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1 / CYD-DESTUN

Caeodd Theatr Mwldan, Aberteifi, ei drysau i’r cyhoedd a’i staff ar 17eg Mawrth 2020, wythnos cyn i’r DU 

mabwysiadu cyfyngiadau symud swyddogol mewn ymateb i bandemig COVID-19.

Ar ôl cyfnod o aildrefnu digwyddiadau a chanslo dangosiadau wrth iddynt gael eu tynnu yn ôl, daeth yn amlwg 

y byddai’r Mwldan ar gau am fater o fisoedd yn hytrach nag wythnosau. Wrth i ddosbarthwyr sinema ganslo 

dyddiadau rhyddhau ffilmiau, fe wnaethom ni hefyd ddechrau aildrefnu sioeau byw oedd i’w cynnal yn fuan, 

gan eu symud yn ôl i’r hydref a thu hwnt i 2021. Hyd yn hyn, rydym hefyd wedi symud tua 100 o ddyddiadau 

ein cynyrchiadau teithiol allanol i 2021. Mae’r dyddiadau hyn wrth gwrs yn ddibynnol ar allu cynnal gwyliau, a 

lleoliadau derbyn eraill yn gallu agor eu drysau nhw eu hunain hefyd. 

Cynhaliwyd yr arolwg hwn am wythnos o 24 Gorffennaf fel dilyniant i’n harolwg cychwynnol a gynhaliwyd yn 

ystod wythnos gyntaf mis Mehefin. Roeddem am weld pa effaith y mae llacio’r cyfyngiadau symud wedi’i chael 

ar ganfyddiadau ac agweddau lleol tuag at ddod yn ôl i’r Mwldan. Gyda’n tîm staff ar ffyrlo, daeth yn amlwg bod 

amseriad ein hailagor yn gwbl hanfodol i’n goroesiad hirdymor.  O’r pwys mwyaf yn nhermau cael y penderfyniad 

hwn yn iawn oedd mewnbwn ein bwrdd ymddiriedolwyr, ein tîm o staff, ac - yn bwysicaf oll - ein cwsmeriaid. 

Roeddem am ymgysylltu â’n mynychwyr rheolaidd a’r rheiny oedd â pherthynas gyda ni eisoes er mwyn archwilio 

eu teimladau wrth ddychwelyd i le cyhoeddus a rennir yn dilyn pandemig COVID-19. A ydyn nhw’n teimlo’n fwy 

neu’n llai hyderus ers i’r cyfyngiadau symud ddod i ben? O dan ba amgylchiadau y byddent yn barod i fentro allan 

eto? Pa ffactorau sy’n dylanwadu ar benderfyniadau pobl wrth iddynt ddod i delerau â’r ‘normalrwydd newydd’? 

Gobeithiwn ddefnyddio ein canfyddiadau i’n helpu i lywio’r ffordd ymlaen sy’n ystyried meddyliau a theimladau ein 

cymuned ehangach fel rhan o’r siwrnai ar y cyd honno.  

Cymerodd 725 o gartrefi yr amser i gwblhau ein harolwg. Roedd hon yn lefel o ymgysylltiad llawer uwch nag yr 

oeddem wedi ei disgwyl ac rydym yn hynod ddiolchgar i’n hymatebwyr am gymryd rhan yn yr hyn a thybiwn i fod 

yn ddarn pwysig o ymchwil. 



4Am y Mwldan

Sefydlwyd y Mwldan ym 1983, mae’n sinema tair sgrin annibynnol a chanolfan y celfyddydau yn Aberteifi, 
Gorllewin Cymru.

O dan amgylchiadau arferol, mae’r adeilad ar agor i’r cyhoedd 363 diwrnod y flwyddyn. Fel arfer mae gan y 
Mwldan hyd at 92,000 o fynychwyr sy’n talu pob blwyddyn (o boblogaeth dalgylch sylfaenol o tua 45,000), 
a tua 300,000 o ymwelwyr. Mae’r Mwldan yn cynnal 3000 o ddangosiadau sinema, 110 o sioeau byw yn 
fewnol, ac yn cynhyrchu tua 100 o berfformiadau teithiol allanol y flwyddyn sy’n teithio’n genedlaethol ac yn 
rhyngwladol. Mae gan y Mwldan label recordio ‘bendigedig’ sy’n rhyddhau cerddoriaeth wedi’i recordio yn ffisegol 
ac yn ddigidol.

Cyn y cyfyngiadau symud, roedd y Mwldan yn cyflogi 27 aelod o staff (14 llawn amser, 13 rhan-amser) ac mae 
ganddi drosiant blynyddol o £1.4 miliwn.

Mae’r Mwldan yn derbyn cyllid craidd gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel un o’i leoliadau Portffolio Celfyddydau 
Cymru. Daw 21.4% o’n trosiant o arian cyhoeddus. Enillir 78.6% o’n hincwm.

Rydym yn cynhyrchu oddeutu £4.66 am bob £1 a dderbyniwn mewn cyllid. Mae’r Mwldan yn Fenter 
Gymdeithasol Nid-er-Elw ac yn elusen gofrestredig. Mae’r holl incwm a gynhyrchir gan y sefydliad yn mynd yn 
ôl yn uniongyrchol i’r busnes.

Yn ei flwyddyn agoriadol (Hydref 2019), cynhyrchodd Lleisiau Eraill Aberteifi, a gynhyrchwyd mewn partneriaeth 
gan y Mwldan, Triongl a South Wind Blows, wariant o dros chwarter miliwn o bunnoedd ar gyfer yr economi leol 
dros un penwythnos.

Am y 5 mlynedd diwethaf, mae’r Mwldan wedi cynhyrchu’r digwyddiadau cerddoriaeth fyw yng Nghastell 
Aberteifi mewn partneriaeth â Chastell Aberteifi sydd hefyd yn rhoi hwb i’r economi leol ac yn helpu i gynyddu 
nifer yr ymwelwyr a’r gwariant lleol yn y dref.

19.3%   Cyngor Celfyddydau Cymru

1.7%      Grant arall Cyngor Celfyddydau Cymru

0.2%    Cyngor Tref Aberteifi

2.4%    Cyngor Celfyddydau Cymru - grant cefnogi wedi'i glustnodi 
             ar gyfer Canolfan Gelf Wyeside, Llanfair-Ym-Muallt

1.5%     Cyngor Sir Ceredigion

7%        Rhaglen o ddigwyddiadau byw (yn y Mwldan)

33%     Sinema

1.6%     Gwerthiannau CDs

14.5%  Teithio a Chynhyrchu Allanol

0.3%    Rhaglen gyfranogi

4.1%     Llogi cyfleusterau

11.1%    Gwerthiannau bar a cha

0.9%    Arall

0.7%    Rhoddion / TIC

2%        Masnachu masnachol

2.4%
2%

1.5%
1.7%

1.6%
0.9% 0.7% 0.3% 0.2%

33%

11.1%

7%

4.1%

14.5%
19.3%

33%

14.5%

11.1%

7%

4.1%

* Ffigurau yn seiliedig ar y flwyddyn ariannol 2018 -19
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2 / METHODOLEG

Anfonwyd yr arolwg hwn at 9,216 o’n tanysgrifwyr e-restr ar 24 Gorffennaf 2020 gan redeg tan Orffennaf 

31ain 2020. Roeddem am ymgysylltu â’n sylfaen o gwsmeriaid rheolaidd a’r rheiny y mae gennym berthynas 

â nhw eisoes er mwyn ein helpu ni i fesur eu teimladau nhw wrth ddod yn ôl i le cyhoeddus a rennir yn dilyn 

pandemig COVID-19.

Gofynnwyd cyfuniad o gwestiynau caeedig (opsiynau amlddewis) a chwestiynau penagored (meysydd testun 

rhydd) i ymatebwyr ein harolwg. Rhoddwyd mwyafrif yr atebion gan ddefnyddio’r opsiynau amlddewis, a 

gwelwch y canlyniadau rhifiadol a chanrannol yn yr adroddiadau isod. Wedi dweud hynny, rydym hefyd wedi 

darparu detholiad o’r sylwadau a roddwyd yn y maes testun rhydd i geisio creu darlun o’r agweddau a’r teimladau 

eang sydd gan ein cwsmeriaid.

Ble roddir %, bydd hyn fel arfer yn % o gyfanswm yr ymatebwyr (hynny yw, yr 874 o ymatebwyr, neu’r cartrefi 

y maent yn eu cynrychioli).

Gyda 725 o ymatebion, ymatebodd 8% o’n tanysgrifwyr e-restr i’r arolwg.
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88% 
Ar hyn o bryd nid yw 88% o 

ymatebwyr yn archebu tocynnau 
ar gyfer digwyddiadau naill ai yn 
y Mwldan neu yn rhywle arall (o’i 

gymharu â 92% yn ein harolwg ym mis 
Mehefi n) 

3/ CANFYDDIADAU ALLWEDDOL 

29.3%
Byddai 29.3% yn teimlo’n hapusach yn 
mynychu fel rhan o grŵp a drefnwyd / 
gyda theulu a ff rindiau lle maen nhw’n 
adnabod y bobl eraill yn y gynulleidfa 

68.2%
Nid yw 68.2% yn rhagweld y byddant yn 
archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau 

yn unrhyw le am o leiaf 4 mis arall

Mynegodd nifer o ymatebwyr bryderon 
ynghylch y posibilrwydd y byddai achosion 

COVID yn codi’n lleol oherwydd y 
cynnydd yn nifer yr ymwelwyr dros yr 
haf wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio o 

amgylch y DU.

49.2%
Byddai 49.2% yn croesawu’r 

cyfl e i weld digwyddiadau 
wedi’u ff rydio’n fyw gartref 
(gyda phris tocyn rhesymol 

ynghlwm)ynghlwm)

19.32%
Ni fyddai 19.32% yn mynychu 

digwyddiad dan do p’un ai oeddent yn 
adnabod y mynychwyr eraill ai peidio

‘Gwyliais y gomedi cafodd ei � rydio’n 
fyw ar Youtube peth amser yn ôl. Roedd 

honno’n wych, ac roeddem yn falch o dalu 
i’w gweld, gan wybod y byddai’r Mwldan 

yn cael rhywfaint o’r arian.’

‘Byddwn yn cefnogi cymaint o 
ddangosiadau byw wedi’u �  lmio ag yr 

ydych yn dewis eu cynnig ar-lein. Rwy’n 
ho�   dod i’r rhai celf, bale a Shakespeare. 

Gellid gwylio’r rhain yn ddiogel yn eich 
cartref eich hun.’viewed in the safety of 

one’s own home.’

‘Nid wyf wedi gweld bod 
per� ormiadau wedi’u � rydio yn 
foddhaol iawn (mae gen i fand 

eang araf iawn) felly byddai’n rhaid 
i’r prisiau fod yn llawer yn is nag ar 

gyfer per� ormiadau byw.’

 ‘Rwyf wedi gwerthfawrogi’n fawr 
y cyfl e i wneud rhai o’r rhain, ond 
mae blinder ar-lein yn cychwyn ar 

ôl ychydig hefyd’



74 / DEMOGRAFFEG

C1 Pa un o’r canlynol sy’n disgrifio eich cartref orau?

54%    Oedolyn (Oedolion) 55+ oed yn unig 

9.5%   Oedolyn (Oedolion) 16-54 oed ac oedolyn (oedolion) dros 55+ oed

1.79%   Oedolyn (Oedolion) 55+ oed yn unig  

16.4%  Oedolyn (Oedolion) rhwng 16-54 gyda phlant dan 16 oed yn byw 
             gartref (neb 55+ oed)  

3.4%   Oedolyn (Oedolion) rhwng 16-54 oed gyda phlant o dan 16 oed (yn 
            byw gartref) ac oedolyn (oedolion) dros 55+ oed 

54%
14.7%

9.5%

3.4%
1.79%

14.7%  Oedolyn (Oedolion) rhwng 16-54 yn unig  

16.4%

C2 Oes yna rywun yn eich cartref sy’n wynebu risg uwch o COVID-19?

Cwblhaodd 725 o bobl ein harolwg ar ran eu cartref.

50.41%

50.41%   Ddim mewn perygl

10.63%  cyflwr iechyd cronig (Unigolyn a warchodir)

20.16%   sydd â chyflwr iechyd presennol ond nid ydynt yn cael eu dosbarthu 
                yn ‘fregus yn glinigol’

21.54%   dros 70 oed

6.62%    gweithiwr allweddol

21.54%

10.63%

20.16%

6.62%

0.27%    beichiog

0.27%

54%   Adult(s) 55+ years only 

9.5%   Adult(s) 16-54 years and adult(s) over 55+ years 

1.79%   Adults over 55 years and children under 16 years only 

16.4%  Adult(s) between 16-54 with children under 16 living at home 
            (no-one 55+ years) 

3.4%   Adult(s) between 16-54 years with children under 16 years (living          
            at home) and adult(s) over 55+ years 

54%
14.7%

9.5%

3.4%
1.79%

14.7%  Adult(s) between 16-54 only 

16.4%
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Ble mae eich cartref?C3

55.49%

48.8%    Ceredigion

10.48%   Sir Gaerfyrddin

2.75%     Sir Arall yng Nghymru

35.17%    Sir Benfro

2.75%     Tu allan i Gymru 
21.96%

16.59%

9.88%

4.00%

48.8%

35.17%

10.48%

2.75%
2.75%
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Q4 Pa un o’r amodau canlynol y byddai’n rhaid ei fod ar waith er mwyn i chi 
fynychu’r Mwldan (dewiswch yr un sydd bwysicaf i chi)?

51.32%        

Cyngor gwyddonol sy'n awgrymu ei fod yn ddiogel

Brechlyn e
eithiol

49.05%        

44.15%        

33.20%        

2.46%        Cyngor Llywodraeth y DU sy’n awgrymu ei fod yn ddiogel

 Cyfradd heintio digon isel  

Y rhaglen sy’n cael ei chynnig (beth sydd yn dangos) 

Cyngor Lywodraeth Cymru sy'n awgrymu ei fod yn ddiogel

15.84%        

‘ Yn an� odus nid wyf yn credu y byddai gwisgo mwgwd a chadw 2 fetr i � wrdd o 
aelod nesaf y gynulleidfa yn arwain at fwynhau’r per� ormiad.’

‘Mae’n annhebygol y byddai unrhyw beth y byddwn i’n ei ystyried yn werth ei 
lwyfannu - �  lm neu fel arall - ar hyn o bryd’

‘Byddai cadw pellter cymdeithasol, mygydau, bylchau 2m ac ati yn e� eithio ar 
bleser profi ad theatrig’

‘Byddwn i’n mynychu digwyddiad dan do pe bawn i wedi cael fy mrechu. Efallai y 
byddwn i yn mynychu digwyddiad awyr agored yn gynt.’

‘Rydyn ni’n caru ein theatr leol a byddwn yn cydym� urfi o ag unrhyw reolau 
cyhyd â’n bod yn gallu dod yn ôl i weld per� ormiadau byw’

5/ YMDDYGIAD ARCHEBU TOCYNNAU AC AGWEDDAU TUAG AT FYNYCHU ETO

Sylwadau’r 
ymatebwyr:
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Pe bai’n rhaid i chi amcangyfrif PRYD efallai y byddech chi’n teimlo’n 
ddiogel yn dychwelyd i’r Mwldan, pa un o’r canlynol fyddech chi’n ei 
ddewis? 

Q5

1.88%        

3-4 mis o’r dyddiad hwn

O fewn y mis nesaf

10.56%        

19.24%        

20.37%        

11.69%        Dros flwyddyn o’r dyddiad hwn

1-2 mis o’r dyddiad hwn

6-12 mis o’r dyddiad hwn

4-6 mis o’r dyddiad hwn

36.22%        

0 5 10 15 20 25 30 35 40‘Yn gy� redinol, nid yw aelodau’r cyhoedd bellach yn dilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol felly nid wyf 
yn hyderus y bydd unrhyw beth rydych chi’n ei roi ar waith yn gweithio’

‘Rwy’n teimlo’n ddiogel nawr - y mesurau cadw pellter cymdeithasol sy’n dinistrio’r profi ad.
Tra eu bod ar waith, ni fyddwn am fynychu.’

‘Nid yw amser yn berthnasol gan y gallem fod yn waeth ein byd mewn 3-4 mis.
Mae’n dibynnu ar gyfraddau heintio a mesurau diogelwch lleol’

‘O leiaf 6 mis ac yna’n cael ei adolygu o ran yr hyn sy’n digwydd dros y gaeaf gyda’r �  iw a Covid 19’

‘Ar ôl i ni gael ein brechu yn erbyn covid-19 yna byddwn yn ôl
- ond pwy all ddweud pa mor hir fydd hynny.’

‘Nawr - heddiw’

‘Ar ôl yr ail don’

‘Rwy’n hapus i fynychu sioeau byw/sinema nawr gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol neu hebd-
dynt.’

‘Byddwn yn barod i fynychu Theatr Mwldan unwaith y bydd nifer yr ymwelwyr yn lleihau (hy ysgolion yn 
ailagor) ar yr amod bod y cyfradd heintio yn ddigon isel.’

‘Yn gy� redinol, nid yw aelodau’r cyhoedd bellach yn dilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol felly nid wyf 

Sylwadau’r 
ymatebwyr:
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Ydych chi’n mynd ati NAWR i archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau 
neu ddangosiadau byw yn y dyfodol (naill ai yn y Mwldan neu yn rhywle 
arall)?

Q6

11.86%  Ydw

88.13%  Nac ydw

43.47%

88.13%

11.86%

(in our previous survey 90.2% 
were not booking now)

‘Rwy’n aros nes bod pethau yn ôl i’r arfer cyn i mi ddychwelyd - nifer arferol o bobl /dim 
aerosolau/YN AMLWG heb orfodaeth i wisgo masgiau (gan nad ydw i’n eu gwisgo).’

‘Mae’n rhy fuan i mi deimlo’n gy� yrddus mewn unrhyw leoliad dan do,
hyd yn oed gyda mesurau diogelwch ar waith.’

‘Rwy’n eithaf pryderus wrth asesu’r cynnydd cyfredol mewn achosion o lefel isel wych, 
wrth i Gymru a Lloegr fynd ati nawr i lacio cyfyngiadau, ac, yn ôl pob tebyg, mae llawer o 

bobl ar eu gwyliau yn symud i’r ardal.’

‘Nid yw Covid 19 wedi difl annu ond mae mater ychwanegol, sef bod yn hunanfodlon 
ynghylch covid.’

‘Ar ôl gwarchod am 5 mis rwy’n teimlo’n wyliadwrus ynghylch mynd i unrhyw le gyda 
llawer o bobl. Efallai, pan fydd brechlyn ar gael, byddaf yn fwy parod i gymryd cam o’r 

fath.’

‘Byddwn yn hapusach yn mynychu pan mae gwyliau’r ysgol wedi dod i ben ac mae yna lai 
o dwristiaid o rannau eraill o’r DU’

‘ Ie, allwn ni ddim aros i’r Mwldan ailagor!’

Ni allaf aros i weld unrhyw beth y gallwch ei gyfl wyno. Byddwn i wrth fy modd yn gweld 
per� ormiad encore o opera, unrhyw opera. Rwy’n teimlo fel petai fy mod wedi colli aelod 
o’m cor�  gan nid wyf wedi gallu mwynhau per� ormiadau o unrhyw fath dros yr ychydig 

fi soedd diwethaf. AGORWCH CYN HIR PLÎS !!!!!!!!!!!!

‘Mae’r risg lleol o covid wedi cynyddu’n aruthrol ers i nifer fawr o bobl gyrraedd ar eu 
gwyliau o bob cwr o’r wlad. Pe na bai hynny wedi digwydd, byddwn wedi teimlo ei bod yn 
fwy diogel i fynychu digwyddiadau ac ati. Rwy’n teimlo nawr ei bod yn hynod anniogel 

mynd allan yma.’

Sylwadau’r 
ymatebwyr:
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Mae’r 11.86% sydd YN parhau i archebu tocynnau yn archebu ar gyfer 
digwyddiadau sy’n digwydd: Q7

27.38%        

Tachwedd - Rhagfyr 2020 

Gorennaf - Awst 2020 

41.66%        

29.76%        

33.3%        

Medi - Hydref 2020 

Gorennaf 2021 ymlaen

Ionawr - Mehefin 2021 

17.85%        

Mae bwciad gen i eisoes ar gyfer eleni, sydd wedi'i aildrefnu 
oherwydd COVID-19 29.7%        

‘Mae’n eithaf anodd dychmygu mewn gwirionedd, yn llawer anoddach ar y pwynt hwn nag yr 
oeddwn i’n meddwl y byddai hi ychydig wythnosau/misoedd yn ôl’ 

‘Byddwn i’n mynychu digwyddiad dan do pe bawn i wedi cael fy mrechu. Efallai y byddwn i yn 
mynychu digwyddiad awyr agored yn gynt.’

‘Mae cymaint yn dibynnu ar naill ai bod triniaethau e� eithiol / brechlyn ar gael, yn gy-
sylltiedig â theimlo ein bod yn gallu ymddiried yn ein cyd-ddinasyddion i fod yn bwyllog ac yn 

ofalus’

‘Byddwn yn barod i fynychu Theatr Mwldan unwaith y bydd nifer yr ymwelwyr yn lleihau (hy 
ysgolion yn ailagor) ar yr amod bod y cyfradd heintio yn ddigon isel.’

Sylwadau’r 
ymatebwyr:
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Pa un o’r canlynol rydych chi’n talu’r sylw MWYAF iddo mewn perthynas â 
COVID-19 a’ch ymddygiad cysylltiedig?

Q8

64.9%        Cyngor Llywodraeth Cymru 

Cyngor gwyddonol

Y gyfradd heintio leol (e.e. achosion newydd dyddiol yng Ngorllewin 
Cymru)

Datblygiadau sy’n gysylltiedig â brechlyn 

Y gyfradd heintio yn y DU (e.e. achosion newydd dyddiol yn y DU)

Gwasanaethau profi/olrhain 

Papurau newydd 

59.96%        

58.75%        

30.48%        

24.41%        

14.75%        

11.44%        Cyngor ac ymddygiad �rindiau / teulu 

7.03%        

4.41%        

14.34%        

Cyfryngau cymdeithasol 

Cyngor Llywodraeth y DU 

‘Dim un o’r uchod - rwy’n dibynnu ar fy synnwyr cy� redin fy hun’

‘Nid yw cymaint o wybodaeth sy’n gwrthdaro yn ddefnyddiol.’

‘Prin fy mod i’n talu sylw iddo o gwbl. Rwy’n barod i ailddechrau bywyd.

‘Cyfradd heintio’r DU yn enwedig oherwydd y mewnlifi ad o ymwelwyr yn yr ardal leol ar hyn o bryd’ 

‘Wrth bwyso a mesur pob un o’r uchod ond hefyd byddai’n rhaid i rywbeth fod yn eithaf arbennig i’m 
hannog i gymysgu â grŵp dan do neu yn yr awyr agored ar hyn o bryd.’

‘Efallai y bydd ein gwerthusiad o risg yn newid, ond mae’r risg o ymchwydd yn y gaeaf yn bryder’

‘Rwy’n dymuno pe bai fel arall ond yn ein hoedran ni, nid ydym yn credu y gallem fynychu digwyddiad 
arall yn y Mwldan heb frechlyn e� eithiol’

‘mae risg Covid wedi cynyddu’n aruthrol gyda’r mewnlifi ad o ymwelwyr, felly ni fyddai’n ddiogel mynychu 
unrhyw beth nes eu bod i gyd wedi mynd adref eto. Ar ôl hynny, gyda lwc, bydd yn llawer mwy diogel yn 

yr ardal hon eto.’ 

Sylwadau’r 
ymatebwyr:
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A fyddech chi’n fwy tebygol o ddod i ddangosiad neu sioe fyw (gyda mesurau 
cadw pellter cymdeithasol a hylendid ar waith) os oeddech chi’n adnabod y 
bobl eraill yn yr awditoriwm? (e.e. aelodau eich swigen estynedig)

56.2 %
Mae 56.2% o ymatebwyr yn ystyried 
eu bod mewn ‘swigen’ gydag aelwyd 

neu unigolyn arall 

55.49%

20.73%  Byddwn yn teimlo'n fwy cy�orddus yn mynychu dangosiad gyda 
    theulu/�rindiau yn unig yn y gynulleidfa   

59.37%  Byddwn yn mynychu p'un a oeddwn i'n adnabod aelodau eraill y 
   gynulleidfa ai peidio

19.32%   Ni fyddwn yn teimlo'n gy�orddus yn mynychu hyd yn oed pe bawn 
    i'n adnabod aelodau eraill y gynulleidfa 

8.60%    Byddwn yn teimlo'n fwy cy�orddus yn mynychu dangosiad fel rhan o
   grŵp/cymdeithas/clwb penodol  21.96%

16.59%

9.88%

4.00%

59.37%

20.73%

19.32%

8.60%

Q9   
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Roeddem yn awyddus i ymchwilio a fu unrhyw newidiadau arwyddocaol mewn canfyddiad neu hyder y gymuned yn 
y cyfnod saith wythnos rhwng yr arolwg cyntaf (1af Mehefin) a’r ail arolwg (24ain Gorffennaf).

Mae canfyddiadau allweddol yr ail arolwg, yn seiliedig ar asesiad o atebion data caled a barn ysgrifenedig a 
fynegwyd, fel a ganlyn: 

• Mae sail ddemograffig a daearyddol yr arolwg cyntaf a’r ail arolwg yn debyg iawn.

•     Gwelwyd gostyngiad o 12% yn nifer yr aelwydydd a ymatebodd rhwng y ddau arolwg ond roedd arolwg mis    
       Gorffennaf yn dal i ddenu ymateb sylweddol uchel.

•     Mynegodd nifer sylweddol o ymatebwyr - yn wir y mwyafrif helaeth - y farn y byddai’n beth amser (4 mis neu      
      fwy, yn ôl 68%) cyn y byddent yn ystyried mynychu unrhyw berfformiad yn y Mwldan. 

•     Brechlyn effeithiol a/neu gyfradd heintio ddigon isel yw’r ddau gyflwr allweddol sy’n ofynnol gan fwyafrif yr       
       ymatebwyr er mwyn cefnogi’r hyder i fynychu. 

•     Mae’r sefyllfa ynghylch barn am gadw pellter cymdeithasol wedi dod yn fwy cymhleth ac o bosibl wedi ei              
       pholareiddio’n fwy ers yr arolwg cyntaf. 

•     Mynegodd rhai ymatebwyr ddiffyg hyder mewn gallu aelodau eraill o’r cyhoedd i gynnal canllawiau cadw pellter 
       cymdeithasol. 

• Dywedodd ymatebwyr eraill y byddai rhoi rheolau cadw pellter cymdeithasol ar waith yn niweidio eu profiad o 
berfformiadau byw. 

•     Nododd lleiafrif o ymatebwyr nad oeddent yn barod i wisgo gorchuddion wyneb wrth fynychu. 

•     Rydym yn canfod tyndra rhwng barn y mwyafrif, sef eisiau parhau i fod yn ddiogel ac yn ofalus o ran   
       ymddygiadau cymunedol, a barn y lleiafrif sy’n cefnogi ail-agor nawr. Dylid nodi nid yw ailagor gweithrediadau 
       i leiafrif o fynychwyr parod yn fasnachol hyfyw. 

• Roedd llawer o ymatebwyr o’r farn bod y mewnlifiad o ymwelwyr i’r ardal leol ers llacio’r cyfyngiadau symud 
wedi effeithio ar hyder y gymuned ac mae wedi gwneud llawer o bobl yn llai tebygol o ystyried mynychu yn y 
dyfodol agos. 

O ystyried yr uchod, ein casgliadau yw, beth bynnag yw cyfraddau heintio lleol COVID-19, mae’n annhebygol y 
byddai’n fasnachol hyfyw i ailagor gweithrediadau yn y Mwldan i’r cyhoedd cyn diwedd 2020 o leiaf. Fodd bynnag, 
byddwn yn parhau i fonitro newidiadau pellach o ran barn trwy gynnal trydydd arolwg. Disgwyliwn gyhoeddi hwn 
tua diwedd mis Hydref. Byddwn hefyd yn parhau i fonitro mesurau eraill mewn perthynas â hyder ac ymddygiadau 
cyhoeddus.

6/ CRYNODEB
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Unrhyw beth arall yr 
hoff ech chi ei ddweud 
wrthym?

‘Rydyn ni’n gweld eisiau dod i’r Mwldan. Yn ddiweddar 
fe wnaethon ni ymuno fel gwirfoddolwyr, ac rydyn ni wir 

yn gwerthfawrogi’r Mwldan fel canolfan ddiwylliannol 
a chymunedol. Ac mae’n ddrwg iawn gennym fod 
bywoliaethau pobl dan fygythiad. Pe bai cynllun 

aelodaeth/cynaliadwyedd, neu � ordd arall o gyfrannu at 
ryw fath o gronfa frwydro‚ byddem yn hapus i ymuno. A 
phob parch i’r holl sta�  ac Ymddiriedolwyr am barhau i 

ymdrechu am ddyfodol. Diolch i chi gyd.’

‘Rwy’n gweld eisiau’r Mwldan yn fawr iawn gan ei bod 
mor hyfryd cael lleoliad mor wych ar garreg ein drws. 

Gobeithiaf y byddwch yn ôl yn fuan a fy mod yn teimlo 
y gallaf fynychu. Dymuniadau gorau.’

‘ Unwaith eto mae’n ddrwg gennyf na allaf eich 
cefnogi’n fwy. Rwy’n siomedig yn ni� yg ymlyniad llawer 
o bobl â chanllawiau yn ystod y misoedd diwethaf. Yn 
an� odus prin ein bod ni’n mynd allan nawr,  fel nifer 
o bobl rydw i’n siarad â nhw. Rwy’n dymuno’r gorau 
i chi ac yn gobeithio y gallwch chi oroesi’r argyfwng 

presennol.’ 

‘Mae’n anodd dehongli’r sefyllfa, ond rwy’n bryderus 
iawn ynghylch achosion lleol oherwydd y mewnlifi ad o 

bobl ar eu gwyliau, gallai’r cynnydd presennol yn Sbaen 
ddigwydd yn Sir Benfro.’ 

‘Mae gormod o bobl yn cael canlyniad positif pan nad 
oes ganddyn nhw unrhyw symptomau. Mae hyn yn 

golygu bod y rheiny ohonom sy’n agored i niwed mewn 
mwy o berygl heb ei sylweddoli.’

‘Byddwn yn cefnogi cymaint o ddangosiadau byw wedi’u 
�  lmio ag yr ydych yn dewis eu cynnig ar-lein. Rwy’n 

ho�   dod i’r rhai celf, bale a Shakespeare. Gellid gwylio’r 
rhain yn ddiogel yn eich cartref eich hun.’

‘ Yn y bôn, rydw i wedi bwriadu mynychu fel yr arfer o’r 
cychwyn ac rydw i’n aros i “Normal” ailddechrau eto. 
Cyn gynted ag y bydd rhaglen o ddigwyddiadau byw 

(heb unrhyw “ragofalon” covid amlwg yn digwydd) yna 
byddaf yn ôl yn syth).’

‘Nid wyf am golli’r theatr a byddwn yn barod i dalu rhodd 
fach fi sol i helpu i’w chadw i fynd.’ 

‘Agorwch, mae popeth arall ar agor. Os nad yw pobl yn cadw 
pellter cymdeithasol, gofynnwch iddynt adael.’

‘Y gwir onest amdani yw, er fy mod yn ymddiried yn eich tîm 
chi i roi’r holl fesurau diogelwch priodol ar waith, nid wyf yn 
ymddiried yn fy nghyd-ddynion yn gy� redinol a dyna sy’n 
fy rhwystro i yn fwyaf rhag mynd allan i unrhyw le ar hyn o 

bryd.’

‘cyn Covid, yn anaml iawn yr oeddwn i’n gallu mynychu’r 
Mwldan (ar wahân i �  lmiau plant prynhawn) oherwydd 
fy mod i’n fam sengl sy’n ddibynnol ar y bysiau. Mae’r 

cyfyngiadau symud wedi bod yn anhygoel i mi o ran faint o 
theatr rydw i wedi gallu ei gwylio gartref. Byddwn yn bendant 
yn talu i wylio e.e. mwy o � rydiau byw theatr genedlaethol. Fe 

wnes i dalu i wylio un o’ch sioeau Mark Thomas.’ 

‘Ho� wn fynychu per� ormiadau Illyria ac opera yn yr awyr 
agored. Hefyd, a fyddai digwyddiadau ‘gyrru i mewn’ yn 

bosibl? ‘ 

‘Pob lwc, ho� wn ddymuno’r gorau i chi am ganlyniad 
llwyddiannus’

‘Methu aros i fynd yn ôl i’r Mwldan a’r Castell ond mae’n 
rhaid i hynny fod pan fydd fy niogelwch yn teimlo’n sicr.’

‘Diolch i chi am ymgynghori â ni. Rydyn ni wir yn awyddus 
iawn i ddychwelyd i’r Mwldan cyn gynted â phosibl. Ers 

symud i’r ardal 7 mlynedd yn ôl, rydyn ni wedi mynychu’r 
theatr yn rheolaidd, ac wedi mwynhau per� ormiadau byw a 

pher� ormiadau wedi’u � rydio - a �  lmiau!’ 

Rwyf wir yn gweld eisiau mynd i’r theatr/sinema’ 

‘Rydyn ni wir yn gweld eisiau ein hymweliadau â’r Mwldan, 
ond y broblem sylfaenol yw’r perygl o heintio - mae’n rhaid 

iddo fod yn ddigon isel yn lleol/yn genedlaethol er mwyn 
i ymweliad fod yn werth cymryd y risg. Wrth i ni symud 
allan o gyfnod yr haf, heb lawer o dwristiaid, a oes lle i 
ddigwyddiadau lle caniateir trigolion “lleol” yn unig? Er 

enghrai� t, ar hyn o bryd ymddengys fod gan ddalgylch Hywel 
Dda niferoedd is o achosion newydd na llawer o rannau eraill 

yng Nghymru/y DU?’

‘Ased cymunedol gwerthfawr iawn sy’n dod â diwylliant 
uchel-ael i Geredigion. Rhaid i gyllid cyngor y celfyddydau 
gefnogi ardaloedd y tu allan i’r dinasoedd ac mae’r lleoliad 

hwn wedi helpu � urfi o a sbarduno fy nhaith greadigol fy hun.’


