
Cyfleoedd Cyfartal  

Rydym yn rhoi gwerth ar amrywiaeth a chynhwysiant yma yn Penna ac yn defnyddio pob cyfle 
i sicrhau ein bod yn cynnig proses recriwtio sydd yn dryloyw.  

Gofynnwn i ymgeiswyr gwblhau ffurflen er mwyn monitro amrywiaeth a fydd yn ein galluogi i 
fonitro effeithiolrwydd ein Polisi Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth.  

Bydd unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei rhoi yn cael ei defnyddio er mwyn cynorthwyo’n polisi 
amrywiaeth a chyfle cyfartal ac ni fydd yn rhan o’r broses ddethol nac yn cael ei gweld gan aelod 
o’r panel dethol. 

Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi yn cael ei storio’n ddiogel ac yn gyfrifol ac yn cael ei 
defnyddio ar gyfer bwriadau ystadegol ac ni fydd yn cael ei chysylltu â’ch enw.  

Mae cwblhau’r ffurflen hon yn gwbl wirfoddol ac os nad ydych yn dymuno ateb unrhyw 
gwestiynau gallwch ddewis y blwch “mae’n well gen i beidio.” Ni fydd hyn yn effeithio ar eich 
cais mewn unrhyw fodd.  

Am ragor o wybodaeth ar ba ddata personol yr ydym yn ei gasglu a pham, darllenwch ein 
tudalen breifatrwydd  

 
Nodwch eich rhywedd  

 Gwryw  Benyw  Anneuaidd  Gwell gen i beidio dweud 
 
 
Nodwch eich oed  
24 ac iau  25-29  30-34  35-39  40-44  45-49  50-54  55-59  60 a hŷn  Gwell gen i beidio 
dweud 
 
 
Nodwch eich cenedligrwydd  
Prydeinig  Deuol Brydeinig (Aml genedligrwydd)  Gwlad yn yr UE (gan gynnwys mwy nag un 
wlad yn yr UE)  Gwlad nad sydd yn yr UE (gan gynnwys mwy nag un wlad nad sydd yn yr UE)  
Mwy nag un wlad yn yr UE a gwlad nad sydd yn yr UE  - *heb gynnwys Prydain   Gwell gen i 
beidio dweud 
 
 
Nodwch eich cefndir ethnig  

Asiaidd, Asiaidd Prydeinig, Asiaidd Seisnig, Asiaidd Albanaidd neu Asiaidd Cymreig   

Asiaidd / Asiaidd Prydeinig   Bangladesh  Tsieineaidd Indiaidd  Pacistan  Cefndir Asiaidd arall 

Du, Du Prydeinig, Du Seisnig, Du Albanaidd neu Ddu Gymreig 



Affricanaidd  Caribïaidd  Cefndir Du arall 

Gwyn 

 Prydeinig  Seisnig  Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig 

 Gwyddelig  Albanaidd  Cymreig  Cefndir Gwyn arall  

Cymysg 

Gwyn ac Asiaidd  Gwyn ac Affricanaidd Du  Caribïaidd Gwyn a Du  Gwyn a Tsieineaidd  
Cefndir cymysg arall 

Grŵp ethnig arall  

 Arabaidd  Cefndir ethnig arall  

 Gwell gen i beidio dweud  
 
 
Nodwch eich cyfeiriadedd rhywiol  
Deurywiol  Heterorywiol   Cyfunrywiol  Gwell gen i beidio dweud 
 
 
A ydych chi’n Draws? 

 Ydw  Nac ydw  Gwell gen i beidio dweud  
 
A oes gennych anabledd neu a ydych yn dioddef o unrhyw nam? 

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn diffinio anabledd fel a ganlyn: mae gan unigolyn 
anabledd os yw’n dioddef o nam corfforol neu feddyliol a bod y nam yn cael effaith 
arwyddocaol, sylweddol hirdymor ar ei allu i weithredu gweithgareddau arferol, dyddiol. 
Mae hirdymor yn golygu ei fod wedi parhau neu y disgwylir iddo barhau am o leiaf 12 mis.   

 Oes  Nag oes  Gwell gen i beidio dweud  
 
 
A oes angen unrhyw gymorth ychwanegol arnoch yn ystod y broses recriwtio?  

 Oes  Nag oes  Gwell gen i beidio dweud  

 

Rwy’n cadarnhau fod y wybodaeth yr wyf wedi ei darparu yn ystod fy nghofrestriad/cais â 
Penna yn wir a chywir.  

 



Os bydd unrhyw wybodaeth yn newid, fy nghyfrifoldeb i yw hysbysu Penna o hynny.  

 


