
Ydych chi’n rhoi caniatâd i gael eich cynnwys ar Gronfa Ddata Cyngor Dinas Caerdydd ar gyfer 
Ymgynghoriadau yn y Dyfodol?
  Ydw    Nac ydw

Beth yw eich teitl?  

Manylion cyswllt: 
 Enw    
 Cyfeiriad   
 Ffôn/Symudol  
 Rhif ffon symudol 
 E-bost    @ 
 E-bost Amgen   @ 
 E-bost Gwaith   @ 

 Beth yw eich Dyddiad Geni (dd / mm / yy)  /  /   
 Beth yw eich cod post  

Pa ryw ydych chi’n uniaethu â hi? 
  Benyw   Gwryw   Arall    Ddim am ddweud
  Arall (nodwch fanylion) 

Ydych chi’n ystyried eich hun yn Drawsryweddol?
  Ydw    Nac ydw   Mae’n well gen i beidio disgrifio fy hun
  Mae’n well gennyf beidio â dweud

Faint o blant sy’n byw yn eich cartref?
  Oes    Nac oes

Faint o blant sy’n byw yn eich cartref?
  0   1  2  3  4  5  6   

Beth yw oedran eich plentyn / plant? - Bydd y wybodaeth hon yn ein galluogi i nodi unrhyw 
ymgynghoriadau priodol o ran oedran ac ni chaiff ei rhannu ag unrhyw drydydd parti.
 Plentyn Un   Plentyn Dau    Plentyn Tri     
 Plentyn Pedwar  Plentyn Pump   Plentyn Chwech  

Phanel Dinasyddion 
Caerdydd



Ar wahân i chi, a oes unrhyw oedolion eraill yn byw yn eich cartref?
  Oes     Nac oes

Faint o oedolion, heblaw amdanoch chi, sy’n byw yn eich cartref?
   1  2  3  4  5+

Pa rai o’r canlynol sy’n disgrifio’r hyn rydych yn ei wneud ar hyn o bryd orau?  
   Gweithio llawn amser (30+ awr yr wythnos)
   Gweithio’n Rhan amser (llai na 30 awr yr wythnos)
   Ar gynllun hyfforddi’r llywodraeth
   Mewn addysg lawn amser
   Di-waith - ceisiwr gwaith cofrestredig
   Di-waith - Heb gofrestru ond yn chwilio am waith
   Ar gytundeb dim oriau
  Yn sâl neu’n anabl yn barhaol 
   Wedi ymddeol o’r gwaith yn llwyr
   Gofalu am y cartref
   Gofalu am blentyn neu oedolyn 
   Arall (nodwch fanylion) 

Pa un o’r canlynol sy’n disgrifio daliadaeth eich cartref orau?  Ticiwch un blwch yn unig.
   Yn berchen ar y cartref yn llwyr    Yn rhentu gan Gymdeithas Tai
   Yn berchen gyda morgais      Rhentu’n breifat
   Yn rhentu gan yr Awdurdod Lleol  
   Arall (nodwch fanylion)  

Ydych chi’n gwasanaethu yn y lluoedd arfog ar hyn o bryd? Ticiwch un blwch yn unig.
  Ydw    Nac ydw

Ydych chi’n ymadawr gwasanaeth y lluoedd arfog (cyn-filwr)? Ticiwch un blwch yn unig.
  Ydw    Nac ydw 

Ydych chi’n ystyried eich hun yn berson anabl? Ticiwch un blwch yn unig.
  Ydw    Nac ydw    Gwell gennyf beidio a dweud

Ticiwch unrhyw rai o’r canlynol sy’n berthnasol i chi: Ticiwch bob un perthnasol.
  Byddar/Trwm eich clyw  
  Nam/anawsterau dysgu  
  Salwch neu gyflwr iechyd hir dymor (e.e. canser, HIV, diabetes, neu asthma)     
  Defnyddiwr cadair olwyn
  Anawsterau iechyd meddwl     
  Nam Symudedd
  Nam ar y golwg 

  Gwell gennyf beidio â dweud  
   Arall (nodwch fanylion)  



Ydych chi’n ystyried eich bod yn perthyn i unrhyw grefydd benodol?  Ticiwch un blwch yn unig.
  Ydw      Nac ydw, dim crefydd

 Os ydych, nodwch os gwelwch yn dda:
  Bwdhydd 
  Cristion (gan gynnwys Yr Eglwys yng Nghymru, Catholig, Protestannaidd a’r holl enwadau Cristnogol eraill)  

  Hindŵ
  Iddew
  Mwslim 
  Sîc
  Gwell gennyf beidio ag ateb    

   Arall (nodwch fanylion) 

Sut fyddech chi’n disgrifio eich cyfeiriadedd rhywiol? 
  Deurywiol 
  Dyn Hoyw
  Merch Hoyw/Lesbiad
  Heterorywiol
  Gwell gennyf beidio ag ateb

   Arall (nodwch fanylion) 

Ydych chi’n:

   Sengl  

   Mewn Partneriaeth Sifil o’r un rhyw

   Wedi gwahanu/ysgaru neu wedi gwahanu’n gyfreithiol os oeddech mewn Partneriaeth 
  Sifil o’r un rhyw

   Gweddw
   Yn cyd-fyw

   Priod

Ydych chi’n ystyried eich hun yn Gymro/Gymraes?  Ticiwch un blwch yn unig.
  Ydw     Nac ydw

Ym mha iaith yr hoffech gael eich gohebiaeth?  Ticiwch un blwch yn unig.
  Saesneg    Cymraeg

I ba grŵp ethnig ydych chi’n perthyn?
Lle defnyddir y term ‘Prydeinig’, cyfeirir at bob un o’r 4 o wledydd cartref, sef Cymru, Gogledd Iwerddon, 
yr Alban a Lloegr, neu unrhyw gyfuniad  
  Gwyn -  Prydeinig      Gwyn - Gwyddelig
  Gwyn - Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig
  Gwyn - Unrhyw gefndir gwyn arall (nodwch)  

  Asiaidd/Asiaidd Prydeinig  - Indiaidd   Asiaidd/Asiaidd Prydeinig  - Tsieineaidd
  Asiaidd/Asiaidd Prydeinig  - Bangladeshaidd  Asiaidd/Asiaidd Prydeinig  - Pacistanaidd
  Asiaidd/Asiaidd Prydeinig  - Unrhyw un arall (nodwch) 



  Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig - Affricanaidd
  Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig - Caribïaidd
  Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig - Unrhyw un arall (nodwch)  

  Grwpiau Cymysg/Aml Ethnig - Gwyn a Du Caribïaidd
  Grwpiau Cymysg/Aml Ethnig - Gwyn a Du Affricanaidd
  Grwpiau Cymysg/Aml Ethnig - Gwyn ac Asiaidd   
  Grwpiau Cymysg/Aml Ethnig - Unrhyw un arall  (nodwch)  

  Arabaidd

  Byddai’n well gennyf beidio â dweud

  Unrhyw grŵp ethnig arall  (nodwch) 

Sut clywsoch chi am y Panel Dinasyddion?
  Poster
  Facebook
  Twitter
  Ffrind neu aelod o’r teulu

 Nodwch pwy argymhellodd y panel fel y gallwn anfon Credydau Amser iddyn nhw.
  

Pa ddulliau ymgynghori ydych chi’n fodlon cymryd rhan ynddynt fel rhan o’ch aelodaeth o’r panel? 
Ticiwch bob un sy’n berthnasol.
  Holiaduron ar-lein
  Holiaduron Copi Caled (papur)
  Grwpiau ffocws
  Gweithdai
  Fforymau ar-lein
  Digwyddiadau ar-lein

Caiff y wybodaeth a roddwch wrth gwblhau’r ffurflen hon ei thrin yn gyfrinachol, yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 2018 a’r 
Egwyddorion Diogelu Data Cyffredinol.

Caiff unrhyw ddata a roddir gennych chi ar y ffurflen hon ei brosesu yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu Data ac wrth ei roi 
rydych chi’n caniatáu i’r Cyngor brosesu’r data at y diben hwnnw.  Caiff unrhyw wybodaeth bersonol a roddir ei thrin yn gwbl 
gyfrinachol a dim ond at ddibenion a ganiateir dan y gyfraith y caiff ei defnyddio gan y Cyngor a’i datgelu i eraill

Os hoffech chi dynnu’ch cydsyniad yn ôl ar unrhyw adeg, e-bostiwch ymgynghoriad@caerdydd.gov.uk neu cysylltwch â’r tîm 
gyda’r cyfeiriad isod. I gael rhagor o wybodaeth am y ffordd rydym yn prosesu’ch data personol, gweler ein Polisi Preifatrwydd neu 
cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data, Ystafell 357, Neuadd y Sir, CF10 4UW, e-bost:  diogeludata@caerdydd.gov.uk

Diolch am roi o’ch amser, caiff eich gwybodaeth ei hychwanegu at ein cronfa ddata, a byddwn yn 
cysylltu â chi maes o law. Croeso i Banel Dinasyddion Caerdydd!

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch am y panel dinasyddion neu’r ffurflen gais hon, 
cysylltwch â Ymgynghoriad.Caerdydd@caerdydd.gov.uk


