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Datgan Diddordeb Grant Cynhyrchu Cynaliadwy 
– Canllaw Sut i Gwblhau 
 
Bydd y canllaw hwn yn rhoi cyfarwyddiadau manwl, cam wrth gam, ynghylch 
sut i lenwi eich Ffurflen Datgan Diddordeb Grant Cynhyrchu Cynaliadwy.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn darparu’r canllaw yn y Gymraeg a’r Saesneg, yn 
unol â Chynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru.  
 
Os ydych yn cael trafferth neu os nad ydych yn gallu gweld ein gwefan, 
ffoniwch Ddesg Gymorth RPW Ar-lein ar 0300 062 5004. 
 

 

 

 

Yn Dilyn Cyflwyno Llwyddiannus  

Bydd crynodeb o’ch Ffurflen Datgan Diddordeb Grant Grant Cynhyrchu 
Cynaliadwy yn cael ei hychwanegu at dudalen ‘Negeseuon’ eich cyfrif RPW 
Ar-lein dan y teitl “Dogfennau wedi dod i law Taliadau Gwledig Cymru”. 
Gwnewch yn siwˆr eich bod yn gwirio’r wybodaeth a gyflwynwyd yn drylwyr. 

Os oes unrhyw wybodaeth yn anghywir, anfonwch ateb i’r Neges yn rhoi 
manylion eich pryderon. Dylech wneud hyn cyn gynted ag y bo modd ar ôl 
dod o hyd i wybodaeth anghywir.  

Os ydych yn cael trafferth neu os nad ydych yn gallu gweld ein gwefan, 
ffoniwch Ddesg Gymorth RPW Ar-lein ar 0300 062 5004. 
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Taliadau Gwledig Cymru Ar-lein 

Hafan 

Mewngofnodwch i’ch Cyfrif RPW Ar-lein – nodwch eich Enw Defnyddiwr a’ch 

Cyfrinair yn y blychau a chliciwch ar y botwm Mewngofnodi.  

  

Os ydych yn cael trafferth neu os nad ydych yn gallu mynd i’ch cyfrif ar-lein, ffoniwch 
Desg Gymorth RPW Ar-lein ar 0300 062 5004.  

Ar ôl i chi fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein fe welwch dudalen ‘Hafan’ RPW Ar-lein. 

Er mwyn gweld ffurflen Datgan Diddordeb Grant Cynhyrchu Cynaliadwy, cliciwch ar 

y tab ‘Ceisiadau a Hawliadau’ ar sgrin hafan RPW Ar-lein, fel a ddangosir isod:  

 

 

Bydd hyn yn mynd â chi i’r dudalen ‘Ceisiadau a Hawliadau’. 

I newid yr Iaith ar unrhyw amser cliciwch y botwm ar y bar ar gornel dde uchaf 

Gwybodaeth RPW Ar-lein. Bydd hyn yn caniatáu ichi ddewis iaith eich Ffurflen 

Datgan Diddordeb Grant Cynhyrchu Cynaliadwy. 
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Tudalen Ceisiadau a Hawliadau 

Unwaith eich bod wedi dewis y tab ‘Ceisiadau a Hawliadau’ cewch weld y Ceisiadau 

a’r Hawliadau sydd ar gael i chi eu llenwi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewiswch y Datganiad Diddordeb Grant 

Cynhyrchu Cynaliadwy o’r rhestr. 
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Datganiad Diddordeb - Grant Cynhyrchu 

Cynaliadwy – Sut i Ddechrau 

Unwaith eich bod wedi darllen y Llyfryn Rheolau Cyffredinol Grant Cynhyrchu 

Cynaliadwy yn Grantiau a thaliadau gwledig beta.llyw.cymru,  cliciwch y botwm 

Dechrau i ddechrau eich Datganiad o Ddiddordeb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://beta.llyw.cymru/grantiau-a-thaliadau-gwledig
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Datgan Diddordeb Grant Cynhyrchu 

Cynaliadwy 

Dyma’r dudalen gyflwyno sy’n rhoi yr wybodaeth am y Grant Cynhyrchu Cynaliadwy. 

Am fwy o fanylion am y wybodaeth a weinyddir ar y dudalen yma, darllenwch y 

Llyfryn Rheolau Cyffredinol Grant Cynhyrchu Cynaliadwy yn Grantiau a thaliadau 

gwledig beta.llyw.cymru 

 

 

 

 

Unwaith eich bod wedi darllen yr wybodaeth cliciwch ar y botwm Nesaf. 

 

 

 

 

 

 

 

https://beta.llyw.cymru/grantiau-a-thaliadau-gwledig
https://beta.llyw.cymru/grantiau-a-thaliadau-gwledig
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Hysbysiad Preifatrwydd 

Rhaid ichi ddarllen yr Hysbysiad Preifatrwydd 

 

 

 

 

 

Unwaith eich bod wedi darllen yr wybodaeth cliciwch ar y botwm Nesaf. 
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Cwestiynau Pwy sy’n Gymwys 

Mae’n rhaid ichi ateb pob cwestiwn ar y dudalen hon. 

Nid ydych yn gymwys os eich bod wedi cael eich dewis o dan rowndiau blaenorol o 

Gynllun Grant Cynhyrchu Cynaliadwy. 

Cymhwysder Grwp 

Mi fedr grwp o ffermwyr gyflwyno Datganiad o Ddiddordeb ar gyfer Grant Cynhyrchu 

Cynaliadwy. Er mwyn gwneud hyn, mae angen i’r holl ffermwyr sydd wedi eu 

cynnwys yn y grwp ddarllen amodau cymhwysder fel a amlinellir yn y Llyfryn 

Rheolau Cyffredinol Grant Cynhyrchu Cynaliadwy yn Grantiau a thaliadau gwledig 

beta.llyw.cymru. Yn o gystal, mae’n rhaid i’r grwp gael ei gofrestru gyda Llywodraeth 

Cymru a wedi derbyn Rhif Cofrestru Cwsmer (CRN) ar gyfer y grwp. Bydd angen i’r 

Datganiad o Ddiddordeb gael ei gyflwyno o dan y CRN a grewyd ar gyfer y grwp. 

 

 

 

Mae’r system yn archwilio data sylfaenol ar y dudalen hon a bydd gwallau neu 

negeseuon gwybodaeth yn ymddangos wedi ichi glicio ‘Safio’ neu ‘Nesaf’. 

https://beta.llyw.cymru/grantiau-a-thaliadau-gwledig
https://beta.llyw.cymru/grantiau-a-thaliadau-gwledig
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Unwaith eich bod wedi ateb pob cwestiwn cliciwch ar y botwm Nesaf. 

 

 

Bydd tudalennau gyda gwallau 

yn dangos croes goch yma 
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Eitemau Buddsoliadol 

Cyn dewis eich eitemau, gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen Atodiad A y Grant 

Cynhyrchu Cynaliadwy Atodiad A - Rhestr o Eitemau Cymwys sydd ar gael yma 

Grantiau a thaliadau gwledig beta.llyw.cymru. Bydd hyn yn rhoi’r manylebau ichi; y 

gost a’r sgôr ar gyfer pob eitem. 

Yr uchafswm o grant a gaiff ei gymeradwyo yw £50,000. 

Y isafswm o grant a gaiff ei gymeradwyo yw £12,000. 

Caiff cyfanswm grant Datganiad o Ddiddordeb sydd dros y swm yma gael ei gapio ar 

£50,000. 

Rydym yn eich cynghori i feddiannu prisiadau ar gyfer pob eitem buddsoliadol yr 

ydych yn cyflwyno yn eich Datganiad o Ddiddordeb. Os gaiff eich Datganiad o 

Ddiddordeb ei ddewis, ni fydd unrhyw grant a dderbynnir yn uwch na gyflwynwyd ar 

y Datganiad o Ddiddordeb neu a gafodd ei gapio ar £50,000. 

Unwaith caiff yr Datganiad o Ddiddordeb ei gyflwyno, ni fedr ddiwigio’r eitemau a 

wnaethoch ei dewis. 

 

 

 

 

Cliciwch ar y botwm i weld y gwymplen 

o’r holl eitemau sydd ar gael. 

https://beta.llyw.cymru/grantiau-a-thaliadau-gwledig
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Unwaith yr ydych wedi dewis pob un o’ch eitemau cliciwch ar y botwm Nesaf.  

Rydym yn eich cynghori i feddiannu tri prisiad ar gyfer pob eitem buddsoliadol yr 

ydych yn cyflwyno yn eich Datganiad o Ddiddordeb. Os gaiff eich Datganiad o 

Ddiddordeb ei dewis ni fydd unrhyw grant a dderbynnir yn uwch na gyflwynwyd ar y 

Datganiad o Ddiddordeb neu a gafodd ei gapio ar £50,000. 

Unwaith caiff yr Datganiad o Ddiddordeb ei gyflwyno, ni fedr ddiwigio’r eitemau a 

wnaethoch ei dewis. 

Cliciwch Cadw 

a Dychwelyd 

Wrth ichi ychwanegu eitemau 

bydd y cyfanswm yn cael ei 

ddangos yma yn ogystal â 

chyfanswm y sgôr ar gyfer yr 

eitemau sy’n cael eu dewis. 

Os ydych yn ychwanegu, dileu neu 

ddiwygio eitemau, cliciwch ar y 

botwm Safio i adnewyddu’r dudalen i 

sichrau ei fod yn dangos y sgôr a’r 

cyfanswm cywir. 

I ychwanegu eitem arall, 

cliciwch ar y botwm 

Ychwanegu yr eitem.   
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Tudalen Gyflwyno – Gwallau, Gwybodaeth a 

Chrynodeb 

Mae hyn yn rhoi crynodeb o’r eitemau yr ydych wedi’u dewis ac yn eich hysbysu o 

unrhyw wallau neu negeseuon gwybodaeth ar eich cais. 

 

 

 

 

Unwaith y byddwch wedi gwirio’r crynodeb ac wedi cywiro unrhyw wallau cliciwch ar 

y botwm Nesaf.  
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Tudalen Gyflwyno – Datganiadau ac 

Ymrwymiadau 

Mae’n rhaid ichi ddarllen y Datganiadau ac Ymrwymiadau a thiciwch y blwch i 

gadarnhau eich bod wedi eu darllen a’ch bod yn cytuno â nhw. 

 

 

 

Unwaith eich bod wedi darllen a chytuno â’r Datganiadau a’r Ymrwymiadau cliciwch 

ar y botwm Nesaf. 

Rhowch dic yn y blwch 



15 
 

Tudalen Gyflwyno – Cyflwyno 

I gyflwyno eich Datganiad Diddordeb Grant Cynhyrchu Cynaliadwy cliciwch ar y 

botwm Cyflwyno. 

 

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno, byddwch yn derbyn cadarnhad y gallwch ei 

argraffu ar gyfer eich cofnodion eich hun. 

 

Unwaith caiff yr Datganiad o Ddiddordeb ei gyflwyno, ni fedr ddiwigio’r eitemau a 

wnaethoch ei dewis. 
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Beth sydd yn digwydd Nesaf….. 

Mae’r broses cesio oddi fewn dau-gymal. Datganiad o Ddiddordeb drwy RPW Ar-

lein, sydd ar agor am 8 wythnos a, os gaiff eich Datganiad o Ddiddordeb ei dewis, 

gwiriad o’r cynlluniau a gyflwynwyd a’r dogfennau cefnogol. 

Cewch eich hysbysebu o ganlyniad y broses ddewis drwy lythyr a gaiff ei yrru drwy 

eich cyfrif RPW Ar-lein yn unig. 

Os gaiff eich Datganiad o Ddiddordeb ei ddewis bydd angen i chi dderbyn neu 

wrthod y dewisiad a dychwelyd yr Atodiad Cais a gaiff ei gynnwys gyda’r llythyr 

nodyn dewis i Llywodraeth Cymru drwy eich cyfrif RPW Ar-lein erbyn y dyddiad a 

roddwyd yn y llythyr. 

Os yr ydych yn derbyn, bydd angen i chi arlwyo wybodaeth penodol ynglyn a’ch 

busnes a cynnigion buddsoddi. Mae canllawiau ar gynnwys a’r fformat sydd ei angen 

ar gyfer y dogfennau yma ar gael yma Grantiau a thaliadau gwledig beta.llyw.cymru. 

Sicrhewch eich bod yn dilyn y canllawiau oherwydd fedr methiant i wneud arwain at 

dileu yn ei wirio. 

  

https://beta.llyw.cymru/grantiau-a-thaliadau-gwledig
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Cysylltiadau 
Ymholiadau gan Ffermwyr – 
y Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid   

Yn y lle cyntaf, dylai cwsmeriaid sydd am gysylltu â 
ni ffonio neu e-bostio’r Ganolfan Gyswllt i 
Gwsmeriaid lle bydd staff wrth law i roi gwybodaeth 
ac i ateb cwestiynau. Mae’r Ganolfan Gyswllt i 
Gwsmeriaid yn agored i dderbyn galwadau ffôn 
rhwng 8.30 y bore a 5 y prynhawn. 
 
Gallwch gysylltu â’r Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid 
fel a ganlyn:  
 
Ffôn: 0300 062 5004 
E-bost: rpwonline@gov.wales 
Cyfeiriad Blwch Swyddfa Bost:  
Taliadau Gwledig Cymru, PO Box 1081,  
Caerdydd, CF11 1SU 
 

Swyddfeydd Rhanbarthol ac Ardal 

ArdalBydd swyddfeydd yn Aberystwyth, 
Caerfyrddin, Caernarfon a Llandrindod yn agored i 
ymwelwyr rhwng 9am a 4.30pm, o ddydd Llun hyd 
ddydd Gwener. Ni fydd y swyddfeydd ardal ar agor 
mor aml, felly dylai ymwelwyr edrych ar ein gwefan 
neu ffonio’r Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid ar 0300 
062 5004 i weld pryd maen nhw ar agor.  
  
Swyddfa Ranbarthol Caernarfon 
Llywodraeth Cymru 
Doc Victoria 
Caernarfon 
Gwynedd LL55 1TH 
 
Swyddfa Ranbarthol Caerfyrddin 
Adeiladau’r Llywodraeth 
Teras Picton 
Caerfyrddin SA31 3BT 
 
Swyddfa Ardal Aberystwyth 
Llywodraeth Cymru 
Rhodfa Padarn 
Llanbadarn Fawr 
Aberystwyth 
Ceredigion SY23 3UR 
 
Swyddfa Ardal y Drenewydd 
Ty Ladywell 
Park Street 
Y Drenewydd SY16 1JB  

Swyddfa Ranbarthol Llandrindod 
Adeiladau’r Llywodraeth 
Spa Road East 
Llandrindod LD1 5HA 
 
Swyddfa Ranbarthol Cyffordd 
Llandudno 
Sarn Mynach 
Cyffordd Llandudno 
Conwy LL31 9RZ 
 
Taliadau Gwledig Cymru 
Llywodraeth Cymru 
Craidd y Gorllewin, 4ydd Llawr 
Parc Cathays 
Caerdydd CF10 3NQ 

  

Mynediad at swyddfeydd 
Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl ag 
anableddau neu anghenion arbennig  

Os oes gennych anghenion arbennig a’ch bod 
yn teimlo nad yw ein cyfleusterau yn ateb y 
gofynion, cysylltwch â’r Ganolfan Gyswllt i 
Gwsmeriaid ar 0300 062 5004 i gael 
swyddogion Llywodraeth Cymru wneud 
trefniadau addas ar eich cyfer.  
 

Gwefan Llywodraeth Cymru  

I weld yr wybodaeth ddiweddaraf am 
amaethyddiaeth a materion gwledig, ewch i 
wefan Llywodraeth Cymru yn: 
www.cymru.llyw/cynlluniauamaeth. 
Bydd cyfle ichi gofrestru arni am daflen e-
newyddion yr Adran Materion Gwledig fydd yn 
cael ei hanfon atoch trwy e-bost. 

 

Gwlad 

Gwlad yw cylchgrawn deufisol Llywodraeth 
Cymru i ffermwyr, busnesau coedwigaeth a 
phawb sydd â diddordeb mewn ffermio ac yng 
nghefn gwlad Cymru. Mae’n llawn newyddion, 
cyngor a gwybodaeth hawdd eu ffeindio a’u 
deall. Rhifyn Mawrth/Ebrill 2016 o Gwlad oedd 
yr un olaf ar gopi caled. Wedi hynny, un o’r 
ffyrdd rydym yn cyfathrebu fydd trwy e-
gylchlythyr Gwlad. I sicrhau eich bod yn 
parhau i glywed am y newyddion a’r 
datblygiadau diweddaraf gallwch gofrestru i 
dderbyn yr e-gylchlythyr trwy fynd i: 
www.llyw.cymru/news-alerts 
www.llyw.cymru/gwlad 

mailto:rpwonline@gov.wales
http://www.cymru.llyw/cynlluniauamaeth
https://llyw.cymru/news-alerts/?skip=1&lang=cy
https://beta.llyw.cymru/cofrestrwch-ar-gyfer-newyddion-amaethyddiaeth-choedwigaeth-gwlad

