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Cyflwyniad  

Diben  

1. Mae’r ddogfen hon yn nodi’r safonau gweithredu gofynnol y mae’n rhaid i sefydliad 

cyhoeddi pasbortau (PIO) ceffylau cymeradwy yng Nghymru, Lloegr a Gogledd 

Iwerddon eu bodloni er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol a galluogi’r 

gyfundrefn adnabod ceffylau i weithredu’n effeithlon ac yn effeithiol. Fe’i paratowyd 

gan yr Awdurdodau Cymwys (AC) ar gyfer Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon mewn 

partneriaeth â PIO cymeradwy, yr Asiantaeth Safonau Bwyd, Awdurdodau Lleol a 

Chyngor Ceffylau Prydain. Mae Llywodraeth yr Alban wedi cyhoeddi safonau 

gweithredu gofynnol ar wahân, ond tebyg, ar gyfer PIOs sydd wedi’u lleoli yn yr 

Alban.  

2. Daeth Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (UE) 2015/262 (“Rheoliad yr UE 2016”) i rym 

ledled yr UE o 1 Ionawr 2016. Yn Lloegr, fe’i gweithredir gan Reoliadau Adnabod 

Ceffylau (Lloegr) 2018 sy’n disodli Rheoliadau Pasbortau Ceffylau 2009. Yng 

Nghymru, fe’i gweithredir gan Reoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 2019, ac yng 

Ngogledd Iwerddon gan Reoliadau Adnabod Ceffylau (Gogledd Iwerddon) 2019. 

Gan fod y DU bellach wedi gadael yr UE, mae Rheoliad yr UE 2016 wedi’i ddargadw 

yng nghyfraith y DU gan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, yn amodol 

ar ddiwygiadau a wnaed gan Reoliadau Anifeiliaid Ceffylaidd (Cofnodion, Adnabod a 

Symud) (Ymadael â’r UE) 2019 (fel y’u diwygiwyd). Fodd bynnag, o ganlyniad i 

Brotocol Gogledd Iwerddon, nid oes gan Reoliad 2016 a ddargedwir unrhyw rym yng 

Ngogledd Iwerddon, ac yn lle hynny mae Gogledd Iwerddon yn dal i fod yn 

ddarostyngedig i Reoliad yr UE 2016 fel y mae’n cael effaith yn yr UE yn hytrach na’r 

gyfraith a ddargedwir yn y DU.  

3. Gweinyddir y system ar gyfer cyhoeddi pasbortau ceffylau a chynnal trefn adnabod 

ceffylau’r DU gan yr Awdurdodau Cymwys (AC) ar gyfer Cymru, Lloegr, Gogledd 

Iwerddon a’r Alban. Mae’r AC ar gyfer eich PIO yn dibynnu ar wlad y DU lle mae 

eich swyddfa gofrestredig wedi’i lleoli – gweler y manylion cyswllt ar ddechrau’r 

ddogfen hon. 

4. Rhaid i PIO gyda’i brif gyfeiriad yng Nghymru, a/neu y mae ei brif swyddfa basbort 

yng Nghymru, beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol wrth ddarparu gwasanaethau 

i’w aelodau yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Rhaid i’r PIO gofnodi dewis 

iaith ei aelodau, a darparu gwasanaeth dwyieithog yn unol â hynny, gan gynnwys 

darparu’r holl wybodaeth ysgrifenedig, megis pasbort a ffurflenni cais aelodaeth, yn 

ddwyieithog.  

5. Rydym yn croesawu eich adborth ar y ddogfen hon. Yn ogystal, byddwn yn 

ymgynghori â’r PIO ynghylch newidiadau arfaethedig ac yn caniatáu cyfnod 
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rhesymol o amser ar gyfer addasu. Cadwn yr hawl i ddiweddaru’r ddogfen hon o 

bryd i’w gilydd er mwyn sicrhau bod y gyfundrefn adnabod ceffylau yn gweithredu’n 

effeithlon ac yn effeithiol. 

Terminoleg  

6. At ddibenion y ddogfen hon, nodwch y diffiniadau canlynol yn benodol. Am 

ddiffiniadau pellach, gweler hefyd yr Eirfa yn Atodiad 1 ac Erthygl 2 o Reoliad 2016 

(Cymru a Lloegr) a ddargedwir neu Reoliad yr UE 2016 (Gogledd Iwerddon):  

a. ystyr ‘ceffyl(au)’ yw mamal carngaled gwyllt neu ddof sy’n perthyn i bob 

rhywogaeth o fewn y genws Equus o’r teulu Equidae, a chroesiadau rhwng 

anifeiliaid o’r fath  

b. ystyr ‘Rheoliad yr UE 2016’ yw Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (UE) 2015/262 

fel y mae’n cael effaith yng nghyfraith yr UE  

c. ystyr ‘Rheoliad 2016 a ddargedwir’ yw Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (UE) 

2015/262 fel y mae wedi ei ddargadw yng nghyfraith y DU ac yn gymwys yng 

Nghymru, Lloegr a’r Alban 

d. ystyr ‘OS Lloegr’ yw Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Lloegr) 2018 (OS 2018/761) 

e. ystyr ‘pasbort’ yw dogfen adnabod ar gyfer ceffylau fel y cyfeirir ati yn Rheoliad 

2016 a ddargedwir (ar gyfer Cymru a Lloegr) neu Reoliad yr UE 2016 (ar gyfer 

Gogledd Iwerddon) 

f. ystyr ‘corff cydnabyddedig’ mewn perthynas â cheffylau a fewnforiwyd yng 

Nghymru a Lloegr yw unrhyw un o’r cyrff y cyfeirir atynt yn Erthygl 14(a) o 

Reoliad 2016 a ddargedwir. Ar gyfer ceffylau cofrestredig, mae hwn yn gorff 

mewn gwlad y tu allan i’r UE sydd wedi’i gynnwys yn y rhestr y darperir ar ei 

chyfer yn Erthygl 34 o Reoliad (UE) 2016/1012 fel y mae’n cael effaith yng 

nghyfraith yr UE neu Atodiad 1 i Reoliad 2018/659 a ddargedwir, neu gangen 

genedlaethol o sefydliad neu gymdeithas ryngwladol sy’n rheoli ceffylau ar gyfer 

cystadlu neu rasio gyda’i bencadlys yng ngwlad y sefydliad neu’r gymdeithas 

ryngwladol y cyfeirir ati yn Erthygl 5(1)(b). Ar gyfer pob ceffyl arall, awdurdod 

cymwys gwlad tarddiad y ceffyl ydyw.  

g. ystyr ‘corff cydnabyddedig’ mewn perthynas â cheffylau a fewnforiwyd yng 

Ngogledd Iwerddon yw unrhyw un o’r cyrff y cyfeirir atynt yn Erthygl 14(1) o 

Reoliad yr UE 2016. Ar gyfer ceffylau cofrestredig, mae hwn yn gorff mewn 

trydedd wlad y tu allan i’r UE sydd wedi’i gynnwys yn y rhestr y darperir ar ei 

chyfer yn Erthygl 3(1) o Gyfarwyddeb 94/28/EC sy’n cyhoeddi tystysgrifau 

pedigri, neu gangen genedlaethol o sefydliad neu gymdeithas ryngwladol sy’n 

rheoli ceffylau ar gyfer cystadlu neu rasio gyda’i bencadlys yn nhrydedd wlad y 
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sefydliad neu’r gymdeithas ryngwladol y cyfeirir ati yn Erthygl 5(1)(b). Ar gyfer 

pob ceffyl arall, awdurdod cymwys trydedd wlad tarddiad y ceffyl ydyw. 

h. ystyr ‘OS Gogledd Iwerddon’ yw Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Gogledd 

Iwerddon) 2019 

i. ystyr ‘Milfeddyg’ yw Milfeddyg Cofrestredig sy’n cynnal aelodaeth o Goleg 

Brenhinol y Milfeddygon (RCVS) 

j. ystyr ‘OS Cymru’ yw Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 2019  

k. ystyr ‘Diwrnod Gwaith’ yw bob dydd o ddydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio 

gwyliau cyhoeddus.  

Cymhwyso  

7. Daw’r ddogfen hon i rym o fis Mehefin 2021. Mae’n disodli’r safonau gweithredu 

gofynnol blaenorol (dyddiedig Rhagfyr 2018).  

Diogelu Data 

8. Mae Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE (GDPR) bellach yn rhan o’r drefn 

diogelu data yn y DU, ynghyd â Deddf Diogelu Data 2018 (DDD 2018). Maent wedi 

bod mewn grym ers 25 Mai 2018 a dylai’r PIO wneud ei drefniadau ei hun i 

gydymffurfio â’r ddau o ran gweithgareddau cyhoeddi pasbortau. 

9. Mae’r PIO yn gyfrifol am sicrhau bod ei hysbysiadau preifatrwydd ei hun ar gael i 

gwsmeriaid ar ei wefan. (Gweler canllawiau Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 

hysbysiadau preifatrwydd: https://ico.org.uk/for-organisations/make-your-own-

privacy-notice/). Mae gan Defra Hysbysiad Preifatrwydd sy’n nodi sut y caiff 

gwybodaeth perchnogion ceffylau ar y Gronfa Ddata Ceffylau Ganolog ei phrosesu 

a’i defnyddio. Gall PIO drosglwyddo hwn i berchnogion ar eu cais. Mae Awdurdodau 

Cymwys dros Gymru a Gogledd Iwerddon yn bwriadu cyhoeddi hysbysiadau tebyg. 

10. Rhaid i bob PIO gofrestru gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth oni bai ei fod 

yn bodloni meini prawf eithrio Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. 

11. Mae’n ofyniad cyfreithiol i roi gwybod am achosion difrifol o dorri’r rheoliad i 

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o fewn 72 awr. Gall torri’r rheoliad fod yn 

destun dirwy bosibl o hyd at 20 miliwn Ewro. Dylai’r PIO hefyd hysbysu’r AC 

perthnasol o fewn 24 awr i achos tybiedig o dorri’r rheolau. Nodwch “brys” yn y 

llinell pwnc mewn unrhyw negeseuon e-bost a anfonwch, ac os na fyddwch yn cael 

ymateb o fewn 24 awr (o ddiwrnod gwaith), cysylltwch â thîm adnabod ceffylau’r AC 

yn uniongyrchol neu drwy eu switsfwrdd Adrannol.  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents
https://ico.org.uk/for-organisations/make-your-own-privacy-notice/
https://ico.org.uk/for-organisations/make-your-own-privacy-notice/
https://ico.org.uk/
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12. Nid oes rhaid rhoi gwybod i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth am bob achos o 

dorri’r rheoliad – dim ond yr achosion hynny lle mae’r unigolyn yn debygol o ddioddef 

rhyw fath o niwed, megis drwy ddwyn hunaniaeth neu dorri cyfrinachedd. Fodd 

bynnag, dylai’r PIO hysbysu’r AC perthnasol am unrhyw golled, llygredd neu ladrad 

o ddata pasbort o fewn 24 awr fel bod yr AC yn gallu penderfynu/cynghori pa 

gamau pellach y mae angen eu cymryd i gydymffurfio â gofynion diogelu data. 

Unwaith eto, nodwch “brys” yn llinell pwnc unrhyw negeseuon e-bost a chysylltwch â 

thîm adnabod ceffylau yr AC perthnasol os na fyddwch yn cael ymateb o fewn 24 

awr (o ddiwrnod gwaith). 

13. Rhaid i’r PIO sicrhau bod y gweithdrefnau cywir ar waith ganddo i ganfod, adrodd ac 

ymchwilio i dorri rheolau data personol. 

14. Dylai’r PIO hefyd fod â gweithdrefnau ar waith i ymdrin â gofynion newydd o dan y 

GDPR gan gynnwys ceisiadau testun data. Gellir gweld canllawiau ar dudalennau 

gwe Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn https://ico.org.uk/for-

organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/ 

  

Cofnodion Pasbort 

Cronfa Ddata PIO 

15. Rhaid i’r PIO gadw cofnodion yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a GDPR. Rhaid i’r 

cofnodion fod yn gywir, yn glir, yn gyfoes ac ar gael yn hawdd. 

16. Rhaid i bob PIO gadw cronfa ddata gyfrifiadurol, y gellir ei chwilio’n llawn ar unwaith, 

gan gynnwys o leiaf y meysydd sy’n ofynnol gan Erthygl 38(1) o Reoliad 2016 a 

ddargedwir (ar gyfer Cymru a Lloegr) neu Reoliad yr UE 2016 (ar gyfer Gogledd 

Iwerddon) yn y fformat sy’n ofynnol gan y CED. I grynhoi, y gweithdrefnau hynny yw: 

a. Rhif Oes Unigryw i Geffyl (UELN) – gweler Atodiad 1 a 2; 

b. y rhywogaeth; 

c. y rhyw; 

d. y lliw; 

e. dyddiad geni (dd/mm/bbbb) (gellir defnyddio dyddiad bras os oes angen); 

f. os yw’n berthnasol, o leiaf 15 digid olaf y cod microsglodyn (mae codau byrrach 

yn dderbyniol ar gyfer microsglodion hŷn); 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents
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g. y wlad enedigol os yw’n hysbys; 

h. dyddiad cyhoeddi a dyddiad/disgrifiad unrhyw addasiad i’r pasbort; 

i. enw a chyfeiriad y perchennog gwreiddiol a’r holl berchnogion dilynol; 

j. y statws, “cofrestredig” neu “bridio a chynhyrchu”; 

k. enw’r anifail (h.y. yr enw geni a, lle bo’n berthnasol, yr enw masnachol);  

l. statws hysbys yr anifail fel un na fwriedir ei ladd ar gyfer ei fwyta gan bobl (mae 

hyn yn ymwneud â chymhwysedd cadwyn fwyd yr anifail); 

m. y rhif cyfresol, lle mae’n berthnasol i’r pasbort;  

n. y wlad lle mae daliad y ceffyl wedi’i leoli; a 

o. dyddiad yr hysbyswyd am farwolaeth, lladd neu golli’r anifail. 

17. Rhaid i gronfa ddata’r PIO hefyd gofnodi:  

a. Unrhyw dystiolaeth o addasu, ymyrryd neu dwyll pasbortau, gan gynnwys 

anghysondebau yn Adran II (ac Adran IX cyn 2016)  

b. Manylion unrhyw basbortau a ddychwelwyd i berchnogion yn dilyn marwolaeth 

ceffyl. Rhaid i’r rhain gynnwys enw a manylion cyswllt y person y dychwelwyd y 

pasbort iddo yn ogystal â’r dyddiad dychwelyd  

c. Manylion unrhyw dudalennau a ychwanegwyd yn flaenorol at y pasbort yn dilyn 

ei gyhoeddi gyntaf, gan gynnwys dyddiad, nifer y tudalennau a’r cynnwys.  

d. Manylion unrhyw ddogfennau dros dro a gyhoeddwyd, gan gynnwys dyddiad 

cyhoeddi a dyddiad dod i ben  

e. Manylion unrhyw basbort wedi’i ail-gyhoeddi, pasbort Dyblyg neu basbort 

Cyfnewid, gan nodi’r rheswm dros ei gyhoeddi  

18. Rhaid i PIO gadw cofnodion am o leiaf 35 mlynedd neu hyd at o leiaf 2 flynedd o 

ddyddiad marwolaeth yr anifail o dan sylw, fel sy’n ofynnol gan Reoliad 2016 a 

ddargedwir (ar gyfer Cymru a Lloegr) neu Erthygl 38(2) o Reoliad yr UE 2016 (ar 

gyfer Gogledd Iwerddon). Lle cedwir union gopïau neu sganiau o gofnodion papur, 

gan gynnwys llofnodion, ar gofnod electronig yn y fath fodd fel y gellir eu hadalw a’u 

hargraffu’n hawdd ar gyfer awdurdodau gorfodi, yna nid oes angen cadw’r cofnod 

papur.  

19. Rhaid i’r PIO ddiweddaru ei gronfa ddata i adlewyrchu unrhyw addasiadau a wnaed i 

basbort y ceffyl (gweler yr Adran “Diweddaru Pasbortau”). 
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20. Yn ogystal, mae’n ofynnol i berchnogion sy’n mewnforio ceffylau i’r DU gofrestru 

pasbortau presennol gyda PIO priodol yn y DU o fewn 30 diwrnod i gwblhau’r 

weithdrefn tollau. Dylai’r PIO gofnodi manylion pasbort llawn ar ei gronfa ddata. 

 

Y Gronfa Ddata Ceffylau Ganolog (CED) 

21. Mae Equine Register Ltd (“Equine Register”) yn cynnal Cronfa Ddata Ceffylau 

Ganolog y DU ar ran Defra, mewn partneriaeth ag Awdurdodau Cymwys ar gyfer 

Cymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban. Mae Equine Register wedi cyhoeddi canllawiau 

ar wahân (Llawlyfr Defnyddwyr) i bob PIO ar ddefnyddio’r CED. Yn ogystal, ar 27 

Gorffennaf 2020, sicrhaodd Equine Register fod y gwasanaeth Digital Stable newydd 

ar gael i bob perchennog ceffyl. Mae hyn yn galluogi perchnogion i wirio pa ddata 

sy’n cael ei gadw yn erbyn eu henw ar y CED, fel sy’n ofynnol gan GDPR, ac i dynnu 

sylw at wybodaeth y mae angen ei chywiro. Ar hyn o bryd, mae hyn wedi’i gyfyngu i 

ddata personol (e.e. manylion enw a chyfeiriad y perchennog) a statws microsglodyn 

a chadwyn fwyd y mae modd i berchnogion e-bostio tystiolaeth o hynny (gweler yr 

adrannau diweddarach perthnasol) o’r cynnwys pasbort cywir i’r PIO yn hytrach na 

phostio’r pasbort cyfan, er mwyn lleihau’r baich gweinyddol ar y PIO. Gall 

perchnogion hefyd roi gwybod am farwolaethau drwy’r Digital Stable ond mae angen 

iddynt anfon y pasbort o hyd (os yw ar gael) er mwyn ei annilysu ac ati (gweler yr 

adran ddiweddarach ar Farwolaethau). Dangosir y cywiriadau hyn ar y CED fel “data 

oren” ychwanegol nes bod y PIO wedi derbyn neu wrthod y newid, a dylai’r PIO 

wneud hynny o fewn 15 diwrnod i’r hysbysiad. 

22. Mae Rheoliad 2016 a ddargedwir (ar gyfer Cymru a Lloegr) a Rheoliad yr UE 2016 

(ar gyfer Gogledd Iwerddon) yn ei gwneud yn ofynnol i’r CED gadw data pasbort – 

fel sy’n cael ei ddarparu gan y PIO – ar gyfer pob ceffyl sy’n byw yn y DU (gan 

gynnwys ceffylau a fewnforiwyd) ac eithrio merlod gwyllt/lled-wyllt mewn ardaloedd 

dynodedig nad oes angen pasbort arnynt. Prif ddiben y CED yw diogelu iechyd y 

cyhoedd ymhellach drwy ganiatáu i’r Asiantaeth Safonau Bwyd wirio (ar ôl archwilio’r 

pasbort) bod ceffyl a gyflwynir i’w ladd yn gymwys ar gyfer y gadwyn fwyd ddynol. 

Yn ogystal, gall cyrff gorfodi (awdurdodau lleol yn enwedig) chwilio’r CED drwy rif 

microsglodyn i ganfod perchnogion ceffylau y daw’n amlwg eu bod ar goll, wedi eu 

gadael neu wedi eu dwyn, ac i fynd i’r afael â gweithgarwch troseddol.  

23. Cyn gynted ag y bydd PIO wedi creu neu ddiweddaru cofnod pasbort ar ei gronfa 

ddata, rhaid iddo lanlwytho’r wybodaeth hon i’r CED o fewn 24 awr i ddiwrnod 

gwaith yng Nghymru a Lloegr neu CGAPh yng Ngogledd Iwerddon. Pan fydd y 

Digital Stable yn anfon hysbysiad at PIO gyda chais i dderbyn neu wrthod data oren, 

rhaid i’r PIO ymateb o fewn 15 diwrnod fel bod y diweddariad yn cael ei wneud ar y 

CED.  
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24. Dylai’r PIO gysylltu ag adran gymorth cwsmeriaid Equine Register (e-bost: 

customerservice@equineregister.co.uk) os ydynt yn cael anawsterau wrth gyflwyno 

gwybodaeth i’r CED. Ar gyfer ymholiadau eraill, dylai gysylltu â’r AC perthnasol. 

25. Byddwch yn ymwybodol y bydd y CED yn gwahardd ceffylau o’r gadwyn fwyd ddynol 

yn awtomatig os bydd gwybodaeth y mae’n ei chadw gan y PIO yn dangos: 

a. bod y pasbort wedi’i gyhoeddi’n “hwyr” (mwy na 12 mis ar ôl y dyddiad geni). 

Fodd bynnag, mae’r eithriadau canlynol yn berthnasol, a dylai’r PIO ddewis y 

“Late Passport Derogation” perthnasol ar y CED os yw hynny’n briodol: (i) bod y 

ceffyl wedi ei eni cyn mis Gorffennaf 2009 (dewis “Pre-dates law change”); (ii) 

bod merlyn lled-wyllt yn gadael ardal rhanddirymiad; (iii) bod pasbort electronig 

wedi’i gyhoeddi ar gyfer y ceffyl o fewn 12 mis ond bod y pasbort papur wedi’i 

gyhoeddi ar ôl 12 mis; (iv) bod y perchennog wedi gwneud cais am basbort 

mewn pryd ond na lwyddodd PIO tramor i’w gyhoeddi o fewn 12 mis; neu (v) bod 

angen ail-gyhoeddi’r pasbort ar gyfer ceffyl a fewnforiwyd er mwyn ychwanegu 

tudalennau, ond mae’n dangos bod y ceffyl yn gymwys ar gyfer y gadwyn fwyd 

ddynol.  

b. mae’r wlad enedigol yn “anhysbys”; neu 

c. mae gan y ceffyl fwy nag un rhif microsglodyn, oni bai bod ail ficrosglodyn wedi’i 

fewnblannu i gymryd lle un nad yw’n gweithio mwyach. Os cafodd ail ficrosglodyn 

ei fewnblannu, dylai milfeddyg fod wedi gwirio hunaniaeth y ceffyl a dylai’r PIO 

ddewis y rhanddirymiad priodol wrth ddiweddaru’r CED i atal y ceffyl rhag cael ei 

all-lofnodi o’r gadwyn fwyd yn awtomatig.  

26. Os bydd gwiriadau lladd-dy’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn datgelu bod ceffyl wedi’i 

“all-lofnodi” o’r gadwyn fwyd ddynol naill ai yn y pasbort (Adran II neu Adran IX yn 

flaenorol) neu’r CED, yna ni chaniateir i’r anifail fynd i mewn i’r gadwyn fwyd ddynol.  

27. Rhaid i berchnogion ceffylau sy’n preswylio yn y DU, ond sydd â phasbort a 

gyhoeddwyd gan Aelod-wladwriaeth o’r UE, gofrestru’r pasbort gyda PIO yn y DU, a 

ddylai ddilysnodi’r pasbort ac yna lanlwytho’r cofnod i’r CED. Ar gyfer ceffylau 

cofrestredig, mae llawer o lyfrau gre yn gallu dilysnodi pasbortau sydd wedi’u 

cyhoeddi gan lyfrau gre eraill dramor. Er mwyn cadw’r wybodaeth fridio mor gyflawn 

â phosibl, rhaid i berchnogion ceffylau sy’n dal pasbortau a gyhoeddwyd dramor 

(gan gynnwys y rhai hynny a anwyd yn y DU) gael eu pasbortau wedi’u dilysnodi gan 

PIO llyfr gre sy’n gallu derbyn yr anifail i’w lyfr gre o dan ei reolau ei hun.  

28. Gan fod y DU bellach wedi gadael yr UE, gall PIO yn y DU barhau i ddiweddaru 

pasbortau a gyhoeddwyd yn aelod-wladwriaethau’r UE, ond nid yw’n ofynnol 

mwyach iddynt hysbysu cronfa ddata ganolog yr aelod wladwriaeth honno o’r newid 

i’r cofnod. Mae Rheoliad yr UE 2016 fel y mae’n gymwys yng nghyfraith yr UE yn 

parhau mewn grym yng Ngogledd Iwerddon. 
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Pasbortau 

Y Broses Gwneud Cais 

29. Rhaid i berchnogion ceffylau sy’n cofrestru gyda PIO yng Nghymru neu Loegr 

sicrhau bod PIO yn derbyn eu cais am basbort erbyn yr hwyraf o’r canlynol: chwe 

mis o ddyddiad geni’r ceffyl neu (yn Lloegr) erbyn 30 Tachwedd neu (yng Nghymru) 

erbyn 31 Rhagfyr ym mlwyddyn ei enedigaeth. Rhaid i berchnogion ceffylau sy’n 

cofrestru gyda PIO yng Ngogledd Iwerddon sicrhau bod PIO yn derbyn eu cais am 

basbort o fewn chwe mis i ddyddiad geni’r ceffyl. Rhaid trin pasbortau cyntaf y mae 

PIO yn eu cyhoeddi dros 12 mis ers yr enedigaeth fel “hwyr”, a chânt eu cyhoeddi 

fel pasbort Dyblyg/Cyfnewid yn lle hynny (gweler yr Adran ddiweddarach). Os bydd 

PIO yn derbyn cais hwyr gan berchennog, dim ond os bydd yn ei gyhoeddi fwy na 12 

mis ers dyddiad geni’r ceffyl y dylai drin y pasbort fel “hwyr”  

30. Tabl yn dangos y broses ymgeisio ar gyfer pasbort cyntaf (mae rheolau gwahanol yn 

berthnasol i ferlod gwyllt/lled-wyllt mewn ardaloedd dynodedig – gweler yr Adran 

ddiweddarach): 

Cam Gan Gweithred  Uchafswm amser i 
gwblhau 

1 Perchennog holi am becyn cais gan PIO priodol:  

 ceffylau cofrestredig – o PIO sy’n 
rheoli’r llyfr gre y mae’r anifail wedi’i 
gynnwys, neu’n gymwys i’w 
gynnwys ynddo; 

 Ceffylau nad ydynt wedi’u cofrestru 
– o unrhyw PIO sydd wedi’i 
gymeradwyo i gyhoeddi pasbortau 
‘adnabod yn unig’  

(Rhaid cyflwyno 
cais o fewn 
terfynau amser – 
gweler paragraff 
29 uchod) 

2 PIO anfon pecyn cais at berchennog (ac eithrio 
Adrannau I rhannau A a B, ni ddylid anfon 
pasbort gwag neu ran ohono fel ffurflen 
gais.) 

O fewn 7 diwrnod 
i’r cais 

3 Perchennog cyflwyno ffurflen gais wedi’i chwblhau, 
wedi’i llofnodi gan Filfeddyg i gadarnhau 
bod y cynnwys yn gywir.  

Cyrraedd PIO 
erbyn: (gweler 
paragraff 29 
uchod) 

4 PIO cydnabod derbyn cais (dewisol os yw 
pasbort i’w gyhoeddi o fewn 15 diwrnod) yn 
nodi’r dyddiad chyhoeddi tebygol a’r 
rheswm (e.e. angen profion DNA; 
amheuaeth o dwyll) os bydd y cyhoeddi yn 
cymryd mwy nag 20 diwrnod gwaith  

O fewn 15 
diwrnod gwaith i 
dderbyn cais (os 
yw’n berthnasol) 

5 PIO gwirio cais am:   
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 cywirdeb/ dilysrwydd/ arwyddion o 
dwyll; 

 dim pasbort blaenorol – gwirio rhif 
microsglodyn nad yw eisoes ar y 
CED; 

 ceffyl o dan 12 mis oed (drwy wirio 
Dyddiad Geni); 

 (yn y DU) Milfeddyg a fewnblannodd 
y microsglodyn yn aelod o’r RCVS ar 
gronfa ddata Milfeddygon sy’n 
ymarfer yr RCVS  

 silwét wedi’i gwblhau sy’n cyfateb i’r 
disgrifiad ysgrifenedig, wedi’i lofnodi 
gan filfeddyg neu berson priodol a 
ddilyswyd gan lofnod Milfeddyg. Yn 
enwedig, rhaid tynnu amlinelliad o 
bob caleden (chestnut) y sgwâr 
priodol os nad oes gan geffyl farciau 
a llai na 3 o droellau;  

 (Cymdeithasau brîd yn unig) yn 
cwblhau’r broses cadarnhau bridio 
yn unol â deddfwriaeth sootechnegol  

6 PIO (os derbynnir y ffioedd) creu cofnod ar 
gronfa ddata’r PIO a chyhoeddi pasbort fel 
a ganlyn: 
 
(1) os o fewn 12 mis i’r enedigaeth (nid 
yw’n gymwys i ferlod lled-wyllt sy’n gadael 
ardal rhanddirymiad), cyhoeddi’r pasbort 
“Newydd”.  
 
(2) os dros 12 mis ers yr enedigaeth, 
cyhoeddi naill ai pasbort “Dyblyg” ar gyfer 
ceffyl cofrestredig sydd â Thystysgrif Egluro 
ar gael a/neu mae DNA yn cadarnhau ei 
dras; neu basbort “Cyfnewid” ar gyfer 
ceffyl “bridio a chynhyrchu” neu geffyl 
cofrestredig heb brawf o’i dras 

O fewn 20 

diwrnod gwaith i 

dderbyn cais 

(Noder: os yw PIO 

yn Lloegr yn 

derbyn cais yn 

agos at 30 

Tachwedd, dylai’r 

PIO ystyried 

cyfnod y Nadolig 

fel nad yw’r 

pasbort yn cael ei 

gyhoeddi’n hwyr). 

 

7 PIO Lanlwytho cofnod pasbort o’r gronfa ddata 
i’r CED (naill ai’n unigol neu lanlwytho 
swmp ar ddiwedd y dydd) 

O fewn 24 awr (o 
ddiwrnod gwaith) o 
greu cofnod ar 
gronfa ddata’r PIO 

  

31. Gall y silwét gael ei gwblhau gan berson priodol sydd wedi’i awdurdodi i wneud 

hynny gan y PIO, cyn belled â bod lleoliad y microsglodyn wedi’i farcio a bod y silwét 

yn ei gyfanrwydd yn cael ei gadarnhau gan y milfeddyg. 

http://findavet.rcvs.org.uk/check-the-registers/
http://findavet.rcvs.org.uk/check-the-registers/
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32. Er mwyn ategu’r wybodaeth sydd eisoes ar gael ar wefannau AC, rhaid i’r PIO 

ddarparu gwybodaeth gywir a diweddar sy’n amlinellu holl gyfrifoldebau cyfreithiol 

perchnogion ceffylau mewn perthynas â phasbortau, gan gynnwys (ond heb fod yn 

gyfyngedig i) gofynion i:  

a. sicrhau bod ceisiadau am basbort wedi’u cwblhau yn dod i law PIO yng Nghymru 

neu Loegr o fewn 6 mis i’r enedigaeth neu erbyn (yn Lloegr) 30 Tachwedd neu 

(yng Nghymru) 31 Rhagfyr ym mlwyddyn yr enedigaeth, pa un bynnag sydd 

hwyraf, a chan PIO yng Ngogledd Iwerddon o fewn chwe mis i’r enedigaeth; 

b. trosglwyddo’r pasbort ar adeg trosglwyddo perchnogaeth y ceffyl i berson arall; 

c. hysbysu’r PIO am unrhyw newid perchnogaeth (gan gynnwys delwyr) o fewn 30 

diwrnod i’r newid drwy gyflwyno’r pasbort ffisegol i’w ddiweddaru; 

d. cadw’r manylion pasbort canlynol yn y pasbort yn gyfoes ac yn gywir bob amser: 

perchnogaeth; cymhwysedd i’w ladd ar gyfer ei fwyta gan bobl; cod 

microsglodyn; statws fel ceffyl cofrestredig neu geffyl bridio a chynhyrchu; 

e. cyflwyno’r pasbort i PIO o fewn 30 diwrnod i’w ddiweddaru os oes unrhyw 

fanylion pasbort wedi newid; 

f. cyflwyno pasbort (neu lungopi o’r Adran berthnasol) i PIO o fewn 14 diwrnod 

wedi i filfeddyg gwblhau a llofnodi Rhan II o Adran II y pasbort; 

g. dychwelyd y pasbort i PIO o fewn 30 diwrnod i farwolaeth neu golli’r ceffyl os yw 

wedi’i gofrestru gyda PIO yng Nghymru neu Loegr, neu “cyn gynted ag y bo’n 

rhesymol ymarferol” os yw wedi’i gofrestru gyda PIO yng Ngogledd Iwerddon. 

h. sicrhau bod ceffylau a anwyd cyn 1 Gorffennaf 2009, sydd heb ficrosglodyn 

wedi’i fewnblannu o’r blaen yn unol â Rheoliad y Comisiwn 504/2008, yn cael eu 

microsglodynnu. (Mae hyn yn ofynnol yn gyfreithiol ers 1 Hydref 2020 i geffylau 

sydd wedi’u cofrestru gyda PIO yn Lloegr, ac ers 12 Chwefror 2021 ar gyfer 

ceffylau sydd wedi’u cofrestru gyda PIO yng Nghymru. Nid yw’n ofynnol ar hyn o 

bryd ar gyfer ceffylau sydd wedi’u cofrestru gyda PIO yng Ngogledd Iwerddon). 

33. Rhaid i’r PIO sicrhau bod hyn ar gael ar ei wefan a’i gynnwys gydag unrhyw 

ddogfennau y mae’n eu hanfon at berchnogion ceffylau, er enghraifft wrth 

ddychwelyd pasbort ar ôl ei ddiweddaru. Rydym hefyd yn argymell bod y PIO yn 

darparu’r wybodaeth hon o fewn y pasbort ei hun, wedi’i hargraffu y tu mewn i glawr 

y pasbort neu fel taflen rydd.  
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Rhifau stoc/cyfresol wedi’u rhagargraffu  

34. Os ydych yn cynnal stociau o dudalennau pasbort gwag wedi’u rhagargraffu, yna 

mae’n rhaid i’r rhain, o leiaf, fod â rhifau cyfresol (nid yw rhifau tudalennau’n cyfrif) 

wedi’u hargraffu ar bob un o’r tudalennau sy’n ffurfio Adrannau I i III o’r pasbort. Gall 

y PIO ddefnyddio ei ddisgresiwn ynghylch pa fformat a ddefnyddir, ond dylent osgoi 

unrhyw ddryswch posibl gydag UELN neu rif microsglodyn. Dylid o leiaf nodi’r rhif 

cyfresol unigryw a ddyrennir i bob pasbort ar bob un o dudalennau Adrannau I – III. 

35. Os yw unrhyw basbort neu stoc wag wedi’i ragargraffu yn cael ei golli, yn mynd ar 

goll neu’n cael ei ddwyn, rhaid i’r PIO hysbysu’r AC perthnasol o fewn 24 awr. 

Nodwch “brys” yn y llinell pwnc mewn unrhyw negeseuon e-bost a anfonwch, ac os 

na fyddwch yn cael ymateb o fewn 24 awr, cysylltwch â thîm adnabod ceffylau’r AC 

perthnasol drwy eu switsfwrdd Adrannol. Dylech roi gwybod i’r AC am: 

a. Amgylchiadau’r colli, y camleoli neu’r lladrad; a 

b. Rhifau cyfresol y pasbort(au) a/neu’r stoc wag wedi’i ragargraffu dan sylw 

 

Fformat pasbort  

36. Rhaid i bob pasbort ddilyn y cynllun enghreifftiol a nodir yn atodiad 1 Rhan 1 o 

Reoliad 2016 (Cymru a Lloegr) a ddargedwir neu Reoliad yr UE 2016 (Gogledd 

Iwerddon), a hefyd y gofynion diogelwch a rhwymo ychwanegol a nodir yn atodiad 1 

Rhan 2. Dim ond os oes angen y caniateir mân amrywiadau yn y fformadu, er mwyn 

gwella eglurder y pasbort.  

37. Mae Rheoliad 2016 (Cymru a Lloegr) a ddargedwir a Rheoliad yr UE 2016 (Gogledd 

Iwerddon) yn dweud bod yn rhaid i basbortau gael eu rhybedu gan beiriant fel na 

ellir tynnu tudalennau neu ail-osod tudalennau yn dwyllodrus. Fodd bynnag, mae 

peiriant sy’n cael ei weithio â llaw neu beiriant cwbl awtomataidd yn dderbyniol os 

yw’r pasbort wedi’i rwymo’n ddiogel. 

38. Gellir cynnwys tudalen deitl cyn Adran I gyda’r UELN, enw’r ceffyl, enw’r PIO ac 

unrhyw nodweddion diogelwch ychwanegol sydd wedi’u cynnwys.  

39. Wrth gwblhau meysydd, rhaid i’r cofnodion fod yn ddarllenadwy ond nid oes rhaid eu 

teipio.  

40. Rhaid i Adran I, Rhan A gael ei selio gyda laminiad tryloyw ar ôl i’r wybodaeth gael ei 

chofnodi oni bai bod yr adran honno wedi’i hargraffu gan ddefnyddio dull sy’n atal 

newid ar ôl i’r wybodaeth gael ei chofnodi. Dylid cofnodi unrhyw newid yn lliw neu 



12  

  

farciau’r ceffyl ar ôl i’r pasbort gael ei gyhoeddi yn Adran I, Rhan C. Gellir ehangu 

fformat Adran I, Rhan C i’w gwneud yn haws i wneud hynny.  

41. Gellir cynnwys tudalennau ychwanegol ar gyfer yr Adrannau statudol yn ôl y gofyn er 

mwyn sicrhau bod digon o dudalennau’n bresennol at ddefnydd parhaus o’r pasbort.  

42. Ar gyfer ceffylau cofrestredig, os oes angen, gellir cynnwys pedigri estynedig fel 

estyniad un dudalen i Adran V, y mae’n rhaid iddo ddilyn yn syth ar ôl y Dystysgrif 

Tarddiad gyda’r pennawd ‘Adran V, Pedigri’. Fel arall, gellir ychwanegu pedigri 

estynedig yn y tudalennau anstatudol – gweler Cwestiynau Cyffredin am fwy o 

fanylion  

43. Gellir cynnwys lle i nodi cofrestriadau mewn llyfrau gre eraill o dan y Dystysgrif 

Tarddiad yn Adran V. Fel arall, gellir ei gynnwys yn Adran I Rhan C. 

44. Gellir cynnwys tudalennau ychwanegol sy’n cynnwys gwybodaeth anstatudol mewn 

pasbortau (cofrestredig a heb eu cofrestru) os ydynt:  

a. Wedi’u lleoli ar ddiwedd y pasbort ar ôl y tudalennau statudol  

b. Wedi’u gwahanu’n glir oddi wrth y tudalennau statudol  

c. Wedi’u nodi’n glir fel tudalennau anstatudol.  

45. Mae pasbortau a gyhoeddwyd cyn 1 Ionawr 2016 yn dal yn ddilys ac nid oes angen 

eu cyfnewid.  

46. Rhaid i’r PIO gadw cofnod manwl o unrhyw newidiadau i ymddangosiad y pasbortau 

y mae’n eu cyhoeddi dros amser fel y gall helpu i nodi twyll. Rhaid iddo gadw copïau 

sampl o’r holl amrywiadau i’r pasbort.  

47. Rhaid darparu pasbort sampl os bydd yr AC perthnasol yn gofyn am hynny.  

48. Er mwyn helpu i ddilysu unrhyw newidiadau i basbort, rhaid i’r PIO gadw cofnod 

manwl o unrhyw newidiadau i fformat eu stamp swyddogol neu stamp boglynnog, a 

lliw unrhyw inc a ddefnyddir gydag ef.  

49. Dylai PIO sydd angen gwneud newidiadau i fodloni gofynion Rheoliad 2016 (Cymru 

a Lloegr) a ddargedwir neu Reoliad yr UE 2016 (Gogledd Iwerddon) nodi bod sawl 

PIO yn cynnig gwasanaethau fel rhwymo a chynhyrchu pasbortau a allai fod o 

gymorth. Dylech gysylltu ag unrhyw PIO eraill a gymeradwywyd gan AC i weld pa 

wasanaethau sydd ar gael.  

Cyhoeddi pasbortau  

50. Rhaid i’r PIO fod â gweithdrefnau gweithredu wedi’u cofnodi ar waith ar gyfer 

cyhoeddi, diweddaru a chyfnewid pasbortau sy’n adlewyrchu Rheoliad 2016 (Cymru 
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a Lloegr) a ddargedwir neu Reoliad yr UE 2016 (Gogledd Iwerddon) a’r ddogfen hon. 

Rhaid i’r holl staff ddeall y gweithdrefnau hyn yn iawn.  

51. Pan fo ceffyl o frîd penodol, rhaid i’r gweithdrefnau hefyd gynnwys cyfarwyddyd bod 

yn rhaid rhoi gwybod i’w berchennog am y gymdeithas brîd briodol.  

52. Mae diffiniadau ar gyfer “ceffyl bridio a chynhyrchu” a “ceffyl cofrestredig” ar gael yn 

yr Eirfa yn Atodiad 1. Yn gyffredinol, mae “ceffyl cofrestredig” yn cael pasbort 

“cofrestredig” gan gymdeithas brîd, tra bod “ceffyl bridio a chynhyrchu” yn cael 

pasbort “adnabod yn unig” gan PIO adnabod yn unig (er bod rhai cymdeithasau brîd 

hefyd yn darparu’r gwasanaeth hwn). Dim ond cymdeithasau brîd sy’n gallu pennu 

brîd mewn pasbort cofrestredig. Ar gyfer ceffylau heb eu cofrestru, ni ellir cynnwys 

brîd yn y pasbort ‘adnabod yn unig’  

53. Yn ogystal â chyhoeddi pasbortau Newydd (y mae modd eu hailgyhoeddi mewn rhai 

amgylchiadau), mae PIO hefyd yn gallu cyhoeddi pasbortau Dyblyg a phasbortau 

Cyfnewid. Ceir diffiniadau o bob un a phryd i’w cyhoeddi yn yr Eirfa yn Atodiad 1. 

Mae’n bwysig iawn dewis y math cywir wrth lanlwytho manylion i’r CED.  

54. Ar gyfer pasbortau ‘adnabod yn unig’, ni all y PIO ddilysu bridio’r ceffyl ac ni ddylid 

cwblhau Adran V (Tystysgrif Tarddiad). Dylid cyfeirio ymgeiswyr pasbort sydd 

angen cynnwys manylion bridio at gymdeithas brîd gydnabyddedig briodol.  

55. Rhaid i basbortau gynnwys yr Adrannau canlynol:  

a. Pasbortau cofrestredig (ar gyfer ceffylau cofrestredig) – o leiaf Adrannau I i X. 

Gellir cynnwys adran XI hefyd  

b. Pasbortau ‘adnabod yn unig’ (ar gyfer ceffylau “bridio a chynhyrchu) – o leiaf 

Adrannau I i IV. Gellir cynnwys adrannau V i XI ond ni ddylid cofnodi 

gwybodaeth yn Adran V. Argymhellir eich bod yn cynnwys Adran VII fel bod 

modd cofnodi’r broses o weinyddu brechlynnau. 

56. Ni ellir cyhoeddi pasbort oni bai bod yr adrannau canlynol wedi’u cwblhau:  

a. Adran I a IV ar gyfer pob pasbort; yn ogystal  

b. Adran V ar gyfer pasbortau cofrestredig yn unig; ac  

c. Adran II, os yw’n berthnasol, ar gyfer pob pasbort.  

57. Ar ôl ei adnabod, mae’n ofynnol i’r PIO roi UELN i geffyl yn unol â’r cyfarwyddiadau 

yn Atodiad 2 y ddogfen hon. 

58. Cyn cyhoeddi pasbort a lanlwytho i’r CED, rhaid cwblhau gwiriadau priodol bod 

gwybodaeth (gan gynnwys oedran y ceffyl) a gafodd ei darparu a’i chynnwys yn y 

pasbort yn gywir ac nad oes pasbort eisoes yn bodoli. Rhaid i hyn gynnwys gwirio’r 
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cofnodion presennol y PIO yn ôl rhif microsglodyn a chwilio am y rhif microsglodyn 

ar y CED i wirio nad oes pasbort wedi’i gyhoeddi eisoes gan PIO arall. Pan gaiff 

cofnod pasbort newydd ei lanlwytho i’r CED, ni fydd yn bosibl cwblhau’r cofnod os 

yw’r rhif microsglodyn eisoes ar y CED. Mae hyn er mwyn atal gweithgarwch 

twyllodrus. 

59. Os honnir bod ceffyl o frîd penodol a bod y dyddiad cau ar gyfer cyhoeddi pasbort 12 

mis wedi mynd heibio, rhaid gwneud ymholiadau gyda PIO ar gyfer y brîd hwnnw.  

60. Ar gyfer ceffylau sydd wedi’u hachub, derbynnir na fydd gwybodaeth am fodolaeth 

pasbort fel sy’n ofynnol ym mharagraff 58 o reidrwydd ar gael. Lle mae’r PIO yn 

fodlon bod y ceffyl wedi’i achub mewn difrif (hwyrach y bydd cyfarwyddyd/cymorth ar 

gael gan Brif Weithredwyr Elusennau Ceffylau Prydain, CEBEC), rhaid dangos 

pasbort Cyfnewid neu basbort Dyblyg yn unol â Rheoliad 2016 (Cymru a Lloegr) a 

ddargedwir neu Reoliad yr UE 2016 (Gogledd Iwerddon) (Erthygl 29 neu 32 fel y 

bo’n briodol), yna cyhoeddir UELN newydd ac yn y ddau achos, caiff y ceffyl ei all-

lofnodi o’r gadwyn fwyd ddynol yn Rhan II o Adran II y pasbort.  

61. Gan fod y DU bellach wedi gadael yr UE, ni all PIO yn y DU gyhoeddi pasbort i 

anifail a gedwir mewn aelod-wladwriaeth o’r UE mwyach. Ar gyfer ceffylau sy’n 

preswylio yn y DU, dim ond drwy PIO cymeradwy yn y DU y gellir cyhoeddi pasbort 

‘adnabod yn unig’. 

62. Os bydd PIO yn derbyn cais am basbort ar gyfer ceffyl a fu farw cyn i’r pasbort gael 

ei gyhoeddi a bod microsglodyn yn bresennol, yna dylai’r PIO roi manylion y pasbort 

ar ei gronfa ddata, gan ddangos dyddiad y farwolaeth, y microsglodyn a’r holl 

fanylion eraill fel bod modd lanlwytho hyn i’r CED, a thrwy hynny gasglu’r 

microsglodyn. Fodd bynnag, nid oes angen cynhyrchu pasbort ffisegol (dim ond yr 

un rhithwir).  

Cyhoeddi pasbortau Dyblyg a phasbortau Cyfnewid ar 

gyfer ceisiadau hwyr a phasbortau coll  

63. Mae Rheoliad 2016 (yn enwedig Erthyglau 29, 30 a 32) yn ei gwneud yn ofynnol i 

gyhoeddi pasbort Dyblyg neu basbort Cyfnewid mewn rhai achosion, gan gynnwys 

(yn groes i’r disgwyl) fel pasbort cyntaf lle caiff ei gyhoeddi’n hwyr.  

64. Rhaid i berchnogion sydd angen pasbort Dyblyg neu basbort Cyfnewid ar gyfer ceffyl 

sy’n preswylio yn y DU lenwi ffurflen gais, a bydd angen i filfeddyg gadarnhau bod yr 

holl fanylion sy’n disgrifio’r ceffyl ar yr adran marciau yn gywir. Er bod y DU wedi 

gadael yr UE, o dan ddeddfwriaeth a ddargedwir, gall perchennog ceffyl sy’n 

preswylio yn y DU barhau i ofyn am basbort Dyblyg gan PIO yr UE a gyhoeddodd y 

pasbort gwreiddiol, gan gofrestru’r pasbort gyda PIO yn y DU ar ôl ei dderbyn. Gall y 
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perchennog hefyd gael pasbort Dyblyg gan PIO y DU sy’n dal ei fanylion os nad yw’r 

PIO tramor yn dymuno cyhoeddi’r pasbort Dyblyg. 

65. Ar gyfer ceffylau sy’n byw mewn aelod-wladwriaeth o’r UE, mae’n bosibl bellach na 

fydd angen pasbort Dyblyg ar berchnogion gan PIO y DU a gyhoeddodd y pasbort 

cyntaf (ar y sail ei fod yn dal y manylion gwreiddiol). Yn lle hynny, bydd angen i PIO 

neu Awdurdod Aelod-wladwriaeth yr UE gyhoeddi’r pasbort gan ddefnyddio’r UELN 

gwreiddiol. Nid yw hyn yn berthnasol i PIO yng Ngogledd Iwerddon (gan fod 

gofynion yr UE yn dal i fod yn berthnasol o dan Brotocol Gogledd Iwerddon). 

66. Cyn ei gyhoeddi, rhaid i’r PIO stampio a llofnodi’r holl basbortau Cyfnewid a 

phasbortau Dyblygu (Rhan II o Adran II) i ddatgan nad yw’r ceffyl wedi’i fwriadu i’w 

fwyta gan bobl. Mae hyn yn cynnwys pasbortau a gyhoeddwyd i ddisodli pasbortau 

cyn 2016 heb Adran IX.  

67. Rhaid i’r PIO stampio’r dudalen flaen, y silwét ac, os yw’n bresennol, Adran V o 

unrhyw basbort Dyblyg neu basbort Cyfnewid fel “Dyblyg” neu “Cyfnewid” fel sy’n 

briodol cyn ei gyhoeddi.  

Ceisiadau Hwyr am Basbort  

68. Dim ond os caiff ei gyhoeddi fwy na 12 mis ar ôl dyddiad geni’r ceffyl y caiff pasbort 

ei ystyried yn “hwyr”. Mae’n ofynnol i berchnogion sicrhau bod y PIO yn derbyn eu 

ceisiadau o fewn y dyddiad cau ar gyfer pob un o Gymru, Lloegr a Gogledd 

Iwerddon, fel y nodir ym mharagraff 29, er mwyn rhoi amser rhesymol i’r PIO 

brosesu a chyhoeddi’r pasbort mewn pryd. Os bydd perchennog yn methu’r dyddiad 

cau, mae’n bosibl nad yw’n cydymffurfio â deddfwriaeth, ond dim ond os caiff ei 

gyhoeddi’n hwyrach na 12 mis ar ôl yr enedigaeth y dylai’r pasbort fod yn basbort 

Dyblyg neu’n basbort Cyfnewid. Os bydd perchennog yn gwneud cais mewn pryd, 

ond bod y PIO yn ei gyhoeddi fwy na 12 mis ar ôl ei eni, bydd yn rhaid trin y pasbort 

fel un hwyr o hyd, ond gellir dileu ei gymeradwyaeth PIO os bydd hyn yn digwydd 

dro ar ôl tro. Cofiwch ei bod yn ofynnol i’r PIO gyhoeddi’r pasbort o fewn 20 diwrnod i 

dderbyn cais gan y perchennog (gweler rhes 6 y tabl ar dudalen 7). 

69. Os yw pasbort yn cael ei gyhoeddi’n hwyr ar gyfer ceffyl sy’n gymwys i’w gynnwys ar 

unwaith mewn llyfr gre, yna gall cymdeithas brîd berthnasol gyhoeddi pasbort Dyblyg 

ar gyfer yr anifail hwnnw.  

70. Os yw pasbort yn cael ei gyhoeddi’n hwyr ar gyfer ceffyl nad yw’n gymwys i’w 

gynnwys ar unwaith mewn llyfr gre, yna gall unrhyw PIO yn y DU a ddynodwyd i 

gynhyrchu pasbortau ar gyfer anifeiliaid “bridio a chynhyrchu” gyhoeddi pasbort 

Cyfnewid.  

Tabl yn crynhoi’r math o basbort i’w gyhoeddi ar gyfer ceisiadau hwyr  
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Sefyllfa  Ceffyl Cofrestredig (gyda 

microsglodyn): 

Ceffyl Bridio a  

Chynhyrchu (gyda 

microsglodyn): 

Cyhoeddi hwyr (dros 

12 mis ers yr 

enedigaeth)  

Pasbort Dyblyg os yw’n 

gymwys i’w gynnwys ar 

unwaith mewn llyfr gre 

 

Pasbort Cyfnewid os nad 

yw’n gymwys i’w gynnwys ar 

unwaith mewn llyfr gre 

Pasbort Cyfnewid  

  

Pasbortau Coll  

71. Noder nad yw’r DU yn defnyddio rhanddirymiad Erthygl 31 o Reoliad yr UE 2016 

sy’n caniatáu atal cymhwysedd 6 mis i’r gadwyn fwyd yn unig pan gollir pasbort. 

Wedi i unrhyw basbort gael ei golli, rhaid cyhoeddi pasbort Dyblyg neu basbort 

Cyfnewid, ac eithrio’r anifail yn ddiwrthdro o’r gadwyn fwyd ddynol.  

72. Pan gollir y pasbort a bod modd sefydlu manylion adnabod yr anifail, yn enwedig 

drwy rif microsglodyn a fewnblannwyd a/neu ddiagram amlinellol wedi’i gwblhau’n 

briodol (wedi’i ail-gadarnhau gan filfeddyg) a gedwir gan y PIO, rhaid cynhyrchu 

pasbort Dyblyg drwy:  

a. Ar gyfer ceffylau “bridio a chynhyrchu” (gweler yr Eirfa yn Atodiad 1) sy’n 

preswylio yn y DU, unrhyw PIO yn y DU sydd wedi’i chymeradwyo i gynhyrchu 

pasbortau ar gyfer anifeiliaid adnabod yn unig. Fodd bynnag, os nad oes gan 

berchennog wybodaeth am y microsglodyn neu UELN (y gallai’r PIO chwilio 

amdano ar y CED), bydd angen iddo fynd at y PIO a gyhoeddodd y pasbort 

gwreiddiol, gan fod honno’n cadw’r wybodaeth am farciau (nid yw’r CED yn eu 

cynnwys). 

b. Ar gyfer ceffylau “cofrestredig” (gweler yr Eirfa yn Atodiad 1), naill ai cymdeithas 

brîd sy’n cynnal llyfr gre y mae’r ceffyl wedi’i gofnodi neu wedi’i gofrestru ynddo, 

neu sy’n gymwys i’w gynnwys ynddo; neu gan gangen genedlaethol sefydliad 

neu gymdeithas ryngwladol sy’n rheoli ceffylau ar gyfer cystadlu neu rasio. Fodd 

bynnag, dylai manylion y marciau gwreiddiol fod ym meddiant y PIO a 

gyhoeddodd y pasbort gwreiddiol, ac felly dylai allu gwirio hunaniaeth y ceffyl yn 

llawnach 

73. Os yw perchennog wedi colli ei basbort ‘adnabod yn unig’ ond eisiau gwneud cais 

am basbort cofrestredig yn hytrach na phasbort ‘adnabod yn unig’, yna dylai’r PIO 

gyhoeddi pasbort cofrestredig Dyblyg gyda’r UELN gwreiddiol yn hytrach na 

phasbort Cyfnewid. Bydd angen i’r perchennog brofi statws cofrestredig e.e. drwy 

dystysgrif egluro. 
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74. Nawr bod y DU wedi gadael yr UE, os collir pasbort ar gyfer ceffyl sy’n byw mewn 

aelod-wladwriaeth o’r UE a’i ficrosglodyn yn dangos bod y pasbort gwreiddiol wedi’i 

gyhoeddi gan PIO yn y DU, yna nid yw’n ofynnol mwyach i PIO y DU gyhoeddi’r 

pasbort Dyblyg gan ddefnyddio’r manylion ar ei gronfa ddata. Bydd angen i PIO yr 

UE gyhoeddi pasbort Dyblyg. Fodd bynnag, o dan Brotocol Gogledd Iwerddon, mae 

Gogledd Iwerddon yn dal i gael ei drin fel Aelod-wladwriaeth at ddibenion 

deddfwriaeth adnabod ceffylau, felly mae’r gofyniad blaenorol yn dal i fod yn 

berthnasol i Ogledd Iwerddon. 

75. Os yw pasbort a gyhoeddwyd gan wlad arall yn yr UE i geffyl sy’n preswylio yn y DU 

a hwnnw’n geffyl cofrestredig (pedigri), gall y perchennog ofyn am basbort Dyblyg o 

PIO yr UE o hyd, gan gofrestru’r pasbort gyda PIO yn y DU ar ôl ei dderbyn. 

76. Os yw pasbort dilys a gyhoeddwyd gan gorff cydnabyddedig mewn trydedd wlad nad 

yw’n aelod o’r UE i geffyl sy’n preswylio yn y DU, gall y perchennog gael pasbort 

newydd gan y corff cydnabyddedig hwnnw ond dylai PIO y DU nodi’r pasbort hwnnw 

fel pasbort Dyblyg a’i all-lofnodi o’r gadwyn fwyd. Nid oes angen microsglodyn ar 

gyfer pasbortau Gogledd Iwerddon, gan eu bod yn dal dan rwymedigaeth i ofynion yr 

UE o dan Brotocol Gogledd Iwerddon. 

77. Ym mhob achos, rhaid cofnodi’r UELN gwreiddiol yn y pasbort Dyblyg.  

78. Os yw’r pasbort gwreiddiol yn dod i’r fei wedi hynny, rhaid i’r perchennog ei anfon yn 

ôl i’r PIO a’i cyhoeddodd, fel y gellir ei ddinistrio. Os nad yw’r PIO hwnnw’n bodoli 

mwyach, dylid ei ddychwelyd i’r PIO olynol enwebedig (gweler gwefan Defra). 

79. Os yw pasbort yn cael ei golli ac na ellir sefydlu’r hunaniaeth bresennol gan 

ficrosglodyn neu ddiagram amlinellol wedi’i gwblhau’n briodol, yna rhaid cyhoeddi 

pasbort Cyfnewid.  

Tabl yn crynhoi’r math o basbort i’w gyhoeddi ar ôl colli pasbort:  

Sefyllfa  Ceffyl cofrestredig 

(adnabyddadwy trwy 

ficrosglodyn neu 

ddiagram) 

Ceffyl Bridio a  

Chynhyrchu 

(adnabyddadwy trwy 

ficrosglodyn neu 

ddiagram) 

Ceffyl nad yw’n 

adnabyddadwy trwy 

ficrosglodyn neu 

ddiagram 

Pasbort coll  Pasbort Dyblyg  Pasbort Dyblyg  

  

Pasbort Cyfnewid  

  

Ailgyhoeddi Pasbortau  

80. Gellir ailgyhoeddi pasbort yn y sefyllfaoedd canlynol a ganiateir gan Reoliad 2016 

(Cymru a Lloegr) a ddargedwir neu Reoliad yr UE 2016 (Gogledd Iwerddon):  
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a. pan fo ceffyl yn cael ei fewnforio a bod y pasbort presennol wedi’i gyhoeddi gan 

gorff cydnabyddedig, gyda chofnod meddyginiaeth sy’n nodi cymhwysedd i’r 

gadwyn fwyd ond na ellir ei ddiwygio fel ei fod yn cydymffurfio ag Erthygl 7(2) o 

Reoliad 2016 (Cymru a Lloegr) a ddargedwir neu Reoliad yr UE 2016 (Gogledd 

Iwerddon), yna gall PIO yn y DU ailgyhoeddi pasbort Newydd ar yr amod y 

gwneir hynny o fewn 30 diwrnod i gwblhau’r weithdrefn tollau (os collir y dyddiad 

cau hwn neu os yw cymhwysedd y gadwyn fwyd yn aneglur, yna rhaid cyhoeddi 

pasbort Dyblyg/Cyfnewid – gweler yr Adran “Ceffylau a Fewnforiwyd”);  

b. disodli pasbort sydd wedi’i ddifrodi ond sy’n parhau i fod wedi’i rwymo’n llwyr, yn 

ddarllenadwy ym mhob rhan, yn rhydd o unrhyw arwyddion o dwyll a bod angen 

ail-gyhoeddi er mwyn sicrhau ei ddiogelwch parhaus; 

c. pan fydd angen uwchraddio pasbort ‘adnabod yn unig’ i basbort cofrestredig, ond 

na ellir addasu’r pasbort gwreiddiol (ond gweler hefyd baragraff 73); 

d. gwnaed mân wallau gan y PIO wrth gyhoeddi’r pasbort gwreiddiol y mae angen 

eu cywiro; 

e. pan gaiff pasbort ei atafaelu gan gorff swyddogol fel rhan o ymchwiliad (fel bod 

modd adnabod ceffyl o hyd). 

81. Rhaid i basbort wedi’i ail-gyhoeddi adlewyrchu’r statws cadwyn fwyd o’r pasbort 

gwreiddiol a dylai gael yr un dyddiad cyhoeddi â’r pasbort gwreiddiol (neu mae 

perygl iddo gael ei ddynodi’n “hwyr” yn anfwriadol). 

82. Rhaid annilysu’r pasbort gwreiddiol ac (os na ellir ei storio’n ddiogel) ei ddinistrio. 

Fodd bynnag, os gofynnir am hynny, gellir dychwelyd y pasbort i’r perchennog i’w 

gadw’n ddiogel ar yr amod bod pob tudalen yn y pasbort wedi’u hannilysu. Dylai’r 

PIO sy’n ailgyhoeddi’r pasbort hefyd hysbysu’r PIO a gyhoeddodd y pasbort 

gwreiddiol, os oes angen, er mwyn iddo ddiweddaru ei gronfa ddata. 

83. Yn olaf, dylai’r PIO sy’n ailgyhoeddi ddiweddaru’r CED drwy ddewis yr opsiwn 

Newydd (ailgyhoeddi). Bydd y CED yn canslo’r cofnod CED blaenorol yn awtomatig. 

Diweddaru Pasbortau  

84. Yn benodol, rhaid i berchnogion sicrhau bod y manylion canlynol yn y pasbort bob 

amser yn gyfoes ac yn gywir: 

a. Statws cadwyn fwyd 

b. Cod microsglodyn 

c. Statws fel ceffyl “cofrestredig” neu geffyl “bridio a chynhyrchu” 
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d. Manylion y perchennog 

85. Rhaid i berson sy’n trosglwyddo ceffyl i berson arall roi’r pasbort iddo ar adeg y 

trosglwyddiad. Dylai’r perchnogion newydd roi gwybod i’r PIO am drosglwyddo’r 

berchnogaeth o fewn 30 diwrnod i’r trosglwyddiad (gofyniad cyfreithiol yn Lloegr 

gyda chosbau am fethu â chydymffurfio) a rhoi eu henw, eu cyfeiriad a’u manylion 

cyswllt. Mae hyn hefyd yn berthnasol i’r rhai hynny, e.e. delwyr, sydd ond yn 

berchnogion ar y ceffyl am gyfnod byr. Pan fydd elusennau’n derbyn ceffylau ar sail 

lles, mae modd iddynt roi gwybod am drosglwyddo’r berchnogaeth o fewn 30 

diwrnod i gadarnhad cyfreithiol o berchnogaeth, ond gall na fydd hyn yn bosibl ym 

mhob achos. Dylai’r elusen hysbysu’r PIO bod y ceffyl gyda nhw a darparu’r pasbort 

lle bo hynny’n bosibl neu anfon dogfennau ymlaen cyn gynted â phosibl. Weithiau, 

efallai y bydd angen cyhoeddi pasbortau Cyfnewid oherwydd natur sensitif 

atafaeliadau. Rhaid i berchnogion anfon y pasbort ffisegol at y PIO i’w ddiweddaru 

– ni ellir ei ddiweddaru ar-lein heb y pasbort.  

86. Rhaid cynnwys newidiadau perchnogaeth sydd wedi eu hysbysu i PIO yn Adran IV, 

neu yn achos pasbortau hŷn, Adran III o’r pasbort lle mae wedi’i darparu. Ni ddylid 

gwaredu manylion perchnogaeth o basbortau na’u dileu o gofnodion, ac eithrio pan 

fo’r cofnod cyfan yn cael ei ddinistrio.  

87. Pan fydd perchennog presennol yn newid ei gyfeiriad neu ei fanylion cyswllt, gall 

PIO benderfynu a ddylid pennu gofyniad i’r perchennog anfon y pasbort ffisegol i 

mewn ai peidio. Fodd bynnag, argymhellir hyn yn gryf fel y gellir diweddaru’r 

cyfeiriad yn y pasbort yn swyddogol i gyfateb i’r cyfeiriad ar gronfa ddata’r PIO a’r 

CED.  

88. Yn ogystal, pan fo unrhyw un o fanylion y pasbort y cyfeirir atynt yn Erthygl 38(1) o’r 

Rheoliad (gweler paragraff 16) yn newid, rhaid i’r perchennog gyflwyno’r pasbort i 

PIO i’w ddiweddaru o fewn 30 diwrnod i’r newid. Mae’n debyg y bydd perchnogion 

yn mynd at y PIO a gyhoeddodd eu pasbort gwreiddiol, ond o dan Reoliad 2016 

(Cymru a Lloegr) a ddargedwir neu Reoliad yr UE 2016 (Gogledd Iwerddon), gallant 

droi at unrhyw PIO yn y DU sydd wedi’i gymeradwyo. Mae hyn bellach yn bosibl 

oherwydd bod unrhyw PIO yn gallu cael gafael ar yr holl gofnodion pasbort (o’r rhif 

microsglodyn neu UELN yn unig) ar y CED. Fodd bynnag, dim ond gan y PIO 

gwreiddiol fydd y darlun silwét, ac felly bydd angen i’r PIO hwnnw ymdrin ag unrhyw 

newidiadau i hynny. Mae’r CED yn cadw llwybr archwilio o’r holl ddefnyddwyr sy’n 

gwneud newidiadau i unrhyw gofnod pasbort er mwyn atal gweithgarwch twyllodrus, 

a bydd yn tynnu sylw at batrymau gweithgarwch anarferol i’w harchwilio ymhellach. 

Yn ogystal, pan fydd PIO yn diweddaru cofnod pasbort na gyhoeddwyd ganddo, 

bydd y CED yn awtomatig yn rhoi gwybod am y newid i’r PIO a gyhoeddodd y 

pasbort yn wreiddiol 

89. Fodd bynnag, pan fo ceffyl wedi cael meddyginiaethau na chaniateir ar gyfer 

anifeiliaid y bwriedir eu lladd i’w bwyta gan bobl, rhaid i’r ceidwad hysbysu’r PIO o 
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fewn 14 diwrnod i ddyddiad llofnodi pasbort y ceffyl yn Adran II Rhan II fel y gall y 

PIO ddiweddaru ei gronfa ddata a’r CED i ddangos eithrio’r ceffyl (yn ddiwrthdro) o 

gymhwysedd i’r gadwyn fwyd. Mae’n dderbyniol i’r perchennog e-bostio llun o’r 

dudalen all-lofnodi i’r PIO.  

90. Rhaid i unrhyw ddiweddariadau i basbort gael eu cymeradwyo a’u dyddio gyda 

stamp swyddogol y PIO. Mae stampiau boglynnog yn dderbyniol cyn belled â’u bod 

yn cynhyrchu delwedd glir.  

91. Os defnyddir stamp i gymeradwyo sticer, yna mae’n rhaid i’r stamp orgyffwrdd â’r 

label ar y dudalen. Mae hyn ac eithrio diweddaru enw a manylion perchnogaeth 

ceffyl, lle gall stamp y PIO fod ar y sticer yn unig cyn belled â bod y sticer hwnnw’n 

cynnwys UELN a rhif microsglodyn yr anifail.  

92. Os gwneir newidiadau i basbort, rhaid i oblygiadau’r newidiadau o ran statws 

cadwyn fwyd yr anifail fod yn glir. Bydd marciau amwys neu ddryslyd yn Adran II, 

neu Adran IX cyn 2016, yn arwain at ystyried bod yr anifail yn anaddas i’w fwyta gan 

bobl.  

93. Os caiff microsglodyn ei fewnblannu mewn ceffyl a gafodd ei adnabod yn flaenorol 

cyn mis Gorffennaf 2009, daw hyn yn rhan o hunaniaeth yr anifail. Gweler yr Adran 

“Gofyniad i fewnblannu microsglodyn” am ganllawiau pellach ar sut i ddiweddaru’r 

pasbort (nid oes angen ail-gyhoeddi).  

94. Mae Rheoliad 2016 (Cymru a Lloegr) a ddargedwir neu Reoliadau UE 2016 

(Gogledd Iwerddon) yn caniatáu i gangen genedlaethol o sefydliad neu gymdeithas 

ryngwladol sy’n rheoli ceffylau ar gyfer cystadlu neu rasio hefyd i gyhoeddi 

pasbortau ar gyfer ceffylau “cofrestredig”. Yn benodol, gall Ffederasiwn Ceffylau 

Prydain addasu pasbort sy’n bodoli eisoes drwy ei amgáu o fewn Cerdyn Adnabod 

FEI i roi statws “cofrestredig” i’r ceffyl ac i fodloni rheolau’r FEI. Er mwyn 

cydymffurfio â Rheoliad 2016 (Cymru a Lloegr) a ddargedwir neu Reoliad yr UE 

2016 (Gogledd Iwerddon), ni ddylid defnyddio rhybedion i atodi’r pasbort wrth y 

Cerdyn Adnabod pan gaiff ei gyhoeddi a bydd statws pasbort yn dychwelyd i statws 

“bridio a chynhyrchu” (os yw’n briodol) unwaith y daw’r cerdyn i ben. (Bydd angen 

diweddaru’r CED yn unol â hynny i ddangos newid yn statws y ceffyl.) Dylid 

diweddaru’r pasbort yn y ffordd arferol os bydd unrhyw fanylion yn newid, gan 

ddyblygu gwybodaeth o’r cerdyn FEI os oes angen. 

95. Os yw PIO yn fodlon bod y diweddariad i’r wybodaeth a ddarperir yn gywir, rhaid 

iddynt fel arfer gwblhau unrhyw ddiweddariadau i’r pasbort, gan gynnwys newid 

perchnogaeth, o fewn 10 diwrnod gwaith i dderbyn yr holl wybodaeth a ffioedd 

angenrheidiol. Rhaid diweddaru cofnodion cronfa ddata hefyd a rhaid diweddaru’r 

CED o fewn 24 awr (o ddiwrnod gwaith) o greu’r newid ar gronfa ddata PIO.  
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96. Mewn amgylchiadau eithriadol, derbynnir y gallai fod angen mwy o amser i 

ddiweddaru pasbort. Os nad yw’r PIO yn gallu diweddaru perchnogaeth o fewn 10 

diwrnod gwaith ac nad oes unrhyw amheuaeth o dwyll, rhaid cyhoeddi dogfen dros 

dro (gweler yr Adran “Dogfennau dros dro” ddiweddarach) sy’n cydymffurfio’n llawn 

â’r cynllun a ragnodwyd yn Atodiad III Rheoliad 2016 (Cymru a Lloegr) a ddargedwir 

neu Reoliad yr UE 2016 (Gogledd Iwerddon).  

Dilysnodi 

97. Yn y sefyllfaoedd canlynol, bydd angen i PIO gofrestru pasbort sy’n bodoli eisoes a 

gyhoeddwyd gan PIO gwahanol: 

a. Pan fydd angen cofrestru ceffyl gyda llyfr gre/PIO penodol i gymryd rhan mewn 

cystadlaethau/digwyddiadau, ac ati 

b. Pan fydd gan geffyl sy’n preswylio yn y DU basbort a gyhoeddwyd gan lyfr gre y 

tu allan i’r DU 

c. Pan gaiff ceffyl ei fewnforio gyda phasbort dilys (gweler yr Adran “Ceffylau a 

Fewnforiwyd”) 

d. Pan fydd ceffyl yn dod i mewn i’r DU, gyda phasbort UE dilys ac yn aros am fwy 

na 90 diwrnod (Nid oes angen cofrestru’r ceffyl os yw’n ymwneud â bridio, 

cystadlu, rasys, sioeau, hyfforddiant neu gludo am gyfnod yn y DU heb fod yn 

fwy na 90 diwrnod) 

98. Ym mhob un o’r achosion hyn, dylai’r PIO “ddilysnodi” y pasbort drwy stampio Adran 

I Rhan C (neu Adran V os oes angen) a chynnwys manylion y pasbort yn ei gronfa 

ddata ei hun. Ar gyfer rhannau (b) – (d) uchod, dylai’r PIO lanlwytho manylion y 

pasbort i’r CED fel cofnod “Newydd” gan fod angen i’r CED gynnwys yr holl geffylau 

sy’n preswylio yn y DU. Nid yw hyn yn angenrheidiol ar gyfer rhan (a) gan fod gan y 

CED gofnod o’r anifail eisoes o PIO blaenorol yn y DU. 

99. Dylai fod gan y PIO weithdrefnau ar waith i ddarparu ar gyfer yr achosion hynny ble 

mae ceffyl wedi’i gofrestru gyda mwy nag un gymdeithas brîd. Mewn achosion o’r 

fath, dim ond un pasbort ddylai fodoli, a dim ond un UELN wedi’i gyhoeddi ar gyfer 

unrhyw geffyl.  

Ceffylau a Fewnforiwyd  

100. Os caiff ceffyl ei fewnforio o wlad y tu allan i’r UE gyda phasbort sy’n ddilys o dan 

gyfraith y DU fel y mae’n gymwys ym Mhrydain Fawr (Cymru a Lloegr) neu gyfraith 

yr UE (Gogledd Iwerddon) – a gyhoeddwyd gan gorff cydnabyddedig (gweler yr 

Adran ar ddiffiniadau) ac sy’n cydymffurfio â’r fformat sy’n ofynnol gan Erthygl 7(2) o 

Reoliad 2016 (Cymru a Lloegr) a ddargedwir neu Reoliad yr UE 2016 (Gogledd 
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Iwerddon) – yna dylai’r PIO gofrestru’r ceffyl ar ei gronfa ddata a’i lanlwytho i’r CED 

fel cofnod ‘Newydd’. Dylid cofnodi’r statws cadwyn fwyd o’r pasbort. 

101. Os cyhoeddwyd y pasbort gan gorff cydnabyddedig, a bod modd ei ddiwygio fel ei 

fod yn cydymffurfio â’r fformat Erthygl 7(2), yna dylid cofrestru’r ceffyl a’i lanlwytho i’r 

CED yn yr un modd. Os nad yw’r statws cadwyn fwyd yn glir, yna dylai’r PIO all-

lofnodi’r anifail o’r gadwyn fwyd yn y pasbort ac ar y CED. 

102. Os cafodd y pasbort ei gyhoeddi gan gorff cydnabyddedig ond na ellir ei ddiwygio i 

gydymffurfio â’r fformat Erthygl 7(2), yna bydd angen i’r PIO naill ai ailgyhoeddi’r 

pasbort os yw’r statws cadwyn fwyd yn glir o’r cofnod meddyginiaeth, neu gyhoeddi 

pasbort Dyblyg/Cyfnewid os nad yw’r statws yn glir. Dylid ychwanegu’r cyntaf at y 

CED fel pasbort Newydd a’r olaf fel pasbort Dyblyg neu basbort Cyfnewid. 

103. Os na chafodd y pasbort ei gyhoeddi gan gorff cydnabyddedig, yna dylai’r PIO 

gyhoeddi pasbort Dyblygu neu basbort Cyfnewid. 

104. Pan fydd pasbort yn cael ei gyhoeddi, dylai’r perchennog gyflwyno ffurflen gais a 

threfnu microsglodynnu. Os cyhoeddir pasbort Dyblyg neu basbort Cyfnewid, rhaid 

i’r ceffyl gael ei all-lofnodi o’r gadwyn fwyd ar CED y DU ac yn Rhan II Adran II y 

pasbort. 

105. Os bydd ceffyl yn cyrraedd y DU gyda phasbort UE dilys ac yn aros am fwy na 90 

diwrnod, dylid cofrestru’r pasbort gyda PIO yn y DU a’i lanlwytho i’r CED fel cofnod 

newydd (gweler yr Adran ar Ddilysnodi). 

Tabl yn crynhoi gofynion cofrestru/pasbort ar gyfer ceffylau a fewnforiwyd. 

Pasbort ynghlwm 

wrth y ceffyl a 

fewnforiwyd 

Pasbort wedi’i gofrestru/cyhoeddi 

o fewn 30 diwrnod i glirio’r tollau 

Pasbort wedi’i 

gofrestru/cyhoeddi yn 

“hwyr” h.y. ar ôl 30 diwrnod 

o glirio’r tollau 

Pasbort dilys (wedi’i 

gyhoeddi gan gorff 

cydnabyddedig yn 

Erthygl 14(a) a’r 

fformat yn dilyn 

Erthygl 7(2)) 

Dilysnodi pasbort presennol a 

chofrestru ar gronfa ddata y 

PIO/CED 

Perchennog yn gorfod 

gwneud cais am basbort 

Dyblyg 

Diwygio pasbort 

(wedi’i gyhoeddi 

gan gorff 

cydnabyddedig) fel 

ei fod yn 

Dilysnodi pasbort presennol a 

chofrestru ar gronfa ddata y 

PIO/CED; 

Os na ellir cadarnhau’r statws 

cadwyn fwyd o’r pasbort, dylai 

Perchennog yn gorfod 

gwneud cais am basbort 

Dyblyg (os oes tystysgrif 

egluro/os gwyddys pwy 
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cydymffurfio â 

fformat Erthygl 7(2) 

PIO lofnodi Adran II o’r pasbort 

diwygiedig i eithrio o ddefnydd 

dynol 

yw’r fam) ond fel arall, 

pasbort Cyfnewid  

Pasbort (wedi’i 

gyhoeddi gan gorff 

cydnabyddedig) ond 

ni ellir ei ddiwygio i 

gydymffurfio â 

fformat Erthygl 7(2). 

 

Perchennog yn gorfod gwneud 

cais am ailgyhoeddi basbort 

Newydd 

Os na ellir cadarnhau’r statws 

cadwyn fwyd o’r pasbort 

gwreiddiol, dylai PIO lofnodi 

Adran II o’r pasbort a 

ailgyhoeddwyd i eithrio o 

ddefnydd dynol 

Perchennog yn gorfod 

gwneud cais am basbort 

Dyblyg (os oes tystysgrif 

egluro/os gwyddys pwy 

yw’r fam) ond fel arall, 

pasbort Cyfnewid  

Pasbort heb ei 

gyhoeddi gan gorff 

cydnabyddedig. 

 

Perchennog yn gorfod gwneud 

cais am basbort Dyblyg (os oes 

tystysgrif egluro/ os gwyddys pwy 

yw’r fam) ond fel arall, pasbort 

Cyfnewid  

Perchennog yn gorfod 

gwneud cais am basbort 

Dyblyg (os oes tystysgrif 

egluro/os gwyddys pwy 

yw’r fam) ond fel arall, 

pasbort Cyfnewid  

 

Marwolaeth neu ladd – Annilysu pasbortau  

106. Pryd bynnag y bydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn nodi dyddiad lladd ar gyfer 

ceffyl i’r CED, bydd y CED yn cynhyrchu ac yn anfon e-bost hysbysu yn awtomatig i’r 

PIO a gyhoeddodd y pasbort gwreiddiol neu i’r PIO a ddiweddarodd y pasbort 

ddiwethaf, os yw hynny’n wir. Bydd yr e-bost hwn yn hysbysu’r PIO o UELN y ceffyl 

a laddwyd a’r dyddiad lladd a dylai’r PIO wedyn ddiweddaru’r cofnodion ar ei gronfa 

ddata ei hun. 

107. Os yw’n briodol, dylai’r PIO hefyd hysbysu’r PIO a gyhoeddodd y pasbort gwreiddiol 

ac (os yw’n bosibl) unrhyw PIO eraill sydd wedi dilysnodi’r pasbort, o’r farwolaeth fel 

eu bod yn gallu diweddaru eu cofnodion hefyd. 

108. Bydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn annilysu pasbortau ceffylau a laddwyd (drwy 

roi stamp “annilys” gwrth-ymyrraeth clir ar bob tudalen neu ebillio twll o’r diamedr 

addas drwy gornel dde uchaf pob tudalen) a’u dychwelyd i PIO y DU/UE a 

gyhoeddodd y pasbort gwreiddiol (neu os nad yw’n gweithredu mwyach, i’r PIO sydd 

bellach yn rheoli’r cofnodion) cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol. Fodd 

bynnag, gellir cadw rhai pasbortau am fwy o amser pe bai’r anifail wedi cael ei 
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samplu am unrhyw reswm. Yn ogystal, mae achosion posibl o dwyll sy’n cael eu 

nodi yn y lladd-dy yn cael eu cyfeirio i’r awdurdod lleol a allai fod angen y pasbort fel 

tystiolaeth. Bydd hyn hefyd yn peri oedi cyn dychwelyd y pasbort. 

109. Pan hysbysir PIO am farwolaeth (yn hytrach na lladd) ceffyl ar ei gronfa ddata, rhaid 

cofnodi’r hysbysiad hwn ar y gronfa ddata honno a rhaid diweddaru’r CED o fewn 24 

awr. Yn ogystal, gall perchennog roi gwybod am farwolaeth drwy’r Digital Stable, er 

bod yn rhaid iddo ddychwelyd y pasbort i’r PIO os yw’n dal ar gael ganddo.  

110. Ar ôl derbyn pasbort ceffyl sydd wedi marw neu a laddwyd, rhaid i’r PIO wirio’r 

pasbort am gysondeb â chofnodion presennol ac arwyddion eraill o dwyll fel yr 

amlinellir yn yr Adran ar Ganfod ac Atal Twyll. Ar gyfer ceffyl sydd wedi marw, rhaid 

i’r PIO annilysu’r pasbort drwy roi stamp “annilys” gwrth-ymyrraeth clir ar bob tudalen 

neu ebillio twll o’r diamedr addas drwy gornel dde uchaf pob tudalen. 

111. Wedi iddynt gael eu hannilysu, gellir dychwelyd pasbortau anifeiliaid sydd wedi marw 

neu a laddwyd at berchennog neu geidwad y ceffyl ar gais. Rhaid cadw cofnod 

manwl o bob pasbort o’r fath fel y disgrifir ym mharagraff 17b y ddogfen hon.  

112. Os na chaiff pasbort ei ddychwelyd i’r perchennog neu’r ceidwad, rhaid ei gadw’n 

ddiogel am 2 flynedd ar ôl y farwolaeth ac yna gellir ei ddinistrio. Fel eithriad i 

baragraff 18 o’r ddogfen hon (sy’n ei gwneud yn ofynnol i basbortau gael eu cadw 

am o leiaf 2 flynedd o ddyddiad y farwolaeth), gellir dinistrio ar unwaith yr adrannau 

hynny ble mae’r wybodaeth ynddynt yn cael ei chadw ar gronfa ddata’r PIO heb fod 

angen yr annilysu a grybwyllwyd ym mharagraff 110. 

113. Os sylwir, ar ôl dychwelyd y pasbort ar gyfer ceffyl sydd wedi marw, fod 

microsglodyn wedi’i ychwanegu at y pasbort nad yw wedi’i hysbysu i’r PIO a’i 

gofnodi o’r blaen, yna dylai’r PIO ychwanegu’r microsglodyn at gofnod/CED y ceffyl 

a fu farw fel na chaiff ei ail-ddefnyddio’n dwyllodrus. 

Poblogaethau wedi’u rhanddirymu  

114. Nid oes angen rhoi pasbort i geffylau sy’n byw o dan amodau gwyllt neu led-wyllt 

mewn ardaloedd wedi’u rhanddirymu tra byddant yn aros yn yr ardal ddynodedig, oni 

bai bod meddyginiaethau’n cael eu rhoi. Rhaid i berchennog sicrhau bod ceffyl yn 

cael ei ficrosglodynnu ar y safle gan filfeddyg a bod ganddo basbort o fewn 30 

diwrnod i’w drin ag unrhyw gynnyrch meddyginiaethol milfeddygol. Yn dibynnu ar y 

feddyginiaeth dan sylw, efallai y bydd angen ei all-lofnodi o’r gadwyn fwyd ddynol. 

115. Fodd bynnag, os cânt eu symud o’r ardal ddynodedig, mae’r gofynion canlynol yn 

berthnasol i ardaloedd wedi’u rhanddirymu yng Nghymru a Lloegr: 

a. ebol gwyllt neu led-wyllt sy’n iau na 12 mis oed sy’n symud yn uniongyrchol i’w 

ladd nad yw wedi cael ei drin ag unrhyw gynnyrch meddyginiaethol milfeddygol 
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o’r blaen: angen dim ond sticer ar y crwmp (nid oes angen microsglodyn) ac (yng 

Nghymru yn unig) ffurflen gais wedi’i chwblhau sy’n gysylltiedig â’r sticer ar y 

crwmp. Rhaid lladd y ceffyl o fewn 7 diwrnod i’r dyddiad a ddangosir ar y sticer. 

(Yng Nghymru, unwaith y bydd yr anifail wedi’i ladd, mae’n ofynnol i’r lladd-dy 

hysbysu’r PIO a ddarparodd y ffurflen gais/sticer ar y crwmp o hynny. Os nad 

yw’r PIO yn cael gwybod am hyn o fewn 7 diwrnod i ddyddiad y sticer, yna mae’r 

PIO yn hysbysu’r awdurdod lleol); 

b. ceffyl gwyllt neu led-wyllt sy’n hŷn na 12 mis oed sy’n symud yn uniongyrchol i’w 

ladd: angen i’r PIO gyhoeddi pasbort a sticer ar y crwmp (nid oes angen 

microsglodyn) cyn iddo gael ei symud o ardal ddynodedig. Noder nad yw’r 

pasbort yn cael ei ystyried yn “hwyr” o dan y rhanddirymiad, felly nid oes angen 

pasbort Dyblygu/Cyfnewid, ac mae’r anifail yn parhau i fod yn gymwys ar gyfer y 

gadwyn fwyd ddynol. (Oni bai ei fod wedi’i all-lofnodi ar basbort sy’n bodoli 

eisoes, e.e. wedi i feddyginiaeth gael ei roddi, ac yna’n dychwelyd gyda phasbort 

i gyflwr lled-wyllt). Rhaid lladd y ceffyl o fewn 7 diwrnod i’r dyddiad a ddangosir ar 

y sticer. (Yng Nghymru, unwaith y bydd yr anifail wedi’i ladd, mae’n ofynnol i’r 

lladd-dy hysbysu’r PIO a gyhoeddodd y pasbort/sticer ar y crwmp o hynny. Os 

nad yw’r PIO yn cael gwybod am hyn o fewn 7 diwrnod, yna mae’r PIO yn 

hysbysu’r awdurdod lleol); 

c. ceffyl gwyllt neu led-wyllt o unrhyw oedran yn symud i ddaliad arall (nid yn 

uniongyrchol i’w ladd): angen i’r PIO gyhoeddi pasbort a sticer ar y crwmp (neu 

ficrosglodyn) cyn iddo gael ei symud o’r ardal ddynodedig. (Noder nad yw’r 

pasbort yn cael ei ystyried yn “hwyr” o dan y rhanddirymiad, felly nid oes angen 

pasbort Dyblygu/Cyfnewid, ac mae’r anifail yn parhau i fod yn gymwys ar gyfer y 

gadwyn fwyd ddynol.) Rhaid i’r perchennog/ceidwad sicrhau bod y ceffyl yn 

cyrraedd daliad pen y daith o fewn 7 diwrnod i’r dyddiad a ddangosir ar y sticer. 

Wedi hynny, rhaid mewnblannu microsglodyn o fewn 30 diwrnod i gyrraedd (ni 

chaniateir symud hyd nes y gwneir hyn). Yng Nghymru, rhaid microsglodynnu 

ceffylau sy’n cael eu gwerthu i gartrefi preifat (h.y. nid i’w lladd) mewn unrhyw 

arwerthiant rhanddirymiad cyn iddynt adael y safle gwerthu.  

116. Mae OS Lloegr yn caniatáu i geffyl gael ei gadw neu ei gorlannu mewn ardal ddal o 

fewn ardal ddynodedig tra’n aros i’r pasbort gael ei gyhoeddi, os cyflwynir y cais o 

fewn 24 awr i fynediad y ceffyl i’r ardal ddal. Mae’r ddarpariaeth hon wedi’i chynnwys 

i helpu perchnogion i allu cydymffurfio â Rheoliad yr UE, ond mae ei ddefnydd yn 

ddewisol. 

117. Dim ond i anifeiliaid sy’n cael eu symud o ardaloedd dynodedig y dylid rhoi sticeri ar 

y crwmp. Mae defnyddio sticeri ar y crwmp yn rhanddirymiad o’r gofyniad i 

ficrosglodynnu, felly nid oes angen sticer ar y crwmp lle mae microsglodyn eisoes 

wedi’i fewnblannu. 
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118. Rhaid i’r PIO gadw cofnod o enw a manylion cyswllt perchennog unrhyw geffyl y 

maent yn cyhoeddi sticer ar y crwmp ar ei gyfer. 

119. Rhaid i’r PIO gadw cofnodion manwl, sy’n cynnwys manylion y person awdurdodedig 

y rhoddwyd y sticer iddo; dyddiad cyhoeddi; dyddiad y cais am sticer i’r ceffyl, rhif 

adnabod unigryw sticer a lle bo’n berthnasol enw’r lladd-dy arfaethedig a rhif y 

microsglodyn. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn 

derbyn y ceffyl gyda’r sticer ar y crwmp ar ddiwrnod y cais neu’r diwrnod canlynol. Ar 

gyfer anifeiliaid nad ydynt yn mynd i’w lladd (rhan (c) uchod), dylai’r PIO gofnodi’r 

cofnod pasbort ar y CED unwaith y bydd y rhif microsglodyn yn hysbys. Os yw’r 

pasbort wedi’i gyhoeddi fwy na 12 mis ar ôl genedigaeth y ceffyl ac nad yw’n cael ei 

all-lofnodi o’r gadwyn fwyd am unrhyw reswm, yna bydd angen i’r PIO ddewis y 

rhanddirymiad priodol ar y CED i’w atal rhag cael ei all-lofnodi ar y sail ei fod yn 

“hwyr”. 

120. Mae Rheoliad 17(4) o Reoliad yr UE 2016 yn datgan y gellir cyhoeddi pasbort 

“Newydd” ar gyfer merlyn lled-wyllt, hyd yn oed os yw wedi cael ei ficrosglodynnu o’r 

blaen. Mae hyn yn wahanol i’r gofynion ar gyfer merlod nad ydynt yn lled-wyllt lle 

gallai microsglodyn fod yn dystiolaeth bod pasbort blaenorol wedi’i gyhoeddi. Mae 

angen cofrestru’r rhif microsglodyn a weinyddir i geffylau lled-wyllt gyda’r PIO a’i 

gynnwys ar ei gronfa ddata. Os nad y PIO yw’r sefydliad sy’n cynnal rhestr o’r 

anifeiliaid, yna rhaid gwneud trefniadau i fodloni’r gofyniad hwn. 

Gofyniad i fewnblannu microsglodyn  

121. Rhaid i berchennog (neu geidwad) drefnu i filfeddyg fewnblannu microsglodyn 

(transbonder) i geffyl sydd â phasbort dilys: 

a. Os yw microsglodyn a fewnblannwyd ac a gofnodwyd yn flaenorol yn peidio â 

gweithio. Dylai PIO sicrhau bod y ddau ficrosglodyn yn cael eu cofnodi ar ei 

gronfa ddata rhag ofn i’r microsglodyn cyntaf ailddechrau gweithio (Nid yw hyn yn 

ofyniad gorfodol yng Ngogledd Iwerddon ar hyn o bryd); 

b. (Gofyniad newydd i berchnogion sydd wedi’u cofrestru gyda PIO yn Lloegr 

o 1 Hydref 2020, a chyda PIO yng Nghymru o 12 Chwefror 2021) Os cafodd y 

ceffyl ei eni cyn 1 Gorffennaf 2009 ac nad oedd microsglodyn wedi’i 

fewnblannu o’r blaen yn unol â Rheoliad y Comisiwn 504/2008. ; neu 

c. Os yw’r ceffyl yn cyrraedd y DU gyda dull amgen o ddilysu hunaniaeth a 

awdurdodwyd gan Aelod-wladwriaeth o’r UE o dan Erthygl 21 o Reoliad 2016.  

Mae’r tabl canlynol yn dangos y broses i’w dilyn ar gyfer senarios (a) a (b): 
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Rheswm dros 

gael 

Microsglodyn 

Gellir adnabod ceffyl drwy silwét 

wedi’i gwblhau’n briodol 

Ni ellir adnabod ceffyl 

drwy silwét wedi’i 

gwblhau’n briodol 

(a) 

Microsglodyn 

presennol yn 

peidio â 

gweithio 

 

Rhaid i filfeddyg: fewnblannu 

microsglodyn newydd, marcio’r silwét yn 

y pasbort gyda phwynt mewnblannu’r 

microsglodyn newydd, cwblhau Adran I 

Rhan (c) i ddangos addasiad i fanylion 

adnabod, cynnwys label y cod bar yn y 

pasbort, a stampio a/neu arwyddo ger y 

cod bar yn y pasbort. Dylid anfon y rhain 

at y PIO a gyhoeddodd y pasbort 

gwreiddiol (h.y. nid oes angen ffurflen 

gais).  

Os nad yw pwynt mewnblannu’r 

microsglodyn blaenorol yn glir ar y 

diagram silwét, yna dylai’r PIO all-

lofnodi’r anifail o’r gadwyn fwyd drwy 

lofnodi a stampio Adran II Rhan II. 

Dylai’r PIO ddiweddaru ei gronfa ddata 

a’r CED ond ni ddylai ddileu rhifau 

microsglodyn blaenorol.  

Os na ellir diwygio’r pasbort (e.e. ar 

gyfer pasbortau a gyhoeddwyd ers 2015 

lle mae adrannau wedi’u lamineiddio), 

yna bydd angen i’r PIO gyhoeddi 

pasbort Dyblyg (os nad yw pwynt 

mewnblannu y sglodyn diffygiol yn glir ar 

y pasbort) neu basbort Newydd wedi’i 

ailgyhoeddi (gan gadw’r statws cadwyn 

fwyd blaenorol) os yw’n glir. Rhaid 

dychwelyd y pasbort gwreiddiol i PIO i’w 

annilysu 

Rhaid i filfeddyg 

fewnblannu microsglodyn 

newydd a chwblhau 

adrannau perthnasol 

ffurflen gais newydd, i’w 

hanfon at unrhyw PIO.  

Dylai’r PIO gyhoeddi 

pasbort Cyfnewid. Rhaid 

diweddaru cronfa ddata’r 

PIO a’r CED. (ni ddylid 

dileu rhifau microsglodyn 

blaenorol.) 

Rhaid i’r perchennog 

ddychwelyd y pasbort 

gwreiddiol i’r PIO i’w 

annilysu.  

 

(b) Ceffyl wedi’i 

eni cyn mis 

Gorffennaf 2009 

a naill ai wedi’i 

ficrosglodynnu 

ond heb fod at 

ddibenion 

adnabod, neu 

(i) Os yw ceffyl wedi’i ficrosglodynnu o’r 

blaen a bod y cod bar yn y pasbort, 

yna’r unig ofyniad yw i’r PIO gwreiddiol 

ddiweddaru ei gronfa ddata/y CED 

gyda’r microsglodyn. Gall y perchennog 

e-bostio copi wedi’i sganio o’r pasbort 

Yn y naill achos neu’r 

llall, rhaid i filfeddyg naill 

ai ddilysu microsglodyn 

presennol neu 

fewnblannu un newydd a 

chwblhau adrannau 

perthnasol ffurflen gais 

newydd, i’w hanfon at 
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(ii) erioed wedi’i 

ficrosglodynnu  

fel prawf. Mae’r statws cadwyn fwyd yn 

aros yn ddigyfnewid. 

Rhaid i’r PIO ddiweddaru ei gronfa 

ddata a’r CED gyda’r rhif microsglodyn 

newydd.  

(ii) Os nad oes microsglodyn wedi’i 

fewnblannu o’r blaen, rhaid i’r milfeddyg 

fewnblannu un newydd, mewnblannu 

label y cod bar yn y pasbort, a stampio 

a/neu lofnodi’r cod bar yn y pasbort. 

Rhaid i’r perchennog wedyn hysbysu’r 

PIO drwy: 

a) Anfon y pasbort ato; neu 
b) Anfon copi wedi’i sganio o’r 

pasbort; neu 
c) E-bostio rhestrau o rifau UELN 

neu rifau cymdeithas brîd 
gyferbyn â phob rhif cod bar; neu 

d) Postio rhestrau o rifau UELN neu 
rifau cymdeithas brîd gyferbyn â 
phob rhif cod bar 

 

Mae’r statws cadwyn fwyd yn aros yn 

ddigyfnewid. 

Rhaid i’r PIO ddiweddaru ei gronfa 

ddata a’r CED gyda’r rhif microsglodyn 

newydd.  

unrhyw PIO. Dylai’r PIO 

gyhoeddi pasbort 

Cyfnewid. Rhaid i’r 

perchennog ddychwelyd 

y pasbort gwreiddiol i’r 

PIO i’w annilysu.  

Rhaid i’r PIO ddiweddaru 

ei gronfa ddata a’r CED 

gyda’r rhif microsglodyn 

newydd.  

 

 

122. Ar gyfer senario (c) (ceffyl sy’n cyrraedd gyda dull amgen o ddilysu hunaniaeth a 

awdurdodwyd gan Aelod-wladwriaeth o’r UE), rhaid i filfeddyg fewnblannu 

microsglodyn newydd a chwblhau adrannau perthnasol ffurflen gais newydd, i’w 

hanfon at unrhyw PIO neu i’r gymdeithas brîd briodol, os yw’n berthnasol. Os oes 

gan y ceffyl basbort dilys (gweler yr Adran “Ceffylau a Fewnforiwyd”), dylid 

diweddaru’r pasbort presennol gyda’r rhif microsglodyn a chadw’r statws cadwyn 

fwyd. Lle nad yw hyn yn bosibl, dylai’r PIO ailgyhoeddi’r pasbort Newydd gan gadw’r 

statws cadwyn fwyd. Os nad yw’r pasbort yn ddilys (heb ei gyhoeddi gan gorff 

cydnabyddedig, y statws cadwyn fwyd ddim yn glir a’r fformat yn anghywir) dylid 

cyhoeddi pasbort Dyblyg neu basbort Cyfnewid.  
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Pasbortau cyn 2016 heb Adran IX 

(Tudalennau Triniaeth Feddygol)  

123. Os yw cofnodion y PIO yn dangos nad yw pasbort a gyhoeddwyd cyn 10 Mehefin 

2004 wedi’i ddiweddaru i gynnwys yr Adran IX ofynnol, rhaid i’r PIO anfon llythyr yn 

hysbysu’r perchennog bod angen iddo ddiweddaru’r pasbort hwnnw gan nad yw’n 

ddilys mwyach.  

124. Pan gaiff ei ddychwelyd, rhaid i’r PIO gyhoeddi pasbort Dyblyg neu basbort 

Cyfnewid yn unol ag Erthygl 29 neu 32 o Reoliad yr UE 2016 ac yn y naill achos 

neu’r llall all-lofnodi’r anifail o’r gadwyn fwyd ddynol yn Rhan II o Adran II o’r pasbort. 

Rhaid i’r anifeiliaid hyn gael eu all-lofnodi o’r gadwyn fwyd oherwydd, gydag Adran 

IX yn absennol, nid yw’n bosibl penderfynu a yw’r anifeiliaid wedi cael eu trin â 

sylwedd na ellir ei roi i anifeiliaid sy’n cynhyrchu bwyd. 

Dogfennau dros dro  

125. Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y dylid cyflwyno dogfennau dros dro, a phan 

fydd pasbort papur eisoes wedi’i gyhoeddi. Ni ddylid eu cyhoeddi lle mae amheuaeth 

o dwyll.  

126. Er mwyn cydymffurfio ag Erthygl 24 (1) o Reoliad 2016 (Cymru a Lloegr) a 

ddargedwir neu Reoliad yr UE 2016 (Gogledd Iwerddon), rhaid peidio â chyhoeddi 

dogfennau dros dro oni bai bod pasbort llawn yr anifail dan sylw ym meddiant y PIO. 

Rhaid i’r PIO gadw’r pasbort llawn hyd nes y bydd y perchennog yn dychwelyd y 

ddogfen dros dro neu hyd nes y daw’r ddogfen dros dro i ben. Ar ôl hyn, dylai’r PIO 

ddychwelyd y pasbort llawn i berchennog y ceffyl.  

127. Rhaid i ddogfennau dros dro gael eu hargraffu’n glir gyda’r holl wybodaeth sy’n 

ofynnol o dan Atodiad III o Reoliad 2016 (Cymru a Lloegr) a ddargedwir neu Reoliad 

yr UE 2016 (Gogledd Iwerddon) gan gynnwys dyddiad dod i ben clir heb fod yn fwy 

na 45 diwrnod o’r dyddiad cyhoeddi.  

128. Rhaid stampio dogfennau dros dro gyda stamp swyddogol y PIO a chynnwys 

dyfrnod, stamp boglynnog neu hologram. Mae hyn er mwyn amddiffyn rhag twyll a 

helpu i adnabod dogfennau dilys.  

129. Rhaid nodi manylion unrhyw ddogfen dros dro a gyhoeddir gan PIO ar ei gronfa 

ddata yn unol â’r disgrifiad ym mharagraff 17d.  

130. Rhaid i’r PIO gysylltu â pherchnogion o fewn 10 diwrnod gwaith i ddyddiad dod i ben 

y ddogfen dros dro os yw’r perchennog wedi methu â’i dychwelyd. Mae hyn er mwyn 
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lleihau’r risg o dwyll drwy leihau nifer y dogfennau dros dro sydd wedi dod i ben 

mewn cylchrediad.  

131. Rhaid i’r PIO hysbysu cwsmeriaid sydd â dogfen dros dro:  

a. Os nad yw pasbort parhaol ceffyl ar gael ar unwaith i filfeddyg, ni ellir rhoi 

meddyginiaeth a fyddai’n eithrio’r ceffyl hwnnw o’r gadwyn fwyd.  

b. Ni ellir defnyddio dogfen dros dro i symud ceffylau o wlad i wlad, nac i’w lladd.  

Cardiau Clyfar 

132. Mae cardiau clyfar yn ddull adnabod ychwanegol a ganiateir gan Reoliad 2016 

(Cymru a Lloegr) a ddargedwir neu Reoliad yr UE 2016 (Gogledd Iwerddon). 

133. Mae Llywodraeth yr Alban eisoes wedi galluogi perchnogion ceffylau sydd â 

phasbortau a gyhoeddwyd gan PIO yn yr Alban i brynu cerdyn clyfar, ond nid yw 

hwn ar gael yn weinyddol eto yng Nghymru, Lloegr na Gogledd Iwerddon.  

134. Gall ceffylau sydd â chardiau clyfar deithio unrhyw le ym Mhrydain Fawr heb fod 

angen i’r pasbort fynd gyda hwy.  

135. Ni ellir defnyddio’r cerdyn clyfar yn lle’r pasbort wrth i’r ceffyl fynd i gael ei ladd. 

Rhaid mynd â’r pasbort gyda’r ceffyl i’w ladd bob amser. 

Gweithio gydag Awdurdodau Cymwys, 

asiantaethau gorfodi a pherchnogion ceffylau  

Rhwymedigaeth Gyffredinol  

136. Rhaid i bob PIO gydweithredu â’r AC. Gall methu â gwneud hynny arwain at atal neu 

ddileu cymeradwyaeth i gyhoeddi pasbortau, ac i gymdeithasau brîd atal neu ddileu 

cydnabyddiaeth. Gweler yr Adran “Cymeradwyo’r PIO” 

Manylion Cyswllt  

137. Rhaid i bob PIO gael un rhif ffôn symudol neu linell tir ac un cyfeiriad e-bost 

corfforaethol. Rhaid i sawl aelod o staff allu cyrchu’r pwyntiau cyswllt hyn. Gellir 

cyfeirio neu drosglwyddo alwadau neu negeseuon e-bost yn awtomatig i aelod arall 

o staff os oes angen.  

138. Rhaid i’r PIO gyhoeddi enwau a rhifau ffôn cyswllt eu swyddogion ar eu gwefan.  
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139. Rhaid i’r manylion cyswllt a grybwyllir ym mharagraff 137 beidio â newid heb reswm 

eithriadol. Ni ddylid eu newid yn rheolaidd a rhaid iddynt aros yr un fath waeth pa 

staff sy’n absennol. Rhaid rhoi gwybod i’r AC perthnasol cyn gwneud unrhyw newid 

o’r fath gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar ddechrau’r ddogfen hon.  

140. Rhaid i’r PIO weithredu yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a GDPR ym mhob 

cyswllt.  

Delio ag ymholiadau gan Awdurdodau Cymwys ac 

asiantaethau gorfodi  

141. Rhaid i’r PIO roi manylion eu cofrestrydd neu ysgrifennydd i’w priod AC a hysbysu’r 

AC o unrhyw newid i’r manylion hyn gan ddefnyddio’r wybodaeth gyswllt ar dudalen 

2 o’r ddogfen hon.  

142. Pan fo PIO yn derbyn cais am ddata personol gan asiantaeth orfodi, er enghraifft 

Asiantaethau Safonau Bwyd, Awdurdodau Lleol, Yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a 

Phlanhigion, yr Heddlu, Cangen Gorfodi’r Gwasanaeth Milfeddygol DARD neu’r 

llysoedd, rhaid iddo ystyried y cais o safbwynt Deddf Diogelu Data 2018 1 ac, yn 

benodol, ystyried a yw’r esemptiad y darperir ar ei gyfer yn Atodlen 11 (data a 

brosesir ar gyfer atal troseddu ac ati ) yn gymwys. Pan fydd meini prawf yr 

esemptiad yn cael eu bodloni, byddai disgwyl i’r PIO ryddhau’r wybodaeth y gofynnir 

amdani’n uniongyrchol i’r sawl sy’n gwneud y cais. Sylwer bod disgwyl i’r PIO weithio 

i gefnogi’r AC ac awdurdodau gorfodi i alluogi gweithredu’r gyfundrefn yn effeithlon 

ac yn effeithiol.  

143. Disgwylir i’r PIO ymateb i geisiadau am wybodaeth am unrhyw fformat gan 

Awdurdodau Cymwys a chyrff gorfodi o fewn 24 awr (o ddiwrnod gwaith). Os nad 

yw’r wybodaeth y gofynnwyd amdani ar gael, rhaid anfon cofnod dim fel bod yr AC 

neu’r corff gorfodi yn ymwybodol bod y cais wedi ei dderbyn ac wedi bod yn destun 

gweithredu.  

144. Yn dilyn cais ysgrifenedig gan y PIO, gall yr AC ymestyn y terfyn amser gofynnol ym 

mharagraff 143 i’r PIO ddarparu gwybodaeth. Os cytunir ar hynny, bydd unrhyw 

estyniad amser yn cael ei hysbysu i’r PIO yn ysgrifenedig, 

145. Rhaid i’r PIO allu darparu unrhyw ddata nad yw’n bersonol sy’n rhesymol 

ddisgwyliadwy i Awdurdodau Cymwys pan ofynnir amdano ac o fewn amserlen 

benodol.  

                                            
1 Mae gwybodaeth am sut i ymdrin â data personol, gan gynnwys sut i brosesu ceisiadau Adran 29, ar gael 

gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents
http://ico.org.uk/~/media/documents/library/data_protection/detailed_specialist_guides/section_29_gpn_v1.ashx
http://ico.org.uk/~/media/documents/library/data_protection/detailed_specialist_guides/section_29_gpn_v1.ashx
http://ico.org.uk/
http://ico.org.uk/
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146. O dan y fframwaith deddfwriaethol presennol, gall fod yn ofynnol i’r PIO ddarparu 

gwybodaeth i unrhyw Gronfa Ddata Ceffylau Ganolog a ddynodwyd gan AC mewn 

fformat ac o fewn amserlen sy’n unol ag unrhyw hysbysiad ysgrifenedig a gyflwynir 

gan yr AC.  

147. Dylai PIO allu delio â’r rhan fwyaf o ymholiadau pasbort. Fodd bynnag, os nad yw’n 

gallu gwneud hynny, dylid cyfeirio ymholiadau gan aelodau o’r cyhoedd at linell 

gymorth gyhoeddus AC. Darperir manylion cyswllt ar ddechrau’r ddogfen hon.  

Delio ag ymholiadau cyffredinol  

148. Rhaid i’r PIO allu ateb y rhif ffôn ym mharagraff 138 o leiaf rhwng 10am a 4pm bob 

diwrnod gwaith. Yn ystod y cyfnod hwn, rhaid i’r ffôn gael ei staffio gan unigolyn 

hyfforddedig sydd â mynediad i gronfa ddata’r PIO ac sy’n gallu darparu gwybodaeth 

yn ôl y gofyn2.  

149. Rhaid i wasanaeth ateb fod ar gael yn ystod oriau gwaith. Y tu allan i oriau gwaith, 

dylai’r gwasanaeth ateb hwn ddarparu neges wedi’i recordio i hysbysu galwyr am 

oriau gwaith.  

150. Rhaid ymateb i’r holl negeseuon a adawyd ar wasanaethau ateb o fewn 1 diwrnod 

gwaith i’w derbyn. Os nad yw hyn yn bosibl, dylai manylion unrhyw swyddfeydd sydd 

ar gau fod ar gael ar wefan y PIO. 

151. Rhaid ateb gohebiaeth ysgrifenedig, gan gynnwys negeseuon e-bost, o fewn dim 

mwy na 15 diwrnod gwaith i’w derbyn. Mewn amgylchiadau eithriadol lle na ellir 

bodloni’r terfyn amser hwn, rhaid anfon ymateb dros dro sy’n esbonio’r rheswm dros 

yr oedi, o fewn 5 diwrnod gwaith.  

152. Rhaid i bob PIO arddangos ei weithdrefnau cwynion ac apeliadau ysgrifenedig yn 

gyhoeddus ar wefan y PIO. Rhaid iddynt o leiaf gynnwys:  

a. Y bydd cydnabyddiaeth ysgrifenedig o dderbyn y gŵyn neu’r apêl yn cael ei 

darparu ar unwaith;  

b. Cadarnhad ysgrifenedig o’r modd yr ymdrinnir â’r gŵyn i’w ddarparu o fewn 15 

diwrnod gwaith;  

c. Cadarnhad ysgrifenedig o’r canlyniad, gan gynnwys unrhyw weithdrefnau i apelio 

yn erbyn y canlyniad hwnnw.  

                                            
2 Er mwyn helpu i fodloni'r gofyniad hwn, gall sefydliadau greu cronfa ddata i'w rhannu.  
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 Canfod ac atal twyll  

153. Rhaid i’r PIO gynnal gwiriadau rhesymol i sicrhau bod pasbortau a cheisiadau am 

basbortau yn ddilys ac yn gywir. Rhaid i hyn gynnwys gwirio ceisiadau a phasbortau 

sy’n cael eu dychwelyd yn erbyn cofnodion presennol a phasbortau enghreifftiol er 

cysondeb.  

154. Rhaid i’r PIO fod yn ymwybodol o arwyddion o dwyll, a gweithredu lle bo hynny’n 

briodol. Gallai’r arwyddion hyn gynnwys:  

a. Niferoedd anarferol o gofrestriadau na ellir eu hesbonio.  

b. Lle mae ebolion yn cael eu datgan fel rhai a anwyd y tu allan i’r tymor bwrw ebol 

arferol.  

c. Pan gyflwynir nifer o ffurflenni cais gan yr un bridiwr neu asiant ar gyfer ceffylau 

yr honnir iddynt gael eu geni ar yr un dyddiad neu tua’r un dyddiad.  

d. Pan fo pasbort wedi’i gyhoeddi gan PIO nad yw wedi’i gymeradwyo gan yr AC.  

e. Pan fo anghysondebau o ran pasbortau neu geisiadau am newid manylion, yn 

enwedig gyda phasbortau a gyhoeddwyd yn honedig gan PIO sydd wedi colli ei 

gymeradwyaeth neu pan fydd pasbort wedi’i ddychwelyd ar ôl lladd ceffyl.  

f. Arwyddion o newidiadau answyddogol gan gynnwys diwygiadau mewn 

llawysgrifen, amrywiad mewn ansawdd papur, newidiadau nad ydynt wedi’u 

stampio gan y PIO neu rwymo anghyflawn neu ddiffygiol.  

g. Tystiolaeth bod gwybodaeth filfeddygol wedi’i newid gan rywun nad yw’n 

filfeddyg. Gallai hyn gynnwys tystiolaeth o geisiadau’n cael eu newid ar ôl i’r 

milfeddyg lofnodi; stampiau anghyfarwydd sy’n honni eu bod yn perthyn i 

filfeddygfa benodol neu amrywiadau yn llofnod milfeddyg penodol. Gall y PIO 

wirio a yw person wedi’i gofrestru gyda’r RCVS gan ddefnyddio cronfa ddata y 

gymdeithas.  

h. Ychwanegu microsglodyn ychwanegol neu ddilynol at geffyl.  

i. Dychwelyd pasbort gwreiddiol wedi i geffyl gael ei ladd lle mae pasbort Dyblyg 

wedi’i gyhoeddi ar gyfer yr un anifail.  

155. Canllaw yn unig yw’r rhestr o arwyddion o dwyll. Ar gyfer grwpiau penodol o geffylau, 

derbynnir bod rhai arferion a amlinellir yn rhannau ac o baragraff 154 yn gallu bod yn 

gyffredin ac nad oes cyfiawnhad dros eu nodi o ganlyniad. Yn yr un modd, mae’n 

bosibl bod PIO penodol yn teimlo y dylid gwirio rhai dangosyddion fel rhan o’i 

arferion ei hun. 

http://findavet.rcvs.org.uk/check-the-registers/
http://findavet.rcvs.org.uk/check-the-registers/
http://findavet.rcvs.org.uk/check-the-registers/
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156. Rhaid nodi unrhyw dystiolaeth o addasiadau, ymyrryd neu dwyll, gan gynnwys 

anghysondebau yn Adrannau II a IV (ac Adran IX cyn 2016), ar gronfa ddata’r PIO 

yn unol â’r disgrifiad ym mharagraff 17a.  

157. Os nodir bod pasbort yn amheus, dylai’r PIO ei gyfeirio ar unwaith at eu hawdurdod 

gorfodi pasbortau ceffylau3.  

158. Os oes gan PIO dystiolaeth y gallai unigolyn neu grŵp fod yn gysylltiedig â thwyll 

pasbort ceffylau, rhaid iddo roi gwybod i’w awdurdod gorfodi am hyn ar unwaith.  

 Torri’r rheoliadau  

159. Anogir PIO i gysylltu â’i Awdurdod Lleol i drafod a chytuno ar sut i gydweithio. Yn 

Lloegr, cyflwynodd rheoliadau 2018 sancsiynau sifil newydd yn ogystal â sancsiynau 

troseddol, sy’n rhoi mwy o hyblygrwydd i Awdurdodau Lleol wrth fynd i’r afael â diffyg 

cydymffurfio. 

160. Gall unrhyw atgyfeiriadau ddigwydd dros y ffôn, drwy e-bost neu drwy’r post. Rhaid 

cymryd gofal i sicrhau bod pob gohebiaeth o’r fath yn cydymffurfio â  Deddf Diogelu 

Data 2018 

161. Ar ôl derbyn yr wybodaeth, bydd yr Awdurdod Lleol yn ei chofnodi ac yn asesu a yw 

camau gorfodi yn briodol. Os bydd angen, bydd yr wybodaeth yn cael ei 

throsglwyddo i’r Awdurdod Lleol ar gyfer yr ardal lle gallai’r drosedd fod wedi 

digwydd. Bydd camau dilynol gan Awdurdodau Lleol yn cael eu cymryd yn unol â 

pholisi gorfodi’r awdurdod.  

Parhad busnes  

162. Rhaid i’r PIO fod â gweithdrefnau wedi’u dogfennu ar waith i sicrhau y gellir parhau i 

fodloni’r disgwyliadau yn y ddogfen hon os bydd tarfu ar y busnes. Rhaid i hyn 

gynnwys copi wrth gefn ar gyfer cronfeydd data electronig a threfniadau ar gyfer staff 

cyflenwi os bydd absenoldebau neu wyliau. Yn achos tywydd eithafol, gallai’r 

gweithdrefnau hyn gynnwys darpariaethau i aelod o staff gymryd galwadau o gartref 

neu roi hysbysiad ar wefan y sefydliad.  

Gweithgarwch busnes  

163. Rhaid i’r PIO fod wrthi’n masnachu.  

                                            
3 Yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, yr awdurdod gorfodi yw'r Awdurdod Lleol ar gyfer yr ardal y mae'r 

sefydliad yn gweithredu. Fel arfer, mae'r gwaith gorfodi dan reolaeth y Gwasanaeth Safonau Masnach neu 

Adran Iechyd yr Amgylchedd. Yng Ngogledd Iwerddon, yr awdurdod gorfodi yw Cangen Gorfodi'r 

Gwasanaeth Milfeddygol DARD, a gellir cysylltu ag ef drwy linell gymorth DARD ar 0300 200 7852.  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents
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Gweithdrefnau ar roi’r gorau i fasnachu  

164. Os bydd PIO yn rhoi’r gorau i fasnachu, mae’n bwysig bod modd parhau i gynnal 

pasbortau a gyhoeddwyd ganddynt. Felly, mae’n ofynnol bod gan bob PIO gynllun 

wedi’i ddogfennu’n glir ar waith ar gyfer trosglwyddo’r rhan o’u busnes i PIO 

cymeradwy arall os ydynt yn rhoi’r gorau i fasnachu neu’n colli eu cymeradwyaeth 

AC. Rhaid i’r cynllun hwn nodi’n glir y PIO a enwebwyd i reoli pasbortau a rhoi 

trefniadau ar waith i sicrhau bod cofnodion yn cael eu trosglwyddo’n ddidrafferth.  

165. Rhaid i bob PIO hysbysu’r AC am eu rhanbarth ynghylch pa PIO sydd wedi’i enwebu 

i ymgymryd â’u gwaith rheoli pasbortau, os byddant yn rhoi’r gorau i weithgarwch 

PIO. Os na fydd y PIO enwebedig yn gallu ymgymryd â’r rôl honno, yna rhaid 

enwebu PIO arall yn ei le. Dylai’r PIO roi gwybod i’r AC am unrhyw newid o fewn 7 

diwrnod.  

166. Os yw PIO am roi’r gorau i fasnachu, dylai ddilyn y camau sy’n cael eu hamlinellu yn 

ei gynllun trosglwyddo.  

167. Disgwylir i PIO ddarparu copi o’i holl gofnodion ceffylau i’r AC ar ffurf electronig yn ôl 

cais yr AC hwnnw os digwydd ei fod yn rhoi’r gorau i reoli pasbortau ceffylau ac nad 

yw’r wybodaeth yn cael ei throsglwyddo i PIO cymeradwy arall. Darperir manylion 

cyswllt ar gyfer Awdurdodau Cymwys ar ddechrau’r ddogfen hon.  

Cymeradwyo’r PIO  

168. Nod y ddogfen hon yw galluogi PIO i fodloni disgwyliadau AC o ran gweithredu’n 

effeithlon, drwy nodi’r safonau gofynnol sydd eu hangen i sicrhau bod cyfundrefn 

adnabod ceffylau’r DU yn cael ei gweithredu’n effeithlon yn ei chyfanrwydd. Mae’r 

disgwyliadau hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, argaeledd cyswllt at 

ddibenion gorfodi a chanfod a rheoli twyll.  

169. Er mwyn sicrhau bod y gadwyn fwyd ddynol yn cael ei diogelu a chydymffurfio â 

deddfwriaeth, mae’r AC yn cadw’r hawl i archwilio unrhyw PIO cymeradwy ar unrhyw 

adeg i sicrhau ymlyniad at y canllawiau hyn. Fel arfer, rhoddir rhybudd rhesymol o 

ymweliad archwilio ac mae’n rhaid i’r PIO gytuno i ymweliad o’r fath.  

170. Rhaid i unrhyw PIO a gymeradwyir yn y DU allu cael ei archwilio yn y DU. 

171. Ar hyn o bryd, nid oes gan Awdurdodau Cymwys bwerau cyfreithiol penodol ac 

uniongyrchol i godi tâl am archwilio, ond maent yn cadw’r hawl i gyflwyno pwerau o’r 

fath yn y dyfodol.  
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172. Gall methiant cyson i gydymffurfio ag unrhyw ofynion yn y rheoliadau, y ddogfen hon 

neu gydweithredu â’r AC arwain at ddileu cymeradwyaeth. Yn dibynnu ar ddifrifoldeb 

y methiant hwnnw, gall yr AC:  

a. Ar gyfer mân fethiannau, roi hysbysiad clir o’r meysydd lle mae angen gwella a’r 

cyfnod o amser y mae’r AC yn ei ystyried yn rhesymol i weithredu. Bydd yr 

amserlen ar gyfer gwella yn dibynnu ar ddifrifoldeb ac amlder y methiant. Os na 

wneir gwelliant digonol o fewn yr amserlen honno, gall yr AC atal neu ddileu 

cymeradwyaeth.  

b. Yn yr achosion mwyaf difrifol, ddileu cymeradwyaeth ar unwaith. Mae’r rhain yn 

cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, achosion posibl o darfu ar ddiogelwch 

pasbortau ceffylau neu dorri deddfwriaeth diogelu data, nifer fawr o ddiffygion 

neu fethiant i weithredu unrhyw welliannau y mae’r AC wedi gofyn amdanynt o 

fewn yr amserlen a bennwyd. Yn yr achosion hyn, rhoddir rhesymau clir i’r PIO 

dros y penderfyniad i ddileu cymeradwyaeth.  

173. Mae gan y PIO yr hawl i ymresymu yn erbyn penderfyniad i ddileu cymeradwyaeth. 

Ceir manylion am sut i fynd i’r afael ag ymresymu o’r fath yn Atodiad 3 y ddogfen 

hon. 
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Atodiad 1: Geirfa 

“ceffyl bridio a chynhyrchu” – yn syml, ceffyl yw hwn nad yw’n “geffyl cofrestredig” 

(gweler isod) a dim ond pasbort ‘adnabod yn unig’ sydd ei angen. Rhoddir diffiniad 

hefyd yn Erthygl 2 o Reoliad 2016 (Cymru a Lloegr) a ddargedwir neu Reoliad yr UE 2016 

(Gogledd Iwerddon).  

“pasbort Dyblyg” – pasbort (sy’n eithrio ceffyl o’r gadwyn fwyd yn ddiwrthdro) sy’n cael ei 

gyhoeddi yn y sefyllfaoedd canlynol o leiaf: 

a) Pasbort cyntaf a gyhoeddir yn hwyr (h.y. mwy na 12 mis ar ôl dyddiad yr 

enedigaeth) ar gyfer ceffyl cofrestredig sy’n gymwys i’w gynnwys mewn llyfr gre; 

b) Pasbort dilynol a gyhoeddir pan mae pasbort wedi ei golli ond gellir adnabod y 

ceffyl (o rif microsglodyn neu ddiagram amlinellol wedi’i gwblhau’n briodol). Gall 

hynny gynnwys ceffylau wedi’u hachub; 

c) Pasbort dilynol a gyhoeddir wedi i gorff gorfodi nodi anghysondebau yn yr un cyntaf.  

d) Pasbort dilynol a gyhoeddir pan na ellir lleoli microsglodyn ond gellir adnabod y 

ceffyl o silwét wedi’i gwblhau’n briodol. 

“pasbort ‘adnabod yn unig” – pasbort a gyhoeddir ar gyfer ceffyl heb ei gofrestru (h.y. 

ceffyl “bridio a chynhyrchu”) 

“pasbort Newydd” – pasbort a gyhoeddir o fewn terfynau amser statudol (h.y. o fewn 12 

mis i’r enedigaeth) neu sy’n cael ei gyhoeddi ar gyfer ceffylau gwyllt neu led-wyllt o unrhyw 

oedran pan gânt eu symud o ardaloedd dynodedig neu eu defnyddio’n ddomestig. 

Defnyddir y term hwn hefyd ar y CED wrth lanlwytho manylion pasbort presennol ar gyfer 

ceffyl sydd wedi’i fewnforio o unrhyw wlad arall (gan gynnwys yr UE). 

“pasbort wedi’i ail-gyhoeddi” – pasbort (yn cynnal y statws cadwyn fwyd blaenorol) 

wedi’i ail-gyhoeddi yn y sefyllfaoedd canlynol: 

 

a) Pasbort tramor sy’n cael ei ail-gyhoeddi gan PIO yn y DU o fewn 30 diwrnod i 

gwblhau’r weithdrefn tollau ar gyfer ceffyl a fewnforiwyd o drydedd wlad lle 

cafodd y pasbort ei gyhoeddi gan gorff cydnabyddedig (Erthygl 14(a) o Reoliad 

2016), lle mae’r statws cadwyn fwyd yn glir ond na ellir diwygio’r pasbort 

presennol i gydymffurfio ag Erthygl 7(2) o Reoliad 2016 (Cymru a Lloegr) a 

ddargedwir neu Reoliad yr UE 2016 (Gogledd Iwerddon);  

b) Pasbort dilynol a gyhoeddir pan gaiff ceffyl bridio a chynhyrchu ei uwchraddio i 

geffyl cofrestredig ac nad oes modd addasu’r pasbort presennol; 

c) Pasbort amgen ar gyfer un sydd wedi’i ddifrodi ond sy’n dal i fod wedi’i 

rwymo’n llawn, yn ddarllenadwy drwyddo draw ac yn rhydd o arwyddion o 

dwyll; 

d) Pasbort diwygiedig i gywiro mân wallau yn y gwreiddiol; 

e) Ail-gyhoeddiad o basbort a atafaelwyd fel rhan o ymchwiliad. 
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“ceffyl cofrestredig” - yn syml, ceffyl cofrestredig yw ceffyl sydd wedi’i gofrestru mewn 

llyfr gre brîd ac sydd angen cwblhau mwy o adrannau yn y pasbort, er mwyn profi ei dras 

enetig. Yn fwy penodol, ar gyfer Cymru a Lloegr, mae Rheoliad 2016 a ddargedwir yn 

diffinio equidae cofrestredig fel y rhai: 

 

(i) a gofnodwyd neu a gofrestrwyd ac sy’n gymwys i’w cynnwys mewn llyfr gre, yn unol â’r 

rheolau a osodwyd gan Erthyglau 4(3), 19(4), 30(9) a (10), 32, 33 a 34(1)(c) o, ac Atodiad 

1, Rhan 1 o Atodiad 2 ac Atodiad 5  

mewn perthynas â’r Deyrnas Unedig, Rheoliad 2016/1012 a ddargedwir, 

mewn perthynas ag aelod-wladwriaethau’r UE, Rheoliad (UE) 2016/1012, fel y mae’n cael 

effaith yng nghyfraith yr UE, 

ac sy’n cael ei adnabod drwy gyfrwng dogfen adnabod a gyhoeddir gan awdurdod 

cymwys; neu 

(ii) ceffylau, gan gynnwys merlod, wedi’u cofrestru gyda chymdeithas neu sefydliad 

rhyngwladol, sy’n rheoli ceffylau ar gyfer cystadlu neu rasio ac sy’n cael ei hadnabod drwy 

gyfrwng dogfen adnabod a gyhoeddir gan gangen genedlaethol y gymdeithas neu’r 

sefydliad dan sylw; 

 

Ac ar gyfer Gogledd Iwerddon, mae Rheoliad yr UE 2016 (Erthygl 2) yn diffinio equidae 

cofrestredig fel y rhai:  

(i) a gofnodwyd neu a gofrestrwyd ac sy’n gymwys i’w cynnwys mewn llyfr gre, yn unol â’r 

rheolau a osodwyd gan Erthygl 4(2)(b) o Gyfarwyddeb 90/427/EEC ac sy’n cael eu 

hadnabod drwy gyfrwng dogfen adnabod y darperir ar ei chyfer yn Erthygl 8(1) o’r 

Gyfarwyddeb honno; neu 

(ii) ceffylau, gan gynnwys merlod, wedi’u cofrestru gyda chymdeithas neu sefydliad 

rhyngwladol, sy’n rheoli ceffylau ar gyfer cystadlu neu rasio ac sy’n cael ei hadnabod drwy 

gyfrwng dogfen adnabod a gyhoeddir gan gangen genedlaethol y gymdeithas neu’r 

sefydliad dan sylw; 

 

“pasbort Cofrestredig” – pasbort a gyhoeddir gan lyfr gre/cymdeithas brîd ar gyfer “ceffyl 

cofrestredig” 

 

“pasbort Cyfnewid” – pasbort (sy’n eithrio ceffyl o’r gadwyn fwyd yn ddiwrthdro) sy’n cael 

ei gyhoeddi yn y sefyllfaoedd canlynol: 

a) Pasbort cyntaf a gyhoeddir yn hwyr (h.y. mwy na 12 mis ar ôl dyddiad yr 

enedigaeth) pan nad yw’r ceffyl yn gymwys i’w gynnwys mewn llyfr gre; 

b) Pasbort dilynol a gyhoeddir pan mae pasbort wedi ei golli, pan na ellir adnabod y 

ceffyl (o rif microsglodyn neu ddiagram) ac na ellir cadarnhau cyhoeddi pasbort 

blaenorol). Gall hynny gynnwys ceffylau wedi’u hachub;  

c) Pasbort dilynol a gyhoeddir pan na ellir lleoli microsglodyn ac na ellir adnabod y 

ceffyl 
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“UELN” – Rhif Oes Unigryw i Geffyl sy’n cynnwys cod chwe nod sy’n gydnaws ag UELN, 

sy’n unigryw i’r PIO, a rhif adnabod unigol naw nod a neilltuwyd i’r ceffyl. Dylai’r rhif hwn 

aros yr un fath am oes y ceffyl (gweler Atodiad II am fwy o fanylion) 
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Atodiad 2: Rhif Oes Unigryw i Geffyl  

System UELN  

  

1. Mae Rheoliad 2016 a ddargedwir (yn enwedig Erthygl 2(o)(i)) yn darparu’r 

sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio Rhif Oes Unigryw i Geffyl (UELN), gan 

ddefnyddio’r system UELN, ym mhob pasbort ceffyl. 

 

2. Amcan ehangach system UELN yw sicrhau bod pob ceffyl yn y byd yn cael 

ei adnabod yn unigryw gan ddefnyddio un cyfeirnod, fel bod modd rheoli pob 

ceffyl yn effeithlon yn fyd-eang ac yn genedlaethol. Mae’r system yn galluogi’r 

rhifau cofrestru genedigaethau hanesyddol mewn llyfrau gre i gael eu cynnwys yn 

yr UELN. 

 

3. Cofnodir egwyddorion allweddol UELN ar www.ueln.net  ond oherwydd 

amrywiadau mewn terminoleg, cynhyrchwyd y nodiadau canllaw hyn i egluro sut y 

mae’r UELN yn cael ei ddefnyddio o fewn y Deyrnas Unedig. Mae’r wefan hefyd 

yn rhoi manylion dyfeisiau adnabod UELN ar gyfer pob cymdeithas brîd 

gymeradwy a sefydliadau chwaraeon a chystadlu rhyngwladol ledled y byd. 

 

4. Mae UELN yn cynnwys y nodau 0-9 ac A-Z ac nid yw’n gwahaniaethu rhwng 

llythrennau bras a bach, er bod llythrennau bob amser yn fras er cysondeb. Fel 

arfer, mae UELN yn 15 nod o ran hyd, sy’n cynnwys chwe nod i nodi’r PIO sy’n 

cyhoeddi’r UELN, yna naw nod i adnabod y ceffyl o fewn y PIO. Fodd bynnag, 

mae nifer fach o wledydd yn rhoi dyfais adnabod 5 nod i PIO, felly bydd UELN y 

gwledydd hynny yn 14 nod o ran hyd. Mae pob UELN a gyhoeddir yn y DU yn 15 

nod o ran hyd. 

  

5. Yn bwysig, dylai’r UELN a roddir i geffyl aros yn ddigyfnewid am ei oes. 

Mae’r PIO sy’n cofrestru’r ceffyl am y tro cyntaf yn creu’r UELN, gan roi’r ddyfais 

adnabod chwe nod a neilltuwyd iddo o’i flaen, a’i gynnwys yn y pasbort. 

Awdurdodau Cymwys sy’n gyfrifol am aseinio’r ddyfais adnabod chwe nod 

unigryw i’r PIO wrth ei gymeradwyo’n swyddogol, ac am gofrestru’r ddyfais 

adnabod gyda www.ueln.net. O dan Reoliad 2016 a ddargedwir, mae’r ddyfais 

adnabod hon hefyd yn cyfeirio at gronfa ddata (y PIO) yn y diriogaeth ble nodwyd 

hunaniaeth y ceffyl. Ni all PIO ddefnyddio dyfais adnabod chwe nod sy’n perthyn i 

PIO arall. Os bydd PIO yn uwchraddio pasbort neu’n cyhoeddi pasbort Cyfnewid i 

ddisodli un a gyhoeddwyd gan PIO gwahanol, dylai gynnwys yr UELN presennol a 

grëwyd gan y PIO hwnnw yn y pasbort blaenorol. 

http://www.ueln.net/
http://www.ueln.net/
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Enghraifft o UELN  

  

6. Mae tri nod cyntaf yr UELN yn nodi’r diriogaeth (e.e. y DU) a gyhoeddodd y pasbort a’r 

ail dri nod yn nodi’r PIO o fewn y diriogaeth honno a gyhoeddodd y pasbort (sydd gyda’i 

gilydd yn ffurfio’r ddyfais adnabod PIO chwe nod). Yn ymarferol, ni fydd y cod hwn byth yn 

cael ei gadw fel dau faes ar wahân ac mae cofrestr ganolog UELN yn cadw rhestr o’r holl 

godau. Mae’r naw nod sy’n weddill yn adnabod y ceffyl yn unigryw o fewn PIO.  

 

  

8  2  6  0  0  4    1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  

Rheolau ac eithriadau manwl  

 

Dyfais Adnabod Tiriogaeth  

  

7. Daw’r Ddyfais Adnabod Tiriogaeth tri nod ar y dechrau o dabl tiriogaeth ISO-

3166 sy’n nodi’r diriogaeth sy’n cyhoeddi’r pasbort. Yn y Deyrnas Unedig, 826 

fydd hwn bob tro. Yn nodedig, nid yw rhai gwledydd yn defnyddio dyfais 

adnabod tri nod, e.e. Yn hanesyddol, mae’r Almaen wedi defnyddio’r ddau 

gymeriad ‘DE’, er yn fwy diweddar mae symudiad wedi’i wneud i ddisodli ‘DE’ 

gyda’r rhagddodiad rhifol 276. 

 

 

8  2  6                            

  

 

8. Ar gyfer pob cofnod hanesyddol o geffylau lle nad oes UELN wedi’i greu, cod 

UELN y ceffyl fydd cod y PIO a gyhoeddodd y pasbort.  

  

9. Mewn rhai achosion, gall PIO reoli pasbortau tiriogaeth arall drwy gytundeb 

priodol gan y sefydliad neu’r gymdeithas ryngwladol berthnasol ar gyfer 

cystadlu neu reoli ceffylau rasio. Efallai y bydd perchennog ebol a anwyd yn y 

DU hefyd am gael pasbort gan PIO llyfr gre yn yr UE. O dan Reoliad (UE) 

2016/1012 (Rheoliad Sootechnegol) – fel y’i disodlwyd a’i ddiwygio yng 
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nghyfraith y DU gan Reoliadau Bridio Anifeiliaid (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 

2019, a Rheoliadau Anifeiliaid, Iechyd Anifeiliaid Dŵr, Rhywogaethau 

Goresgynnol Estron, Deunydd Lluosogi Planhigion a Hadau (Diwygio) 

(Ymadael â’r UE) 2020 – caiff Defra gymeradwyo ceisiadau gan lyfrau gre 

cydnabyddedig yr UE i ymestyn eu rhaglenni bridio i’r DU neu ran o’r DU. Os 

yw wedi’i gymeradwyo, gall PIO yn Aelod-wladwriaethau’r UE gofrestru a 

chyhoeddi pasbortau ar gyfer ceffylau sy’n preswylio yn y DU. Yn yr achos 

hwn, bydd y rhif UELN yn cyfeirio at y PIO yn yr UE sy’n cyhoeddi’r pasbort ac 

ni ddylai ddefnyddio 826 (y DU) fel y Ddyfais Adnabod Tiriogaeth. Er 

enghraifft, mae’r Kerry Bog Pony Cooperative Society yn cael ei chydnabod fel 

cymdeithas brîd yng Ngweriniaeth Iwerddon, ac mae estyniad i’w rhaglen fridio 

wedi’i gymeradwyo yn y DU, felly wrth gofrestru ceffyl sy’n preswylio yn y DU, 

bydd y gymdeithas yn defnyddio ei chod UELN perthnasol ei hun (chwe nod 

cyntaf) gan gynnwys y Ddyfais Adnabod Tiriogaeth (372) ar gyfer Gweriniaeth 

Iwerddon.  

  

    

Dyfais Adnabod Sefydliad  

  

10. Mae’r ail dri nod (rhifau yn gyffredinol) wedi’u neilltuo i nodi’n unigryw y PIO a 

gyhoeddodd y pasbort, er enghraifft:  

 

      0  0  4                      

  

11. Er mwyn darparu ar gyfer rhifau adnabod hanesyddol yr ISBC ar gyfer ceffylau 

o rywogaeth dda, defnyddir llythrennau yn y codau weithiau e.e. mae 

Weatherby’s Thoroughbreds yn defnyddio “0GB”. Mae’r eithriad hwn yn deillio 

o’r ISBC yn mabwysiadu llythrennau fel ôl-ddodiad i ddynodi tiriogaeth yr 

enedigaeth ym 1999. Lle mae cod dau gymeriad, e.e. GB ar gyfer Prydain 

Fawr ac FR ar gyfer Ffrainc, mae’r cod yn cael ei ragflaenu gan 0 – “0GB” a 

“0FR. 

 

Dyfais Adnabod Ceffyl   

12. Mae’r naw nod olaf yn alffaniwmerig ac yn adnabod ceffyl sydd wedi’i gofrestru 

o fewn PIO penodol yn unigryw:  

  

              1  2  3  4  5  6  7  8  9  
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Os yw’r cyfeiriad mewnol yn hirach na naw nod, edrychwch ar gyfansoddiad y cyfeirnod 

hwn a dileu unrhyw ddata a allai fod yn rhan o’r ddyfais adnabod ond nad yw’n ofynnol er 

mwyn adnabod y ceffyl yn unigryw yn eich PIO. O bryd i’w gilydd, gellir cynnwys dyddiad, 

rhyw neu daldra ceffyl fel rhan o’r ddyfais adnabod, ac mae modd eu dileu i adael 

cyfeirnod unigryw gyda naw nod yn union. Os yw dileu’r data hwn yn gadael cyfeirnod sy’n 

rhy fyr, yna gellir ychwanegu seroau ychwanegol ar y dechrau fel ei fod yn union 9 nod o 

ran hyd. 
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Atodiad 3: Ymresymiadau  

Lloegr  

Rhaid i heriau i benderfyniadau i ddileu cymeradwyaeth gael eu gwneud yn ysgrifenedig 

o fewn 21 diwrnod i dderbyn hysbysiad ysgrifenedig o’r penderfyniad. Rhaid anfon 

hysbysiad o’r her, ynghyd ag unrhyw ymresymiadau ysgrifenedig a thystiolaeth gefnogol, 

at sylw: Deputy Director for Exotic and Endemic Disease Control, Nobel House, 17 Smith 

Square, Llundain SW1P 3JR. Caiff ymresymiadau eu prosesu yn unol â’r gweithdrefnau 

a amlinellir yn Rheoliadau Safonau Sootechnegol (Lloegr) 2018 Erthygl 7.  

Gogledd Iwerddon  

Rhaid i heriau i benderfyniadau i ddileu cymeradwyaeth gael eu gwneud yn ysgrifenedig 

o fewn 21 diwrnod i dderbyn hysbysiad ysgrifenedig o’r penderfyniad. Rhaid anfon 

hysbysiad o’r her, ynghyd ag unrhyw ymresymiadau ysgrifenedig a thystiolaeth gefnogol, 

at sylw: Agri-Food Policy 1 Branch, Department of Agriculture, Environment and Rural 

Affairs, Dundonald House, Upper Newtownards Road, Ballymiscaw, Belfast BT4 3SB. 

Caiff ymresymiadau eu prosesu yn unol â’r gweithdrefnau a amlinellir yn Rheoliadau 

Safonau Sootechnegol (Gogledd Iwerddon) 2018 (legislation.gov.uk). 

 

Cymru  

Rhaid i heriau i benderfyniadau i ddileu cymeradwyaeth gael eu gwneud yn ysgrifenedig o 

fewn 21 diwrnod i dderbyn hysbysiad ysgrifenedig o’r penderfyniad. Rhaid anfon 

hysbysiad o’r her, ynghyd ag unrhyw ymresymiadau ysgrifenedig a thystiolaeth gefnogol, 

at y Tîm Polisi Adnabod Ceffylau, Yr Is-adran Amaeth – Datblygu Cynaliadwy, Parc 

Cathays 2, Cathays, Caerdydd CF10 3NQ neu ar e-bost i equineIDceffylau@gov.wales  

Caiff ymresymiadau eu prosesu yn unol â’r gweithdrefnau a amlinellir yn Rheoliadau 

Safonau Sootechnegol (Cymru) 2018 Erthygl 8 

<http://www.legislation.gov.uk/wsi/2018/1152/regulation/8/made>. 

  

  

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/1037/regulation/7/made
https://www.legislation.gov.uk/nisr/2018/204/introduction/made
https://www.legislation.gov.uk/nisr/2018/204/introduction/made
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Atodiad 4: Cwestiynau Cyffredin  

Y Gronfa Ddata Ceffylau Ganolog (CED)  

C1. Mae angen i mi greu cofnod ar gyfer perchennog sydd â theitl/enw anarferol. 

Beth sydd angen i mi ei gynnwys yn y CED ar gyfer cofnodion newydd? 

Ar gyfer cofnodion newydd, mae’r maes Teitl yn ddewisol, ond mae’r meysydd Enw 
Cyntaf a Chyfenw yn orfodol a bydd angen enw cyntaf llawn, nid blaenlythyren. Dylai’r 
PIO feddwl yn ddyfeisgar a chynnwys rhywbeth yn y meysydd hyn. Ni fydd y CED yn 
talfyrru enw cyntaf. Os nad oes enw cyntaf addas mewn difrif, gallwch roi “dim”.  

C2. Rwyf yn ymwybodol bod ceffyl wedi gadael y wlad yn barhaol. Sut mae cofnodi 
hyn ar y CED gan nad oes ganddo faes allforio? 

Dylid gwneud hyn drwy ddiweddaru’r CED gyda gwlad y daliad lle mae’r ceffyl bellach 
wedi’i leoli, ac enw a chyfeiriad y perchennog newydd hefyd os yw’n briodol. Fodd 
bynnag, ers 1 Ionawr 2016, dim ond ar ôl i’r pasbort gael ei gyflwyno i PIO yn y wlad 
newydd (i gydymffurfio ag Erthygl 27(2) o Reoliad Gweithredu’r Comisiwn (UE) 
2015/262) y dylid newid gwlad y daliad).  
 
Rydym yn ymwybodol y gall perchennog yn y DU weithiau roi gwybod i PIO ei fod wedi 
gwerthu ceffyl i berchennog newydd mewn gwlad newydd cyn i’r PIO gael ei hysbysu 
gan PIO yn y wlad honno (gan nad yw’r pasbort wedi’i gyflwyno iddynt eto). Yn y sefyllfa 
hon, mae’n dderbyniol ychwanegu nodyn ar gronfa ddata PIO bod perchennog y DU 
wedi rhoi gwybod am yr allforio ond ddim ond i newid gwlad y daliad pan fydd y pasbort 
wedi cael ei gyflwyno i’r PIO yn y wlad newydd, yn unol ag Erthygl 27(2) o Reoliad 
Gweithredu’r Comisiwn (UE) 2015/262. Bydd hyn yn caniatáu i’r CED yn y DU a thramor 
gael eu diweddaru ar yr un pryd ac osgoi dryswch. Yn achos allforio anifail brîd, bydd y 
gymdeithas brîd yn ymwybodol o’r allforion cyn iddo ddigwydd gan mai hwy sy’n gyfrifol 
am ymgymryd â rhywfaint o’r gwaith papur allforio 
 
C3. Beth ddylwn i ei roi ar y CED os daw’n amlwg bod ceffyl yn fyw a bod angen 
dileu cofnod o’i farwolaeth? 
 
Gall y PIO ddiweddaru’r CED i wrthdroi’r cofnod sy’n dangos bod ceffyl yn “farw”. Dylid 
cofnodi hyn ar CED fel “digwyddiad” hefyd. Dylid all-lofnodi’r ceffyl o’r gadwyn fwyd. 
 
C4. Beth ddylid ei wneud os yw PIO wedi anghofio datblygu’r UELN ar ei gronfa 
ddata, wedi cyhoeddi’r pasbort yn gywir gyda UELN gwahanol ond nid yw’n 
hysbys pa UELN a roddwyd i ba geffyl, e.e. y ddau UELN yn y gronfa ddata yw 
12345 a 12345. Rhifau’r ddau basbort a gyhoeddwyd yw 12345 a 12346, ond nid 
yw’r PIO yn gwybod pa geffyl a gafodd pa UELN. 

Dylai’r PIO adalw’r pasbortau fel y gall gywiro ei gronfa ddata (byddai llungopi yn 
ddigonol pe bai amseru yn broblem o ran lladd neu os yw’n debygol y bydd angen y 
pasbort fel bod modd gwneud y newid yn gyflym); nid oes angen i’r anifail gael ei all-
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lofnodi o’r gadwyn fwyd. Unwaith y bydd y PIO wedi cywiro ei gronfa ddata, dylai anfon 
yr wybodaeth gywir i’r CED 

Pasbortau – Cyffredinol  

C5. A yw’n bosibl cadw ffurflen gyswllt ar-lein yn hytrach na chyhoeddi ein 

cyfeiriad e-bost cyswllt ar ein gwefan?  

Ydy, mae tudalen gyswllt ar eich gwefan yn dderbyniol – ond mae’n rhaid i chi roi 

gwybod i ni o hyd am unrhyw newidiadau i’ch manylion cyswllt.  

C6. A yw’n wir bod yn rhaid ymdrin â phasbort a gyhoeddir yn hwyr drwy gyhoeddi 

naill ai basbort Cyfnewid neu basbort Dyblyg?  

Mae hyn yn wir. Rydym yn cytuno bod y derminoleg hon yn ddryslyd gan mai hwn fydd y 

pasbort cyntaf, ond dyna y mae’r ddeddfwriaeth yn ei bennu. Rhaid ymdrin â phasbortau 

a gyhoeddir yn hwyr (h.y. mwy na 12 mis ar ôl dyddiad yr enedigaeth) naill ai fel pasbort 

Dyblyg neu basbort Cyfnewid oherwydd y risg bosibl y gallai pasbort fod wedi’i gyhoeddi 

ar gyfer y ceffyl hwnnw eisoes.  

 

C7. Os bydd perchennog yn cyflwyno cais am basbort ar ôl y dyddiadau cau ar 

gyfer gwneud cais, a fydd angen pasbort Dyblyg neu basbort Cyfnewid arno? 

 

Ddim o reidrwydd. Dim ond os yw’r dyddiad cyhoeddi yn fwy na 12 mis ar ôl dyddiad 

genedigaeth yr anifail y dylai’r PIO gyhoeddi pasbort Dyblyg neu basbort Cyfnewid. Er 

enghraifft, os caiff ceffyl ei eni ar 5 Gorffennaf, mae gan y perchennog 6 mis tan 5 Ionawr 

y flwyddyn ganlynol i wneud cais am basbort. Os bydd y perchennog yn methu’r dyddiad 

cau hwn ac yn gwneud cais am y pasbort ar 10 Ionawr, bydd gan y PIO (yn 

ddamcaniaethol) tan 4 Gorffennaf (12 mis ar ôl dyddiad yr enedigaeth) i gyhoeddi 

pasbort nad yw’n hwyr, er y dylid gwneud hyn yn llawer cynt yn ymarferol.  

 

C8. Rydym yn darparu ffurflen gais a silwét i’n cwsmeriaid. A oes angen i’r 

Milfeddyg lofnodi’r ddwy ffurflen?  

 

Mae’n ofynnol i’r Milfeddyg wirio a chadarnhau bod manylion adnabod y ceffyl yn gywir. 

Dylech sicrhau bod eich dogfennau cais yn darparu lle addas ar gyfer cadarnhad y 

milfeddyg a rhaid i chi wirio bod hyn wedi’i ddarparu.  

 

C9. Pa adrannau pasbort sy’n orfodol?  

 

• Pasbortau brîd/cofrestredig – mae Adrannau I i X yn orfodol a rhaid eu cynnwys. 

Mae Adran XI yn ddewisol a gellir ei chynnwys.  

• Pasbortau ‘adnabod yn unig’ – mae Adran I i IV yn orfodol a rhaid eu cynnwys. 

Mae Adrannau V i XI yn ddewisol a gellir eu cynnwys, ond ni ddylid cofnodi 
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gwybodaeth yn Adran V. Argymhellir bod Adran VII yn cael ei chynnwys ym mhob 

pasbort fel bod modd cofnodi’r broses o weinyddu brechlynnau. 

C10. A ellir cynnwys tudalennau anstatudol ychwanegol mewn pasbortau 

‘adnabod yn unig’?  

Gellir. Yn ogystal â thudalen deitl ar flaen y pasbort, gellir cynnwys tudalennau 

ychwanegol bellach i gofnodi e.e. mesuriadau taldra ar gyfer cystadlaethau.  

C11. A allwn gyhoeddi pasbortau Dyblyg heb dderbyn ffurflen gais lawn wedi’i 

llofnodi gan filfeddyg?  

Na – rhaid i bob cais am basbort, gan gynnwys ceisiadau am basbort Dyblyg neu basbort 

Cyfnewid, gynnwys cadarnhad gan filfeddyg o fanylion adnabod y ceffyl.  

Pasbortau – Manylion adnabod (Adran I)  

C12. A oes rhaid teipio cofnodion yn Rhan A?  

Mae hyn yn cael ei argymell, ond nid yw’n orfodol, ar yr amod bod y cofnodion yn amlwg 

yn ddarllenadwy.  

C13. Beth ddylid ei wneud os nad yw’r dyddiad geni yn hysbys?  

Rhaid darparu amcan bras o’r dyddiad. 

C14. Beth yw’r gwahaniaeth rhwng gwlad enedigol a man geni?  

Gwlad enedigol yw’r wlad (gan gynnwys Aelod-wladwriaeth yr UE) lle cafodd yr anifail ei 

eni. Mae man geni yn golygu cyfeiriad y daliad lle cafodd yr anifail ei eni.  

C15. Beth ddylid ei wneud os nad yw’r man geni yn hysbys?  

Os nad yw’r cyfeiriad yn hysbys, dylech roi lleoliad bras, e.e. sir enedigol. Os nad yw hyn 

yn bosibl, gallwch gofnodi lleoliad presennol yr anifail yn lle hynny. Sylwer, er mwyn 

diogelu’r gadwyn fwyd ddynol a chydymffurfio â deddfwriaeth, bydd y CED yn gwahardd 

anifail o’r gadwyn fwyd yn awtomatig lle nad yw’r wlad enedigol yn hysbys. 

C16. Ble dylid cofnodi cofrestriadau llyfr gre ychwanegol?  

Dylid naill ai cofnodi manylion cofrestriadau llyfr gre ychwanegol yn Adran V neu mewn 

unrhyw dudalennau anstatudol o’r pasbort.  
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Pasbortau – Manylion Perchnogaeth (Adran IV)  

C17. A oes modd cadw gwybodaeth am berchnogaeth mewn cerdyn perchnogaeth 

ar wahân?  

Oes, ond gan ei bod yn debygol y bydd angen dychwelyd y pasbort i’r PIO i’w 

ddiweddaru, y cyngor yw y dylid cynnal manylion perchnogaeth yn Adran IV. Sylwch fod 

yn rhaid i chi barhau i gynnwys digon o le yn Adran IV i gofnodi manylion perchnogaeth 

ar gyfer oes ddisgwyliedig y ceffyl.  

C18. Os defnyddir sticer i drosglwyddo perchnogaeth, a oes modd gadael y blwch 

“stamp y sefydliad, y gymdeithas neu’r gwasanaeth swyddogol a llofnod” yn 

Adran IV yn wag?  

Gellir gadael y blwch yn wag cyn belled â bod y PIO wedi gwirio’r wybodaeth a 

ddarparwyd yn briodol, wedi awdurdodi bod y newid yn gywir a’i bod yn amlwg o’r sticer 

yn y pasbort bod hyn yn wir.  

Pasbortau – Tystysgrif Tarddiad (Adran V)  

C19. A oes modd cynnwys pedigri estynedig o fewn tudalennau anstatudol 

pasbort ceffyl cofrestredig?  

Os yw pedigri estynedig yn hysbys, gallwch ddewis ei gofnodi naill ai yn yr adran statudol 

ar ôl Adran V neu fel tudalennau ychwanegol yn yr adran anstatudol.  
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