
Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn ceisio sicrhau bod pobl sy'n defnyddio'i 
wasanaeth, neu sy'n cael eu cyflogi ganddo, yn cael eu trin yn gyfartal ac nad yw'n gwahaniaethu'n 
anfwriadol yn erbyn aelodau unrhyw grŵp penodol mewn cymdeithas. Er mwyn ein helpu ni i fonitro 
hyn, byddem yn ddiolchgar pe baech yn llenwi'r ffurflen hon ac yn ei dychwelyd. Os nad ydych yn 
gyfforddus yn ateb unrhyw gwestiwn penodol, dewiswch ‘Gwell gen i beidio dweud’. Nid yw hyn yn 
orfodol ac nid yw dychwelyd y ffurflen hon neu beidio’n rhan o'r broses recriwtio.

Y Swydd yr Ymgeisir Amdani?

Ar eich pen-blwydd diwethaf, faint oedd eich oed chi?

Pa ryw ydych chi?

Sut byddech chi'n disgrifio eich cenedligrwydd?

Beth yw eich grwp ethnig?

          Gwyn

          Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig

          Du, Affricanaidd, Caribiaidd neu Ddu Prydeinig

          Grwpiau cymysg neu aml-ethnig

          Grwp Ethnig Arall

Beth yw prif iaith eich cartref?



Ydych chi'n eich ystyried eich hun yn anabl?

Ydi’ch gweithgareddau chi o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu oherwydd problem iechyd 
neu anabledd sydd wedi para, neu y mae disgwyl iddo bara, 12 mis o leiaf?

Beth yw eich crefydd?

Ydych chi wedi priodi neu mewn partneriaeth sifil o’r un rhyw?

Pa un o'r opsiynau canlynol sy’n disgrifio orau sut rydych chi’n eich gweld eich hun?
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