
Hufenfa De Arfon Cyf.

Soniwch am eich cwmni
Mae Hufenfa De Arfon ym Mhen Llŷn, gogledd-orllewin 
Cymru, a dyma gwmni cydweithredol llaeth hynaf 
a mwyaf Cymru. Cychwynnodd Hufenfa De Arfon 
yn 1938 yn dilyn gweledigaeth John Owen Roberts 
bod pob ffermwr llaeth yn cydweithio er mwyn gallu 
marchnata eu llaeth eu hunain. 
Heddiw, mae 135 ffermwr Cymreig o’r gogledd a’r 
canolbarth yn cyflenwi llaeth inni er mwyn ein galluogi 
i’w ddefnyddio i gynhyrchu ein caws Cymreig Dragon 
a’n menyn hallt Dragon llwyddiannus. 
Mae ein gwartheg yn cael mwynhau rhai o olygfeydd 
mwyaf godidog Cymru ac rydyn ni’n credu bod yr 
ymwybyddiaeth hon o darddiad yn hanfodol i’n 
gwaith. O’r munud y daw’r gwartheg i gael eu godro 
i’r eiliad mae’r cynnyrch ar y silff, ni sy’n rheoli ac 
yn goruchwylio’r holl gadwyn gyflenwi. Mae hyn 
yn golygu y gallwn fuddsoddi mewn dilyniant ac 
arloesedd er mwyn gwarchod dyfodol ein busnes.

Pa fath o fusnes ydych chi?
Rydyn ni’n gydweithfa ffermwyr sy’n cynhyrchu 
detholiad eang o Gawsiau Cymreig premiwm a Menyn 
Hallt Cymreig. 

Daw ein cawsiau Cymreig, gaiff eu marchnata o 
dan y brand Dragon, prif frand llaeth Cymru, mewn 
amrywiaeth o wahanol becynnau, ac mae dewis o 
gawsiau rhanbarthol Prydeinig gennyn ni hefyd. Rydyn 
ni’n rhoi dewis gwych i gwsmeriaid, o Gaws Cymreig 
Mwyn i Gaws Cymreig Clasurol cryf, ac rydyn ni hefyd yn 
cynnig Caws Cymreig sydd â llai o fraster.

Menyn hallt yw ein Menyn Dragon Traddodiadol 
Cymreig a chaiff ei gynhyrchu drwy ddefnyddio buddai 
draddodiadol er mwyn sicrhau bod ein menyn yn cael 
ei wneud mewn ffordd mor ddilys â phosibl er mwyn 
ailgreu dulliau cynhyrchu traddodiadol.

Astudiaeth Achos



Faint o bobl rydych chi’n eu cyflogi?
Rydyn ni’n cyflogi 160 o weithwyr ar draws y busnes  
ar hyn o bryd.

A ydych chi wedi nodi unrhyw fylchau mewn 
sgiliau/hyfforddiant yn y sector/diwydiant?
Mae’n anodd iawn dod o hyd i weithwyr sydd wedi cael 
hyfforddiant addas sy’n ymwneud â’r diwydiant llaeth, 
felly gan amlaf rydyn ni’n hyfforddi unigolion unwaith 
iddyn nhw ddechrau gweithio gyda’r cwmni.

Gyda pha gyrsiau hyfforddi rydych chi’n 
gobeithio cael help gan Sgiliau Bwyd Cymru?
Ar ôl gwneud cais am nawdd wedi cwblhau’r Offeryn 
Diagnosteg Sgiliau gydag aelod o dîm Sgiliau Bwyd 
Cymru, rydyn ni wedi derbyn cymeradwyaeth am 
nawdd ar gyfer Ymwybyddiaeth Amgylcheddol, 
Rheoli’n Ddiogel IOSH, Cymorth Cyntaf yn y Gweithle, 
a Phlatfform Gwaith Uchel Symudol.

Sut fydd hyn yn eich helpu chi?
Mae’r nawdd yn gyfle gwych i uwchsgilio ein 
gweithwyr yn holl feysydd y busnes, a fydd yn ei 
dro’n helpu cynyddu cynhyrchiant, ansawdd ac 
effeithlonrwydd y safle’n gyffredinol.

Mae gan y Cwmni achrediad amgylcheddol lefel 
2 y Ddraig Werdd ar hyn o bryd. Yn ystod 2020, 
ein nod yw cynyddu’r achrediad hwn i lefel 3 ac 
mae ymwybyddiaeth amgylcheddol yn allweddol 
er mwyn cyrraedd y nod. Drwy roi’r hyfforddiant 
ymwybyddiaeth hwn i’n gweithwyr, byddan nhw’n 
fwy ymwybodol o’n gofynion targed amgylcheddol 
fel Cwmni a bydd hyn yn ein helpu ni i wireddu ein 
hamcanion.

Ac i gloi?
Yma yn Hufenfa De Arfon Cyf. rydyn ni’n hynod falch 
o’n cynnyrch caws llwyddiannus. Mae cael y math 
iawn o weithwyr yn hanfodol i lwyddiant ein busnes, 
a dyma pam rydyn ni’n buddsoddi yn eu datblygiad. 
Mae hyn yn rhoi’r wybodaeth sylfaenol sydd ei hangen 
arnyn nhw i gyflawni eu swyddi’n llwyddiannus ac 
hefyd yn rhoi mwy o gymhelliad iddyn nhw sydd yn ei 
dro’n symbylu safon y cynnyrch a chynhyrchiant. Mae 
cael nawdd ar gyfer hyfforddiant trwy Sgiliau Bwyd 
Cymru yn allweddol i’r busnes er mwyn inni allu taro’r 
nod hwn.

www.sccwales.co.uk/cy/
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