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Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig 
Llywodraeth yr Alban 
Llywodraeth Cymru 
 
Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol 2011 
Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (yr Alban) 
2012 (fel y'u diwygiwyd) 
Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 
2011 

 

 

Cais i Gymeradwyo'r Safle fel Canolfan Grynhoi ar gyfer Masnach i Aelod-
wladwriaethau'r UE mewn Gwartheg, Moch, Defaid a Geifr  

 

Nodiadau ar gyfer cwblhau'r ffurflen hon 
 Dychwelwch eich ffurflen gais i'r Ganolfan Fasnach Ryngwladol – Caerliwelydd (CITC) drwy e-bost, ffacs 

neu drwy'r post: 
 

Centre for International Trade Carlisle 

Eden Bridge House 

Lowther Street 

Carlisle 

CA3 8DX 
 

Rhif 03000 200 301 

E-bost: livestockexports@apha.gov.uk  
 

 Bydd angen i chi enwebu Milfeddyg Swyddogol goruchwylio i oruchwylio'r Ganolfan Grynhoi a phob 

crynhoad a gynhelir. Os nad ydych yn gwybod enw Milfeddyg Swyddogol yn eich ardal gallwch ddod o hyd i 

un gan ddefnyddio gwasanaeth ‘Find a professional to certify export health certificates’ ar wefan GOV.UK 

neu cysylltwch â'r Tîm Milfeddygon Swyddogol yn y Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid One Health a 

fydd yn gallu rhoi manylion Milfeddygon Swyddogol i chi: CSCOneHealthOVTeam@apha.gov.uk  
 

 Os mai'r Milfeddyg Swyddogol goruchwylio a enwebir gennych yw eich Milfeddyg Swyddogol ardystio 

allforion enwebedig hefyd, bydd yn rhaid i'ch Milfeddyg Swyddogol hefyd feddu ar Gymhwyster Rheolaethau 

Swyddogol (Milfeddygol) (OCQ(V)) Allforion Carnolion (UX) ar gyfer anifeiliaid bridio, anifeiliaid cynhyrchu 

ac anifeiliaid sydd i'w lladd. 
 

Adran 1 – Manylion 
 

1. Manylion y Gweithredwr a'r Safle: 
 

Enw'r Gweithredwr:       
  

Cyfeiriad y Safle sydd i'w 
Gymeradwyo: 

      

 Cod post:       
  

Rhif Ffôn (gan gynnwys y cod 

deialu cenedlaethol): 
      

  

Rhif Ffacs (gan gynnwys y cod 

deialu cenedlaethol) 
      

  

E-bost) (dewisol):       
    

2. Rhif daliad y safle*       
 

*Os caiff y safle ei gymeradwyo bydd angen Rhif Daliad Canolfan Grynhoi penodedig.     
 

3. Y rhywogaethau o anifeiliaid sy'n cael eu crynhoi: (ticiwch gymaint o flychau ag sy'n briodol) 
 

     Gwartheg             Moch   Defaid a Geifr    
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4. Ar gyfer pa fath o Fasnach â'r UE y caiff y rhywogaethau o anifeiliaid eu hanfon: (ticiwch gymaint o flychau ag sy'n 

briodol) 
 

          Bridio   Cynhyrchu            I'w lladd  
 

5. Dyddiad disgwyliedig y crynhoad 
cyntaf  

      

(Os nad yw'n hysbys nodwch Dd/G) 
 

6. Manylion y Milfeddyg Swyddogol goruchwylio enwebedig 

Enw'r Milfeddyg Swyddogol:       
  

Cyfeiriad y Practis:       

 Cod post:       
  

Rhif Ffôn (gan gynnwys y cod 

deialu cenedlaethol): 
      

 

Rhif Ffacs (gan gynnwys y cod 

deialu cenedlaethol) 
      

  

E-bost (dewisol):       
 

 

Adran II – Datganiad 
 

Rwyf fi, yr hwn sydd wedi llofnodi isod: 
 

 yn datgan bod y manylion wybodaeth a roddwyd ar y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn hyd eithaf fy 
ngwybodaeth, 

 

 yn deall ac yn cytuno, os caiff fy safle ei gymeradwyo, y bydd manylion fy nghymeradwyaeth yn ymddangos 

ar restr a fydd ar gael i'r cyhoedd ar wefan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA). 
 

Llofnod    
   

Enw mewn  
PRIFLYTHRENNAU 

      Dyddiad       

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae APHA yn un o Asiantaethau Gweithredol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ac mae hefyd yn gweithio ar ran 
Llywodraeth yr Alban, Llywodraeth Cymru a'r Asiantaeth Safonau Bwyd i ddiogelu iechyd anifeiliaid a phlanhigion er budd pobl, yr 

amgylchedd a'r economi. 

 

DIOGELU DATA 

I gael gwybodaeth am y ffordd rydym yn trin data personol ewch i www.gov.uk a chwiliwch am Siarter Gwybodaeth Bersonol yr 
Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion. 
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