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Rhagair 

Paratowyd y papur hwn o ganlyniad i Fforwm Merched mewn Amaeth Cyswllt 

Ffermio a chyfres bellach o gyfarfodydd a gynhaliwyd ledled Cymru gyda grwpiau 

i ferched mewn ffermio a drefnwyd gan Agrisgôp. Y dasg oedd crynhoi’r 

trafodaethau hirion hynny mewn papur cryno sy’n nodi barn y merched mewn 

ffermio am Brexit. O ystyried cymhlethdod y materion perthnasol, mae’n anodd 

gwneud cyfiawnder â’r materion a drafodwyd mewn papur mor fyr ond y gobaith 

yw y bydd y papur hwn yn sbarduno ac yn sail ar gyfer cyfarfod a thrafodaethau 

rhwng Ysgrifennydd y Cabinet a’r grwpiau o ferched perthnasol fel bod modd 

datblygu’r syniadau a gyflwynwyd ymhellach. 

Y Cyd-destun 

Mae’n ansicr beth fydd effaith ymadawiad ffurfiol y Deyrnas Unedig â’r Undeb 

Ewropeaidd ar fusnesau ffermio a chymunedau cefn gwlad. Mae’n debygol y 

bydd y broses o dynnu allan yn dod i ben ym mis Mawrth 2019 ac mae’n bosibl y 

bydd cyfnod pontio wedyn ar gyfer addasu cyn y bydd yr holl glymau sydd gan y 

Deyrnas Unedig o ran ei haelodaeth â’r Undeb Ewropeaidd wedi eu torri. Mae’r 

Deyrnas Unedig yn parhau i fod yn Aelod-wladwriaeth yn ystod y cyfnod o dynnu 

allan ac mae’r rheolau presennol yn parhau i fod yn berthnasol tra byddwn wedi 

ein clymu gan egwyddor “gwir gydweithrediad”. Ond nid yw hwn yn gyfnod i aros 

i Brexit ddigwydd.  

Mae ffermwyr wedi hen arfer â chyfnodau o ansicrwydd. Maent yn cystadlu’n 

ddyddiol gyda’r amrywiaeth yn y tywydd ac mae prisiau cyfnewidiol yn cael 

effaith uniongyrchol ar eu busnesau. Mae’r CAP yn gweithio ar gyfnod rhaglennu 

saith mlynedd, a phob tro y bydd y CAP yn cael ei ailffurfio mae’r drafodaeth a’r 

ddadl sy’n digwydd wedyn am ei weithrediad yn gallu ei gwneud hi’n anodd 

cynllunio ymlaen llaw ar gyfer y dyfodol. Felly, mae ffermwyr yn derbyn y ffaith 

fod yn rhaid iddynt ymdopi ag ansicrwydd y newidiadau mewn polisi. Fodd 

bynnag, mae’r cyfnod pontio ychydig yn wahanol; mae’n golygu bod cyfle i 

ysgrifennu llyfr hollol newydd, sy’n her gyffrous y mae’n rhaid i wneuthurwyr 

polisi’r Deyrnas Unedig yn y maes hwn ei chyflawni os yw’r diwydiant 

amaethyddiaeth yn mynd i barhau i ffynnu a’r wlad i gynnal ffermio cynhyrchiol, 

ffyniannus a chynaliadwy. 

Pwysigrwydd Amaethyddiaeth Cymru 



Tudalen 2 

Mae ffermio’n bwysig. Mae’r £200 miliwn a gyflwynwyd i fyd amaeth yn darparu 

£1B (5 gwaith gymaint) i’r economi wledig. Mae’r syniad gan y cyhoedd mai dim 

ond y diwydiant ffermio sy’n derbyn cymorthdaliadau gan arian cyhoeddus - mae 

diwydiannau cyfan yn derbyn cymorthdaliadau. Mae’r arian a fuddsoddir mewn 

cefnogi amaethyddiaeth yn mynd ymhell y tu hwnt i’r ffermydd unigol sy’n ei 

dderbyn. Maen nhw yn eu tro’n cefnogi cymunedau lleol a mentrau bach a 

chanolig megis gwerthwyr nwyddau amaethyddol, cwmnïau bwyd anifeiliaid a 

gwerthwyr peiriannau heb sôn am danategu ysgolion a chymunedau gwledig 

lleol. Mae llawer o’r busnesau bach a chanolig sy’n dibynnu ar fusnes y ffermydd 

oll yn aros tan gychwyn mis Rhagfyr i ddechrau casglu dyledion oherwydd 

gwyddent fod y BPS (Cynllun y Taliad Sylfaenol) yn cael ei dalu bryd hynny. 

Dyma dystiolaeth bellach fod llawer o fusnesau eraill yn cael eu cefnogi’n 

anuniongyrchol gan daliadau amaethyddol uniongyrchol. 

Yn fwy na bod yn ‘bwysig’, mae ffermio’n hollol hanfodol i’r economi gwledig. 

Mae cannoedd o fentrau gwledig i’w cael sy’n dibynnu ar lwyddiant ffermwyr a 

ffermio. 

Dylai Ysgrifennydd y Cabinet fod yn ymwybodol iawn nad ymarfer gwleidyddol 

yw Brexit y bydd ei effeithiau’n cychwyn mewn dwy flynedd, ond bod ffermwyr yn 

prynu stoc ar hyn o bryd ac yn buddsoddi mewn ffermydd yn AWR er mwyn 

gweld ad-daliad ar eu buddsoddiad mewn dwy flynedd. Mae angen ystyried 

camau a’u rhoi ar waith yn awr i ymdrin ag oriogrwydd y farchnad yn yr 

amgylchiadau unigryw yma. Un esiampl i ddangos pam yw y bydd y ffaith na 

allwn gael mynediad i’r farchnad sengl yn golygu bod o leiaf 40 y cant o’n 

masnach allforio cig oen yn diflannu. 

Mae’n bwysig bod unrhyw bolisi newydd sy’n cael ei ddatblygu wedi ei seilio ar 

dystiolaeth gadarn. Cyn i ni edrych i’r dyfodol, mae’n rhaid i ni ystyried y sefyllfa 

bresennol ac asesu pa mor effeithiol yw’r cynlluniau ar hyn o bryd, natur y 

diwydiant yng Nghymru a gwneud penderfyniadau gyda dealltwriaeth glir o’r fan 

lle’r ydym yn cychwyn. Mae’r Arolwg Busnes Fferm yn fan cychwyn rhagorol yn y 

cyswllt hwnnw ac mae’n ddata sydd ar gael yn hawdd. Mae’n dangos bod 

ffigurau elw cyfartalog y ffermwr bîff a defaid yng Nghymru bron yn union yr un 

fath ag incwm Glastir a’r BPS ar y fferm honno ac y gwelwyd y patrwm yma dros 

y 5 mlynedd diwethaf felly nid yw’n ffenomenon diweddar. Bydd y ffermwyr yma’n 

cael eu heffeithio’n ddifrifol gan ostyngiad mewn cefnogaeth uniongyrchol ac 

incwm datblygiad gwledig. Nid yw’n wir mewn llawer o sefyllfaoedd bod modd 

addasu eu systemau ffermio i ddod yn fwy proffidiol ond cydnabyddir y bydd 
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angen edrych yn fanylach ar y sylw a roddir i gostau mewnbwn ac 

effeithlonderau busnes wrth symud ymlaen. Bydd raid i rai ffermwyr chwilio am 

gyflogaeth arall, sy’n brin mewn ardaloedd gwledig neu efallai mai’r unig opsiwn i 

eraill fydd cael cefnogaeth gyda’u hincwm drwy’r system gredydau treth gan y 

Llywodraeth. Ymhellach, mae llawer ohonynt yn ffermydd teulu gyda 

chenedlaethau niferus yn chwarae rhan yn y busnes ffermio gan ychwanegu at 

amrywiaeth gyfoethog ein cymunedau gwledig. 

Y Cyfle i gael Polisi Amaethyddol i Gymru 

Mae cyfle i Gymru arwain y gad mewn meddylfryd a datblygu polisïau yn 

nhermau’r Polisi Amaethyddol Prydeinig newydd a pholisi i Gymru fydd yn codi o 

ganlyniad i hynny ac yn eistedd ochr yn ochr â’r polisi Prydeinig. Mae’r Ddeddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd yn arloesol ac yn 

gyfannol eu hagwedd. Maent yn caniatáu i bolisïau newydd ystyried ein 

cymunedau gwledig a’n hamgylchedd cyfan ac mae gan ein diwydiant 

amaethyddol ran integrol i’w chwarae mewn sicrhau llesiant ein hardaloedd 

gwledig yn y dyfodol. 

Mae angen strategaeth dymor hir arnom ar gyfer amaethyddiaeth yng Nghymru 

sydd wedi’i datblygu gydag ystyriaeth i Dargedau Amgylcheddol Byd-eang a’r 

Cytundeb ar Amaethyddiaeth gan Sefydliad Masnach y Byd (WTO). Mae angen i 

ni gadw llygad ar amcanion a pholisïau byd-eang a sicrhau bod polisïau sy’n cael 

eu datblygu ar ôl Brexit yn bodloni ymrwymiadau rhyngwladol tymor hir sy’n 

cydnabod pwysigrwydd hyn i fyd masnach 

Ystyriaethau Penodol  

Mae ein trafodaethau wedi eu crynhoi dan y penawdau a ganlyn: 

1 Masnach  

I wneud elw mae angen i ffermwyr allu masnachu. Brexit ‘caled’ neu ddiffyg 

trefniant yn nhermau parhau i gael mynediad i’r Farchnad Sengl yw’r sefyllfa 

waethaf allai ddigwydd i ffermwyr yng Nghymru, yn enwedig y rheiny yn y sector 

da byw. Os na fydd unrhyw fargen wedi’i tharo wrth ymadael, byddwn yn gorfod 

gweithio o dan Gytundeb Sefydliad Masnach y Byd ar Amaethyddiaeth heb 

unrhyw fargeinion Masnach nad ydynt yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd wedi eu 

trefnu pan fyddwn yn ymadael, am fod y Cytundeb yn ein hatal rhag trafod 
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Cytundebau Masnach Rydd o’r fath yn ffurfiol nes bo’r ymadawiad wedi digwydd. 

Gallai’r cyfnod hwnnw yn y cyfamser fod yn hynod niweidiol i’r diwydiant. Mae 

angen helpu ffermwyr i ddeall rheolau Sefydliad Masnach y Byd a goblygiadau 

tariffau arnynt fel eu bod yn gallu cychwyn gwneud penderfyniadau deallus am 

eu busnesau wrth symud ymlaen, gan felly ostwng yr ansicrwydd. 

Mae’r gwaith yn cychwyn yn awr i greu diwydiant ffermio yng Nghymru sy’n gallu 

ateb anghenion marchnad fyd-eang. Mae angen sefydlu a datblygu galluoedd 

prosesu yng Nghymru er mwyn i ni allu sicrhau cyflenwad cynaliadwy i ateb y 

galw domestig a’r galw tu hwnt (gyda’r bonws ychwanegol o greu cyflogaeth a 

datblygu sgiliau yng Nghymru). Yma yng Nghymru mae gennym y tri lladd-dy 

mwyaf i brosesu cig oen ym Mhrydain ac mae angen i ni fanteisio i’r eithaf ar 

hyn. Mae anifeiliaid budr yn dal i fynd i’r lladd-dy - mae angen addysgu ffermwyr 

am hyn (h.y. golchi, trimio a sicrhau perthynas weithio dda rhwng y ffermwr a’r 

proseswr). Mae gan y mater yma gysylltiad uniongyrchol gydag oes silff y cig ac 

mae’n hanfodol sicrhau ein bod yn gallu cystadlu gydag oen Seland Newydd. 

Mae angen i ni sicrhau nad yw’r dreth ar anifeiliaid sy’n mynd allan o Gymru’n 

cael ei golli i Loegr. 

Mae angen i ni sicrhau nad yw amaethyddiaeth yn ôl-ystyriaeth yn y bargeinion 

masnach sy’n cael eu trafod ac mae angen i gynrychiolwyr Llywodraeth Cymru 

gael rôl a llais cryf ar ran Amaethyddiaeth Cymru yn y negodi masnach hwnnw a 

fydd yn ôl pob tebyg yn digwydd ar lefel Brydeinig. Mae’n hanfodol bod y 

cynhyrchion sy’n cael eu mewnforio i Brydain yn cyrraedd y safonau cynhyrchu 

cyfatebol â’r rheiny sy’n cael eu cynhyrchu yma - enghreifftiau o gyddwysiad 

mewn lladd-dai Americanaidd, cywion iâr yn cael eu glanhau gyda chlorin. Dylem 

gynnal ein safonau uchel o iechyd a lles anifeiliaid a mynnu bod eraill sydd eisiau 

masnachu yn ein marchnad yn gwneud yr un peth. 

Rhaid i amaethyddiaeth gael ei gynrychioli’n llawn wrth y bwrdd negodi. Ni chaff 

gwleidyddion, fel y maent wedi’i wneud yn y gorffennol, ddefnyddio 

amaethyddiaeth fel erfyn bargeinio i gael gwell bargeinion masnach i 

ddiwydiannau eraill a, thrwy wneud hynny, yn cau llygaid yn gyfleus iawn i 

safonau cynhyrchu a llesiant is mewn gwledydd tramor. 

Mae angen annog strwythurau busnes sy’n hwyluso cydweithrediad a 

pherthnasau rhwng busnesau sy’n wynebu’r cwsmer a’r prif gynhyrchydd e.e. 

modelau cydweithredol. Mae ffermwyr yn agored iawn i effeithiau prisiau’r 

farchnad, nid oes llawer o gynhyrchwyr eraill sydd byth yn gwybod pa bris i’w 
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ddisgwyl pan fyddent yn gwerthu eu cynnyrch. Dylem fod yn fwy “Ffrengig” yn ein 

hagwedd a mynnu pris teg. Dyfynnodd aelod o’r fforwm gyfweliad radio yn 

ddiweddar lle dywedodd cynhyrchydd tomatos Ewropeaidd ei fod yn dinistrio 2 

gnwd allan o’r 5 y mae’n eu tyfu bob blwyddyn ar egwyddor, am ei fod yn 

gwrthod eu ‘rhoi nhw am bris rhy isel’. 

2 Addysg 

Y Cyhoedd sy’n Oedolion  

Mewn arolwg barn diweddar gan Undeb yr Amaethwyr gwelwyd bod mwy o 

werthfawrogiad o rôl y ffermwyr a ffermio. Mae’r gefnogaeth gyffredinol i ffermio 

yng Nghymru/Prydain yn cynyddu gyda 92% o 2000 o oedolion a roddodd eu 

barn yn dweud ei fod yn bwysig i’r economi a 77% yn dweud ei fod yn cael effaith 

fuddiol ar yr amgylchedd. Mae gan y cyhoedd yn gyffredinol ddiddordeb enfawr 

yn yr hyn mae ffermwyr yn ei wneud o ddydd i ddydd ac mae angen hyfforddi 

ffermwyr ynglŷn â sut i gyfathrebu gyda’r cyhoedd yn effeithiol a chyfleu 

negeseuon allweddol. 

Gwelwyd bwlch rhwng pobl 13 a 50 oed yn nhermau'r hyn maent yn ei wybod am 

fwyd a choginio ac mae angen cau’r bwlch yma. Mae ryseitiau coginio hawdd i 

oedolion sy’n gweithio’n llawn amser yn mynd i gael eu marchnata gyda’r 

cynnyrch fferm yn y man lle cânt eu prynu. Mae cyflwyno dull o brynu cig trwy 

Ddebyd Uniongyrchol yn syniad da hefyd er mwyn lledaenu’r gost ac er mwyn 

rhoi sicrwydd i ffermwr o ran cyflenwad. 

Mae arferion siopa a bwyd wedi newid dros y degawd diwethaf ac mae angen i’r 

diwydiant ffermio ymateb i’r newid yma a gallu addasu eu cynnyrch i fod yn 

addas i’r farchnad. 

Plant 

Sicrhau, yn rhan o bolisi addysg a’r cwricwlwm yng Nghymru, bod plant yn cael 

eu haddysgu o oedran cynnar ynglŷn â lle a sut i gael bwyd da a diogel a 

manteision ei gynhyrchu. Annog a galluogi ymweliadau ysgol â ffermydd, 

cyfleusterau prosesu ac archfarchnadoedd i sicrhau bod pobl yn deall y cysyniad 

o’r fferm i’r fforc ac yn cael ei brofi’n bersonol. Adolygu’r polisi iechyd a diogelwch 

i alluogi yn hytrach nag atal hyn rhag digwydd ar lefel leol. Mae angen anogaeth 

ariannol ar ffermwyr i wneud hyn. Dylid ail-gyflwyno gwersi coginio gorfodol sy’n 
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defnyddio cynhwysion ‘brodorol’ fel bod sgiliau bywyd pwysig fel yma’n cael eu 

datblygu o oedran cynnar. 

O fewn y diwydiant – addysg i ffermwyr 

➢ Helpu ffermwyr i ddeall y ffigurau sy’n cael eu cyhoeddi, sut mae’r 

farchnad fyd-eang yn gweithio, ymwybyddiaeth ariannol yn nhermau 

costau mewnbwn ac allbwn. 

➢ Helpu ffermwyr i reoli newid. Mae rhai ffermwyr o fewn y diwydiant sy’n 

“dal eu tir” yn parhau i ffermio yn yr un ffordd â’u cyndadau ac yn gwrthod 

newid. 

➢ Cynyddu hyder ffermwyr i roi cynnig ar agweddau neu dechnegau 

newydd. 

➢ Mae angen ymdrin â diffyg sgiliau drwy hybu hyfforddiant a defnyddio 

cynlluniau prentisiaeth o fewn y diwydiant amaethyddiaeth. 

➢ Trosglwyddo gwybodaeth yn gyffredinol ac yn benodol yn nhermau 

cyfleoedd i arallgyfeirio 

Mae angen addysg ar ffermwyr nid yn unig am wella dulliau ffermio ond hefyd am 

oblygiadau penderfyniadau gwleidyddol ar eu busnes h.y. bwydydd GM, rheoli 

TB. 

Gellir cael gwahanol fathau o hyfforddiant a datblygiad, ond credir bod pwyslais 

cryf ar ddysgu cymheiriaid, grwpiau trafod a mentora’n sicrhau’r canlyniadau 

gorau. 

3 Cefnogaeth ariannol i Ffermwyr  

Teimlir nad yw ffermwyr yn cael eu gwerthfawrogi’n ddigonol yn y Deyrnas 

Unedig, ac eto nhw sy’n cynhyrchu rhai o’r bwydydd uchaf eu hansawdd yn y 

byd. Mae pwysau mawr ar y proffesiwn ffermio, mae’n cario llawer o risg ariannol 

ac mae’n gofyn llafur dwys - ac eto disgwylir i ffermwyr wneud y rôl honno ac 

arallgyfeirio hefyd neu wneud ail swydd er mwyn ennill digon o arian i fyw arno. 

Er enghraifft, ni fyddech yn gofyn i feddyg wneud jam a phobi cacennau er mwyn 

dod â digon o incwm i mewn i’r cartref! 

Dylai’r prynwyr roi mwy o werth ar gig a chynhyrchion bwyd a gwerthfawrogi’r 

gofal a’r amser a roddir i’r anifail yn ystod ei fywyd. Er enghraifft, does dim 

synnwyr yn y ffaith fod dau olwyth o borc yn costio £2.70 yn yr archfarchnad tra 

bo peint o gwrw oddeutu £3.80. Byddai’n well gan ffermwyr gael eu gwobrwyo 
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am eu gwaith drwy’r farchnadfa ond nid yw’r pris a delir am fwyd yn sicrhau safon 

deg o fyw fel y mae pethau ar hyn o bryd. Mae ffermwyr yn deall bod gofynion 

eraill ar gyllidebau Llywodraeth Cymru ond maent yn teimlo na ddylai cynhyrchu 

bwyd o ansawdd da orfod cystadlu gydag iechyd ac addysg, am ei fod oll wedi’i 

gysylltu’n annatod yn arbennig wrth ei ystyried yng nghyd-destun amcanion 

llesiant y dyfodol. 

Yn sicr yn y tymor byr, byddai’n amhosibl ffermio yng Nghymru heb ryw fath o 

gefnogaeth uniongyrchol. Mae angen i ffermwyr gael eu sicrhau yn awr y bydd 

cefnogaeth bontio ar gael ar ôl Brexit, o leiaf hyd nes y cytunir ar Fargeinion 

Masnach Rydd newydd a thra bo raid iddynt gystadlu gyda gwledydd yn Ewrop a 

thu hwnt sy’n parhau i roi cymorthdaliadau i ffermwyr. 

Ond, mae’n rhaid cyfiawnhau parhad y gefnogaeth uniongyrchol ac roedd 

hynny’n rhan sylweddol o’r trafodaethau a chyflwynwyd nifer o awgrymiadau a 

syniadau i’w hystyried: 

➢ Presenoldeb gorfodol ar gyrsiau trosglwyddo gwybodaeth, grwpiau trafod, 

grwpiau meincnodi, cynadleddau 

➢ Gorfodaeth i wneud profion pridd rheolaidd ar ffermydd cyfan a phrofi 

samplau silwair yn flynyddol 

➢ Dylai’r gefnogaeth fod yn lwfans sylfaenol gyda chapio ar y cyfanswm 

sydd ar gael i bob fferm 

➢ Gwobr am amddiffyniad a safonau llesiant uwch 

➢ Gwobr am safonau amgylcheddol uwch. 

➢ Gwobr am ddiogelu a gwella tirluniau gwledig yng Nghymru 

➢ Gwobr am alluogi mynediad i dwristiaeth ar y fferm a chysylltiadau â'r 

farchnad dwristiaeth ehangach. 

➢ Gwobr am ddarparu cyfleusterau ymweld ac addysg ar y fferm 

➢ Gwobr am gynhyrchu i farchnad leol a phrynu cynnyrch rhanbarthol lleol. 

➢ Gwobr am sicrhau diogelwch bwyd cenedlaethol. Mae’r Deyrnas Unedig 

yn cynhyrchu llai na 60% o’r bwyd sy’n cael ei fwyta ac yn mewnforio 30% 

o’r Undeb Ewropeaidd. Hefyd, dim ond cyflenwad 3-5 diwrnod sydd 

gennym wrth gefn. 

➢ Dull gorfodol o gynhyrchu labeli a chynllun cadarn i ostwng dibyniaeth ar 

wrthfiotigau. 

➢ Cyllido ar gyfer gwaith ymchwil a datblygiadau i ymestyn oes silff 

cynhyrchion ffres a datblygu prosesu rhewi gwell (e.e. i gystadlu gyda chig 

oen wedi rhewi o Seland Newydd). Gwell taliadau ar gyfer gwaith ymchwil 



Tudalen 8 

sydd wedi’i arwain gan ffermwyr i gael atebion sy’n sicrhau gwydnwch a 

mewnbwn isel i ffermydd o bob maint. 

➢ Cefnogaeth i gydweithfeydd lladd a phrosesu ar y fferm/cymunedau lleol 

(e.e. cigyddion/lladdwyr teithiol). Symleiddio o bosib weithdrefnau ar gyfer 

lladd ar y fferm a darparu cig yn uniongyrchol i’r cyhoedd. 

➢ Cefnogaeth i bobl sy’n dod i mewn i’r diwydiant o’r newydd a chynlluniau 

ffermwyr ifanc, a chynllun i weithwyr amaethyddol, cynllun creu swyddi a 

chynllun mynediad i dir. 

➢ Cyfeirio’r gefnogaeth at y rheiny sy’n defnyddio’r tir ac yn gwneud 

gweithgareddau ffermio 

Wrth symud ymlaen, mae’n anochel bod y diwydiant amaethyddiaeth yn wynebu 

cyfnod o newid, ac wrth baratoi ar gyfer hynny mae angen gwario cyfalaf ar 

ffermydd i wella’r seilwaith, effeithlondeb y cynhyrchiant, rheoli tir a sicrhau’r 

potensial gorau i dyfu glaswellt, iechyd a diogelwch. Mae’n hanfodol cael 

cefnogaeth i ariannu’r buddsoddiad hollbwysig yma sy’n ofynnol yn y diwydiant. 

I’r rheiny sy’n penderfynu gadael y diwydiant, neu gymryd rôl wahanol yn y 

busnes ffermio, mae angen cyngor ac arweiniad i gynllunio ar gyfer olyniaeth, 

deall yr amrywiol fodelau sydd ar gael a grymuso’r rheiny sy’n dod i mewn i’r 

diwydiant, p’un a ydynt yn dod i mewn o’r newydd neu’n ffermwyr ifanc ac yn 

genedlaethau pellach ar ffermydd teulu. Dylid rhoi ystyriaeth yn y tymor hirach 

hefyd i greu cymhelliad treth neu gredydau pensiwn ar gyfer cynlluniau ffermio 

cydweithredol a allai ddarparu’r cymhelliant ariannol i annog olyniaeth o fewn y 

diwydiant. 

Mae’r rhestr eang o amwynderau gwledig a ddarperir fel sgil-gynhyrchion i 

gynhyrchiad amaethyddol yn ddiddiwedd, h.y. cyfleoedd twristiaeth, golygfeydd 

gwych ac ardaloedd amwynder cyhoeddus. Ni ddylai’r ffermwyr, yn cynnwys y 

rheiny sy’n ffermio ardaloedd tir uchel, fod yn ffermio dim ond er mwyn cadw’r 

lle’n edrych yn ddel. Mae hynny’n safbwynt nawddoglyd, am fod y ffermwyr 

yma’n aml yn gynhyrchwyr effeithiol hefyd. Mae angen i ffermwyr fod yn rhydd i 

wneud penderfyniadau busnes sy’n addas i’w huchelgeisiau a’u hamcanion 

unigol. 

4 Iechyd a Lles Anifeiliaid  

Mae’n hanfodol ein bod yn cadw ein safonau uchel ac mae heriau’n bodoli yn 

nhermau rheoli clefydau, y mae rhai ohonynt yn gofyn datblygu strategaethau 

tymor hir i ymdrin â nhw. Mae clefydau megis bTB a BVD yn gofyn strategaeth 
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ddileu yn hytrach nag un rhanbarthol i sicrhau bod y Deyrnas Unedig gyfan yn 

dod yn rhydd o bTB a BVD gynted ag y bo modd. Os nad yw dull penodol i 

Gymru’n llwyddo i sicrhau statws o ddim bTB o fewn yr un amser gallai hyn 

arwain at anfantais yn y farchnad i eidion Cymru. Nid ydym eisiau rhoi rheswm i 

unrhyw wlad arall yn y byd wahardd ein cynnyrch o dan Fargen Masnach Rydd 

ar sail y ffaith na allwn roi mesurau rheoli clefyd ar waith sy’n gyfartal â rhai pawb 

arall. 

Byddem yn ceisio cefnogaeth gan y Llywodraeth i ddatblygu prosesau ar y fferm 

a systemau i ostwng gwario ar feddyginiaethau fferm a gwrthfiotigau er mwyn 

gostwng y ddibyniaeth arnyn nhw ond mae hefyd yn ffordd o gynyddu 

proffidioldeb yn y busnes ffermio. Awgrymir y dylid datblygu Fframwaith Iechyd 

Anifeiliaid cydweithredol rhwng y Llywodraeth a’r diwydiant i sicrhau ei fod yn 

erfyn effeithiol ac ymarferol i wella iechyd y ddiadell a’r fuches genedlaethol ac 

nid dim ond yn cynyddu’r lefelau biwrocratiaeth. 

5 Themâu trawsbynciol  

➢ Polisi cynllunio - Cysylltiadau gyda pholisi cynllunio i sicrhau bod gwaith 

cynllunio ffermydd yn edrych ar ffyrdd o adeiladu unedau cynaliadwy sy’n 

addas i’r pwrpas. Polisi cynllunio cyfunedig i fusnesau fferm yn y Parc 

Cenedlaethol a arweinir gan yr awdurdod cynllunio lleol. 

➢ Band Eang – dylid blaenoriaethu cysylltiad â’r band eang am amrywiaeth 

o resymau. I wella effeithlonderau systemau cofnodi’r fferm, i gael gafael 

ar ddata, i ddefnyddio rhaglenni ariannol a busnes ac i ddysgu, i gadw at y 

broses newydd o adrodd am dreth mewn amser real/TAW/Talu Wrth Ennill 

a datblygu busnesau gwledig wedi eu harallgyfeirio.  

➢ Nid yw cymunedau gwledig yn ymwneud â ffermio yn unig. Maent yn 

fatrics cymhleth o amrywiaeth o fusnesau, busnesau fferm sy’n 

arallgyfeirio, ysgolion, neuaddau cymunedol, siopau pentref, capeli ac 

eglwysi. Mae agweddau busnes a chymdeithasol ein cymunedau gwledig 

wedi eu rhyngblethu ac yn rhyngddibynnol ar ei gilydd i gael cefnogaeth a 

dyma’r perthnasau y mae’n rhaid eu cynnal a’u diogelu. 

➢ Yr Iaith Gymraeg - mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed 

uchelgeisiol mewn perthynas â siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 

2020 a bydd ein cymunedau gwledig yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith 

i gyflawni’r targed yma. 

➢ Iechyd - Roedd iechyd meddwl a phryder y bydd yn dirywio yn y 

boblogaeth ffermio yn thema gyson yn nhrafodaethau’r Fforwm. Yn barod, 

mae ffermio’n un o’r pum diwydiant sydd â’r cyfraddau uchaf o 

hunanladdiad. Mae cefnogaeth ar gael drwy sefydliadau megis Tir Dewi a 
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RABI ond teimlir bod effaith Brexit yn gofyn mwy o gyllid i ddarparu 

cefnogaeth o’r fath yn ystod y cyfnod ansicr o’n blaenau. Mae unigolion o 

fewn y diwydiant wedi’u hynysu’n naturiol oherwydd lleoliad eu ffermydd 

a’u gwaith o ddydd i ddydd ac efallai nad oes ganddynt y sgiliau 

cyfathrebu bob tro i drafod eu pryderon gyda phobl eraill. Mae gan 

farchnadoedd da byw rôl hanfodol i’w chwarae yma a dylid eu defnyddio 

fel cyfrwng i gael cefnogaeth a gwybodaeth i ffermwyr. 

6 Marchnata/Brandiau  

Ymysg aelodau’r fforwm, roedd cyfranogaeth mewn Sioeau Amaethyddol o 

sioeau lleol llawr gwlad hyd at y Sioe Frenhinol. Mae llawer o aelodau ar fyrddau 

gwahanol sioeau ac roeddent oll yn cytuno bod y rhain yn ffenestri shop gwych 

ar gyfer y gorau o dda byw a chynnyrch bwyd y genedl. Dylid defnyddio’r siopau 

yma fwy fel cyfleuster addysgol a gwersi a ddysgwyd o bapur Nuffield Aled Jones 

Prif Weithredwr Cynorthwyol RWAS ar werth addysgol sioeau Amaethyddol – 

“Rôl sioeau a chymdeithasau amaethyddol mewn hybu, datblygu ac arloesi’r 

diwydiant amaethyddol”. 

Mae angen craffu’n ofalus ar ddeddfwriaeth ôl-Brexit ynghylch labelu a brandio a 

dylid gweithredu deddfwriaeth sy’n atal defnyddio ‘Brandiau Ffug’. Dylid 

penderfynu ar un label clir i ddarnodi tarddle ac ansawdd yng Nghymru / y 

Deyrnas Unedig a defnyddio’r label hwnnw ar bob cynnyrch amaethyddol a 

gynhyrchir yn y Deyrnas Unedig. Unwaith y bydd hynny wedi’i sefydlu dylid ei 

farchnata’n eang gydag ymgyrchoedd marchnata sydd â chefn y Llywodraeth i 

sicrhau ei fod yn adnabyddus i bawb fel nod o ragoriaeth. Yn ddiweddar 

cyfaddefodd Peter Jones ar y rhaglen Dragon’s Den nad oedd yn gwybod beth 

oedd ystyr y label Tractor Coch. Mae hyn yn annerbyniol. 

Dylid datblygu Brand Cymru ar draws y sectorau i gyd, nid amaethyddiaeth yn 

unig. Mae agwedd holistig tuag at frandio a marchnata ar draws y meysydd 

twristiaeth, cynnyrch fferm a phob math o fusnesau gwledig yn allweddol. Er 

enghraifft, defnyddio thema Anfarwolion Cymru. Mae’r ymgyrch farchnata 

ddiweddar ar gyfer tîm pêl-droed Cymru Ewro yn esiampl dda o’r hyn y gall 

marchnata arloesol ei gyflawni. Mae gwledydd eraill wedi datblygu’r agwedd yma 

hefyd e.e. Iwerddon, Awstralia, Seland Newydd. 

Mae cymorth y Llywodraeth i roi cyfle i ffermwyr ddefnyddio mentoriaid 

marchnata a hwyluso sgyrsiau sy’n arwain at farchnadoedd newydd gartref ac yn 
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fyd-eang yn cael ei ystyried yn rôl allweddol i’r Llywodraeth wrth symud ymlaen. 

7 Deddfwriaeth – biwrocratiaeth 

Does gan y rhan fwyaf o’r cyhoedd ddim syniad am y gwaith gweinyddol sy’n 

ofynnol i sicrhau iechyd yr anifail ac i sicrhau bod modd olrhain cynnyrch sy’n 

mynd i mewn i’r gadwyn fwyd. Rhoddodd un aelod o’r fforwm esiampl drwy sôn 

am ei hymweliad â’r ysbyty i gael pigiad steroid yn ei phen-glin. Rhoddodd y 

meddyg y chwistrelliad iddi a rhoi’r nodwydd yn y bin. Gofynnodd hithau iddo a 

oedd yn mynd i nodi rhif batsh y cynnyrch, beth oedd y dos a roddwyd, pwy 

dderbyniodd y driniaeth, pwy roddodd y driniaeth a faint oedd yn weddill yn y 

botel. Dywedodd yntau nad oedd. Dywedodd hithau y byddai’n rhaid iddi hithau 

gofnodi’r holl fanylion hynny os byddai hi’n rhoi pigiad i ddafad o dan ei gofal. 

➢ Deellir y bydd holl ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd wedi ei weithredu 

yn y Deyrnas Unedig drwy’r Bil Diddymu Mawr ond dros y 10-15 mlynedd 

nesaf mae angen i ni resymoli’r ddeddfwriaeth a’r gofynion biwrocratiaeth 

e.e. cwblhau’r datblygiadau sy’n ymwneud â dyfeisiau adnabod electronig 

(EID) a Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (BCMS) yn ogystal â 

gorfod cofnodi ar wahân ar y fferm. Byddai’n hawdd symleiddio’r broses 

yma. 

➢ Archwiliadau - gwneud yr archwiliadau mewn ffordd sy’n cyfateb â’r risg. 

Os yw’r ffermwyr yn rhan o gynllun Gwarant Ffermydd yna cânt eu 

harolygu - mae ffermwyr yn talu am y rhain drwy aelodaeth - a ellid 

awdurdodi’r rhain i arbed gorfod cael archwiliad llywodraeth hefyd? Gallai’r 

cynlluniau yma osod y safonau gofynnol ar draws y diwydiant. Gallai 

archwiliad gan y Llywodraeth o gorff achredu Gwarant Ffermydd 

weithredu fel gwiriad ar y system. Un arolwg i ymdrin â’r holl faterion sydd 

i gael eu gwirio. 

➢ Tagio anifeiliaid – ystyried opsiynau eraill megis rhoi sglodyn a allai fod yn 

fwy cywir ac effeithiol.  

➢ Ailystyried y cynllun stoc drig a dychwelyd at losgi/claddu ar y fferm. 

➢ Ailystyried rheoliadau lladd a’r gallu i ailsefydlu lladd-dai llai/gostwng 

costau lladd mewn lladd-dai. 

➢ Gorfodaeth - nid oes angen iddo fod mor llym ag o’r blaen am nad yw’n 

atebol i archwilwyr Ewropeaidd. Tynnu sylw at broblemau, rhoi amser i 

ffermwyr gywiro eu harferion o dan oruchwyliaeth. 

➢ Byddai rheoleiddio sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau’n ffordd fwy cymesur 

a chost-effeithiol o sicrhau ymlyniad â mecanweithiau cyfreithiol. 
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Mae’n rhaid i’r Llywodraeth gydnabod bod yr ohebiaeth y mae’r ffermwyr yn ei 

derbyn ganddynt yn gallu cael effaith emosiynol arnynt oherwydd ei naws neu 

ddiffyg eglurder. Mae angen i swyddogion y Llywodraeth fod yn fwy cyson yn y 

ffordd y maent yn darparu cyngor gan fod yn ystyrlon o’r nod o gadw llygad ar 

gydymffurfiad drwy gynghori, arwain ac annog yn hytrach na chosbi. Byddai mwy 

o eglurder o fewn y Llywodraeth yn helpu drwy greu cronfa ddata gyhoeddus o 

unigolion ymhob adran a byddai’r broses o ffurfio polisïau’n helpu, ynghyd â 

chreu polisi ffermio a bwyd cenedlaethol trawsadrannol. 
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8 Argymhellion 

Dylai amcanion a gofynion Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol gyfateb 
ymhellach â’r polisi amaethyddol newydd. Y gobaith yw y bydd creu polisi 
amaethyddol cynaliadwy wrth symud ymlaen yn golygu bod gwneuthurwyr 
polisïau’n canolbwyntio’r trafodaethau cynnar ar yr amcanion ddylai fod yn 
rhan o bolisi newydd y Deyrnas Unedig ar gyfer diwydiant amaethyddol 
hyfyw tymor hir yn y Deyrnas Unedig. 

Perthynas waith agosach a gwell cyfathrebiad rhwng y diwydiant a’r 
Llywodraeth. 

Dylai’r Llywodraeth gydnabod ffermio fel busnes wrth weithredu ei pholisi 
e.e. dylai bob fferm allu cael gafael ar unwaith ar gysylltiad ffeibr i’r adeilad 
(FTTP). 

Defnyddio cynlluniau achredu presennol megis Gwarant Fferm a 
chynlluniau cyfatebol fel mecanwaith ar gyfer cyflawni safonau gofynnol 
mewn lles ac iechyd anifeiliaid, safonau amgylcheddol ac ati. 

Mewn unrhyw Fargeinion Masnach Rydd, dylid mynnu bod y safonau 
mewnforio bwyd a diod i mewn i Brydain yn gyfatebol â’r safonau 
cynhyrchu sydd gennym mewn perthynas â rheolau Sefydliad Masnach y 
Byd. 

Cefnogaeth uniongyrchol barhaus i ffermwyr i sicrhau nad ydynt yn cael eu 
dadleoli, nad yw tirluniau’n dioddef ac nad yw tir yn cael ei adael i fynd yn 
segur. Dylid parhau i gefnogi ffermydd Cymru ar sail ‘gwasanaethau’ y 
mae’r unedau yma’n eu darparu i’r gymuned wledig a thu hwnt. 

Dylid mabwysiadu strategaeth farchnata i wella syniad y cyhoedd am 
ffermio yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig, i gynyddu cyfleoedd yn y 
farchnad i’n cynnyrch amaethyddol o fewn y Deyrnas Unedig. 

Mae angen agwedd gydweithredol rhwng y Llywodraeth a’r diwydiant 
ffermio. Dylem ein cefnogi ein gilydd fel diwydiant. 

Mae angen rhesymoli’r fiwrocratiaeth a’r baich gweinyddol ar anghenion 
busnesau ffermio fel blaenoriaeth ar ôl Brexit. 

Dylid datblygu polisi addysg a hyfforddiant integredig sydd wedi’i dargedu 
at oedolion a phant yn y cyhoedd ehangach a throsglwyddo gwybodaeth ac 
addysg i ffermwyr o fewn y diwydiant amaethyddol. 


