
  

 

 

 

Diweddariad y Cadeirydd  

A ninnau ar drothwy'r hydref, mae'n rhyfeddol pa mor gyflym y mae'r flwyddyn hon yn diflannu.  

Mae’n ymddangos mai dim ond ddoe roedden ni’n dathlu llwyddiant rhyfeddol Taste Wales / Blas 

Cymru fis Mawrth ac erbyn hyn rydyn ni’n dod atom ein hunain ar ôl gwres llethol y Sioe Frenhinol 

eleni – pinacl arall yng nghalendr digwyddiadau bwyd a diod Cymru.  

Mae’r Sioe Frenhinol yn arbennig bob amser, mae’n arddangosfa o lwyddiannau amaethyddol Cymru 

ac mae’n cyfareddu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn, yn deulu brenhinol, selebs a gwleidyddion 

fel ei gilydd.  Roedd eleni’n hynod o arbennig i'r Bwrdd wrth i ni gyhoeddi lansiad ar y cyd o 

ymgynghoriad newydd sy’n dangos ein huchelgais i ddatblygu ymhellach y sector bwyd a diod yng 

Nghymru, mewn partneriaeth gyda’r Gweinidog Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Leslie 

Griffiths AC.  

 Roedd y lansiad yn nodi nid yn unig gychwyn rhan nesaf ein twf strategol ond hefyd yn gyfle i ni 

edrych yn ôl ar y cyfan y llwyddwyd i’w wneud ers i ni lansio ein strategaeth gyntaf yn ôl yn 2014 a’r 

twf aruthrol yn y diwydiant yng Nghymru ers hynny.  Fel diwydiant, rydyn ni bob amser wedi bod yn 

uchelgeisiol, dyma oedd thema ein Cynllun Gweithredu gwreiddiol 2014 - 2020.  Roedden ni wedi 

sefydlu targed o dŵf o 30%, neu £7 biliwn mewn gwerthiannau, erbyn 2020 ac rydyn ni o fewn trwch 

blewyn o’i gyrraedd.  Mae’n bwysig ein bod yn cynnal momentwm y llwyddiant a dyna pam ein bod 

wedi cyhoeddi yn y lansiad fis Gorffennaf ein cenhadaeth newydd gyda’r amcan o gynnal a 

chynyddu’r tŵf hwn.   

Ond, wrth sôn am ein llwyddiannau a’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol, mae’n amhosibl peidio ag 

ystyried yr heriau a allai lesteirio tŵf o’r fath.  Ac nid Brexit yw’r unig fwgan.  Rydyn ni’n wynebu 

heriau sylfaenol, megis sut allwn ni wella cynhyrchiant? Sut allwn ni ddenu gweithwyr medrus i’r 

diwydiant? Sut allwn ni ychwanegu gwerth at ein cadwyni cyflenwi lleol? Mae problemau Brexit ar 

ben hyn, ond mae pob un yn gofyn am yr un faint o ymrwymiad, allwn ni ddim oedi. Fe ddylen ni 

ailedrych ar ein gweledigaeth, ystyried y daith rydyn ni wedi bod arni fel diwydiant a bod yn hyderus 

wrth gymryd y camau sydd eu hangen i sicrhau ein llwyddiant yn y tymor hir.   

Ond gallai’r cwestiynau hyn hefyd ein helpu i adeiladu diwydiant proffidiol a chynaliadwy sy’n 

cyfrannu at fudd ein pobl, ein cymunedau a’r amgylchedd rydyn ni’n ei rhannu.  Asgwrn cefn ein 

strategaeth, ac fel diwydiant yn ei gyfanrwydd, yw cydweithio, ac mae adborth y diwydiant yn ystod 

y cyfnod ymgynghori hwn yn allweddol i’w lwyddiant yn y dyfodol.   

Canlyniad yw’r ymgynghoriad i gydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a’r Bwrdd yn ogystal â 

chydweithwyr yn y diwydiant.  Rydyn ni eisiau clywed oddi wrth gymaint o leisiau â phosibl i helpu 

ffurfio'r strategaeth newydd, derfynol.  Ein nod yw cynhyrchu cynllun strategol newydd ac 

uchelgeisiol i ddatblygu’r sector ymhellach a’r buddion y mae’n ei gyflawni i Gymru.  Mae eich barn 

yn holl bwysig, bydd yn helpu i ffurfio’r cynllun strategol terfynol a fydd, gobeithio, yn cael ei lansio'n 

gynnar yn 2020.   



Mae’r ymgynghoriad yn fyw erbyn hyn a’r terfyn amser ar gyfer sylwadau yw 15 Hydref 2019 – bydd 

croeso mawr i unrhyw adborth y gallwch ei gyflwyno.  Rydyn ni eisoes wedi llwyddo cymaint fel 

diwydiant ac rwy'n edrych ymlaen at weld beth allwn ni ei gyflawni wrth symud ymlaen.  
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Cadeirydd Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru  


