
 

 

Strategaeth a Chynllunio at y Dyfodol ar gyfer Bwyd a Diod yng Nghymru – 

Canlyniad ymarfer ymgysylltu cychwynnol 

 

Mae Llywodraeth Cymru a Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru wedi dechrau 

gweithio ar lunio cynllun gweithredu newydd ar y cyd i gefnogi’r diwydiant Bwyd a 

Diod yng Nghymru. Mae’r diwydiant a’r llywodraeth yn cydweithio’n agos i sicrhau y 

bydd ein camau gweithredu yn y dyfodol ar ôl 2020 yn grymuso’n busnesau i lwyddo. 

Bydd hyn yn dilyn cyflawniadau’r cynllun cyfredol, ‘Tuag at Dwf Cynaliadwy’, gyda’r 

nod o gynyddu gwerth y diwydiant i £7 biliwn erbyn 2020. Mae’r diwydiant Bwyd a 

Diod hefyd wedi’i gydnabod fel Sector Sylfaen i dderbyn cymorth yng nghynllun 

ehangach Llywodraeth Cymru ar gyfer economi Cymru, ‘Ffyniant i Bawb’. 

Mae ymgynghoriad cychwynnol wedi dechrau gyda rhanddeiliaid, gyda dros 40 o 

gyfarfodydd un-i-un wedi’u cynnal hyd yn hyn, 17 yn ystod wythnos y Sioe Fawr. 

Mae cyfarfodydd wedi’u trefnu ar gyfer mis Hydref a fydd yn cwblhau’r ymarfer 

ymgysylltu cyntaf. 

Yn ogystal, rydym wedi derbyn sylwadau gan swyddogion eraill i gwestiynau’r 

ymgynghoriad a welir ar ein gwefan. Rydym am glywed gan gymaint o leisiau 

â phosibl ac rydym yn annog rhanddeiliaid i gysylltu â ni drwy’n cyfeiriad e-

bost FoodandDrinkConsultation@gov.wales 

Mae’r Is-adran Bwyd wedi dechrau dadansoddi’r ymatebion ac mae sawl thema 

gyffredinol i’w gweld gyda rhai pwyntiau’n cael eu gwneud fwy nag unwaith am ‘Dyfu 

ein Busnesau’; ‘Hyrwyddo Cymru y Genedl Fwyd’ a ‘Bod o fudd i’n Pobl a’n 

Cymdeithas’. 

Tyfu’n Busnesau 

Mae yna awydd cryf iawn i barhau â phrif nod Tuag at Dwf Cynaliadwy, gan geisio 

cynyddu gwerth y sector gweithgynhyrchu bwyd a diod, i dyfu maint y sector, gwella 

cynhyrchiant a phroffidioldeb. O’r gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid mae’r pwyslais 

wedi bod ar dwf cynaliadwy, nid yn y tymor byr, a chydnabyddir yr angen i gyflawni’n 

briodol ar gyfer y nodau ‘llesiant’. Mae adborth yn cyfeirio’n gryf at yr angen i 

ganolbwyntio ar wella cynhyrchiant drwy fuddsoddiad cyfalaf, awtomeiddio, arloesi 

ac ymchwilio a datblygu. Mae cefnogi darpariaeth drwy Arloesi Bwyd Cymru a 
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Phrosiect Helix wedi’u nodi fel mentrau i’w datblygu a’u cryfhau, yn ogystal â gwella 

gallu busnesau i gael gafael ar gyllid. 

Yn ail, mae angen datblygu cadwyni cyflenwi cryfach, gan feithrin cysylltiadau gwell 

ymysg busnesau yng Nghymru gan ddefnyddio’r rhwydwaith clwstwr ac annog mwy 

o fasnachu rhwng busnesau lleol. Ystyrir bod gwaith pellach i gryfhau gwybodaeth 

am lwybrau i’r farchnad (y DU ac allforio) yn hanfodol. 

Mae adborth hefyd wedi cydnabod y fantais o greu cysylltiadau gwell i 

amaethyddiaeth a physgodfeydd yng Nghymru fel ffynhonnell gyflenwi ac ysgogi 

mentrau bwyd newydd fel dulliau o arallgyfeirio ar ffermydd, gan weithio’n agos â’r  

cynllun i ddisodli’r PAC, a chael ‘gwerthoedd brand’ a rennir. Cydnabyddir yn eang y 

dylai’r ddogfen ddilynol gynnwys cysylltiadau â chynhyrchu cynradd ond na ddylai 

ymwneud â chynhyrchu cynradd yn benodol. 

Hyrwyddo Cymru y Genedl Fwyd 

Y thema yw codi proffil y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru a thu hwnt, mewn 

ffyrdd sy’n ei gwneud yn ddeniadol ac y caiff ei gweld fel rhywbeth gwerthfawr y mae 

pobl am brynu ganddi ac uniaethu â hi. 

Mae yna gefnogaeth i ddatblygu yna defnyddio ‘gwerthoedd brand’ y sector yng 

Nghymru, o bosibl drwy greu ‘thema Blas Cymru’ gan ehangu’r cysyniad o’r 

digwyddiad masnach bob dwy flynedd, i greu hunaniaeth Gymreig unigryw a 

nodwedd sy’n gwahaniaethu Cymru oddi wrth wledydd eraill. Byddai hyn yn cynnwys 

y gwaith ymchwil parhaus i ‘Werth Cymreictod’ i nodi cyfres o werthoedd y gellir eu 

defnyddio i hyrwyddo cynhyrchion o Gymru. 

Er mwyn cryfhau’r cyfleoedd ar gyfer cadwyni cyflenwi cryfach a mwy o werthiant, 

mae’r adborth a dderbyniwyd hyd yn hyn yn cydnabod yr angen i estyn am safonau 

cynhyrchu, ansawdd bwyd a diogelwch wedi’u meincnodi, ac i gefnogi hyn drwy 

dargedu’r niferoedd sy’n cael eu hachredu. 

Mae yna gyfleoedd i hyrwyddo’r cynnig bwyd o ansawdd yng Nghymru fel rhan 

annatod o ddatblygu twristiaeth, gwella’r cynnig bwyd o Gymru mewn atyniadau a 

chyrchfannau ymwelwyr, a chysylltu â thwristiaeth er mwyn treiddio ymhellach i’r 

sector gwasanaeth bwyd. 

Bod o fudd i’n Pobl a’n Cymdeithas 

Mae’r thema hon yn cryfhau’r cysylltiadau â nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol o ran mynd i’r afael â’r cyfraniad ehangach y gall y sector ei wneud er budd 

Cymru. 

Dylai cymorth Llywodraeth Cymru ddarparu ysgogiadau cryfach ar gyfer sicrhau 

manteision cymdeithasol ehangach, nid twf mewn gwerth arian busnes cul yn unig. 

Gall cyllid grant, cymorth, a phresenoldeb mewn digwyddiadau fod yn ddibynnol ar 



gyfrannu at agendâu ehangach fel datgarboneiddio, lleihau gwastraff a ‘Gwaith Teg’. 

Mae darparu ‘gwaith teg’ a swyddi mwy medrus (sy’n talu’n well o ganlyniad) yn cael 

ei weld fel cyfraniad y sector at drechu tlodi ac anghydraddoldeb. Gallai busnesau 

ddangos eu cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol ymhellach drwy ymuno â 

Courtauld 2025 a chefnogi Cyfran Deg. Mae adborth yn cefnogi camau gweithredu 

fel cefnogi arferion cynhyrchu iachach er mwyn cefnogi’r agenda iechyd cyhoeddus 

ehangach, gyda’r ddogfen ddilynol i gynnwys cysylltiadau cryfach â Strategaeth 

Gordewdra arfaethedig Llywodraeth Cymru. 

Rhoddir cydnabyddiaeth i dlodi bwyd ond nid oes cytundeb am sut y gallai’r ddogfen 

ddilynol fynd i’r afael â hyn o gofio bod cysylltiad annatod rhwng bwyd a thlodi a’u 

bod yn deillio o broblemau cymdeithasol ac economaidd sydd y tu hwnt i reolaeth 

Llywodraeth Cymru a’r Bwrdd. Mae angen ystyried y maes hwn ymhellach. 

Mae yna gefnogaeth gref i wella sgiliau’r gweithlu cyfredol a newydd-ddyfodiaid 

posibl – gyda busnesau ac unigolion yn elwa fel ei gilydd. Dylai gwaith ganolbwyntio 

ar yr Adduned Sgiliau, Gyrfaoedd Deniadol, datblygu prentisiaethau, ac ystyried 

cyfleoedd ar gyfer mwy o ddatblygiad hyfforddiant dan arweiniad y diwydiant. Law yn 

llaw â hyn, dylai gwaith barhau ac ehangu i hyrwyddo delwedd y sector bwyd a diod, 

i newid agweddau a denu mwy o bobl iddo. 

Mae’r gwaith yn parhau a disgwylir y bydd y rhain yn cael eu mireinio yn y dyfodol. 


