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RHAGAIR
Mae’r llawlyfr hwn wedi’i rannu’n dair rhan:

• Gwybodaeth am y cynllun Arweinydd Mynydd o’r cam cofrestru hyd at y cam asesu.
• Maes Llafur sy’n rhestru sgiliau Arweinydd Mynydd gyda nodiadau canllaw sy’n helpu i gynghori ymgeiswyr
ynghylch protocolau a gweithdrefnau.

• Atodiadau sy’n darparu gwybodaeth gefndir.
DATGANIAD CYFRANOGI
Mae Mountain Training yn cydnabod bod dringo, cerdded bryniau a mynydda yn weithgareddau â pherygl o
anafiadau personol neu farwolaeth. Dylai pobl sy’n cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn fod yn ymwybodol
o’r risgiau hyn, a’u derbyn, a bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd eu hunain. Mae Mountain Training wedi
datblygu cyrsiau hyfforddiant ac asesu a llenyddiaeth gysylltiedig i helpu arweinwyr ddatblygu’r sgiliau i reoli’r
risgiau hyn a galluogi cyfranogwyr newydd i gael profiadau cadarnhaol a dysgu am eu cyfrifoldebau yr un
pryd.
DIOLCHIADAU
Mae nifer o bobl wedi cyfrannu at y gwaith o baratoi’r llawlyfr hwn drwy fynychu cyfarfodydd gweithgor
Mountain Training y DU a rhoi sylwadau manwl ac adeiladol ar y llawlyfr drafft. Diolch yn arbennig i aelodau o
Fwrdd a staff Mountain Training a darparwyr eu cyrsiau am eu cymorth yn cynhyrchu’r cyhoeddiad hwn.
Diolch hefyd i’r unigolion canlynol am eu ffotograffau sy’n dod â’r llawlyfr hwn yn fyw: Jamie Andrew, John
Cousins, Paul Poole, Andy Say a Bryn Williams.

Paratowyd gan swyddogion a staff gweinyddol y byrddau
hyfforddi cenedlaethol.
Cyhoeddwyd gan Mountain Training y DU
Bwthyn Siabod, Capel Curig, Conwy LL24 0ES
Ffôn: 01690 720272
E-bost: info@mountain-training.org
Gwefan: www.mountain-training.org
(h) Mountain Training y DU
Diwygiwyd Rhagfyr 2012 a Mai 2015 Cedwir pob hawl
Dyluniad gan Dragon Design: www.dragondesignwales.com
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Cyflwyniad
Cwmpas y cynllun
Camau’r Cynllun
Gofynion Cymorth Cyntaf
Eithrio o hyfforddiant
Cyfle cyfartal
Cwynion a’r drefn apelio
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Rheoli grŵp a chyfrifoldebau’r arweinydd grŵp
Pennu’r ffordd
Mynediad a’r Amgylchedd
Peryglon a gweithdrefnau argyfwng
Offer
Sgiliau alldaith
Y Tywydd
Gwybodaeth gefndir
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Profiad pellach
Mountain Training a’r Cynghorau Mynydda
Llyfryddiaeth
Cymarebau staff y cwrs
Papur cartref

I gael arweiniad pellach ar bob adran, rydym wedi amlygu’r penodau perthnasol
yn Hill Walking gan Steve Long, y cyhoeddiad ategol swyddogol.
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Cynnydd a argymhellir
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Y CYNLLUN

1 CYFLWYNIAD
Cafodd y wobr Arweinydd Mynydd ei sefydlu i hyrwyddo mwynhad diogel o’r bryniau a’r mynyddoedd. Mae’r
cynllun yn darparu hyfforddiant ac asesiad yn y sgiliau technegol a’r sgiliau rheoli grwpiau sydd eu hangen ar y
rhai sy’n dymuno arwain grwpiau yn y mynyddoedd, bryniau a rhostir yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, ac
eithrio mewn amodau gaeaf. Mae’n ymgorffori profiad, hyfforddiant ac asesiad yn yr hyn a allai fod yn amodau
heriol ac anodd mewn ardal fynyddig.
2 CWMPAS Y CYNLLUN
Mae’r cynllun Arweinydd Mynydd yn cynnig cyfle i feithrin cymhwysedd technegol ar gyfer arwain cerddwyr yn
y bryniau a’r mynyddoedd. Nid yw’n darparu cymhwyster dringo creigiau, nac yn cwmpasu’r sgiliau sydd eu
hangen ar gyfer defnydd arfaethedig o raffau. Nid yw cwblhau cwrs hyfforddiant, heb ganlyniad pasio mewn
asesiad, yn gymhwyster ynddo’i hun.
Mae’n gyfuniad o sgiliau technegol, profiad ehangach a rhinweddau arweinyddiaeth personol, sy’n creu’r sail
ar gyfer rheoli grwpiau yn effeithiol, ac mae’r cynllun yn asesu pob un o’r agweddau hyn.
Mae’r cynllun hwn ar gyfer pobl sy’n arwain grwpiau yn y mynyddoedd, neu mewn ardaloedd anghysbell. I gael
rhestr lawn o’r ardaloedd yn y DU ac Iwerddon sy’n cael eu diffinio yn ardaloedd mynyddig, gweler Atodiad 1.
Mae’r wobr Arweinydd Mynydd yn cael ei chydnabod gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a’r
Gwasanaeth Trwyddedu Gweithgareddau Antur fel gwobr briodol ar gyfer arwain teithiau cerdded hir mewn
amodau haf (gweler Guidance to the Adventure Activity Licensing Authority, L77 Llyfrau HSE.
Mae mynyddoedd yn cynrychioli rhyddid, antur, harddwch a llonyddwch. Felly, wrth feithrin cariad at y bryniau
ymhlith eraill, dylai arweinwyr grwpiau arddangos gwerthfawrogiad o anghenion holl ddefnyddwyr bryniau,
cymunedau gwledig a chynefinoedd ucheldir ac annog dealltwriaeth o’r problemau o warchod mynyddoedd
a mynediad at fynyddoedd. Mae ystyriaeth o’r agweddau hyn yn hollbwysig er mwyn sicrhau bod yr amgylchedd mynyddig yn cael ei ddiogelu.
Defnyddir y term ‘haf’ i ddisgrifio unrhyw amodau nad ydynt wedi’u cwmpasu gan yr amodau gaeaf. Gellir
diffinio gaeaf fel cyfnod pan fydd eira a rhew yn bodoli neu pan fydd eira a rhew yn y rhagolygon tywydd. Ni
ellir diffinio’r termau hyn gan gyfran o’r flwyddyn. Nid yw’r cynllun Arweinydd Mynydd yn darparu hyfforddiant
ac asesiad yn y sgiliau sydd eu hangen i ymdopi â pheryglon penodol amodau gaeaf, yn benodol eira a rhew.
Mae cynllun Arweinydd Mynydd Gaeaf yr Alban yn darparu hyfforddiant ac asesiad penodol ar gyfer amodau’r
gaeaf yn y DU ac Iwerddon.
3 CAMAU’R CYNLLUN
3.1
Cofrestru ar gyfer y cynllun Arweinydd Mynydd
I gofrestru ar gyfer y cynllun mae’n rhaid i chi fod yn o leiaf 18 oed, neu fod gennych o leiaf un flwyddyn o brofiad
yn y mynyddoedd a bod gennych ddiddordeb mewn arwain grwpiau yn y mynyddoedd. Mae’n rhaid bod
gennych gyfrif hefyd ar ein System Rheoli Ymgeiswyr. Ar ôl i chi fewngofnodi i’ch cyfrif, cliciwch ar y tab Cofrestru
a thalu’r ffi gofrestru.
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Efallai y bydd ymgeiswyr sydd â gofynion penodol neu anghenion arbennig yn dymuno cysylltu â staff Mountain
Training I gael cyngor ac arweiniad (gweler Atodiad 3).
3.2
Cofnodi eich profiad
Mae’r cynllun Arweinydd Mynydd yn seiliedig ar brofiadau, ac mae’n hollbwysig eich bod yn cofnodi’r profiad
hwn mewn rhyw ffordd. Mae Mountain Training wedi datblygu coflyfr digidol (DLOG) i’ch helpu i gofnodi eich
dyddiau allan. Cyn mynychu’r cwrs hyfforddiant, mae’n rhaid eich bod wedi cofnodi lleiafswm llwyr o 20
diwrnod mynydd o ansawdd (gweler Atodiad 1).
3.3
Mynychu cwrs hyfforddiant
Mae cyrsiau hyfforddiant Arweinydd Mynydd yn cael eu cynnal gan ddarparwyr cymeradwy Arweinydd
Mynydd, mewn nifer o fformatau gwahanol, a byddant yn cynnwys o leiaf 60 awr o amser cyswllt. Mae’n
pwysleisio’r sgiliau hynny y gallai ymgeisydd gael anhawster eu dysgu heb arweiniad arbenigol. Efallai na fydd
rhai agweddau o’r maes llafur yn cael eu trafod yn fanwl yn ystod y cwrs hyfforddiant felly dylai ymgeiswyr allu
delio â’r eitemau hyn eu hunain.
Ar ddiwedd y cwrs bydd cyfarwyddwr y cwrs yn cwblhau adroddiad cwrs ar y System Rheoli Ymgeiswyr a
chofnodi eich presenoldeb ar y cwrs. Ar ôl cwblhau hyn bydd gennych gofnod yn y tab hyfforddiant yn eich
cyfrif ar y System Rheoli Ymgeiswyr.
Dylid atgoffa ymgeiswyr na ddylid ystyried presenoldeb ar gwrs hyfforddiant mewn unrhyw ffordd fel cymhwyster ynddo’i hun. Dim ond drwy basio’r asesiad Arweinydd Mynydd y gellir cyflawni hyn.
3.4
Atgyfnerthu eich profiad
Yn ystod y cyfnod rhwng yr hyfforddiant a’r asesiad, disgwylir i ymgeiswyr ennill profiad personol mewn ardaloedd mynyddig. Yn ddelfrydol dylai hyn gynnwys rhywfaint o ymarfer o arwain grwpiau mewn ardal fynyddig
rhwydd. Argymhellir eu bod hefyd yn gweithio o dan arweiniad arweinydd â phrofiad addas ar dir mwy anodd.
Dylid manteisio ar bob cyfle i ymarfer y sgiliau sy’n cael eu dysgu yn ystod yr hyfforddiant.
Cyn i chi gofrestru i gael asesiad Arweinydd Mynydd, gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwneud y canlynol:
•
Mae’n rhaid eich bod wedi mynychu cwrs hyfforddiant Arweinydd Mynydd (neu wedi cael eich eithrio)
•
Mae’n rhaid eich bod yn gyfarwydd â’r maes llafur
•
Mae’n rhaid eich bod wedi cofnodi isafswm o 40 Diwrnod Mynydd o ansawdd mewn tri rhanbarth gwa
hanol yn y DU ac Iwerddon
•
Mae’n rhaid bod gennych dystysgrif cymorth cyntaf gyfredol, isafswm o 16 awr ac sy’n berthnasol i’ch
gwaith fel Arweinydd Mynydd
•
Mae’n rhaid eich bod wedi cofnodi o leiaf 8 noson yn gwersylla, yn cynnwys o leiaf 4 noson o wersylla
gwyllt
Mae profiad o weithgareddau mynydd eraill yn ddefnyddiol, ond nid ydynt yn rhagofyniad. Efallai y gellir
cynnwys rhywfaint o brofiad o’r tu allan i’r DU ond dylai fod ar dir ac mewn amodau sy’n debyg i’r rhai yn y DU.
Fel arfer bydd y dyddiau hyn yn cael eu hystyried yn brofiad ychwanegol ac ni ddylent ffurfio rhan sylweddol o’r
cyfanswm gofynnol o Ddyddiau Mynydd o Ansawdd. Cynlluniwyd y cynllun Arweinydd Mynydd ar gyfer tir ac
amodau a brofir yn y DU ac Iwerddon. Mae gwybodaeth bellach ar gael am y wobr yng Nghanllawiau Cenedlaethol Mountain Training.
3.5
Mynychu cwrs hyfforddi
Dylai ymgeiswyr fod yn gyfarwydd â phob agwedd o’r maes llafur cyn yr asesiad, hyd yn oed os na chafodd rhai
rhannau eu trafod yn fanwl yn ystod yr hyfforddiant. Mae cyrsiau hyfforddiant yn darparu o leiaf 60 awr o amser
cyswllt rhwng ymgeiswyr ac mae aseswyr ac ymgeiswyr yn cael eu profi yn unol â’r maes llafur.
Yn dilyn yr asesiad bydd cyfarwyddwr y cwrs yn cwblhau adroddiad cwrs ar y System Rheoli Ymgeiswyr, a fydd
yn cofnodi un o dri chanlyniad posibl:
Pasio: dyfernir hyn pan fydd yr ymgeisydd wedi arddangos gwybodaeth a chymhwysiad o faes llafur y cwrs ac
wedi arddangos y profiad a’r rhinweddau arweinyddiaeth angenrheidiol.
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Gohirio: : dyfernir hyn pan fydd yr ymgeisydd wedi perfformio’n dda ar y cyfan, ac wedi arddangos y profiad a’r
rhinweddau angenrheidiol, ond pan nad yw hyfedredd cyflawn wedi’i gyflawni mewn rhai agweddau o’r maes
llafur, neu pan nodwyd diffyg profiad.
Methu: dyfernir hyn pan fydd perfformiad yr ymgeisydd wedi bod yn wan yn gyffredinol, neu ni ddangoswyd y
profiad a’r rhinweddau angenrheidiol. Bydd angen mynychu cwrs asesiad cyflawn yn dilyn hyn.
Mewn achos o ohirio, mae ymgeiswyr yn cael eu hannog i ddychwelyd at ddarparwr yr asesiad gwreiddiol, ond
gall unrhyw ddarparwr priodol ei ail-asesu. Ni ellir cynnal ailasesiadau ymarferol o fewn tri mis o’r asesiad cychwynnol, er mwyn caniatáu amser digonol ar gyfer ymarfer a pharatoi. Mae’n rhaid cwblhau pob ailasesiad yn
dilyn gohiriad o fewn pum mlynedd.
3.6
Parhau i ennill a chofnodi profiad ac unrhyw hyfforddiant ychwanegol perthnasol
Mae pob un o gyrsiau Mountain Training yn seiliedig ar brofiad cyfredol a pherthnasol deiliad gwobrau unigol.
Gall deiliaid y wobr hon, drwy hyfforddiant ychwanegol neu brofiad, feddu ar gymwyseddau y tu hwnt i’r rhai
sy’n cael eu hasesu fel rhan o’r wobr hon. Os yw deiliaid gwobrau i’w defnyddio i weithredu y tu hwnt i gwmpas
caeth y wobr hon, yna dylai’r cyflogwr neu’r awdurdod trefnu ddatblygu strategaeth ar gyfer rheoli lleoliad o’r
fath. Dylai’r dull rheoli hwn gynnwys cyfranogiad cynghorydd technegol sydd â’r profiad a’r cymwysterau
addas i asesu addasrwydd deiliad y wobr i weithredu ar leoliadau, llwybrau neu weithgareddau penodol a
phrofi eu cymhwysedd i wneud hynny. (Mae gwybodaeth bellach ar gael am gynghorwyr technegol ar gael
yng Nghanllawiau Cenedlaethol Mountain Training).

4 GOFYNION CYMORTH CYNTAF
Mae cymorth cyntaf yn sgil hollbwysig i Arweinydd Mynydd, ac mae’r asesiad Arweinydd Mynydd yn galw am
gyflwyno cymhwyster cymorth cyntaf cyfredol. Y gofyniad lleiaf yw bod angen i gwrs o’r fath gynnwys o leiaf
dau ddiwrnod llawn neu un ar bymtheg awr o gyfarwyddwyd a bod hyn yn cynnwys elfen o asesiad. Disgwylir
i ymgeiswyr hefyd ymgymryd ag unrhyw elfennau ychwanegol gofynnol o hyfforddiant cymorth cyntaf sy’n
gyson â’u gwaith mewn ardaloedd gwyllt ac anghysbell, yn cynnwys cymorth brys a thechnegau gadael mewn
argyfwng. Mae’n gyfrifoldeb ar ddeiliaid gwobrau a/neu eu cyflogwyr i werthuso eu gwaith tebygol a’r math o
sefyllfaoedd y gallant eu disgwyl yn rhesymol a chynnal hyfforddiant a chymwysterau cymorth cyntaf priodol a
chyfredol.
5 EITHRIO O HYFFORDDIANT
Mae’n bosibl y bydd ymgeisydd sydd â swm sylweddol presennol o brofiad personol mewn ardaloedd mynyddig, yn ogystal â phrofiad o arwain grwpiau gael eu heithrio o hyfforddiant. I fod yn gymwys i gael eu heithrio,
mae’n rhaid i ymgeiswyr, fel isafswm, feddu ar o leiaf dwy flynedd o brofiad diweddar o arwain grwpiau a gwersylla gwyllt yn y mynyddoedd yn y DU ac Iwerddon.
Mae manylion pellach am y broses eithrio ar gael ar wefan Mountain Training.
Ni allwch eithrio o’r asesiad.
Gall deiliaid y wobr Arweinydd Bryniau a Rhostir gyflwyno eu cyrsiau hyfforddiant ac asesu fel rhan o’u cais i gael
eu heithrio o’r hyfforddiant, ochr yn ochr â’u profiad personol perthnasol.
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6 CYFLE CYFARTAL
Mae Mountain Training yn ymrwymedig i hybu cyfle cyfartal i bawb sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau
cerdded bryniau, dringo a mynydda. Mae’n ofynnol i ymgeiswyr, hyfforddwyr ac aseswyr fynegi agwedd
gadarnhaol at gyfle cyfartal ac yn ymddwyn fel modelau rôl cadarnhaol.
7 CWYNION A’R DREFN APELIO
Mae’r cynllun Arweinydd Mynydd yn destun gwaith monitro ac adolygu parhaus. Mae ymgeiswyr sydd ag
unrhyw adborth i’w roi ar eu cwrs, ar ymddygiad a chynnwys, yn cael eu hannog i gyflwyno sylwadau ysgrifenedig i’r Darparwr a/neu Mountain Training fel rhan o’r broses adolygu honno.
Os bydd ymgeiswyr yn teimlo bod angen iddynt fynegi pryderon am unrhyw reswm am agwedd o’r ffordd y
cafodd eu hyfforddiant neu eu hasesiad ei gynnal, yna dylent gysylltu â chyfarwyddwr y cwrs.
Os na fydd y sgwrs gyda chyfarwyddwr y cwrs yn llwyddo i ddatrys y pryderon hyn, dylai’r ymgeisydd gysylltu â
swyddog yn y bwrdd hyfforddi cenedlaethol perthnasol.
Anogir yr ymgeiswyr i benderfynu a ydynt yn mynegi eu pryderon ar ffurf cwyn, pan oedd rhyw agwedd o’r
cwrs yn anfoddhaol ond nid oes gwrthwynebiad i’r canlyniad neu apêl, pan fydd ymgeisydd yn credu bod
canlyniad yr asesiad yn anghywir a’u bod yn dymuno i’r bwrdd gymrodeddu.
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MAES LLAFUR A NODIADAU CANLLAW
Mae cyrsiau hyfforddiant ac asesu Arweinydd Mynydd yn cael eu cynnal mewn amgylcheddau mynyddig
amrywiol. Mae’r cynllun hwn ar gyfer cyfranogwyr sydd â swm sylweddol o brofiad annibynnol ac er bod y staff
yn ceisio cynnal amgylchedd gwaith diogel, mae gan gyfranogwyr ddyletswydd hefyd i arfer synnwyr cyffredin
o ran eu diogelwch personol hwy eu hunain ac aelodau eraill o’r grŵp.

9

MOUNTAIN TRAINING
1

RHEOLI GRŴP A CHYFRIFOLDEBAU’R ARWEINYDD GRŴP

6 EQUAL OPPORTUNITIES
Mae’n rhaid bod ymgeiswyr yn gyfarwydd â phrif feysydd cyfrifoldeb yr Arweinydd Mynydd.
1.1 Cyfrifoldebau cyffredinol
a.
i unigolion, i’r grŵp cyfan ac i rieni/gwarcheidwaid pan fydd hynny’n briodol.
b.
i awdurdod, pwyllgor neu reolwr trefnu’r gweithgarwch.
c.
i’r cyhoedd, yr amgylchedd, cyrff a sefydliadau amgylcheddol, trigolion lleol, rheolwyr tir, y frawdoliaeth
fynydda, cyd-arweinwyr ac i Mountain Training.
1.2
a.
b.
c.
ch.
d.
1.3
a.
b.
c.
ch.
d.

Cyfrifoldebau penodol
dewis amcanion sy’n briodol i lefel profiad, sgiliau a chymhelliant y grŵp, yr amgylchiadau a phrofiad a
gallu’r arweinydd.
cynnal neu oruchwylio ystyriaethau cynllunio perthnasol e.e. cydsyniad rhieni, caniatâd yr awdurdod,
gwybodaeth bersonol a feddygol, cyllid, yswiriant a thrafnidiaeth.
cwblhau gwaith paratoi manwl e.e. cynllunio llwybrau, cadarnhau mynediad, casglu rhagolygon am y
tywydd a briffio’r grŵp.
sicrhau bod y grŵp yn paratoi’n briodol ar gyfer y gweithgarwch.
cydymffurfio â deddfwriaeth gyfredol sy’n berthnasol i’r gweithgareddau.
Cyfrifoldebau gweithredol yn y mynyddoedd
rheoli’r grŵp yn effeithiol drwy bennu ac adolygu targedau, cynnal asesiadau risg parhaus, gwneud
penderfyniadau positif, dirprwyo pan fydd hynny’n briodol, rheoli’r grŵp, disgyblaeth a dulliau cyfath
rebu da.
diwallu anghenion newidiol y grŵp, gan roi sylw penodol i iechyd a ffitrwydd ei aelodau, a chynnal
hyder a brwdfrydedd yr un pryd.
darparu profiad diogel a boddhaus i bob aelod o’r grŵp drwy gynnwys, diddordeb, mwynhad a chyf
lawniad, drwy rannu sgiliau a chymwyseddau technegol priodol a meithrin ymwybyddiaeth o’r
amgylchedd.
gwerthuso’r profiad a chymell y grŵp i gyfranogi ymhellach.
goruchwylio grwpiau wrth iddynt gerdded ar eu pen eu hunain ar rannau o daith gerdded neu alldaith.
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1.4

Sgiliau personol ac arweinyddiaeth

a.
b.

arddangos arddull arweinyddiaeth hyblyg a barn gadarn ar gyfer y grŵp a’i amcanion.
arddangos arfer da o ran sgiliau unigol: cyflymder, rythm, lleoli traed, cadw egni, cydbwysedd a
chydsymudiad.
Dewis llwybrau addas, dehongli a gwerthuso’r tir, newid llwybrau pan fydd angen, nodi a rheoli risgiau.
gallu rheoli grŵp ar dir toredig, serth gan ddefnyddio technegau priodol ac arddangos sgiliau
effeithiol ar gyfer rheoli a goruchwylio grŵp.

c.
ch.

ARWEINIAD
Cerdded Mynyddoedd Pennod 10
Mae’r rhan hon o’r maes llafur yn canolbwyntio ar yr hyn a ddisgwylir gennych chi fel arweinydd o ran eich cyfrifoldebau, eich sgiliau cyfathrebu a’r strategaethau rheoli pobl yr ydych yn eu defnyddio. Nid yw arweinyddiaeth ond yn golygu bod allan ar y blaen a rhoi gwybodaeth.
Eich cyfrifoldebau
Fel Arweinydd Mynydd mae gennych gyfrifoldebau i unigolion, grwpiau a sefydliadau. Mae’n bwysig eich bod
yn ymwybodol o’r cyfrifoldebau hyn, sut maent yn effeithio ar eich rôl a sut y gallant amrywio. Mae’n bwysig
cynnal asesiadau risg ar gyfer teithiau wedi’u cynllunio, a chael cynlluniau a strategaethau wrth gefn ar gyfer
delio â sefyllfaoedd brys. Dylech hefyd allu gwneud newidiadau heb eu cynllunio i daith mewn ymateb i newid
i amgylchiadau ac asesiad risg deinamig.
Eich sgiliau cyfathrebu
Mae sgiliau cyfathrebu da yn hollbwysig ar gyfer arweinyddiaeth effeithiol, am eu bod yn eich galluogi i ymgysylltu â grŵp a darparu profiad diogel a boddhaus yn y mynyddoedd. Bydd arweinydd da yn gwybod pryd a
sut i addasu eu harddull cyfathrebu, diolch i ystod eang o brofiad personol a phrofiad o arwain. Mae hefyd yn
bwysig cydnabod bod cyfathrebu yn golygu mwy na dim ond sicrhau bod pobl yn eich deall. Mae hefyd yn
golygu gwrando ar eraill; sut a pham maent yn cyfleu eu negeseuon i chi?
Strategaethau rheoli pobl
Mae’r un mor bwysig gallu arwain grŵp yn ddiogel drwy’r mynyddoedd ag y mae i wybod pryd i gael seibiant
bwyd neu bod lefelau cymhelliant yn isel. Os ydych wedi datblygu sgiliau cyfathrebu da, mae rheoli grŵp o bobl
yn haws o lawer. Er enghraifft, byddwch wedi nodi’r cryfderau a’r gwendidau yn y grŵp ac yn gwybod sut i
drefnu’r grŵp wrth groesi crib gul. Yn yr un modd, gallwch ddelio ag unrhyw faterion sy’n effeithio ar ddeinameg
cymdeithasol y grŵp sy’n atal y grŵp cyfan rhag perfformio’n dda.
Prif bwyntiau ymarfer
•
•
•

Bod yn fodel rôl; sicrhau bod arfer da yn cael ei ddilyn lle bynnag y bo’n bosibl.
Nodi eich arddull arweinyddiaeth naturiol. Pa strategaethau ac arddulliau gwahanol y gallech eu defny
ddio i weddu grwpiau a sefyllfaoedd gwahanol?
Gellir ennill profiad o arweinyddiaeth drwy weithio, gyda chaniatâd cyflogwr, fel arweinydd cynorthwyol
ochr yn ochr ag arweinydd â chymwysterau addas, neu’r aelod mwyaf profiadol o grŵp o ffrindiau.
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PENNU’R FFORDD

Mae’n hollbwysig i Arweinydd Mynydd allu pennu’r ffordd yn fedrus. Disgwylir i ymgeiswyr ddewis y dechneg
briodol ar gyfer pennu’r ffordd ar gyfer yr amgylchiadau a gallu cyflwyno’r sgiliau hyn i eraill.
Dylai ymgeiswyr fod yn gyfarwydd â’r canlynol:
a.
mapiau, graddfeydd ac arwyddion confensiynol
b.
cyfuchliniau a dulliau eraill o ddangos rhyddhad
c.
nodweddion topograffig
ch.
gwneud y map yn berthnasol i’r ddaear ac i’r gwrthwyneb
d.
mesur pellter ar y map ac ar y ddaear
dd.
pennu’r ffordd ar draws y tir gan ddefnyddio’r map yn unig
e.
cwmpawdau a dulliau eraill o bennu’r ffordd
f.
dulliau o nodi nodweddion a safle
ff.
dulliau adleoli
g.
dulliau o bennu’r ffordd ar draws tir pan fydd gwelededd gwael/neu yn y tywyllwch
ng.
cynllunio llwybrau, yn cynnwys dulliau o gofnodi llwybrau
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ARWEINIAD
Cerdded Mynyddoedd Pennod 2 a 3
Mae’r gallu i bennu’r ffordd yn sgil sylfaenol ar gyfer cerdded mynyddoedd, ac mae’n rhaid i arweinwyr fod yn
sicr o’u llwybr waeth pa mor gyfyngedig yw’r gwelededd. Mae’n bwysig eich bod yn gallu pennu’r ffordd yn
effeithlon, yn gywir ac yn hyderus a gallu gofalu am y grŵp yr un pryd, osgoi peryglon a gwneud y daith yn ddiddorol.
Bydd eich profiad hefyd yn eich helpu i allu pennu’r ffordd yn fwy medrus wrth i chi ddewis y dechneg gywir yn
hyderus sy’n gweddu’r tir a’r gwelededd. Er enghraifft, byddai cerdded ar gyfeiriant mewn gwelededd da ar
nodwedd tir wedi’i ddiffinio yn amhriodol; byddai cyfeiriadedd map i’r ddaear yn dechneg fwy addas. Ar y llaw
arall, gallai ceisio darllen map ar draws llwyfandir dinodwedd pan fydd gwelededd yn wael achosi i’r arweinydd
deimlo’n ddryslyd ac yma byddai’r dechneg o gerdded ar gyfeiriant yn fwy priodol.
Mae cyfeiriannu yn ddull defnyddiol a hygyrch o hyfforddiant micro bennu’r ffordd, ond mae’n rhaid i chi gofio
bod y defnydd hwn o sgiliau pennu’r ffordd yn wahanol i’r hyn sy’n ofynnol gan fynyddwyr.

Prif bwyntiau ymarfer
•
•
•
•

Dylech bennu’r ffordd ar draws tir anghyfarwydd lle bynnag y bo’n bosibl; bydd yn datblygu eich
crebwyll mynydda.
Datblygu eich sgiliau arsylwi er mwyn helpu i adleoli.
Sicrhau eich bod yn gallu defnyddio graddfeydd map amrywiol yn gyfforddus e.e. mapiau graddfa
1:25000. 1:50000 a 1:40000 mewn pob math o amodau.
Datblygu eich cof map.
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MYNEDIAD A’R AMGYLCHEDD

Dylai ymgeiswyr:
a.
b.
c.
ch.

d.
dd.

anelu at ysbrydoli ac ennyn diddordeb eu grwpiau yn y mynyddoedd a datblygu eu gwybodaeth a’u
dealltwriaeth o’r amgylchedd yn barhaus.
arddangos gwybodaeth am ddeddfwriaeth berthnasol ynglŷn â hawliau tramwy a mynediad ac arwyd
docâd cytundebau a chodau mynediad.
arddangos gwybodaeth am reoli tir mewn ardaloedd ucheldir a’i ddefnyddiau niferus, e.e. ffermio
mynydd, coedwigaeth, casglu dŵr, saethu grugieir a hela ceirw.
arddangos gwybodaeth am ddeddfwriaeth gadwraeth berthnasol a chyfredol a gwerthfawrogi
problemau cadwraeth o ran anifeiliaid, planhigion ac erydiad. Dylent hefyd ddeall natur ardaloedd
dynodedig arbennig ac unrhyw gyfyngiadau ar eu defnydd ac ymwybyddiaeth o effeithiau hirdymor
pwysau sy’n cael ei greu gan bobl ar yr amgylchedd ucheldir.
gwybod sut i gael gwybodaeth am fynediad at dir gwyllt e.e. o dywyslyfrau priodol, mapiau, asianta
ethau cefn gwlad, cyrff a gwefannau mynydda perthnasol.
bod yn gyfarwydd â chodau perthnasol yng nghefn gwlad a deall cyfrifoldeb unigolion i leihau’r effaith
ar yr amgylchedd.
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ARWEINIAD
Dylai ymgeiswyr fod yn gyfarwydd â Chyngor Mynydda Prydain, Cyngor Mynydda’r Alban a Mountaineering
Ireland oherwydd gall eu gwefannau cysylltiedig fod yn ffynhonnell wybodaeth ddefnyddiol iawn ar gyfer materion mynediad a chadwraeth.
Cerdded Mynyddoedd Pennod 6, 7 ac 8
Mae darpar Arweinwyr Mynydd yn debygol o fod yn ymwybodol o faterion yn ymwneud â mynediad a’r amgylchedd yn yr ardaloedd mynyddig y maent yn gyfarwydd â hwy. Dylid ymestyn y wybodaeth hon i ddealltwriaeth ehangach o faterion, yn cynnwys sut mae deddfwriaeth yn effeithio ar fynydda a mynediad at gefn gwlad
ym mhob un o wledydd y DU. Dylech hefyd wneud ymdrech i ymchwilio i’r deddfwriaethau cyfredol a bod yn
ymwybodol o effaith gweithgareddau grŵp, o gymharu â gweithgareddau unigolion.
Cerdded yw dim ond un o’r ffyrdd amrywiol sy’n rhoi pwysau ar yr amgylchedd mynyddig a dylech fod yn
ymwybodol o’r defnyddiau eraill, ac y gallai fod gan rai ohonynt fuddiannau sy’n gwrthdaro. Bydd angen i’r
Arweinydd Mynydd fod yn ystyriol o fywydau a buddiannau trigolion lleol a bod yn gyfarwydd â chyfyngiadau
ar dir y mae cyrff amrywiol yn berchen arnynt, oherwydd gallai profi’r materion hyn am y tro cyntaf wrth dywys
grŵp arwain at broblemau.
Bydd cyfleu eich brwdfrydedd am yr amgylchedd mynyddig gyda grwpiau gwahanol yn galw am dactegau
gwahanol, yn cynnwys cyfleoedd dysgu wedi’u cynllunio (er enghraifft llwybrau hysbys sydd wedi erydu) a’r
gallu i fanteisio ar gyfle (os ydych yn sylwi ar flodyn prin neu glogfaen â siâp unigryw). Bydd hyn ond yn bosibl os
ydych wedi datblygu eich gwybodaeth a’ch profiad chi eich hun o’r amgylchedd mynyddig.

Prif bwyntiau ymarfer
•
•

Dylech fod yn gyfarwydd â deddfwriaethau, codau ymddygiad a dynodiadau arbennig sy’n effeithio ar
gerddwyr bryniau a sut i geisio cynnal defnydd parhaus o’r amgylchedd mynyddig.
Datblygu eich gwybodaeth am anifeiliaid, planhigion, daeareg, llên gwerin y mynyddoedd ac yn y
blaen.
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PERYGLON A GWEITHDREFNAU ARGYFWNG

Mae yna nifer o fathau penodol o beryglon a allai godi yn y mynyddoedd. Mae’n fwy addas ystyried y rhain o
dan benawdau penodol, er y gallai’r dulliau i’w hosgoi neu ddelio â hwy gynnwys nifer o’r un egwyddorion.
4.1

Peryglon tir serth

Dylai Arweinwyr Mynydd fod yn gyfarwydd â thechnegau i sicrhau taith ddiogel ar hyd tir serth a thoredig.
Dylai hyn fod drwy gyfuniad o waith cynllunio, dewis llwybr a rheoli grŵp. Fodd bynnag, gall sefyllfaoedd godi
lle bydd angen rhaff i ddiogelu aelodau’r grŵp. Dylai’r ymgeisydd gydnabod anawsterau o’r fath a pheryglon
posibl a allai arwain at yr angen i ddefnyddio technegau rhaff syml i ddarparu hyder neu gymorth. Pwysleisir
nad yw’r technegau a ddefnyddir yn rhai addas ar gyfer dringo creigiau.
Dylai ymgeiswyr fod yn gyfarwydd â’r canlynol:
a.
addasrwydd rhaffau o wahanol fathau, meintiau a hyd;
b.
rheoli rhaff.
c.
clymau priodol.
ch.
dulliau angori priodol yn cynnwys dewis angorau diogel.
d.
defnyddio rhaffau a chyfyngiadau defnyddio rhaff yn unig:
i.
sut i ddiogelu disgyniad neu esgyniad math sgramblo byr ar gyfer y grŵp cyfan.
ii.
sut i ddiogelu aelod unigol o’r grŵp.
iii.
sut i ddiogelu eu hunain wrth ddod i lawr ar dir math sgramblo.
4.2

Peryglon amgylcheddol

Mae peryglon amgylcheddol ar y mynyddoedd yn cynnwys creigiau rhydd, llifogydd a mellt. Dylai Arweinydd
Mynydd arfer synnwyr cyffredin er mwyn osgoi’r peryglon hyn, ond dylent wybod sut i ddelio â hwy os bydd
angen.
4.3

Peryglon dŵr (yn cynnwys corsydd, nentydd ac afonydd)

a.
b.
c.
ch.

gwaith paratoi, sgiliau a gweithdrefnau diogelwch ar gyfer yr arweinydd ac aelodau’r grŵp.
peryglon a dulliau osgoi.
dewis y pwyntiau croesi gorau.
dewis technegau priodol heb raff er mwyn helpu i groesi.
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4.4

Gweithdrefnau argyfwng

a.
b.
c.
ch.

dulliau chwilio a gadael mewn argyfwng.
dealltwriaeth sylfaenol o sut mae Achub Mynydd yn cael ei drefnu.
Dyfeisio technegau achub mynydd – eu defnyddio a’u cyfyngiadau.
sgiliau gwersyllu brys.

4.5

Meddygol

Dylai ymgeiswyr gyflawni gofynion cymorth cyntaf y cynllun Arweinydd Mynydd a meddu ar ddealltwriaeth o’r
amodau canlynol, eu hachosion, arwyddion, symptomau, dulliau atal a thrin:
a.
hypothermia mynydd (oerfel) a’i drin yn y maes ac yn y ganolfan.
b.
anafiadau oerfel.
c.
anhwylderau gwres.
ch.
adweithiau alergaidd.
d.
Problemau meddygol cyffredin, e.e. asthma, diabetes, pothellau, ysigiadau.

Arweiniad
Cerdded Mynyddoedd Pennod 11-14
Mae angen i Arweinwyr Mynydd allu gweithredu’n ddiogel ar dir serth, naill ai drwy ddewis neu oherwydd bod
amgylchiadau wedi’u gorfodi i dir o’r fath. Yn y sefyllfaoedd hyn, mae’n rhaid i ymgeiswyr allu diogelu eu
grŵp, ac ystyried cyfyngiadau pawb dan sylw. Mae’n anodd diffinio ‘tir serth’ yn union, ond ar y cyfan mae’n
dir toredig, gyda llystyfiant yn aml, gyda chyfran deg o greigiau gweladwy, rhai ohonynt yn rhydd, lle gallai
canlyniadau llithriad neu gwymp fod yn ddifrifol.
Mae’n bwysig eich bod yn datblygu sgiliau barn gadarn ac yn gallu dewis llwybrau ar hyd neu o amgylch tir
serth, sy’n addas i’r grŵp ac nad ydynt yn galw am ddefnydd o raff, sydd y tu hwnt i gwmpas y wobr hon.
Gall sefyllfaoedd argyfwng ddatblygu oherwydd damweiniau neu gamgymeriadau. Bydd Arweinwyr yn profi
pwysau ychwanegol pan fydd rhywbeth yn mynd o’i le a dylent allu dewis ymatebion addas ar gyfer unrhyw
argyfwng yn ystod taith. Mae’n bwysig datblygu dealltwriaeth gytbwys o’r hyn sy’n cynrychioli argyfwng.
Gallai grŵp heini sydd ag offer priodol sy’n cael eu hoedi am ychydig oriau greu problemau logistaidd, ond
anaml iawn y byddai’n cynrychioli argyfwng, lle dylid trin coes wedi torri fel argyfwng mewn unrhyw amgylchiadau.
Dylech fod yn ymwybodol o’r gweithdrefnau ar gyfer gofyn am gymorth achub os bydd angen hynny a hefyd
nad achub yw’r ateb mwyaf uniongyrchol o reidrwydd; dylech sicrhau bod gennych chi a’ch grŵp yr offer
digonol i barhau ar y mynydd am gyfnod o amser.
Prif bwyntiau ymarfer:
•
•
•

Dylech gyfarwyddo eich hun â strategaethau ar gyfer delio â pheryglon amgylcheddol neu ddŵr yn
ogystal â sut i’w hosgoi.
Ymarfer gwneud asesiadau risg deinamig sy’n cynnwys gwerthuso’r grŵp, y tir a’r amodau er mwyn
nodi ac osgoi canlyniadau a allai fod yn ddifrifol.
Datblygu dealltwriaeth dda o sut a phryd i ddefnyddio’r sgiliau gwaith rhaffau a ddisgwylir gan
Arweinydd Mynydd, gan dalu sylw penodol i ddewis llwybrau, dewis dulliau angori a chysylltu.
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OFFER

Dylai ymgeiswyr arddangos gwybodaeth am:
a.
yr offer personol a’r offer sydd ei angen ar y grŵp ar gyfer cerdded a gwersylla ar y mynyddoedd, gan
ystyried amodau tywydd amrywiol.
b.
yr offer ychwanegol sydd ei angen ar arweinydd.
c.
dyluniad a gwneuthuriad offer, yn cynnwys nodweddion y deunydd a sut i ofalu amdano a’i gynnal a’i
gadw.
Arweiniad
Cerdded Mynyddoedd Pennod 4
Dylech allu arddangos addasrwydd eich offer a’ch dillad eich hun, yn arbennig mewn tywydd oer neu wlyb.
Dylech allu dewis, cario a defnyddio’r offer priodol ar gyfer yr amgylchiadau, a sicrhau bod gennych ddealltwriaeth o’r offer sydd ar gael a gallu cynghori eraill ar ei addasrwydd.
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SGILIAU ALLDAITH

IMAGE NEEDED

Dylai ymgeiswyr feddu ar wybodaeth a phrofiad o’r agweddau canlynol o wersylla mynydd:
6.1

Offer

a.
b.

pacio a chario offer personol a chyffredinol.
dewis a defnyddio stofiau gwersylla a thanwydd yn ddiogel.

6.2

Bwyd

a.
b.

dewis bwyd addas, y symiau o fwyd a’r deunydd pacio.
paratoi a choginio.

6.3

Sgiliau Eraill

a.
b.
c.
ch.
d.
dd.

dewis safleoedd gwersylla (yn cynnwys canolfan yn y dyffryn a lleoliadau anghysbell).
lleoli a chodi pebyll.
trefnu gwersyll a phebyll unigol.
hylendid a glanweithdra personol a grŵp.
defnyddio cytiau, bythynnod a llochesau eraill.
sgiliau gwersyllu.

Arweiniad
Cerdded Mynyddoedd Pennod 5
Gall alldeithiau ymgorffori nifer o agweddau ar gerdded mynyddoedd, yn cynnwys y weithred bwysig ond
syml o fyw yn y mynyddoedd. Mae’r cynllun yn gofyn am brofiad o wersylla gwyllt a’r gallu i drefnu a chynnal
alldaith am sawl diwrnod. Ni ddylai fod yn brawf o ddygnwch corfforol, er bod y gallu i gario bwyd ac offer
digonol ar gyfer hyd at dri diwrnod yn ofynnol.
Prif bwyntiau ymarfer:
•
•
•
•

Bod yn ymwybodol o gryfderau a gwendidau eitemau o offer a bwyd gwahanol a beth sy’n addas ar
gyfer arweinydd a’r grŵp.
Cyfarwyddo eich hun â gwahanol fathau o stofiau a sut i reoli’r peryglon cyffredin sy’n cael eu profi
wrth eu tanio, eu diffodd a’u hail-lenwi â thanwydd.
Mynd â digon gyda chi i fod yn gyfforddus ond nid i’r graddau fel bo’r pwysau yn faich.
Deall egwyddorion Leave No Trace.
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Y TYWYDD

7.1

Mae’n rhaid i ymgeiswyr feddu ar wybodaeth a dealltwriaeth berthnasol am y tywydd.

Mae’n rhaid iddynt ennill profiad ymarferol o ragolygon tywydd rhanbarthol i ardaloedd mynyddig, a datblygu
eu gallu i wneud rhagolygon tymor byr o amodau meteoroleg a arsylwyd ganddynt. Dylai ymgeiswyr hefyd
feddu ar ddealltwriaeth am:
a.
ffynonellau gwybodaeth am y tywydd.
b.
dehongliad elfennol o fapiau tywydd.
c.
datblygiadau tywydd sy’n gysylltiedig â masau awyr gwahanol, ffurfiau cwmwl mawr, newidiadau i
gyfeiriad y gwynt a gwasgedd atmosfferig.
ch.
gallu elfennol i adnabod mathau o gymylau, cyflymder gwynt a thymheredd.
7.2

Effeithiau’r tywydd ar ddewis llwybrau a lefel gweithgarwch.

Arweiniad
Cerdded Mynyddoedd Pennod 9
Mae dealltwriaeth o’r tywydd a rhagweld y tywydd yn hollbwysig er mwyn gallu mwynhau’r mynyddoedd yn
ddiogel. Mae anawsterau yn codi yn aml oherwydd anwybodaeth neu gamddehongliad o’r tywydd a’r
rhagolygon tywydd, a allai arwain at brofi amodau gwaeth na’r hyn a ragwelwyd. Ar y llawr arall, gall dealltwriaeth dda o’r tywydd arwain at fwynhau diwrnod er gwaethaf dechrau digyfaddawd.
Dylech fod yn gyfarwydd â’r wybodaeth sy’n cael ei darparu ar fapiau tywydd sydd ar gael gan y cyfryngau a
bod yn ymwybodol o berthnasedd rhagolygon penodol ar gyfer ardal fynyddig, o gymharu â’r rhai ar gyfer
amodau lefel y môr.
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GWYBODAETH GEFNDIR

Eric Langmuir, cyn bennaeth Glenmore Lodge, aelod hirsefydlog o Mountain Training yr Alban
(SMLTB cynt) ac awdur Mountaincraft and Leadership

Dylai ymgeiswyr feddu ar ddealltwriaeth sylfaenol o:
a.
tarddiad, datblygiad a moeseg mynydda yn y DU ac Iwerddon.
b.
rôl y cynghorau mynydda, y gwasanaethau maent yn eu darparu a strwythur aelodaeth clwb ac
unigol.
c.
strwythur hyfforddiant sy’n ymwneud â mynydda yn y DU ac Iwerddon a rôl Mountain Training.
ch.
sut i gael gafael ar wybodaeth berthnasol gan y cyfryngau mynydda a cherdded mynyddoedd e.e. l
lyfrau, tywyslyfrau, cylchgronau a’r rhyngrwyd.

Arweiniad
Cerdded Mynyddoedd
Dylai Arweinwyr Mynydd allu helpu dechreuwyr i gerdded y mynyddoedd. Dylent fod yn ymwybodol o’r
clybiau a sefydliadau amrywiol sydd ar gael a’u bod yn gallu cael gafael ar lenyddiaeth berthnasol. Dylai
arweinydd fod yn ymwybodol o foeseg a thraddodiadau mynydda a sut mae cerdded mynyddoedd yn rhan
annatod o hyn.
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ATODIAD 2 – PROFIAD PELLACH
Dylai deiliaid y wobr ddilyn y Canllawiau Cenedlaethol sy’n cael eu cyhoeddi gan Mountain Training y DU. Yn
benodol, dylent nodi bod eu gwobr ond yn berthnasol pan fydd y deiliad yn gweithredu o fewn cwmpas y wobr
a bod y deiliad wedi cofnodi profiad yn ddiweddar sy’n briodol i’r wobr. Os bydd unrhyw amheuaeth, dylai
cynghorwyr gysylltu â bwrdd cenedlaethol perthnasol Mountain Training.
Yn ôl yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch gellir arddangos cymhwyster arweinwyr mewn pedair
ffordd, sef:
•
•
•
•

meddu ar y cymhwyster perthnasol
meddu ar gymhwyster cyfatebol
bod wedi derbyn hyfforddiant mewnol priodol
bod yn gymwys drwy brofiad

Mae Mountain Training yn cymeradwyo’r farn hon, gan bwysleisio bod y gwobrau cenedlaethol yn elfennau
allweddol o ddull gweithredu o’r fath.
Gellir parhau i fod yn gyfredol a chymwys mewn gwahanol ffyrdd, ac un o’r rhain yw ymuno â chymdeithas.
CYMDEITHAS MOUNTAIN TRAINING
Mae Cymdeithas Mountain Training yn sefydliad aelodaeth sy’n darparu cymorth a chyfleoedd datblygu i holl
ymgeiswyr a deiliaid gwobrau Mountain Training. Mae aelodau’r gymdeithas yn trefnu gweithdai rheolaidd sy’n
canolbwyntio ar ddatblygiad personol parhaus mewn nifer o sgiliau gwahanol, yn cynnwys pennu’r ffordd,
gwaith rhaff a’r amgylchedd.
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ATODIAD 6 – SAMPL O BAPUR CARTREF

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Enwch dair ffynhonnell wybodaeth y gallech eu defnyddio wrth ymchwilio i fynediad i ardal
anghyfarwydd. (3)
Un o achosion mwyaf cyffredin gwrthdaro rhwng tirfeddianwyr a defnyddwyr hamdden yw rheoli cŵn.
Beth yw’r rheswm am hyn a pha gyngor fyddech chi’n ei roi i’ch grŵp? (3)
Rhowch ddau reswm pam y gallai mynediad gael ei gyfyngu dros dro i ardaloedd ucheldir. (2)
Enwch bedair asiantaeth y llywodraeth sy’n gyfrifol am gadwraeth yng Nghymru, Lloegr, Gogledd
Iwerddon, yr Alban neu Weriniaeth Iwerddon. (4)
Enwch ddau sefydliad sy’n defnyddio gwirfoddolwyr i gynorthwyo gyda’u nodau cadwraeth yr
ucheldir? (2)
Enwch bedwar dynodiad y gall llywodraeth eu dyfarnu er mwyn rhoi lefel o ddiogelwch i dirweddau
gwyllt? (4)
Beth yw ACT a beth yw ei rôl? (2)
Rhestrwch dri llwybr ucheldir sydd wedi erydu’n ddifrifol a disgrifiwch sut y gallech helpu i reoli erydiad
pellach? (3)
Sut y gall Arweinwyr Bryniau a Rhostir wneud cyfraniad cadarnhaol i warchod yr amgylchedd ar gyfer y
dyfodol? (3)
Rydych yn cynllunio i wersylla dros nos mewn lleoliad rhostir. Sut y byddech yn lleihau’r effaith? (3)
Pa faterion y dylech eu hystyried wrth gynghori eich grŵp ar faterion glanweithdra a gwaredu gwast
raff dynol yn yr ucheldir? (3)
Pa ddeunyddiau bioddiraddadwy, os o gwbl, y byddech yn eu gadael yn yr ucheldir ac, os felly, sut y
byddech yn ei adael? (3)
Disgrifiwch beth fyddai’r prif wahaniaethau yn y tirlun pe byddech yn ymweld ag ucheldir Prydain ac I
werddon chwe mil o flynyddoedd yn ôl. (3)
Pryd daeth oes yr iâ diwethaf i ben? A. 10 000 o flynyddoedd yn ôl b. 50 000 o flynyddoedd yn ôl
c. 100 000 o flynyddoedd yn ôl (1)
Enwch a disgrifiwch dair nodwedd a grëwyd gan weithredoedd rhewlifol sydd i’w gweld yn ucheldi
roedd y DU? (3)
Rhestrwch dri math o greigiau ac enwch ardal ucheldir yn y DU lle mae’r math hwn o graig yn ddylan
wad mawr ar y tirlun. (3)
Sut mae mawn yn cael ei greu? (2)
Enwch dri phlanhigyn sydd i’w canfod yn gyffredin mewn neu o amgylch ardaloedd gwlyb/corsiog o
ucheldir? (3)
Mae tormaen glasgoch a derig yn enghreifftiau o blanhigion alpaidd Arctig. Mae ein hinsawdd yn
wahanol i’r rhan fwyaf o ranbarthau alpaidd. Pam fod y planhigion hyn yn parhau i gael eu gweld yn
ein mynyddoedd? (3)
Enwch ddau blanhigyn ucheldir sy’n agored i orbori? (2)
Enwch dri math o goed brodorol sydd i’w gweld yn ucheldiroedd Prydain ac Iwerddon. (3)
Enwch a disgrifiwch ddau blanhigyn ucheldir y gellir eu hadnabod yn rhwydd drwy eu harogl? (2)
Enwch aderyn ucheldir sy’n: i) hedfan wyneb i waered yn achlysurol ii) sy’n bwyta adar eraill iii) sy’n
rhywogaeth dan fygythiad (1)
Enwch ddau anifail yn ucheldiroedd y DU sy’n newid eu hymddangosiad yn ddibynnol ar yr adeg o’r
flwyddyn? (2)
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ATODIAD 1 – DIFFINIADAU

1. ARDAL FYNYDDIG
At ddiben y cynllun Arweinydd Mynydd, gellir diffinio ‘ardal fynyddig’ fel ardal wyllt a allai gynnwys tir serth a
chreigiog na ellir ei osgoi lle bydd cerddwyr yn ddibynnol arnynt eu hunain i gael help uniongyrchol. Yn y
Deyrnas Unedig ac Iwerddon, mae ardal fynyddig yn cynnwys:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eryri
Bannau Brycheiniog
Ardal y Llynnoedd yn Lloegr
Mynyddoedd Mourne
Ucheldir yr Alban
Mynyddoedd Galloway
Mynyddoedd Cork a Kerry
Mynyddoedd Galway a Mayo
Mynyddoedd Donegal
Mynyddoedd Dulyn a Wicklow
2. DYDDIAU MYNYDD O ANSAWDD

Yn nhermau profiad, mae ansawdd diwrnod ar y mynydd yn dibynnu ar bethau megis yr amodau sy’n cael eu
profi uwchben ac o dan draed, archwilio ardaloedd newydd, y math o dir sy’n cael ei gerdded a’r heriau
corfforol a meddyliol. Mae dyddiau o’r fath yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at ddatblygiad ac aeddfedrwydd unigolyn fel mynyddwr amryddawn.
Fel arfer, bydd rhai neu bob un o’r meini prawf canlynol yn cael eu cyflawni:
•
•
•
•
•
•
•
•

mae’r unigolyn yn cymryd rhan yn y gwaith cynllunio ac arweinyddiaeth.
mae angen sgiliau pennu’r ffordd oddi ar y llwybrau sydd wedi’u marcio.
mae’n rhaid cael profiad o dir a thywydd tebyg i’r ym mynyddoedd y DU ac Iwerddon,
mae gwybodaeth yn cael ei chynyddu a sgiliau’n cael eu hymarfer.
telir sylw i ddiogelwch.
mae’r daith yn bum awr neu fwy.
gellir profi amodau anffafriol.
bydd esgyn copa sylweddol yn cael ei gynnwys fel arfer yn y diwrnod.
3. GWERSYLLA GWYLLT

Bydd gwersylla gwyllt yn digwydd ar rostir neu dir mynyddig ymhell oddi wrth ffyrdd ac anheddau. Gall gwersylla gwyllt gael effaith andwyol ar yr ardal leol drwy sathru ar lystyfiant a llygredd drwy fwyd a gwastraff dynol.
Felly, mae angen ymgymryd â hyn drwy gyfuno gofal am yr amgylchedd a mwynhad personol a hynny mewn
ffordd sensitif.

23
22

MOUNTAIN TRAINING

ATODIAD 3 - MOUNTAIN TRAINING A’R CYNGHORAU MYNYDDA

MOUNTAIN TRAINING
Prif nod pedwar bwrdd gwledydd cartref Mountain Training yw hyrwyddo ymwybyddiaeth o ddiogelwch wrth
ddringo a mynydda drwy gynlluniau hyfforddi ffurfiol i arweinwyr.
Mountain Training
Bwthyn Siabod, Capel Curig, Conwy
LL24 0ES
Ffôn: 01690 720272
E-bost: info@mountain-training.org
Gwefan: www.mountain-training.org
SEFYDLIADAU CYSYLLTIEDIG
Awdurdod Trwyddedu Gweithgareddau
Antur, AALA, 17 Lambourne Crescent,
Llanisien, Caerdydd CF14 5GF
Ffôn: 02920 755715
E-bost: info@aala.org Gwefan:
www.aala.org

CYMDEITHASAU PROFFESIYNOL
Cymdeithas Mountain Training
www.mountain-training.org/mta
Cymdeithas Hyfforddwyr Mynydda
www.ami.org.uk
Cymdeithas Arweinwyr Mynydd Rhyngwladol Prydain www.baiml.org

Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch
Gwasanaethau Gwybodaeth
Parc Busnes Caerffili, Caerffili, CF83 3GG
Ffôn: 0845 345 0055
E-bost: advice@hse.gsi.gov.uk Gwefan:
www.hse.gov.uk

Cymdeithas Brydeinig Arweinwyr
Mynydd www.bmg.org.uk
CANOLFANNAU MYNYDDA
CENEDLAETHOL
Glenmore Lodge
Glenmore, Aviemore, Inverness-shire,
PH22 1QU
Ffôn: 01479 861256
E-bost: enquiries@glenmorelodge.org.uk
Gwefan: www.glenmorelodge.org.uk
Plas y Brenin
Capel Curig, Conwy LL24 0ET Ffôn: 01690
720214
E-bost: info@pyb.co.uk Gwefan:
www.pyb.co.uk
Tollymore Mountain Centre Bryansford,
Newcastle, Co Down, BT33 0PT
Ffôn: 02843 722158
E-bost: admin@tollymore.com Gwefan:
www.tollymore.com
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ATODIAD 4 – LLYFRYDDIAETH

Hill Walking, Steve Long (Mountain Training, trydydd argraffiad 2014)
Navigation in the Mountains, Carlo Forte (Mountain Training, 2012)
Call Out Mountain Rescue? A Pocket Guide to Safety on the Hill, Judy Whiteside (Cyngor Achub Mynydd, ail
argraffiad 2010)
Hostile Habitats, N Kempe, M Wrightham (Scottish Mountaineering Trust, 2006)
How to Shit in the Woods, K Meyer (Gwasg Ten Speed, 1994)
Safety, Risk and Adventure in Outdoor Activities, Bob Barton (Cyhoeddiadau SAGE Cyf, 2006)
Nature of Snowdonia, Mike Raine (Pesda Press, 2009)
Mountain Weather (A practical Guide for Hillwalkers & Climbers in the British Isles), David Pedgley (Cicerone,
trydydd argraffiad 2006)
Outdoor Navigation Handbook for Tutors, P a B Mee ysgrifennwyd ar ran NNAS (Harvey)
Mae rhestr ddarllen gynhwysfawr ac adnoddau eraill ar gael ar ein gwefan.

ATODIAD 5 – CYMAREBAU STAFF Y CWRS

Cymhareb uchaf cyfarwyddwr i ymgeiswyr: 1:12. Fodd bynnag, gellir cynnwys dau grŵp o ymgeiswyr o’r fath
gyda’i gilydd a’u cyfuno ar gyfer sesiynau theoretig.
Isafswm maint grŵp ar gyfer hyfforddiant Arweinydd Mynydd: 4
Isafswm maint grŵp ar gyfer asesiad Arweinydd Mynydd: 4
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