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Cofrestrodd yr Coed Talylan Land Trust 
Limited fel Cymdeithas Budd Cymunedol yn 
2016 i hyrwyddo agroecoleg a sofraniaeth 
bwyd ac i alluogi gweithwyr tir i gael 
gafael ar dir, hyfforddiant ac adnoddau.  
A hwythau’n fenter gymunedol arloesol 
yng nghefn gwlad, maen nhw’n creu 
datblygiad rhannu ecwiti effaith isel ym maes 
hunanadeiladu cyd-drigo sy’n cefnogi dulliau 
arloesol o reoli tir.

I Ble maen nhw a sut digwyddodd  
hyn?

Maen nhw wedi’u lleoli mewn coetir llydanddail 
a chonwydd cymysg 70 erw yng Nghoed Talylan 
ar gyrion gorllewinol Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog yn Sir Gaerfyrddin.  Roedd cefnogwr 
dyngarol wedi prynu’r coetir, gan roi amser i’r 
Gymdeithas godi arian i brynu’r safle gan ddefnyddio 
cyfranddaliadau cymunedol – dull o ariannu sydd wedi 
galluogi cannoedd o gymunedau i fod yn berchen 
ar siopau, tafarndai ac amwynderau eraill. Mae’r 
Gymdeithas yn cynllunio dau gynnig cyfranddaliadau: 
y cyntaf i gefnogwyr presennol y Gymdeithas yn 
2021, ac yn ddiweddarach, cynnig cyfranddaliadau 
cymunedol cyhoeddus yn 2022-23.

I Beth yn union mae’r 
Ymddiriedolaeth yn ei wneud?

Mae tyfu ffwng a madarch yn ganolog i waith yr 
Ymddiriedolaeth. Mae amrywiaeth o fadarch ffres 
ac wedi’u sychu, te a phecynnau tyfu yn cael eu 
cynhyrchu yn eu labordy a’u cyfleuster prosesu 
madarch. Maen nhw hefyd yn meithrin gwarchodfa 
natur coedwig ffwngaidd, lloches ar gyfer ffwng, ar 
30 erw o’r safle. Yr enw maen nhw wedi’i roi ar hon yw 
Refungium.  

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cynnal cyrsiau, gweithdai 
a digwyddiadau preswyl yn rheolaidd, sy’n cael eu 
darparu gan gwmni rheoli cydweithredol o’r enw Coed 
Talylan Cyf. Mae’r rhain yn ymwneud â phynciau byw 
cynaliadwy fel:

• Tyfu madarch

• Gwaith coed i fenywod

• Ynni oddi ar y grid ac ynni adnewyddadwy 

• Byw un blaned

Gwyliwch fideo yn dangos gweithdy gwaith coed yng 
Nghoed Talylan. 
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I Tai cynaliadwy

Mae polisi Datblygu Un Blaned yng Nghymru yn 
caniatáu datblygiad preswyl mewn cefn gwlad agored 
ar yr amod bod yr ymgeisydd yn gallu cwrdd â 
gostyngiad targed yn eu heffaith ar adnoddau byd-
eang (Dadansoddiad Ôl-troed Ecolegol). Mae hyn yn 
cynnwys ymrwymiad i dyfu neu i fagu 30% o’u bwyd ar 
y safle. 

Rhoddwyd caniatâd ar gyfer annedd gyntaf ar safle 
Coed Talylan Land Trust, gydag uchelgais i godi 2 
arall. Gyda chymorth Canolfan Cydweithredol Cymru 
a Chydffederasiwn Tai Cydweithredol Cymru, mae’r 
Ymddiriedolaeth wedi datblygu model tai cyd-drigo i 
reoli trefniadau byw’r preswylwyr yn gydweithredol. 
Bydd prydlesi tymor hir yn hytrach na pherchenogaeth 
lwyr yn sicrhau bod y weledigaeth ar gyfer y safle 
cyfan yn cael ei diogelu, a bod tai ar gyfer deiliaid yn y 
dyfodol yn parhau i fod yn fforddiadwy.

Mae’r safle’n cael ei bweru gan ynni adnewyddadwy: 
bydd y paneli solar ffotofoltaig presennol yn cael eu 
hategu gan dyrbin gwynt bach a phaneli solar thermol 
a bydd dau dyrbin dŵr olwyn pelton yn cael eu 
defnyddio eto. 

I Cefnogaeth Plunkett
Rhoddodd Sefydliad Plunkett gymorth busnes 
cymunedol arbenigol i’r Ymddiriedolaeth, gan 
ddefnyddio cyllid gan Ymddiriedolaeth Dulverton a 
Sefydliad Esmee Fairbairn. Roedd hyn yn cynnwys:

• Canllawiau ar newidiadau i ddogfen 
lywodraethu’r Ymddiriedolaeth. 

• Rhannu’r datblygiad yn gamau a chynllunio sut 
y bydd y cynigion cyfranddaliadau cymunedol 
yn diwallu anghenion yr Ymddiriedolaeth ac yn 
rhyngweithio â’i gilydd.  

• Datblygu model ariannol i ddeall llif arian a 
phroffidioldeb ac i ddarparu rhagamcanion 
ariannol sy’n addas ar gyfer cynnig 
cyfranddaliadau cymunedol.  

• Canllawiau ar arferion da ar gyfer cynigion 
cyfranddaliadau cymunedol.

Canmolodd James Scrivens, Ysgrifennydd y 
Gymdeithas, y gefnogaeth a gafwyd gan Sefydliad 
Plunkett: 

“Mae wedi bod yn amhrisiadwy.  Nid modelu ariannol 
yw ein maes arbenigedd ni; madarch a choetiroedd 
rydym ni’n eu deall! Mae gwneud synnwyr o’r 
niferoedd mewn ffordd ryngweithiol yn hanfodol ac 
nid oedd gennym unrhyw brofiad o sefydlu model 
ariannol.” Gan oedi am funud i fwynhau’r olygfa dros y 
dyffryn, ychwanegodd, “Roedd cael cyfaill beirniadol 
y tu allan i’r busnes cymunedol i herio manylion yn 
y cynllun busnes wedi arbed llawer iawn o amser, ac 
roedd yr hwb allanol hwnnw yn help mawr”
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I Beth yw’r weledigaeth ar gyfer y 
dyfodol?
Mae cynlluniau’r dyfodol yn cynnwys eco-wersyll 
a chanolfan encil, sy’n dangos sut y gall systemau 
integredig a mentrau cydweithredol greu ffordd fwy 
ecolegol o fyw.

Bydd gan gefnogwyr sy’n buddsoddi mewn 
cyfranddaliadau cymunedol lais yn y gwaith o 
lywodraethu’r fenter, ynghyd â deiliaid prydlesi a 
phobl sy’n gweithio ar y tir. Mae angen gweledigaeth 
hirdymor ar gyfer coetiroedd, a bydd dirprwyo 
rheolaeth o ddydd i ddydd i gwmni cydweithredol 
o ddarparwyr hyfforddiant a gweithwyr tir a 
menter gydweithredol yn galluogi’r Cyfarwyddwyr i 
ganolbwyntio ar yr ystyriaethu strategol tymor hir.

• Gwefan: https://agroecology.co.uk/

• Twitter: https://twitter.com/AgroecologyALT

Ble bynnag rydych chi yn y DU, os oes gennych chi 
ddiddordeb mewn dechrau neu ddatblygu tafarn gymunedol, 
cysylltwch â Sefydliad Plunkett Plunkett - 0845 5571469, 
info@plunkett.co.uk neu ewch i www.plunkett.co.uk i gael 
gwybod sut y gallwn ni eich cefnogi.

Mae Sefydliad Plunkett yn helpu cymunedau gwledig ledled 
y DU i fynd i’r afael â’r problemau y maent yn eu hwynebu 
drwy hyrwyddo a chefnogi busnes cymunedol. Yn ogystal 
â datblygu a diogelu asedau a gwasanaethau gwerthfawr, 
mae busnesau cymunedol yn mynd i’r afael ag amrywiaeth 
o faterion gan gynnwys ynysu, unigrwydd, lles, gwaith a 
hyfforddiant.

Os ydych yn rhannu ein gweledigaeth ar gyfer economi 
wledig fywiog gyda busnes cymunedol gwledig yn ganolog 
iddi, beth am ymuno â Plunkett fel aelod? Mae mwy o 
wybodaeth am ein pecynnau aelodaeth ar gael yma.

Roedd yr astudiaeth achos hon yn bosibl drwy bartneriaeth 
a chyllid gan The Dulverton Trust er mwyn helpu i sefydlu ac 
i gefnogi busnesau cymunedol ledled Cymru a’r Alban.
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