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Cyflwyniadau 

Soniodd JW am gyd-destun y DU a gwaith Co-operatives UK gyda chwmnïau cydweithredol 

amaethyddol:  

 Mae yna 356 o gwmnïau cydweithredol amaethyddol yn y DU, gyda throsiant cyfunol 

o £7.8 biliwn 

 Er gwaethaf hyn, mae Cymru ar ei hôl hi o’i chymharu â gwledydd datblygedig eraill. 

Daw Cymru yn ugeinfed allan o’r 28 Aelod-wladwriaeth yn yr Undeb Ewropeaidd o 

ran cyfraniad cwmnïau cydweithredol i’r economi amaethyddol. 

 Gallai Brexit fod yn gatalydd ar gyfer newid. 

 Mae Co-operatives UK yn gweithio gyda chwmnïau ffermio cydweithredol blaenllaw a 

DEFRA ar bolisi amaethyddol domestig ôl-Brexit. Mae’n hyrwyddo cydweithio a 

chydweithredu. 

Soniodd JP am yr ymchwil a wnaeth ar gyfer yr adroddiad Co-operative Development in the 

Welsh agri-food sector, sydd newydd ei lansio.1 

 Drwy gyfweliadau ymchwil cynradd, ystyriwyd yn yr ymchwil y gweithgarwch cyfredol 

yng Nghymru. Ystyriwyd a allai datblygu cwmnïau cydweithredol a chydweithio o 

fewn y sector bwyd-amaeth helpu i liniaru effaith Brexit. 

                                                           
1 Lansiwyd yr adroddiad ar 27 Tachwedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru. 



 Ar hyn o bryd, mae’r sector yng Nghymru yn amrywio o fentrau cydweithredol bach 

sy’n canolbwyntio ar reoli plâu mewn ardaloedd penodol, i gwmnïau cydweithredol 

mwy o faint, fel Ffermwyr Clynderwen a Sir Aberteifi. 

 Mae yna ganfyddiad cyfredol ymhlith ffermwyr iau fod cwmnïau cydweithredol yn 

rhywbeth ar gyfer y genhedlaeth hŷn. Maent yn gallu ei chael hi’n anodd i 

weld manteision cydweithredu mewn diwydiant cystadleuol. 

 Cafwyd ymateb cymysg o ran a allai cwmnïau cydweithredol helpu’r sector i wynebu 

heriau Brexit. Amlygodd ymchwil y gallai meysydd penodol fod yn fwy addas, fel 

mewn cysylltiad â data ffermwyr.  

Trafodaeth 

 Sut allwn ni ennyn diddordeb cynulleidfaoedd iau mewn cydweithfeydd bwyd-

amaeth? Awgrymodd AR fod angen ‘gwerthu’ syniad mentrau cydweithredol i bobl 

iau trwy addysg a chyfryngau cymdeithasol. Yn ogystal, awgrymodd JP y gallai’r 

sector cydweithredol ymgysylltu â’r rhaglen LEADER i weithio gyda ffermwyr iau.  

 Trafododd CE y gwersi a ddysgwyd o brosiect bwyd-amaeth diwethaf Canolfan 

Cydweithredol Cymru. Er bod y prosiect wedi hyrwyddo manteision cydweithredu, 

roedd peth amharodrwydd wedi bod i gydweithredu â chystadleuwyr. Gofynnodd CE 

y cwestiwn a fyddai Brexit yn gatalydd i oresgyn hyn. 

 Dywedodd JW fod yna rai elfennau o’r sector bwyd-amaeth lle mae cydweithrediad 

yn gwneud synnwyr, er enghraifft ynghylch seilwaith.  

 A oes cyfle i gael prosiect peilot i gefnogi ffermwyr sydd â menter cydweithredol 

drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig?  

 Bydd WCC yn ymchwilio i sut y gallwn ddatblygu’r gwaith hwn ymhellach. 


