
 
 
Gwybodaeth bwysig wrth i chi gyrraedd Gŵyl Beyond the Border 2-4 
Gorffennaf. 
 
Rydym yn llawn cyffro o gael cadarnhau y bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal yr 
haf yma. Rydym yn gweithio’n glos gyda’n partneriaid Llywodraeth Cymru, yr 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Ninefwr, Cyngor Sir Caerfyrddin ac Iechyd 
Cyhoeddus Cymru i fonitro’r sefyllfa dros y pythefnos nesaf ac i sicrhau ein 
bod ni i gyd yn gwneud popeth posibl i greu lle diogel i ni rannu storïau. 
 
Rydym yn wynebu hyn gyda’n gilydd... 
Mae arnom angen help pawb i greu gŵyl ddiogel y gall pawb ei mwynhau. 
Efallai mai dyma’r digwyddiad awyr agored cyntaf i rai pobl fod ynddo ers dros 
18 mis. Mae rhai aelodau o’n cynulleidfaoedd a’n staff yn dal yn fregus. 
Gofalwch eich bod yn edrych ar ôl eich gilydd a sicrhau eich bod yn dilyn 
rheolau cadw pellter cymdeithasol ar y safle, gan gadw 2m ar wahân oddi wrth 
unrhyw un nad yw yn rhan o’ch aelwyd bob amser. 
 
Rydym am eich cadw chi a Chymru’n ddiogel.  
 
 
Newidiadau i safle’r ŵyl 
 
Er mwyn sicrhau ein bod yn gallu gofalu am bawb - cynulleidfaoedd, artistiaid, 
staff a gwirfoddolwyr rydym wedi: 

• Cyfyngu’r nifer o bobl ar draws y safle dros y penwythnos.  
• Cyfyngu’r nifer o wersyllwyr ar y safle a’r nifer o docynnau dydd i helpu 

gyda llif pobl. 
• Cyfyngu’r nifer o bobl ym mhob lleoliad.  Fel arfer, cyntaf i’r felin gaiff 

falu. Ond peidiwch â phoeni, rydym wedi creu rhaglen sy’n golygu bod 
rhai pethau ymlaen ar draws y safle cyfan ar amseroedd gwahanol. 

• Bydd mannau ciwio yn cael eu marcio a’u rheoli gan staff, eto, 
gwrandwch ar y cyfarwyddiadau a dilyn yr arwyddion os gwelwch yn 
dda. 

• Rydym wedi gwasgaru ar draws y safle cyfan. Mae llu o leoedd i’w 
canfod i glywed storïau hen a newydd. 

• Efallai y bydd gofyn i staff, gwirfoddolwyr a’r gynulleidfa y tu mewn i rai 
lleoliadau ac mewn rhai mannau wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod 
wedi eu heithrio. Bydd arwyddion a staff i’ch hysbysu yn y mannau hyn.  

• Bydd systemau unffordd yn eu lle mewn rhai rhannau o’r ŵyl i leihau’r 
tagfeydd, dilynwch unrhyw arwyddion neu gyfarwyddiadau gan staff os 
gwelwch yn dda. 



• Mae awyru yn allweddol i liniaru trosglwyddiad ac felly mae’r holl 
leoliadau yn strwythurau pebyll a bydd mwy na 50% o’u muriau yn 
agored. Gall hyn olygu bod rhywfaint o sŵn yn cario i berfformiadau felly 
byddwch yn amyneddgar, os gwelwch yn dda.  
 

• Rydym wedi cyfyngu’r nifer o bobl ar ein teithiau stori a’n gorymdaith 
seremoni gloi felly bydd yn hanfodol archebu ymlaen llaw. Bydd 
manylion sut i wneud hyn ar gael ar safle’r swyddfa docynnau. 

• Mae diheintyddion dwylo ychwanegol ar y safle felly gallwch olchi eich 
dwylo’n gyson, a bydd gennym batrwm glanhau prysur iawn, gan 
sicrhau bod yr holl ardaloedd lle mae llawer o gyswllt yn cael eu 
glanhau yn gyson. 

• Dim ond taliadau gyda cherdyn fydd yn cael eu derbyn ar y safle. Dim 
arian parod wrth y bariau, stondinau na’r stondinau nwyddau. 

• Gallwch archebu eich nwyddau gennym ymlaen llaw neu eu prynu ar y 
safle. 

 
Tocynnau a chyrraedd yr ŵyl 

• Nid ydym yn argraffu tocynnau eleni.  
• Mae gennym eich holl wybodaeth archebu ar ein system swyddfa 

docynnau. Dewch â rhif tocyn neu archeb a phrawf adnabod yr un 
wnaeth archebu. 

• Er bod gennym y rhan fwyaf o’ch manylion cyswllt oherwydd eich 
archeb, fe fydd arnom angen i bob aelod o’ch archeb lenwi’r ffurflen 
Hunan Ddatgan a dod â hi i’r swyddfa docynnau. Bydd gennym gopïau 
wrth gefn ar y safle hefyd i chi eu llenwi os byddwch wedi anghofio. 
Bwriad hyn yw i ni a Thracio ac Olrhain gysylltu â chi os bydd rhywun 
ddim yn dda gyda Covid ar y safle. Er mwyn i ni symud ymlaen fel gŵyl 
fyw rhaid i bawb sy’n dod i mewn lenwi’r ffurflen hon a’i dychwelyd i ni 
cyn cael dod ar y safle. Mae hyn yn ychwanegol at sganio’r ap tracio ac 
olrhain pan fyddwch ar y safle. 

• Dim ond yn unol â’r rhesymau a nodir ar y ffurflen y byddwn yn rhannu’r 
data personol hwn. Ni fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw 
ddiben arall ar ôl y digwyddiad.  

• Os byddwch yn penderfynu nad ydych yn gallu dod i’r ŵyl cysylltwch â 
info@beyondtheborder.com a gallwn roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am 
yr hyn y gallwn ei wneud i gefnogi ad-daliad neu drosglwyddo’r tocyn.  
Os nad ydych yn teimlo’n dda neu os byddwch yn newid eich meddwl 
am ddod i’r ŵyl gallwn gynnig ad-daliad 24 awr cyn y digwyddiad neu 
drosglwyddo’r tocyn i 2023. Cysylltwch â ni i drafod 

 
Teithio  

• Mae maes parcio helaeth yn ein cartref newydd sy’n cael ei gynnwys yn 
eich tocyn. Mae’n agos iawn (llai na 5 munud) at safle’r ŵyl a 10 munud 
i’r maes gwersylla. 



• Os ydych yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus gofalwch eich bod yn 
gwisgo masg wyneb a chadw pellter cymdeithasol pan fydd hynny’n 
bosibl. 

• Er bod gorsaf drên gerllaw ac arosfa bws yn Llandeilo, pan fydd hynny’n 
bosibl rydym yn eich cynghori i osgoi llwybrau prysur. Rydym am 
leihau’r risg o heintiad ar safle’r ŵyl ac yn ein cymuned. 

 
Lleihau’r risg ar y safle  

• Ni ddylai unrhyw un sy’n dangos unrhyw symptomau COVID-19, neu 
sy’n byw gyda rhywun sydd â symptomau neu sy’n cael ei adnabod fel 
cysylltiad â rhywun sydd â COVID-19 ddod i’r digwyddiad.  

• Bydd ein holl staff a gwirfoddolwyr yn cymryd profion llif unffordd cyn 
gweithio ar y safle.  Ni fydd unrhyw un sy’n cael prawf positif am Covid-
19 yn gweithio yn yr ŵyl a gofynnir i unrhyw un sydd â symptomau 
ynysu a chymryd y prawf llif unffordd a PCR ar unwaith.  

• Pan fyddwch yn cyrraedd y Swyddfa Docynnau bydd y wybodaeth 
ddiweddaraf yn cael ei harddangos am yr hyn yr ydym yn ei wneud ar y 
safle gan y gall pethau newid hyd at ddiwrnod yr ŵyl ei hun. 

• Rydym yn gwybod ei bod wedi bod yn flwyddyn hir iawn a bod pobl yn 
ysu am gael mynd allan a chael hwyl, ond rhaid i ni i gyd barhau i fod yn 
wyliadwrus hyd yn oed ar ôl ambell i ddiod ar fin nos, fe all cyfarfod yn y 
gwersyll neu roi magad i rywun wrth fwynhau nosweithiau o haf fod yn 
demtasiwn, ond os nad ydyn nhw’n rhan o’ch aelwyd, cadwch 2m ar 
wahân. Dyna’r ffordd i sicrhau y gall nid yn unig BtB ond gwyliau eraill 
hefyd barhau i ddigwydd 

• Cofiwch Dwylo, Wyneb, Pellter! 
 
Rheolau’r Gwersyll 
Ar gyfer ein cartref newydd mae gennym rai Rheolau Gwersylla pwysig sy’n cynnwys dim 
crochanau tân a dim barbeciw. Os ydych yn gwersylla darllenwch y rhain cyn cyrraedd. 
https://beyondtheborder.com/cy/accommodation/ 
 
 
Map yr ŵyl a’r Rhaglen 
Rydym wedi cadarnhau’r trefniadau gyda’n holl artistiaid. Gallwch weld y 
rhestr lawn o dros 70 o artistiaid yma a dolenni i’n mapiau a’n hamserlenni. 
https://beyondtheborder.com/cy/line-up-artists/ 
 
 
Gall pethau newid ar y funud olaf. 
 
Mae gennym fanylion ein gŵyl ar-lein hefyd sy’n dechrau’r wythnos nesaf yma 
(26 Mehefin hyd 10 Gorffennaf) sy’n llawn i’r ymylon o brofiadau digidol, 
gweminarau, sgyrsiau, profiadau trochi mewn sain a rhai digwyddiadau sydd 
ar gael i gynulleidfaoedd ar-lein yn unig.  
https://beyondtheborder.com/cy/onlinefestival/ 



 
Pythefnos i fynd. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gael eich gweld. Bydd yr 
ŵyl yn un o’r ychydig iawn o ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal eleni. 
Gadewch i ni ofalu am ein gilydd a’i wneud yn ddigwyddiad arbennig i ni i gyd. 
 
Tim BtB 


