Holiadur
Byddai’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn croesawu ymatebion i’r cwestiynau
canlynol a nodir yn y papur ymgynghori hwn.
Cwestiwn 1. I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â Chynnig A,
ynghylch a ddylai’r ASB gael y pwerau o dan Ddeddf yr Heddlu a Thystiolaeth
Droseddol 1984, Deddf Cyfiawnder Troseddol a’r Heddlu 2001 a Deddf
Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994 a restrir ar dudalennau 10 a
11?
☐Cytuno’n gryf
☐Cytuno
☐Ddim yn anghytuno nac yn cytuno
☐Anghytuno
☐Anghytuno’n gryf
☐Rhowch eich rhesymau:

Cwestiwn 2. I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno y bydd y trefniadau
diogelu a llywodraethu presennol a’r trefniadau arfaethedig a restrir yn yr
ymgynghoriad yn galluogi’r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd i gyflawni ei
chenhadaeth o dan oruchwyliaeth briodol, a restrir ar dudalennau 11 ac 12?
☐Cytuno’n gryf
☐Cytuno
☐Ddim yn anghytuno nac yn cytuno
☐Anghytuno
☐Anghytuno’n gryf
Rhowch eich rhesymau:

Cwestiwn 3. A oes unrhyw ystyriaethau penodol y dylid cadw mewn cof mewn
perthynas ag ymestyn y pwerau ymchwilio hyn i’r ASB yng Nghymru a Lloegr?

Diolch am gymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn.

Amdanoch chi
Defnyddiwch yr adran hon i ddweud wrthym amdanoch chi’ch hun.
Enw:
Teitl swydd neu dan ba swyddogaeth yr ydych yn ymateb i’r ymarfer ymgynghori hwn
(er enghraifft, aelod o’r cyhoedd):
Dyddiad:
Enw’r cwmni/sefydliad (os yw’n berthnasol):
Manylion cyswllt (cyfeiriad post neu gyfeiriad e-bost):
Os hoffech i ni gydnabod eich ymateb, ticiwch y blwch hwn ☐
Os ydych chi’n cynrychioli grŵp, nodwch enw’r grŵp a rhowch grynodeb o’r bobl
neu’r sefydliadau rydych chi’n eu cynrychioli.

Gwybodaeth bellach a sut i ymateb
Os oes angen y ddogfen hon arnoch chi mewn fformat haws ei ddarllen, anfonwch
fanylion at y swyddog cyswllt a enwir ar gyfer ymatebion i’r ymgynghoriad hwn a
bydd eich cais yn cael ei ystyried.
Mae’r ymgynghoriad hwn wedi’i baratoi yn unol ag egwyddorion ymgynghori
Llywodraeth Ei Mawrhydi.
Rhaid i ymatebion ddod i law erbyn diwedd y dydd ar 18 Awst 2022. Yn eich ymateb,
nodwch a ydych chi’n ymateb fel unigolyn neu ar ran sefydliad neu gwmni (gan
gynnwys manylion unrhyw randdeiliaid y mae eich sefydliad yn eu cynrychioli).
Anfonwch ymateb i nfcuconsultation@food.gov.uk
I gael gwybodaeth am sut mae’r ASB yn trin eich data personol, cyfeiriwch at ein
hysbysiad preifatrwydd ar gyfer Ymgynghoriadau.

Ar ran yr Asiantaeth Safonau Bwyd, hoffwn ddiolch yn fawr i chi am gymryd rhan yn yr
ymgynghoriad cyhoeddus hwn.

