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1.0 CRYNODEB O’R CYNLLUN 
 

1.1 Mae dyletswydd ar Gyngor Merthyr i orfodi’r Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990 a 
Rheoliadau Hylendid Bwyd Cymru 2006 (fe y’u diwygiwyd) ac fel rhan o Gytundeb 
Fframwaith Safonau yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), mae’n ofynnol i’r Cyngor 
gynhyrchu Cynllun Gwasanaeth Bwyd mewn fformat a ragnodwyd, sy’n manylu’r 
trefniadau y mae’r Cyngor wedi eu gosod mewn lle i gyflawni ei ddyletswyddau. 

 

1.2 Mae’r ddogfen hon yn grynodeb sy’n rhoi trosolwg o gynnwys y cynllun gwasanaeth 
bwyd. Y mae’n crynhoi elfennau allweddol o geisiadau’r gwasanaethau ar gyfer y 
flwyddyn sy’n dod mewn perthynas â hylendid bwyd a safonau bwyd. Y mae’n 
manylu archwiliadau, ailymweliadau, samplo a gweithredu’r Cynllun Sgôr Hylendid 
Bwyd. 

 

1.3 Mae’r ddogfen gryno hon hefyd yn amlinellu sut wnaeth y gwasanaeth berfformio yn 
erbyn cynllun y llynedd. Darparodd y gwasanaeth o ran blaenoriaethau allweddol fel 
archwilio busnesau risg uchel ac archwilio clefydau trosglwyddadwy. Fodd bynnag, 
gwnaeth y gwasanaeth fethu mewn perthynas â bodloni gofynion Cod Ymarfer 
Cyfraith Bwyd o ran archwilio busnesau cyfredol a newydd oddi fewn i ffrâm amser o 
28 niwrnod. 

 

1.4 Caiff heriau allweddol ar gyfer y flwyddyn sy’n dod eu dynodi, yn enwedig 
deddfwriaeth newydd mewn perthynas â’r Cynllun Sgôr Hylendid Bwyd, cyflwyno 
system rheoli gwybodaeth newydd ganol y flwyddyn ac archwiliad ASB sydd ar 
ddod. 

 
 
 
 
2.0 CYFLWYNIAD A CHEFNDIR 

 
3.1  Nod y Gwasanaeth Iechyd Amgylcheddol yw sicrhau diogelwch y gadwyn fwyd 
yn y Fwrdeistref fel bod yr holl fwyd a gynhyrchir, a gyflenwir i’w fwyta gan bobl, sydd 
yn cael ei gadw, ei ddosbarthu, ei drin neu ei fwyta oddi fewn i ardal y Cyngor, yn 
ddiogel i’w fwyta. Ymgymerir â rhaglen waith bob blwyddyn i gyflawni hyn. Mae 
Cynllun y Gwasanaeth yn gosod allan y rhaglen waith ac mae wedi ei gynllunio i 
hysbysu preswylwyr, y gymuned fusnes a’r gynulleidfa ehangach am y trefniadau 
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sydd gan Ferthyr Tudful mewn lle i reoleiddio safonau hylendid bwyd. Cafodd y 
cynllun ei lunio yn unol â gofynion Cytundeb Fframwaith ASB. 

 
3.0 CYNLLUN 

 
4.1 Mae’r Cynllun Gwasanaeth yn ddogfen sydd yn: 

• Dynodi sut mae’r gwasanaethau hyn yn cydweddu â’r Cynllun Integredig Sengl a 
Blaenoriaethau Corfforaethol; 

• Manylu’r gofynion mae’r gwasanaeth yn atebol iddynt; 
• Rhoi gwybodaeth am y gwasanaethau a ddarperir; 
• Datgan y modd y caiff y gwasanaethau hyn eu darparu; 
• Nodi’r adnoddau sydd ar gael i gyflenwi’r gwasanaethau hyn; 
• Manylu’r rhaglen waith seiliedig ar risg ar gyfer y flwyddyn sy’n dod; 
• Nodi’r modd y bydd y gwasanaeth yn cyflawni unrhyw safonau/targedau 

perfformio perthnasol; 
• Dynodi risg potensial i’r gwasanaeth a ble y gallai fod yn ddiffygiol o ran gofynion 

statudol; 
• Adolygiad o berfformiad er mwyn mynd i’r afael ag unrhyw amrywiaeth o ran 

bodloni gofynion y cynllun gwasanaeth. 
 

4.2 Mae’r safleoedd a ddewisir i’w harchwilio a mathau eraill o ymyraethau’n cael eu 
blaenoriaethu fel bod sefydliadau bwyd risg uchel sydd â’r potensial i beri risg difrifol 
i iechyd cyhoeddus yn cael eu blaenoriaethu cyn busnesau risg isel. Bydd y 
gwasanaeth yn gweithredu’n anffurfiol ac yn ffurfiol yn unol â Pholisi Cydsynio a 
Gorfodi Diogelwch y Cyhoedd a Thai i sicrhau gwell diogelwch/safonau bwyd. Bydd 
gwasanaethau nad ydynt yn cyflawni’r safon isaf o fod yn gyffredinol gydsyniol â 
gofynion diogelwch bwyd yn derbyn ail ymweliad i sicrhau fod y gwelliannau 
angenrheidiol yn cael eu gwneud. 

 
4.3 Rhagwelir cyfanswm ymyraethau a gynllunnir mewn 235 busnes, rhyw 80 o 

ailymweliadau i sicrhau cydsynio, tua 85 archwiliad busnesau newydd a 10-15 mewn 
perthynas â sgôr busnesau o dan y Cynllun Sgôr Hylendid Bwyd. 

 
4.4 Bydd rhyw 60 o safleoedd risg is yn atebol i strategaeth wahanol i sicrhau fod sgôp y 

busnes yn parhau heb newid ac nad yw’n gwarantu archwiliad i ail-werthuso’r risg. 
 

4.5 Mae’r Cynllun hefyd yn cynnwys manylion y samplo a gaiff ei gyflawni. Caiff samplau 
Hylendid Bwyd ei ariannu’n graidd. Mae samplau Safonau Bwyd yn dibynnu ar 
ariannu allanol sy’n cael ei sicrhau gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ac rydym wedi 
bod yn llwyddiannus o ran sicrhau arian oddi wrth ASB ers bod y gyllideb ar gyfer 
samplo bwyd wedi ei ddiddymu fel mesur effeithlonrwydd. Rhagwelir y bydd tua 160 
o samplau yn cael eu cymryd a’u dadansoddi. Bydd rhai yn siŵr o fod o safon 
anfoddhaol a bydd angen archwiliad priodol a gweithredu dilynol. 

 
4.6 Mae’r cynllun yn amlinellu sut mae’r adran yn delio ag achosion clefydau heintus a 

rhybuddion bwyd. Gall digwyddiadau heb eu cynllunio, o’r natur hwn, gael effaith 
sylweddol ar y rhaglen waith a gynlluniwyd. 



4.0 HERIAU I’R GWASANAETH 
 

5.1 CYNLLUN SGÔR HYLENDID BWYD: 
Daeth y Cynllun Sgôr Hylendid Bwyd yn orfodol ym mis Tachwedd 2013. Mae’n 
gofyn bod busnesau’n arddangos eu sgôr hylendid bwyd ac mae’n ofynnol bod pob 
Awdurdod Lleol yng Nghymru yn gweithredu’r cynllun. Mae’r cynllun wedi gosod 
baich ychwanegol sylweddol ar yr adran yn enwedig mewn perthynas â’r niferoedd o 
geisiadau mewn perthynas â sgoriau o dan y cynllun a heddlua’r cynllun i gynnal a 
chadw ei hygrededd. Ym mis Tachwedd 2016, mae disgwyl y bydd y cynllun yn cael 
ei ehangu drwy gyflwyno deunydd rheoleiddio a hyrwyddo fel bwydlenni a thaflenni, 
a bydd hyn yn gosod baich ychwanegol ar y gwasanaeth. 

 
5.2 SAFONAU BWYD: 

O Ebrill 2014, cafodd swyddogaeth y safonau bwyd ei drosglwyddo o’r Gwasanaeth 
Safonau Masnach i’r Adran Iechyd Amgylcheddol fel rhan o’r agenda 
effeithlonrwydd. Ni chafodd unrhyw adnoddau eu trosglwyddo â’r swyddogaeth ac 
mae hyn wedi rhoi baich ychwanegol ar y Gwasanaeth Iechyd Amgylcheddol. Bu’n 
rhaid arallgyfeirio adnoddau o feysydd gweithgaredd rheoleiddiol eraill, sef iechyd a 
diogelwch yn bennaf, er mwyn cyflawni’r llwyth gwaith ychwanegol hwn. Ceir 
goblygiadau cyfredol ar gyfer hyfforddi a datblygu staff. 

 
5.3 TASCOMI: 

Mae’r adran yn cyfranogi o ran datblygiad a gweithredu’r “Diogelwch y Cyhoedd 
Cymru /Public Protection Cymru Software Solution”. Mae’r gwasanaeth yn symud 
oddi wrth ddefnyddio M3 fel eu system rheoli gwybodaeth i Tascomi sydd i fod i fynd 
yn fyw ar 5 Gorffennaf 2016. Mae’r Awdurdod yn un o 5 Awdurdod Lleol (Penfro, 
Ceredigion, Wrecsam, Dinbych a Merthyr Tudful) sy’n fabwysiadwyr cynnar o’r 
meddalwedd newydd i ddiogelu’r cyhoedd. Nod y prosiect yw cael platfform sengl 
cyson sy’n gweithredu Gwasanaethau Diogelu’r Cyhoedd a fydd yn rhoi mwy o 
gadernid i’r gwasanaeth, cefnogi gweithio’n hyblyg/ystwyth a gwella cysondeb o ran 
cyflenwi gwasanaeth, gan gynnig gwell cyfleoedd i randdeiliaid wrth iddynt ymgysylltu 
â gwasanaethau a chael mynediad atynt. Ni fydd y fenter hon yn tanseilio sofraniaeth 
Cyngor Merthyr Tudful fel awdurdod rheoleiddiol cyfrifol. Yn y byr dymor fodd bynnag, 
mae yna oblygiadau o ran yr amser bydd swyddog yn ei dreulio i ddatblygu a 
gweithredu’r system newydd. Yn ychwanegol at hyn, mae’n bosibl y byddai 
anawsterau hefyd ynghylch perfformiad a chwblhau adroddiadau statudol ar ddiwedd 
y flwyddyn. 

 
5.4 ARCHWILIAD YR ASIANTAETH SAFONAU BWYD: 

Bydd y gwasanaeth yn cael archwiliad llawn o 5 niwrnod gan yr ASB yn ystod yr 
wythnos yn dechrau 23 Mai 2016. Nod yr archwiliad yw penderfynu a yw cyflenwi’r 
gwasanaeth yn bodloni gofynion Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd a’r Cytundeb 
Fframwaith. Mae’r broses archwilio yn ddwys iawn o ran defnyddio adnoddau yn 
ystod y cyfnod yn arwain at yr archwiliad, oherwydd yr holl ddogfennaeth ofynnol 
ymlaen llaw, ac yn ystod yr ymweliad â’r safle ei hun. Bydd o leiaf 3 archwiliwr ar y 
safle yn ystod yr archwiliad. 

 
5.0 ADOLYGU PERFFORMIAD 2015/16 



6.1 Llwyddodd y tîm diogelwch bwyd i gyflawni mewn perthynas ag elfennau allweddol y 
cynllun y llynedd. Fodd bynnag, roedd yn angenrheidiol cyflogi aelod o staff 
achlysurol am gyfnod o 3 mis i hwyluso’r llwyddiant hwn. Ymhlith yr hyn a 
gyflawnwyd mae’r canlynol: 

 
• Cyflawnodd y tîm 100% o’i raglen a gynlluniwyd i archwilio risg uchel gan 

ymgymryd â 200 o archwiliadau risg uchel; 
• Cynyddodd canran y safleoedd sy’n gyffredinol gydsynio â diogelwch bwyd 

unwaith yn rhagor o 90.86% yn 2014/15 i 93.38% yn 2015/16. Cafodd y gwelliant 
hwn ei gynorthwyo gan gyflwyno polisi corfforaethol ar weithredu’r cynllun mewn 
safleoedd y mae’r Cyngor yn eu rhedeg, y busnesau hynny sy’n defnyddio 
adeiladau’r Cyngor neu sy’n ymgeisio am gymorth ariannol oddi wrth yr 
Awdurdod. 

• Derbyniodd 30 o fusnesau newydd neu a oedd yn perfformio’n wael, hyfforddiant 
a chyngor pwrpasol a 4 ymweliad gwerthuso wedi eu hariannu gan yr Asiantaeth 
Safonau Bwyd; 

• Deliodd y tîm â 121 hysbysiad o glefydau heintus; 
• Aethpwyd â 142 o samplau hylendid bwyd a samplau safonau bwyd i ffwrdd i’w 

dadansoddi. 
 

6.2 Fodd bynnag, ni chafodd yr holl fusnesau risg uchel eu harchwilio o fewn 28 niwrnod 
i’w dyddiad targed, ac ni chafodd busnesau newydd eu harchwilio o fewn 28 niwrnod 
ar ôl dechrau masnachu fel sy’n ofynnol gan God Ymarfer Cyfraith Bwyd. Gwelwyd 
gwelliant yn y gwasanaeth ers y llynedd o ran perfformiad ar gyfer busnesau cyfredol, 
gyda 92% o fusnesau uchel yn cael eu harchwilio o fewn 28 niwrnod o’i gymharu â’r 
flwyddyn flaenorol, pan mai 78.4% a gyflawnwyd. Fodd bynnag, dirywiodd perfformiad 
o ran busnesau newydd. Dim ond 40.74% o fusnesau newydd a archwiliwyd o fewn 
28 niwrnod o ddechrau masnachu yn 2014/15 o’i gymharu â 31.25% yn 2015/16. 
Mater yn ymwneud ag adnoddau yw hwn a chafodd ei ddynodi fel risg i’r gwasanaeth 
flwyddyn ar ôl blwyddyn o ganlyniad i ostyngiad mewn capasiti, llwyth gwaith 
ychwanegol a chael gwared ar daliadau goramser, sydd wedi gwneud y sefyllfa’n 
waeth. 
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