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Asesiad Risg Tân - Consesiynau Bwyd 
TO BE COMPLETED FOR EACH UNIT/STALL IN LINE WITH NATIONALLY 

RECOGNISED FIRE RISK ASSESSMENT GUIDES

RHAID i chi gwblhau Asesiad Risg Tân o’ch 
stondin neu eich uned. 

Mae angen i’r Asesiad Risg nodi’r peryglon tân a’r bobl mewn perygl. 

â’r gofyniad hwn yn golygu y gwaherddir eich uned o’r safle. Rhaid i chi gynnig ateb cadarnhaol i’r cwestiynau 

Trefnydd Digwyddiad / Swyddogion Cyngor ar bob adeg.
Rhaid cynnal Asesiad Risg Tân ar gyfer eich uned a rhaid iddo fod yn addas i’r amgylchiadau. 

gyfer y rhan fwyaf o unedau bwyd safonol lle nad yw cwsmeriaid yn mynd i mewn i’r uned.

Digwyddiad
Enw a Lleoliad Yr Uned
Dyddiad/Amser Dechrau Diwedd
Unit Details Person â Gofal

Math a Defnydd yr Uned
Maint (m2)
Meddiannaeth 
Gyfansymiol Cyhoedd Cyfanswm

Cam / Sylw
1. A oes gennych dystysgrif diogelwch nwy /

arolygiad ar gyfer y peiriannau a’r pibellau (copi

crimpiedig gan yr holl gysylltiadau pibell?

Oes     Nac 
Oes

2. A ydy’r peiriannau coginio wedi’u gosod yn sownd
ar fan anhylosg cadarn sy’n inswleiddio gwres ac a
amgylchynwyd gan orchuddion o ddeunydd tebyg
ar dair ochr?

Ydyn     Nac 
 Ydyn

3. A ydy’r gorchuddion yn darparu rhwystr digonol

gwres ac unrhyw ddeunydd hylosg?

Ydyn     Nac 
 Ydyn

4. A ydych wedi sicrhau nad oes unrhyw ddeunyddiau
hylosg yn gallu cael eu chwythu yn erbyn y
cyfarpar, neu’n gallu cwympo ar y cyfarpar?

Ydw     Nac 
Ydw

5. A ydy’r silindrau LPG yn cael tu allan, neu mewn
uned benodol sydd wedi’i hawyru, wedi’u gosod
yn unionsyth yn ddiogel, ac allan o gyrraedd y
cyhoedd?

Ydyn     Nac 
 Ydyn

6. A ydych yn sicrhau mai’r silindrau sy’n cael eu
defnyddio yn unig a gedwir yn eich uned/stondin?
(Dylid cadw cyn lleied â phosibl ohonynt yn sbâr gan
wneud hynny’n unol ag unrhyw amodau penodol ar gyfer
y digwyddiad)

Ydw     Nac 
Ydw 

7. A ydy’r silindrau nwy yn hawdd eu cyrraedd fel y
gellir eu hynysu’n hwylus mewn argyfwng?

Ydyn     Nac 
 Ydyn

8. A ydy’r silindrau wedi’u lleoli’n ddigon pell o
fynedfeydd, allanfeydd argyfwng, a llecynnau lle
mae llawer yn cerdded?

Ydyn     Nac
 Ydyn
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Cam / Sylw
9. A ydych yn sicrhau bod y nwy a gyflenwir wedi’i

ynysu yn y silindr, yn ogystal â’r peiriant pan
nad yw’r cyfarpar yn cael ei ddefnyddio, a bod
peiriannau’n cael eu gosod â dyfeisiau diogelwch
fflam llawn ar yr holl losgyddion na ellir eu gweld
yn hawdd?

Ydw       Nac 
                   Ydw

10. A ydych yn sicrhau bod silindrau newydd a osodir
yn lle hen rai yn cael eu gosod yn yr awyr agored
mewn man digon pell wrth ffynonellau cynnau
tân?

Ydw Nac 
Ydw

11. A oes aelod o staff, sydd wedi cael hyfforddiant
priodol o ran defnyddio lpg yn ddiogel, yn
bresennol yn yr uned bob amser?

Oes Nac 
Oes

12. A ydy strwythur, to, waliau a ffitiadau eich stondin
neu eich uned yn gwrthsefyll fflamau? (Fel arfer
bydd angen tystysgrifau cydymffurfiaeth)

Ydw Nac 
Ydw

13. Lle bo’r angen, a oes arwyddion cyfeirio digonol
sy’n dynodi’r llwybr dianc priodol ac sy’n
cydymffurfio â’r rheoliadau presennol?

Oes Nac 
Oes

14. A ydy’r allanfeydd a gynhelir ar gael, yn glir rhag
rhwystrau, a heb eu cloi bob amser y mae’r uned
yn cael ei defnyddio?

Ydyn Nac 
Ydyn

15. Os ydych yn bwriadu masnachu yn ystod oriau
twyllwch, a oes digon o oleuadau gennych y tu
mewn a’r tu allan i’ch uned?

Oes Nac 
Oes

16. Petai’r goleuadau arferol yn methu, a fyddai’r
deiliaid yn gallu mynd allan yn ddiogel? (ystyriwch
gael goleuadau wrth gefn)

Byddant

Na Fyddant

17. A oes gennych nifer digonol o offer diffodd tân/
blancedi tân mewn mannau amlwg ac yn hwylus
i’w defnyddio?

Oes Nac 
Oes

18. A ydy’r offer ymladd tân wedi cael ei brofi yn y 12
mis diwethaf?  Noder: fel arfer bydd angen tystysgrif
gydymffurfiaeth

Ydw Nac 
Ydw

19. A ydy’r staff wedi cael cyfarwyddyd ynghylch sut
mae gweithredu’r offer ymladd tân a ddarperir?

Ydyn Nac 
Ydyn

20. A ydy eich staff wedi cael gwybod beth y dylent
ei wneud pe bai rhywbeth yn mynd o’i le, sut
mae rhybuddio pobl a gwacáu’r uned, a ble mae
lleoliadau’r allanfeydd?

Ydyn Nac 
Ydyn

21. A ydych yn ymwybodol nad oes hawl i gael
generaduron petrol ar y safle?

Ydw Nac 
Ydw

22. A ydych wedi nodi’r holl ffynonellau cynnau tân
ac wedi sicrhau eu bod yn cael eu cadw’n ddigon
pell o’r deunyddiau llosgadwy?

Ydw Nac 
Ydw

23. A ydych wedi nodi deunyddiau hylosg a allai
achosi i dân ledaenu’r tu hwnt i’r pwynt cynnau
megis papur/cardbord, lpg mewn potel ac ati, a
lleihau’r risg eu bod yn rhan o ddigwyddiad?

Ydw      Nac 
                  Ydw

24. A ydych yn sicrhau bod gennych ddigon o finiau
sbwriel a bod yr holl sbwriel yn cael ei waredu’n
gywir, allan o gyrraedd y cyhoedd?

Ydw      Nac 
                  Ydw



Tudalen 26 of 32 Chwefror 2017Trefniadau Cynllunio Diogelwch Digwyddiadau v1.0

Os Rhoesoch Ateb Negyddol I Unrhyw Un O’r Cwestiynau Uchod,
A Fyddech Cystal Â Nodi’r Camau I’w Cymryd I Unioni’r Sefyllfa.

Stondinwr / 
Person Cyfrifol

Llofnod Argraffwch eich Enw Dyddiad

Swydd
Cwmni 

NODER: nid yw’r ddogfen hon yn eich eithrio rhag y posibilrwydd o gael eich erlyn neu eich gwaredu o’r 
safle gan y trefnwyr os bydd arolygiad dilynol yn datgelu safonau anfoddhaol. 

Cam / Sylw
25. Os oes unrhyw staff yn cysgu yn y stondin, a

oes yno synhwyrydd mwg sy’n gweithio a llwybr
dianc clir gyda’r nos?  Noder: ni ddylid caniatáu i bobl
gysgu mewn ardal risg uchel ac mae rhai awdurdodau a
digwyddiadau nad ydynt yn caniatáu cysgu mewn unedau.

Oes    Nac    N/A
              Oes
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