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Rhagair Y Gweinidog

Mae Cymru erioed wedi bod yn genedl o dyfwyr cynnyrch. O ffermwyr ucheldir yn

magu cig o’r safon uchaf, i dyfwyr tatws Sir Benfro, mae Cymru a chynhyrchu bwyd

yn mynd law yn llaw. Mae’n ein hoffter o fwyd da a’n hawydd i ddarparu’r cynnyrch

gorau oll i’n teuluoedd wedi dylanwadu ar sut yr ydym yn defnyddio’n tir, o gefn

gwlad i’r ardd gefn. O’n hardaloedd trefol i bentrefi gwledig ledled Cymru, mae’r

awydd hwn i dyfu ein ffrwythau a’n llysiau ein hunain yn gryfach nag erioed, ac mae

mwy a mwy o bobl yn mwynhau’r budd o dyfu cynnyrch ar randiroedd neu mewn

gerddi cymunedol.

Mae manteision garddio i unigolion a’r amgylchedd yn glir, mae mwy o weithgarwch

corfforol a lles meddwl gwell, ffrwythau a llysiau ffres sy’n aml yn organig, a mannau

cyhoeddus sy’n cael gofal a defnydd da yn sgil-gynhyrchion naturiol tyfu’ch cynnyrch

eich hun. Wrth arddio ar randir neu ardd gymunedol, cydnabyddir bod y manteision

ychwanegol a ddaw o feithrin cysylltiadau cymunedol cadarnach, llai o unigedd

cymdeithasol a’r cyfle i gydweithio a dathlu gyda’ch cymdogion yn gwella ansawdd

bywyd yn ddramatig. I lawer, ystyrir bod rhandiroedd a gerddi cymunedol yn

elfennau hanfodol o fyw bywyd hapusach, iachach a mwy cynaliadwy, ac wrth i ni

weithio tuag at greu Cymru iachach, hapusach a mwy cynaliadwy, maent yn

bwysicach nag erioed.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn amlinellu bod ymrwymiad clir ar gyrff

cyhoeddus i alluogi newid cadarnhaol sy’n arwain at Gymru fwy cydnerth, cadarn ac

iach. Trwy amddiffyn a rheoli’r rhandiroedd a’r mannau tyfu a ddarperir ar hyn o bryd,

a chefnogi datblygiad rhandiroedd a phrosiectau tyfu cymunedol newydd yn ôl y galw,

gall awdurdodau lleol a phob corff cyhoeddus yng Nghymru ein galluogi ni i greu

poblogaeth iachach a hapusach a chyflenwad mwy cynaliadwy a sicr o fwyd.

Mae’r arweiniad hwn yn ymdrin â phob agwedd ar randiroedd a phrosiectau tyfu

cymunedol, gydag arweiniad ar reoli safleoedd rhandiroedd a datblygu rhandiroedd

neu safleoedd tyfu cymunedol newydd. Mae’n esbonio’n amrywiaeth o bynciau yn

syml, o’r ddeddfwriaeth ynghylch rhandiroedd newydd i sut i gynllunio safle tyfu

newydd.

Diben yr arweiniad hwn yw atgyfnerthu a dathlu’r hyn sydd eisoes yn bodoli, rhannu

a chynyddu arfer da, a galluogi mwy o bobl i drochi eu dwylo a thyfu eu cynnyrch eu

hunain.

Mae’r arweiniad hwn wedi’i seilio ar waith a wnaed gan y Ffederasiwn Ffermydd

Dinesig a Gerddi Cymunedol ar ran Llywodraeth Cymru.

Carl Sargeant AC

Gweinidog Cyfoeth Naturiol
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Pennod 1: Modelau Gwahanol ar Gyfer Rhandiroedd a Thyfu

Cymunedol

   

Gall pobl fynd ati i gymryd rhan mewn gweithgarwch tyfu cynnyrch mewn sawl

ffordd. I bobl sydd eisiau gweithio gyda’u cymdogion i wella’r amgylchedd lleol a

gwneud eu cymuned yn lle gwell i bobl a bywyd gwyllt, efallai mai gardd neu berllan

gymunedol yw’r dewis gorau. I bobl â digon o amser ac awydd i dyfu llawer o

gynnyrch ffres, efallai mai rhandir traddodiadol fydd y dewis gorau. Mae amrywiaeth

eang o gyfleoedd tyfu ar gael a llawer o wahanol fathau o brosiectau. Mae’r bennod

hon yn esbonio’r mathau mwyaf poblogaidd o fannau tyfu.

Rhandiroedd

Mae’n siŵr mai rhandiroedd yw’r model mwyaf cyfarwydd a hysbys o dyfu yn y 

gymuned. Fel arfer, ardaloedd mawr o dir wedi’u rhannu’n lleiniau llai yw

rhandiroedd. Yr Awdurdod Lleol fydd yn berchen ar y safle fel arfer, gyda

Chymdeithas Rhandiroedd yn ei reoli a’r lleiniau unigol yn cael eu trin gan unigolyn

neu deulu. Tyfant y ffrwythau a’r llysiau at eu defnydd eu hunain ac nid i’w gwerthu.

Fel arfer, mae maint safonol i’r plotiau a chodir tâl blynyddol amdanynt ar gyfer rhent

a gwasanaethau fel dŵr.

Am fwy o wybodaeth am randiroedd gwelwch – www.nsalg.org.uk

Rhandiroedd cymunedol

Os bydd diffyg rhandiroedd traddodiadol ar gael, mae rhai cymunedau’n dechrau

grwpiau sy’n dod o hyd i dir ac yn creu eu safleoedd rhandiroedd eu hunain. Nid oes

rheolau, meintiau na gwasanaethau safonol yn cael eu pennu ar gyfer y rhandiroedd

cymunedol hyn oherwydd cânt eu creu gan y gymuned i ateb anghenion y gymuned.

Am fwy o wybodaeth am randiroedd cymunedol gwelwch – www.farmgarden.org.uk

Ffermydd cymunedol

Caiff planhigion eu tyfu ac anifeiliaid eu cadw ar ffermydd cymunedol. Yn aml,

byddant yn fwy o faint ac yn helaethach na gerddi cymunedol neu fannau tyfu

cymunedol eraill. Mae ffermydd cymunedol yn ffermydd go iawn, yn cynhyrchu cig,

wyau ac ati, ond byddant hefyd yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd gwirfoddoli

ac addysg.

Am fwy o wybodaeth am ffermydd cymunedol gwelwch – www.farmgarden.org.uk

Gerddi cymunedol

Fel arfer, pobl leol sy’n dymuno tyfu bwyd at eu defnydd eu hunain, ond hefyd er

budd y gymuned ehangach, sy’n cychwyn gerddi cymunedol. Fel arfer, bydd yr holl

waith tyfu ar erddi cymunedol yn cael ei wneud ar y cyd gan y gwirfoddolwyr. Y
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syniad yw rhannu’r gwaith ac yna’r budd. Mae’r rhan fwyaf o erddi cymunedol ar

agor i bawb ymuno â nhw ac nid oes ganddynt restri aros.

Am fwy o wybodaeth am gerddi cymunedol gwelwch – www.farmgarden.org.uk

Amaethyddiaeth â chefnogaeth y gymuned

Dyma fenter gymdeithasol, yn seiliedig ar bartneriaeth weithgar, uniongyrchol rhwng

ffermwyr (neu brosiect tyfu) a’r gymuned leol. Fel arfer, mae mentrau

amaethyddiaeth â chefnogaeth y gymuned yn cynhyrchu llysiau a ffrwythau sy’n cael

eu dosbarthu rhwng yr aelodau, sy’n talu ffi bob mis. Bwriedir i’r mentrau hyn rannu

risgiau a buddion tyfu yn gyfartal rhwng y tyfwr a’r defnyddiwr.

Am fwy o wybodaeth am amaethddiaeth â chefnogaeth y gymuned gwelwch -

http://www.communitysupportedagriculture.org.uk/

Perllannau cymunedol

Yn ogystal â darparu ffrwythau a hafan werdd i’r gymuned leol, mae llawer o

berllannau cymunedol yn ddalfeydd carbon ac yn gynefinoedd rhagorol i fywyd

gwyllt. Mae perllannau cymunedol yn dod yn fwyfwy poblogaidd oherwydd mae’n

hawdd eu sefydlu, nid oes llawer iawn o waith cynnal a chadw iddynt a gellir eu

defnyddio ar gyfer dathliadau cymunedol fel Diwrnod yr Afal.

Am fwy o wybodaeth am berllannau cymunedol gwelwch -

https://www.farmgarden.org.uk/resources/starting-community-orchards-and-fruit-

gardens

http://commonground.org.uk/projects/orchards/community-orchards

Cynlluniau Incredible Edible

Mae llawer o drefi yng Nghymru’n cymryd rhan ym mudiad Incredible Edible. Mae

cynlluniau Incredible Edible yn plannu ffrwythau a llysiau mewn mannau cyhoeddus i

bawb eu rhannu. Yn aml, caiff y cynnyrch ei dyfu yn y mannau hynny sydd â llawer

o gerddwyr, fel arosfannau bysys, dysglau plannu mewn trefi ac ar hyd llwybrau

troed.

Am fwy o wybodaeth am gynlluniau Incredible Edible gwelwch -

http://incredibleediblenetwork.org.uk/

Digonedd/cynlluniau cywain ffrwythau

Dyma fudiad sy’n tyfu, sy’n anelu at wneud defnydd gwell o goed ffrwythau a chnau

lleol, sy’n cael eu hesgeuluso, trwy drefnu gwirfoddolwyr i gywain y ffrwythau. Fel

arfer, rhennir y ffrwythau rhwng perchennog y goeden, y gwirfoddolwyr cywain, ac

elusennau ac achosion da lleol.
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Am fwy o wybodaeth ar gynlluniau ddigonedd gwelwch -

http://growsheffield.com/abundance/

Gerddi coedwig

System gynaliadwy, heb lawer iawn o waith cynnal a chadw, o gynhyrchu bwyd trwy

blanhigion a choedwigaeth amaethyddol sy’n seiliedig ar ecosystemau coetiroedd,

yn cynnwys coed ffrwythau a llysiau, llwyni, perlysiau, gwinwydd a llysiau

lluosflwydd, sydd â chynnyrch defnyddiol i bobl. Mae’n hawdd iawn ymgorffori

gerddi coedwig mewn parciau neu goetiroedd cyhoeddus.

Am fwy o wybodaeth ar gerddi coedwig gwelwch -

https://www.agroforestry.co.uk/about-agroforestry/forest-gardening/

Cynlluniau rhannu gerddi

Mae’r cynlluniau hyn yn cysylltu a chyflwyno tyfwyr brwdfrydig, ymroddedig â

pherchnogion gerddi lleol sy’n awyddus i weld eu gerddi’n cael eu defnyddio’n fwy

cynhyrchiol. Fel arfer, bydd y cytundeb rhwng perchennog yr ardd a’r tyfwr yn datgan

pryd gall y tyfwr fynd at y llain dyfu a chanran y cynnyrch fydd yn cael ei rhoi i

berchennog yr ardd.

I weld enghraifft o gynlluniau rhannu gerddi gwelwch -

www.gardenshareconwy.org.uk

Garddio yn y cyfamser

Defnyddio tir am gyfnod dros dro at ddiben garddio a thyfu bwyd. Mae’r cynlluniau

hyn yn arbennig o boblogaidd mewn ardaloedd â llawer o dir heb ei ddefnyddio sy’n

aros i gael ei ddatblygu. Gallant ddefnyddio tir diffaith yn gynhyrchiol am gyfnod

penodol.

I weld enghraifft o arddio yn y cyfamser gwelwch - http://meanwhile-gardens.org.uk/
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Pennod 2: Rhandiroedd a’r Gyfraith

Cyflwyniad byr

Mae’r gyfraith ar randiroedd yn ymddangos mewn nifer o Ddeddfau Seneddol, rhai
ohonynt dros ganrif oed.

Dyma’r prif Ddeddfau Seneddol sy’n ymdrin â rhandiroedd:

Deddf Tyddynnod a Rhandiroedd 1908

Deddf Rhandiroedd 1922

Deddf Rhandiroedd 1925

Deddf Rhandiroedd 1950

Mae’r ddeddfwriaeth hon yn cynnwys darpariaeth yn ymwneud â’r canlynol:

1. y defnydd ar leiniau unigol, a

2. darparu a gwaredu safleoedd gan awdurdodau lleol.

Mae deddfwriaeth yn ymwneud â darparu a gwaredu rhandiroedd yn berthnasol i

safleoedd rhandiroedd sydd ym mherchenogaeth awdurdodau lleol yn unig.

Pan fyddwn yn meddwl am randir, bydd gennym ddarlun fel arfer o safle mae’r
cyngor yn berchen arno, gydag unigolion yn gofalu am leiniau llysiau tua 250m2, pob
un â sied, gyda winwns enfawr a moron syth yn cael eu tyfu yno. O fewn
deddfwriaeth, yr enw ar y rhain yw “gerddi rhandir”. Fel arfer, y rhain yw’r math y
mae ymrwymiad ar awdurdod rhandiroedd i’w darparu.

Mae’r term mwy cyffredinol “rhandiroedd” yn berthnasol i bob llain arall, nid dim ond
rhai ym mherchnogaeth y cyngor, a gall eu defnydd a’u maint fod yn fwy hyblyg.

Yn y bennod hon, ystyr y gair ‘llain’ yw rhandir unigol o’r maint statudol1 (40 stang)
neu lai er bod y gyfraith yn berthnasol hefyd i leiniau mwy. Ystyr ‘safle’ yw ardal fwy
sy’n lleoliad ar gyfer nifer o leiniau rhandir unigol.

Cyfrifoldeb am randiroedd

Mae’r ddeddfwriaeth yn darparu bod awdurdodau rhandiroedd yn gyfrifol am
ddarparu a gweinyddu rhandiroedd sydd ym mherchenogaeth y cyngor. Mae
Cynghorau Cymuned a Chynghorau Sir neu Fwrdeistrefi Sirol2 yn Awdurdodau
Rhandiroedd. Yn absenoldeb Cyngor Cymuned, y Cyngor Sir neu’r Fwrdeistref Sirol
yw’r unig Awdurdod Rhandiroedd.

1 a22(1) Deddf Rhandiroedd 1922 ac a14(1) Deddf Rhandiroedd 1950

2 Deddf Llywodraeth Leol Cymru 1994
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Gweler pennod 5 i gael rhagor o wybodaeth am gyfrifoldebau Awdurdodau
Rhandiroedd.

Defnyddio lleiniau rhandir unigol

Pan fydd unigolyn yn rhentu plot rhandir o dan gytundeb tenantiaeth rhandir, boed ar
safle ym mherchnogaeth y cyngor neu safle preifat, mae Deddf Rhandiroedd 19223 a
chynnwys y cytundeb ei hun yn berthnasol i feddiant y llain.

Yn fyr, mae Deddf Rhandiroedd 1922 yn cynnwys y cyfyngiadau canlynol:

1. Y cyfnod rhybudd y mae’n rhaid ei roi i adael y llain4

2. Beth sy’n gallu cael ei dyfu ar y llain5

3. Maint llain unigol5

4. Beth sy’n gallu cael ei wneud â’r cynnyrch a dyfir ar y llain5

5. Cyfyngiadau ar rannu a throsglwyddo’r llain6

Dod â thenantiaeth llain rhandir i ben

Er mwyn i awdurdod rhandiroedd ddod â thenantiaeth rhandir i ben, rhaid cyflwyno
hysbysiad ymadael ysgrifenedig o ddeuddeg mis neu fwy, yn dod i ben ar neu cyn 6
Ebrill neu ar neu cyn 29 Medi mewn unrhyw flwyddyn benodol7. Mae hyn yn golygu
bod y denantiaeth yn dod i ben yn ystod misoedd y gaeaf, fel nad oes llawer o
gnydau yn tyfu ac fel y gall tenant newydd ymgymryd â’r llain mewn pryd ar gyfer y
tymor newydd.8

Nid oes gofyniad cyfreithiol i denant ddod â’r denantiaeth i ben gan roi cyfnod
penodol o rybudd. Felly, dylid cynnwys hyn yn y cytundeb rhandir ysgrifenedig ar
gyfer y llain.

Dylai’r cytundeb rhandir hefyd ddarparu ar gyfer dirwyn y denantiaeth i ben yn
gynnar os na chaiff rhent ei dalu am gyfnod (dyweder 40 diwrnod) neu os na chaiff y
rhandir ei drin i safon briodol. Byddai darpariaeth nodweddiadol yn rhoi mis o rybudd
ymadael yn achos amgylchiadau fel hyn. Mae hyn yn golygu bod awdurdodau
rhandiroedd yn gallu sicrhau na chaiff y lleiniau eu hesgeuluso a bod modd amlygu’n
gyflym pa leiniau sy’n ddiangen, eu gwacáu a’u cynnig i’r rhai ar y rhestr aros.

3 Deddf Tyddynnau a Rhandiroedd 1908, Deddf Rhandiroedd 1922, Deddf Rhandiroedd 1925, Deddf Tyddynnau a

Rhandiroedd 1926, Deddf Rhandiroedd 1950.

4 a1 (1) (a) Deddf Rhandiroedd 1922

5 a22 (1) Deddf Rhandiroedd 1922

6 a27 (4) Deddf Tyddynnau a Rhandiroedd 1908) (Gweler cymal 4 a4 Cytundeb Tenantiaeth Model rhwng tir berchennog a

thenant unigol 2010 Cymdeithas Genedlaethol y Garddwyr Rhandir a Hamdden).

7 a1 Deddf Rhandiroedd 1950

8 a1 (1) (a) Deddf Rhandiroedd 1922)
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Beth sy’n gallu cael ei dyfu ar lain

Rhaid i lain “gardd rhandir” gael ei thrin gan y meddiannwr er mwyn cynhyrchu

cnydau llysiau a ffrwythau9. Sylwer, mae hyn yn ymwneud yn benodol â “gardd

rhandir” ac fel yr esboniwyd eisoes, mae llawer mwy o hyblygrwydd yn perthyn i’r

hyn sy’n gallu cael ei wneud ar “randir”.

Mae’n eithaf cyffredin i gytundebau rhandiroedd wahardd tyfu llwyni neu goed
ffrwythau ar y llain. Os nad oes gwaharddiad penodol, gellir eu tyfu a’u symud ymaith
(os bydd angen) cyn diwedd tenantiaeth10 ar erddi rhandir ac ar randiroedd.

Anifeiliaid ar randiroedd

O dan Ddeddf Rhandiroedd 1950, caniateir cadw cwningod ac ieir ar randiroedd, ar

yr amod bod y rhain at ddefnydd y tenant ei hun ac nid at ddefnydd busnes nac elw

(1950 a12 (1)). Mae’n bwysig nodi bod y gyfraith yn eithrio ffowls a cheiliogod. Ni

chaniateir cadw’r anifeiliaid mewn unrhyw ffordd sy’n eu gwneud nhw’n niweidiol i

iechyd, yn niwsans neu sy’n effeithio ar eu lles.

Mae cadw gwenyn, moch, geifr ac anifeiliaid eraill yn amodol ar ganiatâd y landlord a

dylid cynnwys hyn yn eich cytundeb tenantiaeth.

Mae’n bwysig cofio na ddylid cadw anifeiliaid ar randiroedd oni bai bod modd rhoi’r

lefelau priodol o ofal ac amgylchedd addas iddynt. O dan Ddeddf Lles Anifeiliaid

2006, mae’n drosedd achosi dioddefaint diangen i unrhyw anifail. Mae’r Ddeddf yn

cynnwys dyletswydd o ofal tuag at anifeiliaid. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i

unrhyw un sy’n gyfrifol am anifail, boed yn barhaol neu dros dro, gymryd camau

rhesymol i sicrhau bod anghenion yr anifail yn cael eu bodloni. Mae hyn yn cynnwys

darparu:

• diet addas

• amgylchedd addas

• y cyfle i ddangos patrymau ymddygiad arferol

• lle i gael ei letya gydag anifeiliaid eraill neu ar wahân iddynt

• ei amddiffyn rhag poen, dioddefaint, anaf a chlefydau.

Cod ymarfer ar gyfer lles cwningod:
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/animalwelfare/pets/codesofpract
ice/summarycopwelfarerabbits/?lang=en

9 a22(1) Deddf 1922

10 a4 (1) 1922
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Cod argymhellion ar gyfer lles da byw: ieir dodwy
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/animalwelfare/livestockwelfare/c
odesofrecommendation/layinghenscode/?skip=1&lang=cy

Mae Cymdeithas Ceidwaid Gwenyn Cymru a’r Uned Gwenyn Genedlaethol yn
cynnig amrywiaeth eang o wybodaeth am gadw gwenyn.

http://www.wbka.com/

http://www.nationalbeeunit.com/

Argymhellir bod deiliaid lleiniau sy’n cadw anifeiliaid yn cynllunio ar gyfer beth
fyddant yn ei wneud i atal/delio â:

• thân

• llifogydd

• achosion o glefydau

• beth fydd yn digwydd pan ddaw’r denantiaeth i ben.

Mae arweiniad yr RSPCA, ‘Lles anifeiliaid ar randiroedd’, yn cynnwys gwybodaeth
am anghenion penodol rhywogaethau gwahanol. Hefyd, mae’n amlinellu nifer o
gamau y gall awdurdodau lleol a chymdeithasau rhandir eu cymryd i ddelio â chadw
anifeiliaid ar randiroedd.

http://www.nsalg.org.uk/wp-content/uploads/2012/05/Welfare-of-animals-on-
allotments.pdf

Maint y llain

Rhoddwyd llawer o bwyslais ar faint lleiniau gerddi rhandir, yn bennaf oherwydd y

gofyniad cyfreithiol i’r cyngor eu darparu a heb ddiffinio’r maint, gallai hon fod yn

dasg anodd ei chyflawni. Dywed Deddf 1922 bod gardd rhandir yn 40 stang, sef ¼

erw neu 1012 metr sgwâr. Mae’n eithaf cyffredin i hanner a chwarter lleiniau gael eu

cynnig, sy’n fwy addas i ffyrdd modern o fyw. Caniateir lleiniau mwy os yw’n rhandir,

ond nid oes unrhyw gyfyngiadau ar nifer y lleiniau y gall unigolyn eu cael.

Mewn ardaloedd trefol lle y mae llai o dir ond mwy o bobl, 20 stang yw’r uchafswm
i’w gynnig.11

Beth sy’n gallu cael ei wneud â’r cynnyrch o’r llain

11 Deddf 1950 a 1922 (13)
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Dywed a22 (1) Deddf Rhandiroedd 1922 fod yn rhaid i’r cynnyrch sy’n cael ei dyfu

fod at ddefnydd deiliad y llain a’i deulu. Fodd bynnag, mae cymal yr ymadrodd “yn

gyfan gwbl neu yn bennaf” yn cynnig hyblygrwydd yn hyn o beth.

Y defnydd o’r gair “yn bennaf” sy’n rhoi’r hyblygrwydd i ni werthu’r cynnyrch dros
ben, ynghyd â’r gallu i dyfu ychydig flodau ar ein llain a chadw ieir a chwningod
hefyd.

Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd cyfyngiadau pellach yn ymwneud â masnachu
mewn cytundebau rhandiroedd penodol, ond byddai hyn fesul achos/safle.

Rhannu a throsglwyddo’r llain

Ni ellir is-osod rhandir12 heb ganiatâd awdurdod y rhandir. Bydd rheolau penodol

gan bob Awdurdod Rhandiroedd ynghylch pwy all gymryd llain drosodd neu p’un a

oes gennych ganiatâd i rannu’r llain yn ddarnau neu ei rhannu â rhywun. Nid yw’r

rhan fwyaf o gytundebau rhandir yn caniatáu is-osod, rhannu na gwahanu meddiant

heb ganiatâd yr Awdurdod Rhandiroedd13 a phe byddai rhywun yn gwneud hynny,

byddai mewn perygl o gael hysbysiad yn dod â’r denantiaeth i ben.

Darparu a gwaredu rhandiroedd

Gwaredu

Nid yw’r Deddfau Rhandiroedd yn diffinio Dros Dro na Statudol, ond mae’n

ddisgrifiad a dderbynnir yn helaeth ym maes rhandiroedd.

Safleoedd rhandiroedd statudol

Os yw awdurdod lleol (o unrhyw fath, o blwyf i gyngor sir) wedi caffael neu gymryd

meddiant ar safle at ddiben penodol ei ddefnyddio fel rhandiroedd, yna mae

amddiffyniad arbennig ar gyfer y safle hwn ac fe’i gelwir yn safle ‘rhandiroedd

statudol’14.

Os bydd 6 o drigolion lleol (yn dechnegol: pleidleiswyr neu dalwyr y dreth gyngor
mewn etholaeth seneddol leol) eisiau rhandir, ac nid oes unrhyw rai ar gael, gallant
wneud cais i’r awdurdod rhandiroedd eu darparu.15 Byddai’r safle a brynir ar gyfer
gerddi rhandir yn cael ei ddynodi’n safle rhandiroedd statudol oherwydd prynwyd y
safle at ddiben rhandiroedd yn benodol. Mae’r Ddeddf Rhandiroedd yn rhoi pwerau

12 a24 (4) Deddf 1927

13 a27 (4) Deddf Tyddynnod a Rhandiroedd 1908 (24). Gweler cymal 4 a4 Cytundeb Tenantiaeth Model rhwng tir berchennog

a thenant unigol 2010 Cymdeithas Genedlaethol y Garddwyr Rhandir a Hamdden

14 Nid oes cyfeiriad yn y Deddfau Rhandiroedd at “statudol”, dechreuwyd defnyddio’r enw i wahaniaethu rhyngddo â “dros

dro”.

15 a23 (2) Deddf 1908
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Prynu Gorfodol i Awdurdodau Rhandiroedd gaffael tir ar gyfer rhandiroedd,16 er na
chaiff y rhain eu defnyddio’n aml. Gweler pennod 5 i gael rhagor o wybodaeth am
gyfrifoldebau Awdurdodau Rhandiroedd.

Bydd yn parhau’n safle rhandiroedd statudol hyd yn oed os bydd y rheolaeth ar y
safle wedi’i throsglwyddo neu os bydd yr awdurdod lleol wedi rhoi prydles ar gyfer y
safle i gymdeithas rhandiroedd neu gorff rheoli tebyg. Os yw’r rheolaeth wedi’i
throsglwyddo17 neu os bydd y safle wedi’i roi ar brydles i gymdeithas rhandiroedd18

fe’i gelwir yn aml yn safle ‘hunanreoledig’ (gweler isod).

Caiff rhandiroedd statudol eu hamddiffyn gan gyfraith. Ni ellir eu gwerthu na’u
defnyddio at ddibenion eraill19 heb ganiatâd Gweinidogion Cymru. Ni roddir caniatâd
oni bai bod Gweinidogion Cymru yn fodlon y bydd darpariaeth ddigonol ar gyfer
deiliaid rhandiroedd sy’n gorfod symud o ganlyniad i weithred yr awdurdod lleol,
neu’n fodlon nad oes angen darpariaeth o’r fath neu nad yw’n rhesymol ymarferol20.

Safleoedd rhandiroedd dros dro

Os yw awdurdod lleol wedi caffael tir neu’n ei ddal at ddiben arall, efallai i’w

ddefnyddio yn y dyfodol ar gyfer ysgol neu ddatblygiad tai, ond fe’i defnyddir ar gyfer

rhandiroedd yn y cyfamser, gelwir y rhain yn ‘rhandiroedd dros dro’21 - hyd yn oed os

byddant yn cael eu defnyddio ar gyfer rhandiroedd am ddegawdau.

Er enghraifft, pe bai ysgol ar safle ym mherchnogaeth awdurdod lleol yn penderfynu
neilltuo rhan o faes chwarae a chreu rhandiroedd i’w gosod i bobl leol, byddai hwn
yn safle rhandiroedd dros dro gan na phrynwyd y tir yn wreiddiol i ddarparu
rhandiroedd.

Yn aml, bydd tir gaiff ei brynu at ddiben ehangu mynwent yn y dyfodol – sy’n gallu
digwydd flynyddoedd lawer cyn bydd angen y tir, mewn ambell achos – yn cael ei
ddefnyddio ar gyfer rhandiroedd yn y cyfamser a bydd yn safle rhandiroedd dros dro.
Fodd bynnag, nid oes un pwynt cyfeirio ar gyfer cael gwybod a yw safleoedd
rhandiroedd yn rhai dros dro neu statudol, a gallai fod angen gwneud rhywfaint o
ymchwil hanesyddol i gadarnhau eu statws cyfreithiol.

Nid yw rhandiroedd dros dro yn elwa o amddiffyniad statudol sy’n rheoleiddio

darparu a gwaredu’r rhain.

16 a25 a 39 Deddf 1908

17 a29 Deddf Tyddynnod a Rhandiroedd 1908

18 a22 (4)(b) Deddf Rhandiroedd 1922

19 Snelling and another v Burstow Parish Council [2013] EWCA Civ 1411; [2013] WLR (d) 433

20 A8 Deddf Rhandiroedd 1925

21 Camden, Greenwich, Hackney, Hammersmith a Fulham, Islington, Bwrdeistref Frenhinol Kensington a Chelsea, Lambeth,

Lewisham, Southwark, Tower Hamlets, Wandsworth a Westminster.
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Mae hyn yn golygu nad oes unrhyw gyfyngiadau statudol arbennig ar newid eu
defnydd na’u gwaredu22 heblaw am ofynion arferol y system gynllunio sy’n gyfrifol
am reoleiddio datblygiad gweithredol a newid defnydd sylweddol.

Safleoedd rhandiroedd preifat

Os bydd rhandiroedd ar safle preifat, yna fel rhandiroedd dros dro, nid oes

amddiffyniad statudol ynghylch eu darparu a’u gwaredu. Gall rhandiroedd dros dro a

phreifat, boed hynny’n safle cyfan neu’n llain unigol, gael eu rhoi ar brydles i grŵp 

cymunedol ac nid oes angen gosod tenantiaethau ar brydlesi cytundebau rhandir, er

y gallai fod yn briodol defnyddio’r rhain. Gweler pennod 6 i gael rhagor o wybodaeth

am safleoedd preifat.

Er gwybodaeth bellach

Mae llawer o gyhoeddiadau rhagorol ar hyn, gan gynnwys The Law of Allotments

gan Paul Clayden, a gyhoeddir gan Shaw & Sons (ar ei 5ed argraffiad erbyn hyn).

Mae cyngor ar gael gan y Gymdeithas Genedlaethol Rhandiroedd

(www.nsalg.org.uk) hefyd.

22 a55(4) Deddf Llywodraeth Llundain 1963
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Pennod 3: RhestriI Aros ar Gyfer Rhandiroedd – Cofnodi a Rheoli’r

Galw

Cyflwyniad

Mae mwyafrif y bennod hon wedi’i hanelu at Awdurdodau Lleol, trwy gynnwys

gwybodaeth am arfer da. Hefyd, bydd yn ddefnyddiol i dyfwyr wybod beth i’w

ddisgwyl ac mae’n cynnwys awgrymiadau am sut i wella’r cyfleoedd tyfu yn eu

hardal.

Arfer da

Er mwyn rhoi darlun cywir o’r ddarpariaeth lleiniau rhandir ar draws Cymru, dylai

Awdurdodau Lleol lunio cofrestr o safleoedd rhandiroedd a manylion niferoedd

lleiniau, lleiniau gwag a rhestri aros. Hefyd, dylai awdurdodau lleol hysbysebu’n glir

sut gall darpar arddwyr rhandir gofrestru ar gyfer llain a chofnodi pob ymholiad.

Mae’n hollbwysig cofnodi’r galw am randiroedd, fel y gallwch sicrhau bod mannau

tyfu’n cael eu darparu yn yr ardaloedd y mae galw mawr amdanynt.

Dylai pob Awdurdod Lleol fod ag aelod staff sy’n gyfrifol am randiroedd a mannau

tyfu cymunedol i sicrhau bod y wybodaeth hon yn cael ei chasglu, ei chynnal a’i

defnyddio i lywio’r ddarpariaeth newydd. Mae Swyddog Rhandiroedd hefyd yn

cynnig cyswllt hanfodol rhwng yr awdurdod lleol, cymdeithasau rhandiroedd a darpar

dyfwyr.

Gydag ychydig o fuddsoddiad cychwynnol mewn rhoi systemau cadarn ar waith, daw

rheoli rhestri aros a delio â’r galw yn haws ac yn fwy effeithlon (o safbwynt amser

staff).

Strategaeth rhandiroedd

Dylai pob awdurdod rhandiroedd ddatblygu Strategaeth Rhandiroedd a’i rhoi ar ei

wefan.

Dylai strategaeth rhandiroedd gynnwys y canlynol:

• Annog pobl i ddefnyddio rhandiroedd a’r budd a ddaw o hynny, ac opsiynau

eraill sydd ar gael yn y rhanbarth

• Gweithdrefn glir a syml ar gyfer cael rhandir

• Rheolau tenantiaeth

• Cysylltu polisïau perthnasol â’i gilydd a rhoi esboniad clir o’r hawliau a’r

cyfreithiau sy’n gysylltiedig â rhandiroedd, ynghyd ag unrhyw bolisïau y mae

angen eu hamlygu

• Map a disgrifiad o’r holl ddarpariaeth leol, gan gynnwys cyfleusterau ar y

safleoedd
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• Costau a chyfiawnhad, gan gymharu costau â chyfartaledd y Deyrnas Unedig

• Strategaeth glir ar gyfer cyfathrebu, darparu rhandiroedd, rhestri aros,

gweithgareddau, adborth, adroddiadau

• Cysylltiadau â sefydliadau cymorth cenedlaethol a lleol

• Pennod yn esbonio ac yn rhannu dolenni i opsiynau yn lle tyfu ar randiroedd

(h.y. prosiectau tyfu cymunedol, cynlluniau rhannu tir)

• Y cynlluniau cyfunol cytûn ar gyfer datblygu darpariaeth rhandiroedd ar draws

yr awdurdod

• Esboniad syml o’r broses reoli, cofnodi data ac adroddiadau

• Rhannu’r pwyntiau gweithredu a’r amserlenni

Enghreifftiau o strategaethau rhandiroedd

Cyngor Bro
Morgannwg

http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/enjoying/parks_and garks_ _

dens/allotments.aspx

Cyngor
Bwrdeistref Sirol
Pen-y-bont ar
Ogwr

http://www1.bridgend.gov.uk/media/147344/BCBC Allotment_ _

Strategy 2010 2021.pdf_ ___

Cyngor
Bwrdeistref Sirol
Conwy

http://www.conwy.gov.uk/upload/public/attachments/452/strate

gaeth rhandiroedd.pdf_

Cyngor
Bwrdeistref Sirol
Wrecsam

https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/env services/allotme_

nts/allotment strategy w.pdf_ _

Gall darparu mwy o wybodaeth am y ddarpariaeth a’r cyllidebau alluogi mwy o

gydweithredu â’r cyhoedd, y trydydd sector a’r sector busnes i ddarganfod ffyrdd

newydd o weithio a mynd i’r afael â’r diffyg arian ac adnoddau.

Gall y strategaeth rhandiroedd fod yn arf defnyddiol ar gyfer codi ymwybyddiaeth a

diddordeb y cyhoedd. Mae’n bwysig iawn cael cyfraniadau gan y cyhoedd gan fod

llawer o safleoedd rhandiroedd yn cael eu rhedeg gan grwpiau gwirfoddol ac yn

dibynnu’n sylweddol ar eu brwdfrydedd a’u hegni. Bydd proses gydweithredol yn

sicrhau ei bod hi’n haws derbyn y strategaeth, gan ei bod yn seiliedig ar arfer da gan

bob un sy’n gysylltiedig ac yn caniatáu am broses dryloyw.

Cysoni gwahanol systemau rheoli a chofnodi
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Gall safleoedd rhandiroedd unigol gael eu rheoli mewn ffyrdd amrywiol, gan staff

gwirfoddol neu staff sy’n cael eu talu, ond yr Awdurdod Lleol sydd â chyfrifoldeb

cyffredinol am ddarparu rhandiroedd. Rhaid i Awdurdodau Lleol allu cyflwyno

adroddiadau i Lywodraeth Cymru ar y galw a’r ddarpariaeth.

Ar hyn o bryd, mae gan wahanol safleoedd systemau rheoli a chofnodi gwahanol,

gan gynnwys systemau papur ac electronig. Dylai pob system gofnodi gyfrannu at

ddiweddariadau rheolaidd i wybodaeth ar wefannau, lle y ceir ffurflen gyswllt a

gwybodaeth am restri aros/argaeledd.

Hyd yn oed os bydd safle dan reolaeth breifat, mae’n ddefnyddiol i’r Awdurdod Lleol

gael data ar restri aros y safle preifat er mwyn ategu achos yr Awdurdod Lleol dros

gynyddu safleoedd rhandiroedd. Mae’n arfer da i bwyllgor safle rhandiroedd preifat

gofnodi data ac, yn unol â’i bolisi diogelu data, rhannu’r data hwn gyda’r awdurdod

lleol pe bai’n gofyn amdano.

Mae’r rhestr ganlynol yn awgrymu’r cofnodion ddylai gael eu cadw:

• rhestri aros;

• ystadegau a rhestr eiddo ar gyfer y safle;

• gwybodaeth am denantiaid;

• manylion cynrychiolwyr y safle;

• manylion y gymdeithas a dogfennau cyfreithiol perthnasol, e.e. prydles,

cyfansoddiad;

• gwybodaeth ariannol – rhenti a gwariant;

• cwynion, terfynu tenantiaethau;

• arolygiadau o’r safle a lleiniau (gan gynnwys lluniau digidol o fannau

problemus);

• asesiadau risg;

• yswiriant

Systemau cofnodion safleoedd

Gallai Cymdeithasau Rhandiroedd neu Bwyllgorau Rheoli safleoedd gadw manylion

y tenantiaid a’r nifer ar y rhestr aros, os bydd cyfrifoldeb rheoli llwyr neu rannol gan y

safle. Os bydd safleoedd yn gyfrifol am eu cofrestr tenantiaid a’u rhestr aros eu

hunain, dylent gyflwyno’r wybodaeth hon i’r Awdurdod Lleol yn rheolaidd fel y gellir

adrodd ar gyfer y sir gyfan. Argymhellir bod pob Awdurdod Lleol yn rhoi arweiniad

clir i safleoedd am y wybodaeth sy’n cael ei chadw ac ym mha fformat. Bydd hyn yn
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ei gwneud hi’n haws adrodd ar draws y fwrdeistref sirol gyfan ac yn galluogi llunio

cofrestr y sir.

Dylai awdurdodau lleol ofyn am y wybodaeth ganlynol, o leiaf:

• Enw llawn a chyfeiriadau cyfredol pob tenant a rhif y llain a ddyrannwyd iddynt

• Cyfeiriad a manylion cyswllt llawn yr holl bobl ar y rhestr aros, gan gynnwys y

dyddiad yr ymunodd yr unigolyn â’r rhestr aros a’i safle presennol ar y rhestr.

• Unrhyw newidiadau mewn tenantiaethau neu’r ddarpariaeth rhandiroedd ar y

safle a manylion cyfatebol e.e. creu lleiniau newydd neu gyflwyno mannau

tyfu cymunedol sydd ar gael i bobl nad oes ganddynt randir

• Enwau a manylion cyswllt aelodau’r pwyllgor rheoli. Dylai manylion o leiaf un

cyswllt uniongyrchol fod ar gael yn gyhoeddus ar gyfer pob safle, gan

arddangos y manylion yn gyhoeddus ar y safle a’u darparu i’r Awdurdod Lleol

i’w harddangos yn gyhoeddus ar wefan yr Awdurdod. Pe byddai’n well gan

bobl beidio â rhoi eu manylion personol, gellir creu cyfeiriad e-bost at y diben

hwn.

Diogelu data

Bydd Awdurdodau Lleol yn gyfarwydd iawn â’u cyfrifoldebau o ran Diogelu Data –

ond gallai fod angen cyfeirio pwyllgorau rhandiroedd at ragor o wybodaeth. Yn

naturiol, efallai byddant yn gofidio am rannu gwybodaeth. Mae’n werth awgrymu eu

bod yn cael caniatâd i rannu gwybodaeth gyda’r Awdurdod Lleol. Os ydynt yn

pryderu, mae canllaw ar gael gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

http://www.wcva-ids.org.uk/wcva/1116

Opsiynau ar gyfer systemau cofnodi

Cofnodion papur

Efallai bydd safleoedd rhandiroedd bychain o’r farn mai defnyddio system ar gopi

caled fyddai’r dull mwyaf diogel a chyflym o gadw cofnodion a chadw a rheoli’r rhestr

aros a gweithrediadau o ddydd i ddydd. Mae gallu pobl i fynd at gofnodion papur yn

gyfyngedig, sy’n beth da o ran diogelu data. Fodd bynnag, mae perygl cynhenid o

golli data iddynt, oherwydd os bydd y cofnodion yn mynd ar goll neu’n cael eu difrodi,

nid oes copi wrth gefn. Hefyd, bydd angen cymryd amser i droi’r data’n fformat

electronig er mwyn adrodd i’r Awdurdod Lleol. Yn ogystal, gallant fod yn anodd i

aelodau newydd pwyllgor eu rheoli os bydd y system yn fympwyol neu os na wnaeth

yr ysgrifennydd blaenorol gadw cofnodion clir.

Taenlenni
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Mae taenlenni’n ffordd syml o gofnodi gwybodaeth am safle. Gellir eu diogelu trwy

ddefnyddio cyfrineiriau i ddiogelu’r data. Yn dibynnu ar gymhlethdod y daenlen,

gellir diweddaru gwybodaeth am unigolion ac edrych i weld a yw unigolion wedi’u

dyblygu ar safleoedd lluosog.

Cronfeydd data

Mae cronfeydd data yn fwy datblygedig na thaenlenni a dyma’r dull gorau ar gyfer

storio data, pan fydd angen storio a chadw trywydd ar sawl lefel o wybodaeth. Ni

fyddai’r lefel hon o wybodaeth yn ymarferol ac ni fyddai’n gallu cael ei gweld ar un

daenlen yn unig. Hefyd, nid yw taenlenni’n caniatáu i bob darn o wybodaeth gael ei

chysylltu trwy berthynas, er enghraifft ei chysylltu yn ôl tenant, safle rhandiroedd neu

rif llain. Os bydd y wybodaeth yn newid ac y byddai’n ddefnyddiol olrhain y

newidiadau hynny, yna cronfa ddata yw’r offeryn delfrydol i’w ddefnyddio. Enghraifft

o hyn fyddai olrhain taliadau rhent dros y blynyddoedd, gan ddatblygu hanes

ariannol ar gyfer tenant, neu ddeall faint o leiniau sydd wedi cael eu defnyddio dros y

blynyddoedd. Mewn taenlen, gallwch ddileu gwybodaeth i roi gwybodaeth newydd

yn ei lle, ond gellir storio a diogelu manylion mewn cronfa ddata. Gall cronfeydd data

• Fod â ffurflenni mewnbynnu

• Storio data, ffeiliau a lluniau

• Cynhyrchu adroddiadau a dadansoddi data wedi’i storio

• Adalw pob cofnod sy’n cyfateb i feini prawf penodol

• Diweddaru llawer o gofnodion ar y tro

• Croesgyfeirio cofnodion mewn tablau gwahanol

• Cyfrifo cyfansymiau cymhleth

• Galluogi integreiddio data â gwefannau er mwyn darparu adroddiadau data

cyfredol

Un nodwedd ar gronfa ddata na chaiff ei chynnig gan ddulliau cofnodi eraill yw’r gallu

i greu a dal rhif(au) adnabod unigryw neu ‘brif allwedd’ yn awtomatig ar gyfer

ymgeisydd/tenant y rhandir, gan olygu na fydd adroddiadau rhestri aros yn dyblygu

unigolion, ond gall yr unigolyn hwnnw berthyn i nifer o restri. Byddai’n bosibl

cysylltu’r rhif adnabod unigryw hwn â chod cyfeirio y gellir ei gyhoeddi ar restr aros

am randir neu ar wefan, gan felly ddiogelu data.

Rhaid i chi ystyried diogelwch data hefyd. Os bydd angen diogelu llawer o

wybodaeth sensitif, mae cronfeydd data yn cynnig diogelwch gwell, yn enwedig pan

fyddant ar-lein neu ar weinydd sy’n cael ei rannu. Mae cyfanrwydd data a dilysu

data yn rhesymau eraill dros greu cronfa ddata yn hytrach na thaenlen. Mae’n

hawdd difetha taenlen trwy wneud camgymeriad wrth hidlo data neu ei roi mewn
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trefn, ond ni ellir newid data ar ddamwain fel hyn mewn cronfa ddata oherwydd y

perthnasoedd rhwng data.

Nid yw sefydlu cronfa ddata yn broses hawdd. Yr opsiwn symlaf fyddai defnyddio

pecyn rheoli priodol a grëwyd ar gyfer rhandiroedd.

Meddalwedd wedi’i hadeiladu’n bwrpasol ar gyfer rheoli rhandiroedd

Mae amrywiaeth o feddalwedd ar gael, y mae gan bob un nodweddion a strwythur

prisiau gwahanol. Mae’n werth cynnal trafodaeth ag awdurdod lleol arall ar ei

system. Er enghraifft, mae Wrecsam a Conwy yn defnyddio meddalwedd MCPC

Design Colony, sy’n caniatáu i reolwyr safleoedd datganoledig fewnbynnu data’n

awtomatig; mae hefyd yn gweithio gyda dyfeisiadau symudol, gan felly ganiatáu i

ddelweddau a gwybodaeth gael eu trosglwyddo’n uniongyrchol o archwiliadau safle.

Mae defnyddio pecynnau sy’n gysylltiedig â GIS ar draws adrannau Awdurdod Lleol

yn gallu arbed amser, arian a dylanwadu ar y broses o benderfynu ar y datblygiad

gorau neu’r defnydd gorau o asedau. Os bydd mapio asedau ar gael i’r cyhoedd,

mae hefyd yn golygu mwy o dryloywder a llai o amser staff yn cael ei dreulio yn

ymdrin â cheisiadau am wybodaeth.

Os byddwch yn cofnodi ceisiadau am randiroedd lle nad oes darpariaeth ar gael neu

ddata codau post y rhai sydd ar restri aros ar hyn o bryd ac na ellir ateb eu galw,

gallwch ddefnyddio’r data hwn i lenwi mapiau sy’n dangos yr ardaloedd â’r galw

mwyaf a’r ardaloedd heb lawer o alw. Gall hyn fod yn ddefnyddiol ar gyfer helpu i

fynd i’r afael â’r galw am randiroedd yn yr ardaloedd hynny.

Yn ogystal, gall meddalwedd rheoli rhandiroedd wella cyfathrebu a rheolaeth dros

restri aros. Er enghraifft, gallech gynhyrchu llythyr i bawb ar y rhestr aros yn gofyn

iddynt ateb os ydynt eisiau llain o hyd. Byddai’n bosibl lleihau’r rhan fwyaf o restri

aros yn sylweddol trwy dynnu enwau pobl sydd wedi symud neu nad ydynt eisiau

llain mwyach.

Mae prif ddarparwyr pecynnau meddalwedd rhandiroedd fel a ganlyn:

http://www.mcpcdesign.co.uk/
http://www.clear-advantage.co.uk/allotments.htm
http://www.rbssoftware.co.uk/index.php?section=14
http://www.advantedge-solutions.co.uk/documents/allotments.pdf

Byddai pob un o’r rhain yn fodlon cyflwyno’u cynhyrchion i chi, esbonio’u strwythur

prisiau a dweud wrthych ba awdurdodau lleol sydd eisoes yn eu defnyddio.

Delio â’r galw

Mae rhandiroedd wedi dod yn hynod boblogaidd dros y 15 mlynedd diwethaf. Mae’n

hanfodol cofnodi’r galw – gan gynnwys y galw cudd. Hynny yw, y galw mewn
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ardaloedd lle nad yw rhandiroedd yn cael eu darparu o fewn pellter rhesymol, ar hyn

o bryd.

Mae rhwymedigaeth ar awdurdodau lleol i ystyried achos, a darparu nifer y

rhandiroedd sy’n ddigonol yn eu barn nhw – dyma ofynion sy’n ddigon amwys fel na

ellir eu gorfodi’n gyfreithiol (gweler Pennod 2: Rhandiroedd a’r Gyfraith). Er gwaethaf

hynny, y gobaith yw y byddai awdurdodau lleol yn cyflawni eu dyletswydd o ran

ystyried ateb y galw am safleoedd newydd, yn ôl ysbryd y ddeddf. Mae sawl ffordd o

allu cyflawni hyn.

• Mapio’r galw yn ddaearyddol a darparu safleoedd newydd ar dir yr Awdurdod

Lleol

• Os nad oes tir addas ar gael gan yr Awdurdod Lleol, prynu neu brydlesu tir

preifat

• Clustnodi safleoedd datblygu newydd yn rhai defnydd cymysg, yn cynnwys

rhandiroedd a defnyddio cyfraniadau gan ddatblygwyr i sefydlu safleoedd

• Cefnogi grwpiau cymunedol, cynghorau cymuned neu gynghorau tref i sefydlu

safleoedd rhandiroedd

• Rheoli rhestri aros yn fwy effeithiol

• Darparu hanner lleiniau a hyd yn oed lleiniau cychwynnol. Yn aml, bydd llawer

o bobl ar restri aros yn darganfod nad oes amser ganddynt mewn gwirionedd i

gadw i fyny â’r gwaith pan fyddant yn cael rhandir. Bydd lleiniau cychwyn

chwarter maint yn rhoi syniad i bobl o’r gwaith sydd ynghlwm. Fodd bynnag,

dylech gadw’r opsiwn i gael lleiniau llawn ac nid dim ond rhannu eich lleiniau’n

llai hyd nes eich bod wedi ateb y galw, yn ôl pob tebyg

• Casglu manylion ynghyd o brosiectau tyfu cymunedol yn yr ardal a rhoi’r

wybodaeth hon ar dudalen we’r rhandir. Gallai rhai pobl fod yn hapus i dyfu

cynnyrch gyda phobl eraill yn hytrach na chael eu llain unigol eu hunain

Mae strategaeth rhandiroedd, cefnogaeth gan yr Arweinydd a’r Bwrdd Gweithredol

ar gyfer rhandiroedd a chynnwys rhandiroedd a thyfu cymunedol yn y Cynllun

Strategol yn bwysig. Os bydd targedau a nodau awdurdod lleol yn cynnwys hybu

iechyd trwy annog tyfu cymunedol, yna bydd achos cymaint cryfach gan grŵp 

cymunedol neu swyddog rhandiroedd o blaid defnyddio darn o dir yr Awdurdod Lleol

neu gynnwys rhandiroedd mewn datblygiad gan ddefnyddio cyfraniadau gan y

datblygwr (cytundebau Adran 106 neu’r Ardoll Seilwaith Cymunedol); gellir cefnogi’r

achos ar y sail ei fod yn gwneud yn iawn am golli mannau gwyrdd. Bydd Deddf

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol hefyd yn cryfhau achos Awdurdodau Lleol dros

ystyried manteision ehangach cynaliadwyedd a chydnerthedd wrth asesu’r gallu i

gael at dir a’i ddefnyddio.
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Cyfathrebu

Mae cyfathrebu ac ymgynghori effeithiol â chymdeithasau rhandiroedd, deiliaid

lleiniau a phobl ar restri aros yn elfen hanfodol o arfer da.

Wrth reoli rhestri aros a safleoedd, mae’n bwysig bod rheolwyr rhandiroedd yn

cyfathrebu â phawb fel bod gwybodaeth gyswllt yn gyfredol a bod systemau ar waith

i gyfleu gwybodaeth am gyfarfodydd, rheolau, digwyddiadau a newyddion am y safle

i’r tenantiaid a’r bobl ar y rhestri aros. Mae hysbysfyrddau, cynrychiolwyr safle,

cylchlythyron, negeseuon e-bost neu lythyron personol, gwefannau, fforymau a

chyfryngau cymdeithasol oll yn ffyrdd poblogaidd o roi’r wybodaeth ddiweddaraf. Os

caiff gwybodaeth bersonol neu sensitif ei rhannu, cyfeiriwch at bolisïau cyfrinachedd

a diogelu data, a’u parchu.

Dylai arwydd fod ar borth pob rhandir, yn datgan:

• Beth yw’r safle

• Pwynt cyswllt clir

• Sut i gael rhagor o wybodaeth

Tudalennau gwe

Dylai pob Awdurdod Lleol fod â thudalen we ar randiroedd, sy’n cynnwys:

• Gwybodaeth gyswllt ar gyfer y swyddog rhandiroedd a chynrychiolwyr

safleoedd datganoledig

• Ffurflen gyswllt i gofnodi ymholiadau – gan gynnwys y galw cudd (D.S. dylid

darparu manylion cyswllt uniongyrchol hefyd)

• Strategaeth Rhandiroedd yr Awdurdod Lleol

• Manylion ar gyfer pob safle, gan gynnwys map, rhestr aros bresennol, nifer y

lleiniau, cyfleusterau a chost

• Dolenni i wefannau a blogiau safleoedd datganoledig

• Dolenni i gyrff allanol a all gynnig cymorth a chyngor – o ran darpariaeth a

chael at fathau eraill o brosiectau tyfu cymunedol, e.e. y Gymdeithas

Genedlaethol Rhandiroedd, y Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi

Cymunedol, y Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol, Groundwork a

Cadw’ch Cymru’n Daclus.

Mae’n werth bwrw golwg ar dudalennau gwe Awdurdodau Lleol – maent yn

amrywio’n fawr. Mae Wrecsam yn cynnig enghraifft dda.

Neilltuo lleiniau

Bydd polisi neilltuo lleiniau gan y rhan fwyaf o safleoedd rhandiroedd. Y broses

symlaf yw rhoi’r llain wag i’r sawl sydd ar frig y rhestr ond, yn aml, bydd cymalau’n

bodoli sy’n cynnwys yr opsiwn i aelodau teulu etifeddu llain neu, os bydd pobl wedi
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bod yn rhannu llain ond roedd y denantiaeth yn nwylo un ohonynt, bod y llall yn cael

yr opsiwn o gymryd y llain drosodd. Mae’n werth cofnodi os yw rhandir yn cael ei

rannu fel bod modd trosglwyddo’r denantiaeth yn hawdd.

Os bydd safle rhandiroedd gerllaw’r ffin rhwng ardaloedd awdurdodau lleol, dylai fod

ar gael i bobl o’r naill sir neu’r llall. Trwy gydweithio a rhannu gwybodaeth, byddai

Awdurdodau Lleol yn gallu ateb y galw lleol yn fwy effeithlon.

Ni waeth pa mor fach a chyfeillgar yw’r safle, mae’n werth cael polisi ar beidio â thrin

y tir, fel y gellir adennill llain pan na chaiff ei defnyddio. Dylid cynnwys y polisïau hyn

gyda chytundeb y denantiaeth i osgoi anghydfod. Nid oes rhaid i’r polisi fod yn llym.

Dylid cynorthwyo pobl os bydd sefyllfa dros dro yn codi yn eu bywyd sy’n golygu na

allant drin llain hirsefydledig. Hefyd, gallwch gynnig rhannu lleiniau fel ei fod yn

haws ymdopi â nhw. Mae’n werth cofio hefyd y gallai pobl fod yn rheoli eu llain yn ôl

egwyddorion permaddiwylliant, a allai olygu bod golwg llai traddodiadol ar eu llain.

Dylai gadael ardaloedd o’ch llain heb eu trin ar gyfer bywyd gwyllt neu adael i

blanhigion flodeuo a hedeg ar gyfer adar a pheillwyr eraill gael ei annog hefyd, nid ei

gosbi.

Cynorthwyo grwpiau cymunedol i sefydlu safleoedd newydd

Pan fydd cymunedau wrthi’n ceisio sefydlu safleoedd rhandiroedd newydd, dylai

Awdurdodau Lleol eu cefnogi cymaint â phosibl oherwydd byddai’r gymuned yn

gwneud llawer o’r gwaith yr oedd disgwyl i’r Awdurdod Lleol ei wneud yn y

gorffennol. Dylai enw aelod o staff yn yr Awdurdod Lleol fod ar gael iddynt i’w helpu

a’u harwain trwy brosesau a strwythurau a all ymddangos yn ddryslyd tu hwnt o’r tu

allan. Dylai manylion cyswllt, gwybodaeth a chyngor fod ar gael yn glir ar y wefan,

gyda manylion am sut i gael gafael ar dir yr awdurdod lleol a beth i’w wneud os nad

oes tir ar gael. Hefyd, dylai Awdurdodau Lleol arddangos cysylltiadau trydydd parti

ag elusennau a all roi cyngor a chymorth.

Mae’n werth cofio bod pobl sydd eisiau rhandir fel arfer eisiau tyfu llysiau, nid treulio

blynyddoedd yn mynd drwy’r broses o sefydlu safle newydd. Maent yn gwneud

cymwynas enfawr ag Awdurdodau Lleol a’u cymunedau a dylai pob adran eu

cynorthwyo. Yn aml, gall grwpiau cymunedol wneud cais am gyllid cyfalaf nad yw ar

gael i Awdurdodau Lleol ac, felly, gall safle rhandiroedd newydd gael ei sefydlu am

gost isel iawn i’r Awdurdod Lleol.

Beth i’w wneud os nad yw eich awdurdod lleol yn ateb y galw

• Ceisiwch gael gwybod beth yw’r sefyllfa – sut mae safleoedd a rhestri aros yn

cael eu rheoli – faint o bobl sy’n aros, ac ati.

• Cysylltwch â’ch cynghorydd lleol; dylai fod yn hapus i’ch helpu chi ddarganfod

y wybodaeth hon a chynrychioli eich buddiannau gerbron yr Awdurdod Lleol
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• Ceisiwch asesu’r galw yn lleol os na all eich Awdurdod Lleol ddarparu’r

wybodaeth, trwy erthyglau papurau newyddion, hysbysiadau mewn siopau ac

ar bolion lamp, y cyfryngau cymdeithasol

• Os nad yw’r adnoddau na’r ewyllys gan yr Awdurdod Lleol i sefydlu safle

newydd, ceisiwch gael gafael ar rywfaint o dir yr Awdurdod Lleol a sefydlu

safle wedi’i reoli gan y gymuned

• Siaradwch â’ch cyngor tref neu gymuned am ei bwerau i sefydlu safleoedd

newydd

• Yn y pen draw, sefydlwch eich rhandir eich hun – trefnwch dir ar brydles

breifat neu brydles gyda chorff cyhoeddus neu elusen. Cewch ragor o

wybodaeth am sut i wneud hyn ym Mhecyn Adnoddau Tyfu Cymunedol y

Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol

https://www.farmgarden.org.uk/resources/community-growing-resource-pack-

wales

• Siaradwch â’ch cynghorwyr lleol i ddadlau’r achos o blaid rhandiroedd.

Cysylltwch â Chymdeithas Genedlaethol Rhandiroedd i weld a allant helpu.

Crynodeb

Yr Awdurdod Lleol yn y pen draw sy’n gyfrifol am gynnal rhestri aros cywir a rheoli’r

galw. Os nad oes darlun clir o’r ddarpariaeth, yna ni fydd y galw cudd yn cael ei

fodloni o hyd. Bydd Llywodraeth Cymru yn disgwyl i Awdurdodau Lleol gydnabod

manteision cymdeithasol ac amgylcheddol rhandiroedd a mynd ati i ateb y galw yn

uniongyrchol a thrwy gynorthwyo â sefydlu safleoedd tyfu cymunedol.

Mae angen gwneud y canlynol:

• Cadw cofnodion cywir o safleoedd rhandiroedd, rhifau a meintiau

lleiniau a rhestri aros

• Cofnodi’r galw cudd trwy ofyn i bobl gofrestru eu diddordeb pe bai

rhandiroedd ar gael yn eu hardal. Mapio’r galw hwn ac ystyried ffyrdd

o ddarparu safleoedd newydd mewn ardaloedd â galw mawr am

randiroedd

• Sefydlu tudalen we glir, gyda digon o wybodaeth arni, ynghyd â ffurflen

gyswllt a manylion cyswllt uniongyrchol ar gyfer aelodau staff cyfrifol,

sydd wedi’u henwi

• Datblygu strategaeth rhandiroedd

• Dylai safleoedd rhandiroedd statudol, rhai dros dro a rhai cymunedol

fod â pholisïau ‘Peidio â thrin y tir’ i sicrhau bod yr holl blotiau’n cael eu

defnyddio
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• Cynnwys rhandiroedd yn y Cynllun Strategol

• Enwi hyrwyddwr yn y cyngor ar gyfer grwpiau cymunedol sydd eisiau

sefydlu safleoedd newydd

Darllen pellach a dolenni

Growing in the Community second edition, LGA 2010

http://www.local.gov.uk/publications/-

/journal content/56/10180/4045787/PUBLICATION_

A Place to Grow – LGA 2010

http://www.local.gov.uk/c/document library/get file?uuid=8fce7e84-adce-465e-8801-_ _

57928e7d169a&groupId=10180
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Pennod 4: Arweiniad Cynllunio ar Gyfer Awdurdodau Lleol a Grwpiau

Bydd y canllaw hwn yn rhoi cyngor i chi ar beth i’w wneud cyn dechrau ar eich

prosiect. Darllenwch y canllaw cyfan.

Dod o hyd i dir ar gyfer ein prosiect tyfu – cadw materion cynllunio mewn cof

Mae pennod 7 yn rhoi cyngor ar sut i ddechrau chwilio am dir ar gyfer eich prosiect,

ond bydd angen i chi feddwl hefyd a oes angen caniatâd cynllunio arnoch ar gyfer

unrhyw strwythurau neu ddefnydd ar y safle, er mwyn i’r prosiect fynd yn ei flaen.

Gwnewch hyn bob amser cyn penderfynu ar ba leoliad rydych chi eisiau ei

ddefnyddio ar gyfer safle.

Os byddwch yn bwrw ymlaen â datblygiad heb y caniatâd cynllunio angenrheidiol,

gallai’r awdurdod cynllunio lleol ofyn i chi gyflwyno cais cynllunio ôl-weithredol. Os

bydd yn penderfynu na ddylid rhoi caniatâd, gallai fynnu eich bod chi’n rhoi’r safle yn

ôl fel yr oedd.

Tyfu bwyd ar dir – a yw hyn angen caniatâd cynllunio?

Mae tyfu ffrwythau a llysiau ar safle yn cael ei ystyried fel amaethyddiaeth (hyd yn

oed ar safle rhandiroedd23) ac oherwydd nad yw amaethu wedi’i gynnwys o fewn

ystyr datblygiad yn Adran 55 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, gallai fod yn

dderbyniol defnyddio unrhyw ddarn o dir fel rhandir neu brosiect tyfu cymunedol heb

fod angen gwneud cais am ganiatâd cynllunio. Mor ddiweddar â 2011, mae’r

Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) wedi cadarnhau na fyddai angen

caniatâd cynllunio ar gyfer defnyddio unrhyw dir ar gyfer rhandiroedd o natur

amaethyddol. Fodd bynnag, nid yw hyn yn berthnasol i dir a ddefnyddir at ddibenion

hamdden, er enghraifft, gosod a chadw lawnt.

Siediau a strwythurau eraill – a oes angen caniatâd cynllunio?

Nid oes angen caniatâd cynllunio oni bai bod y gwaith a wneir yn bodloni’r diffiniad

statudol o ‘ddatblygiad’ sydd wedi’i amlinellu yn Adran 55 Deddf Cynllunio Gwlad a

Thref 1990.

Datblygiad yw

“Gwneud unrhyw waith adeiladu, peirianneg, mwyngloddio neu weithrediadau eraill

ar, dros neu o dan dir, neu wneud unrhyw newid sylweddol yn y defnydd o unrhyw

adeiladau neu dir arall”

Gall rhai datblygiadau gael eu gwneud heb fod angen caniatâd cynllunio. Yr enw ar

hyn yw ‘datblygu a ganiateir’.

23
Gweler Crowborough Parish Council v Gweinidog Gwladol yr Amgylchedd Tachwedd 1980
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Mae rhai hawliau datblygu a ganiateir wedi cael eu rhestru isod.

• Ar dir sy'n rhan o gwrtil preswyl annedd domestig (gardd breswyl)

• Mae awdurdod lleol yn cael codi adeilad ategol sy'n llai na 200 metr

ciwbig a llai na 4 metr o uchder, ar dir sy'n berchen iddo neu sy'n cael

ei gynnal ganddo. Mae hyn yn cynnwys cynghorau tref a chymuned ac

adeiladau ar diroedd ysgolion sy'n cael eu cynnal gan yr awdurdod.

Rhaid i'r strwythur gael ei godi gan yr awdurdod lleol. Dydy'r rheini sy'n

cadw rhandiroedd ac sydd eisiau codi strwythurau ddim yn elwa o'r

hawl hwn hyd yn oed os ydy'r tir yn berchen i'r awdurdod lleol.

• Strwythur ar uned amaethyddol (fferm) dros 5 hectar pan fydd y

strwythur yn diwallu meini prawf penodol ac yn weddol angenrheidiol at

ddibenion amaethyddiaeth ar yr uned honno.

• Codi adeiladau ar safle ysgol, coleg, prifysgol neu ysbyty o fewn meini

prawf penodol.

Cofiwch nad yw'r canllawiau hyn yn ddehongliad pendant o'r gyfraith. Mae hynny'n

fater i'r llysoedd. Dylech chi ofyn am gyngor gan eich Awdurdod Cynllunio Lleol os

oes unrhyw amheuaeth ynghylch a fyddai eich cynnig yn ddatblygiad a ganiateir.

Cofiwch hefyd efallai fod yr awdurdod cynllunio lleol wedi tynnu rhai o'ch hawliau

datblygu a ganiateir drwy gyhoeddi cyfarwyddyd Erthygl 4. Bydd hyn yn golygu y

bydd yn rhaid i chi gyflwyno cais cynllunio ar gyfer gwaith lle nad oes angen un fel

rheol.

Ar hyn o bryd does dim hawliau datblygu a ganiateir ar gyfer y rheini sy'n cadw

rhandiroedd na thyfwyr cymunedol.

Un o’r problemau parhaus i weithwyr proffesiynol cyfreithiol ym maes cynllunio yw

p’un a yw gwrthrychau a osodir ar dir ac yr honnir eu bod yn ‘gludadwy’, yn

‘symudadwy’ neu yn rhai ‘dros dro’, mewn gwirionedd yn adeiladau neu’n

strwythurau o natur barhaol sy’n dod o dan y diffiniad o ddatblygiad, ac felly mae

angen caniatâd cynllunio arnynt.

Man cychwyn da ydy tybio y bydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer y rhan fwyaf o

adeiladau, dim ots pa mor fach ydyn nhw.

Roedd awgrymiadau yn y gorffennol nad oedd rhai siediau neu strwythurau yn

ddatblygiadau, os oedd modd eu symud neu os nad oedden nhw'n sownd i'r ddaear.

Mae angen ateb tri chwestiwn24:

1. Ydy'r adeilad mor fawr bod yn rhaid ei adeiladu ar y safle yn hytrach na dod

ag ef ar y safle wedi cael ei wneud yn barod?

24 Cardiff Rating Authority v Guest Keen Baldwins Iron and Steel Company 1949
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2. Ydy'r adeiladwaith yn awgrymu rhywfaint o barhad (mae'n sownd i'r ddaear /

byddai'n rhaid ei dynnu'n ddarnau er mwyn ei symud)?

3. Ai'r bwriad ydy cadw'r strwythur yno'n barhaol?

Os ydych chi wedi rhoi ateb cadarnhaol i'r cwestiynau hyn mae'n debyg ei fod yn

'ddatblygiad' a bod angen caniatâd cynllunio.

Ffensio

Gall unrhyw ddull amgáu, gan gynnwys ffens, wal neu giât, gael ei adeiladu heb

ganiatâd cynllunio ar yr amod nad yw’n uwch nag 1 metr wrth ymyl priffordd (ffordd)

neu 2 fetr rywle arall, heblaw o fewn ffiniau adeilad rhestredig25.

Ardaloedd llawr caled a llwybrau mynediad

Mae’n bosibl y bydd angen ardal â llawr caled ar gyfer parcio ceir neu gynnal

cyfarfodydd ar eich prosiect tyfu. Gallai gosod llwybrau mynediad neu hyd yn oed

mynediad i gerbydau fod yn ddymunol hefyd. Mae’r holl waith hwn yn cael ei ystyried

yn ddatblygiad a bydd angen caniatâd cynllunio. Gallai ardaloedd bychain iawn gael

eu hystyried yn ‘de minimus’, sy’n golygu eu bod cyn lleied fel nad ydynt yn deilwng

o ymyrraeth gan yr awdurdod cynllunio lleol. Dylech siarad â’ch awdurdod cynllunio

am hyn cyn dechrau’r gwaith.

Gwelyau uwch

Gellid ystyried bod gwely uwch yn strwythur neu’n weithrediad peirianneg sydd

angen caniatâd, ond mewn nifer fawr o achosion, ystyrir eu bod yn ‘de minimus’, sy’n

golygu eu bod cyn lleied fel nad ydynt yn deilwng o ymyrraeth gan yr awdurdod

cynllunio lleol. Po fwyaf yw’r gwely, y mwyaf tebygol yw y bydd angen caniatâd

cynllunio arno. Dylech siarad â’ch awdurdod cynllunio am hyn cyn dechrau gwaith.

Mae angen caniatâd cynllunio – beth ddylwn i ei wneud?

Cyngor cyn gwneud cais

Mae gwefan y Porth Cynllunio yn amlinellu sut mae’r system gynllunio’n gweithio yng

Nghymru a sut i wneud cais: www.planningportal.gov.uk.

Byddai’n ddoeth gofyn i adran gynllunio’r awdurdod lleol ddweud wrthych chi beth

fydd y ffactorau sy’n berthnasol wrth benderfynu ar eich cais cynllunio, yn eu barn

nhw. Byddant eisiau gwybod lleoliad/cyfeiriad arfaethedig eich prosiect a mesuriadau

o uchder, lled a dyfnder y strwythur. Argymhellir eich bod yn darparu cynllun o’r

lleoliad a lluniad wrth raddfa o’r strwythur.

25
Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir 1995, Atodlen 2, Rhan 2, Dosbarth A
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Ystyrir bod y ffactorau canlynol yn berthnasol i ystyried cais cynllunio ar gyfer

datblygiad ar randir neu brosiect tyfu cymunedol. Gelwir y ffactorau hyn yn

ystyriaethau cynllunio perthnasol (nid yw’n rhestr gyflawn) -

1. A yw’r lleoliad arfaethedig yng nghefn gwlad neu o fewn terfynau adeiledig

anheddiad.

2. Dyluniad y strwythur neu’r gweithrediad peirianneg a pha mor briodol ydyw yn

ei leoliad a’i gyffiniau arfaethedig.

3. Pa effaith fydd yr adeilad arfaethedig a’i ddefnydd yn ei chael ar eiddo

cyfagos a’u defnydd?

4. A oes angen lleoedd parcio er mwyn defnyddio’r strwythur?

5. Sut byddwch yn mynd at y strwythur o’r ffordd agosaf?

6. A all pobl gerdded, beicio neu ddefnyddio dulliau cludiant cynaliadwy i

gyrraedd safle’r strwythur neu’r gwaith?

7. Cofiwch hefyd fod ystyriaethau cynllunio perthnasol yn gysylltiedig â’r

datblygiad rydych chi’n gwneud cais cynllunio ar ei gyfer yn unig. Gallai fod

strwythurau eraill, e.e. ffens, nad oes angen caniatâd cynllunio arnynt.

Peidiwch â chynnwys y rhain yn y cais cynllunio. Mae hyn yn berthnasol hefyd

i’r defnydd ar y safle, gan gofio nad yw defnyddio tir at ddiben amaethyddol yn

cael ei ystyried yn ddatblygiad. Felly, er enghraifft, os byddwch yn gwneud

cais am sied offer ar safle gardd gymunedol, y cyfan y mae angen i chi ei

gynnwys yn y disgrifiad yw’r sied offer a dylech ond datblygu achos o blaid y

sied offer yn nogfennau’r cais cynllunio. Nid oes angen i chi ddangos achos o

blaid defnyddio’r ardd gymunedol.

Byddai cael cyngor26 gan yr awdurdod cynllunio ar y tebygolrwydd o gael

caniatâd cynllunio, cyn gwneud cais, yn syniad da. Mae’n bosibl y bydd yn codi

tâl am roi cyngor cyn gwneud cais a gallai gymryd amser i chi gael ymateb. Os

byddwch yn ychwanegu hyn at y cyfnod 8 wythnos statudol sydd gan

awdurdodau lleol i geisio penderfynu ar gais cynllunio, fe allech fod yn aros 3 mis

am eich penderfyniad cynllunio. Bydd cyngor cyn gwneud cais yn rhoi syniad

gwell i ymgeisydd ynghylch a yw ei gynnig yn debygol o gael caniatâd cynllunio ai

peidio, er mai cyngor anffurfiol fydd hwn, nid sicrwydd o’r penderfyniad terfynol.

Mae’n ddefnyddiol ystyried yr amserlen ar gyfer penderfynu ar geisiadau
cynllunio os ydych eisiau i’ch prosiect weddu i’r tymhorau tyfu. Er enghraifft, er
mwyn dechrau tyfu ym mis Mawrth, mae’n bosibl iawn y bydd angen i chi
gyflwyno eich cais cynllunio fis Tachwedd cynt er mwyn i chi gael eich caniatâd
cynllunio a chwblhau’r gwaith mewn pryd.

Y system gynllunio yng Nghymru a ffiniau aneddiadau

26 Cyfeirnod y Canllaw i Ymarfer Cyn Gwneud Cais: http://gov.wales/docs/desh/publications/120530preapppracticeguideen.pdf
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Mae’n ofynnol i bob awdurdod lleol baratoi cynllun datblygu lleol ar gyfer ei ardal27.

Mae’r system gynllunio yng Nghymru yn rheoli datblygiad tir a’r defnydd arno er budd

y cyhoedd. Y sylfaen ar gyfer y cynllun datblygu fydd rhoi sicrwydd i’r datblygwr a’r

cyhoedd am y math o ddatblygiad fydd yn cael ei ganiatáu mewn lleoliad penodol.

Dylid cyflwyno ceisiadau am ganiatâd cynllunio yn unol â’r cynllun datblygu lleol, oni

bai bod ystyriaethau perthnasol yn awgrymu’n wahanol.

Ers sawl blwyddyn, mae cynllunio wedi ceisio diogelu cefn gwlad a gwella’r

amgylchedd trefol. Mae’r rhan fwyaf o ddatblygu a ganiateir wedi’i gyfyngu o fewn

ffiniau aneddiadau. Mae ffin anheddiad yn llinell wedi’i thynnu ar fap o amgylch

dinas, tref neu bentref, sy’n dynodi lle y bydd datblygu yn dderbyniol mewn

egwyddor.

Wrth ddewis eich safle, argymhellir eich bod yn ceisio dewis safle o fewn ffiniau
anheddiad neu yn yr ardal drefol. Os byddwch eisiau adeiladu strwythurau ar y safle,
bydd hi’n haws i chi gael caniatâd cynllunio oherwydd dyma lle mae’r rhan fwyaf o
ddatblygu wedi’i gyfeirio. Cefn gwlad yw unrhyw dir y tu hwnt i linell ffin yr anheddiad
a bydd polisïau mwy caeth yn berthnasol.

Mae’r llinell borffor yn y llun hwn yn dangos ffin anheddiad Llysfaen (fel y’i darperir

yng Nghynllun Datblygu Lleol Conwy 2007- 2022)

Datblygu yng nghefn gwlad a phenderfyniad apêl cynllunio a oedd yn garreg

milltir

Mae Apêl Gynllunio APP/Z6950/A/14/222716928 2015 wedi cynnig eglurder
ynghylch datblygiadau tyfu cymunedol yng nghefn gwlad. Roedd y Roundhouse
Partnership wedi cloddio pyllau at ddibenion dyfrhau ar dir eu prosiect tyfu
cymunedol.

Penderfynodd yr Arolygydd Cynllunio “Mae’r pyllau yn ddraenio cynaliadwy hanfodol,

sy’n hollbwysig ar gyfer cynnal defnydd amaethyddol cynhyrchiol.”

27 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
28 https://acp.planninginspectorate.gov.uk/ViewCase.aspx?caseid=2227169



31

Penderfynodd yr Arolygydd mai prin iawn fyddai effaith y pyllau ar gymeriad a golwg

cefn gwlad gan eu bod ar raddfa fechan gyda golwg naturiol. Penderfynwyd

ymhellach nad yw tyfu cymunedol o’r natur hwn yn mynd yn groes i ofyniad i

amddiffyn y tir amaethyddol gorau a mwyaf amlbwrpas.

Mae’n bwysig nodi bod yn rhaid penderfynu ar unrhyw gynnig ar sail ei rinweddau ei

hun.

Lleihau’r effaith – canllaw arfer da

Mae pethau y gallwch chi eu gwneud i helpu i leihau effaith datblygu ar eich rhandir

neu safle tyfu.

1. Lleihau effaith siediau a strwythurau eraill ar y dirwedd trwy eu lleoli wrth ymyl

clawdd ffin neu ar dir is neu, yn well fyth, cael un ardal storio offer yn hytrach

na’u storio hwnt ac yma ar leiniau unigol ar draws y safle datblygu. Mae

angen i adeiladau yng nghefn gwlad fod â golwg amaethyddol felly mae’n

bosibl na fydd sied ardd breswyl yn dderbyniol. Siaradwch â’ch awdurdod

cynllunio lleol am y math o strwythur y gellid ystyried bod ganddo olwg

amaethyddol.

2. Mae’n rhan o hanfodion prosiect tyfu cymunedol ond, gwnewch yn siŵr eich 

bod bob amser yn cynnwys y gymuned leol yn eich prosiect. Byddwch yn

ystyriol o’r effaith y caiff strwythurau a gweithgareddau tyfu ar fwynhad eiddo

cyfagos. Siaradwch â’r cymdogion a gofyn iddynt ba fath o gynllun yr hoffent

ei weld a lle yr hoffent weld unrhyw strwythurau’n cael eu lleoli.

3. Ni ddylai cynllun eich ardal dyfu fod yn ymarferol at eich dibenion chi yn unig.

Meddyliwch sut olwg fydd arni gerllaw’r safle ac ymhellach i ffwrdd yn y

dirwedd. Sefydlwch ffiniau prydferth yr olwg, fel cloddiau naturiol a phlannu

blodau gwyllt.

4. A ellir gwneud i’r strwythurau a osodwch ar y safle edrych yn fwy deniadol

trwy blannu o’u cwmpas neu ddefnyddio deunyddiau gwahanol.

5. Gallai fod angen gosod llwybrau a hyd yn oed heol i’ch ardal dyfu. Dylech bob

amser ddefnyddio deunyddiau sy’n briodol i’r ardal o’i chwmpas a meddwl am

fesurau lliniaru dŵr ffo. Defnyddiwch arwynebau athraidd yn hytrach na 

tharmac.
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6. Meddyliwch am ffyrdd arloesol o gasglu dŵr o’r strwythurau. Y defnydd amlwg 

ar gyfer dŵr yw dyfrhau eich cnydau ond bydd hyn hefyd yn helpu i atal dŵr 

ffo a llifogydd i eiddo cyfagos.

7. Lleolwch eich safle gerllaw’r gymuned a fydd yn ei ddefnyddio. Os bydd

defnyddwyr yn gallu cerdded neu feicio i’r safle, byddwch yn gallu dangos bod

y safle mewn lleoliad cynaliadwy ac y caiff ei ddefnyddio’n dda. Mae

cysylltiadau cludiant cyhoeddus gerllaw yn fonws hefyd.

8. I gefnogi polisïau yn y cynllun datblygu lleol, mae’n rhaid i awdurdodau lleol

gynnal asesiad mannau agored sy’n dangos faint o fannau agored maent yn

eu rhoi ar gael yn eu hawdurdod lleol. I raddau helaeth, mae angen i fannau

agored fod yn agored i ac o fewn cyrraedd pawb. Os bydd eich prosiect tyfu

yn ateb y meini prawf hyn, bydd eich prosiect yn fwy derbyniol, felly ceisiwch

beidio â chodi ffensys a chaniatewch i bob aelod o’r cyhoedd gael mynediad

ato. Mewn llawer o ardaloedd, nid yw fandaliaeth yn broblem fawr.

9. Rhowch wybod i’ch Aelod ward (Cynghorydd) lleol a phobl eraill yn eich

cymuned am yr hyn rydych chi’n ei wneud. Cynigiwch eu cynnwys nhw yn

eich cynlluniau a gofyn iddynt am eu cefnogaeth.

Ffioedd ceisiadau cynllunio

Bydd rhaid talu ffi am gyflwyno cais cynllunio. Siaradwch â’ch awdurdod cynllunio

lleol neu fwrw golwg ar wefan y Porth Cynllunio www.planningportal.gov.uk.

Dogfennau i’w cyflwyno gyda’ch cais cynllunio

Mae ffurflenni ceisiadau cynllunio ar gael ar wefan y Porth Cynllunio

www.planningportal.gov.uk. Holwch eich awdurdod cynllunio lleol neu ewch i wefan

y Porth Cynllunio i gael gwybod pa ddogfennau y bydd angen eu cyflwyno. Gallai

dogfennau gynnwys:

1. Ffurflen wedi’i llenwi ar gyfer Cais Cynllunio, gan gynnwys disgrifiad o’r

datblygiad rydych chi’n gwneud cais ar ei gyfer. Dim ond y

gwaith/strwythur(au) sydd angen caniatâd cynllunio y dylech ei gynnwys.

2. Y ffi berthnasol

3. Tystysgrif yn datgan bod yr ymgeisydd yn berchen ar y tir neu wedi hysbysu’r

perchennog o’i fwriad i gyflwyno cais cynllunio.

4. Cynllun o’r lleoliad gan amlinellu ardal y cais mewn coch ac amlinellu unrhyw

dir arall ym mherchnogaeth yr ymgeisydd mewn glas. Byddwch yn ofalus bod

y llinell goch yn fechan, ond o amgylch y datblygiad rydych chi’n gwneud cais

ar ei gyfer. Bydd arwynebedd y safle yn effeithio ar ffi’r cais cynllunio. Fel

arfer, bydd Awdurdodau Lleol yn gofyn bod y cynllun hwn wedi’i seilio ar fap

yr Arolwg Ordnans ar raddfa o 1:1250 neu 1:2500, gan ddangos digon o’r

ardal gyfagos i allu dod o hyd i leoliad y safle.

5. Lluniadau wrth raddfa o’r strwythur neu’r gwaith yn y cais cynllunio. Fel arfer,

byddai hyn yn cynnwys cynllun o’r gosodiad a golygon. Gofynnir am y rhain



33

fel y gall y swyddogion cynllunio farnu effaith bosibl y datblygiad ar yr ardal

gyfagos. Dylai teitl a graddfa ymddangos ar bob cynllun.

6. Cadarnhad ysgrifenedig o’r deunyddiau i’w defnyddio ar bob agwedd o’r

datblygiad.

7. Bydd angen Datganiad Dylunio a Mynediad ar gyfer rhai ceisiadau cynllunio.

8. Datganiad ategol neu wybodaeth ategol ar ffurf llythyr neu adroddiad sy’n

esbonio faint o bobl fydd yn defnyddio’r datblygiad a chrynodeb byr o pam

mae angen y datblygiad. Byddai gwybodaeth am sut mae’r datblygiad yn

cydymffurfio â pholisïau cynllunio yn ddefnyddiol hefyd i’r swyddog cynllunio

ond nid yw’n gwbl angenrheidiol. Byddwch yn ymwybodol o amser ac

adnoddau swyddogion a sicrhewch nad yw’r wybodaeth ychwanegol yn

lletchwith. Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnynt, byddant yn gofyn

amdani.

Ceisiwch gyflwyno popeth y tro cyntaf i osgoi oedi diangen.

Adeg gwneud cais

Mae’r rhan fwyaf o geisiadau cynllunio’n cael eu cyflwyno ar-lein trwy wefan y porth

cynllunio

http://www.planningportal.gov.uk/planning/applications/

Pan fydd cais wedi’i gyflwyno, bydd yr awdurdod cynllunio lleol yn ei ystyried.

Os caiff ei gofrestru, bydd cyfeirnod cais cynllunio’n cael ei roi i’r cais. Ysgrifennir

atoch a chewch enw’r swyddog cynllunio.

Bydd amrywiol bobl ac ymgyngoreion yn cael gwybod am y cais cynllunio ac yn cael

21 diwrnod i roi sylwadau.

Gallai’r swyddog gynnal ymweliad â’r safle ac yn asesu effaith y cynnig ar yr ardal

gyfagos.

Os daw gwrthwynebiadau i law a’u bod yn cael eu hystyried yn ‘berthnasol29’ i’r cais

cynllunio, rhaid i’r swyddog eu hystyried.

Mae’n bosibl ymdrin â rhai ceisiadau cynllunio o dan bwerau dirprwyedig a bydd

angen i bwyllgor cynllunio’r awdurdod lleol ystyried ceisiadau eraill.

Os bydd yn rhaid i’r pwyllgor cynllunio ystyried y cais, gallai gwneud y penderfyniad
gymryd ychydig mwy o amser.

Rydym ni wedi cael ein penderfyniad cynllunio – beth nesaf?

29 perthnasol, cysylltiedig â’r datblygiad
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Nid yw cael caniatâd cynllunio ar gyfer eich datblygiad bob amser yn golygu y

gallwch chi fwrw ymlaen â’r datblygiad yn syth. Darllenwch eiriad y disgrifiad o’r

datblygiad ar yr hysbysiad o’r penderfyniad. A yw’n cynnwys yr holl waith rydych chi

eisiau ei gyflawni? Darllenwch yr amodau ar yr hysbysiad o’r penderfyniad cynllunio.

Mae’n bwysig iawn eich bod chi’n cydymffurfio â’r amodau hyn.

Gwrthodwyd ein cais – beth nawr?

Yn yr hysbysiad o’r penderfyniad, mae’n rhaid i’r awdurdod cynllunio amlinellu eu

rhesymau dros wrthod yn glir. Treuliwch amser yn eu hystyried. Os nad ydych yn eu

deall nhw o hyd, dylech siarad â’r swyddog cynllunio.

Os ydych chi o’r farn y gallwch chi oresgyn y pryderon hyn, fe allech gyflwyno cais

cynllunio arall i’w ystyried.

Os byddwch o hyd o’r farn, ar ôl trafodaethau â’r swyddog cynllunio, bod achos da

gennych ar sail y wybodaeth a ddarparwyd gyda’r cais am ganiatâd cynllunio,

gallwch gyflwyno apêl i’r Arolygiaeth Gynllunio yn erbyn y penderfyniad.

Os nad ydych yn dymuno apelio nac ailgyflwyno cais, gallwch weld a oes modd i chi

barhau heb y datblygiad (strwythur neu waith) ar eich safle. Gallech ddewis chwilio

am safle gwahanol, mwy priodol, lle y gallech gael caniatâd cynllunio ar gyfer y

datblygiad.

Pethau i’w cofio

• Eich cyfrifoldeb chi yw cael caniatâd cynllunio, neu beidio
• Eich awdurdod cynllunio lleol sy’n gyfrifol am ystyried ceisiadau cynllunio
• Dylid rhoi caniatâd cynllunio (os bydd ei angen) cyn bod unrhyw waith yn

dechrau.
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Pennod 5: Awdurdodau Lleol; Cyfrifoldebau, Dyletswyddau a

Phwerau. Eenhreifftiau o Arfer Da

Mae rhwymedigaeth statudol yn cael ei gosod ar awdurdodau lleol i ddarparu

rhandiroedd. Dylai rhandiroedd a mannau tyfu cymunedol gael eu darparu i ateb y

galw lleol a galluogi pob sector o’r gymuned i fwynhau manteision cynhyrchu bwyd a

hamdden yn yr awyr agored. Mae cyfleoedd i awdurdodau lleol weithio gyda phobl

leol i sicrhau bod cyfleusterau digonol yn cael eu darparu. Mae’r bennod hon yn

amlinellu cyfrifoldebau, dyletswyddau a phwerau awdurdodau lleol, ac mae’n

amlinellu enghreifftiau o arfer da.

Galw, rheoli a hyrwyddo

O dan Ddeddf Tyddynnod a Rhandiroedd 1908 rhoddwyd dyletswydd ar awdurdodau

lleol i ddarparu rhandiroedd yn ôl y galw; roedd yn cynnwys darpariaeth i

awdurdodau lleol brynu tir drwy orfodaeth er mwyn darparu rhandiroedd ac yr oedd

hefyd yn sefydlu'r fframwaith ar gyfer y system rhandiroedd fodern. [Darparu

Rhandiroedd yng Nghymru, Pwyllgor Cynaliadwyedd, Cynulliad Cenedlaethol

Cymru, Gorffennaf 2010]

Yn ogystal ag awdurdodau lleol, mae pwerau gan Gynghorau Tref a Chymuned i

ddarparu rhandiroedd ac mae ganddynt ddyletswydd i ystyried darparu gerddi

rhandir os nad atebir y galw30.

Lle y mae llawer o alw, mae angen creu safleoedd rhandiroedd newydd. Mae

Pennod 7 yn trafod y broses o sefydlu safleoedd newydd yn fanwl.

Mae'r trefniadau rheoli ar gyfer rhandiroedd sydd o dan berchnogaeth awdurdodau

lleol yn amrywio. Bydd rhai awdurdodau lleol yn rheoli eu safleoedd eu hunain, ond

bydd eraill yn lesio tir i fudiadau yn y gymuned, i gynghorau cymuned neu i

gymdeithasau rhandiroedd sy'n rheoli'r safleoedd ar ran yr awdurdodau lleol.

[Darparu Rhandiroedd yng Nghymru, Pwyllgor Cynaliadwyedd, Cynulliad

Cenedlaethol Cymru, Gorffennaf 2010]

Mae'r trefniadau'n amrywio rhwng awdurdodau lleol o ran hyrwyddo rhandiroedd ac

annog pobl i fanteisio arnynt ac o ran yr adnoddau sydd ar gael i'w cynnal. Mae gan

lawer o awdurdodau lleol bolisïau penodol ar randiroedd, sy’n amlinellu eu dull rheoli

yn fanwl.

Awdurdodau lleol a thyfu wedi’i arwain gan y gymuned

Trwy Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 201531, mae disgwyl i awdurdodau

lleol roi ystyriaeth briodol i fanteision prosiectau tyfu wedi’u harwain gan y gymuned

30 o dan adrannau 23, 26 a 42 Deddf Tyddynnod a Rhandiroedd 1908
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o ran cynaliadwyedd, yn enwedig ym meysydd cymeradwyo, cyllido ac amrywiaeth o

fesurau rheoleiddio eraill.

Mae’r prif brosiectau tyfu wedi’u harwain gan y gymuned yn cynnwys:

• Gerddi a rhandiroedd cymunedol

• Ffermydd Cymuned/Dinas

• Amaethyddiaeth â chefnogaeth y gymuned

• Cynlluniau Incredible Edible

• Perllannau cymunedol

• Ffermydd Gofal

• Ffermydd Ysgol

Hyrwyddo a phartneriaethau

Mae manteision ehangach tyfu wedi’i arwain gan y gymuned yn cael eu hamlygu

fwyfwy a gall awdurdodau lleol chware rhan flaenllaw yn datblygu a hyrwyddo’r

prosiectau hyn i’w trigolion. Eir i’r afael â phroblemau cymdeithasol mawr fel tlodi

bwyd, dibyniaeth ar fanciau bwyd, iechyd a lles, a gwastraff, trwy roi tyfu cymunedol

yn ganolog i bolisïau ar fwyd trwy hyrwyddo bwyd a chynnyrch lleol, gweithio mewn

partneriaeth a gwydnwch cymunedol.

At hynny, gall awdurdodau lleol chwarae rhan ganolog yn hwyluso datblygiad

prosiectau tyfu cymunedol newydd. Er enghraifft, gallai adrannau ystadau

awdurdodau lleol fod â rhestri o safleoedd sy’n addas ar gyfer tyfu cymunedol. Mae

Cyngor Sir Fynwy, trwy ei Bolisi Tyfu Cymunedol, wedi cefnogi tyfu wedi’i arwain gan

y gymuned trwy ffurfioli’r broses ar gyfer gynnig tir cyngor nad yw’n cael ei

ddefnyddio rhyw lawer i’w ddefnyddio gan y gymuned at ddiben prosiectau tyfu.

Mae’r cyngor wedi llunio taflen yn esbonio pa dir sy’n gymwys, sut mae gwneud cais

a sut mae’r cyngor yn penderfynu ar y cais. Hefyd, mae wedi sefydlu templed o

gytundeb cyfreithiol syml i’w ddefnyddio i ffurfioli’r trefniadau mynediad, sy’n

amddiffyn buddiannau’r grŵp cymunedol a’r cyngor. 

Manteision prosiectau tyfu cymunedol i awdurdodau lleol

Mae nifer fawr o brosiectau tyfu cymunedol ar draws Cymru gyfan. O ystyried y

manteision amrywiol mae’r prosiectau hyn yn eu cynnig, mae cyfle i awdurdodau

lleol weithio’n agos â’r grwpiau hyn i’w cefnogi ac i feithrin perthynas sydd o fudd i

bawb. Mae manteision niferus i adrannau awdurdodau lleol, gan gynnwys:

• Iechyd yr amgylchedd: Defnyddio tir diffaith neu dir nad oes llawer o ddefnydd

ohono, sy’n gallu bod yn hyll neu ddenu tipio anghyfreithlon

31 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, Yr hanfodion
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• Gofal cymdeithasol: Mae ymchwil wedi dangos bod prosiect tyfu wedi’i arwain

gan y gymuned yn gallu bod o fudd i gydlyniant cymdeithasol a chyflyrau iechyd

meddwl a chorfforol

• Addysg: Gall prosiectau wedi’u harwain gan y gymuned fod yn adnodd i

sefydliadau addysg ddangos beth mae’n rhaid ei wneud i gynhyrchu bwyd, o’r

pridd i’r plât. Hefyd, cynigiant gyfleoedd lu i ddysgu am yr amgylchedd a newid

yn yr hinsawdd, a sut i wneud newidiadau cadarnhaol i helpu i frwydro yn erbyn

yr heriau hyn.

Cymeradwyaeth

Yn dibynnu ar y math o brosiect tyfu cymunedol, mae’n bosibl y bydd arnynt angen

rhyw fath o gymeradwyaeth gan yr awdurdod lleol. Dyma rai enghreifftiau o

gymeradwyaeth y dylid eu hystyried wrth ddatblygu prosiect tyfu wedi’i arwain gan y

gymuned:

• Caniatâd cynllunio: os byddwch yn newid y defnydd ar dir

• Rheoli adeiladu: os byddwch yn gwneud gwaith adeiladu

• Iechyd yr amgylchedd: os byddwch yn cynhyrchu bwyd yn fasnachol e.e. yn

coginio

• Cymeradwyaeth Tirweddu/Parciau: os bydd angen gwneud gwaith ar goed,

yn enwedig Gorchmynion Cadw Coed

Trosglwyddo asedau cymunedol

Mae hyn yn cynnwys trosglwyddo perchenogaeth tir neu adeiladau oddi wrth

sefydliadau fel awdurdodau lleol i grwpiau cymunedol32. Mae’n cyflwyno cyfleoedd

i’r gymuned fod yn berchen ar gyfleusterau a’u rheoli. Mae cymunedau yn aml

mewn sefyllfa dda i gyflwyno neu helpu i ddarparu gwasanaethau lleol hanfodol sydd

wedi’u teilwra i anghenion eu preswylwyr.

Arfer gorau

Cyngor Caerdydd: Mabwysiadwyd Strategaeth Rhandiroedd Caerdydd yn 2005 ac

mae wedi’i hadolygu o bryd i’w gilydd ers hynny. Mae’r Strategaeth wedi’i seilio ar

dri nod clir:

1. Gwasanaeth rhandiroedd wedi’i reoli’n dda

2. Gwasanaeth rhandiroedd cynaliadwy

3. Rhandiroedd hygyrch

32 http://gov.wales/topics/people-and-communities/communities/community-asset-transfer/?skip=1&lang=cy
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I gyflawni eu nodau ac amcanion, mae ganddynt Gynllun Gweithredu tair blynedd

(2014-2017 ar hyn o bryd). Mae ganddynt Gytundeb Rheoli Lleol a ddatblygwyd fel y

gallai Cymdeithasau Safle ymgymryd â rhai o’r cyfrifoldebau rheoli ar gyfer eu safle,

yn gyfnewid am grant ariannol.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam - mae wedi llunio partneriaeth unigryw â

Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol Cymru (CLAS Cymru) i hyrwyddo a

datblygu tyfu cymunedol yn Wrecsam a’r cyffiniau. Nod y fenter, y cyntaf o’i math

yng ngogledd Cymru, yw lleihau’r fiwrocratiaeth sy’n gysylltiedig â materion fel

cynllunio a phrydlesi, fel ei bod hi’n haws ac yn symlach sefydlu a chynnal prosiectau

tyfu bwyd lleol.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – mae ei Strategaeth Rhandiroedd (2011 – 2016)

yn amlinellu gweledigaeth y cyngor i ddarparu gwasanaeth rhandiroedd i bobl Conwy

sy’n bodloni eu hanghenion a’u disgwyliadau ac sy’n paratoi ar gyfer rhandiroedd y

dyfodol. Mae’r strategaeth yn cydnabod yr heriau sy’n cael eu hwynebu, gan

gynnwys a oes tir addas ar gael i ateb y galw cynyddol, ac mae’n ceisio darganfod

ffyrdd arloesol o oresgyn yr heriau.

Dinas a Sir Abertawe – mae wedi dangos ymrwymiad i gynorthwyo trigolion i dyfu

bwyd, bwyta’n iach a dod at ei gilydd fel cymuned. Mae wedi llunio dogfen ganllaw

o’r enw ‘Ein Cymuned Tyfu’, i helpu cymunedau yn Abertawe ddod o hyd i ragor o

ffyrdd o dyfu’u ffrwythau a’u llysiau eu hunain mewn llefydd newydd ac mae’n rhan o

gyfres o fesurau sydd wedi cael eu hanelu at gefnogi Abertawe er mwyn iddi ddod yn

Ddinas Fwyd Gynaliadwy.

Cyngor Dinas Bryste - mae wedi dangos bwriad clir i weithio tuag at ddyfodol

iachach a mwy cynaliadwy ar gyfer trigolion Bryste trwy fabwysiadu Siarter Bwyd.

Mae’r Siarter Bwyd yn cynnwys deg uchelgais i lywio a chynnig sylfaen ar gyfer

ymagwedd y Cyngor at ddarparu bwyd. Mae’r Siarter yn amlinellu’r uchelgais i

annog prosiectau tyfu yn y gymuned, fel gerddi cymunedol, sy’n cynyddu

hunanddibyniaeth ar fwyd, yn gwella ffitrwydd, yn cyfrannu at amgylchedd glanach

ac yn gwella datblygiad cymunedol.
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Pennod 6: Perchnogion Tir Cyhoeddus a Phreifat Eraill – Cyngor ar

Gyfer Gweithio Gyda Grwpiau Tyfu Cymunedol

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae llawer o bobl wedi cydnabod manteision tyfu eu

bwyd eu hunain a sefydlu gerddi cymunedol neu fannau gwyrdd cysylltiedig. O

ganlyniad, bu cynnydd enfawr yn y galw am leiniau addas o dir mewn ardaloedd

trefol a gwledig. Yn ei dro, mae hyn wedi arwain at brinder tir statudol, fel

rhandiroedd, ac angen cynyddol am atebion eraill.

Cyflwynodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 rwymedigaethau

newydd i gyrff cyhoeddus amrywiol sicrhau eu bod yn gweithredu mewn modd

cynaliadwy, nid dim ond yn ystyried y presennol, ond cenedlaethau’r dyfodol hefyd.

Mae tyfu bwyd mewn ffordd sy’n ystyriol o’r amgylchedd yn ateb hyn, fwy fyth pan

fydd yn cael ei gyflawni gan y gymuned, felly mae’r manteision a ddaw trwy dyfu

cymunedol yn cael eu cydnabod a’u datblygu ar gyfer y sector cyhoeddus a’r sector

preifat.

Mae sawl math gwahanol o ardd gymunedol, gan gynnwys rhandiroedd / lleiniau

tebyg i randir, ardaloedd tyfu cymunedol, gerddi therapiwtig, gerddi ysgol a

pherllannau, gyda phrosiectau newydd yn datblygu’n gyson. Gall yr holl wahanol

fathau hyn ddigwydd ar unrhyw dir, nid dim ond tir y cyngor, ac mae amrywiaeth

gynyddol o berchnogion tir wedi cynnig eu tir yn llwyddiannus at ddiben garddio

cymunedol, gan gynnwys ffermwyr, datblygwyr, y GIG, perchnogion ystad,

cymdeithasau tai, prifysgolion, adwerthwyr a chyrff cyhoeddus fel Network Rail.

Mae gan rai perchnogion tir mewn ardaloedd trefol a gwledig bryderon

rhesymol am drosglwyddo eu tir at ddiben tyfu bwyd cymunedol a dibenion

garddio eraill, ac mae diffyg gwybodaeth yn gyffredinol am sut gellir gwneud i

hyn ddigwydd mewn ffordd effeithlon a chost effeithiol.

Deellir efallai eich bod yn bryderus ynghylch rhoi eich tir ar brydles i grŵp 

cymunedol. Hwyrach nad ydych wedi gwneud hyn o’r blaen. Neu, rydych wedi

gwneud neu gwyddoch am rywun sydd wedi gwneud a chafwyd problemau yn y

berthynas â’r gymuned.

O brofiad, mae gwneud hyn yn iawn ac yn agored o fudd i bawb.

Tir addas

Efallai nad ydych o’r farn bod y tir sydd ar gael gennych yn addas, ond mae sawl

ffordd arloesol o dyfu ar raddfa fechan, gan ddefnyddio gweithwyr gwirfoddol, felly

gallai eich tir chi fod yn safle delfrydol. Bydd pob sefyllfa â’i heriau ei hun oherwydd

gwahanol drefniadau perchnogaeth a daliadaeth ar dir a gwahanol nodweddion y

safle a’r cyffiniau, ynghyd â’r defnydd arfaethedig ar y tir, ond mae’n bosibl goresgyn

y rhan fwyaf o broblemau trwy drafodaeth fanwl a sicrhau bod y cytundeb cyfreithiol

cywir yn ei le.
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Bydd yr ardal y mae ei hangen yn amrywio yn ôl y defnydd tyfu arfaethedig. Gall tyfu

cymunedol ddigwydd ar unrhyw fath o safle, o lain bach 2m x 2m i 10 erw ar gyfer

prosiect amaethyddiaeth â chefnogaeth y gymuned, sy’n tyfu llysiau ar gyfer cynllun

blychau sy’n bwydo 40 o deuluoedd.

 

Os oes gennych gynlluniau hirdymor ar gyfer eich tir, nid yw hynny’n golygu na all y

tir gael ei ddefnyddio at ddiben tyfu yn y cyfamser. Mae rhai prosiectau gwych wedi

digwydd ar dir datblygu, yn y tymor byr, gan symud ymlaen pan fydd caniatâd

cynllunio wedi’i roi ac mae’r datblygiad ar fin dechrau. Yr hyn sy’n bwysig yw bod

pawb sy’n gysylltiedig yn gwybod o’r cychwyn mai defnydd “yn y cyfamser” ydyw a

bod pawb yn cael gwybod am hynt y datblygiad. Mantais hyn yw y gall grwpiau

cymunedol wneud defnydd da o dir a fyddai’n wag a segur fel arall mewn ffordd sy’n

cynnig manteision a chyfleoedd i bobl leol a pherchennog y tir. Yr anfantais amlwg i

hyn yw y gellid gwneud llawer o waith caled yn sefydlu safle, dim ond i’r gwaith

hwnnw fynd yn ofer os bydd y tir yna’n mynd yn ôl i’w ddefnydd gwreiddiol o fewn

cyfnod byr.

Rhent

Yn dibynnu ar yr hyn rydych chi eisiau ei gyflawni, mae rhai perchnogion tir yn

gadael i gymunedau ddefnyddio’u tir am ddim (er enghraifft tir wedi’i esgeuluso neu

dir nad oes defnydd arno mewn ardaloedd trefol) neu am swm bach iawn/am y gost

(fel yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol), gydag eraill yn ei rentu yn ôl pris y farchnad

(er enghraifft, y pris rhent arferol am dir fferm).

Dod o hyd i dyfwyr

Gallai eich cyngor lleol eich helpu i ddod o hyd i dyfwyr, yn enwedig os oes ganddo

restr aros am randiroedd. Gallai eich grŵp Pontio fod yn ffynhonnell dda o bobl sy’n 

chwilio am dir, yn ogystal â phrosiectau tyfu cyfagos sydd efallai eisiau rhagor o dir.

Hefyd, gallech roi cynnig ar hysbysebu neu roi erthygl yn y wasg leol. Mae troi at

eich cyngor cymuned neu’ch cyngor tref yn opsiwn hefyd. Os byddwch yn gosod

posteri’n lleol ac yn cael digon o ddiddordeb, gallech gynnal cyfarfod cyhoeddus

anffurfiol ar y safle neu gerllaw. Bydd creu rhwydwaith tyfu lleol sy’n dod â

pherchnogion tir a grwpiau cymunedol ynghyd yn dwyn y tir a’r bobl ynghyd.

Pan fyddwch yn caniatáu i drydydd parti ddefnyddio’ch tir, mae’n hanfodol

cadarnhau bod yswiriant atebolrwydd cyhoeddus gan y grŵp/unigolion sy’n 

defnyddio’ch tir: dylech fynnu ar hyn mewn unrhyw gytundeb rhentu ffurfiol. Hefyd,

dylech gadarnhau a yw eich yswiriant eich hun yn ddigonol ar gyfer

rhwymedigaethau posibl fel mynediad, neu ddifrod i wasanaethau, os caiff y tir ei

rentu i drydydd parti.
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Gallai trafod a delio â grŵp cymunedol gymryd mwy o amser nag yn achos unigolyn, 

boed hynny’n drafod prydles neu werthu neu drosglwyddo’r tir i’r grŵp. Mae’n 

bwysig cynnwys hyn yn yr amserlen. Gwnewch yn siŵr bod un unigolyn wedi’i 

enwebu’n gynrychiolydd a bod ganddo’r awdurdod i ddelio â chi. Gwnewch yn siŵr 

eich bod yn deall pa mor aml mae’r grŵp yn cyfarfod a pha mor gyflym y gall wneud 

penderfyniadau.  Oherwydd ei fod yn grŵp cymunedol, mae’n fwy tebygol y bydd 

mwy o bobl yn elwa yn y tymor hwy na phe baech chi’n delio ag un unigolyn.

 

Mae’n bosibl y byddwch am ofyn i’r grŵp am y wybodaeth ganlynol: 

• Cyfansoddiad y grŵp neu wybodaeth amdano 

• Nodau ac amcanion y prosiect tyfu cymunedol

 

• Gwybodaeth ariannu neu gynllun busnes, os yw’n briodol

I gael rhagor o wybodaeth am rentu eich tir, mae llawer o ddogfennau ar wefan y

Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol i’ch helpu chi i ddeall pa gytundeb

cyfreithiol sy’n briodol, llunio tenantiaeth, delio â’r agweddau cyfreithiol ar osod eich

tir a gwybodaeth am yswiriant www.communitylandadvice.org.uk

 

Materion yn ymwneud â rhandiroedd

Os penderfynwch y byddech yn hoffi cael rhandiroedd ar eich tir, ond rydych yn

pryderu y bydd cymhlethdod deddfwriaeth rhandiroedd yn effeithio ar eich gallu i

newid y defnydd ar y darn hwnnw o dir yn y dyfodol, nid oes angen i chi boeni. Mae

deddfwriaeth rhandiroedd yn cynnig camau rheoleiddio pwysig i amddiffyn mannau

tyfu bwyd, ond mae’n ymwneud yn unig â safleoedd ym mherchnogaeth cynghorau a

grëwyd i ateb y galw ymhlith trigolion. Nid yw’n effeithio ar safleoedd preifat na

safleoedd y mae’r cyngor yn berchen arnynt ond sydd wedi’u clustnodi at ddefnydd

arall yn y dyfodol, fel estyniad i fynwent.

Mae prydlesi rhandiroedd yn briodol i’w defnyddio ar safleoedd preifat a safleoedd y

cyngor, a gallant gael eu rhoi i grwpiau ynghyd ag i unigolion. Gallant gael eu creu

yn ôl yr hyn sy’n addas i ofynion penodol perchennog y tir a’r gymdeithas

rhandiroedd. Gall Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol Cymru helpu’r ddau barti

i greu cytundeb sydd o fudd i’r ddau ohonynt.

Manteision tyfu bwyd yn gymunedol

Os ydych chi’n berchennog tir ac mae gennych fusnes sydd ag elfen arlwyo’n rhan

ohono, gall cynhyrchu bwyd ar y safle neu gerllaw gynnig cyflenwadau ffres, blasus,

am bris rhesymol. Mae nifer o gwmnïau wedi sefydlu rhandiroedd yn y gweithle ar

gyfer staff, gan gynnig cyfleoedd i fynd i arddio yn ystod amser cinio ac ar ôl gwaith,

sy’n helpu i wella lles gweithwyr.
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Os yw’n ymddangos nad oes llawer o ddefnydd ar dir, neu fod y tir yn anghyfannedd,

mae’n fwy tueddol o ddioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol a fandaliaeth. Gallai

cael prosiect tyfu cymunedol ar ddarn o dir arwain at fwy o barch tuag at le. Nid yn

unig y bydd mwy o bobl ar y safle, yn cadw llygad ar bethau, sy’n helpu i atal

ymddygiad gwrthgymdeithasol, mae astudiaethau wedi dangos bod safleoedd sy’n

cael gofal yn denu llai o fandaliaeth (i gael rhagor o wybodaeth, ewch i chwilio am

“ddamcaniaeth y ffenestr wedi’i thorri”).

 

Gallai galluogi tyfu cymunedol ar eich tir alluogi buddsoddiad na fyddai’n bosibl fel

arall, er enghraifft adfer gardd furiog hanesyddol. Gallai grŵp cymunedol ddarparu’r 

adnoddau a’r gallu i gael at y cyllid i’w fuddsoddi, y byddai’n anodd ei gael fel arall.

Fel arfer, daw buddsoddiad mawr â gofyniad bod yr ased ar gael am gyfnod hwy, er

enghraifft 10 mlynedd neu fwy.

Gallai perchnogion mwy o dir / perchnogion tir â gweithlu mawr ystyried sefydlu polisi

a phroses i gyfeirio ymholiadau. Mae defnyddio gwefan sydd eisoes yn bodoli yn

ffordd syml o gyfeirio pobl at wybodaeth am yr hyn sydd ar gael neu gyda phwy i

gysylltu. Byddai mynd ati i fapio tir addas yn caniatáu i grwpiau cymunedol ystyried

beth sydd ar gael cyn cysylltu ag unigolyn penodol.

Astudiaeth achos: Handley Landshare

Sefydlwyd safle rhandiroedd ar fferm laeth organig Lyndon Edwards yng Nghas-

gwent. Roedd yr ardd â’i gwreiddiau mewn cyfarfod hap a damwain mewn

digwyddiad a gynhaliwyd gan ddarpar Faer Cas-gwent nôl ym mis Hydref 2011.

Roedd Pontio Cas-gwent wedi bod yn chwilio am dir ar gyfer rhandiroedd yn y dref

ond methodd ddod o hyd i unrhyw safleoedd addas. Yn nigwyddiad y maer, roedd

aelod o Bontio Cas-gwent yn eistedd wrth ymyl y ffermwr llaeth, Lyndon Edwards, a

dechreuodd y ddau sgwrsio.

Meddai’r aelod o Bontio Cas-gwent, Marcus Perrin: “Fel ffermwr llaeth organig,

roedd y syniad yn apelio i Lyndon o’r dechrau a gwelodd y cyfle i wneud rhywbeth

dros y gymuned.”

Mae gan Lyndon fferm 500 erw gyda buches odro o 200, ac roedd yn gallu cynnig

safle 70m x 70m i’r grŵp. O’r cysylltiad cychwynnol, fe wnaeth gymryd tua phedwar 

mis i gytuno ar gytundeb ffurfiol ar gyfer defnyddio’r safle.

I gadw pethau’n syml, daeth deiliaid unigol lleiniau at ei gilydd i greu grŵp 

cymunedol, gydag un unigolyn yn cynrychioli deiliaid y lleiniau a bod yn bwynt cyswllt

â’r ffermwr.

Daeth y Grŵp Pontio craidd o hyd i bobl eraill a oedd yn barod i ddal llain trwy siarad 

â phobl, anfon negeseuon e-bost at ei aelodau a chymorth gan Gyngor Sir Fynwy.

Mae nifer da wedi ymgymryd â lleiniau. Meddai Marcus: “Cysylltodd y cyngor â phobl

ar ei restri aros ar gyfer rhandiroedd i roi gwybod iddynt am y safle a chadwodd

wybodaeth yn ei ganolfan yng Nghas-gwent. Rydym yn gobeithio y bydd siop
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newydd y fferm yn helpu i ddenu pobl i ymgymryd â gweddill y lleiniau, oherwydd

bydd mwy o bobl yn dod i’r fferm a bydd posteri wedi’u gosod.”

Mae siop y fferm wedi bod yn llwyfan rhagorol ar gyfer gwerthu cynnyrch y trefniant

rhannu tir. Meddai Marcus: “Wythnos yn ôl, aeth grŵp i’r siop â rhywfaint o datws 

newydd eu codi ganddynt; hanner awr yn ddiweddarach, roedd y tatws yn y

basgedi’n barod i’w gwerthu, felly mae’n gynnyrch gwirioneddol ffres.”

Mae’r siop hefyd yn cyfrannu at y berthynas dda rhwng deiliaid y lleiniau a

pherchennog y tir. Meddai Marcus: “Rydym yn helpu i roi cyhoeddusrwydd i rôl

Lyndon a sôn am sut mae wedi helpu i wireddu hyn, felly mae rhyw fath o gylch

rhinweddol yn datblygu. Hefyd, rydym ni’n gwario arian ar goffi a chacenni yn y siop

pan fyddwn ni’n galw heibio â’n cynnyrch!”
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Pennod 7: Sefydlu Safle Newydd: Dod o Hyd I Dir Priodol, Trafod

Trwydded Neu Gytundeb Prydles Gyda Pherchennog y Tir

Cyflwyniad

Mae llawer o resymau pam y caiff safleoedd newydd eu sefydlu. Gall fod rhaid i

bawb sy’n gysylltiedig roi o’u hamser ac egni, ond mae’r canlyniadau bob amser yn

werth chweil. Mae’r bennod hon yn rhoi trosolwg byr o’r pethau i’w hystyried; mae

adnoddau manwl eraill ar gael trwy wasanaethau fel Gwasanaeth Cynghori ar Dir

Cymunedol Cymru (CLAS Cymru).

Bydd pobl yn eich ardal leol sydd eisoes wedi cwblhau’r broses ac yn barod i rannu

eu stori. Chwiliwch am y bobl hynny mewn canolfannau gwirfoddol lleol, swyddogion

yr awdurdod lleol, a’ch aelodau etholedig lleol (cyngor cymuned, cyngor sir,

aelodau’r cynulliad).

http://en.communitylandadvice.org.uk/en/resource/accessing-land-process-

community-grwpiau

Chwilio am safle

Pa fath o dir sydd angen i chi chwilio amdano?

Dylech ystyried prif flaenoriaethau eich grŵp – hygyrchedd, y math o arddio sydd ei 

angen e.e. rhandir, lle tyfu dros dro, gardd bywyd gwyllt, ardal chwarae ac ati, gan y

bydd hyn yn rhoi ychydig o gyfeiriad cyffredinol i chi o ran maint y tir fydd ei angen

arnoch, a nodweddion eraill, fel:

• Lleoliad

• Cyfeiriadedd

• Mynediad

• Ansawdd y pridd a halogiad

• Defnydd presennol y tir

• Perthynas gyda chymdogion

• Argaeledd lleoedd parcio

• Opsiynau cyflenwad dŵr/casglu dŵr 

Bydd hyn yn rhoi rhai meini prawf i chi.
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Bydd mathau gwahanol o dyfu cymunedol yn gofyn am fathau gwahanol o diroedd a

lleoedd. Bydd angen mwy o dir fesul unigolyn i sefydlu safle rhandiroedd na gardd

gymunedol draddodiadol.

Ewch i weld prosiectau tyfu cymunedol eraill, chwiliwch y rhyngrwyd ar gyfer

astudiaethau achos. Byddwch yn agored ynghylch pa fath o weithgaredd tyfu

fyddai’n gweithio orau ar gyfer eich cymuned.

Sut gallwn ni ddod o hyd i dir addas?

Ewch am dro o gwmpas eich cymuned i ddod o hyd i safleoedd posibl. Siaradwch â

phobl leol a grwpiau cymunedol eraill, rhowch hysbysebion yn eich llyfrgell leol,

swyddfa’r post neu ganolfan gymunedol yn gwneud cais am dir ar gyfer tyfu

cymunedol. Defnyddiwch offeryn mapio ar y rhyngrwyd i amlygu tir tan-

ddatblygedig/agored yn eich ardal chwilio. Mae gan rai ardaloedd eu safleoedd lleol

eu hunain hefyd, sy’n mapio lleoedd gwyrdd, fel Farm Cardiff. Chwiliwch y rhyngrwyd

i ddod o hyd i sefydliadau sy’n cynnig gwasanaeth broceriaeth, fel Landshare, neu

gynlluniau mwy lleol, fel Rhannu Tir Dyfi.

Byddwch yn hyblyg ac eang bryd hyn. Ceisiwch osgoi bod yn rhy gyfyngol. Gall darn
o dir sy’n ymddangos yn amhriodol nawr fod y dewis gorau yn y pen draw. Yn debyg,
gall fod problem gyda darn o dir a oedd yn edrych fel y dewis gorau ar yr olwg gyntaf
na fyddwch yn gallu ei oresgyn heb dreulio amser neu wario arian sylweddol arno.

Ystyriwch dir yn eich ysgol, parc, canolfan iechyd a safleoedd preifat lleol. A oes
ymylon ffyrdd y gallech blannu arnynt, neu welyau blodau y gallech eu gwella? A
oes gerddi y gallech eu rhannu gyda grŵp arall? Os ymddengys nad oes unrhyw dir 
yn addas ar gyfer eich anghenion, allech chi newid eich math o brosiect i fodloni’r
ffynonellau tir posibl sydd ar gael? A fydd hyn yn bodloni eich anghenion cymunedol
o hyd neu a fydd rhaid i chi gytuno ar newidiadau gyda’ch grŵp cymunedol? 

Amlygu pwy sy’n berchen ar y tir

Yn aml, gallwch ddarganfod pwy sy’n berchen ar ddarn o dir trwy holi pobl, siarad

â’ch awdurdod lleol neu chwilio cofnodion perchenogaeth eiddo ar wefan y gofrestrfa

tir.

Ar ôl i chi amlygu pwy sy’n berchen ar y tir, gall gymryd amser i ddod o hyd i’r

unigolyn cywir sy’n gyfrifol am y tir, ac sy’n gwybod a yw’r tir ar gael neu beidio. Os

mai’r awdurdod lleol sy’n berchen ar y tir, man cychwyn da fyddai cysylltu â’ch aelod

ward lleol a’r tîm parciau, rhandiroedd ac ystadau.

Perchnogion tir posibl i gysylltu â nhw

Rhandiroedd Traddodiadol

250 metr sgwâr (neu ddeg

polyn) ar gyfer un unigolyn

Gallai gardd gymunedol 250
metr sgwâr fod yn ddigon o
faint ar gyfer oddeutu 25 o
bobl
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Awdurdodau lleol

Cysylltwch â’ch cyngor lleol i gael manylion ynghylch deiliadaethau tir a all fod ar

gael, neu i drafod a allwch chi ddefnyddio rhan o le cyhoeddus presennol, fel cornel

parc. Rhaid i’r awdurdod lleol lunio cofrestr o safleoedd rhandiroedd statudol a

dros dro, a dylent roi mynediad i chi at y gofrestr hon. Mae gan bob cyngor

Gynllun Datblygu Lleol, sydd ar gael ar-lein, mewn llyfrgelloedd a swyddfeydd y

cyngor. Gall y Cynllun Datblygu Lleol roi gwybod i chi a oes gan yr awdurdod lleol

bolisïau ar waith ar gyfer defnyddio lleoedd segur. Hefyd, gallech gysylltu â’r

swyddog cynllunio sy’n gyfrifol am eich ardal, a allai roi gwybodaeth ychwanegol i

chi.

Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Mae Trosglwyddo Asedau Cymunedol yn cynnwys trosglwyddo perchenogaeth tir

neu adeiladau, oddi wrth sefydliadau fel awdurdodau lleol i grwpiau cymunedol.

Weithiau, gall y trosglwyddo ddigwydd am bris gostyngol os oes budd i’r gymuned

leol.

Mae llyfryn canllawiau arferion gorau33 ar gael i’ch helpu i reoli’r broses o

drosglwyddo asedau cymunedol a lleihau unrhyw risgiau cysylltiedig. Hefyd, mae

amrywiaeth o sefydliadau sy’n rhoi cyngor a chymorth i grwpiau cymunedol neu

wirfoddol34.

Cynghorau tref a chymuned

Yn aml, mae cynghorau tref a chymuned yn berchen ar dir, a gall fod yn haws

cysylltu â nhw gan fod cynghorwyr lleol yn aml yn byw yn eich cymuned. Hefyd, mae

ganddynt bwerau penodol sy’n eu galluogi nhw i gaffael tir er budd cymunedol. Gall

Un Llais Cymru35 roi cyngor i gynghorau ynghylch eu pwerau a chyfleoedd.

Perchnogion tir preifat

Mewn ardaloedd trefnol, gall fod rhai safleoedd tir llwyd, tir heb ei ddefnyddio ddigon,

tir gwastraff a safleoedd segur. Efallai y byddai’r perchennog tir yn croesawu incwm

a chyfranogiad ar y tir gan y gymuned, os nad oes ganddo unrhyw gynlluniau yn y

dyfodol agos ar gyfer y safle neu os yw’n aros am ailddatblygu’r safle. Mae

safleoedd sy’n aros i gael eu datblygu yn arbennig o addas ar gyfer ‘defnydd yn y

cyfamser’ h.y. gosod tir neu adeiladau gwag dros dro, at ddiben budd cymdeithasol,

hyd nes y gellir eu dychwelyd i ddefnydd masnachol eto.

33 http://gov.wales/topics/people-and-communities/communities/community-asset-transfer/best-practice-guide/?skip=1&lang=cy
34 http://gov.wales/topics/people-and-communities/communities/community-asset-transfer/resources/?skip=1&lang=cy
35 http://www.onevoicewales.org.uk
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Mewn ardaloedd gwledig, gall fod gan ffermwyr dir ar gael ar gyfer defnydd

cymunedol, yn enwedig os gallant gynhyrchu incwm trwy rentu tir i grŵp.   

Sefydliadau mawr

Mae’r rhain yn cynnwys corfforaethau (e.e. Network Rail), busnesau lleol mawr neu

sefydliadau (y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, y Weinyddiaeth Amddiffyn, prifysgolion).

Os byddwch yn gweld tir diffaith neu segur y mae sefydliad mawr yn berchen arno,

cysylltwch â nhw’n uniongyrchol. Efallai y byddan nhw’n fodlon caniatáu mynediad

cymunedol fel rhan o’r Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol.

Tai cymdeithasol

Efallai eich bod chi eisiau trin darn o dir ar ystad tai cymdeithasol. Mae gan rai

darparwyr tai ddarnau sylweddol o dir heb unrhyw dai arnynt ac, yn aml, mae’r

darparwyr tai yn awyddus i ildio eu cyfrifoldebau cynnal a chadw drostynt.

Tir ysgolion

Mae nifer gynyddol o ysgolion a cholegau yn defnyddio rhan o’u tir ar gyfer ffermio a

thyfu ac, yn aml, gwneir hyn yn llwyddiannus mewn partneriaeth â sefydliadau

cymunedol.

Gwneud yn siwr bod eich safle posibl yn addas

A yw’r safle’n ateb y meini prawf gwreiddiol a bennoch? Mae’n syniad da adolygu’r

safle gyda rhestr wirio safonol y gallwch ei chymharu â safleoedd eraill, os ydych yn

ystyried mwy nag un safle. Yn ogystal â’r meini prawf gwreiddiol, pethau eraill gwerth

eu hystyried yw:

• A oes gan grwpiau neu sefydliadau eraill ddiddordeb yn y safle?

• A oes cyfyngiadau cynllunio ar waith (e.e. adeiladau rhestredig, gorchmynion

cadw coed ac ati)?

• A oes hawliau tramwy neu gaethwasanaeth ar draws yr eiddo?

• A oes gwasanaethau ar y safle, neu gerllaw, a fydd yn hawdd cael mynediad

atynt (e.e. dŵr, pŵer)? 

• Beth oedd defnydd blaenorol y safle?

• A yw’r tir yn halogedig yn sgil ei ddefnydd blaenorol?

• A oes planhigion neu gynefinoedd sydd angen eu gwarchod?

• Pwy yw’r cymdogion? A ydyn nhw’n debygol o fod yn gefnogol i’r grŵp? 
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Wrth ystyried eich cynlluniau ar gyfer y safle yn y dyfodol, mae’n bwysig ystyried y

system gynllunio a pha un a fydd angen unrhyw ganiatâd i newid ei ddefnydd neu ar

gyfer strwythurau. Cyfeiriwch yn ôl i Bennod 4 i gael mwy o fanylion.

  

Nid yw ymdrin â thir halogedig bob amser mor anodd ag y byddech yn ei ddisgwyl,

ac mae nifer o bethau y gallwch ei wneud. Mae nifer o ffynonellau defnyddiol o

wybodaeth, gan gynnwys y ‘Canllaw ar gyfer tyfu ar dir a all fod yn halogedig’. Bydd

eich awdurdod lleol yn ffynhonnell bwysig o gyngor a gwybodaeth hefyd. Cyfeiriwch

at Bennod 10 i gael mwy o fanylion.

Cymorth ar gyfer prosiect cymunedol

Mae ennyn cefnogaeth ar gyfer y cynnig yn bwysig am nifer o resymau: llwyddiant y

prosiect, pobl yn elwa ar y prosiect, nifer y gwirfoddolwyr, cyd-drafod gyda’r

perchennog tir neu lywio unrhyw ganiatâd cynllunio.

Mae dewis pryd i ymgysylltu â chymdogion a’r gymuned leol yn bwysig. Mae cael

cefnogaeth cynghorydd lleol yn bwysig yn y camau cynnar. P’un ai ei fod yn

gynghorydd cymuned, tref neu sir, bydd yn ffynhonnell ddefnyddiol o gymorth

rhwydweithio i helpu i ddatblygu’r cynnig.

Mae hysbysebu mewn papurau lleol yn ffordd wych i ennill syniadau ynghylch beth

hoffai pobl ei weld yn yr ardal, a chynyddu faint o bobl a fydd eisiau helpu i sefydlu’r

safle.

Cysylltu â’r perchennog tir

Gall perchnogion tir fod yn fwy parod i gynnig tir i’ch grŵp os gallwch ddangos eich 
bod chi’n gallu gweithredu ar brif anghenion, nodau a phryderon y perchennog tir.
Bydd darganfod beth yw’r anghenion, nodau a phryderon allweddol hyn yn eich
helpu chi wrth gyd-drafod gyda’r perchennog tir.

Hynny yw, nid yw’n ddigon dweud beth yw buddion rhoi’r tir i sefydliad wedi’i arwain
gan y gymuned i’w ddefnyddio. Rhaid i chi allu dangos eich bod chi’n deall ac yn
gallu mynd i’r afael â phryderon allweddol y perchennog tir.

Wrth gwrs, nid oes gan bob perchennog tir yr un anghenion, felly, y cam cyntaf yw

darganfod oddi wrth y perchennog tir beth yw ei anghenion a’i bryderon. Cofiwch,

efallai mai dyma’r tro cyntaf y mae wedi ymdrin â grŵp cymunedol.

Dyma rai o bryderon perchnogion tir:

• Gofalu am y tir: Bydd y rhan fwyaf o berchnogion tir eisiau bod yn hyderus y

byddwch yn gofalu am y tir ac unrhyw beth arno, er enghraifft, cynnal a chadw

ffensys a chadw chwyn dan reolaeth. Byddan nhw eisiau i chi fod yn ymarferol

a galluog.
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• Golygfa hyfryd: Nid yw pawb yn gwerthfawrogi rhwydi, biniau compost, twneli

polythen, tomwellt carped a phethau tebyg. Byddwch yn barod i gytuno i

gyfyngu ar nifer y strwythurau a’r deunyddiau a ddefnyddir i’w hadeiladu a’u

lleoli.

• Cymdogion hapus: Os yw’r landlord yn byw’n lleol, ni fydd eisiau cynhyrfu’r

cymdogion, felly, dylech ragweld unrhyw bryderon y gallai’r cymdogion eu

cael ynghylch sŵn, parcio ac ati a dangos y gallwch fynd i’r afael â’r rhain. Os 

yw’n bosibl, dylech gyfarfod â phobl i ddileu chwedlau a cheisio llythyrau o

gefnogaeth oddi wrth gymdogion.

• Bodloni eu polisïau / nodau / amcanion: mae gan rai landlordiaid, fel

cynghorau, bolisïau y byddwch yn eu cyflawni’n well na thenantiaid eraill, e.e.

cynhwysiant cymdeithasol. Darganfyddwch a oes gan eich landlord gynlluniau

neu nodau y gallwch helpu i’w bodloni.

• Cael eu tir yn ôl pan fo’i angen: mae angen i landlordiaid fod yn hyderus y

byddwch yn gadael ar yr amser y cytunoch i adael.

• Cefnogaeth ar gyfer eu datblygiad ar y safle yn y dyfodol: ni fydd landlordiaid

eisiau i’ch defnydd o’r tir leihau eu tebygolrwydd o gael caniatâd cynllunio yn y

dyfodol e.e. trwy ennyn llawer o gefnogaeth gan y cyhoedd i gadw’r lle’n

wyrdd. Gallwch gytuno i beidio â gwrthwynebu unrhyw geisiadau cynllunio yn

y dyfodol.

• Cynlluniau ac ymrwymiad realistig: dangoswch gynllun busnes synhwyrol a

byddwch yn siŵr y gallwch ei gyflawni, hyd yn oed ar ôl i frwdfrydedd 

cychwynnol y grŵp leihau ac yn wyneb rhwystrau. Mae’r rhan fwyaf o 

berchnogion tir yn hoffi gweld agwedd ‘gallu gwneud’ gadarnhaol.

• Talu’r rhent: Efallai bod yr incwm rhent yn gymharol fach i’r perchennog tir,

ond bydd eisiau i chi dalu’r rhent ar amser heb fynd i ôl-ddyledion. Y dull

hawsaf yw trwy archeb sefydlog/debyd uniongyrchol. Dylech ddangos fod

gennych chi gynllun da ar gyfer talu’r rhent hefyd.

• Bywyd hawdd: Dangoswch eich bod chi’n drefnus, yn ddibynadwy, yn

ddyfeisgar ac yn hawdd gwneud â chi. Cyflwynwch eirdaon oddi wrth rywun y

bydd y perchennog tir yn ei barchu. Ceisiwch beidio â newid eich meddwl

ynghylch eich cynlluniau. Pennwch un aelod o’r grŵp i fod yn bwynt cyswllt, 

sy’n gwrtais ac sy’n gallu cyfathrebu â’r perchennog tir yn eu dewis ddull, fel

trwy e-bost neu wyneb yn wyneb.

• Proffesiynoldeb: Mae angen iddyn nhw fod yn hyderus y byddwch yn

cydymffurfio â’r rheoliadau a’r cytundebau heb unrhyw ffwdan.
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Bydd y wybodaeth ganlynol yn ddefnyddiol i’w rhoi i’r perchennog tir pan fyddwch yn

cysylltu ag ef/hi i ddechrau.

• Eich enw

• Enw’r grŵp neu sefydliad, a pha mor hir yr ydych wedi bod yn sefydledig 

• Y math o sefydliad – cyfansoddiadol neu gorfforedig

• Beth yw nodau ac amcanion y prosiect?

• A fydd y prosiect yn cyflawni unrhyw rai o’r canlynol?
 creu buddion cymdeithasol, economaidd neu amgylcheddol
 o fudd uniongyrchol i bobl leol
 o fudd i ystod mor eang ac amrywiol â phosibl o bobl leol

• Beth ydych chi’n bwriadu ei wneud â’r tir?

• Beth fydd yn digwydd i’r cynnyrch?

• Gyda pha sefydliadau partner y mae eich sefydliad yn bwriadu gweithio gyda

nhw ar y safle?

• Sut byddwch chi’n cynnwys y gymuned leol yn eich prosiect?

• A yw’r cynghorwyr ward lleol yn eich cefnogi chi (darparwch dystiolaeth e.e.

llythyr neu neges e-bost o gefnogaeth)?

• A fydd eich prosiect yn gweithio gydag unrhyw un o’r grwpiau canlynol: Y

Gwasanaeth Carchardai, cynllun gwneud iawn â’r gymuned, cyn-droseddwyr,

pobl sy’n gaeth i sylweddau neu bobl sy’n gwella o broblemau cam-drin

alcohol neu sylweddau. Unrhyw grwpiau posibl arall a allai gael eu hystyried

yn ‘risg uchel’ gan y cyhoedd.

• Darparu manylion isod ynghylch sut bydd y prosiect yn cael ei ariannu, gan

gynnwys copïau o unrhyw geisiadau am gyllid rydych chi wedi’u gwneud.

Efallai y bydd y perchennog tir yn dweud wrthych nad yw’r tir ar gael. Os hynny,

ewch i weld safleoedd eraill neu adolygwch eich meini prawf chwilio cychwynnol, ac

ystyried a oes angen eu newid. Os bydd y perchennog tir yn gadarnhaol ynghylch

tyfu cymunedol neu randiroedd ar y tir, ystyried a yw’r tir ar gael i’w prynu neu ei

brydlesu yw’r cam nesaf.

Prynu tir

Er ei bod hi’n well i’r mwyafrif helaeth o grwpiau cymunedol rentu eu safle oddi wrth

berchennog tir, gall prynu tir (prynu rhydd-ddaliadol) fod yn ateb gwych i nifer fach o

grwpiau mewn amgylchiadau penodol. Nid yw grŵp cymunedol sy’n berchen ar dir 

yn cael ei gyfyngu gan brydles a gall amddiffyn y tir am byth er budd cymunedol.
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Gall grwpiau sy’n prynu tir deimlo eu bod nhw’n perthyn i’r tir yn fwy na petaent yn ei

rentu am gyfnod penodol. Gyda phrydles, mae cyfyngiadau o ran beth y gallwch ei

wneud a pheidio â’i wneud, a rhaid i chi gael caniatâd y landlord i wneud rhai pethau

penodol. Os ydych yn berchen ar y tir, dim ond y gyfraith sy’n eich cyfyngu chi.

  

Mae llawer o grwpiau cymunedol yn gweithio’n dda ar dir rhent. Os yw eich cytundeb

tir am gyfnod digon hir a bod gennych ganiatâd i wneud popeth rydych chi eisiau ei

wneud, efallai mai ychydig bach iawn o fudd fyddai mewn prynu’r tir. Os yw eich

grŵp yn anffurfiol neu’n grŵp dros dro, efallai na fyddai’r cyfrifoldeb o brynu tir yn 

addas.

Gwelwch isod drosolwg cryno o rai o’r rhesymau dros brynu a rhai o’r heriau sy’n

codi wrth brynu tir. Mae’n werth ystyried y rhain fel rhan o’ch proses benderfynu.

Rhesymau dros brynu

• Mae sicrwydd tir am gyfnod hir yn caniatáu ar gyfer buddsoddi amser ac egni

mewn prosiectau tymor hwy. Er enghraifft, datblygu perllan neu adeiladu

adeiladau.

• Mae bod yn berchen ar dir yn caniatáu i bobl gysylltu’n ddwys â’r tir a bod yn

‘gartrefol’ fel grŵp ar y safle. 

• Mae’r ymdrech â’r cydgyfrifoldeb dros brynu tir gyda’i gilydd yn cynyddu

cryfder a gallu cymuned.

• Dim rhent i’w thalu. Mewn rhai achosion, gallai hyn weithio allan i fod yn

rhatach i’r grŵp yn y tymor hir.

• Mae’n caniatáu rheolaeth dros benderfyniadau ynghylch defnydd y tir a phwy

sy’n ei ddefnyddio.

• Fel arfer, mae arianwyr grantiau eisiau sicrwydd tir tymor hir ar gyfer grantiau i

godi adeiladau a buddsoddiadau ar y tir.

• Gall gwerth y tir godi. Gall y grŵp neu achos da arall elwa ar unrhyw werthiant 

yn y dyfodol (gan ddibynnu ar gyfyngiadau rheolau’r sefydliad).

• Gall fod yn bosibl codi arian i brynu tir trwy ffynonellau unigryw e.e.

cyfranddaliadau cymunedol, benthyciadau banc, grantiau penodol, cymdogion

sydd eisiau amddiffyn y tir rhag cael ei ddatblygu. Efallai nad yw rhai o’r

ffynonellau incwm hyn ar gael ar gyfer rhentu tir.

• Gall ased gwerthfawr fod yn sicrwydd ariannol da i sefydliad. Er enghraifft,

gallai’r grŵp fenthyg yn erbyn y gwerth neu gynhyrchu incwm trwy rentu’r tir. 

Rhesymau dros beidio â phrynu
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• Materion ariannol. Fel arfer, mae tir yn ddrud o’i gymharu â chost rhentu.

• Mae’n anodd dod o hyd i dir addas i’w brynu.

• Rhaid i’r grŵp fod yn barod ac yn abl i gymryd cyfrifoldeb dros rhai materion 

tymor hir difrifol a chymhleth, fel diogelu arian buddsoddwyr a chyflawni

dyletswyddau cyfreithiol sy’n gysylltiedig â bod yn berchnogion tir.

• Gallai methiant grwpiau sy’n cael eu rhedeg yn wael leihau hyder mewn

grwpiau cymunedol eraill. Er enghraifft, gallai cynnig cyfranddaliadau sy’n cael

ei redeg yn wael arwain at reoliadau llymach ar gyfer y sector.

• Mae rhai grwpiau yn rhai anffurfiol a rhai dros dro, felly nid oes angen iddynt

brynu tir.

• Mae angen gofal tymor hir ar dir a gall gael ei esgeuluso os bydd grŵp yn 

gwanhau dros amser.

• Bydd yn anodd symud i safle arall os bydd anghenion y grŵp yn newid. 

• Efallai na fyddai pobl ar incwm isel neu’r rheiny sy’n ymuno ar ôl y cynnig

cyfranddaliadau yn teimlo mor gysylltiedig â’r rheiny a gyfrannodd at brynu’r tir,

hyd yn oed pan fydd ganddynt hawl i gael mynediad at y tir.

• Mewn rhai achosion, bydd pobl yn peryglu eu cynilion i brynu tir, er enghraifft,

wrth brynu cyfranddaliadau y gellir eu tynnu allan.

• Mae costau ymlaen llaw wrth brynu tir – fel tirfesur - na fydd yn cael ei

ddigolledu os bydd gwerthiant yn methu.

Mae trosglwyddo perchenogaeth rydd-ddaliadol o gyrff cyhoeddus i sefydliadau

cymunedol yn cynyddu, a defnyddir y term trosglwyddo asedau cymunedol yn

gyffredin. Mae cymorth a gwybodaeth ar gael o ffynonellau amrywiol, gan gynnwys

eich awdurdod lleol, CLAS Cymru36 a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru37

(CGGC).

Bod yn berchen ar dir a’i ddefnyddio

Mae cael y cyfansoddiad cywir i’r grŵp fod yn berchen ar y tir yn bwysig. Mae eich 

canolfan wirfoddol leol yn fan galw cyntaf da o ran cyfansoddiadau a pha rai sydd

orau mewn sefyllfaoedd gwahanol. Mae gan lawer o grwpiau un corff/sefydliad sy’n

prynu’r tir ac ail sefydliad sy’n cynnwys holl ddefnyddwyr y tir. Mae’r ail sefydliad yn

36
http://wl.communitylandadvice.org.uk/

37
http://www.wcva.org.uk/
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prydlesu’r tir oddi wrth y sefydliad cyntaf; mae’n ffordd dda o sicrhau y gall holl

aelodau’r gymuned elwa ar y prosiect ni waeth beth yw lefel eu hincwm a’u cyfoeth.

Ariannu prynu tir

Mae prynu tir yn cynnwys codi arian ac mae nifer o ffyrdd i wneud hyn. Mae

ffynonellau cyllid yn datblygu, felly mae’n bwysig ymchwilio i bob opsiwn gyda

chymorth eich cyngor gwirfoddol lleol, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru38, neu

ffynonellau eraill o help yn y trydydd sector, fel Canolfan Cydweithredol Cymru39.

Dyma rai ffynonellau cyllid posibl

• Cynnig cyfranddaliadau

• Benthyciad banc/morgais

• Cyllido torfol

• Cyllid grant

Mae mwy o fanylion am ariannu ym Mhennod 9.

Prydlesu neu gytundeb arall i ddefnyddio’r tir

Ar ôl amlygu safle a chynnal cyfarfod cychwynnol ar y safle gyda’r landlord, y grŵp 

cymunedol a’r bobl sy’n awyddus i’r prosiect ddatblygu, gallwch ddechrau meddwl

am gyd-drafod telerau a chytundeb cyfreithiol.

Cyd-drafod

Mae cynllunio a pharatoi yn hanfodol cyn dechrau unrhyw drafodaethau. Gwnewch

eich gwaith cartref cyn unrhyw gyfarfodydd ffurfiol gyda’r perchennog tir neu

gynrychiolwyr y perchennog tir. Yn y cyfarfodydd, dylech osgoi cyfwynebu,

gwrthdaro a gwnewch gyflwyniad ystyriol o’ch syniadau.

Mae’n ddefnyddiol iawn ymgysylltu â chynghorwyr/gwleidyddion etholedig ac ati, yn

enwedig ar gyfer safleoedd y mae’r awdurdod lleol yn berchen arnynt, ond gyda

pherchnogion tir eraill hefyd.

Penderfynwch beth mae eich grŵp ei eisiau, yn y sefyllfa ddelfrydol, ond byddwch yn 

ymwybodol, gyda bron pob cyd-drafodaeth, bydd rhaid i bob parti symud ychydig

oddi wrth eu man cychwyn gwreiddiol. Felly, penderfynwch fel grŵp beth yw’r safle i 

gamu’n ôl iddo a grymuswch eich cynrychiolydd i gyflawni’r cyd-drafodaethau hynny

(wyneb yn wyneb yn ddelfrydol).

38
http://www.wcva.org.uk/

39
http://wales.coop/
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Gall cytuno ar elfennau sylfaenol y cytundeb gymryd amser, yn enwedig os yw’r

perchennog tir yn sefydliad mawr, gyda phrosesau cymeradwyo amrywiol, ac os oes

angen i’r grŵp ystyried y cynigion ar gamau gwahanol. Gall cyd-drafod a llunio 

cytundeb ysgrifenedig gymryd blynyddoedd, ond bwriad yr arweiniad ym Mhennod 6

yw gwella’r amser aros, er mwyn i bobl allu baeddu eu dwylo yn gynt.

 

Wrth i’ch grŵp aros i sicrhau safle, gall fod opsiynau eraill, fel cynorthwyo grwpiau 

lleol eraill neu ddefnyddio darnau eraill o dir am gyfnod dros dro.

Cytundeb cyfreithiol

Mae cytundeb cyfreithiol yn amddiffyn y perchennog tir a’r tenant, trwy osod eu

cyfrifoldebau a’u buddion yn glir. Gall y ddau barti ddibynnu mewn cyfraith ar y

cytundeb a lunnir gan y parti arall.

Os bydd gan y grŵp ddeiliadaeth lwyr gyfyngedig o’r tir, yna prydles fydd ei hangen.  

Mae mathau gwahanol o brydlesau sy’n addas ar gyfer sefyllfaoedd gwahanol, gan

ddibynnu ar y math o ddefnydd a ganiateir (e.e. gardd farchnad, perllan, gardd

gymunedol). Os bydd y grŵp yn rhannu’r tir gyda defnyddwyr eraill, bydd trwydded 

yn fwy priodol.

Mae mathau o gytundebau yn cynnwys

 Tenantiaethau Busnes Fferm

 Prydlesau Busnes

 Cytundeb rhandir

 Cytundeb trwydded

 Profit a prendre

Dylai prydlesau a thrwyddedau ill dau gynnwys y wybodaeth sylfaenol ganlynol.

 Enw’r perchennog tir (Landlord) a defnyddiwr y safle (Tenant)

 Enw’r safle a chynllun o’r safle

 Cyfnod deiliadaeth y hir (Term) – A fydd opsiwn i’r tenant ddod â’r brydles i

ben yn gynnar neu adnewyddu’r brydles am dymor ychwanegol?

 Rhent (os o gwbl). Faint? Pryd fydd yn cael ei dalu? A fydd yn cael ei

adolygu? A oes TAW yn daladwy yn ychwanegol at y rhent sylfaenol?

 Defnydd – beth sydd gan y tenant hawl i’w wneud ar y tir?

 Rhwymedigaethau tenantiaid a landlordiaid (e.e. pwy sy’n gorfod cynnal

ffiniau?)

Yn aml, caiff y manylion sylfaenol hyn eu galw’n Benawdau’r Telerau a chânt eu

defnyddio i ffurfio sylfaen y cytundeb.

Wrth ystyried beth hoffai’r grŵp ei gynnwys yn y cytundeb cyfreithiol, gall fod angen 

ychydig o hyblygrwydd. Er enghraifft, efallai y byddai’r perchennog tir yn ansicr

ynghylch rhoi prydles tymor hir i’r grŵp. Felly, i ddechrau, efallai y byddai eisiau rhoi 
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cytundeb tymor byr yn unig iddynt. Petai’r grŵp eisiau cael cyllid grant ar gyfer 

gwaith cyfalaf ar y safle, yna efallai y byddai’r arianwyr grant yn mynnu bod y

brydles am gyfnod penodol, felly dylid esbonio hyn i’r perchennog tir.

Mae rhai grwpiau’n llwyddo trwy ddechrau’n fach gyda chytundebau cymharol fyr, a

buddsoddiad ariannol mewn safle, ond maent yn datblygu dros amser i fod yn

asedau cymunedol hir sefydledig llwyddiannus iawn.

Pwy all lofnodi prydles neu gytundeb cyfreithiol arall?

Bydd yr unigolyn sy’n awdurdodedig i lofnodi dogfennau cyfreithiol ar ran eich grŵp 

yn dibynnu ar y math o sefydliad. Dylai dogfennau cyfreithiol gael eu llofnodi gan

bobl sydd wedi cael eu hawdurdodi i wneud hynny gan y sefydliad. Os ydych yn

gwmni cofrestredig, fel arfer, bydd dogfennau yn rhestru Ysgrifennydd neu

Gadeirydd y cwmni ac yn y blaen. Os ydych yn Sefydliad Elusennol Corfforaethol,

dylai aelod o’r pwyllgor rheoli lofnodi. Os ydych yn elusen neu sefydliad

anghorfforedig, dylai eich pwyllgor rheoli (neu grŵp llywio os nad ydych wedi ffurfio 

pwyllgor eto) benderfynu pwy fydd yn llofnodi’r dogfennau cyfreithiol. Mae angen i

bawb ddeall y cyfrifoldebau cyfreithiol a restrir ym mhob dogfen, ond yr unigolyn fydd

yn gyfrifol yn gyfreithiol (ni all cymdeithas anghorfforedig ei hun ymrwymo i

gytundebau cyfreithiol; mae unigolion yn gweithredu ar ran y sefydliad).

Mae’n arfer cyffredin cael aelod ‘uchel ei barch’ o’r gymuned leol (e.e. swyddog yr

heddlu neu ficer), nad yw’n aelod o’r pwyllgor rheoli, i fod yn ymddiriedolwr cynhaliol

a llofnodi dogfennau sy’n ymwneud ag asedau (tir ac adeiladau’n benodol).

Cyngor a ffioedd proffesiynol

Byddai’n ddoeth ceisio cyngor proffesiynol wrth ymrwymo i gytundeb cyfreithiol. Mae

buddsoddi mewn cyngor cyfreithiol a phroffesiynol da ar ddechrau prosiect yn

bwysig. Os bydd y brydles yn hwy na thair blynedd, bydd angen nodi ei fod yn

weithred a bydd angen i gyfreithiwr neu gynghorydd cyfreithiol arall ei lunio.

Er mwyn cadw costau mor isel â phosibl, mae nifer o dempledi ar gael i weithwyr

cyfreithiol proffesiynol eu defnyddio fel man cychwyn. Mae’n arfer cyffredin i

berchnogion tir ofyn i ddarpar denantiaid dalu am eu costau cyfreithiol er, yn aml,

caiff y rhain eu hepgor pan esbonnir buddion ehangach y cynigion.

Cofiwch chwilio am sgiliau o fewn eich grŵp neu gymuned leol. Darganfyddwch pa 
sgiliau sydd ar gael ac y gellir eu defnyddio ar gyfer eich prosiect. Efallai na fyddwch
yn gallu defnyddio gwasanaethau aelod o’r grŵp cymunedol yn bersonol, ond efallai 
y bydd yr unigolyn hwnnw’n gallu rhoi awgrymiadau i chi ynghylch sut i fynd i’r afael
â’r prosiect neu gysylltu â gweithwyr proffesiynol eraill. Peidiwch â disgwyl i aelodau
eraill y grŵp roi o’u hamser proffesiynol yn rhad ac am ddim oherwydd bod ganddyn 
nhw set sgiliau penodol sydd ei hangen arnoch. Efallai ei bod nhw’n rhwym i’w
dyletswyddau/contractau proffesiynol eu hunain i beidio â darparu cyngor felly.

Yn aml, gall arfer da helpu i leihau ffioedd neu gostau annisgwyl. Dylech bob amser:
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• wneud yn siŵr eich bod chi’n rhoi cyfarwyddiadau clir i’r gweithiwr proffesiynol 

• dod i gytundeb yn ysgrifenedig

• gwneud yn siŵr bod gennych set lawn o’r holl gofnodion perthnasol 
(gohebiaeth, gwybodaeth, cynlluniau ac ati) i’w rhoi i’ch gweithiwr proffesiynol.

Mae’n bwysig ystyried pwy fydd yn llofnodi unrhyw gytundeb cyfreithiol a’u bod

nhw’n deall y cyfrifoldeb cysylltiedig. Dylai’r brydles gael ei llofnodi gan

gynrychiolydd ag awdurdod cyfreithiol y landlord a’r tenant. Bydd yr unigolyn ag

awdurdod cyfreithiol yn dibynnu a yw’r partïon yn unigolion, grwpiau cymunedol â

chyfansoddiad, cwmnïau cyfyngedig ac yn y blaen a dylech geisio cyngor cyfreithiol i

sicrhau bod yr unigolion cywir yn llofnodi’r cytundeb.

Gall sefydliadau fel CGGC neu CLAS Cymru ddarparu gwybodaeth fanylach ar

brydlesau a thrwyddedau; dolenni i gynghorwyr proffesiynol eraill a chymorth

cyffredinol.

Coastau eraill efallai y bydd rhaid eu talu

Ffioedd ceisiadau cynllunio

Ewch i Bennod 4 ar geisiadau cynllunio. Mae’n eithaf tebygol y bydd hi’n ofynnol

gwneud cais cynllunio i ddatblygu lle tyfu cymunedol neu randiroedd, a bydd hyn yn

golygu talu ffioedd. Dylech gynnwys hyn yn eich cyllidebau.

Ffioedd cofrestru prydles

Bydd angen cofrestru prydles sy’n para 7 mlynedd neu fwy yn y gofrestrfa tir. Mae’n

safonol i denant fod yn gyfrifol am gofrestru’r brydles. Os ydych yn defnyddio

gweithiwr cyfreithiol proffesiynol, gallwch gynnwys hyn yn ei wasanaethau, fel arall,

mae’n bosibl dilyn cyfarwyddiadau ar wefan y gofrestrfa tir i gofrestru’r brydles yn

uniongyrchol.

Yswiriant

Weithiau, mae yswiriant yn cael ei ystyried yn ddewis ychwanegol neu’n gost

ddiangen. Mewn gwirionedd, mae yswiriant da, yn y mwyafrif o achosion, yn elfen

hanfodol o gymryd cyfrifoldeb dros safle y mae angen i grwpiau tyfu cymunedol a

pherchnogion tir ei ystyried yn ofalus.

Dylech wneud ymholiadau ynghylch yswiriant ar yr un pryd â thrafodaethau ynghylch

y brydles. Bydd hyn yn rhoi amser digonol i ystyried beth yw’r risgiau tebygol ac ai’r

landlord neu’r tenant fydd yn gyfrifol am drefnu’r polisi yswiriant.

Pa fath o yswiriant sydd ei angen arnom?

Gweler isod rai enghreifftiau o ddigwyddiadau a pha fath o yswiriant fyddai’n

berthnasol ar gyfer y digwyddiad:
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Digwyddiad: Math o yswiriant:

Fandaliaid yn rhoi’r toiled compost ar dân Yswiriant Adeiladau

Rhywun yn defnyddio llwybr cyhoeddus ar
draws y safle yn y nos, ac yn anafu ei hun
ar ddarn o offer

Atebolrwydd Landlord/ Atebolrwydd
Cyhoeddus

Rhaid i chi ganslo digwyddiad oherwydd
tywydd gwael, a cholli blaendaliadau ar, er
enghraifft, pebyll mawrion neu adloniant

Yswiriant Digwyddiadau

Ymwelydd ar ddiwrnod agored yn cael ei
anafu gan, er enghraifft, cangen yn disgyn

Atebolrwydd Cyhoeddus

Offer yn cael ei ddwyn o sied ar y safle Yswiriant Offer

Gwirfoddolwr yn anafu ei hun gydag offeryn
garddio

Atebolrwydd Cyflogwyr

Cwsmer yn mynd yn sâl ar ôl bwyta
cynnyrch a dyfwyd yn yr ardd

Atebolrwydd Cynnyrch

Rydych yn rhoi cyngor gwael mewn
gweithdy tocio coed, sy’n arwain at y
cyfranogwyr yn lladd eu coed

Indemniad Proffesiynol

Mae’n arbennig o bwysig ystyried Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus gan ei fod yn

yswirio rhag hawliadau drud posibl. Bydd yn cael ei ddefnyddio i dalu unrhyw

iawndal sy’n cael ei ddyfarnu i’r hawliwr, a all gynnwys colli cyflog, gofal nyrsio, colli

cyflog yn y dyfodol ac anafiadau. Mae hyn yn ychwanegol at eich costau cyfreithiol

yn amddiffyn yr hawliad a chostau cyfreithiol yr hawliwr os cewch eich dyfarnu ar fai.

A oes angen yswiriant arnom?

Dyma restr wirio i’ch helpu i benderfynu a oes angen yswiriant arnoch:

1. Mae angen i chi gael yr yswiriant yn gyfreithiol (e.e. atebolrwydd cyflogwr).

2. Efallai bod y brydles yn ei gwneud hi’n ofynnol i chi sicrhau polisïau penodol.

3. Gall fod yn ofynnol ar gyfer yr arianwyr grant.



58

4. Petai damwain yn digwydd; bod y swm o arian y byddech yn ei golli yn fwy na

faint y gallech ei fforddio.

Cyfrifwch gostau premiymau yn erbyn costau posibl yn sgil digwyddiad – er

enghraifft, os mai £120 fyddai cost prynu offer garddio newydd, a chost y premiwm i

yswirio’r offer yw £100, yna, fwy na thebyg, nid yw’n werth chweil yswirio. Fodd

bynnag, petai rhywun yn cael damwain ar eich safle, a bod angen help meddygol

drwy’r amser arno am weddill ei oes, a fyddai’n costio £5 miliwn, a’u bod nhw’n

hawlio’r swm hwn oddi wrthych, byddai premiwm o £100 y flwyddyn yn werth chweil.
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Pennod 8: Grŵp da - Llywodraethu, Polisïau, Rolau a Chyfrifoldebau, 

Gwrthdaro a Chydweithio, Cynnal Gwirfoddolwyr

  

Cyflwyniad

Mae cydweithio’n bwysig i lwyddiant prosiectau cymunedol. Mae hyn yn golygu cael

grŵp o bobl sy’n deall eu rolau ac sy’n frwdfrydig i’w cyflawni nhw. Mae’n cynnwys 

mabwysiadu ffordd o weithio sy’n caniatáu ar gyfer anghytuno a datrys.

 Yn y bennod hon, byddwn yn ymdrin â beth sy’n gwneud ‘grŵp da’; gyda chyngor ac 

enghreifftiau o sut i gael pobl i weithio gyda’i gilydd i greu prosiectau ffyniannus.

Sut beth yw grŵp da? 

Mae pobl yn teimlo fel eu bod nhw’n cael eu gwobrwyo a’u gwerthfawrogi. Mae

rolau, cyfrifoldebau a gweithdrefnau clir ar waith. Caiff hyn ei adlewyrchu ar y tir,

gyda phrosiect trefnus a helaeth.

A yw hyn yn swnio fel eich grŵp chi neu grŵp yr hoffech fod yn gysylltiedig ag ef?

Wrth gwrs, nid yw cynnal grŵp da mor hawdd a syml â hynny. Pan mae pobl sy’n 

frwdfrydig am bwnc yn dod at ei gilydd, gall gwrthdaro ddigwydd, a byddwch yn

ystyried sut y gellir mynd i’r afael â hyn yn ddiweddarach yn y bennod.

Mae cael gweledigaeth glir ar gyfer y prosiect yn bwysig. Mae gweledigaeth glir yn

golygu bod pobl yn deall beth yw’r cymhelliad cyffredinol ac mae’n helpu i ddenu

pobl sy’n rhannu’r un gwerthoedd.

Enghraifft

Diwylliant a gwerthoedd gardd gymunedol y Vetch:

‘Amddiffyn a hyrwyddo defnyddio lleoedd gwyrdd ac annog

pobl i ddysgu a bwyta bwyd iach, gweithio gyda’n gilydd fel

cyfanwaith, gan ddod â’r gymuned at ei gilydd, sy’n helpu

unigolion i fod yn llai arunig.

Awyrgylch o gynhwysiant, hyrwyddo ymdeimlad cymunedol

trwy dyfu/garddio.’

Mae dwy elfen i weithgaredd grŵp. Y cyntaf yw cynnwys a’r ail yw proses.

Mae cynnwys yn cyfeirio at beth yn union sy’n cael ei drafod mewn cyfarfodydd, yr

agenda a’r sgyrsiau sy’n cael eu cynnal.
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Mae proses yn cyfeirio at beth sy’n digwydd oddi tanodd, y meddyliau, iaith y corff a

theimladau’r rheiny sy’n bresennol.

Mae’r ddau weithgaredd yn cael effaith ar lwyddiant y grŵp. Mae grwpiau 

llwyddiannus bob amser yn caniatáu digon o amser i bobl fynegi eu syniadau a’u

teimladau am eu cyfranogiad. Maen nhw’n cofnodi gweithgareddau a’u heffaith trwy

adborth gan wirfoddolwyr a defnyddwyr prosiect. Gellir defnyddio’r adborth hwn i

ategu ceisiadau am gyllid.

Beth yw llywodraethu a pha mor bwysig yw hyn?

Gellir diffinio llywodraethu fel:

“Y systemau a’r prosesau sy’n ymwneud â sicrhau cyfeiriad, goruchwyliaeth ac

atebolrwydd cyffredinol sefydliad.” (Trosolwg Llywodraethu Chris Cornforth, prosiect

Llywodraethu a Chyfranogi, Co-operatives UK, 2004)

Mae llywodraethu’n gysylltiedig â strategaeth; gwneud yn siŵr bod systemau ar gyfer 

gweithgareddau o ddydd i ddydd ar waith. Yn eich prosiect, gallai hyn gynnwys

gwneud yn siŵr bod system ar waith i gofnodi gwariant a derbyniadau ariannol. 

Mewn prosiectau tyfu cymunedol bach, mae’n debygol bod y bobl sy’n perfformio’r

rolau llywodraethu hefyd yn gysylltiedig â’r gweithgareddau o ddydd i ddydd. Felly,

mae’n bwysig gwneud yn siŵr nad yw cyfarfodydd pwyllgor yn cael eu cyflawni 

gydag adroddiadau ar weithgareddau o ddydd i ddydd yn unig. Gwnewch yn siŵr 

eich bod chi’n sicrhau amser i wneud penderfyniadau strategol, fel bod eich prosiect

yn gallu cynnal persbectif ar weithgareddau presennol sy’n canolbwyntio ar nodau

cyffredinol y prosiect. I ddechrau, gellir ystyried llywodraethu fel y dogfennau

llywodraethu sy’n darparu’r sylfaen ar gyfer eich sefydliad ac, yn ail, y cynllun neu

strategaeth busnes sy’n goruchwylio gwneud penderfyniadau tymor hir a’r

gweithdrefnau ar gyfer gweithrediadau o ddydd i ddydd.

Mae angen i’ch dogfennau llywodraethu gydweddu i’r math o sefydliad ydych chi

Ffurf Gyfreithiol Dogfen Lywodraethu

Cymdeithas (Association) Cyfansoddiad a neu Reolau

Partneriaeth Cytundeb neu Weithred Partneriaeth

Ymddiriedolaeth Gweithred Ymddiriedolaeth

Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig Cytundeb Partneriaeth neu Gytundeb
Aelodau

Cwmni Cyfyngedig Erthyglau

Cwmni Buddiannau Cymunedol (CIC) Erthyglau
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Cymdeithas (Society) Cyfansoddiad a neu Reolau

Sefydliad Elusennol Corfforedig (CIO) Cyfansoddiad

Bydd angen i chi benderfynu pa ffurf gyfreithiol i’w mabwysiadu. Mae gan The Co-

operative offeryn ar-lein defnyddiol i helpu i’ch arwain chi o ran pa ffurf gyfreithiol

fydd yn addas ar gyfer eich grŵp www.uk.coop/our-work/select-structure-tool

Statws cyfreithiol

Eich statws cyfreithiol yw’r ffordd y mae eich sefydliad wedi’i diffinio yn ôl y gyfraith,

ar sail y ffordd y mae wedi’i sefydlu a’r rheolau a’r rheoliadau sy’n ei lywodraethu.

Mae rhyw fath o statws cyfreithiol gan bob sefydliad, p’un a yw’n ymwybodol o hynny

ai peidio, os oes bwriad sylfaenol i greu perthynas gyfreithiol (hyd yn oed os nad oes

dogfen lywodraethu ysgrifenedig gan y sefydliad).

Mae dau brif fath o strwythur cyfreithiol:

Anghorfforedig – e.e. Cymdeithasau, Ymddiriedolaethau (gan gynnwys cymdeithas

elusennol anghorfforedig), Partneriaethau

Corfforedig - e.e. Cwmnïau cyfyngedig trwy warant, Cymdeithasau Diwydiannol a

Darbodus, Cwmnïau Buddiannau Cymunedol, Partneriaethau Atebolrwydd

Cyfyngedig, a Sefydliadau Elusennol Corfforedig.

Corfforedig – Anghorfforedig

Beth yw’r gwahaniaeth?

Mae gan sefydliad corfforedig ei hunaniaeth gyfreithiol ei hun. Hynny yw, mae’n gorff

corfforedig a all weithredu’n gyfreithiol fel un endid. Ystyr hyn yw y gall fod yn

berchen ar ei eiddo ei hun, contractio a chyflogi pobl yn ei enw ei hun.

Ar y llaw arall, mae sefydliad anghorfforedig yn parhau’n gasgliad o unigolion ac, os

yw eisiau bod yn berchen ar eiddo ac ati, rhaid iddo ddibynnu ar unigolion i wneud

hynny ar ei ran. Os bydd cymdeithas anghorfforedig yn cau gyda dyledion heb eu

talu, bydd ei hymddiriedolwyr/aelodau ei phwyllgor yn atebol am y dyledion yn

unigol. Mae rhai cwmnïau yswiriant yn cynnig Yswiriant Atebolrwydd Ymddiriedolwyr

a all alluogi ymddiriedolwyr i gyflwyno hawliad am unrhyw ddyledion y mae’n rhaid

iddynt eu talu.

Hefyd, mae corffori’n golygu bod atebolrwydd y sefydliad i drydydd parti wedi’i

gyfyngu i gyfanswm gwarantau neu gyfalaf cyfranddaliadau aelodau, yn dibynnu ar

natur y sefydliad. Gan amlaf, mae hyn yn amddiffyn y rhai sy’n rhedeg y sefydliad, a’i

aelodau.

Crynodeb o fanteision ac anfanteision corffori
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Anghorfforedig Corfforedig

Atebolrwydd Mae’n bosibl y bydd yn rhaid i
unigolion dalu unrhyw
ddyledion yn bersonol.

Mae atebolrwydd unigol yn
gyfyngedig i warant neu gyfalaf
cyfranddaliadau heb ei dalu.

Perchenogaeth Nid oes modd contractio yn
enw sefydliad ac mae
anawsterau o ran awdurdod
aelodau i wneud hynny.

Gall corff corfforaethol fod yn
berchen ar eiddo a chontractio
yn enw’r corff.

Risg Gall risg gael ei dosbarthu’n
anghyfartal ymhlith aelodau.

Mae’r risg yn fwy cyfartal. Caiff
pob aelod ei drin yn gyfartal oni
bai bod rhyw gytundeb arall ar
waith.

Cost Yn gyffredinol, bydd mân
gostau cychwyn, neu ddim
costau cychwyn o gwbl.

Bydd costau cychwyn i’w talu
ynghyd â ffioedd blynyddol (er
y bydd y rhain yn gymharol
fach).

Gweinyddu Nid oes angen unrhyw
weinyddu yn ôl y gyfraith (ac
eithrio os yw’n elusen).

Rhaid cadw cofnodion parhaus
a’u ffeilio gyda’r gofrestrfa
briodol.

 

Preifatrwydd Preifatrwydd llwyr (ac eithrio os
yw’n elusen).

Mae manylion penodol, fel
cyfeiriadau aelodau’r corff
llywodraethol, ar gofnod
cyhoeddus.

Cyfeiriad: http://www.uk.coop/resources/simply-legal

Llunio eich dogfen lywodraethu

Mae nifer o strwythurau cyfreithiol gwahanol a dewisiadau eraill yn lle cyfansoddiad.

Yn syml, y nodau a’r rheolau y bydd eich grŵp yn eu defnyddio yw cyfansoddiad. 

Mae’n ddatganiad o’r hyn y bydd eich grŵp yn ei wneud a sut y bydd yn gwneud 

hynny. Bydd y rhan fwyaf o gyfansoddiadau yn cynnwys y penawdau neu’r cymalau

canlynol:

 Enw’r grŵp 
 Eich nodau/amcanion (nawr ac yn y dyfodol)
 Pwerau (ymdrin â’r swyddogaethau penodol sy’n gysylltiedig â’r grŵp, fel 

darparu gwasanaethau neu weithgareddau i ddatblygu’r nodau a’r amcanion)
 Aelodaeth (pwy all ymuno)
 Rheolaeth (sut bydd yn cael ei redeg)
 Cyllid (ar gyfer atebolrwydd a gweithdrefnau ariannol)
 Cyfarfodydd (e.e. pwyllgor rheoli, cyfarfod cyffredinol blynyddol, cyfarfodydd

cyffredinol arbennig/eithriadol a.y.y.b.)
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 Rheolau gweithdrefnau ym mhob cyfarfod
 Newidiadau i’r cyfansoddiad
 Diddymiad (beth fyddai’n digwydd petai’r grŵp yn dod i ben) 

Efallai yr hoffech ystyried y strwythurau cyfreithiol gwahanol gan ddefnyddio rhestr

wirio o’r enw ‘Simply Legal’ (www.uk.coop/simplylegal) ond mae’n debygol y bydd

angen i chi gael cyngor a chymorth cyfreithiol cyn gwneud penderfyniad terfynol.

I GAEL RHAGOR O ENGHREIFFITAU O GYFANSODDIADAU A RHEOLAU

RHANDIROEDD, CYSYLLTWCH Â CHYMDEITHAS GENEDLAETHOL

RHANDIROEDD http://www.nsalg.org.uk/

Diffinio rolau a chyfrifoldebau a gwneud yn siwr eu bod nhw’n gweithio

Rolau hanfodol unrhyw strwythur pwyllgor yw’r cadeirydd, yr ysgrifennydd a’r

trysorydd. Fel arfer, cyfeirir at y rhain fel ‘swyddogion’ y pwyllgor.

Dyma esboniad o’r rolau hynny a rhai eraill efallai yr hoffech eu hystyried ar gyfer

eich prosiect.

Rôl

  

Disgrifiad

Cadeirydd Mae’n cadw persbectif cyffredinol ar
lywodraethu’r prosiect. Mae’n cadeirio
cyfarfodydd ac yn cadw ffocws y grŵp.

  

Enghraifft: Cyfansoddiad Rhandiroedd Cymunedol Arberth (dyfyniad)

Enw’r sefydliad yw Rhandiroedd Arberth (Narberth Allotments).

Nodau

Nodau’r sefydliad yw:

1. Gwneud rhandiroedd ar gael i drigolion Arberth a’r cylch.
2. Cysylltu pobl sydd eisiau tyfu eu bwyd eu hunain â lleoedd lle gallant ei

dyfu.
3. Annog arferion cadarn a chynaliadwy yn amgylcheddol.
4. Cynyddu bioamrywiaeth.

Pwerau

Er mwyn cyflawni’r dibenion, mae gan y Pwyllgor y pŵer i:

1. godi arian, derbyn grantiau a rhoddion;
2. prynu neu werthu eiddo a chytuno ar brydlesau neu gytundebau

tenantiaeth;
3. cydweithio â grwpiau eraill â dibenion tebyg, a’u cynorthwyo;
4. gwneud unrhyw beth arall o fewn y gyfraith, sy’n angenrheidiol i

gyflawni’r dibenion.
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Ysgrifennydd Mae’n cadw cofnodion o gyfarfodydd y pwyllgor,
anfon agendâu ac adroddiadau.

Trysorydd Mae’n cadw cofnodion ariannol ac yn awdurdodi
taliadau.

Ysgrifennydd Aelodaeth Mae’n cyfathrebu’n uniongyrchol â’r aelodau ac
yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf iddyn nhw.

Cyhoeddusrwydd Mae’n hyrwyddo’r prosiect, a gall fod â sgiliau
dylunio.

Digwyddiadau Mae’n trefnu digwyddiadau ar y safle.

Iechyd a Diogelwch Mae’n gwneud yn siŵr bod y polisïau a’r 
gweithdrefnau hyn yn gyfredol.

Gofalwr Mae’n adrodd ar unrhyw broblemau ar y safle i’r
pwyllgor.

 Cynhwysiant/allgymorth Mae’n gwneud yn siŵr bod pobl o bob cefndir 
yn cael cyfle i fod yn rhan o’r prosiect.

Beth yw diben cyfarfod cyffredinol blynyddol?

• Caniatáu i’ch aelodau glywed adroddiadau gan y Pwyllgor ar lwyddiannau a
gwaith eich grŵp dros y flwyddyn ddiwethaf 

• Ethol y Pwyllgor ar gyfer y flwyddyn nesaf
• Gwneud unrhyw newidiadau i’r cyfansoddiad

Cofnodion cyfarfod cyffredinol blynyddol

• Trefnwch fod rhywun yn gwneud cofnod o unrhyw benderfyniadau a wnaed yn y
cyfarfod cyffredinol blynyddol. Mae’n arbennig o bwysig cadw cofnodion clir o
etholiadau ac unrhyw newidiadau i’r cyfansoddiad

• Cofnodwch enwau a manylion cyswllt y bobl a fynychodd y cyfarfod fel y gallwch
gysylltu â nhw wedi hynny – e.e. gofynnwch i bobl roi eu manylion pan fyddant yn
cyrraedd

Astudiaeth Achos – Gardd Gymunedol Llysiau y Vetch (Abertawe)

Mae gennym oddeutu 17 o aelodau ar y pwyllgor, gan gynnwys cadeirydd, is-

gadeirydd, ysgrifennydd a thrysorydd. Fel arfer, un neu ddau o gynrychiolwyr o’r

gymuned Tsieineaidd a Bangladeshaidd, cynrychiolydd iechyd a diogelwch, ac aelod

neu ddau o’r grŵp gwenyn. 

Mae aelodau’r pwyllgor yn ymgymryd â’r rôl am flwyddyn. Rhaid iddyn nhw gynnig

eu henwau i gael lle ar y pwyllgor. Rydym yn gwahodd pob deiliad llain i’r cyfarfod

cyffredinol blynyddol, rydym yn gosod posteri ac yn lledaenu’r gair, fel bod pawb yn
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gwybod amdano. Fel arfer, mae’n amser da i bobl gael sgwrs. Rydym bob amser yn

darparu lluniaeth ac weithiau yn coginio pitsas.

Mewn cyfarfodydd pwyllgor, mae ein hagenda’n cynnwys y pwyntiau canlynol fel

arfer:

• Ymddiheuriadau am absenoldebau
• Cofnodion y cyfarfod blynyddol cyffredinol blaenorol
• Adroddiad y cadeirydd
• Adroddiad yr ysgrifennydd
• Adroddiad ariannol
• Ethol y pwyllgor

Polisïau, pam mae eu hangen nhw a pha bolisïau y dylem eu rhoi ar waith?

Mae polisïau yn set o egwyddorion sy’n arwain gwneud penderfyniadau. Gall

arianwyr grantiau neu reoleiddwyr, gan gynnwys y Comisiwn Elusennau ac eraill,

wneud rhai polisïau’n ofynnol, fel polisi diogelu plant, sy’n esbonio trefn lywodraethu

fewnol sefydliad.

Dogfennau polisi

Mae dogfennau polisi yn caniatáu i chi amlygu a manylu ar arfer da ar gyfer

amrywiaeth o faterion ac amgylchiadau. Maen nhw’n darparu set o reolau y gellir eu

diffinio’n hawdd y mae angen i bawb yn eich sefydliad eu dilyn a bod yn ymwybodol

ohonynt.

Dylid cael cydbwysedd rhwng eisiau sicrhau arfer da mewn cymaint o feysydd â

phosibl a chael y gallu i weithredu polisïau. Felly, beth yw’r polisïau hanfodol sydd eu

hangen arnoch ar waith? Mae hyn yn dibynnu ar y math o safle sydd gennych, p’un

ai eich bod chi’n caniatáu ymwelwyr, pwy sy’n cynnal gweithgareddau ar eich safle a

pha fath o weithgareddau sy’n cael eu cynnal. Gweler isod bum polisi a fyddai’n

ddefnyddiol yn y rhan fwyaf o achosion.

Polisi plant a phobl agored I niwed

Wedi’i ddylunio i fynd ati i hyrwyddo ymwybyddiaeth, arfer da a gweithdrefnau

cadarn. Nod y polisi hwn yw sicrhau bod gan blant, pobl ifanc ac oedolion agored i

niwed gyfle i ddatblygu eu sgiliau corfforol, emosiynol a chymdeithasol, ac y cânt eu

parchu ni waeth beth yw eu hoed, eu gallu na’u cyfeiriadedd rhywiol.

Polisi gwirfoddolwyr
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Mae pob grŵp tyfu cymunedol yn dibynnu ar wirfoddolwyr i helpu, felly mae cael 

polisi sy’n amlygu sut mae’r grŵp yn gweithio er budd ei wirfoddolwyr a beth y 

disgwylir gan y gwirfoddolwyr yn ddogfen ddefnyddiol.

Polisi effaith amgylcheddol

Yn gyffredinol, bydd eich gwaith yn canolbwyntio ar welliannau cymunedol ac

amgylcheddol, ond mae rhai gweithgareddau cysylltiedig (e.e. teithio, defnyddio ynni,

caffael nwyddau a chynhyrchu gwastraff) yn cael effaith amgylcheddol negyddol.

Dylai’r polisi hwn amlygu sut byddech yn ceisio lleihau’r effaith honno.

 

Polisi iechyd a diogelwch

Mae’n ddefnyddiol i wneud pobl yn ymwybodol o faterion iechyd a diogelwch, eu

cyfrifoldebau a beth mae’r grŵp yn ei wneud i sicrhau iechyd a diogelwch da ar y 

safle.

Polisi cyfle cyfartal

Mae’n helpu i ddod ag arfer da at ei gilydd, o ran sut mae eich grŵp yn bwriadu 

gweithredu cyfle cyfartal.

http://www.CGGC.org.uk/volunteering/working-with-volunteers/model-polisïau

Mae gan y Gymdeithas Genedlaethol Rhandiroedd arweiniad ar bolisïau i grwpiau

rhandiroedd.

http://www.nsalg.org.uk/

Cylch bywyd grŵp 

Mae gan grwpiau gylch bywyd naturiol ac mae bod yn ymwybodol ohonynt yn

tawelu’r meddwl. Lluniodd y seicolegydd, Bruce Tuckman, yr ymadrodd ‘Forming,

Storming, Norming and Performing’ ym 1965 i ddisgrifio’r broses hon. Yn

ddiweddarach, ychwanegodd bumed cam - adjourning neu mourning. Gall y camau

hyn gymryd cyfnodau gwahanol o amser, a gellir disgwyl peth aflonyddwch a

gwrthdaro yn ystod y cam trafod - wrth i chi geisio cytuno ar nodau cyffredin a ffyrdd

o weithio. Fel arfer, y cam mwyaf trallodus yw’r cam oedi, sef, ar ôl cyfnod o

‘berfformio’, mae rhywbeth yn digwydd i amharu ar bethau. Er enghraifft, gall aelod

allweddol o’r grŵp adael - neu brydles ddod i ben. Yn sydyn, ymddengys fod eich 

prosiect mewn perygl a bod popeth yn ansicr. Peidiwch â digalonni - efallai mai ad-

drefnu sydd ei angen arnoch. Efallai bydd y grŵp yn chwalu’n llwyr ond, os bydd 

digon o bobl bwyllog ar ôl, gallant ail-ddechrau, a mynd trwy’r cam cychwynnol

unwaith eto.

Gwrthdaro
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Gall gwrthdaro digwydd am nifer o resymau. Mae Co-operatives UK wedi cynhyrchu

set o lyfrynnau, ‘From Conflict to Co-operation’, sydd ar gael ar eu gwefan. Petai pob

aelod o bob grŵp cymunedol yn eu darllen nhw, byddai llawer o wrthdaro yn cael ei 

osgoi! Yn aml, gellir osgoi gwrthdaro gyda pholisïau a gweithdrefnau cadarn, yn

ogystal â chyfarfodydd effeithiol. Dyma rai enghreifftiau:

• Nid yw deiliad llain ar safle rhandiroedd yn trin y tir ar ei lain – neu mae’n

gollwng sbwriel neu’n achosi niwsans i’r deiliaid lleiniau eraill. Os byddwch yn

cynnwys polisi peidio â thrin y tir yn eich cytundeb tenantiaeth, gallwch

gyfeirio at hyn mewn llythyr swyddogol oddi wrth y pwyllgor, ac adennill llain

os nad ydynt yn cydymffurfio o fewn cyfnod penodol o amser. Mae hyn yn atal

y sefyllfa rhag mynd yn bersonol – fel y gallai ar safle sy’n cael ei reoli yn

wael.

• Mae un unigolyn yn dominyddu’r pwyllgor – nid yw’n ystyried syniadau unrhyw

un arall ac mae pobl yn teimlo nad ydynt yn cael eu gwerthfawrogi. Os oes

gennych rolau diffiniedig yn eich pwyllgor a all newid yn flynyddol, ni ddylai’r

unigolyn hwn allu dominyddu’n gyfan gwbl. Hefyd, cofiwch nad yw bod yn

gadeirydd y grŵp yn golygu y dylai fod yn gadeirydd ym mhob cyfarfod. 

Dylech gylchdroi cadeirio’r cyfarfodydd a gwneud yn siŵr bod pawb yn cael 

tro. Dylai aelodau gynorthwyo’r cadeirydd i gynnal y cyfarfod.

• Mae cyfarfodydd yn mynd ymlaen am oriau ac nid oes unrhyw beth yn cael ei

gyflawni. Mae’r aelodau’n mynd yn rhwystredig ac nid ydynt yn dychwelyd.

Dylech sicrhau agenda ar gyfer pob cyfarfod a chyfyngu ar faint o amser sy’n

cael ei dreulio ar bob eitem. Ceisiwch barhau i sgwrsio a chymdeithasu ar ôl

mynd i’r afael â’r busnes hanfodol.

• Mae gwrthdaro ynghylch cyfeiriad y prosiect. Os amlygir nodau ac amcanion

eich sefydliad yn glir yn y cyfansoddiad, bydd angen i aelodau newydd gadw

atynt, a thrafod unrhyw awgrymiadau neu addasiadau yn agored.

• Mae gwrthdaro personol difrifol rhwng aelodau. Dyma’r sefyllfa anoddaf i fynd

i’r afael â hi, oherwydd y bydd pobl yn emosiynol iawn. Ystyriwch ofyn am

hwylusydd neu gyfryngwr diduedd i helpu i ddatrys y gwrthdaro.

Casgliad

Er mwyn i unrhyw grŵp cymunedol ffynnu, rhaid i’w aelodau fwynhau cymryd rhan. 

Bydd achlysuron bob amser, pan fydd anghytuno neu broblemau’n codi ond, os gall

y grŵp gynnal ethos o gyfathrebu agored a pharch ar y ddwy ochr, ychydig iawn o 

broblemau sy’n anorchfygol. Dylech osgoi bod yn orddibynnol ar un neu ddau o bobl.

Llawer o waith a wna llawer o ddwylo, ac mae’r rhan fwyaf o bobl yn mwynhau gallu

helpu, os cânt y cyfle. Dylech annog aelodau’r gymuned i gymryd rhan a darganfod

beth yw eu sgiliau a’u brwdfrydedd. Os yw pobl yn teimlo fel petaent yn cael eu

cynnwys yn y penderfyniadau, yn cael cyfle i gyfrannu eu sgiliau a chyfleoedd i
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wneud eu cyfraniad unigryw eu hunain, bydd eich grŵp cymunedol yn un bywiog a 

hapus.
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Pennod 9: Cyllid Ac Arian

Bydd y bennod hon yn amlygu pwyntiau allweddol ar reoli eich arian, codi arian a

chynhyrchu incwm.

  

Cyflwyniad

Fe wnaeth Deddf Tyddynnod a Rhandiroedd 1908 roi dyletswydd ar awdurdodau

lleol i ddarparu rhandiroedd yn ôl y galw; fe wnaeth ddarpariaeth i awdurdodau lleol

brynu tir yn orfodol, i ddarparu rhandiroedd a sefydlu’r fframwaith ar gyfer y system

rhandiroedd fodern. Nid yw cyllid ar gyfer rhandiroedd erioed wedi cael ei glustnodi,

felly mae cyllid i sefydlu a rheoli rhandiroedd awdurdodau lleol wedi amrywio’n fawr

iawn. Os amlygir darpariaeth a rheolaeth rhandiroedd yng nghynllun corfforaethol

awdurdod lleol, bydd yn fwy tebygol o dderbyn cymorth ariannol a chymorth

swyddog yr awdurdod lleol.

Mae’n gyfnod lle mae cyllid awdurdodau lleol hyd yn oed yn fwy prin, felly mae

angen mynd i’r afael â chreu a chynnal safleoedd newydd yn fwy cyfannol, creadigol

a thrwy bartneriaethau.

Mae trefniadau gweinyddu a rheoli safleoedd rhandiroedd yn amrywio. Mae rhai

awdurdodau lleol yn rheoli eu safleoedd eu hunain, ac mae rhai eraill yn prydlesu tir i

sefydliadau cymunedol, cynghorau cymunedol neu gymdeithasau rhandiroedd, sy’n

rheoli’r safleoedd ar ran yr awdurdodau lleol. Mae safleoedd rhandiroedd preifat

mewn llawer o ardaloedd hefyd, heb unrhyw ymglymiad yr awdurdod lleol, yn ogystal

â rhandiroedd a gerddi cymunedol.

Ar gyfer llawer o safleoedd rhandiroedd awdurdodau lleol, mae’r rhent blynyddol sy’n

cael ei dalu ddeiliaid lleiniau yn gyfraniad penodol, ond mae safleoedd eraill yn

dueddol o weithredu ffi rhent uwch i dalu am gostau cynnal a chadw sylfaenol. Bydd

sefydlu safleoedd newydd a gweithgareddau newydd yn cael eu hariannu gan

gyfuniad o gyllidebau mewnol awdurdodau lleol, cyllid gan ffynonellau allanol, ac

incwm arall a gynhyrchir, fel y disgrifir isod.

Rheoli arian; safbwynt grŵp cymunedol

Er mwyn dod o hyd i gyllid i sefydlu rhandiroedd a gerddi cymunedol, mae rheoli

arian yn dda yn hanfodol, oherwydd ei fod yn caniatáu i’ch grŵp: 

 Gynllunio, monitro ac asesu datblygiad a chynaliadwyedd eich prosiect,

 Sicrhau bod arian yn cael ei wario’n gall ac fel y cytunwyd,

 Dangos i arianwyr a chefnogwyr posibl bod eich prosiect wedi cael ei drefnu’n

dda a’i fod yn gynnig deniadol,

 Bodloni cyfrifoldebau cyfreithiol,

 Llunio adroddiadau cywir i arianwyr, cefnogwyr ac aelodau eraill o’ch grŵp, 



70

 Mae’n eich galluogi chi i wneud asesiadau mwy cywir o’ch dyfodol, os ydych

eisiau datblygu menter gymdeithasol neu amrywio eich incwm.

Yn gyntaf, bydd angen i chi ddarganfod pa sgiliau a phrofiad ariannol sydd gan eich

grŵp. Os oes angen cymorth a chyngor ychwanegol arnoch, darganfyddwch pa 

sefydliadau yn eich ardal sy’n cynnig gwasanaethau ariannol i grwpiau cymunedol a

gwirfoddol. Gwiriwch gyda’ch Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol lleol, Canolfan

Cydweithredol Cymru, Busnes Cymru, y Sefydliad Codi Arian, Ffederasiwn Ffermydd

Dinesig a Gerddi Cymunedol a’r Gymdeithas Genedlaethol Rhandiroedd. Gofynnwch

i gymdeithasau rhandiroedd/grwpiau cymunedol sefydledig eraill sut maen nhw’n

trefnu eu cyllid, pwy sy’n archwilio eu llyfrau’n annibynnol (neu’n cynnal archwiliad ar

gyfer sefydliadau mwy), a phwy sy’n rhoi arweiniad a gwybodaeth ariannol iddyn

nhw.

Cyfrifon banc cymunedol

Os ydych yn gymdeithas rhandiroedd/grŵp cymunedol, bydd angen i chi gael cyfrif 

banc i ymdrin â’r llif o arian. Mae’n arfer da ac, fel arfer, yn ofyniad grant, bod gan y

cyfrif ddau lofnodwr digyswllt, yn ogystal â chael trysorydd sy’n gyfrifol am gyllid y

sefydliad. Mae gan bron pob undeb credyd neu fanc ar y stryd fawr gyfrifon banc

cymunedol heb unrhyw gostau. Bydd pob banc yn gofyn am dystiolaeth amrywiol i

sicrhau eich bod chi’n grŵp dilys. Wrth ddewis banc, gwnewch yn siŵr fod gennych 

chi ddarlun clir o beth rydych chi ei angen h.y. llyfr siec, cerdyn debyd a pha mor

syml yw gwneud taliadau i’r cyfrif. Efallai y byddwch eisiau ystyried a oes gan y banc

safbwynt moesegol, yn eich barn chi, sy’n cydweddu â phryderon moesegol ac

amgylcheddol eich grŵp chi. Os byddwch yn gallu mynd i mewn i gangen leol, mae 

hynny’n fan cychwyn da i sefydlu’r wybodaeth ofynnol fel arfer. Mae’r rhan fwyaf o

fanciau hefyd yn cynnig ‘grantiau’ bach ac yn cynnig amser staff i ddod i gynorthwyo

gyda phrosiect lleol.

Rhai termau ariannol

Cyllideb: Mae cyllideb yn gynllun sy’n amlinellu ar beth y byddwch yn gwario eich

arian a sut bydd y gwariant hwnnw’n cael ei ariannu.

Rhagolygon elw a cholled (hefyd yn cael ei alw’n Gyllideb Incwm a Gwariant):

Mae cyfrif elw a cholled yn grynodeb o drafodion busnes ar gyfer cyfnod penodol –

12 mis fel arfer. Trwy ddidynnu cyfanswm gwariant o gyfanswm incwm, mae’n

dangos y swm ‘net’ – p’un ai bod eich busnes wedi gwneud elw neu golled ar

ddiwedd y cyfnod hwnnw. Caiff cyfrif elw a cholled ei greu’n bennaf at ddibenion

busnes – i ddangos i berchnogion, rhanddeiliaid neu fuddsoddwyr posibl pa mor dda

mae’r busnes yn perfformio.

Rhagolygon llif arian: Mae hon yn broses sy’n eich galluogi i ragweld

uchafbwyntiau ac isafbwyntiau o ran eich balans arian. Mae’n amlygu ffynonellau a’r

symiau o arian sy’n dod i mewn i’ch busnes, a’r symiau sy’n mynd allan ac i ble, dros



71

gyfnod penodol. Fel arfer, mae dwy golofn, sy’n rhestru rhagolygon a symiau

gwirioneddol, yn ôl eu trefn. Mae’n eich helpu i gynllunio benthyca ac yn dangos i chi

faint o arian dros ben fydd yn debygol o fod gennych ar adeg benodol. Mae llawer o

fanciau’n gofyn am ragolygon cyn ystyried benthyciad. Fel arfer, llunnir rhagolwg am

flwyddyn neu dri mis ymlaen llaw, a’i rannu’n wythnosau neu’n fisoedd.

Rhagolygon gwerthiant: Mae’r rhain yn eich galluogi chi i reoli eich busnes yn fwy

effeithiol trwy ragweld nifer a math o werthiant ac felly incwm o werthiant. Byddai

rhaid i fusnes newydd wneud tybiaethau’n seiliedig ar ymchwil y farchnad a’u barn.

Mantolen: Mae hon yn rhoi cipolwg ar gyllid eich gardd ar ddyddiad penodol. Mae’n

crynhoi eich incwm a’ch gwariant. Yna, mae’r rhoi eich balans cychwynnol ar gyfer y

flwyddyn nesaf.

Archwiliad: Mae’n archwiliad swyddogol o gyfrifon sefydliad a gynhelir, yn

nodweddiadol, gan gorff annibynnol.

Cyfrifon: Mae’r rhain yn gofnod neu ddatganiad o wariant ariannol a derbynebau

sy’n ymwneud â chyfnod neu ddiben penodol.

Cofnodion: Rhywbeth sy’n cynnwys tystiolaeth am y gorffennol, yn enwedig dogfen

ysgrifenedig neu ar ryw ffurf barhaol arall e.e. lluniau, dalenni cofrestru

gwirfoddolwyr, ffurflenni adborth ac ati.

Trafod arian

Mae’n bwysig sefydlu rheolau sylfaenol ynghylch trafod arian o’r dechrau’n deg.

Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod y sefydliad yn cael ei redeg yn rhwydd ac yn arwain

at ddatrys anghydfodau’n gynt.

Yn sylfaenol, rhaid i’r grŵp gyfrif am yr holl arian sy’n cael ei dderbyn a’i wario. Mae

hyn yn hanfodol, p’un ai eich bod chi’n gwario £50 neu £50,000 bob blwyddyn. Yr

egwyddor sylfaenol gyffredinol yw cynnal llwybr papur atebol llawn, ar gyfer pob

trafodiad, bob amser. Dyma rai rheolau sylfaenol:

 Dylech roi derbynneb bob tro rydych yn derbyn arian.

 Dylech gael derbynneb bob amser am unrhyw arian sy’n cael ei dalu a chael

pobl i lofnodi am arian y maen nhw wedi’i dderbyn e.e. treuliau parcio wrth

wneud gwaith sy’n ymwneud â’r ardd.

 Dylech sicrhau bod derbynebau’n cael eu hysgrifennu mewn inc bob amser,

nid pensil. Dylech gynnwys y dyddiad a llofnod.

 Peidiwch byth â chadw mwy o arian nag sy’n angenrheidiol yng nghartref y

trysorydd neu ar safle’r ardd. Gwnewch yn siŵr bod eich yswiriant yn ddilys ar 

gyfer cadw symiau bach o arian.
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 Dylech dalu incwm i mewn i’r banc cyn gynted â phosibl bob amser. Os nad

oes cangen leol, mae gan lawer o fanciau drefniadau gyda swyddfeydd y post.

 Peidiwch byth â thalu am unrhyw beth gydag arian rydych newydd ei dderbyn.

Tynnwch arian o’r banc ar gyfer gwariant (fel arall, byddwch yn mynd i

drafferthion cadw cyfrifon a fydd yn arwain at gamgymeriadau wrth gyfrifo am

beth rydych yn ei dderbyn a’i wario).

 Cadwch gymaint o gofnodion a nodiadau am eich trafodion ag y gallwch chi,

mewn un man diogel, yn ddelfrydol oddi ar y safle.

Cyllidebau – Costio eich prosiect

Cyllideb yw’r ffordd orau i amlygu cynlluniau ariannol eich grŵp ar gyfer y 

flwyddyn nesaf. Mae’n gwneud yn siŵr eich bod chi wedi ystyried costau beth 

rydych chi eisiau ei wneud gyda’ch safle rhandiroedd neu ardd gymunedol, ac mae’n

eich helpu i gynllunio ar gyfer gweithgareddau yn y dyfodol. Cofiwch, efallai nad yw

cyllideb sydd wedi cael ei chreu ar gyfer cais codi arian yr un peth â chyllideb

flynyddol eich grŵp. Os ydych yn gwneud cais am brosiect penodol (yn hytrach na 

grant tuag at eich gwaith cyffredinol), efallai y bydd yr ariannwr yn gofyn am gyllideb

prosiect yn unig.

Ysgrifennu cyllideb

Er mwyn ysgrifennu cyllideb, rhaid i chi gael syniad realistig, clir ynghylch

gweithgareddau eich grŵp yn ystod y flwyddyn nesaf – efallai yr hoffech gynnal 

cyfarfod i drafod hyn. Yr amser gorau i wneud hyn yw cyn dechrau blwyddyn

ariannol eich grŵp, fel bod gennych ddigon o amser i gynllunio ymlaen llaw a 

pharatoi’r gyllideb.

Mae’r broses o ysgrifennu cyllideb yn debyg i ysgrifennu rhestr siopa, gan gynnwys

cost pob eitem a restrir. Rhaid i chi weithio allan o ble y byddwch yn cael yr arian i

dalu am yr eitemau. Peidiwch ag anghofio y gall fod pobl â sgiliau cyllidebu yn eich

grŵp, a gallwch geisio cymorth allanol os ydych yn cael trafferth cyllidebu. 

Defnyddiwch eich cyllideb!

Mae eich cyllideb yn offeryn defnyddiol i gadw cofnod o ble mae pethau’n mynd. Bob

tri mis, o leiaf, dylai’r unigolyn sy’n gyfrifol am y gyllideb gyflwyno adroddiad ariannol

i’r grŵp. Dylai’r datganid ddangos incwm a gwariant gwirioneddol, gan gynnwys 

unrhyw filiau heb eu talu a chymhariaeth â’r gyllideb wirioneddol. Yna, byddwch yn

gallu gweld a ydych chi ar y llwybr cywir neu a oes angen i chi ailfeddwl.

Os oes gwahaniaeth mawr rhwng y datganiad ariannol a’r gyllideb, mae’n arwydd

bod angen i chi addasu eich cynlluniau. Er enghraifft, os yw incwm llawer yn is na’r

disgwyl, ystyriwch arbedion posibl y gallech eu gwneud. Os oes gennych arian dros

ben, gallech benderfynu gwario’r arian ar weithgareddau eraill.
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Cofiwch - dylech addasu’r gyllideb i fynd i’r afael â gwahaniaethau mawr yn unig a

dylech wneud hyn mewn cyfarfod pwyllgor rheoli bob amser. Hefyd, os ydych yn cael

eich ariannu gan grant, peidiwch â gwneud unrhyw newidiadau mawr i’ch

gweithgareddau hyd nes i chi gysylltu â’r arianwyr a chyd-drafod unrhyw newidiadau.

Cyllidebau a chodi arian

Mae’r gyllideb yn offeryn defnyddiol i’w hanfon at gyrff ariannu hefyd, os byddwch yn

gwneud cais am grantiau.

Yn achos cael cyllid ar gyfer prosiect/gweithgaredd penodol e.e. atgyweirio llwybrau

neu gynnal clwb garddio i blant, bydd cost y prosiect yn cael ei gynnwys yn eich

gwariant cyllideb flynyddol, ond efallai bydd yr ariannwr yn gofyn am gyllideb prosiect

yn unig. Efallai y bydd arianwyr prosiect yn gofyn am gyllideb gyffredinol eich grŵp, 

er mwyn iddyn nhw wybod eich bod chi’n ddigon sefydlog yn ariannol i gynnal y

gyllideb. Mae’n dystiolaeth hefyd eich bod chi’n drefnus, bod gennych ddealltwriaeth

o’ch ymrwymiadau ariannol ac yn gynllun gweithgareddau clir.

Mae’n bwysig dangos yn glir yn eich cyllideb gyffredinol pa gostau fydd yn cael eu

talu gan grant ar gyfer prosiect a pha rai fydd yn cael eu talu gan incwm

cyffredinol. Cofiwch, os ydych yn derbyn cyllid ar gyfer prosiect penodol, byddwch yn

gallu defnyddio’r grant i dalu am gostau’r prosiect ei hun yn unig. Ni fyddwch yn gallu

defnyddio’r arian ar gyfer costau cyffredinol eich grŵp nac ar gyfer prosiect arall. 

Mae hyn yn wir hefyd am grant ar gyfer offer cyfalaf.

Fel cyllideb gyffredinol, peidiwch ag anghofio cynnwys y ‘treuliau cudd’, fel treuliau

teithio, deunyddiau ysgrifennu, argraffu, costau ffôn ac ati.

Os na fyddwch yn cynnwys holl gostau cysylltiedig y prosiect yn y gyllideb prosiect

benodol, gallai fod gorfod i chi geisio rhoi cymhorthdal i’r prosiect cyllideb gyffredinol

– nid yw hynny’n syniad da!

Gwirio bod y grant yn cydweddu i’ch cyllideb

 Bydd llythyr dyfarnu’r grant neu ffurflen ‘amodau’r grant’ oddi wrth yr ariannwr

yn amlinellu ar gyfer beth y cewch ddefnyddio’r arian.

 Os ydych wedi derbyn y swm llawn, mae’n debygol mai diben y grant yw talu

am y prosiect fel y’i disgrifir yn eich cais – ond dylech wirio’r manylion bob

amser.

 Os yw’r grant yn llai na’r swm y gwnaethoch gais amdano, gwiriwch beth

mae’r grant yn ei gynnwys. Dylech newid eich cyllideb gyffredinol yn y

cyfarfod nesaf, os oes angen.

 Os yw eich grŵp yn elusen gofrestredig, bydd grantiau ar gyfer prosiectau neu 

offer cyfalaf yn cael eu hystyried yn gyllid cyfyngedig. Gall fod angen eu

gosod ar wahân yn eich cyfrifon.
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 Bydd llawer o grantiau’n amodol ar eich grŵp yn dod o hyd i arian cyfatebol – 

byddant yn ariannu’n rhannol a bydd angen i chi dalu’r gweddill o ffynonellau

eraill.

Mwy o wybodaeth

Cyfeiriadur newid cymdeithasol

Mae cyhoeddiad DSC, ‘A Practical Guide to Financial Management’, yn rhoi llawer o

wybodaeth ddefnyddiol ar weithdrefnau ar gyfer rhedeg sefydliad cymunedol. Ffôn:

08450 77 77 07

www.dsc.org.uk

Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr

Llawer o gyhoeddiadau defnyddiol, gan gynnwys:

• Charity reporting and accounting: The essentials (CC15a)

• The essential trustee: What you need to know. (CC3)

• Managing charity assets and resources: an overview for trustees (CC25).

Ffôn: 0845 300 0218

www.charity-commission.gov.uk

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Adran rheoli arian ar eu gwefan, sy’n cynnwys llawer o daflenni ffeithiau.

www.CGGC.org.uk/advice-guidance/managing-money

busnes yn y gymuned

Efallai y gellir paru prosiectau cymunedol â chymorth rhad ac am ddim gan gyfrifwyr,

cysylltiadau cyhoeddus, cyngor cyfreithiol, dylunwyr a chwmnïau adeiladu.

http://www.bitc.org.uk/wales

Ac yng ngogledd Cymru, http://www.b2cwales.co.uk/, cysylltwch â John Watkin,

john@dvsc.co.uk

Codi arian a chynhyrchu incwm

Mae’n hanfodol, er iechyd eich grŵp yn y dyfodol, eich bod chi’n sicrhau eich bod 

chi’n creu ffyrdd amrywiol a gwahanol i gynhyrchu refeniw. Nid yw dibynnu ar

grantiau na chyllid arall yn ddichonadwy.

Mae tair elfen wahanol i sicrhau cynaliadwyedd ariannol eich grŵp: 
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1. Lleihau eich angen am arian yn y lle cyntaf

2. Cynhyrchu eich incwm eich hun

3. Sicrhau cyllid gan ffynonellau allanol (e.e. ymddiriedolaethau elusennol, y

Llywodraeth, eich cyngor lleol, y loteri, cwmnïau allanol).

Lleihau eich angen am arian

Mae dod o hyd i ddigon o arian yn dueddol o feddiannu llawer o brosiectau

cymunedol, ond sicrhau a gwario arian yw dim ond un ffordd y gall eich grŵp fodloni 

ei nodau a chael effaith ar eich cymuned leol.

Yn amlwg, mae arian yn hanfodol ar gyfer rhai pethau, ond gall cymorth o fath arall

(fel cyngor technegol rhad ac am ddim, gwirfoddolwyr ymroddedig a medrus, a

rhoddion o ddeunyddiau a gwasanaethau) fodloni llawer o anghenion eich grŵp. 

Hefyd, mae arbed, ailddefnyddio, atgyweirio ac ailgylchu yn ffyrdd o helpu i leihau

eich angen am arian. Yn syml, gall bod yn fwy dyfeisgar arbed arian i chi yn aml, yn

y tymor byr a’r tymor hir.

Fodd bynnag, i leihau eich angen am arian, mae angen cynllunio, systemau

trefniadol a sgiliau cyd-drafod. Ystyriwch y cwestiynau canlynol:

 A allech chi dalu llai am wasanaethau neu gynhyrchion yr ydych yn eu

defnyddio’n rheolaidd?

 Ydych chi’n: Lleihau, Ailddefnyddio, Atgyweirio, Ailgylchu ac Adolygu yn

rheolaidd?

 A allech chi fod yn fwy dyfeisgar o ran achub a benthyg offer?

 A ydych chi’n talu unrhyw gostau banc ac, os ydych chi, a oes angen i chi?

 A oes gennych chi reoliadau ariannol clir sy’n helpu i atal gwariant

gwastraffus?

 Yswiriant – a allwch chi gael dyfynbris rhatach?

 Ydych chi’n denu help gwirfoddol ac a oes gennych chi systemau cymorth da i

wirfoddolwyr?

 A ydych chi’n cael disgownt ffafriol gan eich cyflenwyr?

 Ydych chi’n annog ac yn defnyddio rhoddion o wasanaethau ac adnoddau

(rhoddion o fath arall)? A all yr awdurdod lleol ddarparu compost, biniau

compost ac unrhyw ddeunyddiau eraill?

 A oes unrhyw gydweithrediadau neu gonsortia prynu yr ydych yn perthyn

iddyn nhw?
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 A allwch chi gyfnewid am nwyddau/gwasanaethau neu ymuno â Chynllun

Masnachu Cyfnewid Lleol (LETS)?

 A yw eich systemau ariannol a’ch gweithdrefnau cynnal a chadw yn effeithiol?

 Ydych chi’n cael rhyddhad ar drethi busnes fel elusen?

 Ydych chi’n gysylltiedig â Banciau Amser?

 A oes grwpiau eraill yn eich ardal y gallech ymuno â nhw i gyd-drafod

gostyngiadau ar gyfer nwyddau a gwasanaethau (e.e. hadau, offer ac ati)?

Gall gymryd amser ac egni i asesu’r holl elfennau hyn, ond gallai arwain at y grŵp yn 

gwneud arbedion sylweddol a gostyngiadau yn eich anghenion incwm.

Cynhyrchu eich incwm eich hun

1. Rhoddion o fath arall

2. Gwerthu nwyddau

3. Cymryd rhan mewn gweithgareddau a digwyddiadau codi arian

4. Rhentu rhandiroedd

Rhoddion o fath arall

Gellir gwahanu’r rhain yn fras yn dri chategori:

 Nwyddau e.e. eitemau heb fod yn bethau ariannol, fel offer swyddfa, cyfarpar,

cyflenwadau adeiladu, planhigion, compost.

 Adnoddau e.e. lle storio oddi ar y safle; defnyddio offer fel argraffu, llungopïo,

peiriannau garddwriaethol

 Gwasanaethau e.e. gwasanaethau proffesiynol yn rhad ac am ddim, fel

gwaith cynllunio neu gyfreithiol, gwasanaethau adeiladu, neu wasanaethau

technegol, fel dylunio gwefan neu waith gweinyddol.

Bydd angen i chi wneud ymdrech a gwaith cynllunio trefnedig er mwyn denu

rhoddion o fath arall. Dyma rai syniadau:

 Sefydlu bwrdd hysbysu gwirfoddolwyr (tebyg i fwrdd swyddi gwag mewn

canolfan waith), gan roi cyfarwyddiadau clir ar sut gall pobl gymryd rhan.

Gallech hysbysebu am sgiliau penodol sydd eu hangen arnoch, gyda

manylion ynghylch pryd fydd eu hangen nhw ac â phwy y dylai darpar

wirfoddolwyr gysylltu.

 Cynhyrchu a dosbarthu ‘rhestr dymuniadau’, yn gofyn am roddion o fath

arall e.e. toriadau planhigion, coed, potiau blodau, offer, pren, argraffu
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cylchlythyr, gwirfoddolwyr, sgiliau, helpu gyda digwyddiadau neu

weithgareddau penodol ac ati. Dylech ei gwneud hi mor hawdd â phosibl i

bobl roi – byddwch yn glir ynghylch beth rydych chi ei eisiau a chynnwys

manylion cyswllt, dyddiadau, amserau a lleoliad.

 Creu cymaint o gyfleoedd â phosibl i bobl a sefydliadau roi i’ch grŵp. Os nad 

ydych yn gofyn nac yn helpu pobl i roi, ni fyddwch yn cael unrhyw beth!

 Sôn am y pethau y mae eich grŵp eu hangen mewn datganiad i’r wasg, ac

fel rhan o gyfleoedd cyhoeddusrwydd eraill. Mae gan y rhan fwyaf o

orsafoedd radio lleol ‘slot gymunedol’ neu ‘linell weithredu’, lle gallech ofyn am

y pethau sydd eu hangen arnoch.

 Cysylltu â’ch cyngor lleol am wasanaethau gwirfoddol ar gyfer gwasanaethau

arbenigol.

 Mae Freegle neu Freecycle yn ddau fudiad “rhoi a derbyn pethau am ddim”

gwahanol, nid er elw, ar y we. Mae gan bron pob rhanbarth yng Nghymru

grŵp lleol. Rydych yn creu proffil, sy’n eich galluogi chi i weld a phostio eich 

ceisiadau. Nid yw at ddiben gwerthu, ond cael gwared ar bethau nad ydych

eu heisiau mwyach, felly un o’r rheolau yw na chaiff arian ei gyfnewid.

http://www.ilovefreegle.org/grwpiau/wales neu

http://www.freecycle.org/grŵp/uk/wales

Gwerthu nwyddau a gwasanaethau

Mae’r rhain yn gofyn am gynllunio a threfniant (e.e. asesiadau risg) er mwyn iddynt

weithio. Cofiwch, gallant fynd i gost yn ogystal â chynhyrchu arian (e.e. amser staff,

ffioedd digwyddiad), felly gwnewch yn siŵr bod y gweithgaredd yn cynhyrchu net! 

Dyma syniadau:

Digwyddiadau cymdeithasol: Mae’r rhan fwyaf o leoedd tyfu cymunedol yn

lleoliadau gwych ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau cymdeithasol, fel diwrnodau

gardd agored, barbeciws, ciniawau’r cynhaeaf, perfformiadau, digwyddiadau sy’n

gysylltiedig â dyddiadau ar y calendr, fel noson tân gwyllt neu Ddiwrnod Afalau,

picniciau a gemau, twmpathau, helfeydd trysor ac ati. Gall y rhain fod yn ddathliadau

cymunedol, cyfleoedd cyhoeddusrwydd gwerthfawr a, thrwy godi tâl mynediad - neu

elfen codi arian arall - gallant gynhyrchu incwm ar gyfer eich gardd. Gall

digwyddiadau fod yn gysylltiedig â’r tymhorau a gallant gynnwys gweithgaredd er

budd yr ardd, fel plannu, cloddio pwll neu gynaeafu. Mae ffyrdd arall o godi arian

mewn digwyddiadau’n cynnwys gwerthu lluniaeth neu gynnyrch dros ben, rafflau a

chystadlaethau.

Gwerthu: Mae gan dyfu bwyd cymunedol ychydig o botensial am fenter, ond cofiwch

fod angen sgiliau penodol. Yn arbennig, mae angen sicrhau a) bod amser ar gyfer

cydweithio â chwsmeriaid (unigolion a bwytai/busnesau), b) bod amser ar gyfer
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prosesu a chludo cynnyrch i gwsmeriaid, c) bod gennych y sgiliau i hyrwyddo a

chyflwyno cynnyrch i gwsmeriaid.

Gallwch werthu planhigion, toriadau a chynnyrch yn uniongyrchol i’r cyhoedd o’ch

safle. Fel arall, os oes gennych ddigon, gallech werthu llysiau, ffrwythau neu

gynhyrchion wedi’u prosesu (e.e. bwyd hylif wedi’i wneud o blanhigion cwmffri neu

jamiau wedi’u gwneud o ffrwythau meddal) ar stondin mewn digwyddiad allanol, fel

marchnad ffermwyr. Cofiwch y gall costau fod yn gysylltiedig â hyn. Mae gan

FfFfDGC ddalen pwnc, sef Tyfu a Gwerthu Cynnyrch

https://www.farmgarden.org.uk/resources/beginners-guide-buying-and-selling-

produce, sy’n cynnwys y pethau sydd angen i chi fod yn ymwybodol ohonynt a beth

sydd angen bod ar waith er mwyn gwerthu cynnyrch. Bydd angen i chi ddeall cyfraith

Safonau Masnach a goblygiadau iechyd yr amgylchedd hefyd. Hefyd, gallech wneud

eitemau i’w gwerthu, fel pecynnau gwelyau uchel, pecynnau bae compost a blychau

ffenestr.

Os ydych yn mynd i fod yn datblygu mentrau, bydd ysgrifennu cynllun busnes yn

debygol o fod yn ddefnyddiol iawn i chi. Er bod oes cynlluniau busnes yn dod i ben,

maen nhw’n eich helpu chi i gadw’n drefnus, i barhau ar y llwybr cywir, ac amlygu sut

byddwch yn bwriadu bodloni eich gofynion ariannol. Bydd angen i chi ddatblygu

sgiliau marchnata eich nwyddau a’ch gwasanaethau, ac ar adeg ysgrifennu’r

ddogfen hon, roedd Busnes Cymru yn rhoi hyfforddiant am ddim ar y pwnc hwn.

Hefyd, gallai cymorth marchnata fod ar gael trwy berthynas/perthynas mentora ag

adwerthwr â gogwydd cymunedol.

Gwerthu deunyddiau dros ben o randiroedd:

Sylwer: Mae cyfyngiadau cyfreithiol ar werthu o randiroedd; gweler hefyd Pennod 2,

Rhandiroedd a’r Gyfraith

Mae a22 (1) Deddf Rhandiroedd 1922 yn datgan:

Mae’r ymadrodd "gardd rhandir" yn golygu rhandir heb fod yn fwy na phedwardeg

polyn o hyd, sy’n cael ei amaethu’n gyfan gwbl neu’n bennaf gan y deiliad, i

gynhyrchu cnydau llysiau neu ffrwythau iddo ef neu ei deulu eu bwyta;

Sylwch fod hyn yn ymwneud â gardd rhandir sy’n ¼ erw ac, fel arfer, yn cael ei

gosod gan awdurdod lleol. Y defnydd o’r gair yn bennaf sy’n rhoi’r rhyddid i ni

werthu cynnyrch dros ben yn ogystal â’r gallu i dyfu rhai blodau.

Efallai bod cytundebau rhandiroedd penodol yn cynnwys cyfyngiadau pellach ar

fasnachu, ond byddai hyn ar sail achosion unigol.

Yn arbennig, mae rhandiroedd sy’n cael eu rhedeg gan Gymdeithasau Rhandiroedd

yn cynnal digwyddiadau/diwrnodau agored sy’n caniatáu deiliaid lleiniau’n benodol i

roi planhigion a chynhaeaf dros ben, i godi arian. Hefyd, mae rhai cymdeithasau
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rhandiroedd yn swmp-brynu hadau a phlygiau i’w gwerthu’n uniongyrchol i’r deiliaid

lleiniau fel ffordd o godi incwm ar gyfer y gymdeithas.

  

Gall fod cyfyngiadau ar werthu cynnyrch neu eitemau eraill yn eich cytundeb

tenantiaeth neu brydles, felly mae’n werth gwirio hyn.

Darparu hyfforddiant ymarferol: Defnyddio, lle y bo’n bosibl, deunyddiau wedi eu

hailgylchu, gallech godi tâl am fynychu gweithdy hyfforddi e.e. ‘Dewch i adeiladu

uned gompost’ neu ‘Gwneud a phlannu basged grog gan ddefnyddio perlysiau’. Os

oes gennych y sgiliau angenrheidiol o fewn eich grŵp, gallech gynnal gweithdai 

crefft, fel troelli a gwehydda hefyd.

Gweithgareddau addysg: Efallai y bydd gan ysgolion lleol neu grwpiau eraill

ddiddordeb mewn ymweld â’ch gardd fel gweithgaredd addysgol.

Cyflwyno gwasanaethau arbenigol: Er enghraifft, tirlunio, adeiladu gerddi mewn

ysgolion, clirio gerddi pobl hŷn ac ati.

Cymryd rhan mewn gweithgareddau codi arian – 5 peth i’w Hystyried

 Cynnal gweithgareddau neu stondinau codi arian a chyhoeddusrwydd mewn

digwyddiadau lleol allanol, fel ffeiriau ysgol.

 Gosod blwch rhoi yn eich gardd, mewn man amlwg, gyda hysbysiad deniadol.

Gwnewch yn siŵr ei fod yn ddiogel a’i fod yn cael ei wacáu’n ddyddiol. 

 Sefydlu grŵp o wirfoddolwyr a chefnogwyr sy’n fodlon rhoi o’u hamser i redeg 

neu drefnu eich gweithgareddau codi arian. Gallech, er enghraifft, benderfynu

cynnal pedwar diwrnod agored tymhorol mewn blwyddyn i godi arian, rhoi

cyhoeddusrwydd i beth rydych chi’n ei wneud, a denu aelodau a

gwirfoddolwyr newydd.

 Ystyriwch amrywiaeth o weithgareddau codi arian ac ystyriwch yn feirniadol

pa rai sy’n debygol o fod yn llwyddiannus i’ch grŵp chi. Mae trefnu, cynnal a 

chlirio ar ôl digwyddiadau yn cymryd amser ac ymdrech; a yw’r digwyddiad yn

debygol o godi digon o arian i’w wneud yn werth chweil? Mae enghreifftiau o

ddigwyddiadau codi arian yn cynnwys: ffeiriau sborion, arwerthiannau cist

car/stondinau, rafflau, ffeiriau, carnifalau, tombola, rasys hwyaid,

cystadlaethau tyfu blodau’r haul, sioeau llysiau a blodau. Digwyddiadau â

nawdd – dringo’r Wyddfa, paentio ffensys, casglu sbwriel, gweithgaredd sydd

o fudd i’r gymuned.

 Efallai y byddai sefydliadau neu grwpiau lleol eraill yn fodlon cydweithio â chi i

drefnu a chynnal digwyddiadau codi arian ar y cyd.

Rhentu rhandiroedd
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• I sicrhau cynaliadwyedd darpariaeth rhandiroedd, dylai’r ffioedd a godir am

leiniau rhandir adlewyrchu’n gywir gost cynnal a chadw a rheoli safle

rhandiroedd.

• Mae’r ffioedd a godir am rentu rhandiroedd yn amrywio’n fawr. Mae rhent rhai

rhandiroedd yn uwch i dalu costau cyflenwad dŵr, cyfleusterau toiled a 

chynnal a chadw’r safle. Bydd deiliaid lleiniau unigol yn talu eu rhent

blynyddol i naill ai’r gymdeithas rhandiroedd sy’n rheoli’r safle neu’n

uniongyrchol i’r awdurdod lleol, os mai nhw yw rheolwyr y safle.

• Mae’r Deddfau’n nodi y dylai’r rhent fod yn deg ac yn ystyried beth mae pobl

eraill yn ei dalu ar safleoedd eraill. Nid oes unrhyw gyfeiriad penodol at

gynyddu rhent rhandiroedd yn ôl y gyfradd chwyddiant, ond mae rhai

awdurdodau yn ei ddefnyddio fel canllaw.

• Gall yr awdurdod lleol neu’r Gymdeithas Rhandiroedd wneud cais am

flaendaliadau. Er enghraifft, yn San Helen, mae blaendal o £50 yn ofynnol, ar

yr amod, os bydd rhywun yn dod â sbwriel ar y safle, byddan nhw’n gyfrifol

am fynd ag ef oddi yno. Os bydd deiliad llain yn gadael llain mewn cyflwr

anfoddhaol, yna bydd yn colli ei flaendal gwreiddiol.

http://www.sthelens.gov.uk/media/279326/review of allotments_ january 20_ _ _ _

11.pdf

• Fel arfer, mae tenant yn dal rhandir am sawl blwyddyn, a dylai awdurdodau

lleol ystyried cyflwyno’r opsiwn i dalu rhent rhandiroedd trwy ddebyd

uniongyrchol. Gallai hyn leihau’r baich o anfon biliau papur a llythyrau atgoffa.

Cyllid grant

Mae’r cynnydd mawr mewn tyfu cymunedol dros y blynyddoedd diwethaf yn cynnwys

nifer o elfennau cadarnhaol, ond mae’n golygu bod nifer gynyddol o grwpiau tyfu

cymunedol yn chwilio am gymorth gan gronfa gyllid sy’n lleihau’n gyflym (e.e. mae

cyllid awdurdodau lleol wedi lleihau’n sylweddol oherwydd mesurau darbodus).

Mae grantiau gwahanol at ddibenion gwahanol gyda meini prawf amrywiol. Mae’n

bwysig bod unrhyw un sy’n chwilio am grantiau yn ystyried eu trefn lywodraethu (h.y.

y cyfansoddiad cyfundrefnol), bod ganddynt gyfrif banc, amcanion prosiect a

chynllun prosiect, ochr yn ochr â meini prawf penodol ar gyfer cynlluniau grant i

wneud y gorau o’ch cymhwyster. Os ydych yn ansicr ynghylch a yw eich sefydliad

neu weithgaredd yn gymwys ar gyfer grant penodol, mae bob amser yn werth ffonio’r

ariannwr i drafod hyn cyn i chi dreulio amser gwerthfawr ar geisiadau cymhleth.

Esboniwch wrth yr ariannwr beth rydych chi’n ceisio ei gyflawni, yna byddan nhw’n

gallu dweud wrthych a oes unrhyw un o’u llifau cyllid yn briodol ac ar agor i dderbyn

ceisiadau.



81

I gynyddu eich siawns o gael cyllid, mae’n hanfodol y gallwch ddangos eich bod chi’n

cael eich rheoli’n dda, yn drefnus, o fudd gwirioneddol i’r gymuned leol, yn gallu

rheoli arian a chynnig gwerth am arian. Gofynnwch i chi eich hun, gyda chymaint o

achosion teilwng, pan ddylai unrhyw un roi arian i’ch grŵp chi? Ydych chi’n 

defnyddio’r arian sydd eisoes gennych yn gall ac yn effeithiol? Sut gallwch ddangos

hyn i arianwyr a chefnogwyr posibl?

 

Gall codi arian fod yn waith caled, gall gymryd llawer o amser, a bydd costau. Mae’n

bwysig eich bod chi’n neilltuo’r amser a’r adnoddau angenrheidiol i’w wneud yn gywir

- prin iawn y mae ceisiadau brysiog, amhriodol, anghywir neu heb eu hystyried yn

dda yn llwyddiannus a gallai ddifetha eich perthynas gydag ariannwr tymor hir neu

reolaidd. Cofiwch fod mwy na 90 y cant o waith codi arian yn ymwneud â pharatoi

gofalus, cynllunio, meithrin perthnasoedd a chadw cofnodion. Gall cysylltu â’r

ariannwr cyn i chi wneud cais, i gael sgwrs am eich prosiect a’ch cais fod yn hynod

werthfawr, ac arbed llawer o amser i chi.

Gwnewch gais am gronfeydd i wneud y pethau sydd wedi cael eu cynnwys yng

nghynllun datblygu cyffredinol eich grŵp yn unig. Gall fod yn demtasiwn gwneud cais 

am arian gan ei fod ar gael, neu oherwydd yr ymddengys ei fod yn hawdd i’w gael.

Fodd bynnag, mae perygl y gallai eich grŵp orfod gwneud pob math o bethau sydd 

ddim yn berthnasol i’r rhesymau gwirioneddol y ffurfiwyd y grŵp yn y lle cyntaf. 

Fel arfer, mae llawer yn anoddach codi cyllid refeniw arferol (costau cynnal a chadw)

na chyllid cyfalaf (e.e. offer, tir ac adeiladau). Dylai eich cynllun busnes/gweithredu

ystyried hyn.

Ceisiwch feithrin perthynas gyda chyrff ariannu presennol a phosibl. Cadwch

gofnodion da o bob agwedd ar weithgareddau eich grŵp, cofiwch gasglu tystiolaeth 

ynghylch pa mor dda mae eich prosiect yn datblygu a pheidiwch â bod ofn

cwestiynau a newid y pethau hynny sydd ddim yn datblygu cystal. Anfonwch

gylchlythyrau neu adroddiadau cynnydd. Dylech bob amser lenwi unrhyw ffurflenni

neu gwblhau unrhyw fonitro y mae’r ariannwr yn gofyn i chi ei wneud, o fewn eu

terfynau amser nhw.

Gwnewch yn siŵr bod y wybodaeth sydd gennych ar sefydliadau ariannu yn gyfredol 

ac yn gywir – gall themâu neu ffocws arianwyr newid o flwyddyn i flwyddyn, neu

efallai y byddant yn cau cronfa benodol.

Paratoi eich cais

Dylai pob cais ddilyn y rheolau canlynol:

1. Pwy? Disgrifiwch eich grŵp. 

2. Beth? Rhowch fanylion ynghylch beth yn union yr ydych chi eisiau gwario’r

arian arno.



82

3. Pryd yr ydych chi angen yr arian? Caniatewch sawl mis i brosesu eich cais.

4. Ble? Disgrifiwch eich cymuned leol.

5. Pam? Esboniwch pwy fydd yn elwa o ganlyniad i dderbyn y grant.

A dylai ceisiadau gynnwys y 3 cham canlynol:

1. Sut ydych chi’n mynd i gyflawni beth rydych chi eisiau ei wneud?

2. Faint fydd cyfanswm y gost?

3. Faint o gyllid ydych chi’n gwneud cais amdano?

Bydd y rhan fwyaf o arianwyr eisiau gweld beth fydd buddion cymdeithasol,

economaidd, amgylcheddol ac iechyd eich prosiect ar gyfer eich cymuned.

Codi arian – pwyntiau i’w cofio

Mae angen i chi wybod ar gyfer beth yn union yr ydych yn codi arian, faint o arian

sydd ei angen arnoch, erbyn pryd yr ydych chi angen yr arian, a beth yw eich

amserlen.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ateb y cwestiynau penodol ar y ffurflen gais o fewn 

y terfyn geiriau.

Gwnewch yn siŵr bod y gyllideb yn gywir! 

Dylech gynnwys ychydig o ddeunydd ategol perthnasol (ond nid gormod), gan

gynnwys, lle y bo’n bosibl, deunyddiau gweledol da e.e. lluniau neu ddarluniadau,

cyllideb fanwl ar gyfer y prosiect a’ch adroddiad a chyfrifon blynyddol diwethaf (os

yw’ch grŵp yn hŷn na blwydd oed). 

Cadwch gopi o’ch llythyrau/ffurflenni cais bob amser, rhag ofn y bydd yr ariannwr yn

gofyn am fwy o wybodaeth neu eglurhad, ac i alluogi aelod arall o’ch grŵp i ateb 

ymholiadau os na fydd yr awdur/awduron gwreiddiol ar gael.

Paratowch ar gyfer cael eich gwrthod; gall cais gael ei wrthod am amrywiaeth o

resymau. Gall fod yn rhy wan neu’n colli blaenoriaethau penodol yr ariannwr, neu

efallai nad oes arian ar ôl yn y flwyddyn ariannol honno neu yn y rownd honno o

geisiadau. Ceisiwch ddarganfod pam y gwrthodwyd eich cais ac ystyriwch wneud

cais ar gyfer prosiect gwahanol ar ôl i flwyddyn fynd heibio.

Os byddwch yn llwyddiannus, yn ogystal ag anfon llythyr o ddiolch, rhowch y

wybodaeth ddiweddaraf i’r arianwyr wrth i’r prosiect gynyddu; bydd hyn yn helpu i

gryfhau a datblygu’ch perthynas gyda nhw a sicrhau mwy o gyllid o bosibl. Anfonwch

adroddiadau cynnydd a chyfathrebiadau eraill, os yw’n briodol e.e. adroddiad

blynyddol, gwahoddiadau i ddigwyddiadau, lluniau, gwaith plant, deunydd

cyhoeddusrwydd a datganiadau i’r wasg sy’n sôn am yr ariannwr. Mae cysylltu dwy
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neu dair gwaith y flwyddyn yn ddigon; os byddwch yn cysylltu’n rhy aml, efallai bydd

yr ariannwr yn teimlo eich bod chi’n eu poenydio nhw.

Byddwch yn onest. Gwariwch arian fel y cytunwyd a gofynnwch gyngor yr ariannwr

os oes angen gwneud newidiadau arwyddocaol i’r prosiect y maen nhw wedi’i

ariannu - gall ddigwydd! Weithiau, efallai bydd gardd yn derbyn arian gan ddwy

ffynhonnell ar gyfer yr un gwaith. Cysylltwch ag un o’r arianwyr, esboniwch a

gofynnwch a allwch wario’r arian ar ddarn penodol arall o waith; maen nhw’n

annhebygol o ddweud na.

Ffynonellau cyllid

Mae rhaglenni grant yn mynd a dod, felly ni fydd y ddogfen hon yn amlygu cronfeydd

cyllido penodol, gan y byddai’n mynd yn hen yn fuan. Fodd bynnag, mae nifer o gyrff

grantiau y mae’n werth eu hystyried.

Mae ffynonellau cyllid allanol yn dod o dan y categorïau canlynol:

Ymddiriedolaethau elusennol

Mae oddeutu 4,000 o ymddiriedolaethau sy’n cynnig grantiau yn y Deyrnas Unedig

(allan o 185,000 o elusennau cofrestredig). Gyda’i gilydd, maent yn rhoi miliynau o

bunnoedd bob blwyddyn, ond nifer gymharol fach sy’n rhoi symiau dros £5,000.

Cewch fwy o wybodaeth am ymddiriedolaethau elusennol gan y ffynonellau canlynol:

 Mae ‘The Guide to Major Trusts’, a gyhoeddwyd gan y Cyfeiriadur Newid

Cymdeithasol, yn rhoi gwybodaeth fanylach. Gall fod gan eich llyfrgell leol neu

Gyngor Gwasanaeth Gwirfoddol gopïau neu holwch sefydliadau eraill.

 Mae Porthol Ariannu’r Trydydd Sector Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

(CGGC) yn siop un stop ar gyfer cyngor a chyfleoedd ariannu.

http://www.cggc.org.uk/funding?seq.lang=cy-GB

 Mae gweithwyr cymunedol a gweithwyr datblygu lleol tebyg yn aml yn

ffynhonnell dda o help a chyngor.

 Gallai sefydliadau cymunedol a gwirfoddol lleol eraill hefyd ddarparu help.

Edrychwch ar eu hadroddiadau blynyddol i weld pwy sydd wedi rhoi arian a

chymorth iddyn nhw.

 Mae FfFfDGC yn darparu gwybodaeth a ddiweddarir yn rheolaidd ar

ffynonellau ariannu, trwy ei gylchlythyrau, ei e-fwletinau a’i wefan.

Cyllid y loteri

Mae www.lotteryfunding.org.uk yn wefan ar y cyd sy’n cael ei rhedeg gan holl

arianwyr y Loteri yn y DU, gan gynnwys Cronfa Loteri Fawr ac Arian i Bawb. Mae’r

safle’n caniatáu i chi chwilio am wybodaeth ar raglenni cyllido presennol ledled y DU.
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Cynhelir seminarau’r Loteri’n rheolaidd ac maent yn ffynhonnell dda o gyngor a

chymorth.

Cronfeydd cyhoeddus

Mae hyn yn cynnwys derbyn arian ar ffurf grantiau, cytundebau gwasanaeth a

mathau eraill o gontractau oddi wrth amrywiaeth o ffynonellau cyhoeddus, fel:

adrannau’r Llywodraeth, cynghorau sir, cynghorau tref neu gymuned, awdurdodau

iechyd neu ymddiriedolaethau iechyd a.y.y.b.

Adran 106 a’r Ardoll Seilwaith Cymunedol

Mae cytundeb Adran 106 (A106) yn gytundeb preifat sy’n rhwymo’n gyfreithiol rhwng

datblygwr (neu nifer o bartïon â buddiant) ac Awdurdod Cynllunio Lleol, ac mae’n

gweithredu ochr yn ochr â chaniatâd cynllunio statudol.

Mae cytundebau Adran 106, a elwir hefyd yn rhwymedigaethau cynllunio, yn

gytundebau cyfreithiol sydd ynghlwm wrth ganiatâd cynllunio unigol ac sy’n gorfodi

gofynion lliniaru lleol fel bod datblygiad yn dderbyniol o safbwynt cynllunio. Ystyr hyn

yw y dylai’r awdurdod cynllunio osod dyletswydd ar ddatblygwr i gyfrannu’n ariannol

at “seilwaith gwyrdd”. Mae’r cyfraniad ariannol hwn yn destun trafodaeth, ar sail

hyfywedd y cynllun a gwerthoedd y tir. Yr hyn sydd hefyd yn destun trafodaeth yw’r

hyn y dylai’r arian gyfrannu ato (ffyrdd, ysgolion, tai fforddiadwy, ynghyd â seilwaith

gwyrdd) ac, yn aml, bydd cryn gystadleuaeth a chyfiawnhad dros wario’r arian

hwnnw ar leoedd ysgol neu gartrefi newydd, er enghraifft, fel y gall pobl fforddio

prynu cartref yn yr ardal leol. A dweud hynny, mae rhai awdurdodau lleol yn ehangu’r

diffiniad o ‘seilwaith gwyrdd’ fwyfwy, sydd yna’n rhoi’r gallu iddynt wario arian ar

fannau tyfu, rhandiroedd, ynghyd ag ardaloedd amddiffyn bywyd gwyllt a

chyfleusterau chwarae a chwaraeon. Gellir gwario’r arian a gyfrannwyd gan y

datblygwr ar ddarparu seilwaith gwyrdd o fewn y datblygiad newydd a hefyd yn yr

ardal ddaearyddol leol ehangach. Dyma hysbysiad hwylus ar gyfer A106

http://www.assembly.wales/research%20documents/qg15-007-planning-

section%20106%20agreements/qg15-007-cy.pdf

Mae tudalen 20 Nodyn Cyngor Technegol 16 Llywodraeth Cymru (2009) ar

Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored yn cadarnhau bod awdurdodau lleol yn

gallu defnyddio A106 i ddarparu rhandiroedd ar y cyd â chompostio a mannau

gwyrdd naturiol. http://gov.wales/docs/desh/policy/090206tan16cy.pdf

Dylai awdurdodau lleol sicrhau eu bod yn cynnwys darpariaeth cyfalaf a refeniw

ddigonol ar gyfer seilwaith gwyrdd yn eu cyllidebau eu hunain a bod adnoddau

digonol ar gael ar gyfer datblygiadau cymeradwy, naill ai mewn nwyddau neu trwy

symiau ariannol wedi’u clustnodi. Gall ffynonellau cyllid refeniw gynnwys cyfleoedd i

gynhyrchu incwm o asedau seilwaith gwyrdd trwy freinio, ffioedd trwyddedu a
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mynediad, gwaddolion, ymddiriedolaethau cymunedol, buddsoddi masnachol a

chyllid traddodiadol awdurdodau lleol. Fel arall, gallai refeniw gynnwys incwm

uniongyrchol o ynni adnewyddadwy, cynhyrchu bwyd, pori amaethyddol, silwair neu

ddigwyddiadau, neu arbedion anuniongyrchol yn sgil lleihau risg llifogydd.

http://www.landscapeinstitute.co.uk/PDF/Contribute/2013GreenInfrastructureLIPositi

onStatement.pdf

Mae’r Ardoll Seilwaith Cymunedol yn dreth datblygu lleol, a gyflwynwyd gan Ddeddf

Cynllunio 2008 ac a ddaeth i rym yng Nghymru a Lloegr ar 6 Ebrill 2010. Hyd yn hyn,

dim ond nifer bach o awdurdodau cynllunio yng Nghymru sydd wedi cyflwyno’r

ardoll. Os yw gwerthoedd tir awdurdodau lleol yn isel, bydd cael Ardoll Seilwaith

Cymunedol yn atal datblygiadau newydd mewn ardaloedd y mae angen eu hadfywio.

Os nad yw awdurdodau lleol yn penderfynu defnyddio’r Ardoll Seilwaith Cymunedol,

mae cyfyngiadau ar y pethau y gallant wario arian Adran 106 arnynt.

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi penderfynu mai’r dull hwn (sy’n seiliedig ar

dariff) sy’n cynnig y fframwaith gorau ar gyfer ariannu seilwaith newydd, er mwyn

datgloi tir at ddiben tyfu. Mae’n ystyried bod yr Ardoll Seilwaith Cymunedol yn fwy

teg, cyflym a thryloyw na defnyddio rhwymedigaethau cynllunio (h.y. cytundebau

Adran 106). Gall arian yr ardoll gael ei ddefnyddio i ddarparu seilwaith lleol ac

isranbarthol newydd i gefnogi datblygiad ardal yn unol â chynllun datblygu awdurdod

lleol. O dan y Rheoliadau, mae’n ofynnol bod o leiaf 15% o’r ardoll a gesglir yn cael

ei throsglwyddo i’r Cynghorau Cymuned lle y digwyddodd y datblygiad. Os nad oes

Cyngor Cymuned, bydd yr awdurdod sy’n codi’r ardoll yn cadw’r arian ond dylai

gynnal trafodaethau â’r cymunedau perthnasol a dod i gytundeb â nhw ar y ffordd

orau o wario’r arian.

Bwriad yr Ardoll yw darparu seilwaith sy’n cefnogi datblygiad ardal yn hytrach nag

A106 er mwyn gwneud ceisiadau cynllunio unigol yn dderbyniol o safbwynt cynllunio.

Dylai pob Awdurdod lunio atodlen o daliadau yn dangos faint o Ardoll fydd ynghlwm

wrth ddatblygiadau penodol. Byddant hefyd yn llunio rhestr o dan Reoliad 123 yn

dangos lle y caiff yr arian ei wario. Yn ei hanfod, gall yr arian gael ei wario ar

flaenoriaethau ardal fel y’u disgrifir yn y Cynllun Datblygu Lleol. Y peth gorau i’w

wneud byddai cael trafodaeth â’ch cynghorydd ward lleol (Aelod Etholedig) ynghylch

lle y bwriedir gwario’r arian yn eich ardal leol. Hysbysiad Hwylus ar gyfer yr Ardoll

Seilwaith Cymunedol.

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu amrywiaeth o gynlluniau grant i gyflwyno eu

polisïau a chreu Cymru decach a mwy ffyniannus. Mae rhai rhaglenni wedi cael eu

cyfyngu i ymgeiswyr penodol, fel awdurdodau lleol, busnesau neu sefydliadau

gwirfoddol http://gov.wales/funding/grants/environment/?lang=en
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Mae’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy yn rhoi cyfle i wneud cais am gymorth grant ar

gyfer prosiectau arloesol, cynaliadwy, amgylcheddol, sy’n cynnwys cymunedau lleol

mewn Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol.

http://gov.wales/about/cabinet/decisions/2015/jul-sep/environment/cs4038/?lang=en

Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n gweinyddu ac yn monitro’r grant ar ran Llywodraeth

Cymru

Adeg ei ysgrifennu, roedd gan y 3 Pharc Cenedlaethol Gronfeydd Datblygu

Cynaliadwy hefyd..

Mae Noson Allan yn gynllun Cyngor Celfyddydau Cymru sy’n helpu sefydliadau

lleol i gyflwyno perfformiadau proffesiynol mewn adeiladau cymunedol a lleoedd

awyr agored cymunedol, am brisiau cymorthdaledig. http://www.nightout.org.uk/

Cyllid Ewropeaidd. Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn rhan o Lywodraeth

Cymru ac mae’n rheoli cyflwyno rhaglenni Cronfeydd Strwythurol yr UE yng

Nghymru. Mae gan yr UE fuddsoddiad gwerth bron £2 biliwn ar gael i Gymru ar gyfer

2014-2020, a fydd yn cynorthwyo twf economaidd a swyddi trwy ymchwil ac

arloesedd, cyllid busnes, TGCh a chysylltedd trafnidiaeth, ynni, a helpu pobl i mewn i

waith a hyfforddiant. www.wefo.gov.wales/

Mae gwneud cais am gyllid Ewropeaidd yn frawychus, fodd bynnag, mae cymorth ar

gyfer y trydydd sector. Gall Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru eich helpu i

wneud penderfyniad gwybodus am ymgeisio.

http://www.CGGC.org.uk/funding/europe

Dyngarwch. Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn elusen unigryw sy’n

hyrwyddo a rheoli dyngarwch. Eu rôl yw cryfhau cymunedau yng Nghymru trwy

ddyfarnu grantiau i brosiectau sy’n cael effaith gynaliadwy ar anghenion lleol, a helpu

eu cleientiaid i wneud y mwyaf o’u rhoi elusennol.

http://www.cfiw.org.uk/eng/grants

Mae gan archfarchnadoedd gynlluniau grant neu docynnau cymunedol. Ewch i

wefannau archfarchnadoedd lleol i ddarganfod mwy.

Tâl am fagiau siopa plastig, oddi wrth manwerthwyr sy’n rhoi bagiau siopa un

defnydd. Nid yw’r Rheoliadau’n esbonio i ble ddylai elw’r tâl fynd. Fodd bynnag, mae

Llywodraeth Cymru yn disgwyl i’r elw gael ei roi i elusennau neu achosion da yng

Nghymru - yn arbennig, prosiectau amgylcheddol.

Er mwyn i’ch sefydliad/achos dderbyn arian o’r tâl hwn, mae’n fater o gysylltu â’ch

manwerthwyr lleol. Mae rhai manwerthwyr yn newid y sefydliad/yr achos y maen

nhw’n ei gynorthwyo bob 3 mis, ond bydd gan rai eraill berthnasoedd tymor hwy.

http://www.carrierbagchargewales.gov.uk/consumers/proceeds/?lang=en
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Y Gronfa Cymunedau Tirlenwi. Mae angen i’r prosiect fod o fewn 10 milltir o safle

tirlenwi. Mae 11% o gyllid trydydd parti yn ofynnol. Yn gyffredinol, byddai grwpiau

tyfu yn dod o dan Amcan D, “ Darparu, cynnal a chadw, neu wella parc cyhoeddus

neu amwynder cyhoeddus arall”, neu Amcan DA, “Gwarchod cynefin naturiol neu

rywogaeth yn eu cynefin naturiol”. O.N.: NID yw rhandiroedd yn gymwys gan y cânt

eu hystyried er budd unigol. Fodd bynnag, mae gerddi cymunedol yn gymwys.

http://www.entrust.org.uk/landfill-community-fund

http://www.entrust.org.uk/assets/uploads/documents/About the LCF_leaflet.pdf_ _

Mae Cynllun Grantiau’r Cyfamod Cymunedol yn cyflwyno cymorth ariannol i

brosiectau ar lefel leol, sy’n cryfhau cysylltiadau neu ddealltwriaeth ar y cyd, rhwng

aelodau Cymuned y Lluoedd Arfog a’r gymuned ehangach lle maen nhw’n byw. Gall

unrhyw ran o’r gymuned gyflwyno cais am gyllid; gallai gynnwys grwpiau gwirfoddol,

elusennau, cyrff cyhoeddus, fel ysgolion ac ati.

https://www.gov.uk/government/publications/armed-forces-community-covenant-

grant-scheme

Cymdeithasau tai. Mae gan y rhan fwyaf o gymdeithasau tai grantiau. Mae rhai yn

berthnasol i grwpiau cymunedol yn y pentref neu dref lle mae gan y gymdeithas tai

eiddo ac nid o reidrwydd ystad y gymdeithas tai.

Cwmnïau Ynni a Chwareli. Os ydych chi’n byw mewn ardal sydd â chwarel neu lle

y caiff ynni ei gynhyrchu, mae’n debygol y bydd cynllun grantiau gan y cwmni ar

gyfer prosiectau cymunedol, felly cysylltwch â’r cwmni yn uniongyrchol.

Cymorth Rhodd

Os ydych yn elusen gofrestredig neu’n glwb chwaraeon amatur cymunedol, gallwch

hawlio ad-daliad o 25c bob tro y bydd unigolyn yn cyfrannu £1 at eich elusen. Yr enw

ar yr ad-daliad hwn gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi yw Cymorth Rhodd. Mae

elusennau wedi’u heithrio rhag treth, felly gall yr elusen adhawlio’r dreth sydd eisoes

wedi’i thalu ar yr arian hwnnw.

Cyfradd sylfaen y Dreth Incwm ar hyn o bryd yw 20%, felly mae hyn yn golygu y

gallwch hawlio 25c ychwanegol mewn Cymorth Rhodd ar gyfer pob £1 a roddir i chi.

Weithiau, mae hyn yn drysu pobl yn syth – gwelant 20% a meddwl mai 20c fydd hyn

– ond rydych chi’n adhawlio’r dreth ar y rhodd gros – roedd £1 yn fy mhoced yn

£1.25 cyn i mi dalu 20% o dreth arno.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i http://www.cggc.org.uk/funding/fundraising/how-
to-fundraise/gift-aid

https://www.gov.uk/claim-gift-aid/overview

Cwmnïau
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Gall cymunedau lleol a changhennau lleol o gwmnïau cenedlaethol neu ryngwladol

fod yn barod i’ch cynorthwyo chi. Mae gan nifer o gwmnïau mwy raglen Cyfrifoldeb

Cymdeithasol Corfforaethol. Yn gyffredinol, caiff y rhain eu hystyried yn ffordd i

gwmnïau wneud rhywbeth y tu hwnt i’w cylch gwaith arferol er budd cymdeithas.

Mae nifer o ffyrdd y gall cwmnïau helpu, fel:

 Noddi digwyddiad

 Rhoddion mewn ffyrdd eraill (fel cyfrifiadur ail-law, dodrefn ac offer)

 Rhoi disgowntiau ffafriol ar nwyddau yr ydych yn eu prynu oddi wrthynt

 Grantiau arian parod

 Yn aml, mae gan gwmnïau mawr fraich cynnig grantiau eu hunain, yn aml yn

cynorthwyo grwpiau lleol i’w canghennau

 Defnydd rhad ac am ddim o’u cyfleusterau neu fynediad at wasanaethau ac

offer

 Benthyg aelod o staff ar secondiad tymor byr i helpu gyda phrosiect neu

broblem benodol

 Talu am hysbysebu yn eich cylchlythyr neu bamffled.

I gael cyflwyniad ar sut i gysylltu â busnesau a gweithio gyda nhw, gweler y daflen

wybodaeth gan y fenter Growing Together

https://www.growingtogether.community/resources/working-business

Cynhyrchu incwm digidol

Mae nifer gynyddol o grwpiau cymunedol yn troi at y cyfryngau cymdeithasol a’r

rhyngrwyd fel llwybr i sicrhau incwm. Mae hwn yn faes deinamig, sy’n datblygu’n

gyflym, gyda photensial ar gyfer y rheiny sy’n gyfforddus â thechnoleg ar-lein a

sgiliau cyfryngau cymdeithasol. Dyma enghreifftiau:

Defnyddio Paypal i greu botymau rhoi ar eich gwefan: Mae ychydig yn gymhleth

i’w sefydlu, ond mae’n caniatáu defnyddwyr eich gwefan neu flog i roi’n uniongyrchol.

Os nad oes gennych wefan, gallwch sefydlu cyfrif ‘busnes’ paypal sy’n gysylltiedig

â’ch cyfeiriad e-bost cymunedol (bydd angen i chi sefydlu bancio ar y rhyngrwyd ar

gyfer eich cyfrif cymunedol). Mae hyn yn golygu, os byddwch eisiau cynnal apêl lle’r

ydych yn gofyn yn uniongyrchol am roddion oddi wrth unigolion, gallan nhw roi rhodd

yn uniongyrchol trwy eu cyfrif paypal nhw. Mae costau’n gysylltiedig â hyn h.y. 3.4%

yn ogystal ag 20c fesul trafodiad, oni bai eich bod chi’n elusen gofrestredig, sy’n

golygu y bydd yn codi tâl o 1.4%. Mae gan Paypal rif ffôn rhadffôn, felly ffoniwch nhw

i drafod eich dewisiadau.
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Defnyddio gwasanaeth codi arian ar-lein: Mae rhai grwpiau’n dewis defnyddio

pŵer a hyblygrwydd gwefannau fel www.JustGiving.com neu

http://uk.virginmoneygiving.com. Gall y rhain gael eu defnyddio gan bobl sy’n codi

 

arian ar ran eich grŵp, e.e. rhedeg noddedig. Fodd bynnag, efallai y codir tâl i 

sefydliadau ddefnyddio gwasanaethau eraill sy’n gysylltiedig â’r safleoedd hyn.

Cyllid torfol: Dyma pan fyddwch yn cynnal ymgyrch marchnata a chyhoeddusrwydd

ar gyfer prosiect penodol ac yn gofyn i lawer o bobl roi ychydig bach o arian yr un.

Mae rhai cynlluniau cyllid torfol yn cynnig gwobrau i bobl am roi. Mae mwy o

wybodaeth am y ffordd boblogaidd hon o gynhyrchu incwm ar gael ar:

https://www.growingtogether.community/resources

Mae gan y fenter Growing Together rai adnoddau gwerthfawr ar Gynhyrchu Incwm

Digidol, a ffynonellau cyllid a chreu incwm arloesol eraill.

https://www.growingtogether.community/resourcesError! Hyperlink reference not

valid.

Ynni adnewyddadwy Cymunedol

Mae cyfleoedd cynyddol i gymunedau archwilio ymgorffori cynlluniau ynni

adnewyddadwy fel rhan o’u prosiect, a allai, dros nifer o flynyddoedd, ddechrau

cynhyrchu incwm ar gyfer y prosiect. Mae enghreifftiau’n cynnwys ymgorffori

cynlluniau paneli solar foltäig neu hydro-drydan.

Sylwch fod y rhaglenni isod ar gael ar hyn o bryd (2016) ond bydd cyfyngiadau

amser arnyn nhw. Mae’r prif ffynonellau cymorth sydd ar gael fel a ganlyn:

1. Cymru Effeithlon – dylech droi at y rhain yn y lle cyntaf i gael asesiadau ynni

sylfaenol ar gyfer adeiladau cymunedol ac efallai rhywfaint o gymorth i berchenogion

tai hefyd. Caiff ei redeg gan “Reolwyr Cyfrifon” lleol a gallwch gysylltu â’r rhain a

gofyn am rywfaint o gymorth. Gallant lunio adroddiadau cychwynnol, gwneud

argymhellion ac maent yn aml yn cysylltu â ffynonellau cymorth eraill wrth iddynt

ddod yn berthnasol. Llywodraeth Cymru.

http://resourceefficient.gov.wales/?skip=1&lang=cy

2. Adfywio Cymru – Mae’r rhaglen hon yn cynnig cydlynwyr ledled Cymru sy’n helpu

grwpiau i ysgrifennu cynlluniau gweithredu sydd â ffocws ar newid yn yr hinsawdd,

sy’n helpu i gyflawni amcanion craidd pob grŵp. Mae rhwydwaith o Fentoriaid yn 

ategu hyn, y mae cydlynwyr yn cysylltu â nhw fel y bo’n berthnasol i helpu grwpiau i

gyflawni camau gweithredu – Fel arfer, bydd mentoriaid wedi cael profiad

uniongyrchol o’r mater dan sylw. http://www.renewwales.org.uk/cymraeg/

3. Y "Rhaglen Gymorth Ynni Adnewyddadwy " a elwir yn Ynni Lleol. Trwy’r rhaglen

hon a ariennir gan Ewrop, mae cymorth swyddogion technegol a system o grantiau a

benthyciadau ar gael. Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni sy’n cynnal y rhaglen

http://www.energysavingtrust.org.uk/wales
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Ymchwilio I ffynonellau cyllid ar-lein

Mae gan rai ymddiriedolaethau a sefydliadau mwy wefannau sy’n cynnwys

gwybodaeth ddefnyddiol am y cyllid y maent yn ei ddarparu, ynghyd â chyngor ac

arweiniad i wneud cais. Mae’n bwysig darllen y nodiadau arweiniad, a llenwi pob

adran y ffurflenni cais yn ofalus, os ydyn nhw wedi darparu un.

Gallwch fynd i wefannau ariannu arbenigol, fel:

Mae’n bosibl chwilio am grantiau trwy’r holl gynghorau gwasanaethau gwirfoddol

(weithiau bydd angen bod yn aelod); mae CGGC yn rhestru pob un o’r rhain

http://www.cggc.org.uk/funding/search?seq.lang=cy-GB

www.j4bcommunity.co.uk

www.companygiving.org.uk, offeryn sy’n ymchwilio i bartneriaethau corfforaethol

posibl (rhaid tanysgrifio)

www.trustfunding.org.uk (rhaid tanysgrifio)

www.grantsonline.org.uk, gwasanaeth tanysgrifio ar gyfer cyfleoedd cyllido y DU ar

gyfer y cyhoedd a sefydliadau preifat a chymunedol

www.fundraising.co.uk, ymgynghoriaeth codi arian flaenllaw’r DU ar y rhyngrwyd

www.fundinginformation.org, gwasanaeth tanysgrifio ar gyfer ffynonellau cyllido ar

gyfer pawb sy’n gysylltiedig â chodi arian ar gyfer sefydliadau dielw, gan gynnwys

awdurdodau lleol ledled y DU.

Mwy o wybodaeth

Cyfeiriadur newid cymdeithasol

Mae cyhoeddiadau defnyddiol yn cynnwys ‘The Complete Fundraising Handbook’

gan ‘The directory of grant making trusts’ a ‘Voluntary but not

amateur’.www.dsc.org.uk/Publications

CGGC

http://www.cggc.org.uk/funding?seq.lang=cy-GB

www.cggc.org.uk/advice-guidance/finding-and-getting-money

Canolfan Cydweithredol Cymru

www.walescooperative.org

Cyhoeddi Cyfranddaliadau Cymunedol

Mae cyfranddaliadau cymunedol yn cyfeirio at werthu cyfranddaliadau mewn

mentrau sy’n cyflawni diben cymunedol. Mae’r math hwn o fuddsoddiad wedi’i

ddefnyddio i ariannu siopau, tafarndai, adeiladau cymunedol, mentrau ynni

adnewyddadwy, cynlluniau bwyd lleol, ynghyd â llu o fentrau cymunedol eraill
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Cyfranddaliadau cymunedol: www.communityshares.org.uk

Cooperatives UK: www.uk.coop/document/practitioners-guide-community-shares

Adnoddau Growing Together

Mae’n cynnwys canllaw ar gyllid torfol, cyfranddaliadau cymunedol a Chynhyrchu

Incwm Digidol. Fe’i crëwyd fel rhan o raglen partneriaeth Growing Together FfFfDGC.

https://www.growingtogether.community/

Nesta

Elusen arloesedd gyda gwybodaeth ar gyllid torfol, gan gynnwys y ddogfen, ‘Working

the crowd’. www.nesta.org.uk/areas of work/economic_growth/crowdfunding_ _

LETS – cynlluniau cyfnewid lleol

Rhwydweithiau cymorth ar y cyd yn y gymuned leol, sy’n caniatáu i bobl gyfnewid

pob math o nwyddau a gwasanaethau, heb yr angen am arian parod.

www.letslinkuk.net

Banc Amser

• TimeBank: ymgyrch yn y DU sy’n ysbrydoli a chysylltu pobl i rannu a rhoi o’u

hamser: Ffoniwch 0845 456 1668 neu 020 3111 0700, neu ewch i

www.timebank.org.uk

• Time banking Wales: www.timebankingwales.org.uk

• Spice: www.justaddspice.org

• Y Gronfa Loteri Fawr: www.biglotteryfund.org.uk neu ffoniwch 0845 4 10 20

30

Ynni adnewyddadwy cymunedol

Cymru Effeithlon http://resourceefficient.gov.wales/?skip=1&lang=cy

Adfywio Cymru - http://www.renewwales.org.uk/cymraeg/

Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni http://www.energysavingtrust.org.uk/wales
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Pennod 10: Canllaw Dylunio

Efallai nad ydych yn sylweddoli, ond rydych eisoes yn ddylunydd. Bob tro yr ydych

yn paratoi pryd bwyd, yn aildrefnu eich dodrefn neu’n addurno eich lle byw, rydych

yn ystyried beth sy’n gweithio’n dda, yn seiliedig ar brofiad blaenorol. Mae meddwl

am ddyluniad yn debyg i rannu rysáit, mae’n ffordd o gyfleu eich syniadau gyda

phobl eraill. Gan ystyried hyn, mae’n syniad da gwneud yn siŵr bod gennych y 

cynhwysion cywir i greu rhandir neu ardd gymunedol sy’n gweithio’n dda ar gyfer

eich grŵp chi. Bydd gwahodd cymdogion a garddwyr i helpu i gofnodi beth sydd 

eisoes ar y tir, a thrafod syniadau ar gyfer y dyfodol yn ei gwneud hi’n bosibl creu lle

sy’n gweithio’n dda i bawb. Mae cynnwys cymaint o bobl â phosibl yn y broses

ddylunio o’r dechrau’n deg yn golygu bod pawb yn berchen arno a bod pawb wedi

chwarae eu rhan. Mae’r ymglymiad hwn yn arwain at y tir yn gweithredu fel ffocws ar

gyfer y gymuned.

  

Bydd y bennod hon yn ymdrin â beth sydd angen i chi ei ystyried wrth feddwl am

ddyluniad a rhoi awgrymiadau i chi ar gyfer sut i’w wneud yn dda.

Arolwg

Yr hyn sy’n allweddol i greu dyluniad da yw cymryd eich amser i sylwi ar beth sydd

eisoes yn digwydd ar y tir. Yn ddelfrydol, byddech yn cadw llygad ar y tir am

flwyddyn gyfan, er mwyn i chi allu gweld beth sy’n digwydd yn ystod pob tymor.

Efallai eich bod chi’n meddwl eich bod chi’n gyfarwydd â’r tir, ond mae’n syndod faint

o bethau rydych yn eu colli. Yn aml, rydym yn edrych, ond nid ydym bob amser yn

gweld beth sydd yno. I gofnodi nodweddion presennol, y cam cyntaf yw creu map

o’r tir. I gael syniad bras o ble mae pethau, bydd angen i chi greu ‘map cae’. Mae

map cae yn fraslun o’r tir rydych yn ei dynnu pan rydych chi'r tu allan yn edrych ar y

tir. Defnyddiwch eich map cae i gofnodi popeth yr ydych yn ei weld, ac mae’n

hanfodol er mwyn creu eich ail fap, sef y ‘map sylfaen’. Eich map sylfaen yw eich

offeryn pwysicaf; mae’n gynrychiolaeth gywir o beth sydd eisoes yno ac mae’n

caniatáu i chi gyfleu eich syniadau dylunio i bobl eraill sydd heb weld y safle.

Mae sawl peth i’w cofnodi ar eich map cae. Mae’r rhain yn cynnwys ffiniau,

cyfeiriadedd, goleddf, haul a gwynt, mynediad, pridd, dŵr a gwasanaethau.

Ffiniau

Mae gan bob safle ffin o ryw fath. Mae’n bwysig deall beth ydyn nhw, ble maen nhw

a pha mor hir a llydan ydyn nhw. I wneud hyn, ceisiwch ateb y cwestiynau canlynol:

1. Allan o beth y mae’r ffiniau wedi cael eu gwneud? Ai llwyni, pyst ffens pren,

waliau cerrig neu rywbeth arall ydyn nhw?

2. Sut gyflwr sydd arnynt?

3. A oes unrhyw ddŵr yn rhedeg ar eu hyd? 
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Ar ôl i chi ateb y cwestiynau hyn, ewch i’r safle a defnyddio tâp mesur neu ‘fesur

cerdded’ i gofnodi pa mor hir a llydan yw’r ffin, gan nodi’r mesuriadau ar eich map

cae.

Lleoliad perthynol

Mae gan bob darn o dir gymdogion, p’un ai ei fod yn dir fferm, adeiladau

amaethyddol neu dai pobl. Gall ble y byddwch yn gosod eich ardal dyfu, twnnel

polythen, sied neu le cymunedol gael effaith arnoch chi a’ch cymdogion. Gall

penderfynu ble i osod pethau heb ragfeddwl arwain at broblemau preifatrwydd a

diogelwch yn ddiweddarach. Hefyd, efallai bod y tir sydd gennych dan sylw eisoes

yn cael ei ddefnyddio gan bobl eraill a bywyd gwyllt. Felly gan ystyried hyn, atebwch

y cwestiynau canlynol:

1. Pa strwythurau sydd eisoes ar y tir neu’n agos ato? Gan gynnwys adeiladau,

cloddiau, pyllau, safleoedd hanesyddol/cysegredig, llwybrau/ffyrdd wedi’u

hadeiladu.

2. A oes unrhyw gyfarpar neu offer yn cael eu storio ar y safle?

3. A yw’r safle eisoes yn cael ei ddefnyddio gan bobl eraill?

4. Pa ddigwyddiadau a gynhelir ar y safle ar hyn o bryd? Gall y rhain gynnwys

digwyddiadau nad ydynt wedi cael eu trefnu!

Cyfeiriadedd

Mae pawb wedi clywed y term ‘gardd sy’n wynebu’r de’, y mae gwerthwyr tai’n ei

ddefnyddio yn aml i hyrwyddo eiddo. Y rheswm dros hyn yw, yn hemisffer y gogledd

(ble’r ydym ni), bydd cyfeiriadedd sy’n wynebu’r de yn cael mwy o olau’r haul nag

unrhyw un arall, gan fod yr haul yn codi yn y dwyrain ac yn machlud yn y gorllewin.

Yng nghanol yr haf, mae’r haul yn uchel yn yr awyr - ond y rhan fwyaf o’r flwyddyn,

mae’n disgrifio cylchran isel yn yr awyr. Bydd unrhyw fryniau, coed neu adeiladau

rhwng yr haul a’r ardd yn taflu cysgod. Os oes gan eich gardd adeilad mawr i’r de

neu ei bod ar ochr ogleddol bryn, ni fydd yr haul yn ei chyrraedd o gwbl. Mae’n

rhyfeddol y gwahaniaeth y mae hyn yn ei wneud i dwf planhigion a thymheredd.

I weithio allan yr effaith y bydd cyfeiriadedd yn ei chael ar eich safle, ewch â

chwmpawd a sefwch ar y tir, gan nodi ble mae’r gogledd a’r de ar eich map cae.

Goleddf

Bydd y ffordd y mae’r tir yn goleddu, a’i gyfuchliniau (llinellau tenau ar fapiau’r

Arolwg Ordnans fel arfer), yn effeithio ar sut y byddwch yn ei ddylunio. Er enghraifft,

mae pen uchaf llethr yn dueddol o fod llawer yn sychach na’i waelod, a all fynd yn

gorslyd. Gallwch gymryd mantais ar y llethr, trwy symud dŵr gan ddefnyddio 

disgyrchiant, os caiff ei storio yn rhywle sy’n uwch na ble rydych chi eisiau ei ddyfrio.

Yn union fel y mae dŵr yn gweithio ei ffordd i lawr i waelod y llethr, mae pridd wyneb 

a sylwedd organig rhydd yn gwneud hynny hefyd. Mae hyn yn golygu y gall gwaelod
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llethrau fod yn ffrwythlon iawn a, dros amser, gall pen uchaf y llethr ddioddef colli

maeth neu erydiad.

I weithio allan gyfuchliniau a goleddf eich tir, defnyddiwch lefel, ffrâm A neu bunyip.

Cewch lawrlwytho dogfen rad ac am ddim ynghylch defnyddio ffrâm A neu bunyip,

‘Rain water harvesting for drylands and beyond’ ar

http://www.harvestingrainwater.com/. Bydd yr offer hwn yn eich helpu i weithio allan

y gwahaniaeth mewn uchder rhwng nodweddion. Hefyd, i gael lefel, mae corff o

ddŵr fel llyn neu bwll yn rhoi cyfeiriad defnyddiol i chi. Gwnewch yn siŵr eich bod 

chi’n cofnodi’r goleddf a’r cyfuchliniau ar eich map cae.

Haul a gwynt

Mae’n syniad da ceisio cofnodi ble mae’r haul yn cyrraedd ar eich tir yn ystod y

tymhorau. Gallwch wneud hyn trwy ddefnyddio cwmpawd haul

http://www.suncompass.info/ neu gadw ‘dyddiadur cysgod’ lle’r ydych yn tynnu

lluniau o’r tir wrth yr awr yn ystod y gwanwyn, yr haf, yr hydref a’r gaeaf. Bydd hyn

yn rhoi syniad clir i chi o ble mae’r haul yn disgyn a pha rannau o’r tir sydd yn y

cysgod ar adegau gwahanol o’r flwyddyn. Os oes rhan o’r tir yn y cysgod y rhan

fwyaf o’r amser, efallai y byddwch eisiau ystyried rhoi eich sied neu blanhigion sy’n

hoffi cysgod yn y lleoedd hyn, a gadael y mannau heulog i gynhyrchu llysiau a

ffrwythau. Gall mannau cysgodol, gwaelod llethrau ac ardaloedd ar bwys llwyni fod

yn dueddol o lwydrewi, gan greu ‘poced llwydrew’. Mae’n bwysig bod yn ymwybodol

o ble mae’r mannau hyn, er mwyn osgoi plannu cnydau tyner yno.

Bydd gwynt, fel yr haul, yn effeithio ar ba mor dda mae eich cnydau’n tyfu, ac mae

twf bron pob llysieuyn blynyddol yn cael eu rhwystro neu eu difrodi mewn mannau

gwyntog. Byddwn yn ymdrin â sut i ddiogelu yn erbyn y gwynt nes ymlaen yn y

bennod ond, at ddiben eich map cae, bydd angen i chi wybod ble mae’r gwynt

cyffredin, neu’r cyfeiriad gwynt mwyaf cyffredin. Gallwch wneud hyn trwy greu hosan

wynt elfennol gan ddefnyddio polyn wedi’i wthio i mewn i’r ddaear a gosod bag

plastig arno. Bydd hyn yn rhoi syniad sylfaenol i chi ble mae’r gwynt yn chwythu ar

draws y tir. Ar ôl i chi weithio hyn allan, rhowch y cyfeiriad ar eich map cae gan

ddefnyddio saeth fawr.

Mynediad

Mae’n bwysig gwybod ble y gallwch gael mynediad at y tir, a rhowch y mannau hyn

ar eich map cae. Amlygwch y canlynol:

1. Beth yw cyflwr y fynedfa

2. Y cyfeiriad

3. Y deunyddiau a ddefnyddiwyd i wneud y fynedfa

4. Pa mor llydan y mae’r fynedfa

5. A oes unrhyw broblemau diogelwch

6. Llwybrau clir trwy’r safle, wedi’u gwneud gan fywyd gwyllt, gan gynnwys pobl!
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Dŵr 

Mae dŵr yn gŵyn gyffredin ymhlith tyfwyr, naill ai bod gormod ohono neu ddim digon. 

Hyd yn oed os oes gennych ddŵr o’r prif gyflenwad heb fesurydd dŵr, mae’n arfer da 

casglu dŵr, ac mae’n werth cofnodi’r canlynol ar eich map cae: 

1. A oes unrhyw gyrff dŵr neu gyfleoedd i’w defnyddio? Gall y rhain gynnwys 

afonydd, nentydd, ffosydd, cloddiau, ffynhonnau neu dyllau turio.

2. A oes unrhyw doeon lle gallwch gynaeafu dŵr? Os oes, pa adeiladau? 

3. A oes unrhyw gyfleoedd i storio dŵr? Gallai hyn gynnwys casgenni dŵr neu 

ychwanegu at bwll sydd eisoes yn bodoli.

4. A oes unrhyw ffosydd draenio?

Pridd

Eich pridd yw un o nodweddion pwysicaf y tir. I’ch helpu chi i amlygu pa fath o bridd

sydd gennych, mae dulliau syml amrywiol y gallwch eu defnyddio, gan gynnwys y

prawf jar https://utah.agclassroom.org/files/uploads/fieldguide1/texture.pdf neu

ddefnyddio siart planhigion

http://www.permaculturenews.org/resources_files/pdc_info/Plants as Soil Indicator_ _ _

s.pdf, sy’n dangos pa blanhigion gwyllt sy’n tyfu’n dda yn eich math chi o bridd. At

ddiben eich map cae, cymerwch sawl sampl pridd o fannau gwahanol ar y tir, a

nodwch y gwahaniaeth mewn ansawdd pridd ar eich map. Bydd y samplau hyn yn

eich helpu i benderfynu ble mae’r pridd gorau ar gyfer tyfu ac a oes angen swm

sylweddol o sylwedd organig i’w wella.

Nodyn ynghylch halogiad pridd

Mewn ardaloedd trefol (ac ardaloedd gwledig weithiau), mae’n bosibl y bydd y

defnydd blaenorol ar ddarpar safleoedd rhandiroedd wedi llygru’r pridd â chemegau

niweidiol. Gall gweithgarwch diwydiannol a gwaredu gwastraff halogi pridd a gall yr

halogiad fod yn bresennol am amser hir ar ôl i’r llygru ddigwydd.

Trwy weithgareddau garddio, gallech ddod i fwy o gysylltiad â halogion niweidiol os

byddant yn bresennol yn y pridd. Gall cemegau gael eu hamsugno drwy eich croen

wrth i chi gyffwrdd â phridd neu o fwyta ffrwythau a llysiau sydd wedi amsugno’r

cemegau o’r pridd halogedig wrth iddynt dyfu.

Felly, mae’n hanfodol eich bod chi’n holi’r awdurdod lleol am hanes y safle yn gynnar

iawn wrth ddewis safle. Bydd y swyddog tir halogedig yn gallu cael at wybodaeth

hanesyddol a allai amlygu’r posibilrwydd y bydd llygredd yn bresennol. Bydd hyn yn

penderfynu a fydd angen profi’r pridd ai peidio. Gall eich awdurdod lleol roi cyngor i

chi am y broses brofi a phwy all gynnal y profion, os bydd angen.

Os bydd llygredd yn cael ei ddarganfod, gallai fod angen cymryd camau drud mewn

perthynas â’r safle i sicrhau na ddaw defnyddwyr i gysylltiad â halogion niweidiol.
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Gall y broses o asesu llygredd a’i ddatrys ychwanegu costau sylweddol at ddatblygu

safleoedd rhandiroedd newydd.

Felly, mae’n ddoeth osgoi safleoedd lle y mae llygredd yn debygol iawn, er

enghraifft, lle y mae’r awdurdod lleol wedi nodi y bu defnydd llygredig ar dir y safle yn

y gorffennol.

  

Os bydd angen dod â phridd i’r safle (er enghraifft ar gyfer gwelyau uchel), mae’n

hanfodol nad oes halogion yn y pridd a’i fod yn addas i’w ddefnyddio. Dylid

defnyddio darparwr dibynadwy a gofyn am ganlyniadau profion ar y pridd. Gall eich

awdurdod lleol roi cyngor ar hyn.

Mae Grow Your Own Scotland wedi cynhyrchu’r canllaw ardderchog hwn, ‘Guide to

growing on land which may be contaminated’:

http://www.growyourownscotland.info/wp-content/uploads/images/Guide-for-growing-

on-contaminated-land.pdf

Gwasanaethau

Yn ystod y cam hwn o’ch arolwg, byddwch wedi casglu amrywiaeth o wybodaeth

ddefnyddiol am eich tir. Y peth olaf sydd angen i chi chwilio amdano yw a oes

unrhyw wasanaethau ar y tir neu wedi’u claddu oddi tanodd. Mae’r rhain yn cynnwys

pibellau dŵr y prif gyflenwad, llinellau trydan a llinellau ffôn. Mae’n gymharol hawdd 

mapio ble mae llinellau trydan a ffôn, gan y gallwch eu gweld nhw yn gyffredinol (oni

bai eu bod nhw wedi cael eu claddu o dan y ddaear), ond gall dod o hyd i ddŵr fod 

ychydig yn anodd. Cysylltwch â’r cwmnïau cyfleustodau sy’n gyfrifol am gynnal a

chadw eich isadeiledd dŵr, trydan, nwy a ffôn lleol. Os ydych yn rhentu’r tir, dylai’r 

perchennog tir wybod ble mae’r gwasanaethau hyn a dylai fod wedi derbyn mapiau’n

dangos ble mae’r gwasanaethau’n croesi’r tir pan wnaeth ei brynu.

Mae’n bwysig gwybod y wybodaeth hon gan, o dro i dro, bydd angen trwsio neu

newid y gwasanaethau, sy’n golygu bod angen cynnal mynediad. Os ydych yn

bwriadu plannu coed ffrwythau neu greu perllan, ni ddylech blannu eich coed yn

uniongyrchol o dan linellau pŵer na llinellau ffôn. Hefyd, os yw eich tir yn agos at 

ystad dai, mae’n debygol y bydd pibellau dŵr oddi tanodd, sy’n golygu bod angen i 

chi fod yn arbennig o ofalus os ydych yn bwriadu codi ffens. Os byddwch yn torri

pibell yn ddamweiniol, bydd angen i’ch grŵp dalu i gael y dŵr i weithio eto ac ymdrin 

â chymdogion anfodlon!

Creu map sylfaenol

Rydych chi wedi creu map cae, felly nawr mae gennych yr holl wybodaeth sydd ei

hangen arnoch i greu eich map sylfaenol. Mae eich map sylfaenol yn gynrychiolaeth

gywir o’ch tir, a hwn fydd eich offeryn dylunio pwysicaf. Mae’n caniatáu i chi a phobl

eraill weld beth sydd ar y tir nawr. Felly, y peth cyntaf sydd angen i chi ei wneud wrth

arlunio eich map sylfaenol yw penderfynu pa mor fawr yr hoffech iddo fod.
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Penderfynu ar raddfa

Bydd maint neu raddfa eich map sylfaenol yn cael ei bennu gan ble y byddwch

eisiau ei arddangos a maint y papur sydd gennych. Os hoffech iddo fod yn nodwedd

amlwg yn eich lle cymunedol, yna mae A2 yn faint da. Fodd bynnag, os hoffech fynd

ag ef gyda chi i gyfarfodydd, mae A3 yn fwy ymarferol. Mae hefyd yn syniad da

gwneud sawl copi A4 o’ch map sylfaenol, y gallwch eu defnyddio i sgriblo syniadau

arnynt. I ddod o hyd i raddfa addas, defnyddiwch y mesuriad hiraf sydd wedi’i

gofnodi ar eich map cae a’i rannu i faint y papur sydd gennych. Graddfa dda i’w

defnyddio, os yw eich safle’n eithaf bach, yw 1:50. Yn y raddfa hon, mae 1cm ar y

map yn cynrychioli 50cm ar y llawr. Sylwch, ar fapiau’r Arolwg Ordnans, y raddfa yw

1:50,000, felly byddai 1cm ar y map yn gyfwerth i 50,000cm neu 500m.

Cofiwch, os rhoesoch eich mesuriadau mewn metrau ar eich map cae, rhaid i chi

newid y mesuriadau hyn i centimetrau i ddechrau, trwy eu lluosi nhw â 100, yna eu

rhannu â 50 i gael cymhareb y raddfa, os ydych yn defnyddio’r raddfa 1:50. Ar ôl i chi

benderfynu ar raddfa addas, defnyddiwch ysgrifbin lliw gwahanol i anodi eich map

cae gyda chyfrifiadau graddfa ar gyfer eich map sylfaenol. Mae’n bwysig bryd hyn i

wneud yn siŵr bod eich map yn cyfeirio gyda’r gogledd am i fyny, a thynnu llun saeth 

amlwg i’r gogledd.

Hefyd, mae’n arfer da tynnu llun pren mesur ar eich map sylfaenol, er mwyn bod yn

eglur. Mae tynnu llun pren mesur yn golygu y gallwch lungopïo eich map i faint mwy

neu lai, a pharhau i gyfrifo pellteroedd rhwng nodweddion. Er enghraifft, petaech yn

llungopïo eich map sylfaenol a grëwyd ar ddarn o bapur A3 ar raddfa 1:50 ar ddarn o

bapur A2, yna ni fyddai’r raddfa’n gweithio. Fodd bynnag, pe byddech wedi tynnu

llun pren mesur, byddech yn gallu mesur pellteroedd rhwng nodweddion.

Tynnu llun tirnodau

Mae Permaculture Design: A Step by Step Guide gan Aranya yn sôn yn fanwl am sut

i dynnu llun map sylfaenol yn gywir.

www.aranyCafwyd y diagram o Permaculture Design: A step-by-step

guide gan Aranya ISBN – 13: 978-1856230919
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I osod safle nodweddion sydd wedi cael eu cofnodi ar eich map cae, byddai angen

pâr o gwmpawdau arnoch. Bydd angen i chi ddefnyddio eich cwmpawd i dynnu

cylchrannau o bwyntiau penodol neu eich llinell isaf. Y llinell isaf yw’r pwyntiau

penodol allweddol ar y tir a gallant fod yn adeiladau, pyst cornel ffens, neu’n goed

mawr.

Yn gyntaf, mae angen i chi amlygu pellter wedi’i leihau’n gytbwys, eich nodwedd

gyntaf (coeden 1) o gornel A. Agorwch y cwmpawd i’r hyd hwnnw, angorwch y

‘pwynt’ yn A ar eich map, a thynnwch lun cylchran ar draws lleoliad bras coeden 1.

Gwnewch yr un peth ar gyfer y mesuriad wedi’i leihau’r gytbwys o gornel B. Os caiff

ei wneud yn gywir, dylai’r ddwy gylchran groesi.

Mae’n fwy cywir os yw’r cylchrannau’n croesi’n agos at ongl sgwâr. Os nad yw hyn

yn wir, tynnwch gylchran arall gan gyfeirio at bwynt hysbys arall (coeden 2 yn y

diagram). Byddai’n annhebygol i’r tair gylchran groesi yn union yn yr un lle. Mwy na

thebyg, byddant yn ffurfio triongl, â’r safle gwirioneddol yn y canol.

Cyfyngwch y cyfeirbwyntiau i bennau'r llinell isaf a thrydydd cyfeirbwynt dewisol.

Cofiwch fod pob cyfeirbwynt newydd yn cynyddu’r risg o wallau lluosog. Dilynwch yr

un broses ar gyfer pob nodwedd arall ar y safle rydych chi wedi’u mesur.

Bryd hyn, byddai ffotograffau’n ffordd ddefnyddiol iawn o wirio lleoliad y nodweddion

rydych chi wedi’u cofnodi ar eich map cae.

Awgrymiadau ar gyfer arlunio eich map sylfaenol

Os nad yw arlunio map yn un o’ch cryfderau, mae sawl ffordd y gallwch gael gafael

ar fap o’r tir. Gallwch:

1. Gysylltu â’r Arolwg Ordnans a thalu am fap graddfa

http://www.ordnancesurvey.co.uk/resources/planning-application-maps.html;

2. Defnyddio adnoddau ar-lein, fel ‘google maps’ i gael llun o’r awyr. Yna,

gallech ddefnyddio taflunydd digidol a thaflunio’r llun o’r awyr ar wal a’i

ddargopïo. Sylwch, os ydych yn bwriadu defnyddio dull hwn, byddwch yn

ymwybodol nad yw rhai lluniau o’r awyr yn gywir, gan eu bod nhw’n cynnwys

sawl delwedd wedi’u rhoi at ei gilydd;

3. Ehangu map presennol.

Ar ôl i chi arlunio eich map sylfaenol, bydd angen i chi ddangos y pethau eraill yr

ydych chi wedi’u cofnodi ar eich map cae, gan gynnwys cyfeiriad r haul, gwynt,

gwasanaethau ac ati. Ffordd dda o wneud hyn yw gosod papur dargopïo ar ben eich

map sylfaenol, o’r enw ‘gorddalennau’. I wneud y wybodaeth yn glir, defnyddiwch un

gorddalen ar gyfer pob pennawd yn yr adran hon. Peidiwch ag anghofio cynnwys

saeth i’r gogledd a phren mesur ar bob gorddalen, er mwyn i chi allu eu gosod nhw’n

gywir ar eich map sylfaenol.
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Dadansoddi

Nawr fod gennych chi fap sylfaenol, eich tasg nesaf yw siarad â’ch cymuned i

ddarganfod sut bydden nhw eisiau defnyddio’r tir. Y ffordd orau i wneud hyn yw galw

cyfarfod cyhoeddus a gwahodd unrhyw un sydd â diddordeb. Os oes pobl eisoes yn

defnyddio’r tir, siaradwch â nhw i weld pa mor dda y mae’r trefniadau presennol yn

gweithio. Bydd angen i chi wybod beth yw eu gweledigaeth nhw, beth maen nhw ei

angen o’r safle, a beth y bydden nhw’n ei hoffi. Mae’n bwysig darganfod bryd hyn a

oes unrhyw beth yn cyfyngu’r safle rhag cael ei ddefnyddio ar gyfer gardd

gymunedol neu randir. Er enghraifft, gall fod anghydfod presennol rhwng y

perchennog tir a’r cymdogion, neu efallai bod y tir wedi cael ei glustnodi i’w

ddatblygu gan y cyngor. Dylech hefyd ofyn i’ch cymuned ynghylch a oes unrhyw

adnoddau presennol ar gael, a allai gynnwys offer, lleoedd tyfu, gweithwyr, neu arian

i helpu i dalu costau dechrau.

Gellir crynhoi’r pwyntiau hyn yn y saith cwestiwn canlynol:

1. Pwy sy’n gysylltiedig?

2. Pa mor dda y mae trefniadau presennol yn gweithio?

3. Beth mae’r darpar ddeiliaid lleiniau neu arddwyr cymunedol ei eisiau a’i

angen?

4. Beth yw eu gwerthoedd a’u gweledigaeth ar gyfer y safle?

5. Beth yw’r ffactorau cyfyngol?

6. Pa adnoddau sydd ar gael?

7. Pa gyllideb sydd gennych ar gael?

Felly rydych yn gwybod pa gwestiynau i’w gofyn. Y cam nesaf yw gwybod y ffordd

orau i’w gofyn nhw. Mae amrywiaeth o ffyrdd i ymgysylltu â chynulleidfa, gan

ddefnyddio technegau hwyluso gwahanol. Mae’r rhain yn cynnwys offer hwyluso,

sgwrs â ffocws a lle agored. Rhoddir disgrifiadau byr ar gyfer rhai offer defnyddiol

yma, ond i gael gwybodaeth fanylach, cyfeiriwch at yr adran adnoddau ar wefan

Rhizome https://rhizomenetwork.wordpress.com/resources/

Offer hwyluso

I fod yn hwylusydd da, bydd angen amrywiaeth o offer arnoch i ganiatáu i chi gael yr

atebion y mae eich grŵp eu hangen i wneud yn siŵr bod pawb yn cael dweud eu 

dweud. Yr offeryn cyntaf i’ch helpu chi yw sesiynau torri’r garw. Mae sesiynau

torri’r garw yn hwyl a chânt eu cynnal cyn y prif gyfarfod i bobl gael cyfle i ddod i

adnabod ei gilydd. Gweithgaredd mynd o gwmpas yw pan anogir pobl i ddweud

rhywbeth amdanyn nhw eu hunain, er enghraifft, byddech yn gofyn iddyn nhw beth

yw eu henw, o ble maen nhw’n dod a pham eu bod nhw yno. Gwrando fesul pâr

yw pan roddir pobl mewn parau a’u hannog i siarad â’i gilydd am gwestiwn penodol,

yn gyffredinol, mae un unigolyn yn siarad ynghylch farn ef/hi, ac mae’r unigolyn arall

yn gwrando ac yn cofnodi’r ymatebion. Gweithio mewn grwpiau bach yw pan mae

pobl yn gweithio gyda’i gilydd i ateb cwestiwn, penodir rhywun fel ysgrifennydd ac
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mae’n cofnodi safbwyntiau’r grŵp. Holi’r un cwestiwn i’r grŵp yw pan mae’r

hwylusydd yn gofyn i’r grŵp ateb cwestiwn y gall unigolyn fod wedi ei ofyn i’r 

hwylusydd. Cofnodion y cyfarfod yw pan mae unigolyn dynodedig yn cymryd

cofnodion ac yn eu dosbarthu ar ôl y cyfarfod. Mae lle parcio yn offeryn a ddefnyddir

gan yr hwylusydd i ‘barcio’ syniad neu sylw tan ddiwedd y cyfarfod. Caiff y sylwadau

hyn eu hysgrifennu ar ddarn o bapur ar wahân wedi’i labelu â P i symboleiddio maes

parcio a chyfeirir yn ôl ato cyn diwedd y cyfarfod. Mae’r llinell sbectrwm yn offeryn

trafod gweithredol lle mae’r grŵp yn gosod eu hunain yn gorfforol ar linell 

ddychmygol, gan ddibynnu ar eu hymateb i gwestiynau neu senarios a gyflwynir gan

yr hwylusydd. Cynhelir trafodaeth i ddilyn i ganiatáu pobl i ddweud pam eu bod

 

nhw’n sefyll yn y safle y maen nhw wedi’i ddewis.

Sgwrs â ffocws

Dyma pan fyddwch yn gofyn cwestiynau i gyfranogwyr mewn trefn benodol. Y bwriad

yw a) cael y ffeithiau, b) mesur ymatebion personol, c) dehongli ystyr a gwerthoedd y

grwpiau, a ch) datrys y drafodaeth ac arwain i’r camau nesaf.

Caffi’r byd

Mae hwn yn grŵp bach sy’n gweithio o gwmpas bwrdd. Mae’r camau’n cynnwys 1) 

Gosod y sefyllfa, 2) Croeso a chyflwyno, 3) Rowndiau grwpiau bach, 4) Cwestiynau,

5) Cynaeafu. http://www.theworldcafe.com/method.html

Lle agored

Sgwrs lle mae cyfranogwyr yn dylunio, yn rhedeg ac yn adrodd, heb lawer o help
oddi wrth hwyluswyr.
Mae cyfranogwyr yn cynnig sgwrs, yna maent yn ymuno â sgwrs, yn cymryd
nodiadau o’r sgwrs, ac yn adrodd yn ôl ar ddiwedd y sesiwn. Un rheol sydd ar gyfer
sesiynau lle agored, sef ‘cyfraith dwy droed’. Mae hyn yn golygu, os nad ydych yn
dysgu nac yn cyfrannu at drafodaeth, dylech symud ymlaen i un arall.

Ffordd arall i ymgysylltu pobl â’r tir yw gofyn iddyn nhw am bobl, cynnyrch a lle.

Felly, pwy fydd yn gysylltiedig, beth fydden nhw’n hoffi ei dyfu a ble fydden nhw’n

hoffi ei dyfu. Gallwch ddefnyddio eich map sylfaenol yma i helpu pobl i benderfynu

beth fydden nhw’n ei hoffi a ble i’w roi. Mae defnyddio lluniau o nodweddion a

modelau clai yn ffordd wych i gael pobl i feddwl am olwg bosibl y safle.

Dyluniad

Bydd eich cyfarfod cyhoeddus yn lle da i ddeall beth yr hoffai eich cymuned leol ei

gynnwys ar y tir a’u safbwyntiau ynghylch y dyluniad cyffredinol. Mae llawer o bethau

i’w hystyried wrth feddwl am ddyluniad ar gyfer y tir a siarad â defnyddwyr posibl.

Mae’r rhain yn cynnwys maint yr ardaloedd tyfu, strwythurau, p’un ai eich bod chi

eisiau cadw anifeiliaid, sut hoffech chi dyfu, lleoedd penodol ar gyfer gweithgareddau

cymunedol, toiledau, mannau tyfu addasadwy, mynediad, diogelwch, adnoddau a
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chynllun y llwybrau. Os byddwch yn ystyried cynnwys y mathau hyn o nodweddion

yn eich gardd, efallai bydd angen caniatâd cynllunio arnoch. Darllenwch Bennod 4 i

gael rhagor o arweiniad.

Maint y mannau tyfu

Os ydych yn dylunio rhandir, un o’r pethau cyntaf sydd angen i chi ei ystyried yw pa

mor fawr y dylai pob llain neu fan tyfu fod. Maint gwreiddiol ‘llain’ nodweddiadol oedd

300 llath sgwâr, a oedd yn 10 polyn sgwâr mewn mesur imperial. Heddiw, mae llain

maint llawn oddeutu 250 metr sgwâr, ac mae’r siâp safonol yn 25m wrth 10m. Fodd

bynnag, mae’r maint hwn yn amrywio’n fawr, gan ddibynnu ar faint o dir sydd

gennych, pa mor brofiadol y mae’r deiliaid lleiniau, a faint o ddiddordeb sydd.

Enghraifft o ble mae prosiect cymunedol wedi bod yn greadigol gyda faint o dir sydd

ar gael iddyn nhw yw Cwm Harry yn y Drenewydd. Mae Cwm Harry yn ddarparwr

gwasanaethau amgylcheddol ymarferol, sy’n datblygu atebion masnachol ar gyfer

bywoliaeth gynaliadwy yn lleol. Mae tîm Cwm Harry wedi datblygu cyfres o ‘leiniau

micro-rhandir’ i’r gymuned leol eu defnyddio. Dyluniwyd y mannau tyfu bach hyn ar

gyfer pobl â sgiliau a gwybodaeth tyfu cyfyngedig. Mae pobl yn cymryd cyfrifoldeb

dros lain fach; maent yn dysgu sut i arddio gyda help staff ymroddedig Cwm Harry

ac yna’n symud ymlaen i lain rhandir llawn ar safle rhandiroedd y Drenewydd. Yn

ymarferol, mae llawer o bobl yn cadw eu llain ficro am sawl blwyddyn, gan fod ei

maint yn hawdd i’w thrin ac maent yn hoffi bod yn rhan o gymuned Cwm Harry.

Nid oes cyfyngder ar ba faint y gall man tyfu cymunedol fod. Mae rhai prosiectau’n

dewis plannu coed ffrwythau cymunedol ar eu safle neu ddefnyddio un o’r lleiniau

tyfu fel man tyfu cymunedol. Mae’r ffordd y byddwch yn penderfynu rhannu’r lle yn

dibynnu ar y pethau sydd eu hangen a’u heisiau arnoch. Caiff hyn ei amlygu yn eich

cyfarfod cyhoeddus.

Strwythurau

I fynd ati i dyfu, mae amrywiaeth o strwythurau y gallai fod eu hangen arnoch i

wneud yn siŵr bod hadau yn tyfu i fod yn ffrwythau a llysiau. Mae’r rhain yn cynnwys 

siediau, tai gwydr a baeau compost. Mae siediau ar gael mewn llawer o siapiau a

meintiau, a gallant fod yn amlswyddogaethol o ran eu defnydd, er enghraifft, gallwch

eu defnyddio i storio offer, cynaeafu dŵr ac fel lloches. Maent ar gael mewn 

amrywiaeth o ddeunyddiau, ond efallai bydd eich grŵp yn penderfynu sawl sied y 

ceir eu rhoi fesul llain, ac o ba ddeunydd. Os yw eich tir yn agos at ystad dai,

byddai’n werth chweil siarad â pherchnogion y tai ynghylch yr ‘effaith weledol’ y bydd

y safle’n ei chael. Os oes gwrthwynebiad i osod siediau neu dai gwydr unigol, un

ateb fyddai gosod sied neu dŷ gwydr cymunedol. Er enghraifft, mae safle 

rhandiroedd Llanrhaeadr ym Mochnant, ger Croesoswallt, wedi’i leoli ym mhen

pellaf cul de sac yn y pentref. I leihau effaith weledol ac arbed lle, mae gan y safle un

sied fawr a ddefnyddir i storio offer, sy’n cael ei rhannu ymhlith y deiliaid lleiniau,

twnnel polythen sy’n cael ei rannu rhwng y tyfwyr sydd eisiau cynhyrchu cnydau
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tyner, a baeau compost cymunedol. Mae eu defnydd cymunedol o strwythurau yn

caniatáu ar gyfer mwy o leoedd tyfu a chadw nifer y strwythurau ar y safle i’r lleiaf

posibl.

Mae creu compost yn allweddol i wella ansawdd eich pridd ac un o’r ffyrdd mwyaf

effeithiol o wneud hyn ar eich tir yw adeiladu cyfres o faeau compostio, lle gallwch

droi a rhoi trefn ar symiau mawr o sylwedd organig. Ffordd syml a rhad o greu baeau

compost yw defnyddio tri phaled pren wedi’u clymu at ei gilydd â rhaff. Mae Garden

Organic wedi cynhyrchu amrywiaeth o ddeunyddiau arweiniol ar gompostio a dylunio

baeau compostio hefyd. (http://www.gardenorganic.org.uk/homemade-compost-bins)

Anifeiliaid

Byddwch yn darganfod yn eich cyfarfod cyhoeddus bod gan rai pobl fwy o

ddiddordeb mewn cadw anifeiliaid na thyfu llysiau. Nid oes unrhyw gyfreithiau’n

gwahardd cadw anifeiliaid ar randir neu safleoedd tyfu cymunedol ac, yn y gorffennol,

mae amrywiaeth o anifeiliaid, gan gynnwys moch, geifr a cholomennod wedi cael eu

cadw. Mae Deddf Rhandiroedd 1950 yn caniatáu cadw cwningod ac ieir yn benodol

(ond dim ceiliogod), os cânt eu cadw mewn ffordd nad yw’n niweidiol i’w hiechyd ac

nad ydyn nhw’n niwsans. Fodd bynnag - gwiriwch eich prydles neu gytundeb

tenantiaeth i wneud yn siŵr y caniateir cadw anifeiliaid ar eich safle/llain. 

Mae ieir a gwenyn yn anifeiliaid buddiol i’w cadw ar randiroedd neu safleoedd tyfu

cymunedol. Mae ieir yn arddwyr gwych, mae’n rhan o’u natur i grafu am bryfed a

lindys yn y pridd. Gallwch wneud defnydd da o’r tueddiad hwn, gan y gallant glirio tir

neu eu rhoi ar welyau ar ôl cynaeafu cnwd. Byddant yn clirio gweddillion cnydau ac

yn gwrteithio’n pridd gydag un o’r gwrteithiau gorau sydd ar gael. Mae hefyd yn

wybodaeth gyffredin bod gwenyn yn dda ar gyfer yr ardd. Bydd nythfa i wenyn ar y

safle yn cynyddu bioamrywiaeth a sicrhau bod yr holl gynnyrch a blodau coed wedi

cael eu peillio. Mae rhandiroedd a safleoedd tyfu cymunedol yn aml yn lleoedd

delfrydol i gadw gwenyn oherwydd faint o blanhigion blodeuol gwahanol sy’n tyfu.

Fel pob anifail, mae angen gofalu am ieir a gwenyn i sicrhau eu bod nhw’n cadw’n

iach ac yn ennill eu tamaid. O ran cadw ieir, mae’n bwysig cofio y bydd angen eu

gwarchod rhag ysglyfaethwyr, rhoi cyflenwad da iddynt o fwyd a graean i barhau i

gynhyrchu wyau, eu gwirio ddwywaith y dydd, a chwt ieir wedi’i gynllunio’n dda.

Dylech hefyd ystyried rheoliadau DEFRA, lles anifeiliaid, storio’r bwyd, llygod,

diogelwch safle a’r effaith y bydd eich anifeiliaid yn ei chael ar ddeiliaid lleiniau eraill.

Mae llyfryn rhad ac am ddim, o’r enw ‘The Welfare of Animals on Allotments’ ar gael

gan yr RSPCA - gallwch ei lawrlwytho neu gallwch ei gael o Adran Anifeiliaid Fferm

yr RSPCA farm animals@rspca.org.uk. Mae’r llyfryn hwn yn cynnwys llu o_

wybodaeth am gadw ieir ac anifeiliaid eraill, sy’n fan galw cyntaf da. Mae hefyd yn

bwysig cofio bod Deddf Lles Anifeiliaid (2006) yn gwneud perchnogion a gofalwyr yn

gyfrifol am anghenion lles eu hanifeiliaid.

(http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/45/pdfs/ukpga 20060045 en.pdf. Mae’r_ _
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Ddeddf yn amlygu pump angen; deiet iawn, bwyd ffres, rhywle addas i fyw, y rhyddid

i fynegi ymddygiad arferol a thriniaeth ar gyfer salwch. Mae cyngor yr RSPCA ar

Ddeddf Lles Anifeiliaid ar gael ar

http://www.rspca.org.uk/adviceandwelfare/farm/farmanimals. Mae gwefannau

defnyddiol eraill yn cynnwys: http://www.ruleworks.co.uk/Poultry/ a

 

http://www.backyardchickens.com/.

Yn debyg, mae sawl peth i’w hystyried gyda gwenyn. Mae’r rhain yn cynnwys faint o

gychod gwenyn i’w cadw, cynnal a chadw, a gwirio am blâu, a safle’r cychod gwenyn

o safbwynt diogelwch. Y cam cyntaf i’w gymryd wrth ystyried cadw gwenyn yw dod

yn rhan o’ch cymdeithas cadw gwenyn leol, naill ai’n uniongyrchol neu trwy

Gymdeithas Gwenynwyr Prydain (BBKA), y sefydliad cenedlaethol i wenynwyr. Bydd

eich cymdeithas leol yn rhoi cyngor, gwybodaeth ac arddangosiadau cadw gwenyn i

chi. Byddant yn gallu gwerthu offer, gwenyn ac yswiriant i chi. I gael mwy o

wybodaeth, ewch i www.bbka.org.uk. Ceir cyngor defnyddiol ar gadw gwenyn ar

randiroedd ar

http://www.bbka.org.uk/files/library/rhandir guidance v2 1306906558.pdf._ _ _

Enghraifft o grŵp rhandir sy’n cadw anifeiliaid yn gymunedol yw Gerddi Cymunedol 

Borth yng Ngheredigion. Mae Gerddi Cymunedol Borth yn fenter sy’n creu lle i bobl

dyfu eu bwyd eu hunain mewn lleoliad cymunedol. Mae aelodau sydd â diddordeb

mewn cadw anifeiliaid yn rhannu cyfrifoldeb dros wenyn, ieir a hwyaid. Mae rhannu

cyfrifoldeb yn y modd hwn yn golygu bod risgiau a gwobrau magu anifeiliaid yn cael

eu rhannu.

Sut hoffech chi dyfu

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae poblogrwydd garddio organig wedi cynyddu, gyda

mwy o ymwybyddiaeth ynghylch effeithiau niweidiol cemegau ar bobl a chynnyrch. O

ganlyniad, mae nifer o arddwyr wedi lleihau faint o blaladdwyr a chwynladdwyr

cemegol y maen nhw’n eu defnyddio, o blaid tyfu’n organig.

Os ydych yn bwriadu defnyddio cemegau ar y tir, bydd angen i chi ddod yn

gyfarwydd â deddfwriaeth a rheoliadau ynghylch defnyddio a storio cemegau, gan

gynnwys Rheoliadau Rheoli Plaleiddiaid (diwygiedig) (1997) a Rheoliadau Rheoli

Sylweddau Peryglus i Iechyd (2002). I helpu i leihau faint o gemegau a

ddefnyddiwch ar y tir, gallech:

• Gysylltu â Garden Organic i gael gwybodaeth am ddefnyddio pethau eraill,

• Tyfu meillion ar leiniau gwag i weithredu fel gwrtaith gwyrdd a meithrin

ffrwythlondeb,

• Llunio ‘Cod ymddygiad tyfwyr’, lle mae’r holl ddeiliaid lleiniau yn cytuno ar y

defnydd o gemegau.

Coelcerthi
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Yn y gorffennol, mae awdurdodau lleol wedi derbyn sawl cwyn am goelcerthi ar

safleoedd tyfu. Gall mwg o goelcerthi sydd wedi cael eu gadael i fudlosgi gael ei

gario ar draws safle cyfan, gan effeithio ar gymdogion a thyfwyr eraill. Gall llosgi pren

wedi’i baentio a phlastigau halogi’r pridd. Mae’r rhan fwyaf o awdurdodau lleol erbyn

hyn yn cyfyngu ar goelcerthi ac yn rhoi amodau llym ar waith, os cânt eu caniatáu.

Gan ddibynnu ar beth sydd yn eich ‘Cod Ymddygiad Tyfu’, efallai y byddwch eisiau

• gwahardd coelcerthi’n llwyr ar randiroedd;
• caniatâd cyfyngedig i losgi planhigion afiach;
• cyfyngiad tymhorol ar goelcerthi (er enghraifft: eu caniatáu rhwng Tachwedd a

Mawrth).

Ni ddylai fod angen coelcerthi os oes gennych sgipiau i waredu gwastraff na allwch

ei gompostio. Mae gwaharddiad llwyr ar goelcerthi llawer yn haws i’r heddlu na

gwaharddiad detholiadol ar logi deunyddiau. Nid oes cyfraith yn erbyn cael coelcerth,

ac nid oes unrhyw amserau penodol lle na allwch gynnau coelcerthi. Mae Ardaloedd

Rheoli Mwg yn berthnasol dim ond i fwg o simneiau domestig. O dan Ddeddf

Priffyrdd (Diwygio) 1986, gall yr heddlu erlyn unrhyw un sy’n caniatáu i fwg o dân y

maen nhw wedi’i gynnau symud ar draws ffordd. Y gosb uchaf am hyn yw £5,000.

Mae Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 hefyd yn gwahardd achosi niwsans statudol

gan fwg, mygdarth, nwyon neu ogleuon.

Rheoli gwastraff

Mae rhandiroedd a gerddi cymunedol yn cynhyrchu llawer o wastraff organig. Mae

holl wastraff llysiau yn adnodd gwerthfawr a dylai gael ei gompostio i gynyddu

ffrwythlondeb y tir. Gall awdurdodau lleol ddefnyddio lleiniau rhandiroedd gwag neu

faeau dynodedig i gompostio gwastraff gwyrdd trefol: mae hyn wedi cael ei brofi ym

Mryste a Bromley, a’i ehangu o dan strategaeth rhandir ddiweddaraf Bryste.

Dylid darparu sgipiau ar safleoedd i gael gwared ar wydr a metel, ac maent yn

offeryn da i glirio safle. Rhaid bod yn ofalus i sicrhau nad yw’r sgipiau’n ffynhonnell

ar gyfer gwastraff peryglus, fel asbestos a chemegau gardd. Mae’n arfer da annog

garddwyr i ddod dim ond â beth sydd ei angen arnynt i arddio i’r safle. Bydd yr

agwedd hon yn annog garddwyr i beidio â chasglu pethau a gwneud pobl i feddwl

am sut y maen nhw’n gwaredu eu gwastraff.

Cyflenwad dŵr 

Mae mynediad at gyflenwad dibynadwy o ddŵr yn hanfodol ar gyfer tyfu. Ar hyn o 

bryd, nid oes safon isaf o ddarpariaeth yn ofynnol gan awdurdodau rhandiroedd. Nid

oes gan rai safleoedd fynediad at ddŵr o brif gyflenwad ac maent yn defnyddio 

cynaeafu dŵr o siediau, tai gwydr, twneli polythen neu systemau dyfrio trwy 

ddisgyrchiant. Mae Cymdeithas Rhandiroedd Cymunedol Ardal Llangatwg, ger

Crucywel, wedi gosod twll turio i’r lefel trwythiad, sy’n gweithredu gan bwmp pŵer 

solar. Mae rhandiroedd Cymdeithas Rhandiroedd Cymunedol Ardal Llangatwg yn
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dangos bod dewisiadau eraill posibl i ddŵr o’r prif gyflenwad. Fodd bynnag, os oes 

sychder, mae’n dda cael mynediad at ddŵr o’r prif gyflenwad wrth gefn. Pa bynnag 

system y byddwch yn ei dewis, rhaid i ddeiliaid lleiniau a garddwyr cymunedol gael

mynediad hawdd at ddŵr. Gan ystyried hyn, dylai pob pwynt dŵr fod mewn 

lleoliadau cyfleus, sy’n ei gwneud hi’n hawdd i arddwyr hŷn neu lai abl gael 

mynediad at ddŵr.

 

   

 

Mae’n anodd credu ond, yng Nghymru, mae dŵr yn adnodd prin, gwerthfawr a drud. 

Mae cost dŵr ar randiroedd yn aml wedi cael ei ymgorffori yn y rhent, yn enwedig 

pan mae’r cyflenwad ar fesurydd a’u bod yn gwybod beth yw’r costau. Mae’n

anymarferol codi tâl ar ddeiliaid lleiniau unigol am y swm o ddŵr y maent yn ei 

ddefnyddio, felly mae’r gost yn cael ei rhannu fel arfer. Gallwch atal pobl rhag

defnyddio mwy na’u cyfran deg trwy’r cytundeb tenantiaeth a’r ‘cod ymddygiad’. Mae

hefyd yn syniad da gwahardd defnyddio ysgeintwyr a phibelli dŵr heb ofal, ar wahân 

ar gyfer garddwyr hŷn neu lai abl. Dylai’r holl gyfyngiadau hyn gael eu cynnwys yn 

glir yn y Cod Ymddygiad.

Mae gorchuddio â deunydd rhydd (fel gwellt neu gompost) yn ffordd ecogyfeillgar o

leihau biliau a cholli dŵr. Mae hefyd yn ddefnydd da ar gyfer compost a dylid ei 

annog. Mae mwy o wybodaeth am faterion sy’n ymwneud â chyflenwad dŵr ar 

randiroedd ar gael ar wefan y National Society of Allotment and Leisure Gardeners.

Mae’r wefan yn ymdrin ag anghenion dŵr planhigion gwahanol, gan fod llawer o 

arddwyr newydd yn dueddol o ddyfrhau gormod neu ddim digon.

http://www.nsalg.org.uk/growing-advice/gardening-advice/gardening-in-drought/

Gall draenio fod yn broblem ar rai safleoedd hefyd. Mae amrywiaeth o ffyrdd i

ailgyfeirio dŵr i ffwrdd o’ch ardaloedd tyfu, gan gynnwys creu pantiau (ffosydd 

cynaeafu dŵr sy’n cael eu hadeiladu ar gyfuchlin), cloddio ffosydd draenio neu osod 

draeniau tir, sy’n ddewis drytach. Mae’r Scottish Allotment Guide yn sôn yn fanwl am

ddraeniau tir ac mae gan y Gymdeithas Permaddiwylliant wybodaeth am bantiau ar

eu gwefan.

Ffensys a chloddiau

Mae ffensys neu gloddiau da o gwmpas ffin y rhandir neu safle’r ardd gymunedol yn

bwysig i amddiffyn cnydau rhag difrod gwynt a darparu diogelwch. Mae cloddiau a

ffiniau sy’n cael eu cynnal yn dda yn gartref i fywyd gwyllt buddiol ac yn cynyddu

bioamrywiaeth gyffredinol safle. Dylai ffensys caled gael eu newid a gosod cloddiau,

lle y bo’n bosibl, gan eu bod yn rhatach, yn fwy effeithiol ac yn eco gyfeillgar. Mae’r

Scottish Allotment Design Guide yn sôn yn fanwl am y dewisiadau gwahanol o ran

ffensys sydd ar gael www.sags.org.uk/docs/ScotlandAllotmentDesignGuide.pdf.

Lleoedd penodol ar gyfer gweithgareddau cymunedol

Mae rhandiroedd a gerddi cymunedol yn lleoedd cymdeithasol iawn. Mae’r ‘clwb’, y

‘sied gymunedol’ neu’r ‘tŷ crwn’ yn gweithredu fel lle cyfarfod, lle mae pobl yn dod at 
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ei gilydd i gael paned o de, sgwrs a rhannu ffrwyth eu llafur. Yn aml, mae’r lle

cymunedol hwn yn amlswyddogaethol, yn gweithredu fel storfa offer, lle i werthu

hadau, offer a lloches yn ystod tywydd gwael. Gallech ei ddefnyddio hefyd i

hysbysebu digwyddiadau cymunedol sydd ar ddod. Mae angen lle cymunedol ar y tir

ar gyfer ffyniant tymor hir safle, a dylid ei osod rhywle sy’n hygyrch yn hawdd i

arddwyr llai abl. Nid oes angen i’r adeilad ei hun fod yn newydd nac yn ddrud. Yn

Bromley, mae Dorset Road Allotments (www.dorsetroadallotments.org.uk) wedi troi

ystafell ddosbarth dros dro yn glwb ar gyfer gweithgareddau cymunedol. Yn safle

Pen Dinas Cwm Harry yn y Drenewydd (www.cwmharry.org.uk ), mae deiliaid

lleiniau wedi adeiladu tŷ crwn gyda phopty clai, sy’n cael ei gynnau i goginio pitsas 

yn ystod diwrnodau gwaith cymunedol.

Nid oes angen cyfyngu gweithgareddau cymunedol i fan cyfarfod ar y tir. Mae

cynnydd y mudiad ‘Incredible Edible’ yng Nghymru wedi arwain at gynnyrch yn cael

ei dyfu ar dir ymylol, gan gynnwys ymylon glaswellt, cylchfannau a meysydd parcio.

Mae enghreifftiau yng Nghymru yn cynnwys Mach Maethlon a Bwyd Bendigedig

Conwy, lle mae timau o dyfwyr yn dod at ei gilydd i dyfu bwyd mewn mannau

cyhoeddus anarferol. Yn debyg iawn, os oes lleoedd ar eich safle nad ydynt yn

addas i dyfu llysiau blynyddol oherwydd eu cyfeiriadedd neu oledd, gallech eu

defnyddio i blannu coed ffrwythau mewn perllan draddodiadol neu leoliad gardd

goedwig. Mae gerddi coedwig yn cael eu modelu ar goetiroedd naturiol. Maent yn

systemau hynod amrywiol, yn seiliedig ar drefniant aml-lawr o blanhigion lluosflwydd

a hunan-hadu, sy’n darparu bwyd a chynhyrchion eraill, gan gynnwys polion

prysgoed a phlanhigion lliwio. Ni fydd angen llawer o waith cynnal a chadw ar erddi

coedwig wedi’u dylunio’n dda ac maent yn gynhyrchiol iawn. Er enghraifft, mae

Gardd Goedwig Bangor wedi plannu dwsinau o rywogaethau planhigion gwahanol,

gan gynnwys ffrwythau a llysiau traddodiadol, yn ogystal ag amrywiaethau mwy

anarferol. Mae Gardd Goedwig Bangor yn annog bioamrywiaeth trwy greu ardaloedd

gwyllt, plannu rhywogaethau brodorol a dyblygu systemau naturiol, trwy ‘beidio â bod

yn rhy daclus’. Mae gan The Agroforestry Research Trust fwy o wybodaeth am

arddio coedwig, a rhestr gynhwysfawr o erddi coedwig ledled y DU y gallwch ymweld

â nhw.

Toiledau

Mae llawer o bobl yn treulio llawer o amser ar eu rhandiroedd, sy’n golygu bod

angen toiledau, yn enwedig os nad oes gan ddeiliaid lleiniau hŷn neu lai abl ddewis 

hygyrch arall. Os oes llawer o bobl yn defnyddio’r safle rhandiroedd neu ardd

gymunedol, yna rhaid cael toiledau. Mae cysylltu toiled i’r brif system ddraenio yn

ddrud iawn yn gyffredinol, a bydd toiled compost sydd wedi cael ei ddylunio’n dda yn

rhoi cynnyrch gwastraff yn gompost llawn maeth y gallwch ei ddefnyddio fel taenfa

mewn perllannau, cloddiau neu erddi coedwig. Gall y toiled compostio gael ei

ddylunio i gasglu wrin hefyd. Mae wrin dynol yn cynnwys cyfansoddion â nitrogen,

gan gynnwys wrea, cretine, amonia ac asid wrig, sy’n werthfawr ar gyfer twf

planhigion. Gall wrin gael ei ddefnyddio’n uniongyrchol ar blanhigion os caiff ei
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wanhau 8:1, wyth rhan o ddŵr i un rhan o wrin, neu gallech ei arllwys yn 

uniongyrchol ar bridd awyredig wedi’i daenu’n dda, pridd wedi’i orchuddio â 3

modfedd o sglodion pren, rhisgl taenu heb ei drin neu ddeilbridd. Mae llu o

wybodaeth am ddefnyddio wrin yn llyfr Carol Steinfeld, ‘Liquid Gold - The Lore and

Logic of Using Urine to Grow Plants’ ac, yn debyg iawn, mae Joesph Jenkins yn sôn

yn fanwl iawn am doiledau compost a’r defnydd gorau o ‘humanures’ yn ei lyfr, ‘The

Humanure Handbook, a guide to composting human manure’. Mae defnyddio

gwastraff dynol yn y modd hwn yn cynyddu ffrwythlondeb a chynhyrchiant cyffredinol

y tir dros amser, yn ogystal â lleihau’r straen ar ein systemau carthffosiaeth sy’n cael

eu gorddefnyddio - heb sôn am leihau faint o ynni sydd ei angen i lanhau dŵr yfed yr 

ydym yn ei ddefnyddio i fflysio ein gwastraff i ffwrdd.

Yn debyg i bob toiled arall, nid oes neb eisiau eu defnyddio nhw os ydyn nhw’n fudr

neu heb gyfleusterau golchi dwylo iawn. Gan ystyried hyn, bydd angen llunio rota

glanhau a gwacáu, a chynnwys sinc yn y dyluniad. Gallech osod system cynaeafu

dŵr i ddarparu dŵr ar ei gyfer ac mae nifer o enghreifftiau o systemau creadigol y 

mae pobl wedi’u defnyddio. Mae Menter Adfywio Rhandiroedd wedi cyhoeddi taflen

ffeithiau, ‘Affordable toilets for allotments’, sy’n cynnwys astudiaethau achos a

manylion cyswllt ar gyfer prif gyflenwyr. Dyma fan cychwyn i chi. Hefyd, bydd angen i

chi ystyried diogelwch a meddwl am gynnwys clo ac allweddbad, fel nad oes angen

eu hallwedd eu hunain ar y garddwyr i ddefnyddio’r toiled.

Mannau tyfu addasadwy

Mae tyfu cynnyrch ar randir neu fel rhan o ardd gymunedol yn apelio i nifer o bobl,

gan gynnwys y rheiny â phroblemau iechyd mwy difrifol. Awgrymodd arolwg gan

Gyngor Dinas Brighton a Hove fod gan oddeutu wyth y cant o ddeiliaid lleiniau

anabledd o ryw fath. Mae nifer o bobl yn byw ag anableddau a allai elwa ar

weithgareddau awyr agored a’r ymdeimlad o ‘berthyn’ mewn gardd gymunedol. Mae

Menter Adfywio Rhandiroedd wedi cyhoeddi taflen ffeithiau rhad ac am ddim y gellir

ei lawrlwytho, ‘Allotments for All’, sy’n archwilio ffyrdd amrywiol i wella mynediad at

arddio rhandiroedd i bobl ag anableddau corfforol neu feddyliol

(https://www.farmgarden.org.uk/resources ). Mae’r elusen THRIVE yn defnyddio

garddio i ysgogi newidiadau cadarnhaol ym mywydau pobl anabl, pobl sy’n dioddef o

salwch a’r rhai sy’n unig, dan anfantais neu’n agored i niwed. Mae THRIVE yn

cynnig cyngor, hyfforddiant, addysg a gwasanaeth ymgynghorol yn ymwneud â

garddio. Hefyd, mae wedi llunio amrywiaeth o gyhoeddiadau sydd ar gael ar ei

wefan www.thrive.org.uk.Mae Cyngor Dinas Brighton a Hove hefyd wedi amlygu

rhestr wirio o bethau i’w hystyried wrth ddylunio rhandir neu ardd gymunedol ar gyfer

pobl ag anableddau:

• Hygyrchedd i gerbydau (gydag addasiadau ar gyfer trafnidiaeth arbennig),

• Cynllun hyblyg,

• Mannau tyfu uchderau gwahanol, gan gynnwys gwelyau uchel,
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• Bod yn agos i ddeiliaid lleiniau eraill,

• Bod yn agos at loches,

• Bod yn agos at doiledau,

• Llwybrau, traciau a mannau caled hygyrch, sy’n arwain at y mannau tyfu,

• Gwneud trefniadau i bobl ag anableddau weithio gyda garddwyr gwirfoddol
presennol ar leiniau sefydledig,

  

• Darparu cyngor i swyddogion y cyngor,

• Ffurfio grŵp ar gyfer defnyddwyr anabl.

Mae nifer o enghreifftiau o safleoedd rhandiroedd a gerddi cymunedol sydd wedi

cael eu dylunio i fod yn fwy hygyrch. Mae gan safle Cheam Park ym Mwrdeistref

Sutton, Llundain, 18 o leiniau, gyda gardd synhwyrau o’u cwmpas, ardal gysgodol,

seddau a thoiledau. Datblygwyd y prosiect trwy siarad â’r sector gwirfoddol, yr adran

tai a’r adran gwasanaethau cymdeithasol. Mae’r gwelyau uchel yn boblogaidd iawn

gyda’r garddwyr lleol sydd â phroblemau cefn difrifol. Enghraifft arall yw Gerddi Bro

Dyfi ym Machynlleth (http://www.gerddibroddyfigardens.co.uk/), sy’n darparu gardd

gymunedol therapiwtig i bobl ardal Bro Ddyfi, yn enwedig y rheiny sydd mewn perygl

o allgáu cymdeithasol. Mae mynediad agored i’r ardd ac mae mewn lleoliad hardd.

Mae garddwriaeth wedi cael ei defnyddio ers amser maith fel therapi ar gyfer salwch

corfforol a meddwl, ac ailsefydlu. Mae’n caniatáu i bobl ddysgu sgiliau a’u defnyddio

mewn agweddau eraill ar eu bywyd; mae’n ymlaciol, yn gymdeithasol ac yn gwella

lles. Mae llawer o grwpiau mawr a bach yn defnyddio garddwriaeth fel therapi. Mae’r

sefydliad Thrive yn gysylltiedig â rhedeg dros 900 o brosiectau arbenigol yn

hyrwyddo garddio a garddwriaeth gymdeithasol, therapiwtig. Mae’n gallu darparu

gwybodaeth a chyngor i awdurdodau sy’n ymwneud â therapi garddwriaeth ac mae’n

rhedeg gwefan sy’n cynnig cyngor i bobl sy’n dymuno addasu i’w hanabledd a

pharhau i arddio. (www.carryongardening.org.uk).

Mynediad

Er mwyn i’r garddwyr ddechrau tyfu, dylai mynediad at safleoedd rhandiroedd fod yn

ddiogel ac yn hawdd i bobl ag anableddau. Mae’n syniad da hyrwyddo beicio a

cherdded i fynd i’r safle fel ffordd o gyfyngu ar faint o geir sydd wedi parcio neu’n

cael eu defnyddio. Ffordd dda o wneud hyn yw darparu parc beiciau ger y fynedfa.

Bydd llawer o’ch garddwyr yn byw’n agos at y safle, felly ni fydd angen mynediad at

gar arnynt, ond weithiau bydd adegau pan fydd angen car ar gyfer dosbarthu pethau

neu os bydd y garddwr yn anabl.
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Mae lleoedd parcio digonol yn helpu i atal niwsans neu berygl o ganlyniad i barcio ar

y ffordd, yn ogystal â difrod i ymylon a lleiniau gwag, os caiff ceir eu parcio yno.

Efallai y byddwch eisiau cynnwys ardal barcio arwynebog fach ond, mewn llawer o

achosion, mae lle ar dir caled yn ddigon da. Dylai’r maes parcio fod mor agos i

fynedfa’r safle â phosibl i leihau’r defnydd o ffyrdd cludo nwyddau ar gyfer mynediad

i foduron. I sicrhau bod y safle’n parhau’n ddiogel, yn heddychlon ac yn lle hardd,

mae’n syniad da cynnwys nodyn am barcio yn eich ‘Cod Ymddygiad’, sy’n esbonio

sut y gellir defnyddio’r lleoedd. Mae’r Scotland Allotment Design Guide yn sôn yn

fanwl am ofynion mynediad a sut i greu llwybrau digonol.

Diogelwch

Mae diogelwch yn rhywbeth arall i’w ystyried yn y dyluniad. Yn aml, mae garddwyr

yn gweithio ar eu pennau eu hunain adeg oriau anghymdeithasol ac efallai y byddant

yn teimlo’n agored i niwed os nad oes gatiau neu ffensys y gellir eu cloi wedi cael eu

gosod, yn enwedig mewn mannau trefol. Gall diffyg diogelwch annog pobl i beidio â

chymryd cyfrifoldeb dros leoedd tyfu neu atal garddwyr rhag parhau i dyfu. Fodd

bynnag, mae ffyrdd eraill i greu safleoedd diogel heb ddibynnu ar ffensys diogelwch.

Yn lle creu ‘cymuned â gât’, gallech adael y safle’n agored yn ystod y dydd ac annog

ymwelwyr. Mae safleoedd hygyrch agored yn arwain at arddwyr yn teimlo’n llai

arunig. Mae ymwelwyr hefyd yn darparu gwasanaeth gwarchod cymdogaeth, sy’n

wych os bydd garddwyr yn mynd yn sâl. Fodd bynnag, os yw eich safle wedi’i leoli

mewn ardal â llawer o droseddu, mae’n syniad da cysylltu â’ch swyddog atal

troseddu a llosgi bwriadol, yn ogystal â siarad â rhandiroedd neu erddi cymunedol

eraill yn yr ardal i weld pa fesurau y maen nhw wedi’u cymryd neu heb eu cymryd.

Mae hefyd yn arfer da rhoi set o allweddi i geidwaid parc neu wardeniaid cymunedol,

er mwyn iddyn nhw gynnwys y safle yn eu rownd arferol a chael mynediad at

allweddi, rhag ofn y bydd argyfwng. Dylech annog garddwyr i adrodd fandaliaeth i’r

heddlu a gofyn am ‘rif digwyddiad’. Bydd yr heddlu’n fwy tebygol o weithredu os

ydynt yn ymwybodol o broblemau sy’n effeithio ar y gymuned. I gael cyngor

ychwanegol, gweler taflen ffeithiau ARI rad ac am ddim y gallwch ei lawrlwytho, Safe

Sites: tackling vandalism and other offences on allotment sites

https://www.farmgarden.org.uk/resources. Mae nifer o awdurdodau lleol a

chymdeithasau unigol wedi sefydlu cynlluniau ‘Gwarchod Rhandiroedd’ i helpu i atal

troseddu a fandaliaeth. Gall cynghorau gael mynediad at gymorth i arddwyr wrth

weithio mewn partneriaeth â’r heddlu, gan gynnwys cloeon ar siediau a phecynnau

marcio eiddo. Mae cynlluniau Gwarchod Rhandiroedd yn dibynnu ar wirfoddolwyr a

gall golli momentwm dros amser, sy’n golygu y dylid eu hadolygu i wneud yn siŵr 

bod digon o bobl yn barod i helpu. Mae amcanion nodweddiadol cynllun Gwarchod

Rhandiroedd yn cynnwys:

• cynyddu ymwybyddiaeth o’r angen i atal troseddu;

• esboniadau ar sut y gallwch atal troseddau;

• hyrwyddo diogelwch gardd a mesurau eraill i leihau troseddu;
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• annog garddwyr i fod yn wyliadwrus ac adrodd gweithgarwch amheus;

  

• gwella’r rhandir yn gyffredinol a rhoi ymdeimlad o falchder i’r garddwyr;

• annog pobl i beidio â fandaleiddio;

• hyrwyddo marcio offer a pheiriannau i’w hatal rhag cael ei dwyn, a galluogi
nwyddau sydd wedi cael eu dwyn i gael eu dychwelyd.

Bydd beth y byddwch yn dewis ei wneud ar eich safle yn dibynnu’n bennaf ar y

lleoliad a’ch perthynas â’r gymuned. Yn eich ‘cam gweithredu’, gallech greu safle

heb unrhyw gatiau neu ffensys diogelwch. Os yw fandaliaeth neu ddiogelwch yn

broblem, gallech eu gosod wedyn. Efallai nad oes angen mesurau diogelwch, a

byddwch yn arbed amser ac arian i’ch grŵp.

Adnoddau

Mae rhandiroedd a gerddi cymunedol yn rym cadarnhaol yn y frwydr yn erbyn

cynhesu byd-eang, trwy leihau nifer y milltiroedd sydd rhaid i fwyd deithio. Gan

ystyried hyn wrth ddylunio eich safle, efallai yr hoffech ystyried ffyrdd cynaliadwy o

gynhyrchu ynni i’w ddefnyddio yn y mannau cymunedol. Mae amrywiaeth o

adnoddau adnewyddadwy ar gael, gan gynnwys tyrbinau gwynt bach, paneli solar a

generaduron beic i gynhyrchu trydan i bweru cyfarpar wat isel. Mae technolegau

adnewyddadwy yn gwella drwy’r amser, ac maent yn ddewis ymarferol yn lle

defnyddio trydan o’r prif gyflenwad.

Mae gan un safle ger Dijon yn Ffrainc baneli ffotofoltäig ar do pob sied; defnyddir y

pŵer a gynhyrchir i bwmpio dŵr ffynnon i danciau dal. Pan mae’r tanciau’n llawn, 

caiff unrhyw bŵer dros ben ei werthu i’r grid cenedlaethol - sy’n cynhyrchu arian ar 

gyfer y rhandiroedd. Yn safle rhandiroedd arloesol Narborough a Littlethorpe yn

Swydd Gaerlŷr, mae grantiau bach wedi cael eu dyfarnu i ariannu paneli solar, sy’n 

darparu dŵr poeth i gegin fach a’r basn golchi dwylo yn y toiled i bobl anabl. Darperir 

y gwres a’r golau ar gyfer adeilad a gweithdy’r gymdeithas gan stof biomas sy’n

llosgi pelenni pren o goedlannau lleol a generadur bio-diesel. Mae enghreifftiau eraill

yn cynnwys panel ffotofoltäig gyda larwm ddiogelwch yn safle Cymdeithas

Rhandiroedd North Park Avenue yn Leeds, a thyrbinau gwynt ar adeilad man

cyfarfod cymunedol ar randiroedd yn Watford a rhandiroedd Spa Hill yn Croydon.

(Gwybodaeth gan Fenter Adfywio Rhandiroedd)

Cynllun y llwybrau

Dylai rheolwyr rhandiroedd a gerddi cymunedol wneud yn siŵr bod y prif lwybrau’n 

cael eu cadw’n glir ar gyfer mynediad. Mae hyn yn cynnwys llwybrau yn agos at

leiniau sydd wedi tyfu’n wyllt, er mwyn iddyn nhw gael eu defnyddio ar gyfer tyfu, pan
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fo’r angen. Gall garddwyr fod yn gyfrifol am lwybrau bach, fodd bynnag, dylid nodi’n

glir yn y ‘Cod Ymddygiad’ neu’r cytundeb tenantiaeth pwy sy’n gyfrifol am gynnal a

chadw cyffredinol y llwybrau a mynedfeydd. Mae hefyd yn bwysig ystyried sut bydd

eich llwybrau’n cael eu hadeiladu. Mae amrywiaeth o ddeunyddiau y gallwch eu

dewis, gan gynnwys agreg whindust, wedi’i gyfnerthu â phlastig, sglodion pren a

glaswellt. Mae Scottish Alltoment Guide 2013 yn sôn yn fanwl am beth i’w ystyried

wrth adeiladu llwybrau, a manteision ac anfanteision deunyddiau adeiladu gwahanol.

Mae hefyd yn werth ystyried lle i osod nodweddion gardd a fydd yn cael eu

defnyddio’n rheolaidd. Er enghraifft, yn Forest Farm Peace Garden yn Ilford, Essex,

mae’r sied a’r twneli polythen cymunedol yng nghanol y safle, ac mae’r holl lwybrau

a’r mannau tyfu yn ymledu o’r man hwnnw. Petaech yn edrych ar lun o’r awyr o’r

ardd, byddai’n edrych fel blodyn mawr gyda sied gymunedol yn y canol. Mae’r

cynllun yn arbennig o ddefnyddiol i’r garddwyr cymunedol wrth weithio gyda llawer o

wirfoddolwyr. Mae sefyll yng nghanol yr ardd yn caniatáu i chi weld beth mae pawb

yn ei wneud.

Tynnu llun eich dyluniad ar eich map sylfaenol

Ydych chi’n cofio eich map sylfaenol? Ar ôl i chi benderfynu beth, ble a sut i ddylunio

eich rhandir neu ardd gymunedol, defnyddiwch eich map sylfaenol i dynnu llun y

dyluniad, er mwyn i chi allu ei arddangos yn eich sied gymunedol neu ar

hysbysfwrdd. Bydd eich dyluniad yn ddefnyddiol iawn i arddwyr newydd i ddeall sut

mae’r safle’n gweithio a chwarae rôl allweddol pan fyddwch yn dechrau creu’r safle

yn ystod y cam ‘gweithredu’. Bydd eich map sylfaenol yn ddefnyddiol hefyd, pan

fyddwch yn gwerthuso eich dyluniad, gan ei god yn gynrychiolaeth weledol o’r tir ac

yn caniatáu i chi ystyried beth sydd wedi gweithio’n dda a beth y gallech ei wella.

Gweithredu

Ar ôl i chi feddwl am holl nodweddion gwahanol yr hoffech eu cynnwys yn y dyluniad,

eich tasg nesaf yw rhoi eich syniadau ar waith. Gall creu rhandir neu ardd

gymunedol o’r dechrau’n deg fod yn frawychus os nad oes gennych strwythur i’w

ddilyn. I roi’r syniadau hynny ar waith, bydd angen i chi:

Dadansoddi a blaenoriaethu tasgau

Rhannwch y tasgau trwy greu ‘dadansoddiad o’r gwaith’, lle mae’r gwaith yn cael ei

drefnu’n ddarnau posibl. Wedyn, bydd angen i chi flaenoriaethu’r tasgau, gan

ganolbwyntio ar yr adnoddau sydd ar gael; y dibyniaethau ar waith h.y. ni allwch

greu llwybrau hyd nes bod y mannau tyfu wedi cael eu gosod, ffactorau cyfyngol h.y.

y pethau sy’n atal y safle rhag datblygu, gan gynnwys arian, amser, pobl ac, yn olaf,

blaenoriaethu tasgau lle mae newid bach yn cael effaith fawr.

Llunio cynllun
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Y peth pwysicaf am eich cynllun yw ei gadw’n syml. Dylai eich cynllun gynnwys y prif

dasgau ac amserlen sylfaenol. Mae sawl offeryn y gallwch ei ddefnyddio i’ch helpu i

lunio cynllun, gan gynnwys ‘siart gant’, ‘Dull Llwybr Critigol’ (CPM) neu ddiagram

‘Technegau Adolygu Gwerthuso Rhaglen (PERT)’.

  

Rheoli’r prosiect

I reoli creu rhandir neu ardd gymunedol, bydd angen i chi greu tîm o wirfoddolwyr a

chontractwyr â thâl i gwblhau’r gwaith, egluro rolau, gan gynnwys eich rôl chi,

amlygu terfynau amser, a gwneud yn siŵr eich bod yn cyflawni o fewn eich cyllideb.

Mae Permaculture Design: A Step by Step Guide gan Aranya yn sôn yn fwy manwl

am y broses hon ac mae’n offeryn dylunio defnyddiol.

Cynnal a chadw a gwerthuso

Ar ôl i chi weithredu eich syniadau dylunio, eich tasg nesaf yw llunio cynllun cynnal a

chadw ar gyfer y tir. Bydd eich cynllun yn cynnwys cwblhau tasgau mawr pan fydd

adnoddau a phobl yn caniatáu, gweithredu systemau cynhaliaeth isel yn gyntaf a

chreu systemau rheoli tir, fel calendrau cropio neu docio. Mae pawb yn gwybod bod

talu sylw rheolaidd i’ch yn diogelu systemau a strwythurau. Gan ystyried hyn, mae’n

arfer da gosod eich map sylfaenol â dyluniad y safle mewn man amlwg a sicrhau

bod cyfarwyddiadau ar gael ar gyfer pethau anarferol, fel sut i greu compost

cymunedol neu beth i’w wneud â’r ieir neu wenyn. Mae dyluniadau sy’n cael eu

gwella dros amser yn aml yn fwy gwydn gan eu bod nhw’n ymateb i anghenion wrth

iddyn nhw godi. Ni ddylai’r dyluniad yr ydych wedi’i greu fod yn derfynol, mae’n

organig fel eich tir, a dylai newid i fodloni anghenion y garddwyr sy’n ei ddefnyddio.

Dylech adolygu’r dyluniad bob oddeutu blwyddyn i wneud yn siŵr ei fod yn dal i fod 

yn addas at y diben. Gallech wneud hyn fel rhan o gyfarfod cyffredinol blynyddol neu

yn ystod cynulliad cymdeithasol ar y tir. Gwnewch yn siŵr bod cymaint o arddwyr â 

phosibl yn bresennol.
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Pennod 11: Tir Ysgol

Mae garddio ar dir ysgol yn faes pwnc enfawr - ac mae cyfoeth o wybodaeth ar y we.

Gall deimlo ychydig yn llethol ac yn anodd ei llywio. Yn y bennod hon, byddwn yn

cynnig rhai syniadau ysbrydoledig ac awgrymiadau - ac yn esbonio rhai materion

iechyd a diogelwch. Dylai fod digon o wybodaeth yma i roi’r hyder i chi ddechrau

arni ac ysbrydoli ymchwil bellach.

 

Mae’r ardd yn cynnig cyfleoedd dysgu i bobl o bob oed. Ar gyfer y blynyddoedd

cynnar, mae cyfleoedd ar gyfer datblygu cymdeithasol a synhwyraidd, a gwella

sgiliau echddygol bras. Yng Nghyfnod Allweddol 2, gallwch gyflwyno elfennau o’r

cwricwlwm, o wyddoniaeth i lythrennedd, mathemateg, celf a cherdd yn yr ardd, wrth

roi amser i’r plant y tu allan i’r ystafell ddosbarth.

Ar lefel uwchradd, ystyrir yr ardd fel rhywbeth i blant sy’n ei chael hi’n anodd yn

academaidd neu’n gymdeithasol, sydd â phroblemau ymddygiadol neu sy’n achosi

aflonyddwch. Er ei bod hi’n wir y gall yr ardd fod yn therapiwtig iawn ac yn

amhrisiadwy i blant nad ydynt yn ffynnu yn yr ystafell ddosbarth, mae’n drueni bod

gweddill y plant yn colli allan ar rywbeth a allai fod o fudd gwirioneddol iddyn nhw.

Gall fod yn anoddach i ysgolion uwchradd neilltuo amser ar gyfer garddio yn eu

hamserlen orlawn - ond mae’n werth dechrau clwb garddio amser cinio neu ar ôl

ysgol ar gyfer plant na fyddai’n elwa fel arall.

Gall elfennau o’r cwricwlwm – gwyddoniaeth yn arbennig – gael eu cyflwyno yn yr

ardd gyda phleser ac ymgysylltiad. Mae cyfleoedd ar gyfer menter, a dylunio ac

adeiladu. Mae’r negeseuon ynghylch cynaliadwyedd a chysylltu â’r byd naturiol yn

rhai gwerthfawr ac, wrth gwrs, bydd gwneud tir yr ysgol yn lle pleserus i fod, gyda

gwerddon o brysurdeb y lle chwarae a’r coridor, yn cael ei werthfawrogi’n fawr ac yn

cael effaith go iawn ar les.

Nodweddion yn yr ardd

Mae’r nodweddion hyn yn rhai cyffredinol a gallech eu haddasu ar gyfer lleoedd a

grwpiau oedran gwahanol

Dŵr 

Mae nodweddion dŵr yn hanfodol. Gallwch ailgyfeirio dŵr o’r to i gasgen ddŵr gyda 

chlawr diogel, a defnyddio cafnau wedi’u hailgylchu ar ffensys i ddarparu adloniant

diddiwedd yn symud dŵr o gwmpas. Mae dyfrio yn weithgaredd ardderchog i gadw 

plant bach yn brysur ac maen nhw’n hoff iawn o wneud hyn. Mae nodweddion dŵr 

solar dros gasgenni wedi’u llenwi hanner ffordd â cherigos yn darparu oriau o hwyl

ac yn dod â dŵr i’r ardd heb y pryder o gael pwll. Fodd bynnag - bydd pwll yn 

cynyddu diddordeb bywyd gwyllt yn yr ardd yn ddramatig, a gallwch wneud hyn heb

gyfaddawdu diogelwch.
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Mae llawer o awdurdodau lleol wedi datblygu canllawiau ar byllau ar dir ysgol, a

dylech ddechrau gyda’r rhain. Mae arweiniad ar byllau ac ysgolion ar gael hefyd gan

y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau. Mae’n cynnwys dyfnder pyllau, peidio â

chuddio golwg o’r pwll o’r ysgol, ffensys, ymylon clir i’r pwll, ac asesiad risg manwl yn

ystod y cam cynllunio, a gymeradwyir gan eich awdurdod lleol. Gallwch hefyd brynu

neu ddyfeisio gridiau gorchuddio symudadwy.

 

Ateb i’w ystyried yw pwll uchel - sy’n lleihau llawer o’r risg, gan na all plant syrthio i

mewn yn ddamweiniol. Mae hyn hefyd yn rhoi mynediad da i sylwi ar fywyd gwyllt ac

mae’n nodwedd hyfryd. Gallwch ei wneud yn rhan o wely uchel, ardal eistedd neu

nodwedd tirwedd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys llwybr ymadael i frogaod a 

madfallod dŵr! Cofiwch hefyd y bydd pwll bas bach iawn yn denu bywyd gwyllt. 

Meddyliwch ddwywaith ynghylch cael pysgod - byddan nhw’n bwyta brogaod a

madfallod dŵr bach, a bron unrhyw greadur pwll! O ran poblogi eich pwll, gallwch 

gael eich temtio i ychwanegu bwced o ddŵr o bwll arall. Ond rhan o’r hud yw nad yw 

hyn yn angenrheidiol. Bydd pryfed, amffibiaid a phlanhigion yn gwladychu eich pwll

yn naturiol. Gall gymryd tipyn o amser i blanhigion gyrraedd, felly efallai y byddwch

eisiau prynu rhai o blanhigfa arbenigol neu eu cael o bwll lleol. Gwnewch yn siŵr nad 

ydych yn mewnfudo rhywogaethau goresgynnol a fydd yn cymryd drosodd. Cewch

fwy o gyngor ardderchog ar wefan Freshwater Habitats Trust

http://freshwaterhabitats.org.uk/habitats/pond/

Compost

Mae compostio’n gyfle gwych i addysgu am gylch bywyd. Mae’n syniad da rhoi

Perspex ar du blaen eich bin compost, er mwyn i’r plant allu arsylwi’r broses pydru,

a’r mwydod a malurysorion eraill sy’n chwarae rôl yn y broses. Mae’n hwyl rhoi

sampl o gompost o dan y microsgop a gweld yr holl fywyd gwyllt bychan sydd ynddo.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn rheolau gwyrddion a llwydion i gael compost da, 

yn hytrach na phentwr slwtshlyd. Mae gwyrddion yn eitemau uchel mewn nitrogen -

toriadau glaswellt, gwastraff ffrwythau a llysiau. Mae llwydion yn uchel mewn carbon

- dail meirw, darnau o gardfwrdd a phapur. Mae angen cymhareb 3 rhan lwyd i 1

rhan werdd - trowch y gymysgedd i ychwanegu ocsigen o dro i dro a’i ddyfrio’n

achlysurol, a bydd yn iawn.

Mae llygod mawr yn cael eu denu at bentyrrau compost ac yn cludo pathogenau

difrifol, fel clefyd Weil. I osgoi eu denu nhw yn y lle cyntaf, dilynwch yr awgrymiadau

hyn:

• Dim ond bwyd heb ei goginio ddylech ei roi yn y bin compost.

• Defnyddiwch fin ag ochr gaeedig â chlawr sy’n ffitio’n dda.

• Ar y llawr o dan y bin, defnyddiwch rwyll wifrog â thyllau llai na 15mm. Bydd

llygod mawr yn cnoi drwy wifren ieir.

• Nid yw llygod mawr yn hoffi aflonyddwch a bod allan yn yr agored – rhowch

eich bin yn rhywle sy’n cael ei ddefnyddio yn aml ac i ffwrdd o orchudd fel
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wal, glaswellt hir neu guddfannau eraill. Pan fyddwch yn pasio’r bin, rhowch

ergyd iddo.

    

• Os oes gennych borthwr adar, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei roi dros 

arwyneb caled a chlirio unrhyw hadau sy’n gollwng y mae llygod mawr yn hoff

iawn ohonynt - neu gwnewch beli tew ar gyfer yr adar, sy’n llai anniben.

Dewis arall yn lle’r pentwr compost traddodiadol yw abwydfa. Maen nhw’n eithaf

drud i’w prynu, ond maen nhw’n hwyl i’w gwneud ac yn rhyngweithiol iawn, yn

cynhyrchu bwyd gwych i blanhigion a symiau bach o gompost cyfoethog iawn.

Seddi

Cofiwch wneud eich gardd yn lle i ymlacio ynddo a mwynhau, yn ogystal â thyfu,

trwy roi meinciau, deildai â phlanhigion blodeuol dringo, a golygfeydd o’r ardd a

synau pryfed yn suo a dŵr yn rhedeg.

Ystyriwch osod cylch stori neu ddeildy mawr lle gallwch ddarllen ar ddiwrnodau

cynnes.

Gerddi cerddorol

Gallwch ymgorffori cerddoriaeth i mewn i’r ardd gyda chlychau gwynt ac offer taro

pob tywydd y gallwch eu prynu neu eu gwneud allan o fambŵ neu bibell PVC. 

Gwelyau uchel

Mae gwelyau uchel yn boblogaidd am reswm. Gallwch reoli chwyn llawer yn haws

mewn lle penodol – ac nid oes rhaid i chi blygu i lawr mor bell! Gallwch eu gwneud o

bren wedi’i ailgylchu – neu gallwch brynu pecyn. Os na fydd gwely’n cael ei

ddefnyddio, gallwch ei daenu â chardfwrdd neu ffabrig tirwedd arbennig, er mwyn

iddo beidio â llenwi â chwyn.

Bioamrywiaeth

Mae llawer o lyfrau ar gael nawr ar arddio bywyd gwyllt – os dilynwch yr

awgrymiadau syml hyn, byddwch yn darparu cartref i natur a llawer o fwynhad i’r

plant.

• Darparwch ddŵr - bydd hyd yn oed cynhwysydd wedi’i lenwi a cherigos yn 

denu pob math o fywyd gwyllt sydd angen mynediad at ddŵr - nid creaduriaid 

pyllau’n unig ond adar, pryfed a mamaliaid hefyd.

• Gwnewch bentwr o foncyff – mae pren sy’n pydru yn gynefin ar gyfer nifer o

bryfed – sydd yn eu tro yn denu adar.

• Gwnewch dŷ pryfed – mae nifer o ganllawiau ar gael ac mae hwn yn brosiect 

hwyl a fydd yn denu gwenyn unig a phryfed eraill sydd angen rhywle i fyw

dros y gaeaf.
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• Plannwch goeden fêl. Gallant fod ychydig yn oresgynnol, ond maen nhw’n

cael eu gorchuddio’n llythrennol gan bili-palaod yn yfed neithdar yn ystod

misoedd yr haf.

• Crëwch ddôl blodau gwyllt. Mae’n bosibl nad yw eich cae chwarae erioed

wedi cael ei ffrwythloni na’i ail-hadu, felly, peidiwch â thorri’r glaswellt mor aml

mewn un rhan, a bydd llawer o flodau gwyllt a mathau o laswellt yn

ymddangos. Gallwch rhyngblannu gyda phlanhigion er diddordeb - neu dyfu

cymysgedd o flodau gwyllt o hadau mewn cynwysyddion, a’u plannu nhw.

• Compostiwch – mae’n llawn bywyd!

• Plannwch lwyn sy’n llawn rhywogaethau - bydd yn darparu cynefin a bwyd ar

gyfer amrywiaeth o bryfed, adar a mamaliaid.

• Rhowch fwyd i’r adar trwy gydol y flwyddyn a darparwch flychau nythu.

Gallwch brynu camerâu rhad ar eu cyfer a gwylio’r nyth.

Coed a llwyni ffrwythau

Ychydig bach o gynnal a chadw sydd ei angen ar goed ffrwythau ac maent yn

darparu ffrwythau blwyddyn ar ôl blwyddyn. Defnyddiwch risomau canolig, er mwyn i

chi allu cyrraedd y ffrwythau. Gallwch brynu coed ffrwythau lleol bron unrhyw le nawr.

Bydd yr hen amrywiaethau hyn llawer yn fwy addas i’ch hinsawdd ac amodau na

choed rhad o archfarchnad a dyfwyd yng Nghaint neu’r Iseldiroedd. Dylech eu tocio

nhw’n rheolaidd a gallwch eu hyfforddi nhw i dyfu ar hyn ffens neu wal. Ni fyddant yn

hapus mewn pot yn y tymor hir.

Mae llwyni ffrwythau meddal yn werth da - ychydig bach o waith cynnal a chadw

sydd iddynt a byddant yn dwyn ffrwyth am flynyddoedd. Bydd y rhan fwyaf o lwyni

ffrwythau yn eithaf hapus mewn potiau mawr neu welyau uchel.

Strwythurau Helyg

Mae strwythurau a cherfluniau helyg yn gymharol hawdd i’w hadeiladu a bydd y ffyn

helyg yn gwreiddio a thyfu i wneud strwythur helyg byw hardd. Gallwch wneud hyn

eich hun gydag ychydig o ymchwil - neu dalu rhywun i ddod am y dydd i helpu.

Strwythurau cyffredin yw cromennau a thwneli helyg. Hefyd, gallwch wneud fwa

helyg byw yn hawdd iawn fel mynedfa i’ch gardd, a fedge - neu ffens/clawdd helyg

byw i amlygu’r ffin.

Bydd helyg at y diben hwn yn un o sawl amrywiaeth penodol - sy’n tyfu’n hir ac yn

syth yn hytrach na’n fforchog ac yn anniben fel ein helyg deilgron gyffredin. Mae ar

gael yn rhad ac am ddim fel arfer oddi wrth bobl sydd â naill ai gormod ohono, gan ei

fod yn tyfu mor gyflym - neu gallwch ei brynu’n hawdd ar-lein.

Rhaid i chi wneud strwythurau helyg rhwng y gaeaf ac yn gynnar yn y gwanwyn - cyn

i’r sudd godi a bod yr helyg yn dechrau deilio. Bydd yn gwreiddio’n hawdd amser hyn

o’r flwyddyn.
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Gadewch o leiaf deng metr rhwng helyg a draeniau. Mae gan helyg systemau

gwreiddiau mawr iawn ac maent yn hoff iawn o ddŵr – byddant yn chwilio am 

ffynhonnell ddŵr a gallant achosi problemau mawr i’ch draeniau.

 

   

Gerddi coedwig

Caiff gardd goedwig ei phlannu ar sawl lefel - fel y mae gan goetir naturiol blanhigion

sy’n gorchuddio’r llawr, llwyni a choed ifanc, a chanopi o goed hŷn. Mae pob 

planhigyn mewn gardd goedwig yn cael ei blannu at ddiben - p’un ai ei fod yn

fwytadwy, neu’n cael ei ddefnyddio i adeiladu neu i wneud lliwiau naturiol, neu ei

losgi fel tanwydd. Gallai gardd goedwig nodweddiadol gynnwys mefus a pherlysiau

gwyllt, llwyni ffrwythau, coed ffrwythau a chnau, a phlanhigion defnyddiol eraill, fel

bambŵ. Mae’r planhigion yn rhai lluosflwydd yn bennaf. Mae eu buddion yn cynnwys 

cynnal a chadw llai dwys ar ôl iddynt aeddfedu a lefel uchel o fioamrywiaeth, ac nid

ydynt yn aflonyddu strwythur y pridd yn rheolaidd, sy’n peryglu bywyd y pridd a

rhyddhau carbon.

Ysgol goedwig

Os ydych yn ddigon ffodus i gael darn o goetir ar dir eich ysgol - neu rywle i blannu

un - ystyriwch sefydlu ysgol goedwig, a hyfforddi aelod o staff i gyflwyno sesiynau

rheolaidd. Mae astudiaethau wedi dangos bod sesiynau ysgol goedwig tymor hir

rheolaidd yn arwain at berthnasoedd mwy cydweithredol rhwng y plant, a gwydnwch,

hyder a lles gwell - a bod y gwelliannau hyn yn rhai tymor hir ac yn cael eu

hadlewyrchu trwy ymddygiad ac ymgysylltiad gwell yn yr ystafell ddosbarth (1:

Impacts of Long Term Forest School Programmes on Children’s Resilience,

Confidence and Wellbeing, Blackwell, Sarah, Sheffield Hallam University, 2014).

Awgrymiadau ar gyfer llwyddo i dyfu

• Tyfwch ffrwythau a llysiau nad oes arnyn nhw angen llawer o ofal - prin iawn y

bydd tomatos, ciwcymbr a phupur yn llewyrchu y tu allan, er enghraifft. Felly

dewiswch rai cnydau hawdd, fel pys, moron, tatws, dail salad, cennin a ffa

llydain, llysiau gwyrdd, mefus a mafon, a chewch ganlyniadau calonogol a

blasus!

• Tyfwch mewn gwelyau uchel – gallwch reoli’r amgylchedd yn haws a mynd i’r

afael â chwyn – mae hefyd yn atal pryfed moron.

• Tyfwch datws cynnar, nid prif gnwd. Gallwch eu cynaeafu ymhen 12 wythnos

yn hytrach nag 16, felly byddwch yn cael y tatws yn nhymor yr haf ac yn eu

cynaeafu nhw cyn bod clwy tatws yn dod yn broblem.

• Tomwellt! Mae’n lleihau chwyn ac yn cynnal lleithder yn y pridd. Os nad oes

gwely’n cael ei ddefnyddio, gorchuddiwch ef – fel nad oes rhaid i chi ei glirio

eto.

• Gofalwch am y pridd - mae pridd boddhaol yn darparu maeth a strwythur ar

gyfer planhigion iach felly, bob blwyddyn, ychwanegwch ychydig o wellhäwr

pridd neu gompost
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• Cylchdrowch! Os byddwch yn tyfu’r un cnwd yn yr un pridd flwyddyn ar ôl

blwyddyn, bydd yn gwaethygu ac yn dioddef mwy o glefydau a firysau, fel

clwy tatws a chlapio. Dylech gael system cylchdroi pedwar gwely ar gyfer

bresych, tatws, llysiau a phopeth arall.

• Tyfwch flodau bwytadwy – fel rhuddos a chapanau cornicyll – maen nhw’n

hwyl, yn hawdd ac yn lliwgar.

Gweithgareddau sy’n ategu’r cwricwlwm

Mae llawer o weithgareddau sy’n berthnasol i’r cwricwlwm ac sy’n ychwanegu at

ddysgu – mae gweithgareddau ymarferol yn gwneud i chi gofio gwybodaeth! Dyma

rai syniadau i chi roi cynnig arnynt ac ymchwilio ymhellach iddynt.

• Gorsafoedd tywydd – gallwch fesur glaw, tymheredd a chyfeiriad gwynt,

gydag offer difyr wedi’i ailgylchu. Gwyddoniaeth, mathemateg, daearyddiaeth,

dylunio a thechnoleg

• Cynllunio’r tymor tyfu – gall plant wneud eu hymchwil eu hunain ynghylch pa

lysiau a ffrwythau fydd yn tyfu’n dda, pryd y dylent blannu hadau, ail botio,

plannu y tu allan, sut i ofalu amdanynt a phryd i gynaeafu. Hefyd, gallant fesur

y lle sydd ar gael a gweithio allan faint o blanhigion sydd eu hangen, sy’n

cynnwys llawer o fesur, ymchwil a chyfrifo. Mathemateg, llythrennedd

• Profi pridd - gallwch brofi cyfansoddiad eich pridd gyda jar ac ychydig o ddŵr. 

Bydd angen i chi ysgwyd y jar a gadael i’r cynnwys setlo i’r rhannau

cyfansoddol, i ddarganfod a yw eich pridd yn glai neu dywod yn bennaf, neu’n

briddglai perffaith. Hefyd, gallwch brofi PH eich pridd gyda phapur litmws.

Ymchwiliwch i’r effaith y bydd hyn yn ei chael ar dwf planhigion a pham.

Ymchwiliwch ymhellach i’r cynefinoedd lleol, sut maen nhw wedi cael eu

dosbarthu, a pha blanhigion brodorol sy’n tyfu yn eich ardal - a sut mae hyn

yn gwahaniaethu mewn amodau gwahanol. Gwyddoniaeth, daearyddiaeth

• Cynllun gardd – mae hyn yn wych ar gyfer mathemateg. Cymerwch gipolwg

ar y bennod ynghylch cynllun gardd i gael canllaw manwl i lunio cynllun safle

a’i ddylunio. Nid oes gwahaniaeth os yw eich gardd eisoes wedi’i sefydlu –

gallwch ddylunio gerddi ffantasi, gan ddefnyddio sgiliau mathemategol i’r

ddylunio i raddfa. Mathemateg, celf

• Coginio a bwyta - lluniwch fwydlen gan ddefnyddio cynnyrch o’r ardd.

Archwiliwch y syniad o fwyd lleol ac ymchwiliwch i brosesau a chostau

amgylcheddol mewnfudo bwyd o bob cwr o’r byd. Coginiwch rywbeth gyda’ch

gilydd sy’n defnyddio cynnyrch gardd. Celf, llythrennedd, daearyddiaeth,

ABCh

• Lluniwch boster am gompostio. Celf, gwyddoniaeth

• Dewiswch flodyn, amlygwch y rhannau a’u harlunio. Archwiliwch

atgynhyrchiad rhywiol ac anrhywiol, a dosbarthiad hadau. Chwaraewch gêm,

lle mae plant yn cuddio mes dros y maes chwarae ac yna’n gorfod cofio ble
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maen nhw’r diwrnod canlynol, i ddangos sut mae gwiwerod a sgrech y coed

yn lledaenu coed derw. Gwyddoniaeth

• Gwerthwch eich cynnyrch mewn ffair ysgol i annog entrepreneuriaeth ac

ymarfer mathemateg. Mae’r rhan fwyaf o’r cyfreithiau sy’n ymwneud â labeli a

gwerthu bwyd yn gymwys i fusnesau bwyd yn unig. Felly, mae’n iawn gwerthu

eich cynnyrch a bwydydd wedi’u paratoi, fel cacennau, jamiau a siytni, mewn

ffair ysgol i godi arian ar gyfer yr ardd neu’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon.

Dilynwch reolau hylendid synnwyr cyffredin. Cewch fwy o wybodaeth ar wefan

yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

• Addurnwch gynwysyddion plastig wedi’u hailgylchu a phlannu bylbiau ynddynt

i’w gwerthu mewn digwyddiadau yn yr ysgol neu fel gweithgaredd Nadolig.

Celf

• Archwiliwch ffotosynthesis a’i gysylltu â phaneli solar, ac archwilio sut mae’r

haul yn effeithio ar fywyd ar y ddaear a’r cylch carbon. Gorchuddiwch ychydig

o ddail yn yr ardd gyda ffoil alwminiwm a gweld beth fydd wedi digwydd pan

fyddwch yn eu dadorchuddio ymhen wythnos. Gwyddoniaeth

Sefydlu’r ardd

Os nad oes gan eich ysgol ardd o gwbl – dyma rai awgrymiadau i chi ddechrau arni

• Dyluniwch eich lle cyn i chi ddechrau – bwrwch olwg ar y bennod dylunio i’ch

helpu chi. Dylech gynnwys y plant yn y broses.

• Lledaenwch y gair trwy’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon eich bod chi’n

chwilio am roddion o ran deunyddiau, ond gwnewch yn siŵr bod gennych 

restr o beth rydych chi ei eisiau, er mwyn sicrhau na fyddwch yn cael pethau

na fyddwch yn gallu eu defnyddio.

• Gofynnwch i fusnesau lleol roi arian, deunyddiau neu wasanaethau gweithwyr

– gofynnwch i’r plant ysgrifennu’r llythyrau.

• Efallai bod gan eich awdurdod lleol symiau mawr o wellhäwr pridd wedi’i

wneud trwy gompostio gwastraff gwyrdd a bwyd o gartrefi. Mae hwn yn

gyfoethog iawn ac yn ardderchog i lenwi gwelyau uchel.

• Trefnwch rai diwrnodau gwaith i wneud y gwaith adeiladu, a chynnwys rhieni

yn y gwaith hwn.

• Gofynnwch i’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon roi ychydig o arian i’r prosiect

ac ystyried cynnal digwyddiad arbennig i godi arian.

• Cysylltwch ag elusennau lleol, fel yr Ymddiriedolaeth Natur neu Groundwork,

a all helpu neu roi cyngor da i chi.

• P’un ai eich bod chi’n athro neu’n rhiant – os nad oes hanes o arddio yn yr

ysgol a bod diddordeb cyfyngedig, ceisiwch roi gwybod i gymaint o bobl â

phosibl, a sefydlwch grŵp gan ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, er mwyn 

i bobl gael cyfle i gymryd rhan.
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• Cysylltwch â’ch cymdeithasau garddwriaethol lleol, grwpiau rhandiroedd a’r

WI – efallai y bydd ganddyn nhw lawer o offer sbâr, planhigion ac arbenigedd

y byddent yn hapus i’w rhannu.

• Mae cyllid allanol ar gyfer gerddi ysgol yn gyfyngedig. Y rheswm dros hyn yw

bod y gerddi er budd yr ysgol yn unig – yn hytrach na’r gymuned gyfan. Nid

oes angen i sefydlu gardd fod yn ddrud ac, fel arfer, mae incwm codi arian, a

rhoddion oddi wrth rieni, busnesau a phobl leol yn ddigon i ddechrau tyfu.

Yr iard goncrid neu fan bychan

Mae hon yn broblem gyffredin mewn ysgolion llai – nid oes man gwyrdd. Dyma

syniadau i drawsffurfio eich iard goncrid yn ardd liwgar yn llawn bywyd gwyllt – heb

orfod ei gloddio:

• Gwelyau uchel - os byddwch yn eu gwneud nhw’n ddigon dwfn, byddan nhw’n

iawn ar darmac neu concrid. Ceisiwch eu hadeiladu o leiaf metr o ddyfnder, er

mwyn sicrhau na fyddant yn sychu a’u bod yn cael cyfle i ddatblygu ychydig o

strwythur pridd. Bob blwyddyn, ychwanegwch gymaint o wellhäwr pridd â

phosibl - gan dynnu ychydig o’r hen bridd, os oes angen.

• Strwythurau - gallwch greu diddordeb yn yr ardd trwy adeiladu strwythurau

pren, fel mannau eistedd a deildai â gwelyau ar gyfer planhigion blodeuol

dringo. Gallwch eu hangori yn y concrid/tarmac. Eto, gwnewch yn siŵr bod y 

gwelyau’n ddwfn ac yn hael o ran maint.

• Ceisiwch osgoi potiau a chynwysyddion bach – maen nhw’n sychu ac yn

edrych yn flêr, a bydd gwreiddiau’r planhigion sydd ynddynt yn rhwymo, a

byddant yn marw.

• Tyfu fertigol. Mae rhai syniadau gwych ar y rhyngrwyd ar gyfer defnyddio lle

fertigol trwy ailgylchu paledau neu adeiladu tyrau gwifrau ieir – gallwch dyfu

llawer o lysiau a pherlysiau fel hyn! Gallwch hefyd ddefnyddio ffens yr ysgol a

waliau sy’n wynebu’r de i dyfu planhigion dringo, fel pys, pys pêr, ffa,

gwyddfid, jasmin a chapanau cornicyll, er diddordeb a lliw. Neu, gallwch roi

blychau ffenestri a chratsh wair ar y waliau i dyfu mefus neu flodau – ond

bydd angen llawer o waith dyfrio ar y rhain.

• Defnyddiwch gelf a cherfluniau i fywhau’r maes chwarae - paentiwch ddeial

haul dynol ar y concrid, a phaentio murluniau neu greu mosäig ar y waliau.

• Gosodwch do gwyrdd ar eich sied neu dai allan.

• Crëwch ardd raean gyda phlanhigion suddlon a bywlysiau – gyda nodwedd

dŵr pŵer solar. 

• Adeiladu pwll uchel.

• Gosodwch lwybrau sglodion pren ar ben y tarmac rhwng y gwelyau uchel i

ysgafnhau’r effaith.

• Gosodwch orsaf bwydo adar a bath adar.

Tyfu yn ystod y flwyddyn ysgol



121

Gall fod yn broblem wirioneddol bod neb yn yr ysgol yn ystod canol y tymor tyfu i

ofalu am yr ardd nac i gynaeafu’r ffrwythau a’r llysiau. Gallwch ddatrys hyn mewn

nifer o ffyrdd. Tyfwch ffrwythau a llysiau hawdd a fydd yn barod i’w cynaeafu yn

ystod tymor yr ysgol, a cheisiwch recriwtio unigolyn lleol, brwdfrydig, neu gymdeithas

arddwriaethol i ddyfrio’r ardd dros yr haf. Byddant hefyd yn gallu casglu cnydau,

oherwydd os byddwch yn eu gadael ar y planhigion, byddant yn stopio cynhyrchu ac,

ym mis Medi, bydd gennych bwmpenni enfawr yn lle courgettes a hen ffa ffeibrog.

Wrth dyfu tatws, defnyddiwch rai cynnar yn hytrach nag amrywiaethau prif gnwd.

Gallwch eu cynaeafu o fewn 12 wythnos yn hytrach nag 16, felly byddwch yn cael

tatws yn ystod tymor yr ysgol ac maen nhw’n cnydio cyn clwy tatws – clefyd sy’n

pydru’r dail ac yn difetha eich cnwd – mae’n dod yn broblem yn yr haf. Dylai’r tabl

canlynol roi syniad i chi pryd i blannu amrywiaethau gwahanol er mwyn cael cnwd yn

ystod tymor yr ysgol. Mae’r siart hwn yn cynnwys llysiau hawdd i’w tyfu, nad oes

angen eu tyfu o dan orchudd nac angen llawer o ofal.

Bydd afalau yn barod yn ystod tymor yr hydref – gan ddibynnu ar eu hamrywiaeth –

byddant yn barod i’w casglu pan fydd yr afal yn disgyn i’ch llaw ar ôl ei droi’n ysgafn.

Plannwch amrywiaethau o fefus sy’n ffrwytho’n gynnar, fel Mae, Honeoye neu

Elsanta, i gael ychydig o ffrwythau yn ystod tymor yr ysgol. Hefyd, plannwch rai

mefus gwyllt neu fynyddig – maent yn lledaenu’n wyllt, nid oes angen gofalu

amdanynt a gall y plant fwyta’r ffrwythau bychain. Gallwch eu defnyddio fel gorchudd

llawr o gwmpas eich perlysiau a ffrwythau meddal. Mae dau fath o fafon – rhai sy’n

ffrwytho yn yr haf a rhai sy’n ffrwytho yn yr hydref. Plannwch rai o’r ddau, a chewch

gnwd blasus yn ystod tymor yr haf a thymor yr hydref – ond plannwch nhw ar wahân

gan fod angen eu tocio’n wahanol, ac mae’n hawdd anghofio p’un yw p’un! Bydd

ffrwythau meddal eraill yn dechrau dod yn barod ar ddiwedd tymor yr haf, ond

byddant yn cael eu bwyta’n bennaf gan yr adar dros y gwyliau, oni bai eich bod chi

mewn man heulog iawn lle byddant yn aeddfedu’n gynnar, neu fod gennych

gymydog cyfeillgar a fydd yn fodlon eu casglu a’u rhewi ar eich rhan.

Gellir plannu bron pob cnwd fis yn gynnar, ar wahân i gnydau gwraidd, mewn potiau

mewn tai gwydr neu ar sil ffenestr heulog. Dylech eu plannu tu allan pan mae’r pridd

yn dechrau cynhesu, sy’n wahanol bob blwyddyn, a chyn i’r eginblanhigyn fynd yn

rhy hirgoes a’r gwreiddiau’n rhwym. Hefyd, gallwch apelio am blanhigion sy’n weddill

ar ôl gwerthiannau planhigion cymunedol ac mewn eglwysi lleol. Mae’r rhan fwyaf o

arddwyr yn cyffroi’n ormodol wrth hau hadau yn y gwanwyn, a bydd ganddynt

eginblanhigion dros ben y byddant yn hapus i’w rhoi, os gwnewch chi ofyn iddyn

nhw.

Amserlen Tyfu

A – Hau’r tu allan

M – Hau’r tu mewn

P – Plannu’r tu allan
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C – Cynaeafu
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Ffa llydain C M M/A A C C C

Ffa Dringo
Ffrengig

C C M M/A A A/C A/C C

Ffa dringo C C A C

Betys C C A A A A/C A/C C

Brocoli
blaguro
porffor

C C C M/C M/P/
C

M/P P

Rhuddos C C A A A A C C

Moron C C A A A A A/C C C

Courgette C M M P C C C

Cennin C C C C M/C A/C A/C P/C

Letys C C C C M/C M/C A/C A/C A/C A/C C C

Capan
cornicyll

C M M A A A/C C C

Winwns C M A A P C C C

Shibwns C C A A A/C A/C A/C C

Pys C M M A A/P A/P C C C

Tatws –
cynnar

A A C C C

Pwmpenni C C M M P P C

Sbigoglys C C C C C C A/C A/C A/C A/C A/C C

Swêds C C C A A

Ieir

Mae gan lawer o ysgolion y lle a’r gallu i gadw ieir, ac mae buddion rhyngweithio ag

anifeiliaid a chael cyfrifoldeb dros eu lles yn werth yr ymdrech. Mae pob plentyn yn

falch o ddod o hyd i wy cynnes! Os gwnewch chi brynu/adeiladu libart diogel a
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chadarn, dylech allu eu cadw nhw’n ddiogel oddi wrth bob cadno ond y rhai mwyaf

hy. Yn aml, mae’n bosibl ymuno â cheidwaid ieir lleol, a fyddai’n fodlon cymryd eich

haid yn ystod y gwyliau a chadw golwg arnynt ar y penwythnos yn gyfnewid am

wyau! Nid oes angen i chi gofrestru eich haid oni bai bod gennych fwy na 50 o ieir.

Mae digonedd o lawlyfrau cadw ieir, felly ni chewch y manylion yma – ond y prif

bethau a all eich pryderu chi yw’r problemau iechyd a diogelwch.

Gall gollyngiadau bwyd wneud libart ieir yn ddeniadol i lygod mawr. Ceisiwch beidio

â gorfwydo’r ieir, fel nad oes grawn o gwmpas y lle, a gwnewch yn siŵr nad oes lle i 

nythu ger y libart ieir nac o dan y cwb.

Pan fyddwch yn nôl yr wyau, peidiwch â chael eich temtio i’w golchi nhw – mae

ganddynt haen amddiffynnol sy’n atal bacteria rhag mynd trwy’r plisgyn athraidd.

Mae salmonela yn facteria sy’n fwy cyffredin mewn deorfeydd mawr ac, os byddwch

yn prynu eich ieir oddi wrth gynhyrchwr bach dibynadwy, ni ddylai achosi problem i

chi. Caiff y bacteria ei gludo mewn baw ieir, os yw’r aderyn wedi cael ei heintio. Fel

mater o drefn, dylai plant olchi eu dwylo ar ôl unrhyw gyswllt ag ieir. Nid yw geliau

dwylo alcohol yn ddewis effeithiol yn lle golchi dwylo. Dylech goginio’r wyau’n

drwyadl bob amser.

Yn gyffredinol, ni ellir trosglwyddo clefydau a phlâu ieir eraill i bobl.

Gallwch werthu wyau ‘wrth y gât’ i staff, rhieni a phobl sy’n pasio heibio. Bydd angen

i chi gofrestru a stampio/labeli eich wyau’n gywir, os byddwch yn eu gwerthu i’w

hailwerthu (e.e. caffi, siop neu fecws ac ati).

Iechyd a diogelwch

Dylech ysgrifennu asesiad risg ar gyfer eich gardd a’i adolygu’n rheolaidd i wneud yn

siŵr ei fod yn addas at y diben. Dyma enghraifft o asesiad risg sy’n cynnwys yr 

elfennau sylfaenol, ond ysgrifennwch un eich hun, er mwyn i chi feddwl am y

peryglon gwahanol yn eich sefyllfa chi a’u hystyried yn llawn wrth ysgrifennu eich
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asesiad. Hefyd, dylech wneud eich awdurdod lleol yn ymwybodol os byddwch yn

cadw ieir neu os fydd gennych bwll.

Asesiad Risg Garddio Cyffredinol

Perygl Risg Pwy sydd
mewn perygl

Rheoliadau

Pridd/compost/baw
anifeiliaid

Pathogenau
sy’n deillio o
bridd:
leptosbirosis
(clefyd Weil),
tetanws,
tocsoplasmosis
ac ati

Llid croen

Chwythu i mewn
i lygaid

Plant, staff a
gwirfoddolwyr

Darparwch fenig. Golchwch
eich dwylo gyda dŵr cynnes a 
sebon. Rhowch wybod i rieni
am imiwneiddiad tetanws.

Pecyn cymorth cyntaf cyfredol,
gyda golch llygaid. Peidiwch â
storio compost yn y tŷ gwydr 
gan fod gwres yn cynyddu’r
risg o Legionella. Gwlychwch y
compost cyn ei ddefnyddio
neu ei droi.

 

 
 

Casgenni a phibelli
dŵr

Pathogenau a
bacteria sy’n
deillio o ddŵr: 
Legionella,
clefyd Weil.

Baglu.

Plant, staff a
gwirfoddolwyr

Gwnewch yn siŵr bod y plant 
yn deall na ddylent yfed dŵr 
wedi’i storio. Dylech osgoi
defnyddio dŵr wedi’i storio 
mewn cyfarpar tarth neu
ysgeintiwr. Golchwch eich
dwylo ar ôl garddio. Storiwch y
pibelli’n wag ac wedi’u rholio.

Cynhalwyr
planhigion

Anafiadau i
lygaid

Plant, staff a
gwirfoddolwyr

Os byddwch yn defnyddio
cynhalwyr planhigion sy’n is
na lefel y pen, rhowch flaen ar
y cansenni.

Planhigion
gwenwynig,
planhigion sy’n
pigo

Brechau,
dallineb,
gwenwyno

Plant, staff a
gwirfoddolwyr

Dewch o hyd i restr o
blanhigion brodorol
gwenwynig a gwiriwch nad
oes rhai yno eisoes. Gwnewch
yn siŵr eich bod chi’n gwybod 
beth rydych chi’n ei blannu.
Cadwch blanhigion sy’n pigo,
danadl (cânt eu cadw fel bwyd
i lindys ac ar gyfer peillwyr),
mewn man ar wahân.

Pryfed Pigiadau – sioc
goradweithiol

Plant, staff a
gwirfoddolwyr

Dylech wybod a oes unrhyw
blentyn neu aelod o staff ag
alergedd i bigiadau cacwn neu
wenyn, a dylai fod gennych
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fesurau priodol ar waith. Gall
oedolion gwirfoddol asesu eu
risg eu hunain.

Tywydd Llosg haul,
mynd yn oer
neu’n wlyb iawn

Plant, staff a
gwirfoddolwyr

Defnyddiwch yr un mesurau
ag y defnyddiwch amser
chwarae. Gall plant ddod ag
eli haul i’r ysgol. Mae rhai
ysgolion yn darparu esgidiau
glaw a chotiau ar gyfer
sesiynau ysgol
goedwig/garddio.

Sbwriel yn y
compost – gwydr
neu fetel

Briwiau, tetanws Plant, staff a
gwirfoddolwyr

Os byddwch yn defnyddio
compost gwastraff trefol,
edrychwch trwyddo cyn i chi
ganiatáu i’r plant ei drafod.
Darparwch fenig.

Tir anwastad,
rhwystrau

Llithro, baglu a
chwympo –
briwiau,
crafiadau,
toriadau ac
ysigiadau.

Plant, staff a
gwirfoddolwyr

Ceisiwch gadw’r llwybrau’n glir
ac yn wastad. Dylech osgoi
gadael offer a chyfarpar o
gwmpas y lle. Adeiladwch
risiau ar lethrau serth.

 
  

Asesiad Risg Pwll

 

Perygl Risg Pwy sydd mewn
perygl

 

Rheoliadau

Dŵr dwfn Boddi, pathogenau
sy’n deillio o ddŵr

Plant, staff,
gwirfoddolwyr ,
tresmaswyr.

Dylech osod grid
metel.

Adeiladwch bwll
uchel. Codwch
ffens ddiogel o
gwmpas y pwll
gydag arwyddion
rhybudd. Golchwch
eich dwylo ar ôl
rhoi eich dwylo yn y
pwll.

Dŵr bas Boddi, pathogenau
sy’n deillio o ddŵr

Plant, staff,
gwirfoddolwyr ,
tresmaswyr.

Defnyddiwch
gerigos i wneud yn
siŵr nad yw’r dŵr 
yn cronni. Dylech
osod grid metel.
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Adeiladwch bwll
uchel. Golchwch
eich dwylo ar ôl
rhoi eich dwylo yn y
dŵr. 

Menter

Gall syniadau mentrus ar gyfer gardd yr ysgol gynnwys gwerthu cynnyrch, planhigion

ac wyau. Gall disgyblion ddysgu am gyllidebu, prisio a marchnata, a gallwch hefyd

godi arian ar gyfer yr ardd. Gallech ddylunio a chynhyrchu labeli, naill ai â llaw neu ar

y cyfrifiadur. Byddant hefyd yn dysgu economeg menter – faint sy’n cael ei

ychwanegu at bris eitemau gwahanol a faint o elw y byddan nhw’n ei wneud? Beth

yw cost y deunyddiau ac a allwch chi gael rhai’n rhad ac am ddim – potiau

planhigion wedi’u hailgylchu, a chompost wedi’i wneud adref, er enghraifft. Gallwch

osod bwrdd gwerthu yng nghyntedd yr ysgol, gwerthu mewn digwyddiadau, fel y ffair

haf neu’r parti Nadolig, neu hyd yn oed mewn siopau lleol. Dyma syniadau am

bethau i’w gwerthu:

• Wyau (os byddwch yn gwerthu trwy drydydd parti, bydd angen i chi gofrestru

a labelu eich wyau).

• Ffrwythau a llysiau – er efallai y byddai’n well gennych chi eu bwyta! Ni

fyddwch yn codi llawer o arian trwy werthu symiau bach o ffrwythau a llysiau,

a bydd y plant yn mwynhau bwyta beth maen nhw wedi’i dyfu.

• Planhigion ifanc wedi’u tyfu o hadau - mae’r rhain yn rhad i’w cynhyrchu ag

elw mawr. Bydd angen man tyfu gwarchodedig arnoch, fel twnnel polythen a

bydd angen eu dyfrio ar y penwythnosau - gallwch sefydlu system ddyfrio

awtomatig gydag amserydd, neu wneud system ddyfrio trwy ddiferion allan o

boteli wedi’u hailgylchu.

• Planwyr - cewch elw mawr wrth werthu basgedi crog sy’n cynnwys planhigion

yr ydych wedi’u tyfu neu blanhigion ifanc a swmpbrynwyd.

• Planwyr bylbiau a blannwyd yn yr hydref ar gyfer y gwanwyn, os oes gennych

le i’w storio nhw.

• Cynhyrchion gwerth ychwanegol, fel jam neu gacen courgettes - mae’n iawn

gwerthu’r rhain yn uniongyrchol.

Gall menter gyflawni ar draws llythrennedd, rhifedd a thechnoleg. Mae hefyd yn

helpu i ddatblygu “cyfranwyr creadigol mentrus, sy’n barod i chwarae rhan lawn

mewn bywyd a gwaith” (Dyfodol Llwyddiannus: Adolygiad annibynnol o’r cwricwlwm

a’r trefniadau asesu yng Nghymru, Dr Graham Donaldson, Chwefror 2015)

Tyfu o dan orchudd
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MANTEISION:

• Bydd yn ehangu’r tymor tyfu

 

• Gallwch blannu cnydau tyner, fel tomatos

   

• Gallwch feithrin llawer o eginblanhigion i’w plannu neu eu gwerthu

• Bydd gennych fan dan do i weithio mewn tywydd gwael

ANFANTEISION:

• Maen nhw’n ddrud

• Mae angen eu cynnal a chadw - bydd angen newid gorchuddion y twneli

polythen - ar ôl oddeutu pum mlynedd, fwy na thebyg

• Bydd angen llawer mwy o ofal ar blanhigion mewn tŷ gwydr/twnnel polythen 

na phlanhigion sy’n cael eu tyfu y tu allan

• Bydd angen eu dyfrio a’u hawyru ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau

Os byddwch yn penderfynu bod y buddion yn gorbwyso’r anawsterau, efallai y

byddwch eisiau ystyried gosod system ddyfrio awtomatig. Y ffordd hawsaf yw gosod

amserydd ar dap y tu allan, sy’n bwydo naill ai system ddyfrio diferion, neu

ysgeintiwr. Gallwch arbrofi gyda dŵr a gasglwyd o’r to, sy’n bwydo diferion i mewn i’r 

tŷ gwydr, gan ddefnyddio’r gwasgedd o’r tanc uchel - byddai’r ymchwil, y dyluniad a’r 

gweithrediad yn brosiect â thema wych ynghylch adnoddau dŵr!

Os byddwch yn gosod system casglu dŵr ar eich tŷ gwydr neu dwnnel polythen, 

mae’n haws gwneud hynny pan fyddwch yn ei adeiladu yn y lle cyntaf yn hytrach nag

ôl-ffitio. Nid yw gwteri sy’n glynu ar dwneli polythen yn gweithio’n dda iawn, felly

mae’n well i chi osod gwteri iawn pan rydych yn gosod y gorchudd. Mae hyn hefyd

yn amser da i osod ochrau rhwyd, sy’n golygu y bydd gan y twnnel polythen awyriad

digonol heb i rywun orfod bod yno i agor y drysau. Ar gyfer tŷ gwydr, gallwch osod 

ffenestri awtomatig sensitif i wres.

Os cewch gynnig dŷ gwydr ail-law, ystyriwch newid y paneli gwydr am rai 

polycarbonad. Mae gwydr tŷ gwydr yn fregus iawn ac yn beryglus. 

Os nad oes gennych arian i brynu twnnel polythen newydd, ond hoffech gael un,

cewch gynlluniau ar-lein i adeiladu un eich hun gyda phibell plymio.

Beth sy’n gwneud gardd ysgol lwyddiannus?

Mae gan rai ysgolion erddi lliwgar ffyniannus y mae’r plant a’r staff yn eu mwynhau -

ac mewn rhai ysgolion, ymddengys ei fod yn ymdrech fawr â buddion cyfyngedig.

Beth sy’n gwneud i ardd ysgol weithio’n dda?

Mae ymglymiad staff yn allweddol: os yw’r Pennaeth yn awyddus, yna mae gan yr

ardd siawns lawer yn well o lwyddo. Os nad yw’n gweld diben yr ardd, yna bydd yr

ardd yn cael ei gwthio i’r cyrion a bydd y plant yn colli allan ar lawer o’r buddion

posibl. Os bydd yr holl waith yn cael ei adael i un aelod o staff neu riant - ni fydd yr
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ardd yn ffynnu, mae angen i bawb gymryd rhan! Nid oes rhaid i chi fod yn arddwr

awyddus na gwybod beth yr ydych chi’n ei wneud i fod yn rhan o’r ardd. Gallwch

helpu trwy annog staff i’w defnyddio fel anodd ar gyfer gwersi - a thrwy annog a

chynorthwyo staff, rhieni a phlant awyddus. Beth am drefnu ymweliad â gardd ysgol

lwyddiannus i ysbrydoli staff a rhieni?

Gwnewch yr ardd ar gael: os mai ychydig o welyau llysiau yw’r ardd tu ôl i ffens,

ac nid oes hawl gan neb fynd i mewn heb oruchwyliaeth, ni fydd yn teimlo fel rhan o’r

ysgol. Dyluniwch ardd sy’n rhan o’r tir, yn hygyrch ac yn hardd, gyda lleoedd i

eistedd, gyda chrefftau, celf a dŵr, yn ogystal â llysiau. Gwnewch yn siŵr bod yr holl 

staff yn gwybod y gallan nhw ddefnyddio’r ardd a beth y gallan nhw ei wneud yno.

Peidiwch â’i defnyddio ar gyfer tyfu yn unig: gwiriwch rai o’r gweithgareddau a

awgrymir yma a gwnewch ychydig o ymchwil ar-lein – mae’r ardd yn adnodd gwych

ar gyfer pob rhan o’r cwricwlwm – nid yw’n ymwneud â llysiau’n unig!

Rhaid i rywun gymryd cyfrifoldeb: rhaid gofalu am ardd a’i meithrin - ac mae

hynny’n golygu bod angen ychydig o drefnu - felly p’un ai ei fod yn aelod o staff

awyddus a/neu grŵp o rieni ymrwymedig - rhaid i rywun gydlynu. 

Beth sydd DDIM yn bwysig yw cael garddwr arbenigol – mae gerddi’n faddeuol iawn

a gallwch ddysgu wrth i chi fynd yn eich blaen!

Astudiaeth achos: Ysgol San Sior Llandudno

Bob wythnos, mae dosbarth gwahanol yn cael beth sy’n cael ei alw’n ‘Wythnos Ieir’,

ac mae’r athrawon yn addasu eu cynllun i sicrhau bod sgiliau llythrennedd / rhifedd

yn cael eu hintegreiddio i mewn i’w cynlluniau gwersi, lle mae’r gwaith yn cynnwys

ieir. Ar yr un pryd, rydym yn cynnal ‘Wythnos yr , lle mae’r athrawon yn sicrhau bod

sgiliau llythrennedd / rhifedd yn cael eu hintegreiddio i mewn i weithgareddau sy’n

cynnwys naill ai tir yr ysgol neu filodfa helaeth yr ysgol.

Yn ystod prosiectau coginio, rydym yn defnyddio ein hwyau ein hunain, ein hafalau

ein hunain o berllan yr ysgol, a llysiau ffres o’n lleiniau llysiau.

Mae sawl ysgol o bob cwr o’r sir ac ymhellach i ffwrdd wedi ymweld â’r ysgol i weld

ein prosiect. Rydym ni nawr yn cynnig gweithdai, lle mae’r plant yn gwneud

cyflwyniadau i ddangos creaduriaid ein hysgol.

Mae’r plant yn gwybod o ble mae eu bwyd yn dod ac yn rhedeg busnes proffidiol yn

cyflenwi wyau i’r gymuned leol. Mae’r arian a gynhyrchwyd hyd yn hyn wedi cael ei

ail-fuddsoddi yn y busnes. Yn y pen draw, bydd Cyngor Eco’r ysgol yn penderfynu

sut bydd yr arian yn cael ei wario. Mae’r plant yn cael bod y tu allan yn yr awyr

agored ac elwa’n emosiynol ac yn ddeallusol ar fod yn yr awyr iach. Mae’r plant yn

cymryd rhan ym mhob cam, o lanhau, bwydo i gasglu wyau.
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Mae’n bwysig cofio mai llwyddiant mewn ailgylchu arweiniodd at y prosiect hwn. Yn

2012, roedd yr ysgol yn gwario £1,200 ar wacáu dau fin 1,100 litr. Nawr, un bin 240

litr sydd gan yr ysgol, sy’n cael ei wacáu’n wythnosol. Ail-fuddsoddwyd yr arbedion

mewn... ieir!

Rydym yn defnyddio heriau tebyg i’r Apprentice i ysbrydoli a hyrwyddo sgiliau

entrepreneuraidd a datblygu creadigrwydd pob plentyn ac felly sicrhau bod pob

plentyn yn cyrraedd ei lawn botensial, bod yn gyfan gwbl lythrennog ac yn gallu

cymryd rhan mewn cymdeithas ddwyieithog. Sut ydym ni’n gwneud hyn?

Rydym yn darparu cwricwlwm ysgogol a heriol, sy’n grymuso plant i feddwl yn

annibynnol a rhagori ar eu disgwyliadau; sylweddoli cyfyngiadau’r ystafell ddosbarth

fel amgylchedd dysgu a’r cyfleoedd sydd ar gael yn yr amgylchedd ehangach.
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Pennod 12: Annog Bioamrywiaeth

Cyflwyniad

Bioamrywiaeth yw amrywiaeth bywyd, o fronfraith mewn perllan i goetir hynafol.

Bywyd gwyllt a natur sy’n rhoi hanfodion bywyd i ni: ocsigen, dŵr, bwyd, pren a 

brethyn, a dyma sy’n ein hysbrydoli.

Mae rhandiroedd a gerddi yn gynefin lle y daw llawer o bobl i gysylltiad uniongyrchol

â bywyd gwyllt, gan werthfawrogi ei amrywiaeth. Mae potensial i bob gardd a rhandir

fod yn warchodfa natur anffurfiol, gan eu bod yn cynnig amrywiaeth o ficro-

gynefinoedd. Er bod gerddi rhandir yn cael eu defnyddio’n nodweddiadol i dyfu

cnydau, blodau neu i fod yn lleoliad ar gyfer hamdden, gallant hefyd gynnwys

cynefinoedd eraill (dôl, coetir, rhostir a phyllau) a chynnal nifer o rywogaethau y mae

eu nifer yn dirywio’n genedlaethol, fel y fronfraith, ystlumod lleiaf, draenogod,

brogaod a llyffantod.

Gyda hyn mewn cof, os yw eich grŵp yn ystyried creu rhandiroedd neu ardd 

gymunedol ar safle newydd, dylid ystyried bioamrywiaeth a budd ecolegol y safle.

Mae’n bwysig meddwl beth fydd effaith trin y tir ar nodweddion ecolegol presennol ac

ystyried a yw’n bosibl cadw rhai o’r nodweddion hyn neu ddylunio mannau i’w

cynnwys nhw.

Mae sawl ffordd o wella’ch rhandir at ddiben bioamrywiaeth. Bydd y bennod hon yn

ymdrin â rhai o’r rhain ac yn eich cyfeirio at ffynonellau i gael rhagor o wybodaeth.

Cloddiau ac ymylon

Yn aml, bydd cloddiau’n llawn blodau gwyllt ac yn cynnwys ffiniau hynafol yn gyson.

Gall un clawdd gynnal hyd at 2000 o rywogaethau, gan gynnal gwe fwyd ecolegol

gymhleth. Mae cloddiau’n creu coridorau i fywyd gwyllt trwy’r dirwedd, gan gysylltu

coetiroedd a chynefinoedd. Mae tyfu clawdd o amgylch y safle cyfan yn ffordd wych

o gynyddu nifer y rhywogaethau sy’n cael eu cynnal gan eich prosiect ac annog

bywyd gwyllt buddiol i’ch tir.

Mae cloddiau nid yn unig yn creu cynefin sylweddol ar safle, ond yn helpu cynnal

‘rhywogaethau â blaenoriaeth’, y mae cloddiau’n gynefin i 135 ohonynt. Mae

cynefinoedd a rhywogaethau â blaenoriaeth wedi’u rhestru yn Fframwaith

Bioamrywiaeth Ôl-2010 y Deyrnas Unedig. Yng Nghymru, cânt eu cydnabod yn

Rhywogaeth Bwysig Iawn er cadwraeth bioamrywiaeth o dan Adran 42 Deddf yr

Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig (2006), gan gynnwys llyffantod,

llinosiaid, draenogod, cochion y berllan, chwyn tir âr a gwyfynod.

Y peth gorau i’w wneud wrth blannu clawdd yw defnyddio rhywogaethau llwyni

brodorol, gan gynnwys cyll, drain gwynion, drain duon, celyn ac yswydd. I sicrhau
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bod eich clawdd yn cynnig y cynefin gorau posibl ac yn cynyddu bioamrywiaeth,

dylech:

1. Ei gadw’n drwchus.

2. Ei dorri ar yr adeg gywir, tua diwedd y gaeaf yn ddelfrydol.

3. Peidio â’i dorri’n rhy aml nac yn rhy agos, ac ystyried plygu’r clawdd mewn

modd traddodiadol.

4. Annog llwyni brodorol. Mae llwyni blodeuol fel drain gwynion, drain duon,

helyg a gwyddfid yn ffynonellau pwysig o neithdar a phaill i bryfed fel

gwenyn a gloÿnnod byw.

5. Annog blodau a phorfeydd wrth fôn ac ymylon y clawdd.

6. Gofalu am goed a phlannu coed newydd.

7. Adnewyddu hen gloddiau.

8. Gofalu eich bod yn plannu rhywogaethau addas wrth blannu cloddiau

newydd.

9. Cysylltu’r clawdd â chynefinoedd bywyd gwyllt eraill a llenwi bylchau.

10.Cadw golwg ar eich clawdd a’i archwilio.

Mae www.hedgelink.org.uk yn rhoi rhagor o wybodaeth am blannu a chynnal a

chadw cloddiau.

Rheoli chwyn a phlâu

Mae gwrteithiau yn cynnwys lefelau uchel o nitrogen, potasiwm a ffosffad, sy’n

arwain at dwf trwchus. Pan gânt eu defnyddio ar ardaloedd tyfu, nid y planhigion

perthnasol yn unig sy’n cael budd o’r gwrteithiau, maent hefyd yn annog chwyn fel

llau’r offeiriaid, danadl poethion a thafol i dyfu’n ddwys, gan arwain at golli llawer o

flodau. Oni bai bod plaleiddiaid a chwynladdwyr yn cael eu defnyddio’n ofalus iawn,

mae eu defnydd yn arwain at golli cynefinoedd a phryfed.

Gellir defnyddio llawer o ddewisiadau organig i gyfyngu ar blâu a hybu twf

planhigion. Bydd tyfu a chylchdroi amrywiaeth o gnydau, ychwanegu defnydd

organig fel compost neu dail a defnyddio meillion i ddal nitrogen o’r atmosffer yn

helpu i ddatblygu pridd ffrwythlon iach. Bydd dilyn yr arferion hyn yn creu pridd â

chyfoeth o faetholion ynddo, sy’n tyfu cnydau cryf ac iach.

Os oes amrywiaeth o gnydau yn yr ardal dyfu sy’n cael eu cylchdroi o flwyddyn i

flwyddyn, gan gynnwys ardaloedd braenar lle y caiff blodau ffynnu, yna bydd

ffrwythlondeb y pridd yn cynyddu, bydd cylchoedd plâu a chlefydau’n cael eu torri a

bydd peillwyr buddiol yn cael eu hannog i ddod i’r ardaloedd tyfu.

Pyllau



Gellir diffinio pwll fel corff o ddŵr, sy’n gallu amrywio rhwng maint sinc a maint cae 

pêl-droed, sy’n dal dŵr am bedwar mis neu fwy. Mae pyllau yn cynnal dwy ran o dair 

o’r rhywogaethau dŵr croyw, gan gynnwys y broga, y llyffant dafadennog, y 

gorhwyaden, chwilod plymio mawr, Pond Olive mayfly, y fursen dinlas gyffredin, y

dyfrllys llydanddail, y fadfall ddŵr gribog, y pelenllys gronynnog a’r elen 

feddyginiaethol. Creu pyllau newydd yw un o’r ffyrdd symlaf a mwyaf effeithiol o greu

cynefin dŵr croyw. 

Bydd gosod pwll nid yn unig yn annog ysglyfaethwyr buddiol, gan gynnwys

amrywiaeth o amffibiaid a chreaduriaid di-asgwrn-cefn, i ddod i’r man tyfu, ond gall

gael effaith ar faterion amgylcheddol ehangach. Mae pyllau’n helpu i leihau llifogydd

ac mae planhigion dyfrol sy’n ffotosyntheseiddio yn helpu i ostwng llygredd

atmosfferig.

Mae’r Ymddiriedolaeth Cynefinoedd Dŵr Croyw – freshwaterhabitats.org.uk – yn 

sicrhau bod buddion cyrff bychain o ddŵr yn cael eu cydnabod mewn polisïau, yn y 

Deyrnas Unedig ac yn Ewrop. Mae’r ymddiriedolaeth yn gweithio gyda chyrff eraill i

amlygu pwysigrwydd cyrff dŵr bychain ym maes dŵr ac mae peth wmbreth o 

wybodaeth ar gael ar ei gwefan.

Os hoffech greu pwll ar eich rhandir neu’ch gardd gymunedol, byddai’n ddoeth

darllen telerau eich tenantiaeth yn y lle cyntaf. Mae rhai tenantiaethau rhandiroedd a

chytundebau tir eraill yn gosod cyfyngiadau ar gael pyllau, neu’n mynnu caniatâd

penodol cyn dechrau ar y gwaith.

Ardaloedd dôl a phorfeydd hir

Mae glaswelltiroedd a dolydd sy’n gyfoeth o rywogaethau yn gynefinoedd dan

fygythiad mawr yn y Deyrnas Unedig. Mae mwyafrif y glaswelltir yng Nghymru’n cael

ei wella trwy ychwanegu gwrteithiau ato, sydd wedi gostwng nifer y blodau gwyllt a’r

gloÿnnod byw. Mae gweirgloddiau’n olygfa brin hefyd. Mae chwyn âr, gan gynnwys

melyn yr ŷd, rhwyddlwyn, briwlys y tir âr a throellig yr ŷd yn brin oherwydd amaethu 

dwys, y defnydd ar chwynladdwyr a glanhau hadau. I helpu i wrth-droi’r duedd hon,

gall neilltuo ffin o amgylch eich safle neu ardaloedd “gwyllt” ar gyfer porfeydd a

blodau gwyllt gynyddu amrywiaeth y planhigion a’r pryfed ar eich safle. Bydd y rhain

hefyd yn annog mamaliaid bach fel draenogod ac ystlumod i ymweld a bwydo, gan

helpu i leihau plâu fel gwlithod, malwod a phryfed hedfan sy’n blâu.

Gall cynnwys ardaloedd braenar ar eich lleiniau tyfu helpu i wella ffrwythlondeb a

darparu pridd sy’n gyfoeth o faetholion ar gyfer eich cnydau. Mae ardaloedd braenar

yn rhoi llonydd i’r pridd rhag cynhyrchu cnwd ac fe allent gynnwys porfeydd hir neu

flodau gwyllt neu gael eu defnyddio i dyfu tail gwyrdd.

Awgrymiadau
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• Caniatewch i borfa a blodau gwyllt dyfu’n hir rhwng Ebrill ac Awst yna torrwch

nhw (yn eu tro) a chael gwared ar y toriadau; bydd hyn yn helpu i greu ‘glastir’

sy’n gyfoeth o rywogaethau

• Gosodwch eich dôl wrth ymyl clawdd

• Mae porfa o uchder gwahanol yn cynnal amrywiaeth ehangach o bryfed a

chreaduriaid di-asgwrn-cefn

• Peidiwch â thorri’r ddôl gyfan ar yr un pryd. Penderfynwch ar drefn torri

ardaloedd yn eu tro ac amrywio’r uchder. Bydd amrywio fel hyn o fudd i

greaduriaid di-asgwrn-cefn ac yn cynnig lloches

• Ceisiwch adael rhan o’r ardal borfa i sefyll dros y gaeaf. Bydd hyn yn cynnig

cynefin pwysig iawn i bryfed sy’n gaeafu, ar ffurf gwasarn dail, brigau neu

fonion marw sydd heb eu medi

• Os oes gennych ardaloedd gwlyb, dylid eu hystyried yn ased bioamrywiaeth

gwerthfawr. Bydd creaduriaid di-asgwrn-cefn pwysig, fel chwilod y llawr, yn

tyrru i’r ardaloedd hyn yn ôl y tymor.

• Ychwanegwch hadau cribell felen i ardaloedd porfa presennol. Bydd hyn yn

helpu i leihau goruchafiaeth porfa ac annog mwy o rywogaethau blodau

gwyllt. Dylid hau hadau cribell felen yn yr hydref ar ôl cribino neu ddigroeni’r

borfa ac mae angen iddi rewi er mwyn i’r hadau egino.

I gael rhagor o wybodaeth, wele: www.buglife.org.uk
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Strimio a llosgi

Ceisiwch osgoi strimio neu losgi rhannau o’r ardal dyfu. Mae strimio’n achosi difrod i

fywyd gwyllt sy’n byw mewn porfeydd hir. Os oes angen i chi glirio llystyfiant,

ceisiwch ddefnyddio siswrn neu bladur Awstriaidd i allu amrywio uchder y borfa’n

haws. Mae pladuriau Awstriaidd yn offer rhagorol ar gyfer torri glastiroedd mawr yn

ogystal â thorri o amgylch planhigion bregus.

Dylid compostio holl wastraff yr ardd yn hytrach na’i losgi. Mae compost nid yn unig

yn cynnig cynefin gwerthfawr i ddraenogod a nadroedd defaid, mae’n cynyddu

ffrwythlondeb pridd hefyd. Mae llosgi gwastraff a allai gael ei gompostio yn creu tarth

gwenwynig all arwain at halogi’r pridd, mae’n niweidio ffawna’r pridd ac yn cynyddu

risg tanau ar raddfa fawr.

Annog draenogod a helpwyr eraill yr ardd

Dylid annog bywyd gwyllt fel draenogod, llyffantod a bronfreithod i ddod i’r ardd gan

eu bod yn bwyta plâu, gan gynnwys gwlithod a malwod. Yn anffodus, yn sgil colli

cynefinoedd, mae niferoedd llawer o’r rhywogaethau hyn yn gostwng. Mae



ecolegwyr sy’n gweithio i Ymddiriedolaeth y Bobl dros Rywogaethau Mewn Perygl

wedi awgrymu bod niferoedd draenogod wedi gostwng dros draean rhwng 2003 a

2012.

Mae amrywiaeth o ffyrdd y gallwch ddenu draenogod a helpwyr eraill yr ardd i’ch

ardal dyfu, gan gynnwys:

• Gwneud yn siŵr bod mannau mynediad i’ch gardd, gan gynnwys bylchau 

mewn cloddiau a ffensys

• Gadael ardaloedd i fywyd gwyllt

• Adeiladu tŷ i ddraenogod

• Darparu ffynhonnell dŵr croyw

• Osgoi defnyddio pelenni lladd gwlithod a chemegau

• Gwneud pyllau’n ddiogel i ddraenogod trwy roi ffordd iddynt ddringo allan

• Archwilio porfa hir cyn ei dorri

• Archwilio’ch pentwr compost cyn ei droi

• Creu gwesty pryfed

• Gosod blychau adar ac ystlumod

• Plannu coed ffrwythau a chnau yn eich ardal dyfu

Rhywogaethau anfrodorol ymledol

Gadawodd casglwyr planhigion oes Fictoria waddol o blanhigion i ni o bob cwr o’r

byd, sydd wedi achosi problemau ers hynny yn ein hamgylchedd naturiol. Yn eu

hecosystemau brodorol, mae ysglyfaethwyr a phlanhigion eraill yn cadw rheolaeth

arnynt, ond yma, maent yn rhemp. Meddyliwch am y bryniau sydd dan orchudd

Rhododendron Ponticum. Mae golwg hyfryd iddynt yn eu blodau pinc ond maent yn

rhyddhau gwenwynau i’r pridd sy’n atal twf unrhyw blanhigyn arall – ac felly mae ein

fflora brodorol yn colli cynefin – ac felly hefyd y we gymhleth o bryfed, mamaliaid ac

adar sy’n dibynnu arno. Mae rhai o’r planhigion hyn yn gymaint o broblem fel y

pennwyd deddfwriaeth i reoli eu lledaeniad – Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad

1981. Nid yw’n orfodol i chi eu rheoli ar eich tir eich hun, ond mae’n orfodol i chi eu

hatal rhag lledaenu i dir pobl eraill neu i dir gwyllt.

Y ffordd orau o osgoi lledaenu planhigion anfrodorol yw gallu eu hadnabod a gwybod

sut i’w gwaredu.

Mae llawer o wybodaeth ar gael i’ch helpu i reoli planhigion trafferthus ar dudalennau

gwefan Llywodraeth Cymru ar rywogaethau anfrodorol ymledol

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/plantsseedsbi
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otechnology/invasive-non-native-species/be-plant-wise/?skip=1&lang=cy

Trwy’r wefan, cewch daflenni ffeithiau i’ch helpu i adnabod a rheoli:



Clymog Japan – http://gov.wales/docs/drah/publications/151214-japanese-
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knotweed-cy.pdf

Efwr Enfawr – http://gov.wales/docs/drah/publications/151214-giant-hogweed-cy.pdf

Jac y Neidiwr – http://gov.wales/docs/drah/publications/151214-himalayan-balsam-

cy.pdf

http://www.nonnativespecies.org/index.cfm?sectionid=47

  

Field Guide to Invasive Plants and Animals in Britain – Bloomsbury ISBN:

9781408123188

Compost

Mae pridd iach yn cynnwys miloedd o wahanol facteria a ffyngau. Gallwch gynnal

ecosystem iach o dan eich traed trwy gyfoethogi’ch pridd gan ddefnyddio compost,

gwymon a thail sydd wedi pydru’n dda, yn hytrach na dibynnu ar wrteithiau artiffisial.

Bydd eich pridd yn iachach fyth ac yn fwy amrywiol os byddwch yn osgoi cloddio

mwy na’r hyn sydd raid a defnyddio’ch compost fel tomwellt. Caiff ei dorri i lawr a’i

gymryd i’r pridd gan bryfed a mwydod, a bydd yn atal twf chwyn trwy gysgodi’r pridd.

Mae compost nid yn unig yn dda i’ch pridd, ond gall y pentwr compost ei hun gynnig

cartref clyd i nadroedd y gwair sy’n aml yn dodwy wyau ynddynt. Os byddwch chi’n

ddigon ffodus i fod â nadroedd y gwair yn byw yn eich pentwr compost – peidiwch â

tharfu arnynt – dechreuwch bentwr arall. Bydd eich pentwr hefyd yn gartref i fwydod,

chwilod a phryfed eraill, ac efallai brogaod a madfallod dŵr. 

Adeiladu cartref i natur

Mae adeiladu gwestai pryfed a blychau i adar ac ystlumod yn weithgareddau llawn

hwyl i oedolion a phlant fel ei gilydd. Mae angen gosod blychau adar mewn man lle

y gallwch eu tynnu i lawr a’u glanhau yn y gaeaf. Gall gwestai pryfed i wenyn unigol

a phryfed eraill gael eu gwneud o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu, fel paledi,

cardfwrdd a gwiail bambŵ sydd wedi torri

http://www.wildaboutgardens.org.uk/thingstodo/inaweekend/bug-mansion.aspx

https://ww2.rspb.org.uk/makeahomeforwildlife/givenatureahomeinyourgarden/garden

activities/buildabatbox/

Mae pentyrrau o gerrig a boncyffion yn ffordd hawdd o annog bioamrywiaeth ar y

rhandir. Bydd pren sy’n pydru yn cynnig cynefin delfrydol i bryfed, brogaod,



llyffantod a madfallod dŵr a bydd yn gartref i amrywiaeth o ffyngau. Yn yr un modd, 

bydd pentyrrau o gerrig llaith, oerllyd yn boblogaidd ymhlith brogaod, llyffantod a

madfallod dŵr. Ceisiwch beidio â tharfu ar y pentyrrau hyn ar ôl eu creu. Os oes 

gennych blant sy’n mwynhau symud cerrig a boncyffion i ddod o hyd i greaduriaid,

gosodwch gerrig neu foncyffion unigol mewn man â rhywfaint o gysgod iddynt eu

harchwilio.

Permaddiwylliant

"Mae permaddiwylliant yn system ddylunio gynaliadwy sy’n pwysleisio

rhyngberthynas gydgordiol pobl, planhigion, anifeiliaid a’r Ddaear. Yn ganolog i
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bermaddiwylliant y mae dylunio a’r berthynas waith a’r cysylltiadau rhwng pob peth."

(Bill Mollison)

Yn ymarferol ar y rhandir, gall deuddeg egwyddor permaddiwylliant gael eu

cymhwyso i’ch dyluniad a’ch gwaith tyfu fel eu bod yn fwy cynaliadwy. Efallai bydd

ei olwg yn llai taclus na’r rhandir traddodiadol o ‘dir moel a llwybrau porfa fer’ – ond

mae gweithio gyda natur yn golygu llai o waith i chi a pherthynas o gytgord â’r

ddaear.

Dysgwch ragor yn https://www.permaculture.org.uk/

Planhigion ar gyfer peillwyr

Mae’n hysbys ei bod hi’n argyfwng ar ein peillwyr. Mae’r rhesymau dros hyn yn

cynnwys diffyg ffynonellau bwyd oherwydd newidiadau mewn amaethyddiaeth, y

defnydd ar blaladdwyr a’r newid yn yr hinsawdd. Yn 2013, lansiodd Llywodraeth

Cymru’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Pryfed Peillio i geisio atal y dirywiad hwn.

Gallwn helpu trwy droi ein gerddi a’n rhandiroedd yn hafan i’n peillwyr – hebddynt,

byddai ein cyflenwad bwyd mewn trafferthion difrifol a byddai ein hecosystem yn

dlotach. Mae llawer o blanhigion ar y rhandir yn ffynonellau bwyd gwych i beillwyr –

perlysiau blodeuol, coed a llwyni ffrwythau, ffa, corbwmpenni a merllys. Ond beth

am blannu planhigion eraill sy’n beillwyr gwych ymhlith y rhain i ymestyn y tymor –

neu gael ffin addurnol i gynyddu nifer y gwenyn, gloÿnnod byw, gwyfynod a phryfed

hofran ar y rhandir? Mae’r RHS wedi creu rhestri o blanhigion sy’n cynnal peillwyr

rhwng dechrau’r gwanwyn a diwedd yr hydref.

Cynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru -

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/consmanagement/conservationbiodiv

ersity/action-plan-for-pollinators/?skip=1&lang=cy



https://www.rhs.org.uk/science/conservation-biodiversity/wildlife/encourage-wildlife-
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to-your-garden/plants-for-pollinators



Pennod 13: Gwybodaeth ac Adnoddau Ychwanegol
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Gwybodaeth i Awdurdodau Lleol

Llywodraeth Cymru Cynllun Gweithredu Tyfu Bwyd yn y Gymuned -

http://gov.wales/docs/drah/publications/100715v9communitygrownfoodactionplancy.

pdf

Tyfu yn y Gymuned - http://www.local.gov.uk/publications/-

/journal content/56/10180/4045787/PUBLICATION_

Deddfwriaeth

• Deddf Tyddynnod a Rhandiroedd 1908

• Deddf Rhandiroedd 1922

• Deddf Rhandiroedd 1925

• Deddf Tyddynnod a Rhandiroedd 1926

• Deddf Rhandiroedd 1950

• Deddf Llywodraeth Leol Cymru 1994

• Deddf Llywodraeth Cymru 1998

• Cynulliad Cenedlaethol Cymru Trosglwyddo Swyddogaethau 1999

• Deddf Landlord a Thenant 1927

Gwybodaeth i Ddeiliaid a Chymdeithasau Rhandiroedd

The National Allotments Society:- www.nsalg.org.uk

Gwefan Allotment Garden www.allotment-garden.org

Gwybodaeth i Dyfwyr

The National Allotments Society:- www.nsalg.org.uk

Tyfu’r Dyfodol - www.growingthefuture.co.uk/cy

Royal Horticultural Society - www.rhs.org.uk

Garden Organic – www.gardenorganic.org.uk

Paramaethu Cymru – www.wales.permaculture.org.uk

Soil Association - www.soilassociation.org



Lles Anifeiliaid ar Randiroedd - www.nsalg.org.uk/wp-
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content/uploads/2012/05/Welfare-of-animals-on-allotments.pdf

Gwybodaeth i Grwpiau Tyfu Cymunedol

Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol - www.farmgarden.org.uk

Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol Pecyn Adnoddau ar gyfer Tyfu

Cymunedol Cymru - https://www.farmgarden.org.uk/resources/community-growing-

resource-pack-wales

Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol Cymru (CLAS Cymru) –

www.wl.communitylandadvice.org.uk/cy

Groundwork Wales - www.groundworkwales.org.uk

Cadwch Gymru’n Daclus - http://www.keepwalestidy.org/hafan

Adnoddau ar Dyfu i Ysgolion

Growing Schools - www.growingschools.org.uk

Learning through landscapes - www.ltl.org.uk/wales

Y Rhwydwaith Ffermydd Ysgol - www.schoolfarms.org.uk

RHS School Gardening - www.rhs.org.uk/education-learning

FCFCG Adnoddau i Ysgolion - www.farmgarden.org.uk/resources/resources-school-

gardeners

Adnoddau Bioamrywiaeth

Ymddiriedolaeth Natur – www.welshwildlife.org

Bartneriaeth Bioamrywiaeth Cymru - www.biodiversitywales.org.uk/CARTREF

Royal Society Protection of Birds Cymru - http://www.rspb.org.uk/whatwedo/wales

Cymdeithas Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid - www.arc-trust.org

Ymweliad Cymdeithas Gwenynwyr Cymru - www.wbka.com

Buglife - www.buglife.org.uk

Plantlife - www.plantlife.org.uk/wales

Coed Cadw - www.woodlandtrust.org.uk

Adnoddau Llywodraethu a Chyllido



Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru - www.wcva.org.uk
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Cronfa Loteri Fawr - www.biglotteryfund.org.uk

Cyfoeth Naturiol Cymru - www.naturalresources.wales/about-us/funding/?lang=cy

Canolfan Cydweithredol Cymru – www.cymru.coop

Adnoddau

Busnes Cymru – www.businesswales.gov.wales/cy

Cynllun gweithredu ar gyfer pryfed peillio -

http://gov.wales/docs/desh/publications/130724pollinator-action-plan-cy.pdf

Bartneriaeth Bioamrywiaeth Cymru - www.biodiversitywales.org.uk/CARTREF

Cyfoeth Naturiol Cymru - www.naturalresources.wales/?lang=cy

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 -

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldeve

lopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/?skip=1&lang=cy


