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Hawlio Gwaith Cyfalaf – Canllaw Sut i Lenwi 

Neges Bwysig 
 

Mae'r canllaw hwn yn esbonio sut i lenwi Hawliad Gwaith Cyfalaf. 
 

Rhaid ichi lenwi'r Hawliad Gwaith Cyfalaf erbyn y dyddiad a nodir yn eich Contract er 
mwyn cael hawlio taliad o dan y cynlluniau canlynol: 

 
 

• Y Grant Busnes i Ffermydd 
• Glastir Uwch 
• Grantiau Bach Glastir 
• Creu Coetir Glastir 
• Rheoli Coetir Glastir 
• Adfer Coetir Glastir 
• Y Grant Cynhyrchu Cynaliadwy 

 
 
 

Os ydych yn cael trafferth neu os nad ydych yn gallu mynd i’ch cyfrif ar-lein, ffoniwch 
y Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid ar 0300 062 5004 (Ar agor o 8.30am tan 5.00pm Llun 
- Iau ac o 8.30am tan 4.30pm bob dydd Gwener). 



Cyfrif RPW Ar-lein 
 

I weld yr Hawliad Gwaith Cyfalaf, rhaid ichi fynd trwy'ch cyfrif RPW Ar-lein. 

Ar ôl ichi logio i mewn, fe welwch dudalen ‘Hafan’ eich cyfrif RPW ar-lein 

 
 



Gweld y dudalen Hawlio Gwaith Cyfalaf 

I weld y taliadau Gwaith Cyfalaf rydych wedi'u hawlio, cliciwch ar Hawlio Gwaith 
Cyfalaf ar gornel chwith isaf eich sgrin Hafan (gweler isod).. 

Neu cliciwch ar y tab ‘Ffurflenni’ ar y bar dewis a chliciwch ar y ddolen Hawlio Gwaith 
Cyfalaf yn y panel glas ar ochr dde’r sgrin 



Ar ôl pwyso’r botwm i ddechrau Hawlio Gwaith Cyfalaf, fe welwch y dudalen ganlynol. 
Gofalwch fod y manylion arni’n gywir ac os nad ydyn nhw, cywirwch nhw ar eich cyfrif 
RPW Ar-lein cyn mynd ymhellach. Os ydych yn barod i fynd yn eich blaen, cliciwch ar 
y botwm ‘Dechrau’. 

Ar ôl clicio’r botwm Dechrau, fe welwch y dudalen Cyflwyniad i Hawlio Gwaith Cyfalaf. 



Tudalen Cyflwyniad 
 

Mae’r dudalen hon yn rhestru'r pwyntiau pwysig i'w cofio wrth Hawlio Gwaith Cyfalaf. 
Gofalwch eich bod yn eu darllen yn fanwl cyn dechrau. Os hoffech ragor o wybodaeth 
am y cynllun rydych yn hawlio trwyddo, ewch i'r dudalen Gweithgareddau sydd ar gael 
ichi hawlio arnyn nhw. 

Mae’r Canllaw Sut i Lenwi Hawlio Gwaith Cyfalaf ar gael ichi ei ddarllen ar wefan 
Llywodraeth Cymru (fydd yn agor tab newydd ar Borwr y Rhyngrwyd) trwy glicio ar y 
ddolen 'Sut i Lenwi'. 

 



Dewiswch Gontractau 
 

Dim ond os oes gennych fwy nag un contract y gallwch ei hawlio y gwelwch chi'r 
dudalen hon. 

Weithiau, bydd mwy nag un contract ar gael ichi hawlio arno. Gallen nhw fod yn 
gontractau gwahanol o dan yr un cynllun neu'n gontractau ar gyfer cynlluniau 
gwahanol. 

I ddewis y contract(au) rydych am hawlio taliad trwyddo, cliciwch y blwch perthnasol. 
 

Ar y dudalen Hawlio Gwaith Cyfalaf isod, mae dau gontract ar gael ichi eu dewis - y 
Grant Busnes i Ffermydd a Glastir Uwch. 

 

 
Ar y dudalen Hawlio Gwaith Cyfalaf isod, mae mwy nag un contract ar gael ar gyfer yr 
un cynllun Grantiau Bach Glastir. 

 



Wedi ichi ddewis contract i'w hawlio, bydd y cynllun yn ymddangos ar ochr chwith y 
dudalen. Os byddwch wedi dewis mwy nag un contract, bydd pob cynllun y byddwch 
wedi'i ddewis yn ymddangos yma. 

 



Gweithgareddau sydd ar gael ichi hawlio arnyn nhw 
 

Mae’r sgrin hon yn dangos y gweithgareddau Gwaith Cyfalaf sydd ar gael ichi hawlio 
arnyn nhw ar hyn o bryd. 

Bydd y sgrin yn dangos y contract rydych yn hawlio taliad trwyddo. 
 

Ar dop y dudalen, mae yna flwch Help glas sy'n esbonio beth i'w wneud i hawlio'ch 

taliad. 

Ar gyfer Hawlio rhai taliadau Gwaith Cyfalaf, bydd blwch glas arall yn ymddangos o 
dan y blwch Help fydd yn rhoi mwy o fanylion y cynllun penodol rydych wedi dewis 
hawlio'i daliad. 

 

 
Rhaid ichi lenwi'r wybodaeth ar y sgrin yn gywir. 

 
Os bydd y manylion y byddwch yn eu llenwi'n anghywir, fe welwch neges yn dangos 
eich bod wedi gwneud camgymeriad ac ni fyddwch yn cael cyflwyno'ch hawliad tan 
ichi gywiro'r holl gamgymeriadau. 



Ar gyfer cwsmeriaid y Grant Cynhyrchu Cynaliadwy yn unig 
 

Rhaid ichi glicio'r blychau perthnasol i ddangos sut ydych am gyflwyno'r dystiolaeth o'r 
gweithgaredd rydych yn hawlio arno. 

 

 
 

Ar gyfer cwsmeriaid Grantiau Bach Glastir yn unig 
 

Os ydy'r swm rydych yn ei hawlio yn llai na'r swm gafodd ei gymeradwyo, fe welwch 
flwch testun arall yn gofyn ichi esbonio pam eich bod yn hawlio swm llai. 

 



Cynnydd y Prosiect, Dangosyddion a Chanlyniadau 

Ar gyfer cwsmeriaid y Grant Cynhyrchu Cynaliadwy yn unig 

 

Rhaid i chi rhoi manylion yn y blychau a ddarperir os nad hwn yw eich hawliad 
prosiect terfynol.  

 
         Rhaid i chi roi diweddariad o gynnydd eich prosiect. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cyflwyno’r Hawliad 
 

Gwallau a Gwybodaeth 
 

Mae’r adran hon yn rhestru’r Negeseuon ‘Gwallau a ‘Gwybodaeth’ ar eich Hawliad 
Gwaith Cyfalaf. 

Rhaid cywiro unrhyw wallau cyn cyflwyno’ch Hawliad Gwaith Cyfalaf. 
 

Diben y negeseuon Gwybodaeth yw’ch atgoffa am unrhyw gamau y gallai fod gofyn 
ichi eu cymryd, ond nid ydynt yn eich rhwystro rhag cyflwyno’ch cais. 

 
I weld negeseuon Gwallau a Gwybodaeth ar gyfer adran benodol, cliciwch ar enw’r 
adran ar ochr chwith y sgrin neu cliciwch ar ddolen Enw'r Adran yn y blwch Gwallau a 
Gwybodaeth. 

 

 
 

Ar ôl ichi gywiro'r gwallau, rydych nawr yn barod i gyflwyno'ch Hawliad Gwaith Cyfalaf. 



Mae’r sgrin gyflwyno’n rhestru’r holl weithgareddau rydych wedi’u dewis i hawlio arnyn 
nhw, ac mae’n dangos gwerth yr hawliad hefyd. 

 

 
 

Os ydych wedi dewis hawlio o dan fwy nag un cynllun, bydd y Crynodeb yn dangos yr 
holl weithgareddau rydych yn hawlio arnyn nhw o dan bob cynllun. 



 
 

Datganiadau ac Ymrwymiadau 
 

 
Rhaid darllen y Datganiadau a’r Ymrwymiadau i wneud yn siŵr eich bod yn 
cydymffurfio â nhw. Sgroliwch i lawr y dudalen i ddarllen y Datganiadau a'r 
Ymrwymiadau i gyd. Pan fyddwch yn fodlon eich bod wedi'u darllen a'u deall ac wedi 
cydymffurfio â nhw, ticiwch y blwch ar y gwaelod i fynd yn eich blaen. 

 
Os na fyddwch wedi ticio'r blwch i gadarnhau'ch bod wedi darllen a deall y 
Datganiadau ac Ymrwymiadau ac wedi cymdymffurfio â nhw, fe welwch neges 
camgymeriad ac ni fyddwch yn cael cyflwyno'ch hawliad tan ichi dicio'r blwch. 

 
Ar gyfer Hawlio Gwaith Cyfalaf o dan rai cynlluniau, bydd angen ichi dicio mwy nag un 
blwch. Gofalwch fod yr holl flychau wedi'u ticio. 

 
Cliciwch y botwm Nesaf os ydych am fynd yn eich blaen. 



 

Anfon 
 

 
Mae’ch Hawliad Gwaith Cyfalaf yn awr yn barod i’w anfon. Os ydych yn barod i'w 
anfon, pwyswch y botwm anfon. 

 
Gofalwch eich bod yn anfon eich Hawliad Gwaith Cyfalaf erbyn y dyddiad cau sydd yn 
y contract. 

 
Os na fyddwch wedi'i anfon erbyn y dyddiad cau, chewch chi ddim mo'ch talu. 

Ar ôl anfon yr hawliad, rhaid cyflwyno'r holl ddogfennau ategol. 

Os na fyddwch wedi cyflwyno'r dogfennau ategol erbyn y dyddiad cau, chewch chi 
ddim mo'ch talu. 



Manylion Cysylltu 
 

Ymholiadau gan Ffermwyr – y Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid 
 

Yn y lle cyntaf, dylai cwsmeriaid sydd am gysylltu â ni ffonio neu e-bostio’r Ganolfan 
Gyswllt i Gwsmeriaid lle bydd staff wrth law i roi gwybodaeth ac i ateb cwestiynau. 

 
Gallwch ddefnyddio'r dudalen 'Negeseuon' ar eich cyfrif RPW Ar-lein i anfon cwestiwn 
at y Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid. Fel arall, defnyddiwch y manylion cysylltu 
canlynol: 

 
Ffôn: 0300 062 5004 

 
Cyfeiriad Blwch Swyddfa Bost: 

 
Taliadau Gwledig Cymru 
Blwch Post 251                                     
Caernarfon 
LL55 9DA                                        
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