
Adnewyddu Contractau Tir Comin Glastir 

Copi i'r Wefan 
 
Bydd contractau Tir Comin Glastir newydd yn cael eu cynnig i’r canlynol: 
 

 Y rheini sydd â chontractau Tir Comin Glastir a ddechreuodd yn 2015 

 Contractau Tir Comin Glastir a ddechreuodd yn 2018 a 2019 sy'n cael eu 
hadnewyddu 

 
Bydd contractau wedi'u hadnewyddu i gwsmeriaid Tir Comin Glastir 2015 yn dechrau 
ar 1 Ionawr 2020 (gan ddod i ben ar 31 Rhagfyr 2021) 
 
Bydd blwyddyn o estyniad yn cael ei gynnig i gwsmeriaid sydd â chontractau Tir 
Comin Glastir wedi'u hadnewyddu a gychwynnodd yn 2018 a 2019. Caiff estyniad o 
flwyddyn ei gynnig eto yn 2020.  
 
Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen yr holl wybodaeth yn eich contract newydd yn 
ofalus. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Taliadau Gwledig Cymru.   
 
I gael mwy o wybodaeth, darllenwch y cwestiynau cyffredin isod. 
 
 
Cwestiynau Cyffredin - Cwsmeriaid Tir Comin Glastir 2015 
 

1. Pam ydych yn cynnig adnewyddu fy nghontract? 
 
Mae Llywodraeth Cymru am i ddeiliaid y contractau presennol allu parhau i 
ddarparu manteision amgylcheddol gwerthfawr y cynllun. 
 

2. Am faint y bydd fy nghontract newydd yn para?  

 

Bydd contractau Tir Comin Glastir sy'n dod i ben ar 31 Rhagfyr 2019 yn cael 

cynnig estyniad fydd yn dechrau ar 1 Ionawr 2020 ac yn para tan 31 Rhagfyr 

2021 (2 flynedd).  

 

3. Pam nad yw fy nghontract yn cael ei adnewyddu am fwy? 

 

Cyhoeddodd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig  ym mis Rhagfyr 

2018 y byddai contractau Glastir yn cael eu hadnewyddu tan ddiwedd 2021. 

4. Beth fydd yn cael ei gynnwys yn fy nghontract newydd? 

 
Bydd y contract wedi'i adnewyddu yn seiliedig ar yr un opsiynau rheoli ag y 
gwnaethoch eu cynnal yn eich contract gwreiddiol. 

 
5. A oes rhaid imi gadw fy opsiynau Glastir gwreiddiol? 

 
Oes. 

 

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/rpwonline/contactus/?lang=en


Os na fydd modd cynnal unrhyw rai o'r opsiynau yn eich contract newydd, 
cysylltwch â Taliadau Gwledig Cymru (RPW) ar unwaith.  

 
6. Sut mae derbyn fy nghontract newydd? A beth yw'r dyddiad cau?  

 
Bydd y contract yn cael ei gynnig ichi trwy RPW Ar-lein. Yna rhaid ichi 
ddweud eich bod yn derbyn y contract trwy RPW ar-lein o fewn 21 niwrnod ar 
ôl inni gynnig y contract i chi. 

 
7. Beth fydd yn digwydd os na fydda' i wedi derbyn fy nghontract newydd 

erbyn y dyddiad cau? 
 

Bydd eich contract Glastir 5 mlynedd gwreiddiol yn dod i ben.  
 
Gweler cwestiwn 10.  
 

8. Beth sydd angen imi ei wneud os ydw i am wrthod fy nghontract 
newydd?  

 
Dim. 
 
Ni fydd y contract ar gael i chi ei dderbyn ar ôl i'r 21 niwrnod fynd heibio.  
 
Gweler cwestiwn 10.  

 
9. Os bydda i'n gwrthod fy nghontract newydd, a fydd angen imi dalu 

unrhyw arian sydd wedi'i dalu imi o dan y contract gwreiddiol yn ôl? 
 

Na fydd. 
 
Mae'ch contract newydd yn gontract ar wahân i’ch contract Tir Comin Glastir 5 
mlynedd gwreiddiol.   
 
Gweler cwestiwn 10. 

 
10. Os na fydda' i'n derbyn nac yn gwrthod y cynnig, a fydd unrhyw 

ymrwymiadau yn parhau? 
 

Ni fydd gennych unrhyw ymrwymiadau ar ôl i'r contract ddod i ben. Ond, rydyn 
ni'n eich atgoffa i barhau i gadw at yr holl reoliadau priodol, fel  Asesu’r 
Effeithiau Amgylcheddol (AEA) ar dir sy'n cael ei ystyried yn gynefin.  
 
Pwysig: efallai y bydd angen ichi gael penderfyniad sgrinio AEA cyn cynnal 
unrhyw welliannau amaethyddol.  
 

11. Mae fy nghontract newydd yn cynnwys tir y bydda' i'n colli rheolaeth 
arno yn ystod cyfnod y contract. Beth dylwn ei wneud? 
 
Rhaid tynnu'r tir o’ch contract newydd. 
 
Rhaid ichi dderbyn y contract wedi'i adnewyddu ar-lein o fewn 21 niwrnod ar 
ôl ichi gael ei gynnig a rhaid ichi gysylltu ag RPW i roi gwybod am unrhyw 
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newidiadau i’ch tir erbyn 31 Ionawr 2020. Yna, byddwn yn tynnu'r tir dan sylw 
ac yn anfon contract wedi'i adnewyddu newydd atoch chi cyn diwedd mis 
Chwefror.   
 
Dyma'ch atgoffa bod yn rhaid ichi roi gwybod i RPW am unrhyw newidiadau 
i'ch tir o fewn 30 niwrnod.  
 

12. A oes unrhyw opsiynau yn fy nghontract newydd na fedra i eu cynnal 
mwyach?  
 

Efallai y bydd yna rai opsiynau rheoli dydych chi ddim yn gallu eu cynnal am y 
rhesymau canlynol: 
 

 Os gallwch ddangos bod force majeure neu amgylchiadau eithriadol 
wedi effeithio arnoch chi a'ch rhwystro rhag cynnal opsiwn 

 Os cafodd eich opsiynau eu newid yn unol â’r gofynion newydd y 
cytunwyd arnynt gyda’r Comisiwn Ewropeaidd.   

 
Bydd eich contract yn cynnwys eich opsiynau rheoli gwreiddiol ac unrhyw 
opsiynau rheoli diwygiedig. Bydd yn rhaid eu cadw i gyd, oni bai'ch bod yn 
gofyn am gael eu newid dan y pwyntiau uchod. 
 
Rhaid ichi dderbyn y contract newydd o fewn 21 niwrnod ar ôl ei gynnig ichi a 
rhaid ichi gysylltu ag RPW i roi gwybod inni am unrhyw newidiadau i’r 
opsiynau erbyn 31 Ionawr 2020. 
 
Yna, byddwn yn ystyried eich cais ac yn gwneud unrhyw newidiadau priodol. 
Byddwn yn anfon contract wedi'i adnewyddu newydd atoch cyn diwedd mis 
Chwefror.    
 

13. Pa opsiynau sydd wedi newid dan y fframwaith newydd?  
 

 Nid yw Opsiwn 402 (Taliad Rheoli Ychwanegol: llosgi dan reolaeth) 
yn cael ei gynnig o dan y contract newydd gan y bydd asesiad o’r safle 
ar gyfer rhaglen losgi dan reolaeth wedi’i gynnal o dan y contract 
gwreiddiol. 

 
14. Beth sydd angen imi ei wneud os ydw am newid fy nghontract newydd? 

 
Rhaid ichi dderbyn y contract newydd o fewn 21 diwrnod ar ôl ei gynnig ichi a 
rhaid cysylltu ag RPW i roi gwybod inni am unrhyw newidiadau i’ch opsiynau 
erbyn 31 Ionawr 2020. 

 
15. A fydd rhaid imi gael caniatâd newydd ar gyfer yr opsiynau rheoli yn fy 

nghontract newydd? 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio cael cytundeb i estyn unrhyw ganiatâd 
sydd wedi'i roi ar gyfer ymrwymiadau yn eich contract ar gyfer tir wedi’i 
ddynodi’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig gan Cyfoeth Naturiol 
Cymru (CNC). 
Eich cyfrifoldeb chi yw cydymffurfio â phob gofyn cyfreithiol. Cysylltwch ag 
CNC am ragor o wybodaeth.  
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16. Sut y caiff fy nhaliad dan y contract newydd ei gyfrif? 

 
Bydd y rhestr daliadau yn aros fel ag yr oedd yn eich contract gwreiddiol.  
 

17. Pryd fydd manylion y taliad dan y contract newydd yn cael eu 
cadarnhau? 
 

Bydd y contract Glastir wedi'i adnewyddu a gynigir ichi yn cynnwys rhestr 
daliadau newydd. Pwysig: NI fyddwch yn cael Datgan Diddordeb yng 

Ngrantiau Bach Glastir ar unrhyw dir comin.   
 

18. Sut mae hawlio fy nhaliad blynyddol? 
 

Rhaid ichi barhau i hawlio'ch taliad blynyddol o dan yr Elfen Tir Comin, fel yn 
eich contract gwreiddiol.   
 
Hefyd, rhaid ichi sicrhau bod y cnydau a’r tir sydd wedi'u datgan yn 
adlewyrchu gofynion eich opsiynau rheoli'n gywir. 
 

19. Os bydda' i'n torri amodau’r contract newydd, a fydd hyn yn effeithio 
mewn unrhyw ffordd ar y taliadau y bydda i wedi'u cael dan fy 
nghontract Glastir gwreiddiol? 
 

Mae'ch contract wedi'i adnewyddu yn gontract ar wahân i’ch contract 5 
mlynedd gwreiddiol.   
 
Os byddwn yn gweld eich bod wedi torri amodau yn ystod cyfnod y contract 
newydd, byddwn yn cosbi'r taliadau y byddwch yn eu hawlio yng nghyfnod 
eich contract newydd.   
 
Os bydd y dystiolaeth yn dangos eich bod wedi torri'r amodau yn ystod cyfnod 
eich contract gwreiddiol, efallai y byddwn hefyd yn cosbi'r taliadau sydd 
eisoes wedi'u talu ichi. 
 
Gan ddibynnu ar ddifrifoldeb y tramgwydd, efallai y byddwn yn ystyried dod 
â’ch contract gwreiddiol a/neu eich contract newydd i ben a hawlio'r holl arian 
yn ôl. 

 
20. Pam na cha' i gynnwys tir ychwanegol yr wyf wedi’i brynu neu’i rentu yn 

ystod fy nghontract pum mlynedd cyntaf dan Glastir Tir Comin?  
 
Contract newydd, wedi'i adnewyddu, yw hwn. Dim ond ar gyfer tir oedd yn 
rhan o gontract gwreiddiol Glastir y gellir cynnig contract wedi'i adnewyddu. 
 

21. Beth os yw'r Gymdeithas Bori wedi newid?  

        
Rhaid ichi roi gwybod i RPW am unrhyw newidiadau i aelodaeth y 
Gymdeithas Bori o fewn 30 niwrnod.  

 
 
 



 
 

 Cwestiynau Cyffredin - Contractau Tir Comin Glastir a ddechreuodd yn 2018 
a 2019 sy'n cael eu hadnewyddu 

 
 

1. Pam ydych yn cynnig estyn fy nghontract? 

 
Mae Llywodraeth Cymru am i ddeiliaid y contractau presennol allu parhau i 
ddarparu manteision amgylcheddol gwerthfawr y cynllun. 
  

2. Am faint mae fy nghontract yn cael ei estyn? 

 

Bydd contractau Tir Comin Glastir sy'n dod i ben ar 31 Rhagfyr 2019 yn cael 

estyniad o flwyddyn tan 31 Rhagfyr 2020.  Cynigir estyn y contract am 

flwyddyn arall y flwyddyn nesaf. 

 

3. Pam nad yw fy nghontract yn cael ei estyn am gyfnod hirach? 

 

Cyhoeddodd Gweinidog yr Amgylchedd,  Ynni a Materion Gwledig ym mis Rhagfyr 

2018 y byddai contractau Glastir yn cael eu hestyn tan ddiwedd 2021. 

4. A fydd yr estyniad i’r contract yn cynnwys yr un tir ac opsiynau? 

 
Bydd y contract estynedig yn union fel y contract presennol sy'n dod i ben ar 
31 Rhagfyr 2019.  

 
5. Sut ydw i'n derbyn fy estyniad? A beth yw'r dyddiad cau?  

 
Bydd y contract yn cael ei gynnig ichi trwy RPW Ar-lein. Yna rhaid ichi 
ddweud eich bod yn derbyn y contract trwy RPW ar-lein o fewn 21 niwrnod ar 
ôl inni gynnig y contract i chi. 

 
6. Beth fydd yn digwydd os na fydda' i wedi derbyn fy estyniad erbyn y 

dyddiad cau? 
 

Daw'ch contract Glastir presennol i ben.  
 

7. Beth sydd angen imi ei wneud os ydw i am wrthod yr estyniad? 

 
Dim. 
 
Ni fydd y contract ar gael i chi ei dderbyn ar ôl i'r 21 niwrnod fynd heibio. 

 
8. Os bydda' i'n gwrthod yr estyniad i’m contract, a fydd angen imi ad-dalu 

unrhyw daliadau a wnaed dan y contract gwreiddiol neu’r contract 
presennol? 
 
Na fydd. 
 



Mae’r estyniad i’ch contract yn gontract ar wahân i’ch contract Tir Comin 
Glasgtir 5 mlynedd gwreiddiol ac yn estyniad i’r contract.   
 

9. Os na fydda' i'n derbyn nac yn gwrthod y cynnig, a fydd unrhyw 
ymrwymiadau yn parhau? 
Ni fydd gennych unrhyw ymrwymiadau ar ôl i'r contract ddod i ben. Ond, rydyn 
ni'n eich atgoffa i barhau i gadw at yr holl reoliadau priodol, fel  Asesu’r 
Effeithiau Amgylcheddol (AEA) ar dir sy'n cael ei ystyried yn gynefin.  
 
Pwysig: efallai y bydd angen ichi gael penderfyniad sgrinio AEA cyn cynnal 
unrhyw welliannau amaethyddol. 

 
10. Mae fy nghontract newydd yn cynnwys tir y bydda' i'n colli rheolaeth 

arno yn ystod cyfnod y contract. Beth dylwn ei wneud? 

 
Rhaid tynnu'r tir o’ch contract newydd. 
 
Rhaid ichi dderbyn y contract wedi'i adnewyddu ar-lein o fewn 21 niwrnod ar 
ôl ichi gael ei gynnig a rhaid ichi gysylltu ag RPW i roi gwybod am unrhyw 
newidiadau i’ch tir erbyn 31 Ionawr 2020. Yna, byddwn yn tynnu'r tir dan sylw 
ac yn anfon contract wedi'i adnewyddu newydd atoch chi cyn diwedd mis 
Chwefror.   
 
Dyma'ch atgoffa bod yn rhaid ichi roi gwybod i RPW am unrhyw newidiadau 
i'ch tir o fewn 30 niwrnod. 
 

11. Sut mae hawlio fy nhaliad blynyddol? 
 

Rhaid ichi barhau i hawlio'ch taliad blynyddol o dan yr Elfen Tir Comin, fel yn 
eich contract gwreiddiol.   
 
Hefyd, rhaid ichi sicrhau bod y cnydau a’r tir sydd wedi'u datgan yn 
adlewyrchu gofynion eich opsiynau rheoli'n gywir. 

 
12. Os bydda' i'n torri amodau’r contract newydd yng nghyfnod yr estyniad, 

a fydd hyn yn effeithio mewn unrhyw ffordd ar y taliadau y bydda i 
wedi'u cael dan fy nghontract Glastir gwreiddiol? 

 

Mae'ch contract wedi'i adnewyddu yn gontract ar wahân i’ch contract 5 
mlynedd gwreiddiol.   
 
Os byddwn yn gweld eich bod wedi torri amodau yn ystod cyfnod yr estyniad, 
byddwn yn cosbi'r taliadau y byddwch yn eu hawlio yng nghyfnod eich 
contract newydd.   
 
Os bydd y dystiolaeth yn dangos eich bod wedi torri'r amodau yn ystod cyfnod 
eich contract gwreiddiol, efallai y byddwn hefyd yn cosbi'r taliadau sydd 
eisoes wedi'u talu ichi. 
 
Gan ddibynnu ar ddifrifoldeb y tramgwydd, efallai y byddwn yn ystyried dod 
â’ch contract gwreiddiol a/neu eich contract newydd i ben a hawlio'r holl arian 
yn ôl. 
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13. Pam na cha' i gynnwys tir ychwanegol yr wyf wedi’i brynu neu’i rentu yn ystod 

fy amser yn Glastir Tir Comin? 
 

Estyniad i'ch contract presennol yw hwn. Dim ond ar gyfer tir oedd yn rhan o 
gontract gwreiddiol Glastir y gellir cynnig contract newydd. 
 

14. Beth os oes newidiadau i'r Gymdeithas Bori?  

        
Rhaid ichi roi gwybod i RPW am unrhyw newidiadau i aelodaeth y 
Gymdeithas Bori o fewn 30 niwrnod. 


