
 

Gwybodaeth Tendro - 
Gwasanaeth Adrodd ar Amodau Dan Draed ar Yr Wyddfa 

 

NODYN 

Er mwyn helpu cerddwyr mewn gwneud penderfyniadau gwybodus cyn mentro allan i’r mynyddoedd 
drost y gaeaf, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE) yn chwylio i benodi contractwr profiadol 
a chymwys i gyflawni’r briff o asesu ac adrodd ar gyflwr yr amodau o dan draed ar yr Wyddfa. Bydd y 
contractwr yn adrodd ar agweddau fel gorchudd eira a rhew ar y llwybrau i’r copa, bob dydd Mawrth 
a dydd Gwener yn ystod tymor y gaeaf, gan ddechrau o’r 1af o Dachwedd 2022 hyd at 30ain o Ebrill 
2023. Ceir rhagor o fanylion am friff y contract a gofynion penodol isod. 

Os oes angen unrhyw gymorth pellach neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y briff hwn, 
cysylltwch â Bethan Jones ar 07342 705884 neu Bethan.Jones@eryri.llyw.cymru neu â Alun Gethin 
Jones ar 01286 872555 neu Alun.Jones@eryri.llyw.cymru. 

 

BRIFF: 

Asesu ac Adrodd ar Amodau o Dan Draed (Gaeaf 2022/23) – Briff y Contract 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE) sy'n gyfrifol am ddarparu adroddiadau Amodau o Dan Draed 
i'r Swyddfa Dywydd (Met Office), ddwywaith yr wythnos trwy gydol tymor y gaeaf, gan ddechrau o’r 
1af o Dachwedd 2022 hyd at 30ain Ebrill 2023. Gwneir y gwaith o dan faner Partneriaeth Mynydda 
Diogel ac fe allwch weld adroddiadau ar dudalen Rhagolygon Tywydd Mynyddoedd Eryri y Swyddfa 
Dywydd (Snowdonia Mountain Weather Forecast ) yn ogystal ac ar wefan APCE 
(https://eryri.llyw.cymru/gwybodaeth-am-amodau-dan-draed-ar-yr-wyddfa-ar-flaen-eich-bysedd/ ). 

Pwrpas y Cytundeb hwn fydd asesu ac adrodd ar amodau o dan draed dros y gaeaf ar hyd y llwybrau 
troed yn ogystal ag ar Gopa’r Wyddfa, bob dydd Mawrth a dydd Gwener – gan ddechrau ar y 1af o 
Dachwedd 2022 hyd at, ac yn cynnwys dydd Gwener Ebrill 28ain 2023. Mae APCE yn chwilio am 
gontractwr cymwys a phrofiadol i gyflenwi adroddiadau Amodau o Dan Draed o ansawdd uchel a 
chywir i’r Swyddfa Dywydd yn ogystal â thrwy gyfryngau cymdeithasol eraill cysylltiedig a 
chyfathrebiadau ar-y-safle a chyhoeddus, yn Gymraeg ac yn Saesneg yn unol â chanllawiau  APCE. 
Bydd manylion am sut i gyhoeddi'r adroddiadau hyn yn cael eu trafod a'u cytuno gyda staff perthnasol 
APCE a'r contractwr llwyddiannus, unwaith y bydd wedi'i benodi. Bydd angen targedu'r adroddiadau 
hyn at fynyddwyr/cerddwyr di-brofiad. Bydd yr asesiadau o’r amodau o dan draed yn cael eu cynnal 
yn bennaf naill ai ar lwybr PYG, y Mwynwyr neu lwybr Llanberis yn seiliedig ar yr angen, ac fel y 
cytunwyd gyda staff APCE. 

Mae’n rhaid i’r contractwr allu darparu tystiolaeth bod gan bob unigolyn sy’n gwneud y gwaith 
gymwysterau addas yn ogystal â phrofiad helaeth o fynydda yn y gaeaf. 

Rhaid i'r contractwr hefyd; ddarparu datganiad dull addas ac asesiad risg i gwmpasu’r gwaith a wneir, 
sicrhau y cedwir at systemau rheoli diogelwch bob amser, a meddu ar y polisïau yswiriant perthnasol. 



Bydd disgwyl i'r contractwr gynnal perthynas a chyfathrebu yn effeithiol gyda staff perthnasol APCE 
drwy gydol cyfnod y contract. Bydd angen i’r contractwr hefyd fod yn barod i gymryd rhan mewn 
unrhyw gyfathrebiadau cyhoeddus (cyfweliadau teledu a radio o bosibl) sy’n gysylltiedig â’r contract. 

Bydd y contractwr yn gyfrifol am ei staff ei hunain a'r staff sy'n cymryd rhan yn elfennau diogelwch y 
contract, offer diogelu personol (PPE), ac unrhyw offer perthnasol arall sydd ei angen i wneud y gwaith. 

Gall y gwaith gael ei is- gontractio, fodd bynnag, bydd angen i'r prif gontractwr sicrhau ei fod yn cynnal 
y cyfrifoldeb dros gyd-gysylltu cyffredinol a bod yr holl amodau uchod yn cael eu bodloni. 

Os dymunwch gystadlu am y contract uchod, cyflwynwch gais gan gynnwys (ond heb fod yn 
gyfyngedig i) y manylion canlynol: 

• Manylion ynghylch sut y byddwch yn cyflawni'r briff uchod gan gynnwys darparu manylion 
am eich gwybodaeth, eich profiad a’ch cymwysterau addas - yn enwedig profiad o amodau 
gaeaf Prydain a gwybodaeth leol am yr Wyddfa yn ystod y gaeaf; 

• Sut y byddech yn sicrhau diogelwch y rhai sy'n gwneud y gwaith; 
• Sut y byddech yn sicrhau bod yr adroddiadau'n cael eu darparu yn Gymraeg ac yn Saesneg.  
• Cost dyddiol am y gwaith (a nodi os yw’n cynnwys TAW ne pheidio) . 

 

Cyflwynwch gais ysgrifenedig am y cytundeb i Bethan Jones (Bethan.Jones@eryri.llyw.cymru) erbyn 
12:00 ganol dydd, dydd Mawrth 25 Hydref 2022 
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