
Dros y blynyddoedd, mae’r busnes wedi arallgyfeirio 
ac wedi gweithio’n galed i ddod yn gynaliadwy a 
gweithredu arferion ecogyfeillgar, gan ymdrechu i 
gael yr effaith leiaf ar yr amgylchedd lle bo hynny’n 
bosibl. Yn 2018, nhw oedd y Bragdy cyntaf yn y byd i 
gael Achrediad Allwedd Werdd, gwobr ryngwladol sy’n 
cydnabod busnesau sy’n amgylcheddol gynaliadwy. Yna 
yn 2019, dyfarnwyd y wobr am Dwristiaeth Gynaliadwy 
Orau i’r busnes yng Ngwobrau Twristiaeth Sir Benfro.

Faint o bobl ydych chi’n eu cyflogi?
Ar hyn o bryd mae’r cwmni’n cyflogi 6 aelod o staff llawn 
amser ac 1 rhan amser.

Pa gyrsiau hyfforddi ydych chi wedi’u dilyn 
trwy’r rhaglen Sgiliau Bwyd Cymru a beth oedd 
y rheswm am hyn?
Mae Bluestone Brewing wedi derbyn cefnogaeth ariannol 
ar gyfer nifer o gyrsiau hyfforddi trwy’r rhaglen, o gyrsiau 
Sgiliau Bragu Uwch, Diogelwch Bwyd Lefel 3, Cymorth 
Cyntaf Brys yn y Gwaith, i Arwain a Rheoli.

Soniwch ychydig am Bluestone Brewing
Mae Bluestone Brewing yn ficrofragdy wedi’i leoli yn 
Sir Benfro, gyda ffocws ar greu cwrw crefft cynaliadwy 
sy’n blasu’n wych. A hwythau wedi dechrau’r busnes 
ym mis Hydref 2013, mae Simon, Kerry ac Amy wedi 
bod yn tyfu’r tîm yn araf ers hynny. Maen nhw’n 
ymfalchïo’n y ffaith bod y bragdy’n hynod gyfeillgar 
i’r amgylchedd. Mae’r holl sgil-gynhyrchion o fragu’n 
cael eu hailddefnyddio ar y fferm neu eu bwydo’n ôl 
i’w hanifeiliaid. Mae’r dŵr maen nhw’n ei ddefnyddio i 
wneud eu cwrw’n dod o’u ffynnon eu hunain ac maen 
nhw hefyd yn cynhyrchu eu pŵer solar eu hunain!

Mae rhaglen Sgiliau Bwyd Cymru a ddarperir 
gan Lantra yn cefnogi busnesau o fewn 
diwydiant prosesu a gweithgynhyrchu bwyd a 
diod Cymru i sicrhau bod gan weithwyr y sgiliau 
a’r hyfforddiant cywir ar gyfer eu busnes a’r 
diwydiant ehangach.

Mae Sgiliau Bwyd Cymru yn gweithio gyda nifer 
o ddarparwyr hyfforddiant sy’n arbenigo mewn 
hyfforddiant Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Gall 
darparwyr hyfforddiant weithio gyda chwmnïau 
unigol i ddatblygu cyrsiau hyfforddi wedi’u 
teilwra, yn seiliedig ar ofynion penodol busnesau.

Dyma enghraifft o sut mae’r cyrsiau hyfforddi 
Arweinyddiaeth a Rheolaeth wedi helpu un busnes 
i dyfu ac ehangu ei gynnig i ddefnyddwyr.

Astudiaeth Achos
Arwain a Rheoli
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A allwch chi rannu eich meddyliau am y 
cymorth rydych chi wedi’i gael gan Sgiliau Bwyd 
Cymru sydd wedi eich galluogi i hyfforddi ac 
uwchsgilio’ch tîm?

Mae’r gefnogaeth a gawson ni gan Sgiliau Bwyd 
Cymru a’r darparwyr hyfforddiant sydd wedi gweithio 
gyda ni i gyflwyno’r cyrsiau wedi bod yn rhagorol. Mae 
wedi caniatáu inni gyrchu’r hyfforddiant angenrheidiol 
sydd ei angen arnon ni i symud y busnes ymlaen.

Mae cyllid ar gael i gefnogi ein cyrsiau 
Arweinyddiaeth a Rheolaeth, ynghyd â llu o 
gyrsiau hyfforddi eraill. Mae gan fusnesau 
bwyd a diod cymwys gyfle i wneud cais am 
gymorth ariannol i helpu gyda’u hanghenion 
hyfforddi. Y dyddiad olaf i wneud cais yw 17 
Rhagfyr 2021, ac mae angen cwblhau’r holl 
hyfforddiant erbyn 18 Chwefror 2022. Os oes 
gennych ddiddordeb ac yr hoffech gael rhagor 
o wybodaeth, cysylltwch â ni heddiw.

“Rwy’n teimlo bod gan y tîm fwy o hyder ynof. 
Rydyn ni nawr yn ymgysylltu fel tîm ac yn gyrru’r 
cwmni ymlaen gyda dymuniadau, syniadau a 
chyfraniadau pob unigolyn mewn golwg. Rwy’n 
teimlo bod gan y staff rywun i droi ato am 
gefnogaeth yn ôl yr angen.”

Amy Evans, Cyfarwyddwr Gwerthiant

“Rwy’n hynod o ddiolchgar am yr hyfforddiant 
a’r gefnogaeth a ddarperir trwy’r cwrs hwn, 
ac rwy’n teimlo’n llawer mwy hyderus wrth 
fynd i’r afael â materion sy’n ymwneud ag 
arweinyddiaeth a rheolaeth o fewn y busnes. 
Gobeithio y bydd hwn yn cynorthwyo’r tîm ac yn 
caniatáu i’r cwmni dyfu’n hyderus gyda’n gilydd.”

www.bluestonebrewing.co.uk

Astudiaeth Achos
Arwain a Rheoli

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.

Mae’r cwrs Arwain Tîm Pwrpasol (rhan o’r cyrsiau Arwain 
a Rheoli) wedi bod yn arbennig o bwysig i’r cwmni 
oherwydd bod Simon, sylfaenydd Bluestone Brewing 
yn symud yn araf tuag at ymddeol a throsglwyddo’r 
cyfrifoldeb o arwain y tîm.

Nid oedd Amy Evans, Cyfarwyddwr y cwmni, wedi cael 
unrhyw brofiad blaenorol o arwain tîm, a phenderfynodd 
gofrestru ar gwrs i wella ei gwybodaeth ac i sicrhau ei 
bod yn gallu arwain y staff a’u rheoli’n gywir.

Yn sgil llwyddiant y busnes, mae’n debygol iawn y 
bydd angen i’r bragdy gynyddu nifer y staff yn y 
flwyddyn i ddod er mwyn ymdopi â’r galw cynyddol am 
eu cynhyrchion. Felly roedd Amy yn teimlo ei bod yn 
synhwyrol gwella ei sgiliau yn y maes hwn.

Pa wahaniaeth mae’r hyfforddiant Arwain Tîm 
Pwrpasol wedi’i wneud i’r busnes?

Yn dilyn gwybodaeth gan Bluestone Brewing, teimlwyd ei 
bod yn briodol datblygu rhaglen bwrpasol wedi’i theilwra 
o amgylch nifer o fodiwlau fel Rheoli eich Hunan a Sgiliau 
Personol; Arweinydd neu Reolwr; Rheoli Perfformiad Tîm 
a Rheoli Newid a Chyflawni Canlyniadau.


