
Beth yw menter bwyd
cymunedol?

 

Dyma enghraifft

 

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



Astudiaeth
Achos 



Cefndir ac Amcanion
y Prosiect:

Drwy ddarparu cyngor arbenigol, cefnogaeth a chynllun aelodaeth di-dâl i gefnogi
cymunedau i dyfu mewn ffyrdd cynaliadwy, maent yn cefnogi miloedd o fudiadau ar
lawr gwlad, yn amrywio o leiniau llysiau a ffrwythau bach ar stadau tai trefol i
ffermydd gofal gwledig mawr, gan drawsnewid bywydau a chysylltu pobl.
Maent yn cynllunio ac yn darparu rhaglenni hyfforddi arloesol a chefnogaeth
ymarferol sy’n grymuso ac yn galluogi cymunedau i ffynnu a thyfu. 
Maent yn helpu eu haelodau i gael mynediad at wasanaethau wedi’u comisiynu ac yn
dangos eu bod yn cynnig darpariaeth o safon uchel. 
Maent yn hybu cyfleoedd i gynhyrchu incwm a sicrwydd ansawdd er mwyn i aelodau
allu cyflawni eu gwaith â hyder, balchder ac effaith.

Mae Social Farms and Gardens yn elusen sy’n gweithredu ledled y DU er mwyn cefnogi
cymunedau i ffermio, garddio a thyfu gyda’i gilydd.

Eu cenhadaeth yw gwella iechyd a lles unigolion, cymunedau a’r amgylchedd drwy
weithgareddau natur sy’n galluogi pobl a chymunedau i gyflawni eu potensial yn llawn, fel
rhan o’u bywyd bob dydd. 

Maent yn cefnogi ac yn ymgyrchu dros fwy o gydnabyddiaeth, cyllid a chyfleoedd i
weithgareddau natur, gan ddarparu llais unedig i sefydliadau a grwpiau sy’n darparu
mentrau o’r fath. Drwy ddylanwadu ar lunwyr polisi a gweithio gyda phartneriaid yn y
sectorau gwirfoddol, cyhoeddus, preifat ac academaidd maent yn ceisio gwella iechyd a
lles unigolion, cymunedau a’r amgylchedd. 

Yng Nghymru, maent yn darparu
arweiniad i 6 ffrwd waith

gydweithredol, gan gynnwys
perllannau cymunedol, hybiau
bwyd, rhandiroedd, coridorau

gwyrdd, ffermydd cymunedol a
hyfforddiant sgiliau.

 



Drwy dîm o staff profiadol, mae Social Farms and Gardens yn ceisio sicrhau bod
yr arferion gorau’n cael eu rhoi ar waith, gan osgoi peryglon, a sicrhau bod
unrhyw gyllid neu incwm a godir yn cael ei wario er mwyn cael cymaint o fudd
ag sy’n bosibl.

Maent yn cymryd mai eu rôl yw darparu arweinyddiaeth strwythuredig sy’n
caniatáu i fentrau lywio’u ffordd tuag at lwyddiant, a thrwy rannu dealltwriaeth,
profiad a hyfforddiant maent yn sicrhau bod y canlyniadau gorau posibl yn cael
eu cyflawni.

Y canlyniadau llwyddiannus yng Nghymru yw:

Cyflawniadau’r Prosiect a’r
Manteision a Ddarparwyd:

122 5 147 37
o Berllannau

Cymunedol bellach
yn ffynnu yn y 2

flynedd ddiwethaf

Hyb Bwyd yn
gweithredu

o leiniau Rhandir
newydd ar 15

safle
 

o ofodau bwyd
cymunedol

wedi’u datblygu
ledled Cymru

 



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

Fel mudiad cyfryngol, maent yn dweud ei bod yn anodd cael cyllid. 
Maent yn nodi bod eu gallu i hybu’r arferion gorau drwy eu gwybodaeth helaeth, eu harbenigedd a’u
sgiliau yn golygu bod modd ystyried yn gyffredinol beth sy’n arwain at lwyddiant a beth sydd ddim yn
arwain at lwyddiant. 
Maent yn siŵr y gallent atal dyblygu ymdrechion sy’n digwydd pan fydd nifer o brosiectau bach yn cael
eu hariannu ar eu pen eu hunain, er mwyn sicrhau nad yw cyllid yn cael ei wastraffu heb ganlyniadau
cadarnhaol sylweddol. 
Maent hefyd yn nodi bod llawer o fentrau bwyd cymunedol yn darparu gwerth mewn ffyrdd amrywiol
sy’n mynd yn llawer pellach na chynnyrch bwyd a thermau ariannol. Mae’r rhain yn cynnwys hybu
balchder ac ysbryd cymunedol, gwella iechyd corfforol a meddyliol, lleihau ynysu cymdeithasol ac
addysgu pobl i wneud dewisiadau bwyd iachach. Mae rhoi gwerth aneconomaidd ar y manteision llai
diriaethol hyn yn rhywbeth y gall Social Farms and Gardens helpu llunwyr polisi a thimau prosiectau i’w
fapio ac adrodd amdano.

Mae Social Farms and Gardens yn gweld cynnydd sylweddol yn y galw gan y cyhoedd a chymunedau i
sefydlu a chynnal mentrau bwyd, ond mae mynediad at dir a’r gallu i ariannu prosiectau mewn ffordd
gynaliadwy yn rhwystrau allweddol.

Maent wedi dweud bod cael mynediad at dir yn rhwystr sylweddol i fentrau bwyd yng Nghymru. Roedd
adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan y Sefydliad Materion Cymreig yn amlinellu argymhellion er
mwyn gwella’r sefyllfa hon ac mae Social Farms and Gardens o’r farn y dylid gweithredu’r mesurau hyn.

 

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol:
Mae Social Farms and Gardens yn bwriadu cadw eu rôl arweiniol, gan gefnogi ac arwain amrywiaeth o fentrau ar gyfer aelodaeth sy’n cynyddu.
Bydd y prosiectau’n adeiladu ar y llwyddiannau cyfredol ac yn chwilio am ffyrdd arloesol o ffynnu yn y dyfodol, gan ymestyn cyrhaeddiad y
mudiad. Yng Nghymru bydd hyn yn cynnwys ehangu mentrau tyfu cymunedol i’w gwneud yn hyfyw ar lefel fasnachol, cefnogi’r gwaith o sefydlu a
rhedeg Ffermydd Gofal newydd, mentora, coetsio a hyfforddi gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol. Maent yn teimlo eu bod mewn sefyllfa dda iawn
i weithredu fel sianel rhwng cyrff cyllido a’r prosiectau ar lawr gwlad mewn cymunedau, gan sicrhau canlyniadau llwyddiannus.
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Diolch i Social Farms and Gardens am gymryd

rhan yn yr astudiaeth achos hon.

businesswales.gov.wales/foodanddrink/cy
@bwydadiodcymru


