
Diffiniad y Sector Sylfaen Bwyd a Diod 

 

Ers 2014, adroddwyd yn ystadegol ar y sector Bwyd a Diod gan ddefnyddio'r diffiniad 

"Sector Blaenoriaeth Bwyd a Ffermio". Cytunwyd ar hyn i gefnogi Cynllun 

Gweithredu Bwyd a Diod 2014–2020 (Tuag at Dwf Cynaliadwy), gyda'r prif darged i 

ddatblygu'r sector blaenoriaeth bwyd a ffermio gwerth £7biliwn mewn trosiant erbyn 

2020.  

O 2020 rydym yn mabwysiadu diffiniad "Sector Sylfaen Bwyd a Diod" newydd. Mae'r 

newid ffocws am ddau reswm. Yn gyntaf, mae'n adlewyrchu polisi Llywodraeth 

Cymru i ddatblygu 'economi sylfaenol', sy'n cynnwys elfennau eilaidd y sector bwyd 

yn benodol (h.y. cynhyrchu a phrosesu bwyd a diod) fel elfen bwysig. Yn ail, bydd y 

newid yn olrhain ac yn dadansoddi perfformiad y meysydd yr effeithiwyd yn 

uniongyrchol arnynt drwy bolisïau a chymorth Bwyd a Diod Cymru. Y prif 

wahaniaethau fydd dileu dosbarthiadau amaethyddol ac ychwanegu meysydd 

gweithgynhyrchu a chyfanwerthu o fewn y gadwyn cyflenwi bwyd a diod (fel 

gweithgynhyrchu pecynnu cynnyrch bwyd), sy'n cyd-fynd mwy â statws bwyd a diod 

y sector sylfaen. 

O ystyried y gwahaniaeth rhwng codau y Dosbarthiad Diwydiannol Safonol (SIC) 

sy'n cynnwys y sectorau sylfaen a blaenoriaeth, mae'n bwysig peidio â chymharu'r 

gwerthoedd ar draws y ddau sector hwn. Bydd gwneud hynny'n darparu gwerthoedd 

nad oes unrhyw ystyr iddynt ac a fydd yn debygol o arwain at ddadansoddiad 

anghywir neu gamgynrychioli. 

Mae'r dadansoddiad llawn o'r categorïau Dosbarthiad Diwydiannol Safonol (SIC) a 

gynhwyswyd yn y sector sylfaen bwyd newydd, a'r sector blaenoriaeth bwyd a 

ddefnyddiwyd yn flaenorol, i'w weld yn y tablau isod. 

  



Y Sector Sylfaen Bwyd a Diod 

SIC20075  Enw SIC20075 

10110 Prosesu a chadw cig 

10120 Prosesu a chadw cig dofednod 

10130 Cynhyrchu cig a chynhyrchion cig dofednod 

10200 Prosesu a chadw pysgod, cramenogion a molysgiaid 

10310 Prosesu a chadw tatws 

10320 Gweithgynhyrchu sudd ffrwythau a llysiau 

10390 Prosesu a chadw ffrwythau a llysiau eraill 

10410 Gweithgynhyrchu olewau a brasterau 

10420 Gweithgynhyrchu margarin a brasterau bwytadwy tebyg 

10511 Cynhyrchu llaeth hylifol a hufen 

10512 Cynhyrchu menyn a chaws 

10519 
Gweithgynhyrchu cynhyrchion llaeth (ac eithrio llaeth hylifol a hufen, menyn, 
caws) n.e.c 

10520 Gweithgynhyrchu hufen iâ 

10611 Melino grawn 

10612 
Gweithgynhyrchu grawnfwydydd brecwast a bwydydd sy'n seiliedig ar 
rawnfwydydd 

10620 Gweithgynhyrchu startsh a chynhyrchion startsh 

10710 Gweithgynhyrchu bara; cynhyrchu nwyddau crwst ffres a chacennau 

10720 
Gweithgynhyrchu bisgedi caled a bisgedi; cynhyrchu nwyddau a chacennau 
crwst cadw 

10730 Gweithgynhyrchu macaroni, nwdls, cwscws a chynhyrchion blodiog tebyg 

10810 Gweithgynhyrchu siwgr 

10821 Gweithgynhyrchu coco, a melysion siocled 

10822 
Gweithgynhyrchu melysion siwgr 

10831 
Prosesu te 

10832 
Cynhyrchu coffi a choffi ffug 

10840 
Gweithgynhyrchu pupur a halen a sesnin 

10850 
Gweithgynhyrchu prydau a phrydau parod 

10860 
Gweithgynhyrchu paratoadau bwyd homogenaidd a bwyd dietetig 

10890 
Gweithgynhyrchu cynhyrchion bwyd eraill n.e.c. 

10910 
Gweithgynhyrchu bwydydd parod ar gyfer anifeiliaid fferm 

10920 
Gweithgynhyrchu bwydydd parod ar gyfer anifeiliaid anwes  

11010 
Distyllu, unioni a chymysgu gwirodydd 

11020 
Gweithgynhyrchu gwin o rawnwin 

11030 
Gweithgynhyrchu seidr a gwinoedd ffrwythau eraill 



11040 
Gweithgynhyrchu diodydd eples eraill heb eu distyllu 

11050 
Gweithgynhyrchu cwrw 

11060 
Gweithgynhyrchu brag 

11070 

Gweithgynhyrchu diodydd meddal; cynhyrchu dyfroedd mwynol a dyfroedd potel 

eraill 

17211 

Gweithgynhyrchu papur a phapurfwrdd rhychog; cynhyrchu sachau a bagiau 

papur 

17219 
Gweithgynhyrchu cynwysyddion papur a phapurfwrdd heblaw sachau a bagiau 

17290 
Gweithgynhyrchu eitemau eraill o bapur a phapurfwrdd 

22220 
Gweithgynhyrchu nwyddau pacio plastig 

23130 
Gweithgynhyrchu gwydr gwag 

25920 
Gweithgynhyrchu deunydd pacio metel ysgafn 

28930 
Gweithgynhyrchu peiriannau ar gyfer prosesu bwyd, diodydd a thybaco 

46170 
Asiantwyr sy'n ymwneud â gwerthu bwyd, diodydd a thybaco 

46210 
Cyfanwerthu grawn, tybaco heb ei weithgynhyrchu, hadau a phorthiant anifeiliaid 

46240 
Cyfanwerthu crwyn a lledr 

46310 
Cyfanwerthu ffrwythau a llysiau 

46320 
Cyfanwerthu cig a chynhyrchion cig 

46330 
Cyfanwerthu cynnyrch llaeth, wyau ac olewau a brasterau bwytadwy 

46341 
Cyfanwerthu sudd ffrwythau a llysiau, dyfroedd mwynol a diodydd meddal 

46342 
Cyfanwerthu gwin, cwrw, gwirodydd a diodydd alcoholig eraill 

46360 
Cyfanwerthu melysion siwgr a siocled a siwgr 

46370 
Cyfanwerthu coffi, te, coco a sbeisys 

46380 
Cyfanwerthu bwyd arall, gan gynnwys pysgod, cramenogion a molysgiaid 

46390 
Cyfanwerthu bwyd, diodydd a thybaco nad ydynt yn arbenigol 

82920 
Gweithgareddau pecynnu 

 

 

Y Sector Blaenoriaeth Bwyd a Diod 

SIC20075 Enw SIC20075 

1110 
Tyfu grawnfwydydd (ac eithrio reis), codlysiau a hadau olew 



 

        1120 
Tyfu reis 

1130 Tyfu llysiau a melonau, gwreiddiau a chloron 

1140 Tyfu cansenni siwgr 

1150 Tyfu tybaco 

1160 Tyfu cnydau ffeibr 

1190 Tyfu cnydau eraill nad ydynt yn rhai lluosflwydd 

1210 Tyfu grawnwin 

1220 Tyfu ffrwythau trofannol ac isdrofannol 

1230 Tyfu ffrwythau sitrws 

1240 Tyfu ffrwythau pome a ffrwythau cerrig 

1250 Tyfu ffrwythau a chnau coed a pherthi eraill 

1260 Tyfu ffrwythau olewaidd 

1270 
Tyfu cnydau diodydd 

1280 Tyfu sbeisys, cnydau aromatig, cyffuriau a fferyllol 

1290 Tyfu cnydau lluosflwydd eraill 

1300 Lluosogi planhigion 

1410 Magu gwartheg godro 

1420 Magu gwartheg a byfflos eraill 

1430 Magu mathau o geffylau 

1440 Magu camelod a chamelidau 

1450 Magu defaid a geifr 

1460 Magu moch 

1470 Magu dofednod 

1490 Magu anifeiliaid eraill 

1500 Ffermio cymysg 

1610 Cefnogi gweithgareddau ar gyfer cynhyrchu cnydau 

1621 Lletya a gofal anifeiliaid fferm 

1629 
Cefnogi gweithgareddau ar gyfer cynhyrchu anifeiliaid (ac eithrio lletya a gofal 
anifeiliaid fferm) n.e.c. 

1630 Gweithgareddau cnydau ôl-gynaeafu 

1640 Prosesu hadau ar gyfer lluosogi 

1700 Hela, trapio a gweithgareddau gwasanaeth cysylltiedig 

3110 Pysgota morol 

3120 Pysgota dŵr croyw 

3210 Dyframaethu morol 

3220 Dyframaethu dŵr croyw 

10110 Prosesu a chadw cig dofednod 

10120 Prosesu a chadw cig dofednod 

10130 Cynhyrchu cig a chynhyrchion cig dofednod 

10200 Prosesu a chadw pysgod, cramenogion a molysgiaid 

10310 Prosesu a chadw tatws 

10320 Gweithgynhyrchu sudd ffrwythau a llysiau 

10390 Prosesu a chadw ffrwythau a llysiau eraill 



10410 Gweithgynhyrchu olewau a brasterau 

10420 Gweithgynhyrchu margarin a brasterau bwytadwy tebyg 

10511 Llaeth hylifol a chynhyrchu hufen 

10512 Cynhyrchu menyn a chaws 

10519 
Gweithgynhyrchu cynhyrchion llaeth (ac eithrio llaeth hylifol a hufen, menyn, 
caws) n.e.c. 

10520 Gweithgynhyrchu hufen iâ 

10611 Melino grawn 

10612 
Gweithgynhyrchu grawnfwydydd brecwast a bwydydd sy'n seiliedig ar 
rawnfwydydd 

10620 Gweithgynhyrchu startsh a chynhyrchion startsh 

10710 Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes 

10720 Gweithgynhyrchu bara; cynhyrchu nwyddau crwst ffres a chacennau 

10730 Gweithgynhyrchu macaroni, nwdls, cwscws a chynhyrchion blodiog tebyg 

10810 Gweithgynhyrchu siwgr 

10821 Gweithgynhyrchu coco, a melysion siocled 

10822 Gweithgynhyrchu melysion siwgr 

10831 Prosesu te 

10832 Cynhyrchu coffi a choffi ffug 

10840 Gweithgynhyrchu pupur a halen a sesnin 

10850 Gweithgynhyrchu prydau a phrydau parod 

10860 Gweithgynhyrchu paratoadau bwyd homogenaidd a bwyd dietetig 

10890 Gweithgynhyrchu cynhyrchion bwyd eraill n.e.c. 

10910 Gweithgynhyrchu bwyd parod ar gyfer anifeiliaid fferm 

10920 Gweithgynhyrchu bwyd parod ar gyfer anifeiliaid fferm 

11010 Distyllu, unioni a chymysgu gwirodydd 

11020 Gweithgynhyrchu gwin o rawnwin 

11030 Gweithgynhyrchu seidr a gwinoedd ffrwythau eraill 

11040 Gweithgynhyrchu diodydd eples eraill heb eu distyllu 

11050 Gweithgynhyrchu cwrw 

11060 Gweithgynhyrchu malt 

11070 
Gweithgynhyrchu diodydd meddal; cynhyrchu dyfroedd mwynol a dyfroedd potel 
eraill 

1000 Sector amaethyddiaeth yn BRES 

 

 


