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Nodir y ffioedd a ddaeth i rym ar 30 Mehefin 2018 yn y tablau isod. 

Rhaglen Genedlaethol i Reoli Salmonela 
(Milheintiau): Ffioedd 
Tabl 1 
Ffioedd sy'n daladwy gan yr unigolyn sy'n gyfrifol am y daliad ieir neu dyrcwn y caiff sampl 
swyddogol eu cymryd, eu prosesu a'u harchwilio ohono at ddibenion Rheoliad (CE) Rhif 
2160/2003 

Colofn 1 Colofn 2 
Gweithgaredd Ffi (£) 
Amser a dreulir yn cael sampl rheoli swyddogol i'w harchwilio 
mewn labordy (y "ffi amser" yn y tabl hwn) (yn ychwanegol at y 
ffioedd a nodir isod, oni nodir fel arall yng ngholofn 2) 

9 bob chwarter awr 
neu ran o chwarter 
awr a dreulir 

Amser a dreulir gan swyddog iechyd anifeiliaid yn teithio i 
safleoedd ac oddi yno at ddiben y gweithgareddau isod  

14 bob chwarter awr 
neu ran o chwarter 
awr a dreulir, hyd at 
uchafswm o 84 

Cymryd sampl rheoli swyddogol oddi wrth haid o ieir dodwy 32 
Cymryd sampl rheoli swyddogol oddi wrth haid o ieir neu dyrcwn 
magu 

52 

Cymryd sampl rheoli swyddogol oddi wrth haid o frwyliaid, neu 
haid o dyrcwn pesgi 

72 

Archwilio sampl rheoli swyddogol mewn labordy  14 fesul sampl a 
brofwyd (nid yw'r ffi 
amser yn gymwys) 

 
Tabl 2 
Ffioedd sy'n daladwy gan weithredwr labordy mewn perthynas â chymeradwyaeth o dan Erthygl 
12 Rheoliad (CE) Rhif 2160/2003  

Colofn 1 Colofn 2 
Gweithgaredd Ffi (£) 
Prosesu cais am gymeradwyaeth labordy 
gychwynnol neu adnewyddiad bob dwy flynedd o 
gymeradwyaeth labordy 

73 

Cynnal archwiliadau a phrosesau sicrhau ansawdd 
yn seiliedig ar nifer y profion y cymeradwyir y 
labordy ar eu cyfer 

Un prawf 350 
Dau brawf 361 
Tri phrawf 372 
Pedwar prawf 384 

Cynnal profion cydweithredol am Salmonela yn ôl y 
gofyn er mwyn cael a chynnal cymeradwyaeth fel 
labordy sy'n cynnal profion 

34 fesul prawf 
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Tabl 3 
Ffioedd sy'n daladwy gan yr unigolyn sy'n gyfrifol am heidiau o ddofednod am gynnal profion o 
dan bwynt 4(b) o Ran D o Atodiad II i Reoliad (CE) Rhif 2160/2003 

Colofn 1  Colofn 2 
Gweithgaredd Ffi (£) 
Cynnal profion ar saith sampl o lwch a charthion a 
gymerwyd o bob haid  

99 

Cynnal gwaith samplu a phrofi bacteriolegol o 
goluddion ac wyffosydd 300 o adar o bob haid 

2,470 

Cynnal gwaith samplu a phrofi bacteriolegol o 
blisgyn a chynnwys 4,000 o wyau o bob haid 

3,080 

Cynllun Iechyd Dofednod: ffioedd 
Tabl 1 
Ffioedd am gofrestru a chymeradwyo sefydliad at ddibenion cynllun iechyd dofednod  

Colofn 1 Colofn 2 
Gweithgaredd Ffi (£) 
Amser a dreulir gan swyddog milfeddygol yn cynnal y 
gweithgareddau a nodir yn y Tabl hwn (yn y tabl hwn, y "ffi 
amser") (yn ychwanegol at y ffioedd a nodir isod oni nodir fel arall 
yng ngholofn 2)  

16 bob chwarter awr 
neu ran o chwarter 
awr a dreulir 

Amser a dreulir gan swyddog milfeddygol yn teithio i safleoedd 
aelod o'r cynllun iechyd dofednod ac oddi yno ("aelod o'r cynllun' 
yn y tabl hwn) at ddiben y gweithgareddau isod 

21 bob chwarter awr 
neu ran o chwarter 
awr a dreulir, hyd at 
uchafswm o 126 

Cofrestriad blynyddol fel aelod o'r cynllun  55 (nid yw'r ffi amser 
yn gymwys) 

Cymeradwyaeth blwyddyn gyntaf o haid neu ddeorfa, neu haid a 
deorfa gyfunol aelod o'r cynllun ar un safle lle y cynhelir yr 
archwiliad gan swyddog milfeddygol  

27 

Ailgymeradwyaeth flynyddol o haid neu ddeorfa, neu haid a 
deorfa gyfunol aelod o'r cynllun ar un safle, lle y cynhelir yr 
archwiliad gan swyddog milfeddygol 

56 

Ailgymeradwyaeth safle ychwanegol o haid neu ddeorfa aelod o'r 
cynllun, lle mae aelod o'r cynllun yn gwneud cais am nifer o 
safleoedd ar yr un pryd, a lle y cynhelir yr archwiliad gan swyddog 
milfeddygol 

31 

Ailgymeradwyaeth flynyddol o haid neu ddeorfa, neu haid a 
deorfa gyfunol aelod o'r cynllun ar un safle, lle y cynhelir yr 
archwiliad gan filfeddyg nad yw'n swyddog milfeddygol 

54 (nid yw'r ffi amser 
yn gymwys) 

Ailgymeradwyaeth safle ychwanegol lle mae aelod o'r cynllun yn 
gwneud cais am nifer o safleoedd ar yr un pryd, a lle y cynhelir yr 
archwiliad gan filfeddyg nad yw'n swyddog milfeddygol 

29 (nid yw'r ffi amser 
yn gymwys) 
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Tabl 2 
Ffioedd sy'n daladwy gan weithredwr labordy mewn perthynas â chymeradwyaeth at ddiben y 
cynllun iechyd dofednod 

Colofn 1 Colofn 2 
Gweithgaredd Ffi(£) 
Prosesu cais am gymeradwyaeth labordy 
gychwynnol neu adnewyddiad bob dwy flynedd o 
gymeradwyaeth labordy 

73 

Prawf medrusrwydd mewn perthynas â bacterioleg 
Salmonela (clefyd y cywennod, galinarwm ac 
arisone) 

131 fesul prawf 

Prawf medrusrwydd mewn perthynas â seroleg 
Salmonela (clefyd y cywennod, galinarwm) 

321 fesul prawf 

Prawf medrusrwydd mewn perthynas â seroleg ieir 
Mycoplasma (galisepticwm) 

321 fesul prawf 

Prawf medrusrwydd mewn perthynas â 
meithriniadau Mycoplasma (galisepticwm a 
meleagridis) 

281 fesul prawf 

Prawf medrusrwydd mewn perthynas â seroleg 
tyrcwn Mycoplasma (galisepticwm a meleagridis) 

336 fesul prawf 

Semen buchol: ffioedd 
Ffioedd sy'n daladwy gan ymgeiswyr a gweithredwyr o dan Reoliadau 2007 

Colofn 1 Colofn 2 
Gweithgaredd Ffi (£) 
Amser a dreulir gan swyddog milfeddygol yn cynnal y 
gweithgareddau a nodir yn y Tabl hwn (yn ychwanegol at bob 
un o'r ffioedd a nodir isod) 

16 bob chwarter awr 
neu ran o chwarter 
awr a dreulir 

Amser a dreulir gan swyddog milfeddygol yn teithio i safle ac 
oddi yno at ddiben y gweithgareddau a nodir isod 

21 bob chwarter awr 
neu ran o chwarter 
awr a dreulir, hyd at 
uchafswm o 126 

Ystyried cais am gymeradwyaeth ar gyfer anifail buchol o dan 
reoliadau 7 neu 10 o Reoliadau 2007 ar gyfer defnydd mewn 
canolfan gasglu ddomestig neu ar safle didrwydded 

20 

Ystyried cais o dan reoliad 7 o Reoliadau 2007 i gymeradwyo 
anifail buchol i'w ddefnyddio mewn canolfan gasglu yn y CE  

26 

Ystyried cais am drwydded i weithredu canolfan gwarantîn yn y 
CE o dan reoliad 4 o Reoliadau 2007 

29 

Ystyried cais am drwydded i weithredu canolfan storio yn y CE, 
canolfan gasglu ddomestig o dan reoliad 4 o Reoliadau 2007 

27 

Cynnal archwiliad o ganolfan semen buchol o dan reoliad 40 o 
Reoliadau 2007 

17 

Cynnal archwiliad rheolaidd o anifail buchol cymeradwy ar gyfer 
defnydd domestig neu yn y CE o dan reoliad 33 o Reoliadau 
2007 

23 
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Semen moch: ffioedd 
Ffioedd sy'n daladwy o dan Reoliadau 1964 a Rheoliadau 1992 

Colofn 1 Colofn 2 
Gweithgaredd Ffi (£) 
Amser a dreulir gan swyddog milfeddygol yn 
cynnal y gweithgareddau a nodir yn y Tabl hwn 
(yn ychwanegol at bob un o'r ffioedd a nodir 
isod) 

16 bob chwarter awr neu ran o 
chwarter awr a dreulir 

Amser a dreulir gan swyddog milfeddygol yn 
teithio i safle ac oddi yno at ddiben y 
gweithgareddau a nodir isod 

21 bob chwarter awr neu ran o 
chwarter awr a dreulir, hyd at 
uchafswm o 126 

Cais i gymeradwyo baedd i ddarparu semen at ddiben ffrwythloni artiffisial 
Ystyried cais i gymeradwyo baedd o dan reoliad 
2(1) o Reoliadau 1964 at ddiben casglu semen  

31 fesul baedd 

Profi baedd yn rheolaidd 
Profi baedd yn rheolaidd mewn canolfan 
ffrwythloni artiffisial(1)  

23 fesul baedd 

Gweithredu canolfan ffrwythloni artiffisial(1) 

Ystyried cais gan weithredwr am drwydded neu 
gymeradwyaeth ar gyfer canolfan ffrwythloni 
artiffisial 

27 

Ystyried cais i gymeradwyo newid safle 
trwyddedig neu a gymeradwywyd (yn unol ag 
amodau sydd ynghlwm wrth y drwydded) 

25 

Archwiliad rheolaidd o ganolfan ffrwythloni 
artiffisial)(1)  

17 

(1) golyga “canolfan ffrwythloni artiffisial” safleoedd lle mae trwydded mewn grym mewn perthynas ag ef o 
dan reoliad 4(1) o Reoliadau 1964, neu sydd wedi'i gymeradwyo o dan reoliad 2(2) neu (3) o Reoliadau 
1992”. 

Embryonau buchol (casglu, cynhyrchu a 
throsglwyddo): ffioedd 
Ffioedd sy'n daladwy o dan Reoliadau 1995 

Colofn 1 Colofn 2 
Gweithgaredd Ffi (£) 
Amser a dreulir gan swyddog milfeddygol wrth gynnal y 
gweithgareddau a nodir yn y tabl hwn (yn ychwanegol at 
bob un o'r ffioedd a nodir isod) 

16 bob chwarter awr neu ran 
o chwarter awr a dreulir 

Amser a dreulir gan swyddog milfeddygol yn teithio i 
safle neu oddi yno at ddiben y gweithgareddau a nodir 
isod 

21 bob chwarter awr neu ran 
o chwarter awr a dreulir, hyd 
at uchafswm o 126 

Ystyried cais i gymeradwyo neu ailgymeradwyo: 
- tîm trosglwyddo embryonau buchol; 
- storfa o dan reoliadau 13 o Reoliadau 1995; 
- storfa o dan reoliadau 16 o Reoliadau 1995; 

28 
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- storfa a'i goruchwyliwr o dan reoliadau 16 a 19, o 
Reoliadau 1995; neu 
- tîm casglu neu gynhyrchu un embryo buchol (gyda neu 
heb archwilio labordy) 
Ystyried cais i gymeradwyo pob labordy neu storfa 
ychwanegol gan yr un ymgeisydd os caiff yr archwiliad ei 
gwblhau ar yr un diwrnod  

9 

Ystyried cais i ailgymeradwyo labordy neu storfa yn dilyn 
unrhyw newidiadau 

25 

Cynnal archwiliad rheolaidd o gofnodion un tîm 
cynhyrchu, casglu neu drosglwyddo embryonau buchol 
ac ailarchwilio labordy neu storfa unigol 

17 

Cynnal archwiliad rheolaidd o gofnodion pob tîm 
cynhyrchu, casglu neu drosglwyddo embryonau buchol 
ychwanegol, ac ailarchwilio pob labordy neu storfa 
ychwanegol 

4 ar gyfer pob tîm a labordy 
neu storfa ychwanegol 

Gwirio llwythi o anifeiliaid byw o drydydd 
gwledydd mewn mannau archwilio ar y ffin 
Tabl 1 
Ffioedd am archwilio llwythi o anifeiliaid o drydydd gwledydd a gwirio dogfennaeth fewnforio 
mewn mannau archwilio ar y ffin yn unol â rheoliad 15 o Reoliadau 2011 

Colofn 1 Colofn 2 
Archwilio'r math o anifail a gwirio dogfennau Ffi (£) fesul llwyth 
Dofednod ac adar hela bach 65 
Wyau dofednod 38 
Ratidau 65 
Adar caeth 64 
Pysgod, anifeiliaid dyfrol a gwenyn byw 32 
Cwningod a llygod 29 
Pryfed eraill, tir anifeiliaid di-asgwrn-cefn, ymlusgiaid 
ac amffibiaid 

26 

Anifeiliaid anwes heb ddatganiad gyda nhw 57 
Ceffylau 62 
Anifeiliaid fferm, gan gynnwys gwartheg, defaid, geifr, 
camelidau, moch a baeddod gwyllt 

146 

Anifeiliaid nas cwmpesir gan unrhyw gategori arall 55 
Gwirio dogfennau trawslwytho 52 

Tabl 2 
Ffioedd ychwanegol ar gyfer archwiliadau a gwiriadau penodol 

Colofn 1 Colofn 2 
Cyfnod y cwblhawyd yr archwiliad a'r gwiriad Ffi (£) 
Y tu allan i oriau(1) archwiliad a gwiriad 140 bob llwyth(2) 
Archwiliad neu wiriad yn ystod y penwythnos neu 
wyliau'r banc(3) 

185 bob llwyth(2) 

Amser a dreulir gan swyddog milfeddygol yn teithio i 
safle ac oddi yno 

16 bob chwarter awr neu ran 
o chwarter awr a dreulir, hyd
at uchafswm o 64 
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(1) golyga “y tu allan i oriau” cyn 8.30 a.m. neu ar ôl 5 p.m. yn ystod yr wythnos. 
(2) golyga “llwyth” un neu fwy o lwythi o anifeiliaid sy'n tarddu o'r un wlad sydd wedi cyrraedd ar yr un dull 
cludo ac sy'n cael eu cyflwyno gan unigolyn cyfrifol i'w mewnforio i'w gwirio mewn man archwilio ar y ffin ar 
yr un pryd. 
(3) golyga “gwyliau cyhoeddus” Ddiwrnod Nadolig, Dydd Gwener y Groglith neu ŵyl y banc yn Lloegr o dan 
Ddeddf Bancio a Thrafodion Ariannol 1971. 
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Tabl 3 
Ffioedd ar gyfer archwiliadau a gwiriadau ychwanegol oherwydd diffyg cydymffurfiaeth neu 
fesurau rheoli ychwanegol 

Colofn 1 Colofn 2 
Unigolyn sy'n cwblhau'r archwiliad a'r gwiriad 
ychwanegol 

Ffi (£) bob chwarter awr neu 
ran o chwarter awr a dreulir 

Swyddog Milfeddygol - y tu allan i oriau(1)   17  
Swyddog Milfeddygol – ar benwythnosau neu wyliau 
cyhoeddus(2)  

23  

Swyddog Milfeddygol - ar bob adeg arall 11 
Amser a dreulir gan swyddog milfeddygol yn teithio i 
safle ac oddi yno 

16, hyd at uchafswm o 64 bob 
ymweliad 

(1) golyga “y tu allan i oriau” cyn 8.30 a.m. neu ar ôl 5 p.m. ar ddiwrnod yn ystod yr wythnos. 
(2) golyga “gwyliau cyhoeddus” Ddiwrnod Nadolig, Dydd Gwener y Groglith neu ŵyl y banc yn Lloegr o dan 
Ddeddf Bancio a Thrafodion Ariannol 1971(1). 

Pasbortau anifeiliaid anwes 
 
Cyflenwi dogfen adnabod pasbort anifail 
anwes gwag. (Anfonir mewn pecyn o 20 
dogfen) 

£56 

Postio a phecynnu pecyn o 20 dogfen Ar Gost 

 

Gorchymyn Crynoadau Anifeiliaid  
Tabl 1 
Ffi sy'n daladwy ar gyfer trwyddedu safle ar gyfer gwerthu anifeiliaid neu ganolfannau casglu 
nad ydynt wedi'u heithrio o dan erthygl 3(4) o'r Gorchymyn hwn 

Colofn 1 Colofn 2 Colofn 3 
Actifedd Ffi (£) ar gyfer 

ceisiadau a 
dderbyniwyd, 
ac 
adnewyddiadau 
a gwblhawyd ar 
neu cyn 30 
Mehefin 2019 

Ffi (£) ar gyfer 
ceisiadau a 
dderbyniwyd, 
ac 
adnewyddiadau 
a gwblhawyd ar 
ôl 30 Mehefin 
2019 

Cais ar gyfer cyflwyno neu (lle mae'r safle wedi 
newid yn sylweddol) adnewyddu trwydded ar gyfer 
safle gwerthu neu ganolfan casglu, lle'r aseswyd 
gan archwilydd milfeddygol bod safle o'r fath yn 
peri risg isel o glefyd. Mae'r ffi hon yn cynnwys 
hyd at 90 munud o amser archwilio 

128 256 

Cais ar gyfer cyflwyno neu (lle mae'r safle wedi 
newid yn sylweddol) adnewyddu trwydded ar gyfer 
safle gwerthu neu at ddefnydd fel canolfan casglu, 

207 414 

                                            
(1) 1971 c. 80. 
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lle'r aseswyd gan archwilydd milfeddygol bod safle 
o'r fath yn peri mwy na risg isel o glefyd. Mae'r ffi 
hon yn cynnwys hyd at 2 x 90 munud o amser 
archwilio 
Ffi adnewyddu trwydded blynyddol ar gyfer safle a 
ddefnyddir i werthu anifeiliaid neu a ddefnyddir fel 
canolfan gasglu, lle'r aseswyd gan archwilydd 
milfeddygol bod safle o'r fath yn peri risg isel o 
glefyd, sydd angen un ymweliad archwilio yn unig i 
bennu'r adnewyddiad. Mae'r ffi hon yn cynnwys 
hyd at 75 munud o amser archwilio 

108 217 

Ffi adnewyddu trwydded blynyddol ar gyfer safle a 
ddefnyddir i werthu anifeiliaid neu a ddefnyddir fel 
canolfan gasglu, lle'r aseswyd gan archwilydd 
milfeddygol bod safle o'r fath yn peri mwy na risg 
isel o glefyd, ac felly bod angen dau ymweliad 
archwilio i bennu'r adnewyddiad. Mae'r ffi hon yn 
cynnwys hyd at 2 x 75 munud o amser archwilio 

171 342 

Tabl 2 
Ffioedd sy'n daladwy ar gyfer trwyddedu eiddo ar gyfer sioeau neu arddangosfeydd nad ydynt 
wedi'u heithrio o dan erthygl 3(4) 

Colofn 1 Colofn 2 Colofn 3 
Gweithgaredd Ffi (£) ar 

gyfer 
ceisiadau a 
dderbyniwyd
, ac 
adnewyddia
dau a 
gwblhawyd 
ar neu cyn 
30 Mehefin 
2019 

Ffi (£) ar 
gyfer 
ceisiadau a 
dderbyniwy
d, ac 
adnewyddia
dau a 
gwblhawyd 
ar ôl 30 
Mehefin 
2019 

Cais am drwydded i drefnu sioeau neu arddangosfeydd 
ar safle a aseswyd gan archwilydd milfeddygol fel un 
sy'n peri risg isel o glefyd. Mae'r ffi hon yn cynnwys hyd 
at 60 munud o amser archwilio 

57 114 

Cais am drwydded i drefnu sioeau neu arddangosfeydd 
ar safle a aseswyd gan archwilydd milfeddygol fel un 
sy'n peri mwy na risg isel o glefyd. Mae'r ffi hon yn 
cynnwys hyd at 90 munud o amser archwilio 

123 245 

Adnewyddu trwydded flynyddol safle sioe neu 
arddangosfa lle mae archwilydd milfeddygol wedi asesu 
nad oes angen ymweliad archwilio 

45 91 

Adnewyddu trwydded flynyddol safle sioe neu 
arddangosfa lle mae archwilydd milfeddygol wedi asesu 
bod angen ymweliad archwilio sylfaenol Mae'r ffi hon yn 
cynnwys hyd at 60 munud o amser archwilio 

55 110 

Adnewyddu trwydded flynyddol safle sioe neu 
arddangosfa lle mae archwilydd milfeddygol wedi asesu 
bod angen mwy nag ymweliad archwilio sylfaenol Mae'r 
ffi hon yn cynnwys hyd at 60 munud o amser archwilio 

78 157 

 
 

Tabl 3 
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Ffioedd ychwanegol sy'n daladwy ar gyfer trwyddedu safle 

Colofn 1 Colofn 2 Colofn 3 
Gweithgaredd Ffi (£) ar 

gyfer 
ymweliadau 
milfeddygol 
a 
gwblhawyd 
ar neu cyn 
30 Mehefin 
2019 

Ffi (£) ar 
gyfer 
ymweliadau 
milfeddygol 
a 
gwblhawyd 
ar ôl 30 
Mehefin 
2019 

Ymweliad milfeddygol ychwanegol at ddiben ystyried 
cais am drwydded, adnewyddu trwydded blynyddol neu 
ymweliad ddiffyg cydymffurfiaeth dilynol, sy'n cynnwys 
hyd at 75 munud o amser archwilydd milfeddygol ar 
gyfer ymweliad o'r fath  

87 173 

Ymweliad milfeddygol at ddiben ystyried cais am newid 
gweithredol yn ystod y flwyddyn, sy'n cynnwys hyd at 75 
munud o amser archwilydd milfeddygol ar gyfer 
ymweliad o'r fath 

87 173 

Tâl ychwanegol bob chwarter awr ar unrhyw ymweliad 
milfeddygol at unrhyw ddiben sy'n gysylltiedig â 
thrwyddedu crynoadau anifeiliaid 

8 bob 
chwarter 
awr neu ran 
o chwarter 
awr a dreulir 

16 bob 
chwarter 
awr neu ran 
o chwarter 
awr a dreulir 

Amser a dreuliwyd gan archwilydd milfeddygol yn teithio 
i safle trwyddedig ac oddi yno, neu safle trwyddedig 
arfaethedig, at ddiben gweithgareddau trwyddedu nad 
ydynt wedi'u heithrio o'r ffioedd o dan erthygl 3(4) a (5)  

21 bob 
chwarter 
awr neu ran 
o chwarter 
awr a 
dreulir, hyd 
at uchafswm 
o 126  

21 bob 
chwarter 
awr neu ran 
o chwarter 
awr a 
dreulir, hyd 
at 
uchafswm o 
126 

Caiff sioeau eu heithrio o'r ffi drwydded os yw'r canlynol yn gymwys:  
(a) sioeau ac arddangosfeydd sy'n agored i'r cyhoedd am ddim mwy nag un diwrnod ar y tro yn unig, mewn 

amgylchiadau lle nad oes gwerthiant cyhoeddus neu arwerthiant anifeiliaid yn digwydd. 
(b) crynoad anifeiliaid er mwyn eu harchwilio yn unig i gadarnhau bod yr anifeiliaid yn meddu ar 

nodweddion penodol eu brid. 

Sgîl-gynhyrchion anifeiliaid 
Tabl 1 
Ffioedd sy'n daladwy gan weithredwr sefydliad neu safle ar gyfer cais am gymeradwyaeth neu 
gymeradwyaeth amodol o dan Erthyglau 24 a 44 o Reoliad Rheoli'r UE 

Colofn 1 
Gweithgaredd  

Colofn 2 
Ffi (£) ar gyfer 
ceisiadau a 
dderbyniwyd ar neu 
cyn 30 Mehefin 2019 

Colofn 3 
Ffi (£) ar gyfer 
ceisiadau a 
dderbyniwyd ar ôl 30 
Mehefin 2019 

Amser a dreuliwyd gan swyddog 
milfeddygol yn teithio i safle ac oddi yno at 
ddiben cwblhau'r gweithgareddau a nodir 
yn y Tabl hwn a Thabl 2   

21 bob chwarter awr 
neu ran o chwarter 
awr a dreulir hyd at 
uchafswm o 126 

21 bob chwarter awr 
neu ran o chwarter 
awr a dreulir hyd at 
uchafswm o 126   
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Amser a dreuliwyd gan swyddog a gyflogir 
gan yr Ysgrifennydd Gwladol (heblaw 
swyddog milfeddygol) yn teithio i safle ac 
oddi yno at ddiben cwblhau'r 
gweithgareddau a nodir yn y Tabl hwn a 
Thabl 2   

14 bob chwarter awr 
neu ran o chwarter 
awr a dreulir hyd at 
uchafswm o 84 

14 bob chwarter awr 
neu ran o chwarter 
awr a dreulir hyd at 
uchafswm o 84 

Ystyried cais i gymeradwyo safle toddi 
sy'n cynnwys ymweliad o'r safle o hyd at 
60 munud 

892 1785 

Ystyried cais i gymeradwyo sefydliad neu 
safle sy'n trawsffurfio sgîl-gynhyrchion 
anifeiliaid a/neu gynhyrchion anifeiliaid i 
mewn i gompost sy'n cynnwys ymweliad 
o'r safle o hyd at 60 munud 

475 951 

Ystyried cais i gymeradwyo sefydliad neu 
safle sy'n trawsffurfio sgîl-gynhyrchion 
anifeiliaid a/neu gynhyrchion anifeiliaid i 
mewn i fio-nwy sy'n cynnwys ymweliad o'r 
safle o hyd at 60 munud 

475 951 

Ystyried cais i gymeradwyo sefydliad neu 
safle sy'n ymdrin â sgîl-gynhyrchion 
anifeiliaid ar ôl eu casglu, drwy 
weithrediadau megis didoli, torri, oeri, 
rhewi, halltu, tynnu crwyn neu dynnu 
deunydd sy'n peri risg, sy'n cynnwys 
ymweliad o'r safle o hyd at 60 munud 

242 485 

Ystyried cais i gymeradwyo sefydliad neu 
safle sy'n storio sgîl-gynhyrchion 
anifeiliaid neu gynhyrchion anifeiliaid sy'n 
cynnwys ymweliad o'r safle o hyd at 60 
munud  

242 485 

Ystyried cais i gymeradwyo safle llosgydd 
sy'n cynnwys ymweliad o'r safle o hyd at 
60 munud 

198 395 

Ystyried cais i gymeradwyo sefydliad neu 
safle sy'n gweithgynhyrchu bwyd 
anifeiliaid anwes sy'n cynnwys ymweliad 
o'r safle o hyd at 60 munud 

198 395 

Amser a dreuliwyd gan swyddog 
milfeddygol at ddiben cwblhau'r 
gweithgareddau a nodir yn y Tabl hwn ar 
ôl 60 munud cyntaf yr ymweliad o'r safle i 
asesu ei addasrwydd am gymeradwyaeth 

8 bob chwarter awr 
neu ran o chwarter 
awr a dreulir  

16 bob chwarter awr 
neu ran o chwarter 
awr a dreulir 

Amser a dreuliwyd gan swyddog a gyflogir 
gan yr Ysgrifennydd Gwladol (heblaw 
swyddog milfeddygol) at ddiben 
gweinyddu ymweliadau ychwanegol a 
gweithgareddau cysylltiedig  

3 bob chwarter awr 
neu ran o chwarter 
awr a dreulir 

6 bob chwarter awr 
neu ran o chwarter 
awr a dreulir 

Ffi weinyddol ychwanegol ar gyfer 
cynhyrchu anfonebau ar gyfer ymweliadau 
ychwanegol a gweithgareddau cysylltiedig 

7 bob anfoneb 13 bob anfoneb 

 
 
 

Tabl 2 
Ffi sy'n daladwy gan weithredwr sefydliad neu safle ar gyfer ymweliadau archwilio safle a 
gwblheir o dan Erthygl 45 Rheoliad Rheoli'r UE 
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Colofn 1 
Gweithgaredd 

Colofn 2 
Ffi (£) ar gyfer 
ymweliadau 
archwilio safle a 
gwblhawyd ar neu 
cyn 30 Mehefin 
2019 

Colofn 3 
Ffi (£) ar gyfer 
ymweliadau archwilio 
safle a gwblhawyd ar 
ôl 30 Mehefin 2019 

Amser a dreuliwyd gan swyddog 
milfeddygol yr Ysgrifennydd Gwladol at 
ddiben ymweliad archwilio safle sy'n 
para'n hirach na 30 munud 

8 bob chwarter awr 
neu ran o chwarter 
awr a dreulir 

16 bob chwarter awr 
neu ran o chwarter 
awr a dreulir 

Amser a dreuliwyd gan swyddog a gyflogir 
gan yr Ysgrifennydd Gwladol (heblaw 
swyddog milfeddygol) at ddiben ymweliad 
archwilio safle sy'n para'n hirach na 30 
munud  

4 bob chwarter awr 
neu ran o chwarter 
awr a dreulir 

8 bob chwarter awr 
neu ran o chwarter 
awr a dreulir 

Amser a dreuliwyd yn trefnu ymweliad 
archwilio safle ac ymdrin ag unrhyw 
gamau gweithredu sy'n codi o'r ymweliad 
gan swyddog yr Ysgrifennydd Gwladol 
(heblaw swyddog milfeddygol) 

3 bob chwarter awr 
neu ran o chwarter 
awr a dreulir 

6 bob chwarter awr 
neu ran o chwarter 
awr a dreulir 

Ffi ar gyfer cwblhau 30 munud cyntaf 
ymweliad archwilio safle lle mae cynnal 
naill ai archwiliad blynyddol neu archwiliad 
bob dwy flynedd o sefydliad neu safle 
cymeradwy neu gofrestredig yn ofynnol o 
dan Reoliad Rheoli'r UE 

78 bob ymweliad 157 bob ymweliad 

Ffi ar gyfer cwblhau 30 munud cyntaf o 
bob un o'r pedwar ymweliad archwilio 
safle i archwilio sefydliad neu safle 
cymeradwy neu gofrestredig lle mae 
archwiliadau chwarterol yn ofynnol o dan 
Reoliad Rheoli'r UE 

281 y flwyddyn 561 y flwyddyn 

Ffi ar gyfer cwblhau 30 munud cyntaf o 
bob un o'r deuddeg ymweliad archwilio 
safle i archwilio sefydliad neu safle 
cymeradwy neu gofrestredig lle mae 
archwiliadau misol yn ofynnol o dan 
Reoliad Rheoli'r UE 

829 y flwyddyn 1658 y flwyddyn 
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(h) Hawlfraint y Goron 2018 

Gallwch ailddefnyddio'r wybodaeth hon (ac eithrio'r logos) am ddim mewn unrhyw fformat 
neu gyfrwng, o dan delerau fersiwn 3 y Drwydded Llywodraeth Agored. Er mwyn gweld y 
drwydded hon ewch i www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-
licence/version/3/ neu e-bostiwch PSI@nationalarchives.gsi.gov.uk   

Mae'r cyhoeddiad hwn ar gael yn www.gov.uk/government/publications   

Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r cyhoeddiad hwn atom yn  

www.gov.uk/apha  

Mae'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) yn un o asiantaethau 
gweithredol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, ac mae hefyd yn gweithio ar 
ran Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr Alban. 

 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
mailto:PSI@nationalarchives.gsi.gov.uk
http://www.gov.uk/government/publications
http://www.gov.uk/apha

	Rhaglen Genedlaethol i Reoli Salmonela (Milheintiau): Ffioedd
	Cynllun Iechyd Dofednod: ffioedd
	Semen buchol: ffioedd
	Semen moch: ffioedd
	Embryonau buchol (casglu, cynhyrchu a throsglwyddo): ffioedd
	Gwirio llwythi o anifeiliaid byw o drydydd gwledydd mewn mannau archwilio ar y ffin
	Pasbortau anifeiliaid anwes
	Gorchymyn Crynoadau Anifeiliaid
	Sgîl-gynhyrchion anifeiliaid

