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

Cais i Brofi - Cynnal Profion TB ar Geirw a Chamelidau
1. Ysgrifennaf atoch i ofyn am gytundeb yr Ysgrifennydd Gwladol/Gweinidogion yr Alban/gan Weinidogion Cymru* i
gynnal prawf TB ar y fuches gamelid/ceirw ganlynol:
(Nodwch Enw a Chyfeiriad y ceidwad lle cynhelir y prawf)
Nifer y ceirw:
Nifer yr alpacas:
Nifer y lamas:
Dyddiad y prawf:
Ai at ddibenion allforio y mae'r prawf hwn?
Os felly, oes gennych brofiad o brofi camelidau/ceirw ac a ydych wedi darllen
gofynion penodol profi camelidau?
E-bostiwch y ffurflen hon at

Ie

Na

Oes/Ydw

Nac
Oes/Nac
ydw

(nodwch eich gyfeiriad e-bost)

Llofnod
Y person cyfrifol sy'n cynrychioli'r Practis Milfeddygol ac yn
cynnal y profion

Enw mewn
PRIFLYTHRENNAU

Dyddiad

2. Caiff caniatâd ei roi i chi gynnal y profion a nodwyd uchod. Rhowch wybod i ni am ganlyniad yr holl brofion hyn
cyn gynted ag sy'n ymarferol bosibl.
Llofnod
Arweinydd Milfeddygol

Enw mewn
PRIFLYTHRENNAU

Dyddiad

3. Isod mae canlyniadau'r prawf TB ar y fuches gamelid/ceirw hon.
(Nodwch Enw a Chyfeiriad y ceidwad lle cynhelir y prawf)

Dyddiad y
prawf:

Nifer yr adweithyddion
alpacas:

Nifer yr adweithyddion
lamas/ceirw*:

Nifer yr alpacas TB negyddol:

Nifer y lamas/ceirw* TB
negyddol:
*dilëwch fel y bo'n briodol

Llofnod
Y person cyfrifol sy'n cynrychioli'r Practis Milfeddygol ac yn
cynnal y profion

Enw mewn
PRIFLYTHRENNAU

Dyddiad

HYSBYSIAD PROSESU TEG
Mae Defra, Llywodraeth Cymru, Llywodraeth yr Alban a'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn Gyd-reolwyr Data o ran data personol
perthnasol a brosesir gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA). Am ddibenion a defnydd y data gan APHA a’r
trefniadau rhannu data, gweler y Siarter APHA Gwybodaeth Bersonol am GOV.UK. Gellir darparu copi caled o'r datganiad hwn ar gais;
cysylltwch â'ch swyddfa Gwasanaethau Maes APHA leol. Ni fydd APHA yn caniatáu unrhyw dor-cyfrinachedd diangen nac yn
gweithredu yn groes i'w rhwymedigaethau o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. 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.
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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