Cynllun Gweithredu ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Dyddiad yr Archwiliad: 20 ‒ 25 Mawrth 2013 / Diweddariad i’r Cynllun Gwiethredu: 27 Awst 2015
ARGYMHELLION I FYND I’R
AFAEL Â NHW
(GAN GYNNWYS PARAGRAFF
SAFONOL)
3.16 (i) Sicrhau bod Cynlluniau
Gwasanaeth Gorfodi Cyfraith
Bwyd y dyfodol yn cael eu
datblygu gan gydymffurfio’n llawn
â’r Canllawiau Cynllunio
Gwasanaeth yn y Cytundeb
Fframwaith. [Y Safon – 3.1]

5.13 (i) Adolygu’r Cynllun

ERBYN
(DYDDIAD)

GWELLIANNAU ARFAETHEDIG

01/04/2014

Bydd Cynllun Gwasanaeth Gorfodi
Cyfraith Bwyd 2014/15 yn cynnwys:

CYNNYDD

Wedi’i
gwblhau

 Manylion o ran nifer/mathau o
ymyriadau ym mhob un o fandiau
risg busnes bwyd ar gyfer
hylendid a safonau bwyd
 Dull yr Awdurdod o ymdrin â
busnesau â sgôr risg isel ar gyfer
safonau bwyd
 Trefniadau ar gyfer monitro
safonau bwyd yn fewnol
 Amcangyfrif o’r adnoddau sydd
eu hangen i gynnal yr ystod lawn
o weithgareddau gorfodi safonau
bwyd statudol o’u cymharu â’r
rheiny sydd ar gael
 Nodi a yw’r gost o ddarparu’r
gwasanaeth yn gynnydd neu’n
ostyngiad net ar gostau’r
flwyddyn flaenorol
Wedi’i

Mae’r cynllun dirprwyo ac
1

CAMAU A
GYMERWYD HYD YN
HYN
Mae rhai o’r manylion
sydd eu hangen wedi’u
cynnwys yng
Nghynlluniau
Gwasanaeth y
Gyfarwyddiaeth. Fodd
bynnag, derbynnir y
dylai’r wybodaeth gael
ei chynnwys yn y
Cynllun Gwasanaeth
Gorfodi Cyfraith Bwyd.
Newidiadau gofynnol yn
y Cynllun Gwasanaeth
Gorfodi Cyfraith Bwyd.

Wedi’i

Diwygio cynllun a

ARGYMHELLION I FYND I’R
ERBYN
AFAEL Â NHW
(DYDDIAD)
(GAN GYNNWYS PARAGRAFF
SAFONOL)
Dirprwyo ac awdurdodiadau
gwblhau
swyddogion i gynnwys
darpariaethau priodol Rheoliadau
Rheolaethau Swyddogol Bwyd
Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) 2009
a Rheoliadau’r Fasnach mewn
Anifeiliaid a Chynhyrchion
Perthynol (Cymru) 2011. [Y Safon
– 5.1]
5.13 (ii) Sicrhau bod contractwyr
a staff dros dro yn cael eu
hawdurdodi’n briodol o dan
ddeddfwriaeth gyfredol yn unol
â’u cymwysterau, eu hyfforddiant
a’u cymhwysedd. [Y Safon – 5.3]

Wedi’i
gwblhau

5.13 (iii) Sicrhau bod cofnodion
cymwysterau a hyfforddiant
perthnasol staff (gan gynnwys
contractwyr) yn cael eu cadw ar
ffeil. [Y Safon – 5.5]

Wedi’i
gwblhau

Hylendid Bwyd
7.16 (i) Sicrhau y caiff ymyriadau
mewn safleoedd bwyd eu cynnal

21/06/2013

GWELLIANNAU ARFAETHEDIG

CYNNYDD

CAMAU A
GYMERWYD HYD YN
HYN

awdurdodiadau swyddogion eisoes
wedi’u diweddaru i gynnwys
darpariaethau priodol Rheoliadau
Rheolaethau Swyddogol Bwyd
Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) 2009 a
Rheoliadau’r Fasnach mewn
Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol
(Cymru) 2011.

gwblhau

dogfennau awdurdodi.

Sicrhau bod unrhyw staff dros dro
neu staff contract yn cael eu
hawdurdodi’n briodol ‒ bydd y
gofyniad hwn yn cael ei wneud yn
eglur yn y weithdrefn awdurdodi.

Wedi’i
gwblhau

Pob contractwr a
ddefnyddiwyd ers yr
archwiliad wedi’u
hawdurdodi’n briodol.

Wedi’i
gwblhau

Cynnal a chadw
cofnodion cymwysterau
a hyfforddiant.

Wedi’i
gwblhau

Roedd nifer y safleoedd
nad oedd yn destun
ymyriad o fewn yr

Sicrhau bod swyddogion perthnasol
wedi’u hawdurdodi i gynnal AES.
Cadw cofnodion o hyfforddiant
swyddogion, gan gynnwys
cofnodion ar gyfer staff dros dro a
staff contract, ar ffeil.

Cynnal ymyriadau mewn safleoedd
bwyd yn unol â’r amlder a nodir yn y
Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd.
2

ARGYMHELLION I FYND I’R
AFAEL Â NHW
(GAN GYNNWYS PARAGRAFF
SAFONOL)
yn unol â’r amlder a nodir yn y
Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd. [Y
Safon ‒ 7.1]

ERBYN
(DYDDIAD)

7.16 (ii) Cynnal ymyriadau, a
01/04/2014
chymeradwyo sefydliadau yn unol
â’r ddeddfwriaeth berthnasol, y
Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd a
chanllawiau a gyhoeddir yn
ganolog. [Y Safon ‒ 7.2]
Wedi’i
gwblhau

01/04/2014

Safonau Bwyd
7.29 (i) Sicrhau y caiff ymyriadau
mewn safleoedd bwyd eu cynnal
yn unol â’r amlder a fynnir gan y
Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd. Dylid

01/04/2014

GWELLIANNAU ARFAETHEDIG

CYNNYDD

 Briffio staff ar y weithdrefn
gymeradwyo a gofynion y Cod
Ymarfer o ran cymeradwyo’n
amodol.
 Diwygio’r Weithdrefn Orfodi
Amgen a hyfforddi staff i sicrhau
nad yw safleoedd yn cael sgôr
risg ar sail ymyriad gorfodi
amgen.
 Sicrhau bod gwybodaeth a geir
gan AES yn cael ei hadolygu gan
swyddog sydd â’r cymwysterau
a’r awdurdod priodol. Diwygio
gweithdrefn AES yn unol â
hynny.

Wedi’i
gwblhau

Darparu manylion am y rhaglen
ymyriadau safonau bwyd yng
Nghynllun Gwasanaeth Gorfodi
Cyfraith Bwyd 2014/15. Cynnydd yn
erbyn y cynllun i fod yn destun

Cwblhau’r
camau
erbyn:
29/02/16
(dyddiad

3

CAMAU A
GYMERWYD HYD YN
HYN
amlderau gofynnol yn
fach iawn o’i gymharu â
nifer y safleoedd yn y
rhaglen arolygu. Yn
gyffredinol, busnesau
bwyd â sgôr risg isel
oedd y rhain.
Gwelliannau i’r broses
gymeradwyo a’r cynllun
AES wedi’u rhoi ar
waith.

Cyflawni arolygiadau
risg uchel ar amser.

ARGYMHELLION I FYND I’R
AFAEL Â NHW
(GAN GYNNWYS PARAGRAFF
SAFONOL)
blaenoriaethu i sefydliadau risg
uchel nad ydynt wedi’u harolygu
yn unol â’r Cod Ymarfer Cyfraith
Bwyd. [Y Safon ‒ 7.1]
7.29 (ii) Cynnal ymyriadau mewn
sefydliadau bwyd yn unol â
deddfwriaeth berthnasol, y Cod
Ymarfer Cyfraith Bwyd a’r
Canllawiau Ymarfer cysylltiedig,
gan gynnwys defnyddio ffurflenni
arolygu priodol. [Y Safon ‒ 7.2]
7.29 (iii) Asesu cydymffurfiaeth
busnesau bwyd â’r safonau a
ragnodwyd yn gyfreithiol ac yn
unol â’r Cod Ymarfer Cyfraith
Bwyd a chanllawiau a gyhoeddir
yn ganolog. [Y Safon ‒ 7.3]
7.29 (iv) Sefydlu, cynnal a
gweithredu gweithdrefnau
cofnodedig ar gyfer yr ystod o
ymyriadau y mae’n eu cyflawni.
[Y Safon ‒ 7.4]
8.8 (i) Adolygu ei weithdrefn
gwyno i gynnwys canllawiau i
swyddogion ar drin bwyd sy’n
tarddu o du allan i’r Undeb
Ewropeaidd (UE). Dylai’r
weithdrefn hefyd gyfeirio at

ERBYN
(DYDDIAD)

GWELLIANNAU ARFAETHEDIG

CYNNYDD

CAMAU A
GYMERWYD HYD YN
HYN

monitro mewnol. Blaenoriaethu
busnesau risg uwch.

newydd)

01/04/2014

Datblygu ffurflen Arolygu Safonau
Bwyd ddiwygiedig a’i rhoi ar waith.
Briffio staff ar sut i ddefnyddio’r
ffurflen.

Cwblhau’r
camau
erbyn:
29/02/16
(dyddiad
newydd)

Rhoi sgoriau risg ar
waith wedi arolygiad yn
unig. Datblygu ffurflenni
archwilio priodol.

30/06/2014

Diwygio’r cynllun sgorio risg a
hyfforddi staff i roi’r newidiadau ar
waith.

Datblygu ffurflenni
archwilio priodol.

01/04/2014

Datblygu gweithdrefnau. Datblygu
polisi a gweithdrefn orfodi amgen a
gweithdrefn ailymweld.

Wedi’i
gwblhau

Diwygio’r weithdrefn gwyno (bwyd) i
gynnwys canllawiau ar fwyd sy’n
tarddu o du allan i’r UE, gan gyfeirio
at y weithdrefn ar ymchwilio i
achosion o salwch a gludir gan
fwyd.

Cwblhau’r
camau
erbyn:
29/02/16
(dyddiad
newydd)
Cwblhau’r
camau
erbyn:
29/02/16
(dyddiad
newydd)
Wedi’i
gwblhau

4

Dim angen gweithdrefn
AES bellach gan nad
yw’r cynllun yn cael ei
ddefnyddio.

Gweithdrefn gwyno
wedi’i diwygio.

ARGYMHELLION I FYND I’R
AFAEL Â NHW
(GAN GYNNWYS PARAGRAFF
SAFONOL)
weithdrefn yr awdurdod ar gyfer
ymchwilio i achosion o salwch a
gludir gan fwyd [Y Safon – 8.1]
13.6 (i) Sicrhau bod y Weithdrefn
Hysbysu am Glefydau
Trosglwyddadwy yn cyfeirio at y
weithdrefn ar gyfer ymdrin ag
achosion achlysurol o heintiau
cysylltiedig â bwyd y tu allan i
oriau swyddfa, a bod y weithdrefn
yn cael ei gweithredu’n llawn gan
swyddogion wrth gynnal
ymchwiliadau. [Y Safon – 13.2]
15.19 (i) Cwblhau’r adolygiad o’i
Bolisi Gorfodi gan sicrhau ei fod
yn unol â’r Cod Ymarfer Cyfraith
Bwyd a chanllawiau swyddogol.
[Y Safon – 15.1]

15.19 (ii) Sefydlu, cynnal a
gweithredu gweithdrefnau
cofnodedig ar gyfer camau dilynol
a chamau gorfodi yn unol â’r Cod
Ymarfer Cyfraith Bwyd a
chanllawiau swyddogol. [Y Safon
‒ 15.2]

ERBYN
(DYDDIAD)

Wedi’i
gwblhau

01/03/2014

GWELLIANNAU ARFAETHEDIG

CYNNYDD

CAMAU A
GYMERWYD HYD YN
HYN

Diwygio’r weithdrefn Hysbysu am
Glefydau Trosglwyddadwy i gyfeirio
at drefniadau y tu allan i oriau
swyddfa. Hyfforddi staff er mwyn
sicrhau y caiff gweithdrefnau cywir
eu dilyn.

Wedi’i
gwblhau

Gweithdrefn Hysbysu
am Glefydau
Trosglwyddadwy wedi’i
diwygio, yn ogystal â
gwelliannau i’r dull o’i
gweithredu.

Llunio adolygiad terfynol o bolisi
gorfodi a rhoi rhaglen hyfforddi staff
ar waith.

Cwblhau’r
camau
erbyn:
29/05/16
(dyddiad
newydd)

Gwelliannau i Bolisi
Gorfodi Diogelwch
Bwyd. Datblygu Polisi
Gorfodi Diogelu’r
Cyhoedd newydd ar
waith.

Polisi gorfodi diwygiedig i gynnwys
ystyriaethau’r Prif
Awdurdod/Awdurdod Cartref, ac
ymgorffori:
 Gweithdrefn ar gyfer delio â
diffyg cydymffurfiaeth os mai
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-ybont ar Ogwr yw’r gweithredwr
busnes bwyd

Cwblhau’r
camau
erbyn:
29/02/16
(dyddiad
newydd)

Rhestrau gwirio
penderfyniadau erlyn
diwygiedig yn eu lle, yn
ogystal â gwelliannau i
weithdrefnau eraill, gan
gynnwys defnyddio
RANS.

5

ARGYMHELLION I FYND I’R
AFAEL Â NHW
(GAN GYNNWYS PARAGRAFF
SAFONOL)

ERBYN
(DYDDIAD)

GWELLIANNAU ARFAETHEDIG

CYNNYDD

CAMAU A
GYMERWYD HYD YN
HYN

 Gofyniad i swyddogion roi
gwybod yn ysgrifenedig bod
camau wedi’u cwblhau i safon
foddhaol i gydymffurfio â’r
hysbysiadau
 Gweithdrefn ar gyfer RANS
 Gofyniad i sicrhau y caiff
cofnodion cywir eu cadw am
unrhyw fwyd sy’n cael ei atafaelu
a/neu’i gadw, a hynny o ran
amser derbyn, man derbyn a dull
gwaredu

15.19 (iii) Sicrhau y caiff camau
gorfodi cyfraith bwyd eu cymryd
yn unol â’r Cod Ymarfer Cyfraith
Bwyd, canllawiau a gyhoeddir yn
ganolog, a pholisi gorfodi a
gweithdrefnau cofnodedig yr
awdurdod ei hun. [Y Safonau ‒
15.3 a 15.4]
Hylendid Bwyd

30/06/2014

Wedi’i

Datblygu gweithdrefn ar gyfer
ymchwilio i droseddau a hysbysu
amdanynt, gan ymgorffori gofyniad i
greu cofnod o les y cyhoedd a
phrofion tystiolaethol, polisi gorfodi a
bod y weithdrefn wedi’i hystyried
gan CPIA.
Datblygu a darparu hyfforddiant
gweithdrefnau gorfodi ar gyfer staff,
a chryfhau’r broses o fonitro gorfodi
yn fewnol.

 Swyddogion i sicrhau bod
6

Cwblhau’r
camau
erbyn:
29/02/16
(dyddiad
newydd)

Darparu manylion y Llys
ar hysbysiadau, sicrhau
bod hysbysiadau yn
mynd at y Gweithredwr
Busnes Bwyd cywir,
gwella cofnodion o
benderfyniadau erlyn.

Cwblhau’r

Gwella cysondeb

ARGYMHELLION I FYND I’R
AFAEL Â NHW
(GAN GYNNWYS PARAGRAFF
SAFONOL)
16.9 (i) Cynnal cofnodion
cyfredol, cywir a chynhwysfawr ar
gyfer pob sefydliad yn unol â’r
Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd a
chanllawiau a gyhoeddir yn
ganolog. [Y Safon – 16.1]

ERBYN
(DYDDIAD)

GWELLIANNAU ARFAETHEDIG

gwblhau
Wedi’i
gwblhau



01/04/2014



Wedi’i
gwblhau



Wedi’i
gwblhau



01/04/2014

Wedi’i
gwblhau
01/04/2014






manylion cofrestru busnesau
bwyd yn gyfoes yn ystod
ymyriadau.
Atodi copïau o ffurflenni cofrestru
newydd yn electronig i gofnod y
safle ar APP.
Monitro yn fewnol i sicrhau bod
copïau caled a chofnodion cronfa
data yn gyson.
Holiaduron AES i gael eu cadw
ar ffeil neu’u sganio i gofnod y
safle.
Atgoffa swyddogion o’r gofyniad i
gynnwys amserlenni ar ohebiaeth
ar gyfer cwblhau gwaith adfer, ac
anfon copi o’r ohebiaeth at y Brif
Swyddfa fel y bo’n briodol.
Diwygio’r ffurflen arolygu fel bod
swyddogion yn gallu dangos eu
hasesiad o gydymffurfiaeth y
busnes â chanllawiau a
gyhoeddir yn ganolog yn well.
Briffio swyddogion ar ofynion sy’n
ymwneud â chofnodi gwybodaeth
HACCP.
Cryfhau prosesau monitro
mewnol i sicrhau y caiff pob
agwedd ar ganllawiau a
gyhoeddir yn ganolog sy’n mynnu
7

CYNNYDD

camau
erbyn:
29/02/16
(dyddiad
newydd)

CAMAU A
GYMERWYD HYD YN
HYN
cofnodion, gwella
cysondeb cofnodion
Gweithdrefn Orfodi
Amgen a gosod terfynau
amser ar adroddiadau.

ARGYMHELLION I FYND I’R
AFAEL Â NHW
(GAN GYNNWYS PARAGRAFF
SAFONOL)

ERBYN
(DYDDIAD)

Safonau Bwyd
16.14 (i) Cynnal cofnodion
cyfredol, cywir a hygyrch ar gyfer
pob sefydliad bwyd yn unol â’r
Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd a
chanllawiau a gyhoeddir yn
ganolog. Dylai’r cofnodion hyn
gynnwys adroddiadau ar bob
ymyriad, penderfyniadau a wnaed
gan y swyddog ynghylch
cydymffurfio â gofynion
cyfreithiol, a manylion camau a
gymerwyd. [Y Safon – 16.1]
16.14 (ii) Sicrhau y caiff
cofnodion ymyriadau safonau
bwyd a manylion allweddol am
weithrediadau busnes eu cadw
mewn ffordd sy’n rhwydd cael
gafael arnynt a’u bod ar gael am
6 blynedd. [Y Safon ‒ 16.2]
17.5 (i) Cofnodi pob cwyn a
dderbynnir ynghyd â’r camau a
gymerir mewn ymateb. [Y Safon
– 17.3]

Wedi’i
gwblhau

19.11 (i) Gweithredu’r

01/04/2014

01/04/2014

GWELLIANNAU ARFAETHEDIG

gwerthusiad eu hadlewyrchu yng
nghofnodion ymyriadau
swyddogion.
 Hyfforddi swyddogion i sicrhau
bod ymyriadau’n cael eu codio’n
gywir yn y gronfa ddata.
 Adolygu a diwygio’r ffurflen
arolygu i sicrhau bod swyddogion
yn gallu dangos cwmpas yr
ymyriadau, dull effeithiol o asesu
cydymffurfiaeth, y sail dros roi
sgôr risg a gwella cysondeb.

CYNNYDD

CAMAU A
GYMERWYD HYD YN
HYN

Cwblhau’r
camau
erbyn:
29/02/16
(dyddiad
newydd)

Gwelliannau i gywirdeb
codio’r gronfa ddata
arolygiadau, ac i
gywirdeb cofnodion.

Wedi’i
gwblhau

 Adolygu a newid y weithdrefn
arolygu i gynnwys canllawiau i
swyddogion ar sut a ble i
storio/cadw cofnodion.

Wedi’i
gwblhau

Rhwydd cael gafael ar
gofnodion ymyriadau ac
maent ar gael o’r gronfa
ddata sefydliadau.

01/04/2014

Rhoi cod cwyno newydd ar waith, a
chofnodi pob cwyn ar gronfa ddata
Civica APP. Bydd hyn yn cynnwys
cofnodion manwl o’r holl gamau a
gymerwyd mewn ymateb.
 Adolygu’r weithdrefn monitro

Wedi’i
gwblhau

Gwelliannau i’r broses o
gofnodi cwynion, gan
gynnwys creu cronfa
ddata.

Cwblhau’r

Gwelliannau i’r

8

ARGYMHELLION I FYND I’R
AFAEL Â NHW
(GAN GYNNWYS PARAGRAFF
SAFONOL)
gweithdrefnau monitro mewnol yn
llawn a sicrhau y caiff cofnodion
yn cael eu cadw am o leiaf 2
flynedd. [Y Safonau – 19.1 a
19.3]

ERBYN
(DYDDIAD)

GWELLIANNAU ARFAETHEDIG

mewnol ddiwygiedig ar gyfer
Safonau Bwyd a’i rhoi ar waith,
gan sicrhau bod cofnodion o
fonitro mewnol yn cael eu cadw
ar ffeil.
Wedi’i
gwblhau

 Cryfhau trefniadau monitro
mewnol o gamau gorfodi
hylendid bwyd i sicrhau y caiff
gofynion y Cod Ymarfer Cyfraith
Bwyd yn eu bodloni.

9

CYNNYDD

camau
erbyn:
29/02/16
(dyddiad
newydd)

CAMAU A
GYMERWYD HYD YN
HYN
weithdrefn, sydd hefyd
wedi’i mabwysiadu o
fewn y gwasanaeth
Safonau Bwyd.

58

