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Mae Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn gynhyrchion â Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Ni 
ellir defnyddio’r dynodiadau hyn ond ar gyfer cig oen neu gig eidion sydd yn cydymffurfio â manylebau’r 
cynnyrch. 

Crynodeb o Fanylebau Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI 
Rhaid bod yr 
anifeiliaid: 

Wedi eu geni a’u magu yng Nghymru 
Cig Oen: Wedi'i ddewis i'w ladd o dan 1 oed 
Cig Eidion: Gwartheg wedi’u pesgi (gwartheg nad ydynt wedi magu), a 
laddwyd rhwng 24-48 mis 
Yn gwbl olrheiniadwy i’r fferm lle cawsant eu geni 
Wedi’u lladd a’u prosesu mewn lladd-dy / uned torri cig wedi'u cymeradwyo gan 
HCC (mae’r rhestr ddiweddaraf ar gael ar wefan HCC www.hybucig.cymru)   

 

Cigyddion sy’n prynu carcasau, darnau sylfaenol neu doriadau 

 
 

 
 

Cyflenwr Cig Oen Cymru*:  

Lladd-dy/Uned Torri Cig PGI cymeradwy (Cig Oen Cymru): 

*Gwybodaeth ofynnol os ydych chi’n gwerthu/brandio Cig Oen Cymru. Os nad ydych, nodwch ‘Amherthnasol” 
 

Cyflenwr Cig Eidion Cymru*:  

Lladd-dy/Uned Torri Cig PGI Cymeradwy (Cig Eidion Cymru): 

*Gwybodaeth ofynnol os ydych chi’n gwerthu/brandio Cig Eidion Cymru. Os nad ydych, nodwch ‘Amherthnasol” 
Yr wyf yn cadarnhau bod fy nghyflenwr (a enwir uchod) yn cael Cig Oen Cymru a/neu Gig Eidion Cymru 
o ladd-dy neu uned torri cig wedi’i gymeradwyo gan HCC, sydd â’r manylion wedi’u rhestru uchod. 

 
Cigyddion sy’n prynu neu’n magu anifeiliaid sydd wedyn yn cael eu lladd dan gontract 
Yr wyf yn cadarnhau fy mod yn cael Cig Oen Cymru a/neu Gig Eidion yn unol â’r Crynodeb o Fanylebau  
Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI uchod  ac yn defnyddio lladd-dy wedi’i gymeradwyo gan 
HCC, sydd â’r manylion wedi’u rhestru isod: 

Lladd-dy/Uned Torri Cig PGI cymeradwy (Cig Oen Cymru): 

Lladd-dy/Uned Torri Cig PGI Cymeradwy (Cig Eidion Cymru): 

* Gwybodaeth ofynnol os ydych chi’n gwerthu/brandio Cig Oen Cymru a/neu Gig Eidion Cymru sydd wedyn yn cael 
eu lladd dan gontract. Os nad ydych, nodwch ‘Amherthnasol”  



Ffurflen Datganiad Cigyddion Annibynnol 2020|21 
Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI 
 

 

Gwybodaeth Ychwanegol 

Dewiswch ba rai o’r canlynol sy’n berthnasol i’ch busnes (ticiwch bob un sy’n berthnasol) 

□ Cigydd Manwerth  □ Cigydd Arlwyo □ Cynllyn Bocs   □ Siop Fferm 

□ Cigydd Arlein  Os ydych, ble ydych chi'n cynnig danfon? ____________________________ 

□ Arall, nodwch, os gwelwch yn dda ________________________________________________________ 
 

A ydych chi'n cyflenwi Cig Oen Cymru PGI i unrhyw fusnesau (e.e fwytau)? 

□ Ydw    □ Nac Ydw 

Os ydych, nodwch os gwelwch yn dda: 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Pryd y gwnaethoch chi ddechrau gwerthu Cig Oen Cymru PGI a/neu Cig Eidion Cymru PGI (tua)? 
 

Cig Oen Cymru Mis _________ Blwyddyn _______  Cig Eidion Cymru  Mis _______ Blwyddyn _______ 

Ydych chi'n caffael cig oen neu eidion o unrhyw darddiad arall?  

□ Ydw, nodwch os gwelwch yn dda ________________________________________    □ Nac Ydw  

Datganiad 

• Rhoddaf wybod i HCC am unrhyw newidiadau i’r wybodaeth a roddwyd. 
• Yr wyf yn deall manyleb a gofynion Cig Oen Cymru PGI a/neu Gig Cig Eidion Cymru PGI. 
• Yr wyf yn deall taw diben y deunyddiau marchnata sy'n cael eu darparu gan HCC yw hyrwyddo Cig Oen Cymru 

PGI a Chig Eidion Cymru PGI. 
• Yr wyf yn sylweddoli fod y dynodiadau yn cael eu rheoli a’u monitro gan swyddogion Safonau Masnachu’r 

awdurdod lleol. 
• Yr wyf yn deall y gall HCC archwilio cig oen a chig eidion a werthir fel cig Cymru i wneud yn siŵr ei fod yn 

cydymffurfio â gofynion y cynllun PGI. Rhoddir  mynediad a chydweithrediad i gynrychiolwyr HCC er mwyn 
iddynt wirio gofynion olrheinedd a labelu mewn perthynas â brandiau Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru 
PGI. 

• Yr wyf yn deall fod gan HCC yr hawl i ddiddymu aelodaeth o’r Clwb Cigyddion a chaniatâd i ddefnyddio logos a 
deunyddiau marchnata Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI.  

• Byddaf yn hysbysu HCC o unrhyw newidiadau i'r wybodaeth a ddarperir.  
 

Llofnod:        Dyddiad:     

Enw mewn llythrenau breision:    Swydd:  

� Ticiwch os hoffech dderbyn ‘The CUT’ trwy ebost – cylchlythyr i holl aelodau’r Clwb Cigyddion, 
lladd-dai a phroseswyr yng Nghymru, gan Hybu Cig Cymru (HCC). 

� Ticiwch yma os ydych yn hapus i Hybu Cig Cymru (HCC) neu ein hasiantaeth farchnata gysylltu â 
chi at ddibenion y wasg neu'r cyfryngau. 

Gweler Polisi Preifatrwydd ar www.hcctrade.co.uk 

Ar ôl ei llenwi, byddwch cystal â dychwelyd y ffurflen i:           
Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales, Tŷ Rheidol, Parc Merlin, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3FF 
At defnydd HCC yn unig 
Dyddiad Derbyn:     Cymeradwywyd gan: 


