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Rhagair y Llywydd

Wrth i bob cwr o gymdeithas adfer ar ôl digwyddiadau diweddar a pharhaus ar draws y byd, mi 
fydd gan Awdurdodau Lleol rhan fawr i’w chwarae yn sicrhau bod cymunedau lleol, economiau, 
cymdeithas a diwylliannau Cymru’n ffynnu.

Serch hynny, rhaid sylweddoli bod y baich cynyddol ar Awdurdodau Lleol yn dod ochr yn ochr â 
chwtogi ar y gyllideb flynyddol a ddyrannir iddynt.

Er bod yna lawer o bwysau o hyd ar Awdurdodau Lleol i gynnal a gwella ardaloedd a 
gwasanaethau lleol, un o’r gwersi mwyaf y mae digwyddiadau byd-eang fel pandemig Covid-19 a 
rhyfel presennol Rwsia yn erbyn Wcrain wedi’i dysgu inni yw pwysigrwydd diogelu ein cyflenwad 
bwyd.

Mae UAC parhau i ddatgan yn glir bod y fferm deuluol yng Nghymru wrth galon ein heconomi 
gwledig, ein diwylliant a’n tirwed.  Mae’n cynnal cannoedd o filoeddoi swyddi a degau o filoedd 
o fusnesau sy’n rhan o’r diwydiant cyflenwi bwyd yng Nghymru, ac yn gwneud cyfraniadau 
dirifedi eraill i lesiant trigolion Cymru a’r DU – gyda chynhyrchu bwyd, sef ein nwydd mwyaf 
gwerthfawr ochr yn ochr â dŵr – yn ganolog i’r buddiannau hynny.

Fel y cyfryw, mae cynnydd i’w wneud yn nhermau atgyfnerthu, ac mewn sawl achos, ailgysylltu’r 
bwyd cynaliadwy ac eco-gyfeillgar a gynhyrchir yng Nghymru â’n cymunedau lleol a sectorau 
cyhoeddus, er mwyn cynnal a gwella diogelwch ein cyflenwad bwyd, lleihau ein dibyniaeth ar 
gynnyrch wedi’i fewnforio, a gweithio tuag at sicrhau sero net.

Mae’n amlwg bod gan Awdurdodau Lleol rôl i’w chwarae yn hyn o beth yn nhermau eu polisiau 
caffael, tra bod eu swyddogaethau eraill nifer yn chwarae rôl ganolog o ran cyflawni amcanion 
amgylcheddol, gan ddiogelu cymunedau lleol, cyflogaeth, cymdeithas a diwylliannau ar yr un 
pryd.

Mae’r maniffesto hwn yn roi safbwyntiau  UAC ar sut y dylid gwneud hyn mewn perthynas â nifer 
o feysydd allweddol sy’n berthnasol i’w awdurdodau hynny.

Nid yw UAC yn gysylltiedig ag unrhyw blaid wleidyddol, a felly mae ganddi ddyletswydd i 
weithio gyda’r holl Awdurdodau Lleol a Chynghorwyr etholedig, waeth beth yw eu lliwiau 
gwleidyddol.

I’r perwyl hwn, mae’r Undeb wedi ymrwymo i ddal ati i weithio â Fforwm Glwedig Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru ar faterion sydd o fudd i’r naill a’r llall, ac rydym yn croesawu 
dull rhagweithiol y Fforwm, sy’n cydnabod ac yn adlewyrchu pwysigrwydd arbennig ein 
diwydiannau amaeth a bwyd i gymunedau gwledig ac economi Cymru.

Mae UAC hefyd wedi ymrwymo o hyd i weithio gyda Chyngorwyr Sir a chynrychiolwyr bob 
un o’r 22 o Awdurdodau Lleol yng Nghymru, i sicrhau bod rôl amaethyddiaeth, cynhyrchu 
bwyd, a ffermydd teuluol yn ein cymunedau yn cael ei hadlewrychu at bob lefel pan wneir 
penderfyniadau.

Yn gywir,
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Caffael Lleol

Mae pandemig Covid-19 a rhyfel presennol Rwsia yn erbyn Wcráin wedi dangos pa mor sensitif 
y gall cadwyni cyflenwi bwyd a nwyddau amaethyddol fod i ddigwyddiadau byd-eang, ac 
wedi’n hatgoffa’n glir o beryglon dibynnu ar fewnforion bwyd.  Mae digwyddiadau o’r fath wedi 
tanlinellu pwysigrwydd cynnal sylfaen cynhyrchu a phrosesu domestig cryf er mwyn darparu ar 
gyfer marchnadoedd nwyddau lleol ac ehangach o fewn y DU.

Mae UAC o’r farn bod gan Awdurdodau Lleol, adrannau’r Llywodraeth a chyrff cyhoeddus 
ddyletswydd i arwain drwy esiampl, drwy gefnogi diwydiant ffermio a bwyd Cymru.

Gall cefnogaeth o’r fath ddod ar sawl ffurf wahanol, megis drwy gyfarfodydd rheolaidd â 
Chynghorwyr, manwerthwyr, proseswyr a chynhyrchwyr er mwyn codi proffil cynnyrch Cymreig, 
a sicrhau bod penderfyniadau cynllunio’n rhoi ystyriaeth i fwyd lleol.

Mae caffael bwyd yn lleol drwy sefydliadau megis ysgolion yn rhoi cyfle i awdurdodau fyrhau 
cadwyni cyflenwi, cefnogi’r safonau amgylcheddol a lles anifeiliaid uchel y mae’n rhaid 
i ffermwyr Cymru lynu atynt, ac atgyfnerthu economïau cylchol, gan osgoi goblygiadau 
mewnforio bwydydd rhatach o ran iechyd cyhoeddus a’r amgylchedd.  

Er bod cyfran y bwyd a gaffaelir yn lleol gan rai cyrff cyhoeddus wedi cynyddu dros y 
blynyddoedd diwethaf, mae nifer sylweddol o gyrff o hyd yn dewis peidio â chefnogi 
amaethyddiaeth yng Nghymru, ond yn hytrach yn derbyn cynnyrch o wledydd sy’n aml yn 
methu â bodloni’r safonau cynhyrchu uchel sy’n ofyniad statudol yng Nghymru.  Hefyd, mae 
natur rhai o’r contractau caffael yn golygu bod modd osgoi’r hyn sy’n ymddangos fel ymrwymiad 
i gaffael cynnyrch Cymru a’r DU o fewn rheolau caffael, drwy gynnwys cymalau sydd wedi’u 
geirio’n ofalus.

Wrth i Blaid Cymru a Llywodraeth y Blaid Lafur yng Nghymru barhau gyda’u huchelgeisiau 
i gynyddu lefelau caffael sector cyhoeddus Cymru, ac ymestyn prydau ysgol am ddim i bob 
disgybl ysgol gynradd dros y tair blynedd nesaf, rhaid i Awdurdodau Lleol a Chynghorwyr 
sicrhau bod polisïau’r dyfodol yn cyflawni eu hamcanion mewn ffordd ystyrlon er budd 
cynhyrchwyr a defnyddwyr bwyd Cymru.



Mae UAC felly yn galw ar Awdurdodau Lleol i:

•    Cefnogi proseswyr a lladd-dai lleol ac ehangu’r gallu i 
     gynhyrchu bwyd, er mwyn creu swyddi a chadw cyfran fwy 
     o werth y gadwyn gyflenwi yng Nghymru

• Cydnabod bod caffael lleol yn rhoi cyfle i fuddsoddi 
gwariant cyhoeddus mewn busnesau a swyddi yng 
Nghymru

• Cydnabod y buddiannau i’r amgylchedd a’r Gwasanaeth 
Iechyd Gwladol o gaffael cynnyrch Cymreig o safon uwch

• Sicrhau nad yw polisïau a rheoliadau statudol a roir yn 
waith yn atal lladd-dai a chyfleusterau prosesu newydd 
rhag agor, nac yn arwain at gau mwy o fusnesau presennol

• Sefydlu polisïau caffael sy’n anogaeth i greu cwmnïau a 
mentrau cydweithredol i sicrhau buddiannau cyflogaeth 
leol

• Cwrdd yn rheolaidd â manwerthwyr a phroseswyr i annog 
tryloywder a thegwch o fewn y gadwyn fwyd, ac arferion 
a phrisiau teg wrth gât y fferm, i gefnogi ffermwyr ac 
economi Cymru
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Daliadau Fferm Cynghorau Sir

Gydag oddeutu 30% o’r holl dir ffermio yng Nghymru’n cael ei reoli drwy gytundebau tenantia-
eth ffurfiol ac anffurfiol, mae cyfleoedd o’r fath yn darparu newydd-ddyfodiaid â llwybr hanfodol 
i mewn i’r diwydiant amaeth.

Yn ôl adroddiad Amaethyddiaeth yng Nghymru 2019 Llywodraeth Cymru, roedd 9% o’r busne-
sau a wnaeth gais am Gynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) a/neu Glastir yn 2018 yn gwneud hynny ar 
gyfer ffermydd oedd yn cynnwys tir dan denantiaeth yn unig, tra bod 39% pellach yn cynnwys tir 
rhent a thir dan berchnogaeth yr ymgeisydd.

Fel y cyfryw, mae’r oddeutu 950 o ddaliadau fferm yng Nghymru sy’n berchen i, ac yn cael eu 
gosod gan Gynghorau Sir yn  gwneud cyfraniad sylweddol at nifer y daliadau a gynigir dan 
gytundebau tenantiaeth i newydd-ddyfodiaid.

Fodd bynnag, dros y degawdau mae pwysau ariannol a phwysau o fath arall yn golygu bod nifer 
o Awdurdodau Lleol wedi gwerthu daliadau o’r fath, tra bod eraill wedi llwyddo i gadw nifer syl-
weddol ohonynt.

Mae gwerthiant o’r fath yn golygu bod arwynebedd y tir cyngor sydd ar gael yng Nghymru wedi 
gostwng 25%, i tua 13,000 o hectarau, dros y ddegawd ddiwethaf, gan greu rhwystrau i’r rhai 
sydd am ymuno â’r sector ffermio.

Mae Adran 39 o Ddeddf Amaethyddiaeth 1970 yn gofyn y canlynol o Awdurdodau Lleol, “... hav-
ing regard to the general interests of agriculture and of good estate management, shall make 
it their general aim to provide opportunities for persons to be farmers on their own account by 
letting holdings to them”.

Yn Nhachwedd 2008, cyhoeddodd Syr Donald Curry, Cadeirydd y Gweithgor Ffermio a Bwyd 
Cynaliadwy yr adroddiad “The Importance of the County Farms Service to the Rural Economy”; 
sef canllaw cyfredol ar gyfer Awdurdodau Lleol, yn eu hannog i gydnabod pwysigrwydd strategol 
daliadau tir, a’r buddiannau masnachol a chymdeithasol a ddarperir ganddynt. 

Er gwaethef ei oedran, a serch ei fod wedi’i anelu’n bennaf at Awdurdodau Lleol yn Lloegr, mae 
negeseuon allweddol yr adroddiad mor berthnasol i awdurdodau yng Nghymru heddiw ag yr 
oeddent bryd hynny.

Daeth yr adroddiad i’r casgliad bod ffermydd sydd dan berchnogaeth a rheolaeth Awdurdodau 
Lleol yn ased strategol cenedlaethol pwysig y dylid ei gadw, a bod y ffermydd hyn yn cynorthwyo 
Awdurdodau Lleol i gwrdd ag amcanion rhanbarthol economaidd, gwledig ac amgylcheddol 
ehangach, ac yn darparu llwybr hanfodol i newydd-ddyfodiaid i mewn i ffermio.

Roedd yr adroddiad yn argymell y canlynol:

1. Dylid anelu at fwy o rwydweithio a chydweithio wrth reoli Ystadau Awdurdodau Lleol

2. Dylai Strategaethau Economaidd Rhanbarthol gydnabod pwysigrwydd strwythur y Fferm 
Sirol fel pwynt mynediad hanfodol ar gyfer newydd-ddyfodiaid i amaethyddiaeth

3. Dylai Awdurdodau Lleol gynnal adolygiadau strategol o’u hystadau fel bod penderfyniadau 
polisi ynghylch cadw, gwaredu neu gaffael tir yn rhoi ystyriaeth mwy hirdymor i gael y re-
feniw mwyaf posib o’r datblygiad, heb danseilio prif amcanion yr ystadau

4. Dylai Awdurdodau Lleol wneud mwy o ymdrech i ddatblygu’r buddiannau ehangach y gall 
eu daliadau tir eu darparu, yn arbennig mewn perthynas ag ynni adnewyddadwy, bwyd lleol, 
mynediad cyhoeddus, addysg, cyflogaeth a’r economi wledig ehangach
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Daeth yr adroddiad i’r casgliadau canlynol:

a. Mae ystadau tyddyn yn ased strategol cenedlaethol pwysig y dylid ei gadw

b. Dylid gwneud mwy o ymdrech i gefnogi tenantiaid yr ystadau hyn i gynnal eu busnesau, 
             nawr ac yn y dyfodol,  un ai ar yr ystadau tyddyn, neu o ran annog symudiadau yn y 
             dyfodol i’r sector preifat

c. Dylai fod mwy o gydweithio rhwng ystadau ffermydd sirol unigol i hwyluso rheolaeth 
             effeithiol

d. Dylai Awdurdodau Lleol geisio rheoli’r broses o gael gwared â thir o ystadau mewn 
             ffordd fwy amyneddgar ac ystyriol, i sicrhau’r refeniw gorau posib o werthu datblygiadau, 
             heb danseilio prif amcanion yr ystadau.  Dylid defnyddio peth o’r elw datblygu hwn i ail
             fuddsoddi yn yr ystad

e. Dylai Awdurdodau Lleol roi fwy o sylw i fuddiannau ehangach perchen a rheoli eu hysta
             dau, a dylent ystyried Ffermydd Awdurdodau Lleol fel rhan hanfodol o’r strategaeth 
             economaidd ranbarthol ehangach

Yn ogystal â’r ansicrwydd a wynebir gan y diwydiant ffermio yng Nghymru yn sgil y diwygiadau 
mwyaf i bolisïau cymorth amaethyddol ers i’r DU ymuno â’r Undeb Ewropeaidd, mae’r diwydiant 
yn wynebu pwysau ychwanegol o ganlyniad i Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amae-
thyddol) (Cymru) 2021 Llywodraeth Cymru.

Serch yr adolygiad sydd ar droed o’r ddeddfwriaeth hon, o ystyried y costau sylweddol sydd 
ynghlwm â chydymffurfio â’r rheoliadau – gyda chyfran o hwnnw’n disgyn ar ysgwyddau perch-
nogion tir, gan gynnwys Awdurdodau Lleol – a’r angen i ofyn am, a chael caniatâd cynllunio, 
cyflogi contractwyr a chwblhau gwaith, mae’n hanfodol bod Awdurdodau Lleol a Chynghorwyr 
yn gweithio’n agos â ffermwyr a’r diwydiant i sicrhau bod daliadau’n cwrdd â’r safonau gofynnol, 
a bod Daliadau Cynghorau Sir yn cael eu gweld fel asedau sy’n gwarantu buddsoddiad er mwyn 
diogelu buddiannau hirdymor cymunedau.

Mae’r pwysau ar dir yn cynyddu o hyd, ac yn hytrach na gwerthu eu hasedau mwyaf mewn rhai 
rhannau o Gymru neu newid eu defnydd, dylai Cynghorau Sir geisio gwneud cytundebau ten-
antiaeth fferm yn fwy hyblyg, i alluogi tenantiaid i redeg busnesau ffermio teuluol hyfyw ochr 
yn ochr â chwrdd â thargedau sero net, drwy fentrau megis amaeth-goedwigaeth a chynhyrchu 
ynni adnewyddadwy.

Gyda’r cymorth iawn, gall daliadau Cynghorau Sir barhau i gyfrannu at economïau cylchol lleol, 
cymunedau gwledig, ac asedau amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol Cymru.



Mae UAC felly yn galw ar Awdurdodau Lleol a 
Chynghorwyr i:

•    Cydnabod pwysigrwydd daliadau fferm Cynghorau Sir ar 
     gyfer y sector ffermio tenant, amaethyddiaeth yng 
     Nghymru, ac amcanion amgylcheddol, cymdeithasol a 
     diwylliannol Cymru

• Cynorthwyo ffermydd tenant Cynghorau Sir i chwarae eu 
rhan tuag at gynyddu diogelwch cyflenwad bwyd Cymru 
yng ngoleuni pwysau byd-eang, nawr ac yn y dyfodol

• Gweithio gyda’u tenantiaid a buddsoddi yn eu daliadau 
fferm i sicrhau eu bod yn cydymffurfio ag ymrwymiadau a 
rheoliadau statudol

• Annog Llywodraeth Cymru a’r Senedd i sicrhau bod yr 
adolygiad presennol o Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli 
Llygredd Amaethyddol) 2021 yn arwain at ddeddfwriaeth 
gymesur a fforddiadwy

• Cadw a buddsoddi yn naliadau’r Cyngor Sir i alluogi 
tenantiaid ac Awdurdodau Lleol i ddod yn sero net drwy 
ddefnyddio mentrau ategol

• Asesu’r buddiannau a/neu’r anfanteision cymdeithasol, 
economaidd ac amgylcheddol ehangach wrth ystyried 
cael gwared â thir, a sicrhau bod yna ymgynghori go iawn â 
phobl leol cyn y gwneir unrhyw benderfyniadau

 
• Cydnabod dilysrwydd parhaus yr argymhellion a wnaed 

gan Syr Donald Curry yn ei adroddiad “The Importance of 
the County Farms Service to the Rural Economy” 
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Cronfeydd Disodli Cyllid yr UE

Y Gronfa Ffyniant Gyffredin

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn gronfa a ddyrannir gan Lywodraeth y DU gyda’r bwriad 
o ddisodli Cyllid Strwythurol yr UE.  Fodd bynnag, ers cyhoeddi’r gronfa yn y lle cyntaf yn 2017, 
mae’r manylion wedi bod yn araf yn dod i’r fei, gan arwain at ansicrwydd ymhith buddiolwyr, 
gan gynnwys Awdurdodau Lleol.

Gwnaed yr ansicrwydd hwn yn waeth gan yr oedi cyn cyhoeddi canlyniad ceisiadau i’r Gronfa 
Adfywio Cymunedol – sef y ffrwd ariannu a sefydlwyd i bontio’r bwlch rhwng diwedd Ariannu 
Strwythurol yr UE a chyflwyno’r Gronfa Ffyniant Gyffredin.

Hefyd, serch y croeso i’r cyhoeddiad yn Nhachwedd 2021 bod £47 miliwn o arian ar gael ar gyfer 
ceisiadau llwyddiannus i’r Gronfa Ffyniant Gyffredin yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru 
wedi pwysleisio, petai Llywodraeth y DU wedi anrhydeddu ei hymrwymiadau, y byddai Cymru 
wedi derbyn £375 miliwn o arian newydd bob blwyddyn ers Ionawr 2021.

Fel y cyfryw, ymddengys y bydd y swm o du Llywodraeth y DU i ddisodli Arian Strwythurol yr 
UE tua £750 miliwn yn llai a’r gyllideb flaenorol dros y cyfnod 2021-22 i 2023-24, ac mae UAC yn 
rhannu pryderon CLlLC a Llywodraeth Cymru, nid yn unig am y cwtogi ariannol ymddangosiadol 
hwn, ond hefyd y ffaith bod llai o ddylanwad datganoledig dros y modd y caiff yr arian ei wario.

Er bod y broses o weinyddu Arian Strwythurol yr UE yn aml yn golygu prosesau biwrocrataidd 
rhwystredig, mi roedd, serch hynny, yn sicrhau rhywfaint o archwilio, ac er bod Llywodraeth y 
DU wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer monitro a gwerthuso cyflenwyr prosiect y Gronfa Adfywio 
Cymunedol, rhaid aros i weld a fydd y rhain yn ddigonol – nid yn lleiaf o ystyried profiadau 
diweddar yn nhermau gwariant a chontractau’n ymwneud â choronafeirws.

Er gwaethaf pryderon o’r fath, mae’n hanfodol bod Awdurdodau Lleol a Chynghorwyr, wrth 
baratoi neu ddelio â cheisiadau am arian o’r fath, yn rhoi ystyriaeth i rôl amaethyddiaeth a 
chynhyrchu bwyd o ran helpu i gwrdd ag amcanion ariannu o’r fath, ac yn gweithio’n agos â’r 
gymuned ffermio a changhennau lleol UAC i gael y budd mwyaf o’r arian.

Arian Datblygu Gwledig

Er y bydd olynydd Rhaglen Datblygu Gwledig yr UE yn dal i gael ei redeg gan Lywodraeth Cymru, 
mae hefyd yn destun pryderon tebyg yn nhermau ansicrwydd ac effaith toriadau Llywodraeth 
y DU i’r gyllideb, sy’n golygu y bydd amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru, erbyn 
2025, wedi derbyn tua chwarter miliwn o bunnau’n llai nag y byddai petai cyllideb 2019 yr UE 
wedi’i gosod. 

Mae pryderon o’r fath hefyd yn ymestyn i fonitro gwariant datblygu gwledig yn y dyfodol, ac yn 
y cyd-destun hwn dylid nodi, serch y rheolau llym oedd yn eu lle dan Raglen Datblygu Gwledig 
yr UE, bod adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ym Mehefin 2020 wedi canfod bod £53 
miliwn o arian Rhaglen Datblygu Gwledig yr UE wedi’i ddosbarthu gan Lywodraeth Cymru heb 
archwiliadau digonol.

Er nad yw Awdurdodau Lleol yn ymwneud yn uniongyrchol â nifer o agweddau ar ymyriadau 
Datblygu Gwledig, pan fydd hynny’n digwydd, mae’n hanfodol eu bod yn cydnabod y llu o 
fuddiannau amrywiol sy’n deillio ohonynt i gymunedau cyfan, tirweddau a’r amgylchedd pan 
fydd ystyriaeth yn cael ei roi i rolau a buddiannau ffermydd teuluol, a busnesau amaethyddiaeth 
a bwyd.

Hefyd, o ystyried y rôl ganolog y mae Awdurdodau Lleol a Chynghorwyr yn ei chwarae yn 
nhermau hwyluso datblygiadau all fod wedi’u hariannu drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig neu ei 
holynydd – er enghraifft, yn nhermau ceisiadau cynllunio ar gyfer rhai mathau o ddatblygiadau 
fferm a ariannir gan y rhaglen – mae’n hanfodol bod yna cyn lleied o rwystrau â phosib a bod 
cymorth rhagweithiol yn cael ei ddarparu gan Awdurdodau Lleol a Chynghorau lle bynnag y bo 
modd.



Mae UAC yn galw ar Awdurdodau Lleol a 
Chynghorwyr i:

• Parhau i lobïo Llywodraeth y DU i gynyddu’r cyllid 
sy’n disodli ffrydiau cyllido’r UE o tua £1 biliwn dros y 
blynyddoedd nesaf, er mwyn iddo gyfateb i’r lefelau 
cyllido UE blaenorol, ac felly anrhydeddu ymrwymiadau 
Llywodraeth y DU

 
• Cefnogi dyraniad cyllid o’r fath ar sail angen, ac mewn 

dull sy’n dryloyw ac yn cael ei fonitro a’i archwilio’n iawn
 
• Annog Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i greu 

pwyllgor monitro annibynnol penodedig ar gyfer pob 
cronfa, i sicrhau archwilio o’r fath

• Gweithio ar y cyd â Llywodraeth y DU, Llywodraeth 
Cymru, ac Awdurdodau Lleol eraill, waeth beth yw’r 
gwahaniaethau gwleidyddol, i weinyddu cronfeydd 
disodli cyllid yr UE mewn ffyrdd effeithiol ac effeithlon i 
gefnogi’n cymunedau

• Ceisio buddsoddi cronfeydd disodli cyllid yr UE mewn 
busnesau sy’n ymwneud ac amaethyddiaeth a 
chadwyni cyflenwi bwyd er mwyn cynhyrchu cyfoeth a 
chyflogaeth, tyfu economïau cylchol, sicrhau’r manteision 
amgylcheddol mwyaf posibl, a helpu Cymru i gyflawni ei 
hymrwymiadau sero-net.

 
• Gweithio gyda ffermwyr ac UAC i’r perwyl hwn

• Lleihau rhwystrau a biwrocratiaeth i’r busnesau hynny 
sy’n gwneud buddsoddiadau y telir amdanynt gyda 
chronfeydd sy’n disodli cyllid yr UE 
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Tai Lleol

Mae’r effeithiau sy’n gysylltiedig â’r cynnydd mewn perchnogaeth o ail gartrefi y mae Cymru 
wedi’i wynebu dros y blynyddoedd diwethaf wedi dod yn bryder difrifol i UAC, o ystyried yr 
anawsterau a grëir i aelodau o deuluoedd ffermio a gweithwyr fferm sydd am brynu neu rentu 
cartrefi yn eu cymunedau lleol.

Fel yr awgrymwyd gan Dr Simon Brooks yn ei adroddiad ‘Ail Gartrefi:  Datblygu polisïau newydd 
yng Nghymru’, mae goblygiadau Brexit a pandemig Covid-19 yn golygu bod cymunedau gwledig 
“yn fwy agored i niwed a [nawr] yn wynebu cystadleuaeth gref am adnoddau o fewn y farchnad 
dai”, gan brisio cyfran fawr o bobl leol allan o’u cymunedau.

Er bod UAC yn parhau i gydweithio â Llywodraeth Cymru wrth iddi ymgynghori ar yr 
argymhellion a osodwyd yn yr adroddiad ‘Ail Gartrefi:  Datblygu polisïau newydd yng Nghymru’ 
a’r ‘dull tair elfen’, mae’r Undeb o’r farn bendant y dylid ystyried hyn fel mater i’r gymuned 
amaethyddol ar draws Cymru gyfan, o ystyried bod 80% o holl dir amaethyddol Cymru wedi’i 
leoli yn y saith sir sy’n cynnwys dwy ran o dair o’r holl ail gartrefi.

Fel y cyfryw, mae sicrhau bod Polisi Cynllunio Cymru yn rhoi ystyriaeth i nifer yr ail gartrefi 
a’r llety gwyliau tymor byr o fewn ardal leol wrth ystyried gofynion tai a pholisïau Cynlluniau 
Datblygu Lleol yn rhywbeth i’w groesawu.  Fodd bynnag, rhaid i Awdurdodau Lleol a  
Llywodraeth Cymru gydnabod na all adeiladu ystadau o dai cymdeithasol a fforddiadwy er budd 
trigolion lleol gael ei ystyried fel un ateb syml i ddatrys yr argyfwng ail gartrefi - hefyd, mae yna 
berygl go iawn y bydd gwneud hynny, heb weithredu mewn ffyrdd eraill, yn arwain at droi nifer 
o gymunedau Cymru yn getoau.

Mae UAC felly o’r farn y dylai’r ffordd y mae’r refeniw ychwanegol a gynhyrchir drwy gynyddu 
uchafswm y premiwm treth gyngor i 300%, a chyfraddau uwch o Dreth Trafodiadau Tir ar ail 
gartrefi yn cael ei wario fod yn fwy tryloyw a chael ei neilltuo ar gyfer: 

a. Lliniaru effeithiau ail gartrefi a llety gwyliau tymor byr
b. Gwneud defnydd unwaith eto o gartrefi gwag hirdymor i ddarparu tai diogel a 
            fforddiadwy
c. Cynorthwyo Awdurdodau Lleol i gynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy a gwella 
            cynaliadwyedd cymunedau lleol ac
d. Annog adnewyddu a phrynu gorfodol mewn perthynas ag eiddo a fu’n segur am 
             gyfnodau hir er budd pobl leol mewn ardaloedd gwledig.

Hefyd, mi fyddai diwygio Rhan C o Atodlen 1 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau 
Defnydd) 1987 i ddarparu tri dosbarth defnydd gwahanol ar gyfer prif gartrefi, ail gartrefi a llety 
gwyliau tymor byr, ynghyd â diwygiadau i ddeddfwriaeth gynradd fel y cynigir gan Lywodraeth 
Cymru, yn caniatáu i Awdurdodau Lleol wahaniaethu’n well rhwng anheddau o’r fath.

Er bod UAC o’r farn y byddai’r dosbarthiadau defnydd diwygiedig yn creu cryn dipyn o waith 
ychwanegol i awdurdodau cynllunio yn yr ardaloedd hynny lle mae nifer uchel o ail gartrefi a 
llety gwyliau tymor byr, mae sut y mae Llywodraeth Cymru’n bwriadu i Awdurdodau Lleol fonitro 
a gorfodi meini prawf o’r fath yn effeithiol yn parhau i fod yn aneglur.

Er gwaetha’r uchod, mae angen cymryd gofal i osgoi amgylchiadau annisgwyl mewn perthynas 
â llety a ddarperir yn ystod cyfnodau arbennig o’r flwyddyn i weithwyr amaethyddol mewn tai 
sy’n berchen i fusnesau fferm, am fod llety o’r fath yn fanteisiol iawn i weithwyr a’r gymuned 
ffermio.

Hefyd, mae yna ddiffyg eglurder o hyd ynghylch sut y gellir gwahaniaethu rhwng llety a 
ddarperir drwy blatfformau megis AirBnB â ffermwyr sydd wedi arallgyfeirio go iawn i gynnig 
llety ar y fferm.
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Er y gellir ystyried y ddwy enghraifft fel llety gwyliau tymor byr, mae nifer o’r rhai sy’n prynu ail 
gartrefi yn eu gosod fel llety AirBnB i gynorthwyo gyda’u taliadau morgais, gyda datblygiadau 
ar ffermydd, ar y llaw arall, yn darparu’r un math o lety heb leihau nifer y cartrefi ar y farchnad ar 
gyfer prynwyr lleol.  

Fel y cyfryw, a serch bod UAC yn cynnig bod y cyfnod ar gyfer gosod uned llety hunanddarpar yn 
cynyddu o 70 i 140 diwrnod yn ystod unrhyw gyfnod o 12 mis i fod yn gymwys ar gyfer ardrethi 
busnes, dylid eithrio busnesau amaethyddol sydd wedi arallgyfeirio rhag newidiadau o’r fath os 
bydd Llywodraeth Cymru’n cynyddu’r trothwy i 182 o ddiwrnodau, o ystyried natur ffermio – sy’n 
cynhyrchu’r gyfran uchaf o incwm i fusnesau o’r fath – a natur hynod gystadleuol y farchnad llety 
gwyliau.

Mae UAC felly yn galw ar Awdurdodau Lleol a 
Chynghorwyr i:

• Gosod premiymau treth gyngor uwch ar ail gartrefi a sicrhau 
bod refeniw ychwanegol o’r fath yn cael ei wario mewn ffordd 
fwy tryloyw ac yn cael ei neilltuo i liniaru effeithiau ail gartrefi a 
llety gwyliau tymor byr

• Gwahaniaethu’n well rhwng prif gartrefi, ail gartrefi a llety 
gwyliau tymor byr drwy weithio gyda Llywodraeth Cymru ar 
ddiwygio deddfwriaeth a pholisïau cynllunio, a gorfodi’r meini 
prawf diwygiedig mewn ffordd effeithiol

• Osgoi amgylchiadau annisgwyl i berchnogion busnesau dilys 
a ffermwyr sydd wedi arallgyfeirio i gynnig llety hunanddar-
par, ac o ran llety a ddarperir yn ystod cyfnodau o’r flwyddyn 
i weithwyr amaethyddol, mewn tai sy’n berchen i fusnesau 
fferm, wrth ddiwygio polisïau a gynlluniwyd i liniaru effeithiau 
ail gartrefi

• Cyflwyno cynllun cofrestru statudol er mwyn monitro’n ofalus 
y nifer o eiddo AirBnB a chartrefi gwyliau yng Nghymru, ochr 
yn ochr â nodi’r rhwystrau biwrocrataidd mae landlordiaid yn 
eu hwynebu wrth geisio darparu ar gyfer y sector rhent

• Sicrhau bod polisïau sy’n anelu at liniaru effeithiau ail gartre-
fi’n gallu gwahaniaethu rhwng llety a ddarperir drwy blatffor-
mau megis AirBnB â ffermwyr sydd wedi arallgyfeirio go iawn i 
ddarparu llety ar y fferm
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Twristiaeth Gynaliadwy

Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd twristiaeth i economi Cymru ac incwm nifer fawr o ffermydd 
sydd wedi arallgyfeirio, ac eto mae pandemig Covid-19 wedi tynnu sylw at rai o’r problemau y 
gall twristiaeth eu hachosi i gymunedau gwledig, ardaloedd dynodedig, a fforddiadwyedd ac 
argaeledd tai.

Mae hyn yn arbennig o berthnasol i ffermwyr; mae nifer o fusnesau fferm wedi arallgyfeirio i 
dwristiaeth, sy’n darparu incwm ategol pwysig i’w busnesau.  Fodd bynnag, mae busnesau fferm 
hefyd yn buddsoddi ac yn ymroddedig i’w hardaloedd a’u cymunedau lleol oherwydd natur 
hirhoedlog ffermio, sy’n mynd o un genhedlaeth i’r llall o fewn yr un ardal, a nhw, felly, ochr yn 
ochr ag eraill o fewn cymunedau gwledig, sy’n cadw ysgolion lleol, sioeau amaethyddol a sirol, 
capeli a digwyddiadau codi arian i fynd.

Gyda nifer fawr o gartrefi’n cael eu tynnu oddi ar y farchnad i bob pwrpas, neu du hwnt i 
gyrraedd ariannol teuluoedd ifanc lleol, mae nifer o bobl yn cael eu hamddifadu o’r cyfle i aros 
yn eu hardal leol a byw yn nhai eu cyndeidiau, gan ychwanegu at y pwysau sy’n gwneud i bobl 
ifanc adael cefn gwlad.  Er bod yna groeso i ymwelwyr, mae’r rhai sy’n anwybyddu’r Cod Cefn 
Gwlad yn creu costau sylweddol ac yn peryglu iechyd a lles anifeiliaid yn sgil ymosodiadau gan 
gŵn, ysbwriel, tannau, tresmasu, gadael gatiau ar agor, blocio ffyrdd a gwersylla anghyfreithlon 
ar dir ffermio.

I ychwanegu at y costau hyn, cafodd nifer fawr o wasanaethau lleol ac ardaloedd dynodedig yng 
Nghymru eu llethu gan ymwelwyr pan gafodd cyfyngiadau Covid-19 eu codi am gyfnod byr yn 
2020, yn enwedig timau achub mynydd a wardeniaid parcio.

Yn ogystal, mae rhai Awdurdodau Lleol yn gorfod torri’n ôl ar eu cyfrifoldebau a’u cyllid ar 
gyfer llwybrau troed cyhoeddus.  Mae hyn yn cwestiynu gallu ardaloedd gwledig a dynodedig i 
ymdopi â niferoedd uchel o ymwelwyr, ac i ba raddau y gall Awdurdodau Lleol fforddio darparu 
gwasanaethau sy’n rhad ac am ddim, yn y bôn, ar gyfer rhai mathau o dwristiaeth.  Hefyd, nid yw 
Cymru’n ymddangos fel gwlad groesawgar os ydy twristiaid yn cael profiadau annifyr.

Mewn nifer o achosion, mae sectorau amaeth a thwristiaeth Cymru’n ategu ei gilydd ac 
felly bydd cynaliadwyedd hirdymor busnesau o’r fath yn dibynnu ar sicrhau bod y ddau yn 
gynaliadwy yn y dyfodol.



Mae UAC felly yn galw ar Awdurdodau Lleol a 
Chynghorwyr i:

• Sicrhau bod yna gyllid digonol ar gyfer mynediad i dir ffermio 
a chymunedau gwledig

 
• Gweithio’n agos â heddluoedd lleol a Llywodraeth Cymru i 

sicrhau plismona digonol yng nghefn gwlad, deddfwriaeth 
mynediad gymesur a gwell addysg i hyrwyddo’r Cod Cefn 
Gwlad, yn enwedig mewn mannau dynodedig a mannau 
twristiaeth poblogaidd

• Cydnabod mai dim ond hyn a hyn o niferoedd y gall 
ardaloedd dynodedig ymdopi â nhw, a gall twristiaeth sy’n 
mynd uwchlaw hynny gael effaith negyddol ar gymunedau 
ac adnoddau lleol

• Hyrwyddo twf priodol mewn twristiaeth sydd o fudd 
cydnaws i fusnesau gwledig, trigolion lleol a chynhyrchwyr 
bwyd

• Lle bynnag y bo modd, gweithio i sicrhau nad yw trigolion 
a busnesau o fewn ardaloedd dynodedig yn wynebu 
cyfyngiadau a chostau nad ydynt yn bodoli y tu allan i’r 
ardaloedd hynny, drwy un ai ddileu anghydraddoldebau o’r 
fath, neu ddigolledu’r rhai a effeithir ganddynt

• Ceisio dylanwadu ar gyrff llywodraethu ardaloedd 
dynodedig i roi blaenoriaeth i anghenion a diwylliant pobl a 
chymunedau lleol dros ddymuniadau ymwelwyr
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Gwrthbwyso Carbon a Choedwigo

Oherwydd pwysau o du’r newid yn yr hinsawdd, mae llywodraethau a chorfforaethau ar 
draws y byd yn rasio i addunedu eu targedau neu hawliadau ‘sero net’ eu hunain.  Mae hyn 
wedi arwain at gynnydd sydyn mewn ‘cyllid gwyrdd’ o fewn y Farchnad Garbon Wirfoddol a’r 
Farchnad Cyfalaf Naturiol, yn bennaf ar gyfer gwrthbwyso allyriadau carbon cwmnïau drwy greu 
coetiroedd.

Deliodd y Farchnad Garbon Wirfoddol â gwerth $1 biliwn o drafodiadau blynyddol yn 2021 am 
y tro cyntaf.  Er bod hyn yn cynrychioli buddsoddi posib mewn ardaloedd gwledig yn ogystal 
â helpu Cymru i gyrraedd ei thargedau plannu coed, mae UAC yn bryderus bod hyn yn arwain 
ar hyn o bryd at brynu tir a choedwigo gan fuddsoddwyr o’r tu allan, yn hytrach na chael ei 
integreiddio i’r berchnogaeth tir bresennol, ffermydd teuluol a phlannu coed gan ffermwyr neu 
gymunedau lleol.

Mae’r ffigurau dros y tair blynedd diwethaf yn dangos bod 75% o’r ceisiadau Asesiad o Effaith 
Amgylcheddol ar gyfer prosiectau coedwigo graddfa fawr yng Nghymru o dros 50 hectar wedi 
dod gan gwmnïau preifat, unigolion neu elusennau o’r tu allan i Gymru, gyda 450% o gynnydd 
mewn ceisiadau dros y flwyddyn ddiwethaf.  Mae adroddiad gan Y Gynghrair Werdd yn 
cadarnhau mai’r prif chwaraewyr o fewn y farchnad hon yw corfforaethau preifat.

Yn ogystal, mae’r galw amrywiol a chystadleuol am dir yn cynyddu, megis i gynhyrchu bwyd ar 
gyfer poblogaeth fyd-eang sy’n tyfu, tai, bywoliaethau gwledig, cynhyrchu ynni a chynefinoedd 
bywyd gwyllt, tra bod gwrthbwyso carbon drwy goedwigo yn alw newydd sy’n cynyddu.  
Dywedodd Y Gynghrair Werdd yng Nghynhadledd Ffermio Rhydychen fod yna berygl y gall y 
gor-bwyslais ar garbon daflu cysgod dros yr holl alwadau hyn, ac eto, yn syml, does dim digon o 
dir ar gael i wrthbwyso’r holl allyriadau.

Mae buddsoddi corfforaethol mewn gwrthbwyso carbon a chyfalaf naturiol mewn ardaloedd 
gwledig hefyd â’r potensial i greu rhwystrau pellach i denantiaid lleol a newydd-ddyfodiaid.  Er 
enghraifft, gellid cynhyrchu a gwerthu credydau carbon ar raddfa fawr o goedwigaeth fasnachol 
mewn ardaloedd o ucheldir, gan gynyddu prisiau a’r galw am dir o ganlyniad, a’i gwneud hi’n 
fwy anodd i newydd-ddyfodiaid ifanc i gystadlu’n ariannol.  Gall yr ardaloedd o ucheldir hyn 
hefyd fod yn fwy agored i newidiadau i’r economi wledig a ffactorau cymdeithasol a diwylliannol 
lleol, gan ei gwneud hi hyd yn oed yn fwy pwysig sicrhau bod ffermwyr a landlordiaid yn gallu 
byw yn eu cymunedau lleol.

Mae UAC o’r farn felly y bydd tir a brynir yng Nghymru gan gorfforaethau er mwyn gwrthbwyso 
carbon neu fioamrywiaeth yn cael effaith negyddol a hirdymor ar gymunedau gwledig ac 
amaethyddol, y Gymraeg a diwylliant Cymru, a chynhyrchu bwyd a’r amgylchedd naturiol, os na 
chaiff y farchnad garbon ei rheoli’n effeithiol.

Bydd mecanweithiau llywodraethu a rheoli cynllunio yn hanfodol i sicrhau nad yw cwmnïau’n 
cael eu darparu â ‘thrwydded i lygru’, a bod cymunedau gwledig ac amaethyddol yn gallu 
parhau i ffynnu a chyfrannu at argyfwng yr hinsawdd a natur eu hunain.



Mae UAC felly yn galw ar Awdurdodau Lleol a 
Chynghorwyr i:

• Cefnogi camau a fyddai’n caniatáu diweddaru rheolau 
prosesau cynllunio a newid defnydd tir i sicrhau bod 
yn rhaid i unrhyw ddatblygiadau ar raddfa fawr, megis 
coedwigo, gwrdd ag amcanion sydd o fudd, a heb fod yn 
niweidiol i economïau, cymunedau a diwylliant lleol, ac 
nad ydynt yn lleihau’n sylweddol y bwyd a gynhyrchir, a 
bioamrywiaeth

•    Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i fonitro newidiadau 
     o ran defnydd a/neu berchnogaeth tir mewn ardaloedd 
     gwledig, i sicrhau bod modd rhoi rheolau llywodraethu 
     a/neu gynllunio ar waith os oes angen, yn enwedig os ydy 
     ‘cyllid gwyrdd’ yn atal ffermwyr rhag cael mynediad at dir

• Sicrhau bod y ffocws ar draws pob lefel o lywodraeth yn 
seiliedig ar leihau allyriadau carbon yn y lle cyntaf, yn 
hytrach na gwrthbwyso carbon

•    Archwilio mentrau creu coetir ar sail eu heffaith ar 
     gymunedau gwledig a theuluoedd sy’n cynhyrchu bwyd

• Gweithio gydag eraill i sicrhau bod coetiroedd presennol 
yn cael eu gwella a’u rheoli’n dda i gynhyrchu coed, dal a 
storio carbon, a chynyddu bioamrywiaeth, yn hytrach na 
chanolbwyntio ar blanhigfeydd newydd yn unig
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Cysylltedd Digidol

Mae’r amrywiaeth o wasanaethau a chyfleoedd sydd ar gael ar y rhyngrwyd yn unig wedi tyfu’n 
sylweddol dros y ddegawd ddiwethaf, ac erbyn hyn ystyrir mynediad at fand eang fel anghenraid 
gan y rhan fwyaf o fusnesau ac aelwydydd y DU.

Daeth hyn yn arbennig o amlwg yn ystod pandemig Covid-19 am fod llawer o bobl wedi dibynnu 
ar fynediad at fand eang i gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau a gweithio’n rhithwir o bell.

Mae UAC wedi ymgyrchu’n ddiflino yn ystod y blynyddoedd diwethaf dros wella dibynadwyedd 
a chyflymdra band eang yng nghefn gwlad, o ystyried bod gofyn i ffermwyr o bob oed 
ddefnyddio technoleg gyfrifiadurol erbyn hyn ar gyfer eu trafodiadau busnes ar-lein.

Mae UAC yn llwyr gefnogi camau sy’n annog y defnydd o wasanaethau ar-lein pan fyddant ar 
gael ac yn ymarferol, i leihau beichiau gweinyddol a lleihau’r risg o gamgymeriadau, ac mae 
wedi dangos hyn drwy gefnogi RPW Ar-lein a thrwy’r rhan a chwaraewyd gan yr Undeb yn 
cwblhau ceisiadau SAF ar-lein ar ran ei haelodau.

Mae ffigurau diweddaraf Ofcom yn Rhagfyr 2020 yn awgrymu bod 19% o aelwydydd Cymru â 
mynediad at fand eang ffeibr llawn ar hyn o bryd, tra bod gan 94% o aelwydydd fynediad at fand 
eang cyflym iawn, a ddiffinnir fel un sy’n darparu cyflymder lawrlwytho o 30 megabit yr eiliad – 
mae hyn yn gostwng i 78% mewn ardaloedd gwledig.

Hefyd, mewn cydweithrediad â Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched yng Nghymru 
(NFWI-Cymru), Y Gymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad (CLA), Undeb Cenedlaethol yr 
Amaethwyr Cymru (NFU Cymru) a Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru (CFfI Cymru) 
cynhaliodd UAC arolwg ar gysylltedd digidol yn ystod Ffair Aeaf Sioe Frenhinol Cymru yn 2021.

Cafwyd 241 o ymatebion gan unigolion ar draws Cymru, gyda thros 30% o’r ymatebwyr yn 
dweud bod eu band eang yn ‘wael’ neu ‘ddim ar gael’ yn eu hardal.  Roedd dros hanner yr 
ymatebwyr yn teimlo eu bod wedi’u heffeithio’n negyddol gan fand eang gwael.

Yn ogystal, dywedodd 35% o’r ymatebwyr na fyddent yn fodlon defnyddio system cofnodi 
da byw ar-lein yn unig ac roedd 19% yn ansicr.  Roedd yr ymatebwyr yn teimlo bod yn rhaid 
cadw opsiwn papur oherwydd cyflymder a chysylltedd band eang gwael, y cymhlethdod a’r 
fiwrocratiaeth sy’n gysylltiedig â systemau ar-lein, ac er mwyn ystyried y rhai sydd heb sgiliau 
TG digonol.  Roedd hanner yr ymatebwyr y teimlo y byddai cyflymder a dibynadwyedd eu band 
eang yn annigonol i gwblhau cofnodion da byw ar-lein.

Dywedodd dros hanner yr ymatebwyr nad oeddent yn gwybod ble i gael gwybodaeth am yr 
arian a’r cymorth oedd ar gael iddynt i wella eu cysylltedd band eang, a dewisodd 47% ohonynt 
eu Hawdurdodau Lleol fel pwynt cyswllt ffafriol i ddysgu am ddarparwyr gwasanaethau lleol a 
chysylltedd..

Am fod cysylltedd digidol gwael yn amlwg yn effeithio’n uniongyrchol ar gymunedau gwledig a 
ffermwyr Cymru, mae UAC yn mynnu o hyd bod angen i’r Llywodraeth Cymru nesaf fuddsoddi 
yn y seilwaith gwledig er mwyn galluogi busnesau fferm i fanteisio ar gyfleoedd cysylltedd 
digidol a pheidio â chael eu gadael ar ôl, gan gynyddu’r bwlch rhwng ardaloedd trefol a gwledig.

Mae nifer o ffermwyr yn methu â chwblhau ceisiadau SAF, BCMS neu EID Cymru ar-lein o hyd 
oherwydd band eang gwael, felly rhaid cydnabod pwysigrwydd buddsoddi mewn seilwaith o’r 
fath cyn cyflwyno system olrheiniadwyedd amlrywogaeth ar-lein, EID Gwartheg neu adnoddau 
ar-lein fel rhan o gynllun cymorth amaethyddol yn y dyfodol. 

Mae cysylltedd digidol gwael hefyd yn cael effaith gymdeithasol ehangach, gyda band eang a 
signal ffôn symudol annigonol mewn cymunedau gwledig yn cael eu nodi fel rhwystrau sy’n atal 
dioddefwyr trais domestig rhag  cael cymorth.  Mae elusennau iechyd meddwl gwledig wedi 
tynnu sylw at bryderon o’r fath yn ystod y pandemig. 



Hefyd, o ystyried pa mor gyflym y mae rheolau sy’n ymwneud ag amaethyddiaeth yn newid, 
ac yn debygol o newid yn y dyfodol, a’r cosbau sy’n gysylltiedig â mân gamgymeriadau, mae’n 
hanfodol bod newidiadau o’r fath yn cael eu cyfathrebu i’r diwydiant ar fformatau sy’n hygyrch i 
bawb.

Gyda mynediad at fand eang yn amlwg yn parhau i fod dan y gyfartaledd genedlaethol mewn 
nifer o ardaloedd gwledig yng Nghymru, a chyda busnesau fferm yn cynrychioli cyfran fawr 
o’r rhai sydd heb fynediad at fand eang, mae’n hanfodol bod cyfyngiadau i wasanaethau 
a chyfathrebiadau ar-lein yn cael eu cydnabod, a bod mwy o fynediad at fand eang mewn 
ardaloedd gwledig.

Mae UAC felly yn galw ar Awdurdodau Lleol a 
Chynghorwyr i:

•    Cydnabod y mynediad cyfyngedig i fand eang yn nifer o
     ardaloedd gwledig Cymru, a cheisio sicrhau na fydd 
     unrhyw fusnes dan anfantais o ganlyniad i symudiadau 
     tuag at wasanaethau ar-lein pellach

•    Sicrhau bod fersiynau papur amgen o wasanaethau ar-
     lein ar gael pan fo angen

• Cydnabod bod band eang yn wasanaeth cyhoeddus 
hanfodol yng Nghymru

• Ceisio sicrhau buddsoddiad mewn cysylltedd gwledig sy’n 
adlewyrchu anghenion ardaloedd sydd heb fand eang ar 
hyn o bryd

• Parhau i roi’r opsiwn i ffermwyr a thrigolion cefn gwlad o 
dderbyn gwybodaeth bwysig drwy’r post

• Gweithio gyda darparwyr gwasanaethau rhyngrwyd i 
sicrhau bod pob eiddo o fewn ardaloedd Awdurdodau 
Lleol â mynediad at dechnoleg ffeibr llawn neu rannol cyn 
cael gwared â gwasanaethau analog yn raddol erbyn 2025

• Parhau i ddarparu gwybodaeth am y cyllid a’r cymorth 
sydd ar gael yn lleol i wella cysylltedd band eang mewn 
cymunedau gwledig
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Safonau Masnach

Mae rheoleiddio iechyd a lles anifeiliaid yn rhan hanfodol o gyfrifoldebau adrannau Safonau 
Masnach awdurdodau lleol.  Fodd bynnag, mae’r diffyg cysondeb ffurfiol rhwng archwiliadau ar 
ffermydd wedi arwain at ddulliau gwahanol ar draws Cymru a phrofiadau amrywiol ar ffermydd.

Mae’n hanfodol bod archwiliadau ar y fferm a gynhelir gan swyddogion Safonau Masnach yn gy-
fiawn a theg, i sicrhau bod ceidwaid da byw ar draws Cymru’n cael eu diogelu rhag archwiliadau 
gor-ddraconaidd neu fiwrocrataidd sy’n seiliedig ar darddiad yn hytrach na gwybodaeth.

Mae UAC felly yn galw ar Awdurdodau Lleol 
a Chynghorwyr i:

• Gweithio gyda CLlLC ac Awdurdodau Lleol eraill i sicrhau 
dull unffurf o archwilio ffermydd, sy’n effeithiol ac 
effeithlon

• Sicrhau model seiliedig ar wybodaeth sy’n gymesur, yn 
ddiduedd ac yn addas i’r diben

• Sicrhau bod y dull a fabwysiadir gan Safonau Masnach 
yn glir ac yn gyson ac nad yw’r gwasanaeth a ddarperir 
yn ddibynnol ar darddiad

• Cynnal a gwella’r gwasanaethau rheoleiddio cefndirol 
hynny sy’n werthfawr i’r diwydiant bwyd ac amaeth, 
megis dadansoddi samplau bwyd i wirio’r tarddiad ac 
atal twyll labelu bwyd

• Diogelu gwasanaethau rheoleiddio cefndirol o’r fath at 
y dyfodol o fewn amgylchedd lle mae llai o bortffolios, 
cwtogi cyllidebol a gostyngiad o ran lefelau staffio
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