
yn gyfrinachol; ni rennir y ffurflen â'r staff sy’n asesu eich cais ac nid effeithia ar unrhyw 
benderfyniad am eich cais. 
 

 Mynn Deddf Cydraddoldeb 2010 ein bod yn llunio adroddiad cydraddoldeb blynyddol ar 
ein gwaith gydag unigolion o grwpiau â nodweddion gwarchodedig; defnyddiwn y  
wybodaeth a rowch inni yn gymorth wrth adrodd am hyn; bydd unrhyw adroddiadau a 
gynhyrchwn yn rhoi ystadegau torfol ac ni fydd modd o’ch adnabod. 

 
 
1. Os ydych yn llenwi'r ffurflen hon yn rhan o'ch cais am grant, rhowch rif eich cais sy’n 8 

digid (bydd y rhif ar yr e-bost cydnabod a anfonwyd atoch). 
      

 
2. Rhywedd 

  Dyn 

  Menyw 

  Arall 

  Mae’n well gennyf beidio â dweud 

 
 Ai dyma’r rhywedd a ddyrannwyd ichi pan gawsoch eich geni? 

  Ie 

  Nage 

  Mae’n well gennyf beidio â dweud 

 



3.  Oed 

  25 ac yn iau 

  26-49 

  50 -59 

  60 a hŷn 

  Mae’n well gennyf beidio â dweud    

 
4.  Statws perthynas  

  Sengl  

  Priod/mewn partneriaeth sifil  

  Wedi ysgrau/yn bartner sifil o’r blaen ond diddymwyd y bartneriaeth yn gyfreithiol  

  Gweddw/partner sifil sydd wedi goroesi ei bartner  

  Mae’n well gennyf beidio â dweud 

 
5.  Cyfeiriadedd Rhywiol  

   Heterorwyiol  

   Hoyw/lesbiaidd  

   Deurywiol 

   Arall 

    Mae’n well gennyf beidio â dweud 

 
6.  Crefydd/Cred 

   Bwdydd  

    Cristion  

   Hindw  

    Iddew  

   Moslem  

   Sîc  

    Dim crefydd  

    Arall 

    Mae’n well gennyf beidio â dweud 

 
7.  Tarddiad ethnig 

 Gwyn 

   Cymro / Saes/ Albanwr / Gwyddel o’r Gogledd / Prydeiniwr 

    Gwyddel 

    Sipsi/Rhoma/Teithiwr 

    Unrhyw gefndir gwyn arall  

 

 



 Grwpiau ethnig cymysg/sawl elfen 

    Gwyn a du o’r Caribî 

    Gwyn a du o Affrica 

    Gwyn ac Asiaidd 

    Unrhyw gefndir ethnig cymysg/ sawl elfen 

 
 Asiaidd / Asiaidd Prydeinig 

    Pacistani 

    Indiaidd 

    Bangladeshi 

    Tsieineaidd 

    Unrhyw gefndir Asiaidd arall 

      
 Du / O Affrica / O’r Caribî / du Prydeinig 

    O Affrica 

    O’r Caribî 

    Unrhyw gefndir du / o Africa / o’r Caribî  

 
 Grŵp ethnig arall 

  Arabaidd 

    Unrhyw grŵp ethnig arall (manylwch) 

      

     
8.  Beth yw’ch hunaniaeth genedlaethol? 

 Dewiswch bob un sy’n gymwys 

  Prydeiniwr  

  Cymro  

  Saes  

  O Albanwr  

  Gwyddel o’r Gogledd  

  Hunaniaeth genedlaethol arall  

  Mae’n well gennyf beidio â dweud 

 
9.  A chwithau’n fenyw, a ydych yn feichiog, ar famolaeth neu’n dychwelyd i’r gwaith ar ôl 

bob ar famolaeth? 
 
 Nid yw’r cwestiwn hwn yn gymwys i ddynion  

  Ydw 

  Nac ydw 

  Mae’n well gennyf beidio â dweud 

 



 
10.  A ydych yn anabl? 
  

Diffiniad Deddf Cydraddoldebau 2010 o rywun anabl yw un â nam corfforol neu feddyliol a 
gaiff effaith wael sy’n sylweddol a hirdymor ar allu rhywun i fynd i’r afael â gweithgareddau 
beunyddiol ac sydd wedi parhau, neu’n mynd i barhau, am flwyddyn o leiaf.  

 

   Ydw 

   Nac ydw 

   Mae’n well gennyf beidio â dweud 

 
 
 
Diolch am lenwi’r ffurflen hon. Triniwn y wybodaeth a roesoch yn gyfrinachol a chaiff ei gwahanu 
oddi wrth eich cais.  
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