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Nod y Bwrdd yw ymgysylltu'n barhaus â busnesau bwyd a diod Cymru, er mwyn sicrhau bod ei 

waith yn parhau'n berthnasol a'i fod yn parhau i ychwanegu gwerth er budd y diwydiant. Fel tîm 

egnïol, rydym yn canolbwyntio ar gyflenwi twf mewn bwyd a diod trwy ein tair ffrwd waith: 

• Cwsmeriaid a Marchnadoedd 

• Pobl a Sgiliau 

• Busnes a Buddsoddi 

Wrth inni gyrraedd y pwynt canol o safbwynt amserlen ein cynllun gweithredu cyfredol, rydym yn 

awyddus i ail edrych ar ein gweithgareddau i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn berthnasol ac yn 

ddigon hyblyg i ymateb i heriau a chyfleoedd newydd mewn tirwedd sy'n esblygu’n gyson. Yn 

ddiweddar, fe wnaethom gynnal diwrnod strategaeth mewn partneriaeth â chydweithwyr yn 

Llywodraeth Cymru i adolygu llwyddiant ein gwaith mor belled a chynllunio’r cam nesaf o dwf yn 

niwydiant bwyd a diod Cymru. Fel rhan o hyn, rydym wedi cyhoeddi Cynllun Strategol wedi'i 

ddiweddaru ar gyfer 2018 lle rydym wedi amlinellu ein hamcanion allweddol a sut y caiff y rhain eu 

cyflenwi trwy dair ffrwd waith sy’n flaenoriaeth. 

Esiampl o’n gwaith a gyflenwyd mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru oedd y gynhadledd 

ddiweddar ‘Buddsoddi mewn Sgiliau: Buddsoddi mewn Twf’ a gynhaliwyd yn y Gyfnewidfa Lo yng 

Nghaerdydd. 

Roedd yn bleser bod yn rhan o ddigwyddiad a brofodd i fod yn un cynhyrchiol iawn, yn cynnwys 

cymaint o gyflwyniadau a thrafodaethau defnyddiol a diddorol iawn. Agwedd gadarnhaol iawn oedd 

y ffaith fod cymaint o fusnesau bwyd a diod yn bresennol ac yn gweithio’n adeiladol gyda darparwyr 

hyfforddiant, swyddogion llywodraeth ac aelodau o’r diwydiant yn ehangach i helpu ffurfio ein 

strategaeth sgiliau dan arweiniad y diwydiant. 

Oherwydd y gwaith rhagorol rhwng y diwydiant a’r Llywodraeth, rydym ar hyn o bryd yn mynd trwy 

gyfnod o dwf yn y sector, ac mae cael mynediad parhaus at weithlu a chanddo’r sgiliau cywir yn 

hanfodol i sicrhau bod hyn yn parhau. Bydd gweithlu medrus hefyd yn helpu diogelu’r diwydiant i’r 

dyfodol rhag ansicrwydd Brexit, ac mae’r ffigyrau yn dangos fod 28% o’r sawl sy’n gweithio yn 

niwydiant cynhyrchu bwyd a diod o Gymru wedi cael eu geni mewn rhannau eraill o’r UE. 

Mae’n ddigon amlwg o’r digwyddiad mai un o’r rhwystrau yn wynebu’r diwydiant o ran recriwtio 

yw’r camsyniadau sy’n bodoli o ran pa gyfleoedd gyrfaol sydd ar gael. Mae’r bwrdd yn benderfynol, 

pan gyflwynwn ein hadroddiad strategol, y bydd nid yn unig yn adnabod gofynion sgiliau i’r dyfodol, 

ond y bydd hefyd yn herio’r camsyniadau hyn ac yn helpu ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o 

wyddonwyr, peirianwyr a thechnegwyr o Gymru - a mwy - i ddewis gyrfa mewn bwyd a diod . Rydym 

wrthi ar hyn o bryd yn gweithio ar y strategaeth sgiliau a byddwn yn cyflwyno ein casgliadau yn ein 

cynhadledd ddilynol ar 8 Chwefror yn Venue Cymru, Llandudno.    

Fel arfer, rydym yn croesawu unrhyw ohebiaeth i’r bwrdd a gellir ein cyrraedd trwy 

chair.fdwib@gov.wales.  
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