FFURFLEN GAIS

Teitl (Mr/Mrs/Miss/Ms)
Cyfenw
Enw(au) cyntaf

Manylion cyswllt
Cyfeiriad cartref
Rhif ffôn
E-bost

1 Rhowch fanylion eich swydd bresennol a’ch cyflogwr, ac unrhyw gymwysterau
academaidd neu broffesiynol sy’n ymwneud â’ch gwaith.

2 Ydych chi erioed wedi gweithio i Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru neu
unrhyw awdurdod lleol arall gan gynnwys cyngor tref, cymuned neu blwyf?
DO

NADDO

Os DO, rhowch fanylion gan gynnwys dyddiadau

3 Ydy eich gŵr, gwraig neu gymar yn cael ei gyflogi gan unrhyw awdurdod lleol?
YDY

NAC YDY

Os YDY, rhowch fanylion

4 Ydych chi neu eich gŵr, gwraig neu gymar yn aelod, neu wedi bod yn aelod, yn
gwasanaethu ar unrhyw awdurdod lleol?
YDYM

N

NAC YDYM

Os YDYM, rhowch enw’r Awdurdod a’r dyddiadau perthnasol

5 Ydych chi’n aelod o unrhyw blaid wleidyddol neu ydych chi’n weithgar mewn
gwleidyddiaeth leol?
YDW

NAC YDW

Os YDW, rhowch fanylion

6 Ydych chi wedi ymwneud llawer ag Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru ers
iddo gael ei ffurfio?
DO

NADDO

Os DO, rhowch fanylion

7 A oes unrhyw beth yn eich bywyd preifat neu waith neu yn eich gorffennol chi neu
unrhyw aelod o’ch teulu neu ffrindiau agos a allai, petai’n dod yn hysbys, wneud
drwg i’ch enw da neu daflu amheuaeth ar eich uniondeb, awdurdod neu statws
yn y gymuned?
OES

NAC OES

Os OES, rhowch fanylion

8 Dywedwch pam mae gennych ddiddordeb mewn gwasanaethu fel aelod
annibynnol o Bwyllgor Safonau Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru.
Cofiwch sôn am unrhyw brofiad blaenorol neu nodweddion personol y credwch y
byddent yn golygu eich bod yn arbennig o addas i’r swydd hon.

Llofnod: ……………………………………………… Dyddiad: …………………………
Cwblhewch ac anfonwch y ffurflen ar e-bost at:/
alwen.davies@gwastan-gogcymru.org.uk
neu postiwch at:
Alwen Pritchard Davies
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Ffordd Salesbury
Llanelwy LL17 0JJ
*Rhaid cyflwyno 2 dystlythyr gyda’ch cais

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb
Rhywedd a Hunaniaeth Ryweddol
Beth yw eich rhywedd?
Ar adeg eich geni, sut cawsoch eich
disgrifio?

Benyw
Gwryw
Benyw
Gwryw
Rhyngrywiol
Mae’n well gen i beidio â dweud

Anabledd
Ydy eich gweithgareddau o ddydd i
Ydy – wedi’u cyfyngu llawer
ddydd yn cael eu cyfyngu oherwydd
Ydy – wedi’u cyfyngu ychydig
cyflwr corfforol neu feddyliol, salwch
Nac ydy
neu anabledd sydd wedi para, neu y
mae disgwyl iddynt bara, 12 mis neu
Mae’n well gen i beidio â dweud
fwy?
Oedran
Beth yw eich dyddiad geni?:
Hunaniaeth Genedlaethol
Hunaniaeth Genedlaethol – sut byddech chi’n disgrifio eich hunaniaeth genedlaethol?
Gogledd
Cymreig
Seisnig
Albanaidd
Prydeinig
Iwerddon
Arall (nodwch)
Mae’n well gen i beidio â dweud
Grŵp Ethnig
Ethnigrwydd – sut byddech chi’n disgrifio eich grŵp ethnig?
Gwyn
Cymreig/Seisnig/Albanaidd/Gogledd Iwerddon/Prydeinig
Gwyddelig
Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig
Unrhyw gefndir gwyn arall (nodwch):
Grwpiau ethnig cymysg/lluosog
Gwyn a Charibïaidd Du
Gwyn ac Affricanaidd Du
Gwyn ac Asiaidd
Unrhyw gefndir ethnig cymysg/lluosog arall (nodwch):
Asiaidd/Prydeinig Asiaidd
Indiaidd
Pacistanaidd
Bangladeshaidd
Tsieineaidd
Unrhyw gefndir Asiaidd arall (nodwch):
Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Prydeinig Du
Affricanaidd
Caribïaidd
Unrhyw gefndir Du/Affricanaidd/Caribïaidd arall (nodwch):
Grŵp ethnig arall
Arabaidd
Unrhyw grŵp ethnig arall (nodwch):
Mae’n well gen i beidio â dweud

Y Gymraeg
Disgrifiwch eich gallu yn Gymraeg drwy dicio’r blwch(blychau) perthnasol isod.
Deall
Siarad
Darllen
Ysgrifennu
Dim
Sylfaenol
Cymwys
Da
Rhugl
Hunaniaeth Rywiol
Pa un o’r dewisiadau isod sy’n disgrifio orau sut rydych yn meddwl amdanoch eich hun?
Heterorywiol/strêt
Hoyw neu lesbiaidd
Deurywiol
Arall
Mae’n well gen i beidio â dweud
Crefydd
Beth yw eich crefydd?
Dim crefydd
Cristnogol (pob enwad)
Bwdhaidd
Hindŵaidd
Iddewig
Mwslimaidd
Sikhaidd
Unrhyw grefydd arall (nodwch):
Mae’n well gen i beidio â dweud
Beichiogrwydd a Mamolaeth
Ydych chi’n feichiog ar hyn o bryd neu ydych chi
wedi bod yn feichiog yn y flwyddyn ddiwethaf?
Ydych chi wedi cael seibiant mamolaeth o fewn y
flwyddyn ddiwethaf?
Priodas a Phartneriaeth Sifil
Beth yw eich statws priodasol neu
bartneriaeth sifil o’r un rhyw?

Ydw
Nac ydw
Mae’n well gen i beidio â dweud
Do
Naddo
Mae’n well gen i beidio â dweud

Sengl, heb briodi erioed nac wedi cofrestru mewn
partneriaeth sifil o’r un rhyw
Wedi priodi ac yn byw gyda gŵr/gwraig
Wedi gwahanu ond yn dal yn briod yn ôl y gyfraith
Wedi ysgaru
Gweddw
Wedi cofrestru mewn partneriaeth sifil o’r un rhyw
ac yn byw gyda’ch cymar
Wedi gwahanu, ond yn dal mewn partneriaeth sifil
o’r un rhyw yn ôl y gyfraith
Yn arfer bod mewn partneriaeth sifil o’r un rhyw
ond sydd nawr wedi’i diddymu yn ôl y gyfraith
Cymar yn goroesi o bartneriaeth sifil o’r un rhyw
Mae’n well gen i beidio â dweud

