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Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig 
Llywodraeth yr Alban 
Llywodraeth Cymru 

 

Ffurflen Hysbysu am Ieir Bwyta (Cymru, Lloegr a’r Alban) 
 

Dylid defnyddio’r ffurflen hon: 
 

 I hysbysu Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a 
Phlanhigion (APHA) am yr uchafswm dwysedd 
stocio ieir a fwriedir os y’u cedwir yn uwch na 
33 cilogram i’r m2. Noder – ceir uchafswm 
cyfreithiol ym Mhrydain Fawr o 39 cilogram i’r 
m2. 
 

 Dylai’r prif geidwad dofednod (h.y. y person 
sy’n gyfrifol am ofalu am yr adar ar y safle 
penodol) gwblhau’r ffurflen hon. Rhaid cwblhau 
un ffurflen ar gyfer pob safle lle cedwir ieir 
bwyta. 
 

 Rhaid cwblhau’r ffurflen hon am fod 
deddfwriaeth newydd yn yr UE wedi cael ei 
chyflwyno sy’n diogelu lles ieir a fegir am eu 
cig. Mae’r ddeddfwriaeth hon yn cael ei 
gweithredu ar draws Prydain Fawr. 

Dim ond os ydych yn cadw 500 iâr neu fwy i’w magu’n 
gonfensiynol am eu cig ar y safle (h.y. nid ydynt yn cael 
eu cadw er mwyn eu magu nac yn cael eu marchnata fel 
ieir buarth, ieir a fegir yn helaeth dan do1 neu ieir a fegir 
yn organig2) y mae’n rhaid i chi gwblhau’r ffurflen hon.     
 

Bydd y wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen hon yn cael ei 
defnyddio i ddiweddaru cofrestr ddofednod Prydain Fawr. 
Cwblhewch bob adran. 
 

Defnyddiwch LYTHRENNAU BRAS ac inc du. 
 

Peidiwch â defnyddio hylif cywiro. Os gwnewch 
gamgymeriad, rhowch linell trwyddo ac yna ei lofnodi a’i 
ddyddio. 
 

Dychwelwch y ffurflen wedi’i chwblhau i: 
Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) 
Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Caerdydd 
Cromlin West  
Parc Busnes Cardiff Edge  
Longwood Drive  
Yr Eglwys Newydd  
Caerdydd 
CF14 7YU 
 

Ffôn:  0800 634 1112 
Ffacs:  029 2061 0602 
E-bost: Customer.Registration@apha.gov.uk 

 

   

Adran Un -  Manylion y ceidwad dofednod 
Rhaid cwblhau’r adran hon i ddarparu manylion y 
person sy’n gyfrifol am ofalu am yr ieir ar y safle 
dofednod penodol. 
 

Adran Dau - Manylion y safle dofednod 
Rhaid cwblhau’r adran hon i ddarparu manylion am 
y safle dofednod sy’n cael ei hysbysu o dan y 
ddeddfwriaeth hon. 
 

Adran Tri - Manylion am nifer yr ieir a dwysedd 
stocio pob cwt 

Adran Pedwar - Hyfforddiant a phrofiad y ceidwad 
 

Adran Pump - Manylion perchnogion yr ieir  
 

Adran Chwech -  Manylion perchennog y safle dofednod  
 

Adran Saith - Datganiad ac ymrwymiad i hysbysu am 
ddwysedd stocio 
Rhaid cwblhau’r adran hon i ddarparu sicrwydd bod y 
wybodaeth a ddarparwyd yn gywir ac yn gyflawn. Mae hefyd 
yn egluro y bydd y wybodaeth a ddarparwyd gennych chi yn 
cael ei thrin yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. 

 

  

Adran Un - Manylion y ceidwad dofednod 
(sef yr unigolyn sy’n gyfrifol am ofal uniongyrchol yr ieir) 
 

1.1 Rhowch eich:   

Teitl       Enw cyntaf       
 

Cyfenw       
 

1.2 Manylion cyswllt       
 

1.2.1 Cyfeiriad gohebu (Byddwn yn defnyddio’r cyfeiriad isod i gysylltu â chi drwy’r post). 

      

                                            
1 Mae Rheoliad (GEE) Rhif 543/2008 y Comisiwn yn cyflwyno rheolau manwl ar gyfer gweithredu Rheoliad (GEE) Rhif 1234/2007 o 
ran y safonau marchnata ar gyfer cig dofednod 
2 yn unol â Rheoliad (CE) Rhif 834/2007 y Cyngor 
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Cod Post:       (Mae’n bwysig eich bod yn cofnodi eich cod post yn gywir yn yr adran hon) 
   

Gwlad:       
 

1.2.2 Ffôn       
 

1.2.3 E-bost       
 

1.2.4 Ffôn symudol       
 

1.2.5 Ffacs (os yw’n berthnasol)       
 

1.2.6 Cyfeirnod galwr Cofrestr 
Ddofednod Prydain Fawr (GBPR) (os 
yw’n berthnasol) 

      

 

Adran Dau - Manylion y safle dofednod 
 

2.1 Rhowch enw’r safle lle cedwir yr adar. 

      
 

2.2 Rhowch gyfeiriad y safle os yw’n wahanol i’r cyfeiriad a roddwyd yn 1.2.1 uchod. 

      

Cod Post:       
 

Gwlad:       
 

2.3 Rhowch gyfeirnod map AO y safle (os yw’n hysbys). 

      
 

2.4 Beth yw rhif CPH y safle (os yw’n hysbys)? 

      
 

Adran Tri - Manylion am nifer yr ieir a dwysedd stocio pob cwt  
 

3.1 Beth yw cyfanswm nifer yr ieir a fegir yn gonfensiynol ar y safle cyfan ar adeg a dyddiad llofnodi’r ffurflen hon?  

      
 

3.2 Cwblhewch linell ar wahân ar gyfer pob cwt ar y safle a’r uchafswm dwysedd stocio a fwriedir ar gyfer y cwt 
hwnnw. (Ystyr dwysedd stocio yw cyfanswm pwysau yn fyw yr ieir sy’n bresennol yn y cwt ar yr un pryd, cyn 
dadstocio neu deneuo, i’r m2 o’r lle y gellir ei ddefnyddio; Diffinnir ‘lle y gellir ei ddefnyddio’ fel unrhyw le dan laesodr 
y gall yr ieir gael ato ar unrhyw adeg). 
 

Os hoffech gofrestru mwy o gytiau ond nad oes digon o le ar y ffurflen hon, defnyddiwch ddalenni ychwanegol fel 
sydd angen gan ddefnyddio’r un gosodiad. 
 

Cyfeirnod y cwt Lle y gellir ei ddefnyddio 
(metrau sgwâr mewnol fel m²) 

Uchafswm dwysedd stocio a 
fwriedir (cilogram i’r m²) 

Nifer yr ieir sydd yn 
byw yn y cwt fel arfer 
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3.3 Os megir rhai o’r ieir yn gonfensiynol ar gyfer cwmnïau gwahanol, rhowch enwau’r cwmnïau a nodwch y cytiau 
sy’n cael eu defnyddio ganddynt. 

Enw’r cwmni Cyfeirnodau’r cytiau 

Vion Food Group Ltd       

Moy Park Ltd       

Faccenda Group Ltd       

Hook2Sisters       

Cargill Meats Europe       

Lloyd Maunder       

Banham Poultry Ltd       

Crown Chicken Ltd       

Arall (rhowch fanylion)       
 

Adran Pedwar - Hyfforddiant a phrofiad y ceidwad 
4.1 I gydymffurfio â gofynion hyfforddi Cyfarwyddeb yr UE, bydd angen i geidwad (rhywun sy’n gyfrifol am ofal 
uniongyrchol yr ieir) fod: 

 wedi cwblhau neu’n gweithio tuag at NVQ Lefel 2 mewn Cynhyrchu Da Byw (Dofednod) neu gymhwyster 
cyfatebol yn yr Alban, neu 

 wedi cwblhau neu’n gweithio tuag at Ddiploma Seiliedig ar Waith Lefel 2 mewn Amaethyddiaeth (Cynhyrchu 
Dofednod), neu 

 wedi cwblhau neu’n gweithio tuag at gymhwyster achrededig sy’n bodloni gofynion Cyfarwyddeb 2007/43/CE y 
Cyngor (gweler  a-e isod am fanylion), neu 

 yn aelod o Fenter Hyfforddi Cig Dofednod, neu  

 wedi cael ei roi Hawliau Taid ar sail cais a wnaed cyn 30 Mehefin 2011. Mae ceisiadau am Hawliau Taid 
bellach wedi cau. 

 

Ceir rhagor o wybodaeth ar wefannau Defra, Llywodraeth yr Alban a Llywodraeth Cynulliad Cymru: 

 http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/farmanimal/welfare/onfarm/meatchks.htm 
 

 www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/Agriculture/animal-welfare/AnimalWelfare 

 http://gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/animalwelfare/livestockwelfare/poultry/broiler-
chickens/training/?lang=en 

a. Atodiad I a II o Gyfarwyddeb 2007/43/CE y Cyngor; (Gweler 
http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/farmanimal/welfare/onfarm/meatchks-newrules.htm am ragor o fanylion) 

b. Ffisioleg, yn arbennig anghenion yfed a bwydo, ymddygiad anifeiliaid a dealltwriaeth o straen 
c. Agweddau ymarferol ar drin ieir yn ofalus, a’u dal, llwytho a chludo 
d. Gofal ieir mewn argyfwng, lladd a difa mewn argyfwng 
e. Mesurau bioddiogelwch ataliol. 

 

Adran Pump - Manylion perchnogion yr ieir 
 

5.1 Ydych fel arfer yn tyfu neu’n cyflenwi ieir ar gontract ar gyfer unrhyw un o’r cwmnïau isod? (Rhowch dic yn y blwch) 

Vion Food Ltd  
Moy Park Ltd  
Faccenda Group Ltd  
Hook2Sisters  
Cargill Meats Europe  
Lloyd Maunder  
Banham Poultry Ltd  
Crown Chicken Ltd  
Arall (rhowch fanylion)  
      
 

5.2 Rhowch enw eich prif gyswllt a chyfeiriad y cwmni a diciwyd gennych uchod. 

Enw’r prif gyswllt       
 

      

Cod Post:       
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Gwlad:       
  

5.2.1 Ffôn       
 

5.2.2 E-bost       
 

5.2.3 Ffôn symudol       
 

5.2.4 Ffacs       

5.2.5 Cyfeiriad y Brif Swyddfa ydy’r cyfeiriad a roddwyd yn 5.2 uchod. Ydy  Nac ydy  
 

5.2.6 Cyfeiriad Swyddfa Ranbarthol ydy’r cyfeiriad a roddwyd yn 5.2 uchod. Ydy  Nac ydy  
 

5.2.7 Ydych chi (y ceidwad) yn gweithio ar gyfer y cwmni*/unigolyn/unigolion* a 
roddwyd uchod yn yr adran hon?                                                    *Dileer fel y bo’n briodol 

Ydw  Nac ydw  
 

5.3. Ydy cwmni dofednod arall heblaw’r rheiny a restrir yn 5.1 yn berchen ar yr ieir? Ydy  Nac ydy  

Os ‘ydy’, rhowch enw’r prif gyswllt, enw’r cwmni a’r cyfeiriad.  

Enw’r prif gyswllt       
 

      

Cod Post:       
  

Gwlad:       
 

5.3.1 Ffôn       
 

5.3.2 E-bost       
 

5.3.4 Ffacs       

5.3.5 Cyfeiriad y Brif Swyddfa ydy’r cyfeiriad a roddwyd yn 5.3 uchod.   Ydy  Nac ydy  
 

5.3.6 Cyfeiriad Swyddfa Ranbarthol ydy’r cyfeiriad a roddwyd yn 5.3 uchod. Ydy  Nac ydy  
 

5.3.7 Ydych chi (y ceidwad) yn gweithio ar gyfer y cwmni*/unigolyn/unigolion* a 
roddwyd uchod yn yr adran hon?                                                   *Dileer fel y bo’n briodol 

Ydy  Nac ydy  

5.4. Os unigolyn (neu bartneriaeth) sy’n berchen ar yr ieir, rhowch enw(au) a chyfeiriad yr unigolyn/partneriaeth. 
Rhowch enw cyntaf a chyfenw unigolion. 

      

Cod Post:       
  

Gwlad:       
 

5.4.1 Ffôn       
 

5.4.2 E-bost       
 

5.4.3 Ffôn symudol       
 

5.4.4 Ffacs       
 

5.4.5 Ydych chi (y ceidwad) yn gweithio ar gyfer y cwmni*/unigolyn/unigolion* a 
roddwyd uchod yn yr adran hon?                                                   *Dileer fel y bo’n briodol                                                                                  

Ydw  Nac ydw  

5.5 Ydych o dan rwymedigaeth gytundebol i gyflenwi ieir i gwmnïau penodol? Ydw  Nac ydw  

5.6 Os ‘ydy’ yw’r ateb i 5.5, rhowch enw(au)’r cwmni(au). 

      
 

Adran Chwech - Manylion perchennog y safle  

Cwblhewch adran 6.1 os cwmni sy’n berchen ar y safle 
 

6.1 Enw’r cwmni (os yw’n berthnasol)        
 

Rhowch y cyfeiriad a manylion cyswllt os ydynt yn wahanol i’r rheiny a roddwyd yn adran 5 y ffurflen hon. 

      

Cod Post:       
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Gwlad:       
 

6.1.1 Ffôn       
 

6.1.2 E-bost       
 

6.1.3 Ffôn symudol       
 

6.1.4 Ffacs       
 

Cwblhewch adrannau 6.2 i 6.9 os unigolyn neu bartneriaeth sy’n berchen ar y safle 
 

6.2 Os unigolyn sy’n berchen ar y safle, rhowch enw(au) cyntaf a chyfenw’r unigolyn. 

      
 

Os partneriaeth sy’n berchen ar y safle, rhowch enw’r bartneriaeth. 

      
 

6.3. Rhowch gyfeiriad yr unigolyn neu gyfeiriad masnachu’r bartneriaeth sy’n berchen ar y safle. 

      

Cod Post:       
  

Gwlad:       
 

6.4 Rhowch rif ffôn yr unigolyn neu’r bartneriaeth       
 

6.5 E-bost       
 

6.6 Ffôn symudol       
 

6.7 Ffacs       
 

6.8 Ydych chi (y ceidwad) yn gweithio ar gyfer y cwmni*/unigolyn/unigolion* a 
roddwyd uchod yn yr adran hon?                                              *Dileer fel y bo’n briodol 

Ydw  Nac ydw  
 

6.9 Ydy meddiannydd y safle yn wahanol i berchennog y safle? Ydw  Nac ydw  
 

6.9.1 Os ‘ydy’ yw’r ateb i gwestiwn 6.9, rhowch hyd y ddeiliadaeth (os yw’n hysbys). 

      
 

Adran Saith - Datganiad ac ymrwymiad i hysbysu am ddwysedd stocio 
7.1 Yr wyf yn datgan mai fi ydy ceidwad yr ieir a restrir yn adran tri. 
 

7.2 Yr wyf yn datgan fy mod i a phob ceidwad arall yr ieir a restrir yn adran tri yn cydymffurfio â gofynion hyfforddi 
Cyfarwyddeb yr UE a restrir yn adran pedwar. 
 

7.3 Os digwydd nad yw’r safle yn cadw ieir ar sail barhaol mwyach, yr wyf yn cytuno i gysylltu â APHA, neu i 
berchennog yr ieir gysylltu â APHA ac i ddadgofrestru’r safle oddi ar y Gofrestr Ddofednod. 
 

7.4 Yr wyf yn cytuno i hysbysu APHA os nad wyf yn bwriadu stocio ieir yn uwch na 33 cilogram i’r m² mwyach.  
 

7.5 Yr wyf yn ymwybodol y bydd unrhyw newidiadau sy’n cael eu gwneud i’r data sydd wedi cael eu poblogi’n barod 
ar y ffurflen hon (os o gwbl) yn cael eu diweddaru i’r Gofrestr Ddofednod. 
 

7.6 Tystiaf fod y wybodaeth a roddwyd yn y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred. 
 

Llofnod    
   

Enw mewn 
LLYTHRENNAU BRAS 

      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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