
Ein cynllun ar gyfer amrywiaeth 
a chynhwysiant yng Nghomisiwn 
y Senedd  

Beth yw’ch barn chi? 

Ni yw Comisiwn y Senedd.  Rydym 
wedi llunio cynllun am amrywiaeth a 
chynhwysiant yn Senedd Cymru. 

Rydym am wybod eich barn chi am 
ein cynllun.  Byddem yn ddiolchgar pe 
byddech yn ateb ein cwestiynau. 

Bydd angen i chi ddarllen y cynllun 
hawdd ei ddeall cyn ateb ein 
cwestiynau. 
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Cwestiynau i chi  

Cwestiwn 1:  Beth yw eich enw? 

Cwestiwn 2:  A ydych yn ateb y 
cwestiynau drosoch eich hunan neu 
ar ran sefydliad?  Ticiwch un blwch.  

Fi fy hun 

Ar ran sefydliad 

Os gwnaethoch dicio sefydliad,  
dywedwch wrthym enw'r sefydliad: 
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Cwestiwn 3:  Beth y mae eich 
sefydliad yn ei wneud?  Dywedwch 
wrthym: 

Cwestiwn 4:  Beth y gallai'r Senedd 
ei wneud i siarad â mwy o bobl o 
gymunedau agrwpiau ethnig 
gwahanol a gwrando arnynt? 
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Cwestiwn 5:  Sut y gallwn sicrhau 
bod mwy o bobl yn cymryd rhan yn y 
gwaith y mae'r Senedd yn ei wneud? 

Cwestiwn 6:  Pa bethau allai atal  
rhywun rhag eisiau cymryd rhan yng 
ngwaith y Senedd? 
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Gallwch drefnu dod i’r Senedd a chael 
golwg arni neu ddod i’r caffi. 

Cwestiwn 7:  Os ydych wedi ymweld 
â’r Senedd, beth oedd eich barn?  A 
oedd yn hawdd ei chyrraedd a mynd o 
le i le?  Beth y gallem ei wella yn eich 
barn chi?  

Beth yw’ch barn chi? 
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Cwestiwn 8:  A ydych erioed wedi 
gwneud cais am swydd yn y Senedd? 

ydw Nac 
ydw 

Cwestiwn 9:  Os gwnaethoch dicio 
ydw i gwestiwn 8, sut brofiad oedd 
ymgeisio am swydd? 
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Cwestiwn 10:  Os gwnaethoch dicio 
Nac ydw i gwestiwn 8, beth y gallwn 
ei wneud i godi awydd arnoch i wneud 
cais am swydd gydai ni? 

C  
N   
ei        
ca      

Darllenwch ein cynllun hawdd ei 
ddeall ar gyfer amrywiaeth a 
chynhwysiant yng Nghomisiwn y 
Senedd.  Dilynwch y linc hwn: 
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 Cwestiwn 11:  A ydych yn meddwl 
ein bod wedi rhoi'r pethau cywir i'w 
gwneud yn y cynllun?  Neu, a oes 
angen i ni newid unrhyw beth rydym 
wedi’i roi ynddo?  

Cwestiwn 12:  A ydych yn meddwl 
bod angen i ni ychwanegu unrhyw 
beth arall i'n helpu i wneud i’n cynllun 
ddigwydd? 
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Cwestiynau amdanoch chi 

Mae'r cwestiynau nesaf yn gofyn 
amdanoch chi. 

Mae’r cwestiynau’n ein helpu i sicrhau 
ein bod yn siarad â llawer o bobl 
wahanol. 

Nid oes rhaid i chi ateb y cwestiynau 
os nad ydych am wneud hynny. 

Cwestiwn 13:  Faint yw dy oed di? 
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Cwestiwn 14:  A oes gennych gyflwr 
iechyd tymor hir neu anabledd? 

Oes Nac oes 

Nid wyf am ddweud 

Cwestiwn 15:  Os gwnaethoch dicio 
oes, dywedwch wrthym a oes 

anabledd dysgu 

cyflwr meddygol    

cyflwr iechyd meddwl 

gennych:  
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anabledd corfforol 

nam.  Er enghraifft, mae’n 
bosibl eich bod yn cael 
trafferth gweld neu glywed  

Nid wyf am ddweud 

Arall.  Dywedwch wrthym: 
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Cwestiwn 16:  Beth yw eich rhyw? 

Gwryw  

Menyw 

Anneuaidd.  Mae hyn yn golygu 
nad ydych yn ystyried eich 
hunan yn fenyw nac yn ddyn 

Nid wyf am ddweud 

Gallwch ddweud wrthym beth yw eich 
rhyw os ydych am wneud hynny: 

12 



Mae traws yn air sy'n golygu eich bod 
yn teimlo eich bod yn rhywedd 
gwahanol i'r un a roddwyd i chi pan 
gawsoch eich geni.   

Er enghraifft, mae’n bosibl i chi gael 
eich galw'n ferch pan gawsoch eich 
geni.  Wrth i chi dyfu i fyny, mae’n 
bosibl eich bod wedi penderfynu nad 
oedd hyn yn iawn a’ch bod yn 
fachgen. 

Cwestiwn 17:  A ydych yn draws? 

Oes Nac  
oes 
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Cwestiwn 18:  A ydych 

yn Gymreig 

yn Seisnig 

yn Albanaidd 

yn Wyddelig 

yn Brydeinig 

Nid wyf am ddweud 

Arall.  Dywedwch wrthym: 
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Cwestiwn 19:  Beth yw eich 
ethnigrwydd?  Beth yw eich 
ethnigrwydd. 

A ydych: 

Asiaidd, Asiaidd Cymreig neu 
Asiaidd Prydeinig: 

Indiaidd     Pacistanaidd 

Bangladeshaidd 

  Tsieineaidd  

Asiaidd Arall, Asiaidd Cymreig 
neu Asiaidd Prydeini  
Dywedwch wrthym: 

15 



Prydeinig: 
Du, Du Cymreig neu Ddu 

Affricanaidd 

Caribïaidd  

Du Arall, Du Cymreig neu Ddu 
Prydeinig.  Dywedwch wrthym: 

Grŵp ethnig cymysg: 

Asiaidd a Gwyn 

Du Affricanaidd a Gwyn 

Du Caribïaidd a Gwyn 

Hil arall neu gefndiroedd 
cymysg eraill.  Dywedwch 
wrthym:  
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Gwyn: 

Seisnig, Gogledd Iwerddon, 
Albanaidd, Cymreig neu 
Brydeinig 

Gwyddelig  

Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig  

Roma 

Unrhyw gefndir Gwyn arall. 
Dywedwch wrthym: 

Grŵp ethnig arall: 

Arabaidd 

Hil neu gefndir ethnig arall  
Dywedwch wrthym: 

Nid wyf am ddweud 
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Cwestiwn 20:  Beth yw eich 
cyfeiriadedd rhywiol? 

Cyfeiriadedd rhywiol, yn bennaf, yw at 
bwy rydych yn cael eich denu. 

Rwy'n cael fy nenu at ddynion 
a menywod 

Rwy'n ddyn sy'n cael ei ddenu 
at ddynion eraill 

Rwy'n fenyw sy'n cael ei denu 
at fenywod eraill 

Rwy'n ddyn sy'n cael ei ddenu 
at fenywod neu’n fenyw sy'n 
cael ei denu at ddynion 

Nid wyf am ddweud 
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Arall.  Dywedwch wrthym: 

Cwestiwn 21: Beth yw eich crefydd 
neu’ch cred? 

Bwdhydd Iddew 

Cristion     Mwslim 

Hindŵ Sikh 

Dim crefydd  Anffyddiwr 

Crefydd arall.  Dywedwch wrthym: 

Nid wyf am ddweud  
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Cwestiwn 22:  A ydych yn gofalu 
amrywun?   

Ydw Nac Nid 
Ydw wy’n 

Cwestiwn 23:  Os ydych yn gweithio, 
a ydych yn gweithio'n amser llawn 
neu'n rhan-amser?  

Yn amser llawn 

Yn rhan-amser 

Nid wyf am ddweud 
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Diolch am ateb ein cwestiynau. 

Gallwch anfon eich atebion yn ôl 
atom: 

Drwy e-bost: 
Amrywiaeth@Senedd.Cymru  

Drwy'r post 
Y Tîm Amrywiaeth a Chynhwysiant  
Comisiwn y Senedd 
Bae Caerdydd  
Caerdydd 
CF99 1SN 
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