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Cyflwyniad 
Mae Heather Hancock (Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd neu’r ASB), Emily Miles 
(Prif Weithredwr) a'r Athro Robin May, y Prif Gynghorydd Gwyddonol, yn gwahodd 
ceisiadau gan arbenigwyr i ymuno â'n Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol.   

Rydym ni’n chwilio am unigolion ymroddedig, galluog iawn, a llawn cymhelliant i ymuno â 
phedwar o'n Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol (SACs) a’n Cyngor Gwyddoniaeth.  

Fel aelod o’n SACs, byddwch chi'n asesu a rhoi cyngor arbenigol ac annibynnol ar 
risgiau sy'n dod o fwyd ac o gynhyrchion bwyd a bwyd anifeiliaid newydd, ychwanegion, 
prosesau a deunydd pecynnu, gan weithio gyda ni i sicrhau bod bwyd sy'n cael ei 
gynhyrchu neu ei werthu yn y Deyrnas Unedig (DU) yn ddiogel. 

Fel aelod o’r Cyngor Gwyddoniaeth, byddwch chi’n gweithio gyda ni i'n helpu i nodi, 
canfod a defnyddio’r dystiolaeth a'r arbenigedd gwyddonol gorau i lywio ein gwaith, a 
sicrhau ei fod yn cael effaith go iawn. Byddwch chi yn ein helpu i ddeall sut y gallwn ni 
ddefnyddio tystiolaeth a chyngor gwyddonol i fynd i'r afael â'n heriau, ac yn deall 
materion a datblygiadau newydd, wrth helpu i gynnal ffocws ar welliant parhaus.  

Byddwn ni hefyd yn defnyddio'r ymgyrch recriwtio hon fel cyfle i recriwtio i’n Grwpiau 
Arbenigol ar y Cyd (JEGs), sy'n cefnogi gwaith y Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol. Yn 
2019, creodd yr ASB dri JEG newydd ar gyfer cynhyrchion rheoledig, a ddyluniwyd i 
gefnogi ei rôl y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Rydym ni’n arbennig o awyddus i gael 
ceisiadau gan wyddonwyr sydd ar ddechrau neu ar ganol eu gyrfa ar gyfer swyddi yn y 
JEGs i adeiladu galluoedd ein Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol at y dyfodol.  

Rydym ni'n gobeithio llenwi tua 18 o swyddi newydd i gryfhau yr arbenigedd ar ein 
Pwyllgorau ymhellach, gan sicrhau bod rheoleiddio diogelwch bwyd y DU yn parhau i 
gael ei lywio gan y cyngor gwyddonol annibynnol gorau.   

Mae gwyddoniaeth dda yn gofyn am fewnbwn o safbwyntiau amrywiol. Rydym ni wedi 
ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ymhlith ein pwyllgorau 
gwyddonol. Rydym ni’n croesawu ceisiadau gan fenywod, ymgeiswyr Du, Asiaidd a 
Lleiafrifoedd Ethnig, a phobl ag anableddau gan nad oes cynrychiolaeth ddigonol o fewn 
rhai o'r pwyllgorau. Gwneir pob penodiad yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac 
agored. 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 23:59pm ddydd Sul 10 Ionawr 2021 ac 
mae’r pecyn hwn yn amlinellu'r broses ymgeisio.   
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Hysbyseb Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol 

Mae ceisiadau ar agor ar gyfer Pwyllgorau Cynghori 
Gwyddonol yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), y Cyngor 
Gwyddoniaeth a’r Grwpiau Arbenigol ar y Cyd 

Rydym ni’n chwilio am arbenigwyr i lenwi tua 18 o rolau arbenigol, ar draws tri phwyllgor 
a'n Cyngor Gwyddoniaeth:  

• Pwyllgor ar Wenwyndra (COT) 
• Pwyllgor Cynghori ar Ddiogelwch Microbiolegol Bwyd (ACMSF) 
• Pwyllgor Cynghori ar Fwydydd a Phrosesau Newydd (ACNFP) 
• Grŵp Arbenigol ar y Cyd ar Fwyd Anifeiliaid ac Ychwanegion Bwyd Anifeiliaid 

(AFFAJEG) 
• Y Cyngor Gwyddoniaeth (SC) 

Mae’n bosibl y bydd ymgeiswyr, p'un a chânt eu dewis ai peidio, yn cael gwahoddiad ar 
wahân i ymuno â Chofrestr Arbenigwyr yr ASB, lle gellir eu gwahodd i ddarparu cyngor 
neu ymchwil ar sail cytundeb untro.  

Mae’r ASB yn ymrwymo i egwyddorion penodiadau cyhoeddus yn seiliedig ar deilyngdod 
a chyfle cyfartal, gydag asesiad annibynnol a phroses agored a thryloyw. Rydym ni’n 
croesawu ceisiadau gan bobl â chymwysterau addas, waeth beth fo'u nodweddion 
gwarchodedig a'u patrymau gwaith. I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost at 
Catriona McCallion neu Bethan Davies drwy SACrecruitment@food.gov.uk, neu gallwch 
chi lawrlwytho pecyn cais o dudalen we’r yr ASB. 

 

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: dydd Sul 10 Ionawr 2021 
 
Cynhelir cyfweliadau drwy gydol mis Chwefror a dechrau mis Mawrth 2021 

  

https://cot.food.gov.uk/
https://acmsf.food.gov.uk/
https://acnfp.food.gov.uk/
https://cot.food.gov.uk/JEGAFFA
https://science-council.food.gov.uk/
mailto:SACrecruitment@food.gov.uk
https://www.food.gov.uk/cy/amdanom-ni/ymunwch-an-pwyllgorau-cynghori-gwyddonol
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Crynodeb o'r Broses Recriwtio 
Dyddiad cau: 23:59pm, dydd Sul 10 Ionawr 2021 

 

 

Cyfweliadau: 

 

Trwy gydol mis Chwefror a dechau mis Mawrth 2021 

 

Cadarnhau 
penodiadau: 

 

Mawrth 2021 

 

 

Cynefino 
(induction): 

 

Ebrill 2021 
 

 

Tâl 
cydnabyddiaeth: 

 

£300 aelod/£400 cadeirydd fesul diwrnod o waith ar fusnes 
y pwyllgor, yn ogystal â chostau teithio safonol. 
 

 

Tymor: 

 

3 blynedd – gellir ymestyn tymhorau am gyfnod hirach o dan 
amgylchiadau unigol. 
 

 

Ymrwymiad 
amser: 

 

Cymryd rhan mewn oddeutu 4/6 cyfarfod y flwyddyn, ochr 
yn ochr â gwaith rhwng cyfarfodydd. Disgwylir i gyfanswm yr 
ymrwymiad amser fod tua 10 diwrnod y flwyddyn. 
 

 

Pwy sy'n gymwys i 
wneud cais? 

 

Ni all aelodau ddal unrhyw swyddi â thâl na swyddi proffil 
uchel di-dâl mewn plaid wleidyddol, ac ni chânt gymryd rhan 
mewn gweithgareddau gwleidyddol penodol ar faterion sy'n 
effeithio'n uniongyrchol ar waith y corff hwn. 
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Lleoliad: 

 

Llundain neu o bell (gyda’r posiblrwydd o deithio y tu allan i 
Lundain o bryd i’w gilydd). 
 

 

Proses ymgeisio: 

 

Ewch ati i lenwi a dychwelyd ffurflen gais at 
SACrecruitment@food.gov.uk. Gellir gweld gwybodaeth 
fanwl am y broses ymgeisio ar dudalen Gwall! Dalennod 
heb ei diffinio.. 
 

 

Prif gyswllt: 

 

Catriona McCallion neu Bethan Davies drwy 
SACrecruitment@food.gov.uk 

 

Rolau a Manylebau Person ar gyfer Swyddi 

Mae'r ASB yn gobeithio penodi tua 18 aelod newydd i'w Bwyllgorau Cynghori Gwyddonol 
(SACs), y Cyngor Gwyddoniaeth (SC) a'r Grŵp Arbenigol ar y Cyd ar Fwyd Anifeiliaid ac 
Ychwanegion Bwyd Anifeiliaid. Efallai y byddwn yn recriwtio aelodau ychwanegol i'n 
Grwpiau Arbenigol ar y Cyd eraill, ac rydym ni’n annog ceisiadau gan wyddonwyr sydd ar 
ddechrau neu ar ganol eu gyrfa ar gyfer y rolau hyn. 

Bydd pob aelod o'r pwyllgorau a'r Cyngor Gwyddoniaeth yn dod â lefel uchel o brofiad ac 
arbenigedd perthnasol, gan adlewyrchu'r ystod eang o wyddorau a safbwyntiau sy'n 
berthnasol i waith yr ASB. Bydd yr ASB yn cymryd golwg gynhwysol ar wyddoniaeth, 
tystiolaeth a gwybodaeth, gan ddefnyddio pob math o ddisgyblaethau a ffynonellau a all 
fod yn ddefnyddiol – gan gynnwys y gwyddorau naturiol, ffisegol a chymdeithasol. 

Rhaid i ymgeiswyr ddarparu enghreifftiau a thystiolaeth eu bod yn bodloni’r meini prawf 
dethol isod. 

Meini Prawf Profiad, Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol ar gyfer 
Aelodau 

Pwyllgorau Cynghori Gwyddoniaeth 

Rhaid i bob ymgeisydd allu dangos y canlynol: 

mailto:SACrecruitment@food.gov.uk
mailto:SACrecruitment@food.gov.uk
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Sgiliau cyffredinol gofynnol  

• Profiad a thystiolaeth o gyfraniad effeithiol i grwpiau amlddisgyblaethol sy'n 
cynghori ar gwestiynau gwyddonol neu dechnegol cymhleth. 

• Sgiliau dadansoddi a barnu cryf, gyda’r gallu i feddwl yn annibynnol a bod yn 
agored i her.  

• Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu cryf gydag arddull gydweithredol a'r gallu i 
ymgysylltu a chyfathrebu â chynulleidfaoedd nad ydynt yn rhai arbenigol. 
Meistrolaeth ragorol ar Saesneg, yn ysgrifenedig ac ar lafar. 

Sgiliau gwyddonol gofynnol  

Rydym ni’n recriwtio pobl ag arbenigedd penodol ar gyfer pob pwyllgor, fel yr amlinellir 
isod. Rhaid i ymgeiswyr ddangos lefel uchel o arbenigedd yn un neu fwy o'r meysydd, 
gyda thystiolaeth gref o gyflawniad ar lefel genedlaethol neu ryngwladol, gyda 
rhwydweithiau cryf yn y maes.  

Meysydd Arbenigedd 

Rydym ni’n chwilio am arbenigedd mewn ystod neu feysydd eang ar draws y gwahanol 
bwyllgorau a grwpiau a gwmpesir yn y broses recriwtio hon, fel y manylir isod.  I gael 
rhagor o fanylion am waith pob un o'r pwyllgorau yr ydym ni’n recriwtio ar eu cyfer, 
gweler Gwaith y Pwyllgorau a'r Cyngor Gwyddoniaeth ar dudalen14 . 

Pwyllgor ar Wenwyndra (COT) 

• Epidemioleg 
• Gwenwyndra  
• Firoleg 

Pwyllgor Cynghori ar Ddiogelwch Microbiolegol Bwyd (ACMSF) 

• Microbioleg bwyd 
• Arlwyo yn y sector cyhoeddus 
• Epidemioleg ddynol  
• Firoleg 

Pwyllgor Cynghori ar Fwydydd a Phrosesau Newydd (ACNFP) 

• Microbiolegydd – arbenigwr eplesu gyda dealltwriaeth o genomeg  
• Materion defnyddwyr 
• Moeseg (gyda chefndir academaidd) 
• Tocsicoleg – gydag arbenigedd mewn amlygiad ac asesu risg 
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Grŵp Arbenigwyr ar y cyd ar Fwyd Anifeiliaid ac Ychwanegion Bwyd 
Anifeiliaid (AFFAJEG)  

Mae 5 swydd wag ac mae'n rhaid i ymgeiswyr sy'n gwneud cais feddu ar arbenigedd 
mewn o leiaf un o'r canlynol: 

• Tocsicoleg (dynol ac anifeiliaid) 
• Gwyddorau milfeddygol, iechyd anifeiliaid, maeth a ffisioleg 
• Treialon bwyd anifeiliaid 
• Monitro neu asesu risg amgylcheddol 
• Arbenigedd microbiolegol, gan gynnwys ymwrthedd gwrthficrobaidd 
• Arbenigedd gweithgynhyrchu bwyd a bwyd anifeiliaid 

Ar gyfer y Cyngor Gwyddoniaeth 

Rhaid bod gan ymgeiswyr sy'n gwneud cais am aelodaeth i'r Cyngor Gwyddoniaeth 
ehangder sylweddol o arbenigedd a rhwydweithiau, a phrofiad o weithio mewn timau 
amlddisgyblaethol i fynd i'r afael â heriau strategol. Dylai arbenigedd a phrofiad fod yn 
berthnasol i rôl a blaenoriaethau strategol yr ASB, gan adlewyrchu diffiniad eang yr ASB 
o wyddoniaeth. Mae dwy swydd wag yn y Cyngor Gwyddoniaeth yr ydym ni’n recriwtio ar 
eu cyfer, a byddem yn croesawu ymgeiswyr sydd â'r arbenigedd canlynol: 

• Asesu risg  
• Technoleg gweithgynhyrchu 

 

Meini prawf profiad, gwybodaeth a sgiliau hanfodol i aelodau 

• Deall sut y gellir defnyddio gwyddoniaeth i ddylanwadu ar bolisi a'i brofi ac i 
gyflawni effeithiau pendant er budd pobl   

• Tystiolaeth o gyfraniad effeithiol i grwpiau amlddisgyblaethol sy'n cynghori ar 
gwestiynau gwyddonol neu dechnegol cymhleth a/neu strategol 

• Dylai arbenigedd a phrofiad fod yn berthnasol i rôl a blaenoriaethau strategol yr 
ASB ac adlewyrchu diffiniad eang yr ASB o wyddoniaeth  

• Sgiliau dadansoddi a barnu cryf – gallu i feddwl yn annibynnol a bod yn agored i 
her 

• Sgiliau cyfathrebu cryf – sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu datblygedig gydag 
arddull gydweithredol 

Ac o leiaf dau o'r meini prawf canlynol: 

• Lefel uchel o arbenigedd mewn gwyddoniaeth, mewn perthynas â diffiniad eang yr 
ASB o wyddoniaeth (tud. 7), fel y gwelir yn yr effaith genedlaethol neu ryngwladol 

• Ehangder o arbenigedd a rhwydweithiau sydd â phrofiad ar draws disgyblaethau 
sy'n berthnasol i'r ASB 

• Persbectif gwybodus ar fuddiannau defnyddwyr a dinasyddion a phrofiad o sut y 
gellir adlewyrchu'r buddiannau hyn yng ngwaith y Cyngor 
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• Y gallu i ymgysylltu a chyfathrebu â chynulleidfaoedd nad ydynt yn rhai arbenigol 
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Proses ymgeisio 

Sut i wneud cais 
Penodir trwy gystadleuaeth agored, a rhaid i bob ymgeisydd lenwi a darparu: 

 Ffurflen gais, gan gynnwys Holiadur Gweithgarwch Gwleidyddol 
ac adrannau datgan buddiannau.  

 CV a/neu Restr o Gyhoeddiadau (heb fod yn hirach na 4 ochr A4, lleiafswm 
maint ffont 10) 

 Holiadur Monitro  

 

Dylid anfon ceisiadau mewn e-bost at: SACrecruitment@food.gov.uk 

 

Rhaid llenwi ffurflenni cais yn llawn, a disgwylir i ymgeiswyr gynnwys tystiolaeth ar gyfer 
pob un o'r meini prawf dethol ar eu ffurflen gais. Os ydych chi'n atodi CV, cofiwch 
groesgyfeirio at yr adran berthnasol yn eich CV ac esbonio ei pherthnasedd i'r maen 
prawf ar eich ffurflen. 

Dim ond yr wybodaeth a ddarperir gan yr ymgeisydd yn y cais y bydd y panel dethol yn ei 
defnyddio. Ni ddefnyddir unrhyw dystiolaeth anecdotaidd. 

 
Cymorth ar gyfer Cyfweliadau  
Os oes gennych chi anabledd a ddiffinnir gan y Ddeddf Cydraddoldeb, rydych chi’n 
gymwys i wneud cais trwy'r Cynllun Gwarantu Cyfweliad ar gyfer y penodiadau hyn. Os 
ydych am gael eich ystyried ar gyfer y cynllun, ewch ati i lenwi’r Holiadur amgaeedig ar 
Gymorth ar gyfer Cyfweliad. Ewch ati i lenwi’r ffurflen hon hefyd i roi gwybod i ni am 
unrhyw gymorth y bydd ei angen arnoch ar gyfer y cyfweliad ac yn y swydd.  

Os oes angen cymorth pellach arnoch gyda'ch cais, gallwch gysylltu â ni'n uniongyrchol.  

 
Panel Penodi  
Bydd y paneli sifftio a phenodi yn cynnwys o leiaf dri aelod a byddant yn dod o'r canlynol: 

• Un o Uwch Arweinwyr Gwyddoniaeth yr ASB. 
• Cadeiryddion neu aelodau cyfredol o Bwyllgorau Cynghori Gwyddonol yr ASB neu'r 

Cyngor Gwyddoniaeth. 
• Arbenigwr gwyddonol o ysgrifenyddiaethau’r Pwyllgor Cynghori Gwyddonol neu'r 

Cyngor Gwyddoniaeth. 
• Y Prif Gynghorydd Gwyddonol (Cyngor Gwyddoniaeth yn unig) 
• Asesydd annibynnol (a fydd yn eistedd ar bob panel).  

 

mailto:SACrecruitment@food.gov.uk
https://www.gov.uk/definition-of-disability-under-equality-act-2010
https://www.gov.uk/guidance/using-the-civil-service-jobs-website#guaranteed-interview-scheme-gis
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Os ydych chi'n cael unrhyw drafferth neu gymhlethdodau sylweddol wrth anfon e-bost i’r 
cyfeiriad hwn, cysylltwch â ni'n uniongyrchol a byddwn ni’n gwneud trefniadau amgen.  

Mae pob ymgeisydd yn gyfrifol am sicrhau bod eu ffurflenni yn cyrraedd yn 
ddiogel ac yn amserol. Mae'n ofynnol i ymgeiswyr lenwi'r holl ffurflenni perthnasol 
cyn y bydd eu ceisiadau'n cael eu hystyried. 

Os oes gennych chi ymholiad ar y broses ymgeisio neu am y rolau, cysylltwch â ni ar yr 
e-bost neu'r cyfeiriad a ddarperir uchod. 
  

Cyfle Cyfartal 
Rydym ni wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ymhlith 
ein pwyllgorau gwyddonol. Rydym ni’n croesawu ceisiadau gan fenywod, ymgeiswyr Du, 
Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, a phobl ag anableddau gan nad oes cynrychiolaeth 
ddigonol o fewn rhai o'r pwyllgorau. Gwneir pob penodiad yn ôl teilyngdod ar sail 
cystadleuaeth deg ac agored. 

Fe’ch anogir i lenwi’r holiadur monitro. Bydd yr wybodaeth yn cael ei defnyddio at 
ddibenion ystadegol yn unig a bydd yn cael ei chyflwyno ar ffurf cyfansymiau, ac ni fydd 
modd adnabod unigolion unigol o’r wybodaeth hon. Yn y fideo hwn mae Heather 
Hancock, Cadeirydd yr ASB, yn disgrifio pwysigrwydd llenwi eich ffurflen monitro 
amrywiaeth wrth wneud cais am benodiad cyhoeddus, yr addasiadau rhesymol y gallwch 
chi ofyn amdanynt i gefnogi'ch cais a chynllun Hyderus o ran Anabledd y Llywodraeth. I 
gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar Annex 5: Cofnodi a oes gennych anabledd ai 
peidio, sy'n rhoi canllawiau ar gofnodi a oes gennych anabledd ai peidio. 

Y pwrpas yw sicrhau nad ydym ni’n creu unrhyw rwystrau yn ein proses ddethol ac i'n 
helpu i weithredu ein polisi cyfle cyfartal yn effeithiol.  
 

Ffurflen Gweithgarwch Gwleidyddol 
Nid yw gweithgarwch na chysylltiad gwleidyddol yn faen prawf ar gyfer penodi na 
gwahardd. Ni all aelodau’r Cyngor Gwyddoniaeth, y Pwyllgor Cynghori Gwyddonol na’r 
Grwpiau Arbenigol ar y Cyd ddal unrhyw swyddi â thâl na swyddi proffil uchel di-dâl 
mewn plaid wleidyddol, ac ni chânt gymryd rhan mewn gweithgareddau gwleidyddol 
penodol ar faterion sy'n effeithio'n uniongyrchol ar waith y corff hwn.   

Mae llenwi’r ffurflen gweithgarwch gwleidyddol yn golygu bod modd monitro 
gweithgarwch gwleidyddol ymgeiswyr ar gyfer penodiad cyhoeddus i’r graddau ag y mae 
eisoes yn y parth cyhoeddus. Os byddwch yn llwyddiannus, caiff yr wybodaeth a 
ddarperir ei chyhoeddi wrth i'ch penodiad gael ei gyhoeddi. 

Datgan Buddiannau 
Cyn cyfweliad, mae'n ofynnol i ymgeiswyr ddatgan unrhyw fuddiannau personol neu 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/BCwZBuELhjM?rel=0
https://www.youtube-nocookie.com/embed/BCwZBuELhjM?rel=0
https://www.youtube-nocookie.com/embed/BCwZBuELhjM?rel=0
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fuddiannau nad ydynt yn rhai personol. Rhaid llenwi'r ffurflen hon cyn y gellir bwrw 
ymlaen â'r cyfweliad. Disgrifir y mathau o fuddiannau yn y Canllawiau yn Atodiad 3. 

Gofynnwn hefyd i chi wneud datganiad ynghylch safonau mewn bywyd cyhoeddus a 
sicrhau hyder y cyhoedd, y gall y panel ei ystyried. Byddwch yn ymwybodol hefyd y gall y 
panel adolygu eich cyfryngau cymdeithasu.  

Sut y byddwn ni’n trin eich cais 
Cydnabyddir pob cais trwy e-bost. Os nad ydych chi wedi cael neges yn cydnabod eich 
cais erbyn y dyddiad cau, cysylltwch â'r tîm. Asesir eich cais yn erbyn y meini prawf a 
nodir yn y ffurflen gais (gweler Manylebau’r Rôl a’r Person gan gynnwys y Meini Prawf 
Dethol uchod). Bydd eich holl wybodaeth yn cael ei phrosesu yn unol â Pholisi Diogelu 
Data'r ASB a Deddf Diogelu Data 2018. Byddwn ni’n rhoi gwybod i chi trwy e-bost p'un a 
ydych wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer cyfweliad ai peidio. Oherwydd nifer disgwyliedig 
y ceisiadau ni fyddwn ni’n gallu rhoi adborth unigol. 
 
Dechrau'r Broses Gyfweld 
Byddwn yn anfon e-bost yn eich gwahodd i gyfweliad o leiaf bythefnos cyn cynnal 
cyfweliadau. Y cyfweliad fydd eich cyfle i ymhelaethu ar yr wybodaeth a ddarperir ar y 
ffurflen gais. Gofynnir ystod o gwestiynau er mwyn i chi allu dangos i'r panel dethol bod 
gennych y rhinweddau a'r profiad gofynnol. Bydd cyfweliadau wyneb yn wyneb yn cael 
eu cynnal oni bai bod mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith neu os nad yw 
ymgeiswyr yn gallu bod yn bresennol oherwydd rhesymau lleoliad neu anabledd, ac os 
felly cynhelir cyfweliadau trwy Microsoft Teams.   

Bydd pob ymgeisydd yn cael ei ystyried yn ofalus iawn a bydd y rhesymau dros y 
canlyniadau yn cael eu nodi. Cedwir cofnodion yn unol â Pholisi Diogelu Data'r ASB. 

 

Y Penderfyniad 
Ar ôl i'r holl ymgeiswyr gael eu hasesu, bydd y panel yn gwneud argymhellion penodi ar 
gyfer y rheiny sydd wedi bodloni’r meini prawf cyhoeddedig orau. Bydd yr ASB yn 
ystyried argymhellion y panel a Chadeirydd yr ASB sy'n gwneud y penderfyniad terfynol 
ar benodiadau. 
 
Yn olaf 
Pan gyrhaeddir cytundeb ynghylch pa ymgeiswyr fydd yn cael eu hargymell i'w penodi, 
anfonir e-byst yn gwahodd yr ymgeiswyr i ddod yn aelodau o'r Cyngor, y Pwyllgorau 
neu’r Grwpiau Arbenigol. Gofynnir i ymgeiswyr dderbyn eu penodiad i'r grwpiau trwy e-
bost.   
 
Amodau Gwasanaeth 
Rhaid i aelodau Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol a'r Cyngor Gwyddoniaeth gydymffurfio 
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â'r Cod Ymarfer perthnasol, darperir crynodeb o'r Codau Ymarfer hyn yn Atodiad 1: 
Canllawiau ar Ffyrdd o Weithio i Bwyllgorau. 

Codi Pryderon am y Broses Recriwtio 

Weithiau, bydd hyd yn oed y sefydliadau gorau yn cael pethau'n anghywir. Os oes 
gennych chi gŵyn am yr Asiantaeth, rhowch wybod i’r person rydych chi wedi bod yn 
delio â nhw i ddechrau. Byddwn ni’n ceisio datrys unrhyw broblem yn gyflym gan esbonio 
beth rydym ni wedi'i wneud a pham.  

Os ydych dal yn anfodlon ac yr hoffech fynd â'ch cwyn ymhellach, dylech gysylltu â Thîm 
Cwynion yr ASB:   

Cydlynydd Cwynion yr ASB, Asiantaeth Safonau Bwyd 

Tîm Rhyddid Gwybodaeth, Cwynion a Thryloywder 

Clive House, Llawr 7 

70 Petty France  

Llundain SW1H 9EX 

E-bost: Openness.Team@food.gov.uk  

 
Mae manylion gweithdrefn gwynion yr ASB ar gael ar ein gwefanv. 
  

mailto:Openness.Team@food.gov.uk
https://www.food.gov.uk/cy/contactconsumersfeedback/cwynion-a-sylwadau-am-yr-asiantaeth-safonau-bwyd
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Y Broses Benodi i Bwyllgorau Cynghori Gwyddonol yr ASB  

Mae'r broses recriwtio yn dilyn ysbryd y Cod Ymarfer a gyhoeddwyd gan y Comisiynydd 
Penodiadau Cyhoeddus. Nid yw'r penodiadau hyn yn ddarostyngedig i bob elfen o'r 
canllawiau hyn yn ffurfiol, ond rydym ni’n eu dilyn fel arfer gorau.  

Bydd aelodau panel annibynnol o du allan i'r ASB a'r Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol yn 
gwasanaethu ar y paneli dethol ac yn craffu ar yr holl broses. Penodir yr aelodau gan 
Gadeirydd yr ASB.  

Mae penodiadau am dymor o dair blynedd i ddechrau, gyda’r posibilrwydd o ymestyn 
penodiadau gan ddibynnu ar yr amgylchiadau. Yn ddibynnol ar anghenion y pwyllgorau, 
efallai y gofynnir i aelodau wasanaethu am gyfnodau pellach, ond mae pob penodiad yn 
ddarostyngedig i ddau dymor dilynol ar y mwyaf ac uchafswm o 10 mlynedd mewn 
unrhyw rôl benodol.  

Gwneir penodiadau i'r pwyllgorau a'r grwpiau arbenigol yn unol â'r egwyddorion a nodir 
yn Adroddiad Nolan ar Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus, y cyfeirir atynt hefyd fel y 7 
Egwyddor Bywyd Cyhoeddus (gweler Atodiad 2, tudalen 25). 

Yr egwyddor bwysicaf yw penodi yn ôl teilyngdod. Penodir aelodau am eu cymwysterau 
unigol a'r arbenigedd y gallant ei gynnig i'r pwyllgorau ac i beidio â chynrychioli unrhyw 
fuddiannau sectoraidd penodol.  

Cydbwysedd y pwyllgorau a'r Cyngor Gwyddoniaeth yw sicrhau bod ganddynt  
ystod eang o arbenigedd i dynnu arno i'w galluogi i gynghori Prif Gynghorydd Gwyddonol 
yr ASB a Bwrdd yr ASB yn effeithiol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://publicappointmentscommissioner.independent.gov.uk/
https://publicappointmentscommissioner.independent.gov.uk/
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Gwaith y Pwyllgorau a'r Cyngor Gwyddoniaeth  

Mae'r isod yn rhoi disgrifiad byr o gylch gwaith y pwyllgorau, a'r gwaith a'r meysydd y 
gallech chi gymryd rhan ynddynt fel rhan o bwyllgor. Saesneg yw iaith waith yr holl 
bwyllgorau a’r grwpiau arbenigol. 

Pwyllgor ar Wenwyndra 

Cylch gwaith y pwyllgor 

Asesu a chynghori ar y risg wenwynig i'r cyhoedd o sylweddau sydd: 
a) Yn cael eu defnyddio/cynnig i'w ddefnyddio fel ychwanegion bwyd  
b) Yn cael eu defnyddio yn y fath fodd fel y gallent halogi bwyd trwy eu defnyddio 

neu wrth iddynt fodoli’n naturiol mewn amaethyddiaeth (gan gynnwys 
garddwriaeth ac ymarfer milfeddygol), neu wrth ddosbarthu, storio, paratoi, 
prosesu neu becynnu bwyd; 

c) Yn cael eu defnyddio neu y bwriedir eu defnyddio, eu gweithgynhyrchu neu eu 
cynhyrchu mewn diwydiant, amaethyddiaeth, storio bwyd neu unrhyw weithle arall; 

d) Yn cael eu defnyddio neu y bwriedir eu defnyddio fel nwyddau cartref neu 
nwyddau toiled a pharatoadau; 

e) Yn cael eu defnyddio neu y bwriedir eu defnyddio fel cyffuriau, pan ofynnir am 
gyngor gan yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal 
Iechyd; 

f) Yn cael eu defnyddio neu y bwriedir eu defnyddio neu gael gwared ohonynt mewn 
ffordd sy'n arwain at lygru’r amgylchedd. 

Cynghori ar egwyddorion cyffredinol pwysig neu ddarganfyddiadau gwyddonol newydd 
mewn cysylltiad â risgiau gwenwynig, i gydlynu â chyrff eraill sy'n ymwneud ag asesu 
risgiau gwenwynig a chyflwyno argymhellion ar gyfer profi gwenwyndra. 

 

Eich rôl  

Fel arbenigwr ar y COT byddwch chi’n helpu i asesu a chynghori ar y risgiau sy'n deillio o 
ystod eang o gemegion mewn bwyd a chynhyrchion eraill ac o amlygiad amgylcheddol. 
Mae'r rhain yn amrywio o halogion organig ac anorganig yn neiet y DU, tocsinau naturiol 
mewn atchwanegiadau, i systemau dyfeisiau nicotin (neu heb fod yn nicotin) a 
chynhyrchion masnachol cynhesu nid llosgi newydd. Efallai y byddwch chi hefyd yn 
ystyried lefelau uchaf priodol ar gyfer maethynnau a byddwch chi hefyd yn mynd ati i 
sganio'r gorwel.  

Efallai y byddwch chi'n gweithio gyda Phwyllgorau Cynghori Gwyddonol eraill i ystyried 
croestoriad o bynciau unigol yn fwy helaeth. Mae gweithgorau diweddar yn cynnwys 
syntheseiddio tystiolaeth epidemiolegol, a dadansoddiad risg-budd o amnewid potasiwm 
ar gyfer halwynau sodiwm. Byddwch chi’n gweithio gyda chydweithwyr ag ystod o 
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gefndiroedd gwenwynegol a rhai o ddisgyblaethau gwyddonol eraill yn ogystal ag 
aelodau lleyg, a chewch gefnogaeth lawn gan ysgrifenyddiaeth weinyddol a gwyddonol. 
 
Pwyllgor Cynghori ar Ddiogelwch Microbiolegol Bwyd (ACMSF)  

Cylch gwaith y pwyllgor 

Asesu'r risg i bobl o ficro-organebau sy'n cael eu defnyddio neu sy’n bresennol  
mewn neu ar fwyd, ac i gynghori'r ASB ar unrhyw faterion sy'n ymwneud â diogelwch 
microbiolegol bwyd. 

Eich rôl  

Fel arbenigwr ar yr ACMSF, fe allech chi fod yn asesu ac yn cynghori ar risgiau 
microbiolegol a gludir gan fwyd gan gynnwys: y rhai sy'n deillio o ddigwyddiadau, 
achosion a phathogenau newydd sy’n dod i'r amlwg; tueddiadau mewn clefydau a gludir 
gan fwyd neu ddatblygiadau rhyngwladol ar ddiogelwch microbiolegol bwyd. Byddwch chi 
hefyd yn sganio'r gorwel ac efallai'n gweithio ar grwpiau arbenigol sy'n ymdrin â phynciau 
fel Campylobacter, ymwrthedd gwrthficrobaidd neu wyliadwriaeth bwyd microbiolegol. 
Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr gydag ystod o arbenigedd microbiolegol yn 
ogystal â rhai o ddisgyblaethau eraill ac aelodau lleyg. Fe'ch cefnogir yn llawn gan 
ysgrifenyddiaeth weinyddol a gwyddonol. 
 

Pwyllgor Cynghori ar Fwydydd a Phrosesau Newydd (ACNFP)  
Cylch gwaith y Pwyllgor 

Cynghori'r awdurdodau canolog cyfrifol yng Nghymru, yn Lloegr, yn yr Alban ac yng 
Ngogledd Iwerddon, ar unrhyw faterion sy'n ymwneud â bwydydd newydd (gan gynnwys 
bwydydd wedi'u haddasu'n enetig) a phrosesau bwyd newydd, gan gynnwys arbelydru 
bwyd, gan roi sylw lle bo hynny'n briodol i farn cyrff arbenigol perthnasol. 

Eich rôl  

Fel arbenigwr ar yr ACNFP byddwch chi’n asesu ac yn cynghori ar y risgiau posibl i'r 
defnyddiwr o fwydydd a phrosesau bwyd newydd, gan gynnwys defnyddio organebau a 
addaswyd yn enetig mewn bwyd a bwyd anifeiliaid. Byddwch chi’n cynghori ar risgiau 
diogelwch posibl bwydydd a phrosesau bwyd newydd i sicrhau bod bwydydd newydd 
sy'n dod i mewn i'r farchnad yn ddiogel i'w mwynhau gan ddefnyddwyr. Gall cynhwysion 
newydd ddeillio o ffrwythau, planhigion neu bryfed; prosesau fel arbelydru ac eplesu 
microbaidd, yn ogystal â bwydydd sy'n cael eu bwyta'n draddodiadol y tu allan i Ewrop 
sy'n newydd i'r DU. Mae pynciau diweddar ACNFP wedi cynnwys hadau chia ac olewau 
a dynnwyd o ficroalgae. Byddwch chi’n gweithio gyda chydweithwyr o ystod o 
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ddisgyblaethau gwyddonol yn ogystal ag arbenigwyr anwyddonol ac aelodau lleyg. Fe'ch 
cefnogir yn llawn gan ysgrifenyddiaeth weinyddol a gwyddonol. 

Grŵp Arbenigol ar y cyd ar Fwyd Anifeiliaid ac Ychwanegion Bwyd 
Anifeiliaid (AFFAJEG)  

Cylch gwaith JEG 

Mae'r AFFAJEG yn asesu ac yn darparu cyngor i'r ASB ar geisiadau i awdurdodi 
ychwanegion bwyd anifeiliaid a sylweddau a ddefnyddir mewn bwyd anifeiliaid ar gyfer 
anifeiliaid a phobl sy’n bwyta cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid.  Mae'r grŵp yn darparu 
cyngor ar egwyddorion cyffredinol neu ddarganfyddiadau gwyddonol newydd mewn 
cysylltiad ag awdurdodi ychwanegion a sylweddau bwyd anifeiliaid.  

Eich rôl  

Fel arbenigwr AFFAJEG byddwch chi’n cynghori’r ASB ar ddiogelwch a defnyddio 
bwydydd anifeiliaid ac ychwanegion bwyd anifeiliaid, gyda phwyslais arbennig ar 
ddiogelu iechyd pobl, a thrwy gyfeirio at ddatblygiadau technegol newydd. Byddwch chi’n 
gweithio gyda chydweithwyr o ystod o ddisgyblaethau gwyddonol, gan gynnwys o fewn 
COT, fel rhiant-bwyllgor AFFAJEG. Fe'ch cefnogir yn llawn gan ysgrifenyddiaeth 
weinyddol a gwyddonol. 

Cyngor Gwyddoniaeth 

Cylch gwaith y Cyngor 

I ddarparu mewnwelediad, her a chyngor strategol lefel uchel, arbenigol i Brif 
Gynghorydd Gwyddonol yr ASB, y Bwrdd a Gweithrediaeth yr ASB ar ei defnydd o 
wyddoniaeth i gyflawni ei hamcanion. Ei bwrpas yw helpu i sicrhau bod yr ASB yn nodi, 
yn caffael, yn integreiddio ac yn defnyddio'r dystiolaeth a'r arbenigedd wyddonol orau o'r 
holl ddisgyblaethau perthnasol i lywio a gwerthuso ei gwaith. Mae'r ASB yn diffinio 
gwyddoniaeth mewn ffordd eang a chynhwysol, gan gynnwys y gwyddorau naturiol, 
ffisegol, cymdeithasol ac economaidd, digidol a data. 

Eich rôl  

Fel arbenigwr yn y Cyngor Gwyddoniaeth byddwch yn darparu mewnwelediad, her a 
chyngor strategol lefel uchel, arbenigol i'r Prif Gynghorydd Gwyddonol, y Bwrdd a 
Gweithrediaeth yr ASB. Yn flaenorol, mae'r Cyngor Gwyddoniaeth wedi gweithio ar 
brosiectau sy'n edrych ar ddefnyddio data a thechnoleg ddigidol yn ogystal â risgiau yn y 
system fwyd a sganio'r gorwel. Byddwch chi’n gweithio gyda chydweithwyr o ystod o 
ddisgyblaethau gwyddonol yn ogystal ag arbenigwyr anwyddonol ac aelodau lleyg, a 
chewch gefnogaeth lawn gan ysgrifenyddiaeth weinyddol a gwyddonol. 
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Gwybodaeth gyffredinol 

Mae rhagor o wybodaeth am weithgareddau'r Pwyllgor Cynghori Gwyddonol, gan 
gynnwys copïau o'u Hadroddiadau Blynyddol a chyhoeddiadau eraill, ar gael ar eu 
gwefannau cyfatebol.  

Mae pob Pwyllgor Cynghori Gwyddonol yn gweithredu yn ôl Codau Ymarfer 
cyhoeddedig. Mae'r rhain yn debyg iawn ym mhob pwynt sylweddol a darperir elfennau 
allweddol y codau ymarfer hyn yn Atodiad 1.  

Ymrwymiad Amser 
Mae'r pwyllgorau'n cynnal tua 6 chyfarfod undydd y flwyddyn, fel arfer yn Llundain, gyda 
theithio achlysurol y tu allan i Lundain, ac yn darparu mewnbwn ychwanegol rhwng 
cyfarfodydd. Mae'r cyngor Gwyddoniaeth yn cynnal tua 4 cyfarfod undydd y flwyddyn, fel 
arfer yn Llundain, ac yn ffurfio gweithgorau rhwng cyfarfodydd. Efallai y caiff cyfarfodydd 
eu cynnal o bell tra bo mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith. Gallai'r ASB hefyd 
geisio cyngor gan bwyllgorau ar sail ad hoc neu mewn argyfwng. 

Bydd yr ymrwymiad amser cyffredinol yn dibynnu i ba raddau y mae aelodau yn cymryd 
rhan yng nghyfarfodydd y grwpiau ac anghenion strategol yr ASB, ond mae disgwyl i 
aelodau gymryd rhan mewn o leiaf 10 diwrnod y flwyddyn, gan gynnwys bod yn 
bresennol mewn 4 neu 6 cyfarfod (gan ddibynnu ar y pwyllgor).  

 
Gwerthoedd Gwasanaeth Cyhoeddus 
Disgwylir i ymgeiswyr llwyddiannus gynnal gwerthoedd gwasanaeth cyhoeddus wrth 
gyflawni rôl cynghorydd annibynnol i'r ASB. Bydd ymgeiswyr a wahoddir am gyfweliad yn 
cael eu  holi am unrhyw faterion yn eu hanes personol neu broffesiynol a allai fwrw 
amheuaeth ar eu gallu i gyflawni'r rôl hon, ac mae'n bwysig bod ymgeiswyr yn dwyn  
materion o'r fath i sylw'r panel.  

 

Tâl a threuliau 
Nid yw'r swyddi hyn yn gyflogedig, ond gall Aelodau'r Pwyllgor hawlio ffioedd a threuliau 
teithio/costau rhesymol eraill am eu gwaith ar y Pwyllgorau ac ar eu cyfer, yn unol â'r 
Canllawiau ar Ffioedd a Threuliau Pwyllgorau a ddarperir yn Atodiad 4.  

 
Gwybodaeth arall 
Rydym ni’n croesawu ceisiadau gan aelodau presennol pwyllgorau cynghori gwyddonol 
eraill yr ASB neu bwyllgorau cynghori gwyddonol gwahanol. Fodd bynnag, rhaid i 

https://www.food.gov.uk/cy/amdanom-ni/pwyllgorau-cynghori-gwyddonol
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ymgeiswyr restru penodiadau cyfredol perthnasol yn eu cais er mwyn nodi unrhyw 
draws-aelodaeth ac asesu unrhyw wrthdaro posibl mewn buddiannau.1 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Ni all aelodau Cyngor Gwyddoniaeth yr ASB fod yn aelodau o un o bwyllgorau cynghori 
gwyddonol eraill yr ASB ar yr un pryd gan y byddai hyn yn gwrthdaro â rôl y Cyngor wrth 
herio defnydd yr ASB o wyddoniaeth, sy’n cynnwys gwaith yr ASB a phwyllgorau 
cynghori gwyddonol eraill.   
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Atodiad 1: Canllawiau ar Ffyrdd o Weithio i Bwyllgorau  

 
Cyflwyniad 

1. Yn unol â chanllawiau'r llywodraeth ganolog a pholisi'r ASB, mae pob pwyllgor 
cynghori annibynnol sy'n cynghori'r ASB yn gweithredu’n ôl Cod Ymarfer cyhoeddedig 
sy'n nodi'r egwyddorion a'r gweithdrefnau allweddol sy'n llywodraethu gwaith y 
Pwyllgor.  

2. Mae’r canllawiau hyn yn crynhoi elfennau allweddol y Codau Ymarfer ar gyfer y 
Pwyllgor ar Wenwyndra (COT), y Pwyllgor Cynghori ar Ddiogelwch Microbiolegol 
Bwyd (ACMSF), y Pwyllgor Cynghori ar Fwydydd a Phrosesau Newydd (ACNFP), y 
Grŵp Arbenigol ar y cyd ar Fwyd Anifeiliaid ac Ychwanegion Bwyd Anifeiliaid 
(AFFAJEG) a’r Cyngor Gwyddoniaeth. 

3. Mae Codau ymarfer Pwyllgorau yn cael eu hadolygu’n gyfnodol yng ngoleuni profiad 
o’u defnyddio ac unrhyw ganllawiau newydd neu ddiwygiedig gan y Llywodraeth 
ganolog neu gan yr ASB. 

Pwrpas a Chylch Gorchwyl y Pwyllgorau 

4. Nodir cylch gorchwyl a dibenion y Pwyllgorau yn eu cylchoedd gwaith cyhoeddus.  

Cworwm 

5. Cworwm fyddai hanner cyfanswm yr aelodau penodedig gan gynnwys y Cadeirydd, 
ynghyd ag un (wedi'i dalgrynnu i'r rhif cyfan agosaf). 

Gwerthoedd Gwasanaeth Cyhoeddus 

6. Rhaid i bob aelod: 

• ddilyn y Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus a amlinellwyd gan y Pwyllgor Safonau 
mewn Bywyd Cyhoeddus (Atodiad 2: Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus);  

• peidio â chamddefnyddio gwybodaeth a gafwyd yn ystod ei wasanaeth cyhoeddus 
er budd personol neu at bwrpas gwleidyddol, na cheisio defnyddio gwasanaeth 
cyhoeddus i hyrwyddo ei fuddiannau preifat neu fuddiannau pobl, cwmnïau, 
busnesau neu sefydliadau cysylltiedig eraill;  

• peidio â chael unrhyw swyddi â thâl na swyddi di-dâl uchel eu proffil mewn plaid 
wleidyddol, a pheidio â chymryd rhan mewn gweithgareddau gwleidyddol penodol 
ar faterion sy'n effeithio'n uniongyrchol ar waith y corff hwn. Wrth gymryd rhan 
mewn gweithgareddau gwleidyddol eraill, dylai'r aelodau fod yn ymwybodol o'u rôl 
gyhoeddus ac arfer disgresiwn priodol. Nid yw'r cyfyngiadau hyn yn berthnasol i 
Aelodau Seneddol (yn yr achosion hynny lle mae Aelodau Seneddol yn gymwys i 
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gael eu penodi), i gynghorwyr lleol, nac i Arglwyddi mewn perthynas â'u 
hymddygiad yn Nhŷ’r Arglwyddi.   

 

Rôl yr Aelodau 

7. Mae gan aelodau gyfrifoldeb ar y cyd am weithrediad y Pwyllgor.  
Rhaid iddynt: 

• gymryd rhan lawn wrth gyd-ystyried y materion, gan ystyried yr holl ffactorau 
perthnasol, gan gynnwys unrhyw ganllawiau a gyhoeddir gan yr adrannau noddi  
neu'r Gweinidogion cyfrifol; 

• sicrhau y glynir wrth y Cod Ymarfer ar Fynediad at Wybodaeth y Llywodraeth; 
• i bwyllgorau, cytuno ar Adroddiad Blynyddol a, lle bo hynny'n briodol, darparu 

cyfleoedd addas i agor gwaith y Pwyllgor i graffu cyhoeddus; 
• peidio â datgelu unrhyw wybodaeth a ddarperir i'r Pwyllgor yn gyfrinachol; 
• ymateb yn briodol i gwynion, os oes angen gan gyfeirio at yr adrannau noddi; a 

sicrhau nad yw'r Pwyllgor yn mynd y tu hwnt i’w bwerau neu ei swyddogaethau. 

8. Yn gyffredinol, bydd cyfathrebu rhwng y Pwyllgorau a Grwpiau Arbenigol a Bwrdd yr 
ASB yn digwydd trwy'r Ysgrifenyddiaeth, er bod gan y Pwyllgorau hawl i gael 
mynediad at Brif Weithredwr yr ASB ac i Fwrdd yr ASB trwy’r Cadeirydd bob amser. 
Mae gan unrhyw aelod hefyd hawl i gael mynediad at y Bwrdd ar unrhyw fater y 
mae'n credu sy'n codi cwestiynau pwysig o ran ei ddyletswyddau fel aelod. Mewn 
achosion o'r fath, dylid ceisio cytundeb Cadeirydd y Pwyllgor fel rheol.  

Rôl yr Ysgrifenyddiaeth  

9. Cefnogir y Pwyllgorau a'r Cyngor Gwyddoniaeth gan Ysgrifenyddiaeth a ddarperir gan 
yr ASB. Bydd y ddau bwyllgor a'r Cyngor Gwyddoniaeth hefyd yn gallu tynnu ar 
arbenigedd ychwanegol yn ôl yr angen, ar sail ad hoc, er enghraifft i gwmpasu 
arbenigedd ychwanegol sy'n berthnasol i eitemau penodol.  

 

10. Rôl yr Ysgrifenyddiaeth yw: 

• cefnogi'r Pwyllgor i ddatblygu a chyflawni ei raglen waith; 

• cynghori'r Pwyllgor ar brosesau a gweithdrefnau;  

• tynnu sylw'r aelodau at faterion sy'n dod i'r amlwg sy'n peri pryder;  

• sicrhau bod trafodion y Pwyllgor yn cael eu dogfennu'n iawn  
fel bod trywydd archwilio clir yn dangos sut y gwnaeth y Pwyllgor ei 
benderfyniadau;  

• cadw cofnod cyhoeddus cywir o waith y Pwyllgor; 
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• sicrhau bod casgliadau a chyngor y Pwyllgor yn cael eu hadrodd yn glir  
i'r Bwrdd. 

Cynrychiolwyr Adrannol 

11. Gall Cynrychiolwyr Adrannol fod yn bresennol mewn cyfarfodydd pwyllgorau, sydd ar 
hyn o bryd yn cael eu henwebu gan, ac yn deillio o, yr ASB ac Adrannau sydd â 
diddordebau a chyfrifoldebau polisi perthnasol. Nid yw'r cynrychiolwyr yn aelodau o'r 
Pwyllgor ac nid ydynt yn cymryd rhan ym musnes y Pwyllgor yn yr un ffordd ag 
aelodau. Mae rôl y Cynrychiolwyr yn cynnwys rhannu gyda'r ysgrifenyddiaeth y 
cyfrifoldeb o sicrhau nad yw gwybodaeth yn cael ei dal yn ôl yn ddiangen oddi wrth y 
Pwyllgor. Dylai cynrychiolwyr wneud y Pwyllgor yn ymwybodol o fodolaeth unrhyw 
wybodaeth sydd wedi'i dal yn ôl oddi wrth y Pwyllgor ar y sail ei bod wedi'i heithrio 
rhag cael ei datgelu o dan ddeddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth, oni bai bod y 
ddeddfwriaeth honno'n darparu sylfaen dros beidio â gwneud hynny. 

12. Mae cynrychiolwyr yn hysbysu eu Hadrannau rhiant am waith y Pwyllgor, ac yn 
gweithredu fel cyfrwng ar gyfer cyfnewid gwybodaeth. Gallant gynghori'r Pwyllgor ar 
ddatblygiadau polisi perthnasol a goblygiadau cynigion y Pwyllgor. Maent yn gallu 
cynorthwyo'r Pwyllgor trwy ddarparu gwybodaeth; a gall y Pwyllgor eu diweddaru ar 
faterion sydd o ddiddordeb i'r ddwy ochr. Mae cynrychiolwyr yn gyfrifol am sicrhau 
bod eu Hadrannau rhiant yn cael eu hysbysu'n brydlon am unrhyw faterion a allai fod 
angen ymateb gan y Llywodraeth. 

Cylchrediad Papurau 

13. Dylid darparu papurau i'r Pwyllgor, y Grŵp Arbenigol neu'r Ysgrifenyddiaeth 
berthnasol bythefnos cyn y cyfarfod lle maent yn destun trafodaeth. Mewn achosion 
lle caiff papurau ar gyfer sylwadau eu cylchredeg trwy ohebiaeth rhwng cyfarfodydd, y 
nod yw caniatáu 14 diwrnod i aelodau wneud sylwadau, lle bo hynny'n bosibl. 

 

Datgan Buddiannau a Rheoli Gwrthdaro 

14. Dylai pob aelod ddatgan unrhyw fuddiant personol neu fusnes a allai ddylanwadu ar 
eu barn mewn perthynas â'u rôl ar y Pwyllgor neu'r grŵp arbenigol neu lle mae  
canfyddiad y gallai hyn ddigwydd (gan aelod rhesymol o’r cyhoedd). Dylai hyn 
gynnwys, ar y lleiaf, fuddiannau ariannol uniongyrchol ac anuniongyrchol personol. 
Os oes gan aelod fuddiant nad yw’n siŵr a ellir ystyried ei fod yn dylanwadu ar ei 
gyngor, dylai ofyn am gyngor gan yr Ysgrifenyddiaeth o ran a ddylid ei ddatgan. Bydd 
y gofrestr o fuddiannau yn cael ei diweddaru a bydd ar agor i'r cyhoedd.  

15. Dylai aelodau ddatgan unrhyw fuddiant cyn i eitem y mae'r buddiant yn ymwneud â hi 
gael ei thrafod. Ni ddylent gymryd rhan yn y drafodaeth na phenderfynu ar faterion y 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/contents
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mae ganddynt fuddiant uniongyrchol neu ariannol ynddynt neu os yw eu buddiant 
wedi'i gwmpasu mewn canllawiau penodol a gyhoeddwyd gan Adrannau nawdd sy'n 
ei gwneud yn ofynnol iddynt beidio â chymryd rhan a/neu dynnu'n ôl o'r cyfarfod. Mae 
canllaw ar y gwahanol fuddiannau y mae'n ofynnol eu datgan wedi'i gynnwys yn 
Atodiad 3. Dylai aelodau sydd â buddiannau sy’n gwrthdaro mewn mater sy'n cael ei 
drafod dynnu'n ôl o'r cyfarfod neu yn ôl disgresiwn y Cadeirydd, gall aros ond heb 
gymryd rhan yn y drafodaeth na llunio’r casgliadau terfynol.  

16. Ar hyn o bryd, mae'r ASB yn adolygu ei dull o reoli buddiannau aelodau  
ei Phwyllgorau Cynghori gwyddonol a’i chynghorwyr arbenigol allanol eraill. Ni 
ddisgwylir i'r egwyddorion craidd hyn newid. Bydd y Cod Ymarfer yn cael ei 
ddiweddaru yn sgil yr adolygiad. 

Atebolrwydd Personol Aelodau  

17. Mae achos cyfreithiol gan drydydd parti yn erbyn aelodau Pwyllgor unigol o gyrff 
cynghori yn eithriadol iawn. Gall aelod o'r Pwyllgor fod yn bersonol atebol os: 

• ydynt yn gwneud datganiad twyllodrus neu esgeulus sy'n arwain at golled i 
drydydd parti; 

• ydynt yn torri cyfrinachedd o dan gyfraith gwlad neu’n cyflawni trosedd o dan 
ddeddfwriaeth masnachu mewnol, trwy gamddefnyddio gwybodaeth a gafwyd trwy 
eu rôl. 

18. Fodd bynnag, mae'r Llywodraeth wedi nodi na fydd yn rhaid i aelodau unigol sydd 
wedi gweithredu'n onest ac yn ddidwyll gwrdd â'u rhwymedigaeth sifil bersonol allan 
o'u hadnoddau personol eu hunain wrth gyflawni neu honni eu bod yn cyflawni eu 
swyddogaethau Pwyllgor, ar wahân i adegau lle mae’r person wedi gweithredu'n 
ddiofal. 

 

Bod yn Agored a Chyhoeddi Dogfennau – Egwyddorion 
Cyffredinol  

19. Disgwylir i bwyllgorau fod yn agored ac yn dryloyw a dilyn canllawiau a rheolau 
perthnasol a sefydlwyd ar draws y Llywodraeth ar gyfer gweithredu Pwyllgorau 
Cynghori Gwyddonol. Mae’r rhain yn cynnwys: 

• Cod Ymarfer traws-Lywodraethol ar gyfer Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol 
(CoPSAC)2, sy'n cynnwys Egwyddorion Cyngor Gwyddonol i'r Llywodraeth3 

 
 

2 https://www.gov.uk/government/publications/scientific-advisory-committees-code-of-
practice 
3 https://www.gov.uk/government/publications/scientific-advice-to-government-
principles/principles-of-scientific-advice-to-government 

http://www.bis.gov.uk/assets/goscience/docs/c/11-1382-code-of-practice-scientific-advisory-committees.pdf
http://www.bis.gov.uk/assets/goscience/docs/c/11-1382-code-of-practice-scientific-advisory-committees.pdf
http://www.bis.gov.uk/assets/goscience/docs/c/11-1382-code-of-practice-scientific-advisory-committees.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/scientific-advisory-committees-code-of-practice
https://www.gov.uk/government/publications/scientific-advisory-committees-code-of-practice
https://www.gov.uk/government/publications/scientific-advice-to-government-principles/principles-of-scientific-advice-to-government
https://www.gov.uk/government/publications/scientific-advice-to-government-principles/principles-of-scientific-advice-to-government
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• Canllawiau Arfer Da yr ASB ar gyfer Pwyllgorau Cynghorau Gwyddonol4 

• Mae'r Pwyllgorau yn rhan ffurfiol o'r ASB ac mae gwybodaeth sy'n ymwneud â'u 
gwaith yn ddarostyngedig i'r darpariaethau o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 
2000 (y Ddeddf).5 

20. Cyhoeddir agendâu, papurau, cofnodion ac adroddiadau cyfarfodydd pwyllgor ac mae 
cyfarfodydd ar agor i'r cyhoedd. Fel rheol gyffredinol, bydd papurau unigol sydd er 
gwybodaeth neu i’w trafod mewn cyfarfodydd hefyd ar gael i'r cyhoedd ar gais. 
Cyhoeddir adroddiad blynyddol hefyd, yn crynhoi gweithgareddau a chyngor y 
Pwyllgor dros y flwyddyn. 

21. Fodd bynnag, bydd rhai eithriadau i'r egwyddor gyffredinol hon o fod yn agored,  
er enghraifft: 

• Pan fydd papurau unigol yn cynnwys gwybodaeth fasnachol sensitif fel 
fformwleiddiadau/manylebau cynhyrchion, dulliau cynhyrchu, gwerthusiadau 
cwmnïau ac asesiadau diogelwch, bydd egwyddor gyffredinol dyletswydd 
cyfrinachedd cyfraith gwlad yn berthnasol, ac eithrio mewn achosion lle 
darparwyd yr wybodaeth o dan ddeddfwriaeth sy'n delio'n benodol gyda 
datgelu a pheidio â datgelu. Bydd papurau sydd wedi’u nodi fel rhai cyfrinachol 
yn cael eu marcio “At ddefnydd aelodau yn unig” gan yr Ysgrifenyddiaeth ac ni 
ddylid datgelu eu cynnwys y tu allan i'r Pwyllgor.  

• Ni ddylid datgelu papurau nac adroddiadau drafft y bwriedir eu cyhoeddi yn 
ddiweddarach ond nad ydynt eto yn gyhoeddus y tu allan i'r Pwyllgor. 

22. Fel rheol dylid cyfeirio cwestiynau neu geisiadau gan y cyfryngau at un ai’r  
Cadeirydd a fydd yn gweithredu fel llefarydd swyddogol neu swyddfa wasg yr ASB. Er 
bod aelodau’n cael eu hannog i hyrwyddo rôl y Pwyllgor yn gyffredinol, os gofynnir 
iddynt am farn ar bynciau sydd wedi neu sydd wrthi’n cael eu hystyried gan y 
Pwyllgor, dylai aelodau bob amser roi’r llinell y cytunwyd arni gan y Pwyllgor. 

 

 
 

4 http://www.food.gov.uk/science/sci-gov/commswork/goodpracticeguidelinessacs 
5 Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y Ddeddf) yn rhoi hawl mynediad cyffredinol i'r 
cyhoedd  
i bob math o wybodaeth gofnodedig sy'n cael ei chadw gan awdurdodau cyhoeddus. Nid 
yw'n gyfyngedig i ddogfennau swyddogol. Felly bydd yr holl wybodaeth sy’n gysylltiedig 
â'r Pwyllgor Cynghori Gwyddoniaeth (waeth beth yw ei fformat), gan gynnwys llythyrau 
sydd wedi’u hanfon ac sydd wedi dod i law, drafftiau, nodiadau, recordiadau o sgyrsiau 
ffôn, negeseuon e-bost (gan gynnwys i gyfeiriadau e-bost personol lle mae'r wybodaeth 
mewn cysylltiad â'r gwaith a gynhaliwyd gan y Pwyllgor ac oddi wrth y cyfeiriadau hyn), 
ffeiliau cyfrifiadurol, ffotograffau, a recordiadau sain neu fideo yn ddarostyngedig i'r 
darpariaethau o dan y Ddeddf a gallent o bosibl gael eu datgelu. 

http://www.food.gov.uk/science/sci-gov/commswork/goodpracticeguidelinessacs
http://www.food.gov.uk/science/sci-gov/commswork/goodpracticeguidelinessacs
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Ffioedd a Threuliau Pwyllgorau  

23. Nid yw'r Pwyllgor Cynghori Gwyddonol nac aelodau'r Cyngor Gwyddoniaeth yn cael 
eu cyflogi gan yr ASB ac nid yw penodiadau'n gyflogedig, ond bydd aelodau'n derbyn 
ffioedd am bresenoldeb a gwaith arall i'r pwyllgor, a threuliau rhesymol. Mae rhagor o 
fanylion yn Atodiad 4. 
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Atodiad 2: Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus  

 
Anhunanoldeb  
Dylai deiliaid swyddi cyhoeddus wneud penderfyniadau er lles y cyhoedd yn unig. Ni 
ddylent wneud hynny er mwyn iddyn nhw, eu teulu neu eu ffrindiau elwa’n ariannol neu 
elwa mewn ffordd faterol arall.  

Uniondeb  
Ni ddylai deiliaid swyddi cyhoeddus osod eu hunain mewn sefyllfa o ddyled ariannol neu 
unrhyw ddyled arall i sefydliadau neu unigolion allanol a allai ddylanwadu ar y ffordd y 
maent yn perfformio’u dyletswyddau swyddogol.  

Gwrthrychedd  
Wrth gyflawni busnes cyhoeddus, gan gynnwys gwneud penodiadau cyhoeddus, dyfarnu 
contractau, neu argymell unigolion ar gyfer gwobrwyon neu fuddiannau, dylai deiliaid 
swyddi cyhoeddus wneud penderfyniadau yn ôl haeddiant.  

Atebolrwydd  
Mae deiliaid swyddi cyhoeddus yn atebol i’r cyhoedd am eu penderfyniadau a’u 
gweithredoedd a rhaid iddynt wneud eu hunain yn destun pa bynnag graffu sy’n addas 
i’w swydd.  

Bod yn Agored  
Dylai deiliaid swyddi cyhoeddus fod mor agored â phosibl ynghylch pob penderfyniad a 
gweithred a wneir ganddynt. Dylent roi rhesymau am eu penderfyniadau a pheidio â 
chyfyngu ar yr wybodaeth, oni bai bod angen gwneud hynny er budd ehangach y 
cyhoedd.  

Gonestrwydd  
Mae’n ddyletswydd ar ddeiliaid swyddi cyhoeddus i ddatgan unrhyw fuddiannau preifat 
sy’n berthnasol i’w dyletswyddau cyhoeddus a dylent gymryd camau i ddatrys unrhyw 
wrthdaro a allai godi mewn modd sy’n diogelu buddiannau'r cyhoedd.  

Arweinyddiaeth  
Dylai deiliaid swyddi cyhoeddus hyrwyddo ac ategu’r egwyddorion hyn drwy arwain a 
gosod esiampl. 
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Atodiad 3: Canllawiau ar Ddatgan Buddiannau  
Rhaid i bob ymgeisydd ddatgan yr holl fuddiannau perthnasol. Os byddwch chi’n 
llwyddiannus, caiff yr wybodaeth a ddarperir gennych chi ei chyhoeddi wrth i'ch penodiad 
gael ei gyhoeddi. 

Gwahanol fathau o fuddiannau y dylid eu datgan 
Mae’r canlynol yn ganllaw ar y mathau o fuddiannau y dylid eu datgan. Pan fo aelodau'n 
ansicr a ddylid datgan buddiant, dylent geisio cyngor gan yr Ysgrifenyddiaeth. Os oes 
gan aelodau fuddiannau nad ydynt wedi’u nodi yn y nodiadau hyn, ond eu bod yn 
credu y gallai rhai ystyried bod y buddiannau hyn yn dylanwadu ar eu cyngor, 
dylent eu datgan. Gall methu â datgan buddiannau arwain at gael eich diswyddo 
o’r Pwyllgor. Fodd bynnag, nid yw aelodau na'r Ysgrifenyddiaeth o dan unrhyw 
rwymedigaeth i chwilio am gysylltiadau na fyddent yn ymwybodol ohonynt yn rhesymol. 
Er enghraifft, naill ai trwy beidio â bod yn ymwybodol o holl fuddiannau aelodau'r teulu, 
neu o beidio â bod yn ymwybodol o gysylltiadau rhwng un cwmni a'r llall. 

Rhaid datgan/cadarnhau pob buddiant yn flynyddol ar y ffurflen datgan buddiannau i'r 
Ysgrifenyddiaeth berthnasol. 

Datgan buddiannau a chymryd rhan mewn cyfarfodydd 
Mae'n ofynnol i aelodau'r pwyllgor ddatgan unrhyw fuddiannau masnachol uniongyrchol,  
neu rai aelodau agos o'r teulu, mewn materion sy'n cael eu trafod ym mhob cyfarfod. Ar 
ôl egluro natur eu buddiannau yn llawn, gall y Cadeirydd, ar ôl ymgynghori ag aelodau 
eraill sy'n bresennol, benderfynu a ddylai'r aelod, ac i ba raddau, gymryd rhan yn y 
drafodaeth a'r penderfyniad ar y mater.  
Os penderfynir y dylai'r aelod adael y cyfarfod, gall y Cadeirydd ganiatáu iddynt wneud 
datganiad ar yr eitem dan sylw yn gyntaf. Pan fo aelodau'n ansicr a ddylid datgan 
buddiant, dylent geisio cyngor gan y Cadeirydd. Mae penderfyniad y Cadeirydd, ar ôl 
ymgynghori â'r Ysgrifenyddiaeth, yn derfynol. 

Buddiannau personol 
Mae buddiant personol yn cynnwys yr aelod yn bersonol ac yn cynnwys buddiannau 
aelodau agos o'r teulu. Y prif enghreifftiau yw:  

• Ymgyngoriaethau a/neu gyflogaeth uniongyrchol: unrhyw ymgynghoriaeth, 
cyflogaeth arall, partneriaeth, cyfarwyddiaeth neu swydd mewn diwydiant neu gorff 
perthnasol arall neu waith i ddiwydiant neu gorff perthnasol arall gennych chi neu 
aelod agos o'r teulu ac sy'n cynnwys taliadau rheolaidd neu achlysurol mewn arian 
parod, cydnabyddiaeth ar unrhyw ffurf arall, neu fudd arall.  

• Gwaith â Ffi: unrhyw waith a gomisiynir neu sydd â ffi yr ydych chi neu aelod 
agos o'r teulu yn cael eich talu amdano mewn arian parod neu haelion (kind) gan 
gorff y diwydiant neu gorff perthnasol arall gan gynnwys Carfan Bwyso (Pressure 
Group) a Sefydliadau Anllywodraethol. 
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• Cyfranddaliadau: unrhyw gyfranddaliad neu fuddiant buddiol arall mewn 
cyfranddaliadau diwydiant sydd gennych chi neu aelod agos o'r teulu. Nid yw hyn 
yn cynnwys cyfranddaliadau trwy ymddiriedolaethau uned neu drefniadau tebyg lle 
nad oes gan yr aelod unrhyw ddylanwad ar reolaeth ariannol. 

• Aelodaeth neu Gysylltiad: unrhyw rôl aelodaeth neu gysylltiad sydd gennych chi 
neu aelod agos o'r teulu â chlybiau neu sefydliadau sydd â buddiant neu sydd yn 
ymwneud â gwaith yr Adran.  

Buddiannau nad ydynt yn rhai personol  
Mae buddiant nad yw'n un personol yn cynnwys taliad sydd o fudd i adran neu sefydliad 
lle mae aelod yn gyfrifol, ond nid yw'r aelod yn ei dderbyn yn bersonol. Y prif enghreifftiau 
yw:  

• Cymrodoriaethau: unrhyw gymrodoriaeth sydd gennych chi neu aelod agos o'r 
teulu ac sy'n cael ei gwaddoli (endowed) gan ddiwydiant neu gorff perthnasol arall   

• Cefnogaeth gan Ddiwydiant: unrhyw daliad, cefnogaeth neu nawdd arall gan 
ddiwydiant nad yw'n cyfleu unrhyw fudd ariannol neu faterol i aelod yn bersonol, 
ond sydd o fudd i'w swydd neu adran, er enghraifft: 

(i) Grant gan gwmni ar gyfer rhedeg uned neu adran y mae 
aelod yn gyfrifol amdani; 

(ii) Grant neu gymrodoriaeth neu daliad arall i noddi swydd neu aelod  
staff yn yr uned y mae aelod yn gyfrifol amdani (nid yw hyn yn cynnwys cymorth 
ariannol i fyfyrwyr); 

(ii) Comisiynu gwaith ymchwil neu waith arall gan, neu gyngor gan, staff sy'n 
gweithio mewn uned y mae aelod yn gyfrifol amdani. 

Nid oes unrhyw rwymedigaeth ar aelodau i geisio gwybodaeth am waith a wneir ar gyfer, 
neu ar ran, diwydiant a chyrff perthnasol eraill gan adrannau/unedau y maent yn gyfrifol 
amdanynt, pe na fyddai disgwyl iddynt gael eu hysbysu fel rheol. Lle mae aelodau'n 
gyfrifol am sefydliadau sy'n derbyn arian gan nifer fawr iawn o gwmnïau sy'n ymwneud 
â'r diwydiant hwnnw a chan gyrff perthnasol eraill, gall yr Ysgrifenyddiaeth gytuno gyda 
nhw ar grynodeb o fuddiannau nad ydynt yn bersonol yn hytrach na llunio portffolio 
manwl.  

• Ymddiriedolaethau: unrhyw fuddsoddiad mewn diwydiant sydd gan elusen yr 
ydych chi neu aelod agos o'r teulu yn ymddiriedolwr ar ei chyfer. Pan fo aelod yn 
ymddiriedolwr elusen gyda buddsoddiadau mewn diwydiant, gall yr 
Ysgrifenyddiaeth gytuno ar 
ddatganiad cyffredinol gan yr aelod i gwmpasu'r buddiant hwn yn hytrach na llunio 
portffolio manwl.  

• Tir ac eiddo: unrhyw dir neu eiddo sydd gennych chi neu aelod agos o'r teulu 
fuddiant uniongyrchol ynddo ac sydd yn amlwg o fewn cylch gweithgareddau'r 
ASB. 
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• Apwyntiadau cyhoeddus eraill: aelodaeth gennych chi neu aelod agos o’ch 
teulu  
o awdurdodau lleol, awdurdodau ac ymddiriedolaethau iechyd, a chyrff perthnasol 
eraill yn y sector gwirfoddol. 

Mae'r Asiantaeth wedi penderfynu na ddylai Cadeiryddion pwyllgorau cynghori gael eu 
cyflogi, na chael tâl cydnabyddiaeth personol, gan ddiwydiant na charfannau pwyso yn 
ystod telerau eu penodiad. 

 
Diffiniadau 
Yn y Cod hwn, mae “aelodau agos o'r teulu” yn golygu partneriaid personol, rhieni, plant, 
brodyr, chwiorydd a phartneriaid personol unrhyw un o'r rhain. 

Yn y Cod hwn ystyr 'y diwydiant' yw:  

• Cwmnïau, partneriaethau neu unigolion sy'n ymwneud â chynhyrchu, 
gweithgynhyrchu, pecynnu, gwerthu, hysbysebu, neu gyflenwi bwyd (gan gynnwys 
atchwanegiadau bwyd a fitaminau a mwynau), prosesau bwyd a chynhyrchion 
fferyllol, neu gynhyrchion perthnasol eraill, yn ddarostyngedig i'r ddeddfwriaeth 
ganlynol; 

Deddf Diogelwch Bwyd 1990 

Deddf Meddyginiaethau 1968 a 1971 

Deddf Diogelu Bwyd a'r Amgylchedd 1985 

Deddf Diogelu Defnyddwyr 1987 

Rheoliadau Cosmetig (Diogelwch) (Diwygio) 1987 

Rheoliadau Hysbysu Sylweddau Newydd 1993  

• Cymdeithasau masnach sy'n cynrychioli cwmnïau sy'n ymwneud â chynhyrchion 
o'r fath; Cwmnïau, partneriaethau neu unigolion sy'n ymwneud yn uniongyrchol ag 
ymchwil, datblygu neu farchnata cynnyrch bwyd neu gynnyrch fferyllol sy'n cael ei 
ystyried gan y Pwyllgor. 

Yn y Cod hwn mae 'cyrff perthnasol eraill' yn cyfeirio at sefydliadau (nad ydynt wedi'u 
cynnwys yn y diffiniad o 'diwydiant') sydd â buddiannau sy'n berthnasol i waith y 
Pwyllgor. Gallai hyn gynnwys sefydliadau elusennol, pleidiau gwleidyddol a grwpiau 
lobïo. 

Yn y Cod hwn mae’r 'ysgrifenyddiaeth' yn cyfeirio at ysgrifenyddiaeth y pwyllgor unigol 
dan sylw. 

 



30 
 

Atodiad 4: Canllawiau ar Ffioedd a Threuliau 
Pwyllgorau 
 

1. Mae'r canllawiau canlynol yn nodi'r ffioedd a'r treuliau y gall aelodau'r Pwyllgor eu 
hawlio mewn perthynas â'u gwasanaeth ar y Pwyllgor a sut y dylid cyflwyno 
ceisiadau. 

2. Os oes gan Aelodau unrhyw ymholiadau yn ymwneud â ffioedd a threuliau, dylid 
cyfeirio’r rhain at yr Ysgrifenyddiaeth. Dylai aelodau gysylltu â'r Ysgrifenyddiaeth 
cyn talu unrhyw gost y maent yn credu y dylid ei had-dalu, ond nad yw'n cael ei 
thrafod isod. 

Cyfraddau Ffioedd 

3. Gall aelodau hawlio'r ffioedd presenoldeb canlynol ar gyfer cyfarfodydd Pwyllgor a 
Grwpiau Arbenigol ar y Cyd:  

• Cadeiryddion £400 fesul diwrnod o waith ar fusnes pwyllgor neu grŵp 
arbenigol 

• Aelodau £300 fesul diwrnod o waith ar fusnes pwyllgor neu grŵp arbenigol 

4.  Gall aelodau hefyd wneud hawliadau am waith a wneir rhwng cyfarfodydd neu 
waith paratoi ar gyfer cyfarfodydd, fel darllen nifer sylweddol o bapurau, ymgymryd 
â darnau unigol o waith, hyfforddi, a chynrychioli'r pwyllgor mewn digwyddiadau 
allanol.  

5. Bydd swm y ffioedd paratoi y gellir eu hawlio fesul cyfarfod yn amrywio yn dibynnu 
ar y gwaith dan sylw. Gall staff cymorth Gweinyddol ddarparu arweiniad pellach ar 
hyn. 

Adolygu Cyfraddau’r Ffioedd 

6. Gosodir y cyfraddau hyn gan yr ASB gyda'r nod o sicrhau dulliau cyson ar draws y 
gwahanol Bwyllgorau sy'n cynghori'r ASB.  

Teithio a Threuliau Eraill 

7. Mae gan aelodau hawl i hawlio costau teithio a chynhaliaeth rhesymol sydd wedi 
codi yn sgil eu busnes swyddogol. Rhaid i aelodau geisio gwerth am arian ac fe'u 
hanogir i ddefnyddio'r dewisiadau mwyaf cost-effeithiol ac amgylcheddol 
gynaliadwy ar gyfer teithio a llety. Anogir aelodau i drefnu eu teithio gyda chymaint 
o rybudd â phosibl er mwyn manteisio ar brisiau gostyngedig a buddiannau eraill 
sydd ar gael yn gynnar. 
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8. Amlinellir canllawiau ar y mathau o wariant a’r cyfraddau y gellir eu hawlio am 
dreuliau penodol isod. Ni ellir ad-dalu diodydd alcoholig na phapurau newydd o 
arian cyhoeddus. Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol, a phan fydd yr 
Ysgrifenyddiaeth yn cytuno bod y costau yn angenrheidiol, y bydd arian rhodd yn 
cael ei ad-dalu. 

9. Mae rhwymedigaethau treth yn codi ar elfennau o'r taliadau hyn, sydd wedi cael 
eu hystyried fel rhan o incwm aelod ac sydd felly'n drethadwy. Gwnaed trefniadau 
lle mae'r ASB yn talu cost y dreth hon (gweler isod). 
 

Cludiant Cyhoeddus (bws, tanddaearol, tram, ac ati) 

10. Nid oes cyfradd trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer busnes swyddogol. Caiff y costau 
teithio gwirioneddol eu had-dalu. Dylid hawlio unrhyw gostau sy’n codi drwy 
drafnidiaeth gyhoeddus fel y London Underground, gwasanaethau bysiau lleol ac 
ati yn ôl trwy'r weithdrefn dreuliau, a dylid cyflwyno tocynnau neu dderbynebau 
gyda phob cais. 

11. Anogir aelodau i ddefnyddio cardiau Oyster ar gyfer teithio ar rwydwaith y London 
Underground a’r Bysiau. Dylid cofrestru cardiau ar-lein gyda London Transport fel 
bod modd cyflwyno copi caled o’r teithiau yn dangos costau tocynnau gyda 
cheisiadau am ad-daliad. 

12. Lle mae’r London Underground wedi'i gynnwys yn y tocyn rheilffordd, nid oes 
modd hawlio gwariant pellach ar deithio’r London Underground. 

Rheilffordd 

13. Dylai aelodau gymryd tocynnau dwy ffordd lle bo hynny'n briodol a manteisio ar 
unrhyw arbedion arferol eraill a cheisio lleihau costau drwy, er enghraifft, osgoi 
prynu tocyn dwy ffordd agored. Gellir hawlio cost llety lle mae angen taith dros 
nos. Dim ond costau teithio dosbarth safonol y bydd yr ASB yn gallu eu had-dalu. 
Rhaid cynhyrchu tocyn neu fanylion wedi’u hargraffu sy'n dangos dyddiad y daith, 
y cyrchfan a’r dosbarth teithio, ac nid derbynneb cerdyn debyd/credyd  
neu daleb gwerthu. 

Car 

14. Mae lwfans milltiroedd yn daladwy os yw’r aelod yn defnyddio ei gar ei hun ar 
fusnes swyddogol. Mae hwn yn daladwy ar y cyfraddau canlynol ar gyfer pob math 
o gar: 

• 10,000 milltir gyntaf mewn unrhyw flwyddyn dreth  45 ceiniog y filltir 

• Dros 10,000 milltir mewn unrhyw flwyddyn dreth  25 ceiniog y filltir 

Bydd rhwymedigaeth treth bersonol arnoch chi o dalu'r cyfraddau milltiroedd hyn. 
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15. Bydd angen i aelodau sy'n dymuno hawlio milltiroedd gofrestru manylion eu car 
gydag Adran Gyllid yr ASB. Bydd yr Ysgrifenyddiaeth yn cyflenwi'r ffurflenni 
angenrheidiol y mae'n rhaid eu llenwi a'u dychwelyd. 

16. Dylid gofyn am ganiatâd gan yr Ysgrifenyddiaeth ar gyfer teithiau car sy'n fwy na 
130 milltir mewn unrhyw ddiwrnod. Fel rheol bydd disgwyl i aelodau deithio ar 
drafnidiaeth gyhoeddus os yw hynny'n rhatach. 

17. Sylwch fod yn rhaid i'ch car gael ei yswirio at ddefnydd busnes. Ni fynnir ar 
yswiriant cynhwysfawr ond dylai aelodau nodi na dderbynnir unrhyw atebolrwydd 
os bydd unrhyw ddamwain, difrod, anaf neu farwolaeth neu mewn perthynas â 
risgiau nad ydynt yn dod o dan eu polisïau yswiriant. 
 

Tacsi 

18. Mae prisiau tacsi yn dderbyniol lle mae'n rhaid cludo bagiau trwm i orsafoedd neu 
oddi wrth orsafoedd, lle nad oes dull trafnidiaeth gyhoeddus addas arall, neu lle 
mai arbed amser sydd fwyaf pwysig. Caniateir eithriadau mewn rhai 
amgylchiadau, er enghraifft, fel addasiad rhesymol i aelodau ag anabledd. Rhaid 
atodi derbynneb tacsi i'r ffurflen hawlio bob amser. 

Hedfan 

19. Wrth hedfan, rhaid teithio yn nosbarth economi, ac eithrio'r siwrneiau dros  
8 awr (o'r maes awyr gwreiddiol i'r maes awyr cyrchfan). Yn yr achosion hyn, yn 
amodol ar awdurdodiad yr ASB a'r gyllideb sydd ar gael, gellir archwilio opsiynau 
eraill, gan gynnwys yn y lle cyntaf, economi premiwm neu debyg (lle maent ar 
gael). Rhaid darparu tocynnau gyda phob cais hawlio ad-daliad. 

Addasiadau Rhesymol i Aelodau ag Anableddau 

20. Gellir awdurdodi newidiadau i'r darpariaethau yn y canllawiau hyn fel addasiad 
rhesymol i aelodau ag anableddau (lle bo hynny'n berthnasol). Er enghraifft, gellir 
awdurdodi teithiau trên dosbarth cyntaf fel addasiad i staff ag anabledd sy'n 
gysylltiedig â symudedd lle nad oes seddi addas ar gael yn y dosbarth safonol. 
Dylid trafod ac awdurdodi addasiadau rhesymol trwy'r Ysgrifenyddiaeth. 

Llety 

21. Mae'r lwfans uchaf ar gyfer gwahanol leoliadau fel a ganlyn: 

• Canol Llundain: £130 y noson gan gynnwys brecwast (ac eithrio TAW) 

• Lleoliadau eraill yn y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon: £85 y noson 
gan gynnwys brecwast (ac eithrio TAW) 
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22. Os yw'r Ysgrifenyddiaeth fel arfer yn archebu llety i chi, bydd hyn yn cael ei wneud 
trwy asiantau Teithio’r ASB.  

Treuliau Eraill 

23. Mae’n bosibl y gellir ad-dalu treuliau achlysurol rhesymol eraill sy’n codi yn sgil 
busnes y Pwyllgor (er enghraifft, ar gyfer gofal plant, parcio, postio a galwadau 
ffôn). Mewn rhai amgylchiadau, gellir ad-dalu taliad am locwm, er enghraifft ar 
gyfer milfeddygon a meddygon teulu sy'n gorfod darparu gwasanaeth 24 awr. 
Dylid trafod a chytuno ar hyn ymlaen llaw gyda'r Ysgrifenyddiaeth. 

24. Dylid nodi manylion ‘treuliau eraill’ ar wahân mewn hawliadau a chynnwys 
derbynebau lle bynnag y bo hynny'n bosibl. 
 

Cyflwyno Hawliadau 
 

25. Rhaid i aelodau lenwi 'Ffurflen Hawlio Ffioedd a Threuliau Pwyllgorau' yr 
Asiantaeth i wneud hawliad, a ddarperir gan yr Ysgrifenyddiaeth. Dylai'r aelodau 
ddefnyddio'r fersiwn electronig, ond bydd angen iddynt argraffu, llofnodi a 
chyflwyno copi caled. 

Rhaid cyflwyno ffurflenni cyn pen 90 diwrnod (3 mis) o'r cyfarfod perthnasol 
neu fel arall, efallai na fydd yr Adran Gyllid yn prosesu'r hawliad. 

26. Mae’n rhaid atodi derbynebau (neu gopi o'r datganiad perthnasol gyda thrafodion 
wedi'u hamlygu 
os yw cyfanswm y bil yn cynnwys gwariant personol) i'r ffurflen hawlio briodol cyn 
ei hanfon at yr Ysgrifenyddiaeth. Ni thelir hawliadau heb dderbynebau. Fodd 
bynnag, bydd hawliadau unigol o dan £10 am dreuliau ar eitemau fel Cardiau 
Oyster, lle na ellir cael derbynebau, yn cael eu had-dalu heb dderbynneb, yn ôl 
disgresiwn yr Ysgrifenyddiaeth. 

Talu Hawliadau 

27. Mae hawliadau'n cael eu prosesu ar ran yr Asiantaeth trwy ei phrosesau cyflogres 
(payroll) ac yn cael eu talu yn unol ag amserlenni cyflog misol hynny yw, diwrnod 
gwaith olaf pob mis, trwy'r system BACS i gyfrifon banc aelodau. Anfonir slipiau 
cadarnhau trwy'r post. 

Treth ar Ffioedd a Threuliau 

28. Bydd ffioedd a delir i aelodau yn destun treth incwm a chyfraniadau yswiriant 
gwladol, gan ddibynnu ar amgylchiadau aelodau unigol. Gwneir didyniadau ar 
gyfer cyfraniadau treth ac yswiriant gwladol gan yr Asiantaeth cyn i chi dderbyn 
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taliad. Mae taliadau am gostau teithio a threuliau cysylltiedig hefyd yn agored i 
dreth incwm a chyfraniadau yswiriant gwladol, ond gall Aelodau ddewis i'r ASB 
dalu unrhyw dreth ar dreuliau ar eu rhan, ar yr amod nad ydynt yn ei hawlio yn ôl 
gan Gyllid a Thollau EM ar ddyddiad diweddarach.  

29. Gall aelodau o oedran pensiynadwy gael eu heithrio rhag atebolrwydd neu fod â 
llai o atebolrwydd i gyfraniadau yswiriant gwladol. Efallai y bydd achosion eraill lle 
bydd taliadau i aelodau yn eu cymryd dros eu rhwymedigaeth fwyaf am 
gyfraniadau yswiriant gwladol. Yn yr achosion hyn, cynghorir aelodau i gysylltu â'r 
Adran Gwaith a Phensiynau i gael cyngor pellach. Cyfrifoldeb aelodau unigol yw 
codi TAW yn gywir ar eu ffioedd a'u treuliau os bernir eu bod yn gweithredu fel 
masnachwr sydd wedi'i gofrestru ar gyfer TAW. Os oes angen cyngor pellach 
arnoch ar hyn, cysylltwch â'ch swyddfa TAW leol. 

30. Mae'n ofynnol i aelodau sydd newydd eu penodi lenwi 'Ffurflen Cofrestru 
Cyflogres Aelodau’r Pwyllgor' a 'Ffurflen Cofrestru Treuliau Aelodau'r Pwyllgor'. 
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Cyfraddau Cynhaliaeth 
Rhaid ategu pob cais gyda derbynneb wedi'i heitemeiddio. 
 
Lwfans Cyfraddau 
Lwfans cynhaliaeth dros nos Hyd at £25 (yn seiliedig ar wariant 

gwirioneddol/derbynebau) 
Lwfans teulu a ffrindiau Lwfans cyfradd safonol o £25 (trethadwy) 

 
Lwfans cynhaliaeth 24 awr Cyfraddau 

Mwy na 5 awr a dim bwyd swyddogol yn 
cael ei ddarparu: Cyfradd un pryd 
(byrbryd/lluniaeth). 

Hyd at £5 

Mwy na 10 awr ac ni ddarperir bwyd 
swyddogol. Cyfradd dau bryd 
(lluniaeth/cinio). 

 

Hyd at £10 

Mwy na 12 awr ac ar ôl 8pm ac ni 
ddarperir unrhyw fwyd swyddogol Cyfradd 
pryd bwyd gyda'r nos (swper). 

Hyd at £15 

 
Lwfans Brecwast Cyfraddau 
Os yw'r unigolyn yn gadael cartref i deithio 
ar fusnes yn swyddogol cyn 6am ac yn 
prynu brecwast tra oddi cartref. Dim ond 
mewn amgylchiadau eithriadol y bydd hyn 
yn berthnasol a chydag awdurdodiad yr 
Ysgrifenyddiaeth ymlaen llaw. 

Hyd at £5 

 
Lleoliad Cyfraddau Dros Nos 
Canol Llundain Hyd at £130 y noson gan gynnwys 

brecwast (ac eithrio TAW) 
Ardaloedd eraill y Deyrnas Unedig a 
Gweriniaeth Iwerddon 

Hyd at £85 y noson gan gynnwys 
brecwast (ac eithrio TAW) 

 
 
 
Pwysig: Lle mai ystafell yn unig yw'r unig ddewis, caiff cost brecwast ei had-dalu  
hyd at £5 mewn gwerth. Nid oes rhaid cymryd y brecwast yn y gwesty.  
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Atodiad 5: Cofnodi a oes gennych anabledd ai peidio 
Yn y fideo hwn mae Heather Hancock, Cadeirydd yr ASB, yn disgrifio pwysigrwydd llenwi 
eich ffurflen monitro amrywiaeth wrth wneud cais am benodiad cyhoeddus, yr 
addasiadau rhesymol y gallwch chi ofyn amdanynt i gefnogi'ch cais a chynllun Hyderus o 
ran Anabledd y Llywodraeth. 

Rydym ni’n ymwybodol nad yw ateb cwestiynau am anabledd weithiau'n syml. 

Gofynnwn i bob un sy’n ymgeisio am benodiad cyhoeddus lenwi ffurflen monitro 
amrywiaeth, sy'n cynnwys cwestiynau am anabledd. Gobeithio y byddwch yn ein helpu 
trwy ddarparu'r wybodaeth hon. Bydd hyn yn caniatáu i ni weld a oes unrhyw rwystrau 
annheg rhag dod yn benodai cyhoeddus ac a oes unrhyw newidiadau y gallem eu 
gwneud i annog ymgeiswyr anabl i wneud cais 

I'ch helpu chi, ystyriwch y rhestr ganlynol o amodau. Mae pobl sydd â llawer o gyflyrau 
iechyd (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i'r rhai a restrir isod) yn aml yn canfod 
bod cymdeithas yn gosod rhwystrau, neu fod ganddi agweddau negyddol sy'n eu hatal 
rhag gallu cymryd rhan lawn mewn cymdeithas.  

Byddem yn awgrymu y gallwch chi ateb “ie” i'r cwestiwn anabledd ar y ffurflen monitro 
amrywiaeth os oes gennych chi un, neu fwy, o'r canlynol sydd wedi neu'n debygol o bara 
am 12 mis neu fwy: 

• Namau synhwyraidd, fel y rhai sy'n effeithio ar y clyw neu'r golwg (na ellir eu 
cywiro â sbectol); 

• Cyflyrau penodol sy'n effeithio ar organau penodol y corff, gan gynnwys cyflyrau 
anadlol, fel asthma, a chlefydau cardiofasgwlaidd, gan gynnwys thrombosis, strôc 
a chlefyd y galon; 

• Gwahaniaethau dysgu niwrolegol, fel anhwylderau sbectrwm awtistig (ASD), 
dyslecsia a dyspracsia; 

• Canser;  
• HIV/AIDs; 
• Sglerosis Ymledol (Multiple Sclerosis); 
• Anableddau dysgu; 
• Cyflyrau iechyd meddwl fel gorbryder, hwyliau isel, pyliau o banig, ffobiâu, neu 

ganfyddiadau heb eu rhannu (unshared perceptions); anhwylderau bwyta; 
anhwylderau affeithiol deubegynol (bipolar); anhwylderau gorfodaeth obsesiynol 
(OCD); anhwylderau personoliaeth; anhwylder straen wedi trawma (PTSD); 
iselder a sgitsoffrenia;  

• Nam oherwydd damwain/anaf i rannau o'r corff, gan gynnwys i'r ymennydd; 
• Cyflyrau iechyd cyfnewidiol fel arthritis gwynegol, myalgic encephalitis (ME), 

syndrom blinder cronig (CFS), ffibromyalgia ac epilepsi; 
• Cyflyrau iechyd cynyddol fel clefyd niwronau motor, nychdod cyhyrol (muscular 

dystrophy) a mathau o dementia (gan gynnwys clefyd Alzheimer); 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/BCwZBuELhjM?rel=0
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• Cyflyrau awto-imiwn fel erythematosis lupus systemig (SLE). 
 

Mae'r rhestr hon wedi'i seilio'n agos ar Ganllawiau Deddf Cydraddoldeb 2010 a 
gyhoeddwyd gan y Swyddfa Materion Anabledd sy'n darparu gwybodaeth ychwanegol ar 
bob agwedd ar ddiffiniad Deddf Cydraddoldeb 2010 o anabledd. 

Os ydych chi dal yn ansicr sut i ateb y cwestiwn o b’un a ddylech ddweud eich bod yn 
berson anabl ar y ffurflen hon, gallai meddwl am y pwyntiau isod fod o gymorth. 

• Pe na baech yn cymryd meddyginiaeth, defnyddio teclyn cymorth clyw, defnyddio 
braich neu goes prosthetig/cadair olwyn, cael cwnsela, ac ati, a fyddech yn dal i 
allu cyflawni eich gweithgareddau dyddiol/rheolaidd arferol? 

 
Os na fyddech yn gallu ymgymryd â'ch gweithgareddau arferol, yna nodwch eich bod yn 
berson anabl ar y ffurflen hon. 

Efallai y bydd hefyd yn ddefnyddiol i chi ystyried y diffiniad cyfreithiol a ddefnyddir gan 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010. O dan y Ddeddf hon rydych chi'n anabl os oes gennych chi 
nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol neu dymor hir ar eich gallu i wneud 
gweithgareddau arferol.  

Er enghraifft: 

• Sylweddol – Mae'n cymryd llawer mwy o amser nag y byddai fel arfer i gwblhau 
tasg ddyddiol fel gwisgo; 

• Tymor hir – Nam sydd wedi para neu a fydd yn para am fwy na 12 mis; 
• Gweithgareddau arferol – Pethau mae pobl yn eu gwneud yn rheolaidd neu'n 

ddyddiol. Gan gynnwys siopa, darllen ac ysgrifennu, cael sgwrs neu ddefnyddio'r 
ffôn, gwylio'r teledu a gweithgareddau cyffredinol sy'n gysylltiedig â gwaith fel 
rhyngweithio â chydweithwyr, dilyn cyfarwyddiadau, defnyddio cyfrifiadur, gyrru, 
cynnal cyfweliadau, paratoi dogfennau ysgrifenedig, a chadw at amserlen neu 
batrwm shifft.  

Felly, mae rhywun sydd mewn plastr ac yn defnyddio baglau oherwydd eu bod wedi torri 
ffêr yn annhebygol o allu cyflawni rhai o'u gweithgareddau beunyddiol arferol, ond ni 
fyddent yn cael eu hystyried yn berson anabl o dan y Ddeddf Cydraddoldeb oherwydd 
bydd hyn ond yn effeithio arnynt am gyfnod byr tra bod eu hesgyrn yn gwella. 

Os oes gennych chi anaf tymor byr, neu gyflwr iechyd nad yw'n sylweddol/tymor hir, 
awgrymwn eich bod yn ateb y cwestiwn hwn trwy nodi nad oes gennych chi anabledd.  

Yn yr un modd â'r holl wybodaeth a roddwch yn adran gyntaf y ffurflen monitro 
amrywiaeth wrth wneud cais am benodiadau cyhoeddus, bydd unrhyw wybodaeth a 
roddwch yn cael ei thrin yn hollol gyfrinachol. Bydd ar wahân i'ch cais ac ni chaiff ei 
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defnyddio yn y broses ddethol. Ni fydd unrhyw wybodaeth yn cael ei chyhoeddi na'i 
defnyddio mewn unrhyw ffordd sy'n caniatáu i unrhyw unigolyn gael ei adnabod.  

Fe’ch anogir i lenwi'r ffurflen ond mae croeso i chi ddewis yr opsiwn "Mae'n well gen i 
beidio â dweud" ar gyfer unrhyw un o'r cwestiynau. 
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I gael rhagor o wybodaeth ac i weld y drwydded hon:  

• ewch i wefan yr Archifau Cenedlaethol 

• anfonwch e-bost at psi@nationalarchives.gov.uk 

• ysgrifennwch at: Information Policy Team, The National Archives, Kew, London, 
TW9 4DU 

 
Os oes gennych chi ymholiad am y cyhoeddiad hwn, cysylltwch â'r Asiantaeth Safonau 
Bwyd. 

 

  
Dilynwch ni ar Twitter: 
@fsacymru @fsawales 
@foodgov 

 

Dewch o hyd i ni ar Facebook: 
facebook.com/AsiantaethSafonauBwyd 

 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
mailto:psi@nationalarchives.gov.uk
https://www.food.gov.uk/contact/businesses/find-details
https://www.food.gov.uk/contact/businesses/find-details
https://twitter.com/foodgov
http://www.facebook.com/FoodStandardsAgency
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