
 

Mae APHA yn un o Asiantaethau Gweithredol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ac mae hefyd yn 
gweithio ar ran Llywodraeth yr Alban, Llywodraeth Cymru a'r Asiantaeth Safonau Bwyd i ddiogelu iechyd 
anifeiliaid a phlanhigion er budd pobl, yr amgylchedd a'r economi. 

 
TN07(Cymraeg) (Diw. 03/22)                      SWYDDOGOL-SENSITIF 

 
00 Month 20XX 
 
Annwyl Recipient, 
 
Profi Anifeiliaid nad ydynt yn Fuchol ar gyfer TB 
 
Deddf Iechyd Anifeiliaid 1981 (Adran 3) 
Gorchymyn Twbercwlosis mewn Anifeiliaid (Lloegr) 2021 
Gorchymyn Twbercwlosis mewn Anifeiliaid Penodedig (Yr Alban) 2015 
Gorchymyn Twbercwlosis (Profi a Phwerau Mynediad) (Cymru) 2008 
Gorchymyn Twbercwlosis (Cymru) 2011 
Gorchymyn Symud Anifeiliaid (Cyfyngiadau) (Lloegr) 2002, Erthygl 7 
Gorchymyn Symud Anifeiliaid (Cyfyngiadau) (Cymru) 2003, Erthygl 7 
 
Ysgrifennaf atoch er mwyn eich hysbysu ein bod yn ei gwneud yn ofynnol i chi drefnu bod pob 
(insert species) ar eich daliad yn cael ei brrofi ar gyfer twbercwlosis a hynny am un neu ragor o'r 
rhesymau canlynol: 
 

• *Tystiolaeth facteriolegol a/neu bost-mortem o haint Mycobacterium bovis (bacteriwm TB 
buchol) mewn gwartheg, ceirw caeth neu anifeiliaid domestig/nad ydynt yn fuchol eraill a 
gedwir ar yr un daliad neu ddaliad cyfagos 

• *Amau bod gan anifail o’ch buches/praidd haint yn y lladd-dy/labordy/post mortem 
• *Anifeiliaid a wnaeth symud i’ch fferm o fuches/praidd arall lle canfuwyd M. bovis gan 

brawf Adwaith Cadwynol Polymerasau (PCR) neu feithriniad labordy (anifeiliaid wedi’u 
holrhain) 

• *Sefyllfaoedd eraill lle mae asesiad epidemiolegol yn dynodi y gall fod gan anifeiliaid yn 
eich buches/praidd haint TB neu ei fod wedi effeithio arnynt 

*dilëwch fel y bo’n briodol 
 

Nod y prawf hwn yw canfod a yw'r clefyd wedi lledaenu rhwng buchesi a hefyd gyfyngu ar 
ledaeniad y clefyd yn eich buches ac, felly, ar nifer yr anifeiliaid yr effeithir arnynt.  
Amgaeir manylion am pryd y mae angen cwblhau'r prawf hwn. 
 
Rwy'n sylweddoli y gall y broses o gynnal profion twbercwlin fod yn anodd ac yn llafurus. Fodd 
bynnag, mae cwblhau'r profion yn brydlon, yn unol ag amserlen a drefnwyd, yn gam rhagofalus 
hanfodol er mwyn atal yr haint rhag lledaenu o bosibl yn eich buches ac i fuchesi eraill yn eich 
ardal. 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am y pwnc hwn neu bynciau cysylltiedig, mae 
croeso i chi gysylltu â'r Swyddog Milfeddygol ar Ddyletswydd yn y cyfeiriad uchod.  

 
Yn gywir,  
 
 
Name 
Pennaeth Milfeddygol Cyflawni yn y Maes/Arweinydd Milfeddygol yr Alban/Arweinydd 
Milfeddygol Cymru 

 
 
Animal and Plant Health Agency 
Service/team 
First address line 
Second address line 
Town/city 
Postcode 

 
T +44 xxx xxxx xxxx 
F +44 xxx xxxx xxxx 
 
www.gov.uk/apha 

 

(Insert Recipients Name and Address)  


