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TROSOLWG 
 
Daeth grŵp o gynhyrchwyr bwyd a diod o Wynedd at ei gilydd i beilota model manwerthu 

uniongyrchol oedd yn cynnwys plethiad o beiriant fendio oeredig ac elfen o “fanwerthu 

gonest.”   

Treialwyd peiriant fendio a silffoedd gonest i werthu yn uniongyrchol i gwsmeriaid mewn 

lleoliad yng Ngwynedd.  Drwy gymorth a chefnogaeth LEADER, yr amcan oedd peilota model 

manwerthu arloesol, cost-effeithlon a dibynadwy ar gyfer ardal wledig.  Roedd hyn mewn 

ymateb i ddiffyg gwasanaethau manwerthu mewn sawl ardal wledig o Wynedd bellach ac 

hefyd mewn ymateb i’r her o ganfod ffyrdd arloesol i gynhyrchwyr bwyd a diod lleol i werthu 

eu cynnyrch o fewn yr economi yng Ngwynedd.   

Ymhlith prif fanteision y model manwerthu cafodd ei beilota, daeth y canlynol i’r amlwg:  

 Roedd cwsmeriaid yn deall y system ac yn gwerthfawrogi cael y ddarpariaeth. 

 Roedd cwsmeriaid yn gallu cael mynediad 24 awr y dydd heb orfod cael staff 
yn bresennol.  

 Roedd cyflwyniad y cynnyrch yn ddeiniadol. 
 Mae peiriant fendio yn darparu modd o gadw golwg ar lefel stoc a gwerthiant 

dros y wê.   
 Mi weithiodd y silffoedd gonest yn arbennig o dda ac effeithlon. 
 Mae’n cynnig dull manwerthu cyfleus i faes gwersylla neu unrhyw safle/leoliad, sydd 

heb siop.  

 Darparu model arloesol o werthu cynnyrch lleol.  

 Y budd o gael cynhyrchwyr at ei gilydd i gyd-weithio.  Nodwyd bod y cynhyrchwyr 

wedi gwerthfawrogi cael fforwm i ddod ynghyd i gyd-weithio, ac wedi cael budd 

pellach megis hyfforddiant hylendid bwyd a diod.  Amlygodd hyn bod chwant cryf 

gan gynhyrchwyr Gwynedd i gyd-weithio rhagor.  

 Nid oes unrhyw rwystr o bwys o ran cwrdd gyda rheolau a chanllawiau hylendid 

bwyd a diod. 

 Casglwyd manylion e-bost nifer o’r cwsmeriaid yn ystod y peilot manwerthu.  Tybed 

os oes cyfle pellach gyda’r math o yma o fanwerthu, sef i gasglu e-bostiau 

cwsmeriaid sydd am brynu cynnyrch lleol, a felly ceisio datblygu safle ar y wê yn 

gysylltiedig gyda’r safle manwerthu, i werthu cynnyrch lleol drwy gydol y flwyddyn?   

 

Amlygwyd rhai heriau hefyd yn ystod y peilot, yn cynnwys: 

 Costau rhedeg uchel ar gyfer peiriant fendio oeredig, sy’n cynnwys rhent i’r cwmni 

cyflenwi y peiriant a thrydan i’w redeg.  Efallai byddai oergell arferol gyda drysau clir 

yn ddigonol, hynny yw, “oergell gonest.” 

 Cost gymharol uchel i ddarparu gwasanaeth cymryd taliadau cerdyn.  Mae angen bod 

yn ffyddiog o gael gwerthiant sylweddol i gyfiawnhau cynnig y ddarpariaeth.  Mewn 

lleoliad megis maes gwersylla, nodwyd bod cwsmeriaid o fewn cyrraedd arian parod 

bron bob amser. 

 Yr angen am lawer o amser i gyd-lynu danfoniadau ac archebion gan nad oedd y 

cynhyrchwyr ar y cyfan yn defnyddio dosbarthwyr.  Mae methu prynu cynnyrch o 

Wynedd drwy ddosbarthwr yn rwystr i nifer o fusnesau fyddai’n hoffi prynu a 

manwerthu cynnyrch lleol.   



4 
 

 Bylchau amlwg yn y ddarpariaeth leol o gynnyrch megis diffyg amrywiaeth o 

gynnyrch llaeth, cynnyrch becws, byrbrydau a diodydd ysgafn. 

 Pwysigrwydd cael system camerau cylch-cyfyng er mwyn cadw llygaid ar ddiogelwch 

y safle manwerthu, ac i hwyluso monitro.  

Gweler y clawr am lun o’r model manwerthu a ddatblygwyd er mwyn peilota’r cysyniad.  

Dysgwyd digon yn ystod y pielot yn Nant y Bîg i allu dod i’r casgliad bod modd defnyddio’r 

model yma, ac efallai ei addasu yn ôl gofynion y lleoliad, i ddarparu gwasanaeth i bobl 

mewn ardal wledig na fyddai’n bosib o fewn model siop manwerthu arferol.  
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SAFLE 
 
Yn dilyn proses galwad agored gan Arloesi Gwynedd Wledig, dewiswyd safle gwersylla Nant-

y-Bîg fel lleoliad ar gyfer y peilot fendio a manwerthu cynnyrch lleol.   

Maes gwersylla ar draeth Porth Ceiriad ger Abersoch ar Benrhyn Llŷn yw Nant-y-Bîg.  Mae 

dewis o dri rhandir gwahanol ar gyfer gwersylla yno, ac y mae’n gyrchfan poblogaidd ar 

gyfer ymwelwyr, yn arbennig yn ystod y cyfnodau gwyliau.  Dyma’r unig faes gwersylla sy’n 

ymylu ar draeth Porth Ceiriad ger Abersoch.  Mae’r Llwybr Arfordir yn ymylu ar y maes 

gwersylla.  Mae’r tymor gwersylla yn rhedeg o fis Mawrth hyd fis Hydref.   

Mae Nant-y-Bîg yn faes campio traddodiadol, sy’n cynnwys cyfleusterau megis toiledau, 
cawodydd, ardal golchi a rhewgell.  Nid oes siop ar y safle, ac mae’r siop agosaf 2.5 milltir i 
ffwrdd yn Abersoch.  Lleolwyd y peiriant fendio mewn hen feudy wedi ei drawsnewid ar y 
maes gwersylla.   

Llun:  Maes 
Gwersylla Nant-
y-Bîg   

 

 

 

 

 

Map: Lleoliad 
Nant-y-Bîg 
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CYNHYRCHWYR  

Daeth ystod dda o gynhyrchwyr ymlaen i gymryd rhan yn y prosiect.  Cylchredwyd galwad 
agored dros y cyfryngau cymdeithasol a thrwy cyfryngau traddodiadol i estyn gwahoddiad i 
gynhyrchwyr Gwynedd i fod yn ran o’r peilot.   

Roedd 100% o’r cynnyrch yn y peiriant fendio neu ar y silffoedd gonest ar safle Nant-y-Bîg 
wedi’u cyflenwi gan gynhyrchwyr o Sir Gwynedd.  Dyma rest o’r cynhyrchwyr:  

 Oinc Oink! – Ffridd, Llithfaen: 
Sosej, Bacwn a Byrgyrs 

 Llaethdy Llyn – Madryn Isaf, 
Pwllheli: Llefrith 

 Dragon – Hufenfa De Arfon, 
Chwilog: Caws 

 Creision Jones – Bwydydd 
Madryn, Dinas, Pwllheli: 
Creision 

 Popty Bakery - Llanllechid, 
Bethesda: Bara Brith a 
Chacennau Cri 

 Mêl Cymreig – Bwlch y Ffordd, 
Bryncroes: Mêl 

 Pleser Pur - Nantcyll, 
Garndolbenmaen: Siocled 

 Coffi Poblado – Y Barics, 
Nantlle: Coffi 

 Wyau Dysynni – Llanegryn, 
Tywyn: Wyau 

 Scarlet Angel Fudge – 
Pwllheli: Cyffug 

 Dŵr yr Wyddfa – Caernarfon: 
Poteli dŵr 

 Tafolog – Caernarfon: Jam, 
Mwstard, Marmalêd a 
Siytni 

 Pant Du – Penygroes, 
Caernarfon: Sudd Afal 

 Coconut Kitchen – Llanbedrog, 
Pwllheli: Saws ‘Thai’  

 Wild Trail – Tywyn: Barau Byrbryd 

 

Mae’r map uchod o Wynedd yn amlygu lleoliad yr amrywiol gynhyrchwyr.  Argraffwyd copi 
mawr o’r map er mwyn ei roi fyny ar safle’r peilot er mwyn egluro i gwsneriaid beth oedd y 
system, ei bwrpas fel peilot ac hefyd fel modd gweledol o ddangos o ble daw y cynhyrchwyr 
oedd yn ran o’r prosiect LEADER.  (Gweler y llun ar glawr yr adroddiad i weld ble rhoddwyd 
y map.) 
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Daeth mwyafrif y cynhyrchwyr ymlaen trwy’r broses galwad agored AGW.  Yr oedd yr 
ymateb yn gadarnhaol iawn, gyda’r cyfarfod ym Mhlas Heli ble daeth y cynhyrchwyr ynghyd 
am y tro cyntaf i gael eu brffio, yn lwyddiannus iawn.  Roedd llawer o ewyllys da ymysg y 
cynhyrchwyr i gyd-weithio gyda AGW ac hefo ei gilydd.  Nodwyd bod diddordeb cryf ymsyg 
y cynhyrchwyr i ddod at ei gilydd tu allan i’r peilot yma er mwyn edrych ar gyfleon i gyd-
weithio er budd pawb. 

Wedi i’r peilot ddechrau, cysylltwyd yn uniongyrchol gyda cynhyrchwyr o Wynedd i gaffael 
cynnyrch nad oedd ar werth yn Nant y Bîg, megis cwmni caws Dragon a chwmni Dŵr yr 
Wyddfa oherwydd teimlai perchennog y safle bod ei gwsmeriaid yn galw am y math yma o 
gynnyrch.  Oherwydd nad oedd y cynnyrch yma yn cystadlu yn erbyn unrhwy un o’r 
cynhyrchwyr gwreiddiol, aethpwyd ymlaen i’r archebu er mwyn gwella y dewis, a gwneud y 
peilot yn hyd yn oed yn fwy deiniadol.     

Mae’n amlwg fod ystod dda o gynnyrch ar gael o fewn Sir Gwynedd, sy’n bodloni gofynion 
cwsmeriaid, a gyda mwy o amser ac adnoddau mae’n bosib y byddai modd adnabod rhagor.  
Roedd y peiriant fendio yn cynnig cyfle da i’r cynhyrchwyr arddangos eu cynnyrch i 
gwsmeriaid newydd.  
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CYDLYNU’R PEILOT 

Bu’r gwaith cydlynu yn elfen bwysig wrth redeg y peilot fendio a manwerthu cynnyrch lleol.  

Rhoddwyd y gytundeb o fonitro a chyd-lynu y peilot i gwmni Bwydydd Madryn Foods Cyf, 

sy’n arbenigo mewn rheolaeth cadwynni cyflenwi bwyd.  Mae’r cwmni yn brofiadol o’r 

farchnad fwyd a diod yng Ngwynedd a thu hwnt, ac wedi arfer delio gyda cwmnïau sy’n 

arbenigo mewn gwahanol rannau o’r gadwyn gyflenwi.  Ymgymerwyd y gwaith o gyd-lynu o 

ddydd i ddydd gan Heulwen Williams o fewn y cwmni.   

Yn ystod y cyfarfod dechreuol ym Mhlas Heli, dan arweiniad Swyddog Prosiect AGW a’r 

cydlynydd, daeth y cynhyrchwyr a’r perchennog safle at ei gilydd gan roi cyfle i bawb 

ymgyfarwyddo efo’i gilydd ac i ddatblygu perthynas.  Fe awgrymwyd ar y noson y byddai'n 

bosib i rai gydweithio gyda’i gilydd er mwyn danfon eu cynnyrch i Nant y Big, gan ddangos 

ewyllys da ymysg y criw, er na fu i hynny ddigwydd oherwydd heriau ymarferol o gyd-lynu 

pawb i’r un drefn ac amseriad.   

Yn dilyn y cyfarfod briffio, gwnaethpwyd darn o waith gan y cydlynydd i ymchwilio a sefydlu 

beth oedd gweithdrefn pob cynhyrchwr, megis trefn archebu, trefn danfon, lleiafswm 

archeb, dyddiadau gorau cyn y cynnyrch, telerau prisiau, sawl uned mewn bocs, dull 

cyfathrebu a thalu, achrediadau....  

Roedd y gwaith cydlynu yn drwm iawn o ran amser yn ystod mis cyntaf y peilot.  Roedd yr 

uned fendio a’r silffoedd yn baord erbyn Pasg 2019, a dechreuodd y gwaith trwm o baratoi o 

ddechrau mis Mawrth ymlaen.  Roedd y gwaith cyd-lynu yn cymryd oddeutu 1 diwrnod yr 

wythnos (8 awr) ar gyfartaledd unwaith bpd y peilot ar ei draed.  Roedd yr amser yn cael ei 

dreulio yn ymgymryd â thasgau megis goruchwylio lefel stoc y peiriant fendio, prosesu 

archebion, cofnodi gwerthiant, ymweld â’r safle a bancio.  Byddai costau wythnosol felly o 

ran cydlynu’r peiriant fendio yn costio cyflog oddeutu £72.00 (ar sail cyfradd o £9 yr awr) 

gyda gorbenion megis treth, tal gwyliau, teithio a chostau rhedeg swyddfa i’w hychwanegu.  

Amcangyfrifir byddai angen ychwanegu £40-50 yr wythnos ar gyfer y gorbenion ychwanegol 

hyn, gan olygu bod angen cyllidebu oddeutu £110-120 yr wythnos, neu £5,000-6,000 y 

flwyddyn ar gyfer cyd-lynu.  Mae’n debyg byddai y gost yn lleihau dros amser estynedig 

wrth i bawb sydd ynghlwm ddod i arfer gyda’r drefn yn well.  

Un dull o arbed amser cydlynu, a chreu system 

fyddai’n fwy masnachol fyddai defnyddio dosbarthwr 

er mwyn cyflenwi y cynnyrch.  Roedd delio gyda 

pob cynhyrchwr yn unigol yn lafurus.   

Fodd bynnag, nid oes dosbarthwr presennol yn 

arbenigo mewn darparu cynnyrch lleol o Wynedd, 

felly mae’n annhebygol iawn y byddai modd cael 

ystod tebyg o gynnyrch o Wynedd drwy ddefnyddio 

dosbarthwr.   

Mae’n debygol y byddai modd cael cynnyrch o 

Gymru drwy ddosbarthwr, e.e. mêl o Gymru yn 

hytrach na mêl Pen Llŷn o Fryncroes fel a 

ddefnyddwyd yn y peilot.  Byddai’r elfen leol/sirol yn 

gael ei golli o geisio defnyddio dosbarthwyr sydd 
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eisioes yn bodoli.  Mae hyn yn rwystr sylweddol sy’n atal nifer o fusnesau yng Ngwynedd 

rhag manwerthu rhagor o gynnyrch o’r Sir.   

Petai cwmni dosbarthu yn barod i gyflenwi, fe allai maint bychan yr archebion olygu na 

fyddent yn fodlon teithio i leoliadau gwledig megis Nant y Bîg, sydd ddim ar fin llwybr 

danfon arferol.  Byddai angen mwy na thebyg archebu lleiafswm gwerth i gael danfoniad am 

ddim gan ddosbarthwr. 

Ym marn y cydlynydd, agweddau eraill y byddai angen eu datblygu ymhellach fyddai’r 

systemau i gadw golwg ar stoc. Un enghraifft oedd cadw cyfrif o unrhyw wastraff wedi i 

gynnyrch basio “dyddiad gorau cyn.”  Mewn un achos, bu camgymeriad yn nifer y stoc a 

ddanfonwyd, a’r hyn a oedd ar yr anfoneb.  Byddai angen datblygu system fwy soffistigedig 

er mwyn cadw golwg ar lefelau stoc ac i hwyluso gwaith y cydlynydd.  Un elfen sy’n 

ychwanegu mwy o gymlethdodau gyda datblygu system o’r fath yw bod pob cynhyrchydd yn 

mabwysiadu system eu hunain o ran danfon a gwaith papur.   

Byddai mabwysiadu agwedd tebyg i’r archfarchnadoedd, ble byddai rhaid i gynhyrchwyr 

blygu i drefn electroneg unigryw yr archfarchnad o ran trefnu danfoniadau, codi archebion 

ac anfonebu, ddim yn deg nag yn briodol yn yr achos yma.  Byddai AGW ddim am 

ychwanegu costau ychwanegol ar gynhyrchwyr bach.  Yn yr hir dymor serch hynny, ac o 

fewn dealltwriaeth gwbl masnachol, byddai lleoliad megis Nant y Bîg yn debygol o drio 

addasu systemau y cynhyrchwyr i fod yn fwy tebyg i’w gilydd ac i’r hyn sy’n siwtio system 

Nant y Bîg.   

Agwedd arall ddaeth i’r amlwg oedd bod rhai achosion ble nad oedd gwerthiant yn ddigon 

uchel i’w gwneud yn ymarferol i gwmni ddanfon cynnyrch i’r safle.  Enghraifft o hyn oedd 

cynnyrch cwmni Oinc Oink.  Bu’r cydlynydd yn cyfarfod y cynhyrchwr yn wythnosol ger ei 

chartref er mwyn casglu selsig a bacwn i gyflenwi’r peiriant fendio.  Ni fyddai hyn yn 

ymarferol yn yr hir dymor.  

Un datrysiad posibl fyddai cael peiriant fendio sy’n gallu rhewi, fel bo “dyddiad gorau cyn” 

cynnyrch yn cael ei ymestyn ac felly llai o angen i ddanfon nifer isel o gynnyrch mor 

rheolaidd. Fodd bynnag, oherwydd mai maes gwersylla sydd yma, mae’n bur annhebygol y 

byddai cynnyrch wedi ei rewi yn apelio at y cwsmer.  Cafwyd yr un math o heriau gyda’r 

poteli dŵr, wyau a’r bara.  

Yr oedd system camera cylch cyfyng ar y safle eisoes.  Yn yr achos yma, nid oedd modd i’r 

cydlynydd gael mynediad i’r system.  Gallai cael mynediad i’r system camera cylch cyfyng 

fod wedi hwyluso gwaith y cydlynydd, gan ei galluogi i gadw llygad ar gyflwr y peiriant heb 

orfod ymweld.  Yr oedd y cydlynydd yn ymweld o leiaf un waith yr wythnos i wiro pethau ar 

y safle a gyda’r perchennog.  Roedd yr ymweliadau yn fwy niferus o bosib oherwydd natur 

peilota y fenter, a’r angen i geisio dysgu ac addasu wrth fynd ymlaen.  
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PEIRIANT FENDIO  

Wrth ymchwilio i beiriannau fendio, ystyriwyd 

yn gyntaf peiriannau fendio fferm gan J.S.R 

Services o’r Alban – www.jsrservices.co.uk   

Fodd bynnag, oherwydd cost uchel y peiriant 

a’r amser aros hir amdano, aethpwyd ati i 

edrych ar ddewisiadau eraill.  Roedd y tîm yn 

AGW hefyd yn awyddus i gael peiriant 

ysgafnach na’r peiriant ‘Farm Foods Vending 

Machine’, er mwyn gallu symud y peiriant yn 

fwy hwylus o gwmpas.  

Wedi ystyried, llogwyd y peiriant fendio 

‘Shopper 2’ gan gwmni Service Vend o Lanrug 

(gweler Atodiad 1) am £40+TAW y mis – 

gweler llun o’r peiriant ar y llaw dde, wedi’i 

brandio’n bwrpasol i adlewyrchu y peilot.  

Roedd y peiriant yn cynnwys loceri oer a loceri 

tymheredd amgylchynol, roedd yn ysgafn a 

chyfleus, ac yn gallu derbyn taliadau trwy 

gerdyn. 

Yr oedd y peiriant yn gallu hwyluso’r broses 

cydlynu trwy ddarparu neges destun dyddiol i 

hysbysu pa loceri oedd angen eu hail-lenwi a 

beth oedd statws gwerthiant y peiriant. Yr oedd modd rhaglennu’r system fendio i yrru 

neges destun awtomatig ar ôl cyrraedd lefel arbennig o werthiant hefyd.   

Gwerth nodi, oherwydd bod y cydlynydd yn siarad yn rheolaidd gyda pherchennog y safle, 

na wnaethpwyd defnydd helaeth o’r dechnoleg hon fel arf i fonitro a thracio lefelau stoc.   

Noder fod cost amcangyfrif cyflenwad trydan y peiriant dros gyfnod y prosiect yn £500.  Ar 

gyfartaledd, roedd hyn yn gost misol o thua £83, yn cynnwys TAW.  Roedd hyn yn gost 

sylweddol o ystyried beth oedd gwerthiant misol y peiriant.    

Nododd perchennog y safle fod lleiafrif bychan iawn o’r cwsmeriaid wedi bod yn holi 
am gyfarwyddiadau cliriach am sut i ddefnyddio’r peiriant.  Roedd rhai o’r cwsmeriaid 
yn rhoi arian i mewn cyn symud y carwsél i'r man cywir, oedd yn ei dro yn gallu golygu 
nad oedd y cwsmer yn cael beth oedd o/hi eisiau.  Byddai modd datrys hyn trwy 
ddarparu cyfarwyddiadau syml ger y peiriant fendio yn eu hatgoffa o’r camau prynu 
cywir.   

 

 

 

 

http://www.jsrservices.co.uk/


11 
 

SILFFOEDD GONEST 

Yr oedd silffoedd gonest wedi eu lleoli ger y peiriant fendio.  Yr oedd y silffoedd yn cynnwys 
ystod o gynnyrch lleol o Wynedd, ac fe’i gwnaed gan saer coed lleol.  Roedd yr holl eitemau 
wedi’u prisio’n glir a lleolwyd blwch i’r cwsmer roi arian ynddo gerllaw.  Yr oedd plât newid 
ar ben y blwch yn cynnwys newid mân ar gyfer y cwsmer pe baent angen.  Rhoddwyd 
arwyddion alergedd bwyd a hysbysiad camera cylch cyfyng gerllaw.   
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RHEOLAU HYLENDID A MANWERTHU BWYD A DIOD 

Ymgynghorwyd gyda Dorothy Williams, Swyddog Gorfodaeth Gwarchod y Cyhoedd, Sir 
Gwynedd er mwyn derbyn arweiniad ar faterion hylendid a labelu bwyd.   

Defnyddiwyd y gwefannau canlynol er mwyn cael mynediad at ddogfennau a gwybodaeth 
berthnasol:  

 https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-ar-gyfer-busnesau 
 http://ratings.food.gov.uk 

 https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Busnesau/Trwyddedau/Trwyddedau-busnes-a-
masnachu-ar-y-stryd/Trwyddedau-busnes-a-masnachu-ar-y-stryd.aspx 

 https:///www.businesscompanion.info/en/quick-guides/food-and-drink 

Derbyniodd yr holl randdeiliaid oedd ynghlwm â’r peilot hyfforddiant hylendid bwyd gan Siân 
Davies, ymgynghorydd hylendid bwyd o Ben Llŷn.   Daeth nifer o ystyriaethau hylendid eraill 
i’r amlwg.  Er mwyn gwerthu cynnyrch mewn peiriant fendio, byddai: 

 rhaid i bob lleoliad gofrestru gyda Chyngor Gwynedd fel Eiddo Gwerthu Bwyd.   
 rhaid i bob cynhyrchwr gofrestru eu lleoliad/safle gyda Chyngor Gwynedd i gael sgôr 

bwyd.  Rhaid iddynt fod wedi cael o leiaf 3 seren neu uwch er mwyn cael gwerthu eu 
cynnyrch yn y peiriant fendio sy’n cael ei reoli gan gwmni arall.  

 rhaid i bob cynhyrchwr sicrhau bod eu labeli bwyd yn dilyn rheolau bwyd a masnach.  
 rhaid i’r lleoliad gael yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.  
 rhaid i AGW, drwy Menter Môn gael yswiriant ar gyfer bwyd i’r cyhoedd, gan mai 

AWG oedd yn talu am y stoc i’r peilot.   
 rhaid i’r lleoliad sicrhau eu bod yn cadw cofnod manwl o dymheredd y peiriant, 

glanhau a gwirio dyddiadau yn ddyddiol.   
 Swyddog Gorfodaeth Gwarchod y Cyhoedd yn ymweld â’r safle o fewn 28 diwrnod i 

sefydlu’r peiriant. 

Trwy ddilyn yr uchod, llwyddodd 
peiriant fendio Nant-y-Bîg i dderbyn 
‘sgôr ar y drws’ o 5.    

Yr unig fater a godwyd gan y Swyddog 
Gorfodaeth Gwarchod y Cyhoedd oedd 
pryder y gallai rhywun ymyrryd gyda 
rhai o’r cynnyrch ar y silffoedd gonest, 
megis cacennau a jamiau.  I fynd i’r 
afael a hyn, sicrhawyd fod y “CCTV” yn 
weledol ar y cynnyrch 24 awr y dydd, 
gydag arwyddion clir yn nodi fod y 
cynnyrch dan oruchwyliaeth.   

 

 

 

https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-ar-gyfer-busnesau
http://ratings.food.gov.uk/
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Busnesau/Trwyddedau/Trwyddedau-busnes-a-masnachu-ar-y-stryd/Trwyddedau-busnes-a-masnachu-ar-y-stryd.aspx
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Busnesau/Trwyddedau/Trwyddedau-busnes-a-masnachu-ar-y-stryd/Trwyddedau-busnes-a-masnachu-ar-y-stryd.aspx
https://www.businesscompanion.info/en/quick-guides/food-and-drink
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CYNNYRCH 

Ffigur 1: Unedau gwerthiant cynnyrch (Peiriant Fendio a Silffoedd Gonest)  

 

Prynwyd y cynnyrch i fewn yn unol â thelerau gwerthu masnachol y cynhyrchwyr.  Roedd yn 
hanfodol bod y peilot yn adlewyrchu sefyllfa manwerthu go iawn, ac felly penderfynwyd 
anelu at bolisi prisio fyddai’n creu elw gros oddeutu 20-25%.  Ystyrir hynny fel canran 
rhesymol, fyddai’n adlewyrchu y math yma o fodel cost isel, ac hefyd i geisio cadw prisiau 
gwerthu yn resymol.  Yn gyffredinol, mae siopau cyfleus yn anelu at elw gros o 30-35%, ac 
archfarchnadoedd yn disgwyl cael elw gros o 35-45%.   

Yn anorfod wrth ddelio gyda bwyd, roedd y peilot yn mynd i orfod gwynebu costau 
gwastraff, sydd yn reswm arall dros sicrhau bod elw gros rhesymol wedi’i gyfrifo i’r model.  
Er mwyn llwyddo i gael elw gros cyfartalog o 20-25%, roedd angen i rai cynnyrch greu elw 
gros tipyn uwch, tra bod rhai eraill yn mynd i fod yn llai.  Roedd elw gros math penodol o 
gynnyrch yn ddibynnol ar natur y cynnyrch, pris prynu fewn, tebygolrwydd o gael gwastraff 
a beth yw disgwyliadau y cwsmer. 

O ystyried gwerthiant unedau cadw stoc (sy’n cael ei gyfeirio ato fel “SKUs” yn y sector 
fwyd, sef ‘stock keeping unit), y cynnyrch mwyaf poblogaidd oedd llaeth (500ml).   

Roedd y llaeth yn cael ei gyflenwi gan Llaethdy Llŷn a’i ddanfon i’r safle ddiwedd yr wythnos, 
gan mai dros gyfnod y penwythnos yr oedd y gwerthiant mwyaf.  Prynwyd y llaeth i mewn 
am 50c a’i werthu am 80c.  Roedd hyn yn “markup” o 62.5% neu yn “return on margin”/elw 
gros o 37.5% .  Gwnaed £87.60 o elw mewn gwerthiant llaeth.   Dros gyfnod y prosiect 
taflwyd cyfanswm o 20 potel oherwydd eu bod wedi pasio ‘dyddiad gorau cyn’.  O dynnu 
£10 o werth o ran gwastraff, oherwydd y lefel gwerthiant uchel a’r ‘markup’, yr oedd 
gwerthiant llaeth yn broffidiol, a’r elw gros yn parhau yn £77.60.   
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Yr oedd cacennau, cyffug a chreision yn eitemau poblogaidd hefyd.  Gwerthwyd 85 torth 
frith fawr.  Gyda’r pris prynu i mewn yn £2.00 a’r pris gwerthiant yn £3.00, gwnaed elw gros 
o £85.00. Ni chafwyd gwastraff o ran yr eitemau hyn dros gyfnod y prosiect. 

Yr oedd eitemau megis jamiau a siytni yn llai poblogaidd.  Gwerthwyd 11 jar o jam a 10 jar 
o siytni.  O ystyried fod cost prynu i mewn yn £2.80 a’r pris gwerthu yn £3.50, dim ond 
£14.70 o elw gros a wnaed.  Yr oedd nifer uchel o jamiau ar ôl hefyd ar ddiwedd y prosiect.  

Ymhlith y cynnyrch llai poblogaidd, roedd coffi, gyda 4 paced yn unig yn cael ei werthu. 
Mae’n debygol fod cost uchel o £6.50 yn ffactor, ac na fyddai gan wersyllwyr offer arbenigol 
megis cafetière i’w baratoi.  Mae hyn yn amlygu fod gwersyllwyr yn chwilio am fwyd cyfleus.     

Roedd gwerthiant bacwn a selsig yn gyffredinol isel.  Gwerthwyd 34 paced o selsig a 28 
paced o facwn.  Prynwyd y rhain i mewn am £3.20 a’u gwerthu am £4.00.  Gwnaed £49.60 
o elw gros yn y cynnyrch cig.  Fodd bynnag, oherwydd y lefel gwerthiant isel a’r dyddiad 
‘gorau cyn’ byr, roedd y lefelau gwastraff yn uchel iawn.  Methwyd a gwerthu 27 pecyn o 
selsig a 5 pecyn bacwn, ar gost o £102.40.  Golyga hyn fod y golled yma yn sylweddol uwch 
na’r elw gros.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

CWSMERIAID 

Nododd perchennog Nant-y-Bîg fod sylwadau'r ymwelwyr i gyd wedi bod yn bositif iawn 
wrth iddynt drafod gydag ef.  Roedd y cysyniad o werthu i ymwelwyr mewn busnes fel hyn 
yn rhoi gwasanaeth buddiol ychwanegol i’w gwsmeriaid.  Er nad oedd y perchennog yn 
teimlo ei fod yn gwneud arian ychwanegol o bwys, credai fod cynnig hyn yn gwneud ei 
fusnes wahanol ac arbennig.  Roedd llawer o’r cwsmeriaid yn hoffi’r syniad o gefnogi 
cynhyrchwyr lleol i gadw’r bunt yn cylchdroi yn yr ardal. 

Yn ystod y prosiect, gofynnwyd i’r cwsmeriaid am eu barn.  Cafwyd cyfanswm o 31 sylw, 
gyda bron pob un yn gadarnhaol.  Gweler hefyd sylwadau’r perchennog a’r cwsmeriaid ar 
glip YouTube https://www.youtube.com/watch?v=4IDUrE9TduU 

 

 

 

Ymhlith y sylwadau cadarnhaol, y prif agweddau ddaeth i’r amlwg oedd gwerthfawrogiad y 
gwersyllwyr o gael cynnyrch lleol a’r cyfleustra o gael siop ar y safle.   

 

“Really lovely to be ale to buy locally produced food to reduce roadmiles and support 
local people.”                 
Caroline, gwersyllwr 

“Really like the buy local produce ethos.”                                                
Leise, gwersyllwr 

 

Ymhlith yr ychydig sylwadau llai cadarnhaol, roedd cyfeiriad at ddiffyg stoc yn bennaf, megis 
dim llaeth am gyfnod ar Awst 28ain, 2019, yn dilyn cyfnod prysur dros ben.   

“The only thing that could improve it more would be a slightly better stocked shop so 
we didn’t have to go into town.  Although the addition of the little shop was really 
good.”  
Gwersyllwr di-enw.  

https://www.youtube.com/watch?v=4IDUrE9TduU


16 
 

Cafwyd sawl sylw cadarnhaol am flas ac ansawdd y cynnyrch, megis canmol cacennau cri a 

chyffug.  Roedd ambell wersyllwr yn cydnabod gwerth cynnwys bwyd fegan.   

 

“Great to include Wild Trail Bars as they are Vegan.” 
Ben a Daniel, gwersyllwyr 

 

Ni chafwyd yr un sylw yn cyfeirio at gostau’r cynnyrch, sy’n profi fod y gwersyllwyr yn barod 
i dalu pris teg am gynnyrch safonol o’r ardal.  Roedd y cyfleustra o gael siop ar y safle, a’r 
ffaith nad oedd rhaid iddynt deithio i’r dref agosaf, yn gorbwyso costau uwch rhai o’r 
cynnyrch o’i gymharu â’r siopau lleol. 
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TALIADAU CERDYN 
 
Roedd y peiriant fendio yn cynnwys cyfarpar derbyn taliadau cerdyn. Darparwyd hynny trwy 

gytundeb gyda cwmni Nayax (Nayax Cashless and Remote Monitoring Soultion).  Roedd y 

peiriant yn derbyn mwyafrif o’r prif gardiau credyd a chardiau Visa debyd.  Roedd hyn yn 

hwyluso’r dasg o gydlynu oherwydd ei fod yn lleihau’r swm o arian parod oedd angen ei 

drafod a hefyd yn lleihau'r baich o reoli newid arian mân.   

Ffigur 2: Canran taliadau cerdyn y peiriant fendio.  

 

 

Dros gyfnod y prosiect, yr oedd taliadau cerdyn yn cyfrif am 

oddeutu 45% o werth yr holl daliadau y peiriant fendio.  

Dros gyfnod y peilot, derbyniwyd £332.30 trwy daliadau 

cerdyn a £403.45 mewn arian parod.  Dengys hyn fod galw 

am y gwasanaeth a’i fod yn apelio at y cwsmeriaid. Gallwn 

fod yn sicr y bydd y duedd hon yn parhau wrth i fwy a mwy 

o bobl ddefnyddio cardiau credyd a dulliau talu eraill, megis 

ffonau symudol.  

 

Fodd bynnag, er bod y canran taliadau cerdyn y peiriant fendio yn agos at hanner, yr oedd y 

gost fisol o £15.00+TAW y mis am y peiriant cerdyn a’r comisiwn ychwaengol o 1.8% i 2% 

o werth pob taliad cerdyn, yn cael effaith sylweddol ar yr elw.  Er enghraifft, er bod 

gwerthiant gyda cherdyn ym Mis Ebrill yn £38.60, oherwydd bod cost o £15.00+TAW y mis 

am y gwasanaeth, y swm a dderbyniwyd mewn gwirionedd cyn comisiwn oedd £20.60.  

Roedd y gost o ddarparu y gwasanaeth am y mis yn 47% o’r cyfanswm, ac ni fyddai’n hyfyw 

cynnal y math hynny o ddarpariaeth yn yr hir-dymor.  Roedd lefelau gwerthiant y peiriant 
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fendio yn gyffredinol  yn isel, a byddai taliadau’r peiriant cerdyn yn cael effaith mawr ar yr 

elw yn y pen draw.  Yn mis Awst, pan oedd y defnydd cerdyn ar ei uchaf, roedd y taliad o 

£15+TAW yn parhau yn ganran uchel o 13% o’r holl incwm drwy gardiau. 

Serch hynny, mae’r peilot yma wedi rhoi cyfle gwerthfawr i beilota y dechnoleg ac i amlygu 

y buddion a’r anfanteision posib.  Mae’n eglur bod angen lefel gwerthiant penodol i 

gyfiawnhau y gost, ac mi wneir ymgais i amcangyfrif hynny nes ymlaen yn yr adroddiad.  
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GWERTHIANT 

Dros y cyfnod prawf, cadwyd golwg ar werthiant y peiriant fendio gan ddefnyddio 

meddalwedd NAYAX.  

Ffigur 3: Cofnod gwerthiant y peiriant fendio.  

 

Mae ffigur 3 uchod yn darparu crynhoad gweledol o’r gwerthiant drwy’r peiriant fendio ar 

sail ariannol.  Mae’r rhan oren o’r graff yn cynrychioli arian parod, a’r rhannau gwyrdd y 

taliadau cerdyn.  Roedd yn drawiadol pa mor dymhorol oedd defnydd o’r maes gwersylla, 

oedd yn gwbl ddisgwyliedig gan y perchennog. 

Yr oedd natur dymhorol iawn y safle yn amlwg iawn, gyda’r gwerthiant yn uwch ar 

benwythnosau ac yn ystod cyfnodau gwyliau.  Mis Awst oedd y mis prysuraf o ran 

gwerthiant, oedd yn adlewyrchu niferoedd y gwersyllwyr.   Yr oedd y cydlynydd yn derbyn 

gwybodaeth am nifer y gwersyllwyr oedd wedi bwcio o flaen llawr i aros ar y safle wrth 

benderfynu ar archebion cynnyrch o wythnos i wythnos.  Profodd hyn yn wybodaeth 

defnyddiol iawn wrth geisio cadw gwastraff yn isel.  
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Ffigur 4: Cyfanswm gwerthiant (£) y peiriant fendio a’r silffoedd gonest  

 

Wrth ystyried pa gynnyrch oedd fwyaf poblogaidd, yr oedd yn amlwg fod galw am laeth yn 

uchel.  Roedd galw mawr hefyd am fwydydd melys, megis cynnyrch Popty Bakery ac hefyd 

byrbrydau megis bariau ‘Wild Trail’ a chreision Jones.  Yr oedd y llaeth yn cael ei gadw yn y 

peiriant fendio.  Roedd cynnyrch Popty Bakery a’r creision yn cael eu gwerthu ar y silffoedd 

gonest.   

Cynnyrch llai poblogaidd oedd coffi, caws a sawsiau.   

Ffigur 5: Cyfanswm gwerthiant (£) mathau o gynnyrch  
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Yn ystod y prosiect, cadwyd cofnod manwl o’r gwastraff wedi i gynnyrch basio ‘dyddiad 

gorau cyn’.  Ble bo gwastraff, ceisiodd y cydlynydd ymateb i hynny gydag archebion dilynol 

drwy addasu yn berthnasol.  Er enghraifft, yn dilyn gwastraff o 28 pecyn o 2x gacen gri ym 

mis Mai, penderfynodd y cydlynydd i archebu pecynnau 6 yn unig o hynny ymlaen.   

Ffigur 6: Trosolwg o’r gwastraff mesul math o gynnyrch dros y cyfnod prawf  

 

 
Mae ffigur 6 uchod yn crynhoi beth oedd lefel y gwastraff ar gyfer mathau penodol o 
gynnyrch.  O ran yr eitemau ble cafwyd gwastraff, yr oedd cig (selsig a bacwn), 
cacennau cri, llaeth, wyau, caws a choffi.  Roedd dyddiadau ‘gorau cyn’ y cynnyrch 
yma yn gyffredinol yn eithaf byr.  Ar ddiwedd y prosiect, cyfrannwyd yr eitemau na 
chawsant eu gwerthu i brosiect band bwyd lleol.   
 

Yn amlwg, y nod oedd ceisio creu model gwerthu oedd yn fasnachol.  Yn ystod y cyfnod 

prawf, o ystyried gwerthiant y peiriant fendio a’r silffoedd gonest, cymerwyd swm o 

£2406.53 mewn arian parod a £332.30 drwy gerdyn.   

Ffigur 7: Cyfanswm Gwerthiant y Peiriant Fendio  

 

Y cyfanswm gwerthiant dros y cyfnod prawf oedd £2,738.83, gyda £2,003.08 (73%) o’r 

silffoedd gonest a £735.75 (27%) drwy’r peiriant fendio oeredig.  Y mis ble cafwyd y 

gwerthiant lleiaf oedd mis Ebrill, gyda swm o £216.08 a’r mis prysuraf oedd mis Awst, gyda 
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chyfanswm gwerthiant o £797.80.  Dengys y ffigyrau hyn fod y gwerthiant yn amrywio’n 

fawr, a hynny’n adlewyrchu natur dymhorol eithafol y math yma o fusnes.   

Wrth ystyried gwerthiant y peiriant fendio, yr oedd y swm a dderbyniwyd yn fanwl gywir.  

Nid oedd hynny’n wir gyda’r silffoedd gonest.  Yr oedd peth anghysondeb yma.   

Noder er enghraifft fod y swm o arian parod a dderbyniwyd £15.25c yn llai na’r cyfanswm 

stoc a werthwyd ym mis Mai.  Yr oedd y symiau a dderbyniwyd ym mis Mehefin 25c yn 

uwch a Gorffennaf yn £7.26c yn uwch.  Dros y cyfnod peilota gwelwyd colled o £129.28 i 

gyd. Roedd hyn yn 6.4% o golled ar gyfartaledd yn y taliadau silffoedd gonest. Er nad oedd 

costau rhedeg y silffoedd gonest mor uchel â’r peiriant fendio, yr oedd y golled yn cael 

effaith ar yr elw gros.   

Ymchwilwyd yn drylwyr i geisio canfod eglurhad am yr anghysondebau, ac amlygwyd y 

canlynol fel rheysmau posib: 

- Cangymeriadau gweinyddol megis cyfrif stoc anghywir. 

- Erbyn canol y peilot, sylweddolwyd bod staff Nant y Bîg wedi bod yn llenwi y peiriant 

fendio gyda rhai cynnyrch o’r silffoedd gonest, megis sudd afal, er mwyn ei llenwi ac i 

fod yn fwy atynniadol.  Er y bwriad da a synhwyrol, mi achosodd hyn drafferthion o ran 

ceisio cadw golwg ar drefn y stoc, gyda stoc y silffoedd gonest yn cael ei drosglwyddo 

i’r peiriant fendio heb efallai cael ei gofnodi yn gywir. 

- Cwsmeriaid yn talu symiau anghywir am gynnyrch. 

- Plant ifanc oedd yn aros ar y safle ac yn defnyddio’r system heb efallai ei ddeall yn iawn 

nag chwaith heb allu cyfrifo y symiau oedd yn daladwy yn gywir. 

- Ni welwyd unrhyw awgrym o ddrwg-weithredu, ac pan cafwyd gwahaniaeth sylweddol 

yn y symiau, mi edrychwyd ar fideo o’r camerau cylch-cyfyng, a ni welwyd unrhyw 

ymddygiad amheus.   

Er y golled, deallir bod anghysondebau mewn gwerthiant modelau manwerthu gonest yn 

eithaf cyffredin, a bod perchnogion mentrau o’r fath yn fodlon derbyn hyn o fewn rheswm, 

gan bod y system yn llawer rhatach i’w redeg na manwerthu confensiynol. 

O ystyried y costau, mae’n amlwg fod angen gwerthiant uwch na’r hyn gafwyd yn Haf 2019 

yn Nant y Bîg er mwyn creu model masnachol hirdymor gyda’r model yma.   

Amcangyfrifir yn bod angen oddeutu £187 y mis i gynnal cost y peiriant fendio yn unig:  

 Cydlynu - £112 y mis 

 Trydan – £20 y mis 

 Llogi Peiriant - £40 y mis 

 Cost peiriant taliadau cerdyn - £15 y mis 

Wrth benderfynu ar gostau’r cynnyrch, anelwyd at oddeutu 20-25% o ‘mark up’ ar 

gyfartaledd.  Noder er enghraifft fod yr elw gros ym mis Awst, y mis prysuraf yn £159.56, a 

oedd yn is na chyfanswm y costau o £187. O ystyried hyn, byddai’n angen i’r peiriant 

gymryd swm misol oedd o oddeutu £900-1,000 (tua £250 yr wythnos) cyn gweld gwir elw.   

Fodd bynnag, noder fod y perchennog busnes yn teimlo fod y model manwerthu yn 

ychwanegu gwerth at ei fusnes, ac yn cynnig rhywbeth gwahanol i’w gwsmeriaid.  Yr oedd y 

gost o ddarparu’r cyfleuster hefyd yn sylweddol llai na pe bai wedi gorfod cyflogi staff i fod 

yn y siop dros yr un cyfnod.  Nododd y perchennog ei fod yn awyddus i brynu peiriant ei 

hun ar gyfer y tymor gwersylla yn 2020, allai ostwng y costau rhedeg.  Fodd bynnag, 
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oherwydd y costau rhedeg uchel a’r costau uchel am y peiriant, nid oedd yn credu y 

byddai’n buddsoddi mewn peiriant oedd yn gallu cadw cynnyrch wedi’i oeri.   

Yn ariannol, ac efallai yn annisgwyl, byddai cynnal y silffoedd gonest yn unig wedi cynhyrchu 

elw da dros Haf 2019.  Er hynny, a fyddai cymaint o bobl wedi cael ei denu i’r siop o wybod 

nad oedd llaeth a chynnyrch oeredig eraill ar gael yn y siop?   
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ARLOESI YN Y MAES MANWERTHU 

Pan edrychir ar y gadwyn gyflenwi bwyd a diod yn ei gyfanrwydd, tueddir i ganolbwyntio 

cefnogaeth a chymorth yn y camau cychwynol, gyda ffermwyr, cynhyrchwyr a phroseswyr 

bwyd a diod.  Prin yw’r gefnogaeth ym mhen olaf y gadwyn, megis y dosbarthu a’r 

manwerthu. 

Mae’r cam o fanwerthu yr un mor bwysig, ac yn cael dylanwad uniongyrchol ar gynhyrchwyr 

a ffermwyr.  Mae dirfawr angen edrych ar sut gellir arloesi yn y sector, a hynny mewn modd 

sy’n fanteisiol i gynhyrchwyr îs lawr yn y gadwyn.  Gyda cyn nifer o siopau bychain cefn 

gwlad bellach wedi cau, mae angen a galw am adnabod datrysiadau cost effeithiol arloesol o 

ddarparu gwasanaethu gwerthu bwyd a diod yng nghymunedau cefn gwlad Gwynedd.  

Un model manwerthu arloesol sydd wedi derbyn sylw eleni yw ‘Amazon Go,’ sef cadwyn o 

siopau cyfleus gan gwmni anferth ‘Amazon.’  Mae’r siopau hyn wedi’u hawtomeiddio, a gall 

cwsmeriaid brynu nwyddau heb orfod mynd trwy ddesg dalu.  Mae’r cwsmer yn agor yr  

‘Amazon Go’ cyn camu i’r siop, a bydd unrhyw eitemau a brynir gan y cwsmer yn cael ei 

ychwanegu i gerdyn rhithwir y cwsmer, gyda’r taliad yn cael ei gymryd am eu heitemau 

wedi iddynt adael y siop.  Gweler cyflwyniad i’r dechnoleg siopa flaengar hon ar YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc 

Un cysyniad arall diddorol yw defnydd o app megis “My Honesty Box” er mwyn galluogi 

cwsmeriaid i brynu eitemau trwy eu ffonau symudol.  Dangosir côd QR wrth ymyl bocsys 

gonest mewn safleoedd yn Seland Newydd.  Bydd y cwsmer yn cofrestru gyda’r Cwmni, yn 

sganio’r côd QR, yn dewis yr eitemau cyn talu trwy ddefnyddio cerdyn credyd.  Bydd y 

cwsmer yn derbyn derbynneb i’r e-bost y gwnaethon nhw gofretru ag ef. Dyma blatfform 

diddorol fyddai yn gallu cynnig adnodd gwerthfawr i fusnesau bychain gwledig yng 

Ngwynedd.  Byddai ap fel hyn yn ddull da o wneud bocsys gonest yn dull hygyrch i 

gwsmeriaid mewn amser ble mae’r defnydd o arian parod yn lleihau mewn cymdeithas. 

https://www.myhonestybox.co.nz/ui/home/index  
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CASGLIAD 

Wrth ystyried y prif fanteision i’r model manwerthu a sefydlwyd yn Nant-y-Bîg, mae’n amlwg 

fod llawer o gryfderau.   

 Cynnig dull manwerthu cyfleus i faes gwersylla heb siop.  

 Darparu dull o werthu cynnyrch lleol.  

Fodd bynnag, mae angen ystyried lleoliad unrhyw beiriant fendio yn ofalus, gan ystyried y 

lefelau gwerthiant tebygol os am wneud y fenter yn un masnachol.  Yn yr achos hwn, 

oherwydd fod y gwerthiant wythnosol ar gyfartaledd yn is na £250, awgrymir y byddai’n well 

edrych ar fodelau rhatach i’w rhedeg, megis blychau gonestrwydd ac oergell gonest. Byddai 

prynu peiriant fendio ail-law yn opsiwn ar gyfer busnesau llai.  Fodd bynnag, mae’n 

anhebygol y byddai safle megis Nant y Bîg yn gallu cyfiawnhau talu i gael peiriant fendio 

sy’n cadw cynnyrch yn oer oherwydd costau prynu cychwynnol a chostau rhedeg uchel.   

Ymhlith y canfyddiadau positif o’r peilot, maer canlynol: 

 Roedd cwsmeriaid yn deall y system ac yn gwerthfawrogi cael y ddarpariaeth. 
 Cwsmeriaid yn gallu cael mynediad 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn heb 

orfod cael staff yn bresennol.  
 Cyflwyniad y cynnyrch yn ddeiniadol mewn periaint fendio a silffoedd gonest 

pwrpasol. 
 Mae technoleg cwmwl peiriant fendio yn darparu modd o gadw golwg ar lefel 

stoc a gwerthiant dros y wê.   
 Mi weithiodd y silffoedd gonest yn arbennig o dda ac effeithlon.  Mae cyfle 

pellach i ddatblygu y cysyniad o “fanwerthu gonest.”  
 Cynnig dull manwerthu cyfleus i faes gwersylla neu unrhyw safle/leoliad, sydd heb 

siop.  

 Darparu model arloesol o werthu cynnyrch lleol.  

 Budd o gael cynhyrchwyr at ei gilydd i gyd-weithio.  Nodwyd bod y cynhyrchwyr wedi 

gwerthfawrogi cael fforwm i ddod ynghyd i gyd-weithio, ac wedi cael budd pellach 

megis hyfforddiant hylendid bwyd a diod.  Amlygodd hyn bod chwant cryf gan 

gynhyrchwyr i gyd-weithio rhagor.  

 Nid oes unrhyw rwystr o bwys o ran cwrdd gyda rheolau a chanllawiau hylendid 

bwyd a diod. 

 Casglwyd manylion e-bost nifer o’r cwsmeriaid yn ystod y peilot manwerthu.  Tybed 

os oes cyfle pellach gyda’r math o yma o fanwerthu, sef i gasglu e-bostiau 

cwsmeriaid sydd am brynu cynnyrch lleol, a felly ceisio datblygu safle ar y wê yn 

gysylltiedig gyda’r safle manwerthu, i werthu cynnyrch lleol drwy gydol y flwyddyn?  

Tybed os mai un o brif werth safle manwerthu fel yr un a sefydlwyd yn Nant y Bîg 

yw casglu gwybodaeth am gwsmeriaid fyddai’n hoffi prynu rhagor o fwyd a diod 

lleol, ac sy’n ddigon eangfrydig i ystyried ffyrdd gwahanol o brynu bwyd a diod?  

 

Amlygwyd rhai heriau hefyd yn ystod y peilot, yn cynnwys: 

 Costau rhedeg uchel ar gyfer peiriant fendio oeredig, sy’n cynnwys rhent i’r cwmni 

cyflenwi y peiriant a thrydan i’w redeg.  Efallai byddai oergell arferol gyda drysau clir 

yn ddigonol, hynny yw, “oergell gonest.”   
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 Cost gymharol uchel darparu gwasanaeth cymryd taliadau cerdyn.  Mae angen bod 

yn ffyddiog o gael gwerthiant sylweddol i gyfiawnhau cynnig y ddarpariaeth.  Mewn 

lleoliad megis maes gwersylla, nodwyd bod cwsmeriaid o fewn cyrraedd arian parod 

bron bob amser. 

 Yr angen am lawer o amser i gyd-lynu danfoniadau ac archebion gan nad oedd y 

cynhyrchwyr ar y cyfan yn defnyddio dosbarthwyr.  Mae methu prynu cynnyrch o 

Wynedd drwy ddosbarthwr yn rwystr i nifer o fusnesau fyddai’n hoffi prynu a 

manwerthu cynnyrch lleol.   

 Bylchau amlwg yn y ddarpariaeth leol megis amrywiaeth o gynnyrch llaeth, cynnyrch 

becws, byrbrydau a diodydd ysgafwn. 

 Pwysigrwydd cael system camerau cylch-cyfyng er mwyn cadw llygaid ar ddiogelwch 

y safle manwerthu, ac i hwyluso monitro.  

 Yr anen am gysylltiad dibynnol i’r wê drwy cebl neu drwy signal symudol 3G neu 4G. 

Tasg nesaf AGW fydd rhannu y canfyddiadau yma ymhellach, a symud i gam 2 o’r peilot 

drwy adnabod cymuned yng Nwgynedd fyddai’n dymuno peilota’r cysyniad.  Bydd cam 2 yn 

gallu adeiladu ar waith cam 1 a chael budd o’r gwersi sydd eisioes wedi cael eu dysgu. 

I gloi, tybed os oes cyfle euraidd i briodi y peilot yma gyda elfennau eraill o waith LEADER?  

Y cyfle amlycaf yw ystyried defnyddio technoleg rhwydwaith y pethau i hwyluso y gwaith o 

reoli a chydlynu safle o’r fath.  Drwy ddefnyddo sensoryddion, byddai modd cadw cofnod o 

dymheredd oergell gonest er enghraifft, ac hefyd patrwm defnydd o’r safle o ran nifer o 

weithiau caiff y drws mynediad ei agor a’i gau pob diwrnod.   

Mae’r peilot yma wedi amlygu bod y sector manwerthu bwyd a diod yn cynnig cyfleon nad 

yw yr archfarchnadoedd efallai yn ddigon hyblyg i’w meddiannu.  Mae’n edrych yn debyg 

felly bod cyfle i ddatblygu modelau manwerthu arloesol i ddarparu gwell gwasanaethau yng 

nghefn gwlad, a chreu cyfleon masnachol i fanwerthwyr a chynhyrchwyr. 
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Atodiad 1: Manylion y peiriant fendio 
 

 

 


