
MENTRO  
Medi – Tachwedd 2018 

Mae Mentro wedi’i lunio i baru ffermwyr a thirfeddianwyr sy’n barod i gamu’n ôl o’r 
diwydiant gyda newydd ddyfodiaid sy’n chwilio am gyfle i gychwyn ffermio yn annibynnol. 
Mae’n rhoi arweiniad i bobl ar y ddwy ochr trwy’r camau allweddol sydd angen eu cymryd 
i ganfod partner busnes posib. Mae pecyn integredig sy’n cynnwys hyfforddiant, mentora, 
cyngor arbenigol a chefnogaeth busnes yn darparu’r wybodaeth a’r hyder angenrheidiol i 
gynorthwyo’r rhai sy’n cymryd rhan i gyflawni eu hamcanion.

Gallai’r camau allweddol ar y daith Mentro gynnwys y canlynol...

Gwyrdd Prosiect a digwyddiadau yn cyrraedd y targed
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www.llyw.cymru/cyswlltffermio

Facebook 23/11/2018

Rhai o uchafbwyntiau ein gweithgaredd ar lein ac ar y cyfryngau cymdeithasol:

Astudiaeth Achos  
Mae rhaglen Mentro Cyswllt Ffermio wedi cynorthwyo i hwyluso cytundeb 
menter ar y cyd llwyddiannus iawn rhwng dau deulu o ffermwyr yn Sir Gâr.

Mae Bryan Thomas o Sir Gâr wedi rhoi ei fywyd gwaith i fod yn ffermwr 
llaeth. Yn wreiddiol yn denant ar fferm Berllan Dywyll yn Llangathen, 
sydd erbyn heddiw yn ddaliad 270 erw, mae Bryan a’i wraig, Mary wedi 
bod yn berchnogion a ffermwyr yno ers y 90au cynnar.

Tua 10 mlynedd yn ôl, gan eu bod yn ymwybodol bod angen iddynt 
ddechrau cynllunio ar gyfer y dyfodol, a gan fod eu meibion wedi dewis 
gyrfaoedd oddi ar y fferm, dechreuodd Bryan a Mary ystyried dod â 
ffermwr ifanc newydd i mewn i’w busnes. Cyflwynwyd hwy i Dyfrig 
Davies gan yr ymgynghorydd amaethyddol, John Crimes, ac roedden 
nhw’n fodlon iawn gyda’i agwedd tuag at waith a’i ymrywmiad i ffermio 
llaeth o’r cychwyn cyntaf.

Sefydlwyd y bartneriaeth ddeng mlynedd yn ddiweddarach, ac mae 
Dyfrig yn dweud ei hun fod cynnig Bryan yn ‘gyfle oes’. Roedd y 
trefniant arbrofol mor foddhaol i’r ddau deulu nes i’r misoedd ymestyn i 
flynyddoedd yn gwbl ddi-drafferth. Yn 2015, diolch i’r cymorth a ddaeth 
ar gael drwy raglen Mentror Cyswllt Ffermio, derbyniodd y busnes 
gyngor busnes, ariannol a chyfreithiol wedi’i ariannu’n llawn, gan eu 
galluogi i greu cytundeb ffurfiol cytbwys, er mwyn cyfrifo sut i rannu 
enillion a risgiau’r fenter ar y cyd yn y modd fwyaf effeithiol.

“Nid pawb fydd yn ddigon ffodus i ganfod y pâr perffaith yn syth, ond ni 
ddylai hynny atal unrhyw ffermwr ifanc rhag anelu’n uchel ac ystyried 
trefniant ffermio ar y cyd. Bydd y rhaglen Mentro yn rhoi’r arweiniad 
sydd arnynt ei angen ar hyd y ffordd!” meddai Dyfrig.

Cyfleoedd presennol:

Lleoliad Maint (ha) Sector Cyfeirnod

Llangadog 38 Defaid 47

Hwlffordd 2 Horticulture & Small  
Scale Poultry 87

Aberystwyth/
Machynlleth 267 Defaid 105

Llandysul 92 Bîff a Defaid (dim gwartheg 
ar hyn o bryd) 126

Gelli Gandryll 60 Bîff a Defaid 169

Abergele 100 Bîff a Defaid 189

Llanfyllin 29 Coedwigaeth 220

T ŷ    Ddewi 1.2 Garddwriaeth 239

Gŵ   yr 80 Bîff a Defaid 242

Caerfyrddin 36 Bîff a Defaid 244

Mynwy 161 Llaeth 318

Aberteifi 73 Llaeth 326

Bae Colwyn 47 Llaeth 340

Caerfyrddin 33 Bîff a Defaid 407

Abertawe 18 Bîff a Defaid 412

Caerfyrddin 161 Defaid 419

Amcanion allweddol ar gyfer y chwarter nesaf:
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Asesiadau Busnes 

 A yw’r fenter yn hyfyw? 

 Sut ellir ei wneud yn fwy deniadol?

 Dechrau cynllunio busnes 

Mentora

 Rhannu syniadau 
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 Magu hyder

 Sgiliau cyfweld 

 Hyfforddiant cyfathrebu 

 Sicrhau cyllid 

 Hyfforddi 

Ydych chi’n newydd ddyfodiad sy’n chwilio am 
lwybr i ddechrau ffermio? Dyma rai o’r cyfleoedd 
sydd ar gael ar hyn o bryd fel rhan o’r rhaglen 
Mentro. I ddatgan diddordeb neu am ragor o 
fanylion, cysylltwch â’ch Swyddog Mentro.

Lluniwyd Mentro i baru ffermwyr a pherchnogion 
tir sy’n dymuno camu’n ôl o’r diwydiant gyda 
newydd ddyfodiaid sy’n chwilio am gyfle i 
ddechrau ffermio. Mae’n arwain pobl ar y ddwy 

ochr drwy’r camau allweddol sy’n ofynnol er 
mwyn canfod partner busnes posibl.

Am ragor o fanylion, ewch i’n gwefan:  
http://bit.ly/2yCCFOH 

Llyfryn: http://bit.ly/2Apx7FV

Cyrhaeddiad: 6,989
Ymgysylltiad: 1,186
Hoffi, sylwadau a rhannu: 43

http://www.llyw.cymru/cyswlltffermio
https://en-gb.facebook.com/farmingconnect/
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/mentro
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/sites/farming/files/cff_llawlyfrmentrocymweb.pdf

