
Mesurau Bioddiogelwch a Thai Cymru – 

Rhagfyr 2022 

Rhestr Wirio Hunan-Asesu Gorfodol 

I'w gwblhau gan bob ceidwad adar yng Nghymru. 

Manylion: 

Enw 

Fferm/safle: 

Cyfeiriad: 

Rhif cyswllt / 

Rhif symudol: 

Rhif y Daliad 

(Os yn 

berthnasol) 

Cwblhawyd drwy: 

Enw: ________ Dyddiad: _______________ 

Mewn llythrennau mawr 

Llofnod:_____________________________ 

Manylion y Milfeddyg: 

Enw:______________________________ 

Mewn llythrennau  mawr 

Llofnod:_____________________________ 



 

Cofrestru 

Ydych chi wedi cofrestru ar Gofrestr Dofednod Prydain Fawr? (Os ydych chi'n cadw 

mwy na 50 o adar mae'n rhaid i chi gofrestru eich adar - mae hyn yn ofyniad 

cyfreithiol, os ydych chi'n cadw llai na 50 o adar rydych chi'n cael eich annog i 

gofrestru'n wirfoddol) 

https://www.gov.uk/government/publications/poultry-including-game-birds-

registration-rules-and-forms 

Holiadur 

Manylion y safle 

A oes gan eich safle rwystr bio ddiogel wrth fynedfa'r fenter dofednod neu adar 

caeth, ardal defnydd atodol ac ardal adar byw/dan do fel y dangosir? 

Noder-yr 'ardal atodol' (ardal glustog) yw'r rhanbarth y tu mewn i ffin bio ddiogel y 

safle dofednod ond y tu allan i'r ardal gartref. 

 

Rhwystr bio ddiogel i fenter dofednod 

 

  

  

Lluniwch neu atodwch gynllun o'r fenter dofednod neu adar caeth gan labelu'r 

rhannau a'r pwyntiau diheintio fel uchod: 

 

 

 

 

 

Rhan atodol 

Rhan adar byw/dan 

do 

https://www.gov.uk/government/publications/poultry-including-game-birds-registration-rules-and-forms
https://www.gov.uk/government/publications/poultry-including-game-birds-registration-rules-and-forms


Oes gennych chi arwyddion a chyfleusterau glanhau/diheintio ar gyfer personél a 

cherbydau wrth y mannau mynediad ac ymadael i bob parth ar eich safle?  

 

 

 

 

Ardal Adar byw/Dan do 

1) A yw mynediad i'r rhan adar byw/dan do wedi'i gyfyngu i bersonél 

awdurdodedig hanfodol ond trwy bwyntiau mynediad unigol ar gyfer pob sied 

neu ardal dan do? (Dylai ymweliadau swyddogol ac archwiliadau barhau yn ôl 

y galw) 

  

 

 

  

2)  Pa fesurau sy'n cael eu cymryd gan bersonél wrth gael mynediad i'r rhan adar 

byw e.e. newid dillad allanol, esgidiau, menig a glanhau a diheintio? 

 

 

 

 

 

 

 

3) A oes ardal bwrpasol gyda arwyddion i ganiatáu newid, diheintio a storio dillad 

ac esgidiau penodol? 

A yw personél wedi'u hyfforddi ynghylch pwysigrwydd newid dillad allanol a 

phrotocolau esgidiau a diheintio bob amser cyn mynd i mewn/gadael yr ardal adar 

byw/dan do? 

A yw personél wedi'u hyfforddi i werthfawrogi bod trosglwyddo haint yn 

ddamweiniol o'r ardal atodol i'r ardal adar byw/dan do yn llwybr risg allweddol? 

 



 

 

 

 

4)  Ai dim ond cerbydau ac offer hanfodol sy'n cael mynd i mewn i'r ardal adar byw 

ac a yw y tu allan i unrhyw gerbydau a safle rhoi’r traed mewn cerbydau, ac offer, 

wedi'u glanhau a'u diheintio (gan ganolbwyntio ar olwynion, bwâu olwyn a safle 

rhoi’r traed y tu mewn i'r cerbyd)? 

 

 

 

 

 

5) Pa drefn glanhau a diheintio ydych chi'n ei ddefnyddio ar gyfer rhannau defnydd 

gorwedd a storio bwyd neu lwybrau sy'n arwain at ac o ardaloedd adar? 

 

 

 

 

6)  Pa gofnodion cadarn (ysgrifenedig) sydd gennych ar waith yn ymwneud â 

symudiadau pobl, cerbydau ac offer i mewn neu allan o'ch ardal adar? Am ba hyd 

mae'r cofnodion hyn yn cael eu storio? 

 

 

 

 

 

7) A yw eich diheintydd wedi ei gymeradwyo gan y Llywodraeth? 

Ydych chi'n defnyddio'r crynodiad cywir o’r diheintydd yn eich dipiau cist (pan yn 

berthnasol)? 

Am y rhestr o ddiheintyddion edrychwch ar: 

http://disinfectants.defra.gov.uk/DisinfectantsExternal/Default.aspx?Module=Appro

valsList_SI 

http://disinfectants.defra.gov.uk/DisinfectantsExternal/Default.aspx?Module=ApprovalsList_SI
http://disinfectants.defra.gov.uk/DisinfectantsExternal/Default.aspx?Module=ApprovalsList_SI


 

 

 

 

 

 

 

8) Os ydych yn cadw adar y dŵr domestig (hwyaid, gwyddau ac ati) a dofednod 

(ieir, twrcwn, ieir gini ac ati) – sut ydych chi'n eu cadw ar wahân? 

 

 

 

 

9) Pa mor aml mae'r ardal adar yn cael ei harchwilio, yn enwedig am arwyddion o 

fynediad i adar gwyllt neu gnofilod ac i gael gwared ar faw adar gwyllt a deunydd 

eraill sydd o bosibl wedi'i halogi, gan gynnwys carcasau adar gwyllt? 

 

 

 

 

 

10) Ydych chi'n archwilio adeiladwaith a strwythur unrhyw adeilad neu ardal dan 

do a ddefnyddir i gartrefu dofednod am tyllau a gollyngiadau, gyda phwyslais 

arbennig ar doeau, gwteri, systemau awyru, pibellau dŵr a netin neu rwyllau? 

Sylwer ar gyfer ardaloedd dan do, uchafswm maint rhwyllau yw 25mm.   

 

 

 

 



 

11) Ar gyfer cynhyrchwyr masnachol: Pa gofnodion sydd ar waith i ddangos bod 

lloriau ystafelloedd wyau, a mynedfeydd ardaloedd cynhyrchu ffermydd yn cael eu 

glanhau'n ddyddiol gyda diheintydd cymeradwy, ar y gwanediad presennol i leihau 

unrhyw drosglwyddo posibl ar draed? 

 

 

 

 

 

12) Ar gyfer cynhyrchwyr masnachol: ar ddiwedd cylch cynhyrchu, a yw'r llety a'r 

offer wedi'u glanhau'n drylwyr a'u diheintio yn ôl arferion gorau'r diwydiant?  

  

 

 

 

Dylai newidiadau ym maes iechyd adar, bwyd anifeiliaid neu yfed dŵr gael eu 

monitro'n agos, gan y gallent roi arwyddion cynnar o glefydau.  Mae’r pethau i 

edrych amdanynt yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i: 

· Gostyngiad mewn cynhyrchu wyau o 5% neu fwy dros gyfnod o dridiau  

· Newidiadau mewn lliw a / neu dewychedd ymgarthion eich adar 

· Gostyngiad mewn yfed dŵr neu fwyta f   

Os welwch chi unrhyw un o'r arwyddion uchod, argymhellir eich bod yn 

ymgynghori â'ch milfeddyg preifat ar unwaith.   

13) Ydych chi'n monitro iechyd, bwyd a dŵr eich adar?  

Iechyd:  Ydw? ☐ Na? ☐ 

Bwyd:    Ydw? ☐ Na? ☐ 

Dŵr:   Ydw? ☐ Na? ☐ 

 

Ardal Ategol 

1) Ar gyfer cerbydau sydd ond yn mynd i mewn i ran atodol eich safle, a yw y tu 

allan i unrhyw gerbydau a lle gosod traed mewn cerbydau wedi'u glanhau a'u 



diheintio (gan ganolbwyntio ar olwynion, bwâu olwyn a'r lle gosod traed y tu 

mewn i'r cerbyd)? 

  

 

 

 

 

2) Pa fesurau rydych chi'n eu cymryd i leihau halogiad gan adar gwyllt yn yr ardal 

atodol? Pa drefniadau sydd ar waith i sicrhau nad yw adar gwyllt yn gallu cael 

mynediad at ddeunydd gorwedd, bwyd a dŵr sydd wedi'i storio ar gyfer eich adar? 

e.e. rheoli adeiladau sydd ddim yn cael eu defnyddio, gorchuddio bwyd a deunydd 

gorwedd wedi’i storio, atal merddwr, ffensio/netio pyllau ac ati. 

 

  

 

 

 

  

3) Sut ydych chi'n storio a gwaredu eich gwastraff (gan gynnwys carcasau, 

bwydydd wedi'u difetha a deunydd gorwedd ac ati) neu wyau dros ben? Pa mor 

aml mae'n cael ei gasglu, ei wirio? 

  

 

 

 

  

4) Pa gofnodion sydd ar waith i gofnodi'r gwaith o symud, storio a lledaenu tail 

dofednod? 

 

 

 



 

 

 

5) Pa raglenni rheoli cnofilod ydych chi wedi'u rhoi ar waith (ar gyfer yr ardal atodol 

ac adar byw)? 

  

 

 

 

 

 

6) A yw'r safle dofednod yn rhan o fentrau mwy, cysylltiedig? Os felly, a oes cyn 

lleied â phosibl o rannu staff, offer ac adnoddau rhwng safleoedd? 

 

 

 

 

 

 

 

 


