CYMDEITHAS Y MERLOD A’R COBIAU CYMREIG
WELSH PONY AND COB SOCIETY
Bronaeron, Felinfach, Lampeter, Ceredigion, SA48 8AG
Tel: 01570 471754 www.wpcs.uk.com
Pan y cofrestru anifail gyda’r Gymdeithas mi fydd gofyn i chi ddarparu peth gwybodaeth bersonol. Mae ein oolisi preifiatrwydd ar ein gwefan.

Wedi’i werthu’n
breifat

I’w gadw

Arwerthiant Swyddogol y Gymdeithas

I’w allforio

I’w arddangos fel ebol

WPCS – TYSTYSGRIF MARCH (OS YN ADDAS)
Rhif Llyfr y Greoedd:
Rhif Llyfr y Greoedd:

Enw’r March:
Enw’r Gaseg:

Cyfnod gyda’r March:
Rwy’n cadarnhau fod yr wybodaeth uchod yn gywir.
Arwyddwyd gan Berchennog y March / Asiant:

Dyddiad

Enw Perchennog y March (LLYTHRENNAU BRAS)

Rhaid cofrestru anifeiliaid o waed pur cyn 30Tachwedd o’r flwyddyn geni.

FFURFLEN GOFRESTRU – I’w llenwi ar enedigaeth yr ebol.
Rhan 1 -Manylion yr Anifail (RHAID llenwi pob adran sy’ wedi ei farcio â *)
*Enw’r Anifail:
*Rhyw:
Ebol
*Lliw Genedigol:
*Gwlad Enedigol:
Tad:

Eboles

Adfarch

*Dyddiad Geni:
/
Lliw fel anifail mewn oed:
Adran: A B C D

/
Rhan-Frid

Rhif Llyfr y Greoedd:
Rhif Llyfr y Greoedd:

Mam:

Rhan 2 – Manylion y Bridiwr / Dataganiad (RHAID llenwi pob adran sy’ wedi ei farcio â *)
*Enw: Mr / Mrs / Miss / Arall
Rhif Aelodaeth:
*Cyfeiriad:
*Cod Post:
*Rhif ffôn oriau swyddfa
Cyfeiriad ebost:
Rwyf I /Ry’m ni yn datgan taw mi / ni sydd wedi bridio’r anifail. Roeddygaseg yneiddoimi *Arwyddwyd
/ i ni ac wedi ei chofrestru yn fy enw/yn einhenwau adeg yrenedigaeth,acmae’rllinachanodwyd yngywir.

Adran 3 – Manylion y Perchennog (i’w lenwi os yw’r ebol wedi ei werthu a bod y pasbort i’w yrru i’r perchennog newydd )
Enw: Mr / Mrs / Miss / Arall
Cyfeiriad:
Cod Post:

Rhif aelodaeth:
Rhif ffôn oriau swyddfa

Arwyddwyd:

Rhan 4 – Manylion talu (Nodwch y swm perthnasol)
Cofrestru Ebol neu eboles
Cofrestriad Hwyr – Cymerir oed pob anifail o Ionawr y cyntaf.
1 Ionawr tan 31 Gorffennaf
(Mae’n orfodol profi dilysrwydd DNA y rheini ymhob achos ebol neu eboles pur o waed, wedi Ionawr y
Aelod £22.50
cyntaf o’r flwyddyn yn dilyn y flwyddyn geni. Mae’r costau ar gyfer hynny wedi ei nodi ar ein gwefan.
Person nad sy’n aelod £66.00
1 Awst tan 30 Medi
Ebol neu Eboles 1 tan 31 Rhagfyr – Aelod £35.50 Person nad sy’n Aelod £79.00
Aelod £25.00
Person nad sy’n aelod £68.50
Ebol neu Eboles flwydd Aelod £35.50 Person nad sy’n Aelod £79.00 (+ cost y
1 Hydref tan 30 Tachwedd
profion DNA)
Aelod £30.00
Person nad sy’n aelod £72.50
Dyflwydd neu’n hŷn na hynny Aelod £130 Person nad sy’n Aelod £175 (+ cost y
Adfarch
profion DNA)
Aelod £22.50
Person nad sy’n aelod £66
Rwy’n cynnwys Siec/ Archeb Post y daladwy i ‘The Welsh Pony and Cob Society’ am £ ………………………
Rwyf wedi talu drwy’r wefan – rhif yr archeb ……………………………….
Denyddiwch fy Ngharden Debyd /Credyd
Yr enw ar y garden:
Rhif y Cerdyn:
Dyddiad yn gymwys tan:
/
/
Rhif Diogelwch:
Rhif Cyhoeddi (Switch yn unig)

Enw:

Rhyw:

Brîd:

Lliw:

Pen:

Coes Flaen – Ochr agos
(chwith)
Coes Flaen – Ochr bell
(Dde)
Coes ôl – Ochr Agos
(Chwith)
Coes ôl – Ochr bell (Dde)

Corff

Marciau (ychwanegwyd)

Cofnodwyd y Disgrifiad gan:

Atodwch y sticer bar cod

Ochr agos (Chwith)

Ochr bell (Dde)

Coesau Blaen – o’r cefn

Coesau ôl – o’r cefn

Uwch na’r
llygad

Chwith

Dde

Gwddf - oddi tano

Ffroenell
Chwith

Rwy’n cadarnhau (dilewch yn ôl y gofyn)
Rwy’ wedi sganio y Ceffyl /Merlyn heb ganfod microchip; felly rwy’ wedi
gosod microchip sy’n cyfateb i safon ISO 11784, a gosod y sticer barcode oddi
uwch. Rwy’n cadarnhau fy mod wedi sganioI y microchip cyn ac ar ôl ei osod,
ac mae’n darllen yn gywir/ Rwy’ wedi sganio y Ceffyl /Merlyn a medraf
gadarnhau fod microchip wedi ei ganfod.

Dyddiad:

/

/

Llofnod y Milfeddyg:
Cymhwysterau:

Dde

Stamp Swyddogol y Milfeddyg

