
Capestone Organic Poultry Ltd

Soniwch rywfaint amdanoch chi’ch hun?
Mae fferm Capestone yn fferm deuluol, a bu’n eiddo 
i’r teulu Scale am chwe chenhedlaeth, yn cynhyrchu 
dofednod a chig coch ers yr 1920au. Cychwynnodd 
taith Capestone Organic Poultry Ltd yn 1999 ac erbyn 
hyn rydym yn cyflogi tîm anhygoel o 180 o bobl ar 
draws y busnes.
Rydym wedi’n lleoli ym Mharc Cenedlaethol Arfordir 
Sir Benfro ac rydym yn fusnes bwyd-amaeth cwbl 
integredig, yn deor a magu dofednod organig a buarth. 
Rydym wedyn yn prosesu’r cynhyrchion ar gyfer 
cwsmeriaid o bob math, gan gynnwys siopau mawr. 
Mae ochr arall y busnes yn cynhyrchu cig coch, ac fe 
reolwn ddiadell sylweddol o ddefaid a gyr o wartheg 
er mwyn darparu protein organig ar gyfer nifer o 
gwsmeriaid bwyd babanod.

Pa fath o fusnes ydych chi?
Rydym yn fusnes bwyd-amaeth ac rydym yn deor a 
magu ein holl ddofednod organig a buarth ein hunain 
sydd wedyn yn mynd i’n ffatri gweithgynhyrchu bwyd 
ar yr un safle i gael eu lladd, eu bwtsiera a’u pecynnu 
cyn cael eu danfon at ein cwsmeriaid.

Faint o bobl ydych chi’n gyflogi?
Ar hyn o bryd rydym yn cyflogi 180 o bobl ar draws  
y busnes.

Ydych chi wedi gweld unrhyw fylchau sgiliau/
hyfforddiant yn y sector/diwydiant?
Gan fod y rhan fwyaf o’n staff wedi cychwyn gyda’r 
busnes a symud ymlaen yn eu swyddi wrth i’r busnes 
esblygu, rydym wrthi’n gyson yn edrych ar sut allwn 
eu helpu i ddatblygu ac ennill cymwysterau yn ogystal 
â phrofiad er mwyn adeiladu’r sgiliau sydd eu hangen 
yn ein tîm. Rhoddwn bwys mawr ar gynnig sgiliau 
amrywiol i’n gweithlu fel y gallwn sicrhau bod ein 
busnes yn barod i wynebu’r dyfodol.

Ar gyfer pa gyrsiau hyfforddiant ydych chi’n 
gobeithio cael cefnogaeth gan Sgiliau Bwyd Cymru?
Hyd yn hyn buom yn gweithio trwy’r Offeryn Diagnostig 
Sgiliau sy’n offeryn gwych i benderfynu beth sydd ei 
angen arnom a pha offerynnau/rhaglenni sydd ar gael 
inni.
Yn dilyn y gwaith hwnnw rydym yn edrych ar hyn o 
bryd ar ystod eang gan gynnwys HACCP Lefelau 3 a 
4, IOSH, Archwilio (BRC yn benodol), TACCP, cyrsiau 
gwyddor bwyd… mae’r rhestr yn ddiddiwedd gan fod 
cymaint o gyrsiau gwahanol ar gael allai wella sgiliau 
ein gweithlu.

Astudiaeth Achos



Am ragor o wybodaeth am Sgiliau Bwyd Cymru cysylltwch â Lantra
www.sgiliaubwyd.cymru    wales@lantra.co.uk
Ffôn: 01982 552646
Mae Lantra wedi cael cyllid gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu  
Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a  
Llywodraeth Cymru i ddarparu Rhaglen Sgiliau Bwyd Cymru.

Sut fydd hyn yn eich helpu?
Bydd y gefnogaeth gan Sgiliau Bwyd Cymru yn ein 
helpu i ddarparu cyfleoedd hyfforddiant i’n gweithwyr 
fel y gallwn gyflawni 4 amcan allweddol:
•  Gwella sgiliau gweithwyr unigol yn eu swyddi 

presennol
•  Darparu cymwysterau proffesiynol ar gyfer ein 

gweithwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a chefnogi 
eu llwybrau gyrfaol i’r dyfodol

•  Darparu cyfleoedd datblygu sgiliau rheoli / 
goruchwylio er mwyn gwella sgiliau arweinyddiaeth 
y Cwmni

•   Cryfhau’r sgiliau allweddol mewn meysydd 
cydymffurfiaeth gyfreithiol o fewn ein busnes megis 
HACCP ac iechyd a diogelwch

Bydd cyflawni’r amcanion uchod yn creu mwy o 
gyfleoedd i dyfu’r busnes trwy gael gweithlu uchel 
ac amrywiol ei sgiliau. Bydd gallu darparu cyfleoedd 
datblygu yn ein cefnogi i gadw ein gweithwyr, gan 

leihau’r ffigyrau trosiant ymhlith ein gweithwyr. Bydd 
gwella sgiliau ein gweithwyr yn ein galluogi hefyd i 
gynhyrchu cynhyrchion o ansawdd uchel yn effeithlon, 
gan roi dyfodol cynaliadwy i’r Cwmni a’n gweithwyr. 
Bydd cefnogaeth Sgiliau Bwyd Cymru i allu darparu 
cyfleoedd i gyflawni’r amcanion hyn yn allweddol i 
ddyfodol ein Cwmni.

Geiriau olaf?
Yn Capestone credwn mai ein gweithlu yw ein hased 
mwyaf ac mae angen inni fuddsoddi yn yr ased hwn er 
mwyn helpu ein Cwmni i ffynnu. Credwn fod gan bob 
un o’n gweithwyr y potensial i dyfu, yn eu rôl gwaith 
ac yn bersonol, a bydd cefnogaeth Sgiliau Bwyd Cymru 
yn ein galluogi i ddarparu cyfleoedd ar gyfer y twf hwn. 
Mae buddsoddi yn ein tîm yn golygu buddsoddi yn 
ein Cwmni a datblygu ein pobl yw’r allwedd i ddyfodol 
cynaliadwy.
http://capestone.co.uk/ 

Astudiaeth Achos

Dywed Datganiad Cenhadaeth ein Cwmni:   
“Bydd ein hymrwymiad i ddatblygu, hyfforddi a chynnal brwdfrydedd ac awch ein staff  
yn ein galluogi, gyda’n gilydd, i rannu llwyddiant ein cwmni.”
Gall Sgiliau Bwyd Cymru ein helpu i gyflawni’r nod hwn.


