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

Gorchymyn Brwselosis (Lloegr) 20015 fel y'i diwygiwyd (Erthyglau 5, 11*) 
Gorchymyn Brwselosis (yr Alban) 2009 (Erthyglau 4, 9*) 
Gorchymyn Brwselosis (Cymru) 2006 (Erthyglau 5, 10*) 

Swyddfa APHA 
 

 

Hysbysiad yn ei Gwneud yn Ofynnol i Gadw Anifeiliaid Buchol penodol ar 
Wahân ac yn Gwahardd eu Symud oddi ar y Safle 

 

Enw     
 

Cyfeiriad        
 

 Cod post        
 

Rhif y Daliad 
(CPHH)         
  

   

Yn unol ag Erthyglau 4/5 a 9/10/11 o'r Gorchymyn uchod, rwyf i, yr hwn sydd wedi llofnodi isod, yn rhinwedd fy 
swydd fel Swyddog yr Ysgrifennydd Gwladol/Gweinidogion Cymru/Arolygydd Milfeddygol a benodwyd gan 
Weinidogion yr Alban:  

• sy'n credu'n rhesymol fod anifail neu anifeiliaid buchol a nodir isod wedi'i amlygu/wedi'u hamlygu i'r risg o 
gael ei/eu heintio â brwselosis, neu 

• sy'n ardystio bod yr anifail neu'r anifeiliaid a nodir isod wedi adweithio i brawf am brwselosis. 
yn eich hysbysu y dylai'r anifail neu'r anifeiliaid a nodir isod: 
 

1. Gael eu hynysu ar unwaith rhag gweddill y fuches yn: 
      

 

2. ac na ddylid symud yr anifail/anifeiliaid a nodir isod oddi ar y safle hwn oni bai eich bod yn derbyn: 
• Trwydded a roddwyd gan Arolygydd Milfeddygol neu un o swyddogion eraill yr Ysgrifennydd 

Gwladol/Gweinidogion Cymru/Gweinidogion yr Alban sy'n eich awdurdodi i'w symud, neu 
• Hysbysiad a gyflwynwyd gan Arolygydd Milfeddygol neu un o swyddogion eraill yr Ysgrifennydd 

Gwladol/Gweinidogion Cymru/Gweinidogion yr Alban sy'n diddymu'r Hysbysiad hwn. 
 

Disgrifiad o'r anifeiliaid 
 

Tag clust 
swyddogol Brîd Oedran Rhyw Tag clust swyddogol Brîd Oedran Rhyw 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        
        

Mae methu â chydymffurfio â'r Hysbysiad hwn yn drosedd yn erbyn Deddf Iechyd Anifeiliaid 1981. 
 

Llofnod  Dyddiad       
*Gall hysbysiadau a gyflwynir o dan Orchymyn Brwselosis (Lloegr) 2000 fel y'i diwygiwyd a Gorchymyn 
Brwselosis (Cymru) 2006 gael eu llofnodi gan Arolygydd Milfeddygol neu un o Swyddogion eraill yr 
Ysgrifennydd Gwladol/Gweinidogion Cymru.Rhaid i hysbysiadau a gyflwynir o dan Orchymyn Brwselosis (yr 
Alban) 2009 gael eu llofnodi gan Arolygydd Milfeddygol.  

 

   

Enw mewn  
PRIFLYTHRENNAU       Rhif 

Ffôn       

   *dilëwch fel y bo'n briodol 
 
 

Mae’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion yn un o Asiantaethau Gweithredol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig 
sy’n gweithio i ddiogelu iechyd anifeiliaid a phlanhigion er budd pobl, yr amgylchedd a'r economi.                    
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