Ymgynghoriad Celf
Nod yr ymgynghoriad hwn yw cael adborth gan drigolion a rhanddeiliaid lleol sy’n
ymddiddori yn y celfyddydau ym Mro Morgannwg. Er mwyn ystyried sut y caiff y
gwasanaeth ei gynnig yn y dyfodol, i gyflawni amcanion Strategaeth y Celfyddydau tra’n
lleihau cost darparu’r gwasanaeth gan y Cyngor.
Elfen 1 yr Ymgynghoriad - Cyflawni amcanion Strategaeth y Celfyddydau
Mae gan y strategaeth y nod o gynyddu gweithgarwch celfyddydol ym Mro Morgannwg a
datblygu cyfleoedd newydd i greu rhaglen gelfyddydol i’r unfed ganrif ar hugain sy’n
atgyfnerthu ymdeimlad o hunaniaeth ddiwylliannol a pherthyn, ac i sicrhau bod cyfleoedd
diwylliannol a chelfyddydol ar gael i holl drigolion ac ymwelwyr â Bro Morgannwg.
Sut rydych yn ymgysylltu â’r celfyddydau ym Mro Morgannwg ar hyn o bryd? Dewiswch bob
un sy’n berthnasol.
Digwyddiadau Cerddoriaeth

Celf neu grefft creadigol

Dawns

Llenyddiaeth

Theatr

Llyfrgelloedd

Arddangosfeydd / Orielau

Digidol

Digwyddiadau Byw

Ble rydych yn ymgysylltu â’r celfyddydau? Dewiswch bob un sy’n berthnasol.
Canolfan Gelfyddydau’r Memo

Ar-lein

Oriel Gelf Ganolog

Sinema

Clybiau Ieuenctid

Y tu allan i Fro Morgannwg

Clwb ar ôl Ysgol

Arall

Lleoliad cymunedol lleol

Os arall, rhowch fanylion.

Oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau ar yr hyn y gallai Cyngor Bro Morgannwg
ei wneud i alluogi rhagor o bobl neu grŵp ehangach o bobl i gymryd rhan, mwynhau a
gweithio ym maes y celfyddydau?

Elfen 2 yr Ymgynghoriad - Sicrhau bod y gwasanaeth yn gynaliadwy yn ariannol
Mae’r elfen hon yn ystyried cyfleoedd i leihau costau a/neu gynyddu’r incwm fel y bydd y
gwasanaeth yn gweithredu ar sail niwtral o ran cost.
Mae’r gwasanaeth celf a’r Oriel Gelf Ganolog yn costio rhwng £120,000 - £130,000 y
flwyddyn i’r Cyngor ar hyn o bryd. Er mwyn sicrhau y bydd yn gynaliadwy yn y dyfodol, pa
ddewis y byddai’n well gennych i’r Cyngor ei ystyried?
Ceisio lleihau’r costau hyn

Creu incwm

A oes gennych unrhyw sylw ar yr uchod?

Ydych chi’n talu ar hyn o bryd i fynd i ddigwyddiadau celf?
Ydw

Nac ydw

Os ydych, faint ydych chi’n ei dalu fel arfer?
dan £5

£10 - £20

£5 -£10

dros £20

Pa mor aml ydych chi’n ymweld â digwyddiadau neu weithgareddau celf y telir amdanyn
nhw?
Bob wythnos

Pob rhyw fis neu ddau

Bob mis

Bob blwyddyn

Elfen 3 yr Ymgynghoriad - Edrych ar sut i defnyddio’r Oriel Gelf Ganolog yn y dyfodol
Mae’r elfen hon yn ystyried sut y gellid defnyddio’r Oriel Gelf Ganolog yn y dyfodol, gan
gynnwys y lle yn troi’n ddiangen i’r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau ac edrych ar ffyrdd
eraill o’i defnyddio.
Ydych wedi ymweld â’r Oriel Gelf Ganolog?
Naddo erioed

Yn aml

Ychydig o weithiau

Pob cyfle posibl

Mae’r Oriel Gelf Ganolog mewn lleoliad atyniadol ar Sgwâr y Brenin yn y Barri. Mae’n ofod
mawr, 244metr sgwâr. Ydych chi’n ystyried bod yr Oriel yn ffordd dda o ddefnyddio’r man
hwn?
Ydw

Nac ydw

Mae’r gofod hwn yn ased sylweddol i’r Cyngor. Os na ddefnyddir e fel oriel, sut hoffech chi
ei ddefnyddio yn y dyfodol?
Fel lleoliad cyhoeddus

Fel Swyddfa’r Cyngor

Fel gofod i’w osod am incwm

Arall

Fel man marchnad dan do

Os arall, nodwch eich awgrymiadau.

Os oes gennych unrhyw sylwadau eraill ynghylch yr ymgynghoriad hwn, mae croeso i chi
eu rhoi yma.

Monitro Cyfle Cyfartal
Bydd y wybodaeth hon yn ein helpu i sicrhau bod yr atebion a dderbynnir yn gynrychioladwy o’r gymuned

Beth yw eich rhyw?
Gwryw

Unrhyw hunaniaeth rywiol arall

Benyw

Os oes gennych hunaniaeth rywiol arall, nodwch yma.

Faint yw eich oed?
Dan 18 oed

35 - 54

18 - 24

55 - 74

25 - 34

75+

A oes cyfyngiadau arnoch wrth geisio gwneud gweithgareddau o ddydd i ddydd oherwydd
salwch neu anabledd iechyd corfforol neu feddyliol sydd wedi para, neu y disgwylir iddo
bara, dros 12 mis?
Oes - llawer
Oes - ychydig
Nac oes
Byddai’n well gennyf beidio â dweud

Sut byddech yn disgrifio eich cenedligrwydd?
Cymreig

Prydeinig

Sais

Arall

Albanaidd

Byddai’n well gennyf beidio â dweud

Gogledd Iwerddon

Sut byddech chi’n disgrifio eich grŵp ethnig?
Gwyn - Cymru/Lloegr/Yr Alban/Gogledd
Iwerddon/Prydain Gwyn - Gwyddelig
Gwyn - Gwyddelig
Gwyn - Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig
Unrhyw gefndir gwyn arall
Grwpiau cymysg/aml-ethnig - Gwyn a Du
Caribïaidd
Grwpiau cymysg/aml-ethnig - Gwyn a Du
Affricanaidd
Grwpiau cymysg/aml-ethnig - Gwyn ac
Asiaidd
Unrhyw gefndir cymysg/aml-ethnig arall
Asiaidd/Prydeinig Asiaidd - Indiaidd

Asiaidd/Prydeinig Asiaidd - Pacistanaidd
Asiaidd/Prydeinig Asiaidd - Bangladeshaidd
Asiaidd/Prydeinig Asiaidd - Tsieineaidd
Unrhyw gefndir Asiaidd arall
Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig Affricanaidd
Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Croenddu
Prydeinig - Caribïaidd
Unrhyw gefndir Du/Affricanaidd/ Caribïaidd
arall
Grŵp ethnig arall - Arabaidd
Unrhyw grŵp ethnig arall
Byddai’n well gennyf beidio â dweud

Beth yw eich crefydd?
Dim crefydd

Mwslim

Cristion

Sikhaidd

Bwdhaidd

Unrhyw grefydd arall

Hindŵaidd

Byddai'n well gennyf beidio â dweud

Iddewig

Pa un o’r opsiynau canlynol sy’n eich disgrifio orau?
Heterorywiol/Syth

Arall

Hoyw neu Lesbiaid

Byddai’n well gennyf beidio â dweud

Deurywiol
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