Mannau Gwyrdd Gwydn – Adeiladu Tîm Datblygu Rhandiroedd
Cenedlaethol
Tirfeddianwyr 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. Eich enw
2. Eich Cyfeiriad
3. Eich Côd Post
4. Cod post y tir, os yw'n wahanol
5. Ym mha ardal Awdurdod Lleol y mae'r tir arfaethedig?
6. Cadarnhewch fod y tir arfaethedig yng Nghymru
7. Cadarnhewch eich bod yn berchen ar y tir arfaethedig
8. Oes gennych chi fap o'r tir arfaethedig?
a. Ydw, a gallaf ei uwchlwytho
b. Ydw, nid wrth law ar hyn o bryd, ond gallaf ei e-bostio
c. Na
** Os ydych chi'n gallu, fe allech chi fynd i Google Earth, chwilio am eich tir (gan ddefnyddio'r
botwm gwydr chwyddo), mesur eich ardal yn fras (fel sgwâr, gyda'r botwm pren) cymerwch
sgrînlun, cadw ffeil fel 'eich enw' ac uwchlwytho yma neu e-bost atom. Uwchlwythwch yma, os yn
bosib, neu e-bostiwch mailto:wales@farmgarden.org.uk. Diolch.

9. Beth ydych chi'n bwriadu ei gyflawni?
Gallai hyn fod yn 'y tir i'w ddefnyddio'n well', 'sefydlu rhandiroedd', 'gweithio gyda grŵp
cymunedol', 'i sicrhau olyniaeth i'r tir' neu rywbeth arall.

10. Beth yw arwynebedd y tir arfaethedig? (Yn ha)
11. Oes gennych chi rif daliad tir?

12. Os ydych, dywedwch wrthym eich rhif daliad
13. Ydych chi'n gwybod am raddfa amaethyddol y tir arfaethedig?
14. Os ie, dywedwch wrthym y raddfa
15. A allwch ddweud mwy wrthym am yr ardal o amgylch y tir arfaethedig?
Er enghraifft, a yw: yn gyfagos â thai cymdeithasol, yn agos at dref, yn fuddiol i fywyd gwyllt,
wedi'i hamgylchynu gan goetir neu gaeau? Rydym am gefnogi gwaith lle gallwn ddod â'r budd
mwyaf, felly dywedwch wrthym sut beth yw'r ardal gyfagos yn awr.

16. Ydych chi'n ymwneud â'ch strategaeth Seilwaith Gwyrdd lleol?
17. A oes gennych ddiddordeb yn y naill neu'r llall o'r cyfleoedd cymorth Mannau Gwyrdd
Canlynol? Dewiswch gymaint ag sy'n berthnasol
a. Cynnal safleoedd rhandiroedd (micro, hanner neu lawn) ar gyfer y gymuned?
b. Plannu tua 100 o goed ffrwythau a chnau bwytadwy a gweithio gyda grŵp cymunedol i
brosesu cynnyrch ganddynt?

Os ydych yn ateb ‘ie’ i'r naill neu'r llall o'r uchod, byddwn yn cadw eich manylion ar ffeil ac yn
cysylltu â chi maes o law.

18. Oes gennych chi ddiddordeb? Dewiswch gymaint ag sy'n berthnasol
a. Darparu llain / lleiniau cychwyn ar gyfer ffermwyr newydd sy'n dymuno sefydlu eu
busnesau fferm e.e. fel rhan o gynllun FarmStart
b. Prydlesu rhywfaint neu'r cyfan o'ch tir i AGG neu grŵp neu sefydliad ffermio tebyg a
arweinir gan y gymuned
c. o
Gosod rhywfaint neu'r cyfan o'ch tir mewn ymddiriedolaeth tir i sicrhau ei fod
yn cael ei ffermio er budd y gymuned am byth

Os ydych wedi ateb ‘ie’ i unrhyw un o'r uchod, a fyddech yn fodlon cymryd rhan
mewn ymchwil pellach fel rhan o elfen wahanol o'n prosiect Mannau Gwyrdd Gwydn?
Bydd datgan ie yma yn golygu y byddwn yn trosglwyddo eich manylion cyswllt a'ch ymatebion
i'r arolwg hwn i'n cydweithwyr yn y Mannau Gwyrdd.

TUDALEN CWBLHAU
A oes unrhyw beth arall yr ydych yn teimlo sy'n berthnasol yr hoffech ei ddweud wrthym neu
unrhyw beth arall yr hoffech ymhelaethu arno?

Cadarnhad

Rwy'n cadarnhau bod yr atebion ar y ffurflen hon yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm
dealltwriaeth ac mae gennyf awdurdod i lenwi'r ffurflen hon ar ran fy sefydliad. Mae cytuno
isod yn cadarnhau hyn gyda ni.
Dyddiad
Eich enw
Eich swydd yn y sefydliad

YN BAROD I GYFLWYNO EICH FFURFLEN AR-LEIN?
Gallwch ddod o hyd I Dirfeddianwyr 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.

