
 

 

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal 
 

Anfonwch y ffurflen wedi’i chwblhau (mewn fformat PDF) i: festival@chapter.org  

Mae Chapter yn cydnabod y budd o gael cymuned amrywiol o staff, partneriaid ac 
artistiaid ac mae wedi ymrwymo i fod yn sefydliad cynhwysol lle mae pawb yn cael 
eu trin gyda pharch, urddas a lle mae cyfle cyfartal i bawb.  

Rydym wedi ymrwymo i ddileu gwahaniaethu mewn arferion cyflogi a dewis. 
Byddwn yn cymryd camau i sicrhau bod gweithwyr, staff llawrydd ac ar gytundeb ac 
artistiaid sydd wedi’u comisiynu yn cael eu dewis ar sail gallu, anghenion y gwaith 

a’r angen i gynnal gwasanaeth effeithiol ac effeithlon.  

Er mwyn monitro ein effeithlonrwydd ac i gydymffurfio â gofynion deddfwriaeth 
cydraddoldebau mae angen i ni gasglu a dadansoddi y wybodaeth ganlynol. 
Gofynnir i bob ymgeisydd gwblhau y ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal yma fydd yn 
cael ei ddefnyddio dim ond ar gyfer monitro.  

Bydd y wybodaeth yn gwbl gyfrinachol ac ni fydd ar gael i’r panel 
dewis.  

Sut i gwblhau’r ffurflen 
Cwblhewch y ffurflen drwy dicio’r blychau perthnasol a rhoi cymaint o wybodaeth ag 
sy’n bosibl. Gallwch ddewis peidio llenwi rhai neu pob un adran ac ni fydd eich 
dewis yn cael effaith ar eich cais. Mae'r ffurflen hon wedi'i hoptimeiddio ar gyfer 
mynediad. 

Diogelu Data  
Mae’r data byddwch yn ei ddarparu yn dod o dan ofynion y Ddeddf Diogelu Data  
1998. Drwy gwblhau’r ffurflen hon a’i dychwelyd i Chapter, boed yn electroneg neu â 
llaw, rydych yn rhoi eich caniatâd diamwys i ni brosesu’r data ar gyfer monitro 

cyfleoedd cyfartal.   

Pan fyddwn yn derbyn eich ffurflen gais bydd y ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal yn 
cael ei gwahanu a’i defnyddio gan Adnoddau Dynol yn unig. Bydd y wybodaeth yn 
cael ei gadw yn gyfrinachol a dim ond yn cael ei ddefnyddio ar gyfer monitro 
cyfloeedd cyfatal.  Bydd yr holl ddata yn cael ei trin yn gwbl gyfrinachol.  

 

• Cais ar gyfer pa gyfle: 

• Sut clywoch chi am y cyfle hwn: 

• Dyddiad: 

mailto:festival@chapter.org
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Oedran? 

• Dan 25      

• 25-34     

• 35-44      

• 45-54      

• 55-64       

• 65+    

Disgrifiad gorau o’ch rhywedd?  

• Gwryw    

• Benyw  

• Anneuaidd  

• Rhyngrywiol  

• Gwell gen i beidio dweud  

• Mae’n well gen i ddisgrifio fy hun, nodwch:  

Beth yw eich cyfeiriadedd rhywiol? 

• Deurywiol  

• Hoyw/Lesbiaidd  

• Heterorywiol/strêt                           

• Gwell gen i beidio dweud  

• Panrywiol  

• Mae’n well gen i ddisgrifio fy hun, nodwch:  

Ydy eich hunaniaeth rhywedd yr un rhyw â pryd gafoch eich geni? 

• Ydy          

• Nac Ydy        

• Gwell gen i beidio dweud   
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Ydych chi / ydych erioed wedi nodi fel trawsrywiol? 

• Ydw          

• Nac Ydw        

• Gwell gen i beidio dweud  

• Mae’n well gen i ddisgrifio fy hun, nodwch:  

Anabledd 

Ydych chi’n ystyried bod gennych anabledd?   

• Ydw   

• Nac Ydw  

O dan y Ddeddf Gwahaniaethu Anabledd 1995 mae anabledd yn cael ei ddisgrifio 
fel nam corfforol neu feddyliol sydd ag effaith sylweddol a hir-dymor ar allu person 
i wneud gweithgareddau normal dydd-i-ddydd.  

 

Crefydd, cred grefyddol neu gred athronyddol debyg 

• Dim crefydd (e.e. Anffyddiwr, Dyneiddiwr, etc)   

• Cristion (Eglwys Babyddol, Eglwys Cymru/ Lloegr, arall)   

• Bwdhydd  

• Hindw  

• Mwslim  

• Iddew  

• Sîc  

• Ysbrydegydd  

• Crefydd arall neu gred athronyddol debyg, nodwch: 

• Mae’n well gen i beidio dweud  
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Ethnigrwydd 

Asiaidd, Asiaidd Cymreig, Asiaidd Prydeinig 

• India    

• Pakistan  

• Bangladesh  

• China  

• Japan  

• Unrhyw gefndir Asiaidd arall, nodwch: 

Du, Du Cymreig, Du Prydeinig 

• Caribî  

• Affrica  

• Unrhyw gefndir du arall, nodwch: 

Dwyrain Canol, Gogledd Affrica 

• Arab – Dwyrain Canol    

• Arab – Gogledd Affrica  

• Unrhyw gefndir Dwyrain Canol / Gogledd Affrica arall, nodwch:                                                                                             

Tras Cymysg 

• Du Caribî a Gwyn   

• Du Affrica a Gwyn  

• Asiaidd a Gwyn  

• Unrhyw gefndir Tras Cymysg arall, nodwch: 

Gwyn 

• Gwyn Cymreig    

• Gwyn Prydeinig  

• Gwyn Gwyddelig    
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• Gwyn Albanaidd  

• Gwyn Ewropeaidd  

• Gwyn ddim yn Ewropeaidd  

• Gwyn Roma, Sipsi neu Teithiwr Gwyddelig  

• Unrhyw gefndir Gwyn arall, nodwch: 

Arall 

• Unrhyw gefndir ethnig arall nodwch:  

• Mae’n well gen i beidio dweud  
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