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Crynodeb 

Nod y cyhoeddiad hwn yw rhoi arweiniad i awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr wrth 

iddynt flaenoriaethu cynnal rheolaethau swyddogol ar gyfer: 

• bwyd anifeiliaid (ym mhob cam cynhyrchu, prosesu, storio, cludo a dosbarthu, gan 

gynnwys mewnforio/allforio a chynhyrchu cynradd); 

• hylendid bwyd yn ystod cynhyrchu cynradd.  

Statws cyfreithiol 

Dylid ystyried y Blaenoriaethau Gorfodi Cenedlaethol (NEPs) ochr yn ochr â’r Cod Ymarfer 

Cyfraith Bwyd Anifeiliaid, y Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd a’r canllawiau ymarfer priodol. Mae 

dolenni at ddeddfwriaeth a chanllawiau i gefnogi awdurdodau lleol wrth ymgorffori'r 

blaenoriaethau hyn yn eu cynllun blynyddol ar gyfer rheolaethau swyddogol ar fwyd a 

bwyd anifeiliaid ar gael yn y ddogfen hon. 

Bwriad y blaenoriaethau canlynol yw cefnogi awdurdodau lleol i ganolbwyntio eu 
rheolaethau swyddogol a gynhelir ar yr amlder a nodir yn y Cod Ymarfer Cyfraith 
Bwyd a Bwyd Anifeiliaid. 

Ar gyfer pwy mae’r canllawiau hyn? 

Bwriedir y ddogfen hon yn bennaf ar gyfer swyddogion gorfodi awdurdodau lleol. Fodd 

bynnag, bydd hefyd o ddiddordeb i bob gweithredwr busnes bwyd a’r gweithredwyr 

busnesau bwyd hynny ar lefel cynhyrchu cynradd, cynlluniau sicrwydd diwydiant a 

gymeradwyir gan yr ASB, a chyrff sicrwydd yn y sector preifat. Noder bod rhai o’r dolenni yn 

y ddogfen ar gael i swyddogion gorfodi awdurdodau lleol yn unig. 

Dyddiad adolygu 

Bydd y ddogfen hon yn cael ei hadolygu cyn mis Mawrth 2023. 

Prif bwyntiau 

Mae'r ddogfen hon yn nodi'r canlynol gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB): 

• Blaenoriaethau Gorfodi Cenedlaethol ar gyfer Cymru a Lloegr, mewn perthynas â 

bwyd anifeiliaid ar bob lefel gynhyrchu a/neu gyflenwi a hylendid bwyd ar lefel 

cynhyrchu cynradd  

https://www.food.gov.uk/cy/amdanom-ni/codau-ymarfer-cyfraith-bwyd-a-bwyd-anifeiliaid
https://www.food.gov.uk/cy/amdanom-ni/codau-ymarfer-cyfraith-bwyd-a-bwyd-anifeiliaid
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• y disgwyliadau i awdurdodau lleol roi’r blaenoriaethau hyn ar waith, lle bo’n briodol, 

wrth gyflawni eu rhaglenni ymyriadau 

 

Cyflwyniad 
Amcanion y blaenoriaethau yw: 

• ysgogi dull  cynnal rheolaethau swyddogol sydd wedi’i seilio ar gudd-wybodaeth 

(intelligence), gan ganolbwyntio adnoddau ar fusnesau risg uwch a’r rheiny nad 

ydynt yn cydymffurfio, a rhoi mwy o ffocws ar ganlyniadau 

• sicrhau chwarae teg ar gyfer busnesau bwyd a bwyd anifeiliaid sy’n cydymffurfio, sef 

rhywbeth sydd er budd y diwydiant yn ei gyfanrwydd ac yn cefnogi y fasnach bwyd a 

bwyd anifeiliaid 

• lleihau beichiau diangen trwy ganolbwyntio gweithgarwch awdurdodau lleol ar 

feysydd cytunedig sy’n peri’r risg fwyaf i iechyd y cyhoedd ac iechyd anifeiliaid 

• gwella ansawdd a chysondeb rheolaethau swyddogol. 

• gwireddu ein hymrwymiad i sicrhau bod bwyd yn ddiogel ac yn cyd-fynd â'r hyn sydd 

ar y label  

 

Mae’r blaenoriaethau: 

• wedi’u llywio gan adolygiad 2021 o Asesiad Bygythiadau Bwyd Anifeiliaid y DU 

(AFTA 2019) 

• wedi’u datblygu trwy ymgynghoriad â’r diwydiant bwyd anifeiliaid a chynrychiolwyr 

awdurdodau lleol; Safonau Masnach Cenedlaethol (NTS); y Panel Amaethyddiaeth 

Cenedlaethol (NAP), ac aelodau’r Panel Bwyd Anifeiliaid mewn Porthladdoedd 

• cefnogi ein cenhadaeth i ddiogelu iechyd y cyhoedd ac iechyd anifeiliaid trwy 

gyflawni gwelliannau parhaus o ran cydymffurfiaeth, trwy orfodaeth wedi’i harwain 

gan gudd-wybodaeth 

• cefnogi’r dull wedi’i arwain gan gudd-wybodaeth a amlinellir yn y Cod Ymarfer 

Cyfraith Bwyd ar gyfer blaenoriaethu ymyriadau mewn busnesau bwyd sy’n 

gweithredu ar lefel cynhyrchu cynradd 

 

https://www.food.gov.uk/cy/amdanom-ni/ein-dull-ni-o-weithio-ar-cyd-destun-yr-ydym-nin-gweithio-ynddo
https://www.food.gov.uk/cy/amdanom-ni/ein-dull-ni-o-weithio-ar-cyd-destun-yr-ydym-nin-gweithio-ynddo
https://www.nationaltradingstandards.uk/
https://www.food.gov.uk/cy/amdanom-ni/codau-ymarfer-cyfraith-bwyd-a-bwyd-anifeiliaid
https://www.food.gov.uk/cy/amdanom-ni/codau-ymarfer-cyfraith-bwyd-a-bwyd-anifeiliaid
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Mae casglu a chyfnewid gwybodaeth, data a chudd-wybodaeth rhwng awdurdodau 

cymwys, adrannau llywodraeth ganolog a’r diwydiant, gan gynnwys cynlluniau sicrwydd a 

gymeradwyir gan yr ASB, yn elfen ganolog o system rheolaethau bwyd a bwyd anifeiliaid 

effeithiol sydd wedi’u seilio ar risg. 

Disgwylir i awdurdodau lleol sicrhau eu bod yn rhannu gwybodaeth, yn cyfathrebu ac yn  

cyfnewid cudd-wybodaeth yn effeithiol yn unol â’r Codau Ymarfer Cyfraith Bwyd a Bwyd 

Anifeiliaid, a’r Canllawiau Ymarfer. Ystyrir bod defnydd rhagweithiol o gronfeydd data cudd-

wybodaeth cenedlaethol safonau masnach a gydnabyddir (fel IDB a Memex) yn allweddol i 

gofnodi a rhannu cudd-wybodaeth. Dylai awdurdodau lleol rannu’r holl gudd-wybodaeth 

maent yn ymwybodol ohoni mewn perthynas ag achosion hysbys o dwyll bwyd a /neu bwyd 

anifeiliaid, neu rai a amheuir, gan gynnwys achosion hanesyddol, gyda’r Uned 

Genedlaethol Troseddau Bwyd (NFCU). 

Blaenoriaethau Cenedlaethol 2022/23 
Nid yw'r blaenoriaethau wedi'u rhestru mewn unrhyw drefn benodol; mae’r rhifau er 

hwylustod yn unig. 

Blaenoriaethau Bwyd Anifeiliaid 

Blaenoriaeth 1: Gwirio bod systemau rheoli diogelwch bwyd anifeiliaid yn cael 

eu gweithredu a’u cynnal a chadw’n effeithiol  

Blaenoriaeth 2: Gwirio bod systemau rheoli diogelwch bwyd anifeiliaid mewn 

busnesau sy’n cyflenwi cyn-fwydydd neu gyd-gynhyrchion yn cael 

eu gweithredu a’u cynnal a chadw’n effeithiol 

Blaenoriaeth 3: Monitro bwyd anifeiliaid ar ffermydd yn effeithiol  

a: Archwilio cyn-fwydydd/cyd-gynhyrchion sy’n cael eu defnyddio fel bwyd 

anifeiliaid ar ffermydd 

b: Gofynion cadw cofnodion ar y fferm a gweithdrefnau wedi’u dogfennu 

Blaenoriaeth 4: Monitro trefniadau storio effeithiol mewn safleoedd bwyd 

anifeiliaid 

Blaenoriaeth 5: Gwirio cywirdeb labelu bwyd anifeiliaid 

Blaenoriaeth 6: Monitro yn effeithiol lwythi bwyd anifeiliaid o wledydd o’r tu 

allan i’r UE yn y mannau cyrraedd 

https://intelligencedb.org.uk/login.html?ReturnUrl=%2f
https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-defnyddiwr/troseddau-bwyd
https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-defnyddiwr/troseddau-bwyd
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Blaenoriaethau Hylendid Bwyd yn ystod Cynhyrchu Cynradd 

Blaenoriaeth 7: Nodi, cofrestru ac arolygu busnesau bwyd sy’n cynhyrchu 
cynnyrch ffres risg uwch ar lefel cynhyrchu cynradd yn effeithiol. 

Rhoddir rhagor o wybodaeth am bob blaenoriaeth yn yr adrannau isod.
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Blaenoriaethau Bwyd Anifeiliaid 

Blaenoriaeth 1: Gwirio bod systemau rheoli diogelwch bwyd anifeiliaid 
yn cael eu gweithredu a’u cynnal a chadw’n effeithiol  

Disgwylir i awdurdodau lleol roi blaenoriaeth i wirio systemau rheoli diogelwch bwyd 

anifeiliaid, gan gynnwys gweithdrefnau ysgrifenedig parhaol wedi’i seilio ar egwyddorion 

Dadansoddi Peryglon a Phwyntiau Rheoli Critigol (HACCP). Mae hyn yn cynnwys 

sicrhau bod gweithredwyr busnesau bwyd anifeiliaid yn deall gofynion cyfreithiol, yn rhoi 

eu systemau rheoli diogelwch bwyd anifeiliaid a’u cynlluniau HACCP ar waith, ac yn eu 

cynnal ac yn eu hadolygu fel y bo’n briodol, gan ystyried natur, maint a graddfa’r busnes. 

Lle bo gan fusnes berthynas awdurdod sylfaenol, rhaid i’r broses dilysu cydymffurfiaeth 

ystyried unrhyw gyngor a roddwyd gan awdurdod sylfaenol ac unrhyw gynlluniau arolygu 

gweithredol. 

 

Dylai hyn gynnwys canolbwyntio ar y canlynol: 
 

 

a) nodi peryglon, gan sicrhau bod yr holl gamau yn y broses wedi'u hystyried a bod y 

broses grwpio camau (e.e. ystyried cynhwysion unigol) yn briodol ac nad yw'n cael 

ei gwneud mewn modd sy'n anwybyddu peryglon neu sy’n camasesu risg 
 

b) lle nad yw perygl wedi’i reoli’n ddigonol gan weithdrefn ragofynnol, caiff Pwyntiau 

Rheoli Critigol (CPPs) eu nodi’n gywir, eu diffinio’n briodol a’u rheoli’n effeithiol 

mewn modd prydlon. (PWYSIG: Mewn perthynas â bwyd amrwd i anifeiliaid 

anwes, dylai CCPs gynnwys cyrchu diogel) 
 

c) sicrhau bod systemau priodol ar waith er mwyn lleihau croeshalogi rhwng sypiau o 

fwyd anifeiliaid (yn enwedig mewn perthynas â'r rheiny sy'n cynnwys 

cocsidiostatau, meddyginiaethau milfeddygol neu ychwanegion bwyd anifeiliaid 

gyda’r lefelau uchaf a ganiateir ar gyfer unrhyw rywogaeth darged 
 

d) rhoi rhaglenni samplu priodol ar waith yn y busnes bwyd anifeiliaid i wirio 

cydymffurfiaeth â'r lefelau uchaf o sylweddau annymunol mewn deunyddiau bwyd 

anifeiliaid ac ychwanegion bwyd anifeiliaid. Dylai gwiriadau gynnwys archwiliad o 

ganlyniadau dadansoddol ac ystyried a yw camau gweithredu priodol wedi’u 

cymryd 

https://www.gov.uk/guidance/local-regulation-primary-authority
https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-busnes/ychwanegion-bwyd-anifeiliaid
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e) craffu ar systemau olrheiniadwyedd i sicrhau’r canlynol: 

 

i) bod cynnyrch yn gallu cael ei olrhain pe bai’n cael ei dynnu neu ei alw yn ôl 

 

ii) nad yw cynnyrch yn cael ei ddargyfeirio i’r gadwyn fwyd/bwyd anifeiliaid os 

nad yw wedi’i fwriadu ar gyfer defnydd bwyd anifeiliaid 

 

Blaenoriaeth 2: Gwirio bod systemau rheoli diogelwch bwyd anifeiliaid 
mewn busnesau sy’n cyflenwi cyn-fwydydd neu gyd-gynhyrchion yn 
cael eu gweithredu a’u cynnal a chadw’n effeithiol 

Bob blwyddyn, mae oddeutu 650,000 o dunelli o gyn-fwydydd yn cael eu prosesu’n fwyd 

anifeiliaid yn y DU, sydd werth £110 miliwn. Lle bo cyn-fwydydd y bwriedir eu defnyddio 

mewn bwyd anifeiliaid yn cael eu cyflenwi gyda deunydd pecynnu, rhaid iddynt gael 

triniaeth bellach i dynnu’r deunydd pecynnu cyn iddynt gael eu defnyddio fel bwyd 

anifeiliaid. Cynhelir y broses hon yn aml mewn safle prosesu cyn-fwydydd arbenigol. 

 

Mae NTS wedi creu pecynnau adnoddau i gefnogi swyddogion awdurdod lleol mewn 

perthynas â busnesau sy’n cyflenwi cyn-fwydydd a chyd-gynhyrchion. 

Disgwylir i awdurdodau lleol roi blaenoriaeth i ddilysu bod yna systemau rheoli bwyd 

anifeiliaid effeithiol, gan gynnwys gweithdrefnau ysgrifenedig parhaol wedi’u seilio ar 

egwyddorion HACCP mewn busnesau sy’n cyflenwi cyn-fwydydd neu gyd-gynhyrchion. 

Lle bo gan fusnes berthynas awdurdod sylfaenol, rhaid i brosesau dilysu cydymffurfiaeth 

ystyried unrhyw gyngor a roddwyd gan awdurdod sylfaenol ac unrhyw gynlluniau arolygu 

gweithredol. 

 

Yn ogystal â’r pwyntiau a gwmpesir gan Flaenoriaeth 1, dylai hyn gynnwys ffocws ar y 

canlynol: 

a) nodi pwyntiau rheoli er mwyn sicrhau bod deunydd yn addas i'w ddefnyddio fel 

bwyd anifeiliaid, er enghraifft nad yw bwyd anifeiliaid ar gyfer anifeiliaid a ffermir 

yn cynnwys eitemau megis cig, pysgod a physgod cregyn (gan gynnwys 

cynhyrchion sy'n eu cynnwys neu sydd wedi bod mewn cysylltiad â nhw) 
 

b) gwahanu yn briodol ddeunydd na fwriedir ei ddefnyddio fel bwyd anifeiliaid 

https://www.agindustries.org.uk/sectors/animal-feed/ukffpa/about-the-ukffpa.html
https://www.agindustries.org.uk/sectors/animal-feed/ukffpa/about-the-ukffpa.html
https://khub.net/group/nationalagriculturecommunity/group-library/-/document_library/Sz8Ah1O1ukgg/view/297870650?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_Sz8Ah1O1ukgg_redirectTwoFactor=https%3A%2F%2Fkhub.net%3A443%2Fgroup%2Fnationalagriculturecommunity%2Fgroup-library%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_Sz8Ah1O1ukgg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview
https://www.gov.uk/guidance/local-regulation-primary-authority
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c) bod yna raglen hyfforddi gofnodedig briodol ar gyfer y staff sy’n gyfrifol  

 am drin cyn-fwydydd 
 

d) bod deunydd ond yn cael ei gyflenwi i fusnes bwyd cofrestredig 
 

 

e) bod cyflenwyr a chludwyr yn y gadwyn prosesu cyn-fwydydd yn fwyd anifeiliaid a 

chyd-gynhyrchion oll wedi’u cofrestru fel busnesau bwyd anifeiliaid 
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Blaenoriaeth 3: Monitro bwyd anifeiliaid ar ffermydd yn effeithiol  

3a: Archwilio cyn-fwydydd/cyd-gynhyrchion sy’n cael eu defnyddio fel bwyd 
anifeiliaid ar ffermydd 

Lle bo’n berthnasol, mae disgwyl i awdurdodau lleol archwilio a yw unrhyw gyn-fwydydd 

neu gyd-gynhyrchion a ddefnyddir fel bwyd anifeiliaid ar ffermydd yn bodloni’r meini 

prawf canlynol: 

a) nid ydynt wedi’u halogi 

b) nid ydynt yn cynnwys sylweddau gwaharddedig a restrir yn Atodiad III i Reoliad yr 

UE a Ddargedwir 767/2009 ar roi bwyd anifeiliaid ar y farchnad a’i ddefnyddio 

c) maent yn tarddu o fusnes bwyd anifeiliaid cofrestredig 

3b: Gofynion cadw cofnodion ar y fferm a gweithdrefnau wedi’u dogfennu 

Dylid archwilio cydymffurfiaeth â’r gofynion cadw cofnodion a nodir yn Atodiadau I ac II i 

Reoliad yr UE a Ddargedwir 183/2005 ar ffermydd, sy’n nodi’r gofynion ar gyfer hylendid 

bwyd anifeiliaid, gan gynnwys:  

 

Atodiad I 

a) defnydd unrhyw gynhyrchion diogelu planhigion neu fioladdwyr; 

b) defnydd hadau a addaswyd yn enetig; 

c) unrhyw achosion o blâu ac afiechydon a allai effeithio ar ddiogelwch cynhyrchion 

cynradd; 

d) canlyniadau unrhyw ddadansoddiadau a gymerwyd o gynhyrchion crai neu 

samplau eraill a gymerwyd at ddibenion diagnostig sy’n bwysig o ran diogelwch 

bwyd; 

e) ffynhonnell a swm pob mewnbwn bwyd anifeiliaid, a chyrchfan a swm pob allbwn 

bwyd anifeiliaid; 

ac, yn ogystal, ar gyfer ffermydd sy'n ddarostyngedig i ofynion Atodiad II (R10): 

a) cofnodion olrheiniadwyedd mewn perthynas â bwyd anifeiliaid a brynwyd, gyda 

ffocws neilltuol ar ychwanegion a neu/rag-gymysgeddau bwyd anifeiliaid 

b) gweithdrefnau wedi’u dogfennu sy’n seiliedig ar egwyddorion HACCP 

  

https://www.legislation.gov.uk/eur/2009/767
https://www.legislation.gov.uk/eur/2009/767
https://www.legislation.gov.uk/eur/2005/183
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Blaenoriaeth 4: Monitro trefniadau storio effeithiol mewn safleoedd 
bwyd anifeiliaid 

Ar bob cam o’r gadwyn bwyd anifeiliaid, mae storio ac adnabod cynhyrchion priodol yn 

angenrheidiol er mwyn atal cyflwyno peryglon i fwyd anifeiliaid. 

Disgwylir i awdurdodau lleol flaenoriaethu’r canlynol: 

a) sicrhau bod deunydd ac ychwanegion bwyd anifeiliaid yn cael eu gwahanu oddi 

wrth fwyd anifeiliaid gorffenedig 

b) cadw bwyd anifeiliaid ar wahân i unrhyw ddeunyddiau nad ydynt yn fwyd 

anifeiliaid, fel cynhyrchion diogelu planhigion, cemegion glanhau a gwastraff ac ati 

a allai halogi’r bwyd anifeiliaid 

c) bod cyfleusterau’n ddiogel rhag peryglon allanol, e.e. glaw, carthffosiaeth a 

ffynonellau halogion eraill 

d) bod cynwysyddion bwyd yn addas ac yn lân, lle cânt eu defnyddio 

e) sicrhau bod modd adnabod bwyd mewn storfeydd yn rhwydd 

Blaenoriaeth 5: Gwirio cywirdeb labelu bwyd anifeiliaid  

Mae gwybodaeth ar labeli bwyd anifeiliaid yn hanfodol i alluogi gweithredwyr busnesau 

bwyd anifeiliaid trwy gydol y gadwn bwyd anifeiliaid i ddefnyddio deunyddiau a ddefnyddir 

wrth weithgynhyrchu bwyd anifeiliaid neu fel bwyd anifeiliaid uniongyrchol yn briodol, ac 

ar gyfer olrheiniadwyedd pa bai cynnyrch yn cael ei dynnu neu ei alw’n ôl. 

Disgwylir i awdurdodau lleol flaenoriaethu’r canlynol: 

a) gwirio bod yr ychwanegion sy’n bresennol mewn bwyd anifeiliaid wedi’u 

hawdurdodi (sydd wedi’u cynnwys yng nghofrestr awdurdodiadau ychwanegion 

bwyd anifeiliaid Prydain Fawr) yn unol â Rheoliad yr UE a Ddargedwir 1831/2003 

ar ychwanegion i’w defnyddio ym maes maetheg anifeiliaid 

 

b) gwirio cywirdeb honiadau fel y nodir yn Erthygl 13 o Reoliad yr UE a Ddargedwir 

767/2009 ar roi bwyd anifeiliaid ar y farchnad a’i ddefnyddio 

 

https://data.food.gov.uk/regulated-products
https://data.food.gov.uk/regulated-products
https://www.legislation.gov.uk/eur/2003/1831
https://www.legislation.gov.uk/eur/2009/767
https://www.legislation.gov.uk/eur/2009/767
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c) sicrhau bod y wybodaeth am olrheiniadwyedd yn gywir ac yn ddigonol i nodi 

cyflenwr y bwyd anifeiliaid, a  galluogi cadarnhau bod y bwyd anifeiliaid a 

gyflenwyd yn cyfateb i’r disgrifiad o’r hyn a brynwyd 

Blaenoriaeth  6: Monitro llwythi bwyd anifeiliaid o wledydd y tu allan i’r 
UE mewn mannau cyrraedd yn effeithiol 

Mae bwyd anifeiliaid a fewnforir yn cyfrif am gyfran sylweddol o’r bwyd anifeiliaid a 

ddefnyddir yn y DU. Er mwyn cefnogi dull cyson wedi’i seilio ar risg ar gyfer monitro 

mewnforion, disgwylir i awdurdodau lleol flaenoriaethu monitro llwythi bwyd anifeiliaid 

afreolaidd sy’n tarddu o wledydd nad ydynt yn yr UE (gan gynnwys bwyd anifeiliaid sydd 

wedi teithio trwy’r UE), gan ystyried: 

a) Canllawiau NTS ar gysondeb a blaenoriaethu cynnal rheolaethau swyddogol 

mewn mannau cyrraedd 

b) samplu llwythi sydd heb eu samplu’n ddiweddar, neu sydd heb eu gweld o’r blaen 

yn y man cyrraedd, neu lle bo rheswm dros gredu nad ydynt yn cydymffurfio â’r 

gofynion cyfreithiol 

c) y Dangosfwrdd Tebygolrwydd Risg ar gyfer Cymru a Lloegr 

  

https://khub.net/group/nationalagriculturecommunity/group-library/-/document_library/Sz8Ah1O1ukgg/view_file/347817297?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_Sz8Ah1O1ukgg_redirect=https%3A%2F%2Fkhub.net%3A443%2Fgroup%2Fnationalagriculturecommunity%2Fgroup-library%2F-%2Fdocument_library%2FSz8Ah1O1ukgg%2Fview%2F17666375%3F_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_Sz8Ah1O1ukgg_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fkhub.net%253A443%252Fgroup%252Fnationalagriculturecommunity%252Fgroup-library%252F-%252Fdocument_library%252FSz8Ah1O1ukgg%252Fview%252F17666319%253F_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_Sz8Ah1O1ukgg_redirect%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fkhub.net%25253A443%25252Fgroup%25252Fnationalagriculturecommunity%25252Fgroup-library%25253Fp_p_id%25253Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_Sz8Ah1O1ukgg%252526p_p_lifecycle%25253D0%252526p_p_state%25253Dnormal%252526p_p_mode%25253Dview
https://smartercommunications.food.gov.uk/communications/files/4613
https://smartercommunications.food.gov.uk/communications/files/4605
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Blaenoriaethau Hylendid Bwyd: Cynhyrchu Cynradd 

Blaenoriaeth 7: Nodi, cofrestru ac arolygu busnesau bwyd sy’n 
cynhyrchu cynnyrch ffres risg uwch ar lefel cynhyrchu cynradd yn 
effeithiol. 

Disgwylir i awdurdodau lleol flaenoriaethu nodi, cofrestru ac arolygu busnesau bwyd sy’n 

cynhyrchu cynnyrch ffres risg uwch ar lefel cynhyrchu cynradd yn effeithiol. Rhoddir rhai 

enghreifftiau i egluro pob categori; fodd bynnag, ni fwriedir i’r rhain fod yn rhestr 

gynhwysfawr, a chynghorir awdurdodau lleol i ddefnyddio eu barn broffesiynol. 

Sef: 

a) cynhyrchwyr ffrwythau meddal ac aeron, er enghraifft mafon, mwyar, mwyar Mair, 

mwyar Logan, a mefus, y bydd yn anodd eu golchi’n drylwyr ar ôl eu cynaeafu heb 

ddifrodi’r cynnyrch 

 

b) cynhyrchwyr llysiau gwyrdd deiliog, ffrwythau salad, a llysiau:  

i) sy’n cael eu bwyta’n amrwd fel arfer, er enghraifft letys, egin-ddail, dail ifanc, 

berwr dŵr, sbigoglys, perlysiau, a chiwcymbrau 

ii) sydd â chyfnod hedyn-i-gynhaeaf byr, sy’n golygu eu bod yn debygol o gael 

eu cynaeafu o fewn 2 wythnos i’w dyfrhad diwethaf. Os yw dŵr dyfrhau wedi’i 

halogi, ni fydd yr halogiad hwn wedi cael digon o amser i wasgaru mewn 

cnydau â chyfnod tyfu byr 

 

c) cynhyrchwyr llysiau bylbiau a gwreiddlysiau, neu lysiau sydd heb groen 

amddiffynnol, a ddefnyddir yn aml yn amrwd, er enghraifft winwns, radis a seleri  
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Canllawiau 

Bwyd Anifeiliaid 

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) 

Deddfwriaeth bwyd anifeiliaid 

Tynnu deunydd pecynnu safon bwyd oddi ar fwyd dros ben cyn iddo fynd i mewn i’r 

gadwyn bwyd anifeiliaid 

Canllawiau ar ofynion HACCP ar gyfer ffermwyr 

 

Safonau Masnach Cenedlaethol (NTS) 

Cyd-gynhyrchwyr a’r rheiny sy’n cyflenwi bwyd dros ben 

 

Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Anifeiliaid (ACAF) 

Adolygiad o arferion bwydo ar y fferm– argymhellion wedi’u diweddaru ar nodi peryglon a 

lleihau risgiau 

 

Yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) 

Sut dylai busnesau bwyd waredu bwyd a chyn-fwydydd 

 

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) 

Cod Ymarfer Defra ar gyfer Rheoli Salmonela wrth Gynhyrchu, Storio a Throsglwyddo 

Bwyd Anifeiliaid Cyfansawdd, Rhag-gymysgeddau, Deunyddiau Bwyd Anifeiliaid ac 

Ychwanegion Bwyd Anifeiliaid 

 

Y Sefydliad Safonau Prydeinig (BSI) 

Rhaglenni rhagofynnol ar gyfer diogelwch bwyd wrth weithgynhyrchu bwyd  

a bwyd anifeiliaid 

 

Sefydliad Bwyd ac Amaeth y Cenhedloedd Unedig (FAO) a Ffederasiwn y 
Diwydiant Bwyd Rhyngwladol (IFIF) 

https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-busnes/deddfwriaeth-bwyd-anifeiliaid
https://khub.net/group/nationalagriculturecommunity/group-library/-/document_library/Sz8Ah1O1ukgg/view_file/5525805?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_Sz8Ah1O1ukgg_redirect=%2Fgroup%2Fguest%2Fsearch%3Fp_p_id%3Dcom_pfiks_search_global_SearchGlobalPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26_com_pfiks_search_global_SearchGlobalPortlet_keywords%3DFood%2Bgrade%2Bpackaging%2Bmaterial%2Bin%2Bsurplus%2Bfood%2B-%2Bde%2Bfacto%2Btolerance
https://khub.net/group/nationalagriculturecommunity/group-library/-/document_library/Sz8Ah1O1ukgg/view_file/5525805?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_Sz8Ah1O1ukgg_redirect=%2Fgroup%2Fguest%2Fsearch%3Fp_p_id%3Dcom_pfiks_search_global_SearchGlobalPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26_com_pfiks_search_global_SearchGlobalPortlet_keywords%3DFood%2Bgrade%2Bpackaging%2Bmaterial%2Bin%2Bsurplus%2Bfood%2B-%2Bde%2Bfacto%2Btolerance
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/on-farm-mixinf-guidance-farmers.pdf
https://khub.net/group/nationalagriculturecommunity/group-library/-/document_library/Sz8Ah1O1ukgg/view/297870650?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_Sz8Ah1O1ukgg_redirect=https%3A%2F%2Fkhub.net%3A443%2Fgroup%2Fnationalagriculturecommunity%2Fgroup-library%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_Sz8Ah1O1ukgg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20200803140831/https:/acaf.food.gov.uk/papers/acaf-review-of-on-farm-feeding-practices
https://www.gov.uk/how-food-businesses-must-dispose-of-food-and-former-foodstuffs
https://www.aictradeassurance.org.uk/latest-documents/defra-salmonella-feed-code-of-practice/
https://shop.bsigroup.com/products/prerequisite-programmes-for-food-safety-in-the-manufacture-of-food-and-feed-for-animals-1
https://shop.bsigroup.com/products/prerequisite-programmes-for-food-safety-in-the-manufacture-of-food-and-feed-for-animals-1
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Arferion da ar gyfer y Sector Bwyd Anifeiliaid: gweithredu Cod Ymarfer Safonau Codex 

Alimentarius ar fwydo anifeiliaid yn iawn 

 

Y Comisiwn Ewropeaidd 

Canllawiau Arferion Da a ddatblygwyd yn unol ag Erthygl 22 o Reoliad yr UE a 

Ddargedwir 183/2005, sy’n nodi gofynion ar gyfer hylendid bwyd anifeiliaid 

• Canllaw cymunedol ar gyfer arferion da i sector gweithgynhyrchu bwyd anifeiliaid 

cyfansawdd a rhag-gymysgeddau diwydiannol yr UE ar gyfer anifeiliaid sy’n 

cynhyrchu bwyd  (Ffederasiwn Gweithgynhyrchwyr Bwyd Anifeiliaid Ewrop – 

FEFAC) 

• Canllaw cymunedol ar gyfer arferion da i weithredwyr ychwanegion a rhag-

gymysgeddau bwyd anifeiliaid (Y System Ansawdd a Diogelwch ar gyfer 

Cynhwysion Bwyd Arbenigol – FAMI-QS) 

• Canllaw arferion da ar gyfer gweithgynhyrchu bwydydd diogel ar gyfer anifeiliaid 

anwes (Diwydiant Bwyd Anifeiliaid Ewrop – FEDIAF) 

• Canllaw arferion da Ewrop gyfer gweithgynhyrchu deunyddiau bwyd anifeiliaid 

diogel 

o Gweithgynhyrchu deunyddiau bwyd anifeiliaid diogel o brosesu startsh 

o Gweithgynhyrchu deunydd bwyd anifeiliaid diogel o wasgu hadau olew a 

phuro olew llysiau 

o Gweithgynhyrchu deunydd bwyd anifeiliaid diogel o brosesu biodiesel 

o Rhestr wirio archwilio a ffeithlen Salmonela 

• Canllawiau Arferion Hylendid Da Ewrop ar gyfer casglu, storio, masnachu a 

chludo grawnfwydydd, hadau olew, cnydau protein, cynhyrchion planhigion eraill a 

chynhyrchion sy'n deillio ohonynt 

Canllawiau Arferion Da a ddatblygwyd yn unol ag Erthygl 26 o Reoliad yr UE a 

Ddargedwir 767/2009 ar roi bwyd anifeiliaid ar y farchnad a’i ddefnyddio 

• Cod arferion labelu da yr UE ar gyfer bwyd anifeiliaid cyfansawdd ar gyfer 

anifeiliaid sy’n cynhyrchu bwyd (FEFAC)  

• Y Cod Arferion Labelu Da ar gyfer Bwyd Anifeiliaid Anwes (FEDIAF) 

https://ifif.org/our-work/project/ifif-fao-feed-manual/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/thematic-areas/animal-feed/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/thematic-areas/animal-feed/en/
http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-hygiene/guides-good-practice_en
https://www.legislation.gov.uk/eur/2005/183
https://www.legislation.gov.uk/eur/2005/183
https://ec.europa.eu/food/document/download/40cc0b41-95a8-40fe-8da2-f00d71b34572_en
https://ec.europa.eu/food/document/download/40cc0b41-95a8-40fe-8da2-f00d71b34572_en
https://ec.europa.eu/food/document/download/40cc0b41-95a8-40fe-8da2-f00d71b34572_en
https://ec.europa.eu/food/document/download/f92f58a7-2f3a-4938-9882-58502d98cd16_en
https://ec.europa.eu/food/document/download/f92f58a7-2f3a-4938-9882-58502d98cd16_en
http://www.fediaf.org/self-regulation/safety.html
http://www.fediaf.org/self-regulation/safety.html
https://ec.europa.eu/food/document/download/8bce4e22-0ebe-4481-998a-820246b5328e_en
https://ec.europa.eu/food/document/download/8bce4e22-0ebe-4481-998a-820246b5328e_en
https://ec.europa.eu/food/document/download/18f5bf7d-217f-459b-9751-2ecffe8808f4_en
https://ec.europa.eu/food/document/download/c3e29e34-5953-4a9c-8885-c502ba1bc7c4_en
https://ec.europa.eu/food/document/download/c3e29e34-5953-4a9c-8885-c502ba1bc7c4_en
https://ec.europa.eu/food/document/download/cdf979c1-3f87-4e66-843c-b1d6fc0cb040_en
https://ec.europa.eu/food/document/download/0d7ae31f-9bf0-4425-8c18-bc646ca9205e_en
https://ec.europa.eu/food/document/download/4f1454af-494a-43d7-a866-3bd96b4ab8cd_en
http://www.coceral.com/web/coceral%20cogeca%20unistock%20eu%20good%20hygiene%20practices%20guide%20/1011306087/list1187970316/f1.html
http://www.coceral.com/web/coceral%20cogeca%20unistock%20eu%20good%20hygiene%20practices%20guide%20/1011306087/list1187970316/f1.html
http://www.coceral.com/web/coceral%20cogeca%20unistock%20eu%20good%20hygiene%20practices%20guide%20/1011306087/list1187970316/f1.html
http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-hygiene/guides-good-practice_en
https://www.legislation.gov.uk/eur/2005/183
https://www.legislation.gov.uk/eur/2005/183
https://fefac.eu/wp-content/uploads/2020/07/cglp2018-1.pdf
https://fefac.eu/wp-content/uploads/2020/07/cglp2018-1.pdf
https://www.fediaf.org/self-regulation/labelling.html
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Safonau'r Diwydiant 

Cydffederasiwn y Diwydiannau Amaethyddol 

Safonau Cynllun Sicrwydd Deunydd Bwyd Anifeiliaid (FEMAS) 

Cynllun Sicrwydd Masnach ar gyfer Cnydau i'w Cynaeafu (TASCC) 

Cynllun Rhyngwladol Sicrwydd Bwyd Anifeiliaid (UFAS) 

Modiwl Gwirfoddol 9 BRC – Rheoli Deunyddiau Bwyd ar gyfer Bwyd Anifeiliaid 

 

Tractor Coch 

Safonau Sicrwydd Bwyd 

Cynllun Gwarant Fferm Da Byw 

Cynhyrchwyr Cig Oen a Chig Eidion Cymru Cyf  

  

https://www.agindustries.org.uk/sectors/trade-assurance-schemes/femas-feed-materials-assurance-scheme.html
https://www.aictradeassurance.org.uk/tascc/documents/codes-of-practice/
https://www.agindustries.org.uk/sectors/trade-assurance-schemes/ufas-universal-feed-assurance-scheme.html
https://www.agindustries.org.uk/ukffpa/brc-voluntary-module-9/
https://assurance.redtractor.org.uk/
https://fawl.co.uk/


 

17 
 

Bwyd Anifeiliaid a Fewnforir 

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) 

Rheolaethau Mewnforio Effeithiol ar gyfer bwyd a bwyd anifeiliaid nad ydynt yn dod o 

anifeiliaid mewn porthladdoedd llai a meysydd awyr 

 

 

Cymdeithas Prif Swyddogion Safonau Masnach (ACTSO) 

Rhannu gwybodaeth a chudd-wybodaeth i gefnogi cynnal rheolaethau ar fwyd anifeiliaid 

a fewnforir 

 

Yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) 

Safleoedd Rheoli Ffiniau y DU: mewnforion anifeiliaid a chynhyrchion sy’n dod o 

anifeiliaid 

Hylendid Bwyd Anifeiliaid: Cynhyrchu Cynradd 

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) 

Canllawiau arolygu hylendid bwyd – cynhyrchu cynradd 

Dolenni i ffynonellau gwybodaeth a allai eich helpu i nodi cynhyrchwyr cynradd yn 
eich ardal 

Defra – Strwythur y diwydiant amaeth yn Lloegr a’r DU ym mis Mehefin 

Defra – Amaethyddiaeth yn y DU 

Asiantaeth yr Amgylchedd – map o drwyddedau tynnu dŵr 

Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth De Cymru (AHDB) 

Cymdeithas tyfwyr Prydain  

Pick your own farms   

  

https://smartercommunications.food.gov.uk/resource/files/2069
https://smartercommunications.food.gov.uk/resource/files/2069
https://khub.net/group/nationalagriculturecommunity/group-library/-/document_library/Sz8Ah1O1ukgg/view_file/68638300?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_Sz8Ah1O1ukgg_redirect=%2Fgroup%2Fguest%2Fsearch%3Fp_p_id%3Dcom_pfiks_search_global_SearchGlobalPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26_com_pfiks_search_global_SearchGlobalPortlet_keywords%3DNAFPP%2Bguidance%2Bon%2Bsharing%2Binformation%2Band%2Bintelligence%2B%2B-%2BUpdated%2Bjuly%2B2018
https://khub.net/group/nationalagriculturecommunity/group-library/-/document_library/Sz8Ah1O1ukgg/view_file/68638300?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_Sz8Ah1O1ukgg_redirect=%2Fgroup%2Fguest%2Fsearch%3Fp_p_id%3Dcom_pfiks_search_global_SearchGlobalPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26_com_pfiks_search_global_SearchGlobalPortlet_keywords%3DNAFPP%2Bguidance%2Bon%2Bsharing%2Binformation%2Band%2Bintelligence%2B%2B-%2BUpdated%2Bjuly%2B2018
https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-inspection-posts-contact-details/live-animals-and-animal-products-border-control-posts-bcp-in-the-uk
https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-inspection-posts-contact-details/live-animals-and-animal-products-border-control-posts-bcp-in-the-uk
https://smartercommunications.food.gov.uk/resource/files/2407?scrollPos=0
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/structure-of-the-agricultural-industry-in-england-and-the-uk-at-june
https://www.gov.uk/government/collections/agriculture-in-the-united-kingdom
https://environment.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c9176c299b734cff9a6deffcf7f40a4e
https://ahdb.org.uk/horticulture
https://britishgrowers.org/
http://www.pickyourownfarms.org.uk/
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