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1.0 CYFLWYNIAD 

1.1 Dull yr awdurdod lleol o weithredu cydymffurfiad a gweithgaredd 
gorfodi  

1.1.1 Mae’r Polisi hwn yn nodi dull Gwasanaethau Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd 
o weithredu cydymffurfiad a gweithgaredd gorfodi. Mae gwasanaethau 
Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn cynnwys Iechyd yr Amgylchedd, 
Diogelwch Cymunedol, y Swyddogaeth Tai a Gedwir (strategaeth, cyngor 
a digartrefedd,) darpariaeth Grantiau Adnoddau i’r Anabl, Safonau 
Masnach, Trwyddedu a Chludiant o’r Cartref i’r Ysgol. Mae gan y 
Gwasanaeth swyddogaethau rheoleiddiol eang, sy’n ymdrin â materion 
mor amrywiol ag iechyd a lles anifeiliaid, iechyd a diogelwch, 
gwasanaethau tai, llygredd a rheoli plâu, gwasanaethau corlannu cŵn, 
niwsans iechyd y cyhoedd, diogelwch bwyd a bwyd anifeiliaid, rheoli 
afiechydon trosglwyddadwy, trwyddedu, diogelwch cymunedol, diogelwch 
cynnyrch, cludiant o’r cartref i’r ysgol; pwysau a mesuriadau a masnachu 
teg. 

1.1.2 Mae’r polisi yn berthnasol i bob Gwasanaeth ond yn cyfeirio, yn benodol at 
ofynion oddi fewn i Godau Ymarfer yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar gyfer 
darpariaeth Rheolaethau Swyddogol Bwyd a Bwyd Anifeiliaid a 
chanllawiau a gyhoeddwyd gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a 
Diogelwch. 

1.1.3 Bydd y polisi gorfodi ar gael i’r cyhoedd ac i fusnesau yn ardal yr 
Awdurdod. 

1.1.4 Mae Gwasanaeth Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn parhau i groesawu 
adborth, yn enwedig ymatebion gan unigolion a effeithiwyd. Byddwn yn 
ceisio cynnwys gwelliannau a gynigwyd yn adolygiadau’r dyfodol, lle y 
bydd yn bosib gwneud hynny. 

1.2 Egwyddorion Rheoliad Da 

1.2.1 Mae Rhan 2 o Ddeddf Diwygio Deddfwriaethol a Rheoleiddiol 2006 yn 
mynnu fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn cadw at 
Egwyddorion Rheoliad Da wrth ymarfer swyddogaeth reoleiddiol benodol1. 
Ar gyfer awdurdodau lleol, mae’r swyddogaethau penodol yn cynnwys y 
rheini a weithredir gan wasanaethau iechyd yr amgylchedd, safonau 
masnach a thrwyddedu. 

1.2.2 Bydd swyddogion yn ymarfer ein gweithgaredd rheoleiddiol mewn modd 
sydd yn: 

1 Pennwyd gan: Gorchymyn Diwygio a Rheoleiddio (Swyddogaethau Rheoleiddiol) 2007 
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(i) Gymesur - bydd ein gweithgaredd yn adlewyrchu’r lefel risg i’r cyhoedd a 
bydd y camau gorfodi a fydd yn cael eu cymryd yn adlewyrchu difrifoldeb y 
drosedd, 

(ii) Atebolrwydd - bydd ein gweithgaredd yn agored i graffu cyhoeddus ac 
yn cynnwys polisïau sy’n eglur a hygyrch a gweithdrefnau cwynion teg 
ac effeithiol, 

(iii) Cysondeb - bydd ein cyngor ar gyfer y sawl yr ydym yn eu rheoleiddio 
yn gadarn a dibynadwy a byddwn yn parchu cyngor a ddarperir gan 
eraill. Lle y bydd amgylchiadau’n debyg, byddwn yn ceisio gweithredu 
yn yr un fodd ag awdurdodau lleol eraill, 

(iv)Tryloywder - byddwn yn sicrhau fod y rheini yr ydym yn eu rheoleiddio 
yn deall yr hyn sy’n ddisgwyliedig ohonynt a’r hyn y gallant eu disgwyl 
yn ôl 

(v) Wedi eu targedu – byddwn yn ffocysu’n hadnoddau ar fentrau a 
gweithgaredd risg uwch gan adlewyrchu angen lleol a blaenoriaethau 
cenedlaethol. 

1.3 Cod Rheoleiddwyr (Swyddfa Rheoliadau Gwell 2014) 

1.3.1 Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi rhoi sylw i’r Cod 
Rheoleiddwyr wrth baratoi’r polisi hwn. Mewn rhai achosion, gallwn ddod 
i’r casgliad naill ai fod darpariaeth yn y Cod yn amherthnasol neu ei fod yn 
cael ei drechu gan ddarpariaeth arall. Byddwn yn sicrhau fod unrhyw 
benderfyniad i wyro wrth y Cod yn cael ei resymu’n gywir, ei fod yn 
seiliedig ar dystiolaeth a’i fod yn cael ei ddogfennu. 

1.4 Concordat Gorfodi (Swyddfa’r Cabinet, 1998) 

1.4.1 Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi mabwysiadu Concordat 
Gorfodi ac Egwyddorion ar Orfodi Da: Safonau, Bod yn Agored; Bod yn 
Gymorth; Cwynion; Cymesuredd a Chysondeb. 

1.5 Deddf Hawliau Dynol 1998 

1.5.1 Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn awdurdod cyhoeddus ar 
gyfer pwrpasau Deddf Hawliau Dynol 1998. Mae’r Gwasanaeth Adfywio a 
Diogelu’r Cyhoedd felly’n arddel egwyddorion y Confensiwn Ewropeaidd ar 
gyfer Diogelu Hawliau Dynol a Rhyddid Sylfaenol. Mae’r Polisi hwn a phob 
penderfyniad gorfodi sy’n gysylltiedig ag ef yn ystyried darpariaethau 
Deddf Hawliau Dynol 1998. Yn benodol, rhoddir parch i’r hawl am achos 
llys teg a’r hawl i barchu bywyd preifat a theuluol, y cartref a gohebiaeth. 

1.6 Deddf Diogelu Data 1998 a Rheoliadau Cyffredinol Diogelu Data 2018 
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1.6.1 Lle y bydd angen i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful rannu 
gwybodaeth orfodi ag asiantaethau eraill, bydd y Gwasanaeth Adfywio a 
Diogelu’r Cyhoedd yn dilyn darpariaethau Deddf Diogelu Data 1988 a 
Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018. 

1.7 Y Cod ar gyfer Erlynwyr y Goron 

1.7.1 Wrth benderfynu a ddylid erlyn, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr 
Tudful yn rhoi sylw i ddarpariaethau Y Cod ar gyfer Erlynwyr y Goron fel y 
cyhoeddwyd gan y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus. 

1.7.2 Mae’r Cod yn cynnig canllaw i erlynwyr ar yr egwyddorion cyffredinol y 
dylid eu defnyddio wrth wneud penderfyniadau ynghylch erlyniadau. 
Cyhoeddwyd y Cod, yn bennaf ar gyfer erlynwyr Gwasanaeth Erlyn y 
Goron (CPS) ond mae erlynwyr eraill yn dilyn y Cod. 

1.7.3 Dylai erlynwyr ddechrau neu barhau ag erlyniad wedi i’r achos basio dau 
gam y Prawf Cod Llawn yn unig. Mae gan y Prawf Cod Llawn ddau gam: 

(i) y cam tystiolaethol; - Mae’n rhaid i erlynwyr fod yn fodlon fod digon o 
dystiolaeth i ddarparu disgwyliad realistig o euogfarn yn erbyn pob 
unigolyn sydd o dan amheuaeth ar bob cyhuddiad. Mae’n rhaid iddynt 
ystyried beth allai achos yr amddiffyniad fod a sut y mae’n debygol o 
effeithio disgwyliadau’r euogfarn. Ni ddylai achos nad sy’n bodloni’r cam 
tystiolaethol fynd dim ymhellach, waeth pa mor ddifrifol neu sensitif y gallai 
fod. 

(ii) cam er budd y cyhoedd - Ymhob achos, lle y mae yna dystiolaeth ddigonol 
i gyfiawnhau erlyniad neu i gynnig gwarediad y tu allan i’r llys, mae’n rhaid 
i erlynwyr ystyried os oes angen erlyniad er budd y cyhoedd. Nid yw 
erioed wedi bod yn rheol y dylai erlyniad gymryd lle yn awtomatig wedi i’r 
cam tystiolaethol gael ei gyflawni. Bydd erlyniad fel arfer yn cymryd lle oni 
bai fod yr erlynydd yn fodlon fod materion er budd y cyhoedd sy’n ffafrio 
peidio erlyn yn trechu’r materion i erlyn. Mewn rhai achosion, gall yr 
erlynydd gael ei fodloni y gellid ymdrin â materion er budd y cyhoedd drwy 
gynnig cyfle i’r troseddwr gael gwarediad llys yn hytrach na dwyn erlyniad 
yn ei erbyn. 

1.7.4 Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn pwyso a mesur rhesymau 
o blaid ac yn erbyn erlyniad yn ofalus, gan ystyried pob achos yn unigol. 
Mae’r opsiynau gorfodi sydd yn agored i ni wedi eu rhestri yn Atodlen A. 

1.8 Codau Ymarfer Cyfreithiau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid 

1.8.1 Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful gyfrifoldeb dros orfodi 
deddfwriaeth bwyd a bwyd anifeiliaid ac mae’n gweithredu ei 
weithgaredd gorfodi bwyd a bwyd anifeiliaid gan roi sylw i 
ddarpariaethau'r Asiantaeth Safonau Bwyd Cod Ymarfer Deddf Bwyd 
(Cymru) <https://www.food.gov.uk/about-us/food-and-feed-codes-of-
practice> a Chod Ymarfer Deddf Bwyd Anifeiliaid (Cymru.) 
<https://www.food.gov.uk/about-us/food-and-feed-codes-of-practice> 
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1.8.2 Mae’r Polisi hwn yn bodloni gofynion y Cod Ymarfer Deddf Bwyd ar gyfer 
cynhyrchu Polisi Gorfodi Deddf Fwyd ac mae’r Polisi hwn yn bodloni 
gofynion Cod Ymarfer Deddf Bwyd Anifeiliaid ar gyfer cynhyrchu Polisi 
Gorfodi Deddf Bwyd Anifeiliaid. 

1.9 Safonau ar gyfer Awdurdodau Gorfodi Iechyd a Diogelwch 

1.9.1 Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful gyfrifoldeb dros orfodi 
deddfwriaeth iechyd a diogelwch ac mae’n gweithredu ei weithgaredd 
gorfodi iechyd a diogelwch gan roi sylw i’r canllawiau a gyhoeddwyd o 
dan adran 18 o Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle ac ati 1974. 

1.10 Deddf Gorfodi Rheoleiddiol a Sancsiynau 2008 (‘y Ddeddf GRhaS’) 

1.10.1 Sefydlodd Deddf Gorfodi Rheoleiddiol a Sancsiynau 2008 
<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/13/contents> y Swyddfa Leol 
ar gyfer Rheoleiddio Gwell (LBRO) a adwaenir bellach fel yr Adran ar 
gyfer Strategaeth Busnes, Ynni a Diwydiant (BEIS) sy’n cynhyrchu 
canllawiau ar gyfer gwasanaethau rheoleiddiol yr awdurdod lleol. Mae’r 
Gwasanaeth Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn ymroddedig i ddilyn y 
canllawiau a gynhyrchir gan BEIS a bydd yn rhoi sylw i unrhyw restr o 
weithgaredd gorfodi y bydd BEIS yn eu cynhyrchu. 

1.10.2 Yn ogystal, sefydlodd y Ddeddf y cynllun Awdurdod Sylfaenol. Bydd 
Gwasanaeth Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn cydymffurfio â gofynion 
Deddf 2008 pan fyddwn yn ystyried camau gorfodi yn erbyn unrhyw 
fusnes neu sefydliad sydd â phartneriaeth Awdurdod Sylfaenol 
cofrestredig. 

1.11 Copïau o’r Polisi 

1.11.1 Mae copïau o’r Polisi hwn ar gael ar y wefan neu gellir eu cael trwy 
ysgrifennu at Y Prif Swyddog ar gyfer Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd, 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, y Ganolfan Ddinesig, Stryd y 
Castell, Merthyr Tudful, CF47 8AN. 

1.12 Datganiad Hygyrchedd 

1.12.1 Darperir Gwasanaethau Diogelu’r Cyhoedd o’r Ganolfan Ddinesig, Stryd y 
Castell, Merthyr Tudful, CF47 8AN. Rhif Ffôn: 01685 725000 neu e-
bostiwch customer.care@merthyr.gov.uk. Gellir dod o hyd i fap lleoliad ar 
gyfer y Ganolfan Ddinesig yma. 

2. Ein Nodau 

2.1 Swyddogaeth reoleiddiol yr awdurdod lleol a deilliannau rheoleiddiol 
allweddol y mae’n ymrwymedig i’w ddarparu. 
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2.1.1 Nod y gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yw hybu 
iechyd, diogelwch, lles cymdeithasol ac economaidd y cyhoedd a gwella 
amodau amgylcheddol trwy reoleiddio, gwybodaeth, trwyddedu, cyngor a 
gweithredu. Maent hefyd yn ceisio cynorthwyo busnesau dilys i gwrdd â’u 
gofynion cyfreithiol mewn marchnad sy’n deg a chystadleuol. 

2.1.2 Bydd y gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn 
ystyried yr effaith rheoleiddiol y mae’n gweithredoedd yn eu cael ar 
ddatblygiad economaidd gan gynnwys cost, effeithiolrwydd a 
chanfyddiadau o reoleiddio teg. 

2.1.3 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r cyhoedd yn 
ystyried yr effaith y gallai eu hymyriadau rheoleiddiol eu cael ar endidau 
rheoleiddiol llai gan ddefnyddio ymdrechion rhesymol i sicrhau fod 
pwysau’r ymyriadau yn deg a chymesur drwy ystyried maint yr endidau 
rheoleiddiol a natur eu gweithredoedd. 

2.2 Cyngor ac Arweiniad 

2.2.1 Bydd y Gwasanaeth Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn darparu gwybodaeth 
gyffredinol, cyngor ac arweiniad i’w wneud yn haws i fusnesau ddeall a 
chwrdd â’u gofynion cyfreithiol ac rydym yn darparu hynny mewn iaith 
sy’n eglur, cryno a hygyrch. 

2.2.2 Pan fyddwn yn cynnig cymorth ar gydymffurfiaeth, byddwn yn 
gwahaniaethu rhwng gofynion statudol ac yn rhoi cyngor neu arweiniad a 
anelwyd at wneud gwelliannau sy’n uwch na’r safonau sylfaenol. Bydd 
cyngor yn cael ei gadarnhau yn ysgrifenedig, os bydd angen gwneud 
hynny. Gall busnesau ofyn am gyngor gennym heb i gamau gorfodi gael 
eu dechrau. Yn y pen draw, cyfrifoldeb yr unigolyn, y busnes neu’r cwmni 
yw sicrhau cydymffurfiad deddfwriaethol.  

2.2.3 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn 
sicrhau fod archwiliadau ac ymweliadau eraill yn digwydd yn unol â 
methodoleg asesiad risg, oni bai pan fydd busnesau wedi gwneud cais 
am ymweliad neu le y byddwn yn gweithredu yn sgil cudd-wybodaeth 
berthnasol neu gwynion. Fodd bynnag, gall y Gwasanaethau oddi fewn i 
Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd ddefnyddio elfen fechan o archwiliadau ar 
hap yn eu rhaglen. Bydd y Gwasanaethau yn Adfywio a Diogelu’r 
Cyhoedd yn canolbwyntio eu hymdrechion arolygu mwyaf ar fusnesau lle 
y mae’r asesiad risg yn dangos y gallai torri rheol achosi risg ddifrifol i 
ddeilliant rheoleiddiol a bod tebygolrwydd uchel nad yw busnesau yn 
cydymffurfio. Pan fyddwch yn ymweld/archwilio mannau sy’n cael eu 
rheoleiddio, bydd swyddogion yn cynnig adborth cadarnhaol er mwyn 
annog ac atgyfnerthu ymarferion da. 

2.2.4 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn annog 
unigolion i gydymffurfio â’r gyfraith gan gadw’r buddiannau uchod mewn 
cof a pan fydd y rhain yn cael eu tanseilio ac y bydd pwerau cyfreithiol i 
weithredu, byddwn yn eu defnyddio. Gelwir y defnydd o’r pwerau 
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cyfreithiol hyn yn ‘orfodaeth’ ac mae hyn yn cynnwys dull gweithio sydd 
wedi ei raddoli ac sy’n amrywio o addysg a chyngor (cynorthwyo’n 
cwsmeriaid i gael pethau’n iawn yn y lle cyntaf,) i gyflwyno hysbysiadau 
sy’n gofyn i unigolion gymryd camau penodol i erlyniad allai arwain at 
ddirwyon, carchariad a chosbau eraill. 

2.2.5 Pan fyddwn yn ystyried gweithredu ffurfiol, byddwn, lle y mae’n addas 
gwneud hynny yn trafod yr amgylchiadau gyda’r sawl a ddrwgdybiwyd i 
fod yn gyfrifol am dramgwyddo ac yn eu hystyried wrth benderfynu ar y 
cam nesaf. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn berthnasol pan fydd angen 
gweithredu’n syth er mwyn osgoi neu ymateb i dramgwyddau difrifol neu 
le y byddai gwneud hynny’n debygol o ddadwneud bwriad y cam gorfodi. 
Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r cyhoedd yn ymdrin 
â’r rheini sydd yn fwriadol neu’n gyson yn peidio â chydymffurfio mewn 
modd cadarn. 

2.2.6 Dyma fydd ein camau gorfodi; 

 Ceisio newid ymddygiad y troseddwr ac osgoi anghydffurfiaeth yn y 
dyfodol;  

 Ceisio dileu unrhyw fantais ariannol neu fudd a ddaw yn sgil peidio 
cydymffurfio; 

 Ystyried beth sy’n addas o ran natur y drosedd a’r niwed a achoswyd; 

 Bod yn gymesur â natur y drosedd, y niwed a achoswyd a maint y 
busnes; 

 Ceisio unioni’r niwed a achoswyd gan beidio cydymffurfio drwy 
reoleiddio, lle y mae hynny’n briodol. 

2.3 Cynlluniau Darpariaeth Gwasanaeth Cyfredol 

2.3.1 Cymeradwyir Cynllun Darpariaeth Gwasanaeth Diogelwch Bwyd gan y 
Cyngor ar gyfer pob blwyddyn ariannol. 

 Dynodwyr Perfformiad Allweddol sy’n dynodi’r modd y maent yn cyfrannu at 
amcanion Lles yr Awdurdod mewn Strategaeth ar Dudalen 

(SAD) 

Ar gyfer beth y mae’r Polisi hwn? 

3.1.1 Y rheini a effeithir gan ein gweithgareddau: 

3.1.2 Bwriadwyd y Polisi hwn i sefydlu dull cyson o weithredu gorfodaeth trwy’r 
meysydd gwasanaeth y soniwyd amdanynt heb osod pwysau diangen ar 
fusnesau lleol, sefydliadau, cwsmeriaid a’r cyhoedd. Mae’r Gwasanaethau 
oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn bwriadu defnyddio ein pwerau 
cyfreithiol yn gyson a theg, beth bynnag foed yr amgylchiadau. Mae’r 
Polisi hwn yn nodi ein dull o weithio ar gyfer y rheini a effeithir gan ein 
gweithgaredd gorfodi ac i Swyddogion y gwasanaethau perthnasol hynny, 
ddylai gadw at y polisi hwn. 
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3.1.3 Nod y Polisi yw nodi’n dull gwaith i weithredu gorfodaeth. Yn benodol, 
bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn ceisio: 

 Sicrhau eu bod yn defnyddio’r gyfraith mewn modd sy’n deg a chyson 
 Cynorthwyo a chynghori busnesau ac eraill i gwrdd â’u gofynion 

cyfreithiol 

 Canolbwyntio ar atal yn hytrach na gwneud iawn 

 Cymryd camau cadarn yn erbyn y rheini sy’n anghyfrifol, yn fwriadol 
neu’n gyson yn gwrthod cydymffurfio â’u cyfrifoldebau deddfwriaethol 

 Cefnogi datblygiad economaidd 

 Cydymffurfio â Chodau Ymarfer a chanllawiau statudol eraill. 

3.1.4 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r cyhoedd hefyd yn 
sicrhau fod pob gweithgaredd gorfodi yn; 

 Cael eu rheoli’n effeithiol. 

 Yn cael eu gwneud yn brydlon, heb oedi diangen. 

 Yn arddangos cysondeb gan bob maes gwasanaeth oddi fewn i 
Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd. 

 Yn cael eu gweithredu’n deg ac mewn modd sy’n dryloyw. 
 Ddim yn cael eu dylanwadu gan gefndir ethnig unigolyn, rhyw, oed, 

statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd, ailbennu rhywedd, 
cred neu ddiffyg cred grefyddol, iaith, cenedligrwydd, cyfrifoldeb dros 
unrhyw ddibynyddion neu unrhyw reswm arall na ellir ei gyfiawnhau 
Wedi’u targedu yn unol â risg ac yn rhoi sylw i Flaenoriaethau Gorfodi 
Cenedlaethol LlC ar gyfer Cymru. 

3.0 Pryd fydd y Polisi hwn yn berthnasol? 

4.1.1 Bydd y polisi hwn yn berthnasol i bob swyddog awdurdodedig yn Adfywio 
a Diogelu’r Cyhoedd sydd â chyfrifoldeb  i weithredu swyddogaethau 
gorfodaeth gyfreithiol. 

4.1.2 Y Prif swyddog ar gyfer Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd ynghyd â Rheolwyr 
Gwasanaeth perthnasol sydd â chyfrifoldeb sylfaenol tros weithredu’r 
polisi hwn. 

4.1.3 Mae’n berthnasol ar gyfer y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a 
Diogelu’r Cyhoedd sy’n cael eu hamlinellu ym mharagraff 1.1.1 uchod. 

4.1.4 Bydd swyddogion awdurdodedig yr awdurdod yn ufuddhau i’r polisi hwn a 
dylai unrhyw amrywiadau gael eu cyfiawnhau a’u cofnodi. 

5.0 Cydymffurfiad a gorfodi 

5.1 Dull yr awdurdod lleol o weithredu cydymffurfiad a gorfodi 

5.1.1 Sicrhau fod dyraniad ein hymdrechion a’n hadnoddau’n cael eu targedu i 
le y byddent fwyaf effeithiol gan asesu’r risgiau i’n deilliannau. Bydd 
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asesiadau risg o’r fath yn hysbysu’n dull gweithiol i weithgaredd 
rheoleiddiol gan gynnwys casglu data, rhaglenni archwilio, cyngor busnes, 
gorfodaeth a sancsiynau. 

5.1.2 Bydd asesiad risg yn ystyried effaith posib a thebygolrwydd peidio 
cydymffurfio. Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r 
Cyhoedd yn gwneud defnydd o unrhyw gynlluniau methodoleg asesu risg 
sy’n cael eu dyfeisio a’u cymeradwyo gan Adrannau’r Llywodraeth ar 
gyfer ein meysydd gwasanaeth penodol. 

5.1.3 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn rhoi 
sylw i gynlluniau arolygu sydd wedi eu cyhoeddi ar gyfer busnesau sydd 
yn bartneriaeth Awdurdod Sylfaenol wrth weithredu ein rhaglen 
weithgaredd i’r busnes. 

5.2 Concordat ar ‘Orfodi Da’ 

5.2.1 Mae Cyngor Bwrdeistref Merthyr Tudful wedi mabwysiadu’n ffurfiol 
Goncordat llywodraeth ganolog a lleol ar ‘Orfodi Da’ ac yn ufuddhau i’w 
egwyddorion. Bydd ystyriaeth hefyd yn cael ei roi i unrhyw ganllawiau 
ychwanegol neu godau ymarfer ar orfodi sy’n berthnasol i’r 
gwasanaethau. Dylid ymlynu hefyd at yr egwyddorion canlynol:  

5.3 Bod yn agored 

5.3.1 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn 
darparu gwybodaeth a chyngor mewn iaith eglur ac mewn ieithoedd a 
fformatau eraill yn ôl y gofyn, ar y rheolau sydd wedi eu gosod ac yn 
dosbarthu hyn mor eang â phosib. Byddwn yn agored am y modd yr ydym 
yn gweithio gan gynnwys y ffioedd yr ydym yn eu codi. Byddwn yn trafod 
materion cyffredinol, diffygion cydymffurfio penodol neu anawsterau i 
gydymffurfio â’r gyfraith, byddwn yn ymateb i ymholiadau ac yn ymweld 
ag unigolion pan fydd gofyn i ni wneud hynny. Mewn rhai sefyllfaoedd, 
byddwn yn cymryd camau i godi ymwybyddiaeth a chodi lefelau 
cydymffurfiad drwy gyhoeddi ymarferion busnes anghyfreithlon neu 
weithgaredd troseddol ac, lle y mae hynny’n berthnasol, byddwn yn 
cyhoeddi canlyniadau achosion llys penodol a gweithredoedd ffurfiol eraill.  

5.4 Bod yn gymorth 

5.4.1 Cred y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd fod ‘atal 
yn well na cheisio gwneud iawn’ ac mai’n rôl ni yw gweithio’n weithredol â 
busnesau ac unigolion i gynghori ar gydymffurfiaeth. Byddwn yn darparu 
gwasanaeth cwrtais ac effeithiol a bydd ein staff yn dynodi eu hunain gan 
ddefnyddio eu henwau. Byddwn yn darparu pwynt cyswllt a rhif ffôn ar 
gyfer cysylltu â ni ymhellach ac yn annog busnesau ac unigolion i ofyn am 
gyngor a gwybodaeth gennym. Bydd ceisiadau am drwyddedau, 
cofrestriadau a chymeradwyo sefydliadau ac ati yn cael eu hymdrin mewn 
modd sy’n effeithiol a phrydlon. Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i 
Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn sicrhau, lle y mae hynny’n ymarferol fod 
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ein gweithgaredd gorfodi yn cael eu cydlynu’n effeithiol er mwyn lleihau 
unrhyw orgyffwrdd ac oedi. 

5.4.2 Mae swyddogion yn cael eu hannog i hybu cydymffurfiad â’r gyfraith drwy 
godi ymwybyddiaeth o safonau perthnasol a gofynion cyfreithiol trwy 
ddatganiadau i’r wasg, dosbarthu pamffledi a chyswllt wyneb yn wyneb. 

5.5 Cymesuredd 

5.5.1 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn lleihau 
costau cydymffurfiaeth ar gyfer busnesau drwy sicrhau fod unrhyw gamau 
sydd angen eu cymryd yn gymesur â’r risgiau. Cyn belled ag y mae’r 
gyfraith yn caniatáu, byddwn yn ystyried amgylchiadau’r achos ac agwedd 
y busnes neu’r unigolion pan fyddwn yn ystyried camau gweithredu. 

5.6 Cysondeb 

5.6.1 Byddwn yn gweithredu’n swyddogaethau mewn modd sy’n deg, ecwitïol a 
chyson. Lle y disgwylir i swyddogion farnu achosion unigol, bydd gennym 
drefniadau yn eu lle i sicrhau cysondeb gan gynnwys trefniadau effeithiol 
ar gyfer cysylltu ag awdurdodau eraill a chyrff gorfodi. Bydd hyn yn cael ei 
gyflawni drwy hyfforddiant datblygu staff a lle y bydd yn briodol i wneud 
hynny, y defnydd o weithdrefnau a phrotocolau ysgrifenedig. 

5.7 Cynllun Dirprwyaeth 

5.7.1 Mae Cyfansoddiad yr awdurdod yn cynnwys Cynllun Dirprwyaeth sy’n 
amlinellu sut y mae’r Cyngor yn cyflawni ei swyddogaethau. 

5.8 Rôl Gorfodi a Rennir 

5.8.1 Mewn rhai sefyllfaoedd, mae’r awdurdod lleol yn rhannu neu’n meddu ar 
rôl orfodi ar y cyd ag asiantaethau eraill e.e. yr Heddlu, y Gyfarwyddiaeth 
Iechyd a Diogelwch. Mewn achosion o’r fath, bydd swyddogion yn parchu 
deddf Diogelu Data 1998, Rheoliadau Cyffredinol Diogelu Data 2018 ac 
unrhyw Brotocolau Rhannu Gwybodaeth, Codau Ymarfer neu Femoranda 
o Ddealltwriaeth sy’n bodoli wrth gydweithio â’r asiantaethau hynny. 

5.8.2 Ar brydiau, bydd yn fwy addas i asiantaethau eraill neu Awdurdodau Lleol 
eraill i ymdrin â thramgwyddau cyfreithiol penodol. Wrth weithredu 
cyfrifoldebau a rennir, bydd y gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a 
Diogelu’r Cyhoedd y parthau i gydymffurfio â’r Polisi hwn ond bydd gan 
asiantaethau eraill yr hawl i gymered unrhyw gamau y tybiant hwy i fod yn 
addas. 

5.8.3 Os yw troseddwr yn troseddu mewn nifer o Awdurdodau Lleol, gallai fod 
yn fwy addas i un Cyngor erlyn ar gyfer pob trosedd, gan gynnwys y rheini 
sydd wedi cymryd lle y tu allan i ardal yr awdurdod hwnnw. Mewn 
sefyllfaoedd o’r fath, gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful drafod yr 
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hyn y cytunwyd arnynt yn gyfreithiol â chynghorau eraill er mwyn i un 
awdurdod gymryd yr awenau gan wneud darpariaethau o dan Adran 19 o 
Ddeddf Llywodraeth Leol 2000, Adran 101 a 222 o Ddeddf Llywodraeth 
Leol 1972 neu unrhyw bwerau galluogi eraill. 

5.8.4 Lle y bydd gan y Cyngor fuddiant mewn safle, bydd yn gweithredu ei 
gyfrifoldebau gorfodi yn yr un modd ag y mae’n gwneud mewn safleoedd 
eraill lle nad oes ganddo fuddiannau. Mae Codau Ymarfer Cyfreithiau 
Bwyd a Bwyd Anifeiliaid yn dynodi y dylai awdurdodau Bwyd a Bwyd 
Anifeiliaid a’u swyddogion awdurdodedig ymddwyn yn ddiduedd ac yn 
rhydd o unrhyw wrthdaro neu fuddiant. Yn ogystal â hyn, bydd yn sicrhau 
fod yr un sylw yn cael ei roi yn unol â’r meini prawf a ddefnyddiwyd gan 
ddeiliaid cyfrifoldeb eraill. 

5.8.5 Bydd swyddogion yn archwilio safleoedd lle mai’r awdurdod lleol yw’r 
awdurdod yn unol â chynllun nodi risg sy’n pennu amlder yr archwiliad. Yn 
dilyn yr archwiliad, bydd adroddiad archwilio yn dynodi tramgwyddau 
statudol ac argymhellion yn cael ei gyflwyno i’r Rheolwr Gweithredol 
perthnasol, y Pennaeth Gwasanaeth a’r Prif Swyddog. 

5.8.6 Bydd y swyddog archwilio yn dilyn trywydd yr adroddiad er mwyn sicrhau 
fod unrhyw ddeilliannau angenrheidiol yn cael eu cyflawni, fel byddai’r 
achos gydag unrhyw fusnes arall. 

5.8.7 Mewn achos lle y bydd methiant i ymdrin â’r tramgwyddau a ddynodir 
mewn cyfnod rhesymol o amser, bydd y mater yn cael ei uwchgyfeirio a’i 
ddwyn i sylw’r Prif Weithredwr.   

5.8.8 Pan fydd cwyn yn cael ei dderbyn ynghylch gweithgaredd gan yr 
awdurdod allai dorri deddfwriaeth a orfodir gan y Gwasanaethau oddi 
fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd, gall swyddogion wneud archwiliad. 
Yn dilyn yr archwiliad, bydd adroddiad archwilio yn dynodi tramgwyddau 
statudol ac argymhellion yn cael ei gyflwyno i’r Rheolwr Gweithredol 
perthnasol, y Pennaeth Gwasanaeth a’r Prif Swyddog. 

5.8.9 Mewn achos lle y bydd methiant i ymdrin â’r tramgwyddau a ddynodir 
mewn cyfnod rhesymol o amser, bydd y mater yn cael ei uwchgyfeirio a’i 
ddwyn i sylw’r Prif Weithredwr. 

5.9 Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 

5.9.1 Wrth ymdrin â thrafodion gorfodi a phenderfyniadau, bydd y Cyngor yn 
cymryd pob cam, rhesymol ac ymarferol i rwystro a dileu gwahaniaethu 
anghyfreithlon ac yn annog perthynas dda rhwng pob parti gan drin pawb 
â pharch cydradd, mewn gohebiaeth â’r unigolion a’r sefydliadau ac yn 
ystod trafodion gorfodi. 

5.9.2 Bydd hyn yn cael ei wneud waeth beth yw cefndir ethnig unigolyn, ei ryw, 
oed, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd, ailbennu rhywedd, 
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cred neu ddiffyg cred grefyddol, iaith, cenedligrwydd, cyfrifoldeb dros 
unrhyw ddibynyddion neu unrhyw reswm arall na ellir ei gyfiawnhau. 

5.9.3 Wrth ymdrin ag ieuenctid neu unigolion sy’n agored i niwed, boed hynny 
yn sgil anawsterau dysgu, salwch meddyliol neu unrhyw beth arall, bydd 
sylw’n cael ei roi i’r ffaith eu bod yn agored i niwed ac unrhyw Godau 
Ymarfer, p’un ai eu bod yn statudol ai peidio er mwyn sicrhau fod yr 
unigolion hyn yn cael eu trin yn deg. 

5.9.4 Gellir dod o hyd i gyngor, cymorth a pholisïau ar gyfleoedd cyfartal a 
gwahaniaethu ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. 

5.9.5 Gall unrhyw gamau gorfodi gael eu cyhoeddi drwy ddatganiadau i’r wasg. 

6.0 Cynghori ar y rheolau 

6.1 Ymagwedd yr awdurdod lleol i gyngor proactif ac addysg 

6.1.1 Gweler Adran 2.2 uchod. 

6.1.2 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn 
sicrhau fod ‘asesiad risg yn dod cyn ac yn llywio pob agwedd o’n 
dynesiad at weithgaredd rheoleiddiol, gan gynnwys cyngor a rhaglenni 
cefnogi.’ 

6.1.3 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn 
darparu gwybodaeth gyffredinol, cyngor a chanllawiau i’w wneud yn haws 
i endidau a reoleiddiwyd ddeall a bodloni eu hoblygiadau rheoleiddiol. 

6.1.4 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn 
darparu modd priodol i sicrhau fod endidau a reoleiddiwyd yn gallu’n 
rhesymol geisio a chael mynediad at gyngor oddi wrthym ni heb sbarduno 
camau gorfodi yn uniongyrchol. Wrth ymateb i ddynesiad o’r fath, byddwn 
yn gyntaf yn ceisio darparu’r cyngor a’r canllaw angenrheidiol i helpu i 
sicrhau cydymffurfio. 

6.1.5 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn 
gweithio’n weithredol gyda busnes, yn enwedig busnesau bach a chanolig 
eu maint er mwyn cynghori a chynorthwyo gyda chydymffurfio. 

6.1.6 Bydd ein canllaw ar reoleiddio fel a ganlyn: 

 Seiliedig ar ddealltwriaeth dda o’r defnyddwyr 

 Wedi ei drefnu o gwmpas ffordd o weithio'r defnyddiwr  

 Hawdd ei ddeall i’r defnyddwyr a fwriedir 

 Wedi ei ddylunio i ddarparu hyder i ddefnyddwyr o ran sut i gymhwyso 
gyda’r gyfraith (hynn yw dim defnyddio ymwadiad cyfreithiol o 
atebolrwydd) 

 Wedi ei gyhoeddi mewn da bryd 

 Hawdd cael mynediad ato 
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 Wedi ei adolygu a’i wella 

6.1.7 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn talu 
sylw at gynlluniau archwilio cyhoeddedig ar gyfer busnesau sy’n 
bartneriaeth yr Awdurdod Sylfaenol wrth weithredu ein gweithgaredd 
rhaglenedig wrth y busnes. Byddwn yn ystyried dechrau perthynas 
Awdurdod Sylfaenol gyda busnesau perthnasol yn seiliedig yn ardal yr 
awdurdod lleol. 

6.1.8 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn 
ymateb i geisiadau am gyngor busnes oddi fewn i derfynau amser 
gosodedig. 

6.1.9 Ble y caiff cyngor ei ddarparu i fusnes Prif Awdurdod gall y 
Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r cyhoedd godi ffi fel y caiff 
ei ddynodi yn y cytundeb. 

6.2 Cyngor sy’n ymateb i dorcyfraith 

6.2.1 Wrth gynnig cyngor ar gydymffurfio, bydd y Gwasanaethau oddi fewn i 
Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn gwahaniaethu rhwng gofynion statudol a 
chyngor neu ganllaw a anelwyd at welliannau sy’n uwch na’r safonau isaf. 
Caiff cyngor ei gadarnhau yn ysgrifenedig, os oes gofyn. 

6.2.2 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn sefyll 
wrth y cyngor a gaiff ei ddarparu i’r rheini maen eu rheoleiddio, a bydd yn 
parchu cyngor sydd wedi ei roi gan reoleiddwyr eraill ac asiantaethau 
gorfodi. 

6.2.3 Mae’r rheini a reoleiddir gan yr awdurdod lleol yn gallu gofyn am gyngor 
am beidio â chydymffurfio heb sbarduno camau gorfodi’n uniongyrchol. 

7.0 Gwirio cydymffurfiad 

7.1 Ein hymagwedd at wiriadau seiliedig ar risg ar gydymffurfiad (gan 
gynnwys ac ymweliadau, samplau, pwrcasau prawf eraill ac yn y 
blaen) 

7.1.1 Byddwn yn sicrhau fod yr asesiad risg yn dod cyn ac yn llywio pob 
agwedd o’u dynesiad at weithgaredd rheoleiddiol, gan gynnwys rhaglenni 
archwilio. 

7.1.2 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd ddim ond 
yn defnyddio elfen fach o archwilio ar hap yn eu rhaglen i brofi eu 
methodoleg risg neu effeithiolrwydd ein hymyraethau. 

7.1.3 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn 
canolbwyntio eu hymdrech archwilio mwyaf ar endidau rheoledig ble mae 
asesiad risg yn dangos y byddai mynd yn groes i gydymffurfio yn gosod 
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risg difrifol ar ganlyniad rheoleiddiol a bod yna debygolrwydd uchel o 
beidio â chydymffurfio gan endidau rheoledig. 

7.1.4 Bydd swyddogion sy’n cyflawni ymweliadau neu archwiliadau’n rhoi 
adborth cadarnhaol i endidau rheoledig ‘i annog ac atgyfnerthu arferion 
da’. Ble y bo’n bosibl byddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth am arferion da 
endidau rheoledig a gyda rheoleiddwyr eraill. 

7.1.5 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn 
gwneud trefniadau ar gyfer cydweithio ble y caiff archwiliadau a gynllunnir 
o’r endid rheoledig eu cyflawni gan ddau neu fwy o archwilwyr, er mwyn 
isafu’r baich ar yr endid rheoledig, e.e. drwy archwiliad ar y cyd neu 
gydweithredol neu rannu data. 

7.1.6 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn talu 
sylw at gynlluniau archwilio cyhoeddedig ar gyfer busnesau sydd mewn 
partneriaeth Awdurdod Sylfaenol wrth weithredu ei asesiadau risg o’r 
busnes a’i weithgaredd a raglenwyd at y busnes. 

7.1.7 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn 
gweithredu’r cynllun cyfraddiad ymyrraeth i Hylendid Bwyd ASB (Cod 
Ymarfer Cyfraith Bwyd Atodlen A) sy’n gosod allan meini prawf asesiad 
risg sy’n ofynnol i Awdurdodau Bwyd eu defnyddio i bennu amledd 
ymyrraeth hylendid bwyd mewn sefydliadau bwyd. 

7.1.8 Fel Awdurdod Bwyd byddwn yn amlinellu ein hymagwedd at ailymweliad 
a defnyddio’n strategaethau gorfodi eraill a gweithrediadau gorfodi fel 
rhan o’n Cynllun Gwasanaeth Bwyd a ddogfennir. 

7.1.9 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn 
gweithredu Cod Gorfodi Cenedlaethol Iechyd a Diogelwch yr Awdurdod 
Lleol. Mae’r Cod yn rhoi cyngor a chyfeiriad i ALlau ar ddefnyddio 
ymagwedd seiliedig ar risg, targedig a chymesur i’w hymyraethau a 
gorfodi. 

7.1.10 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn glynu 
at gynllun cyfraddau ymyrraeth Bwyd Anifeiliaid ASB (Cod Ymarfer Bwyd 
Anifeiliaid Cymru) sy’n gosod allan y meini prawf risg y mae’n ofynnol i 
Awdurdodau Bwyd Anifeiliaid eu defnyddio i bennu amledd ymyrraeth 
hylendid bwyd anifeiliaid mewn sefydliadau bwyd anifeiliaid. 

7.1.11 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn cael ei 
arwain gan wybodaeth am Les Anifeiliaid. 

7.1.12 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn cael ei 
arwain gan wybodaeth wrth osod tasg adnoddau ar gyfer y Gwasanaeth 
Safonau Masnach. 

7.1.13 Ymweliadau eraill a wnaed ar y sail ganlynol:-
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 fel ymateb i wybodaeth a dderbyniwyd a/neu gwynion defnyddiwr / 
busnes 

 ymgymerir â phrawf bwrcasu a’i ddatblygu i fynd i’r afael â phroffil 
busnes yr awdurdod; i ymateb i gwynion cwsmer a’n rhwydweithiau 
gwybodaeth; i ymateb i bryderon y gymuned a/neu adrannau eraill y 
llywodraeth ac o ganlyniad i gydweithio gydag awdurdodau lleol eraill. 
Byddwn yn talu sylw at God Ymarfer Swyddfa Rheoliadau Gwell ar 
Nwyddau â Chyfyngiad Oed 

 fel ymateb i’r broses o drwyddedu ceisiadau neu gwynion am 
adeiladau â thrwydded neu’r rheini ble y gallai trwydded fod yn ofynnol. 

 fel ymateb i geisiadau Digartrefedd 

7.2 Cwynion ynghylch peidio â chydymffurfio. 

7.2.1 Mae’r holl gwynion a dderbynnir yn cael eu hasesu gan Swyddogion 
Awdurdodedig i bennu a yw’n ofynnol cael unrhyw archwiliad a/neu 
ymyrraeth. Gellir hefyd defnyddio cynlluniau risg i bennu a yw’n ofynnol i 
gwynion unigol gael archwiliad. 

7.2.2 Bydd ailymweliadau’n digwydd i sicrhau bod digwyddiadau o fynd i’r afael 
â pheidio â chydymffurfio gyda chyngor wedi cael eu cywiro yn seiliedig ar 
ddifrifoldeb neu fel arall y peidio â chydymffurfio. 

7.2.3 Rhaid i fusnesau sy’n methu â chydymffurfio gyda gofynion statudol 
sylweddol fod yn amodol ar weithredu gorfodol priodol ac ailymweld ag 
archwiliad(au). 

8.0 Ymateb i dorri rheolau 

8.1 Y ffactorau sy’n dylanwadu ar ymateb yr awdurdod lleol i dorri 
rheolau: 

8.1.1 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn 
sicrhau fod asesiad risg yn dod cyn ac yn llywio pob agwedd o’u 
hymagwedd at weithgaredd rheoleiddiol, gan gynnwys gorfodi a 
sancsiynau. 

8.1.2 Ble y bo’n briodol, bydd swyddogion yn trafod yr amgylchiadau gyda’r 
rheini a gaiff eu hamau o dorri rheolau ac i ystyried hynny wrth 
benderfynu ar y dynesiad gorau. 

8.1.3 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn 
sicrhau fod ein gweithrediadau gorfodi a’n polisïau yn gyson gyda’r 
egwyddorion a osodwyd allan yn Adolygiad Macrory. Gweler paragraff 
2.2.6. 
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8.1.4 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn 
sicrhau fod : rhesymau clir dros unrhyw weithredu gorfodol yn cael eu rhoi 
i’r person neu’r endid y mae gweithredu’n cael ei gymryd yn ei erbyn. 
Dylai’r rhesymau hyn gael eu cadarnhau yn ysgrifenedig cyn gynted â 
phosib. Rydym yn sicrhau fod cwynion a gweithdrefnau apelio perthnasol 
ar gyfer gwneud iawn hefyd yn cael eu hesbonio ar yr un pryd. 

8.1.5 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn annog 
ein swyddogion i ddechrau dialog cynnar rhwng awdurdodau gorfodi a 
phrif awdurdodau mewn perthynas â’r posibilrwydd o fusnes sydd yn 
bartneriaeth gofrestredig yn peidio â chydymffurfio. Bydd swyddogion yn 
trafod unrhyw bosibilrwydd o beidio â chydymffurfio gyda’r prif awdurdod 
wrth ystyried camau gorfodi penodol a hefyd gosod allan yr amgylchiadau 
ble y dylai peidio â chydymffurfio posibl gael ei drafod gyda’r prif 
awdurdod pan na chaiff camau gorfodi ei ystyried. 

8.1.6 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn glynu 
at y darpariaethau manwl o gwmpas y broses hysbysu statudol sy'n 
gymwys pan gaiff camau gorfodi eu cynnig yn erbyn busnes sydd mewn 
partneriaeth prif awdurdod cofrestredig. 

8.1.7 Mae’r Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd wedi eu 
hymrwymo i isafu costau cydymffurfio ar gyfer busnes drwy sicrhau fod 
unrhyw weithredu a gymerir yn gymesur â’r risgiau. Gyhyd ag y mae’r 
gyfraith yn ei ganiatáu, bydd swyddogion yn cymryd i ystyriaeth 
amgylchiadau’r achos ac agwedd y gweithredwr wrth ystyried gweithredu. 

8.1.8.  Bydd swyddogion yn trafod materion cyffredinol, methiannau cydymffurfio 
penodol neu broblemau gydag unrhyw un sy’n profi anawsterau. 

8.1.9 Mewn perthynas â chyfathrebiadau gyda throseddwyr honedig, bydd y 
Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn sicrhau:-

 cyflwyno cyngor oddi wrth swyddog yn glir ac yn syml a’i gadarnhau yn 
ysgrifenedig, ar ofyn, yn esbonio pam fod unrhyw waith adferol yn 
angenrheidiol a thros ba gyfnod amser a gwneud yn siŵr fod gofynion 
cyfreithiol yn cael eu hamlygu’n glir allan o gyngor arferion da. 

 ble y caiff gweithredu canolig ei ystyried, rhoddir esboniad ar yr adeg 
honno a’i gadarnhau yn ysgrifenedig ar ofyn, 

 ble ceir cyngor am hawliau i apelio ar y mecanwaith apelio, caiff ei 
gyflwyno’n glir yn ysgrifenedig ar yr adeg y bydd y gweithredu’n 
digwydd. 

 bydd swyddogion awdurdodedig yn cymryd i ystyriaeth yr amrywiaeth 
llawn o weithredu gorfodol, yn cynnwys addysg, cyngor, samplo, cadw, 
atafaeliad, cyflwyno hysbysiadau ac erlyniad. 
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 Ac eithrio pan fo amgylchiadau’n dynodi risg sylweddol dylai 
swyddogion weithredu dynesiad graddedig ac addysgol (hierarchaeth 
gorfodi) a dim ond symud i weithredu’n ffurfiol pan nad yw’r gweithredu 
anffurfiol yn cyflawni’r effaith a ddymunir. 

9. Cynnal archwiliadau 

9.1.1 Caiff pob archwiliad ei gynnal o dan y ddeddfwriaeth ganlynol ac yn unol 
ag unrhyw ganllaw cysylltiedig neu godau ymarfer, gyhyd ag y maen 
nhw’n berthnasol i Ferthyr Tudful: 

 the Police and Criminal Evidence Act 1984 

 the Criminal Procedure and Investigations Act 1996 

 the Regulation of Investigatory Powers Act 2000 

 the Criminal Justice and Police Act 2001 

 the Human Rights Act 1998 

9.1.2 Mae’r Deddfau hyn a chanllawiau cysylltiedig yn rheoli sut gaiff tystiolaeth 
ei chasglu a’i defnyddio gan roi amrywiaeth diogelu i ddinasyddion a 
diffynyddion arfaethedig. 

9.1.3 Bydd ein swyddogion awdurdodedig hefyd yn cydymffurfio gyda gofynion y 
ddeddfwriaeth benodol y maen nhw’n gweithredu oddi tanodd iddo, a 
gydag unrhyw ganllaw cysylltiedig neu godau ymarfer. 

10.0 Esboniad o’r prosesau ar gyfer archwilio i honiadau o dorri rheolau 

10.1.1 Ble y bo’n briodol gall swyddogion awdurdodedig oddi fewn i Adfywio a 
Diogelu’r Cyhoedd ymarfer y pwerau canlynol. Mae enghreifftiau’n 
cynnwys ond heb eu cyfyngu i: 

 Bwerau mynediad - ar bob awr resymol archwilio unrhyw nwyddau a 
chael mynediad i unrhyw adeilad ac eithrio adeilad a ddefnyddir fel 
annedd; 

 Pŵer i gael mynediad i mewn i adeilad gyda gwarant - fel arfer yn 
berthnasol i annedd breifat ond gall gynnwys adeilad busnes; 

 Ble y bo’n rhesymol amau torri amodau, gofyn i unrhyw fasnachwr 
gynhyrchu unrhyw ddogfennau perthnasol i’w fusnes gan gymryd 
copïau neu ychwanegu at unrhyw ddogfen o’r fath. 

 Pan fo’n rhesymol credu bod torri amodau wedi digwydd, gellir atafaelu 
a chadw nwyddau at ddibenion canfod, drwy brofi neu fel arall, a oes 
torri amodau wedi ei gyflawni. 

Cymeradwywyd gan y Cyngor Fersiwn: 3.0 Tudalen 18 o 29 
Dyddiad: 

http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?parentActiveTextDocId=1871554&ActiveTextDocId=1871558
http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?LegType=All+Legislation&title=criminal+procedure+and+investigations&Year=1996&searchEnacted=0&extentMatchOnly=0&confersPower=0&blanketAmendment=0&sortAlpha=0&TYPE=QS&PageNumber=1&NavFrom=0&activeTextDocId=1829581&p
http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?LegType=All+Legislation&title=regulation+of+investigatory+powers&Year=2000&searchEnacted=0&extentMatchOnly=0&confersPower=0&blanketAmendment=0&sortAlpha=0&TYPE=QS&PageNumber=1&NavFrom=0&activeTextDocId=1757378&parentActiveTextDocId=1757378&showAllAttributes=0&hideCommentary=0&showProsp=0&suppressWarning=1
http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?LegType=All+Legislation&title=criminal+justice+and+police&Year=2001&searchEnacted=0&extentMatchOnly=0&confersPower=0&blanketAmendment=0&sortAlpha=0&TYPE=QS&PageNumber=1&NavFrom=0&activeTextDocId=1471349&parentActiveTextDocId=1471349&showAllAttributes=0&hideCommentary=0&showProsp=0&suppressWarning=1
http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?LegType=All+Legislation&title=human+rights+act&Year=1998&searchEnacted=0&extentMatchOnly=0&confersPower=0&blanketAmendment=0&sortAlpha=0&TYPE=QS&PageNumber=1&NavFrom=0&parentActiveTextDocId=1851003&ActiveTextDocId=


          

   

 

          
    

 

           
        

        
       

 
 

         
        

 
 

          
       

 
 

       
  

 

         
    

 
   
        

 

   
   

  
   

   
  

 

   
  

 

     
   

   
    

    
 
 

 
 

    
  

 

  
 

 Gall atafaelu a chadw nwyddau neu ddogfennau y mae rheswm 
ganddynt i gredu allai fod yn ofynnol fel tystiolaeth mewn achos 

 Gofyn bod unrhyw berson sydd â’r awdurdod i wneud hynny yn torri ar 
agor unrhyw gynhwysydd neu beiriant gwerthu neu gall agor neu dorri 
ar agor unrhyw gynhwysydd o’r fath neu beiriant gwerthu ble na 
chafwyd cydymffurfio â gofyniad a wnaed mewn perthynas â’r 
cynhwysydd neu’r peiriant gwerthu 

 Bod swyddog sy’n cael mynediad i unrhyw adeilad yn gallu cymryd 
gydag ef bersonau eraill neu offer o’r fath ag sy’n ymddangos yn 
angenrheidiol iddo. 

 Archwilio, profi, prawf brynu a samplo a gyflwynir i swyddogion gan 
amrywiol ddeddfiad y maen nhw wedi eu hawdurdodi i’w cynnwys ar 
gyfer cyflwyno hysbysiadau cosb benodedig 

 Cyflwyno Hysbysiadau, Gwella Hysbysiadau, Hysbysiadau Gwahardd 
Brys gan gynnwys cau adeilad 

 Delio gydag unrhyw erthygl neu sylwedd sydd â’r potensial i achosi 
anaf personol difrifol o dan y ddeddfwriaeth ganlynol:-

i. Deddf Diogelwch Bwyd Adran 9 a 
ii. Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 Adran 25 

 Cyflwyno hysbysiadau statudol mewn perthynas â: 
a) Bloc mewn Carthffosydd o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 

(Darpariaethau Amrywiol) Adran 35(1); 
b) Stop mewn draeniau, carthfosydd preifat, toiledau, pibelli 

gwastraff neu bibelli carthion o dan Ddeddf Iechyd Cyhoeddus 
1961, Adran 17(3). 

 Hysbysiad o Fwriad i Waredu Cerbydau wedi eu Gadael o dan Ddeddf 
Gwaredu Sbwriel (Amwynder) 1978 

 Cyflwyno hysbysiadau atal o dan Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd , Adran 
80 ac Adran 80A, mewn perthynas â niwsans statudol sy’n codi o: 

a) sŵn gaiff ei greu, neu yr ystyrir ei fod yn debygol o gael ei greu, 
o’r adeiladau fel ei fod yn niweidiol i iechyd neu’n niwsans, neu 

b) sŵn sy’n niweidiol i iechyd neu’n niwsans ac sy’n cael ei ollwng 
o neu ei achosi gan, neu yr ystyrir ei fod yn debygol o gael ei 
ollwng o neu ei achosi gan gerbyd, peiriant neu offer mewn 
stryd. 

 Caniatáu, cyflwyno, diwygio, atal, diddymu neu wrthod y grant neu 
adnewyddu trwyddedau / cofrestrau 

 Defnyddio pwerau oddi fewn i Ddeddf Enillion Troseddau 2002 ar gyfer 
achos atafaelu. 
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10.2 Manylion troseddau rhwystro. 

10.2.1 O dan ddeddfwriaeth benodol gall unrhyw berson sy’n rhwystro 
swyddogion yn fwriadol neu’n fwriadol yn methu â chydymffurfio gyda 
chais a wnaed yn gywir gan swyddog sy’n ymddwyn o ganlyniad i’r 
ddeddfwriaeth honno neu heb achos rhesymol yn methu â rhoi cymorth na 
gwybodaeth i swyddogion sy’n rhesymol ofynnol ohono, fod yn euog o 
drosedd. Mae troseddau rhwystro yn debygol o arwain at erlyniad. 

10.3 Prosesau a ddefnyddir wrth atafaelu eitemau yn ystod archwiliad 

10.3.1 Bydd swyddog sy’n atafaelu unrhyw nwyddau neu ddogfennau wrth ei 
ymarfer ei bwerau yn 

(a) hysbysu’r person y cafodd y nwyddau eu hatafaelu oddi wrtho, a 
(b) ble caiff nwyddau eu hatafaelu o beiriant gwerthu, hysbysu -

(i) y person, y mae ei enw a’i gyfeiriad wedi eu datgan ar y peiriant fel y 
perchennog, neu e person 
(ii) os na chaiff enw na chyfeiriad o’r fath eu datgan ar y peiriant bydd 
preswylydd yr adeilad ble y saif y peiriant neu ble y mae wedi ei osod, 
fod y nwyddau neu ddogfennau wedi cael eu hatafaelu. 

10.4 Posibilrwydd arestio 

10.4.1 Ble y caiff ei ystyried yn angenrheidiol ar gyfer archwiliad effeithiol o 
droseddau gall swyddogion geisio cael cymorth yr Heddlu i arestio 
unigolion y maen nhw'n delio â nhw. 

10.5 Manylion gweithdrefnau cyfweld 

10.5.1 Caiff diffynyddion y cyfle i roi esboniad am droseddau honedig y mae 
swyddogion yn eu harchwilio drwy gyfrwng cyfweliad wedi ei recordio. 
Caiff y cyfweliad ei arwain yn unol â Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth 
Droseddol 1984. 

10.6 Cyfyngiadau amser statudol ar gyfer archwiliadau 

10.6.1 Mae deddfwriaeth benodol yn gosod cyfyngiadau amser ar gyfer achosion 
i’w symbylu. Ni ellir gweithredu unrhyw achos ar ôl i gyfnod amser ddod i 
ben. Yn gyffredinol po fwyaf difrifol yw’r drosedd yr hiraf yw’r cyfyngiad 
amser. Gall cyfyngiadau amser amrywio o 3 mis i ddim cyfyngiad amser 
ar gyfer y troseddau mwyaf difrifol. Caiff archwiliadau eu cyflawni heb 
unrhyw oedi ormodol. 

10.6.2 Mae’r rhan fwyaf o’r troseddau y mae Adfywio a Diogelwch y Cyhoedd yn 
delio gyda nhw â chyfyngiad amser o 3 blynedd o ddyddiad comisiwn y 
drosedd neu ar ddiwedd y cyfnod o un flwyddyn gan ddechrau gyda 

Cymeradwywyd gan y Cyngor Fersiwn: 3.0 Tudalen 20 o 29 
Dyddiad: 



          

   

 

         
 

 
          

           
    

          
       

         
        

        
 

           
            

        
       

    

            
        

       
       

     
   

              
         

    

            
      

       
     

          
 

             
       

    

            
        

  
 

          
 

          
 

            
     

 

dyddiad darganfod y drosedd gan yr erlynydd, pa bynnag un sydd 
gynharaf. 

10.7 Adolygiadau achos 

10.7.1 Bydd swyddogion awdurdodedig yn cydymffurfio gyda gofynion y 
ddeddfwriaeth benodol y mae’n gweithredu oddi tanodd, ac ag unrhyw 
ganllaw cysylltiedig neu godau ymarfer a bydd yn rhoi gwybod i 
droseddwyr honedig, cwynion a thystion o gynnydd yn yr archwiliadau. 
Bydd Uwch Reolwyr yn adolygu achosion yn ysbeidiol i fonitro cynnydd. 
Bydd swyddogion sy’n archwilio yn gwneud argymhelliad ar ddeilliannau 
priodol i’r Rheolwr Gwasanaeth a fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol 
mewn ymgynghoriad â’r Gwasanaethau Cyfreithiol. 

10.7.2 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn 
dryloyw yn y modd y byddwn yn cymhwyso a phennu cosb ac yn osgoi 
cymhelliant gwrthnysig a allai ddylanwadu ar y dewis o ymateb i’r gosb. 
Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn 
cyfiawnhau ein dewis o weithredu gorfodol i bartïon â buddiant. 

10.7.3 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn 
sicrhau fod penderfyniadau gorfodi yn digwydd yn unol â’n polisi gorfodi 
ac yn cael trefniadau mewn lle i fonitro ac adolygu penderfyniadau sydd 
wedi ymadael oddi wrth weithdrefn arferol. Byddwn yn monitro ac yn 
adolygu penderfyniadau gorfodi i sicrhau cysondeb oddi fewn i’r 
awdurdod gorfodi. 

10.7.4 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn 
sicrhau fod ein swyddogion yn dehongli a chymhwyso gofynion cyfreithiol 
a pholisïau gorfodi yn gyson ac yn deg. 

10.7.5 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn talu 
sylw at fodelau gorfodi priodol (e.e. Model Rheoli Gorfodi'r Awdurdod 
Gweithredol Iechyd a Diogelwch) i sicrhau eu bod yn cael eu cymhwyso’n 
gyson i benderfyniadau gorfodi. Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i 
Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn sicrhau fod swyddogion yn dilyn canllaw 
a chyfeiriad perthnasol cyn gweithredu’r orfodaeth. 

10.7.6 Ni fydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn 
mabwysiadu polisïau ble mae’r nifer o hysbysiadau gwella a gyflwynir 
neu’r nifer o brosesau cyfreithiol eraill yn ddangosydd o berfformiad. 

10.7.7 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn rhoi 
gwybod i droseddwyr honedig a thystion perthnasol am gynnydd yr 
archwiliadau. 

11.0 Penderfyniadau ar weithredu gorfodaeth 

11.1 Sut y caiff penderfyniadau eu gwneud ar weithredu gorfodaeth 

11.1.1 Mae’r opsiynau sydd ar gael i’r awdurdod lleol i ddelio gyda pheidio â 
chydymffurfio wedi eu cynnwys yn Atodiad A. 
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11.1.2 Bydd Uwch Reolwyr yn adolygu achosion yn achlysurol i fonitro cynnydd. 
Bydd swyddogion archwilio yn gwneud argymhelliad ar ganlyniadau 
addas i’r Uwch Reolwr a fydd mewn ymgynghoriad â Gwasanaethau 
Cyfreithiol yn gwneud y penderfyniad terfynol. 

11.1.3 Mae Deddf Menter 2002 yn gofyn am hysbysiad ymlaen llaw i’r Awdurdod 
Cystadleuaeth a Marchnata ar gyfer troseddau penodol sy’n berthnasol i 
Safonau Masnach. 

11.1.4 Caiff y Prif Awdurdodau eu hymgynghori mewn perthynas â chynlluniau 
archwilio a, caiff cyngor ei ddarparu ac unrhyw weithredu gorfodi ffurfiol ei 
ystyried. 

11.1.5 Bydd ein tîm Gwasanaeth Cyfreithiol yn monitro ac adolygu 
penderfyniadau a wnaed ar weithredu gorfodaeth. 

11.1.6 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn 
darparu esboniad amserol o unrhyw hawliau i gynrychiolaeth neu hawliau 
i apelio i’r rheini sy’n wynebu’r gweithredu gorfodaeth. 

12.0 Adolygiad o’r Polisi hwn 

12.1 Bydd y Gwasanaethau oddi fewn i Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd yn 
monitro’n barhaus gynnwys ac ufudd-dod ein swyddogion i’r polisi hwn. 
Caiff y Polisi ei adolygu bob 5 mlynedd. 

13.0 Sylwadau a Chwynion 

13.1.1 Dylai unrhyw sylwadau neu gwynion am gymhwyso’r polisi hwn gael ei 
gyfeirio at yr adran gorfodi berthnasol. Os nad yw’r mater hwn yn cael ei 
orffen yn foddhaol, caiff ei ddelio yn unol â chynllun cwynion corfforaethol 
<https://www.merthyr.gov.uk/council/comments-complaints-and-
compliments/complaints-procedure-comments-and-customer-feedback/> 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. 

Caiff y Polisi hwn ei gyhoedd ar wefan <http://www.merthyr.gov.uk/> 
Gwasanaethau’r Awdurdod ac mewn copi caled. Dylai ceisiadau am gopïau 
mewn fformatau neu ieithoedd eraill neu sylwadau am y polisi hwn gael eu 
hanfon i Ofal Cwsmeriaid, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Canolfan 
Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful CF47 8AN 

ATODIAD A 

Camau gorfodi ar gael gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful mewn 
perthynas â thorcyfraith Troseddol a Sifil 

Mae nifer o opsiynau gorfodi ar gael a chaiff Swyddogion eu hawdurdodi i 
orfodi deddfwriaeth ar ran yr awdurdod lleol un ai drwy Gabinet neu’r Cyngor 
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neu drwy gynllun dirprwyo oddi fewn i’r Cyfansoddiad. Caiff y gweithredu 
priodol ei bennu yn dilyn ystyriaeth ofalus o amgylchiadau pob achos unigol. 

Chyngor a chefnogaeth am Gydymffurfiad 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn defnyddio cyngor a 
chefnogaeth cydymffurfiad fel ymateb cyntaf yn achos nifer o dorcyfraith o ran 
deddfwriaeth sy’n cael eu dynodi. Caiff cyngor ei ddarparu, weithiau ar ffurf 
llythyr rhybuddio, i gynorthwyo unigolion a busnesau wrth wneud yn iawn am 
dorcyfraith mor gyflym ac effeithiol ag sy’n bosibl, gan osgoi’r angen am 
gamau gorfodi pellach. 

Bydd llythyr rhybuddio yn gosod allan yr hyn ddylid ei wneud i wneud yn iawn 
am dorcyfraith ac i atal y peth rhag digwydd eto. Os caiff torri amodau tebyg ei 
ddynodi yn y dyfodol, bydd y llythyr hwn yn berswadiol wrth ystyried y camau 
gorfodi mwyaf priodol i ddelio â’r achlysur hwnnw. Ni ellir dyfynnu llythyr o’r 
fath mewn llys fel euogfarn flaenorol ond gellir ei gyflwyno fel tystiolaeth. 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn cydnabod ble y mae busnes 
wedi dechrau Partneriaeth Prif Awdurdod, gall y prif awdurdod ddarparu 
cyngor a chefnogaeth cydymffurfiad, a bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr 
Tudful yn cymryd cyngor o’r fath i ystyriaeth wrth ystyried y camau gorfodi 
mwyaf priodol iddo eu cymryd. Byddwn yn trafod unrhyw angen am gyngor a 
chefnogaeth cydymffurfiad gyda’r prif awdurdod. 

Pan gaiff camau gorfodi mwy ffurfiol eu cymryd, fel rhybudd syml neu 
erlyniad, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn cydnabod fod yna 
debygolrwydd am angen parhaus o gyngor a chefnogaeth cydymffurfiad, i 
atal torri amodau pellach. 

Ymgymeriadau Gwirfoddol 

Gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful dderbyn ymgymeriadau 
gwirfoddol y bydd iawn yn cael ei wneud am dorri amodau a /neu ailgyflawni 
yn cael ei atal. Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn cymryd 
unrhyw fethiant i anrhydeddu ymgymeriadau gwirfoddol yn ddifrifol iawn ac 
mae camau gorfodi yn debygol o ddilyn. 

Ildio Bwyd yn Wirfoddol 

Gellir defnyddio gweithdrefnau gwirfoddol i waredu bwyd nad yw’n addas i’w 
fwyta gan bobl o’r gadwyn fwyd; un ai yn ôl ysgogiad perchennog y bwyd neu 
yn dilyn awgrym y swyddog awdurdodedig pan fydd perchennog y bwyd yn 
cytuno nad yw’r bwyd yn addas i’w fwyta gan bobl. 

Gallai’r awdurdod lleol, yn ôl cytundeb godi tâl ar berchennog y bwyd ar gyfer 
dinistrio a gwaredu bwyd a ildiwyd yn wirfoddol. Fel arfer bydd yr awdurdod 
lleol yn gwneud cais i’r Ustus Heddwch am gostau sy’n gysylltiedig â gwaredu 
bwyd a ildiwyd. 

Ildio Bwyd Anifeiliaid yn Wirfoddol 
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Gall gweithdrefnau gwirfoddol ar gyfer gwaredu bwyd anifeiliaid nad yw’n 
addas ar gyfer ei fwyta gan anifeiliaid a fwriadwyd i fod yn y gadwyn fwyd gael 
ei ddefnyddio, un ai yn ôl ysgogiad perchennog y bwyd anifeiliaid neu ar ôl 
awgrym y swyddog awdurdodedig pan fydd perchennog y bwyd anifeiliaid yn 
cytuno nad yw’n addas i’w fwyta gan anifeiliaid. 

Os nad yw’r awdurdod bwyd anifeiliaid yn sicrhau, fel rhan o’r ildio gwirfoddol, 
gytundeb gan y perchennog i dalu’r costau rhesymol o ddinistrio neu waredu, 
yna, bydd rhaid iddo dalu’r costau ei hun. 

Hysbysiadau Statudol (Cyfreithiol) 

Mewn perthynas â sawl torri amod, mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr 
Tudful y pwerau i gyflwyno hysbysiadau statudol. Maen nhw’n cynnwys 
Hysbysiadau Atal, ‘Hysbysiadau Stop’, Hysbysiadau Gwahardd, a 
Hysbysiadau Gwella’. Mae’r fath hysbysiadau yn rhwymo’n gyfreithiol. Gall 
methiant o ran cydymffurfio â hysbysiad statudol fod yn drosedd a all arwain 
at erlyniad a/neu, ble y bo’n briodol, gyflawni’r gwaith yn ei ddiffyg, Nid yw’r 
rhestr hon yn gyflawn. 

Bydd hysbysiad statudol yn gosod allan gweithredoedd yn glir sy’n rhaid eu 
cyflawni a’r gyfradd amser y mae’n rhaid eu cyflawni ynddi. Y mae’n debygol y 
bydd yn ofynnol fod unrhyw dorri amodau yn cael ei wneud yn iawn a/neu ei 
atal rhag digwydd eto. Gall hefyd wahardd gweithgareddau penodol nes bod y 
torri amodau wedi cael ei wneud yn iawn a/neu gamau diogelu wedi eu gosod 
mewn lle i atal torri amodau yn y dyfodol. Pan gaiff hysbysiad statudol ei 
gyflwyno, caiff esboniad o’r broses apeliadau ei ddarparu i’r derbynnydd. 

Gall rhai hysbysiadau a gyflwynir mewn perthynas ag adeilad eu gosod ar yr 
adeilad a/neu eu cofrestru fel costau tir lleol. 

Cau Busnesau Bwyd yn Wirfoddol 

Gellir defnyddio gweithdrefnau gwirfoddol i gael gwared ar gyflwr risg iechyd 
yn lle cyflwyno Hysbysiad Gwaharddiad Hylendid Brys. Gallai’r ymagwedd 
hon fod ar ysgogiad y gweithredwr busnes bwyd neu’r swyddog 
awdurdodedig. 

Cosb Ariannol - Hysbysiadau Cosb Penodedig ar gyfer Anhrefn a 
Hysbysiadau Tâl Cosb 

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful y pwerau i gyflwyno 
hysbysiadau cosb penodedig neu hysbysiadau tâl cosb ar gyfer anhrefn 
mewn perthynas â rhai amodau a dorrir. Nid yw hysbysiad cosb penodedig yn 
drosedd, ac nid yw’n ymddangos ar gofnod troseddol unigolyn. Caiff 
hysbysiadau o’r fath ond eu cyflwyno pan fo digon o dystiolaeth i gefnogi 
erlyniad. Os na chaiff cosb penodedig ei dalu, gall Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Merthyr Tudful ddechrau achos troseddol neu gymryd camau gorfodi eraill 
mewn perthynas â’r tor amod. 
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Os caiff cosb benodedig ei thalu mewn perthynas â thor amod, ni fydd Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn cymryd unrhyw gamau gorfodi pellach 
mewn perthynas â’r tor amod hwnnw. Nid yw talu cosb benodedig yn darparu 
imiwnedd rhag erlyn mewn perthynas â thor amodau tebyg neu sy’n cael eu 
hailadrodd. 

Dim ond pan fo ganddo’r pwerau penodol i wneud hynny y gall Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful gyflwyno hysbysiadau cosb benodedig. Os 
yw hysbysiadau cosb benodedig ar gael, bydd eu cyflwyniad yn ôl disgresiwn 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Gall Hysbysiadau cosb benodedig 
gael eu defnyddio i fynd i’r afael â digwyddiadau o faw ci, gollwng sbwriel, 
ysmygu mewn adeilad, methu ag arddangos sticer Sgôr Hylendid Bwyd. Nid 
yw’r rhestr hon yn gyflawn. O dan rai amgylchiadau, yn enwedig pan fo tor 
amod yn ddifrifol neu’n digwydd yr eilwaith, mae’n bosibl y bydd erlyn yn fwy 
addas na chyflwyno hysbysiad cosb benodedig. 

Caiff Hysbysiadau Tâl Cosb (HTCau) eu rhagnodi gan ddeddfwriaeth 
benodol fel modd o orfodi ble mae’r troseddwr yn talu swm o arian i’r gorfodwr 
fel cydnabyddiaeth o’r tor amod. Bydd methiant o ran talu’r HTC yn arwain at 
y troseddwr yn cael ei ymlid gan y Llys Sirol am ddiffyg talu neu ddyled. Nid 
yw HTC yn creu cofnod troseddol ac mae’n bosibl y gallwn ddewis cyflwyno 
HTC heb gyflwyno rhybudd yn gyntaf. 

Bydd y gwasanaethau’n dilyn canllaw perthnasol am gyflwyno hysbysiadau i 
bobl ifanc, gyda gweithredu’n cael eu dylanwadu gan oed y troseddwr ac 
amgylchiadau’r drosedd. 

Mae Hysbysiad Diogelu’r Gymuned (HDG) – wedi ei anelu at atal ymddygiad 
afresymol sy’n cael effaith negyddol ar ansawdd bywyd y gymuned leol. Gall 
unrhyw berson 16 oed a hŷn gael ei gyflwyno â hysbysiad, boed yn unigolyn 
neu’n fusnes a bydd yn ofynnol i’r ymddygiad stopio ac os yw’n angenrheidiol 
ddynodi camau rhesymol i’w cymryd i sicrhau had yw’n digwydd eto yn y 
dyfodol. Rhaid anfon llythyr cyn bod HDG yn cael ei gyflwyno yn amlinellu’r 
broblem a bod HDG yn cael ei ystyried. 

Gall swyddogion yr Heddlu, Awdurdodau Lleol ar PCSO gyflwyno HTCau ond 
cyn gwneud hynny rhaid iddynt ystyried dau beth; a yw’r ymddygiad yn cael 
effaith andwyol ar ansawdd bywyd y gymuned a hefyd, a oedd yr ymddygiad 
dan sylw yn afresymol. Rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig i’r unigolyn yn ei 
rybuddio ynghynt os na fydd ei ymddygiad yn newid, y caiff yr hysbysiad ei 
gyflwyno. 

Gellir apelio yn erbyn yr hysbysiad yn y Llys Ynadon ymhen 21 dydd. Bydd 
methiant o ran cydymffurfio yn drosedd a gall arwain at ddirwy neu hysbysiad 
cosb benodedig. 

Hysbysiadau Gweithredu Adferol a Hysbysiadau Cadw 

Gellir cyflwyno Hysbysiadau Gweithredu Adferol os oes unrhyw amodau o 
Reoliadau Hylendid Bwyd yn cael eu torri neu eu rhwystro. Gall yr hysbysiad: 

 Gwahardd defnyddio unrhyw offer neu unrhyw ran o’r sefydliad; 
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 Gosod amodau ar, neu wahardd unrhyw broses; 

 Caniatáu cyfradd gweithredu i gael ei leihau neu ei stopio yn gyfan 
gwbl. 

Bydd y swyddog hefyd yn ystyried a ddylai’r bwyd yn y sefydliad gael ei gadw 
at ddibenion archwilio neu drwy Hysbysiad Cadw. 

Mae Hysbysiadau Cadw yn darparu ar gyfer cadw unrhyw fwyd, yn cynnwys 
cymryd samplau at ddibenion archwiliad. 

Gweithrediadau Gwahardd, Gorchmynion Gorfodi ac yn y blaen. 

O dan rai amgylchiadau gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful geisio 
cael eu cyfeirio gan y llys (ar ffurf gorchymyn neu waharddiad) fod tor amod 
wedi ei wneud yn iawn a/neu atal rhag digwydd eto. Gall y llys hefyd gyfeirio 
fod gweithgareddau penodol yn cael eu hatal nes bod iawn wedi ei wneud am 
y tor amod a/neu gamau diogelu wedi eu gosod mewn lle i atal tor amod yn y 
dyfodol. 

Mae Gwaharddiad Ymddygiad Gwrth Gymdeithasol (ASBI yw’r acronym 
Saesneg) yn waharddiadau sifil ac nid ydynt yn rhoi cofnod troseddol i’r 
unigolyn. Gall ASBI fynd i’r afael ag amrywiaeth o broblemau gwrth 
gymdeithasol. 

Yn dilyn euogfarn o drosedd, gall y Cyngor wneud cais am ganiatáu 
Gorchymyn Ymddygiad Troseddol (CBO yw’r acronym Saesneg). Bydd y 
gorchymyn un ai’n gwahardd gweithredoedd penodol neu ofyn bod y 
troseddwr yn cyfranogi mewn gweithredoedd penodol e.e. mynychu cwrs i 
newid ei ymddygiad. Cyn gosod gorchymyn rhaid i’r llys fod yn fodlon fod y 
troseddwr wedi ymgysylltu mewn ymddygiad o’r fath gan achosi aflonyddwch 
a bod gwneud y gorchymyn yn annog y troseddwr i stopio ymddygiad o’r fath. 
Byddai methiant o ran cydymffurfio yn drosedd ac yn hynny o beth gallai 
arwain at garchar a/neu ddirwy. 

Mewn amgylchiadau pan fo amodau Deddfwriaeth Hylendid Bwyd yn cael eu 
torri, gall y Cyngor wneud cais i’r llys am Weithredwr Bwyd Busnes i gael ei 
wahardd rhag bod yn Weithredwr Bwyd Busnes. 

Failure to comply with a court order constitutes contempt of court, a serious 
offence which is dealt with by the Police and which may lead to a fine or 
imprisonment. 

Mae’n ofynnol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful geisio cael 
gorchmynion gorfodi ar ôl cyflwyno rhai hysbysiadau gorfodi, gan ddarparu 
cyfle i’r llys i gadarnhau’r cyfyngiadau a osodwyd gan yr hysbysiad. Fel arall, 
bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful fel arfer yn ceisio cael 
gorchymyn llys fel arfer os oes ganddo bryderon difrifol ynghylch cydymffurfio 
ag ymgymeriadau gwirfoddol neu hysbysiad. 
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Gweithdrefn Gwerthu Gorfodol 

Yr hyn yw Gwerthu Gorfodol yw’r pŵer sydd wedi ei gynnwys yn Neddf 
Cyfraith Eiddo 1925 sy’n galluogi Awdurdodau Lleol i weithredu fel 
morgeiswyr mewn perchnogaeth a gwerthu eiddo gwag i gael yr arian sy’n 
ddyledus iddynt pan fo hynny’n fwy na £500. Disgwylir y bydd yr holl 
weithredu anffurfiol a ffurfiol a gymerir a’u gyflawni gan yr awdurdod er mwyn 
datrys bodolaeth eiddo gwag a’i broblemau cysylltiedig ag y caiff ei 
ddefnyddio yn unig fel y cam olaf i atal perchnogion rhag methu â chynnal a 
chadw eu heiddo. 

Gorchymyn Gwaharddiad at Ddibenion Hylendid a Wnaed yn Erbyn 
Person 

Mae’r gorchymyn hwn yn gwahardd gweithredwr busnes bwyd rhag rheoli 
unrhyw fusnes bwyd neu fath penodol o fusnes. Pan fydd y gweithredwr 
busnes bwyd wedi ei euogfarnu o drosedd, gall y swyddog awdurdodedig 
deimlo ei fod yn briodol gofyn i’r Llys ystyried gwneud gorchymyn mewn 
perthynas â’r gweithredwr. 

Gorchymyn Gwaharddiad at Ddibenion Hylendid = 

Yn ystod archwiliad o adeilad cyn gwrandawiad llys am drosedd(au) o dan 
reoliadau hylendid bwyd, gall y swyddog awdurdodedig ganfod fod y 
mater(ion) sy’n arwain at erlyniad un ai heb eu cymryd i ffwrdd, neu wedi eu 
cymryd i ffwrdd, ond wedi digwydd eto. Os caiff y gweithredwr busnes bwyd ei 
gael yn euogfarnedig, gall y llys ofyn i ystyried gwneud Gorchymyn 
Gwaharddiad at Ddibenion Bwyd yn yr adeilad, ar y broses neu’r offer, gan 
felly sicrhau bod risg o anaf i iechyd yn cael ei gymryd ymaith. 

Atafaelu, Cadw a Fforffedu 

Mae deddfwriaeth benodol yn galluogi swyddogion i atafaelu nwyddau, offer 
neu ddogfennau, ble y gallent fod yn ofynnol fel tystiolaeth ar gyfer achos llys 
yn y dyfodol neu i atal troseddau pellach rhag cael eu cyflawni. Pan gaiff 
eitemau eu hatafaelu, caiff derbyniad priodol ei roi i’r person y cafodd yr 
eitemau eu cymryd oddi wrtho. O dan rai amgylchiadau, caiff cais ei wneud i’r 
Llys Ynadon am fforffedu’r nwyddau. Gellir defnyddio fforffedu ar y cyd ag 
atafaelu a/ neu erlyn, ble mae yna angen i gael gwared ar y nwyddau neu eu 
hatal rhag cael eu defnyddio i achosi problem bellach neu i’w hatal rhag cael 
aml-fynediad i’r farchnadfa. 

Delio gyda swp-gyflenwadau, lotiau neu lwythi 

Mae ystyriaeth ofalus yn ofynnol wrth benderfynu atafaelu swp-gyflenwad, lot 
neu lwyth, cyn cyflwyno hysbysiad. Bydd y swyddog awdurdodedig yn 
defnyddio barn broffesiynol, os yw’n angenrheidiol, cyn bod hysbysiad yn cael 
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ei gyflwyno. Bydd y swyddog awdurdodedig yn defnyddio barn broffesiynol, os 
yw’n angenrheidiol, i benderfynu a yw am gadw neu atafaelu'r cyfan neu ran 
o’r swp-gyflenwad, lot neu lwyth. 

Enillion Troseddau 

O dan Ddeddf Enillion Troseddau 2002, gall swyddogion geisio cael 
Gorchmynion Atafaelu yn erbyn personau sydd yn euogfarnedig o droseddau 
ble y maen nhw wedi gwneud arian drwy eu troseddau. Y diben yw adfer y 
budd ariannol y mae’r troseddwr wedi ei gael drwy ei droseddau a gweithredu 
fel ataliad ychwanegol i eraill. Mae achosion ond yn digwydd ar ôl i euogfarn 
droseddol gael ei chyflawni. 

Gall swyddogion hefyd geisio cael cais o dan POCA am orchymyn ataliaeth 
sy’n rhewi asedau’r diffynnydd fel y gellir eu defnyddio i fodloni gorchymyn 
atafaelu. Gellir gwneud ceisiadau ar ôl i archwiliad troseddol ddechrau, cyn 
bod achosion yn dechrau, neu ar unrhyw adeg ar ôl hynny. 

Gwrthod / Atal / Diddymu / Adolygu Trwyddedau 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn cyflwyno nifer o drwyddedau. 
Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful hefyd rôl i’w chwarae wrth 
sicrhau fod safonau priodol yn cael eu bodloni mewn perthynas â 
thrwyddedau a gyflwynir gan asiantaethau eraill. Mae’r rhan fwyaf o 
drwyddedau’n cynnwys amodau ble y mae’n ofynnol i’r deiliad gymryd camau 
i sicrhau fod, er enghraifft, busnes yn cael ei redeg yn gywir. Gallai torri’r 
amodau hyn arwain at adolygiad o’r drwydded a allai arwain at ei ddiddymu 
neu ei ddiwygio. 

Wrth ystyried ceisiadau am drwydded yn y dyfodol, gallai Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Merthyr Tudful gymryd tor amod a chamau gorfodi blaenorol i ystyriaeth. 

Cosbau Ariannol Penodedig 

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful y pwerau o dan 
ddeddfwriaeth benodol i osod Cosbau Ariannol Penodedig, sy’n dod i’r brig ar 
lefel gymharol isel a heb eu bwriadu i’w defnyddio ar gyfer achosion mwy 
difrifol o ddiffyg cydymffurfio. Nid yw Cosbau Ariannol Penodedig yn ddirwyon 
troseddol ac nid ydynt yn ymddangos ar gofnod troseddol yr unigolyn. Ni ellir 
defnyddio Cosbau Ariannol Penodedig ar y cyd ag unrhyw sancsiynau eraill. 
Byddwn yn dilyn W Canllaw CLlLC ar Orfodi Rheoliadau Codi Tâl am Fagiau 
Siopa Untro (Cymru) 2010 a gwyro oddi wrtho ddim ond pan fo’n 
angenrheidiol ac y gellir cyfiawnhau hynny’n unig. 

Gofynion yn ôl Disgresiwn 

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful y pwerau o dan 
ddeddfwriaeth benodol i osod Cosbau Ariannol Amrywiol a Gofynion Heb Fod 
yn Ariannol yn ôl Disgresiwn. Gellir gosod Cosbau Ariannol Amrywiol hyd at 
lefel uchaf osodedig yn y ddeddfwriaeth berthnasol. Mae Gofynion Heb Fod 
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yn Ariannol yn ôl Disgresiwn yn ofynion i gymryd camau i sicrhau nad yw’r 
torri amodau yn parhau na’n digwydd eto. Pan fo Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Merthyr Tudful yn dewis gosod Gofynion Heb Fod yn Ariannol yn ôl 
Disgresiwn bydd yn gosod allan beth y dylai’r camau hynny fod a’r cyfnod 
amser oddi fewn y mae’n rhaid ei gwblhau. Bydd methiant i gydymffurfio â’r 
gofynion yn debygol o arwain at gosb ariannol. 

Gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ddefnyddio Cosbau Ariannol 
Amrywiol a Gofynion Heb Fod yn Ariannol yn ôl Disgresiwn yn gyfunol. 
Byddwn yn dilyn Canllaw CLlLC ar Orfodi Rheoliadau Codi Tâl am Fagiau 
Siopa Untro (Cymru) 2010 a gwyro oddi wrtho ddim ond pan fo’n 
angenrheidiol ac y gellir cyfiawnhau hynny’n unig. 

Rhybudd Syml 

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful y pŵer i gyflwyno rhybudd 
syml yn lle erlyn ar rai troseddau llai difrifol, ble mae person yn cyfaddef i 
drosedd ac yn cydsynio â’r rhybudd syml. Pan fo rhybudd syml wedi ei gynnig 
a’i wrthod, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn debygol o ystyried 
erlyniad. 

Bydd rhybudd syml yn ymddangos ar gofnod troseddol y troseddwr. Y mae’n 
debygol o ddylanwadu ar sut mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ac 
eraill yn delio â thorcyfraith tebyg yn y dyfodol, a gellir ei ddyfynnu mewn llys 
os yw’r troseddwr yn cael ei erlyn ar ôl hynny am drosedd debyg. Os gaiff 
rhybudd syml ei gyflwyno i unigolyn (yn hytrach na chorfforaeth) fe all arwain 
at ganlyniadau os yw’r unigolyn hwnnw yn ceisio cael mathau penodol o 
gyflogaeth. Caiff rhybudd syml ei ddefnyddio yn unol â Chanllaw’r 
Weinyddiaeth Cyfiawnder ‘Simple Cautions for Adult Offenders’ (Ebrill 2015) a 
chanllaw perthnasol arall. 

Erlyniad 

Gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful erlyn mewn perthynas â 
thorcyfraith difrifol neu ailadroddus, neu pan fo camau gorfodi arall, fel 
ymgymeriad gwirfoddol neu hysbysiadau statudol wedi methu i sicrhau 
cydymffurfiad. Wrth benderfynu a yw am erlyn, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Merthyr Tudful yn talu sylw at ddarpariaethau Cod Erlynwyr y Goron 
<https://www.cps.gov.uk/publication/code-crown-prosecutors> fel y caiff ei 
gyflwyno gan Gyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus a chanllaw oddi fewn i 
Godau Ymarfer perthnasol yn ogystal â’r Polisi hwn. 

Caiff erlyniad ond ei ystyried pan fo Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 
yn fodlon fod ganddo ddigon o dystiolaeth i ddarparu rhagolwg realistig o 
euogfarn yn erbyn y diffynnydd / diffynyddion . 

Bydd erlyniad llwyddiannus yn arwain at gofnod troseddol. Gall llys osod dirwy 
ac mewn perthynas â thorcyfraith difrifol, dedfryd o garchar. Gall erlyniad 
hefyd arwain, mewn rhai amgylchiadau, at ddiarddel unigolion rhag 
gweithredu fel cyfarwyddwyr cwmni. 
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