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Eitem 1: Croeso – Cadeirydd 

 Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod. Wrth gyflwyno Lesley 
Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion 
Gwledig, sydd newydd ei phenodi, rhoddodd drosolwg i’r Bwrdd o'i 
phortffolio a'i harfarniad cychwynnol o BREXIT. Cafodd yr Aelodau 
gyfle i ofyn cwestiynau a thrafod materion oedd o bwys i'r diwydiant. 

 Pwysleisiodd Ysgrifennydd y Cabinet ei chefnogaeth i waith y Bwrdd 
gan adlewyrchu ei bod yn falch o gael bwyd a diod Cymru fel rhan o'i 
phortffolio.  



Eitem 2: Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 17 Mawrth 2016 FDWIB (16) 
M05 

 Roedd cofnodion y cyfarfod diwethaf yn gofnod gwir a chywir. 

Eitem 3: Cyflawni Cynllun Gweithredu y Dangosfwrdd & Dangosfwrdd 
Bwrdd 

 Cafodd y Bwrdd ddiweddariad ar Fwrdd y Rhaglen, sy'n manylu ar y 
camau sydd ar y gweill, uchafbwyntiau a'r cynnydd a wnaed gan 
bwysleisio natur esblygol y Dangosfwrdd a'r fformat dylunio rhaglen 
glasurol. 

 Rhoddodd y Cadeirydd gopïau o’r  Dangosfwrdd cyflenwi sy'n amlinellu 
cynnydd i gyflawni Cynllun gweithredu hyd yn hyn i yr Aelodau. 

Eitem 4: Cyflwyniadau – Tim Benton - Hyrwyddwr Diogelwch Bwyd Byd-
eang y DU a Nina Purcell Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru 

 Croesawodd y Cadeirydd yr Athro Tim Benton a Nina Purcell i'r 
cyfarfod. 

 Rhoddodd yr Athro Benton gyflwyniad byr o effaith amgylcheddol 
bwyta bwyd a diod yn y DU a phwysleisiodd yr angen i ganolbwyntio 
mwy ar yfed iach a llawer llai o wastraff bwyd.  

 Cafodd Aelodau gyfle i ofyn cwestiynau a thrafod cydweithio a gweithio 
mewn partneriaeth.  

 Roedd Nina Purcell yn darparu amlinelliad o rôl yr Asiantaeth Safonau 
Bwyd (ASB) gan gyfeirio at eu rôl sylfaenol wrth amddiffyn hawliau a 
diogelwch y defnyddiwr. Roedd y cyflwyniad yn canolbwyntio ar sut y 
mae’r FSA yn addasu a newid ei waith rheoleiddio i fodloni anghenion 
modern a defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf a rhoddodd amlinelliad o 
enghreifftiau o risg a digwyddiadau â mwy o risg. 

 Gwahoddwyd y Bwrdd i ystyried sut y byddent fel Bwrdd am gymryd 
rhan fwy gweithredol yng ngwaith yr ASB.  

Eitem 5: Ffrwd Waith Cwsmeriaid a Marchnadoedd 

 Hysbyswyd yr Aelodau bod llawer o gyfle i gydweithio'n agos gyda 
Horizon Nuclear gyda'r potensial i gynnig bwyd a diod o Gymru i hyd at 
9000 o weithwyr y diwydiant niwclear a fydd yn datblygu’r safle.  

Eitem 6: Ffrwd Waith Busnes a Buddsoddi 

 Cyflwynodd Annitta Engel ar ran y ffrwd waith arolwg a anfonwyd at y 
diwydiant bwyd a diod yng Nghymru mewn perthynas â chyfleoedd 
ariannu. Roedd y canlyniadau yn rhoi arwydd o’r heriau posibl a 
wynebir gan y diwydiant a’r bwlch sgiliau o ganlyniad i deimlad bod 
ddiffygion cyllidol. 

 Gofynnwyd cwestiynau mewn perthynas â a yw’r diwydiant bwyd a 
diod yng Nghymru yn manteisio ar y cyllid sydd ar gael. 

Eitem 7: Ffrwd Waith Pobl a Sgiliau 

 Amlinellodd Justine Fosh y bwlch sgiliau sydd o fewn y diwydiant bwyd 
a diod yng Nghymru. 



 Mae grŵp y ffrwd waith yn ystyried os oes gwersi i'w dysgu o ran sut y 
mae’r diwydiant llaeth yn defnyddio'r fformat modiwlaidd wrth ddatblygu 
sgiliau llaeth technegol. 

 Nododd y Bwrdd y gwahanol fentrau sydd yn anelu at ddenu plant 
ysgol i'r diwydiant bwyd a diod, ac enghraifft o wefan "Gyrfaeoedd 
blasus". Mae angen mwy o gwmnïau i gymryd rhan mewn mentrau o'r 
fath i ddenu myfyrwyr priodol. 

 Trafododd yr Aelodau'r diffyg ymddangosiadol o gyfleoedd i'r rheini sy'n 
awyddus i ymgymryd â gyrfa ym maes garddwriaeth ag ar hyn o bryd 
dim ond un brifysgol sy’n cynnig cwrs priodol. 

Eitem 8: Mari Stevens – Croeso Cymru – Hunaniaeth 

 Croesawodd y Cadeirydd Mari Stevens, Pennaeth Marchnata 
Llywodraeth Cymru i'r cyfarfod, roddodd y newyddion diweddaraf ar y 
dull newydd i frand corfforaethol Cymru. Rhoddodd y cyflwyniad "Dyma 
Gymru" nod o symud ymlaen oddi wrth y cysyniad o Gymru fel gwlad 
fach hynafol i un sy’n cynnig barn gadarnhaol gyda rhagolygon newydd 
a statws dyrchafedig. 

 Y Bwrdd yn cefnogi'r gwaith hwn yn llawn ac yn awyddus i weithio gyda 
Llywodraeth Cymru i sicrhau fod brand newydd ar gael i’r Isadran Fwyd 
a'r Bwrdd/diwydiant bwyd a diod cyn gynted â phosibl.  

Eitem 9: Ffrwd Waith Cyfathrebu ac Ymgysylltu 

 Rhoddwyd ystyriaeth i gynnwys y cylchlythyr ac i’w gynhyrchu yn 
rheolaidd.  

Eitem 10: Lorna Friis Biotechnoleg a Chyngor Ymchwil Gwyddorau 
Biolegol (BBSRC) 

 Croesawodd y Cadeirydd Laura Frills i'r cyfarfod a gyflwynodd ar waith 
y Cyngor Ymchwil gan ganolbwyntio ar dair blaenoriaeth:- 

o Amaethyddiaeth a diogelwch bwyd 
o Biodechnoleg diwydiannol a Bio-ynni 
o Biowyddoniaeth ar gyfer iechyd  

Eitem 11: Materion y Diwydiant Byw 

 Bu'r Bwrdd yn trafod adolygiad Hybu Cig Cymru a oedd i’w gyhoeddi 
gan nodi y byddai ystyried yr adolygiad yn bwysig i’w gwaith. 

 Gofynnodd yr Aelodau i Kevin Roberts, a gynhaliodd yr adolygiad, sydd 
hefyd yn Gadeirydd y Grŵp Partneriaethau Amaethyddol gael ei 
wahodd i'r cyfarfod nesaf. 

Eitem 12: Syniadau ar gyfer Twf/ unrhyw fater arall 

 Bu'r Aelodau yn trafod y canlynol:- 
o Cig coch organig – Eglurodd Catherine Fookes i'r Bwrdd y gellid 

dadlau bod cynhyrchu cig coch organig yn golygu cig nad yw’n 
cael ei fwyta gan ddefnyddwyr. Dim ond y darnau gorau a’r 
stêcs gorau mae defnyddwyr cig coch organig am eu cael. Dylid 
ystyried sut i wneud y defnydd gorau o'r carcas cyfan a bydd 
Catherine yn rhoi amlinelliad o gynnig ar doriadau carcas 
organig. 



o cyflwr presennol y diwydiant porc Cymru a ph'un a allai fod cyfle 
i gynyddu y busnes cynhyrchu porc yng Nghymru. 

o y cysyniad o farchnadoedd ffermwyr symudol, lle'r awgrymwyd y 
gallai fod gwerth mewn sefydlu marchnad ffermwyr symudol 
newydd a fyddai'n mwy hygyrch i ddefnyddwyr. O ganlyniad yr 
Aelodau i ystyried cynigion ar sut i hyrwyddo marchnadoedd 
ffermwyr symudol. 

o Bydd ymchwil sydd ar y gweill o farchnadoedd ffermwyr yn 
helpu i lywio'r gwaith hwn. 


