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Beth yw astudiaeth ‘Bwyd a Diod  
o Gymru mewn Atyniadau Ymwelwyr’?
Comisiynwyd yr astudiaeth gan Lywodraeth Cymru a oedd eisiau 
cael gwell dealltwriaeth o’r graddau y mae bwyd a diod o Gymru 
yn cael eu darparu mewn atyniadau ymwelwyr yng Nghymru; 
eu rhesymau am wneud hynny / am beidio â gwneud hynny; ac 
i ba raddau mae ymwelwyr yn dymuno prynu cynnyrch lleol o 
Gymru. Cyfwelwyd â staff rheoli allweddol mewn 44 o atyniadau a 
chynhaliwyd arolwg o 587 o ymwelwyr mewn 13 o’r atyniadau hyn 
er mwyn creu sail tystiolaeth ar gyfer yr astudiaeth. 

Mae canfyddiadau allweddol ein hymchwil wedi’u cyflwyno isod, a 
thrwy gydol y gwaith dadansoddi rydym yn gwahaniaethu rhwng 
dau fath bras o atyniadau:

• Cyffredinol – atyniadau sydd â chynnig generig sydd heb fod o 
anghenraid yn gysylltiedig â diwylliant Cymru e.e. gerddi/parciau, 
llynnoedd, llwybrau, parciau thema, gwarchodfeydd bywyd  
gwyllt / natur, ac ati.

• Diwylliant a Threftadaeth – mae’r rhain yn cynnwys 
amgueddfeydd, cestyll, eglwysi cadeiriol, orielau ac ati, ac mae’r 
atyniadau’n fwy tebygol o fod yn ymwneud yn benodol â Chymru 
a Chymreictod. 
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Canfyddiadau allweddol
Safbwyntiau ymwelwyr 
Defnyddiwyd tri mesur i asesu pwysigrwydd opsiynau bwyd a diod o Gymru i ymwelwyr yn yr atyniadau hyn:

y byddent yn fwy tebygol 
o fwyta a siopa mewn 
allfeydd sydd â chynnig da 
o fwyd a diod o Gymru.

o’r ymwelwyr ei bod yn 
‘bwysig’ neu’n ‘bwysig iawn’ 
bod amrywiaeth o opsiynau 
bwyd lleol a/neu o Gymru ar 
gael yn yr atyniadau hyn. Mae 
hyn hyd yn oed yn bwysicach 
i ymwelwyr rhyngwladol. 

Nododd  Meddai

Byd
dai

% yn barod i wario ychydig 
mwy er mwyn cael 
dewisiadau bwyd a diod  
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78%ohonynt yn 
dweud ei fod yn 
bwysig iddynt. 

gydag

88%

Rhoddwyd adborth tebyg gan ymwelwyr mewn atyniadau cyffredinol ac atyniadau’n ymwneud â diwylliant/
treftadaeth.

Meddai’r rhan fwyaf o’r ymwelwyr (70%) hefyd ei bod yn bwysig iddynt bod cynnyrch o Gymru yn cael ei 
ddefnyddio yn y bwyd a’r diod y maent yn prynu o fwytai/caffis y tu allan i atyniadau yng Nghymru.  

Mae’r ffigwr hwn yn codi i 86% mysg ymwelwyr o dramor. 

Wrth esbonio eu rhesymau am hyn, meddai’r rhan fwyaf (54%) %) eu bod yn meddwl eu bod yn bwysig 
cefnogi’r economi a’r cynhyrchwyr lleol, neu bod yn well ganddynt gynnyrch lleol, neu ei bod yn bwysig am 
resymau amgylcheddol (hynny yw, ôl troed carbon is).  

Cyfeiriodd un ar ddeg y cant yn benodol at fod yn well ganddynt gynnyrch o Gymru / yr awydd i gefnogi 
economi Cymru, ac esboniodd 4% ei fod yn rhan o’u profiad fel ymwelwyr.

“ Rydyn ni’n Gymry ac rwy’n credu ei bod yn bwysig defnyddio bwyd sydd  
o’r ardal.”

“ Rwy’n hoffi bwyta’n lleol pan rwy’n teithio er mwyn gwybod am y  
diwylliant lleol ac mae’n llai o filltiroedd hedfan”
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Sail: Yr holl ymwelwyr a holwyd (n=587)
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Yn olaf, rhoddwyd cyfres o osodiadau cyffredinol i’r ymwelwyr ynglŷn â chynnyrch bwyd a diod o Gymru a 
gofynnwyd iddynt i ba raddau’r oeddynt yn cytuno neu’n anghytuno â hwy. 

Mae’r cyfran a ddewisodd Cytuno’n gryf neu Cytuno yn cael ei ddangos isod. Unwaith eto, mae’r data yma’n 
awgrymu bod cynnig bwyd a diod o Gymru yn bwysig i ymwelwyr gan gynnwys lle mae 85% yn cytuno i ryw 
raddau y byddent bob amser yn prynu cynnyrch o Gymru yng Nghymru pe byddai’r pris yr un peth. 

Yn fwy cyffredinol, mae’n amlwg bod tarddiad yn bwysig, wrth i 14% yn unig ddweud nad yw’n bwysig o ble  
y daw’r bwyd. 

Ffigur 1:  
Safbwyntiau cyffredinol ar gynnyrch bwyd a diod o Gymru - % a ddwedodd eu bod 
yn ‘Cytuno’n gryf’ neu’n ‘Cytuno’ â’r gosodiadau canlynol:
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Safbwyntiau rheolwyr atyniadau
Ar gyfartaledd, amcangyfrifwyd bod 43% o gyfanswm y gwerthiant bwyd a diod yn y 44 o atyniadau a fu’n 
rhan o’r gwaith ymchwil hwn yn dod o gynnyrch o Gymru.  

Nododd y rhan fwyaf (64%) o’r rheolwyr bod y ‘brand Cymreig’ yn bwysig i ddenu ymwelwyr i fwyta a/neu 
yfed yn eu hallfa. Mae’r farn hon yn llawer mwy cyffredin ymysg atyniadau diwylliant a threftadaeth, lle’r oedd 
81% yn awgrymu ei fod yn bwysig (o gymharu â 50% o blith atyniadau cyffredinol). 

“ Rydyn ni’n cael twristiaeth o bob rhan o’r byd…  Rwy’n credu ei bod  
yn bwysig iawn gyrru’r brand Cymreig” 
(Atyniad Diwylliant a Threftadaeth)

“Ni fyddai’n bwysig i’n gwasanaeth ni oherwydd y prif reswm bod pobl  
yn ymweld â ni yw am eu bod yn dod i wneud gweithgaredd hamdden.” 
(Atyniad Cyffredinol

Byddai mwyafrif (65%) y rheolwyr yn rhagweld rhyw fath o fuddion cadarnhaol o gynyddu eu cynnig  
o Gymru, ac meddai 35% y gallai arwain at ragor o ymwelwyr, ac mae tua un ym mhob pump (19%)  
yn disgwyl y byddai’n gwella profiad yr ymwelwyr. 

Mae’r gyfran sy’n rhagweld buddion cadarnhaol yn cynyddu i 73% ymysg atyniadau diwylliant a threftadaeth 
o gymharu â 56% o atyniadau cyffredinol.

“ Mae’n amlwg y byddai’n denu rhagor o ymwelwyr i mewn sydd eisiau’r 
profiad Cymreig hwnnw. Bydd yn dod â mwy o incwm i mewn i ni a bydd 
hefyd o fudd i fusnesau lleol.” (Atyniad Cyffredinol)

Mae’r ffaith bod y rhan fwyaf o’r atyniadau yn dweud y byddent yn rhagweld buddion o gynyddu’r cynnig o 
Gymru yn codi’r cwestiwn amlwg pam nad ydynt wedi gwneud hynny. 

Mae’r ateb yn debygol o fod yn ymwneud â’r rhwystrau ymddangosiadol i wneud hynny – mae 88% yn credu 
bod heriau i ddarparu cynnyrch o Gymru. 

Mae’n glir mai goblygiadau o ran cost o ddod o hyd i fwyd a diod o Gymru yn hytrach na chyflenwad o rywle 
arall yw’r prif rwystr i’r atyniadau, a nodwyd gan 61% o’r rheolwyr (gweler Ffigur 2 isod).

Gwnaeth 32% o’r atyniadau nodi bod dewis yr ymwelwyr yn fater i’w ystyried, a nododd llawer mai prif 
flaenoriaeth yr ymwelwyr yw prynu’r bwyd a’r diod rhataf posib. 

“ Mae pobl yn dod yma gyda’u teuluoedd, nid yw’n rhad i ddod i mewn ac 
felly wedyn mae’r bobl eisiau bwyd rhad yn y caffi... felly rydyn ni’n dueddol 
o ddefnyddio llawer o gynnyrch nad ydynt yn lleol.” (Atyniad Cyffredinol)w
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Meddai eraill (37%) y gall fod yn anodd dod o hyd i gyflenwyr lleol / o Gymru sydd o faint digonol i ddiwallu 
eu hanghenion neu bod nifer gyfyngedig o gyflenwyr o Gymru yn gyffredinol. Cyfeiriodd llawer at faterion yn 
ymwneud â dibynadwyedd sy’n codi o ddiffyg maint a seilwaith, a bod rhai cyflenwyr o Gymru yn ei chael yn 
anodd darparu cynnyrch yn rheolaidd a phrydlon fel sy’n ofynnol.

“ Mae cwmnïau llai yn ei chael yn anodd cyflenwi cynnyrch pan mae eu 
hangen ac os nad ydyn nhw’n rhan o rwydwaith dosbarthu gall cyflenwi’n 
rheolaidd fod yn broblem.”

Ffigur 2:  
Beth yw’r heriau allweddol wrth ddarparu bwyd a diod o Gymru yn eich allfa?

Mae 90% o’r rheolwyr bwyd a diod a gyfwelwyd yn credu mai nod realistig a/neu angenrheidiol yw 
cynyddu’r bwyd a diod o Gymru a gynigir – yn eu hatyniad hwy a ledled Cymru. Meddai’r rhan fwyaf (79%) 
y byddai derbyn cymorth yn helpu yn hynny o beth gyda 66% yn awgrymu mwy o hyrwyddo / cysylltiadau 
rhwydweithio drwy Lywodraeth Cymru.



Casgliadau
Er bod y rhan fwyaf o reolwyr atyniadau yn credu ei bod yn bwysig 
cynnig cynnyrch o Gymru, efallai bod llawer heb lawn sylweddoli 
pwysigrwydd hyn i’w hymwelwyr.

Ar gyfartaledd, mae llai na hanner y gwerthiant bwyd a diod yn yr 
atyniadau dan sylw yn dod o gynnyrch o Gymru. Yn ôl rheolwyr yr 
atyniadau, y prif rwystr i gynyddu’r cynnyrch a gynigir o Gymru yw 
pris, gyda llawer yn dweud mai dyma’r brif flaenoriaeth i ymwelwyr. 
Serch hynny, mae’r arolwg o ymwelwyr yn gwrthddweud hyn i ryw 
raddau, wrth i’r rhan fwyaf o ymwelwyr ddweud y byddent yn fwy 
tebygol o fwyta/siopa yn yr allfa ac yn barod i wario mwy er mwyn 
cael mwy o ddewisiadau bwyd a diod o Gymru. 

Mae’r canfyddiadau hefyd yn awgrymu bod rheolwyr mewn 
atyniadau cyffredinol o’r farn bod cynnig cynnyrch o Gymru yn llai 
pwysig na’r rheolwyr mewn sefydliadau diwylliant a threftadaeth. 
Serch hynny, mae data arolwg yr ymwelwyr unwaith eto yn 
awgrymu’n wahanol, gyda’r ddwy garfan yn rhoi gwerth tebyg i 
allu prynu cynnyrch o Gymru. Mae’n ymddangos bod o ble y daw’r 
ymwelwyr yn cael effaith ar gryfder y teimlad, gydag ymwelwyr o 
dramor yn rhoi mwy o werth ar gael cynnig cynnyrch o Gymru. 

Mae’r astudiaeth yn sicr yn ategu ac yn mynd gryn ffordd at 
gadarnhau bod lle i gynyddu’r cynnyrch bwyd a diod o Gymru sy’n 
cael ei ddarparu’n bresennol mewn atyniadau ymwelwyr a bod hyn 
yn rhywbeth y mae ymwelwyr ei eisiau.
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