Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac
amrywiaeth yn ei holl bolisïau ac arferion cyflogaeth. Ein nod yw sicrhau bod pob
gweithiwr, pob darpar-weithiwr ac unrhyw unigolyn sy’n dod i gysylltiad a
Llyfrgell Genedlaethol Cymru’n cael ei drin yn gydradd, waeth beth fo’i ryw,
hunaniaeth
o ran rhywedd, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, oed, hil, tarddiad ethnig/
cenedlaethol, lliw, anabledd, crefydd neu gred a ph’run ai a yw’n aelod o Undeb
Llafur ai peidio.
Er mwyn sicrhau effeithiolrwydd ein Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, byddwn
yn monitro ac yn adolygu ein harferion cyflogaeth yn barhaus, a gofynnir i bob
ymgeisydd lenwi’r manylion isod. Defnyddir y wybodaeth i fonitro’r polisi yn unig,
a bydd y ffurflen yn cael ei thynnu o’ch ffurflen gais, a’i thorri’n garpiau ar ôl ei
defnyddio. Mae’r wybodaeth a roddir yn gyfrinachol, ac ni fydd yn cael ei rhannu
â’r rhai sy’n llunio’r rhestr fer. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru’n cydymffurfio â
darpariaethau Rheoliad Cyffredinol Gwarchod Data (GDPR) 2018.

Enw
Teitl swydd y
ceisiwyd amdani
Rhyw

Dyddiad geni

Lleoliad geni
Cenedligrwydd

A oes unrhyw gyfyngiadau ar eich trwydded waith?
Nac Oes

Oes

Os oes, eglurwch y sefyllfa os gwelwch yn dda:

Os cewch eich penodi, fe fydd yn ofynnol i chi ddangos prawf o’ch hawl i weithio yn y DU.

Dewiswch un adran o A-E a thicio’r blwch priodol i ddynodi eich cefndir diwylliannol
Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig
Bangladeshaidd

Indiaidd

Siapaneaidd

Pacistanaidd

Unrhyw gefndir arall Asiaidd. Rhowch ddisgrifiad:

Du neu Du Prydeinig
Affricanaidd

Caribïaidd

Somali

Unrhyw gefndir arall Du. Rhowch ddisgrifiad:

Tsieineaidd neu unrhyw Grŵp Ethnig arall
Tsieineaidd

Ffilipino

Unrhyw gefndir arall. Rhowch ddisgrifiad:

Cymysg
Gwyn ac Asiaidd

Gwyn a Du Affricanaidd

Gwyn a Du Caribïaidd

Unrhyw gefndir arall Cymysg. Rhowch ddisgrifiad:

Gwyn
Cymreig

Seisnig

Teithiwr

Romani / Sipsi

Prydeining

Unrhyw gefndir arall gwyn. Rhowch ddisgrifiad:

Gwyddelig

Albanaidd

Nodwch eich crefydd neu gred
Bwdhydd

Cristion

Hindŵ

Iddew

Mwslim

Sikh

Digrefydd

Arall, rhowch ddisgrifiad:

Nodwch
Wedi ysgaru

Priod / Partneriaeth Sifil

Sengl

Gweddw

Nodwch eich cyfeiriadedd
Deurywiol

Hoyw / Lesbiaidd

Heterorywiol

Arall, rhowch y manylion:

Oes gennych chi unrhyw un o’r isod?
Anabledd Dysgu (e.e. dyslecsia, dyspracsia)
Salwch/afiechyd tymor hir (e.e. asthma, canser, diabetes, epilepsi, HIV, sglerosis ymledol)
Nam synhwyraidd (e.e. Dall, Byddar, glawcoma, nam ar y clyw, tinitws, nam ar y golwg)
Anhwylder iechyd meddwl (e.e. anorecsia, iselder, sgitsoffrenia)
Nam corfforol (e.e. trychiad, defnyddiwr cadair olwyn, medruswydd corfforol)
Nam gwybyddol (e.e. Awtistiaeth, Syndrom Asperger, anaf i’r pen)
Arall (e.e anffurfiad) Rhowch fanylion os dymunwch:

Yn ôl diffiniad Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995, mae person yn anabl os oes ganddo nam
corfforol neu feddyliol sy’n cael effaith anffafriol sylweddol a thymor hir (h.y. wedi para neu y
disgwylir iddo bara o leiaf 12 mis) ar allu person i gyflawni eu gweithgareddau pob dydd.
Ydych chi’n ystyried eich hun yn anabl yn ôl y diffiniad uchod?
Nac Ydw

Ydw (please describe if you wish)

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru’n cydnabod gwerth a chyfraniad gweithwyr cyflogedig sy’n anabl.
Os yw eich anabledd yn golygu bod yn rhaid inni wneud addasiadau er mwyn i chi gymryd rhan yn ein
prosesau dethol neu i gyflawni’ch gwaith, a fyddech cystal â’u trafod gyda’r Adran Adnoddau Dynol .
Gallai addasiadau gynnwys darparu dolen sain, offer TG arbenigol neu drefniadau gwaith amgen.

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru’n ymrwymo i gynnig cyfle cyfartal wrth recriwtio a datblygu gyrfa i
bobl anabl. Mae croeso i bobl ag anableddau gyflwyno ceisiadau. Rydym yn gwarantu y byddwn yn
cyfweld pobl ag anableddau sy’n cyfateb i ofynion y swydd, fel y cawsant eu nodi yn y swydd ddisgrifiad,
a byddem yn sicrhau bod cefnogaeth briodol ar gael yn ôl y gofyn.
Er mwyn ein helpu i fonitro ein polisi hysbysebu, a fyddech cystal â nodi ble clywsoch chi am y swydd
hon i ddechrau (e.e. yn y wasg neu ffynhonnell arall, e.e. gwefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru).

