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Crynodeb 

Mae’r cyhoeddiad hwn yn canolbwyntio ar 

waith Golygfa Gwydyr, dros gyfnod o wyth 

mis, i sefydlu menter gymdeithasol yn 

seiliedig ar goedwigaeth yng Ngogledd 

Gorllewin Cymru. Derbyniodd Golygfa Gwydyr 

nawdd gan Lywodraeth Cymru i ddangos y gall 

agor cyfleoedd ar gyfer gwasanaethau 

coedwigaeth lleol ar raddfa fechan a 

chynhyrchiant coed tân gyflwyno ‘buddion’ 

dros nifer o nodau allweddol Llywodraeth 

Cymru a gwneud hyn mewn ffordd sy’n gost 

effeithiol.   

Ysgrifennir yr astudiaeth achos o safbwynt 

Golygfa Gwydyr a rhannant eu credoau am eu 

gweithgareddau a llwyddiannau ym mhrosiect 

Cronfa Natur (Mawrth 2014-2015). Mae 

Golygfa Gwydyr hefyd yn cyffwrdd â llawer o 

faterion sydd o bryder ehangach wrth sefydlu 

mentrau cymdeithasol sy’n seiliedig ar 

goedwigaeth hyfyw ar raddfa fechan, yn 

benodol prosesau tendro ar gyfer 

gweithrediadau coedwigaeth.  

 

Cefndir 

Wedi ei sefydlu yn 2004, mae Golygfa Gwydyr 

yn fenter gymdeithasol yn Llanrwst yng 

Ngogledd Cymru. Mae’n anelu at wella 

gwytnwch cymdeithasol, amgylcheddol ac 

economaidd a rhoi cyfleoedd i dwf personol a 

pherthynas gymunedol fywiog mewn ffordd 

gynaliadwy gyda’r gymuned wrth wraidd y 

cyfan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canolbwyntia un rhan o waith y sefydliad ar 

Goedwig Caerdroia (rhan o Ystâd Goedwig 

Llywodraeth Cymru), y rheola Golygfa Gwydyr 

drwy gytundeb â Chyfoeth Naturiol Cymru.  

Fel gyda’r rhan fwyaf o gefn gwlad Cymru, nid 

oes gan Llanrwst nifer o gyfleoedd gwaith, yn 

enwedig y tu allan i natur dymhorol a rhan 

amser y diwydiannau twristiaeth a 

diwydiannau gwasanaeth. Serch hynny, mae’r 

ardal ag adnoddau naturiol toreithiog o 

goedwig cyhoeddus a phreifat, sydd â llawer 

ohoni yn cael ei than-reoli. Tra y rheolir a 

chyneafir y goedwig gynhyrchiol, tuedda 

economïau gorbenion peiriannau ar raddfa a’r 

broses weinyddu sgilgar sy’n ofynnol i ennill 

contractau, ffafrio gweithredwyr coedwigaeth 

mawr. Tra mae’r gweithredwyr hyn yn rhoi 

gwaith a gwasanaethau cost effeithiol, yn aml 

ni fydd llawer o gysylltiad na mantais i’r 

cymunedau sy’n byw o amgylch y 

coedwigoedd hynny. Y tu allan i gynaeafu 

cynhyrchiol, mae llawer o gyfleoedd ar gyfer 

swyddi bychain, fel teneuo, chwistrellu, 

plannu, gwella mynedfeydd a rheoli bywyd 

gwyllt a thirwedd y gall gweithredwyr llai a 

lleol ymgymryd â hwy.    

 

 

Rheoli Coetiroedd Cymunedol a 

menter gymdeithasol  – Meddyliau 

Golygfa Gwydyr ar brosiect Cronfa 

Natur am wyth mis yn Llanrwst. 
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Yn 2014, derbyniodd Golygfa Gwydyr grant 

gan Gronfa Natur Llywodraeth Cymru i’w 

galluogi i ddangos sut y gall menter 

gymdeithasol sefydlu gwasanaeth rheoli 

coedwigaeth sy’n ariannu ei hun. Yn benodol, 

byddai’r prosiect Cronfa Natur chwe mis yn 

cynorthwyo Golygfa Gwydyr i hyfforddi, 

cynorthwyo a chyflogi pobl leol i ymgymryd ag 

ystod o dasgau rheoli coedwig dan gontract a 

phrosesu pren sydd o werth isel i danwydd 

coed gwerthadwy.  

Adeiladu tîm coedwigaeth 

sgilgar a rhoi offer iddynt – 

canlyniadau da  

Mae gan Gymru ystâd gyhoeddus fawr a nifer 

o ardaloedd coetir bychain. Mae gan 

Lywodraeth Cymru darged uchelgeisiol ar 

gyfer ehangu coetir fel ffordd o dderbyn y 

nifer sy’n derbyn carbon a storio, cynefinoedd 

bywyd gwyllt, gwelliannau i’r dirwedd a 

manteision hamddena. Bydd angen gweithlu 

sgilgar i gyflwyno’r amcanion hyn.  

Mae rheoli coedwig yn ddiogel ac effeithiol yn 

dasg sgilgar sy’n gofyn am hyfforddiant 

priodol, gweithdrefnau gweithredol cadarn ac 

offer a pheiriannau addas. Dros nifer o 

flynyddoedd, roedd Golygfa Gwydyr wedi 

cynnal gweithrediadau coedwigaeth bach fel 

rhan o’u rheolaeth o Caerdroia. I dderbyn 

mwy o gontractau, roedd angen i Olygfa 

Gwydyr adeiladu tîm sgilgar a chael offer 

addas ar gyfer torri, prosesu ac echdynnu 

coed. Canolbwynt prosiect y Gronfa Natur 

oedd datblygu ac offeru’r tîm sgilgar hwn.  

Mae’r ffordd y cynhelir gweithrediadau 

coedwigaeth ar ystâd Llywodraeth Cymru 

wedi newid yn sylweddol ers ei ffurfio yn 

1919. Mae ardaloedd gweinyddol coedwig yn 

fwy ac mae rheoli contractau mewn 

swyddfeydd wedi disodli llawer o gyflwyniad 

dydd i ddydd y gweithrediadau. O ganlyniad, 

nid oes gan swyddogion coedwig sydd â’r dasg 

o ofalu am ardaloedd y wybodaeth fanwl am 

goedwigoedd penodol a oedd gan eu 

rhagflaenwyr. Wrth fod yn llai gweledol mewn 

cymunedau o amgylch y goedwig, gall fod yn 

anoddach i swyddogion ddatblygu cysylltiadau 

clos gyda thirfeddianwyr a hamddenwyr 

cyfagos.   

Cred Golygfa Gwydyr mai un effaith o’r pellter 

swyddogaeth rheoli hwn, a thimoedd 

gweithredu o’r cyffiniau cyfagos i ardal y 

goedwig yw y gall trigolion lleol deimlo eu bod 

wedi’u datgysylltu oddi wrth y broses rheoli 

coedwig, er eu bod efallai â gwerthfawrogiad 

dwfn am y lle a hoffter am goedwigoedd lleol. 

Un ffordd o ailgysylltu cymunedau byddai 

edrych ar y goedwig fel adnodd sydd eisiau 

llafur sgilgar a hyfforddi, offeru a threfnu tîm 

lleol o weithredwyr coedwig, wedi eu cynnal 

mewn gwaith drwy gontractau rheolaidd i 

ymgymryd â gwasanaethau coedwigaeth. Mae 

mentrau cymdeithasol yn addas iawn i 

ddatblygu’r fath flaengarwch, sy’n ymwneud â 

chyflwyno ystod eang o fanteision, gan 

gynnwys hyfywedd economaidd, ond nid yn 

gyfyngedig iddo.     

Llwyddodd y Gronfa Natur i roi’r arian 

angenrheidiol i Olygfa Gwydyr fedru 

hyfforddi a chyfarparu 8 o bobl leol (yn 

cynnwys rhai a fu’n ddi-waith ers peth 

amser) a’u creu yn dîm sgilgar o 

weithredwyr yn cwblhau ystod o dasgau 

rheoli coedwigoedd. Mae’r profiad wedi 

cael effaith dda ar yr unigolion sydd ynghlwm: 

mewn perthynas â’u lles a’u rhagolygon o gael 

gwaith.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Deilliannau menter gymdeithasol 

Nifer y bobl sy’n gyflogedig 

Nifer y bobl sy’n derbyn hyfforddiant, yn 
cynnwys anghyflogaeth tymor hir 

Nifer y bobl sy’n ennill cymhwyster, e.e. 
tystysgrifau swyddogion 

Nifer o weithgareddau addysgol 

Nifer y grwpiau/prosiectau cymunedol eraill a 
gefnogwyd 

Gwerth y gwasanaethau a sicrhawyd gan 
gyflenwyr a chontractwyr lleol yn gynnwys 
mentrau cymdeithasol 

Nifer y gwirfoddolwyr a chyfanswm orau’r 
gwirfoddolwyr  
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Cystadlu am gontractau – pam 

mae mentrau cymdeithasol yn 

brwydro i gystadlu  

Y cam cyntaf yn unig mewn datblygu menter 
hyfyw yw ffurfio tîm sgilgar a lleol gydag offer 
da. Mae’n rhaid i’r tîm ennill contractau a 
chyflwyno gwasanaethau i’r safon gofynnol a 
drwy hynny fagu profiad ac enw da sy’n 
ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus am 
gontractau pellach. 
 
Tuedda’r broses tendro contract ar gyfer 

gweithiau ar Ystâd Coedwig Llywodraeth 

Cymru ganolbwyntio ar y pris rhataf ar gyfer y 

gwaith. Mae hon yn ystyriaeth hanfodol o 

ystyried canllawiau tynn coedwigaeth 

fasnachol yng Nghymru. Fodd bynnag, mae 

gwerth am arian yn ymwneud â llawer mwy 

na’r dyfynbris gorau am y gwaith. Mae Bil 

Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 

yn disgrifio’n eglur sut mae gwerthoedd lles, 

gwaith, hunan-werth, grymuso cymunedau, 

naws am le hunaniaeth yn rhoi manteision go 

iawn a pharhaol i economi a phobl Cymru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn y broses dendro ar gyfer gweithiau 

cyhoeddus eraill (fel adeiladu ysgolion a 

ffyrdd), dengys Llywodraeth Cymru 

ymroddiad i adnabod y manteision 

cymdeithasol ac amgylcheddol ehangach hyn. 

Mae angen i gontractwyr arddangos y 

manteision cymunedol a gyflwynir ganddynt 

fel rhan o’r gwaith dendrir ganddynt. Ar y 

cyfan, gall ‘gwerth am arian’ gwell gael ei 

gyflawni drwy ddewis tendr mwy costus sy’n 

cynnig manteision ychwanegol, fel defnyddio 

deunyddiau cynaliadwy, cyflenwyr lleol a 

chreu gwaith lleol a chyfleoedd i hyfforddi.  

Nid yw’r broses am gynnig contractau am 

waith ar ystâd y goedwig yn gofyn i 

gontractwyr nodi’r manteision ehangach a 

gynigir ganddynt. Felly ni ellir gwneud asesiad 

‘gwerth am arian’ ehangach. Brwydra 

contractwyr, fel mentrau cymdeithasol y mae 

budd cymdeithasol yn ganlyniad gweithredu 

creiddiol iddynt, yn erbyn gweithredwyr mwy 

sy’n gallu cymhwyso arbedion ar raddfa ac 

sy’n asesu gwerth contract ond mewn termau 

ariannol.  

 

Sylwadau gan hyfforddeion Golygfa Gwydyr: 

“Mae ymuno â’r cynllun hyfforddi hwn wedi 

rhoi ystod o sgiliau i mi sydd wedi arwain at 

waith arall”  

“Roeddwn wedi bod yn ddi-waith am gyfnod 

hir. Roedd yr hyfforddiant hwn yn hanfodol i 

mi ddod oddi ar y dôl ac yn ôl i weithio”  

“Mae gan Olygfa Gwydyr rwydwaith gwych. 

Mae pobl leol yn ymddiried ynddynt. Felly 

mae fy nghyfnod gyda nhw wedi agor drysau 

a chyfleoedd newydd”  

“Gyda’r sgiliau a’r profiad rwyf wedi ei fagu, 

rwy’n fwy hyderus y gallaf chwilio am waith 

rheolaidd. Ond nid yw hynny yn hawdd”  

 

 

Sicrhau contractau coedwigaeth yng 

Nghymru:  

Yn gyffredinol, bydd cael ymddangos ar Restr 

o Gontractwyr Cymeradwy wedi cael ei asesu 

yn unol â sefyllfa ariannol, statws cyfreithiol, 

Iechyd a Diogelwch, darpariaeth yswiriant, 

maint, gweithdrefnau ansawdd, 

cydraddoldebau, geirda ac agweddau 

amgylcheddol.  

 Hysbysebir am dendrau ar wefannau 
Forestry Journal a GwerthwchiGymru 

 Bydd gan rai gontractau becyn Briffio 
Cynigwyr cyn cyflwyno i roi 
gwybodaeth ychwanegol  

 Bydd tendrau yn aml am gyfnodau 
penodol a/neu’n seiliedig ar gyfaint 
coed sefydlog  

 Defnyddir GwerthwchiGymru gan 
awdurdodau lleol hefyd. Mae rhai yn 
gofyn am gyflwyno manteision 
cymunedol  

 http://naturalresources.wales/forest
ry/work-timber/harvesting/?lang=en 

 

http://naturalresources.wales/forestry/work-timber/harvesting/?lang=en
http://naturalresources.wales/forestry/work-timber/harvesting/?lang=en
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Mae materion eraill sy’n ennill contractau 

coedwigaeth ac sy’n anoddach ar gyfer 

mentrau cymdeithasol yn cynnwys:  

 Maint a graddfa amser cyflwyno 
contractau: Gall contractwyr ar 
raddfa fawr sy’n ddibynnol ar 
beiriannau trwm gynaeafu blociau 
mawr o goed yn sydyn. Gall yr un 
gwaith gael ei wneud drwy dorri 
contractau i lawr i unedau llai a 
chaniatáu amser hirach i orffen, gan 
agor mwy o gyfleoedd ar gyfer y 
gweithredwr lleol llai.  

 

 Proses weinyddol o dendro: Mae gan 
gontractwyr mawr dimoedd o staff 
cymorth sgilgar. Eu swyddogaeth yw 
ennill contractau. Efallai bod gan 
sefydliadau llai y sgiliau a’r 
cymwyseddau sydd eu hangen i 
gyflwyno’r contract. Serch hynny nid 
yw’r amser ganddynt na’r 
ddealltwriaeth i ymgeisio yn y broses 
dendro. I sefydliadau lleol bach, a 
busnesau newydd yn benodol, sy’n 
gallu cyflwyno contract cost effeithiol, 
gall y risgiau sy’n gysylltiedig â rhoi 
amser i ymgysylltu yn y broses dendro 
fod yn sylweddol.    

 

 Cyfyngiadau a roir ar weithiau a 
ymgymerir ar y safle: Manyla 
contractau ar ystâd Llywodraeth 
Cymru nad yw codi a chario a 
phrosesu cychwynnol coed yn 
digwydd ar y safle. Mae felly o blaid 
defnyddio peiriannau mawr i alldynnu 
a chludo coed oddi ar y safle ar gyfer 
eu prosesu, sydd fel arfer yn bell i 
ffwrdd o’r ardal. Mae gallu prosesu 
coed i feintiau llai ar y safle yn 
caniatáu defnyddio peiriannau llai. 
Nid yw’n gofyn am fwy o amser, ond 
gall gostio’n ddrud. Mae peiriannau 
llai yn fwy addas i amodau rhai 
safleoedd, yn cael llai o effaith ar 
briddoedd a bioamrywiaeth, yn 
benodol ar safleoedd sensitif. Gallai 
proses gontractio llai dibynnol ar bris 
arwain at welliannau mewn rheoli 
coedwigoedd.  

 

 

 Costau gwrthbwyso gyda choed: Mae 
ystâd y goedwig yn cynnwys maint 
sylweddol o goed gwerth isel. Fe’u 
bernir yn aneconomaidd i gynefino 
o’u cymharu â choed wedi eu ffurfio’n 
dda a/neu hygyrch sydd ar gyfer y 
marchnadoedd mwy. Fodd bynnag, 
mae’r adnodd hwn â gwerth i 
weithwyr coed ar raddfa fechan. 
Mae’r galw mawr am goed tân wedi 
creu marchnadoedd parod i goed a 
ystyrir yn aml i fod yn wastraff. Efallai 
y gall gweithredwyr llai gynaeafu’r 
fath goed yn gost effeithiol, ar yr 
amod y caniateir iddynt brosesu a 
gwerthu’r coed a chadw unrhyw elw. 
Mae amharodrwydd i annog y fath 
weithgareddau ar ystâd gyhoeddus. Y 
ddirnadaeth yw bod hyn yn rhoi coed 
am ddim.  

 

 Defnyddio cyfoeth naturiol lleol: Mae 
gan Llywodraeth Cymru adnoddau 
ariannol cyfyngedig i fynd i’r afael â 
diweithdra a materion cymdeithasol. 
Yng Nghymru, mae digon o gyfoeth 
naturiol gan gynnwys coed a dyfir ar 
ystâd gyhoeddus. Gall cydnabod bod 
coed gwerth isel yn ffynhonnell 
gynaliadwy a lleol o danwydd carbon 
isel ynghyd â ffordd i greu swyddi lleol 
wrthbwyso yn erbyn costau cynaeafu 
ac alldynnu uchel sy’n gysylltiedig â 
chontractwyr bach. Mae mentrau 
cymdeithasol mewn sefyllfa dda i 
droi’r ffynhonnell hon a danbrisir yn 
gynnyrch sy’n creu gwaith, yn lleihau 
allyriadau carbon, yn mynd i’r afael â 
thlodi tanwydd ac yn torri gwastraff.  
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Colli’r cyfle – Coetiroedd 

awdurdodau lleol, GIG, preifat 

a chynghorau cymuned  

Mae cyrff cyhoeddus ar wahân i Lywodraeth 

Cymru yn berchen ar goetiroedd. O fewn 

ystadau Awdurdod Lleol, mae nifer o 

goetiroedd bach sy’n gysylltiedig ag ysgolion, 

swyddfeydd, depos, ffermydd â thenantiaid, 

parciau a lleoedd gwyrdd amwynder.  

Galluogodd y Gronfa Natur i Olygfa Gwydyr 

dalu am asesiad o’r asedau coetir sy’n perthyn 

i Gyngor Sir Conwy. Gwelodd y gwaith hwn 

sawl cyfle i wella cynefinoedd a mynediad i’r 

cyhoedd. Fodd bynnag, fel gydag ystâd 

Llywodraeth Cymru, nid yw manteision 

cymunedol yn cael eu cydnabod o fewn 

proses gontractio’r Awdurdod, sydd o blaid y 

pris isaf yn hytrach nag asesiad ehangach o 

werth am arian.  

Mae coetiroedd yn perthyn er enghraifft i’r 

Asiantaeth Gefnffyrdd, Ymddiriedolaethau’r 

GIG a Chynghorau Cymuned, ynghyd â 

thirfeddianwyr preifat ac elusennau fel yr 

Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae Mentrau 

Cymdeithasol mewn sefyllfa dda i gyflwyno 

gwaith cynnal a chadw rheolaeth ar y fath 

safleoedd, gan ddarparu’r manteision 

cymunedol ehangach a werthfawrogir gan 

gyrff cyhoeddus. Fodd bynnag, efallai na 

ystyrir hyn mewn prosesau caffael mewnol.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gall tirfeddianwyr preifat fod â mwy o 

hyblygrwydd mewn penderfynu pwy i 

ddyfarnu contract iddynt. Fodd bynnag, 

ychydig o gymhelliant sydd ganddynt i dalu 

am welliannau i fynedfeydd neu gynefinoedd. 

Mae hwn yn waith sy’n aml yn ddibynnol ar 

nawdd grant.  

Canlyniad hyn yw ychydig o waith rheolaidd, 

sy’n annhebygol o gynnal menter 

gymdeithasol a chadw staff sgilgar. Mae 

contractau rheolaidd gan gyrff cyhoeddus sy’n 

cydnabod bod gwerth ychwanegol a wna’r 

fenter gymdeithasol ei chyflwyno yn 

angenrheidiol ar gyfer cynaliadwyedd ariannol 

a gweithredol.   

Ystod eang o fanteision 

cymdeithasol ac amgylcheddol 

– colli’r cyfle  

Mae Golygfa Gwydyr wedi dangos ei bod yn 

bosibl i fenter gymdeithasol gyflwyno 

gweithiau dan gontract i’r safonau 

amgylcheddol a diogelwch. Mae 

cynaliadwyedd y fenter yn y dyfodol wedi ei 

gyfyngu gan system gontractio ac o dan 

anfantais. Fel y nodir, ni werthfawrogir yr 

ystod ehangach o fanteision y gall menter 

gymdeithasol leol ei chyflwyno yn y broses o 

ddyfarnu contractau coedwigaeth. Mae 

cyfleoedd i greu llawer o fanteision 

cymdeithasol ac amgylcheddol yn cael eu colli:  

 

 Adeiladu cysylltiadau lleol gyda’r 
goedwig: Mae gweithwyr lleol yn 
datblygu dealltwriaeth a gwybodaeth 
am eu coedwigoedd cyhoeddus lleol. 
Arweinia hyn at gyflwyniad mwy 
effeithlon o waith yn y dyfodol sy’n 
seiliedig ar yr wybodaeth a’r profiad 
lleol hwn. Fel aelodau o’r gymuned, 
cynorthwya’r gweithwyr eu ffrindiau, 
teuluoedd a chymdogion i ddeall a 
gwerthfawrogi rôl ystâd y goedwig 
gyhoeddus yn well a sut a pham y 
rheolir hi fel hyn. Mae’r cysylltiad hwn 
yn adeiladu cysylltiadau cadarnhaol o 
fewn y gymuned, yn benodol gyda 
thirfeddianwyr cyfagos sydd efallai 
wedi eu heffeithio gan gynaeafu a 
gweithrediadau rheoli. Mae’r 

 

Mae’r manteision o ddefnyddio contractwyr 

lleol bach yn cynnwys:  

 Defnyddio cyflenwyr lleol a chadwyni 
cyflenwi byr  

 Gall contractwyr lleol fod yn fwy 
hyblyg a chynt yn ateb  

 Mae gwaith hynod o weledol ar 
brosiectau cyhoeddus yn annog 
contractwyr lleol i gyflwyno’r 
canlyniadau gorau  

 Mae gwybodaeth leol, yn arbennig 
mewn ardaloedd gwledig anghysbell 
yn amhrisiadwy wrth gynhyrchu 
canlyniadau gwell  

 Efallai bydd contractwyr lleol yn gallu 
deall a gweithio yn well o amgylch 
cyfyngiadau  

 
 



6 
 

cysylltiadau hyn yn werthfawr wrth 
osgoi gwrthdaro mor hawdd â pheidio 
alldynnu coed i lawr lonydd gwledig ar 
yr un diwrnod ag y mae ffermwyr 
mynydd angen mynd â’u da byw i’r 
farchnad. Mae contractwyr allanol yn 
annhebygol o ddatblygu’r fath 
wybodaeth leol fanwl.  

 

 Rheolaeth integredig coedwigoedd: 
Mae deall y goedwig a sut y defnyddir 
hi yn creu gwell canlyniadau. 
Defnyddir yr ystâd gyhoeddus yn 
llawer mwy nag ar gyfer cnwd coed. 
Gall cyfleoedd ar gyfer manteision 
ychwanegol megis gwella 
mynedfeydd a chynefinoedd gael eu 
cydnabod a’u cyflwyno ochr yn ochr 
ag amcanion eraill. 

 

 Cynorthwyo staff Cyfoeth Naturiol 
Cymru: Mae argaeledd contractwyr 
lleol sy’n gyfarwydd â’r ardal leol, sy’n 
deall y goedwig ac amcanion rheoli 
Cyfoeth Naturiol Cymru, ac sydd â 
diddordeb personol yng 
nghanlyniadau’r broses rheoli, o 
fantais i’r staff hynny sydd wedi eu 
penodi i gyflwyno rheolaeth o’r 
goedwig.  
 

Mae gwybodaeth leol yn arbennig o 

ddefnyddiol wrth gyflwyno’r rolau llai 

hynny fel disodli coed wedi’u chwythu 

gan y gwynt oddi ar lwybr cerdded a 

ddefnyddir yn sylweddol. Wrth fod ar 

‘garreg y drws’ gyda gwybodaeth leol, 

gall menter gymdeithasol gynnig yr 

hyblygrwydd a’r meddylfryd i orffen y 

gwaith yn sydyn ac effeithlon. 

 

 Trosglwyddo gwybodaeth: Ers 
sefydlu’r Comisiwn Coedwigaeth yn 
1919, mae cyfoeth o wybodaeth lleol 
ar amgylchedd y goedwig, arferion 
rheoli a choedwriaeth wedi cael ei 
chreu a’i chynnwys o fewn y sefydliad 
a berchir gan y llywodraeth. Mae uno 
sefydliadau ynghyd ag arferion 
coedwigaeth modern a chontractio 
gwasanaethau drwy farchnad agored 
yn arwain at ostyngiad mewn 
gwybodaeth leol o fewn Cyfoeth 

Naturiol Cymru. Bydd trosglwyddo’r 
wybodaeth hon drwy berthynas waith 
agosach rhwng Cyfoeth Naturiol 
Cymru a mentrau cymdeithasol lleol 
eraill yn sicrhau nag y’i collir.  

 
Pan mae contractwyr lleol a systemau canolog 

yn disodli timoedd lleol, gall y canlyniad 

gynnwys:  

 Llai o ddealltwriaeth am ffactorau 
microhinsawdd fel lle mae dŵr yn 
llifo, mannau agored, lle gall pwysau 
sychder fod yn ffactor a lle mae eira 
yn lluwchio a chasglu 

 Colli adnabyddiaeth gyflym o beryglon 
a bygythiadau  

 Llai o ymwybyddiaeth am 
bresenoldeb a lleoliad rhywogaethau 
a warchodir  

 Diffyg cysylltiad gyda chymdogion  

 Llai o fonitro cyson o weithgareddau 
cyhoeddus yn y goedwig 

 Cysylltiad gostyngol gyda’r gymuned a 
busnesau lleol  

 

 
 

Argymhellion – sut i greu 

cyfleoedd ar gyfer contractwyr 

cymdeithasol a bach  

Mae Cymru’n wlad o fusnesau bach. Mewn 

rhannau gwledig, y busnesau dyfeisgar, lleol, 

hyblyg ac ymroddedig hyn sy’n cynnal yr 

economi. Dros ystod o sectorau, 

cynorthwyant ac ategant y diwydiannau 

amaethyddol a thwristiaeth amlycach, gan 

greu gwytnwch a chyfle o fewn y sylfaen 

gyflogaeth.  
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Mae ystâd y goedwig yn cynnig nifer o 

gyfleoedd i gynorthwyo ystod o amcanion 

Llywodraeth Cymru yn uniongyrchol ledled 

sectorau economaidd, amgylcheddol a 

chymdeithasol. Mae mentrau cymdeithasol 

mewn sefyllfa dda i wneud y cysylltiadau 

rhwng y sectorau hyn a chyflwyno gwerth am 

arian mewn ffordd sydd â’r gymuned yn 

ganolog. Fodd bynnag, crea’r broses 

bresennol o osod contractau ar ystâd coedwig 

Llywodraeth Cymru anawsterau i fentrau 

cymdeithasol a chontractwyr bach 

annibynnol. Gellir goresgyn yr anawsterau hyn 

drwy:  

 

 Adolygu’r broses dendro ar gyfer 
contractau coedwigaeth i sicrhau bod 
contractwyr yn cyflwyno manteision 
cymunedol. Mae Llywodraeth Cymru 
wedi dangos ymroddiad i 
werthfawrogi’r manteision hyn o fewn 
sectorau eraill. Mae yna fodel felly i 
sylfaenu adolygiad o’r system 
bresennol (enghraifft mewn blwch)  

 Gofyn am fanteision cymunedol o 
fewn contractau.  

 Creu cymhellion i gontractwyr mawr:  
- is-gontractio i fentrau 

cymdeithasol   
- defnyddio busnesau peiriannau 

/llogi offer lleol  
- defnyddio cyflenwyr lleol  
- contractio llafur lleol a chynnig 

hyfforddiant ychwanegol  
- darparu manteision 

amgylcheddol, cymdeithasol ac 
addysgiadol benefits 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu 

canllaw ar gyfer ymgorffori buddion 

cymunedol i mewn i weithdrefnau caffael: 

http://gov.wales/docs/dpsp/publications/valu

ewales/140904-community-benefit-report-

en.pdf 

 

 

 

Mae paratoi’r safle cyn cynaeafu yn enghraifft 

dda o lle y gall gweithredwr llai glirio olion yn 

sgil gwyntoedd cryfion, methiannau a 

chwympiadau, gan ostwng amser a gollwyd 

pan mae offer cynaeafu drud yn dod i’r safle. 

Cynorthwya hyn hefyd y gwaith o ddatblygu 

cysylltiadau rhwng gweithredwyr o fewn y 

diwydiant, gan ddod â phobl leol gyda 

gwybodaeth leol a gweithwyr proffesiynol 

profiadol at ei gilydd. 

 

 Caniatáu mwy o hyblygrwydd i 
swyddogion coedwigaeth Cyfoeth 
Naturiol Cymru fagu perthynas gyda 
mentrau cymdeithasol lleol a gweithio 
gyda hwy i ddatblygu rhes o 
gontractau bach addas (o dan £5000).  

 Lleihau gwastraff drwy alluogi 
cynaeafu coed gwerth isel i gael eu 
prosesu ar y safle a’u gwerthu fel 
coed tân.  

 Cynnig contractau llai a ellir eu 
cyflwyno dros gyfnodau hirach, gan 
ganiatáu hyblygrwydd i oedi gwaith i 
e.e. hwyluso cyfnodau twristiaeth 
pwysig neu osgoi aflonyddwch i 
rywogaethau a warchodir yn ystod 
cyfnodau bywyd hanfodol fel 
tymhorau bridio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gov.wales/docs/dpsp/publications/valuewales/140904-community-benefit-report-en.pdf
http://gov.wales/docs/dpsp/publications/valuewales/140904-community-benefit-report-en.pdf
http://gov.wales/docs/dpsp/publications/valuewales/140904-community-benefit-report-en.pdf
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Offer a brynwyd: 
 
Tractor Alpine  
Trelar 3 tunnell  
Llifiau cadwyn, peiriannau torri gwair 
(strimmer) ac Offer Gwarchodol Personol 
(PPE)  
Cynhwysydd cludo nwyddau – ar gyfer storio  
Jig planciau 
Offer coedwigaeth cyffredinol – caniau 
tanwydd, olewau, barrau torri coed 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyfforddiant a roddwyd:  
 
Gweithredwr llif gadwyn 
Defnyddiwr peiriant torri gwair (strimmer) 
Cymorth Cyntaf ar gyfer coedwigaeth  
Adnabod coed 
Defnyddio offer 
Gyrru tractor  
Gweithrediadau coedwig – torri coed, tocio, 
dad-galchu ac alldynnu  
 

              Dangosyddion llwyddiannau Croes-dorri Cronfa Natur – Hydref 2014 i Mawrth 2015 

Dangosydd 
Cofnodwyd gan 
arweinydd y 
Prosiect  

Nifer o grwpiau, rhwydweithiau neu bartneriaethau gwaith a ffurfiwyd o 

ganlyniad uniongyrchol i Brosiect Cronfa Natur  

2 

Nifer o unigolion a sefydliadau sy’n fuddiolwyr gweithgareddau sy’n 

gysylltiedig â’r Gronfa Natur (gan gynnwys ysgolion, grwpiau cymunedol, 

porwyr)  

5 

Nifer o grwpiau presennol sy’n ymgysylltu â’r prosiect – er enghraifft grwpiau 

Cynefin, Cymunedau yn Gyntaf, Grwpiau Ffermwyr, Rhwydweithiau 

Gwytnwch  

2 

Nifer o gysylltiadau newydd a sefydlwyd o ganlyniad i weithgareddau’r 

Gronfa Natur  

2 

Nifer o fusnesau sy’n ymgysylltu â’r prosiect (gan gynnwys ffermwyr)  1 

Nifer o asedau a grëwyd, gwellwyd neu a wnaed yn fwy hygyrch o ganlyniad i 

weithgareddau yn gysylltiedig â’r Gronfa Natur e.e. gwrychoedd, coed a 

blannwyd  

2 

Nifer o gynlluniau/strategaethau/gweledigaethau lleol newydd sy’n cael eu 

cyd-gynhyrchu rhwng cymunedau, busnesau a rhanddeiliaid o ganlyniad i 

weithgareddau sy’n gysylltiedig â’r Gronfa Natur  

4 

Nifer o unigolion sy’n derbyn hyfforddiant neu fentora o ganlyniad i 

weithgareddau yn gysylltiedig â’r Gronfa Natur  

9 

Nifer o oriau gwirfoddol  196 

Nifer o swyddi a grëwyd neu a warchodwyd o ganlyniad i weithgareddau yn 

gysylltiedig â’r Gronfa Natur  

6 

Nifer o ddigwyddiadau/cyfarfodydd cymunedol a ymgymerwyd. 

Digwyddiadau dysgu/casglu sbwriel ayyb  

2 

 

Noder – nid oedd unrhyw dargedau pendant ar gyfer cyflawni’r prosiect hwn – diben y grantiau NF oedd rhoi cynnig ar wahanol 

ddulliau o reoli natur, ac o ganlyniad nid oedd unrhyw fesurau pwrpasol uniongyrchol. 
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Casgliad 

Mae £125k o grant y Gronfa Natur wedi 

galluogi Golygfa Gwydyr i ddangos y gall 

mentrau cymdeithasol bach gyflwyno gwaith 

pwysig ar ystâd y goedwig tra ar yr un modd 

gyflwyno manteision cymdeithasol a 

chymunedol. Fodd bynnag, mae’r profiad 

wedi tynnu sylw at ddiffygion prosesau 

contractio coedwigaeth sydd yn methu 

gwireddu nifer o fanteision i ychwanegu 

gwerth, gan arwain at golli cyfleoedd a 

rheolaeth goedwig integredig llai effeithiol.  

Dylai profiad Golygfa Gwydyr gael ei 

ddefnyddio fel y bwriadwyd pan wnaethpwyd 

y cais i’r Gronfa Natur. Hynny yw, fel prosiect 

peilot y gall eraill ei efelychu, gyda chyllid a’r 

cafeat bod hyfywedd i’r dyfodol yn dibynnu i 

raddau helaeth ar newidiadau i systemau 

contractio presennol yr awdurdod lleol a 

Chyfoeth Naturiol Cymru.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paratowyd yr Astudiaeth Achos hon i Llais y 
Goedwig gan Gareth Ellis a Roger Davies.  
 
Manylion cyswllt Gwasanaethau Golygfa 
Gwydyr: 

 
www.golygfagwydyr.org 

 
Ffurfiwyd Llais y Goedwig yn 2009 fel 
sefydliad gwirfoddol o grwpiau coetir 
cymunedol i roi llais i goetiroedd 
cymunedol. Dymunwn rannu profiadau, 
cefnogi ein gilydd a chyfoethogi 
coetiroedd lleol er lles pobl Cymru. Mae’r 
adnodd hwn yn rhan o gyfres sy’n tyfu ac 
y gobeithiwn a fydd o ddefnydd i’n 
haelodau ac eraill sydd â diddordeb mewn 
coetiroedd cymunedol yng Nghymru. 
 
Cysylltwch â ni: 
Llais y Goedwig 
Uned 6, Parc Eco Dyfi, Machynlleth, Powys 
SY20 8AX 
Ffôn: 0845 456 0342 
www.llaisygoedwig.org.uk 

 
 

 
 
 

        
 
 

file:///C:/Users/Rosie/Documents/Llais%20y%20Goedwig%20files%2017.07.15/LlyG%20Publications/LlyG%20Case%20Studies/www.golygfagwydyr.org
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