
 
 
 Defnyddiwch 'Arbed fel' i arbed y templed hwn ar eich cyfrifiadur i'w lenwi. Cynhwyswch 
eich enw yn rhan o enw newydd y ffeil. Nodwch enw y ffolder hefyd fel y gallwch ddod o 
hyd iddo yn nes ymlaen wrth ei lanlwytho i'n system. 

 

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal - Unigolion 
 
Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ymrwymedig i sicrhau bod gan bawb yng Nghymru 
fynediad i'r celfyddydau. 
 
Rhaid i chi ateb pob cwestiwn isod. Defnyddiwn yr holl wybodaeth a gawn gan ymgeiswyr 
am grant i sicrhau y cyrraedd ein harian ystod eang o bobl a sefydliadau.  
 
Rhaid inni hefyd adrodd pwy a ariannwn yn ôl y nodweddion gwarchodedig sydd yn Neddf 
Cydraddoldeb 2010 yn ein Hadroddiad Cydraddoldeb Blynyddol i gydymffurfio â’r 
dyletswyddau penodol sydd yn Neddf Cydraddoldeb 2010 (Rheoliadau Dyletswyddau 
Statudol (Cymru) 2011).  
 
Nid effeithia eich atebion yn yr adran hon ar unrhyw benderfyniad ynghylch eich cais am 
grant ac at ddibenion monitro’n unig y defnyddir hwy. Ni rennir y ffurflen ag unrhyw 
aelodau o’n staff fydd yn asesu eich cais. 
 

Rhywedd 

Beth yw'ch rhywedd? 

(Byddwch yn benodol)  

   

Oedran 

Iau nag 20   20-29   30-39   40-49   50-59   Hŷn na 60   

Mae'n well gennyf beidio â dweud   

 

Statws Perthynas 

Priod/mewn Partneriaeth Sifil   Wedi ysgaru   Sengl   Yn weddw   Arall   

Mae'n well gennyf beidio â dweud   

      

Cyfeiriadedd rhywiol 

Deurywiol   Lesbiaidd/Hoyw   Heterorywiol/Syth    

Arall           (Ymhelaethwch)        

Mae'n well gennyf beidio â dweud   



Crefydd/Cred 

Bwdhydd   Cristion   Hindw  Iddew   Moslem   Sikh   Digrefydd   

Arall           (Ymhelaethwch)       

Mae'n well gennyf beidio â dweud   

 

 

Hunaniaeth Genedlaethol/Tarddiad Ethnig: 
 

Sut disgrifiwch eich hunaniaeth genedlaethol? 

Cymreig   Seisnig   Albanaidd   Gwyddelig o'r Gogledd   Prydeinig   

Arall           (Ymhelaethwch)       

 

 

Beth yw'ch grŵp ethnig? 

 

A.  Gwyn  

 Cymreig/Seisnig/Albanaidd/Gwyddelig o'r Gogledd/Prydeinig  

 Gwyddelig 

 Teithiwr Gwyddelig neu Sipsi 

 Unrhyw gefndir Gwyn arall (rhowch fanylion) 

      
 

B.  Cymysg/sawl grŵp ethnig 

 Gwyn a Du Caribïaidd 

 Gwyn a Du Affricanaidd 

 Gwyn ac Asiaidd 

 Unrhyw gefndir arall sy'n gymysg neu â sawl grŵp ethnig (rhowch fanylion) 

      
 

C.  Asiaidd/Asiaidd Prydeinig 

 Indiaidd 

 Pacistani 

 Bangladeshi 

 Tsieineaidd 

 Unrhyw gefndir Asiaidd arall (rhowch fanylion) 



D.  Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Person du Prydeinig 

  Affricanaidd 

 Caribïaidd 

 Unrhyw gefndir arall sy'n Ddu/Affricanaidd/Caribïaidd (rhowch fanylion) 

      
 

E.  Unrhyw grŵp ethnig arall 

 Arabaidd 

 Unrhyw grŵp ethnig arall (rhowch fanylion) 

           

 

Anabledd 

 

A yw unrhyw un o'r cyflyrau canlynol arnoch? 

 

 Anabledd dysgu (e.e. dyslecsia, dyspracsia) 

 Cyflwr/salwch hirdymor (e.e. y fogfa, clefyd y siwgwr, clefyd cwympo, sglerosis ymledol) 

 Nam ar y synhwyrau (e.e. dall, byddar, glawcoma, nam ar y clyw, nam ar y golwg) 

 Cyflwr iechyd meddwl (e.e. anorecsia, iselder ysbryd, sgitsoffrenia) 

 Nam corfforol  
 (e.e. torri coes neu fraich, defnyddio cadair olwyn, problemau trin pethau â'ch dwylo) 

 Nam meddyliol (e.e. awtistiaeth, syndrom Asperger, anaf i'ch pen)  

 Arall (ymhelaethwch os dymunwch) 

      

 

Diffiniad Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 o berson anabl yw un sydd â nam corfforol 

neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol neu hirdymor (sef sydd wedi parhau neu y disgwylir iddo 

barhau am 12 mis o leiaf) ac sy'n cael effaith wael ar allu'r person i ymgymryd â gweithgareddau 

arferol bob dydd. 

 

O ystyried y diffiniad uchod, a oes gennych anabledd? 

 

          Nac oes            Oes  

 
(Ymhelaethwch os dymunwch)  



 
 
 
 Cofiwch ddefnyddio 'Arbed fel' i arbed y templed hwn ar eich cyfrifiadur i'w lenwi os nad 
ydych eisoes wedi'i wneud. Cynhwyswch eich enw yn rhan o enw newydd y ffeil. Nodwch 
enw y ffolder hefyd fel y gallwch ddod o hyd iddo yn nes ymlaen wrth ei lanlwytho i'n 
system. 
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