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Y CHWE
CWESTIWN WRTH
FYND ATI I
GYNLLUNIO
DIGWYDDIAD

Cwmpasu'r yr holl
wybodaeth rydych wedi ei
gasglu yn y camau
blaenorol i greu cynllun 

CYNLLUN

Pam? Pwy? Beth?
Ble? Pryd? Sut?

POB HWYL!

Tudalen Cynnwys:

Pecyn Cymorth: Digwyddiad

TREFNU
DIGWYDDIAD
Ariannu
Adloniant a Hwyluswyr
Technegol
Trwyddedau ac Yswyriant
Marchnata 

*Lluniau drwy garedigrwydd Mentrau Caerdydd a
Gorllewin Sir Gâr - Tafwyl a Gŵyl Canol Dre



Pryd? Beth?

Ble?

Gall cynnal digwyddiad cyfrwng Cymraeg
neu ddwyieithog, boed fawr neu fach,

wneud gwahaniaeth yn eich cymunedau
gan ddod â phobl ynghyd a chyflwyno’r

iaith mewn awyrgylch anffurfiol. Dilynwch
y llawlyfr, cam wrth gam, i sicrhau eich

bod yn cynllunio digwyddiad fydd o werth
i'ch cynulleidfa gan roi cynllun clir i chi

fynd ati i ddechrau trefnu.

Pam?

Pwy?Sut?

Pecyn Cymorth: Cynllunio Digwyddiad



Wrth fynd ati i gynnal digwyddiad mae’n bwysig bod gennych
fwriad a rheswm dros wneud hynny. Boed ar gyfer codi arian,

diwallu angen neu gadw momentwm – mae gan bob digwyddiad
reswm dros fodoli. Cofiwch bod rhaid cropian cyn cerdded, felly
cyn dechrau cynllunio’ch digwyddiad, ystyriwch y 4 pwynt isod:
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Pam cynnal digwyddiad:

Nod:

Angen:

Ymgynghori:

Neges:

Beth hoffech chi gyflawni
drwy gynnal eich digwyddiad?

Oes angen neu ddiffyg
yn eich ardal?

Ydych chi wedi holi’ch
cynulleidfa darged beth
mae nhw ei eisiau?

Beth yw’r negeseuon hoffech i'ch
cynulleidfa dderbyn drwy gynnal
y digwyddiad?

Gall ateb y cwestiynau hyn eich helpu wrth gynllunio a threfnu,
yn enwedig os y byddwch chi eisiau ceisio am arian i'ch helpu.
Mae dangos fod angen am eich digwyddiad a galwad gan eich

cynulleidfa gryfhau unrhyw gais am arian cyhoeddus, gyda nod a
neges yn ychwanegu pendantrwydd i'ch cynllun.
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Defnyddiwch y tabl isod i nodi Pam:

Nod:

Angen:

Ymgynghoriad:

Neges:

Dod â phobl at ei gilydd.
Cyflwyno cerddoriaeth
Gymraeg i gynulleidfa newydd.
Cynnig gweithgaredd i blant.

Mae’r clwb ieuenctid wedi dod i
ben.
Does dim gigs Cymraeg yn yr
ardal.
Does dim man cymunedol yn y
pentref.

Mae llyfr syniadau yn siop y
pentref i bobl lenwi.
Wedi gwneud holiadur ar
Facebook.

Mae modd i bobl gyfarfod a
chymdeithasu heb adael y
pentref.
Mae ‘na gerddoriaeth cŵl yn
Gymraeg hefyd.
Mae cyfleoedd i ymarfer siarad
yn anffurfiol yma.



Pwy fydd yn dod i'ch digwyddiad? Pwy yw eich cynulleidfa darged?
Gall wybod hyn eich helpu wrth i chi benderfynu ar beth fydd yn digwydd,

y lleoliad, ac yn enwedig wrth fynd ati i farchnata eich digwyddiad. 
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Pwy yw eich cynulleidfa?

Llenwch y siapiau uchod er mwyn disgrifio 3 math o berson sy’n
debygol o fynychu gan ystyried: oedran / iaith / diddordebau /

cyfryngau maent yn eu defnyddio / ayyb.



   

   

   

   

Dyma’r rhan gyffrous o gynllunio digwyddiad, sef penderfynu beth yn
union bydd yn cael ei gynnal yn eich digwyddiad. Wrth drafod hyn,

cofiwch am ddiddordebau’r gynulleidfa darged a beth yw eich nod chi
o gynnal y digwyddiad a’r neges rydych chi am ei gyflwyno. Os na

fyddai arian nag amser yn broblem, beth am lenwi’r tabl gyda cynifer
o’r gwahanol fathau o ddigwyddiad, y gwahanol themâu gallwch eu

cael, a’r gwahanol adloniant y gallwch chi gael?
Byddwch yn greadigol!
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Beth fydd yn digwydd:

Math o
ddigwyddiad Thema Adloniant

   

   

Nawr, wrth fod yn realistig a chan ganolbwyntio ar eich nod, eich neges, eich cynulleidfa
a’r holl elfennau uchod nodwch isod beth hoffech chi eich digwyddiad fod:



Rhestrwch pob lleoliad yn eich ardal fyddai’n gymwys i gynnal unrhyw
fath o ddigwyddiad cyhoeddus:
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Ble fydd yn digwydd:

Defnyddiwch bensiliau neu feiros lliw gwahanol a lliwiwch y cylch ar
gyfer y pwyntiau isod mewn gwahanol liwiau.

Mae trydan yn
y lleoliad

Mae'r lleoliad
yn un agored

 

Mae’r lleoliad
dan do

 

Mae’r lleoliad yn
un mawr iawn

Mae’r lleoliad
yn un bach

 

Mae bar yn y
lleoliad

Mae’r lleoliad
yn hygyrch

 

Mae maes parcio
yn y lleoliad

Defnyddiwch yr allwedd hwn i roi cylch wrth ymyl eich gwahanol
leoliadau. Dylai’r allwedd hwn eich helpu wrth geisio dewis lleoliad ar

gyfer eich digwyddiad.
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Pryd byddwch yn ei gynnal?



Defnyddiwch y calendr uchod a lliwiwch mewn unrhyw flychau
ddyddiau sydd yn cynnwys y ‘clashes’ posib hyn:
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Gwyliau Mawr
Cymreig (Sioe Fawr /
Eisteddfodau ayyb)

Wrth benderfynu ar ddyddiad, ceisiwch gael 3 opsiwn gwahanol fel
eich bod yn barod am unrhyw sefyllfa gall godi er enghraifft argaeledd
artistiaid neu leoliad. Gall cael 3 opsiwn fel hyn ymlaen llaw osgoi rhag

gorfod mynd yn ôl i'r cam cynllunio tra eich bod yn trefnu.

Diwrnodau gwyl neu
ddyddiadau dathlu eraill
(Santes Dwynwen / Calan

Gaeaf / Dydd Nadolig ayyb)

Pan rydych chi’n
brysur neu ar wyliau

 Digwyddiadau eraill
ymlaen yn yr ardal

 

Yn sydyn byddwch chi’n gweld y nifer o ddyddiau yn lleihau! 



Gall trefnu digwyddiad ar eich pen eich hun fod yn llawer iawn o
waith, gyda’r cyfrifoldebau yn eistedd ar ysgwyddau un person.
Felly mae’n bwysig cael o leiaf un arall i'ch helpu. Yn y blychau

isod amlapiwch y sgiliau gydag enwau unigolion neu bartneriaid
posib a all eich helpu:
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Sut byddwch chi'n mynd ati?



Cwmpaswch yr holl wybodaeth rydych wedi ei gasglu yn y camau
uchod yn y tabl hwn. Gallwch ei ddefnyddio fel eich cynllun wrth

eich arwain i'r cam nesaf, sef trefnu.

Pecyn Cymorth: Cynllunio Digwyddiad

Cynllun

  

  

  

  

  

  



Sut i fynd ati i drefnu digwyddiad yn eich ardal. 
Gall cynnal digwyddiad cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog, boed fawr
neu fach, wneud gwahaniaeth yn eich cymunedau gan ddod â phobl

ynghyd a chyflwyno’r iaith mewn awyrgylch anffurfiol. 

CYNNWYSCYNNWYSCYNNWYS

Pecyn Cymorth: Rheoli Digwyddiad

Amser mynd ati i drefnu'r Digwyddiad



Os ydych chi’n dibynnu’n llwyr ar werthiant
tocynnau er mwyn ariannu’r digwyddiad yna
mae angen sicrhau eich bod yn prisio’r
tocynnau yn gywir. Rhowch gyfanswm o’r
holl gostau posib i gael syniad o’r cyfanswm
disgwyliedig a sicrhewch bod cyfanswm
gwerthiant tocynnau yn cyrraedd neu’n
uwch na’r cyfanswm costau. 

Mewn rhai sefyllfaoedd mae modd cynnal digwyddiad am nesaf peth i
ddim arian. Ond beth bynnag y sefyllfa ariannol, a beth bynnag y

gyllideb, mae angen ystyried sut bydd y digwyddiad yn cael ei ariannu.
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Ariannu

Dyma esiamplau o’r
ffynonellau ariannol posib:

Gwerthiant Tocynnau

Costau posib - er enghraifft:

Os yw capasiti’r lleoliad yn 100 person yna mae’n synhwyrol i bris y
tocynnau fod o leiaf £11 (£11 x 100 = £1,100). 

(Er mwyn osgoi colled byddai’n synhwyrol i godi’r pris rhag ofn fod
cynulleidfa fechan neu gostau annisgwyl fel swyddogion diogelwch
neu drwyddedau).



Mae digwyddiad yn ffordd dda o hysbysebu a
chodi ymwybyddiaeth - boed o
ddigwyddiadau eraill, prosiect neu fusnes –
ymysg eich cynulleidfa.
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Ariannu Nawdd

Gall nawdd gael ei gydnabod drwy amryw ffordd:
·      Logo ar bosteri a phamffledi
·      Logo ar docynnau
·      Baner ar y llwyfan
·      Cydnabyddiaeth ar y cyfryngau cymdeithasol
Gall y nawdd hwn fod yn un ariannol neu yn nawdd mewn llaw,
megis lleoliad neu gymorth technegol am ddim fel cyfnewid am
hysbysebu.

Grantiau
Mae Mentrau Iaith Cymru wedi cynhyrchu llyfryn
sy’n cynnwys nifer o grantiau sydd ar gael i
helpu mudiadau, copi yma. Mae cynllun Noson
Allan o dan Cyngor y Celfyddydau yn gynllun
hwylus iawn sydd yn cynnig grantiau i helpu
cynnal digwyddiadau celfyddydol yn eich
cymunedau.

Digwyddiad codi arian
Cofiwch os yw’n ddigwyddiad codi arian, mae angen sicrhau eich
bod yn gwneud elw o’r digwyddiad a bydd angen i hyn gael ei
adlewyrchu ym mhris y tocyn.
Os yw’n ddigwyddiad codi arian, cofiwch nodi hyn wrth archebu
adloniant a lleoliad gan y byddai’n bosib i chi gael pris gwell neu
hyd yn oed am ddim.

https://mentrauiaith.sharepoint.com/:b:/g/EQDN-WwRsSlAnVk2QmhVYbMB--lnv1oQL3pV0ZMyBw7V-A?e=LiYykh


Noson Allan – cynllun cymorth i
ddigwyddiadau cymunedol gan Gyngor
Celfyddydau Cymru >
www.nosonallan.org.uk

Trac – mudiad datblygu
traddodiadau gwerin yng
Nghymru > www.trac.cymru
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Adloniant a Hwyluswyr

Eisiau syniadau am artistiaid cyfrwng Cymraeg a dwyieithog? 

Ar ôl penderfynu ar y math o adloniant sydd ei angen arnoch, mae’n
amser cysylltu gydag artistiaid neu hwyluswyr. Efallai eich bod yn
gwybod yn barod pa artist(iaid) rydych chi am ei gael, ac os felly,
gallwch chi neidio i'r cam nesaf.

Gall y mudiadau hyn hefyd gynnig cymorth wrth i chi fynd ati i
drefnu eich digwyddiad.

Pyst - gwasanaeth labeli, dosbarthu a
digwyddiadau byw sy’n trefnu teithiau
ac yn agored i weithio ar y cyd gyda
threfnwyr lleol > www.pyst.cymru

Eich Menter Iaith leol - mudiad cymunedol sy’n
gweithio i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg >
www.mentrauiaith.cymru

Dyma rai mudiadau gallwch gysylltu â nhw am syniadau:

http://www.nosonallan.org.uk/
http://www.trac.cymru/
http://www.pyst.cymru/
http://www.mentrauiaith.cymru/


 
· 
 

Cofiwch fod y gost hwn yn talu am
lawer mwy na’r perfformiad ei hunan

- rydych yn cyfrannu at fywoliaeth
artistiaid Cymraeg sy’n cynnwys yr

amser cyfansoddi, ymarfer,
offerynnau a mwy.

Pecyn Cymorth: Rheoli Digwyddiad

Sut i gysylltu gydag artistiaid?
Mae’n arferol i e-bostio artistiaid yn gyntaf, yn hytrach na ffonio, fel
bod cadarnhad yn bodoli yn ysgrifenedig. Wrth ofyn am eu
hargaeledd a phris mae’n ddefnyddiol cael y wybodaeth yma yn
barod:

Dyddiad ac amser
(dydd neu nos)

Lleoliad

Beth fydd yn ofynnol i'r artist (hyd
set, set acwstig, os bydd angen
iddynt ddarparu system sain eu

hunain ayyb)

Bod a syniad o’ch cyllideb yn
eich meddwl (gall y bandiau

mwyaf adnabyddus ofyn hyd
at £800 am set)

Ystyried y pellter bydd angen i'r
artist deithio ac os bydd rhaid

iddynt aros dros nos, sydd yn gallu
codi’r gost



 Gosodiad

Gosodiad - Llwyfan
Wrth drefnu lleoliad mae angen ystyried anghenion llwyfannu’r
adloniant, megis;
·      Ydy'r llwyfan yn ddigon mawr ar gyfer yr adloniant?
·      Oes angen llwyfan uchel/isel?
·      Bydd angen lle ar gyfer offer sain a golau ar y llwyfan?
·      Oes angen ardal gefn llwyfan?
·      Oes angen nenfwd uchel?
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Technegol
Beth bynnag eich digwyddiad mae angen ystyried yr ochr
dechnegol. Mae hyn yn cynnwys:

Sain a Golau Diogelwch a
Hygyrchedd

Llwyfan Cynulleidfa

Felly cofiwch ofyn
wrth yr adloniant os
oes anghenion
llwyfannu penodol.



Wrth gynllunio eich digwyddiad mae gennych syniad os ydyw’n
ddigwyddiad eistedd neu’n ddigwyddiad sefyll. Os ydych chi’n cynnal
digwyddiad eistedd mae ambell osodiad gallwch chi ei ddewis:
·      Ffurf theatr – rhesi o seddi’n wynebu’r llwyfan
       o  Delfrydol ar gyfer digwyddiad mwy ffurfiol
·      Ffurf cabaret – seddi wedi eu casglu o gwmpas byrddau
       o  Delfrydol ar gyfer digwyddiad mwy anffurfiol
·      Ffurf U – seddi mewn siap pedol o gwmpas llwyfan
       o  Delfrydol ar gyfer perfformiad sydd eisiau tynnu sylw o bob ongl
(megis sioe ffasiwn)
·      Ffurf ystafell fwrdd – seddi o amgylch un bwrdd mawr
     o  Delfrydol ar gyfer digwyddiad ymarferol gyda phawb yn cymryd
rhan

Pan rydych yn archebu lleoliad mae’n bwysig nodi y math o osodiad
byddwch ei angen, a fydd yn hwyluso’r broses o osod am y
digwyddiad ar y dydd.
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Cynulleidfa
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Sain a golau
Mae rhain yn ddau beth pwysig wrth gynnal digwyddiad. Beth
bynnag yr adloniant, mae angen i'r gynulleidfa allu ei glywed a’i
weld. Oni bai fod gennych y sgiliau angenrheidiol, y ffordd hawsaf i
sicrhau bod y ddau beth yn ychwanegu at y digwyddiad yw cyflogi
technegydd. Dyma rhai pethau i'w hystyried wrth chwilio am
dechnegydd:

Math adloniant (gall rhai technegwyr arbenigo mewn
mathau gwahanol o adloniant/gerddoriaeth)

Anghenion technegol yr adlonwyr/artistiaid

Maint yr ystafell/cynulleidfa
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Diogelwch a hygyrchedd

Rhaid i chi ystyried y pethau hyn wrth drefnu digwyddiad.
Argymhellir i chi greu Asesiad Risg syml fel eich bod yn ymwybodol
o’r risgiau posib.

Peidiwch gadael i'r gair Asesiad Risg roi braw i chi, mae’n syml tu
hwnt. Rhestr o risgiau posib, pwy fydd yn ei effeithio a nodyn ar sut
rydych am leihau’r risg hwnnw. Dyma enghraifft:

Enw Digwyddiad: Noson Lawen
Lleoliad: Canolfan Gymunedol
Dyddiad: XX/XX/2023

Os ydych chi’n ymwybodol o unrhyw anghenion hygyrchedd yna
gallwch ystyried hyn wrth drefnu’r lleoliad. Ond mae’n bwysig
sicrhau bod unrhyw lifftiau yn gweithio ar y noson a nad oes
nwyddau yn y ffordd. Mae’n bwysig hefyd sicrhau nad yw unrhyw
allanfeydd tân yn cael eu rhwystro. Er hyn, os ydych chi’n talu i
ddefnyddio lleoliad yna cyfrifoldeb y perchnogion yw iechyd a
diogelwch yr adeilad.

Cadw'n Saff
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Trwydded ac yswiriant
Mae bob amser yn anodd gwybod sut fath o drwyddedau ac
yswiriant sydd eu hangen arnoch wrth drefnu digwyddiad.  

Dylai’r lleoliad sydd yn cynnal eich digwyddiad fod ag yswiriant
mewn lle. Bydd hyn yn cynnwys Public Liability Insurance sydd yn
eich amddiffyn os bydd aelod o’r cyhoedd yn cael niwed/marw. 

Mae’n werth ystyried cael Yswiriant Canslo Digwyddiadau ar gyfer
digwyddiadau mawr ac Yswiriant Diogelu Cyfarpar os yn defnyddio
eich cyfarpar eich hunain. 

Trwydded
Dylai’r lleoliad sydd yn cynnal eich digwyddiad fod â thrwydded
mewn lle. Gwerth cofio nad oes angen trefnu trwydded os ydych yn
trefnu digwyddiad cerddorol os:

-Digwydd rhwng 8am – 11pm
-Digwydd ar leoliad gyda thrwydded gwerthu alcohol
-Cynulleidfa yn llai na 500 person

Yswiriant
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Marchnata
Marchnata – yr allwedd at ddigwyddiad
llwyddiannus
Mae marchnata yn gallu bod yn arf bwerus. Mae angen dechrau
marchnata digwyddiad digonedd o amser o flaen llaw er mwyn i
bobol gadw’r dyddiad gan nodi eich digwyddiad CHI flaenaf i eraill.

Mae angen codi momentwm wrth i'r dyddiad agosáu gan farchnata
yn amlach wrth ddynesu at y dyddiad. 

Lluniwch dabl gan nodi – Pwy? Ble? Beth? Pryd? Sut? E.e.

Pob Hwyl gyda’r trefnu - a MWYNHAU!


