
6,351  
o sesiynau 

ymgyfranogol 

203 
o weithwyr 26

rhan 
amser

147 
staff 
achlysurol

30
llawn 

amser

90
o aelodau o’r bwrdd rheoli

4.4% 
o sesiynau ymgyfranogol a dargedai 

deuluoedd. Atynasant  

6,332
o fynychiadau

297
o ddigwyddiadau 

75,144    
o fynychiadau 

3,234 
(50.9%) o sesiynau 

ymgyfranogol a 
dargedai’n benodol 

blant a phobl ifainc, o’u 
cymharu â 49.1% o’r 
sesiynau ymgyfranogol 

cyffredinol
88,625    

o fynychiadau 

74.4%53.3%46.7%

56
o ddigwyddiadau 

Cymraeg

Atynnodd digwyddiadau 
Cymraeg  

7,879   
o fynychiadau 

756  
o sesiynau 

ymgyfranogol 
Cymraeg, sef 11.9% 

o’r holl sesiynau 
ymgyfranogol 

56.9%  
o sesiynau Cymraeg 
a dargedai blant a 

phobl ifainc

Atynnodd sesiynau 
Cymraeg  

15,310 
o fynychiadau 

24.8%

o weithwyr sy’n 
siarad Cymraeg

31.1%

o aelodau o’r bwrdd 
yn siarad Cymraeg

70.1% 
arddangosfeydd

16.1%
perfformiadau mewn 

lleoliadau cyflwyno 

10.8% 
perfformiadau gan 

gwmnïau teithiol

3.1%
sgriniadau ffilm  mynychiadau  

Celfyddydau 
Cymunedol

Arolwg o Sefydliadau Portffolio 
Celfyddydol Cymru 2017/18

Digwyddiadau

Ymgyfranogiad

Cyflogaeth a hyfforddiant Y Gymraeg*

Teuluoedd

aelodau bwrdd 
benywaidd

aelodau bwrdd 
gwrywaidd

aelodau bwrdd 
sy’n bobl hyn^

31.0%
gwrywaidd

69.0%
benywaidd 

30.1%
pobl hyn

gweithwyr

gwirfoddolwyr

hyfforddeion

203 
123 

3

^

*Nid yw’r data hwn yn cynnwys gweithgaredd dywieithog  
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980      
o sesiynau 

ymgyfranogol       

33  
o weithwyr

3
rhan 

amser

25 5
llawn 

amserstaff 
achlysurol

33 
o ddigwyddiadau 

4,114      
 o fynychiadau 

615    
(63.8%) o sesiynau 

ymgyfranogol a 
dargedai’n benodol 

blant a phobl ifainc, o’u 
cymharu â 37.2% o’r 
sesiynau ymgyfranogol 

cyffredinol
11,587     

o fynychiadau 

Digwyddiadau

Ymgyfranogiad

Cyflogaeth a hyfforddiant
Cymuned 
Artis

29.8%
perfformiadau 

mewn lleoliadau 
cyflwyno 

8.9% 
arddangosfeydd

14.9%
sgriniadau ffilm  

mynychiadau  

46.4%
perfformiadau gan 
gwmnïau teithiol

9
o aelodau o’r bwrdd rheoli

77.8%55.6%44.4%

aelodau bwrdd 
benywaidd

aelodau bwrdd 
gwrywaidd

aelodau bwrdd 
sy’n bobl hyn^

18.9%
gwrywaidd

81.1%
benywaidd 

13.5%
pobl hyn

gweithwyr

gwirfoddolwyr

hyfforddeion

33 
4

2

Arolwg o Sefydliadau Portffolio 
Celfyddydol Cymru 2017/18

0.5% 
o sesiynau ymgyfranogol a dargedai 

deuluoedd. Atynasant  

250
o fynychiadau

0
o ddigwyddiadau 

Cymraeg

Atynnodd digwyddiadau 
Cymraeg  

0  
o fynychiadau 

0  
o sesiynau 

ymgyfranogol 
Cymraeg, sef 0% 
o’r holl sesiynau 
ymgyfranogol 

0%  
o sesiynau Cymraeg 
a dargedai blant a 

phobl ifainc

Atynnodd sesiynau 
Cymraeg  

0 
o fynychiadau 

8.1%

o weithwyr sy’n 
siarad Cymraeg

22.2%

o aelodau o’r bwrdd 
yn siarad Cymraeg

^

Y Gymraeg*

Teuluoedd

*Nid yw’r data hwn yn cynnwys gweithgaredd dywieithog  
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92.6%
arddangosfeydd 

mynychiadau 

7.4%
perfformiadau 
gan gwmnïau 

teithiol

1,093   
o sesiynau 

ymgyfranogol 

7
o aelodau o’r bwrdd rheoli

4.8% 
o sesiynau ymgyfranogol a dargedai 

deuluoedd. Atynasant  

629
o fynychiadau

49
o ddigwyddiadau 

8,768     
o fynychiadau 

517   
(43.7%) o sesiynau 

ymgyfranogol a 
dargedai’n benodol 

blant a phobl ifainc, o’u 
cymharu â 52.7% o’r 
sesiynau ymgyfranogol 

cyffredinol
10,979    

o fynychiadau 

85.7%71.4%28.6%

0
o ddigwyddiadau 

Cymraeg

Atynnodd digwyddiadau 
Cymraeg  

0   
o fynychiadau 

159  
o sesiynau 

ymgyfranogol 
Cymraeg, sef 14.5% 

o’r holl sesiynau 
ymgyfranogol 

47.8%  
o sesiynau Cymraeg 
a dargedai blant a 

phobl ifainc

Atynnodd sesiynau 
Cymraeg  

1,193    
o fynychiadau 

25%

o weithwyr sy’n 
siarad Cymraeg

57.1%

o aelodau o’r bwrdd 
yn siarad Cymraeg

Gofal Celf

Arolwg o Sefydliadau Portffolio 
Celfyddydol Cymru 2017/18

Digwyddiadau

Ymgyfranogiad

Cyflogaeth a hyfforddiant

aelodau bwrdd 
benywaidd

aelodau bwrdd 
gwrywaidd

aelodau bwrdd 
sy’n bobl hyn^

15%
gwrywaidd

85%
benywaidd 

65%
pobl hyn

6 
14

0

^

6
o weithwyr

5

1
llawn 

amser

rhan 
amser

gweithwyr

gwirfoddolwyr

hyfforddeion

Y Gymraeg*

Teuluoedd

*Nid yw’r data hwn yn cynnwys gweithgaredd dywieithog  
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40
o weithwyr37

staff 
achlysurol

1
llawn amser

2
rhan amser

mynychiadau 

451   
o sesiynau 

ymgyfranogol 

9
o aelodau o’r bwrdd rheoli

6.7%  
o sesiynau ymgyfranogol a dargedai 

deuluoedd. Atynasant  

496
o fynychiadau

46
o ddigwyddiadau 

2,808    
o fynychiadau 

263   
(58.3%) o sesiynau 

ymgyfranogol a 
dargedai’n benodol 

blant a phobl ifainc, o’u 
cymharu â 41.7% o’r 
sesiynau ymgyfranogol 

cyffredinol
7,843    
o fynychiadau 

77.8%44.4%55.6%

0
o ddigwyddiadau 

Cymraeg

Atynnodd digwyddiadau 
Cymraeg  

0   
o fynychiadau 

31 
o sesiynau 

ymgyfranogol 
Cymraeg, sef 6.9% 

o’r holl sesiynau 
ymgyfranogol 

32.3%   
o sesiynau Cymraeg 
a dargedai blant a 

phobl ifainc

Atynnodd sesiynau 
Cymraeg  

698   
o fynychiadau 

8.8%

o weithwyr sy’n 
siarad Cymraeg

33.3%

o aelodau o’r bwrdd 
yn siarad Cymraeg

Cyswllt 
Celf

Arolwg o Sefydliadau Portffolio 
Celfyddydol Cymru 2017/18

Digwyddiadau

Ymgyfranogiad

Cyflogaeth a hyfforddiant

aelodau bwrdd 
benywaidd

aelodau bwrdd 
gwrywaidd

aelodau bwrdd 
sy’n bobl hyn^

33.3%
gwrywaidd

66.7%
benywaidd 

49.1%
pobl hyn

40 
17 

0

^

gweithwyr

gwirfoddolwyr

hyfforddeion

20.4%
sgriniadau ffilm  

73%
arddangosfeydd 

6.6%
perfformiadau 

mewn lleoliadau 
cyflwyno 

Y Gymraeg*

Teuluoedd

*Nid yw’r data hwn yn cynnwys gweithgaredd dywieithog  
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7
o weithwyr

mynychiadau 

61  
o sesiynau 

ymgyfranogol 

7
o aelodau o’r bwrdd rheoli

0%  
o sesiynau ymgyfranogol a dargedai 

deuluoedd. Atynasant  

0
o fynychiadau

5
o ddigwyddiadau 

28,081    
o fynychiadau 

20 
(32.8%) o sesiynau 

ymgyfranogol a 
dargedai’n benodol 

blant a phobl ifainc, o’u 
cymharu â 67.2% o’r 
sesiynau ymgyfranogol 

cyffredinol
380     

o fynychiadau 

0
o ddigwyddiadau 

Cymraeg

Atynnodd digwyddiadau 
Cymraeg  

0   
o fynychiadau 

2 
o sesiynau 

ymgyfranogol 
Cymraeg, sef 3.3% 

o’r holl sesiynau 
ymgyfranogol 

0%   
o sesiynau Cymraeg 
a dargedai blant a 

phobl ifainc

Atynnodd sesiynau 
Cymraeg  

4  
o fynychiadau 

33.3%

o weithwyr sy’n 
siarad Cymraeg

42.9%

o aelodau o’r bwrdd 
yn siarad Cymraeg

Celfyddydau 
Anabledd Cymru

Arolwg o Sefydliadau Portffolio 
Celfyddydol Cymru 2017/18

Digwyddiadau

Ymgyfranogiad

Cyflogaeth a hyfforddiant

aelodau bwrdd 
benywaidd

aelodau bwrdd 
gwrywaidd

aelodau bwrdd 
sy’n bobl hyn^

41.7%
gwrywaidd

58.3%
benywaidd 

25%
pobl hyn

7 
5 

0

^

gweithwyr

gwirfoddolwyr

hyfforddeion

99.9%
arddangosfeydd

0.1%
sgriniadau ffilm  

7
rhan 

amser

71.4%42.9%57.1%

Y Gymraeg*

Teuluoedd
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Celf ar y Blaen

Arolwg o Sefydliadau Portffolio 
Celfyddydol Cymru 2017/18

868   
o sesiynau 

ymgyfranogol        

32
o ddigwyddiadau 

2,543        
o fynychiadau 

178   
(21%) o sesiynau 
ymgyfranogol a 

dargedai’n benodol 
blant a phobl ifainc, o’u 

cymharu â 79% o’r 
sesiynau ymgyfranogol 

cyffredinol
13,885       

o fynychiadau 

mynychiadau 100%
perfformiadau 
gan gwmnïau 

teithiol

Digwyddiadau

Ymgyfranogiad

11
o aelodau o’r bwrdd rheoli

19%  
o sesiynau ymgyfranogol a dargedai 

deuluoedd. Atynasant  

4,556
o fynychiadau

0
o ddigwyddiadau 

Cymraeg

Atynnodd digwyddiadau 
Cymraeg  

0   
o fynychiadau 

0  
o sesiynau 

ymgyfranogol 
Cymraeg, sef 0% 
o’r holl sesiynau 
ymgyfranogol 

0%   
o sesiynau Cymraeg 
a dargedai blant a 

phobl ifainc

Atynnodd sesiynau 
Cymraeg  

0  
o fynychiadau 

9%

o weithwyr sy’n 
siarad Cymraeg

0%

o aelodau o’r bwrdd 
yn siarad Cymraeg

Cyflogaeth a hyfforddiant

aelodau bwrdd 
benywaidd

aelodau bwrdd 
gwrywaidd

aelodau bwrdd 
sy’n bobl hyn^

43%
gwrywaidd

57%
benywaidd 

27%
pobl hyn^

gweithwyr

gwirfoddolwyr

hyfforddeion

82%45%55%

61 
o weithwyr

58
staff
achlysurol

3
llawn 

amser

61 
7 

0

Y Gymraeg*

Teuluoedd
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5 
o weithwyr

1
staff 
achlysurol

3
llawn 

amser

1
rhan 
amser

Celfyddydau 
Cenedlaethol 
Ieuenctid Cymru
Arolwg o Sefydliadau Portffolio 
Celfyddydol Cymru 2017/18

250    
o sesiynau 

ymgyfranogol        

12
o ddigwyddiadau 

2,678       
o fynychiadau 

250   
(100%) o sesiynau 

ymgyfranogol a 
dargedai’n benodol 

blant a phobl ifainc, o’u 
cymharu â 0% o’r 

sesiynau ymgyfranogol 
cyffredinol

786      
o fynychiadau 

mynychiadau 100%
perfformiadau 
gan gwmnïau 

teithiol

Digwyddiadau

Ymgyfranogiad

8
o aelodau o’r bwrdd rheoli

0%  
o sesiynau ymgyfranogol a dargedai 

deuluoedd. Atynasant  

0
o fynychiadau

0
o ddigwyddiadau 

Cymraeg

Atynnodd digwyddiadau 
Cymraeg  

0   
o fynychiadau 

0  
o sesiynau 

ymgyfranogol 
Cymraeg, sef 0% 
o’r holl sesiynau 
ymgyfranogol 

0%   
o sesiynau Cymraeg 
a dargedai blant a 

phobl ifainc

Atynnodd sesiynau 
Cymraeg  

0  
o fynychiadau 

20%

o weithwyr sy’n 
siarad Cymraeg

37.5%

o aelodau o’r bwrdd 
yn siarad Cymraeg

Cyflogaeth a hyfforddiant

aelodau bwrdd 
benywaidd

aelodau bwrdd 
gwrywaidd

aelodau bwrdd 
sy’n bobl hyn^

40%
gwrywaidd

60%
benywaidd 

20%
pobl hyn^

gweithwyr

gwirfoddolwyr

hyfforddeion

5 
0

1

37.5%62.5%37.5%

Y Gymraeg*

Teuluoedd
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606    
o sesiynau 

ymgyfranogol 

12
o aelodau o’r bwrdd rheoli

193      
(31.8%) o sesiynau 

ymgyfranogol a dargedai 
blant a phobl ifainc, 

o’u cymharu â 68.2% 
o sesiynau ymgyfranogol 

a oedd yn gyffredinol8,867       
o fynychiadau

Peak

Ymgyfranogiad

Cyflogaeth a hyfforddiant

Arolwg o Sefydliadau Portffolio 
Celfyddydol Cymru 2017/18

aelodau bwrdd 
benywaidd

aelodau bwrdd 
gwrywaidd

aelodau bwrdd 
sy’n bobl hyn^

23.5%
gwrywaidd

76.5%
benywaidd

11.8%
pobl hyn̂

gweithwyr

gwirfoddolwyr

hyfforddeion

1.7%  
o sesiynau ymgyfranogol a dargedai 

deuluoedd. Atynasant  

101
o fynychiadau

0
o ddigwyddiadau 

Cymraeg

Atynnodd digwyddiadau 
Cymraeg  

0   
o fynychiadau 

0  
o sesiynau 

ymgyfranogol 
Cymraeg, sef 0% 
o’r holl sesiynau 
ymgyfranogol 

0%  
o sesiynau Cymraeg 
a dargedai blant a 

phobl ifainc

Atynnodd sesiynau 
Cymraeg  

0
o fynychiadau 

5.9%

o weithwyr sy’n 
siarad Cymraeg

8.3%

o aelodau o’r bwrdd 
yn siarad Cymraeg

21
o ddigwyddiadau 

2,607   
o fynychiadau 

Digwyddiadau

1.7%
sgriniadau ffilm  

97.1% 
arddangosfeydd

mynychiadau

1.2%
perfformiadau 

mewn lleoliadau 
cyflwyno 

58.3%50%50%

8 
9

0

8 
o weithwyr

3
rhan amser

2
staff 
achlysurol

3
llawn 

amser

Teuluoedd

*Nid yw’r data hwn yn cynnwys gweithgaredd dywieithog  

Y Gymraeg*

Cyngor Celfyddydau Cymru   www.celf.cymru



636    
o sesiynau 

ymgyfranogol 

69
o ddigwyddiadau 

11,323  
o fynychiadau 

344   
(54.1%) o sesiynau 

ymgyfranogol a 
dargedai’n benodol 

blant a phobl ifainc, o’u 
cymharu â 45.9% o’r 
sesiynau ymgyfranogol 

cyffredinol
14,534     

o fynychiadau 

14.9%
arddangosfeydd

85.1%
perfformiadau 

mewn lleoliadau 
cyflwyno 

mynychiadau  

Arolwg o Sefydliadau Portffolio 
Celfyddydol Cymru 2017/18

Digwyddiadau

Ymgyfranogiad

Cyflogaeth a hyfforddiant
Theatr Felinfach

9 
o weithwyr

1
rhan 
amser

8
llawn 

amser

37.3%
gwrywaidd

62.7%
benywaidd 

32.2%
pobl hyn

100%58.3%41.7%

9 
50

0

gweithwyr

gwirfoddolwyr

hyfforddeion

12
o aelodau o’r bwrdd rheoli

aelodau bwrdd 
benywaidd

aelodau bwrdd 
gwrywaidd

aelodau bwrdd 
sy’n bobl hyn^

0%  
o sesiynau ymgyfranogol a dargedai 

deuluoedd. Atynasant  

0
o fynychiadau

56
o ddigwyddiadau 

Cymraeg

Atynnodd digwyddiadau 
Cymraeg  

7,879 
o fynychiadau 

564  
o sesiynau 

ymgyfranogol 
Cymraeg, sef 88.7% 

o’r holl sesiynau 
ymgyfranogol 

61%   
o sesiynau Cymraeg 
a dargedai blant a 

phobl ifainc

Atynnodd sesiynau 
Cymraeg  

13,415 
o fynychiadau 

91.5%

o weithwyr sy’n 
siarad Cymraeg

91.7%

o aelodau o’r bwrdd 
yn siarad Cymraeg

^

Y Gymraeg*

Teuluoedd

*Nid yw’r data hwn yn cynnwys gweithgaredd dywieithog  
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790   
o sesiynau 

ymgyfranogol 

14
o ddigwyddiadau 

6,590  
o fynychiadau 

260   
(32.9%) o sesiynau 

ymgyfranogol a 
dargedai’n benodol 

blant a phobl ifainc, o’u 
cymharu â 67.1% o’r 
sesiynau ymgyfranogol 

cyffredinol
12,545     

o fynychiadau 

Arolwg o Sefydliadau Portffolio 
Celfyddydol Cymru 2017/18

Digwyddiadau

Ymgyfranogiad

Cyflogaeth a hyfforddiant
Celfyddydau 
Cymunedol 
Bro a Dyffryn  

11.1%
gwrywaidd

88.9%
benywaidd 

33.3%
pobl hyn

25 
2

0

gweithwyr

gwirfoddolwyr

hyfforddeion

5
o aelodau o’r bwrdd rheoli

aelodau bwrdd 
benywaidd

aelodau bwrdd 
gwrywaidd

aelodau bwrdd 
sy’n bobl hyn^

0%  
o sesiynau ymgyfranogol a dargedai 

deuluoedd. Atynasant  

0
o fynychiadau

0
o ddigwyddiadau 

Cymraeg

Atynnodd digwyddiadau 
Cymraeg  

0 
o fynychiadau 

0   
o sesiynau 

ymgyfranogol 
Cymraeg, sef 0% 
o’r holl sesiynau 
ymgyfranogol 

0%    
o sesiynau Cymraeg 
a dargedai blant a 

phobl ifainc

Atynnodd sesiynau 
Cymraeg  

0 
o fynychiadau 

7.4%

o weithwyr sy’n 
siarad Cymraeg

0%

o aelodau o’r bwrdd 
yn siarad Cymraeg

mynychiadau  

83.5%
arddangosfeydd

4.6%
perfformiadau 

mewn lleoliadau 
cyflwyno 

11.9%
sgriniadau ffilm  

25 
o weithwyr

4
rhan 

amser

20
staff 
achlysurol

1
llawn 

amser

100%40%60%

^
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616   
o sesiynau 

ymgyfranogol 

16
o ddigwyddiadau 

5,632   
o fynychiadau 

594   
(96.4%) o sesiynau 

ymgyfranogol a 
dargedai’n benodol 

blant a phobl ifainc, o’u 
cymharu â 3.6% o’r 

sesiynau ymgyfranogol 
cyffredinol

7,219    
o fynychiadau 

Arolwg o Sefydliadau Portffolio 
Celfyddydol Cymru 2017/18

Digwyddiadau

Ymgyfranogiad

Cyflogaeth a hyfforddiant
Plant y Cymoedd 

9 
15

0

gweithwyr

gwirfoddolwyr

hyfforddeion

10
o aelodau o’r bwrdd rheoli

aelodau bwrdd 
benywaidd

aelodau bwrdd 
gwrywaidd

aelodau bwrdd 
sy’n bobl hyn^
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