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Cyflwyniad 

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. Amlinellodd y Llywodraeth ei bwriadau ar 

gyfer deddfwriaeth sylfaenol a’i huchelgais i 

ddiwygio yn y Papur Gwyn Amaeth (Cymru). 

Mae’r adroddiad hwn yn defnyddio gwerthusiad 

astudiaeth achos o brofiadau Fferm Ifan, sef 

grŵp o 11 o ffermwyr ar stad Ysbyty Ifan yn sir 

Conwy, i 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? 

Derbyniodd Fferm Ifan £696,352 drwy’r Cynllun 

Rheoli Cynaliadwy, rhan o Raglen Datblygu 

Gwledig 2014-2020 a ariannwyd gan 

Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol 

Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD). Yn 

ystod y cyfnod noddi, mae’r grŵp wedi gweithio 

ar sawl nod gyda chefnogaeth rheolwr prosiect, 

a chynrychiolwyr o amryw o gyrff partnerol. 

Darperir map gweithredwyr yn nodi’r cyrff a’r 

unigolion allweddol ar dudalen 11 yr adroddiad 

hwn ac mae’n dangos mor gymhleth yw gweithio 

mewn ffordd gyfranogol. Er y cymhlethdod hwn, 

mae dull ymaddasol, o’r gwaelod i fyny, lle 

cafodd y grŵp elwa ar arbenigedd gwyddonol a 

thechnegol drwy eu partneriaid, wedi caniatáu 

iddynt ymdrin â phroblemau penodol i’w tir nhw 

mewn ffyrdd arloesol. Trwy wneud y gwaith hwn, 

gobeithiant adfer yr amgylchedd naturiol, a 

rheoli adnoddau naturiol yn fwy cynaliadwy ac 

effeithiol. 

 

 

 

Mae deall profiadau ffermwyr ar yr adeg hon o 

newid sylweddol yn y sector amaethyddol yn 

hanfodol i sicrhau bod polisïau a ddatblygir yn 

cynnig fframwaith priodol lle cânt gefnogaeth i 

wneud newidiadau yn eu harferion, er mwyn 

ceisio rheoli tir ac adnoddau mewn modd 
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cynaliadwy. Mae’r ymrwymiad i broses 

benderfynu gyfranogol yn y Papur Gwyn 

Amaeth (Cymru) yn gam addawol tuag at 

gydnabod, yn ystod y broses o lunio polisi, 

arbenigedd ffermwyr a rheolwyr tir ar sail eu 

profiad, er y bydd angen cryn ymdrech ac 

ymrwymiad ariannol i gyflawni ei amcanion yn 

effeithiol (Newig a Koontz, 2013; Sutherland et 

al. 2017; Blomkamp, 2018).  

 

Canfyddiadau 

Grŵp cydlynol iawn o ffermwyr yw Fferm Ifan 

sydd wedi sefydlu perthynas gryf â’u partneriaid 

yn y prosiect. Roedd y berthynas hon yn bwysig 

wrth baratoi’r cais a hefyd wrth weithredu’r 

Cynllun Rheoli Cynaliadwy; darparodd y 

partneriaid gefnogaeth dechnegol a gwyddonol 

yn ystod y broses o baratoi’r cais, a hyfforddiant 

a monitro wrth i’r ffermwyr ddechrau gweithio ar 

y datrysiadau yr oeddent wedi cytuno arnynt 

gyda’i gilydd. Mae’r grŵp wedi ymrwymo i 

sicrhau buddiannau cymdeithasol, economaidd 

ac amgylcheddol i’w cymuned leol, ac wedi 

gwneud hynny drwy sefydlu cydweithfa cig oen 

llwyddiannus (cyn cael arian y Cynllun) a 

gweithredu camau ffermio mwy cynaliadwy. Mae 

eu grym fel grŵp wedi caniatáu iddynt 

ddylanwadu ar benderfyniadau polisi ar eu tir, ac 

mae’r rheolwr prosiect wedi bod yn cyfathrebu â 

Llywodraeth Cymru ynglŷn â phrofiad y grŵp a’i 

lwyddiannau.  

Er mai cadarnhaol fu profiad y grŵp ar y cyfan, 

mae ambell broblem gyda’r math hwn o weithio 

sydd hefyd angen sylw. Wedi treulio cryn dipyn 

o amser yn paratoi eu cais, mynegodd aelodau’r 

grŵp awydd i gadw’r grŵp yn un caeedig, gan 

gyfyngu y graddau y câi ffermwyr lleol eraill 

gyfrannu at weithrediad llwyddiannus arferion 

gwella tirwedd, a chyfyngu felly ar faint unrhyw 

fuddiannau posibl i’r amgylchedd. Roedd lefel yr 

ymrwymiad hefyd yn achosi i rai cyfranogwyr 

deimlo eu bod yn syrffedu ar gydweithio. Roedd 

ffermwyr yn bryderus ynghylch i ba raddau y 

gellid mewn gwirionedd gydlunio’r Cynllun 

Rheoli Cynaliadwy, a mynegwyd pryder hefyd 

am y newidiadau a geir byth a beunydd yng 

nghyfeiriad polisi, sy’n ei gwneud yn anodd 

sicrhau cynaliadwyedd eu penderfyniadau 

busnes.  

 

 

Pwyntiau allweddol 

• Gall ariannu grwpiau ffermwyr arwain at 

weithredu arferion ffermio mwy 

cynaliadwy ar raddfa tirwedd.  

• Gall lefelau uchel o gydlyniant 

cymdeithasol gynnig lefelau uwch o 

gydlyniaeth i grŵp a mwy o rym yn y 

broses o lunio polisi. 

• Mae hwyluso’n ffactor allweddol i sicrhau 

llwyddiant cydweithio, a chaniatáu i 

aelodau grŵp ganolbwyntio ar weithredu, 

yn hytrach na gweinyddu. 

• Mae prosesau cydweithio’n cymryd 

amser, a dylid rhoi digon o amser i 

grwpiau i sicrhau y gallant symud ymlaen 

tuag at eu nod fel grŵp.  

• Mae ein dealltwriaeth o arferion rheoli tir 

a’r amgylchedd wedi datblygu dros y 

deng mlynedd diwethaf. Nid yw Tir 

Cynnal, Tir Gofal a Glastir, cynlluniau 

amaeth-amgylcheddol blaenorol 

Llywodraeth Cymru, wedi cael yr effaith a 

ddymunwyd mewn rhai mannau, ac yn yr 

achosion hynny, mae angen ailystyried 

rheoliadau rheoli tir.  

 

Argymhellion 

• Dysgu o brofiadau Fferm Ifan. Rhoi cyfle 

i’r ffermwyr, eu rheolwr prosiect a’u 
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partneriaid gyfrannu eu tystiolaeth 

wyddonol a’u profiad yn ystod y broses o 

lunio’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy 

newydd yng Nghymru.  

• 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.  

• Ystyried sut y gall polisi amaethyddol ac 

amgylcheddol gyflawni buddiannau 

economaidd-gymdeithasol a diwylliannol 

ar draws cymunedau gwledig hefyd, yn 

enwedig mewn perthynas â’r iaith 

Gymraeg.  

• 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.  

• Gwerthuso llwyddiannau a methiannau 

cynlluniau amaeth-amgylcheddol 

hanesyddol a gweithio gyda ffermwyr i 

ddatblygu datrysiadau rheoli tir a fydd yn 

welliant ar ymdrechion y gorffennol. 
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