
MC62(Cymraeg) (Diw. 10/21)                                 SWYDDOGOL-SENSITIF 

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig 
Llywodraeth yr Alban 
Llywodraeth Cymru 
 
Rheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Lloegr) 2018: 
Rheoliad 17 
Rheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (yr Alban) 2010 
(fel y’u diwygiwyd): Rheoliad 16 
Rheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Cymru) 2018: 
Rheoliad 17 

 
 
 
 

Cais am drwydded i symud gwartheg dan gyfyngiadau a anwyd neu a fagwyd yn 
y DU cyn Awst 1996 i safle newydd 
 

RHAN A: I’w chwblhau gan geidwad cofrestredig presennol y gwartheg 
 

Enw’r ceidwad cofrestredig presennol       
 

Cyfeiriad       

 Cod Post:       
 

Lleoliad cofrestredig presennol 
y gwartheg 

      

Rhif CPH:      
 

Cwblhewch y tabl isod gyda manylion yr anifeiliaid y bwriedir eu symud  
 

Rhif Tag Clust Swyddogol Brîd Rhyw 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 

Nodwch y rhesymau pam yr hoffech symud yr anifail/anifeiliaid oddi ar eich safle 
      

 

Dyddiad y disgwylir symud        
 

• Nodwch yn y blwch sylwadau uchod os yw eich buches o dan gyfyngiadau TB ar hyn o bryd. 
• Os yw eich buches o dan gyfyngiadau TB ar hyn o bryd, ond rydych wedi derbyn neu wedi gwneud cais am 

drwydded symud sy’n gysylltiedig â TB oddi wrth eich swyddfa APHA leol, byddwn yn ddiolchgar pe baech 
hefyd yn nodi’r manylion hyn trwy ddefnyddio’r blwch sylwadau uchod fel y gallwn osgoi unrhyw oedi wrth 
brosesu’r ffurflen gais hon. 

 

Datganiad 
• Yr wyf i, y sawl sydd wedi llofnodi isod, yn deall na chaniateir i mi symud gwartheg a anwyd neu a fagwyd 

yn y DU cyn Awst 1996 i farchnad neu ddeliwr cofrestredig. Yr wyf hefyd yn deall na chaniateir i mi symud 
gwartheg cyn y rhoddir trwydded. 

•  
 

Llofnodwyd   
Enw mewn PRIF 
LYTHRENNAU       Dyddiedig       
 



MC62(Cymraeg) (Diw. 10/21)     SWYDDOGOL-SENSITIF 

RHAN B: I’w chwblhau gan y ceidwad newydd arfaethedig 
Enw’r ceidwad 
newydd arfaethedig 
Cyfeiriad 

Cod Post: 

Cyfeiriad y cyrchfan 
arfaethedig (os yn 
wahanol i’r uchod) 

Cod Post: 

   Rhif CPH  

Nodwch y rhesymau pam yr hoffech symud y gwartheg a nodir uchod i’ch safle cofrestredig 

Datganiad 
• Yr wyf i, y sawl sydd wedi llofnodi isod, yn deall na chaniateir i mi symud gwartheg a anwyd neu a fagwyd 

yn y DU cyn Awst 1996 i farchnad neu ddeliwr cofrestredig. Yr wyf hefyd yn deall y bydd yr anifail/anifeiliaid 
a nodir yn rhan A yn cael eu cyfyngu ar ôl cyrraedd fy safle cofrestredig a ni ellir eu symud heb drwydded;

• Yr wyf yn ymwybodol o’m cyfrifoldebau o dan Reoliadau Adnabod Gwartheg i roi gwybod am symudiadau 
gwartheg.

• Yr wyf yn ymwybodol o’m cyfrifoldebau o dan Reoliadau TSE a Rheoliadau Sgil-Gynhyrchion Anifeiliaid i 
sicrhau bod y gwartheg yn cael eu profi am BSE ac yn cael eu gwaredu ar ddiwedd eu hoes gynhyrchiol.

• Yr wyf yn datgan nad yw fy muches o dan gyfyngiadau TB ar hyn o bryd.  

Llofnodwyd 

Enw mewn PRIF 
LYTHRENNAU Dyddiedig 

Dychwelwch y ffurflen hon wedi’i chwblhau i’r cyfeiriad canlynol: 

One Health Customer Service Centre 
Animal and Plant Health Agency (APHA) 
County Hall 
Spetchley Road 
Worcester 
WR5 2NP 

Rhif ffôn: 03000 200 301 

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.  

http://www.gov.uk/
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