
Ymgynghoriad Cynllun Cydraddoldeb Strategol
Cydweithio ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru

2020-2024

Y sefydliadau partner sy'n gweithio gyda'i gilydd yw: 

  
Cyngor Sir Gâr

     
Cyngor Sir Ceredigion

   
Cyngor Sir Penfro

   
Cyngor Sir Powys

Heddlu Dyfed Powys 

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-
Powys

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a 
Gorllewin Cymru

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth 
Ambiwlans Cymru

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir 
Benfro

  Mae angen i chi lenwi'r ffurflen ac anfon yn ôl aton ni erbyn 14 Mehefin 2019.

1)

 Ydych chi'n llenwi'r arolwg yma ar gyfer chi eich hun? (os atebwch ydw ewch i C4)

   Ydy  Nac ydw



2)

   Ydych chi'n llenwi'r arolwg ar gyfer sefydliad neu fusnes? (Os ydych ewch i C4 a 
dywedwch pa Sir mae eich sefyliad/buses wedi lleoli) 

Ydw Nac Ydw

3)
   Ydych chi'n llenwi'r arolwg ar gyfer Cyngor? (Os ydych ewch i C4 a dywedwch pa Sir 

mae'r cyngor wedi lleoli)

Ydw Nac ydw

4) I unigolion: dynodwch y sir lle rydych yn byw 
I sefydliadau: dynodwch pa siroedd dy chi'n gweithredu ynddynt

Cyngor Sir Gâr

Ceredigion

Sir Benfro

 Powys

Rhywle arall (dywedwch ble)

Rhywle arall - Nodwch plîs:

5)

   Os ydych chi'n llenwi'r arolwg ar gyfer gr�p neu fusnes, dywedwch wrthyn ni 
pwy ydyn nhw.

   Amdanoch chi:
Mae'r adran yma yn helpu ni i wneud yn siŵr ein bod yn gwybod beth mae pawb yn meddwl.  
Atebwch gynifer o gwestiynau ag y gallwch chi.  Bydd beth rydych chi'n dweud wrthyn ni'n helpu 
ni i ddeall bywydau pobl yn well.  Mae'r arolwg yn gyfrinachol. Ni fydd neb yn gwybod beth rydych 
wedi ysgrifennu.



6)
   OEDRAN: Beth yw eich oedran chi?

0-15 16-24 25-34

35-44 45-54 55-64

65-74 75-84 85 neu'n hŷn

Dydw i ddim eisiau dweud

7)

   RHYW: Ydy chi'n?

Ddyn Menyw

Rhywbeth arall Dydw i ddim eisiau dweud

Rhywbeth Arall: Ysgrifennwch yma os yw'n well gennych chi ddefnyddio eich geiriau eich 
hun.

8)

   TRAWSRYW: Ydych chi o'r un rhyw y dywedodd pobl yr oeddech chi pan gawsoch 
chi eich geni?

Ydw Nac ydw Dydw i ddim eisiau dweud

9)

  TUEDDFRYD RHYWIOL:  Ydy chi'n? (Sylwer: Ni ddylid gofyn y cwestiwn hwn ond i 
bobl dros 16 oed)

Strêt 

Hoyw

Lesbiaid

Deurywiol

Arall  

Dydw i ddim eisiau dweud

Arall: Ysgrifennwch yma os yw'n well gennych chi ddefnyddio eich geiriau eich 
hunNodwch eich term eich hun:

10)

   PARTNERIAETH: Ydy chi'n? 

Sengl Priod Byw gyda rhywun

Wedi gwahanu Wedi ysgaru Gweddw

Rhywbeth arall Dydw i ddim eisiau dweud



11)

   HUNANIAETH GENEDLAETHOL: Ydy chi o? 

Gymru

Lloegr

Yr Alban

Gogledd 
Iwerddon

Prydain

Iwerddon

Dydw i ddim 
eisiau dweud

Rhywbeth arall

Rhywbewth arall - Ysgrifennwch yma os yw'n well gennych chi ddefnyddio eich 
geiriau eich hun.

12)
   

HIL A DIWYLLIANT: Ydy chi'n?

Gwyn

Asiaidd

Du

Cymysg

Sipsi neu deithiwr

Dydw i ddim 
eisiau dweud

Arall (Plîs 
nodwch)

Arall - Ysgrifennwch yma os yw'n well gennych chi ddefnyddio eich geiriau eich hun.

13)

   IAITH: Beth yw eich iaith gyntaf?

Cymraeg

Saesneg

Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL)

Dydw i ddim eisiau dweud

Arall (Plîs nodwch)

Arall - Ysgrifennwch yma os yw'n well gennych chi ddefnyddio eich geiriau eich hun.

14)

  YR IAITH GYMRAEG:

Ydy chi'n deall Cymraeg ar llafar

Ydw Nac ydw
Rydw i'n 
dysgu

Dydw i 
ddim 

eisiau ateb 

Ydy chi'n siarad Cymraeg

Ydy chi'n darllen Cymraeg

Ydy chi'n ysgrifennu Cymraeg



15)

   ANABLEDD: Ydych chi'n berson anabl?

Ydw Nac ydw Dydw i ddim 
eisiau dweud

16) Os ydych chi wedi ticio Ydw i C15, ticiwch unrhyw un o'r blychau sy'n dweud mwy 
amdanoch chi

Anhawster clywed

Anhawster gweld

Anawster siarad

Anabledd dysgu

Iechyd meddwl

Anabledd Corfforol

Dydw i ddim eisiau dweud

Arall 

Arall - Ysgrifennwch yma os yw'n well gennych chi ddefnyddio eich geiriau eich hun.

17)

CYFRIFOLDEBAU GOFAUL: Ydych chi'n gofalu am rywun heb gael eich talu?

Ydw Nac ydw Dydw i ddim 
eisiau dweud

18)

   CREFYDD: Beth yw eich crefydd?

Cristnogaeth

Bwdhaeth

Hindŵaeth

Moslemiaeth

Sikhiaeth

Iddewiaeth

Dim crefydd

Dydw i ddim eisiau dweud

Unrhyw grefydd arall 

Arall - Os nad oes blwch ar gyfer eich crefydd chi, ysgrifennwch eich crefydd yma: 

19)

ARIAN YN YR AELWYD:  Mae eich aelwyd yn golygu chi a'ch teulu neu eich partner.  Faint 
o arian ydych chi'n derbyn bob blwyddyn?

Llai na £25,000

£25,001 i £40,000

Mwy na £40,000

Dydw i ddim eisiau dweud



   Meddwl am fywydau pobl.

   Mae'r cwestiynau nesaf am ba mor deg y mae bywyd ar gyfer pawb.   

   Mae'r cwestiynau yn gofyn am grwpiau gwahanol o bobl.

    Meddyliwch am bob grŵp o bobl. Ydych chi'n meddwl bod bywyd yn fwy neu'n llai teg ar 
gyfer nhw.

   Os ydych chi'n rhan o'r grŵp, dywedwch wrthyn ni amdanoch chi eich hun. Rydyn ni eisiau 
gwybod a yw bywyd yn fwy neu'n llai teg ar gyfer chi.

   Mae rhai pobl yn cael eu trin yn llai teg na phobl eraill.
 



   ADDYSG:
20)

 Meddyliwch am y grwpiau gwahanol o bobl.

 Dywedwch wrthyn ni a ydych chi'n meddwl bod ganddynt addysg mwy teg neu lai teg.

    Lleiafrif ethnig 

            
Llawer gwell

                 
Gwell

               
Yr un peth

          
Gwaeth

    
Llawer 
gwaeth

              
Ddim yn 
gwybod

 Anabl

   Lesbiaidd, hoyw neu 
ddeurywiol

   Pobl ifanc (o dan 25)

 Pobl hŷn (65 oed neu'n hŷn)

   Menywod

   Dynion

   Trawsryw

 Beichiog neu newydd gael 
baban

   Sengl

 Mewn perthynas

 Crefyddol

 Siarad Cymraeg

21) Dywedwch fwy wrthyn ni am eich ateb:



   GWAITH:

22)
   CAEL SWYDD  

   Meddyliwch am y grwpiau gwahanol o bobl.

   Dywedwch wrthyn ni a ydych chi'n meddwl bod gwaith yn fwy teg neu'n llai teg.

Meddyliwch am:
   * ddod o hyd i swydd
   * cadw swydd
   * ennill digon o arian i fyw arno

    Lleiafrif ethnig 

            
Llawer 
gwell

                 
Gwell

               
Yr un peth

          
Gwaeth

    
Llawer 
gwaeth

              
Ddim yn 
gwybod 

 Anabl

   Lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol

   Pobl ifanc (o dan 25)

 Pobl hŷn (65 oed neu'n hŷn)

   Menywod

   Dynion

   Trawsryw

 Beichiog neu newydd gael baban

   Sengl

 Mewn perthynas

 Crefyddol

 Siarad Cymraeg



23) Dywedwch fwy wrthyn ni am eich ateb:

24)

   TÂL

   Meddyliwch am y grwpiau gwahanol o bobl.

   Dywedwch wrthyn ni a ydych chi'n meddwl bod ganddynt dâl gwell neu waeth

    Lleiafrif ethnig 

            
Llawer 
gwell

                 
Gwell

               
Yr un peth

          
Gwaeth

    
Llawer 
Gwaeth

              
Ddim yn 
gwybod 

 Anabl

   Lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol

   Pobl ifanc (o dan 25)

 Pobl hŷn (65 oed neu'n hŷn)

   Menywod

   Dynion

   Trawsryw

 Beichiog neu newydd gael baban

   Sengl

 Mewn perthynas

 Crefyddol

 Siarad Cymraeg



25) Dywedwch fwy wrthyn ni am eich ateb:

   BYW YN DDA

26)
    GOFAL A CHEFNOGAETH

   Meddyliwch am y grwpiau gwahanol o bobl.  

  Dywedwch wrthyn ni a ydych chi'n meddwl bod ganddynt wasanaethau gofal a 
chefnogaeth mwy teg neu lai teg.  

    Lleiafrif ethnig 

            
Llawer 
gwell

                 
Gwell

               
Yr un peth

          
Gwaeth

    
Llawer 
gwaeth

              
Dim yn 
gwybod 

 Anabl

   Lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol

   Pobl ifanc (o dan 25)

 Pobl hŷn (65 oed neu'n hŷn)

   Menywod

   Dynion

   Trawsryw

 Beichiog neu newydd gael baban

   Sengl

 Mewn perthynas

 Crefyddol

 Siarad Cymraeg



27) Dywedwch fwy wrthyn ni am eich ateb:

28)
   CARTREFI

   Meddyliwch am y grwpiau gwahanol o bobl.
 

  Dywedwch wrthyn ni a ydych chi'n meddwl bod ganddynt gartrefi mwy teg neu lai teg.  

    Lleiafrif ethnig 

            
Llawer 
gwell

                 
Gwell

               
Yr un peth

          
Gwaeth

    
Llawer 
gwaeth

              
Dom ym 
gwybod 

 Anabl

   Lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol

   Pobl ifanc (o dan 25)

 Pobl hŷn (65 oed neu'n hŷn)

   Menywod

   Dynion

   Trawsryw

 Beichiog neu newydd gael baban

   Sengl

 Mewn perthynas

 Crefyddol

 Siarad Cymraeg



29) Dywedwch fwy wrthyn ni am eich ateb:

30)
   TRAFNIDIAETH

   Meddyliwch am y grwpiau gwahanol o bobl.

  Dywedwch wrthyn ni a ydych chi'n meddwl bod ganddynt gludiant mwy teg neu lai teg.
Meddyliwch am:

   Gludiant Cyhoeddus
   Cludiant Preifat

    Lleiafrif ethnig 

            
Llawer 
gwell

                 
Gwell

               
Yr un peth

          
Gwaeth

    
Llawer 
gwaeth

              
Dim yn 
gwybod 

 Anabl

   Lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol

   Pobl ifanc (o dan 25)

 Pobl hŷn (65 oed neu'n hŷn)

   Menywod

   Dynion

   Trawsryw

 Beichiog neu newydd gael baban

   Sengl

 Mewn perthynas

 Crefyddol

 Siarad Cymraeg



31) Dywedwch fwy wrthyn ni am eich ateb:

32)
   HAMDDEN A MYND I'R CEFN GWLAD

   Meddyliwch am y grwpiau gwahanol o bobl.

 Dywedwch wrthyn ni a ydych chi'n meddwl bod ganddynt hamdden mwy teg neu lai 
teg. 

Meddyliwch am:
Meddyliwch a all bawb fynd i'r cefn gwlad yn deg.

    Lleiafrif ethnig 

            
Llawer 
gwell

                 
Gwell

               
Yr un peth

          
Gwaeth

    
Llawer 
gwaeth

              
Dim yn 
gwybod 

 Anabl

   Lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol

   Pobl ifanc (o dan 25)

 Pobl hŷn (65 oed neu'n hŷn)

   Menywod

   Dynion

   Trawsryw

 Beichiog neu newydd gael baban

   Sengl

 Mewn perthynas

 Crefyddol

 Siarad Cymraeg



33) Dywedwch fwy wrthyn ni am eich ateb:

   IECHYD

34)
 IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

 Meddyliwch am y grwpiau gwahanol o bobl.

  Dywedwch wrthyn ni a ydych chi'n meddwl bod ganddynt wasanaethau gofal a 
chefnogaeth mwy teg neu lai teg.

  Meddyliach am:
          *iechyd meddyliol a chorfforol
          *derbyn gwybodaeth dda am iechyd
          *medru defnyddio gwasanaethau iechyd

    Lleiafrif ethnig 

            
Llawer 
gwell

                 
Gwell

               
Yr un peth

          
Gwaeth

    
Llawer 
gwaeth

              
Dom yn 
gwybod 

 Anabl

   Lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol

   Pobl ifanc (o dan 25)

 Pobl hŷn (65 oed neu'n hŷn)

   Menywod

   Dynion

   Trawsryw

 Beichiog neu newydd gael baban

   Sengl

 Mewn perthynas



 Crefyddol

 Siarad Cymraeg

35) Dywedwch fwy wrthyn ni am eich ateb:

   CYFIAWNDER A BOD YN DDIOGEL

36)

  TROSEDD 

  Meddyliwch am y grwpiau gwahanol o bobl. 

 Dywedwch wrthyn ni a ydych chi'n meddwl bod ganddynt brofiad mwy teg neu lai teg o 
drosedd.  

   Meddyliwch am:
          *dioddef troseddau
          *ofni troseddu

    Lleiafrif ethnig 

            
Llawer 
gwell

                 
Gwell

               
Yr un peth

          
Gwaeth

    
Llawer 
gwaeth

              
Dim yn 
gwybod 

 Anabl

   Lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol

   Pobl ifanc (o dan 25)

 Pobl hŷn (65 oed neu'n hŷn)

   Menywod

   Dynion

   Trawsryw

 Beichiog neu newydd gael baban

   Sengl



 Mewn perthynas

 Crefyddol

 Siarad Cymraeg

37) Dywedwch fwy wrthyn ni am eich ateb:

38)
  CYFIAWNDER

 Meddyliwch am y grwpiau gwahanol o bobl. 

 Dywedwch wrthyn ni a ydych chi'n meddwl bod ganddynt gyfiawnder mwy teg neu lai 
teg.  

 Meddyliach am:
        *sut ma pobl yn cael eu trin gan yr heddlu a'r llysoedd

    Lleiafrif ethnig 

            
Llawer 
gwell

                 
Gwell

               
Yr un peth

          
Gwaeth

    
Llawer 
gwaeth

              
Dim yn 
gwybod 

 Anabl

   Lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol

   Pobl ifanc (o dan 25)

 Pobl hŷn (65 oed neu'n hŷn)

   Menywod

   Dynion

   Trawsryw

 Beichiog neu newydd gael baban

   Sengl



 Mewn perthynas

 Crefyddol

 Siarad Cymraeg

39) Dywedwch fwy wrthyn ni am eich ateb:

   CYMRYD RHAN

40)
  DWEUD EICH DWEUD 

 Meddyliwch am y grwpiau gwahanol o bobl.

 Dywedwch wrthyn ni a ydych chi'n meddwl bod pethau'n fwy teg neu'n llai trwy 
ddweud eich dweud.  

 Meddyliwch am:
         *sut mae pobl yn newid gwleidyddiaeth a
         *how things change

    Lleiafrif ethnig 

            
Llawer 
gwell

                 
Gwell

               
Yr un peth

          
Gwaeth

    
Llawer 
gwaeth

              
Dim yn 
gwybod 

 Anabl

   Lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol

   Pobl ifanc (o dan 25)

 Pobl hŷn (65 oed neu'n hŷn)

   Menywod

   Dynion

   Trawsryw

 Beichiog neu newydd gael baban



   Sengl

 Mewn perthynas

 Crefyddol

 Siarad Cymraeg

41) Dywedwch fwy wrthyn ni am eich ateb:

42)
  GWYBODAETH A THECHNOLEG DDA 

  Meddyliwch am y grwpiau gwahanol o bobl.

 Dywedwch wrthyn ni a ydych chi'n meddwl bod ganddynt fynediad mwy teg neu lai teg 
i wybodaeth a thechnoleg.  

   Meddyliwch am:
          *wi-fi a band eang
          *gyfrifiaduron a ffonau

    Lleiafrif ethnig 

            
Llawer 
gwaeth

                 
Gwaeth

               
Yr un peth

          
Gwaeth

    
Llawer 
gwaeth

              
Dim yn 
gwybod 

 Anabl

   Lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol

   Pobl ifanc (o dan 25)

 Pobl hŷn (65 oed neu'n hŷn)

   Menywod

   Dynion

   Trawsryw

 Beichiog neu newydd gael baban



   Sengl

 Mewn perthynas

 Crefyddol

 Siarad Cymraeg

43) Dywedwch fwy wrthyn ni am eich ateb:

44)
  CYMUNED 

   Meddyliwch am y grwpiau gwahanol o bobl.  

   Dywedwch wrthyn ni a ydych chi'n meddwl bod pethau'n fwy teg neu'n llai wrth i bobl 
ddod at ei gilydd mewn cymunedau.

    Lleiafrif ethnig 

            
Llawer 
gwell

                 
Gwell

               
Yr un peth

          
Gwaeth

    
Llawer 
gwaeth

              
Dim yn 
gwybod 

 Anabl

   Lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol

   Pobl ifanc (o dan 25)

 Pobl hŷn (65 oed neu'n hŷn)

   Menywod

   Dynion

   Trawsryw

 Beichiog neu newydd gael baban

   Sengl



 Mewn perthynas

 Crefyddol

 Siarad Cymraeg

45) Dywedwch fwy wrthyn ni am eich ateb:

46)
  SEFYDLIADAU CYHOEDDUS:  

  Meddyliwch am y sefydliadau hyn.  

  Beth ydych chi'n meddwl y gallan nhw wneud i fod yn fwy teg i bawb?  

  Ticiwch un neu fwy o flychau.

                                                                                   
Dyfed Powys Police

                                                                                 
Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-
Powys.

                                                                    
Gwasanaeth Tân ac Achub Gorllewin Cymru

   Eich Bwrdd Iechyd

  Eich Cyngor Sir

                                                                          
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 
neu Bannau Brycheiniog

Arall (plîs nodwch)

Arall: (plîs nodwch)



Beth arall ydych chi eisiau dweud wrthyn ni am wneud y sefydliadau'n fwy teg ar gyfer 
pawb? 

47)   Ydy chi'n gweithio i unrhyw un o'r sefydliadau hyn?

                                                                                   
Dyfed Powys Police

                                                                                 
Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-
Powys.

                                                                    
Gwasanaeth Tân ac Achub Gorllewin Cymru

   Eich Bwrdd Iechyd

  Eich Cyngor Sir

                                                                          
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 
neu Bannau Brycheiniog

Arall (plîs nodwch)

Arall: (nodwch plîs)

Rhowch wybod i ni sut y gallwn ni wneud ein gweithleoedd yn fwy teg ar gyfer pawb.

Diolch am gwblhau ein holiadur. Cyflwynwch eich ymateb plîs. 


