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Wedi'i chefnogi gan Raglen Datblygu Gwledig - Cymunedau 

Gwledig Llywodraeth Cymru a ariennir gan Gronfa 

Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a 

Llywodraeth Cymru. 
Yn y rhifyn hwn 

Tudalennau 2 - 3 

Tudalen 4 

Tudalen 5 

Cae Tân –  
Amaethyddiaeth â 
Chymorth y Gymuned  

Gallwch ddarganfod a 

yw'ch grŵp yn gymwys am 

gyllid gan y RhDG a/neu'r  

CDCG. 

Tyfu Cymunedol yng 

Nghymru 

Tudalen 6 

Cwrdd ag Aelod o'r Tîm -  
Ben Riseborough 

 

Mae Tîm y RhDG yn bwriadu hyrwyddo'r cynllun Datblygu Gwledig i 
gynulleidfa ehangach a chymryd rhan mewn digwyddiadau cymunedol 
(yn wardiau'r RhDG a restrir ar dudalen 6), ac yn arbennig, lansio ei 
lyfryn blynyddol ym mis Rhagfyr 2016/Ionawr 2017.  Bydd y llyfryn hwn 
yn manylu'r gwaith a'r prosiectau a sefydlwyd yng Nghastell-nedd Port 
Talbot dan y rhaglen 2014 – 2020 gyfredol.   Os yw'ch grŵp yn ystyried 
cynnal digwyddiad lle gallwn gael bwrdd a chyfle i sgwrsio â phobl am y 
cynllun, rhowch wybod i ni.  Mae ein manylion cyswllt ar dudalen 6. 
 
 

Mae'r gronfa hon, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer 
Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, ac a lansiwyd ym mis 
Gorffennaf 2015, yn gronfa buddsoddi cyfalaf. Fe'i sefydlwyd i leihau 
effaith tlodi yn ardaloedd gwledig Cymru a allai arwain at swyddi a 
ffyniant yn y dyfodol.   
 

Mae'r cynllun wedi cael dechrau gwych yng Nghastell-nedd Port Talbot, 
gydag un o'r cyfraddau uchaf o ran prosiectau sy'n mynd ymlaen i gam 
terfynol cyflwyno cais. Mae hyn yn profi bod pobl yn frwd am wella'u 
hamodau lleol drwy fynd ati i greu cyfleoedd am dwf a rhagolygon ar 
gyfer y dyfodol. 
 

Y cyfle nesaf i gyflwyno Ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb i Lywodraeth 
Cymru fydd o 5 Medi i 31 Hydref 2016.  Gall Tîm y RhDG eich 
cynorthwyo â hyn - mae ein manylion cyswllt ar dudalen 6. 
 

Mae adfywio CNPT a Thîm RhDG CNPT yn dymuno pob lwc i'r holl 

grwpiau sydd wedi cyflwyno cais. 



 

Mae Ilston, sy'n swatio ar benrhyn hardd Gŵyr, 
yn gartref i Gae Tân, cynllun amaethyddiaeth a 
gefnogir gan y gymuned.   Perchnogir y safle'n 
breifat ac fe'i prydlesir gan gydweithfa Gower 
Power.  Mae Amaethyddiaeth â Chymorth y 
Gymuned Cae Tân fel aelod o'r gymuned hon 
wedi gallu prydlesu'r safle 12 erw a chychwyn ar 
ei dasg i gynhyrchu bwyd a gaiff ei fwyta'n lleol 
gan leihau'r defnydd o gwrteithiau artiffisial, 
plaleiddiaid, cludiant a phecynnu. 
 
"Mae Amaethyddiaeth â Chymorth y Gymuned yn 

fudiad sy'n tyfu yng Nghymru. Mae garddwriaeth 
wedi bod yn dirywio ers blynyddoedd. Mae Amaethyddiaeth â Chymorth y Gymuned yn ffordd i bobl 
wneud incwm rhesymol o gynhyrchu bwyd gyda chefnogaeth ei aelodau sy'n prynu ac yn bwyta'r 
cynnyrch. Mae ein haelodau yn cymryd y llyw o ran eu hadnoddau bwyd eu hunain. Rydym yn annog 
ysgolion ac amrywiaeth o grwpiau ac unigolion i gymryd rhan am ei fod yn helpu i hyrwyddo 
manteision a mwynhad tyfu bwyd lleol. Mae gan Amaethyddiaeth â Chymorth y Gymuned y 
potensial i adfywio systemau bwyd lleol a denu cenhedlaeth newydd o ffermwyr a thyfwyr yn ôl i'r 
tir" esboniodd un o dyfwyr y cynllun, Tom O’Kane.   Ar daith maes diweddar i Gae Tân, gwelodd 
Bethan Blackmore a Suzette Phillips o dîm RhDG Castell-nedd Port Talbot sut mae'r cynllun wedi tyfu 
blwyddyn ar ôl blwyddyn o'i wreiddiau cyffredin. Dros egwyl goffi yn yr awyr agored, roedd y 
menywod wedi gallu blasu'r cynhaeaf blasus o fefus cartref a siarad â'r tîm am hanes y safle, ei 
weithgareddau presennol a'i gynlluniau ar gyfer twf a datblygiad yn y dyfodol. 

 

'Gyda llwyddiant ysgubol Cae Tân, mae'r cynllun wedi 

ffynnu ac ehangu ei gynhyrchiad o lysiau organig i 

ddarparu ar gyfer 100 o aelwydydd lleol eleni drwy ei 

gynllun blwch llysiau wythnosol. Tom sy'n gyfrifol am 

weithredu'r cynllun ac mae ganddo dros 20 mlynedd o 

brofiad o dyfu cynnyrch organig a biodeinamig mewn 

lleoliadau cymunedol.  Mae'r amrywiaeth o lysiau a dyfir 

yn y safle wedi cynyddu'n sylweddol gyda merllys, seleriac 

ac ysgallddail yn cael eu tyfu yn ogystal â chnydau 

traddodiadol fel ciwcymbrau a thomatos. 

 

Un o nodau'r cynllun yw gweithio gydag ysgolion lleol i gynyddu 

ymwybyddiaeth o ffermio cynaliadwy ac ailgysylltu â phlant a 

phobl ifanc â'r tir a'u bwyd.  Mae gwirfoddolwr, Geoff Thomas, yn 

siarad yn frwd am y nod allweddol hwn. "Rydym am i blant feddwl 

am o ble daw eu bwyd a theimlo'n frwd am yr amrywiaeth o lysiau 

organig blasus y gallant eu tyfu gartref neu yn eu cymuned. Rydym 

am iddynt fwynhau tyfu a bwyta bwyd lleol o ansawdd da, sy'n 

rhan hanfodol o gynnal bywyd actif, hapus ac iach. 
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Ni fyddai'r Cynllun Amaethyddiaeth â Chymorth y Gymuned yn gallu gweithredu'n llwyddiannus heb ei griw 

o wirfoddolwyr ffyddlon, sy'n trin a throi'r tir gan ddefnyddio dulliau ffermio ecolegol a chynaliadwy.   

Mae Tom yn egluro bod "Gwirfoddolwyr yn hanfodol i ddatblygiad cynyddol y cynllun. Heb eu hysgogiad, eu 

hymrwymiad a'u brwdfrydedd hwy, ni fyddem yn gallu cynhyrchu cnydau da o lysiau organig i'w cyflenwi i 

deuluoedd lleol.   Rydym yn meithrin ein gwirfoddolwyr, gan roi sgiliau ymarferol a hyfforddiant iddynt sy'n 

eu helpu i dyfu fel pobl, yn ogystal â dod yn aelodau gwerthfawr o deulu Cae Tân." 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Os yw llwyddiant cynyddol 

Cae Tân wedi'ch ysbrydoli ac rydych yn ystyried datblygu cynllun Amaethyddiaeth â Chymorth y Gymuned yn 

eich cymuned wledig, cysylltwch â Tom gan ei fod yn fentor ar gyfer 'Adnewyddu Cymru' a gall roi cyngor i 

unrhyw ddarpar grŵp cymunedol ar y llwybr i ddod yn rhan o gynllun Amaethyddiaeth â Chymorth y 

Gymuned. Mewngofnodwch i wefan Cae Tân. http://caetancsa.org/contact-us/ 
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Ar y fferm -  
Bethan gyda Tom a'r 
gwirfoddolwyr Geoff 
a Lizzy ar y tractor 
bach coch 
 

http://caetancsa.org/contact-us/


 

Tyfu Cymunedol yng Nghymru - Palwyr a Breuddwydwyr! 

 

Daeth cynhadledd 'Tyfwyr Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru' ym Mro Morgannwg â thyfwyr a sefydliadau sy'n 

ymwneud â chreu system fwyd gynaliadwy yng Nghymru at ei gilydd. 

Mae diddordeb mewn tarddiad bwyd, tyfu cymunedol a bwyd lleol yn ffynnu yng Nghymru a chafodd 

cynrychiolwyr y cyfle i drafod mentrau cyfredol a modelu tyfu gan Lywodraeth Cymru a'r sector tyfu 

cymunedol. Nod y rhain yw helpu i fynd i'r afael â'r bwlch rhwng cyflenwi cynnyrch lleol a'r galw amdano i 

sicrhau bod defnyddwyr yng Nghymru'n gall prynu'n ‘lleol’ yn llythrennol. 

Trefnwyd y digwyddiad deuddydd yn Lle Celf Gwledig Coed Hills gan CLAS Cymru (Gwasanaeth Cynghori ar 

Dir Cymunedol Cymru) ac roedd yn cynnwys sesiynau ar bolisi Llywodraeth Cymru, Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol ynghyd â'r ymchwil ddiweddaraf ar a all Cymru fwydo'i hun.   Roedd Ffederasiwn 

Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol Cymru wrth law yn ystod gweithdai i gefnogi a chynghori tyfwyr ar 

nifer o faterion sy'n wynebu tyfu cymunedol megis tir, cynllunio a chreu incwm, a rhannu gwybodaeth a 

sgiliau â hwy.   

Roedd llu o brosiectau tyfu cymunedol llwyddiannus a busnesau garddwriaeth gan gynnwys 'Cae Tân', 

‘Riverside Market Garden’ a ‘Real Seeds’ yn hapus i rannu eu profiadau o dyfu cymunedol. Buont yn rhoi 

cyngor un i un, cefnogaeth ymarferol ac ysbrydoliaeth i gyd-gynrychiolwyr i fynd amdani a mentro ar dyfu 

cymunedol.  

Uchafbwynt y gynhadledd oedd taith o gwmpas yr ardd farchnad, lle'r oedd cynrychiolwyr yn gallu gweld sut 

roedd menter ecolegol, gynaliadwy, wedi'i hysbrydoli gan y gymuned, yn gweithredu. Yna roedd 

cynrychiolwyr wedi gallu blasu ffrwyth llafur y fferm drwy fwyta'r cynnyrch organig blasus a gynhyrchwyd 

gan 'Coed Hills' yn ystod amser cinio.   

Roedd #Cynhadledd Y Tyfwyr yn bendant wedi rhoi rhywbeth iddynt gnoi cil drosto! 

Os ydych am ddechrau tyfu cynnyrch ac am gael rhagor o wybodaeth am sefydlu’r modelau tyfu cymunedol 

canlynol neu ddod yn rhan ohonynt - ffermydd/gerddi/perllannau cymunedol, rhandiroedd, amaethyddiaeth 

â chefnogaeth y gymuned a gerddi marchnad a reolir gan y gymuned - mewngofnodwch i wefan y 

Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol: 

https://www.farmgarden.org.uk/cy/eich-ardal-leol/cymru 
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https://www.farmgarden.org.uk/your-area/wales


 

Ben Roger Riseborough                           

Rwy'n rheoli'r tîm Datblygu Gwledig a'n 
tasg yw sicrhau bod cyllid y RhDG yn cael ei ddefnyddio'n effeithiol ac yn 
effeithlon, yn ôl amserlen a'r gyllideb yn CNPT. Rwyf hefyd yn rheoli Grŵp 
Gweithredu Lleol sy'n cynnwys 25 o randdeiliaid gwledig, a'u rôl yw gwneud 
penderfyniadau gwybodus am sut i ddyrannu'r cyllid; 
 

Roeddwn yn ddigon ffodus i ddod o hyd i waith yn y cyngor yn syth ar ôl i mi 
orffen fy ngradd ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe.  
 

The Shawshank Redemption. 
 

Rwy'n gefnogwr MAWR o Glwb Pêl-droed 
Norwich City ac rwy'n ceisio mynd i gynifer o gemau â phosib - sy'n anodd gan fy mod yn byw mor bell i 
ffwrdd! Rwyf hefyd yn mynd i'r gampfa ac yn beicio ar y ffordd cyn amled ag y gallaf. 
 

Nadredd        Gwelais sawl un wrth deithio yn Awstralia a daeth e' byth yn 
haws!  
 

Teithio i gynifer o wledydd â phosib! 
 

Ceidwad bywyd gwyllt ar ynys egsotig - cyhyd â nad oedd nadredd ar yr 
ynys! 
 

Sardinia - tywydd, bwyd a diod wych - beth arall fyddech chi ei eisiau?  
 

 
Wrth deithio o gwmpas Awstralia, bûm yn gweithio ar fferm wartheg mewn rhan anghysbell iawn o 
Queensland. Roedd angen i mi fynd i'r tŷ bach felly es i. Pan oeddwn yno, clywais sŵn y tu ôl i mi, felly 
cymerais gipolwg dros fy ysgwydd ac yno ar sil y ffenestr roedd neidr enfawr yn dorch yn syllu arna' i! O 
ystyried fy ffobia, rhedais fel y gwynt allan o'r tŷ, â'm trowsus o gwmpas fy migyrnau a gweld y ffermwr a 
holl weithwyr y fferm yn chwerthin yn eu dyblau arnaf. Yr adeg yn fy mywyd a gododd y mwyaf o gywilydd, 
heb os nac oni bai....  
 

Gofynnais i'm dyweddi fy mhriodi ym Mharis ym mis Tachwedd 2014. Doedd dim syniad ganddi ein bod yn 
mynd i Baris tan y funud olaf, a gofynnais y cwestiwn pwysig ar bont “Lovelock”. Roedd gen i glo clap wedi'i 
ysgythru â'r geiriau "Wnei di fy mhriodi?" a oedd yn rhamantus iawn - ac eithrio'r gair "Wilkos" ar yr ochr 
arall!! Y noson honno, trefnais fordaith i ni ar hyd afon Seine, gyda chinio tri chwrs, a oedd yn hwylio heibio'r 
holl dirnodau enwog cyn stopio'r tu allan i dŵr Eiffel a oedd wedi'i oleuo yn nüwch awyr y nos. Gwnaeth 
hynny fi'n boblogaidd iawn! 
 

Golygus, carismataidd, ffraeth, dymunol,  
deallus - o, a diymhongar iawn! ;-) 
 

 
Dwi'n priodi ar ddiwedd mis Awst, ac rwy'n methu aros! Rydyn ni'n mynd ar fordaith o gwmpas môr y 
canoldir ar ein mis mêl felly rwy'n edrych 'mlaen at gael ychydig bach o haul ar ôl yr haf a gafwyd yma yng  
Nghymru!   
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Cwrdd â’r Tîm 
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Aberdulais 
Blaengwrach 

Bryn a Chwamafan 
Brynaman (Isaf) 

Gogledd Bryncoch 
Gorllewin Coedffranc 
Creunant Cwmllynfell 

Y Cymer 
Dyffryn 

Glyncorrwg 
Glyn-nedd 

Godre'r-graig 
Gwauncaegurwen 

Gwynfi 
Margam 
Onllwyn 
Pelenna 

Pontardawe 
Resolfen 
Y Rhos 

Blaendulais 
Tai-bach 

Ystalyfera 
 

 
 

 

Sut mae cysylltu â ni: E-bost: rdp@npt.gov.uk/ffôn:  01639 686077 
neu ewch i'n gwefan: regenerate.npt.gov.uk  
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