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Rhagair

Mae’n bleser arbennig i fi, fel ffermwr 
Cymreig yn sir ffiniol Sir Fynwy, gyflwyno 
ein hadroddiad Cymreig. Mae e’n crynhoi’r 
gwaith mae Comisiwn Bwyd, Ffermio a Chefn 
Gwlad wedi ei wneud gyda phartneriaid 
yng Nghymru hyd yn hyn, gan dynnu sylw 
at ddetholiad bychan o ymarferion arloesol 
Cymreig, ac yn cyflwyno ein cynlluniau ar 
gyfer ein cam nesaf.

Wrth i mi redeg ymholiad y DU sydd hyd yn 
hyn wedi ei ganoli yn Llundain, rwy’n dra 
ymwybodol o’r rheidrwydd parhaol i atgoffa 
pobl fod gan bedair gwlad y DU drefniadau 
gwahanol ar gyfer bwyd a ffermio, yr 
amgylchedd, iechyd a lles, defnydd tir a 
pholisiau cefn gwlad, heb sôn am gynlluniau 
fwyfwy dargyfeiriol i ymgymryd â newid 
hinsawdd ac argyfyngau byd natur. Gwelir 
hyn yn ein hadroddiad Cymreig, sy’n 
canolbwyntio ar bolisi blaengar a fframwaith 
cyfreithiol yng Nghymru, ac yn enwedig y 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015, sydd yn denu sylw dyladwy 
ledled y byd. Rydym yn hynod o ddiolchgar 
i Jane Davidson, un o benseiri’r Ddeddf ac 
arweinydd gwaith y Comisiwn yng Nghymru, 
am ei threiddgarwch, profiad, ac arweiniad 
gwerthfawr mae hi wedi eu cyfrannu.

Ond fel y gwyddom, nid yw bwriadau polisi 
yn golygu dim i ddinasyddion a chymunedau 
heb fod yna newidiadau sylweddol a 
chynaliadwy ar y ddaear. Felly mae’r 
adroddiad hwn yn rhannu hanesion y bobl, 
busnesau a chyrff sydd eisioes yn gwneud 
y gwaith caled, ac sydd wedi cyfrannu’n 
hael i’n trafodaethau ac i’n hargymhellion. 
Diolch i’r holl gyfrannwyr a restrir isod, ac 
i’r lliaws yr ydym wedi cyfarfod â nhw ar y 

ffordd. Diolch yn arbennig i’r tîm sydd wedi 
tynnu’r adroddiad at ei gilydd – Sophie Reid, 
arweinydd ymholiadau Gwlad a Sîr y FFCC, 
hyfforddaì Isobel Shan, a Chadeirydd Cymru, 
Jane Davidson.

Nid ydym yn gorffen cymaint â rhagor 
o argymhellion, ond gyda chwestiynau 
newydd. Fel rwy’n ysgrifennu, mae Cymru 
yn ymlusgo’n araf ac yn bwyllog o’r Cyfnod 
Clo. Mae hi’n rhy gynnar i ddod i gasgliadau 
ynglŷn â’r effeithiau tymor hir Covid-19 ar 
Gymru, ond mae e eisioes wedi cael ergyd 
ddifrifol a phell-gyrhaeddol. Felly mae’n 
dda gen i ddweud y byddaf yn ymuno â 
Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gweinidog yr 
EERA ar Adfywiad Gwyrdd a gadeirir gan 
Syr David Henshaw, a fydd yn canolbwyntio 
ar weithredoedd ymarferol sydd wedi eu 
blaenoriaethu.

Mae pleidiau gwleidyddol a llunwyr polisi 
yn dechrau paratoi ar gyfer etholiadau i’r 
Senedd y flwyddyn nesaf. Dyma’r amser 
i arddel y dewrder, creadigrwydd, ac 
ymrwymiad di-syfl i’r weledigaeth radicalaidd 
a gweithredoedd ymarferol sydd eu hangen 
ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy i Gymru.

Ac ni allaf ddychmygu unlle arall y buasai’n 
well gen i fyw a gweithio ynddi…

Sue Pritchard 
Prif Weithredwr, Comisiwn Bwyd, Ffermio a 
Chefn Gwlad
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Rhagair

Gyda chymaint o newidiadau yn wynebu 
Cymru ar hyn o bryd, mae gwaith y Comisiwn 
yn amserol. Mae colli cymorth-daliadau 
amaethyddol Ewrop ar ôl Brexit yn peri 
gofid mawr i lawer o ffermwyr Cymru ac i 
gymunedau gwledig ar draws ein gwlad. Mae 
Covid-19 wedi uwcholeuo diffyg gwytnwch 
yng ngweithdrefnau bwyd Cymreig – boed 
hynny o ran cynhyrchu, cyflenwi, dosbarthu, 
datblygu, mewnforio neu allforio. Mae newid 
hinsawdd  yn cael effaith cynyddol ar ein tir a 
sut i’w reoli. Mae colli bioamrywiaeth yn fwy 
nac erioed yn ystod fy mywyd.

Ond, am bob un o’r heriau hyn, mae yna 
gyfleoedd hefyd; gallai ymateb i Brexit 
agor y drws i greu system fwyd integredig 
newydd, gan ddefnyddio arfau sydd eisioes 
yn bodoli megis caffael cyhoeddus i yrru’n 
uniongyrchol gynnydd mewn darpariaeth 
lleol. Mae cynhyrchwyr bwyd wedi 
ymateb gyda dychymyg i Covid-19, a cheir 
trafodaethau o fewn rhwydweithiau bwyd 
cymunedol am y ffordd ymlaen ar draws y 
genedl. Mae ffermwyr yn ymwneud â newid 
ymddygiad ac ymarferion er mwyn dygymod 
â newid hinsawdd a diraddio natur. Mae 
bwyd – ac argaeledd bwyd iach, maethlon 
– yn ôl ar y fwydlen. Mae gan Gymru gyfle 
penodol i ymateb i’r holl heriau hyn mewn 
ffordd integredig drwy gyfraith sy’n unigryw 
i Gymru, y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015.

Amcan gwaith y Comisiwn dros y tair 
blynedd nesaf yw darparu tystiolaeth ac 
argymhellion sy’n seiliedig ar ymchwil gadarn 
i sicrhau dull trwyadl cynaliadwy tuag at 
bolisi bwyd a’i weithredu yng Nghymru. 
Mae arnom angen eich help chi i wneud 

hyn. Mae gan bob un ohonom gyfran mewn 
bwyd. Gadewch i ni fanteisio ar y cyfle yn 
ein gwlad fechan i greu system ddyladwy i’r 
genhedlaeth hon a’r rhai sydd i ddod.

Jane Davidson 
Cadeirydd, Comisiwn Bwyd, Ffermio a Chefn 
Gwlad
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Crynodeb Gweithredol

Lawnsiwyd Comisiwn Bwyd, Ffermio 
a Chefn Gwlad yn 2017 fel ymholiad 
annibynnol dros ddwy flynedd, a arianwyd 
gan sefydliad Esmée Fairbairn, i edrych 
o’r newydd ar system fwyd a ffermio, cefn 
gwlad ac economiau gwledig, ac i helpu i 
lunio gweledigaeth o ddyfodol a fydd yn fwy 
cynaliadwy. Cyhoeddwyd ein hadroddiadau 
ym mis Gorffennaf 2019, gan dderbyn 
cymeradwyaeth eang.

Gyda chymorth parhaol Sefydliad Esmée 
Fairbairn, mae’r Comisiwn Bwyd, Ffermio a 
Chefn Gwlad erbyn hyn yn gorff elusennol 
annibynnol, gan newid gêr o lunio 
syniadau ac argymhellion i helpu i’w troi 
nhw yn weithredoedd ymarferol a newid 
cynaliadwy. Ein gwaith yn awr yw cynnull yr 
arweinyddiaeth angenrheidiol o gwmpas y 
materion anodd, gweithredu’r argymhellion 
a geir yn ein hadroddiad Ein Dyfodol yn y 
Tir – ac ennill ac alinio adnoddau i sicrhau y 
gwneir hyn mewn lleoedd a chymunedau ar 
draws y DU.

Mae ymholiad CBFfCG Cymru yn un o 
rwydwaith o ymholiadau seiliedig ar 
leoliadau o gwmpas y DU, gydag eraill yn 
yr Alban, Gogledd Iwerddon, ac mewn tair 
sir a rhanbarth yn Lloegr. Yng nghamau 
cyntaf y Comisiwn, canolbwyntia’r ymholiad 
yng Nghymru ar y cyfleoedd newydd a 
roddid gan fframwaith cyfreithiol nodedig 
Cymru, y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol, i wneud cynnydd cyflymach tuag at 
ymarferion cynaliadwy.

Mae’r adroddiad newydd hwn yn archwilio 
rhai o’r cyfleoedd a heriau a gyflwynir gan 
y cyd-destun cyfreithiol a pholisi unigryw 
hwn, yn ogystal â thanlinellu dim ond 
peth o’r gwaith blaengar sydd eisioes yn 
digwydd ar draws Cymru, o’r strwythurol i’r 
hyperleol. Tra bo pleidiau gwleidyddol yn 
paratoi i lunio eu hymrwymiadau maniffesto 
ar gyfer etholiadau’r Senedd ym mis Mai 
2021, rydym ni yn llunio rhai o’r cwestiynau 
y byddem ni’n dadlau y dylent ymateb iddyn 
nhw: o gofio’r arfau cyfreithiol a pholisi sydd 
gennym, sut allem gyrchu’r nod i gynhyrchu 
bwyd maethlon ac iachus – y gall pawb ei 
fforddio – mewn systemau ffermio sydd wedi 
eu cysylltu’n well ac sydd yn fwy cynaliadwy 
(gan gynnwys amaethecoleg) ac sydd yn 
integreiddio prosesau cynllunio a gwneud 
penderfyniadau am ein tir yn llawn?

1. Pa strwythurau llywodraethol sydd 
eu hangen er mwyn sicrhau nad yw 
penderfyniadau am fwyd, ffermio, 
defnydd tir a chymunedau gwledig yn 
cael eu cymryd mewn “seilos polisi”?

2. Sut mae cryfhau pwysigrwydd systemau 
bwyd iachus a chynaliadwy wrth wneud 
penderfyniadau a chynllunio yn lleol?

3. Beth yw’r manteision roi amaethecoleg 
yng nghanol cynlluniau Cymreig ar gyfer 
llesiant cenedlaethau’r dyfodol?

4. Pa ddyletswyddau a fyddai rhaid i 
Lywodraeth Cymru eu gosod ar gyrff 
cyhoeddus er mwyn cynyddu a chynnal 
graddfa’r newid a fyddai ei hangen?
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Yr hyn sy’n amlwg o waith blaenorol a 
thrafodaethau cyfredol yw bod yna gryn 
dipyn o egni a momentwm i sicrhau 
cyd-weithio ar draws Cymru ac ar draws 
sectorau, gan dynnu dulliau gwaelod i 
fyny ac o’r brig i lawr at ei gilydd, i drosoli’r 
mecanweithiau polisi presennol sydd ar gael 
i ni yng Nghymru a’r momentwm cynyddol 
o newid a welid gennym o ganlyniad i 
Covid-19.

Bydd ein hymholiad yng Nghymru yn 
cyd-weithio gydag ystod eang o gyrff 
cyhoeddus, busnesau, grwpiau ymgyrchu a 
chymunedol, i ddatblygu blaengynllun tair 
blynedd. Rydym yn rhagweld y canolir ein 
gwaith o gwmpas pedair prif thema:

• Sicrhau fod yr angen am systemau bwyd 
teg ac iachus yn cael eu hintegreiddio 
i’r broses o feddwl a phenderfynu am 
lesiant, defnydd tir, ac adnoddau

• Ymchwilio i’r potensial ar gyfer 
amaethecoleg yng Nghymru

• Ymholi i weld a alinir gwariant 
cyhoeddus yn gydlynol er mwyn cyrchu 
nodau polsi Cymreig

• Esbonio’r adnoddau sydd eu hangen ar 
gyfer trosglwyddiad cyfiawn i systemau 
bwyd a ffermio mwy cynaliadwy ac 
economiau gwledig ffyniannus.

Bwyd Caerdydd, Glanyrafon
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Rhagarweiniad

Lawnsiwyd Comisiwn Bwyd, Ffermio a Chefn 
Gwlad yn 2017 fel ymholiad annibynnol 
dros ddwy flynedd, a arianwyd gan sefydliad 
Esmée Fairbairn, yn wreiddiol i ymateb i 
ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeiaidd, ond 
hefyd i edrych o’r newydd ar system fwyd a 
ffermio, cefn gwlad ac economiau gwledig, 
ac i helpu i lunio gweledigaeth o ddyfodol 
a fydd yn fwy cynaliadwy. Cyhoeddwyd ein 
hadroddiadau ym mis Gorffennaf 2019, gan 
dderbyn cymeradwyaeth eang.

Gyda chymorth parhaol Sefydliad Esmée 
Fairbairn, mae’r Comisiwn Bwyd, Ffermio a 
Chefn Gwlad erbyn hyn yn gorff elusennol 
annibynnol, gan newid gêr o lunio 
syniadau ac argymhellion I helpu i’w troi 
nhw yn weithredoedd ymarferol a newid 
cynaliadwy. Ein gwaith yn awr yw cynnull yr 
arweinyddiaeth angenrheidiol o gwmpas y 
materion anodd, gweithredu’r argymhellion 
a geir yn ein hadroddiad Ein Dyfodol yn y 
Tir – ac ennill ac alinio adnoddau i sicrhau y 
gwneir hyn mewn lleoedd a chymunedau ar 
draws y DU.

Bu i ni werthfawrogi’n gynnar bod newid go 
iawn yn digwydd pan fo cymunedau sydd 
â “chroen yn y gem” yn gweld yr angen 
am newid a gwneud penderfyniadau sydd 
yn addas i’r cyd-destun amgylcheddol, 
cymdeithasol, economaidd a diwylliannol. 
Gellir cyflymu’r broses trwy bolisiau cyd-
gysylltiedig, cyngor hygyrch ac amserol, a’r 
rhwydweithiau angenrheidiol ar gyfer dysgu 
ffurfiol ac anffurfiol.

Yng Nghymru ceir cyd-destun cyfreithiol a 
pholisi a allai fod yn dra defnyddiol. Mae 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015 yn ei wneud yn ofynnol 
ar Lywodraeth Cymru a’i gwasanaethau 
cyhoeddus i roi llesiant cenedlaethau 
presennol a’r dyfodol wrth wraidd ei 
darpariaeth. Trwy’r Ddeddf, gofynnir iddynt 
ddarparu lles drwy saith nod llesiant – Cymru 
lewyrchus, Cymru gydnerth, Cymru iachach, 
Cymru sy’n fwy cyfartal, Cymru o gymunedau 
cydlynus, Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r 
Gymraeg yn ffynnu, a Chymru sy’n gyfrifol 
ar lefel byd-eang. Gofynnir hefyd i arddel 
pum dull o weithio: meddwl hir-dymor, atal 
problemau, cydweithio gydag eraill er mwyn 
osgoi problemau, integreiddio ei hymateb 
i’r nodau, a chynnwys y bobl a fyddai’n cael 
ei heffeithio gan benderfyniadau a wneir. 
Ar lefel sirol, mae datblygiad Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus statudol yn 
cydnabod pwysigrwydd o gysylltu llunio 
polisi’n agos i ddinasyddion, ac yn darparu 
rhai cyfleoedd i integreiddio nodau llesiant, 
ond hyd yn oed gyda’r bwriadau gorau, bydd 
y newid cyfatebol o ran arferion yn cymryd 
amser.

Mae ymholiad CBFfCG Cymru yn un o 
rwydwaith o ymholiadau seiliedig ar 
leoliadau o gwmpas y DU, gydag eraill yn yr 
Alban, Gogledd Iwerddon, ac mewn tair sir a 
thalaith yn Lloegr. Cychwynwyd a datblygwyd 
yr ymholiadau hyn gyda phartneriaid yn eu 
lleoliadau, ac mae ganddynt gylch gorchwyl 
i ymchwilio materion sy’n ymwneud â 
bwyd, ffermio a chefn gwlad fel y maen 
nhw’n berthnasol i bob sir, talaith neu wlad. 
Oherwydd hyn mae pob un o’r chwech 
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ymholiad manwl wedi datblygu yn ei ffordd 
ei hun, gan ymateb i’r cwestiynau a deimlir 
i fod yn fwy perthnasol a phwysig ym mhob 
lle.  

Yng nghamau cyntaf y Comisiwn, 
canolbwyntia’r ymholiad yng Nghymru 
ar y cyfleoedd a gynigir gan y fframwaith 
cyfreithiol a pholisi unigryw Cymreig i wneud 
cynnydd cyflymach tuag at ymarferion 
cynaliadwy. Gyda Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin, a Menter a 
Busnes, gwnaethom ganolbwyntio ar sut 
y gallai caffael cyhoeddus weithio’n fwy 
effeithiol er mwyn cefnogi’r saith nod 
llesiant a amlinellwyd yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 
Gyda chefnogaeth gan arbenigwr caffael o 
Brifysgol Caerdydd, penderfynodd Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin 
ddefnyddio pwer prynu cydweithredol 
aelodau ei bartneriaeth sector cyhoeddus 
statudol i ddylanwadu ar gadwyni cyflenwi 
bwyd lleol. Bydd Gwyneth Ayers yn amlinellu 
sut mae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn ymdrin â 
hyn drwy’r Tasglu Caffael Bwyd nes ymlaen 

yn yr adroddiad hwn. Ar wahân, sefydlwyd 
grŵp o ffermwyr, tyfwyr a chynhyrchwyr 
yng Ngogledd Cymru gyda chefnogaeth 
Menter a Busnes i edrych ar rwystrau 
cadwyni cyflenwi. O ganlyniad, bu i’r 
ymholiad archwilio materion ar ddwy ochr 
y berthynas gontractio. Cyfranodd y gwaith 
hwn i adroddiad ledled y DU Comisiwn Bwyd, 
Ffermio a Chefn Gwlad Ein Dyfodol yn y Tir a 
gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019.1 

Mae’r adroddiad newydd hwn yn archwilio 
rhai o’r cyfleoedd a heriau a ddarperir gan 
gyd-destun cyfreithiol a pholisi unigryw 
Cymru, yn ogystal â thanlinellu ychydig o’r 
gwaith arloesol a wnaed ar draws Cymru, o’r 
strwythurol i’r hyper-leol. Byddwn yn gorffen 
yr adroddiad drwy lunio rhai o’r cwestiynau 
y byddem ni’n dadlau y dylai’r pleidiau 
gwleidyddol ymateb iddynt wrth iddyn nhw 
wneud eu hymrwymiadau maniffesto cyn 
etholiadau’r Senedd ym mis Mai 2021.

Afalau o Rhiw Las
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Cyfleoedd a heriau i Gymru

Mae gan Gymru dirwedd amrywiol, gydag 
ucheldiroedd ac ardaloedd mynyddig, 
iseldiroedd, arfordiroedd, a hinsawdd 
wlypach na gweddill y DU. Mae dros 80% o’r 
tir yng Nghymru yn dir amaethyddol, gyda 
llawer ohono’n dir glas wedi ei ddynodi’n 
“Ardal Lai Ffafriol” o dan ddynodiad yr 
Undeb Ewropeaidd. Ceir datblygiadau trefol 
o gwmpas y “tramwyfeydd” gogleddol a 
deheuol yn bennaf, gyda llain ganol fawr 
gydag ychydig o boblogaeth a chysylltiadau 
gwael. Mae anghydraddoldebau’n amlwg: 
o’r rhanbarthau Dinesig, bywiog i’r trefi 
prifysgol, i bentrefi anghysbell, i’r tirweddau 
ôl-ddiwydiannol – mae Cymru yn dal i 
ymgymryd â’r effeithiau parhaol o’r hanes 
hwnnw.

Rydym nawr yn wynebu heriau triphlyg 
argyfyngau natur, hinsawdd ac iechyd – a 
gallwn yn awr ychwanegu Covid-19. Mae 
Panel Rhynglywodraethol y Cenhedloedd 
Unedig ar Newid Hinsawdd (PRhCUNH) 
wedi amcangyfrif fod gennym 10 mlynedd 
i gyfyngu newid hinsawdd i 1.5 gradd, 
neu mi fyddwn yn wynebu effeithiau 
trychinebus byd-eang megis lefelau’r môr 
yn codi, sychder, a thlodi. Yng Nghymru, 
roedd amaethyddiaeth yn gyfrifol am 12% 
o allyriadau nwyon tŷ gwydr yn 20162, tra 
bo unllysdyfiant, defnydd plaladdwyr, a 
cholli cynefinoedd a thramwyfeydd bywyd 
gwyllt yn diraddio systemau ecolegol, lleihau 
bioamrywiaeth, a disbyddu priddoedd 
rydym yn dibynnu arnynt ar gyfer ein bwyd 
yn y dyfodol. Mae Undeb Cenedlaethol y 
Ffermwyr (NFU) Cymru wedi ymrwymo ei 
sector i gyrchu nod o allyriadau nwyon tŷ 
gwydr (NTG) sero net erbyn 2040. Mae hyn 

i gyd yn digwydd wrth i ni negodi dyfodol 
ansicr y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd (UE). 
Dengys dadansoddiad gan Locality pe bai’r 
Gronfa Ffyniant a Rennir y DU yn cynnal 
yr un gyllideb â Chronfeydd strwythurol 
yr UE  yn rhannu adnoddau ar yr un sail 
gyfrannol â gweddill gwariant cyhoeddus 
economaidd y DU, gallai Cymru golli £2.3bn 
mewn buddsoddiad cyhoeddus dros chwe 
blynedd3.  

Gyrrwyd prisiau gât-fferm i lawr o dan 
bwysau manwerthwyr mawr ac agenda 
“bwyd rhad”, heb ystyried gwir gost bwyd 
(er enghraifft, o ran glanhau amgylcheddol, 
a chostau uwch i’r gwasanaeth iechyd 
oherwydd y tŵf mewn afiechydon sy’n 
gysylltiedig â lluniaeth gwael). Mae ffermwyr 
yn Nghymru’n aml yn ennill ychydig am eu 
hymdrechion, gan wynebu dyfodol ansicr 
wrth i ni adael yr Undeb Ewropeaidd, sy’n 
golygu ail-negodi cytundebau masnach 
rhyngwladol a chreu system yn lle’r 
Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Mae 
cyflwr Amaethyddiaeth yng Nghymru yn 
adlewyrchu rhai o’r effeithiau negyddol 
o’r system hon o gymorthdaliadau, sydd 
wedi chwarae rhan i achosi ymddygiad 
anghynaliadwy megis gor-bori, cadw gormod 
o dda byw, a chlirio coed. Nes ymlaen yn yr 
adroddiad hwn bydd Rachel Lewis-Davies o 
NFU Cymru yn amlinellu sut y gallai dyfodol 
amaethyddiaeth Cymru fod ar ôl y PAC. 
Mae’r pwysau ar ffermwyr sy’n wynebu’r 
fath amrywiaeth o ergydion economaidd, 
amgylcheddol, a gwleidyddol, gyda’r dirywiad 
yn y mecanweithiau cefnogi traddodiadol 
ffermio, yn cyfuno i gael effaith andwyol 
ar iechyd meddwl ffermwyr. Bydd Eirwen 
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Williams, o Menter a Busnes, yn amlinellu 
gwaith Farming Connect nes ymlaen yn yr 
adroddiad, ac y bydd Abi Reader yn disgrifio 
ei phrofiad o fod yn rhan o Grŵp Trafodaeth 
Llaeth Sir Fynwy.

Y diwydiant bwyd a diod yw cyflogwr mwyaf 
Cymru, ond mae gweithwyr fferm, a’r rhai 
sy’n gweithio yn y diwydiant prosesu bwyd 
yn aml mewn swyddi ansicr gyda chyflog 
isel. Cynhyrchir bwyd maethlon o safon 
uchel yng Nghymru, ond mae lluniaeth 
gwael yn goylygu fod nifer yr afiechydon 
sy’n gysylltiedig â lluniaeth gwael yn 
parhau i godi, gan beri trallod i’n bywydau 
a pheryglu ein gwasanaethau iechyd. Mae 
Iechyd Cyhoeddus Wales yn amcangyfrif 
bod cyfraddfeydd gordewdra wedi costi 
i’r gwasanaethau iechyd ,£73 miliwn y 
flwyddyn; mae 1 allan o 8 plentyn 4 -5 oed 
yn ordew, ac mae caglu data blaenorol 
yn awgrymu bod hyn yn wir fel y maent 
yn heneiddio4.  Mae’r maint o ffrwyth a 
llysiau yn y diet Cymreig yn gostwng, tra 
bo garddwriaeth Gymreig yn cynhyrchu 
3% yn unig o‘r llysiau sydd eu hangen5.  I 
ateb hyn, mae mentrau fel Peas Please (a 
arweinir yng Nghymru gan Synnwyr Bwyd 
Cymru) ac ymgyrchoedd fel Sustainable 
Veg Cities yn ceisio cynyddu’r maint o 
ffrwythau a llysiau ar ein platiau. Er mwyn 
ailalinio’r system hon, mae gweithredwyr a 
dinasyddion bwyd yn trefnu i fynd i’r afael â’r 
datgysylltiad hwn, gan gynnwys Maniffesto 
Bwyd Cymru, Bwyd Caerdydd (rhan o 
raglen Sustainable Food Places), ac Ein 
Bwyd Crughywel. Byddwn ni’n clywed oddi 
wrth Jane Powell, Pearl Costello, a Duncan 
Fisher o’r mentrau hyn nes ymlaen yn yr 
adroddiad. Fe adlewyrchir y datgysylltiad 
hwn gyda sut mae ein bwyd yn cael ei 
gynhyrchu mewn datgysylltiad ehangach 
gyda natur. Roedd ein hadroddiad ledled y 

DU, Ein Dyfodol yn y Tir, wedi argymell creu 
Gwasanaeth Natur Genedlaethol fel modd 
i harneisio’r momentwm ymysg pobl ifanc 
am newid, wrth ddarparu gwaith ystyrlon 
i adfer natur. Yng nghyd-destun Covid 19, 
atebir yr alwad gan gonsortiwm o gyflogwyr 
a grwpiau gwyrdd a arweiniwyd gan Bywyd 
Gwyllt a Dolen Cefn Gwlad fel modd i leihau 
diweithdra a gweithio tuag at adferiad 
gwyrdd. Gyda dull nodedig Cymru tuag at 
addysg, cyflogaeth a gwirfoddoli, sut y gellid 
datblygu’r syniad hwn fan hyn?

Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 
hefyd yn anelu i sicrhau y rheolir yr 
amgylchedd yng Nghymru mewn modd 
sy’n fwy “rhagweithiol, cynaliadwy a chyd-
cysylltiedig” ar ystod o lefelau gofodol, ac 
yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol 
i “hyrwyddo gwytnwch ecosystemau” a 
“chynnal a gwella bioamrywiaeth”. Mae rhan 
o fframwaith polisi’r Ddeddf yn cynnwys 
ffordd ymlaen ar gyfer rheoli ein hadnoddau 
naturiol drwy Bolisi Adnoddau Naturiol a 
Datganiadau Ardal. Mae Adnoddau Naturiol 
Cymru wedi bod yn datblygu’r Datganiadau 
Ardal sy’n cynnwys saith ardal yn y wlad, 
gan amlinellu’r heriau ym mhob ardal, beth 
y gellir ei wneud i gwrdd â’r heriau, a sut y 
gallwn reoli ein hadnoddau naturiol yn well 
er lles cenedlaethau’r dyfodol. Yr allwedd i 
hyn yw ymrwymiad ar draws defnyddwyr 
tir i gyd – mae Adnoddau Naturiol Cymru 
yn esbonio eu dull yn fanylach nes ymlaen 
yn yr adroddiad hwn. Gall ffermio fod 
ar flaen mentrau i wella bioamrywiaeth 
trwy ymagweddau amaethecolegol. Mae 
amaethecoleg yn ymwneud ag ystyried y 
berthynas rhwng planhigion, anifeiliaid, pobl, 
a’u hamgylchedd – a rheoli tir amaethyddol 
fel ecosystem amrywiol. Gall amaethecoleg 
gwrdd â’r dyletswyddau i “gynnal a gwella 
bioamrywiaeth” sydd yn ofynnol o dan 
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Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
a Deddf yr Amgylchedd ill dau. Mae hyn 
yn cynnwys ymarferion trylwyr megis 
amlgnydau a systemau ffermio cymysg 
gan ddefnyddio amryw o fridiau; rheoli 
plâu naturiol gan hyrwyddo “gelynion 
naturiol” a pheillwyr; adfer cloddiau a chreu 
“amddiffynfeydd” i fywyd gwyllt a gwella 
biota’r pridd drwy ddefnyddio cylchdroi 
cnydau, cnydau gorchuddio a silfoborfa.

Yn aml, fe lunir dadleuon ynglŷn â sut 
rydym yn defnyddio ein tir yn nhermau 
buddion cystadleuol, yn hytrach na sut 
y gellir cael buddion lluosog o’r tir. Er 
enghraifft, mae prosiectau sy’n bwriadu 
“achub” tir ar gyfer natur a bywyd gwyllt 
trwy fentrau dad-dofi, wedi bod yn 
ddadleuol, gan godi cwestiynau ynglŷn â 
sut rydym yn penderfynu pa dir sydd yn 
cael ei ddefnyddio, ac ym mha ffordd. Yn 
2010, cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad 
Cymru ganllawiau cynllunio newydd: Nodyn 
Cyngor Technegol 6: Cynllunio ar gyfer 
Cymunedau Gwledig Cynaliadwy a oedd 
wedi cyflwyno’r cynllun Datblygu Un Planed 
(DUP). Mae e’n galluogi pobl i gaffael hawliau 
preswylio ar dir amaethyddol ar yr amod 
iddyn nhw arddel ffyrdd o fyw carbon-isel 
iawn a dangos dros bum mlynedd y gallen 
nhw ennill hanner incwm cyfartalog Cymru 
oddi wrth eu hymdrechion ar y tir. Mae e, 
felly, yn galluogi defnydd creadigol o dir ac 
yn arloesi ffyrdd newydd a chynaliadwy o 
ennill incwm ohono. Fe lansiwyd y polisi yn 
y Sioe Frenhinol fel anogaeth, yn enwedig 
i bobl ifanc, i arallgyfeirio defnydd tir yn 
eu cymunedau. Mae Erica Thompson o 
sefydliad OPD Rhiw Las yn Sir Gaerfyrddin, 
yn disgrifio ei phrofiad hi nes ymlaen yn 
yr adroddiad hwn.  Mae mynediad i dir ar 
gyfer newydd-ddyfodiaid i ffermio yn dal yn 
her, gyda llawer o ffermydd cyngor wedi eu 

gwerthu, a phrisiau tir a chostau cychwyn 
uchel yn rhwystrau amlwg i fynediad. Gall 
mentrau ar y cyd hefyd gynnig help o ran 
olyniaeth fferm, a bydd Eirwen Williams 
o Menter a Busnes yn amlinellu rhaglen 
“Venture” Farming Connects nes ymlaen yn 
yr adroddiad hwn.

Mae prosiectau eraill yn chwilio am ddulliau 
arloesol i helpu cymunedau lleol i ymwneud 
â’u tirwedd, o Bartneriaeth Rhostir Powys i 
gwestiwn dewr Prosiect Skyline i gymunedau 
Carau, Treherbert ac Ynysowen: beth fydd 
yn digwydd os trosglwyddir yr hawliau 
i ddefnyddio’r holl diroedd sydd mewn 
perchnogaeth cyhoeddus i’r dre? Byddwn 
ni’n clywed oddi wrth Catherine Hughes a 
Chris Blake am y prosiectau hyn nes ymlaen 
yn yr adroddiad.

Mae her newydd Covid-19 wedi bwrw’r 
sectorau bwyd ac amaethyddiaeth yn galed. 
Mae’r diwydiant lletygarwch wedi bod 
mewn limbo, yn ansicr ynglŷn â phryd a sut 
y gallent ail-agor.Collodd y cynhyrchwyr, 
ffermwyr a physgotwyr sydd yn eu cyflenwi 
eu marchnadoedd dros nos, gan orfodi ail-
strwythuro’r gadwyn cyflenwi ar fyrder i gael 
y bwyd yn uniongyrchol i gartrefi pobl. Mae 
rhai cynhyrchwyr wedi gweld ymchwydd yn 
y galw am eu cynnyrch, ac yn gorfod addasu 
eu gweithdrefnau i ddygymod, gan ar yr un 
pryd sicrhau bod eu staff yn ddiogel. Byddwn 
yn clywed oddi wrth Patrick Holden o Holden 
Farm Dairy, Carwyn Adams o Gaws Cenarth, 
Dafydd Gruffydd o Fenter Môn, ac Emma 
Williams o’r Felin yn Llandudoch. Yn ogystal 
â hyn mae gwyliau bwyd bywiog Cymru wedi 
cael eu heffeithio gan rwystrau Covid-19, 
ergyd arall i economïau lleol. Bydd Nick 
Miller, sydd wedi gwerthuso rôl y gwyliau 
bwyd i Lywodraeth Cymru, yn myfyrio ar hyn 
nes ymlaen yn yr adroddiad.
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Er bod gan Gymru fframwaith cyfreithiol 
galluogi a pholisi blaengar, datganodd 
adroddiad Comisiynydd Cenhedloedd y 
Dyfodol, Adroddiad Cenhedloedd y Dyfodol 
2020, a gyhoeddwyd yn ddiweddar, nad 
yw darpariaeth yn y maes yn adlewyrchu 
uchelgais y polisi eto6.  Yn 2018, pan 
gyhoeddwyd Cynlluniau Llesiant cyntaf y 
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, ychydig 
o ystyriaeth a fu ar faterion bwyd. Nid yw’r 
Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol o 
dan y Ddeddf Cydraddoldeb wedi dechrau 
eto yng Nghymru oherwydd aflonyddwch 
Covid-19, ond dylai ei ffocws ar sicrhau 
gwell canlyniadau i’r rhai sy’n profi anfantais 
economaidd-gymdeithasol fod yn rhan 
allweddol o greu “Cymru fyw gyfartal” ar ôl y 
cyfnod clo.

Mae adroddiad a gomisiynwyd gan WWF 
Cymru ac a ysfrifenwyd gan y Sustainable 
Places Istitute, Prifysgol Cymru, A Welsh 
food System Fit for Future Generations, yn 
tanlinellu sut y gallai ein systemau bwyd a 
ffermio, yn ogystal ag ein defnydd tir a chefn 
gwlad, gyflenwi ar draws y 7 nod llesiant 
yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
Cymru7.  Mae’r adroddiad yn canolbwyntio 
ar sut i ddarparu bwyd maethlon ac iachus 
i bawb yn wyneb adnoddau sy’n crebachu 
a phoblogaeth sy’n tyfu, gan gydnabod fod 
newid hinsawdd a cholli bioamrywiaeth 
yn heriau mawr ar draws y byd ac yng 
Nghymru. Amlinellir y cyfle i gynllunio 
system fwyd a fydd yn gweithio law yn 
llaw gyda natur. Dengys fod Deddf Llesiant 
Cenhedloedd y Dyfodol (Cymru) yn darparu’r 
weledigaeth a’r trosolion sydd eu hangen 
i gyflawni’r trawsnewidiad gan alluogi dull 
mwy cyd-gysylltiedig ar draws y system 
fwyd drwy gysylltu polisi amaethyddol 
gyda pholisi iechyd, a chysylltu’r bwyd a 
gynhyrchir yng Nghymru gyda’r bwyd rydym 

yn ei fwyta. Mae’r sector bwyd yn cynnig 
cyfle delfrydol i ddangos sut y gall ymagwedd 
systemau ail-leoli ein cynhyrchu a bwyta 
bwyd a hyrwyddo cadwyni cyflenwi byrrach, 
gan greu buddion lluosog i’r economi leol, 
amgylchedd, iechyd, a llesiant lleol.

Yn y rhan olaf o’r adroddiad rydym yn llunio 
rhai o’r cwestiynau y byddem ni’n dadlau 
y dylai’r pleidiau gwleidyddol ystyried 
wrth iddyn nhw wneud eu hymrwymiadau 
maniffesto cyn etholiadau’r Senedd ym mis 
Mai 2021.

Egwyddorion ar gyfer Newid
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Cefnogi cymunedau a chynhyrchwyr 
yng Ngogledd Cymru – Menter Môn

Gyda chyfraniadau gan Dafydd Gruffydd, 
Menter Môn, KESS PhD, Prifysgol Bangor

Mae Menter Môn yn gwmni dielw sy’n 
darparu atebion i’r heriau sy’n wynebu cefn 
gwlad Gogledd Cymru. Mae eu rhaglenni 
amrywiol yn cynnwys cefnogaeth i fusnesau, 
y trydydd sector, grwpiau cymunedol, 
ac unigolion, a maent yn gweithredu 
fel partner darparu allweddol i nifer o 
fentrau’r llywodraeth ar raddfa leol a 
chenedlaethol, yn ogystal â chynorthwyo, 
adfer a rhedeg adeiladau sydd heb gael 

eu defnyddio’nllawn, ac asedau eraill. 
Mae strwythur eu rhaglenni yn seiliedig ar 
ymwneuthuriaeth agos gyda’r cymunedau y 
maent yn gweithio ynddynt, ac mae llawer 
wedi cael eu effeithio’n ddwys gan rwystrau 
Covid-19.

Dywed Dafydd Gruffydd, Rheolwr 
Gyfarwyddwr Menter Môn: Mae Menter 
Môn yn gweithio ar draws Gogledd Cymru i 
ddarparu atebion i’r problemau sy’n wynebu 
poblogaeth wledig y rhanbarth. Yn sgîl 
pandemic Covid-19, rydym wedi rhedeg 
nifer o brosiectau i gefnogi’r rhanbarth. 
Mae ein prosiect Neges yn gweithio 
gyda chynhyrchwyr lleol, bwytai lleol, a 
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chynghorau lleol i ddarparu pecynnau 
bwyd i’r rhai sy’n methu dod o hyd i fwyd 
yn ystod y cyfnod; mae ein Agri Bank yn 
cysylltu ffermwyr gyda gweithwyr lleol 
sydd ar gael i helpu os ydy ffermwyr yn sâl 
ac yn methu cynnal eu ffermydd, ac mae 
ein prosiect FLAG wedi bod yn cefnogi’r 
diwydiant pysgota lleol, i helpu pysgotwyr i 
ddod â’u dalfa i’r farchnad yn ystod y cyfnod 
hwn. Mae’r holl brosiectau hyn yn dangos 
mai trwy gydweithio y gallwn leihau’r effaith 
argyfwng mawr ar ein rhanbarth”.

Mae argyfwng Covid-19 wedi cael effaith 
ddinistriol ar y diwydiant pysgota, gan 
aflonyddu marchnadoedd sy’n gweini 
i letygarwch drwy’r DU ac Ewrop. Mae 
Menter Môn wedi bod yn gweithio gyda 
physgotwyr ledled Gogledd Cymru i 
ddatblygu marchnadoedd newydd ar-lein 
(trwy dudalen Facebook Pysgod Gogledd 
Cymru Uniongyrchol) lle mae pysgotwyr yn 
medru postio gwybodaeth am eu dalfeydd, 
gan werthu’n uniongyrchol i bobl leol. Mae’r 
prosiect wedi bod yn fodd i leihau’r effeithiau 
gwaethaf yr argyfwng i bysgotwyr lleol, gan 
hefyd ddarparu pysgod ffres a chynaliadwy i 
bobl leol.

Mae Luke Prosser, myfyriwr KESS PhD (a 
ariannir gan Menter Môn) ym Mhrifysgol 
Bangor, yn ychwanegu: Mae’r gwaith a 
wnaed gan Menter Môn yn ystod y pandemic 
hwn yn dangos yn glîr effeithiolrwydd 
cyd-weithio ar draws y sectorau wrth ymateb 
yn gyflym ac yn effeithiol i argyfyngau mawr. 
Mae Covid-19 wedi cael effeithiau mawr a 
hir-dymor ar y sector bwyd yng Nghymru, 
ond mae modd lleihau rhain nawr ac yn 
y dyfodol drwy gefnogi cynhyrchwyr lleol, 
ail-ffocysu adnoddau sydd ar gael megis 
ceginau bwytai sydd ar gau, annog rhannu 
gwybodaeth o fewn y sector, a chreu 
llwybrau amgen i’r farchnad”.

Gwneud bwyd iachus yn nodwedd 
ddiffiniol y gymdogaeth – Bwyd 
Caerdydd

Pearl Costello, Cydlynydd Bwyd Caerdydd

“Bwyd Caerdydd yw partneriaeth bwyd 
lleol y ddinas, gan gynrychioli sefydliadau 
mawr, busnesau lleol, elusennau, grwpiau 
cymunedol llawr gwlad, ac unigolion sydd 
â diddordeb. Sefydlwyd y partneriaeth 
yn 2014 fel un o sefydlyddion gwreiddiol 
rhwydwaith UK Sustainable Food Places 
(“cities” gynt), gyda’r bwriad i wneud bwyd 
iachus a chynaliadwy yn nodwedd ddiffiniol y 
gymdogaeth.

“Mae Bwyd Caerdydd yn gweithredu fel hwb 
i gysylltu pobl a phrosiectau; fel catalydd ar 
gyfer newid trwy bolisi ac ymgyrchoedd lleol, 
a llais ar gyfer newid ehangach.

“Enghraifft blaenllaw yw’r Rhaglen Cyfoethogi 
Gwyliau Ysgol a ddatblygwyd gan y 
Bartneriaeth, gan gynnwys Cyngor Caerdydd, 
lluniaetheg iechyd cyhoeddus, sgiliau maeth, 
Ysgolion Iach, a busnesau lleol. Mae rhaglen 
gwyliau’r haf yn darparu prydiau o ansawdd 
uchel, sgiliau maeth, addysg chwaraeon, 
a gweithgareddau cyfoethogi i blant sy’n 
byw mewn ardaloedd anghennus. Wedi 
peilot llwyddiannus yng Nghaerdydd, mae’r 
rhaglen wedi caffael buddsoddiad sylweddol 
i ehangu dros Gymru.

“Yn ogystal, bu Bwyd Caerdydd yn 
cynorthwyo i arloesi ymgyrch Veg Cities, 
mudiad i gael ardaloedd lleol i dyfu, coginio, 
a gwerthu mwy o lysiau. Mae sefydliadau 
mawr megis Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a’r Fro, Prifysgol Metropolitan 
Caerdydd, a Chyngor Caerdydd wedi 
ymrwymo i weini fwy o lysiau yn eu 
ffreuturau, sefydlu stondinau llysiau, a 
chynnwys mwy o lysiau mewn prydau bwyd 
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mewn ysgolion. Mae mentrau cymdeithasol 
yn defnyddio llysiau “simsan” er mwyn 
datblygu cawliau arloesol a thyfu llysiau ar 
dir y cyngor i’w cyflenwi i fusnesau lleol. Mae 
ysgolion wedi datblygu pecynnau dygu “Veg 
Power” a phecynnau “Peas Please” ar gyfer 
rhieni, ac mae Flying Start a chanolfannau 
cymdeithasol yn annog pobl i fwyta mwy o 
lysiau trwy ddobarthiadau coginio, pecynnau 
bwyd, a defnydd cynyddol dalebau Cychwyn 
Iach.

“Fel rhan o Gynllun diogelwch Bwyd 
5 Mlynedd y bartneriaeth, mae Bwyd 
Caerdydd wedi gweithio gydag Ysgol Fusnes 
Caerdydd, Action in Ely and Caerau, a 
Lluniaetheg Iechyd Cyhoeddus Caerdydd 
a’r Fro i sefydlu’r Eich Pantri Lleol cyntaf 
yng Nghymru. Mae’r Pantri yn glwb bwyd 

a yrrir gan y gymuned gyda’r bwriad i 
wella diogelwch bwyd mewn modd sy’n 
cynnig urddas a dewis. Y prif gyflenwad yw 
bwyd a fyddai wedi cael ei daflu, ond mae 
Bwyd Caerdydd hefyd yn gweithio gyda 
busnesau lleol, rhandiroedd, a safleoedd 
tyfu cymunedol er mwyn cyflenwi bwyd ffres 
sydd wedi ei dyfu’n gynaliadwy, i’r Pantri.

“Mae’r bartneriaeth fwyd hefyd yn 
gweithredu fel catalydd i newid polisi lleol. 
Llynedd, Cyngor Caerdydd oedd un o’r 
awdurdodau lleol cyntaf i sefydlu Strategaeth 
Fwyd gyfannol, i gefnogi gweledigaeth Bwyd 
Caerdydd i alluogi pawb yng Nghaerdydd 
i fedru cael bwyd fforddadwy o ansawdd 
uchel. Mae’r strategaeth yn canolbwyntio 
ar 5 maes allweddol ar gyfer gweithredu – 
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magu partneriaethau bwyd, mynd i’r afael 
ag anghydraddoldebau bwyd, cynyddu 
cynhyrchu bwyd yn lleol, bwyta allan yn dda, 
a bwyd fel gyrrwr i ffyniant.

“Mae’r weledigaeth hon hyd yn oed yn fwy 
perthnasol gyda dyfodiad argyfwng Covid-19. 
Mae bwyd Caerdydd wedi bod yn cydlynu 
gweithredoedd ar draws y ddinas i gefnogi 
pobl fregus ac i hyrwyddo’r newidiadau 
positif a wnaed mewn ymateb i’r cyfnod 
clo. Rhoddodd Bwyd Caerdydd Tasglu 
Ymateb Bwyd i Covid-19 at ei gilydd er 
mwyn cydlynu ac ehangu’r ymateb anhygoel 
a ddigwyddodd ar draws yr awdurdod 
lleol, busnesau, a grwpiau llawr gwlad. 
Dechreuwyd gyda dosbarthu bwyd ar frys, 
ond wedyn fe ehangwyd i gynnwys ymdrech 
i ddobarthu 14,000 o blanhigion llysiau a 
chitiau hadau i gartrefi yn y ddinas.

“Mae Bwyd Caerdydd yn dangos sut y gall 
partneriaethau bwyd lleol ddylanwadu’r 
tirwedd bwyd ardal leol yn sylweddol drwy 
ffurfio mudiad cymdeithasol i greu newid.”

Sicrhau bod gwariant cyhoeddus yn 
creu gwerth cyhoeddus

Gyda chyfraniadau gan Gwyneth Ayers, Cyngor 
Sir Gaerfyrddin, a Jane Davidson

Ma Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 yn trin iechyd a lles, cydlyniant 
cymdeithasol, llesiant cymdeithasol a llesiant 
diwyllianol yn gydradd â thŵf  economaidd. 
Un ffordd i wireddu gweledigaeth y Ddeddf 
yw harneisio grym caffael cyhoeddus.

Sir Gaerfyrddin ydy’r bedwaredd sir fwyaf 
yng Nghymru gyda phoblogaeth o 186,500, 
yn fan gynhyrchu bwyd, ac yn gartref i nifer 
o bartneriaid sector cyhoeddus. Bu felly gyfle 
i weld a fyddai trafodaethau ar lefel uchel 

rhwng y rhai sy’n gwneud penderfyniadau 
yn y sector cyhoeddus yn medru alinio eu 
buddion i sicrhau buddion cymdeithasol 
ac economaidd pellach drwy gaffael sector 
cyhoeddus cydweithredol craff. O ganlyniad 
i hyn, fe ffurfiwyd Tasglu Caffael Bwyd Sir 
Gaerfyrddin.

Ym mis Tachwedd 2019 llwyddodd y Tasglu 
yn eu cais am £100,000 o dan Gyllido Her 
Economi Sylfaenol. Mae’r economi sylfaenol 
yn darparu’r nwyddau a gwasanaethau 
rydym ni i gyd yn eu defnyddio bob dydd 
– gwasanaethau gofal ac iechyd, bwyd, tai, 
ynni, adeiladu, twristiaeth, a manwerthwyr 
ar y stryd fawr. Bydd y cyllido yn helpu i 
ddatblygu’r prosiect i ddarparu canlyniadau’r 
gwaith cynllunio cychwynnol a ariannwyd 
gan LEADER, gan gefnogi trawsnewid caffael 
cyhoeddus lleol tuag at ffocws sydd wedi 
ei wreiddio’n fwy yn y dinesydd ar economi 
bwyd lleol, gyda’r bwriad o adeiladu mwy o 
gyfleoedd am swyddi ar y ffordd.

Er bod argyfwng Covid-19 wedi arafu 
pethau – gyda staff datblygu wedi eu symud 
i ymateb i faterion Covid – maen nhw wedi 
dechrau creu llinellau Sylfaen ac, fel mae 
meddyliau yn dechrau troi at y broses o 
adfer ar ôl y cyfnod clo, mae’r prosiect 
yn dechrau ail-gychwyn. Mae’r gwaith 
cychwynnol o fapio cynhyrchwyr bwyd lleol 
wedi bod yn ddefnyddiol yn ystod cyfnod 
Covid-19 er mwyn dangos i bobl lle y gellid 
dod o hyd i gynhyrchwyr lleol. Penodir 
swyddog prosiect a gefnogir gan ariannu’r 
Economi Sylfaenol ym mis Gorffennaf 2020.

Ar hyn o bryd mae’r Tasglu yn cydweithio 
gyda’r Ganolfan am Strategaethau 
Economaidd Lleol sy’n cefnogi adolygiad 
o drefniadau caffael. Maent hefyd yn 
archwilio i’r cysyniad o hybiau bwyd a allai 
gysylltu gwahanol gynhyrchwyr bwyd, naill 
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ai i gael mynediad i farchnadoedd newydd 
neu i gydweithio i gyflenwi cytundebau 
mwy, a thrwy hynny, lleihau’r rhwystrau i 
gynhyrchwyr a dosbarthwyr llai.

Mae Covid-19 wedi amlygu ysfa am newid 
o ran defnyddwyr a chynhyrchwyr ill dau. 
Nawr yw’r amser i ofyn sut y gallwn newid 
dulliau caffael er mwyn cefnogi’r economi 
lleol, yn enwedig fel rhan o’r broses o adfer 
wedi’r Covid.

Dod o hyd i dir cyffredin trwy 
gydweithredu ar Maniffesto Bwyd

Gyda chyfraniad oddi wrth Jane Powell, 
Maniffesto Bwyd Cymru

Mae Maniffesto Bwyd Cymru yn ysgrifennu 
Maniffesto Bwyd i helpu llunio’r system 
fwyd yng Nghymru. Sefydlwyd yn 2015, 
bwriad y grŵp yw dod o hyd i dir cyffredin 
drwy gydweithio sy’n seiliedig ar werthoedd 
a rennir, gan gydnabod dadlau iach a 
chydnabod fod yna rhai pethau nad oes 
modd cael pawb i gytuno arnynt. Bydd modd 
wedyn i harneisio’r “egni ar gyfer newid” i 
adeiladu mudiad bwyd, newid canfyddiadau, 
cynyddu ymgysylltiad, a gweithio gyda’r 
llywodraeth i lunio polisi. Mae nhw’n alinio 
gyda Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
wrth gydnabod fod bwyd yn rhan o bob 
un o’r saith nod llesiant – a hefyd yn fodd i 
ymgysylltu â’r cyhoedd fel dinasyddion yn y 
broses ddemocrataidd.

Mae’r Maniffesto Bwyd yn tanlinellu’r 
datgysylltiad rhwng meysydd polisi, gyda 
meysydd fel amaethyddiaeth, iechyd a 
busnes yn cael eu trafod yn unigol ac ar 
wahân, er bod yna dystiolaeth ysgubol fod 
y polisiau a swyddogaethau hyn yn gwbl 
annatod. Bwriad y Maniffesto Bwyd ydy i 
ddod â chefnogwyr a llunwyr polisi ynghŷd 

ar draws sectorau polisi, ac i weithio ar y 
cyd i weld adlewyrchiad y Maniffesto yn y 
polisiau. Mae ffocws arbennig ar weithio 
o’r gwaelod i fyny, gan ymgysylltu gydag a 
grymuso’r cyhoedd, cyflenwyr, a grwpiau 
cymunedol i weithio gydag awdurdodau lleol, 
a dylanwadu’r llywodraeth.

Ceir yn nrafft cyntaf y Maniffesto 10 
pwynt, gan ymestyn o les gweithwyr ac 
anifeiliaid i ddiogelwch bwyd ac iechyd yr 
amgylchedd. Hwyrach y gwelid maniffesto 
mor eang yn uchel geisiol, ond dim ond trwy 
gydnabod y cysylltiadau rhwng y gwahanol 
swyddogaethau y mae modd creu newid go 
iawn.

Mae amgylcheddau afiach yn cael effaith 
ar iechyd gweithwyr; mae cyflogau isel yn 
lleihau gwario a thagu economïau lleol; mae 
datgysylltiad rhag coginio/sgiliau bwyd yn 
achosi lluniaethau gwael – ac mae’r effeithiau 
yn cyd-gysylltu yn ôl i iechyd cyhoeddus ac 
economïau lleol. Bwriad y Maniffesto bwyd 
ydy nid yn unig i wella iechyd cyhoeddus 
ac iechyd yr amgylchedd, ond hefyd i greu 
perthnasau hapus ac iachus gyda bwyd, a 
bwriad pwynt 8 yw i bob plentyn i adael ysgol 
gan fedru tyfu, coginio, dewis, prynu a bwyta 
bwyd iach.

Mae Maniffesto Bwyd Cymru wrthi’n 
datblygu ail ddrafft a fydd yn cynnwys 
agweddau o leoliaeth, dycnwch, a hunan-
gynhaliaeth – rhinweddau a uwcholeuwyd 
yn glir yn ystod cyfnod Covid-19. Mae 
cynhyrchwyr lleol wedi addasu eu cadwyni 
cyflenwi i leihau’r pellter rhyngddyn nhw a’u 
cwsmeriaid, gyda rhai awdurdodau lleol yn 
defnyddio ariannu ar gyfer bocsiau bwyd i 
gefnogi busnesau bwyd lleol. Mae Maniffesto 
Bwyd Cymru yn galw, felly, i achub ar y cyfle i 
“ail-osod y system fwyd”. 
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Er mwyn cyflawni potensial Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) bydd angen 
gweithredu a chydweithredu cymunedol, 
ond fe all hyn fod yn anodd i’w gydlynu a 
chychwyn heb gefnogaeth. Fel y datblygir y 
Maniffesto’n bellach, caiff ei addasu i fod yn 
fwy hygyrch i’r cyhoedd, wedi ei ysgrifennu 
mewn iaith clir a dealladwy, gan danlinellu’r 
gwerthoedd a rennir ar draws y sectorau. 
Dywed Jane Powell, aelod o dîm y Maniffesto 
Bwyd, “Mae’n hanfodol i ymgysylltu â’r 
cyhoedd wrth adeiladu mudiad bwyd, 
a hoffem weld fyw o gefnogaeth gan y 
llywodraeth i helpu grwpiau gweithredu lleol 
ymwneud â pholisi”.  Mae’r Maniffesto bwyd 
yn croesawu awgrymiadau a chynigion o 
gymorth drwy eu gwefan8.  Maen nhw hefyd 
wedi alinio’n agos gyda Chynhadledd Bwyd 
Iawn a Ffermio Cymru.

Achub Caws Cymreig – Caws Cenarth a 
Holden Farm Dairy

Pan fwrodd pandemic Covid-19, gwelodd 
cynhyrchwyr caws sy’n gwerthu i’r farchnad 
lletygarwch eu cwsmeriaid yn diflannu dros 
nos, gyda’u stoc o gaws darfodus mewn 
perygl o fynd yn wastraff. Dyma ni’n clywed 
oddi wrth Caws Cenarth a Holden farm 
Dairy, sydd wedi osgoi trychineb trwy ddod o 
hyd i farchnadoedd newydd gan hyd yn oed 
gweld arwyddion o gynnydd yn yr alwad am 
a diddordeb yn eu caws.

Gyda chyfraniadau gan Carwyn Adams, Caws 
Cenarth

Yng Nghwm Cych, mae Caws Cenarth, a redir 
gan Carwyn Adams a’i deulu, wedi bod yn 
gwerthu cosynnau o wahanol gaws ers 1987, 
ond mae’r teulu wedi bod yn gwneud caws 
ers dros 100 mlynedd. Gyda’r dreftadaeth 
hon, maen nhw wedi chwarae rhan bwysig 
yn nadeni gwneuthuriaed caws artisan 
Cymreig. Gwaetha’r modd, pan ddechreuodd 
cyfnod clo Covid-19, cafodd eu busnes 
– yn y diwydiant lletygarwch yn bennaf 
– ergyd drom. Roedd gwerth misoedd o 
stoc darfodus mewn perygl o eistedd ar y 
silffoedd a chael eu colli. Gan ddefnyddio 
cyfryngau cymdeithasol, galwodd Carwyn ar 

Caws Cenarth a Holden Farm Dairy
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selogion caws i ofyn os oedd diddordeb yn y 
stoc, a daeth ateb cadarn. Ar ôl 72 awr roedd 
y cyfan wedi ei werthu. Cawsant eu boddi 
mewn archebion, negeseuon o gefnogaeth, a 
hyd yn oed cynnigion o roddion.

Fel y llaciai’r perygl o golli’r stoc a’r pryder am 
les y staff, mi wnaeth Caws Cenarth, ynghŷd 
a gweddill y genedl, ddechrau ymgyfarwyddo 
a’r cyfnod clo. Dychwelodd rhywfaint o 
fusnes lletygarwch fel y deuai busnesau o 
hyd i weini ar eu cwsmeriaid. Bu rhaid i Gaws 
Cenarth gau ar gyfer archebion am dair 
wythnos i ganiatau i’r cynhyrchu dal i fyny 
gyda’r alwad. Mae hyn, yn ogystal â newid 
i archebion a phecynnau llai (yn hytrach na 
chosynnau cyfan) wedi caniatau iddynt alw 
mwy o’u staff yn ôl wedi iddynt rhoi 50% 
ohonynt ar ffyrlô. Hefyd, roedd modd iddynt 
gael mynediad i’r gronfa argyfwng a budd-
daliadau llywodraeth leol.

Mae Carwyn yn angerddol am gadw dulliau 
traddodiadol o wneud caws yn fyw, gan 
adeiladu ar y sgiliau a’r wybodaeth i barhau i 
wneud caws danteithiol. Os a rhain yn angof, 
bydden nhw’n annodd dros ben i’w hadfer 
heb ddogn aruthrol o egni a phenderfyniad. 
Mae Carwyn yn credu bod gwyliau bwyd 
yn chwarae rhan allweddol o rai ddarparu 
cyfleoedd i bobl i ddeall o le mae eu bwyd 
yn dod, gan gyd-gysylltu prydferthwch cefn 
gwlad Cymru a’r diwylliant bwyd Cymreig 
cryf o gynhyrchwyr a bwytai. Gallant 
hefyd fod o help i wneud y cynhyrchwyr 
yn weladwy, mewn byd lle mae cyllidebau 
marchnata corfforaethau mawr yn tanseilio 
cynhyrchwyr llai a chadwyni cyflenwi llai.

Patrick Holden, Holden Farm Dairy a 
Chyfarwyddwr Sefydlu’r Ymddiriedolaeth Bwyd 
Cynaliadwy

“Mae Cofid-19 wedi bod yn heriol dros ben i 
lawer o wneuthurwyr caws artisan Cymreig, 
a nid yw Holden Farm dairy yn eithriad. Ni 
yw’r fferm laeth organig hynaf yng Nghymru 
ble rydyn ni’n cynhyrchu Hafod, caws caled 
arddull cheddar wedi ei wneud o laeth 
amrwd o 80% o’n buchod Ayrshire.

Am y mis cyntaf o gyfnod clo’r pandemic 
daeth gwerthiant ein caws i ben bron 
yn gyfangwbl; ond ers hynny rydyn ni 
wedi mwynhau dadeni cynyddol, gyda’n 
gwerthiant nawr bron ar yr un lefel â’r cyfnod 
cyn Covid.

Rydyn ni’n hynod o ddiolchgar i gymuned y 
cyfanwerthwyr caws, yn enwedig cwmniau 
fel Neal’s Yard Dairy, Courtyard Dairy, a’r 
Fine Cheese Company, sydd wedi gwneud 
eu gorau glas i sicrhau bod ein caws yn 
cyrraedd ein cwsmeriaid yn ystod y cyfnod 
anodd hwn. Er enghraifft, mae’r chef Jamie 
Oliver wedi bod yn gwneud yr hyn mae e’n 
galw’n sesiynau “gwaeddi allan” fel rhan o 
ymgyrch “Achubwch Caws Prydeinig”, gyda’n 
caws Hafod ni yn derbyn “gwaedd allan” 
hefyd fel rhan o’r ymgyrch.

Does dim dwywaith bod diddordeb lleol wedi 
cynyddu yn ystod Corvid, gyda chynlluniau 
bocs yn mynegi diddordeb mewn gwerthu 
ein caws. Rydyn ni’n credu mai etifeddiaeth 
barhaol Covid-19 fydd ymchwyddo 
diddordeb mewn bwyd lleol, rhanbarthol, a 
chynaliadwy.

Mae sawl ffactor sy’n gyrru’r newid hwn, 
gan gynnwys diddordeb cynyddol yn 
nycnwch a diogelwch bwyd, y cyhoedd yn 
gwneud y cysylltiad rhwng ansawdd bwyd 
a iechyd dynol, a chydnabyddiaeth bod 
newid ar raddfa eang i ffermio cynaliadwy 
yn hanfodol er mwyn osgoi newid hinsawdd 
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Y Felin Mill

anghildroadwy, colledion bioamrywiaeth, 
ac argyfyngau diogelwch bwyd yn y dyfodol. 
Dylai hyn oll wasanaethu buddiannau 
cynhyrchwyr bwyd Cymreig”.

Dangos dycnwch cadwyni cyflenwi byr 
– Y Felin

Emma Williams, Y Felin, Llandudoch

“Ers dechrau’r pandemic rydyn ni yn y Felin 
wedi cael ein boddi gyda galwadau ffôn ac 
ebyst oddi wrth hen gwsmeriaid, cwsmeriaid 
newydd a phobl dros y DU i gyd. Ar unwaith 
roedd galw aruthrol am flawd o’n melin 
12fed ganrif. Siaradais â’m Tad a doedd e 
ddim yn cofio’r fath alw digynsail yn ystod ei 
40 mlynedd o falu. A thrwy’r amser clywsom 
yr un peth “Allen ni ddim cael blawd yn 
unman”.

“Roedden ni’n rhy prysur i gwestiynu 
gormod, a gyda’r galw ychwanegol am ein 
blawd fe ddaeth pwysau ychwanegol ar ein 
cyflenwyr hirsefydlog o rawn, cludwyr, a 
defnydd pacio. Yn ffodus, rydyn ni ond yn 
defnyddio pedair fferm teuluol Prydeinig 
oedd yn gallu darparu cyflenwad bron yn 
ddi-dor o rawn i gwrdd â’r galw. Roedd 
ein cwmniau cludo a phecynnu lleol yn 
gallu parhau i’n cyflenwi, fel cwsmeriaid 
hir-dymor. Roedd y ffaith bod gennym 
berthynas hir-dymor gyda chyflenwyr lleol a 
Phrydeinig wedi bod yn amhrisiadwy mewn 
cyfnod o argyfwng Genedlaethol.

“Er gwaetha’r ffaith bod popeth mor wyllt, 
roedd ein hen olwyn yn gallu cadw i droi 
yn ei hen ffordd gyfarwydd, roedd y dŵr yn 
gyrru cerrig y felin i falu’r grawn yn flawd 
danteithiol. Daeth yn amlwg fod y darlun 
lleol yr un mor wir ar lefel genedlaethol, 
gyda’n cyd-felinwyr yn yr Urdd Melinwyr Ŷd 
Traddodiadol yn wynebu’r un galw. Roedd 
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yr holl amser roedd e wedi cymryd iddyn 
nhw a ni ddatblygu’r berthynas gyda’n tyfwyr 
a chyflenwyr yn golygu ein bod ni’n gallu 
parhau i ymateb yn sydyn ac yn Ystwyth i 
helpu darparu ar gyfer ein cymunedau lleol. 
Ar hyd a lled y DU, roedd yr hen ddulliau 
traddodiadol yn unigryw o brydferth ac yn 
amhrisiadwy o ran ymateb lle nad oedd y 
melinau diwydiannol yn medru ei wneud!

“Gyda’r cynnydd mewn pobi gartref, 
a phobl naill ai’n methu neu ddim yn 
dymuno ymweld ag archfarchnadoedd, 
daeth cynhyrchwyr lleol a siopau cyfleustra 
bach o hyd i ffyrdd newydd i ddarparu 
cyflenwadau cartref i’r rhai oedd yn hunan-
ynysu. Gwnaeth ddarparu’r prif gynnyrch 
hwn gynnig llawer mwy na dim ond gwerth 
maethlon da, gan ganiatau pobl i brofi hen 
ddulliau o goginio neu bobi, a oedd bron 
wedi mynd yn angof, gyda’u teuluoedd a’u 
plant. Ar unwaith, doedd y felin ddim yn 
hen adeilad hanesyddol mwyach, cafodd ei 
adfywio i ddod yn ol yng nghalon y gymuned.

“Wythnosau lawer yn ddiweddarach, mae’r 
sefyllfa yn tawelu. Nid yw’r ffôn yn canu 
mor aml, mae’r ebyst yn arafu, ac mae’r 
cwsmeriaid yn dychwelyd i’r felin, sydd 
wedi ei hail-agor mewn fordd newydd a 
chymdeithasol bell. Byddai’n braf i feddwl 
fod gan felinau traddodiadol le gyda melinau 
masnachol mwy o faint sy’n cyflenwi’r 
archfarchnadoedd. Yn ystod y pandemic 
mae’r melinau llai wedi profi eu bod nhw’n 
gallu ymateb i’r galw uwch ac eu bod nhw’n 
gallu addasu’n gynt na’r cynhyrchwyr 
diwydiannol mwy. Byddai’n wobr cwbl addas 
i gadw’r cwsmeriaid newydd sydd wedi prynu 
ein blawd yn ystod y pandemic. Amser yn 
unig a ddengys.

“Er i’n cyfraniad fod ar raddfa gymharol 
fechan, mae yna wir foddhad mewn gwybod 
bod hyn yn bosibl a bod ein cyfraniad wedi 
cael y fath dderbyniad yn ein cymuned leol. 
Mae e’n cadarnhau ein cred bod system fwyd 
arafach a mwy amrywiol yw’r un gorau i ni i 
gyd. Yr her nawr fydd i adeiladu ar y gwersi 
diweddar a, gydag arweiniad, cefnogaeth 
a buddsoddiad oddi wrth y llywodraeth, i 
newid tuag at system gyda milltiroedd bwyd 
llai a chadwyni cyflenwi byrrach, er mwyn 
creu economi bwyd fwy cynaliadwy sy’n 
defnyddio ein hadnoddau’n fwy effeithiol.”

Adeiladu economi bwyd lleol – Our 
Food Crughywel

Gyda chyfraniad gan Duncan Fisher, Our Food

Mae Our Food yn fenter sydd â gweledigaeth 
i adeiladu economi bwyd lleol.  Wedi ei 
sefydlu yng Nghrughywel, bwriad y prosiect 
yw cynyddu’r defnydd o gynnyrch lleol gan 
unigolion a’r cyhoedd, hybu cynhyrchu lleol 
a denu newydd-ddyfodiaid i gynhyrchu, a 
sicrhau fod bwyd sydd wedi ei gynhyrchu’n 
lleol o safon uchel a wedi ei gynhyrchu 
gan ddefnyddio dulliau sy’n mynd i’r afael 
â newid hinsawdd. Gobaith y prosiect yw 
cyflawni economi bwyd lleol lle mae pobl 
yn prynu cynnyrch lleol ac yn ymfalchïo yn 
y diwylliant bwyd lleol. Gobeithir wedyn y 
gellir creu fframweithiau a rhwydweithiau i 
ehangu i ardaloedd eraill.

Ysbrydolwyd y prosiect gan esiampl 
Almaeneg Neuadd Schwäbisch, lle creuodd 
cymdeithas o ffermwyr bach yn ne’r Almaen 
fodel amgen i archfarchnadoedd, sef Neuadd 
fwyd leol. Mae hyn wedi tyfu i gynnwys 1,500 
o fusnesau er iddo dal i arddel cynhyrchu 
lleol, prisiau teg trwy’r gadwyn gyflenwi, a 
dadlau dros ffermwyr lleol.
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Mae Our Food yn ymateb i dri argyfwng:

• Newid Hinsawdd – yn dilyn 
argymhellion aroddiad yr IPCC Newid 
Hinsawdd a Thir i wella gweithredoedd 
cymunedol lleol ar y cyd

• Rheolaeth leol – lleihau dibyniaeth 
ar gadwyni cyflenwi hir a phell i dyfu 
cyflenwi a’r galw am gynnyrch lleol

• Diboblogi – mynd i’r afael â’r ecsodus 
pobl ifanc o’r Bannau Brycheiniog 
oherwydd diffyg cyfleoedd am waith a 
phrisiau tai a thir yn codi. Annog pobl 
ifanc yn yr ardal a thu hwnt i ddechrau 
cynhyrchu bwyd.

Mae Our Food yn ysgogi’r galw am fwyd lleol 
drwy hyrwyddo cynhyrchwyr lleol a chreu 
adnoddau i bobl i ddod o hyd iddynt pan 
fo angen. Gall fod yn frawychus i wybod 
ble i ddechrau prynu’n lleol, yn enwedig 
gan fod pobl wedi arfer â chyfleustra 
archfarchnadoedd. Oherwydd hyn mae nhw 
wedi creu gwefan i hyrwyddo cynhyrchwyr, 
bwytai a siopau yng Nghrughywel a’r 

cyffiniau, ac yn defnyddio cyfryngau 
cymdeithasol i ledaenu’r gair, gan sicrhau 
y gellir cyrraedd cynulleidfa eang. Wrth 
greu proffiliau ar gyfer y cynhyrchwyr a’r 
gwerthwyr maen nhw’n creu cysylltiad gyda’r 
defnyddiwr ac yn galluogi pobl i wneud 
penderfyniadau gwybodus ynglŷn â’r hyn 
maen nhw’n prynu – dau beth na cheid yn 
aml wrth siopa mewn archfarchnadoedd, 
ac yn nodweddion mae mwy a mwy o 
ddefnyddwyr eu heisiau.

Maent yn awr yn dechrau buddsoddi mewn 
prosiectau amaethyddol lleol newydd, ac yn 
darparu adnoddau i helpu pobl i ddysgu sut 
i dyfu eu bwyd eu hunain, yn ogystal â “sut i 
ddechrau ffermio”.  Mae ymgysylltu â phobl 
ifanc yn bwysig – nid yw llawer wedi cael 
y cyfle, neu wedi magu’r awydd, i ddysgu’r 
sgiliau amaeth y gellid eu trosglwyddo 
mewn ardaloedd gwledig. Mae Our Food 
yn darparu adnoddau a chefnogaeth i 
entrepreneuriaid ac arloeswyr sydd am 
sefydlu busnesau sy’n seiliedig ar fwyd, ac 
yn cynnal cyfarfodydd cyhoeddus i drafod 

Crughywel
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sut i addasu i newidiadau yn y farchnad, 
gan ddarparu cymorth sy’n fawr ei angen 
mewn cyfnod o ansicrwydd i fusnesau bwyd 
a ffermio.

Codi ymwybyddiaeth a gyrru’r dalw 
am gynnyrch o ansawdd uchel yng 
Nghymru – rôl gwyliau bwyd

Gyda chyfraniad gan Nick Miller, Miller 
Research

Ddeng mlynedd yn ôl, archwiliai Miller 
Research i gyfraniadau gwyliau bwyd i’r 
economi Cymreig. Ar y pryd, gellid disgrifio’r 
rhwydwaith o wyliau bwyd yng Nghymru 
gyda chryn gywirdeb fel menter heb ei ail yn 
y DU, gyda Llywodraeth Cymru yn cefnogi 
dros 50 gwyl fwyd, yn hyrwyddo busnesau 
artisan Cymreig, a rhedeg eu gwobrau Blas 
eu hun. Roedd gwyliau bwyd yn werthfawr 
dros ben i’r economi, gyda gwariant 
uniongyrchol ac anuniongyrchol a ddeilliai 
o’r gwyliau’n cydraddoli i bron £50 miliwn 
dros ddwy flynedd ac yn creu 2,240 o swyddi 
ychwanegol.

Fodd bynnag, ers 2014 bu newid o ran 
polisi, gan flaenoriaethu allforion. Golyga 
hyn fod cryn dipyn o’r gefnogaeth a fu i’r 
gwyliau bwyd wedi ei thocio; mae llawer 
wedi brwydro i gadw i fynd, ac y bu diffyg 
cydnabyddiaeth o’u gwerth, o ran eu 
cyfraniad i’r economi, ond hefyd o ran yr 
ymwybyddiaeth o leoliad a lle y gallent ei 
chreu i gymunedau lleol, wrth iddynt hefyd 
gyfrannu i ddycnwch systemau bwyd lleol.

Mae gwyliau bwyd ar draws Gymru yn 
amrywio o ran math a maint, gan gynnwys 
digwyddiadau mawreddog fel y Fenni a 
Chonwy sy’n denu twristiaeth sylweddol, 
digwyddiadau canolig fel Aberystwyth 
ac Arberth sydd yn allfeydd pwysig i 
gynhyrchwyr lleol yn ogystal â denu 
twristiaid, i wyliau cymunedol a all greu tŵf o 
ran galw a chyflenwi.

Ar raddfa leol gall gwyliau bwyd fod yn 
yrrwyr i greu galw ac ymwybyddiaeth 
o’r cynnyrch o ansawdd uchel a geir yng 
Nghymru. Yn ddamcaniaethol gallai hyn 
fod o gymorth i gryfhau rhwydweithiau 
bwyd lleol a chodi’r galw am farchnadoedd 
mwy aml, gan ddarparu allfeydd ar 
gyfer gwerthu’n uniongyrchol oddi wrth 
gynhyrchwyr. Gallai gwyliau bwyd chwarae 

Gŵyl Fwyd y Fenni
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rôl fwy mewn systemau bwyd yng Nghymru 
drwy ymestyn eu gafael y tu hwnt i 
ddiwrnodau’r wyl. Ond mae ariannu yn 
gyfyngiad fan hyn, ac mae’n bwysig i gofio 
bod lawer o’r gwyliau yn cael eu rhedeg gan 
wirfoddolwyr. Mae cynnal perthnasau gyda’r 
gymuned leol yn hanfodol, felly.

Fe allforir llawer o’r bwyd a gynhyrchir 
yng Nghymru fel deunyddiau crai, gyda 
llai o flaenoriaethu ychwanegu gwerth i’r 
cynhyrchion hyn. Yn gysylltiedig â’r pwyslais 
hwn ar allforio yw’r datgysylltiad rhwng yr 
hyn a dyfwyd, magwyd, neu ddaliwyd yng 
Nghymru, a’r hyn a fwyteir. Mae hyn yn 
arbennig o drawiadol yn achos pysgod, gyda 
llawer o’r pysgod a ddaliwyd yng Nghymru yn 
cael eu hallforio i farchnadoedd Ewropeaidd 
tra bo defnyddwyr Cymreig yn prynu 
pysgod a ddaliwyd mewn gwledydd eraill. 
Gall gwyliau bwyd godi ymwybyddiaeth a 
felly hybu’r farchnad am gyflenwadau lleol 
a chryfhau cadwyni cyflenwi byrrach, sydd 
yn fuddiol i gynhyrchwyr, defnyddwyr, a’r 
amgylchedd.

Mae cyfyngiadau Covid-19 wedi tanlinellu 
breuder eu cadwyni cyflenwi hwy, gyda’r 
systemau hyn yn dioddef problemau 
dosbarthu. Mae pobl wedi troi at gyflenwi 
fwy lleol. Ond mae rhagor o waith i wneud 
o gwmpas ymwybyddiaeth am a mynediad 
at y busnesau lleol a chyflenwi. Mae llawer o 
bobl am gefnogi busnesau lleol, gan brynu 
bwyd iachus a chynaliadwy, ond heb wybod 
ble i fynd, neu mae nhw’n cael trafferth i 
fforddio’r hyn sydd ar gael.

Gyda gwyliau bwyd yn cael eu canslo 
oherwydd Covid-19 eleni, dywed Nick Miller 
(Cyfarwyddwr, Miller Research): “Mae’r 
canslo angenrheidiol gwyliau bwyd yn 2020 
yn ergyd drom i’r sector bwyd artisan sydd 
yn brwydro’n barod gyda marchnadoedd, 

siopau, a busnesau lletygarwch yn cau. 
Mae llawer o gynhyrchwyr bwyd bychain 
yn rhan o jigsô economaidd cymhleth 
mewn ardaloedd gwledig a theimlir yr 
ergyd ar draws lu o gymunedau. Rhaid i ni 
ar fyrder ddatblygu cadwyni cyflenwi lleol 
mwy effeithiol sy’n seiliedig ar dechnoleg 
i roi i fusnesau bwyd a lletygarwch fwy o 
ddycnwch yn eu llwybrau i’r farchnad. Ni 
ddylid diystyru’r gwyliau eu hun pan ddaw i 
gymorth ar gyfer adferiad – bydd angen help 
arnynt i ail-sefydlu eu cyfraniad economaidd 
a diwylliannol gwerthfawr yn 2021”.
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Myfyrio ar gyfeiriad i ffermio yng 
Nghymru wedi’r PAC

Rachel Lewis-Davies, NFU Cymru

“Yn ystod y pedair blynedd ers Refferendwm 
yr UE mae cryn ddadlau wedi bod ynglŷn â 
beth fydd yn cymryd lle’r Polisi Amaethyddol 
Cyffredin (PAC) yng Nghymru.

Mae’r gefnogaeth a roddir drwy’r polisi hwn 
yn rhan bwysig o incwm busnesau ffermio. 
Yn unol â’i amcanion mae e’n cefnogi 
cynhyrchu bwyd diogel a fforddadwy ar gyfer 
defnyddwyr; sicrhau y gall ffermwyr wneud 
bywoliaeth teg; help i fynd i’r afael â newid 
hinsawdd a rheolaeth gynaliadwy adnoddau 
naturiol; cynnal ardaloedd gwledig a 
thirweddoedd; a chadw’r economi gwledig yn 
fyw.

“Oherwydd ei bwysigrwydd, mae ei olynydd 
wedi ffurfio’r sylfaen nid un ond tri o’r 
ymgynghoriadau mwyaf gynhwysfawr 
gydag aelodau NFU Cymru yn ein hanes. Yn 
2016 diffiniodd ein haelodau – ffermwyr ar 
draws Gymru ac o bob sector o ffermio – 
egwyddorion a fframwaith mesurau ar gyfer 
polisi bwyd a ffermio’r dyfodol. 

“O’r pwys mwyaf yw polisi sy’n sicrhau bwyd 
diogel, o ansawdd uchel, olrheiniadwy 
ar gyfer ein cenedl, a fydd yn cefnogi’r 
ffermwyr gweithredol sy’n cymryd y risgiau 
sy’n gysylltiedig â chynhyrchu bwyd. Rhaid 
i hwn fod yn fframwaith integredig ar 
gyfer amaethyddiaeth gynaliadwy sydd 
yn seiliedig ar dair conglfaen fesurau 
sy’n gwobrwyo a gwella canlyniadau 
amgylcheddol ar dir amaethyddol; hybu 
cynhyrchiant drwy gefnogi buddsoddiad yn 

yr arloesiadau diweddaraf; ochr yn ochr â 
mesurau sefydlogrwydd sydd yn danategu’r 
ddarpariaeth barhaus o fwyd mewn byd 
sydd yn gynyddol gyfnewidiol.

“Mae llywodraeth Cymru wedi cynnig, 
drwy ddau ymgynghoriad olynol, bolisi 
sy’n ffocysu arcanlyniadau amgylcheddol a 
chynhyrchiant. Mae pryderon wedi pentyrru 
o gwmpas diffyg unrhyw fesurau i sicrhau 
darpariaeth barhaus o fwyd. Hefyd rhagwelid 
canlyniadau anfwriadol, gyda pholareiddio 
ffermio yng Nghymru i feysydd cynhyrchu a 
meysydd cyflenwi amgylcheddol.

“Ond yn 2020 mae’r byd wedi newid. 
Mae Covid-19 wedi cyffwrdd â bywydau 
pob un ohonom. Mae silffoedd gwag 
archfarchnadoedd a sicrhau darpariaeth 
bwyd i’r rhai sy’n agored i newid yn glinigol 
wedi ein hatgoffa am yr angen am fwyd 
diogel fforddadwy ac o safon uchel fel 
gofyniad sylfaenol. Mae cau ein caffis, bwytai 
a thafarnau dros nos wedi dinoethi’r breuder 
ac annhegwch yn ein cadwyni cyflenwi bwyd.

“Yn ogystal â hyn, amlygir pryderon ynglŷn 
â chyfeiriad y daith yn nhrafodaethau 
masnach Llywodraeth y DU gan y ffaith fod 
dros filiwn o bobl wedi arwyddo deiseb yr 
NFU ar safonau bwyd.

“Mae’r digwyddiadau hyn yn dangos yn glir 
fod diogelwch bwyd a sicrhau cyflenwad 
sefydlog o fwyd o ansawdd uchel a 
gynhyrchwyd yn y wlad hon yn bendant 
er budd y genedl, ac fe ddylai fod yn 
flaenoriaeth i lywodraethau. Mae pobl yn 
pryderu am y bwyd maen nhw yn ei fwyta, 
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Fferm Cymreig

sut mae e wedi cael ei gynhyrchu, ac o le 
mae e wedi dod. Mae Covid-19 yn atgoffa 
llywodraethau i ddysgu gwersi ac i fyfyrio ar 
gyfeiriad y daith.

“Mae’r cwestiwn a ofynnwyd gan NFU Cymru 
am y graddau y gall polisi sy’n ffocysu 
ar ganlyniadau amgylcheddol hefyd yn 
medru danategu’r ddarpariaeth barhaus 
o fwyd fforddadwy o safon uchel ar gyfer 
defnyddwyr, ynghŷd â chymunedau gwledig 
iach a bywiol, yn dal yn berthnasol, ac heb ei 
ateb yn llawn. Ond rhaid ei ystyried nawr.

“Bydd y ffordd mae Cymru yn mynd i’r 
afael â’r cwestiwn yn diffinio ffermio am 
genhedlaeth a mwy. Bydd e hefyd yn diffinio 
ein lle yn y byd. Bydd effeithiau newid 
hinsawdd yn herio systemau cynhyrchu 
bwyd yn gynyddol. Yn hytrach na gweithredu 
polisiau a fydd yn gweld diogelwch bwyd a’n 
gallu i gynhyrchu bwyd yn dirywio, a’r genedl 

yn caffael bwyd o wledydd tramor “allan 
o’r golwg ac allan o’r meddwl”, uchelgais 
ffermwyr yng Nghymru yw i arwain y byd 
o ran cynhyrchu’r bwyd mwyaf cyfeillgar i’r 
hinsawdd yn y byd, o sail asedau naturiol 
cryf sydd hefyd yn gwella.

“Gweledigaeth NFU Cymru yw am lwybr 
fydd yn arwain at ddiwydiant ffermio 
Cymreig sydd yn gynhyrchiol, proffidiol a 
blaengar, gan gyflawni’r amcanion lluosog 
o sicrhau darpariaeth sefydlog o fwyd 
diogel oansawdd uchel; cefnogi adferiad 
economaidd; cynnal a gwella ein amgylchedd 
tra’n diogelu ein cymunedau gwledig a’n 
diwylliant”.
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Cyswllt Ffermio: cefnogi, hysbysu ac 
ysgogi’r diwydiant mewn amseroedd 
cyfnewidiol

Eirwen Williams, Menter a Busnes

"Mae “Cyswllt Ffermio” yn wasanaeth 
cynghori proffil-uchel ac uchel ei 
berfformiad, gyda dros 23,000 unigolion 
sydd wedi ymgofrestru o fusnesau ffermio 
a choedwigaeth. Mae e hefyd yn addasadwy 
iawn, fel yr amlygid yn sgîl Covid-19. Mae’r 
cyfyngiadau a ddaeth i rym oherwydd y 
pandemic wedi gorfodi’r rhaglen i ohirio’r 
ystod cynhwysfawr o wasanaethau wyneb 
i wyneb a darpariaeth hyfforddi, yn ogystal 
â’i phresenoldeb arferol mewn sioeau 
amaethyddol. Ond, gyda dros 30,000 o 
sylwadau ar y wefan a llwyfannau cyfryngau 
cymdeithasol am ymgyrch ar-lein diweddar 
ar “Menywod mewn Amaethyddiaeth”, 
a thros 1,000 o “drawiadau” y mis ar ei 
bodlediadau “Clust i’r Llawr”, mae Farming 
Connect yn cadw mewn cysylltiad gyda’i 
gynulleidfaoedd targed. Mae webinarau, 
“meddygfeydd” un i un, a gweithgareddau 
grŵp rhithiol, yn rhan o ystod cynyddol 
o wasanaethau ar-lein, a thrwy addasu 
i’r amgylchiadau cyfredol mae’r rhaglen 
yn llwyddo i aros mewn cysylltiad â’i 
buddiolwyr.

“Mae’r holl wasanaethau a ddarperir naill 
ai wedi eu hariannu’n llawn neu yn dderby 
cymorth-daliadau i fyny i 80%, ac ar gael yn y 
Gymraeg a Saesneg. Rhennir y ddarpariaeth 
o dan dri phenawd – “Busnes”, “Tir”, a “Da 
Byw”, gyda datblygiad personol yn thema 
drosfwaol. Ers dechrau’r rhaglen bresennol 
yn Hydref  2015, mae Cyswllt Ffermio wedi 
darparu dros 1,000 o ddigwyddiadau a 
chyfarfodydd y flwyddyn, o glinigau un i un 
i 1,500 o fynychwyr yn y Sioe Arallgyfeirio 
ac Arloesi a gynhaliwyd ym Medi 2019. Hyd 

heddiw mae 143 o grwpiau trafod wedi eu 
sefydlu ac fe’u hanogir i gyd i feincnodi eu 
perfformiad, gyda’r mwyafrif yn defnyddio 
teclyn meincnodi Cyswllt Ffermio “Mesur i 
Reoli”.  Yn ogystal â hyn, mae 153 o grwpiau 
Cyswllt Ffermio Agrisgôp wedi eu ffurfio. Mae 
Agrisgôp yn brosiect “gweithredu a dysgu” 
a sefydlwyd yn lleol i ddod â phobl o’r un 
meddyliau at eu gilydd, sy’n cael eu cefnogi 
gan hwylusydd hyfforddedig i ddatblygu 
syniadau busnes ar gyfer ffrydiau incwm 
newydd a chefnogi eu gilydd drwy newid, 
tŵf, a datblygiad.

"Mae gan Cyswllt Ffermio rhwydwaith o 18 
Safle Arddangos, yn cynrychioli pob sector 
ffermio, wedi eu huno gan yr awydd i wella 
allbwn a pherfformiad a pharodrwydd i 
rhannu eu dysgu a phrofiad gyda’r diwydiant 
ehangach. Mae pynciau technegol yn 
amrwywio o iechyd a lles anifeiliaid i reoli 
maetholion pridd a strategaethau tir glas. 
Un o’r llwyddiannau mwyaf diweddar oedd 
lawnsio menter “Rhagori ar Bori”. Nodai 
un ffermwr a oedd wedi cymryd rhan yn 
“Rhagori ar Bori” fod y rhaglen wedi “newid 
ei fodel ffermio yn gyfangwbl”, tra yn ôl un 
arall roedd e wedi gwneud “penderfyniadau 
busnes allweddol ar raddfeydd stocio sydd 
wedi cael effaith positif ar effeithlonrwydd y 
fferm”.

“Yn gydnabyddedig fel y sefydliad 
cymorth “un stop” i fusnesau ffermio 
a choedwigaeth yng Nghymru, cylch 
gorchwyl Cyswllt Ffermio yw i gynorthwyo 
ei busnesau cofrestredig i leihau allbynnau 
a chynyddu effeithlonrwydd, gan gydbwyso 
anghenion cynaliadwyedd amgylcheddol 
gyda chynhyrchu effeithlon a phroffidiol. 
Gweithredwyd cynllun darparu carbon 
cynhwysfawr ar draws yr ystod gyfan o 
weithgareddau. Mae’r rhaglen yn ymfalchio 
mewn cynnig cefnogaeth i bawb – o 
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Grŵp Agrisgôp Cyswllt Ffermwyr

ffermwyr ifanc sydd am fentro am y tro 
cyntaf, i fusnesau sydd wedi hen ennill eu 
plwyf, hyd yn oed yn aml-genhedlaeth. 
Mae rhaglen Cyswllt Ffermwyr “Mentro” yn 
cyflwyno tirfeddianwyr sydd am gamu yn ôl 
neu adael y diwydiant i’r rhai sydd yn ceisio 
ennill troedle – gan roi help llaw mawr ei 
angen i lawer o ffermwyr ifanc.

“Mae Gwasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio 
yn galluogi ffermwyr i ddewis ymgynghorydd 
cymeradwy i ddarparu cyngor o gynllunio 
busnes i faeth, isadeiledd, cynllunio rheoli 
maetholion, ac eraill. O ganlyniad i’r cyngor, 
mae 93% yn dweud eu bod nhw wedi neu 
y byddan nhw’n gwneud newidiadau i’w 
busnesau, ac mae 99% yn dweud fod cyngor 
yr ymgynghorydd wedi bod o gymorth iddynt 
drwy baratoi rhestr glir o argymhellion.

“Mae ffermwyr yn dysgu oddi wrth ffermwyr 
eraill ac i gyflymu’r broses, mae Cyswllt 
Ffermio wedi sefydlu cynllun mentora gyda 
dros 70 mentor yn cynrychioli amrywiaeth o 
sectorau ac arbenigeddau. Gall ymgeiswyr 
cymwys dderbyn 15 awr o fentora wedi ei 
ariannu’n llawn gyda’u dewis fentor ffermio 
neu goedwigaeth.

“Mae tîm Cyswllt Ffermio o 18 swyddog 
datblygu sydd wedi eu sefydlu’n lleol yn 
rhan annatod o lwyddiant ei fodel cyflenwi. 
Mae gan bob un gefndir amaethyddol. 
Mae’r mwyafrif yn ddwyieithog. Mae eu 
adnabyddiaeth o’r ardal a’u cysylltiadau yn 
golygu eu bod nhw’n hawdd mynd atynt ac 
yn hygyrch wrth iddynt gyfeirio busnesau 
cofrestredig i’r pecyn o wasanaethau sydd 
ar gael.  Yn 2019 cafodd holl staff Cyswllt 
Ffermio sy’n delio â’r cyhoedd hyfforddiant 
iechyd meddwl i’w helpu nhw i adnabod 



30 Canllaw Maes Cymru ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol

Tyddyn Teg
arwyddion stress ac i annog deialog – holl 
bwysig mewn diwydiant lle mae cymaint 
o unigolion yn gweithio ar eu pennau eu 
hunain ac o dan bwysau.

“Datblygwch eich sgiliau personol, 
datblygwch eich busnes” yw un o 
egwyddorion Cyswllt Ffermio a glywir 
yn aml. Mae e wrth wraidd rhaglen sy’n 
helpu i drawsnewid perfformiad busnes 
ei buddiolwyr. Mae yna lu o heriau o 
flaen busnesau ffermio yng Nghymru, o 
Covid-19, i Brexit, newid hinsawdd, arferion 
defnyddwyr yn newid, a datblygiadu cyflym 
o ran technoleg. Amcan Cyswllt Ffermio yw 
cynorthwyo busnesau ffermio yng Nghymru 
i assasu i’r heriau fel eu bod yn effithiol, yn 
gystadleuol, ac yn broffidiol.

Ffermio’n gydweithredol er budd i bobl 
a’r blaned – Tyddyn Teg

Mae Tyddyn Teg yn fferm 31 erw rhwng 
mynyddoedd Eryri ac Afon Menai. Fferm o 
dan berchnogaeth a rhediad cydweithredol, 
maen nhw’n defnyddio permaddiwylliant a 
dulliau organig i gyflenwi bwyd i’r gymuned 
leol. Mae eu henw wedi lledu, gan ddod yn 
dipyn o safle pererindod i’r rhai sydd am 
ddysgu am ddulliau organig, cynaliadwy o 
ffermio gyda chefnogaeth y gymuned, gyda 
thîm rhyngwladol ac ymwelwyr o bob rhan 
o Ewrop. Mae’r fferm yn rhannu’r risg o 
gynhyrchu gyda defnyddwyr gan weithredu 
cynllun aelodaeth; maen nhw’n cadw eu 
Sylfaen defnyddwyr yn lleol (rhaid i aelodau 
ddod i’r fferm i gasglu eu rhan wythnosol 
o’r cnwd) ac yn cadw eu prisiau yn hygyrch. 
Wedi i ni ymweld â nhw ar ein taith beicio yn 
2018, wnaethom ddal i fyny gyda Alice Gray i 
weld sut maen nhw wedi bod yn dod ymlaen 
a beth oedd effaith Covid-19 arnynt.

Alice Gray, Tyddyn Teg

Mae ein busnes yn gwella a gwella wrth 
i ni hogi ein sgiliau ffermio a’n systemau 
o weithio’n gydweithredol. Erbyn hyn 
mae gennym 150 o aelodau ar y Cynllun 
Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned 
(CAGG) ac yn troi drosodd swm sylweddol 
yn ein siop galw-heibio. Rydym yn gweithio’n 
galed i roi cynllun budnes yn ei le ar gyfer 
benthyciad gyda rhaglen LEAP i ddatblygu 
ein busnes a chyfleusterau’n bellach; rydym 
yn gobeithio i gyrraedd 180 o aelodau’r 
CAGG y flwyddyn nesaf. Mae ein cynlluniau 
yn cynnwys diogelu rhag y hinsawdd gyda 
systemau dyfrhau gwell (roedd y sychder yn 
anodd i’w rheoli eleni – daethom drwyddo 
dim ond oherwydd ymrwymiad y tîm), 
ehangu’r gwelyau “dim palu” a reolir yn 
ddwys, ehangu’r twneli poli, prynu tractor 
newydd a llai anianol, prynu og bwer er 
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mwyn rheoli’r pridd yn well, a phrynu offer 
llaw terra tek ar gyfer rheoli’r chwyn yn fwy 
effeithiol. Mae ein tîm hefyd yn ehangu gan 
ein bod yn chwilio am aelodau newydd y 
flwyddyn nesaf i helpu gyda’r holl waith. Mae 
ein rhestr aros yn hir iawn ar hyn o bryd 
felly nid oes ofn arnom na allem ni ddod 
o hyd i farchnad gan ei bod hi’n debyg fod 
diddordeb mewn bwyd lleol yn cynyddu 
drwy’r amser – yn enwedig yng ngolwg yr 
argyfwng presennol.

“Yn nhermau effaith Covid-19, rydym yn 
lwcus fod gennym dîm rhyngwladol ac felly 
mewn ffordd roedden ni’n fwy ymwybodol o 
beth oedd yn digwydd ar y cyfandir na phobl 

eraill, a roedd modd i ni symud yn gyflym i 
weithredu mesurau diogelwch ar gyfer ein 
cwsmeriaid – hyd yn oed cyn i’r cyfnod clo 
gael ei gyhoeddi.

“Cynyddodd busnes yn y siop galw heibio 
rhyw ychydig, ond roedden ni’n hapus i 
gadw i fynd, diolch yn bennaf i’n cyflenwr, 
Organic North, ond hefyd oherwydd y tymor 
cynnar achos y tywydd heulog. Mi wnaethom 
ein penderfyniadau fel tîm drwy broses 
consensws, ac yr oedd y tywydd braf hefyd 
wedi ein helpu ni i gadw pellter cymdeithasol 
yn rhwydd oherwydd roedd modd i ni gynnal 
ein cyfarfodydd a phrydau bwyd y tu allan”

Dysgu oddi wrth ein gilydd i gataleiddio 
newid cadarnhaol – Grŵp Trafod Llaeth 
Sir Fynwy

Gyda chyfraniad gan Abi Reader, aelod o Grŵp 
Trafod Llaeth Sir Fynwy 
 
Ffurfiwyd Grŵp Trafod Llaeth Sir Fynwy yn 
Hydref 2014, wedi ei ysgogi gan Cyswwlt 
Ffermio gydag arian drwy’r Gronfa Datblygu 
Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru. 
Mae’r grwpiau yn cynnig rhannu gwybodaeth 
ond hefyd cyfleoedd i greu cynlluniau fferm 
unigol, wedi eu targedu.

Ar y cychwyn gwahoddwyd aelodau ar sail 
rhannur nod cyffredin o wella ffrwythlondeb 
y fuched, yr aneffeithlonrwydd mwyaf 
cyffredin gydag unedau llaeth. Defnyddiwyd 
cofnodion llaeth ar gyfer meincnodi o 
fewn y grŵp, gan ddefnyddio’r cyfarfodydd 
cyntaf i adnabod a meintioli paramedrau 
ffwythlondeb ffermydd yr aelodau a 
mesur yr effaith ariannol y perfformiad 
hwnnw. Trefnwyd cyfarfodydd cyson er 
mwyn cefnogi’r ffermydd yn y grŵp o ran 
eu nodau ac i fonitro cynnydd. Monitrwyd 

Pont Menai
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dangosyddion perfformiad ffrwythlondeb, 
megis lloia a’r egwyl rhyng-wasanaeth, y 
gellid amcangyfrif arbedion ohonynt. Dros 
gyfnod y prosiect, mae arbediad dangosol 
oddeutu £203,600, sef £94 y fuwch.

Roedd meincnodi ffrwythlondeb yn 
sylfaen wych i’r grŵp adeiladu arni, ac fel y 
datblygai’r ymddiriedaeth a deinameg o fewn 
y grŵp, felly gwnai’r uchelgais i ehangu’r 
cylch gorchwyl. Gyrrwyd gan yr aelodau a 
chefnogwyd gan hwylusydd, mae’r grŵp wedi 
ychwanegu pynciau eraill megis defnydd 
gwrthfiotig ac ymwrthedd gwrthficrobaidd; 
iechyd da byw ifanc ac amnewid aneirod; 
iechyd pridd a chynllunio rheoli maetholion 
cnydau protein amgen. 

Mae Covid-19 wedi amharu’n sylweddol ar 
y grŵp – a’r diwydiant llaeth yn gyffredinol. 
Ni yw’r grŵp wedi gallu cwrdd, er bod Zoom 
a WhatsApp wedi galluogi aelodau i gadw 
mewn cysylltiad a helpu eu gilydd pan fo 
angen. Mae rhaglen arfaethedig Cynllunio 
Rheoli Matholion Pridd, sy’n gofyn am 
dechnegydd i ymweld â ffermydd, cymryd 
samplau, ac asesu’r cyd-destun a thrafod 
cynllun gweithredu, wedi ei ohirio oherwydd 
yr anhawster o drefnu ymweliadau ar draws 
y grŵp cyfan, sy’n effeithio pori gwanwyn 
a thorri. Mae Covid-19 wedi achosi oedi 
pellach. Roedd Abi Reader, aelod y grŵp, 
wedi ei siomi bod ei chyfarfod gydag 
arbenigwr pridd wedi ei ohirio, yn enwedig 
gyda’r rheolau i fynd i’r afael â cholledion 
nitrad mewn Parthau Perygl Nitradau.

Mae Covid-19 wedi cael effaith mawr ar 
gynhyrchu llaeth a’r galw am laeth, gyda 
lluniau’n ymddangos yn y cyfryngau yn 
dangos rhai ffermydd yn gorfod taflu 
tanciau cyfan o laeth. Yn ffodus, mae Abi 
wedi llwyddo i osgoi hyn, diolch i berthynas 
sefydlog gyda’r prosesydd, sychu rhai da 

oedd yn agoshau at frig eu cynhyrchu 
gwanwyn, a bwydo llaeth dros ben i’r lloi. 
Fodd bynnag, hyd yn oed wedyn, mae hi 
wedi colli incwm a ragwelid oherwydd 
y cymp yn y cynhyrchu. Mae profiadau 
aelodau’r grŵp wedi amrywio’n sylweddol, 
ac mae ffactorau eraill  (gan gynnwys 
benthyciadau cyfredol, effaith TB buchol, 
buddsoddiad technolegol diweddar) wedi 
gwneud y cyfnod yn un pryderus i bawb.

Mae Abi yn gobeithio bydd y group yn 
cynnal rhagor o gyfarfodydd, ac mae hi’n 
optimistaidd y bydd dulliau rhithiol o 
weithio yn helpu drwy leihau’r amser ac 
arian sydd ei angen er, meddai, iddi fod yn 
brad i gynnal cyfarfodydd wyneb i wyneb o 
dro i dro. Mae’r Grŵp Trafod wedi dod yn 
fforwm dibynadwy lle y gall aelodau rhannu 
problemau pob dydd, heriau, a phryderon 
gyda’u cymheiriaid. Ni ellir tanamcangyfrif 
pwysigrwydd hyn fel mae’r diwydiant ffermio 
yn wynebu heriau byd cyfnewidiol.
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Dull newydd ar gyfer ein tir a chefn 
gwlad

Cyfoeth Naturiol Cymru

“Fel cymdeithas mae angen i ni gydweithio 
mewn modd newydd, gan fabwysiadu 
ymagwedd sy’n fwy cyd-gysylltiedig i ddod 
o hyd i atebion i ystod o heriau cymhleth yr 
ydym ni, a’n hamgylchedd naturiol, yn eu 
hwynebu nawr, gan gynnwys argyfyngau’r 
hinsawdd a natur.

“Mae’r Datganiadau Ardal yn ymgorffori’r 
dull newydd hwn o weithio, gan gymhwyso 
deddfwriaeth Gymreig benodol i hyrwyddo 
rheolaeth cynaliadwy dros adnoddau 
naturiol Cymru. Trwy arddel dull sy’n seiliedig 
ar dystiolaeth, a gweithio gydag ystod 
eang o rhanddeiliaid, rydym wedi datblygu 
dealltwriaeth gwell o’r heriau allweddol sy’n 
wynebu ein hamgylchedd naturiol, yr hy y 
gallwn ei wneud i gwrdd a’r hriau hyn, a sut 
y gallwn rheoli ein adnoddau naturiol yn 
well er budd cenedlaethau’r dyfodol. Nid yw 
rhain yn cynlluniau na ellir eu newid – maent 
yn set o faterion y mae angen eu trin yn 
gydweithredol, ac yn gyfleoedd ar gyfer yr 
hy y gellir ei gyflawni os ydym yn gweithio 
gyda’n gilydd.

"Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn 
ymwneud â ffermwyr a rheolwyr tir ar raddfa 
genedlaethol drwy Fforwm Rheoli Tir Cymru, 
ond gyda bron 35,000 o ddaliadau tir yng 
Nghymru, mae cynnwys pob ffermwr yn y 
broses yn her anochel. Mae hi’n bwysig bod 
CNC yn deal sut mae ffermwyr yn cyfathrebu 

– gyda’r undebau ffermio a chefn gwlad a 
Chlybiau Ffermwyr Ifanc yn fecanweithiau 
allweddol i rannu gwybodaeth a gwrando ar 
farn ffermwyr lleol.

"Gan gydnabod pwysigrwydd hyn, 
cynhaliwyd digwyddiad ffermio a thir 
coed cenedlaethol ym mis Hyfref 2019 
gyda chymaint o gynrychiolwyr ffermio â 
phosibl ar lefel genedlaethol a sirol. Teimlai 
cyfranogwyr fod y Datganiadau Ardal yn 
cynnig cyfle go iawn i wneud pethau’n 
wahanol: ymgynghori â ffermwyr o’r 
cychwyn; hyrwyddo ymgysylltu traws-sector 
ac adeiladu consensws; datblygu Cynllun 
Ffermio Cynaliadwy i’r dyfodol; cydbwyso 
materio lleol a chenedlaethol; a threialu 
prosiectau arloesol.

“Nododd cyranogwyr yr angen i weithio’n 
agos gyda rhanddeiliaid lluosog i adnabod 
“Tir cyffredin”, gan gynnwys:

• sicrhau bod rhanddeiliaid megis Iechyd 
Cyhoeddu Cymru yn cymryd rhan i 
chwilio am atebion

• sicrhau bod gwybodaeth leol yn cael ei 
hystyried yn gydradd â gwybodaeth a 
gyflwynir gan “arbenigwyr”

• gwella perthnasoedd personol rhwng 
partneriaid llywodraeth a ffermwyr

• “newid meddylfryd” gyda cholegau 
amaethyddol yn gwreiddio rheoli tir 
cynaliadwy o fewn addysg

Land Use and Countryside
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“Hefyd nododd cyfranogwyr y pwysigrwydd 
o osgoi dulliau “un maint yn addas i bawb” – 
datblygu cynlluniau lleol wedi eu teilwra ar 
gyfermaterion lleol, gan gefnogi’r economi, 
cymuned ac amgylchedd lleol gyda’u gilydd.

“Tanlinellodd cyfranogwyr mai eu 
rhwydweithiau craidd dibynadwy oedd eu 
rhwydweithiau “cysylltiadau agos” personol; 
eu ffrindiau dibynadwy/cymheiriaid, 
grwpiau technegol a’u cynrychiolwyr ac 
cyd-aelodau undeb lleol (NFU Cymru, FUW). 
Hefyd darperir agweddau cymdeithasol 
pwysig gan rhwydweithiau gan gynnwys: 
marchnadoedd ffermwyr, rhwydweithiau 
cymunedol ffermwyr; grwpiau technegol 
(cymdeithasau tir glas); grwpiau prynu 
ar y cyd; clybiau cymdeithasol a arweir 
gan ffermwyr; Clybiau Ffermwyr Ifanc a 
rhwydweithiau tyddynwyr sy’n cyd-weithio. 

Roedd ffermwyr yn hapusach yn eu grwpiau 
eu hun, ac yn gyffredinol nid oeddent yn 
teimlo’n gyfforddus am ofyn am gyngor wrth 
y sector cyhoeddus.

“Wrth reswm mae Covid-19 wedi cyflwyno 
her i’n hymgysylltiad cyfredol a dyfodol 
a darpariaeth barhaus Datganiadau 
Ardal. Rydym yn addasu ein cynlluniau i’r 
amgylchiadau ac archwilio offer ymgysylltu 
rhithiol megis cyfryngau cymdeithasol a 
gweithdai rhithiol. Rydym hefyd yn archwilio 
defnydd hwyluswyr allanol, gan gynnwys 
Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru i helpu 
llunio perthnasoedd deinamig, datblygu 
cysylltiadau gyda’r sector busnes a defnyddio 
arolygon arlein. Mae gennym ddiddordeb i 
wybod sut mae’r sector ffermio yn addasu 
i gyfyngiadau ymbellhau cymdeithasol a’r 
risgiau a achosir i’r rhwydweithiau uchod. 

Cyfoeth Naturiol cymru – Gweithdy Datganiad Ardal Gogledd-orllewin Cymru
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"Mae’r Datganiadau Ardal a gyhoeddwyd 
ar 1af Ebrill yn crynhoi ein gwaith hyd yn 
hyn9.  Maent yn cwmpasu Cymru gyfan ac 
yn ymareb i’r gwahanol heriau ym mhob 
ardal ofodol: etifeddion diwydiannol y 
de a’r gogledd-ddwyrain sy’n fwy trefol, i 
ganolbarth Cymru wledig ac ucheldiroedd y 
gogledd-orllewin. Mae themau cyffredin wedi 
dod yn amlwg; gwelir rheoli tir cynaliadwy 
yn faes ffocws allweddol mewn pump o‘r 
Datganiadau Ardal – ac er nad yw’n cynnig 
atebion, dengys ymrwymiad i barhau i 
weithio gyda’r sector ffermio i ddod o hyd i 
atebion cynaliadwy.

“Wrth baratoi’r rhediad cyntaf hwn 
o Datganiadau Ardal, mae CNC wedi 
ymgysylltu’n helaeth gyda rhanddeiliaid ar 
lefelau lleol a chenedlaethol – ond rydym 
yn cydnabod fod angen rhagor eto. Fe 
fydd ymgysylltu yn parhau tra symudwn 
i ddarparu’r cyfleoedd a nodwyd yn y 
Datganiadau Ardal. Rydym am ffocysu 
ar rannu profiadau a dysgu oddi wrth 
ein gilydd – gan gydnabod nad oes un 
grŵp sydd yn meddu ar yr holl atebion. 
Bydd hyn yn Lle-benodol, ac y gall fod yn 
wahanol i’r ymgysylltu hyd yn hyn, gan y 
byddwn yn ffocysu ar faterion neu themâu 
neu ardaloedd daearyddol penodol. Gan 
adeiladu ar y negeseuon a gawsom o’r 
gweithdy ym mis Hydref a digwyddiadau 
lleol ers hynny, mae alinio i rwydweithiau 
a dulliau sydd eisioes mewn bodolaeth yn 
hytrach na datblygu biwrocratiaeth newydd 
yn amlwg yn hanfodol. Mae’n ofynnol, felly, 
i CNC barhau’r drafodaeth gyda ffermwyr ar 
bob lefel.

Harneisio’r potensial Datblygu Un 
Blaned

Mae Erica Thompson yn byw mewn clwstwr 
o bedwar tyddyn Datblygu Un Blaned (DUB) 
yn Sir Gaerfyrddin ac yn cadeirio Cyngor 
Un Blaned, corff annibynnol gwirfoddol 
sydd wedi ynrwymo i gefnogi a hyrwyddo 
Datblygu Un Blaned yng Nghymru a thu 
hwnt. Pan fuom yn cyfarfod ag Erica ar 
ein taith beic a chynnwys Rhiw Las yn ein 
hadroddiad Fforc yn y Ffordd, esboniodd 
Erica i ni sut mae DUB yn ymadawiad 
radical i’w gymharu a pholisi cynllunio 
safonol: creu tyddynnod preswyl newydd 
yng nghefn gwlad, ond gyda rhestr hir o 
amodau a monitor dwys10.  Dwy flynedd 
yn ddiweddarach, mi wnaethom ddal i 
fyny gyda Erica i weld sut mae pethau yn 
datblygu.

Erica Thompson, Rhiw Las a Chyngor Un Blaned

“Ar lefel personol, mae pethau’n mynd yn 
dda iawn. Rydym nawr yn y pedwaredd 
blwyddyn o’n cyfnod “sefydlu” o bum 
mlynedd ac yn bell ar y ffordd i gwrdd â 
gofynion y polisi. Wedi i ni dreulio denaw 
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Rhiw Las

mis yn hunan-adeiladu ein tŷ sero carbon 
(gweler y llun), rydym nawr yn medru ffocysu 
ar ehangu ein menter tyfu bwyd a DUB. Mi 
wnathom blannu coed afalau, sydd yn awr 
yn  dwyn ffrwyth, ac mae ein gwerthiant o 
fêl a chynyrchion eraill yn cynyddu. Mae 
hi’n braf hefyd i weld sut mae’r safle hyn yn 
cynnal amrywiaeth eang o bryfed ac adar (er 
iddynt fwyta ein cwrens cochion!). Ar y cyfan, 
mae’r cyfnod clo wedi bod yn dda i ni – bu 
rhaid i ni ganslo ein cyrsiau, ac mae dod o 
hyd i farchnadoedd newydd wedi bod yn her, 
ond mae e wedi ein sbarduno i ddechrau ein 
tyfu, ac mae cynnydd mawr wedi bod yn y 
galw am fwyd o ansawdd sydd wedi ei dyfu’n 
lleol. 

"O safbwynt y polisi, mae pethau’n fwy 
cymysg. Rwy’n meddwl mai’r hyn rydym yn ei 
weld yw llwyddiant dramatig rhai tyddynnod, 
gyda storïau ysbrydoledig, ond eto mae 
yna rhwystrau systematig ac amheuaeth 
sy’n arwain at gyfraddau derbyn isel. Mae 
gan ddarpar ymgeiswyr ganfyddiad ei bod 

hi’n llawn risg, trud, ac yn anodd i wneud 
cais; mae gan wrthwynebwyr canfyddiad ei 
bod hi’n hawdd, rhad a dim ond yn esgus i 
gael caniatad cynllunio. Rwy’n meddwl bod 
y ffaith mai dim ond tua thri deg cais sydd 
wedi llwyddo yn ystod y ddeng mlynedd ers 
i’r polisi gael ei gyflwyno yn dweud y cyfan. 
Mae e’n broses ddwys, a nid i’r rhai gwan eu 
calonnau.

“Felly sut mae’r DUP helpu rhagor o bobl 
i ddechrau ffermio neu gynhyrchu bwyd 
yn leol? Ar hyn o bryd fe gyfyngir pethau 
gan y raddfa fechan. Rydym yn ystyried 
creu rhwydweithiau o farchnadoedd fel y 
gall cynhyrchwyr DUB gyd-weithio i werthu 
cynhyrchion a chrefftau. Hefyd, mae yna 
gyfle i fodelau newydd o DUB, yn wahanol 
i’r model unigolyn-tyddyn sy’n gwneud y 
rhan fwyaf o’t garfan bresennol. Hoffem 
weld ffermydd mwy yn mabwysiadu her 
y DUP. O gefndir mwy confensiynol, mae 
Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned 
yn defnyddio’r cynllun i greu cartrefi sero 
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carbon ar gyfer eu tyfwyr yn hytrach na 
charafanau statig arferol, ac mae cynghorau 
lleol yn ystyried ymgorffori egwyddorion Un 
Blaned mewn datblygiadau tai newydd lle 

mae angen ehangu aneddiadau presennol. 
Felly, ynghŷd â’r heriau amlwg, mae’n 
teimlo’n amser cyffrous i adeiladu ar y 
cyfleoedd a gynigir gan yr ail-ddychmygu 
bwyd a ffermio ar ôl Brexit ac ar ôl Covid”.

Archwilio stiwardiaeth tir cymunedol 
trwy brosiect Skyline

Chris Blake, Cyfarwyddwr, Green Valleys CIC

“Roedd Skyline, a reolwyd gan Green Valleys 
CIC, yn brosiect dros flwyddyn i archwilio’r 
dichonoldeb stiwardiaeth gymunedol tir ar 
raddfa tirweddol yng Nghaerau, Treherbert 
ac Ynysowen – i greu gweledigaeth ar y cyd 
am gan mlynedd. Y cyd-destun yw tirwedd 
a greuwyd gan lo a dur, lle mae cymoedd 
anghysbell yn gartref i gymunedau y’n 
brwydro i ymateb i golli diwydiant, er iddynt 
gael eu hamgylchynu gan dir sydd mewn 
perchnogaeth cyhoeddus – coedwigoedd 
Ystad Coedwigoedd Llywodraeth Cymru, 
byrddau glo nad ydynt yn weithredol rhagor, 
ac awdurdodau lleol.

“Gofynnodd y prosiect: beth fyddai’n 
digwydd pe bai gan y gymuned yr hawl i 
reoli’r tir o gwmpas y dref, dros y tymor 
hir? Beth sy’n digwydd os gwnawn ni 
drosglwyddo i’r dref yr hawliau i ddefnyddio’r 
holl dir sydd yn eiddo cyhoeddus – i’r gorwel? 
Dylem ofyn un cwestiwn pwysig – ydy 
cymunedau am fod yn stiwardiau eu tirwedd 
eu hun?

“Mae gofyn cwestiwn nas gofynwyd o’r 
blaen yn her anodd. Nid oedd posibilrwydd 
stiwardiaeth cymunedol dros dir wedi cael 
ei ystyried o’r blaen. Dechreuon ni gydag 
artistiaid i ymgysylltu â chymunedau, torri 
bara gyda’n gilydd, casglu breuddwydion 
– ond yn bennaf, mi wneuthon ni gofio 
a dathlu atgofion o le a chymuned. Ac 
o’r breuddwydion, dechreuon ni greu 
gweledigaeth.

"Roedd cwestiynau eraill wnaethom 
geisio eu hateb. Oes yna modelau busnes 
cynaliadwy a fyddai’n caniatau cymunedau 
i dorri’n rhydd o ddiwylliant o ddibynnu ar 
gymorthdaliadau? A all cymunedau reoli’r 
tirwedd mewn ffordd sy’n gwella dycnwch 
amgylcheddol i’r tymor hir? A oes modd 
rhedeg y prosiectau hyn yn dda dros y 
tymor hir?  Roedd ymweld â prosiectau 
tir cymunedol yn yr Alban wedi rhoi’r 
wybodaeth a dealltwriaeth i ni i ateb rhai o’r 
cwestiynau hyn. 

“Cefais fy nharo gan sut oedd trigolion pob 
cwm wedi gweld bron yn reddfol gytbwysedd 
rhwng y nodau, a welir mor aml fel rhai sy’n 
cystadlu â’u gilydd. Roedd hefyd amheuaeth, 
wedi caledu dros bedwar degawd o fethiant 
polisi dro ar ôl tro, fyddai unhyw newidiadau 
yn cael unrhyw effaith ar eu bywydau. 
Ond ceisiai Skyline gynnig rhywbeth mwy – 
rheolaeth.

Skyline -Treherbert
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Skyline - Treherbert

“Ond mae’r cyfan yn cymryd mwy o amser 
na beth rydych chi’n ei feddwl. Naw mis, 
a nid oedd ein cyllideb gyfyngedig ddigon 
ddatblygu trafodaeth ddofn gyda’r gymuned, 
na chwaith i gyrraedd yr “unusual suspects”. 
Ond trwy ofyn y cwestiwn, mi ddysgon ni mai 
pwer stiwardiaeth tir yw yn y weithred o roi 
rheolaeth i gymuned i lunio eu tirwedd, a 
thrwy hynny, eu tynged.

“Mae Covid-19 wedi gwneud i’r gwaith edrych 
yn fater hyd yn oed yn fwy o frys. Yn ystod 
y cyfnod clo roedd ffocws o’r newydd ar 
y lleol. Rydym wedi edrych i gymunedau 
lleol am gefnogaeth, am fwyd, am ymarfer 
corf, am fannau gwyrdd. Mae Skyline am 
“adleoleiddio”. Am ddarganfod ffordd i 

ddarparu swyddi, addysg, a natur lle rydym 
yn byw. Rhaid i ni achub ar y cyfle i ail-
adeiladu’n well ac i ail-adeiladu’n lleol gyda 
chymunedau mewn rheolaeth.

"Fel y dywed Jane Davidson yn ei llyfr 
#futuregen: “Mae yna rhywbeth sydd yn 
sylfaenol wahanol am Skyline. Nid yw hyn 
am brosiect sydd wedi ei benderfynu gan 
eraill ac yna ei roi i gymunedau. Mae hyn 
am gymunedau sydd wedi eu gwefreiddio 
i weithredu gan eu tirwedd eu hun. 
Unwaith y gwneir y penderfyniad terfynol 
ym mhob achos am y tir a fydd yn dod o 
dan stiwardiaeth y gymuned, bydd prydles 
tymor hir yn cael ei chytuno ac fe sefydlir 
ymddiriedolaeth tir cymunedol i roi reolaeth 
tymor hir dros y tirwedd i’r gymuned. Yn 
gynnar yn 2021 bydd y daith i ddyfodol mwy 
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cynaliadwy wedi dechrau. Bydd diwedd 
y daith o dan reolaeth y gymuned sydd 
am adeiladu lle i gwrdd ag anghenion y 
genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol”

Ymgysylltu cymunedau o ran rheolaeth 
rhosdiroedd trwy Bartneriaeth Rhosdir 
Powys

Gyda chyfraniad gan Catherine Hughes

Wedi ei ariannu gan Gynllun Rheoli 
Cynaliadwy Llywodraeth Cymru ar gyfer 
prosiectau tirwedd ar raddfa fwy ar y cyd, 
sefydlwyd Partneriaeth Rhosdir Powys i 
wella ardaloedd o rosdir drwy ymgysylltu 
â busnesau ffermio a chymunedau lleol. 
Treuliodd Rheolydd Prosiect Catherine 
Hughes lawer o’i hamseryn siarad gyda’r 
gwahanol randdeiliaid o dirfeddianwyr, 
ciperiaid a phorwyr, i randdeiliaid hamdden 
a thwristiaeth. Dywed Catherine: “Trwy 
ymgysylltu â’r holl rhanddeiliaid gallwn 
ddechrau i gytuno ar 80% o’r hyn y 
dymunem ein tirweddoedd i fod yn y 
dyfodol, ond mae hi’n cymryd amser ac 
ymroddiad i drosglwyddo’r neges. Mae’r 
cydweithio hyn yn fenter newydd; felly mae 
rhaid ymgysylltu â phawb sydd â buddiannau 
a chadw’r momentwm a chryfhau’r stori fel 
yr awn ymlaen – ac yn fwy pwysig dangos 
beth fydd y canlyniadau trwy adfer y tir. Mae 
ymgysylltu a mwy o ymgysylltu a chyfathrebu 
parhaus yn allweddol. Mae ymweliadau 
ag ysgolion yn gadarnhaol dros ben, yn 
enwedig pan fo’r plant mor frwdfrydig ac 
yn teimlo y gallant ofyn unrhyw gwestiwn 
maen nhw ei eisiau. Wrth ofyn i gipwyr a 
phorwyr i wneud yr ymweliadau, ein nod yw 
i ddod o hyd i ddatrysiadau lle mae gan ein 
tirweddau stori fwy a gwell i’w dweud. Mae 
hi’n gwbl amlwg fod y plant yn mwynhau 
gwrando ar y ciperiaid a’r porwyr yn esbonio 
beth maen nhw yn ei wneud a pham maen 

nhw yn ei wneud e. Nid yw e’n rhywbeth y 
gellir ei ddysgu yn y dosbarth. Gall hefyd eu 
hysbrydoli nhw i feddwl am beth y gallen 
nhw ei wneud yng Nghefn gwlad fel gyrfa,

Datblygwyg thema olrhain storiau yn 
y rhosdir gan gydweithio Partneriaeth 
Rhosdir Powys gyda Wayland Boulanger. 
Mae Wayland yn olrhain storiau o hanes 
a chwedloniaeth Cymru, gyda ffocws ar 
y Mabinogi. Ymunodd â’r ymweliadau a 
theithiau ar y rhosdir, gan adrodd y storïau 
ar y ffordd, yn procio’r dychymyg a chreu 
ymdeimlad o le. Mae teithiau addysgol 
ac ymarferol eraill wedi digwydd, megis 
cyfrif adar a gweithio gyda chyrff fel yr 
ymddiriedolaethau bywyd gwyllt. Mae elusen 
iechyd meddwl lleol Brecon Mind hefyd 
wedi arwain ymweliadau, gan ddarparu 
ecotherapi a chynorthwyo pobl na allent 
fynd allan ar y rhosdir yn aml.

Daeth y prif brosiect tair blynedd i ben 
ar ddiwedd mis Mawrth. Wrth fyfyrio 
ar y prosiect, fe wnaeth yr ymgysylltiad 
o’r ysgolion, elusennau, a’r ffermwyr a 
oedd yn derbyn ymwelwyr rhagori ar y 
disgwyliadau. Roedd haelioni’r ffermwyr 
yn drawiadol; aethant y tu hwnt i’r hyn a 

Wayland Boulanger
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ddisgwylir ganddynt – gyda’u hamser a’u 
gwybodaeth. Mae Catherine yn cyfeirio at 
y ffermwyr fel “adnodd heb ei gyffwrdd”; 
mae ganddynt gysylltiad mor ddwfn â’r tir, 
ac y gallant rhannu gwybodaeth am ecoleg 
– cynefinoedd, mudo adar, amrywiadau 
poblogaeth, rhyngweithiadau – er nad 
ydynt yn meddwl yn ymwydol amdano fel 
“ecoleg”. Mae’r cymunedau ar y rhosdiroedd 
yn gymhleth, gyda pherchnogion y tir yn 
aml yn wahanol i’r ffermwyr a’r porwyr. Mae 
defnyddwyr tir yn aml yn cael eu gadael allan 
o drafodaethau er gwaethaf eu gwybodaeth, 
brwdfrydedd, a’r effaith uniongyrchol o 
fentrau arnynt sydd yn cynrychioli colled 
enfawr i addysg a llunio polisi ill dau.

Yn hermau bioamrywiaeth nid yw tair 
blynedd yn llawer o amser i ddangos effaith 
trawiadol, ond mae e’n ddigon i ysgogi ac 
ymgysylltu â chymunedau. Mae’r agwedd 
hon wedi bod yn llwyddiant, gyda’r ysgolion 
a’r elusennau wedi eu hymgysylltu a 
pherthnasoedd parhaol wedi eu creu. 

 

 

 

Rhosdir ym Mhowys
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Cwestiynau i’w hystyried

Mae Cymru wedi cymryd rhai camau 
cyfreithiol mawr tuag at ymrwymo i ddull 
llesiant integreiddiedig tuag at fwyd a 
systemau ffermio a sut rydym yn defnyddio 
ein tir. Pum mlynedd ar ôl Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), fodd 
bynnag, mae’n amlwg nad yw’r gyfraith 
ar ei phen ei hun yn ddigon i gynhyrchu’r 
raddfa a chyflymder y newid sy’n ofynnol; 
mae angen arweinyddiaeth fwy dewr a 
dosbarthiedig, i gefnogi integreiddio, o ran 
newid meddwlfrydoedd a meddwl, ac arwain 
y ffyrdd gofynnol o weithio. 

Ein cwestiwn i bob plaid wleidyddol sydd 
yn awr yn meddwl am ei maniffesto yw, 
gan gofio’r offer cyfreithiol a pholisi sydd 
ganddynt, sut i sicrhau y gellir cyflenwi’r 
uchelgais am gynhyrchu bwyd iachus a 
maethlon – ac sy’n fforddadwy i bawb 
- mewn systemau ffermio sydd â gwell 
gysylltiadau ac sy’n fwy cynialadwy (gan 
gynnwys amaethecoleg) ac sydd yn 
integreiddio’n llawn gynllunio a gwneud 
penderfyniadau am ein tir? Yn benodol:

1. Pa strwythurau sydd eu hangen yn 
y llywodraeth i sicrhau na chymerir 
penderfyniadau am fwyd, ffermio, 
defnydd tir, a chymunedau gwledig 
mewn “seilos polisi”?

Mae Cymru wedi gwneud llawer yn barod i 
greu sefydliadau sy’n llai caeedig. Beth a ellir 
ei ddysgu o’r profiad hwn, a beth arall sydd 
ei angen? Mae WWF Cymru wedi galw am 
Gomisiwn Bwyd Cymru gyda chylch gorchwyl 
i oruwchwylio targedau a pherfformiad 
strategaeth system bwyd i Gymru o dan 
un fframwaith llywodraethol11.  Yn ogystal, 

tra bo sefydliadau cenedlaethol yn gosod 
y cyfeiriad, bydd strwythurau llywodraethu 
lleol yn arwain y gweithredu a phrofi ymarfer 
arloesol. Sut olwg ddylai fod ar y rhyngwyneb 
rhwng y ddwy lefel hyn o lywodraeth?

2. Sut mae cryfhau pwysigrwydd systemau 
bwyd iachus a chynaliadwy wrth wneud 
penderfyniadau a chynllunio yn lleol?

Mae bwyd yn fodd hanfodol i ni ymgysylltu 
â’r byd. Os dechreuwn o safbwynt y dylai 
holl bobl Cymru cael mynediad at fwyd 
maethlon, a na ddylai hyn ddod ar draul 
lles anifeiliaid, hawliau gweithwyr, iechyd 
y pridd, yr hinsawdd na bioamrywiaeth, 
yna mae angen cymryd hwn i ystyriaeth 
ym mhob penderfyniad a wnawn am sut 
mae arian cyhoeddus yn cael ei wario a 
sut y defnyddiwn ein tir. Yn hanfodol i 
hyn fydd cynyddu’r maint o ffrwythau a 
llysiau a dyfir yng Nghymru a sicrhau bod 
ffrwythau a llysiau yn rhan fforddadwy o 
luniaeth pobl. Dywed WWF Cymru nad yw 
94% o blant Cymru yn bwyta’r pum dogn 
o ffrwythau a llysiau a argymhellwyd y 
dydd12.  I ychwanegu ar hyn, mae gennym 
sector garddwriaethol sy’n darparu dim ond 
3% o anghenion ffrwythau a llysiau, gydag 
awgrymiadau y gellir tyfu llawer mwy heb 
angen am ond ychydig o dir ychwanegol13. 
Ar ôl Covid-19, rydym wedi gweld bod gan 
absenoldeb system bwyd gwydn ac amrywiol 
ganlyniadau.

41 Canllaw Maes Cymru ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol



42 Canllaw Maes Cymru ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol

A ddylai fod yn ofynnol i Fyrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus ystyried bwyd 
fel rhan hanfodol o’u cynlluniau llesiant? 
Sut y gellir gwneud bwyd yn rhan hanfodol 
o benderfyniadau am dir a defnydd 
adnoddau?

3. Beth yw’r manteision roi amaethecoleg 
yng nghanol cynlluniau Cymreig ar gyfer 
llesiant cenhedlaethau’r dyfodol?

Mae anaethecoleg yn golygu cymryd i 
ystyriaeth y perthnasoedd rhwng planhigion, 
anifeiliaid, pobl, a’u hamgylchedd. 
Cyniga ffermio gan ddefnyddio dulliau 
amaethecoleg ffordd i ni ennill buddion 
lluosog o’r tir. Mae e’n gosod cynhyrchwyr 
a thyfwyr ar flaen y newid sydd ei angen, 
gan ganiatau iddynt ofalu am a gwella’r 
tir, y pridd, a bioamrywiaeth. Ond mae’r 
trawsnewid i’r dull hwn o ffermio yn creu 
risg i ffermwyr, ac mae angen strwythurau 
ac adnoddau i gefnogi ffermwyr i wneud 
y newid. Gyda Llywodraeth Cymru yn 
cydnabod pwysigrwydd yr Economi 
Sylfaenol, beth a ellid ei gyflawni drwy osod 
amaethecoleg wrth ganol ein ymagwedd 
tuag at fwyd, a pha fuddion eraill a ellid eu 
cyflawni fel rhan o greu swyddi, datblygu 
a gwerthfawrogi sgiliau cynhyrchwyr a 
thyfwyr, hyrwyddo amrywiaeth cnydau, 
bioamrywiaeth, rheoli plâu yn ecolegol, a 
ffermio cymysg integreiddiedig fel sylfaen 
cynhyrchu bwyd yn llwyddiannus? Hefyd, 
tanategwyd amaethecoleg gan syniadau o 
gyfiawnder cymdeithasol ac economeg, a 
system bwyd teg ac ecwitïol, sydd yn cydfynd 
â’r gwerthoedd ac uchelgeisiau a geir yn 
Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru). 

4. Pa ddyletswyddau a fyddai rhaid i 
Lywodraeth Cymru eu gosod ar gyrff 

cyhoeddus er mwyn cynyddu a chynnal 
graddfa’r newid a fyddai ei hangen?

Mae llawer o’r mecanweithiau 
deddfwriaethol yn cynnwys dyletswyddau 
sy’n berthnasol i gyrff cyhoeddus, gan 
sicrhau bod rhaid i gyrff cyhoeddus feddwl 
am sut y gall gwariant cyhoeddus greu 
y gwerth mwyaf, ond yng Nghymru mae 
“gwerth” yn cael ei ail-ddiffinio o dan Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). 
Mae rhaid i ni hefyd ystyried pa rôl a 
chwareir gan y sectorau preifat a dielw. A oes 
modd cyflawni mwy yn y rhyngwyneb rhwng 
sectorau, trwy mentrau caffael cyhoeddus 
ar lefelau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol 
neu drwy’r Cytundeb Economaidd newydd 
fel mecanwaith i yrru ymddygiadau busnes 
cyfrifol, gan gynnwys lleihau ôl troed carbon?

Blodeuo yn Rhiw Las
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Camau nesaf

Ein gwaith ar lefel ledled y DU

Gyda chymorth parhaol Sefydliad Esmée 
Fairbairn am y tair blynedd nesaf, rydym 
yn parhau gyda’n rhaglen o waith i ddatgloi 
trawsnewid cyfiawn tuag at systemau bwyd 
a ffermio cynaliadwy, gan werthfawrogi 
ein cefn gwlad, a fydd yn adeiladu ar y 
tystiolaeth a momentwm sydd eisioes 
gan y Comisiwn.  Mae’r rhaglen waith a 
gynlluniwyd yn cynnwys tair ffrwd:

• Cynnull yr arweinyddiaeth ar gyfer 
trosglwddiad cyfiawn, gan weithio ar 
y cwestiynau anodd gyda’n gilydd a 
chysylltu arweinyddiaeth cenedlaethol 
ac arweinyddiaeth sy’n seiliedig ar le

• Gweithredu argymhellion i 
weithredoedd ymarferol a radical, gan 
ddechrau gyda chynllun trawsnewid 
deng mlynedd ar gyfer ffermio 
cynaliadwy amaethecolegol erbyn 2030 
a fframwaith defnydd tir cenedlaethol

• Ennill ac alinio adnoddau a’u cyfarwyddo 
i’r mannau lle mae eu hangen fwyaf a’u 
defnyddio orau, gan gefnogi ymholiadau 
sy’n seiliedig ar le a chreu Banc Datblygu 
Amaethecoleg Cenedlaethol.

Mae ein hymagweddiad wedi bod i 
ymgysylltu ac ymwneud â phobl a 
safbwyntiau o gwmpas y wlad, gan deithio 
i le y maent, a gwerthfawrogi amrywiaeth 
cefn gwlad y DU. Rydym wedi gweithio’n 
agos gyda’r gwahanol amlygiadau o 
arweinyddiaeth yn yr ymholiadau sy’n 
seiliedig ar le, gan ddwyn gwahanol 
safbwyntiau i drafod gyda’u gilydd a helpu 
i gefnogi eraill i ddatblygu ac ehangu eu 

gwaith. Mae ein gwaith hefyd yn anelu i greu 
ffrydiau gwybodaeth ddwy-ffordd go iawn 
rhwng ein gwaith ledled y DU a rhyngwladol, 
a mentrau a gefnogir yn y cenhedloedd 
datganoledig a’r rhabarthau a siroedd yn 
Lloegr lle rydym yn gweithio. Fel Comisiwn, 
rydd hyn y cyfle i ni ddysgu wrth dreialu ein 
hargymhellion a chefnogi gweithredoedd 
ymarferol ar lawr gwlad. I’r rhwydwaith o 
ymholiadau, dyma gyfle i ddysgu oddi wrth 
ein gilydd a chydlynu a galw am newid ar 
lefel y DU.

Beth sy’n digwydd nesaf i CBFfCG 
Cymru

Fel rhan o gam nesaf rhaglen y Comisiwn, 
bydd yr ymholiad yng Nghymru yn gweithio 
i ddatblygu blaengynllun tair blynedd. 
Rydym yn gweithio ar y cyd gydag ystod o 
randdeiliaid i drafod yr adroddiad ac ystyried 
ein camau nesaf.

Yr hyn sy’n amlwg, o waith blaenorol ac o 
drafodaethau cyfredol, yw bod cryn dipyn 
o egni a momentwm i sicrhau cydweithio 
ar draws Cymru ac ar draws sectorau, gan 
ddwyn dulliau gwaelod i fyny a brig i lawr 
at eu gilydd, i drosoli mecanweithiau polisi 
presennol sydd ar gael yng Nghymru a’r 
momentwm o newid cynyddol a welsom o 
ganlyniad i Covid-19.

Trwy’r broses o roi’r adroddiad hwn at ei 
gilydd, a thrafod ei themâu gydag eraill, 
rydym wedi nodi cyfleoedd i gydweithio 
ac alinio ein gwaith i sicrhau bod swm ein 
hymdrechion yn fwy na’r darnau unigol. Mae 
rhain yn cynnwys pedwar prif linyn gwaith:



44 Canllaw Maes Cymru ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol

1. Sicrhau yr integreiddir yr angen am 
systemau bwyd teg a iachus i feddwl a 
phenderfyniadau am lesiant, defnydd 
tir ac adnoddau. Mae bwyd yn bwysig 
i bawb; rydym ni yn meddwl y dylid 
rhoi bwyd yng nghanol prosesau 
cynllunio tir ac adnoddau lleol. Gyda 
Cyfoeth Naturiol Cymru, byddwn ni yn 
archwilio sut y gellir ymgorffori bwyd i 
Ddatganiadau lleol. Byddwn ni hefyd yn 
dangos sut y gall bwyd gyflawni yn erbyn 
y saith nod llesiant, er mwyn sicrhau 
y gwelir bwyd yng nghanol Cynlluniau 
Llesiant lleol.

2. Archwilio’r potensial ar gyfer 
Amaetnecoleg yng Nghymru – rydym 
ni’n meddwl bod dulliau amaethecolegol 
i ffermio a defnydd tir y ein caniatau ni i 
ennill buddion lluosog o’r tir, cynhyrchu 
bwyd iachus o ansawdd uchel yn 
gynaliadwy, gwella safonau byw a 
lles ffermwyr, gwella bioamrywiaeth, 
a gwella’r tir ar gyfer cenhedloedd y 
dyfodol.

3. Ymholi a yw holl wariant cyhoeddus 
wedi ei alinio’n gydlynol ar gyfer 
bwriadau polisi Cymreig – o gyrff 
cyhoeddus ar draws Gymru’n defnyddio 
eu pŵer prynu i gefnogi cynhyrchwyr 
lleol a gwella lluniaeth, i fuddsoddi ac 
alinio’r holl adnoddau cyhoeddus ar 
gyfer gwerth cyhoeddus mwy. Byddwn 
ni’n gweithio i drosoli mecanweithiau 
unigryw polisi Cymreig i ledaenu newid.

4. Esbonio’r adnoddau sydd eu hangen ar 
gyfer trosglwyddiad cyfiawn i systemau 
bwyd a ffermio mwy cynaliadwy ac 
economïau gwledig sy’n ffynnu – rhaid i 
ffermwyr, tyfwyr a rheolwyr tir dderbyn 
yr adnoddau a chefnogaeth er mwyn 
gwneud newidiadau, ac y byddwn ni yn 

gweithio gyda nhw i ddeall sut i wneud 
y trawsnewidiad yn gynnig realistig, 
gan nodi a sianelu ffynonellau amgen o 
ariannu a buddsoddi.

Dyma ond ychydig o’r themâu yr ydym yn 
gobeithio gweithio arnynt dros dair blynedd 
yr ymholiad yng Nghymru, yn ogystal ag ar 
lefel y DU. I alluogi hyn, byddwn ni’n cefnogi 
mentrau cyfredol i fapio a datblygu sector 
bwyd a ffermio cryf a rhwydweithiedig.  
Byddwn ni’n gweithio gyda Chyngrair Polisi 
Bwyd Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, cyrff 
ffermio, grwpiau gweithredu dinesig a 
phartneriaid eraill i fireinio gwaith ein gilydd, 
nodi lle mae bylchau, a helpu i ddod o hyd i 
dir cyffredin.

Erys gwaith y Comisiwn yn amlygol ac yn 
esblygol yn yr amgylchiadau cenedlaethol 
a byd-eang cythryblus, ansicr a chymhleth 
hyn. Byddwn felly yn dal y drws ar agor i’r 
rhai sy’n dymuno gweithio gyda’n gilydd, gan 
wneud y gorau o gyfleoedd yn y dyfodol fel 
gweithiwn tuag at adnewyddiad cenedlaethol 
ar ôl argyfwng Covid-19.

Bara Menyn Bakers
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Diolchiadau

Hoffai Comisiwn Bwyd, Ffermio a Chefn 
Gwlad ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu 
achosion achos, sylwadau, cysylltiadau a 
chymorth ar gyfer yr adroddiad hwn, gan 
gynnwys:  

• Carwyn Adams (Caws Cenarth)

• Tom Andrews (Sustainable Food Places)

• Gwyneth Ayers (Cyngor Sir Gaerfyrddin)

• Chris Blake (Green Valleys CIC)

• Shea Buckland-Jones (Cronfa Bywyd 
Gwyllt/WWF Cymru)

• Pearl Costello (Bwyd/Food Cardiff)

• Jane Davidson (Prifysgol Cymru y 
Drindod Dewi Sant)

• Martyn Evans and Ulfa Bennett (Cyfoeth 
Naturiol Cymru)

• Rhys Evans (RSPB Cymru)
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• Alice Gray (Tyddyn Teg)

• Dafydd Gruffydd (Menter Môn)
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• Rachel Lewis-Davies (NFU Cymru)

• Professor Terry Marsden and 

• Dr Angelina Sanderson Bellamy 
(Sustainable Places Research Institute, 
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• Dr Pamela Mason (Maethegydd Iechyd 
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• Katie Palmer (Food Sense Wales) 
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yr astudiaethau achos, gyda chredydau 
ychwanegol: Buchod a ffermwr – Jim 
Marsden; Menter Môn – North Wales 
Fish direct; Y Felin Mill Flour – Mannings 
Grocer, Crughywel – Johan A; Pont Menai; - 
Humphrey Maleba; Defaid yn pori ar Fannau 
Brycheiniog – Neil Howard; Da Frisian – 
Idleman; Cychod Y Fenai – Bente Whyatt
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Mae Comisiwn Bwyd, Ffermio a Chefn Gwlad yn cysylltu bwyd, ffermio 
ac iechyd y cyhoedd er mwyn trosglwyddo i economi gwyrddach a thecach. 
Gyda phartneriaid mewn llywodraethau, busnesau a chymunedau, rydym 
yn creu syniadau radicalaidd a gweithredoedd ymarferol I drawsnewid ein 
cefn gwlad ac ein byd. Rydym yn helpu gynull arweinyddiaeth ar y cyd ar y 
cwestiynau anodd ac i ddarparu cymunedau fel eu bod yn ddycnach ac yn 
fwy addasadwy i wynebu heriau’r dyfodol.
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