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RHAN 1 
 

1. Disgrifiad 
 

Mae Reoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020 yn 
diwygio Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014 (“Rheoliadau 2014”).  
 
O 1 Hydref 2021 ymlaen, mae'r Rheoliadau hyn yn cyflwyno gofyniad i 
Weithredwyr Busnesau Bwyd sicrhau bod bwyd sy'n cael ei becynnu ymlaen 
llaw i'w werthu'n uniongyrchol (“bwyd PPDS”), p'un a yw'n cael ei gyflenwi i 
ddefnyddiwr terfynol neu i arlwywr torfol, yn cynnwys enw'r bwyd, a rhestr o 
gynhwysion, gan gynnwys gwybodaeth am alergenau, ar y pecyn ei hun neu ar 
label sydd ynghlwm â’r pecyn.   
 
2. Materion o ddiddordeb arbennig i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder 

a’r Cyfansoddiad 
  

Dim. 
 

3. Y cefndir deddfwriaethol 
 
Caiff Reoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020 eu 
gwneud drwy arfer y pwerau a roddwyd i Weinidogion Cymru o dan adrannau 
16, 26 a 48 o Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990 sy'n ymwneud â labelu bwyd. 
Mae'r rheoliadau hyn yn destun dirymu yn unol â phenderfyniad gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru, yn unol ag adran 48(3) o Ddeddf 1990 (fel y'i darllenir 
gyda pharagraff 33 o Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006). 

Mae Rheoliad Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr yr Undeb Ewropeaidd (UE) 
Rhif 1169/2011 n darparu'r fframwaith deddfwriaethol sy'n ymwneud â darparu 
gwybodaeth am alergenau bwyd. Mae rheoliadau gorfodi ar wahân ond 
cyfochrog yn bodoli ym mhob un o bedair gwlad y Deyrnas Unedig (DU) – yng 
Nghymru, Rheoliadau 2014 yw’r rhain. 

Mae’r Rheoliad Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr yn cynnwys gofynion ar 
gyfer Gweithredwyr Busnes Bwyd sy'n ymwneud â labelu a darparu 
gwybodaeth am alergenau. Mae dyletswydd ar Weithredwyr Busnesau Bwyd i 
sicrhau bod yr holl wybodaeth orfodol am alergenau bwyd yn gywir, ar gael ac 
yn hawdd i ddefnyddwyr gael gafael arni.  

Mae'r Rheoliad Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr yn golygu y gellir 
cyflwyno mesurau cenedlaethol o ran sut mae gwybodaeth ar gael ar gyfer 
bwyd heb ei becynnu ymlaen llaw, gan gynnwys bwyd PPDS.  

Er fod y DU wedi gadael yr UE am 11pm ar 31 Ionawr 2020, mae’r Rheoliad 
Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr yn parhau i fod yn gymwys yn y DU yn 
ystod 'y cyfnod gweithredu' yn unol â Rhan 4 o'r Cytundeb Ymadael rhwng y 
DU a'r UE, fel y'i gweithredir gan adrannau 1A ac 1B o Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (“Deddf 2018”) (fel y’i mewnosodwyd gan Ddeddf 
yr Undeb Ewropeaidd (Y Cytundeb Ymadael Ymadael) 2020 (“Deddf 2020”). 
Daw'r cyfnod gweithredu i ben ar 'ddiwrnod cwblhau’r cyfnod gweithredu’ 
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(11pm ar 31 Rhagfyr 2020 ar hyn o bryd fel y'i diffinnir gan adran 39 o Ddeddf 
2020). Bryd hynny, bydd y Rheoliad Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr, i'r 
graddau y mae'n weithredol yn union cyn diwrnod cwblhau’r cyfnod gweithredu, 
yn rhan o gyfraith ddomestig y DU yn unol ag adran 3 o Ddeddf 2018 (fel y'i 
diwygiwyd gan Ddeddf 2020). Bydd Rheoliadau 2014 yn parhau i gael effaith yn 
unol ag adran 2 o Ddeddf 2018 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf 2020). Bydd y 
Rheoliad Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr a Rheoliadau 2014, o ddiwrnod 
cwblhau’r cyfnod gweithredu, yn cael eu diwygio gan Offerynnau Statudol 
Ymadael â’r UE er mwyn cywiro unrhyw ddiffygion sy'n codi o’r DU yn ymadael 
â'r UE. Ni fydd unrhyw gywiriad o'r fath yn effeithio'n sylweddol ar y 
ddarpariaeth a wneir gan y Rheoliadau hyn.  

Yn y DU, wrth gydnabod yr amrywiaeth eang o sefydliadau bwyta allan ac yn 
dilyn ymgynghoriad â rhanddeiliaid gan gynnwys grwpiau busnes a chleifion, 
cyflwynodd y Rheoliadau 2014 ddull hyblyg o ran darparu gwybodaeth am 
alergenau ar gyfer bwyd heb ei becynnu ymlaen llawn, gan gynnwys bwyd 
PPDS (wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol), i fod ar gael trwy 
ba bynnag ffordd y mae’r busnes yn ei dewis, gan gynnwys ar lafar gan aelod o 
staff. Pan fo Gweithredwr y Busnes Bwyd yn dewis peidio â darparu 
gwybodaeth am gynhwysion bwyd alergenaidd ar fwydlen, er enghraifft, rhaid 
bod neges yn rhoi gwybod i gwsmeriaid y dylent siarad ag aelod o staff ar label 
sydd ynghlwm â'r bwyd ei hun neu ar hysbysfwrdd, bwydlen, tocyn neu label y 
gall y cwsmer ei weld yn amlwg yn y man y mae'n dewis y bwyd.  

Swyddogion gorfodi bwyd awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am orfodi'r rheoliadau 
hyn.  Mae'r prif bwerau gorfodi wedi'u cynnwys yn adrannau 10 (hysbysiadau 
gwella) a 32 (pwerau mynediad ac ymchwilio) o Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990, 
ac mae troseddau cysylltiedig â nhw. Mae Rheoliad 12 o Reoliadau 2014 yn 
gwneud darpariaeth ar gymhwyso (gydag addasiadau) pwerau Deddf 1990 i 
ddarpariaethau penodedig Rheoliadau 2014.  Mae Rheoliad 10 o Reoliadau 
2014 yn darparu bod methu â chydymffurfio â'r darpariaethau a bennir yn y 
Rheoliad hwnnw yn drosedd. Gall person(au) a geir yn euog o drosedd o dan 
Reoliadau 2014 fod yn agored, yn dilyn collfarn, i ddirwy ddiderfyn. Gall 
person(au) a geir yn euog o drosedd berthnasol o dan Ddeddf 1990 (er 
enghraifft methu â chydymffurfio â hysbysiad gwella a roddir o dan adran 10 o'r 
Ddeddf honno) fod yn agored, yn dilyn collfarn, i ddirwy ddiderfyn a/neu 
garchar.  
 
4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael  
 

Amcan cyffredinol yr offeryn hwn yw diwygio Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd 
(Cymru) (2014) i wella'r ddarpariaeth o wybodaeth i ddefnyddwyr am y rhestr 
lawn o gynhwysion gan gynnwys alergenau bwyd a/neu gynhwysion sy'n achosi 
gorsensitifrwydd i fwyd neu anoddefiadau bwyd ac sy'n bresennol mewn bwyd 
PPDS. Effaith arfaethedig y polisi yw lleihau nifer y digwyddiadau sy'n gysylltiedig 
ag alergenau lle ystyrir bod darparu gwybodaeth am alergenau ar gyfer bwyd 
PPDS yn berthnasol. Mae'r offeryn hwn yn gosod dyletswydd ar fusnesau bwyd 
i labelu bwydydd PPDS gydag enw'r bwyd a rhestr lawn o gynhwysion, gan 
bwysleisio’r alergenau, ar y deunydd pecynnu, gan gysoni’r ddarpariaeth o 
wybodaeth am alergenau â’r labelu ar gyfer bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw. 
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4.1 Cefndir cyffredinol ar orsensitifrwydd i fwyd 
 
Gorsensitifrwydd i fwyd yw pan fo pobl yn cael adwaith andwyol wrth fwyta rhai 
bwydydd. Mae dau fath o orsensitifrwydd i fwyd, alergedd bwyd ac anoddefiad 
bwyd (gorsensitifrwydd i fwyd nad yw'n alergedd bwyd). Yn y DU, amcangyfrifir 
bod gan 1-2% o oedolion a 5-8% o blant alergedd bwyd. Mae hyn yn cyfateb i 
tua 2 filiwn o bobl yn byw yn y DU gydag alergedd bwyd, ond nid yw'r ffigwr hwn 
yn cynnwys y rhai hynny sydd ag anoddefiad bwyd. Yn ogystal, amcangyfrifir bod 
gan 1 o bob 100 o bobl glefyd seliag, cyflwr awto-imíwn sy'n achosi niwed i leinin 
y perfedd pan fydd glwten yn bresennol mewn bwyd, ac mae tua deg o bobl yn 
y DU yn marw o adweithiau alergaidd i fwyd bob blwyddyn.  
 
Nid oes unrhyw ffordd o wella alergeddau nac anoddefiadau bwyd. Yr unig ffordd 
o reoli'r cyflwr yw osgoi'r bwyd sy'n gwneud yr unigolyn yn sâl. Felly, mae'n 
bwysig iawn bod defnyddwyr yn cael gwybodaeth gywir am gynhwysion sydd i'w 
cael mewn cynhyrchion bwyd ac a allai achosi alergeddau neu anoddefiadau 
bwyd   
 
4.2 Pam mae Rheoliadau 2014 yn cael eu newid?  
 
Mae'r ffaith bod pobl yn dal i farw yn ogystal ag effeithiau ar iechyd y cyhoedd 
wedi codi'r mater ar b’un a yw'r fframwaith rheoleiddio presennol o ran darparu 
gwybodaeth am alergenau ar gyfer PPDS yn ddigonol er mwyn rhoi i 
ddefnyddwyr yr wybodaeth sydd ei hangen arnynt i allu gwneud dewisiadau 
bwyd diogel. Mae'n bwysig iawn fod gan ddefnyddwyr wybodaeth gywir am 
gynhwysion alergenaidd mewn cynhyrchion, er mwyn iddynt allu gwneud 
dewisiadau bwyd diogel. 
 
I gael gwybodaeth fanwl am effaith alergeddau bwyd yn y DU, ewch i Atodiad H, 
sy'n darparu gwybodaeth ac ystadegau ar y canlynol: 
 

• Cyfran y boblogaeth sydd ag alergeddau bwyd 

• Nifer y bobl sy’n cael eu trin yn yr ysbyty oherwydd adweithiau niweidiol i 

fwyd 

• Buddion iechyd posibl i gostau mewn perthynas ag alergeddau bwyd 

Mae Llywodraeth y DU: yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yng Nghymru, yn 
Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon, yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
(DHSC); a Safonau Bwyd yr Alban wedi cytuno bod angen adolygiad o'r 
fframwaith cyfreithiol cyfredol mewn perthynas â gwybodaeth am alergenau ar 
gyfer bwyd sy'n cael ei becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol i'r 
defnyddiwr (PPDS). 
 
Daeth adolygiad Llywodraeth y DU o’r ddarpariaeth o wybodaeth am alergenau 
ar gyfer bwyd PPDS yn fuan ar ôl i gwest y Crwner ddod i ben i farwolaeth merch 
15 oed, a fu farw ar ôl bwyta brechdan PPDS. Nododd adroddiad y Crwner nad 
oedd alergenau ar gynhyrchion PPDS wedi'u labelu'n ddigonol neu'n glir ar y 
deunydd pecynnu, a chwestiynodd ymgyrchu dilynol gan ddefnyddwyr p’un a 
yw'r fframwaith rheoleiddio cyfredol ar gyfer darparu gwybodaeth am alergenau 
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ar gyfer bwyd PPDS yn ddigonol i roi'r wybodaeth sydd ei hangen ar ddefnyddwyr 
i ddewis y cynnyrch cywir ar eu cyfer. 
  
4.3 Ymgynghoriad  
  
Ym mis Ionawr 2019, cyhoeddodd Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion 
Gwledig (Defra), yr ASB yng Nghymru, yn Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon, a 
Safonau Bwyd yr Alban ymgynghoriad 9 wythnos yn ceisio barn ar ddewisiadau 
polisi rheoleiddiol a rhai nad ydynt yn rheoleiddiol i wella’r ddarpariaeth o 
wybodaeth am alergenau i ddefnyddwyr ar gyfer bwyd PPDS. 
 
Datblygwyd pedwar dewis polisi, gyda'r nod o wella'r ddarpariaeth o wybodaeth 
am alergenau. Ymgynghorwyd ar y rhain rhwng 25 Ionawr 2019 a 29 Mawrth 
2019. Y dewisiadau oedd: 
 

• Dewis 1: hyrwyddo arfer gorau (dim newid yn y gyfraith); 
• Dewis 2: ychwanegu sticeri “gofynnwch i’r staff” at ddeunydd pecynnu. 

Byddai'n rhaid i staff ddarparu gwybodaeth ar lafar ac yn ysgrifenedig os 
gofynnir iddynt; 

• Dewis 3: labelu bwyd ag enw'r bwyd arno a rhestru’r alergenau; 
• Dewis 4: labelu bwyd gydag enw'r bwyd a rhestr gynhwysion lawn, 

gyda’r alergenau wedi'u pwysleisio. 
 
Ar ôl ymgynghori ar draws y DU, cafwyd 143 o ymatebion i'r ymgynghoriad a 
nododd eu bod yn gweithredu neu'n byw yng Nghymru. Roedd y rhain yn 
cynnwys 82 o unigolion, 37 o fusnesau yn gweithredu yng Nghymru, 17 o 
sefydliadau anllywodraethol a 7 corff sector cyhoeddus. Nododd mwy na 50% o 
unigolion eu bod yn ffafrio Dewis 4. Dangosodd y dadansoddiad o ymatebion fod 
defnyddwyr wedi nodi y byddai labelu cynhwysion llawn yn rhoi iddynt y fwyaf o 
sicrwydd yn y bwyd y maent yn ei fwyta, a dyma'r unig ddewis a fyddai’n helpu'r 
nifer sylweddol o ddefnyddwyr sydd ag alergeddau ac anoddefiadau bwyd y tu 
hwnt i'r rhai a ddiffiniwyd yn fandadol gan y Rheoliad Gwybodaeth am Fwyd i 
Ddefnyddwyr. Hefyd, cynhaliwyd tri gweithdy ledled Cymru yn ystod yr 
ymgynghoriad, dan arweiniad yr ASB yng Nghymru, i brofi'r cynigion. Ar y cyfan, 
ac o'u cymharu â'r 1,891 o ymatebion ar draws y DU, roedd y safbwyntiau a 
fynegwyd gan ymatebwyr yng Nghymru yn gyson ac yn adlewyrchu gweddill 
ymatebion y DU. 
 

• Dewis 1 – roedd pob grŵp o ymatebwyr o'r farn nad oedd hyn yn 
darparu fawr o newid i'r status quo, ac awgrymwyd y dylid defnyddio 
arfer gorau ar y cyd â'r dewisiadau eraill.  

• Dewis 2 – nid oedd yn cael ei ystyried fel y dewis gorau ar ei ben ei hun 
gan yr holl ymatebwyr, ond cytunodd pob grŵp y gellid ei ddefnyddio 
mewn cyfuniad â Dewisiadau 3 neu 4. 

• Dewis 3 – roedd yn cael ei ystyried gan y mwyafrif o gyrff sector 
cyhoeddus a rhai defnyddwyr a busnesau fel cydbwysedd rhwng 
dewisiadau 2 a 4.  

• Dewis 4 – hwn oedd y dewis a ffafriwyd gan y rhan fwyaf o unigolion. 
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I gael rhagor o wybodaeth am y crynodeb o ymatebion ac ymateb y llywodraeth 
i'r ymgynghoriad, ewch i: https://www.gov.uk/government/consultations/food-
labelling-changing-food-allergen-information-laws/outcome/summary-of-
responses-and-government-response 
 
Roedd busnesau sy'n gweithredu ar draws ffiniau gwledydd hefyd yn galw am 
sicrhau cysondeb yn y penderfyniadau a wneir ledled y DU, er mwyn gallu 
datblygu dull cyson. 
 
Amcan gyffredinol y polisi yw gwella'r ddarpariaeth o wybodaeth i ddefnyddwyr 
am alergenau bwyd sy'n bresennol mewn bwydydd PPDS, fel bod ganddynt fwy 
o hyder yn niogelwch y bwydydd hyn. Felly, penderfynwyd diwygio Rheoliadau 
Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014 i newid y ffordd y mae gofyn i fusnesau 
bwyd yng Nghymru ddarparu gwybodaeth am alergenau ar fwyd wedi'i becynnu 
ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol (PPDS).  
 
Ar ôl dadansoddi'r ymatebion a ddaeth i law i ymgynghoriad Llywodraeth y DU 
ar ddiwygio darpariaethau gwybodaeth am alergenau ar gyfer bwyd PPDS ac yn 
unol â chyngor yr ASB, bydd yr offeryn hwn yn dod i rym ar 1 Hydref 2021 er 
mwyn caniatáu digon o amser i fusnesau addasu i'r newid rheoleiddiol hwn. 
 
4.4 Beth sy'n newid? 
 
Yn y cyd-destun hwn, mae arddangos gwybodaeth orfodol am alergenau yn 
golygu nodi a oes unrhyw un o'r 14 sylwedd alergenaidd a restrir yn Atodiad 2 i 
Reoliad (UE) Rhif 1169/2011 ar ddarparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr yn 
bresennol mewn bwyd. Yr 14 sylwedd a restrir yn y Rheoliad yw'r rheiny sy'n cael 
eu cydnabod ledled Ewrop fel y cynhwysion neu'r cymhorthion prosesu mwyaf 
cyffredin sy'n achosi alergeddau ac anoddefiadau bwyd. 
 
Unwaith y daw'r Rheoliadau hyn i rym, ni fydd gweithredwyr busnesau bwyd yn 
gallu dewis sut i ddarparu gwybodaeth orfodol am alergenau ar gyfer bwydydd 
PPDS.  At hynny, bydd yn ofynnol i weithredwyr busnesau bwyd ddarparu rhestr 
lawn o gynhwysion ar gyfer bwydydd PPDS.  O 1 Hydref 2021, bydd rhaid i’r holl 
fwyd PPDS, p'un a yw'n cael ei gyflenwi i ddefnyddiwr terfynol neu i arlwywr 
torfol, gynnwys enw'r bwyd, a rhestr o gynhwysion, gan gynnwys gwybodaeth 
am alergenau, yn uniongyrchol ar y pecyn neu ar label sydd ynghlwm â’r pecyn.   
 
Mae'r newid hwn yn golygu y bydd gwybodaeth am alergenau i'w gweld ar ragor 
o fwydydd wedi'u pecynnu, gan ddarparu gwybodaeth am alergenau yn y ffordd 
y gofynnodd defnyddwyr a ymatebodd i'r ymgynghoriad ledled y DU amdani. 
 
Mae'r darpariaethau yn Rheoliadau 2014 ar wybodaeth am alergenau mewn 
perthynas â'r ddau fath arall o fwyd heb ei becynnu, sef bwydydd rhydd a'r rhai 
sy'n cael eu pecynnu ar gais y defnyddiwr, yn parhau yr un fath. Mae'r offeryn yn 
sicrhau bod gwybodaeth am alergenau yn cael ei darparu mewn ffordd gyson 
boed yn fwyd PPDS neu’n fwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw. 
 

https://www.gov.uk/government/consultations/food-labelling-changing-food-allergen-information-laws/outcome/summary-of-responses-and-government-response
https://www.gov.uk/government/consultations/food-labelling-changing-food-allergen-information-laws/outcome/summary-of-responses-and-government-response
https://www.gov.uk/government/consultations/food-labelling-changing-food-allergen-information-laws/outcome/summary-of-responses-and-government-response
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Rhan 2 – Asesiad Effaith Rheoleiddiol 
 
Cwblhaodd Defra ddadansoddiad ledled y DU o'r effeithiau ar fusnesau ac 
awdurdodau lleol ar gyfer yr holl ddewisiadau a nodwyd yn yr ymgynghoriad. 
Mae'r costau hyn yn cynnwys y gost i fusnesau ac awdurdodau lleol wrth 
ymgyfarwyddo â'r rheoliadau. I'r busnesau hynny nad ydynt yn labelu eu 
cynhyrchion PPDS ar hyn o bryd, bydd cost labelu drosiannol gychwynnol a 
chost ychwanegol barhaus wedi hynny bob blwyddyn. Mae'r costau hefyd yn 
cynnwys y gost orfodi ychwanegol i awdurdodau lleol i gyfrif am yr amser 
ychwanegol a dreulir ar arolygiadau.  
 
Rydym ni wedi ystyried amrywiaeth eang o ddewisiadau polisi gyda rhanddeiliaid 
a gallwn gadarnhau nad oes unrhyw ddewis posibl wedi'i ddiystyru o’r broses 
werthuso fanwl heb resymau sylweddol. Caiff y dewisiadau polisi ar gyfer cryfhau 
fframwaith darparu gwybodaeth am alergenau'r DU eu crynhoi isod. Rhaid nodi 
nad oes rhaid ystyried pob dewis ar ei ben ei hun. Gellir cyfuno dewisiadau, er 
enghraifft, gall y dewis nad yw'n un rheoleiddiol adeiladu ar y dewisiadau 
rheoleiddiol mewn hierarchaeth sy'n cynyddu, neu gellir defnyddio gwahanol 
ddewisiadau ar gyfer busnesau o wahanol feintiau drwy ddull dwy haen. 
 
Mae'r holl ddewisiadau wedi'u bwriadu i fynd i'r afael â'r amcan polisi, drwy 
amrywiaeth o dulliau rheoleiddiol a rhai nad ydynt yn rheoleiddiol. Mae pob dewis 
yn ystyried amryw fesurau y gellid eu rhoi ar waith i liniaru pryderon defnyddwyr 
mewn perthynas â gwybodaeth am alergenau ar fwyd PPDS. Mae dewisiadau 1 
i 4 yn cynrychioli graddfa lithro yn symud o fesurau nad ydynt yn rhai rheoleiddiol 
i fesurau mwy rheoleiddiol eu natur. Bwriad dewis 1 yw cynyddu hyder 
defnyddwyr heb ymyrraeth reoleiddiol, drwy annog newidiadau i arferion 
busnesau mewn perthynas ag alergenau trwy ganllawiau a hyfforddiant, ac 
ymgyrchoedd i godi ymwybyddiaeth ar gyfer defnyddwyr sydd ag alergeddau. 
Mae dewisiadau 2 i 4 yn ystyried manteisio i'r eithaf ar fesurau rheoleiddiol er 
mwyn cyflawni'r un amcan, sef gwella'r ddarpariaeth o wybodaeth i ddefnyddwyr.    
 

Dylid nodi, yn dilyn yr ymgynghoriad ledled y DU, ysgrifennodd Bwrdd yr ASB 

at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am fabwysiadu 

Dewis 4 yn unol ag ymatebion y rhanddeiliaid i'r ymgynghoriad.  

Ystyriwyd mai Dewis 4 oedd yr un mwyaf priodol ar gyfer gwella'r ddarpariaeth 

o wybodaeth i ddefnyddwyr am alergenau bwyd sy'n bresennol mewn bwydydd 

PPDS, felly mae ganddynt fwy o hyder yn niogelwch y bwydydd hyn. Felly, 

rhoddwyd ystyriaeth ofalus i'r dewis a ddewiswyd ac mae rhagor o waith wedi'i 

wneud i ddarparu ffigurau penodol ar gyfer Cymru mewn perthynas â'r dewis 

hwn. 

  



 

 8 

5. Dewisiadau 
 

Dewis Polisi 1: Peidio â diwygio Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd 

(Cymru) 2014 mewn perthynas â darparu gwybodaeth am alergenau ar 

gyfer bwydydd PPDS a hyrwyddo arfer gorau yn lle hynny 

Ni fyddai angen newid deddfwriaeth gyda’r dewis hwn. Ond, byddai creu newid 

yn golygu gweithgarwch ychwanegol i hyrwyddo arfer gorau o fewn y 

fframwaith presennol i annog busnesau a defnyddwyr i adolygu eu 

gwybodaeth, eu sgiliau a'u gweithredoedd i sicrhau amgylchedd mwy diogel i 

ddefnyddwyr. Byddai'n cwmpasu arfer gorau ar gyfer pob bwyd nad yw wedi’i 

becynnu ymlaen llaw, gan gynnwys bwyd PPDS. Gall dewisiadau ar gyfer 

hyrwyddo arfer gorau gynnwys:  

• Canllawiau arfer gorau ar gyfer y sector arlwyo i'w datblygu gan y 

diwydiant mewn partneriaeth â'r ASB a sefydliadau cymorth alergedd ac 

sydd ar gael i'r holl awdurdodau lleol.  

• Hyfforddiant technegol i'w ddarparu i awdurdodau lleol gan yr ASB. 

• Hyfforddiant e-ddysgu ar gyfer gweithredwyr busnesau bwyd ac 

awdurdodau lleol i'w ddiweddaru gan yr ASB. 

• Canllawiau cychwyn cyflym a chanllawiau technegol ar reolau yn 

ymwneud â gwybodaeth am alergenau i'w datblygu gan yr ASB ar gyfer 

gweithredwyr busnesau bwyd ac awdurdodau lleol. 

• Ymgyrch gwybodaeth i’r cyhoedd sy'n defnyddio’r cyfryngau 

cymdeithasu a llwyfannau cyfathrebu traddodiadol i dynnu sylw at 

wybodaeth ac ymwybyddiaeth alergenau ar gyfer gweithredwyr busnesu 

bwyd a'r cyhoedd dan arweiniad yr ASB mewn partneriaeth â 

rhanddeiliaid allweddol fel adrannau eraill y llywodraeth, grwpiau cleifion 

alergedd, cyrff masnach, awdurdodau lleol ac arlwywyr. 

 

Prif fanteision y dewis hwn yw y gallai gymryd llai o amser i'w gynllunio a'i 

weithredu o'i gymharu â newid deddfwriaeth, a gellir ei addasu er mwyn parhau 

i fod yn addas at y diben. Gall busnesau barhau i fod mor hyblyg â phosibl wrth 

ddarparu gwybodaeth am alergenau ar gyfer bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw 

i'w werthu'n uniongyrchol mewn ffordd sydd fwyaf addas ar gyfer eu model 

busnes yn ogystal â chyflawni'r amcanion polisi. Mae rhai busnesau eisoes yn 

gweithredu i gryfhau eu proses ar gyfer darparu gwybodaeth am alergenau. 

Mae'r ASB a Safonau Bwyd yr Alban o'r farn bod ymgyrch ymwybyddiaeth 

gyhoeddus/arfer gorau yn hanfodol, beth bynnag fo canlyniad yr adolygiad hwn. 

Mewn cysylltiad â hyn, mae'r ASB wedi lansio'r ymgyrch #HawddHoli, ac mae 
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busnesau perthnasol wedi dangos parodrwydd i gynnal ymgyrch fwy swmpus 

fyth wrth fynd i'r afael â labelu alergenau, a allai godi ymwybyddiaeth yn 

sylweddol.  

Gan nad yw hwn yn fesur rheoleiddiol, nid oes unrhyw sicrwydd y bydd 

busnesau'n newid eu harferion.  

Disgrifiad a graddfa'r costau ariannol allweddol gan 'brif grwpiau yr 

effeithir arnynt'   

Costau i'r Llywodraeth: Mae'r prif gostau i’r Llywodraeth yn canolbwyntio ar 

ddatblygu deunyddiau arfer gorau (gan gynnwys canllawiau a deunyddiau 

hyfforddi newydd). Mae'n debygol y bydd costau i awdurdodau lleol wrth 

sicrhau bod staff yn ymgyfarwyddo ag unrhyw ganllawiau technegol newydd.  

Costau i Fusnesau: Bydd yn rhaid i fusnesau hefyd ymgyfarwyddo ag unrhyw 

ganllawiau technegol newydd. Bydd y gost ymgyfarwyddo hon dipyn yn uwch 

na'r gost i’r Llywodraeth. 

Dewis Polisi 2: Labeli "gofynnwch i'r staff" gofynnol ar becynnau bwyd 

PPDS 

Pan nad oes rhestr lawn o'r cynhwysion ar gael, na rhestr o'r cynhwysion sydd 

yn y cynnyrch ar y deunydd pecynnu, byddai bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw 

i'w werthu'n uniongyrchol yn cynnwys label/sticer ar y deunydd pecynnu yn 

cynghori defnyddwyr i ofyn i'r staff am alergenau. Pan ofynnir i staff am 

alergenau, byddai angen iddynt ddarparu gwybodaeth ategol yn ysgrifenedig ar 

gais, cyn i'r bwyd gael ei brynu. Byddai'r wybodaeth hon yn cynnwys naill ai: 

• Rhestr o unrhyw un o'r 14 alergen sydd wedi'u cynnwys yn y cynnyrch 

penodol; neu  

• Restr lawn o'r cynhwysion gan bwysleisio'r alergenau.  

Ni fyddai'r sticer hwn yn cael gwared ar yr angen i fusnesau ddangos yn glir i 

ddefnyddwyr sut y bydd gwybodaeth am alergenau ar gael ar gyfer bwyd arall 

nad yw wedi'i becynnu ymlaen llaw.    

O'r dewisiadau rheoleiddiol a gynigir, dyma'r dewis rhataf i'w weithredu ac mae 

eisoes yn cael ei gyflwyno gan nifer o fusnesau.  Byddai'n sicrhau bod 

defnyddwyr yn cael eu hatgoffa'n gyson i fod yn rhagweithiol a siarad â staff am 

alergenau wrth ddewis bwyd PPDS. Mae tystiolaeth anecdotaidd yn dangos y 

byddai'n normaleiddio ac yn annog defnyddwyr sydd ag alergedd bwyd i fod yn 
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rhagweithiol wrth siarad â staff am eu gofynion alergedd fel y gallant wneud 

dewisiadau bwyd diogel.  

Fodd bynnag, mae risgiau sy’n gysylltiedig â'r dewis hwn yn cynnwys methu â 

darparu gwybodaeth ddigonol i'r defnyddwyr hynny nad ydynt yn ddigon 

hyderus i holi staff, staff heb eu hyfforddi'n briodol, a'r risg bosibl os caiff y bwyd 

ei gludo o'r safle a'i roi i ddefnyddiwr trydydd parti sydd ag alergedd bwyd. Yn 

annhebyg i'r dewisiadau rheoleiddiol eraill, nid yw'r dewis hwn yn peri risg o ran 

cam-labelu ar ddeunydd pecynnu'r cynnyrch, ond mae risg y gall yr wybodaeth 

ysgrifenedig a ddarperir ar gais fod yn anghywir. Mae'r risg hon yn berthnasol i'r 

holl ddewisiadau sy'n rhoi gwybodaeth am alergenau yn ysgrifenedig, gan 

gynnwys dewis 3 a 4.  

Disgrifiad a graddfa'r costau ariannol allweddol gan 'brif grwpiau yr 

effeithir arnynt'  

Cost i'r Llywodraeth: Bydd y llywodraeth (awdurdodau lleol) yn wynebu 

costau ymgyfarwyddo sy'n gysylltiedig â deddfwriaeth newydd. Bydd 

awdurdodau lleol yn wynebu cynnydd mewn costau gorfodi.  

Costau i Fusnesau: Bydd busnesau hefyd yn wynebu costau ymgyfarwyddo. 

Bydd rhai busnesau (fel bwytai gwasanaeth brys a siopau brechdanau) yn 

wynebu costau trosiannol labelu newydd a chostau labelu parhaus wedi hynny 

(os nad oeddent yn labelu yn flaenorol). Mae'r costau i fusnesau dipyn yn uwch 

na'r rhai sy'n effeithio ar awdurdodau lleol. 

Dewis Polisi 3: Ei gwneud yn orfodol i labelu bwyd ac alergenau (hynny yw 

nodi pa un o'r 14 alergen a restrir yn Atodiad II y Rheoliad gwybodaeth am 

Fwyd i Ddefnyddwyr sydd wedi'u cynnwys yn y bwyd) ar becynnau bwyd 

PPDS 

Mae'r dewis hwn yn cyflwyno mesur rheoleiddiol sy'n ei gwneud hi'n ofynnol i 

fwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol gael label ar y 

deunydd pecynnu i roi gwybod i'r defnyddiwr beth yw enw'r bwyd a pha un o'r 

14 cynhwysyn alergenaidd a restrir yn Atodiad II y Rheoliad Gwybodaeth am 

Fwyd i Ddefnyddwyr y mae'r cynnyrch yn eu cynnwys yn fwriadol.  

Bydd hi'n haws i fusnesau weithredu'r dewis hwn na gorfod labelu'r holl 

gynhwysion, ond mae'n ddrytach na dewis 2. Mae'n rhoi gwybodaeth glir i 

ddefnyddwyr sy'n benodol i'r cynnyrch ar ddeunydd pecynnu'r bwyd, gan 

alluogi defnyddwyr sydd ag alergedd bwyd i wneud dewisiadau gwybodus wrth 

brynu cynhyrchion bwyd. Hefyd, pan fydd y defnyddiwr yn mynd â'r bwyd o'r 

safle i'w fwyta yn hwyrach neu i'w roi i drydydd parti, mae'r wybodaeth am 

alergenau bwyd ar gael ar y deunydd pecynnu.  Mae'r dewis hwn hefyd yn 

caniatáu i fusnesau amnewid rhai cynhwysion nad ydynt yn rhai alergenaidd 

heb orfod newid y label ar y deunydd pecynnu.  
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Efallai y bydd risgiau yn gysylltiedig â'r dewis hwn a gall fod yn heriol ei 

weithredu'n gywir, yn enwedig ar gyfer busnesau bach a micro, a fyddai'n 

gorfod ysgwyddo costau gweinyddol, offer a hyfforddi ychwanegol. Er 

enghraifft, byddai’n cynyddu costau i fusnesau gan y byddai deunydd pecynnu 

cyffredinol yn gorfod diflannu neu gynnwys label ychwanegol.  

Gan mai cam-labelu yw'r prif reswm dros alw cynhyrchion wedi'u pecynnu 

ymlaen llaw yn ôl, gallai ychwanegu label beri risg o ddigwyddiadau cam-

labelu, yn enwedig mewn ceginau prysur lle mae cynhyrchion yn cynnwys 

gwahanol alergenau bwyd yn cael eu paratoi yr un pryd. Gan fod defnyddwyr 

yn ymddiried mewn labeli, gallai hyn achosi mwy o ddigwyddiadau oherwydd 

gall defnyddwyr fwyta bwyd wedi'i becynnu gyda'r label anghywir ac o bosibl 

gall annog pobl i beidio â gofyn i staff. Hefyd, ni fydd pobl sydd ag alergedd at 

gynhwysion nad ydynt ar y rhestr o'r 14 cynhwysyn alergenaidd a nodir yn 

Atodiad II y Rheoliad Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr, yn elwa ar ddewis 

3. Ar y cyfan, mae llai o risg o gam-labelu ar gyfer y dewis hwn o'i gymharu â 

dewis 4.   

Hefyd, gall y dewis hwn arwain at fusnesau yn tynnu rhai bwydydd oddi ar eu 

bwydlenni neu beidio â newid llawer ar fwydlenni (e.e. bwydlenni cynigion 

arbennig), gan arwain at lai o ddewisiadau i ddefnyddwyr yn gyffredinol. Gall 

fod angen sefydlu prosesau labelu newydd ar safleoedd busnes a byddai 

angen hyfforddiant sylweddol i staff, er mwyn sicrhau bod ganddynt yr 

wybodaeth a'r sgiliau i weithredu gweithdrefnau labelu alergenau yn gywir.  Gall 

y dewis hwn ysgogi newidiadau mewn arferion busnesau, er enghraifft symud o 

fwydydd PPDS i becynnu bwyd ar y safle ar gais y defnyddiwr neu arddangos 

bwyd heb ei lapio a allai gynyddu'r risg o groeshalogi ag alergenau. 

 

Disgrifiad a graddfa'r costau ariannol allweddol gan 'brif grwpiau yr 

effeithir arnynt'   

 

Costau i'r Llywodraeth: Bydd y llywodraeth (awdurdodau lleol) yn wynebu 

costau ymgyfarwyddo sy'n gysylltiedig â deddfwriaeth newydd (mwy na'r gost o 

dan ddewis 2). Bydd awdurdodau lleol yn wynebu cynnydd mewn costau 

gorfodi (eto yn fwy na'r rheiny o dan ddewis 2).  

Costau i Fusnesau: Bydd y prif gostau i fusnesau yn digwydd oherwydd costau 

trosiannol cychwynnol wrth gyflwyno labelu (mae hyn yn fwy sylweddol na 

chostau Dewis 2) i gynhyrchion PPDS a’r gost barhaus sydd ynghlwm â labelu. 

Yn ogystal, bydd busnesau hefyd yn wynebu costau sy’n gysylltiedig â’r angen i 

ymgyfarwyddo â'r ddeddfwriaeth newydd. Mae'r costau i fusnesau yn fwy na'r 

costau i’r Llywodraeth. 
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Dewis Polisi 4: Ei gwneud hi’n orfodol labelu enw’r bwyd a rhestr lawn o 

gynhwysion ar becynnau bwyd PPDS 

Mae'r dewis hwn yn cyflwyno mesur rheoleiddiol sy'n ei gwneud hi'n ofynnol i 

fwyd PPDS gynnwys label yn enwi'r bwyd ac yn rhestru'r holl gynhwysion gan 

bwysleisio'r alergenau ar y deunydd pecynnu.  

Bydd angen i labeli gydymffurfio ag Erthygl 9(1) a - c y Rheoliad Gwybodaeth 

am Fwyd i Ddefnyddwyr. 

a. enw'r bwyd 

b. rhestr o'r cynhwysion  

c. gydag unrhyw gynhwysyn neu gymorth prosesu a restrir yn Atodiad II y 

Rheoliad neu sy'n deillio o sylwedd neu gynnyrch a restrir yn Atodiad II 

sy'n achosi alergeddau neu anoddefiadau a ddefnyddir wrth 

weithgynhyrchu neu baratoi bwyd ac sydd dal i fod yn bresennol yn y 

cynnyrch gorffenedig, hyd yn oed os yw mewn ffurf wedi'i haddasu, 

byddai’n rhaid eu pwysleisio er mwyn iddynt sefyll allan o’r cynhwysion 

eraill ar y rhestr. 

Mae'r dewis hwn yn cyflwyno dull cyson tuag at labelu cynhwysion ar gyfer 

bwyd sydd wedi'i becynnu ymlaen llaw a bwyd sydd wedi’i becynnu ymlaen llaw 

i'w werthu'n uniongyrchol (PPDS). Gall olygu bod defnyddwyr sydd ag alergedd 

bwyd yn ymddiried mwy yn y bwyd maent yn ei fwyta a helpu defnyddwyr 

gydag alergeddau ac anoddefiadau bwyd y tu hwnt i'r mesurau a ddiffinnir yn 

orfodol yn y Rheoliad. Nid yw'n dibynnu ar staff yn gorfod darparu gwybodaeth 

gywir am alergenau yn uniongyrchol i ddefnyddwyr, ond bydd angen proses 

labelu ar y safle, a bydd angen i staff gael hyfforddiant digonol i weithredu 

gweithdrefnau labelu yn gywir.  

Yn yr un modd â dewis 3, byddai labelu'r holl gynhwysion yn cynyddu costau i 

fusnesau gan y byddai'n rhaid i ddeunydd pecynnu cyffredinol ddiflannu neu 

gynnwys labelu ychwanegol. Gall ychwanegu label beri risg o ddigwyddiadau 

cam-labelu, yn enwedig mewn ceginau prysur lle caiff cynhyrchion sy'n 

cynnwys gwahanol alergenau eu paratoi yr un pryd, a’r dewis hwn sy’n peri'r 

risg fwyaf o ran cam-labelu. Gan fod defnyddwyr yn ymddiried mewn labeli, 

gallai'r dewis hwn achosi rhagor o ddigwyddiadau oherwydd gall defnyddwyr 

fwyta bwyd wedi'i becynnu sydd â'r label anghywir. Gall y dewis hwn arwain at 

fusnesau'n cael gwared ar rai bwydydd oddi ar eu bwydlenni neu beidio â 

newid llawer ar fwydlenni (e.e. cynigion arbennig), er mwyn osgoi costau labelu 

ychwanegol, gan leihau dewis i ddefnyddwyr o bosib. Hefyd, gall cost labelu 
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llawn atal arloesi a datblygu cynnyrch newydd a gall gyfyngu ar brynu ac 

argaeledd yn y gadwyn cyflenwi bwyd. 

Disgrifiad a graddfa'r costau ariannol allweddol gan 'brif grwpiau yr 

effeithir arnynt'   

 

Costau i'r Llywodraeth: Bydd y llywodraeth (awdurdodau lleol) yn wynebu 

costau ymgyfarwyddo sy'n gysylltiedig â deddfwriaeth newydd (mwy na'r gost o 

dan ddewis 3). Byddai awdurdodau lleol yn wynebu cynnydd mewn costau 

gorfodi (eto yn fwy na'r rheiny o dan ddewis 3).  

Costau i Fusnesau: Bydd y prif gostau i fusnesau yn codi oherwydd costau 

trosiannol cychwynnol cyflwyno labelu (mae hyn yn fwy sylweddol na chost 

Dewis 3 gan y bydd yn debygol o effeithio ar fwy o fusnesau) i gynhyrchion PPDS 

a’r gost barhaus sydd ynghlwm â labelu (eto yn fwy na’r gost o dan ddewis 3). 

Yn ogystal, bydd busnesau hefyd yn wynebu costau sy’n gysylltiedig â’r angen i 

ymgyfarwyddo â'r ddeddfwriaeth newydd. Mae'r costau i fusnesau dipyn yn uwch 

na'r rhai i’r Llywodraeth. 

Y prif fanteision canfyddadwy ar gyfer dewisiadau 2, 3 a 4 yw bod gwybodaeth 

am alergenau yn cael ei darparu’n well ac yn gyson ar yr holl gynhyrchion sy'n 

cael eu pecynnu ymlaen llaw a chynrychiolon PPDS i ddefnyddwyr. Dylai hyn 

arwain at gynnydd yn hyder defnyddwyr mewn busnesau sy'n gwerthu bwydydd 

PPDS a gwella'r dewis (o ran busnesau) i'r rheiny ag alergeddau bwyd. Gallai 

hyn arwain at ostyngiad yn nifer y digwyddiadau a marwolaethau sy'n gysylltiedig 

ag alergenau bwyd sy'n gysylltiedig â bwydydd PPDS. 

 
6. Costau a buddion 
 
Dewis 1 (Hyrwyddo arfer gorau) 

Costau i fusnesau 

Gan nad yw'r dewis hwn yn golygu newid mewn rheoliadau, ond yn hytrach 
gwella ar y camau a gymerir eisoes gan fusnesau, mae'n anodd meintioli'r 
newid mewn costau mewn perthynas â'r sefyllfa sylfaenol.  

Fodd bynnag, pe bai'r llywodraeth yn darparu canllawiau technegol newydd 
sy'n benodol i fwyd PPDS, byddem yn disgwyl i fusnesau ymgyfarwyddo â'r 
canllawiau newydd hyn. Dyma beth sy'n darparu gwybodaeth i fusnesau ar hyn 
o bryd am yr hyn a ddiffinnir fel bwyd PPDS (a diffiniadau a chanllawiau tebyg 
eraill). 

Costau ymgyfarwyddo 

Mae'r gost hon wedi'i chyfrifo yn ariannol. Efallai y bydd cost untro i fusnesau, 
sy'n gysylltiedig â darllen ac ymgyfarwyddo ag unrhyw ganllawiau newydd 
(megis canllawiau technegol newydd) a gynhyrchir. Bydd amser yn cael ei 
dreulio yn caffael, yn darllen ac yn deall goblygiadau'r canllawiau newydd ar eu 
busnes.  
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Mae costau ymgyfarwyddo yn cael eu mesur yn nhermau'r amser a dreulir yn 
ymgyfarwyddo ac felly cânt eu cyfrif trwy luosi'r amser y mae'n ei gymryd i 
aelod o staff ddarllen a deall y canllawiau, yn ôl cyfradd eu cyflog fesul awr. 
Mae'r gyfradd gyfartalog berthnasol yr awr (o ddata Arolwg Blynyddol Oriau ac 
Enillion y Swyddfa Ystadegau Gwladol1) wedi'i chodi (30%) i ystyried y costau 
a'r gorbenion nad ydynt yn ymwneud â llafur (sef y fethodoleg safonol).  

Rydym ni’n rhagdybio 2y bydd angen i bob busnes sy'n gwerthu bwydydd 
PPDS ymgyfarwyddo â'r canllawiau newydd hyn. Fodd bynnag, bydd yr amser 
a gymerir gan bob busnes yn amrywio gan ddibynnu ar faint (hynny yw, nifer y 
gweithwyr) yn ogystal â nifer y safleoedd sydd ganddynt.  

Rydym ni’n rhagdybio y byddai'n cymryd awr i un aelod o staff ddarllen ac 
ymgyfarwyddo ag unrhyw ganllawiau newydd ar gyfer busnesau bach a meicro. 
Ar gyfer busnesau canolig a mawr, rydym ni’n rhagdybio y byddai’n cymryd 1.5 
awr i un aelod o staff ddarllen ac ymgyfarwyddo ag unrhyw ganllawiau newydd. 
Yn ogystal, rydym ni wedi rhagdybio y bydd cost ymgyfarwyddo o awr 
ychwanegol (fesul safle) i adlewyrchu'r angen i ledaenu unrhyw 
ddealltwriaeth/gwybodaeth newydd i aelodau eraill o staff. 

Ar gyfer Archfarchnadoedd ac Arlwywyr Sefydliadol, rydym ni wedi rhagdybio y 
bydd gweithiwr rheoleiddio proffesiynol yn cyflawni'r broses ymgyfarwyddo hon. 
Ar gyfer Manwerthwyr Bwyd Arbenigol, rydym ni wedi rhagdybio y bydd crefftwr 
paratoi bwyd (hynny yw, prif gigydd neu bobydd) yn gwneud hynny. Ar gyfer 
Bwytai Bwyd Brys a siopau brechdanau, rydym ni’n rhagdybio y bydd rheolwr 
neu berchennog yn gyfrifol am ymgyfarwyddo. 

Y cyflog fesul awr ar gyfartaledd ar gyfer 'Gweithwyr sicrhau ansawdd a 
rheoleiddio proffesiynol' yw £24.13 yn ôl Arolwg 2018 y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol: Data Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE) (gweler Atodiad A). 
Yna caiff y gyfradd gyflog hon ei chodi 30% i £31.37. Ar gyfer busnesau bach a 
micro, y gost ymgyfarwyddo yw £31.37, tra bod y gost i fusnesau canolig a 
mawr yn £47.06. Felly, £31.37 yw’r gost ymgyfarwyddo ar gyfer safleoedd 
unigol hefyd. 

Y cyflog fesul awr ar gyfartaledd ar gyfer 'Masnachau paratoi bwyd a 
lletygarwch' yw £10.16 yn ôl data ASHE 2018 (gweler Atodiad B). Yna caiff y 
gyfradd gyflog hon ei chodi 30% i £13.21. Ar gyfer busnesau bach a micro, y 
gost ymgyfarwyddo yw £13.21, tra bod y gost i fusnesau canolig a mawr yn 
£19.82. Y gost ymgyfarwyddo ar gyfer safleoedd unigol yw £13.21 hefyd. 

Y cyflog fesul awr ar gyfartaledd ar gyfer 'Rheolwyr a pherchnogion sefydliadau 
bwytai ac arlwyo' yw £11.93 yn ôl data ASHE 2018 (gweler Atodiad C). Yna 
caiff y gyfradd gyflog hon ei chodi 30% i £15.51. Ar gyfer busnesau bach a 
micro, y gost ymgyfarwyddo yw £15.51, tra bod y gost i fusnesau canolig a 
mawr yn £23.27. Y gost ymgyfarwyddo ar gyfer safleoedd unigol yw £15.51 
hefyd. 

 
1
   Arolwg Blynyddol y Swyddfa Ystadegau Gwladol o Oriau ac Enillion (ASHE) 2018 – 

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/datasets/regionbyoccupa
tion4digitsoc2010ashetable15 
2
 Mae ein rhagdybiaethau ar gyfer yr amser a dreulir yn ymgyfarwyddo yn seiliedig ar drafodaethau â busnesau yn 

ystod ein gweithdai rhanddeiliaid, yn ogystal ag ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad. 
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Defnyddiwyd y gyfradd fesul awr ar gyfartaledd ar gyfer pob galwedigaeth i 
gyfrifo amcangyfrif canolig. Yn nata ASHE y Swyddfa Ystadegau Gwladol, mae 
cyflogau degradd (decile) isaf a degradd uchaf ar gyfer pob galwedigaeth 
(gweler Atodiad A). Defnyddiwyd y rhain i gynhyrchu amcangyfrifon isel ac 
uchel o gostau ymgyfarwyddo gan ddefnyddio'r un fethodoleg. 

Yna, cyfrifwyd cyfanswm y gost i bob math o fusnes trwy luosi'r gost fesul 
busnes â'r nifer berthnasol o fusnesau, yna ychwanegu'r gost fesul safle wedi'i 
luosi â'r nifer berthnasol o safleoedd. Dangosir cyfanswm y costau 
ymgyfarwyddo ar gyfer pob busnes sydd o fewn cwmpas yr adolygiad hwn yn 
nhabl 3. 

  Amcangyfrif Isel o’r 
Costau 

Ymgyfarwyddo (£m) 

Amcangyfrif 
Canolig o’r Costau 

Ymgyfarwyddo (£m) 

Amcangyfrif Uchel 
o’r Costau 

Ymgyfarwyddo (£m) 

Cyfanswm y costau 
ymgyfarwyddo  

£3.09 £4.97 £6.14 

Tabl 9: Amcangyfrif o'r costau ymgyfarwyddo i fusnesau o dan Ddewis 1 

 

Costau i ddefnyddwyr 

Gall busnesau geisio trosglwyddo unrhyw gynnydd mewn costau i 
ddefnyddwyr. Bydd y graddau y caiff y costau hyn yn eu pasio ymlaen yn 
dibynnu ar nifer o ffactorau sy'n ymwneud â’r cyflenwad a’r galw ar gyfer y 
cynhyrchion. O ystyried yr ansicrwydd, nid ydym wedi rhagdybio lefel benodol o 
basio ymlaen a dylid nodi nad yw'r costau hyn yn ychwanegol at y rhai a nodir 
uchod ond yn ymwneud ag amlder y costau. 

Costau i'r Llywodraeth 

Efallai na fydd yr hyn a ddiffinnir yn yr Asesiad Effaith hwn fel 'Arfer Gorau' yr 
union ddull a gymerir gan y Llywodraeth pe bai'r Dewis polisi hwn yn cael ei 
weithredu. Fodd bynnag, mae'r drafodaeth ganlynol o gostau yno i nodi'r costau 
posibl a allai godi i'r Llywodraeth yn seiliedig ar yr hyn a awgrymwyd fel dulliau 
posibl o gyflawni 'Arfer Gorau'. 

Gwaith gan y Llywodraeth yn datblygu deunyddiau 'Arfer Gorau' 

Er mwyn cyflwyno'r agweddau a amlygwyd fel dewisiadau arfer gorau posibl, 
bydd angen i swyddogion y llywodraeth gynnal gwaith i baratoi'r deunyddiau 
angenrheidiol. Rydym ni wedi rhagdybio, er mwyn datblygu ymgyrch ar y 
cyfryngau, y bydd angen un aelod staff cyfwerth ag amser gwaith (WTE) am 
gyfnod o bedwar mis. Yn yr un modd, i ddatblygu canllawiau technegol bydd 
angen un WTE am gyfnod o naw mis. Yn olaf i gymhwyso'r canllawiau newydd 
sy'n cael eu datblygu a diweddaru'r hyfforddiant presennol gan yr ASB, bydd 
angen hanner WTE am gyfnod o 12 mis. Mae hyn yn arwain at ofyniad o 1.6 
WTE i weithredu'r gwaith hwn. 

Rydym ni’n rhagdybio y bydd y gwaith hwn yn cael ei gynnal gan dîm sy'n 
cynnwys graddau HEO ac SEO yn gyfartal. Felly, y costau cyflog cysylltiedig ar 
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gyfer y gwaith hwn fydd cyfartaledd y ddwy radd (gan gynnwys gorbenion3). 
Mae dadansoddiad sensitifrwydd (o +/- 20%) wedi'i gymhwyso i ddarparu 
amcangyfrifon is ac uwch. 

Yn olaf, i amcangyfrif cyfanswm y costau llafur, rydym ni’n lluosi cost cyfartalog 
y cyflog â'r WTE sy'n ofynnol. 

 

 Amcangyfrif Isel 
o Gostau Llafur 

(£m) 

Amcangyfrif 
Canolig o 

Gostau Llafur 
(£m) 

Amcangyfrif 
Uchel o Gostau 

Llafur (£m) 

Cyfanswm cost 
llafur  

£0.06 £0.08 £0.09 

Tabl 10: Amcangyfrif o'r costau llafur sy'n gysylltiedig â datblygu deunyddiau 
arfer gorau 

 

Contractwyr allanol yn gweithio gyda'r Llywodraeth 

Mewn partneriaeth â'r Llywodraeth (ASB) mae'n debygol y bydd yn ofynnol i 
gontractwyr allanol helpu i gynhyrchu neu ddarparu adnoddau e-ddysgu, 
ymgyrchoedd marchnata, gwasanaethau cysylltiadau cyhoeddus a 
chynorthwyo gyda datblygu/gweithredu rhai o'r deunyddiau arfer gorau. 
Amcangyfrifwyd mai cyfanswm y gofyniad llafur fydd dau WTE am gyfnod o 12 
mis. Er fod y gwaith hwn yn cael ei wneud gan weithwyr nad ydynt yn gweithio 
i’r Llywodraeth, bydd y gost yn cael ei thalu gan y Llywodraeth felly mae'n cael 
ei chyfrif felly.  

Yn debyg i'r costau ymgyfarwyddo ar gyfer busnesau, rydym ni wedi defnyddio 
data ASHE y Swyddfa Ystadegau Gwladol i ddarganfod cyflog blynyddol 
cyfartalog y gweithwyr proffesiynol hyn. Y cyflog blynyddol cyfartalog ar gyfer 
'Gweithwyr cysylltiadau cyhoeddus proffesiynol' (Cod SOC – 2472) oedd 
£36,191. Defnyddiwyd data ASHE y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer 
cyflogau degradd isaf ac uchaf pob galwedigaeth (gweler Atodiad D) i 
gynhyrchu amcangyfrifon isel ac uchel. 

Y cyflog blynyddol cyfartalog ar gyfer 'Gweithwyr dylunio a datblygu gwefannau 
proffesiynol' oedd £33,502 (gweler Atodiad E). Oherwydd yr ansicrwydd o ran 
faint y bydd angen un rôl yn fwy na'r llall, cyfrifwyd cymedr y ddau gyflog 
blynyddol. Yn yr un modd â chyfrifiadau blaenorol ar gyfer costau 
ymgyfarwyddo i fusnesau, mae'r cyflogau wedi'u codi 30%. 

Felly, amcangyfrifir cost y llafur allanol sy'n ofynnol trwy luosi cyflog blynyddol 
cymedrig y ddwy alwedigaeth â'r llafur sy'n ofynnol (dau WTE). 

 Amcangyfrif Isel 
o Gostau Llafur 

Allanol (£m) 

Amcangyfrif 
Canolig o 

Gostau Llafur 
Allanol (£m) 

Amcangyfrif 
Uchel o Gostau 
Llafur Allanol 

(£m) 

 
3
 Yn seiliedig ar ddata'r ASB, rydym ni’n amcangyfrif bod hyn oddeutu £44,000 a £52,000 ar gyfer graddau HEO ac 

SEO yn y drefn honno. 
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Costau llafur 
allanol 

£0.04 £0.09 £0.11 

Tabl 11: Amcangyfrif o gost llafur contractwyr allanol 

 

Gweinyddu gweithdai hyfforddi 

Yn ogystal â datblygu (neu ddiweddaru hyfforddiant cyfredol i fod yn fwy manwl 
gywir), byddai angen sesiynau hyfforddi wyneb yn wyneb newydd gyda 
swyddogion gorfodi. Gwnaethpwyd hyn yn flaenorol gan yr ASB a dyma sail y 
costau a gynhwysir yma. 

Yn flaenorol, gweithredwyd hyfforddiant dros gyfnod o 18 mis (yn ystod 
cyfanswm o 30 gweithdy) i oddeutu 1,500 o swyddogion iechyd yr amgylchedd 
a swyddogion safonau masnachu. Amcangyfrifwyd bod y gyllideb ar gyfer hyn 
yn £120,000. Mae hyn yn cynrychioli'r gost fras fesul swyddog iechyd yr 
amgylchedd/swyddog safonau masnach i fod yn £80. 

Ar hyn o bryd, yn ôl ffigurau'r ASB, mae 1,7934 o arolygwyr hylendid bwyd a 
safonau bwyd. Felly, gan rhagdybio bod y gost fesul swyddog iechyd yr 
amgylchedd/swyddog safonau masnach yn dal i fod yn gynrychioliadol, 
amcangyfrifwyd cost gweinyddu hyfforddiant trwy luosi'r gost fesul swyddog â 
nifer y staff hylendid bwyd/safonau bwyd. 

Er mwyn darparu ystod o amcangyfrifon, cymhwyswyd dadansoddiad 
sensitifrwydd o +/- 20% i'r costau a gyfrifwyd. 

Mae'n bwysig nodi mai dim ond ar ôl diweddau’r hyfforddiant ei hun y gellir 
cynnal unrhyw hyfforddiant. Felly, ni fydd cost gweinyddu hyfforddiant yn 
cychwyn tan Flwyddyn 1, gyda dim ond dwy ran o dair o'r gost hon yn cael 
effaith ar yr adeg hon (gan fod gweithdai wedi cymryd 18 mis i'w gweithredu yn 
flaenorol). Bydd traean olaf y costau hyfforddi yn digwydd ym Mlwyddyn 2. 

 Amcangyfrif Isel 
o'r Costau 

Hyfforddi (£m) 

Amcangyfrif 
Canolig o'r 

Costau 
Hyfforddi (£ m) 

Amcangyfrif 
Uchel o'r Costau 
Hyfforddi (£ m) 

Costau 
hyfforddi 

£0.11 £0.14 £0.17 

Tabl 12: Amcangyfrif o'r gost o weinyddu gweithdai hyfforddi 

 

Nodwyd y gallai cynhyrchu fideo addysgol ddisodli'r gweithdai hyfforddi 
oherwydd ffocws cyfyngedig yr hyfforddiant ar ei newydd wedd (mae’n 
canolbwyntio’n bennaf ar gynhyrchion PPDS). Mae'n debygol na fyddai hyn yn 
digwydd oni bai yr asesir ei fod yn ddull mwy cost-effeithiol ac effeithlon na'r 
gweithdai wyneb yn wyneb a gynigir yma. 

Costau ymgyfarwyddo 

 
4
 Mae'r ffigur hwn yn seiliedig ar ystadegau'r ASB ar gyfer staff cyfwerth ag amser llawn (FTE) y DU ar gyfer 2017/18. 
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Yn debyg i’r costau ymgyfarwyddo ar gyfer busnesau, bydd cost ymgyfarwyddo 
untro i'r llywodraeth. Treulir amser yn caffael, yn darllen ac yn deall 
goblygiadau unrhyw ganllawiau newydd ar eu corff arolygu (awdurdod lleol). 
Eto, y canllawiau cyfredol yw'r hyn sy'n diffinio beth yw bwyd PPDS, felly bydd 
gan unrhyw newid iddynt oblygiadau nid yn unig i'r busnesau sy'n gwerthu 
bwyd PPDS ond hefyd i'r rhai sy'n gorfodi'r darpariaethau gwybodaeth am 
alergenau cyfredol. 

Rydym ni’n rhagdybio, ar gyfer Dewis 1, y bydd pob Swyddog Safonau 
Masnach a Swyddog Iechyd yr Amgylchedd yn cymryd tair awr5 i ddarllen ac 
ymgyfarwyddo ag unrhyw ganllawiau newydd. Yn ogystal â hyn, bydd diwrnod 
gwaith ychwanegol (7.4 awr) i bob awdurdod lleol er mwyn i Swyddogion 
Safonau Masnach a Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd gytuno ar sut i fwrw 
ymlaen â'r ddeddfwriaeth newydd. 

Yn ôl data ASHE 2018, cyfradd gyfartalog y cyflog ar gyfer 'Swyddog safonau 
masnach' (Cod SOC – 3565) yw £17.48 (gweler Atodiad F). Yna caiff hyn ei 
chodi 30% i £22.72.  

Yn ôl data ASHE 2018, cyfradd gyfartalog y cyflog ar gyfer 'Gweithiwr iechyd yr 
amgylchedd proffesiynol' (Cod SOC – 2463) yw £19.00 (gweler Atodiad G). 
Yna caiff hyn ei chodi 30% i £24.70. Mewn rhai awdurdodau lleol, bydd 
Swyddog Safonau Masnach yn cynnal arolygiadau ac mewn eraill, bydd 
Swyddog Iechyd yr Amgylchedd yn gwneud hynny. Yn unol â hynny, cyfrifwyd 
cyfartaledd y ddau gyflog fesul awr a godwyd. Cyfrifir bod y cyflog uwch ar 
gyfartaledd yn £23.71. Felly, y gost am ymgyfarwyddo fesul Swyddog Iechyd yr 
Amgylchedd/Swyddog Safonau Masnach yw £71.14 a'r gost ymgyfarwyddo 
fesul awdurdod lleol (corff arolygu) yw £175.47. 

Yn yr un modd â'r gost ymgyfarwyddo i fusnesau, defnyddiwyd cyflogau isel ac 
uchel yr awr (yn seiliedig ar y data degradd yn ASHE) i gynhyrchu 
amcangyfrifon isel ac uchel ar gyfer costau ymgyfarwyddo.  

Mae cyfanswm y gost ymgyfarwyddo i'r llywodraeth i'w gael trwy luosi'r gost 
fesul Swyddog Iechyd yr Amgylchedd/Swyddog Safonau Masnach â nifer y 
swyddogion hynny (1,793). Yna, caiff hyn ei ychwanegu at y gost 
ymgyfarwyddo fesul awdurdod lleol wedi'i luosi â'r nifer berthnasol o 
awdurdodau lleol6 a fyddai'n cynnal ymweliadau â busnesau. 

Yn yr un modd â'r costau hyfforddi, dim ond ar ôl cynhyrchu canllawiau newydd 
y gall y costau sy'n gysylltiedig ag ymgyfarwyddo ddod i rym. Felly ni fydd 
unrhyw gost sy'n gysylltiedig ag ymgyfarwyddo yn cael effaith tan Flwyddyn 1. 

Rhestrir yr ystod o amcangyfrifon a gyfrifir ar gyfer y gost ymgyfarwyddo i 
fusnesau i fusnesau isod yn nhabl 13. 

 

 

 
5
 Mae amser ymgyfarwyddo yn seiliedig ar drafodaethau gydag awdurdodau lleol yn ystod ein gweithdai. Roeddent yn 

teimlo nad oedd yr amser a nodwyd yn yr asesiad effaith blaenorol yn adlewyrchu gwir natur eu gwaith. Nod yr holl 
amseroedd a ddefnyddir yn yr asesiad effaith hwn yw adlewyrchu meddyliau a safbwyntiau cyfunol nid yn unig y rhai a 
oedd yn bresennol yn y gweithdai, ond y rhai a ymatebodd i'n hymgynghoriad hefyd. 
6
 Rhaniad yr awdurdodau lleol Cymru – 22, Lloegr – 353, Gogledd Iwerddon – 11 
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 Amcangyfrif Isel 
o’r Gost 

Ymgyfarwyddo 
(£m) 

Amcangyfrif 
Canolig o’r Gost 
Ymgyfarwyddo 

(£m) 

Amcangyfrif 
Uchel o’r Gost 
Ymgyfarwyddo 

(£m) 

Cyfanswm cost 
ymgyfarwyddo'r 
Llywodraeth 

£0.09 £0.13 £0.14 

Tabl 13: Amcangyfrif o'r costau ymgyfarwyddo i’r Llywodraeth o dan Ddewis 
1 

 

Crynodeb o Gyfanswm y Costau i'r Llywodraeth 

 

 Amcangyfrifon 
Isel (£m) 

Amcangyfrifon 
Canolig (£m) 

Amcangyfrifon 
Uchel (£m) 

Cyfanswm y 
Costau Llafur  

£0.10 £0.17 £0.20 

Darparu 
hyfforddiant  

£0.11 £0.14 £0.17 

Costau 
ymgyfarwyddo 

£0.10 £0.14 £0.16 

Cyfanswm y 
costau  

£0.32 £0.45 £0.61 

Cyfanswm – 
Blwyddyn 0 

£0.10 £0.17 £0.20 

Cyfanswm – 
Blwyddyn 1 

£0.18 £0.2 £0.3 

Cyfanswm – 
Blwyddyn 2  

£0.04 £0.05 £0.06 

Tabl 14: Amcangyfrif o gyfanswm y gost i'r Llywodraeth 

 

 

Manteision 

Nid yw manteision y dewis hwn wedi cael eu nodi’n ariannol. Bydd y buddion a 
ddaw yn sgil y dewis polisi hwn yn dibynnu ar sawl ffactor, gan gynnwys lefel 
ymwybyddiaeth y defnyddiwr o'r wybodaeth alergenau sydd ar gael iddynt ar 
hyn o bryd. 

Ni allwn feintioli’n gywir (ac yn y pen draw rhoi gwerth ariannol) ar y buddion 
cysylltiedig. Mae hyn oherwydd ansicrwydd ynghylch pa mor effeithiol fydd y 
dewis polisi hwn wrth wella'r ddarpariaeth o wybodaeth i ddefnyddwyr, ac felly'r 
effaith y byddai hyn yn ei chael ar leihau digwyddiadau sy'n gysylltiedig ag 
alergenau mewn bwyd PPDS. 
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Fodd bynnag, byddem yn disgwyl y byddai gwelliant yn y ddarpariaeth o 
wybodaeth am alergenau i ddefnyddwyr wrth i fwy o fusnesau symud tuag at 
arfer gorau a ddangosir gan eraill yn eu diwydiant. Dylai hyn felly leihau nifer y 
digwyddiadau sy'n gysylltiedig ag alergenau a'r risg o farwolaethau.  

 

Dewis 2 (labelu “Gofynnwch i'r staff” ar becynnau o fwyd PPDS, gyda 

gwybodaeth ategol i ddefnyddwyr yn ysgrifenedig)  

Costau i fusnesau 

Costau ymgyfarwyddo 

Mae'r fethodoleg a ddefnyddir yma yn debyg iawn i'r un a ddefnyddir ar gyfer y 
costau ymgyfarwyddo i fusnesau o dan Ddewis 1. Rydym ni wedi rhagdybio y 
bydd yr un galwedigaethau yn gorfod ymgyfarwyddo â'r drefn, fel yr amlinellir 
yn Newis 1.  

Fel o'r blaen, bydd cost untro i fusnesau, sy'n gysylltiedig â darllen ac 
ymgyfarwyddo â'r rheoliadau newydd. Bydd amser yn cael ei dreulio yn caffael, 
yn darllen ac yn deall goblygiadau'r ddeddfwriaeth newydd ar eu busnes.  

Ar gyfer dewis 2, rydym ni’n rhagdybio7, ar gyfer busnesau bach a micro, y 
byddai'n cymryd un aelod o staff dwy awr i ymgyfarwyddo â deddfwriaeth 
newydd. Ar gyfer busnesau canolig a mawr, rydym ni’n tybio y byddai’n cymryd 
tair awr i un aelod o staff ddarllen ac ymgyfarwyddo ag unrhyw ddeddfwriaeth 
newydd. Yn ogystal, rydym ni wedi rhagdybio y bydd cost ymgyfarwyddo o awr 
ychwanegol (fesul safle) i adlewyrchu'r angen i ledaenu unrhyw 
ddealltwriaeth/gwybodaeth newydd i aelodau eraill o staff. 

Ar gyfer archfarchnadoedd ac arlwywyr torfol, y gost ymgyfarwyddo ar gyfer y 
busnesau bach a micro yw £62.74, tra bod y gost i fusnesau canolig a mawr yn 
£94.11. Y gost ymgyfarwyddo ar gyfer safleoedd unigol yw £31.37. 

Ar gyfer bwytai bwyd brys/caffis/siopau brechdanau, y gost ymgyfarwyddo ar 
gyfer busnesau bach a micro yw £26.42, tra bod y gost i fusnesau canolig a 
mawr yn £39.63. Y gost ymgyfarwyddo ar gyfer safleoedd unigol yw £13.21. 

Ar gyfer bwytai bwyd brys/caffis/siopau brechdanau, y gost ymgyfarwyddo ar 
gyfer busnesau bach a micro yw £31.02, tra bod y gost i fusnesau canolig a 
mawr yn £46.53. Y gost ymgyfarwyddo ar gyfer safleoedd unigol yw £15.51. 

Yna, gan ddefnyddio'r un fethodoleg â'r un a ddefnyddir yn newis 1, 
cynhyrchwyd yr amcangyfrifon yn nhabl 15. 

 

 Amcangyfrif Isel 
o’r Costau 

Ymgyfarwyddo 
(£m) 

Amcangyfrif 
Canolig o’r 

Costau 
Ymgyfarwyddo 

(£m) 

Amcangyfrif 
Uchel o’r 
Costau 

Ymgyfarwyddo 
(£m) 

 
7
 Mae ein rhagdybiaethau ar gyfer yr amser a dreulir yn ymgyfarwyddo yn seiliedig ar drafodaethau â busnesau yn 

ystod ein gweithdai â rhanddeiliaid, yn ogystal ag ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad. 
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Cyfanswm y 
costau 
ymgyfarwyddo 

£4.34 £6.96 £8.58 

Tabl 15: Amcangyfrif o'r costau ymgyfarwyddo i fusnesau o dan Ddewis 2 

 

Costau labelu 

Mae'r gost hon wedi'i chyfrifo yn ariannol. O dan y dewis hwn, byddai’n ofynnol 
i fusnesau gynnwys “Gofynnwch i'r staff” fel rhan o'r labelu ar fwydydd PPDS. 
Er mwyn asesu'r costau hyn, byddwn yn mynd i'r afael â phob un o'n sectorau 
perthnasol yn eu tro. 

Archfarchnadoedd 

Yn ystod ein gweithdai ymgynghori a rhanddeiliaid, daethom i ddeall bod 
Archfarchnadoedd eisoes yn cynnwys labelu ar eu cynhyrchion PPDS i safon 
sy'n debyg iawn i'r hyn sy'n cael ei gynnig fel Dewis 3 yn yr adolygiad hwn. Mae 
hyn yn arbennig o wir yn achos archfarchnadoedd mawr, sydd (fel y 
dangoswyd yn flaenorol) yn cyfrif am oddeutu 90% o'r sector (o ran trosiant ac 
o ran gweithwyr).  

O ystyried y bydd y ddeddfwriaeth arfaethedig yn caniatáu ar gyfer unrhyw 
fusnes sydd eisoes yn labelu eu nwyddau PPDS (naill ai gyda'r alergenau yn 
unig neu gyda'r cynhwysion llawn) ni fydd yn ofynnol i gynnwys labelu 
‘Gofynnwch i’r staff’ ar eu cynhyrchion PPDS. 

Rydym ni’n tybio na fyddai'r busnesau hyn yn profi unrhyw gostau ychwanegol 
o ganlyniad i weithredu Dewis 2. 

Manwerthwyr bwyd arbenigol 

Yn debyg i archfarchnadoedd, yn seiliedig ar ein hymgynghoriad a'n gweithdai, 
rydym ni ar ddeall bod llawer o fusnesau eisoes yn darparu gwybodaeth debyg 
i’r hyn a nodir yn Newis 3 ar gyfer nwyddau PPDS y byddai gofyn eu labelu. 

Ffactor arall a fydd yn debygol o leihau'r tebygolrwydd y bydd angen 
ychwanegu'r math hwn o label, yw’r cynnydd yn lefel yr eitemau PPDS sy’n 
cynnwys un cynhwysyn yn unig (fel stêc neu ffiled pysgodyn) o'i gymharu â 
sectorau eraill a ystyrir yma. Gan mai’r cynhwysion yw enwau'r cynhyrchion 
hyn, maent eisoes yn labelu’r cynhwysion yn llawn ac felly byddent yn mynd y 
tu hwnt i ofynion Dewis 2. 

Felly, rydym ni’n tybio na fydd unrhyw gostau ychwanegol i'r busnesau hyn o 
ganlyniad i Ddewis 2. 

Bwytai Bwyd Brys, Siopau Brechdanau, ac ati 

Yn wahanol i'r hyn a drafodwyd ar gyfer Archfarchnadoedd a Manwerthwyr 
Bwyd Arbenigol, nid oes gennym ddealltwriaeth gadarn o'r graddau y mae'r 
busnesau hyn eisoes yn labelu alergenau (neu’n labelu cynhwysion llawn) ar 
eu cynhyrchion PPDS. 

Rydym ni’n gwybod bod rhai busnesau (yn arbennig y rhai mwyaf) wedi 
dechrau symud tuag at ddewisiadau labelu dwysach (yn fwy tebyg i 
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Ddewisiadau 3 a 4) ond nid ydym yn gwybod yn sicr i ba raddau y mae hyn yn 
digwydd ar draws y sector. 

I'r busnesau hynny nad ydynt yn labelu eu cynhyrchion PPDS ar hyn o bryd, 
bydd cost drosiannol gychwynnol ar gyfer y labelu ac yna cost ychwanegol 
barhaus ar gyfer pob blwyddyn o'r arfarniad hwn, o'r adeg y mae'n ofynnol ei 
weithredu ymlaen.  

Arlwywyr Sefydliadol 

Yn debyg i fwytai bwyd brys, siopau brechdanau ac ati, nid oes gennym 
ddealltwriaeth gadarn o'r graddau y mae busnesau eisoes yn labelu alergenau 
neu gynhwysion yn llawn ar eu cynhyrchion PPDS. 

I'r busnesau hynny nad ydynt yn labelu eu cynhyrchion PPDS ar hyn o bryd, 
bydd cost drosiannol gychwynnol ar gyfer y labelu ac yna cost ychwanegol 
barhaus ar gyfer pob blwyddyn o'r arfarniad hwn, o'r adeg y mae'n ofynnol ei 
weithredu ymlaen.   

Cyfrifo costau – Costau Trosiannol: Sefydliadau bwyd brys a siopau 
brechdanau  

Ar gyfer y cyfrifiadau hyn, rydym ni wedi cyfuno'r ddau sector hyn (Bwytai bwyd 
brys ac arlwywyr sefydliadol). 

Yn seiliedig ar ymchwil flaenorol8, rydym ni’n gwybod mai'r amrediad cost fesul 
uned cadw stoc (SKU) ar gyfer mân newidiadau labelu yw £10 - £1,8009. Gan 
godi’r rhain i brisiau 201910, rydym ni wedyn yn rhagdybio mai’r gost ail-labelu 
fydd yr amcangyfrif isaf fesul SKU ar gyfer busnesau bach a meicro, a’r 
amcangyfrif uchaf i fusnesau canolig a mawr. 

Ein rhagdybiaeth yw y gellir cyfateb SKU â chynnyrch bwyd PPDS penodol yn y 
busnesau hyn ac y gellir cyfateb y gost i newid label â'r gost o gyflwyno label 
newydd sbon i ddeunydd pecynnu cynnyrch PPDS. 

Rydym ni’n rhagdybio, gan fod yn rhaid ychwanegu'r label “Gofynnwch i'r staff” 
at ddeunydd pecynnu pob cynnyrch bwyd PPDS, y gallwn drin y cynhyrchion a 
werthir ym mhob busnes i fod yr un casgliad (h.y. nid ydym yn gwahaniaethu 
rhwng cynhyrchion, gan gynnwys eitemau un cynhwysyn). Felly'r gost fesul 
busnes yw'r gost fesul SKU (yn ôl maint y busnes). 

Er mwyn pennu cyfanswm y costau labelu i fusnesau, rydym ni wedi lluosi'r 
gost fesul SKU â nifer y busnesau (gan ddefnyddio'r rhai a nodwyd gennym 
yng nghyfansoddiad adran y farchnad PPDS). 

Defnyddiwyd dadansoddiad sensitifrwydd (o +/- 20%) i amcangyfrif rhwymiad is 
ac uwch ar gyfer costau labelu i'r busnesau hyn. 

 
8
 Troswyd costau fesul SKU i brisiau 2018. Ffynhonnell: Datblygu Fframwaith ar gyfer Asesu Costau Newidiadau 

Labelu yn y DU – 
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130404011920/http://archive.defra.gov.uk/evidence/economics/foodfarm/r
eports/documents/ labelu-newidiadau.pdf 
9
 Mae'r ystod dybiedig yn y gost fesul SKU oherwydd cymhlethdod y labelu y bydd busnesau yn debygol o ddewis ei 

weithredu (busnesau llai yn fwy tebygol o gael labelu syml). 
10

 Gan ddefnyddio ‘GDP deflators at market prices, and money GDP March 2018’ - 

https://www.gov.uk/government/statistics/gdp-deflators-at-market-prices-and-money-gdp-march-2018-quarterly-
national-accounts 
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 Amcangyfrif isel 

o'r costau labelu 

(£m) 

Amcangyfrif 

canolig o'r 

costau labelu 

(£m) 

Amcangyfrif 

uchel o'r costau 

labelu (£ m) 

Micro  £0.40 £0.50 £0.59 

Bach £0.09 £0.12 £.14 

Canolig £1.27 £1.59 £1.91 

Mawr £0.35 £0.43 £0.52 

Cyfanswm £2.11 £2.63 £3.16 

Tabl 16: Costau labelu trosiannol ar gyfer bwytai bwyd brys, siopau 

brechdanau ac ati, a busnesau arlwyo sefydliadol dan Ddewis 2  

 

Ar gyfer yr asesiad effaith hwn, rydym ni’n rhagdybio, ar gyfer Dewis 2, y bydd 
cyfnod gweithredu 12 mis (o gyflwyno'r ddeddfwriaeth newydd) cyn y bydd yn 
ofynnol i fusnesau gael y safon hon o labelu ar eu cynhyrchion. Felly, ni fydd y 
costau labelu hyn yn dod i rym tan ail flwyddyn ein harfarniad.  

Cyfrifo Costau – Costau parhaus: Sefydliadau bwyd brys a siopau 
brechdanau 

Yn ogystal â chostau cychwynnol rhoi label ar gynhyrchion PPDS, bydd angen i 
ni hefyd gyfrif am y gost barhaus o labelu'r cynhyrchion hyn. Er mwyn cyfrifo 
hyn, rydym ni wedi rhagdybio bod siopau/unedau mewn bwytai bwyd brys, 
siopau brechdanau a busnesau arlwyo sefydliadol, ar y cyfan, yn gwerthu tua'r 
un nifer o gynhyrchion. Rydym ni’n amcangyfrif tua 25,000 o gynhyrchion 
PPDS bob blwyddyn fesul safle11. 

Rydym ni wedi amcangyfrif bod gweithredwyr busnesau bwyd yn gwario tua 
£100 bob blwyddyn ar labeli, yn seiliedig ar gost un label yn £0.004. 

Yn flaenorol, gwnaethom nodi nifer y safleoedd bwyd yn ôl sector. Ar gyfer 
bwytai bwyd brys, y nifer oedd 62,603 ac ar gyfer busnesau arlwyo sefydliadol, 
y nifer oedd 11,915. Felly, rydym ni wedi cyfrifo'r gost barhaus flynyddol ar 
gyfer pob sector trwy luosi cost labeli fesul safle â nifer y safleoedd eu hunain. 

Mae amcangyfrifon isel ac uchel wedi'u cyfrifo ar sail ystod nifer y cynhyrchion 
PPDS a werthir ar draws pob busnes.  

Er mwyn darparu amcangyfrifon yn ôl maint busnes, defnyddiwyd 
cyfranddaliadau cyflogaeth tabl 4 fel modd i briodoli'r costau hyn yn ôl maint 
busnes. 

 
11

 Amcangyfrifir bod y ffigur hwn yn seiliedig ar wybodaeth gan Horizons Data Services (2015) sy'n ymwneud â nifer y 

prydau bwyd a werthir fesul safle. Rydym ni wedi defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd o'n hymgynghoriad am argaeledd 
nwyddau PPDS (fel cyfran o gyfanswm y nwyddau a werthwyd) i amcangyfrif nifer y nwyddau PPDS a werthir fesul 
safle. 
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 Amcangyfrif isel 
o'r costau labelu 

(£m) 

Amcangyfrif 
canolig o'r 

costau labelu 
(£m) 

Amcangyfrif 
uchel o'r costau 

labelu (£ m) 

Micro £0.76 £1.67 £2.59 

Bach £0.74 £1.65 £2.55 

Canolig £0.30 £0.66 £1.02 

Mawr £1.03 £2.29 £3.54 

Cyfanswm £2.83 £6.26 £9.69 

Tabl 17: Costau labelu parhaus ar gyfer bwytai bwyd brys, siopau 
brechdanau ac ati, a busnesau arlwyo sefydliadol dan Ddewis 2 

 

Byddai'r costau parhaus hyn yn dod i rym yr un flwyddyn ag yr asesir y costau 
labelu trosiannol. 

Darparu gwybodaeth ysgrifenedig  

Ar hyn o bryd, nid yw hyn wedi’i fynegi’n ariannol gan ei fod yn aneglur i ba 
raddau y mae busnesau eisoes yn darparu gwybodaeth ysgrifenedig am 
alergenau ar eu safle, gan fod y ddeddfwriaeth gyfredol yn nodi bod yn rhaid 
iddynt naill ai wneud hyn yn barod neu ddarparu'r wybodaeth ar lafar. 

Yn ogystal, ni ddiffiniwyd ym mha gyfrwng y mae'n rhaid i fusnesau ddarparu'r 
wybodaeth ysgrifenedig hon. Yn syml, gallai fod yn ysgrifenedig ar adeg ei 
brynu a byddai’r gost ychwanegol bron yn sero. 

At hynny, oherwydd y gall yr wybodaeth y mae'n rhaid ei darparu yn 
ysgrifenedig naill ai nodi’r cynhwysion i gyd neu’r alergenau’n unig, ni fyddai 
unrhyw gost ychwanegol am gasglu'r wybodaeth angenrheidiol (gan y dylai 
busnesau eisoes allu darparu hyn o dan y ddeddfwriaeth gyfredol). 

Costau hyfforddi 

Nid yw hyn wedi cael ei fynegi’n ariannol. Yn ystod ein hymgynghoriad buom yn 
siarad ag amrywiaeth o fusnesau (o wahanol ddiwydiannau/sectorau). Erbyn 
hyn, rydym ni’n deall bod cyfran uchel iawn o fusnesau eisoes yn darparu 
hyfforddiant sy'n cynnwys hyfforddiant alergenau. Mae busnesau eraill hyd yn 
oed yn cynnig modiwlau hyfforddi penodol ar alergenau. At hynny, mae llawer 
yn defnyddio hyfforddiant yr ASB, os nad oes modd iddynt ddatblygu eu 
hyfforddiant eu hunain (sy'n aml yn wir am fusnesau llai).  

Er nad yw’n ofyniad penodol, gall busnesau ddewis gwella arferion hyfforddi 
staff. Nid yw'n glir pa fath penodol o hyfforddiant ychwanegol fyddai ei angen i 
alluogi busnesau i roi'r dewis hwn ar waith yn effeithiol. 
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Costau i ddefnyddwyr 

Gall busnesau geisio trosglwyddo unrhyw gynnydd mewn costau i 
ddefnyddwyr. Bydd y graddau y caiff y costau hyn yn eu pasio ymlaen yn 
dibynnu ar nifer o ffactorau sy'n ymwneud â’r cyflenwad a’r galw ar gyfer y 
cynhyrchion. O ystyried yr ansicrwydd, nid ydym wedi rhagdybio lefel benodol o 
basio ymlaen a dylid nodi nad yw'r costau hyn yn ychwanegol at y rhai a nodir 
uchod ond yn ymwneud â amlder y costau. 

 

Costau i'r Llywodraeth 

Costau ymgyfarwyddo 

Mae'r fethodoleg a ddefnyddir yma yn debyg i'r un a ddefnyddir ar gyfer costau 
ymgyfarwyddo'r llywodraeth o dan Ddewis 1. 

Fel o'r blaen, bydd cost ymgyfarwyddo untro i'r llywodraeth. Treulir amser yn 
caffael, yn darllen ac yn deall goblygiadau y ddeddfwriaeth newydd ar eu corff 
arolygu (awdurdod lleol).  

Rydym ni’n rhagdybio, ar gyfer Dewis 2, y bydd pob Swyddog Safonau 
Masnach a Swyddog Iechyd yr Amgylchedd yn cymryd un diwrnod gwaith12 
(7.4 awr) i ddarllen ac ymgyfarwyddo â'r ddeddfwriaeth newydd. Yn ogystal â 
hyn, bydd diwrnod gwaith ychwanegol (7.4 awr) i bob awdurdod lleol er mwyn i 
Swyddogion Safonau Masnach a Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd gytuno ar 
sut i fwrw ymlaen â'r ddeddfwriaeth newydd. 

Gan ddefnyddio’r un cyfraddau cyflog â’r hyn a amlinellir dan Ddewis 1, y gost 
ar gyfer ymgyfarwyddo fesul Swyddog Iechyd yr Amgylchedd/Swyddog 
Safonau Masnach yw £175.47 a’r gost ymgyfarwyddo fesul awdurdod lleol 
(corff arolygu) yw £175.47. 

Yn yr un modd â'r gost ymgyfarwyddo i fusnesau, defnyddiwyd cyflogau isel ac 
uchel yr awr (yn seiliedig ar y data degradd yn ASHE) i gynhyrchu 
amcangyfrifon isel ac uchel ar gyfer costau ymgyfarwyddo.  

Cyfrifwyd cyfanswm y gost ymgyfarwyddo i’r llywodraeth gan ddefnyddio'r un 
fethodoleg â Dewis 1. 

Yn wahanol i Ddewis 1, bydd y gost ymgyfarwyddo yn digwydd ar unwaith 
(hynny yw Blwyddyn 0). 

Rhestrir yr ystod o amcangyfrifon a gyfrifir ar gyfer y gost ymgyfarwyddo i 
fusnesau isod yn nhabl 18. 

 Amcangyfrif Isel 
o’r Gost 

Ymgyfarwyddo 
(£m) 

Amcangyfrif 
Canolig o’r Gost 
Ymgyfarwyddo 

(£m) 

Amcangyfrif 
Uchel o’r Gost 
Ymgyfarwyddo 

(£m) 

Cyfanswm y 
gost 

£0.22 £0.32 £0.35 

 
12

 Mae amser ymgyfarwyddo yn seiliedig ar drafodaethau yn ystod ein gweithdai gydag awdurdodau lleol. Roeddent yn 

teimlo nad oedd yr amser a nodwyd yn yr asesiad effaith blaenorol yn adlewyrchu gwir natur eu gwaith. Nod yr holl 
amseroedd a ddefnyddir yn yr asesiad effaith hwn yw adlewyrchu safbwyntiau a barn gyfunol nid yn unig y rhai a oedd 
yn bresennol yn y gweithdai ond y rhai a ymatebodd i'n hymgynghoriad hefyd. 
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ymgyfarwyddo 
i'r Llywodraeth  

Tabl 18: Amcangyfrif o'r costau ymgyfarwyddo â'r Llywodraeth o dan Ddewis 
2 

 

Costau Gorfodi 

Bydd y ddeddfwriaeth newydd hon yn cael ei gorfodi yn ystod arolygiadau gan 
Swyddogion Safonau Masnach neu Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd. Rydym 
ni’n amcangyfrif, ar gyfer Dewis 2, mai 15 munud fyddai'r amser ychwanegol 
sy'n ofynnol yn ystod arolygiad. Ein rhagdybiaeth yw bod safleoedd sy'n 
gwerthu bwyd PPDS yn cael eu harchwilio unwaith bob 2 flynedd13. 

Byddwn ni’n defnyddio cyfradd cyflog cyfartalog uwch Swyddogion Iechyd yr 
Amgylchedd a Swyddogion Safonau Masnach (£23.71) a gyfrifwyd gennym ar 
gyfer cost ymgyfarwyddo, fel y gost amser sy'n gysylltiedig ag arolygiadau. 
Felly, y gost ychwanegol fesul arolygiad yw £5.93. 

Cyfanswm y costau gorfodi yw'r gost fesul arolygiad wedi'i luosi ag amlder yr 
arolygiadau bob blwyddyn ar gyfer pob busnes, ac yna wedi'i luosi â nifer y 
safleoedd yr effeithir arnynt sydd o fewn cwmpas yr adolygiad hwn (tua 
139,143). 

Bydd y costau hyn yn barhaus am y cyfnod arfarnu cyfan. 

 Cost Gorfodi 
Amcangyfrif Isel 

(£m) 

Cost Gorfodi 
Amcangyfrif 
Canolig (£m) 

Cost Gorfodi 
Amcangyfrif 
Uchel (£m) 

Cyfanswm y 
costau gorfodi  

£0.28 £0.41 £0.45 

Tabl 19: Amcangyfrifiad o'r costau gorfodi i'r Llywodraeth o dan Ddewis 2 

 

Manteision 

Nid yw manteision y dewis hwn wedi cael eu mynegi’n ariannol. Bydd 
manteision y polisi hwn yn cynnwys y rhai a restrir o dan Ddewis 1, gyda 
chyfradd llwyddiant well tybiedig (mewn cysylltiad â Dewis 1) o ran lleihau'r 
tebygolrwydd o ddigwyddiadau oherwydd adweithiau alergaidd wrth fwyta 
bwydydd PPDS. 

Credir y bydd y dewis polisi hwn yn arwain at well sgyrsiau rhwng defnyddwyr a 
busnesau bwyd (wedi’i amlygu gan fusnesau a grwpiau defnyddwyr fel rhan 
allweddol o ddarparu gwybodaeth am alergenau). Dylai'r dull hwn godi 
ymwybyddiaeth y cyhoedd o alergeddau bwyd a grymuso unigolion sydd ag 
alergedd neu anoddefiad bwyd i rannu eu hanghenion cyn gwneud dewis bwyd. 
Dylai hyn yn ei dro helpu i leihau nifer y digwyddiadau sy'n gysylltiedig ag 
alergenau yn fwy na’r hyn a welir o dan ddewis 1.  

 
13

Safonau Masnach Cymru (cyrchwyd 22/11/2018) - https://www.tradingstandardswales.org.uk/help/foodinspect.cfm 
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Mae hyn wedyn hefyd o fudd i ddefnyddwyr. Mae labelu “Gofynnwch i'r Staff” 
(neu gyfwerth) ar bob eitem PPDS yn dangos i ddefnyddwyr (y rhai ag 
alergeddau yn benodol) y gallant siopa ar y safle hwnnw. Bydd hyn yn eu 
hannog i siarad â rhywun yn uniongyrchol am gynnwys alergenau’r bwydydd 
sydd ar werth, ac yn eu galluogi i wneud dewis gwybodus ynghylch pa fwydydd 
sy'n ddiogel iddynt eu bwyta. Felly, gall y dewis hwn arwain at well dewis i 
ddefnyddwyr sy'n dioddef o alergedd o ran ble i brynu bwyd. 

Mae hyn hefyd yn awgrymu budd posibl i fusnesau. Trwy wella'r wybodaeth am 
alergenau y gallant ei darparu, efallai ei bod yn bosibl hefyd i ehangu eu 
sylfaen cwsmeriaid. Gall y rhai ag alergeddau a allai fod wedi osgoi'r farchnad 
bwyd PPDS o'r blaen oherwydd diffyg cyfathrebu clir o ran alergenau, nawr 
ddewis prynu gan y busnesau sy'n gwerthu'r cynhyrchion hyn.  

 
Dewis 3 (Ei gwneud yn orfodol i nodi enw’r bwyd a labelu alergenau ar 

becynnau bwyd PPDS) 

Costau i fusnesau 

Costau ymgyfarwyddo 

Mae'r fethodoleg a ddefnyddir yma yn debyg iawn i'r un a ddefnyddir ar gyfer 
costau ymgyfarwyddo'r llywodraeth o dan Ddewisiadau 1 a 2. Rydym ni wedi 
tybio y bydd yr un galwedigaethau yn gorfod ymgyfarwyddo â'r drefn, fel yr 
amlinellir yn Newis 1. 

Ar gyfer dewis 3, rydym ni’n rhagdybio14, ar gyfer busnesau bach a micro, y 
byddai'n cymryd un aelod o staff hanner diwrnod gwaith (3.7 awr) i 
ymgyfarwyddo â deddfwriaeth newydd. Ar gyfer busnesau canolig a mawr, 
rydym ni’n tybio y bydd yn cymryd 0.75 diwrnod gwaith (5.6 awr) i un aelod o 
staff ddarllen ac ymgyfarwyddo â deddfwriaeth newydd. Yn ogystal, rydym ni 
wedi tybio y bydd cost ymgyfarwyddo o awr ychwanegol (fesul safle) i 
adlewyrchu'r angen i ledaenu unrhyw ddealltwriaeth/gwybodaeth newydd i 
aelodau eraill o staff. 

Ar gyfer Archfarchnadoedd ac Arlwywyr Sefydliadol, cost ymgyfarwyddo 
busnesau bach a micro yw £116.07, tra bod y gost i fusnesau canolig a mawr 
yn £175.67. Y gost ymgyfarwyddo ar gyfer safleoedd unigol yw £31.37. 

O ran Manwerthwyr Bwyd Arbenigol, y gost ymgyfarwyddo ar gyfer busnesau 
bach a micro yw £48.88, tra bod y gost i fusnesau canolig a mawr yn £73.98. Y 
gost ymgyfarwyddo ar gyfer safleoedd unigol yw £13.21. 

O ran Busnesau Bwyd Brys/Caffis/Siopau brechdanau, y gost ymgyfarwyddo ar 
gyfer busnesau bach a micro yw £57.39, tra bod y gost i fusnesau canolig a 
mawr yn £86.86. Y gost ymgyfarwyddo ar gyfer safleoedd unigol yw £15.51. 

Yna, gan ddefnyddio'r un fethodoleg â'r un a ddefnyddir o dan ddewis 1, 
cynhyrchwyd yr amcangyfrifon yn nhabl 21. 

 

 
14

 Mae ein rhagdybiaethau ar gyfer yr amser a dreulir yn ymgyfarwyddo yn seiledig ar drafodaethau gyda busnesau yn 

ystod ein gweithdai â rhanddeilaid, yn ogystal ag ymatebion a ddaeth i law i’r ymgynghoriad. 
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 Amcangyfrif Isel 
o’r Costau 

Ymgyfarwyddo 
(£m) 

Amcangyfrif 
Canolig o’r 

Costau 
Ymgyfarwyddo 

(£m) 

Amcangyfrif 
Uchel o’r 
Costau 

Ymgyfarwyddo 
(£m) 

Cyfanswm y 
costau 
ymgyfarwyddo 

£6.47 £10.34 £12.73  

Tabl 21: Amcangyfrif o'r costau ymgyfarwyddo i fusnesau o dan Ddewis 3 

 

Costau Labelu 

Mae'r gost hon wedi'i chyfrifo yn ariannol. O dan y dewis hwn bydd yn ofynnol i 
fusnesau labelu'r alergenau (o'r rhestr o 14) ar fwydydd PPDS. Er mwyn 
asesu'r gost hon, byddwn yn mynd i'r afael â phob un o'n sectorau perthnasol 
yn eu tro. 

Archfarchnadoedd 

Fel y nodwyd o ran y costau sy'n gysylltiedig â Dewis 2. Yn ystod ein 
hymgynghoriad a’n gweithdai â rhanddeiliaid, daethom i ddeall bod 
Archfarchnadoedd eisoes yn cynnwys labeli ar eu cynhyrchion PPDS i safon 
sy'n debyg iawn i'r hyn sy'n cael ei gynnig fel Dewis 3 yn yr adolygiad hwn. Mae 
hyn yn arbennig o wir yn achos archfarchnadoedd mawr, sydd (fel y 
dangoswyd yn flaenorol) yn cyfrif am oddeutu 90% o'r sector (o ran trosiant ac 
o ran gweithwyr).  

Felly, rydym ni’n tybio bod Archfarchnadoedd eisoes yn gweithredu labelu 
Dewis 3 ac na fyddent yn destun unrhyw gostau o ganlyniad. 

Manwerthwyr bwyd arbenigol 

Yn debyg i'r hyn a nodwyd dan Ddewis 2, yn seiliedig ar ein hymgynghoriad a'n 
gweithdai, rydym ni’n deall bod llawer o fusnesau eisoes yn darparu 
gwybodaeth debyg i’r hyn a nodir dan Ddewis 3 ar gyfer nwyddau PPDS y 
byddai angen eu labelu. 

Ffactor arall a fydd yn debygol o leihau'r tebygolrwydd y bydd angen 
ychwanegu'r math hwn o label yw’r cynnydd yn lefel yr eitemau PPDS sy’n 
cynnwys un cynhwysyn yn unig (fel stêc neu ffiled pysgodyn) o'i gymharu â 
sectorau eraill a ystyrir yma. Gan mai enw'r cynhwysion yw enwau’r 
cynhyrchion hyn, mae'r cynhyrchion hyn eisoes yn labelu’r cynhwysion yn llawn 
ac felly byddent yn mynd y tu hwnt i ofynion Dewis 3. 

Felly, rydym ni’n tybio na fydd unrhyw gostau ychwanegol i'r busnesau hyn o 
ganlyniad i Ddewis 3. 

Bwytai Bwyd Brys, Siopau Brechdanau, ac ati 

Fel y nodwyd dan ddewis 2, nid oes gennym ddealltwriaeth gadarn o’r graddau 
y mae'r busnesau hyn eisoes yn labelu alergenau (neu restr lawn o’r 
cynhwysion) ar eu cynhyrchion PPDS. Rydym ni’n gwybod bod rhai busnesau 
(yn arbennig y rhai mwyaf) wedi dechrau symud tuag at ddewisiadau labelu 
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dwysach (yn fwy tebyg i Ddewisiadau 3 a 4) ond nid ydym yn gwybod yn sicr i 
ba raddau y mae hyn yn digwydd ar draws y sector. 

I'r busnesau hynny nad ydynt yn labelu eu cynhyrchion PPDS ar hyn o bryd, 
bydd cost drosiannol gychwynnol ar gyfer labelu ac yna cost ychwanegol 
barhaus ar gyfer pob blwyddyn o’r arfarniad hwn, o’r adeg y mae’n ofynnol ei 
weithredu ymlaen.  

Arlwywyr Sefydliadol 

Yn debyg i fwytai bwyd brys, siopau brechdanau ac ati, nid oes gennym 
ddealltwriaeth gadarn o'r graddau y mae busnesau eisoes yn labelu alergenau 
neu gynhwysion yn llawn ar eu cynhyrchion PPDS. 

I'r busnesau hynny nad ydynt yn labelu eu cynhyrchion PPDS ar hyn o bryd, 
bydd cost drosiannol gychwynnol ar gyfer y labelu ac yna cost ychwanegol 
barhaus ar gyfer pob blwyddyn o'r arfarniad hwn, o'r adeg y mae'n ofynnol ei 
weithredu ymlaen.  

Cyfrifo costau – Costau Trosiannol: Sefydliadau bwyd brys a siopau 
brechdanau  

Ar gyfer y cyfrifiadau hyn rydym ni wedi cyfuno'r ddau sector hyn (Bwytai bwyd 
brys ac arlwywyr sefydliadol). Rydym ni wedi defnyddio'r un costau fesul SKU 
â’r hyn a amlinellir dan Ddewis 2. 

Fel rhan o'n hymgynghoriad gwnaethom geisio deall y defnydd o gynhyrchion 
PPDS gan fusnesau. Amlinellwyd canlyniadau ein hymgais i sefydlu nifer y 
cynhyrchion PPDS a werthir gan fusnesau yn adran 'Cyfansoddiad y farchnad 
PPDS' o’r asesiad effaith hwn. 

Rydym ni wedi parhau â'n rhagdybiaeth y gellir cyfateb SKU â chynnyrch bwyd 
PPDS penodol yn y busnesau hyn ac y gellir cyfateb y gost i newid label â'r 
gost o gyflwyno label newydd sbon i ddeunydd pecynnu cynnyrch PPDS. 

Gan ddefnyddio canlyniadau ein hymgynghoriad, a lluosi nifer y cynhyrchion 
PPDS a werthwyd gan fusnesau (wedi'u dadansoddi yn ôl maint busnes) â nifer 
y busnesau yn y categorïau maint hynny, roeddem ni’n gallu cyfrifo cyfanswm y 
cynhyrchion PPDS a werthwyd ym mhob sector (yn ôl maint busnes). 

  Amcangyfrif 
Is 

Amcangyfrif 
Canolig 

Amcangyfrif 
Uchel 

Bwytai Bwyd 
Brys, ac ati. 

Micro 393,493 789,990 1,186,487 

Bach 262,933 516,408 769,883 

Canolig 23,904 51,081 78,259 

Mawr 7,370 17,362 27,353 

Arlwywyr 
Sefydliadol 

Micro 17,119 34,369 51,619 

Bach 7,278 14,295 21,311 

Canolig 1,538 3,286 5,035 

Mawr 1,361 3,207 5,052 

Tabl 22: Cyfanswm y gwahanol gynhyrchion PPDS a werthir gan fusnesau 
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Er mwyn pennu cyfanswm y costau labelu i fusnesau, rydym ni wedi lluosi'r 
gost fesul SKU â nifer y cynhyrchion PPDS a werthir (fel y'u diffinnir yn ôl maint 
busnes). 

 

 Amcangyfrif isel 

o'r costau labelu 

(£m) 

Amcangyfrif 

canolig o'r 

costau labelu 

(£m) 

Amcangyfrif 

uchel o'r costau 

labelu (£ m) 

Micro  £4.63 £9.30 £13.97 

Bach  £3.05 £5.99 £8.92 

Canolig  £51.66 £110.39 £169.12 

Mawr  £17.73 £41.76 £65.80 

Cyfanswm £77.07 £167.44 £257.81 

Tabl 23: Costau labelu ar gyfer Bwytai Bwyd Brys, Siopau brechdanau ac ati, 

a Busnesau Arlwyo Sefydliadol o ganlyniad i Ddewis 3  

 

Dylid nodi, gan ein bod ni’n gwybod bod busnesau eisoes wedi dechrau labelu 
alergenau neu gynhwysion yn well, bod y costau a restrir yma yn debygol o 
oramcangyfrif y gwir gostau i fusnesau o ganlyniad i Ddewis 3. 

Ar gyfer yr asesiad effaith hwn, rydym ni’n rhagdybio, ar gyfer Dewis 3, y bydd 
cyfnod gweithredu 18 mis yng Nghymru (o gyflwyno'r ddeddfwriaeth newydd) 
cyn y bydd yn ofynnol i fusnesau gael y safon hon o labelu ar eu cynhyrchion. 
Felly, ni fydd y costau labelu hyn yn dod i rym tan ail flwyddyn ein harfarniad, 
ac ar yr adeg honno byddwn ni’n asesu hanner y gost flynyddol ar gyfer eleni. 

Cyfrifo Costau – Costau parhaus: Sefydliadau bwyd brys a siopau 
brechdanau 

Rydym ni’n cymryd yn ganiataol y bydd y gost hon yr un peth â’r hyn a 
gyfrifwyd ar gyfer dewis 2, gan fod nifer y labeli sy'n ofynnol yr un peth ar draws 
y ddau ddewis.   

Costau anuniongyrchol sy'n gysylltiedig â labelu newydd  

Nid yw hon yn gost ariannol. Byddai cyflwyno labelu (neu ofynion labelu 
cynyddol) yn gosod cyfyngiadau ar allu busnes i amnewid cynhwysion heb fod 
angen newid label. Ar hyn o bryd gall busnesau geisio newid cynhwysion gyda 
dewisiadau amgen tebyg pan fydd prisiau'n codi fel ffordd i gadw costau'n isel. 
Mae'r arfer hwn yn fwy tebygol mewn busnesau llai, gan y bydd gan fusnesau 
mwy gontractau gyda chyflenwyr a dulliau eraill i ymdrin ag amrywiadau mewn 
costau. Heb y dewis hwn i gymryd lle dewisiadau amgen rhatach, efallai y bydd 
rhai busnesau yn cael eu gorfodi i godi pris eu cynhyrchion.  

Os yw busnesau yn argraffu eu deunydd pecynnu ymlaen llaw gydag enw a 
gwybodaeth am alergenau bwyd penodol, mae hyn wedyn yn golygu bod y 
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busnes hwnnw wedi'i gyfyngu yn yr hyn y gellir ei roi yn y deunydd pecynnu 
hwnnw. Byddai mater tebyg yn codi pe bai busnesau'n prynu labeli wedi'u 
hargraffu ymlaen llaw i’w rhoi ar gynhyrchion ar ôl iddynt gael eu gwneud.  Er 
enghraifft, pe byddent yn rhedeg allan o labeli ar ddiwrnod penodol, ni allent 
werthu'r nwyddau hynny fel PPDS mwyach. 

At hynny, mae'n cyfyngu i ba raddau y gall busnes newid cynhwysion y 
cynnyrch. Ni fyddent yn gallu ychwanegu cynhwysion a fyddai’n gofyn am 
restru alergen arall (hynny yw gofyn am newid arall i’r label), neu gael gwared 
ar gynhwysyn sy’n cynnwys alergen (gan y byddai hyn wedyn yn gwneud y 
labelu'n anghywir ac eto'n gofyn am newid y label).   

Gyda hyn mae perygl hefyd i gynyddu gwastraff bwyd. Fel yr amlygwyd, gall 
PPDS helpu busnesau i werthu ar gyfradd gyflymach ac i becynnu nwyddau tua 
diwedd y dydd. Pe bai'r arfer hwn yn gyfyngedig yna gallai faint o fwyd sy'n cael 
ei wastraffu mewn rhai busnesau gynyddu.  

Agwedd ychwanegol a allai effeithio ar fusnesau yw'r cyflymdra y maent yn 
cynhyrchu cynhyrchion newydd, neu a ydynt yn cynnwys cynhyrchion PPDS 
tymhorol. Bydd hyn yn cael ei yrru i raddau helaeth gan y gost bosibl o orfod 
datblygu labeli newydd ychwanegol nad oedd yn rhaid iddynt o'r blaen.   

Gwnaed ymdrech yn ystod y cam ymgynghori i sefydlu ar ba gyflymdra y mae 
busnesau'n newid cynhyrchion ac a fyddent yn rhagweld y byddai labelu 
alergenau yn lleihau’r cyflymdra (neu'n lleihau'r tebygolrwydd o gynhyrchion 
tymhorol). Ni lwyddon i gael yr wybodaeth hon gan fusnesau. Fodd bynnag, 
roeddent yn cytuno y byddai cynyddu'r gofynion labelu yn debygol o gynyddu 
eu hystyriaethau cyn cyflwyno cynnyrch PPDS newydd. 

Costau hyfforddi 

Nid yw’r gost hon wedi’i mynegi’n ariannol. Yn ystod ein hymgynghoriad buom 
yn siarad ag amrywiaeth o fusnesau (o wahanol ddiwydiannau/sectorau). Erbyn 
hyn, rydym ni’n deall bod cyfran uchel iawn o fusnesau eisoes yn darparu 
hyfforddiant sy'n cynnwys hyfforddiant alergenau. Mae busnesau eraill hyd yn 
oed yn cynnig modiwlau hyfforddi penodol ar alergenau. At hynny, mae llawer 
yn defnyddio hyfforddiant yr ASB, os nad oes modd iddynt ddatblygu eu 
hyfforddiant eu hunain (sy'n aml yn wir am fusnesau llai).  

Er nad yw’n ofyniad penodol, gall busnesau ddewis gwella arferion hyfforddi 
staff.  Nid yw'n glir pa fath penodol o hyfforddiant ychwanegol fyddai ei angen i 
alluogi busnesau i roi'r dewis hwn ar waith yn effeithiol. 

Costau pennu alergenau 

Nid ydym yn rhagweld y bydd unrhyw gostau yn gysylltiedig â phennu’r 
alergenau sy'n bresennol ym mhob cynnyrch PPDS sydd ar werth.  

Ar hyn o bryd, dylai busnesau wybod pa un o'r 14 alergen sydd yn eu bwyd: 
gan gynnwys y rhai maent yn eu prynu yn eu ffurf sylfaenol (cynhwysion 
sylfaen fel ffrwythau a llysiau) a'r rhai mwy cymhleth maent yn eu prynu gan 
gyflenwyr allanol (fel bara). 
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Costau i ddefnyddwyr 

Gall busnesau geisio basio unrhyw gynnydd mewn costau ymlaen i 
ddefnyddwyr. Bydd y graddau y caiff y costau hyn yn eu pasio ymlaen yn 
dibynnu ar nifer o ffactorau sy'n ymwneud â’r cyflenwad a’r galw ar gyfer y 
cynhyrchion. O ystyried yr ansicrwydd, nid ydym wedi rhagdybio lefel benodol o 
basio ymlaen a dylid nodi nad yw'r costau hyn yn ychwanegol at y rhai a nodir 
uchod ond yn ymwneud â amlder y costau. 

 

Costau i'r Llywodraeth 

Costau ymgyfarwyddo  

Mae'r fethodoleg a ddefnyddir yma yn debyg i'r un a ddefnyddir ar gyfer costau 
ymgyfarwyddo'r llywodraeth o dan Ddewis 1. 

Fel o'r blaen, bydd cost ymgyfarwyddo untro i'r llywodraeth. Treulir amser yn 
caffael, yn darllen ac yn deall goblygiadau y ddeddfwriaeth newydd ar eu corff 
arolygu (awdurdod lleol).  

Rydym ni’n rhagdybio, ar gyfer Dewis 3, y bydd pob Swyddog Safonau 
Masnach a Swyddog Iechyd yr Amgylchedd yn cymryd tri diwrnod gwaith15 
(22.2 awr) i ddarllen ac ymgyfarwyddo â'r ddeddfwriaeth newydd. Yn ogystal â 
hyn, bydd diwrnod gwaith ychwanegol (7.4 awr) i bob awdurdod lleol er mwyn i 
Swyddogion Safonau Masnach a Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd gytuno ar 
sut i fwrw ymlaen â'r ddeddfwriaeth newydd. 

Gan ddefnyddio’r un cyfraddau cyflog ag a amlinellir yn newis 1, y gost ar gyfer 
ymgyfarwyddo fesul Swyddog Iechyd yr Amgylchedd/Swyddog Safonau 
Masnach yw £526.41 a’r gost ymgyfarwyddo fesul awdurdod lleol (corff 
arolygu) yw £175.47. 

Cyfrifwyd cyfanswm y gost ymgyfarwyddo i’r llywodraeth gan ddefnyddio'r un 
fethodoleg â Dewisiadau 1 a 2. 

Yn yr un modd â Dewis 2, bydd cost ymgyfarwyddo yn digwydd ar unwaith. 

Rhestrir yr ystod o amcangyfrifon a gyfrifir ar gyfer y gost ymgyfarwyddo  i 
fusnesau isod yn nhabl 24. 

 Amcangyfrif Isel 
o’r Gost 

Ymgyfarwyddo 
(£m) 

Amcangyfrif 
Canolig o’r Gost 
Ymgyfarwyddo 

(£m) 

Amcangyfrif 
Uchel o’r Gost 
Ymgyfarwyddo 

(£m) 

Cyfanswm cost 
ymgyfarwyddo'r 
Llywodraeth 

£0.65 £0.95 £1.04 

Tabl 24: Amcangyfrif o'r costau ymgyfarwyddo i'r Llywodraeth o dan Ddewis 
3 

 
15

 Mae amser ymgyfarwyddo yn seiliedig ar drafodaethau yn ystod ein gweithdai gydag awdurdodau lleol.  Roeddent 

yn teimlo nad oedd yr amser a nodwyd yn yr asesiad effaith blaenorol yn adlewyrchu gwir natur eu gwaith. Nod yr holl 
amseroedd a ddefnyddir yn yr asesiad effaith hwn yw adlewyrchu safbwyntiau a barn gyfunol nid yn unig y rhai a oedd 
yn bresennol yn y gweithdai ond y rhai a ymatebodd i'n hymgynghoriad hefyd. 
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Costau gorfodi 

Mae'r fethodoleg a ddefnyddir yr un peth yn union â'r un a ddefnyddir o dan 
Ddewis 2, ond bu addasiad i'r cynnydd tybiedig yn yr amser gorfodi fesul 
ymweliad.  

Bydd y ddeddfwriaeth newydd hon yn cael ei gorfodi yn ystod arolygiadau gan 
Swyddogion Safonau Masnach neu Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd. Rydym 
ni’n amcangyfrif, ar gyfer Dewis 3, mai hanner awr fyddai'r amser ychwanegol 
sy'n ofynnol yn ystod arolygiad. Ein rhagdybiaeth yw bod safleoedd sy'n 
gwerthu bwyd PPDS yn cael eu harchwilio unwaith bob 2 flynedd16. 

Byddwn ni’n defnyddio cyfradd cyflog cyfartalog uwch Swyddogion Iechyd yr 
Amgylchedd a Swyddogion Safonau Masnach (£23.71) a gyfrifwyd gennym ar 
gyfer y costau ymgyfarwyddo, fel y gost amser sy'n gysylltiedig ag arolygiadau. 
Felly, y gost ychwanegol fesul arolygiad yw £11.86. 

Cyfanswm y gost orfodi yw'r gost fesul arolygiad wedi'i luosi ag amlder yr 
arolygiadau bob blwyddyn ar gyfer pob busnes, ac yna wedi'i luosi â nifer y 
safleoedd yr effeithir arnynt sydd o fewn cwmpas yr adolygiad hwn (tua 
139,143 o safleoedd ar draws y sectorau perthnasol). 

Bydd y costau hyn yn barhaus am y cyfnod arfarnu cyfan. 

 Amcangyfrif Isel 
o’r Gost Orfodi 

(£m) 

Amcangyfrif 
Canolig o’r Gost 

Orfodi (£m) 

Amcangyfrif 
Uchel o’r Gost 

Orfodi (£m) 

Cyfanswm y 
costau gorfodi  

£0.57 £0.82 £0.91  

Tabl 25: Amcangyfrif o'r costau gorfodi i'r Llywodraeth o dan Ddewis 3 

 

Manteision 

Nid yw manteision y dewis hwn wedi eu mynegi’n ariannol. Bydd manteision y 
dewis polisi hwn yn cynnwys y rhai a restrir o dan Ddewis 2, gyda chyfradd 
llwyddiant well tybiedig o ran lleihau'r tebygolrwydd o ddigwyddiadau oherwydd 
adweithiau alergaidd. Mae hyn oherwydd bod Dewis 2 ond yn hyrwyddo'r sgwrs 
rhwng defnyddwyr a staff (nid yw'n gwarantu y bydd un yn digwydd), tra bod y 
dewis hwn yn gwarantu bod yr 14 alergen cyffredin yn cael eu rhestru ar y 
cynnyrch bwyd PPDS bob amser. 

Yn yr un modd â dewis 2, disgwylir y bydd hyn yn arwain at well darpariaeth o 
wybodaeth am alergenau i ddefnyddwyr na'r dewis arfer gorau. Fodd bynnag, 
ni allwn fesur graddau’r gwelliant hwn.  

Yn debyg i ddewis 2, mae'r dewis hwn yn fanteisiol i ddefnyddwyr. Oherwydd 
bod gwybodaeth benodol am alergenau i’w gweld ar bob cynnyrch bwyd PPDS, 
gall ddefnyddwyr fod yn fwy hyderus bod y bwyd maent yn ei brynu yn ddiogel 
i’w fwyta.  Unwaith eto, mae hyn yn caniatáu i ddefnyddwyr sydd ag alergedd i 

 
16

Safonau Masnach Cymru (cyrchwyd 22/11/2018) - https://www.tradingstandardswales.org.uk/help/foodinspect.cfm 
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fwyd gael gwell dewis o ble i fwyta a nifer y dewisiadau bwyd sydd ar gael 
iddynt.  

Fel y nodwyd yn newis 2, gall y rhai ag alergeddau a allai fod wedi osgoi'r 
farchnad PPDS oherwydd diffyg cyfathrebu clir o ran alergenau, nawr ddewis 
prynu gan y busnesau sy'n gwerthu'r cynhyrchion hyn. 

 

Dewis 4 (Ei gwneud hi’n orfodol labelu enw’r bwyd a rhestr lawn o 

gynhwysion ar becynnau bwyd PPDS) 

 

Costau i fusnesau 

Er gwaethaf y costiadau ariannol yn yr asesiad effaith a gynhaliwyd cyn 
ymgynghori a oedd yn nodi na fydd gwahaniaeth rhwng Dewisiadau 3 a 4, 
rydym ni nawr yn rhagweld y bydd costau ychwanegol sylweddol (mewn 
perthynas â Dewis 3) yn gysylltiedig â Dewis 4 na allwn eu mynegi yn ariannol 
yn llawn ar hyn o bryd. Fel yr amlygwyd, rydym ni wedi defnyddio'r 
ymgynghoriad i wella ein dealltwriaeth o raddau’r costau ynghlwm wrth y dewis 
hwn. 

Costau ymgyfarwyddo 

Mae'r fethodoleg a ddefnyddir yma yn debyg iawn i'r un a ddefnyddir ar gyfer 
costau ymgyfarwyddo'r llywodraeth o dan Ddewisiadau 1, 2 a 3. Rydym ni wedi 
rhagdybio y bydd yr un galwedigaethau yn gorfod ymgyfarwyddo â'r drefn, fel yr 
amlinellir yn Newis 1. 

Ar gyfer dewis 4, rydym ni’n rhagdybio17, ar gyfer busnesau bach a chanolig, y 
byddai'n cymryd un aelod o staff un diwrnod gwaith (7.4 awr) i ddarllen ac 
ymgyfarwyddo â deddfwriaeth newydd. Ar gyfer busnesau canolig a mawr, 
maent wedi tybio y bydd yn cymryd 1.5 diwrnod gwaith (11.1 awr) i un aelod o 
staff ddarllen ac ymgyfarwyddo â deddfwriaeth newydd. Yn ogystal, rydym ni 
wedi tybio y bydd cost ymgyfarwyddo o awr ychwanegol (fesul safle) i 
adlewyrchu'r angen i ledaenu unrhyw ddealltwriaeth/gwybodaeth newydd i 
aelodau eraill o staff. 

Ar gyfer Archfarchnadoedd ac Arlwywyr Sefydliadol, cost ymgyfarwyddo 
busnesau bach a micro yw £232.14, tra bod y gost i fusnesau canolig a mawr 
yn £348.21. Y gost ymgyfarwyddo ar gyfer safleoedd unigol yw £31.37. 

O ran Manwerthwyr Bwyd Arbenigol, y gost ymgyfarwyddo ar gyfer busnesau 
bach a micro yw £97.76, tra bod y gost i fusnesau canolig a mawr yn £146.63. 
Y gost ymgyfarwyddo ar gyfer safleoedd unigol yw £13.21. 

O ran Bwytai Bwyd Cyflym/Caffis/Siopau Brechdanau, y gost ymgyfarwyddo ar 
gyfer busnesau bach a micro yw £114.78, tra bod y gost i fusnesau canolig a 
mawr yn £172.16. Y gost ymgyfarwyddo ar gyfer safleoedd unigol yw £15.51. 

 
17

 Mae ein rhagdybiaethau ar gyfer yr amser a gymerir i ymgyfarwyddo yn seiliedig ar sgyrsiau gyda busnesau yn 

ystod ein gweithdai â rhanddeiliaid, yn ogystal â’r ymatebion a gawsom i’r ymgynghoriad. Mae’r amser ychwanegol 
sydd ei angen o’i gymharu â Dewis 3 o ganlyniad i’r gwahanol ofynion o ran yr wybodaeth y bydd ei hangen ar 
fusnesau i weithredu ac i asesu.  
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Yna, gan ddefnyddio'r un fethodoleg â'r un a ddefnyddiwyd o dan ddewis 1, 
paratowyd yr amcangyfrifon yn nhabl 26. 

Tabl 26: Deyrnas Unedig – Amcangyfrif o'r costau ymgyfarwyddo i fusnesau 
o dan Ddewis 4 

 Amcangyfrif Isel 
o’r Costau 

Ymgyfarwyddo 
(£m) 

Amcangyfrif 
Canolig o’r 

Costau 
Ymgyfarwyddo 

(£m) 

Amcangyfrif 
Uchel o’r 
Costau 

Ymgyfarwyddo 
(£m) 

Cyfanswm y 
costau 
ymgyfarwyddo 

£11.10 £17.70 £21.75  

 

 

Yn benodol i Gymru: Amcangyfrif o'r costau ymgyfarwyddo i fusnesau o dan 
Ddewis 4 

 Amcangyfrif Isel 
o’r Costau 

Ymgyfarwyddo 
(£m) 

Amcangyfrif 
Canolig o’r 

Costau 
Ymgyfarwyddo 

(£m) 

Amcangyfrif 
Uchel o’r Costau 
Ymgyfarwyddo 

(£m) 

Cyfanswm y 
costau 
ymgyfarwyddo 

£0.6 £0.9 £ 1.1 

 

Costau labelu 

Mae'r gost hon wedi'i chyfrifo yn ariannol. O dan y dewis hwn, bydd hi’n ofynnol 
i fusnesau labelu bwydydd PPDS gyda rhestr lawn o'r cynhwysion (gan 
gynnwys pwysleisio’r alergenau). Er mwyn asesu'r gost hon, byddwn yn mynd 
i'r afael â phob un o'n sectorau perthnasol yn eu tro. 

Archfarchnadoedd 

Fel y nodwyd o ran y costau sy'n gysylltiedig â Dewisiadau 2 a 3. Yn ystod ein 
gweithdai ymgynghori a rhanddeiliaid, daethom i ddeall bod Archfarchnadoedd 
eisoes yn cynnwys labelu ar eu cynhyrchion PPDS i safon sy'n debyg iawn i'r 
hyn sy'n cael ei gynnig fel Dewis 3 yn yr adolygiad hwn. Mae hyn yn arbennig o 
wir yn achos archfarchnadoedd mawr, sydd (fel y dangoswyd yn flaenorol) yn 
cyfrif am oddeutu 90% o'r sector (o ran trosiant ac o ran gweithwyr).  

Fodd bynnag, rydym ni’n tybio na fydd Archfarchnadoedd bach a micro (sy'n 
debygol o gynnwys siopau cornel neu sefydliadau tebyg) yn gwerthu bwydydd 
PPDS oherwydd y modd y maent yn gweithredu. Felly, at ddibenion asesu'r 
costau ar gyfer Archfarchnadoedd, dim ond busnesau canolig a mawr y 
byddwn ni’n eu hystyried. 

Manwerthwyr bwyd arbenigol 
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Yn seiliedig ar ein hymgynghoriad a'n gweithdai, rydym ni’n deall bod llawer o 
fusnesau eisoes yn darparu gwybodaeth debyg i Ddewis 3 ar gyfer nwyddau 
PPDS y byddai angen eu labelu. 

Ffactor arall a fydd yn debygol o leihau'r tebygolrwydd o orfod ychwanegu'r 
math hwn o label, yw’r cynnydd yn lefel yr eitemau PPDS sy’n cynnwys un 
cynhwysyn yn unig (fel stêc neu ffiled pysgodyn) o'i gymharu â sectorau eraill a 
ystyrir yma. Gan mai enw'r cynhwysion yw enwau’r cynhyrchion hyn, mae'r 
cynhyrchion hyn eisoes yn labelu’r cynhwysion yn llawn ac felly byddent yn 
mynd y tu hwnt i ofynion Dewis 3. 

Felly, rydym ni’n tybio y bydd hyn yn cael ei drin fel ychwanegu ail label ar bob 
cynnyrch PPDS yn y sector hwn, o ganlyniad i Ddewis 4. I'r busnesau hyn, 
bydd cost drosiannol gychwynnol ar gyfer labelu ac yna cost barhaus 
ychwanegol ar gyfer pob blwyddyn o'r arfarniad hwn, o'r amser y mae'n ofynnol 
ei weithredu ymlaen.  

Bwytai Bwyd Brys, Siopau Brechdanau, ac ati 

Fel y nodwyd o dan ddewis 2, nid oes gennym ddealltwriaeth gadarn o’r 
graddau y mae'r busnesau hyn eisoes yn labelu alergenau (neu restr lawn o’r 
cynhwysion) ar eu cynhyrchion PPDS. Rydym ni’n gwybod bod rhai busnesau 
(yn arbennig y rhai mwyaf) wedi dechrau symud tuag at ddewisiadau labelu 
dwysach (yn fwy tebyg i Ddewisiadau 3 a 4) ond nid ydym yn gwybod yn sicr i 
ba raddau y mae hyn yn digwydd ar draws y sector. 

I'r busnesau hynny nad ydynt yn labelu eu cynhyrchion PPDS ar hyn o bryd, 
bydd cost drosiannol gychwynnol ar gyfer y labelu ac yna cost ychwanegol 
barhaus ar gyfer pob blwyddyn o'r arfarniad hwn, o'r adeg y mae'n ofynnol ei 
weithredu ymlaen.  

Arlwywyr Sefydliadol 

Yn debyg i fwytai bwyd brys, siopau brechdanau ac ati, nid oes gennym 
ddealltwriaeth gadarn o'r graddau y mae busnesau eisoes yn labelu alergenau 
neu gynhwysion yn llawn ar eu cynhyrchion PPDS. 

I'r busnesau hynny nad ydynt yn labelu eu cynhyrchion PPDS ar hyn o bryd, 
bydd cost drosiannol gychwynnol ar gyfer y labelu ac yna cost ychwanegol 
barhaus ar gyfer pob blwyddyn o'r arfarniad hwn, o'r adeg y mae'n ofynnol ei 
weithredu ymlaen.  

Cyfrifo costau – Costau trosiannol: Archfarchnadoedd a Sefydliadau 
Manwerthu Bwyd Arbenigol  

Ar gyfer y cyfrifiadau hyn rydym ni wedi cyfuno'r ddau sector 
(Archfarchnadoedd a Manwerthwyr bwyd arbenigol).  

Rydym ni wedi defnyddio'r un costau fesul SKU â’r hyn a amlinellir dan Ddewis 
2 ar gyfer Bwytai Bwyd Brys/Caffis/Siopau brechdanau ac Arlwywyr 
Sefydliadol. Fel y nodwyd dan Ddewis 3, rydym ni wedi defnyddio nifer y 
cynhyrchion PPDS a werthir gan fusnesau fel yr amlinellwyd yn adran 
'Cyfansoddiad y farchnad PPDS' o'r asesiad effaith hwn. 

Gan ddefnyddio'r un fethodoleg â’r hyn a amlinellwyd dan Ddewis 3 (ond ar 
gyfer Archfarchnadoedd a Manwerthwyr Bwyd Arbenigol), gwnaethom ni bennu 
Cyfanswm y cynhyrchion PPDS a ddangosir yn nhabl 27. 
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Tabl 27: Cyfanswm y gwahanol gynhyrchion PPDS a werthir gan fusnesau 

  Amcangyfrif 
Is 

Amcangyfrif 
Canolig 

Amcangyfrif 
Uchel 

Archfarchnadoedd 

Micro Heb eu 
cynnwys 

Heb eu 
cynnwys 

Heb eu 
cynnwys 

Bach Heb eu 
cynnwys 

Heb eu 
cynnwys 

Heb eu 
cynnwys 

Canolig 4,849 10,362 15,875 

Mawr 1,672 3,940 6,207 

Manwerthwyr 
bwyd arbenigol 

Micro 128,249 257,477 386,704 

Bach 54,649 107,333 160,017 

Canolig 9,136 19,524 29,911 

Mawr 935 2,202 3,469 

 

Gan ddefnyddio'r un fethodoleg â’r hyn a amlinellwyd dan Ddewis 3, cyfrifwyd y 
gost drosiannol ar gyfer labelu i Archfarchnadoedd a Manwerthwyr Bwyd 
Arbenigol. 

Tabl 28: Deyrnas Unedig – Costau trosiannol ar gyfer labelu i 

archfarchnadoedd a manwerthwyr bwyd arbenigol o ganlyniad i Ddewis 4  

 Amcangyfrif isel 

o'r costau labelu 

(£m) 

Amcangyfrif 

canolig o'r 

costau labelu 

(£m) 

Amcangyfrif 

uchel o'r costau 

labelu (£ m) 

Micro  £1.45 £2.90 £4.36 

Bach £0.62 £1.21 £1.81 

Canolig £18.55 £39.64 £60.73 

Mawr £5.30 £12.47 £19.65 

Cyfanswm £25.91 £56.23 £86.55 

 

Penodol i Gymru – Costau trosiannol ar gyfer labelu i Archfarchnadoedd a 

Manwerthwyr bwyd arbenigol o ganlyniad i Ddewis 4 

 Amcangyfrif isel 

o'r costau labelu 

(£m) 

Amcangyfrif 

canolig o'r 

costau labelu 

(£m) 

Amcangyfrif 

uchel o'r costau 

labelu (£ m) 

Micro £0.08 £0.15 £0.23 
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Bach £0.03 £0.06 £0.09 

Canolig £0.97 £2.07 £3.17 

Mawr £0.28 £0.65 £1.02 

Cyfanswm £1.35 £2.93 £4.51 

 

Cyfrifo costau – Costau trosiannol: Bwytai Bwyd Brys ... ac Arlwywyr 
Sefydliadol  

Rydym ni’n rhagdybio y bydd y costau i'r busnesau hyn o ganlyniad i weithredu 
Dewis 4 yr un fath â Dewis 3, ond bydd costau anuniongyrchol ychwanegol (fel 
hyblygrwydd amnewid cynhwysion) yn cael eu trafod yn nes ymlaen. Mae hyn 
oherwydd y byddai angen labelu’r un nifer o gynhyrchion yn y ddwy sefyllfa. 
Hefyd, gan ein bod yn rhagdybio nad yw'r busnesau hyn yn labelu cynhyrchion 
PPDS ar hyn o bryd, bydd hyn eto’n golygu ychwanegu label nad oedd yno o'r 
blaen. 

Tabl 29: Costau labelu trosiannol i Fwytai Bwyd Brys, Siopau brechdanau ac 

ati, ac Arlwywyr Sefydliadol o ganlyniad i Ddewis 4 

 Amcangyfrif isel 

o'r costau labelu 

(£m) 

Amcangyfrif 

canolig o'r costau 

labelu (£m) 

Amcangyfrif 

uchel o'r costau 

labelu (£ m) 

Micro £4.63 £9,.30 £13.97 

Bach £3.05 £5.99 £8.92 

Canolig £51.66 £110.39 £169.12 

Mawr £17.73 £41.76 £65.80 

Cyfanswm £77.07 £167.44 £25781 

 

Yn benodol i Gymru: Costau labelu trosiannol i Fwytai Bwyd Brys, Siopau 

brechdanau ac ati, ac Arlwywyr Sefydliadol o ganlyniad i Ddewis 4 

 Amcangyfrif isel 

o'r costau labelu 

(£m) 

Amcangyfrif 

canolig o'r costau 

labelu (£m) 

Amcangyfrif uchel 

o'r costau labelu (£ 

m) 

Micro £0.25 £0.49 £0.74 

Bach £0.16 £0.32 £0.48 

Canolig £2.72 £5.81 £8.90 

Mawr £0.90 £2.12 £3.34 

Cyfanswm £4.03 £8.74 £13.46 
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Cyfanswm y costau labelu trosiannol i fusnesau o ganlyniad i Ddewis 4 

Felly, cyfanswm y gost labelu trosiannol i fusnes o ganlyniad i Ddewis 4 yw 
swm y costau i'r holl sectorau perthnasol.   

 

Tabl 30:  Y Deyrnas Unedig – Cyfanswm y costau labelu trosiannol i 
fusnesau o ganlyniad i Ddewis 4 

 Amcangyfrif isel 
o'r costau labelu 

(£m) 

Amcangyfrif 
canolig o'r 

costau labelu 
(£m) 

Amcangyfrif 
uchel o'r costau 

labelu (£ m) 

Micro £6.08 £12.20 £18.33 

Bach £3.66 £7.20 £10.73 

Canolig £70.21 £150.03 £229.86 

Mawr £23.02 £54.23 £85.44 

Cyfanswm £102.97 £223.67 £344.36 

 

Yn benodol i Gymru: Cyfanswm y costau labelu trosiannol i fusnesau o 
ganlyniad i Ddewis 4 

 Amcangyfrif isel 
o'r costau labelu 

(£m) 

Amcangyfrif 
canolig o'r 

costau labelu 
(£m) 

Amcangyfrif 
uchel o'r costau 

labelu (£ m) 

Micro £0.32 £0.65 £0.97 

Bach £0.19 £0.38 £0.57 

Canolig £3.69 £7.88 £12.07 

Mawr £1.18 £2.77 £4.36 

Cyfanswm £5.38 £11.67 £17.97 

 

Dylid nodi, gan ein bod ni’n gwybod bod rhai busnesau eisoes wedi dechrau 
labelu alergenau neu gynhwysion yn well, bod y costau a restrir yma yn 
debygol o oramcangyfrif y gwir gostau i fusnesau o ganlyniad i Ddewis 4. 

Ar gyfer yr asesiad effaith hwn, rydym ni’n rhagdybio, ar gyfer Dewis 4, y bydd 
cyfnod gweithredu 18/19 mis yng Nghymru (o adeg cyflwyno'r ddeddfwriaeth 
newydd) cyn y bydd yn ofynnol i fusnesau gael y safon hon o labelu ar eu 
cynhyrchion. Felly, ni fydd y costau labelu hyn yn dod i rym tan drydedd 
flwyddyn ein arfarniad.  
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Cyfrifo Costau – Costau parhaus: Archfarchnadoedd a Sefydliadau 
Manwerthu Bwyd Arbenigol 

Yn ogystal â chostau cychwynnol rhoi label ar gynhyrchion PPDS, bydd angen i 
ni hefyd gyfrif am y gost barhaus o labelu'r cynhyrchion hyn. Er mwyn cyfrifo 
hyn, rydym ni wedi rhagdybio, ar gyfartaledd, bod safle/uned gyffredin mewn 
archfarchnadoedd a manwerthwyr bwyd arbenigol yn gwerthu tua'r un nifer o 
gynhyrchion PPDS â bwytai bwyd brys, siopau brechdanau ac arlwywyr 
sefydliadol. Rydym ni’n amcangyfrif tua 25,000 o gynhyrchion PPDS bob 
blwyddyn fesul safle.  

Rydym ni wedi amcangyfrif bod gweithredwyr busnesau bwyd yn gwario tua 
£100.00 bob blwyddyn ar labeli. Yn seiliedig ar gost un label yn £0.00418. 

Yn flaenorol, gwnaethom nodi nifer y safleoedd bwyd yn ôl sector. Ar gyfer 
archfarchnadoedd, y nifer oedd 43,305 a 21,320 ar gyfer manwerthwyr bwyd 
arbenigol. Felly, rydym ni wedi cyfrifo'r gost barhaus flynyddol ar gyfer pob 
sector trwy luosi cost labeli fesul safle â nifer y safleoedd eu hunain.  

Mae amcangyfrifon isel ac uchel wedi'u cyfrifo ar sail ystod nifer y cynhyrchion 
PPDS a werthir ar draws pob busnes. 

Er mwyn darparu amcangyfrifon yn ôl maint busnes, defnyddiwyd 
cyfranddaliadau cyflogaeth tabl 4 fel modd i briodoli'r costau hyn yn ôl maint 
busnes. Yn yr un modd â'r costau gwaith llafur trosiannol, byddwn ni’n cael 
gwared ar gyfraniad busnesau bach a micro o'n cyfanswm amcangyfrifon.   

 

Tabl 31: Y Deyrnas Unedig – Costau labelu parhaus ar gyfer 
archfarchnadoedd a sefydliadau manwerthu bwyd arbenigol o ganlyniad i 

Ddewis 4  

 Amcangyfrif isel 
o'r costau labelu 

(£m) 

Amcangyfrif 
canolig o'r 

costau labelu 
(£m) 

Amcangyfrif 
uchel o'r costau 

labelu (£ m) 

Micro £0.42 £0.83 £1.24 

Bach £0.27 £0.54 £0.81 

Canolig £0.12 £0.24 £.36 

Mawr £2.01 £4.38 £6.74 

Cyfanswm £2.83 £5.99 £9.16 

 

Yn benodol i Gymru: Costau labelu parhaus ar gyfer archfarchnadoedd a 
manwerthwyr bwyd arbenigol o ganlyniad i Ddewis 4 

 Amcangyfrif isel 
o'r costau 
labelu (£m) 

Amcangyfrif 
canolig o'r 

Amcangyfrif 
uchel o'r costau 

labelu (£ m) 
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costau labelu 
(£m) 

Micro £0.02 £0.04 £0.07 

Bach £0.01 £0.03 £0.04 

Canolig £0.01 £0.01 £0.02 

Mawr £0.11 £0.23 £0.36 

Cyfanswm £0.15 £0.32 £0.49 

 

Cyfrifo Costau – Costau parhaus: Bwytai bwyd brys a siopau brechdanau 

Rydym ni’n rhagdybio y bydd hyn yr un gost â’r hyn a gyfrifwyd ar gyfer dewis 
2, oherwydd bod nifer y labeli sy'n ofynnol yr un peth ar draws y ddau ddewis.  

 

Cyfanswm y costau labelu parhaus i fusnesau o ganlyniad i Ddewis 4 

Felly, cyfanswm y gost labelu barhaus i fusnesau o ganlyniad i Ddewis 4 yw 
swm y costau i'r holl sectorau perthnasol.  

 

Tabl 32: Y Deyrnas Unedig – Cyfanswm y costau labelu parhaus i fusnesau o 

ganlyniad i Ddewis 4 

 Amcangyfrif isel 

o'r costau labelu 

Amcangyfrif 

canolig o'r 

costau labelu 

Amcangyfrif 

uchel o'r costau 

labelu 

Micro £1.22 £2.61 £3.99 

Bach £1.07 £2.30 £3.53 

Canolig £0.45 £0.97 £1.50 

Mawr £3.45 £7.57 £11.68 

Cyfanswm £6.20 £13.45 £20.69 

 

Yn benodol i Gymru: Cyfanswm y costau labelu parhaus i fusnesau o 

ganlyniad i Ddewis 4 

 Amcangyfrif isel 

o'r costau labelu 

(£m) 

Amcangyfrif 

canolig o'r 

costau labelu 

(£m) 

Amcangyfrif 

uchel o'r costau 

labelu (£ m) 

Micro £0.06 £0.13 £0.21 

Bach £0.06 £0.12 £0.18 
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Canolig £0.02 £0.05 £0.08 

Mawr £0.17 £0.38 £0.59 

Cyfanswm £0.32 £0.69 £1.05 

 
Byddai'r costau hyn yn dod i rym o'r flwyddyn ar ôl y costau labelu trosiannol. 
 
Costau anuniongyrchol sy'n gysylltiedig â labelu newydd  

Fel yr amlygwyd yn Newis 3, byddai cyflwyno labelu (neu gynyddu gofynion 
labelu) yn gosod cyfyngiadau ar allu busnes i amnewid cynhwysion heb fod 
angen newid label. Ar hyn o bryd gall busnesau geisio newid cynhwysion gyda 
dewisiadau amgen tebyg pan fydd prisiau'n codi fel modd i gadw costau'n isel. 
Mae'r arfer hwn yn fwy tebygol mewn busnesau llai, gan y bydd gan fusnesau 
mwy o gontractau gyda chyflenwyr a dulliau eraill i ymdrin ag amrywiadau 
mewn costau. Heb y dewis hwn i gymryd lle dewisiadau amgen rhatach, efallai 
y bydd rhai busnesau yn cael eu gorfodi i godi pris eu cynhyrchion. Byddai'r 
cyfyngiad hwn yn fwy na'r hyn a brofir o dan Ddewis 3 lle mae'r polisi ond yn 
canolbwyntio ar ba alergenau y byddai angen eu labelu yn unig, tra byddai'r 
dewis hwn yn cyfyngu ar ychwanegu/tynnu cynhwysyn.  

Nid yw’r gost hon wedi’i mynegi’n ariannol. Os yw busnesau yn argraffu eu 
deunydd pecynnu ymlaen llaw gydag enw a gwybodaeth am alergenau bwyd 
penodol, mae hyn wedyn yn golygu bod y busnes hwnnw wedi'i gyfyngu yn yr 
hyn y gellir ei roi yn y deunydd pecynnu hwnnw. Byddai mater tebyg yn codi pe 
bai busnesau'n prynu labeli wedi'u hargraffu ymlaen llaw er mwyn eu rhoi ar 
gynhyrchion ar ôl iddynt gael eu gwneud. Er enghraifft, pe byddent yn rhedeg 
allan o labeli ar ddiwrnod penodol, ni fyddent yn gallu gwerthu'r nwyddau hynny 
fel PPDS mwyach. 

At hynny, mae'n cyfyngu i ba raddau y gall busnes newid cynhwysion y 
cynnyrch. Ni fyddent yn gallu ychwanegu cynhwysion a fyddai’n gofyn am 
restru alergen arall (hynny yw gofyn am newid arall i’r label), neu gael gwared 
ar gynhwysyn sy’n cynnwys alergen (gan y byddai hyn wedyn yn gwneud y 
labelu'n anghywir ac eto'n gofyn am newid i label).   

Gyda hyn mae potensial hefyd i gynyddu gwastraff bwyd. Fel yr amlygwyd, gall 
PPDS helpu busnesau i werthu ar gyfradd gyflymach ac i becynnu nwyddau tua 
diwedd y dydd. Pe bai'r arfer hwn yn gyfyngedig yna gallai faint o fwyd sy'n cael 
ei wastraffu mewn rhai busnesau gynyddu.   

Agwedd ychwanegol a allai effeithio ar fusnesau yw'r gyfradd y maent yn 
cynhyrchu cynhyrchion newydd, neu a ydynt yn cynnwys cynhyrchion PPDS 
tymhorol. Bydd hyn yn cael ei yrru i raddau helaeth gan y gost bosibl o orfod 
datblygu labeli newydd ychwanegol nad oedd yn rhaid iddynt o'r blaen.   

Gwnaed ymdrech yn ystod y cam ymgynghori i sefydlu ar ba gyfradd y mae 
busnesau'n newid cynhyrchion ac a fyddent yn rhagweld y byddai labelu 
alergenau yn lleihau’r cyfradd hwn (neu'n lleihau'r tebygolrwydd o ddefnyddio 
cynhyrchion tymhorol). Ni lwyddon ni i gael yr wybodaeth hon gan fusnesau; 
fodd bynnag, roeddent yn cytuno y byddai cynyddu'r gofynion labelu yn debygol 
o gynyddu eu hystyriaethau cyn cyflwyno cynnyrch PPDS newydd.  
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Costau hyfforddi 

Nid yw’r rhain wedi’u mynegi’n ariannol. Yn ystod ein hymgynghoriad buom yn 
siarad ag amrywiaeth o fusnesau (o wahanol ddiwydiannau/sectorau). Erbyn 
hyn, rydym ni’n deall bod cyfran uchel iawn o fusnesau eisoes yn darparu 
hyfforddiant sy'n cynnwys hyfforddiant alergenau. Mae busnesau eraill hyd yn 
oed yn cynnig modiwlau hyfforddi penodol ar alergenau. At hynny, mae llawer 
yn defnyddio hyfforddiant yr ASB os nad oes modd iddynt ddatblygu eu 
hyfforddiant eu hunain (sy'n aml yn wir am fusnesau llai).  

Er nad yw’n ofyniad penodol, gall busnesau ddewis gwella arferion hyfforddi 
staff.  Nid yw'n glir pa fath penodol o hyfforddiant ychwanegol fyddai ei angen i 
alluogi busnesau i roi'r dewis hwn ar waith yn effeithiol. 

Costau pennu cynhwysion llawn  

Fel y nodwyd yn newis 3, dylai busnesau wybod pa gynhwysion sydd yn eu 
bwyd. Ni ddylai'r wybodaeth hon fod yn anodd i’w chael, a dylai cyflenwyr 
nwyddau mwy cymhleth gynnwys rhestrau cynhwysion wrth gyflenwi i fusnesau 
sy'n gwerthu bwyd PPDS.  

Fodd bynnag, gallai fod peth cost wrth benderfynu ar y rhestr lawn o 
gynhwysion sy'n bresennol mewn cynnyrch PPDS (yn enwedig y rhai sy'n 
cynnwys cynhwysion cyfansawdd fel sawsiau). Byddai angen i fusnesau nad 
oes ganddynt system ar waith ar hyn o bryd i gofnodi cynhwysion llawn pob 
eitem y maent yn ei gwerthu sefydlu un. At hynny, byddai angen iddynt wedyn 
ddiweddaru (neu ddilysu) gwybodaeth o'r fath unrhyw bryd y cyflwynir cynnyrch 
newydd neu pan fydd y cyflenwr yn newid.  

Yn ystod ein hymgynghoriad a'n gweithdai â rhanddeiliaid, gwnaed ymdrechion 
i sefydlu cost am gael yr wybodaeth hon. 

Costau i ddefnyddwyr 

Gall busnesau geisio pasio unrhyw gynnydd mewn costau ymlaen i 
ddefnyddwyr. Bydd y graddau y bydd y costau hyn yn cael eu pasio ymlaen yn 
dibynnu ar nifer o ffactorau sy'n ymwneud â’r cyflenwad a’r galw am y 
cynhyrchion hyn. O ystyried yr ansicrwydd, nid ydym ni wedi rhagdybio lefel 
benodol o basio cynnydd mewn costau ymlaen a dylid nodi nad yw'r costau hyn 
yn ychwanegol at y rhai a nodir uchod ond yn ymwneud â pha mor aml mae’r 
costau yn digwydd.  

Costau i'r Llywodraeth 

Costau ymgyfarwyddo  

Mae'r fethodoleg a ddefnyddir yma yn debyg iawn i'r un a ddefnyddir ar gyfer 
costau ymgyfarwyddo'r llywodraeth o dan Ddewisiadau 1, 2 a 3. 

Rydym ni’n rhagdybio, ar gyfer Dewis 4, y bydd pob Swyddog Safonau 
Masnach a Swyddog Iechyd yr Amgylchedd yn treulio pum diwrnod gwaith19 
(37 awr) yn darllen ac yn ymgyfarwyddo â'r ddeddfwriaeth newydd. Yn ogystal 
â hyn, bydd diwrnod gwaith ychwanegol (7.4 awr) i bob awdurdod lleol er mwyn 

 
19

 Mae amser ymgyfarwyddo yn seiliedig ar drafodaethau yn ystod ein gweithdai gydag awdurdodau lleol. Roeddent yn 

teimlo nad oedd yr amser a nodwyd yn yr asesiad effaith blaenorol yn adlewyrchu gwir natur eu gwaith. Nod yr holl 
amseroedd a ddefnyddir yn yr asesiad effaith hwn yw adlewyrchu safbwyntiau a barn gyfunol nid yn unig y rhai a oedd 
yn bresennol yn y gweithdai ond y rhai a ymatebodd i'n hymgynghoriad hefyd. 



 

 44 

i Swyddogion Safonau Masnach a Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd gytuno 
ar sut i fwrw ymlaen â'r ddeddfwriaeth newydd. 

Gan ddefnyddio’r un cyfraddau cyflog â’r hyn a amlinellir yn newis 1, y gost ar 
gyfer ymgyfarwyddo fesul Swyddog Iechyd yr Amgylchedd/Swyddog Safonau 
Masnach yw £1,228,18 a’r gost ymgyfarwyddo fesul awdurdod lleol (corff 
arolygu) yw £175.47. Cyfrifwyd cyfanswm y gost ymgyfarwyddo i’r llywodraeth 
gan ddefnyddio'r un fethodoleg â Dewisiadau 1, 2 a 3.  

Yn yr un modd â Dewisiadau 2 a 3, bydd y gost ymgyfarwyddo yn digwydd ar 
unwaith (h.y. Blwyddyn 0).  

Rhestrir yr ystod o amcangyfrifon a gyfrifir ar gyfer y gost ymgyfarwyddo i 
fusnes isod yn nhabl 33.  

 

Tabl 33: Y Deyrnas Unedig – Amcangyfrif o'r costau ymgyfarwyddo i'r 
Llywodraeth o dan Ddewis 4 

 Amcangyfrif Isel 
o’r Gost 

Ymgyfarwyddo 
(£m) 

Amcangyfrif 
Canolig o’r Gost 
Ymgyfarwyddo 

(£m) 

Amcangyfrif 
Uchel o’r Gost 
Ymgyfarwyddo 

(£m) 

Cyfanswm cost 
ymgyfarwyddo'r 
Llywodraeth  

£1.08 £1.58 £1.74 

 

Yn benodol i Gymru: Amcangyfrif o'r costau ymgyfarwyddo i'r Llywodraeth o 
dan Ddewis 4 

 Amcangyfrif Isel 
o’r Gost 

Ymgyfarwyddo 
(£m) 

Amcangyfrif 
Canolig Cost 

Ymgyfarwyddo 
(£m) 

Amcangyfrif 
Uchel o’r Gost 
Ymgyfarwyddo 

(£m) 

Cyfanswm cost 
ymgyfarwyddo'r 
Llywodraeth  

£0.06 £0.09 £0.10 

 

Costau gorfodi 

Mae'r fethodoleg a ddefnyddir yr un peth yn union â'r un a ddefnyddir o dan 
Ddewisiadau 2 a 3, ond bu addasiad i'r cynnydd tybiedig yn yr amser gorfodi 
fesul ymweliad.  

Bydd y ddeddfwriaeth newydd hon yn cael ei gorfodi yn ystod arolygiadau gan 
Swyddogion Safonau Masnach neu Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd. Rydym 
ni’n amcangyfrif, ar gyfer Dewis 4, mai awr fyddai'r amser ychwanegol sy'n 
ofynnol yn ystod arolygiad. Ein rhagdybiaeth yw bod safleoedd sy'n gwerthu 
bwyd PPDS yn cael eu harolygu unwaith bob 2 flynedd20. 

 
20

Safonau Masnach Cymru (cyrchwyd 22/11/2018) - https://www.tradingstandardswales.org.uk/help/foodinspect.cfm 
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Byddwn ni’n defnyddio cyfradd cyflog cyfartalog uwch Swyddogion Iechyd yr 
Amgylchedd a Swyddogion Safonau Masnach (£23.71) a gyfrifwyd gennym ar 
gyfer y gost ymgyfarwyddo, fel y gost amser sy'n gysylltiedig ag arolygiadau. 
Felly, y gost ychwanegol fesul arolygiad yw £11.86. 

Cyfanswm y gost gorfodi yw'r gost fesul arolygiad wedi'i luosi ag amlder yr 
arolygiadau bob blwyddyn ar gyfer pob busnes, ac yna wedi'i luosi â nifer y 
safleoedd yr effeithir arnynt sydd o fewn cwmpas yr adolygiad hwn (tua 
139,143 o safleoedd ar draws y sectorau perthnasol). 

Bydd y costau hyn yn barhaus o Flwyddyn 3 y cyfnod gwerthuso ymlaen.  

Tabl 34: Amcangyfrif o'r costau gorfodi i'r Llywodraeth o dan Ddewis 4 

 Amcangyfrif Isel 
o’r Gost Orfodi  

Amcangyfrif 
Canolig o’r Gost 

Orfodi  

Amcangyfrif 
Uchel o’r Gost 

Orfodi  

Cyfanswm y 
costau gorfodi 

£1.13 £1.65 £1.82  

 

Yn benodol i Gymru: Amcangyfrif o'r costau gorfodi i'r Llywodraeth o dan 
Ddewis 4 

 Amcangyfrif Isel 
o’r Gost Orfodi 

Amcangyfrif 
Canolig o’r Gost 

Orfodi 

Amcangyfrif 
Uchel o’r Gost 

Orfodi 

Cyfanswm y 
costau gorfodi 

£0.06 £0.08 £0.09 

 

Manteision 

Nid yw manteision y dewis hwn wedi’u mynegi’n ariannol. Bydd manteision y 
polisi hwn yn cynnwys y rhai a restrir o dan Ddewis 3, gyda chyfradd llwyddiant 
well tybiedig o ran lleihau'r tebygolrwydd o ddigwyddiadau oherwydd 
adweithiau alergaidd. Byddem yn disgwyl, gan y byddai cynhwysion llawn yn 
cael eu rhestru, y byddai'r rhai sydd ag alergedd i fwyd/cynhwysion nad ydyn 
nhw'n rhan o'r 14 alergen a restrir hefyd yn elwa o'r dewis hwn. Felly, byddem 
yn disgwyl gostyngiad pellach yn y tebygolrwydd (a'r nifer yn y pen draw) o 
adweithiau niweidiol a marwolaethau mewn perthynas â Dewis 3. 

Yn yr un modd â dewisiadau 2 a 3, disgwylir y bydd hyn yn gwella’r 
ddarpariaeth o wybodaeth am alergenau i ddefnyddwyr na'r dewis arfer gorau. 
Fodd bynnag, ni allwn fesur graddau’r gwelliant hwn.  

Yn debyg i ddewisiadau 2 a 3, mae'r dewis hwn yn fanteisiol i ddefnyddwyr.  
Oherwydd bod gwybodaeth benodol am alergenau i’w gweld ar bob cynnyrch 
bwyd PPDS, gall defnyddwyr fod yn fwy hyderus bod y bwyd maent yn ei brynu 
yn ddiogel i’w fwyta. Eto, mae hyn yn rhoi gwell dewis i ddefnyddwyr sydd ag 
alergeddau bwyd o ran ble i fwyta a nifer y dewisiadau bwyd sydd ar gael 
iddynt. Gan fod dewis 3 ond yn gofyn am labelu'r 14 alergen sydd â'r effaith 
fwyaf ar iechyd y cyhoedd yn yr UE, nid yw'n cynnwys y rhai ag alergeddau i 
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fwyd heblaw'r rhai ar y rhestr o 14. Felly, gall labelu cynhwysion llawn roi'r un 
lefel o hyder i ddefnyddwyr ag alergeddau nad ydynt yn rhan o'r 14 a restrir.  

Fel y nodwyd yn newisiadau 2 a 3, gall y rhai ag alergeddau a allai fod wedi 
osgoi'r farchnad PPDS yn flaenorol oherwydd diffyg cyfathrebu clir o ran 
alergenau, nawr ddewis prynu gan y busnesau sy'n gwerthu'r cynhyrchion hyn.   

 

Potensial i fusnesau symud i ffwrdd oddi wrth gynhyrchion PPDS  

Mae'r holl gostau ariannol yn yr asesiad effaith hwn wedi bod o dan y 
rhagdybiaeth y bydd yr holl fusnesau hynny sy'n gwerthu nwyddau fel rhai 
PPDS ar hyn o bryd yn parhau i wneud hynny. Fodd bynnag, mae'n gwbl bosibl 
y gallai nifer sylweddol o fusnesau benderfynu newid o werthu nwyddau fel rhai 
PPDS, gan ddefnyddio'r dewisiadau amgen fel bwyd wedi'i becynnu ymlaen 
llaw ar gais y defnyddiwr (PPCR) neu fwyd rhydd. Efallai y bydd rhai hyd yn 
oed yn dewis cael gwared ar yr holl fwyd sy'n cael ei baratoi ar y safle yn gyfan 
gwbl a chanolbwyntio ar gynhyrchion wedi'u pecynnu ymlaen llaw. Nododd rhai 
rhanddeiliaid y gallai hyn fod yn ffordd bosibl iddynt weithredu, yn dibynnu ar y 
dewis a'r gost ar eu busnes o ganlyniad. 

Fodd bynnag, rydym ni’n ymwybodol bod rhai busnesau yn dibynnu ar y fformat 
PPDS, oherwydd ei fod yn galluogi’r busnesau i ateb y galw uwch ar yr adegau 
prysuraf, yn wahanol i ddulliau eraill. Pe bai'r busnesau hyn yn newid i PPCR 
neu fwyd rhydd mewn ymgais i osgoi unrhyw gostau labelu, byddai'n bosibl y 
gallai allbwn eu busnes ddioddef yn lle (sydd ynddo'i hun yn gost).  

Felly, ni allwn ddweud yn syml pe bai busnesau'n symud i ffwrdd oddi wrth 
gynhyrchion PPDS, y byddai hyn yn lleihau'r effaith bosibl ar fusnesau.  

 
Profion Effaith Penodol   

Asesiad Busnesau Bach a Micro 

Bydd yr adran hon yn ystyried yr effeithiau amcangyfrifedig yn benodol ar 
fusnesau bach a micro. 

Fe wnaethom sefydlu i ba raddau y mae busnesau bach a micro yn rhan o'n 
dealltwriaeth o'r farchnad PPDS yn gynharach yn yr asesiad effaith hwn. Fodd 
bynnag, byddwn ni’n edrych eto ar eu harwyddocâd ym mhob sector yn gryno.  

 Archfarchnadoedd Manwerthwyr 
Bwyd 

Arbenigol 

Bwytai Bwyd 
Brys, Siopau 
Brechdanau, 

ac ati. 

Arlwywyr 
Sefydliadol 

Micro 25,253 (90%) 13,706 (86%) 63,079 (79%) 1,830 (84%) 

Bach 2,527 (9%) 2,064 (13%) 14,896 (19%) 275 (13%) 

Tabl 41: Nifer y busnesau (gan gynnwys canran y busnesau yn y sector) 
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 Archfarchnadoedd Manwerthwyr 
Bwyd 

Arbenigol 

Bwytai Bwyd 
Brys, Siopau 
Brechdanau, 

ac ati. 

Arlwywyr 
Sefydliadol 

Micro 4.9% 42.4% 22.6% 15.8% 

Bach 2.3% 23.7% 21.4% 12.3% 

Tabl 35: Cyfran o drosiant eu sector eu hunain  

 

Crynodeb o'r costau i fusnesau bach a micro 

Isod mae crynodeb o'r holl gostau ariannol ar fusnesau bach a micro o 
ganlyniad i'r dewisiadau polisi arfaethedig. 

   Amcangyfrif 
Isel (£m) 

Amcangyfrif 
Canolig (£m) 

Amcangyfrif 
Uchel (£m) 

Dewis 1 
Ymgyfarwyd

do 

Micro £1.39 £2.18 £2.67 

Bach £0.33 £0.51 £0.62 

Dewis 2 

Ymgyfarwyd
do 

Micro £2.44 £3.86 £4.75 

Bach £0.51 £0.78 £0.95 

 Labelu 
Trosiannol  

Micro £0.40 £0.50 £0.60 

Bach £0.09 £0.12 £0.14 

Labelu 
Parhaus 

Micro £0.80 £1.77 £2.74 

Bach £0.80 £1.76 £2.72 

Dewis 3 

Ymgyfarwyd
do 

Micro £4.23 £6.72 £8.27 

Bach £0.80 £1.23 £1.50 

 Labelu 
Trosiannol  

Micro £4.63 £9.30 £13.97 

Bach £3.05 £5.99 £8.92 

Labelu 
Parhaus 

Micro £0.80 £1.77 £2.74 

Bach £0.80 £1.76 £2.72 

Dewis 4 

Ymgyfarwyd
do 

Micro £8.13 £12.95 £15.93 

Bach £1.45 £2.30 £2.70 

 Labelu 
Trosiannol  

Micro £6.08 £12.20 £18.33 

Bach £3.66 £7.20 £10.73 

Labelu 
Parhaus 

Micro £1.22 £2.61 £3.99 

Bach £1.07 £2.30 £3.53 

Tabl 36: Crynodeb o'r costau i bob busnes bach a micro ar gyfer y sectorau 
perthnasol 
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Archfarchnadoedd 

Fel y trafodwyd yn adran costau Dewis 4, nid ydym yn rhagweld y bydd 
busnesau bach a micro yn y sector archfarchnadoedd yn gwerthu nwyddau 
PPDS. Felly nid ydym yn disgwyl y bydd unrhyw gost ail-labelu i'r busnesau 
hyn o ganlyniad i'r polisïau arfaethedig. Fodd bynnag, byddent yn dal i 
ysgwyddo'r costau ymgyfarwyddo. 

O ystadegau amcangyfrif poblogaeth busnes BEIS21 gallwn gyfrifo mai trosiant 
cyfartalog microfusnes yng nghod SIC 47.1 (y cod SIC 3 digid ehangach y 
mae'r sector hwn yn rhan ohono) yw £375,641. Y ffigur cyfatebol ar gyfer 
busnesau bach yw £1,528,596.  

  Amcangyfrif 
Isel (£m) 

Amcangyfrif 
Canolig (£m) 

Amcangyfrif 
Uchel (£m) 

Dewis 1 
Micro £0.49 £0.89 £1.14 

Bach £0.07 £0.13 £0.17 

Dewis 2 
Micro £0.93 £1.68 £2.15 

Bach £0.12 £0.21 £0.27 

Dewis 3 
Micro £1.67 £3.03 £3.87 

Bach £0.19 £0.34 £0.44 

Dewis 4 
Micro £3.29 £5.96 £7.62 

Bach £0.35 £0.64 £0.81 

Tabl 37: Crynodeb o gostau ymgyfarwyddo ar gyfer pob busnes bach a micro yn y 
sector archfarchnadoedd 

 

Manwerthwyr Bwyd Arbenigol 

Mae manwerthu bwyd arbenigol yn sector sy'n cael ei ddominyddu'n fwy gan 
fusnesau bach a micro nag unrhyw sector arall.  

Yn wahanol i'r sectorau eraill sy’n cael eu hystyried yma, mae mwyafrif (tua 
66%) o drosiant y sector yn cael ei gynhyrchu gan fusnesau bach a micro.   

Yn ôl ystadegau amcangyfrif poblogaeth busnes Yr Adran Busnes, Ynni a 
Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS), gallwn gyfrifo mai trosiant cyfartalog 
microfusnes yng nghod SIC 47.2 yw £341,688. Y ffigur cyfatebol ar gyfer 
busnesau bach yw £1,237,267. 

 

 

   Amcangyfrif 
Isel (£m) 

Amcangyfrif 
Canolig (£m) 

Amcangyfrif 
Uchel (£m) 

 
21

 https://www.gov.uk/government/statistics/business-population-estimates-2018 
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Dewis 1 Ymgyfarwyddo 
Micro 

£0.22 £0.29 £0.38 

Bach £0.08 £0.10 £0.13 

Dewis 2 Ymgyfarwyddo 
Micro 

£0.36 £0.47 £0.61 

Bach £0.10 £0.13 £0.16 

Dewis 3 Ymgyfarwyddo 
Micro 

£0.60 £0.78 £1.01 

Bach £0.13 £0.17 £0.22 

Dewis 4 

Ymgyfarwyddo 
Micro 

£1.12 £1.45 £1.87 

Bach £0.21 £0.27 £0.35 

 Labelu 
Trosiannol  

Micro 
£1.45 £2.90 £4.36 

Bach £0.62 £1.21 £1.81 

Labelu 
Parhaus 

Micro 
£0.42 £0.83 £1.24 

Bach £0.27 £0.58 £0.87 

Tabl 38: Crynodeb o'r costau i bob busnes bach a micro mewn manwerthu bwyd 
arbenigol  

 

Bwytai bwyd brys, siopau brechdanau, ac ati. 

Mae strwythur y sector hwn yn debyg i strwythur manwerthwyr bwyd arbenigol, 
yn yr ystyr bod busnesau bach a micro yn cyfrif am gyfran sylweddol (dros 
hanner) trosiant y sector.  

Yn ôl ystadegau amcangyfrif poblogaeth busnes BEIS, gallwn gyfrifo mai 
trosiant cyfartalog busnes micro yng nghod 56.1 SIC yw £138,537. Y ffigur 
cyfatebol ar gyfer busnesau bach yw £556,550. 

   Amcangyfrif 
Isel (£m) 

Amcangyfrif 
Canolig (£m) 

Amcangyfrif 
Uchel (£m) 

Dewis 1 Ymgyfarwyddo 

Micro 
£0.62 £0.91 £1.05 

Bach 
£0.16 £0.24 £0.27 

Dewis 2 Ymgyfarwyddo 

Micro 
£1.07 £1.56 £1.80 

Bach 
£0.27 £0.39 £0.45 
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 Labelu 
Trosiannol  

Micro 
£0.38 £0.47 £0.57 

Bach 
£0.09 £0.11 £0.13 

Labelu 
Parhaus 

Micro 
£0.76 £1.67 £2.59 

Bach 
£0.74 £1.65 £2.55 

Dewis 3 

Ymgyfarwyddo 
Micro 

£1.82 £2.67 £3.08 

Bach £0.44 £0.65 £0.75 

 Labelu 
Trosiannol  

Micro 
£4.44 £8.91 £13.38 

Bach £2.97 £5.83 £8.68 

Labelu 
Parhaus 

Micro 
£0.76 £1.67 £2.59 

Bach £0.74 £1.65 £2.55 

Dewis 4 

Ymgyfarwyddo 
Micro 

£3.47 £5.09 £5.86 

Bach £0.81 £1.22 £1.41 

 Labelu 
Trosiannol  

Micro 
£4.44 £8.91 £13.38 

Bach £2.97 £5.83 £8.65 

Labelu 
Parhaus 

Micro 
£.76 £1.67 £2.59 

Bach £0.74 £1.65 £2.55 

Tabl 39: Crynodeb o'r costau i bob busnes bach a micro mewn bwytai bwyd brys, 
siopau brechdanau ac ati. 

 

Arlwywyr Sefydliadol 

Mae busnesau bach a micro yn cyfrif am gyfran sylweddol llai o’r trosiant yn y 
sector hwn o'i gymharu â sefydliadau manwerthu bwyd arbenigol a bwytai bwyd 
brys, siopau brechdanau ac ati. Mae'r effeithiau yma yn sylweddol llai ar y 
cyfan, yn rhannol oherwydd maint cymharol fach y sector (o ran nifer y 
busnesau).  

Yn ôl ystadegau amcangyfrif poblogaeth busnes BEIS, gallwn gyfrifo mai 
trosiant cyfartalog busnes micro yng nghod SIC 56.2 (y cod SIC 3 digid 
ehangach y mae'r sector hwn yn rhan ohono) yw £285,340. Y ffigur cyfatebol ar 
gyfer busnesau bach yw £955,477. 
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   Amcangyfrif 
Isel (£m) 

Amcangyfrif 
Canolig (£m) 

Amcangyfrif 
Uchel (£m) 

Dewis 
1 

Ymgyfarwyddo 
Micro £0.05 £0.09 £0.11 

Bach £0.02 £0.04 £0.06 

Dewis 
2 

Ymgyfarwyddo 
Micro 

£0.08 £0.15 £0.19 

Bach £0.03 £0.05 £0.07 

 Labelu 
Trosiannol  

Micro 
£0.02 £0.02 £0.02 

Bach £0.002 £0.003 £0.004 

Labelu Parhaus 
Micro 

£0.05 £0.10 £0.15 

Bach £0.05 £0.11 £0.17 

Dewis 
3 

Ymgyfarwyddo 
Micro £0.13 £0.24 £0.31 

Bach £0.04 £0.07 £0.09 

 Labelu 
Trosiannol  

Micro 
£0.19 £0.39 £0.58 

Bach £0.08 £0.16 £0.24 

Labelu Parhaus 
Micro 

£0.05 £0.10 £0.15 

Bach £0.05 £0.11 £0.17 

Dewis 
4 

Ymgyfarwyddo 
Micro £0.25 £0.46 £0.58 

Bach £0.05 £0.10 £0.13 

 Labelu 
Trosiannol  

Micro 
£0.19 £0.39 £0.58 

Bach £0.08 £0.16 £0.24 

Labelu Parhaus 
Micro 

£0.05 £0.10 £0.15 

Bach £0.05 £0.11 £0.17 

Tabl 40: Crynodeb o'r costau i bob busnes bach a micro ar gyfer Arlwywyr 
Sefydliadol  

 

Effaith na ellir ei fesur ar fusnesau bach a micro 

Disgwyliwn y bydd gorfodi labelu alergenau penodol neu restr lawn o’r 
cynhwysion ar y label yn effeithio'n anghymesur ar fusnesau bach a micro. Gall 
newidiadau bach yn eu costau neu lefelau elw effeithio ar gynaliadwyedd 
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busnesau bach a micro ac felly, mae risg y gallai hyd yn oed effaith fach beri i 
rai busnesau gau.  

Er enghraifft, gallai prinder staff oherwydd yr amser sydd ei angen ar gyfer 
ymgyfarwyddo a gweithredu arwain at gostau ychwanegol i fusnesau bach a 
micro, sydd yn naturiol â llai o weithwyr na busnesau mwy. At hynny gall 
busnesau mwy (oherwydd arbedion maint) fod yn ddigon mawr i allu cyflogi 
arbenigwyr cyfreithiol penodol i ddehongli'r rheoliadau newydd (y tu hwnt i 
ymgyfarwyddo). Felly gellid dadlau y gallai graddau dealltwriaeth a 
gweithrediad y rheoliadau newydd hyn fod yn well mewn busnesau mwy na rhai 
llai. 

Pe bai angen hyfforddiant ychwanegol (neu well), byddai hyn hefyd yn cael 
effaith anghymesur ar fusnesau bach a micro. Byddai hyn yn digwydd mewn 
ffordd debyg i'r effaith o ymgyfarwyddo (hynny yw, ei gwneud yn ofynnol 
neilltuo amser ar gyfer hyfforddiant).  

 

Eithriadau 

Ymgynghorodd Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) ar bu’n 
a ddylai fod eithriad i fusnesau bach a micro ar gyfer unrhyw un o'r Dewisiadau 
sy'n cael eu cynnig. Yn ogystal â hyn, roedd yr ymgynghoriad yn ceisio deall a 
allai fod galw am eithriad, lle na ddiffiniwyd y trothwy gan y mesur 
nodweddiadol o faint busnes yn ôl nifer y gweithwyr. Rhai o'r dewisiadau 
amgen posibl oedd: maint busnes fel y'i diffinnir gan drosiant a maint busnes 
wedi'i ddiffinio gan nifer y safleoedd.  

Yn yr ymatebion a gawsom i'r ymgynghoriad a'r trafodaethau a gynhaliwyd yn 
ystod ein gweithdai â rhanddeiliaid, roedd awydd cyffredinol (nid yn unig gan 
ddefnyddwyr, ond gan fusnesau ac awdurdodau lleol) i beidio â chael eithriad i 
fusnesau bach a micro.  

Y rheswm cyntaf a nodwyd dros beidio â chael unrhyw eithriad oedd yr 
anhawster i ddefnyddwyr wybod a yw’r busnes maent yn ei ymweld ag ef yn 
fusnes bach neu'n fusnes micro. Roedd hyn hefyd yn cael ei ystyried yn 
broblem posibl i swyddogion gorfodi, lle byddai'n ofynnol iddynt nodi maint 
busnes wrth gynnal ymweliad (nad yw'n amlwg ar unwaith o bosibl). Felly, pe 
bai eithriad a oedd yn caniatáu i fusnesau bach a micro beidio â gorfod labelu 
eu bwyd i'r un safon â busnesau canolig a mawr, teimlwyd bod hyn yn darparu 
amgylchedd a allai fod yn anniogel i ddefnyddwyr. Gall ddefnyddwyr ddisgwyl y 
bydd busnesau llai yn labelu ac, o bosibl, dod i’r casgliad, oherwydd nad oes 
label, bod hyn yn golygu ei fod yn ddiogel i’w fwyta, yn hytrach na golygu nad 
oes yn rhaid i’r busnes labelu eu bwyd. 

Felly'r neges a gyflwynwyd gan randdeiliaid oedd y dylid bod yn gyson o ran y 
gofynion ar fusnesau i labelu bwyd PPDS ac ni ddylid rhoi eithriad. 
 
9. Asesiad Cystadleuaeth  
 
Mae pedwar cwestiwn yr asesiad cystadleuaeth fel a ganlyn: 
 
Mewn unrhyw farchnad yr effeithir arni, a fyddai'r cynnig yn: 
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1. Cyfyngu'n uniongyrchol ar nifer neu ystod y cyflenwyr? 

• Nid yw'r dewisiadau polisi a gynigir yn gosod unrhyw derfyn 

uniongyrchol ar nifer y cyflenwyr/busnesau sy'n gallu gweithredu yn y 

farchnad fwyd PPDS. 

 

2. Cyfyngu'n anuniongyrchol ar nifer neu ystod y cyflenwyr? 

• Gall y costau i fusnesau unigol amrywio, yn dibynnu i ba raddau y maent 

yn labelu eu cynhyrchion PPDS ar hyn o bryd a nifer yr eitemau y maent 

yn eu gwerthu. Mae'n annhebygol y bydd maint yr amrywiadau hyn 

rhwng busnesau yn ddigon mawr i gyfyngu ar nifer y busnesau sy'n gallu 

gweithredu yn y sector bwyd PPDS. Fodd bynnag, gall busnesau ddewis 

symud i ffwrdd oddi wrth gynhyrchion PPDS i ffyrdd eraill o baratoi bwyd 

o ganlyniad i orfod labelu bwydydd PPDS.   

• Mae cost y dewisiadau polisi a ystyrir i fusnesau yn annhebygol o atal 

busnesau newydd rhag gwerthu bwyd PPDS. Fodd bynnag, gall y 

gofyniad posibl i labelu bwyd PPDS gymell busnesau i ddechrau 

gwerthu bwyd fel PPCR neu fwyd rhydd (nad oes angen ei labelu) yn lle 

bwyd PPDS.  

 

3. Cyfyngu ar allu cyflenwyr i gystadlu? 

• Ar hyn o bryd mae yna fusnesau sydd eisoes yn labelu alergenau yn 

well yn wirfoddol. Gellir ystyried hyn yn ffordd o wahaniaethu 

cynnyrch/brand oddi wrth eu cystadleuwyr. Fodd bynnag, nid ydym yn 

gwbl glir i ba raddau y mae hyn yn wir ar hyn o bryd.  

• Nid yw'r cynigion yn cyfyngu ar allu busnesau i gystadlu ar sail ansawdd, 

lleoliad daearyddol, pris absoliwt, hysbysebu a llawer o agweddau eraill 

y mae busnesau'n cystadlu arnynt yn aml. 

 

4. Lleihau cymhellion cyflenwyr i gystadlu'n egnïol? 

• Nid yw'r dewisiadau polisi a ystyrir yn eithrio cyflenwyr/busnesau rhag 

cyfraith cystadlu gyffredinol, yn cyflwyno nac yn diwygio trefn eiddo 

deallusol nac yn cynyddu'r costau i gwsmeriaid o newid rhwng cyflenwyr.  

• Gall y gofyniad i labelu cynhyrchion PPDS atal busnesau (yn enwedig 

busnesau bach a micro) rhag cyflwyno cynhyrchion PPDS tymhorol. Gall 

cynhyrchion tymhorol fod yn ddull i ddenu defnyddwyr a gallai gallu is i 

gynhyrchu neu gyfradd gyflwyno is o'r rhain gyfyngu ar allu busnes i  

gystadlu â rhai busnesau eraill sy’n gallu gwneud hyn.  

• O dan y ddeddfwriaeth gyfredol mae'n rhaid i fusnesau allu darparu 

gwybodaeth am alergenau i ddefnyddwyr. Bydd Dewis 4 yn ei gwneud 

yn ofynnol i fusnesau ddarparu rhestr lawn o gynhwysion pob cynnyrch 

bwyd PPDS, a allai fod o ddefnydd i gystadleuwyr. Byddai datgelu'r 

wybodaeth hon o bosibl yn atal unrhyw arbrofi neu arloesi.  
 

Prawf Cynaliadwyedd 

Nid oes tystiolaeth i awgrymu y bydd newidiadau i’r ffordd y caiff gwybodaeth 
am alergenau ei darparu yn cael effaith ar ddatblygu cynaliadwy. 
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Prawf Amgylcheddol 

Gan fod y polisi hwn ond yn delio â bwydydd sydd eisoes yn cael eu pecynnu, 
nid oes unrhyw risg amgylcheddol o gynnydd mewn deunydd pecynnu a 
fyddai’n arwain at fwy o wastraff. 

 

Prawf Effaith Cyfiawnder 

Bydd prawf effaith cyfiawnder llawn ar gyfer y cynnig hwn yn cael ei gynnal ar 
ôl i’r ymgynghoriad ddod i ben a phan fydd manylion pob dewis polisi yn 
derfynol. 

 

Prawf Gwledig 

Rydym ni wedi ystyried effeithiau'r cynigion polisi ar y rhai sy'n byw mewn 
ardaloedd gwledig. Ar hyn o bryd, nid oes tystiolaeth i awgrymu y byddai effaith 
sylweddol. 

 

10.  Adolygiad ar ôl gweithredu 

 
Bydd yr ASB yn ymgynghori ymhellach ar newidiadau i’r Canllawiau Technegol 
ar Alergenau. Bydd hyn yn rhoi cyfle pellach i brofi'r rhagdybiaethau a wnaed 
yn yr Asesiad Effaith a'u diwygio os oes angen. 
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Atodiad A: Cyflog fesul awr ar gyfer 'Gweithwyr sicrhau ansawdd a 
rheoleiddio proffesiynol’ (ASHE, 2018) 

 
Cyflog isaf 

yr awr  

Cyflog 
cyfartalog yr 

awr 

Cyflog 
uchaf yr 

awr  

Gweithwyr 
sicrhau 
ansawdd a 
rheoleiddio 
proffesiynol 

Cyflog 
Gwreiddiol 

£13.33 £24.13 £30.84 

Cyflog wedi’i 
Godi 

£17.33 £31.37 £40.09 

 

Atodiad B: Cyfradd cyflog cyfartalog ar gyfer 'Masnachau paratoi bwyd a 
lletygarwch' (ASHE, 2018) 

 Cyflog isaf 
yr awr  

Cyflog 
cyfartalog yr 

awr 

Cyflog uchaf 
yr awr  

Masnachau 
paratoi bwyd 
a lletygarwch 

Cyflog 
Gwreiddiol 

£7.83 £10.16 £13.12 

Cyflog wedi'i 
Godi 

£10.18 £13.21 £17.06 

 

Atodiad C: Cyfradd cyflog cyfartalog 'Rheolwyr a pherchnogion Bwytai ac 
Arlwywyr Sefydliadol (ASHE, 2018) 

 Cyflog isaf 
yr awr  

Cyflog 
cyfartalog yr 

awr 

Cyflog uchaf 
yr awr  

Rheolwyr a 
pherchnogion 
Bwytai ac 
Arlwywyr 
Sefydliadol 

Cyflog 
Gwreiddiol 

£8.13 £11.93 £13.74 

Cyflog wedi'i 
Godi 

£10.57 £15.51 £17.86 

 

Atodiad D:  Cyflog blynyddol gros cyfartalog 'Gweithwyr cysylltiadau 
cyhoeddus proffesiynol' (ASHE, 2018) 

 Cyflog isaf 
yr awr  

Cyflog 
cyfartalog yr 

awr 

Cyflog uchaf 
yr awr  

Gweithwyr 
cysylltiadau 
cyhoeddus 
proffesiynol  

Cyflog 
Gwreiddiol 

£13,417 £34,826 £38,817 

Cyflog wedi'i 
Godi 

£13,943 £36,191 £40,339 
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Atodiad E: Cyflog blynyddol gros cyfartalog ar gyfer 'Gweithwyr 
proffesiynol mewn dylunio a datblygu gwefannau' (ASHE, 2018) 

 Cyflog isaf 
yr awr  

Cyflog 
cyfartalog yr 

awr 

Cyflog uchaf 
yr awr  

Gweithwyr 
proffesiynol 
mewn dylunio 
a datblygu 
gwefannau 

Cyflog 
Gwreiddiol 

£18,074 £32,850 £41,998 

Cyflog wedi'i 
Godi £18,433 £33,502 £42,831 

 

Atodiad F: Cyfradd cyflog cyfartalog ar gyfer 'Swyddog safonau masnach' 
(ASHE, 2018) 

 Cyflog isaf 
yr awr  

Cyflog 
cyfartalog yr 

awr 

Cyflog uchaf 
yr awr  

Swyddog 
Safonau 
Masnach 

Cyflog 
Gwreiddiol 

£11.08 £17.48 £18.68 

Cyflog wedi'i 
Godi 

£14.40 £22.72 £24.28 

 

Atodiad G: Cyfradd cyflog cyfartalog 'Gweithiwr Iechyd yr Amgylchedd 
Proffesiynol' (ASHE, 2018) 

 Cyflog isaf 
yr awr  

Cyflog 
cyfartalog yr 

awr 

Cyflog uchaf 
yr awr  

Gweithiwr 
Iechyd yr 
Amgylchedd 
Proffesiynol  

Cyflog 
Gwreiddiol 

£13.99 £19.00 £21.50 

Cyflog wedi'i 
Godi 

£18.19 £24.70 £27.95 

 

Atodiad H: Buddion Iechyd 

Prif fuddion unrhyw un o'r ymyriadau polisi a gynigir fydd y buddion iechyd gan 

fod llai o risg y bydd defnyddwyr yn cael adweithiau alergaidd drwy fwyta 

bwydydd PPDS nad ydynt efallai'n gwybod pa gynhwysion maent yn eu 

cynnwys. 

Effaith Alergeddau Bwyd 

Ar hyn o bryd mae'r ASB yn amcangyfrif bod 10 person yn marw bob 

blwyddyn22 oherwydd alergeddau bwyd yng Nghymru ac yn Lloegr. Gan dybio 

 
22

 https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/adroddiadprifgynghoryddgwyddonol5.pdf 
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bod cyfradd y marwolaethau yn gyson ledled y DU gyfan, amcangyfrifir mai 12 

yw cyfanswm y DU. Mae'r ffigurau hyn ar gyfer pob marwolaeth sy'n gysylltiedig 

ag alergedd bwyd bob blwyddyn ac felly gallant fod o ganlyniad i ddulliau 

paratoi bwyd heblaw am fwyd PPDS (megis bwyd wedi’i becynnu ymlaen llaw, 

bwyd wedi’i becynnu ymlaen llaw yn ôl cais y defnyddiwr (PPCR) neu fwyd 

rhydd). Ni allwn wneud unrhyw amcangyfrif o nifer y marwolaethau y gellir eu 

priodoli'n uniongyrchol i fwydydd PPDS bob blwyddyn. 

Mae'r Adran Drafnidiaeth (DfT) yn cyhoeddi ystadegau sy'n ymwneud â gwerth 

marwolaeth a ataliwyd (VPF). Yn 2018 fe wnaethant adrodd bod VPF yn 

£1,897,129. Gan godi hyn i brisiau 2019, rydym ni’n amcangyfrif bod y VPF yn 

£1,971,501 ar hyn o bryd. Felly gallwn dybio y byddai budd o £1,971,501 ar 

gyfer pob bywyd a arbedir oherwydd gwell darpariaeth o wybodaeth am 

alergenau. 

Mae'r ASB hefyd yn amcangyfrif bod alergeddau bwyd yn arwain at oddeutu 

27,00023 o ddiwrnodau mewn ysbytai bob blwyddyn. Mae hyn yn sylweddol llai 

na nifer y diwrnodau ysbyty oherwydd afiechydon a gludir gan fwyd (47,000). 

Fodd bynnag, mae nifer ymweliadau â’r ysbyty oherwydd alergeddau bwyd 

bron ddwywaith yn fwy na’r ymweliadau ar gyfer clefydau a gludir gan fwyd 

(65% i 35% yn y drefn honno).  

Cyfran y boblogaeth sydd ag Alergedd Bwyd 

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn amcangyfrif bod canran y boblogaeth 

oedolion sy'n dioddef o alergedd bwyd rhwng 1 a 2%24. Yna, mae'r gyfradd hon 

yn codi i rhwng 5 ac 8% ar gyfer plant.  

O edrych ar amcangyfrifon poblogaeth y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer 

201725, gallwn nodi nifer yr oedolion26 a’r plant ledled y DU. 

 Oedolion Plant Cyfanswm y 

Boblogaeth 

Lloegr 43,107,340 12,512,090 55,619,430 

Yr Alban 4,334,980 1,089,820 5,424,800 

Cymru 2,460,309 664,856 3,125,165 

Gogledd 

Iwerddon 

1,410,051 460,783 1,870,834 

Y Deyrnas 

Unedig 

51,312,680 14,727,549 66,040,229 

 
23

 https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/fsa170306.pdf 
24

 https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/adroddiadprifgynghoryddgwyddonol5.pdf 
25

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annual

midyearpopulationestimates/mid2017 
26

 Oedolion yw’r rheiny sy’n 18 oed neu'n hŷn. 
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Y Deyrnas 

Unedig (heb yr 

Alban) 

46,977,700 13,637,729 60,615,429 

Tabl 41: Amcangyfrifon poblogaeth y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer 

2017 

 

Gan gymhwyso ystodau'r ASB (1-2% ar gyfer oedolion a 5-8% ar gyfer plant) ar 

gyfer y rhai sy'n dioddef o alergeddau bwyd, gallwn amcangyfrif nifer yr 

aelodau o'r boblogaeth a gaiff eu heffeithio. 

 Amcangyfrif ar yr ochr 

isel 

Amcangyfrif ar yr ochr 

uchel 

Lloegr 1,056,678 1,863,114 

Yr Alban 97,841 173,885 

Cymru 57,846 102,395 

Gogledd Iwerddon 37,140 65,064 

Y Deyrnas Unedig 1,249,504 2,204,458 

Y Deyrnas Unedig 

(heb yr Alban) 
1,151,663 2,030,572 

Tabl 42: Amcangyfrif o nifer y bobl ag Alergeddau Bwyd 

 

Nifer y bobl sy’n cael eu trin yn yr ysbyty oherwydd adweithiau niweidiol i 

fwyd  

Mae'r GIG yn casglu ystadegau27 ar nifer y bobl sy’n cael eu trin yn yr ysbyty â 

'sioc anaffylactig oherwydd adwaith niweidiol i fwyd' neu 'adweithiau bwyd 

niweidiol eraill' fel diagnosis. Ar gyfer blwyddyn ariannol 2017-18, fe wnaethant 

adrodd bod 2,192 a 4,975 yn y drefn honno (gan arwain at gyfanswm o 7,167). 

Mae'r ffigurau hyn ar gyfer Lloegr yn unig, felly gan dybio bod cyfradd yr 

achosion yr un fath ar draws y DU gyfan, rydym ni wedi codi hyn (gan 

ddefnyddio ein hamcangyfrifon poblogaeth) i 7,811 ar gyfer y Deyrnas Unedig 

(heb yr Alban). 

Yn ogystal â data ymweliadau ysbyty, mae'r GIG hefyd yn cyhoeddi costau 

cyfeirio ar28 gyfer trin afiechydon penodol. Mae'r tabl isod yn dangos y costau 

cyfeirio ar gyfer “Alergedd neu adwaith alergaidd niweidiol”. Rydym ni wedi 

dewis peidio â chynnwys arosiadau ysbyty 'dewisol' gan nad yw'r rhain yn 

debygol o ganlyniad i ymateb annisgwyl. 

 
27

 https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/hospital-admitted-patient-care-activity/2017-18 
28

 https://improvement.nhs.uk/resources/reference-costs/ 
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Cyfanswm y 

gost 

Cost uned 

gyfartalog 

genedlaethol 

Nifer yr 

FCEs 

Nifer y 

diwrnodau 

gwely inlier 

Diwrnodau 

gwely 

gormodol 

Arhosiad 

hir nad 

yw’n 

ddewisol 

£783,908 £1,368 573 1,437 
Ddim yn 

berthnasol 

Diwrnodau 

gwely 

gormodol 

nad ydynt 

yn ddewisol 

£279,129 £324 
Ddim yn 

berthnasol 

Ddim yn 

berthnasol 
862 

Arhosiad 

byr nad 

yw’n 

ddewisol 

£2,392,372 £347 6,903 
Ddim yn 

berthnasol 

Ddim yn 

berthnasol 

Mynediad 

rheolaidd 

ddydd neu 

nos 

£28,646 £158 181 
Ddim yn 

berthnasol 

Ddim yn 

berthnasol 

Achos dydd 
£830,274 £312 2,661 

Ddim yn 

berthnasol 

Ddim yn 

berthnasol 

Tabl 44: Crynodeb o gostau cyfeirio'r GIG ar gyfer adweithiau alergaidd 2017-18 

 

Dylid nodi bod y costau hyn ar gyfer pob adwaith alergaidd, felly nid yw'r 

cyfansymiau'n arwydd o gyfanswm cost trin alergeddau bwyd. Fodd bynnag, 

gallwn gasglu bod y costau cyfartalog yn gynrychioliadol o'r rhai ar gyfer 

adweithiau bwyd: a'r gost am arhosiad hir nad yw’n ddewisol (£1,368) yw'r gost 

gyfartalog am adwaith difrifol a'r gost arhosiad byr nad yw’n ddewisol (£347) yw 

cost ymateb ysgafn ar gyfartaledd. 

Cysylltu buddion iechyd posibl â chostau 

Gan nad ydym yn gallu diffinio union werth ariannol y buddion y gall pob dewis 

polisi eu darparu, rydym ni wedi mabwysiadu dull arall. Ar gyfer y gwerthoedd 

presennol net isel, canolog ac uchel (NPVs) ar gyfer pob un o'n pedwar dewis 

polisi, rydym ni wedi cyfrif nifer y marwolaethau a ataliwyd ac arosiadau hir nad 

ydynt yn ddewisol (NELS) a gaiff eu hosgoi  er mwyn gwrthbwyso'r NPVs hyn. 
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 Amcangyfrif Isel 

o'r marwolaethau 

a gaiff eu hatal 

Amcangyfrif 

Canolig o 

farwolaethau a 

gaiff eu hatal 

Amcangyfrif 

Uchel o 

farwolaethau a 

gaiff eu hatal 

Dewis 1 1.64 2.61 3.25 

Dewis 2 14.59 29.10 42.76 

Dewis 3 51.86 88.99 115.89 

Dewis 4 72.65 151.63 228.09 

Tabl 45: Nifer y marwolaethau a ataliwyd sy’n angenrheidiol i wrthbwyso 

costau’r Dewisiadau Polisi (dros gyfnod gwerthuso 10 mlynedd) 

  

 Amcangyfrif Isel 

o NELS a gaiff 

eu hosgoi 

Amcangyfrif 

Canolig o NELS 

a gaiff eu hosgoi 

Amcangyfrif 

Uchel o NELS a 

gaiff eu hosgoi 

Dewis 1 2,357 3,759 4,677 

Dewis 2 21,023 41,938 61,623 

Dewis 3 74,731 128,244 167,014 

Dewis 4 104,697 218,527 328,716 

Tabl 46: Nifer yr arosiadau hir nad ydynt yn ddewisol sy'n cael eu hosgoi, 

sy'n angenrheidiol i wrthbwyso costau’r Dewisiadau Polisi (dros gyfnod 

gwerthuso 10 mlynedd) 

 

 

Anfanteision Iechyd Posibl  

Un agwedd y mae'n rhaid ei hystyried yw p’un a all y labelu ychwanegol ar 

gynhyrchion PPDS (labelu cynhwysion llawn yn benodol) arwain at gynnydd yn 

nifer yr adweithiau alergaidd oherwydd bwydydd PPDS. Mae labelu cynhwysion 

llawn eisoes yn orfodol ar gyfer bwydydd wedi'u pecynnu ymlaen llaw, fodd 

bynnag, mae gwallau labelu gweithgynhyrchu bwyd yn dal i ddigwydd. Felly ni 

allwn dybio y bydd labelu bob amser yn 100% cywir. 

Wrth annog gwell labelu, rydym ni’n tybio y gallai defnyddwyr ag alergeddau 
bwyd deimlo'n fwy hyderus wrth brynu bwydydd PPDS, sy'n rhywbeth efallai 
nad oeddent wedi'i brynu o'r blaen. Felly, mae posibilrwydd y gallai defnyddwyr 
fod yn or-hyderus mewn labelu PPDS, a gallai adweithiau niweidiol i fwydydd 
PPDS ddigwydd pan na fyddent wedi’n flaenorol. 


