
Cefnogi Cynnyrch Cymreig ac Adeiladu Cymru Gynaliadwy 
 
 
Crynodeb Gweithredol 
 
Mae Llywodraeth Cymru’n cefnogi cynnyrch Cymreig, oherwydd pwysigrwydd economaidd y          
diwydiant bwyd a diod yma yng Nghymru. Yn 2014 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru cynllun             
gweithredu gyda’r nod y bydd y gadwyn fwyd cyfan yn tyfu ac yn ffynnu. Yn ogystal â hyn,                  1

cafodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ei gyhoeddi er mwyn sicrhau bod             
cyrff cyhoeddus yn ystyried yr effaith caiff ar bobl sydd yn mynd i fyw eu bywydau yng Nghymru                  
yn y dyfodol. Mae Cyswllt Ffermio yn gynllun sydd yn cynnal digwyddiadau hyfforddiant ar              
draws y wlad er mwyn i bobl ddatblygu eu busnes i fod yn gynaliadwy, a chreu cymunedau                 
gwledig sydd yn ffynnu . Hefyd, mae’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sydd yn cynnwys             2

y cyfle i geisio am grant er mwyn i gynhyrchwyr creu eu cynnyrch a thyfu busnes cystadleuol. Er                  
mwyn codi proffil Cymru fel cyrchfan twristiaeth bwyd, mae sefydliadau fel WRAP Cymru yn              
darparu cymorth angenrheidiol o dan Gynllun Gweithredu Twristiaeth Bwyd (2015-2020). Bwyd           
a Diod Cymru yw sylfaen y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru, oherwydd ei waith yn annog                 
rhwydweithio a rhannu gwybodaeth. Mae yna hefyd ymdrechion gan Lywodraeth Cymru sydd            
wedi methu, megis strategaeth Bwyd i Gymru, Bwyd o Gymru 2010-2020. 
 
Mae Tyfu Cymru yn brosiect sydd ddim yn gysylltiedig â Llywodraeth Cymru, ac yn rhoi               
cyfleoedd datblygu sgiliau, hyfforddiant a chymorth i anghenion y diwydiant garddwriaeth .           3

Hefyd, mae Siarter Bwyd Caerdydd yn hynod o lwyddiannus yn ei nod o ddathlu a hyrwyddo                
diwylliant bywiog bwyd yn y ddinas gan greu economi lleol llwyddiannus .  4

 
Addysg yw’r allwedd i ddyfodol cynaliadwy, a thrwy gynnig mynediad at hyfforddiant i             
gynhyrchwyr gael yr addysg maen nhw angen, mae’r cynllun gweithredu yn hyrwyddo            5

gyrfaoedd yn y diwydiant. Anogwyd y Ganolfan Organig Cymru athrawon i ddysgu plant am y               
gwahanol ddulliau o gynhyrchu bwyd a chynigwyd cymorth iddynt wneud hynny . 6

 
Rhan allweddol o lwyddiant cynnyrch Cymreig i’w chysylltiad â gweddill y byd. Mae Blas Cymru               
yn ddigwyddiad blynyddol sydd yn dod â chynrychiolwyr bwyd a diod o Gymru a phrynwyr               

1 Llywodraeth Cymru, ‘Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar Gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 
2014-2020’ (2014).  
2 (Businesswales.gov.wales, 2019) 
<https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/sites/farming/files/cff_digwyddiadau_pdp_final_v2_1_0.
pdf> accessed 15 January 2019.  
3 'Tyfu Cymru' (Tyfucymru, 2019) <https://www.tyfucymru.co.uk/cy>.  
4 Canolfan Ymchwil Caerdydd, ‘Economi Caerdydd a’r Farchnad Lafur: Ebrill 2017- Mawrth 2018’ (2018).  
5 n(1).  
6 Canolfan Ogranig Cymru, ‘Datganiad i’r Wasg: Astudiaeth yn amlygu’r angen am addysg organig yng 
Nghymru’ (2012).  



rhyngwladol at ei gilydd . Cynigwyd Rhaglen Datblygu Masnach Ryngwladol cyngor ymarferol i            7

gwmnïau sydd eisoes yn allforio neu eisiau dechrau gwneud. Mae Sioe Frenhinol Cymru yn lle               
gwych i arddangos cynnyrch Cymreig i ymwelwyr o wledydd eraill, gyda bron i nawdeg o               
gwmnïoedd yn rhoi hwb i adnabyddiaeth genedlaethol yno .  8

 
Origin Green yw rhaglen gynaliadwy bwyd a diod Iwerddon sydd nawr gyda dros dri chant o                
gwmnïoedd â chynlluniau cynaliadwy . Ei uchelgais yw cael ffermydd a busnesau           9

gweithgynhyrchu bwyd ar draws Iwerddon i gofrestru ac ymrwymo i’r agenda cynaliadwyedd            
trwy gynnig gwahanol raglenni i ffermwyr ac i fusnesau bwyd. Hefyd yn llwyddiant yw’r ‘Brighton               
and Hove Food Partnership’ sydd wedi cyflawni effaith mawr o ran newid meddylfryd ar draws               10

amryw eang o sefydliadau. Un ymgyrch sydd wedi annog y ddinas i anelu at statws Dinasoedd                
Pysgod Cynaliadwy yw’r Ymgyrch Pysgod Cynaliadwy a lansiwyd yn 2013 . 11

 
 
Cyflwyniad  
  
Mae’r papur ymchwil hon yn darparu crynodeb o’r mesurau a gymerwyd i gefnogi a hyrwyddo               
cynnyrch Cymreig ar draws Cymru a thu hwnt. Mi fydd y papur hefyd yn trafod y fenter                 
Wyddelig, Origin Green, a’r camau sydd wedi’u cymryd gan Llywodraeth Cymru hyd yn hun i               
wneud Cymru’n genedl fwyd cynaliadwy. 
 
 
Sut mae Llywodraeth Cymru yn Cefnogi Cynnyrch Cymreig? 
 
Mae gan y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru pwysigrwydd economaidd sylweddol, ac yn              
2014 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru cynllun gweithredu ar gyfer y diwydiant er mwyn            12

cyrraedd ei nod o wella perfformiad y sector bwyd a diod yng Nghymru. Ei tharged yw cynyddu                 
trosiant yn y sector bwyd a ffermio â blaenoriaeth i £7 biliwn erbyn 2020 , gyda’r nod y bydd y                   13

gadwyn fwyd cyfan yn tyfu ac yn ffynnu. Mae Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru wedi’i                
sefydlu er mwyn helpu i gyflawni’r cynllun gweithredu sydd yn cynnwys 48 o gamau gweithredu,               
megis yr ail gam sef hyrwyddo bwyd a diod yng Nghymru trwy ddatblygu hunaniaeth Bwyd a                

7 'Blascymru / Tastewales' (Business Wales, 2019) 
<https://businesswales.gov.wales/foodanddrink/cy/news-and-events/events/blascymru-tastewales>. 
8 'CAFC - Neuadd Bwyd' (Cafc.cymru, 2019) <http://www.cafc.cymru/neuadd-bwyd/>. 
9 'What Is Origin Green - Bord Bia | Origin Green' (Origingreen.ie, 2019) 
<https://www.origingreen.ie/what-is-origin-green/>.  
10'About Us' (Brighton and Hove Food Partnership, 2019) <https://bhfood.org.uk/about-us/>.  
11 Brighton & Hove Food Partnership, ‘Brighton & Hove: Sustainable Food Cities Award 2015’ (2015), 
tud.17.  
12 n(1).  
13 Warren-Thomas a Henderson, ‘Briff Ymchwil: Y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru’ (2017) Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru, tud.2. 



Diod Cymru . Mae’r cynllun gweithredu yn gyfle i Gymru ddatblygu i fod yn genedl fwyd               14

cynaliadwy. Adolygwyd y cynllun gweithredu gan Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru , lle            15

roeddynt yn feirniadol o ffocws y cynllun gweithredu ar ddatblygu’r gadwyn gyflenwi bwyd ar ôl y                
fferm. Gwnaed pymtheg o argymhellion i fynd gyda’i phryderon, gan gynnwys hyrwyddo            
cynhyrchion Cymreig ar sail cynaliadwyedd . 16

 
Cyflwynwyd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 gan Lywodraeth Cymru,          
deddf sydd yn berthnasol i’r sector bwyd-amaeth ac yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol,              
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar y cyrff             
cyhoeddus sydd yn cael eu rhestru yn y Ddeddf i wneud yr hyn y maent yn ei gyflawni mewn                   
dull cynaliadwy. Bydd angen i gyrff cyhoeddus sicrhau eu bod yn ystyried yr effaith a gaiff eu                 
penderfyniadau ar bobl sydd yn byw eu bywydau yng Nghymru yn y dyfodol. 
 
Mae Cyswllt Ffermio yn un o bedwar cynllun newydd o fewn Cymunedau Gwledig Llywodraeth              
Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sydd yn canolbwyntio buddsoddiad gan           
Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd ar adfywio cymunedau gwledig a darparu cefnogaeth            
ar gyfer amaethyddiaeth a choedwigaeth yng Nghymru. Mae’r rhaglen yn saith mlynedd o hyd              
ac yn anelu i hybu newid trawsffurfiol mewn amaeth, coedwigaeth a chymunedau gwledig .             17

Llunwyd Cyswllt Ffermio i ddarparu gwell cynaliadwyedd, mwy o gystadleuaeth a pherfformiad            
amgylcheddol, gan drosglwyddo gwybodaeth a gwasanaethau cynghori integredig. Er mwyn          
gwneud hyn, mae Cyswllt Ffermio yn cynnal digwyddiadau hyfforddiant ar draws Cymru er             18

mwyn eich galluogi i ddatblygu eich busnes yn un cystadleuol a chynaliadwy, a chreu              
cymunedau gwledig sydd yn ffynnu. 
 
Ariannwyd Llywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 o           
dan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop. Rhaglen fuddsoddi saith mlynedd yw hi, sydd yn cefnogi             
amrywiaeth eang o weithgareddau er mwyn cyfrannu at yr amcanion, er enghraifft sicrhau bod              
economïau a chymunedau yn cael eu datblygu’n diriogaethol mewn modd cytbwys. Mae’r            
rhaglen yn llwyddiannus hyd yn hyn, ar ôl i’r Ysgrifennydd Cabinet gyhoeddi yn ei ddatganiad               
ym mis Tachwedd 2016 bod cyfanswm o £15.8 miliwn o gyllid buddsoddiad busnes wedi cael ei                
addo i’r diwydiant drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 . Cefnogwyd busnesau bwyd           19

Cymru gan y rhaglen, gyda’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd, lle caiff cynhyrchwyr             
cynradd ceisio am grant er mwyn creu eu cynnyrch a datblygu’r busnes. Mae busnes cynnyrch               
llaeth bach sydd am ehangu ei waith gwneud caws i fanteisio ar y farchnad gynyddol ar gyfer                 

14 n(1) ar dudalen 11.  
15 Marsden, Morgan, Morley, ‘Food Policy as Public Policy’ Cardiff University (2016).  
16 Ibid ar dudalen 17.  
17 'Amdanom Ni | Farming Connect' (Businesswales.gov.wales, 2019) 
<https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/amdanom-ni>.  
18 n(2).  
19 n(13) ar dudalen 3.  



cawsiau arbenigol, yn enghraifft o’r math o brosiect gall cael cefnogaeth gan y Cynllun              
Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd .  20

 
Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cefnogi cynnyrch Cymreig gyda Chynllun Gweithredu           
Twristiaeth Bwyd (2015-2020), lle’r prif nod yw codi proffil Cymru fel cyrchfan twristiaeth bwyd o               
safon uchel. Mae brandio Cymreig yn chwarae rhan yn hyn, gan fod busnesau yn cael ei annog                 
i ddod o hyd i gynhyrchion Cymreig er mwyn i’r cynnyrch gael pwynt gwerthu unigryw. Er mwyn                 
cwblhau’r tasgau blaenoriaeth yn y cynllun, megis datblygu arbenigedd; a chysylltiadau           
cyhoeddus a marchnata, mae angen cymorth gan nifer o sefydliadau . WRAP Cymru yw un              21

ohonynt sydd yn darparu cymorth penodol i Gymru ar ran Llywodraeth Cymru. Maen nhw’n              
arbenigwyr economi gylchol ac yn gweithio gyda llywodraethau’r Deyrnas Unedig, yr Undeb            
Ewropeaidd a chyllidwyr eraill i gyflawni eu polisïau ar atal gwastraff ac effeithlonrwydd             
adnoddau.  
 
Mae Bwyd a Diod Cymru yn gweithio’n galed i gefnogi ein cwmnïau cynhyrchu ac i gynnwys                
defnyddwyr mewn ffordd sydd yn manteisio i’r eithaf ar yr amgylchedd a chynaliadwyedd. Ei nod               
yw cynnal y safon ar fwyd a diod yng Nghymru a’i gwella drwy gefnogi ein cynhyrchwyr a’n                 
gwerthwyr yn eu hymdrechion i ddarparu cynnyrch gwell. Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru              
yw llais y diwydiant sydd yn darparu cyfeiriad, annog rhwydweithio a rhannu gwybodaeth. Y              
Bwrdd hwn fydd yn chwarae rôl allweddol yn datblygu Cymru i fod yn genedl fwyd cynaliadwy .  22

 
Yn ogystal â’r nifer o ffyrdd mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi cynnyrch Cymreig, mae yna               
ymdrechion i gefnogi neu hysbysebu sydd ddim wedi llwyddo, megis strategaeth Bwyd i Gymru,              
Bwyd o Gymru 2010-2020. Ni chafodd ei weithredu erioed, ac ni chymerwyd unrhyw gamau hyd               
nes cyhoeddi’r cynllun gweithredu newydd yn 2014 .  23

 
 
Prosiectau Eraill sydd yn Hybu Cynnyrch Cymreig 
 
Nid Llywodraeth Cymru yn unig sydd yn hybu a chefnogi cynnyrch Cymreig. Mae Tyfu Cymru yn                
un o’r prosiectau hyn, ac yn datblygu capasiti a gallu’r diwydiant garddwriaeth yng Nghymru              
gyda’r uchelgais o ddatblygu cyfleoedd a symbylu twf yn sector garddwriaeth fasnachol Cymru            24

. Dan arweiniad Lantra, gan gydweithio â’r partneriaid allweddol (sef Planed, Puffin, Glyndŵr ac              
ADAS) a chyllid gan Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020, mae’r prosiect yn rhoi cyfuniad o              
arweinyddiaeth strategol, cyfleoedd datblygu sgiliau, hyfforddiant a chymorth penodol i          

20 Llywodraeth Cymru, ‘Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd: Nodiadau Cyfarwyddyd’ (2017) 
Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, tud.21.  
21 n(13) ar dudalen 4.  
22 Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru, ‘Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y 
Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020’ (2014) Llywodraeth Cymru.  
23 n(1).  
24 n(3).  



anghenion y diwydiant . Mae’r prosiect hefyd yn ymfalchïo o’r gallu i gynnig pwynt gwybodaeth              25

ganolog a llais ar gyfer y diwydiant.  
 
Lansiwyd Siarter Bwyd Caerdydd i ddathlu a hyrwyddo ei ddiwylliant bywiog ac amrywiol,             
ynghyd â chynyddu’r galw am fwyd ffres, lleol ac organig. Gan greu economi lleol llwyddiannus              26

mae’n mynegi gweledigaeth ar gyfer polisi bwyd, wedi’i seilio ar egwyddorion o degwch a              
chynaliadwyedd. Mae Cynghorion Polisi Bwyd yn boblogaidd yn rhyngwladol, ond does dim ond             
ychydig ohonynt ar draws y Deyrnas Unedig, er enghraifft Bryste, Brighton a Plymouth . 27

 
 
Addysg  
 
Mae addysg yn hollbwysig i gynyddu busnes cynhyrchwyr sydd yn creu cynnyrch Cymreig, ac i               
ddatblygu cynaliadwyedd Cymru. O fewn y cynllun gweithredu mae Camau pedwar ac un ar              28

ddeg wedi’u cynllunio er mwyn gwella effeithlonrwydd a pherfformiad busnes trwy gynnig            
mynediad at hyfforddiant fel bod cynhyrchwyr gyda’r sgiliau penodol i lwyddo. Nod yr addysg              
hon yw hyrwyddo gyrfaoedd yn y diwydiant a hyrwyddo’r Gymraeg, gyda’r gobaith o sicrhau              
dyfodol llwyddiannus i’r maes. Oherwydd diffyg diddordeb mewn gyrfaoedd yn y diwydiant, mae             
cefnogi mudiadau fel Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru sydd yn cynorthwyo pobl ifanc i fod yn               
ffermwyr llwyddiannus yn bwysig er mwyn annog pobl ifanc i fynychu cyrsiau prifysgol neu              29

goleg i ennill y cymwysterau perthnasol, a hefyd i hyrwyddo gyrfaoedd yn y diwydiant.  
 
Yn 2012 dywed Jane Powell, oedd yn arwain gweithgareddau i ysgolion i Ganolfan Organig              
Cymru, fod gan Gymru gyfle i addysgu ei phlant am y gwahanol ddulliau o gynhyrchu bwyd .                30

Mae’r datganiad hon dal yn addas heddiw, ac mae’r ganolfan wedi parhau i weithio gydag               
ysgolion ers 2003, gan drefnu ymweliadau fferm a dangos sut i wneud prydau bwyd lleol ac                
organig. Hefyd, maen nhw’n datblygu gweithgareddau dosbarth a gweithio gyda darparwyr           
addysg eraill i gefnogi athrawon sydd eisiau dysgu plant am fwyd . Defnyddiwn sefydliadau             31

megis Canolfan Organig Cymru i hyrwyddo brandio Cymreig ac i addysgu plant a phobl ifanc               
sut gallent greu cynnyrch Cymreig mewn ffordd gynaliadwy a llwyddiannus.  
 
Mae system bwyd cynaliadwy yn llawer mwy nag ymarferion ffermio cynaliadwy, ac addysg yw’r              
allwedd. Yn ddilynol o’r addysg gywir, mae angen system dosbarthu leol effeithiol, tâl teg ar               

25 'Tyfu Cymru' (Lantra - Wales, 2019) <https://www.wales.lantra.co.uk/tyfu-cymru>.  
26 n(4).  
27John Osmond, ‘Practical Steps Towards making Wales a Sustainable Food Nation’ (2013) Sefydliad 
Materion Cymreig.  
28 n(1).  
29 'Pwy Ydym Ni?' (YFC, 2019) <http://www.yfc-wales.org.uk/cymraeg/amdanom/pwy-ydym-ni->.  
30 n(6).  
31 n(29).  



gyfer cynhyrchwyr bwyd, mynediad i wybodaeth a hyfforddiant, cyfiawnder cymdeithasol, a           
chymunedau iachus, i wneud Cymru’n genedl fwyd cynaliadwy . 32

 
 
Cysylltu Cymru â Gweddill y Byd 
 
Ym mis Tachwedd 2016 cafodd Blas Cymru ei gyhoeddi, sef digwyddiad a chynhadledd             
flynyddol ar gyfer y fasnach ryngwladol . Pwrpas y digwyddiad yw dod â chynrychiolwyr bwyd a               33

diod o Gymru a phrynwyr cenedlaethol a rhyngwladol at ei gilydd i arddangos, blasu a thrafod                
goreuon y diwydiant yng Nghymru. Cysylltir cynnyrch unigryw Cymreig gyda phobl ryngwladol er             
mwyn dangos hunaniaeth cynnyrch Cymru a’i gwthio tu hwnt i Gymru, a rhoi’r gallu i’r diwydiant                
amaeth ychwanegu gwerth i’w cynnyrch drwy ei frandio fel cynnyrch Cymreig o safon.  
 
Mae’r gwaith o ddatblygu busnes allforio gan gynhyrchwyr Cymreig yn cael ei gefnogi gan              
Raglen Datblygu Masnach Ryngwladol. Cynigwyd cyngor arbenigol i gwmnïau ar draws Cymru            
sydd eisoes yn allforio neu am ddechrau allforio. Maen nhw’n helpu cael cynnyrch Cymru ar               
draws y byd, yn gwerthu’r cynnyrch sydd yn unigryw i Gymru, fydd yn rhoi Cymru ar y map                  
rhyngwladol. Ei nod yw darparu cyngor a chefnogaeth ymarferol er mwyn datblygu gallu busnes              
a’i chapasiti i ymuno â marchnadoedd rhyngwladol yn hawdd ac yn hyderus. Wedi’i gynnwys yn               
y rhaglen yw nifer o ddigwyddiadau bwyd a diod ryngwladol ar gyfer y Deyrnas Unedig, a thri                 
phrif fecanwaith cefnogi. Y tri mecanwaith yw Datblygu Masnach Ryngwladol wedi’i ariannu’n            
llawn gan Lywodraeth Cymru, Cyfleoedd Masnach Ryngwladol wedi’i hariannu 75% gan           
Lywodraeth Cymru, a Chynllun Grant Ymweliad Datblygu Busnes Tramor wedi’i ariannu 50%            
gan Lywodraeth Cymru . 34

 
Nid yn unig ydy Sioe Frenhinol Cymru yn hybu cynnyrch Cymreig yng Nghymru, ond mae’n               
ffenestr siop i fannau eraill o’r byd gweld beth sydd gyda Chymru i gynnig. Mae cymaint o bobl o                   
wledydd gwahanol yn dod i arddangos neu ymweld â’r Sioe, cymaint o bobl yn darganfod               
cynnyrch Cymreig am y tro cyntaf, felly mae hi’n gyfle i wthio’r diwydiant yn ei flaen. Ymfalchiir y                  
Sioe yn y nifer o arddangoswyr yn ei neuadd fwyd, gyda bron i nawdeg o gwmnïoedd yn rhoi                  
hwb i adnabyddiaeth genedlaethol, o ‘Caws Cenarth’ i ‘Halen Môn’ . Cynigir y Sioe cyfle i               35

ddysgu am gynaliadwyedd yn gyffredin, a pha mor gynaliadwy yw’r cynhyrchion Cymreig, gan             
ddysgu am y broses ac o le maent wedi ffynhonnellu’r cynhwysion neu ddefnyddiau.  
 
 
 
 

32 Ibid.  
33 n(7).  
34 n(13) ar dudalen 4.  
35 n(8).  



Origin Green a Llwyddiannau Eraill  
 
Origin Green yw rhaglen fwyd cynaliadwy cenedlaethol cyntaf y byd sydd yn cynrychioli 90% o               
allforion bwyd a diod y wlad . Gan bod y fenter Wyddelig yn hynod lwyddiannus, mae yna nawr                 36

dros dri chant o gwmnïoedd gyda chynlluniau cynaliadwy sydd wedi’i wirio’n annibynnol a’i             
fonitro’n flynyddol. Cynigwyd y cynllun i unrhyw gwmni o fewn y diwydiant bwyd a diod yn                
Iwerddon er mwyn iddynt osod targedau cynaliadwy sydd yn parchu’r amgylchedd ac yn             
gwasanaethu’r cymunedau lleol. Uchelgais Origin Green yw cael ffermydd a busnesau           
gweithgynhyrchu bwyd ar draws Iwerddon i gofrestru ac ymrwymo i’r agenda cynaliadwyedd. Er             
mwyn hyrwyddo cynnyrch Gwyddelig, maen nhw’n gweithio gyda phartneriaid domestig a           
rhyngwladol i wella perfformiad trwy gydweithredu.  
 
Mae Origin Green yn cynnig gwahanol raglenni i ffermwyr ac i fusnesau bwyd. ‘Bord Bia’ , sef                37

Bwrdd Bwyd Iwerddon, sydd yn gwneud yr asesiadau fferm yn bosib gyda seilwaith ‘Quality              
Assurance’ lle mae bron i wyth gant o archwiliadau fferm yn cael ei chynnal pob wythnos. Bu’r                 
asesiadau yn canolbwyntio ar iechyd a lles anifeiliaid, a materion amgylcheddol, gyda’r ffocws             
mwyaf ar ddiogelwch bwyd. Yn 2012, ehangir y cynlluniau i ‘Sustainable Assurance Schemes’             
gyda meini prawf cynaliadwy, sydd yn cynnwys mesuriadau dŵr a bioamrywiaeth. Yn dilyn pob              
archwiliad caiff y ffermwyr adborth ar berfformiad y fferm a sut i wella’i chynaliadwyedd.              
Enghreifftiau o gynlluniau llwyddiannus yw’r ‘Sustainable Beef and Lamb Assurance Scheme’           
sydd nawr gyda dros 50,000 o aelodau , a’r ‘Sustainable Egg Quality Assurance Scheme’ sydd              38

yn cwmpasu 97% o gynnyrch wyau Gwyddelig .  39

 
Rhaid i fusnesau bwyd sydd yn aelodau o Origin Green ymrwymo i gymysg o dargedau sydd yn                 
ffurfio’r sail o gynllun cynaliadwy tair i bum mlynedd busnes. Cafwyd y cynllun ei wirio’n               
annibynnol gan arolygiad rhyngwladol i sicrhau bod y targedau yn gadarn ac yn realistig, a               
chyfyngwyd aelodaeth o’r cynllun i’r rhai hynny sydd yn gosod ac yn cyrraedd y targedau. Mae’r                
meysydd gorfodol yn cynnwys gweithgynhyrchu prosesau a gweithrediadau, sef egni, dŵr ac            
allyriadau; a chynaliadwyedd cymdeithasol sydd yn cynnwys lles gweithwyr a mentrau           
cymdeithasol .  40

 
Llwyddiant arall yw’r ‘Brighton and Hove Food Partnership’, sef partneriaeth fwyd annibynnol            
sydd yn cyflogi un deg pedwar aelod o staff gyda throsiant o tua £800,000. Mae o wedi tyfu i                   
gyflawni effaith mawr o ran newid meddylfryd ar draws amryw eang o sefydliadau, ond yn fwy                
pwysig, ymgymryd ag ymyriadau ymarferol fydd yn gallu’u hefelychu mewn mannau eraill .            41

Ganddyn nhw nifer o brosiectau bwyd cymunedol, er enghraifft gwersi coginio a gwirfoddoli             

36 n(9).  
37 (Bord Bia, 2019) <https://www.bordbia.ie/industry/farmers/Pages/default.aspx>.  
38 Bord Bia, ‘Sustainable Beef & Lamb Assurance Scheme’ (2017).  
39 Bord Bia, ‘Sustainable Egg Assurance Scheme: Rearer, Egg Producer and Packing Centre Standard’ 
(2017).  
40 Origin Green, ‘Origin Green Public Awareness Campaign: Messaging Document’ (2017), tud.4.  
41 n(18).  



mewn gerddi cymunedol, sydd wedi’u hariannu gan bartneriaid megis y cyngor lleol ac ymgyrch              
‘waste less save more’ Sainsburys’ . Un ymgyrch gan y bartneriaeth fwyd sydd wedi bod yn               42

hynod lwyddiannus yw’r Ymgyrch Pysgod Cynaliadwy cafodd ei lansio yn 2013 gyda’r            43

datblygiad o wybodaeth leol ar-lein ac wedi’i brintio. Roedd yr ymgyrch yn annog y gymdeithas i                
gefnogi ymarferion pysgota cynaliadwy gan neud newidiadau i’r math o bysgod roeddynt yn ei              
brynu a’u bwyta. Yn dilyn o’r ymgyrch, mae’r ddinas nawr yn anelu at statws Dinasoedd Pysgod                
Cynaliadwy sydd nid yn unig yn neud y ddinas yn fwy cynaliadwy, ond hefyd yn hybu cynnyrch                 
lleol y ddinas .  44

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 n(10).  
43 Sustainable Fish Campaign.  
44 n(11).  
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