
ID96(Cymraeg) (Diw. 05/18)                             SWYDDOGOL-SENSITIF 

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig 
Llywodraeth yr Alban 
Llywodraeth Cymru  

 

Gorchymyn y Gynddaredd (Mewnforio Cŵn, Cathod a Mamaliaid Eraill) 
1974 (fel y'i diwygiwyd) 

  

Cais am Drwydded i Weithredu fel Safle Cwarantîn Awdurdodedig 
 

Defnyddiwch BRIFLYTHRENNAU 
 

Dylech ddarllen y Gofynion Safonol ar gyfer Dylunio, Adeiladu, Gweithredu a Rheoli Safleoedd Cwarantîn 
Awdurdodedig ar gyfer Cŵn a Chathod (Ffurflen ID50) a sicrhau eich bod yn eu deall cyn cwblhau'r ffurflen gais hon. 

 

1. (a) Enw(au) llawn y 
perchennog a chyfeiriad y safle: 

      
 

 
 
Cod post:      

 Rhif Ffôn (gan gynnwys y cod deialu cenedlaethol):       
 

Cyfeirnod map       
      

D.S.: RHAID i'r perchennog neu'r aelod o staff sy'n gyfrifol am y safle fyw ar y safle cwarantîn  
      

(b) Cyfeiriad gohebu (os yw'n 
wahanol i 1.(a)): 

       
 
 

 
Cod post:       

 Rhif Ffôn (gan gynnwys y cod deialu cenedlaethol):       
 

 (ticiwch fel y bo'n briodol) 

2. A fydd unrhyw anifeiliaid nad ydynt yn anifeiliaid cwarantîn yn cael eu cadw ar y safle 
e.e. anifeiliaid anwes y perchennog, anifeiliaid lletya, anifeiliaid fferm?  

Bydd  
Na 
fydd 

 

Os ‘Bydd’, rhowch fanylion:       
 
 

      

3. Nifer Arfaethedig yr Unedau: Cŵn        Cathod        Anifeiliaid Eraill       
      

4. Nifer arfaethedig y staff y bwriedir eu cyflogi:  Llawn 
amser 

       Rhan amser       

      

5. Enw a chyfeiriad yr 
Uwcharolygydd Milfeddygol 
a'r Dirprwy Uwcharolygydd/ 
Uwcharolygwyr Milfeddygol: 

       
 
 

 

 
Cod post       

 Rhif Ffôn (gan gynnwys y cod deialu cenedlaethol):       

6. Os oes angen caniatâd cynllunio lleol, a yw wedi'i gael? Ydy  
Nac 
ydy 

 Ddim ar Gael  
 

Rwyf fi, yr hwn sydd wedi llofnodi isod, yn datgan bod y wybodaeth a roddwyd ar y ffurflen hon yn gywir hyd eithaf 
fy ngwybodaeth a'm cred: 
 

Llofnod   
  

Enw mewn 
PRIFLYTHRENNAU 

      Dyddiad       

 

E-bost       Ffacs       
 

Anfonwch eich ffurflen gais i swyddfa leol yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA). Ceir manylion yn 
https://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-plant-health-agency/about/access-and-opening  
 

 

Mae APHA yn un o Asiantaethau Gweithredol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ac mae hefyd yn gweithio ar ran 
Llywodraeth yr Alban, Llywodraeth Cymru a'r Asiantaeth Safonau Bwyd i ddiogelu iechyd anifeiliaid a phlanhigion er budd pobl, yr 

amgylchedd a'r economi. 

DIOGELU DATA 

I gael gwybodaeth am y ffordd rydym yn trin data personol ewch i www.gov.uk a chwiliwch am Siarter Gwybodaeth Bersonol yr Asiantaeth 
Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion.  

https://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-plant-health-agency/about/access-and-opening
http://www.gov.uk/

