
 

 

 

 

Bwyd mwy diogel i’r genedl
Ein hamcan strategol hyd at 2015

Byddwn yn rhoi iechyd y defnyddiwr yn gyntaf. Er mwyn sicrhau newidiadau buddiol, byddwn yn 
gweithio mewn partneriaeth lle bynnag y bo’n bosibl, byddwn yn dibynnu ar dystiolaeth i lywio 
ein gweithredoedd a byddwn yn agored ac yn onest wrth gyfathrebu. Rydym ni’n credu y bydd 
busnesau bwyd da yn ffynnu lle gall pobl ddewis eu bwyd gyda hyder. Caiff hyder ei feithrin a’i 
gynnal gan fesurau effeithiol, cyson a thryloyw i ddiogelu’r cyhoedd. Byddwn yn cyflawni ein 
hamcan strategol drwy weithio tuag at bum canlyniad:

Mae cynhyrchwyr bwyd ac arlwywyr yn rhoi 
blaenoriaeth i fuddiannau defnyddwyr mewn 
perthynas â bwyd

•	  Cynyddu’r wybodaeth sydd ar gael am alergenau, gan 
gynnwys mewn sefydliadau arlwyo

•	 	Cydweithio	â’r	sefydliadau	perthnasol	yn	yr	Alban	a	
Gogledd Iwerddon er mwyn:

  –   Parhau i sicrhau gostyngiadau yn lefel y braster 
dirlawn, halen a chalorïau mewn cynhyrchion bwyd

  –   Rhoi hwb i ddatblygu, hyrwyddo a darparu 
dewisiadau iachach wrth i bobl siopa a bwyta allan

  –   Sicrhau bod dognau o faint sy’n briodol ar gyfer 
deiet iach ar gael ac yn cael eu hyrwyddo

Mae gan ddefnyddwyr yr wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth i wneud  penderfyniadau 
gwybodus ynghylch beth i’w fwyta a ble

•	  Gwella ymwybyddiaeth a defnydd y cyhoedd o 
negeseuon ynghylch bwyta’n iach ac arferion 
hylendid bwyd da yn y cartref

•	 	Cynyddu’r	wybodaeth	a	ddarperir	i	ddefnyddwyr	
am safonau hylendid safleoedd bwyd pan fyddant 
yn dewis ble i fwyta allan neu siopa am fwyd

•	 	Cydweithio	â’r	sefydliadau	perthnasol	yn	yr	Alban	
a Gogledd Iwerddon i wella ymwybyddiaeth a 
defnydd y cyhoedd o negeseuon ynghylch bwyta’n 
iach

Mae’r bwyd sy’n cael ei fewnforio yn 
ddiogel i’w fwyta

•	 	Gweithio’n	rhyngwladol	i	leihau	risgiau	o	
fwyd a bwyd anifeiliaid sy’n tarddu o wledydd 
y tu allan i’r UE

•	 	Sicrhau	gwiriadau	sy’n	seiliedig	ar	risg	ac	
sy’n cael eu targedu  mewn porthladdoedd 
a bod mewnforion yn cael eu monitro  gan 
awdurdodau lleol drwy’r gadwyn fwyd gyfan

Mae cydymffurfiaeth busnesau yn cael ei chefnogi’n 
effeithiol gan ei bod yn diogelu defnyddwyr. Bydd hyn 
yn cynnwys canolbwyntio ar reoleiddio a gorfodi sy’n 
effeithiol, yn seiliedig ar risg ac yn gymesur

•	 	Diogelu	defnyddwyr	drwy	ei	gwneud	yn	haws	i	fusnesau	
gydymffurfio	â	rheoliadau

•	 	Cefnogi	twf	economaidd	drwy	gael	gwared	ar	unrhyw		
feichiau	diangen	ar	fusnesau	a	mynd	i’r	afael	â’n	
dyletswyddau sicrhau mewnforion yn effeithiol

•	 	Defnyddio	ein	gwybodaeth	am	beth	sy’n	effeithiol	o	ran	
cynyddu lefelau cydymffurfio busnesau, ac yn benodol, 
galluogi defnyddwyr i fod yn fwy gwybodus a dylanwadol yn 
y farchnad

•	 	Helpu	busnesau	sy’n	cydymffurfio	i	ffynnu	drwy	ganolbwyntio	
camau ymyrryd ar fusnesau nad ydynt yn cydymffurfio a 
sicrhau nad yw’r busnesau hynny sydd ddim yn cydymffurfio 
ar eu hennill ar draul y busnesau sydd yn cydymffurfio

•	 	Sicrhau	prosesau	rheoleiddio	mwy	cymesur	ac	effeithiol,	
wedi’u seilio ar risg, drwy gryfhau ein cysylltiadau yn yr 
Undeb Ewropeaidd ac mewn fforymau rhyngwladol

•	 	Gweithio’n	rhyngwladol	i	ddylunio	model	ar	gyfer	cyfundrefn	
reoleiddio a gorfodi newydd i sicrhau bod y rheolaethau cig 
yn effeithiol, yn seiliedig ar risg ac yn gymesur

Mae’r bwyd sy’n cael ei gynhyrchu neu ei 
werthu yn y DU yn ddiogel i’w fwyta 

•	  Lleihau salwch a gludir gan fwyd drwy ddefnyddio 
dull	wedi’i	dargedu,	gan	fynd	i’r	afael	â	
champylobacter	mewn	cyw	iâr	fel	blaenoriaeth

•	 	Cynyddu	gwaith	‘gwylio’r	gorwel’	a	gwella’r	
wybodaeth fforensig o gadwynau bwyd byd eang 
a’r ddealltwriaeth ohonynt er mwyn adnabod a 
lleihau effaith risgiau newydd posibl a risgiau sy’n 
ailymddangos – yn enwedig o ran halogi cemegol


