
Croeso i Amser Cynllunio….
 

Menter FCN i annog a chefnogi’r gymuned ffermio i
gynllunio ar gyfer y dyfodol a rheoli newid yn

llwyddiannus.  
 

Pob mis rhwng Hydref 2020 a Mawrth 2021, byddwn yn
canolbwyntio ar agwedd wahanol ar gynllunio, gan
ddechrau gydag egwyddorion rheoli newid ym mis

Hydref.  
 

Darllenwch ymlaen i ddod o hyd i lawer o syniadau
defnyddiol a gwybodaeth ynghylch wynebu newid

gydag agwedd bositif, a chynllunio ar gyfer dyfodol
newidiol…
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RHAGFYR:

ARALLGYFEIRIO A

CHYLLID
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Yn rhan o’n prosiect Amser Cynllunio, drwy fis Rhagfyr
rydym wedi bod yn canolbwyntio ar thema ‘Arallgyfeirio a

Chyllid’.  
 

Bydd yr adran hon ar ‘Arallgyfeirio a Chyllid’ yn
ddefnyddiol o ran targedau datblygu hirdymor busnes

ffarm, gan ymchwilio sut ellid defnyddio adnoddau ffarm
er mwyn goroesi mewn marchnad gystadleuol a newidiol. 

 
Gall sgiliau rheoli cyllid fod yn ddefnyddiol i wella

proffidioldeb busnes ffarm a’r llif gwaith.



CYNNWYS:
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 Adroddiad Arallgyfeirio 2020 NFU Mutual  

Sut i sicrhau bod eich benthyciwr yn dweud ‘ie’ gyda Mark

Lord, Berrys

Gweithio ar gynllun? Deg cam fel proses gyda Chymdeithas

Ganolog y Priswyr Amaethyddol (CAAV)

Arallgyfeirio neu wrthdyniad gyda Sarah Baker, Y Bwrdd

Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (AHDB)

Arallgyfeirio: Strategaeth synnwyr cyffredin gyda Datblygu

Gwledig Cynaliadwy White Bruce

Paratoi ffermydd bychan at gyflwyno trethi’n ddigidol gyda Jo

Tope, partner yn Simpkins Edwards LLP 

Sesiwn holi ac ateb gyda ffermwr pumed genhedlaeth a’r

gwirfoddolwr FCN, Sam Burge, ar arallgyfeirio ei ffarm deuluol

Arloeswyr: Dechrau arni fel gweithiwr proffesiynol gwledig gyda

phrentisiaeth. Thomas Saunders, Berrys

Olwyn Bywyd Tractor – Ffermwr 2 Funud

Cynnydd mewn arallgyfeirio ffermydd a beth i’w ystyried, CLA

Nid yw arallgyfeirio’n datrys popeth pob tro, Christine

Thompson, Cadeirydd IAgSA
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Mae Adroddiad Arallgyfeirio 2020 NFU Mutual yn

archwilio’r tueddiadau, y mewnwelediadau a’r

dadansoddiadau diweddaraf i helpu ffarmwyr y DU i

ymchwilio i gyfleoedd y dyfodol. 

Ewch i: www.nfumutual.co.uk/farming/farming-

diversification/ i ddysgu mwy.
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Rhowch drosolwg cryno o hanes eich busnes, beth ydych chi’n ei ffermio, beth yw strwythur y

busnes, ydych chi wedi benthyg ac ad-dalu arian yn y gorffennol?

Ar gyfer beth ydych chi eisiau’r arian?

Sut fydd gwario’r arian hwn yn gwneud gwahaniaeth i’ch busnes?

Pa newidiadau fyddwch chi’n eu rhoi ar waith yn y busnes o ganlyniad i’r gwariant hwn?

Felly beth sydd angen ei gynnwys wrth gyflwyno cynnig i fenthyciwr?
Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr – mae’n bosibl y bydd angen i chi gynnwys mwy o fanylion, neu lai

hyd yn oed, yn dibynnu ar gymhlethdod eich cynnig.

Cefndir

Pwrpas

Mae’r byd bancio a chyllid wedi newid yn sylweddol dros y degawd

diwethaf. Nid oes gan lawer o ffarmwyr fynediad at Reolwr Banc neu

arbenigwr yn y sector ar sail wyneb yn wyneb mwyach. Os a phan

fyddwch yn dod o hyd i rywun i edrych ar eich cynnig, y peth cyntaf y

bydd y benthyciwr yn gofyn amdano’r rhan fwyaf o’r amser yw cynllun. 

Treuliais dros 20 mlynedd yn gweithio fel Rheolwr Amaethyddol

Rhanbarthol Banc cyn derbyn ymddeoliad cynnar yn 2017 a dechrau

gweithio fel Ymgynghorydd Busnes i Berrys. Erbyn hyn, rwy’n cefnogi

benthycwyr arfaethedig i gael gafael ar y cyllid mwyaf priodol ar gyfer

eu busnesau.

Gall fod yn heriol i sicrhau bod Benthyciwr yn dweud “ie”. Er gwaethaf

sail asedau cryf, mae pob Benthyciwr eisiau gweld bod modd ad-

dalu’r benthyciad arfaethedig yn gyfforddus, yn ogystal â llawer o

sicrwydd, fel bod modd iddynt fod yn siŵr eu bod yn benthyg yn

gyfrifol.

Mark Lord 

SUT I SICRHAU BOD EICH BENTHYCIWR YN
DWEUD “IE”

f a r m w e l l . o r g . u k
f a r m w e l l . w a l e s

Mark Lord ACIB MBIAC, Berrys
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Faint mae eich prosiect yn costio? 

Ydych chi’n siŵr am y swm? 

Ydych chi wedi cynnwys yr holl gostau, ac unrhyw gynlluniau wrth gefn o ran gorwario? 

Oes angen y cyllid arnoch mewn un swm, neu ar sail cam wrth gam? 

Pa gyfraniad ydych chi’n ei wneud at y costau o ran yr arian neu ddiogelwch y byddwch

chi’n ei ddarparu?

Dyma’r rhan hanfodol o’ch cynllun. Bydd benthyciwr yn disgwyl gweld eich cyfrifon dros y

tair blynedd ddiwethaf i ddangos yr arian parod y mae’r busnes yn ei gynhyrchu, ac

anghenion cyllidol eich busnes. Efallai y bydd angen i chi gyflwyno rhagolygon a chyllidebau

i ddangos sut fydd pethau’n newid yn y dyfodol. Ceisiwch gynnwys ychydig o sefyllfaoedd

“beth os…” mewn unrhyw ragolygon a chyllidebau.

Cyfrifwch unrhyw ad-daliadau benthyciadau ar raddfa uwch na’r hyn y byddwch yn ei dalu.

Gyda chyfraddau llog mor isel, bydd benthyciwr yn awyddus i gynnal “prawf straen” ar eich

gallu i dalu nôl os bydd y costau’n cynyddu i 5.5 neu 6%.

Sicrhewch fod cyfnod ad-dalu’r benthyciad yr ydych yn gofyn amdano’n unol â disgwyliad

oes unrhyw asedau sy’n cael eu prynu.

Os ydych yn ystyried cyfnod cychwynnol o fenthyg ar sail llog yn unig, dangoswch i’r

benthyciwr y byddwch yn gallu talu costau’r ad-daliadau unwaith y byddant yn cynnwys

arian cyfalaf.

Bydd y rhan fwyaf o fenthycwyr yn benthyg hyd at 60 neu 70% o werth y sicrwydd yr ydych

yn gallu ei ddarparu, er enghraifft ar gyfer benthyciad o £250,000, byddai angen i’r sicrwydd

fod gwerth oddeutu £420,000.

Mae’n debygol y bydd benthycwyr angen cael Prisiad Proffesiynol, a bydd y Prisiwr

Cymeradwy yn rhywun y maent wedi’i benodi.

Swm

Ad-dalu

Sicrwydd

I gael unrhyw gymorth neu gefnogaeth bellach, cysylltwch â mi drwy ffonio 07384
250136 neu e-bostio mark.lord@berrys.uk.com

f a r m w e l l . o r g . u k
f a r m w e l l . w a l e s
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Jeremy Moody

GWEITHIO AR GYNLLUN?   
DEG CAM FEL PROSES

f a r m w e l l . o r g . u k
f a r m w e l l . w a l e s

Jeremy Moody, Ysgrifennydd ac Ymgynghorydd Cymdeithas Ganolog y Priswyr Amaethyddol (CAAV)

Mae’n debygol y bydd newid sylweddol yn y maes

ffermio yn ystod y degawd hwn. Bydd Brexit ar

feddyliau pawb, ac mae’n bosib y bydd llawer yn

canolbwyntio ar golli’r Taliad Sylfaenol maes o law,

ond mae llawer mwy – o ddatblygiadau technolegol i

farchnadoedd newidiol a galw’r cyhoedd, yn ogystal â

newid yn yr hinsawdd a materion amgylcheddol - yn

rhoi hwb i newidiadau busnes. 

Mae’r rhain oll yn faterion mawr fydd yn dod i’r amlwg

ar bob ffarm, ac felly byddant yn cael eu trin gan

unigolion a theuluoedd sy’n gwneud penderfyniadau ar

beth allent reoli mewn gwirionedd – eu hamser, eu

busnes a’u tir. Bydd yr atebion yn amrywio’n fawr. Mae

osgoi penderfyniad yn dal i fod yn benderfyniad, ond

yn un sy’n debygol o fod âchanlyniadau andwyol.

Nawr yw’r amser i ystyried a chymryd cyngor, i adolygu’r sefyllfa a’ch targedau, dod i benderfyniadau

a’u gweithredu mewn ffordd drefnus, ystyrlon ac effeithiol. Bydd llorio’ch hun gyda mwy o waith

corfforol neu adael i’r presennol hawlio’ch sylw yn gadael i’r newid eich rheoli chi. 

Yn aml, gall cael persbectif arall fod yn ddefnyddiol, megis ymgynghorydd dibynadwy neu hwylusydd

all helpu chi i weld y darlun cyfan a gwneud sgyrsiau anodd yn haws, gan gynnwys yr holl deulu yn y

canlyniad. 

Un ffordd i fframio hyn yw gofyn ble fydd yr unigolyn neu’r teulu’n dymuno bod yn rhesymol o fewn 10

mlynedd. Mae hynny’n creu gorwel y tu hwnt i faterion uniongyrchol, gan ystyried newid cenedlaethol,

pwysau a chyfleoedd.

3 .
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f a r m w e l l . o r g . u k
f a r m w e l l . w a l e s

Crëwch gofnod sy’n rhestru’r tir a’r asedau (“tirlyfr”)

Pa eiddo neu asedau sy’n ddefnyddiol neu’n ddiangen (neu’n debygol o ddod yn ddiangen)? Beth all fod

angen gwaith drud neu gael ei ddisodli?     

Pwy sy’n berchen ar beth? Nid yw hyn yn cael ei ystyried yn aml, ac weithiau mae’n gymhleth. Gall hyn

fod yn hanfodol i unrhyw newidiadau     

Nodi’r cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau (dadansoddiad SWOT)

Mapio pwysau’r cnwd, arolygon pridd a gwybodaeth arall am botensial a phroblemau’r ffarm    

Edrychwch ar feincnodi perfformiad y busnes ffarm, yn ffisegol ac yn ariannol. Mae nifer o wasanaethau

ar gyfer hyn, gan gynnwys AHDB.       

Beth yw sgiliau cyfredol y bobl bresennol? Oes sgiliau rheoli, marchnata, neu rai sy’n berthnasol i

arallgyfeirio ar gael?      

Sut all y teulu newid mewn degawd? Heneiddio, marwolaeth, priodas, tyfu’n oedolion ac ati?         

Beth yw’r risgiau o farwolaeth, dyledion ac ysgariad?

Creu llif arian parod ar gyfer y deuddeg mis nesaf (gall blesio rheolwr y banc o leiaf)

Yna, profwch hyn i ddangos effeithiau’r newid ar brisiau’r cynnyrch a’r cnydau/cyfansymiau

Gosodwch dargedau realistig ar gyfer y 12-24 mis nesaf (elw, pwysau’r cnydau, arian parod…)    

Mae DEFRA’n dweud mai dim ond traean o ffarmwyr sy’n gwneud hyn

Rhestrwch y materion a ddaeth i’r amlwg wrth adolygu’r wybodaeth a gasglwyd

Ehangwch y llif arian parod ymlaen dros 3 i 5 mlynedd

Yna, addaswch ar gyfer gwarediad y Taliad Sylfaenol - heb unrhyw wybodaeth well, dilëwch 15% ar

gyfer pob blwyddyn

Unwaith eto, profwch y llif arian parod wedi’i addasu i ddangos effaith newidiadau ar brisiau cynnyrch a

chnydau/cyfansymiau

A yw’n arwain at ddigon o incwm i gefnogi eich ffordd o fyw presennol? Neu unrhyw ffordd o fyw?

Nid yw gwneud dim yn opsiwn da 

Rhestrwch yr opsiynau posibl o enillion effeithlonrwydd a dewis menter i arallgyfeirio a gwaredu

Edrychwch ar beth mae pobl eraill yn ei wneud. Mae’n werth edrych dros y clawdd i gael persbectif!

Lleihewch eich costau cymaint ag sy’n bosibl

Canolbwyntiwch ar orbenion, mae’n aml yn broblem fwy i ffarm na chostau newidiol, ac felly mae’n

syniad da

Torrwch i lawr ar gostau ffordd o fyw… mae’n hanfodol er mwyn gwneud i hyn weithio

Ystyriwch y goblygiadau i’r genhedlaeth nesaf, os oes un

Gall hyn olygu gohirio rhywbeth sy’n anochel

Rhowch Drefn ar y Wybodaeth Sylfaenol

Asesu Llif yr Arian Parod

Nawr Bod y Wybodaeth Wedi’i Chasglu, Defnyddiwch Hi

Er Bod Hyn yn Rhoi Darlun Clir a Brawychus o Bosibl, Peidiwch â Rhoi’r Ffidil
yn y To – Dyma’r Dechrau

Yr Opsiwn o Leihau?

Gall hyn fod yn strategaeth briodol mewn rhai achosion, megis perchennog hŷn heb olynydd all werthu

asedau ar sail cam wrth gam (pan fydd banc yn cefnogi hyn fel dewis bwriadol). Yn ogystal, gall fod yn

briodol i rywun sy’n symud at ganolbwyntio ar greu ffrydiau incwm eraill.

8



f a r m w e l l . o r g . u k
f a r m w e l l . w a l e s

Yn gyffredinol, mae gan ffermydd ormod o beiriannau i’w defnyddio’n effeithlon. Gall datrysiadau amrywio o

drefniadau rhannu peiriannau syml i ryw fath o gylch beiriannau neu gontractio ar y cyd gyda ffarmwyr eraill am

waith gwahanol.

Oes gan y ffarm faint delfrydol? A fyddai rhentu tir rhwng cymdogion, hyd yn oed ar sail dymhorol, yn ddefnyddiol?

Yw hi’n werth rhentu’r llain o dir anghysbell?

Fesul cae, beth mae’r data’n ei ddweud? Yw pob llain yn helpu i dalu eich gorbenion a thalu am eich brecwast?

Pe byddai graddfa neu arwynebedd y ffarm yn llai, a fyddai modd lleihau’r gorbenion yn sylweddol?·

A fyddech chi’n elwa ar roi tir (hyd yn oed cloddiau a chorneli) mewn cytundeb amgylcheddol?

Oes gennych chi dir fyddai’n gweddu i gytundeb tymor hirach?

Yw arallgyfeirio’n bosibl? (Ac os felly, pam mai nawr ydych chi’n meddwl amdano?)

Pa mor hir fyddai’n cymryd i ddatblygu? Faint fyddai hyn yn costio? Cynyddwch y ffigurau hyn wrth brofi

dichonolrwydd.

A fyddai modd cynnwys aelodau o’r teulu fyddai wedi disgwyl byw oddi ar elw’r ffarm? Neu rai eraill gyda sgiliau

a/neu gyfalaf gwell?

Oes unrhyw ran o’r ffarm yn ddichonadwy neu’n addas ar gyfer datblygiad adeiladu dros y ddeng mlynedd nesaf?

Sut fyddai hyn yn ffitio i’r cynllun olyniaeth?

Bydd newidiadau ar y raddfa hon yn hanfodol

Maent yn golygu gwaith caled a phenderfyniadau anodd

Mae’n bosib y bydd angen iddynt fenthyg, ymrwymo neu ddenu cyfalaf

Gall y ffarm newid ei faint gyda thir un ai’n cael ei brynu neu ei werthu

Mae mentrau cydweithredol yn lleihau annibyniaeth y person sy’n gwneud y gwaith, os byddant yn gweithio’n

effeithiol

Ai nawr neu cyn bo hir yw’r amser iawn i basio’r ffarm ymlaen i’r genhedlaeth nesaf os oes ganddi fwy o egni,

sgiliau TG gwell a llai o ragdybiaethau?

A yw contractio mentrau cyfan yn hyfyw (boed y rheiny’n gnydau combein neu’n dda byw sy’n bridio)?

A fyddech chi’n ystyried gosod peth o’r tir neu’r tir yn ei gyfanrwydd am bris rhent gwell na’r hyn rydych chi’n ei

ennill o ffermio?

Mae Brexit yn rhoi hwb i ni wneud pethau y dylen ni fod yn eu gwneud beth bynnag 

Bydd y Taliad Sylfaenol yn dod i ben yng Nghymru a Lloegr, ac mae newidiadau arloesedd ac amgylcheddol ar eu

ffordd beth bynnag

Sut mae pob busnes yn paratoi ar gyfer rheoli hyn orau o ran ei amcanion ei hun?

Mae hynny yn nwylo’r ffermwr.

Allwch chi Weithio gyda Chymdogion?

Ydych Chi’n Gwneud y Defnydd Gorau o’ch Tir?

Ydych Chi’n Gwneud y Defnydd Gorau o’ch Asedau?

Oes Gennych Chi’r Awydd ar Gyfer y 10 Mlynedd Nesaf a Newidiadau O’r Fath?

Yw Hi’n Amser “Gwneud yr Amhosibl yn Bosibl”?

Gall yr opsiynau hynny ryddhau cyfalaf gweithiol, osgoi ail-fuddsoddi yn y dyfodol, eich galluogi chi i aros yn y tŷ – a

chynnal eich ymddangosiad os yw hynny’n bwysig. Neu ai nawr yw’r amser i werthu a symud ymlaen, cyn i’r sail

asedau erydu?

Cyfle Nawr

Dechreuwch nawr i ddefnyddio’r amser a roddir i chi drwy ddileu’r Taliad Sylfaenol, a defnyddiwch y cyngor gorau i

ddod o hyd i’ch ateb; rheoli newid a pheidio â gadael i newid eich rheoli chi.
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Mae data’n awgrymu bod ffermydd sy’n canolbwyntio ar un system ffermio yn hytrach na llawer

ohonynt yn tueddu i fod yn fwy proffidiol. Mae’n ffocysu’r meddwl ac yn atal unrhyw wrthdyniadau. Mae

hefyd yn ei gwneud hi’n haws i sicrhau bod pob menter o faint effeithlon a delfrydol. Mae mentrau’n

tueddu i gynhyrchu mwy o elw’n gyffredinol a rhagor o adenillion o ran incwm wrth iddynt dyfu, hyd at

bwynt. Gall ffermydd bychan fod yn effeithlon ac yn llwyddiannus os ydynt yn gymesur ac os yw’r

costau a’r amser yn addas ar gyfer gofynion y fenter. Dylech ond dyfu busnes unwaith y mae’n

perfformio’n dda iawn, neu bydd y camgymeriadau’n tyfu hefyd. 

Mae arbenigedd hefyd yn ffordd anuniongyrchol o gynyddu maint. Mae llawer o broblemau maint yn

ymwneud âmentrau yn hytrach na ffermydd. Er enghraifft, mae ffarm gymysg 200 hectar gydag âr,

cynnyrch llaeth a chig eidion yn arwynebedd bychan ar gyfer tair menter fawr. Fodd bynnag, pe

byddai’r ffarm yn ffarm cynnyrch llaeth yn unig, byddai’n ffarm maint rhesymol ac felly, byddai’n elwa

ar economïau ar raddfa sy’n ymwneud ag arbenigedd, yn ogystal â llai o orbenion. 

Mae arallgyfeirio’n fwy cymhleth. Os nad yw busnes eisoes yn perfformio ar lefel uchaf ei sector

penodol, wrth gynyddu incwm y busnes, gall arallgyfeirio arwain at ostyngiad o ran perfformiad i’r

fenter ffermio. Mae ymgymryd âgweithgareddau nad ydynt yn amaethyddol yn tarfu ar berfformiad y

ffarm.

Sarah Baker

ARALLGYFEIRIO NEU WRTHDYNIAD

f a r m w e l l . o r g . u k
f a r m w e l l . w a l e s

Sarah Baker, Strategic Insight Manager, AHDB

Gyda’r cyhoeddiad diweddar ar Bolisi Amaethyddol Lloegr ar ôl

Brexit, a’r newyddion y bydd Taliadau Uniongyrchol yn cael eu

lleihau oddeutu 50% erbyn 2024, bydd ffarmwyr yn archwilio eu

busnesau i bennu sut allen nhw lenwi’r diffyg cyllid hwnnw. 

Mae’n debyg bod arallgyfeirio’n un opsiwn. Gall rhentu adeiladau

ffarm nad ydynt yn cael eu defnyddio fel gofod swyddfa neu ar gyfer

gweithdai, dechrau iard lifrai neu fusnes glampio, neu adnewyddu

hen feudy a’i droi’n lleoliad digwyddiadau oll ymddangos yn ffyrdd

posib o ddod ag incwm ychwanegol i mewn yn ystod yr amseroedd

heriol hyn.  

Fodd bynnag, yng nghyhoeddiad AHDB, ‘The Characteristics of Top

Performing Farms’, mae’r nodweddion sy’n diffinio’r 25% uchaf o ran

perfformiad ym mhob sector yn cynnwys arbenigedd. Felly sut mae

modd cysoni hyn gyda’r angen i gynhyrchu incwm?

4 .
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I mi, mae arallgyfeirio’n synnwyr cyffredin. Y cwestiwn yr oedd y pobydd yn ceisio ei ateb oedd sut i uchafu ei

adenillion cyffredinol o’r cyfalaf sefydlog a’r gorbenion oedd yn berthnasol i’w fusnes. Efallai na fyddai ef wedi’i fynegi

fel hynny. Mae’n bosib ei fod yn gall iawn am y ffordd yr oedd yn rhedeg ei fusnes. Yn fwy na hyn, does dim modd

gwybod os lwyddodd i wneud y mwyaf o’i adenillion, ond parhaodd i greu ystod o gynnyrch gydol fy nghyfnod yn yr

ysgol, felly rwy’n tybio fod ei strategaeth yn gweithio. Gweithiodd i mi beth bynnag. 

Mae gan y rhan fwyaf o fusnesau, waeth beth fo’u maint neu natur, benderfyniad i’w wneud unwaith y maent wedi

sefydlu. Ydyn nhw’n dod yn fusnes arbenigol neu gyffredinol? Does dim ateb syml i’r cwestiwn hwnnw. Mae

arbenigedd yn golygu rhoi popeth i mewn i un maes. A pharhau i wneud hynny. Os oes gennych ymagwedd arloesol

neu gynnyrch sy’n anodd ei efelychu, yn ogystal â sail gwsmeriaid sy’n tyfu, a sefyllfa dda fel bod modd rheoli pris

gwerthu’r cynnyrch, efallai bod hyn yn syniad da. Am gyfnod o leiaf. Meddyliwch am gyfrifiaduron Apple. 

Ond os ydych yn gweithio mewn diwydiant aeddfed, megis ffermio, mae’r cyfleoedd arbenigo’n fwy cyfyngedig o

lawer. Felly os nad yw arbenigo’n opsiwn sy’n agored i chi, mae’n debyg mai arallgyfeirio incwm eich busnes yw’r

datrysiad gorau. Wedi dweud hynny, mae angen meddwl am sut i arallgyfeirio’n ofalus iawn, gan fod risgiau ariannol

a gweithredol ynghlwm wrth arallgyfeirio. Mae ffermydd yn fusnesau sy’n dibynnu’n helaeth ar gyfalaf, ac mae dod o

hyd i arian cyfalaf i ddechrau menter yn gallu bod yn anodd. Ac mae cystadleuaeth, hyd yn oed o fewn y busnes, am

arian cyfalaf. Mae cystadleuaeth fan hyn yn golygu pethau fel a ddylech chi wario £100,000 yn sefydlu gweithgaredd

newydd, neu gefnogi’r un presennol? Ac mae ar bob ffrwd incwm newydd angen elfen o arbenigedd er mwyn ei

rheoli’n effeithiol.

Pan roeddwn yn yr ysgol, yn ystod amser cinio, roeddwn i weithiau’n cael y pleser

o fynd i’r llawer o siopau gerllaw a mynd i’r popty lleol. Y rheswm am hyn oedd

gan eu bod nhw’n gwerthu byns hufen! Roeddwn wrth fy modd gyda’u blas a’u

teimlad. Doedd gen i ddim diddordeb mewn teisennau cyrains, na byns Gwlad

Belg, na’r toesion, ac yn bendant dim quiche! Roedden nhw ar gyfer pobl eraill.

Ynghylch y torthau - boed nhw’n rhai brown garw, brown, gwyn plaen, Ffrengig,

bwthyn neu rai eraill – roedd y rheiny ar gyfer fy mam. Roeddwn i’n ymddiried

ynddi i brynu ar ran y teulu. Dim ond fi oedd ar fy meddwl i. 

O edrych yn ôl ar y profiad hwnnw 50 mlynedd yn ddiweddarach, nawr gallaf weld

pa mor glyfar oedd strategaeth y pobydd. Mae cwsmeriaid gwahanol eisiau

pethau gwahanol. Er enghraifft, yn ystod gwyliau’r ysgol, nid oedd yn pobi cymaint

o fyns hufen, ond yn hytrach yn pobi mwy o gacennau i’r teulu. Mae busnes call

yn addas ar gyfer marchnadoedd sy’n newid, boed hynny’n newid tymhorol neu

strwythurol.
Simon bruce

 

ARALLGYFEIRIO: STRATEGAETHAU
SYNNWYR CYFFREDIN

f a r m w e l l . o r g . u k
f a r m w e l l . w a l e s

gyda Simon Bruce, Partner, Datblygu Gwledig Cynaliadwy White Bruce
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Yn yr un modd yn weithredol, os ydych yn treulio’ch holl amser yn edrych ar ôl eich busnes fel ag y mae ar hyn o

bryd, sut ydych chi’n mynd i gael amser i archwilio, ymchwilio, creu model ariannol, creu cysylltiadau newydd a

dechrau ar eich menter newydd? 

Yn aml, mae’n rhaid pwyso a mesur. Ni all unrhyw un wneud popeth. Rwy’n awgrymu’n gryf mai dyna’r amser i

droi at eich ymgynghorwyr dibynadwy i drafod eich cynlluniau. Gall siarad gyda phobl yr ydych yn ymddiried

ynddynt eich helpu i wneud penderfyniad ar sail tybiaethau a ffeithiau sydd wedi’u hystyried yn ofalus, yn hytrach

nag ar sail eich gobeithion a’ch ofnau. Nid yn unig all cyfrifydd da ddatblygu model ariannol sy’n eich galluogi i

weld y darlun cyfan, ond gall hefyd wrando ar eich cynlluniau a’ch rhoi ar y trywydd sy’n iawn i chi. Gall nodi rhai

o’r risgiau na fyddwch chi wedi’u hystyried o bosibl. Efallai y bydd yn adnabod pobl sydd eisoes wedi rhoi’r

newidiadau yr ydych chi’n eu hystyried ar waith fydd yn gallu’ch helpu chi hefyd. 

Ry’n ni’n byw drwy gyfnod o newid sylweddol. Dros yr ychydig fisoedd nesaf, byddwn allan o gam pontio Brexit,

bydd y ffordd y mae ffermydd a ffarmwyr yn cael cymorthdaliadau ariannol yn newid, a bydd disgwyl i ffarmwyr

chwarae rhan sylweddol yn ymrwymiad y DU i fod ag allyriadau carbon sero-net erbyn 2050. Ni fydd yr un hen

drefn yn gweithio ar gyfer y dyfodol. 

Mae ffarmwyr y DU eisoes wedi chwarae rhan hanfodol o ran bwydo’r wlad, yn geidwaid cefn gwlad, a bellach

maent yn cefnogi’r ymrwymiad byd-eang i leihau nwyon tŷ gwydr. Mae hyn oll, ar ben yr angen i gael bywoliaeth,

cefnogi’ch teulu, a chynilo ar gyfer eich ymddeoliad, yn her fawr iawn. 

Ni fu cael strategaeth synnwyr cyffredin all gyflawni’r holl fesurau hyn erioed mor bwysig. Rwy’n awgrymu, gyda

chymaint i feddwl amdano, bod meddwl am strategaeth siop fy mhobydd lleol i gael ysbrydoliaeth yn syniad da.

Os ydych chi’n meddwl am sut i arallgyfeirio eich ffarm a goresgyn rhai o’r heriau rydych chi’n eu
hwynebu, neu’n awyddus i siarad am drefn eich busnes ffarm presennol, byddwn yn falch o siarad gyda

chi. Anfonwch e-bost at simon.bruce@whitebruce.com neu ffoniwch 07785 908120.

f a r m w e l l . o r g . u k
f a r m w e l l . w a l e s
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Bydd angen i ffermydd llai gyda throsiant trethadwy sy’n llai na

£85,000 gadw cofnodion busnes TAW digidol ac anfon adenillion

gan ddefnyddio meddalwedd sy’n addas ar gyfer MTD o fis Ebrill

2022 ymlaen. 

Mae MTD wedi bod yn berthnasol i fusnesau gyda throsiant

trethadwy’n uwch na’r trothwy cofrestriad TAW (£85,000 ar hyn o

bryd) ers mis Ebrill 2019, ac mae hi bellach yn amser i ffermydd

llai sydd wedi cofrestru â TAW baratoi ar gyfer y drefn newydd.

Mae hi’n bwysig cadw mewn cof nad yw hyn yn golygu bod angen

i chi gadw cofnodion TAW ychwanegol, dim ond eu cofnodi’n

ddigidol. Er mai dim ond mân newidiadau fydd angen i rai

ffermydd eu gwneud i’w prosesau presennol, bydd angen i rai

eraill wneud newidiadau mwy sylweddol yn dibynnu ar sut maent

yn cynnal eu cofnodion busnes ar hyn o bryd.

PARATOI’R FFARM LAI AR GYFER CYFLWYNO
TRETH YN DDIGIDOL (MTD)

f a r m w e l l . o r g . u k
f a r m w e l l . w a l e s

Jo Tope, partner gyda Simpkins Edwards LLP

Jo Tope

Os nad yw’n rhesymol na’n ymarferol i chi ddefnyddio cyfrifiaduron, meddalwedd na’r rhyngrwyd i ddilyn y

rheolau o ran Cyflwyno Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW, gallwch wneud cais am eithriad. Fodd bynnag,

mae’r trothwy meini prawf i gael eithriad yn uchel, gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) yn

ystyried pob cais yn unigol. Bydd angen i chi arddangos eich bod wedi ystyried pob opsiwn ‘rhesymol ac

ymarferol’. Er enghraifft, os dyfernir eithriad ar sail oedran, mae hyn yn annhebygol o lwyddo os oes

partner iau yn y bartneriaeth. Yn ymarferol, bydd yr MTD yn berthnasol i bron bob ffarm.

Os ydych ar hyn o bryd yn defnyddio meddalwedd megis Sage, Xero neu QuickBooks, y newyddion da

yw y bydd y pecynnau hyn eisoes yn cydymffurfio â MTD, neu mae’r cwmnïau hyn hefyd yn cynnig

fersiynau o’u meddalwedd sy’n cydymffurfio. Byddem yn awgrymu’ch bod chi’n sicrhau gyda’ch darparwr

meddalwedd bod eich fersiwn yn ddigonol ar gyfer MTD cyn y dyddiad cau, a chyn y gofyniad i gofrestru

ar gyfer MTD gyda HMRC.

Os ydych yn cynnal cofnodion ar daenlenni Excel, mae hyn yn dderbyniol dan MTD ond bydd angen i chi

ddefnyddio meddalwedd bontio i gyflwyno’r ffurflen adenillion TAW i HMRC. Mae meddalwedd bontio

wedi cael ei datblygu gan sawl darparwr, a bydd eich cyfrifydd yn gallu rhoi syniad i chi o ddatrysiad

addas.

6 .
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Rydym wedi canfod bod llawer o’n cleientiaid wedi dewis MTD fel sbardun i symud o gofnodion â

llaw neu Excel i becynnau meddalwedd cyfrifo megis QuickBooks neu Xero. Un o’r manteision o

ddefnyddio meddalwedd o’r fath yw y gall storio eich derbynebau busnes a’ch anfonebau’n

ddigidol, fel bod dim angen eu storio’n ffisegol. Wrth i’ch ffarm dyfu, gall y feddalwedd hefyd eich

helpu i dracio a rheoli cyllidebau’r ffarm a’r llif arian, gan eich helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol

a’r annisgwyl. 

Os ydych yn cynnal llyfr arian parod â llaw, ni fydd hyn yn cydymffurfio â MTD, a bydd angen i

chi feddwl yn ofalus ynghylch y ffordd orau i fodloni’r gofynion newydd. I lawer o’n cleientiaid, yr

opsiwn gorau oedd i ni gadw cofnodion ar eu rhan, gan dderbyn dogfennaeth gan y ffarm, drwy’r

post, dros e-bost neu ddefnyddio apiau ffôn, megis Receipt Bank. Rydym wedi gallu helpu gyda

thrafferthion cyllid y ffarm, a rhoi tawelwch meddwl i lawer o’n cleientiaid sydd wrth eu bodd yn

cael amser i ganolbwyntio ar redeg y ffarm a datblygu eu busnes.   

Gellid ystyried MTD ar gyfer TAW yn gyfle i gynllunio a chyllidebu, gyda digon o amser cyn

newidiadau mandadol, yn hytrach na rhwystr cydymffurfio arall sy’n faich ar berchnogion busnes.

Rydym wedi helpu rhai eraill i symud at ddefnyddio meddalwedd ddigidol megis QuickBooks neu

Xero drwy gynnig sesiynau hyfforddiant ymsefydlu, a chefnogaeth barhaus. 

Rydym hefyd yn gweithredu trefn ‘tandem’ i rai ffermydd ble rydym yn adolygu eu prosesau

cofnodi i sicrhau eu bod ar y trywydd iawn. Dylai’ch cyfrifwyr allu rhoi cyngor i chi ar eich

opsiynau a gweithio gyda chi i ddod o hyd i’r datrysiad gorau i’ch ffarm.

Ewch i: www.simpkinsedwards.co.uk

f a r m w e l l . o r g . u k
f a r m w e l l . w a l e s
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CYFLWYNWCH EICH HUNAIN

SESIWN HOLI AC ATEB GYDA FFERMWR PUMED
GENHEDLAETH A GWIRFODDOLWR FCN, SAM
BURGE, AR ARALLGYFEIRIO FFARM EI DEULU

f a r m w e l l . o r g . u k
f a r m w e l l . w a l e s

Helo, Sam Burge ydw i, ‘dw i’n ffermwr pumed genhedlaeth ar ffarm

ychydig y tu allan i Gaer-wynt. ‘Dw i’n 36 oed ac ochr yn ochr â’m

teulu, ‘dw i wedi byw a gweithio yma ar Ffarm Vale ers 14 mlynedd.

Mae Ffarm Vale yn ffarm gymysg ac amrywiol ble rydym yn tyfu

cnydau combein âr, cnydau unigryw a pherlysiau. Rydym hefyd yn

defnyddio ynni cynaliadwy, yn rhedeg canolfan MOT a gwasanaethu

ceir, mintai hela, cyfleusterau Glampio, rhentu gweithdai a

swyddfeydd a chynnal gwasanaeth hunan-storio. Mae gennym hefyd

dros 32,000 o ieir sy’n dodwy wyau maes.

DWEDWCH YCHYDIG MWY WRTHYM AM EICH
MENTER ARALLGYFEIRIO

Fel y soniwyd uchod, rydym wedi arallgyfeirio at gyfleusterau Hunan-Storio Diogel. Mae ein hagosrwydd

at ddinas Caer-wynt wedi golygu ein bod wedi cynnig datrysiadau storio ers dros ddegawd i fusnesau a

chwsmeriaid domestig yn yr ardal. Gan ddechrau ar raddfa fechan gydag unedau storio ail-law yn unig,

rydym bellach yn cynnig ystod o feintiau unedau storio gwahanol.

BETH OEDD Y CEFNDIR O RAN CHI’N YSTYRIED ARALLGYFEIRIO I DDECHRAU?

Rydym yn ffarm deuluol cymharol fechan, ac o’r dechrau roeddwn yn gwybod os byddai

dyfodol i mi ar y ffarm, byddai angen gwneud rhywbeth arall.

SUT GWNAETHOCH CHI BENDERFYNU PA FENTER ARALLGYFEIRIO I FYND AR EI HÔL?

Digwyddodd yr arallgyfeirio at hunan-storio i ni drwy gamgymeriad, ac mae wedi tyfu o’r fan

honno. Fodd bynnag, rwy’n cydnabod nad yw hyn yn arferol, a bydd y rhan fwyaf yn deillio o

syniadau ac ysbrydoliaeth a blynyddoedd o gynllunio.

7 .
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f a r m w e l l . o r g . u k
f a r m w e l l . w a l e s

SUT GWNAETHOCH CHI DDECHRAU?

Dechreuais ein busnes hunan-storio tua 15 mlynedd yn ôl, pan gefais gyfle i brynu dau o

gynwysyddion llongau ail law a’u rhentu i ffrind oedd angen cyfleuster storio hygyrch a diogel. Cliriais

le yng nghefn ein hadeiladau ffarm gyda chaniatâd fy nhad, a thyfodd nifer yr unedau!

BLE YDYCH CHI NAWR? SUT MAE HI’N MYND HYD YMA?

Mae 15 mlynedd wedi pasio erbyn hyn a ‘dw i bellach yn byw ar y safle sy’n gwneud pethau’n haws i mi ac

yn apelio i’r cwsmer. Mae’r cyfleusterau hunan-storio wedi trawsnewid ein busnes teuluol bychan, gan fynd

o 2 uned i dros 500 o unedau storio, ac rydym bellach yn cyflogi aelod staff llawn amser sy’n gyfrifol am

reoli pawb sy’n symud i mewn/allan, gwerthiannau ac ymholiadau, anfonebu a bancio. 

Rydym bellach yn arbenigo mewn cynnig y pecyn storio yn gyfan gwbl - ystod o chwe maint uned storio

gwahanol yn allanol ac yn fewnol. Rydym hefyd yn cynnig yswiriant storio a gwasanaeth pecynnu, a gallwn

hefyd drefnu’r broses o symud i mewn/allan. Mae ein henw da wedi tyfu yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf,

ac er bod tri chwmni storio cenedlaethol mawr yn yr ardal, ni yw’r cwmni mae pobl yn troi ato gyntaf. Ymhlith

yr heriau eraill yr wyf wedi’u hwynebu mae negodi ardrethi busnes, rheoli traffig i ac o’r safle (rydym wedi

ymdrechu’n fawr i beidio ag annog gormod o gwsmeriaid pob dydd, gan fod rhaid i’r holl draffig fynd drwy

bentref bychan) ac i ryw raddau, delio â’r cyhoedd, nid yw pob ffermwr yn awyddus i wneud hyn!

BETH OEDD YR AGWEDD FWYAF HERIOL AR Y FENTER?

Yn gyntaf, roedd sicrhau’r cyfalaf i brynu’r unedau storio’n anodd. Roeddwn hefyd yn awyddus iawn cyn

gynted ag yr oeddem wedi cael nifer benodol o unedau i osod gatiau diogelwch, CCTV a goleuadau

diogelwch, sy’n gwneud y gwahaniaeth i’n cwsmeriaid, sy’n aml yn rhoi popeth sydd ganddynt yn ein dwylo

ni. Rydym yn ffarm gymharol fechan, ac roedd y lle’n ddrud, felly roedd angen i mi fod yn gall. Ar ôl ychydig

o amser, roedd rhaid i mi wneud cais am ganiatâd cynllunio newid defnydd ar gyfer adeilad yr oeddem am

drosi i storfa, ac mae hyn wedi parhau i fod yn rhan fawr o’r gosodiad.

BETH OEDD EICH AMCANION CYCHWYNNOL?

Roeddwn i’n gwybod bod angen rhywbeth na fyddai’n ymrwymiad llawn amser, gan fy mod i’n

awyddus i ffermio. Roeddwn hefyd yn gwybod bod gennym ni rywbeth yr oedd pobl eisiau… lle! Hyd

yn oed heddiw, un o’r sbardunau mwyaf i mi yw bod gennyf gyfle i adael ffarm amrywiol a ‘phroffidiol’

ar ôl i fy mhlant, a gallen nhw wneud beth bynnag gyda hi wedyn!
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Cwestiwn da! Yn ddiweddar, ‘dw i wedi cwblhau’r gwaith adeiladu a sefydlu uned ieir maes newydd, sydd

wedi atal twf o ran y cyfleusterau storio ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rydym wedi bod mor falch gyda’r storio

a’r adenillion ariannol fel fy mod yn awyddus i barhau os yw’n bosibl. Ffermio yw fy mhrif flaenoriaeth ac

mae arallgyfeirio at storio wedi golygu ein bod yn gallu parhau i ffermio sy’n bwysig iawn i mi. Mae hefyd

wedi golygu bod y llif arian yn ddeniadol iawn i’r banc, er enghraifft pan roeddem angen benthyg swm

sylweddol o arian yn ddiweddar.

BETH FYDDAI EICH TRI PHRIF AWGRYM DA I RYWUN SY’N DECHRAU AR FENTER
ARALLGYFEIRIO?

1.Yn gyntaf, dylech ond wneud rhywbeth yr ydych yn ei fwynhau a fydd yn eich cyffroi. Os ydych yn gwneud

rhywbeth fel hyn, ni fydd fyth yn teimlo fel gwaith!

2. Os ydych yn methu cynllunio, rydych yn cynllunio i fethu. Er fy mod wedi dechrau arallgyfeirio drwy

gamgymeriad bron, byddwn yn annog unrhyw un arall i gynllunio’n ofalus. Siaradwch â phobl, ewch i ymweld,

crëwch gyllideb, gwnewch y mwyaf o’ch gofod, ymgynghorwch â’r gwasanaeth cynllunio ac yn bwysicach

fyth, gwnewch eich camgymeriadau ar bapur!

3. Gweithiwch yn unol â’ch cryfderau. Gydag unrhyw brosiect newydd, rwy’n dechrau drwy edrych ar ein

cryfderau a gwendidau fel busnes ac unigolion – ein hagosrwydd i’n cwsmeriaid er enghraifft. Yna’n

cyfleoedd a’n bygythiadau. Dylech selio’r ffigurau ar y scenario gwaethaf, ac yna’n gyffredinol, byddwch

wedi’ch synnu o’r ochr orau pob tro!

f a r m w e l l . o r g . u k
f a r m w e l l . w a l e s

BETH YW’R CAMAU NESAF?

www.hallandburge.co.uk
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CYFLWYNWCH EICH HUNAN

Thomas Saunders

ARLOESWYR: DECHRAU FEL GWEITHIWR
PROFFESIYNOL GWLEDIG GYDA PHRENTISIAETH

f a r m w e l l . o r g . u k
f a r m w e l l . w a l e s

Enw: Thomas Saunders

Swydd: Syrfëwr Gwledig dan Brentisiaeth (Berrys)

Oed: 19

OES GENNYCH GEFNDIR FFERMIO?

Mae fy nhad yn ffermwr ac mae Mam yn dod o deulu ffermio yn Sir Bedford. Bu i gefndir

ffermio gynnau fy niddordeb mewn materion gwledig, ac roeddwn yn awyddus i geisio

cynnwys fy niddordebau eraill megis daearyddiaeth, economeg a gwleidyddiaeth. Felly,

roedd syrfëo gwledig i weld yn ffordd dda o gynnwys yr holl ffactorau hyn. Fodd bynnag,

does dim angen bod â chefndir ffermio i ymuno â’r diwydiant.

OEDDECH CHI EISIAU CYFLAWNI
PRENTISIAETH ERIOED?

Ro’n i’n gwybod ‘mod i eisiau gwneud gradd ar ôl gorffen yn yr ysgol. I

ddechrau, ro’n i’n ystyried astudio Daearyddiaeth neu Eiddo Tirol yn y

brifysgol. Fodd bynnag, yna gwelais fod Harper Adams yn cynnig

gradd brentisiaeth oedd yn cynnwys wyth wythnos o astudio fesul

blwyddyn am bum mlynedd. Roedd y cyfle i ddechrau gweithio’n ifanc

ac ennill profiad yn y diwydiant yn ffactor mawr i mi.

PA FATH O WAITH YDYCH CHI YNGHLWM WRTHO?

Mae pob diwrnod yn wahanol ac ni fyddwch fyth yn dod ar draws yr un sefyllfa ddwywaith!

Yn ystod fy 14 mis yn Berrys, rwyf wedi helpu gyda gwaith prynu ac iawndal hanfodol, yn

bennaf ar bwnc HS2. Rwyf wedi helpu i ddrafftio cytundebau pori, tenantiaethau busnesau

ffermydd a phrisiadau stoc. Yn Berrys, ‘dw i’n gallu gofyn am gyngor gan unrhyw un yn y

cwmni, a byddant yn falch o helpu i ateb fy nghwestiynau.
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Mae Harper Adams yn lle ffantastig i adeiladu cysylltiadau i’r dyfodol, oherwydd er mai dim

ond ers cyfnod byr yr ydw i wedi bod ynghlwm wrth y diwydiant, ‘dw i wedi cysylltu â

phrentisiaid-syrfewyr eraill, myfyrwyr ar leoliad a chynfyfyrwyr Harper Adams. Mae naws

wych ar y campws, mae pawb yno i weithio’n galed a gwneud yn dda. ‘Dw i’n meddwl ei fod

yn sefydliad ardderchog i fod yn rhan ohono.

Fel prentis, rydych yn dysgu’n gyflym iawn o ran bod yn atebol i gleientiaid bob dydd. Yn y

gorffennol, dim ond i fi fy hun oeddwn i’n atebol ar ffurf graddau fy arholiadau. Yn amlwg,

mae angen i brentis falansu gwaith gydag astudiaethau. Fodd bynnag, drwy gynllunio a bod

yn drefnus, mae hyn yn llwyr o fewn gafael!

OES GENNYCH UNRHYW ARGYMHELLION I RYWUN SY’N BWRIADU DECHRAU YN Y
DIWYDIANT?

‘Dw i’n argymell eich bod yn cyflawni lleoliadau profiad gwaith a ‘phrofi naws’ amgylchedd

swyddfa, a’r math o waith sy’n digwydd. Mae gwefan wych o’r enw ‘Grow Your Future’ sy’n

rhoi llawer mwy o wybodaeth na’r hyn sydd gen i! Mae prentisiaethau’n gyfle gwych, felly os

hoffech wneud cais am un, ewch amdani!

f a r m w e l l . o r g . u k
f a r m w e l l . w a l e s

BETH YW EICH BARN AR BRIFYSGOL HARPER ADAMS?

SUT BETH YW BOD YN BRENTIS?

Os hoffech drafod prentisiaethau neu unrhyw faterion eraill, e-bostiwch
thomas.saunders@berrys.uk.com
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OLWYN BYWYD TRACTOR

f a r m w e l l . o r g . u k
f a r m w e l l . w a l e s

(Fersiwn byw da) - www.2minutefarmer.co.uk/wp-

content/uploads/2020/05/2MFWheelOfLife-Livestock-1.pdf

(Fersiwn âr) - www.2minutefarmer.co.uk/wp-

content/uploads/2020/11/2MFWheelOfLife-Arable-003.pdf

Mae busnes iach a gwydn yn dibynnu ar gydbwysedd. Mae Ffermwr 2 Funud

wedi adnabod 10 maes sy’n cyfrannu at fywyd ffarm cytbwys. Mae’r holl

feysydd hyn yn ymwneud â’i gilydd, ond bydd meddwl amdanynt ar wahân yn

eich helpu i flaenoriaethu pa feysydd y dylid bod yn falch ohonynt a pha

feysydd sydd angen eu gwella. 

 

Enw’r adnodd hunanasesu yw ‘Olwyn Bywyd Tractor’ a chafodd ei ddatblygu

gan Ffermwr 2 Funud. Prosiect ymchwil yw Ffermwr 2 Funud dan arweiniad

Ysgol Fusnes Gwledig Coleg Duchy, gyda chymorth Agri-tech Cornwall a’r

prosiect Ynysoedd Scilly a ariennir gan Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop.

 

 

Lawrlwythwch Olwyn Bywyd Tractor:

 

 

 

 

I ddysgu mwy, ewch i wefan Ffermwr 2 Funud: www.2minutefarmer.co.uk
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CYNNYDD MEWN ARALLGYFEIRIO
FFERMYDD A BETH I’W YSTYRIED | CLA

f a r m w e l l . o r g . u k
f a r m w e l l . w a l e s

Yn ôl DEFRA, mae dau draean o holl ffermydd y DU eisoes yn defnyddio rhyw

fath o weithgareddau wedi’u harallgyfeirio i ychwanegu at eu hincwm, ac mae

ffermio’n newid yn sylweddol gyda mwy o ffarmwyr yn ymchwilio arallgyfeirio er

mwyn goroesi, yn aml yn darparu gwasanaethau sy’n wahanol iawn i’w busnes

craidd.

 

 

Mae’r blog CLA hwn yn ymchwilio beth i’w ystyried wrth arallgyfeirio,
ewch i: www.cla.org.uk/rise-farm-diversification-and-what-consider
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Mae arallgyfeirio wedi rhoi cyfle i lawer o fusnesau ffarm un ai i ddisodli colled
incwm arall, neu i gynyddu proffidioldeb. Fodd bynnag, nid yw’r syniad ei fod yn
datrys popeth yn rhwydd pob tro’n wir, ac nid yw’n addas i’r rhai gwangalon! Yn
aml, mae arbenigedd ac arweiniad allanol yn hanfodol i brosiect arallgyfeirio
llwyddiannus, heb roi’r busnes presennol mewn perygl. 

Rhai blynyddoedd yn ôl, dywedodd rhywun wrthyf bod angen 3 ffrind gorau wrth
redeg busnes: eich Cyfrifydd, eich Rheolwr Banc a’ch Cyfreithiwr. Mae teimlo’n
ddigon cyfforddus i siarad â nhw gyda hyder a gonestrwydd yn eu galluogi i roi’r
cyngor gorau ac, er na fyddwn yn dweud yr hyn yr ydych eisiau ei glywed pob
tro, bydd y cyngor yn amhrisiadwy wrth gynllunio eich camau nesaf. Os nad
ydych yn teimlo’n gyfforddus, mae’n debygol mai nid yr ymgynghorydd hwnnw
yw’r un iawn ar eich cyfer chi na’r busnes. Cofiwch y bydd rhoi gwybodaeth ffug
neu anwir ar y dechrau’n arwain at gael cyngor anghywir pob tro.

Felly, pa brosesau ariannol sydd gennych ar waith ar hyn o bryd?
Mae gweinyddiaeth pob dydd y busnes yn hanfodol i sicrhau cydymffurfiaeth â phrosesau deddfwriaethol megis cyflwyno TAW,
y Gyflogres a gwybodaeth Drethi. Fodd bynnag, mae’n rhaid i systemau gyflwyno gwybodaeth reoli cywir at eich dibenion eich

hunain.
Os ydych chi neu aelod o’ch teulu’n cyflawni’r uchod, gofynnwch yr hyn a ganlyn:

Ydych chi’n cynnal cysoniadau banc i sicrhau bod y ffigurau’n gywir?
Ydych chi’n ymwybodol o’r 5 categori TAW gwahanol a’u goblygiadau o fewn y busnes ffermio?
Ydych chi’n deall yn llawn strwythur eich cyfrifon a’r derminoleg a ddefnyddir gan eich cyfrifydd? 

Yw’r gwaith yn cael ei wneud yn ystod adeg gynhyrchiol o’r dydd, yn hytrach nag 8pm gyda’r nos ar ôl diwrnod
caled o waith tu allan?

Mae busnesau ffermio arferol yn ad-dalu TAW sy’n helpu gyda llif arian parod, ond faint ymhellach mae’ch cyfrifon
yn mynd?       

Ydych chi’n gwybod eich cost cynhyrchu cywir, gan gadw’r elfennau buddiol mewn cof rhwng mentrau penodol?

Felly rydych mewn sefyllfa ddelfrydol i geisio cyngor da am y dyfodol.

Mae’n bosib y byddwch angen rhagor o gyngor gan weinyddwr cymwys sydd â’r wybodaeth amaethyddol
angenrheidiol (ee, aelod o IAgSA) i helpu i gasglu’r wybodaeth hon cyn cymryd y cam nesaf. Fel arall, mae’n
bosibl y bydd y rhaglen hyfforddiant IAgSA neu weithdai Minding Your Own Business yn fuddiol -
https://iagsa.co.uk/training/#further-training-workshops

Christine Thompson

MAE CYNLLUNIO AR GYFER Y DYFODOL YN GOLYGU DEALL EICH SEFYLLFA
BRESENNOL

DEALL CYLLID HEDDIW I GYNLLUNIO AR GYFER YFORY

NID YW ARALLGYFEIRIO’N DATRYS POPETH POB TRO

f a r m w e l l . o r g . u k
f a r m w e l l . w a l e s

Christine Thompson, Cadeirydd IAgSA

YDW:

NAC YDW:

ATEB
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Wrth ymgymryd â phrosiectau arallgyfeirio, mae’n bosib y byddwch yn cael profiad o faterion hollol newydd i chi megis:

Cynllunio -  Materion trwyddedu -  PC a Marchnata  -  Ymdrin â’r cyhoedd yn
gyffredinol  -  Talu TAW

 
Mae cynnwys eich cyfrifydd, rheolwr banc a’ch cyfreithiwr yn hanfodol wrth gynllunio ar gyfer y dyfodol, waeth os yw
arallgyfeirio’n berthnasol ai peidio. Peidiwch fyth â bod ofn gofyn am gymorth neu geisio cyfleoedd hyfforddiant pellach. Pe
byddai ffermwr yn ysgrifennu CV byddai’n cynnwys swyddi megis: ffermwr, peiriannwr, cynorthwyydd milfeddygol,
maethegydd anifeiliaid a phridd, plymiwr, trydanwr, rheolwr ariannol, rheolwr Adnoddau Dynol - daw Siôn Pob Swydd i’r
meddwl!

Mae’r arbenigwyr yn dod i drwsio’ch tractor, felly gofynnwch i’r arbenigwyr i helpu i drwsio’ch
materion ariannol.

CYFRIFYDD:

f a r m w e l l . o r g . u k
f a r m w e l l . w a l e s

Mae’n bosib bod eich cyfrifydd eisoes yn gwneud rhan fwya’r gwaith uchod. Bydd yn gallu bodloni pob gofyniad HMRC ond
sicrhewch ei fod yn gallu darparu’r wybodaeth reoli megis gorsymiau gros ar eich mentrau presennol er mwyn pennu pa
feysydd all gael eu gwella neu eu disodli.

YSTYRIAETHAU ERAILL:

iagsa.co.uk
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f a r m w e l l . o r g . u k
f a r m w e l l . w a l e s

Os hoffech gyfrannu arbenigedd neu ysgrifennu erthygl ar

gyfer Amser Cynllunio, e-bostiwch:

mark@fcn.org.uk

Diolch am ddarllen cynnwys Amser Cynllunio mis
Rhagfyr ar ‘Arallgyfeirio a Chyllid’. Gobeithio bod y

ddogfen hon wedi bod yn ddefnyddiol. Sicrhewch eich
bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf ar y prosiect
drwy fynd i: https://farmwell.org.uk/time-to-plan/  

 
Bydd cynnwys mis Ionawr yn canolbwyntio ar y drefn
gefnogaeth ôl-Brexit. Os hoffech gael gwybodaeth am

yr erthyglau diweddaraf dilynwch ni ar:
 

Twitter: @FCNFarmWell
Facebook: @FCNFarmWell 

 
Welwn ni chi yno.
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