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Dogfen Symud o dan Orchymyn Defaid a Geifr 

Darllenwch y nodiadau pwysig trosodd yna cwblhewch gan ddefnyddio 
PRIF lythrennau, gan bwyso’n galed â BEIRO DU

1. Man Cychwyn y Daith

CPH cychwyn y daith:                /                    /

  Cyfeiriad cychwyn y daith  

  Cyfeiriad pen y daith

Defaid
Geifr

Y nifer a 
symudwyd

2. Ticiwch y blwch os ydych:

Symud i/neu dychwelyd ar ôl eu crynhoi o dir comin

Yn defnyddio tudalen barhau (AML1A) neu’n atodi rhestr 
o rifau adnabod unigol ac yn ei staplu wrth y ffurflen hon

3. Gwybodaeth am y Gadwyn Fwyd (FCI) – ar gyfer defaid a geifr sy’n cael eu symud i’w lladd yn unig          (ticiwch un blwch)

i. Mae’r holl anifeiliaid yn y llwyth yn bodloni rheolau’r gadwyn fwyd ar gefn y ffurflen hon.

ii.  Nid yw’r holl anifeiliaid yn y llwyth yn bodloni rheolau’r gadwyn fwyd a rhoddir gwybodaeth ychwanegol ar gefn  
y copi pinc neu ar ddogfen gysylltiedig.

Rwy’n datgan fod y manylion uchod yn gywir

Llofnod y Ceidwad

Printiwch eich enw

Rhif Ffôn

Enw’r Perchennog os yw’n 
wahanol i’r Ceidwad

Cyfeiriad e-bost

Dyddiad Ymadael

Dyddiad Llwytho (Os yn wahanol)

Amser Llwytho’r Anifail Cyntaf

Amser Ymadael

Hyd tebygol y daith

4. Manylion Cludiant. Ticiwch flwch i ddangos pwy sy’n cludo’r anifeiliaid  Ceidwad Cychwyn y Daith           Ceidwad Pen y Daith          Cludwr 

Rhif Cofrestru’r Cerbyd 

Y Cwmni Cludo

Rhif Awdurdodi’r Cludwr 
(os yw’r daith yn fwy 
na 65km)

Llofnod y Cludwr 

Printiwch eich Enw 

Rhif ffôn    

5. Lleoliad Pen y Daith (Rhaid llenwi pob rhan)

CPH pen y daith neu rif  
y Lladd-dy

Dyddiad cyrraedd

Dyddiad Dadlwytho (os yn wahanol)          

Amser Dadlwytho’r Anifail Olaf 
Nifer a dderbyniwyd

Ticiwch y blwch os NAD yw’r ceidwad wedi newid. 
Os felly, does dim rhaid llenwi’r isod

Rwy’n datgan bod y manylion uchod yn gywir 

Llofnod y Ceidwad 

Printiwch eich Enw

Rhif ffôn      

Cyfeiriad e-bost

D D M M B B B B

D D M M B B B B

D D M M B B B B

D D M M B B B B

Awr Munud

Awr Munud

Awr Munud

Cod Post 

Cod Post 

Awr Munud

I’w lenwi os nad chi yw’r ceidwad ymadael/ceidwad sy’n derbyn

Rhif cynllun sicrwydd (os yw’n berthnasol)

Yn symud anifeiliaid i Ganolfan Gasglu Ganolog

Symudiad wedi ei gofnodi ar EIDCymru ar-lein 
ac ar gael i’w dderbyn

AML1

/                    /

eidcymru.org

Defaid/Hyrddod/ 
Wyn/Geifr/Myn Geifr

Rhif Adnabod yr Anifail Unigol neu Farc y Ddiadell 
(os yn dagiau lladd EID)

http://eidcymru.org
mailto:cymorth%40eidcymru.org?subject=
http://eidcymru.org


Nodiadau

1.  Mae’r ddogfen symud hon yn bodloni gofynion cofnodi’r 
canlynol:

 •  Gorchymyn Defaid a Geifr (Cofnodi, Adnabod a Symud) 
(Cymru) 2015 (SAGRIMO); ac

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

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

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

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

Caiff y ceidwad gadw’r ddogfen hon yn lle cofnodi 
symudiadau ODDI AR ei ddaliad ar gofrestr ei ddaliad.

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

6.    Mae gofynion eraill sy’n ymwneud â symud defaid a geifr 
i’w gweld yn y Gorchymyn Rheoli Clefydau (Cymru) 2017 
(fel y’i diwygiwyd) ac ar y Drwydded Gyffredinol ar gyfer 
Symud Defaid a Geifr. Mae’r manylion i’w gweld yn  
https://llyw.cymru/cadw-anifeiliaid-fferm

7.    I gael copïau o’r ffurflen hon, ewch i https://llyw.cymru/
dogfen-symud-defaid-geifr-aml1 neu gysylltwch â gwasanaeth 
swyddfa EIDCymru 01970636959.

8.    Rhaid i geidwad daliad pen y daith gadw copi o’r ddogfen 
symud hon am 3 blynedd.

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

10.  Mae’n rhaid cofnodi’n electronig unrhyw anifail sy’n symud 
i mewn i Uned Gwarantin drwy EID Cymru o fewn 24 awr. 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.llyw.cymru.

Gwybodaeth am y Gadwyn Fwyd (FCI)

•  Nid yw’r defaid a’r geifr sydd ar y daliad o dan gyfyngiadau symud oherwydd clefyd neu er lles iechyd y cyhoedd (heblaw am 
waharddiad symud 6 niwrnod).

•  Mae pob anifail y rhoddwyd meddyginiaethau neu driniaethau eraill iddo wedi’i gadw am y cyfnod gofynnol o’r gadwyn fwyd, 
hynny ar y daliad hwn a daliadau blaenorol.

•  Hyd eithaf fy ngwybod, nid yw’r anifeiliaid yn dangos arwyddion unrhyw glefyd neu gyflwr a allai effeithio ar ddiogelwch eu cig.
•  Nid oes dadansoddiad o samplau a gymerwyd o’r anifeiliaid ar y daliad hwn nac unrhyw samplau eraill wedi dangos bod yr anifeiliaid 

hyn yn y llwyth hwn wedi bod mewn cysylltiad â chlefyd neu gyflwr a allai effeithio ar ddiogelwch eu cig nac â sylweddau sy’n 
debygol o halogi’r cig.

Gwybodaeth ychwanegol 

Manylion yr anifeiliaid sy’n dangos arwyddion o glefyd neu gyflwr allai effeithio ar ddiogelwch eu cig.

Rhif adnabod yr anifail – neu gysylltwch y rhestr

Disgrifiwch y clefyd neu’r cyflwr, neu’r diagnosis os oes milfeddyg wedi archwilio’r anifail

Mae’r anifail y rhoddwyd meddyginiaethau neu driniaethau eraill iddo wedi’i gadw am y cyfnod gofynnol o’r gadwyn  
fwyd, hynny ar y daliad hwn a daliadau blaenorol.

Gwybodaeth am gyfyngiadau ar y daliad neu ganlyniad dadansoddiad o samplau sy’n berthnasol i iechyd y cyhoedd.
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