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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 1af Mehefin yn dilyn ychydig dros 2 fis o gyfyngiadau symud. Nododd 

adroddiadau eang yn y cyfryngau cenedlaethol fod cadwyni sinema masnachol yn bwriadu agor eu drysau cyn 

gynted â phosibl. Gyda’n tîm o staff ar ffyrlo a gyda chronfeydd wrth gefn cyfyngedig, daeth yn amlwg bod 

amseru ailagor 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. Beth oedd eu pryderon? O 

dan ba amgylchiadau y byddent yn barod i fentro allan eto? Pa fesurau oedd angen i ni eu rhoi ar waith er mwyn 

bod pobl yn teimlo’n ddiogel ac yn gysurus? 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 874 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. 
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Am 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 8,500 o’n tanysgrifwyr e-restr ar 1af Mehefin 2020 ac roedd yn para tan Fehefin 

8fed 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 874 o ymatebion, ymatebodd 10% o’n tanysgrifwyr e-restr i’r arolwg.
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92% 
Nid yw 92% o ymatebwyr 

yn archebu tocynnau 
ar hyn o bryd ar gyfer 

digwyddiadau (naill ai yn 
y Mwldan neu mewn man 

arall)

3/ CANFYDDIADAU ALLWEDDOL 

Byddai 59.3% yn mynychu 
dangosiadau neu sioeau byw unwaith 

eto yn y Mwldan yn amodol ar roi 
mesurau cadw pellter cymdeithasol 

ar waith unwaith y bydd y 
cyfyngiadau symud wedi eu llacio’n 

59.3% 

Byddai 19.9% yn teimlo’n hapus 
yn mynychu digwyddiadau awyr 
agored yn y dyfodol agos yn unig 
(hyd yn oed gyda mesurau cadw 

pellter cymdeithasol ar waith)

19.9% 
62.7% 

Pan ddaw’r cyfyngiadau symud i ben 
bydd 62.7% yn mynd ati i fynychu 

unwaith eto gyda gofal 

65.4% 
Byddai 65.4% yn barod i roi swm 

dewisol i gronfa adfer 64.9%
Bydd 64.9% yn awyddus i 
gefnogi busnesau lleol pan 

ddaw’r cyfyngiadau symud i ben 71% 
Nid yw 71% yn rhagweld y byddant yn 

archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau 
yn unrhyw le am o leiaf 4 mis arall



74 / DEMOGRAFFEG

C Beth yw cyfansoddiad eich cartref?

0 - 10 oed

16 - 24 oed

35 - 44 oed 

11 - 16 oed

25 - 34 oed 

75 + oed 

55 - 64 oed

45 - 54 oed

65 - 74 oed

8.2%

5.60%

8.87%

5.91%

7.84%

14.57%

21.74%

21.39%

5.82%

C Sawl person o’r grwpiau oedran canlynol 
sydd yn eich cartref? 

53%  Cartrefi 55+ oed

15%   Cartrefi 16-54 oed yn byw gyda phobl eraill dros 55

3%     Cartrefi 16-54 oed gyda phlant o dan 16 oed a phobl dros 55

16%   Cartrefi 16-54 oed gyda phlant yn byw gartref o dan 16 oed

13%   Cartrefi 16 - 54 oed

53%

16%

15%

13%

3%

Cwblhaodd 874 o bobl ein harolwg ar ran eu cartref.

Roedd hyn yn cynrychioli tua 2230 o bobl ar draws y cartrefi  hynny.
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55.49%

55.49%  Ni ystyrir ‘mewn perygl’   

16.59%  Yn gwarchod oherwydd salwch cronig - ‘yn eithriadol o 
               agored i niwed yn glinigol’

4.00%  Cyflwr iechyd yn bodoli eisoes ond ni ddosberthir yn
   ‘agored i niwed yn glinigol’

21.96%  dros 70 oed

9.88%   gweithiwr allweddol

21.96%

16.59%

9.88%

4.00%

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

Ble mae eich cartref?C

55.49%

44.6%  Ceredigion

12.2%  Sir Gaerfyrddin

3.4%   Tu allan i Gymru 

36.6%  Sir Benfro

3.1%    Sir arall yng Nghymru  
21.96%

16.59%

9.88%

4.00%

44.6%

36.6%

12.2%

3.1% 3.4%
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Ticiwch bob categori sy’n berthnasol i’r oedolion yn eich cartref:  C

35.35%      

14.87%      

20.36%    

8.46%       

6.86%        

8.35%        

6.17%         

9.72%        

1.14%          

46.22%     

1.60%        

0.22%       

2.97%        

0.11%         

0.12%       

Wedi ymddeol 

Cyflogedig, llawn amser

Hunangyflogedig

Cyflogedig, rhan-amser

Myfyriwr 

Cyflogedig, llawn amser ond ar �yrlo ar hyn o bryd
Hunangyflogedig ond yn methu gweithio o 

ganlyniad i COVID 
Cyflogedig, rhan-amser ond ar �yrlo ar hyn o bryd 

Ddim yn gweithio ar hyn o bryd 

Rhiant sy’n aros gartref 

Wedi colli gwaith o ganlyniad i COVID 

Gofalwr llawn amser

Cyflogedig, llawn amser ond ar absenoldeb mamolaeth

Absenoldeb salwch hirdymor

Gofalwr rhan amser
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Bob dau i dri mis

Unwaith y mis 

Dwywaith y flwyddyn

O leiaf unwaith bob bythefnos 

Unwaith y flwyddyn neu’n llai aml

Byth 

Cyn y cyfyngiadau symud, pa mor aml roeddech yn 
ymweld â’r Mwldan?

C

5/ YMDDYGIAD ARCHEBU TOCYNNAU 

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)?

C

90.2%  Nac ydw

9.8%     Ydw

43.47%

90.2%

9.8%
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Mae’r 9.8% sydd YN parhau i archebu tocynnau yn archebu ar gyfer 
digwyddiadau sy’n digwydd: 

C

O’r 90.2% NAD ydynt yn archebu tocynnau ar hyn o bryd, fe ofynnon ni 
pryd y byddent yn debygol o fynd ati i archebu unwaith eto:

C

13.48%        

Anodd dweud yn seiliedig ar y wybodaeth gyfredol sydd ar gael

3-4 mis o’r dyddiad hwn

Yn dibynnu ar y gyfradd heintio / cyngor gwyddonol

O fewn y mis nesaf 

27.31%        

26.61%        

13.36%        

2.46%        

1.64%        

1.75%        

1.28%        

Yn dibynnu ar y mesurau sydd ar waith yn y lleoliad

Dros flwyddyn o’r dyddiad hwn

Byddaf yn ailddechrau archebu tocynnau pan fydd brechlyn ar gael yn unig 

1-2 mis o’r dyddiad hwn

6 - 12  mis o’r dyddiad hwn

4-6 mis o’r dyddiad hwn

1.75%        

10.3%        

Wrth groesgyfeirio rhwng y gwahanol grwpiau o gartrefi, ni welsom unrhyw wahaniaethau 
arwyddocaol mewn agweddau tuag at ba mor gyflym yr oedd pobl yn bwriadu mynychu 
unwaith eto, hynny yw, nid oedd grŵp teulu â phlant ifanc yn fwy tebygol o ymweld â ni yn 
gynt nag, er enghraifft, pâr wedi ymddeol.

19.7%        

Tachwedd/Rhagfyr 2020

Mehefin - Awst 2020

21.9%        

24.1%        

19%        

Medi/Hydref 2020

Gor�ennaf 2021 ymlaen

Ionawr – Mehefin 2021

15.3%        



126 / AGWEDDAU TUAG AT Y CYFYNGIADAU SYMUD  

Pryd ydych chi’n meddwl y dylai Cymru ddod allan o’r cyfyngiadau symud (gan 
dybio nad oes brechlyn a bod dal i fod achosion gweithredol COVID-19 yn y 
DU)?

C

28.6%        

Pan fydd tracio ac olrhain e�eithiol ar waith

Yn ystod y 3-5 mis nesaf

Pan fydd brechlyn ar gael

Ddim yn cytuno â’r cyfyngiadau symud

Yn ystod y mis nesaf  

35.8%        

21.6%        

5.14%        

2.1%        

1.8%        

0.3%        

0.3%        

Dylai'r dyddiad dod i ben fod yn seiliedig ar gyngor y llywodraeth

Amhosib dweud yn seiliedig ar y data cyfredol sydd ar gael

Dylai'r dyddiad dod i ben fod yn seiliedig ar gyngor arbenigol / cyngor gwyddonol

Yn ystod y 2 mis nesaf

Byddaf yn dod i fy nghasgliad fy hun

O leiaf 6 mis

0.7%        

3.44%        

0.2%        

“Dwi ddim yn credu y dylen ni roi 
dyddiad ar y peth. Gwyddoniaeth a 

rhifau dylai ei yrru.”

“Bydd fy marn yn dibynnu ar gyfl wr y clefyd 
yn y gymuned ar y pryd.”

“Pan nad oes unrhyw achosion yn y DU. 
Ni allwch roi terfyn amser arno. 
Does dim modd hastu pethau.”

35.8%
Roedd 35.8% o’r ymatebwyr 
o’r farn y dylai Cymru ddod 
allan o’r cyfyngiadau symud yn 
ystod yr 1 -2 fi s nesaf
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Unwaith y bydd y cyfyngiadau symud yng Nghymru yn cael eu codi, pa rai o’r 
canlynol rydych chi’n meddwl y bydd yn disgrifi o orau eich meddylfryd? (Ticiwch 
bob un sy’n berthnasol)

C

Yn hapus i fynychu yn y 
ff ordd arferol (heb unrhyw 
fesurau arbennig ar waith)

Yn hapus i fynychu ar yr amod 
bod cadw pellter cymdeithasol a 

mesurau   
    diogelwch eraill ar waith

Yn hapus i fynychu unwaith y bydd 
gostyngiad clir a pharhaus yng   

    nghyfraddau heintio 
COVID-19 yn y DU

Yn hapus i fynychu os oes 
cyngor gan y Llywodraeth ei 

bod yn ddiogel gwneud hynny

Dim yn hapus i fynychu hyd nes 
bod brechlyn COVID-19 ar gael 

Dim yn dymuno mynychu 
perff ormiad byw neu 

ddangosiad sinema yn y 
dyfodol 

8.7%

26.2%

26.2%

11.5% 4.5%

51.4%

“Tra bod COVID-19 yn dal i fod yn 
weithredol, credaf y byddai mynychu 
unrhyw weithgareddau cymdeithasol 

a gynhelir yn yr hyn sydd yn y bôn 
yn fl wch, yn risg ddiangen. Dim 

ond un weithred ddiofal y mae’n ei 
gymryd i ddechrau epidemig. ”

“Rwy’n gwrthod yn blwmp ac yn 
blaen fel cwsmer i wisgo mwgwd neu 
fenig ac ni fyddwn yn mynychu pe 

bai unrhyw un yn ceisio fy ngorfodi i 
wneud hynny.”

“Byddwn yn hollol ANhapus os oes 
unrhyw gyfyngiadau wedi’u gosod. 

Byddwn yn llawer llai tebygol o ddod 
nag arfer pe bai “o dan gyfyngiadau” 

o’i gymharu â’r normal. ”

7/ AGWEDDAU TUAG AT FYNYCHU ETO 
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Unwaith y bydd y cyfyngiadau symud yng Nghymru yn cael eu codi, pa rai o’r 
canlynol rydych chi’n meddwl y bydd yn disgrifi o orau eich meddylfryd? (Ticiwch 
bob un sy’n berthnasol)

C

65.2%        Byddaf eisiau cefnogi busnesau a sefydliadau lleol

Byddaf yn dychwelyd yn raddol at fy mywyd cymdeithasol, 
mewn modd araf a gofalus

Byddaf yn eiddgar i fynychu per�ormiadau byw a dangosiadau 
sinema unwaith eto

Byddaf yn awyddus am unrhyw gyfleoedd i gymdeithasu

Byddaf yn teimlo’n bryderus ynghylch unrhyw weithgareddau 
cymdeithasol diangen

Ni fyddaf yn teimlo’n gy�yrddus yn mynychu per�ormiadau 
byw a dangosiadau sinema yn y dyfodol agos

Byddaf yn dal i fod yn nerfus ynghylch gadael y tŷ

62.7%        

44.3%        

25.2%        

23.3%        

12.6%        

8.2%        Byddaf am gwrdd â phobl newydd a dysgu sgiliau newydd

7.6%        

“Byddaf yn gwneud yn iawn am yr 
holl amser a gollais - am yr holl 
fywyd cymdeithasol gwnes i golli 

allan arno”

“Rydw i’n gweld eisiau cerddoriaeth a 
theatr fyw yn fawr iawn!”

“Pan nad oes unrhyw siawns 
o ddal COVID-19 byddwn ni 
yn ail-ymgysylltu’n ofalus â 

gweithgareddau cymdeithasol.”

“Mae’n dibynnu os oes brechlyn 
wedi’i drwyddedu, fel arall pam 
mentro eich iechyd am noson o 

ddifyrrwch yn unig?”
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Gan dybio bod y cyfyngiadau symud yng Nghymru yn cael eu codi neu 
eu llacio’n sylweddol, bryd hynny, pa mor debygol fyddwch chi o fynychu 
perff ormiadau byw a / neu ddangosiadau sinema lle gellir cadw pellter 
cymdeithasol a chynnal mesurau hylendid? 

C

“Mae cadw pellter cymdeithasol 
a hylendid yn hanfodol ond mae 
awyru hefyd yn bwysig, ac nid 

oes llawer o sôn am hyn. Petaech 
yn gallu creu lleoliad sydd wedi’i 

awyru’n dda, byddwn yn fwy tueddol 
o fynd i ddigwyddiad. Felly, ar hyn 
o bryd, byddai digwyddiadau awyr 

agored yn well gen i. ” 

“Gadewch i ni fwrw ymlaen 
a mynd i’r afael â’r hyn fydd 
y normal newydd, nid yw hyn 
yn mynd i ddifl annu yn fuan, 
felly mae’n rhaid i ni barhau â 
bywyd, dim ond afi echyd arall 

ydyw!”

23.8%        

Ni fyddwn yn teimlo’n hyderus yn mynychu

Byddwn ond yn mynychu os ydynt yn digwyddiadau awyr agored  

58.3%        

14.6%        

3.2%        

Byddwn yn mynychu digwyddiadau awyr agored neu dan do

‘Rhy gynnar i ddweud’

4.4%        

Capasiti yn dibynnu ar gynnal pellter cymdeithasol diogel

16.1%        

33.5%        

35.7%        

Eisiau cyfyngu maint y gynulleidfa i 250 mewn digwyddiadau

Eisiau cyfyngu maint y gynulleidfa i 500 mewn digwyddiadau

Eisiau cyfyngu maint y gynulleidfa i 100 mewn digwyddiadau

Eisiau cyfyngu maint y gynulleidfa i 50 mewn digwyddiadau

10.3%        

O’r rhai a fynegodd farn ar gyfyngu capasiti mewn digwyddiadau:C

Teimlai 79.5% y byddai cyfyngu niferoedd yn 
helpu i gynnal pellter cymdeithasol diogel
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A fyddai unrhyw rai o’r canlynol yn eich helpu i deimlo’n ddiogel ac yn 
gyffyrddus wrth fynychu perfformiad byw neu ddangosiad sinema yn y Mwldan 
unwaith eto? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol)

C

35.9%
Archebu tocynnau ar-lein neu 

dros y ffôn yn unig

62.2%
Osgoi ciwiau o bobl 

70.6%
Cyfyngu’r nifer o aelodau’r 

gynulleidfa sy’n gallu mynychu 

67.7%
Cwsmeriaid yn eistedd mewn 
seddi sydd o leiaf 2m ar wahân

69.6%
Gweithdrefnau clir ar gyfer 
mynd i mewn i’r awditoria 

a’u gadael

54.5%
Argaeledd hylif
diheintio dwylo

29.6%
Monitro iechyd ar y safle (e.e. mesur 

tymheredd)

11.2%
Gweld eraill yn ymweld

52.3%
Tystiolaeth o raglen lanhau 
weithgar, weladwy ar waith

43%
System wrth y fynedfa 

sy’n caniatáu i chi sganio 
eich tocynnau eich hun

15.1%
Bwyd a diod hunan 

wasanaeth 

13.6%
Sgriniau amddiffynnol 

yn yr awditoria

31.8%
Staff yn gwisgo 

masgiau a menig

24.4%
Cwsmeriaid yn gwisgo 

masgiau/menig 

42.6%
Taliadau carden 

digyffwrdd yn unig  

55.3%
Marciau llawr ac arwyddion 

sy’n nodi pellterau diogel

68.9%  Byddai 68.9% yn gwerthfawrogi’r sicrwydd o dderbyn ad-daliad llawn pe 
bai’r digwyddiad yn cael ei ganslo neu os na allent fynychu oherwydd salwch.
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Rydw i eisiau parhau i fwynhau Theatr 
Mwldan ond fel ‘Unigolyn a Warchodir’ 

byddai angen i mi fod yn hollol sicr ynghylch fy 
niogelwch. Pe bai hyn yn golygu ni allwn 
fynychu am gyfnod, yna ho� wn wneud 
cyfraniad bach ond rheolaidd i’r gronfa 

adfer gan mai ThM yw’r gorau oll yn Aberteifi .”

28.3%  Ni fyddai 28.3% yn gwrthwynebu codi pris tocynnau

65.4%  Byddai 65.4% yn fodlon cyfrannu rhodd opsiynol i gronfa adfer

34.8 %  Byddai 34.8% yn agored i dalu cyfraniad ‘cronfa adfer’ ychwanegol fesul tocyn

32.4%  Byddai 32.4% yn agored i dalu cyfraniad ‘cronfa adfer’ fesul bwciad

Pe bai angen, beth fyddai’r opsiynau codi arian mwyaf priodol i ni eu hystyried?C

cyfraniad bach ond rheolaidd i’r gronfa 
adfer gan mai ThM yw’r gorau oll yn Aberteifi .”

“mae’n gydbwysedd bregus gan fod llawer ar 
incwm isel, neu byddant yn llai tebygol o allu 

talu mwy ar ôl y cyfyngiadau symud
.... dylid gofyn i bobl fel fi  sydd wedi hanner 
ymddeol ac sy’n gallu � orddio talu mwy i 

dalu mwy!”

“S’dim pwynt cynyddu pris tocynnau os 
bydd y bobl sydd fel arfer yn mynychu wedi 
colli swyddi neu mae ganddynt lai o incwm 
i wario oherwydd bod pob dim yn cynyddu 
mewn pris neu o bosib maen nhw wedi cael 

gostyngiad yn eu cyfl ogau.”

“Bydd tocynnu a gordal ychwanegol yn 
lleihau’r mynediad eang y mae celfyddy-

dau yng Nghymru wedi’i greu.”

Mae awgrymiadau eraill yn cynnwys: opsiwn aelodaeth â thâl, cyngherddau codi arian (unwaith 
y bo modd), cyllido torfol, dangosiadau sinema ‘Gwylio o’r Car’, opsiynau cyfrannu nad ydynt yn 
gysylltiedig ag archebu, ymgyrch ‘noddi sedd’, ‘Darllediadau’r Mwldan’ â thâl trwy ein gwefan.
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Yn ystod y cyfyngiadau symud, a ydych chi wedi bod yn ymgysylltu ag unrhyw un o’r 
digwyddiadau canlynol ar-lein? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol)

C

74.6%        

Royal Opera House / Royal Ballet 

National Theatre Live At Home

Exhibition On Screen 

Sioeau Cerdd West End /Broadway 

Ffilmiau unigol newydd sy’n cael eu rhyddhau (ar wahân i 
wasanaethau �rydio drwy danysgrifiad)

Netflix / Amazon Prime/ MUBI / Apple TV 

Met Opera

31.5%        

30.8%        

23.9%        

19.1%        

15%        

14.3%        

Digwyddiadau cerddoriaeth fyw ar raddfa fyw / gwyliau cerddoriaeth rhithwir

11.5%        

Cyngerdd byw 

Gŵyl y Gelli Ar-lein 

Sgyrsiau ar-lein 

Clybiau celf ar-lein  

Teithiau o gwmpas Amgueddfeydd  

Dosbarthiadau �trwydd 

Dosbarthiadau myfyrio  

Cerddoriaeth fyw – artist unigol 

10.5%        

8%        

6.9%        

6.2%        

6.6%        

8.9%        

3.9%        

13.8%        
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“Mae’n ddrwg iawn gen i weld fy ymatebion fy 
hun ynglŷn â sut rydw i’n teimlo, ac weithiau nid 
wyf yn siŵr a fyddaf byth yn teimlo’n gy� yrddus 
eto mewn sinema neu mewn cyngerdd. Rydyn ni 
wedi bod yn eich cefnogi’n frwd ers blynyddoedd 

lawer a gobeithiwn y gallwch chi oroesi.”

“Pe bawn i’n cyrraedd y sinema a bod yna lawer 
o bobl yn gwisgo masgiau wyneb/feisorau gyda 

thâp melyn er mwyn cadw pellter cymdeithasol ym 
mhobman byddwn yn mynd yn orbryderus iawn, ni 
fyddwn yn ymlacio ac yn mwynhau fy ymweliad ac 
ni fyddwn yn mynychu eto nes ei bod yn fwy diogel 

i wneud felly.” 

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ddod yn ôl 
i’r per� ormiadau gwych a gynhelir yn Theatr 

Mwldan a Theatr Byd Bychan. Rydym yn � odus 
iawn yn Aberteifi  fod gennym leoliadau mor 

anhygoel.” 

8/ SYLWADAU CYFFREDINOL

“Mae’r Mwldan yn rhan hanfodol o fywyd Aberteifi  a 
dylem i gyd wneud ein gorau i sicrhau ei dyfodol.” 

 “Dwi eisiau dymuno’n dda i chi a diolch i chi am 
ystyried ein teimladau yn y cyfnod gwallgof hwn. 
Mae gorchuddion wyneb gorfodol a chadw pellter 
cymdeithasol yn hanfodol, yn fy marn i, ar gyfer 

unrhyw gasgliadau o bobl, yn enwedig mewn lleoedd 
cyfyng dan do.”

“Mae Theatr Mwldan yn ga� aeliad gwerthfawr 
iawn i’n cymuned a byddwn yn gobeithio y 

byddwch yn gallu parhau a � ynnu unwaith eto 
ar ôl hyn, a theimlaf y byddai’r gymuned yn 

barod i wneud cymaint ag y gallwn i’ch cefnogi, 
a derbyn unrhyw newidiadau a wnaed er mwyn 

eich bod yn parhau i weithredu ac aros yn 
bro�  diol.”

“Rwy’n gwerthfawrogi yn fawr iawn eich ymdrechion 
i sicrhau ein bod yn ddiogel, deallaf y byddwch yn 

wynebu anawsterau ariannol ond cofi wch ein bod ni 
hefyd yn ei chael hi’n anodd oherwydd colli gwaith, 

felly peidiwch â gwneud i ni dalu’n  ychwanegol. 
Rhowch yr opsiwn i gyfrannu i’r rhai sy’n teimlo eu bod 
yn gallu gwneud hynny, ond peidiwch â rhoi pwysau ar 
y rheiny ohonom sy’n ei chael hi’n anodd yn ariannol 

ond sy’n dymuno dechrau byw ein bywydau eto. 
Cadwch yn ddiogel a diolch am eich holl waith!” 

“Rhaid i ni i gyd ddisgwyl i’n hadloniant 
gostio mwy yn y dyfodol.” 

“Byddwn ni i gyd yn hapus iawn pan allwch agor eto gan 
fod y theatr yn rhan bwysig iawn o fywyd cymdeithasol 
a diwylliannol yn yr ardal hon. Rwy’n siŵr bod pawb yn 

ymwybodol iawn o’r anawsterau rydych chi’n eu hwynebu 
ac rwy’n siŵr mae gan y cyhoedd � ydd yn eich gallu i 

ymdopi â’r problemau sydd o’ch blaen.”

“Rydw i’n gweld eisiau cerddoriaeth 
a theatr fyw yn fawr iawn!”

“Rwy’n credu y byddai’n well gen i weld ailagor 
graddol yn hytrach nag ailgydio ar unwaith ar 

bethau fel yr oeddent cyn y fi rws.” 

“Agorwch eich drysau eto. Os yw pobl yn teimlo’n 
fregus, gallant ddewis cadw draw.”

“Rydw i wedi cael COVID-19 - felly o sa� wynt 
unigol rydw i’n llai pryderus o ran fi  fy hun, ond 

byddwn i’n croesawu cymryd gofal i leihau lledaeniad 
yn ein cymuned.”

“Fel ardal wledig, rydym wedi bod yn � odus gyda 
chyfraddau heintio gweddol isel. Ond fel cyrchfan i 

dwristiaid mae yna bosibilrwydd y bydd cyfraddau heintio yn 
cynyddu unwaith y bydd pobl yn teithio i’r ardal hon.” 


