
holIadUr MonItro
CYdraddoldeb

Mae'r Cyngor yn ymroddedig i recriwtio, cadw a datblygu gweithlu sy'n adlewyrchu'r cymunedau yr ydym
yn eu gwasanaethu. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn gosod dyletswyddau penodol arnom fel cyflogwr,
a diben yr holiadur monitro hwn yw casglu gwybodaeth a fydd yn ein galluogi i asesu effaith ein polisïau
a'n harferion recriwtio a chyflogi, a'u gwella lle bo modd. 

NI FYDD y wybodaeth a roddwch yn rhan o’ch cais nac yn cael ei defnyddio ar unrhyw adeg yn ystod y
broses dethol. Bydd yr holl wybodaeth y dewiswch ei rhoi yn cael ei chadw yn gwbl gyfrinachol, ac yn
cael ei thrin yn unol ag egwyddorion Deddf Diogelu Data 1998.

Cedwir data ymgeiswyr ar gronfa ddata Adnoddau Dynol ddiogel, a hynny at ddibenion monitro ac
ystadegol yn unig. Cedwir data sy’n ymwneud ag ymgeiswyr llwyddiannus drwy gydol cyfnod eu
cyflogaeth gyda’r Cyngor, ac fe’i defnyddir at ddibenion monitro ac ystadegol yn unig. Cyfyngir mynediad
i'r wybodaeth hon i staff sy'n ymwneud â phrosesu a monitro'r data cydraddoldeb ac amrywiaeth. Cewch
dynnu eich caniatâd i gadw data monitro cyfle cyfartal yn ôl ar unrhyw adeg. 

O dan y Ddeddf Cydraddoldeb y nodweddion a amddiffynnir yw oedran, ailbennu rhywedd, rhyw, hil,
anabledd, beichiogrwydd a mamolaeth, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, cyfeiriadedd rhywiol a
chrefydd neu gred.

nId YW’r FFUrFlen hon Yn rhan o’r broses dethol

Enw(au) cyntaf yn llawn: ......................................................................................... Cyfenw: ....................................

Swydd y gwnaed cais amdani: ......................................................  Rhif y Gweithiwr/Cyfeirnod Ymgeisydd: ..............

Cyfeirnod y Swydd: ........................................................... Adran: ........................................................................

Teitl a Ffafrir: Mr / Mrs / Miss / Ms / (Arall) .........................................

ble gwelsoch chi’r swydd hon yn cael ei hysbysebu? ...........................................................................................

beth yw eich dyddiad geni? (Rhowch fanylion)  .............................. DD/MM/BBBB 

Ydych chi’n briod neu mewn partneriaeth sifil? Ydw Nac ydw     
Byddai’n well gennyf beidio â dweud

beth yw eich rhyw?  Gwryw benyw

adeg eich geni, fe’ch disgrifiwyd fel (Ticiwch un dewis os gwelwch yn dda)

Gwryw Benyw Rhyngrywiolyn Byddai’n well gennyf beidio â dweud

sut byddech chi'n disgrifio'ch hun? (ticiwch un dewis yn unig)
Gwryw Benyw Disgrifiad arall ..........................................................................

GWYbodaeth bersonol

Ydych chi'n feichiog neu a ydych chi wedi bod yn feichiog yn y flwyddyn ddiwethaf? 

Ydw Nac ydw Byddai'n well gennyf beidio â dweud

Ydych chi wedi cael cyfnod mamolaeth yn y flwyddyn ddiwethaf?

Ydw Nac ydw Byddai'n well gennyf beidio â dweud
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a. Gwyn
Albanaidd/Cymreig/Gwyddelig (Gog.Iwerddon)

Prydeinig/Seisnig

Gwyddelig

Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig

Unrhyw gefndir Gwyn arall (Rhowch fanylion)

.................................................................................

b. Grŵp ethnig Cymysg / aml-ethnig

Gwyn a Du Caribïaidd

Gwyn a Du Affricanaidd

Gwyn ac Asiaidd

Unrhyw gefndir ethnig cymysg/aml-ethnig arall

(Rhowch fanylion) ...................................................

c. du/affricanaidd/Caribïaidd/du Prydeinig 
Affricanaidd

Caribïaidd

Unrhyw gefndir arall Du/Affricanaidd/Caribïaidd

(Rhowch fanylion) ....................................................

 CaIFF GWYbodaeth aM hUnanIaeth Genedlaethol YnG nGhYMrU eI
ChateGoreIddIo trWY oFYn Y CWestIWn CanlYnol:  sut byddech chi’n disgrifio eich
hunaniaeth genedlaethol?

Cymreig Seisnig Albanaidd Gwyddelig (Gogledd Iwerddon) Prydenig

Arall (Rhowch fanylion) .................................................................... Byddai'n well gennyf beidio â dweud

Ydy eich cyflwr neu eich salwch yn lleihau eich gallu i gyflawni gweithgareddau beunyddiol?

Ydy, llawer iawn Ydy, rhywfaint Nac ydy, ddim o gwbl Byddai'n well gennyf beidio â dweud

beth YW eICh CreFYdd neU Gred?

Dim Crefydd Cristnogaeth (pob enwad) Bwdhaeth Hindŵaeth Iddewiaeth Islam

Siciaeth Unrhyw grefydd neu gred arall (Rhowch fanylion).........................................................................

Byddai'n well gennyf beidio â dweud 

dIolCh IChI aM lenWI’r FFUrFlen hon

GD2437

beth YW eICh GrŴP ethnIG?
dewiswch un o blith y rhai a restrir o a. i f. ac yna ticiwch y blwch priodol i nodi eich cefndir diwylliannol.

d. asiaidd/asiaidd Prydeinig 
Indiaidd

Pacistanaidd

Bangladeshaidd 

Tsieineaidd

Unrhyw gefndir arall Asiaidd (Rhowch fanylion) 

.................................................................................

e. Grŵp ethnig arall

Arabaidd

Unrhyw gefndir ethnig arall (Rhowch fanylion)

..................................................................................

f. byddai’n well gennyf beidio â dweud

beth YW eICh CYFeIrIadedd rhYWIol?
Deurywiol Dyn hoyw Menyw hoyw/Lesbiad Heterorywiol/gwahanrywiol

Byddai'n well gennyf beidio â dweud Arall  (Rhowch fanylion) ............................................... 

Ydych chi'n dioddef o unrhyw gyflyrau iechyd corfforol/meddwl neu salwch sy'n parhau neu y disgwylir
iddynt barhau am 12 mis neu fwy?

Ydw Nac ydw Byddai'n well gennyf beidio â dweud

sUt bYddeCh ChI’n dIsGrIFIo eICh IeChYd?
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