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Ffurflen Cais Sengl (SAF) 2022
Mae Llyfryn Rheolau Cais Sengl 2022 ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru. 
Dylai cwsmeriaid ddarllen y Llyfryn Rheolau cyn llenwi a chyflwyno eu 
SAF 2022: www.llyw.cymru/ffurflen-cais-sengl-2022-llyfryn-rheolau 

Daeth y SAF ar-lein ar gael ar Taliadau Gwledig Cymru (RPW) Ar-lein ar 
1 Mawrth 2022. Y dyddiad cau yw ddydd Llun 16 Mai 2022, er y gellir cyflwyno 
ceisiadau hwyr hyd at a chan gynnwys dydd Gwener 10 Mehefin 2022, yn 
amodol ar costau hawlio hwyr. Ni ellir cyflwyno na derbyn unrhyw geisiadau ar 
ôl 10 Mehefin 2022. 

Anogir cwsmeriaid i lenwi eu SAF cyn gynted â phosibl. Gallant gysylltu â'r 
Ganolfan Cyswllt Cwsmeriaid gan ddefnyddio eu cyfrif RPW Ar-lein neu ar 
0300 062 5004, os oes ganddynt unrhyw gwestiynau.

Fel arall, mae'r Gwasanaeth Cysylltwyr Fferm (FLS) ar gael i roi cymorth ac 
arweiniad ar y SAF neu gynlluniau eraill. Mae manylion cyswllt FLS ar gael 
ar wefan Llywodraeth Cymru: www.llyw.cymru/cysylltwch-gwasanaeth-
cysylltwyr-fferm

RPW AR-LEIN
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Cymorth Digidol SAF
Oherwydd COVID-19, mae ein Swyddfeydd Rhanbarthol ar gau i’r cyhoedd. 
Am hynny, ni fydd RPW yn gallu cynnal sesiynau ‘Cymorth Digidol’ wyneb 
yn wyneb eleni. 

Trefnwch eich bod yn llenwi’ch SAF ar-lein cyn gynted ag y medwch gan 
ddefnyddio’r canllaw a’r help sydd ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru ac ar 
RPW Ar-lein. Os ydych angen rhagor o gymorth cysylltwch â’r Ganolfan Cyswllt 
Cwsmeriaid ar 0300 062 5004.

Taliadau BPS 2022 
Eleni, cyn belled â bod hawliad cymwys a’r holl ddogfennau ategol yn ein 
cyrraedd, byddwn yn Rhagdalu 70% o werth tebygol eich hawliad BPS 2022 
o 14 Hydref 2022. 

Bydd y taliadau sy’n weddill yn cael eu talu o 15 Rhagfyr 2022.

Trosglwyddo Hawliau BPS 2022 
Mae cyfnod trosglwyddo hawliau BPS 2022 ar agor. Mae ffurflenni Trosglwyddo 
Hawliau ar gael ar Y cyfrif RPW Ar-lein. 

Mae’n bosib y bydd newidiadau blynyddol I werthoedd yr hawliadau a ddangosir 
ar gyfri  RPW ar lein er mwyn cymryd I ystyriaeth gwerth yr hawliau heb eu 
hawlio yn 2022 ar gyllideb  o’r gronfa wrth gefn Genedlaethol nas dyranwyd 
yn 2022. Bydd y cynnydd hwn ,os caiff ei gymhwyso, I werth hawliau 2022 
ond yn berthnasol I 2022 

Rhaid i chi gyflwyno y ffurflen Trosglwyddo Hawliau cyn hanner nos ar 
15 Mai 2022 er mwyn i’r hawliadau fod ar gael i’w hawlio yng Nghynllun y Taliad 
Sylfaenol 2022.

Mae’r Canllawiau ar drosglwyddo Hawliau Cynllun y Taliad Sylfaenol ar gael 
ar wefan Llywodraeth Cymru:  
www.llyw.cymru/cynllun-y-taliad-sylfaenol-canllawiau-ar- 
drosglwyddo-hawliau
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Rheoli Rhif y Daliad (CPH) 
Mae Rheoli Rhif y Daliad yn galluogi ceidwaid i weld a chynnal a chadw'r tir sydd 
wedi'i gynnwys yn eu CPH ac i greu neu gau CPH ar-lein.  Mae'r rheolau CPH 
newydd yn sicrhau cysondeb ar draws pob rhywogaeth ac yn gwella'r gallu i 
ymateb yn gyflym ac yn effeithiol os bydd achos o glefyd. Mae'r rheolau'n gofyn 
am reol pellter o ddeg milltir ar symud pob rhywogaeth o dda byw; proses ar gyfer 
cofrestru cysylltiadau tir dros dro a CPHau dros dro; a bod yn rhaid i geidwaid sy'n 
caffael tir ar gyfer da byw yn barhaol neu dros dro hysbysu'r RPW cyn symud da 
byw i'r daliad er mwyn diweddaru'r CPH neu i CPH/CPH dros dro newydd gael 
ei ddyrannu.

Mae canllawiau ar CPH a Symudiadau Da Byw, gan gynnwys canllawiau Taliadau 
Gwledig Cymru gan ddefnyddio 'Rheoli Fy CPH' a phecynnau e-ddysgu 
ychwanegol ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru:  
www.llyw.cymru/rpw-ar-lein-defnyddio-rheoli-fy-cph
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Trawsgydymffurfio – 2022
Mae’r rhan fwyaf o reolau ynghylch Trawsgydymffurfio yn parhau’n berthnasol a 
heb eu newid ers 2021. Mae rhai taflenni ffeithiau wedi’u diwygio ar gyfer 2022 
fodd bynnag. Mae hyn yn adlewyrchu’r newidiadau mewn gofynion ac arferion 
da a hefyd yn egluro rhywfaint o’r geiriad. Mae rhai newidiadau hefyd wedi’i 
gwneud i’r Safonau Dilysadwy ynghylch Trawsgydymffurfio ar gyfer 2022 
mewn perthynas â dosbarthu achosion o dorri Amodau Amaethyddol ac 
Amgylcheddol  a (GAEC) a Gofynion Rheoli Statudol. Dylech wirio ac adolygu’n 
rheolaidd reoliadau ynghylch Trawsgydymffurfio: 
www.llyw.cymru/trawsgydymffurfio-2022  

Creu Coetir Glastir 

Rhaid I gwsmeriaid sydd wedi cael ei dewis o dan ffenestri 9 a 10 ac sydd eto 
heb gyflwyno eu cynlluniau wneud hynny erbyn 30 Ebrill 2022.
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Yr haf hwn bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi amlinelliad o’r Cynllun Ffermio 
Cynaliadwy a fydd yn cynnwys cynigion ynghylch camau a phrosesau y bydd 
disgwyl i ffermwyr eu cymryd a’u dilyn fel rhan o’r cynllun.

Nid oes gennym yr holl atebion, mae angen eich help arnom i lunio'r cynigion hyn. 
Cawsom ymateb gwych i gam cyntaf y broses gydlunio ac mae’r sylwadau rydym 
wedi’u derbyn wedi ein cynorthwyo i ystyried a datblygu cynigion y cynllun. 

Bydd ail gam y broses gydlunio yn datblygu manylion y Cynllun ymhellach 
ac yn anelu at sicrhau ei fod yn gynllun ymarferol y gall ffermwyr a’r 
Llywodraeth ei ddefnyddio a’i roi ar waith.  
www.llyw.cymru/cyd-gynllunio-ar-gyfer-cynllun-ffermio-cynaliadwy-i-gymru

CYNLLUN FFERMIO 
CYNALIADWY
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RHEOLIADAU RHEOLI 
LLYGREDD AMAETHYDDOL

Mae'r rheoliadau'n sicrhau bod pob busnes fferm yn gweithredu i safon ofynnol 
ac yn diogelu cyrff dŵr Cymru rhag effaith llygredd amaethyddol. 

Daeth y gofynion cychwynnol i mewn ar 1 Ebrill 2021 (Cam 1), gyda gofynion 
ychwanegol yn cael eu cyflwyno'n raddol o 1 Ionawr 2023 (Cam 2) ac 
1 Awst 2024 (Cam 3).

Roedd y gofynion a oedd yn gymwys o 1 Ebrill 2021 yn cynnwys:

• Gofynion storio silwair – nid oes unrhyw newid o'r gofynion rheoliadol 
blaenorol ar gyfer storio silwair ac elifiant silwair.

• Cyfnodau caeedig ar gyfer taenu gwrtaith nitrogen parod. 

• Rhaid ymgorffori tail organig a roddir ar bridd moel o fewn 24 awr yn y rhan 
fwyaf o amgylchiadau.

• Cyn lledaenu, rhaid archwilio'r cae gan ystyried ffactorau fel tywydd 
a chyflyrau'r ddaear (e.e. tir wedi'i rewi/dŵr), llethr fwy serth nag 20%, 
math o bridd a pha mor agos yw draeniau tir.

• Rhoi gwybod i CNC 14 diwrnod cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau ar storfa 
slyri neu silwair newydd neu welliannau – o 28 Ebrill 2021.

Mae'r gofynion yn rhan o'r safonau trawsgydymffurfio o'r dyddiad y 
maent yn berthnasol i'ch daliad. Mae canllawiau manwl ar gael ar wefan 
Llywodraeth Cymru sy'n darparu dull cam wrth gam o weithredu'r rheoliadau. 
Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael ar y tudalennau canlynol: 
www.llyw.cymru/rheoli-tir
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Mae nitrogen yn faetholyn gwerthfawr sydd wedi'u cynnwys mewn tail da 
byw a all, os caiff ei ddefnyddio'n effeithlon, leihau'r angen am wrtaith costus 
a weithgynhyrchwyd. 

Fodd bynnag, gellir colli Nitrogen i'r atmosffer mewn sawl ffordd fel amonia. 
Nid yn unig y mae hyn yn gost i'r fferm, mae'n niweidiol i iechyd pobl 
a'r amgylchedd. 

Cyfranna Ammonia at ffurfio Mater Penodol (PM), sy'n gallu achosi afiechydon 
anadlol a cardiofasgwlaidd difrifol. Mae amonia yn niweidio priddoedd, 
dŵr croyw a bywyd gwyllt morol. 

Mae'n ffrwythloni planhigion a chennau brodorol Cymreig yn ddiangen, gan eu 
lladd a dinistrio'r gadwyn fwyd anifeiliaid. 

Yng Nghymru, mae amaethyddiaeth yn ffynhonnell o tua 90% o allyriadau 
amonia. Mae gan Gymru rwymedigaethau statudol a rhyngwladol i leihau 
allyriadau amonia 16% erbyn 2030. Mae allyriadau amonia wedi bod yn cynyddu 
yn ystod y blynyddoedd diwethaf. 

ALLYRIADAU AMONIA 
AMAETHYDDOL (NH3)
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Rhaid inni wrthdroi'r duedd hon os ydym am gyrraedd y targed hwn a lleihau'r 
difrod a achosir gan amonia. Mae gwelliant effeithlonrwydd y defnydd 
o faethynnau mewn amaethyddiaeth yn hanfodol er mwyn lleihau colledion 
llygryddion i'r amgylchedd.

Yn 2019, cyflwynwyd canllawiau'r Cod Ymarfer Amaethyddol Da ar leihau 
colledion amonia o amaethyddiaeth yng Nghymru i helpu ffermwyr Cymru i 
ddeall sut y gallant wella ansawdd aer www.llyw.cymru/sites/default/files/
publications/2019-04/cod-ymarfer-amaethyddol-da-canllawiau-i-leihau-
allyriadau-amonia.pdf 

Mae'r cod yn esbonio sut y gall newidiadau mewn deietau da byw, tai, 
storio slyri a thail, defnyddio slyri a gwrtaith wrea leihau allyriadau amonia 
amaethyddol. Mae'r llun yn dangos sgrinlun (nad yw'n glic) o'r offeryn 
rhyngweithiol ar wefan Cyswllt Ffermio sy'n dangos pa ardaloedd ar y fferm 
y gellir eu gwella a sut. 

Ewch i'r wefan i roi cynnig arni:  
www.businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/improving-air-quality 
neu cysylltwch â Chanolfan Gwasanaeth Cyswllt Ffermio 08456000813 
neu eich Swyddog Datblygu Lleol i gael rhagor o wybodaeth
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GOFYNION POLISI ADNABOD A  
SYMUD DA BYW

www.eidcymru.org 
01970 636959 
(Dydd llun i Dydd Gwener 9am i 5pm) 
cymorth@eidcymru.org

www.bcms.gov.uk 
0345 0503456 (Dydd Llun i Dydd Gwener 8.30am i 5pm) 
bcmsenquiries@rpa.gov.uk

www.eaml2.org.uk/ami_
cymru/home.eb 
0844 3358400 
(Dydd Llun i Dydd Gwener  
9am i 5pm)

 Gwartheg  Defaid  Geifr  Moch  Ceffylau

Adnabod

Prif Dag – Tag plastig melyn 
y gellir ei ddarllen o bell, yn 
dangos logo’r goron, cod  
y wlad (UK) a’r rhif adnabod 
unigryw. Rhaid ei roi o fewn 
36 awr ar ôl geni lloi godro 
neu 20 diwrnod ar ôl geni  
lloi eidion.

Dyfais EID lawn (ar gyfer defaid 
dros 12 mis oed neu sy’n cael eu 
cadw i fridio) – dau dag, un melyn 
electronig (EID) ac un gweledol  
(tatŵ neu farc pigwrn). 
Mae’r ddau dag yn dangos cod 
y wlad (UK) a’r rhif adnabod 
unigryw.

Tagiau Dwbl ar gyfer 
geifr dros 9 mis oed, ar 
gyfer anifeiliaid sy’n cael 
eu cadw o dan amodau 
ffermio llai dwys/maes; 
neu 6 mis ar gyfer pob  
anifail arall. 
Mae’r ddau dag yn dangos 
cod y wlad (UK) a’r rhif  
adnabod unigryw.

Pob mochyn dros 12 mis 
oed neu’r rhai hynny sydd 
o dan 12 mis oed os ydyn 
nhw’n cael eu symud i’w 
lladd – rhoddir tag clust ar 
y glust neu datŵ ar y ddwy 
ysgwydd. Rhaid dangos 
cod y wlad (UK) a nod 
cenfaint Iechyd Anifeiliaid.

Bydd angen gosod 
microsglodyn ar bob 
ceffyl yng Nghymru i’w 
adnabod a bydd gofyn 
bod gan bob ceffyl 
hefyd basbort  
papur dilys.

Ail Dag – Plastig neu fetel, 
yn cynnwys yr un manylion 
â’r prif dag a gall gynnwys 
gwybodaeth reoli a bod o faint 
neu steil wahanol i’r prif dag. 
Rhaid ei roi ar y glust arall i’r 
prif dag o fewn 20 diwrnod  
ar ôl geni lloi newydd.

Tag Lladd Electronig (ar gyfer 
ŵyn o dan 12 mis oed ac y 
bwriedir eu lladd yn  
y DU) – un batsh o dagiau lladd 
(EID), yn dangos “UK” a rhif y 
ddiadell A bydd ganddo sglodyn 
EID gyda rhif unigryw o fewn y 
tag.

Tag Lladd (ar gyfer 
mynnod o dan 12 mis oed 
y bwriedir eu lladd yn y 
DU) un batsh o dagiau 
lladd, yn dangos “UK” a 
rhif y ddiadell.

Moch o dan 12 mis oed 
sy’n symud i ddaliad 
amaethyddol – marc 
paent dros dro ar gyfer 
symudiadau rhwng 
daliadau.

Mae’n rhaid i basbortau  
fod yn ddilys ar gyfer 
ar ôl i’r anifail gael 
microsglodyn a chyn i’r 
ebol droi’n 6 mis oed  
neu erbyn 1 Rhagfyr y 
flwyddyn y cafodd ei eni, 
pa bynnag un sydd olaf.

Nid oes dyfais adnabod 
swyddogol arall.

Gellir defnyddio Bolws EID neu 
Farc Pigwrn EID hefyd.

Gellir defnyddio tatŵ neu 
farciau pigwrn fel ail  
ddyfais adnabod.

Rhaid rhoi tag ar gyfer 
symudiadau i allforio.

Symud Pasbort Gwartheg Trwydded Symud AML1 Trwydded Symud AML1 Crynodeb y Cludwr (HS/
MD) Rhaid cael pasbort  

drwy Gorff Cyhoeddi  
Pasbortau (PIO).BCMS EIDCymru EIDCymru eAML2
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fod yn ddilys ar gyfer 
ar ôl i’r anifail gael 
microsglodyn a chyn i’r 
ebol droi’n 6 mis oed  
neu erbyn 1 Rhagfyr y 
flwyddyn y cafodd ei eni, 
pa bynnag un sydd olaf.

Nid oes dyfais adnabod 
swyddogol arall.

Gellir defnyddio Bolws EID neu 
Farc Pigwrn EID hefyd.

Gellir defnyddio tatŵ neu 
farciau pigwrn fel ail  
ddyfais adnabod.

Rhaid rhoi tag ar gyfer 
symudiadau i allforio.

Symud Pasbort Gwartheg Trwydded Symud AML1 Trwydded Symud AML1 Crynodeb y Cludwr (HS/
MD) Rhaid cael pasbort  

drwy Gorff Cyhoeddi  
Pasbortau (PIO).BCMS EIDCymru EIDCymru eAML2

12



Os ydych chi’n rhentu’ch tir ar gyfer pori ac yn caniatáu i berchennog y stoc 
ddefnyddio’ch rhif CPH, yna chi, fel ceidwad cofrestredig y daliad, sydd â’r 
cyfrifoldeb canlynol am yr anifeiliaid:

• cadw cofnodion

• trwyddedau

• adrodd am symudiadau

• tagiau newydd.

Rhaid rhoi gwybod am symudiadau da byw i’ch CPH ac oddi yno a bydd rheolau 
gwahardd symud yn berthnasol:

Gellir dod o hyd i ganllawiau pellach ar dudalennau CPH ar wefan Llywodraeth 
Cymru: llyw.cymru/rhifau-adnabod-daliadau-cph-symudiadau-da-byw-
canllaw-newydd

Os byddai’n well gennych i’r 
perchennog cofrestredig barhau i fod 
yn gyfrifol am y stoc, mae angen iddynt 
cofrestru’r tir ar Rheoli fy CPH trwy 
RPW Ar-lein naill ai fel un o'r canlynol:

CPH dros dro (tCPH).

Cysylltiad Tir Dros 
Dro (TLA) os yw’r tir 
o fewn 10 milltir.

YDYCH CHI’N RHENTU 
EICH TIR AR GYFER PORI?
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BAND EANG 
YNG NGHYMRU

Mae Llywodraeth Cymru am i bob cartref a busnes yng Nghymru allu cael 
cysylltiad band eang cyflym a dibynadwy.

Mae gan y rhan fwyaf o gartrefi a busnesau yng Nghymru heddiw gysylltiad 
digidol o ansawdd da eisoes.  Ond mae nifer o opsiynau’n bosibl ar gyfer y rheini 
sydd heb fand eang cyflym a dibynadwy.

Cyflwyno band eang ffeibr
Un ateb yw cysylltu cartrefi a busnesau â band eang ffeibr gan ddefnyddio arian 
cyhoeddus. Rydyn ni’n gweithio gydag Openreach i ddod â band eang ffeibr 
i 39,000 o safleoedd ledled Cymru gan ddefnyddio £56m o arian Llywodraeth 
Cymru a’r UE ynghyd ag arian ychwanegol gan Lywodraeth y DU. 

Mae hynny’n dilyn ein rhaglen Cyflymu Cymru a ddaeth â band eang cyflym 
iawn i fwy na 733,000 o gartrefi a busnesau yng Nghymru. 

Edrychwch ba wasanaethau band eang sydd ar gael i chi
Ewch i www.openreach.com/fibre-broadband i weld a oes modd eich cysylltu 
â gwasanaeth band eang cyflym. 

Mae gan gwmnïau eraill rwydweithiau band eang yng Nghymru.  
Cysylltwch â’r darparwyr neu ewch i wefannau cymharu prisiau.

14

www.openreach.com/fibre-broadband


Cael arian i gael band eang cyflymach
Os nad yw band eang cyflym ar gael ar eich safle chi, mae ffyrdd eraill i chi allu 
cael y band eang cyflym sydd ei eisiau arnoch. Mae’n bosibl eich bod yn gymwys 
i gael cymorth ariannol i’ch cysylltu â band eang cyflymach. 

Cynlluniau band eang awdurdodau lleol 
Mae ambell awdurdod lleol yn cyflogi swyddogion band eang i fynd i’r afael 
â’ch problemau ac mae gan rai awdurdodau eu rhaglenni band eang eu hunain.  
Cysylltwch â’ch awdurdod lleol i weld a ydych wedi’ch cynnwys yn eu cynlluniau 
band eang.

Mae ein Cronfa Band Eang Lleol gwerth £10 miliwn ar gael i helpu awdurdodau 
lleol a mentrau cymdeithasol i gysylltu cymunedau.

Arian ar gyfer safleoedd unigol 
Mae’r Ymrwymiad Gwasanaeth Cyffredinol (Universal Service Obligation – USO) 
yn fenter o dan ofal Llywodraeth y Deyrnas Unedig sy’n rhoi’r hawl cyfreithiol i 
gartrefi a busnesau ofyn am gysylltiad band eang fforddiadwy effeithiol. Ofcom 
sy’n rhedeg yr USO a BT sy’n ei ddarparu. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: 
www.bt.com/broadband/USO neu ffoniwch BT ar 0800 783 0223.

Mae cynllun Allwedd Band Eang Cymru Llywodraeth Cymru yn helpu cartrefi 
a busnesau trwy gynnig grantiau i dalu am gostau cysylltu band eang newydd.

Mae rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael ar gael drwy fynd i:  
www.llyw.cymru/bandeang
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CYNNIG GOFAL PLANT 
CYMRU A FFERMWYR

Os ydych chi'n ffermwr sy'n byw yng 
Nghymru a bod gennych blentyn sydd eto 
i droi'n dair oed, nawr yw’r amser i sicrhau 
eich bod yn barod gyda'r dystiolaeth gywir i 
wneud cais am y Cynnig Gofal Plant unwaith 
y bydd eich plentyn yn troi'n dair oed.

Beth yw Cynnig Gofal Plant Cymru?
Mae Cynnig Gofal Plant Cymru yn darparu hyd at 30 awr o addysg gynnar a 
gofal plant wedi’u hariannu gan y llywodraeth i rieni cymwys sy'n gweithio sydd 
â phlant tair a phedair oed, am 48 wythnos o'r flwyddyn. Mae hyn yn adeiladu 
ar yr ymrwymiad cyffredinol presennol i addysg gynnar, sy'n rhoi o leiaf 10 awr yr 
wythnos o ddarpariaeth a elwir yn Ddarpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen i bob 
plentyn tair a phedair oed.  

O dan y Cynnig Gofal Plant, yn ystod tymor yr ysgol, mae gan rieni sy'n 
gweithio hawl i uchafswm o 20 awr o ofal plant a ariennir, yn ogystal â 10 awr 
o Ddarpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen bob wythnos, sy'n gyfanswm o 30 awr 
o ddarpariaeth a ariennir. Mae union nifer yr oriau a ddarperir o dan Ddarpariaeth 
Feithrin y Cyfnod Sylfaen yn amrywio yn ôl awdurdod lleol, gyda llawer yn 
darparu mwy na 10 awr yr wythnos.
Yn ogystal â'r 38 wythnos 'yn ystod y tymor', cynigir naw wythnos o ddarpariaeth 
gwyliau hefyd i helpu gyda chostau gofal plant yn ystod gwyliau'r ysgol. Ar gyfer 
yr wythnosau hyn, bydd hyd at 30 awr o ofal plant yn cael ei ariannu ar gyfer 
rhieni cymwys sy'n gweithio. 16



Fel ffermwr ydw i'n gymwys i gael y Cynnig Gofal Plant?
Rhaid i ffermwyr sy'n dymuno cael mynediad i'r Cynnig Gofal Plant fyw yng 
Nghymru a bod yn ennill o leiaf cyfwerth ag 16 awr yr wythnos ar lefel yr isafswm 
cyflog byw cenedlaethol neu'r cyflog byw cenedlaethol.  

Rydym yn cydnabod yr oriau hir y mae ffermwyr yn gweithio, ond nid yw 
cymhwystra’n seiliedig ar faint o oriau y mae rhiant yn gweithio, ond yn hytrach 
ar p’un a yw rhieni gyflogedig neu’n hunangyflogedig ac yn gallu dangos eu bod 
yn bodloni'r prawf incwm gofynnol, h.y. maent yn ennill yr hyn sy'n cyfateb i 
o leiaf 16 awr yr wythnos ar lefel yr isafswm cyflog ar y gyfradd sy'n gymwys 
iddynt.

Er enghraifft, byddai angen i ffermwyr dros 23 oed ddangos eu bod yn ennill 
o leiaf £142.56 yr wythnos neu £7,413.12 y flwyddyn, yn seiliedig ar y gyfradd 
cyflog byw genedlaethol o £8.91 yr awr (cyfradd o fis Ebrill 2021).  

Gellir defnyddio darparwyr gofal plant yng Nghymru neu yn Lloegr i ddarparu’r 
gofal plant a ariennir gan y llywodraeth. Os yw'r darparwr wedi'i leoli yng 
Nghymru, rhaid iddo fod wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru, 
neu Ofsted os yw'n gweithredu yn Lloegr.  Nid yw gofal plant a ddarperir gan 
nani neu aelodau o'r teulu yn gymwys i gael y cyllid o dan y Cynnig Gofal Plant.

Beth sy'n cael ei ystyried fel incwm?
Mae unrhyw incwm a gynhyrchir drwy weithgarwch ffermio yn cael ei ystyried 
fel incwm.

Yn ogystal, cydnabyddir yn gyffredinol bod cymorthdaliadau a grantiau a 
dderbynnir gan ffermwyr, megis Cynllun y Taliad Sylfaenol, yn dderbyniadau 
drwy fasnach ffermio. Felly, os yw rhiant yn gallu dangos ei fod wedi derbyn 
cymhorthdal, bydd hyn yn cyfrif fel incwm ar gyfer y prawf incwm gofynnol. 

Y prif eithriad o ran grantiau sy'n cyfrif tuag at y prawf incwm gofynnol fyddai 
grantiau cyfalaf. Felly, ni fyddai grant i brynu tractor neu adsefydlu tir a 
ddifrodwyd gan lifogydd er enghraifft, yn cyfrif fel incwm ar gyfer y prawf incwm 
gofynnol.
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Pa dystiolaeth sydd angen i chi ei darparu?
Mae llawer o ffermwyr yn rhedeg cyfrifon busnes ac nid ydynt yn cymryd 
cyflogau rheolaidd o'r fferm, a gall hyn ei gwneud yn anodd dangos tystiolaeth 
o'r incwm sydd ei angen i fod yn gymwys ar gyfer y Cynnig Gofal Plant. 

Wrth asesu ceisiadau i weld a ydynt yn bodloni'r prawf incwm gofynnol, gall eich 
awdurdod lleol ystyried tystiolaeth o'r incwm cyfartalog o'r tri mis diwethaf.  

Fel arfer, defnyddir slipiau cyflog i ddangos yr incwm cyn unrhyw ddidyniadau. 
Rhaid i hyn ddangos bod rhieni'n bodloni'r meini prawf incwm gofynnol.

Mae cyfrifon y fferm hefyd yn dderbyniol, ond rhaid i'r rhain ddangos bod 
cyflogau wedi’u cymryd sy'n bodloni'r meini prawf neu y byddai elw trethadwy'r 
fferm yn bodloni'r lefel isaf o incwm sydd ei angen.

Rhaid rhoi gwybod i'r awdurdod lleol am unrhyw newidiadau i incwm ar ôl 
cyflwyno cais neu wrth hawlio’r Cynnig Gofal Plant er mwyn gallu ailasesu 
cymhwystra.

Sut ydw i'n gwneud cais a ble alla i gael rhagor o gyngor?
I gael gwybodaeth am sut i wneud cais am y Cynnig Gofal Plant a chyngor 
manylach am y cymorth a allai fod ar gael i chi ar gyfer gofal plant, dylech 
gysylltu â'ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol. 

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 
yn eich awdurdod lleol chi yn: www.ggd.cymru

18

http://www.ggd.cymru


BUCHOL TB

Rhaglen Ddiwygiedig ar gyfer Dileu TB 
Daeth yr ymgynghoriad ar y Rhaglen Ddiwygiedig ar gyfer Dileu TB i ben ar 
8 Chwefror 2022. Mae crynodeb o'r ymatebion yn cael ei baratoi ar hyn o bryd 
a bydd y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd yn 
ystyried y crynodeb hwnnw cyn cyhoeddi'r camau nesaf.

Statws Heb TB swyddogol wedi'i Dynnu'n Ôl (OTFW)
O 17 Ionawr 2022 ymlaen, bydd yr holl achosion newydd o TB ym mhob rhan 
o Gymru, heblaw am ddau eithriad, yn cael eu categoreiddio’n Statws Heb TB 
Swyddogol wedi’i Dynnu’n Ôl (OTFW).

Yr unig ddau eithriad, a fydd yn dal i gael eu categoreiddio’n Statws Heb TB 
Swyddogol (OTFS), fydd:

1. Buchesi â Statws Heb TB Swyddogol (OTF) pan fydd wedi dod i’r amlwg 
mewn lladd-dy fod achos(ion) tybiedig o TB ac nad yw canlyniadau’r profion 
meithriniad wedi dod i law.

2. Buchesi wedi’u heintio â TB lle bydd anifeiliaid na fagwyd ar y fferm wedi 
cael canlyniad positif ar ôl profion gwrthgyrff Interfferon-gamma a/neu 
IDEXX yn unig (h.y. nid rhai sydd wedi adweithio i brawf croen) ac nad yw'r 
clefyd wedi'i gadarnhau gan ganlyniadau archwiliad meddygol cyfnodol 
(PME) neu ganlyniad meithriniad.

Bydd buchesi OTFS lle dechreuodd yr haint cyn 15 Tachwedd yn parhau'n OTFS 
oni ddatgelir bod rhagor o anifeiliaid wedi adweithio i brawf croen, neu fod yna 
ffactorau eraill sy’n gysylltiedig â risg epidemiolegol. 
www.llyw.cymru/tb-mewn-gwartheg-statws-heb-tb-swyddogol-wedii-
ddiddymu-cwestiynau-cyffredin
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Adweithyddion Amhendant − Newidiadau i’r rheol 3 blynedd
O 17 Ionawr 2022 ymlaen, bydd pob buches Statws Heb TB Swyddogol (OTF) 
yng Nghymru lle mai dim ond Adweithyddion Amhendant (IRs) a ddatgelir ar ôl 
profion, yn parhau dan gyfyngiadau tan y bydd yr Adweithyddion Amhendant 
yn cael eu hailbrofi, pan fydd naill ai:

• yr IRs yn cael eu hailbrofi â’r canlyniadau’n negyddol a chyfyngiadau 
ar symud gwartheg unigol yn cael eu codi, neu

• un neu fwy o'r IRs yn dod yn adweithyddion a/neu'n IRs am yr eildro 
(os felly, byddan nhw hefyd yn cael eu hystyried yn adweithyddion) a bydd 
statws OTF y fuches yn cael ei dynnu'n ôl (OTFW). 
www.llyw.cymru/tb-mewn-gwartheg-adweithyddion-amhendant-
newidiadau-i-reolau-3-blynedd-cwestiynau-cyffredin
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POLISI AR GLEFYDAU 
ANIFEILIAID

Salmonella 
Nid dim ond effeithio ar ddofednod y mae Salmonella! Gall Salmonella effeithio 
ar bob math o dda byw, gan gynnwys gwartheg, ceffylau, defaid, moch, cŵn, 
a bywyd gwyllt. Ar hyn o bryd, mae ymchwiliadau’n cael eu cynnal i achosion 
o straen newydd o Salmonella typhimurium mewn da byw ledled Prydain Fawr 
ac mae'r straen hwn wedi’i ganfod mewn pobl.

Arwyddion clinigol

Mae amrywiaeth eang o symptomau i’w gweld mewn anifeiliaid sydd â’r salwch, 
gan gynnwys edrych yn ddiflas ac yn isel, dolur rhydd, llai o archwaeth am fwyd, 
erthylu ac weithiau, cyfradd marwolaethau uchel. Fodd bynnag, er nad oes 
arwyddion clinigol i’w gweld ar bob anifail, maen nhw’n dal i allu cario a gollwng 
Salmonella.
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Risg i Iechyd y Cyhoedd

Mae Salmonella’n glefyd milheintiol. Mae salwch mewn pobl yn gysylltiedig 
yn bennaf â thrin da byw sy’n dioddef o’r clefyd, a chysylltiad agos â nhw. 
Gall symptomau Salmonella mewn pobl gynnwys poen yn yr abdomen, dolur 
rhydd, pen tost, cyfog a thwymyn, ond gall amrywio'n fawr o ran difrifoldeb.

Sut gall Salmonella gyrraedd eich fferm

Dylai ceidwaid da byw gofio y gallai Salmonella gyrraedd eu ffermydd drwy: 

Gan ddibynnu ar y tywydd, gall Salmonella oroesi am fisoedd yn yr amgylchedd.

Symud 
anifeiliaid 

Bwyd anifeiliaid 
halogedig

Cerbydau

Bywyd 
gwyllt

Rhannu  
offer a 

pheiriannau

Dillad 
ac esgidiau 
halogedig
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Mesurau Atal –  Bioddiogelwch 
Felly, mae safonau uchel o ran bioddiogelwch yn hanfodol er mwyn helpu 
i atal Salmonella rhag lledaenu ar eich fferm, ac i leihau unrhyw risg i iechyd 
y cyhoedd. 

• Sicrhau bod offer a cherbydau'n cael eu glanhau'n drylwyr gan ddefnyddio 
diheintyddion cymeradwy, yn enwedig ar ôl danfon anifeiliaid i farchnad, 
lladd-dy neu sioe;

• Osgoi rhannu offer lle bo modd; 

• Gwisgo cyfarpar diogelu personol (PPE) pwrpasol, gan gynnwys esgidiau, 
wrth ymweld â marchnadoedd da byw, gwalfeydd, neu ffermydd eraill;  

• Cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr â’ch fferm, a’u rheoli, a sicrhau eu bod yn cadw 
at y gofynion bioddiogelwch sydd gennych;

• Cynnal hylendid personol, gan gynnwys golchi dwylo. Mae hynny’n hanfodol 
er mwyn lleihau'r bygythiad i iechyd pobl;

• Gwirio statws iechyd unrhyw anifeiliaid rydych chi am eu prynu;

• Rhoi anifeiliaid newydd mewn cwarantin ac osgoi cymysgu grwpiau;

• Osgoi cyswllt uniongyrchol rhwng eich anifeiliaid chi ac anifeiliaid ar 
ffermydd cyfagos;

• Atal fermin,ac osgoi halogi gan fywyd gwyllt,

• Cyflwyno Gwybodaeth am y Gadwyn Fwyd (FCI) bob amser wrth ddanfon 
anifeiliaid i ladd-dy neu farchnad, gan roi manylion unrhyw bryderon iechyd.  

Mae canllawiau a chyngor manylach am Salmonella a’r mesurau bioddiogelwch 
y gallwch eu cymryd i ddiogelu’ch stoc i’w gweld yma:  
www.llyw.cymru/gwell-rheolaeth-ar-salmonela-mewn-defaid-html 

Cadwch lygad barcud am unrhyw arwyddion o glefyd ymhlith eich anifeiliaid.  
Os ydych wedi gweld yr arwyddion clinigol uchod, dylech eu trafod gyda'ch 
milfeddyg preifat cyn gynted â phosibl.
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Ydych chi'n gwybod sut i warchod eich adar rhag clefydau? 
Wyddech chi… Gall clefydau adar, megis ffliw adar a salmonella, gael eu lledaenu 
mewn sawl ffordd, er enghraifft: 

• gan adar gwyllt heintiedig a'u tail (dom) halogedig,

• fermin ac anifeiliaid gwyllt yn dod i gysylltiad ag adar neu’n mynd i mewn 
i fannau lle maen nhw’n cael eu cadw, 

• bwyd a dŵr halogedig

• cerbydau, cyfarpar, dillad neu esgidiau halogedig.

Eir ati i ymchwilio bob tro y ceir adroddiad am achosion posibl o glefyd, p’un a 
yw’r achosion hynny mewn adar anwes, mewn haid yn yr iard gefn neu mewn 
haid fasnachol. Os ceir cadarnhad ar ôl samplu mewn labordy fod y clefyd ar 
yr adar, bydd y safle'n cael ei roi dan gyfyngiadau a, chan ddibynnu ar y clefyd, 
mae’n bosibl y caiff adar ar y safle eu difa er mwyn rheoli lledaeniad y clefyd. 
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Bioddiogelwch. Bioddiogelwch. Bioddiogelwch.
Mae bioddiogelwch da yn amddiffyniad cwbl hanfodol yn erbyn y rhan fwyaf o 
glefydau anifeiliaid. Bydd mesurau fel lleihau'r cyswllt rhwng eich adar chi ac adar 
gwyllt, glanhau a diheintio esgidiau cyn mynd i mewn i fannau caeedig, a chadw 
cofnodion da am symudiadau adar ac wyau i mewn ac allan o’ch safle, yn helpu i 
warchod eich adar rhag clefydau. 

Gwiriwch a yw’ch bioddiogelwch yn ddigon da drwy gwblhau'r rhestr wirio 
bioddiogelwch sydd ar gael yma:  
www.llyw.cymru/bioddiogelwch-ac-atal-afiechyd-mewn-adar-caeth

Mae Parth Atal Ffliw Adar (AIPZ) wedi bod ar waith ledled Cymru ers 
3 Tachwedd 2021. 

Mae hynny’n golygu ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i bawb sy’n cadw adar 
gymryd mesurau bioddiogelwch penodol. I gael rhagor o wybodaeth am y sefyllfa 
bresennol o ran Ffliw Adar ac am y gofynion bioddiogelwch, ewch i'r dudalen:  
www.llyw.cymru/ffliw-adar-y-diweddaraf

Cofiwch gadw llygad barcud bob amser am arwyddion o glefyd yn eich adar. 
Os ydych yn amau bod clefyd arnyn nhw, cysylltwch â'ch milfeddyg preifat. 
Mae rhai clefydau, fel ffliw adar, yn glefydau 'hysbysadwy', sy'n golygu bod 
yn RHAID ichi roi gwybod am unrhyw amheuon sydd gennych, felly cysylltwch 
â'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) ar 0300 303 8268.

Os dewch chi ar draws unrhyw adar gwyllt marw, dylech osgoi eu cyffwrdd neu eu 
casglu, a ffonio 03459 33 55 77 er mwyn rhoi gwybod i’r awdurdodau amdanyn nhw.
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POLISI PONTIO 
A MASNACH YR UE

Mesurau Rheoli Newydd ar Ffiniau yn dod i rym ym mis 
Gorffennaf 2022 ar gyfer mewnforio anifeiliaid a chynhyrchion 
anifeiliaid
Gan fod y DU wedi ymadael â’r UE, bydd angen mesurau rheoli iechydol 
a ffytoiechydol ('SPS') newydd o fis Gorffennaf 2022 ymlaen ar anifeiliaid 
a chynhyrchion anifeiliaid a fydd yn cyrraedd Cymru o'r UE. 
Er mwyn gwarchod bioddiogelwch a diogelwch bwyd, dim ond drwy 
borthladdoedd fydd â Safle Rheoli Ffiniau ('BCP' y bydd y nwyddau SPS hyn 
yn cael dod i mewn i Gymru, a bydd gwiriadau’n cael eu cynnal arnyn nhw.  
Mae’n rhaid i fasnachwyr baratoi, oherwydd bydd y mesurau hyn yn cynnwys yr 
angen iddyn nhw roi gwybod am eu nwyddau ymlaen llaw cyn iddyn nhw gael 
eu cludo, sicrhau bod tystysgrif iechyd allforio berthnasol ar gael ar eu cyfer, 
a chyflwyno’r dystysgrif honno gyda'r nwyddau i'w harchwilio yn y Safleoedd 
Rheoli Ffiniau yng Nghymru.
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod cyn lleied o darfu ac 
ansicrwydd â phosibl i fusnesau, porthladdoedd a chymunedau lleol yng 
Nghymru wrth i’r newidiadau hyn gael eu cyflwyno.
Bydd hynny’n caniatáu i nwyddau barhau i lifo drwy’r porthladdoedd fferi, 
gan sicrhau ar yr un pryd fod gwiriadau'n cael eu cynnal er mwyn lleihau’r risg 
i fioddiogelwch a diogelwch bwyd. Mae gwybodaeth fanwl ar gael yma:
www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model
www.llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-y-diweddaraf-am-y-seilwaith-
rheoli-ar-y-ffiniau
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UNED GEFNOGI RHWYDWAITH 
GWLEDIG CYMRU (WRNSU)

Rôl WRNSU yw hwyluso'r broses rwydweithio ac ymgysylltu â rhanddeiliaid. 
Mae'n defnyddio sawl platfform ar y cyfryngau i rannu gwybodaeth, arferion 
gorau ac arbenigedd ar draws Cymru, y DU ac Ewrop. 

Wrth i Raglen RDP yr UE ddechrau tynnu tua’r terfyn, mae'r Uned Gefnogi 
yn cynllunio ‘Dathliad’ o raglenni'r UE yn y gorffennol a'r presennol. A fydd yn 
digwydd ar 9 a 10 Mehefin 2022.

Rydym wedi ychwanegu meysydd cynnwys newydd ar gyfer y wefan megis 
astudiaethau achos newydd a'r ardal i ddathlu prosiectau'r Cynllun Datblygu 
Gwledig yn y gorffennol a'r presennol. 

Bydd rhagor o fanylion ar gael drwy'r sianeli canlynol a restrir isod.

Cysylltwch â Rhwydwaith Gwledig Cymru i gael rhagor o wybodaeth am 
brosiectau'r Cynllun Datblygu Gwledig, astudiaethau achos a'r newyddion 
diweddaraf.

facebook.com/WalesRuralNet 

@WalesRuralNet

rhwydwaithgwledig@llyw.cymru 

www.businesswales.gov.wales/
walesruralnetwork/cy

businesswales.gov.wales/
walesruralnetwork/ 

wrn-support-unit/newsletter
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Cynlluniau Coetir 
Eleni mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cynnig creu coetiroedd newydd 
i gymryd lle Cynllun Creu Coetir Glastir. Agorodd y cynllun Cynllunio Creu 
Coetiroedd ar Chwefror 28ain. Mae'n cynnig grantiau rhwng £1,000 a £5,000 
i ddatblygu cynlluniau ar gyfer creu coetiroedd newydd. 

Ar ôl i gynllun gael ei ddilysu'n llwyddiannus gan Cyfoeth Naturiol Cymru, bydd 
yn gymwys i gael cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer plannu coed. Byddwch 
yn gallu gwneud cais ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn, ar yr amod bod y 
gyllideb honno ar gael.

Rydym hefyd wedi agor ffenestr newydd o'n Cynllun Adfer Coetiroedd. Bydd y 
ffenestr yn cau ar 15 Ebrill. Mae'r cynllun yn cynnig cyllid ar gyfer ailstocio coetir 
sydd wedi cael eu heffeithio gan Phytophthora ramorum.

Am rhagor o wybodaeth am y Cynlluniau Coetir, ewch i:  
www.businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/cy 
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Rhaglenni Gwledig – Cefnogi Sero Net a llywio'r newid tuag 
at y Cynllun Ffermio Cynaliadwy
Bydd y cylch presennol o gyllid yr UE yn dod i ben yn 2023. Dros y 3 blynedd 
nesaf, byddwn yn cefnogi ffermwyr a rheolwyr tir drwy fframwaith cymorth 
hyblyg a themâu wedi’u targedu, gan ganolbwyntio ar goetiroedd a 
choedwigaeth, gwelliannau amgylcheddol ar ffermydd, rheoli tir ar raddfa 
ffermydd, cynhyrchiant ac arallgyfeirio. Byddwn hefyd yn rhoi cymorth ar gyfer 
rheoli tir ar raddfa’r dirwedd a thuag at gadwyni cyflenwi bwyd a ffermio.  

Drwy wneud hyn, byddwn yn rhoi cymorth i weithredu dros y Gymru wledig yn 
awr, fel rhan o'n degawd o weithredu er mwyn troi Cymru’n sero-net, a bydd 
hefyd yn llywio’r gwaith sy’n parhau i fynd rhagddo i ddatblygu’r Cynllun Ffermio 
Cynaliadwy a fydd yn cael ei lansio yn 2025. 

Mae’r Cynlluniau Cynnar a fydd yn agor o dan y fframwaith cymorth hwn yn 
cynnwys cyllid ar gyfer:

• Grantiau Bach – Cynllun Amgylcheddol

• Grantiau Bach – Cynllun Effeithlonrwydd

• Grantiau Bach – Cynllun Garddwriaeth

• Cynllun Troi'n Organig

• Creu Coetiroedd

Bydd rhagor o gynlluniau’n cael eu lansio yn y man. I gael yr wybodaeth 
ddiweddaraf am y datblygiadau a dysgu mwy am y cynlluniau hyn, ewch i: 
www.businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/cy 
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Byddwch yn rhan o stori lwyddiant arloesi ac arallgyfeirio 
yng nghefn gwlad …

15 / 06 / 22
Ydych chi’n dymuno arallgyfeirio eich busnes fferm?

Hoffech chi edrych sut y gallech wella cynaliadwyedd a 
phroffidioldeb eich busnes drwy arloesi a defnyddio technoleg?

Yn dilyn llwyddiant y digwyddiad Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru cyntaf  
erioed yn 2019, dyma ddiwrnod allan gyda gwahaniaeth – diwrnod na 

fydd unrhyw ffermwr neu goedwigwr eisiau ei golli! 
Bydd Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru yn darparu cefnogaeth, cyngor ac 

arweiniad i wella eich busnes a’ch galluogi i edrych ar syniadau newydd i 
wella proffidioldeb a chynaliadwyedd.

10:00-17:00
Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd

Am ragor o fanylion, ewich i wefan Cyswllt Ffermio www.llyw.cymru/cyswlltffermio neu, cysylltwch â:

fcevents@menterabusnes.co.uk



Gall cyngor cyfrinachol,  
arbenigol un i un gan gynghorydd 
cymeradwy eich cynorthwyo i...

✔ Leihau costau trwy gynyddu 
effeithlonrwydd ym mhob rhan  
o’ch busnes

✔	Meincnodi eich perfformiad a 
gweithio tuag at gynnydd a thwf

✔	Canfod meysydd i’w gwella a dod  
o hyd i atebion i broblemau

Bydd cynllun busnes sydd wedi’i deilwra 
i’ch gofynion yn rhoi dealltwriaeth glir 
i chi o broffil presennol eich busnes. 
Mae’n gallu cynnwys cynllunio ar gyfer 
y dyfodol, rheoli’r busnes a chyllid, 
yn ogystal â meysydd technegol yn 
ymwneud â thir a da byw.

Ymgeisiwch ar gyfer y 
Gwasanaeth Cynghori heddiw –  
bydd eich cynllun busnes newydd  
yn helpu eich busnes i fod yn fwy...

✔ Effeithlon

✔ Cynaliadwy

✔ Proffidiol

Am ragor o fanylion ynglŷ  n â 
chynllunio busnes, cysylltwch 
â’ch swyddog datblygu lleol neu 
Ganolfan Wasanaeth Cyswllt 
Ffermio ar 08456 000 813. Am 
ragor o fanylion am y Gwasanaeth 
Cynghori a sut y gall gynorthwyo 
eich busnes i gyflawni ei botensial, 
ewch i llyw.cymru/cyswlltffermio 

 Ymgeisiwch nawr!

Gall ffermwyr a choedwigwyr cofrestredig ymgeisio ar gyfer cyllid o 80%  
ar gyfer creu cynllun busnes trwy Wasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio. 

A oes gennych chi gynllun busnes cyfredol?

www.llyw.cymru/cyswlltffermio
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Ffermwr ac arbenigwr enwog mewn diogelwch ar y fferm 
yn rhannu ei gyngor 
Mae Brian Rees, ffermwr o’r Canolbarth, yn arbenigwr adnabyddus mewn 
diogelwch ar ffermydd, gyda thros 35 mlynedd o brofiad o fod yn hyfforddwr ac 
yn arbenigwr yn y maes. Mae hefyd yn fentor diogelwch fferm i Cyswllt Ffermio.

Yn yr erthygl hon, mae Brian yn rhannu cynghorion da ar sut i wneud ffermydd 
yn fwy diogel.  Bydd ei gyngor o help mawr ichi os caiff eich fferm ei dewis ar 
gyfer archwiliad diogelwch!   

Rhaid i bawb sy’n gweithio yn ein diwydiant newid ei ymddygiad.

Mae cyfrifoldeb ar bob un ohonom i weithio’n ddiogel bob awr, bob dydd, 
bob blwyddyn. 

Dim ond dwy oed oedd y person ifanca gafodd ei ladd ar fferm ym Mhrydain 
yn 2020/21 ac roedd hanner y rheini gafodd eu lladd yn 60 oed a mwy. 

Rhaid i ni i gyd WEITHREDU nawr, meddai Mr. Rees.
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Er bod y nifer sy’n cael eu lladd ar ffermydd gan achosion gwahanol yn newid 
bob blwyddyn, y pum achos mwyaf cyffredin yw pobl… 

• Yn cael eu taro gan gerbyd sy’n symud

• Yn cael eu lladd gan anifeiliaid 

• Wrth weithio gyda pheiriannau

• Yn cael eu taro gan wrthrych 

• •Yn cwympo o uchder. 

“Rhowch amser ichi’ch hun i ddysgu beth sydd angen ei wneud i gadw pawb 
ar eich fferm CHI yn ddiogel.

Dyma gynghorion Brian

CYNLLUNIWCH YMLAEN LLAW BOB TRO – POB TASG A RHAG POB 
POSIBILIAD

Peidiwch â hastu na brysio, dilynwch y drefn yn llawn a pheidiwch â mentro 
gwneud rhywbeth os nad ydych chi’n siŵr sut mae’i wneud neu os nad oes 
gennych yr offer iawn.  

Mae hyn yn bwysig gyda phopeth – wrth drin stoc, gweithio gyda cherbydau 
a pheiriannau, gweithio mewn mannau uchel neu gyda phethau all gwympo 
ar eich pen, trafod sylweddau peryglus a mwy.  

1

33



DYSGWCH SUT I ADNABOD Y PERYGLON 

Dysgwch sut i gadw’ch hunan, eich gweithwyr, eich teulu, plant, pobl ifanc a 
phob ymwelydd â’r fferm yn ddiogel. Rhaid cael gwared ar y peryglon a dilyn 
trefniadau gweithio diogel i leihau’r risg o ddamwain yn eich busnes. 

Bydd cyrsiau hyfforddi, mentora un i un, cyngor ar-lein a deunydd 
gwybodaeth am ddim i gyd yn gallu rhoi cyngor ymarferol ichi ar sut i gadw’n 
ddiogel ac i nodi’r newidiadau sydd angen eu gwneud.

Am ragor o wybodaeth 

Ewch i: www.hse.gov.uk/agriculture/resources/pdf/good-farm.pdf

Mae ‘What a good farm looks like’ yn llyfryn gan yr Awdurdod 
Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) ac yn ganllaw defnyddiol o’r hyn y 
gall ffermwyr ei wneud i leihau’r peryglon ar y fferm, i’w cadw nhw a phobl 
eraill yn ddiogel. 

Ewch i wefan Cyswllt Ffermio i weld rhagor o wybodaeth am gadw’n 
ddiogel ar y fferm www.businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/
busnes/iechyd-diogelwch

Cadwch eich bys ar byls pethau gyda 

               @Diogelwchffermcymru ar Facebook a Twitter

PEIRIANNAU A CHERBYDAU  

Gofalwch eich bod yn cynnal a chadw eich holl beiriannau a cherbydau a 
gofalu eu bod yn cydymffurfio â’r rheolau ac mewn cyflwr da a diogel gan 
gynnwys brêcs pob treilar.

CYDYMFFURFIO Â’R GYFRAITH 

Gofalwch eich bod chi a phawb sy’n gweithio gyda chi yn gwybod y gyfraith, 
yn cadw ati a’ch bod wedi’ch hyfforddi i wneud y dasg mewn golwg ac yn gallu 
ei gwneud hi. Mae hynny’n golygu gwisgo helmed wrth yrru Cerbyd Pob Tir a 
wastad gwisgo gwregys diogelwch.

CADWCH BLANT A PHOBL IFANC YN DDIOGEL  

Gofalwch bob amser bod plant o dan ofal oedolyn cyfrifol sy’n gallu rhoi ei 
sylw i gyd iddyn nhw. Peidiwch â gadael i unrhyw blentyn o dan 13 oed yrru 
cerbyd fferm na gweithio peiriannau fferm.

2
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Ble Alla  
I Gael 
Help?

Cysylltwch â ni

FarmWell Wales
www.farmwell.cymruoy-

Sefydliad Fuddianol 
Amaethyddol  
Frenhinol
0800 188 4444 
help@rabi.org.uk

Y Rhwydwaith 
Cymunedau 
Fferm
03000 111 999 
help@fcn.org.uk

Tir Dewi
0800 1214722
mail@tirdewi.co.uk

Cronfa  
Addington
01926 620135

Sefydliad  
DPJ
0800 5874262

Canolfan  
Gyswllt  
Cwsmeriaid 
Taliadau Gwledig 
Cymru

0300 0625004

Tîm Cysylltwyr Fferm
0300 0255449 
farmliaisonservice@llyw.cymru

Mind Cymru
0300 123 3393 
info@mind.org.uk

Cyswllt Ffermio
08456 000813
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