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Ein  
Gweledigaeth
Ni ddylai unrhyw 
aelod o’r gymuned 
ffermio fyth wynebu 
adfyd ar ei ben ei 
hunan.

Ein  
Cenhadaeth
Rydym yn bodoli i 
ddarparu arweiniad, 
gofal ymarferol a 
chymorth ariannol i’r 
sawl sydd mewn angen 
yn y gymuned ffermio.

Cefnogi’r gymuned ffermio
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Ein Gwerthoedd
Gofalgar
Rydym yn ymrwymedig i drin 
pawb ag empathi a thosturi.

Teg
Rydym yn ymdrechu i drin 
pawb yn gyfartal ac yn 
rhesymol.

Ymddiriedaeth
Ni fyddwn yn siomi pobl, 
byddwn yn gweithio mewn 
ffordd onest ac agored i 
gyflawni’r pethau rydym wedi’u 
haddo.

Stiwardiaeth
Rydym yn ofalus iawn o’r 
adnoddau a ymddiriedir i ni ac 
yn gweithredu gydag uniondeb 
i’w defnyddio er y budd mwyaf.

Parch
Rydym yn gwerthfawrogi’r 
cyfraniad a wneir gan bawb 
ac yn trin eraill yn y modd yr 
hoffem ninnau gael ein trin, 
gyda sensitifrwydd a heb 
ragfarn.

Cefnogi’r gymuned ffermio
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Y Sylfeini ar gyfer 
Newid

Sefydlwyd RABI yn wreiddiol ‘er budd ffermwyr, 
eu gweddwon a’u plant amddifad’ gan grŵp o 
ffermwyr o Swydd Essex dan arweinyddiaeth 
yr Henadur John Mechi, ac mae gwaith RABI 
yr un mor berthnasol heddiw ag ar unrhyw 
adeg yn ystod ei hanes 160 mlynedd.

Mewn awyrgylch o ansicrwydd sylfaenol parhaus 
ar gyfer y gymuned ffermio, yn cynnwys 
effeithiau Brexit a’r Bil Amaethyddiaeth newydd 
sy’n anhysbys hyd yma, mae’r rhai sy’n gweithio 
ym myd ffermio heddiw yn wynebu pwysau 
cynyddol i gynnal safonau uchel mewn cyfnod o 
ansefydlogrwydd sylweddol. Mae RABI yn credu 
bod ganddo ran hollbwysig i’w chwarae nawr ac 
yn y dyfodol yn cefnogi llesiant y gymuned hon.

Mae RABI yn parhau i gymhwyso egwyddorion 
arweiniol ein Siarter Brenhinol, sef darparu  
cymorth i’r rhai sy’n gweithio, neu sydd wedi 
gweithio yn y diwydiant ffermio, a’u teuluoedd. 
I sicrhau ein bod yn cael y budd mwyaf o 
effaith ein cymorth, yn ystod 2019 rydym yn 
lansio strategaeth uchelgeisiol sy’n edrych 
tuag ymlaen, gan ofyn cwestiynau sylfaenol 
ynglŷn â’r math o ddyfodol y gallem fod 
yn ei wynebu, a sut gallwn helpu orau.

Yn ystod yr adolygiad hwn, rydym yn 
bwriadu ailddiffinio rhai o’n strwythurau a’n 
fframweithiau mewnol, ynghyd â pharhau 
i adeiladu ar ein pecynnau cymorth 
presennol. Mae’n rhaid i ni ystyried sut gallwn 
barhau i ddatblygu, gan gyflwyno rhaglenni 
gweddnewidiol sy’n esblygu i ddiwallu 
anghenion newidiol y gymuned a gefnogwn.

Gan ddatblygu’r amcanion strategol a gweithredol 
a ddisgrifiwyd yn ein cynllun strategol 2017, mae 
strategaeth 2019 yn cyflwyno gweledigaeth 
glir ac effeithiol: cefnogi’r gymuned ffermio; 
datblygu dulliau gweithredu newydd sy’n cynnig 
atebion hygyrch a hyblyg a fydd yn mynd i’r 
afael â’r anghenion presennol ac yn darparu 
pecynnau cymorth ar gyfer y tymor hirach.

Ers i’r Sefydliad Buddianol Amaethyddol Brenhinol 
(‘RABI’) gael ei sefydlu yn 1860, a hyd heddiw, rydym wedi 
ymlynu’n gadarn wrth ein dyletswydd i gefnogi’r aelodau 
mwyaf agored i niwed yn y gymuned ffermio.

Cefnogi’r gymuned ffermio
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Ein Hamcanion 
Strategol
Rydym yn deall bod delio 
â heriau bywyd yn gallu 
bod yn anodd weithiau.
Mae RABI yma i helpu i adnabod a datblygu 
atebion sy’n darparu’r offer i’r gymuned ffermio 
a fydd yn eu helpu drwy gyfnodau anodd. Yn 
ogystal â pharhau i ddarparu ein rhaglen gymorth 
bresennol, a chyflawni’r uchelgais parhaus hwn, yn 
ystod 2019-2024 byddwn yn:

1  Tystio i’n dealltwriaeth o 
sut mae heriau bywyd yn 
effeithio ar y sawl sy’n ffermio, 
a defnyddio’r wybodaeth 
hon i ddatblygu a chyflwyno 
rhaglenni cymorth hyblyg a 
hygyrch sy’n cyrraedd mwy o 
bobl.

3  Cryfhau ein perthnasoedd 
presennol a datblygu ffyrdd 
newydd o ymgysylltu â’n 
cefnogwyr.

2  Parhau i gynyddu’r 
ymwybyddiaeth o’n gwaith 
a’n rhaglenni cymorth yn y 
gymuned ffermio.

4  Rheoli ein helusen mewn 
ffordd sydd mor effeithiol ac 
effeithlon â phosibl.

Cefnogi’r gymuned ffermio



www.rabi.org.uk6

I gyflawni hyn byddwn yn:

• Cryfhau ein rhaglenni cyfranogi gyda sefydliadau cymorth partner 
• Ystyried effaith ac angen ar draws holl aelodau’r teulu ffermio
• Datblygu dulliau newydd o fesur ac adrodd ar werth cymdeithasol ein gwaith
• Adeiladu partneriaethau newydd i ddatblygu argaeledd gwasanaethau a dewis
• Cyflwyno mentrau cymorth newydd

1

Cyfranogiad rhanddeiliaid

Byddwn yn gweithio i gynyddu’r ymwybyddiaeth 
o RABI ac i amlygu’r cyfleoedd i gydweithio 
gyda ni er mwyn helpu i lywio’r dyfodol. Er 
mwyn sicrhau bod cysylltu â ni yn broses mor 
hyblyg â phosibl i’n rhanddeiliaid, rydym yn 
bwriadu canolbwyntio’n gyntaf ar gynyddu 
ein cynnwys a’n cyrhaeddiad digidol.

Creu fframwaith effaith cymdeithasol 

Gyda chymorth arbenigwyr allanol, rydym yn 
bwriadu buddsoddi mewn datblygu fframwaith 
effaith blaengar a fydd yn llywio’n cyfeiriad 
strategol yn y dyfodol mewn ffordd ddibynadwy 
ac yn llunio’r targedu gweithredol mwyaf effeithiol 
o ran ein rhaglenni cymorth yn y dyfodol.

Adeiladu llyfrgell o dystiolaeth

Byddwn yn ceisio coladu ymchwil i ddarparu sail 
dystiolaeth gadarn o ddata meintiol ac ansoddol y 
gellir eu defnyddio i wella’n dealltwriaeth a gwella’n 
cymorth, gan sicrhau y byddwn yn cyrraedd y 
rhai sydd â’r angen mwyaf am ein cymorth.

Datblygu cymorth cyfrinachol mwy hygyrch

Rydym yn deall bod y pethau bach yn pentyrru 
weithiau ac y gall bywyd fynd yn rhy feichus 
yn gyflym i’r sawl sy’n gorfod delio â phethau 
ar ei ben ei hun. I sicrhau bod unrhyw stigma 
canfyddedig sy’n gysylltiedig â gofyn am 
gymorth yn cael ei ddileu, rydym yn bwriadu 
paratoi cymorth rhagweithiol cyfrinachol 
y gellir ei gyrchu fel y bo angen, ac y gellir 
ei addasu i ymrwymiadau’r ymgeisydd.

Cefnogi datblygu cymorth integredig

Byddwn yn archwilio’r potenisal ar gyfer cyflwyno 
prosesau newydd sy’n caniatáu i RABI ddarparu 
pecyn holistaidd o gymorth i ymgeiswyr. Y 
nod fydd darparu cydlynydd cyson ar gyfer yr 
ymgeisydd drwy gydol y broses, hyd yn oed pan 
ddaw’r cymorth drwy nifer o sefydliadau partner. 
Byddwn yn ffurfio perthnasoedd cadarn gyda 
chymunedau lleol, asiantaethau llywodraeth 
perthnasol, a darparwyr lleol a chenedlaethol i 
hwyluso’r pecynnau cymorth cynhwysfawr hyn.

Tystio i’n dealltwriaeth o sut mae heriau bywyd 
yn effeithio ar y sawl sy’n ffermio, a defnyddio’r 
wybodaeth hon i ddatblygu a chyflwyno rhaglenni 
cymorth hyblyg a hygyrch sy’n cyrraedd mwy o bobl

Rhai o’r pethau rydym yn bwriadu gwneud:

Cefnogi’r gymuned ffermio
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“Pan ddaeth RABI i’n 
gweld, dangosont 
ddealltwriaeth dda iawn 
o’n hamgylchiadau. 
Helpodd RABI ni i 
sylweddoli – er ein bod 
yn mynd drwy gyfnod 
anodd iawn, gallai 
fod goleuni ym 
mhen draw’r 
twnnel.”

Cefnogi’r gymuned ffermio
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I gyflawni hyn byddwn yn:

• Sicrhau bod ein cymorth yn hyblyg, yn hygyrch ac yn hawdd ei ddeall
• Datblygu a hybu gwerth y brand RABI
• Cryfhau a datblygu cwmpas ein cyfryngau digidol
• Adeiladu ar bartneriaethau lleol a chenedlaethol presennol gyda sefydliadau 

corfforaethol, gwasanaeth a chymorth sy’n gweithio gyda’r gymuned ffermio

2

Buddsoddi mewn Systemau Gwybodaeth

Byddwn yn buddsoddi yn ein staff a’n seilwaith 
digidol a rheoli data i sicrhau y gallwn gyfathrebu’n 
effeithiol gyda phob un sy’n dymuno ymgysylltu 
â RABI, neu a allai gael budd o’n cefnogaeth.

Byddwn yn parhau i ddatblygu ein gwefan 
i ddarparu cyfarwyddyd syml a mynediad 
rhyngweithiol llawn gwybodaeth at RABI.

Cynyddu ymwybyddiaeth brand

Rydym yn deall gwerth y brand RABI a byddwn 
yn adolygu sut gallwn barhau i ddatblygu a 
defnyddio hwn i hybu ein gwaith. Ar ôl buddsoddi 
yn ein systemau gwybodaeth fel y bo angen, 
byddwn yn cyflwyno rhaglenni i gynyddu lefel 
ein gwaith cyswllt â’r cyfryngau rhagweithiol 
ac adweithiol i godi proffil RABI ac ehangu 
cyrhaeddiad ein gwaith a’n negeseuon.

Symleiddio ein prosesau cefnogi

Byddwn yn canolbwyntio ar ddarparu set o 
ffurflenni cais a thaflenni cyfarwyddyd pwrpasol, 
syml ar gyfer ein holl raglenni cymorth.

Datblygu Rhaglenni Partneriaeth

Byddwn yn canolbwyntio ar ehangu ein 
cysylltiadau â sefydliadau cefnogi ffermio. 
Gan adeiladu ar y lefelau o gymorth lleol a 
rhanbarthol sy’n gryf yn barod, byddwn yn ceisio 
adeiladu perthnasoedd parhaol gyda sefydliadau 
gwasanaethau a chorfforaethol wedi’u targedu 
sy’n gweithio gyda’r gymuned ffermio, gan sefydlu 
rhwydwaith o eiriolwyr RABI ar draws y DU.

Datblygu a chyflwyno negeseua craidd

Byddwn yn parhau i weithio gyda’n rhwydwaith 
o Ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr i 
fwyhau ein dealltwriaeth o ymateb RABI 
i faterion lleol a chenedlaethol, a darparu 
negeseua craidd clir a chyson. Byddwn yn 
datblygu ein dealltwriaeth o ddigwyddiadau 
a chyfleoedd allweddol i hybu gwaith RABI 
ac yn cynyddu argaeledd eiriolwyr RABI sydd 
wedi’u hyfforddi’n briodol yn y cyfryngau.

Parhau i gynyddu’r ymwybyddiaeth o’n gwaith a’n 
rhaglenni cymorth yn y gymuned ffermio

Rhai o’r pethau rydym yn bwriadu gwneud:

Cefnogi’r gymuned ffermio
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I gyflawni hyn byddwn yn:

• Gwella a datblygu dyfnder ein hadnoddau codi arian craidd
• Cryfhau ein rhaglenni cyfranogi gyda sefydliadau cymorth partner 
• Datblygu mentrau cymorth newydd i wirfoddolwyr
• Sicrhau ein bod yn deall ein cefnogwyr ac yn creu cysylltiadau tymor hir 

ymgysylltiol 

3

Datblygu ein cynllun stiwardiaeth i gefnogwyr

Byddwn yn buddsoddi yn ein systemau 
rheoli data i sicrhau ein bod yn deall yn iawn 
pwy yw ein cefnogwyr. Ar ôl gweithredu’r 
gwelliannau angenrheidiol yn ein systemau 
gwybodaeth, byddwn yn datblygu pecynnau 
cyfathrebu pwrpasol sy’n ymgysylltu â’n 
cefnogwyr drwy gydol eu taith gyda RABI.

Buddsoddi yn ein gwirfoddolwyr

Byddwn yn buddsoddi yn ein gwirfoddolwyr 
rhanbarthol, sy’n dyst i ysbryd RABI ar draws 
Cymru a Lloegr. Byddwn yn gweithio i ddangos 
yn gliriach ein bod yn cydnabod gwerth ein 
pwyllgorau gwirfoddolwyr drwy wella sut rydym 
yn cyfathrebu, yn darparu hyfforddiant ac 
yn rhannu arfer gorau a negeseua craidd.

Ehangu ein stori

Rydym yn deall bod effaith ein gwaith wrth 
graidd popeth a wnawn ac felly mai hon yw’r 
neges fwyaf grymus y gallwn ei darparu. Gan 
barchu’r hawl i gyfrinachedd, byddwn yn gweithio 
i ddatblygu ein llyfrgell o adborth a storïau gan 
y rhai sydd wedi derbyn cymorth gennym.

Gwerthuso ein hadnoddau codi arian

Byddwn yn cynnal adolygiad o’r adnoddau 
codi arian a chyfathrebu presennol i sicrhau 
bod gennym y strwythurau mwyaf priodol 
a chadarn fel y gallwn fwrw ati i ddatblygu 
a gweithredu strategaethau esblygol sy’n 
sicrhau bod ein cefnogwyr yn parhau i 
deimlo’n werthfawr ac yn gyfrannog yn RABI.

Datblygu Rhaglenni Partneriaeth

Rydym yn bwriadu canolbwyntio ar adeiladu 
perthnasoedd hirbarhaol gyda chefnogwyr 
corfforaethol. Gan ganolbwyntio i ddechrau 
ar sicrhau bod y rhai sy’n gweithredu yn y 
diwydiant ffermio yn deall ein heffaith, byddwn 
yn ceisio asesu ac estyn ein cyrhaeddiad 
at sefydliadau masnachol eraill y credwn 
fydd yn fodlon ymgysylltu â’n gwaith.

Cryfhau ein perthnasoedd presennol a datblygu 
ffyrdd newydd o ymgysylltu â’n cefnogwyr

Rhai o’r pethau rydym yn bwriadu gwneud:

Cefnogi’r gymuned ffermio
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I gyflawni hyn byddwn yn:

• Gwerthfawrogi ein pobl a’u cefnogi i wneud eu gwaith yn dda
• Datblygu ac amrywiaethu ein ffrydiau incwm i sicrhau bod ein hadnoddau’n 

cydweddu â’n huchelgeisiau
• Rheoli ein cyllid i’n galluogi i ddarparu cymorth nawr ac yn y dyfodol
• Dangos arfer gorau o ran llywodraethu RABI a rheoli ein cyfrifoldebau 

rheoleiddio
• Archwilio opsiynau i ddefnyddio ein meddiannau i’r eithaf

4

Sicrhau cynaliadwyedd tymor hir

Byddwn yn parhau i gynnal rheolaethau, 
rheolaeth a chynllunio ariannol cadarn ac 
effeithiol, gan fuddsoddi arian yn briodol i 
ddiwallu anghenion presennol ac yn y dyfodol. 
Byddwn yn parhau i ymdrechu i gael y gwerth 
gorau am arian ym mhob peth a wnawn

Cyfnerthu ein rhaglenni pobl 

Byddwn yn cynnwys ein staff wrth sefydlu ein 
gwerthoedd a’n hamcanion ar draws R.A.B.I., 
gan ofyn am adborth yn rheolaidd, a gwrando, 
ymateb a gweithredu ble bo’r angen. I gychwyn, 
byddwn yn canolbwyntio ar gyflawni proses 
o adolygu a datblygu strwythur cynaliadwy 
o fewn R.A.B.I. a fydd yn parhau i esblygu er 
mwyn cefnogi ein hamcanion tymor hir.

Rheoli Asedau Buddsoddi

Byddwn yn parhau i ystyried opsiynau ar gyfer 
rheoli’r cyfrifoldebau a’r risgiau sy’n gysylltiedig 
â’n hasedau buddsoddi ac eiddo yn y ffordd orau. 
Byddwn yn ystyried realeiddio gwerth o’n hasedau 
lle nodir bod hyn yn darparu’r gwerth gorau i R.A.B.I

Datblygu mentrau codi arian a chyllido

Byddwn yn meithrin perthnasoedd gydag 
ymddiriedolaethau ac elusennau i dyfu 
nifer a gwerth ein partneriaethau cyllido. 
Byddwn yn ymchwilio i, ac yn ystyried 
mentrau cyllido newydd posibl, yn cynnwys 
ymgyrchoedd loteri a chymynroddi.

Gwasanaethau cymorth rheoliadol 

Byddwn yn parhau i adolygu ein strwythurau 
a’n prosesau sy’n nodi ac yn rheoli risgiau 
allweddol. Byddwn yn cynnal adolygiad 
llawn o’n fframweithiau rheoli risg mewnol 
ac allanol ac yn ymchwilio i opsiynau ar 
gyfer allgontractio gwasanaethau cymorth 
lle nodir bod hyn yn briodol ac yn darparu 
effeithlonrwydd tymor hirach.

Rheoli ein helusen mewn ffordd sydd mor 
effeithiol ac effeithlon â phosibl

Rhai o’r pethau rydym yn bwriadu gwneud:

Cefnogi’r gymuned ffermio
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  “Mae’n wych gweld 
RABI yn ymdrechu 
i ddeall iechyd a 
lles ein cymunedau 
gwledig yn well o 
lawer.”  
Stuart Roberts, NFU

Cefnogi’r gymuned ffermio
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