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Rhagair 

 
Mae archwilio gwasanaethau gorfodi cyfraith bwyd awdurdodau lleol yn rhan o 
drefniant yr Asiantaeth Safonau Bwyd er mwyn gwella cysondeb ac 
effeithiolrwydd trefniadau gorfodi awdurdodau lleol, a thrwy hynny gynyddu 
diogelwch a hyder defnyddwyr yng nghyd-destun bwyd. Mae’r trefniadau hyn yn 
cydnabod mai cyfrifoldeb awdurdodau lleol gan mwyaf yw gorfodi cyfraith fwyd y 
DU sy’n ymwneud â diogelwch bwyd, ymchwilio i glefydau heintus a gludir mewn 
bwyd a’u rheoli, hylendid, cyfansoddiad, labelu, bwyd a bwydydd anifeiliaid sy’n 
cael eu mewnforio. Cyflawnir swyddogaethau rheoleiddio awdurdodau lleol yn 
bennaf drwy’r Gwasanaeth Iechyd yr Amgylchedd a’r Gwasanaeth Safonau 
Masnach. 
 
Rhoddwyd y pŵer i bennu safonau, monitro ac archwilio gwasanaethau gorfodi 
cyfraith bwyd awdurdodau lleol i’r Asiantaeth Safonau Bwyd dan Ddeddf Safonau 
Bwyd 1999. Mae’r Asiantaeth yn archwilio Awdurdodau Lleol dan adran 12(4) o’r 
Ddeddf. Mae archwiliadau’r asiantaeth yn asesu i ba raddau y mae awdurdodau 
lleol yn cydymffurfio â’r Safon Gorfodi Cyfraith Bwyd, “Y Safon”, a gyhoeddwyd 
gan yr Asiantaeth fel rhan o’r Cytundeb Fframwaith ar Orfodi Cyfraith Bwyd gan 
Awdurdodau Lleol ac sydd i’w gweld ar wefan yr Asiantaeth yn 
www.food.gov.uk/enforcement/frameagree/. 
 
Prif nod y cynllun archwilio yw cynnal a gwella diogelwch a hyder defnyddwyr 
drwy sicrhau bod awdurdodau lleol yn darparu gwasanaeth gorfodi cyfraith bwyd 
effeithiol. Mae’r cynllun hefyd yn cynnig cyfle i nodi a lledaenu arferion da a 
darparu gwybodaeth fel sail i bolisïau’r Asiantaeth ar ddiogelwch bwyd. 
 
Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â chynllun yr Asiantaeth ar gyfer archwilio 
awdurdodau lleol, gan gynnwys Cwestiynau ac Atebion yn ymwneud â 
gweithredu’r cynllun a manylion am arferion da a welwyd yn ystod yr 
archwiliadau, i’w gweld ar wefan yr Asiantaeth yn 
www.food.gov.uk/enforcement/auditscheme/. 
 
Datblygwyd y Cytundeb Fframwaith ar y cyd ag awdurdodau lleol ac mae’n nodi 
disgwyliadau’r Asiantaeth yng nghyswllt cynllunio a chyflawni gweithgareddau 
gorfodi cyfraith bwyd. Cyhoeddwyd fersiwn cyfredol y Cytundeb Fframwaith yng 
Ngorffennaf 2004. Mae’n ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol weithredu fel 
a ganlyn yng nghyswllt Rheoli ac Ymchwilio i Achosion o Glefydau Heintus sy’n 
Gysylltiedig â Bwyd: 

 
“Bydd yr Awdurdod yn sefydlu, yn cynnal ac yn gweithredu gweithdrefn 
ysgrifenedig wedi’i datblygu ar y cyd â’r holl sefydliadau perthnasol wrth reoli 
achosion o glefydau heintus sy’n gysylltiedig â bwyd yn unol â chanllawiau 
canolog perthnasol. 
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Bydd yr Awdurdod yn sefydlu, yn cynnal ac yn gweithredu gweithdrefn 
ysgrifenedig wedi’i datblygu yn unol â chanllawiau a gyhoeddwyd yn ganolog, 
ac ar y cyd â’r holl sefydliadau perthnasol er mwyn ymchwilio i hysbysiadau yn 
ymwneud â chlefydau heintus sy’n gysylltiedig â bwyd. 
 
Bydd pob cofnod sy’n ymwneud â rheoli ac ymchwilio i achosion o glefydau 
heintus sy’n gysylltiedig â bwyd yn cael ei gadw am o leiaf 6 blynedd.” 

 
Mae clefyd heintus sy’n gysylltiedig â bwyd fel rheol yn salwch acíwt, sy’n 
datblygu’n sydyn ac yn para am gyfnod byr, ac sy’n effeithio ar y llwybr treuliad. 
Y symptomau mwyaf cyffredin yw cyfogi, dolur rhydd a phoen bol. Mae’n 
digwydd pan fo rhywun yn bwyta bwyd sydd wedi’i halogi â bacteria neu firysau 
pathogenig, ond gall hefyd ymledu o berson i berson drwy’r llwybr carthion/ceg. 
Mae llawer o ficro-organeddau pathogenig a all achosi gwenwyn bwyd, megis 
Salmonela sp; Campylobacter sp; Clostridium sp; ac E.coli O157. Mae clefydau 
penodol eraill a all gael eu hachosi drwy fwyta bwyd halogedig, megis 
Teiffoid/Parateiffoid, Giardiasis, Cryptosporidiosis a Botwliaeth. Mae’r 
symptomau fel rheol yn para am gyfnod byr ac mae’r claf yn gwella’n dda. Fodd 
bynnag, gall gael canlyniadau difrifol, gan ddibynnu ar yr organedd pathogenig 
sy’n gysylltiedig ag ef a pha mor ddrwg yw’r heintiad. Gall y clefyd fod yn ddifrifol 
iawn ymhlith yr henoed, plant ifanc iawn a phobl sydd ag imiwnedd gwan, a gall 
gael effeithiau hirdymor mewn rhai cleifion. Mewn achosion anghyffredin iawn, 
gall clefydau heintus sy’n gysylltiedig â bwyd achosi marwolaeth. 
 
Gellir diffinio brigiad haint neu salwch arall a gludir mewn bwyd naill ai fel dau 
neu ragor o achosion cysylltiedig o’r un salwch, neu fel y sefyllfa pan fo nifer yr 
achosion a welir yn mynd yn uwch na’r nifer disgwyliedig a hynny’n 
anesboniadwy.  
[‘The Management of Outbreaks of Foodborne Illness (Rhagfyr 1994, Yr Adran 
Iechyd)] 
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ADRAN 1: CYFLWYNIAD 
1  
Pwrpas yr Adroddiad 
 
1.1 Mae’r rhaglen archwilio yng Nghymru’n elfen bwysig o rôl fonitro’r 

Asiantaeth er mwyn sicrhau gwasanaethau gorfodi cyfraith bwyd cyson ac 
effeithiol. 

 
1.2 Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys crynodeb o’r archwiliad ffocws a 

gynhaliwyd gan Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru o’r modd y mae 
awdurdodau lleol Cymru’n rheoli ac yn ymchwilio i achosion o glefydau 
heintus sy’n gysylltiedig â bwyd.   

 
1.3 Ceir crynodeb o brif ganlyniadau’r archwiliad a chamau dilynol a 

gymerwyd gan yr Asiantaeth yn yr adroddiad hwn.  
 
Cwmpas yr Adroddiad 
 
1.4 Gwasanaethau gorfodi cyfraith bwyd awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am 

sefydlu trefniadau er mwyn sicrhau bod achosion o glefydau heintus sy’n 
gysylltiedig â bwyd yn cael eu rheoli a bod ymchwiliad yn cael ei wneud 
iddynt. 

 
1.5 Fel rhan o’r archwiliad adolygwyd y trefniadau a oedd yn bodoli yn y 22 

Awdurdod Unedol Cymreig (Atodiad 1) er mwyn sicrhau bod achosion o 
glefydau heintus sy’n gysylltiedig â bwyd yn cael eu rheoli a bod 
ymchwiliad yn cael ei wneud iddynt. Roedd hyn yn cynnwys eu trefniadau 
mewnol a threfniadau gyda sefydliadau sy’n bartneriaid, gan gynnwys y 
Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol, Byrddau Iechyd Lleol ac 
awdurdodau cyfagos.  

 
1.6 Er bod yr achosion o E. coli O157 a gafwyd yn Ne Cymru’n ffactor 

arwyddocaol a arweiniodd at gynnal yr archwiliad hwn, nid oedd yr 
archwiliad yn canolbwyntio ar weithrediadau awdurdodau lleol mewn 
cysylltiad â’r achosion hynny.  Mae’r achosion wedi bod yn destun 
adolygiad gan y Prif Swyddog Meddygol ac mae Ymchwiliad Cyhoeddus 
yn cael ei gynnal. 
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ADRAN 2: CEFNDIR 

 
Y Rhesymau dros Archwilio 

 
2.1 Yn ystod Medi 2005 gwelwyd nifer o achosion o E. Coli O157 yn Ne 

Cymru.  Dyma’r brigiad mwyaf ond un a welwyd yn y DU.  Effeithiodd ar 
nifer fawr o bobl, yn enwedig plant ysgol a’u teuluoedd.  Roedd yr achos 
yn un cymhleth, nid yn unig oherwydd ei faint, ond hefyd gan ei fod wedi 
ymledu dros ardal ddaearyddol a oedd yn cael ei gwasanaethu gan nifer o 
awdurdodau lleol.  Yn dilyn yr achosion o E. coli a thrafodaeth ddilynol yn 
Grŵp Llywio E. Coli y Prif Swyddog Meddygol, penderfynodd yr 
Asiantaeth Safonau Bwyd gynnal archwiliad ffocws o drefniadau rheoli ac 
ymchwilio i achosion o glefydau heintus sy’n gysylltiedig â bwyd. Roedd yr 
archwiliad hwn hefyd yn edrych ar adnoddau staff, hyfforddiant a 
threfniadau y tu allan i oriau. 

 
Y Broses Archwilio 

 
2.2 Nod archwiliadau’r Asiantaeth yw cynnal a gwella diogelwch a hyder 

defnyddwyr drwy sicrhau bod awdurdodau lleol yn darparu gwasanaethau 
gorfodi cyfraith bwyd effeithiol. 

 
2.3 Roedd yr archwiliad ffocws o drefniadau rheoli ac ymchwilio i achosion o 

glefydau heintus sy’n gysylltiedig â bwyd yn asesu i ba raddau yr oedd 
pob awdurdod yn cydymffurfio â’r Safon gan ddefnyddio rhestr gyfeirio ar 
gyfer protocol archwilio.  Lluniwyd y rhestr gyfeirio gan Asiantaeth 
Safonau Bwyd Cymru er mwyn adlewyrchu gofynion darpariaethau 
statudol cyfredol a chanllawiau swyddogol perthynol. Mae’r rhestr gyfeirio 
i’w gweld ar wefan yr Asiantaeth yn 
http://www.food.gov.uk/enforcement/auditscheme/auditreports/.  

 
2.4 Cysylltodd Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru â’r awdurdodau lleol ynglŷn 

â’r archwiliad hwn am y tro cyntaf yn Ionawr 2007, gan ysgrifennu at Brif 
Weithredwr pob awdurdod lleol.  Gofynnwyd i awdurdodau lleol ddarparu 
gwybodaeth ynglŷn â’u gwasanaeth gorfodi cyfraith bwyd, gan gyfeirio’n 
benodol at reoli ac ymchwilio i achosion o glefydau heintus sy’n 
gysylltiedig â bwyd.  Fel rhan o’r archwiliad, cysylltodd staff yr Asiantaeth 
â phob awdurdod lleol a hefyd ag Awdurdod Iechyd Porthladd Bae 
Abertawe, er mwyn cadarnhau’r manylion ar gyfer cysylltu mewn argyfwng 
a phrofi’r trefniadau argyfwng ar gyfer rheoli ac ymchwilio i achosion o 
glefydau heintus sy’n gysylltiedig â bwyd.  

 
2.5 Lluniodd Panel Technegol Clefydau Trosglwyddadwy Cyfarwyddwyr 

Diogelu’r Cyhoedd Cymru gynllun enghreifftiol y gallai awdurdodau lleol 
unigol ei ddefnyddio fel templed ar gyfer cynlluniau rheoli achosion o 
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wenwyn bwyd.  Cyhoeddwyd y Cynllun ar gyfer Ymdrin ag Achosion 
Niferus o Wenwyn Bwyd am y tro cyntaf yn 1998, a chynhaliwyd adolygiad 
sylweddol ohono gan y Panel yn 2004.  O ganlyniad i’r archwiliad 
llwyddodd yr Asiantaeth i adolygu a gwerthuso’r wybodaeth a roddwyd 
ochr yn ochr â’r Safon a thempled y cynllun enghreifftiol. 

 
2.6 Lluniwyd y cynllun enghreifftiol hwn yn unol â chanllawiau canolog 

perthnasol, gan gynnwys ‘The Management of Outbreaks of Foodborne 
Illness’, (Rhagfyr 1994, Yr Adran Iechyd), ac roedd yn bodloni gofynion y 
Cytundeb Fframwaith. Mae’n gofyn i awdurdodau lleol wneud trefniadau 
yn y meysydd isod:-  

 
- Arwain a chydgysylltu achosion 
- Ymgynghori â sefydliadau eraill ynglŷn ag achosion 
- Penodi swyddogion priodol/ymgynghorwyr ym maes rheoli clefydau 

trosglwyddadwy a dirprwyon 
- Adeiladau, staff ac adnoddau er mwyn ymdrin ag achosion 
- Y gallu i ymdrin ag achosion trawsffiniol 
- Cyfathrebu effeithiol yn ystod achosion 
- Trefniadau ar gyfer rheoli ac ymchwilio i achosion 
- Hyfforddiant i swyddogion sy’n ymdrin ag achosion 

 
2.7 Roedd amcanion yr archwiliad ffocws fel a ganlyn: 

 
i) canfod i ba raddau y cydymffurfir â’r Cytundeb Fframwaith ar 

weithrediadau Gorfodi Cyfraith Bwyd Awdurdodau Lleol a pha mor gyson 
yw cynlluniau rheoli achosion yr awdurdodau lleol â’r cynllun enghreifftiol, 

 
ii) edrych sut y mae awdurdodau lleol wedi gweithredu eu cynlluniau a’u 

gweithdrefnau ar gyfer achosion o glefydau heintus sy’n gysylltiedig â 
bwyd, 

 
iii) nodi meysydd lle mae angen gwelliant a chysylltu ag awdurdodau lleol 

unigol i’w hannog i gyflwyno’r gwelliannau hyn, 
 

iv) nodi materion y mae angen eu hystyried yn fanylach, 
 

v) nodi a lledaenu arferion da. 
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ADRAN 3: CRYNODEB O BRIF GANFYDDIADAU’R ARCHWILIAD 
 

Cynlluniau ar gyfer Ymdrin ag Achosion o Glefydau Heintus sy’n 
Gysylltiedig â Bwyd 
 
3.1 Roedd gan bob un o’r 22 awdurdod lleol sydd yng Nghymru Gynllun 

Rheoli Achosion a oedd yn ymdrin â rheoli ac ymchwilio i achosion o 
glefydau heintus sy’n gysylltiedig â bwyd.  O’r rhain, roedd 21 o’r 
cynlluniau’n gyson â’r cynllun enghreifftiol a ddatblygwyd gan Banel 
Technegol Clefydau Trosglwyddadwy Cyfarwyddwyr Diogelu’r Cyhoedd 
Cymru ar y cyd â Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru 
(a’i ragflaenwyr), Cynulliad Cenedlaethol Cymru a’r Asiantaeth Safonau 
Bwyd.  Roedd yn ymddangos bod y cynllun nad oedd yn gwbl gyson yn 
seiliedig ar fersiwn cynharach o’r cynllun enghreifftiol ac, o ganlyniad, nid 
oedd mor gyfredol a chynhwysfawr, ac nid oedd yn adlewyrchu rôl yr 
Asiantaeth Safonau Bwyd. 

 
3.2 Mae Cyfarwyddwyr Diogelu’r Cyhoedd Cymru wedi sefydlu nifer o banelau 

technegol i gynnig cyngor ynglŷn â phwy sy’n gyfrifol am beth ym 
meysydd iechyd yr amgylchedd a safonau masnach.  Sefydlwyd y Panel 
Technegol Clefydau Trosglwyddadwy er mwyn ymdrin â materion yn 
ymwneud â chlefydau trosglwyddadwy a chynnig cyngor i awdurdodau 
lleol drwy Gymdeithas y Cyfarwyddwyr.  Mae’r Panel wedi ymwneud â’r 
gwaith o ddrafftio safonau arferion gorau, adolygu deddfwriaeth a pharatoi 
Cynllun Enghreifftiol ar gyfer Cymru Gyfan er mwyn Ymdrin ag Achosion 
Niferus o Wenwyn Bwyd. Mae gan y Panel aelodaeth graidd o’r tri grŵp 
rhanbarthol yng Nghymru, ond mae’n agored i bob awdurdod lleol a 
fyddai’n hoffi ei fynychu fel “sylwedydd”. 

 
Tystiolaeth bod y Cynllun wedi cael ei Gymeradwyo gan Gyrff Perthnasol 
 
3.3 Mae’r cynllun enghreifftiol yn nodi bod angen i gynllun gael ei gymeradwyo 

a’i arwyddo gan bedwar corff, h.y., yr awdurdod lleol, y Gwasanaeth 
Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol (y tîm diogelu iechyd a’r labordy 
microbioleg) a’r Bwrdd Iechyd Lleol. 

 
3.4 Cyflwynodd pedwar o’r 22 awdurdod lleol gynlluniau a oedd wedi cael eu 

harwyddo gan bob un o’r pedwar corff perthnasol.  O’r 18 cynllun arall, 
roedd nifer y cyrff perthnasol a oedd wedi’u harwyddo’n amrywio o dri i 
ddim un, er bod awdurdodau lleol mewn llawer o achosion wedi gwneud 
ymdrech sylweddol i gael y cyrff i arwyddo’r cynlluniau. 

 
Adolygu Cynlluniau 
 
3.5 Nid oedd tystiolaeth bod cynlluniau unigol awdurdodau lleol wedi cael eu 

hadolygu’n flynyddol fel sy’n ofynnol yn ôl y cynllun enghreifftiol ei hun. O 
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ganlyniad, mae rhai cyfeiriadau at ddeddfwriaeth, codau ymarfer a 
manylion cysylltu wedi dyddio. Roedd tystiolaeth bod rhai awdurdodau 
lleol wedi cynnal adolygiadau achlysurol.  Roedd templed y cynllun 
enghreifftiol wedi cael ei adolygu’n ffurfiol gan y Panel Technegol Clefydau 
Trosglwyddadwy yn 2004.  Roedd pob awdurdod lleol wedi cael cyfle i 
gyfrannu drwy’r broses hon. 

 
Adnoddau Staff  

 
3.6 Dywedodd pob un o’r 22 Awdurdod Unedol fod staff sy’n ymwneud â 

rheoli ac ymchwilio i achosion o glefydau heintus sy’n gysylltiedig â bwyd 
yn cyflawni dyletswyddau eraill hefyd. Swyddogaethau arall yn ymwneud â 
bwyd ac iechyd a diogelwch oedd y rhain gan mwyaf. 

 
3.7 Cyflwynodd yr awdurdodau lleol dystiolaeth o’r adnoddau staff sydd ar 

gael iddynt fel rheol er mwyn ymchwilio i glefydau heintus sy’n gysylltiedig 
â bwyd. Oherwydd natur adweithiol y gwaith bydd yr adnoddau y mae eu 
hangen ar adegau penodol yn amrywio. Fodd bynnag, dywedodd pob 
awdurdod lleol y gallai alw am adnoddau ychwanegol pe bai nifer o 
achosion.  

 
Penodiadau Allweddol 

 
3.8 Roedd pob un o’r 22 Awdurdod Unedol wedi dynodi swyddog priodol, 

archwiliwr bwyd a dadansoddwr cyhoeddus. 
 

Cynllun Gwasanaeth Bwyd 
 

3.9 Roedd un ar ddeg o’r 22 Awdurdod Unedol wedi drafftio’u cynllun 
gwasanaeth bwyd yn unol â’r canllawiau cynllunio gwasanaeth yn y 
Cytundeb Fframwaith. Roedd cynlluniau gwasanaeth yr awdurdodau lleol 
eraill yn dilyn y canllawiau i raddau, ond nid oeddent yn cynnwys yr holl 
elfennau angenrheidiol, er enghraifft, manylion am yr adnoddau sydd eu 
hangen. 

 
3.10 Roedd un ar ddeg o’r 22 Awdurdod Unedol wedi cyflwyno’u cynllun 

gwasanaeth bwyd i gael ei gymeradwyo gan y fforwm aelodau perthnasol 
yn unol â gofynion y Cytundeb Fframwaith.  

 
Hyfforddiant 

 
3.11 Roedd tystiolaeth bod llawer iawn o hyfforddiant yn ymwneud â rheoli 

clefydau heintus wedi cael ei ddarparu. Roedd pob awdurdod lleol yn 
ymwneud â’r rhaglen hyfforddi “swyddogion arweiniol” a ddatblygwyd ar y 
cyd yn 2002 gan y Panel Technegol Clefydau Trosglwyddadwy a 
Chanolfan Iechyd Cymru â chefnogaeth yr Asiantaeth Safonau Bwyd.  
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Cynigid hyfforddiant lleol arall hefyd.  Roedd tystiolaeth bod awdurdodau 
lleol wedi ystyried rheoli clefydau heintus wrth asesu anghenion hyfforddi 
eu hawdurdod/swyddogion. Mewn rhai achosion, nid oedd cofnodion a 
ddarparwyd gan awdurdodau lleol mor gynhwysfawr ag a oedd yn ofynnol 
yn ôl y Cytundeb Fframwaith. 
 

3.12 Mae’r Panel Technegol Clefydau Trosglwyddadwy’n cydnabod bod angen 
rhaglen hyfforddi, ac mae wedi mynd ati, fel rhan o’i raglen waith, i 
gynnwys y dasg o nodi’r modiwlau craidd ac ategol y mae ar swyddogion 
eu hangen er mwyn sicrhau’r cymhwysedd sy’n ofynnol ar gyfer ymdrin â 
chlefydau trosglwyddadwy. Bydd y Panel yn nodi rhaglen hyfforddi a fydd 
ar gael i bob awdurdod lleol. 

 
3.13 Er mwyn cael cymaint o fudd ag sy’n bosibl o’r hyfforddiant Swyddogion 

Arweiniol roedd nifer o awdurdodau’n cynnal gweithgareddau hyfforddi 
rhaeadrol mewnol ar gyfer y swyddogion hynny nad oeddent yn rhan o 
raglen hyfforddiant y Swyddogion Arweiniol. 

 
Cyswllt ag Awdurdodau Lleol 

 
3.14 Roedd y cyswllt rhwng awdurdodau lleol yn gyffredinol yn amrywio gan 

ddibynnu ar eu lleoliad daearyddol. Yn ne-ddwyrain Cymru, mae 
cyfarfodydd wedi cael eu sefydlu’n benodol er mwyn trafod materion yn 
ymwneud â chlefydau trosglwyddadwy. Yng ngogledd Cymru, mae 
clefydau trosglwyddadwy’n cael eu cynnwys yn aml ar agenda Grŵp 
Gorchwyl Diogelwch Bwyd Gogledd Cymru. Fodd bynnag, yn ne-orllewin 
Cymru, ymddengys nad oes cyfarfodydd i drafod clefydau trosglwyddadwy 
wedi cael eu cynnal yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac nid oes 
tystiolaeth bod materion yn ymwneud â chlefydau trosglwyddadwy wedi 
bod ar agenda cyfarfodydd Grŵp Gorchwyl Diogelwch Bwyd De-orllewin 
Cymru. 

 
3.15 Cyflwynodd awdurdodau lleol yn ne-ddwyrain Cymru dystiolaeth o 

bresenoldeb mewn cyfarfodydd grŵp cyswllt eraill. Mynychwyd y 
cyfarfodydd hyn gan awdurdodau lleol, staff y Gwasanaeth Iechyd 
Cyhoeddus Cenedlaethol, gan gynnwys  ymgynghorwyr mewn rheoli 
clefydau trosglwyddadwy, staff microbiolegol a staff labordy a nyrsys 
diogelu iechyd. Nid oes tystiolaeth bod y trefniadau arbennig hyn yn bodoli 
mewn rhannau eraill o Gymru. 

 
Gweithredu Cynlluniau ar gyfer Ymdrin ag Achosion Niferus o Wenwyn 
Bwyd 

 
3.16 Nid oedd ystyriaeth fanwl o ymchwiliadau i achosion unigol yn rhan o 

gwmpas yr archwiliad. Roedd un ar ddeg o’r 22 awdurdod lleol wedi 
gweithredu eu cynllun yn ystod yr ymchwiliad i achos. Dywedodd yr 
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awdurdodau lleol eraill nad oeddent wedi cael achosion yn eu hardaloedd. 
Roedd pedwar o’r awdurdodau lleol wedi cymryd camau gorfodi ffurfiol yn 
dilyn eu hymchwiliadau i achosion.  

 
3.17 Mae’r cynllun enghreifftiol yn dangos y dylai awdurdodau lleol gynnal 

ymarferiad efelychol os na cheir achos o glefyd trosglwyddadwy mewn 
cyfnod o ddwy flynedd. Nid oedd yr un o’r un ar ddeg awdurdod lleol nad 
oeddent wedi gorfod gweithredu eu cynlluniau i reoli achosion wedi cynnal 
ymarferiad o’r fath.  Mae’r Panel Technegol Clefydau Trosglwyddadwy’n 
cydnabod pwysigrwydd ymarferion efelychu achosion ac mae’n ystyried 
sut y gall helpu awdurdodau lleol i ymgymryd â’r gwaith hwn. 

 
3.18 Roedd y dystiolaeth a gyflwynwyd gan awdurdodau lleol yn dangos bod 

rhai patrymau clir wrth weithredu cynlluniau rheoli achosion.  Er enghraifft, 
dim ond mewn ychydig iawn o achosion yr oedd cofnodion yn cael eu 
gwneud o gyfarfodydd y tîm rheoli achosion.  Nid oedd yr Asiantaeth 
Safonau Bwyd yn cael ei hysbysu fel mater o drefn ynglŷn ag achosion, ac 
nid oedd fel rheol yn cael copïau o adroddiadau rheoli achosion.  Nid oedd 
y cofnodion ar gyfer achosion y rhoddwyd gwybod amdanynt gan 
awdurdodau lleol bob amser yn gyson â’r rhai a gofnodwyd gan y 
Ganolfan Arolygu Clefydau Trosglwyddadwy. 

 
3.19 Roedd yr adroddiad a gyhoeddwyd gan y tîm rheoli achosion yn dilyn yr 

achosion o E. coli O157 a welwyd ym Medi 2005 yn dangos bod y cynllun 
wedi cael ei weithredu’n effeithiol gan bob un o’r partïon. 

 
Trefniadau Cysylltu y Tu Allan i Oriau 
 
3.20 Cyfeiriodd yr awdurdodau lleol at drefniadau amrywiol er mwyn rhoi 

gwybod am achosion y tu allan i oriau gwaith swyddfa arferol. Roedd y 
mwyafrif helaeth o’r awdurdodau lleol, deunaw i gyd, yn dibynnu ar y gallu 
i gysylltu â swyddogion priodol ar sail ewyllys da drwy rif canolog i ffonio’r 
cyngor mewn achosion brys / y tu allan i oriau gwaith. Dywedodd y 
pedwar awdurdod lleol arall fod eu hadrannau diogelu’r cyhoedd yn 
gweithredu system rota ar ddyletswydd ffurfiol y tu allan i oriau gwaith lle’r 
oedd swyddogion yn derbyn tâl, ond mae’n bosibl bod cyswllt â 
swyddogion sydd wedi’u hawdurdodi i ymwneud â diogelwch bwyd a 
chlefydau trosglwyddadwy mewn rhai achosion yn dal i ddibynnu ar 
ewyllys da.  Dywedodd un awdurdod lleol fod cais wedi cael ei wneud am 
arian ar gyfer gwasanaeth y tu allan i oriau gwaith a’i fod yn gobeithio y 
byddai’r trefniadau’n cael eu rhoi ar waith yn y dyfodol agos. 

 
3.21 Fel rhan o’r archwiliad rhoddwyd trefniadau achosion brys y tu allan i oriau 

awdurdodau lleol ar brawf ar 15 Awst 2007. Er mwyn bod yn gyflawn, 
cafodd Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe ei gynnwys yn yr 
ymarferiad hefyd.  Ceisiodd staff yr Asiantaeth gysylltu ag awdurdodau 
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lleol gan ddefnyddio’r manylion yn y Cyfarwyddiadur Adrannau Iechyd yr 
Amgylchedd, a gyhoeddwyd ar 9 Mai 2007, gyda’r bwriad o gyrraedd 
swyddog awdurdodedig priodol. 

 
3.22 Llwyddodd yr Asiantaeth i gysylltu â swyddog awdurdodedig, yn 

uniongyrchol neu’n dilyn ymateb cychwynnol gan wasanaeth trin 
galwadau canolog, mewn 15 awdurdod lleol.  Gadawyd neges yn yr 
achosion hynny lle na chafodd y ffôn ei hateb.  Methodd dau awdurdod 
lleol â darparu unrhyw ymateb mewn cyfnod o ddwy awr.  Ar ddiwedd yr 
ymarferiad gadawyd neges derfynol i gadarnhau bod yr Asiantaeth wedi 
bod yn cynnal ymarferiad profi ac nad oedd angen unrhyw gamau pellach.  
Yn y chwe awdurdod lleol arall atebwyd y galwadau ffôn cychwynnol, ond 
naill ai dywedwyd wrth staff yr Asiantaeth nad oedd swyddogion diogelwch 
bwyd / clefydau trosglwyddadwy awdurdodedig ar gael, neu ni chafwyd 
unrhyw gyswllt pellach yn dilyn y sgwrs wreiddiol.  Lle na chafwyd unrhyw 
ymateb cysylltodd staff yr Asiantaeth unwaith eto i gadarnhau natur yr 
ymarferiad. 

 
3.23 Anfonwyd llythyr at Gyfarwyddwyr Diogelu’r Cyhoedd Cymru y diwrnod 

canlynol i’w hysbysu ynglŷn â’r ymarferiad a’i ganfyddiadau. Gwahoddwyd 
hwy i gysylltu â’r Asiantaeth pe dymunent er mwyn cael gwybod pa 
ymateb a gafwyd mewn awdurdodau unigol.  Cymerwyd camau dilynol 
drwy ofyn am dystiolaeth o awdurdodiad priodol gan bob un o’r 15 
awdurdod lleol lle gwnaethpwyd cysylltiad llwyddiannus.  

 
Cynlluniau Rheoli Achosion 
 
3.24 Mae’r cynllun enghreifftiol, a Chynlluniau Rheoli Achosion awdurdodau 

lleol unigol o ganlyniad, yn gynhwysfawr o ran natur ac yn cynnwys 
penodau ac atodiadau sy’n ymdrin â’r canlynol: 

 
• Cyflwyniad 
• Rheoli a Threfniadau Sefydliadol ar gyfer Ymdrin ag Achosion 
• Pennu achos  
• Adroddiad am Achos 
• Adolygiad 
• Cyfrifoldebau cyfreithiol 
• Rolau awdurdodau lleol, byrddau iechyd lleol, y Gwasanaeth Iechyd 

Cyhoeddus Cenedlaethol ac asiantaethau eraill 
• Y Tîm Rheoli Achosion 
• Tasgau’r Tîm Rheoli Achosion 
• Cysylltiadau â’r Cyfryngau 
• Ymdrin ag achosion mewn mwy nag un ardal 
• Management of outbreaks of foodborne illness (dogfen gyfarwyddyd gan yr 

Adran Iechyd) 
• Fitness to Work; Yr Adran Iechyd (Canllawiau) 
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• Trefniadau Argyfwng y Tu Allan i Oriau 
• Trefniadau Gwahardd – Canllawiau Gwasanaeth Iechyd y Cyhoedd 

Cenedlaethol 
• Cod Ymarfer Deddf Diogelwch Bwyd 1990  
• Manylion Cysylltu 
• Llythyrau safonol, ffurflenni a dogfennau 
• Sbesimenau Patholegol yn y Post 
• Ffurf awgrymedig ar gyfer Adroddiadau Achosion lle cynhelir cyfarfod o’r 

TRhA 
• Swyddog Arweiniol 
• Hysbysu 
• Awdurdodiad 
• Adolygu 

 
3.25 Mae copi o’r cynllun enghreifftiol i’w weld fel Atodiad ar wahân i’r 

adroddiad hwn. 
 
3.26 Cyflwynodd awdurdodau lleol nifer o enghreifftiau o lythyrau safonol a 

thaflenni cynghori defnyddiol sy’n cael eu defnyddio mewn cysylltiad â’r 
gwaith o ymchwilio i glefydau trosglwyddadwy. 
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ADRAN 4:  TRAFOD 
 
4.1 Dangosodd yr archwiliad bod pob awdurdod yng Nghymru’n defnyddio dull 

cyffredin o reoli ac ymchwilio i achosion o glefydau heintus sy’n 
gysylltiedig â bwyd. Mae hyn yn bennaf o ganlyniad i waith Panel 
Technegol Clefydau Trosglwyddadwy Cyfarwyddwyr Diogelu’r Cyhoedd 
Cymru. Un o’r tasgau a gyflawnwyd gan y Panel yw drafftio templed 
cynllun enghreifftiol ar gyfer ymdrin ag achosion niferus o wenwyn bwyd ar 
y cyd â’r Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol, Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru ac Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru. Roedd pob un 
o’r 22 awdurdod lleol wedi paratoi Cynlluniau Rheoli Achosion lleol yn 
seiliedig ar y templed hwn. 

 
4.2  Er 2002 mae pob awdurdod lleol yng Nghymru wedi mabwysiadu’r dull 

“swyddogion arweiniol” er mwyn rheoli ac ymchwilio i glefydau heintus 
sy’n gysylltiedig â bwyd drwy enwebu swyddogion a fydd yn cymryd y 
cyfrifoldeb os bydd achos yn codi, a chysylltu ag awdurdodau lleol 
cyfagos, y Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol, Byrddau Iechyd 
Lleol a sefydliadau eraill, gan gynnwys yr Asiantaeth Safonau Bwyd, yn ôl 
y galw. 

 
4.3  Mae swyddogion arweiniol wedi cael llawer iawn o hyfforddiant gwerthfawr 

er 2002. Cydgysylltwyd yr hyfforddiant hwn gan y Panel Technegol 
Clefydau Trosglwyddadwy ar y cyd â Chanolfan Iechyd Cymru. 

 
4.4 Nid oedd yr ymrwymiad i gysylltu ag awdurdodau lleol a chyrff eraill ac i 

drafod materion yn ymwneud â chlefydau trosglwyddadwy yn gyson drwy 
Gymru.  Roedd yn gryf iawn yn ne-ddwyrain Cymru, ac roedd yn amlwg 
yng ngogledd Cymru, ond roedd y trefniadau yn ne-orllewin Cymru wedi 
llacio yn ystod y blynyddoedd diwethaf. 

 
4.5  Cyflwynodd nifer o awdurdodau lleol enghreifftiau o lythyrau safonol, 

taflenni gwybodaeth a holiaduron yr oeddent yn eu defnyddio yn ystod 
ymchwiliad i hysbysiadau o glefydau heintus sy’n gysylltiedig â bwyd. 
Roedd rhai o’r dogfennau hyn, yn enwedig y taflenni gwybodaeth, wedi’u 
defnyddio’n aml iawn wrth reoli achosion.  Fodd bynnag, cydnabyddir bod 
yr ohebiaeth safonol wedi’i theilwrio ar gyfer amgylchiadau achos penodol. 

 
4.6  Roedd y trefniadau ar gyfer cysylltu y tu allan i oriau’n amrywio ym mhob 

un o’r 22 Awdurdod Unedol ac yn Awdurdod Iechyd y Porthladd. Gwelwyd 
hyn yng nghanlyniadau’r ymarferiad i brofi trefniadau awdurdodau lleol ar 
gyfer ymdrin ag argyfwng y tu allan i oriau a gynhaliwyd gan yr Asiantaeth 
ar 15 Awst 2007 (cyfeirir at hyn ym mharagraff 3.21).  Er bod gan nifer o 
awdurdodau lleol drefniadau ffurfiol ar gyfer ymateb y tu allan i oriau, 
roedd yn amlwg bod ymateb pendant gan swyddog awdurdodedig i orfodi 
deddfwriaeth diogelwch bwyd a chlefydau trosglwyddadwy’n dibynnu ar y 
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cyfan ar ewyllys da. Roedd hefyd yn dibynnu a oedd y swyddogion hynny 
ar gael ai peidio. Dim ond mewn ambell achos y gellid gwarantu ymateb 
gan swyddog awdurdodedig priodol. 

                       
4.7  Roedd pob awdurdod lleol wedi dynodi staff a oedd yn ymwneud ag 

ymchwiliadau rheolaidd i glefydau heintus sy’n gysylltiedig â bwyd.  Roedd 
pob aelod o staff a oedd yn arwain y gwaith o reoli ac ymchwilio i glefydau 
heintus sy’n gysylltiedig â bwyd yn cyflawni tasgau eraill yn rhagweithiol, 
er enghraifft archwilio busnesau bwyd.  Roedd pob awdurdod lleol wedi 
nodi y gellid galw ar staff ychwanegol pe ai nifer o achosion yn dod i’r 
amlwg. 

 
4.8  Roedd y trefniadau ar gyfer cofnodi achosion o glefydau heintus sy’n 

gysylltiedig â bwyd yn amrywio, gan fod y data a gedwir gan yr Asiantaeth 
Safonau Bwyd, y Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol a’r 
Ganolfan Arolygu Clefydau Trosglwyddadwy’n wahanol.  Nid oedd yr 
Asiantaeth Safonau Bwyd wedi cael ei hysbysu ynglŷn â phob achos o 
glefyd a oedd yn gysylltiedig â bwyd a gafwyd yng Nghymru. 

 
4.9  Cyfeiriodd y rhan fwyaf o’r awdurdodau lleol at adolygiad a gynhaliwyd 

gan y Panel Technegol Clefydau Trosglwyddadwy yn 2004. Fodd bynnag, 
nid oedd cynlluniau awdurdodau lleol unigol wedi cael eu hadolygu’n 
flynyddol yn unol â’r cynllun dywededig. 
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ADRAN 5: GWAITH YN DILYN YR ARCHWILIAD A CHAMAU I’W CYMRYD 
GAN YR ASIANTAETH YN Y DYFODOL 
4 . 
5.1  Cysylltwyd yn uniongyrchol â phob awdurdod, a hefyd ag awdurdod 

iechyd y porthladd, i roi canlyniad yr archwiliad ffocws a oedd yn 
berthnasol i’r awdurdod. Bydd yr Asiantaeth yn ymgymryd â gwaith dilynol 
yn ôl y galw er mwyn sicrhau bod sylw wedi cael ei roi i unrhyw feysydd y 
nodwyd bod angen eu gwella. 

 
5.2  Bydd yr Asiantaeth yn anfon gwybodaeth am arferion da a welwyd i 

awdurdodau lleol yng Nghymru. Ceir crynodeb o’r arferion da a welwyd yn 
ystod yr archwiliad ffocws hwn yn Adran 6 o’r adroddiad hwn. 

 
5.3 Bydd yr Asiantaeth yn annog system o hyfforddiant rhaeadrol mewn 

awdurdodau lleol, a rhwng gwahanol awdurdodau lleol, fel bod prif 
egwyddorion yr hyfforddiant swyddogion arweiniol sy’n ymwneud â 
chlefydau heintus sy’n gysylltiedig â bwyd yn cael eu trosglwyddo. 

 
5.4 Bydd yr Asiantaeth yn gweithio gyda’r Panel Technegol Clefydau 

Trosglwyddadwy er mwyn nodi’r modiwlau craidd ac atebol sydd eu 
hangen er mwyn i swyddogion gael y cymhwysedd sy’n ofynnol er mwyn 
rheoli clefydau heintus sy’n gysylltiedig â bwyd (cyfeirir at hyn ym 
mharagraff 3.12). 

 
5.5 Bydd yr Asiantaeth yn gweithio gyda’r Panel Technegol Clefydau 

Trosglwyddadwy er mwyn canfod y ffordd orau o gynorthwyo awdurdodau 
lleol gydag ymarferiadau efelychu achosion (cyfeirir at hyn ym mharagraff 
3.17). 

 
5.6 Bydd yr Asiantaeth yn cynorthwyo’r Panel Technegol Clefydau 

Trosglwyddadwy i wella trefniadau adrodd rhwng pob asiantaeth (cyfeirir 
at hyn ym mharagraffau 3.18 a 4.8). 
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ADRAN 6: ARFERION DA 
 
6.1 Roedd trefniadau cysylltu rhagorol rhwng awdurdodau lleol a’r 

Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol yn ne-ddwyrain Cymru.  
Enghraifft o’r ffordd y gweithredid y trefniadau hyn oedd y cyfarfod 
chwarterol a fynychid gan awdurdodau lleol, y Gwasanaeth Iechyd 
Cyhoeddus Cenedlaethol ac ymarferwyr rheoli heintiadau.  Mae cofnodion 
y cyfarfodydd hyn yn dangos eu bod yn fforwm defnyddiol ar gyfer 
trafodaeth ar faterion yn ymwneud â chlefydau heintus, a’u bod hefyd yn 
helpu i ddatblygu rhwydweithiau cyfathrebu’n fwy cyffredinol. 

 
6.2 Roedd rhai awdurdodau lleol yn defnyddio cyfres o daflenni a dogfennau 

safonol er mwyn rheoli clefydau heintus sy’n gysylltiedig â bwyd. Roedd y 
rhain yn ffordd effeithiol a chyson o gyfathrebu â’r cyhoedd.  Enghreifftiau 
o hyn yw’r taflenni syn cynnig cyngor ar organeddau megis E. coli O157, 
salmonela a campylobacter a llythyrau safonol i’w defnyddio wrth 
ymchwilio i achosion.  

 
6.3 Roedd nifer o awdurdodau lleol yn defnyddio egwyddorion hyfforddiant 

rhaeadrol er mwyn sicrhau bod eu hawdurdod yn cael y budd mwyaf o’r 
cynllun hyfforddi swyddogion arweiniol a hyfforddiant perthnasol arall a 
fynychwyd.  

 
 
 
 
Archwilwyr:  Jane Davies 
       Rob Wilkins 
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Atodiad 1 
 
Awdurdodau Unedol yng Nghymru 
 
Cyngor Sir Ynys Môn 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 
Cyngor Caerdydd 
Cyngor Sir Caerfyrddin 
Cyngor Sir Ceredigion  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  
Cyngor Sir Ddinbych 
Cyngor Sir y Fflint 
Cyngor Gwynedd  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful  
Cyngor Sir Fynwy 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot  
Cyngor Dinas Casnewydd 
Cyngor Sir Penfro 
Cyngor Sir Powys  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf  
Dinas a Sir Abertawe 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen  
Cyngor Bro Morgannwg 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 


