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Dogfen enghreifftiol – Atodiad B1                                         
 

GWYBODAETH AM Y GADWYN FWYD AR GYFER GWARTHEG A LLOI  

a nodwyd i’w lladd i’w bwyta gan bobl 
Rhif y Daliad  

Enw’r Ceidwad  

Cyfeiriad y Daliad  
 
 

 

Rhif ffôn  

Cyfeiriad e-bost (dewisol)  

 

Nod(au) adnabod unigol – neu atodwch restr 

  

  

  

  

Datganiad 

 
Nid yw’r daliad dan gyfyngiadau symud ar gyfer Twbercwlosis gwartheg (TB)* 
NEU 
Mae’r daliad dan gyfyngiadau symud ar gyfer Twbercwlosis gwartheg (TB)* 
*dileu un 
 
Nid yw’r gwartheg / lloi ar y daliad dan unrhyw gyfyngiadau symud ar gyfer unrhyw 
glefyd anifeiliaid arall nac am resymau eraill sy’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd (ac 
eithrio gwaharddiad ar symud anifeiliaid am 6 diwrnod).  
 
Cydymffurfiwyd â’r cyfnodau cadw o’r gadwyn fwyd ar gyfer yr holl feddyginiaethau 
milfeddygol a’r triniaethau eraill y mae’r anifeiliaid wedi’u cael tra’r oeddent ar y 
daliad hwn, a daliadau blaenorol.  
 
Hyd eithaf fy ngwybodaeth, nid yw’r anifeiliaid yn dioddef o unrhyw glefyd neu gyflwr 
a allai effeithio ar ddiogelwch y cig sy’n deillio ohonynt. 
 
Nid yw unrhyw samplau a gymerwyd o’r anifeiliaid ar y daliad nac unrhyw samplau 
eraill wedi dangos bod yr anifeiliaid wedi dod i gysylltiad ag unrhyw glefydau neu 
gyflyrau a allai effeithio ar ddiogelwch cig, neu unrhyw sylweddau a allai arwain at 
weddillion yn y cig. 
 

 

Llofnod y ceidwad  

Printio enw  

Dyddiad  

 

Os nad yw’r anifeiliaid yn bodloni’r datganiadau uchod, ticiwch y blwch 
hwn a nodi unrhyw wybodaeth ychwanegol mewn dogfen ar wahân ** 

 

** Gweler y ddogfen enghreifftiol ychwanegol ar gyfer gwybodaeth ychwanegol am y 
gadwyn fwyd os oes angen 
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Dogfen enghreifftiol ychwanegol    
 
GWYBODAETH YCHWANEGOL AM Y GADWYN FWYD, os oes angen, ar gyfer 
Gwartheg a Lloi                                                                        
 

Gwybodaeth am anifeiliaid sy’n dangos symptomau clefyd neu gyflwr a allai 
effeithio ar ddiogelwch y cig sy’n deillio ohonynt. 

Nodau adnabod yr anifeiliaid – neu atodwch restr 

  

  

  

  

  

Disgrifiwch y clefyd 
neu’r cyflwr, neu’r 
diagnosis os yw 
milfeddyg wedi 
archwilio’r 
anifail/anifeiliaid  
 

 

A gydymffurfiwyd â’r cyfnodau cadw o’r gadwyn fwyd ar gyfer yr holl feddyginiaethau 
milfeddygol a’r triniaethau eraill y mae’r anifeiliaid wedi’u cael tra’r oeddent ar y 
daliad hwn, a daliadau blaenorol? Os na, nodwch fanylion isod. 

 

 
 

Manylion cyfyngiadau symud ar y daliad am resymau sy’n ymwneud ag iechyd 
anifeiliaid neu resymau eraill 

 
 
 
 

 
 

Manylion dadansoddiadau o samplau a gymerwyd o’r anifeiliaid ar y daliad neu 
unrhyw samplau eraill sydd wedi dangos bod yr anifeiliaid yn y llwyth hwn wedi dod i 
gysylltiad ag unrhyw glefydau neu gyflyrau a allai effeithio ar ddiogelwch cig, neu 
unrhyw sylweddau a allai arwain at weddillion yn y cig. 

 

 
 
 

 

Llofnod y ceidwad  

Printio’r enw  

Dyddiad  

 


