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Mae Plaid Cymru yn cydnabod pwysigrwydd sector amaethyddol ffyniannus i Gymru, nid yn unig o ran cynhyrchu bwyd o safon uchel a rheoli’r 
amgylchedd, ond hefyd oherwydd ei sail fel conglfaen yr economi wledig a’i bwysigrwydd i gynnal gwead cymdeithasol y Gymru wledig.

Yr ydym hefyd yn cydnabod fod heriau’n wynebu ffermio yng Nghymru a bod prisiau uchel y farchnad ar draws pob sector amaethyddol, ynghyd â 
chwymp diweddar yn incwm ffermydd, yn tanlinellu pwysigrwydd y Polisi Amaethyddol Cyffredin i sicrhau diogelwch bwyd tymor-hir sydd yn hanfodol i 
ardaloedd ffermio da byw yn bennaf yng Nghymru. 

Mae’r sefyllfa bresennol yn ein hargyhoeddi fod taliadau uniongyrchol mor bwysig ag erioed o ran helpu i wneud iawn i ffermwyr am ansicrwydd y 
farchnad, i helpu i reoli anwadalwch prisiau ac i wobrwyo safonau uchel mewn ffermio, er mwyn cwrdd ag amcanion allweddol Polisi Amaethyddol 
Cyffredin (PAC) yr UE.

Mae newidiadau diweddar i’r Cynllun Taliadau Sylfaenol (CTS) a’r trosi o gynllun talu hanesyddol i gynllun seiliedig ar ardaloedd yn golygu y bydd 
ffermio yn wynebu amseroedd arbennig o anodd wrth i’r drefn newydd ymsefydlu. 

Cafwyd llawer o ddryswch a newid dros y blynyddoedd diwethaf, ac er mwyn tarfu cyn lleied ag sydd modd ar ffermwyr dros y cyfnod trosiannol, 
byddwn yn gweithio gyda’r diwydiant i sicrhau y bydd y gefnogaeth trwy’r Cynllun Taliadau Sylfaenol a’r Cynllun Datblygu Gwledig yn canolbwyntio ar 
gyflawni ein gweledigaeth o ddiwydiant ffermio cynhyrchiol, proffidiol a blaengar yng Nghymru.

O edrych i’r dyfodol, bydd cyfnod y pumed Cynulliad yn ymestyn dros adolygiad canol tymor posib a thrafodaethau ar gyfer y PAC nesaf a bydd Plaid 
Cymru yn gwneud yn siwr y bydd Cymru yn arwain y ffordd i helpu i ddatblygu a dylanwadu ar y trafodaethau ynghylch unrhyw newidiadau arfaethedig 
yn ystod y cyfnod hwn ac am y PAC nesaf wedi 2020. Bydd hyn yn gwneud yn siwr ein bod yn cael y manteision mwyaf i Gymru cyn i’r cynigion ddod 
yn gyfraith.

Fe wnawn yn siwr hefyd fod y broses o adolygu mewnol yn cychwyn yn ddigon cynnar i ganiatau i Lywodraeth Cymru drafod yn effeithiol a llunio’r poli-
siau mwyaf pwysig i Gymru. 
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Cyflwyniad



Cynllun Datblygu Gwledig
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Er mwyn cyflwyno ein gweledigaeth o ddiwydiant ffermio cynhyrchiol, proffidiol a blaengar, mae arnom angen Cynllun Datblygu Gwledig effeithiol sydd 
â chanolbwynt. 

Gwrthwynebodd Plaid Cymru drosglwyddo’r uchafswm o 15% o arian o Biler Un i Biler Dau a ddygodd dros chwarter miliwn o bunnoedd yn 
uniongyrchol allan o economi wledig Cymru ac a olygodd fod ffermwyr yng Nghymru wedi eu gorfodi i ymaddasu yn fwy nac unrhyw wlad arall yn 
Ewrop. 

Yr ydym o’r farn, oherwydd bod ffermwyr wedi buddsoddi yn y CDG, ei bod yn hanfodol eu bod yn elwa o amrywiaeth o raglenni a mesurau fydd yn 
adeiladu gallu ac yn rhoi gwytnwch yn y diwydiant ac a fydd yn helpu’r diwydiant i ddibynnu llai ar daliadau uniongyrchol, yng ngoleuni gostyngiadau 
tebygol yng nghyllidebau PAC y dyfodol.

Cefnogwn y cynigion manwl a ddatblygwyd gan nifer o bartneriaid y diwydiant gan gynnwys yr Undebau, y CLA, Byrddai Lefi a CFfI am sut i 
ddefnyddio’r CDG i roi cefnogaeth i ffermwyr er mwyn annog newid gwirioneddol ar lefel y fferm.

Byddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid i ddtablygu a rhoi ar waith fentrau strategol allweddol fydd yn cyflawni i’r sectorau cig coch a llaeth ac a fydd o 
fudd uniongyrchol i nifer fawr o ffermwyr a chyflwyno ar yr un pryd newid trawsnewidiol i’r diwydiant yn ehangach.

Elfen allweddol o hyn fydd annog ffermwyr i ddarparu data all roi gwaelodlin i’r sefyllfa bresennol a chael eu denfyddio ar yr un pryd i olrhain ac asesu 
effeithiolrwydd ymyriadau polisi ar lefel unigol, sector a chenedlaethol. Credwn ei bod yn hanfodol i gynlluniau a mesurau’r CDG gael effaith 
wirioneddol ar hyfywedd ffermydd ac y dylent ganolbwyntio ar ganlyniadau cadarnhaol, lle mae perfformiad yn cael ei fesur a’i fonitro yn rheolaidd i roi 
data gwaelodlin gwirioneddol i ddatblygu mesurau’r dyfodol ohonynt.

Mae Cyswllt Ffermio yn darparu rhaglen bwysig o gefnogaeth i ffermwyr yng Nghymru ac fe wnawn yn siwr y bydd pob elfen o’r gwasanaeth yn cael eu 
hasio gyda’r mentrau strategol allweddol fel bod adnoddau yn cael eu defnyddio yn effeithiol i gyflwyno sector ffermio effeithlon a bywiog yng Nghymru, 
lle mae cynaliadwyedd, elw ac effeithlonrwydd yn sbardunau allweddol ar gyfer newid.

Cred Plaid Cymru fod gwella effeithlonrwydd ac elw ffermio yn allweddol i gyflwyno llawer o’r amcanion cynaliadwyedd dan liniaru newid hinsawdd, o 
ran lleihau nwyon tŷ gwydr trwy fabwysiadu technolegau a chamau newydd a thrwy chwarae rhan arwyddocaol mewn cynnal a rheoli sinciau carbon 
megis coetiroedd a gwlyptiroedd.

Ffermwyr yw ceidwaid cefn gwlad ac y mae cynaliadwyedd amaethyddiaeth hefyd yn dibynnu ar reoli effeithiol ac amddiffyn dŵr, pridd a 
bioamrywiaeth. Fe fyddwn yn gweithio gyda’r diwydiant ac eraill i ddatblygu ffyrdd newydd i fesurau amaeth-amgylcheddol a gyllidwyd trwy’r CDG megis 
Glastir helpu i gyflwyno manteision i’r cyhoedd ac edrych ar ffyrdd i annog mwy o gydweithio rhwng ffermwyr a chyrff cadwraeth er mwyn cyflwyno 
manteision ymarferol, realistig a chadarnhaol i reolaeth amgylcheddol yng Nghymru.

Credwn y dylai pob ffermwr allu mynd at gynlluniau amaeth-amgylcheddol er mwyn annog a gwobrwyo rheolaeth a chadwraeth gadarnhaol ar yr 
amgylchedd. Er mwyn annog mwy o gyfranogi, fe wnawn yn siwr y bydd cynllun fferm rannol, fydd yn agored i bob ffermwr ac nad yw’n golygu fawr    
                ddim biwrocratiaeth, ar gael. 



Yr ydym yn cydnabod fod ffermwyr yng Nghymru yn gweithredu i safonau uchel iawn o les anifeiliaid ac y mae nifer y ffermwyr sy’n cymryd rhan mewn 
cynlluniau sicrwydd ffermydd yn dyst o hyn, gan eu bod yn mynnu safonau uwch o les a hwsmonaeth.

Yr ydym yn cydnabod hefyd fod toriadau cyllidebol ar lefel y DG wedi cael effaith sylweddol ar yr agwedd tuag at reoli clefydau endemig, 
gwyliadwriaeth a chamau rheoli mewnforion.

Fe fyddwn yn lobïo Llywodraeth San Steffan i roi camau rheoli bioddiogelwch llymach ar waith er mwyn lleihau’r perygl o glefydau’n cael eu 
mewnforio, ac fe fyddwn yn gweithio gyda phartneriaid ar draws Ynysoedd Prydain ac Ewrop i atal rhywogaethau ymledol estron o fflora a ffawna rhag 
lledaenu, a fydd yn cynnwys datblygu rhybuddion cynnar am fygythiadau.

Fe fyddwn yn gweithio gyda’r Grŵp Llywio Strategaeth Iechyd a Lles Anifeiliaid i edrych ar gyfleoedd am weithredu mesurau penodol i ddileu clefydau 
endemig dan y Cynllun Datblygu Gwledig a cheisio rhoi dewisiadau amgen ar waith yn gynnar yn lle’r rheol ar wahardd symud o fferm gyfan am chwe 
diwrnod. 

Mae’r diciâu mewn gwartheg yn parhau i gael effaith enbyd ar ffermio yng Nghymru ac erys yn un o’r bygythiadau mwyaf i’n buchesi gwartheg. Credwn 
fod angen cymryd agwedd holistig at ddileu’r clefyd hwn a bod yn rhaid i unrhyw feichiau ychwanegol ar y drefn symud a phrofi gael eu cyfatebu ag 
amrywiaeth o fesurau polisi sy’n ymdrin â holl fectorau’r clefyd.

Mae’r Blaid yn cydnabod yr angen am becyn o fesurau i ymdopi â’r clefyd ar sail angen lleol  a statws y clefyd, a gwyddom fod yn rhaid i reoli’r clefyd yn 
y boblogaeth bywyd gwyllt fydn law yn llaw â chynnal profion ar anifeiliaid a chyfyngiadau ar symud.

Mae atal y treialon brechu moch daear yn yr ardal weithredu ddwys wedi amlygu pa mor fregus y gall un agwedd at reoli’r clefyd yn y boblogaeth bywyd 
gwyllt fod. 

Fe fyddwn yn ymrwymo i ddefnyddio’r mesurau mwy effeithiol i reoli a dileu’r diciâu mewn gwartheg a sicrhau yr erys ardaloedd glân yn rhydd o’r clefyd. 
Fe fyddwn hefyd yn sicrhau y bydd profion a chyfyngiadau ar symud yn dal yn gymesur â statws clefyd yr ardal a byddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid 
er mwyn sicrhau bod pecynnau o fesurau ar gael fydd yn adlewyrchu statws clefyd ardal. 

Iechyd anifeiliaid a phlanhigion 
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Y Diciâu mewn Gwartheg



Cafodd y system electronig o gofnodi ac adrodd am symudiadau defaid Cymru, EID Cymru, ei lansio ar Ionawr 1 2016. Er ein bod yn credu fod gan y   
system botensial i gyflwyno nifer o fanteision i ffermwyr unigol a’r sector defaid ehangach o ran gwell dull o olrhain anifeiliaid a chyfleoedd cofnodi data, 
rhaid mynd i’r afael â nifer o rwystrau megis argaeledd band eang mewn ardaloedd gwledig a’r angen am systemau seiliedig ar bapur i fodloni gofynion 
rhai deddfau.

Mewn llywodraeth, byddwn yn gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid i sicrhau bod y system yn addas at y diben, y gall ffermwyr ei defnyddio ac sy’n 
lleihau biwrocratiaeth i bawb sy’n rhan o’r peth. 

Ers penodi Gareth Williams yn wreiddiol i gynnal ei adolygiad yn 2011, cafodd y rhaglen rhai llwyddiannau. Fodd bynnag, erys nifer o bryderon am 
arafwch cynnydd i wir symleiddio adnabod da byw a rheoli symud, ac y mae’r system bresennol yn ddryslyd i ffermwyr a gweinyddwyr fel ei gilydd. 

Mae’r Blaid yn addo sicrhau fod y pecyn llawn o 74 mesur a gynigiwyd gan Gareth Williams yn ei adroddiad ym mis Ionawr 2012 yn cael ei 
weithredu’n llawn, ac oherwydd ein bod yn cydnabod pwysigrwydd gofalu nad yw rheoliadau a deddfwriaeth yn arwain at fiwrocratiaeth a gwaith papur 
diangen, fe wnawn gynnal adolygiad arall i weithio’n glyfrach er mwyn sicrhau fod deddfwriaeth ddiweddar wedi bod yn gymesur a theg ac nad yw yn 
cynyddu biwrocratiaeth a goreuro yn ormodol.

EID
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Gweithio’n Glyfrach



Dyfodol amaethyddiaeth 
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Olyniaeth a mentrau ar y cyd 

Mae dyfodol diwydiant ffermio bywiog yng Nghymru yn dibynnu ar ddyfodiad unigolion newydd, wedi eu hyfforddi, i’r diwydiant. Mae gwaed newydd yn 
dod â syniadau newydd ac arloesedd i’r sector ac yn hybu sefydlu busnesau fferm cynaliadwy, proffidiol a gwydn yng Nghymru. 

Tra bod ffawd economaidd ffermio yng Nghymru wedi ei wneud yn ddewis llai deniadol i bobl ifanc dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r rhod bellach 
yn troi a chredwn ei bod yn hanfodol sefydlu polisïau fydd yn hwyluso cynnydd yn y diwydiant ac ar yr un pryd yn denu ac yn cadw pobl o safon uchel 
fydd yn cael eu gwobrwyo am eu sgiliau, cymwysterau a’u cynnydd ar hyd llwybr gyrfa strwythuredig.

Yn gynyddol, mae newydd-ddyfodiaid yn entrepreneuriaid, yn gweld cyfleoedd busnes a ffyrdd gwahanol o wneud pethau, ac fe fyddwn am gefnogi ac 
annog y math hwn o arloesedd.

Er mwyn cyflawni ein gweledigaeth o In order to deliver on our vision of a vibrant, profitable sector ffermio bywiog a phroffidiol yng Nghymru, credwn 
fod angen cymryd agwedd amlweddog at gyflwyno, ar sail y meysydd blaenoriaeth isod:
• Olyniaeth a mentrau ar y cyd 
• Daliadau Cynghorau Sir
• Sector y tenantiaid
• Gwella addysg a datblygu sgiliau

Mewn llywodraeth, fe fyddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid i fwrw ymlaen gydag argymhellion adroddiad “Y Genhedlaeth Nesaf i Ffermio” gan gynnwys 
hyrwyddo a hwyluso’r Llwyfan Cyfleoedd ar y Cyd i helpu i greu rhwydwaith o wasanaethau hyfforddi, gwybodaeth a mentora i helpu newydd-ddyfodiaid 
sy’n ceisio llwybr i’r diwydiant a’r sawl sydd eisiau cilio’n raddol.

Yn ogystal â denu doniau newydd i’r diwydiant ffermio a chefnogi mentrau newydd, fe wnawn yn siŵr y bydd unrhyw strategaethau bwyd a ffermio 
tymor-hir yn canolbwyntio ar ymdrin ag olyniaeth a’r angen i annog gwaed newydd i’r diwydiant.
  

Un o’r ffyrdd allweddol o annog gwaed newydd i ffermio yw trwy ymdrin â phryderon y genhedlaeth hŷn a helpu i dorri i lawr y rhagfuriau i greu cyfleoedd 
i newydd-ddyfodiaid.

Fe fyddwn yn edrych ar y ffyrdd y gall adnoddau’r Cynllun Datblygu Gwledig roi ffordd at gyngor a chyfarwyddyd ar rai o’r amryfal bryderon sydd gan 
ffermwyr ynghylch trosglwyddo i waed newydd a byddwn yn adeiladu ar yr adnoddau presennol ar olyniaeth sydd ar gael dan Gyswllt Ffermio.

Credwn fod ffermio fel meter ar y cyd yn cynnig cryn gyfle i helpu i ymdrin â rhai o’r materion hyn a byddwn yn ceisio hybu ac annog amrywiaeth o 
gynlluniau cyd-ecwiti a rhannu busnes hyblyg fel bod modd trosglwyddo busnesau yn raddol, yn enwedig lle nad oes olynydd naturiol.

Erys mynediad at gyllid yn broblem i newydd-ddyfodiaid i ffermio a byddwn yn ymchwilio i ddulliau o annog mwy o gyfleoedd i fuddsoddi.



Daliadau Cynghorau Sir
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Credwn mai prif egwyddor mân-ddaliadau Cynghorau Sir yw iddynt fod yn ‘gam cyntaf’ ar yr ysgol i newydd-ddyfodiaid neu bobl ifanc. I’r perwyl hwn, 
dylid annog tenantiaid i symud ymlaen ac yn uwch er mwyn rhyddhau’r ffermydd i’r genhedlaeth nesaf o ffermwyr.

Dros y blynyddoedd diwethaf, tyfodd y pryder ynghylch nifer y mân-ddaliadau cyngor a  ‘gollwyd’ i newydd-ddyfodiaid trwy werthu ac uno. Credwn fod y 
dirywiad yn rhwydwaith ffermydd y Cynghorau Sir wedi golygu colli ased o bwys o ran annog pobl i mewn i’r diwydiant.

Er y buasem yn ddelfrydol am weld awdurdodau lleol yn ail-fuddsoddi mewn daliadau fyddai ym mherchenogaeth cynghorau, buasem yn annog cadw’r 
daliadau sydd weddill a’u gwella ar lefel leol trwy nodi ffyrdd o fireinio eu rheolaeth ar draws Cymru.

Credwn fod lle hefyd i ymwneud â thirfeddianwyr o bwys yng Nghymru i chwilio am gyfleoedd i ddaliadau cychwynnol fod ar gael i newydd-ddyfodiaid 
yn yr ardaloedd hynny lle nad oes daliadau bellach ym meddiant y cyngor. Fe fyddwn felly yn gweithio gydag
awdurdodau lleol, tirfeddianwyr, colegau a’r amrywiaeth o fudiadau pobl ifanc i edrych
i mewn i’r potensial am rwydwaith ledled Cymru o ddaliadau cychwynnol.

Prif gryfder rhwydwaith daliadau’r cynghorau yw ei allu i ddarparu
cyfleusterau tir ac adeiladau cychwynnol ar rent cystadleuol fel y
gall newydd-ddyfodiaid ddechrau cronni cyfalaf a phrofiad.

Yr oedd y system yn gyfle i gychwyn, a byddai’r tenantiaid yn
cydnabod y daliadau fel cam cyntaf ar y ffordd i ddaliadau mwy
a mwy parhaol. Dros y blynyddoedd diwethaf, bu tuedd i weld
y daliadau hyn yn rhai mwy parhaol ac y mae hyn, ynghyd â’r
gostyngiad yn y stoc yn gyffredinol a chystadleuaeth agored am
denantiaethau, wedi golygu llai o gyfle i newydd-ddyfodiaid.

Er mwyn sicrhau bod newydd-ddyfodiaid yn cael pob cyfle i
dendro’n llwyddiannus am denantiaeth cyngor, credwn y dylid
rhoi blaenoriaeth iddynt.

Gallai hyn, ynghyd â chyngor wedi’i ganolbwyntio trwy Gyswllt Ffermio
o ran cynllunio busnes, cyngor ar denantiaeth, etc., helpu i hwyluso
ffordd i fwy o newydd-ddyfodiaid i’r diwydiant.

Nid ydym o blaid hyd tenantiaeth ffurfiol i annog tenantiaid i symud ymlaen i’r ‘cam nesaf’,
gan gredu y bydd hyn yn dibynnu ar y fferm ei hun, ar y fenter, a nifer o ffactorau eraill. Ond fe wnawn ystyried ffyrdd lle gall cytundebau gael eu
hadolygu’n rheolaidd, ac ystyried a fyddai modd ysgrifennu rhyw fath o strategaeth adael i mewn i gynlluniau busnes am olyniaeth.



Mae’r sector denantiaeth yn ganran sylweddol o’r holl dir sy’n cael ei ffermio yng Nghymru (ar sail cytundebau pori, tenantiaethau busnesau ffermio a 
chytundebau gosod eraill) ac y mae tenantiaid ffermydd yn bwysig o ran creu cynnyrch safonol.

Gallai’r sector denantiaeth roi cyfleoedd pwysig i newydd-ddyfodiaid yng Nghymru, a chredwn y dylid annog tirfeddianwyr i osod mwy o dir am 
gyfnodau hwy ar gyfer ffermio gan y gall cytundebau tenantiaeth gynnig ffordd bwysig i gael pobl i’r diwydiant.

Byddai creu mwy o gyfleoedd i rentu tir cynhyrchiol yn helpu i oresgyn prinder cyfle i newydd-ddyfodiaid ddod i mewn i ffermio, tra byddai cael mwy o 
denantiaethau tymor-hir yn rhoi i fwy o denantiaid y sicrwydd mae arnynt ei angen i helpu i adeiladu eu busnesau. 

Fe fyddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid a llywodraeth San Steffan i ymchwilio i ffyrdd o wella cyfleoedd i’r sector tenantiaid yng Nghymru.

Os ydym am annog pobl ifanc i ddilyn gyrfa yn y diwydiant amaethyddol, rhaid i ni chwalu’r canfyddiad fod ffermio yn sector gwaith bôn braich 
anaddawol nad yw’n talu llawer. Bydd angen mwy o ymdrech felly i amlygu natur uwch-dechnegol, arloesol y sector ffermio modern a’r amrywiaeth o 
gyfleoedd gyrfa sydd ar gael.

Mae sgiliau busnes a rheoli yn hanfodol i’r sawl sy’n dod i mewn i’r sector ac y maent yn hanfodol i ddatblygu proffesiynol parhaus. Gall mentora hefyd 
fod â rhan bwysig mewn hyfforddi a datblygu, a gall helpu newydd-ddyfodiaid i adeiladu busnesau llwyddiannus a datblygu eu gallu mewn busnes. 

I’r perwyl hwn, byddwn am weithio gyda’r Panel Ymgynghorol Amaethyddol, a sefydlwyd dan Ddeddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014, i nodi’r ffyrdd 
mwyaf effeithiol i hybu cynnydd mewn gyrfa a datblygu sgiliau yn y diwydiant, a byddwn hefyd am ymwneud ag ysgolion a’r gwasanaeth gyrfa i annog 
gwedd fwy bositif ar ffermio fel gyrfa.

Er mwyn annog plant i ddeall o lle daw eu bwyd ac i ymdrin â rhai o’r canfyddiadau am y diwydiant, fe fyddwn hefyd yn ceisio sicrhau bod 
amaethyddiaeth wedi ei wreiddio’n ddwfn yn y Cwricwlwm Cenedlaethol, mewn Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth a phynciau perthnasol eraill. Fe fyddwn 
hefyd yn edrych yn ofalus i weld sut y gall coginio, maeth a sgiliau partaoi bwyd helpu plant i gysylltu â sut ag o ble y daw eu bwyd.

Tenantiaeth
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Addysg a Hyfforddiant



Ysgol Filfeddygol i Gymru
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I gwrdd â gofynion ein diwydiant ffermio yng Nghymru sydd yn bennaf yn seiliedig ar dda byw,
yr ydym wedi ymrwymo o hyd i sefydlu cwrs wedi ei achredu gan
Goleg Brenhinol y Milfeddygon yng Nghymru.

Tra bod Aberystwyth ar flaen y gad gyda sefydlu eu gradd Biowyddorau
Milfeddygol, a allai baratoi’r ffordd at radd yn y dyfodol mewn Milfeddygaeth,
fe fyddwn yn gweithio gydag Aberystwyth a’r RCVS i adnabod
ffyrdd o hwyluso’r broses hon.

Mae Plaid Cymru yn cydnabod fod Ffederasiwn Clybiau
Ffermwyr Ifanc Cymru yn  rhoi gwasanaethau,
profiadau a chyfleoedd hynod o werthfawr i
bobl ifanc mewn cymunedau yng nghefn
gwlad Cymru sy’n aml yn cael eu
gwthio i’r ymylon.

Bydd llywodraeth Plaid Cymru wedi
ymrwymo i weithio gyda’r mudiad i
sicrhau y bydd yn gynaliadwy yn
y tymor hir, gan roi iddo sylfeini
cadarn i ddatblygu a thyfu eto.

Ffermwyr Ifanc



Ffermio a’r gadwyn fwyd 
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Dangosodd y sgandal cig ceffyl mor gymhleth y daeth ein systemau bwyd, a dangos hefyd yr angen am dryloywder  yn y modd mae proseswyr a 
chynhyrchwyr bwyd yn labelu eu cynhyrchion. Er y cafwyd rhai newidiadau ar lefel Ewropeaidd ar ofynion labelu, byddwn yn gweithio gydag eraill i 
wneud yn siwr fod mwy o eglurder tarddiad ar labeli fydd yn dangos yn glir lle cafodd anifail ei eni, ei fagu a’i ladd.

Rydym eisiau gweld bwyd yn cael ei gynhyrchu, ei brosesu a’i werthu yn lleol, a byrhau’r gadwyn fwyd, nid yn unig i leihau ‘milltiroedd bwyd’ ond y 
gael yr elw mwyaf i ffermwyr. Gall lleoleiddio’r gadwyn fwyd fel hyn hefyd helpu i leihau llygredd, cefnogi ffermydd a chyfleusterau prosesu lleol, a 
marchnadoedd ffermwyr.

Rhaid lleihau faint o fwyd yr ydym yn wastraffu os am gwrdd â
thargedau rhyngwladol ar newid hinsawdd, cyfyngu ar allyriadau
nwyon tŷ gwydr, a chwrdd â’n goblygiadau dan Gyfarwyddeb
Tirlenwi Ewrop i leihau swm y gwastraff biobydradwy
sy’n mynd i dirlenwi. 

Fe fyddwn yn ystyried cyflwyno Bil Gwastraff Bwyd, sydd yn
mynnu fod siopau bwyd mawr a chynhyrchwyr bwyd yn cymryd
camau i leihau gwastraff bwyd, gan gynnwys rhoi bwyd dros ben
i elusennau i’w ddosbarthu. Fe fyddwn hefyd yn chwilio am ffyrdd
o annog mentrau gwastraff ar hyd y gadwyn gyflenwi er mwyn
creu effeithiolrwydd er lles yr amgylchedd a defnyddwyr.

Er ein bod yn gwybod y bu peth cynnydd i annog y sector cyhoeddus
i gaffael bwyd ffres o ffynonellau lleol, fe wnawn mwy i gaffael cynnyrch
Cymreig yng Nghymru, gan sicrhau mwy o gontractau
Cymreig i gwmnïau Cymreig.

Fe fyddwn yn anelu at gyflwyno cadwyn fwyd sydd yn dryloyw, yn gynaliadwy
ac yn gweithio er lles defnyddwyr, cynhyrchwyr a phroseswyr er mwyn ehangu’r
galw am fwyd a diod o Gymru. Bydd hyn yn dda i’r amgylchedd,
i ffermio a’r economi yng Nghymru.

Bwyd a ffermio Cymreig yw un o gonglfeini economi Cymru, sy’n rhoi £5.8biliwn
i’n heconomi. Mae’r Cynllun Gweithredu Bwyd a Diod wedi gosod targed
uchelgeisiol o weld twf yn y sector bwyd a ffermio o 30% o
ran trosiant i £6.7biliwn erbyn 2020. 
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Fodd bynnag, mae’r byd ffermio ar hyn o bryd yn gorfod ymdopi â chryn her, ac y mae ffermwyr llaeth yn arbennig yn wynebu pwysau prisiau enbyd.
Prisiau isel iawn mae ffermwyr yn gael o hyd am laeth, ac ni fydd y sefyllfa yn debyg o newid yn y dyfodol agos oherwydd nifer o ffactorau, gan 
gynnwys tensiynau rhyngwladol, problemau’r farchnad yn China, a gor-gynhyrchu yn rhai gwledydd yn dilyn rhoi diwedd ar gwotâu. 

Yr ydym yn cydnabod fod y problemau sy’n wynebu’r diwydiant yn rhai cymhleth, ond rydym wedi ymrwymo i chwilio am atebion fydd yn helpu’r 
diwydiant i wrthsefyll sefyllfa anwadal yn well. Mae’n bwysig hefyd addysgu defnyddwyr am wir bris cynhyrchu bwyd o safon, a rhoi pwysau ar yr 
archfarchnadoedd i drin ffermwyr a chyflenwyr llaeth yn deg.

Er mwyn archwilio’r ffyrdd y gallwn helpu’r diwydiant, fe wnawn edrych ar fanteision mabwysiadu agwedd Bord Bia seiliedig ar asiantaeth y 
wladwriaeth yn Iwerddon, sy’n hybu gwerthiant bwyd a garddwriaeth Gwyddelig dramor ac yn Iwerddon ei hun.

Mae’n gyswllt rhwng cynhyrchwyr Gwyddelig a’u cwsmeriaid ledled y byd. I’r perwyl hwnnw, mae ganddynt nifer o swyddfeydd tramor ym mhedwar ban 
byd. Mae Bord Bia yn hysbys yn bennaf am ardystio cynhyrchion bwyd o Iwerddon.

Mae’n gweithio i gynhyrchwyr mawr a bach; i gynhyrchwyr bach trwy hybu ac ardystio marchnadoedd ffermwyr, ac i gynhyrchwyr mwy trwy gynnig 
amrywiaeth eang o wasanaethau marchnata rhyngwladol.

Gellid ystyried agwedd debyg fel rhan o’n cynigion ehangach i sefydlu Awdurdod Datblygu Cymru newydd ar gyfer yr 21ain ganrif.

Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn dynodi 2018 yn Flwyddyn Bwyd a Diod Cymru. Nod y fenter fydd hybu cynnyrch safonol Cymru mewn ymgyrch ddwys 
ac estynedig fyd dyn para blwyddyn i annog cwsmeriaid yn y DG a thramor i brynu mwy o gynhyrchion Cymreig.

Bydd yr ymgyrch flwyddyn o hyd yn cynnwys digwyddiadau mawreddog, mentrau caffael ac ymgyrchoedd hybu gartref a thramor. Bydd hyn yn 
sbardun i frand Cymru fel lle sy’n cynhyrchu bwyd o’r radd flaenaf ac yn agor drysau i gynhyrchwyr Cymreig dramor, ac ar yr un pryd yn creu twf yn y 
farchnad gartref.

Rhan o’r dathlu fydd cefnogaeth wedi ei anelu at gynhyrchwyr bwyd a diod, mentrau caffael i godi lefel y cynnyrch lleol sy’n cael ei brynu gan gyrff 
cyhoeddus yng Nghymru, rhaglen o ddigwyddiadau i ddathlu bwyd a diod Cymru, gan gynnwys cefnogaeth i ddatblygu a thyfu ffeiriau bwyd a 
marchnadoedd ffermwyr.



Tirweddau gwarchodedig, cynllunio a mynediad
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Fe fyddwn yn gofalu bod deddfwriaeth a pholisïau sy’n cael effaith ar gynllunio a’r system gynllunio yn cael eu datblygu yn y fath fodd fel ag i wella gallu 
ffermydd a busnesau gwledig i foderneiddio a datblygu yn gynaliadwy, rhag i’r ardaloedd gwledig edwino a dirywio.

Fe fyddwn yn adolygu effaith deddfwriaeth er mwyn gwneud yn siŵr na fydd canlyniadau annisgwyl i allu busnesau gwledig i ddatblygu’n gynaliadwy o 
fewn terfynau rhesymol, a bod y rhai mewn ardaloedd dynodedig fel Parciau Cenedlaethol hefyd yn cael eu cefnogi i wella eu busnesau.

Yr ydym yn cydnabod fod llawer o’n tirweddau gwerthfawr, sy’n annwyl i ymwelwyr a thrigolion fel ei gilydd, wedi eu llunio gan genedlaethau o 
ffermwyr.

Yr ydym yn cydnabod pwysigrwydd tirweddau gwarchodedig i dwristiaeth a hamdden, ac yr ydym yn credu fod sawl cyfle i gwrdd â’n dyheadau iechyd 
a lles trwy annog rheoli’r ardaloedd hyn mewn modd cyfrifol.

Yr ydym yn credu y dylid rhoi blaenoriaeth i wella a moderneiddio’r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus presennol fod ei fod yn ateb galwadau pobl 
sydd fel arfer eisiau llwybrau diogel a hygyrch sydd wedi eu marcio’n glir.

Fe fyddwn yn gweithio gyda fforymau mynediad lleol i ystyried sut i symud ymlaen i annog gwelliannau i rwydweithiau presennol ar sail galw, ac 
annog tirfeddianwyr a defnyddwyr mynediad hefyd i weithio ynghyd i roi sawl cyfle mynediad trwy bartneriaeth, ond wnawn ni ddim cyflwyno mynediad 
agored i bob tir yng  Nghymru.

Mae’r Blaid yn cydnabod pwysigrwydd y sector organig i Gymru ac yn cydnabod fod llawer o rwystrau sy’n atal pobl rhag troi ato ar hyn o bryd. I’r 
perwyl hwn, fe fyddwn yn gweithio gyda Chanolfan Organig Cymru i ddatblygu Cynllun Gweithredu Organig newydd i gyflwyno canolbwynt mwy 
strategol i’r sector. Fe fyddwn hefyd yn edrych ar ffyrdd i ni allu helpu ffermwyr i addasu i reoliadau organig newydd yr UE, yn ogystal â helpu i weld 
cyfleoedd newydd megis ardystio grŵp ar gyfer cynhyrchwyr bach. 

Yr ydym yn erbyn Organebau a Addaswyd yn Enynnol (GMOs) yng Nghymru ac yr ydym yn cefnogi Ynysoedd Prydain ac Ewrop yn rhydd o GMO ar 
egwyddor rhagofalaeth. Mae gennym bryderon am effaith trawsbeillio os bydd Llywodraeth y DG yn bwrw ymlaen â chynlluniau i gyflwyno cnydau GMO 
yn Lloegr.  Fe fyddwn yn sicrhau ein bod yn rhan lawn o drafodaethau gyda Llywodraeth San Steffan ar yr effeithiau tebygol ar Gymru, yn 
enwedig lle mae’r cynigion yn agos at ffiniau Cymru.

Ffermio Organig



Coetiroedd
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Mae coetiroedd yn sector bwysig i Gymru; mae diwydiannau seiliedig ar goetiroedd yn werth dros £400 miliwn y flwyddyn i economi Cymru ac mae’n 
cyflogi dros 9,000 o bobl. Mae’r rhan fwyaf o’r coed yn cael eu prosesu mewn melinau llifio Cymreig, ond mewnforion sydd amlycaf yn y farchnad.

Mae coetiroedd hefyd yn bwysig i reoleiddio dŵr, gwarchod y pridd, ansawdd aer a sinciau carbon, heb sôn am y ffaith eu bod yn darparu 
gwarchodaeth, nodweddion tirwedd a chynefinoedd ar gyfer bioamrywiaeth. Gwyddom fod plannu wedi ei gynllunio ar orlifdiroedd a mannau agos i 
afonydd, neu integreiddio plannu coetiroedd gyda mathau eraill o ddefnyddio tir, yn dwyn nifer o fanteision cadarnhaol megis lleihau’r perygl o lifogydd 
a gwarchod priddoedd, yn ogystal â darparu pren neu biomas i ffermydd ar gyfer gwresogi, cysgod i dda byw a chynefinoedd i fywyd gwyllt.

Yr ydym eisiau diwydiant coedwigoedd ffyniannus, ac eisiau cynyddu’r galw am gynhyrchion coed Cymru, sydd yn cael ei gynhyrchu yn lleol ac yn 
gynaliadwy. Ar hyn o bryd, mae ardaloedd helaeth o goetiroedd helaeth heb gael eu rheoli yng Nghymru ac fe fyddwn yn ceisio annog cynhyrchu pren 
cynaliadawy i’w ddenfyddio, yn enwedig ar gyfer ynni adnewyddol a chefnogi datblygu busnesau bach a lleol. 

Mae coetiroedd hefyd yn rhoi cyfle i hamdden, adloniant a thwristiaeth. Fe fyddwn yn edrych ar ffyrdd
i’r stad gyhoeddus roi cyfle i bobl ddefnyddio’r mannau cyhoeddus hyn  ac ar yr un pryd
gynnal swyddi a gweithgaredd economaidd yn lleol,
fydd yn cyfeirio’r budd i gymunedau lleol. 

Yr oedd y strategaeth newid hinsawdd i Gymru yn
argymell targedau plannu uchelgeisiol; er mwyn
plannu mwy o goetiroedd newydd erbyn 2030,
fel rhan o amrywiaeth o fesurau defnydd tir i
gefnogi atafaelu carbon ac i liniaru allyriadau carbon. 

Yr ydym yn cydnabod y bydd mwy o blannu yn
chwarae rhan hefyd i leihau ein dibyniaeth ar bren
sy’n cael ei fewnforio, gan roi gwaith a manteision
amgylcheddol. Fe fyddwn yn gweithio gyda
rhanddeiliaid er mwyn gofalu bod cynllun Coetir Glastir
yn cydbwyso’r angen am fioamrywiaeth gyda
chynhyrchu economaidd i annog cyfraddau plannu
uwch, a byddwn hefyd yn adolygu’r mesurau sydd
ar gael dan y CDG i nodi ffyrdd o annog mwy o
blannu yng Nghymru.  


