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Gofynion – Thema defnyddio tail/slyri’n effeithlon

Rhaid i bob eitem gymwys gael ei defnyddio ar gyfer y diben amaethyddol a gafodd ei awdurdodi yn unig, ar ddaliad y Buddiolwr.  Dim ond 
busnesau amaethyddol sy’n cael manteisio ar y grant - ni chewch ei ddefnyddio i gefnogi prosiectau domestig neu arallgyfeirio.

Rhaid i’r holl storfeydd slyri a’r tomennydd tail gydymffurfio â Safonau Prydeinig 5502 dosbarth 2 ar gyfer adeiladau a strwythurau.

Rhaid i’r storfa slyri newydd neu estynedig neu sydd wedi’i haddasu allu storio gwerth 5 mis o slyri’r fferm gydol cyfnod contract Elfen Cymru 
Gyfan Glastir (5 mlynedd).  Y cyfnod storio yw rhwng 1 Hydref a 1 Mawrth, hynny ar gyfer slyri gwartheg a moch yn unig.  Nid oes yn rhaid rhoi 
to/clawr ar storfa y rhoddwyd grant ar ei chyfer.

Bydd ffermwyr sy’n ymgeisio am grant i godi storfa slyri neu storfa tail dofednod newydd, neu i estyn neu addasu storfa yn gorfod peidio â 
gwasgaru slyri am 3 mis rhwng 15 Hydref a 15 Ionawr (ar bridd tywodlyd neu fâs bydd y cyfnod gwaharddedig rhwng 1 Medi a 31 Rhagfyr).
Rhwng diwedd y cyfnod gwahardd a diwedd mis Chwefror, ni chewch wasgaru mwy na 50m³/ha o slyri ac 8 tunnell yr hectar o dail dofednod ar 
y tro.  Rhaid bod bwlch o 3 wythnos o leiaf rhwng pob gwasgariad.

Rhaid i ymgeiswyr y thema tail/slyri beidio â gwasgaru mwy na 250 kg/ha/blwyddyn o gyfanswm N o ddeunydd organig.

Disgrifiad o Dramgwydd Difrifoldeb Pa mor fawr Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw'r prosiect wedi'i gwblhau i'r safonau gofynnol. Dim safon dilysadwy - cyfrifo cosb 

ar sail yr hyn sy'n anghymwys 
(gweler y contract).

Tystiolaeth nad yw'r eitemau wedi'u cadw at ddefnydd amaethyddol y 
busnes fferm yn unig a'u cadw ar y daliad. 

Isel - Defnyddio ar y fferm ac ar 
gyfer contractio.
Uchel - Defnyddio'n bennaf ar gyfer 
contractio
(adolygu cymhwysedd y prosiect)

Categori 4 Parhaol

Tystiolaeth na chadwyd at y gofyniad i storio gwerth 5 mis o slyri’r 
fferm. 

Bydd y gwaith gweinyddol yn cael ei wirio i weld os yw'r 
hawliad/anfonebau yn llai na'r costau a gymeradwywyd. Bydd 
archwiliad ar y fferm i weld os yw'r gofyniad storio gwerth 5 mis wedi'i 
lynu ato. Bydd hynny'n cynnwys edrych ar faint y storfa.

Isel - Storio gwerth dros 4 mis ond 
llai na 5 mis.

Uchel - Llai na 4 mis (ystyried a 
yw'r hawliad cyffredinol yn annilys 
os nad yw'n bodloni Rheoliad 
SAFFO).

Categori 4 Modd ei gywiro 1
Modd ei gywiro 2
Parhaol
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Tystiolaeth o wasgaru yn ystod y cyfnod gwaharddedig. Tramgwydd wedi digwydd o fewn 
Isel - Hyd at 2 wythnos o ddechrau 
neu ddiwedd y cyfnod 
gwaharddedig.

Canolig - Rhwng 2-4 wythnos o 
ddechrau neu ddiwedd y cyfnod 
gwaharddedig.

Uchel - Dros 4 wythnos o ddechrau 
neu ddiwedd y cyfnod 
gwaharddedig.

Categori 1
Categori 2
Categori 3
Categori 4

Parhaol

Tystiolaeth bod llai na 3 wythnos o fwlch rhwng gwasgariadau. Isel - Digwydd unwaith

Canolig - Digwydd fwy nag unwaith

Mesuradwy Parhaol

Tystiolaeth o wasgaru mwy o dail na'r terfyn a ganiateir.

Bydd adroddiad yr ymgynghorydd yn rhoi gwybodaeth am swm y 
cynnyrch tail. Bydd y "Cynllun Rheoli Tail" yn nodi terfyn y tail y gellir 
ei wasgaru ar bob parsel tir. 

Isel - Hyd at 20% yn fwy na'r terfyn.

Canolig - Dros 20% ond llai na 
50% yn fwy na'r terfyn.

Uchel - Dros 50% yn fwy na'r 
terfyn.

Mesuradwy Parhaol

Tystiolaeth nad yw pob eitem gymwys wedi cael ei defnyddio ar gyfer 
y diben amaethyddol a gafodd ei awdurdodi yn unig, ar ddaliad y 
Buddiolwr.  

Mae hyn yn cynnwys prosiectau domestig neu arallgyfeirio.

Uchel Categori 4 Modd ei gywiro 1
Modd ei gywiro 2
Parhaol
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Gofynion - Thema Arbed Ynni

Rhaid i bob eitem gymwys gael ei defnyddio ar gyfer y diben amaethyddol a gafodd ei awdurdodi yn unig, ar ddaliad y Buddiolwr.  Dim ond 
busnesau amaethyddol sy’n cael manteisio ar y grant - ni chewch ei ddefnyddio i gefnogi prosiectau domestig neu arallgyfeirio.

Rhaid i’r eitemau sy’n cael eu gosod gydymffurfio â’r holl safonau rheoleiddio a’r gofynion statudol gan gynnwys Rheoliadau Hylendid Bwyd 
(Cymru) 2006 fel y’i diwygiwyd (gan ymgorffori’r Rheoliadau Hylendid Llaeth).

Disgrifiad o Dramgwydd Difrifoldeb Pa mor fawr Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw'r prosiect wedi'i gwblhau i'r safonau gofynnol. Dim safon dilysadwy - cyfrifo cosb 

ar sail yr hyn sy'n anghymwys 
(gweler y contract).

Tystiolaeth nad yw pob eitem gymwys wedi cael ei defnyddio ar gyfer 
y diben amaethyddol a gafodd ei awdurdodi yn unig, ar ddaliad y 
Buddiolwr. 

Mae hyn yn cynnwys prosiectau domestig neu arallgyfeirio.

Uchel Categori 4 Modd ei gywiro 1
Modd ei gywiro 2
Parhaol

Gofynion - Thema Arbed Dŵr

Rhaid i bob eitem gymwys gael ei defnyddio ar gyfer y diben amaethyddol a gafodd ei awdurdodi yn unig, ar ddaliad y Buddiolwr.  Dim ond 
busnesau amaethyddol sy’n cael manteisio ar y grant - ni chewch ei ddefnyddio i gefnogi prosiectau domestig neu arallgyfeirio.

Bydd yr holl waith a wneir mewn cysylltiad ag eitemau cyfalaf dŵr yn gorfod cael ei wneud gan Blymwr sydd wedi’i Gymeradwyo gan y 
Diwydiant Dŵr (WIAPS)

Rhaid i’r eitemau sy’n cael eu gosod gydymffurfio â’r holl safonau rheoleiddio a’r gofynion statudol gan gynnwys Rheoliadau Hylendid Bwyd 
(Cymru) 2006 fel y’i diwygiwyd (gan ymgorffori’r Rheoliadau Hylendid Llaeth).

Disgrifiad o Dramgwydd Difrifoldeb Pa mor fawr Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw'r prosiect wedi'i gwblhau i'r safonau gofynnol. Dim safon dilysadwy - cyfrifo cosb 

ar sail yr hyn sy'n anghymwys 
(gweler y contract). 
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Tystiolaeth nad yw pob eitem gymwys wedi cael ei defnyddio ar gyfer 
y diben amaethyddol a gafodd ei awdurdodi yn unig, ar ddaliad y 
Buddiolwr.  

Mae hyn yn cynnwys prosiectau domestig neu arallgyfeirio.

Uchel Categori 4 Modd ei gywiro 1
Modd ei gywiro 2
Parhaol

Gofynion – Amrywiol 

Pan fo gwaith dan raglen datblygu gwledig yn arwain at fuddsoddiad (er enghraifft menter fferm neu fwyd) gyda chyfanswm y costau yn fwy na 
€50,000, rhaid i'r buddiolwr osod plac esboniadol.

Disgrifiad o Dramgwydd Difrifoldeb Pa mor fawr Pa mor barhaol
Tystiolaeth na chodwyd plac pan oedd prosiect yn fwy na €50,000. Isel Categori 1 Modd ei gywiro 1

Modd ei gywiro 2
Parhaol


	140217glastirefficvscy.doc

