
AN02(Cymraeg) (Diw. 05/19)                                                 SWYDDOGOL-SENSITIF 

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig 
Llywodraeth yr Alban 
Llywodraeth Cymru 
 
Deddf Iechyd Anifeiliaid 1981 
Gorchymyn Anthracs 1991 (Erthygl 6(4))  
  

Tystysgrif: Anfodolaeth Anthracs  
 

Dylid anfon y ddogfen wedi'i chwblhau i APHA ar unwaith drwy e-bost, fel a ganlyn: 
• yn Lloegr, i'r Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid One Health ar CSCOneHealthGeneral@apha.gov.uk   
• at Bennaeth Cyflawni yn y Maes yr Alban ar ScotlandExotics@apha.gov.uk  
• yng Nghymru, i APHA Cymru/Wales ar APHA.CymruWales@APHA.gov.uk   

 

Rhif Awdurdodi APHA:        
 

Gweithgarwch Amserlen Waith (Cymru a Lloegr yn unig):        
 

Partner Cyflenwi (Cymru a Lloegr yn unig):                               
  

Enw Arolygydd Milfeddygol APHA sy'n awdurdodi’r Partner 
Cyflenwi neu'r Milfeddyg Swyddogol i gymryd camau 
gweithredu (os yw'n hysbys): 

      

 

Defnyddiwch BRIFLYTHRENNAU 
 

Disgrifiad o'r anifail/anifeiliaid 
neu garcas(au) dan sylw, gan 
gynnwys rhifau adnabod, oedran, 
rhywogaethau (os yw'n 
berthnasol), brîd a rhyw:  

Rhif Adnabod/Tag 
Clust       
  

Oedran       
 

                Buchol   Arall   
Os Arall nodwch y 
rhywogaeth       
    

Brîd       Rhyw       
     

Manylion y ceidwad, gan 
gynnwys enw, cyfeiriad a chod 
post:  

      
 
 

 Cod post       
  

CPH       
  

Lleoliad yr archwiliwyd yr 
anifail/anifeiliaid neu'r carcas(au) 
os bydd yn wahanol i'r uchod:  

      

 Cod post        Cyf. Map:       
  

A yw'r anifail wedi marw? Ydy  Nac 
ydy  

      

Rwyf fi, yr hwn sydd wedi llofnodi isod, wedi gwneud y canlynol ar ran APHA:  
 

• cymryd hanes gan y ceidwad neu ei gynrychiolydd  Do  Naddo    
       

• archwilio'r anifail/anifeiliaid neu'r carcas(au) a lle y bo'n 
briodol, yr ardal union gyfagos  Do  Naddo    

       

• dod i'r casgliad heb gymryd iriadau na samplau eraill, fod y 
farwolaeth/salwch wedi'i (h)achosi gan rywbeth arall heblaw 
am anthracs (nid archwiliwyd iriad)  

Do  Naddo    

       

• archwilio iriad gwaed a oedd wedi'i staenio â staen 
methylen glas McFadyean ar gyfer presenoldeb bacilli 
anthracs  

Do  Naddo    
 

Y rheswm dros ddod i'r casgliad nad achoswyd y farwolaeth/salwch gan anthracs. Nodwch: (e.e. ni welwyd bacilli 
anthracs wedi'i staenio ar y sleid/achos posibl arall o farwolaeth wedi ei nodi ac ati.) Mae'n rhaid cwblhau hyn 
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Enw'r Milfeddyg Swyddogol sy'n Samplu 
(OCQ(V) - ES)       

 
• Yn fy marn Milfeddygol proffesiynol ac o ganfyddiadau'r ymchwiliad, ardystiaf na allaf ddod o hyd i 

unrhyw dystiolaeth i gadarnhau presenoldeb anthracs yn yr anifail/anifeiliaid neu'r carcas(au) dan 
sylw  

• Ardystiaf fy mod yn meddu ar y Cymhwyster Rheolaethau Swyddogol (Milfeddygol) (OCQ(V)) 
angenrheidiol o ran Sgiliau Hanfodol (ES) a Gwyliadwriaeth Statudol (SS) er mwyn cynnal 
ymchwiliad Anthracs  

• *Ardystiaf fod y Milfeddyg Swyddogol sy'n Samplu a enwir uchod, a ddeliodd ag ymholiad a/neu a 
gymerodd samplau ar fy rhan, yn meddu ar yr OCQ(V) – ES, a'i fod wedi cael yr hyfforddiant 
rhaeadru priodol i gynnal yr ymchwiliad Anthracs, ac fy mod i wedi archwilio'r iriadau fy hun 
*dilëwch os nad yw'n briodol 

   

Enw mewn PRIFLYTHRENNAU  Cymwysterau Cofrestredig (eu hangen ym mhob achos)   
   

            MRCVS 
   

Llofnod y Milfeddyg 
Swyddogol   

  
Dydd
iad 

      

    

Cyfeiriad Practis y 
Milfeddyg Swyddogol  

                                                                                        

 

      
 
 
 
 

 Cod post       Stamp neu rif y Milfeddyg Swyddogol  
 
 

 
Arolygydd APHA Ar Ôl Cwblhau'r Ymchwiliad  
  

Naill ai:   
  

   Rydw i, Arolygydd Milfeddygol APHA sydd wedi llofnodi isod, yn cau'r ymholiad milfeddygol, yn seiliedig ar y 
ffaith na chanfuwyd unrhyw dystiolaeth i gadarnhau presenoldeb anthracs yn yr anifail/anifeiliaid neu'r 
carcas(au) dan sylw, yn dilyn yr ymchwiliad a gwblhawyd gan Filfeddyg Swyddogol, ar ran Arolygydd 
Milfeddygol APHA.  

Neu:  
 Rwyf wedi cwblhau'r ymholiad milfeddygol ac nid oeddwn i'n gallu dod o hyd i unrhyw dystiolaeth i 

gadarnhau presenoldeb anthracs yn yr anifail/anifeiliaid neu'r carcas(au) dan sylw yn dilyn fy ymchwiliad.  
   

Enw mewn PRIFLYTHRENNAU Cymwysterau Cofrestradwy (eu hangen ym mhob achos)    
   

            MRCVS 
   

Llofnod Arolygydd 
Milfeddygol APHA        Dyddiad       
    

Cyfeiriad       

 Cod post       
 

 
Mae APHA yn un o Asiantaethau Gweithredol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ac mae hefyd yn gweithio ar ran 

Llywodraeth Cymru, Llywodraeth yr Alban 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. 

Stamp HM3  Enw:       Dyddiad Derbyn:       WS ID:       

http://www.gov.uk/

