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Mae rhanddeiliaid yng Nghymru wedi gwneud 
cyfraniad gwerthfawr iawn at ddatblygu Cynllun 
Strategol yr Asiantaeth ar gyfer 2015-20. Mewn 
digwyddiadau a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ym 
mis Chwefror a mis Medi 2014, daeth amrywiaeth o 
randdeiliaid ynghyd i lywio cyfeiriad y strategaeth 
gyffredinol. Mae’r atodiad hwn yn amlinellu’r cyfleoedd 
sydd gennym, yn arbennig yng Nghymru, i gynnal 
gweithgareddau a fydd yn adeiladu ar y canlyniadau 
strategol a amlinellir yn y strategaeth.
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WEITHGAREDDAU
PRIF



Prif Weithgareddau ar gyfer yr ASB yng nghyfnod y 
Cynllun Strategol. Mae’r gweithgareddau a amlinellir yn y 
cynllun hwn yn disgrifio’r cynlluniau yr ydym am eu cynnal 
yng Nghymru i sicrhau cynnydd tuag at ein canlyniadau 
strategol a hefyd i ddiogelu buddiannau defnyddwyr mewn 
perthynas â bwyd.  

Rhwng 2015 a 2020 byddwn yn manteisio  
ar gymaint o gyfleoedd â phosibl i symud  
yn y cyfeiriad a amlinellir yn ein strategaeth. 
Mae nifer o gamau gweithredu penodol yr 
ydym ni’n bwriadu eu cymryd – rhai yn fach 
iawn, rhai yn fawr ac yn gymhleth. Byddwn 
yn sicrhau cysondeb strategol a’r cynnydd 
mwyaf posibl drwy ganolbwyntio’n gyson  
ar effaith popeth yr ydym yn ei wneud,  
yn hytrach na chanolbwyntio ar lond llaw  
o “fentrau” mawr i ganolbwyntio arnynt a 
dychmygu y gall gweddill ein gweithgarwch 
barhau heb gael ei effeithio neu gael ei 
“ddad-flaenoriaethu” a’i atal – mae ein 
gwaith ar alergeddau, cemegion a rheoli 
digwyddiadau yn parhau’r un mor bwysig  
ag erioed, er enghraifft.

Fodd bynnag, bydd rhai rhaglenni gwaith 
arbennig o arwyddocaol, ac rydym o’r farn y 
bydd y rhain yn hanfodol fel sail i weithredu’r 
strategaeth yn llwyddiannus. Maent yn 
gorgyffwrdd ac mae ganddynt nifer o 
effeithiau – er enghraifft mae’r gwaith ar 
wyliadwriaeth a sganio’r gorwel a nodwyd o 
dan wyddoniaeth a thystiolaeth yn bwysig i 
sicrhau bwyd diogel ac i’n hymdrechion i 
sicrhau bod bwyd yn cyd-fynd â’r hyn sydd 
ar y label. Bydd rhaglenni a phrosiectau 
mawr yn byw o fewn portffolio’r ASB ac yn 
rhoi adroddiadau cynnydd misol i’r Bwrdd 
Portffolio. Bydd y Bwrdd Portffolio yn sicrhau 

bod yr elfennau hynny o fewn y  
portffolio sy’n dibynnu ar ei gilydd  
yn cael eu rheoli’n effeithiol.

Mae’r canlynol yn cynrychioli’r 
blaenoriaethau arwyddocaol yr ydym  
yn rhagweld ar hyn o bryd y byddwn yn 
buddsoddi amser, ymdrech ac adnoddau 
ynddynt dros y ddwy i dair blynedd nesaf  
i symud ymlaen tuag at gyflawni’r 
strategaeth. Mae’r system fwyd yn 
gymhleth, gyda nifer o wahanol actorion  
yn gweithredu oddi mewn iddi. Ni all unrhyw 
un ragweld y dyfodol, ac ni allwn wybod yn 
hyderus pa gamau y bydd gofyn i ni eu 
blaenoriaethu yn y dyfodol. Mae’n anochel, 
dros amser, y bydd yn rhaid newid y rhestr. 
Felly, fel rhan o’n cylch cynllunio busnes, 
bydd y Tîm Gweithredol yn adolygu ein 
rhaglen waith bob chwarter a bydd y Bwrdd 
yn adolygu’r blaenoriaethau bob blwyddyn  
i sicrhau bod gweithgareddau yn parhau i 
fod yn briodol i sicrhau’r manteision gorau 
posibl ar gyfer defnyddwyr a chynnydd tuag 
at ein canlyniadau strategol. O ystyried hyn, 
mae’r cynllun wedi’i ddatblygu fwy ar gyfer  
y ddwy flynedd gyntaf, a bydd blynyddoedd 
diweddarach yn cael eu datblygu fwy yng 
nghylchoedd cynllunio’r dyfodol.
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PRIF WEITHGAREDDAU



Mae gan ddefnyddwyr yr hawl  
i gael eu diogelu rhag lefelau  
risg annerbyniol.

DDIOGEL
MAE BWYD YN
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Blwyddyn 2 – 
2016/17

• Parhau i edrych ar ein defnydd o wyddoniaeth, tystiolaeth 
a gwybodaeth, ar y cyd â’r gymuned wyddonol yng 
Nghymru, wrth ddiogelu buddiannau defnyddwyr  
mewn perthynas â bwyd.  

• Manteisio ar y cyfleoedd y mae Cymru yn eu cyflwyno 
i beilota gwaith, yn arbennig mewn perthynas â 
gwyliadwriaeth a risgiau sy’n dod i’r amlwg.

Blwyddyn 1 – 
2015/16

• Gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol yng Nghymru i 
sicrhau bod pob polisi a strategaeth newydd yn cyfleu 
neges gyson, a hynny er mwyn darparu bwyd diogel a 
fforddiadwy i ddefnyddwyr yng Nghymru. 

• Cydweithio i ddatblygu model darparu bwyd anifeiliaid 
newydd ar gyfer Cymru.  

• Datblygu polisi a rhaglen samplu bwyd anifeiliaid ar  
gyfer Cymru. 

• Ymgysylltu â busnesau bwyd i godi ymwybyddiaeth  
o’r rheolau alergenau bwyd newydd ar gyfer y sector 
gwasanaethau bwyd.

• Cwblhau rhaglen o archwiliadau llawn o awdurdodau  
lleol yng Nghymru.

Blwyddyn 3  
a thu hwnt

• Datblygu strategaeth newydd ar gyfer trefniadau 
archwilio yng Nghymru gan sicrhau mwy a mwy o 
dryloywder a mynediad at y canfyddiadau a nodir.  
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MAE BWYD YN DDIOGEL



Mae gan ddefnyddwyr yr hawl i wneud 
penderfyniadau gwybodus am eu 
bwyd a dim ond pan gaiff bwyd ei nodi 
a’i labelu’n gywir y mae hyn yn bosibl.

Atgyfnerthodd y gwaith a gynhalion i ddatblygu 
ein strategaeth ein hymwybyddiaeth o’r risgiau  
i ddefnyddwyr sy’n gysylltiedig â dilysrwydd a 
thwyll a throsedd bwyd, lle caiff defnyddwyr  
eu camarwain yn fwriadol. Byddwn yn parhau  
i weithio gydag awdurdodau lleol, y diwydiant  
a chydweithwyr eraill i nodi’r meysydd sy’n peri 
risg a chytuno ar gamau gweithredu i’w lleihau 
ar ran defnyddwyr.

CYD-FYND Â’R 
HYN SYDD 
AR Y LABEL

MAE BWYD YN 
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Blwyddyn 2 – 
2016/17

• Integreiddio’n llawn ag Uned Trosedd Bwyd yr Asiantaeth 
erbyn mis Mawrth 2016.

Blwyddyn 1 – 
2015/16

• Gweithio i wella’r broses o gydgysylltu gwybodaeth  
am dwyll bwyd ar draws holl awdurdodau lleol Cymru  
er mwyn diogelu defnyddwyr yn well. 

• Mynd ati mewn ffordd glir i arwain a rheoli Uned 
Cydgysylltu Twyll Bwyd Cymru, gan sicrhau dulliau 
effeithiol a chyson o reoli trosedd bwyd yng Nghymru.

• Gweithio gyda chynrychiolwyr grwpiau llywodraethu twyll 
bwyd i godi ymwybyddiaeth o dwyll bwyd yng Nghymru.

Blwyddyn 3  
a thu hwnt

• Sicrhau bod penderfyniadau gwybodus yn cael  
eu gwneud drwy sganio’r gorwelion a nodi unrhyw  
risgiau sy’n dod i’r amlwg yn brydlon.  

• Parhau i weithio gyda chynrychiolwyr grwpiau 
llywodraethu twyll bwyd i godi ymwybyddiaeth  
o dwyll bwyd yng Nghymru.
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MAE BWYD YN CYD-FYND Â’R HYN SYDD AR Y LABEL



Mae strategaeth yr ASB yn nodi fod 
gan ddefnyddwyr hawliau a 
chyfrifoldebau mewn perthynas â’r 
bwyd y maent yn ei fwyta.

Rydym eisiau eu cefnogi i sicrhau bod eu 
hawliau’n cael eu parchu a’u bod yn gallu 
mabwysiadu eu cyfrifoldebau a gwneud 
penderfyniadau gwybodus am y bwyd y 
maent yn ei fwyta, gan ddylanwadu ar y 
system fwyd yn ogystal â’u lles eu hunain  
a lles eu teuluoedd a’u cymunedau.

Rydym wedi ymrwymo i fod yn agored  
ac ymgysylltu â phobl, a hefyd i annog y 
diwydiant i fod yn dryloyw am y materion 
sy’n bwysig i ddefnyddwyr, er mwyn rhoi’r 
grym a’r dylanwad i ddefnyddwyr sy’n 
seiliedig ar wybodaeth am beth sy’n  
digwydd yn y system fwyd.

DDEFNYDDWYR
RHOI’R GRYM I 
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Blwyddyn 2 – 
2016/17

• Nodi cyfleoedd i gydweithio â rhwydweithiau eraill yng 
Nghymru i feithrin perthynas gydweithio ag ysgolion, 
colegau arlwyo a lleoliadau addysg eraill i ddatblygu 
sgiliau a hyder defnyddwyr ifanc yng Nghymru.

Blwyddyn 1 – 
2015/16

• Datblygu cynllun ymgysylltu â defnyddwyr, sy’n cynrychioli 
tirlun amrywiol Cymru, a fydd yn sicrhau ein bod yn 
ymgysylltu’n effeithiol â defnyddwyr a rhanddeiliaid  
yng Nghymru. 

• Byddwn yn ymdrechu i fod yn bresennol mewn 
digwyddiadau allweddol yng Nghymru er mwyn  
annog sgwrs gyda grŵp amrywiol o ddefnyddwyr.

• Archwilio opsiynau newydd i ymgysylltu â defnyddwyr yng 
Nghymru, gan gynnwys defnyddio fforymau dinasyddion.

• Parhau i ddarparu rhaglen o weithdai ar gyfer ysgolion 
cynradd yng Nghymru.
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© Hawlfraint y Goron 2015
Mae cynnwys y cyhoeddiad hwn wedi’i ddiogelu gan Hawlfraint y Goron oni nodir yn wahanol.

Gallwch ail-ddefnyddio’r wybodaeth yn y cyhoeddiad hwn (ac eithrio logos a lluniau’r Asiantaeth 
Safonau Bwyd lle mae’r hawlfraint yn perthyn i drydydd parti) yn rhad ac am ddim mewn unrhyw 
fformat neu gyfrwng, o dan delerau ac amodau Trwydded Agored y Llywodraeth drwy: 
nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
Dylid anfon unrhyw ymholiadau am ddefnyddio ac ail-ddefnyddio’r adnodd gwybodaeth hwn  
mewn e-bost at: psi@nationalarchives.gsi.gov.uk

Cyhoeddwyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd Mehefin 2015

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor am fwyd, neu i lawrlwytho’r cyhoeddiad hwn,  
ewch i wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd: www.food.gov.uk/wales – cliciwch ar ‘Cymraeg’

Ymunwch â ni

 Hoffi ni ar Facebook  facebook.com/AsiantaethSafonauBwyd

 Ymuno â’r sgwrs  @FSACymru

 Gwylio ni ar YouTube  food.gov.uk/youtube

 Dilyn ni ar Instagram  fsa_cymru

Cymru, digon mawr i 
wneud gwahaniaeth, 
digon bach i wneud 

iddo ddigwydd

Byddwn yn parhau i sicrhau bod cyflawni amcanion 
strategol yr Asiantaeth yng Nghymru yn cymryd 
anghenion a materion lleol penodol i ystyriaeth gan 
barhau i sicrhau dull cyson ar draws y DU o fynd i’r 
afael â diogelwch bwyd. 

Byddwn yn dal ati i ddiogelu buddiannau defnyddwyr 
yng Nghymru a chryfhau ein dealltwriaeth o’u 
safbwyntiau mewn perthynas â bwyd, a pha mor  
ddiogel a chynaliadwy yw’r bwyd hwnnw. Byddwn yn 
gweithio’n agos â’n rhanddeiliaid i gyflawni cynlluniau 
gweithredu allweddol. 

http://nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
mailto:psi%40nationalarchives.gsi.gov.uk?subject=
www.food.gov.uk/wales
http://facebook.com/AsiantaethSafonauBwyd
https://twitter.com/fsacymru
food.gov.uk/youtube
https://i.instagram.com/fsa_cymru/

