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Mae mentrau Bwyd Cymunedol yn ymgysylltu â phobl
leol er mwyn adeiladu cymunedau cryfach drwy fwyd

 



Astudiaeth
Achos 



Cefndir ac Amcanion y Prosiect:

Bocs Llysiau Mach – cynllun bocs llysiau tymhorol yn cefnogi mynediad cymunedol
at dir i dyfu bwyd
Mach Bwytadwy - 14 o fannau cyhoeddus bwytadwy o amgylch Machynlleth yn
cael eu trefnu gan wirfoddolwyr
Rhannu Tir Dyfi – paru pobl sydd eisiau tyfu pethau â thir sydd ar gael

Mae Mach Maethlon yn fudiad cymunedol ym Mro Ddyfi sy’n cyfuno “3 phrosiect ag un
pwrpas cyffredin”. Y prosiectau hyn yw:

Roedd Hyb Bwyd Dyfi yn brosiect 20 wythnos, a sefydlwyd mewn ymateb i’r pandemig
ym mis Awst 2020 fel siop ar-lein un stop lle gallai busnesau brynu bwydydd
cyfanwerthu yn uniongyrchol gan dyfwyr a chynhyrchwyr sy’n defnyddio dulliau
ffermio aildyfu, ym Miosffer Dyfi.
 
Mae Mach Maethlon hefyd yn ymwneud â Planna Fwyd ac yn rhedeg Llwybrau at
Ffermio – â’r nod o gynyddu nifer y cynhyrchwyr bwyd garddwriaethol yng Ngogledd
Powys a chreu marchnadoedd newydd ar gyfer cynnyrch lleol.

Maent yn hwyluso cysylltiadau cymunedol fel cysylltu perchnogion tir â darpar dyfwyr
a chynnig platfform meddalwedd i baru cyflenwyr llysiau a busnesau lleol sydd eisiau
prynu cynnyrch ffres maethlon ac iach o’r ardal, i’w defnyddio mewn lleoliadau fel
caffis, siopau neu dai bwyta.

Maent yn ceisio cefnogi pobl sy’n dymuno mabwysiadu arferion ffermio cynaliadwy,
neu sefydlu busnesau garddio marchnad a chynnig cynlluniau hyfforddiant sy’n
recriwtio grwpiau newydd o hyfforddeion yn flynyddol.

Mae’r tîm sydd y tu ôl i Mach
Maethlon yn cynnig rheolaeth

ymarferol o’r cynlluniau amrywiol y
maent yn ymwneud â hwy, yn ogystal
ag adnoddau dysgu ar-lein er mwyn

sicrhau llwyddiant hirdymor.
 



Mae gan Mach Bwytadwy 14 o safleoedd sy’n cael eu defnyddio i dyfu o
amgylch tref Machynlleth.

Mae’r cynllun Bocsys Llysiau wedi sefydlu ei hun yn dda ac mae’r
gweithgareddau wedi ehangu i weithdai coginio, partïon cynhaeaf a 
chlybiau cinio. 

Maent yn dweud, “Rydym yn dal i weld bod bwyd yn
ffordd berffaith o ddod â phobl o wahanol gefndiroedd at ei
gilydd yn ein cymuned. Mae’n ffordd dda o osod pawb ar
yr un lefel.” 

Roedd y cynllun Llwybrau at Ffermio i fod i ddod i ben ym mis Rhagfyr 2020
yn wreiddiol, ond cafodd ei ymestyn a chynhaliwyd cwrs ychwanegol rhwng
Medi 21 a Medi 22.

Mae Mach Maethlon yn gweithredu fel menter gydweithredol ac mae’r
prosiect Bocs Llysiau yn ariannu ei hun.
Maent yn cydnabod llawer o gefnogwyr sydd wedi’u helpu i sefydlu eu
hunain, ac yn haf 2021 derbyniasant £99,952 o Gronfa Gymunedol y Loteri
Genedlaethol i gefnogi 2 ½ flynedd arall o waith. Maent hefyd yn codi arian
drwy Loto Powys. 

Ariannwyd Hyb Bwyd Dyfi gan Gronfa Gwrthsefyll Coronafeirws y Sefydliad
Cymunedol yng Nghymru.

Cyflawniadau’r Prosiect a’r
Manteision a Ddarparwyd:

Website

Gwefan

Facebook

Cefnogwyr Mach
Maethlon

https://www.growfruitandveg.co.uk/blog/growing-community
https://www.growfruitandveg.co.uk/blog/growing-community
https://sowthecity.org/helping%20old%20moat%20eat.htm
https://www.machmaethlon.org/
https://www.facebook.com/machmaethlon/?ref=page_internal
https://www.machmaethlon.org/about/supported-by/


Heriau’r Prosiect a’r Prif Bethau a Ddysgwyd:

Collodd y fenter gynhyrchwyr o ganlyniad i gyfuniad heriol o gystadleuaeth
oherwydd prisiau bwyd isel yn y gadwyn gyflenwi gonfensiynol, costau danfon
uchel, diffyg sicrwydd ynglŷn â thir a phrinder tir addas. 
Mae wedi bod yn anodd iddynt baru nifer a mathau’r cynnyrch sydd ar gael ag
amseroedd ac anghenion eraill darpar brynwyr.
Roedd y prynwyr yn gyndyn o brynu gan eu bod yn meddwl y byddai bwyd a
oedd yn cael ei ddarparu drwy brosiectau Mach Maethlon yn rhy ddrud ac na
fyddai’n gallu cystadlu â chyflenwyr eraill.
Mae diffyg mynediad at dir tyfu o safon yn eu rhwystro rhag cynyddu
cynhyrchiant o hyd, ac maent hefyd yn cydnabod bod sgiliau tyfu a thrin tir a
sgiliau garddwriaethol yn brin.

Roedd adroddiad Llwybrau at Ffermio Mach Maethlon yn 2019 yn amlinellu rhai o’r
prif heriau y maent wedi eu hwynebu:

 Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol:
Mae Mach Bwytadwy yn datblygu rhandir i arddangos technegau a chyfleoedd i dyfu ac yn
cynnal sesiynau gwirfoddoli wythnosol er mwyn ymgysylltu â’r gymuned leol.
Maent yn recriwtio 2 weithiwr rhan-amser i helpu i gynnal prosiectau coginio a thyfu bwyd.
Mae’r ymdrechion codi arian presennol yn cynnwys cefnogi rhai o’r cartrefi sy’n wynebu
heriau economaidd ym Machynlleth drwy roddion i helpu i dalu cost eu cynllun Bocs Llysiau
Cydsefyll.
Mae eu rhaglen wirfoddolwyr “Byddin y Tir” yn ceisio helpu ffermwyr a thyfwyr bach drwy
ymweliadau gan lafurlu gwirfoddol.



Diolch i Mach Maethlon am gymryd rhan yn

yr astudiaeth achos hon
 

businesswales.gov.wales/foodanddrink/cy
@bwydadiodcymru


