
Eisteddfod Genedlaethol Cymru 

 

Anghenion Safle Blynyddol (yn seiliedig ar anghenion 2015) 

 

Cyflwyniad 

Mae anghenion yr Eisteddfod Genedlaethol parthed lleoliad y maes wedi newid gryn dipyn dros y 

blynyddoedd diwethaf, ac yn debyg o barhau i newid yn ôl amgylchiadau. 

 

Fe welir o’r amlinelliad isod, mai jig-so mawr yw’r holl beth, ac mai’r maes a ddewisir yw’r un sydd yn 

cynnig y cyfuniad gorau o’r gwahanol “ddarnau” hyn. 

 

Cyffredinol 

Yn gyfangwbl, mae angen oddeutu 140 acer ar gyfer yr holl feysydd. Yn ddelfrydol, dylai’r tir fod o 

dan un perchenogaeth, a ddylai’r perchennog/perchnogion ddim fod yn wrthun i’r syniad o drafod 

gyda’r Eisteddfod (swyddogion cyflogedig sydd yn trafod ffioedd ayyb). 

 

Mae hefyd yn ddelfrydol i gael o leiaf dwy ffordd i fewn ac allan o’r meysydd 

 

Lleoliad 

Yn ddelfrydol, dylai meysydd yr Eisteddfod fod:  

 o fewn cyrraedd hwylus i dref gyfagos 

 yn gyfleus i sustem ffyrdd dda 

 yn addas i gerbydau trwm iawn i’w cyrraedd – dim pontydd isel yn mynd i rwystro lorïau uchel 

rhag eu cyrraedd 

 dim gwifrau trydan yn croesi uwch ben, nac o dan ddaear 

 dim pibellau nwy yn croesi’r tir 

 dim pibellau dðr mawr yn croesi’r tir 

 dim tebygrwydd o afonydd/nentydd or-lifo 

 lefel dŵr naturiol y tir heb fod yn rhy agos i’r wyneb 

 dim adfeilion hynafol ar, nac o dan y tir 

 dim bywyd gwyllt (yn enwedig os yn brin) all effeithio ar leoliad yr Eisteddfod 

 

Mae cael ffyrdd caled, ac/neu system garthffosiaeth yn rhan o’r Maes yn gaffaeliad mawr. 

 

Band llydan a signal ffôn symudol 

Mae angen cyflenwad band llydan ffibr os yn bosibl yn ogystal a signal ffonau symudol da ar gyfer o 

leiaf un o’r prif ddarparwyr. 

 

Trydan 

Mae’r Eisteddfod yn cynhyrchu trydan gan ddefnyddio generaduron, felly does dim angen ystyried yr 

elfen hon. 

 

Dŵr 

Mae angen cyflenwad dŵr 63mm i’r Maes, ac un 32mm yr un i’r maes ieuenctid a’r maes carafanau. 

Bydd angen cysylltiad o fis Mai hyd ganol i ddiwedd Medi. 

 

Dros wythnos yr Eisteddfod, defnyddir dros 380,00 galwyn o ddŵr, ac yn ystod y cyfnodau prysuraf, 

defnyddir 5,000 galwyn yr awr. 

 

Mae’n hynod bwysig felly bod y cyflenwad hwn ar gael yn ystod wythnos gyntaf mis Awst. 

 

Carthffosiaeth 

Defnyddir tanciau yn y ddaear i gronni’r carthffosiaeth, ac fe’i symudir gan gwmni proffesiynol i waith 

trin carthion. Gwaredir tua 430,000 galwyn o garthffosiaeth yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Mae’n 



bwysig felly bod gwaith trin carthffosiaeth sydd yn medru ymdopi â’r fath swmp, o fewn cyrraedd 

hwylus. 

 

Y Maes. 

Dyma’r elfen bwysicaf o bosib. Erbyn hyn, mae angen oddeutu 32 acer o dir sydd mor wastad â 

phosib, ond eto yn draenio yn hawdd (dydi tir cleiog ddim yn draenio yn dda fel arfer). 

 

Bydd angen y tir o ganol Mai hyd ganol/diwedd Medi, er y gellir cyd-weithio gyda’r 

perchennog/perchnogion i weithredu amserlen sydd yn cyfyngu ar yr anghyfleustra iddynt. 

 

Dylai’r Maes ffinio â ffordd fawr, gyda man cyfleus i gael, neu i greu mynedfa. Dylid ystyried a yw sŵn 

o’r ffordd e.e. traffordd, yn mynd i amharu ar weithgareddau’r Eisteddfod. 

 

Parcio. 

Disgwylir 5,000 – 7,000 o geir y dydd, ac mae angen 35 acer ar eu cyfer. Yn ddelfrydol, dylai’r tir fod 

 yn wastad 

 yn ffinio â’r ffordd fawr 

 yn ffinio â’r Maes 

 yr un ochr i’r ffordd â’r Maes 

 

Bysiau 

Disgwylir hyd at 50 o fysiau y dydd, ac mae’n bwysig cael lleoliad derbyniol i’w parcio h.y. tir cadarn. 

Mae’n bwysig hefyd ystyried lleoliad wrth gefn, rhag ofn y bydd tywydd drwg yn eu rhwystro rhag 

parcio ger y Maes e.e. ystâd ddiwydiannol gyfagos. 

 

Carafanau 

Disgwylir 650 – 750 o garafanau dros yr wythnos, ac mae angen 45 acer ar eu cyfer. 

Yn ddelfrydol, dylai’r tir fod: 

 yn wastad, ac yn addas i garafanau/adlenni ayyb 

 yn ffinio â’r ffordd fawr 

 yr un ochr i’r ffordd â’r Maes 

 

Maes Ieuenctid/MaesB 

Cynhwysir ar y maes ieuenctid: 

 

Lle i bebyll. 

Lle i garafanau. 

Y Gorlan (lle bwyta 24 awr). 

MaesB, sydd yn cynnwys y prif adeilad adloniant, y bar trwyddedig, a lle newid/ymlacio i’r grwpiau. 

 

Mae angen isafswm o 20 acer ar gyfer y maes ieuenctid ayyb, ac yn ddelfrydol dylai’r tir fod: 

 yn gymharol wastad (yn enwedig ardal MaesB) 

 yn ffinio â ffordd fawr 

 yr un ochr i’r ffordd â’r Maes 

 oherwydd y perygl o sŵn o FaesB yn amharu ar weithgareddu’r Eisteddfod, dylai fod gryn 

bellter i ffwrdd o’r prif Faes, ond eto ddim yn rhy bell i rwystro cerdded yn ddiogel o un i’r llall. 

 Dylai MaesB fod mor bell â phosib o dai annedd. 

 dylid ystyried cyfeiriad arferol y gwynt pan yn lleoli MaesB. 

 

 

 



Asesiad o Safle posib ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol 

 

Blwyddyn:___________________________________________________________________________  

 

Lleoliad:_____________________________________________________________________________ 

 

Cyffredinol:__________________________________________________________________________ 

 

 

Lle Beth Safon  Sgor 

Cyffredinol Digon o dir ar gael O fewn un 

perchenogaeth 

1  

  2 berchennog 2  

  3 neu fwy 3  

 Olion hynafol Oes 10  

  Nac oes 1  

Lleoliad y meysydd Cyrraedd hwylus i dref O fewn 1 milltir 1  

  2 –3 milltir 2  

  4 – 5 milltir 3  

  Dros 5 milltir 4  

 Cyfleus i system ffyrdd Ydy 1  

  Nac ydy 5  

 Addas i gerbydau trwm Ydy 1  

  Nac ydy 5  

 Gwifrau trydan Oes 5  

  Nac oes 1  

 Pibellau nwy Oes 5  

  Nac oes 1  

 Pibellau dŵr mawr Oes 3  

  Nac oes 1  

 Afonydd yn debyg o or-lifo Oes 5  

  Nac oes 1  

 Lefel dŵr naturiol yn dderbyniol Ydy 1  

  Nac ydy 5  

 Ffyrdd caled o fewn y safle Oes -5  

  Nac oes 0  

 System garthffosiaeth Oes -5  

  Nac oes 0  

Band Llydan a Signal 

Ffôn Symudol 

Band Llydan Ffibr Oes   

  Nacoes   

 Signal Ffôn Symudol Oes   

  Nacoes   

Dŵr Cyflenwad digonol ar gael yn 

gyfleus 

Oes 1  

  O fewn 0.5 milltir 3  

  Dros 0.5 milltir 10  

Carthffosiaeth Gwaith trin yn gyfleus O fewn 1 milltir 1  

  2 – 5 milltir 2  

  6 – 10 milltir 3  

  11 – 30 milltir 4  

  Dros 30 milltir 5  

   CYFANSWM 1  



 

Y Maes 

  

Gwastadedd Gwastad iawn 1  

  Derbyniol 2  

  Annerbyniol 10  

 Digon o dir Oes 1  

  Nac oes 10  

 Ansawdd y tir yn dda Ydy 1  

  Nac ydy 3  

 Yn ffinio â ffordd fawr Ydy 1  

  Nac ydy 10  

 Ffordd i mewn yn hawdd Ydy 1  

  Nac ydy 5  

 Sðn o’r ffordd yn broblem Ydy 3  

  Nac ydy 1  

Parcio Digon o dir Oes 1  

  Nac oes 10  

 Ar yr un ochr â’r Maes Ydy 1  

  Nac ydy 3  

 Yn ffinio â’r Maes Ydy 1  

  Nac Ydy 3  

 Yn ffinio â ffordd fawr Ydy 1  

  Nac ydy 5  

     

Bysiau Lleoliad cyfleus/derbyniol Oes 1  

  Nac oes 3  

 Lleoliad wrth gefn O fewn 5 milltir 1  

  5 – 10  3  

  Dros 10 10  

Carafanau Digon o dir Oes 1  

  Nac oes 3  

 Yn wastad Derbyniol 1  

  Gweddol 3  

  Annerbyniol 10  

 Ffinio â’r ffordd fawr Ydy 1  

  Nac Ydy 5  

 Ffinio â’r Maes Ydy 1  

  Nac ydy 2  

 Yr un ochr i’r ffordd â’r Maes Ydy 1  

  Nac ydy 3  

Maes Ieuenctid Digon o dir Oes 1  

  Nac oes 10  

 Lleoliad derbyniol i FaesB Oes 1  

  Nac oes 5  

 Yn ffinio â’r ffordd fawr Ydy 1  

  Nac ydy 5  

 Lleoliad yn dderbyniol parthed 

y Maes 

Ydy 1  

  Nac ydy 5  

   Cyfanswm 2  

     

     



Ffactorau eraill     

     

     

     

   Cyfanswm 1  

   Cyfanswm 2  

   Cyfanswm 3  

   Cyfanswm  

     

Sylwadau  

 

 

 

Person(au) yn gwneud yr asesiad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyddiad 

 


