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Ein Hamcan 
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru’n helpu gwella’r modd y gwneir polisïau a gwasanaethau 

cyhoeddus drwy gynorthwyo gweinidogion ac arweinwyr gwasanaeth cyhoeddus i gael a defnyddio 

tystiolaeth annibynnol gadarn am beth sydd yn gweithio. Mae’r Ganolfan yn cydweithio gydag 

ymchwilwyr ac arbenigwyr polisi blaenllaw i gasglu a defnyddio’r dystiolaeth sydd ar gael ac i nodi 

bylchau lle mae angen cynhyrchu gwybodaeth newydd.  

Mae’r Ganolfan yn annibynnol ar y llywodraeth ond yn cydweithio’n agos gyda llunwyr polisïau ac 

ymarferwyr i ddatblygu syniadau newydd ynghylch sut i ddelio â heriau strategol ym meysydd iechyd a 

gofal cymdeithasol, addysg, tai, yr economi, a chyfrifoldebau datganoledig eraill. Mae’n: 

• Cynorthwyo Gweinidogion Llywodraeth Cymru i nodi, canfod a defnyddio tystiolaeth 

awdurdodol ac arbenigedd annibynnol a all helpu sefydlu a gwella polisïau; 

• Gweithio gyda gwasanaethau cyhoeddus i ganfod, cynhyrchu, gwerthuso a defnyddio 

tystiolaeth ynghylch beth sy’n gweithio wrth ymateb i heriau economaidd a chymdeithasol 

allweddol; ac yn 

• Defnyddio’i waith gyda Gweinidogion a gwasanaethau cyhoeddus i gynyddu dealltwriaeth o’r 

modd y gellir defnyddio tystiolaeth i lunio a gwella polisïau a gwasanaethau cyhoeddus a 

chyfrannu at theorïau am lunio a gweithredu polisi. 

Trwy gynlluniau secondio, lleoliadau PhD a’i rhaglen Brentisiaethau Ymchwil, mae’r Ganolfan hefyd yn 

helpu adeiladu gallu ymysg ymchwilwyr i ymwneud ag ymchwil sy’n berthnasol i bolisïau, ac yn cael 

effaith arnynt. 

Am wybodaeth bellach ewch i’n gwefan https://www.wcpp.org.uk/cy/ 

Cyllidwyr Craidd 

  Prifysgol Caerdydd. Sefydlwyd y brifysgol uchelgeisiol ac arloesol hon yn 

1883 yn ein prifddinas fyrlymus. Mae’n benderfynol o adeiladu cysylltiadau 

rhyngwladol cryf tra’n dangos ei hymrwymiad i Gymru. 

 
Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC). Rhan o UK 

Research and Innovation, corff newydd sy’n cyfuno saith cyngor ymchwil y 

Deyrnas Unedig, Innovate UK a Research England i gael y gorau o gyfraniad 

pob cyngor a chreu’r amgylchedd gorau ar gyfer ffyniant ymchwil ac arloesedd. 

 

Llywodraeth Cymru. Llywodraeth ddatganoledig Cymru sy’n gyfrifol am 

feysydd allweddol mewn bywyd cyhoeddus, gan gynnwys iechyd, addysg, 

llywodraeth leol, a’r amgylchedd. 

 

https://www.wcpp.org.uk/cy/
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Report Title 4 

Crynodeb 

• Bydd ymadawiad y Deyrnas 

Unedig o’r Undeb Ewropeaidd yn 

effeithio’n sylweddol ar y diwydiant 

amaeth yng Nghymru. Mae 

Llywodraeth Cymru’n datblygu 

cynigion polisi i geisio cefnogi 

ffermwyr i fabwysiadu arferion 

ffermio cynaliadwy. Mae eu 

fframwaith polisi, Rheoli Tir yn 

Gynaliadwy, yn seiliedig ar 

ddadansoddiad polisi a dau 

ymgynghoriad, ac mae’n anelu at 

liniaru effaith colli cymorth yn sgil 

Brexit. 

• Argymhellwn y gellir dysgu oddi 

wrth brofiadau Fferm Ifan, grŵp 

dan arweiniad ffermwyr, wrth 

ddatblygu’r fframwaith hwn. Dylai’r 

ffermwyr, eu rheolwr prosiect a’u 

partneriaid gael cyfle i gyfrannu eu 

tystiolaeth wyddonol a’u profiad yn 

ystod y broses o gynllunio’r 

Cynllun Ffermio Cynaliadwy 

newydd yng Nghymru.  

• Gall cyllido grwpiau ffermwyr 

arwain at weithredu arferion 

ffermio mwy cynaliadwy ar lefel 

tirwedd.  

• Gall lefelau uchel o gydlyniant 

cymdeithasol gynnig mwy o 

gydlyniaeth a grym i’r grŵp pan 

wneir polisïau. 

• Mae hwyluso yn ffactor allweddol i 

sicrhau cydweithio llwyddiannus, 

ac i ganiatáu i aelodau’r grŵp 

ganolbwyntio ar weithredu, yn 

hytrach na gweinyddu. 

• Mae Cyswllt Ffermio, un o bedwar 

cynllun a ariennir yn Cymunedau 

Gwledig Llywodraeth Cymru – 

Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-

2020, yn cyflogi rhwydwaith o 

hwyluswyr i gefnogi grwpiau 

ffermwyr ledled Cymru. Dylid 

hysbysebu bodolaeth y rhwydwaith 

hwn yn fwy effeithiol, i annog mwy 

o ffermwyr i ddefnyddio’r 

gwasanaeth os hoffent archwilio’r 

posibilrwydd o gael cyllid ar gyfer 

prosiect cydweithio.  

• Dylid asesu’r prosesau cyfredol ar 

gyfer ymgynghori a chydlunio, a 

sicrhau y caiff gweithdai eu 

hysbysebu’n briodol ar draws y 

sector amaethyddol, fel bod pawb 

fyddai’n hoffi mynychu gweithdy’n 

cael cyfle i wneud hynny.  

• Dylid gwerthuso llwyddiannau a 

methiannau cynlluniau amaeth-

amgylcheddol y gorffennol, a 

gweithio gyda ffermwyr i ddatblygu 

datrysiadau rheoli tir fydd yn 

welliant ar yr ymdrechion 

blaenorol.  

• Dylid ystyried sut y gall polisi 

amaeth ac amgylcheddol ddod â 

buddiannau economaidd-

gymdeithasol a diwylliannol hefyd i 

gymunedau gwledig.  
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Cyflwyniad 
Bydd yr adroddiad hwn yn defnyddio esiampl o astudiaeth achos i weld sut mae un 

grŵp ffermwyr wedi ymateb i newid yn y polisi amaeth drwy fynd ati mewn ffordd 

gyfranogol i ddatblygu cynlluniau sydd o fudd i’r tirwedd yng ngogledd Cymru. Wrth 

wneud hynny, bydd yn ateb y cwestiwn canlynol: Sut all mynd ati mewn ffordd 

gyfranogol i gynllunio arferion rheoli tir cydweithiol a chynaliadwy baratoi ffermwyr ar 

gyfer newidiadau yn y sector yn sgil Brexit? 

Bydd ymadawiad y Deyrnas Unedig o’r Undeb Ewropeaidd yn cael effaith sylweddol 

ar y diwydiant amaeth yng Nghymru. Mae polisi amaeth yn bwnc datganoledig, a 

Llywodraeth Cymru’n cael cyllideb flynyddol ar ei gyfer gan Lywodraeth y Deyrnas 

Unedig; cyn Brexit, deuai’r cyllid hwn drwy Bolisi Amaethyddol Cyffredin yr Undeb 

Ewropeaidd. Yn 2021-2022, £242 miliwn o gyllideb sydd wedi’i dyrannu i Gymru, 

sy’n £137 miliwn yn llai nag a ddisgwyliwyd (Undeb Amaethwyr Cymru, 2020). I 

liniaru effeithiau’r golled hon, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn datblygu cynigion 

polisi sy’n ceisio cefnogi ffermwyr i fabwysiadu arferion ffermio cynaliadwy, gan 

ganolbwyntio ar dalu am gynhyrchu nwyddau cyhoeddus. Ar sail dadansoddiad polisi 

a dau ymgynghoriad ers refferendwm 2016, mae’r Llywodraeth wedi datblygu 

fframwaith polisi ar gyfer Rheoli Tir yn Gynaliadwy, fydd yn cynnig arweiniad drwy 

gydol y cyfnod hwn o newid mawr. Mae’r cynigion yn seiliedig ar Ddeddf yr 

Amgylchedd (Cymru) 2016, a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, 

felly mae datblygu cynaliadwy’n ganolog iddynt, ac maent yn adlewyrchiad 

uniongyrchol o ddyheadau ehangach Llywodraeth Cymru ar gyfer ein cymdeithas. 

Amlinellodd y Llywodraeth ei bwriadau ar gyfer deddfwriaeth sylfaenol a’i huchelgais 

i ddiwygio yn y Papur Gwyn Amaeth (Cymru), a ryddhawyd ym mis Rhagfyr 2020. 

Bu’r Papur Gwyn allan i ymgynghori tan 26 Mawrth 2021, ac mae’n cynnwys yr 

egwyddor canlynol: 

[Bydd y Bil] yn seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael - gan 

gynnwys tystiolaeth economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol - 

a chaiff ei defnyddio i asesu a deall effeithiau ein cynigion i 

adlewyrchu’r cyd-destun Cymreig. Byddwn yn glir ac yn dryloyw 

ynghylch ffynonellau ein data a’n rhagdybiaethau a byddwn yn 

trafod â’n rhanddeiliaid wrth inni ddatblygu’n sylfaen dystiolaeth er 

mwyn iddynt allu ein helpu i lunio’n dadansoddiad a chyfrannu ato. 

(Llywodraeth Cymru, 2020:1) 

Mae’r ymrwymiad clir hwn i sicrhau llais i randdeiliaid mewn penderfyniadau yn 

dangos y cydnabyddir pwysigrwydd cyfranogiad cyhoeddus mewn penderfyniadau 

amgylcheddol mewn sawl darn pwysig o ddeddfwriaeth amgylcheddol (Jager et al. 
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2020). Sefydlodd Confensiwn Aarhus 1998 nifer o hawliau cyhoeddus yng nghyd-

destun yr amgylchedd o amgylch tair thema graidd: hawl i weld gwybodaeth 

amgylcheddol; cyfranogiad cyhoeddus mewn penderfyniadau amgylcheddol; a 

mynediad at gyfiawnder (Comisiwn Ewropeaidd, 2021). Mae’r ymrwymiad hwn i 

ddulliau cyfranogol yn deillio o awydd i wneud iawn am ‘ddiffyg canfyddedig mewn 

ymatebolrwydd a chyfreithlondeb democrataidd’ (Newig a Koontz, 2013: 249). Wrth 

symud o “lywodraeth” i “lywodraethiant” (“government” to “governance”) (Newig a 

Koontz, 2013: 249), gobeithir cael mwy o effeithiolrwydd wrth wneud penderfyniadau 

amgylcheddol. Seilir y gobaith hwn ar sawl rhagdybiaeth sy’n anwybyddu 

cymhlethdod y broses gyfranogol (Drazkiewicz et al. 2015). Ychydig o dystiolaeth o 

brofiad sydd ar hyn o bryd o fanteision dulliau cyfranogol, na’u canlyniadau a’u 

heffeithiau (Louis, 2009; Jager et al. 2020). Er y gall y broses hon arwain at ddeialog 

adeiladol lle gellir dylanwadu ar gyfeiriad polisi’r dyfodol (Blomkamp, 2018), ni 

chyflawnir hynny heb gryn ymdrech i hwyluso cyfranogiad rhanddeiliaid amrywiol 

(Newig a Koontz, 2013; Blomkamp, 2018), ac ni all ddigwydd ychwaith heb 

ymrwymiad ariannol sylweddol (Sutherland et al. 2017). Er mwyn i grŵp allu 

cydweithio’n effeithiol trwy gydol y broses o wneud penderfyniadau, dylid caniatáu 

digon o amser i aelodau ddatblygu perthynas o ymddiriedaeth, a thrwy hynny sefydlu 

pa normau a gwerthoedd y maent yn eu rhannu (McAfee et al, 2021). Trwy 

gyfathrebu rheolaidd, bydd aelodau grwpiau’n adeiladu cyfalaf cymdeithasol ac yn 

dechrau gwerthfawrogi’r priodoleddau a gynigia eu cyd-aelodau i’r grŵp (Drazkiewicz 

et al. 2015; Blomkamp, 2018). Mae’r prosesau hyn yn seicolegol ysgogiadol (Louis, 

2009): canfuwyd eu bod yn hyrwyddo cyd-ddysgu (Newig a Koontz, 2013), yn annog 

cyfranogi mewn penderfyniadau (McAfee et al, 2021), ac yn gwella gweithrediad 

polisïau (Drazkiewicz et al, 2015).  

I roi enghraifft o sut y gall dull cyfranogol roi tystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio ar 

ffermydd yng Nghymru, mae’r adroddiad hwn yn archwilio gwaith Fferm Ifan, grŵp 

ffermwyr ar Stad Ysbyty Ifan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn sir Conwy, sydd 

wedi ceisio cyflawni buddiannau amgylcheddol a chynhyrchu tystiolaeth ar sail 

profiad o’r arferion gorau trwy gydol y cyfnod y maent wedi’u hariannu gan y Cynllun 

Rheoli Cynaliadwy. Mae’r Cynllun yn rhan o Raglen Datblygu Gwledig Llywodraeth 

Cymru 2014-2020, a gyd-ariannwyd gan Lywodraeth Cymru a grant Cronfa 

Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD). Nod y Cynllun oedd 

darparu sail dystiolaeth gryfach i benderfyniadau a hwyluso mwy o weithio 

ymaddasol ac o’r gwaelod i fyny (Wynne-Jones et al, 2017: 5). Mae’r grŵp wedi 

gweithio ar sawl targed gyda chefnogaeth rheolwr prosiect a chynrychiolwyr o 

sefydliadau partnerol, a fedrodd ddod â thystiolaeth ffurfiol i ategu arbenigedd y 

ffermwyr (Blomkamp, 2018). Mae’r grŵp wedi gallu delio â phroblemau penodol 

iddyn nhw’u hunain mewn ffyrdd newydd. Ond mae eu gwaith yn dangos mor 

gymhleth yw’r broses gyfranogol. Mae’n amlygu materion pwysig y bydd yn rhaid 

rhoi sylw iddynt os am ddefnyddio cydlunio yn effeithiol i ddatblygu polisi amaeth. 
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Rhaid i hyn fod yn broses a arweinir gan gynllun, gan ddod ynghyd â sawl math o 

bobl, a’u gwybodaeth, i ganolbwyntio ar ddatrys materion amaethyddol ac 

amgylcheddol (Blomkamp, 2018). Gwneir argymhellion hefyd ynghylch sut y gellir 

defnyddio canfyddiadau’r adroddiad hwn yn ystod y cyfnod hwn o newid polisi. Mae’r 

adran nesaf yn disgrifio strwythur a gwaith Fferm Ifan mewn mwy o fanylder. 

 

Fferm Ifan  
Unarddeg o ffermwyr sy’n denantiaid i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar Stad 

Ysbyty Ifan yn sir Conwy yw grŵp ffermwyr Fferm Ifan. Gwnaethant gais 

llwyddiannus am arian dan y Cynllun Rheoli Cynaliadwy, ac yn 2013 dechreusant 

dreialon rheoli tir gyda chefnogaeth nifer o bartneriaid, y grŵp ffermwyr cyntaf i 

wneud hynny. Darparwyd yr arian drwy grant Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer 

Datblygu Gwledig (EAFRD) a’i nod oedd darparu sail dystiolaeth gryfach i 

benderfyniadau a hwyluso mwy o weithio ymaddasol ac o’r gwaelod i fyny (Wynne-

Jones et al, 2017: 5). Penderfynodd y ffermwyr geisio am yr arian hwn ar ôl gweld 

bod angen i’w gwaith ymateb i’r agenda polisi cyfredol, sy’n canolbwyntio ar 

nwyddau cyhoeddus, yn hytrach na dal ati gyda’u cydweithfa cig oen llwyddiannus 

yn unig. Y gobaith oedd y byddai’r cyllid hwn yn eu galluogi i archwilio strategaethau 

busnes, ac arbrofi gyda datrysiadau priodol yn lleol, i ateb eu pryderon ynghylch 

ansicrwydd polisi’r dyfodol, a chydweithio (Wynne-Jones et al. 2017). Yn ystod eu 

cyfnod ariannu, mae’r grŵp wedi derbyn £696,352 i wneud gwaith cyfalaf ar eu 

ffermydd, gan gynnwys cau ffosydd, gosod padiau porthi a chwlfertydd, a phlannu 

gwrychoedd a choed. Wrth gyflawni’r gwaith hwn, eu nod yw adfer yr amgylchedd 

naturiol, a rheoli’r adnoddau naturiol ar eu tir yn fwy cynaliadwy ac effeithiol. 

Darparodd Adran Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig Llywodraeth y Deyrnas 

Unedig (DEFRA) arian cyfatebol ar gyfer adroddiad ar y cyfleon i gydweithio i gynnal 

Dwysáu Cynaliadwy (Wynne-Jones et al. 2017), gan ganiatáu i’r grŵp weithio gyda’r 

Ganolfan Ecoleg a Hydroleg a Phrifysgol Bangor. Gweithiodd y Ganolfan gyda 

ffermwyr i ategu eu cais, gan bennu camau gweithredu priodol drwy ddefnyddio offer 

teipoleg tirwedd, tra cynigiodd staff y Brifysgol awgrymiadau pellach a chefnogaeth 

gyda iaith y polisi. Gweithiodd y grŵp gyda phartneriaid eraill drwy gydol y broses, 

gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Awdurdod 

Parc Cenedlaethol Eryri (APCE) a’r Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar 

(RSPB), a chafwyd barn pob un ar ba faterion y dylid delio â nhw drwy’r Cynllun 

Rheoli Cynaliadwy, a sut y gallai’r ffermwyr fynd ati orau.  

Wedi i Lywodraeth Cymru eu hannog i wneud cais am arian dan y Cynllun Rheoli 

Cynaliadwy yn dilyn cais aflwyddiannus i’r Gronfa Natur, llwyddodd y grŵp gyda 
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chymorth y partneriaid hyn i ddatblygu cais gryf yn seiliedig ar uchelgeisiau’r 

ffermwyr ar gyfer yr ardal (Wynne-Jones et al. 2017). Darparwyd tystiolaeth 

wyddonol o’r materion a wynebent ar eu tir, ac awgrymwyd datrysiadau ymarferol ar 

sail modelu tirwedd, gyda thystiolaeth ategol priodol ar sail gwyddoniaeth a phrofiad, 

a ddangosai ba mor debygol oedd hi y byddai eu datrysiadau’n llwyddo.  

 

Methodoleg 

Dewiswyd Fferm Ifan fel grŵp astudiaeth achos gan mai dyma un o’r grwpiau 

ffermwyr cyntaf i dderbyn arian drwy’r Cynllun Rheoli Cynaliadwy. Roedd gan y 

cyfranogwyr saith mlynedd o brofiad gyda’r Cynllun i’w ddyfynnu yn eu cyfweliadau, 

felly roeddent yn gallu cyfrannu data ansoddol cyfoethog ar gyfer yr adroddiad hwn.  

Gwnaethpwyd adolygiad papur cychwynnol er mwyn nodi pwy oedd y gweithredwyr 

allweddol. Ar ôl cysylltu â’r rheolwr prosiect a staff ym Mhrifysgol Bangor, lle dysgais 

chwaneg am strwythur a datblygiad Fferm Ifan, trefnais gyfweliadau gyda phedwar 

ffermwr a dau o’r sefydliadau oedd yn bartneriaid.  

Cynlluniwyd wyth cyfweliad lled-strwythuredig i gael profiadau’r cyfranogwyr o 

gyfrannu at dystiolaeth a all fod yn sail buddiol i bolisi yn y dyfodol. Yn ystod y 

cyfweliadau, gofynnwyd i’r cyfranogwyr rannu eu meddyliau am y broses ymgeisio, 

eu barn am botensial rheoli cynaliadwy ar lefel tirwedd, a’r graddau y teimlent y gallai 

eu gwaith nhw fel grŵp gyfrannu at y broses o lunio polisïau. Gan gydnabod 

pwysigrwydd datblygu cyfalaf cymdeithasol mewn prosesau penderfynu cyfranogol, 

roedd y cyfweliadau’n cynnwys adran lle gofynnwyd i’r cyfranogwyr drafod eu 

perthynas ag aelodau eraill y grŵp a phartneriaid y prosiect.  

Gwnaed y cyfweliadau dros y ffôn, gan bara rhwng 25 munud ac 86 munud, gyda 

chyfartaledd amser o 52 munud. Trawsgrifiwyd y rhain â llaw a’u llwytho i fyny i 

NVivo QSR 12 i ddadansoddi’r cynnwys. Datblygwyd cysyniadau allweddol o’r 

themâu a osodwyd ar gyfer y cyfweliadau, a chafodd y trawsgrifiadau eu codio’n unol 

â hynny. 

 

Map Rhwydwaith Gweithredwyr 

Er mwyn deall pwy oedd yn weithredol yn rhwydwaith y grŵp, a’u perthynas â’i 

gilydd, lluniwyd map gweithredwyr. Map penodol i gyd-destun Fferm Ifan yw hwn, 
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ond mae’n dangos cymhlethdod system gyfranogol ac yn arf y gellir ei defnyddio i 

archwilio dylanwad llif gwybodaeth ac arian, ac i ganfod cyfleon ar gyfer newid 

cadarnhaol o fewn y system (Gopal a Clarke, dim dyddiad). I ddatrys materion 

amgylcheddol cymhleth mae angen rhannu gwybodaeth ar draws rhwydweithiau, yn 

hytrach na’r dull llinol traddodiadol o drosglwyddo gwybodaeth oddi wrth arbenigwr, i 

asiant estynnol, i’r ffermwr. Wrth i’n dealltwriaeth o gymhlethdod systemau o’r fath 

wella, mae defnyddio mapiau gweithredwyr fel modd i olrhain rhyngweithiadau rhwng 

gweithredwyr cymysg wedi dod yn fwy cyffredin (Wood et al, 2014; Skaalsveen et al. 

2020).  

Casglwyd y wybodaeth a ddangosir yn Ffigur 1 mewn dau gam, er mwyn sicrhau 

bod y map terfynol yn ddarlun cynhwysfawr o gyfraniad pawb sy’n ymwneud â’r 

broses (Gopal a Clarke, dim dyddiad). Yn gyntaf, gwnaed adolygiad desg o 

ddogfennau’n manylu ar waith Fferm Ifan a’r cyllid a gawsant, a arweiniodd at lunio 

map rhwydwaith gweithredwyr. Ategwyd hwn gan ddata a gasglwyd mewn 

cyfweliadau â’r gweithredwyr a nodwyd yn yr adolygiad desg cychwynnol. Yn ystod y 

cyfweliadau, cafodd cyfranogwyr y cyfle i drafod eu perthynas â gweithredwyr eraill, 

faint o ymwneud oedd ganddynt â’i gilydd, a dylanwad yr ymwneud hwn. 

Lluniwyd y map hwn ar sail y modd y cyflwynwyd pob perthynas mewn dogfennau ac 

yn y cyfweliadau. Dylid nodi efallai na fydd y map yn rhoi darlun cwbl gywir o’r 

perthynasau a ddarlunnir, ac nid yw’n bosib chwaith ddangos arlliwiau pob 

perthynas, er enghraifft, newidiadau yng nghydbwysedd grym rhwng dau weithredwr 

dros gyfnod. 

 

Cryfder perthynas 
Mae’r berthynas yn gryfach rhwng y gweithredwyr a ddangosir yn y darn llwyd tywyll. 

Roedd y gweithredwyr hyn yn cyfathrebu’n aml, a’r sefydliadau’n gweithio’n agos 

gyda’r grŵp ffermwyr, i’w helpu i ddatblygu eu hamcanion ar y cyd a ffurfio cais. Ni 

soniodd y ffermwyr ddim, neu fawr ddim, am y rhai yn y darn llwyd golau yn eu 

cyfweliadau. 

 

Y math o wybodaeth a rannwyd a pham 
Rhannodd y gweithredwyr yng nghornel isaf chwith y map wybodaeth seiliedig ar eu 

harbenigedd gwyddonol gyda’r grŵp ffermwyr i’w helpu i ddatblygu eu cais a’u 
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sgiliau. Roedd yn ofynnol iddynt adrodd yn ôl i Defra hefyd, gan fod eu gwaith wedi’i 

ariannu fel rhan o adolygiad o Ddwysáu Cynaliadwy (Wynne-Jones et al. 2017).   

Mae rhan dde isaf y map wedi’i rhannu rhwng sefydliadau â dyletswydd statudol i 

adrodd gwybodaeth yn ôl i’r llywodraeth, a rhai sy’n elusennau ac felly’n rhydd o’r 

dyletswydd hwn. Eto, roedd y grwpiau hyn yn gyfrifol am weithio ochr yn ochr â’r 

ffermwyr, a darparu gwybodaeth iddynt ar sail eu harbenigedd. Mae’r rheolwr 

prosiect yn un o’r gweithredwyr allweddol. Wedi’i ariannu gan grant y Cynllun Rheoli 

Cynaliadwy, mae’n gyfrifol am oruchwylio gwaith y grŵp, trefnu cyfarfodydd, a dod 

ag adroddiadau gwaith i weithredwyr ar draws y map.  

Roedd gan y gweithredwyr yn y llwyd tywyll fwy o ymwneud â gwaith y grŵp; ar 

wahân i Gyfoeth Naturiol Cymru, roedd gan bob sefydliad un neu fwy o unigolion 

ymroddedig i weithio’n uniongyrchol gyda’r grŵp ffermwyr. Wnaeth y rhai yn y llwyd 

golau ddim anfon unigolion i weithio gyda’r grŵp. Mae’r gweithredwyr hyn yn gyfrifol 

am wneud penderfyniadau ariannu, ac am sicrhau bod pawb sy’n ymwneud â 

phroses y Cynllun Rheoli Cynaliadwy yn cyflawni eu dyletswyddau statudol. 

Roedd rhaid i Lywodraeth Cymru ddarparu dogfen rhaglen ffurfiol eu Cronfa 

Ddatblygu Gwledig i’r Comisiwn Ewropeaidd. Mae’r ddogfen hon yn rhoi rhag-

werthusiad o’r Gronfa, yn nodi ac yn cyfiawnhau’r anghenion a atebir gan y cyllid, ac 

yn amlinellu cynigion ar gyfer gweithredu cynlluniau (Llywodraeth Cymru, 2019). 
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Llywodraeth y DU
Llywodraeth Cymru

Adran yr 

Amgylchedd, Bwyd a 

Materion Gwledig

Rheolwr y Prosiect 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Eryri
Prifysgol Bangor 

Canolfan Ecoleg a 

Hydroleg
Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol

Grwp Ffermwyr

RSPB - y Gymdeithas 

er Gwarchod Adar

Yr Undeb Ewropeaidd

Adran Busnes, 

Ynni a Strategaeth 

Ddiwydiannol

UKRI - Ymchwil ac 

Arloesi yn y DU

Pan ddechreusant weithio gyda’r grwp, 

câi’r Ganolfan ei hariannu gan Gyngor 

Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC). 

Ers 2019 mae’r Ganolfan yn gorff 

annibynnol ar NERC ac UKRI; felly, mae 

unrhyw waith monitro a wneir bellach yn 

annibynnol. 

Talodd am Lwyfan Ymchwilio Dwysáu 

Cynaliadwy. Darparodd hyn arian 

cyfatebol i gyll ido’r Cynllun Rheoli 

Cynaliadwy, a ganiataodd i’r monitro 

amgylcheddol a’r dadansoddiad 

gwyddor gymdeithasol ddigwydd.

Busnes Cymru

Rhwydwaith Gwledig Cymru

11 o ffermwyr tenant ar stad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 
yng ngogledd Cymru. 

Perchnogion y stad lle mae’r ffermwyr yn 

gweithio. Mae tri unigolyn wedi bod yn 

ymwneud â’r prosiect. Mynegodd yr 

Ymddiriedolaeth ddiddordeb mewn canfod 

mwy o gyfleon i’r grwp barhau gyda 

threialon, ond dryswyd eu cynlluniau gan 

bandemig Covid19. 

Corff sy’n cyfuno Research England, sy’n 

gyfrifol am gefnogi ymchwil a chyfnewid 

gwybodaeth mewn Sefydliadau Addysg 

Uwch yn Lloegr, ac Innovate UK.

Darparodd gyll ideb o £22.3 bil iwn 

i UKRI o 2017-2021.

Corff rheoli amgylcheddol Cymru. 

Mae’n gweithio yn ôl yr egwyddorion a nodir yn 

Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a Deddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Rhaid i’r grwp ffermwyr gael eu cydsyniad cyn 

gwneud unrhyw newid i’w harferion rheoli tir ar y 

Migneint am ei fod wedi’i ddynodi’n Ardal 

Cadwraeth Arbennig, Ardal Gwarchodaeth 

Arbennig a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 

Arbennig. 

Yn awyddus i sicrhau yr hwylusir 

grwpiau fferm fel hwn. Gweithredodd 

unigolyn o’r RSPB fel rheolwr y prosiect 

cyn i reolwr prosiect cyfredol y grwp 

gael ei gyflogi.

Archwiliodd y perthynasau cymdeithasol yn y 

grwp fel rhan o brosiect Defra a ariannwyd 

drwy’r Cynllun Integredig Sengl, a helpodd y 

grwp i weithio ar eu cais gwreiddiol drwy 

ddarparu data. 

Darparodd 651.6 miliwn Ewro o gyll id drwy Gronfa Amaethyddol 

Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig i gynnal ail biler y Polisi 

Amaethyddol Cyffredin: cynnal bwrlwm a hyfywdra economaidd 

cymunedau gwledig. Gosodant reolau ynghylch sut y gellir gwario’r 

arian, e.e. ar waith cyfalaf, ond nid ar gyflogau ffermwyr. 

Mae gwledydd erail l y DU yn cael arian o’r Gronfa hefyd, ond mae 

datblygu gwledig yn fater datganoledig felly mater i ’r gwledydd unigol 

yw cyd-ariannu’r gwaith. 
Darparu cefnogaeth a chyngor i bobl sy’n dechrau, yn 

rhedeg ac yn tyfu busnesau. Gweithredant drwy amryw 

o wasanaethau sector-benodol, gan gynnwys Cyswllt 

Ffermio a Rhwydwaith Gwledig Cymru. 

Cyfrifol am oruchwylio a hyrwyddo prosiectau’r 

Cynllun Rheoli Cynaliadwy.

Cyflogir drwy gyll id y Cynllun 

Rheoli Cynaliadwy. Mae’n gyfrifol 

am oruchwylio gwaith y grwp a 

chyfathrebu â phartneriaid pan fydd 

angen

Creodd y Gronfa Ddatblygu Gwledig drwy ddarparu 325.4 miliwn 

Ewro yn ychwanegol at arian Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer 

Datblygu Gwledig. Datblygwyd sawl cynllun grantiau gwledig, gan 

gynnwys y Cynllun Rheoli Cynaliadwy. 

Wedi rhoi cyngor ar gynllunio a rheoli 

ac yn gwneud gwaith sicrhau ansawdd 

drwy fonitro gwaith cyfalaf

 
 
Ffigur 1: Map rhwydwaith gweithredwyr o grŵp Fferm Ifan, yn dangos partneriaid y grŵp a’i ffrydiau ariannu. 
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Canfyddiadau 
Mae profiad aelodau a phartneriaid Fferm Ifan yn cynnig cipolwg werthfawr ar y 

ffyrdd y caiff gwybodaeth ei chynhyrchu a’i throsglwyddo o fewn grwpiau 

partneriaeth. Roedd y dull cyfranogol o enwi’r materion allweddol a darpar 

ddatrysiadau yn rhywbeth a arweiniodd at dipyn go lew o gyfnewid gwybodaeth, gan 

ganiatáu i’r grŵp ddilyn trywyddau ymarferol iddyn nhw, yn seiliedig ar dystiolaeth 

wyddonol a phrofiad. Trafodir effeithiau cydlyniant cymdeithasol a chanlyniad 

cydweithio partnerol y grŵp yn yr adran nesaf. 

 

Cydlyniant cymdeithasol yn y 

grŵp ffermwyr 
Mae lefel uchel o gydlyniant yn y grŵp hwn, sydd wedi datblygu drwy gydol y 

blynyddoedd y bu’r ffermwyr yn gweithio gyda’i gilydd. Wedi sefydlu grŵp Agrisgôp 

yn 2008 i geisio cael prisiau gwell am eu cig oen, mae gan y ffermwyr fel grŵp 

falchder yn eu cynnyrch, a hefyd yn y buddiannau a roddodd eu cytundeb gyda 

Randall Parker Foods i’w cymuned leol. Cynigiodd y cytundeb hwn rym economaidd, 

wrth iddynt ennill premiwm o 25 ceiniog ar eu cig mewn marchnad oedd fel arall yn 

anodd, ac yn sgil hynny, cynaliadwyedd cymdeithasol, wrth i’r arian a wnaed drwy’r 

cytundeb hwn gael ei ddefnyddio i wneud rhoddion elusennol i’r ysgol leol, y neuadd 

bentref a’r Clwb Ffermwyr Ifanc (Wynne-Jones et al, 2017). Dyma ddwy fantais 

bwysig i’w cydlyniant yr oedd y grŵp yn frwd i barhau i’w datblygu gyda’u cais am 

arian Cynllun Rheoli Cynaliadwy. Roedd y cydweithio a gefnogid gan adnoddau’r 

Cynllun yn rhoi grym pellach i’r grŵp ffermwyr yn y broses o wneud penderfyniadau 

polisi; roedd y ffermwyr yn ymwybodol o’r grym hwn, ac roedd yn rhywbeth oedd yn 

eu symbylu nhw: 

Mae’n cymryd mwy o amser ac egni i wneud stwff efo’n gilydd, ond 

mae’r gwobrau’n fwy, felly mae’n beth positif. (Ffermwr 4)  

Wrth uno fel grŵp roedd y ffermwyr hyn wedi gallu ffurfio cydlyniaeth oedd yn rhoi 

mwy o ddylanwad i’w gwybodaeth a’u profiad yn y broses o wneud penderfyniadau 

polisi, yn enwedig pan ystyrid y gefnogaeth a’r dystiolaeth a ddarperid gan 

sefydliadau partner. Mae hyn yn bwysig, gan y gall fod yn anodd i lunwyr polisi 

ystyried un ‘tamaid’ penodol o dystiolaeth, ac mae llyfnhau mân amryfuseddau drwy 
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brosesau rhyngweithio o fewn y grŵp yn golygu y gall y dystiolaeth gael ei 

hymgorffori’n rhwyddach i’w hasesiad o hygrededd a buddioldeb y dystiolaeth a 

gyflwynir iddynt (Cairney, 2017; Cairney ac Oliver, 2017).   

Mae’r buddiannau cysylltiedig â lefelau cydlyniant uchel yn mynd y tu hwnt i’r gwaith 

amgylcheddol a amlinellodd y grŵp yn eu cais Cynllun Rheoli Cynaliadwy. Mae’n 

hysbys fod cyfranogi mewn penderfyniadau’n gwella cyfalaf a chydweithrediad 

cymdeithasol, gan y bydd aelodau grŵp yn sefydlu normau cyffredin ac yn datblygu 

gwerthfawrogiad o’r sgiliau a gyfranna unigolion i’r grŵp (Newig a Koontz, 2013; 

Drazkiewicz et al. 2015). Yn achos Fferm Ifan, roedd hyn yn amlwg mewn sawl man, 

gan gynnwys: ffermwyr a phartneriaid yn gwerthfawrogi arbenigedd y naill a’r llall 

wrth ddatblygu’r cais Cynllun Rheoli Cynaliadwy; ffermwyr yn cydweithio i sefydlu 

pori ar y gweundir; ac, fel y trafodwyd, ymrwymiad cryf i’r gymuned leol, trwy 

fuddsoddiadau a fwriedir i sicrhau cynaliadwyedd cymdeithasol a diwylliannol. Dylid 

cydnabod y grŵp fel un a all ddarparu tystiolaeth, nid yn unig o’r hyn sy’n gweithio i 

wella cynaliadwyedd amgylcheddol, ond hefyd o’r modd y gall cydweithio mewn grŵp 

sicrhau ‘Cymru o gymunedau cydlynol’ (Llywodraeth Cymru, 2015). Mae 

pwysigrwydd y Gymraeg yn werth ei nodi; Cymraeg oedd iaith bob-dydd pob un o’r 

ffermwyr a gyfwelwyd, a Chymraeg oedd iaith pob cyfarfod grŵp. Cyflwynodd y grŵp 

bob darn o waith papur cysylltiedig â’r cynllun yn Gymraeg a Saesneg: 

Roedden ni’n benderfynol fel grŵp, am ein bod ni’n byw yma, ein 

bod ni eisiau anfon ein cais yn Gymraeg a Saesneg. (Ffermwr 4) 

Mae Gweledigaeth Cymru Wledig (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, 2021: 8) yn 

cydnabod y rôl hanfodol y bydd cymunedau amaethyddol yn ei chwarae o ran cynnal 

yr iaith Gymraeg a threftadaeth ddiwylliannol cymunedau gwledig, wrth i arolwg gan 

yr NFU ganfod bod 53% o ffermwyr yn siarad Cymraeg (Woods et al. 2021: 47). Mae 

Llywodraeth Cymru (2015: 4) wedi gwneud ymrwymiad i’r Gymraeg, ac yn y Papur 

Gwyn Amaeth (Cymru) (2020: 70) gofynnir am sylwadau ynghylch sut y gallant 

sicrhau na chaiff yr iaith ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg. I gyflawni hyn, rhaid 

iddyn nhw gyhoeddi holl ddogfennaeth y cynllun yn y Gymraeg a’r Saesneg ar yr un 

pryd. Mae yna ragdybiaeth fod gan bobl ar draws Cymru lefel uchel o allu yn y 

Saesneg, ond fel yr eglura’r dyfyniadau isod, nid yw hyn bob amser yn wir, ac mae’n 

hollbwysig fod yr iaith a ddefnyddir yn ddealladwy i bob ffermwr a rheolwr tir:  

Mae pobl yn meddwl y gallan nhw i gyd siarad Saesneg gystal â 

neb arall, ac mae rhai ohonyn nhw’n methu, felly mae’n wirioneddol 

bwysig cael cyfarfodydd yn Gymraeg ac wedyn cael gwyddonwyr 

arbenigol yn siarad yn Gymraeg hefyd, neu o leiaf yn siarad mewn 

Saesneg plaen. (Partner 3) 
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Mae fy Saesneg i’n eitha da gan fy mod i wedi byw yn Lloegr a 

thramor, ond mae rhai o’r grŵp yn ei chael hi’n llawer haws trafod yn 

y Gymraeg. (Ffermwr 4)  

Rhaid talu sylw arbennig i gyfieithu ac egluro iaith polisi, neu iaith wyddonol, gan y 

gall rhai geiriau fod yn anghyfarwydd i’r rhai fydd yn darllen y dogfennau. Mantais 

arall o sicrhau y caiff dogfennau eu cyhoeddi’n amserol ac yn gywir yn y Gymraeg a’r 

Saesneg yw fod unigolion yn fwy tebygol o brynu i mewn i’r dewisiadau a gyflwynir 

iddynt. Lle bo unigolion yn teimlo bod eu gwerthoedd a’u barn wedi cael ystyriaeth 

deg, maen nhw’n fwy tebygol o brynu i mewn i’r datrysiadau a gynigir. Mae 

arwyddocâd mawr i’r iaith Gymraeg i sawl cymuned amaethyddol, a bydd proses 

llunio polisi sy’n ystyriol o hyn yn fwy derbyniol yn y Gymru wledig.  

Nid peth cadarnhaol i gyd oedd y lefel o gydlyniant cymdeithasol, yn enwedig i 

ffermwyr eraill yn yr ardal ac ar draws y stad ehangach. Dyma lle mae cymhlethdod 

deinameg y grŵp, a’r broses gyfranogol o wneud penderfyniadau ei hun, yn fwyaf 

amlwg. Roedd ffermwyr yn awyddus i gadw’r grŵp yn un caeedig, ar sail y gwaith 

sylweddol roedden nhw wedi’i wneud ar eu cais, a’r lefelau uchel o ymddiriedaeth a 

chyd-ddealltwriaeth roedden nhw wedi’u sicrhau o fewn y grŵp:  

Mae tenant newydd wedi dod i’r stad ac mae o wedi cael ei 

groesawu i’r elfen gig oen, ond am ein bod ni mor bell i mewn i’r 

Cynllun Rheoli Cynaliadwy doedden ni ddim isio iddo fo ddod i 

mewn, achos byddai’n newid deinameg y grŵp. (Ffermwr 2) 

Nid yw hyn yn anghyffredin, ac wynebodd Awdurdod Eryri broblemau tebyg wrth 

sefydlu grŵp arall yn y Parc Cenedlaethol. Wedi mynd i’r afael â phrosiect tua diwedd 

ei gyfnod datblygu, fe agoron nhw’r gwaith i bawb o fewn y dalgylch, oedd yn golygu 

bod y grŵp wedi tyfu o’i chwe aelod gwreiddiol i 22. I gychwyn, roedd yr aelodau 

gwreiddiol yn gyndyn, gan nad oedd eu perthynas gyda’r newydd-ddyfodiaid mor 

gryf, ond gwelwyd yr Awdurdod fel brocer, gyda’r gallu i rannu’r gwaith yn deg. A 

hwythau’n berchnogion stad Ysbyty Ifan, mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi 

chwarae rhan cyfryngwr, gan gyfiawnhau’r gwariant drwy egluro’r gwaith sydd wedi’i 

gyflawni.  

Mae’r materion hyn yn codi cwestiynau ynglŷn â’r maint priodol i grwpiau fel hyn. Er 

enghraifft, teimlai llawer o gyfranogwyr mai unarddeg oedd y maint delfrydol, a’r grŵp 

yn ddigon mawr i sicrhau bod llunwyr polisi’n clywed ei lais, ond yn ddigon bach i 

sicrhau bod pob aelod yn gallu cyfrannu at osod targedau: 

Dwi wastad wedi ffafrio grŵp llai, achos os oes gennoch chi grŵp o 

20 i 25 mae’n anodd gwneud penderfyniadau a chael pethau i 
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ddigwydd. Mae ’na unarddeg ohonon ni rŵan, a dwi’n meddwl bod 

y nifer yna’n gweithio’n eitha da. (Ffermwr 4)  

Efo unarddeg, mae’n llawer haws na tasa ’na 30, mi fasa rhai yn siŵr 

o fod yn anghyfforddus. Mae 11 yn nifer hylaw, ’dwn i’m sut y bydda 

fo’n gweithio gyda grŵp mwy, fyddech chi’n clywed llais pawb ’run 

fath? Efo 11, mi fedra i’u ffonio nhw neu mi fedran nhw fy ffonio i os 

nad ydyn nhw’n gyfforddus yn ei ddweud o flaen pawb ac mi fedra i 

ei ddweud ar eu rhan nhw yn y cyfarfod nesa. (Rheolwr Prosiect) 

Dylid gwneud gwaith pellach i archwilio hygrededd tystiolaeth a gynhyrchir gan 

grwpiau llai, a gweld i ba raddau y mae gan bobl mewn grwpiau mwy y gallu i 

gyfrannu eu barn i’r broses o wneud penderfyniadau.   

Yn olaf, er i bob cyfranogwr gytuno bod angen rhoi digon o amser i’r broses o 

ddatblygu perthynas er mwyn sicrhau bod yna lefel uchel o ymddiriedaeth, 

awgrymodd eu rheolwr prosiect fod yna elfen o ‘flinder cydweithio’. Yn debyg i’r 

‘blinder cyfranogi’ a ddisgrifiwyd gan Pappers et al. (2020), canfu aelodau’r grŵp fod 

yr ymrwymiad parhaus i broses yn fwrn, gan ei fod yn gofyn i’r ffermwyr ymgysylltu â’i 

gilydd yn llawer mwy nag roeddent wedi gwneud yn y gorffennol:  

Mae elfennau o’r cydweithio wedi bod yn dda, ond mae’n waith 

caled ymrwymo i bopeth ac fe ddywedwn i ar ôl 12 mlynedd o 

weithio gyda’i gilydd fod rhai pobl yn teimlo wedi syrffedu ar 

gydweithio. Mae llawer o waith wedi’i wneud i gyrraedd y pwynt 

yma a dwi ddim yn meddwl y byddai rhai pobl yn ei wneud byth 

eto! (Rheolwr Prosiect) 

Lle bo grwpiau’n debygol o fod angen cydweithio am gyfnodau estynedig, a hynny’n 

gydweithio neu gyfranogiad hanfodol, cymerir blinder i ystyriaeth a darperir ffyrdd 

priodol o adael y grŵp, a hynny, lle bo’n bosibl, heb unrhyw anfantais i’r rhai sy’n 

dewis gwneud hynny.  

 

Gwersi allweddol 
• Gall lefelau uchel o gydlyniant cymdeithasol gynnig mwy o rym i’r grŵp yn y 

broses o lunio polisi. Rhaid i reolwyr prosiect a/neu hwyluswyr ddatblygu a 

rheoli gweithgareddau a digwyddiadau sy’n caniatáu i’w grŵp ddatblygu’r 

cydlyniant hwn.  

• Mae iaith yn elfen allweddol o gydlyniant cymunedol ac, yn yr achos hwn, ni 

ddylid ei thrin fel eilbeth wrth drefnu digwyddiadau neu gyfarfodydd.  
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• Os sefydlir targedau cyffredin y bydd holl aelodau’r grŵp yn teimlo cymhelliant 

i weithio tuag atynt, bydd hynny’n cynyddu’r tebygolrwydd y cânt eu cyflawni. 

• Bydd maint gorau grŵp ar gyfer cydweithio yn amrywio yn ôl yr unigolion sydd 

yn y grŵp, a’u targedau. Dylai hwyluswyr wrando ar aelodau eu grŵp ar y 

mater hwn, er mwyn sicrhau bod maint y grŵp yn dal i ganiatáu cyfathrebu 

effeithiol.  

Cydweithio i gyflwyno tystiolaeth 

gredadwy o’r hyn sy’n gweithio 
Roedd ffermwyr wedi datblygu perthynas gyda’u partneriaid yn y prosiect cyn cael 

arian y Cynllun Rheoli Cynaliadwy. Roedd hyn yn hanfodol gan ei fod yn eu galluogi i 

ddatblygu ymddiriedaeth yn ei gilydd: 

Mae creu perthynas gyda’ch partneriaid mor hynod o bwysig. Maen 

nhw angen eich nabod chi ac ymddiried ynoch chi. (Rheolwr 

Prosiect) 

Heb yr ymddiriedaeth yma, roedd y ffermwyr a phartneriaid y prosiect yn gytûn y 

buasai wedi cymryd llawer mwy o amser i’r prosiect ddechrau gweithio, a buasai 

llawer mwy o rwystrau ar y ffordd. Gan fod llawer o’r cyfranogwyr wedi gweithio 

gyda’i gilydd o’r blaen, roedd pawb yn ymwybodol o flaenoriaethau ei gilydd, a 

chawsant eu bod yn gallu trafod materion o’u safbwynt nhw, heb i’w syniadau gael eu 

hwfftio gan eraill o amgylch y bwrdd: 

Mae’n rhaid deall fod gan rai pobl wybodaeth fwy arbenigol mewn 

meysydd arbenigol ac os oes ganddyn nhw sylwadau ar bethau 

rydych chi wedi’u cynnig mae’n rhaid ichi fod yn aeddfed am y 

peth a dweud ‘mi blyga i i’ch gwybodaeth chi ar y pwnc a gadael i 

chi gymryd yr awenau ar hwnna’. (Partner 2) 

Pan ydach chi’n gofyn i rywun fod yn bartner yn rhywbeth mae’n 

rhaid cydnabod yr hyn maen nhw’n ei wybod ... Does ’na ddim 

pwynt gofyn i rywun fod yn bartner ac wedyn dweud rydan ni am 

wneud hyn-a-hyn; y rheswm maen nhw’n bartner ydi ein bod ni isio 

dysgu rhywbeth o’u profiad nhw. (Ffermwr 3) 

Wrth i ffermwyr a phartneriaid ddod at ei gilydd yng nghyfarfodydd y bartneriaeth 

gallodd y grŵp gydnabod terfynau eu gwybodaeth fel unigolion a chreu amgylchedd 

lle gallent benderfynu pa mor ymarferol yr oedd datrysiadau a gynigiwyd, ar sail pob 
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tystiolaeth oedd ar gael. Yn dilyn trafodaethau yn y cyfarfod cyntaf, datblygwyd 

grwpiau bach lle byddai’r cyfranogwyr yn canolbwyntio ar elfennau penodol o gynllun 

cyffredinol y grŵp. Er y trafodwyd syniadau gan bawb o’r rhanddeiliaid, y ffermwyr 

oedd biau’r penderfyniad terfynol i’w gweithredu: 

Roedd o i fyny i ni, a deud y gwir. Byddai’r Parc Cenedlaethol a’r 

Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ein cefnogi ni neu’n dangos pwyll 

os byddai angen. (Ffermwr 1) 

Roedd ganddon ni fwy o reolaeth, roedd ’na deimlad mai ni oedd 

yn gyfrifol felly bod rhaid inni sicrhau ei fod yn rhywbeth sy’n 

gweithio i ni, rhywbeth rydan ni wedi’i ddatblygu’n bersonol, a’n bod 

ni am gael rhywbeth allan ohono yn y diwedd. (Ffermwr 3) 

Adroddodd ffermwyr eu bod wedi bwrw ymlaen â’r rhan fwyaf o’r awgrymiadau rheoli 

tir a wnaed gan eu partneriaid, ond mae angen mwy o waith i ganfod faint yn union a 

gafodd eu parhau’n llwyddiannus, a pha rai a roddwyd o’r neilltu oherwydd yr 

effeithiau posibl ar gynhyrchiant ac incwm yn y dyfodol. Ymarferoldeb o safbwynt 

busnes oedd wrth wraidd llawer o’u penderfyniadau, er enghraifft, lle argymhellodd yr 

RSPB goridorau coed llydan ar lannau afonydd, dewisodd ffermwyr blannu’r 

coridorau culach a awgrymwyd gan y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg, er mwyn cadw 

rhan helaethach o’u tir cynhyrchiol.  

Er mai ffermwyr oedd yn arwain prosiect y Cynllun Rheoli Cynaliadwy, roedd 

gweithio mewn partneriaeth yn rhoi tair mantais amlwg drwy gydol y broses: 

1. Roedd partneriaid yn gallu rhoi tystiolaeth wyddonol o faterion 

amgylcheddol allweddol ac awgrymu datrysiadau ar sail eu data. 

Roedd y grŵp wedi bod yn awyddus i wneud gwaith ar lefel tirwedd ers rhai 

blynyddoedd cyn cael arian y Cynllun, ac wedi gwneud cais aflwyddiannus am 

brosiect Cronfa Natur yn 2015 (Wynne-Jones et al. 2017). Anogwyd y grŵp gan 

Lywodraeth Cymru i fynd â’u syniadau a’u defnyddio mewn cais am Gynllun Rheoli 

Cynaliadwy; felly dyma nhw’n datblygu eu syniadau gwreiddiol, i sicrhau eu bod yn 

cydredeg ag amcanion y Cynllun, a chan fanteisio ar arbenigedd gwyddonol eu 

partneriaid. Teimlai’r ffermwyr fod yr arbenigedd hwn yn rhoi hygrededd i’w cais, a 

hefyd yn gwella’u dealltwriaeth o’r ffordd fwyaf priodol o fynd ati i reoli eu tir: 

 

Mi wnaeth cefnogaeth y partneriaid ein helpu ni i brofi nifer o 

bethau. (Ffermwr 1) 

Cawsom help gan y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg a Busnes Cymru i 

lynu at gyfyngiadau Cyfoeth Naturiol Cymru, i wybod pa arbrofion 
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roedd eu hangen a pha wybodaeth a data y byddai angen inni eu 

casglu. (Ffermwr 2) 

Roedd y gwaith modelu’n help mawr, mi wnaeth y Ganolfan Ecoleg  

a Hydroleg lawer o waith ac roedd yn wych. (Ffermwr 4) 

Fel y dywedwyd, roedd ffermwyr yn rhydd i ddefnyddio’r wybodaeth fel y mynnent, a 

buont yn trafod tystiolaeth gyda’u partneriaid i benderfynu pa mor ymarferol oedd y 

datrysiadau roeddent am eu cynnig: 

Fe ddarparon ni fapiau o leoliadau adar prin ar eu ffermydd ... 

wedyn trafod pa rai allai fod o fwy o ddiddordeb, neu’n fwy 

ymarferol.  (Partner 3)  

Er enghraifft, er y buasai’r RSPB wedi hoffi canolbwyntio ar gynefin i’r rugiar ddu, 

byddai hyn wedi golygu torri grug trwchus ar y rhostir. Mae cael caniatâd ar gyfer 

ardal y rhostir yn codi problemau arbennig, gan fod yr ardal wedi’i dynodi’n Ardal 

Gadwraeth Arbennig ac yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), felly 

penderfynwyd mynd am bethau mwy ymarferol, ar dir y fferm, fel gwella cynefin y 

gornchwiglen.  

2. Roedd y partneriaid yn gefn drwy gydol y broses o wneud cais, gan 

gynnwys rhoi cyngor ar iaith y polisi. 

Er y gallai’r cynllun leihau baich biwrocratiaeth wrth fod yn gynllun o’r gwaelod i fyny 

lle gall ffermwyr ddatblygu eu datrysiadau eu hunain, roedd cytundeb cyffredinol fod 

y cam o wneud cais ei hun yn anodd, ac yn rhywbeth y byddai ffermwyr wedi  ei 

chael yn anodd ei gwblhau heb help:  

Roedd y broses o wneud cais yn fwy diflas nag roeddwn i wedi’i 

ddisgwyl. (Ffermwr 1) 

Roedd ffermwyr yn fodlon ymgysylltu, ond roedd angen cefnogaeth 

... mae’n anodd deall ystyr rhai o’r termau mwy newydd. (Partner 1) 

Oherwydd natur gymhleth y broses wneud cais, roedd pryder a fyddai’r cynllun yn 

rhywbeth y byddai ffermwyr yn gyffredinol yn gallu elwa arno. Roedd gan Fferm Ifan 

fanteision: roedden nhw wedi cydweithio yn y gorffennol, roedd ganddyn nhw gais 

blaenorol i adeiladu arno, cefnogaeth nifer o bartneriaid (ac wedi adnabod y rhan 

fwyaf o’r rheini ers cryn dipyn o amser hefyd), ac un aelod o’r grŵp oedd â phrofiad o 

weithio ym maes polisi: 

Roedd un o’r ffermwyr yn arfer gweithio mewn polisi, felly roedd 

ganddyn nhw rywun oedd yn eitha gwybodus ... oedd yn hyderus 

wrth lenwi’r ffurflenni. (Partner 3)  
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Teimlai aelodau’r grŵp a’u partneriaid hefyd fod cael aelod oedd â phrofiad o bolisi 

yn gam hanfodol i lunio eu cais. Fel y dadleua Newig a Fritsch (2008), rhaid i grwpiau 

allu trefnu eu hunain os yw patrwm fel un Fferm Ifan i lwyddo. Ond nid pob ffermwr 

fydd yn adnabod rhywun sy’n gyfarwydd â iaith polisi a’r manion ffurfiol cysylltiedig. 

Mae’n hanfodol gallu cynnig cefnogaeth i’r grwpiau hynny y mae’r broses yn ddieithr 

iddynt. 

3. Roedd y partneriaid yn gallu helpu gyda mesur buddiannau 

amgylcheddol a darparu hyfforddiant i ganiatáu i ffermwyr wneud 

ymarferion monitro eu hunain. 

Pwysleisiwyd fod monitro canlyniadau amgylcheddol mewn ffordd briodol yn 

ganlyniad y gobeithir ei gael yn sgil y Cynllun Rheoli Cynaliadwy (Wynne-Jones et al. 

2017). Dyma faes lle roedd y cyrff partnerol yn gallu helpu, a lle bynnag roedd modd, 

roeddent yn gallu hyfforddi’r ffermwyr i wneud y gwaith monitro eu hunain hefyd: 

Mae’r Ganolfan Ecoleg a Hydroleg yn cael canlyniadau o’r arbrofion 

ar y mynydd, maen nhw tua hanner ffordd drwodd. (Ffermwr 2) 

Mi gawson ni fore o hyfforddiant gan y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg 

ar asesu cyflwr mawn, bore o hyfforddiant gan yr Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol ar adnabod a monitro llystyfiant, ac roedd y rheiny’n 

bwysig iawn i’r treialon pori ... roedden ni eisiau gwneud yn siŵr ein 

bod yn dilyn yr arferion gorau. (Rheolwr y Prosiect) 

Roedd yr hyfforddiant a gynigiwyd i’r ffermwyr yn fodd i wella’u hyder o ran adnabod 

y canlyniadau cadarnhaol wrth iddynt newid eu harferion rheoli tir. Teimlai’r swyddog 

RSPB fod hyn yn hanfodol os oedd ffermwyr i fod yn gyfrifol am fonitro, ac 

awgrymodd y gellid cynnig modiwlau hyfforddi drwy Cyswllt Ffermio.  

Rhoddodd Cyfoeth Naturiol Cymru ac Awdurdod y Parc Cenedlaethol fewnbwn 

pwysig hefyd ynghylch rheoli a sicrhau ansawdd. I raddau, partner hyd braich oedd 

Cyfoeth Naturiol Cymru o hyd, yn gyfrifol am roi cydsyniad, a sicrhau bod y gwaith yn 

cydymffurfio â’r rheolau. Yn aml byddent yn anfon unigolyn gwahanol i gyfarfodydd y 

bartneriaeth, oedd yn dipyn o destun pryder. Roedd y ffermwyr a’r partneriaid yn 

‘dibynnu ar gael y staff sy’n gwybod beth ydi’r sefyllfa ar lawr gwlad’ (Partner 2), i 

sicrhau y byddai eu pryderon, ynghylch y bwlch rhwng damcaniaethau neu fodelau 

a’r gweithredu ymarferol, yn cael sylw priodol.  

 

Gwersi allweddol  
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• Os yw grŵp i lwyddo, rhaid rhoi digon o amser i ddatblygu perthynas o 

ymddiriedaeth. Lle nad yw hyn yn digwydd, fydd y cyfathrebu ddim mor 

effeithiol, a cheir diffyg dealltwriaeth, sy’n niweidiol i’r ffordd y mae grwpiau’n 

gweithio fel cyfanrwydd (Drazkiewicz et al. 2015; Blomkamp, 2018; McAfee et 

al, 2021). 

• Mae hwyluso’n hanfodol (Blomkamp, 2018). Mae cael unigolyn i gyfathrebu 

drwyddo yn lleihau straen ac yn caniatáu i bawb ganolbwyntio ar gyflawni’r 

hyn maen nhw’n anelu ato. Gellir gwneud mwy o ddefnydd o’r rhwydwaith 

hwyluswyr sy’n cael ei noddi gan Cyswllt Ffermio ar hyn o bryd yng Nghymru; 

dylid hysbysebu’r cyfle i weithio gyda hwylusydd yn ehangach er mwyn  annog 

datblygu mwy o grwpiau ffermwyr.  

• Rhaid rhoi cyfle i bob rhanddeiliad gyflwyno’i sylwadau (Drazkiewicz et al, 

2015). Rhaid i bawb mewn partneriaeth ddeall bod y lleill yno am reswm, ac ni 

ddylid diystyru eu harbenigedd. Dylid rhoi’r un pwysau i arbenigedd gwyddonol 

ac arbenigedd ar sail profiad.  

• Mae’r broses gwneud cais yn dal yn fiwrocrataidd, ac felly’n gaeedig i rai, am 

nad yw’r gallu ganddynt i ymwneud â’r broses (Newig a Fritsch, 2008). Dylid 

cynnig mwy o gefnogaeth yn ystod y cyfnod gwneud cais, er mwyn sicrhau 

bod cynlluniau’n agored i bawb.  

• Mae yna botensial i ffermwyr wneud mwy o hunan-fonitro, ond rhaid ategu hyn 

drwy hyfforddiant ac ardystio priodol, lle bernir bod angen. 

 

Yr effaith ar benderfyniadau polisi 

Chwaraeodd aelodau’r grŵp ran ragweithiol yn gosod eu targedau fel grŵp, a 

gwelsant fod digon o gyfle iddynt yng nghyfarfodydd y bartneriaeth i egluro sut y 

gallent wneud i’r awgrymiadau, seiliedig ar dystiolaeth a modelu gwyddonol, weithio 

iddyn nhw. Gyda chefnogaeth eu partneriaid, sefydlodd y grŵp lefel o awdurdod a 

oedd yn caniatáu iddynt gwestiynu’n effeithiol rai o’r penderfyniadau a wnaed ar ran 

eu ffermydd. Roedd hyn yn bwysig er mwyn gwrthdroi ambell benderfyniad oedd 

wedi’u gwneud dan hen gynlluniau amaeth-amgylcheddol, fel Tir Gofal a Glastir, yn 

enwedig ar bwnc cyfraddau stocio. Ar un achlysur, llwyddodd y grŵp i drefnu 

ymweliad gan staff Cyfoeth Naturiol Cymru i drafod effaith pori gwartheg ar y 

Migneint. Gyda chefnogaeth cynghorydd o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, gallodd 

rheolwr y prosiect ddangos sut y byddai’r ffordd roedden nhw’n cynnig gweithio yn 

gwneud llawer iawn mwy o les i’r rhostir na phetaen nhw’n parhau i weithio dan y 

cyfyngiadau cyfredol a osodwyd am fod yr ardal yn SoDdGA: 

Fe gawson ni dipyn go lew o drafferth rhoi gwartheg i fyny ar y 

mynydd, a chael Cyfoeth Naturiol Cymru i adael inni wneud hynny; 

doedden nhw ddim eisiau gwrando i ddechrau ... ond roedd X o’r 
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Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn dda iawn am gyfleu’r neges 

iddyn nhw. Fe ddaethon nhw allan yn y diwedd i weld y llefydd lle 

roedden ni am roi gwartheg, ond mi gymerodd ryw flwyddyn efallai i 

hynny ddigwydd. (Ffermwr 2) 

Roedd Cyfoeth Naturiol Cymru yn araf yn rhoi cydsyniad inni, 

roedden nhw’n gyndyn iawn, ac ar ôl iddyn nhw ei roi roedd y 

rheoliadau a roesant arnom yn eitha trwm; roedden nhw eisiau 

cylchdroi’r gwartheg mewn hyn-a-hyn o ddiwrnodau union, doedd 

o ddim yn realistig. Ond pan ddaethon nhw i fyny i weld, mi 

ddeallon nhw y gallai’n hawgrym ni fod er y gorau. (Ffermwr 3) 

Mae’r ymweliad hwn yn tanlinellu’r potensial ar gyfer defnyddio gwybodaeth o brofiad 

i wella arferion rheoli tir, ac arweiniodd hefyd at fodloni’r ffermwyr a’u partneriaid yn 

well. Teimlai’r ffermwyr fod yr un peth yn wir gyda sefydliadau partner eraill, gyda’r 

sylw ‘dydi’r bobl uwch i fyny ddim yn deall’ (Ffermwr 2), ond bod y rhai sy’n gweithio’n 

lleol yn deall y materion penodol ar y fferm, ac yn gallu cynnig datrysiadau sydd â 

mwy o siawns o weithio yn ymarferol. Eglurodd rhai partneriaid eu bod wedi annog y 

grŵp i gysylltu’n uniongyrchol â Cyfoeth Naturiol Cymru yn gynharach yn y broses, i 

sicrhau y byddai’r camau roeddent am eu cymryd yn cael cydsyniad. Er gwaethaf 

hyn, gellir nodi llwyddiannau ymarferol y grŵp ers sawl blwyddyn. A phan ystyrir 

hefyd y dystiolaeth sy’n deillio o’r ymchwil parhaus, a’r gwaith monitro a wneir gan 

bartneriaid, mae modd ffurfio consensws ar yr hyn sy’n gweithio pan ofynnir i grwpiau 

ffermwyr sicrhau buddiannau amgylcheddol. Gan fod y ffermwyr wedi cael eu 

cynnwys drwy gydol y broses, o’r cais i’r gweithredu a’r rhannu gwybodaeth, maen 

nhw i gyd yn fwy hyderus yn eu gallu i ddeall a chyfrannu at newidiadau mewn polisi.  

Er bod yna enghreifftiau cadarnhaol o newidiadau i liniaru effaith cynlluniau amaeth-

amgylcheddol blaenorol, mae yna faterion o hyd lle mae’r grŵp a’u partneriaid wedi 

methu dod i gytundeb, fel cwestiwn rheoli grug ar y Migneint:  

Ar y mynydd mae grug ymhob man, mae o oddeutu metr o daldra 

mewn mannau, cymaint o berygl tân. Mae’r RSPB eisiau ei losgi, yn 

ôl yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol chawn ni ddim ei gyffwrdd, a 

dydi Cyfoeth Naturiol Cymru ddim yn dweud gair ... maen nhw 

eisiau inni ei bori er mwyn ei wella ond mae’n lle gwael iawn i 

bethau fynd, dydi o ddim gwerth i’r defaid, mi wnân nhw gasglu ar y 

tamaid gorau ac wedyn bydd y gweddill wedi gordyfu. Gallwch chi 

symud y defaid i’r darnau lle mae’r grug mawr, ond wnân nhw ddim 

aros yno achos does yna ddim byd yno i’w fwyta oni bai’ch bod 

chi’n llosgi neu’n torri’r grug. (Ffermwr 2) 
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Mae’r darn tir hwn wedi cael sawl dynodiad gan gynnwys Ardal Gwarchod Arbennig, 

Ardal Gadwraeth Arbennig, a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA). 

Mae ei ddynodiad fel SoDdGA yn golygu fod gwarchodaeth gyfreithiol arno, ac mae’n 

rhaid ei reoli’n unol â datganiad rheoli safle Cyfoeth Naturiol Cymru (Evans et al. 

2008). Mae rheoli grug yn fater cymhleth ynddo’i hun, ac mae CNC yn dweud ‘mae’n 

well osgoi llosgi’ (Evans et al. 2008: 16), er y gall torri fod yn briodol (Evans et al. 

2008: 23). Ond erbyn hyn mae’r cynllun hwn dros ddeng mlwydd oed, ac mae llawer 

o’r gosodiadau ynglŷn â phori’n sôn yn benodol am ddefaid fel y ‘da byw 

amaethyddol a ffafrir bron yn ddi-eithriad’ (Evans et al. 2008: 43). Fel y gwelir yn y 

newid arferion pori cytunedig uchod, yn enwedig o ran defnydd gwartheg, efallai fod 

rhywbeth i’w ddysgu eto drwy ymweld â’r safle a thrafod opsiynau priodol gyda’r 

ffermwyr sy’n ymwneud â threialon pori’r Cynllun Rheoli Cynaliadwy. Er bod hyn yn 

fater anodd i’w reoli, mae’r diffyg cyfathrebu ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru wedi ei 

wneud yn fwyfwy anodd i’w ddatrys, wrth i grwpiau eraill geisio pwyso’u hagenda 

penodol eu hunain.  

Gwelwyd tystiolaeth fod partneriaid yn ceisio dylanwadu ar bolisïau sefydliadau eraill. 

Roedd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri’n awyddus i gael llais er mwyn ‘sicrhau 

cydbwysedd’, a pheidio â chaniatáu i sefydliadau eraill ‘ddweud beth roedden nhw 

eisiau’i weld yn digwydd’ (Partner 2). Disgrifiodd yr aelod staff y ffordd roedd 

ffermwyr wedi’i chael hi’n hawdd gweithio gydag Awdurdod y Parc, oherwydd yr 

ymddiriedaeth oedd wedi datblygu rhyngddynt wrth gydweithio ers blynyddoedd 

lawer. Roedd y sefydliad yn awyddus i gefnogi dyheadau rheoli cynaliadwy’r grŵp. 

Mewn enghraifft arall, anogodd yr RSPB weithwyr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i 

beidio â dilyn polisi cyffredinol yr Ymddiriedolaeth o blannu cynifer o goed ag y gellid 

ar draws eu hystadau, gan y byddai hyn yn cael effaith andwyol ar y gylfinir. Mae’r un 

peth yn wir am blannu gwrychoedd. Yn yr achos hwn, datganodd yr RSPB yn glir fod 

yna achosion, er gwaethaf effeithiau cadarnhaol plannu gwrychoedd o ran atal dŵr 

ffo ac erydiad pridd, lle na ddylid dilyn y modelau a ddarparwyd gan y Ganolfan 

Ecoleg a Hydroleg, gan y byddent, eto, yn niweidiol i boblogaethau adar, ac er bod 

plannu gwrychoedd yn opsiwn deniadol i lawer o’r ffermwyr, ni fyddai hynny ynddo’i 

hun yn ddigon i wella cynefinoedd adar tir amaeth. 

Mae’r rheolwr prosiect wedi bod mewn cysylltiad ag aelodau o Lywodraeth Cymru 

ynglŷn â gwaith y grŵp. Er bod rhywfaint o amheuaeth ar y dechrau ynghylch a 

fyddai dull gweithio’r grŵp yn effeithiol, gwnaeth yr hyn a gyflawnwyd gan Fferm Ifan 

argraff dda ar yr aelodau, ac mae trafodaethau wedi digwydd ynglŷn ag elfennau 

positif eu profiad, a fydd yn sail iddynt fwrw ymlaen ag argymhellion allweddol:  

Mi gawson ni sgyrsiau da iawn efo fo, roedd o eisiau’n persbectif ni 

ar gydweithio ar raddfa tirwedd, sut roedden ni’n gweithio efo’n 

gilydd i gael y buddiannau amgylcheddol roedden nhw eisiau eu 
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gweld? ... Dwi’n meddwl bod y Llywodraeth yn credu ynom ni a bod 

beth rydan ni’n ei wneud yn rhywbeth yr hoffen nhw ei gopïo mewn 

llefydd eraill. Dwi’n gwybod bod grwpiau ffermwyr eraill wedi cael 

eu derbyn ers hynny. (Rheolwr y Prosiect) 

Bu’r cysylltiad uniongyrchol hwn â’r llywodraeth yn hollbwysig i sicrhau bod gwaith y 

grŵp yn cyrraedd y rhai sy’n gyfrifol am bolisïau amaeth y dyfodol yng Nghymru. Ond 

wrth i gynllun amaeth-amgylcheddol newydd gael ei ddatblygu, rhaid gwneud mwy i 

sicrhau y rhoddir sylw i ystod amrywiol o leisiau rhanddeiliaid, a bod ymrwymiad 

parhaus i brosiectau cydweithio. Mae hyn yn arbennig o wir am y broses ymgynghori, 

gan fod ffermwyr ar hyn o bryd yn teimlo nad yw eu barn yn cael yr ystyriaeth 

ddyledus; mae hyn yn lleihau ymddiriedaeth yn y broses. Mynegodd un aelod o’r 

grŵp bryder hefyd ynglŷn â’r newidiadau parhaus yng nghyfeiriad polisïau, a’r 

trosiant uchel mewn staff cyfrifol am ddatblygu polisi. Mae hyn bellach yn broblem 

arbennig ym maes polisi amaeth-amgylcheddol, gan mai dim ond ar ôl cyfnod go 

faith y gellir mesur canlyniadau penodol unrhyw newidiadau i arferion rheoli tir, ac, fel 

yn achos y Migneint, dydyn nhw ddim bob amser yr hyn a ddymunwyd. Wrth i ffocws 

polisi symud bob pedair blynedd, mae’n anodd i ffermwyr wneud y penderfyniadau 

gorau er lles eu busnes, gan y bydd unrhyw newidiadau a wnânt i blesio’r ffocws 

cyfredol yn costio amser ac arian. Ym marn yr aelod hwn, er mai peth da oedd bod 

wedi cael cyfleon i rannu’r hyn roedden nhw wedi’i ddysgu trwy gydweithio, roedd 

amheuaeth ynghylch pa effaith barhaol a gâi’r wybodaeth newydd hon yn y 

llywodraeth.  

Ar sail eu profiadau o’r broses ymgynghori hyd yn hyn, mae gan ffermwyr bryderon 

hefyd ynghylch i ba raddau y gall cynlluniau ffermio newydd gael eu cydlunio mewn 

gwirionedd. Awgrymant fod lleisiau sefydliadau yn fwy tebygol o gael eu clywed yn 

ystod y broses, ond nid yw hyn yn cyd-fynd â phrofiad y swyddog o Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol a wahoddwyd i weithdy cydlunio fel ffermwr, ond sydd hyd yma heb 

gael ei wahodd i grŵp trafod fel cynrychiolydd ar ran y Parc. Mae hyn yn codi 

pryderon ynghylch sut, ac i bwy, yr hysbysebir grwpiau trafod cydlunio. Fel y 

dangosodd profiad Fferm Ifan, mae cynnwys unigolion a sefydliadau o’r cychwyn 

cyntaf yn sicrhau eu bod yn prynu i mewn i’r datrysiadau a gynigir, ac yn cynyddu’r 

siawns o weithredu. Mae’r bobl sydd wedi cyfrannu yn y cyfarfodydd ymgynghori 

eisiau gweld newidiadau penodol o ganlyniad i’w cyfraniad; mae hyn yn rhywbeth 

sydd, yn nhyb y ffermwyr, yn amhosibl ar hyn o bryd, yn wyneb y gred fod y 

ddogfennaeth gyfredol ar gyfer y cynllun amaeth-amgylcheddol newydd yn brin o 

fanylion.  

Rhaid i sefydliadau fod yn barod i ailedrych ar eu safbwynt yn wyneb tystiolaeth sy’n 

codi o ddulliau gweithio gwell, fel Cyfoeth Naturiol Cymru yn newid eu deddfwriaeth i 

ganiatáu i Fferm Ifan bori’n ddwysach. Mae hyn yn hanfodol mewn achosion lle mae’r 
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rheoliadau dros ddeng mlwydd oed, gan fod ein sylfaen wybodaeth wedi symud 

ymlaen yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn. Mae’n bosibl i ffurfiau tystiolaeth ddod 

ynghyd i greu consensws ac i hyn arwain at arferion newydd lle bydd y rhanddeiliaid 

yn hapus i gymryd rhan. Trwy gynnig fforwm i ffermwyr, rheolwyr tir a rhanddeiliaid 

eraill sydd â diddordeb yn nyfodol rheoli tir, lle gallant rannu eu tystiolaeth, mae’n 

bosibl torri llwybr newydd i bolisi rheoli tir sy’n talu sylw i wybodaeth wyddonol a 

gwybodaeth ar sail profiad fel ei gilydd.  

 

Gwersi allweddol: 
• Rhaid gwerthuso canlyniadau cynlluniau amaeth-amgylcheddol hanesyddol, a 

gwneud newidiadau i’r polisi lle nad yw’r canlyniadau a ddymunwyd wedi’u 

cyflawni.  

• Gyda materion amgylcheddol cymhleth, dylid ystyried ymweliadau safle. Dylai 

rhanddeiliaid allu cyflwyno tystiolaeth o brofiad a thystiolaeth wyddonol i ategu 

eu hachos dros newidiadau rheoli tir, a dangos sut a ble y byddent yn 

gweithredu’r newidiadau hynny ar y ddaear.  

• Dylid sicrhau bod sianel gyfathrebu ymarferol yn bodoli rhwng rheolwyr 

prosiect a/neu hwyluswyr grŵp a Llywodraeth Cymru, fel bod cyflwyno 

adroddiadau’n broses syml. 

• Os am dreialu mwy o gynlluniau arbrofol, dylid ystyried defnyddio Adran 22 

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, ac atal gofynion statudol ar gyfer 

cynlluniau o’r fath (Llywodraeth Cymru, 2016: 13-15).  

• Mae systemau amgylcheddol a pholisi yn anghydamserol. Dylai’r bobl sy’n 

ymwneud â llunio polisïau amaeth-amgylcheddol sicrhau bod fframweithiau 

polisi’n parhau’n ddigon hyblyg i dderbyn newidiadau yn ein dealltwriaeth 

amgylcheddol dros amser.  

 

Casgliad 
Mae’n glir fod Llywodraeth Cymru a’u partneriaid deddfwriaethol wedi ymrwymo i 

broses benderfynu fwy cynhwysol a chyfranogol, yn enwedig wrth iddynt weithio tuag 

at y nodau a amlinellir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r ymrwymiad 

hwn yn addawol, gan fod yr astudiaeth achos hwn yn dangos bod llawer i’w ddysgu 

oddi wrth ddulliau cyfranogol sy’n rhoi cyfle i grwpiau ddefnyddio’u harbenigedd nhw, 

boed ar sail profiad neu wyddoniaeth, i ddylanwadu ar bolisi, ac i greu arfer newydd 

sy’n ddeniadol i’r rhanddeiliaid i gyd. Mae gwaith Fferm Ifan ar y Cynllun Rheoli 

Cynaliadwy’n cynnig enghraifft dda o weithredwyr â thystiolaeth yn dod at ei gilydd i 
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lunio llwybr ar gyfer rheoli tir yn gynaliadwy, un sy’n gweithio yn y cyd-destun lleol 

penodol. Er nad yw canlyniadau amgylcheddol eu gwaith yn hollol eglur eto, mae 

ymrwymiad y grŵp i weithredu arferion ffermio mwy cynaliadwy i’w gymeradwyo. 

Ond, fel y dywed Sutherland et al. (2017), mae hon yn broses ddrud, ac ni ellir 

tanbrisio pwysigrwydd cyllid y Cynllun Rheoli Cynaliadwy; oni bai am gyllid i dalu am 

weithiau cyfalaf a rôl y rheolwr prosiect, buasai’r ffermwyr wedi’i chael hi’n anodd 

cyflawni gwaith mor fawr â hyn.  

Mae eu profiad yn dangos bod cyfranogiad yn gweithio pan fydd gan bawb sy’n 

ymwneud â’r broses ddigon o amser i adeiladu perthynas seiliedig ar ymddiriedaeth, 

a phan fydd aelodau’r grŵp yn rhannu’r un weledigaeth. Mae’n bwysig sicrhau y caiff 

rhanddeiliaid sawl cyfle i ddod â’u gwybodaeth i mewn i’r sgwrs, ond lle bo modd, 

dylai sefydliadau sicrhau mai’r un unigolyn sy’n mynychu cyfarfodydd y bartneriaeth 

ar eu rhan, fel y gellir datblygu perthynas o ymddiriedaeth. Fel yr awgrymodd 

Ffermwr 3, roedd y grŵp wedi datblygu rhaglen waith o’r gwaelod i fyny, yn ymfalchïo 

ynddi ac yn awyddus i fuddsoddi amser ynddi. Mae’r ffordd hon o weithio yn hollol 

wahanol i natur gyfarwyddol cynlluniau cenedlaethol, ac yn caniatáu i ffermwyr 

addasu eu gwaith i weddu i amodau penodol eu hamgylchedd lleol, amod hanfodol 

os yw cynlluniau am ymateb i’r hyn sy’n gweithio a sicrhau’r canlyniad gorau posibl.  

Fodd bynnag, mae ’na hefyd enghreifftiau clir o’r rhwystrau y mae’n rhaid eu 

goresgyn er mwyn i gynllunio cyfranogol weithio’n effeithiol, ac mewn modd fydd yn 

sicrhau bod cyfranogwyr yn barod i weithredu’r datrysiadau a gynigir. Mae angen 

sicrhau bod y gallu yno i ymateb i alwadau am benderfynu cyfranogol (trwy 

wybodaeth aelodau’r grŵp a chefnogaeth eu partneriaid (Newig a Fritsch, 2008)); 

dod â grŵp o randdeiliaid at ei gilydd sy’n cytuno ar y targedau amgylcheddol 

cyffredinol, ac sy’n fodlon ymrwymo i weithio tuag atynt (Drazkiewicz et al. 2015); a 

sicrhau nad yw cynlluniau’n rhy fiwrocrataidd. Yn olaf, rhaid i Lywodraeth Cymru 

sicrhau os yw ffermwyr yn cael cyfranogi yn y broses o gydlunio’r Cynllun Ffermio 

Cynaliadwy newydd i Gymru, nad taflu llwch i lygaid fydd unig swyddogaeth y broses 

hon, ond y bydd yn broses agored, cynhwysol wedi’i hysbysebu’n dda, sy’n rhoi cyfle 

i bob ffermwr gyfrannu. Dylid defnyddio canlyniadau’r broses hon mewn modd 

ystyrlon i fod yn sail i bolisi, yn hytrach na’u defnyddio’n symbolaidd i gyfiawnhau 

penderfyniadau polisi sydd wedi’u gwneud yn barod (Newig a Fritsch, 2008; Newig a 

Koontz, 2013). Caiff dulliau cyfranogol eu beirniadu’n aml am lefelau isel o weithredu 

a chanlyniadau amgylcheddol gwael (Drazkiewicz et al. 2015). Er gwaethaf 

llwyddiant y cynllun, amser a ddengys pa mor gynaliadwy fydd y newidiadau a 

gyflawnwyd o ganlyniad i arbrofion y grŵp. Ar y cyfan, dangosodd y ffermwyr a’r 

partneriaid fel ei gilydd fwy o ddealltwriaeth o’r ffordd y bydd eu gweithredoedd yn 

llesol i’r amgylchedd.  
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Dylai’r grŵp a’u partneriaid gael cefnogaeth ariannol i barhau gyda’r gwaith monitro a 

gwerthuso i ymchwilio ymhellach i ganlyniadau amgylcheddol eu gwaith. Mae 

cynaliadwyedd canlyniadau cymdeithasol ac economaidd y grŵp yr un mor bwysig; 

eto dylid monitro’r rhain i sicrhau y gellir lliniaru unrhyw effeithiau negyddol posibl, fel 

y posibilrwydd y bydd pobl yn blino ar gydweithio.  

 

Argymhellion 

Mae hon yn adeg o newid sylweddol ym mholisi amaethyddol Cymru. Wrth ymadael 

â’r UE, ac yn enwedig gadael cyfyngiadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin, mae gan y 

wlad gyfle i gynllunio polisi fydd yn ystyriol o wahanol anghenion a gwerthoedd 

cymunedau ffermio ar hyd a lled Cymru. Wrth wneud hynny, dylai Llywodraeth 

Cymru a’u partneriaid gymryd y camau isod: 

• Gwerthuso llwyddiannau a methiannau cynlluniau amaeth-amgylcheddol 

hanesyddol a gweithio gyda ffermwyr i ddatblygu datrysiadau rheoli tir a fydd 

yn welliant ar y rhai oedd ar gael yng nghynlluniau’r gorffennol 

o Cydnabod y gwaith amgylcheddol y mae ffermwyr eisoes wedi’i wneud 

drwy gynlluniau eraill, fel y Cynllun Rheoli Cynaliadwy neu Glastir. Dylai 

ffermwr allu cael tâl, os yw’n cynnal nodweddion tirwedd neu’n eu 

gosod am y tro cyntaf.  

 

• Dysgu o brofiadau Fferm Ifan. Rhoi cyfle i’r ffermwyr, eu rheolwr prosiect a’u 

partneriaid gyfrannu eu tystiolaeth wyddonol a’u profiad yn ystod y broses o 

lunio’r cynlluniau amaeth-amgylcheddol newydd yng Nghymru. 

o Canolbwyntio ar dreialon sy’n archwilio mecanweithiau talu am 

wasanaethau i’r ecosystem, i sicrhau y caiff ffermwyr eu talu am y 

gwaith a wnânt ac nad yw cyllid wedi’i glustnodi ar gyfer contractwyr yn 

unig.  

 

• Archwilio ffyrdd y gall y fframwaith polisi amaethyddol ateb gofynion 

Gweledigaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar gyfer Cymru Wledig.  

o Ystyried sut y gall polisi amaethyddol ac amgylcheddol gyflawni 

buddiannau economaidd-gymdeithasol a diwylliannol ar draws 

cymunedau gwledig hefyd.  

o Gwireddu’r potensial i grwpiau ffermwyr weithio gyda phartneriaid i 

gyflawni amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), yn 

enwedig Cymru ffyniannus, Cymru wydn, Cymru o gymunedau cydlynol 

a Chymru lle mae’r diwylliant yn fyrlymus a’r Gymraeg yn ffynnu.  
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• Asesu’r prosesau ymgynghori a chydlunio cyfredol, a sicrhau y caiff gweithdai 

eu hysbysebu’n briodol ar draws y sector amaethyddol, er mwyn i bawb a 

hoffai gyfranogi gael cyfle i wneud hynny.  

 

• Gwneud gwell defnydd o rwydwaith hwyluso presennol Cyswllt Ffermio, a 

hysbysebu’r ffaith ei fod ar gael.  

o Asesu pa mor hawdd yw mynd drwy brosesau gwneud cais am gynllun, 

a symleiddio’r prosesau hynny lle bo modd. Darparu digon o 

gefnogaeth i ffermwyr sydd eisiau cymorth i wneud cais. 
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