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Cyflwyniad 
Pa un ai eich bod yn cadw un mochyn anwes neu genfaint fasnachol, mae’r gyfraith yn 
mynnu eich bod yn cofrestru fel ceidwad moch gyda’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a’r 
Labordai Milfeddygol (AHVLA). Mae’n hanfodol bod yr awdurdodau’n gwybod yn union 
ble mae pob anifail fferm er mwyn gallu cymryd camau effeithiol i reoli a dileu feirysau 
heintus iawn pan fo achosion o glefyd yn dod i’r amlwg. Os nad ydych yn cofrestru 
eich daliad neu os na fyddwch yn rhoi gwybod am “glefyd hysbysadwy” (gweler y 
ddolen yn Atodiad 1 am restr ohonynt), byddwch yn peryglu’ch anifeiliaid eich hun ac 
anifeiliaid eraill yn yr ardal. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y materion hyn cysylltwch a’ch 
Swyddfa Ranbarthol AHVLA leol (ceir manylion cyswllt yn Atodiad 1). 

Cyn symud mochyn i’ch daliad:
•	Bydd angen CPH arnoch (Rhif y Daliad) sy’n dangos y tir lle bydd y moch yn cael   
 eu cadw.  

•	Rhif 9 digid yw’r CPH. 

•	Mae’r 2 ddigid cyntaf yn dangos y sir lle mae eich moch yn cael eu cadw, y 3 digid nesaf  
 yn dangos y plwyf a’r 4 digid olaf yw rhif unigryw’r daliad. Er enghraifft, 12 / 345 / 6789. 

•	Pan fydd gennych rif CPH dylech gofrestru â’r AHVLA fel ceidwad da byw.

•	 I gael rhif CPH, cysylltwch â’r Is-adran Taliadau Gwledig yn eich Swyddfa Ranbarthol leol. 

Gallwch symud y mochyn/moch i’ch daliad yn awr 
•	Fel arfer, rhaid cael Trwydded Gyffredinol i symud moch, sy’n nodi’r amodau ar gyfer eu  
 symud. Gallwch gael copi o wefan Llywodraeth Cymru (gweler Atodiad 1).

•	Fodd bynnag, rhaid i’r ceidwad gofnodi a hysbysu’r awdurdodau bob tro y bydd yn   
 symud moch.  

•	O 1 Hydref 2011 ymlaen gall ceidwaid moch sy’n cofrestru am ddim ar system eAML2 roi  
 gwybod am symudiadau moch ar-lein. 

•	Mae BPEX /MLCSL sy’n darparu’r gwasanaeth hefyd yn darparu dull i geidwaid moch  
 heb gyfarpar cyfrifiadurol neu’r rhyngrwyd – sef rhoi gwybod am symudiadau drwy   
 wasanaeth biwro (naill ai drwy ffonio neu ysgrifennu) a fydd yn cynhyrchu crynodeb y  
 cludwr / dogfen symud (HS/MD) newydd wedi’i hargraffu ar gyfer y ceidwad – gweler  
 Atodiad 1 am fanylion cyswllt. 

•	Bydd y trefniadau newydd hyn yn galw am roi gwybod ymlaen llaw i’r awdurdodau eich  
 bod yn bwriadu symud moch. 

•	Gallwch barhau i ddefnyddio’r system bapur AML2 bresennol tan 1 Ebrill 2012.

ˆ
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•	Mae’n bwysig i chi gofio cynllunio ymlaen llaw ar gyfer symud moch. Os ydych yn    
 defnyddio gwasanaeth biwro efallai y bydd angen i chi ganiatáu amser i’ch HS/MD    
 gyrraedd drwy’r post.

•	Mae’n rhaid i chi anfon y copi gwyn at Adran Safonau Masnach eich Awdurdod  Lleol.  

O fis Hydref 2011 ymlaen
Rhaid cael dogfen symud wedi’i hargraffu (HS/MD) o’r system eAML2 ar-lein neu gan y 
gwasanaeth biwro dros y ffôn (neu AML2 papur tan 31 Mawrth 2012) gyda chi bob tro y  
byddwch yn symud moch. 

System eaml2  

•	Bob tro y byddwch yn symud moch, bydd angen i chi roi gwybod ymlaen llaw ar-lein drwy   
wasanaeth am ddim electronig eAML2, neu (i rai heb ddefnydd o’r rhyngrwyd) dros y ffôn   
neu mewn llythyr drwy wasanaeth biwro BPEX-MLCSL (mae’r manylion cyswllt i’w gweld   
yn Atodiad 1. Bydd Cymdeithas Foch Prydain (BPA) hefyd yn cynnig gwasanaeth tebyg   
i’w haelodau). 

•	Gallwch gofrestru i ddefnyddio’r system drwy fynd i wefan www.eaml2.org.uk.    
Dylech ffonio llinell gymorth e-aml2 os oes gennych ymholiadau neu broblemau (gweler   
Atodiad 1am y manylion cyswllt). 

•	Yna, gallwch nodi symudiadau ar lein ac argraffu’r nifer angenrheidiol o grynodebau    
cludwyr /dogfennau symud (HS/MD):: 

•	 Os nad oes gan y ceidwad sy’n derbyn y moch fynediad at gyfrifiadur, bydd    
 angen i chi argraffu copi iddo ei gadw ac un arall iddo ei anfon at MLCSL i gadarnhau   
 ei fod wedi derbyn yr anifeiliaid. Os yw’r ceidwad sy’n derbyn y moch yn rhoi gwy   
bod i’r biwro dros y ffôn ei fod wedi derbyn y moch, dim ond un copi fydd ei angen    
arno i’w gadw fel cofnod. 

•	Byddwch yn llwytho’r moch ac yn rhoi’r HS/MD(au) i’r cludwr a fydd yn cadarnhau’r    
manylion drwy neges destun SMS neu ar-lein ar y diwrnod y bydd y moch yn gadael.

•	Mae’r lladd-dy/fferm/marchnad sydd i dderbyn yr anifeiliaid yn cadarnhau ar-lein neu    
drwy hysbysu gwasanaeth biwro BPEX-MLCSL bod yr anifeiliaid/niferoedd wedi cyrraedd   
a’r cludwr yn cadw copi o’r HS/MD a roddwyd iddo adeg llwytho’r moch. 

•	Caiff manylion symudiadau wedi’u cwblhau eu lanlwytho (yn nosweithiol) o’r system    
eAML2 i gronfa ddata AMLS y Llywodraeth, gan ddarparu data symud effeithlon a chywir. 

•	Nid oes angen rhoi gwybod ymlaen llaw am symud moch sy’n rhaid i chi eu symud ‘ar y   
diwrnod’ i farchnad (neu ganolfan gasglu). Gallwch gwblhau copi papur ysgrifenedig o’r   
HS/MD (mae copïau ar gael yn y marchnadoedd a chan MLCSL). Dim ond OS bydd y   
farchnad/canolfan gasglu yn anfon y manylion yn electronig at MLCSL ynglŷn â symud   
y moch o’r fferm ac ar gyfer cadarnhau eu bod wedi cyrraedd y farchnad y gallwch symud   
anifeiliaid i’r farchnad fel hyn. Rhaid i geidwaid sicrhau bod y farchnad yn barod i wneud   
hyn cyn symud yr anifeiliaid a rhaid iddynt dderbyn a chadw cadarnhad gan y farchnad   
pan fyddant wedi gwneud hynny ar ffurf HS/MD wedi’i llenwi. 
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•	Bellach, ni fydd angen Trwydded Symud Unigol (IML) arnoch i symud moch o farchnad  
 gan y bydd y farchnad wedi rhoi gwybod ymlaen llaw yn electronig am y symud. Fodd  
 bynnag, bydd yn rhaid i’r cludwyr gael HS/MD o hyd er mwyn cludo’r anifeiliaid.

•	Caiff pob cofnod HS/MD electronig o symud ei storio’n electronig ar y system eAML2 am  
 3 blynedd a bydd ar gael i’w arolygu gan yr awdurdodau perthnasol. 

•	Rhaid i’r cludwr gadw ei gopi o’r HS/MD am 6 mis. 

•	Mae’r diagramau llif yn yr Atodiad amgaeedig yn dangos: 

•	 enghreifftiau o wahanol ffyrdd o symud moch;
•	 y gwahaniaethau rhwng symudiadau anelectronig a symudiadau biwro. 

•	Mae’r system eAML2 yn rhedeg ar ddau weinydd felly bydd gweinydd wrth gefn ar gael  
 bob amser pe bai un yn methu. Pe bai’r ddau weinydd yn methu mewn amgylchiadau  
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 annhebygol iawn, dylai ceidwaid droi’n ôl at y system bapur ac anfon copi o’r HS/MD at  
 wasanaeth biwro MLCSL ar gyfer ei gofnodi ar y system (mae cyfeiriad biwro MLCSL yn  
 Atodiad 1). Caiff ceidwaid eu cynghori i gadw copïau gwag o’r templed HS pe bai hynny’n  
 digwydd. Mae templed HS/MD ar gael gan y marchnadoedd a MLCSL.

•	Rhaid i’r sawl sy’n derbyn y moch gadw copïau o’r HS/MDau am 6 mis, oni bai bod y  
 ceidwad yn defnyddio’r gwasanaeth e-AML2 electronig.

System bapur AML2 (ar gael tan 31 Mawrth 2012) 
•	Os dymunwch ddefnyddio system bapur carbon AML2 i roi gwybod eich bod yn symud  
 moch, gallwch wneud hynny tan 31 Mawrth 2012. 

•	Rhaid i chi gael dogfen symud AML2 bapur wedi’i llenwi gyda chi ar gyfer pob tro y   
 byddwch yn symud moch.

•	Y person y byddwch yn derbyn y moch ganddo fydd yn gyfrifol am roi copi o’r AML2 i chi. 

•	Mae’r ceidwad sy’n cael gwared â’r moch yn cwblhau adrannau A ac C ar y ffurflen AML2  
 ac yna’n cadw copi melyn fel cofnod. 

•	Yna, mae’r person sy’n cludo’r moch yn llenwi adran B ac yn cadw’r copi glas. 

•	Bydd yr AML2 yn symud gyda’r moch 

•	Wedi i’r moch gyrraedd eich daliad, rhaid i chi lenwi Adran D â’ch manylion chi, hyd yn  
 oed os ydych wedi cofrestru i gofnodi symudiadau ar-lein, a dychwelyd y ffurflen fel y  
 nodir isod. 

•	Byddwch yn cadw’r copi pinc o’r AML2 am o leiaf 6 mis. 

•	O fewn 3 diwrnod wedi i’r moch gyrraedd y daliad, rhaid i’r ceidwad sy’n eu derbyn anfon  
 y copi gwyn o’r AML2 papur at MLCSL (Meat and Livestock Commercial Services Ltd) nid  
 yr Awdurdod Lleol. Cyfeiriad yn Atodiad 1.

•	Os oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd a’ch bod yn cofrestru i ddefnyddio’r system  
 e-AML2 newydd, fe welwch fod cofnodi a rhoi gwybod ymlaen llaw am symud moch  
 yn haws ac yn fwy effeithlon.  

•	 Noder: ni fydd modd rhoi gwybod am symudiadau i sioeau drwy’r system e-AML2  
  tan Ionawr 2012.

O fis Ebrill 2012 ymlaen 
•	O 1 Ebrill 2012 ymlaen ni fyddwch yn cael defnyddio copïau papur o ddogfennau symud  
 AML2 i roi gwybod am symud moch. 

•	Wedyn, bydd yn rhaid i chi roi gwybod am symud moch drwy system symud eAML2 neu  
 drwy roi gwybod ymlaen llaw i fiwro BPEX.
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Y gwaharddiad symud 20 diwrnod  
•	Pan fydd y moch yn cyrraedd eich daliad, byddwch wedi’ch gwahardd rhag symud   
 anifeiliaid fferm oddi ar y daliad am gyfnodau penodol, ac eithrio’n syth i’w lladd. Diben y  
 gwaharddiad yw rhoi cyfle i symptomau unrhyw glefyd ymddangos a chyfyngu ar ei   
 ledaeniad posibl.

•	Bydd dod â moch i ddaliad yn arwain at waharddiad symud o 20 diwrnod ar unrhyw foch  
 eraill ar y daliad hwnnw. 

•	Bydd dod â moch i ddaliad yn arwain at waharddiad symud o 6 diwrnod ar wartheg,   
 defaid neu eifr y daliad hwnnw.

•	Bydd dod â gwartheg, defaid a geifr i’r daliad yn arwain at waharddiad symud o  
 6 diwrnod ar foch y daliad hwnnw. 

I gael rhagor o wybodaeth am symud da byw, gall eich Swyddfa Ranbarthol AHLVA leol a 
Safonau Masnach eich awdurdod lleol eich cynghori neu ewch i wefan symud anifeiliaid 
Llywodraeth Cymru.  

Cofrestru’ch moch  
•	Pan fydd y moch ar eich daliad am y tro cyntaf, bydd gofyn i chi gofrestru eich cenfaint  
 (waeth pa mor fach ydyw) gyda’r AHVLA o fewn mis. 

•	Y tro yma, bydd angen i chi gysylltu â’ch swyddfa Ranbarthol AHLVA leol (gweler  
 Atodiad 1). 

•	Bydd gofyn i chi roi eich rhif CPH fel cyfeirnod. 

•	Ar ôl i chi ddweud wrthynt eich bod yn cadw moch, efallai y byddant yn gallu eu cofrestru  
 i chi dros y ffôn, ond byddwch yn barod i roi hyn mewn llythyr os bydd gofyn. 

•	Os yw eich cyfeiriad gohebu’n wahanol i leoliad y genfaint, rhowch wybod i’ch Swyddfa  
 Ranbarthol AHVLA a gwnewch yn siŵr fod y manylion cywir ganddynt. 

•	Wrth gofrestru’r moch, bydd rhif cenfaint yn cael ei greu yn awtomatig. Mae’n bosibl y  
 cewch chi’r rhif dros y ffôn.

•	Mae rhif cenfaint ar gyfer moch ar ffurf 1 neu 2 lythyren, yna 4 digid. Er enghraifft   
 A1234 neu AB1234.

•	Mae’r rhif cenfaint yn ffordd gyflym ac effeithiol o wybod o ba ddaliad y mae’r moch wedi  
 symud. Mae’n unigryw, yn cael ei gadw mewn un gronfa ddata ac ar gael i arolygwyr allu  
 ei olrhain yn gyflym.

•	Bydd Swyddfa Ranbarthol AHVLA yn anfon dogfen gofrestru atoch a fydd yn cynnwys  
 eich manylion personol, eich rhif CPH a rhif y cenfaint.

•	Os bydd gennych gwestiynau unrhyw bryd am unrhyw un o’r materion hyn, cofiwch   
 gysylltu â’ch Swyddfa Ranbarthol AHVLA leol neu linell gymorth adnabod da byw   
 (gweler Atodiad 1).
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(1) Wrth symud moch i sioeau, canolfannau AI neu i’w hallforio, rhaid i hyn gynnwys rhif        
     adnabod unigol unigryw pob mochyn.

•	Rhaid cofnodi symud pob mochyn i’r daliad neu o’r daliad yn y ddogfen hon cyn pen 36   
 awr ar ôl ei symud. 

•	Unwaith y flwyddyn, bydd gofyn i chi gofnodi’r nifer uchaf o foch sydd fel arfer ar eich   
 daliad ac union nifer y moch ar eich daliad ar y dyddiad hwnnw. 

•	Rhaid i chi gadw’r cofnod hwn am 3 blynedd ar ôl i chi roi’r gorau i gadw moch.  

•	Rhaid i’ch cofnodion fod ar gael i’w harchwilio gan yr arolygiaeth swyddogol berthnasol. 

•	Gallant ymweld â’r fferm neu ofyn i chi anfon eich cofnodion atynt i’w harchwilio.

•	Gallwch gadw’r cofnod hwn ar ffurf copi caled neu electronig. Os ydych yn cadw eich   
 cofnodion ar ffurf electronig, rhaid i chi allu darparu copi caled o’ch cofnod pan fydd galw   
 am hynny. 

Marciau adnabod  
Gallwch farcio’ch mochyn â thag clust, tatŵ neu slapfarc dwbl. Gallwch brynu’r holl offer gan 
gyflenwyr amaethyddol (gweler Atodiad 1).

Tag clust 

•	Rhaid i’r tag clust fod wedi’i stampio neu ei brintio – ddim wedi’i ysgrifennu â llaw.

•	Bydd yn cynnwys y llythrennau “UK” ac yna rif eich cenfaint.  

•	Er enghraifft, UK AB1234.  

•	Rhaid i dagiau ar foch sydd i’w lladd fod wedi’u gwneud o fetel neu blastig ond rhaid  
 iddynt allu gwrthsefyll gwres er mwyn gallu gwrthsefyll y broses o drin carcasau. 

•	Mae tagiau plastig yn addas ar gyfer symud o ddaliad i ddaliad.

Cofnodion  

Dyddiad  
symud

Rhif adnabod (1) 
neu rif dros dro

Nifer y 
moch

Y daliad y  
daeth 
ohono

Y daliad y 
mae’n  
symud iddo

01/10/2011 AB1234 5 Fy naliad
Cyfeiriad 
llawn
CPH

Mr xxx
Daliad Newydd
Cyfeiriad llawn
CPH

Gorchymyn Moch (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Cymru) 2011

Enw a chyfeiriad y sawl sy’n cadw’r cofnod.
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Tatw

•	Gall fod yn datŵ o rif eich cenfaint – ar y glust. 

•	Er enghraifft, AB1234.  

•	Nid oes angen yr “UK”. 

Slapfarc  

•	Marc inc parhaol o rif eich cenfaint wedi’i osod ar ddwy ysgwydd flaen y mochyn.  

•	Rhaid gallu ei ddarllen am oes y mochyn a thrwy gydol y broses o drin ei garcas. 

•	Er enghraifft, AB1234.  

•	Nid oes rhaid defnyddio “UK”.

•	Caniateir defnyddio offer aer cywasgedig ar gyfer gosod slapfarc.

Marc dros dro  

•	Gall fod yn farc paent ar y mochyn – er enghraifft, llinell goch, croes ddu neu gylch glas. 

•	Rhaid iddo bara nes y bydd y mochyn yn cyrraedd pen ei daith. 

•	Gyda chrynodeb y cludwr / dogfen symud, rhaid i’r marc dros dro allu dangos o ba   
 ddaliad y caiff y mochyn ei symud.

ˆ



Mochyn a thag

Mochyn a
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Marciau adnabod ar foch o dan 12 mis oed  

•	Gallwch roi marc paent dros dro ar foch sy’n cael eu symud o un daliad i’r llall.  

•	Rhowch dag clust, tatŵ neu slapfarc dwbl ar foch sy’n cael eu symud i’w lladd. 

•	Rhowch dag clust, tatŵ neu slapfarc dwbl ar foch sy’n symud i unrhyw fath o farchnad.  

•	Rhowch dag clust, tatŵ neu slapfarc dwbl – gyda rhif adnabod unigol - ar foch sy’n  
 symud i sioe neu i’w harddangos.

Marciau adnabod ar foch dros 12 mis oed  

•	Dim ond gyda thag clust, tatŵ neu slapfarc dwbl sy’n dangos rhif eich cenfaint gan y   
 swyddfa Iechyd Anifeiliaid y gall y moch hyn symud i ddaliad arall, i unrhyw fath o  
 farchnad neu i’w lladd. Rhaid rhoi rhif eich cenfaint ar fochyn cyn iddo symud o’ch daliad,  
 oni bai fod rhif cenfaint a rhif adnabod unigol unigryw arno o’r daliad blaenorol. 

•	Symud moch i sioe neu i’w harddangos, at ddibenion magu, i ganolfan AI neu ar gyfer  
 masnachu o fewn y Gymued Ewropeaidd neu allforio – rhaid cael tag, tatŵ neu   
 slapfarciau, gan gynnwys rhif adnabod unigol unigryw ar y moch.

ˆ

ˆ
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Trwyddedau i fynd a mochyn anwes am dro 
Mae moch sy’n cael eu cadw fel anifeiliaid anwes neu fel hobi (gan gynnwys moch ‘micro’) 
yn gorfod cydymffurfio â’r un rheolau a rheoliadau symud ac adnabod â moch sy’n cael eu 
cadw mewn cenfaint fasnachol. 

Fel ceidwad mochyn anwes, ni chewch symud eich mochyn/moch na mynd â nhw am dro 
heb gael trwydded o’ch swyddfa ranbarthol AHVLA leol ar gyfer mynd â nhw am dro. 

Bydd angen i swyddog milfeddygol yn y swyddfa AHVLA leol gymeradwyo eich llwybr 
ymlaen llaw. Os yw’r swyddog milfeddygol yn credu bod risg yn gysylltiedig â llwybr, ni 
chaiff ei gymeradwyo. Mae rhesymau dros beidio â chymeradwyo llwybrau’n cynnwys: 

•	 ei agosrwydd at farchnad dda byw, siop bwyd cyflym ac ati;

•	 risg o ddod i gysylltiad â da byw eraill. 

Os caiff eich llwybr ei gymeradwyo, byddwch yn cael trwydded sydd angen ei hadnewyddu 
bob blwyddyn.

Rhaid i chi fynd â’r drwydded gyda chi wrth fynd â’r mochyn am dro. Cyngor ac arweiniad i 
berchnogion moch anwes a moch ‘micro’

Cyngor ar fwydo moch  
Cafwyd yr achos cyntaf o glwy’r traed a’r genau yn 2001 mewn fferm lle roedd bwyd  
gwastraff heb ei brosesu yn cael ei fwydo i foch. Yn dilyn hynny, cynhaliodd y Llywodraeth 
arolwg o’r arfer o roi golchion yn fwyd i foch. Yn sgil yr argyfwng a’r arolwg, pasiwyd deddf 
i wahardd bwydo gwastraff arlwyo i unrhyw anifeiliaid fferm neu unrhyw anifeiliaid cnoi cil 
eraill, moch neu ddofednod. Mae deddfwriaeth debyg ar waith bellach ledled yr UE.  
Mae’n anghyfreithlon rhoi gwastraff arlwyo (gan gynnwys olew coginio wedi’i ddefnyddio) o 
dai bwyta, ceginau (domestig a chanolog) a chyfleusterau arlwyo eraill yn fwyd i foch, hyd 
yn oed os yw’r sefydliadau hynny’n gwneud bwyd ar gyfer llysieuwyr yn unig.  
Mae’r ddeddfwriaeth bresennol hefyd yn gosod mesurau rheoli llym sy’n gwahardd bwydo 
unrhyw ddeunydd arall sy’n dod o anifail neu gynnyrch sy’n eu cynnwys i anifeiliaid fferm. 
Mae ychydig o eithriadau i hyn fodd bynnag, a gellir bwydo’r deunydd canlynol i foch: 

•	 Llaeth hylif neu laeth tor cyn belled â bod y moch yn cael eu cadw ar yr un daliad ag y  
 daw’r llaeth neu’r llaeth tor ohono; 

•	Ac eithrio gwastraff arlwyo o sefydliadau sy’n paratoi bwyd ac ati (gweler uchod), hen  
 fwyd sy’n cynnwys ceuled, saim tawdd, llaeth neu wyau ynddo cyn belled nad y  
 deunyddiau hyn yw’r prif gynhwysyn; 

•	Blawd pysgod, deu- neu dri-calsiwm ffosffad (o anifeiliaid), neu gynnyrch gwaed cyn   
 belled â’u bod wedi’u prosesu’n briodol (gweler y ddolen ryngrwyd at y Rheoliadau   
 TSE isod); 

ˆ
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•	 Llaeth, cynnyrch llaeth a glastwr sydd wedi’u trin yn briodol. 

Nodwch, os ydych am roi llaeth gwastraff, cynnyrch llaeth neu lastwr i’ch moch rhaid i chi 
gofrestru gyda’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a’r Labordai Milfeddygol (AHVLA) i wneud 
hynny, er na fydd angen i chi gofrestru os bydd llai na 80% o’r cynnyrch  yn llaeth. I gael 
gwybod sut i gofrestru, holwch eich Swyddfa Ranbarthol AHVLA leol  neu ewch i’r wefan  
http://animalhealth.defra.gov.uk/managing-disease/animalbyproducts/reg- 
tran-hand-storage/index.htm

Rydych yn cael rhoi rhai mathau o hen fwyd (gweler uchod) yn ogystal â ffrwythau a llysiau, 
o safleoedd heblaw safleoedd arlwyo, yn fwyd i foch cyn belled nad yw’r safleoedd hynny 
yn trin deunydd sydd wedi’i wahardd rhag ei fwydo i foch neu fod y sefydliadau’n dilyn  
trefniadau HACCP i gadw’r deunydd i’w fwydo a’r deunydd gwaharddedig yn gwbl ar 
wahân a bod y trefniadau hyn wedi cael sêl bendith yr awdurdod lleol.

Os nad ydych chi’n siŵr beth ydych chi’n cael ei fwydo i’ch moch, cysylltwch â’ch
Swyddfa Ranbarthol AHVLA leol am ragor o wybodaeth. Mae rhestr o’r swyddfeydd hyn 
i’w gweld ar y rhyngrwyd 
(http://animalhealth.defra.gov.uk/about/contact-us/index.htm) Os nad ydych yn siŵr, 
peidiwch â’i fwydo.

Waeth faint yw’r demtasiwn i roi gwastraff arlwyo neu ddeunydd gwaharddedig arall i’ch 
moch, mae’n anghyfreithlon i chi wneud hynny. Mae rhesymau da dros gyflwyno’r rheolau 
hyn. Mae bwyd gwastraff halogedig yn gallu lledaenu feirysau a bacteria, a gall moch sydd 
wedi’u heintio â chlefyd fel clwy’r traed a’r genau heintio anifeiliaid eraill yn gyflym iawn. 
Bydd cadw at y gofynion hyn yn eich helpu i gadw’ch anifeiliaid yn iach ac yn lleihau’r 
perygl o glefydau yn y dyfodol. Mae’n bwysig sicrhau nad ydych yn bwydo deunydd  
gwaharddedig i foch yn fwriadol, a’ch bod hefyd yn sicrhau na all moch ddod i gysylltiad 
â’r deunyddiau hyn. Er enghraifft, os yw eich moch yn cael eu cadw ar dir yn agos at lwybr 
troed, byddai’n ddoeth gosod arwydd yn dweud wrth bobl am beidio â bwydo’r anifeiliaid.

Mae rhagor o wybodaeth am y rheolau hyn i’w gweld ar y rhyngrwyd yn:

http://cymru.gov.uk/topics/environmentcountryside/ahw/disease/?lang=cy
http://cymru.gov.uk/topics/environmentcountryside/ahw/animalbyproducts/?lang=cy
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http://animalhealth.defra.gov.uk/managing-disease/animalbyproducts/food-and-
feed-businesses/derived-products-animal-origin-in-farm.htm

Atodiad 1 – Cysylltiadau a gwefannau
Swyddfeydd Rhanbarthol yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a’r Labordai Milfeddygol  
(AHVLA) http://animalhealth.defra.gov.uk/about/contact-us/index.htm 

Cymdeithas Foch Prydain 
01223 845 100 neu   
e-bostiwch - bpa@britishpigs.org  
www.britishpigs.org.uk 

Y Gymdeithas Foch Genedlaethol (NPA) 
www.npa-uk.org.uk 

Gweithrediaeth Moch Prydain (BPEX) 
www.bpex.org.uk 

Cymdeithas Milfeddygon Moch 
www.pigvetsoc.org.uk 

Gwefan Llywodraeth Cymru – www.wales.gov.uk 

Tudalennau gwe Llywodraeth Cymru ar adnabod a symud moch 
http://cymru.gov.uk/topics/environmentcountryside/ahw/farmanimaltracing/pigkeep
ersguidance/?lang=cy&ts=1  

Tudalennau gwe Defra ar gadw golwg ar glefydau a’u rheoli  
www.defra.gov.uk/animal-diseases/controls/ 

Llinell gymorth adnabod da byw Llywodraeth Cymru  
01267 245022

Tudalen we Defra – rhestr o glefydau hysbysadwy  
www.defra.gov.uk/animal-diseases/notifiable/ 

Tudalen we AHVLA ar sgil-gynhyrchion anifeiliaid 
http://animalhealth.defra.gov.uk/managing-disease/animalbyproducts/index.htm

Llinell gymorth 2AML2 MLCSL (Llun – Gwener 09:00 i 17:00) 
Stoneleigh Park, Kenilworth, Warwickshire, CV8 2TL 
0844 335 8400 neu  
e-bostiwch – eaml2@bpex.ahdb.org.uk 

Cyflenwyr slapfarciau a thagiau clust 
www.defra.gov.uk/food-farm/animals/movements/pigs/ 
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Atodiad 2: Disgrifiad o’r trefniadau newydd arfaethedig 
Isod, ceir enghreifftiau disgrifiadol o rai mathau cyffredin o symud: 

Enghreifftiau o symud moch o fferm i fferm ac o fferm i ladd-dy

Enghreifftiau o symud o fferm i fferm 

Symudiad ar-lein

Symudiad anelectronig Symudiad anelectronig 

Crynodeb  
y Cludwr 

(x1) yn  
symud 

gyda’r Moch

Crynodeb  
y Cludwr 

(x4) yn  
symud 

gyda’r Moch

Rhowch fanylion y symudiad. Argraffwch  
Grynodeb y Cludwr (x1). Ar ddiwrnod 
anfon y moch:- cadarnhau’r symudiad o’r 
fferm + newidiadau ar-lein.

Rhowch fanylion y symudiad – i MLCSL 
(ymlaen llaw – ffôn/ffacs/post). Anfonir  
Crynodeb y Cludwr at y ceidwad (x4).  
Ar ddiwrnod anfon y moch: nodwch unrhyw  
newidiadau.

Os ydych yn defnyddio’r gwasanaeth  
biwro heb gyfrwng electronig, gallwch  
newid crynodeb y cludwr trwy anfon neges 
destun SMS.

Y ceidwad sy’n derbyn yn cadarnhau wrth 
yr MLCSL (ffôn/ffacs/post) o fewn  
3 diwrnod bod y moch wedi cyrraedd, gan 
nodi unrhyw newid i’r hysbysiad  
gwreiddiol). Bydd yn cadw copi o  
grynodeb y cludwr. 

(Bydd nifer crynodebau’r cludwr yn amrywio gan ddibynnu a yw’r ceidwad sy’n anfon a’r ceidwad sy’n 
derbyn yn defnyddio’r gwasanaeth ar-lein neu’r gwasanaeth biwro).

Y ceidwad sy’n derbyn yn cadarnhau  
ar-lein fod y moch wedi cyrraedd (o fewn 3 
diwrnod, gan nodi unrhyw newid i’r  
hysbysiad gwreiddiol).

Symudiad ar-lein
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Enghreifftiau o symud o fferm i ladd-dy

Symudiad ar-lein

Symudiad anelectronig Symudiad anelectronig 

Crynodeb  
y Cludwr 

(x1) yn  
symud 

gyda’r Moch

Crynodeb  
y Cludwr  

(x4) yn  
symud 

gyda’r Moch

Rhowch fanylion y symudiad. Argraffwch  
Grynodeb y Cludwr (x1) ar ddiwrnod anfon 
y moch:- cadarnhau’r symudiad o’r fferm + 
newidiadau ar-lein.

Rhowch fanylion y symudiad – i MLCSL 
(ymlaen llaw – ffôn/ffacs/post). Anfonir  
Crynodeb y Cludwr at y ceidwad (x4).  
Ar ddiwrnod anfon y moch: nodwch unrhyw 
newidiadau.

Os ydych yn defnyddio’r gwasanaeth  
biwro heb gyfrwng electronig, gallwch  
newid crynodeb y cludwr trwy anfon neges 
destun SMS.

Y ceidwad sy’n derbyn yn cadarnhau wrth 
yr MLCSL (ffôn/ffacs/post) o fewn  
3 diwrnod bod y moch wedi cyrraedd, gan 
nodi unrhyw newid i’r hysbysiad  
gwreiddiol). Bydd yn cadw copi o  
grynodeb y cludwr. 

(Bydd nifer crynodebau’r cludwr yn amrywio gan ddibynnu a yw’r ceidwad sy’n anfon a’r ceidwad sy’n 
derbyn yn defnyddio’r gwasanaeth ar-lein neu’r gwasanaeth biwro).

(Bydd nifer crynodebau’r cludwr yn amrywio gan ddibynnu a yw’r ceidwad sy’n anfon a’r ceidwad sy’n 
derbyn yn defnyddio’r gwasanaeth ar-lein neu’r gwasanaeth biwro).

Y ceidwad sy’n derbyn yn cadarnhau  
ar-lein fod y moch wedi cyrraedd (o fewn 3 
diwrnod, gan nodi unrhyw newid i’r  
hysbysiad gwreiddiol).

Symudiad ar-lein
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Enghreifftiau o symud moch o fferm i sioe

Symudiad ar-lein

Fferm Sioe

Symudiad anelectronig 

Crynodeb  
y Cludwr 

(x2) yn  
symud 

gyda’r Moch

Crynodeb  
y Cludwr  
(x3 neu 4) 
yn symud 

gyda’r Moch

Rhowch fanylion y symudiad (y daith i’r 
sioe ac yn ôl). Argraffwch Grynodeb y 
Cludwr (x1 o bob un). Ar ddiwrnod anfon y 
moch:- cadarnhau’r symudiad o’r fferm + 
newidiadau ar-lein.

Rhowch fanylion y symudiad – i MLCSL 
(ymlaen llaw – ffôn/ffacs/post).  
Anfonir Crynodeb y Cludwr (y daith i’r sioe ac 
yn ôl) at y ceidwad (x4). Ar ddiwrnod anfon y 
moch: nodwch unrhyw newidiadau.

(Bydd nifer crynodebau’r cludwr yn amrywio gan ddibynnu a yw’r ceidwad sy’n anfon a’r ceidwad sy’n 
derbyn yn defnyddio’r gwasanaeth ar-lein neu’r gwasanaeth biwro).

Ar gyfer teithiau i ac o sioe, bydd angen printio crynodebau’r cludwr ar gyfer y ddau symudiad  
pan roddir gwybod i’r MLCSL am y symudiad gyntaf, neu’r ceidwad sy’n anfon os yw’n hysbysu’r  

symudiad yn electronig.

Y trefnwyr i gadw copi o grynodeb  
y cludwr. 

Y trefnwyr i gadw copi o grynodeb  
y cludwr. 

Enghreifftiau o symud moch o fferm i sioe 
(mochyn yn symud o/i’r un daliad) 
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Sioe

Symudiad anelectronig 

Symudiad Electronig

Symudiad anelectronig 

Crynodeb  
y Cludwr 

(x1) yn  
symud 

gyda’r Moch

Crynodeb 
 y Cludwr 

(x4) yn  
symud 

gyda’r Moch

Dychwelyd adref gyda’r crynodeb cludwr 
a brintiwyd (ar gyfer y symudiad o’r sioe).  
(Os nad yw’n daith adref, llenwch yr HS 
wag yn y sioe). Ar ddiwrnod anfon y moch: 
nodwch unrhyw newidiadau.

Y farchnad i gadarnhau ar-lein bod y moch 
wedi cyrraedd (i’w wneud yr un diwrnod, 
gan nodi unrhyw newid i’r hysbysiad  
gwreiddiol). 

Y ceidwad sy’n derbyn yn cadarnhau wrth 
yr MLCSL (ffôn/ffacs/post) o fewn  
3 diwrnod bod y moch wedi cyrraedd, gan 
nodi unrhyw newid i’r hysbysiad  
gwreiddiol). Bydd yn cadw copi o  
grynodeb y cludwr. 

(Bydd nifer crynodebau’r cludwr yn amrywio gan ddibynnu a yw’r ceidwad sy’n anfon a’r ceidwad sy’n 
derbyn yn defnyddio’r gwasanaeth ar-lein neu’r gwasanaeth biwro).

Ar gyfer teithiau i ac o sioe, bydd angen printio crynodebau’r cludwr ar gyfer y ddau symudiad  
pan roddir gwybod i’r MLCSL am y symudiad gyntaf, neu’r ceidwad sy’n anfon os yw’n hysbysu’r  

symudiad yn electronig.

(Bydd nifer crynodebau’r cludwr yn amrywio gan ddibynnu a yw’r ceidwad sy’n anfon a’r ceidwad sy’n 
derbyn yn defnyddio’r gwasanaeth ar-lein neu’r gwasanaeth biwro).

Y ceidwad sy’n derbyn yn cadarnhau  
ar-lein fod y moch wedi cyrraedd (o fewn 3 
diwrnod, gan nodi unrhyw newid i’r  
hysbysiad gwreiddiol).

Symudiad Ar-lein
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Enghreifftiau o symud moch o fferm i farchnad ac o farchnad i fferm

Symudiad ar-lein Symudiad ar-lein

Symudiad anelectronig Symudiad anelectronig 

Crynodeb  
y Cludwr 

(x1) yn  
symud 

gyda’r Moch

Crynodeb  
y Cludwr (x3 

neu 4) yn  
symud 

gyda’r Moch

Rhowch fanylion y symudiad. Argraffwch  
Grynodeb y Cludwr (x1). Ar ddiwrnod 
anfon y moch:- cadarnhau’r symudiad o’r 
fferm + newidiadau ar-lein.

(Bydd nifer crynodebau’r cludwr yn amrywio gan ddibynnu a yw’r ceidwad sy’n anfon a’r ceidwad sy’n 
derbyn yn defnyddio’r gwasanaeth ar-lein neu’r gwasanaeth biwro).

Y farchnad i gadarnhau ar-lein bod y moch 
wedi cyrraedd (i’w wneud yr un diwrnod, 
gan nodi unrhyw newid i’r hysbysiad  
gwreiddiol). 

Y farchnad i gadarnhau ar-lein bod y moch 
wedi cyrraedd (i’w wneud yr un diwrnod, 
gan nodi unrhyw newid i’r hysbysiad  
gwreiddiol).  

Enghraifft o symud o fferm i farchnad
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Enghreifftiau o symud o farchnad i fferm 

Symudiad ar-lein

Symudiad ar-lein

Sioe 

Symudiad anelectronig 

Crynodeb  
y Cludwr 

(x1) yn  
symud 

gyda’r Moch

Crynodeb  
y Cludwr 

(x3) yn  
symud 

gyda’r Moch

Rhowch fanylion y symudiad. Argraffwch  
Grynodeb y Cludwr (x1).

Rhowch fanylion y symudiad. Printiwch 
Grynodeb y Cludwr (x3).

Y ceidwad sy’n derbyn yn cadarnhau wrth 
yr MLCSL (ffôn/ffacs/post) o fewn  
3 diwrnod bod y moch wedi cyrraedd, gan 
nodi unrhyw newid i’r hysbysiad  
gwreiddiol. Bydd yn cadw copi o  
grynodeb y cludwr.

(Bydd nifer crynodebau’r cludwr yn amrywio gan ddibynnu a yw’r ceidwad sy’n anfon a’r ceidwad sy’n 
derbyn yn defnyddio’r gwasanaeth ar-lein neu’r gwasanaeth biwro).

(Bydd nifer crynodebau’r cludwr yn amrywio gan ddibynnu a yw’r ceidwad sy’n anfon a’r ceidwad sy’n 
derbyn yn defnyddio’r gwasanaeth ar-lein neu’r gwasanaeth biwro).

Y ceidwad sy’n derbyn yn cadarnhau  
ar-lein fod y moch wedi cyrraedd (o fewn 3 
diwrnod, gan nodi unrhyw newid i’r  
hysbysiad gwreiddiol).

Symudiad ar-lein
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Symudiad anelectronig 

Symudiad anelectronig 

Crynodeb  
y Cludwr 

(x1) yn  
symud 

gyda’r Moch

Crynodeb  
y Cludwr 

(x1) yn  
symud 

gyda’r Moch

Dogfen  
fewnforio

Dogfen  
fewnforio

Rhowch fanylion y symudiad. Argraffwch Grynodeb y Cludwr (x1). Ar ddiwrnod anfon y moch:- 
cadarnhau’r symudiad o’r fferm + newidiadau ar-lein.

Rhowch fanylion y symudiad – i MLCSL (ymlaen llaw – ffôn/ffacs/post). Anfonir Crynodeb y Cludwr at 
y ceidwad (x4). Ar ddiwrnod anfon y moch: nodwch unrhyw newidiadau.

Rhowch fanylion y symudiad ar-lein.

Yn rhoi manylion i’r MLCSL (ffôn/ffacs/post) o fewn 3 diwrnod o’r mewnforio.

Os ydych yn defnyddio’r gwasanaeth biwro heb gyfrwng electronig, gallwch newid crynodeb  
y cludwr trwy anfon neges destun SMS

Allforio

Mewnforio

Enghreifftiau o symudiad i allforio moch ac i fewnforio moch
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Atodiad 3: Termau a diffiniadau 

Atodiad 4: Fersiynau newydd Crynodeb y Cludwr/Dogfen Symud

Os hoffech weld dogfen eAMIL2, ewch i: 
www.eaml2.org.uk/aml/helpline.eb 

Bydd dogfen symud/crynodeb y cludwr eAMIL2 yn cael eu cadw cyn hir yn:
www.eaml2.org.uk/aml/forms.eb 

AHVLA Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a’r Labordai Milfeddygol

AML2 Y ddogfen bapur bresennol ar gyfer cofnodi symudiad moch 

BPA Cymdeithas Foch Prydain

BPEX British Pig Executive

CPH Rhif y daliad  

eAMIL2 System electronig ar gyfer trwyddedu symudiadau anifeiliaid

HAACP Dadansoddi Peryglon a Phwynt Rheoli Critigol

HS/MD Crynodeb y Cludwr / Dogfen Symud 

IML Trwydded Symud Unigol 

MLCSL Meat and Livestock Commercial Services Ltd

RPA Asiantaeth Taliadau Gwledig

TSE Enseffalopathi Sbyngffurf Trosglwyddadwy


