
 
 

 

 

Canllawiau ar gyfer Trefnu Digwyddiadau 

ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog  

_______________________________________________________ 
 

Canllawiau ar gyfer trefnwyr: I helpu i sicrhau bod eich cyfranogwyr yn mwynhau 

nodweddion arbennig y Parc Cenedlaethol ac yn ei adael mewn cyflwr da fel y gall 

eraill wneud yr un peth.  

Canllawiau i berchnogion tir: Cyngor i berchnogion tir sy’n ystyried cynnal 

digwyddiadau ar eu tir 
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Rhagair  
Julian Atkins, Cyfarwyddwr Rheoli Tir a Chefn Gwlad, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog  

  

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn lleoliad poblogaidd ar gyfer cynnal digwyddiadau. Rydym yn 

cydnabod y cyfle y mae’r digwyddiadau hyn yn eu darparu i gyfranogwyr herio’u hunain yn y tirlun gogoneddus 

hwn, a’r gwerth y gall digwyddiadau eu dwyn i’r economi leol.  Rydym yn gobeithio bod eu profiad yn cynyddu 

eu hymwybyddiaeth a’u dealltwriaeth o rinweddau arbennig y Parc, gan gynnwys ei harddwch naturiol. Fodd 

bynnag, gobeithiwn hefyd gynorthwyo cyfranogwyr i ddeall mor fregus y gall fod yn wyneb aflonyddwch. Ein 

nod yw sicrhau bod trefnwyr, cyfranogwyr a pherchnogion tir sy’n cynnal y digwyddiadau yn sensitif ynghylch 

hyn ac ynghylch anghenion lleol y bobl a fydd yn parhau i fyw ac ennill eu cyflog yn y tirlun hwn cyn i’ch 

digwyddiad ddechrau ac wedi iddo orffen. 

 

Rydym wedi cynhyrchu’r canllaw hwn i sefydlu, cynnal a gwella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r materion 

sensitif hyn yn ystod y cyfnod o ymchwilio, cynllunio, gweithredu, ôl-ofal ac adolygu digwyddiadau. Gobeithiwn 

y byddwch yn ei gael yn hawdd ei ddefnyddio ac yn llawn gwybodaeth.  Rydym yn ddiolchgar i Awdurdod Parc 

Cenedlaethol y Cairngorms, am eu dogfen ganllaw a ddarparodd dempled ar gyfer y ddogfen hon, ac i Fforwm 

Mynediad Lleol Bannau Brycheiniog, a roddodd adborth ar y drafft terfynol. 

 

Rhagair 
Ian Mabberley, Cadeirydd, Fforwm Mynediad Lleol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

 

Hawdd deall sut y mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn fagned i’r rhai nad ydynt yn ddigon ffodus i 

fyw o fewn ei olygfeydd godidog a’r teimlad pellennig sydd iddo.  Fodd bynnag, efallai nad yw llawer o’r rhai sy’n 

cael eu denu at y mynyddoedd a’r mannau agored eraill bob amser yn deall yr effaith y gallant hwy, a’u 

digwyddiadau, eu cael ar strwythur bregus y tir ac ar y trigolion ac ymwelwyr eraill.  

 

Bydd y canllaw hwn yn mynd rhan helaeth o’r ffordd tuag at gynorthwyo’r rhai sy’n trefnu digwyddiadau awyr 

agored yn y Parc i ddeall sut orau i fwynhau nodweddion unigryw Bannau Brycheiniog heb adael difrod ac 

anhrefn ar eu hôl.  

 

Bydd y nodiadau ar gyfer perchnogion tir yn cynorthwyo ymhellach i sicrhau digwyddiadau hapus a llwyddiannus 

ar gyfer pawb.  
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   Siart llif ar gyfer cynllunio digwyddiad awyr agored 

 

A roddwyd caniatâd gan reolwr tir?  

A yw’r digwyddiad, yn gyffredinol, yn gyson â dibenion cyffredinol y Parc Cenedlaethol? 

A allai’r digwyddiad gyd-daro â digwyddiadau eraill? 

Sut gellir ei 

wella? 
Ydy Na 

A oes angen caniatâd rheolwr tir?  

Gallai Na 

A yw’r digwyddiadau’n gydnaws â’i gilydd?  

Ydy Na 
Ystyriwch newidiadau 

angenrheidiol 

Oes Na 

Do Na 
Ystyriwch newidiadau 

angenrheidiol 

 

Ydy Na 

A gafwyd pob caniatâd angenrheidiol ac a gwblhawyd 

ymgynghoriadau? A yw’r arolygon yn gyflawn? 

Oes Na 

Ystyriwch newidiadau 

angenrheidiol 

 

Cynnal y digwyddiad 

Cwblhewch yr ymgysylltu â’r monitro ar ôl y digwyddiad ac ystyried y gwersi a ddysgwyd.  
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A oes angen caniatadau, ymgynghoriadau neu arolygon 

eraill?  

Caiff pob cam allweddol uchod eu hesbonio ymhellach yn y canllaw. 
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Cyflwyniad 
 

1.1  Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn lle poblogaidd i gynnal digwyddiadau wedi’u trefnu ac 

mae’n cynnig cyfleoedd gwych i gyfranogwyr fwynhau’r tirluniau godidog a’r amgylchedd o ansawdd uchel. 

Mae digwyddiadau yn darparu llawer o brofiadau cyfoethog i bobl a gallant wneud cyfraniad cadarnhaol i 

economi’r ardal, gan wella ei henw da gydag ymwelwyr. Mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ddau 

ddiben statudol: 

1), diogelu a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y Parc a  

2), hyrwyddo cyfleoedd i’r cyhoedd fwynhau a deall nodweddion arbennig y Parc.  

Rhaid i drefnwyr digwyddiadau a’r rhai sy’n cymryd rhan ynddynt hefyd fod yn sensitif i harddwch naturiol, 
bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y Parc a sicrhau nad yw eu gweithgareddau yn amharu ar y 

cyfleoedd i aelodau eraill y cyhoedd fwynhau nodweddion arbennig y Parc 1yn ystod neu ar ôl y digwyddiad.  

Rhaid i ddigwyddiadau a chyfranogwyr hefyd fod yn sensitif i anghenion pobl sy’n byw a gweithio yn y Parc, 

ac i’r economi leol. Felly, i sicrhau bod pawb (gan gynnwys trefnwyr, cyfranogwyr, gwylwyr, trigolion lleol, 

busnesau lleol, rheolwyr tir a bioamrywiaeth) yn cael y budd a’r mwynhad gorau o’r digwyddiadau, ac i 

leihau i’r eithaf unrhyw broblemau cysylltiedig, mae angen i ddigwyddiadau gael eu cynllunio a’u rheoli yn 

dda iawn.   

 

1.2  Gallai’r Canllaw hwn fod yn ddefnyddiol i unrhyw un sydd eisiau cynnal digwyddiad wedi’i drefnu ym 

Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ond fe’i hanelir yn bennaf at ddigwyddiadau lle y bydd 

cyfranogwyr yn ymgymryd ag unrhyw fath o weithgaredd hamdden wedi’i drefnu yn yr awyr agored. Tra bo 

digwyddiadau newydd yn ymddangos yn rheolaidd, mae digwyddiadau awyr agored yn cynnwys: rhedeg 

mynydd, digwyddiadau cyfeiriannu, teithiau cerdded noddedig, gwyliau cerdded, rasys ar droed oddi ar y 

ffordd (e.e., 10 km neu hanner marathon), rasys beiciau mynydd, rasys canŵ, triathlon, digwyddiadau her, 

digwyddiadau codi arian a digwyddiadau marchogaeth pellter hir. 

 

1.3  Mae rhai mathau o ddigwyddiadau nad ydynt yn cael eu cwmpasu gan y nodiadau canllaw hyn, gan 

gynnwys darllediadau allanol, ffilmio a gwaith teledu.  Os hoffech chi ffilmio yn y Parc Cenedlaethol mae 

angen i chi gysylltu â’r perchen tir priodol; os ydych angen cyngor pellach ar hyn, cysylltwch â’r tîm 

Cyfathrebu yn Awdurdod y Parc Cenedlaethol (communications@beacons-npa.gov.uk).  Am gyngor 

ynghylch cerdded a dringo ceunentydd cysylltwch â Grŵp Darparwyr Gweithgareddau Awyr Agored De 

Cymru, mae’r manylion ar gael yn www.swoapg.org.uk. 

 
1.4  Mae arweiniad rhagorol eisoes ar gael gan sefydliadau eraill ynghylch trefnu neu gynnal digwyddiad 

awyr agored. Rydym yn argymell y rhain i chi ac yn darparu gwybodaeth bellach yn Atodiad 4.  Rydym yn 

eich cyfeirio at y Cod Cefn Gwlad https://naturalresources.wales/days-out/the-countryside-codes/?lang=cy, 

sy’n seiliedig ar egwyddorion parchu pobl eraill, gwarchod yr amgylchedd a bod yn ddiogel yng 

nghefn gwlad.  Cyfeiriwn chi hefyd at God Cerdded Uwchdiroedd Bannau Brycheiniog 

http://www.breconbeacons.org/uplandwalkingcode?lan=cy, sy’n pwysleisio ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o 

gefn gwlad fel tirlun sy’n gweithio.  Ynghyd â’ch hawliau mynediad, mae gennych gyfrifoldebau 

wrth ymarfer yr hawliau hynny.  Rhoddwn grynodeb ohonynt yn Atodiad 5, yn benodol sut y gallent 

effeithio, ac mewn rhai achosion, gyfyngu ar weithgareddau awyr agored. 

 

1.5  Pan fyddwch yn bwriadu trefnu digwyddiad ar y bryniau neu yn uwchdiroedd Parc Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog, mae angen i chi fod yn ymwybodol bod y rhan fwyaf o’r rhain hefyd yn dir comin 

cofrestredig, sef, tir sy’n agored ond sydd â pherchennog ac y mae gan gominwyr cofrestredig hawliau 

cyfreithiol arno.  Fel arfer, mae’r cominwyr cofrestredig, neu borwyr, yn ffermwyr cyfagos.  Mae’r hawliau 

hyn yn galluogi perchennog y tir a’r porwyr lleol i ddefnyddio’r comin ar gyfer gwahanol weithgareddau, gan 

                                                 
1 Gellir canfod rhagor o fanylion cefndirol am nodweddion arbennig Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar dudalennau 34 a 

35 o Gynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, y gellir ei weld ar-lein yn www.beacons-npa.gov.uk. 

 

mailto:communications@beacons-npa.gov.uk
http://www.swoapg.org.uk/
https://naturalresources.wales/days-out/the-countryside-codes/?lang=cy
http://www.breconbeacons.org/uplandwalkingcode?lan=cy
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gynnwys rhoi da byw i bori (defaid a gwartheg) a merlod, ac ar gyfer torri a chynaeafu rhedyn.  Mewn 

geiriau eraill, mae’r tir comin yn ffurfio rhan o’r tirlun ffermio, lle y cyfyngir ar y gweithgareddau a ganiateir 

ac mae gweithgareddau eraill angen caniatâd perchennog tir. Os byddwch eisiau gwybod mwy, darperir 

crynodeb defnyddiol iawn o hanes ac arwyddocâd tir comin a chominau cofrestredig gan y Gymdeithas 

Mannau Agored, yma:  http://www.oss.org.uk/what-we-do/commons/.  Mae gwybodaeth ychwanegol am 

reolaeth tir comin ar gael gan y Sefydliad Tir Comin, yma:  http://www.foundationforcommonland.org.uk/.  

 

1.6  Dim ond perchennog tir gaiff roi caniatâd i gynnal digwyddiad, er enghraifft nid yw Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn penderfynu ond ar ba ddigwyddiadau a gaiff eu cynnal ar dir sy’n eiddo 

iddo.  Rhaid ceisio caniatâd gan y perchnogion tir perthnasol a fydd, fwy na thebyg, yn gwneud y 

penderfyniad drwy ymgynghori ag eraill, gan gynnwys y cymdeithasau cominwyr a phorwyr a allai gael eu  

heffeithio. Mae Adran 3 yn rhoi canllawiau pellach i berchnogion tir. 

 

1.7  Mae rhannau helaeth o dir o fewn ffiniau’r Parc Cenedlaethol wedi’u dynodi’n Safleoedd o Ddiddordeb 

Gwyddonol Arbennig, sy’n rhoi iddynt y lefel uchaf o warchodaeth genedlaethol bosibl ar gyfer bywyd 

gwyllt a daeareg.  Gallai gweithgaredd sy’n digwydd ar un neu fwy o Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol 

Arbennig (SoDdGA neu SSSI yn Saesneg) fod angen caniatâd gan Gyfoeth Naturiol Cymru er mwyn i’r 

digwyddiad fynd rhagddo, a chyfrifoldeb perchennog y tir yw sicrhau bod y caniatâd hwn wedi’i dderbyn.   

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru angen o leiaf mis o amser i ddarparu caniatâd, felly mae angen i chi roi digon 

o amser i’r perchennog tir gael y caniatâd hwn.   

 

1.8  Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol â rhan yn y canlynol: 

 Hyrwyddo arfer gorau wrth drefnu digwyddiadau yn y Parc;  

 Sicrhau bod digwyddiadau yn cyfrannu at ddibenion y Parc;  

 Cynnal hawliau mynediad; a 

 Chynorthwyo trefnwyr digwyddiadau i gysylltu â’r rheolwyr tir perthnasol. 

 

1.9  Mae fersiwn derfynol y Canllaw hwn wedi’i gwblhau gyda chyngor gan Fforwm Mynediad Lleol Bannau 

Brycheiniog.2  Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi ymrwymo i adolygu’r Canllaw 

a’i ddiweddaru ac mae’n croesawu adborth ynghylch sut y gellid ei wella. Anfonwch e-bost atom yn: 

organisingevents@beacons-npa.gov.uk. 
 

Trefnu Digwyddiad 
A ydych chi eisiau trefnu digwyddiad? Mae’r adran hon yn rhoi arweiniad ar gyfer trefnwyr digwyddiadau 

sy’n ystyried cynnal digwyddiad o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae 3 cham cynllunio 

allweddol, A, B ac C, i’w dilyn i helpu i sicrhau y gellir cynnal digwyddiad yn llwyddiannus (gweler y siart llif 

ar ddechrau’r canllaw hwn yn Nhabl 1). 

 

A – Ymchwil ac ymgynghori 

 
Y cam cyntaf yn y broses driphlyg hon yw gwneud gwaith ymchwil ac ymgynghori er mwyn cynhyrchu 

gwybodaeth gefndirol ddefnyddiol ar gyfer trefnwyr digwyddiadau. 

 

A.1 Ardaloedd, lleoliadau, llwybrau a gweithgareddau 

                                                 
2 Sefydlwyd y Fforwm Mynediad Lleol (LAF) gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog fel corff ymgynghorol statudol 

dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (CROW) 2000. 

Diben y Fforwm yw: 

 Cynghori Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar wella mynediad y cyhoedd i dir yn y Parc Cenedlaethol i ddibenion 

hamddena yn yr awyr agored a mwynhau’r ardal. 

 Wrth gyflawni eu swyddogaeth, bydd y Fforwm yn rhoi sylw dyladwy i anghenion rheoli tir a chadwraeth harddwch 

naturiol yr ardal.  

http://www.oss.org.uk/what-we-do/commons/
http://www.foundationforcommonland.org.uk/
mailto:challengeevents@beacons-npa.gov.uk
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A.1.1 Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn croesawu digwyddiadau sy’n 

 cydnabod yn sensitif anghenion a phryderon pobl sy’n byw ac yn gweithio yma    

 cael pobl i wneud ymarfer corff 

 â chysylltiad agos â mwynhau nodweddion arbennig y Parc 

 helpu i adeiladu enw da cadarnhaol i Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, a 

 chyfrannu at gynaliadwyedd economaidd a chymdeithasol yr ardal.     

 

Gellir gweld polisi Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar ddigwyddiadau awyr agored wedi’u trefnu ar dir sydd 

ym mherchnogaeth a/neu dan reolaeth Awdurdod y Parc, yn Atodiad 1. 

 

A.1.2 Mae gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog enw da yn rhyngwladol am ei dirwedd a’i fywyd 

gwyllt. Mae llawer o drefnwyr digwyddiadau yn dewis cynnal digwyddiadau yma er mwyn cael manteisio ar 

y cefndir trawiadol hwn o ran tirwedd.  Mae rhannau o’r tir yn cael eu gwarchod gan ddynodiadau 

cadwraeth cenedlaethol a rhyngwladol, ac efallai y bydd angen i drefnwyr digwyddiadau ymgyfarwyddo â’r 

ardaloedd hyn a’u sensitifrwydd penodol.  Er enghraifft, mae ardaloedd mynyddig y Bannau yn cynnwys rhai 

o’r planhigion a’r anifeiliaid mwyaf sensitif sydd wedi addasu i fyw yn yr ardaloedd uchel, oer hyn, ac mae 

corsydd, rhostiroedd a chlogwyni’r ucheldir yn gartref i blanhigion ac anifeiliaid arbenigol na cheir 

mohonynt ond yn y cynefin hwn. Mae’r bryniau a’r ucheldir yn cynnig ardaloedd ar gyfer adloniant tawel, 

sy’n galluogi ymwelwyr i fwynhau nodweddion gwyllt y lle arbennig hwn.  Lle bynnag y bo’n ymarferol, y 
peth gorau yw cynnal digwyddiadau ar lwybrau a thraciau sy’n bodoli eisoes. Bydd hyn yn lleihau’r difrod i’r 

amgylchedd yn sylweddol ac yn ei gwneud yn fwy tebygol y gallwch gael caniatâd ar gyfer y digwyddiad. 

 

A.1.3 Mae’r Mynydd Du, yn nwyrain y Parc, sy’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, yn ardal 

arbennig o boblogaidd ar gyfer digwyddiadau awyr agored, a hawdd gweld pam:  golygfeydd godidog, 

cysylltiadau cludiant cyhoeddus da, ystod eang o lety a chyfleusterau eraill ar gael a chyfleoedd niferus ar 

gyfer cyrsiau cylchol a rhai sy’n dolennu. Fodd bynnag, mae’r ardal yn parhau i ddod dan bwysau sylweddol 

oherwydd y nifer o ddigwyddiadau a gynhelir yno, weithiau bydd sawl digwyddiad awyr agored yn cael eu 

cynnal dros un penwythnos.  Mynegwyd pryderon am effaith gynyddol digwyddiadau awyr agored yn y rhan 

hon o’r Parc ar drigolion lleol, ffermwyr, yr amgylchedd a defnyddwyr eraill.  Dylai trefnwyr digwyddiadau 

sy’n dymuno trefnu digwyddiadau yn yr ardal benodol hon ragweld cyfyngiadau posibl, a disgwyl cynllunio’u 

gweithgareddau mewn cydweithrediad agos iawn â’r rheolwyr tir perthnasol ac fe’u cynghorir i gysylltu â 

rheolwyr digwyddiadau eraill er mwyn lleihau’r aflonyddwch i’r eithaf.  Er enghraifft, efallai y bydd angen 

cychwyn a gorffen mewn gwahanol leoliadau, gan ystyried effeithiau newid a pharcio. 

 

A.1.4 Yn ogystal â’r sensitifrwydd amgylcheddol a nodwyd uchod, dylai trefnwyr digwyddiadau fod yn 

ymwybodol fod bron y cyfan o’r tir ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cael ei reoli neu ei 

ffermio i ryw raddau ac yn darparu cyflogaeth uniongyrchol ac anuniongyrchol i niferoedd mawr o bobl.  

Wrth gynllunio digwyddiad mae’n bwysig ystyried yr effeithiau posibl ar weithgareddau megis wyna, adar yn 

magu, cynaeafu, llosgi grug, mathau eraill o reoli cynefinoedd, rheoli llwybrau, gwaith coedwigaeth, a saethu 

grugieir. Anogir trefnwyr digwyddiadau i geisio arweiniad penodol gan y rheolwr/rheolwyr tir perthnasol. 

 

A2 Trafod cynigion 
 

A.2.1.  Mae’n hanfodol cynnal trafodaethau’n gynnar gyda’r holl bartïon â diddordeb cyn i’r cynigion gael eu 

datblygu’n rhy bell, ac yn sicr cyn i chi rhoi cyhoeddusrwydd i’r digwyddiad.  Bydd hyn yn eich cynorthwyo 

chi a’r rheolwr tir drwy egluro’r holl fanylion angenrheidiol ac yn helpu tuag at y nod cyffredinol o gyflawni 

digwyddiad sy’n cael ei redeg yn dda. Mae’n werth cael cynllun drafft fel y gall y rheolwr tir gael darlun clir 

o’r digwyddiad. Mae hefyd yn dangos eich bod wedi gweithredu’n drwyadl, a bydd hyn yn calonogi deiliaid y 

tir. Mae rheolwyr tir yn gwir werthfawrogi trafodaethau cynnar ynghylch digwyddiadau a gallant 

gynorthwyo trefnwyr yn sylweddol, oherwydd y cyfoeth o wybodaeth a phrofiad sydd ganddynt. Bydd 

trefnwyr digwyddiadau yn cael budd o ganiatáu digon o amser ar gyfer ymgysylltu â’r holl bartïon â 
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diddordeb.  Efallai y gall Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ddarparu pwynt cyswllt cyntaf 

gyda gwybodaeth ynghylch pwy sy’n berchen y tir a gallant hefyd gynghori ynghylch pa gymdeithas 

cominwyr neu borwyr lleol i gysylltu â hi a sut i wneud hynny. 

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (NRW) angen o leiaf 12 wythnos o rybudd ymlaen llaw am ddigwyddiad sy’n 

effeithio ar goedwigaeth NRW neu Warchodfeydd Natur Cenedlaethol (NNR).  (Mae NNR hefyd yn 

Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, gweler paragraff A5.) 

 

Tabl 1 Y tri cham allweddol ar gyfer cynllunio digwyddiad llwyddiannus.  Mae’r gweithgareddau 

mewn print du yn nodi diwedd pob cam. 

Cam cynllunio Gweithgareddau 

Cam A 

Ymchwil ac 

ymgynghori 

 Canfod ardaloedd/lleoliadau/llwybrau/gweithgareddau addas  

 Canfod perchnogion tir/rheolwyr tir y rhain. Canfod a oes unrhyw 

faterion eraill perthnasol megis presenoldeb Safle o Ddiddordeb 

Gwyddonol Arbennig  neu reolaeth arall wedi’i chynllunio 

 Trafod cynigion gyda’r holl reolwyr tir sy’n cael eu heffeithio gan y 
digwyddiad 

 Trafod cynigion gydag asiantaethau perthnasol 

 Amseru i ystyried digwyddiadau eraill a gweithgareddau a buddion 

tymhorol 

 Ceisio a chael caniatâd gan reolwyr tir 

 Ceisio a chael unrhyw drwyddedau angenrheidiol 

 Ceisio cyngor ar lefel y monitro amgylcheddol a’r ôl-ofal sy’n 
angenrheidiol 

 Edrych ar ddigwyddiadau eraill yn yr un cyfnod yn y calendr 

digwyddiadau lleol 

 Penderfynu a ddylid cynnal y digwyddiad fel y mae neu 
ddiwygio’ch cynlluniau 

Cam B 

Cynllunio a 

gweithredu 

 Paratoi Cynllun Digwyddiad cyffredinol 

 Ymgymryd â chynllunio Iechyd a Diogelwch (gan gynnwys asesiadau risg) 

 Trefnu yswiriant 

 Sicrhau fod caniatadau eraill yn eu lle 

 Canfod sut i wneud y gorau o fwynhad a manteision y digwyddiad ar 

gyfer yr holl bartïon â diddordeb 

 Recriwtio cynorthwywyr, marsialiaid a swyddogion diogelwch 

 Briffio cyfranogwyr (gan gynnwys cyhoeddusrwydd ymlaen llaw a 
gwybodaeth am y Cod Cefn Gwlad) 

 Briffio’r holl bartïon perthnasol eraill 

 Canfod pwyntiau monitro amgylcheddol 

 Cynnal y digwyddiad 

Cam C 

Adfer ac adolygu 

 Cael gwared â’r holl fannau gwirio a seilwaith arall  

 Clirio’r holl sbwriel   

 Darparu adroddiad monitro amgylcheddol i’r perchennog/perchnogion 
tir 

 Gwneud yr holl waith ôl-ofal a gytunwyd 

 Ceisio adborth gan y rhai fu’n cymryd rhan a phartïon â diddordeb 

 Diolch a chydnabod pawb a oedd yn gysylltiedig neu a effeithiwyd 

 Cynhyrchu adroddiad byr ar fanteision, effeithiau a’r gwersi a ddysgwyd 
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ar gyfer y dyfodol 

 Rhannu’r canlyniadau gydag eraill 

 
A2.2 Rhoddir arweiniad cyffredinol am amserlenni priodol ar gyfer paratoi digwyddiad yn Nhablau 2 a 3.  

Arweiniad bras yw hwn a chydnabyddir y gall digwyddiadau bychain, canolig a mawr ymestyn neu leihau 

ychydig ar yr amserlen.  Mae Tabl 3 yn rhoi awgrym o’r bras amserlenni sy’n ofynnol i lywio digwyddiad 

drwodd o’r cynnig i’r cwblhau.  Ar gyfer digwyddiadau sy’n ailadrodd, gallai’r amserlen o bosibl gael ei 

lleihau.  Mae angen ystyried hefyd nifer y gwylwyr gan y byddant yn ychwanegu at effaith gyffredinol y 

digwyddiad.  Er enghraifft, mae digwyddiadau bychain gyda nifer fawr o wylwyr hefyd angen eu cynllunio’n 

ofalus, a bydd gwylwyr wedi’u grwpio mewn un neu fwy o leoliadau yn cyflwyno heriau rheoli o natur 

wahanol a bydd yr anghenion yn wahanol o gymharu â chyfranogwyr sy’n symud o fan i fan.   Bydd angen i 
chi amcangyfrif effaith gwylwyr a chynllunio’n unol â hynny. 

 

 

Tabl 2 Dosbarthu digwyddiadau yn ôl niferoedd sy’n cymryd rhan 

Math o 

Ddigwyddiad 

Bach Canolig Mawr Mawr iawn 

Cerdded 50 - 100 101 - 500 501 - 1500 1501+ 

Rhedeg 50 - 100 101 - 500 501 - 1500 1501+ 

Beicio 

Mynydd 
<25 25 - 150 151 - 500 501+ 

Marchogol <25 25 - 75 76 -150 151+ 

Nofio <25 25 - 75 76 – 150 151+ 

Canŵio <25 25 - 50 51 – 100 101+ 

Chwaraeon 

eithafol3 

<25 25 - 100 101 - 500 Dim caniatâd fel 

arfer 

 

 
Tabl 3 Amserlenni ar gyfer gweithgareddau ym mhob un o’r camau cynllunio  

 Camau Cynllunio 

Maint 

Digwyddiad 

Ymchwil ac 

ymgynghori 

Cynllunio a gweithredu Adfer ac adolygu 

Mawr, mawr 

iawn 

12 - 24 mis  1- 12 mis O fewn 2 fis 

Canolig 4 - 8 mis 1 - 4 mis O fewn 2 fis 

Bach 2 - 4 mis 1 - 2 fis O fewn 2 fis 

 

 

A.3 Amseru 
 
A3.1 Rhoddir nodyn cychwynnol isod ym mharagraff A6 ac A7 o pa bryd y bydd rhai gweithgareddau rheoli 

tir yn digwydd.  Gallai fod sensitifrwydd amgylcheddol ar adegau penodol o’r flwyddyn ac ar rai cynefinoedd 

penodol, megis y tymor magu cywion a chyflwr meddal y tir yn ystod yr hydref, y gaeaf a’r gwanwyn (er 

bod hyn yn bosibl ar unrhyw adeg o’r flwyddyn). Unwaith eto, dylech gysylltu gyntaf â’r rheolwr tir i gael y 

cyngor angenrheidiol.  Pan effeithir ar safleoedd dynodedig, megis SSSI, dylai perchennog y tir geisio cyngor 

gan Gyfoeth Naturiol Cymru. 

 

                                                 
3 I bwrpas y canllawiau yma mae chwaraeon eithafol yn cynnwys paragleiddio, paragleiddio modur, barcuta, abseilio, byrddio 

mynydd etc. Ni fydd y polisi yn gweithedu lle mae digwyddiadau dringo neu ogofa wedi eu trefnu gan reolir rhain gan Gyngor 

Mynydda Prydain (BMC) a chlybiau ogofa lleol sydd yn fwy tebygol i fod â threfniadau/cytundebau lleol mewn lle. 
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A3.2 Ffactor arall i’w ystyried  yw a oes digwyddiadau eraill yn cael eu cynnal ar yr un diwrnod, gan 

gynnwys sioeau pentrefi lleol, a sut y gallai hyn effeithio ar y cyfranogwyr, y gwylwyr, rheolwyr tir, 

defnyddwyr eraill, darparwyr llety a’r gwasanaethau brys.  Gellir gweld calendr digwyddiadau ar wefan 

Bannau Brycheiniog (http://www.breconbeacons.org/events?lan=cy), sy’n rhoi syniad o rai, ond nid y cyfan 

o’r digwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y Parc.  Gwnewch eich ymholiadau a’ch chwiliadau lleol eich hun, os 

gwelwch yn dda.   

 

A3.3 Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gyrchfan boblogaidd ar gyfer y rhai sy’n chwilio am 

adloniant tawel. Bydd o gymorth i’ch cais os byddwch wedi rhagweld yr effaith bosibl y gallai eich 

digwyddiad ei chael ar y cyhoedd ac yn dangos eich bod wedi ystyried mesurau ychwanegol, megis 

stiwardio, i osgoi gwrthdaro posibl gyda defnyddwyr eraill y Parc. 

 

A3.4 Mae croeso arbennig i drefnwyr digwyddiadau pan fyddant yn dewis cynnal digwyddiadau y tu allan i’r 

prif gyfnodau gwyliau er mwyn darparu hwb economaidd i’r ardal ar adegau tawelach a hefyd i leihau 

pwysau ar hawliau tramwy ac ar fusnesau lleol yn ystod y tymor brig.  Gall ystyriaeth o’r fath hefyd gynyddu 

dewisiadau ar gyfer llety a mannau i ymweld â hwy, safleoedd bwyta ac yfed ar gyfer y rhai sy’n cymryd rhan 

mewn digwyddiadau a gwylwyr.  Bydd busnesau lleol yn fwy awyddus i gael busnes ychwanegol cysylltiedig â 

digwyddiad y tu allan i’r prif gyfnodau gwyliau. 

 

A.4 Ymgysylltu a Chaniatâd 
 
A4.1  Os oes angen caniatâd i gynnal y digwyddiad (Tabl 4) yna gellir ei roi, un ai gydag amodau neu heb 

amodau, neu ei wrthod ar ddisgresiwn y rheolwr tir.  Fel arfer bydd rheolwyr tir yn ceisio peidio â gwrthod 

cais rhesymol am ddigwyddiad yn y Parc Cenedlaethol.  Fodd bynnag, gallai diffyg rhybudd digonol a 

chynllunio gwael neu ddiffyg rheolaeth/adfer ar ôl digwyddiad arwain at wrthod cais. 

 

A4.2 Pan fo angen caniatâd rheolwr tir, gallant hefyd godi tâl priodol.  Ar gyfer digwyddiadau nad ydynt yn 

fasnachol, bydd hyn yn aml yn ymwneud â chost llunio cytundebau ysgrifenedig, amser rheoli a/neu 

gyfleusterau a ddarperir. 
 

A4.3 Pan fo’ch digwyddiad yn effeithio ar dir comin cofrestredig, h.y., unrhyw fryniau agored yn y Parc 

Cenedlaethol hwn, rhaid i chi hefyd ymgysylltu’n gynnar â chymdeithas (au) cominwyr cofrestredig, a allai 

hefyd ddymuno negodi ffi am yr aflonyddwch y gallai eich digwyddiad ei achosi i dda byw sy’n cael eu 

ffermio ar y bryn. 

 

A4.4  Fel y gall arfer da a gwybodaeth gael eu rhannu gan leihau gwrthdaro i’r eithaf, fe’ch anogir yn gryf i 

roi gwybod i Awdurdod y Parc Cenedlaethol, neu ofyn i’r perchennog tir perthnasol hysbysu Awdurdod y 

Parc Cenedlaethol, ynghylch manylion y digwyddiad yr ydych yn ei drefnu.  Bydd hyn yn galluogi cynnal a 

rhannu rhestr o ddigwyddiadau. 

 

A.5 Safleoedd dynodedig a rhywogaethau a warchodir  
 
A5.1 Fel y crybwyllwyd eisoes, efallai y byddwch yn canfod fod y lleoliad neu’r llwybr a ddewiswyd gennych 

yn cynnwys Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI), Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol  

(NNR) neu Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (SAC).  Ar dir SSSI, rhaid i reolwyr tir gael caniatâd gan 

Gyfoeth Naturiol Cymru i ymgymryd â neu ganiatáu rhai gweithrediadau, a elwir yn “weithrediadau sy’n 

debygol o niweidio’r diddordeb arbennig,” (OLDSI) a allai ddifrodi nodweddion y safle. Os yw’r safle hefyd 

yn SAC, efallai y bydd angen asesiad pellach, gan olygu bod angen mwy o amser i’w gwblhau.  Mae felly’n 

bwysig ymgynghori â rheolwyr tir mewn da bryd, i ganiatáu iddynt drafod y materion cysylltiedig â Chyfoeth 

Naturiol Cymru os bydd angen.  I gynorthwyo trefnwyr digwyddiadau, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn 

rhoi cyngor ar unrhyw gamau arbennig a allai fod yn angenrheidiol i osgoi difrod i nodweddion arbennig 

http://www.breconbeacons.org/events?lan=cy%20
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safleoedd o’r fath.  Gall Awdurdod y Parc Cenedlaethol hefyd ddarparu gwybodaeth a chyngor ar sut i 

osgoi achosi difrod i gynefinoedd sensitif y tu allan i safleoedd dynodedig. 

 
A5.2 Gall yr ystâd coedwigaeth sy’n eiddo i NRW ac yn cael ei rheoli ganddo, fod yn lle prysur.  Gallai 

cynaeafu coed fod yn digwydd neu fod wedi’i gynllunio, gan olygu bod angen i ardaloedd o fewn y 

coedwigoedd fod wedi’u cau i’r cyhoedd.  Mae hyn yn pwysleisio’r angen i ymgynghori’n gynnar â NRW. 

 

A.6 Amserlen ffermio 
 

A6.1 Cynhyrchu defaid yw’r prif weithgaredd amaethyddol yn ucheldir a bryniau’r Parc ac mae’n greiddiol 

i’r economi ffermio. Mae rhai gwartheg yn pori hefyd, a chedwir rhai merlod Mynydd Cymreig hanner-

gwyllt ar y bryniau, er y bu cwymp sylweddol yn yr arfer hwn.  Mae diadelloedd yn seiliedig ar famogiaid 

gwydn (defaid beinw), sy’n gallu goroesi yn yr amodau caled ac sy’n meddu ar reddf famol dda.  Caiff ŵyn 

eu geni yn y gwanwyn a byddant yn aros gyda’u mamau ar y bryniau hyd nes y dyfnir hwy ddiwedd yr haf. 

Bydd diadelloedd yn symud o fewn eu llecynnau eu hunain ar y bryn, y “cynefin” (“heft”), y maent yn ei 

ddysgu pan yn ifanc a thrwy wybodaeth a drosglwyddir drwy’r ddiadell.  Byddwch yn sensitif i bresenoldeb 

ŵyn yn ystod y gwanwyn a dechrau’r haf os gwelwch yn dda.  Bydd ffermwyr, pan fyddant yn dal hawliau 

comin cofrestredig dros y bryn, fel cominwyr neu borwyr, yn cydweithio â’i gilydd i gasglu diadelloedd ar 

wahanol amseroedd y flwyddyn i ddibenion iechyd a lles y ddiadell a dibenion rheolaeth eraill, felly mae’n 

bwysig na fydd ymyrryd â’r gweithgareddau hyn a bod y diadelloedd yn parhau yn eu cynefin cartref  ar y 

comin agored, di-ffens. Mae hefyd yn bwysig cynnwys ymgynghoriad â chymdeithas/cymdeithasau cominwyr 
perthnasol y comin cofrestredig y bydd eich digwyddiad yn effeithio arno. 

 

 

 
Tabl 4  Egluro sefyllfaoedd lle y mae caniatâd penodol gan reolwr tir yn debygol o fod yn 

angenrheidiol ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

A oes gan y digwyddiad, waeth 

pa mor dda y trefnir ef, 

botensial i … 

Mae’n debygol y bydd angen caniatâd gan y rheolwr 

tir perthnasol pan … 

Fod angen cyfleusterau newydd neu 

dros dro? 
Fydd angen unrhyw feysydd parcio, ffensio, toiledau, 

pebyll mawr, neilltuo ardaloedd â rhaff, cyrsiau wedi’u 

marcio neu arwyddion  
Rhwystro gweithrediadau rheoli 

tir? 
Angen meysydd parcio  

Yr amseru’n gwrthdaro â gweithrediadau rheoli tir a 

gynlluniwyd neu sensitifrwydd tymhorol, er enghraifft wyna, 

cynaeafu, llosgi grug, adfer cynefinoedd, rheoli llwybrau neu 

saethu grugieir  

Y digwyddiad yn cael ei gynnal yn agos o ran amser i 

ddigwyddiadau eraill dros yr un tir neu’n effeithio ar wyliau 

a digwyddiadau yn y gymdogaeth leol 
Ymyrryd â mwynhad pobl eraill? Niferoedd mawr mewn ardaloedd anghysbell neu 

ardaloedd sy’n boblogaidd ar gyfer hamddena tawel 

Niferoedd uchel o bobl ar lwybrau cul, yn pasio’n aml 

Digwyddiadau swnllyd mewn ardaloedd tawel  

Ymddygiad cystadleuol yn debygol, h.y. rasys (Atodiad 5) 

Y digwyddiad yn cael ei gynnal yn agos o ran amser i 

ddigwyddiadau eraill dros yr un tir neu’n effeithio ar wyliau 

a digwyddiadau yn y gymdogaeth leol 
Effeithio ar yr amgylchedd? Y niferoedd cysylltiedig yn debygol o achosi difrod i 

lystyfiant a/neu bridd mewn lleoliadau penodol  
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Ardaloedd penodol wedi dioddef, neu’n debygol o 

ddioddef oherwydd effaith gronnol negyddol digwyddiadau 

ac angen amser i wella  

Gallai’r digwyddiad achosi aflonyddwch i rywogaethau 

sensitif neu rai sy’n cael eu gwarchod, yn enwedig yn ystod 

y tymor magu 

 

A.7 Yr amserlen rheoli bywyd gwyllt a chynefinoedd 
 
A7.1 Mae bywyd gwyllt a chynefinoedd yn y Parc Cenedlaethol yn dilyn patrymau tymhorol.  Mae hyn yn 

effeithio ar drefnu digwyddiadau oherwydd y mae rhai amseroedd penodol pan fo angen cyfyngu ar 

weithgareddau i osgoi aflonyddu ar fywyd gwyllt a chynefinoedd.  O bwysigrwydd penodol yn ystod y 

gwanwyn a dechrau’r haf y mae’r tymor magu ar gyfer adar sy’n nythu ar y ddaear, ac mae rhywogaethau 

niferus ohonynt, gan gynnwys hebog yr ieir, coch y grug, cornicyll aur, cudyll bach, pibydd y mawn, 

mwyalchen y mynydd, ehedydd, corhedydd y waun, crec yr eithin, llwydfron, llwydfron fach ac eraill.  Gallai 

gwaith rheoli cynefinoedd a thirwedd arall effeithio ar eich cynlluniau hefyd.  Mae’r tywydd yn dylanwadu’n 

gryf ar addasrwydd y tir ar gyfer rheoli cynefinoedd ac ar gyfer cynnal digwyddiadau.  Mae pridd yr ucheldir 

dros y rhan fwyaf o’r Parc yn cael ei ddylanwadu gan Hen Dywodfaen Coch a mawn, a bydd y ddau hyn yn 

mynd yn hynod wlyb ac yn debygol o erydu a chael eu sarnu mewn tywydd gwlyb.  Y cynefinoedd mwyaf 

bregus yn yr ucheldir yw corsydd a sgydau dŵr, a dylid eu hosgoi wrth gynllunio llwybrau.  Fel y nodwyd 

eisoes, edrychir yn fwy ffafriol ar ddigwyddiadau sy’n cadw at  lwybrau sydd wedi’u dynodi, na rhai sy’n 

croesi cefn gwlad agored. 

 

 

Adeiladu llwybr i atgyweirio a lleihau erydu eang ar 

draws mawndir 

 Corhedydd y waun, aderyn sy’n nythu’n 

rheolaidd ar y ddaear yn yr ucheldir 

 

  

 

 

 

Mae planhigion is, fel 

mwsogl, cennau a 

llysiau’r afu, yn agored 

iawn i niwed drwy i 

bobl sathru a 

cherdded drostynt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r cornicyllod aur yn adar magu arbenigol yn 

yr ucheldir ac yn hynod brin ym Mhrydain.  Mae 
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnal 

y parau magu mwyaf deheuol ym Mhrydain. 
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Mae migwyn (Sphagnum) yn unigryw ar gyfer 

creu mawn, sy’n cloi carbon o’r amgylchedd ac 

yn arbennig o fregus o ran erydu 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
A.8 Yr amgylchedd hanesyddol 
 
A8.1 Ffactor sy’n cael ei anghofio’n aml, ac y dylid bod yn ymwybodol ohono yw nodweddion hanesyddol y 

tirlun a allai, yng ngolwg rhai nad ydynt yn gwybod dim amdanynt, ymddangos yn ddim mwy na  phentyrrau 

o gerrig, twmpathau, cribau a phantiau, ond i archaeolegydd hyfforddedig gallant fod o arwyddocâd 

hanesyddol mawr.  Mae 357 o Henebion Rhestredig wedi’u dynodi a thros 3700 o nodweddion hanesyddol 

eraill wedi’u cofnodi yn y Parc hyd yma, gyda chyfran helaeth o’r rhain ar y bryniau agored.  Os nad ydych 

yn cadw at lwybr dynodedig, fe’ch cynghorir i geisio cyngor ychwanegol am nodweddion yr amgylchedd 

hanesyddol; unwaith eto, gallwch ddechrau gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol i gael gwybodaeth. 

 

A.9 Pennu lefel y monitro amgylcheddol sydd ei angen  
 

A9.1 Ar gyfer digwyddiadau canolig, mawr a mawr iawn (Tabl 2), bydd angen i chi gwblhau asesiadau sgrinio 

cyn gynted â phosibl er mwyn rhagweld aflonyddu posibl ar fywyd gwyllt a chynefinoedd gan y digwyddiad. 

Mae Awdurdod y Parc wedi darparu templed ar gyfer sgrinio ecolegol, y gallwch ei addasu (Atodiad 2).  

Bydd hyn o gymorth i chi ganfod y lleoliadau sensitif ar lwybrau posibl a sut y gallech osgoi eu difrodi, er 

enghraifft drwy bennu llwybr gwahanol neu gynnal y digwyddiad yn ystod amser o’r flwyddyn sy’n llai 

sensitif i ddifrod.  Gallai hyn fod yn fater anodd, oherwydd efallai na fydd manylion digwyddiad o ran 

cyrsiau, llwybrau a niferoedd cystadleuwyr ar gael hyd yn ddiweddarach yn y broses o gynllunio’r 

digwyddiad.  Fodd bynnag, mae’r rhain yn ddarnau allweddol o wybodaeth wrth ystyried y potensial i 

ddigwyddiad achosi niwed sylweddol i nodweddion o ddiddordeb amgylcheddol felly bydd yn rhaid i chi 

ddyfalu, gystal ag y gallwch a rhoi manylion ar yr amserlen yr ydych yn gweithio iddi, a gwella’ch 

gwybodaeth wrth i chi ymchwilio. 

 

A9.2 Unwaith y byddwch wedi canfod unrhyw leoliadau sensitif, efallai y bydd yn briodol i ymgymryd â 

rhywfaint o fonitro ar effaith y digwyddiad ar y materion sensitif a ganfuwyd, er enghraifft sathru ar 

blanhigion  neu bwysau erydu ar bridd meddal a/neu wlyb.  I’r monitro fod yn effeithiol, mae’n hanfodol 

cael cofnod o gyflwr y lleoliad(au) cyn y digwyddiad, yn ogystal ag yn union ar ei ôl, fel y gellir tynnu 

cymariaethau.  Mae Awdurdod y Parc wedi darparu enghraifft o adroddiad monitro a gwblhawyd ar gyfer 

digwyddiad yn cynnwys 2000 o gystadleuwyr yn ystod 2013.  Gallwch ei ganfod yma: OMM. 

 

 

http://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/OMM-2013-Post-Event-Assessment-July-2014.pdf
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B - Cynllunio a gweithredu 
  

B.1 Cynllun y digwyddiad 

 
B1.1  Mae’r cam Cynllunio a Gweithredu yn dechrau cyn gynted ag y gwneir penderfyniad i symud ymlaen 

gyda’r digwyddiad.  Bydd llawer o drefnwyr digwyddiadau yn defnyddio Cynllun Digwyddiad sy’n darparu 

ffordd ddefnyddiol o sicrhau bod pob mater wedi eu hystyried a phawb cysylltiedig yn deall eu rôl yn glir.  

Mae hefyd yn sicrhau bod y gwaith paratoi yn mynd rhagddo yn unol â’r amserlen.  Rydym yn argymell 

llunio Cynllun Digwyddiad ar gyfer pob digwyddiad.  Gall hefyd fod yn ddefnyddiol iawn paratoi Polisi 

Amgylcheddol i sicrhau bod eich digwyddiad yn cael ei gynnal gan achosi’r effaith lleiaf bosibl ar yr 

amgylchedd.  Gall hefyd helpu i dawelu meddwl rheolwyr tir ac eraill a denu nawdd a chyfranogwyr fel ei 

gilydd, drwy roi argraff dda. Does dim angen i’r polisi fod yn ddogfen faith, ond dylai nodi’r camau a 

gymerwyd i sicrhau y gweithredir yn gadarnhaol ac yn rhagweithiol o ran mynd i’r afael â materion 

amgylcheddol sensitif. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi darparu rhestr wirio a 

awgrymir ar gyfer rheolaeth amgylcheddol yn Atodiad 3. 

 

 

 

B.2 Iechyd a Diogelwch 
 
B2.1  Cyfrifoldeb trefnwyr digwyddiadau yw asesu effeithiau ar iechyd a diogelwch, nid perchnogion y tir na 

rheolwyr tir. Mae trefnwyr yn gyfrifol am iechyd a diogelwch y rhai sy’n cymryd rhan (gan gynnwys 

cyfranogwyr a threfnwyr) a phobl a fydd, neu a allai fod yn cael eu heffeithio, gan gynnwys gwylwyr, 

ymwelwyr eraill a thrydydd partïon. Bydd angen i bob cynnig am ddigwyddiad gael eu hasesu gan drefnydd y 

digwyddiad yng ngoleuni ei amgylchiadau penodol ei hun. Mae llawer o gyngor arbenigol ar gael ar y pwnc 

hwn eisoes, yn enwedig ar bwysigrwydd cynnal asesiadau risg ffurfiol.  Rhestrir rhai enghreifftiau yn Atodiad 

4. 

 

B2.2  Mae angen rhagweld y traffig a gaiff ei gynhyrchu gan y rhai sy’n cymryd rhan yn y digwyddiad a chan y 
rhai fydd yn gwylio.  Ar gyfer digwyddiadau mawr a mawr iawn (Tabl 2), efallai y bydd angen i drefnwyr 

ddatblygu a gweithredu cynllun rheoli traffig. 

 

B.3 Atebolrwydd ac yswiriant 
 
B3.1  Rydym yn argymell yn gryf y dylai trefnwyr digwyddiadau gael yswiriant atebolrwydd cyhoeddus cyn i 

unrhyw ddigwyddiad gael ei gynnal.  Bydd llawer o reolwyr tir yn gwneud hyn yn amod ar roi caniatâd.  

Mae yswiriant atebolrwydd cyhoeddus yn cwmpasu anafiadau, colled neu ddifrod i drydydd partïon o 

ganlyniad i esgeulustod ac felly bydd maint yr yswiriant angenrheidiol yn dibynnu ar y risgiau posibl sy’n 

gysylltiedig. Ym mhob achos rhaid i drefnwyr digwyddiadau sicrhau bod ganddynt yswiriant priodol.  Ystyrir 

mai isafswm o £5 miliwn o yswiriant yw’r norm, ond cyfrifoldeb trefnwyr yw derbyn cyngor gan eu 

hyswirwyr ynghylch isafswm yr yswiriant sy’n angenrheidiol.  O ran trefnwyr y mae eu camp neu 
weithgaredd yn cael ei drefnu dan nawdd corff llywodraethol, a threfnwyr digwyddiadau proffesiynol, mae’n 

debygol bod eich sefydliad eisoes yn meddu ar yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.  Efallai nad dyma’r sefyllfa 

gyda chyrff gwirfoddol a gall sefydliadau megis Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 

(https://www.wcva.org.uk/home?seq.lang=cy-GB )gynnig cyngor ar yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.  Dylai 

trefnwyr digwyddiadau hefyd egluro i’r rhai sy’n cymryd rhan pa yswiriant sydd yn ei le fel y gallant ystyried 

eu sefyllfa bersonol eu hunain.  Mae hwn yn bwnc cymhleth a dylech gael cyngor pellach gan gynghorwyr 

arbenigol perthnasol. 

 

B.4 Pwy i’w cynnwys a chymeradwyaeth bellach 
 

https://www.wcva.org.uk/home?seq.lang=cy-GB
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B4.1  Bydd natur, maint a lleoliad y digwyddiad yn dylanwadu ar ba gyrff a sefydliadau y mae angen i chi 

gysylltu â hwy.  Fel y disgrifiwyd eisoes yn fanwl uchod (paragraff A5.1) mewn rhai achosion bydd angen 

cymeradwyaeth gan asiantaethau cyhoeddus megis Cyfoeth Naturiol Cymru.  Os bydd eich digwyddiad yn 

golygu bod angen i dir gael ei neilltuo dros dro o hawliau mynediad dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau 

Tramwy 2000 er enghraifft, os ydych chi’n codi ffi sylweddol am fynediad i ardal o dir lle caniateir mynediad 

iddo, yna rhaid i berchennog y tir geisio cymeradwyaeth gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog.  Pan fo amheuaeth, dylai trefnwyr digwyddiadau fod yn ofalus a dod i gysylltiad â ni. Efallai y 

bydd modd i Awdurdod y Parc Cenedlaethol ddarparu pwynt cyswllt cyntaf i chi gyda pherchnogion tir 

perthnasol.  

 

B.5 Briffio cyfranogwyr a phartïon perthnasol eraill 
 

B5.1  Unwaith y bydd cymeradwyaeth wedi’i roi gan y rheolwr tir, mae rhoi cyhoeddusrwydd i’r 

digwyddiad yn gynnar  yn helpu i godi proffil y digwyddiad a gall annog cefnogaeth a chyfranogaeth leol.  

Hefyd, bydd darparu cyfarwyddiadau clir, hawdd eu deall ar gyfer y rhai sy’n cymryd rhan yn cynorthwyo i 

sicrhau bod pawb yn llwyr ddeall eu swyddogaethau a’u cyfrifoldebau eu hunain.  Dylid tynnu sylw arbennig 

at ymddygiad da gan gyfranogwyr yn ystod y digwyddiad er mwyn mynd i’r afael ag unrhyw bryderon 

penodol i’r safle neu o ran diogelwch sydd wedi codi wrth drefnu’r digwyddiad.  

 

B.6 Hyrwyddo cyfranogaeth weithredol 
 
B6.1  Gall digwyddiadau chwarae rôl bwysig o ran cael pobl i fod yn egnïol. Gall annog pobl i symud o 

ffordd o fyw eisteddog i un lle maent yn ymarfer yn gymedrol ac yn rheolaidd fod o fudd mawr i iechyd yr 

unigolyn  ac mae’n rhan bwysig o’r agenda iechyd yng Nghymru.  Gall digwyddiadau gael eu trefnu hefyd i 

apelio at sbectrwm eang o bobl  ac rydym yn croesawu digwyddiadau sy’n annog pobl o grwpiau sydd 

wedi’u heithrio’n gymdeithasol  neu’n cael eu tangynrychioli, i gymryd rhan. 

 

B.7 Hyrwyddo buddion economaidd a chymdeithasol lleol 
 

B7.1  Rydym yn gobeithio y byddwch yn ystyried defnyddio cynnyrch  a chyflenwyr lleol lle bynnag y bo’n 

bosibl; gall y rhain gynorthwyo tuag at ychwanegu teimlad arbennig Bannau Brycheiniog at eich digwyddiad. 

Gall cwmnïau lleol ledled y Parc gyflenwi bwyd a diodydd a gynhyrchwyd yn lleol mewn safleoedd bwyd a 

diod, ac argraffu rhifau ar gyfer festiau cyfranogwyr, cyhoeddusrwydd a gofynion eraill. Os oes angen 

stiwardio, efallai y bydd yn bosibl llogi llafur lleol i ymgymryd â’r dasg hon.  Os gwelwch yn dda, a wnewch 

chi annog y rhai sy’n cymryd rhan, gwylwyr a threfnwyr i ddefnyddio gwestai,  mannau Gwely a Brecwast, 

gwersylloedd a bwytai lleol.   Gan ddibynnu ar y math o gymorth yr ydych ei angen, gallwch gysylltu ag 

Awdurdod y Parc Cenedlaethol neu’r Ganolfan Groeso leol i gael cyngor. 

 

B.8 Hyrwyddo Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
 

B8.1  Gall digwyddiadau chwarae rhan allweddol o ran helpu pobl i feddwl yn gadarnhaol am nodweddion 

arbennig Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, a siarad yn gadarnhaol am yr ardal pan fyddant wedi 

ymadael.  Os bydd cyfranogwyr wedi cael profiad da ac wedi mwynhau eu hunain, maent yn fwy tebygol o 

drin yr ardal gyda pharch ac aros am gyfnod hwy pan fyddant yn dychwelyd. Mae tair ffordd dda o wneud 

hyn. Gellir hyrwyddo digwyddiadau fel rhai sy’n cael eu cynnal ‘… ym Mharc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog’, gellir eu dangos ar fap o’r Parc er mwyn nodi’r lleoliad cyffredinol, a gallant ddefnyddio logo 

cyrchfan Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (fel y’i defnyddir ar glawr y Canllaw hwn, er enghraifft).   

Rydym yn annog digwyddiadau a drefnwyd yn dda ac sy’n sensitif i’r amgylchedd i hyrwyddo’u cysylltiad â’r 

Parc Cenedlaethol drwy ddefnyddio brand cyrchfan Bannau Brycheiniog.  Gallwch gofrestru i lawrlwytho’r 

logo a gwybodaeth am ddefnyddio’r brand yma: http://brand.breconbeacons.org. Os nad ydych wedi’ch 

http://brand.breconbeacons.org/
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lleoli’n ddaearyddol o fewn ffiniau’r Parc Cenedlaethol, anfonwch e-bost at communications@beacons-

npa.gov.uk pan fyddwch yn cofrestru, fel y gallwn sicrhau y caiff eich anghenion eu diwallu. 

 

B.9 Hyrwyddo’r Cod Cefn Gwlad 
 

B9.1  Gall digwyddiadau fod yn ffordd dda o gyfleu negeseuon ynghylch sut i ymddwyn yn gyfrifol yn yr 

awyr agored, i gyfranogwyr a gwylwyr. Ystyriwch gynnwys y Cod Cefn Gwlad yn eich gwybodaeth i 

gyfranogwyr, os gwelwch yn dda. Gallwch ganfod rhagor yma: https://naturalresources.wales/days-out/the-

countryside-codes/?lang=cy yn ogystal â Chod Cerdded Ucheldir Bannau Brycheiniog yma: 

http://www.breconbeacons.org/uplandwalkingcode?lan=cy. 

 

B.10 Annog cludiant cynaliadwy 
 

B10.1  Mae annog cyfranogwyr i ddefnyddio cludiant cynaliadwy yn darparu cyfle i bawb leihau ôl-troed 

carbon digwyddiadau.  Wrth gynllunio digwyddiad, ystyriwch wneud popeth a allwch i annog defnyddio 

cludiant cyhoeddus a rhannu ceir.  Er enghraifft, rhowch gyhoeddusrwydd i amserlenni bysiau a threnau neu 

darparwch ddolenni iddynt yn http://www.cymraeg.traveline.cymru/ yn eich ffurflenni cais, a chynhwyswch 

fyrddau trafod ar wefannau i gynorthwyo cyfranogwyr i rannu gwybodaeth am rannu ceir.  Gellir dod o hyd 

i wybodaeth leol am deithio yn http://www.breconbeacons.org/plan?lan=cy. Gallech gynnwys gwobrau am y 

dull mwyaf arloesol, cynaliadwy o deithio i’r digwyddiad ac ohono, neu gynnig disgownt ar barcio i’r rhai 

sy’n cyrraedd gyda char llawn. 

  

B.11 Cefnogaeth i gymunedau ac elusennau lleol 
 

B11.1  Gall digwyddiadau llwyddiannus ddibynnu ar gydweithrediad llawer o bobl, rhai ohonynt efallai yn 

byw ochr yn ochr â digwyddiadau heb fwynhau fawr ddim budd uniongyrchol.  Mae’n syniad da yn aml i 

drefnwyr digwyddiadau sicrhau y rhoddir rhywbeth yn ôl i’r ardal i gydnabod eu cefnogaeth.  Mae 

ymddygiad o’r fath yn hyrwyddo ewyllys da ac yn ei gwneud yn haws i’r rhai sydd eisiau trefnu 

digwyddiadau yn y dyfodol. Efallai yr hoffai trefnwyr digwyddiadau wneud cyfraniad i gynorthwyo gyda 

mentrau cymunedol lleol, cynnal a chadw llwybrau, traciau a mannau ar gyfer bywyd gwyllt, neu i Dîm 

Achub Mynydd Aberhonddu http://breconmrt.co.uk/.  Rydym yn eich annog i ganfod y nifer o gymdeithasau 

cymunedol lleol a’r mentrau cymdeithasol yn y Parc Cenedlaethol y gallai eich digwyddiad ddatblygu 

perthynas â hwy a fyddai o fudd iddynt hwy ac i chi, ac a allai helpu i gynnal eich digwyddiad a’r cymunedau 

a effeithir yn y dyfodol.  Os yw eich digwyddiad yn debygol o gael ei gynnal yn yr un lleoliad dros nifer o 

flynyddoedd gallech ddatblygu perthynas drwy gefnogi clwb chwaraeon lleol gyda diddordebau tebyg i rai 

eich cyfranogwyr.  Os ydych yn dymuno annog cyfranogwyr i roi rhodd i Awdurdod y Parc Cenedlaethol 
byddwch yn canfod botwm rhodd yn ein siop ar-lein https://www.beacons-

npa.gov.uk/shop/index.php?id_lang=5, ar y tab Cyffredinol. 

 

B11.2  Mae digwyddiadau yn gyfle gwych i hyrwyddo aelodaeth neu gefnogaeth i Gyrff Anllywodraethol 

(NGO). Gall digwyddiadau wedi’u trefnu’n dda yn aml fod yn anogaeth i gyfranogwyr ymuno â’r elusennau 

perthnasol a bydd hyn yn arbennig o berthnasol lle bo tir neu gyfleusterau ym mherchnogaeth cyrff o’r fath, 

er enghraifft Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cymru (http://www.nationaltrust.org.uk/) a’r Honourable 

Artillery Company (http://www.hac.org.uk/home/). Mae tair Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt yn weithredol 

o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog: Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt Gwent, Brycheiniog a De 

a Gorllewin Cymru (http://www.wtwales.org/).   

 
C - Adfer ac adolygu 

 

Ar ôl y digwyddiad mae gwaith i’w wneud o hyd: gall y cam ôl-ofal ac adolygu ddechrau, fel y disgrifir isod. 

 

mailto:communications@beacons-npa.gov.uk
mailto:communications@beacons-npa.gov.uk
https://naturalresources.wales/days-out/the-countryside-codes/?lang=cy
https://naturalresources.wales/days-out/the-countryside-codes/?lang=cy
http://www.breconbeacons.org/uplandwalkingcode?lan=cy
http://www.cymraeg.traveline.cymru/
http://www.breconbeacons.org/plan?lan=cy
http://breconmrt.co.uk/
https://www.beacons-npa.gov.uk/shop/index.php?id_lang=5
https://www.beacons-npa.gov.uk/shop/index.php?id_lang=5
http://www.nationaltrust.org.uk/
http://www.hac.org.uk/home/
http://www.wtwales.org/
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C.1 Ar y diwrnod  
 

C1.1  Dylai trefnwyr gynllunio i dacluso yn ystod ac yn union ar ôl y digwyddiad. Bydd angen i drefnwyr 

baratoi a dilyn cynllun i waredu unrhyw ysbwriel a gesglir yn gyfrifol, i sicrhau bod lefel y stiwardio’n 

ddigonol i glirio a/neu ailgylchu’r holl ysbwriel, a bod arwyddion ac unrhyw seilwaith arall yn cael eu tynnu 

ymaith. Ynghyd â chlirio unrhyw sbwriel a gynhyrchir gan gyfranogwyr a gwylwyr y digwyddiad, dylai 

trefnyddion digwyddiadau sicrhau eu bod yn tynnu unrhyw arwyddion, rhyduddion a ffasneri a 

ddefnyddiwyd gan y digwyddiad, yn ddelfrydol wedi peidio defnyddio arwyddion plastig laminedig (na ellir 

eu hailgylchu) a rhwymynau plastig sip.  Rydym yn cynghori ei bod yn bwysig ymgysylltu â’r rheolwr tir i 

sicrhau nad oes dim ansicrwydd ynghylch pwy sy’n gyfrifol am gamau sydd i’w cymryd ac y gwneir y gwaith 

clirio fel ei fod yn bodloni’r rheolwr tir.  I’r diben hwn, efallai y bydd trefnwyr yn canfod ei fod yn 

ddefnyddiol cwrdd â’r rheolwr tir ar ddiwrnod y digwyddiad. 

 

C.2 Ar ôl y digwyddiad 
 

C2.1  Os oedd amodau ynghylch ôl-ofal yn rhan o’r caniatâd, yna rhaid cwblhau’r rhain o fewn yr amserlen 

y cytunwyd arni, ac i foddhad y rheolwr tir.  

 

C.3 Adolygu 
 

C3.1  Anogir trefnwyr digwyddiadau i ystyried cynnal arolwg o gyfranogwyr a’r holl bartïon â diddordeb  i 

gael adborth (gan gynnwys, er enghraifft, trigolion ac asiantaethau lleol  rheolwyr tir cyfagos) ar ôl y gwaith 

ôl-ofal a digon buan fel bod pawb yn gallu cofio’r diwrnod yn glir.  Gallai trefnwyr digwyddiadau ganfod y 

byddai’n ddefnyddiol cadw cofnod o faterion sydd wedi codi gydol y broses o gynllunio ac yn ystod 

diwrnod y digwyddiad ei hun fel y gellir cynnwys y rhain yn yr adolygiad.  Ar gyfer digwyddiadau mwy, gallai 

cyfarfod ar ôl y digwyddiad helpu i ddwyn ynghyd yr hyn a ddysgwyd er mwyn gwella’r trefnu ar gyfer 

digwyddiadau yn y dyfodol.  Byddai’n cael ei werthfawrogi pe galIai trefnwyr digwyddiadau gylchredeg 

adroddiad byr ar y canfyddiadau hyn, gan gynnwys copi i Awdurdod y Parc Cenedlaethol ei gadw (e-bost: 

organisingevents@beacons-npa.gov.uk). Yna gall trefnwyr digwyddiadau yn y dyfodol edrych ar yr 

adroddiadau hyn. 

 

C.4 Effaith amgylcheddol 
 

C4.1  Gellir dysgu llawer drwy gwblhau adroddiad monitro amgylcheddol ar sail y nodweddion a’r materion 

a nodwyd ar gyfer sgrinio ecolegol (Atodiad 2) a rheolaeth amgylcheddol (Atodiad 3).  Anogir trefnwyr 

digwyddiadau mawr a mawr iawn neu’r rhai a gynhelir mewn amgylcheddau sensitif i wneud hyn fel arfer da.  

Gweler enghraifft yma: ardroddiad OMM. Yn ogystal â chynorthwyo i drefnu eich digwyddiad eich hun a 

gwella safonau’r diwydiant, gall y canlyniadau fod yn arf dysgu defnyddiol i eraill sy’n dymuno cynnal 

digwyddiadau tebyg yn y dyfodol.  

Cynnal digwyddiad ar eich tir: rhai nodiadau i berchnogion tir  
Mae’r adran hon yn anelu at gynnig cefnogaeth ac arweiniad i berchnogion tir ym Mharc Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog sy’n derbyn ceisiadau am gynnal digwyddiadau ar eu tir. 

 

Ymgysylltu a chaniatâd  
 

1. Mae profiadau perchnogion tir sydd wedi cynnal digwyddiadau yn nodi bod ymgysylltu ac ymwneud yn 

gynnar â’r broses o gynllunio’r digwyddiad yn talu ar ei ganfed; mae’r canllaw hwn yn annog trefnwyr 

digwyddiadau i gynnal trafodaethau cynnar â chi. Rydym yn gobeithio y byddwch yn ymgysylltu â hwy i 

sicrhau bod gan drefnwyr digwyddiadau dealltwriaeth glir o’r materion sy’n peri pryder i chi, y 

gweithrediadau rheoli tir a allai gael eu heffeithio a’r buddion yr ydych chi’n ceisio’u hennill o 

mailto:challengeevents@beacons-npa.gov.uk
http://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/OMM-2013-Post-Event-Assessment-July-2014.pdf
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ddigwyddiadau. Mae Tabl 4 (tudalen 7) yn rhoi enghreifftiau o’r amgylchiadau pryd y mae’n fwy tebygol y 

bydd angen i chi roi eich caniatâd; efallai y byddwch eisiau dwyn materion eraill i sylw trefnydd y 

digwyddiad. Byddem yn annog perchnogion tir i ddefnyddio trafodaethau gyda’r trefnwyr i ddylanwadu’n 

weithredol ar y modd y cynhelir y digwyddiad.  Os oes angen caniatâd, mae gennych gyfle i ddylanwadu 

ymhellach ar hyn drwy bennu amodau.  Rydym wedi cynnwys Polisi Rheoli Digwyddiadau Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol ei hun i ddangos i chi sut yr ydym yn gwerthuso neu ganiatáu digwyddiadau ar ein tir (Atodiad 

1) a gallai fod o gymorth i chi yn eich ystyriaethau. 

 

Talu am ddigwyddiadau 
 

2. Lle bo angen eich caniatâd chi fel perchennog tir i gynnal digwyddiad mae’n rhesymol i chi negodi tâl 

priodol.  Os yw’r digwyddiad yn un heb fod yn fasnachol ei natur, yna mae’n rhesymol codi tâl mewn modd 

sy’n gysylltiedig yn agos â’r amser y byddwch chi neu eich staff yn ymwneud â pharatoi a rheoli ynghyd ag 

unrhyw gyfleusterau y gallai trefnydd y digwyddiad ofyn i chi eu darparu.  Efallai yr hoffai’r rheolwr tir hefyd 

weld rhoddion cyfranogwyr yn cael eu rhoi i achosion teilwng; rhoddir cyngor i drefnwyr digwyddiadau 

ynghylch hyn ym mharagraff B11. 

 

Atebolrwydd ac Yswiriant 
 

3. Rhaid i unigolion gymryd cyfrifoldeb am y gweithredoedd eu hunain. Mae’r canllaw yn annog trefnwyr 

digwyddiadau yn gryf i sicrhau yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ac fel perchennog tir gallech wneud hyn yn 

amod o roi caniatâd ar gyfer y digwyddiad.  Fodd bynnag, nid yw’r ddyletswydd gofal sydd gan bob 

perchennog tir tuag at y cyhoedd, yn cael ei heffeithio gan yr yswiriant a ddelir gan drefnydd y digwyddiad a 

byddem yn annog unrhyw berchnogion tir i sicrhau eu bod wedi canfod risgiau posibl ac wedi esbonio’r 

rhain yn glir i drefnwyr digwyddiadau. 

 

Safleoedd dynodedig 
 

4. Pan fo digwyddiad arfaethedig yn mynd i gael ei gynnal ar Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, rhaid 

i chi ystyried a yw’r digwyddiad yn ‘weithrediad sy’n debygol o ddifrodi’r diddordeb arbennig’ oherwydd 

mae hynny’n golygu y bydd yn ofynnol i chi geisio caniatâd Cyfoeth Naturiol Cymru.  Os bydd perchennog 

tir yn rhoi caniatâd i gynnal digwyddiad, mae’n gyfrifoldeb ar y perchennog tir, ac nid ar drydydd parti, i 

sicrhau bod y caniatadau priodol yn eu lle. Os yw’r safle hefyd yn Ardal Cadwraeth Arbennig (SAC), yna 

bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi cyngor ynghylch a oes angen asesiad pellach.  Anogir trefnwyr 

digwyddiadau i ddarganfod cyn trefnu digwyddiad a yw’r tir dan sylw yn [rhan o] safle dynodedig.  Lle bo 

safleoedd o’r fath yn cael eu heffeithio, anogir perchnogion tir i gysylltu â Cyfoeth Naturiol Cymru cyn 

gynted â phosibl i sicrhau y rhoddir cyngor mewn pryd fel y gellir gwneud newidiadau i’r digwyddiad. Fel 

arall, efallai na fydd modd i’r digwyddiad gael ei gynnal. Os ydych chi’n ansicr ynghylch maint unrhyw 

ddifrod tebygol yna ystyriwch gysylltu â Cyfoeth Naturiol Cymru beth bynnag, gan mai eich cyfrifoldeb chi 

yw cael caniatâd lle bo angen.  

 

Gwneud y mwyaf o’r buddion 
 

5. Mae paragraffau B6 i B11 uchod yn tynnu sylw at y math o fuddion lleol y gellir eu cael drwy 

ddigwyddiadau. Efallai y byddwch eisiau cynnwys rheolwyr tir a busnesau cyfagos fel y gall trefnwyr 

digwyddiadau ddefnyddio cyflenwyr lleol, gan greu buddion cadarnhaol i’r economi leol o ganlyniad.  
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Atodiad 1 Polisi Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar 

ddigwyddiadau awyr agored wedi’u trefnu ym Mharc Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog 

 
Nodau cyffredinol: Digwyddiadau awyr agored wedi’u trefnu   

 

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn darparu lleoliad rhagorol ar gyfer digwyddiadau 

awyr agored wedi’u trefnu, gan gydnabod bod yr ardal yn cynnig cyfleoedd gwych i gyfranogwyr 

fwynhau ei nodweddion arbennig.  Mae digwyddiadau hefyd yn cynnig nifer o fuddion i’r ardal gan 

gynnwys cyfleoedd i gyflwyno pobl newydd i’r Parc, buddion economaidd a chyfleoedd i fusnesau 

ac eraill i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.  Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn anelu at 

wneud y canlynol:   

Cyfeirio digwyddiadau i ffwrdd oddi wrth yr ardaloedd mwyaf amgylcheddol sensitif ac o rannau 

o’r Parc sy’n profi gormodedd o bwysau gan ymwelwyr a/neu ddigwyddiadau;   

Lleihau i’r eithaf unrhyw wrthdaro ynghylch materion sensitif amgylcheddol a rheolaeth tir drwy 

sicrhau bod trefnwyr yn cynllunio digwyddiadau ar safleoedd cadarn (y rhai sy’n gallu gwrthsefyll 

effaith digwyddiadau wedi’u trefnu) ac ar adegau addas o’r flwyddyn;  

Annog defnyddio astudiaethau effaith amgylcheddol i helpu i asesu effaith digwyddiadau ar yr 

amgylchedd ac ar fwynhad pobl o’r ardal er mwyn llywio gwneud penderfyniadau yn y dyfodol;  

Lleihau i’r eithaf unrhyw wrthdaro gyda gwyliau, cymdogaethau a busnesau a defnyddwyr 

adloniant eraill a’u mwynhad hwy o nodweddion arbennig y Parc;   

Hyrwyddo deialog cynnar rhwng trefnwyr digwyddiadau, rheolwyr tir a’r holl bartïon eraill â 

diddordeb fel y gellir mabwysiadu mesurau lliniaru priodol;   

Annog cyfranogwyr mewn digwyddiadau i ymddwyn yn gyfrifol; ac  

Annog trefnwyr i hyrwyddo’r Cod Cefn Gwlad, Cod Cerdded Ucheldir Bannau Brycheiniog a 

Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gyffredinol i gyfranogwyr ac eraill. 

 

Trefn ar gyfer Penderfynu ar Geisiadau i gynnal Digwyddiadau Adloniadol, 

Chwaraeon a Her ar dir ym mherchnogaeth Awdurdod y Parc Cenedlaethol 
 
Cwmpas a rhesymeg 

Yn hanesyddol, bu gan yr Awdurdod drefn yn ei lle ar gyfer ymdrin â digwyddiadau chwaraeon a her o 

fewn y Parc Cenedlaethol. Lluniwyd y drefn yn wreiddiol gan y Swyddog Adloniant ac mae’n dyddio’n ôl 

i’r 1990au.  Yr oedd yn cael ei ddefnyddio yng nghyswllt unrhyw ddigwyddiad chwaraeon neu her a 

oedd yn cael ei gynnal o fewn y Parc Cenedlaethol yr hysbyswyd yr Awdurdod amdano, gyda’r 

Awdurdod wedyn un ai’n cefnogi neu ddim yn cefnogi’r digwyddiad. 

Er bod y drefn wedi’i diwygio ychydig yn y cyfnod dilynol, nid yw’n rhoi sylw digonol i’r newidiadau i 

strwythur a phrosesau gwneud penderfyniadau’r Awdurdod sydd wedi digwydd yn y cyfamser. O 

ganlyniad, ymdriniwyd â digwyddiadau mewn modd ‘ad hoc’ heb i drefn glir a chyson o wneud 

penderfyniadau fod yn ei lle.   

Yn y cyd-destun hwn, yr oedd digwyddiad yn cael ei ddiffinio fel “sefyllfa lle y trefnwyd niferoedd 

sylweddol o bobl i gymryd rhan gyda’i gilydd mewn adloniant cefn gwlad”. Yr enghraifft nodweddiadol a 

roddwyd oedd taith gerdded noddedig. 

Er ei bod yn glir mai ychydig neu fawr ddim rheolaeth sydd gan yr Awdurdod dros lawer o’r 

digwyddiadau a gynhelir yn y Parc Cenedlaethol mae hefyd yr un mor eglur bod lefel a lledaeniad 

daearyddol cyfredol digwyddiadau ar draws y Parc Cenedlaethol yn achosi aflonyddwch lleol i fywyd 
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cymunedol drwy fod gormod o ddefnydd  o rai ardaloedd penodol neu drwy wrthdaro gyda 

digwyddiadau eraill, boed y rhain o natur debyg ai peidio. 

Bydd yr Awdurdod, pan ymgynghorir ag ef4, yn rhoi cyngor5 i drefnwyr digwyddiadau ond bydd llawer o 

ddigwyddiadau yn mynd rhagddynt heb gysylltu â’r Awdurdod o gwbl ac, yn ôl pob golwg, heb yn 

wybod iddo. Pan fo’r digwyddiadau hynny’n cael eu cynnal ar dir preifat (heb fod ym mherchnogaeth 

Awdurdod y Parc Cenedlaethol) mater i’r perchennog tir perthnasol yw rhoi caniatâd a phennu 

amodau. 

Mae’n cael ei gydnabod y gallai gweithgareddau eraill sy’n cael eu cynnal ar dir yr Awdurdod fod yn 

niweidiol o bosibl (yn fwy felly na llawer o ddigwyddiadau seiliedig ar adloniant). Gallai ymarferion 

milwrol a defnydd gan helfeydd lleol, er enghraifft , achosi erydu mewn rhai mannau ac aflonyddwch i 

gymunedau lleol ac ymwelwyr. Fodd bynnag, mae gweithgareddau o’r fath yn fwy tebygol o ddigwydd yn 

rheolaidd. Yn ogystal, ac yn achos hyfforddiant milwrol mae mecanweithiau eraill, megis Cytundebau 

Hyfforddi ar Dir Preifat (“TOPL”) yn bodoli i reoleiddio pwysau gweithgaredd.  Mae gweithgareddau 

o’r fath felly y tu hwnt i gwmpas y drefn gweithgareddau arfaethedig. O ganlyniad, ystyrir bod negodi 

rhwng yr Awdurdod a’r sefydliadau dan sylw yn ofynnol yn amlach ac ar lefel fwy lleol ac na ddylai fod 

yn destun y prosesau a ddisgrifir yn y papur hwn. 

O’r herwydd, mae swyddogion wedi adnewyddu’r drefn yn dilyn ymgynghori gyda rhanddeiliaid 
perchnogion tir a defnyddwyr fel a ganlyn: 

Trefn Digwyddiadau Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

Lluniwyd y drefn awdurdodi digwyddiadau i’w defnyddio yng nghyswllt digwyddiadau chwaraeon, 

adloniadol a her sy’n cael eu cynnal yn bennaf ar dir o eiddo’r Awdurdod.  Fodd bynnag, bydd yr 

Awdurdod yn ceisio annog perchnogion tir eraill o fewn y Parc Cenedlaethol  i fabwysiadu’r drefn i’w 

dibenion hwy fel y gellir defnyddio dull unffurf ar draws y Parc.  Bydd yr Awdurdod hefyd yn ceisio 

cydweithio â threfnwyr digwyddiadau i ddatblygu a hyrwyddo’r drefn fel arfer gorau. 

1. Dosbarthu digwyddiadau 

Mae’r drefn yn berthnasol i’r holl ddigwyddiadau adloniadol, chwaraeon neu her sydd â threfnydd y 

gellir ei adnabod yn glir neu strwythur cyfundrefnol; bydd hyn yn cynnwys ymgasglu ffurfiol neu 

strwythuredig gan gyfranogwyr neu gystadleuwyr; gyda chwrs wedi’i gynllunio neu ei bennu neu ardal 

benodol lle y cynheir y digwyddiad; ac angen caniatâd yr Awdurdod (gan ei fod wedi’i eithrio o 
ddarpariaethau Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 20006). 

Nid yw’r drefn yn berthnasol i chwaraeon moduro a byddant yn cael eu hystyried fesul achos. Bydd 

angen i ddigwyddiadau o’r fath ddarparu tystiolaeth gadarn o ran eu heffeithiau a’u buddion. Fodd 

bynnag, pan fo ralïau ceir yn cael eu cynnal ar y rhwydwaith ffyrdd cânt eu llywodraethu a’u rheoleiddio 

gan ddeddfwriaeth bresennol ac maent y tu hwnt i gwmpas y drefn hon7. 

Mae’r drefn yn ceisio gwahaniaethu rhwng y gwahanol fathau o ddigwyddiadau a all gael eu cynnal a’r 

amrywiol niferoedd sy’n cymryd rhan.  O’r herwydd, mae’r drefn yn categoreiddio digwyddiadau yn ôl 

nifer y cyfranogwyr fel a ganlyn: 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Does dim gorfodaeth ar drefnwyr digwyddiadau i ymgynghori ag Awdurdod y Parc Cenedlaethol 
5  Cyngor ar ardaloedd priodol, ardaloedd i’w hosgoi, llwybrau addas/anaddas ayb 
6 Fel y manylir yn Atodlen 2 i Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 
7 Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ymgynghorai statudol ar gyfer ralïau 
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Math o 

Ddigwyddiad 

Bach Canolig Mawr Mawr Iawn 

Cerdded 50 - 100 101 – 500 501 - 1500 1501+ 

Rhedeg 50 - 100 101 – 500 501 - 1500 1501+ 

Beicio 

Mynydd 

<25 25 – 150 151 - 500 501+ 

Marchogol <25 25 – 75 76 -150 151+ 

Nofio <25 25 – 75 76 - 150 151+ 

Canŵio <25 25 – 50 51 - 100 101+ 

Chwaraeon 

Eithafol8 

<25 25 - 100 101 - 500 Dim caniatâd fel 

arfer 

 

Os bydd gweithgaredd, sy’n cynnwys cerdded neu redeg, ac sydd angen yswiriant atebolrwydd 

cyhoeddus, angen caniatâd perchennog tir i ddilysu’r yswiriant hwnnw a bod nifer y cyfranogwyr yn is 

na’r nifer yn y categori “Bach”, bydd fel arfer yn cael cymeradwyaeth ar yr amod y caiff manylion 

yswiriant o’r fath ynghyd ag unrhyw asesiadau risg iechyd a diogelwch a gweithdrefnau brys eu cyflwyno 

i Awdurdod y Parc Cenedlaethol o leiaf bythefnos cyn dechrau’r digwyddiad.  Bydd y cyfrifoldeb i wirio 

gofynion yswiriant mewn achosion o’r fath yn gorwedd yn llwyr ar ysgwyddau trefnydd y digwyddiad.  

Pan fo trefnydd yn ceisio caniatâd i gynnal digwyddiad yn cynnwys gweithgareddau niferus, megis 

deuathlon neu driathlon, er enghraifft, i ddibenion ystyriaeth caiff y digwyddiad ei ddosbarthu yn erbyn y 

gweithgaredd gyda’r trothwy mwyaf cyfyngol o ran cyfranogwyr. 

1. Matrics ymgynghori a phenderfynu 

Bydd ymgynghoriadau a phenderfyniadau ynghylch a gaiff digwyddiadau eu caniatáu ai peidio yn cael eu 

cynnal yn unol â’r matrics a nodir isod. Gwneir y penderfyniad ym mhob achos gan swyddog o 

Awdurdod y Parc Cenedlaethol sy’n ymddangos ar waelod pob rhestr. 

Digwyddiad Bach Digwyddiad 

Canolig  

Digwyddiad 

Mawr 

Digwyddiad 

Mawr Iawn  

 

Ymgynghori â 

chominwyr9 

↓ 
Ymgynghori mewnol10 

↓ 
Rheolwr Wardeniaid 

 

 

Ymgynghori â 

chominwyr  

↓ 
Cynghorau 

Cymuned 

↓ 
Ymgynghori 

mewnol  

↓ 
Rheolwr 

Wardeniaid 

 

Ymgynghori â 

chominwyr  

↓ 
Ymgynghori 

mewnol  

↓ 
Fforwm Mynediad 

Lleol (LAF) 

↓  
Cynghorau 

Cymuned 

↓ 
Rheolwr 

Cadwraeth 

 

Ymgynghori â 

chominwyr  

↓ 
Ymgynghori 

mewnol  

↓ 
LAF 

↓ 
Cynghorau 

Cymuned 

↓ 
Cyfarwyddwr 

Cefn Gwlad a 

Rheoli Tir  

   

 

                                                 
8 Chwaraeon Eithafol yw rhai fel Paragleidio, Paragleidio â Pheiriant, Barcuta, Abseilio, Gwellt-Fyrddio ayb. Ni fydd y drefn yn berthnasol i 

ddigwyddiadau dringo neu ogofa wedi’u trefnu gan y llywodraethir y rhain gan Gyngor Mynydda Prydain (BMC) a Chlybiau Ogofa lleol sy’n fwy 

tebygol o fod â threfniadau/cytundebau lleol yn eu lle. 
9 lle y bwriedir cynnal y digwyddiad ar dir comin 
10 i gynnwys Uwch Ecolegydd, Swyddog Prosiect Cefn Gwlad a Mynediad, Archaeolegydd 
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Bydd angen diwygio Cynllun Dirprwyo’r Awdurdod o ganlyniad i’r argymhelliad hwn. Fel trefniant wrth 

gefn, cynigir, pan fo’r Rheolwr Wardeniaid, y Rheolwr Cadwraeth neu’r Cyfarwyddwr i ffwrdd am 

gyfnod estynedig, neu ar wyliau y dylai’r penderfyniad gael ei wneud gan y rheolwr llinell perthnasol (h.y. 

yn achos y Rheolwr Wardeniaid y Rheolwr Cadwraeth, yn achos y Rheolwr Cadwraeth, y 

Cyfarwyddwr, ac yn achos y Cyfarwyddwr, y Prif Weithredwr). 

2. Amserlen penderfyniadau 

Bydd y Rheolwr Wardeniaid yn ceisio dod i benderfyniad ar ddigwyddiadau bach a chanolig, mewn 

egwyddor, cyn gynted â phosibl a beth bynnag o fewn 6 wythnos i ddyddiad derbyn manylion llawn 

digwyddiad. 

Yn achos digwyddiadau mawr a mawr iawn bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn sefydlu Gweithgor 

Digwyddiadau yn cynnwys swyddogion11 a fydd yn cael ei alw pan fo angen i ystyried ceisiadau am 

ddigwyddiadau mawr neu fawr iawn. Bydd y Grŵp yn cynghori’r Rheolwr Cadwraeth a’r Cyfarwyddwr 

Cefn Gwlad a Rheoli Tir (fel bo’n briodol) fel rhan o benderfynu ar y cais. Wedi derbyn manylion llawn 

am y digwyddiad bydd y Rheolwr Cadwraeth neu’r Cyfarwyddwr Cefn Gwlad a Rheoli Tir (fel bo’n 

briodol) yn ceisio dod i benderfyniad, mewn egwyddor, o fewn 4 mis i ddyddiad derbyn manylion llawn 

y digwyddiad. 

3. Ymgynghori ac amodau 

Gofynion cyffredinol: 

1. Bydd yn ofynnol i drefnydd y digwyddiad gyflwyno cais ffurfiol i’r Awdurdod; 

2. fel rheol gyffredinol, ni chaniateir unrhyw ddigwyddiadau ar y bryniau rhwng Mawrth a Gorffennaf. 

Fodd bynnag, lle y gall trefnydd digwyddiad arfaethedig ar unrhyw dir ym mherchnogaeth neu dan 

reolaeth yr Awdurdod ddangos i’r Awdurdod, drwy fesurau lliniaru, arolygon a monitro cyn ac ar ôl 

y digwyddiad; ymrwymiad i adfer unrhyw ddifrod a achoswyd; ac, y gall buddiannau adar sy’n nythu 

ar y ddaear a da byw ifanc gael eu diogelu, gallai’r Awdurdod fod yn fodlon rhoi caniatâd ar gyfer y 

digwyddiad hwnnw; 

3. bydd swyddogion Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ymgynghori â’r cominwyr/porwyr yn dilyn 

derbyn cais. Yn achos digwyddiadau mawr a mawr iawn yn effeithio ar y Mynydd Du caiff y rhain eu 

cyfeirio at gyfarfod y Meithryn Mynydd am drafodaeth; 

4. bydd trefnydd y digwyddiad yn rhoi hysbysiad am gais ar gyfer digwyddiad i bob cyngor cymuned 

lleol yn yr ardal a effeithir. Bydd disgwyl i’r wybodaeth a roddir i’r cyngor/cynghorau cymuned 

ymdrin ag unrhyw leoliadau a defnyddir ar gyfer cyrraedd, gadael, cofrestru, gwersylla a pharcio yn 

ogystal ag ardal y digwyddiad ei hun. Bydd swyddogion yn ystyried unrhyw gyflwyniadau a 

dderbynnir o ganlyniad. Yn achos digwyddiadau mawr a mawr iawn bydd yr Awdurdod yn 

ymgynghori’n ffurfiol â cyngor/cynghorau cymuned; 

5. Ffioedd 

Ar gyfer pob digwyddiad a drefnir gan drefnwyr digwyddiadau masnachol, bydd yr Awdurdod yn ceisio 

ffi gyfun yn seiliedig ar faint y digwyddiad (yn nhermau’r nifer o gyfranogwyr a ddisgwylir) a’r pellter a 

dramwyir gan lwybr neu gwrs y digwyddiad. Bydd ffioedd yn seiliedig ar y graddfeydd canlynol: 

Ffi ar sail niferoedd cyfranogwyr 

Digwyddiad bach = dim tâl 

Digwyddiad canolig = £1 y cyfranogwr 

Digwyddiad mawr = £2 y cyfranogwr  

                                                 
11 i gynnwys Uwch Ecolegydd, Rheolwr Wardeniaid, Swyddog Prosiect Cefn Gwlad a Mynediad, Swyddog Hawliau Tramwy a Chynorthwyydd 

Hawliau Tramwy  
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Digwyddiad mawr iawn = £3 y cyfranogwr 

 

Ffi ar sail y pellter a dramwyir 

Bydd ffi sylfaenol o £50 ar gyfer pellteroedd12 hyd at 10km yn codi fesul £10 am bob 10km ychwanegol 

fel a ganlyn: 

0 – 10km = £50 

11 – 20km = £60 

21 – 30km = £70 

31 – 40km = £80 

41 – 50km = £90 

 

ac yn y blaen. Bydd y math o ddigwyddiad yn amherthnasol. 

Ar gyfer digwyddiadau mewn ardaloedd penodol, bydd terfyn allanol yr ardal a ddefnyddir yn cael ei 

fesur13 a chaiff y pellter ei gyfrifo’n unol â hynny. 

Bydd yr holl ffioedd a dderbynnir yn cael eu defnyddio ar gyfer prosiectau cadwraeth a mynediad yn 

ardal y digwyddiad ac unrhyw waith adfer a allai fod yn angenrheidiol ar ôl y digwyddiad.  Bydd yr holl 

arian a dderbynnir yn cael ei gadw mewn cyfrif ‘wedi’i glustnodi’ i’r diben hwnnw. Ni fydd ffioedd yn 
cael eu ceisio’n gyffredinol gan drefnwyr digwyddiadau elusennol neu ddielw. Fodd bynnag, i hyn fod yn 

berthnasol, rhaid i’r cais gynnwys esboniad clir ynghylch pam y byddai cyfiawnhad i’r Awdurdod hepgor 

y ffioedd. Gofynnir i drefnwyr ystyried rhoi rhodd ond ni fydd rhodd yn orfodol. 

Nid yw’r ffioedd a rhestrir yn cynnwys TAW. Bydd ffioedd yn cynnwys TAW  ar gyfradd o 20%. 

1. Manylion angenrheidiol ar y ffurflen gais 

Bydd y cais yn gofyn i chi ddarparu’r wybodaeth ganlynol: 

Pob digwyddiad 

Nifer y cyfranogwyr  

Mynediad ac allanfa o ardal(oedd) y digwyddiad neu fannau cychwyn a gorffen  

Parcio ar gyfer cyfranogwyr  

Parcio ar gyfer gwylwyr 

Casglu a gwaredu ysbwriel  
Rheoli a gwaredu gwastraff dynol 

Arwyddion  

Marsialiaid 

Asesiadau risg  

Gweithdrefnau brys 

Yswiriant - bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol angen gweld tystysgrif neu ddogfennau polisi 

Gwersylla (lle bo’n berthnasol) 

Safleoedd bwydo (lle bo’n berthnasol) 

Toiledau (lle bo’n berthnasol) 

Amserlen ar gyfer gosod a thynnu ymaith unrhyw gyfleusterau ar gyfer y digwyddiad (lle bo’n 

berthnasol) 

 

Digwyddiadau mawr a mawr iawn yn unig 

Cynllun Rheoli Traffig 

Asesiad effaith amgylcheddol  

                                                 
12 Caiff pellteroedd eu mesur mewn dau ddimensiwn gan ddefnyddio meddalwedd mapio’r Awdurdod. Ni roddir ystyriaeth i unrhyw 

newidiadau o ran uchder. 
13 Caiff hyn ei fesur gan ddefnyddio meddalwedd mapio’r Awdurdod. Ni rodir ystyriaeth i unrhyw newidiadau o ran uchder. Pan fo digwyddiad 

yn seiliedig ar gyfres o fannau gwirio caiff y perimedr ei gyfrifo drwy gysylltu’r pwyntiau gwirio pellaf a mesur y llinell rhyngddynt. 
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2. Amodau 

Bydd pob digwyddiad a ganiateir yn destun amodau safonol ac amodau arbennig os bydd angen. Caiff y 

rhain eu ffurfio fel rhan o’r broses ymgynghori a gwneud penderfyniad. 

Bydd angen tystiolaeth fod y caniatadau statudol yn eu lle, lle bo’n briodol, a bod mesurau wedi’u nodi i 

gyflawni unrhyw amodau a gynhwyswyd, o 14 diwrnod cyn y trefnwyd i gynnal digwyddiad. 
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Atodiad 2 Templed ar gyfer sgrinio ecolegol  

 
Mae’r tabl enghreifftiol hwn yn rhestru’r math o faterion sensitif i fod yn ymwybodol ohonynt a’r math 

o welliannau i’w hystyried.  Nid yw’r tabl yn un terfynol na chynhwysfawr ac rydym yn eich annog o 

ddatblygu eich systemau a’ch arbenigedd eich hun yn y cyswllt hwn. 

 
Mater Sensitif Ie/Na Esbonio pam 

ie/na 

Gwelliant 

Adar yn nythu ar y 

ddaear 

 Dyddiad y 

digwyddiad 

Osgoi cynnal digwyddiad rhwng Ebrill 1 a 

Gorffennaf  31 

SSSI  Llwybr y 

digwyddiad 

Perchennog tir i geisio caniatâd Cyfoeth 

Naturiol Cymru (NRW) 

Tir meddal (cors, 

gwlyptir) 

 Trefnu llwybr y 

digwyddiad mewn 

sawl lleoliad 

Trefnu llwybr gwahanol/marcio tir 

meddal/llwybr  

Croesi tir wedi 

erydu  

 Llwybr y 

digwyddiad mewn 

sawl lleoliad 

Trefnu llwybr gwahanol 

Rheolaeth cynefin 

parhaus 

 Llwybr y 

digwyddiad 

Efallai bydd angen trefnu llwybr gwahanol; 

hysbysu cyfranogwyr 

Gofyniad am arolwg 

ymlaen llaw 

 e.e., Adar yn nythu 

ar y ddaear 

Efallai bydd angen trefnu llwybr gwahanol, ar sail 

canfyddiadau’r arolwg 

Gofyniad am fonitro 

dilynol14 

 e.e., Adar yn nythu 

ar y ddaear/tir 

meddal 

Gwirio na achoswyd unrhyw ddifrod sylweddol 

neu hirdymor i nodwedd(ion) sensitif 

 

  

                                                 
14  E.g., see OMM final report 
 

http://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/OMM-2013-Post-Event-Assessment-July-2014.pdf
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Atodiad 3 Rhestr wirio ar gyfer rheolaeth amgylcheddol  
Mae hyn yn wahanol i sgrinio ecolegol yn Atodiad 2, gan ymdrin â materion fel ysbwriel, toiledau, mwd ar 

ffyrdd, rheoli traffig ayb. 

 

Mater rheolaeth Maint yr effaith  

(gan roi 

rhesymau pam yr 

ystyrir mai dyma 

fydd yr effaith) 

Gwelliant 

e.e.,   e.e., e.e., 

Ysbwriel Uchel (maint y 

digwyddiad) 

Cod ymarfer cyfranogwyr; biniau mewn pwyntiau 

allweddol, gan gynnwys ar gyfer cystadleuwyr (e.e., 

rhif festiau, poteli yfed, byrbrydau ayb.) a gwylwyr; 
goruchwylwyr digwyddiad yn eu lle yn ystod ac ar ôl y 

digwyddiad 

Sŵn Isel (math o 

ddigwyddiad) 

 

Toiledau Cymedrol (bob 

amser yn 

angenrheidiol) 

Cod ymarfer cyfranogwyr; darparu gwybodaeth i 

gystadleuwyr a gwylwyr, cefnogaeth yn cael ei 

darparu gan fusnesau lleol; arfer da = dim baeddu ar y 

bryniau ayb 

Mwd ar ffyrdd Isel (digwyddiad 

cerdded) 

 

Cŵn Cymedrol (gwylwyr) Cyngor: bob amser ar dennyn, dilyn y Cod Cefn 

Gwlad a Chod Cerdded Ucheldir Bannau Brycheiniog  

Traffig Uchel (digwyddiad 

mawr, llawer o 

wylwyr) 

Ymgysylltu â chynghorau a busnesau lleol, a chyda’r 

heddlu lleol ymlaen llaw 

Ayb.   

Ayb.   

Ayb.   
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Atodiad 4 Enghreifftiau o ganllawiau ar gael gan sefydliadau eraill 
 

Y Sefydliad Codi Arian: paratoi digwyddiadau awyr agored, gan gynnwys mewn Parciau 

Cenedlaethol 

http://www.institute-of-fundraising.org.uk/code-of-fundraising-practice/guidance/outdoor-uk-challenge-

events-including-the-three-peaks-guidance/  

Y Sefydliad Codi Arian:  digwyddiadau her elusennol 

http://www.institute-of-fundraising.org.uk/code-of-fundraising-practice/guidance/charity-challenge-

events-guidance/  

 

Cyngor Mynydda Prydain: ystyriaethau iechyd a diogelwch 

https://www.thebmc.co.uk/Download.aspx?id=369  
 

Cyfeiriannu Prydain (British Orienteering):  trefnu digwyddiadau 

http://www.britishorienteering.org.uk/page/organisers 

http://www.institute-of-fundraising.org.uk/code-of-fundraising-practice/guidance/outdoor-uk-challenge-events-including-the-three-peaks-guidance/
http://www.institute-of-fundraising.org.uk/code-of-fundraising-practice/guidance/outdoor-uk-challenge-events-including-the-three-peaks-guidance/
http://www.institute-of-fundraising.org.uk/code-of-fundraising-practice/guidance/charity-challenge-events-guidance/
http://www.institute-of-fundraising.org.uk/code-of-fundraising-practice/guidance/charity-challenge-events-guidance/
https://www.thebmc.co.uk/Download.aspx?id=369
http://www.britishorienteering.org.uk/page/organisers
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Atodiad 5 Crynodeb o hawliau a chyfrifoldebau dan Ddeddf Cefn Gwlad a 

Hawliau Tramwy (CROW) 2000 darpariaethau mynediad 
 
Mae Deddf CROW yn rhoi hawl i bobl fynd ar unrhyw dir sydd wedi’i nodi ar fap yn ‘dir mynediad’ i 

ddibenion adloniant awyr agored ar yr amod eu bod yn gwneud hynny heb ddifrodi unrhyw waliau, ffensys, 

gwrychoedd, camfeydd neu gatiau. Rhaid iddynt hefyd gydymffurfio â’r cyfyngiadau a welir yn Atodlen 2 

(isod).  

 

Mae cyngor gan Lywodraeth Cymru yn awgrymu nad yw Deddf CROW yn darparu hawliau mynediad i 

ddigwyddiadau gyda phwyntiau cychwyn a gorffen wedi’u trefnu a seilwaith cysylltiedig, yn enwedig os ydynt 

yn cynnwys nifer fawr o bobl er enghraifft. Hefyd, nid yw Deddf CROW yn rhoi hawl i ymgymryd â 

gweithgareddau masnachol ac mae’r un cyngor yn datgan y gelir diffinio hyn fel “bod â gwneud elw yn brif 

nod”.  

 

Ein hargymhelliad ni yw na ddylai trefnwyr digwyddiadau ddibynnu ar hawliau mynediad a ddarperir gan 

Ddeddf CROW wrth drefnu digwyddiad, yn rhannol oherwydd cyngor Llywodraeth Cymru ond hefyd am 

ein bod yn annog trefnwyr digwyddiadau yn gryf i drafod a chytuno ar gynlluniau gyda pherchnogion tir, 

porwyr a chyrff statudol.  

  

 

ATODLEN 2 CYFYGIADAU I’W DILYN GAN BERSONAU YN YMARFER HAWL MYNEDIAD DAN 

DDEDDF CEFN GWLAD A HAWLIAU TRAMWY 2000 (DEDDF CROW)  
Cyfyngiadau cyffredinol 

Nid yw hawl mynediad dan CROW yn rhoi hawl i berson fod ar unrhyw dir os ydynt — 

(a) yn gyrru neu farchogaeth unrhyw gerbyd ac eithrio cerbyd pobl anabl fel y diffinnir gan adran 20(2)  

Deddf y Cleifion a’r Anabl Cronig 1970, 

(b) yn defnyddio cwch neu fwrdd hwylio ar unrhyw ddŵr heb fod yn ddŵr llanw, 

(c) ag unrhyw anifail gyda hwy ac eithrio ci, 

(d) yn cyflawni unrhyw drosedd, 

(e) yn cynnal neu’n cadw golwg ar dân neu’n cyflawni unrhyw weithred sy’n debygol o achosi tân, 

(f) yn fwriadol neu’n fyrbwyll yn cymryd, yn lladd, yn niweidio neu’n aflonyddu ar unrhyw anifail, aderyn neu 

bysgodyn, 

(g) yn fwriadol neu’n fyrbwyll yn cymryd, yn difrodi neu’n dinistrio unrhyw wyau neu nythod, 

(h) yn bwydo unrhyw dda byw, 

(i) yn ymdrochi mewn unrhyw ddŵr heb fod yn ddŵr llanw, 

(j) yn cymryd rhan mewn unrhyw weithrediadau neu unrhyw weithrediadau’n gysylltiedig â hela, saethu, 

pysgota, trapio, maglu, cymryd neu ddinistrio anifeiliaid, adar neu bysgod neu sydd ganddynt gyda hwy 

unrhyw beiriant, offeryn neu gyfarpar a ddefnyddir ar gyfer hela, saethu, pysgota, trapio, maglu, cymryd neu 

ddinistrio anifeiliaid, adar neu bysgod, 

(k) yn defnyddio unrhyw ddarganfyddwr metelau neu sydd ag unrhyw ddarganfyddwr metelau gyda hwy, 

(l) yn tynnu, yn difrodi neu’n dinistrio unrhyw blanhigyn, llwyn, coeden neu wraidd neu unrhyw ran o 

blanhigyn, llwyn, coeden neu wraidd yn fwriadol, 

(m) yn rhwystro llif unrhyw ddraen neu gwrs dŵr, neu’n agor, yn cau neu’n ymyrryd fel arall ag unrhyw 

lifddor neu gyfarpar arall, 
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(n) heb esgus rhesymol yn ymyrryd ag unrhyw ffens, rhwystr neu ddyfais arall a luniwyd i atal damweiniau i 

bobl neu i gau da byw i mewn, 

(o) yn esgeuluso cau neu sicrhau unrhyw gât lle y darperir unrhyw fodd o wneud hynny, ac eithrio lle bo’n 

rhesymol credu y bwriedir i’r gât gael ei gadael yn agored, 

(p) yn gosod neu ysgrifennu unrhyw hysbyseb, bil, placard neu rybudd, 

(q) yng nghyswllt unrhyw weithgareddau cyfreithiol y mae personau yn cymryd rhan ynddynt neu ar fin 

cymryd rhan ynddynt ar y tir hwnnw neu dir cyffiniol, yn gwneud unrhyw beth y bwriedir ganddo/ganddi i 

gael yr effaith ganlynol — 

(i) dychryn y personau hynny fel ei fod ef/hi yn atal y personau hynny, neu rai ohonynt rhag cymryd 

rhan yn y gweithgaredd, 

(ii) rhwystro’r gweithgaredd hwnnw, neu 

(iii) tarfu ar y gweithgaredd hwnnw, 

(r) heb esgus rhesymol, yn gwneud unrhyw beth sydd (y bwriedir iddo gael yr effaith a nodir yn mharagraff 

(q) ai peidio) yn aflonyddu, yn cythruddo neu’n rhwystro unrhyw berson sy’n cymryd rhan mewn 

gweithgaredd cyfreithiol  ar y tir, 

(s) yn cymryd rhan mewn unrhyw gemau wedi’u trefnu, neu wersylla, barcuta neu baragleidio, neu  

(t) yn cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd wedi’i drefnu neu yr ymgymerir ag ef (boed ganddo ef/hi 
neu rywun arall) i unrhyw ddiben masnachol. 

 


