
 

Cynllun Gweithredu Cyngor Gwynedd 

Dyddiad yr Archwiliad: 22 – 26 Chwefror 2016 
 

 
Mynd i'r afael â (argymhelliad yn 
cynnwys paragraff safonol)  

 

 
Erbyn 
(dyddiad)  
 

 
Gwelliannau arfaethedig 

 

 
Y camau a gymerwyd hyd yma 

 

3.20 (i) Sicrhau bod Cynlluniau 

Gwasanaeth y dyfodol ar gyfer hylendid a 

safonau bwyd yn cael eu datblygu yn unol 

â'r Canllawiau Cynllunio Gwasanaeth yn y 

Cytundeb Fframwaith. Yn benodol, dylid 

darparu amcangyfrifiad o'r adnoddau sydd 

eu hangen i gyflawni’r gwasanaethau yn 

erbyn y rhai sydd ar gael, a rhoi esboniad 

dros unrhyw amrywiaethau a nodwyd yn 

yr adolygiad gwasanaeth. [Y Safon – 3.1] 

Cwblhawyd Sicrhau fo’r cynllun blynyddol 
yn cydymffurfio gyda’r cyngor 
cynllunio gwasanaeth ar 
cynllun fframwaith. 
 

Cynllun gwasanaeth 2017 /18 yn 
cynnwys; 
 
 Asesiad o’r adnodd sydd ar gael 
i’r gwasanaeth ac amcangyfrifiad 
o’r adnodd sydd ei angen i gwrdd â 
gofynion y cynllun fframwaith. 
 
Sylwadau rhan diffygion / 
gwahaniaethau mewn perfformiad 
o’i gymharu ar flwyddyn flaenorol. 
 
Cofnod fod uwch Reolwr 
Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd 
wedi derbyn yr adroddiad. 
 

3.20 (ii) Sicrhau bod yr adolygiad 

perfformiad sy'n seiliedig ar Gynllun 

Gwasanaeth y flwyddyn flaenorol wedi'i 

gyflwyno i'w gymeradwyo i'r aelod fforwm 

neu'r uwch swyddog perthnasol. [Y 

Safon – 3.2] 

Cwblhawyd  Trefn cyfeirio cynllun drafft y 
gwasanaeth at yr Uwch Reolwr 
wedi ei fabwysiadu yn ogystal â 
threfn tystiolaethu derbyn yr 
adroddiad. 
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5.10 (i) Adolygu a diwygio ei 

awdurdodiadau i sicrhau y caiff 

swyddogion eu hawdurdodi'n briodol dan 

yr holl ddeddfwriaeth berthnasol, a 

sicrhau y caiff asesiadau o gymhwysedd 

swyddogion eu cofnodi. [Y Safon – 5.1] 

Cwblhawyd  Awdurdodiadau swyddogion wedi 
eu hadolygu. Templedi newydd ar 
gyfer nodi awdurdodiadau unigol 
wedi eu mabwysiadu. 

 

Mynd i'r afael â (argymhelliad yn 
cynnwys paragraff safonol)  

 

 
Erbyn 
(dyddiad)  

 

 
Gwelliannau arfaethedig 

 

 
Y camau a gymerwyd hyd yma 

 

5.10 (ii) Sicrhau y caiff swyddogion sydd 

â gwybodaeth arbenigol eu penodi i gael 

cyfrifoldeb arweiniol dros ddeddfwriaeth 

hylendid bwyd a safonau bwyd. [Y Safon 

– 5.2] 

1/2/17 
 
 
 
 
 
 
1/1/18 

 Ffurfioli rhaglen sefydlu 
cymhwysedd ar gyfer y prif 
swyddog yn seiliedig ar 
hyfforddiant arbenigol,  
hyfforddiant oddi fewn y 
Cyngor a phrofiad yn y maes. 
 
Rydym wedi adnabod yr 
hyfforddiant sydd yn parhau 
yn angen a bydd y swyddog 
yn mynychu cyrsiau  wrth  
iddynt ddod ar gael.  
 

Mae’r swyddog sydd wedi ei 
benodi fel  ‘prif swyddog’ y 
gwasanaeth wedi derbyn ystod 
eang o hyfforddiant arbenigol 
diogelwch bwyd. 
 
Mae’r swyddog wedi ac  yn 
mynychu / cynnal ymyraethau dan 
oruchwyliaeth swyddogion eraill , 
lle fo angen, ac yn adeiladu ar ei 
gymhwysedd yn y modd hwn. 
 
 

5.10 (iii) Sicrhau bod nifer priodol o 

swyddogion awdurdodedig wedi'u penodi 

i gyflawni rheolaethau swyddogol 

hylendid bwyd a safonau bwyd yn unol 

â'r Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd. [Y Safon 

– 5.3] 

 

1/4/17 Fel rhan o raglen toriadau 
Cyngor Gwynedd fe fu i’r 
Uned Lles (Diogelwch Bwyd) 
ddileu un swydd swyddog 
iechyd yr amgylchedd bwyd 
ac un swydd swyddog iechyd 
a diogelwch yn 2016/17 o’r 
strwythur. 
Nid yw’r Cyngor yn barod i 
ychwanegu at gyllideb staffio 

Mae’r Cyngor yn buddsoddi yn 
drwm i gynnal ac ehangu 
cymwysterau swyddogion 
diogelwch bwyd fel eu bod yn 
medru ymgymryd â holl waith 
diogelwch bwyd sy’n ofynnol o’r 
Awdurdod. Mae’r rhaglen 
buddsoddant yn parhau. 
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bresennol y gwasanaeth yn y 
tymor byr / canolig. 
 
 

 

Mynd i'r afael â (argymhelliad yn 
cynnwys paragraff safonol)  

 

 
Erbyn 
(dyddiad)  

 

 
Gwelliannau arfaethedig 

 

 
Y camau a gymerwyd hyd yma 

 

5.10 (iv) Sicrhau bod yr holl swyddogion 

awdurdodedig yn bodloni'r gofynion 

hyfforddi sydd wedi'u gosod yn y Cod 

Ymarfer Cyfraith Bwyd; gan gynnwys 

hyfforddiant HACCP. [Y Safon – 5.4] 

 

Yn 
ddibynnol 
ar 
argaeledd 
hyfforddiant 

perthnasol 

Er nad yw’r Awdurdod yn 
cytuno a safbwynt yr 
Asiantaeth bydd y tri 
swyddog sy’n destun yr 
argymhelliad yn derbyn 
hyfforddiant gorfodaeth 
HACCP fel mae hyfforddiant 
perthnasol yn dod ar gael. 
 

Mae mwyafrif swyddogion yr uned 
wedi derbyn hyfforddiant HACCP 
lefel 3 oedd yn cynnwys elfen 
gorfodaeth. Mae’r prif swyddog a 
dau arall  wedi derbyn hyfforddiant 
RSPH HACCP lefel tri ar gyfer 
cynhyrchwyr bwyd oedd ddim yn 
cynnwys gorfodaeth. 
 
Hyd yma (Medi 2017) nid yw 
hyfforddiant perthnasol wedi ei 
adnabod. 

5.10 (v) Cadw cofnodion o gymwysterau 

academaidd neu gymwysterau eraill 

perthnasol ar gyfer swyddogion hylendid 

bwyd awdurdodedig. [Y Safon – 5.5] 

 

 

 

 

Cwblhawyd  Mae tystysgrifau cymwysterau ar 
gael ar gyfer yr  holl swyddogion 
heblaw am un. 
 
Rydym wedi derbyn cadarnhad o 
gymwysterau’r unigolyn ond mae’r 
tystysgrifau wedi eu colli . 
 

 
Mynd i'r afael â (argymhelliad yn 

 
Erbyn 

 
Gwelliannau arfaethedig 

 
Y camau a gymerwyd hyd yma 
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cynnwys paragraff safonol)  
 

(dyddiad)  

 
  

7.26 (i) Sicrhau bod ymyriadau / 

arolygiadau hylendid bwyd yn cael eu 

cynnal ar yr amlder gofynnol a bennir 

gan y Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd. [Y 

Safon – 7.1] 

 

 

 

 

 

 

 

1/1/19 Mewn ymdrech i gwrdd ar 
gofynion mae’r Uned yn 
mabwysiadu trefniadau 
newydd o weithio - ymgymryd 
ag archwiliadau sydd yn 
cynnwys asesiad o 
gydymffurfiaeth hylendid a 
safonau bwyd ar y cyd. 
Yn ogystal, mae’r Uned am 
dreialu defnydd tabledi gan 
swyddogion allan yn y maes i 
gofnodi gwaith. Gobeithir 
drwy hyn  sefydlu dulliau mwy 
effeithiol o weithio. 

Mae’r drefn archwilio newydd yn ei 
le. Hyd yma nid yw’r prawf o 
ddefnydd tabledi wedi dechrau ond 
mae ar y gweill. 
 
Yn dilyn ymadawiad swyddog 
profiadol, mae’r Awdurdod yn 
grymuso swyddog (sydd wedi ei 
phenodi yn ddiweddar) fel 
swyddog iechyd yr amgylchedd 
cydnabyddedig. Mae’r swyddog yn 
arwain ar archwiliadau eiddo risg 
isel dan oruchwyliaeth . Bydd y 
gwaith hwn yn cynorthwyo gyda 
delio ag ôl-groniad archwiliadau. 

 
Mynd i'r afael â (argymhelliad yn 
cynnwys paragraff safonol)  

 

 
Erbyn 
(dyddiad)  

 

 
Gwelliannau arfaethedig 
 

 
Y camau a gymerwyd hyd yma 
 

 7.26 (ii) Cynnal ymyriadau/arolygiadau 

hylendid bwyd yn unol â'r Cod Ymarfer 

Cyfraith Bwyd, canllawiau a gyhoeddir yn 

ganolog, a'i weithdrefnau ei hun [Y Safon 

– 7.2] 

1/9/17 Yn dilyn ymadawiad swyddog 
mae aelod newydd o staff 
wedi ei phenodi a bydd yn 
medru cael ei ystyried yn 
gymwys i ymgymryd â holl 
waith diogelwch bwyd ymhen 
amser. Serch hynny, 
rhagwelir y bydd y 
gwasanaeth yn ei chael hi’n 
anodd cwrdd â gofynion y 

Mae rhaglen hyfforddi a grymuso  
staff yr uned yn ei le fel eu bod yn 
gymwys i ymgymryd â mwy nag un 
math o ymyrraeth wrth ymweld ag 
eiddo bwyd. 
 
Mae’r awdurdod wedi sicrhau fod 
holl staff yr Uned Lles wedi derbyn 
hyfforddiant cydnabyddedig yn y 
maes  safonau bwyd.  
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canllawiau’n llwyr oherwydd 
diffyg adnodd. 

 

 
Mynd i'r afael â (argymhelliad yn 
cynnwys paragraff safonol)  

 

 
Erbyn 
(dyddiad)  

 

 
Gwelliannau arfaethedig 
 

 
Y camau a gymerwyd hyd yma 
 

7.26 (iii) Asesu cydymffurfiaeth 

sefydliadau yn ei ardal i'r safonau a 

ragnodir yn gyfreithiol. [Y Safon – 7.3] 

Parhaol Gan gyfeirio at yr ymateb 
blaenorol ,mae’r Awdurdod 
wedi ac yn cymryd camau i 
sicrhau fod swyddogion yn 
medru ymgymryd â nifer o 
ymyraethau mewn gwahanol 
feysydd wrth gynnal 
archwiliad o fusnes. 
 
 

Mae’r uned wedi mabwysiadu 
ffurflenni archwilio a threfniadau 
gwaith newydd sydd yn galluogi 
swyddogion asesu cydymffurfiaeth 
busnesau yn drylwyr. Mae 
perfformiad yr uned yn cael ei 
fonitro yn rheolaidd i asesu 
effeithlonrwydd y trefniadau 
presennol. 
 

7.26 (iv) Sicrhau y caiff y gweithdrefnau 

cofnodedig eu hadolygu a'u diwygio mewn 

perthynas â gweithdrefnau lleol ar gyfer 

AES a chyfarwyddiadau cronfa ddata 

penodol ar gyfer cofnodi sefydliadau 

cymeradwy. [Y Safon – 7.4] 

Cwblhawyd  Trefniadau gwaith yn ymwneud ac 
ymyraethau gorfodaeth amgen 
wedi eu diweddaru. Hefyd, trefn 
waith cofnodi Sefydliadau 
Awdurdodedig yn eu lle. 

 
Mynd i'r afael â (argymhelliad yn 
cynnwys paragraff safonol)  

 

 
Erbyn 
(dyddiad)  
 

 
Gwelliannau arfaethedig 
 

 
Y camau a gymerwyd hyd yma 
 

7.26 (v) Sicrhau bod arsylwadau a 

wnaed yn ystod arolygiad yn cael eu 

cofnodi mewn modd amserol er mwyn 

sicrhau na fydd gwybodaeth berthnasol 

yn mynd ar goll. [Y Safon – 7.5] 

Cwblhawyd Arolwg rheolaidd o’r drefn i 
sicrhau  ei fod yn effeithiol. 
 

Ffurflenni archwilio newydd wedi 
ei mabwysiadau i gynorthwyo 
swyddogion sy’n ymgymryd ag 
archwiliadau gofnodi eu 
darganfyddiadau. Trefn storio’r 
wybodaeth yn ei le. Bydd arolygon 
o safon gwaith cofnodi hefyd yn 
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cael eu cynnal. 
 

7.46 (i) Sicrhau y caiff ymyriadau / 

arolygiadau safonau bwyd eu cynnal ar 

yr amlder gofynnol a bennir gan y Cod 

Ymarfer Cyfraith Bwyd. [Y Safon – 7.1] 

1/1/18 Mae diffyg adnodd yn debygol 
o gael effaith ar ein 
perfformiad. 
Disgwylir y bydd hyfforddiant 
arbenigol yn y maes safonau 
bwyd yn galluogi aelodau o’r 
uned i ymgymryd ar gwaith yn 
fwy effeithiol. 
 
 
 
 

Trefn newydd o ymgymryd ag 
archwiliadau rhaglenedig yn ei le. 
Ynghyd a hyn, mae trefn newydd o 
gofnodi canlyniadau archwiliadau 
a darparu adroddiadau i 
weithredwyr busnes hefyd wedi eu 
ymgorffori yn nhrefniadau gwaith 
yr Uned. 
Rydym yn monitro nifer yr 
archwiliadau a gwblheir, safon y 
gwaith cofnodi ar adborth a roddir 
i weithredwyr busnesau bwyd. 
 

 
Mynd i'r afael â (argymhelliad yn 
cynnwys paragraff safonol)  

 

 
Erbyn 
(dyddiad)  

 

 
Gwelliannau arfaethedig 

 

 
Y camau a gymerwyd hyd yma 

 

7.46 (ii) Cynnal ymyriadau/arolygiadau 

safonau bwyd, gan gynnwys 

strategaethau gorfodi amgen a chofrestru 

sefydliadau yn unol â'r Cod Ymarfer 

Cyfraith Bwyd a chanllawiau a gyhoeddir 

yn ganolog.  [Y Safon – 7.2] 

Cwblhawyd 
+ parhaol 

 Adolygiad o’r trefniadau wedi ei 
gwblhau. Gweithdrefnau newydd 
wedi eu mabwysiadu. 
Mae arolwg rheolaidd o 
berfformiad yr uned yn cael ei 
gynnal i sicrhau fod trefniadau 
newydd yn cael eu dilyn. 
 

7.46 (iii) Asesu cydymffurfiaeth 

sefydliadau yn ei ardal â'r safonau a 

ragnodir yn gyfreithiol. [Y Safon – 7.3] 

 

Cwblhawyd  Gweithdrefnau newydd wedi eu 
ffurfio ac yn cael eu dilyn. Rhaglen 
monitro perfformiad yn ei le.  
 

7.46 (iv) Diwygio'r gweithdrefnau AES i 

roi canllaw ar bwy ddylai gyflawni ac 

Cwblhawyd Wedi i’r drefn ddiwygiedig 
gael ei ddilyn, byddwn mewn 

Gweithdrefn wedi ei ddiwygio i 
gwrdd ar argymhelliad. Nid ydym 
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adolygu'r wybodaeth a gesglir yn ystod 

strategaeth orfodi amgen [Y Safon – 7.4]. 

sefyllfa i asesu eu 
heffeithlonrwydd a sefydlu 
unrhyw welliannau sydd 
angen. 
 

wedi dilyn y drefn amgen newydd 
eto. 
 

7.46 (v) Sicrhau bod arsylwadau a 

wnaed a/neu'r data a gasglwyd yn ystod 

arolygiad/ymyriad safonau bwyd yn cael 

eu cofnodi’n amserol fel na chaiff 

gwybodaeth berthnasol ei cholli. [Y Safon 

– 7.5] 

Cwblhawyd  Trefniadau cofnodi gwaith newydd 
yn eu lle.  
Cynnal monitro rheolaidd i sicrhau 
fo’r hyn gofnodir yn gywir ac yn 
adlewyrchu ymyriad trylwyr. 
 

 
Mynd i'r afael â (argymhelliad yn 
cynnwys paragraff safonol)  

 

 
Erbyn 
(dyddiad)  
 

 
Gwelliannau arfaethedig 

 

 
Y camau a gymerwyd hyd yma 

 

8.8 (i) Diywgio ei weithdrefn gwyno i 

gynnwys gwybodaeth am amseroedd 

ymateb targed y cytunwyd arnynt ar gyfer 

cwynion safonau bwyd. [Y Safon – 8.1] 

Cwblhawyd  Y weithdrefn gwynion wedi ei 
ddiwygio. Targedau ymateb i 
gwynion safonau bwyd wedi eu 
cynnwys. 

8.8 (ii) Sicrhau yr ymchwilir i gwynion a 

ddaw i law yn unol â gweithdrefnau lleol i 

gynnwys amseroedd ymateb targed, 

cymryd camau priodol, a rhoi gwybod i'r 

achwynydd am ganlyniad yr 

ymchwiliadau wedi iddynt ddod i ben. [Y 

Safon - 8.2]  

 

Cwblhawyd 
+ parhaol 

Gwaith monitro pellach -  
cynnal hyfforddiant  fel fo’r 
angen yn cael ei adnabod.  
 

Gweithdrefn wedi ei adolygu a 
threfn fonitro yn ei le. 
Swyddogion yn ymwybodol o’r 
angen i hysbysu cwynwyr o 
ganlyniad ymchwiliad – eto , trefn 
fonitro i sicrhau cydymffurfiaeth yn 
ei le. 
 

9.6 (i) Sicrhau ei fod yn cysylltu â'r Prif 

Awdurdod, yr Awdurdod Cartref neu'r 

Awdurdod Gwreiddiol mewn perthynas â 

Cwblhawyd Hyfforddiant  pellach fel fo 
angen – trefniadau 
Awdurdodau cynradd newydd 
ar y gweill. 

Yr angen wedi ei amlygu mewn 
gweithdrefnau perthnasol. 
Swyddogion yr uned wedi derbyn 
diwrnod o hyfforddiant arbenigol 
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throseddau a nodwyd yn ystod 

ymyriadau a samplau anfoddhaol.  [Y 

Safon – 9.1, 9.4 a 9.6] 

 yn ymwneud a threfn awdurdodau 
cynradd ac egwyddor awdurdod 
cartref . 
 

11.4 (i) Sicrhau bod data sgoriau risg a 

hylendid bwyd, ynghyd â dyddiadau 

arfaethedig arolygiadau hylendid bwyd a 

safonau bwyd yn cael eu cynnwys a'u 

cadw'n gywir yng nghronfa ddata'r 

awdurdod. [Y Safon – 11.1] 

1/5/17 Angen ffurfioli’r drefn a 
sefydlu amserlen ar gyfer 
prosesu adroddiadau. 

Dull monitro wedi ei lunio a'i 
dreialu. 

Mynd i'r afael â (argymhelliad yn 
cynnwys paragraff safonol)  

 

Erbyn 
(dyddiad)  

 

Gwelliannau arfaethedig 
 

Y camau a gymerwyd hyd yma 
 

12.10 (i) Diwygio a chyflwyno ei bolisi 

samplu cofnodedig i gynnwys trefniadau 

samplu tu allan i oriau a samplu gwelyau 

pysgod cregyn, a sicrhau bod ei raglen 

samplu yn cynnwys manylion mewn 

perthynas â samplu gwelyau pysgod 

cregyn. [Y Safon – 12.4] 

1/5/17 Angen sefydlu trefn mynediad 
i swyddfeydd tu allan i oriau. 

Polisi samplo wedi ei ddiwygio.  
Mae tair gweithdrefn newydd  yn 
ymwneud a samplo pysgod cregyn 
wedi eu creu a’u mabwysiadu. 
 

12.10 (ii) Diwygio ei weithdrefnau i 

gynnwys casglu neu brynu bwyd 

solid/wedi'i rewi a hylifol/swp ar gyfer 

archwiliadau microbiolegol a 

dadansoddiad safonau bwyd. Mewn 

perthynas ag archwiliadau microbiolegol, 

diwygio ei weithdrefn i gynnwys samplu 

gwelyau pysgod cregyn a hysbysu ffurfiol 

ynghylch canlyniadau samplu.  [Y Safon 

– 12.5] 

1/5/17 Angen sefydlu trefniadau ar 
gyfer samplu bwyd mewn 
sypiau. 

Samplo microbiolegol ac adrodd 
canlyniadau: Trefniadau parthed 
pysgod cregyn yn eu lle. 
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12.10 (iii) Cymryd camau priodol yn unol 

â'i Bolisi Gorfodi pan nad ystyrir bod 

canlyniadau samplau  yn foddhaol. [Y 

Safon – 12.7] 

 

 

Cwblhawyd 
+ parhaol 

Sicrhau fod swyddogion yn 
hyderus wrth gymryd a 
phrosesu samplau bwyd. - 
hyfforddiant mewnol fel fo 
angen / yn parhau. 
 

Trefn fonitro fwy caeth yn ei le 
ynghyd a threfn uwchraddio 
samplau sy’n methu  at sylw 
rheolwr. 
 
Pob swyddog wedi cymryd a 
phrosesu sampl safonau bwyd 
dros y flwyddyn ddiwethaf 
 

 
Mynd i'r afael â (argymhelliad yn 
cynnwys paragraff safonol)  

 

 
Erbyn 
(dyddiad)  

 

 
Gwelliannau arfaethedig 
 

 
Y camau a gymerwyd hyd yma 
 

13.11 (i) Diwygio'r weithdrefn ar gyfer 

ymchwilio i achosion achlysurol o 

glefydau heintus sy'n gysylltiedig â 

bwyd, er mwyn sicrhau y caiff pob 

hysbysiad ei ymchwilio iddo yn unol â 

chanllawiau a gyhoeddir yn ganolog, a 

sicrhau y caiff y weithdrefn ei 

chyflwyno'n llawn. [Y Safon – 13.2] 

Cwblhawyd 
+ parhaol 

Bwriedir monitro canran o 
achosion sydd yn disgyn 
islaw’r drefn ddiwygiedig i 
sicrhau cydymffurfiaeth. 
 

Gweithdrefn wedi ei newid ac mae 
swyddogion bellach yn dilyn trefn 
sydd yn sicrhau cydymffurfiaeth a 
chyngor cyfredol. 
 

15.20 (i) Adolygu a diwygio ei bolisi 

gorfodi i gynnwys manylion ei drefniadau 

ar gyfer sicrhau cydymffurfiaeth â 

gofynion hylendid bwyd a safonau bwyd 

mewn sefydliadau y mae'n weithredwr 

busnes bwyd ynddynt, a chyfeirio at y 

Cynlluniau Awdurdod Cartref a Phrif 

Awdurdod. [Y Safon – 15.1]  

 

1/5/17 Mae’r polisi gorfodaeth yn y 
broses o gael ei adolygu - 
bydd yr agweddau nodir yn 
cael eu cyfarch yn y polisi 
diwygiedig. 
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15.20 (ii) Diwygio ei weithdrefnau gorfodi 

cofnodedig ar gyfer hysbysiadau gwella, 

hysbysiadau camau unioni ac atal ac 

atafael yn unol â'r Cod Ymarfer Cyfraith 

Bwyd a chanllawiau swyddogol, a 

chofnodi ei weithdrefn ar gyfer cyflawni 

rhybuddion syml ac erlyniadau.  [Y Safon 

– 15.2] 

Cwblhawyd Sefydlu effeithlonrwydd y 
drefn wrth eu dilyn. 
 

Gweithdrefnau yn ymwneud a 
rhybuddion wedi eu diwygio yn 
unol ar argymhellion. 
 
Gweithdrefn erlyniadau i 
swyddogion ei ddilyn wedi ei 
gynhyrchu 
 

 
Mynd i'r afael â (argymhelliad yn 
cynnwys paragraff safonol)  

 

 
Erbyn 
(dyddiad)  

 

 
Gwelliannau arfaethedig 

 

 
Y camau a gymerwyd hyd yma 

 

15.20 (iii) Sicrhau y caiff gwaith gorfodi 

hylendid bwyd, gan gynnwys 

Hysbysiadau Camau Unioni a 

Hysbysiadau Gwella Hylendid, ei 

gyflawni yn unol â'r Cod Ymarfer Cyfraith 

Bwyd, canllawiau a gyhoeddir yn ganolog 

a gweithdrefnau lleol.  [Y Safon – 15.3]         

      

 

Cwblhawyd  Gweithdrefnau diwygiedig yn eu 
lle. Swyddogion wedi eu hatgoffa o 
drefn llunio a chofnodi rhybuddion 
ar angen i’w cyfeirio at reolwr cyn 
eu cyflwyno (lle fo’n ymarferol 
gwneud hynny). 
 

15.20 (iv)Sicrhau y caiff yr holl 

benderfyniadau ar gamau gorfodi eu 

gwneud ar ôl ystyried Polisi Gorfodi'r 

Awdurdod. Dylid dogfennu'r rhesymau 

am unrhyw wyro oddi wrth y meini prawf 

a nodwyd yn y Polisi Gorfodi. [Y Safon – 

15.4] 

 

1/5/17 Bydd y polisi gorfodaeth 
ddiwygiedig a gweithdrefn 
erlyniadau newydd yn 
amlygu’r angen i gofnodi a 
chyfiawnhau'r rhesymeg am 
ddilyn camau gorfodaeth. 
 

Yr angen i gofnodi rhesymeg tu ôl i 
gamau gorfodaeth wedi ei amlygu i 
staff yr uned.  
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16.8 (i) Sicrhau y caiff ffurflenni cofrestru 

busnesau bwyd cyfredol eu cadw a'u bod 

yn hygyrch, ac y caiff cynnwys ffeiliau 

sefydliadau ar gyfer safleoedd 

cymeradwy eu hadolygu i sicrhau eu bod 

yn cynnwys y dogfennau perthnasol, fel 

sy'n ofynnol yn ôl Atodiad 16.8 y Cod 

Ymarfer Cyfraith Bwyd. [Y Safon – 16.1] 

 

1/9/17 Adolygu cynnwys ffeiliau 
sefydliadau wedi eu 
cymeradwyo. 

Gweithdrefn ar gyfer delio gyda 
busnesau bwyd newydd yn 
weithredol. 
Y wybodaeth a gyflwynir ar  
ffurflenni cofrestru yn cael ei 
fonitro. Ffurflen yn cael ei gadw’n 
yn erbyn cofnod yr eiddo ar fas 
data Civica App ac ar ffeil bapur. 
 

 
Mynd i'r afael â (argymhelliad yn 
cynnwys paragraff safonol)  

 

 
Erbyn 
(dyddiad)  

 

 
Gwelliannau arfaethedig 

 

 
Y camau a gymerwyd hyd yma 

 

16.15 (i) Sicrhau y caiff ffurflenni cofrestru 

busnesau bwyd eu cynnal a'u cadw a'u 

bod yn hygyrch, y caiff busnesau eu 

darparu ag adroddiad yn dilyn 

ymyriad/arolygiad, a bod adroddiadau am 

safonau bwyd yn cynnwys yr holl 

wybodaeth sy'n ofynnol yn ôl Atodiad 6 y 

Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd. [Y Safon - 

16.1] 

 

 

 

Cwblhawyd  Gweithdrefnau yn eu lle. 
Trefn bendant i’w ddilyn . 
Staff wedi eu cyfarwyddo ar y 
drefn.  
Safon y mewnbynnu a’r wybodaeth 
a gyflwynir i’r Awdurdod yn cael ei 
fonitro. 
Safon adroddiadau i weithredwyr 
busnesau bwyd yn cael ei fonitro 
 
 

16.15 (ii) Sicrhau y caiff cofnodion am 

ymyriadau safonau bwyd eu cadw am o 

leiaf chwe blynedd. [Y Safon – 16.2] 

Cwblhawyd  Trefn cadw cofnodion ar draws 
Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd 
yn ei le. Dylid fod trefniadau gwaith 
presennol yn sicrhau 
cydymffurfiaeth ar  gofyn hwn. 
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19.10 (i) Adolygu a chyflwyno'n y 

gweithdrefnau mewnol cofnodedig yn 

llwyr er mwyn gwella asesiad ansoddol 

o'r ystod eang o weithgarwch hylendid a 

safonau bwyd. [Y Safon – 19.1] 

1/5/17 Angen cynnal rhaglen fonitro 
rheolaidd bob mis / deufis ar 
gyfer rhai agweddau sydd 
ddim yn disgyn islaw 
mesurau perfformiad yr Uned 
/ Gwasanaeth 
 
 
 

Gweithdrefnau yn eu lle a 
chyfrifoldebau wedi eu hamlygu. 
 
Adrodd corfforaethol ar 
berfformiad bellach bob deufis yn 
hytrach nag yn chwarterol. 
 
Rhan o’r wybodaeth oedd gynt i’w 
gael drwy redeg adroddiad bellach 
ar gael yn syth oddi fewn i system 
gofnodi gwaith electroneg y 
gwasanaeth (Civica App) 
 

 
Mynd i'r afael â (argymhelliad yn 
cynnwys paragraff safonol)  

 

 
Erbyn 
(dyddiad)  

 

 
Gwelliannau arfaethedig 

 

 
Y camau a gymerwyd hyd yma 

 

19.10 (ii) Ar gyfer hylendid a safonau 

bwyd, gwirio ei gydymffurfiaeth â'r Safon, 

y ddeddfwriaeth berthnasol, y Cod 

Ymarfer Cyfraith Bwyd, canllawiau a 

gyhoeddir yn ganolog a pholisïau a 

gweithdrefnau cofnodedig yr awdurdod. 

[Y Safon – 19.2] 

1/5/17 Tynhau ar fonitro perfformiad 
sy’n sbesiffig i’r Uned /  ddim 
ynghlwm i fesuryddion 
perfformiad corfforaethol y 
Gwasanaeth.  Sefydlu 
amserlen benodol ar gyfer 
rhedeg adroddiadau ac asesu 
cydymffurfiaeth. 
 

Rhaglen monitro perfformiad 
ffurfiol bob deufis chwarterol yn ei 
le . Canlyniadau yn cael eu 
hadrodd a’u harchwilio gan uwch 
reolwyr ynghyd a Phrif  Weithredwr 
y Cyngor. 
 
Adroddiadau ‘byw’ar gael i reolwyr 
asesu perfformiad yn syth. 
 

 

 



 


