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Rhagair
Mae Bro Morgannwg yn ardal gyfoethog ac amrywiol ar Arfordir Deheuol Cymru, 
yn sir o wrthgyferbyniadau rhwng cefn gwlad gwyrdd, trefi bywiog, arfordir garw 
a diwydiannau arloesol. Rydym yn adnabyddus hefyd am ein bwyd yma yn y Fro, 
diolch i’n cynhyrchwyr bwyd lleol, ein manwerthwyr a’n busnesau lletygarwch 
gweithgar, niferus. Rydym yn angerddol am sicrhau bod y bwyd sydd ar gael i bobl 
leol ac ymwelwyr fel ei gilydd mor iach a chynaliadwy â phosibl. 

Mae cymaint yn cael ei wneud yn barod ym Mro Morgannwg sydd yn amlygu 
pwysigrwydd ac yn gwella mynediad at fwyd iach a chynaliadwy. Mae hyn yn 
cynnwys busnesau lleol, y trydydd sector a grwpiau cymunedol ac unigolion niferus 
sydd yn hyrwyddo’r angen i feddwl mwy am yr hyn yr ydym yn ei fwyta a’r effaith 
y mae ein dewisiadau yn ei gael ar ein llesiant a’r amgylchedd. Mae Cynllun Her 
Newid Hinsawdd y Cyngor, ‘Prosiect Sero’, a gyhoeddwyd y llynedd, yn pwysleisio’r 
angen i wneud ein systemau bwyd yn ganolog i’n gwaith i fynd i’r afael â newid 
hinsawdd. Mae hwn yn faes lle gallwn i gyd weithio gyda’n gilydd a gwneud 
gwahaniaeth.

Fel gwlad, rydym yn parhau i wynebu heriau niferus, o anghydraddoldebau i’r 
argyfwng hinsawdd a natur parhaus. Fodd bynnag, mae’r weledigaeth a geir yn y 
Cynllun Gweithredu hwn ar gyfer dyfodol y Fro yn dystiolaeth o’n cyd-optimistiaeth 
am Fro Morgannwg wyrddach, iachach a mwy cyfiawn. 

Mae grŵp Llywio Bwyd y Fro yn cynnwys aelodau o’r sector cyhoeddus, preifat 
a’r trydydd sector – i gyd yn cyflwyno amrywiaeth o safbwyntiau ac arbenigedd 
i sicrhau bod penderfyniadau’n cael eu gwneud er budd cymunedau lleol, yr 
amgylchedd, busnesau ac iechyd. Mae gweithio mewn partneriaeth â meysydd 
blaenoriaeth wedi eu diffinio’n glir wedi galluogi bwyd da i gael ei sefydlu 
yng ngwaith Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg. Rydym wedi 
croesawu’r cyfle i fod yn rhan o’r daith hon hyd yn hyn, ac edrychwn ymlaen at weld 
sut mae dyfodol bwyd da yn y Fro yn ffynnu.

Gobeithio bydd y Cynllun Gweithredu ar Fwyd yma’n eich ysbrydoli i gefnogi eich 
mentrau bwyd lleol, cymryd rhan a chael eich grymuso i ddewis bwyd da. Croeso i 
fudiad bwyd da y Fro!

Rob Thomas 
Prif Weithredwr
Cyngor Bro Morgannwg



Mae bwyd yn torri ar draws sawl mater gwahanol; o newid hinsawdd ac iechyd 
planedol, i iechyd y cyhoedd a salwch yn ymwneud â deiet. Mae cryn botensial felly 
i’r bwyd yr ydym yn ei fwyta gael effaith gadarnhaol ar ein hamgylchedd yn ogystal 
â’n hiechyd a’n costau gofal iechyd.

Dyma lle y dechreuodd partneriaeth Bwyd y Fro ei gwaith nôl yn 2016, gan gyfrannu 
at gyflwyno ein rhaglen partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Iach. Mae’r gwaith 
hwn yn cefnogi cyflwyno cynllun llesiant Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus y Fro 
a strategaeth Llunio ein Llesiant i’r Dyfodol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r 
Fro. Ers hynny, mae partneriaeth Bwyd y Fro wedi datblygu momentwm yn creu 
mudiad bwyd da – gan gysylltu â chymunedau lleol a diffinio beth yw bwyd da i Fro 
Morgannwg. 

Wrth gwrs, mae heriau wedi bod ar y daith, yn bennaf datblygiad pandemig 
Covid-19. Fe wnaeth llawer o faterion oedd eisoes yn bodoli – yn arbennig y 
rheiny’n ymwneud â mynediad at fwyd –waethygu yn ystod y pandemig, ac aeth 
llawer o bartneriaid Bwyd y Fro gam ymhellach i gyflawni ymateb bwyd Covid-19 ar 
gyfer cymunedau lleol. Yn hytrach na rhwystro ein gweledigaeth ar gyfer bwyd iach 
a chynaliadwy ym Mro Morgannwg, mae hyn wedi ein hysgogi ymhellach i gyflawni 
ein nod o ‘bryd da i bawb bob dydd’.

Mae’r bartneriaeth bellach yn cymryd ei chamau nesaf yn ei thaith fwyd trwy wneud 
cais am Wobr Efydd Mannau Bwyd Cynaliadwy, fydd yn dangos y gwaith rhagorol 
sydd eisoes yn digwydd ar draws y Fro, ond fydd hefyd yn arwydd o’n hymrwymiad i 
barhau gyda’r gwaith yn ymwneud â bwyd da ymhell i’r dyfodol.

Mae partneriaeth Bwyd y Fro wedi nodi nifer o flaenoriaethau a rennir a chamau y 
gellir eu cymryd i sicrhau bod gan ddinasyddion ar draws Bro Morgannwg ddyfodol 
mwy cynaliadwy a diogel o ran bwyd. Mae’r camau yn cael eu crynhoi yma, yn y 
Cynllun Gweithredu ar Fwyd. Rwyf yn falch iawn o gefnogi’r gwaith hwn.

Fiona Kinghorn 
Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
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Mae datblygiad Partneriaeth Bwyd y Fro a’r 
Cynllun Gweithredu hwn wedi bod yn feini prawf 
allweddol i Fro Morgannwg gyflawni gwobr Efydd 
Mannau Bwyd Cynaliadwy sy’n cael ei chydnabod 
yn genedlaethol. Mae’r wobr hon yn cydnabod 
ac yn dathlu llwyddiant mannau yn mabwysiadu 
ymagwedd gydgysylltiedig, holistaidd tuag at fwyd, 
ac yn cyflwyno newid cadarnhaol, sylweddol ar ystod 
o faterion bwyd allweddol. Mae’r chwe maes ffocws 
ar gyfer y cynllun gweithredu ar fwyd fel a ganlyn:

1. Mabwysiadu ymagwedd strategol a 
chydweithredol tuag at lywodraethu a 
gweithredu ar fwyd da

2. Datblygu ymwybyddiaeth y cyhoedd, 
dinasyddiaeth fwyd weithredol a mudiad bwyd 
da lleol

3. Mynd i’r afael â thlodi, salwch yn ymwneud â 
deiet a mynediad at fwyd iach, fforddiadwy

4. Creu economi fwyd fywiog, ffyniannus ac 
amrywiol

5. Trawsnewid arlwyo a chaffaeliad ac adfywio 
cadwyni cyflenwi lleol

6. Mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a 
natur trwy ffermio a bwyd cynaliadwy a dileu 
gwastraff bwyd.

Mae’r Cynllun Gweithredu hwn yn helpu i roi 
tystiolaeth o weithredu yn erbyn y materion hyn, 
ac mae wedi ei strwythuro o amgylch y 3 maes 

blaenoriaeth allweddol ar gyfer mudiad bwyd da yn 
y Fro:

- Pryd da i bawb, bob dydd
- Busnesau bwyd annibynnol, ffyniannus sy’n 

cael eu cefnogi a’u gwerthfawrogi
- Meddwl yn Fyd-eang, Bwyta’n Lleol

Mae’r tri maes yma wedi eu cynnwys yn Siarter 
Bwyd y Fro, sydd yn rhannu gweledigaeth ar y cyd 
ar gyfer dyfodol Bwyd yn y Fro lle mae gan bawb 
fynediad at fwyd iach a chynaliadwy.

Mae’r Cynllun Gweithredu hwn wedi defnyddio’r 
syniadau a rennir gan rwydwaith Bwyd y Fro yn 
gyffredinol, ac mae wedi cael ei ddatblygu gan 
Grŵp Llywio Bwyd y Fro gyda mewnbwn gan 
amrywiaeth o randdeiliaid ar draws y sector preifat 
a chyhoeddus. Diolch i gyfraniadau pawb sydd yn 
gysylltiedig, rydym yn hyderus ein bod wedi creu 
cynllun sydd yn gynrychiolaeth wirioneddol o’r holl 
waith rhagorol sydd yn cael ei wneud ar fwyd ar 
draws y Fro, tra’n amlygu’r materion y mae’n rhaid i 
ni barhau i weithio arnynt.  

Ni fyddai’r Cais am Wobr Efydd a’r Cynllun 
Gweithredu ar Fwyd wedi bod yn bosibl heb 
gyfraniadau gwerthfawr a pharhaus y bobl 
a’r sefydliadau sydd wedi cefnogi Partneriaeth 
Bwyd y Fro. Diolch i chi am eich diddordeb a’ch 
cefnogaeth.

 

Cyflwyniad



Pryd o fwyd da i bawb, bob dydd

Mae gan 
breswylwyr Bro 
Morgannwg 
fynediad at fwyd 
fforddiadwy, 
cynaliadwy, sydd â 
tharddiad lleol

Mae gan 
breswylwyr y 
sgiliau a’r 
wybodaeth i 
goginio bwyd 
iach a maethlon

Gweithgareddau

Cynnal gwaith ymgysylltu gyda chymunedau lleol a 
darparwyr gwasanaethau ar draws Llanilltud Fawr a 
Sain Tathan i nodi bylchau a chyfleoedd a datblygu 
dealltwriaeth o fynediad dinasyddion at fwyd.

Defnyddio canfyddiadau o waith ymgysylltu Llanilltud 
Fawr i lunio cynllun ar gyfer darparu bwyd cymunedol 
yn Llanilltud Fawr, yn cynnwys:
- - Sefydlu pantri Bwyd
- Hyrwyddo rhaglen leol Bwyd a Hwyl ar gyfer 

ysgolion cynradd cymwys
- Datblygu ‘hyb’ bwyd yn cynnwys cyfeirio i 

wasanaethau cofleidiol
- Cyfleoedd ar gyfer gwella dealltwriaeth am faeth 
 a sgiliau coginio

Cefnogi’r gweithredu a datblygu’r achos dros ddull 
cyffredin o ddatblygu hysbysebion bwyd iach yn y 
sector cyhoeddus. 

Hyrwyddo cynllun talebau cychwyn iach i gynyddu 
ymgymeriad ymysg teuluoedd cymwys a chynyddu nifer 
y manwerthwyr sydd yn derbyn talebau cychwyn iach

Parhau i hyrwyddo’r Cynllun Ysgolion Iach a’r Cynllun 
Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy 

Hyrwyddo Gwobr Byrbryd Iach Safon Aur yn 
lleoliadau’r blynyddoedd cynnar

Hyrwyddo materion iechyd y geg mewn perthynas â 
diodydd a byrbrydau ar gyfer plant ifanc e.e. trwy’r 
‘Cynllun gwên’

Cefnogi cyflwyno hyfforddiant buddion yn ymwneud â 
bwyd ar draws y Fro

Ymgysylltu â rhaglen Cyfarfodydd Bwyd am Oes er 
mwyn cwmpasu cyfleoedd ar gyfer gweithredu yn y Fro

Cynorthwyo bwytai/ffreuturiau staff sefydliadau BGC i 
roi safonau bwyd iach ar waith

Parhau i ymestyn cyflwyno hyfforddiant Sgiliau Maeth 
am Oes lefel 1 a 2. Cyflwyno NS4L™ yn rhithiol.

Cyflwyno cwrs Dewch i Goginio ar Gampws y Barri 
mewn partneriaeth ag Adran Arlwyo Coleg Caerdydd 
a’r Fro, wedi ei anelu at deuluoedd ifanc sy’n wynebu 
heriau economaidd-gymdeithasol. 

Ffrâm Amser

Ionawr 2022

Chwefror 2022

Mai 2022

Ionawr 2023

Ionawr 2023

Ionawr 2023

Ionawr 2023

Ionawr 2023

Ebrill 2023

Ionawr 2023

Ionawr 2023

Mai 2022

Prif bartneriaid

Grŵp Llywio 
Prosiect Bwyd 
Llanilltud Fawr 

Is-grŵp Prosiect 
Bwyd Llanilltud 
Fawr

LPHT, MMEW, 

LPHT,
Bwyd y Fro

HS, HSPSS, LPHT, 
Bwyd y Fro

Deieteg UHB, Bwyd 
y Fro

Tîm Cynllun Gwên 

LPHT, MMEW, 
Bwyd y Fro

FFLGTS, Bwyd y Fro

MMEW, BGC y Fro, 
Bwyd y Fro

HAPI, LPHT, Deieteg 
UHB, MMEW

Bwyd y Fro, CAVC, 
Deieteg UHB
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Mae caffaeliad yn 
cefnogi darpariaeth 
bwyd lleol

Mae cyflenwyr 
bwyd lleol yn 
ymgysylltu â 
chymunedau 
ar draws Bro 
Morgannwg i 
gynyddu’r hoffter o 
fwyd ffres, lleol

 

Gweithgareddau

Hybu mynediad at adnoddau a rennir trwy fentrau fel 
llyfrgell pethau a rhannu cyfarpar cegin. 

Annog ymgymeriad Rhaglen Gwella Gwyliau’r 
Haf (SHEP) Bwyd a Hwyl a gweithgareddau bwyd 
cysylltiedig.

Cydweithredu gyda rhanddeiliaid ar draws Caerdydd 
a’r Fro i greu Pecyn Cymorth a Safonau Caffaeliad 
Bwyd Iach a Chynaliadwy

Sefydlu egwyddorion caffaeliad bwyd iach a 
chynaliadwy ar draws ysgolion a chyrff y sector 
cyhoeddus, gyda ffocws penodol ar lai o filltiroedd 
bwyd, llai o becynnu a gwastraff.

Cwmpasu gweithgareddau posibl i gynnwys rhieni 
disgyblion sydd yn cymryd rhan yn Rhaglen Gwella 
Gwyliau’r Haf (SHEP) Bwyd a Hwyl.

Ffrâm Amser

Ionawr 2023

Gorffennaf 2022

Gorffennaf 2022

Rhagfyr 2022

Mai 2022

Prif bartneriaid

Bwyd y Fro, 
Benthyg

Big Fresh Catering, 
Ysgolion Iach, 
HSPSS, Bwyd y Fro

Bwyd y Fro, Bwyd 
Caerdydd

MMEW, Bwyd 
y Fro

Big Fresh Catering, 
Bwyd y Fro
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Busnesau lleol, annibynnol sy’n ffynnu 
sydd yn cael eu cefnogi a’u gwerthfawrogi

Gwlad sydd yn 
cefnogi busnesau 
bwyd lleol a’r 
gadwyn cyflenwi 
bwyd

Mae Bro 
Morgannwg yn 
cael ei gydnabod 
fel cyrchfan fwyd

Economi fwyd 
leol ffyniannus 
sy’n cefnogi tyfu a 
chynhyrchu

Busnesau 
lletygarwch a 
thwristiaeth sydd 
yn cael eu cefnogi 
ac yn ymgysylltu 
cwsmeriaid

Gweithgareddau

Datblygu cyfeiriadur o fusnesau bwyd lleol yn y Fro

Parhau i gynnwys busnesau bwyd lleol mewn eitem 
fisol ‘…Dan Sylw’ ar y wefan.

Archwilio’r posibilrwydd o ddatblygu a lansio 
brand/bathodyn ‘Bwyd Da’ ar draws y Fro ar gyfer 
manwerthwyr sydd yn gysylltiedig â’r cyfeiriadur bwyd 

Hyrwyddo a chefnogi Marchnadoedd Ffermwyr 
wythnosol y Fro yn y Bont-faen a Dinas Powys

Hyrwyddo a chysylltu â Gŵyl Bwyd a Diod y Bont-faen

Annog a chefnogi datblygiad rhwydweithiau fferm 
fydd yn galluogi ffermydd i gydweithredu ar faterion 
fel tarddu bwyd lleol ar gyfer stoc, marchnata lleol, 
rhannu cyfarpar a llafur. 

Cynnal cyfarfod archwilio i ddatblygu brand bwyd 
wedi ei anelu at dwristiaid ac ymwelwyr (yn debyg 
i brosiect Taste Durham) i annog manwerthwyr 
ymwelwyr i gysylltu â chynhyrchwyr lleol a phrynu 
oddi wrthynt.

Ffrâm Amser

Awst 2022

Ionawr 2023

Medi 2022

Ionawr 2023

Mai 2022

Tachwedd 2022

Hydref 2022

Prif bartneriaid

Cydlynydd SFP

Cydlynydd SFP

Cywain, Bwyd y 
Fro Bwyd y Fro, 

Tyddynwyr 
Morgannwg

Bwyd y Fro, Gŵyl 
Bwyd a Diod y 
Bont-faen

SH Morgannwg, 
Bwyd y Fro, 
Cyswllt Ffermio, 
FUW

Cywain, 
Bwyd y Fro, 
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Mae preswylwyr 
Bro Morgannwg 
yn gysylltiedig â’r 
mudiad bwyd da

Mae pobl yn cael 
eu grymuso i 
ddewis bwyd a 
chynnyrch lleol

Ymrwymo i leihau 
pecynnau bwyd a 
gwastraff bwyd

Gweithgareddau

Cynyddu ymwybyddiaeth o Siarter Bwyd y Fro trwy 
hyrwyddo parhaus ar draws holl sianeli’r cyfryngau, 
yn cynnwys y cyfryngau cymdeithasol ac mewn 
digwyddiadau cyhoeddus

Datblygu system addewidion, deunyddiau ategol ac 
ymgyrch i ‘ymuno â’r mudiad bwyd da’.

Annog unigolion, busnesau a sefydliadau i lofnodi 
siarter Bwyd y Fro a gwneud addewid bwyd da.

Olrhain camau a gymerwyd gan rwydwaith Bwyd y 
Fro o ganlyniad i ymuno â’r Siarter Bwyd

Mapio a hyrwyddo prosiectau presennol yn ymwneud 
â bwyd ar draws y Fro, i’w cynnwys mewn cyfeiriadur 
ar-lein ar wefan Bwyd y Fro.

Hyrwyddo gwaith Bwyd y Fro i’r trydydd sector 
ehangach ym Mro Morgannwg.

Sefydlu rhwydwaith bwyd cymunedol i annog 
rhannu’r hyn a ddysgir ar draws safleoedd tyfu bwyd 
cymunedol gwahanol a nodi cyfleoedd ar gyfer 
rhannu asedau ac adnoddau

Gweithio gyda grwpiau cymunedol a thrwy’r Cynllun 
Seilwaith Gwyrdd i annog pobl i dyfu eu ffrwythau 
a’u llysiau eu hunain.

Gweithio gyda chymunedau lleol i gynyddu nifer y 
rhandiroedd a’r gofod garddio cymunedol.

Trefnu gŵyl fwyd leol a’i hyrwyddo i’r cyhoedd.

Darparu gwybodaeth ar fformatiau gwahanol 
(ysgrifenedig, fideo, cyfryngau cymdeithasol) ar gyfer 
dinasyddion ar werth ychwanegol prynu cynnyrch 
lleol a siopa’n lleol 

Ymgysylltu ag Ymgyrch Food For The Planet i annog 
gweithredu ar gaffaeliad, defnydd cynaliadwy 
o dir, lleihau gwastraff bwyd a’r defnydd o’r 
bwydydd mwyaf dwys o ran carbon, gan gysylltu ag 
ymrwymiadau’r Cyngor fel rhan o Brosiect Sero

Annog compostio yn y cartref a phrosiectau 
compostio cymunedol, yn cynnwys cyfeirio a 
hyrwyddo.

Ffrâm Amser

Ionawr 2023

Mawrth 2022

Mawrth 2022

Ionawr 2023

Ebrill 2022

Ionawr 2023

Mawrth 2022

Ionawr 2023

Ionawr 2023

Mawrth 2022

Ionawr 2023

Tachwedd 2022

Prif bartneriaid

Cydlynydd SFP

Cydlynydd SFP

Cydlynydd SFP, 
Bwyd y Fro

Cydlynydd SFP

Cydlynydd SFP

GVS

Benthyg, 
Ffermydd a Gerddi 
Cymdeithasol, 
Bwyd y Fro

Bwyd y Fro, 
Cyngor y Fro

Cyngor y Fro, 
Bwyd y Fro, 
Ffermydd a Gerddi 
Cymdeithasol

Rhwydwaith Bwyd 
y Fro

Bwyd y Fro

Bwyd y Fro

Bwyd y Fro 

Meddwl yn fyd-eang, bwyta’n lleol
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Ymrwymo i 
gynyddu ailgylchu

Activities

Cefnogi cynnydd ac argaeledd gorsafoedd ail-lenwi 
sydd wedi eu gosod ar draws y Fro.

Cefnogi cyflwyno’r Pecyn Cymorth Gweithleoedd 
Ail-lenwi

Cynnal cyfarfod cwmpasu i ymgysylltu mewn caffael 
gan fusnesau Pigo Eich Hun ar gyfer pwmpenni, 
mefus ac ati

Sicrhau bod cyfleoedd i fwyd dros ben bwytadwy 
gael ei ailddosbarthu ac annog bwyd dros ben i gael 
ei ddefnyddio mewn prosiectau coginio

Hyrwyddo a chefnogi ailgylchu ymysg dinasyddion yn 
y Fro, ac ymgysylltu â chynlluniau Terracycle

Hyrwyddo a hwyluso ailgylchu gwastraff bwyd 
ar gyfer preswylwyr, busnesau ac ysgolion, a 
chefnogi cyflwyno trefniadau ailgylchu ar draws y 
Fro a gweithio gydag ysgolion a busnesau i leihau 
gwastraff a gwella cyfraddau ailgylchu.

Cefnogi ymgyrchoedd i newid ymddygiad e.e. 
lleihau pecynnau a phlastigau untro a chynyddu 
ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio.

Time Frame

Ionawr 2023

Tachwedd 2022

Awst 2022

Tachwedd 2022

Awst 2022

Ionawr 2023

Ionawr 2023

Lead partners

BGC, GVS, Bwyd 
y Fro, Cyngor 
y Fro, Ail-lenwi 
Cymru, MMEW

Bwyd y Fro, 
MMEW

Bwyd y Fro, 
FareShare

FareShare, GVS, 
Bwyd y Fro

Bwyd y Fro

Cyngor y Fro, 
Bwyd y Fro

Cyngor y Fro, 
Bwyd y Fro, 


