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 Our journey so far – our successes and challenges.£
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Pa ddiddordeb neu ran sydd gennych chi yn y sector Bwyd a Diod? 

Beth yn eich barn chi y mae’r sector yn ei wneud yn dda? 

Beth yn eich barn chi y gallai’r sector ei wneud yn well?

Pa gyfleoedd pellach ydych chi’n eu rhagweld a sut y gallwn  
fanteision arnynt? 

Beth yn eich barn chi yw’r bygythiadau a sut y gallwn eu lliniaru?  

Beth yw’ch barn am y Cynllun Gweithredu presennol ar gyfer y 
Diwydiant Bwyd a Diod: Tuag at Dwf Cynaliadwy 2014-2020 ac am y 
Strategaeth Bwyd i Gymru, Bwyd o Gymru? 

Yn eich barn chi, pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru a Bwrdd y 
Diwydiant Bwyd a Diod yn ei roi ar hyn o bryd sy’n gweithio’n dda i’r 
sector bwyd a diod? 

Sut y gall Llywodraeth Cymru, y Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod 
Cymru a’r diwydiant gydweithio’n fwy effeithiol?    

Pa faterion allweddol neu rwystrau rydych chi’n eu rhagweld a fydd 
yn atal y sector rhag llwyddo?

Sut gall Llywodraeth Cymru a Bwrdd y Diwydiant Bwyd a Diod 
Cymru helpu i fynd i’r afael â’r materion allweddol neu’r rhwystrau 
hyn?
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Bydd Llywodraeth Cymru a Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru 
yn mynd ati ar y cyd i baratoi cynllun newydd ac uchelgeisiol i roi 
cymorth i’r Diwydiant Bwyd a Diod yng Nghymru ar ôl 2020. 

Byddem yn hynod ddiolchgar pe baech yn rhoi o’ch amser i ateb y 
cwestiynau hyn. Gofynnwn ichi fynegi barn am le y mae angen i’r sector 
Bwyd a Diod fod ymhen 5-10 mlynedd, ar ôl 2020, ac am yr hyn y mae 
angen inni ei gyflawni er mwyn cyrraedd yno.  

Gofynnwn yn garedig ichi ein helpu i gyrraedd y nod drwy ystyried y 
cwestiynau isod.

• Rydym am hyrwyddo twf sydd o 
fudd i gymunedau Cymru, drwy 
helpu busnesau bwyd a diod i fod 
yn gystadleuol ac yn gryf ac i ennill 
marchnadoedd newydd.  

• Rydym am ystyried y cysylltiad 
rhwng y sector bwyd a diod a 
materion cymdeithasol megis 
iechyd, datgarboneiddio, gwastraff 
a thlodi bwyd.
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Diolch am roi o’ch amser i gyfrannu at y gwaith hwn.  
Gallwch gyflwyno’ch ymateb:

Drwy’r e-bost at:   

YmgynghoriadBwydaDiod@llyw.cymru

Drwy’r post at: 

Y Tîm Polisi Bwyd a Diod
Llywodraeth Cymru
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UR

Gallwch ofyn am fersiynau o’r ddogfen hon mewn print bras, 
mewn Braille neu mewn ieithoedd eraill.

I gael rhagor o wybodaeth am y Diwydiant Bwyd yng Nghymru ac am 
y mathau gwahanol o gymorth sydd ar gael ar hyn o bryd, ewch i:  
llyw.cymru/bwydadiodcymru

@BwydaDiodCymru

Bydd unrhyw fanylion personol y byddwch chi’n eu rhoi yn 
eich ymateb yn cael eu cadw gan Lywodraeth Cymru dan y 
Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data. I weld manylion llawn 
ein hysbysiad preifatrwydd, gan gynnwys sut bydd eich ymateb 
yn cael ei ddefnyddio a’ch hawliau dan y rheoliadau hyn, ewch i:  
llyw.cymru/bwydadiodcymru

Sut i Ymateb

Rhagor o wybodaeth

Y Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data
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