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Pwyntiau Pwysig  
 

Cyflwyniad  

 

Mae’r canllaw hwn yn esbonio sut i lenwi’ch  Ffurflen Cais Sengl (SAF) 2020 ar gyfer tir 

sydd ar gael ichi yng Nghymru.  

 

Cyn llenwi’ch SAF, dylech ddarllen  

 

 y canllaw hwn 
 

 ‘Llyfryn Rheolau Cais Sengl 2020’, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2020 
 

 ‘Canllaw’r Ffermwr i Drawsgydymffurfio’ diweddaraf.  

 

Cafodd  y SAF ei datblygu trwy gydweithrediad clos â ffermwyr, asiantwyr ffermwyr ac 

undebau ffermwyr, ac mae llawer ynddi i’ch helpu i’w llenwi’n gyflym ac yn hwylus.  Mae 

fersiwn ar-lein y SAF yn cynnig help â chwestiynau penodol ac yn dilysu rhai o’ch 

atebion yn awtomatig i’ch helpu i fod yn gyson yn eich atebion ac i osgoi 

camgymeriadau hawdd eu rhagweld.  Hefyd, bydd Mapiau AFfE ac offer brasfapio a 

mesur ar-lein hwylus i’ch helpu i ddatgan Nodweddion Parhaol ac Ardaloedd â Ffocws 

Ecolegol (AFfE) ac i newid codau cnydau.  

 

Os nad ydych yn un o gwsmeriaid RPW Ar-lein, gallwch gofrestru trwy ddilyn y 

cyfarwyddiadau RPW Ar-lein: sut i gofrestru.  Os ydych yn cael trafferth neu os nad 

ydych yn gallu mynd i’ch cyfrif ar-lein, ffoniwch y Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid ar 0300 

062 5004 (Llun – Gwener 08.30 – 17.00; Gwener 08.30 – 16.30).  

 

Cyngor wrth lenwi’r SAF 

 

Os ydych yn ei chael hi’n anodd llenwi’ch SAF ar-lein, cysylltwch â’r Ganolfan Gyswllt i 

Gwsmeriaid ar y rhif uchod i drafod yr help sydd ar gael. 

 

Gall y staff yno esbonio ichi sut i lenwi’r cais, ond ni allant fod yn gyfrifol am yr hyn rydych 

yn ei hawlio neu ddim yn ei hawlio – eich cyfrifoldeb chi yw hynny.  Fe allech fynd ar ofyn 

cyngor proffesiynol hefyd cyn cyflwyno’ch SAF.  

 
Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r SAF  
 
Gofalwch fod eich SAF a’r holl dystiolaeth ddogfennol y mae’n rhaid i ni ei chael yn 
cyrraedd Llywodraeth Cymru ddim hwyrach na dydd Gwener, 15 Mai 2020.  Bydd 
ceisiadau sy’n ein cyrraedd rhwng 16 Mai a 9 Mehefin yn cael eu cosbi’n ariannol.  
Gwrthodir pob cais sy’n ein cyrraedd ar ôl  9 Mehefin.  Darllenwch ‘Lyfryn Rheolau Cais 
Sengl 2020’ am y cosbau am gyflwyno SAF a thystiolaeth ddogfennol yn hwyr.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://llyw.cymru/ffurflen-cais-sengl-2020-llyfryn-rheolau
https://llyw.cymru/trawsgydymffurfio-2020?_ga=2.44231524.1765330077.1581932834-1845528863.1552912606
https://beta.llyw.cymru/rpw-ar-lein-sut-i-gofrestru
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Wedi’u llenwi ar eich rhan 
 

Caiff yr wybodaeth ganlynol ei llenwi ar eich rhan ar eich SAF: 
 

Adran y SAF  Gwybodaeth wedi’i nodi ar eich rhan  

Hawliadau a Data 
Caeau  

Tic i hawlio Cynlluniau Datblygu Gwledig lle bo’n cofnodion yn 
dangos bod gennych gontract. 
 
Gallwch ddewis hefyd bod ticiau i hawlio BPS 2020 hefyd yn cael 
eu rhoi ar eich rhan.  Ond dim ond os ydych wedi cael eich taliad 
BPS 2019.  

Hawliau BPS  Yr hawliau sydd gennych yn ôl ein cofnodion ni.  Ond nid hawliau 
sydd wedi’u trosglwyddo ac sydd heb eu prosesu eto.  

Trefniadaeth y Busnes  Nifer yr unigolion yn y busnes yn ôl cofnodion ein cwsmeriaid.  

Tir y tu allan i Gymru  Os ydych yn ffermio tir y tu allan i Gymru, yr asiantaeth dalu a 
dalodd eich BPS 2019.  

Trawsgydymffurfio  Gallwch ddewis bod eich atebion i gwestiynau llynedd yn cael eu 
rhoi ar eich rhan. 

Tir Comin  Yr hawliau pori tir comin y gwnaethoch eu datgan llynedd. 
 
Gallwch ddewis hefyd bod ticiau i hawlio BPS 2020 hefyd yn cael 
eu rhoi ar eich rhan.  Ond dim ond os ydych wedi cael eich taliad 
BPS 2019.  

Ardal â Ffocws 
Ecolegol  

Bydd y Perthi/Gwrychoedd, Rhimynnau coed a Choed mewn 
llinell (EF1) a Waliau Carreg Traddodiadol (EF2) y mae gennym 
wybodaeth fapio amdanynt yn cael eu dangos ar y map yn yr 
adran hon.  (Bydd dal gofyn ichi nodi ar y mapiau AFfE pan AFfE 
linellol rydych yn ei hawlio yn 2020) 

 
Byddwn wedi rhoi cymaint o fanylion eich caeau, gan gynnwys Nodweddion Parhaol 
anghymwys, ar eich SAF ar eich rhan â phosibl.  Bydd hyn yn dibynnu a fyddwn wedi 
dilysu’ch datganiad yn y flwyddyn ddiwethaf neu wedi cynnal asesiad mapio ar y cae.  
Mae’r tabl isod yn dangos yr wybodaeth y gallwn ei llenwi ar eich rhan.  

 

 NID OES gennym 
wybodaeth wedi’i dilysu 

am y cae  
 

Mae gennym wybodaeth wedi’i 
dilysu am y cae  

Cyfeirnod y ddalen    

Rhif y cae    

Enw’r cae    

Cod y cnwd    

Arwynebedd y cnwd  Ddim yn ei nodi   

Deiliadaeth   
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Dogfennau Ategol  
 
Rhaid cyflwyno unrhyw dystiolaeth ddogfennol erbyn 15 Mai 2020 fan hwyraf.  Bydd 
cosb ariannol am gyflwyno tystiolaeth ddogfennol rhwng 15 Mai a 9 Mehefin.  Gwrthodir 
tystiolaeth ddogfennol sy’n ein cyrraedd ar ôl 9 Mehefin. 
 
Os oes angen dogfennau ategol i brofi’ch bod yn cynnal gweithgareddau amaethyddol, 
os cafodd y gweithgaredd sy’n cefnogi’ch hawliad ei gynnal cyn 15 Mai 2020, rhaid 
cyflwyno’r dystiolaeth ddogfennol erbyn 15 Mai 2020.  Ond os cynhelir y gweithgaredd 
ar ôl 15 Mai 2020, rhaid cyflwyno llythyr, e-bost neu neges trwy RPW Ar-lein fel dogfen 
ategol i gadarnhau y byddwch yn cyflwyno tystiolaeth o fewn 30 niwrnod ar ôl cynnal y 
gweithgaredd.  Ni chewch daliad tan y bydd tystiolaeth o’r gweithgaredd amaethyddol 
yn 2020 wedi’n cyrraedd.  

 
Y dystiolaeth ddogfennol sydd ei hangen:  

  

Gweithgarwch amaethyddol  

Os nad ydych yn datgan manylion eich 
da byw yn yr adran Lefelau Stocio neu 
os nad ydych yn datgan y cnydau Âr 
neu Barhaol yn yr adran Data Caea, 
rhaid ichi roi tystiolaeth eich bod yn 
cynhyrchu cynnyrch amaethyddol. 

Mae’r busnes yn cynnal gweithgaredd 
cynhyrchu amaethyddol.  Gallai tystiolaeth 
gynnwys:  
 

 cofnodion diadell neu fuches 

 derbynebau hadau  

 cofnodion cwotâu llaeth 

 cofnodion llaeth  

 derbynebau gwerthu  

 tystiolaeth filfeddygol  

 adroddiad gan agronomegydd 

 derbynebau ffensys 

 derbynebau perthi 

 derbynebau had glaswellt 

 derbynbau gwrtaith 

 derbynebau plaladdwyr 

 anfonebau gwerthu silwair, gwywair neu 
wair. 

 
Mae’r busnes yn cadw’r tir mewn cyflwr sy’n 
addas ar gyfer ei bori a’i drin.  Gallai 
tystiolaeth gynnwys: 
 

 copïau o anfonebau a ddefnyddiwyd i reoli 
chwyn a phrysgwydd goresgynnol estron 
e.e. plaladdwyr 

 

 copïau o gofnodion fferm sy’n dangos 
gwaith i reoli chwyn a phrysgwydd 
goresgynnol estron e.e. tocio, llyfnu, 
rholio, torri, plaladdwyr 

 

 copïau o gontractau neu gofnodion fferm 
ar gyfer gwaith cynnal a chadw ar ffiniau 
cadw stoc ee ffensys, plannu/torri perthi. 
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Ffermwr Actif 

Os ydych yn cynnal gweithgaredd 
anamaethyddol e.e.  
 

 maes Awyr,  

 gwasanaeth rheilffordd,  

 gwaith dŵr,  

 gwasanaeth gwerthu tir/tai 

 safle hamdden neu chwaraeon 
parhaol 

 
a’ch  

 
bod yn defnyddio’ch cyfrifon busnes 
achrededig i brofi’ch bod yn gymwys fel 
Ffermwr Actif 

Datganiad gan Gyfrifydd Siartredig 
Ardystiedig i brofi un o’r canlynol:  

 
 Cyfrifon busnes ardystiedig y flwyddyn 

ariannol fwyaf diweddar sydd ar gael i 
ddangos bod y taliad BPS rydych wedi’i 
dderbyn yn werth 5% neu fwy o’r enillion o 
weithgareddau anamaethyddol.  Rhaid i’r 
datganiad eitemeiddio’ch enillion o 
weithgareddau anamaethyddol y flwyddyn 
ariannol fwyaf diweddar sydd ar gael.  

 
neu 
 
 Gyfrifon busnes ardystiedig y flwyddyn 

ariannol fwyaf diweddar i ddangos bod yr 
enillion o weithgareddau amaethyddol yn 
werth o leiaf 40% y gyfanswm eich 
enillion.  Rhaid i’r datganiad eitemeiddio 
enillion eich busnes, gan gynnwys y rheini 
o weithgareddau anamaethyddol, ar gyfer 
y flwyddyn ariannol fwyaf diweddar sydd 
ar gael.  

 
Dylai datganiad eich Cyfrifydd Siartredig 
gofnodi ffigurau gros, cyn tynnu unrhyw 
symiau (fel TAW). 
 

BPS – Gwyrddu 

Os ydych yn defnyddio mathau 
gwanwyn a gaeaf o’r un cnwd i fodloni’r 
gofyn i ddefnyddio amrywiaeth o 
gnydau.  
 

 Anfonebau hadau 

 labeli hadau 

 tystysgrif ar gyfer hadau a dyfwyd adref. 
 

(Bydd angen y dogfennau gwreiddiol. 
Peidiwch â’u cyflwyno ar-lein). 
 

Os ydych yn datgan tir organig a’ch bod 
am gynnal elfen wyrddu’r BPS ar dir 
sydd wedi’i gofrestru’n organig. 
Cofiwch, gallai peidio â chyflwyno 
Tystysgrif Organig olygu talu’ch BPS yn 
hwyr neu beidio â’i dalu o gwbl. 
 

Tystysgrif gan Gorff y Sector Organig. 
 
Pwysig: gallai peidio â chyflwyno Tystysgrif 
Organig ar gyfer y flwyddyn galendr arafu’ch 
Taliad Gwyrddu neu olygu na chaiff ei dalu o 
gwbl.  

Os ydych yn datgan AFfE ar gae nad 
yw wedi’i gofrestru o’r blaen (gan 
gynnwys caeau wedi’u rhannu neu eu 
huno nad ydym wedi cael gwybod 
amdanyn nhw).  

 

Brasfap i ddangos lleoliad yr AFfE rydych yn 
ei hawlio.  Gall fod un ai’n fras-fap electronig 
ar y SAF Ar-lein neu’n fras-fap ar bapur. 

BPS – Coed sy’n cael eu diogelu gan Orchymyn Cadw Coed (TPO) 

Os ydych yn datgan coed sydd â 
Gorchymyn Cadw Coed.  

 Copi o’r Gorchymyn Cadw Coed ar gyfer y 
coed yr hawlir BPS arnyn nhw  
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 Llythyr oddi wrth yr Awdurdod Cynllunio 
Lleol sy’n datgan bod y coed yr ydych yn 
hawlio BPS arnyn nhw yn destun y 
Gorchymyn Cadw Coed.  
 

BPS – Ffermwr Ifanc (Cronfa Genedlaethol a Thaliad) 

Tystiolaeth ffotograffig o’ch dyddiad 
geni (os nad ydych wedi’i chyflwyno 
eisoes). 

 Pasbort 

 trwydded yrru 

 trwydded dryll.  
 

(Bydd angen y dogfennau gwreiddiol.  
Peidiwch â’u cyflwyno ar-lein). 
 

Tystiolaeth eich bod yn bennaeth y 
daliad. 

 Tystysgrif Cyfrifydd neu Gyfreithiwr i 
gadarnhau statws y Ffermwr Ifanc – mae 
ffurflen ar gael gyda’r Ganolfan Gyswllt i 
Gwsmeriaid 
 

neu 
 

 cytundeb partneriaeth sy’n dangos y 
partneriaid a chanran eu 
cyfrannau/pleidleisiau ac os bu newid, y 
gwahaniaeth rhyngddo â’r ddogfen 
bartneriaeth flaenorol gan ddangos y 
newidiadau i’r ddogfen wreiddiol 

 cytundeb sy’n rhwymo’n gyfreithiol sy’n 
dangos cyfrannau’r busnes 

 cyfrifon y bartneriaeth os ydyn nhw’n 
dangos cyfrannau’r busnes 

 cyfrifon banc/llythyr gan gyfrifydd i 
gadarnhau sut y rhennir yr elw 

 cyfrifon blynyddol sy’n enwi’r ymgeiswyr a 
nifer eu cyfrannau/pleidleisiau. 

 Unrhyw dystiolaeth ddogfennol arall allai 
fod yn briodol. 
 

Newydd-ddyfodiaid – Y Gronfa Genedlaethol 

Tystiolaeth bod y newydd-ddyfodiad yn 
gymwys. 

 Tystysgrif Cyfrifydd neu Gyfreithiwr i 
gadarnhau statws y Newydd-ddyfodiad – 
mae ffurflen ar gael gyda’r Ganolfan 
Gyswllt i Gwsmeriaid  

 
neu 

 

 cadarnhau dyddiad cofrestru'r daliad 

 cofrestru gyda BCMS/AMLS 

 cofnodion anifeiliaid 

 cofnodion plaladdwyr 

 tystiolaeth ddogfennol arall i brofi’ch bod 
yn gymwys. 
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Glastir Sylfaenol / Glastir Uwch 

Os ydych wedi cynnwys Opsiwn 37 
‘Bridiau Prydeinig Prin’ yn eich contract. 
 

 Tystysgrifau pedigri unigol 

 llyfr cymdeithas y brid 

 llythyr oddi wrth y Gymdeithas dan sylw i 
gadarnhau nifer yr anifeiliaid cymwys ar 
y daliad ym mlwyddyn cynllun 2020. 

Ar gyfer Opsiynau Cylchdroi Glastir 
Sylfaenol (26B, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
32B, 33 a 34B). 

 Ffurflen Opsiwn sy’n Cylchdroi ar gyfer 
unrhyw opsiwn sy’n cylchdroi a fydd yn 
cael ei sefydlu mewn gwahanol leoliad i’r 
un yn 2019 a lle y mae mapiau eich 
contract yn nodi bod SoDdGA neu 
Nodweddion yr Amgylchedd Hanesyddol 
o fewn y parsel.  
 

 
Brasfapiau  
 
Bydd y SAF yn gofyn ichi am fap electronig pan:  

 

 fydd mwy nag un cnwd yn y cae (heb gynnwys nodweddion parhaol) a 
 

 bod y cnydau âr yn wahanol 
 

 bod y cnydau’n tyfu ar gategorïau gwahanol o dir 
 

 na fydd y cnydau’n gymwys am rai cynlluniau e.e. mae rhan o’r cae o dan SC3 – 
Coridor Glan Nant (ddim yn gymwys am BPS) ac mae’r gweddill o dan GR2 – Porfa 
barhaol (cymwys am BPS) 

 

 fydd newid wedi’i wneud i bwll sy’n gymwys am BPS (PD1) neu’ch bod yn datgan pwll 
newydd sy’n gymwys am BPS yn y cae   

 

 fydd newid wedi’i wneud i Nodwedd Barhaol neu’ch bod yn datgan Nodwedd Barhaol 
newydd mewn cae, fel yr isod: 

 
ZZ10 – Coetir – conwydd – grŵp 
 
YY14 – Coetir – conwydd – gwasgarog > 100/Ha 
 
ZZ11 – Coetir – llydanddail – grŵp 
 
YY15 – Coetir – llydanddail – gwasgarog > 100/Ha 
 
YY16 – Coetir – boncyffion 
 
ZZ20 – Rhedyn – grŵp 
 
YY21 – Rhedyn – gwasgarog 
 
ZZ22 – Prysgwydd/eithin/mieri – grŵp 
 
YY23 – Prysgwydd/eithin /mieri – gwasgarog 
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ZZ40 – Sgri/creigiau/cnycau/tywod – grŵp 
 
YY41 – Sgri/creigiau/cnycau/tywod – gwasgarog 
 
ZZ30 – Pyllau – anghymwys 
 
ZZ31 – Afonydd a nentydd 
 
TR2 – Coetir conwydd – heb ei bori (gan gynnwys coed Nadolig) 
 
WS1 – Coetir llydanddail – heb ei bori 
 
NO1 – Gweithgareddau anamaethyddol 

 
ZZ89 – Adeiladau a buarthau 
 
ZZ92 – Arwynebau caled 
 
ZZ94 – Heolydd 
 
ZZ97 – Traciau heb eu pori  

 

 eich bod yn datgan Ardal â Ffocws Ecolegol (AFfE) linellol newydd mewn cae (h.y. 
perth/gwrych neu wal garreg draddodiadol) nad yw wedi’i nodi ar eich rhan, neu fod 
hyd AFfE sydd wedi’i nodi ar eich rhan wedi newid  

 

 bod Ardal â Ffocws Ecolegol (AFfE) nad yw’n un llinellol mewn rhan o gae h.y. 
gwyndwn, coedlan cylchdro byr neu gnydau cloi nitrogen.  Rhaid cyflwyno bras-fapiau 
ohonynt bob blwyddyn tra bo’r AFfE yn y cae, er mwyn i RPW allu cadarnhau eu bod 
wedi sefydlogi dros amser ar ôl 3 blynedd. 

 

Cwsmeriaid â thir bob ochr y ffin  

 

Rhaid i bob cwsmer sydd â thir yng Nghymru lenwi a chyflwyno SAF Cymru waeth pwy 

yw ei Asiantaeth Dalu. 

 

Peidiwch â chynnwys tir sydd mewn gwlad arall e.e. Lloegr, ar eich ffurflen Gymreig.  

Rhaid datgan y tir hwnnw ar ffurflen gais y wlad honno.  

 

Yr un Asiantaeth Dalu fydd gennych yn 2020 waeth ble mae’r rhan fwyaf o’ch tir, oni bai 

eich bod yn gwsmer newydd â thir bob ochr i’r ffin.  Bryd hynny, eich Asiantaeth Dalu fydd 

yr un sy’n perthyn i’r wlad lle ceir mwyafrif eich tir.  

 

Yn ôl i’r cynnwys 
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Adran 1 – Dechrau Arni  
 
Tudalen Hafan RPW Ar-lein  
 
Logiwch i mewn i’ch cyfrif RPW Ar-lein gan ddefnyddio’ch ID Defnyddiwr a Chyfrinair.  
Efallai y bydd angen ichi ddilyn cyfarwyddiadau Sut i gael Mynediad i Borth y Llywordaeth 
os nad ydych wedi logio i mewn ers tro.  Os nad ydych yn gwsmer eisoes gydag RPW Ar-
lein, gallwch gofrestru trwy ddilyn y cyfarwyddiadau RPW Ar-lein: sut i gofrestru.  Os ydych 
yn cael trafferth neu os nad ydych yn gallu mynd i’ch cyfrif ar-lein, ffoniwch y Ganolfan 
Gyswllt i Gwsmeriaid ar 0300 062 5004.  
 

 
 
Ar ôl ichi logio i mewn, fe welwch dudalen ‘Hafan’ eich cyfrif RPW Ar-lein.  (Caiff Asiantwyr 
neu Undebau Ffermwyr sy’n gweithredu ar ran y cwsmer weld y sgrin hon ar ôl iddyn nhw 
ddewis cwsmer o’r sgrin dewis cwsmeriaid.) 
 

 

 
Yn ôl i’r cynnwys 

https://llyw.cymru/mewngofnodi-ar-taliadau-gwledig-cymru-rpw-ar-lein?_ga=2.10529652.1765330077.1581932834-1845528863.1552912606
https://llyw.cymru/rpw-ar-lein-sut-i-gael-mynediad-i-borth-y-llywodraeth?_ga=2.111403076.1765330077.1581932834-1845528863.1552912606
https://beta.llyw.cymru/rpw-ar-lein-sut-i-gofrestru
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Gweld Ceisiadau  
 
I weld ffurflen SAF, cliciwch naill ai (ar y tab ‘Hafan’) y botwm glas ‘Dechrau SAF2020’; 
dolen ‘Ffurflen Cais Sengl 2020’.  
 

 
 
neu (ar y  tab ‘Ffurflenni’) dolen ‘Ffurflen Cais Sengl 2020’.  
 

 
 

 
Yn ôl i’r cynnwys 
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Adran 2 – SAF 
 
Dechrau / Parhau â’ch SAF  

 

Ar ôl pwyso’r botwm i ddechrau’ch SAF, fe welwch y dudalen ganlynol.  Gofalwch fod y 

manylion arni’n gywir ac os nad ydyn nhw, cywirwch nhw ar eich cyfrif RPW Ar-lein cyn 

mynd ymhellach.  Os ydych yn barod i fynd yn eich blaen, cliciwch ar y botwm ‘Dechrau’.  

 

 
 

Ar ôl clicio’r botwm Dechrau, dyma’r sgrin welwch chi.  
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Darllenwch hwn yn ofalus ac yn cliciwch naill ai ‘Ydw’ neu ‘Nac ydw’.  Cofiwch, pa un 
bynnag ddewiswch chi, chi sy’n gyfrifol am gadarnhau bod eich cais cyfan yn gywir 
a chyflawn a’i fod yn adlewyrchu’r newidiadau ar gyfer 2020.  

 
Gallwch ddewis gadael y SAF unrhyw bryd a dychwelyd ati eto (o fewn y dyddiad cau).  
Os ydych eisoes wedi dechrau llenwi’ch SAF ac yna’n mynd allan ohoni cyn ei chyflwyno, 
bydd y sgriniau nawr yn dangos ‘Parhau â’r Cais’ yn lle ‘Dechrau Cais’.  
 

 
 

Gallwch hefyd ddewis ‘Dechrau Eto’ os ydych am ailddechrau’ch cais.  O wneud hynny, 
byddwch yn dileu’r wybodaeth rydych eisoes wedi’i rhoi ar eich SAF, felly peidiwch â 

dewis yr opsiwn hwn oni bai bod yr amgylchiadau’n eithriadol, a dilynwch y 
cyfarwyddiadau ar y sgrin.  
 

Yn ôl i’r cynnwys 
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Cyflwyniad  

 
Mae’r adran hon yn rhoi negeseuon pwysig ichi am y SAF.  Gofalwch eich bod yn eu 
darllen yn fanwl cyn dechrau.  
 
Mae yna ddolenni hefyd i lyfryn rheolau’r SAF a’r canllaw Sut i Lenwi’r SAF ar wefan 
Llywodraeth Cymru (byddwch yn agor tab newydd ar eich Porwr).  Gallwch weld y canllaw 
Sut i Lenwi unrhyw bryd trwy glicio’r ‘Canllaw Helpu’. 
 

 
 

Mae’n bosib na fyddwch yn gallu gweld y ddewislen ar y chwith os mai sgrin fach sydd ar 
eich dyfais.  Chwyddwch y llun ar eich dyfais ond gallwch lenwi’r SAF heb orfod gweld y 
ddewislen ar y chwith.  
 
Mae’r ddewislen ar y chwith yn dangos statws pob un o adrannau’ch SAF.  
 

 mae croes goch yn dangos eich bod naill ai heb edrych ar yr adran, neu fod gwallau 
ynddi.  Chewch chi ddim cyflwyno’r SAF nes eich bod wedi llenwi’r adrannau i gyd a 
bod pob gwall wedi’i gywiro.  
 

 mae tic gwyrdd yn dangos bod adran wedi’i chwblhau ac nad oes gwallau na 
negeseuon gwybodaeth ynddi hyd y gwelwn.  (Dim ond rhannau o’r SAF sy’n cael 
eu dilysu ar-lein a chaiff ei dilysu’n llawn ar ôl ichi ei chyflwyno.  Y cyfan y gallwn ei 
ddweud felly yw ei bod yn ymddangos yn gywir, ar sail y manylion rydych wedi’u 
darparu.) 
 

 mae ‘i’ ambr yn dangos bod negeseuon gwybodaeth yn yr adran.  Ni fydd hynny’n 
eich rhwystro rhag cyflwyno’ch SAF. 

 
Gallwch newid iaith y sgrin hefyd rhwng Cymraeg a Saesneg trwy bwyso ar y botwm ar y 
ddewislen ar y chwith.  
 

Ar ôl ichi ddarllen a deall llyfryn rheolau’r SAF, cliciwch ‘Nesaf’ ar gorneli dde uchaf neu 
isa’r sgrin i fynd i’r adran Hawlio a Hawliau.  
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Rhaid ichi gwblhau pob un o adrannau’r SAF cyn ei chyflwyno.  Trwy glicio ‘Nesaf’, 
byddwch yn safio’r adran rydych newydd ei llenwi.  Cliciwch y botwm ‘Gadael’ unrhyw bryd 
os ydych am fwrw ymlaen â’ch SAF rywdro eto.  Cofiwch – eich cyfrifoldeb chi yw 
gofalu bod eich SAF yn cael ei chyflwyno erbyn y dyddiad cau, a’i bod yn eich 
blwch Negeseuon RPW Ar-lein fel cadarnhad ein bod wedi cael copi.  

 
Mae’r system yn archwilio data sylfaenol ar eich ffurflen a bydd gwallau neu negeseuon 
gwybodaeth yn ymddangos naill ai wedi ichi safio adran neu wedi ichi glicio ‘nesaf’ i fynd i’r 
adran nesaf.  Ar ôl ichi lenwi adran, gallwch fynd yn ôl ati i gywiro camgymeriadau neu i’w 
newid.  Gallwch hefyd ddewis ‘Printio’ y SAF neu ‘Gweld Map’ unrhyw bryd.  
 

Enghraifft o Neges Gwall:  

 

 

 

Enghraifft o Neges Gwybodaeth: 

 

 
Botymau ym mhob adran 

 
Pan fyddwch chi yn unrhyw rai o’r adrannau, bydd botymau safonol ichi eu defnyddio.  
 
Ar dop y dudalen:  
 

 
 
Canllaw Helpu – bydd y ddolen hon yn mynd â chi at gopi PDF o ‘Llawlyfr Sut i Lenwi 
Ffurflen Cais Sengl (SAF) 2020 Ar-lein’.  
 
Yn ôl a Nesaf – i chi allu mynd o un adran i’r llall.  
 
Help ar gyfer y Dudalen hon – yn dangos help penodol ichi ar gyfer yr adran rydych yn 
gweithio ynddi.  Welwch chi mohono ym mhob adran.  
 
Ar waelod y dudalen: 
 

 
 
Gadael – cliciwch ar hwn i adael y SAF ac i allu dod nôl ati unrhyw bryd (o fewn y terfynau 

amser).  
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Safio – cliciwch ar hwn i safio (arbed) unrhyw newidiadau rydych eisoes wedi’u gwneud 

(cliciwch ‘Nesaf’ a byddwch yn safio’r adran rydych newydd ei llenwi yn awtomatig). 

 

Printio – cliciwch ar hwn i brintio copi o’ch SAF unrhyw bryd.  Fe welwch y neges hon: 

 

 
 

Gweld Map – cliciwch ar hwn i fynd i’ch map rhyngweithiol.  

 

Yn ôl a Nesaf – i chi allu mynd o un adran i’r llall. 

 

Yn ôl i’r cynnwys 
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Hawlio a Hawliau  

 
Hawlio 
 
Hawliau o’r Gronfa Genedlaethol  
 

 
 

Os mai ‘Ydw’ yw’ch ateb, rhaid ichi hefyd ateb y ddau gwestiwn arall sydd ar y sgrin.  Gan 

ddibynnu ar eich atebion, bydd angen ichi hefyd naill ai lenwi adran ‘Cronfa Genedlaethol 

y BPS – Newydd-ddyfodiaid’ neu adran ‘Manylion Ffermwyr Ifanc y BPS – y Gronfa 

Genedlaethol a Thaliad’, neu’r ddwy.  

 
Hawlio BPS  
 

 
 
Os ydych chi am hawlio BPS 2020 a/neu Daliad Ffermwyr Ifanc y BPS, rhaid ticio’r 
blwch/blychau priodol yn y fan yma a nodi hefyd y tir rydych chi am ei ddefnyddio i hawlio’r 
taliadau hyn yn adrannau’r Tir Comin a Data Caeau.  (Chewch chi ddim Taliad Ffermwyr 
Ifanc y BPS heb eich bod hefyd yn hawlio BPS 2020.)  
 
Os ydych am hawlio Taliad Ffermwr Ifanc y BPS, rhaid ichi lenwi’r adran ‘Manylion y 
Ffermwr Ifanc – y Gronfa Genedlaethol a’r Taliad’. 

 
Yn ôl i’r cynnwys  
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Taliad Gwyrddu BPS  
 

 
 

Byddwn yn ymgorffori unrhyw rai o eithriadau Gwyrddu’r BPS sy’n berthnasol i’ch cais wrth 
ei ddilysu, heblaw am yr eithriadau ‘Organig’ neu ‘tir âr a mwy na’i hanner yn dir newydd 
ac yn tyfu cnydau gwahanol ar yr holl dir âr’.  Rhaid ichi ddangos a ydych am ddefnyddio’r 
naill eithriad neu’r llall, ond peidiwch â dweud ‘Ydw’ oni bai’ch bod yn gymwys am yr 
eithriad.  
 

Os byddwch yn dweud ‘Ydw’ i’r eithriad ar dir âr a thyfu cnydau gwahanol, rhaid ichi 
ddangos hefyd yn yr adran ‘Data Caeau’ pa gaeau sy’n cael eu heithrio.  
 

Y Contractau Datblygu Gwledig rydych yn eu Hawlio  
 

Rhaid ichi roi tic i ddangos taliadau pa gynlluniau Datblygu Gwledig rydych am eu hawlio. 
 

 
 
 

Byddwn wedi rhoi tic ar eich rhan wrth flychau hawlio’r cynlluniau Datblygu Gwledig rydym 
yn gwybod bod gennych gontract ar eu cyfer.   
 

Os nad oes gennych gontract bellach ar gyfer unrhyw gynlluniau rydym wedi’u ticio, rhaid 
dileu’r tic.  
 

Os oes gennych gontract ar gyfer cynlluniau nad ydym wedi rhoi tic wrthyn nhw a’ch bod 
am hawlio’r cynlluniau hynny, rhaid rhoi tic wrth y blwch/blychau hawlio priodol.  Wrth 
wneud hynny, fe welwch neges gwybodaeth fel yr un isod i wneud yn siŵr nad ydych wedi 
ticio’r blwch hawlio trwy ddamwain.   
 

 
 
Yn ôl i’r cynnwys  
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Hawliau BPS 
 

 
 
Mae’r sgrin hon yn dangos yr Hawliau BPS sydd ar gael ichi gael taliad arnyn nhw.  
Gallwch ei defnyddio i 
 

 ychwanegu hawliau rydych wedi’u prynu neu eu lesio i mewn nad ydyn nhw wedi’u 
nodi yn SAF 2020 ond eich bod wedi rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru trwy 
‘Trosglwyddo Hawliau’  eich bod wedi’u prynu neu lesio 
 

 newid nifer yr hawliau os ydych wedi gwerthu hawliau neu wedi’u lesio allan 
 

 dewis rhwng 
 

 rydych am i Lywodraeth Cymru ddefnyddio’r hawliau yn y drefn ddaw â’r elw 
mwyaf ichi 

neu  

 rydych chi am ddewis trefn eu defnyddio. 
 
Os ydych yn dewis eich trefn eich hun, defnyddiwch y saethau i ddewis y drefn rydych am 
ei defnyddio.  
 

 
 

 
Yn ôl i’r cynnwys  
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Manylion y Busnes  
 
Trefniadaeth y Busnes  
 

 
 

Os yw nifer y partneriaid yn wahanol i’r nifer sydd wedi’i nodi ar eich rhan, rhowch y nifer 
cywir.  Dylech gywiro’r tab Manylion Unigolion ar eich cyfrif RPW Ar-lein ar ôl cyflwyno’ch 
SAF a rhoi’r manylion trwy’ch tab Negeseuon os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny. 
  
Rhaid ateb y ddau gwestiwn sy’n weddill yn ôl y gofyn.  Os mai ‘Ydy/Oes’ yw’ch ateb i’r 
naill neu’r llall, atebwch y cwestiynau ychwanegol a rhoi’r manylion yn y blychau testun 
fydd yn ymddangos.  
 

 
 
Byddwn wedi ateb y cwestiwn ‘Dyddiad ffurfio’ch busnes’ ar eich rhan ar sail yr wybodaeth 
sydd gennym amdanoch.  Os byddwn wedi rhoi ‘Anhysbys’ neu os yw’r dyddiad yn 
anghywir neu’n wag, rhaid ei gywiro naill ai trwy roi’r dyddiad cywir neu trwy dicio’r blwch 
‘Cyn 30 Mehefin 1992’ os yw’n gymwys.  
 
Rhaid rhoi manylion unrhyw newidiadau mawr i’ch busnes (e.e. partneriaid newydd) 
trwy lythyr wedi’i arwyddo gan yr holl bartneriaid.  
 
Yn ôl i’r cynnwys   
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Cynlluniau Gwarant Fferm  
 
Os nad ydych yn aelod o unrhyw Gynllun Gwarant Fferm, hwn fydd yr unig gwestiwn yn yr 
adran hon y bydd gofyn ichi ei ateb.  
 

 
 
Os ydych yn aelod o Gynllun Gwarant Fferm, bydd angen ichi roi rhagor o fanylion. Os nad 
yw enw’ch cynllun ar y rhestr opsiynau, dewiswch ‘Arall’ a nodi enw’r Cynllun Gwarant 
Fferm yn y golofn ganol.  
 
Cewch nodi manylion hyd at dri Chynllun Gwarant Fferm.  Os ydych yn aelod o fwy na thri, 
rhowch eu manylion trwy dab Negeseuon RPW Ar-lein.  
 

 
 
Yn ôl i’r cynnwys  
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Tir y tu allan i Gymru  
 
Os nad oes gennych dir rydych yn ei ffermio y tu allan i Gymru, hwn fydd yr unig gwestiwn 
yn yr adran hon y bydd gofyn ichi ei ateb.  
 

 
 
Os oes gennych dir rydych yn ei ffermio y tu allan i Gymru, rhaid ateb y cwestiynau y 
gwelwch chi.  
 

 
 
Yn ôl i’r cynnwys  
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Ffermwr Actif  
 
Os nad ydych wedi hawlio BPS neu Glastir Organig, ni fydd angen ichi ateb unrhyw 
gwestiynau yn yr adran hon ac fe welwch y canlynol.  (Os mai’ch bwriad oedd hawlio BPS 
a/neu Glastir Organig, ewch yn ôl i’r adran ‘Hawlio a Hawliau’ i gywiro hyn.)  
 

 
 

Fel arall, fe welwch y canlynol a rhaid ateb yr holl gwestiynau.  
 

 

 
Os mai ‘Ydw’ yw’ch ateb i: 
 

 Ydy’r busnes yn cynhyrchu, magu neu’n tyfu cynnyrch amaethyddol? 
neu 

 Ydy’r busnes yn cadw’r daliad mewn cyflwr addas ar gyfer ei drin a’i bori? 
 
ac nad ydych yn datgan unrhyw anifeiliaid neu gnydau âr/parhaol, caiff cwestiynau eu dangos ichi 
eu hateb.   
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Pwysig: ni fydd y cwestiynau hyn yn ymddangos tan ichi gwblhau adrannau eraill gan na fyddwn 
yn gwybod a fydd angen ichi eu hateb tan ichi ateb cwestiynau’r adrannau eraill hynny. 
 
Os oes gennych dir sy’n cadw’n naturiol mewn cyflwr addas ar gyfer ei drin neu ei bori (h.y. twyni 
tywod neu forfeydd heli), rhaid ichi ateb y cwestiynau ychwanegol y gwelwch chi am y tir hwn.   
Yng Nghymru, dyma dir sy’n naturiol gynhyrchiol ac yn addas ar gyfer gweithgareddau ffermio 
heb fod angen cynnal gweithgareddau ffermio arno.  (Os ydym wedi nodi’r tiroedd hyn ar y parseli 
tir ar eich SAF, fe welwch eu maint yn yr adran Manylion Parseli Tir’.)  Os mai ‘Ydy/Ydw’ yw’ch 
ateb i’r cwestiynau am Unedau Da Byw neu chwyn goresgynnol, rhaid darparu tystiolaeth eich 
bod yn bodloni’r amodau hyn.  
 

 
 
Os mai ‘Ydw’ yw’ch ateb i unrhyw rai o’r categorïau gweithgarwch busnes, bydd gofyn ichi 
ateb cwestiynau atodol.   
 
Rhaid ichi roi tic wrth o leiaf un o’r blychau i nodi’r amodau sy’n berthnasol i’ch busnes chi.  
 

 
 
Rhaid ichi ateb y cwestiwn ‘A wnaeth y busnes hawlio taliad BPS yn 2019 a chael 
taliad o  €5,000 (£4,454.60) neu lai na hynny o dan BPS 2019?’ fel a ganlyn: 
 

 Os gwnaeth y busnes hawlio BPS yn 2019 a derbyn €5,000 (£4,454.60) neu lai o 
BPS, rhaid ticio’r blwch 

 

 Os gwnaeth y busnes hawlio BPS yn 2019 ond na chafodd daliad neu os bu i’r 
taliad gwympo o dan €5,000 (£4,454.60) oherwydd cosbau, peidiwch â thicio’r 
blwch 

 

 Os yw’n fusnes newydd na wnaeth hawlio BPS yn 2019, peidiwch â thicio’r blwch 
 

 Os derbyniodd y busnes daliad BPS o fwy na €5,000 (£4,454.60) yn 2019, 
peidiwch â thicio’r blwch.  



23 
 

 
Os oes angen ichi gyflwyno cyfrifon busnes ardystiedig, fe welwch y cwestiynau atodol 
canlynol.  
 

 
 

Yn ôl i’r cynnwys 



24 
 

Cronfa Genedlaethol y BPS – Newydd-ddyfodiaid 
 
Os nad ydych wedi gofyn am Hawliau BPS o’r Gronfa Genedlaethol yn yr adran Hawlio a 
Hawliau fel Newydd-ddyfodiad, rhaid ichi ateb y cwestiynau yn yr adran hon ac fe welwch 
y sgriniau canlynol.  (Os mai’ch bwriad oedd ei hawlio, cewch fynd yn ôl i’r adran ‘Hawlio a 
Hawliau’ i’w gywiro.) 
 

 
 

Os ydych wedi gofyn am Hawliau BPS o’r Gronfa Genedlaethol yn yr adran Hawlio a 
Hawliau fel Newydd-ddyfodiad, rhaid ichi ateb y cwestiynau canlynol .  
 

 
 
a chan ddibynnu ar eich atebion, rhaid ateb y cwestiynau canlynol. 
 

 
 
Cewch ychwanegu hyd at dri CRN.  Os bydd angen datgan mwy na thri, rhowch fanylion 
ychwanegol trwy’ch tab Negeseuon RPW Ar-lein.  
 

Yn ôl i’r cynnwys 
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Manylion Ffermwyr Ifanc y BPS – y Gronfa Genedlaethol a Thaliad 
 
Os nad ydych wedi hawlio Taliad Ffermwyr Ifanc y BPS ac nad ydych wedi gofyn am 
Hawliau BPS o’r Gronfa Genedlaethol fel Ffermwr Ifanc yn yr Adran ‘Hawlio a Hawliau’, ni 
fydd angen ichi ateb unrhyw gwestiynau yn yr adran hon a bydd y canlynol yn ymddangos.  
(Os mai’ch bwriad oedd ei hawlio neu ymgeisio amdano, cewch fynd yn ôl i’r adran ‘Hawlio 
a Hawliau’ i’w gywiro.)  
 

 
 
Os ydych wedi gwneud cais llwyddiannus i’r Gronfa Genedlaethol fel Ffermwr Ifanc o’r 
blaen ac nad yw’ch manylion wedi newid, gallwch gadarnhau hynny ac ni fydd angen ichi 
ateb rhagor o gwestiynau Ffermwyr Ifanc.  
 

 
 
Os ydych yn gwneud cais i’r Gronfa Genedlaethol fel Ffermwr Ifanc 
 

 am y tro cyntaf 
neu  

 yn ceisio eto ar ôl cais aflwyddiannus o’r blaen 
neu  

 os oeddech yn llwyddiannus o’r blaen ond bod eich manylion wedi newid 
 

bydd gofyn ichi lenwi’r adran Manylion Ffermwyr Ifanc BPS – y Gronfa Genedlaethol a 
Thaliad.  
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Bydd gofyn ichi gadarnhau strwythur y busnes (h.y. Unig Fasnachwr, Partneriaeth neu 
Berson Cyfreithiol (e.e. Cwmni Cyfyngedig)).  Bydd y cwestiynau a fydd wedyn yn 
ymddangos yn dibynnu ar eich atebion a strwythur y busnes.  
 
Os ydych yn unig fasnachwr, rhaid ateb y cwestiynau canlynol: 
 

 
 
ac os ydych yn Bartneriaeth neu’n Berson Cyfreithiol, rhaid rhoi rhagor o fanylion. 
 

 
 
Yn ôl i’r cynnwys  
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Lefelau Stocio  
 
Os nad oes unrhyw anifeiliaid, sydd naill ai’n eiddo ichi neu i bobl eraill, wedi bod ar eich tir 
ar unrhyw adeg yn 2020, neu os na fydd unrhyw anifeiliaid arno ychwaith yn 2020, dyma’r 
unig gwestiwn mae angen ichi ei ateb yn yr adran hon. 
 

 
 
Os oes gennych anifeiliaid sy’n eiddo ichi neu i rywun arall, ar eich tir ar ddiwrnod llenwi’r 
SAF, rhaid ichi nodi nifer yr anifeiliaid ym mhob categori trwy ddewis yr ystod fwyaf priodol, 
gan ddilyn yr enghraifft isod.  (Nid oes angen ichi eu llenwi os nad oes gennych anifeiliaid 
sy’n perthyn i’r categori hwnnw.)  
 

 
 
Rhaid dweud a oes gennych anifeiliaid ‘Eraill’ ac os ‘Oes’, rhoi eu manylion.  
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Os oes unrhyw anifeiliaid, sydd naill ai’n eiddo ichi neu i bobl eraill, wedi bod ar eich tir ar 
unrhyw adeg yn 2020, neu os bydd unrhyw anifeiliaid arno yn 2020, ond nad oes unrhyw 
anifeiliaid ar eich tir ar y diwrnod y byddwch yn llenwi’r SAF, rhaid ichi roi tic yn y blwch 
‘Nid oes unrhyw anifeiliaid ar fy nhir heddiw’. 
 

 
 
Yn ôl i’r cynnwys 
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Trawsgydymffurfio  

 
Rhaid ichi ateb pob cwestiwn yn yr adran hon i ddangos y gweithgarwch ar eich fferm o 1 
Ionawr 2020 i 31 Rhagfyr 2020.  
 

 
 
Rhaid ichi roi gwybod i Lywodraeth Cymru os bydd eich atebion yn newid ar ôl ichi 
gyflwyno’ch SAF.  
 
Rhaid i bob cwsmer sy’n cyflwyno SAF gadw at y rheolau Trawsgydymffurfio.  Mae’r 
safonau Trawsgydymffurfio’n effeithio ar bob tir amaethyddol mewn busnes amaethyddol.  
Rhaid ichi felly gadw’ch tir mewn Cyflwr Amaethyddol ac Amgylcheddol Da a chadw at 
nifer o Ofynion Rheoli Statudol.  Os hoffech fwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen 
‘Drawsgydymffurfio’.  
 
Yn ôl i’r cynnwys  
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Hawliau Tir Comin 

 
Hawliau Tir Comin – Pori  
 
Os nad oes gennych hawliau tir comin, ni fydd gennych unrhyw beth i’w lenwi yn yr 
is-adran hon a dylech glicio ‘Nesaf’ i fynd i’r is-adran nesaf (Nid yw Cymdeithasau 
Pori yn cael hawlio Glastir – Tir Comin ar y SAF.)  
 
Os gwnaethoch chi ddatgan hawliau pori tir comin ar eich SAF 2019, byddwn wedi 
llenwi’r rhan hon o’r ffurflen ar eich rhan.  Gwnewch yn siŵr bod yr wybodaeth hon 
yn gywir.  Os ydy Statws eich hawliau sydd wedi’u nodi wedi newid, rhaid ei newid.  
Os oes unrhyw agwedd arall ar eich hawliau wedi newid neu os nad oes gennych 
yr awdurdod mwyach i ddefnyddio’r hawliau hyn, rhaid dileu’r rhes rydym wedi’i 
llenwi ar eich rhan ac os oes angen, ychwanegu rhes newydd gyda’r manylion 
newydd trwy glicio’r botwm ‘Ychwanegu Hawliau Pori’.  (Os ydych yn dileu rhes 
trwy gamgymeriad, cliciwch ‘Adfer’ i’w gael yn ôl.) 
 

 
 
Os oes gennych hawliau pori tir comin newydd, rhaid eu hychwanegu at y rhes wag a 
welwch, neu os nad oes rhes wag, cliciwch ar ‘Ychwanegu Hawliau Pori’. 
  
Os nad ydych yn siŵr ynghylch y ffeithiau sydd eu hangen, cysylltwch â’r Awdurdod Lleol 
sy’n gyfrifol am y ‘Cofrestrau Tir Comin’. 
 
Mae’r gwymplen ‘Rhif Tir Comin’ yn amrywio gan ddibynnu ar ba ‘Sir Gofrestru’ rydych 
wedi’i dewis.  Mae’n dangos pob Rhif Tir Comin y gwyddom amdano yn y sir honno.  Os 
oes gennych Rif Tir Comin nad yw ar y rhestr a’ch bod yn bendant bod Enw’r Sir Gofrestru 
a Rhif y Tir Comin yn gywir, ychwanegwch y Rhif Tir Comin.  Bydd Neges Gwybodaeth 
‘Does gennym ddim cofnod o'r rhif Tir Comin ar gyfer y Sir hon.  Gwnewch yn siwr bod yr 
holl wybodaeth ar y llinell hon yn gywir cyn symud ymlaen.’ yn ymddangos i’ch atgoffa i 
wneud yn siŵr eich bod wedi teipio’r Rhif Tir Comin yn gywir. 
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Pwysig: Gofalwch eich bod wedi ticio’r blwch ‘Hawlio BPS’ ar gyfer yr 
hawliau pori tir comin rydych am eu defnyddio i hawlio BPS.  Os ydych yn 
dileu hawliau pori tir comin a heb ychwanegu hawliau neu heb dicio 
blwch/blychau ‘Hawlio BPS’, byddwn yn cymryd nad ydych am hawlio ar eich 
tir comin eleni.  

 
Pwysig: gallai arwynebedd porthiant hawliau pori Tir Comin amrywio o flwyddyn i 

flwyddyn.  Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod gennych ddigon o dir ar gyfer eich Hawliau 
BPS. 
 
Hawliau Tir Comin – Eraill  

 
Os mai’r unig hawliau pori tir comin sydd gennych yw hawliau pori cofrestredig,  hwn fydd 
yr unig gwestiwn yn yr adran hon y bydd gofyn ichi ei ateb. 
 

 
 
Os oes gennych hawl i bori tir comin trwy hawliau heblaw hawliau pori cofrestredig, 
rhowch y manylion yn y blwch testun.  Rhaid i’ch manylion ddangos a ydych am 
ddefnyddio’r tir comin i hawlio taliad BPS. 
 

 
 
Yn ôl i’r cynnwys  
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Data Caeau  
 
Cyflwyniad 
 
Mae’n bwysig eich bod yn dilyn yn ofalus y canllawiau ar gyfer llenwi’r adran hon yn eich 
SAF ac yn darllen ‘Llyfryn Rheolau Cais Sengl 2020’.  

 
Dylech gadarnhau bod unrhyw newidiadau a wnaed yn sgil archwiliad tir a 
gynhaliwyd yn 2019 wedi’u gwneud i’ch SAF.  Byddech wedi cael y manylion yn 
IACS 7a.  
 

Gofalwch eich bod yn newid eich SAF i gynnwys yr ymateb rydych wedi’i gael i unrhyw 
apêl rydych wedi’i wneud. 

 
Manylion sydd wedi’u llenwi ar eich rhan  
 
Byddwn wedi nodi ar eich SAF ar eich rhan gymaint o wybodaeth am eich caeau â 
phosibl, gan gynnwys manylion Nodweddion Parhaol.  Bydd hyn yn dibynnu a fyddwn wedi 
dilysu’ch datganiad yn y flwyddyn cynt neu wedi cynnal asesiad mapio o’r cae. 
 
Peidiwch â newid y manylion er mwyn adlewyrchu yn unig yr hyn gafodd ei ddatgan yn  
2019 gan y gallai’r wybodaeth honno fod wedi’i diweddaru wrth brosesu’ch SAF 2019 neu 
yn sgil diweddaru’r mapiau.  

 
Chi sy’n gyfrifol am wneud yn siŵr bod yr holl fanylion rydych yn eu datgan yn yr adran 
hon yn gywir a’u bod yn adlewyrchu sefyllfa’r holl dir sydd ar gael ichi ei ddefnyddio ar 15 
Mai 2020. Mae tir ‘ar gael’ ichi:  
 

 os mai chi sy’n berchen arno  

 os ydych yn denant â ‘meddiannaeth egsgliwsif’ o dan naill ai Denantiaeth Busnes 
Fferm o dan Ddeddf Tenantiaethau 1995 neu denantiaeth lawn o dan y Ddeddf 
Daliadau Amaethyddol 1986  

 os ydych yn denant â thenantiaeth lafar â’r un lefel o reolaeth â’r uchod 

 os ydych wedi caniatáu trwydded o dan drefniant trwyddedu penodol ar gyfer pori, 
tyfu cnwd neu ladd gwair/silwair dros gyfnod penodedig a chyfyngedig o amser o 
fewn y flwyddyn ond eich bod wedi cadw rheolaeth ar y tir.  

 
Peidiwch â datgan tir rydych yn berchen arno ond yn ei rentu allan (gan nad yw’r tir hwnnw 
ar gael ichi.  Y ffermwr sy’n ei rentu ddylai ddatgan y tir hwnnw).  
 
Manylion tir newydd  
 
Os oes tir sydd heb ei restru a fydd ar gael ichi ar 15 Mai 2020, rhaid ei ychwanegu.  Er 
enghraifft, tir newydd ei brynu neu goetir/draciau nad ydych wedi’u datgan ar eich SAF o’r 
blaen a’r holl dir o dan gynllun Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen 
Datblygu Gwledig Cymru.  Gallech gael cosb ariannol am beidio â datgan yr holl dir sydd 
ar gael ichi.   

 
Newidiadau i’r tir  
 
Rhaid llenwi cais ‘Rheoli fy Nhir’, gan ddefnyddio’ch cyfrif RPW Ar-lein, os nad yw’r tir 
wedi’i gofrestru gydag IACS, os ydych wedi newid ffin, neu hollti neu uno caeau neu ddileu 
nodwedd barhaol.  Rhaid rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru am newidiadau i gaeau ac os 
ydych wedi trosglwyddo tir o fewn 30 diwrnod ar ôl y newid. 
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Gallwch ychwanegu neu newid Nodweddion Parhaol ar y SAF.  Gallwch nodi dyddiad y 
newid, ac os bydd y newid yn digwydd o fewn 30 niwrnod ar ôl cyflwyno’r SAF, ni fydd 
angen ‘Rheoli fy Nhir’. 
 
Os ydych wedi dod yn gyfrifol am dir, dylai’r perchennog neu’r tenant blaenorol allu dweud 
wrthych a ydy’r tir eisoes wedi’i gofrestru gyda Llywodraeth Cymru. 
 
Pwysig: nid yw’r ffurflen ‘Cynnal Caeau a Throsglwyddo Tir’ ar gael mwyach ac felly 
mae’n rhaid defnyddio ‘Rheoli fy Nhir’ i roi gwybod inni am newidiadau i’ch tir.  
Gofalwch eich bod yn datgan unrhyw newidiadau ar eich SAF 2020. 
 
Pwysig: Dilëwch gaeau:  

 

 os ydych wedi rhoi’r gorau i rentu tir  

 os ydych wedi gwerthu’r tir  

 os ydych wedi rhentu tir allan o dan Ddeddf Daliadau Amaethyddol 1986, 
Tenantiaeth Busnes Fferm neu Denantiaeth Lafar 

 os ydy manylion y parsel tir wedi newid trwy uno neu rannu cae  

 os ydych wedi rhoi manylion anghywir am gae. 
 

Cwsmeriaid yng ngwledydd eraill Prydain 
 
Dim ond manylion tir yng Nghymru fydd yn cael eu nodi ar eich rhan yn yr adran hon.  
Dylech nodi manylion caeau mewn gwledydd eraill ar ffurflen y wlad dan sylw.  
 
Yn ôl i’r cynnwys  
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Rhestr Data Caeau  
 
Mae’r is-adran hon yn rhestru holl gaeau’ch busnes.  
 
Mae’r system yn gallu chwilio am gaeau penodol gan ddefnyddio Cyfeirnod y Ddalen, Rhif 
y Cae a / neu Enw’r Cae.  
 

 
 
Cewch ychwanegu neu ddileu caeau yn yr is-adran hon, ond chewch chi ddim gwneud 
unrhyw newidiadau eraill.  Os ydych am newid manylion eraill, cewch wneud trwy agor y 
cae – gwnewch hynny trwy glicio ‘Agor’.  
 
Am esboniad ynghylch pob eitem yn yr is-adran hon, darllenwch y tudalennau a ganlyn. 
 
Gallwch ddewis opsiynau gwahanol ar gyfer y sgrin hon fel a ganlyn: 
 

 Dangos/Cuddio Enwau Caeau   

 Dangos y BPS a chynlluniau Datblygu Gwledig 
neu 

 Dangos BPS yn unig  
neu 

 Dangos cynlluniau Datblygu Gwledig yn unig. 
 

Gallai hyn fod yn ddefnyddiol os ydych yn defnyddio dyfais â sgrin fach.  
 
Bydd Arwynebedd BPS a hawlir, ticiau wrth Gynlluniau Datblygu Gwledig, statws y 
Brasfap a’r faner ‘Dod yn ôl’ yn ymddangos wrth gae pan fyddwch yn agor Manylion 
Parseli Tir y cae hwnnw.  
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Os hoffech weld map o’ch tir, cliciwch ar y botwm Gweld Map wrth droed y sgrin. 
 

 
 

Yn ôl i’r cynnwys  
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Manylion Parseli Tir   
 

 
 
Efallai na welwch yr isod os nad ydyn nhw’n berthnasol i’ch cais chi.  
 
Help ar gyfer y Dudalen hon  
 

Bydd y botwm hwn yn agor ffenest Porwr newydd, i roi help ichi gyda’r dudalen hon yn 
unig.  
 
Yn ôl i’r rhestr  

 
Bydd y botwm hwn yn mynd â chi yn ôl i’r ‘Rhestr Data Caeau’. 
Yn ôl i AFfE  
 
Fe welwch y botwm hwn os ydych wedi mynd i’r adran Parseli Tir o’r adran AFfE.  Cliciwch 
arno ac fe ewch yn ôl i’r adran AFfE.  
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Dileu Parsel  
 

Defnyddiwch y botwm hwn i ddileu’r parsel hwn o’ch datganiad.  Gallwch adfer cae rydych 
wedi’i ddileu trwy ddefnyddio’r botwm ‘Adfer Cae’. 
 

 
 
Cyfeirnod y Ddalen / Rhif y Cae  

 
Os ydym wedi llenwi manylion y cae ar eich rhan, ni chewch eu newid.  
 
Ychwanegu Cae 
 
Os ydych yn rhannu neu’n uno caeau neu’n ychwanegu cae newydd, rhaid clicio ar y 
botwm ‘Ychwanegu Cae’.  Yn y ffenest, nodwch Gyfeirnod y Ddalen a Rhif y Cae a chlicio 
‘Iawn’.  Yna gallwch nodi manylion y cae newydd.  Yna, rhaid dileu’r cae gwreiddiol gafodd 
ei nodi ar eich rhan neu ei newid yn ôl y gofyn.  Rhaid cyflwyno ffurflen ‘Rheoli fy Nhir’ ar 
gyfer trosglwyddo tir, os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny.   
 
Pan fyddwch yn ychwanegu cae, rhaid clicio ‘Safio’ cyn mynd i’r cae nesaf. 
 

 
 
Enw Cae  
 

Byddwn wedi nodi hwn ar eich rhan os gwnaethoch nodi Enw Cae ar eich SAF yn 2019.  
Cewch ychwanegu ato a’i newid yn ôl yr angen.  
 
Maint y Cae  
 
Nid oes modd newid hwn.  Dyma faint y cae cyfan yn ôl yr wybodaeth a oedd gan 
Lywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2020.  Os ydy maint y cae wedi newid, rhaid cyflwyno 
‘Rheoli fy Nhir’ os nad ydych eisoes wedi gwneud. 
 
Dod yn ôl  
 
Dylech dicio’r blwch hwn os ydych am ddod yn ôl i’r cae hwn rywdro yn y dyfodol. 
 
Blwch hawlio Cynlluniau Datblygu Gwledig 
 
Rhaid ichi dicio’r blwch wrth bob cae sydd wedi’i gynnwys mewn contract Glastir er mwyn 
hawlio taliad. 
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Cynlluniau Datblygu Gwledig – Arwynebedd (Ar’dd) Cymwys Mwyaf 
 
Bydd y golofn hon yn wag oni bai’ch bod wedi hawlio Glastir Sylfaenol, Glastir Uwch neu 
Glastir Organig yn yr adran Hawlio a Hawlio.  Dyma’r Arwynebedd Cymwys Mwyaf y 
cewch hawlio taliad cynllun Datblygu Gwledig arno, ar ôl tynnu’r rhannau nad ydyn nhw’n 
gymwys o gyfanswm maint y cae fel ag yr oedd ym mis Chwefror 2020.  Bydd yr union 
arwynebedd sy’n gymwys o dan gynllun Datblygu Gwledig yn dibynnu ar reolau’r cynllun 
unigol.  
 
BPS (Bydd gwybodaeth am y BPS ond yn ymddangos os ydych wedi hawlio BPS yn yr 
adran Hawlio a Hawliau.)  
 
Arwynebedd Cymwys Mwyaf  
 
Dyma’r Arwynebedd Mwyaf sy’n gymwys am y BPS, ar ôl tynnu’r darnau nad ydyn nhw’n 
gymwys am y BPS o gyfanswm maint y cae fel ag yr oedd ym mis Chwefror 2020.  
Arwynebedd wedi’i hawlio 
 
Dyma’r arwynebedd rydych wedi hawlio BPS arno yn y cae.  Mae’n llenwi’n awtomatig 
wrth ichi lenwi’r blwch/blychau hawlio yn y caeau unigol.  
Porfa Barhaol Amgylcheddol Sensitif  
 
Bydd hwn ond yn ymddangos os oes gennych dir pori parhaol sy’n Amgylcheddol Sensitif 
ac sydd wedi’i fapio ar gyfer y cae.  Ni chewch droi’r tir hwn yn dir âr na’i aredig. 
 

 
 
Tir sydd wedi’i Gadw’n Naturiol (h.y. twyni tywod neu forfeydd heli) 
 
Bydd hwn ond yn ymddangos os oes gennych dwyni tywod a’r morfeydd heli rydym wedi’u 
mapio ar gyfer y cae hwn fel Tir wedi’i Gadw’n Naturiol. 
 
Os oes mwy na hanner eich tir amaethyddol yn dir sydd wedi’i gadw’n naturiol, gallai 
hynny effeithio ar eich statws fel Ffermwr Actif o ran cael taliad BPS a/neu Glastir Organig 
(Gweler ‘Llyfryn Rheolau Cais Sengl 2020’ am fanylion.) 
 

 
 
Cnwd  
 
Mae hwn yn cynnwys y codau defnyddio tir ar gyfer cnydau a nodweddion heblaw cnydau.  
Gweler ‘Llyfryn Rheolau Cais Sengl 2020’ am restr lawn o’r codau cnydau.  
 
Bydd y codau cnydau wedi’u llenwi ar eich rhan lle medrwn.  Cywirwch wybodaeth 
anghywir ac ychwanegu cnydau sydd ar goll, gan ddefnyddio’r rhestr yn y gwymplen. 
 
 
Codau cnydau nodweddion y dirwedd a thir anghymwys  



39 
 

 
Mae’n bwysig eich bod yn asesu’r darnau hyn o dir ar eich daliad yn unol â’r esboniad yn 
Atodiad 1 ‘Llyfryn Rheolau Cais Sengl 2020’ a datgan y codau cnydau priodol.  O beidio â 
gwneud, mae perygl ichi orddatgan yr arwynebedd cymwys ar gyfer 2020 a gallai hynny 
arwain at eich cosbi.  

 
Os gwelon ni dir anghymwys ar eich daliad wrth ddilysu cais 2019, byddwn wedi llenwi hyn 
ar eich SAF ar eich rhan.  
 
Codau ar gyfer porfa  
 

Ar gyfer tir sydd wedi bod o dan borfa am 5 mlynedd neu fwy, defnyddiwch GR2.  Ar gyfer 
tir sydd wedi bod o dan borfa am lai na 5 mlynedd, defnyddiwch GR1.  Er mwyn cael troi tir 
GR2 yn GR1, bydd y tir wedi bod yn rhan o gylchdro cnydau yn y 5 mlynedd diwethaf.  Os 
cafodd tir a fu o dan borfa am fwy na 5 mlynedd ei ailhau â phorfa yn y 12 mis diwethaf, 
defnyddiwch y cod GR8. 
 
Arwynebedd  
 

Byddwn yn llenwi’r golofn hon ar eich rhan os medrwn.  Cywirwch wybodaeth anghywir ac 
ychwanegu arwynebeddau sydd ar goll. 
 
Mae’n bwysig wrth lenwi’ch SAF eich bod yn cadarnhau fod y codau cnydau / defnyddio tir 
a’r arwynebeddau ar eich cais i gyd yn adlewyrchu’r sefyllfa fel ag y mae ar eich daliad. 
 
Os nad ydym wedi nodi’r arwynebedd cywir neu os yw ar goll, cofnodwch arwynebedd y 
cae mewn hectarau hyd at 2 le degol.  
 
Categori Tir  
 

Nid oes modd newid hwn a bydd y Categori Tir yn ymddangos yn awtomatig, ar sail y 
cnydau / defnydd tir y byddwch wedi’u datgan. 
 
Dyma godau’r Categorïau Tir: 
 

AR Tir Âr  
OT Eraill  
PC Cnydau Parhaol  
PG Porfa barhaol  
 

Hawlio BPS 
 

Fe welwch y blwch Hawlio BPS os ydy’r cnwd rydych wedi’i ddatgan yn gymwys am BPS 
a’ch bod wedi dweud eich bod am hawlio BPS yn yr adran ‘Hawlio a Hawliau’.  Rhaid 
ticio’r blwch hwn os ydych am hawlio taliad Cynllun y Taliad Sylfaenol / Ffermwr Ifanc y 
BPS ar gyfer y cae hwn.  
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AFfE (Ardal â Ffocws Ecolegol) 
 
Fe welwch y blwch hwn os yw’r cnwd yn gymwys fel Ardal â Ffocws Ecolegol.  Ticiwch y 
blwch hwn os ydych am ddefnyddio’r AFfE hon i fodloni gofynion gwyrddu’r BPS.  Dim ond 
cnydau sy’n Wyndwn, yn Goedlan Cylchdro Byr, yn Dir wedi’i Goedwigo neu’n Gnydau 
Cloi Nitrogen sy’n gymwys fel AFfE.  (Gallwch ddewis Perthi (gwrychoedd) a Rhimynnau  
o Goed a Waliau Cerrig Traddodiadol ar gyfer AFfE yn adran Ardaloedd â Ffocws Ecolegol 
eich SAF). 

 
Pwysig: rhaid cyflwyno bras-fap ar gyfer pob parsel o dir sydd ag AFfE arno bob blwyddyn 
y bydd yr AFfE arno. 
 
Deiliadaeth  
 
Byddwn yn llenwi’r rhan hon ar eich rhan ichi lle medrwn.  Cywirwch wybodaeth anghywir 
ac ychwanegu deiliadaeth sydd ar goll.   
 
Dyma’r codau Deiliadaeth: 
 

A Tenantiaeth Amaethyddol Lawn  
B Tenantiaeth Busnes Fferm  
C Tenantiaeth Lafar  
O Yn eiddo ichi  

 
Os ydych wedi rhentu tir allan, peidiwch â’i ddatgan ar eich SAF gan nad yw ar gael ichi.  
 

 Os ydych yn dal yn berchen ar y tir a dim yn ei rentu allan ar 15/05/2020 h.y. ei fod 
ar gael ichi, newidiwch y cod deiliadaeth i O.  

 Os ydych yn rhentu’r tir allan ar drwydded bori tymor byr sy’n cynnwys 
15/05/2020 ond ei fod yn dal ar gael ichi, newidiwch y cod deiliadaeth i O.  

 
Os ydy’ch tir o dan drwydded bori tymor byr ar 15/05/2020 ac nad yw’r tir ar gael ichi h.y. 
nid oes gennych reolaeth ar y tir, ni ddylech ei nodi yn eich SAF gan nad yw’n rhan o’ch 
daliad.  
 
Dyddiad Newid Nodwedd 

 
Os ydych yn ychwanegu neu’n newid Nodwedd Barhaol, bydd angen ichi nodi’r ‘Dyddiad 
Newid Nodwedd’.  
 
Ail Gnwd  
 

Rhowch god cnwd/defnyddio tir yma:  
 

 os ydych yn hawlio BPS a’ch bod yn plannu cnwd gwahanol yn y cae ar ôl 15 Mai 

 os ydych yn hawlio Glastir Organig a’ch bod yn plannu cnydau garddwriaethol 
rhwng 16 Mai a 31 Gorffennaf 2020 

 os ydych yn hawlio Glastir Sylfaenol / Uwch a’ch bod yn sefydlu Opsiwn Rheoli 
Glastir ar ôl 15 Mai.  

 
Mis Plannu 
 
Os ydych chi’n datgan Ail Gnwd, rhaid ichi ddewis Mis Plannu priodol o restr y gwymplen.  
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Ychwanegu Cnwd  
 
Pwyswch ar y botwm hwn os oes angen ychwanegu rhes arall ar gyfer y cae i gofnodi 
cnwd arall.  
 
Dilëwch (neu Adfer) 
 

Pwyswch y botwm hwn i dynnu’r cnwd hwn o’ch datganiad.  Os hoffech dynnu’r cae cyfan 
o’ch datganiad, defnyddiwch y botwm ‘Dileu Cae’.  Os ydych wedi dileu cnwd gafodd ei roi 
ar y tabl ar eich rhan ond eich bod am ei roi yn ôl, pwyswch y botwm ‘Adfer’. 
 
Brasfap 
 

Os ydych yn ychwanegu neu’n newid codau cnydau a/neu arwynebedd ym manylion eich 
parseli tir, gofynnir ichi gyflwyno brasfap. 
 

 
 

I gyflwyno brasfap, cliciwch ar y botwm Agor Brasfap.  Bydd map y cae dan sylw’n 
ymddangos gyda’r arwynebedd a chodau’r cnydau.  
 
Pan fyddwch yn y map, defnyddiwch y botwm ‘Gweld Opsiynau’ i ddangos haenau 
gwahanol e.e. llun o’r awyr. 
 

 
 
Gallwch ddefnyddio’r ‘Brasfap’ i: 
 

 ddangos lleoliad Nodwedd Barhaol 

 tynnu llinellau i ddangos y ffin rhwng cnydau 

 efnyddio’r botwm ‘Ychwanwegu marciwr’ i ddangos ym mha ran o’r cae y mae pob 
cnwd.  
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I wneud hyn, cliciwch ar ‘Braslunio’ neu ‘Linell wedi’i mesur’ ac yna tynnu siâp y Nodwedd 
Barhaol neu linellau i ddangos y ffin rhwng cnydau gwahanol.   
 
Braslunio 
 

Teclyn lluniadu â’ch llaw yw’r opsiwn Braslunio.  I’w ddefnyddio, symudwch y cyrchwr at y 
pwynt ar y map lle rydych am ddechrau, cliciwch â botwm chwith eich llygoden a chadw’ch 
bys arno wrth ichi symud y llygoden i dynnu’r llinell neu’r siâp dan sylw.  Ailadroddwch y 
broses ar gyfer pob llinell neu siâp rydych am ei thynnu.  
 
(Gall y cyfarwyddiadau hyn amrywio gan ddibynnu ar natur eich dyfais e.e. sgrin cyffwrdd 
neu lygoden llaw chwith)  
 

  
 
Llinell wedi’i mesur 
 

Teclyn lluniadu o bwynt i bwynt yw’r opsiwn ‘Llinell wedi’i Mesur’.  I’w ddefnyddio, 
symudwch y cyrchwr at y pwynt ar y map lle rydych am ddechrau, cliciwch â botwm chwith 
eich llygoden a’i ollwng a thynnu’ch llinell gyntaf.  Os hoffech estyn y llinell hon ar ongl 
wahanol, cliciwch a gollwng y botwm chwith unwaith eto.  
 
Os ydych yn tynnu llinell, pan fyddwch wedi gorffen, dwbl-gliciwch fotwm chwith y llygoden 
i orffen y llinell.  Bydd y teclyn yn dangos hyd y llinell rydych wedi’i thynnu.  
 
Os ydych yn tynnu siâp, pan fyddwch wedi gorffen cliciwch â botwm chwith y llygoden i 
gwblhau’r siâp ac i orffen lluniadu.  Bydd y teclyn yn dangos arwynebedd y gwrthrych 
rydych wedi’i dynnu.  
 
(Gall y cyfarwyddiadau hyn amrywio gan ddibynnu ar natur eich dyfais e.e. sgrin cyffwrdd 
neu lygoden llaw chwith.)  
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Pwyswch ‘Dileu’ i ddileu llinellau  / siapiau / marcwyr rydych wedi’u gwneud trwy 
gamgymeriad.  I wneud hyn, cliciwch ar ‘Dileu’ ac yna ar y llinell / siâp / marciwr ar y map.  
Os ydych am ddileu popeth rydych wedi’i luniadu yn y cae a dechrau eto, dewiswch 
‘Dileu’r Cyfan’ .  
 

  
 

Os ydych wedi tynnu siâp gan ddefnyddio’r teclyn ‘Llinell wedi’i mesur’, gallwch 
ddefnyddio’r botwm ‘Dewis’ i weld hyd neu arwynebedd y gwrthrych.  Bydd hefyd yn rhoi’r 
dewis ichi allu dileu’r gwrthrych.  
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I adael sgrin y Brasfap, cliciwch ar y botwm ‘Gadael Braslunio’.  
 

 
 
Nid oes gofyn i frasfapiau fod yn fanwl gywir ond rhaid i’r arwynebeddau rydych yn eu 
datgan yn yr adran Data Caeau fod yn gywir.  
 
Os oes angen brasfap arnoch ond nad ydych yn wedi cyflwyno un, bydd croes goch yn 
ymddangos yng ngholofn y Map yn y Rhestr Data Caeau.  
 

 
 
Ar ôl cyflwyno’r brasfap, bydd yn troi’n dic gwyrdd.  
 

 
 
Newid tir sydd ag angen rhif cae newydd  

 
Rhaid gwneud cais am rif cae newydd yn ‘Rheoli fy Nhir’ ar RPW Ar-lein.   
 
Bydd angen rhif cae newydd ar gyfer caeau sy’n perthyn i un o’r categorïau isod:  



45 
 

 

 caeau sydd heb eu cofrestru o’r blaen ar gyfer IACS 
 

 caeau sydd wedi’u rhannu’n barhaol 
 

 caeau sydd wedi’u cyfuno’n barhaol 
 

 caeau sydd â ffin newydd. 
 
Bydd ‘Rheoli fy Nhir’ yn rhoi rhifau caeau ichi ar gyfer y newidiadau hyn a dylech eu 
defnyddio wrth lenwi SAF eleni.  Mae hynny’n golygu ychwanegu rhifau caeau newydd yn 
adran Data Caeau’ch SAF a dileu unrhyw gaeau nad ydyn nhw bellach yn bodoli. 
 
Wrth lenwi’r SAF gofalwch nad ydych yn hawlio o dan y cae newydd a’r hen gae rhag ichi 
gael eich cosbi’n ariannol.  Cofiwch glicio ar ‘Dileu’ ar y dudalen Data Caeau ar eich SAF 
Ar-lein i ddileu cofnodion yr hen gae. 
 
Codau cnydau ar gyfer Opsiynau Rheoli Glastir  
 
Ceir codau cnydau penodol ar gyfer rhai opsiynau e.e. ar gyfer opsiynau 7a, 7b, 9a a 9b 
GC1 – Coridor glan nant – wedi’i greu ar gyfer Glastir ond peidiwch â defnyddio cod 
cnydau/defnyddio tir Glastir nes bod yr Opsiwn Rheoli wedi’i sefydlu neu ei greu.  Er 
enghraifft, os yw coridor glan nant wedi’i sefydlu cyn 15 Mai, defnyddiwch y cod defnyddio 
tir GC1.  Os caiff yr opsiwn ei sefydlu ar ôl 15 Mai, defnyddiwch y cod sy’n disgrifio’r 
defnydd tir ar 15 Mai orau e.e. GR2 ar gyfer Porfa Barhaol ac os oes angen, datganwch y 
GC1 yng ngholofn yr ail gnwd. 
 
Mae Atodiad 4 ‘Llyfryn Rheolau Cais Sengl 2020’ yn dangos y codau cnydau y mae’n 
rhaid eu datgan ar gyfer yr Opsiynau Rheoli Glastir sy’n cael eu cynnal.  Os oes gennych 
gontract Glastir, rhaid darllen yr Atodiad hwn a defnyddio’r codau cnydau perthnasol.  O 
beidio â defnyddio’r cod cywir, efallai na chewch eich talu ar gyfer yr Opsiwn Rheoli 
hwnnw a gallem gosbi’ch taliad blynyddol.  
 
Yn ôl i’r cynnwys  
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Glastir Sylfaenol / Uwch 
 
Os nad ydych yn hawlio Glastir Sylfaenol / Uwch, ni fydd cwestiynau yn yr adran hon ichi.  
 

 
 

Os oes gennych gontract Glastir Sylfaenol / Uwch a’ch bod yn hawlio taliad, bydd gofyn 
ichi ateb cwestiynau am y contract hwnnw.  
 

 
 

Os mai ‘Nac Ydw’ yw’ch ateb i’r naill gwestiwn neu’r llall, fe welwch flychau ychwanegol 
ichi gael esbonio pam nad ydych wedi cynnal unrhyw rai o weithgareddau caeau’r 
contract,  
 

 
neu i esbonio pam nad ydych wedi cadw at ofynion y contract, gan gynnwys unrhyw 
ymrwymiadau i gwblhau Gwaith Cyfalaf. 
 

 
 

Yn ôl i’r cynnwys  



47 
 

Ardaloedd â Ffocws Ecolegol (AFfE) 

 
Defnyddiwch yr adran hon i hawlio’ch Ardaloedd â Ffocws Ecolegol (AFfE) llinellol yn 
unig h.y. perthi (gwrychoedd) neu rimynnau o goed a waliau cerrig traddodiadol.  Os 
oes gennych AFfE sy’n seiliedig ar arwynebedd h.y. coedlannau cylchdro byr, 
gwyndwn, cnydau cloi nitrogen neu dir dan goed o dan gynllun Datblygu Gwledig 
cymwys (y talwyd SPS arno yn 2008), rhaid ei datgan yn yr adran Parseli Tir.  
 
Darllenwch eich ‘Llyfryn Rheolau Cais Sengl 2020’ am esboniad llawnach o’r AFfE ac 
am unrhyw eithriadau.   
 
Os nad ydych wedi cael eich eithrio, mae’n bwysig eich bod yn hawlio pob AFfE rydych 
am ei defnyddio i gynnal y gofyn o 5% oherwydd dim ond y rheini (ynghyd â’r AFfE yn 
yr adran Data Caeau) fydd yn cael eu defnyddio i gyfrif y 5%.  
 
Caiff pob cae sydd â chnwd âr ynddo ei restru ar y tabl hwn.  Mae’n bwysig felly’ch bod 
yn llenwi’r adran Parseli Tir yn llawn cyn llenwi’r adran ‘AFfE’.  
 

 
 
Efallai na welwch rai o’r teitlau isod os nad ydyn nhw’n berthnasol i’ch cais chi.  
 
Cyfanswm y Tir Âr a Ddewiswyd  
 

Mae hwn yn dangos cyfanswm arwynebedd y tir âr, ar sail y cnydau sydd wedi’u datgan yn 
yr adran Parseli Tir.  Iddo ddangos eich tir âr i gyd felly, rhaid ichi lenwi’r adran Parseli Tir 
yn gyfan ac yn gywir. 
 
Yr AFfE sydd ei angen (5%) 
 

Mae hwn yn dangos nifer yr hectarau y bydd gofyn ichi eu cynnal fel Ardal â Ffocws 
Ecolegol er mwyn bodloni’r gofyn o 5%.  Pwysig: dangosir ffigur hyd yn oed os nad oes 

angen datgan AFfE gan fod gennych lai na 15 hectar o dir âr.  Mae’n seiliedig ar 
‘Cyfanswm y Tir Âr’ ond ni fydd yn gywir nes y byddwch wedi llenwi’r adran ‘Data Caeau’ 
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yn gyfan ac yn gywir.  Ni fydd yn cynnwys tir y tu allan i Gymru, tir comin, yr eithriad 
organig na’r eithriad 50% o dir newydd.  Ni fyddwn yn gallu eu cymryd nhw i 
ystyriaeth nes ichi gyflwyno’ch cais ac iddo gael ei ddilysu’n llawn.  
 
Cyfanswm Arwynebedd AFfE wedi’i gyfrif  
 
Mae hwn yn dangos nifer yr hectarau rydych wedi’u dewis fel Ardal â Ffocws Ecolegol a 
pha ganran o’ch tir âr y mae’n ei gynrychioli.  Bydd yn seiliedig ar y tir byddwch wedi’i dicio 
ar gyfer AFfE yn yr adran Parseli Tir a’r Perthi (gwrychoedd) a rhimynnau o goed / Waliau 
Cerrig y byddwch wedi’u ticio yn yr adrannau AFfE yn yr adran hon.  Ni fydd yn gywir nes y 
byddwch wedi llenwi’r adran Parseli Tir a’r AFfE yn gyfan ac yn gywir.  
 
Cyfeirnod y Ddalen / Rhif y Cae 
 
Nid oes modd newid hwn.  Dewiswch Gyfeirnod y Ddalen neu Rif y Cae er mwyn gweld y 
cae yn yr adran Parseli Tir.  Os gwnewch chi hynny, dewiswch ‘Yn ôl i AFfE’ yn yr adran 
Parseli Tir i fynd yn ôl i’r adran AFfE.  
 
Ar gyfer pob cae rydych am hawlio AFfE arno, cliciwch ar ‘Agor Map AFfE’.  
 

 
 

 
 
 
Mae’r allwedd wrth droed y map yn dangos y codau lliw a ddefnyddir ar fap yr AFfEoedd 
e.e  perthi/gwrychoedd yn wyrdd. 
 
Cliciwch ar bob AFfE ar y map rydych am ei defnyddio fel rhan o’ch AFfE eleni.  Bydd y 
bocs data ar gornel chwith uchaf y sgrin yn dangos manylion yr AFfEoedd rydych wedi’u 
dewis.  
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Defnyddiwch y botwm ‘Gweld opsiynau’ i weld haenau gwahanol e.e. llun o’r awyr. 
 

 
 
I hawlio AFfE sydd wedi’i nodi ar eich rhan 
 
Cliciwch ar linell yr AFfE ar y map i hawlio’r ochr fewnol – yn y blwch data, dangosir bod yr 
ochr fewnol wedi’i hawlio.  Os ydych am hawlio dwy ochr yr AFfE yn y cae hwn, gallwch 
newid hynny yn y blwch data.  Os hawliwyd ochr fewnol yr AFfE, bydd honno’n 
ymddangos mewn pinc.  Os ydych yn hawlio dwy ochr yr AFfE, bydd honno’n troi’n las.   
Os ydych yn newid eich meddwl, gallwch ganslo’ch dewis.  Gweler ‘Llyfryn Rheolau Cais 
Sengl 2020’ am esboniad pryd y cewch hawlio dwy ochr AFfE.  
 
I ychwanegu AFfE newydd 
 

I ychwanegu AFfE newydd, cliciwch ar ‘Tynnu AFfE Newydd’.  
 
Fe welwch opsiynau braslunio er mwyn ichi allu braslunio AFfE newydd yn yr un ffordd ag 
yr ydym eisoes wedi’i esbonio wrthoch chi yn adran y Brasfap. 
 

 
 
Yn gyntaf, dewiswch ar y gwymplen ba fath o AFfE sydd gennych ac yna gwnewch fraslun 
ohoni ar y map gan ddefnyddio’r botymau ‘Braslunio’ neu ‘Llinell wedi’i Mesur’.  Bydd 
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gofyn ichi wedyn nodi’r hyd rydych yn ei hawlio.  Ar ôl ichi orffen, cliciwch ar ‘Ychwanegu 
AFfE’.  
 
Caiff ei ychwanegu at y rhestr o AFfEoedd sydd gennych ar y cae hwn.  Gallwch 
ychwanegu AFfE arall ar gyfer y cae hwn os oes gennych rai i’w hychwanegu.  Ar bob 
AFfE ychwanegol, yr ochr fewnol fydd yn cael ei hawlio.  Cofiwch ei newid os ydych am 
hawlio’r ddwy ochr.  
 

 
 
Ar ôl ichi orffen hawlio’ch AFfEoedd ar y cae hwn, cliciwch ar ‘Gorffen Hawlio AFfE’.  
 
Fe welwch fanylion yr hydoedd rydych yn eu hawlio ar y brif restr.  Byddwn wedi cyfrif eu 
harwynebedd. 
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Wrth edrych ar eich Map AFfE, os oes gennych sawl AFfE yn yr un cae, gallwch hofran 
uwchben y blwch data a bydd yr AFfE rydych yn hofran drosti yn ymddangos ar y map fel 
amlinell werdd i’ch helpu i weld pa ddata sy’n gysylltiedig â pha AFfE.  
 

 
 

Os ydych wedi ychwanegu cae âr newydd nad yw wedi cael ei gofrestru gennym, bydd 
gofyn ichi nodi hyd yr AFfEoedd yn y blychau fydd yn ymddangos a chyflwyno brasfap i 
ddangos lleoliad yr AFfEoedd.  
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Enghreifftiau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Yn ôl i’r cynnwys  

R
o

a
d

 

Cwsmer A 
Cae 1 – Âr  

 Cwsmer A 
Cae 2 – Âr  

 

      Cwsmer A – Cae 3 –Âr  
 

           Cwsmer B – Cae 4 –       
               Porfa Barhaol  
 

Cwsmer B             -  Cae 5 –  
Âr  

 

           Cwsmer B – Cae 6 –  
                Porfa Barhaol  

Mae’r berth / wal 
rhwng caeau 1 a 2 
Cwsmer A yn 
gymwys fel AFfE gan 
mai tir âr sydd bob 
ochr y berth / wal. 
Byddai Cwsmer A yn 
gallu hawlio’r berth / 
wal gyfan (50% ar 
gyfer pob cae). 
 

Mae’r berth / wal 
rhwng caeau 2 a 3 
Cwsmer A yn gymwys 
fel AFfE gan mai tir âr 
sydd bob ochr y berth 
/ wal.  Byddai 
Cwsmer A yn gallu 
hawlio’r berth / wal 
gyfan (50% ar gyfer 
pob cae).  
 

Mae’r berth / wal rhwng 
cae 2 Cwsmer A a chae 
4 Cwsmer B yn gymwys 
fel AFfE i Gwsmer A ond 
nid i Gwsmer B.  Byddai 
Cwsmer A ond yn cael 
hawlio hanner y berth / 
wal os na allai brofi bod 
dwy ochr y berth / wal ar 

gael iddo eu defnyddio. 

Mae’r berth / wal rhwng 
caeau 1 a 2 Cwsmer A a 
chae 5 Cwsmer B yn 
gymwys fel AFfE i’r ddau 
gwsmer gan mai tir âr 
sydd bob ochr y ffin. 
Byddai Cwsmer A a 
Chwsmer B ond yn gallu 
hawlio hanner y berth / wal 
os na all y naill na’r llall 
brofi bod dwy ochr y berth 
/ wal ar gael iddyn nhw eu 
defnyddio.  Byddai’r berth / 
wal gyfan ar gael i’r 
cwsmer allai profi ei bod ar 
gael iddo ei defnyddio.  
 

Mae’r berth / wal 
rhwng caeau 5 a 
6 Cwsmer B yn 
gymwys fel 
AFfE gan fod tir 
âr ar un ochr y 
berth / wal a 
byddai Cwsmer 
B yn gallu 
hawlio perth / 
wal gyfan cae 5 
gan fod dwy 
ochr y cae ar 
gael iddo eu 
defnyddio.  
 

Nid yw’r berth / 
wal rhwng 
caeau 4 a 6 
Cwsmer 6 yn 
gymwys fel 
AFfE gan nad 
oes tir âr wrth 
ochr y ffin. 
 

Mae’r berth / wal 
rhwng cae 3 
Cwsmer A a 
chae 4 Cwsmer 
B yn gymwys fel 
AFfE i Gwsmer 
A ond nid i 
Gwsmer B. 
Byddai Cwsmer 
A ond yn cael 
hawlio hanner y 
berth / wal os na 
allai brofi bod 
dwy ochr y berth 
/ wal ar gael 
iddo eu 
defnyddio. 
 

Mae’r berth / wal 
rhwng cae 1 
Cwsmer A a’r heol a 
chae 5 Cwsmer B a’r 
heol yn gymwys fel 
AFfE i’r ddau 
gwsmer.  Byddai’r 
ddau’n gallu hawlio’r 
berth / wal gyfan 
sy’n ffinio â’r heol os 
ydy’r berth / wal 
gyfan sy’n ffinio â’u 
cae ar gael iddyn 
nhw ei defnyddio a 
nhw sy’n gyfrifol am 
gynnal y ddwy ochr. 
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Crynodeb  
 
Nid yw’r sgrin ‘Crynodeb’ yn rhan o’ch cais.  At eich diben chi yn unig y mae, fel nodyn i’ch 
helpu i weld unrhyw gamgymeriadau neu a ydych wedi gadael rhywbeth allan.  Bydd yn 
dangos crynodeb o’ch SAF 2020 ac os cyflwynoch chi un, crynodeb o’ch SAF 2019 ichi 
gael eu cymharu.  Ni fyddwn yn gallu dangos manylion 2019 os nad oeddynt wedi’u 
prosesu’n llawn adeg codi’r data.  
 
Cynlluniau  
 

 
 
 
Yn ôl i’r cynnwys  
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Cnydau  
 

Mae’r sgrin yn dangos arwynebedd pob cnwd rydych wedi’i ddatgan a’r arwynebedd 
rydych wedi hawlio BPS arno.  Nid yw’n dangos cyfansymiau contractau Glastir gan nad 
ydych yn eu hawlio yn erbyn cnydau unigol ar y SAF.  
 

 
 
 

Elfen Wyrddu  
 

Mae’r sgrin hon yn dangos arwynebedd y tir rydych wedi’i ddatgan ac a ydych i bob golwg 
wedi bodloni’ch gofynion gwyrddu ar sail yr wybodaeth rydych wedi’i rhoi inni. 
 

 
 

Yn ôl i’r cynnwys  
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Cyflwyno 
 
Gwallau a Gwybodaeth 
 
Mae’r adran yn rhestru’r Negeseuon ‘Camgymeriadau’ a ‘Gwybodaeth’ ar eich SAF. 
 
Rhaid cywiro unrhyw wallau cyn y cewch gyflwyno’ch SAF.  Diben y negeseuon 

Gwybodaeth yw’ch atgoffa am unrhyw gamau y mae gofyn ichi eu cymryd, ond nid ydynt 
yn eich rhwystro rhag cyflwyno’ch SAF. 
 
I weld negeseuon Gwallau a Gwybodaeth penodol, cliciwch ar enw’r adran ar ochr chwith 
y sgrin.  Os oes gennych negeseuon Gwallau neu Wybodaeth nad ydyn nhw’n gysylltiedig 
ag adran benodol, byddan nhw’n ymddangos ar sgrin yr adran hon.  
 

 
 
Ar ôl ichi gywiro’r Gwallau, bydd eich SAF yn barod i fynd.  
 

 
 

Yn ôl i’r cynnwys  
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Tystiolaeth ddogfennol  
 
Mae’r adran Tystiolaeth Ddogfennol yn rhestru’r dogfennau sy’n cael eu hystyried yn 
Dystiolaeth Ddogfennol neu’n Ddogfennau Ategol.  Darllenwch y rhestr yn ofalus i 
wneud yn siŵr eich bod yn cyflwyno’r holl ddogfennau sy’n berthnasol i’ch cais.  
Cewch eich cosbi am eu cyflwyno’n hwyr, felly os na fyddan nhw wedi cyrraedd 
erbyn y dyddiad cau, gallem eich cosbi neu wrthod eich cais.  (Gweler ‘Llyfryn 

Rheolau Cais Sengl 2020’ am ragor o wybodaeth.)  
 
Os ydych wedi datgan mathau sy’n cael eu hau yn y gwanwyn a mathau sy’n cael eu hau 
yn y gaeaf o un neu fwy o gnydau, bydd angen ichi ateb y cwestiynau sy’n ymddangos.  
 
Ticiwch y blwch/blychau sy’n berthnasol i’ch cais wrth droed yr adran.  
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Bydd y geiriau ychwanegol canlynol yn ymddangos os oes angen i chi gadarnhau bod eich 
busnes yn gwneud gwaith cynhyrchu amaethyddol a/neu’n cynnal y tir mewn cyflwr sy’n 
addas i’w bori neu ei drin.  
 

 
 

Yn ôl i’r cynnwys  
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Datganiadau ac Ymrwymiadau: 
 
Rhaid darllen y Datganiadau a’r Ymrwymiadau i wneud yn siŵr eich bod yn cydymffurfio â 
nhw.  Pan fyddwch yn fodlon eich bod wedi darllen a deall ac wedi cydymffurfio â nhw, 
ticiwch y blwch wrth droed yr adran i fynd yn eich blaen.  
 

 
 

Yn ôl i’r cynnwys  
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Cyflwyno  
 
Mae’ch SAF nawr yn barod ichi ei chyflwyno.  Os ydych yn barod i’w chyflwyno, cliciwch ar 
‘Anfon.  Ar ôl ichi wneud, caiff eich SAF ei hanfon at Lywodraeth Cymru.  Byddwch wedyn 
yn gallu cyflwyno unrhyw dystiolaeth ddogfennol sydd ei hangen, naill ai trwy’ch 
Negeseuon RPW Ar-lein neu drwy’r post neu’n bersonol os oes angen dogfennau 
gwreiddiol.   
 
Bydd Asiantwyr neu Undebau Ffermwyr sydd heb yr hawl i ‘Gyflwyno Hawliadau’ yn gallu 
safio’r SAF a threfnu bod y cwsmer yn ei chyflwyno.  
 
Cofiwch – rhaid cyflwyno pob SAF a Thystiolaeth Ddogfennol erbyn 15 Mai 2020, 
neu erbyn 9 Mehefin 2020 gyda chosbau.  Byddwn yn gwrthod unrhyw SAF neu 
Dystiolaeth Ddogfennol ar ôl y dyddiad hwn. 
 

 
 
Yn ôl i’r cynnwys  
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Manylion Cysylltu  

 
Ymholiadau gan Ffermwyr – Y Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid  
 
Y lle cyntaf i’w ffonio neu ei e-bostio os oes gennych gwestiwn yw’r Ganolfan Gyswllt i 
Gwsmeriaid lle bydd staff wrth law i roi gwybodaeth ac i ateb cwestiynau.   
 
Gallwch ddefnyddio’r dudalen ‘Negeseuon’ yn eich cyfrif RPW Ar-lein i holi’r Ganolfan 
Gyswllt i Gwsmeriaid.  Fel arall, defnyddiwch y manylion cysylltu canlynol: 
 
Ffôn: 0300 062 5004  
Cyfeiriad Blwch Swyddfa Bost: Taliadau Gwledig Cymru, Blwch Post 251, Caernarfon, 
LL55 9DA  
 
Swyddfeydd Rhanbarthol ac Ardal 
 
Bydd apwyntiadau ar gyfer Cymorth Digidol ar gael o 3 Mawrth 2020.  Mae’n rhaid i 
apwyntiadau gael eu trefnu ymlaen llaw drwy’r Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid. Ffoniwch y 
Ganolfan Gyswllt i wybod oriau agor swyddfeydd a’r apwyntiadau am gymorth digidol sydd 
ar gael.  Gall oriau agor gwahanol swyddfeydd amrywio.   
 
 

Swyddfa Ranbarthol Caerfyrddin  
Adeiladau’r Llywodraeth  
Teras Picton 
Caerfyrddin SA31 3BT 

Swyddfa Ardal Cyffordd Llandudno 
Sarn Mynach 
Cyffordd Llandudno 
Conwy LL31 9RZ 

Swyddfa Ranbarthol Caernarfon  
Llywodraeth Cymru 
Doc Fictoria 
Caernarfon 
Gwynedd 
LL55 1TH 

Taliadau Gwledig Cymru  
Llywodraeth Cymru  
4ydd Llawr 
Parc Cathays  
Caerdydd CF10 3NQ 

Swyddfa Ranbarthol Llandrindod  
Adeiladau’r Llywodraeth 
Spa Road East 
Llandrindod LD1 5HA 

Swyddfa Ranbarthol Aberystwyth  
Llywodraeth Cymru  
Rhodfa Padarn 
Llanbadarn Fawr 
Aberystwyth 
Ceredigion SY23 3UR 

 
Mynediad at Swyddfeydd RPW i bobl ag anableddau neu anghenion arbennig 
 

Os oes gennych anghenion arbennig a’ch bod yn teimlo nad yw ein cyfleusterau yn ateb 
eich 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  
 
Am yr wybodaeth ddiweddaraf am Amaethyddiaeth a Materion Gwledig, ewch i wefan 
Llywodraeth Cymru a chofrestru am e-gylchlythyr Materion Gwledig fydd yn cael ei e-
bostio atoch.  
 
  

https://llyw.cymru/grantiau-a-thaliadau-gwledig?_ga=2.125019978.1765330077.1581932834-1845528863.1552912606
https://llyw.cymru/grantiau-a-thaliadau-gwledig?_ga=2.125019978.1765330077.1581932834-1845528863.1552912606
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Gwlad 

 
E-gylchlythyr Gwlad yw e-gylchlythyr 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.  I sicrhau eich bod yn 
clywed am y newyddion a’r datblygiadau diweddaraf gallwch gofrestru i dderbyn e-
gylchlythyr Gwlad trwy fynd i: https://beta.llyw.cymru/cofrestrwch-ar-gyfer-newyddion-
amaethyddiaeth-choedwigaeth-gwlad.  
 
Yn ôl i’r cynnwys  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://beta.llyw.cymru/cofrestrwch-ar-gyfer-newyddion-amaethyddiaeth-choedwigaeth-gwlad
https://beta.llyw.cymru/cofrestrwch-ar-gyfer-newyddion-amaethyddiaeth-choedwigaeth-gwlad
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