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 Mae DASH eisiau cwrdd â'r nodau a'r ymrwymiadau a nodir yn ei bolisi cydraddoldeb. Mae hyn yn cynnwys peidio 

gwahaniaethu o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, ac adeiladu darlun cywir o'r gweithlu o ran annog cydraddoldeb ac 

amrywiaeth. 
 

Mae’r sefydliad angen eich cymorth a'ch cydweithrediad er mwyn ei alluogi i wneud hyn, ond mae llenwi'r ffurflen 

hon yn wirfoddol. Bydd y wybodaeth a ddarparwch yn aros yn gyfrinachol, ac yn cael eu storio'n ddiogel ac yn 

gyfyngedig i rai staff yn yr adran Adnoddau Dynol yn unig. 
   

 Dychwelwch y ffurflen wedi'i chwblhau yn yr amlen wedi'i farcio 'Cyfrinachol' i Ms J Kennaugh, DASH, Byngalo Min-

Y-Mor, Gerddi Wellington, ABERAERON, SA46 0BQ. 

 

Rhyw     Gwrw  [   ]     Benyw   [   ]    Well gen i beidio â dweud   [   ] 

 Ydy chi’n briod neu mewn perthynas sifil    Na  [   ]     Ydw  [   ]     Ddim am ddweud  [   ] 

Oed 16-24 [   ] 25-29 [   ] 30-34 [   ]  35-39 [   ] 40-44 [   ]    45-49 [   ] 50-54 [   ]

 55-59 [   ] 60-64 [   ] 65+ [   ]     Well gen i beidio â dweud  [   ] 

Beth yw eich ethnigrwydd? 

Nid yw tarddiad ethnig yn ymwneud â chenedligrwydd, man geni na dinasyddiaeth. Mae'n ymwneud â'r grŵp yr 

ydych yn gweld eich bod yn perthyn iddo. Ticiwch y blwch priodol. 

Gwyn 

Sais  [   ]  Cymro [   ]     Albanwr  [   ]   Gogledd Iwerddon [   ]    Gwyddel [   ]    Prydeiniwr   [   ] 

Sipsiwn neu Deithiwr o’r Iwerddon  [   ] Well gen i beidio â dweud [   ]  

Unrhyw gefndir gwyn arall, nodwch:: 

Grwpiau ethnig cymysg / lluosog 

Gwyn a Du Caribïaidd []    Gwyn a Du Affricanaidd []       Gwyn ac Asiaidd [] 

Well gen i beidio â dweud        [] Unrhyw gefndir cymysg arall, nodwch: 

Asiaidd / Asiaidd Prydeinig Indiaidd [] Pacistanaidd [] Bangladeshaidd [] Tsieineaidd []  

Well gen i beidio dweud []Unrhyw gefndir Asiaidd arall, nodwch: 

Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig 

Affricanaidd [] Caribïaidd nid [] Well gen i beidio dweud [] 

Unrhyw gefndir Du/Affricanaidd / Caribïaidd arall, nodwch: 

 Grwp ethnic arall 

 Arabaidd [] Gwell gen i beidio dweud [] Unrhyw grŵp ethnig arall, nodwch: 

 

 A ydych yn ystyried bod gennych anabledd neu gyflwr iechyd? 

Oes   [   ]  Na  [   ]    Gwell gen i beidio dweud [   ] 

Beth yw effaith eich anabledd neu gyflwr iechyd ar eich gallu i roi eich gorau yn y gwaith? Ysgrifennwch yma: 
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Mae'r wybodaeth yn y ffurflen hon at ddibenion monitro yn unig. Os ydych yn credu eich bod angen 'addasiad 

rhesymol', yna trafodwch hyn gyda'ch rheolwr, neu'r rheolwr sy'n rhedeg y broses recriwtio os ydych yn ymgeisydd am 

swydd. 

Beth yw eich cyfeiriadedd rhywiol? 

Heterorywiol [   ]   Dynes hoyw/lesbaidd [   ]      Dyn hoyw  [   ]      Deurywiol  [   ] 

Gwell gen i beidio dweud  [   ]     Os arall, nodwch hynny yma:  

Beth yw eich crefydd neu gred? 

Dim crefydd neu gred   []     Bwdhaidd []       Cristion []      Hindŵaidd []     Iddewig []       Pagan []  

Mwslim []         Sikh []     Well gen i beidio dweud []        Os grefydd neu gred arall, nodwch: 

 

Beth yw eich patrwm gwaith presennol 

Llawn amser  [   ] Rhan amser [   ]      Gwell gen i beidio dweud    [   ] 

Beth yw eich trefniant gweithio hyblyg? 

Dim []     Oriau hyblyg []         Oriau gwasgaredig []              Oriau amser Tymor [] 

Oriau blynyddol []                      Swydd-rannu []            sifftiau hyblyg []               oriau cywasgedig  [] 

Gweithio gartref []             Well gen i beidio dweud []       Os arall, nodwch: 

 

A oes gennych gyfrifoldebau gofalu? Os ydych, ticiwch bob un sy'n berthnasol 

Dim []              Prif Ofalwr plentyn / plant (o dan 18) [] 

Prif ofalwr plentyn/plant anabl [] 

Prif ofalwr oedolyn anabl (18 a throsodd) []                     Prif ofalwr person hŷn [] 

 Is- ofalwr (person arall yn cyflawni'r prif rôl gofal) [] 

Well gen i beidio â dweud [] 
 

Diolch am lenwi’r ffurflen yma. 

 

 
Datganiad Diogelu  Data  

Bydd y wybodaeth a roddwch wrth gwblhau eich ffurflen yn cael ei defnyddio yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data 1998 ac at y dibenion canlynol: i alluogi'r sefydliad i greu cofnod electronig a 

phapur; i alluogi i'r wybodaeth gael ei phrosesu; i alluogi'r sefydliad i gasglu ystadegau, neu i gynorthwyo sefydliadau eraill i wneud hynny, ar yr amod na fydd  

unrhyw wybodaeth ystadegol a fyddai'n eich adnabod chi fel unigolyn yn cael ei gyhoeddi. Bydd y wybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel, ac ni fyddant bellach yn cael  

eu cadw'n hwy nag sydd angen. 

 
 


