
 

 

Cyswllt Ffermio – Meini Prawf 

 

Categori Meini prawf cymhwysedd Gwasanaethau sydd ar gael 

Busnes ffermio 

• 3ha o dir cymwys wedi’i gofrestru yng 

Nghymru 

• Rhif Cyfeirnod y Cwsmer (CRN)   

• Rhif Daliad (CPH) Cymreig (os yn 

briodol) 

• Ymgymryd â gweithgareddau amaethyddol 

fel ‘ffermwr gweithredol’ 

• Trosglwyddo Gwybodaeth (1) – Rhwydwaith Arddangos, Meincnodi, Canolfan Gyfnewid Gwybodaeth, 

digwyddiadau Ymwybyddiaeth Strategol, seminarau Ymwybyddiaeth Arallgyfeirio 

• Trosglwyddo Gwybodaeth (2) – Grwpiau trafod, ymweliadau tymor byr, cymorthfeydd un-i-un 

• Datblygu Rheolaeth a Mentora – Dysgu Gweithredol (Agrisgôp), Arweinwyr Ifanc ac Arloeswyr Busnes 

(Academi Amaeth), Cyfnewidfa Fferm/Coedwigaeth, Mentora Fferm/Coedwigaeth un-i-un 

• E-ddysgu 

• Cefnogaeth Cymorthdaledig (Cyngor) – Pedwar achos o gefnogaeth cynghori dros gyfnod Cymunedau 

Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 

• Cefnogaeth Cymorthdaledig (Hyfforddiant) – Partneriaid busnes, aelodau agos o’r teulu (priod, meibion 

a merched) a staff cyflogedig ar gynllun Talu wrth Ennill (PAYE) sy’n gymwys ar gyfer cefnogaeth 

hyfforddiant cymorthdaledig hyd at uchafswm o dri chwrs bob blwyddyn (pump cwrs y flwyddyn i 

unigolion o dan 40). 

• Partneriaeth Arloesedd Ewrop 

Busnes coedwigaeth 

• 0.5 o Goetir cymwys wedi’i gofrestru yng 

Nghymru 

• Rhif Cyfeirnod y Cwsmer (CRN) 

• Fel y busnesau fferm 

 

Contractwr busnes 

ffermio/coedwigaeth 

• Contractwyr sy’n gweithio i fusnesau 

Coedwigaeth/Ffermio gyda statws 

cymhwysedd llawn 

• Trosglwyddo Gwybodaeth (1) – Rhwydwaith Arddangos, Meincnodi, Canolfan Gyfnewid Gwybodaeth, 

digwyddiadau Ymwybyddiaeth Strategol, seminarau Ymwybyddiaeth Arallgyfeirio 

• E-ddysgu 

• Cefnogaeth Cymorthdaledig (Hyfforddiant) – Cefnogaeth hyfforddiant cymorthdaledig hyd at uchafswm 

o dri chwrs i bob busnes dros gyfnod Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu 

Gwledig 2014-2020 

• Partneriaeth Arloesedd Ewrop 

Newydd Ddyfodiaid 

• Cyrraedd y gofynion 3ha o dir cymwys 

wedi’i gofrestru yng Nghymru o fewn tair 

blynedd 

• Rhif Cyfeirnod y Cwsmer (CRN) 

• Rhif Daliad (CPH) Cymreig (os yn 

briodol) 

• Fel y busnesau fferm 

 

Systemau ffermio/ 

coedwigaeth arbenigol 

dros 550 awr o lafur 

cyffredinol bob 

blwyddyn 

• Gweithgareddau ffermio arbenigol o dan y 

trothwy 3ha 

• Gweithgareddau ffermio arbenigol o dan y 

trothwy 0.5ha 

• Rhif Cyfeirnod y Cwsmer (CRN) 

• Rhif Daliad (CPH) Cymreig (os yn 

briodol) 

• Fel y busnesau fferm 

 

Systemau ffermio/ 

coedwigaeth arbenigol 

dan 550 awr o lafur 

cyffredinol bob 

blwyddyn 

• Bydd buddiolwr sy’n byw yng Nghymru ac 

wedi cyflawni cymhwyster coleg/addysg 

bellach perthnasol sy’n dymuno sefydlu 

system ffermio neu goedwigaeth newydd 

yn cael eu hystyried ar sail unigol 

 

• Trosglwyddo Gwybodaeth (1) – Rhwydwaith Arddangos, Meincnodi, Canolfan Gyfnewid Gwybodaeth, 

digwyddiadau Ymwybyddiaeth Strategol, seminarau Ymwybyddiaeth Arallgyfeirio 

• E-ddysgu 

• Cefnogaeth cymorthdaledig (Cyngor) – Un achos o gefnogaeth cynghori cymorthdaledig (Cynllun Busnes 

Strategol) dros gyfnod Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 

• Cefnogaeth Cymorthdaledig (Hyfforddiant) – Cefnogaeth hyfforddiant cymorthdaledig hyd at uchafswm 

o dri chwrs dros gyfnod Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-

2020 

Myfyriwr 

• Buddiolwr sy’n byw yng Nghymru sy’n 16 

mlwydd oed neu’n hŷn sy’n astudio 

amaethyddiaeth, coedwigaeth neu bwnc 

rheoli tir perthnasol ar lefel addysg bellach 

  Cyrsiau cymwys: 

Astudiaethau Amaethyddol Lefel 1, 2 a 3 

Garddwriaeth a Choedwigaeth 1, 2 a 3 

Cefn Gwlad a’r Amgylchedd Lefel 1, 2 a 3 

Peirianneg seiliedig ar y tir Lefel 2 a 3 

• Trosglwyddo Gwybodaeth (1) – Rhwydwaith Arddangos, Meincnodi, Canolfan Gyfnewid Gwybodaeth, 

digwyddiadau Ymwybyddiaeth Strategol, seminarau Ymwybyddiaeth Arallgyfeirio 

• E-ddysgu 

• Cefnogaeth Cymorthdaledig (Hyfforddiant) – Cefnogaeth hyfforddiant cymorthdaledig hyd at uchafswm 

o dri chwrs dros gyfnod Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-

2020 


