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Cefndir 

Mae’r Adran Triniaeth Ddwys wedi’i lleoli yng ngogledd-ddwyrain Sir Benfro ac mae’n ymestyn 
dros 288 km2 (Ffigur A). Yn yr ardal hon y gwelwyd rhai o’r cyfraddau uchaf o TB yng Nghymru 
rhwng 2005 a 2010. O ganlyniad i hynny, fe’i dewiswyd fel y lleoliad ar gyfer rhaglen wedi’i 
thargedu o reolaethau gwartheg dwysach, mesurau bioddiogelwch uwch a chyfundrefnau profi 
TB buchol ychwanegol (gweler Atodiad 3 am ragor o wybodaeth). Dechreuwyd ar y gwaith o 
roi’r mesurau hyn ar waith ym mis Mai 2010 a chyflwynwyd rhaglen brechu moch daear ym mis 
Mai 2012. Mae’r adroddiad hwn yn dangos sut mae tueddiadau o ran dangosyddion TB yn yr 
Ardal Triniaeth Ddwys yn cymharu ag ardaloedd eraill yng Nghymru yn y 5 mlynedd cyn i’r Ardal 
Triniaeth Ddwys gael ei sefydlu a’r 6 blynedd ddilynol. Yn benodol, rydym yn darparu mesurau o 
TB yn yr Ardal Triniaeth Ddwys, mewn Ardal Gymharu rhwng 16 a 40 km o ffin yr Ardal 
Triniaeth Ddwys, ac yng Nghymru ymhellach na 40 km o’r Ardal Triniaeth Ddwys (gweler 
Atodiad 4 am ragor o wybodaeth am ddethol ardaloedd). Ar 1 Mai 2010, pan ddechreuodd 
rheolaethau gwartheg yn yr Ardal Triniaeth Ddwys, roedd 317 o fuchesi yn yr Ardal Triniaeth 
Ddwys a 1410 o fuchesi yn yr Ardal Gymharu.1Mae mesurau o TB hefyd wedi’u hasesu ar gyfer 
clustogfa o 2 km o amgylch yr Ardal Triniaeth Ddwys; ni chaiff y mesurau hyn eu cyflwyno ym 
mhrif gorff yr adroddiad ond gellir gweld data ar gyfer y ffigurau yn yr adroddiad hwn yn Nhabl 
Atodiad A2 ac ar gyfer y tablau yn Nhablau Atodiad A3a ac A3b. Mae’r glustogfa yn cael ei 
monitro oherwydd rhagwelwyd y gall y mesurau rheoli o fewn yr Ardal Triniaeth Ddwys gael 
effaith eilaidd ar fuchesi o fewn 2km i’r Ardal Triniaeth Ddwys am eu bod yn agos iawn iddi ac 
felly’n debygol o ddod i gysylltiad â buchesi sydd wedi’u lleoli yno.  

 

                                            
1
 Mae’r Ardal Gymharu yn cynnwys mwy o fuchesi na’r Ardal Triniaeth Ddwys er mwyn cydbwyso’r grym heintio 

ymddangosiadol is yn yr Ardal Gymharu, fel y dengys tystiolaeth o wahanol gyfrannau o fuchesi ag achosion o TB 
yn ystod y blynyddoedd cyn sefydlu’r Ardal Triniaeth Ddwys.  



 

 

Ffigur A – Ardaloedd a ddefnyddiwyd er cymhariaeth: yr Ardal Triniaeth Ddwys (melyn), clustogfa o 2 km 
(oren), yr Ardal Gymharu (glas, mewn dwy ran) a Chymru yn bellach na 40 km o ffin yr Ardal Triniaeth 
Ddwys (i’r gogledd ac i’r dwyrain o’r cylch glas). Mae dotiau coch yn dynodi buchesi a oedd wedi’u 
cofrestru yn yr Ardal Triniaeth Ddwys rhwng mis Mai 2015 a mis Ebrill 2016 ac mae’r dotiau llwyd yn 
dynodi buchesi eraill, yn unol â’u cyfeirnod map yn fersiwn 6 Sam. 



 

 

Crynodeb a Negeseuon allweddol: 

Gwnaed dadansoddiad disgrifiadol i ddangos ymdrech profi am dwbercwlosis buchol (TB) a 
thueddiadau o ran mesur nifer yr achosion o TB mewn gwartheg o 1 Mai 2005 i ddiwedd mis 
Ebrill 2016, gan gynnwys y 72 mis ers i reolaethau gwartheg gael eu cyflwyno yn yr Ardal 
Triniaeth Ddwys a nodwyd â blwch toredig yn ffigurau’r adroddiad hwn. Rydym yn cymharu’r 
tueddiadau a welwyd yn yr Ardal Triniaeth Ddwys â’r rhai a welwyd yn yr Ardal Gymharu a 
gweddill Cymru. Yn gyffredinol, mae’r gwahaniaethau a welwyd mewn tueddiadau yn fach o’u 
cymharu â’r amrywiad hanesyddol rhwng blynyddoedd. 

Mae’r ffigurau a’r disgrifiadau cysylltiedig isod yn dangos y negeseuon allweddol, a ddisgrifir yn 
fanylach yng nghorff yr adroddiad. 

Cynyddodd nifer gyfartalog o brofion rheolaidd o’r math a gynhelir ar y fuches gyfan (WHTT) 
fesul buches yn yr Ardal Triniaeth Ddwys nad oedd o dan gyfyngiadau o 1.1. cyn dechrau’r 
Ardal Triniaeth Ddwys yn 2009/10 i 1.9 yn 2015/16 (Ffigur B, a Ffigur 2.1 yn yr adroddiad llawn), 
oherwydd y profion gwyliadwriaeth amlach yn yr Ardal Triniaeth Ddwys. Mewn 
gwrthgyferbyniad, roedd y ffigurau cymaradwy ar gyfer yr Ardal Gymharu ac ar gyfer buchesi 
dros 40 km o’r Ardal Triniaeth Ddwys yn gymharol sefydlog dros yr un cyfnod. Yn yr ardaloedd 
hynny, mae profion rheolaidd ond wedi cynyddu ychydig dros y cyfnod rhwng 2005/6 a 2015/16. 

 

Ffigur B – Profion o’r math a gynhelir ar y fuches gyfan wedi’u cwblhau (WHTT) fesul buches nad oedd o 
dan gyfyngiadau 

Rhwng 2009/10 a 2010/11, gostyngodd cyfran y WHTT rheolaidd mewn buchesi yn yr Ardal 
Triniaeth Ddwys nad oeddent o dan gyfyngiadau a ddatgelodd achosion o TB ond parhaodd yn 
sefydlog yn yr Ardal Gymharu (Ffigur C, a Ffigur 3.1 yn yr adroddiad llawn). Rhagwelwyd y 
gostyngiad hwn oherwydd roedd y cyfnod rhwng profion ar fuchesi yn yr Ardal Triniaeth Ddwys 
hanner yr hyn ydoedd yn yr Ardal Gymharu, gyda’r profion bob 6 mis a roddwyd ar waith yn yr 
Ardal Triniaeth Ddwys yn lleihau’r amser roedd buchesi wedi’u hamlygu i haint tra roedd profion 
yn dal i gael eu cynnal yn flynyddol yn yr Ardal Gymharu a gweddill Cymru. Yng ngweddill 
Cymru bu gostyngiad graddol, bach o 8% i 5% rhwng 2009/10 a 2015/16. 



 

 

 
Ffigur C – WHTT ar fuchesi nad oeddent o dan gyfyngiadau a arweiniodd at achos newydd o TB (OTF-
W neu OTF-S) 

Gostyngodd cyfran y buchesi yn yr Ardal Triniaeth Ddwys o dan gyfyngiadau yn yr Ardal 
Triniaeth Ddwys (mynychder) ym mis Mai 2016 i tua dwywaith yr hyn ydoedd yn yr Ardal 
Gymharu (Ffigur Chi, a Ffigur 4.1). Roedd y gyfran hon yn amrywio rhwng 22% a 30% yn ystod 
pedair blynedd gyntaf yr ymyriad ond gostyngodd i 14% yn 2016. Mae’r duedd gyffredinol a 
welwyd yn yr Ardal Gymharu wedi bod yn fwy sefydlog, gyda mynychder yn amrywio o 6% i 
10%. Mae’r mynychder uwch parhaus yn yr Ardal Triniaeth Ddwys yn debygol o fod wedi’i 
achosi gan y cyfraddau achosion uwch parhaus. Fodd bynnag, mae’r gostyngiadau o ran 
mynychder a welwyd yn yr Ardal Triniaeth Ddwys yn galonogol. 

 
Ffigur D – Buchesi o dan gyfyngiadau o ganlyniad i golli statws OTF 
 
Mae nifer yr achosion fesul 100 o flynyddoedd buches mewn risg wedi gostwng yn gyffredinol 
ym mhob ardal ers 2009/10 (Tabl A, a Ffigur 3.3b). Yn yr Ardal Triniaeth Ddwys bu gostyngiad i 



 

 

19 fesul 100 o flynyddoedd buches mewn risg yn 2015/16, sef gostyngiad o 35%. Yn yr Ardal 
Gymharu bu gostyngiad cyffredinol i 9 fesul 100 o flynyddoedd buches mewn risg, sef 
gostyngiad o 23%. Yn gyffredinol, mae’r tueddiadau hirdymor yn yr Ardal Triniaeth Ddwys (IAA) 
a’r Ardal Gymharu (CA) yn debyg. Dangosir nifer y profion gwyliadwriaeth, nifer yr achosion 
canlyniadol, nifer yr achosion fesul 100 o brofion gwyliadwriaeth, nifer yr adweithyddion, a 
mynychder yn Nhabl A hefyd. 

Tabl A – Crynodeb o nifer y profion gwyliadwriaeth, achosion, nifer yr achosion, nifer yr adweithyddion a 
mynychder  

Cyfnod 

Nifer y profion gwyliadwriaeth
1
 Nifer yr achosion 

IAA CA >40 km Cymru 
Gyfan 

IAA CA >40 km Cymru 
Gyfan 

C
y
n
 IA

A
 

2005/06 36,200 99,700 334,900 653,100 54 89 352 666 
2006/07 40,300 126,600 390,600 784,700 56 128 464 871 
2007/08 39,600 119,900 424,500 804,800 79 120 490 991 
2008/09 39,200 126,400 623,200 1,024,300 85 202 635 1,307 
2009/10 39,100 130,700 700,100 1,121,600 59 125 595 1,040 

R
h
e
o

la
e

th
a

u
 

IA
A

 

2010/11 54,500 139,200 778,000 1,223,300 57 114 571 995 
2011/12 49,700 136,300 778,000 1,242,400 69 138 600 1,113 
2012/13 44,800 132,600 751,000 1,205,800 59 147 524 1,028 
2013/14 48,800 136,200 781,000 1,234,600 50 77 476 827 
2014/15 58,200 155,200 795,200 1,326,800 46 108 473 880 
2015/16 60,700 144,600 809,400 1,307,500 37 85 388 748 

 
Cyfnod 

Achosion fesul 100 o brofion OTF
2
 

Cyfradd nifer yr achosion (fesul 100 o 
flynyddoedd buches mewn risg)

3
 

IAA CA >40 km Cymru 
Gyfan 

IAA CA >40 km Cymru 
Gyfan 

C
y
n
 IA

A
 

2005/06 0.15 0.09 0.11 0.10 21.76 6.98 3.38 4.67 
2006/07 0.14 0.10 0.12 0.11 24.44 8.81 5.65 6.90 
2007/08 0.20 0.10 0.12 0.12 32.56 10.12 6.72 8.98 
2008/09 0.22 0.16 0.10 0.13 37.75 15.78 5.49 8.42 
2009/10 0.15 0.10 0.08 0.09 28.55 11.62 6.38 8.22 

R
h
e
o

la
e

th
a

u
 

IA
A

 

2010/11 0.10 0.08 0.07 0.08 23.70 10.97 7.17 8.83 
2011/12 0.14 0.10 0.08 0.09 30.80 13.12 7.72 10.07 
2012/13 0.13 0.11 0.07 0.09 27.54 14.78 7.06 9.80 
2013/14 0.10 0.06 0.06 0.07 24.21 8.52 6.49 8.08 
2014/15 0.08 0.07 0.06 0.07 21.71 10.70 6.54 8.51 
2015/16 0.06 0.06 0.05 0.06 18.51 8.90 5.50 7.46 

 
Cyfnod Nifer yr adweithyddion Mynychder

4
 

IAA CA >40 km Cymru 
Gyfan 

IAA CA >40 km Cymru 
Gyfan 

C
y
n
 IA

A
 

2005/06 165 212 756 1,515 0.17 0.05 0.09 0.03 
2006/07 106 289 849 1,712 0.18 0.08 0.16 0.03 
2007/08 242 316 1,009 2,356 0.20 0.08 0.18 0.04 
2008/09 341 657 1,095 2,927 0.29 0.13 0.15 0.05 
2009/10 158 198 997 1,887 0.22 0.08 0.07 0.04 R

h
e
o

l

a
e
th

a
u
 IA

A
 

2010/11 111 155 924 1,592 0.22 0.07 0.05 0.04 
2011/12 145 388 1,068 2,284 0.30 0.10 0.11 0.04 

                                            
1
 Nifer y profion gwyliadwriaeth wedi’u talgrynnu i’r 100 agosaf 

2
 Nifer yr achosion fesul 100 o brofion OTF wedi’u cyfrifo â data crai; efallai na fydd yn union gyson â nifer y profion 

gwyliadwriaeth oherwydd talgrynnu 
3
 Yr amser y mae buches yn wynebu risg yw’r amser a dreulir heb fod o dan gyfyngiadau ers y prawf mwyaf 

diweddar ar lefel y fuches neu ddiwedd achos. 
4
 Cyfrifir mynychder ar gyfer diwedd pob cyfnod adrodd 



 

 

2012/13 126 333 835 1,919 0.24 0.10 0.11 0.04 
2013/14 69 125 916 1,512 0.18 0.06 0.07 0.04 
2014/15 55 245 740 1,709 0.19 0.08 0.09 0.04 
2015/16 94 234 732 1,839 0.14 0.07 0.07 0.03 

Casgliad cryno 

Mae buchesi yn yr Ardal Triniaeth Ddwys yn destun mwy o wyliadwriaeth ddwys yn y maes o’u 
cymharu â buchesi yn yr Ardal Gymharu, gyda buchesi yn yr Ardal Triniaeth Ddwys yn cael eu 
profi bob 6 mis (gweler Atodiad 3 am ragor o wybodaeth). Mae buchesi yn yr Ardal Triniaeth 
Ddwys hefyd yn destun cyfyngiadau symud wedi’u haddasu. At hynny, cafodd moch daear yn yr 
Ardal Triniaeth Ddwys eu brechu â BCG rhwng 2012 a 2015, ond cafodd hyn ei atal ar ddiwedd 
2015 oherwydd prinder BCG yn fyd-eang. Nid oes unrhyw rai o’r rheolaethau ychwanegol ar 
gyfer moch daear a gwartheg yn weithredol yn yr Ardal Gymharu nac yng ngweddill Cymru. Nid 
yw gwahaniaethau amlwg mewn dangosyddion ar gyfer nifer yr achosion o TB wedi cael eu 
gweld eto, ond efallai y bydd angen cyfnod monitro hwy er mwyn gweld effaith bosibl ar gyfer 
rhai mesurau, megis cyfran y buchesi o dan gyfyngiadau. Mae’r gostyngiad cyffredinol yng 
nghyfran yr anifeiliaid a gafodd brawf SICCT a aeth yn adweithyddion yn galonogol. Ochr yn 
ochr â hyn, mae’r gostyngiad o 35% yn nifer yr achosion o TB fesul 100 o flynyddoedd buches 
mewn risg (cyfradd nifer yr achosion) yn yr Ardal Triniaeth Ddwys rhwng 2009/10 a 2015/16, o’i 
gymharu â gostyngiad o 23% yn yr Ardal Gymharu yn yr un cyfnod, yn addawol iawn. 

 

Cyfyngiadau’r adroddiad a’r ffordd y mae’r astudiaeth wedi’i dylunio  

Er bod yr adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth am newidiadau mewn tueddiadau TB yn yr Ardal 
Triniaeth Ddwys ac ardaloedd eraill yng Nghymru, dylid gochel rhag gwneud cymariaethau a 
dod i gasgliadau ar y sail hon. Mae sawl rheswm pwysig dros hyn. 

Ni chafodd yr Ardal Triniaeth Ddwys na’r Ardal Gymharu eu dewis ar hap, ac ni chafodd y naill 
ardal na’r llall eu dyblygu ychwaith. Ceir gwahaniaethau demograffig hysbys rhwng yr Ardal 
Triniaeth Ddwys, yr Ardal Gymharu a’r ardaloedd eraill a allai ddylanwadu ar dueddiadau TB yn 
y rhanbarthau hynny yn annibynnol ar ymyriadau polisi. Er enghraifft, mae cyfran uwch o 
fuchesi godro mawr yn yr Ardal Triniaeth Ddwys nag yn yr ardaloedd eraill, ac ystyrir bod 
buchesi o’r fath yn fwy tebygol o weld achosion o TB na buchesi eidion, ni waeth ble maent 
wedi’u lleoli . O ganlyniad i hynny, nid yw’n briodol defnyddio profion ystadegol confensiynol i 
gymharu oherwydd nid oes modd cymharu’r ardaloedd yn uniongyrchol. 

Mae’n bwysig hefyd ystyried y bydd y newidiadau mawr mewn trefniadau profi neu’r polisïau 
newydd a gyflwynwyd sydd wedi’u targedu at reoli TB yn yr Ardal Triniaeth Ddwys, wedi cael 
effaith ar yr ystadegau a gyflwynir yma.  

Am y rhesymau hyn, efallai na fydd modd canfod gwahaniaethau ystyrlon mewn tueddiadau 
clefyd rhwng yr Ardal Triniaeth Ddwys a’r ardaloedd eraill am beth amser. Gall gwahaniaethau a 
welwyd yn y byrdymor fod yn rhai y gellir eu priodoli i wahaniaethau mewn strategaethau 
gwyliadwriaeth a rheoli ai peidio. 

Er gwaethaf y cyfyngiadau hyn mae’n bosibl o hyd cael gwybodaeth ddefnyddiol o waith monitro 
a gwerthuso’r polisïau sydd ar waith yn yr Ardal Triniaeth Ddwys yn yr hirdymor er mwyn llywio 
strategaethau rheoli yn y dyfodol. 



 

 

Demograffeg gwartheg yn yr Ardal Triniaeth Ddwys a’r Ardal 
Gymharu 

Pwyntiau allweddol 

 Gwelwyd mwy o ostyngiad yn nifer y buchesi yn yr Ardal Triniaeth Ddwys nag yn yr Ardal 
Gymharu ers 2010 (Ffigur 1.1). 

 Mae nifer y gwartheg wedi lleihau yn yr Ardal Triniaeth Ddwys ond wedi cynyddu yn yr Ardal 
Gymharu ers 2010 (Ffigur 1.2). 

 Roedd tua 42% o’r buchesi gwartheg yn yr Ardal Triniaeth Ddwys yn rhai godro, sef mwy nag 
yn yr holl ranbarthau eraill (Ffigur 1.3). 

 

Dengys Ffigurau 1.1., 1.2 ac 1.3 nifer y buchesi a’r math o fuchesi, a nifer y gwartheg yn yr 
Ardal Triniaeth Ddwys, yr Ardal Gymharu ac mewn buchesi dros 40 km o’r Ardal Triniaeth 
Ddwys. Mae’r enwadur ar gyfer canlyniadau yn y categori ‘>40 km o’r IAA’ yn sylweddol uwch 
nag mewn ardaloedd eraill, felly ar gyfer cyfanswm niferoedd mae’r grŵp hwn wedi’i rannu â 10 
yn Ffigur 1.1. a Ffigur 1.2 er mwyn cymharu tueddiadau â’r Ardal Triniaeth Ddwys a’r Ardal 
Gymharu. 

Ledled Cymru, y duedd yn ystod y blynyddoedd diwethaf yw cael llai o fuchesi ond buchesi mwy 
o faint. Mae’r gostyngiad cymharol yn nifer y buchesi yn yr Ardal Triniaeth Ddwys rhwng mis Mai 
2010 a mis Mai 2016 (-19%) wedi bod yn fwy na’r hyn a welwyd yn yr Ardal Gymharu ac mewn 
buchesi dros 40 km o’r Ardal Triniaeth Ddwys (y ddau -11%). Ers gweithredu’r Ardal Triniaeth 
Ddwys, bu tua 4 gwaith yn fwy o fuchesi yn yr Ardal Gymharu nag yn yr Ardal Triniaeth Ddwys.  

 
 

Ffigur 1.1 – Buchesi yng Nghymru, rhwng 1 Mai 2010 ac 1 Mai 2016; mae buchesi dros 40km o’r Ardal 
Triniaeth Ddwys wedi cael eu rhannu â 10 er mwyn cael eu cyflwyno ochr yn ochr â’r Ardal Triniaeth 
Ddwys a’r Ardal Gymharu 



 

 

O ran nifer y gwartheg (Ffigur 1.2), mae’r duedd yn yr Ardal Triniaeth Ddwys yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf wedi bod yn wahanol i dueddiadau yng ngweddill Cymru. Yn 2010 roedd 
nifer y gwartheg yn yr Ardal Gymharu 2.5 gwaith yn fwy na nifer y gwartheg yn yr Ardal Triniaeth 
Ddwys a 13 gwaith yn fwy nag mewn buchesi yng Nghymru dros 40 km o’r Ardal Triniaeth 
Ddwys. Ar 1 Mai 2016, roedd y gwahaniaeth deirgwaith yn fwy yn yr Ardal Gymharu a bron 16 
gwaith yn fwy mewn buchesi yng Nghymru dros 40 km o’r Ardal Triniaeth Ddwys. Mae’r 
gwahaniaeth cynyddol dros y pum mlynedd ddiwethaf oherwydd tuedd tuag i lawr yn nifer y 
gwartheg yn yr Ardal Triniaeth Ddwys a thuedd raddol tuag i fyny yn yr Ardal Gymharu a thu 
hwnt.  

 

Ffigur 1.2 – Gwartheg yng Nghymru, rhwng 1 Mai 2010 ac 1 Mai 2016; mae buchesi dros 40km o’r Ardal 
Triniaeth Ddwys wedi cael eu rhannu â 10 er mwyn cael eu cyflwyno ochr yn ochr â’r Ardal Triniaeth 
Ddwys a’r Ardal Gymharu 

 



 

 

Yn 2015/16, roedd cyfran y buchesi godro yn yr Ardal Triniaeth Ddwys yn 42% (Ffigur 1.3). 
Roedd y gyfran hon yn fwy nag yn yr Ardal Gymharu (30%) ac mewn buchesi yng Nghymru 
dros 40 km o’r Ardal Triniaeth Ddwys (15%). Ledled Cymru, roedd tua 21% o fuchesi gwartheg 
yn rhai godro ac roedd 79% yn rhai eidion neu wedi’u dosbarthu’n “arall”. Mae’r cyfrannau hyn 
wedi aros yn sefydlog dros amser. 

 

Ffigur 1.3 - Cyfran y buchesi godro a rhai nad ydynt yn fuchesi godro, 2015/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ymdrechion profi 

Pwyntiau allweddol 

 Parhaodd y nifer gyfartalog o WHTT fesul buches nad oedd o dan gyfyngiadau yn sefydlog 
ym mhob un o’r ardaloedd (Ffigur 2.1). 

 Parhaodd y nifer gyfartalog o brofion SICCT fesul anifail mewn buchesi nad oeddent o dan 
gyfyngiadau yn yr Ardal Triniaeth Ddwys tua 1.4 gwaith yn uwch nag yn yr Ardal Gymharu a 
thua 1.6 yn uwch nag mewn buchesi dros 40 km o’r Ardal Triniaeth Ddwys (Ffigur 2.2.). 

 Yn 2015/16 cynhaliwyd ddwywaith gymaint o brofion interfferon-gama (IFN-g) yn yr Ardal 
Triniaeth Ddwys o gymharu â 2009/10;. yn yr Ardal Gymharu gwelwyd cynnydd dramatig yn 
ystod y ddwy flynedd ddiwethaf ac mewn buchesi dros 40 km o’r Ardal Triniaeth Ddwys mae’r 
defnydd o IFN-g wedi cynyddu’n gyson dros y degawd diwethaf (Ffigur 2.3). 

 

Ym mis Hydref 2008 cyflwynwyd profion blynyddol ar gyfer pob buches yng Nghymru. Cyn hyn, 
roedd cyfran sylweddol o fuchesi nad oeddent o dan gyfyngiadau yn yr Ardal Triniaeth Ddwys 
eisoes yn cael eu profi’n flynyddol, a olygai fod y nifer gyfartalog o brofion fesul buches ychydig 
yn uwch nag yn yr Ardal Gymharu. Ers mis Mai 2010 mae buchesi yn yr Ardal Triniaeth Ddwys 
wedi cael eu profi’n rheolaidd bob chwe mis. Yn ogystal â phrofion rheolaidd efallai y bydd 
profion gwirio yn cael eu cynnal ar fuchesi (er enghraifft, pan fydd achos o TB mewn buchesi 
cyffiniol), sy’n golygu y gall cyfanswm nifer y profion y flwyddyn fod yn fwy nag amlder y profion 
rheolaidd sy’n gymwys. 

Mae amlder cyfartalog profion o’r math a gynhelir ar y fuches gyfan (WHTT) fesul buches nad 
oedd o dan gyfyngiadau yn yr Ardal Driniaeth Ddwys wedi bod yn gymharol sefydlog ers i’r 
Ardal Triniaeth Ddwys gael ei chyflwyno (Ffigur 2.1). Gwelwyd tuedd gyson yn yr Ardal 
Gymharu hefyd. Cafwyd 1.8 gwaith yn fwy o WHTT fesul buches nad oedd o dan gyfyngiadau 
yn yr Ardal Triniaeth Ddwys o’i chymharu â’r Ardal Gymharu yn 2015/16; mae’r gwahaniaeth 
hwn wedi bod yn gyson ers 2010/11 ond roedd yn llai, sef tua 1.1, cyn i’r Ardal Triniaeth Ddwys 
gael ei rhoi ar waith. Gwelwyd patrwm tebyg mewn buchesi yng Nghymru dros 40 km o’r Ardal 
Triniaeth Ddwys. 

 



 

 

Ffigur 2.1 – WHTT wedi’u cwblhau fesul buches nad oedd o dan gyfyngiadau 

 

Dengys Ffigur 2.2 y nifer gyfartalog o Brofion Serfigol Cymharol Mewngroen Sengl (SICCT), a 
elwir yn brawf croen twbercwlin, fesul anifail mewn buchesi nad oeddent o dan gyfyngiadau, y 
flwyddyn. Yn yr Ardal Triniaeth Ddwys gostyngodd hyn o 1.9 yn 2014/15 i 1.7 yn 2015/16, ond 
erys o fewn yr amrywiad a welwyd yn flaenorol yn y duedd ar gyfer yr Ardal Triniaeth Ddwys ar 
ôl iddi gael ei sefydlu. Y nifer gyfartalog o brofion croen fesul anifail yn yr Ardal Gymharu ym 
2015/16 oedd 1.2 ac, mewn buchesi dros 40 km o’r Ardal Triniaeth Ddwys y nifer gyfartalog 
oedd 1.1; mae’r lefelau hyn yn gyson â blynyddoedd blaenorol. 

Ers i’r ardal gael ei rhoi ar waith, mae amlder profion croen fesul anifail yn yr Ardal Triniaeth 
Ddwys mewn buchesi nad oeddent o dan gyfyngiadau wedi parhau rhwng 1.4 gwaith ac 1.6 
gwaith yn uwch ar gyfartaledd nag yn yr Ardal Gymharu a rhwng 1.5 ac 1.7 gwaith yn uwch ar 
gyfartaledd nag mewn buchesi dros 40 km o’r ardal.  

 

 Ffigur 2.2 - Nifer y profion SICCT fesul anifail mewn buchesi nad oeddent o dan gyfyngiadau (pob math 
o brawf) 

Mae’r prawf interfferon-gama (IFN-g neu gama) yn brawf mwy sensitif ar gyfer TB na’r prawf 
croen twbercwlin. Caiff ei ddefnyddio i helpu i gael gwared ar haint mewn buchesi lle ceir 
achosion mynych o TB ac i helpu i ddiogelu ardaloedd lle mae nifer fach o achosion. Yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf mae profion IFN-g wedi cynyddu’n sylweddol ledled Cymru. Dengys 
Ffigur 2.3 yr amrywioldeb yn y defnydd o brofion IFN-g dros yr 11 mlynedd ddiwethaf yn yr Ardal 
Triniaeth Ddwys a’r Ardal Gymharu. Yn yr Ardal Triniaeth Ddwys gostyngodd nifer y profion o 
uchafswm yn y gyfres o 1,200 o brofion yn 2008/09 cyn dyblu dros y pum mlynedd ddiwethaf, o 
tua 500 yn 2009/10 i ychydig dros 1,000 yn 2014/15 lle y parhaodd yn sefydlog yn 2015/16.  

Yn yr Ardal Gymharu mae profion IFN-g wedi cynyddu’n ddramatig dros y ddwy flynedd 
ddiwethaf, ar ôl cyfres ansefydlog yn gynt. Yn y flwyddyn hyd at fis Ebrill 2016 gwnaeth profion 
IFN-g fwy na dyblu, o tua 1,200 i fwy na 3,000. Er bod Ffigur 2.3 yn dangos bod y gyfres yn yr 
Ardal Gymharu yn gyfnewidiol dros amser mae’r cynnydd hwn yn fwy na’r hyn a welwyd yn 
flaenorol. Mae’n anodd dirnad tuedd gyson yn yr Ardal Gymharu, hyd yn oed dros gyfnod o 



 

 

flynyddoedd lawer. Mae’n ymddangos y gellir priodoli’r cynnydd sydyn diweddar o leiaf yn 
rhannol i brofion mewn buchesi sy’n cael eu heintio’n fynych. Yn y flwyddyn ddiweddaraf 
cynyddodd nifer y profion o’r fath yn yr Ardal Gymharu o 819 i 2,605. Mewn buchesi dros 40 km 
o’r Ardal Triniaeth Ddwys mae’r duedd wedi cynyddu’n gyson dros y degawd diwethaf, a bu 
cynnydd sydyn o fwy na 60% yn y flwyddyn ddiweddaraf.  

Defnyddir y prawf IFN-g ar sail ddewisol ledled Cymru a hyn sy’n cyfrif am y cyfnewidioldeb o 
ran niferoedd absoliwt y profion a gynhelir. Er enghraifft, rhwng 2007/08 a 2008/09 cafwyd 
achosion o TB mewn nifer fach o fuchesi mawr yn yr Ardal Triniaeth Ddwys a phenderfynwyd 
defnyddio profion IFN-g i helpu i gael gwared ar yr haint, a arweiniodd at niferoedd mawr o 
brofion yn cael eu cynnal yn ystod y blynyddoedd hyn. Nid oedd angen ailbrofi’r anifeiliaid hyn 
yn y blynyddoedd dilynol a arweiniodd at y gostyngiad sydyn yn nifer y profion IFN-g a oedd yn 
cael eu cynnal. Felly, mae newidiadau sydyn yn adlewyrchu’r hyblygrwydd yn y defnydd o’r 
prawf hwn ar y cyfan, ac nid yw’n adlewyrchu’r defnydd cyffredinol o IFN-g. 

 

Ffigur 2.3 – Profion Interfferon-gama 

 



 

 

Achosion a chyfradd nifer yr achosion 

Pwyntiau allweddol 

 Parhaodd y duedd tuag i lawr yn nifer yr achosion o TB fesul prawf o’r fath a gynhelir ar y 
fuches gyfan a gwblhawyd (WHTT) ledled Cymru yn 2015/16 (Ffigur 3.1). 

 Roedd 97% o achosion o TB yn yr Ardal Triniaeth Ddwys yn rhai OTF-W, bron 14% yn uwch 
nag yn yr Ardal Gymharu (Ffigur 3.2). 

 Cafwyd ddwywaith gymaint o achosion newydd fesul 100 o flynyddoedd buches mewn risg 
yn yr Ardal Triniaeth Ddwys o’i chymharu â’r Ardal Gymharu yn 2015/16(Ffigur 3.3b) 

 

Achosion  

Dengys Tabl 3.1 nifer y profion gwyliadwriaeth, nifer yr heintiau newydd a ddeilliodd ohonynt 
(achosion) a nifer yr achosion fesul 100 prawf gwyliadwriaeth.  

Tabl 3.1 – Profion ar gyfer buchesi nad oeddent o dan gyfyngiadau (profion gwyliadwriaeth) a nifer yr 
achosion a ddeilliodd ohonynt 

Cyfnod IAA Ardal Gymharu 

Profion 
(miloedd) 

Achosion 
Achosion 
fesul 100 
o brofion 

Profion 
(miloedd) 

Achosion 
Achosion 

fesul 100 o 
brofion 

C
y
n
 IA

A
 

2005/06 36.2 54 0.15 99.7 89 0.09 

2006/07 40.3 56 0.14 126.6 128 0.10 

2007/08 39.6 79 0.20 119.9 120 0.10 

2008/09 39.2 85 0.22 126.4 202 0.16 

2009/10 39.1 59 0.15 130.7 125 0.10 

R
h
e
o

la
e

th
a

u
 

IA
A

 

2010/11 54.5 57 0.10 139.2 114 0.08 

2011/12 49.7 69 0.14 136.3 138 0.10 

2012/13 44.8 59 0.13 132.6 147 0.11 

2013/14 48.8 50 0.10 136.2 77 0.06 

2014/15 58.2 46 0.08 155.2 108 0.07 

2015/16 60.7 37 0.06 144.6 85 0.06 

 
Cyfnod Buchesi yng Nghymru dros 40 km Cymru Gyfan 

Profion 
(miloedd)  

Achosion 

Achosion 
fesul 100 
o brofion 

OTF 

Profion 
(miloedd)  

Achosion 
Achosion 

fesul 100 o 
brofion 

C
y
n
 IA

A
 

2005/06 334.9 352 0.11 653.1 666 0.10 

2006/07 390.6 464 0.12 784.7 871 0.11 

2007/08 424.5 490 0.12 804.8 991 0.12 

2008/09 623.2 635 0.10 1,024.3 1307 0.13 

2009/10 700.1 595 0.08 1,121.6 1040 0.09 

R
h
e
o

la
e

th
a

u
 

IA
A

 

2010/11 778.0 571 0.07 1,223.3 995 0.08 

2011/12 778.0 600 0.08 1,242.4 1113 0.09 

2012/13 751.0 524 0.07 1,205.8 1028 0.09 

2013/14 781.0 476 0.06 1,234.6 827 0.07 

2014/15 795.2 473 0.06 1,326.8 880 0.07 

2015/16 809.4 388 0.05 1,307.5 748 0.06 

 



 

 

 
 
Parhaodd y duedd tuag i lawr yng nghyfran y buchesi a gollodd eu statws heb TB swyddogol 
fesul prawf o’r math a gynhelir ar y fuches gyfan (WHTT) a gwblhawyd yn yr Ardal Triniaeth 
Ddwys yn 2015/16 pan ostyngodd y gyfran i’w lefel isaf ers yr 11 mlynedd ddiwethaf (9%, Ffigur 
3.1). Yn yr un modd, yn yr Ardal Gymharu, parhaodd cyfran yr achosion o TB fesul WHTT i 
ostwng hefyd, o 8% i 7%. Mewn buchesi dros 40 km o’r Ardal Triniaeth Ddwys gostyngodd 
cyfran y buchesi a gollodd eu statws heb TB swyddogol yn araf ond yn gyson rhwng 2007 a 
2016, i’r lefel isaf, sef 5%. 

Yn 2015/16 roedd tua 1.3 gwaith gymaint o achosion o TB fesul WHTT a gwblhawyd yn yr Ardal 
Triniaeth Ddwys o’i chymharu â’r Ardal Gymharu a 1.9 gwaith gymaint o achosion o gymharu â 
buchesi dros 40 km i ffwrdd. Yn hanesyddol, cafwyd gwahaniaeth sylweddol rhwng yr Ardal 
Triniaeth Ddwys a’r Ardal Gymharu o ran cyfran y profion ar fuchesi a arweiniodd at achosion. 
Fodd bynnag, ers i’r Ardal Triniaeth Ddwys gael ei sefydlu, mae’r bwlch wedi culhau. Gellir 
priodoli hyn yn rhannol i’r cynnydd mwy mewn profion yn yr Ardal Triniaeth Ddwys o’i chymharu 
â’r Ardal Gymharu.  

 

Ffigur 3.1 – Cyfran y buchesi nad oeddent o dan gyfyngiadau a gollodd eu statws heb TB swyddogol, 
fesul WHTT a gwblhawyd 

Nid yw pob achos yn arwain at statws heb TB swyddogol wedi’i ddiddymu (mynd yn OTF-W). 
Mewn rhai achosion – er enghraifft pan na chanfyddir tystiolaeth post mortem o’r clefyd ac nad 
oes unrhyw risg epidemiolegol ganfyddedig – caiff y statws heb TB swyddogol ei atal dros dro 
(OTF-S). Mae cyfran yr achosion newydd o TB lle mae statws heb TB swyddogol yn cael ei 
ddiddymu wedi bod yn uwch ar y cyfan yn yr Ardal Triniaeth Ddwys nag yn yr Ardal Gymharu ac 
mewn buchesi dros 40 km o’r Ardal Triniaeth Ddwys (Ffigur 3.2). Mae’r cyfraddau uwch o OTF-
W yn debygol o adlewyrchu cyfraddau achosion uwch a mwy o heintio felly yn arwain at fwy o 
achosion yn cael eu dosbarthu’n OTF-W, oherwydd rhesymu epidemiolegol mwy dros haint. Yn 
2015/16 roedd tua 97% o achosion o TB yn yr Ardal Triniaeth Ddwys yn rhai OTF-W. Dyna’r 
gyfran uchaf a welwyd dros y cyfnod o 11 mlynedd dan sylw, er bod y lefel hon wedi bod yn 
eithaf sefydlog dros y 4 blynedd ddiwethaf. Yn yr Ardal Gymharu cafwyd cyfran o 84%, sef 
gostyngiad bach o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Mewn buchesi dros 40 km o’r Ardal Triniaeth 
Ddwys, mae cyfran yr achosion a oedd yn rhai OTF-W wedi cynyddu’n gyson dros y 6 blynedd 
ddiwethaf, sef 79% ar hyn o bryd. 



 

 

Ledled Cymru, bu cynnydd cymharol sydyn rhwng 2010/11 a 2011/12. Y rheswm dros hyn yw 
mai dim ond achosion lle y nodwyd tystiolaeth post mortem a gafodd eu categoreiddio’n OTF-W 
cyn mis Ionawr 2011, ond ar ôl hynny cafodd cohort ychwanegol o achosion ei gynnwys, sef y 
rhai â risg epidemiolegol ganfyddedig (OTF-W-2). Rhoddir rhagor o wybodaeth am y newid hwn 
yn Atodiad 2. 

 

 

Ffigur 3.2- Cyfran yr holl achosion sy’n rhai OTF-W  

Cyfradd nifer yr achosion 

Mae nifer o ddulliau o gyflwyno’r gyfradd o achosion o TB. Ers cychwyn yr adroddiad hwn 
mynegwyd hyn fel nifer y buchesi sydd newydd eu heintio (achosion) yn ystod y cyfnod adrodd 
presennol, fesul 100 o fuchesi gweithredol a brofwyd gan brawf ar y fuches gyfan pan nad oedd 
o dan gyfyngiadau symud ac felly mewn perygl o weld achos newydd o TB.  
 
Dull arall o fynegi’r gyfradd achosion yw drwy rannu nifer yr achosion newydd â chyfanswm y 
cyfnod o amser pan nad oedd unrhyw gyfyngiadau ar y buchesi a brofwyd yn ystod y cyfnod 
dan sylw a’u bod yn wynebu risg o haint ers diwedd eu hachos diwethaf o TB neu brawf buches 
negyddol. Mae hon yn fethodoleg sefydledig ar gyfer amcangyfrif nifer yr achosion o glefyd. Ei 
phrif fantais yw ei bod yn cynnig cyfres amser fwy dibynadwy am fod newidiadau a 
gwahaniaethau yn amlder profion yn rhanbarthol a thros amser yn cael eu hystyried. 
 
Yn yr adroddiad hwn caiff y ddau ddull o ddisgrifio nifer yr achosion o TB mewn buchesi eu 
defnyddio i ystyried nifer yr achosion yn yr Ardal Triniaeth Ddwys ac mewn rhannau eraill o 
Gymru. 

Ar ôl cynnydd cychwynnol yn nifer yr achosion ar ôl i ymyriadau gael eu cyflwyno yn yr Ardal 
Triniaeth Ddwys, mae nifer yr achosion wedi lleihau am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, i 15 
fesul 100 o fuchesi nad oeddent o dan gyfyngiadau yn 2014/15 (Ffigur 3.3a) a 19 fesul 100 o 
flynyddoedd buches mewn risg (Ffigur 3.3b), sef gostyngiad o 28% yn nifer yr achosion newydd 
fesul 100 o fuchesi nad oeddent o dan gyfyngiadau, a gostyngiad o 35% yn nifer yr achosion 
newydd fesul 100 o flynyddoedd buches mewn risg, ers 2009/10. Gwelwyd patrwm mwy 
amrywiol yn nifer yr achosion yn yr Ardal Gymharu, ond gwelwyd gostyngiad cyffredinol i 8 fesul 



 

 

100 o fuchesi nad oeddent o dan gyfyngiadau a 9 fesul 100 o flynyddoedd buches mewn risg yn 
2015/16, sef gostyngiad o 24% yn nifer yr achosion newydd fesul 100 o fuchesi nad oeddent o 
dan gyfyngiadau, a gostyngiad o 23% yn nifer yr achosion newydd fesul 100 o flynyddoedd 
buches mewn risg, ers 2009/10. Yn gyffredinol, mae’r tueddiadau hirdymor yn yr Ardal Triniaeth 
Ddwys a’r Ardal Gymharu yn debyg. 

Gwelir yn gyson fwy o achosion newydd o TB fesul 100 o fuchesi nad oeddent o dan gyfyngedig 
a fesul 100 o flynyddoedd buches mewn risg yn yr Ardal Triniaeth Ddwys o’i chymharu â’r Ardal 
Gymharu. Yn 2015/16, cafwyd deirgwaith gymaint o achosion newydd fesul 100 o fuchesi nad 
oeddent o dan gyfyngiadau a ddwywaith gymaint o achosion newydd fesul 100 o flynyddoedd 
buches mewn risg yn yr Ardal Triniaeth Ddwys o’i chymharu â’r Ardal Gymharu. Mae’r 
cyfrannau hyn wedi bod yn gymharol sefydlog yn ystod y blynyddoedd diwethaf. O gymharu â 
hyn, gwelwyd tuedd fwy sefydlog mewn buchesi dros 40 km o’r Ardal Triniaeth Ddwys gyda 
nifer yr achosion yn aros rhwng 5 a 7 achos o TB fesul 100 o fuchesi nad oeddent o dan 
gyfyngiadau a 3 a 5 fesul 100 o flynyddoedd buches mewn risg rhwng 2009/10 a 2015/16. Yn y 
cyfnod hwn gwelwyd tua theirgwaith gymaint o achosion newydd o TB fesul 100 o fuchesi nad 
oeddent o dan gyfyngiadau a fesul 100 o flynyddoedd buches mewn risg yn yr Ardal Triniaeth 
Ddwys o’i chymharu â buchesi dros 40 km o’r Ardal Triniaeth Ddwys. 
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Ffigur 3.3a a b - Achosion newydd fesul 100 o fuchesi nad oeddent o dan gyfyngiadau (a) ac achosion 
newydd fesul 100 o flynyddoedd buches mewn risg (b) 

Mae’r gyfradd achosion OTF-W yn unig yn dilyn patrwm tebyg iawn i’r hyn a ddisgrifir ar gyfer 
pob achos (Ffigur 3.4). Yr eithriad i hyn yw’r cynnydd yn yr Ardal Triniaeth Ddwys yn 2011/12, a 
oedd yn fwy ar gyfer achosion o OTF-W nag ar gyfer yr holl achosion gyda’i gilydd. Gellir 
priodoli hyn i’r newid ym mis Ionawr 2011 o ran sut y caiff rhai achosion eu dosbarthu, sy’n 
golygu bod rhai achosion a fyddai wedi cael eu dosbarthu’n rhai OTF-S wedyn yn cael eu 
dosbarthu fel OTF-W yn seiliedig ar resymau epidemiolegol (OTF-W-2). Byddai hyn yn debygol 
o fod wedi arwain at fwy o achosion yn cael eu dosbarthu’n rhai OTF-W mewn ardaloedd lle ceir 
nifer uwch o achosion, megis yr Ardal Triniaeth Ddwys oherwydd pwysau’r haint yn yr ardaloedd 
hyn. Ar gyfer buchesi dros 40 km o’r Ardal Triniaeth Ddwys, ceir cynnydd cyson, ond cynnil, yn 
y gyfradd achosion o OTF-W dros y degawd diwethaf, sy’n gwrthgyferbynnu rywfaint â’r gyfradd 
ar gyfer yr holl achosion gyda’i gilydd, sydd wedi gostwng ychydig ers 2009.  

 
 

 

Ffigur 3.4 a a b – Achosion newydd o OTF-W fesul o 100 o fuchesi nad oeddent o dan gyfyngiadau (a) 
ac achosion newydd o OTF-W fesul 100 o flynyddoedd buches mewn risg (b) 

a 
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Cyfran y buchesi o dan gyfyngiadau 

Pwyntiau allweddol 

 Roedd cyfran y buchesi o dan gyfyngiadau tua dwywaith mor uchel yn yr Ardal Triniaeth 
Ddwys ag oedd yn yr Ardal Gymharu ar gyfer yr holl achosion (Ffigur 4.1) ac achosion o 
OTF-W yn unig (Ffigur 4.2).  

 

Caiff mynychder TB ei fesur fel cyfran y buchesi sydd o dan gyfyngiadau ar ddechrau’r flwyddyn 
o ganlyniad i golli statws heb TB swyddogol. Dengys Ffigur 4.1, sy’n dangos cyfran y buchesi o 
dan gyfyngiadau o ganlyniad i golli statws heb TB swyddogol, fod y patrymau a welwyd yn yr 
Ardal Triniaeth Ddwys a’r Ardal Gymharu yn debyg iawn. Ar gyfer y ddwy ardal bu cynnydd o 
ran mynychder yn 2009, sef blwyddyn cyn i’r Ardal Triniaeth Ddwys gael ei sefydlu. Ar ôl hynny, 
bu’r patrwm yn amrywio, heb unrhyw duedd hirdymor y gellir ei dirnad yn dod i’r amlwg. Ym mis 
Mai 2016, roedd 14% o fuchesi yn yr Ardal Triniaeth Ddwys o dan gyfyngiadau, o gymharu â 
7% yn yr Ardal Gymharu. Mae hyn yn debyg i’r gyfran yn yr Ardal Gymharu o gymharu â mis 
Mai 2015 ond mae’n ostyngiad o 23% yn yr Ardal Triniaeth Ddwys yn y cyfnod hwn o flwyddyn. 

Gostyngodd cyfran y buchesi o dan gyfyngiadau ar ddiwedd y cyfnod adrodd presennol (1 Mai 
2016) yn yr Ardal Triniaeth Ddwys i tua dwywaith y gyfran yn yr Ardal Gymharu a 4.5 gwaith y 
gyfran mewn buchesi yng Nghymru dros 40 km o’r Ardal Triniaeth Ddwys. Cyn hyn, roedd y 
gyfran wedi aros rhwng 2.5 a 3.5 gwaith yn uwch nag yn yr Ardal Gymharu a rhwng 5 a 7 
gwaith yn uwch nag mewn buchesi yng Nghymru dros 40 km o’r Ardal Triniaeth Ddwys ers mis 
Mai 2005. Er ei bod yn debygol bod y cyfraddau mynychder uwch parhaus yn ymwneud â’r 
cyfraddau achosion uwch parhaus mae’r gostyngiad hwn yn galonogol. 

Mae cyfran y buchesi o dan gyfyngiadau oherwydd achos o OTF-W ym mhob ardal yn dilyn 
patrwm tebyg iawn i gyfran y buchesi o dan gyfyngiadau oherwydd unrhyw achos o TB (Ffigur 
4.2). Mae’r tebygrwydd hwn rhwng tueddiadau yn ffactor yn y gyfran uchel o’r holl achosion sy’n 
rhai OTF-W yng Nghymru. 

 
  



 

 

Ffigur 4.1 – Cyfran y buchesi o dan gyfyngiadau, ar ddechrau’r cyfnod adrodd, o ganlyniad i golli statws 
heb TB swyddogol 

 

 

Ffigur 4.2 - Cyfran y buchesi o dan gyfyngiadau oherwydd tynnu statws heb TB swyddogol yn ôl (OTF-
W) 



 

 

Adweithyddion 

Pwyntiau allweddol 

 Gostyngodd cyfran yr anifeiliaid yn yr Ardal Triniaeth Ddwys a gafodd brawf SICCT ac aeth 
yn adweithyddion 70% rhwng 2009/10 a 2015/16; yn 2015/16 gostyngodd hyn i lefel yr Ardal 
Gymharu am y tro cyntaf (Ffigur 5.1). 

 Rhwng 2009/10 a 2015/16 yn yr Ardal Triniaeth Ddwys, gwelwyd gostyngiad yng nghyfran y 
profion IFN-g a arweiniodd at adweithyddion, o tua 24% i tua 15% (Ffigur 5.2). 

 Mae nifer yr adweithyddion fesul achos yn yr Ardal Triniaeth Ddwys a’r Ardal Gymharu wedi 
bod ar lefelau tebyg ers 2013/14 (Ffigur 5.3). 

 Gostyngodd nifer yr adweithyddion prawf croen fesul 1,000 o wartheg yn yr Ardal Triniaeth 
Ddwys 55% rhwng 2009/10 a 2013/14, heb fawr ddim newid ers hynny (Ffigur 5.4).  

 

Dengys Tabl 5.1 nifer y profion gwyliadwriaeth a gynhaliwyd ym mhob ardal, nifer yr 
adweithyddion canlyniadol a nifer yr adweithyddion fesul 1,000 o brofion gwyliadwriaeth. Mae 
nifer yr adweithyddion fesul 1,000 o brofion yn yr Ardal Triniaeth Ddwys wedi bod yn gostwng 
dros amser ac ar hyn o bryd mae’n debyg i’r hyn a geir yn yr Ardal Gymharu. Mae’r duedd 
gyffredinol yn yr Ardal Triniaeth Ddwys yn debygol o fod yn gysylltiedig â’r ymdrechion profi ac 
nid yw’n adlewyrchu tueddiadau o ran nifer yr achosion o reidrwydd, a hynny am fod profion 
rheolaidd yn cael eu cynnal yn amlach yn yr Ardal Triniaeth Ddwys; felly ceir cyfnod byrrach 
rhwng profion i wartheg gael eu hamlygu i TB, gan arwain at lai o adweithyddion mewn profion 
canlyniadol. Mae hyn yn berthnasol iawn wrth gymharu’r gwahaniaeth rhwng nifer yr 
adweithyddion fesul 1,000 o brofion yn yr Ardal Triniaeth Ddwys a’r Ardal Gymharu cyn ac ar ôl 
rhoi mesurau rheoli ychwanegol ar waith.  

 

Tabl 5.1 – Profion ar gyfer anifeiliaid mewn buchesi nad oeddent o dan gyfyngiadau (profion 
gwyliadwriaeth) a nifer yr adweithyddion o ganlyniad i hynny (IAA a CA) 

Cyfnod IAA Ardal Gymharu 

Profion 
(miloedd) 

Adweithyddion Adweithyddion 
fesul 1,000 o 

brofion 

Profion 
(miloedd) 

Adweithyddion Adweithyddion 
fesul 1,000 o 

brofion 

C
y
n
 IA

A
 

2005/06 36.2 165 4.6 99.7 212 2.1 

2006/07 40.3 106 2.6 126.6 289 2.3 

2007/08 39.6 242 6.1 119.9 316 2.6 

2008/09 39.2 341 8.7 126.4 657 5.2 

2009/10 39.1 158 4.0 130.7 198 1.5 

R
h
e
o

la
e

th
a

u
 

IA
A

 

2010/11 54.5 111 2.0 139.2 155 1.1 

2011/12 49.7 145 2.9 136.3 388 2.9 

2012/13 44.8 126 2.8 132.6 333 2.5 

2013/14 48.8 69 1.4 136.2 125 0.9 

2014/15 58.2 55 1.0 155.2 245 1.6 

2015/16 60.7 94 1.6 144.6 234 1.6 

 



 

 

Tabl 5.1 – Profion ar gyfer anifeiliaid mewn buchesi nad oeddent o dan gyfyngiadau (profion 
gwyliadwriaeth) a nifer yr adweithyddion o ganlyniad i hynny (Buchesi dros 40 km o’r IAA a Chymru 
gyfan) 

Cyfnod Buchesi yng Nghymru dros 40 km Cymru Gyfan 

Profion 
(miloedd) 

Adweithy
ddion 

Adweithy
ddion 
fesul 

1,000 o 
brofion 

Profion 
(miloedd) 

Adweithy
ddion 

Adweithy
ddion 
fesul 

1,000 o 
brofion 

C
y
n
 IA

A
 

2005/06 334.9 756 2.3 653.1 1,515 2.3 

2006/07 390.6 849 2.2 784.7 1,712 2.2 

2007/08 424.5 1,009 2.4 804.8 2,356 2.9 

2008/09 623.2 1,095 1.8 1,024.3 2,927 2.9 

2009/10 700.1 896 1.3 1,121.6 1,720 1.5 

R
h
e
o

la
e

th
a

u
 

IA
A

 

2010/11 778.0 924 1.1 1,223.3 1,592 1.3 

2011/12 778.0 1,068 1.4 1,242.4 2,284 1.8 

2012/13 751.0 835 1.1 1,205.8 1,919 1.6 

2013/14 781.0 916 1.2 1,234.6 1,512 1.2 

2014/15 795.2 740 0.9 1,326.8 1,709 1.3 

2015/16 809.4 732 0.9 1,307.5 1,839 1.4 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae cyfran yr anifeiliaid yn yr Ardal Triniaeth Ddwys a gafodd 
brawf croen ac a aeth yn adweithyddion wedi gostwng yn sylweddol (Ffigur 5.1). Yn 2015/16 
aeth 0.6% o anifeiliaid a gafodd brawf croen yn adweithyddion, sef nifer sydd wedi aros yn 
sefydlog ers y flwyddyn flaenorol ac sy’n ostyngiad cymharol o 70% dros gyfnod yr Ardal 
Triniaeth Ddwys.  

Mae’r patrwm cyffredinol yn yr Ardal Gymharu wedi bod yn gyson debyg i’r hyn a gafwyd yn yr 
Ardal Triniaeth Ddwys, ond yn 2015/16 cynyddodd y gyfran ychydig. Roedd hyn yn golygu, am 
y tro cyntaf yn y gyfres, fod cyfran yr anifeiliaid a gafodd brawf croen ac a aeth yn 
adweithyddion yr yn fath yn yr Ardal Triniaeth Ddwys a’r Ardal Gymharu. Roedd y gyfran yn 
gyson uwch yn yr Ardal Triniaeth Ddwys o’i chymharu â buchesi dros 40 km o’r Ardal Triniaeth 
Ddwys, gyda 2.9 gwaith gymaint o anifeiliaid a gafodd brawf croen yn mynd yn adweithyddion 
yn yr Ardal Triniaeth Ddwys. Gellir priodoli hyn o leiaf i’r defnydd ehangach o ddehongli’r prawf 
croen yn llym o gymharu â’r Ardal Gymharu ac ardaloedd eraill oherwydd y risg hysbys sy’n 
gysylltiedig â’r ardal. 



 

 

 

 Ffigur 5.1 - Cyfran yr anifeiliaid a gafodd brawf SICCT ac a aeth yn adweithyddion  

 

 

Dengys Ffigur 5.2 gyfran y profion IFN-g a arweiniodd at adweithyddion. Cafwyd gostyngiad 
sefydlog yn y gyfran hon yn yr Ardal Triniaeth Ddwys rhwng 2007/08 a 2014/15, ond cododd 
hyn yn sydyn i 15% yn 2015/16. Roedd y duedd mewn buchesi dros 40 km o’r Ardal Triniaeth 
Ddwys yn debyg – gostyngodd y lefel o tua 16% pan oedd ar ei lefel uchaf i 3% yn 2014/15, cyn 
cynyddu i tua 6% yn 2015/16. Mae’r patrwm yn yr Ardal Gymharu yn llawer mwy amrywiol ac 
nid oes unrhyw duedd y gellir ei dirnad wedi dod i’r amlwg dros y 11 mlynedd ddiwethaf. 

 

 



 

 

Ffigur 5.2 – Cyfran y profion interfferon-gama ar anifeiliaid sy’n arwain at adweithyddion 

 

Adweithyddion fesul achos 

Gostyngodd y nifer gyfartalog o adweithyddion fesul achos yn yr Ardal Triniaeth Ddwys o 13 yn 
2009/10 i 8 yn 2014/15, cyn cynyddu ychydig i 10 yn 2015/16 sy’n dal i fod yn ostyngiad 
cymharol o 26% (Ffigur 5.3). Yn yr un modd, gwelwyd gostyngiad cyffredinol i 2014/15 yn yr 
Ardal Gymharu ac wedyn gynnydd yn 2015/16. Fodd bynnag, roedd y cynnydd yn yr Ardal 
Gymharu yn fwy ac o ganlyniad i hyn roedd y nifer gyfartalog o adweithyddion fesul achos yn yr 
Ardal Gymharu yn debyg i’r lefelau a gafwyd yn yr Ardal Triniaeth Ddwys sy’n gynnydd o 21% 
yn yr ardal hon ers 2009/10. Gellir priodoli’r cynnydd yn nifer yr adweithyddion o leiaf yn rhannol 
i gynnydd yn nifer y profion IFN-g, yn enwedig yn yr Ardal Gymharu. Yng ngweddill Cymru, mae 
nifer yr adweithyddion mewn buchesi dros 40 km o’r Ardal Triniaeth Ddwys wedi aros rhwng 4 a 
5 ar gyfartaledd dros y degawd diwethaf, ac nid oedd y cynnydd yn nifer yr adweithyddion yn yr 
Ardal Triniaeth Ddwys a’r Ardal Gymharu yn cael ei adlewyrchu yma. 

 

Ffigur 5.3 – Adweithyddion fesul achos 

Adweithyddion fesul 1,000 o anifeiliaid 

Mae’r patrwm o ran nifer yr adweithyddion fesul 1,000 o brofion croen twbercwlin (Ffigur 5.4) yn 
debyg iawn i gyfran yr anifeiliaid a brofwyd ac a aeth yn adweithyddion prawf croen (Ffigur 5.1) 
a nifer yr adweithyddion fesul achos (Ffigur 5.3), yn ôl y disgwyl. Yn 2015/16, roedd y gyfradd 
yn yr Ardal Triniaeth Ddwys tua 20% yn uwch nag yn yr Ardal Gymharu a thua 3.5 gwaith yn 
uwch nag mewn buchesi dros 40 km o’r Ardal Triniaeth Ddwys. Mae’r bwlch rhwng yr Ardal 
Triniaeth Ddwys a’r Ardal Gymharu wedi cau’n sylweddol ers i’r Ardal Triniaeth Ddwys gael ei 
sefydlu. 



 

 

 

Ffigur 5.4 – adweithyddion SICCT fesul 1,000 o wartheg 

 

Yn yr Ardal Triniaeth Ddwys, rhwng 2009/10 a 2015/16, lleihaodd nifer y gwartheg a laddwyd er 
mwyn rheoli TB (fesul 1,000 o wartheg) yn gyffredinol o 21 i tua 12 (Ffigur 5.5). Fodd bynnag, 
yn 2013/14 y gwelwyd bron y cyfan o’r lleihad hwn gyda’r lefelau’n ymsefydlogi’n ddiweddar. Er 
bod y duedd yn yr Ardal Gymharu yn debyg i’r Ardal Triniaeth Ddwys yn gyffredinol, cafwyd 
ychydig o gynnydd yn y flwyddyn ddiweddaraf. Ond unwaith eto, mae hyn yn debygol o 
adlewyrchu’r cynnydd mewn profion IFN-g yn rhannol o leiaf. Mae nifer y gwartheg a laddwyd er 
mwyn rheoli TB fesul 1,000 o wartheg yn yr Ardal Triniaeth Ddwys wedi bod yn gyson uwch nag 
yn yr Ardal Gymharu, er eu bod yn debyg yn 2015/16. Mewn cymhariaeth, gwelwyd tuedd 
sefydlog mewn buchesi dros 40 km o’r Ardal Triniaeth Ddwys gyda nifer y gwartheg a laddwyd 
er mwyn rheoli TB yn yr ardaloedd hyn yn parhau rhwng 4 a 5 y cant fesul 1000 o wartheg yn 
ystod yr un cyfnod.  



 

 

 

Ffigur 5.5 - Gwartheg a laddwyd er mwyn rheoli TB (heb gynnwys achosion lladd-dy), fesul 1,000 o 
wartheg 

 



 

 

Archwiliad post mortem a meithrin achosion o TB a amheuir 

Pwyntiau allweddol 

 Roedd cyfran yr adweithyddion prawf croen a gadarnhawyd yn yr Ardal Triniaeth Ddwys wedi 
bod ar gynnydd ers i’r rheolaethau gwartheg gael eu rhoi ar waith ond gostyngodd yn sydyn 
yn 2015/16 (Ffigur 6.1). 

 Gwelwyd lleihad cyffredinol yn nifer yr adweithyddion a oedd â thystiolaeth post mortem o’r 
clefyd fesul achos, sef 59%, yn yr Ardal Triniaeth Ddwys rhwng 2009/10 a 2015/16. Gwelwyd 
gostyngiad hefyd yn yr Ardal Gymharu ond gostyngiad llai (Ffigur 6.2). 

 Roedd nifer yr anifeiliaid a ddaeth yn achos lladd-dy yn parhau i amrywio ond parhawyd i 
weld mwy o achosion lladd-dy yn yr Ardal Gymharu nag yn yr Ardal Triniaeth Ddwys (Ffigur 
6.3).  

 

Gostyngodd cyfran yr adweithyddion a oedd â thystiolaeth port mortem o TB (adweithyddion â 
briwiau gweladwy neu anifeiliaid â meithriniad M. bovis positif) rhwng 2008/09 a 2010/11 i’r lefel 
isaf yn y gyfres (18%, Ffigur 6.1). Fodd bynnag, ar ôl i’r Ardal Triniaeth Ddwys gael ei rhoi ar 
waith, cynyddodd yn gyson i’r lefel uchaf a welwyd gyda’r gyfres yn 2014/15 (59%), cyn haneru 
bron yn 2015/16 (31%). Ceir defnydd helaethach o’r dehongliad llym yn yr Ardal Triniaeth 
Ddwys. O ganlyniad i hyn, byddid yn disgwyl i fwy o anifeiliaid heb friwiau gael eu tynnu o 
fuchesi. Fodd bynnag, nid felly y mae. Y rheswm pam nad yw mwy o anifeiliaid heb friwiau yn 
cael eu tynnu o fuchesi o bosibl yw’r o’r gyfradd achosion gyson uwch yn yr Ardal Triniaeth 
Ddwys o’i chymharu ag ardaloedd eraill. 

 

Ffigur 6.1 – Cyfran yr adweithyddion prawf SICCT sydd â TB a gadarnhawyd post mortem 

 

 

 



 

 

Gan ganolbwyntio ar achosion OTF-W, dengys Ffigur 6.2 y nifer gyfartalog o anifeiliaid a 
heintiwyd yn amlwg (adweithyddion â briwiau gweladwy neu anifeiliaid â meithriniad M. bovis 
positif) fesul achos. Er gwaethaf rhywfaint o amrywio o flwyddyn i flwyddyn, gwelwyd 
gostyngiadau cyffredinol yn nifer yr adweithyddion a oedd â thystiolaeth post mortem yn yr 
Ardal Triniaeth Ddwys a’r Ardal Gymharu rhwng 2009/10 a 2015/16 (gostyngiad o 59% a 21% 
yn y drefn honno). Mae’r nifer gyfartalog o anifeiliaid a heintiwyd yn amlwg mewn buchesi dros 
40 km o’r Ardal Triniaeth Ddwys wedi parhau rhwng tua 2 a 4 ers cyn i’r Ardal Triniaeth Ddwys 
gael ei rhoi ar waith. 

O ran cyfran helaeth o’r gostyngiad yn yr Ardal Triniaeth Ddwys ers iddi gael ei sefydlu mae’n 
debygol y gellir ei phriodoli i gynnydd ym mynychder profion, gan fod hyn yn ei gwneud yn fwy 
tebygol y câi’r clefyd ei nodi ar gam cynnar, pan fydd tystiolaeth gorfforol yn llai tebygol o fod yn 
bresennol yn ystod archwiliad post mortem. 

At hynny, mae cynnwys yr is-set o achosion OFT-W-2 yn y cohort OTF-W wedi cyfrannu at y 
gostyngiad cyffredinol yng nghyfran yr adweithyddion a oedd â thystiolaeth post mortem o TB 
ledled Cymru ers 2011. Drwy ddiffiniad, mae’r rhain yn achosion lle na chadarnheir bod unrhyw 
anifeiliaid wedi’u heintio. 

 

Ffigur 6.2 – Anifeiliaid sydd â thystiolaeth post mortem o M. bovis, fel achos OTF-W  

Mae rhai anifeiliaid yn cael eu nodi’n achosion TB positif yn ystod archwiliad rheolaidd mewn 
lladd-dy. Gelwir y rhain yn achosion lladd-dy ac mae’r niferoedd yn gyson isel (llai nag 1 anifail 
fesul 10,000 o wartheg yng Nghymru). Am fod yr achosion hyn yn brin, mae tueddiadau 
ymddangosiadol yn y byrdymor yn sensitif i newidiadau cymharol fach, sy’n golygu bod y gyfres 
yn anochel yn eithaf ansefydlog. Gan fod yr Ardal Triniaeth Ddwys a’r Ardal Gymharu eu hunain 
yn ardaloedd cymharol fach, mae nifer yr achosion hyn yn fach iawn. Felly mae’n anodd dirnad 
unrhyw dueddiadau hirdymor o’r data (Ffigur 6.3). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ffigur 6.3 - Achosion lladd-dy y canfuwyd bod M.bovis arnynt ar ôl meithriniad, fesul 1,000 o wartheg yn 
y boblogaeth 



 

 

Hyd y cyfyngiadau a chodi cyfyngiadau 

Pwyntiau allweddol 

 Cafwyd cynnydd o ran hyd canolrifol achosion OTF-W yn yr Ardal Triniaeth Ddwys yn 
2015/16, ond gostyngiad o 17% cyffredinol rhwng 2009/10 a 2015/16 (Ffigur 7.1).  

  

Mae hyd canolrifol achosion OTF-W (Ffigur 7.1) wedi amrywio yn yr Ardal Triniaeth Ddwys a’r 
Ardal Gymharu dros y degawd diwethaf. Cynyddodd hyd canolrifol achosion OTF-W yn yr Ardal 
Triniaeth Ddwys yn 2015/16 i tua 11 mis, ond parhaodd yn sefydlog yn yr Ardal Gymharu, sef 
tua 8 mis. Nid oes unrhyw duedd amlwg y gellir ei dirnad o ran hyd canolrifol achosion OTF-W 
yn yr Ardal Triniaeth Ddwys er bod gostyngiad cymharol o 17% wedi bod ers 2009/10. Yn yr un 
modd, nid oes unrhyw duedd hirdymor amlwg yn yr Ardal Gymharu, er gwaethaf gostyngiad 
cymharol o tua 24% ers 2009/10. Mae hyd canolrifol achosion OTF-W mewn buchesi yng 
Nghymru dros 40 km o ffin yr Ardal Triniaeth Ddwys wedi parhau rhwng 6 ac 8 mis ers 2005/06.  

 

Ffigur 7.1 – Hyd canolrifol achosion OTF-W sy’n dod i ben ym mhob cyfnod adrodd (misoedd) 

Nid oes digon o achosion OTF-S yn yr Ardal Triniaeth Ddwys (e.e. 2 yn 2015/16) er mwyn gallu 
ei chymharu’n ddibynadwy ag ardaloedd eraill yng Nghymru. 



 

 

Ailheintio TB buchol 

Pwyntiau allweddol 

 Roedd 23% o fuchesi yn yr Ardal Triniaeth Ddwys a oedd wedi cael achos o TB yn y 36 mis 
blaenorol wedi gweld achos yn ystod cyfnod adrodd 2015/16. Mae hyn yn cymharu â 22% o 
fuchesi yn yr Ardal Gymharu (Ffigur 8.1). 

 

Diffinnir achos ailheintio fel yr achos cyntaf o TB a ddatgelir yn ystod y cyfnod cyfredol (h.y. 
2015/16) lle bu’r fuches o dan gyfyngiadau oherwydd TB ar unrhyw adeg yn ystod y 36 mis 
blaenorol 1 , 2 . Mae’r ffigurau a gyflwynir yma yn dangos cyfran yr achosion hanesyddol o 
ailheintio - er enghraifft, cyfradd ailheintio o 20% a fyddai’n golygu, o blith y buchesi lle bu achos 
yn y 36 mis blaenorol, fod 20% wedi gweld achos yn ystod y cyfnod adrodd. 

Ar ôl cynnydd cychwynnol yn y gyfradd ailheintio ar ôl dechrau’r Ardal Triniaeth Ddwys mae 
wedi gostwng ers hynny. Gostyngodd y ganran ailheintio o 32% i 23% yn 2015/16 sy’n is na 
lefelau cyn yr Ardal Triniaeth Ddwys (Ffigur 8.1). Mae lefelau ailheintio yn yr Ardal Gymharu 
wedi amrywio, er bod gostyngiad yn 2015/16, o gymharu â lefelau 2014/15 hefyd. Mae’r duedd 
mewn buchesi dros 40 km o’r Ardal Triniaeth Ddwys wedi dilyn tuedd tuag i lawr fwy llyfn ers 
2008/09. Mae lefelau ailheintio yn yr Ardal Triniaeth Ddwys yn gyson uwch nag yn yr Ardal 
Gymharu ac mewn rhannau eraill o Gymru, ac nid oes unrhyw dystiolaeth amlwg sy’n awgrymu 
newid yn y patrwm hwn. 

 

Ffigur 8.1 – Cyfran y buchesi lle bu achos o TB yn y 3 blynedd flaenorol sydd wedi gweld achos ym 
mhob cyfnod adrodd 

                                            
1
 Enw arall ar y 36 mis blaenorol yw’r cyfnod hanes. Os na fu achos o ailheintio mewn buchesi, h.y. nid oedd 

unrhyw achos yn y cyfnod cyfredol, yna y cyfnod hanes yw’r 36 mis cyn canolbwynt y cyfnod cyfredol.  
2
 Gan fod yn rhaid i fuchesi fod yn rhydd o gyfyngiadau yn y cyfnod cyfredol yn ddigon hir i gynnal prawf gwirio 

chwe mis, ni chafodd buchesi o dan gyfyngiadau am y pedwar mis cyntaf (oherwydd achos blaenorol) eu cynnwys 
yn y dadansoddiad. 



 

 

Mae Tabl 8.1 yn disgrifio lefelau ailheintio mewn buchesi yng Nghymru. Cafwyd 330 o achosion 
o ailheintio yng Nghymru gyfan yn ystod y cyfnod 1 Mai 2015 hyd at 30 Ebrill 2016. Er bod 
cyfanswm yr achosion o ailheintio TB yn is nag yn 2014/15 (419), mae’r math o achosion o 
ailheintio ym mhob ardal yn 2015/16 yn debyg i’r hyn a welwyd yn y flwyddyn flaenorol. 

Yn gyffredinol, roedd yr amser canolrifol heb gyfyngiadau rhwng achosion yn debyg yn yr Ardal 
Triniaeth Ddwys a’r Ardal Gymharu. Cynyddodd yr amser canolrifol heb gyfyngiadau rhwng 
achosion yn yr Ardal Triniaeth Ddwys tua 3 mis bob blwyddyn, ers 2013/14. Mewn blynyddoedd 
blaenorol, roedd yr amser canolrifol rhwng achosion yn fyrrach yn yr Ardal Triniaeth Ddwys nag 
yn yr Ardal Gymharu ac mewn rhannau eraill o Gymru.  

 

Tabl 8.1: Amser a aeth heibio rhwng diwedd y cyfyngiadau ar symud yn yr achos mwyaf diweddar o TB 
yn y 3 blynedd flaenorol a dyddiad dechrau’r achos cyntaf yn y cyfnod cyfredol (IAA ac CA) 

Ardal 
 Math o achos 
blaenorol

1 
 

 Math o 
achos 
newydd

2 
 

Amser a aeth heibio (misoedd)
3
 

Cyme
dr 

Canolrif 
Amrediad 

rhyngchwart
el 

Lleiafswm 
Uchafsw

m 
Cyfrif 

IA
A
 

OTF-W OTF-W 17 15 11 24 7 30 22 

OTF-W OTF-S dd/g dd/g dd/
g 

dd/g dd/g dd/g dd/g 
OTF-W Unrhyw 17 15 11 24 7 30 22 
OTF-S OTF-W 25 25 25 25 25 25 1 
OTF-S OTF-S dd/g dd/g dd/

g 
dd/g dd/g dd/g dd/g 

OTF-S Unrhyw 25 25 25 25 25 25 1 

Unrhyw OTF-W 18 16 11 25 7 30 23 
Unrhyw OTF-S dd/g dd/g dd/

g 
dd/g dd/g dd/g dd/g 

Unrhyw Unrhyw 18 16 11 25 7 30 23 

 

Ardal 
 Math o achos 
blaenorol

1 
 

 Math o 
achos 
newydd

2 
 

Amser a aeth heibio (misoedd)
3
 

Cyme
dr 

Canolrif 
Amrediad 

rhyngchwar
tel 

Lleiafswm Uchafswm Cyfrif 

A
rd

a
l G

y
m

h
a

ru 

OTF-W OTF-W 17 17 8 25 3 33 35 

OTF-W OTF-S 21 21 21 21 21 21 1 
OTF-W Unrhyw 17 17 9 24 3 33 36 
OTF-S OTF-W 18 20 8 28 2 30 4 
OTF-S OTF-S dd/g dd/g  dd

/g 
dd/g dd/g dd/g dd/g 

OTF-S Unrhyw 18 20 8 28 2 30 4 
Unrhyw OTF-W 17 17 8 25 2 33 39 
Unrhyw OTF-S 21 21 21 21 21 21 1 

Unrhyw Unrhyw 17 17 9 25 2 33 40 

 



 

 

Tabl 8.1: Amser a aeth heibio rhwng diwedd y cyfyngiadau ar symud yn yr achos mwyaf diweddar o TB 
yn y 3 blynedd flaenorol a dyddiad dechrau’r achos cyntaf yn y cyfnod cyfredol (buchesi dros 40 km o’r 
IAA a Chymru gyfan) 

Ardal 
 Math o 
achos 
blaenorol

1 
 

 Math o 
achos 
newydd

2 
 

Amser a aeth heibio (misoedd)
3
 

Cymedr Canolrif 
Amrediad 

rhyngchwartel 
Lleiafswm Uchafswm Cyfrif 

D
ro

s
 4

0
 k

m
 

OTF-W OTF-W 20 18 13 27 2 36 123 

OTF-W OTF-S 29 29 29 29 29 29 1 
OTF-W Unrhyw 20 18 14 28 2 36 124 
OTF-S OTF-W 20 18 13 30 4 34 11 
OTF-S OTF-S 14 17 6 19 3 27 8 
OTF-S Unrhyw 18 18 6 27 3 34 19 
Unrhyw OTF-W 20 18 13 28 2 36 134 
Unrhyw OTF-S 16 18 6 19 3 29 9 
Unrhyw Unrhyw 19 18 13 27 2 36 143 

 

Ardal 
Math o achos 
blaenorol

1 
 

 Math o 
achos 
newydd

2 
 

Amser a aeth heibio (misoedd)
3
 

Cymedr Canolrif 
Amrediad 

rhyngchwar
tel 

Lleiafswm Uchafswm Cyfrif 

P
o

b
 B

u
c
h

e
s
 y

n
g
 

N
g

h
y
m

ru
 

OTF-W OTF-W 18 18 12 26 <1 36 288 

OTF-W OTF-S 23 21 21 27 17 29 5 
OTF-W Unrhyw 18 18 12 26 <1 36 293 
OTF-S OTF-W 21 21 16 30 2 36 28 

OTF-S OTF-S 15 18 6 19 3 27 9 
OTF-S Unrhyw 20 19 14 27 2 36 37 
Unrhyw OTF-W 19 18 12 26 <1 36 316 

Unrhyw OTF-S 18 19 17 25 3 29 14 
Unrhyw Unrhyw 18 18 12 26 <1 36 330 

1
 Unrhyw: Yr achos mwyaf diweddar yn y cyfnod hanes p’un a yw’n achos OTF-S neu’n OTF-W; OTF-W: yr achos diwethaf lle 

bu’r achos diwethaf yn un OFT-W; OTF-S: yr achos diwethaf lle bu’r achos diwethaf yn un OTF-S  

2
 Unrhyw: Achos(ion) OTF-S neu OTF-W rhwng 1 Mai 2015 a 30 Ebrill 2016 (y cyfnod cyfredol); OTF-W: digwyddodd 

achos(ion) OTF-W ar unrhyw adeg yn y cyfnod cyfredol (nid y cyntaf o reidrwydd); OTF-S: dim ond achos(ion) OTF-S a 
ddigwyddodd yn y cyfnod cyfredol 

3
 Mae ond yn cynnwys achosion o ailheintio lle roedd yr achos blaenorol wedi dod i ben yn y cyfnod o 36 mis cyn yr achos hwn. 

Cyfrifwyd yr amser a aeth heibio fel nifer y diwrnodau rhwng diwedd yr achos diwethaf a dechrau ’r achos newydd cyntaf yn y 
cyfnod cyfredol. Os oedd yr achos cyntaf yn y cyfnod cyfredol yn un OTF-S ond wedyn bu achos OTF-W yn y fuches, dangosir y 
math o achos newydd fel OTF-W ond defnyddir dyddiad yr achos cyntaf (OTF-S) i gyfrifo’r amser a aeth heibio. 



 

 

Atodiad 1: Datganiad am ansawdd data’r ffynhonnell  

Daw data enwadur buchesi o 2009 hyd at heddiw o gronfa ddata Sam APHA. Daw data cyn y 
dyddiad hwn o gyfuniad o Sam a’r system flaenorol, sef VetNet, gan mai dim ond o 2008 y 
dechreuodd cyfnodau gweithgarwch buchesi yn Sam pan gafodd ei lansio. Bu rhai problemau 
parhaus gyda’r data ar brofion TB a luniwyd yn system Sam ers ei sefydlu. Mae’r problemau 
hyn o ran y data wedi gwella’n raddol drwy gydol oes yr adroddiad hwn a cheir mwy o hyder yn 
y set ddata sylfaenol bellach.  

Yn 2013/14, nodwyd bod rhai mân wahaniaethau yn y data enwadur buchesi a gyflwynwyd yn 
yr adroddiad hwnnw, o’i gymharu ag adroddiadau cynharach. Mae dau reswm dros hyn: 
1. Cyn 2013/14, cyfrifwyd yr enwadur ar gyfer buchesi ym mhob cyfnod fel buchesi a oedd yn 

weithredol am o leiaf chwe mis o’r cyfnod adrodd. O 2013/14, yr enwadur fu buchesi mewn 
bodolaeth ar ddiwedd pob cyfnod adrodd (canol Ebrill), a hynny er mwyn sicrhau cysondeb 
rhwng adroddiad gwyliadwriaeth TB blynyddol Cymru ac Ystadegau Gwladol Prydain Fawr. 
Fel y cyfryw, diwygiwyd y data enwadur ar gyfer pob cyfnod adrodd hanesyddol.  

 
2. Mae buchesi wedi’u nodi’n rhai sydd wedi’u lleoli yn yr Ardal Triniaeth Ddwys yn seiliedig ar 

restrau a ddarparwyd gan staff maes (fel y’u disgrifir yn yr adran o’r adroddiad hwn sy’n 
ymwneud â Dulliau). Mae’r boblogaeth o fuchesi yn yr Ardal Triniaeth Ddwys yn newid drwy’r 
amser ac felly mae nifer y buchesi ar y rhestrau hyn yn amrywio o fis i fis. Caiff unrhyw 
fuchesi a fu’n weithredol yn yr Ardal Triniaeth Ddwys ar unrhyw adeg, yn ôl y rhestrau maes, 
eu labelu’n fuchesi’r Ardal Triniaeth Ddwys yn yr adroddiad hwn. Fodd bynnag, weithiau nid 
yw’r dyddiadau y mae buchesi wedi’u nodi’n rhai gweithredol rhyngddynt yn Sam yn cyfateb 
i’r dyddiadau y mae buchesi yn ymddangos ar y rhestrau a gynhelir gan y staff maes. Fel y 
cyfryw, gall nifer y buchesi sy’n weithredol yn yr Ardal Triniaeth Ddwys ar unrhyw adeg 
benodol (h.y. diwedd y cyfnod adrodd) fel y’u rhestrir yn Sam, fod ychydig yn wahanol i’r nifer 
ar y rhestrau maes. Mae hyn wedi arwain at rai newidiadau i enwadur buchesi’r Ardal 
Triniaeth Ddwys mewn blynyddoedd blaenorol ar ôl i’r data ar gyfer yr holl gyfnodau adrodd 
hanesyddol a ddisgrifir uchod gael eu diwygio. 

Er gwaethaf y mân wahaniaethau hyn, Sam yw’r ffynhonnell fwyaf cywir o ddata ar TB mewn 
gwartheg sydd ar gael ac fe’i defnyddir ar gyfer pob dadansoddiad o TB mewn gwartheg ym 
Mhrydain Fawr a wneir gan APHA. Mae’n bwysig sicrhau y caiff yr un fethodoleg ei defnyddio i 
baratoi’r data ar gyfer pob cyfnod adrodd fel y gellir dehongli unrhyw dueddiadau’n gywir. Am y 
rheswm hwn, ac er mwyn sicrhau bod cysondeb rhwng cyhoeddiadau TB eraill, mae’r data 
diwygiedig a ddefnyddiwyd ar gyfer adroddiad 2014 wedi parhau i gael eu defnyddio mewn 
adroddiadau dilynol. Felly, mae modd sylwi ar wahaniaethau mewn data enwadur buchesi 
rhwng adroddiadau ar ôl 2013/14 a’r rhai sy’n ymwneud â 2012/13 neu cyn hynny. 

Rhoddir ffurflen TB10 ar ddiwedd achos o TB er mwyn codi’r cyfyngiadau a osodwyd ar symud 
gwartheg i’r daliad ac oddi yno. Mae achosion o wybodaeth TB10 anghywir neu wybodaeth ar 
goll wedi bod yn broblem fawr o fewn Sam a gwnaed ymdrech i leihau pa mor aml y maent yn 
digwydd ers adroddiad gwyliadwriaeth TB blynyddol 2012 i Gymru. Mae’r sefyllfa wedi gwella 
cryn dipyn erbyn hyn ond mae angen o hyd addasu nifer o achosion sydd â dyddiadau TB10 
sydd, yn amlwg, yn anghywir. Rydym yn ceisio eu haddasu i ddyddiad mwy realistig yn seiliedig 
ar hanes profion. Dylid nodi bod y trefniadau i reoli cau achosion yn cynnwys derbyn ffurflen 
BT5 sy’n rhoi tystiolaeth o lanhau a diheintio ar safle’r achos. Mae hyn yn ofynnol cyn y gellir 
rhoi TB10 i gau’r achos yn ffurfiol. Bydd oedi cyn derbyn y BT5 neu beidio â’i derbyn o gwbl yn 
estyn hyd yr achosion yn artiffisial, a ddylai bara tan y prawf croen clirio olaf i bob diben. Mae 
newid mewn polisi a gyflwynwyd yn 2015 sy’n gosod prawf gwirio ychwanegol ar fuchesi lle na 



 

 

ddychwelwyd eu ffurflen BT5 wedi gwella lefel diffyg cydymffurfiaeth yn sylweddol yn hyn o 
beth. 

Gall yr oedi cyn rhoi TB10 arwain at brofion nad ydynt yn rhai rheoli yn cael eu cynnal pan 
ymddengys bod y fuches o dan gyfyngiadau. I’r gwrthwyneb, gall profion rheoli megis profion 
cyfnod byr hefyd ymddangos mewn buchesi nad oeddent o dan gyfyngiadau. Yr esboniad am 
hyn yn aml yw buchesi sy’n gysylltiedig â buchesi sydd wedi gweld achos o TB ac sy’n dilyn 
trefniadau profi cydamserol.  

Diffinnir achos newydd o TB fel buches â statws OTF gynt lle canfuwyd o leiaf un adweithydd i’r 
prawf, un adweithydd amhendant a dderbynnir fel adweithydd, neu achos lladd-dy â meithriniad 
positif. Mae’r cyfyngiad, ac felly’r achos, yn dechrau ar ddyddiad y prawf datgelu ac yn dod i ben 
ar y dyddiad y rhoddir Ffurflen TB10. Er mwyn bod yn gymwys i fod yn “newydd”, mae’n rhaid 
bod yr achos wedi’i ddatgelu yn y cyfnod dan sylw. Hyd at 2014/15 defnyddiodd adroddiadau 
ddyddiad y TT1 fel dyddiad dechrau’r achos, yn wreiddiol er mwyn bod yn gyson â VetNet. 
Newidiwyd hyn yn 2016 i ddefnyddio dyddiad y TT2, er mwyn bod yn gyson â’r Ystadegau 
Gwladol. O ganlyniad i hyn, mae data’r cyfnod 2015/16 yn yr adroddiad hwn yn defnyddio 
dyddiad dechrau achos gwahanol i’r dyddiad ar gyfer cyfnodau adrodd blaenorol. O ganlyniad i’r 
newid hwn, mae nifer fach o achosion a gafodd eu cyfrif fel achosion newydd yn dechrau yn y 
cyfnod adrodd diwethaf hefyd yn cael eu cyfrif fel achosion newydd yn dechrau yn y cyfnod 
adrodd cyfredol (1 yn yr Ardal Triniaeth Ddwys, 2 yn yr Ardal Gymharu a 7 mewn buchesi dros 
40 km o’r Ardal Triniaeth Ddwys): dechreuodd pob un o’r achosion hyn rhwng 28 a 30 Ebrill 
2015. Oherwydd y nifer isel o achosion dan sylw, ni fydd y newid hwn yn effeithio ar dueddiadau 
a nodwyd. 

Yn olaf, pan ddechreuwyd cyflwyno adroddiadau ar yr Ardal Triniaeth Ddwys, penderfynwyd y 
byddai’r data ar gyfer blynyddoedd blaenorol yn aros yr un fath, h.y., byddai data ond yn cael eu 
hychwanegu ar gyfer y cyfnod adrodd cyfredol. Fodd bynnag, gall data TB gael eu diweddaru’n 
rheolaidd am sawl rheswm, er enghraifft ar ôl cadarnhau clefyd. Mae hyn yn golygu na fydd 
data crai ar gyfer blynyddoedd blaenorol bob amser yn hollol gyson â’r hyn sydd yn y set ddata 
ar hyn o bryd. Caiff newidiadau o’r fath yn y data o flwyddyn i flwyddyn eu monitro ac os bydd 
newidiadau i dueddiadau a nodwyd neu os bydd dehongliadau o ddata blynyddoedd blaenorol 
yn newid, tynnir sylw at hyn a chaiff y ffigurau a’r testun eu haddasu i ystyried hyn. 

 



 

 

Atodiad 2: OTF-W-2 

Tan fis Ionawr 2011 yr unig achosion o TB lle y diddymwyd statws heb TB swyddogol (OFT-W) 
yng Nghymru oedd y rhai lle nodwyd tystiolaeth post mortem o Mycobacterium bovis mewn o 
leiaf un anifail a laddwyd (gweler tabl Atodiad A1 am ragor o fanylion).  

Ym mis Ionawr 2011 cyflwynwyd newidiadau a oedd yn golygu y caiff cohort ychwanegol o 
achosion eu categoreiddio a’u rheoli fel OTF-W o hynny ymlaen. Roedd y rhain yn is-set o 
achosion OTF-S gynt a fodlonodd feini prawf epidemiolegol penodol. Roedd y meini prawf hyn 
yn cynnwys buchesi â hanes o gael eu heintio â TB, ystyriaeth o’r sefyllfa leol o ran y clefyd a 
lle y nodwyd risg epidemiolegol ychwanegol gan yr APHA. Gelwir y cohort hwn yn OTF-W 2. Yn 
debyg i fuchesi eraill lle mae statws OTF wedi cael ei diddymu (OTF-W), mae angen dau brawf 
buches clir olynol er mwyn adfer ei statws OTF yn hytrach na’r un prawf clir sydd ei angen ar 
fuchesi sydd â statws OTF wedi’i atal (OTF-S), a lle bu eu prawf cyfnod byr cyntaf yn destun 
dehongliad llym. 

Mae OTF-W-2 yn is-set i OTF-W. Gwnaed ymdrech i nodi’r grŵp hwn a’i gynnwys yn y cohort 
OTF-W yn yr adroddiad hwn. Mae achosion a gafodd eu dosbarthu’n rhai OTF-W yn Sam ond 
heb dystiolaeth post mortem o haint a ddigwyddodd o ddechrau 2013 wedi cael eu dilysu fel 
OTF-W-2 drwy groeswirio data Sam â’r data crai sydd ar gael i’r swyddfa yng Nghaerdydd. Ni fu 
modd dilysu achosion OTF-W-2 a ddigwyddodd yn ystod y blynyddoedd calendr 2011 a 2012 
felly. Ar gyfer yr achosion hyn, defnyddiwyd dosbarthiad heb ei ddilysu yn Sam. Gall hyn arwain 
at rai achosion yn y ddwy flwyddyn hyn (ac wedyn 2010/11, 2011/12 a 2012/13) yn cael eu 
dosbarthu’n anghywir, ond dylai roi gwell amcan o gyfran yr achosion sy’n rhai OTF-W na’r hyn 
a gyflwynwyd gynt. 

O ganlyniad i gynnwys achosion OTF-W-2 o fewn y cohort OFT-W, mae cyfran yr achosion 
sydd wedi’u dosbarthu’n rhai OTF-W ers 2011 yn uwch yn yr adroddiad hwn o gymharu â 
fersiynau blaenorol o’r adroddiad. 

O fis Ionawr 2016 mae achosion OTF-S sy’n cynnwys 2 neu fwy o adweithyddion a ddatgelwyd 
ers mis Ionawr 2016 hefyd wedi cael eu hailgategoreiddio’n rhai OTF-W. Mae hyn yn faen prawf 
ychwanegol i bob diben i fuchesi o dan y cohort OTF-W-2, er y gall ailgategoreiddio yma 
ddigwydd yn ddiweddarach pan fo achos os na chaiff ail adweithydd ei ddatgelu tan brofion 
gwirio canlyniadol. Fodd bynnag, fel gyda’r arfer o ailgategoreiddio achosion o OTF-S yn rhai 
OTF-W ar ôl cael tystiolaeth post-mortem ganlyniadol o’r clefyd, caiff pob achos ei ystyried yn 
un OTF-W o’r dechrau.  



 

 

Atodiad 3: Bioddiogelwch ychwanegol a newidiadau i drefn profion 
TB yn yr Ardal Triniaeth Ddwys 

Roedd y rheolaethau gwartheg ychwanegol yn yr Ardal Triniaeth Ddwys yn cynnwys 
bioddiogelwch ychwanegol a newidiadau i drefn profion TB. Maent yn cynnwys:  

(1) Cyfyngu ar symud gwartheg o fewn yr Ardal Triniaeth Ddwys a rhwng y tu mewn iddi a’r 
tu allan iddi, gan gynnwys dirymu Awdurdodau Unig Ddeiliaid gyda rheolaeth lymach ar 
ailddyrannu a thynnu cysylltiadau Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain rhwng buchesi 
yn ôl.  

(2) Defnyddio prosesau olrhain tarddiad a lledaeniad mewn achosion OTF-S (yn ychwanegol 
at y prosesau olrhain gorfodol mewn buchesi OTF-W) 

(3) Dechreuodd rhaglen o frechu moch daear ym mis Mai 2012. Ceir adroddiadau o 
flwyddyn un i flwyddyn pedwar yn:  
http://new.wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/ahw/disease/bovinetuberculosis/i
ntensive-action-area/badger-vaccination-iaa/?lang=cy.  
Ar ddiwedd 2015, ataliwyd y rhaglen o frechu moch daear gan ddefnyddio brechlyn BCG 
yn sgil prinder BCG yn fyd-eang. O ganlyniad i hyn, nid yw moch daear yn yr Ardal 
Triniaeth Ddwys wedi cael eu brechu rhag TB am o leiaf ran o’r cyfnod a gwmpesir gan 
yr adroddiad cyfredol hwn.  

Mae profion ychwanegol wedi cynyddu nifer y profion a gymhwysir at anifeiliaid mewn buchesi, 
gydag effaith bosibl ar ystadegau gwyliadwriaeth:  

(1) mae profion gwyliadwriaeth cyfnodol ar fuchesi cyfain yn cael eu cynnal yn amlach o 12 
mis i chwe mis;  

(2) anogwyd y defnydd o brawf gwaed interfferon-gama (IFN-g) yn yr Ardal Triniaeth Ddwys 
ac mae wrthi’n cael ei gymhwyso er mwyn helpu i gael gwared ar haint mewn buchesi lle 
cafwyd ailheintio mynych 1 . Mae’r prawf IFN-g wedi cael ei ddefnyddio i wella 
sensitifrwydd profi anifeiliaid mewn buchesi o’r fath yn yr Ardal Triniaeth Ddwys, ond nid 
yw wedi cael ei ddefnyddio i ddatgelu achosion newydd o TB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 http://gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/disease/bovinetuberculosis/intensive-action-area/cattle-

controls-iaa/?lang=cy  

http://new.wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/ahw/disease/bovinetuberculosis/intensive-action-area/badger-vaccination-iaa/?lang=en
http://new.wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/ahw/disease/bovinetuberculosis/intensive-action-area/badger-vaccination-iaa/?lang=en
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/disease/bovinetuberculosis/intensive-action-area/cattle-controls-iaa/?lang=en
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/disease/bovinetuberculosis/intensive-action-area/cattle-controls-iaa/?lang=en


 

 

Atodiad 4: Dulliau 

Mae’r adroddiad hwn yn dangos y tueddiadau mewn dangosyddion TB mewn buchesi sydd 
wedi’u cofrestru fel rhai sy’n defnyddio tir yn yr Ardal Triniaeth Ddwys, mewn clustogfa o 2 km o 
amgylch yr Ardal Triniaeth Ddwys, mewn Ardal Gymharu rhwng 16 a 40 km o ymyl yr Ardal 
Triniaeth Ddwys, ac yng Nghymru ymhellach na 40 km o’r Ardal Triniaeth Ddwys. 

Cyfnodau adrodd 

Mae cyfnodau adrodd yn dechrau ar 1 Mai ac yn dod i ben ar 30 Ebrill y flwyddyn ddilynol.  

Mewn adroddiadau blaenorol, cyfrifwyd yr enwadur ar gyfer buchesi yn y cyfnod fel buchesi a 
oedd yn weithredol am o leiaf chwe mis o’r cyfnod adrodd. O adroddiad 2013/14 ymlaen, yr 
enwadur yw buchesi mewn bodolaeth ar ddiwedd y cyfnod adrodd (diwedd mis Ebrill) a diwygio 
data yr holl flynyddoedd, a hynny er mwyn sicrhau cysondeb rhwng adroddiad gwyliadwriaeth 
TB blynyddol Cymru, ac Ystadegau Gwladol Prydain Fawr.  

Pennu, dewis a lleoliad Ardal Triniaeth Ddwys ac Ardal Gymharu 

Rhoddwyd manylion am bob buches a oedd wedi’i chofrestru yn yr Ardal Triniaeth Ddwys gan 
dîm gwasanaethau maes APHA Cymru ar ddechrau’r broses o lunio’r adroddiad hwn. Mewn 
sawl achos roedd y cyfeirnod map a briodolwyd i fuches yn yr Ardal Triniaeth Ddwys yn Sam y 
tu allan i ardal ddaearyddol yr Ardal Triniaeth Ddwys, ond nid ystyriwyd bod hyn yn 
gamgymeriad am fod llawer o fuchesi yn yr Ardal Triniaeth Ddwys nad ydynt yn defnyddio tir yn 
yr Ardal Triniaeth Ddwys yn barhaus. Caiff buchesi sydd â TB ac sydd wedi’u lleoli yn y 
glustogfa o 2 km o amgylch yr Ardal Triniaeth Ddwys eu hasesu oherwydd agosrwydd y buchesi 
i’r Ardal Triniaeth Ddwys. Fodd bynnag, ni chaiff buchesi sydd â TB ond nad ydynt wedi’u lleoli 
yn yr Ardal Triniaeth Ddwys ac sydd rhwng 2 a 16 km o ymyl yr Ardal Triniaeth Ddwys eu 
cynnwys yn yr adroddiad oherwydd ansicrwydd ynglŷn â’r graddau y maent yn dod i gysylltiad â 
buchesi yn yr Ardal Triniaeth Ddwys.  

Wrth ddewis yr Ardal Gymharu bu’n rhaid cyfaddawdu rhwng cyfateb i’r gyfradd achosion o TB 
a chyfateb i ddylanwadau amgylcheddol, diwylliannol a thechnegol. Roedd y set agosaf o 
fuchesi â chyfradd nifer yr achosion ar gyfer TB a oedd bron yr un fath â’r hyn a gafwyd ymhlith 
buchesi yn yr Ardal Triniaeth Ddwys dros 100 km i ffwrdd.Er mwyn sicrhau dylanwadau tebyg ar 
TB mewn buchesi yn yr Ardal Triniaeth Ddwys a’r Ardal Gymharu, ffafriwyd buchesi Ardal 
Gymharu a oedd yn agos i’r Ardal Triniaeth Ddwys. Bu’n rhaid dewis buchesi a oedd â 
chyfeirnodau map o 16 km o leiaf o ymyl yr Ardal Triniaeth Ddwys er mwyn ei gwneud yn llai 
tebygol y byddai buchesi yn yr Ardal Gymharu yn defnyddio tir yn yr Ardal Triniaeth Ddwys.  
Dewiswyd Ardal Gymharu a oedd mor agos i’r Ardal Triniaeth Ddwys ag yr oedd y terfyn hwn yn 
caniatáu ond er mwyn sicrhau nifer ddigonol o achosion o TB yn yr Ardal Gymharu, roedd, o 
reidrwydd, yn cynnwys mwy o fuchesi a gwartheg nag yn yr Ardal Triniaeth Ddwys.Yn yr Ardal 
Gymharu, roedd y nifer absoliwt o achosion o TB ychydig yn fwy nag yn yr Ardal Triniaeth 
Ddwys mewn gwirionedd, a ddylai helpu cymariaethau ystadegol mewn theori. Mae’r Ardal 
Gymharu yn ymestyn i 40 km o ymyl yr Ardal Triniaeth Ddwys ac mae’n cynnwys rh an fawr o 
sir Gaerfyrddin. Mae’r Ardal Gymharu yn cynnwys llain 16-40 km o’r Ardal Triniaeth Ddwys, ond 
mae dwy ran o’r llain lle nad oes llawer o achosion o TB mewn buchesi wedi cael eu hepgor.  

Ar gyfer buchesi nad oeddent yn yr Ardal Triniaeth Ddwys, crëwyd rhestr o’r holl fuchesi a oedd 
yn weithredol ar unrhyw adeg rhwng 1 Mai 2005 a 30 Ebrill 2016, a dyrannwyd buchesi i 
ardaloedd yn seiliedig  ar eu cyfeirnodau map. Mae hyn yn gyson ag adroddiadau blaenorol. 
Gwnaeth unrhyw fuchesi a ddosbarthwyd yn fuchesi’r Ardal Triniaeth Ddwys gan y tîm 
gwasanaethau maes, ond y nodwyd eu bod y tu allan i’r Ardal Triniaeth Ddwys yn seiliedig ar eu 



 

 

cyfeirnodau map, gadw eu dyraniad ardal yn yr Ardal Triniaeth Ddwys. Ymchwiliwyd i unrhyw 
fuchesi y nodwyd eu bod yn yr Ardal Triniaeth Ddwys yn seiliedig ar eu cyfeirnod map, ond nad 
oeddent ar y rhestr a ddarparwyd gan y tîm gwasanaethau maes. Mae’r rhesymau dros 
anghysondebau yn cynnwys buchesi a archifwyd cyn 2010 (dechrau’r Ardal Triniaeth Ddwys) a 
gafodd ddyraniad ardal terfynol yn yr Ardal Triniaeth Ddwys, a buchesi nad oedd ganddynt 
unrhyw anifeiliaid neu ddim ond ychydig o anifeiliaid, ac felly rhoddwyd dyraniad ardal terfynol 
‘Wedi’u heithrio’ iddynt.  



 

 

Tabl Atodiad A1: Rhestr o ddiffiniadau a disgrifiadau a ddefnyddir 
ym mhob adroddiad TB 

  

Byrfodd Manylion Diffiniad neu ddisgrifiad 

APHA 
Asiantaeth Iechyd 
Anifeiliaid a 
Phlanhigion 

Lansiwyd yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) ar 1 
Hydref 2014. Mae’n uno’r hen Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Labordai 
Milfeddygol ag Arolygiaeth Iechyd Planhigion a Gwenyn ac Arolygiaeth 
GM a’r Swyddfa Rhywogaethau a Hadau Planhigion (a fu’n rhan o Fera 
gynt), i greu un asiantaeth sy’n gyfrifol am iechyd anifeiliaid, planhigion a 
gwenyn. 

/ y flwyddyn Blwyddoli 
Troi newidyn yn swm blynyddol (e.e. drwy luosi nifer yr achosion mewn 
chwarter â 4). 

TB neu TB 
Twbercwlosis 
buchol 

Clefyd ymhlith gwartheg a mamaliaid eraill a achosir gan yr haint 
Mycobacterium bovis. 

 Buches gyffiniol 

A bod yn fanwl gywir, buches sydd â ffin gyffredin â’r fuches dan sylw, 
ond mae’n cynnwys buchesi sydd wedi’u gwahanu o bellter byr yn unig 
e.e. dros ffordd neu afon, neu lle mae asesiad epidemiolegol yn awgrymu 
eu bod yn debygol o wynebu risg o gael eu hamlygu i haint. 

DC Cysylltiad peryglus 

Anifeiliaid mewn buches OTF-W, er nad ydynt yn adweithyddion, yr 
ystyrir eu bod yn wynebu cymaint o risg o gael eu heintio fel bod modd 
cyfiawnhau eu lladd, fel arfer oherwydd cysylltiad â gwartheg sydd wedi’u 
heintio.  

DL 
Briwiau a 
ganfuwyd 

Briwiau sy’n nodweddiadol o TB buchol a ganfuwyd yng ngharcas 

adweithydd prawf SICCT neu IFN- yn ystod archwiliad post mortem neu 
archwiliad arferol o wartheg mewn lladd-dy. 

 Prawf datgelu 
Y prawf sy’n sbarduno dechrau achos newydd o TB (OTF-S neu OTF-W) 
sydd, yn ei dro, yn nodi dechrau cyfyngiadau ar symud. At ddibenion 
dadansoddi mae’n cynnwys canfod achos mewn lladd-dy. 

 Rhaglen ddileu
1
 

Rhaglen i beri i glefyd anifail neu filhaint gael ei ddileu’n fiolegol a/neu 
sicrhau statws heb TB neu heb TB swyddogol y diriogaeth yn unol â 
deddfwriaeth yr UE, lle y bo posibilrwydd o’r fath. 

 Genoteip 
Y genoteip a ddefnyddir ar hyn o bryd ar gyfer epidemioleg foleciwlaidd 
TB ym Mhrydain Fawr (ac felly Cymru) yw cyfuniad o Sboligoteip a math 
VNTR. 

HCW 
Archwiliad Iechyd 
Cymru 

Menter gwyliadwriaeth a weithredodd rhwng 1 Hydref 2008 a 31 Rhagfyr 
2009 pan gafodd pob buches yng Nghymru ei phrofi. Mae profion 
blynyddol ar fuchesi wedi parhau wedyn. 

 Buches 

Buches a ddiffinnir yn y nodiant Sir/Plwyf/Daliad/Buches. Mae buches fyw 
yn un y nodir ei bod yn weithredol ar Sam (VetNet gynt) ar ddiwedd y 
flwyddyn astudio. Oni nodir fel arall, caiff pob buches o’r fath ei chynnwys 
yn yr enwadur i ddadansoddi’r achos, p’un a yw wedi cael prawf 
twbercwlin ai peidio neu p’un a yw o dan gyfyngiadau yn ystod y 
flwyddyn. Cydnabyddir nad yw’r diffiniad hwn o fuches yn rhoi’r un 
gwerthoedd â’r Cyfrifiad Amaethyddol neu’r System Olrhain Gwartheg. Ar 
y llaw arall, yn wahanol i ddata cyfrifiadau neu’r System Olrhain 
Gwartheg, mae Sam yn rhoi data ar wahân ar gyfer pob buches o fewn 
daliad, mae’n cael ei gynnal yn barhaus ar gyfer pob buches (nid dim ond 
yn ôl arolygon sampl), ac mae’n cynrychioli pob buches ni waeth pa mor 
fach. Gall oedi cyn adlewyrchu gweithgarwch gwirioneddol cyfnodau o 
fuchesi yn Sam, a newidiadau ym maint buchesi ers iddynt gael eu 
cofnodi ar Sam yn y prawf TB blaenorol, effeithio ar gywirdeb 
amcangyfrifon sy’n deillio o Sam o ran niferoedd buchesi neu wartheg. 



 

 

Byrfodd Manylion Diffiniad neu ddisgrifiad 

 Maint y fuches 

Ar gyfer achos o TB, maint y fuches yw’r nifer fwyaf a gofnodir yn Sam ar 
unrhyw adeg yn ystod yr achos. Ar gyfer buchesi â statws heb TB 
swyddogol, fel arfer, maint y fuches yw’r un a gofnodir yn ystod y prawf 
mwyaf diweddar ar y fuches gyfan. Fodd bynnag, nid yw milfeddygon sy’n 
cynnal profion bob amser yn cofnodi nifer yr anifeiliaid a brofwyd (e.e. 
mewn buchesi lle mai dim ond teirw magu, buchod sydd wedi lloia ac 
anifeiliaid a brynwyd ers y prawf blaenorol a oedd wedi cael eu profi) ac 
felly gall maint buchesi gael ei danamcangyfrif mewn rhai buchesi ac 
ardaloedd risg is. Os nad oes modd adalw maint o hanes profi, 
defnyddiwyd y nifer nodweddiadol o anifeiliaid a nodwyd ar Sam. 

 Prawf buches 

Prawf gwyliadwriaeth neu reoli sy’n cael ei sbarduno gan achos ar lefel y 
fuches, yn hytrach na phrawf sy’n cael ei sbarduno ar gyfer anifail unigol. 
Er enghraifft, mae prawf buches rheolaidd yn brawf buches a gymhwysir 
am fod prawf gwyliadwriaeth rheolaidd i’w gynnal, ond nid yw prawf cyn 
symud yn brawf buches. 

 
Blynyddoedd 
buches mewn risg 

Cyfanswm yr amser (diwrnodau, misoedd neu flynyddoedd) nad yw 
buchesi yn y boblogaeth o dan gyfyngiadau ac felly’n wynebu risg o 
achos newydd. Cyfrifir amser mewn risg ar gyfer pob buches ar adeg pob 
prawf SICCT neu ddechrau achos o TB fel cyfanswm yr amser nad oedd 
y fuches o dan gyfyngiadau ers y prawf diwethaf cyn neu ar ddechrau’r 
cyfnod o amser y mae’r gyfradd yn cael ei chyfrifo ar ei gyfer, ac yna’i 
gyfansymio i gynnwys pob buches. 

 Mathau o fuches 

Mae ‘eidion’ yn cynnwys Gwartheg Eidion, Gwartheg Pesgi, Buchod 
Sugno, Magwyr Heffrod Eidion, Hurwyr Teirw Eidion a Buchesi Stôr 

Mae ‘Godro’ yn cynnwys Godro, Buchesi Delwyr Godro, Huriwr Teirw o 
Fuches Odro, Cynhyrchydd Llaeth, Magwr Heffrod Godro a buchesi 
domestig; 

Mae ‘eraill’’ yn cynnwys Magwyr Lloi, Buchesi delwyr amhenodol, 
Ffrwythloni Artiffisial a buchesi a ddisgrifir ar Sam fel ‘Buchesi eraill’. 

 Cynefin 

Yr ardal ddaearyddol lle y caiff genoteip ei weld yn fwyaf aml. Datblygwyd 
algorithm syml i ddiffinio ardal gynefin ar gyfer genoteipiau cyffredin o 
M.bovis fel rhan o Brosiect SE3257 Defra. Ystyrir bod sgwâr 5 km yn 
rhan o gynefin genoteip os cafwyd tri achos gwahanol o’r genoteip 
hwnnw, mewn o leiaf ddau ddaliad, o fewn cyfnod o bum mlynedd. Yna 
cymhwysir clustogfa o 10 km er mwyn creu ardal gynefin gydlynol ar 
gyfer pob genoteip. 

 Nifer yr Achosion 

At ddibenion yr adroddiad hwn, nifer yr achosion yw’r gymhareb rhwng 
nifer yr achosion o TB a ganfuwyd (“datgelwyd”) ac enwadur ar gyfer y 
boblogaeth, sydd naill ai (a) nifer y buchesi “byw neu weithredol” ni waeth 
a ydynt wedi cael prawf twbercwlin, neu (b) cyfanswm yr amser y mae 
buchesi wedi wynebu risg y caiff TB ei ganfod (h.y. yn cyfrif am hanes 
profi).  

IR 
Adweithydd 
amhendant 

Anifail sy’n dangos patrwm penodol o adweithiau i brawf croen twbercwlin 
cymaradwy sy’n defnyddio adweithwyr buchol ac adarol, lle nad yw’r 
gwahaniaeth o ran maint adweithiau i dwbercwlin buchol ac adar yn 
ddigon mawr i beri iddo gael ei ddisgrifio’n adweithydd. Yng Nghymru, 
cydnabyddir adweithwyr amhendant dehongliad safonol a llym. 

Fel arfer, caiff anifeiliaid sy’n cael dau brawf olynol sy’n rhoi mesuriadau 
adweithydd amhendant eu hystyried yn adweithyddion prawf croen, ond 
gallant gael eu disgrifio’n “Adweithyddion amhendant ar ôl 2 [neu fwy] o 
brofion fel Adweithydd Amhendant” er mwyn gwahaniaethu rhyngddynt 
hwy ac adweithyddion eraill mewn rhai rhannau o’r adroddiad hwn. Gall 
adweithyddion amhendant gael eu hailddosbarthu’n adweithyddion pan 
ddehonglir eu prawf yn llym. 



 

 

Byrfodd Manylion Diffiniad neu ddisgrifiad 

IAA 
Ardal Triniaeth 
Ddwys 

Ardal sydd â mynychder TB uchel yng Ngogledd Sir Benfro, yn gyfagos i 
Geredigion, lle mae mesurau rheolaeth gwartheg ychwanegol (gan 
gynnwys profion rheolaidd dwywaith y flwyddyn a phrofion ychwanegol ar 
gyfer achosion OTF-S) wedi cael eu cymhwyso ers mis Mai 2010. 

IFN- neu gIFN 
Prawf Interfferon-
gama 

Prawf gwaed labordy a ddefnyddir ochr yn ochr â’r prawf croen 
twbercwlin i wella sensitifrwydd y drefn brofi. Dim ond fel adnodd 
diagnostig ategol y cymeradwyir defnyddio’r prawf gama-interfferon in 

vitro (IFN-) o IFN- mewn meithriniadau gwaed cyfan wedi’u hysgogi â 
thwbercwlin. Fe’i defnyddir gan mwyaf i wella sensitifrwydd profion mewn 
buchesi lle y diddymwyd OTF. 
http://intranet/v1p3r/workareas/Tuberculosis/Bovines/Gamma_Test/Eligibi
lity_in_Wales.html  

IQR 
Amrediad 
rhyngchwartel 

Mesur o wasgariad ystadegol (yn hafal i’r gwahaniaeth rhwng y chwartel 
uchaf a’r chwartel isaf): gan gyfeirio at y 25ain a’r 75ain canradd o’r 
gwerth canolrifol a ddisgrifir. 

 Atchwel llinol 
Dull ystadegol o fodelu’r berthynas rhwng newidyn canlyniad parhaus 
(e.e. hyd cyfyngiadau, a all fod ar ffurf unrhyw werth) ac un neu fwy o 
newidynnau ‘rhagweld’ (e.e. maint y fuches, math o fuches neu sir). 

Rhif Buches y 
Daliad 

Buches fyw neu 
fuches weithredol 

Buches sydd wedi’i diffinio yn y nodiant Sir/Plwyf/Daliad/Buches y 
nodwyd ei bod yn weithredol ar Sam ar 30 Ebrill 2016. Mae hyn yn 
dibynnu ar gywirdeb y dyddiadau gweithredol a roddir ar Sam i fuchesi i 
ryw raddau. Mae’n rhoi gwerthoedd gwahanol i’r Cyfrifiad Amaethyddol, 
oherwydd mae Sam yn rhoi data ar wahân ar gyfer pob buches o fewn 
daliad, mae’n cael ei gynnal yn barhaus ar gyfer pob buches (nid dim ond 
drwy arolygon sampl) ac mae’n cynrychioli pob buches ni waeth pa mor 
fach. 

 Atchwel logistig 
Dull ystadegol o fodelu’r berthynas rhwng newidyn canlyniad deuaidd 
(e.e. canlyniad positif neu negyddol) ac un neu fwy o newidynnau 
‘rhagweld’ (e.e. maint y fuches, math o fuches neu sir). 

M. avium 
Mycobacterium 
avium 

Organeb achosol twbercwlosis adar, sy’n heintio gwartheg weithiau 

M. bovis 
Mycobacterium 
bovis 

Organeb achosol twbercwlosis buchol 

 Monitro (rhaglen)
1
 

Rhaglen i ymchwilio i boblogaeth neu is-boblogaeth o anifail, a/neu ei 
amgylchedd (gan gynnwys cronfa bywyd gwyllt a fectorau), er mwyn 
canfod newidiadau yn nifer yr achosion o glefyd anifail neu filhaint a’i 
batrymau heintio. 

 
Cyfyngiadau ar 
symud / 
cyfyngiadau 

Gwaharddiadau ar symud anifeiliaid i mewn i fuches ac allan o fuches yn 
ddirwystr. Gellir gosod cyfyngiadau ar symud buches oherwydd 
presenoldeb haint M. bovis neu amheuaeth o haint M. bovis neu 
oherwydd profion statudol hwyr. Ni chaiff cyfyngiadau ar fuchesi 
oherwydd profion hwyr eu cynnwys yn y dadansoddiadau yn yr adroddiad 
hwn er mwyn osgoi goramcangyfrif y clefyd. 

 
Achos newydd o 
TB 

Buches â statws OTF gynt lle canfuwyd o leiaf un adweithydd prawf, 
adweithydd amhendant a ystyrir yn adweithydd, neu achos lladd-dy â 
meithriniad positif. Mae’r cyfyngiad, ac felly’r achos yn dechrau ar 
ddyddiad y prawf datgelu ac yn dod i ben ar y dyddiad y rhoddir Ffurflen 
TB10. Er mwyn bod yn gymwys i fod yn “newydd”, mae’n rhaid bod yr 
achos wedi’i ddatgelu yn y cyfnod dan sylw. Noder, roedd adroddiadau 
hyd at 2014/15 yn defnyddio dyddiad y TT1 fel dyddiad dechrau’r achos, 
yn wreiddiol er mwyn bod yn gyson â VetNet. Newidiwyd y gronfa ddata 
yn 2016 i ddefnyddio dyddiad y TT2 er mwyn bod yn gyson ag Ystadegau 
Gwladol, felly mae data cyfnod 2015/16 yn yr adroddiad hwn yn 
defnyddio dyddiad dechrau achos gwahanol i’r data a gofnodwyd ar gyfer 
cyfnodau blaenorol. 

http://intranet/v1p3r/workareas/Tuberculosis/Bovines/Gamma_Test/Eligibility_in_Wales.html
http://intranet/v1p3r/workareas/Tuberculosis/Bovines/Gamma_Test/Eligibility_in_Wales.html
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NDL 
Dim briwiau wedi’u 
canfod 

Dim briwiau sy’n nodweddiadol o TB buchol wedi’u canfod yng ngharcas 

adweithydd prawf SICCT neu IFN- yn ystod archwiliad post mortem nac 
yn ystod archwiliad rheolaidd o wartheg mewn lladd-dy.  

OTF 
Heb dwbercwlosis 
buchol yn 
swyddogol 

Gweler Atodiad 3 i Ddarn o’r Undeb Ewropeaid (1998), Cyfarwyddeb y 
Cyngor 98/46/EC i gael diffiniad llawn o statws heb TB swyddogol 

OTF-W 

Statws heb 
dwbercwlosis 
buchol yn 
swyddogol wedi’i 
ddiddymu 

Mae’r term hwn yn cyfeirio at fuches sydd ag achos o TB lle y nodwyd 
tystiolaeth ychwanegol o haint M. bovis mewn o leiaf un anifail buchol a 
laddwyd, h.y. M. bovis wedi’i nodi mewn sampl o feinwe a feithrinwyd 
a/neu friwiau a ganfuwyd yng ngharcas adweithydd prawf SICCT neu 

IFN-. Mae hefyd yn cynnwys achosion eraill wedi’u huwchraddio i OTF-
W am resymau epidemiolegol. 

OTF-S 

Statws heb 
dwbercwlosis 
buchol swyddogol 
wedi’i atal  

Dyma statws buches sydd ag achos o TB lle mae amheuaeth bod haint 
yn bresennol. 

 Atchwel Poisson 

Math o fodelu ystadegol sy’n seiliedig ar fath penodol o ddosraniad 
rhifiadol a ddefnyddir i gymharu cyfraddau achosion prin rhwng grwpiau 
poblogaeth gwahanol, ardaloedd gwahanol, neu adegau gwahanol. 
 

PME 
Archwiliad post 
mortem 

Archwiliad (i raddau amrywiol) o garcas ac organau gwartheg a laddwyd 
oherwydd briwiau yr amheuir eu bod yn friwiau TB buchol. Roedd 
archwiliadau post mortem o’r fath yn cynnwys y rhai a gynhaliwyd yn un o 
Labordai Rhanbarthol APHA, y rhai a gynhaliwyd yn y lladd-dŷ ar ôl 
amheuaeth in vivo o haint (e.e. adweithyddion, adweithyddion amhendant 
a chysylltiadau peryglus), a’r rhai a gynhaliwyd fel rhan o archwiliad cig 
rheolaidd. 

 Mynychder 

At ddibenion yr adroddiad hwn, mynychder yw cyfran y buchesi 
gweithredol o dan gyfyngiadau symud ar ddyddiad penodol oherwydd 
achos o TB, ac nid yw’n cynnwys buchesi o dan gyfyngiadau oherwydd 
prawf hwyr. 

R Adweithydd 

Anifail sy’n dangos patrwm penodol o adweithiau i brawf croen twbercwlin 

cymaradwy sengl (prawf SICCT) neu i brawf gama interfferon (IFN-) sy’n 
defnyddio adweithwyr buchol ac adarol, ac nad yw’n cynnwys anifail yr 
amheuwyd bod TB arno yn y lladd-dy yn gyntaf. Caiff adweithydd 
amhendant ei drin fel adweithydd os bydd ail-brawf yn arwain at ail 
ganlyniad amhendant, ond ni fydd yn cyfrif tuag at ystadegau ar gyfer 
adweithyddion yn yr adroddiad hwn. 

 
Buches wedi’i 
hailheintio 

Buches y datgelwyd achos o TB ynddi yn ystod y flwyddyn adrodd (h.y. 
2014) a fu hefyd o dan gyfyngiadau symud am achos gwahanol o TB yn y 
36 mis blaenorol. 

Cyf Categori cyfeirio 
Mewn dadansoddiadau atchweliadol mae’r grŵp cyfeirio yn gweithredu fel 
llinell sylfaen rydym yn cymharu grwpiau eraill o ddiddordeb yn eu 
herbyn.  

 Ardal Risg 

Ar 1 Ionawr 2013, cyflwynwyd trefn brofi gwyliadwriaeth TB newydd ar 
gyfer buchesi yn Lloegr. Mae cyfnodau profi TB ar gyfer anifeiliaid buchol 
bellach ar sail flynyddol neu bob pedair blynedd ar lefel sir yn hytrach na 
lefel plwyf. Yn yr adroddiad gwyliadwriaeth i Loegr, cyflwynir data yn ôl 
ardal risg: ardal risg uchel (profion blynyddol), ardal ymyl (profion 
blynyddol) ac ardal risg isel (profion bob pedair blynedd).  

Sam Cronfa ddata Sam 

System rheolaeth a gwyliadwriaeth TB APHA, sy’n cofnodi manylion 
buchesi, profion TB, achosion o TB a manylion unrhyw wartheg a 
laddwyd (adweithyddion, achosion lladd-dŷ a chysylltiadau uniongyrchol) 
a gwartheg sy’n adweithyddion amhendant. 

Se 
Sensitifrwydd 
(prawf) 

Cyfran yr unigolion sydd wedi’u heintio mewn gwirionedd yn y boblogaeth 
sy’n cael ei sgrinio y nodwyd eu bod wedi’u heintio drwy’r prawf. 
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 Dehongliad llym 

Gan ddefnyddio’r dehongliad hwn o’r prawf croen twbercwlin cymaradwy, 
tybir bod anifeiliaid sy’n dangos naill ai i) adwaith buchol positif ac 
adwaith adarol negyddol neu ii) adwaith buchol positif sydd dros 2mm yn 
fwy nag adwaith adarol positif yn adweithyddion. 

SICCT, prawf 
croen twbercwlin, 
prawf croen  

Prawf Serfigol 
Cymaradwy 
Mewngroen Sengl 

Cyfeirir ato’n aml fel y ‘prawf croen’ neu’r ‘prawf croen twbercwlin’ hefyd. 
Mae’r prawf yn cynnwys chwistrellu ychydig o dwbercwlin M. bovis a 
thwbercwlin M. avium ar yr un pryd (deilliad protein wedi’i buro (PPD); 
rhin grai o antigenau cellfur bacterol), i mewn i ddau fan yng nghroen 
gwddf yr anifail, ac wedyn mesur unrhyw chwyddiant yn gymharol 
(adwaith hypersensitifrwydd math gohiriedig) sy’n datblygu yn y ddau fan 
chwistrellu ar ôl 72 awr.  

SLH Achos lladd-dy 

Mae’n cyfeirio at achos (yn hytrach nag anifail) a ysgogir pan ddatgelir 
anifail o fuches OTF a briwiau arno sy’n gyson â TB yn ystod archwiliad 
cig post mortem rheolaidd. Er mwyn i’r achos ddod yn achos OTF-W, 
mae’n rhaid i M. bovis gael ei arunigo ar feithriniad o samplau o’r briwiau. 
Nes bod M. bovis wedi’i arunigo mewn meithriniad, mae achos lladd-dy 
yn parhau’n un amheus ac nid yw’n cyfrannu at ffigurau achosion yn yr 
adroddiad hwn, oni fydd unrhyw brawf croen dilynol a gynhelir yn y 
fuches wreiddiol yn nodi adweithyddion.  

 
‘Wedi’i wastatáu’ 
a/neu ‘gyfartaledd 
symudol 12 mis’ 

Cyfartaledd symudol 12 mis yw cyfartaledd y gwerthoedd 
ar gyfer y mis cyfredol a’r 11 mis blaenorol. Gall 
cyfartaleddau symudol fod o unrhyw hyd. Ond, yn 
gyffredinol, hydoedd byrrach yw’r ffordd orau o nodi 
trobwyntiau a hydoedd hwy yw’r ffordd orau o nodi 
tueddiadau. 

Sp 
Penodolrwydd 
(prawf) 

Cyfran yr unigolion nad ydynt wedi’u heintio mewn gwirionedd yn y 
boblogaeth sy’n cael ei sgrinio y nodir nad ydynt wedi’u heintio drwy’r 
prawf. 

 Sboligoteip 
Canlyniad un math o deipio genomig o organebau grŵp Mycobacterium 
tuberculosis a ddisgrifir fel teipio Oligoniwcleotid Gwahanu. 

SD Gwyriad safonol 
Mae’r gwyriad safonol yn mesur lledaeniad y data o amgylch y gwerth 
cymedrig. Mae’n ddefnyddiol wrth gymharu setiau o ddata y gall fod 
ganddynt yr un cymedr, ond amrediad gwahanol o werthoedd crai.  

 Dehongliad safonol 
Gan ddefnyddio’r dehongliad hwn o’r prawf croen twbercwlin cymaradwy, 
tybir bod anifeiliaid sy’n dangos adwaith buchol positif dros 4mm yn fwy 
nag adwaith adarol negyddol neu bositif yn adweithyddion. 

 Gwyliadwriaeth 

Mae gwyliadwriaeth yn cyfeirio at weithgareddau i gasglu a chofnodi data 
ar glefydau penodol mewn poblogaethau penodol dros gyfnod o amser er 
mwyn asesu datblygiad epidemiolegol y clefydau a’r gallu i gymryd 
camau wedi’u targedu i’w rheoli a’u dileu. 

 Ffurflen TB10 
Y ffurflen a roddir ar ddiwedd achos o TB i godi’r cyfyngiadau a osodwyd 
ar symud gwartheg i mewn i ddaliad ac oddi yno. 

 Cyfnod profi 

Mae cyfnod profi ar gyfer buchesi yn dynodi’r Cyfnod Profi Ardal (Trefn 
Monitro Ardal) a bennwyd ar gyfer buchesi; cofnodir y Drefn Monitro Ardal 
ar gyfer trydydd chwarter y flwyddyn dan sylw, p’un a gafodd y fuches ei 
phrofi yn ystod y flwyddyn honno ai peidio. Nid oes unrhyw gyfnod 
byrrach a bennwyd yn benodol ar gyfer buches unigol mewn plwyf wedi 
cael ei ddefnyddio. 

 Amser mewn risg 
Amser a dreulir heb fod o dan gyfyngiadau ers y prawf mwyaf diweddar 
ar lefel y fuches neu ddiwedd achos 

VetNet 
Cronfa ddata 
Vetnet 

VetNet yw’r system a ragflaenodd Sam, sef system rheolaeth a 
gwyliadwriaeth TB APHA, sy’n cofnodi manylion buchesi, profion TB, 
achosion o TB a manylion unrhyw wartheg a laddwyd (adweithyddion, 
achosion lladd-dy a chysylltiadau uniongyrchol) a gwartheg sy’n 
adweithyddion amhendant. Symudwyd data VetNet i mewn i Sam. 
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VNTR Math VNTR 
Canlyniad math o deipio genomeg sy’n seiliedig ar ailddilyniannau o DNA 
genomig a ddisgrifir fel Ailddigwyddiadau Tandem Nifer Amrywiol. 



 

 

Tabl Atodiad A2: Data ar gyfer Ffigurau 1.1 i 8.3 a ddangosir yng 
nghorff yr adroddiad 

Disgrifiad o’r ffigur 
Dyddiad
(au) 

Pob 
buches 

yn yr 
IAA 

Buchesi 
Cymharu 

Clustogf
a o 2km 
o’r IAA 

Buchesi 
yng 

Nghymru 
>40 km o’r 

IAA 

CYMRU 
GYFAN 

Ffigur 1.1 – Buchesi yng 
Nghymru, rhwng Mai 
2010 a Mai 2016 

Mai-10 327 1,287 115 9,035 13,065 

Mai-11 326 1,268 112 8,930 12,917 

Mai-12 315 1,263 111 8,849 12,795 

Mai-13 310 1,260 114 8,788 12,723 

Mai-14 297 1,232 111 8,578 12,425 

Mai-15 274 1,157 115 8,224 11,892 

Mai-16 265 1,143 107 8,017 11,584 

Ffigur 1.2 – Buchesi yng 
Nghymru, rhwng Mai 
2010 a Mai 2016 

Mai-10 53,166 133,802 10,652 706,045 1,167,340 

Mai-11 51,809 136,787 21,458 720,269 1,192,106 

Mai-12 53,525 140,775 9,633 745,734 1,217,564 

Mai-13 52,990 140,082 9,773 765,423 1,239,962 

Mai-14 52,704 141,553 9,755 775,376 1,255,500 

Mai-15 47,691 141,976 13,074 759,163 1,239,261 

Mai-16 49,081 146,102 10,497 766,489 1,255,388 

Ffigur 1.3 - Cyfran 
gymharol buchesi godro 
a buchesi eraill ar 1 Mai 
2015 (eidion/arall) 

Mai-15 58.1% 71.1% 68.2% 85.5% 79.5% 

Ffigur 1.3 - Cyfran 
gymharol buchesi godro 
a buchesi eraill ar 1 Mai 
2015 (godro) 

Mai-15 41.9% 28.9% 31.8% 14.5% 20.5% 

Ffigur 2.1 (B) - Nifer y 
WHTT wedi’u cwblhau 
fesul buches nad oedd 
o dan gyfyngiadau, 
2005/06 i 2015/16 

05/06 0.8 0.6 0.7 0.5 0.5 

06/07 0.9 0.8 0.8 0.5 0.5 

07/08 0.9 0.8 0.8 0.5 0.6 

08/09 1.0 0.9 1.0 0.8 0.8 

09/10 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 

10/11 1.9 1.0 0.9 0.9 1.0 

11/12 1.9 1.0 1.1 1.0 1.0 

12/13 2.0 1.1 1.1 1.0 1.0 

13/14 2.0 1.1 1.0 1.0 1.1 

14/15 2.1 1.2 1.2 1.1 1.1 

15/16 1.9 1.1 1.1 1.0 1.1 
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Ffigur 2.2 - Nifer y 
profion SICCT fesul 
anifail mewn buchesi 
nad oeddent o dan 
gyfyngiadau, 2005/06 – 
2015/16, gan gynnwys 
pob math o brawf 

05/06 0.9 0.7 0.9 0.4 0.5 

06/07 1.0 0.9 1.0 0.5 0.6 

07/08 1.0 0.8 0.9 0.6 0.7 

08/09 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 

09/10 1.2 1.3 0.9 1.1 1.1 

10/11 1.8 1.2 0.4 1.2 1.2 

11/12 1.7 1.2 1.2 1.1 1.2 

12/13 1.7 1.2 1.4 1.1 1.1 

13/14 1.7 1.2 1.2 1.1 1.1 

14/15 1.9 1.3 1.2 1.1 1.2 

15/16 1.7 1.2 1.3 1.1 1.2 

Ffigur 2.3 - Cyfanswm 
nifer y profion 
interfferon-gama ar 
anifeiliaid, 2005/06 – 
2015/16 

05/06 148 87 323 123 1,799 

06/07 284 167 9 27 1,739 

07/08 1,062 116 9 229 4,339 

08/09 1,168 648 15 255 5,188 

09/10 522 426 7 384 5,481 

10/11 330 498 3 645 7,810 

11/12 751 123 6 421 7,186 

12/13 991 782 61 693 10,716 

13/14 711 220 21 1,157 15,039 

14/15 1,050 1,218 182 9,728 17,587 

15/16 1,025 3,013 40 16,398 27,707 

Ffigur 3.1 (C) - Cyfran y 
WHTT ar fuchesi nad 
oeddent o dan 
gyfyngiadau, a 
arweiniodd at achosion 
newydd o OTF-W neu 
OTF-S mewn cyfnod o 
12 mis, 2005/06 i 
2015/16 

 % % % % % 

05/06 18.8 9.7 12.0 7.1 8.4 

06/07 18.0 11.6 18.5 9.7 10.5 

07/08 24.5 10.7 17.2 10.1 11.9 

08/09 28.4 16.6 15.5 8.8 11.9 

09/10 19.5 9.8 11.0 7.5 8.8 

10/11 12.2 9.4 8.7 7.0 8.2 

11/12 15.0 10.7 11.6 6.9 8.6 

12/13 12.6 11.1 12.6 6.1 8.0 

13/14 10.8 5.9 9.2 5.4 6.4 

14/15 9.8 8.1 9.8 5.4 6.7 

15/16 8.7 7.0 8.0 4.6 6.0 
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Ffigur 3.2- Cyfran yr 
holl achosion (OTF-W 
ac OTF-S) sy’n OTF-W, 
2005/06 – 2015/16 

 % % % % % 

05/06 68.5 67.4 72.7 60.1 60.3 

06/07 60.7 54.7 77.3 62.3 56.8 

07/08 72.2 44.2 76.5 60.2 54.9 

08/09 56.5 47.5 47.1 49.1 46.7 

09/10 59.3 48.0 50.0 52.6 49.9 

10/11 59.6 53.5 55.6 55.3 53.7 

11/12 91.3 74.6 78.6 64.6 69.8 

12/13 93.2 83.7 80.0 65.6 74.6 

13/14 94.0 94.8 100.0 72.7 80.5 

14/15 93.5 89.8 100.0 78.3 84.0 

15/16 97.3 83.5 100.0 78.9 84.6 

Ffigur 3.3a - Cyfran y 
buchesi nad oeddent o 
dan gyfyngiadau a 
gafodd achosion 
newydd o OTF-W neu 
OTF-S ym mhob cyfnod 
o 12 mis (cyfradd 
achosion mewn buches) 
fesul 100 o fuchesi nad 
oeddent o dan 
gyfyngiadau, 2005/06 – 
2015/16 

05/06 15.8 6.1 8.7 3.4 4.5 

06/07 16.6 9.0 17.3 4.7 6.1 

07/08 23.7 8.9 14.8 5.2 7.2 

08/09 28.4 15.9 15.5 6.9 9.9 

09/10 20.2 10.0 10.6 6.6 8.1 

10/11 19.5 9.1 8.2 6.4 7.8 

11/12 24.6 11.2 12.8 6.8 8.8 

12/13 20.9 12.0 13.3 6.0 8.2 

13/14 18.0 6.3 9.1 5.6 6.7 

14/15 17.6 9.5 11.3 5.8 7.5 

15/16 14.6 7.6 9.5 4.9 6.5 

Ffigur 3.3b - Cyfran y 
buchesi nad oeddent o 
dan gyfyngiadau a 
gafodd achosion 
newydd o OTF-W neu 
OTF-S ym mhob cyfnod 
o 12 mis (cyfradd 
achosion mewn buches) 
fesul 100 o flynyddoedd 
buchesi mewn risg, 
2005/06 – 2015/16 

05/06 21.8 7.0 12.9 3.4 4.7 

06/07 24.4 8.8 20.8 5.6 6.9 

07/08 32.6 10.1 19.0 6.7 9.0 

08/09 37.7 15.8 18.1 5.5 8.4 

09/10 28.5 11.6 13.3 6.4 8.2 

10/11 23.7 11.0 11.2 7.2 8.8 

11/12 30.8 13.1 14.7 7.7 10.1 

12/13 27.5 14.8 17.1 7.1 9.8 

13/14 24.2 8.5 12.5 6.5 8.1 

14/15 21.7 10.7 12.0 6.5 8.5 

15/16 18.5 8.9 11.1 5.5 7.5 
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Ffigur 3.4a - Cyfran y 
buchesi nad oeddent o 
dan gyfyngiadau a 
gafodd achosion 
newydd o OTF-W ym 
mhob cyfnod o 12 mis 
fesul 100 o fuchesi nad 
oeddent o dan 
gyfyngiadau, 2005/06 – 
2015/16 

05/06 10.9 4.1 6.3 2.1 2.7 

06/07 10.1 4.9 13.4 2.9 3.5 

07/08 17.1 3.9 11.3 3.1 4.0 

08/09 16.1 7.6 7.3 3.4 4.6 

09/10 12.0 4.8 5.3 3.5 4.0 

10/11 11.6 4.9 4.5 3.6 4.2 

11/12 22.4 8.3 10.1 4.4 6.2 

12/13 19.5 10.0 10.6 3.9 6.1 

13/14 16.9 6.0 9.1 4.0 5.4 

14/15 16.4 8.5 11.3 4.5 6.3 

15/16 14.2 6.3 9.5 3.8 5.5 

Ffigur 3.4b - Cyfran y 
buchesi nad oeddent o 
dan gyfyngiadau a 
gafodd achosion 
newydd o OTF-W ym 
mhob cyfnod o 12 mis 
fesul 100 o flynyddoedd 
buches mewn risg, 
2005/06 – 2015/16 

05/06 15.4 4.7 9.7 2.0 2.8 

06/07 15.8 4.8 16.3 3.5 3.9 

07/08 24.0 4.5 14.8 4.0 4.9 

08/09 22.6 7.6 9.1 2.7 4.0 

09/10 17.7 5.5 6.1 3.4 4.1 

10/11 15.6 5.8 5.6 4.0 4.7 

11/12 28.7 10.0 10.8 5.1 7.1 

12/13 26.5 12.3 12.9 4.7 7.4 

13/14 22.7 8.1 12.5 4.7 6.6 

14/15 21.2 9.7 12.0 5.1 7.2 

15/16 18.0 7.4 11.1 4.3 6.3 

Ffigur 4.1 (D) - Cyfran y 
buchesi o dan 
gyfyngiadau ar 1 Mai 
bob blwyddyn o 
ganlyniad i golli statws 
OTF, 2005/16 – 
2015/16 

 % % % % % 

Mai-05 15.8 4.5 5.1 2.5 3.7 

Mai-06 17.3 4.9 8.6 2.5 3.5 

Mai-07 18.2 7.7 15.5 3.4 5.0 

Mai-08 20.1 8.0 17.6 3.9 5.8 

Mai-09 28.5 13.4 15.4 4.7 7.8 

Mai-10 22.3 7.9 7.0 4.1 6.0 

Mai-11 22.1 7.5 5.4 4.0 5.6 

Mai-12 29.8 10.1 10.8 4.5 6.9 

Mai-13 23.9 9.8 11.4 3.8 6.2 

Mai-14 17.8 6.0 7.2 3.6 5.0 

Mai-15 18.6 7.9 8.7 4.0 5.8 

Mai-16 14.3 7.0 7.5 3.3 5.4 
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Ffigur 4.2 - Cyfran y 
buchesi o dan 
gyfyngiadau ar 1 Mai 
bob blwyddyn 
oherwydd tynnu statws 
OTF yn ôl, 2005/06 – 
2015/16 

 % % % % % 

Mai-05 12.0 2.8 3.7 1.9 2.6 

Mai-06 14.5 4.1 6.3 1.8 2.7 

Mai-07 13.7 5.2 12.4 2.5 3.5 

Mai-08 16.6 5.7 17.6 2.9 4.2 

Mai-09 22.8 8.7 12.8 3.1 5.1 

Mai-10 19.3 6.4 3.5 2.7 4.2 

Mai-11 17.8 5.7 5.4 2.9 4.2 

Mai-12 27.9 8.4 9.0 3.4 5.6 

Mai-13 23.2 8.9 8.8 3.0 5.4 

Mai-14 17.5 5.8 7.2 3.0 4.5 

Mai-15 18.2 7.5 8.7 3.5 5.3 

Mai-16 14.3 6.6 7.5 3.0 5.1 

Ffigur 5.1 - Cyfran yr 
anifeiliaid a gafodd 
brawf SICCT a ddaeth 
yn adweithyddion, 
2005/16 – 2015/16 

 % % % % % 

05/06 2.3 0.8 1.9 0.6 0.9 

06/07 1.8 0.8 1.3 0.6 0.7 

07/08 2.3 1.0 3.0 0.6 1.1 

08/09 4.2 1.5 2.4 0.5 1.3 

09/10 2.0 0.8 0.5 0.4 0.8 

10/11 1.4 0.5 0.4 0.3 0.8 

11/12 1.4 0.6 0.5 0.3 0.9 

12/13 1.5 0.8 0.4 0.3 0.8 

13/14 0.7 0.4 0.8 0.2 0.5 

14/15 0.6 0.4 0.6 0.2 0.5 

15/16 0.6 0.6 0.6 0.2 0.4 

Ffigur 5.2 - Cyfran yr 
adweithyddion fesul 
prawf Interfferon-gama 
ar anifail, 2005/16 – 
2015/16 

 % % % % % 

05/06 13.5 6.9 5.6 13.6 11.8 

06/07 10.6 22.8 77.8 15.5 10.6 

07/08 28.3 42.2 55.6 15.8 22.5 

08/09 19.6 35.8 53.3 16.1 22.6 

09/10 23.6 33.6 0.0 8.1 14.5 

10/11 18.2 8.2 0.0 5.0 6.9 

11/12 18.9 35.8 66.7 8.1 12.0 

12/13 14.8 19.3 6.6 6.4 11.0 

13/14 10.8 37.3 71.4 6.2 7.9 

14/15 8.7 7.6 6.0 3.4 5.1 

15/16 14.8 11.4 25.0 5.8 8.4 

       

       

       



 

 

Disgrifiad o’r ffigur 
Dyddiad
(au) 

Pob 
buches 

yn yr 
IAA 

Buchesi 
Cymharu 

Clustogf
a o 2km 
o’r IAA 

Buchesi 
yng 

Nghymru 
>40 km o’r 

IAA 

CYMRU 
GYFAN 

 
       

       

Ffigur 5.3 - Nifer yr 
adweithyddion SICCT 
fesul achos OTF-W neu 
OTF-S yn dechrau yn y 
cyfnod o 12 mis, 
2005/16 – 2015/16 

05/06 15.8 9.2 14.2 5.4 7.9 

06/07 12.8 7.5 6.0 4.9 6.5 

07/08 11.4 9.5 13.9 5.2 7.2 

08/09 19.6 9.5 11.5 5.0 7.6 

09/10 13.1 8.4 3.8 4.7 6.4 

10/11 13.0 5.9 4.2 4.1 5.6 

11/12 10.3 6.4 4.0 4.2 5.9 

12/13 11.8 7.1 2.9 4.6 6.2 

13/14 6.9 6.2 7.0 4.1 4.9 

14/15 7.8 5.3 6.2 4.1 5.4 

15/16 9.6 10.1 6.9 4.3 7.3 

Ffigur 5.4 - Nifer yr 
adweithyddion prawf 
SICCT fesul 1,000 o 
wartheg yn y 
boblogaeth, 2005/16 – 
2015/16 

05/06 16.8 5.8 15.3 2.7 4.5 

06/07 13.7 6.6 12.7 3.2 4.7 

07/08 17.2 7.8 23.4 3.7 6.1 

08/09 32.4 13.9 20.5 4.6 8.6 

09/10 14.5 7.8 4.2 4.0 5.7 

10/11 14.3 4.9 1.8 3.2 4.7 

11/12 13.3 6.3 5.8 3.4 5.4 

12/13 13.1 7.4 4.5 3.1 5.2 

13/14 6.6 3.4 7.2 2.5 3.2 

14/15 7.5 4.0 6.2 2.5 3.6 

15/16 7.3 5.9 6.6 2.2 4.3 

Ffigur 5.5 - Nifer y 
gwartheg a laddwyd i 
reoli TB (heb gynnwys 
achosion mewn lladd-
dai) fesul 1,000 o 
wartheg yn y 
boblogaeth, 2005/16 – 
2015/16 

05/06 19.8 7.5 21.4 3.5 5.7 

06/07 17.2 7.3 15.6 3.3 5.1 

07/08 24.0 9.3 22.9 4.6 7.4 

08/09 47.7 18.1 29.1 6.0 11.6 

09/10 21.1 11.7 7.2 5.0 7.8 

10/11 19.0 6.6 2.4 4.3 6.3 

11/12 19.5 6.9 6.6 4.5 6.9 

12/13 19.7 10.5 6.9 4.6 7.5 

13/14 10.7 4.9 9.1 3.7 4.9 

14/15 11.4 5.5 8.5 3.5 5.2 

15/16 12.2 9.7 8.6 3.9 7.2 
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Ffigur 6.1 - Cyfran yr 
adweithyddion prawf 
SICCT y cadarnhawyd 
bod TB arnynt mewn 
post mortem (briwiau 
gweladwy neu M. bovis 
ar feithriniad, 2005/06 
– 2015/16 

 % % % % % 

05/06 29.1 33.6 13.5 32.3 27.8 

06/07 27.9 26.4 35.9 37.3 29.0 

07/08 40.9 25.4 25.0 35.8 31.6 

08/09 46.1 27.6 13.3 27.9 28.8 

09/10 34.8 26.6 22.2 32.4 28.1 

10/11 18.1 18.0 21.1 28.2 19.4 

11/12 29.0 21.2 30.4 31.4 26.2 

12/13 27.3 25.5 36.4 29.2 25.6 

13/14 40.5 26.4 40.0 38.9 32.5 

14/15 58.6 32.9 58.0 39.2 37.1 

15/16 30.9 19.3 10.1 31.4 21.3 

Ffigur 6.2 - Nifer yr 
anifeiliaid â briwiau 
gweladwy neu 
feithriniad M. bovis, 
fesul achos OTF-W yn 
dechrau yn y cyfnod o 
12 mis, 2005/06 – 
2015/16 

05/06 4.6 5.1 5.3 3.3 3.9 

06/07 6.9 5.1 4.5 3.5 4.3 

07/08 6.3 5.7 2.6 3.5 4.4 

08/09 10.8 6.5 2.8 2.8 4.5 

09/10 6.3 3.7 2.0 3.2 3.7 

10/11 2.6 3.4 1.0 2.5 2.6 

11/12 3.5 2.4 1.7 2.5 2.3 

12/13 1.9 1.8 1.5 1.9 1.7 

13/14 2.3 1.6 2.9 2.5 2.1 

14/15 3.7 2.7 3.8 2.0 2.3 

15/16 2.6 2.9 0.2 1.6 1.6 

Ffigur 6.3 - Nifer yr 
achosion mewn lladd-
dai y canfuwyd bod 
M.bovis arnynt ar ôl 
meithriniad,fesul 1,000 
o wartheg yn y 
boblogaeth, 2005/06 – 
2015/16 

05/06 0.26 0.20 0.10 0.05 0.08 

06/07 0.17 0.10 0.10 0.07 0.07 

07/08 0.10 0.05 0.40 0.09 0.08 

08/09 0.10 0.26 0.21 0.07 0.09 

09/10 0.02 0.06 0.00 0.07 0.06 

10/11 0.14 0.19 0.00 0.07 0.08 

11/12 0.17 0.15 0.10 0.08 0.09 

12/13 0.06 0.11 0.00 0.06 0.06 

13/14 0.11 0.14 0.21 0.06 0.07 

14/15 0.06 0.14 0.15 0.06 0.08 

15/16 0.06 0.11 0 0.05 0.06 
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Ffigur 7.1 - Parhad 
canolrifol achosion o 
OTF-W ar ddiwedd pob 
cyfnod o 12 mis (mis), 
2005/06 – 2015/16 

05/06 11.1 7.9 12.8 7.1 7.8 

06/07 12.3 8.7 6.7 7.0 7.9 

07/08 10.8 10.4 10.7 8.2 8.9 

08/09 10.0 9.2 12.3 7.7 8.3 

09/10 12.7 10.9 13.9 6.8 8.6 

10/11 9.9 12.2 23.5 6.8 8.0 

11/12 10.2 8.3 9.0 6.9 7.3 

12/13 12.5 8.1 8.3 7.2 8.0 

13/14 9.2 9.2 8.5 6.6 8.0 

14/15 8.7 8.1 8.6 6.8 7.2 

15/16 10.6 8.3 6.0 6.3 6.9 

Ffigur 8.1 - Cyfran y 
buchesi a gafodd achos 
o TB yn ystod y 3 
blynedd flaenorol, a 
gafodd achos o OTF-W 
neu OTF_S yn ystod y 
cyfnod cyfredol o 12 
mis, 2005/06 – 2015/16 

 % % % % % 

05/06 26.2 20.0 14.7 18.6 19.2 

06/07 13.9 21.2 36.1 16.4 19.1 

07/08 42.6 23.3 31.8 18.1 23.1 

08/09 44.6 32.7 27.3 23.5 28.8 

09/10 27.5 18.8 22.2 19.7 20.8 

10/11 32.1 19.8 15.0 17.4 19.4 

11/12 36.0 22.6 16.7 17.8 21.0 

12/13 29.1 23.4 31.0 17.3 21.3 

13/14 28.8 14.3 10.3 14.2 15.9 

14/15 31.6 22.3 15.2 16.1 19.1 

15/16 22.5 16.9 20.0 12.7 16.3 



 

 

Tabl Atodiad A3a: Crynodeb o nifer y profion gwyliadwriaeth, 
achosion, nifer yr achosion, adweithyddion a mynychder yng 
nghlustogfa 2km yr IAA (Tabl A, Tabl 2.1 a Thabl 3.1)  

Cyfnod Nifer y profion 
gwyliadwriaeth 

Nifer yr 
achosion 

Achosion 
fesul 100 o 

brofion 
OTF 

Cyfradd nifer 
yr achosion 
(fesul 100 o 

flynyddoedd 
buches mewn 

risg) 

C
y
n
 IA

A
 

2005/06 8,000 11 0.14 12.94 
2006/07 10,000 22 0.22 20.80 
2007/08 8,000 17 0.21 19.03 
2008/09 8,000 17 0.21 18.11 
2009/10 8,800 12 0.14 13.27 

R
h
e
o

la
e

th
a

u
 

IA
A

 

2010/11 9,400 9 0.10 11.22 
2011/12 10,200 14 0.14 14.67 
2012/13 11,300 15 0.13 17.14 
2013/14 8,400 10 0.12 12.50 
2014/15 12,900 13 0.10 12.00 
2015/16 11,218 10 0.09 11.12 

 
Cyfnod Nifer yr 

adweithyddion 
Adweithyddion 

fesul 1,000 o 
brofion 

Mynychder 

C
y
n
 IA

A
 

2005/06 22 2.75 0.05 
2006/07 80 8.04 0.09 
2007/08 35 4.42 0.16 
2008/09 33 4.10 0.18 
2009/10 9 0.57 0.15 

R
h
e
o

la
e

th
a

u
 

IA
A

 

2010/11 14 1.48 0.07 
2011/12 17 1.66 0.05 
2012/13 27 2.39 0.11 
2013/14 26 3.11 0.11 
2014/15 44 3.41 0.07 
2015/16 45 4.01 0.09 

Tabl Atodiad A3b: Yr amser a aeth heibio rhwng diwedd y 
cyfyngiadau ar symudiadau yn yr achos mwyaf diweddar o TB yn 
ystod y 3 blynedd flaenorol a dyddiad dechrau’r achos cyntaf yng 
nghlustogfa 2 km yr IAA (Tabl 7.1) 
 

Math o achos 
blaenorol

1 
 

 Math o 
achos 
newydd

2 
 

Amser a aeth heibio (misoedd)
3
 

Cym
edr 

Canolrif SD 
Lleiafsw

m 
Uchafsw

m 
Cyfrif 

OTF-W OTF-W 15 14 7 5 24 5 
OTF-W OTF-S dd/g dd/g dd/g dd/g dd/g dd/g 
OTF-W Unrhyw 15 14 7 5 24 5 
OTF-S OTF-W 26 26  dd/g 26 26 1 
OTF-S OTF-S dd/g dd/g dd/g dd/g dd/g dd/g 
OTF-S Unrhyw 26 26  dd/g 26 26 1 
Unrhyw OTF-W 17 17 8 5 26 6 
Unrhyw OTF-S dd/g dd/g dd/g dd/g dd/g dd/g 
Unrhyw Unrhyw 17 17 8 5 26 6 



 

 

Tabl Atodiad A4: Nifer y profion gwyliadwriaeth (buchesi nad 
oeddent o dan gyfyngiadau), adweithyddion ac achosion 
canlyniadol a nifer y profion rheoli clefyd a gynhaliwyd mewn 
buchesi o dan gyfyngiadau yn 2014/15 (Tabl 2.1)  

IAA 
 

Prawf a math o brawf 
Profion gwyliadwriaeth Rheoli Clefyd 

Cyfanswm 
y Profion Cyfanswm y 

Profion 
Adweithyddio

n 
Achosion  

Cyfanswm y 
Profion 

Ardal Risg                     18,661 45 15 0 18,661 

VE-CON 18,410 45 15 0 18,410 

VE-CON12 251 0 0 0 251 

Rheoli       1,195 0 0 54,035 55,230 

VE-CT(I-I) 1,163 0 0 2,774 3,937 

VE-IFN_PERSI 0 0 0 907 907 

VE-IFN_SLHERD 0 0 0 15 15 

VE-SI 32 0 0 50,339 50,371 

Risg i Fuches                      13,308 21 5 0 13,308 

VE-6M 13,308 21 5 0 13,308 

Adweithyddion amhendant 89 0 0 117 206 

VE-IFN_2X_IR 0 0 0 103 103 

VE-IR 89 0 0 14 103 

Risg Symudiadau                  311 0 0 256 567 

VE-TR 206 0 0 252 458 

VE-PII 105 0 0 4 109 

Preifat, cyn ac ar ôl symud 2,709 3 3 53 2,762 

VE-PRMT 2,709 3 3 53 2,762 

Buchesi Newydd                      424 0 0 0 424 

VE-CT-NH1 424 0 0 0 424 

Rheolaidd 24,049 25 11 0 24,049 

VE-IA6 15,553 13 5 0 15,553 

VE-IA12 8,266 12 6 0 8,266 

VE-WHT 230 0 0 0 230 

Lladd-dy 0 0 3 0 0 

VE-SLH - 0 3 0 0 

 



 

 

Ardal Gymharu 
 

Prawf a math o brawf 
Profion gwyliadwriaeth Rheoli Clefyd 

Cyfanswm 
y Profion Cyfanswm y 

Profion 
Adweithyddio

n 
Achosion  

Cyfanswm y 
Profion 

Ardal Risg                      66,758 88 36 358 67,116 

VE-CON 46,800 65 24 81 46,881 

VE-CON6 190 0 0 0 190 

VE-CON12 19,768 23 12 277 20,045 

Rheoli       6,368 18 4 127,508 133,876 

VE-CT(EM) 642 0 0 0 642 

VE-CT(I-I) 1,940 10 1 2,408 4,348 

VE-IFN_PERSI 91 5 1 2,514 2,605 

VE-IFN_SLHERD 0 0 0 51 51 

VE-SI 2,865 1 1 120,733 123,598 

VE-TBU 830 2 1 1,802 2,632 

Risg i Fuches                      26,257 98 17 0 26,257 

VE-6M 21,453 74 12 0 21,453 

VE-12M 4,804 24 5 0 4,804 

Adweithyddion amhendant 293 0 0 446 739 

VE-IFN_2X_IR 0 0 0 357 357 

VE-IR 293 0 0 89 382 

Risg Symudiadau                  1,776 2 2 100 1,876 

VE-PII 309 0 0 33 342 

VE-TR 1,467 2 2 67 1,534 

Preifat, cyn ac ar ôl symud 16,450 6 5 404 16,854 

VE-PRMT 16,449 6 5 404 16,853 

VE-POSTMT 1 0 0 0 0 

Buchesi Newydd                      793 0 0 0 793 

VE-CT-NH1 623 0 0 0 623 

VE-CT-NH2 170 0 0 0 170 

Rheolaidd 26,204 22 11 24 26,228 

VE-WHT 26,204 22 11 24 26,228 

Lladd-dy 0 0 10 0 0 

VE-SLH 0 0 10 0 0 

 



 

 

Clustogfa 2 km yr IAA 
 

Prawf a math o brawf 
Profion gwyliadwriaeth Rheoli Clefyd 

Cyfanswm 
y Profion Cyfanswm y 

Profion 
Adweithyddio

n 
Achosion  

Cyfanswm y 
Profion 

Ardal Risg                      5,895 24 4 0 5,895 

VE-CON 4,402 24 4 0 4,402 

VE-CON12 1,493 0 0 0 1,493 

Rheoli       213 0 0 8,066 8,279 

VE-CT(EM) 186 0 0 0 186 

VE-SI 9 0 0 8,066 8,075 

VE-TBU 18 0 0 0 18 

Risg i Fuches                      2,631 19 4 0 2,631 

VE-6M 1,848 12 2 0 1,848 

VE-12M 783 7 2 0 783 

Adweithyddion amhendant 20 0 0 41 61 

VE-IFN_2X_IR 0 0 0 40 40 

VE-IR 20 0 0 1 21 

Risg Symudiadau                  87 0 0 1 88 

VE-TR 86 0 0 1 87 

VE-PII 1 0 0 0 1 

Preifat, cyn ac ar ôl symud 820 1 1 26 846 

VE-PRMT 820 1 1 26 846 

Buchesi Newydd                      22 0 0 0 22 

VE-CT-NH1 22 0 0 0 22 

Rheolaidd 1,550 1 1 0 1,550 

VE-WHT 1,550 1 1 0 1,550 

Lladd-dy 0 0 0 0 0 

VE-SLH 0 0 0 0 0 

 



 

 

Buchesi yng Nghymru >40 km o’r IAA 
 

Prawf a math o brawf 
Profion gwyliadwriaeth Rheoli Clefyd 

Cyfanswm 
y Profion Cyfanswm y 

Profion 
Adweithyddio

n 
Achosion  

Cyfanswm y 
Profion 

Ardal Risg                      192,828 316 145 719 193,547 

VE-CON 130,840 241 110 87 130,927 

VE-CON6 586 1 1 0 586 

VE-CON12 61,402 74 34 524 61,926 

VE-CT-HS1 0 0 0 108 108 

Rheoli       6,435 4 2 236,911 243,346 

VE-CT(EM) 2,663 0 1 577 3,240 

VE-CT(I-I) 2,170 0 0 23,933 26,103 

VE-IFN_LOW_IN 30 0 0 10,256 10,286 

VE-IFN_PERSI 0 0 0 5,419 5,419 

VE-IFN_SLHERD 42 3 0 320 362 

VE-SI 1,375 0 0 195,440 196,815 

VE-TBU 155 1 1 966 1,121 

Risg i Fuches                      100,247 153 47 304 100,551 

VE-6M 65,264 87 28 22 65,286 

VE-12M 34,983 66 19 282 35,265 

Adweithyddion amhendant 662 1 1 404 1,066 

VE-IFN_2X_IR 0 0 0 331 331 

VE-IR 662 1 1 73 735 

Risg Symudiadau                  6,843 7 4 175 7,018 

VE-AI 70 0 0 0 70 

VE-TR 6,224 7 4 114 6,338 

VE-PII 549 0 0 61 610 

Preifat, cyn ac ar ôl symud 128,674 82 49 489 129,163 

VE-PRI 164 0 1 0 164 

VE-PRMT 128,496 82 48 489 128,985 

VE-POSTMT 14 0 0 0 14 

Buchesi Newydd                      3,447 3 3 0 3,447 

VE-CT-NH1 3,130 3 3 0 3,130 

VE-CT-NH2 317 0 0 0 317 

Arall 26 0 0 0 26 

VE-ASG 26 0 0 0 26 

Rheolaidd 370,873 167 106 45 370,918 

VE-WHT 370,835 167 106 45 370,880 

VE-WHT2 38 0 0 0 38 

Lladd-dy 0 0 31 0 0 

VE-SLH 0 0 31 0 0 

 



 

 

Pob buches yng Nghymru 
 

Prawf a math o brawf 
Profion gwyliadwriaeth Rheoli Clefyd 

Cyfanswm 
y Profion Cyfanswm y 

Profion 
Adweithyddio

n 
Achosion  

Cyfanswm y 
Profion 

Ardal Risg                      438,523 895 318 7 438,530 

VE-CON 317,557 675 231 3 317,560 

VE-CON12 120,190 219 86 3 120,193 

VE-CON6 776 1 1 0 776 

VE-CT-HS1 0 0 0 1 1 

Rheoli       18,281 34 9 23 18,304 

VE-CT(EM) 3,528 0 1 1 3,529 

VE-CT(I-I) 8,363 20 2 4 8,367 

VE-IFN_LOW_IN 30 0 0 1 31 

VE-IFN_ANOM 0 0 0 1 1 

VE-IFN_PERSI 91 5 1 4 95 

VE-IFN_SLHERD 42 3 0 4 46 

VE-SI 4,792 3 3 5 4,797 

VE-TBU 1,435 3 2 3 1,438 

Risg i Fuches                      192,056 483 119 2 192,058 

VE-6M 138,008 339 81 1 138,009 

VE-12M 54,048 144 38 1 54,049 

Adweithyddion amhendant 1,849 1 1 10 1,859 

VE-IFN_2X_IR 0 0 0 5 5 

VE-IR 1,849 1 1 5 1,854 

Risg Symudiadau                  12,305 18 9 9 12,314 

VE-AI 71 0 0 0 71 

VE-PIO 8 0 0 0 8 

VE-TR 10,876 17 8 5 10,881 

VE-PII 1,350 1 1 4 1,354 

Preifat, cyn ac ar ôl symud 175,025 120 74 5 175,030 

VE-PRI 168 0 1 0 168 

VE-PRMT 174,830 120 73 5 174,835 

VE-POSTMT 27 0 0 0 27 

Buchesi Newydd                      5,899 4 4 0 5,899 

VE-CT-NH1 5,309 4 4 0 5,309 

VE-CT-NH2 590 0 0 0 590 

Arall 80 0 0 0 80 

VE-ASG 80 0 0 0 80 

Rheolaidd 465,338 285 158 2 465,340 

VE-WHT 441,481 260 147 2 441,483 

VE-WHT2 38 0 0 0 38 

VE-IA6 15,553 13 5 0 15,553 

VE-IA12 8,266 12 6 0 8,266 

Lladd-dy 0 0 56 0 0 

VE-SLH - 0 56 0 0 
 


