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NPTC LEFEL 2 TYSTYSGRIF GYMHWYSEDD mewn CLUDIANT ANIFEIIAID AR Y FFORDD FAWR (TEITHIAU BYR)
Gwybodaeth Ymgeisydd
Cyflwyniad
Gweinyddyr y cynllun gan NPTC
Cyhoeddir gan NPTC – rheolau'r cynllun
– trefnlen asesiad
– defnyddiau asesiad
– Cymeradwyo canolfannau i gyd-drefnu a gweithredu'r cynllun
– cyhoeddi tystysgrifau i ymgeiswyr llwyddiannus
Tystysgrif Gymhwysedd
Gwobrwyir ymgeiswyr llwyddiannus sy'n cyrraedd gofynion cymhwysedd yn yr unedau pennodedig â thystysgrif.
Hyfforddiant
Nid yw hyfforddiant yn ofynnol cyn gwneud cais am asesiad, ond cynghorir darpar ymgeiswyr i sicrhau eu bod i fyny i'r safon a
ddisgwylir yn yr asesiad.
Nid oes gan NPTC rhestr o hyfforddwyr: fodd bynnag bydd hyfforddiant ar gael oddiwrth darparwyr hyfforddiant a/neu ganolfannau
addysg bellach neu uwch. Gellir cael mwy o wybodaeth o'ch Canolfan Asesu lleol.
Darpariaeth Asesu
Bydd Canolfannau Asesu'n gyfrifol am drefnu asesiad ar gyfer ymgeisydd.
Rhaid i ymgeiswyr fod yn 16eg oed i gymerud asesiad. Nid oes uwch oedran.
Asesu
Proses o gadharnau fod ymgeisydd yn gymwys yn yr unedau pennodedig yw asesu. Cesglu'r tystiolaeth ynghylch gallu'r ymgeisydd a
phenderfynnu ei fod yn ddigonol i ddyfarnu cymhwysedd.
Rhaid i'r ymgeisydd i gofrestru ymlaen llaw drwy ganolfan asesu pennodedig ar gyfer y cymhwyster.
Cynnwys y drefnlen y meiniprawf ar gyfer
•

Asesu gwybodaeth a dealldwriaeth

Gall yr Uned 1af ei hasesu drwy ofynniadau amlddewis cyfundrefn “Asesu Ar-llinell” (GOLA). Gall ymgeiswyr ddewis eu hasesu'n llafar
gan aseswr cofrestredig annibynol.
Mae rhestr o Ganolfannau Asesu i'w cael o NPTC. (www.nptc.org.uk)
Apelio a Chwyno
Mae gen NPTC a'i Canolfannau Asesu drefniadaeth Apelio a Chwyno furfiol. Disgwylir fod unrhyw gwyn ynghylch trefniadau a
chyflyrrau asesu yn mynd yn y lle gyntaf i'r Canolfan Asesu a wnaeth y trefnaidau. Dylid gwneud y gwyn yn ysgrifennedig.
Am rhagor o fanylion ynghylch “Polisi Cyfartaledd a Chyfle” a threfniadaeth Apel a Chwyno cyfeirir at www.nptc.org.uk.
Uned Gyntaf
Disgwylir i'r ymgeisydd wybod a deall:
1. Gofynion a chyfrifoldebol cyfreithiol
2. Cyfrifoldebau pan yn cludo anifeiliaid
3. Cynllunio taith fer ar y ffordd fawr
4. Addaswydd y cerbyd
5. Gwirio anifeiliaid a'u ffitrwydd i deithio
6. Achosion ag awyddion straen
7. Lwfans gofod, dwysedd stocio a gofynnion gwahanu
8. Llesiant a thrafod anifeiliaid tra'n teithio
9. Gofynion ar ôl gorffen y daith
Nodiadau Cyfarwyddyd i Ymgeiswyr ac Aseswyr
th
Un uned yn unig yw'r asesiad. Mae'r Uned yn orfodol i bawb sy'n cludo anifeiliaid dros 65 cm i fyny at 8 awr o hyd, lle mae'r daith yn
gysylltiedig a gweithgaredd economedd.
Ar gyfer teithiau dros 65 cm ag i fyny at 8th awr o hyd:
Uned 1af – Egwyddorion cludo anifeiliaid ar daith fyr ar y ffordd fawr.
Disgwylir i ymgeiswyr i gwblhau pob gweithgaredd o fewn yr Uned sy'n gynnwys i'r fath a gludir.
Dengys hyn yn y testun.
Rhan A – gwartheg, gwartheg a defaid, defaid, moch, ceffylau a geifr.
Nodir: Rhaid i ymgeiswyr a asesu'r ar gludo ceffylau ddangos eu gwybodaeth am y rheol ynghylch cludo ceffylau corfrestredig a digofrestredig.
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Rhan B – dofednod ag adar gêm.
Ardystiad Cymhwyster
Ardystir yr Uned 1af a dosbarth(iadau) yr anifail/stoc a aseswyd. Rhaid i ymgeiswyr gofrestru am UN o'r mathau canlynol er mwyn
cynhyrchu'r asesiad cywir:
. Defaid .
. Gwartheg + Defaid

. Gwartheg
. Moch .

. Dofednod
. Ceffylau .

. Adar Gêm
. Geifr
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Uned 1af – Egwyddorion cludo anifeiliaid ar y ffordd fawr ar deithiau byr
Rhan A – ar gyfer gwartheg, gwartheg a defaid, defaid, moch, ceffylau a geifr
Gweithgaredd Asesu

Maenbwyntiau Asesu

1. Gofyniadau a chyfrifoldebau cyfreithiol
Dangosir gwybodaeth o ofynion cyfreithiol a chyfrifoldebau o dan
Rheol 1/2005 o'r UE am iechyd a lles tra'n cludo anifeiliaid.

Anifeiliaid sy'n sâl tra'n teithio, rhaid
1. rhoi triniaeth cymorth cyntaf cyn gynted a
bosibl
2. derbyn triniaeth filfeddygol
3 derbyn lladdfa argyfwngiedig heb ddioddef.
Lles Anifeiliaid.
4. Cludir anifeiliaid heb oedi.
5 Y cludwr yn gyfrifol am gludo'r anifeiliaid i
sicrhau eu llesiant
6. Cydffurfio a lleiafrif ag uchafswm dwysedd
stocio
7. Cymerir rhagofalaeth yn erbyn tymheredd
uchel a/neu isel.
Llety Anifeiliaid
8. Digon o ofod i sefyll yn naturiol
9. Paredau i'w diogelu rhag symudiadau'r
cludiant
10 Gorweddle addas
11. Cynhwysydd wedi'i adeiladu i ddiogeli
anifeiliaid rhag y tywydd (dibynnol ar y
math)
12 Digon o oleu i fedru archwilio a gofalu am
yr anifeliaid yn addas
13. Gofod ag awyriant yn addas i'r math
14 Cynhwysydd sy'n hawdd i'w lanhau, yn
sicrhau anifeiliaid rhag dianc a'i cadw'n
ddiogel tra'i cludir (yn addas i'r math).
Cyngor ag arweiniad –
Pwy i gysylltu am gyngor ag arweiniad
15 Iechyd Anifeiliaid (GMG gynt). Gofynion y
cerbyd, dogfennaeth, lles anifeiliaid gofynion
cyfreithiol ynghylch teithiau.
16 Llywodraeth Leol (Swyddogion Safonau
Masnachu)
•
Gofynion cerbydau, dogfennaeth, gofynion cyfreithiol
ynghylch teithiau
17 Awdurdod Cymwys,
•
Dehongliad o ofynion y Rheoliad
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Uned 1af – Egwyddorion cludo anifeiliaid ar y ffordd fawr ar daith fyr (parhad)
Rhan A – ar gyfer gwartheg, gwartheg a defaid, defaid, moch, ceffylau a geifr
Gweithgaredd Asesu

Maenbwyntiau Asesu

2. Cyfrifoldebau cludo anifeiliaid
Dangosir gwybodaeth am ba bobl sy'n gyfrifol am les anifeiliaid
tra'i cludir

Pobl a chyfrifoldeb
1 y ceidwad
2 y cludwr
3 gyrrwr neu ofalwr yn cyd-deithio
4 y trefnydd

Dangosir gwybodaeth am ba awdurdod gorfodaeth sydd a hawl i
archwilio anifeiliaid, dogfennaeth a cherbydau cyn, rhwng ag ar ôl
taith

5 Swyddogion Safonau Masnach y Awdurdod
Lleol
6 Iechyd Anifeiliaid (GMG gynt)
7 Yr Heddlu

Dangosir gwybodaeth am allu'r awdurdodau

Dangosir gwybodaeth o'r gofynion awdurdodol ar gyfer cludwyr a
pryd mae'n angenrheidiol

8 awdurdod i sicrhau lles anifeiliaid ag atal torr-cyfraith
9 awdurdod i rhoi cyngor anffurfiol neu
gyfeiriad neu gweini rhybudd naill ai cyn neu
yn ystod taith
10 awdurdod i archwilio anifeiliaid,
dogfennaeth a cherbydau
11 awdurdod i atal taith rhag cychwyn neu
barhau
12 mae angen awdurdodiad ym Mrydain Fawr
oddiwrth Iechyd Anifeiliaid (GMG gynt) ar
bob taith dros 65 cm sy'n parhau am 5
mlynedd
13 mae angen awdurdodiad taith fyr oddiwrth
Iechyd Anifeiliaid (GMG gynt) ar bob taith
dros 65 cm i fyny at ag yn cynnwys 8 awr
sy'n parhau am 5 mlynedd

3. Cynllunio taith fyr ar brif ffordd
Dangosir gwybodaeth o gynllunio'r daith

Gofynion
1 anghenion bwyd a dwr cyn cychwyn y daith, yn ôl y math
2 cynllunio'r daith – amseri a hyd
3 dogfennaeth symud addas i'r math
4 paratoiadau at argyfwng
5 damweiniau
6 torri lawr
7 problemau perthynol i anifeiliaid
8 gwybodaeth cysylltu am gymorth.
Dogfennaeth
9 Tystygrif Cludo anifail yn ofynol am bob taith yn gysylltiedig a
gweithgaredd economaidd ac eithrio;
•
Ffermwyr yn cludo'i anifeiliaid eu hun, yn eu cerbydau
eu hun ar daith i fyny at 50 cm o'i fferm.
•
Ffermwyr yn cludo'i anifeiliaid eu hun yn eu cerbydau eu
hun fel rhan o symudiadau tymorol.
10 Gofyn dogfennaeth anifeiliaid am
•
Manylion perchennog yr anifail a'r cludwr
•
Dyddiad ag amser llwytho'r anifail cyntaf a dadlwytho'r
olaf.
•
Dyddiad ag amser ymadael
•
Amcan o hyd y daith
•
Statws iechyd yr anifeiliaid
11 deil y cludwr y Dystysgrif Cludo Anifail am 6ch mis
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Uned 1af Egwyddorion cludo anifeiliaid ar y ffordd fawr ar daith fyr (parhad)
Rhan A – ar gyfer gwartheg, gwartheg a defaid, defai, moch, ceffylau a geifr
Gweithgareddau Asesu

Maenbwyntiau Asesu

4. Addasrwydd y cerbyd
Dangosir gwybodaeth o wirio addasrwydd y cerbyd

Dylai cerbyd ar gyfer cludo anifeiliaidr fod a
1 tô priodol
2 arwyddion i ddangos fod da byw yn cael eu cludo
3 paredau symudol
4 lloriau dilythrig
5 rampiau
6 mynedfa at yr anifeiliaid
7 digon o oleu i archwilio
8 awyriad digonol
9 addasrwydd y cerbyd i fod ar y briffordd

Dangosir gwybodaeth o wirio cyflwr y cerbyd

Dylai cyflwr y cerbyd ei wirio i sicrhau cludiant hynaws
10 lloriau anllithrig
11 awyriad digonol a rheolaeth
12 goleuadau addas i archwilio naturiol ag artiffisial
13 paredau addas
14 ramp gywir, wedi ei chynllunio ar gyfer y math o stock i'w
llwytho gydag ongl fas/cynhwyswyr yn cydsynnu â'r rheol
15 codiant hydroleg (os yw'n addas)
16 gofod digonol
17 dim allwthiadau siarp
18 dim bylchau mawr
19 digon cryf i gario stoc
20 addasadwy ar gyfer y tywydd

5. Gwirio ffitrwydd anifeiliaid i deithio
Dangosir gwybodaeth o wirio anifeiliaid cyn cychwyn taith

Nodir iechyd a chyflwr corfforol yr anifeiliaid
1 arholiad sylfaenol glinigol o'r anifeiliaid
2 nodi anifeiliaid sâl a rhai â niwed
3 nodi anifeiliaid anaddas i deithio

Dangosir gwybodaeth o ofalu am anifeiliaid wedi'u niweidio neu yn 4 nodi'r broblem
sâl yn ystod y daith
5 galw am gymorth addas/cymeryd amwaith
addas
6 gwahanu oddiwrth anifeiliaid eraill a threfnu
cymorth cyntaf cyn gynted a phosibl (os rhaid,
dylid lladd yr anifail yn hynaws mewn
argyfwng)
Dangosir gwybodaethofyniadau cludo anifeiliaid sâl/anffit

Dangosir gwybodaeth bryd i ofyn am gymorth ag oddiwrth pwy
pan y cwyd problemau yn ystod y daith

7 cyflyrau ar gyfer cludo anifeiliaid sâl/anffit
•
os ydynt wedi'u niweidio
•
o dan oruchwiliaeth filfeddygol
•
i glinig milfeddyg
8 cyrchnod pennodedig anifeiliaid i'w bennodi.
Pan geir problemau neu anhawsterau ar y daith cystyllir â:
9 Trefnydd (oedi, cyflyrau tywydd neu ffyrdd)
10 person yn y cyrchnod (oedi a anifeiliaid sâl
neu rhai a niwed)
11 Heddlu (torri lawr ar y ffordd fawr)
12 Milfeddyg (anifeiliaid sâl neu rhai a niwed).
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Uned 1 Egwyddorion cludo anifeiliaid ar y ffordd fawr ar daith fyr (parhad)
Rhan A – ar gyfer gwartheg, gwartheg a defaid, defaid, moch, ceffylau a geifr
Gwaithgareddau Asesu
Maenbwyntiau Asesu
6. Achosion ag Arwyddion Straen mewn anifeiliaid
Dangosir gwybodaeth o achosion straen mewn anifeiliaid

Achosion straen o bosibl yn cynnwys (yn ddibynnol ar y math)
1 trafod gwael
2 synau sydyn
3 cyflyrau anghyfarwydd ag annarogan
4 Ofn
5 blinder
6 poen
7 safle gwamal.
Gallu i ddigymod a straen yn dibynnu ar
8 sefyllfa iechyd
9 profiadau'r gorffenol
10 brîd ag anianawd yr anifail.
Achosion straen yn cynnwys
11 Gwres eithafol
12 lleithder uchel
13 taith hir
14 llwytho
15 dadlwytho
16 blinder – achosir gan amryw o rhesymau
straenus dros gyfnod.

Dangosir gwybodaeth sut i adnabod arwyddion straen ag afiechyd Arwyddion straen a afiechyd o bosibl yn cynnwys (yn ddibynnol ar
y math)
17 ymosodedd neu ymddygiad annaturiol nerfus
18 straen gwres (yn ddibynnol ar fath)
19 straen oerni (yn ddibynnol ar fath)
20 ymddygiad pan yn teithio ynghyd ag
anifeiliaid anghyfarwydd ee ymladd
21 dadhydradu
22 poen ee ystum anarferol, anadlu bas, crensio
dannedd/llyfu, straenio, lleisio, ayb yn
ddibynnol ar y math
23 sâlwch ee bod yn arwahanedig oddiwrth y
gweddill, yn ddibynnol ar y math
24 arwyddion straen pan yn llwytho a
dadlwytho yn ddibynnol ar y math.
Dangosir gwybodaeth arwaith i'w gymeryd i leihau straen

Arwaith ar gyfer lleihau arwyddion straen yn cynnwys o bosibl
25 darparu bwyd a dwr i osgoi dahydradu
26 gwahanu anifeiliaid o wahanol maint a nabyddiaeth
27 ysbeidiau gorffwys
28 sicrhau fod yr anifeiliaid yn ffit i deithio
29 profiadau llwytho a chludo pendant
30 lwfans gofod cywir
31 anghenion arbennig ar gyfer yr ifanc, hen neu anifeiliaid
sâl/anffit
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7 Lwfans gofod, dwysedd stocio, a gofynion gwahanu
Dangosir gwybodaeth am lwfans gofod

1 sefydlir fod pwysau a chyfaint yr anifeiliaid
yn berthynol i ofod a amodau pwysau'r cerbyd
yn gywir
2 gosodir anifeiliaid mewn llociau neu gewyll
o'r maint cywir ar gyfer cludo
3 rhaid, fel fod angen, darparu gofod digonol i anifail aros ar ei
draed a sefyll yn naturiol a lle i orwedd
4 gofod a dwysedd llwytho ar gyfer mathau i gydffurfio a Rheol 5
UE 1/2005
5 cyfynger arwynebedd i osgoi anifeiliaid rhag eu taflu o gwmpas
6 adnabyddir effeithio gorlenwi a than-stocio

Dangosir gwybodaeth o ofynion gwahanu

Gwahanir anifeiliaid i grwpiau addas
7 mathau
8 maint
9 cenedl
10 cyflwr ee yn feichiog
11 darpariaeth arbennig ar gyfer anifeiliaid a thystysgrif
perchennog/milfeddyg
12 corniog neu beidio
13 oed
14 anianawd
15 grwp teuluol neu gymdeithasol mewn lloc
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Uned 1 Egwyddorion cludo anifeiliaid ar y ffordd fawr ar daith fyr (parhad)
Rhan A – ar gyfer gwartheg, gwartheg a defaid, defaid, moch, ceffylau a geifr
Gweithgareddau Asesu

Maenbwyntiau Asesu

8 Trafod a Llesiant anifeiliaid tra'n teithio
Dangosir gwybodaeth o drafod anifeiliaid tra'n llwytho neu
ddadlwytho

Ystyriaethau tra'n llwytho neu ddadlwytho
1 cylch gweld yr anifail
2 cylchfa ffoi
3 golau yn rhanbarth llwytho/dad-lwytho.
Cymhorthion trafod (addas i'r math)
4 Ffyn
5 Prociwr trydan (gan gynnwys amodau)
6 estyll
7 mygydau
8 chiffney 9 cebystr a rhaff
10 ffyrdd gwaharddedig (ee ffyn siarp).

Dangosir gwybodaeth gyflyrau awyru a gwres cywir o fewn y
cerbyd/cynhwysydd

Pwysigrwydd gwres cywir
11 gall anifeiliaid golli gwres pan yn teithio
12 gall anifeiliaid or-boethi drwy ddifyg awyri
13 gall gor-awyri achosi amrywiaeth fawr pan yn teithio.
Rheolaeth awyri a llif awyr
14 Patrymau symud yr awyr (mewn cerbydau neu gynhwysyddion
sy'n symud neu'n sefydlog neu loc dal
15 awyriad naturiol ag anadwaith
16 fentiau digonol
17 parcio cerbyd sefydlog ar ongl sgwar i'r gwynt i gynorthwyo
awyri

9 Gofynion ar ôl gorffen y daith
Dangosir gwybodaeth o lanhau'r cerbyn a gwirio'i gyflwr

Rhaid i'r gyrwr/gofalwr
1 sicrhau glander y cerbyd cyn gynted a phosibl ar ôl diwedd y
daith a chyn fod anifeiliaid yn cael eu llwytho i'r cerbyd eto (o
leiaf o fewn 24ain awr
2 gwirio cyflwr cyfarpar a'r cerbyd ag adrodd/cyweirio unrhyw
ddiffygion
3 glanhau'r cerbyd i leihau posibilrwydd o afiechyd
4 cadw'r cerbyd yn lân drwy ddefnyddio asiantau glanhau a
diheintio (Gorchymyn (2003) Glanhau a Diheintio) Lloegr,
Gorchymyn (2005) Glanhau a Diheintio – Yr Alban).

Dangosir gwybodaeth ddogfennaeth a gwaithdrefnau adrodd

Ar ôl y daith
5 gwirio fod Tystysgrif Cludo Anifeiliaid wedi'i llenwi
6 gofynir i'r cludwr gadw'r Dystysgrif Cludo Anifeiliaid am 6ch mis
7 rhaid cadw dogfennaeth perthynol i anifeiliaid mewn lle diogel er
gwiriad drachefn.
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Uned 1af Egwyddorion cludo anifeiliaid ar ffordd fawrardaith fyr (parhad)
Rhan B dofednod ag adar gêm
Gweithgareddau Asesu

Maenbwyntiau Asesu

1. Gofynion a chyfrifoldebau cyfreithiol
Dangosir gwybodaeth o ofynion cyfreithiol a chyfrifoldebau ar
gyfer lles a iechyd adar tra'i cludir. Rheol UE 1/2005

Lles Anifeiliaid.
1 Rhaid cludo adar heb oedi
2 rhaid i'r cludwr sy'n gyfrifol am eu cludo gymeryd cyfrifoldeb er
sicrhau'i lles
3 cydsynnir ag uchafswm/lleiafswm dwysedd stocio
4 dylier cymeryd rhagofal yn erbyn gwres uchel neu isel
Lle byw anifeiliaid
5 rhaid rhoi digon o ofod i'r adar i sefyll yn naturiol o fewn y
cynhwysydd/cawell
6 rhaid i'r chynhwyswir/cawellau fod o ffurf addas a chyflwr da
7 rhaid i'r cynhwyswir/cawellau fod yn rhydd o allwthiadau siarp a
allai niwedio'r adar
8 rhaid i'r cynhwyswir/cawellau gael digon o awyri a gofod awyr
9 rhaid i'r cynhwyswir/cawellau fod yn hawdd i lanhau, atal rhag
dianc, a sicrhau diogelwch tra'n teithio (fel yn addas i'r math)
10 goleu cludadwy neu sefydlog i alluogi archwiliad ar y daith
(goleu dydd neu dors yn dderbyniol i adar gêm).
Pwy i gysylltu am gyngor a chyfarwyddid
11 Iechyd Anifeiliaid (GMG gynt). Gofynion cerbydau,
dogfennaeth, lles anifeiliaid a gofynion cyfreithiol ynghylch
teithio
12 Llywodraeth Leol (Swyddogion Safonau Masnach). Gofynion
cerbydau, dogfennaeth, gofynion cyfreithiol ynghylch teithio
13 Awdurdod Cymwys. Dehongliad o ofynion y Rheoliad.
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Uned 1af – Egwyddorion Cludo Anifeiliaid ar y ffordd fawr ar daith fyr
Rhan B – dofednod ag adar gêm
Gweithgareddau Asesu

Maenbwyntiau Asesu

2. Cyfrifoldebau cludo anifeiliaid
Dangosir gwybodaeth am ba bobl sy'n gyfrifol am les anifeiliaid
tra'i cludir

Pobl a chyfrifoldeb
1 y ceidwad
2 y cludwr
3 gyrrwr neu ofalwr yn cyd-deithio
4 y trefnydd

Dangosir gwybodaeth am ba awdurdodau sydd a hawl i archwilio
adar, dogfennaeth a cherbydau cyn, rhwng ag ar ôl taith

5 Swyddogion Safonau Masnach yr Awdurdod Lleol
6 Iechyd Anifeiliaid (GMG gynt)
7 Yr Heddlu

Dangosir gwybodaeth o bwerau awdurdodau gorfodaeth

8 awdurdod cynhwysfawr i sicrhau lles adar ag atal torr-cyfraith
9 awdurdod i rhoi cyngor anffurfiol neu gyfeiriad neu gweini
rhybudd naill ai cyn neu yn ystod taith
10 awdurdod i archwilio adar dogfennaeth a cherbydau
11 awdurdod i atal taith rhag cychwyn neu barhau

Dangosir gwyvbodaeth o awdurdodiad ar gyfer cludwyr a pryd
mae yn angenrheidiol

12 mae angen awdurdodiad Taith Fyr ym Mrydain Fawr oddiwrth
Iechyd Anifeiliaid (GMG gynt) ar bob taith dros 65 cm sy'n
parhau am 5 mlynedd
13 mae angen awdurdodiad oddiwrth Iechyd Anifeiliaid (GMG
gynt) ar bob taith dros 65 cm i fyny ag yn cynnwys 8 awr sy'n
parhau am 5 mlynedd

3. Cynllunio taith fyr ar brif ffordd
Dangosir gwybodaeth o gynllunio'r daith

1
2
3
4
5
6
7
8

cynllunio'r daith – hyd ac amser
Y ffordd orau
dogfennaeth symud addas i'r math
paratoiadau at argyfwng
damweiniau
torri lawr
problemau perthynol i adar
gwybodaeth am gysylltu cymorth.

Dogfennaeth
9 Tystysgrif Cludo anifail yn ofynol am bob taith yn gysylltiedig a
gweithgaredd economaidd ac eithrio
•
Ffermwyr yn cludo'i anifeiliaid eu hun, yn eu cerbydau
eu hyn ar daith i fyny at 50 cm o'i fferm
•
Ffermwyr yn cludo'i anifeiliaid eu hun yn eu cerbydau eu
hun fel rhan o symudiadau tymorol.
10 Gofyn dogfennaeth anifeiliaid am
•
Fanylion perchenog yr anifail a'r cludwr
•
Dyddiad ag amser llwytho'r anifail cyntaf a dadlwytho'r
olaf
•
Dyddiad ag amser ymadael
•
Amcan o hyd y daith
•
Statws iechyd yr anifeiliaid
11 deil y cludwr y Dystysgrif Cludo Anifail am 6ch mis
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Rhan B – dofednod ag adar gêm
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4. Addasrwydd y cerbyd
Dangosir gwybodaeth o wirio addasrwydd y cerbyd

Dylai cerbyd ar gyfer cludo adar fod
1 wedi'i gynllunio, adeiladu a'i gynnal i sicrhau lles a diogelwch yr
adar
2 sicrhau daliad diogel i'r adar
3 darparu amddiffyn addas (blaen, cefn ag ochrau'r cerbyd) yn
erbyn tywydd garw ag oerni fel yn addas
4 yn ddigon cryf i wrthsefyll straen llwytho a dadlwytho
5 atal adar rhag ffoi
6 llennu addasadwy – (lle'n addas)
7 llawr di-lithro os cludir adar ar eu traed (dylai'r cynhwyswyr a
chawellau fod a gwaelodion di-lithrig)
8 lleihau ysgorthion
9 awyru digonol
10 sicrhau fod tyrrau cynhwyswyr yn sefydlog a diogel
11 goleu sefydlog neu gludadwy
12 medru glanhau a diheintio fel y gofynir
13 offer llwytho a dadlwytho adar fel y gofynir
14 gwirio cyflwr y cerbyd i sicrhau addasrwydd ar gyfer cludo adar
yn hynaws.

5. Gwirio ffitrwydd anifeiliaid i deithio
Dangosir gwybodaeth o wirio adar cyn cychwyn taith

Nodir iechyd a chyflwr corfforol yr adar.
1 arholiad sylfaenol glinigol o'r adar
2 nodi adar sâl a rhai a niwed
3 nodi adar anaddas i deithio

Dangosir gwybodaeth o ofalu am adar wedi'u niweidio neu yn
sâl/anffit yn ystod y daith (nid yw'r adran yma 0.5, 04-05,06 yn
berthynol i adar gêm)

4 nodi'r broblem
5 galw am gymorth addas/cymeryd amwaith addas
6 gwahanu oddiwrth adar eraill a threfnu cymorth cyntaf cyn
gynted a phosibl (os rhaid dylid lladd yr aderyn yn hynaws mewn
argyfwng)

Dangosir gwybodaeth o bryd i ofyn am gymorth ag oddiwrth pwy
pan y cwyd problemau yn ystod y daith

Pan geir problemau neu anhawsterau ar y daith cystyllir a
7 Trefnydd (oedi, cyflyrau tywydd neu ffordd)
8 person yn y cyrchnod (oedi, adar sâl neu rhai a niwed)
9 Heddlu (torri lawr ar y ffordd fawr)
10 Milfeddyg (adar sâl neu rhai a niwed)
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Uned 1 – Egwyddorion cludo anifeiliaid ar y ffordd fawr ar daith fyr (parhad)
Rhan B – dofednod ag adar gêm
Gweithgareddau Asesu

Maenbwyntiau Asesu

6. Achosion ag Arwyddion Straen mewn Adar
Dangosir gwybodaeth o achosion straen mewn adar

Achosau straen o bosibl yn cynnws (yn ddibynnol ar y math)
1 trafod a thechneg dal gwael
2 synau sydyn
3 cyflyrau anghyfarwydd ag annarogan
4 Ofn
5 blinder
6 poen
7 cynhwyswyr/cawellau ansefydlog, safle gwamal.
Gallu i ddigymod â straen yn dibynnu ar
8 sefyllfa iechyd
9 profiadau'r gorffenol
10 brid ag anianawd yr adar.
Achosion straen yn cynnwys
11 Gwres eithafol
12 lleithder uchel
13 taith hir
14 dal
15 trafod a llwytho
16 blinder – achosir gan amryw o rhesymau straenus dros gyfnod.

Dangosir gwybodaeth sut i adnabod arwyddion straen ag afiechyd Arwyddion straen a afiechyd o bosibl yn cynnwys (yn ddibynnol ar
y math)
17 straen gwres. Dyhefod . Ceisio ymestyn adenydd . Rhoi
pennau yn yr offer yfed
18 straen oerni
19 poen – gorwedd yn ddisymud. cerddediad annormal.
goruchuddio .
Dangosir gwybodaeth o arwaith i'w gymeryd i leihau straen

Gweithredodd i leihau straen
20 sicrhau fod yr adar yn ffit i'r siwrnai
21 profiad da a llwytho pendant
22 gofod cywir
23 dwysedd llwytho/rhifau cywir ym mob cawell/cynhwyswr neu
flwch cywion i adlewyrchu cyflyrau'r tywydd
24 cadw sylw ar sefyllfa'r amgylchedd a chyflyrau'r cerbyd
25 cynllunio ar gyfer argyfwng a chysylltiadau mewn taro.

7 Lwfans gofod, dwysedd stocio, a gofynion gwahanu
Dangosir gwybodaeth o lwfans gofod

1 sefydlir fod nifer, oed a maint yr adar yn gymwys ag yn
berthynol i ofod ag amodau pwysau'r cerbyd
2 gosodir adar mewn llociau neu gewyll o'r maint cywir ar gyfer
cludo
3 rhaid, fel fod angen, darparu gofod digonol i'r adar i aros ar ei
traed a sefyll yn naturiol a lle i eistedd i lawr
4 gofod a dwysedd lllwytho ar gyfer mathau i gydffurfio a Rheol
5 UE 1/2005
5 pryd i addasu dwysedd llwytho yn ôl cyflwr ffisigol, y tywydd a
hyd y daith
6 adnabod effeithiau gorstocio a than stocio.
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Rhan B – dofednod ag adar gêm
Gweithgareddau Asesu
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8 Trafod a Llesiant Anifeiliaid tra'n teithio
Dangosir gwybodaeth o drafod adar tra'n llwytho a dad lwytho

Ystyriaethau cyn dal:
1 lleoliad cerbyd cludo'r adar i hwyluso llwytho'r
cynhwyswyr/cewyll os yn gymwys
2 ymwybodaeth y gyrrwr o'i gyfrifoldebau am les yr adar
3 tramwyfannau a phyrth i fod yn glir os yn gymwys
4 goleuni'r tŷ i fod yn isel/goleu glas i'w ddefnyddio os yn gymwys
5 tîm dal i fod yn hyddysg mewn dulliau dal/os yn ddibrofiad dylier
eu harolygu.
Dal cywir trafod a llwytho
6 ymarfer gorau . dal dwy goes neu gorff (dibynnol ar y math) neu
godi'r corff
7 y ddwy goes i'w dal ochr yn ochr i osgoi croesi drosodd a niwed
8 os yw'r adenydd yn fflapio adeg dal gosoder yr aderyn ar goes y
daliwr i'w daweli
9 dalier yr aderyn yn ddiogel a'i godi'n dyner
10 dylid rhoi yr aderyn yn ofalus yn y cynhwyswr/cawell ar ei fron
11 ni ddylai aderyn gael ei gario wrth ei wddf, pen, aden na
chynffon (neu goes – yn dibynnu ar fath)
12 llwytho'r cynhwyswyr/cewyll/blychau cywion yn ofalus a diogel
yn ddibynnol ar y cerbyd
13 cymerir gofal wrth ddadlwytho'r cynhwyswyr/cewyll blychau
cywion o'r cerbyd

Dangosir gwybodaeth o'r cyflyrau gwres cywir/awyr tu mewn i'r
cerbyd cludo/cynhwyswr/cawell

14 pwysigrwydd tymheredd cywir
15 gall adar wresogi neu oeri yn ddibynnol ar wres allanol,
agosrwydd at adar eraill, awyru, gwynt llym ayb
16 gall adar wresogi drwy ddiffyg awyru
17 gall gor-awyru ar y daith achosi gwahaniaethau tymheredd
mawr
18 dylier darparu awyru digonol
19 mae cyfundrefn awyru yn angenrheidiol i gerbyd sy'n cludo
cywion un-dydd oed mewn cynhwyswyr
20 dylid rheolu'r gwres er mwyn osgoi amrywiaethau mawr
21 dylier rheolu lleithder i sicrhau lles yr adar.
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Gofynion ar ôl gorffen y daith

Dangosir gwybodaeth o sgiliau gyrru yn bethynol i les adar a
diogelwch pobl eraill

Cyn gyrru
1 gwirio fod cyfleusterau llwytho'n ddigonol a diogel
2 gosodir y cerbyd fel yr hwylusir llwytho'r adar yn ddiogel
3 y cerbyd i'w barcio'n ddiogel
4 diogelwch trafodwyr eraill i'w sicrhau.
Ar y daith:
5 mynegiant clir o'r symudiad fwriedir
6 defnydd llyfn o rheolyddau'r cerbyd (tynnu ffwrdd, newid gêr
ayb)
7 dylid gyrru'n llyfn a diogel ar gyflymder addas.
Ar ôl cyrraedd y cyrchfan
8 nodi'r y fan lle mae'r cynhwyswyr/cewyll i'w dadlwytho
9 symud y cerbyd i'r lle cywir ar gyfer dadlwytho
10 byddwch yn ymwybodol o beryglon mewn lle anghyfarwydd 11
cerddedwyr
12 cerbydau eraill
13 rhwystrau.

Dangosir gwybodaeth am le gwâl (NID yw'r adran yma 0.9140.918 yn berthynol i adar gêm)

Dylai'r lle gwâl gynnig:
14 offer i
•
leihau'r tymheredd
•
gwella'r awyrgylch mewnol drwy gymysgu'r awyr i osgoi
lleoedd poeth neu oer
•
tynnu allan yn hytrach na awyru
15 os yn darparu rheolaeth ar awyru
•
dylier cael llif o leiafrif o 0.1 metr yr eiliad
•
osgoi'r blast
16 ystyrir lleoedd mynediad a ffyrdd awyr drwy'r lle gwâl
17 symuder ac ynysoler ffynnonhellau gwres a lleithder
18 dylier ystyried yr hinsawdd tu mewn i'r cynhwyswyr/ cewyll.

Dangosir gwybodaeth o lanhau a gwirio cyflwr y cerbyd

Rhaid i'r gyrrwr a/neu'r gofalwr i
19 sicrhau glendid y cerbyd ar ôl bob taith neu cyn gynted a
fyddo'n ymarferol a chyn fod cynhwyswyr/cewyll yn cael eu
llwytho eto ar y cerbyd (o leiaf o fewn y 24ain canlynol).
20 gwirio cyflwr cyfarpar a'r cerbyd ag adrodd/ cyweirio unrhyw
ddiffygion
21 glanhau'r cerbyd/cynhwysydd i leihau posibilrwydd o afiechyd
22 cadw'r cerbyd yn lan drwy ddefnyddio asiantau glanhau a
diheintio (Gorchgymyn (2003) Glanhau a Diheintio) Lloegr,
Gorchymwyn (2005) Glanhau a Diheintio – Yr Alban).

Dangosir gwybodaeth dogfennaeth a gwaithdrefnau adrodd

Ar ôl y daith
23 gwirio fod Tystysgrif Cludo Anifeiliaid wedi'i llenwi
24 gofynnir i'r cludwr gadw'r Dystysgrif Cludo Anifeiliaid am 6ch
mis
25 rhaid cadw dogfennaeth perthynol i anifeiliaid mewn lle diogel
er gwiriad drachefn.
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Manyldeb Prawf
Cludiant Anifeiliaid ar y Ffordd Fawr Manyldeb Prawf (Byr) GOLA Gwartheg, gwartheg a defaid, defaid, moch, ceffylau a geifr
Llwyddiant = 21/27

Gweithgaredd

Cyfanswm y
gweithgaredd

01 Gofynion cyfrifoldebau
cyfreithiol

3

02 Cyfrifoldebau wrth gludo
anifeiliaid

2

03 Cynllunio taith fyr ar y ffordd
fawr

2

04 Addasrwydd y cerbyd

2

05 Gwiriadu anifeiliaid a ffitrwydd i 5
deithio
06 Arwyddion ag achos straen
mewn anifeiliaid

5

07 Lwfans gofod, dwysedd stocio
a gofynion gwahanu

2

08 Llesiant a thrafod anifeiliaid
tra'n teithio

4

09 Gofynion ar ôl gorffen y daith

2
27
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Manyldeb Prawf
Cludiant Anifeiliaid ar y Ffordd Fawr Manyldeb Prawf (Byr) GOLA Adar Gêm
Llwyddiant = 21/27

Gweithgaredd

Cyfanswm y
gweithgaredd

01 Gofynion cyfrifoldebau
cyfreithiol

2

02 Cyfrifoldebau wrth gludo
anifeiliaid

2

03 Cynllunio taith fyr ar y ffordd
fawr

3

04 Addasrwydd y cerbyd

3

05 Gwiriadu anifeiliaid a ffitrwydd i 3
deithio
06 Arwyddion ag achos straen
mewn anifeiliaid

4

07 Lwfans gofod, dwysedd stocio
a gofynion gwahanu

3

08 Llesiant a thrafod anifeiliaid
tra'n teithio

4

09 Gofynion ar ôl gorffen y daith

3
27
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Manyldeb Prawf
Cludiant Anifeiliaid ar y Ffordd Fawr Manyldeb Prawf (Byr) GOLA Dofednod
Llwyddiant = 21/27

Gweithgaredd

Cyfanswm y
gweithgaredd

01 Asesu risg a gofyniadau
cyfreithiol

2

02 Cyfrifoldebau wrth gludo
anifeiliaid

2

03 Cynllunio taith fyr ar y ffordd
fawr

2

04 Addasrwydd y cerbyd

2

05 Gwiriadu anifeiliaid a ffitrwydd i 4
deithio
06 Arwyddion ag achos straen
mewn anifeiliaid

4

07 Lwfans gofod, dwysedd stocio
a gofynion gwahanu

2

08 Llesiant a thrafod anifeiliaid
tra'n teithio

5

09 Gofynion ar ôl gorffen y daith

4
27
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