
 
 
 

 
 
 
 
Tystysgrifau Rheoli / Eithrio Glanweithdra Llongau 
 
Gofyniad Cyfreithiol  
 
Daeth Rheoliadau Iechyd Cyhoeddus (Llongau) (Diwygiad) (Cymru) 2007 i rym ar 1 
Awst 2007. Mae’r rheoliadau hyn yn bodloni gofynion Rheoliadau Iechyd Rhyngwladol 
2005.  
 
Gofynnir i’r llongfeistr, yn ystod taith i borthladd tramor, gyflwyno tystysgrif glanweithdra 
ddilys. Os nad oes modd cyflwyno un ddilys, gall swyddog iechyd porthladdoedd 
arolygu’r llong i gael tystiolaeth o berygl i iechyd y cyhoedd neu haint gyda golwg ar 
gyflwyno tystysgrif glanweithdra llong.  
  
Tystysgrifau Glanweithdra Llong  
Mae dau fath o Dystysgrif Glanweithdra Llong: 
  

 Tystysgrif  Eithrio Rheoli Glanweithdra Llongau  

 Tystysgrif Rheoli Glanweithdra Llongau  
 
Awdurdodir Awdurdod Iechyd Porthladd Caerdydd i gyflwyno’r dwy dystysgrif hyn.  
 
Bydd cyflwyno’r naill dystysgrif neu’r llall yn golygu cynnal arolwg manwl o’r llong i 
sicrhau nad oes perygl i iechyd y cyhoedd a bod rheolaethau ar waith i atal salwch rhag 
lledaenu.  
 
Os daw yn amlwg yn ystod yr arolwg nad oes perygl i iechyd y cyhoedd, caiff Tystysgrif 
Eithrio Rheoli Glanweithdra Llong ei chyflwyno a fydd yn ddilys am 6 mis.  
 
Os canfyddir tystiolaeth o berygl i iechyd y cyhoedd cyflwynir Tystysgrif Rheoli 
Glanweithdra Llong sy’n amlinellu’r mesurau rheoli sy’n rhaid eu rhoi ar waith i ddiogelu 
iechyd y cyhoedd.  
 
Yn ystod yr arolwg gofynnir i chi roi manylion o ran pa bryd y cafodd y dŵr a gludir ar y 
llong ei brofi’n ficrobiolegol ddiwethaf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Taliadau Arolygu Glanweithdra Llong (2015) 

 
Pennir Taliadau Arolygu Glanweithdra Llong, a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2015, gan 
Gymdeithas yr Awdurdodau Iechyd Porthladdoedd, ac fe'u nodir isod: 
 

Tunelli Gros Cost (£)   
Eithrir rhag TAW  

Hyd at 1000  76 

Rhwng 1001 i 3000 112 

3,001 – 10,000 172 

10,001-20,000 228 

20,001-30,000 290 

Dros 30,000 345 

Estyniad 50 

 
Ac eithrio: 
 
Llongau â chapasiti i gludo rhwng 50 a 1000 o bobl - £345 
Llongau â chapasiti i gludo mwy na 1000 o bobl - £595 
 
Gallai costau ychwanegol gael eu codi o ran ffactorau eithriadol fel llogi bad, 
hyd y daith i’r porthladd neu’r labordai, ymweliadau y tu allan i oriau a samplau a 
gymerir 
 
 
 
Ceisiadau a manylion cyswllt  
Dylai ceisiadau am Dystysgrifau Glanweithdra gael eu cyfeirio at Awdurdod Iechyd 
Porthladd Caerdydd  

Ffôn 029 20871128  

Ffacs 029 20871820  

E-bost iechydporthladd@caerdydd.gov.uk  

Cyswllt: Awdurdod Iechyd Porthladd Caerdydd  

Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir,  
Tîm Gweinyddol,  
Yr Islawr,  
Neuadd y Ddinas,  
Caerdydd.  
CF10 3ND 


