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Ffurflen Monitro Cydraddoldeb 
 
Mae'r Ffurflen Monitro Cydraddoldeb hon yn ddienw a bydd, ar ôl ei derbyn, yn cael ei phrosesu ar wahân i'ch 
cyflwyniad.  Caiff y data ei reoli'n gyfrinachol, ni ellir ei briodoli'n bersonol, ni fydd yn effeithio ar eich cyflwyniad 
ac fe'i prosesir yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). 
 

Enw:             

Cynhyrchiad/Prosiect:                        

Eich rôl chi:                       

 

Beth yw eich oedran?  

 

Dewiswch y disgrifiad isod sydd yn fwyaf perthnasol i chi?  

Rwy’n siarad Cymraeg ☐  Dwi ddim yn siarad Cymraeg ☐  
Rwy’n dysgu Cymraeg ☐  Byddai’n well gennyf beidio â dweud ☐  
Arall ☐  Rhowch fanylion ………………………………………..   

 

Beth yw eich rhywedd? 

Gwryw ☐ Benyw ☐ Di-ddeuaidd (non-binary) ☐ Arall   ☐ 

Ydy eich hunaniaeth rhywedd yr un peth a’r rhywedd yr aseiniwyd i chi adeg eich geni? 

Ydy                ☐         Nac Ydy     ☐ Byddai’n well gennyf beidio â dweud    ☐ 

 

Beth yw eich cyfeiriadedd rhywiol?  

Heterorywiol (heterosexual) ☐  Hoyw (gay) ☐  
Deurywiol (bisexual) ☐  Lesbiad (lesbian) ☐  
Arall ☐  Rhowch fanylion ……………………………………….. 

Byddai’n well gennyf beidio â dweud ☐   

 

Ydych chi’n ystyried eich hun yn anabl, yn F/fyddar, neu fod gennych gyflwr iechyd hir dymor? 

Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn diffinio anabledd fel “nam corfforol neu feddyliol sy’n cael effaith niweidiol 
sylweddol a hir dymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau dydd i ddydd arferol”. 

Ydw       ☐ Nac Ydw     ☐ Byddai’n well gennyf beidio â dweud    ☐ 

Os  ydych, nodwch yma natur yr anabledd, os gwelwch yn dda: 
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Beth yw eich cenedligrwydd?  

Cymreig ☐  Seisnig ☐  
Prydeinig ☐  Gwyddelig (Gogledd Iwerddon) ☐  
Albanaidd ☐  Gwyddelig  ☐  
Arall ☐  Rhowch fanylion ………………………………………..   
Byddai’n well gennyf beidio â dweud ☐     

 

Beth yw eich grŵp ethnig? 

Gwyn:   Asiaidd   
Unrhyw gefndir gwyn ☐  Indiaidd ☐  
Grŵp Ethnig Cymysg/Aml-ethnig:   Pacistani ☐  
Gwyn a Du Caribïaidd  ☐  Bangladeshi ☐  
Gwyn a Du Affricanaidd ☐  Tsieineaidd ☐  
Gwyn ac Asiaidd ☐  Unrhyw gefndir Asiaidd arall ☐  
Unrhyw gefndir Cymysg/Aml-ethnig  arall ☐  Rhowch fanylion ……………………………………….. 
Rhowch fanylion ………………………………………..     
Du:   Arall:   
Caribïaidd ☐  Arab ☐  
Affricanaidd ☐  Grŵp ethnig arall ☐  
Unrhyw gefndir Du arall ☐  Rhowch fanylion ………………………………………..   
Rhowch fanylion ………………………………………..     
Byddai’n well gennyf beidio â dweud ☐   

 

Beth yw eich crefydd neu gred?  

Dim Crefydd ☐  Cristnogaeth (pob enwad) ☐  
Bwdhaeth ☐  Hindŵaeth ☐  
Iddewiaeth ☐  Islam ☐  
Siciaeth ☐  Byddai’n well gennyf beidio â dweud ☐  
Arall ☐  Rhowch fanylion ………………………………………..   
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Cefndir socio-economaidd 

Mae sector y celfyddydau wedi dechrau chwilio am ffyrdd o fynd i'r afael ag anghydraddoldeb economaidd-
gymdeithasol ochr yn ochr â'r nodweddion a ddiogelir gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Er mwyn gwella gallu'r 
sector i fynd i'r afael â hyn, mae'n bwysig casglu gwybodaeth am gefndiroedd pobl. Felly hoffem ofyn ychydig o 
gwestiynau i chi amdanoch chi a'ch rhieni, neu'r rhai oedd â chyfrifoldeb gofal. Mae'r cwestiynau a'r categorïau 
isod yn cael eu paru ag Arolwg o’r Llafurlu. 

 

 I ba fath o ysgol yr aethoch iddi pan oeddech rhwng 11 ac 16 oed? 

Ysgol sy'n cael ei rhedeg neu ei hariannu 
gan y wladwriaeth, nad yw’n dethol 
disgyblion 

☐  
Ysgol sy'n cael ei rhedeg neu ei hariannu gan y 
wladwriaeth, sy’n dethol disgyblion ☐  

Ysgol annibynnol (breifat) neu ysgol â 
ffioedd ☐  

Ysgol annibynnol (breifat) neu ysgol â ffioedd, 
drwy ysgoloriaeth ☐  

Ddim yn berthnasol ☐  Ddim yn gwybod ☐  

Byddai’n well gennyf beidio â dweud ☐   

 

Os gwnaethoch chi orffen yr ysgol ar ôl 1980, a oeddech chi'n gymwys i gael Prydau Ysgol Am Ddim ar 
unrhyw adeg yn ystod eich blynyddoedd ysgol? 

Oeddwn ☐  Ddim yn berthnasol (wedi gorffen ysgol cyn 
1980 neu wedi mynd i’r ysgol dramor) ☐  

Nac oeddwn ☐  
Byddai’n well gennyf beidio â dweud ☐  Ddim yn gwybod ☐  

 

Beth yw'r cymhwyster uchaf a gyflawnwyd gan naill ai'ch rhiant/rhieni neu'ch gwarcheidwad/gwarcheidwaid 
erbyn i chi droi’n 18 oed? 

Lefel ysgol uwchradd (TGAU, Lefel O,  
Tysysgrif Addysg Uwchradd) ☐  

Addysg bellach (AS, Lefel A, Diploma neu NVQ 
Lefel 2/3 ☐  

Addysg Uwch (Graddedig) ☐  Addysg Uwch (Ôl-raddedig a Doethuriaeth) ☐  
Cymhwyster ESOL / Llythrennedd ☐  Hyfforddiant Galwedigaethol ☐  
Dim cymwysterau ffurfiol ☐  Ddim yn berthnasol ☐  
Byddai’n well gennyf beidio â dweud ☐  Ddim yn gwybod ☐  

Arall (rhowch fanylion): Dim cymwysterau ffurfiol 

 

Meddyliwch am eich rhiant / rhieni neu roddwr gofal sylfaenol pan oeddech chi tua 14 oed. Beth oedd 
galwedigaeth y prif enillydd cyflog yn eich cartref pan oeddech chi'n 14 oed? 

Galwedigaethau gwaith llaw a gwasanaethau gyda threfn rheolaidd fel: gyrrwr cerbyd nwyddau 
trwm, gyrrwr fan, glanhawr, labrwr, porthor, gweinydd, staff bar.  ☐  

Galwedigaethau gwaith llaw a gwasanaethau gyda threfn lled-reolaidd fel: gweithiwr post, swyddog 
diogelwch, gweithiwr peiriannau, gofalwr, gweithiwr fferm, cynorthwydd arlwyo, derbynnydd, 
cynorthwyydd gwerthu.  

☐  

Galwedigaethau technegol a chrefftwyr fel: ffitiwr, mecanydd cerbydau, plymiwr, argraffwr, 
trydanwr, garddwr, gyrrwr trên ☐  
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Galwedigaethau clerigol a chanolradd e.e. ysgrifennydd, gofalwr meithrinfa, gweithiwr clerigol, clerc 
swyddfa, asiant canolfan alwadau, nyrs gynorthwyol ☐  

Rheolwyr canol neu is fel: rheolwr swyddfa, rheolwr warws, rheolwr banc, rheolwr bwyty, tafarnwr ☐  
Galwedigaethau proffesiynol modern fel: athro, nyrs, ffisiotherapydd, gweithiwr cymdeithasol, 
swyddog lles, artist, cerddor, swyddog heddlu (sarjant neu uwch), dylunydd meddalwedd. ☐  

Galwedigaethau proffesiynol traddodiadol fel: cyfrifydd, cyfreithiwr, gwyddonydd, meddyg, 
peiriannydd sifil neu fecanyddol ☐  

Uwch reolwyr neu weinyddwyr fel: rheolwr cyllid, prif weithredwr. ☐  
Ddim yn berthnasol ☐  
Ddim yn gwybod ☐  
Byddai’n well gennyf beidio â dweud ☐  

Arall (rhowch fanylion): ☐  

 
  
 


