RHANDIROEDD
1. Gweithdrefn Ymgeisio
1.1

Cam Un – Mynegi Diddordeb

Pan fyddwch yn barod, llenwch y ffurflen Mynegi Diddordeb ar-lein
(ar gyfer y Ffurflen cymunedau cliciwch yma, i gael y ffurflen Tirfeddianwyr cliciwch yma).
Bydd hyn yn gofyn rhai cwestiynau am eich sefydliad, gan gynnwys sut rydych wedi'ch
ymgorffori, eich trosiant blynyddol cyfartalog, eich pobl ac am y safle dan sylw (gan gynnwys
beth yw eich rhif daliad (os oes gennych un), ynghyd â'r hyn y mae gennych ddiddordeb
mewn derbyn cymorth ar ei gyfer.
Yna byddwn yn gofyn rhai cwestiynau am ba wahaniaeth y byddai cymryd rhan yn y prosiect
creu Rhandiroedd hwn yn ei wneud i'ch grŵp, eich cymuned, eich safle a'ch ardal gyfagos
a'ch cynlluniau ar gyfer gwneud eich cyfranogiad yn llwyddiant. Ar y dudalen olaf mae cyfle
i ddweud wrthym unrhyw beth arall rydych chi'n teimlo bod angen i ni ei wybod, neu
unrhyw beth nad ydych wedi cael y cyfle i ehangu arno mewn mannau eraill. Os hoffech
weld y cwestiynau cyn i chi lenwi'r ffurflen, lawrlwythwch y pdf hwn ar gyfer cymunedau a’r
un yma ar gyfer tirfeddianwyr.
Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gweld y wybodaeth ar ein gwefan a sut y byddwn yn
gwerthuso eich cais (gweler isod). Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi argraffu'r rhain.
Rydym am greu tua 600 o leiniau rhandiroedd newydd ac rydym yn awyddus i gefnogi
safleoedd lle gallwn gael yr effaith fwyaf.
Rydym yn chwilio am safleoedd sy'n barod ac yn barod i gymryd rhan yng ngwaith ehangach
Mannau Gwyrdd Gwydn gymaint â phosibl, a allai olygu gweithio gyda'r Hyb Bwyd neu
linynnau Perllannau neu eraill fel y bo'n briodol.
Ar gyfer diwedd ein blwyddyn ariannol (Mawrth 2022), cwblhewch y brydles a chyflwynwch
y ffurflen Mynegi Diddordeb Cam Un erbyn 9am ddydd Llun 24 Ionawr 2022
Bydd cyfnod ymgeisio pellach ar gyfer diwedd y flwyddyn ariannol Mawrth 2023 yn cael ei
gyhoeddi maes o law.

1.

Cam Dau – trafodaeth bellach & 'ymweliad' â'r safle

Os dewisir eich sefydliad i fynd y tu hwnt i'r cam Mynegi Diddordeb, byddwn yn eich
gwahodd i drafod eich cais yn fanylach. Dyma pryd y byddwn yn gofyn am wybodaeth fwy
penodol am eich grŵp a'r safle(oedd) dan sylw. Mae'n debygol y byddwn yn trefnu

ymweliad â'r safle neu o leiaf sgwrs ffôn / Zoom. Byddwn yn anelu at drefnu'r rhain ar
gyfer yr wythnos ar ôl y dyddiad cau Cam Un Mynegi Diddordeb.

2. Sgorio – Meini Prawf a Gwerthuso
Mae Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol yn cadw'r hawl i dderbyn neu wrthod unrhyw
ymatebion yn ôl ei ddisgresiwn llwyr.
Bydd yr holl ymatebion dilys a dderbynnir yn cael eu gwerthuso mewn modd teg a
gwrthrychol yn unol â'r meini prawf a bennwyd fel y nodir isod. Mae'r meini prawf yn
cynnwys sawl maes a bydd y panel dethol yn gwerthuso ceisiadau gan ddefnyddio'r
fframwaith hwn yn seiliedig ar y dystiolaeth a ddarperir gennych yn eich cais.

Defnyddir y meini prawf hyn i benderfynu ar safleoedd posibl a gynigir gan grwpiau
cymunedol a thirfeddianwyr preifat/cyhoeddus/awdurdodau lleol.
Meini prawf hanfodol:
• Wedi'i leoli yng Nghymru
• Yswiriant priodol
• Mynediad priodol a diogel i'r tir dan sylw
• Yn gysylltiedig ag ardaloedd trefol, cyn-drefol neu dir sy'n agos at aneddiadau
• Parodrwydd i gymryd rhan werthuso prosiectau, monitro, cadw cofnodion ariannol,
rhannu dysgu, yn barod i fod yn astudiaeth achos
• Cymryd rhan mewn hyfforddiant, rhwydweithio a Fforwm Rhandiroedd Cymru
• Ymglymiad gan grwpiau cymunedol

MEINI PRAWF GWERTHUSO
Arddangos gweledigaeth ac uchelgais y prosiect, yn unol â nodau ac amcanion Prosiect
Rhandiroedd RGS.
Y wybodaeth, sgiliau, amser a'r adnoddau i reoli'r broses, y ddarpariaeth a'r gwaith o gynnal
a chadw, offer a deunyddiau priodol i sefydlu a chynnal cefnogaeth i randiroedd.
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Byddai ymgysylltu â'r cynnig yn dod â manteision i'r gymuned leol: lleihau tlodi bwyd,
cynyddu hygyrchedd a defnydd o fannau gwyrdd, cynyddu gwirfoddoli, ardal sy'n fwy
deniadol i fusnesau lleol a'u cymunedau, gan leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Byddai ymgysylltu â'r cynnig yn dod â manteision i ardal o ran cynyddu cynefinoedd
bioamrywiaeth a bywyd gwyllt a safleoedd Seilwaith Gwyrdd effeithiol (coridorau bywyd
gwyllt).
Mewn ardal sydd ag angen rhandir uchel/rhestr aros hir/galw
Y gallu i ddangos yn glir yr elw ar y buddsoddiad a wnaed, h.y. nifer y lleiniau newydd a
grëwyd drwy'r cyllid a'r cymorth sydd ar gael.
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Yr allu i ddangos taw nid tir sy'n eiddo i'r Awdurdod Lleol yw’r tir sy'n cael ei ddefnyddio
(Noder: Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod arian ar gael yn uniongyrchol i
Awdurdodau Lleol i greu rhandiroedd newydd, hoffem i'n harian gael ei ddefnyddio ar dir
preifat, cymunedol, cymdeithasau tai neu dir cyrff cyhoeddus).
Y wybodaeth, sgiliau, amser, yr adnoddau a'r mynediad tir i ymrwymo i'r rhaglen a pharhau
â gwaith rhandiroedd y tu hwnt i ddiwedd y prosiect ym mis Mehefin 2023

5%

15%

Sgorio

0

Annerbyniol. Dim ateb wedi'i roi neu ateb yn gwbl amherthnasol –
nid yw'r ymateb yn mynd i'r afael â'r cwestiwn/prydlon.

1

Gwan. Ychydig o bwyntiau da a wnaed ond y prif faterion ar goll. Ni
roddwyd unrhyw dystiolaeth / tystiolaeth amherthnasol. Pryderon
mawr am y gallu i gyflawni.

2

Gweddol. Roedd rhai pwyntiau'n cael eu trafod, nid pob un yn
berthnasol. Ymateb heb gefnogaeth dda. Rhai pryderon am y gallu i
gyflawni.

3

Da. Roedd rhai pwyntiau'n cael eu trafod. Gwybodaeth berthnasol a
roddir. Rhywfaint o dystiolaeth a roddwyd. Mae'n ymddangos bod
ganddo botensial i gyflawni, o bosibl rhai mân bryderon.

4

Da iawn. Gwybodaeth berthnasol. Yn cwmpasu’r holl bwyntiau neu'r
rhan fwyaf ohonynt. Enghreifftiau da. Roedd potensial clir i gyflawni,
yn bodloni safon dderbyniol. Ychydig o bryderon.

5

Gwych. Ymdriniwyd â phob pwynt. Pob pwynt yn berthnasol.
Tystiolaeth ac ymatebion cynhwysfawr, sy'n dangos angen, gwerth
ychwanegol wedi'i ddarlunio. Ychydig neu ddim pryderon, mae'r
ymgeisydd yn dangos y gallu i gyflawni pob agwedd. Lefel uchel o
hyder.

3. Cyngor defnyddiol i ymgeiswyr
•

Darllenwch yn drylwyr drwy'r meini prawf a gwnewch ddefnydd llawn o adrannau testun
rhydd o'r ffurflen gais i ddweud wrthym pam a sut mae eich grŵp yn eu bodloni.

•

Hyd yn oed os ydych mewn ardal gymharol anghysbell, dywedwch wrthym ba fanteision
bioamrywiaeth y gallai eich prosiect eu cynnig i'ch ardal chi (yn gysylltiedig â'r nodyn
uchod!)

•

Byddwch yn glir iawn am eich cysylltiadau â'ch grwpiau cymunedol a’ch cymunedau:
rhowch enghreifftiau ymarferol i ni o sut rydych yn estyn allan at eich cymuned a
chysylltu â hi a pha mor aml y byddwch yn gwneud hyn. Rydym am weld tystiolaeth ac
enghreifftiau penodol. Os nad ydych yn gwneud hynny'n barod, mae hynny'n iawn, ond
dangoswch i ni pa gamau ymarferol y gallwch eu cymryd i wneud i hyn ddigwydd:
dywedwch wrthym am y grwpiau eraill yn eich ardal y gwyddoch amdanynt neu y
gallwch gysylltu â hwy i wneud eich prosiect yn llwyddiant.

•

Os oes gennych gyllid ar gyfer eich grŵp eisoes, dywedwch wrthym o ble yn union y
daeth yr arian hwn ac ar beth yn union yr ydych yn bwriadu ei wario.

•

Mae gwir angen i chi gael trefniadau digonol ar gyfer eich tir: naill ai chi sy'n berchen
arno, neu brydles 10 mlynedd+ ar eich tir. Os nad yw hyn yn wir, cysylltwch â
lucie@farmgarden.org.uk. Mae Lucie yn rhedeg ein Gwasanaeth Cynghori ar Dir
Cymunedol a gall eich helpu i drafod prydles hirach, neu gydag unrhyw faterion tir eraill
sydd gennych.

•

Os nad oes gennych unrhyw wybodaeth nac arbenigedd mewn plannu, tyfu neu
gynhyrchu cynnyrch, mae'n debygol y byddwn yn cwestiynu eich cais. Mae bod yn aelod
o Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol yn golygu eich bod yn cael mynediad i'n hadnoddau
a'n gweithdai, a all helpu. Bydd dweud wrthym am unrhyw hunan-addysg rydych chi
neu'ch grŵp wedi ymgymryd â hi yn helpu. Cofiwch gynnwys yr hyn rydych yn ei wybod
ar y ffurflen gais.

•

Mae'r blychau testun rhydd yn caniatáu digon o le i chi gynnig esboniadau llawn –
defnyddiwch y gofod a rhowch fwy nag ychydig o frawddegau i ni. Byddwch yn llawn yn
eich atebion – dyna beth yr ydym yn ei hoffi! Os rydych yn ansicr os dylech ysgrifennu
pwt bach neu ateb hirfaeth, ewch am yr ateb hir! Yr EOI yw’r canran fwyaf o’r broses
ymgeisio – mae cam 2 yn fwy o sgwrs / dal i fyny.
• Cofiwch - efallai na fydd y panel yn eich adnabod chi na'ch grŵp. Gofynnwch i'ch
modryb neu gynorthwyydd siop gornel gwych ei darllen. Dangoswch y meini prawf
(uchod) iddyn nhw. Os oes ganddyn nhw gwestiynau, mae'n debygol y bydd gennym ni
hefyd. Po fwyaf y byddwch chi'n ateb cwestiynau posibl yn eich cais, y mwyaf tebygol
yw hi o lwyddo.

Mae Mannau Gwyrdd Gwydn yn brosiect gwerth £1.27m a gynlluniwyd ar y cyd dan arweiniad Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol. Mae'n treialu
systemau bwyd amgen wedi'u hail-leoleiddio gan ddefnyddio cymunedau a'u mannau gwyrdd fel sbardun ar gyfer newid ledled Cymru
tan fis Mehefin 2023.
Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan
Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

