
Neuadd Ymarfer – Holiadur 2021 

Helpwch ni i fapio dyfodol Neuadd Ymarfer Cas-gwent, drwy lenwi'r holiadur byr hwn na fydd yn cymryd mwy na 5 

munud. Gall y ffurflenni sydd wedi'u llenwi gael eu cynnwys yn ein loteri gyda chyfle i ennill £50 mewn talebau 

Marks and Spencer. 

1. Ydych chi wedi clywed am y Neuadd Ymarfer cyn hyn?    Ydw          Nac ydw   

2. Tua sawl gwaith rydych chi wedi ymweld â’r Neuadd Ymarfer? 

 Byth (sgipiwch i'r 5)     1 i 5 gwaith    6 i 10 gwaith    Mwy na 10 gwaith    Rwy'n ymwelydd rheolaidd 

3. Sut sgôr fyddech chi'n ei rhoi i’ch profiad o ymweld â'r Neuadd Ymarfer yn gyffredinol? 

  Rhagorol     Da        Iawn       Islaw'r cyfartaledd      Gwael 

4. Pam rhoesoch chi’r sgôr hon i’ch profiad? Oes meysydd lle rydych chi'n meddwl y gallen ni wella? 

  

5.  Pa fath o ddigwyddiadau adloniant celfyddydol y gallech chi/eich teulu a/neu’ch ffrindiau ddod iddyn nhw 

yn y Neuadd Ymarfer yn y dyfodol? Ticiwch bob un sydd o ddiddordeb. 

   Sinema prif ffrwd 

   Sinema'r byd 

   Theatr yn cael ei darlledu’n fyw 

   Opera’n cael ei  ddarlledu’n fyw 

   Bale yn cael ei ddarlledu’n fyw 

   Theatr broffesiynol fyw 

   Theatr amatur fyw 

   Pantomeim byw 

   Perfformiadau dawns byw 

   Cyngherddau cerddoriaeth byw – clasurol 

   Cyngherddau cerddoriaeth byw – modern 

   Perfformiad byw – comedi 

   Perfformiad byw – barddoniaeth 

   Digwyddiadau dawns cymdeithasol 

Oes unrhyw ddigwyddiadau adloniant eraill rydych chi’n credu y dylai'r Neuadd Ymarfer ddarparu ar eu cyfer?  

 

6.  Os bydd yr adnoddau yn y dyfodol yn caniatáu, hoffem ddatblygu’n hamrywiaeth o weithgareddau 

addysgol yn y Neuadd Ymarfer. Byddem, er enghraifft, yn hoffi cynnal mwy o ddosbarthiadau addysg 

gymunedol, celf a chrefft i oedolion. A allai hyn fod o ddiddordeb i chi/aelodau eraill o'ch teulu? Ticiwch yr 

holl ddosbarthiadau hynny y gallech fod â diddordeb ynddyn nhw neu rhowch eich awgrymiadau eich hun. 

   Arlunio a pheintio 

   Ysgrifennu creadigol 

   Gwneud gemwaith 

   Ffotograffiaeth  

   Gwnïo / brodwaith 

   Gwneud ffilm/fideo

Oes unrhyw ddosbarthiadau addysg oedolion eraill rydych chi’n credu y dylai'r Neuadd Ymarfer ddarparu ar eu 

cyfer? 

  

7. Unwaith eto, os yw’r adnoddau'n caniatáu, rydym yn ystyried cyflwyno cyfleoedd newydd i bobl leol ddod 

i ddosbarthiadau iechyd, lles a ffitrwydd yn y Neuadd Ymarfer. A allai hyn fod o ddiddordeb i chi a/neu 

aelodau eraill o'ch teulu?

  Ymwybyddiaeth Ofalgar 

  Ioga / myfyrdod 

  Dawns 

  Cadw'n heini 

  Pilates 

  Zumba                                                 P.T.O. 



Oes unrhyw ddosbarthiadau iechyd a lles eraill rydych chi’n credu y dylai'r Neuadd Ymarfer ddarparu ar eu cyfer? 

  

 

8.    Mae'r Neuadd Ymarfer yn lleoliad cymunedol sydd â chyfarpar da ac sydd ar gael i'w llogi'n breifat. Mae 

yna le i hyd at 225 o bobl eistedd, llwyfan mawr, ardal bar, cegin wedi'i hadnewyddu'n ddiweddar yn 

ogystal ag ystafelloedd cefn llwyfan. Ydych chi'n meddwl y gallai fod gennych chi/eich sefydliad/eich 

busnes ddiddordeb mewn llogi'r Neuadd yn y dyfodol? Ticiwch y diben(ion) sy'n berthnasol.

   Parti neu ddigwyddiad dathlu    

   Darparu gweithgaredd neu wasanaeth cymunedol 

   Lleoliad cynhadledd neu gyfarfod bach 

   Cynnal sioe neu adloniant ar gyfer cynulleidfa 

9. Oes unrhyw weithgareddau neu wasanaethau eraill yr ydych chi’n credu y gellid eu darparu yn y Neuadd 

Ymarfer?  

 

 

Beth yw eich cod post?   _______________________       
 

(Mae eich cod post yn bwysig er mwyn inni gael cynrychiolaeth deg o safbwyntiau o bob rhan o ardal Cas-gwent) 

 

Faint o bobl sy'n byw yn eich cartref / man preswyl chi eich hun yn y grwpiau oedran canlynol? 

Dan 11_________    12-18 ________  19-34 ________   35-64 ________   65+   _________  

Loteri! Os hoffech chi roi cynnig ar ein loteri gyda'r cyfle i ennill £50 o dalebau Marks and Spencer, rhowch eich 

manylion cysylltu isod.* 

 

Enw  …………………………………   Cyfeiriad ebost ……………………………………………………  Rhif ffôn  ……………………… 

*Nodwch mai at ddibenion y wobr yn unig y byddwn yn defnyddio'ch data personol. Bydd yr holl wybodaeth bersonol 

yn cael ei dileu o'n cofnodion yn syth ar ôl inni hysbysu enillydd y wobr. 
 

Mae'r Neuadd Ymarfer yn cael ei rheoli'n bennaf gan wirfoddolwyr. Mae cyfleoedd i'n helpu, ymuno â thîm gwych, 

ac adeiladu eich sgiliau eich hun. A fyddai gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan?           Ydw          Nac ydw 

Os oes gennych ddiddordeb, mae gennym y cyfleoedd gwirfoddoli a ganlyn ar gael. Dywedwch beth sydd o 

ddiddordeb ichi. Ticiwch bob un sy'n gymwys. 

   Bod yn rhan o dîm digwyddiadau gyda'r nos 

   Helpu gyda’r gweinyddu o ddydd i ddydd  

   Helpu i farchnata a hybu’r Neuadd Ymarfer

   Dod yn aelod o'r pwyllgor 

Rhowch eich manylion cysylltu* isod a byddwn yn cysylltu â chi. 

Enw  …………………………………………..  Cyfeiriad ebost ……………………………………………………… Rhif ffôn  ……………………… 

* Sylwch mai dim ond i gysylltu â chi yn unol â'ch diddordeb posibl yn y Neuadd Ymarfer y byddwn yn defnyddio'r data a ddarperir gennych. 

 

Diolch yn fawr iawn ichi am gymryd rhan yn ein harolwg! Mae eich adborth yn amhrisiadwy i ni a bydd yn ein helpu i 

sicrhau dyfodol cadarnhaol i'r Neuadd Ymarfer. Os hoffech wybod mwy am y prosiect, cysylltwch â'r cydlynydd: 

Gareth Kiddie yn gareth@gka.org.uk neu ffoniwch 07984 127811. 

Llawer o ddiolch!   Pwyllgor Rheoli’r Neuadd Ymarfer 😊 


