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Ffurflen Monitro Cydraddoldeb  
  

Mae Ffederasiwn Saethu Targed Cymru (WTSF) yn gweithredu polisi o gydraddoldeb a 
thriniaeth deg mewn cyflogaeth. Mae hyn yn cynnwys peidio â gwahaniaethu o dan Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010, a chreu darlun cywir o gyfansoddiad y gweithlu o ran annog 
cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae angen eich help a'ch cydweithrediad ar y sefydliad i'w 
alluogi i wneud hyn, ond mae llenwi'r ffurflen hon yn wirfoddol.   
  

Mae Ffederasiwn Saethu Targed Cymru (WTSF) wedi ymrwymo i ddefnyddio data i lywio ein 
gwaith o wella cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn saethu targedau. Mae hyn yn cynnwys 
creu darlun cywir o'r bobl yng Nghymru sy'n targedu saethu ac annog cydraddoldeb ac 
amrywiaeth yn gyhoeddus. Mae angen eich help chi ar WTSF i wneud hyn.   
  

Mae'r holiadur byr iawn hwn (<1 munud) yn wirfoddol ac yn helpu i wella cydraddoldeb ac 
amrywiaeth drwy ddefnyddio tystiolaeth i lywio cynlluniau. Llenwch yr holiadur yn onest ac 
hyd eithaf eich gwybodaeth.  
  

Mae'r holiadur hwn wedi'i gynllunio i fod yn ddienw. Bydd unrhyw wybodaeth a roddir ar y 
ffurflen hon yn parhau'n gyfrinachol, yn cael ei storio'n ddiogel a dim ond at ddibenion 
monitro cydraddoldeb y caiff ei defnyddio.   

  

Mae'r WTSF yn dymuno rhoi sicrwydd i unrhyw ymgeiswyr am swyddi na fydd y ffurflen hon 
yn cael ei defnyddio ar unrhyw adeg o'r broses recriwtio. Bydd unrhyw wybodaeth a roddir 
ar y ffurflen hon yn parhau'n gyfrinachol, yn cael ei storio'n ddiogel a dim ond at ddibenion 
monitro cydraddoldeb y caiff ei defnyddio.  
  

E-bostiwch y ffurflen wedi'i chwblhau, wedi'i marcio 'Strictly confidential' at 

david.lloyd@wtsf.org.uk. 

  
Fel arall, gallwch bostio'r ffurflen wedi'i chwblhau mewn amlen wedi'i marcio 'Strictly 

Confidential' i: 

 
David Lloyd  
Ffederasiwn Saethu Targed Cymru  
Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru  
Gerddi Sophia  
Caerdydd  
CF11 9SW  
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Ticiwch eich ymateb:   

   
Rhyw? Gwryw   

Benyw   

Rwy'n uniaethu mewn ffordd arall / mae'n well gennyf 
hunan-ddisgrifio   

Mae'n well gennyf beidio â dweud   

   
Oed? 18-24   

25-34   

35-44   

45-54   

55-64   

65-74   

75+   

Mae'n well gennyf beidio â dweud   

   
Cyfeiriadedd Rhywiol? Deurywiol   

Dyn hoyw   

Menyw hoyw/lesbiaidd   

Heterorywiol   

Rwy'n uniaethu mewn ffordd arall / mae'n well gennyf 
hunan-ddisgrifio   

Mae'n well gennyf beidio â dweud   

   
Ailbennu Rhywedd – Ydych chi'n 

uniaethu fel Traws? 
Ie   

Na   

Mae'n well gennyf beidio â dweud   

   
Priodas/Partneriaeth Sifil? Partneriaeth briod neu sifil   

Chwaith   

Mae'n well gennyf beidio â dweud   

   
Ydych chi'n feichiog neu'n cymryd 

absenoldeb mamolaeth neu dadolaeth 
ar hyn o bryd? 

Ie   

Na   

Mae'n well gennyf beidio â dweud   
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Crefydd neu Gred? Dim crefydd   

Cristnogol (pob enwad)   

Bwdhaidd   

Hindŵaidd   

Iddewig   

Mwslim   

Sikh   

Mae'n well gennyf beidio â dweud   

   
Oes gennych chi anabledd? Na   

Mae'n well gennyf beidio â dweud   

Oes, nodwch:   

Nam ar y clyw   

Nam   

Nam corfforol - ambulant   

Nam corfforol - defnyddiwr cadair olwyn   

Nam/anabledd dysgu   

Anhawster dysgu   

Nam cymdeithasol/cyfathrebu   

Salwch hirdymor   

Cyflwr iechyd meddwl   

Mae'n well gennyf beidio â dweud   
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Grŵp Ethnig? Gwyn, nodwch:   

Cymraeg/Saesneg/Albanaidd/Gogledd    

Gwyddelod/Prydeinig   

Gwyddelig   

Sipsiwn, Roma neu Deithiwr Gwyddelig   

Dwyrain Ewrop   

Mae'n well gennyf beidio â dweud   

Arall   

Grwpiau ethnig cymysg/lluosog, nodwch:   

Gwyn a Du Caribïaidd   

Gwyn a Du Affricanaidd   

Gwyn ac Asiaidd   

Mae'n well gennyf beidio â dweud   

Arall   

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig, nodwch:   

Indiaidd   

Pacistanaidd   

Bangladeshaidd   

Tseiniaidd   

Mae'n well gennyf beidio â dweud   

Arall   

Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig, nodwch:   

Affricanaidd   

Caribî   

Mae'n well gennyf beidio â dweud   

Arall   

Arall, nodwch:   

Arabaidd   

Mae'n well gennyf beidio â dweud   

Arall   

 


