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Cynllun Cymunedau y Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi  
YSGOGI A CHEFNOGI GWEITHREDU ER BUDD CYMUNEDAU A’R 
AMGYLCHEDD 

Diben yr arweiniad hwn yw helpu ymgeiswyr i ddeall mwy am Gynllun 
Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi gan gynnwys pwy all ymgeisio am 
gyllid, pa fath o brosiectau y gallwn eu hariannu, a beth sydd ei angen gan 
ymgeiswyr.   
 

Bydd canllawiau penodol ynglŷn â’r cwestiynau unigol yn y cais ar gael ar y 
ffurflen gais ar eDendro Cymru. 
 
Gall cynghorwyr y cynllun ateb ymholiadau penodol ynghylch syniadau am 
brosiect, ond darllenwch yr arweiniad hwn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ebrill 2019 
(Ewch ar y wefan i gael y fersiwn ddiweddaraf o’r arweiniad hwn) 

  



2 Ebrill 2019 

CYNLLUN CYMUNEDAU Y DRETH GWAREDIADAU TIRLENWI YNG NGHYMRU  

 
Fis Ebrill 2018 datganolwyd casglu treth tirlenwi i Gymru.  Mae £1.5 miliwn y flwyddyn 
wedi’i glustnodi i’r cynllun a bydd yn cael ei defnyddio i ariannu mentrau o fewn y 
cymunedau yr effeithir arnynt gan eu bod yn agos i safle tirlenwi neu orsaf drosglwyddo.  
 
Mae Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yw olynydd y Gronfa Cymunedau 
Tirlenwi yng Nghymru.  Bydd prosiectau yn parhau i elwa o unrhyw gymorth o’r Gronfa 
Cymunedau Tirlenwi a ddyfarnwyd cyn 31 Mawrth 2018.  Mae yna gyfnod pontio dwy 
flynedd i alluogi prosiectau’r Gronfa Cymunedau Tirlenwi yng Nghymru i gael eu cwblhau 
ac i wario’r holl arian sydd dros ben yn y Gronfa Cymunedau Tirlenwi yng Nghymru.  Mae’r 
cyfnod pontio ar waith rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2020.  
 
Bydd y cynllun yn cefnogi prosiectau cymunedol ac amgylcheddol lleol mewn ardaloedd y 
mae gwaredu gwastraff i safle tirlenwi yn effeithio arnynt.  
 
Ymysg y newidiadau allweddol yn y cynllun newydd y mae’r ffaith fod y gronfa bellach yn 
agored i ymgeiswyr o unrhyw sector. Mae’r meini prawf cymhwysedd wedi’u hehangu i 
gynnwys ceisiadau am brosiectau ar gyfer gweithgaredd a gynhelir o fewn 5 milltir i 
orsafoedd trin a throsglwyddo gwastraff yn ogystal â’r rheini o fewn 5 milltir i safleoedd 
tirlenwi. 
 

EGWYDDORION CYFFREDINOL 

 

Bydd y cynllun newydd yn seiliedig ar gyfres o egwyddorion cyffredinol, a fydd yn darparu 
fframwaith cyflawni gweithredol i'r cynllun. Datblygwyd yr egwyddorion cyffredinol gyda 
rhanddeiliaid yn ystod digwyddiadau a gynhaliwyd yn y gaeaf 2015-16. Nod Cynllun 
Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi fydd: 
 
Gwella ansawdd lle 

• Hyrwyddo ymddygiad amgylcheddol cadarnhaol; 
• Lleihau’r effeithiau negyddol ar gymunedau yr effeithir arnynt gan warediad 

deunyddiau fel gwastraff i safleoedd tirlenwi; 
• Gwella mannau sy’n bodoli eisoes, boed y rheini’n fannau agored neu yn fannau 

ffisegol. 
 

Darparu buddion cymunedol ehangach 
• Cefnogi cyfranogiad cymunedol – gwirfoddoli, datblygu sgiliau ac ati; 
• Hyrwyddo a chynnal perthynas dda rhwng gweithredwyr safleoedd tirlenwi, 

cymunedau a’r corff dosbarthu; 
• Cefnogi prosiectau cynaliadwy nad ydynt yn dibynnu ar gyllid parhaus. 

 

Sicrhau bod cymaint â phosibl o gyllid yn cyrraedd y mentrau 
• Cynnal model gweinyddol cost effeithiol; 
• Gwneud cyllid yn hygyrch trwy ddarparu amcanion clir a dealladwy a phroses 

ymgeisio syml. 
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1. Pwy all fanteisio ar y gronfa?  

 

Mae’r gronfa yn agored i geisiadau am brosiect o bob sector gan gynnwys mudiadau yn y 
sector cyhoeddus, y sector preifat a’r sector gwirfoddol/y trydydd sector.  Bydd angen i bob 
prosiect ddangos yn glir y budd i’r gymuned y mae’r prosiect yn cael ei gynnal ynddi, wrth 
ddylunio’r prosiect ac wrth ei roi ar waith.  Ffocws daearyddol y cynllun yw 5 milltir o 
amgylch safle tirlenwi (hyd nes y mae gwarediadau trethadwy wedi’u cwblhau) a 5 milltir o 
amgylch gorsaf drosglwyddo sy’n anfon o leiaf 2,000 tunnell o wastraff i safle tirlenwi bob 
blwyddyn. Nod hyn yw cydnabod y cymunedau hynny yr effeithir arnynt fwyaf gan waredu 
gwastraff i safle tirlenwi. 
 
Cyn ymgeisio i’r gronfa, mae’n bwysig bod ymgeiswyr yn gwirio bod eu gweithgaredd 
arfaethedig yn disgyn o fewn ardal gymwys. Os yw rhan o’ch prosiect yn disgyn y tu allan i’r 
5 milltir yna mae’n bosib y gall fod yn gymwys o hyd am gyllid rhannol os gallwch ddangos 
bod y gymuned a fydd yn cael budd ohono (e.e. gwirfoddolwyr, ymwelwyr neu fuddiolwyr) 
o fewn y 5 milltir hwnnw. 
 
Bydd prosiectau bioamrywiaeth sy’n ymestyn y tu allan i’r ffin 5 milltir yn cael eu hystyried 
gan fod y cynllun yn cydnabod nad yw cynefinoedd (megis afonydd) yn cydnabod ffiniau ac 
y gall y buddion ymestyn i ardaloedd heblaw am yr ardal lle mae gweithgaredd y prosiect 
yn digwydd, neu ar ben yr ardal honno.  Bydd ceisiadau a gyflwynir sy’n perthyn i’r categori 
hwn yn cael eu hystyried fesul achos am gyllid llawn neu rannol (gweler adrannau 3 a 6 i 
gael manylion pellach ynghylch cymhwysedd) ar sail teilyngdod. 

 

2. Rhestr wirio cyn ymgeisio 

 

Cyn ymgeisio i’r gronfa, sicrhewch y gallwch ddarparu’r canlynol gyda’ch cais: 
• Cyfansoddiad/dogfennau llywodraethu’ch mudiad wedi’u llofnodi (gall eich Cyngor 

Gwirfoddol Sirol lleol eich helpu gyda hyn os ydych yn grŵp sydd newydd ei ffurfio)  
• Y caniatâd perthnasol i gynnal y gweithgaredd, gweler yr adran ar lesoedd a 

chytundebau tir 
• Copïau wedi’u llofnodi o ddatganiadau ariannol diweddaraf eich mudiad neu’r 

cyfrifon blynyddol a archwiliwyd ddiwethaf 
• Copi o Bolisi Amgylcheddol eich mudiad 
• Copi o Bolisi Cyfle Cyfartal eich mudiad 
• Tystiolaeth o gyllid cyfatebol – os bydd eich prosiect yn defnyddio cyllid o fwy nag 

un ffynhonnell, bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus ddarparu cadarnhad o gyllid 
cyfatebol cyn y gwneir y taliad grant cyntaf  
 

3. Ardaloedd cymwys  

 

Bydd Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn ariannu prosiectau o fewn 5 
milltir i rai gorsafoedd trosglwyddo gwastraff neu safleoedd tirlenwi penodol. Safleoedd 
cymwys yw’r rheini a adroddodd eu bod wedi anfon dros 2000 tunnell i safle tirlenwi yn y 
flwyddyn adrodd, gall safleoedd cymwys newid rhwng rowndiau cyllido felly fe’ch 
cynghorir i wirio’r map pan fyddwch ar fin dechrau’ch cais. Diweddarir y map cyn i rownd 

https://www.wcva.org.uk/members-partners/third-sector-support-wales?seq.lang=cy-GB
https://www.wcva.org.uk/members-partners/third-sector-support-wales?seq.lang=cy-GB
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gyllido agor; gan ddangos safleoedd cymwys ar gyfer y rownd honno. Gallwch weld y 
safleoedd hyn ar y map isod. 
https://www.wcva.org.uk/funding/landfill-disposals-tax-communities-scheme/map?seq.lang=cy-GB 

 

 

4. Pa fath o brosiectau a ariennir?   

 
Bydd y gronfa yn agored i unrhyw fudiad ar gyfer prosiectau sy’n canolbwyntio ar un neu 
fwy o’r themâu canlynol: 
 
4.1 Bioamrywiaeth - creu Rhwydweithiau Ecolegol Cydnerth er budd cynefinoedd a 
rhywogaethau amrywiol. 

• Gwella amodau i helpu rhywogaethau cynhenid, pryfed peillio a darparu cyfleoedd 
plannu newydd 

• Adfer, cynnal a gwella cynefinoedd naturiol 
• Ennyn a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth er mwyn i fioamrywiaeth ymwreiddio 

 
4.2 Lleihau Gwastraff a Dargyfeirio Gwastraff o Safleoedd Tirlenwi - hyrwyddo 
ymwybyddiaeth ac arferion gorau er mwyn lleihau maint y gwastraff a gynhyrchir 

• Annog pobl i ailddefnyddio, adfer, ailgylchu ac atal gwastraff 
• Lleihau gwastraff bwyd a chefnogi mentrau fel compostio 
• Gwaith ymgysylltu a meithrin dealltwriaeth fel y bo gwastraff yn cael ei ystyried yn 

adnodd 

 
4.3 Gwelliannau Amgylcheddol Ehangach - dod â budd ehangach i gymunedau drwy wella 

ansawdd lle. 

• Creu mannau gwyrdd cymunedol a chefnogi seilwaith gwyrdd 
• Adfer mannau sydd wedi'u hesgeuluso ac sydd mewn cyflwr gwael er mwyn i 

gymunedau fedru eu hailddefnyddio 
• Cynnal neu wella cyfleusterau cymunedol, er enghraifft, neuaddau cymunedol.  

 

5. Budd Cymunedol 
 

Bydd angen i bob prosiect ddangos yn eu cais sut y bydd y prosiect o fudd i’r gymuned o 
fewn yr ardal gymwys. Dylid dangos bod gan y prosiect ddiddordeb a chefnogaeth y 
gymuned a’i fod yn cynnwys y gymuned. Gallai hyn fod drwy ganlyniadau arolwg, llythyrau 
o gefnogaeth, dyfyniadau gan bobl yn y gymuned, cynnwys y gymuned wrth roi’r prosiect ar 
waith, ayyb. 
 

6. Bydd angen i ymgeiswyr sicrhau bod eu prosiect/mudiad yn ateb y meini 
prawf canlynol: 
 

Rhaid i’r gweithgaredd wneud y canlynol: 
• cyfrannu at un neu fwy o dair thema Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau 

Tirlenwi 

https://www.wcva.org.uk/funding/landfill-disposals-tax-communities-scheme/map?seq.lang=cy-GB
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• digwydd o fewn 5 milltir i safle Tirlenwi neu Orsaf Trosglwyddo/Trin Gwastraff 
gymwys. Bydd prosiectau bioamrywiaeth sydd â pheth gweithgaredd yn digwydd y 
tu allan i’r 5 milltir yn cael eu hystyried fesul achos – cysylltwch â 
ldtgrants@wcva.org.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn ymgeisio 

 
Rhaid i’r ymgeisydd fod: 

• yn grŵp neu’n fudiad cyfansoddedig ac yn gallu darparu copïau o ddogfennau 
llywodraethu 

• â’r caniatâd tir perthnasol, os oes angen 
• â chyfrif banc (ni wneir taliadau grant i gyfrif banc unigolion) 

 

Yr hyn na fydd Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn ei 
ariannu: 
 

• Prosiectau sydd eisoes wedi dechrau 
• Prynu tir neu adeiladau 
• Prosiectau ar dir neu gyfleuster nad yw’n agored i’r gymuned y mae’r prosiect wedi’i 

leoli ynddi 
• Cyrff rheoleiddiol 
• Gwelliannau gwedd strydoedd e.e. arwyddion, meysydd parcio 
• Prosiectau ynni adnewyddadwy sy’n cael at dariffau cyflenwi trydan e.e. paneli solar 
• Gweithgareddau sy’n cynhyrchu elw neu y gellid eu hystyried i fod yn rhan o 

weithrediadau arferol oni ellir dangos budd ychwanegol i’r amgylchedd a’r 
gymuned 

• Adeiladau neu eiddo a ddefnyddir gan glybiau chwaraeon neu grwpiau ffydd yn 
unig nad ydynt hefyd yn cael eu defnyddio ar gyfer gweithgareddau cymunedol 

• Adeiladau neu eiddo nad oes gan y cyhoedd fynediad rhesymol atynt, oni fyddai hyn 
yn amhriodol (e.e. lloches) 
 

Sylwer: Nid ystyrir ceisiadau gan gyrff cyhoeddus ar gyfer gweithgareddau sy’n ymwneud 
â’u cyfrifoldebau statudol dan Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 neu Fesur Gwastraff 
(Cymru) 2010. 
 
Mae prosiectau sy’n cynnig gwneud gwaith cynnal a chadw neu welliannau i eiddo yn 
gymwys am gyllid, a bwrw eu bod ar gael i’r gymuned ehangach, ac yn cael eu cefnogi 
ganddi. Mae’n debygol y bydd cynigion sy’n gallu dangos sut y byddant yn cynnwys gwella 
effeithlonrwydd adnoddau a bioamrywiaeth eiddo o fewn y prosiect arfaethedig yn 
sgorio’n uwch. 
 

7. Sut y bydd y gronfa’n gweithio?  
 
7.1 Prif grantiau: 
Bydd y Gronfa yn cynnig grantiau gwerth rhwng £5,000 a £49,999 i brosiectau sy'n ateb un 
neu fwy o 3 thema'r cynllun.  Bydd dau gyfle i ymgeisio, unwaith yn y gwanwyn ac unwaith 
yn yr hydref.  Ceir proses ymgeisio un cam ar gyfer y grantiau hyn, a chyhoeddir canllawiau 

mailto:ldtgrants@wcva.org.uk
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manwl a ffynonellau cymorth ar wefan Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi.  
Cyhoeddir penderfyniadau tua 12 wythnos ar ôl y dyddiad cau i ymgeisio am grant.  Dylai 
prosiectau a ariennir yn 2019-20 bara am o leiaf 6 mis ac ni all y dyddiad cwblhau fod yn 
hwyrach na 30 Medi 2021.  
 
7.2 Grant mwy: 
Bydd y Gronfa hefyd yn dyfarnu un grant mwy bob blwyddyn i brosiectau o arwyddocâd 
cenedlaethol.  Bydd y grant 'cenedlaethol arwyddocaol' hwn, rhwng £50,000 a £250,000 
(cyn ystyried unrhyw gyllid cyfatebol), ar gael i brosiect sy'n ateb dwy neu fwy o dair 
thema'r Cynllun. Ceir proses ymgeisio dau gam ar gyfer y ceisiadau hyn.  Yna gofynnir am 
ragor o fanylion gan y ceisiadau a gafodd y sgoriau uchaf ar y rhestr fer cyn gwneud 
penderfyniad terfynol. Bydd cyfle i ymgeisio am y grant mwy hwn bob blwyddyn.  
 
7.3 Cyllid Cyfatebol: 
Nid oes angen cyllid cyfatebol ar gyfer y cynllun a gall y cynllun gefnogi 100% o gostau 
prosiect. Er nad yw cyllid cyfatebol yn ofyniad penodol yn y cynllun, gellir ei ddefnyddio i 
gefnogi prosiectau ehangach ar y cyd â ffynonellau eraill o gyllid. 
 
Gellir cynnwys cyllid cyfatebol mewn nwyddau ym mhroffil eich prosiect, er enghraifft, 
darparu gweithiau, nwyddau, deunyddiau neu wasanaethau a roddir i’r prosiect gan 
ddarparwr arall. 
 
Gellir hefyd gynnwys oriau gwirfoddolwyr ym mhroffil y prosiect. Mae’r cyfraddau 
gwirfoddoli tybiannol ar gyfer gwahanol rolau mewn prosiect yn cael eu cymryd o’r Arolwg 
Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE). Mae rhagor o wybodaeth am y cyfraddau yr awr ar 
gael yn nogfen Proffil y Prosiect fel rhan o ffurflen gais Cynllun Cymunedau y Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi. Gosodir yr isafswm cyfradd wirfoddoli yn unol â chyfradd y cyflog 
byw. 
 

8. Y broses ymgeisio: 
 
Gwneir ceisiadau drwy borth grant arlein - eDendroCymru.  Bydd canllawiau a chymorth ar 
gael i'ch arwain drwy'r broses hon ac os ydych yn cyflwyno'ch cais o leiaf bythefnos cyn 
dyddiad cau'r grant, byddwn yn adolygu'r cais i sicrhau ei fod yn gymwys ac yn rhoi gwybod 
i chi am unrhyw broblemau fel y gellir rhoi sylw i'r rhain.  Argymhellwn yn gryf i ymgeiswyr 
fanteisio ar y gwasanaeth adolygu cymhwysedd hwn.  Dim ond cymhwysedd sylfaenol a 
dogfennau ategol eich prosiect y bydd yr adolygiad cyn cyflwyno yn eu hadolygu. 
 
8.1 Cofrestru ar eDendroCymru 
I ymgeisio i Gynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi bydd angen i chi gofrestru 
ag eDendroCymru.  Os ydych wedi cofrestru ag eDendro Cymru o'r blaen, gallwch 
fewngofnodi drwy roi'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair i mewn ar y dudalen gartref.  
Gall mudiadau gofrestru drwy fynd ar wefan eDendro Cymru. 
 
Porth ymgeisio arlein Llywodraeth Cymru yw eDendroCymru. Mae gwasanaeth cymorth ar 
gael drwy bravosolution; mae rhif ffôn a chyfeiriad ebost ar gyfer y gwasanaeth cymorth 
hwn ar gael ar dudalen gartref eDendroCymru. Unwaith rydych wedi creu cyfrif ar 
eDendroCymru gallwch gael at gyfleoedd cyllido eraill a hysbysebir yng Nghymru ynghyd 
â Chynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi. 
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Mae defnyddio eDendroCymru yn eich galluogi i gyflwyno'ch cais arlein mewn amgylchedd 
saff. Bydd y ddogfen hon yn dangos i chi sut i gael at Ffurflen Gais Cynllun Cymunedau y Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi ar eDendro.  
 

9. Y broses benderfynu 
Unwaith mae’r dyddiad cau i ymgeisio wedi pasio, dilynir y broses ganlynol: 

10. Bydd CGGC yn asesu ceisiadau i sicrhau eu bod yn gymwys 
11. Bydd ceisiadau yn cael eu dosbarthu i’r Cynghorau Gwirfoddol Sirol perthnasol i’w 

hasesu 
12. Bydd CGGC yn gwirio ansawdd yr asesiadau o’r ceisiadau 
13. Cyflwynir ceisiadau i Banel Cynghori Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau 

Tirlenwi i gael ei sylwadau 
14. Cynhelir cyfarfod o Banel Cynghori Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau 

Tirlenwi i wneud y penderfyniad terfynol ynghylch cyllido 
15. Bydd prosiectau yn cael gwybod canlyniad eu cais o fewn 12 wythnos ar ôl y 

dyddiad cau 
16. Bydd prosiectau llwyddiannus yn cael llythyr dyfarnu grant neu’n cael gwybod am 

unrhyw amodau i’r grant sy’n cael ei ddyfarnu 
17. Rhoddir gwybod i ymgeiswyr aflwyddiannus, gan roi adborth yn y llythyr canlyniad 

 
10. Talu grant 

 
Bydd grantiau i ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu talu 80% ymlaen llaw a’r 20% arall yn 
amodol ar adroddiad prosiect terfynol cyflawn.  Ni all ymgeiswyr ailymgeisio i'r Gronfa yn 
ystod y cyfnod y mae eu prosiect ar waith onid yw hynny i ariannu prosiect gwahanol 
mewn lleoliad arall neu i gynnal set wahanol o weithgareddau.  Bydd adroddiadau monitro 
yn ofynnol bob chwe mis drwy ffurflen a roddir i ymgeiswyr llwyddiannus.  Ni wneir 
taliadau grant i gyfrif banc unigolion. 
 

11.  Lesoedd, cytundebau a thrwyddedau tir 
 
Caniatâd Tir  
Os bydd gweithgaredd prosiect yn digwydd ar dir nad yw grŵp y prosiect yn berchen arno, 
rhaid cael llythyr o gefnogaeth gan y perchennog tir yn cadarnhau ei fod yn cytuno i 
weithgareddau’r prosiect. 
 
Os yw’r prosiect yn cynnwys addasu’r tir neu wariant cyfalaf mewn unrhyw ffordd – e.e. 
codi byrddau dehongli, creu pwll dŵr, plannu coed – yna mae angen i’r grŵp gael les ar y 
tir neu gytundeb trwydded â’r perchennog.  Diben hyn yw gwarchod allbynnau’r prosiect a 
sicrhau nad oes perygl iddynt gael eu niweidio. 
 
Cynghorwn i ymgeiswyr gael les neu gytundeb trwydded am o leiaf 10 mlynedd ac yn 
ddelfrydol am gyhyd ag sy’n bosib. 
 
Os nad oes modd cael les neu drwydded ar y tir yna, gan ddibynnu ar raddfa’r prosiect, 
efallai y gallwn dderbyn llythyr gan berchennog y tir yn caniatáu’r gweithgareddau. Rhaid 
i’r llythyr hwn ddatgan nad oes cynlluniau i ddatblygu’r tir na cheisio newid defnydd o’r tir 
mewn unrhyw ffordd a fyddai’n niweidio allbynnau’r prosiect am o leiaf 10 mlynedd. 
Os oes gan ymgeiswyr y canlynol: 

https://www.wcva.org.uk/media/6114417/3._accessing_the_application_form_on_etender_wales_c.pdf
https://www.wcva.org.uk/media/6114417/3._accessing_the_application_form_on_etender_wales_c.pdf
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• les sydd â llai na 10 mlynedd ar ôl arno; 
• trwydded a adnewyddir yn flynyddol; 
• unrhyw drwydded tir arall sydd â llai na 10 mlynedd ar ôl arni neu sydd o hyd 

amhenodol;  
 
Rhaid hefyd ddarparu llythyr gan berchennog y tir yn cadarnhau na fydd bygythiad, y gellir 
ei ragweld, i allbynnau’r prosiect am 10 mlynedd.  
 
Mae rhai perchnogion yn rhoi caniatâd ar lafar i’ch prosiect ddechrau. Dylech bob amser 
ofyn am lythyr sy’n rhoi caniatâd i chi ddechrau gweithio ar y safle, o leiaf. Os nad oes 
arnoch angen mynediad at y safle i chi’n unig na threfniant tymor byr, gall trwydded i 
feddiannu fod yn ddigon ar gyfer prosiectau sydd â risg isel a gwariant isel megis man tyfu 
cymunedol bach. Serch hynny, mae angen i chi gofio nad yw trwydded yn rhoi llawer o 
sicrwydd i chi fod ar y safle yn ystod ac yn enwedig ar ddiwedd y tymor. Mae les yn rhoi 
meddiant unigryw o’r safle am gyfnod tymor penodol. Mae les hir heb gymalau terfynu yn 
rhoi sicrwydd da a hefyd yn rhoi sicrwydd i wirfoddolwyr, buddsoddwyr a chyllidwyr. 
 
Ariennir CLAS Cymru (Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol) gan Lywodraeth Cymru i’ch 
helpu i sicrhau pob caniatâd angenrheidiol i fod ar safle’ch prosiect. Gall y Gwasanaeth 
eich helpu i gael y sgyrsiau cywir â’r bobl gywir. Mae’n rhoi cyngor ar y math cywir o 
gytundebau, cymalau a chaniatâd i wneud y gweithgareddau yr hoffech eu gwneud ar y 
safle yr ydych wedi’i ddewis. I gael cyngor ar gytundebau tir a’r caniatâd perthnasol, 
cysylltwch â CLAS Cymru drwy ffonio 02920225942 neu ebostio wales@farmgarden.org.uk  
 
Trwyddedau 
 
Os ydych yn trosglwyddo gwastraff fel rhan o’ch busnes, fydd angen i chi fod wedi’ch 
cofrestru fel cludwr gwastraff. 
 
https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/waste/register-as-a-waste-carrier-
broker-or-dealer/?lang=cy  

 

Hwyrach y bydd hefyd angen trwydded amgylcheddol arnoch chi os yw'ch busnes yn 
defnyddio, yn trin, yn adfer, yn storio neu'n gwaredu gwastraff. 
 
Mae rhai gweithgareddau gwastraff wedi'u heithrio rhag yr angen am Drwydded a gellir eu 
gweithredu o dan eithriad yn lle hynny. 
 
Ar hyn o bryd mae tua 60 o eithriadau gwahanol ar gael ac mae pob un yn caniatáu rhai 
gweithgareddau sy'n ymwneud â gwastraff i gael eu cynnal. Mae gan bob un gyfyngiadau 
ac amodau ynghlwm wrthynt y mae'n rhaid i chi gadw atynt neu bydd yr eithriad yn cael ei 
ystyried yn annilys. 
 
Os ydych chi eisiau gweithredu o dan eithriad gwastraff rhaid i chi gofrestru'r eithriad 
hwnnw gyda Cyfoeth Naturiol Cymru. Os nad ydych chi'n cofrestru neu'ch bod chi'n 
gweithredu y tu hwnt i'r cyfyngiadau a amlinellir yn yr eithriadau, fe allech chi fod wrth risg 
o gamau gorfodi. Mae pob cofrestriad yn para 3 blynedd. Yna bydd y cofrestriad yn dod i 
ben oni bai eich bod chi'n ailgofrestru'r Eithriadau yr ydych chi eisiau parhau i'w defnyddio.  
 
https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/waste/register-your-waste-
exemptions/?lang=cy  

 

https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/waste/register-as-a-waste-carrier-broker-or-dealer/?lang=cy
https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/waste/register-as-a-waste-carrier-broker-or-dealer/?lang=cy
https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/waste/register-your-waste-exemptions/?lang=cy
https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/waste/register-your-waste-exemptions/?lang=cy
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ARWEINIAD I YMGEISWYR AR DARGEDAU PROSIECT 
 
Bydd yr ymgeisydd yn dewis i ba un o’r tair thema ganlynol y mae ei brosiect yn perthyn, ar 
y ffurflen gais ar eDendroCymru a thrwy’r targedau maent yn eu rhoi ar broffil y prosiect. 
 
Yn ogystal â chyd-fynd ag un o’r themâu hyn, bydd angen i’r ymgeisydd amlinellu targedau 
realistig mewn perthynas â cherrig milltir cyffredinol y prosiect a hefyd gerrig milltir y 
prosiect yn ymwneud â’i thema. 
 
Fel rhan o’r broses ymgeisio ar eDendroCymru, bydd angen i ymgeiswyr ddewis i ba un o 
dair thema Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi y mae eu gweithgareddau 
yn perthyn.  Ym mhroffil y prosiect, bydd hefyd angen iddynt osod targedau priodol i helpu 
i ddangos yr effaith bosib y maent yn disgwyl i’r gweithgareddau hyn ei chael. 
 
Mae’r arweiniad canlynol yn rhoi cyd-destun ynglŷn â sut y dewiswyd themâu’r cynllun; 
gwybodaeth ynglŷn â gofynion monitro; a’r cerrig milltir cyffredinol a’r rhai penodol i 
thema y bydd gofyn i ymgeiswyr eu mesur ar gyfer eu prosiect.  

 
Os ydych yn ansicr i ba thema mae’ch prosiect yn perthyn, cysylltwch â’ch Cyngor 
Gwirfoddol Sirol lleol am gymorth ac arweiniad neu ebostiwch LDTgrants@wcva.cymru. 

Bydd pob prosiect yn ymgeisio o dan un o’r tair thema ganlynol: 

1. Bioamrywiaeth - creu Rhwydweithiau Ecolegol Cydnerth er budd cynefinoedd a 
rhywogaethau amrywiol. 

• Gwella amodau i helpu rhywogaethau cynhenid, pryfed peillio a darparu cyfleoedd 
plannu newydd 

• Adfer, cynnal a gwella cynefinoedd naturiol 
• Ennyn a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth er mwyn i fioamrywiaeth ymwreiddio 

 

2.  Lleihau Gwastraff a Dargyfeirio Gwastraff o Safleoedd Tirlenwi - hyrwyddo 
ymwybyddiaeth ac arferion gorau er mwyn lleihau maint y gwastraff a gynhyrchir. 

 
• Annog pobl i ailddefnyddio, adfer, ailgylchu ac atal gwastraff 
• Lleihau gwastraff bwyd a chefnogi mentrau fel compostio 
• Gwaith ymgysylltu a meithrin dealltwriaeth fel y bo gwastraff yn cael ei ystyried yn 

adnodd 
 

3. Gwelliannau Amgylcheddol Ehangach - dod â budd ehangach i gymunedau drwy wella 
ansawdd lle. 

• Creu mannau gwyrdd cymunedol a chefnogi seilwaith gwyrdd 
• Adfer mannau sydd wedi'u hesgeuluso ac sydd mewn cyflwr gwael er mwyn i 

gymunedau fedru eu hailddefnyddio 
• Cynnal neu wella cyfleusterau cymunedol, er enghraifft, neuaddau cymunedol  

mailto:LDTgrants@wcva.cymru
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1. Sut y dewiswyd themâu Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau 
Tirlenwi a beth yw eu perthynas â pholisi Llywodraeth Cymru? 

 
Mae Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn ceisio helpu cymunedau i 
gyfrannu at 7 nod llesiant cenedlaethol Cymru.  Mae’r nodau hyn yn cynnwys 4 colofn sy’n 
allweddol i lesiant – amgylcheddol, economaidd, cymdeithasol a diwylliannol – sydd angen 
eu gwarchod a’u hybu fel y gall cenedlaethau’r dyfodol hefyd fwynhau Cymru lewyrchus, 
iach, cyfartal, cydnerth, sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang, ac sydd â chymunedau cydlynus a 
diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu. 
 
Er mwyn gwireddu’r nodau hyn, mae angen cadw at egwyddorion cynaliadwyedd – sef 
diwallu anghenion heddiw heb amharu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu 
hanghenion hwythau. 
 
Un ffordd y mae Cymru yn mynd ati i roi’r ymrwymiad hwn ar waith yw drwy’r Polisi ar 

Adnoddau Naturiol, sy’n nodi tair blaenoriaeth i’w gweithredu. 
 

• Cynnig atebion sy'n seiliedig ar natur – gweithio gyda natur i fynd i’r afael â 
phroblemau cymdeithasol, economaidd ac eraill mewn ffordd sy’n cefnogi ein 
bywyd gwyllt a’n hecosystemau yn hytrach na’u gwanhau.  Yn aml, bydd camau yn y 
categori hwn e.e. plannu coed ar ochr strydoedd i wella ansawdd aer neu wella 
ansawdd dŵr afon, yn cael effaith yn lleol ond hefyd yn rhanbarthol, yn 
genedlaethol ac yn fyd-eang drwy gyfrannu at heriau ehangach megis colli 
bioamrywiaeth neu newid yn yr hinsawdd. 

 
• Cynhyrchu mwy o ynni adnewyddadwy a defnyddio adnoddau'n fwy effeithlon – 

symud tuag at economi fwy cylchol lle rydym yn defnyddio llai o adnoddau i 
ddarparu’r pethau rydym eu hangen, yn cadw cynhyrchion neu eu darnau cydrannol 
mewn defnydd am gyhyd â phosib, ac yn creu llai o lygredd a gwastraff.  Mae 
ymchwil yn awgrymu y gallai symud at economi gylchol yng Nghymru arbed £2 
biliwn i economi Cymru a darparu 30,000 o swyddi newydd.  

 
• Gweithredu mewn ffordd sy'n seiliedig ar leoedd – cydweithio â chymunedau yn 

lleol i ddeall heriau a phrofi atebion.  Cymunedau sydd yn y sefyllfa orau i siapio a 
deall blaenoriaethau a chyfleoedd lleol a dod o hyd i atebion ymarferol sy’n cynnig 
y buddion ehangaf posib. 

 
Dewiswyd tair thema’r Cynllun i adlewyrchu’r blaenoriaethau hyn, a fydd yn eu tro yn 
helpu Cymru i wneud cynnydd tuag at ei nodau llesiant. 
 

 

2. A fydd angen i mi sôn am bolisi Llywodraeth Cymru yn fy nghais? 
 
Mae’r Cynllun wedi’i ddylunio i ariannu prosiectau sy’n cyfrannu at y blaenoriaethau uchod. 
Yn y mwyafrif o achosion, os gallwch ddangos bod eich prosiect yn ateb y meini prawf o 
dan y thema berthnasol a’i fod yn cynnwys y gymuned fel sy’n briodol, ni ddisgwyliwn i chi 
sôn am y polisi. Ar gyfer prosiectau mwy arbenigol neu anarferol, gall fod o gymorth pe 
baech yn cyfeirio at agweddau penodol ar bolisïau neu unrhyw Gynlluniau Gweithredu neu 
Strategaethau y mae’ch prosiect wedi’i ddylunio i gyfrannu atynt, os ydych yn gwybod 
amdanynt. 

https://www.wcva.org.uk/what-we-do/the-future-generations-(wales)-act-all-you-need-to-know?seq.lang=cy-GB
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/consmanagement/natural-resources-management/natural-resources-policy/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/consmanagement/natural-resources-management/natural-resources-policy/?skip=1&lang=cy
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3. Beth a ofynnir i mi ei fesur? 

 
Ar y ffurflen gais gofynnir i chi osod dangosyddion a thargedau y gallwch fesur llwyddiant 
eich prosiect yn eu herbyn.  Mae peth gwybodaeth y disgwyliwn i bob prosiect ddarparu a 
gosod targedau ar eu cyfer – er enghraifft, nifer y gwirfoddolwyr a fydd yn rhan o’r prosiect 
a nifer y bobl rydych yn gobeithio eu cyrraedd. Rhestrir y rhain isod fel Targedau 
Cyffredinol. 
 
Gofynnir i chi hefyd fesur pethau penodol sy’n berthnasol i Fioamrywiaeth, Lleihau 
Gwastraff neu Welliannau Amgylcheddol Ehangach gan ddibynnu ar y thema rydych yn 
ymgeisio oddi tani. Rhestrir y rhain ar y ffurflen gais mewn cwymplen. Ni fydd pob targed 
yn berthnasol i’ch prosiect chi; dylech ddewis y rheini y byddwch yn gallu eu mesur, a’r 
rheini a fydd yn dangos orau yr effaith rydych yn gobeithio ei chael.  Rhestrir y rhain isod 
fel Targedau Thematig. 
 
Byddwch yn llenwi’r Targedau Cyffredinol a’r Targedau Thematig fel rhan o’r broses 
ymgeisio o fewn y tab Targedau’r Prosiect ym Mhroffil y Prosiect Treth Gwarediadau 
Tirlenwi. 
 
Os ydych yn llwyddo i sicrhau cyllid, gofynnir hefyd i chi fesur yr effaith y mae 
gweithgareddau’ch prosiect wedi’i chael ar lesiant pobl leol (h.y. buddiolwyr, trigolion, neu 
wirfoddolwyr) ac a ydynt yn teimlo’n fwy bodlon â’u hardal leol fel lle i fyw ynddo o 
ganlyniad i weithgaredd eich prosiect. Bydd y ffordd rydych yn gwneud hyn yn gymesur â 
maint eich prosiect a’i fath, gan amrywio o holiaduron syml ‘cyn ac ar ôl’ neu adroddiadau 
anecdotaidd, i arolygon neu astudiaethau mwy cymhleth.  
 

4. Pam mae angen y wybodaeth hon? 
 
Bydd y targedau y mae ymgeiswyr yn eu dewis ar gyfer eu prosiect yn cael eu monitro drwy 
gydol oes y grant. 
 
Bydd casglu’r wybodaeth hon gan y rheini sy’n cael grant yn ein helpu i ddangos yr effaith 
gyfunol y mae’r arian o’r Cynllun wedi’i gwneud yn bosib a’r effaith y mae wedi’i chael ar 
fywydau pobl sy’n byw ger safleoedd tirlenwi neu drosglwyddo gwastraff.  Bydd hefyd yn 
ein helpu i ddangos sut y gall prosiectau cymunedol cydweithredol gyfrannu at y Polisi ar 
Adnoddau Naturiol ac at Nodau llesiant ehangach Cymru i roi ysbrydoliaeth a gwybodaeth 
i eraill. 
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TARGEDAU PROSIECTAU CYNLLUN CYMUNEDAU Y DRETH GWAREDIADAU 
TIRLENWI 
 
Fel yr eglurwyd, bydd pob prosiect yn gosod ei dargedau ei hun, a rhaid i’r rhain gynnwys o 
leiaf 1 Targed Cyffredinol ac 1 Targed Thematig. Os oes disgwyl i’ch prosiect gyflawni 
targedau o fwy nag un thema, cofiwch gynnwys y rhain ym mhroffil eich prosiect. Dylech 
gynnwys gynifer o dargedau ag sy’n berthnasol gan y bydd hyn yn helpu i ddangos yr 
amrywiaeth lawn o ran effaith bosib eich gweithgareddau. 
 

Targedau cyffredinol 
Nifer y: 

• Gwirfoddolwyr a buddiolwyr sy’n rhan o’r prosiect 
• Sgyrsiau/cyflwyniadau/digwyddiadau ymgysylltu a gynhaliwyd 
• Swyddi a grëwyd 
• Swyddi a ddiogelwyd 
• Cyfleoedd hyfforddi neu waith a gynigiwyd 
• Ymwelwyr a ddenwyd 
• Dilynwyr a enillwyd ar y cyfryngau cymdeithasol 
• Incwm a gynhyrchwyd 

 
Cyfanswm yr: 

• allyriadau nwyon tŷ gwydr a arbedwyd – achosion o hynny (ar gyfer dibenion adrodd 
rhifol, achosion, yn hytrach na mesuriadau – gallwch nodi symiau penodol ar y 
ffurflen gais ac yn y broses fonitro), os ydych wedi gweithredu un fenter i leihau 
allyriadau nwyon tŷ gwydr cyfrifwch un yn eich prosiect 

• arbedion rhagamcanol mewn costau  
 
 

Targedau thematig 
 
Thema benodol – 1. Bioamrywiaeth 
 
Nifer y Mentrau i wneud y canlynol: 

• Helpu rhywogaethau brodorol, peillio a phlannu 
• Adfer, cynnal a gwella cynefinoedd naturiol 
• Ennyn a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth er mwyn i fioamrywiaeth ymwreiddio 

 
Ardal lle mae (ar gyfer dibenion adrodd rhifol, achosion, yn hytrach na mesuriadau – 
gallwch nodi symiau penodol ar y ffurflen gais ac yn y broses fonitro): 

• Rhywogaethau estron goresgynnol wedi’u rheoli 
• Planhigion sy’n fuddiol i bryfed peillio wedi’u plannu fel rhan o raglen ehangach i 

reoli cynefin 
• Coetir wedi’i reoli 
• Tirwedd neu ddalgylch wedi’u rheoli 
• Cynefin S7 arbenigol wedi’i greu, ei reoli neu ei wella 
• Perth wedi’i blannu neu ei reoli 

 
Nifer y: 

• Coed cynhenid a blannwyd 
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• Rhywogaethau S7 a dargedwyd 
• Cofnodion/data monitro a rannwyd 
• Nifer y digwyddiadau ymgysylltu 

 
Thema benodol – 2. Lleihau Gwastraff 
 
Nifer y mentrau i wneud y canlynol: 

• Annog pobl i ailddefnyddio, adfer, ailgylchu ac atal gwastraff 
• Lleihau gwastraff bwyd a chefnogi mentrau fel compostio 
• Gwaith ymgysylltu a meithrin dealltwriaeth fel y bo gwastraff yn cael ei ystyried yn 

adnodd 
 
Cyfanswm y: 

• Tunelli a ddargyfeiriwyd o safleoedd tirlenwi 
• Swm (kg) a leihawyd 
• Swm (kg) a ailddefnyddiwyd 
• Swm (kg) a ailgylchwyd 
• Incwm a gynhyrchwyd 
• Pobl a gefnogwyd (a chyfraniad at liniaru tlodi bwyd neu dlodi materol os yw’n 

briodol i’w fesur) 
 
Thema benodol – 3. Gwelliannau Amgylcheddol Ehangach 
 

Nifer y Mentrau i wneud y canlynol: 
• Creu a gwella mannau dŵr a gwyrdd cymunedol a chefnogi seilwaith gwyrdd 
• Adfer mannau sydd wedi'u hesgeuluso ac sydd mewn cyflwr gwael er mwyn i 

gymunedau fedru eu hailddefnyddio 
• Cynnal neu wella cyfleusterau cymunedol, er enghraifft, neuaddau cymunedol.  

 
Ardal lle mae (ar gyfer dibenion adrodd rhifol, achosion, yn hytrach na mesuriadau – 
gallwch nodi symiau penodol ar y ffurflen gais ac yn y broses fonitro): 

• Man gwyrdd wedi’i greu neu ei wella 
• To gwyrdd neu waliau gwyrdd wedi’u creu 
• Wedi Derbyn Gwobr y Faner Werdd 
• Llwybrau beicio neu gerdded wedi’u creu 
• Mannau sy’n fuddiol i bryfed peillio wedi’u creu 
• Mannau tyfu cymunedol wedi’u creu 
• Rhywogaethau estron goresgynnol wedi’u rheoli 

 
Nifer y: 

• Pyllau dŵr a chyrsiau dŵr a reolwyd neu a wellwyd 
• Coed cynhenid a blannwyd 

 

Nifer y: 
• Bagiau o wastraff a gasglwyd (amcangyfrif) 
• Achosion o ddargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi 
• Ardal neu Km o lwybrau/ymyl ffordd/arfordir a lanhawyd 
• Grwpiau neu bobl sy’n defnyddio cyfleusterau newydd 
• Man chwarae/cyfarfod/ystafell ddosbarth awyr agored a grëwyd 
• Nodweddion treftadaeth a warchodwyd neu a wellwyd 
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Nifer y:  

• Mesurau a osodwyd i ddefnyddio adnoddau’n effeithiol e.e. boeleri biomas 
• Mesurau ynni adnewyddadwy a osodwyd e.e paneli solar 
• Ynni adnewyddadwy a gynhyrchwyd (un cyfleuster cynhyrchu = 1 achos o gynhyrchu 

ynni adnewyddadwy) 
• Cyfleusterau a ddiweddarwyd gan gyflwyno dewisiadau amgen sy’n fuddiol i fyd 

natur 
 
 

CYMORTH AC ARWEINIAD PELLACH 
 

I gael arweiniad pellach ebostiwch LDTgrants@wcva.cymru neu ffoniwch ddesg gymorth CGGC 
ar 0300 111 0124. 
 
I gael cymorth i ddatblygu’ch prosiect cysylltwch â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol.  
 

I gael cymorth technegol gydag eDendroCymru, ffoniwch ddesg gymorth Bravo Solution ar 
0800 069 8634 
 

Mae adnoddau defnyddiol ynglŷn â phrosiectau amgylcheddol ar gael ar dudalennau 

Environet ar wefan CGGC. 

https://www.wcva.org.uk/members-partners/third-sector-support-wales?seq.lang=cy-GB
https://www.wcva.org.uk/what-we-do/environet-cymru?seq.lang=cy-GB
https://www.wcva.org.uk/what-we-do/environet-cymru?seq.lang=cy-GB

