
 

 

Rheolaethau Lles Anifeiliaid 

Swyddogol sy’n cael eu cyflawni gan 

yr Awdurdod Cymwys 
 

 
 

* Gorfodol 

 

 

1. Ydych chi'n ymateb fel unigolyn, ar ran sefydliad rhanddeiliaid 

neu ar ran busnes? (ticiwch un opsiwn yn unig) * 

 

 Unigolyn 

 Busnes 

Sefydliad rhanddeiliaid 

 

 

 

 

2. Os ydych chi’n ymateb ar ran busnes neu sefydliad rhanddeiliaid, 

rhowch enw’ch busnes/sefydliad rhanddeiliaid 

 



3. Ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r cynnig i ddisodli'r 

darpariaethau ar reolaethau swyddogol lles anifeiliaid yn Rheoliad 

1/2005 â darpariaethau yn Erthygl 21 o’r OCR cyn gynted â 

phosibl, sef yn gynnar yn 2023 yn ymarferol? (dewiswch un opsiwn 

yn unig) * 

 

 Cytuno’n gryf  

 Cytuno 

 Niwtral 

 Anghytuno 

Anghytuno’n gryf 

 

 

 

4.  Rhowch unrhyw sylwadau i ategu’ch ateb 
 

 

 

 

5. Ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno y dylid diweddaru Atodiad II o 

Reoliad 1/2005 i roi eglurder ar y gwiriadau cydymffurfio (cyn ac ar 

ôl siwrnai) sy’n cael eu cyflawni gan APHA ar bob lòg siwrnai a'r 

broses ar gyfer cymeradwyo logiau siwrnai? 

 

 Cytuno’n gryf  

 Cytuno 

 Niwtral 

 Anghytuno 

Anghytuno’n gryf 

 

 

 

6. Rhowch unrhyw sylwadau i ategu’ch ateb  

 



7. Ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno y bydd ymestyn rôl y trefnydd 

drwy ei wneud yn gyfrifol am gwblhau lòg y siwrnai drwy gydol y 

broses yn helpu o ran eglurder ar gyfrifoldeb am lòg y siwrnai? 

(dewiswch un opsiwn yn unig) * 

 

 Cytuno’n gryf  

 Cytuno 

 Niwtral 

 Anghytuno 

Anghytuno’n gryf 

 

 

 

8. Os ydych yn cytuno ag ymestyn rôl y trefnydd, nodwch resymau (cewch 

ddewis mwy nag un opsiwn). (Os ydych yn anghytuno neu'n niwtral, 

ewch i C10.) 

 

 Cyfrifoldeb clir 

 Helpu o ran cynllunio 

 Un pwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau  

         Arall 

9. Os ‘arall’ rhowch sylwadau 
 



10. Os ydych yn anghytuno ag ymestyn rôl y trefnydd, nodwch resymau 

(cewch ddewis mwy nag un opsiwn)(Peidiwch â chwblhau’r cwestiwn 

hwn os ydych chi’n cytuno neu'n niwtral ac wedi cwblhau C8.) 

 

 Rhy orchmynnol 

 

 Rhy anodd i’w gydlynu 

 Gallai’r trefnydd newid 

Arall 

 

 

 

 

11. Os ‘arall’ rhowch sylwadau 

 

 

 

 

 
 

12. Ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno bod newid "o fewn 2 ddiwrnod 

gwaith cyn ymadael" i "o leiaf ddau ddiwrnod gwaith cyn y dyddiad 

ymadael arfaethedig", lle mae "dyddiad ymadael arfaethedig" yn 

golygu'r diwrnod y mae'r siwrnai arfaethedig a nodir yn Adran 1 o'r 

lòg siwrnai i fod i ddechrau, yn helpu o ran eglurder? (dewiswch un 

opsiwn yn unig) * 

 

 Cytuno’n gryf  

 Cytuno 

 Niwtral 

 Anghytuno 

Anghytuno’n gryf 

 

 

 

13. Rhowch unrhyw sylwadau i ategu’ch ateb  
 



Nid yw'r cynnwys hwn wedi’i greu nac wedi'i gymeradwyo gan Microsoft.  At berchennog y ffurflen yr 

anfonir y data y byddwch chi’n ei gyflwyno. 

Microsoft Forms 


