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COFNODION Y BWRDD DIWYDIANT BWYD A DIOD CYMRU  
17 Mawrth 2016 
ADEILAD LLYWODRAETH CYMRU, LLANDUDNO 
  
YN BRESENNOL  
Andy Richardson - Cadeirydd (AR) 
David Lloyd Is-gadeirydd (DL) 
James Wilson (JW) 
Justine Fosh (JF) 
Annitta Engel (AE) 
Katie Palmer (KP) 
Marcus Sherreard (MS) 
David Morris, Llywodraeth Cymru (DM) 
Peredur John, Llywodraeth Cymru (PJ) 
Medwyn Roberts, Llywodraeth Cymru (MR) 
Enfys Jones, Llywodraeth Cymru (EJ) 
Moss Jones - Grŵp Lles ac Iechyd Anifeiliaid Cymru 
Dai Davies - Grŵp Lles ac Iechyd Anifeiliaid Cymru 
  
YMDDIHEURIADAU 
Alison Lea-Wilson  
Catherine Fookes 
Justin Scale  
Huw Thomas  
Buster Grant  
Norma Barry  
Llior Radford 
Andrew Slade, Llywodraeth Cymru  
Keith Smyton, Llywodraeth Cymru  
Ruth Akers, Llywodraeth Cymru 
Rebecca Evans AC - y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd 
  
  
Eitem 1: Croeso 

 Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.  
 Roedd cymryd cofnodion y cyfarfod diwethaf fel cofnod gwir a chywir. 

  
Eitem 2: Gweithredu cynllun cyflawni dangos bwrdd 

 Cafodd y Bwrdd y diweddariad ar y Rhaglen Bwrdd a oedd yn manylu 
ar y camau ar y gweill, uchafbwyntiau a'r cynnydd a wnaed gan 
bwysleisio natur esblygol y ddogfen a'r fformat dylunio rhaglen 
glasurol.  

  
Eitem 3: Cwsmeriaid a ffrwd waith marchnadoedd 

 Cyflwyniad gan Marcus Sherreard ar ran y grŵp ffrwd waith. Diben y 
ffrwd waith yn targedu'r farchnad iawn gyda negeseuon cywir fel bod 
pobl yn prynu mwy bwyd a diod Cymru, 7 blaenoriaethau a nodwyd: 

o Cysylltedd ar gyfer busnesau bwyd Cymru 
o Mynd i'r afael â thanberfformiad allforio 
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o Marchnata/brandio 
o Ymgysylltu â manwerthwyr allweddol 
o 'Cymreictod' categorïau allweddol 
o Greu matrics o megatrends erbyn sectorau 
o Datblygu 'Arwr cynhyrchion' ar gyfer 'Halo effaith'. 

 Cytunodd y Bwrdd mai hyn oedd y 'ffordd ymlaen' ar gyfer y ffrwd 
gwaith hon. 

  
Eitem 4: Busnes a ffrwd waith fuddsoddiad 

 Roedd Annitta Engel gyflwyniad ar ran y grŵp ffrwd gwaith. Y nod 
fydd yn clymu eu gwaith i nodau'r ffrwd waith lles Deddf 
cenedlaethau'r dyfodol, a'r marchnadoedd a chwsmeriaid, a ydynt ar 
hyn o bryd yn ystyried bod eu taro gan y gwaith 5 y nodau 7.  

 Blaenoriaethau allweddol ar gyfer y ffrwd waith yn gweithio gyda'r tîm 
busnes bwyd isadrannau i ddeall neu fap y cyfleoedd sy'n bodoli ar 
hyn o bryd ar gyfer busnesau.  
  

Eitem 5: Pobl a ffrwd waith sgiliau 

 Roedd Justine Fosh gyflwyniad ar ran y grŵp ffrwd gwaith. Diben y 
grŵp yw mynd i'r afael â bylchau sgiliau a fydd yn cael yr effaith 
mwyaf ar dwf diwydiant a gweithgarwch datblygu a bydd yn cael 
effaith yn y tymor byr a chanolig. Berthnasol i Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (3 nodau penodol). Heriau o ran sgiliau yn 
bedwar categori cyffredinol: 

o Farchnad lafur 
o Strwythur y diwydiant 
o Ddiwydiant agweddau at sgiliau 
o System sgiliau sy'n rhy gymhleth 

 Bylchau o ran sgiliau, meysydd sy'n peri anhawster recriwtio, a 
meysydd lle mae angen cymorth yn nodi a thrafod, yn seiliedig ar 
ymchwil Prifysgol Fetropolitan Caerdydd dyddiedig Gorffennaf 2015. 
Penderfynodd grŵp wedi blaenoriaethu camau gweithredu mewn 
meysydd allweddol 4 a gyrru mantais gystadleuol a gwerth 
ychwanegol: 

o Roedd cynnyrch technegol sy'n seiliedig ar sgiliau a 
   gwyddoniaeth bwyd 
o Peirianneg 
o Effeithlonrwydd cynhyrchu 
o Sgiliau masnachol yn hybu busnesau newydd 

  
Eitem 6: Cyfathrebu a ffrwd waith ymgysylltu â 

 Dywedodd Katie Palmer gyflwyniad ar ran y grŵp ffrwd gwaith. Tynnu 
sylw at y ni allwn sefydlu blaenoriaethau hyd nes y derbynnir 
cyfarwyddyd clir gan y ffrydiau gwaith eraill ynghylch y cymorth y mae 
arnynt ei angen. 

 Mae wedi nodi ei ddiben, sef "cefnogi gwybodaeth farchnata bwyd 
Cymru a diod diwydiant a gwaith Llywodraeth Cymru a Bwrdd ei 
diwydiant". 

 Trafodwyd dadansoddiad SWOT cychwynnol. 
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 Mae angen amser i feddwl am y cynllun beth hoffwn edrych, pan 
eglurir yr allbynnau o'r cyfarfod. 

 Cadarnhawyd bod y Bwrdd yn gallu defnyddio'r FourCymru at 
ddibenion PR, yn amodol ar gyfyngiadau cyllidebol. 

 Rhoddodd Enfys Jones gyflwyniad ar waith y tîm Bwyd a Diod Cymru 
Comms. Crynodeb o ddiben y cylchlythyr, gwefan, cyfrifon Twitter 
dwyieithog a hysbysiadau i'r wasg. Roedd astudiaeth achos Calbee 
yna ei rhannu gyda'r Bwrdd.  

  
Eitem 7: Cynnig cyflog byw / 2025 Courtauld cynnig 

 Diweddarodd Katie ar y cynnig cyflog byw / cynnig 2025 Courtauld. 
Aeth i'r wasg ystyried cofrestru i C2025. Fel llofnodwyr, mae Bwrdd y 
sedd ar y grŵp llywio WRAP.  

 Cyflog byw-oes y Bwrdd rôl o ran lliniaru effeithiau cyflwyno cyflog 
byw, beth yw safbwynt y Bwrdd, a beth ddylai'r ffocws cyfathrebu fod 
yn hyn o beth? Mae'r Bwrdd yn teimlo bod angen 'darn 
arweinyddiaeth meddwl' ar y mater hwn, gan dynnu sylw at y 
materion.  

  
Eitem 8: Cyflwyniad - Moss Jones a Dai Davies - Cymru anifeiliaid grŵp 
iechyd a lles (WAHWG) 

 Croesawodd y Cadeirydd Moss Jones a Dai Davies i'r cyfarfod a 
oedd yn mynd i'w cyflwyno ar y gwaith o iechyd anifeiliaid Cymru a 
grŵp lles (WAHWG). Rhoddir cyflwyniad byr Aelodau a'r cyfle i ofyn 
cwestiynau a thrafod cydweithio a gweithio mewn partneriaeth.  

  
Eitem 9: Materion diwydiant byw 

 Trafododd y Bwrdd y mater treth siwgr. Teimlo oedd angen mwy o 
fanylion am beth mae'n ei olygu i Gymru.  

 Cwestiwn godi ynghylch safbwynt y Bwrdd ar BREXIT. Penderfyniad 
a wnaed i arolwg y diwydiant, drwy'r gronfa ddata'r ganolfan 
diwydiant bwyd. Tebygol i sail yr arolwg ar y cwestiynau yn 
ddiweddar defnyddiodd mewn arolwg diweddar gan y Ffederasiwn 
Bwyd a diod y.  
  

Eitem 10: Twf syniadau 
 Mae'r Cadeirydd yn teimlo y dylai fod mentrau a ysgogir gan y Bwrdd, 

felly yn gofyn am syniadau sydd wedi'i dargedu at Aelodau ym mhob 
cyfarfod.  

 Awgrymu syniadau oedd:- 
o ymestyn natur dymhorol o gig oen gyda 'drwy gydol y 
   flwyddyn Brydeinig' yn y cysyniad sylfaenol 
o marchnata busnesau newydd, benodol hynny ryseitiau 

troi 
   yn gynhyrchion. Mae mynediad i'r diwydiant yn golygu  
   y cyflwynir yn gyfle da i ymgysylltu mwy yn y cyswllt hwn.  

  
Eitem 11: Bwrdd myfyrio 
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 Bwrdd yn mynd rhagddo'n dda gyda'r camau bellach yn cael eu 
cymryd ond sydd eu hangen i sefydlu ymgysylltu priodol gyda'r 
diwydiant. 

  
Eitem 12: unrhyw fater arall 

 Trafod digwyddiad Bwrdd bosibl ym mis Medi, gan ganolbwyntio ar 
Fwrdd diwydiant cyflwyno yn y gwaith; gweithdy byw materion bwyd a 
sesiwn llawdriniaeth gyda'r diwydiant.  

 Presenoldeb isadran Bwyd Llywodraeth Cymru wedi'i gadarnhau ar 
gyfer Sioe Frenhinol Cymru eleni, a bydd yn arddangos bwyd a diod 
fel llynedd a chynnal cyfarfodydd Masnach a datblygu. Trafododd y 
Bwrdd eu presenoldeb yn y sioe a sut ryngweithio gyda'r diwydiant. 
 


