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Rhagair  
 

Mae archwiliadau o wasanaethau gorfodi cyfraith bwyd awdurdodau lleol yn rhan 
o drefniadau’r Asiantaeth Safonau Bwyd i wella diogelwch defnyddwyr a’u hyder 
mewn perthynas â bwyd. Mae’r trefniadau hyn yn cydnabod mai cyfrifoldeb 
awdurdodau lleol yn bennaf yw gorfodi cyfraith bwyd y DU mewn perthynas â 
diogelwch bwyd, hylendid bwyd, cyfansoddiad bwyd, labelu bwyd a bwyd wedi’i 
fewnforio. Caiff swyddogaethau rheoleiddio hyn yr awdurdodau lleol eu cyflenwi’n 
bennaf drwy eu Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnach. Mae 
gwefan yr ASB yn cynnwys data gweithgarwch gorfodi ar gyfer holl awdurdodau 
lleol y DU ac mae ar gael yn: www.food.gov.uk/enforcement/auditandmonitoring 
 
Cafodd yr archwiliad hwn ei ddatblygu’n benodol i asesu’r ffordd y mae 
awdurdodau lleol yn rheoli ymyriadau mewn sefydliadau bwyd sydd newydd 
gofrestru yng Nghymru, ac mae’n ceisio mynd i’r afael ag un o’r camau a 
nodwyd gan yr ASB yn ei hadroddiad i’r Prif Weinidog ym mis Mai 2011 sef 
‘Gorfodi Cyfraith Bwyd yng Nghymru’. Mae’r adroddiad ar gael yn:  
http://wales.gov.uk/docs/phhs/publications/120716foodlawenforcementen.pdf    
 
Archwiliwyd y trefniadau ar gyfer sicrhau’r gofyniad am arolygiadau safonau 
bwyd a hylendid bwyd amserol mewn sefydliadau bwyd sydd newydd 
gofrestru ym mhob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru. Ystyriwyd 
gwybodaeth, gan gynnwys polisïau a/neu weithdrefnau wedi’u dogfennu a 
data monitro perfformiad mewn perthynas â rheoli ymyriadau mewn busnesau 
newydd, wrth asesu effeithiolrwydd y dulliau a fabwysiadwyd gan awdurdodau 
lleol. 
 
Dewiswyd sampl, yn cynnwys pedwar awdurdod lleol ledled Cymru, ar gyfer 
ymweliadau archwilio ar y safle. Yn ystod yr archwiliadau, archwiliwyd 
cronfeydd data’r awdurdodau lleol a’u cofnodion ffeil o ymyriadau mewn 
busnesau a oedd newydd gofrestru’n ddiweddar, aseswyd y systemau a oedd 
ar waith i fonitro nifer ac ansawdd yr ymyriadau yn y busnesau hyn, ac 
ystyriwyd y trefniadau ar gyfer cynghori a chynorthwyo. 
 
Bu’r archwiliad yn asesu i ba raddau roedd yr awdurdodau lleol yn 
cydymffurfio ag agweddau perthnasol ar y Cytundeb Fframwaith ar y 
Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd gan Awdurdodau Lleol fel 
y’i diwygiwyd ym mis Ebrill 2010, cyhoeddiad diwygiedig 2013 o God Ymarfer 
Cyfraith Bwyd (Cymru) a chanllawiau perthnasol a gyhoeddwyd yn ganolog. 
Mae Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd (Cymru) yn cynnwys canllawiau swyddogol 
yn ymwneud â gweithredu a gorfodi Deddf Diogelwch Bwyd 1990 a’r 
rheoliadau dan hynny gan Awdurdodau Bwyd. Mae’r Cytundeb Fframwaith a 
Chod Ymarfer Cyfraith Bwyd (Cymru) ar gael ar wefan yr ASB yn: 
 
http://www.food.gov.uk/enforcement/enforcework/frameagree/  
 
www.food.gov.uk/enforcement/enforcework/foodlawcop/codepracticewales/ 
 

http://www.food.gov.uk/enforcement/auditandmonitoring
http://wales.gov.uk/docs/phhs/publications/120716foodlawenforcementen.pdf
http://www.food.gov.uk/enforcement/enforcework/frameagree/
http://www.food.gov.uk/enforcement/enforcework/foodlawcop/codepracticewales/
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Prif nod y cynllun archwilio yw cynnal a gwella diogelwch a hyder defnyddwyr 
drwy sicrhau bod awdurdodau lleol yn darparu gwasanaeth effeithiol i orfodi 
cyfraith bwyd. Mae’r cynllun hefyd yn gyfle i amlygu a lledaenu arfer da a rhoi 
gwybodaeth i lywio polisïau’r ASB ar weithredu a gorfodi cyfraith bwyd.                                                             
 
Mae’r ASB yn ddiolchgar am y cymorth a’r farn a gafwyd gan Gyfarwyddwyr 
Diogelu’r Cyhoedd Cymru wrth ddatblygu’r rhaglen archwilio hon ac am y 
cyfraniadau a gafwyd gan bob awdurdod lleol, yn enwedig y rheini a fu’n 
destun ymweliadau archwilio ar y safle. 
 
Am gymorth, mae rhestr o dermau technegol a ddefnyddir yn yr adroddiad 
archwilio ar gael yn Atodiad B. 
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1.0 Cyflwyniad  
 
1.1 Yn yr adroddiad hwn, crynhoir canfyddiadau archwiliad i asesu’r 

ffordd y mae awdurdodau lleol yn rheoli ymyriadau mewn busnesau 
bwyd sydd newydd gofrestru yng Nghymru, a hynny mewn perthynas 
â gofynion y Cytundeb Fframwaith ar y Rheolaethau Swyddogol ar 
Fwyd Anifeiliaid a Bwyd gan Awdurdodau Lleol (y cyfeirir atynt yn hwn 
fel y Safon), Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd (Cymru) a Chanllawiau 
Ymarfer. Roedd yr archwiliad yn cynnwys archwilio gwybodaeth, gan 
gynnwys dogfennau cynllunio gwasanaeth, a pholisïau a 
gweithdrefnau cysylltiedig a gyflenwyd i’r ASB gan bob un o’r 22 
awdurdod lleol yng Nghymru rhwng mis Rhagfyr 2013 a mis Ionawr 
2014. Cynhaliwyd adolygiad hefyd o ddata monitro perfformiad 
blynyddol awdurdodau lleol drwy’r System Monitro Gorfodi 
Awdurdodau Lleol (LAEMS).  

 
1.2  Dewiswyd pedwar awdurdod lleol wedyn, sef Cyngor Gwynedd, 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Cyngor Sir Penfro a Chyngor 
Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, ar gyfer ymweliadau archwilio 
ar y safle yn ystod mis Chwefror a mis Mawrth 2014. Nod yr 
ymweliadau oedd gwirio’r wybodaeth a gyflenwyd gan yr awdurdodau 
lleol hyn a rhoi cyfle i adnabod arfer da.                                               

 
1.3 Mae’r adroddiad hwn ar gael mewn copi caled oddi wrth Dîm 

Strategaeth Gorfodi, Archwilio a Digwyddiadau’r ASB ar Lawr 11, Tŷ 
Southgate, Heol y Porth, Caerdydd, CF10 1EW, Rhif ffôn: 029 2067 
8999, ac yn electronig ar wefan yr ASB yn: 

 www.food.gov.uk/enforcement/auditandmonitoring/auditreports 

 
 
 Rheswm dros yr Archwiliad 
 
1.4 Cyflwynwyd y pŵer i osod safonau, monitro ac archwilio 

gwasanaethau gorfodi cyfraith bwyd awdurdodau lleol i’r ASB gan 
Ddeddf Safonau Bwyd 1999 a Rheoliadau Rheolaeth Swyddogol ar 
Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) 2009.                                    

 
1.5 Cynhaliwyd yr archwiliad hwn dan adran 12(4) o’r ddeddf ac fe’i 

datblygwyd i weithredu ymrwymiad gan yr ASB i’r Prif Weinidog yn ei 
hadroddiad yn 2011 i archwilio’r ffordd y mae sampl o awdurdodau 
lleol yn rheoli ymyriadau mewn sefydliadau bwyd sydd newydd 
gofrestru yng Nghymru.  

 
1.6 Mae rheoliad (CE) Rhif 882/2004 ar reolaethau swyddogol a gynhelir i 

sicrhau y cydffurfir â chyfraith bwyd yn cynnwys gofyniad i 
awdurdodau cymwys gynnal archwiliadau mewnol neu drefnu bod 
archwiliadau allanol wedi’u cynnal. Diben yr archwiliadau hyn yw 
gwirio a yw rheolaethau swyddogol mewn perthynas â chyfraith bwyd 
yn cael eu gweithredu’n effeithiol. I fodloni’r gofyniad hwn, mae’r ASB, 
sef yr awdurdod cymwys canolog ar gyfer cyfraith bwyd yn y DU, wedi 

http://www.food.gov.uk/enforcement/auditandmonitoring/auditreports
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sefydlu trefniadau archwilio allanol. Wrth ddatblygu’r rhain, mae’r ASB 
wedi ystyried canllawiau’r Comisiwn Ewropeaidd ar y ffordd y dylid 
cynnal archwiliadau felly.  

 
1.7 Er mwyn diogelu defnyddwyr, mae’n bwysig bod ymyriadau mewn 

busnesau bwyd newydd yn cael eu cynnal gan awdurdodau lleol ar y 
cyfle cyntaf un i sicrhau bod gweithredwyr busnesau bwyd yn 
cydymffurfio â chyfreithiau hylendid bwyd. Mae ymyriadau diymdroi yn 
gyfle gwerthfawr i gynnig i weithredwyr busnesau bwyd newydd 
gyngor a chanllawiau ar y systemau a’r buddsoddiadau sydd eu 
hangen i weithredu busnes bwyd yn ddiogel.     

 

1.8 Roedd yr awdurdodau lleol a ddewiswyd ar gyfer ymweliadau 
archwilio ar y safle yn cynrychioli cymysgedd ddaearyddol ac 
amrywiad o ran eu dull o reoli ymyriadau mewn busnesau newydd.                          

 
 
 Cwmpas yr Archwiliadau ar y Safle 
 
1.9 Yn ystod yr ymweliadau archwilio ar y safle â’r pedwar awdurdod lleol 

a ddewiswyd, archwiliwyd eu systemau a’u gweithdrefnau ar gyfer 
rheoli’r ymyriadau hylendid bwyd a safonau bwyd mewn busnesau 
newydd.                   

 
1.10 Roedd yr ymweliadau archwilio ar y safle yn cwmpasu asesiad o’r 

trefniadau ar gyfer cynllunio gwasanaeth, rheoli systemau cronfa 
ddata, gan gynnwys y broses weinyddol ar gyfer cofrestru busnesau, 
awdurdodiadau a chymwysterau swyddogion, gweithrediad ac 
effeithiolrwydd ymyriadau ac arolygiadau cychwynnol; a darparu 
cyngor busnes. Ystyriwyd hefyd y dulliau o fonitro ymyriadau’n fewnol 
mewn busnesau newydd.                                    

 
1.11 Dyma fanylion yr archwiliadau ar y safle:   
  

Awdurdod: Swyddfeydd: Dyddiad/au: 

Cyngor 
Bwrdeistref Sirol 
Merthyr Tudful 

Y Ganolfan Ddinesig, Stryd 
y Castell, Merthyr Tudful, 
CF47 8AN 

17-18 Chwefror 
2014 

Cyngor 
Bwrdeistref Sirol 
Rhondda Cynon 
Taf  

Tŷ Elai, Dwyrain Dinas 
Isaf, Williamstown, 
Tonypandy, CF40 1NY 

25-26 Chwefror 
2014 

Cyngor Sir 
Penfro               

Tower Hill, Hwlffordd, Sir 
Benfro, SA61 1SS 
 

04-05 Mawrth 2014 

Cyngor Gwynedd  Swyddfa Penrallt, 
Caernarfon, LL55 1BN 
 

06-07 Mawrth 2014 
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 Cefndir     
 
1.12 Yn 2011 lluniodd yr ASB adroddiad i’r Prif Weinidog ar Orfodi Cyfraith 

Bwyd yng Nghymru. Yn ôl yr adroddiad, roedd 6.1% o fusnesau bwyd 

ledled Cymru heb sgôr, h.y. nid oeddent wedi cael sgôr risg at 

ddibenion hylendid bwyd yn 2009/10. Roedd nifer y busnesau heb 

sgôr y rhoddwyd gwybod amdanynt gan awdurdodau lleol yn 

amrywio’n helaeth; roedd wyth yn nodi bod o leiaf 9% o sefydliadau 

yn eu hardaloedd heb sgôr ac 11 yn nodi bod llai na 3% o sefydliadau 

yn eu hardaloedd heb sgôr. Ymrwymodd yr ASB i archwilio sampl o 

awdurdodau lleol o ran eu rheolaeth ar ymyriadau mewn sefydliadau 

bwyd sydd newydd gofrestru.                     

 

1.13 Cyn yr archwiliad, cynhaliwyd adolygiad o nifer y busnesau a oedd, yn 

ôl yr awdurdodau lleol drwy LAEMS, yn rhai heb sgôr ar gyfer 

hylendid bwyd yn 2012/13, a datgelodd hyn fod y nifer wedi lleihau’n 

gyffredinol ledled Cymru o 6.1% yn 2009/10 i 4% yn 2012/13. Roedd 

hyn yn arwydd o welliant yn y ffordd y mae awdurdodau lleol yn rheoli 

eu cronfeydd data o sefydliadau bwyd a/neu’n cyflenwi ymyriadau 

hylendid bwyd mewn busnesau heb sgôr mewn 14 awdurdod lleol.                       

 

1.14 Yn ogystal, nododd 12 awdurdod lleol fod llai na 3% o’u busnesau 

bwyd yn ddi-sgôr ar gyfer hylendid bwyd yn 2012/13 o’u cymharu ag 

11 awdurdod yn 2009/10. Nodwyd mai yng Nghyngor Sir Fynwy y 

cafwyd y gwelliant mwyaf sylweddol, lle’r oedd y ganran o fusnesau 

heb sgôr y rhoddwyd gwybod amdanynt ar gyfer hylendid bwyd wedi 

lleihau o 21% yn 2009/10 i 0.5% yn 2012/13. Fodd bynnag, mewn 

ymateb i gyhoeddi adroddiad 2011, cafodd yr ASB wybod gan yr 

awdurdod mai gwall adrodd yn y gronfa ddata oedd yn gyfrifol am y 

ffigur uchel y rhoddwyd gwybod amdano’n flaenorol, a bod y gwall 

hwnnw wedi’i gywiro wedyn. Roedd yr awdurdod yn destun archwiliad 

llawn yn 2013 pan oedd yr ASB yn gallu gwirio bod gan yr awdurdod 

systemau ar waith i reoli ymyriadau’n effeithiol mewn busnesau 

newydd.                        

1.15 Yng ngweddill yr awdurdodau lleol, roedd y ganran o fusnesau di-sgôr 

ar gyfer hylendid bwyd y rhoddwyd gwybod amdanynt yn 2012/13 

wedi aros yn gyson mewn un ac wedi cynyddu mewn saith. Serch 

hynny, dim ond dau awdurdod lleol, sef Cyngor Sir Ceredigion a 

Chyngor Dinas a Sir Abertawe, a roes wybod bod mwy na 9% o 

fusnesau yn eu hardaloedd yn ddi-sgôr, o’u cymharu ag wyth yn 

2011. Nifer y busnesau di-sgôr y rhoddwyd gwybod amdanynt yn 

2012/13 gan Geredigion oedd 165 allan o gyfanswm o 1,212 (13.6%) 
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o’u cymharu â 108 allan o gyfanswm o 1,168 (9.3%) yn 2009/10. Yn 

2012/13, adroddodd Abertawe fod 229 allan o gyfanswm o 2,148 

(10.7%) yn ddi-sgôr o’u cymharu â 57 allan o gyfanswm o 2,228 

(2.6%) yn 2009/10. Gwnaeth y ddau awdurdod lleol hyn gydnabod y 

sefyllfa a chadarnhau y byddai trefniadau’n cael eu gosod i fynd i’r 

afael â’r sefyllfa hon yn 2014/15.   

1.16 Cymharwyd hefyd y ganran o fusnesau yr oedd awdurdodau lleol 

wedi rhoi gwybod eu bod yn ddi-sgôr ar gyfer safonau bwyd yn ystod 

yr un cyfnodau. Gwelwyd gostyngiad cyffredinol mewn busnesau di-

sgôr ledled Cymru o 7.8% yn 2009/10 i 6.6% yn 2012/13. Roedd hyn 

yn adlewyrchu gwelliannau a wnaed yn y ffordd y mae awdurdodau 

lleol yn rheoli eu cronfeydd data sefydliadau bwyd a/neu’n cyflenwi 

ymyriadau safonau bwyd mewn busnesau di-sgôr mewn 13 o 

awdurdodau lleol.          

1.17 Roedd un awdurdod lleol, sef Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 

Ogwr, wedi rhoi gwybod nad oedd unrhyw fusnesau yn ei ardal yn 

ddi-sgôr ar gyfer safonau bwyd yn 2009/10 nac yn 2012/13. Yn yr 

wyth awdurdod arall, roedd y ganran o fusnesau di-sgôr wedi cynyddu. 

Rhoddwyd gwybod bod nifer y busnesau di-sgôr wedi cynyddu’n 

sylweddol yn 2012/13 yng Nghyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir 

Caerfyrddin, lle’r oedd y ganran o sefydliadau bwyd di-sgôr ar gyfer 

safonau bwyd wedi dyblu a rhagor. Yng Nghyngor Sir Ynys Môn, 

roedd nifer y busnesau di-sgôr wedi cynyddu bedair gwaith rhwng 

2009/10 a 2012/13.     
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2. Crynodeb Gweithredol 
 
 
2.1 Roedd pob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru wedi datblygu 

cynlluniau cyflenwi gwasanaeth gorfodi cyfraith bwyd ar gyfer 2013/14 
a oedd yn gyffredinol cydsynio â’r canllawiau cynllunio gwasanaeth yn 
y Cytundeb Fframwaith. Roedd yr holl gynlluniau gwasanaeth yn 
cynnwys rhaglenni ymyrryd ar gyfer y flwyddyn i ddod, ac roedd mwy 
na hanner ohonynt wedi ystyried sefydliadau bwyd di-sgôr. Fodd 
bynnag, nid oedd y rhan fwyaf o awdurdodau lleol wedi amcangyfrif y 
nifer, na’r goblygiadau adnodd ynghlwm wrth gyflenwi ymyriadau mewn 
busnesau newydd gofrestru yn ystod y flwyddyn.                   

 
2.2 Roedd y data a gafwyd gan awdurdodau lleol drwy LAEMS yn 

cadarnhau bod nifer y sefydliadau di-sgôr ar gyfer hylendid bwyd a 
safonau bwyd wedi gostwng ledled Cymru, a oedd yn arwydd o rai 
gwelliannau yn y ffordd yr oedd ymyriadau’n cael eu rheoli a’u cyflenwi.                                                 

 
2.3 Ar y cyfan, roedd ymyriadau hylendid bwyd a safonau bwyd mewn 

busnesau newydd yn cael eu cynnal gan swyddogion awdurdodedig a 
phriodol o gymwysedig. Nodwyd un achos mewn un awdurdod lle'r 
oedd swyddog heb ei awdurdodi’n llawn i gynnal ymyriadau hylendid 
bwyd mewn sefydliadau risg uwch wedi cynnal arolygiadau o fusnesau 
newydd. Canfuwyd hefyd fod arolygiadau safonau bwyd, mewn nifer 
fechan o awdurdodau lleol, wedi’u cynnal gan swyddogion heb y 
cymwysterau gofynnol. 

 
2.4 Roedd y rhan fwyaf o’r awdurdodau lleol wedi datblygu a dogfennu 

gweithdrefnau yn ymdrin â chofrestru sefydliadau bwyd. Fodd bynnag, 
ar y cyfan, nid oedd y gweithdrefnau hyn yn mynnu bod cofnod yn cael 
ei wneud o’r dyddiad y cafodd yr awdurdod wybod yn gyntaf fod 
busnes yn masnachu, yn groes i’r cyngor yn nogfen ‘Accurate 
Reporting Through LAEMS’1 yr ASB. Nid oedd mwyafrif y 
gweithdrefnau’n cyfeirio ychwaith at y gofyniad yn y Cod Ymarfer 
Cyfraith Bwyd i gofnodi’r dyddiad derbyn ar ffurflenni cofrestru nac at y 
trefniadau ar gyfer eu cadw. 

 
2.5 Roedd y rhan fwyaf o awdurdodau lleol wedi nodi yn eu polisïau a/neu 

weithdrefnau fod ganddynt ddull seiliedig ar risg o reoli ymyriadau 
hylendid bwyd mewn busnesau newydd gofrestru; a llai na hanner yr 
awdurdodau lleol wedi cyfeirio at flaenoriaethu arolygiadau safonau 
bwyd mewn busnesau newydd ar sail risg. Fodd bynnag, roedd 
tystiolaeth y bu busnesau newydd, a oedd fel petaent wedi’u hystyried 
yn rhai risg is, yn destun arolygiadau hylendid bwyd a safonau bwyd 
cyn busnesau risg uwch a/neu risg canolig gan awdurdodau lleol ledled 
Cymru. Canfuwyd hefyd fod busnesau newydd, mewn nifer o 
awdurdodau lleol, yn cael eu sgorio o ran risg ar gyfer hylendid bwyd a 
safonau bwyd heb iddynt fod yn destun arolygiad cychwynnol.      
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2.6 Roedd y gwiriadau archwilio ar y safle mewn pedwar awdurdod lleol yn 
cadarnhau bod arolygiadau cychwynnol dirybudd yn cael eu cynnal 
mewn busnesau newydd gofrestru ar gyfer hylendid bwyd a safonau 
bwyd; ond nid oedd y rhain fel rheol yn digwydd cyn pen 28 diwrnod o’r 
dyddiad cofrestru neu’r dyddiad y nododd y gweithredwr busnes bwyd 
ei fod yn bwriadu dechrau masnachu. 

 
2.7 Ac eithrio un o’r pedwar awdurdod lleol a fu’n destun archwiliad ar y 

safle, roedd cofnodion arolygiadau hylendid bwyd busnesau newydd yn 
cadarnhau bod archwiliadau cynhwysfawr wedi’u cynnal, bod sgoriau 
risg wedi’u cymhwyso’n gywir a bod ail-ymweliadau wedi’u cynnal lle 
bo’n briodol. Roedd lefel y manylder ar gofnodion ymyriadau safonau 
bwyd yn amrywio’n sylweddol, a dim ond un awdurdod lleol a allai brofi 
bod asesiadau trwyadl o gydymffurfio wedi digwydd, gan mwyaf. Yn 
nhri o’r pedwar awdurdod lleol roedd sgoriau risg safonau bwyd wedi’u 
cymhwyso’n gywir; ac ym mhob un o’r awdurdodau lleol lle’r oedd 
ailymweliadau’n ofynnol, roedd y rhain wedi’u cynnal ar y cyfan.                                                    

 
2.8 Roedd pob un o’r 22 awdurdod lleol yn gallu darparu gwybodaeth i 

gadarnhau eu bod yn cynghori busnesau newydd gofrestru ar hylendid 
bwyd a safonau bwyd, a hynny’n rhagweithiol ac yn ymatebol.                               

 
2.9 Ar y cyfan, nid oedd yr awdurdodau lleol yn gallu arddangos bod 

ymyriadau hylendid bwyd a safonau bwyd yn cael eu rheoli mewn 
ffordd a oedd yn eu galluogi i fodloni argymhellion canllawiau’r ASB ar 
flaenoriaethu arolygiadau a monitro mewnol.                   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Mae Accurate Reporting Through LAEMS – sef dogfen yn cynnwys cyngor i Reolwyr Timau 

Gorfodi Cyfraith Bwyd Awdurdodau Lleol – ar gael yn: 
   http://www.food.gov.uk/sites/default/files/multimedia/pdfs/report-laems.pdf 
 

http://www.food.gov.uk/sites/default/files/multimedia/pdfs/report-laems.pdf
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3.0   Canfyddiadau’r Archwiliad 
 

Trefnu a Rheoli                  
 
3.1 Darparodd y 22 awdurdod lleol i gyd yng Nghymru eu cynlluniau 

cyflenwi gwasanaeth cyfraith bwyd 2013-2014, a ddatblygwyd yn 
gyffredinol yn unol â chanllawiau cynllunio gwasanaeth yr ASB. 
Rhoddwyd tystiolaeth hefyd i gadarnhau y bu’r cynlluniau hyn yn 
destun proses graffu gan uwch swyddogion a/neu aelodau etholedig 
perthnasol. Drwy chwilio’r rhyngrwyd, datgelwyd bod 11 o’r 
awdurdodau lleol wedi cyhoeddi eu cynlluniau diweddaraf ar eu 
gwefan.                                                                              

 
3.2 Roedd cynlluniau gwasanaeth yr awdurdodau lleol i gyd yn cynnwys 

manylion ymyriadau hylendid bwyd a safonau bwyd sydd i ddigwydd 
yn y flwyddyn i ddod. Roedd y rhain wedi’u dadansoddi’n 
nodweddiadol fesul eu categorïau sgôr risg. Roedd y rhan fwyaf o’r 
rhaglenni ymyrryd blynyddol yn anelu at dargedu’r holl sefydliadau 
bwyd a oedd i gael ymyriad yn ystod y cyfnod hwnnw.                         

 
3.3 Roedd tri awdurdod lleol ar ddeg wedi rhoi gwybod am nifer y 

busnesau di-sgôr a oedd i gael arolygiad yn eu rhaglenni ymyrryd. 
Nododd saith o’r rhain fod nifer y busnesau di-sgôr a nodwyd yn eu 
rhaglenni yn cynnwys amcangyfrif o nifer posibl y busnesau newydd y 
byddai gofyn eu harolygu yn ystod y flwyddyn, yn seiliedig ar ddata’r 
blynyddoedd blaenorol. Fodd bynnag, yn y chwe awdurdod lleol arall, 
roedd y niferoedd a ddarparwyd yn seiliedig ar gyfanswm y busnesau 
di-sgôr yn eu cronfeydd data ar ddechrau’r flwyddyn. Nid oedd y naw 
awdurdod lleol arall wedi amcangyfrif yn eu rhaglenni ymyrryd nifer y 
busnesau newydd/di-sgôr y byddai gofyn eu harolygu yn ystod y 
flwyddyn.                                      

 
3.4 Darparwyd gwybodaeth am yr adnoddau a wnaethpwyd ar gael i 

gyflenwi gwasanaethau gorfodi cyfraith bwyd ym mhob un o’r 
cynlluniau gwasanaeth. Fodd bynnag, nid oeddent yn ddigon manwl i 
arddangos eu bod wedi llawn ystyried y goblygiadau adnodd a oedd 
ynghlwm wrth gyflenwi’r amrywiaeth o ymyriadau mewn busnesau 
newydd. Roedd yr awdurdodau lleol hynny a oedd wedi amcangyfrif 
nifer y busnesau newydd y byddai gofyn eu harolygu yn eu rhaglenni 
ymyrryd wedi darparu rhyw dystiolaeth o asesu’r adnoddau a fyddai’n 
ofynnol i gynnal arolygiadau yn y sefydliadau hyn.                  

 
 

 
Argymhelliad    

 
3.5 Dylai awdurdodau lleol amcangyfrif yn eu rhaglenni ymyrryd blynyddol 

nifer y busnesau newydd a fydd yn destun arolygiad cychwynnol yn 
ystod y flwyddyn; 
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a; 

 
chynnwys busnesau newydd yn eu hamcangyfrif o’r adnoddau a fydd 
yn ofynnol i gyflenwi’r ymyriadau.  
 
[Y Safon – 3.1] 
 

  
  
 Swyddogion Awdurdodedig 
 
3.6 Roedd yr wybodaeth a gyflenwyd gan yr awdurdodau lleol mewn 

perthynas ag awdurdodiadau a chymwysterau swyddogion yn 
cadarnhau bod ymyriadau hylendid bwyd a safonau bwyd mewn 
busnesau newydd yn cael eu cynnal ar y cyfan gan swyddogion 
priodol o gymwysedig ac awdurdodedig.                            

 
3.7 Mewn un awdurdod, nodwyd bod cofnodion mewn perthynas ag 

ymyriadau busnes newydd yn sôn bod swyddog heb ei awdurdodi i 
gynnal arolygiadau hylendid bwyd mewn sefydliadau categori A a B 
wedi arolygu nifer o fusnesau newydd. Am fod lefelau cydymffurfio 
mewn sefydliadau bwyd newydd yn nodweddiadol anhysbys, mae 
gan y rhain y potensial i fod yn risg uwch, ni waeth beth yw natur y 
gweithgareddau bwyd a geir yno.               

 
3.8 Hefyd, roedd y cofnodion yn nodi, mewn pedwar awdurdod lleol, fod 

swyddogion heb y cymwysterau priodol i gynnal arolygiadau safonau 
bwyd wedi cael eu hawdurdodi ac wedi cynnal arolygiadau mewn 
busnesau newydd Yn ystod yr archwiliad ar y safle yn un o’r 
awdurdodau lleol hyn, roedd yr archwilwyr yn gallu gwirio bod 
swyddog heb y cymwysterau angenrheidiol wedi cynnal arolygiadau 
safonau bwyd mewn busnesau newydd. Cadarnhaodd yr awdurdod y 
byddai trefniadau’n cael eu gwneud ar unwaith i newid awdurdodiad y 
swyddog i adlewyrchu’r dyletswyddau penodol yr ystyrir ei fod yn 
gymwys i’w cynnal yn unol â’r Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd.                                      

 
 

 
Argymhelliad    

 
3.9 Dylai awdurdodau lleol sicrhau bod lefel awdurdodiad a dyletswyddau 

swyddogion yn gyson â’r gofynion a nodir yn y Cod Ymarfer Cyfraith 
Bwyd.                           

 
[Y Safon – 5.3] 
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 Rheoli Systemau/Cronfeydd Data Busnesau Newydd 
 
3.10 Roedd gweithdrefnau yn ymdrin â’r trefniadau gweinyddol ar gyfer 

cofrestru sefydliadau bwyd wedi’u datblygu gan 19 o’r awdurdodau 
lleol. Roedd nifer o’r gweithdrefnau hyn hefyd yn cynnwys 
gwybodaeth am roi cyngor a natur ymyriadau mewn busnesau 
newydd. Roedd y broses gofrestru a amlinellwyd yn y gweithdrefnau 
hyn yn berthnasol i swyddogaethau hylendid bwyd a safonau bwyd, er 
bod timau hylendid bwyd yn nodweddiadol gyfrifol am reoli’r broses 
gofrestru ac am gofnodi sefydliadau ar y gronfa ddata.                                                   

 
3.11 Roedd yn amlwg o’r wybodaeth yn y gweithdrefnau hyn, ac o’r 

cofnodion o ymyriadau mewn busnesau newydd, nad oedd 
awdurdodau lleol wedi datblygu eu systemau gyda’r bwriad o 
gofnodi’n rheolaidd yn eu cronfeydd data y dyddiad y cawsant wybod 
yn gyntaf fod busnes yn masnachu. Mae hyn yn groes i’r cyngor yn 
nogfen ‘Accurate Reporting Through LAEMS’ yr ASB, sy’n cynghori 
awdurdodau lleol i ystyried peidio â chofnodi busnesau newydd yn eu 
cronfeydd ddata sefydliadau bwyd tan fyddant wedi dechrau 
masnachu, os byddant yn dechrau masnachu o gwbl. 

 
3.12 Bydd awdurdodau lleol yn elwa ar gofnodi yn eu cronfeydd data’r 

dyddiad y cawsant wybod yn gyntaf fod busnes yn masnachu, 
oherwydd bydd modd monitro perfformiad gwasanaeth felly er mwyn 
gwirio: -  

  
a) bod dull seiliedig ar risg o reoli ymyriadau mewn busnesau 

newydd yn cael ei fabwysiadu, a; 
 

b) bod y gofyniad i arolygu busnesau newydd cyn pen 28 diwrnod yn 
cael ei gyflawni. 

 
3.13 Roedd archwiliad ar y safle yn un awdurdod yn cadarnhau bod 

diwygiad diweddar wedi’i wneud i’w ddull o gofnodi busnesau newydd 
gofrestru yn ei gronfa ddata o sefydliadau bwyd. Roedd y 
diwygiadau’n ymwneud â chadw cofnod o’r dyddiad y cafodd yr 
awdurdod wybod yn gyntaf fod y busnes yn masnachu. Yn y tri 
awdurdod arall, cadarnhaodd yr archwilwyr nad oedd y dyddiad y 
cawsant wybod bod busnes newydd yn gweithredu yn cael ei 
gofnodi’n gyson. Fodd bynnag, roedd yr awdurdodau lleol hyn yn 
gallu arddangos bod eu cronfeydd data’n gallu cofnodi ac adrodd yr 
wybodaeth hon yn y dyfodol.                                         

 
3.14 Bu’r archwilwyr yn ystyried digonolrwydd y gweithdrefnau ar gyfer 

derbyn ffurflenni cofrestru wedi’u llenwi. Wrth dderbyn ffurflenni 
cofrestru wedi’u llenwi, mae’r Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd yn mynnu y 
dylai awdurdodau lleol gofnodi’r dyddiad derbyn ar y ffurflen, ac y 
dylai ceisiadau gael eu gosod wedyn ar ffeil a baratowyd ar gyfer y 
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sefydliad bwyd hwnnw. Nodwyd bod pum awdurdod lleol wedi nodi yn 
eu gweithdrefnau y dylid cofnodi’r dyddiad derbyn ar ffurflenni 
cofrestru, ond nid oedd gweddill yr awdurdodau wedi cyfeirio’n 
benodol at y gofyniad hwn yn eu gweithdrefnau. Hefyd, dim ond saith 
awdurdod lleol a oedd wedi dogfennu eu trefniadau ar gyfer cadw 
ffurflenni cofrestru.                                                                           

 
3.15 Yn ystod yr archwiliadau ar y safle, cadarnhaodd archwiliad o ffeiliau 

sefydliadau fod ffurflenni cofrestru’n cael eu cadw a bod modd eu 
hadalw. Fodd bynnag, yn y pedwar awdurdod lleol i gyd, nid oedd y 
dyddiad derbyn yn cael ei gofnodi’n gyson ar y ffurflenni cofrestru.  

  
3.16 Roedd yr holl awdurdodau lleol yn gallu arddangos bod ganddynt 

systemau dibynadwy ar gyfer rhannu gwybodaeth am fusnesau 
newydd rhwng timau hylendid bwyd a safonau bwyd. Roedd ynddynt 
hefyd fecanweithiau effeithiol ar waith er mwyn cael gwybodaeth gan 
adrannau eraill yn yr awdurdod i nodi busnesau bwyd newydd a oedd 
wedi ymsefydlu a/neu ddechrau masnachu yn eu hardaloedd.                 

 
3.17 Pan chwiliwyd drwy wefannau’r awdurdodau lleol, datgelwyd bod y 

cyfan ohonynt yn hyrwyddo gwybodaeth berthnasol am y weithdrefn 
i’w dilyn gan weithredwyr busnesau bwyd a gofynion mewn perthynas 
â’r broses o gofrestru safleoedd bwyd, ynghyd â ffurflen gofrestru 
electronig y gellid ei llwytho i lawr i’w llenwi.                               

 
 

 
Argymhelliad  

 
3.18 Dylai awdurdodau lleol sicrhau bod y systemau a weithredir ar gyfer 

cofnodi busnesau bwyd newydd ar eu cronfeydd data yn gallu 
darparu gwybodaeth berfformiad i’r ASB wrth fodloni gofynion y Cod 
Ymarfer Cyfraith Bwyd,                       

 
[Y Safon – 6.3] 

 

 
 
 Arolygiadau/Ymyriadau mewn Busnesau Newydd 
 
3.19 Roedd y polisïau a/neu’r dogfennau gweithdrefnol a gyflenwyd gan 18 

awdurdod lleol yn rhoi gwybod bod ganddynt ddull seiliedig ar risg o 
reoli arolygiadau hylendid bwyd mewn busnesau newydd. Roedd 
cyfanswm o 11 awdurdod lleol hefyd yn cyfeirio at flaenoriaethu 
arolygiadau safonau bwyd mewn busnesau newydd ar sail risg. Fodd 
bynnag, nid oedd manylion penodol y dulliau a ddefnyddir gan 
awdurdodau lleol i asesu risgiau posibl a gyflwynir gan fusnesau 
newydd wedi’u nodi’n glir ym mhob achos. 
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3.20 Er bod y rhan fwyaf o’r awdurdodau lleol wedi cyfeirio at ddull seiliedig 
ar risg o arolygu busnesau newydd, lle’r oedd cofnodion manwl o 
ymyriadau mewn busnesau newydd wedi’u darparu, roedd tystiolaeth 
ym mhob achos o fusnesau risg is yn cael eu harchwilio cyn 
busnesau risg uwch a/neu ganolig ar gyfer hylendid bwyd a safonau 
bwyd.                   

 
3.21 Roedd gwybodaeth ymyriadau hylendid bwyd hefyd yn cadarnhau 

bod asesiadau sgorio risg wedi’u pennu yn dilyn arolygiad cychwynnol 
ym mhob un ond dau o’r awdurdodau lleol. Fodd bynnag, yn y ddau 
awdurdod lleol lle nad oedd hyn wedi digwydd, nodwyd o’r wybodaeth 
a gyflenwyd fod sgoriau risg wedi’u pennu’n gyffredinol ar ôl 
archwiliad, ond mewn rhai achosion nodwyd bod busnesau wedi cael 
eu sgorio o ran risg ar sail math arall o ymyriad. Roedd cofnodion o 
ymyriadau safonau bwyd mewn busnesau newydd wedi cadarnhau 
bod sgoriau risg wedi’u pennu ar ôl archwiliad, mewn saith awdurdod 
lleol. Nododd pum awdurdod lleol fod nifer o’u busnesau newydd wedi 
cael sgôr risg heb archwiliad ac yng ngweddill yr awdurdodau lleol nid 
oedd yn glir o’r wybodaeth a roddwyd. 

 
3.22 Yn ystod archwiliadau ar y safle, archwiliwyd cofnodion sefydliadau 

bwyd o ymyriadau mewn sampl o fusnesau bwyd newydd gofrestru. 
Roedd gwybodaeth a gafwyd mewn ffeiliau ym mhob awdurdod yn 
cadarnhau bod pob busnes, lle bo’n briodol, wedi cael arolygiad 
cychwynnol dirybudd a gynhaliwyd gan ddefnyddio cymorth cof 
priodol. 

 
3.23 Roedd nifer o’r sefydliadau a ddewiswyd ar gyfer archwiliad wedi’u 

hamlygu gan swyddogion fel busnesau newydd yn ystod rhaglen o 
ymweliadau arolygu. Fodd bynnag, lle’r oedd awdurdodau lleol wedi 
cael gwybod am fusnesau newydd wrth gael ffurflenni cofrestru 
safleoedd bwyd, nid oedd ymweliadau arolygu wedi digwydd yn 
gyffredinol cyn pen 28 diwrnod naill ai o’r cofrestru neu’r dyddiad y 
nododd y gweithredwr busnes bwyd ei fod yn bwriadu dechrau 
masnachu. Serch hynny, mae’r archwilwyr yn cydnabod ei bod yn 
bosibl nad oedd busnes wedi dechrau masnachu mewn gwirionedd ar 
y dyddiadau hyn neu cyn hynny. 

 
3.24 Er bod swyddogion yn arddangos eu bod yn ymwybodol o ofynion y 

Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd a’r Canllawiau Ymarfer mewn perthynas 
ag arolygiadau cychwynnol o fusnesau newydd, gan gynnwys 
hyblygrwydd a ganiateir mewn perthynas â phrydlondeb, nid oedd yr 
archwilwyr yn gallu gwirio bod arolygiadau’n cael eu blaenoriaethu’n 
gyson ar sail risg.         

 
3.25   Roedd awdurdodau lleol yn cadw ffurflenni cofrestru bwyd ar ffeiliau 

sefydliad unigol, ond nid oedd eu dyddiad derbyn wedi’i gofnodi’n 
gyson, a hynny’n groes i’r Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd.                         
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 Arolygiadau Hylendid Bwyd 
 
3.26 Roedd cofnodion arolygu yn nhri o’r pedwar awdurdod lleol a oedd yn 

destun ymweliadau archwilio ar y safle yn cadarnhau bod digon o 
wybodaeth wedi’i chofnodi, ar y cyfan, gan swyddogion ar 
gymhorthion cof arolygiad i arddangos bod asesiad digonol wedi 
digwydd o gydymffurfio â gofynion mewn perthynas â Dadansoddi 
Peryglon a Phwyntiau Rheoli Critigol (HACCP) a bod Pwyntiau Rheoli 
Critigol (CCP) wedi’u monitro. Fodd bynnag, yn yr awdurdod arall, nid 
oedd yr archwilwyr yn gallu gwirio bod asesiad trwyadl o HACCP a 
monitro CCP wedi digwydd mewn cyfran sylweddol o achosion.                                       

 
3.27 Roedd tystiolaeth ar gael ym mhob un o’r pedwar awdurdod lleol i 

gadarnhau bod swyddogion, yn gyffredinol, wedi ystyried hyfforddiant 
hylendid bwyd y rhai a enwyd i drin a thrafod bwyd.     

 
3.28  Ar y cyfan, yn nhri o’r pedwar awdurdod lleol yr ymwelwyd â hwy, ar 

sail yr wybodaeth a oedd ar gael ar gofnodion arolygiad, roedd yr 
archwilwyr yn gallu gwirio bod busnesau newydd wedi cael sgôr risg 
cywir. Yn yr awdurdod arall, nid oedd y sgoriau risg a gymhwyswyd i 
fusnesau newydd yn gyson â’r canfyddiadau arolygiad mewn cyfran 
sylweddol o achosion.                                

 
3.29 Lle nodwyd tramgwyddau mewn busnesau newydd a oedd yn golygu 

bod gofyn ailymweld â hwy, roedd tri awdurdod lleol yn gallu 
arddangos bod ail ymweliadau wedi’u cynnal. Fodd bynnag, nodwyd 
ambell achos prin mewn dau awdurdod lleol lle nad oedd ail 
ymweliadau wedi’u cynnal cyn pen y cyfnodau a nodir yn eu polisïau. 
Nid oedd yr awdurdod arall yn gallu profi bod ail ymweliadau na 
chamau eraill wedi’u cymryd lle bu hynny’n ofynnol, yn unol â’i Bolisi 
Gorfodi.                                             

  
 
 Arolygiadau Safonau Bwyd  
 
3.30 Roedd lefel y manylion a gofnodwyd gan swyddogion ar ffurflenni 

arolygiad yn amrywio tipyn ledled y pedwar awdurdod lleol a fu’n 
destun ymweliadau archwilio ar y safle. Ym mhob awdurdod lleol ond 
un, ar y cyfan nid oedd yr archwilwyr yn gallu gwirio o’r cofnodion 
arolygiad i ba raddau yr aseswyd y cydymffurfio â’r gofynion safonau 
bwyd perthnasol.               

 
3.31 Yn nhri o’r pedwar awdurdod lleol, ar sail yr wybodaeth a oedd ar 

gael, cadarnhawyd bod busnesau newydd, ar y cyfan, wedi cael sgôr 
risg cywir. Mewn un awdurdod, nid oedd y sgoriau risg a 
gymhwyswyd i fusnesau newydd bob amser yn benodol gysylltiedig 
â’r gweithgareddau safonau bwyd. Yn benodol, nodwyd bod 
swyddogion yn cymhwyso sgoriau cydymffurfio a oedd yn adlewyrchu 
tramgwyddau ar gyfer meysydd eraill o waith safonau masnach.           
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3.32 Yn yr awdurdodau lleol lle nodwyd tramgwyddau a oedd yn golygu 
bod gofyn ail ymweliadau, roedd y rhain wedi’u cynnal ar y cyfan. 

 
 

     
Argymhellion    

 
3.33  Dylai awdurdodau lleol gynnal arolygiadau hylendid bwyd a safonau 

bwyd o fusnesau newydd yn unol â’r Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd a’r 
canllawiau a gyhoeddir yn ganolog.                

 
[Y Safon – 7.1 a 7.2] 

 
3.34 Dylai awdurdodau lleol sicrhau bod y broses o gofrestru sefydliadau 

bwyd, gan gynnwys gweithredu ynghylch derbyn ffurflenni cofrestru 
wedi’u llenwi, yn cael ei chynnal yn unol â’r Cod Ymarfer Cyfraith 
Bwyd a’r canllawiau a gyhoeddir yn ganolog.  

 
[Y Safon – 7.2]  

 
3.35 Dylai awdurdodau lleol gymryd camau priodol ynghylch unrhyw 

ddiffyg cydymffurfio a welir mewn busnesau newydd, yn unol â’u polisi 
gorfodi.                            

 
[Y Safonau – 7.3]  

 
3.36 Dylai awdurdodau lleol sicrhau bod arsylwadau a wneir yn ystod 

arolygiadau hylendid bwyd a safonau bwyd yn cael eu cofnodi mewn 
pryd er mwyn atal rhag colli gwybodaeth berthnasol. 
 
[Y Safon – 7.5] 

 

 
 
 Cyngor i Fusnesau Newydd 
 

3.37 Roedd pob awdurdod lleol wedi cynnwys datganiad busnesau 
newydd, neu wedi cyfeirio’n benodol at fusnesau newydd, yn eu 
cynlluniau gwasanaeth, ac wedi nodi eu trefniadau ar gyfer cynghori 
busnesau.                  
 

3.38 Roedd yr wybodaeth a roddwyd gan yr awdurdodau lleol yn nodi bod 
pob un ohonynt wedi datblygu amrywiaeth o fentrau ar gyfer rhoi 
cyngor hylendid bwyd i fusnesau, a hynny’n rhagweithiol ac yn 
ymatebol. Roedd y rhain yn cynnwys datblygu pecynnau cyngor 
busnes newydd, cynnal ymweliadau cynghori â sefydliadau bwyd, 
trefnu sesiynau hyfforddiant hylendid bwyd a chynnig hyfforddiant i 
weithredwyr busnesau newydd mewn rheoli diogelwch bwyd. Ar y 
cyfan, roedd cyngor hylendid bwyd yn cael ei dargedu at fusnesau a 
oedd yn ymsefydlu ac na fuont yn destun arolygiad cychwynnol. 
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Roedd y cyngor ar safonau bwyd gan mwyaf yn cynnwys dosbarthu 
taflenni gwybodaeth a rhoi cyngor ar lafar yn ystod ymyriadau.                      

 

3.39 Hefyd, roedd yr holl awdurdodau lleol yn rhoi cyngor ar ddeddfwriaeth 
hylendid bwyd a safonau bwyd i fusnesau bwyd ar eu gwefannau.           

 

3.40 Roedd yr archwilwyr yn gallu gwirio bod pob awdurdod lleol a fu’n 
destun ymweliad archwilio ar y safle wedi cynnal amrywiaeth o 
fentrau i gynghori a chefnogi busnesau newydd i gydymffurfio â 
chyfraith bwyd. Roedd cofnodion o waith a wnaethpwyd gyda 
busnesau newydd yn profi bod cyngor cynhwysfawr yn cael ei roi ar 
hylendid bwyd, yn benodol i anghenion busnesau, a bod awdurdodau 
lleol, lle bu angen, wedi dilyn eu cyngor â llythyr. Nodwyd hefyd fod 
cofnodion ar gael o gyngor penodol ar safonau bwyd a roddwyd i 
fusnesau newydd ar gais.                                                                                

 

 
Monitro Ymyriadau’n Fewnol mewn Busnesau Newydd          

 

3.41 Yn y cynlluniau gwasanaeth ar gyfer 15 o awdurdodau lleol, 
cyfeiriwyd at fesurau perfformiad mewnol mewn perthynas ag arolygu 
busnesau newydd a di-sgôr ar gyfer hylendid bwyd, ac roedd gan 12 
awdurdod lleol fesurau tebyg o ran safonau bwyd. Fodd bynnag, lle’r 
oedd y mesurau hyn yn bodoli, roedd y meini prawf ar gyfer asesu 
perfformiad yn nodweddiadol gysylltiedig â nifer y busnesau newydd a 
arolygwyd yn ystod y flwyddyn, ac nid oeddent yn cyfeirio at y 
gofyniad i gynnal arolygiad cychwynnol cyn pen 28 diwrnod o 
ddechrau gweithredu. Cydnabu’r archwilwyr fod gofyn yn flaenorol 
dan ‘Raglen Cymru ar gyfer Gwella’ i awdurdodau lleol yng Nghymru 
roi gwybod i Uned Data Llywodraeth Leol Cymru am eu perfformiad o 
ran ymyriadau mewn busnesau newydd a gynhaliwyd yn ystod y 
flwyddyn.        
 

3.42 Lle’r oedd targedau perfformiad wedi’u gosod mewn cynlluniau 
gwasanaeth, nid oedd manylion unrhyw amrywiant mewn perthynas 
â’r rhain wedi’u cynnwys bob amser yn adolygiad perfformiad yr 
awdurdod. Dylid cymharu perfformiad â thargedau lleol, a lle nad yw’r 
rhain yn cael eu cyflawni mae’r Safon yn mynnu bod camau i fynd i’r 
afael ag unrhyw amrywiant yn cael eu nodi.            

 

3.43 Darparodd yr holl awdurdodau lleol eu gweithdrefnau ar gyfer cynnal 
gwiriadau monitro mewnol ar ansawdd darparu gwasanaeth o ran 
gweithgarwch hylendid bwyd, ac roedd 18 awdurdod lleol wedi 
darparu’r wybodaeth hon ar gyfer gweithgareddau safonau bwyd 
hefyd. Er nad oedd y gweithdrefnau hyn yn cyfeirio’n benodol at 
fonitro ymyriadau hylendid bwyd na safonau bwyd mewn busnesau 
newydd neu ddi-sgôr, roedd y trefniadau a nodwyd yn y dogfennau yr 
un mor berthnasol i sefydliadau newydd â rhai sefydledig.                                     

 

3.44 Nid oedd trefniadau ar gyfer monitro’n rheolaidd nifer y busnesau 
newydd a ddaeth i sylw awdurdodau lleol, nac ar gyfer asesu’r amser 
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a gymerwyd i’r sefydliadau hyn gael ymyriad ar gyfer naill ai hylendid 
bwyd neu safonau bwyd, wedi’u disgrifio mewn gweithdrefnau.                                 

 

3.45 Yn yr ymweliadau archwilio ar y safle, nodwyd amrywiadau yn lefel y 
monitro mewnol o ran ymyriadau hylendid bwyd a safonau bwyd 
mewn busnesau newydd; a gweithgareddau hylendid bwyd ar y cyfan 
yn destun dull mwy pendant o fonitro mewnol.                                         

 

3.46 Er nad oedd gweithdrefnau monitro mewnol yn cynnwys gwybodaeth 
benodol am fonitro meintiol ymyriadau mewn busnesau newydd, 
roedd y pedwar awdurdod yr ymwelwyd â hwy’n gallu arddangos bod 
ganddynt drefniadau cadarn yn eu lle ar gyfer cynhyrchu adroddiadau 
i fonitro nifer y busnesau newydd a fu’n destun arolygiad o fewn 
cyfnod penodol o amser. Roedd hyn yn rhoi sicrhad ynghylch 
dilysrwydd yr wybodaeth yr oedd yr awdurdodau lleol hyn wedi’i rhoi 
i’r ASB drwy LAEMS.       

 

3.47 Roedd adolygiad o’r wybodaeth a roddwyd gan bob awdurdod lleol 
am fonitro mewnol, ynghyd â gwiriadau a gynhaliwyd ar y systemau 
ar waith yn y pedwar awdurdod lleol yr ymwelwyd â hwy, yn 
cadarnhau diffyg ymwybyddiaeth am y cyngor yn nogfen ‘Accurate 
Reporting Through LAEMS’ yr ASB. O ganlyniad, mae awdurdodau 
lleol mewn perygl o adrodd yn annigonol am eu perfformiad wrth reoli 
ymyriadau mewn busnesau newydd. Yn benodol, lle mae awdurdod 
yn cofnodi busnesau sydd heb ddechrau masnachu ar ei gronfa ddata 
o sefydliadau bwyd, mae’n bosibl y bydd y rhain yn ymddangos yn 
ddi-sgôr er nad ydynt efallai’n masnachu hyd yn oed. Hefyd, efallai 
bydd busnesau bwyd yn cyflwyno ffurflenni cofrestru ymhell cyn 
dechrau gweithredu neu efallai na fyddant hyd yn oed yn dechrau 
masnachu o gwbl.        

 

 
Argymhelliad   

 
3.48  Bod awdurdodau lleol yn monitro eu perfformiad o ran ymyriadau 

hylendid bwyd a safonau bwyd a gynhelir mewn busnesau newydd 
mewn perthynas â gofynion y Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd a 
chanllawiau a gyhoeddir yn ganolog.           

 
[Y Safon – 19.2] 
 

 
 
Archwilwyr y Rhaglen: Kate Thompson  
    Alun Barnes 
    Craig Sewell  
    Daniel Morelli     
 
Is-adran:  Y Strategaeth Gorfodi, Archwilio a Digwyddiadau 
 
    Yr Asiantaeth Safonau Bwyd 
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11eg Llawr, Tŷ Southgate  
Stryd Wood  
Caerdydd CF10 1EW 

  
ATODIAD A 

Dull/Methodoleg Archwilio  
 
Cynhaliwyd yr archwiliad gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau a methodoleg 
fel a ganlyn:       
 
(1) Archwilio polisïau a gweithdrefnau awdurdodau lleol. 
 
Archwiliwyd polisïau, gweithdrefnau a dogfennau canlynol yr awdurdodau lleol 
i lywio’r archwiliad:                                                       
 

 Cynlluniau gwasanaeth gorfodi cyfraith bwyd ar gyfer 2013/14 ynghyd â 
chadarnhad o gymeradwyaeth    

 Gweithdrefnau rheoli cronfeydd data sefydliadau bwyd                        

 Polisïau a gweithdrefnau archwilio, arolygu a rhannol arolygu hylendid 
bwyd                                                                    

 Polisïau a gweithdrefnau archwilio, arolygu a rhannol arolygu safonau bwyd                                                                         

 Polisïau ailymweliadau hylendid bwyd a safonau bwyd 

 Gweithdrefnau cofrestru busnesau bwyd         

 Cymhorthion cof arolygu hylendid bwyd                           

 Cymhorthion cof arolygu safonau bwyd       

 Gweithdrefnau busnesau newydd hylendid bwyd a safonau bwyd                            

 Gweithdrefnau monitro mewnol hylendid bwyd a safonau bwyd         
 

(2) Adolygu cofnodion cronfeydd data awdurdodau lleol 
 

Adolygwyd cofnodion cronfeydd data’r awdurdodau lleol o fusnesau bwyd 
newydd a nodwyd yn ystod y ddwy flynedd adrodd LAEMS gyflawn ddiwethaf. 
Aseswyd y cofnodion i ganfod a oedd yr wybodaeth a gofnodwyd yn y 
cronfeydd data yn gyflawn, ac a oedd yn cynnwys manylion arolygiadau 
cychwynnol/ymyriadau mewn sefydliadau bwyd a’r dyddiad y cafodd yr 
awdurdodau wybod yn gyntaf fod y busnesau’n masnachu.  

 
(3) Adolygiadau ffeil ar y safle               
 
Adolygwyd cofnodion ffeiliau canlynol yr awdurdodau lleol yn ystod 
ymweliadau archwilio ar y safle:   
 

 Cofnodion arolygiad cychwynnol/ymyriad hylendid bwyd                                        

 Cofnodion arolygiad cychwynnol/ymyriad safonau bwyd       

 Ffurflenni cofrestru safleoedd bwyd 

 Ceisiadau hylendid bwyd am wasanaeth mewn perthynas â sefydlu busnes 
newydd 

 Ceisiadau safonau bwyd am wasanaeth mewn perthynas â sefydlu busnes 
newydd    
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 Cofnodion o weithgareddau a gynhaliwyd i gynghori a chefnogi busnesau i 
gydymffurfio â chyfreithiau hylendid bwyd a safonau bwyd                        

 Cofnodion monitro mewnol ar gyfer hylendid bwyd a safonau bwyd   
 
 

(4) Cyfweliadau â swyddogion ar y safle                         
 
Cyfwelwyd â swyddogion mewn awdurdodau lleol gyda’r diben o gael golwg 

manylach ar weithrediad ymarferol trefniadau’r awdurdod ar gyfer rheoli 

ymyriadau mewn busnesau newydd gofrestru.                                                                

 

Mae unrhyw farn a safbwynt a fynegwyd yn ystod cyfweliadau â swyddogion 

yn parhau’n gyfrinachol ac ni chyfeirir yn uniongyrchol atynt yn yr adroddiad 

hwn. 
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ATODIAD B 

Rhestr termau 
 

 
Swyddog awdurdodedig        

 

Swyddog addas o gymwysedig sydd wedi’i 
awdurdodi gan yr awdurdod lleol i weithredu 
ar ei ran, er enghraifft mewn gorfodi 
deddfwriaeth.     
 

Pwynt Rheoli Critigol (CCP)  
 

Cyfnod mewn gweithredu busnes bwyd lle 
mae rheoli’n hanfodol er mwyn atal neu 
ddileu perygl bwyd neu er mwyn ei leihau i 
lefelau derbyniol.             
 

Hylendid bwyd Y gofynion cyfreithiol sy’n ymdrin â 
diogelwch ac iachusrwydd bwyd.                 
 

Safonau bwyd   Y gofynion cyfreithiol sy’n ymdrin ag 
ansawdd, cyfansoddiad, labelu, cyflwyniad 
a hysbysebu bwyd, a deunyddiau sydd 
mewn cysylltiad â bwyd.         
 

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd 
(FSA) 

Y rheolydd yn y DU ar gyfer diogelwch 
bwyd, safonau bwyd a bwyd anifeiliaid.  

 
Cytundeb Fframwaith  Mae’r Cytundeb Fframwaith yn cynnwys:  

 

 Safon Gorfodi Cyfraith Bwyd    

 Canllawiau Cynllunio Gwasanaeth 

 Cynllun Monitro    

 Cynllun Archwilio 
 

Mae’r Safon a’r Canllawiau Cynllunio 
Gwasanaeth yn nodi disgwyliadau’r 
Asiantaeth o ran cynllunio a chyflenwi’r 
broses o orfodi cyfraith bwyd a bwyd 
anifeiliaid.                
 
Mae’r Cynllun Monitro yn mynnu bod 
awdurdodau lleol yn cyflwyno ffurflenni 
blynyddol i’r Asiantaeth am eu 
gweithgareddau gorfodi bwyd h.y. niferoedd 
arolygiadau, samplau ac erlyniadau.      
 
Dan y Cynllun Archwilio bydd yr 
Asiantaeth Safonau Bwyd yn cynnal 
archwiliadau o wasanaethau gorfodi cyfraith 
bwyd awdurdodau lleol mewn perthynas â’r 
meini prawf a nodir yn y Safon.                

 
HACCP Dadansoddi Peryglon a Phwyntiau Rheoli 
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Critigol – system rheoli diogelwch bwyd a 
ddefnyddir mewn busnesau bwyd i nodi 
pwyntiau yn y broses gynhyrchu lle mae’n 
holl bwysig er mwyn diogelwch bwyd fod y 
mesur rheoli’n cael ei gymryd yn gywir, gan 
ddileu’r perygl felly neu ei leihau i lefel 
ddiogel.                      
 

Arolygiad   
 

Archwiliad o sefydliad bwyd er mwyn gwirio 
ei fod yn cydymffurfio â chyfraith bwyd a 
bwyd anifeiliaid. 
 

Ymyriad       

 
Dulliau neu dechneg a ddefnyddir gan 
awdurdod i wirio neu gefnogi busnes i 
gydymffurfio â chyfraith bwyd neu fwyd 
anifeiliaid. 
 

LAEMS System Monitro Gorfodi Awdurdodau Lleol 
yw system electronig a ddefnyddir gan 
awdurdodau lleol i roi gwybod i’r Asiantaeth 
Safonau Bwyd am eu gweithgareddau 
gorfodi cyfraith bwyd.                                                            
 

Rheolaethau Swyddogol  Unrhyw fath o reolaeth er mwyn gwirio 
cydymffurfio â chyfraith bwyd a bwyd 
anifeiliaid. 
 

Cofrestru      Proses gyfreithiol sy’n mynnu bod pob 
gweithredwr busnes bwyd yn rhoi gwybod i’r 
awdurdod bwyd priodol pan fydd yn sefydlu 
busnes bwyd.       
 

Sgorio risg System sy’n sgorio sefydliadau bwyd yn 
unol â risg ac sy’n pennu pa mor aml y dylid 
arolygu’r sefydliadau hynny. Er enghraifft, 
dylid arolygu sefydliadau hylendid risg uchel 
o leiaf bob 6 mis.                                    
 

Cynllun gwasanaeth Dogfen a lunnir gan awdurdod lleol sy’n 
nodi ei gynlluniau ar ddarparu a chyflenwi 
gwasanaeth bwyd i’r gymuned leol.                
 

Busnes di-sgôr  Busnes bwyd a nodwyd gan awdurdod na 
fu’n destun asesiad sgorio risg rheoleiddiol.                             

 
 
 
 
 
 
 
 


