
FFURFLEN GAIS – COFRESTRU SEFYDLIAD BUSNES BWYD 
 (Rheoliad (UE) Rhif 852/2004 ar hylendid bwyd, Erthygl 6(2)) 

 
1. Cyfeiriad y sefydliad …………………………………………………………………………………… 
(neu'r cyfeiriad lle mae sefydliad teithiol yn cael ei gadw) 
………………………………………………………………  Cod post ……………………… 
 
2. Enw masnachu'r busnes bwyd ……………………………..  Rhif ffôn ………………………………… 
 
3. Enw llawn gweithredwr/gweithredwyr y busnes bwyd  
…………………………………………………………………. 
(neu'r cwmni cyfyngedig, os yw'n berthnasol) 
 
4. Cyfeiriad prif swyddfa gweithredwyr y busnes 
bwyd…………………………………………………………. 
(os yw'n wahanol i gyfeiriad y sefydliad) 
………………………………………………………………………………….  Cod post ……………………. 
 
Rhif ffôn...……………………………… E-bost …………………………………………………………… 
 

5. Math o weithgarwch bwyd (ticiwch BOB blwch perthnasol): 
 

Bwyty/ffreutur/cegin i staff □ 
Manwerthu (gan gynnwys siop fferm) □ •  

Bwyty / Caffi / Bar byrbrydau □•  

Marchnad / Stondin mewn marchnad □•  

Tecawê □•  

Gwesty / Tafarn / Tŷ llety □ • 

Tŷ preifat sy'n cael ei ddefnyddio am fusnes bwyd 

□ •  

Cyfanwerthu / Warws talu a chario □ •  

 

Ysbyty / Cartref preswyl / Ysgol □•  

Dosbarthu/Warws □•  

Gwneud/prosesu bwyd □•  
Mewnforiwr □ • Brocer Bwyd □ 

Arlwyo □• 

Paciwr □•  

Sefydliad teithiol (e.e. fan hufen iâ) □ • 

Cynnyrch sylfaenol (e.e. cnydau, da byw) □  

 

Arall □ (rhowch fanylion):…………………………………..…………………………………………........... 

 
6. Os yw'n fusnes newydd, rhowch y dyddiad rydych chi'n bwriadu agor ………………………......... 
 
7. Oriau agor y busnes................................................................................................................... 
 
Llofnod gweithredwyr y busnes bwyd 
……………………………………………………………………......... 
 
Dyddiad: ……………………………… Enw: ……………………………………………....………(Llythrennau 
bras) 
 
 
 
Ar ôl llenwi'r ffurflen, anfonwch hi at: 
 
Carfan Iechyd a Diogelwch Bwyd, Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd,   
Tŷ Elái, Dinas Isaf - Dwyrain, Williamstown, Tonypandy, CF40 1NY 
Ffôn: 01443 425001 

 



 
 
 
 
 
Dylai'r ffurflen yma gael ei llenwi gan weithredwyr busnesau bwyd ar gyfer sefydliadau busnesau bwyd 
newydd a'i derbyn gan yr Awdurdod Bwyd perthnasol 28 o ddiwrnodau cyn dechrau gweithredu'r busnes 
bwyd. Yn dibynnu ar y math o weithgarwch, mae angen cymeradwyo rhai sefydliadau busnesau bwyd 
yn hytrach na'u cofrestru. Os dydych chi ddim yn siŵr a oes angen cymeradwyo eich sefydliad ar gyfer 
unrhyw agwedd ar weithgarwch eich busnes bwyd, cysylltwch â Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda 
Cynon Taf am arweiniad. 
 
 

 
AR ÔL CYFLWYNO'R FFURFLEN YMA, RHAID I WEITHREDWYR BUSNESAU BWYD ROI 
GWYBOD AM UNRHYW NEWIDIADAU SYLWEDDOL O RAN Y GWEITHGARWCH SYDD WEDI'I 
NODI (GAN GYNNWYS CAU) I GYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF. DYLAI 
HYN GAEL EI WNEUD YMHEN 28 O DDIWRNODAU O'R NEWID YN CAEL EI ROI AR WAITH. 
 
 


