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Adran Un: Arddangosfeydd y celfyddydau gweledol ac 

arddangosfeydd crefftau a’r celfyddydau cymwys yn ôl 

math yn ystod y chwe mis diwethaf  

 

Arddangosfeydd o’r Celfyddydau Gweledol 

Atebwch y cwestiynau hyn os oes gennych arddangosfeydd o'r celfyddydau gweledol a 

hysbysebir yn rhan o raglen eich sefydliad. Cofiwch, wrth rhoi’r nifer yr 

arddangosfeydd, bydd yn rhaid ichi roi nifer y mynychiadau i’r 

arddangosfa/arddangosfeydd hyn|ny.  

Am restr o ddiffiniadau o gelfyddydau gweler y Canllaw Cyffredinol. 

Nodwch, ar ôl pob arddangosfa rydyn yn gofyn i chi am: enw’r arddangosfa, os oedd 

y nifer a fynychodd yn gyfrif gwirioneddol neu amcangyfrif, a beth oedd eich 

methodoleg. 

Cyfryngau Cymysg 

Nifer y gwahanol arddangosfeydd   

Nifer y rhai a fynychodd  

 

Rhai ar gyfer safleoedd penodol 

Nifer o gwahanol arddangosfeydd  

Nifer y rhai a fynychodd  

2D  

Nifer o gwahanol arddangosfeydd  

Nifer y rhai a fynychodd  

Ffotograffiaeth 

Nifer o gwahanol arddangosfeydd  

Nifer y rhai a fynychodd  
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Y Cyfryngau Digidol 

Nifer o gwahanol arddangosfeydd  

Nifer y rhai a fynychodd  

 

Celfyddyd Perfformio 

Nifer o gwahanol arddangosfeydd  

Nifer y rhai a fynychodd  

 

Celfyddyd Sain 

Nifer o gwahanol arddangosfeydd  

Nifer y rhai a fynychodd  

Cerflunwaith 

Nifer o gwahanol arddangosfeydd  

Nifer y rhai a fynychodd  

Arall (Nodwch) 1 

Nifer o gwahanol arddangosfeydd  

Nifer y rhai a fynychodd  

Arall (Nodwch) 2 

Nifer o gwahanol arddangosfeydd  

Nifer y rhai a fynychodd  
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Arddangosfeydd Crefftau a’r Celfyddydau Cymwys yn ôl math yn ystod y 

chwe mis diwethaf  

 Atebwch y cwestiynau hyn os oes gennych arddangosfeydd o'r Chrefftau a'r 

Celfyddydau Cymwys a hysbysebir yn rhan o raglen eich sefydliad. Cofiwch, wrth 

rhoi’r nifer yr arddangosfeydd, bydd yn rhaid ichi roi nifer y mynychiadau i’r 

arddangosfa/arddangosfeydd hynny.  

 Am restr o ddiffiniadau o gelfyddydau gweler y canllaw cyffredinol 

Aml-gyfryngau 

Nifer o gwahanol arddangosfeydd  

Nifer y rhai a fynychodd  

Cyfryngau cymysg 

Nifer o gwahanol arddangosfeydd  

Nifer y rhai a fynychodd  

Nodwch, ar ôl pob arddangosfa rydyn yn gofyn i chi am: enw’r arddangosfa, os oedd 

y nifer a fynychodd yn gyfrif gwirioneddol neu amcangyfrif, a beth oedd eich 

methodoleg. 

Serameg  

Nifer o gwahanol arddangosfeydd  

Nifer y rhai a fynychodd  

Tecstiliau  

Nifer o gwahanol arddangosfeydd  

Nifer y rhai a fynychodd  

 

Gemwaith  

Nifer o gwahanol arddangosfeydd  

Nifer y rhai a fynychodd  

Gwydr  

Nifer o gwahanol arddangosfeydd  

Nifer y rhai a fynychodd  
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Gwehyddu 

Nifer o gwahanol arddangosfeydd  

Nifer y rhai a fynychodd  

Gwaith Pren 

Nifer o gwahanol arddangosfeydd  

Nifer y rhai a fynychodd  

Metel/Arian 

Nifer o gwahanol arddangosfeydd  

Nifer y rhai a fynychodd  

Arall (Nodwch) 1 

Nifer o gwahanol arddangosfeydd  

Nifer y rhai a fynychodd  

Arall (Nodwch) 2 

Nifer o gwahanol arddangosfeydd  

Nifer y rhai a fynychodd  

Rhan 2: Math o Arddangosfa 

Sawl arddangosfa a greasoch a sawl un a gawsoch yn rhai teithiol?  

Nifer yr arddangosfeydd unigol a grewyd 

gennych  

 

Nifer yr arddangosfeydd a dderbyniwyd fel 

arddangosfeydd teithiol 

 

Comisiynau Newydd 

Nifer o gomisiynau newydd  

 

 

 

 

Unrhyw Sylwadau  
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Arddangosfeydd teithiol a fu ar ddangos yn ystod y chwe mis diwethaf 

Os ydych yn derbyn arddangosfeydd teithiol atebwch y cwestiynau canlynol am 

darddiad eich arddangosfeydd. Wrth adio'r ffigyrau hyn at ei gilydd, rhaid iddynt fod 

yn gyfateb i gyfanswm yr arddangosfeydd teithiol yn y cwestiwn blaenorol 

Nifer yr arddangosfeydd a gynhyrchwyd 

yng Nghymru  

 

Nifer yr arddangosfeydd a gynhyrchwyd ym 

Mhrydain ac eithrio Cymru 

 

Nifer yr arddangosfeydd a gynhyrchwyd y 

tu allan i Brydain 

 

 

 

Arddangosfeydd Unigol a Grwp yn ystod y chwe mis diwethaf 

Nodwch y nifer o bob math o arddangosfa yn y blychau priodol  

Wrth adio arddangosfeydd un person a rhai torfol at ei gilydd dylai'r cyfanswm fod yr 

un peth â'r cyfanswm nifer o arddangosfeydd ag sydd yn y ddau gwestiwn cyntaf ar 

Gelfyddydau Gweledol a Chrefft a'r Celfyddydau Cymwys  

Arddangosfa un person  

Arddangosfa grŵp  

Nifer y gwahanol arddangosfeydd a gynhaliwyd mewn cydweithrediad â 

chanolfan/nau arall/eraill yn ystod y chwe mis diwethaf 

 

Nifer yr arddangosfeydd a oedd ar y cyd â lleoliadau eraill: 

Arddangosfeydd 

cydweithredol a fu ar 

ddangos yng Nghymru 

  

Arddangosfeydd 

cydweithredol a fu ar 

ddangos o fewn y DU (yn 

eithrio Cymru) 

 

Unrhyw Sylwadau  
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Arddangosfeydd 

cydweithredol a fu ar 

ddangos tu allan y DU  

 

 

 

Artistiaid a gynrychiolwyd mewn arddangosfeydd yn ystod y chwe mis 

diwethaf 

 Sawl artist a gynrychiolwyd mewn arddangosfeydd yn ystod y cyfnod?   

 O blith y rhain, faint a hyfforddwyd neu sy'n gweithio ar hyn o bryd 

yng Nghymru 

 

 

 

Arddangosfeydd a wreiddiwyd yn eich lleoliad a deithiodd i leoliadau 

arall yn ystod y chwe mis diwethaf 

 O'r cyfanswm o'ch arddangosfeydd, sawl un aeth ar daith i'r canlynol.   

Lleoliadau eraill yng Nghymru   

 Lleoliadau eraill ym Mhrydain (nid Cymru)   

 Y tu allan i Brydain  

Rhestrwch y godau post y sefydliadau wnaeth yr arddangosfeydd teitio i: 

Godau Post:  

Celfyddydau yn y gymuned y chwe mis diwethaf 

A oedd unrhyw un o'ch arddangosfeydd wedi'u lleoli mewn lleoedd eraill heblaw am 

yn eich prif leoliad neu a oeddynt yn canolbwyntio ar waith artistiaid cymunedol?    

Yn lleoedd allanol?  

 

Unrhyw Sylwadau: (Dywedwch wrthym enw’r sefydliad wnaethoch cydweithredu efo 

ac enw’r arddangosfa): 

Unrhyw Sylwadau 
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Rhestrwch y godau post aeth yr arddangosfa i: 

 

Canolbwyntio ar waith artistiaid cymunedol:   

 

 

Rhan 3: Cyhoeddiadau a gynhyrchwyd ar gyfer yr 

arddangosfeydd a fu ar ddangos yn ystod y chwe mis diwethaf. 

Nifer y gwahanol deitlau a gyhoeddwyd ar gyfer arddangosfeydd a gynhaliwyd yn 

ystod y chwe mis diwethaf   

Saesneg  

Cymraeg  

  Dwyieithog 
 

 

Iaith Arall  

Amlieithog  

 

 

Rhan 4a: Arddangosfeydd a guradurwyd gan bobl â nodweddion 

gwarchodedig yn ystod y chwe mis diwethaf  

Rhowch fanylion am nifer yr arddangosfeydd a gyflwynasoch yn ystod y cyfnod a 

guradurwyd gan artistiaid â'r nodweddion gwarchodedig a nodir isod neu a 

gynhwysai'r fath artistiaid gyda nifer y mynychiadau i'r arddangosfeydd hyn. 

Gwnewch yn si?r i'r ffigyrau hyn gael eu cynnwys yn y data cyffredinol i'r 

arddangosfeydd a ddarparwyd yng nghwestiynau 1 a 2.     

Pobl Anabl    

Nifer yr arddangosfeydd  

Pobl ddu a lleiafrifoedd ethnig   

Nifer yr arddangosfeydd  

 

Plant a phobl ifanc (25 ac Iau)   

Unrhyw Sylwadau 
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Nifer yr arddangosfeydd  

Siaradwyr Cymraeg  

Nifer yr arddangosfeydd  

Pobl lesbaidd, hoywon neu deurywiol   

Nifer yr arddangosfeydd  

Pobl hyn (dros 50)   

Nifer yr arddangosfeydd  

Menywod beichiog neu sydd ar gyfnod mamolaeth   

Nifer yr arddangosfeydd  

Pobl gyda credoau crefyddol penodol   

Nifer yr arddangosfeydd  

Pobl trawsrywiol 

Nifer yr arddangosfeydd  

Teuluoedd 

Nifer yr arddangosfeydd  

Rhan 4b: Arddangosfeydd a dargedai bobl â nodweddion gwarchodedig 

yn ystod y chwe mis diwethaf 

Rhowch fanylion am nifer yr arddangosfeydd a gyflwynasoch yn ystod y cyfnod a 

dargedai'r grwpiau penodol a nodir isod gan gynnwys sawl mynychiad. Cofiwch 

gynnwys y ffigyrau hyn yn y data cyffredinol am arddangosfeydd a roddasoch gynt. 

Pobl Anabl    

Nifer yr arddangosfeydd  

Grwpiau Lleiafrifoedd Ethnig a Du   

Nifer yr arddangosfeydd  
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Plant a Phobl Ifanc (25 ac Iau) 

Nifer yr arddangosfeydd  

Siaradwyr Cymraeg   

Nifer yr arddangosfeydd  

Pobl lesbaidd, hoywon, neu deurywiol  

Nifer yr arddangosfeydd  

Pobl hyn (dros 50)  

Nifer yr arddangosfeydd  

Pobl gyda credoau crefyddol penodol   

Nifer yr arddangosfeydd  

Menywod beichiog neu sydd ar gyfnod mamolaeth   

Nifer yr arddangosfeydd  

Pobl trawsrywiol   

Nifer yr arddangosfeydd  

Teuluoedd 

Nifer yr arddangosfeydd  

Rhan 5: Arddangosfeydd sy’n targedu/cynnwys neu ymgysylltu grwpiau 

penodol  

O’r arddangosfeydd, faint oedd yn targedu/cynnwys neu ymgysylltu grwpiau 

canlynol:  

• y celfyddydau ac iechyd  

• digartrefedd  

• teuluoedd isel eu hincwm  

• ffoaduriaid a/neu geiswyr lloches  

• cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr  

• pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant  
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Rhan 6: Cwmpas ac Effaith eich gwaith: 

Dywedwch wrthym y cyrhaeddiad ac effaith y gwaith: 
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Adran Dau: Gweithgarwch Ymgyfranogol gyda Phlant a 

Phobl 

Rhan 1: Gweithgarwch Ymgyfranogol gyda phlant a phobl ifainc mewn 

ysgolion  

Yn yr adran yma rydym ni am gael gwybod am eich gweithgarwch celfyddydol 

ymgyfranogol sy’n targedu plant a phobl ifanc mewn ysgolion/addysg.  

 

Rhaid ichi wedyn lenwi manylion o’r gweithgaredd yn ôl y gelfyddyd berthnasol ac yn 

ôl iaith.  

 

Dyma ein dewisiadau o ran iaith:  

• Saesneg 

• Cymraeg 

• arall 

• dwyieithog 

• amlieithog  

• iaith amherthnasol 

 

Diffiniadau:  

• Dwyieithog – Cymraeg a Saesneg yn unig  

• arall - os oedd mewn iaith arall heblaw'r Gymraeg neu’r Saesneg 

• amlieithog - os darparwyd y sesiwn mewn dwy neu fwy o ieithoedd ar wahan i 

Cymraeg a Saesneg er enghraifft, Cymraeg, Saesneg a Groeg) 

Nifer o Prosiectau mewn ysgolion/addysg 

 Saesneg Cymraeg Dwyieithog Amlieithog Iaith Arall 

Dawns      

Celfyddydau 

Cyfunol 

     

Drama      

Cerddoriaeth      

Opera      

Adloniant 

Theatr 

     

Celf Weledol      

Crefft      

Llenyddiaeth      

Cynhyrchu 

Ffilm 

     

Arall      
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Mae un 'sesiwn' yn gallu para am hanner diwrnod neu lai. Felly byddai cwrs diwrnod 

llawn, o 9am hyd 5pm, yn cyfrif fel dwy sesiwn, ac un o 1pm hyd 6 m fel un sesiwn. 

Nifer o Sesiynau mewn ysgolion/addysg 

 Saesneg Cymraeg Dwyieithog Amlieithog Iaith Arall 

Dawns      

Celfyddydau 

Cyfunol 

     

Drama      

Cerddoriaeth      

Opera      

Adloniant 

Theatr 

     

Celf Weledol      

Crefft      

Llenyddiaeth      

Cynhyrchu 

Ffilm 

     

Arall      

 

Nifer o mynychiadau mewn ysgolion/addysg 

Rhaid ichi wedyn lenwi manylion o’r gweithgaredd yn ôl y gelfyddyd berthnasol ac yn 

ôl iaith.  

 

 Saesneg Cymraeg Dwyieithog Amlieithog Iaith Arall 

Dawns      

Celfyddydau 

Cyfunol 

     

Drama      

Cerddoriaeth      

Opera      

Adloniant 

Theatr 

     

Celf Weledol      

Crefft      
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Llenyddiaeth      

Cynhyrchu 

Ffilm 

     

Arall      

 

Unrhyw Sylwadau: 

 

Rhestrwch y godau post wnaeth y gweithgaredd cymrud lle: 

 

Rhan 2: Ysgolion Cymru 

 

Nifer o ysgolion Cymru yr ymwelsoch â hwy neu sy'n cymrud rhan yn eich prosiectau 

addysg? 

 

Nifer o ysgolion wnaethoch ymweld:  

Pryd mae'r gweithgaredd ymgyfranogol yn cymryd lle? 

Yn ystod oriau ysgol   

Tu all i oriau ysgol   

Y ddau  

Unrhyw Sylwadau: 

 

Rhan 3: Gweithgarwch Ymgyfranogol gyda phlant a phobl ifainc tu allan 

i ysgolion/addysg 

 

Yma rydym ni am wybod y math o’ch gweithgareddau sy’n targedu plant a phobl 

ifanc y tu allan i'r ysgolion/addysg. Peidiwch â chynnwys gweithgarwch mewn 

ysgolion/addysg - yn rhan 1 mae ei le. 

Yma dim ond sesiynau ymgyfranogol rydych chi wedi’u cynnal fel rhan o'ch rhaglen y 

dylech chi eu cynnwys. Os ydych chi’n cynnal sesiynau ar safleoedd allanol nad ydynt 

yn rhai addysgol, dylech chi gynnwys y rhain. Os ydych wedi llogi lle yn eich adeilad i 
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rywun arall ar gyfer gweithdy a dyma'r unig fewnbwn roeddech chi wedi’i gael yn y 

broses, peidiwch â’i gynnwys.  

Rhaid ichi wedyn lenwi manylion o’r gweithgaredd yn ôl y gelfyddyd berthnasol ac yn 

ôl iaith.  

Nifer o Prosiectau tu allan i ysgolion/addysg 

  Saesneg Cymraeg Dwyieithog Amlieithog Iaith 

Arall 

Dawns       

Celfyddydau 

Cyfunol 

      

Drama       

Cerddoriaeth       

Opera       

Adloniant 

Theatr 

      

Celf Weledol       

Crefft       

Llenyddiaeth       

Cynhyrchu 

Ffilm 

      

Arall       

 

Nifer o Sesiynau tu allan i ysgolion/addysg 

 Saesneg Cymraeg Dwyieithog Amlieithog Iaith Arall 

Dawns      

Celfyddydau 

Cyfunol 

     

Drama      

Cerddoriaeth      

Opera      

Adloniant 

Theatr 

     

Celf Weledol      

Crefft      

Llenyddiaeth      

Cynhyrchu 

Ffilm 

     

Arall      
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Nifer o Mynychiadau tu allan i ysgolion/addysg 

 Saesneg Cymraeg Dwyieithog Amlieithog Iaith Arall 

Dawns      

Celfyddydau 

Cyfunol 

     

Drama      

Cerddoriaeth      

Opera      

Adloniant 

Theatr 

     

Celf Weledol      

Crefft      

Llenyddiaeth      

Cynhyrchu 

Ffilm 

     

Arall      

  

Unrhyw Sylwadau:  

 

Rhestrwch y godau post wnaeth y gweithgaredd cymrud lle: 

 

Rhan 4: Ystod Oed 

 

Pa ystod oed wnaeth eich gweithgaredd targedu? (tu mewn a tu fas i'r ysgol) 

 

Dylech chi ateb y cwestiwn yma os ydych chi’n cynnal gweithgarwch celfyddydol 

ymgyfranogol i blant a phobl ifanc mewn ysgolion/addysg a’r tu allan i 

ysgolion/addysg. Nodwch ystod oedran y plant rydych chi’n eu targedu. Ticiwch ragor 

nag un categori os oes angen. 

• 0-4 

• 5-10  

• 11-16  

• 17-25  
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Rhan 5: Theatr ieuenctid, cerddoriaeth ieuenctid, dawns ieuenctid, y 

celfyddydau perfformio i ieuenctid sy’n digwydd yn rheolaidd  

 

Geithgareddau cyfranogol wedi'i amserlennu'n rheolaidd: theatr 

ieuenctid/cerdd/dawns/celfyddydau perfformio 

Nifer o prosiectau: 

 Theatr 

Ieuenctid 

Cerddoriaeth  Dawns Celfyddydau 

perfformio 

Saesneg     

Cymraeg     

Iaith Arall     

Dwyieithog     

Amlieithog     

 

Nifer o Sesiynau: 

 Theatr 

Ieuenctid 

Cerddoriaeth  Dawns Celfyddydau 

perfformio 

Saesneg     

Cymraeg     

Iaith Arall     

Dwyieithog     

Amlieithog     
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Nifer o mynychiadau: 

 Theatr 

Ieuenctid 

Cerddoriaeth  Dawns Celfyddydau 

perfformio 

Saesneg     

Cymraeg     

Iaith Arall     

Dwyieithog     

Amlieithog     

Unrhyw Sylwadau: 

 

Rhestrwch y godau post wnaeth y gweithgaredd cymrud lle: 

 

Rhan 6: Perfformiadau Ieuenctid o ganlyniad i’r prosiect 

Nifer o berfformiadau a mynychiadau i’r berfformiadau o ganlyniad i prosiect: Theatr 

Ieuenctid/Cerddoriaeth/Dawns/Celfyddydau Perfformio   

Perfformiadau Ieuenctid  

Rhaid ichi wedyn lenwi manylion o’r gweithgaredd yn ôl y gelfyddyd berthnasol ac yn 

ôl iaith.  

Dylai hyn cynnwys pob Theatr Ieuenctid, Cerddoriaeth, Dawns and Celfyddydau 

Perfformio  

 Saesneg Cymraeg Iaith 

Arall 

Dwyieithog Amlieithog 

Nifer o Perfformiadau 

Ieuenctid 

     

Nifer o mynychiadau Ieuenctid      

Unrhyw Sylwadau: 
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Rhan 7: Gweithgarwch ymgyfranogol sy’n targedu plant a phobl ifanc  

Wnaeth eich sefydliad unrhyw gwaith a dargedau at pobl o unrhyw un o'r grŵpiau 

canlynol? 

Nodwch y nifer o prosiectau a’r sesiynau a dargedau at pobl o unrhyw un o'r grŵpiau 

canlynol:  

 

Plant a Phobl Ifanc Anabl 

Nifer o Prosiectau  

Nifer o Sesiynau   

Plant a Pobl ifainc Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig 

Nifer o Prosiectau  

Nifer o Sesiynau   

Plant a Pobl ifainc – Siaradwyr Cymraeg 

Nifer o Prosiectau  

Nifer o Sesiynau   

Plant a Phobl ifainc lesbiaidd, hoywon neu deurywiol 

Nifer o Prosiectau  

Nifer o Sesiynau   

Plant a Phobl ifainc trawsrywiol 

Nifer o Prosiectau  

Nifer o Sesiynau   

Plant a Phobl ifainc efo credoau crefyddol penodol 

Nifer o Prosiectau  

Nifer o Sesiynau   
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Menywod sydd yn beichiog neu ar gyfnod mamolaeth 

Nifer o Prosiectau  

Nifer o Sesiynau   

 

Unrhyw Sylwadau 

 

 

Rhan 8: Gweithgarwch sy’n targedu/cynnwys neu ymgysylltu a’r grwpiau 

penodol 

 

O’r prosiectau ymgyfranogol dywedwch pa rhai oedd yn targedu/cynnwys neu 

ymgysylltu a’r grwpiau canlynol:  

• y celfyddydau ac iechyd  

• digartrefedd  

• teuluoedd isel eu hincwm  

• ffoaduriaid a/neu geiswyr lloches 

• cymunedau Sipsi, Roma a Theithwyr  

• pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (Neets yn 

Saesneg) 

 

Os ydych chi wedi gweithio gydag unrhyw un o'r grwpiau hyn, byddwn ni’n cysylltu â 

chi gydag ychydig o gwestiynau ychwanegol. 

Rhan 9: Cwmpas ac Effaith eich gwaith 

 

Os oes unrhywbeth arall yr hoffech rhannu efo ni am cyrhaeddiad ac effaith eich 

gwaith ymgyfranogol efo plant a phobl ifainc, dywedwch wrthym yn y blwch isod: 
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Adran Tri: Gweithgaredd cyfranogol cyffredinol 

Rhan 1: Gweithgarwch Ymgyfranogol Cyffredinol 

Yn yr adran yma, rydym ni’n trafod gweithgarwch celfyddydol ymgyfranogol 

cyffredinol roedd eich sefydliad wedi’i gynnal yn ystod y 6 mis diwethaf nad oedd yn 

targedu’n benodol blant a phobl ifanc. (o dan 25 oed.) Dylid cynnwys gweithgarwch 

ymgyfranogol a dargedau at plant a phobl ifainc (25 ac iau) yn adran 2: 

Gweithgarwch ymgyfranogol efo Plant a Phobl ifainc 

Sicrhewch: Os rydych wedi nodi’r nifer o prosiectau eich bod hefyd wedi nodi’r nifer o 

sesiynau a’r rhai a ddaeth 

Mae ein dewisiadau o ran iaith yn cynnwys: Saesneg, Cymraeg, Arall, Dwyieithog, 

Amlieithog and laith yn Amherthnasol. 

Diffiniadau  

Dwyieithog – Cymraeg a Saesneg yn unig 

Arall – Os gyflwynwyd y prosiect/sesiynau mewn iaith ar wahân i'r Gymraeg neu'r 

Saesneg  

Amlieithog – Os nad oedd y prosiect/sesiwn yn cynnwys Cymraeg a Saesneg yn Unig 

ond yn cynnwys dwy neu fwy o ieithoedd e.e. Cymraeg, Saesneg a Groeg 

Nifer o sesiynau ymgyfranogol cyffredinol 

 Saesneg Cymraeg Dwyieithog Amlieithog 
 
Arall 

 

Dawns      

Celfyddydau Cyfunol      

Drama      

Cerddoriaeth      

Opera      

Adloniant Theatr      

Celf Weledol      

Crefft      

Llenyddiaeth      

Cynhyrchu Ffilm      

Arall      

 

Mae un 'sesiwn' yn gallu para am hanner diwrnod neu lai. Felly bydd cwrs undydd, o 

9am hyd 5pm, yn cyfrif fel dwy sesiwn a gweithdy prynhawn o 1pm hyd 6pm fel un.  
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Nifer o Prosiectau Ymgyfranogol Cyffredinol 

 Saesneg Cymraeg Dwyieithog Amlieithog 
 
Arall 

 

Dawns      

Celfyddydau Cyfunol      

Drama      

Cerddoriaeth      

Opera      

Adloniant Theatr      

Celf Weledol      

Crefft      

Llenyddiaeth      

Cynhyrchu Ffilm      

Arall      

Dylech chi gofnodi cyfanswm y mynychiadau i sesiynau dan iaith y sesiwn, ni waeth 

beth yw iaith yr ymgyfranogwyr/mynychwyr.  

Nifer y mynychiadau 

 English Welsh Bilingual Amlieithog Other 

Dance      

Dawns      

Celfyddydau Cyfunol      

Drama      

Cerddoriaeth      

Opera      

Adloniant Theatr      

Celf Weledol      

Crefft      

Llenyddiaeth      

Cynhyrchu Ffilm      

Arall      

Codau Post  

Os ydych chi’n gwybod, mae cwestiwn ar ddiwedd pob celfyddyd sy'n gofyn am god 

post y sefydliadau wnaeth y gweithgarwch cymrud lle. Rhowch y cod post yn y man 

priodol.  

Os ydych chi’n gwybod, mae cwestiwn ar ddiwedd pob celfyddyd sy'n gofyn am god 

post eich gweithgarwch. Rhowch y cod post yn y man priodol: 
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Rhan 2: Gwaith o ganlyniad i gweithgaredd ymgyfranogol 

Rhowch wybod inni y nifer o berfformiadau amatur sy’n ganlyniad uniongyrchol o’ch 

grwpiau theatr/cerddoriaeth/dawns/perfformiad celfyddyd yn ystod y chwe mis 

diwethaf 

Cofiwch fod gwaith yn amatur pan nad yw’r perfformwyr neu’r gwneuthurwyr yn cael 

eu talu ac nad ydyn nhw’n gweithio'n broffesiynol yn y diwydiant.  

Rhowch wybod inni am bob perfformiad, ffilm neu arddangosfa amatur sy’n 

ganlyniad uniongyrchol i’ch gweithgarwch ymgyfranogol cyffredinol  

Nodwch y data o dan y iaith â gyflwynwyd y sesiynau  

Nifer o berfformiadau yn ystod y chwe mis diwethaf 

Saesneg  

Cymraeg  

Dwyieithog  

Amlieithog  

Arall  

 

Nifer o ffilm amatur â gafodd eu greu a sgrinio sy’n ganlyniad o’ch gweithgaredd 

ymgyfranogol yn ystod y chew mis diwethaf. 

Ffilm 

Saesneg  

Cymraeg  

Dwyieithog  

Amlieithog  

laith yn Amherthnasol  
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Rhan 3: Gweithgaredd wedi’i Dargedu 

O’r prosiectau a nodwyd yn rhan 1, a dargedwyd eich gweithgarwch ymgyfranogol at 

unhyw un o’r grwpiau canlynol? 

Cofnodwch nifer y prosiectau ymgyfranogol a dargedwyd yn benodol at y grwpiau 

isod. Sicrhewch fod y ffigyrau yma wedi ei chynnwys yn y data cyffredinol yn rhan 1. 

Dylai gweithgarwch ymgyfranogol sydd wedi ei dargedu at blant a phobl ifanc cael ei 

nodi yn adran 2 - gweithgarwch ymgyfranogol gyda phlant a phobl ifanc - yn unig. 

Pobl anabl  

Nifer y prosiectau  

Nifer y sesiynau  

 

 

Pobl Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig  

Nifer y prosiectau  

Nifer y sesiynau  

 

Siaradwyr Cymraeg  

Nifer y prosiectau  

Nifer y sesiynau  

 

Pobl lesbaidd, hoywon, neu deurywiol  

Nifer y prosiectau  

Nifer y sesiynau  

 

Pobl Trawsrywiol  

Nifer y prosiectau  

Nifer y sesiynau  

 

Pobl hyn (dros 50)  

Nifer y prosiectau  

Nifer y sesiynau  
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Menywod beichiog neu sydd ar gyfnod 

mamolaeth 

 

Nifer y prosiectau  

Nifer y sesiynau  

 

Teuluoedd  

Nifer y prosiectau  

Nifer y sesiynau  

Unrhyw sylwadau: 

 

Rhan 4: Gweithgarwch cyfranogol sy’n targedu/cynnwys neu ymgysyltu at 

grwpiau penodol: 

O’r prosiectau ymgyfranogol faint oedd yn targedu/cynnwys neu ymgysylltu at 

grwpiau canlynol:  

• y celfyddydau ac iechyd  

• digartrefedd  

• teuluoedd isel eu hincwm  

• ffoaduriaid a/neu geiswyr lloches  

• cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr  

• pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEETs yn 

Saesneg) 

Os ydych chi wedi gweithio gydag unrhyw un o'r grwpiau hyn, byddwn ni’n cysylltu â 

chi gydag ychydig o gwestiynau ychwanegol.  

Rhan 5: Cwmpas ac Effaith 

Os oes unrhywbeth arall yr hoffech rhannu efo ni am cyrhaeddiad ac effaith eich 

gwaith ymgyfranogol, dywedwch wrthym yn y blwch isod:  

Pobl gyda credoa crefyddol penodol  

Nifer y prosiectau  

Nifer y sesiynau  
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Adran Pedwar: Darllediadau ac Ar-lein 

Rhan 1: Darllediadau 

 

Yn ystod o chwe mis diwethaf, faint o weithiau mae eich gwaith wedi cael ei darlledu 

gan teledu neu radio? 

 Yng Nghymru Ym Mhrydain 

(ac eithrio 

Cymru) 

Rhyngwladol 

Teledu 

(sianeli 

rhwydwaith) 

   

Radio 

(gorsafoedd 

rhwydwaith) 

   

 

Unrhyw sylwadau. Os rydych yn gwybod, rhowch y nifer o grandawyr ac sut rydych 

wedi’r casglu’r gwybodaeth yma: 

 

 

 

Yn ystod y chwe mis diwethaf, faint o weithiau mae eich gwaith wedi cael eu ffrydio 

ar-lein? 

Llwyfan  

Llwyfan trydydd parti (e.g. 

iPlayer, BBC Sounds Opera 

Network) 

 

Drwy eich cyfrif cyfryngau 

cymdeithasol eich hun (e.g. 

Facebook Live, YouTube) 

 

 

 

Unrhyw sylwadau: 
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Ydy eich sefydliad wedi cael cyfweliadau am y gwaith? Ydyn /Nac ydyn 

Sawl cyfweliadau mae eich sefydliad wedi bod yn rhan mewn?:   

Nifer o cyfweliadau radio  

Nifer o cyfweliadau teledu  

Nifer o cyfweliadau ar-lein  

 

Ym mha ieithoedd y darlledwyd eich gwaith/ffrydio: 

Nodwch y nifer o darllediadau a ffrydio o dan y iaith cywir: 

 Rhwydwaith Teledu Rhwydwaith 

Radio 

Ar-Lein 

Saesneg     

Cymraeg    

Dwyieithog    

Amlieithog    

Arall    

Nid yw iaith yn 

berthnasol 

   

 

Unrhyw sylwadau: 

 

 

Rhan 2: Gwefan 

Cyfanswm nifer yr ymweliadau â'r wefan yn ystod y chwe mis diwethaf: 
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Cyfanswm nifer yr ymweliadau unigryw â'r wefan yn ystod y chwe mis diwethaf:  

 

 

 

Unrhyw sylwadau: 

 

 

Pa rai o'r canlynol sydd ar eich prif wefan? 

Cynnwys Artistig  

Cynnwys Sain  

Cynnwys Addysgol  

Gwerthiant Tocynnau  

Ffordd o adael adborth gan 

gwsmeriaid/y gynulleidfa 

 

Cynnwys Fideo  

Gem Ryngweithiol  

Canllawiau Rhaglenni  

Gwerthu cynnyrch neu wasanaeth  

Cymorth hygyrchedd i bobl anabl  

Arall: 

 

 

Os yw’r wybodaeth wrth law, amcangyfrifwch brif nod yr ymweliadau â’ch gwefan yn 

ganran o gyfanswm yr ymweliadau. Dylai’r ffigyrau i gyd dod i gyfanswm o 100%. 

Cynnwys artistig  

Cynnwys Sain  

Cynnwys Addysgol  

Gwerthiant Tocynnau  



31 
 

Cwestiynau arolwg o’r Portffolio a gafodd eu diweddaru diweddaf: Mis Mehefin 2019 
 

Ffordd o adael adborth gan 

gwsmeriaid/y gynulleidfa 

 

Cynnwys Fideo  

Gem Ryngweithiol  

Canllawiau Rhaglenni  

Gwerthu cynnyrch neu wasanaeth  

Cymorth hygyrchedd i bobl anabl  

Arall: 

 

I beth ydych chi’n defnyddio’r data cynulleidfa neu ymwelydd sy’n dod ichi ar-lein? 

Nodwch pa rai o’r canlynol: Ticiwch bob un sy’n berthnasol 

Gwella’r wefan  

Datblygu eich strategaeth ar-lein  

Personoli marchnata, gwerthu neu godi 

arian 

 

Datblygu effeithiolrwydd eich marchnata  

Gwella effeithiolrwydd eich 

gweithgarwch datblygu 

 

Llywio datblygiad eich gwaith 

celfyddydol, digwyddiadau neu 

arddangosfeydd  

 

Llywio datblygiad eich cynhyrchion neu 

wasanaethau masnachol newydd 

 

 

Arall: 

 

Rhan 3: Cyfryngau cymdeithasol 

 

Ydy eich sefydliad yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol? Ydyn/Nac Ydynt 
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Nodwch y rhwydweithiau/gwefannau cymdeithasol mae gan eich sefydliad broffil 

gweithredol a rheolaidd arnynt ar hyn o bryd a beth rydych chi’n ei wneud yno: 

Ticiwch bob un sy’n berthnasol 

 

 Rhwydwaith: 

Meithrin 

cynulleidfaoedd a 

chyfathrebu 

Llwyfan: Cynnal 

cynnwys creadigol 

Arall 

Facebook    

Twitter    

Instagram    

Snapchat    

YouTube    

Vimeo    

Soundcloud    

Spotify    

Arall: 

 

 

Nifer yr uwchlwythiadau 

newydd o gynnwys ar 

lwyfannau fideo yn y 6 mis 

diwethaf 

 Cyfanswm ffigyrau gwylio 

(cynnwys newydd) yn y 6 

mis diwethaf: 

Cyfanswm ffigyrau gwylio 

(holl gynnwys) yn y 6 mis 

diwethaf 

   

 

Rhan 5a: Gwaith sydd wedi’i dargedu 

Pobl anabl  

Pobl Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig  

Siaradwyr Cymraeg  
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Pobl lesbaidd, hoywon, neu deurywiol  

Pobl Trawsrywiol  

Pobl hyn (dros 50)  

Pobl gyda credoa crefyddol penodol  

Menywod beichiog neu sydd ar gyfnod 

mamolaeth 

 

Teuluoedd  

Plant a Phobl Ifanc (25 ac iau)  

 

 

 

Rhan 5b: Gwaith sydd wedi’i dargedu/cynnwys neu ymgysylltu grwpiau 

penodol  

Dywedwch wrthym pa rai o’r grwpiau canlynol roedd eich gwaith yn eu 

targedu/cynnwys neu ymgysylltu: 

• y celfyddydau a iechyd  

• Pobl Ddigartref 

• teuluoedd ar incwm isel 

• ffoaduriaid a/neu geiswyr lloches  

• cymunedau Sipsi, Roma a Theithwyr  

• pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 

Rhan 6: Cyrhaeddiad ac effaith 

Os oes unrhyw beth arall yr hoffech chi ei rannu â ni am gyrhaeddiad ac effaith eich 

gwaith defnyddiwch y blwch isod: 
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Adran Pump: Ffilm 

Rhan 1: Teitl ffilm 

Beth oedd cyfanswm teitlau'r ffilmiau a sgriniodd eich sefydliad i'r cyhoedd yn ystod y 

chwe mis diwethaf? Am bob teitl ffilm, rhowch enw’r ffilm a’i hiaith. 

Sawl teitl ffilm wahanol a sgriniasoch yn ystod y chwe mis diwethaf 

Ffilmiau nodwedd 

Teitl ffilm Saesneg  Cymraeg   Dwyieithog 
 

Amlieithog Iaith 

Arall 

Iaith yn 

Amherthnasol 

       

 

Ffilmiau byrion 

Teitl ffilm Saesneg Cymraeg Dwyiethog Amlieithog Iaith Iaith yn 

Amherthnasol 

       

 

Unrhyw Sylwadau?  

 

Rhan 2: Sgrinio Ffilm 

Faint o sgriniadau o’r holl ffilmiau nodwedd a’r ffilmiau byrion roeddech chi wedi’u 

dangos yn y chwe mis diwethaf? I bob teitl ffilm, rhowch enw’r ffilm a’i hiaith. 

Sawl sgriniad o bob teitl ffilm ydoedd yn ystod y chwe mis diwethaf  

Ffilmiau nodwedd 

Teitl ffilm Saesneg  Cymraeg   Dwyieithog 
 

Amlieithog Iaith 

Arall 

Iaith yn 

Amherthnasol 
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Ffilmiau byrion 

Teitl 

ffilm 

Saesneg  Cymraeg   Dwyieithog 
 

Amlieithog Iaith 

Arall 

Iaith yn 

Amherthnasol 

       

 

Unrhyw Sylwadau?  

 

Rhan 3: Sgriniadau ffilm hygyrch  

Oedd unrhyw rai o'ch sgriniadau ddefnyddio’r canlynol? (nodwch nifer y sgriniadau 

yn y blwch perthnasol): 

Uwchdeitlau  

Disgrifiad sain  

Arwyddeg Prydain (neu arwyddeg arall)  

Arall  

Unrhyw Sylwadau?  

 

 

Rhan 4: Mynychiadau ffilm 

  

Nodwch nifer y mynychiadau i ffilmiau gan eich sefydliad yn y chwe mis diwethaf. I 

bob teitl ffilm, rhowch enw’r ffilm a’i hiaith. 

 

Sawl mynychiad a gafwyd i'r ffilmiau a sgriniwyd gennych yn ystod y chwe mis 

diwethaf 

Ffilmiau nodwedd 

Teitl ffilm Saesneg  Cymraeg Dwyieithog Amlieithog Iaith 

Arall 

Iaith yn 

Amherthnasol 
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Ffilmiau byrion 

Teitl ffilm Saesneg  Cymraeg Dwyieithog Amlieithog Iaith 

Arall 

Iaith yn 

Amherthnasol 

       

Unrhyw Sylwadau? 

 

 

Rhan 5: Gweithgaredd wedi’i Dargedu 

 

Oedd unrhyw un o'ch sgriniadau ffilm wedi ei dargedu at grwpiau penodol? Os 

oeddynt, sawl sgriniad a sawl mynychiad ydoedd yn ystod y chwe mis diwethaf ar 

gyfer y canlynol. Os oedd y sgriniadau’n targedu mwy nag un grŵp, nodwch y 

gweithgarwch yn erbyn yr holl grwpiau perthnasol. Cofiwch y dylech chi gynnwys y 

sgriniadau yma hefyd yn y ffigurau cyffredinol i deitlau a sgriniadau ffilm ar gyfer yr 

adran yma. 

 

Pobl anabl 

 Ffilmiau nodwedd Ffilmiau byrion 

Nifer y teitlau    

Sawl gwaith y dangoswyd y 

ffilmiau 

  

Pobl Ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig 

 Ffilmiau nodwedd Ffilmiau byrion 

Nifer y teitlau   

Sawl gwaith y dangoswyd y 

ffilmiau 
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Plant a phobl ifainc (25 ac iau) 

 Ffilmiau nodwedd Ffilmiau byrion 

Nifer y teitlau   

Sawl gwaith y dangoswyd y 

ffilmiau 

  

Siaradwyr Cymraeg 

 Ffilmiau nodwedd Ffilmiau byrion 

Nifer y teitlau   

Sawl gwaith y dangoswyd y 

ffilmiau 

  

Pobl lesbaidd, hoywon neu deurywiol 

 Ffilmiau nodwedd Ffilmiau byrion 

Nifer y teitlau   

Sawl gwaith y dangoswyd y 

ffilmiau 

  

Pobl trawsrywiol 

 Ffilmiau nodwedd Ffilmiau byrion 

Nifer y teitlau   

Sawl gwaith y dangoswyd y 

ffilmiau 

  

Pobl hyn (dros 50) 

 Ffilmiau nodwedd Ffilmiau byrion 

Nifer y teitlau   

Sawl gwaith y dangoswyd y 

ffilmiau 
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Pobl gyda credoa crefyddol penodol 

 Ffilmiau nodwedd Ffilmiau byrion 

Nifer y teitlau   

Sawl gwaith y dangoswyd y 

ffilmiau 

  

Menywod beichiog neu sydd ar gyfnod mamolaeth 

 Ffilmiau nodwedd Ffilmiau byrion 

Nifer y teitlau   

Sawl gwaith y dangoswyd y 

ffilmiau 

  

Teuluoedd 

 Ffilmiau nodwedd Ffilmiau byrion 

Nifer y teitlau   

Sawl gwaith y dangoswyd y 

ffilmiau 

  

Unrhyw Sylwadau? 

 

 

Rhan 6: Ffilm sy’n targedu/cynnwys neu ymgysylltu a’r grwpiau penodol 

O’r Ffilm faint oedd yn targedu/cynnwys neu yn ymgysylltu at y grwpiau canlynol:  

• y celfyddydau ac iechyd  

• digartrefedd  

• teuluoedd isel eu hincwm  

• ffoaduriaid a/neu geiswyr lloches  

• cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr  

• pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant  

Os ydych chi wedi gweithio gydag unrhyw un o'r grwpiau hyn, byddwn ni’n cysylltu 

â chi gydag ychydig o gwestiynau ychwanegol.  
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Rhan 7: sgriniadau o gynnwys amgen byw 

 

Mae hwn yn gofyn am sgrinio cynnwys ffilm amgen sef cynnwys heb ei gynhyrchu neu 

ei olygu fel ffilm. Rhaid llenwi'r adran yma os ydych chi wedi cynnwys sgriniadau ffilm 

o unrhyw berfformiadau 'byw' yn eich rhaglen megis opera, bale neu theatr. Dylech 

chi gynnwys y sgriniadau yma hefyd yn y ffigurau cyffredinol i deitlau a sgriniadau 

ffilm ar gyfer yr adran yma. 

 

 Opera Dawns  

 

Cerddoriaeth 

  

Theatr 

  

Arall 

  

Nifer y 

digwyddiadau 

     

Nifer y sgriniadau      

Nifer a ddaeth      

Rhan 8: Cwmpas ac Effaith eich gwaith 

 

Os oes unrhyw beth arall yr hoffech chi ei rannu â ni am gyrhaeddiad ac effaith eich 

rhaglen ffilm, defnyddiwch y blwch isod: 
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Adran Chwech: Cwmniau Perfformio sy’n Teithio 

Rhan1: Cynhyrchiadau 

Dywedwch wrthym am y nifer o cynhyrchiadau a gynaliasoch yn ystod y chwe mis 

diwethaf 

Dylai pob cynhyrchiad gan gwmniau sy’n teithio a chwmniau cynhyrchu cael ei 

ychwanegu yma. Ni ddylid cynnwys gweithdai/gweithgareddau ymgyfranodol yma. 

Nifer y cynhyrchiadau yn ystod y chwe mis diwethaf   

O’r rhain, sawl cynhyrchiadau a berfformiwyd am y tro 

cyntaf yn ystod y chwe mis diwethaf?   

 

O’r cyfanswm, sawl cynhyrchiadau a dargedwyd yn 

benodol at ysgolion yng Nghymru: 

 

  

Unrhyw Sylwadau: 

  

A oedd unrhyw rhai o’ch cynyrchiadau’n gydgynyrchiadau? Os oeddynt, rhowch nifer 

y Cynhyrchiadau, y berfformiadau a’r mynychiadau isod. 

(Dylid cynnwys y data hwn yng nghyfanswm y cynyrchiadau a berfformiwyd yn ystod y 

flwyddyn yn y cwestiwn blaenorol). 

Nifer y cydgynyrchiadau:   

Nifer y perfformiadau:   

Nifer y mynychiadau:   

 

Rhowch enw pob cynhyrchiad a’r sefydliad y buoch yn cydweithio ag ef: 

 

   

A oedd y cynhyrchiadau dan arweiniad un o’r grwpiau nodweddion gwarchodedig 

isod?  Os oeddynt, sawl un? 

Nodwch nifer y cynyrchiadau a ysgrifennwyd gan, cynhyrchwyd gan, neu a 

berfformiwyd gan artist o un o’r grwpiau nodweddion gwarchodedig, neu gan gwmni 

ag arweiniwyd gan y grwp penodol.  
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Yr ydym yn ystyried bod mudiadau’n cael eu harwain os yw o leiaf 51% o’u huwch-

reolwyr, pwyllgor rheoli, bwrdd neu gorff llywodraethol yn diffinio eu hunain fel rhan 

o’r grŵp targed penodol (Nodweddion Gwarchodedig).  

Dylai’r gwybodaeth yn y cwestiwn yma hefyd gael ei ychwanegu yng nghwestiwn 1. 

Sawl cynhyrchiad a arweiniwyd gan bobl anabl  

Sawl cynhyrchiad a arweiniwyd gan bobl 

dduon, asiaidd, neu o leiafrif ethnig 

 

Sawl cynhyrchiad a arweiniwyd gan blant a 

phoble ifainc (25 ac iau) 

 

Sawl cynhyrchiad a arweiniwyd gan siaradwyr 

cymraeg 

  

Sawl cynhyrchiad a arweiniwyd gan bobl 

lesbaidd, hoyw neu deurywiol 

  

Sawl cynhyrchiad a arweiniwyd gan bobl 

trawsrywiol 

 

Sawl cynhyrchiad a arweiniwyd gan bobl hyn 

(50+) 

  

Sawl cynhyrchiad a arweiniwyd gan bobl gyda 

gredoau grefyddol penodol 

  

Sawl cynhyrchiad a arweiniwyd gan fenywod 

beichiog neu sydd ar gyfnod mamolaeth 

  

 

Unrhyw Sylwadau: 
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Rhan 2: Comisiynau Newydd  

Nifer o comisiynau newydd gan artistiaid sy’n gweithio yng Nghymru:   

Cymraeg  

Saesneg  

Dwyieithog  

Amlieithog  

Iaith arall  

 

Nifer o comisiynau newydd gan artistiaid sy’n gweithio tu allan i Gymru   

Cymraeg  

Saesneg  

Dwyieithog  

Amlieithog  

Iaith arall  

 

Unrhyw Sylwadau: 

 

Sawl comisiwn newydd a ysgrifennwyd gan y grwpiau canlynol? 

(Dylai’r gwybodaeth hwn cael eu chynnwys yng nghwestiwn 1)   

Nifer y comisiynau newydd gan artistiaid anabl/sefydliadau 

dan arweiniad pobl anabl  

 

Nifer y comisiynau newydd gan artistiaid dduon, asiaidd, 

neu o leiafrif ethnig 

 

Nifer y comisiynau newydd gan blant a phobl 

ifanc/sefydliadau dan arweiniad blant a phobl ifanc (25 ac 

iau) 

 

Nifer y comisiynau newydd gan artistiaid sy’n siarad 

cymraeg/sefydliadau dan arweiniaid siaradwyr Cymraeg  
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Nifer y comisiynau newyff gan artistiaid lesbiaidd, hoyw neu 

deurywiol/sefydliadau dan arweiniaid pobl lesbiaithh, hoyw 

neu deurywiol  

 

Nifer y comisiynau newydd gan artistiaid 

trawsrywiol/sefydliadau dan arweiniad pobl trawsrywiol 

 

Nifer y comisiynau newydd gan artistiaid hyn (dros 50)/ 

sefydliadau dan arweiniaid pobl hyn (50+)  

 

Nifer y comisiynau newydd gan artistiaid efo gredoau 

grefyddol penodol/sefydliadau gan arweiniad pobl gyda 

gredoau grefyddol penodol  

 

Nifer y comisiynau newydd gan artistiaid beichiog neu sydd 

ar gyfnod mamolaeth/sefydliadau dan arweiniad menywod 

beichiog neu sydd ar gyfnod mamolaeth   

 

 

Unrhyw Sylwadau: 

      

Os cyhoeddwyd sgriptiau newydd gennych i gyd-fynd ag unrhyw un o’ch comisitnau 

newydd, nodwch isod sawl un ac ym mha gategori iaith oeddynt: 

Cymraeg  

Saesneg  

Dwyieithog  

Amlieithog  

Iaith Arall  

 

Rhan 1a: Perfformiadau 

 

Rhowch gwybodaeth am unrhyw berfformiadau cyhoeddus mewn cysylltiad â’r 

cynhyrchiadau a nodwyd yng ngwestiwn 1. 

Rhowch y data dan yr iaith briodol, a hefyd yr ardaloedd ag aethant ar daith i, ym 

Mhrydain a thu hwnt. 



45 
 

Cwestiynau arolwg o’r Portffolio a gafodd eu diweddaru diweddaf: Mis Mehefin 2019 
 

Bydd y cyfanswm yn cynnwys perfformiadau mewn ysgolion. Dylai theatrau sy’n 

cyhyrchu rhoi ond y ffigyrau ar gyfer gwaith eich cwmni eich hun, mae cynnyrch a 

ddygwyd i mewn i leoliadau cyflwyno yn cael ei gynnwys yn adran 7: perfformiadau 

cyhoeddus byw mewn lleoliadau cyflwyno. Na chynhwyswch weithdai/gweithgareddau 

ymgyfranogol. Dylid cynnwys y rhain yn Adrannau 2 a 3 o’r arolwg. 

Nifer y perfformiadau yng Nghymru   

Cymraeg  

Saesneg  

Dwyieithog  

Amlieithog  

Iaith Arall  

Iaith yn Amherthnasol  

Rhestrwch y godau post wnaeth y cynhyrchiad teithio i: 

 

 

Nifer y perfformiadau yn Lloegr   

Cymraeg  

Saesneg  

Dwyieithog  

Amlieithog  

Iaith Arall  

Iaith yn Amherthnasol  

Rhestrwch y godau post wnaeth y cynhyrchiad teithio i: 
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Nifer y perfformiadau yn yr Alban   

Cymraeg  

Saesneg  

Dwyieithog  

Amlieithog  

Iaith Arall  

Iaith yn Amherthnasol  

 

Rhestrwch y godau post wnaeth y cynhyrchiad teithio i: 

 

 

Nifer y perfformiadau yng Ngogledd Iwerddon   

Cymraeg  

Saesneg  

Dwyieithog  

Amlieithog  

Iaith Arall  

Iaith yn Amherthnasol  

 

Rhestrwch y godau post wnaeth y cynhyrchiad teithio i: 
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Nifer y perfformiadau y tu allan i Brydain 

Cymraeg  

Saesneg  

Dwyieithog  

Amlieithog  

Iaith Arall  

Iaith yn Amherthnasol  

Unrhyw Sylwadau 

 

Rhestrwch y godau post wnaeth y cynhyrchiad teithio i: 

 

 

Rhan 2a: Perfformiadau 

Os ydych yn cwmni sy’n cynhyrchu, dywedwch wrthym am y nifer o cynhyrchiadau a 

perfformiwyd gan eich cwmni yn eich lleoliad eich hun 

Rhowch nifer y perfformiadau dan yr iaith briodol. Os rydych yn ateb y cwestiwn yma, 

rhaid i chi hefyd ateb cwestiwn 2b 

Nifer y perfformiadau:   

Cymraeg  

Saesneg  

Dwyieithog  

Amlieithog  

Iaith Arall  

Iaith yn Amherthnasol  

 

 Unrhyw Sylwadau: 
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Oedd eich perfformiadau’n defnyddio’r canlynol: 

Arwyddeg Prydain (neu unrhyw iaith 

arwyddion arall) 

 

Disgrifio awdio  

Uwchdeitlau  

Arall  

 

Unrhyw Sylwadau: 

 

Rhan 1b: Mynychiadau 

 

Dywedwch wrthym am nifer y mynychiadau i’ch perfformiadau, ym Mhrydain a thu 

hwnt 

Rhowch gwybodaeth am fynychwyr i berfformiadau mewn cysylltiad â’r cynyrchiadau 

a nodwyd yng nghwestiwn 1a. Cynhwyswch fynychwyr i gynyrchiadau mewn ysgolion 

p’un ai oedd drwy docyn neu ffi. Na chynhwyswch docynnau braint. Ni ddylid 

cynnwys perfformiadau stryd, daw cyfle wedyn. 

Nifer y mynychiadau i berfformiadau yn y chwe mis diwethaf yng Nghymru  

Cymraeg  

Saesneg  

Dwyieithog  

Amlieithog  

Iaith Arall  

Iaith yn Amherthnasol  
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Nifer y mynychiadau i berfformiadau yn y chwe mis diwethaf yn Lloegr 

Cymraeg  

Saesneg  

Dwyieithog  

Amlieithog  

Iaith Arall  

Iaith yn Amherthnasol  

 

Nifer y mynychiadau i berfformiadau yn y chwe mis diwethaf yn yr Alban   

Cymraeg  

Saesneg  

Dwyieithog  

Amlieithog  

Iaith Arall  

Iaith yn Amherthnasol  

 

Nifer y mynychiadau i berfformiadau yn y chwe mis diwethaf yng Ngogledd Iwerddon 

Cymraeg  

Saesneg  

Dwyieithog  

Amlieithog  

Iaith Arall  

Iaith yn Amherthnasol  
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Nifer o mynychiadau i berfformiadau yn y chwe mis diwethaf y tu allan i Brydain   

Cymraeg  

Saesneg  

Dwyieithog  

Amlieithog  

Iaith Arall  

Iaith yn Amherthnasol  

  

Unrhyw Sylwadau 

 

Rhan 2b: Mynychiadau 

Os ydych yn cwmni sy’n cynhyrchu, o’r ffigyrau a nodwdy yn 2a, dywedwch wrthym y 

nifer o mynychiadau i berfformiadau gan eich cwmni yn eich lleoliad eich hun yn y 

chwe mis diwethaf:   

Nifer y mynychiadau   

Cymraeg  

Saesneg  

Dwyieithog  

Amlieithog  

Iaith Arall  

Iaith yn Amherthnasol  

 

Unrhyw Sylwadau   
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Dywedwch wrthym nifer y mynychiadau i perfformiadau stryd gan eich cwmni yn ystod 

y chwe mis diwethaf:  

Amcangyfrifwch nifer y gynulleidfa i berfformiadau stryd. Dylai’r rhain fod yn 

ychwanegol i’r ffigyrau a nodwyd yn rhan 1b. 

 

Tua faint ddaeth i’ch perfformiad stryd?  

 

Nifer y mynychiadau i berfformiadau a ddefnyddiodd y canlynol: 

Arwyddeg Prydain (neu unrhyw iaith 

arwyddion arall) 

 

Disgrifio awdio  

Uwchdeitlau  

Arall  

  

Unrhyw Sylwadau 

  

Rhan 4: Perfformiadau sy’n targedu grwpiau penodol 

Dywedwch am y nifer o cynhyrchiada a perfformiadau a dargedau unrhyw o’r 

grwpiau penodol dros y chwe mis diwethaf:  

Pobl Anabl   

Nifer y cynyrchiadau  

Nifer y perfformiadau  

 

Pobl Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig    

Nifer y cynyrchiadau  

Nifer y perfformiadau  
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Siaradwyr Cymraeg 

Nifer y cynyrchiadau  

Nifer y perfformiadau  

 

Plant a phobl ifainc (tu allan I ysgol, 25 ac 

iau)   

 

Nifer y cynyrchiadau  

Nifer y perfformiadau  

 

Pobl Lesbiaidd, hoywon neu deurywiol   

Nifer y cynyrchiadau  

Nifer y perfformiadau  

 

Pobl Trawsrywiol   

Nifer y cynyrchiadau  

Nifer y perfformiadau  

 

Pobl Hyn (50+)   

Nifer y cynyrchiadau  

Nifer y perfformiadau  

  

Pobl efo gredoau grefyddol penodol    

Nifer y cynyrchiadau  

Nifer y perfformiadau  
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Menywod beichiog neu sydd ar gyfnod 

mamolaeth  

 

Nifer y cynyrchiadau  

Nifer y perfformiadau  

 

Teuluoedd    

Nifer y cynyrchiadau  

Nifer y perfformiadau  

 

Unrhyw Sylwadau 

 

Rhan 5: Cynhyrchiadau sy’n targedu/ cynnwys neu ymgysylltu at grwpiau 

penodol: 

O’r cynhyrchiadau faint oedd yn targedu/cynnwys neu ymgysylltu at y grwpiau 

canlynol:  

• y celfyddydau ac iechyd  

• digartrefedd  

• teuluoedd isel eu hincwm  

• ffoaduriaid a/neu geiswyr lloches  

• cymunedau Sipsi, Roma a Theithwyr  

• pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant  

Os ydych chi wedi gweithio gydag unrhyw un o'r grwpiau hyn, byddwn ni’n cysylltu â 

chi gydag ychydig o gwestiynau ychwanegol.  

Rhan 6: Cwmpas ac Effaith eich gwaith  

Os oes unrhywbeth arall yr hoffech rhannu efo ni am cyrhaeddiad ac effaith eich 

gwaith dywedwch wrthym yn y blwch isod:  
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Adran Saith: Perfformiadau cyhoeddus byw mewn 

lleoliadau sy'n cyflwyno  

 

Rhan 1: Perfformiadau Cyhoeddus byw mewn lleoliadau sy’n cyflwyno 

Dywedwch wrthym am y nifer o cyhyrchiadau a’r nifer o berfformiadau byw mewn 

lleoliadau sy’n cyflwyno efo’r nifer o mynychiadau. Bydd angen i chi dosbarthu’r 

cynhyrchiadau fel broffesiynol neu’n amatur.   

Mae darn o waith yn broffesiynol os yw’r perfformwyr yn cael eu talu ac yn gweithio’n 

broffesiynol yn y diwydiant. Nid yw perfformiadau â thocynnau yn berfformiadau 

proffesiynol oni fydd y perfformwyr yn cael eu talu ac yn gweithio’n broffesiynol yn y 

diwydiant.  

Gwnewch yn siwr, os ydych wedi rhoi nifer y cynyrchiadau, eich bod hefyd wedi rhoi 

nifer y perfformiadau a’r niferoedd oedd yn bresennol ym mhob perfformiad.  

Ar wahan i Ddawns, bydd angen i chi hefyd rannu iaith eich cynyrchiadau yn ôl iaith. 

Mae ein dewisiadau iaith yn cynnwys:  

• Saesneg 

• Cymraeg 

• Arall 

• Dwyieithog 

• Amlieithog 

• Iaith yn Amherthnasol 

 

Diffiniadau: 

Dwyieithog – Cymraeg A Saesneg YN UNIG 

Arall Os cyflwynwyd y cynhyrchiad mewn iaith ar wahân i Saesneg neu Gymraeg  

Amlieithog –os nad oedd y cynhyrchiad yn cynnwys Cymraeg A Saesneg yn unig ond 

yn cynnwys dwy neu fwy o ieithoedd, e.e.,Cymraeg, Saesneg a Groeg  

Am restr o ddiffiniadau o gelfyddydai gweler y canllawiau cyffredinol. 
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Dawns 

Proffesiynol  Amatur  

Nifer y 

cynyrchiadau 

 Nifer y 

cynyrchiadau 

 

Nifer o 

Perfformiadau 

 Nifer o 

Perfformiadau 

 

Nifer a ddaeth  Nifer a ddaeth  

 

Dywedwch wrthym fwy am y cynhyrchiadau dawns 

 

Drama 

Proffesiynol  Amatur  

Iaith y cynhyrchiad  Iaith y cynhyrchiad  

Nifer y 

cynyrchiadau 

 Nifer y 

cynyrchiadau 

 

Nifer o 

Perfformiadau 

 Nifer o 

Perfformiadau 

 

Nifer a ddaeth  Nifer a ddaeth  

 

Dywedwch wrthym fwy am y cynhyrchiadau drama. 

 

Celfyddydau amlddisgyblaethol 

Proffesiynol  Amatur  

Iaith y cynhyrchiad  Iaith y cynhyrchiad  

Nifer y 

cynyrchiadau 

 Nifer y 

cynyrchiadau 

 

Nifer o 

Perfformiadau 

 Nifer o 

Perfformiadau 

 

Nifer a ddaeth  Nifer a ddaeth  
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Dywedwch wrthym fwy am y cynhyrchiadau celfyddydau amlddisgyblaethol. 

 

 

Cerddoriaeth 

Proffesiynol  Amatur  

Iaith y cynhyrchiad  Iaith y cynhyrchiad  

Nifer y 

cynyrchiadau 

 Nifer y 

cynyrchiadau 

 

Nifer o 

Perfformiadau 

 Nifer o 

Perfformiadau 

 

Nifer a ddaeth  Nifer a ddaeth  

 

Dywedwch wrthym fwy am y cynhyrchiadau cerddoriaeth. 

 

 

Opera 

Proffesiynol  Amatur  

Iaith y cynhyrchiad  Iaith y cynhyrchiad  

 Nifer y 

cynyrchiadau   

 Nifer y 

cynyrchiadau   

 

Nifer o 

Perfformiadau 

 Nifer o 

Perfformiadau 

 

Nifer a ddaeth  Nifer a ddaeth  

 

Dywedwch wrthym fwy am y cynhyrchiadau opera. 
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Adloniant Theatr 

Proffesiynol  Amatur  

Iaith y cynhyrchiad  Iaith y cynhyrchiad  

Nifer y 

cynyrchiadau   

 Nifer y 

cynyrchiadau   

 

Nifer o 

Perfformiadau 

 Nifer o 

Perfformiadau 

 

Nifer a ddaeth  Nifer a ddaeth  

 

Dywedwch wrthym fwy am y cynhyrchiadau Adloniant Theatr. 

 

 

Llenyddiaeth 

Proffesiynol  Amatur  

Iaith y cynhyrchiad  Iaith y cynhyrchiad  

Nifer y 

cynyrchiadau   

 Nifer y 

cynyrchiadau   

 

Nifer o 

Perfformiadau 

 Nifer o 

Perfformiadau 

 

Nifer a ddaeth  Nifer a ddaeth  

 

Dywedwch wrthym fwy am y cynhyrchiadau Llenyddiaeth 
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Arall 

Proffesiynol  Amatur  

Iaith y cynhyrchiad  Iaith y cynhyrchiad  

Nifer o 

Perfformiadau 

 Nifer o 

Perfformiadau 

 

Nifer a ddaeth  Nifer a ddaeth  

Number of 

Attendances 

 Number of 

Attendances 

 

 

Dywedwch wrthym fwy am y cynhyrchiadau ‘arall.’ 

 

 

Rhan 2: Cynhyrchiadau gan cwmniau o’r tu allan i Brydain  

Dywedwch wrthym y nifer o cynhyrchiadau/perfformiadau a’r mynychiadau byw 

wnaeth eich sefydliad lwyfannu gan gwmniau o’r tu allan i Brydain. Dylid y 

gwybodaeth chi’n cynnwys yma wedi cael eu chynnwys yn barod yn rhan 1. 

 

Proffesiynol  Amatur  

Iaith y Cynhyrchiad  Iaith y Cynhyrchiad  

Nifer y 

cynyrchiadau 

 Nifer y 

cynyrchiadau 

 

Number of 

Performances 

 Number of 

Performances 

 

Nifer a ddaeth  Nifer a ddaeth  

 

Dywedwch wrthym fwy am y cynhyrchiadau a rhestrwyd yma: 
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Rhan 3: Perfformiadau Hygyrch  

Pa rhai o’r canlynol wnaeth y perfformiad defnyddio: 

• Uwchdeitlau 

• Disgrifio awdio 

• Arwyddeg Prydain  

(neu unrhyw iaith arwyddion arall) 

• Arall 

Dywedwch wrthym fwy am y cynhyrchiadau a rhestrwyd yma: 

Rhan 4: Perfformiadau a lwyfannwyd yn benodol i grwpiau penodol 

O’r cynhyrchiadau a nodwyd yn rhannau 1-3, a dargedasoch y grwpiau canlynol:  

Pobl anabl 

Nifer y cynyrchiadau  

Nifer y perfformiadau  

Unrhyw sylwadau: 

 

Pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig 

Nifer y cynyrchiadau  

Nifer y perfformiadau  

Unrhyw sylwadau: 

 

 Plant a phobl ifainc (25 ac iau) 

Nifer y cynyrchiadau  

Nifer y perfformiadau  

Unrhyw sylwadau: 
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Siaradwyr Cymraeg 

Nifer y cynyrchiadau  

Nifer y perfformiadau  

Unrhyw sylwadau: 

 

 

Pobl lesbaidd, hoywon, neu deurywiol 

Nifer y cynyrchiadau  

Nifer y perfformiadau  

Unrhyw sylwadau: 

 

Pobl trawsrywiol 

Nifer y cynyrchiadau  

Nifer y perfformiadau  

Unrhyw sylwadau: 

 

Pobl hyn (dros 50) 

Nifer y cynyrchiadau  

Nifer y perfformiadau  

Unrhyw sylwadau: 

 

 

Pobl gyda credoau crefyddol penodol 

Nifer y cynyrchiadau  

Nifer y perfformiadau  
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Unrhyw sylwadau: 

 

Menywod beichiog neu sydd ar gyfnod mamolaeth 

Nifer y cynyrchiadau  

Nifer y perfformiadau  

Unrhyw sylwadau: 

 

Teuluoedd 

Nifer y cynyrchiadau  

Nifer y perfformiadau  

Unrhyw sylwadau: 

 

Rhan 5: Cynhyrchiadau sy’n targedu/ cynnwys neu cyfeirio at grwpiau 

penodol: 

O’r gwaith hyn, faint oedd yn targedu/cynnwys neu yn cyfeiri at grwpiau canlynol: 

• y celfyddydau ac iechyd  

• digartrefedd  

• teuluoedd isel eu hincwm  

• ffoaduriaid a/neu geiswyr lloches  

• cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr  

• pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant  

Os ydych chi wedi gweithio gydag unrhyw un o'r grwpiau hyn, byddwn ni’n cysylltu â 

chi gydag ychydig o gwestiynau ychwanegol.  

Rhan 6: Cwmpas ac Effaith eich Gwaith 

 

Os oess unrhywbeth arall yr hoffech rhannu efo ni am cyrhaeddiad ac effaith eich 

gwaith, dywedwch wrthym yn y blwch isod: 
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Adran Wyth: Gwasanaethau i’r Sector a’r Gymdeithas 

Ehangach 

 

Rhennir yr adron hon yn ddau. Yn adran A mae gennym ddiddordeb yn y canlynol: 

• unrhyw sesiynau hyfforddi a datblygu a gynhawliwyd gan eich mudiad i 

ymarferwyr a mudiadau’r celfyddydau dros y chew mis diwethaf 

• nifer y tenantiaid a phreswyliaethau artistiaid 

• nifer y gwirfoddolwyr a gofrestrwyd gyda’ch mudiad 

Yn adran B, mae gennym ddiddordeb yn y canlynol: 

• sesiynau holi ac ateb a sgyrsiau a gynhaliodd eich mudiad 

• unrhyw waith a gyflwynwyd gan eich mudiad sydd yn arfer sy’n cysylltu yn 

gymdeithasol 

• Perfformiad Amgylcheddol 

Adran A 

 

Rhan 1: Sesiynau hyfforddi/gweithdai 

 

O fewn y chwe mis diwethaf, dywedwch wrthym a wnaeth eich mudiad hwyluso 

unrhyw sesiynau oedd wedi eu targedu’n benodol at artistiaid neu fudiadau 

celfyddydol eraill at ddibenion hyfforddi a datblygu. 

Hanner diwrnod neu lai yw un sesiwn. Gallai sesiynau a restrir yma gynnwys: 

Hyfforddiant DPP cyffredinol, hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth, hyfforddiant 

GDPR.  

 

Nifer y sesiynau hyfforddi/gweithdai y cyflwynwyd 

 

Saesneg  

Cymraeg  

Dwyieithog  

Amlieithog  

Arall  
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Nifer y mynychiadau i’r sesiynau hyfforddi/gweithdai 

Saesneg  

Cymraeg  

Dwyieithog  

Amlieithog  

Arall  

 

Unrhyw Sylwadau: 

 

 

Rhan 2: Digwyddiadau 

 

Dywedwch wrthym os gwnaeth eich mudiad hwyluso unrhyw ddigwyddiadau oedd 

wedi eu targedu’n benodol at artistiaid neu fudiadau celfyddydol eraill at ddibenion 

hyfforddi a datblygu yn ystod y chwe mis diwethaf. Gallai digwyddiadau a restrir yma 

gynnwys: cynadleddau, symposia marchnata, digwyddiadau rhwydweithio.  

 

Nifer y digwyddiadau yn ystod y chwech mis diwethaf 

Saesneg  

Cymraeg  

Dwyieithog  

Amlieithog  

Arall  

 

Nifer y mynychiadau i’r digwyddiadau  

Saesneg  

Cymraeg  
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Dwyieithog  

Amlieithog  

Arall  

 

Unrhyw Sylwadau: 

 

 

Rhan 3: Grwpiau wedi’u targedu 

 

Yn y cwestiwn hwn, mae gennym ddiddordeb gwybod a oedd unrhyw rai o’r sesiynau 

neu ddigwyddiadau ar gyfer artistiaid/mudiadau celfyddydol a nodwyd yng 

nghwestiynau 1 a 2 wedi eu targedu at unrhyw rai o’r grwpiau isod: 

 

 Sesiynau 

Hyfforddi/gweithdai 

Digwyddiadau 

Artistiaid Anabl   

Artistiaid Du, Asiaidd a 

Lleiafrifoedd Ethnig 

  

Plant a Phobl Ifanc (25 ac 

iau) 

  

Siaradwyd Cymraeg   

Artistiaid Lesbiaidd, Hoyw 

neu Ddeurywiol 

  

Artistiaid Trawsrywiol   

Artistiaid Hŷn (50+ oed)   

Artistiaid â chred 

grefyddol benodol neu 

ddibenion eraill 

cysylltiedig â chrefydd 

  

Merched beichiog a 

mamau newydd 
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Rhan 4: Tenantiaid a Phreswyliaethau Artistiaid 

 

Llenwch yr adran hon os oes gan eich mudiad denantiaid sy’n gweithio yn y 

diwydiannau artistig a diwylliannol. Gallai’r tenantiaid fod yn fudiadau proffesiynol 

neu artistiaid sy’n talu rhent neu ddim. 

Nifer y tenantiaid  

Nifer y bobl a gyflogir o fewn y corff 

tenantiaeth  

 

Nifer yr oriau o gyngor, cefnogaeth neu 

gymorth a roddwyd i tenantiaid   

 

 

Os yw eich mudiad yn cyflwyno/hwyluso comisiynu preswyliaethau artistiaid, 

cofnodwch fanylion pob prosiect sydd yn rhedeg ar hyn o bryd, yr ydych yn gweithio 

arnynt ar hyn o bryd, a phob un a gwblhawyd. 

  

Dywedwch wrthym am nifer y preswyliaethau newydd a gontractiwyd dros y chwe mis 

diwethaf a all fod wedi cychwyn yn ystod y cyfnod hwn neu beidio. 

 

Nifer y preswylfeydd a gontractiasoch yn 

ystod y chwe mis diwethaf  

 

Nifer y preswylfeydd sydd ar waith yn ystod 

y chwe mis diwethaf  

 

Nifer y preswylfeydd a ddiweddodd yn 

ystod y chwe mis diwethaf  

 

 

Nifer o artistiaid newydd a gweithiwyd yn ystod y chwe mis diwethaf. Wrth artistiaid 

newydd, olygwn â artistiaid na weithiwyd gyda o’r blaen. 

Unrhyw Sylwadau? 
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Rhan 5: Datblygu Proffesiynol Parhaus 

Dywedwch wrthym, o nifer y sesiynau/gweithdai hyfforddi Datblygu Proffesiynol 

Parhaus a nodwyd yn Rhan 1, faint oedd wedi eu hwyluso/targedu at athrawon yn 

ystod y chwe mis a aeth heibio. Cofnodwch gyfanswm nifer y sesiynau/gweithdai 

hyfforddi ar gyfer pob iaith , ac yna ar gyfer pob ffurf ar gelfyddyd. 

Hanner diwrnod neu lai yw sesiwn. Gellir cynnwys gwaith mentora un i un neu 

sesiynau lleoliad gwaith yma hefyd.  

Nifer y sesiynau/gweithdai hyfforddi datblygu proffesiynol parhaus 

 Saesneg Cymraeg Dwyieithog Amlieithog Iaith Arall 

Dawns      

Celfyddydau 

Cyfunol 

     

Drama      

Cerddoriaeth      

Opera      

Adloniant 

Theatr 

     

Celf Weledol      

Crefft      

Llenyddiaeth      

Cynhyrchu 

Ffilm 

     

Arall      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Cwestiynau arolwg o’r Portffolio a gafodd eu diweddaru diweddaf: Mis Mehefin 2019 
 

Nifer y mynychiadau i’r sesiynau/gweithdai datblygu proffesiynol parhaus 

 Saesneg Cymraeg Dwyieithog Amlieithog Iaith Arall 

Dawns      

Celfyddydau 

Cyfunol 

     

Drama      

Cerddoriaeth      

Opera      

Adloniant 

Theatr 

     

Celf Weledol      

Crefft      

Llenyddiaeth      

Cynhyrchu 

Ffilm 

     

Arall      

 

Unrhyw Sylwadau: 

 

Rhan 6: Gwirfoddolwyr  

 

Faint o gwirfoddolwyr sydd gennych:  

 

Dywedwch wrthym y nifer o gwirfoddolwyr sydd yn: 

 

Menywod  

Dynion  

Pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig  

Siaradwyr Cymraeg  

Pobl Ifanc (25 ac iau)  

Pobl Anabl  

Pobl Lesbiaidd, Hoywon, neu Deurywiol  
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Pobl Hŷn (50+)  

Pobl gyda credoau crefyddol penodol  

Menywod beichiog neu sydd ar gyfnod 

mamolaeth 

 

Pobl Trawsrywiol  

 

Adran B 

Rhan 1: Sgyrsiau a Sesiynau Holi ac Ateb 

 

Dywedwch wrthym am nifer y sesiynau holi ac ateb ac nifer y sgyrsiau a gyflwynwyd 

gan eich mudiad yn eich lleoliad eich hun neu a drefnwyd gennych chi ond a 

gynhaliwyd yn rhywle arall. 

Gallwch cynnwys sgyrsiau gan artistiaid. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi rhoi sgyrsiau 

a phresenoldeb dan yr un categori iaith. 

Nifer o sgyrsiau a gyflwynwyd gan eich mudiad yn ystod y chwe mis diwethaf 

Saesneg  

Cymraeg  

Dwyieithog  

Amlieithog  

Arall  

 

Nifer o mynychiadau a ddaeth i’r sgyrsiau yn ystod y chwe mis diwethaf 

Saesneg  

Cymraeg  

Dwyieithog  

Amlieithog  

Arall  
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Dywedwch wrthym y nifer o sesiynau holi ac ateb a gyflwynwyd gan eich mudiad 

 

Saesneg  

Cymraeg  

Dwyieithog  

Amlieithog  

Arall  

 

Nifer o mynychiadau a ddaeth i’r sesiynau holi ac ateb a gynhaliodd eich mudiad yn 

ystod y 6 mis a aeth heibio, oedd naill ai yn ddigwyddiadau unigol neu a redwyd ochr 

yn ochr â digwyddiad arall. 

Saesneg  

Cymraeg  

Dwyieithog  

Amlieithog  

Arall  

 

Unrhyw Sylwadau: 

 

 

Rhan 2: Arfer sy’n Cysylltu yn Gymdeithasol 

 

Dywedwch wrthym a ydych wedi hwyluso unrhyw brosiectau arfer sy’n cysylltu yn 

gymdeithasol. 

Gall arfer sy’n cysylltu yn gymdeithasol, a elwir hefyd yn arfer cymdeithasol neu 

gelfyddyd sy’n cysylltu yn gymdeithasol, gynnwys unrhyw ffurf ar gelfyddyd sydd yn 

dwyn i mewn bobl a chymunedau mewn dadleuon, cydweithredu neu ymwneud 

cymdeithasol. 
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Ydych chi wedi hwyluso unrhyw brosiectau celfyddydol sydd wedi’u cynnwys yn 

gymdeithasol o fewn y chwe mis diwethaf?  

Enw’r Prosiect: 

Math y celfyddid: 

Nifer y prosiectau/digwyddiadau ac y mynychiadau o dan pob categori iaith: 

Iaith Nifer y digwyddiadau Nifer y mynychiadau 

Saesneg   

Cymraeg   

Dwyieithog   

Amlieithog   

Arall   

 

Dywedwch wrthym fwy am y prosiect: 

 

 

 

Rhan 3: Perfformiad Amgylcheddol 

Hoffem wybod a oes gan eich mudiad System Fonitro Amgylcheddol (EMS yn 

saesneg) a/neu bolisi amgylcheddol ar hyn o bryd. 

Os oes, ticiwch pa un:  

EMAS  

ISO14001  

Green Dragon  

Arall 

 

 

• Os oes gennych system arall, dywedwch wrthym pa un: 

• Os nad oes gennych system monitor amgylcheddol, ydych chi’n anelu at 

sefydlu un? Os ie, pa un? 
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• Os na, dywedwch wrthym pam? 

• Oes gennych bolisi amgylcheddol ar hyn o bryd? 

Rhan 4: Gwasanaethau Eraill 

Os ydych yn cyflwyno unrhyw fath arall o wasanaeth i’r sector a’r gymdeithas 

ehangach nad ydych eisoes wedi ei grybwyll yn yr adran hon, yna ysgrifennwch yn y 

blwch a ddarperir ddisgrifiad byr o’r gwasanaeth yr ydych yn ei ddarparu. 

 

Rhan 5: Cwmpas ac Effaith 

Os oes unrhyw beth arall hoffech chi rhannu gyda ni am cwmpas ac effaith eich 

gwaith / gwybodaeth rydych wedi cyflwyno yn yr adran hon, dywedwch wrthym yn y 

blwch isod: 
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Rhan Naw: Cyflogaeth ac Aelodau eich Corff 

Llywodraeth/Bwrdd Ymddiriedolwyr  

 

Dywedwch wrthym am y bobl mae eich mudiad yn gyflogi.  

Rhoddir y data a gesglir yn adroddiadau ein grwpiau Cydraddoldeb a Monitro fel y 

gallwn edrych ar dueddiadau mewn patrymau gwaith a gwneud cymariaethau 

cenedlaethol. 

Peidiwch cynnwys gwirfoddolwyr. Mae gwirfoddolwyr yn cael eu chynnwys yn rhan 

Gwilfoddolwyr. Atebwch gwybodaeth am Aelodau Corff Llywodraeth/Bwrdd 

Ymddiriedolwyr yn rhan 3. 

Rhan 1: Gwybodaeth Cyflogaeth  

 

Nifer o pobl mae eich mudiad yn 

gyflogi: 

 

 

Menywod, llawn amser    

Dynion, llawn amser    

Rhywedd arall, llawn amser   

Rhywedd gwell beidio â dweud, amser   

Menywod rhan amser    

Dynion, rhan amser   

Rhywedd arall, rhan amser   

Rhywedd gwell beidio â dweud, rhan amser   

Menywod, contract Achlysurol (a adwaenir 

hefyd fel “contractiau dim oriau” 

  

Dynion, contract Achlysurol (a adwaenir 

hefyd fel “contractiau dim oriau”) 
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Rhywedd arall, contract Achlysurol (a 

adwaenir hefyd fel “contractiau dim oriau”) 

  

Rhywedd gwell beidio a dweud, contract 

Achlysurol (a adwaenir hefyd fel 

“contractiau dim oriau”) 

  

 

**Dylai staff sy’n gweithio cyfanswm o 35 awr yr wythnos neu fwy gael eu cyfrif fel 

rhai llawn-amser. 

** Dylai staff sy’n gweithio  llai na 35 awr yr wythnos gael eu cyfrif fel rhai rhan-

amser. Mae gan weithwyr llawn a rhan amser yr hawl i’r canlynol:  

• Tâl Salwch Statudol 

• Tal Mamolaeth Statudol 

• Tal Tadolaeth Statudol  

• Tal Mabwysiadau Statudol 

• Tâl Rhiant a Rennir 

 

**Mae Contract Achlysurol (a adwaenir hefyd fel contract dim oriau) fel y’i diffinnir 

gan gov.uk: https://www.gov.uk/contract-types-and-employer-responsibilities/zero-

hour-contracts yn golygu nad oes dim rheidrwydd i gyflogwyr gynnig gwaith, nac i 

weithwyr ei dderbyn. 

Dywedwch wrthym y nifer o: 

Menywod, o dan hyfforddiant llawn amser    

Dynion, o dan hyfforddiant llawn amser    

Rhywedd arall, o dan hyfforddiant llawn 

amser 

  

Rhywedd gwell beidio â dweud, o dan 

hyfforddiant llawn amser 

  

Menywod o dan hyfforddiant rhan amser    

Dynion, o dan hyfforddiant rhan amser   

Rhywedd arall, o dan hyfforddiant  rhan 

amser 
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Rhywedd gwell beidio â dweud, o dan 

hyfforddiant rhan amser 

  

Menywod, prentisiaid llawn amser   

Dynion, prentisiaid llawn amser   

Rhywedd arall, prentisiaid llawn amser   

Rhywedd gwell beidio a dweud, prentisiaid 

llawn amser 

  

Menywod, prentisiad rhan amser   

Dynion, prentisiaid rhan amser   

Rhywedd arall, prentisiaid rhan amser   

Rhywedd Gwell beidio dweud, prentisiaid 

rhan amser 

  

Menywod, interniad llawn amser   

Dynion, interniad llawn amser   

Rhywedd arall, interniad llawn amser   

Rhywedd gwell beidio a dweud, interniad 

llawn amser 

  

Menywod, interniad than amser  

Dynion, interniad rhan amser  

Rhywedd arall, interniad rhan amser  

Rhywedd gwell beidio a dweud, interniad 

rhan amser 

 

 

**Mae lleoliadau gwaith i hyfforddeion (a all fod yn daledig neu beidio) yn cwrdd ag 

anghenion y mudiad, a bydd hyfforddeion fel arfer yn cael swydd ar derfyn yr 

hyfforddiant neu gyfweliad gadael gydag adborth ffurfiol ar y diwedd. 

https://www.gov.uk/employ-trainees  

  

https://www.gov.uk/employ-trainees
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**Gall prentisiaid fod yn unrhyw un dros 16 oed a byddant yn cyfuno gwaith gydag 

astudio i ddysgu sgiliau penodol i’r swydd a chael cymhwyster o TGAU neu’r hyn sy’n 

cyfateb, i lefel gradd. Gweler ACAS: 

http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=3816  

**Interniaid yw graddedigion neu fyfyrwyr israddedig sy’n mynd trwy broses ddewis 

mewn rhaglen fwy ffurfiol a strwythuredig a gallant dderbyn yr Isafswm Cyflog 

Cenedlaethol neu beidio <https://www.gov.uk/employment-rights-for-interns> 

Faint o aelod o staff 

sydd yn cael eu talu yr 

isafswm cyflog 

cenedlaethol?  

 

    

     

 

Faint o aelod o staff 

sydd yn cael eu talu y 

cyflog byw? 

 

Rhan 2: Gwybodaeth Cydraddoldeb 

 

O'r sawl sydd wedi eu cyflogi gan eich sefydliad, dangoswch amrywiaeth gweithwyr 

cyflogedig ac esboniwch sut y mae eich mudiad yn casglu’r ffigyrau hyn:  

Nifer o Pobl anabl 

Menywod, llawn amser   

Dynion, llawn amser   

Rhywedd Arall, llawn amser 
  

Rhywedd Gwell beidio â dweud, 

llawn amser    

Menywod, rhan amser   

Dynion, rhan amser   

Arall, rhan amser   

Gwell beidio â dweud, rhan amser    

Menywod, Contract Achlysurol (a 

adwaenir hefyd fel “contractau dim 

oriau”)    

Dynion, Contract Achlysurol (a 

adwaenir hefyd fel “contractau dim 

oriau”)    

http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=3816
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Rhywedd arall, Contract Achlysurol 

(a adwaenir hefyd fel “contractau 

dim oriau”)    

Rhywedd, Gwell beidio â dweud 

Contract Achlysurol (a adwaenir 

hefyd fel “contractau dim oriau”)     

Menywod, o dan hyfforddiant llawn 

amser    

Dynion, o dan hyfforddiant llawn 

amser    

Rhywedd arall, o dan hyfforddiant 

llawn amser   

Rhywedd gwell beidio â dweud, o 

dan hyfforddiant llawn amser   

Menywod o dan hyfforddiant rhan 

amser    

Dynion, o dan hyfforddiant rhan 

amser   

Rhywedd arall, o dan hyfforddiant  

rhan amser   

Rhywedd gwell beidio â dweud, o 

dan hyfforddiant rhan amser   

Menywod, prentisiaid llawn amser   

Dynion, prentisiaid llawn amser   

Rhywedd arall, prentisiaid llawn 

amser   

Rhywedd gwell beidio a dweud, 

prentisiaid llawn amser   

Menywod, prentisiad rhan amser   

Dynion, prentisiaid rhan amser   

Rhywedd arall, prentisiaid rhan 

amser   

Rhywedd Gwell beidio dweud, 

prentisiaid rhan amser   

Menywod, interniad llawn amser   

Dynion, interniad llawn amser   

Rhywedd arall, interniad llawn amser   

Rhywedd gwell beidio a dweud, 

interniad llawn amser   

Menywod, interniad rhan amser  

Dynion, interniad rhan amser  

Rhywedd arall, interniad rhan amser  

Rhywedd gwell beidio a dweud, 

interniad rhan amser  
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Nifer o Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig: 

Menywod, llawn amser  

Dynion, llawn amser  

Rhywedd Arall, llawn amser 
 

Rhywedd Gwell beidio â dweud, llawn amser  

 

Menywod, rhan amser  

Dynion, rhan amser  

Arall, rhan amser 

  

 

Gwell beidio â dweud, rhan amser   

Menywod, Contract Achlysurol (a adwaenir hefyd fel 

“contractau dim oriau”)  

 

Dynion, Contract Achlysurol (a adwaenir hefyd fel 

“contractau dim oriau”)  

 

Rhywedd arall, Contract Achlysurol (a adwaenir hefyd 

fel “contractau dim oriau”)  

 

Rhywedd, Gwell beidio â dweud Contract Achlysurol (a 

adwaenir hefyd fel “contractau dim oriau”)  

 

Menywod, o dan hyfforddiant llawn amser  
 

Dynion, o dan hyfforddiant llawn amser   

Rhywedd arall,  o dan hyfforddiant llawn amser 
 

Rhywedd gwell beidio â dweud,  

 o dan hyfforddiant llawn amser 

 

Menywod o dan hyfforddiant rhan amser   

Dynion, o dan hyfforddiant rhan amser  

Rhywedd arall, o dan hyfforddiant  rhan amser 
 

Rhywedd gwell beidio â dweud, o  

dan hyfforddiant rhan amser 

 

Menywod, prentisiaid llawn amser  

Dynion, prentisiaid llawn amser  

Rhywedd arall, prentisiaid llawn amser  

Rhywedd gwell beidio a dweud, prentisiaid  

llawn amser 

 

Menywod, prentisiad rhan amser  

Dynion, prentisiaid rhan amser  

Rhywedd arall, prentisiaid rhan amser  

Rhywedd Gwell beidio dweud, prentisiaid rhan amser 
 

Menywod, interniad llawn amser  

Dynion, interniad llawn amser  

Rhywedd arall, interniad llawn amser  



78 
 

Cwestiynau arolwg o’r Portffolio a gafodd eu diweddaru diweddaf: Mis Mehefin 2019 
 

Rhywedd gwell beidio a dweud, interniad llawn amser 

 

Menywod, interniad llawn amser  

Dynion, interniad llawn amser  

Rhywedd arall, interniad llawn amser  

Rhywedd gwell beidio a dweud, interniad llawn amser 
 

 

Nifer o Siaradwyr Cymraeg: 

Menywod, llawn amser   

Dynion, llawn amser   

Rhywedd Arall, llawn amser 
  

Rhywedd Gwell beidio â dweud, llawn 

amser    

Menywod, rhan amser   

Dynion, rhan amser   

Arall, rhan amser   

Gwell beidio â dweud, rhan amser    

Menywod, Contract Achlysurol (a 

adwaenir hefyd fel “contractau dim 

oriau”)    

Dynion, Contract Achlysurol (a adwaenir 

hefyd fel “contractau dim oriau”)    

Rhywedd arall, Contract Achlysurol (a 

adwaenir hefyd fel “contractau dim 

oriau”)    

Rhywedd, Gwell beidio â dweud 

Contract Achlysurol (a adwaenir hefyd 

fel “contractau dim oriau”)    

Menywod, o dan hyfforddiant llawn 

amser    

Dynion, o dan hyfforddiant llawn amser    

Rhywedd arall,  o dan hyfforddiant llawn 

amser   

Rhywedd gwell beidio â dweud,  o dan 

hyfforddiant llawn amser   

Menywod o dan hyfforddiant rhan 

amser    

Dynion, o dan hyfforddiant rhan amser   

Rhywedd arall, o dan hyfforddiant  rhan 

amser   

Rhywedd gwell beidio â dweud, o dan 

hyfforddiant rhan amser   

Menywod, prentisiaid llawn amser   
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Dynion, prentisiaid llawn amser   

Rhywedd arall, prentisiaid llawn amser   

Rhywedd gwell beidio a dweud, 

prentisiaid llawn amser   

Menywod, prentisiad rhan amser   

Dynion, prentisiaid rhan amser   

Rhywedd arall, prentisiaid rhan amser   

Rhywedd Gwell beidio dweud, 

prentisiaid rhan amser   

Menywod, interniad llawn amser   

Dynion, interniad llawn amser   

Rhywedd arall, interniad llawn amser   

Rhywedd gwell beidio a dweud, 

interniad llawn amser   

Menywod, interniad rhan amser 
 

Dynion, interniad rhan amser 
 

Rhywedd arall, interniad rhan amser 
 

Rhywedd gwell beidio a dweud, 

interniad rhan amser  

 

 

Nifer o Pobl Lesbiaidd, Hoywon, neu Deurywiol: 

Menywod, llawn amser   

Dynion, llawn amser   

Rhywedd Arall, llawn amser   

Rhywedd Gwell beidio â dweud, llawn amser    

Menywod, rhan amser   

Dynion, rhan amser   

Arall, rhan amser   

Gwell beidio â dweud, rhan amser    

Menywod, Contract Achlysurol (a adwaenir hefyd fel 

“contractau dim oriau”)    

Dynion, Contract Achlysurol (a adwaenir hefyd fel 

“contractau dim oriau”)    

Rhywedd arall, Contract Achlysurol (a adwaenir hefyd fel 

“contractau dim oriau”)    

Rhywedd, Gwell beidio â dweud Contract Achlysurol (a 

adwaenir hefyd fel “contractau dim oriau”)    

Menywod, o dan hyfforddiant llawn amser    
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Dynion, o dan hyfforddiant llawn amser    

Rhywedd arall, o dan hyfforddiant llawn amser   

Rhywedd gwell beidio â dweud, o dan hyfforddiant llawn 

amser   

Menywod o dan hyfforddiant rhan amser    

Dynion, o dan hyfforddiant rhan amser   

Rhywedd arall, o dan hyfforddiant  rhan amser   

Rhywedd gwell beidio â dweud, o dan hyfforddiant rhan 

amser   

Menywod, prentisiaid llawn amser   

Dynion, prentisiaid llawn amser   

Rhywedd arall, prentisiaid llawn amser   

Rhywedd gwell beidio a dweud, prentisiaid llawn amser   

Menywod, prentisiad rhan amser   

Dynion, prentisiaid rhan amser   

Rhywedd arall, prentisiaid rhan amser   

Rhywedd Gwell beidio dweud, prentisiaid rhan amser   

Menywod, interniad llawn amser   

Dynion, interniad llawn amser   

Rhywedd arall, interniad llawn amser   

Rhywedd gwell beidio a dweud, interniad llawn amser   

Menywod, interniad rhan amser  

Dynion, interniad rhan amser  

Rhywedd arall, interniad rhan amser  

Rhywedd gwell beidio a dweud, interniad rhan amser  

 

Nifer o Pobl Hyn (50+) 

Menywod, llawn amser   

Dynion, llawn amser   

Rhywedd Arall, llawn amser 
  

Rhywedd Gwell beidio â dweud, llawn amser    

Menywod, rhan amser   

Dynion, rhan amser   

Arall, rhan amser   

Gwell beidio â dweud, rhan amser    

Menywod, Contract Achlysurol (a adwaenir hefyd fel “contractau dim 

oriau”)    

Dynion, Contract Achlysurol (a adwaenir hefyd fel “contractau dim 

oriau”)    



81 
 

Cwestiynau arolwg o’r Portffolio a gafodd eu diweddaru diweddaf: Mis Mehefin 2019 
 

Rhywedd arall, Contract Achlysurol (a adwaenir hefyd fel “contractau 

dim oriau”)    

Rhywedd, Gwell beidio â dweud Contract Achlysurol (a adwaenir 

hefyd fel “contractau dim oriau”)    

Menywod, o dan hyfforddiant llawn amser    

Dynion, o dan hyfforddiant llawn amser    

Rhywedd arall,  o dan hyfforddiant llawn amser   

Rhywedd gwell beidio â dweud,  o dan hyfforddiant llawn amser   

Menywod o dan hyfforddiant rhan amser    

Dynion, o dan hyfforddiant rhan amser   

Rhywedd arall, o dan hyfforddiant  rhan amser   

Rhywedd gwell beidio â dweud, o dan hyfforddiant rhan amser   

Menywod, prentisiaid llawn amser   

Dynion, prentisiaid llawn amser   

Rhywedd arall, prentisiaid llawn amser   

Rhywedd gwell beidio a dweud, prentisiaid llawn amser   

Menywod, prentisiad rhan amser   

Dynion, prentisiaid rhan amser   

Rhywedd arall, prentisiaid rhan amser   

Rhywedd Gwell beidio dweud, prentisiaid rhan amser   

Menywod, interniad llawn amser   

Dynion, interniad llawn amser   

Rhywedd arall, interniad llawn amser   

Rhywedd gwell beidio a dweud, interniad llawn amser   

Menywod, interniad rhan amser  

Dynion, interniad rhan amser  

Rhywedd arall, interniad rhan amser  

Rhywedd gwell beidio a dweud, interniad rhan amser  

 

Nifer o Menywod Beichiog neu sydd ar gyfnod mamolaeth: 

Menywod, llawn amser   

Menywod, rhan amser   

Menywod, Contract Achlysurol (a 

adwaenir hefyd fel “contractau dim 

oriau”)    
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Menywod, o dan hyfforddiant llawn 

amser    

Menywod, o dan hyfforddiant rhan 

amser    

Menywod, prentisiaid llawn amser   

Menywod, prentisiad rhan amser   

Menywod, interniad llawn amser   

Menywod, interniad rhan amser  

 

Nifer o Pobl Ifanc (16-25): 

Menywod, llawn amser   

Dynion, llawn amser   

Rhywedd Arall, llawn amser   

Rhywedd Gwell beidio â dweud, llawn amser    

Menywod, rhan amser   

Dynion, rhan amser   

Arall, rhan amser   

Gwell beidio â dweud, rhan amser    

Menywod, Contract Achlysurol (a adwaenir hefyd fel 

“contractau dim oriau”)    

Dynion, Contract Achlysurol (a adwaenir hefyd fel 

“contractau dim oriau”)    

Rhywedd arall, Contract Achlysurol (a adwaenir hefyd 

fel “contractau dim oriau”)    

Rhywedd, Gwell beidio â dweud Contract Achlysurol (a 

adwaenir hefyd fel “contractau dim oriau”)    

Menywod, o dan hyfforddiant llawn amser    

Dynion, o dan hyfforddiant llawn amser    

Rhywedd arall,  o dan hyfforddiant llawn amser   

Rhywedd gwell beidio â dweud,  o dan hyfforddiant 

llawn amser   

Menywod o dan hyfforddiant rhan amser    

Dynion, o dan hyfforddiant rhan amser   

Rhywedd arall, o dan hyfforddiant  rhan amser 
  

Rhywedd gwell beidio â dweud, o dan hyfforddiant rhan 

amser   

Menywod, prentisiaid llawn amser   

Dynion, prentisiaid llawn amser   

Rhywedd arall, prentisiaid llawn amser   

Rhywedd gwell beidio a dweud, prentisiaid llawn amser   

Menywod, prentisiad rhan amser   

Dynion, prentisiaid rhan amser   
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Rhywedd arall, prentisiaid rhan amser   

Rhywedd Gwell beidio dweud, prentisiaid rhan amser 
  

Menywod, interniad llawn amser   

Dynion, interniad llawn amser   

Rhywedd arall, interniad llawn amser   

Menywod, interniad rhan amser 
  

Dynion, interniad rhan amser 
  

Rhywedd arall, interniad rhan amser 
  

Rhywedd gwell beidio a dweud, interniad rhan amser   

 

Nifer o pobl gyda credoau crefyddol penodol:  

Menywod, llawn amser   

Dynion, llawn amser   

Rhywedd Arall, llawn amser   

Rhywedd Gwell beidio â dweud, llawn amser    

Menywod, rhan amser   

Dynion, rhan amser   

Arall, rhan amser   

Gwell beidio â dweud, rhan amser    

Menywod, Contract Achlysurol (a adwaenir hefyd fel 

“contractau dim oriau”)    

Dynion, Contract Achlysurol (hefyd yn gyfarwydd fel 

“contractau dim oriau”)    

Rhywedd arall, Contract Achlysurol (a adwaenir hefyd fel 

“contractau dim oriau”)    

Rhywedd, Gwell beidio â dweud Contract Achlysurol (a 

adwaenir hefyd fel “contractau dim oriau”)    

Menywod, o dan hyfforddiant llawn amser    

Dynion, o dan hyfforddiant llawn amser    

Rhywedd arall,  o dan hyfforddiant llawn amser   

Rhywedd gwell beidio â dweud,  o dan hyfforddiant llawn 

amser   

Menywod o dan hyfforddiant rhan amser    

Dynion, o dan hyfforddiant rhan amser   

Rhywedd arall, o dan hyfforddiant  rhan amser   

Rhywedd gwell beidio â dweud, o dan hyfforddiant rhan 

amser   
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Menywod, prentisiaid llawn amser   

Dynion, prentisiaid llawn amser   

Rhywedd arall, prentisiaid llawn amser   

Rhywedd gwell beidio a dweud, prentisiaid llawn amser   

Menywod, prentisiad rhan amser   

Dynion, prentisiaid rhan amser   

Rhywedd arall, prentisiaid rhan amser   

Rhywedd Gwell beidio dweud, prentisiaid rhan amser   

Menywod, interniad llawn amser   

Dynion, interniad llawn amser   

Rhywedd arall, interniad llawn amser   

Menywod, interniad rhan amser   

Dynion, interniad rhan amser   

Rhywedd arall, interniad rhan amser   

Rhywedd gwell beidio a dweud, interniad rhan amser   

 

Nifer o pobl Trawsrywiol: 

Menywod, llawn amser   

Dynion, llawn amser   

Rhywedd Arall, llawn amser 
  

Rhywedd Gwell beidio â dweud, llawn amser    

Menywod, rhan amser   

Dynion, rhan amser   

Arall, rhan amser   

Gwell beidio â dweud, rhan amser    

Menywod, Contract Achlysurol (a adwaenir hefyd fel “contractau dim 

oriau”)    

Dynion, Contract Achlysurol (a adwaenir hefyd fel “contractau dim 

oriau”)    

Rhywedd arall, Contract Achlysurol (a adwaenir hefyd fel “contractau 

dim oriau”)    

Rhywedd, Gwell beidio â dweud Contract Achlysurol (hefyd yn 

gyfarwydd fel “contractau dim oriau”)    

Menywod, o dan hyfforddiant llawn amser    

Dynion, o dan hyfforddiant llawn amser    
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Rhywedd arall, o dan hyfforddiant llawn amser   

Rhywedd gwell beidio â dweud, o dan hyfforddiant llawn amser   

Menywod o dan hyfforddiant rhan amser    

Dynion, o dan hyfforddiant rhan amser   

Rhywedd arall, o dan hyfforddiant  rhan amser   

Rhywedd gwell beidio â dweud, o dan hyfforddiant rhan amser 
  

Menywod, prentisiaid llawn amser   

Dynion, prentisiaid llawn amser   

Rhywedd arall, prentisiaid llawn amser   

Rhywedd gwell beidio a dweud, prentisiaid llawn amser   

Menywod, prentisiad rhan amser   

Dynion, prentisiaid rhan amser   

Rhywedd arall, prentisiaid rhan amser   

Rhywedd Gwell beidio dweud, prentisiaid rhan amser   

Menywod, interniad llawn amser   

Dynion, interniad llawn amser   

Rhywedd arall, interniad llawn amser   

Menywod, interniad rhan amser 
  

Dynion, interniad rhan amser   

Rhywedd arall, interniad rhan amser   

Rhywedd gwell beidio a dweud, interniad rhan amser   

 

Sut oeddech wedi casglu’r gwybodaeth yma? 

 

 

 

Rhan 3: Aelodau eich Corff Llywodraeth/Bwrdd Ymddiriedolwyr 

 

O rhain, dywedwch faint sydd yn: 

Menywod  

Sawl pobl sydd yn aelod eich Corff 

Llywodraeth/Bwrdd Ymddiriedolwy?  
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Dynion  

Rhywedd Arall  

Rhywedd: Gwell beidio a ddweud  

Rhan 4: Gwybodaeth Cydraddoldeb aelodau eich Corff Llywodraeth/ 

Bwrdd Ymddiriedolwyr 

 

O'r sawl sydd wedi eu cyflogi gan eich sefydliad, dangoswch amrywiaeth aelodau 

eich Corff Llywodraeth/Bwrdd Ymddiriedolwyr ac esboniwch sut y mae eich mudiad 

yn casglu’r ffigyrau hyn:  

Nifer o Pobl anabl 

Menywod  

Dynion  

Rhywedd Arall  

Rhywedd: Gwell beidio a ddweud  

 

Nifer o bobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig: 

Menywod  

Dynion  

Rhywedd Arall  

Rhywedd: Gwell beidio a ddweud  

 

Nifer o Siaradwyr Cymraeg: 

Menywod  

Dynion  

Rhywedd Arall  

Rhywedd: Gwell beidio a ddweud  
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Nifer o bobl Lesbiaidd, Hoywon, neu Deurywiol: 

Menywod  

Dynion  

Rhywedd Arall  

Rhywedd: Gwell beidio a ddweud  

 

Nifer o bobl Hen (50+) 

Menywod  

Dynion  

Rhywedd Arall  

Rhywedd: Gwell beidio a ddweud  

 

Nifer o bobl Ifainc (16-25 oed): 

Menywod  

Dynion  

Rhywedd Arall  

Rhywedd: Gwell beidio a ddweud  

 

Nifer o bobl efo gredoau grefyddol penodol: 

Menywod  

Dynion  

Rhywedd Arall  

Rhywedd: Gwell beidio a ddweud  

 

Nifer o menywod beichiog neu sydd ar gyfnod mamolaeth: 
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Cwestiynau arolwg o’r Portffolio a gafodd eu diweddaru diweddaf: Mis Mehefin 2019 
 

Menywod  

Dynion  

Rhywedd Arall  

Rhywedd: Gwell beidio a ddweud  

 

Nifer o bobl Trawsrywiol: 

Menywod  

Dynion  

Rhywedd Arall  

Rhywedd: Gwell beidio a ddweud  

 

Sut oeddech chi wedi’i casglu’r gwybodaeth yma? 

 

 
 


