Mannau Gwyrdd Gwydn – Adeiladu Tîm Datblygu Rhandiroedd
Cenedlaethol
Cymunedau Mynegiadau o Ddiddordeb – Cwestiynau sy'n ymddangos ar y ffurflen
Sylwch fod y ffurflen hon yn caniatáu i ymgeiswyr adolygu'r cwestiynau a ofynnir iddynt ar y ffurflen
ar-lein, er mwyn paratoi atebion os dymunant. Rhaid cwblhau ceisiadau ar y ffurflen ar-lein, sydd i'w
gweld yma.

1. DYWEDWCH WRTHYM AM EICH SEFYDLIAD - 1
Beth yw enw eich sefydliad neu grŵp?
A yw eich sefydliad wedi'i leoli yng Nghymru?
Beth yw cyfeiriad eich sefydliad neu grŵp?
Rhowch gôd post eich sefydliad neu grŵp i ni
Os oes gan eich grŵp neu sefydliad wefan, rhowch hi yma:
Enw prif gyswllt ar gyfer y cais hwn
Rhif ffôn cyswllt ar gyfer eich prif gyswllt
Pa iaith fyddech chi'n hoffi i ni ei defnyddio pan fyddwn ni'n cysylltu â chi?

2. DYWEDWCH WRTHYM AM EICH SEFYDLIAD - 2
Rhowch amlinelliad byr i ni o'r hyn rydych chi'n ei wneud, gyda phwy rydych chi'n gweithio ac
unrhyw beth y gallai eich grŵp arbenigo ynddo. Rydym am wybod yma am eich profiad
presennol a blaenorol o ddarparu a chynnal mannau tyfu. Cofiwch, ein prif feini prawf yw
bod gan eich grŵp y wybodaeth, y sgiliau, yr amser a'r adnoddau i reoli'r cymorth y gallwn ei
gynnig drwy'r rhaglen hon. Gallai hyn fod yn ymwneud â chyfansoddiad y grŵp presennol,
neu am waith y mae aelodau unigol wedi'i gyflawni yn y gorffennol. Rhowch dystiolaeth i ni
o'ch gallu yma:
Pa fath o sefydliad ydych chi? Dewiswch yr un sy'n cynrychioli eich sefydliad fwyaf:
Yn anffodus, ni allwn ariannu sefydliadau ffydd, pleidiau gwleidyddol nac unig-fasnachwyr fel
rhan o'r ffrwd ariannu hon
[multiple choice of:]
-

Anghorfforedig – grŵp o bobl heb lywodraethu ffurfiol

-

Sefydliad gwirfoddol neu gymunedol anghofrestredig - Sefydliad a sefydlwyd gyda dogfen
lywodraethol fel cyfansoddiad ond nad yw wedi'i gofrestru gyda Thŷ'r Cwmnïau neu'r
Comisiwn Elusennau

-

Cwmni dielw / menter gymdeithasol - Cwmni cyfyngedig drwy warant, wedi'i gofrestru gyda
Thŷ'r Cwmnïau

-

Cwmni Buddiannau Cymunedol (CIC) - Cwmni sydd wedi'i gofrestru gyda Thŷ'r Cwmnïau a
rheoleiddiwr y Cwmni Buddiannau Cymunedol (CIC)

-

Elusen gofrestredig neu Sefydliad Corfforedig Elusennol

-

Cymdeithas gofrestredig neu Gydweithredol - wedi'i chofrestru gyda'r Awdurdod
Ymddygiad Ariannol

-

Ysgol, Coleg neu Brifysgol

Os dewisoch chi 'arall' uchod, nodwch:
Pryd sefydlwyd eich grŵp? (Rhowch y flwyddyn)
Beth yw trosiant blynyddol cyfartalog eich grŵp?
(Rhowch yr ateb mewn punnoedd cyfan yn unig)

3. DYWEDWCH WRTHYM AM EICH SEFYDLIAD - 3
A yw eich sefydliad yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol? Os felly, rhowch wybod i ni:
Enw Facebook
Dolen Instagram
Dolen Twitter
Arall (nodwch: YouTube, Tik Tok ac ati)

4. DYWEDWCH WRTHYM AM EICH POBL
Oes gennych chi unrhyw staff cyflogedig?
Os ateboch ie, faint o aelodau staff sydd gennych?
Faint o wirfoddolwyr rheolaidd sydd gennych?
A oes gan eich safle fynediad cyhoeddus?
Ydych chi'n caniatáu i ymwelwyr neu grwpiau wedi'u trefnu weld beth rydych chi'n ei wneud
a chymryd rhan?

A oes unrhyw beth pellach yr hoffech ei ddweud wrthym am y bobl yn eich sefydliad neu'r
rhai sy'n defnyddio'ch sefydliad?
Os ydych wedi ateb ‘na’ i’r ddau gwestiwn uchod, dywedwch wrthym yma am eich
ymgysylltiad cymunedol, gan fod hwn yn feini prawf allweddol. Os ydych wedi ateb ‘ie’,
dywedwch ychydig mwy wrthym am sut mae ymwelwyr a grwpiau'n cael mynediad i'ch safle.
Os yw cynyddu mynediad yn rhan allweddol o'r hyn yr hoffech ei wneud fel rhan o'r cymorth
hwn – gwnewch eich cynlluniau'n glir iawn yma, gan gynnwys pa gyswllt yr ydych wedi'i
sefydlu gyda grwpiau sy'n bodoli eisoes.

5. ALLWCH CHI GYTUNO I ..
...cofrestru ar gyfer digwyddiadau hyfforddi a rhwydweithio gyda ni?
DS – mae hyfforddiant a rhwydweithio yn rhan o'r llinyn Rhandiroedd hwn. I fynd ymlaen
heibio'r cam hwn, rhaid i chi ddewis 'ie'
...cael eich ychwanegu at Fforwm Rhandiroedd Cymru?
(os byddwch yn ticio 'ie', byddwn yn eich ychwanegu at y grŵp e-bost / cylchlythyr os ydy’ch
cais yn llwyddo neu beidio. Mae croeso i chi dynnu eich hun o'r grŵp cylchlythyr hwn ar unrhyw
adeg).
...cymryd rhan yn y gwerthusiad parhaus o'r prosiect?
DS – rhaid i bob safle Rhandiroedd llwyddiannus gymryd rhan mewn gwerthuso prosiectau,
monitro, cadw cofnodion ariannol a derbynebau a rhannu dysgu gyda safleoedd eraill a bod yn
barod i fod yn astudiaeth achos os gofynnir iddynt wneud hynny. I fynd ymlaen heibio'r cam
hwn, rhaid i chi ddewis 'ie'.
Rhannu eich manylion gyda chyrff, rhaglenni neu brosiectau cymorth priodol eraill a allai fod
yn berthnasol yn ein barn ni i alluogi cymorth arall i'ch grŵp?
Byddwn byth yn rhannu eich manylion gyda sefydliadau, cyrff, rhaglenni neu brosiectau y
teimlwn y byddent yn uniongyrchol briodol i ddatblygu eich sefydliad neu grŵp.

6. DYWEDWCH WRTHYM AM Y SAFLE
Rhowch gôd post y safle dan sylw i ni
Beth yw eich trefniant presennol ynglŷn â'r safle dan sylw? Dewiswch yr holl atebion sy'n
berthnasol:
-

Ni sy'n berchen arno

-

Rydym yn ei brydlesu

-

Mae gennym drwydded / hawl i feddiannu

-

Nid oes gennym fynediad eto

Os oes gennych fynediad eisoes, am ba hyd y mae gennych chi?
Dywedwch wrthym sawl blwyddyn neu fisoedd sydd gennych yn weddill ar eich mynediad i'r
safle. Byddwch yn glir iawn, nid yw 'am gyfnod amhenodol' neu 'amser hir' yn ymatebion
derbyniol.
Os NAD ydych yn berchennog ar y safle, pwy sy'n berchen arno?
Cofiwch, un o feini prawf allweddol y rhaglen hon yw tir cymunedol, preifat a chyhoeddus sy'n
eiddo i'r corff cyhoeddus yn erbyn tir sy'n eiddo i'r Awdurdod Lleol. Efallai eich bod mewn
trafodaethau am Drosglwyddiad Asedau Cymunedol (a fydd yn golygu proses hirach yn ddi-os),
mae hyn yn rhywbeth y gallwn helpu gydag ef. Dywedwch wrthym yma am unrhyw
drafodaethau y gallech fod yn eu cael am y tir, os nad chi yw'r perchennog presennol.
Oes gennych chi neu'r perchennog rif daliad ar gyfer y safle?
Os ateboch ie i'r cwestiwn uchod, rhowch eich rhif daliad yma:
Os wnaethoch chi ateb ansicr i’r cwestiwn uchod, rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch
yma:

7. AM BETH YDYCH CHI'N GWNEUD CAIS?
AR BETH FYDDAI EICH GRŴP YN HOFFI CAEL CYMORTH:
Dewiswch yr holl atebion sy'n berthnasol
-

Creu lleiniau rhandiroedd Newydd

-

Adfywio rhandir sy'n bodoli eisoes (h.y. dod â lleiniau yn ôl i ddefnydd)

-

Rhannu lleiniau sy'n bodoli eisoes i lawr i ficro lleiniau i wella mynediad, storio a / neu
ddiogelwch

-

Cymorth ar brydlesu tir / perchnogaeth neu drosglwyddiadau

8. FAINT O LEINIAU RHANDIROEDD NEWYDD Y BYDDWCH YN EU CREU / DOD Â NHW'N
ÔL I DDEFNYDD DRWY GLIRIO / GWELLA MYNEDIAD NEU DDIOGELWCH?
-

Lleiniau rhandiroedd ar gyfer unigolion (yn seiliedig ar lain yn 1/2 maint plot rhandir
traddodiadol neu 120m sgwâr tua)

-

Lleiniau rhandiroedd ar gyfer unigolion (yn seiliedig ar lain yn 1/4 maint plot rhandir
traddodiadol neu 60m sgwâr tua)

-

Lleiniau rhandiroedd micro/hyfforddwr ar gyfer unigolion (yn seiliedig ar lain yn 8m sgwâr
neu'n fwy)

-

Lleiniau rhandiroedd a rennir ar gyfer grwpiau cymunedol (DS: mae hyn yn flaenoriaeth is)

-

Arall (nodwch, mor fanwl ag y gallwch)

9. Dywedwch fwy wrthym am y safle a'ch dymuniadau
Dywedwch fwy wrthym am y safle sydd gennych mewn golwg. Er enghraifft, a yw'n drefol neu'n
wledig? A yw'n agos at anheddau? Beth yw'r man gwyrdd fel o'i gwmpas – a oes coed, parciau,
caeau chwarae? A yw'r safle'n cael ei ddefnyddio'n dda ar hyn o bryd? Sut mae'n cael ei reoli?
Sut beth yw'r pridd? Beth ydych chi eisoes yn ei dyfu yno, os rhywbeth? Cofiwch, rydym am
gefnogi safleoedd a fydd yn gwella bioamrywiaeth a mannau gwyrdd ac iechyd meddwl a
chorfforol. Dywedwch wrthym sut beth yw eich safle a'ch ardal gyfagos NAWR. Dangoswch
dystiolaeth o hyn. Rydym am i chi ddweud wrthym yma sut y gallwn helpu i wella eich safle
a'ch ardal a'ch cymuned gyfagos.

Dywedwch wrthym am y galw presennol am fannau tyfu yn eich ardal.
Er enghraifft, a ydych yn gwybod a oes rhestr aros uchel ar gyfer rhandiroedd? Ydych chi'n cael
eich gordanysgrifio ar brosiectau tyfu eraill? Cofiwch, rydym yn awyddus i gefnogi safleoedd
sydd mewn ardal o angen uchel, rhowch gymaint o dystiolaeth i ni ag y gallwch!

Dywedwch wrthym pam yr hoffech sefydlu Rhandiroedd neu Ficro-randiroedd ar eich
safle. Pa fanteision y byddai'n eu cynnig i'ch grŵp neu'ch cymuned?
Ystyried manteision cymdeithasol, iechyd (meddyliol a chorfforol), bioamrywiaeth ac
economaidd. Cofiwch, rydym am gefnogi safleoedd a fydd yn dod â'r manteision hyn – felly
dywedwch wrthym beth fydd eich cynnig yn ei gyflwyno ym mhob un o'r meysydd hyn. Rhowch
dystiolaeth i ni o'r cysylltiadau rydych wedi'u gwneud neu y byddant yn eu sefydlu yn eich
cymuned. Dywedwch wrthym sut y gallai eich cymuned a'ch ardal edrych yn wahanol ymhen 5
mlynedd os byddwn yn eich cefnogi.

Dywedwch wrthym am allu eich grŵp neu'ch sefydliad i reoli'r safle, yn dilyn diwedd y
gefnogaeth gan Fannau Gwyrdd Cydnerth ym mis Mehefin 2023?
Dywedwch wrthym beth sydd gennych ar waith NAWR sy'n golygu na fydd y cymorth y gallwn ei
gynnig yn diflannu ym mis Mehefin 2023 (mae'r ffordd rydych chi'n rheoli rhandiroedd neu
grwpiau tyfu ar hyn o bryd yn arbennig o ddefnyddiol, neu sut mae'r cynnig hwn yn ddatblygiad
o rywbeth rydych chi eisoes yn ei wneud yn llwyddiannus). Dywedwch wrthym ba hyfforddiant,
mentora, rhwydweithiau a chymorth y byddech yn eu cael yn ddefnyddiol i gryfhau hirhoedledd
eich cynnig.

Dywedwch wrthym pa gyfleusterau sydd ar waith ar hyn o bryd yn eich safle
arfaethedig a pha faterion, heriau neu broblemau corfforol a allai wynebu eich
cynnig?
Gallai hyn gynnwys unrhyw ddarpariaeth gymunedol sydd gennych eisoes ar y safle (toiledau,
llwybrau hygyrch, ffensys diogelwch) neu unrhyw faterion y gallwch eu rhagweld (graddio pridd,
ymddygiad gwrthgymdeithasol lleol, barn sefydledig a allai fod gan y gymuned leol neu'r

awdurdod lleol am eich gwaith neu'r safle, mynediad ar gyfer ceir/bysiau
mini/hyfforddwyr/peiriannau)

Allwch chi ddarparu yswiriant digonol ar gyfer y safle?
Dywedwch ychydig mwy wrthym am yr yswiriant – naill ai'r union fath o yswiriant
sydd gennych eisoes neu'r hyn y byddai ei angen arnoch yn y dyfodol.

YN BAROD I GYFLWYNO EICH FFURFLEN AR-LEIN?
Gallwch ddod o hyd I Cymunedau EOI yma
Mae Mannau Gwyrdd Gwydn yn brosiect partneriaeth gwerth £1.27m sy'n cael ei arwain gan Ffermydd a Gerddi
Cymdeithasol i dreialu systemau bwyd eraill sydd wedi'u hail-leoleiddio gan ddefnyddio cymunedau a'u mannau
gwyrdd fel y sbardun ar gyfer newid ledled Cymru tan fis Mehefin 2023. Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid
drwy Raglen Cymunedau Gwledig – Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, sy'n cael ei ariannu gan
Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

