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Mae’r nodiadau canllaw hyn yn ymwneud â Deddf Rheoli 
Ceffylau (Cymru) 2014 yn weithredol o 27 Ionawr 2014

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu adolygu’r canllawiau 
hyn yn flynyddol a chynnwys enghreifftiau o arfer gorau. 
Os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu os oes angen 
eglurhad arnoch o unrhyw ran o’r ddogfen hon, anfonwch 
e-bost i flwch post Polisi Ceffylau –  
equinepolicy@wales.gsi.gov.uk
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Canllaw i Ddeddf Rheoli Ceffylau 
(Cymru) 2014
Mae’r canllawiau hyn wedi’u paratoi gan Is-adran Amaeth 
a Materion Gwledig Llywodraeth Cymru a dylent gael eu 
darllen ar y cyd â Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014  
(Y Ddeddf). 

Dylid nodi nad yw hwn yn ganllaw cynhwysfawr i’r 
ddeddfwriaeth ac nad oes ganddo unrhyw statws 
cyfreithiol. Os bydd gennych unrhyw amheuon am rywbeth, 
cyfeiriwch at Ddeddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014 neu 
cysylltwch â’ch cynghorydd cyfreithiol eich hun. Dim ond i 
Gymru y mae’r nodiadau canllaw hyn yn gymwys. 

Nod y Ddeddf yw rhoi adnodd arall i awdurdodau lleol ei 
ddefnyddio er mwyn mynd i’r afael â cheffylau a merlod 
sy’n pori’n anghyfreithlon, yn crwydro neu sydd wedi cael 
eu gadael. Ni fwriedir iddo ateb y problemau sy’n wynebu 
awdurdodau. 

Dylid parhau i ystyried a defnyddio deddfwriaeth bresennol 
fel Deddf Lles Anifeiliaid 2006, Rheoliadau Adnabod 
Ceffylau (Cymru) 2009, Deddf Priffyrdd 1980 a Deddf 
Trosedd ac Anhrefn 1998 pan fo hynny’n briodol a phan 
fo’r amgylchiadau yn galw am hynny. 

Hefyd, mae pecyn o fesurau wedi’i gynnwys mewn Cynllun 
Gweithredu a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru er 
mwyn delio â cheffylau a merlod sy’n pori’n anghyfreithlon, 
yn crwydro neu sydd wedi cael eu gadael. Cafodd y cynllun 
hwn ei ddatblygu mewn ymateb i nifer o awgrymiadau a 
wnaed yn ystod yr ymgynghoriad ar yr angen am ateb 
cenedlaethol i’r broblem. Mae’r Cynllun Gweithredu yn 
nodi sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu mynd i’r afael 
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â’r materion cysylltiedig gan gydweithio â phartïon eraill â 
diddordeb. Ymhlith pethau eraill, roedd yr awgrymiadau’n 
cynnwys gwell addysg ac ymwybyddiaeth, yn enwedig o 
ran bridio ceffylau a pherchnogaeth a chyfreithiau llymach 
o ran adnabod ceffylau. Bydd y Cynllun Gweithredu yn 
cyd-fynd â’r Ddeddf er mwyn helpu awdurdodau lleol 
a rhanddeiliaid a phartneriaid eraill i ddelio mewn ffordd 
gyfannol â’r broblem o bori anghyfreithlon a gadael ceffylau 
mewn ffordd gyfannol. 

Drwy gydol y canllaw hwn, caiff y term ‘ceffyl’ ei ddefnyddio 
i olygu pob ceffyl, merlyn, mul ac unrhyw anifail ceffylaidd 
arall. 
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Cyflwyniad 
Pori anghyfreithlon yw’r term sydd wedi cael ei fabwysiadu 
i ddisgrifio arferion perchnogion anghyfrifol sy’n gadael i 
anifeiliaid bori ar dir heb ganiatâd meddiannydd y tir neu 
pan fo’r caniatâd wedi ei dynnu’n ôl. 

Mae hyn yn aml yn effeithio ar ddiogelwch cyhoeddus (pan 
fydd yr anifeiliaid yn crwydro ar briffyrdd), ar gymunedau 
(tir preifat a chyhoeddus), y diwydiant amaeth a lles yr 
anifeiliaid dan sylw, yn ogystal â rhoi baich ariannol ar 
unigolion a’r trethdalwr. Yn aml mae cysylltiad rhwng 
pori anghyfreithlon a bygylu a bygythiadau ensyniedig yn 
ogystal ag esgeuluso anifeiliaid a chreulondeb at anifeiliaid. 

Gweledigaeth Llywodraeth Cymru yw cael gwared 
ar bori anghyfreithlon yng Nghymru. Bydd polisi dim 
goddefgarwch tuag at yr arfer yn sicrhau y bydd Cymru yn 
y dyfodol yn rhydd o’r niwed cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol annerbyniol a achosir gan y niwsans o bori 
anghyfreithlon. 
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Cefndir 
•	 Yn syml, mae pori anghyfreithlon yn cyfeirio at arferion 

perchnogion anghyfrifol sy’n caniatáu i’w ceffylau, yn 
fwriadol neu drwy esgeulustod, bori ar dir heb ganiatâd 
meddiannydd y tir, neu pan fo’r caniatâd hwnnw wedi 
ei dynnu’n ôl, ac sydd wedi gwrthod eu symud. Mewn 
rhai achosion, nid oes modd canfod perchnogion y 
ceffylau dan sylw a byddant yn ymddangos yn sydyn, 
yn dihysbyddu’r borfa sydd ar gael ac yn diflannu mor 
sydyn ag y daethant, gan adael meddiannydd y tir i 
wynebu’r gost sylweddol o unioni’r difrod a achoswyd. 

•	 Y prif broblemau sy’n gysylltiedig â cheffylau a merlod  
sy’n pori’n anghyfreithlon, yn crwydro ac sydd wedi cael  
eu gadael yw:

•	 risg i ddiogelwch cyhoeddus pan fydd ceffylau’n   
crwydro ar briffyrdd sy’n arwain at gau ffyrdd a   
gwyriadau i fodurwyr a damweiniau posibl; 

•	 niwsans i gymunedau ar dir cyhoeddus gan gynnwys  
parciau, meysydd chwarae a mannau cyhoeddus eraill a  
thir preifat fel eiddo preswyl; 

•	 effaith ar y diwydiant amaeth pan fydd tir a ffensys yn  
cael eu difrodi gan adael y meddiannydd yn brin o  
borthiant ar gyfer ei stoc ei hun a galluogi stoc y   
meddiannydd i grwydro o bosibl;

•	 effaith amgylcheddol pan gaiff y ddaear ei phori gormod  
a’r tir ei sathru;  

•	 pryderon o ran lles sy’n gysylltiedig â darganfod ceffylau  
sydd wedi’u hesgeuluso, sy’n llwgu ac sydd wedi marw; 

•	 baich ariannol sylweddol ar y rhai sy’n delio â’r broblem. 
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•	 Caiff y ceffylau dan sylw eu gadael yn aml am gyfnodau  
hir ac os na wyddys pwy sy’n berchen arnynt neu os  
oes amheuon ynghylch pwy sy’n berchen arnynt, mae  
hynny’n gadael meddianwyr tir mewn sefyllfa anodd   
iawn am eu bod hwy wedyn o bosibl yn gyfrifol am les yr  
anifeiliaid o dan y gyfraith. 
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Diben ac effaith arfaethedig Deddf 
Rheoli Ceffylau (Cymru) 
Mae Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) yn sicrhau cysondeb o 
ran camau gorfodi ledled Cymru. 

Prif amcan polisi’r Ddeddf hon yw ceisio sicrhau bod 
Cymru’n rhydd o bori anghyfreithlon. Bydd y Ddeddf yn 
rhoi pwerau cyfreithiol cyson i bob awdurdod lleol yng 
Nghymru ymafael mewn ceffylau, eu cadw, eu gwerthu, eu 
hailgartrefu, eu dychwelyd, eu gwaredu a’u difa mewn modd 
dyngarol ar ôl rhoi hysbysiadau penodol ac o fewn terfynau 
amser penodol pan gaiff ceffylau eu darganfod yn achosi 
niwsans am eu bod yn pori’n anghyfreithlon, yn crwydro neu 
wedi cael eu gadael o fewn ardal awdurdod lleol. 

O dan y Ddeddf hon, y bwriad yw y bydd awdurdodau 
gorfodi yn cydweithio i amddiffyn y cyhoedd a’r 
amgylchedd rhag y niwsans a achosir gan geffylau sy’n 
pori’n anghyfreithlon, yn crwydro neu sydd wedi cael eu 
gadael. Bydd pwerau’r Ddeddf yn galluogi awdurdodau 
lleol i weithredu pan gânt eu hysbysu bod ceffylau’n 
pori ar dir yn eu hardal heb awdurdod cyfreithlon. Bydd 
awdurdodau lleol yn gallu gwaredu’r ceffylau hynny os na 
fydd perchennog y ceffyl(au), neu berson sy’n gweithredu 
ar ran y perchennog, wedi cysylltu â’r awdurdod lleol ar ôl 
saith niwrnod, yn dechrau ar y diwrnod perthnasol. Gallant 
hefyd waredu’r ceffylau hynny os yw’r perchennog wedi 
cysylltu â’r awdurdod lleol ond heb dalu’r costau rhesymol 
a aed iddynt wrth ymafael yn y ceffyl a’i gadw nac wedi 
herio’r costau hynny. 

Y diwrnod perthnasol fydd y diwrnod y rhoddwyd yr 
Hysbysiad i’r perchennog neu’r diwrnod pan gafodd yr 
hysbysiad ei arddangos (pa un bynnag sy’n berthnasol.)

Cafodd y canllawiau hyn eu llunio i gyd-fynd â’r Ddeddf er 
mwyn rhoi enghreifftiau o arfer da o sut y gallai’r Ddeddf 
gael ei rhoi ar waith yn effeithiol. 
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Crynodeb Gweithredol

Adran 1: Trosolwg

Mae adran 1 yn diffinio’r prif dermau sy’n cael eu defnyddio 
yn y Ddeddf. Mae’r adran hon yn crynhoi’r hyn y mae’r 
Ddeddf yn caniatáu i awdurdodau lleol ei wneud pan 
fydd ceffylau mewn mannau cyhoeddus heb awdurdod 
cyfreithlon neu ar dir arall heb ganiatâd y meddiannydd.

Adran 2: Pŵer awdurdodau lleol i ymafael 
mewn ceffylau 

Gall awdurdod lleol ymafael mewn ceffyl sydd ar y 
briffordd neu mewn unrhyw fan cyhoeddus arall yn ardal yr 
awdurdod lleol a chadw’r ceffyl hwnnw, neu gall ymafael 
mewn ceffyl sydd ar dir arall yn ei ardal heb ganiatâd 
meddiannydd y tir os yw’r meddiannydd yn rhoi caniatâd 
i’r awdurdod lleol ymafael yn y ceffyl hwnnw a’i gadw. 
Rhaid bod gan yr awdurdod lleol sail resymol dros gredu 
bod y ceffyl ar y tir heb awdurdod cyfreithlon cyn y gall 
ddefnyddio’r pwerau hyn. 

Adran 3: Hysbysiadau ynghylch Ymafael ac ati

Rhaid i’r awdurdod lleol arddangos hysbysiad ysgrifenedig 
o fewn 24 awr i ymafael mewn ceffyl o dan adran 2, yn y 
man yr ymafaeliodd yn y ceffyl neu gerllaw’r man hwnnw, 
yn nodi’r dyddiad a’r amser yr ymafaeliodd yn y ceffyl a sut 
y gellir cysylltu â’r awdurdod lleol. Rhaid iddo hefyd, o fewn 
24 awr i ymafael mewn ceffyl, roi hysbysiadau ysgrifenedig 
i gwnstabl (er mwyn rhoi gwybod i’r heddlu lleol am yr hyn 
y mae wedi’i wneud) ac unrhyw un sy’n ymddangos fel pe 
bai’n berchen ar y ceffyl neu berson sy’n gweithredu ar ran 
perchennog y ceffyl. 
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Rhaid i’r awdurdod lleol gymryd camau rhesymol (fel y 
nodir ym mharagraff 1.3) i ddarganfod pwy yw perchennog 

y ceffyl cyn gynted ag sy’n rhesymol ymarferol ar ôl ymafael 
yn y ceffyl. Os bydd yr awdurdod lleol yn darganfod, o 
fewn saith niwrnod i ymafael mewn ceffyl o dan adran 2, 
fod y ceffyl yn eiddo i berson nad yw wedi cael hysbysiad 
ysgrifenedig o dan y Ddeddf, rhaid i’r awdurdod lleol roi 
hysbysiad ysgrifenedig i’r person hwnnw o fewn 24 awr.  
Os rhoddir hysbysiad o dan yr amgylchiadau hyn  
(h.y. hysbysiad a roddir o dan adran 3(4)), bydd y cyfnod o 
saith niwrnod yn ailddechrau o ddyddiad yr hysbysiad hwn.

Rhaid nodi’r dyddiad ar yr hysbysiadau a roddir o dan 
adrannau 3(3) a 3(4) a rhaid iddynt gynnwys disgrifiad o’r 
ceffyl, a’r dyddiad, yr amser a’r man lle yr ymafaeliwyd yn y 
ceffyl ynghyd â manylion cyswllt yr awdurdod lleol. 

Rhaid i hysbysiad a roddir i berson y credir ei fod yn 
berchen ar y ceffyl, neu’n gweithredu ar ran y perchennog, 
ddatgan hefyd pam bod yr awdurdod lleol yn credu 
bod y person hwnnw naill ai’n berchen ar y ceffyl neu’n 
gweithredu ar ran y perchennog. Rhaid i’r hysbysiad 
amlinellu effaith gweithredu adran 5 (gwaredu ceffylau sydd 
wedi eu cadw) gan gynnwys y dyddiad y bydd y pwerau 
o dan adran 5 (2) i werthu, neu waredu’r ceffyl mewn 
modd arall (gan gynnwys trefnu i’w ddifa), ar gael. Rhaid 
i hysbysiad a roddir i gwnstabl ddatgan hefyd pwy arall y 
rhoddwyd hysbysiad iddo. 

Adran 4: Costau ymafael etc.  

Mae’r perchennog yn atebol i dalu i’r awdurdod lleol 
unrhyw gostau yr eir iddynt yn rhesymol wrth ymafael yn y 
ceffyl a’i gadw ac wrth ei fwydo a’i gynnal tra bo’n cael ei 
gadw. Nid yw’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i’r 
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awdurdod lleol ddychwelyd y ceffyl nes bod y costau hyn 
wedi’u talu. Mae’r gyfraith yn gyffredinol yn ei gwneud yn 
ofynnol i ofalu am geffyl tra’i fod yng ngofal awdurdod lleol.

Rhaid i’r awdurdod lleol roi hysbysiad i’r perchennog yn 
nodi’r swm y mae’n atebol i’w dalu yn ei farn ef, ynghyd ag 
esboniad o sut y cyfrifodd y swm hwnnw.

Rhaid i’r hysbysiad hwnnw hefyd hysbysu’r perchennog 
bod hawl ganddo i gyfeirio anghydfod o ran y costau y 
mae’r awdurdod lleol yn eu hawlio at Weinidogion Cymru 
a’i hysbysu sut i arfer yr hawl honno. 

Adran 5: Gwaredu ceffylau sydd wedi eu cadw 

Mae adran 5 yn rhoi pwerau i’r awdurdod lleol werthu’r 
ceffyl neu’i waredu mewn modd arall, gan gynnwys trefnu ei 
fod yn cael ei ddifa. Caiff y ceffyl ei ddifa mewn ffordd mor 
ddyngarol â phosibl. Mae’r adran hon yn ddarostyngedig i 
adran 7 (Datrys anghydfodau am symiau taladwy).  

Bydd y darpariaethau yn yr adran hon yn gymwys os na 
fydd unrhyw un, ar ôl y cyfnod o saith niwrnod sy’n dechrau 
naill ai ar y dyddiad y dangosir hysbysiad o dan adran 3(1) 
neu y rhoddir hysbysiad o dan isadran (4), wedi hysbysu’r 
awdurdod lleol ei fod yn berchen ar y ceffyl neu’n gweithredu 
ar ran perchennog y ceffyl. Bydd adran 5 hefyd yn gymwys 
yn ddarostyngedig i adran 7, os bydd y perchennog wedi 
cysylltu â’r awdurdod lleol ond naill ai heb gydymffurfio ag 
adran 4(1) neu’i fod wedi cael hysbysiad o dan adran 4(3) 
am atebolrwydd am gostau a’i fod heb dalu’r costau hynny 
o fewn saith niwrnod i gael yr hysbysiad.

Caiff yr awdurdod lleol hefyd adennill unrhyw gostau yr 
eir iddynt ganddo mewn cysylltiad ag unrhyw drefniadau i 
waredu neu ddifa’r ceffyl o dan yr adran hon. Mae’r adran 
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hon hefyd yn gwneud darpariaeth, pan nad oes unrhyw 
enillion yn codi o waredu’r ceffyl, neu pan fo swm y costau 
o waredu neu ddifa’r ceffyl yn fwy na swm yr enillion 
hynny, y caiff yr awdurdod lleol geisio cael y cyfryw gostau 
gan y perchennog. Mae’r perchennog yn atebol i dalu i’r 
awdurdod lleol unrhyw gostau yr eir iddynt mewn cysylltiad 
â gwaredu’r ceffyl neu’r swm hwnnw sydd dros ben.

Rhaid i’r awdurdod lleol roi hysbysiad i’r perchennog yn 
nodi’r swm y mae’n atebol i’w dalu yn ei farn ef mewn 
perthynas â gwaredu’r ceffyl, ynghyd ag esboniad o sut y 
cyfrifodd y swm hwnnw. 

Yn yr hysbysiad hwnnw rhaid i’r awdurdod lleol hefyd 
hysbysu’r perchennog bod hawl ganddo i gyfeirio 
anghydfod o ran y costau y mae’r awdurdod lleol yn eu 
hawlio at Weinidogion Cymru a’i hysbysu sut i arfer yr hawl 
honno.

Mae’r adran hon hefyd yn darparu bod yn rhaid i’r 
awdurdod lleol dalu i berchennog y ceffyl unrhyw enillion 
sy’n deillio o waredu’r ceffyl pan fo’r enillion yn fwy na swm 
y costau yr aed iddynt gan yr awdurdod lleol; ond nid oes 
rhaid i awdurdod lleol ad-dalu unrhyw berson arall os yw 
eisoes wedi talu person yr oedd yn credu’n rhesymol mai 
hwnnw oedd perchennog y ceffyl.

Adran 6: Cofnod o’r ceffylau yr ymdriniwyd  
â hwy

O dan yr adran hon, rhaid i’r awdurdod lleol gadw cofrestr 
o’r holl geffylau y mae wedi ymafael ynddynt o dan adran 2  
o’r Ddeddf a rhaid i’r gofrestr honno gynnwys disgrifiad 
byr o’r ceffyl, datganiad ynghylch y dyddiad, yr amser 
a’r man yr ymafaeliwyd yn y ceffyl a phryd y cafodd ei 
gadw a manylion am y camau a gymerwyd i ddarganfod 
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y perchennog. Yn ogystal, os yw’r ceffyl wedi ei waredu, 
rhaid cofnodi manylion am y ffordd y gwnaed hynny o 
dan adran 5. Rhaid i’r gofrestr fod ar gael i’r cyhoedd ei 
gweld (naill ai’n bersonol neu ar y rhyngrwyd) ar bob adeg 
resymol. 

Adran 7: Datrys anghydfodau am symiau 
taladwy 

Mae’r adran hon yn gymwys pan fo perchennog ceffyl 
yn herio’r swm y mae’r awdurdod lleol yn hawlio y mae’n 
atebol i’w dalu o dan adran 4(1) neu 5(4); neu’r swm sydd 
i’w dalu gan yr awdurdod lleol i’r perchennog o dan  
adran 5(5).

Gall perchennog y ceffyl, o fewn saith niwrnod i gael 
hysbysiad o dan adran 4(3) neu 5(7), gyfeirio’r anghydfod at 
Weinidogion Cymru i’w ddatrys. Yn yr hysbysiad hwnnw i 
Weinidogion Cymru, rhaid i’r perchennog roi datganiad o’r 
rhesymau dros herio’r swm dan sylw. Rhaid i Weinidogion 
Cymru anfon unrhyw hysbysiad o’r fath at yr awdurdod lleol 
dan sylw a gallant ofyn i’r awdurdod lleol hwnnw roi unrhyw 
wybodaeth iddynt a allai eu helpu i ddatrys yr anghydfod yn 
eu barn hwy. Gall yr awdurdod lleol dan sylw hefyd wneud 
sylwadau i Weinidogion Cymru o fewn saith niwrnod i 
gael hysbysiad gan Weinidogion Cymru yn datgan bod y 
perchennog wedi cyfeirio’r anghydfod atynt.

Rhaid i Weinidogion Cymru ddatrys yr anghydfod cyn 
gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol o dan yr holl 
amgylchiadau.

Os bydd yr anghydfod yn ymwneud ag adran 4(1), ni 
chaiff yr awdurdod lleol waredu’r ceffyl hyd nes y caiff yr 
anghydfod ei ddatrys.
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Adran 8: Diddymiadau canlyniadol 

Mae’r adran hon yn nodi’r darpariaethau perthnasol yn 
y tair Deddf leol nad ydynt yn weithredol mwyach gan 
nad oes eu hangen o ganlyniad i’r Ddeddf hon. Mae’r 
diddymiadau hyn fel a ganlyn:

(a)  adran 29 o Ddeddf Cyngor Dinas Caerdydd 1984   
 (p.xv);

(b)  yn adran 15(8) o Ddeddf Cyngor Sir Morgannwg Ganol  
 1987 (p.vii), y geiriau “horses (including ponies, mules,  
 jennets),”; 

(c)  yn adran 35(7) o Ddeddf Gorllewin Morgannwg 1987  
 (p.viii), y gair “horses”. 

Adran 9: Dehongli 

Mae’r adran hon yn egluro’r diffiniadau am “ceffyl” ac 
“awdurdod lleol” o fewn y Ddeddf hon. 

Adran 10: Cychwyn ac enw byr 

Mae’r adran hon yn cadarnhau pryd y daw’r Ddeddf i 
rym ac yn cadarnhau mai teitl y Ddeddf yw ‘Deddf Rheoli 
Ceffylau (Cymru) 2014’.
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Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 

Adran 1: Trosolwg 

1.1  Esboniad cyffredinol o’r adran

Mae’r adran hon yn crynhoi’r hyn y mae’r Ddeddf yn 
caniatáu i awdurdodau lleol ei wneud pan fydd ceffylau 
mewn mannau cyhoeddus heb awdurdod cyfreithlon neu 
ar dir arall heb ganiatâd meddiannydd y tir hwnnw. 

1.2  Pwy mae Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 
2014 yn effeithio arnynt? 

Mae’r Ddeddf ond yn debygol o effeithio ar yr unigolion 
hynny sy’n gadael eu ceffylau neu sy’n caniatáu iddynt, yn 
fwriadol neu drwy esgeulustod, bori ar dir heb ganiatâd 
meddiannydd y tir, neu pan fo’r caniatâd hwnnw wedi ei 
dynnu’n ôl, ac sydd wedi gwrthod eu symud. 

Mae’r Ddeddf yn rhoi’r pwerau i awdurdodau lleol 
weithredu yn unol â’r amgylchiadau sy’n eu hwynebu ac er 
budd pawb dan sylw. 

1.3  Beth allai awdurdod lleol ei wneud 
wrth geisio darganfod pwy yw perchennog 
ceffyl(au)? 

Mae angen i awdurdodau lleol asesu pob achos unigol a 
bydd angen iddynt ystyried p’un a yw’r ceffyl wedi dianc o’i 
fan preswyl arferol neu p’un a yw’n achos bwriadol o adael 
ceffyl neu bori anghyfreithlon. 

Mae’n bosibl bod ceffyl wedi dianc a’i fod yn crwydro 
a bod ei berchennog yn chwilio amdano. Bydd angen 
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archwilio’r ceffyl(au) hefyd, os oes modd , i weld a ellir dod 
o hyd i ficrosglodyn ac os caiff sglodyn ei ganfod, dylid 
cysylltu â Defra (horse.passports@DEFRA.gsi.gov.uk)  
yn gofyn am chwiliad o’r Cyrff Cyhoeddi Pasbortau er 
mwyn canfod pa un a gyhoeddodd basbort y ceffyl(au). 
Mae rhagor o wybodaeth am gadarnhau perchenogaeth yn 
3.12 a 3.13 o’r canllawiau hyn. 

Rhaid i awdurdodau lleol gymryd pob cam rhesymol (fel y 
nodir uchod) i ganfod pwy yw perchennog y ceffyl a byddai 
disgwyl iddynt wneud ymholiadau ag unigolion/sefydliadau 
perthnasol ynghylch unrhyw geffyl y nodwyd ei fod wedi’i 
adael, ei fod yn crwydro neu’i ddarganfod yn pori’n 
anghyfreithlon.  

Mae Deddf Lles Anifeiliaid 2006 yn nodi dyletswydd 
gyfreithiol perchnogion a cheidwaid am yr anifeiliaid y 
maent yn gyfrifol amdanynt. Gall person fod yn gyfrifol 
am anifail yn barhaol neu dros dro. Felly, gallai person fod 
yn gyfrifol am anifail os yw’n berchen arno neu’n gofalu 
amdano. Bydd perchennog yn parhau i fod yn gyfrifol am ei 
anifail, hyd yn oed os bydd person arall yn gofalu amdano. 
Mae rhiant neu warcheidwad plentyn o dan 16 oed yn 
gyfrifol am unrhyw anifail sy’n eiddo i’r plentyn hwnnw neu 
sydd yng ngofal y plentyn hwnnw. Mae hyn yn sicrhau y 
gall oedolyn gael ei adnabod fel person sy’n gyfrifol am 
anifail. Os bydd y perchennog yn gadael anifail yng ngofal 
person arall, dyletswydd y perchennog yw sicrhau bod 
ceidwad yr anifail yn gymwys a bod ganddo’r awdurdod 
angenrheidiol i weithredu mewn argyfwng.
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1.4  Beth mae angen i awdurdod lleol ei 
wneud er mwyn sicrhau y gall perchnogion 
posibl gysylltu ag ef?

Argymhellir y dylai fod gan awdurdodau lleol un rhif ffôn 
llinell dir neu symudol ac un cyfeiriad e-bost corfforaethol a 
nodir ganddynt ar unrhyw hysbysiadau. 
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Adran 2: Pŵer awdurdod lleol i 
ymafael mewn ceffylau

2.1  Esboniad cyffredinol o’r adran

Mae’r adran hon yn nodi o dan ba amgylchiadau y gall 
swyddog awdurdod lleol ymafael mewn unrhyw geffyl(au) 
yn ardal yr awdurdod lleol hwnnw a’i gadw neu eu cadw 
a pha bwerau cyfreithiol a roddir iddo wneud hynny. Gellir 
arfer y pŵer hwn pan fydd y ceffyl ar y briffordd neu mewn 
unrhyw fan cyhoeddus arall yn ardal yr awdurdod lleol 
a phan fydd unrhyw geffyl(au) ar dir arall heb ganiatâd y 
meddiannwr yn ardal yr awdurdod lleol hwnnw a bod y 
meddiannydd wedi rhoi caniatâd i’r awdurdod lleol fynd ar 
ei dir i ymafael yn y ceffyl(au). 

Cyn arfer y pŵer hwn, rhaid bod gan swyddog yr 
awdurdod lleol sail resymol dros gredu bod y ceffyl yno heb 
awdurdod cyfreithlon.  

2.2  Beth yw ardal yr awdurdod lleol

Mae hyn yn cyfeirio at yr ardal ddaearyddol y mae awdurdod 
lleol yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau llywodraeth leol 
ynddi. Ers 1 Ebrill 1996, mae Cymru wedi’i rhannu’n 22 o brif 
ardaloedd un haen a elwir yn gynghorau “sir”, yn gynghorau 
“bwrdeistref sirol” neu’n gynghorau “dinas”. 

2.3  Beth sy’n cael ei gyfrif yn fan cyhoeddus?

Man cyhoeddus yw man sydd fel arfer yn agored ac yn 
hygyrch i bobl a gallai gynnwys y canlynol: Ffyrdd, sgwariau 
cyhoeddus, parciau, meysydd chwarae, tir ysgolion, tir sy’n 
eiddo cyhoeddus a thir comin sy’n eiddo i’r Llywodraeth  
ac ati. 
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2.4 Beth a olygir gan ‘tir arall’? 

Mae hyn yn cynnwys:

•	 tir preifat lle mai dim ond perchennog neu denant(iaid) y  
tir sy’n ei ddefnyddio; 

•	 Tir comin preifat 

2.5  Beth a olygir gan ‘heb ganiatâd yr 
awdurdod lleol neu’r meddiannydd?’ 

Mae hyn yn cyfeirio at sefyllfa lle nad yw’r awdurdod lleol 
neu feddiannydd / perchennog y tir wedi rhoi caniatâd 
i’r person sy’n gyfrifol am y ceffyl(au) bori neu barhau i 
bori’r ceffyl(au) ar y tir dan sylw. Gallai hyn ddigwydd, er 
enghraifft, am fod cytundeb pori wedi dod i ben a bod y 
person sy’n gyfrifol am y ceffyl(au) yn gwrthod ei symud 
neu eu symud.

2.6  Pwy sydd angen rhoi caniatâd i ymafael?

Yn achos ceffylau a gaiff eu darganfod yn pori heb 
ganiatâd meddiannydd / perchennog tir arall, bydd angen 
i’r meddiannydd / perchennog hwnnw roi caniatâd i’r 
awdurdod lleol fynd ar ei dir os hoffai iddo ymafael yn y 
ceffylau a’u symud o’i dir.

2.7  Beth a olygir gan ‘heb awdurdod 
cyfreithlon’? 

Pan nad oes gan berchennog y ceffyl(au) awdurdod i  
gadw/pori ei geffyl(au), am nad yw meddiannydd/
perchennog tir cyhoeddus neu breifat wedi rhoi caniatâd 
iddo neu am fod y caniatâd hwnnw wedi’i dynnu’n ôl.  
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2.8  Beth a olygir gan ‘sail resymol’? 

Bydd p’un a all awdurdod lleol fodloni’r prawf trothwy o 
‘sail resymol’ dros gredu bod y ceffyl yno yn anghyfreithlon 
yn dibynnu ar y sefyllfa dan sylw, yn enwedig p’un a oes 
modd sicrhau diogelwch cyhoeddus. Er enghraifft, pan 
gaiff ceffylau eu darganfod yn crwydro’r strydoedd, ar 
ystadau tai, mewn parciau cyhoeddus neu ar dir ysgol, 
mae ffeithiau’r mathau hyn o sefyllfaoedd yn debygol iawn 
o fodloni’r prawf o ‘sail resymol’ dros gredu eu bod yno yn 
anghyfreithlon. 

Mewn cyferbyniad, pan fo ceffylau’n ymddangos ar 
dir cyhoeddus lle gall fod hawliau pori, byddai’n rhaid i 
swyddog yr awdurdod lleol wneud yr ymholiadau lleol 
priodol i ganfod o ble ddaeth y ceffyl(au), a phwy a allai 
fod yn berchen arnynt er mwyn gallu bodloni’r prawf o ‘sail 
resymol’ dros ymafael yn y ceffyl(au). 

Pan fo ceffylau, a all fod yn pori’n anghyfreithlon, yn 
crwydro neu wedi’u gadael, ar dir preifat, byddai angen 
i swyddog yr awdurdod lleol wneud ymholiadau tebyg 
yn lleol ac i feddiannydd y tir er mwyn bodloni’r prawf 
sail resymol. Cyn y gellir ymafael yn y ceffylau a’u 
symud, byddai’n rhaid i’r awdurdod lleol gael caniatâd 
meddiannydd y tir hefyd.  

Byddai angen i swyddog yr awdurdod lleol arfarnu ffeithiau 
penodol pob sefyllfa er mwyn sicrhau ei bod yn bodloni’r 
prawf sail resymol. I gyflawni hyn, mae’n debygol y caiff 
y swyddog hwnnw wybodaeth ddefnyddiol i lunio ei farn 
drwy gydweithio’n agos â’r heddlu a’r gymuned leol a 
gofyn am wybodaeth leol.
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2.9  O dan ba amgylchiadau y gall awdurdod 
lleol ymafael mewn ceffyl(au)? 

Gall awdurdod lleol, pan fodlonir y prawf ‘sail resymol’ 
(gweler Adran 2.8 uchod), ymafael mewn ceffyl a chadw 
ceffyl a gall yr enghreifftiau gynnwys ceffyl sy’n: 

•	 peri bygythiad i bobl neu eiddo;

•	 peri bygythiad i iechyd a lles pobl ac anifeiliaid; 

•	 crwydro ar y briffordd;

•	 achosi difrod amgylcheddol;

•	 achosi niwsans;

•	 amhosibl ei olrhain; neu’n

•	 achosi problemau ar dir amaethyddol.

2.10  Beth fydd yn digwydd pan ymafaelir yn  
y ceffyl(au)?

Gofalir am y ceffyl(au) yr ymafaeliwyd ynddo neu ynddynt 
gan yr awdurdod lleol am fod y ceffyl(au) hynny ar dir heb 
ganiatâd y meddiannydd / perchennog. 

2.11  Ble y cedwir y ceffyl(au)? 

Gall y cyfleusterau a ddefnyddir i gadw ceffylau o’r fath 
gynnwys eu cadw yn yr un man, pownd yr awdurdod 
lleol/iard hurio/safleoedd elusennol/stablau preifat neu 
unrhyw gyfleuster addas arall lle gellir diwallu anghenion yr 
anifeiliaid.

Bydd angen i awdurdod lleol sicrhau bod cyfleusterau 
priodol ar gael y gall ceffylau yr ymafaelir ynddynt gael 
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eu cludo iddynt yn ddiogel a lle gellir gofalu amdanynt er 
mwyn sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu diwallu. Hyd 
y gellid, dylid cadw manylion a lleoliad y cyfleusterau lle 
cedwir ceffylau yr ymafaeliwyd ynddynt yn gyfrinachol er 
mwyn sicrhau diogelwch cyfleusterau’r awdurdod lleol, y 
staff a’r ceffylau dan sylw. 
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Adran 3: Hysbysiadau ynghylch 
ymafael etc 

3.1  Esboniad cyffredinol o’r adran

Mae’r adran hon yn amlinellu’r weithdrefn sy’n ei gwneud 
yn ofynnol i awdurdod lleol hysbysu perchnogion neu 
bersonau sydd fel pe baent yn gweithredu ar ran y 
perchnogion, ei fod wedi ymafael yn ei geffyl(au). Rhaid 
i’r awdurdod lleol gymryd camau rhesymol i ddarganfod 
pwy yw perchennog y ceffyl cyn gynted ag sy’n rhesymol 
ymarferol ar ôl ymafael yn y ceffyl. Mae paragraff 1.3 uchod 
yn cynnwys enghreifftiau o rai o’r camau rhesymol posibl 
hynny.

Mae’r Ddeddf yn nodi pedwar math o Hysbysiad y mae’n 
rhaid i’r awdurdod lleol eu darparu ar ôl ymafael mewn 
ceffyl a’r wybodaeth y mae’n rhaid ei chynnwys ynddynt 
(Gweler Atodiad 1). 

Rhaid arddangos hysbysiad yn y man lle yr ymafaeliwyd 
yn y ceffyl(au) neu gerllaw’r man hwnnw; rhaid rhoi un i 
gwnstabl hefyd. Caiff y math arall o hysbysiad ei roi i (a) 
person yr ymddengys mai ef yw’r perchennog neu ei fod yn 
gweithredu ar ran y perchennog, os yw’n hysbys neu (b) os 
na ellir darganfod pwy yw’r person hwnnw o fewn 24 awr 
i ymafael yn y ceffyl, rhoddir hysbysiad i’r perchennog ar 
ôl cynnal chwiliadau sy’n cadarnhau mai’r person hwnnw 
yw’r perchennog.

I. Arddangos Hysbysiad yn y man ymafael neu   
 gerllaw’r man ymafael

Pan fydd yr awdurdod lleol yn ymafael mewn ceffyl(au), 
rhaid i’r awdurdod lleol arddangos hysbysiad ysgrifenedig 
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yn y man lle yr ymafaeliwyd yn y ceffyl(au) neu gerllaw’r 
man hwnnw o fewn 24 awr. Rhaid i’r hysbysiad hwnnw 
gynnwys y dyddiad a’r amser yr ymafaeliwyd yn y ceffyl 
ynghyd a manylion cyswllt yr awdurdod lleol a ymafaeliodd 
ynddo.

II. Hysbysiadau i gwnstabliaid 

Rhaid i’r awdurdod lleol roi hysbysiad ysgrifenedig i 
gwnstabl o fewn 24 awr i ymafael mewn ceffyl. Rhaid 
i hysbysiad a roddir i gwnstabl ddatgan pwy arall y 
rhoddwyd hysbysiad iddo. 

III. Hysbysiadau i berson yr ymddengys mai ef yw’r  
 perchennog neu ei fod yn gweithredu ar ran y   
 perchennog, os yw’n hysbys

Rhaid i’r awdurdod lleol, o fewn 24 awr i ymafael mewn 
ceffyl, roi hysbysiad ysgrifenedig i unrhyw berson yr 
ymddengys mai ef yw’r perchennog neu berson sy’n 
gweithredu ar ran perchennog y ceffyl. Rhaid i’r hysbysiad 
hwnnw ddatgan pam bod yr awdurdod lleol yn credu bod 
y person hwnnw naill ai’n berchen ar y ceffyl(au) neu’n 
gweithredu ar ran y perchennog. 

IV. Hysbysiad i’r perchennog yn dilyn chwiliadau gan  
 yr awdurdod lleol

Os na ellir darganfod pwy yw’r perchennog o fewn 24 awr 
i ymafael mewn ceffyl, sy’n golygu na ellir rhoi hysbysiad i’r 
person hwnnw, rhaid i’r awdurdod lleol wneud ymholiadau 
pellach i ddarganfod pwy yw’r perchennog. Os bydd yr 
awdurdod lleol yn darganfod, o fewn saith niwrnod i ymafael 
mewn ceffyl, fod y ceffyl yn eiddo i berson nad yw wedi cael 
hysbysiad ysgrifenedig o dan y Ddeddf, rhaid i’r awdurdod 
lleol roi hysbysiad ysgrifenedig i’r person hwnnw o fewn 24 
awr i ddarganfod mai ef yw’r perchennog drwy’r chwiliadau. 
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Rhaid i hysbysiadau a roddir i berchnogion, neu bersonau 
yr ymddengys mai hwy yw’r perchnogion neu eu bod 
yn gweithredu ar eu rhan, ddatgan beth allai ddigwydd 
i’r ceffyl y mae’r awdurdod lleol wedi’i gadw. Rhaid i’r 
wybodaeth hon gynnwys y dyddiad y caiff yr awdurdod 
lleol werthu’r ceffyl, neu ei waredu mewn modd arall, ac y 
gallai hyn olygu trefniadau i’w ddifa. Rhaid nodi’r dyddiad 
ar bob hysbysiad. 

3.2  Pa fformat y dylid ei ddefnyddio ar gyfer 
yr hysbysiad?

Rhaid i bob hysbysiad a gaiff ei roi neu ei arddangos fod 
yn hysbysiad ysgrifenedig (â llaw neu’n electronig). Atodir 
hysbysiadau enghreifftiol yn Atodiad 1. 

3.3  Ble ddylai’r awdurdod lleol arddangos 
hysbysiad?

Rhaid i’r hysbysiadau gael eu harddangos mewn lle amlwg 
yn y man ymafael neu mor agos ag sy’n ymarferol bosibl 
i’r man hwnnw. Dylai awdurdodau lleol geisio sicrhau 
bod yr hysbysiadau a arddangosir yn parhau i fod yn 
weladwy am y cyfnod o saith niwrnod ar ôl iddynt gael eu 
gosod. Cydnabyddir bod hysbysiadau yn cael eu rhwygo 
i lawr a’u symud yn aml, felly os bydd hyn yn digwydd, 
dylai awdurdodau lleol geisio sicrhau eu bod yn gosod 
hysbysiadau newydd lle bo hynny’n bosibl er mwyn sicrhau 
bod perchennog dilys unrhyw geffyl(au) yr ymafaeliwyd 
ynddo neu ynddynt yn cael digon o gyfle i ddarganfod 
hynny a’i fod yn gwybod â phwy y dylai gysylltu. Argymhellir 
y dylai awdurdodau lleol dynnu lluniau o’r hysbysiadau pan 
gânt eu harddangos fel bod ganddynt dystiolaeth i ddangos 
y cafodd hysbysiadau eu harddangos yn unol â’r gofynion 
statudol o dan Ddeddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014. 
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3.4  Pa fanylion y mae angen eu cynnwys ar yr  
hysbysiadau a ddangosir yn y man yr ymafaeliwyd 
yn y ceffyl(au) neu gerllaw’r man hwnnw?

Rhaid i’r hysbysiad gynnwys y dyddiad a’r amser yr 
ymafaeliwyd yn y ceffyl(au) a manylion cyswllt yr awdurdod 
lleol, a ddylai gynnwys cyfeiriad a rhif ffôn uniongyrchol er 
mwyn helpu unrhyw berchennog i adhawlio’r ceffyl(au) fel y 
dangosir yn yr enghraifft yn Atodiad 1. 

Argymhellir y dylai awdurdodau lleol nodi nifer y ceffylau yr 
ymafaeliwyd ynddynt a rhoi disgrifiad cryno o’r ceffylau dan 
sylw yn yr hysbysiad. Er enghraifft – Ymafaeliwyd mewn wyth 
(8) ceffyl fel a ganlyn, 1 gaseg lwyd, 3 adfarch gwinau, 2 gaseg 
winau a 2 adfarch du a gwyn ar 14 Hydref, 2013 am 11.30 am. 

3.5  Sut y dylid cysylltu â’r awdurdod lleol?

Mewn unrhyw ffordd briodol fel y disgrifir yn yr hysbysiad – 
gall gynnwys ffôn, e-bost, ffacs neu yn bersonol.

3.6  Beth a olygir gan ‘rhoi hysbysiad i 
gwnstabl’?

Dyma’r hysbysiad a roddir gan yr awdurdod lleol i orsaf 
heddlu leol yn ardal yr awdurdod lleol perthnasol lle yr 
ymafaeliwyd yn y ceffyl. Rhaid rhoi’r hysbysiad hwn o fewn 
24 awr i ymafael yn y ceffyl a rhaid iddo gynnwys yr un 
wybodaeth â’r un a arddangosir yn y man ymafael neu 
gerllaw’r man hwnnw. Gellir cyflwyno’r hysbysiad hwn i’r orsaf 
heddlu yn bersonol, drwy e-bost neu drwy ffacs i gwnstabl 
a enwyd yn yr orsaf heddlu sydd â’r awdurdod i’w dderbyn. 
Mae’n eithaf tebygol y bydd yr heddlu eisoes wedi helpu i 
ymafael yn y ceffyl a’u bod yn ymwybodol o amgylchiadau a 
natur y digwyddiad, ond argymhellir y dylai awdurdodau lleol 
ffonio unrhyw swyddog heddlu dan sylw i gadarnhau ei fod 
wedi cael unrhyw hysbysiad a anfonwyd. 
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Hefyd, rhaid i’r hysbysiad nodi pwy arall sydd wedi 
cael copi o’r hysbysiad h.y. y perchennog neu rywun 
sy’n gweithredu ar ran y perchennog, os llwyddwyd i 
ddarganfod pwy yw’r person hwnnw o fewn 24 awr i 
ymafael yn y ceffyl. 

3.7  Pa gamau y mae angen i awdurdod lleol 
eu cymryd i ddarganfod pwy yw perchennog 
y ceffyl(au)?

Rhaid i awdurdodau lleol gymryd pob cam rhesymol (fel 
y nodir ym mharagraff 1.3) i ganfod pwy yw perchennog 
y ceffyl a byddai disgwyl iddynt wneud ymholiadau ag 
unigolion/sefydliadau perthnasol ynghylch unrhyw geffyl y 
nodwyd ei fod wedi’i adael, ei fod yn crwydro neu ei fod 
wedi’i ddarganfod yn pori’n anghyfreithlon.    

3.8  Pa fath o hysbysiad a roddir i’r 
perchennog neu’r person sy’n gweithredu ar 
ran y perchennog o fewn 24 awr i ymafael yn 
y ceffyl(au)? 

Pan fo’r perchennog neu berson sy’n gweithredu ar 
ran y perchennog yn hysbys, rhaid i’r awdurdod lleol roi 
hysbysiad ysgrifenedig i’r person hwnnw sy’n cynnwys y 
wybodaeth ganlynol: y dyddiad a’r amser yr ymafaeliwyd 
yn y ceffyl(au), disgrifiad cryno o’r ceffyl(au) dan sylw a 
manylion cyswllt yr awdurdod lleol. 

Rhaid i’r hysbysiad hefyd gynnwys y dyddiad y bydd 
awdurdod cyfreithiol gan yr awdurdod lleol i waredu unrhyw 
geffyl sydd wedi’i gadw drwy ei werthu neu mewn modd 
arall, gan gynnwys ei ddifa mewn ffordd ddyngarol. Rhaid 
i’r hysbysiad hefyd ddatgan pam bod yr awdurdod lleol 
yn credu mai’r person y rhoddwyd yr hysbysiad iddo 



34 Canllaw i Ddeddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014

yw’r perchennog cyfreithiol neu ei fod yn berson sy’n 
gweithredu ar ran perchennog cyfreithiol y ceffyl. Ceir 
hysbysiad enghreifftiol yn Atodiad 1.

3.9  Os rhoddir hysbysiad i berchennog neu 
rywun sy’n gweithredu ar ran perchennog o 
fewn 24 awr i ymafael yn y ceffyl(au), a oes 
angen i’r awdurdod lleol hysbysu’r cwnstabl 
ei fod wedi rhoi’r hysbysiad hwnnw? 

Oes a rhaid iddo gynnwys manylion y person y rhoddwyd 
yr hysbysiad hwnnw iddo. 

3.10  Os bydd y perchennog neu rywun sy’n 
gweithredu ar ran y perchennog yn dod 
ymlaen o fewn saith niwrnod i’r dyddiad y 
dangoswyd yr hysbysiad ar y safle, faint o 
amser y mae angen i’r awdurdod lleol ei roi 
iddo gael y ceffyl(au) nôl? 

Bydd y cloc yn stopio unwaith y bydd perchennog yn 
dod ymlaen. Bydd y cyfnod o saith niwrnod yn dechrau 
eto o’r dyddiad y rhoddir hysbysiad arall i’r perchennog, 
yn nodi’r costau y mae’n atebol i’w talu. Yna bydd gan y 
perchennog saith niwrnod i dalu’r costau hynny neu gyfeirio 
unrhyw anghydfod a all fod ganddo am y costau hynny at 
Weinidogion Cymru. 

3.11  Pan fydd yr awdurdod lleol yn rhoi 
hysbysiad i berson, y canfyddir mai ef yw 
perchennog y ceffyl, faint o amser y mae angen 
i’r awdurdod lleol ei roi iddo gael y ceffyl nôl? 

Bydd y cloc yn stopio unwaith y bydd perchennog yn 
dod ymlaen. Bydd y cyfnod o saith niwrnod yn dechrau 
eto o’r dyddiad y rhoddir hysbysiad arall i’r perchennog, 
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yn nodi’r costau y mae’n atebol i’w talu. Yna bydd gan y 
perchennog saith niwrnod i dalu’r costau hynny neu gyfeirio 
unrhyw anghydfod a all fod ganddo am y costau hynny at 
Weinidogion Cymru.

3.12  Sut mae awdurdod lleol yn cadarnhau 
pwy yw perchennog unrhyw geffyl(au) yr 
ymafaeliwyd ynddo neu ynddynt?

O dan Reoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 2009, rhaid i 
berchnogion gadarnhau manylion eu ceffylau, a wneir drwy 
ddefnyddio pasbort ac, yn achos y ceffylau hynny a anwyd 
neu a gafodd eu pasbort cyntaf ar ôl 1 Gorffennaf 2009, 
ficrosglodyn. Caiff y microsglodyn ei osod yn y ligament 
gwegilog yn y gwddf ac mae’n cysylltu’r ceffyl â’r pasbort. 
Mae gan rai ceffylau a anwyd cyn 2009 ficrosglodyn, felly 
cynghorir awdurdodau lleol i sganio pob ceffyl yr ymafaelir 
ynddo. Mae pasbortau hefyd yn cynnwys darlun o silwét 
y ceffyl a disgrifiad ysgrifenedig o farciau’r ceffyl ac er nad 
yw’r arfer hwn wedi bod yn ofynnol ers 2009 yn yr UE, 
mae’r rhan fwyaf o Cyrff Cyhoeddi Pasbortau (CCPau) 
yn dal i’w gwneud yn ofynnol i gwblhau’r adran hon. Mae 
rhai CCPau yn mynd gam ymhellach ac yn ei gwneud yn 
ofynnol i gynnwys llun o’r ceffyl yn y pasbort. 

Mae’n rhesymol i awdurdod lleol ddisgwyl i unrhyw un 
sy’n honni ei fod yn berchen ar y ceffyl, neu’n gweithredu 
ar ran y perchennog, ddangos pasbort y ceffyl. Yna dylai’r 
awdurdod lleol sicrhau bod rhif y microsglodyn, y lliw 
a’r marciau a nodir yn y pasbort yn cyd-fynd â’r ceffyl yr 
ymafaeliwyd ynddo. Rhaid i’r pasbort hefyd fod yn enw’r 
perchennog a chynghorir awdurdodau lleol i wneud yn siŵr 
bod unrhyw basbortau a gyflwynir yn enw’r sawl sy’n honni 
ei fod yn berchen ar y ceffyl. 

Os yw ceffyl wedi newid dwylo yn ddiweddar, mae gan 
y perchennog newydd 30 diwrnod i ddiweddaru pasbort 
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y ceffyl a’i drosglwyddo i’w enw ef ac mae’n drosedd o 
dan Reoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 2009 i beidio â 
gwneud hynny. 

Mae canllawiau ar adnabod ceffylau a sut i gael pasbort 
ceffyl ar wefan Llywodraeth Cymru yn: 
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/
ahw/horses/?skip=1&lang=cy

3.13  Pa dystiolaeth y mae angen i 
berchennog ei rhoi i’r awdurdod lleol i 
gadarnhau mai ef yw perchennog unrhyw 
geffyl(au) yr ymafaeliwyd ynddo neu ynddynt?

Bydd angen i berchnogion neu’r rhai sy’n gweithredu ar ran 
y perchennog gyflwyno pasbortau ceffylau i’r awdurdod lleol. 
Rhaid i’r pasbortau fod yn ddilys a chydymffurfio â’r fformat 
a ddisgrifir o dan Reoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 
(Rheoliad 504/2008 y Comisiwn Ewropeaidd) a rhaid iddynt 
gael eu cyhoeddi a’u diweddaru’n gywir gan y Corff Cyhoeddi 
Pasbortau (CCP) i gynnwys enw’r sawl sy’n honni eu bod yn 
berchen ar y ceffylau. Os yw perchennog wedi prynu’r ceffyl 
yn ddiweddar a bod y pasbort wedi’i ddychwelyd i’r CCP i’w 
ddiweddaru, bydd angen iddo roi tystiolaeth i ddangos ei fod 
wedi prynu’r ceffyl (e.e. derbynneb gan yr  
arwerthwyr/derbynneb breifat) a manylion y CCP sy’n 
diweddaru’r pasbort fel y gall yr awdurdod lleol wneud 
ymholiadau pellach. 

3.14  Beth fydd yn digwydd os na all 
perchennog brofi mai ef yw perchennog 
unrhyw geffylau yr ymafaeliwyd ynddynt? 

Os na cheir unrhyw dystiolaeth ddiamheuol ynghylch pwy 
sy’n berchen ar y ceffylau, gall awdurdod lleol waredu’r 
anifeiliaid yn y modd mwyaf priodol. 
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Adran 4: Costau ymafael etc. 

4.1  Esboniad cyffredinol o’r adran

Mae’r perchennog yn atebol i dalu i’r awdurdod lleol 
unrhyw gostau yr eir iddynt yn rhesymol wrth ymafael yn 
y ceffyl a’i gadw ac wrth ei fwydo a’i gynnal tra bo’n cael 
ei gadw. Nid oes yn rhaid i awdurdodau lleol ddychwelyd 
unrhyw geffyl(au) i berchennog nes bod y perchennog 
hwnnw wedi talu unrhyw gostau rhesymol yr aed iddynt 
gan yr awdurdod. O dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006, mae 
dyletswydd ar unrhyw awdurdod lleol sy’n ymafael mewn 
unrhyw geffyl(au) ac yn ei gadw i ofalu am unrhyw anifeiliaid 
yn ei ofal sy’n cynnwys sicrhau bod eu holl anghenion 
sylfaenol yn cael eu diwallu o ran amgylchedd, deiet, 
ymddygiad, cwmni ac iechyd a lles. 

Rhaid i’r awdurdod lleol roi hysbysiad i berchennog y 
ceffyl(au), pan fydd yn ei hawlio, sy’n nodi’r swm y mae’r 
perchennog yn atebol i’w dalu yn ei farn ef. Rhaid i’r 
hysbysiad hwnnw esbonio sut mae’r awdurdod lleol wedi 
cyfrifo’r swm hwnnw.

Rhaid i’r hysbysiad hwnnw hefyd hysbysu’r perchennog 
bod hawl ganddo i gyfeirio anghydfod o ran y costau y 
mae’r awdurdod lleol yn eu hawlio at Weinidogion Cymru. 
Mae Adran 7 i’r canllawiau hyn yn cynnwys rhagor o 
wybodaeth am y broses hon. 

4.2  Beth a olygir gan ‘costau rhesymol’?

Bydd yn rhaid i awdurdod lleol roi rhestr lawn o’r 
costau a gronnwyd wrth ymafael yn y ceffyl, ei gadw a 
gofalu amdano ar ran y perchennog. Dim ond y treuliau 
gwirioneddol yr aed iddynt gan yr awdurdod lleol a gaiff eu 
cynnwys yn y costau hyn. 
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4.3  Beth fydd yn digwydd ar ôl i’r perchennog 
dalu’r costau?

Pan fydd perchennog wedi talu’r costau a gronnwyd gan yr 
awdurdod lleol, caiff y ceffyl ei ddychwelyd i’r perchennog. 
Rhaid i’r awdurdod lleol hysbysu perchennog y ceffyl(au) 
bod hawl ganddo i wneud cais am adolygiad i Weinidogion 
Cymru os yw o’r farn bod y costau y mae’r awdurdod lleol 
yn eu hawlio yn afresymol.

4.4  A all y perchennog gael adolygiad o’r 
costau os yw wedi talu’r costau hynny a bod 
y ceffyl(au) wedi cael ei ddychwelyd neu eu 
dychwelyd? 

Gall, gall perchennog wneud ôl-gais i Weinidogion Cymru 
am adolygiad o gostau h.y. ar ôl i’r costau gael eu talu ac 
ar ôl i’r ceffyl(au) gael ei ddychwelyd i’r perchennog. Rhaid 
gwneud cais am adolygiad o fewn saith niwrnod i’r dyddiad 
y rhoddir yr hysbysiad o gostau i’r perchennog.  

4.5  Beth fydd yn digwydd os bydd y 
perchennog yn gwrthod talu’r costau?

Os bydd perchennog yn gwrthod talu’r costau, nid oes 
rhaid i’r awdurdod lleol ddychwelyd y ceffyl(au). Rhaid 
iddo hysbysu’r perchennog y bydd yn gwneud trefniadau i 
waredu’r ceffyl(au) mewn modd priodol saith niwrnod ar ôl 
y diwrnod perthnasol. 

Rhaid i’r awdurdod lleol hysbysu’r perchennog bod hawl 
ganddo i wneud cais i Weinidogion Cymru am adolygiad er 
mwyn ceisio datrys unrhyw anghydfod ynghylch y costau. 
Rhaid i berchennog wneud cais am adolygiad o fewn saith 
niwrnod i gael hysbysiad o gostau gan yr awdurdod lleol. 
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Os bydd perchennog am ddatrys anghydfod drwy’r broses 
adolygu, bydd yn rhaid i’r awdurdod lleol gadw’r ceffyl(au) hyd 
nes bod yr adolygiad yn cael ei benderfynu. Bydd yn rhaid i’r 
awdurdod lleol hysbysu’r perchnogion, os bydd Gweinidogion 
Cymru yn dyfarnu o blaid yr awdurdod lleol, y bydd 
perchennog y ceffyl(au) yn atebol i dalu’r costau ychwanegol a 
gronnwyd gan yr awdurdod wrth gadw’r ceffyl(au). 

4.6  A oes rhaid i’r awdurdod ddweud 
wrth berchennog bod hawl ganddo i gael 
adolygiad o’r costau a godwyd?

Oes, rhaid i’r awdurdod lleol ddweud wrth y perchennog bod 
hawl ganddo i gyfeirio unrhyw anghydfod ynghylch y costau a 
gronnwyd gan yr awdurdod lleol at Weinidogion Cymru. 

4.7  Beth ddylai awdurdod ei wneud os bydd y 
perchennog yn herio’r costau?

Os bydd perchennog yn gwneud cais i Weinidogion 
Cymru am adolygiad er mwyn datrys anghydfod ynghylch 
costau, bydd yn rhaid i’r awdurdod lleol gadw’r ceffyl(au) 
hyd nes bod yr adolygiad yn cael ei benderfynu. Bydd yn 
rhaid i’r awdurdod lleol hysbysu’r perchnogion, os bydd 
Gweinidogion Cymru yn dyfarnu o blaid yr awdurdod lleol, 
y bydd perchennog y ceffyl(au) yn atebol i dalu’r costau 
ychwanegol a gronnwyd gan yr awdurdod wrth gadw’r 
ceffyl(au). Ni chaiff awdurdod lleol waredu ceffyl hyd nes y 
caiff yr adolygiad ei benderfynu.

4.8  Beth mae angen i berchennog ei wneud 
os hoffai herio’r costau?

Argymhellir y dylai perchennog hysbysu’r awdurdod lleol ei 
fod yn cyfeirio’r mater at Weinidogion Cymru. Yna rhaid 
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iddo ysgrifennu’n ffurfiol at Weinidogion Cymru d/o  
Yr Is-adran Polisi Ceffylau, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, 
Caerdydd CF10 3NQ (equinepolicy@wales.gsi.gov.uk)  
gan nodi manylion yr anghydfod, y costau a godir gan yr 
awdurdod lleol a’r rhesymau pam nad ydynt yn ‘gostau 
rhesymol’ yn ei farn ef. Rhaid iddo anfon/e-bostio ei lythyr 
yn gofyn am adolygiad at Weinidogion Cymru o fewn saith 
niwrnod i gael yr hysbysiad o gostau gan yr awdurdod lleol. 
Cynghorir perchnogion i gael prawf y derbyniwyd eu llythyr 
oherwydd efallai na fydd prawf postio yn ddigon o dystiolaeth 
iddynt anfon llythyr yn gwneud cais am adolygiad. Yna bydd 
Gweinidogion Cymru yn hysbysu’r awdurdod lleol dan sylw 
ac yn gofyn am ei ymateb i’r cais gan y perchennog am 
adolygiad.

4.9  Beth fydd Llywodraeth Cymru yn ei 
wneud pan fydd yn cael cais am adolygiad o 
gostau? 

Ar ôl cael cais am adolygiad o’r costau a gronnwyd o 
dan y pwerau ymafael a chadw sy’n cael eu hawlio gan 
awdurdod lleol, bydd Gweinidogion Cymru yn gofyn am 
wybodaeth gan yr awdurdod lleol perthnasol am ffeithiau’r 
achos. Rhaid i awdurdodau lleol ymateb o fewn saith 
niwrnod i gael unrhyw geisiadau o’r fath gan Weinidogion 
Cymru. Hefyd, pan fo hynny’n berthnasol, bydd 
Gweinidogion Cymru yn gofyn am gyngor gan arbenigwyr 
a gweithwyr proffesiynol perthnasol yn y diwydiant er mwyn 
eu galluogi i wneud penderfyniad teg a hyddysg ynghylch 
rhesymoldeb y costau a godwyd. Bydd Gweinidogion 
Cymru yn gwneud penderfyniad cyn gynted ag sy’n 
ymarferol bosibl ar ôl cael tystiolaeth berthnasol. 
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4.10  Pwy sy’n gyfrifol am unrhyw geffyl(au) 
tra bod anghydfod yn mynd rhagddo? 

Os bydd y perchennog yn talu’r costau a bod y ceffyl yn 
cael ei ddychwelyd iddo, y perchennog fydd yn gyfrifol am 
iechyd a lles y ceffyl(au). Os bydd perchennog yn gwrthod 
talu’r costau a bod yr awdurdod lleol yn cadw’r ceffyl, yr 
awdurdod lleol perthnasol fydd â’r ddyletswydd gofal fel y 
nodir yn y Ddeddf Lles Anifeiliaid. 

4.11  Pwy fydd yn penderfynu ar unrhyw 
adolygiadau o gostau?

Bydd Gweinidogion Cymru yn gwneud penderfyniad ar 
unrhyw adolygiad ar sail y dystiolaeth a ddarperir gan y 
perchennog, yr awdurdod lleol ac unrhyw arbenigwyr a 
gweithwyr proffesiynol perthnasol yn y diwydiant. 

4.12  A fydd penderfyniad Gweinidogion 
Cymru yn derfynol? 

Bydd. 

4.13  Pwy fydd yn atebol am unrhyw gostau 
neu ffioedd?

Os bydd Gweinidogion Cymru yn dyfarnu o blaid y 
perchennog, bydd yn rhaid i’r awdurdod lleol leihau’r 
swm y mae’r perchennog yn atebol i’w dalu, yn unol 
â chanfyddiadau Gweinidogion Cymru. Os bydd 
Gweinidogion Cymru yn dyfarnu o blaid yr awdurdod lleol, 
bydd y perchennog yn atebol o hyd i dalu’r costau hynny i’r 
awdurdod lleol.

Nid oes rhaid i’r perchennog dalu ffi am wneud cais am 
adolygiad o’r costau a godwyd gan yr awdurdod lleol.
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Adran 5: Gwaredu ceffylau sydd 
wedi eu cadw

5.1  Esboniad cyffredinol o’r adran

Mae’r adran hon yn nodi’r pwerau sydd gan awdurdod lleol 
i werthu neu waredu ceffyl, gan gynnwys trefnu ei fod yn 
cael ei ddifa mewn modd priodol a dyngarol.  

Caiff awdurdod lleol waredu ceffyl saith niwrnod ar ôl y 
diwrnod perthnasol, sef:

1. Y diwrnod y caiff yr hysbysiad ei osod (mewn man   
 amlwg naill ai yn y man ymafael neu mor agos ag sy’n  
 ymarferol bosibl i’r man hwnnw); neu

2. Y diwrnod y rhoddir yr hysbysiad fel hysbysiad   
 ysgrifenedig i’r perchennog sydd wedi cael ei  
 ddarganfod gan yr awdurdod lleol drwy chwiliadau   
 priodol. 

Lle bo’r perchennog wedi cysylltu â’r awdurdod lleol ond:

1. Nid yw wedi talu’r costau yr aed iddynt yn rhesymol  
 gan yr awdurdod lleol o fewn saith niwrnod o’r dyddiad  
 a nodir yn yr hysbysiad; neu

2. Mae wedi cael gwybod am ei hawl i gael adolygiad,  
 ond nid yw wedi arfer ei hawl i wneud cais i  
 Weinidogion Cymru am adolygiad o fewn saith niwrnod 
 i gael hysbysiad o’r costau taladwy. 

Caiff yr awdurdod lleol adennill unrhyw gostau yr eir iddynt 
ganddo mewn cysylltiad ag unrhyw drefniadau i waredu 
neu ddifa’r ceffyl o dan yr adran hon. Mae’r adran hon 
hefyd yn gwneud darpariaeth, pan nad oes unrhyw enillion 
yn codi o waredu’r ceffyl, neu pan fo swm y costau o 
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waredu neu ddifa’r ceffyl yn fwy na swm yr enillion hynny, 
y caiff yr awdurdod lleol geisio cael y cyfryw gostau gan 
y perchennog. Mae’r perchennog yn atebol i dalu i’r 
awdurdod lleol unrhyw gostau yr eir iddynt mewn cysylltiad 
â gwaredu’r ceffyl neu’r swm hwnnw sydd dros ben.

Rhaid i’r awdurdod lleol roi hysbysiad i’r perchennog yn 
nodi’r swm y mae’n atebol i’w dalu yn ei farn ef mewn 
perthynas â gwaredu’r ceffyl, ynghyd ag esboniad o 
sut y cyfrifodd y swm hwnnw. Yn yr hysbysiad hwnnw 
rhaid i’r awdurdod lleol hefyd hysbysu’r perchennog bod 
hawl ganddo i gyfeirio anghydfod o ran y costau y mae’r 
awdurdod lleol yn eu hawlio at Weinidogion Cymru.Mae’r 
adran hon hefyd yn gwneud darpariaeth bod yn rhaid i’r 
awdurdod lleol dalu i berchennog y ceffyl unrhyw enillion 
sy’n codi o waredu’r ceffyl pan fo’r enillion yn fwy na swm 
y costau yr aed iddynt gan yr awdurdod lleol ond os yw 
awdurdod lleol wedi gwneud taliad yn flaenorol i berson y 
mae’n credu’n rhesymol mai hwnnw yw’r perchennog, nid 
yw’n ofynnol iddo ad-dalu unrhyw berson arall.

Os bydd awdurdod lleol yn penderfynu gwaredu ceffyl 
drwy ei werthu, argymhellir y dylai gyfeirio at y canllawiau 
ar Reoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 2009 sy’n rhoi 
gwybodaeth am sut i gael pasbort. Mae’r canllawiau hyn ar 
gael ar wefan Llywodraeth Cymru yn: 
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/
ahw/horses/?skip=1&lang=cy

5.2  Beth a olygir gan ‘diwrnod perthnasol’?

Mae’r diwrnod perthnasol yn cyfeirio at y dyddiad a nodir 
gan yr awdurdod lleol ar yr hysbysiad ysgrifenedig a gaiff ei:

1.  Arddangos (mewn lle amlwg yn y man ymafael neu mor  
 agos ag sy’n ymarferol bosibl i’r man hwnnw); neu
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2. Rhoi fel hysbysiad ysgrifenedig i’r perchennog sydd  
 wedi cael ei ddarganfod gan yr awdurdod lleol drwy  
 chwiliadau priodol. 

5.3  Beth fydd yn digwydd os na fydd y 
perchennog neu berson sy’n gweithredu ar ran 
y perchennog yn cysylltu â’r awdurdod lleol o 
fewn saith niwrnod i’r diwrnod perthnasol?

Gall awdurdod lleol waredu ceffyl(au) yn y modd mwyaf 
priodol ar ôl i gyfnod o saith niwrnod fynd heibio ar ôl y 
diwrnod perthnasol. 

5.4  Beth fydd yn digwydd os bydd y 
perchennog neu berson sy’n gweithredu ar 
ran y perchennog yn cysylltu â’r awdurdod 
lleol ond na fydd yn talu’r costau yr aed 
iddynt erbyn y dyddiad a nodir ar yr hysbysiad 
na’n arfer ei hawl i gael adolygiad o gostau? 

Os na fydd perchennog yn talu costau’r awdurdod lleol, 
caiff yr awdurdod lleol waredu’r ceffylau yn y modd mwyaf 
priodol. Cyn gwneud hynny, mae angen i awdurdodau 
gofio bod hawl gan y perchennog i gael adolygiad ac os 
gwneir cais i Weinidogion Cymru am adolygiad, ni chaiff 
awdurdod waredu’r ceffyl(au) hyd nes bod yr adolygiad 
wedi cael ei benderfynu. 

5.5  Beth fydd yn digwydd os gall perchennog 
brofi bod rheswm dilys i egluro pam y 
cafodd y ceffyl ei ddarganfod yn pori’n 
anghyfreithlon; a fydd yn atebol am gostau  
o hyd?
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Mater i’r awdurdod lleol yw penderfynu a ddylid codi tâl am 
gostau ar berchennog y ceffyl. Os yw’n achos dilys o geffyl 
yn dianc o’i dir pori parhaol ac yn ddigwyddiad anarferol 
ac nad oes cofnod bod y perchennog wedi bod ynghlwm 
wrth y fath beth o’r blaen, efallai y bydd awdurdod yn 
penderfynu ystyried y digwyddiad mewn modd mwy ffafriol 
gan ddychwelyd y ceffyl i’r perchennog heb godi tâl neu 
gan godi swm bach. 

5.6  Beth fydd yn digwydd os caiff ceffyl ei 
ddwyn ac y caiff ei ddarganfod wedyn yn 
pori’n anghyfreithlon, yn crwydro neu wedi’i 
adael, a fydd yn cael ei ddifa?

Os na ellir dod o hyd i’r perchennog neu os na fydd yn dod 
ymlaen, gall yr awdurdod lleol waredu’r ceffyl yn y modd 
mwyaf priodol ar ôl i’r cyfnod o saith niwrnod fynd heibio ar 
ôl y diwrnod perthnasol. O dan Reoliadau Adnabod Ceffylau 
(Cymru) 2009, mae’n ofynnol i’r holl anifeiliaid ceffylaidd 
a gafodd eu pasbort cyntaf ar ôl 1 Gorffennaf 2009 gael 
microsglodyn. Anogir y perchnogion hynny â cheffylau 
a anwyd cyn 1 Gorffennaf 2009 ac nad oes ganddynt 
ficrosglodyn i ystyried trefnu microsglodion ar eu cyfer a 
diweddaru eu pasbortau â’r Corff Cyhoeddi Pasbortau 
perthnasol er mwyn sicrhau os caiff ceffyl ei ddwyn a’i 
ddarganfod wedyn yn pori’n anghyfreithlon, yn crwydro neu 
wedi’i adael, y gellir ei olrhain yn ôl i’r perchennog dilys. 

5.7  Pryd y gall awdurdod lleol waredu ceffyl 
pan fo’r perchennog wedi cael hysbysiad o 
fewn 24 awr i ymafael yn y ceffyl?

Os na fydd y perchennog yn hawlio’r ceffyl, yn talu’r gost 
ddyledus, neu’n hysbysu’r awdurdod lleol ei fod yn gwneud 
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cais i Weinidogion Cymru am adolygiad o’r costau a gaiff 
eu hawlio, caiff yr awdurdod lleol waredu ceffyl ar ôl saith 
niwrnod i’r dyddiad ar yr hysbysiad a ddangosir yn y man 
ymafael, sef y diwrnod perthnasol. 

5.8  Sut y gall awdurdod waredu ceffyl(au)? 

Gall awdurdod ddewis gwerthu, ailgartrefu, dychwelyd neu 
waredu drwy ddulliau difa dyngarol (ewthanasia).

5.9  Pwy sydd â’r awdurdod i ddifa ceffyl?

Milfeddyg cymwys a chofrestredig neu laddwr awdurdodedig. 

5.10  Beth fydd yn digwydd os bydd awdurdod 
lleol yn gwerthu ceffyl a bod y costau a 
gronnwyd wrth ymafael yn y ceffyl, ei gadw a 
gofalu amdano hyd nes y gallai ei werthu yn 
fwy na’r arian a dderbyniodd ar ôl ei werthu? 

Caiff awdurdod lleol hawlio’r arian sy’n ddyledus gan y 
perchennog os yw’r arian a dderbyniwyd ar ôl gwerthu’r 
ceffyl yn llai na’r costau a gronnwyd gan yr awdurdod. 
Gellir ond gwneud hawliad o’r fath pan fo’r perchennog yn 
hysbys neu pan fo’r perchennog wedi dod ymlaen ond ei 
fod yn anfodlon talu’r costau er mwyn cael y ceffyl yn ôl. 

5.11  Beth fydd yn digwydd os bydd awdurdod 
lleol yn gwerthu ceffyl a bod y costau a 
gronnodd wrth ymafael yn y ceffyl, ei gadw a 
gofalu amdano hyd nes y gallai ei werthu yn 
llai na’r arian a dderbyniodd ar ôl ei werthu?

Gall awdurdod lleol ddidynnu unrhyw dreuliau yr aed iddynt 
yn rhesymol ar ôl gwerthu ceffyl(au) ac os bydd y treuliau’n 
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llai na’r arian a dderbyniwyd, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol 
gadw’r arian dros ben fel y gall ei dalu i’r perchennog os 
daw ymlaen. Bydd yn rhaid i awdurdodau lleol gadw arian 
o’r fath am gyfnod sy’n cyd-fynd â’u protocolau mewnol eu 
hunain o ran cadw unrhyw arian a dderbynnir.

Bydd angen i’r awdurdod lleol fod yn sicr mai’r sawl y 
telir unrhyw arian sydd dros ben ar ôl gwerthu’r ceffyl(au) 
iddo yw perchennog cyfreithiol y ceffyl(au). Cynghorir 
awdurdodau lleol i ofyn am dystiolaeth fel pasbort, bil 
gwerthu, lluniau sy’n cysylltu’r ceffyl â pherson ac ati. 
Unwaith y bydd awdurdod wedi gwneud taliad i berson y 
credir mai ef yw’r perchennog, ni all wneud taliadau pellach 
i eraill sy’n honni eu bod yn berchen ar yr un ceffyl.

5.12  Beth fydd yn digwydd os na all yr 
awdurdod lleol ddarganfod pwy yw’r 
perchennog a’i fod yn penderfynu gwerthu’r 
ceffyl?

Mater i’r awdurdod lleol yw penderfynu pa ddull gwaredu 
i’w ddewis. Os ystyrir bod y ceffyl yn werth rhywfaint o 
arian, efallai yr ystyrir ei bod yn briodol gwerthu’r ceffyl fel 
y gall yr awdurdod adennill rhywfaint o’r treuliau neu’r holl 
dreuliau yr aed iddynt ganddo wrth ymafael yn y ceffyl, ei 
gadw a gofalu amdano tan y dyddiad gwaredu. Os bydd 
awdurdod lleol yn penderfynu gwerthu ceffyl, bydd yn rhaid 
iddo gael pasbort a sicrhau bod gan y ceffyl ficrosglodyn yn 
unol â Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 2009 cyn y 
gall gynnig ceffyl i’w werthu. Yn y sefyllfa hon, bydd angen 
nodi nad yw’r ceffyl i’w fwyta gan bobl.
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5.13  Beth fydd yn digwydd os darganfyddir 
bod gan geffyl microsglodyn ond ei bod yn 
amhosibl dod o hyd i berchennog? 

Os bydd awdurdod lleol yn darganfod microsglodyn 
ar geffyl yr ymafaeliwyd ynddo, rhaid iddo wneud pob 
ymdrech i ddod o hyd i’r perchennog drwy gysylltu â Defra 
(horse.passports@DEFRA.gsi.gov.uk) yn gofyn am 
chwiliad o’r Cyrff Cyhoeddi Pasbortau (CCPau) er mwyn 
canfod pa gorff a gyhoeddodd basbort y ceffyl dan sylw ac 
i bwy y cyhoeddwyd y pasbort. Os na ellir canfod y pasbort 
neu os gellir canfod y pasbort ond na ellir dod o hyd i’r 
perchennog am nad yw’r pasbort wedi’i ddiweddaru, gall 
yr awdurdod lleol waredu’r ceffyl unwaith y bydd saith 
niwrnod wedi mynd heibio ar ôl y diwrnod perthnasol. Os 
bydd yr awdurdod lleol yn penderfynu y dylid gwaredu’r 
ceffyl drwy ei werthu neu ei ailgartrefu, bydd angen iddo 
gysylltu â’r CCP sy’n gysylltiedig â’r microsglodyn a 
gofyn iddo gyhoeddi pasbort arall ar gyfer y ceffyl. Os na 
wyddys pwy yw’r CCP, bydd angen i awdurdod wneud 
cais am basbort newydd gan CCP sy’n ymdrin â manylion 
adnabod yn unig gan ddefnyddio rhif y microsglodyn. Yn y 
sefyllfaoedd hyn, bydd angen nodi nad yw’r ceffyl i’w fwyta 
gan bobl. 
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Adran 6: Cofnod o’r ceffylau yr 
ymdriniwyd â hwy 

6.1  Esboniad cyffredinol o’r adran 

Rhaid i’r awdurdod lleol gadw cofrestr o’r holl geffylau y 
mae wedi ymafael ynddynt. Rhaid i’r gofrestr gynnwys 
disgrifiad byr o’r ceffyl, datganiad ynghylch y dyddiad, yr 
amser a’r man yr ymafaeliwyd yn y ceffyl a phryd y cafodd 
ei gadw a manylion y camau a gymerwyd i ddarganfod 
pwy yw ei berchennog ac, os yw’r ceffyl wedi ei waredu, 
manylion y modd y gwaredwyd y ceffyl. Rhaid i’r gofrestr 
fod ar gael i’r cyhoedd ei gweld (naill ai’n bersonol neu ar  
y rhyngrwyd) ar bob adeg resymol. 

6.2  Pa fath o gofrestr y dylid ei chadw?

Gall y gofrestr fod ar unrhyw fformat ar yr amod ei bod ar 
gael yn hawdd i aelodau o’r cyhoedd ei gweld. Gall fod ar 
fformat electronig hygyrch ar wefan yr awdurdod lleol neu 
gellir cadw copi ffisegol sydd ar gael i’r cyhoedd ei weld yn 
ystod oriau swyddfa arferol. 

6.3  Pa mor aml y dylai’r awdurdod lleol 
ddiweddaru’r gofrestr?

Rhaid diweddaru’r gofrestr yn gyson a rhaid cofnodi 
manylion unrhyw geffyl yr ymafaeliwyd ynddo ar y gofrestr 
pan arddangosir unrhyw hysbysiad, hynny yw, o fewn 
cyfnod rhesymol i ymafael yn y ceffyl. 

6.4  Beth a olygir gan ‘disgrifiad byr o’r ceffyl’?

Rhaid i awdurdodau lleol roi disgrifiad byr o’r ceffyl yr 
ymafaeliwyd ynddo fel y dangosir ar yr hysbysiad a 
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ddisgrifir yn Atodiad 1. Efallai y bydd awdurdodau lleol am 
gynnwys lluniau (o’r ochr chwith/de ac o’r blaen) fel rhan 
o’r gofrestr hefyd er mwyn helpu i adnabod y ceffylau y 
maent wedi ymafael ynddynt. 

6.5  A oes angen i’r gofrestr gynnwys 
manylion am ble mae’r ceffyl(au) wedi’i gadw 
neu cadw?

Nac oes, dylid cadw’r wybodaeth hon yn gyfrinachol er 
mwyn sicrhau diogelwch y ceffylau yr ymafaeliwyd ynddynt 
a’r bobl sy’n gyfrifol am ofalu amdanynt. 

6.6  Beth ddylid ei gynnwys wrth ddisgrifio’r 
lleoliad lle yr ymafaeliwyd yn y ceffyl(au)?

Dylid disgrifio’r lleoliad yn y modd mwyaf priodol, a all 
gynnwys cyfeirio at enw’r daliad lle yr ymafaeliwyd yn y 
ceffyl(au), ardal benodol, cyfeiriad, cyfesurynnau arolwg 
ordnans neu god post. 

6.7  Faint o fanylion y mae angen eu cynnwys 
wrth gofnodi manylion am waredu ceffyl(au)?

Ar ôl gwaredu’r ceffyl, rhaid i’r awdurdod lleol ddiweddaru’r 
gofrestr gan nodi’r dull gwaredu a ddefnyddiwyd; fodd 
bynnag, bydd yn ddigonol nodi p’un a wnaed hyn drwy 
werthu’r ceffyl, ei ailgartrefu neu ei ddifa mewn modd 
dyngarol. O dan reolau diogelu data, ni chaiff yr awdurdod 
ddatgelu cyrchfan y ceffylau hynny sydd wedi cael eu 
gwerthu neu eu hailgartrefu i unrhyw unigolyn sy’n honni 
mai ef yw’r perchennog ar ôl iddo waredu’r ceffyl(au). 
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6.8  Sut y gall aelod o’r cyhoedd weld y 
gofrestr?

Gall unrhyw un sydd am weld y gofrestr fynd i swyddfeydd 
yr awdurdod lleol yn ystod oriau swyddfa a gofyn am gael 
gweld copi caled o’r gofrestr neu fersiwn electronig. Yn 
achos yr awdurdodau hynny sydd â chofrestr electronig, 
dylid ystyried darparu dolen ar wefan yr Awdurdod Lleol 
fel y gall y cyhoedd weld y gofrestr ar-lein. Dylid cadw 
cofrestri am gyfnod sy’n cyd-fynd â pholisi’r awdurdod lleol 
perthnasol ar gyfnodau cadw dogfennau swyddogol. 
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Adran 7: Datrys anghydfodau am 
symiau taladwy

7.1  Esboniad cyffredinol o’r adran 

Mae’r adran hon yn gwneud darpariaeth y gall perchennog 
ceffyl gyfeirio anghydfod i’w ddatrys, pan fo’r perchennog 
yn anghytuno â’r canlynol:

•	 y swm y mae’r awdurdod lleol yn honni y mae’n atebol  
i’w dalu am y costau yr aed iddynt gan yr awdurdod lleol  
ar ôl ymafael yn y ceffyl(au); neu 

•	 y swm y mae’n atebol i’w dalu i’r awdurdod lleol am y 
costau yr aed iddynt wrth waredu’r ceffyl(au); neu 

•	 y swm sydd i’w dalu gan yr awdurdod lleol i’r 
perchennog ar ôl didynnu costau’r awdurdod lleol am 
waredu’r ceffyl(au) drwy werthu’r ceffyl(au). 

Gall perchennog y ceffyl, o fewn saith niwrnod i gael 
hysbysiad gan yr awdurdod lleol yn nodi ei gostau, 
gyfeirio’r anghydfod at Weinidogion Cymru i’w ddatrys.

Rhaid i’r perchennog roi datganiad i Weinidogion Cymru 
ynghylch y rhesymau dros herio’r swm a gaiff ei hawlio a 
rhaid i Weinidogion Cymru anfon unrhyw hysbysiad am 
anghydfod o’r fath at yr awdurdod lleol dan sylw. Gallant 
ofyn i’r awdurdod lleol ddarparu unrhyw wybodaeth a 
allai eu helpu i ddatrys yr anghydfod yn eu barn hwy. 
Gall yr awdurdod lleol dan sylw hefyd wneud sylwadau i 
Weinidogion Cymru o fewn saith niwrnod i gael hysbysiad 
gan Weinidogion Cymru yn datgan bod y perchennog wedi 
cyfeirio’r anghydfod atynt.

Rhaid i Weinidogion Cymru ddatrys yr anghydfod cyn gynted 
ag y bo’n rhesymol ymarferol o dan yr holl amgylchiadau.



53Canllaw i Ddeddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014

Os bydd yr anghydfod yn ymwneud â’r costau yr aed iddynt 
wrth ymafael yn y ceffyl(au) a’i gadw neu eu cadw, ni all yr 
awdurdod lleol waredu’r ceffyl hyd nes y caiff yr anghydfod ei 
ddatrys.

7.2  A oes rhaid i’r awdurdod ddweud wrth 
berchennog bod hawl ganddo i gael adolygiad 
o’r costau a godwyd?

Oes, rhaid i’r awdurdod lleol ddweud wrth y perchennog bod 
hawl ganddo i gyfeirio unrhyw anghydfod ynghylch y costau a 
gronnwyd gan yr awdurdod lleol at Weinidogion Cymru. 

7.3  Beth fydd yn digwydd os bydd perchennog 
yn herio’r costau y mae’r awdurdod lleol yn eu 
hawlio?

Os bydd perchennog yn herio costau’r awdurdod lleol, nid 
oes rhaid i’r awdurdod lleol ddychwelyd y ceffyl(au) hyd nes 
bod y cyfryw gostau wedi’u talu ac os na chânt eu talu, bydd 
yn mynd ati i wneud trefniadau i waredu’r ceffyl(au) mewn 
modd priodol saith niwrnod ar ôl y diwrnod perthnasol. 
Hefyd, rhaid i’r awdurdod lleol hysbysu’r perchennog 
bod hawl ganddo i wneud cais i Weinidogion Cymru 
am adolygiad er mwyn ceisio datrys unrhyw anghydfod 
ynghylch y costau. Rhaid i berchennog wneud cais am 
adolygiad o fewn saith niwrnod i’r dyddiad y caiff hysbysiad 
o gostau gan yr awdurdod lleol. Os bydd perchennog am 
ddatrys anghydfod drwy’r broses adolygu, bydd yn rhaid i’r 
awdurdod lleol gadw’r ceffyl(au) hyd nes bod yr adolygiad yn 
cael ei gwblhau. Bydd yn rhaid i’r awdurdod lleol hysbysu’r 
perchnogion, os bydd Gweinidogion Cymru yn dyfarnu o blaid 
yr awdurdod lleol, y bydd perchennog y ceffyl(au) yn atebol i 
dalu’r costau ychwanegol a gronnwyd gan yr awdurdod wrth 
gadw’r ceffyl(au). 
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7.4  Beth mae angen i berchennog ei wneud 
os caiff fil am waredu ei geffyl(au) a’i fod am 
herio’r costau?

Argymhellir y dylai perchennog hysbysu’r awdurdod lleol 
ei fod yn cyfeirio’r mater at Weinidogion Cymru, yna rhaid 
iddo ysgrifennu’n ffurfiol at Weinidogion Cymru d/o Yr Is-
adran Polisi Ceffylau, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, 
Caerdydd CF10 3NQ (equinepolicy@wales.gsi.gov.uk) 
gan nodi manylion yr anghydfod, y costau a godir gan yr 
awdurdod lleol a’r rhesymau pam nad ydynt yn ‘gostau 
rhesymol’ yn ei farn ef. Rhaid iddo anfon/e-bostio ei lythyr 
yn gofyn am adolygiad at Weinidogion Cymru o fewn saith 
niwrnod i gael yr hysbysiad o gostau gan yr awdurdod 
lleol. Cynghorir perchnogion i gael prawf y derbyniwyd eu 
llythyr oherwydd efallai na fydd prawf postio yn ddigon 
o dystiolaeth iddynt anfon llythyr yn gwneud cais am 
adolygiad. Yna bydd Gweinidogion Cymru yn hysbysu’r 
awdurdod lleol dan sylw ac yn gofyn am ei ymateb i’r cais 
gan y perchennog am adolygiad. Rhaid i’r awdurdod lleol 
hwnnw ymateb i Weinidogion Cymru o fewn saith niwrnod.

7.5  Beth ddylai awdurdod ei wneud os nad 
yw’r perchennog wedi hawlio ei geffyl yn ôl 
am ei fod yn herio’r costau?

Os bydd perchennog yn gwneud cais i Weinidogion Cymru 
am adolygiad er mwyn datrys anghydfod ynghylch costau, 
bydd yn rhaid i’r awdurdod lleol gadw’r ceffyl(au) hyd nes 
bod yr adolygiad yn cael ei benderfynu. Bydd yn rhaid i’r 
awdurdod lleol hysbysu’r perchnogion, os bydd Gweinidogion 
Cymru yn dyfarnu o blaid yr awdurdod lleol, y bydd 
perchennog y ceffyl(au) yn atebol i dalu’r costau ychwanegol a 
gronnwyd gan yr awdurdod wrth gadw’r ceffyl(au). 
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7.6  Beth fydd Llywodraeth Cymru yn ei 
wneud pan fydd yn cael cais am adolygiad o 
gostau? 

Ar ôl cael cais am adolygiad o’r costau a gronnwyd o 
dan y pwerau ymafael a chadw sy’n cael eu hawlio gan 
awdurdod lleol, bydd Gweinidogion Cymru yn gofyn am 
wybodaeth gan yr awdurdod lleol perthnasol am ffeithiau’r 
achos. Rhaid i awdurdodau lleol ymateb o fewn saith 
niwrnod i gael unrhyw geisiadau o’r fath gan Weinidogion 
Cymru. Hefyd, pan fo hynny’n berthnasol, bydd 
Gweinidogion Cymru yn gofyn am gyngor gan arbenigwyr 
a gweithwyr proffesiynol perthnasol yn y diwydiant er mwyn 
eu galluogi i wneud penderfyniad teg a hyddysg ynghylch 
rhesymoldeb y costau a godwyd. Bydd Gweinidogion 
Cymru yn gwneud penderfyniad cyn gynted ag sy’n 
ymarferol bosibl ar ôl cael tystiolaeth berthnasol.

7.7  Pwy sy’n gyfrifol am unrhyw geffyl(au) tra 
bod anghydfod yn mynd rhagddo? 

Os bydd y perchennog yn talu’r costau a bod y ceffyl yn 
cael ei ddychwelyd iddo, y perchennog fydd yn gyfrifol am 
iechyd a lles y ceffyl(au). Os bydd perchennog yn gwrthod 
talu’r costau a bod yr awdurdod lleol yn cadw’r ceffyl, yr 
awdurdod lleol perthnasol fydd â’r ddyletswydd gofal fel y 
nodir yn y Ddeddf Lles Anifeiliaid. 

7.8  Pwy fydd yn penderfynu ar unrhyw 
adolygiad o gostau?

Bydd Gweinidogion Cymru yn gwneud penderfyniad ar 
unrhyw adolygiad ar sail y dystiolaeth a ddarperir gan y 
perchennog, yr awdurdod lleol ac unrhyw arbenigwyr a 
gweithwyr proffesiynol perthnasol yn y diwydiant. 
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7.9  Beth fydd yr amserlen Gweinidogion 
Cymru ar gyfer datrys adolygiad?

Bydd yn rhaid i berchennog sy’n herio costau wneud cais 
ysgrifenedig i Weinidogion Cymru am adolygiad o fewn 
saith niwrnod i gael hysbysiad o daliadau gan yr awdurdod 
lleol. Ar ôl cael cais am adolygiad, gall Gweinidogion Cymru 
wneud cais am wybodaeth gan yr awdurdod lleol perthnasol 
am ffeithiau’r achos. Rhaid i awdurdodau lleol ymateb o 
fewn saith niwrnod i gael unrhyw geisiadau o’r fath gan 
Weinidogion Cymru. Ochr yn ochr â’r cais am wybodaeth 
gan yr awdurdod lleol, gellir gofyn hefyd am gyngor gan 
arbenigwyr a gweithwyr proffesiynol perthnasol yn y diwydiant 
os oes angen. Bydd Gweinidogion Cymru yn gwneud 
penderfyniad cyn gynted ag sy’n ymarferol bosibl ar ôl cael 
tystiolaeth berthnasol.

7.10  A fydd penderfyniad Gweinidogion 
Cymru yn derfynol? 

Bydd. 

7.11  Pwy fydd yn atebol am unrhyw gostau 
neu ffioedd?

Os bydd Gweinidogion Cymru yn dyfarnu o blaid y 
perchennog, bydd yn rhaid i’r awdurdod lleol leihau’r swm y 
mae’r perchennog yn atebol i’w dalu, yn unol â chanfyddiadau 
Gweinidogion Cymru. Os bydd Gweinidogion Cymru yn 
dyfarnu o blaid yr awdurdod lleol, bydd y perchennog yn 
atebol o hyd i dalu’r costau hynny i’r awdurdod lleol.

Ni chodir ffi ar berchennog sydd am wneud cais am 
adolygiad o’r costau a godwyd gan yr awdurdod lleol. 
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Section 8: Adran 8: Diddymiadau 
canlyniadol

8.1  Esboniad cyffredinol o’r adran

Mae’r adran hon yn nodi’r darpariaethau perthnasol yn 
y tair Deddf leol nad ydynt yn weithredol mwyach gan 
nad oes eu hangen o ganlyniad i’r Ddeddf hon. Mae’r 
diddymiadau hyn fel a ganlyn:

(a) adran 29 o Ddeddf Cyngor Dinas Caerdydd 1984   
 (p.xv);

(b) yn adran 15(8) o Ddeddf Cyngor Sir Morgannwg Ganol  
 1987 (p.vii), y geiriau “horses (including ponies, mules,  
 jennets),”; 

(c) yn adran 35(7) o Ddeddf Gorllewin Morgannwg 1987  
 (p.viii), y gair “horses”. 

8.2  Beth fydd yn digwydd os yw awdurdod 
lleol a gwmpesir gan yr hen Ddeddfau 
lleol wedi cael problem hanesyddol gydag 
anifeiliaid eraill yn pori’n anghyfreithlon, yn 
crwydro neu’n cael eu gadael?

Roedd Deddfau Morgannwg Ganol a Gorllewin Morgannwg 
yn cwmpasu pob anifail. Bydd y pwerau o ran anifeiliaid 
eraill heblaw am geffylau yn parhau, felly bydd modd delio 
â phroblemau o ran defaid strae, er enghraifft, o dan yr 
hen Ddeddfau lleol o hyd. Dim ond at geffylau strae roedd 
Deddf Caerdydd yn berthnasol, felly mae’r ddarpariaeth 
hon yn y Ddeddf wedi cael ei diddymu a’i disodli gan 
Ddeddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014. 
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Atodiad 1: Hysbysiadau 
enghreifftiol 
Hysbysiad 1 (A.3 (1)) Hysbysiad i’w arddangos ar ôl 
ymafael mewn ceffyl(au) 

Hysbysiad 2 (A.3 (3)(b)) Hysbysiad i’r person yr ymddengys 
mai ef yw perchennog y ceffyl(au) neu berson yr 
ymddengys ei fod yn gweithredu ar ran y perchennog 
mewn perthynas â’r ceffyl(au)

Hysbysiad 3 (A.3 (3)(a)) Hysbysiad i’w roi i gwnstabl 

Hysbysiad 4 (A.3 (4)) Hysbysiad i berson y canfyddir mai  
ef yw perchennog y ceffyl(au) ar ôl gwiriadau gan yr 
awdurdod lleol 
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[ENW/LOGO YR AWDURDOD LLEOL]

Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014

HYSBYSIAD O DAN ADRAN 3(1) AR ÔL YMAFAEL MEWN 
CEFFYL(AU) 

THIS NOTICE is placed under section 3(1) of the Control of Horses (Wales) 
Act 2014 (“the Act”) by [INSERT NAME OF LOCAL AUTHORITY] (“the Local 
Authority”) in pursuance of its powers to seize horses under Section 2  
of the Act. 

Ymafaeliwyd mewn ceffyl(au) a ddisgrifir fel a ganlyn: ____________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

Yn y lleoliad/cyfeiriad/ardal ganlynol: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Ar y dyddiad a’r amser canlynol: _____________________________________

Os mai chi yw’r perchennog neu os ydych yn gweithredu ar ran y 
perchennog, neu os oes gennych unrhyw wybodaeth am berchennog y 
ceffyl(au), cysylltwch â:

[MANYLION CYSWLLT YR AWDURDOD LLEOL EI HUN]

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Os na dderbynnir unrhyw wybodaeth o fewn saith niwrnod i’r dyddiad 
y gosodir yr Hysbysiad hwn, gellir cymryd camau i waredu’r ceffyl(au) 
o dan adran 5 o’r Ddeddf, a all gynnwys ei ddifa. 

Dyddiad gosod yr hysbysiad: ________________________________________

Daw’r cyfnod o saith niwrnod i ben ar: ________________________________

Llofnodwyd gan [HYSBYSIAD I’W LOFNODI GAN BERSON SYDD WEDI’I 
AWDURDODI I WEITHREDU AR RAN YR AWDURDOD LLEOL] 

[ENW’R AWDURDOD LLEOL]
Hysbysiad 1 (A.3(1)) Ymafael 
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[ENW/LOGO YR AWDURDOD LLEOL]

Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014

HYSBYSIAD O DAN ADRAN 3(3) (b) I’R PERSON 
YR YMDDENGYS MAI EF YW PERCHENNOG Y 
CEFFYL(AU) NEU BERSON YR YMDDENGYS EI FOD 
YN GWEITHREDU AR RAN Y PERCHENNOG MEWN 
PERTHYNAS Â’R CEFFYL(AU).
Rhoddir YR HYSBYSIAD HWN ar [dyddiad] i ____________________________  
[y person yr ymddengys mai ef yw perchennog y ceffyl neu berson yr 
ymddengys ei fod yn gweithredu ar ran y perchennog mewn perthynas â’r ceffyl 
(dilëer fel y bo’n briodol)] o dan adran 3(3)(b) o Ddeddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 
2014 (“y Ddeddf”) gan [ENW’R AWDURDOD LLEOL] (“yr Awdurdod Lleol”) yn 
unol â’i bwerau i ymafael mewn ceffylau o dan Adran 2 o’r Ddeddf.

Ymafaeliwyd mewn ceffyl(au) a ddisgrifir fel a ganlyn: ___________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

Yn y lleoliad/cyfeiriad/ardal ganlynol:  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Ar y dyddiad a’r amser canlynol: _____________________________________

Mae gan [enw’r awdurdod lleol] le i gredu mai’r sawl a enwir uchod yw’r 
perchennog/person sy’n gweithredu ar ran y perchennog (dilëer fel y bo’n 
briodol) am y rhesymau canlynol:

[Manylion cyswllt yr Awdurdod Lleol ei hun] ____________________________

_________________________________________________________________

Os na dderbynnir unrhyw wybodaeth o fewn saith niwrnod i’r dyddiad 
y gosodir yr Hysbysiad yn y man lle yr ymafaeliwyd yn y ceffyl(au) neu 
gerllaw’r man hwnnw, gellir cymryd camau i waredu’r ceffyl(au) o dan 
adran 5 o’r Ddeddf, a all gynnwys ei ddifa. 

Dyddiad gosod yr hysbysiad: _____________________________________

Daw’r cyfnod o saith niwrnod i ben ar: _____________________________

Llofnodwyd gan [HYSBYSIAD I’W LOFNODI GAN BERSON SYDD WEDI’I 
AWDURDODI I WEITHREDU AR RAN YR AWDURDOD LLEOL] 

[ENW’R AWDURDOD LLEOL]      
Hysbysiad 2 (A.3(3)(b)) Perchennog
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[ENW/LOGO YR AWDURDOD LLEOL]

Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014

HYSBYSIAD O DAN ADRAN 3(3) (a) AR ÔL YMAFAEL 
MEWN CEFFYL(AU) 

Rhoddir YR HYSBYSIAD HWN ar [dyddiad] i gwnstabl o dan adran 3(3) (a) o 
Ddeddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014 (“y Ddeddf”) gan [ENW’R AWDURDOD 
LLEOL](“yr Awdurdod Lleol”) yn unol â’i bwerau i ymafael mewn ceffylau o dan 
Adran 2 o’r Ddeddf. 

Ymafaeliwyd mewn ceffyl(au) a ddisgrifir fel a ganlyn: _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Yn y lleoliad/cyfeiriad/ardal ganlynol:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ar y dyddiad a’r amser canlynol: ______________________________________

Mae Hysbysiad o dan adran 3(3)(b) o’r Ddeddf hefyd wedi’i roi i (enw a chyfeiriad 
y person y rhoddwyd hysbysiad iddo, os yw’n berthnasol):  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Os na dderbynnir unrhyw wybodaeth o fewn saith niwrnod i’r dyddiad 
y gosodir yr Hysbysiad yn y man lle yr ymafaeliwyd yn y ceffyl(au), gellir 
cymryd camau i waredu’r ceffyl(au) o dan adran 5 o’r Ddeddf, a all 
gynnwys ei ddifa. 

Dyddiad gosod yr hysbysiad: ________________________________________

Daw’r cyfnod o saith niwrnod i ben ar: ________________________________

[MANYLION CYSWLLT YR AWDURDOD LLEOL EI HUN) 

Llofnodwyd gan [HYSBYSIAD I’W LOFNODI GAN BERSON SYDD WEDI’I 
AWDURDODI I WEITHREDU AR RAN YR AWDURDOD LLEOL] 

[ENW’R AWDURDOD LLEOL]  
Hysbysiad 3 (A.3(3)(a)) Cwnstabl
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[ENW/LOGO YR AWDURDOD LLEOL]

Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014

HYSBYSIAD O DAN ADRAN 3(4) I BERSON Y CANFYDDIR 
MAI EF YW PERCHENNOG Y CEFFYL(AU) AR ÔL 
GWIRIADAU GAN YR AWDURDOD LLEOL
Rhoddir YR HYSBYSIAD HWN ar [dyddiad] i ___________________________ 
[perchennog y ceffyl(au)] o dan adran 3(4) o Ddeddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 
2014 (“y Ddeddf”) gan [ENW’R AWDURDOD LLEOL] (“yr Awdurdod Lleol”) 
yn unol â’i bwerau i ymafael mewn ceffylau o dan Adran 2 o’r Ddeddf.  

Ymafaeliwyd mewn ceffyl(au) a ddisgrifir fel a ganlyn: ____________________

_________________________________________________________________

Yn y lleoliad/cyfeiriad/ardal ganlynol: _________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Ar y dyddiad a’r amser canlynol: _____________________________________

Ar ôl cynnal gwiriadau i ganfod pwy yw perchennog y ceffyl(au), mae gan 
[enw’r awdurdod lleol] le i gredu bod y person a enwir uchod, yn berson nad 
yw eisoes wedi cael hysbysiad o dan adran 3(3)(b) ac mai ef yw perchennog y 
ceffyl(au) am y rhesymau canlynol: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Cysylltwch â ni ar [MANYLION CYSWLLT YR AWDURDOD LLEOL EI HUN) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Os na fyddwch yn ymateb i’r Hysbysiad hwn o fewn saith niwrnod i’r 
dyddiad y caiff ei roi, gellir cymryd camau i waredu’r ceffyl(au) o dan 
adran 5 o’r Ddeddf, a all gynnwys ei ddifa. 

Dyddiad rhoi’r Hysbysiad: ___________________________________________

Daw’r cyfnod o saith niwrnod i ben ar: ________________________________

Llofnodwyd gan [HYSBYSIAD I’W LOFNODI GAN BERSON SYDD WEDI’I 
AWDURDODI I WEITHREDU AR RAN YR AWDURDOD LLEOL] 

[ENW’R AWDURDOD LLEOL]  
          Hysbysiad 4 (A.3 (4)) Canfod y perchennog yn dilyn gwiriadau 


