
Cofnod Symud Ceirw a wnaed o dan Drwydded  
Gyffredinol Symud Ceirw o dan Orchymyn Rheoli  

Clefydau (Cymru) 2003 
Defnyddiwch FEIRO i’w llenwi, gan bwyso’n drwm ar y papur ond cyn hynny, darllenwch y nodiadau pwysig trosodd.

1. Manylion man cychwyn y daith

Rhif CPH/arall daliad cychwyn y daith:

Copi gwyn: Anfonwch hi at EIDCymru o fewn 3 diwrnod ar ôl symud: EIDCymru, Tŷ Merlin, Parc Merlin, Aberystwyth, SY23 3FF.
Copi pinc: Pen y Daith; Copi glas: Cludwr, Copi melyn: Cychwyn y daith
Os ydy pen y daith yn Lloegr, anfonwch y ffurflen hon i: ARAMS, SouthWestern, PO Box 6299, Milton Keynes, MK10 1ZQ.
Os ydy pen y daith yn yr Alban, anfonwch y ffurflen i: Scottish Animal Movement, 161 Brooms Road, Dumfries, DG1 3ES.

Enw’r Ceidwad a chyfeiriad llawn 
daliad cychwyn y daith 

Cod Post

Adran A – Adnabod ac olrhain. (Llenwch Adran C hefyd isod)

Enw a chyfeiriad llawn y Perchennog  
       (os yn wahanol)

Cod Post

2. Manylion y ceirw

Nifer yr anifeiliaid Disgrifiad (e.e. hydd, ewig, elain) Rhifau tagiau clust

Cyfanswm yr anifeiliaid Os oes angen, ticiwch y blwch hwn ac amgáu dalen barhau AML1A

I’w llenwi gan y Ceidwad yn Naliad Cychwyn y Daith

Rwy’n datgan bod y manylion uchod yn gywir ac y symudir yr anifeiliaid yn unol â’r darpariaethau a nodir yn y drwydded.

Llofnod y Ceidwad 

Enw (PRIFLYTHRENNAU)

Dyddiad

Rhif Ffôn (gan 
gynnwys cod deial)

I’w llenwi gan y Cludwr 
Adran B – Manylion y Cludwr

Enw a chyfeiriad llawn 

Cod Post

Rhif Cynllun Sicr

Rhif cofrestru’r cerbyd/ID y treilar

Dyddiad a’r lle y glanhawyd y cerbyd ddiwethaf 

Rhif trwydded y cludwr 

Dyddiad:

Amser cychwyn:

D D M M B B B B

Awr Munud

Llwytho

Dyddiad:

Amser:

D D M M B B B B

Awr Munud

Gadael

Dyddiad:

Amser gorffen:

D D M M B B B B

Awr Munud

Dadlwytho

Pryd a ble yr arhoswyd i orffwys ac a gafodd yr 
anifeiliaid ddŵr a/neu fwyd (os yw dros 8 awr)

Rhif Ffôn (gan gynnwys cod deialu)

Llofnod y Cludwr

Enw mewn PRIFLYTHRENNAU

Adran C – Manylion Pen y Daith (1) Adran D – Manylion Pen y Daith (2)

Enw a chyfeiriad llawn 

Cod Post

CPH/Cyf Arall: Nifer yr anifeiliaid a dderbyniwyd

I’w llenwi gan Geidwad Daliad Cychwyn y Daith                             I’w llenwi gan Geidwad Daliad Pen y Daith

Rwy’n datgan bod y manylion yn yr adran hon yn gywir

Llofnod

Enw mewn PRIFLYTHRENNAU

Rhif Ffôn (gan gynnwys cod deialu)Dyddiad:

D D M M B B B B

(AML24)



Nodiadau
1.  Mae’r ddogfen symud hon yn bodloni gofynion 

cofnodi’r canlynol:

 •  gorchymyn Rheoli Clefydau (Cymru) 2003

 •  gorchymyn Symud Anifeiliaid (Cofnodion) 1960, 
fel y’i diwygiwyd, ac

 •  Erthygl 4 Rheoliad (EC) rhif 1/2005 y Cyngor ar 
les anifeiliaid wrth eu cludo a gweithgareddau 
cysylltiedig sy’n ei gwneud yn ofynnol i gludwyr 
gario’r ddogfen a elwir y Dystysgrif Cludo 
Anifeiliaid yn y Deyrnas Unedig i gofnodi o ble 
daw’r anifeiliaid, pwy sy’n berchen arnynt, man 
cychwyn a phen y daith a gwybodaeth benodol 
er mwyn medru asesu a chadarnhau amserau’r 
daith.

2.  Rhaid llenwi pob rhan o’r ddogfen symud er mwyn 
bodloni paragraff 1 uchod.

3.  CPH y lleoliad y mae’r anifail yn ei adael ac yn 
teithio iddo sy’n rhaid eu cofnodi ar y ffurflen. 
Rhaid i’r cyfeiriad ddangos yn gywir o ble mae’r 
anifail yn teithio ac i ble y mae’n teithio.

4.  Mae’r ddogfen hon yn ddogfen hysbysu un 
symudiad. Rhaid llenwi dogfen symud ar wahân 
ar gyfer pob cam o symudiad sydd wedi’i rannu’n 
nifer o rannau. 

5.  Os nad yw’r ceidwad yn naliad cychwyn y daith 
wedi llenwi Adran 1, mae’n bwysig nad yw 
ceidwad pen y daith yn ei llenwi. Bydd EIDCymru  
a/neu yr Awdurdod Lleol yn cysylltu â daliad 
cychwyn y daith am y manylion sydd eu hangen yn 
Adran 1.

6.  Rhestrir y gofynion eraill o ran symud ceirw yng 
Ngorchymyn Rheoli Clefydau (Cymru) 2003 (fel 
y’i diwygiwyd) a’r Drwydded Gyffredinol ar gyfer 
Symud Ceirw. Ewch i www.cymru.llyw. 

7.  I gael copïau o’r ffurflen hon, ewch i   
www.cymru.llyw neu gysylltwch ag EIDCymru.

8.  Mesurir hyd tebygol y daith o amser llwytho’r 
anifail cyntaf yn naliad cychwyn y daith tan y caiff 
yr anifail olaf ei ddadlwytho yn naliad pen y daith. 
Bydd yn cynnwys amserau gorffwys ac unrhyw oedi 
ar y ffordd am ba reswm bynnag.

DIOGELU DATA
Cewch ddatganiad ar Ddiogelu Data yn: www.cymru.llyw
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