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Yn fy rhagair i’n hymgynghoriad ar Raglen 
Dileu TB Cymru a lansiwyd ym mis Hydref 2016, 
dywedais fy mod yn benderfynol o wneud 
popeth o fewn fy ngallu i ddileu’r clefyd hwn 
sy’n cael effaith ariannol a chymdeithasol 
sylweddol ar fusnesau ffermio a’r gymuned 
wledig yn ehangach. Er bod y duedd ar i lawr 
yn yr achosion newydd o TB, mae’n rhaid i ni 
gydnabod bod angen gwneud mwy i gyflymu’r 
broses hon. Byddwn yn gwneud hyn drwy nodi 
a mynd i’r afael â’r hyn sy’n sbarduno’r clefyd 
yn lleol fel rhan o’r dull gweithredu rhanbarthol 
newydd, a thrwy fynd i’r afael â’r achosion 
mwyaf hirdymor, ailadroddus ac anodd i’w dileu 
drwy roi camau pwrpasol ar waith ar lefel fferm.

Rwyf wedi ymrwymo i sicrhau bod ein dull 
o ddileu TB yng Nghymru yn seiliedig ar y 
dystiolaeth ddiweddaraf, ac mae’r rhan fwyaf 
o’r gwelliannau yng Nghynllun Cyflawni Rhaglen 
Dileu TB Cymru yn seiliedig ar dystiolaeth sydd 
eisoes ar gael. Yn ogystal â’r fethodoleg hon 
sy’n seiliedig ar dystiolaeth, mae angen dulliau 
gweithredu newydd mewn meysydd lle mae 
prinder tystiolaeth ar hyn o bryd. Yn yr achosion 
hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi’i harwain 
gan farn arbenigol ddiweddaraf milfeddygon, 
ac mae wedi ymrwymo i gasglu a monitro 
tystiolaeth newydd wrth iddi ddod i’r amlwg. 
Bydd effeithiau’r mesurau yn cael eu hadolygu’n 
rheolaidd hefyd a bydd addasiadau priodol yn 
cael eu gwneud. 

Ar ôl nodi swyddogaeth y Llywodraeth yn y 
frwydr yn erbyn TB buchol, rwy’n galw ar y 
diwydiant ffermio a’r proffesiwn milfeddygol 
i wneud cyfraniad llawn. Ni ddylid ystyried 
y ddogfen hon yn gynllun y Llywodraeth yn 
unig; mae wedi’i ddatblygu trwy ymgynghori 
â’r diwydiant, a bydd yn cael ei adolygu dros 
amser, eto mewn ymgynghoriad â’r diwydiant. 
Rwyf wedi gwrando ar safbwyntiau ystyriol 
rhanddeiliaid a phartneriaid, gan dderbyn eu 
cyngor mewn sawl maes a diwygio mesurau fel 
y’u cyflwynwyd yn yr ymgynghoriad, er mwyn 
symud ymlaen yn fwy effeithiol a theg. 

Rwy’n mawr obeithio y bydd y Rhaglen Dileu TB 
newydd ar gyfer Cymru yn cael ei rhoi ar waith 
gan ffermwyr, sefydliadau ffermio a milfeddygon 
preifat, mewn partneriaeth â Llywodraeth 
Cymru, APHA ac eraill, er mwyn cymryd camau 
sylweddol tuag at ddileu’r clefyd ofnadwy hwn.

Rhagair gan Ysgrifennydd y Cabinet 

Lesley Griffiths 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr 
Amgylchedd a Materion Gwledig
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Cyflwyniad
Diben y ddogfen hon yw cyflwyno gwelliannau 
allweddol i Raglen Dileu TB Cymru a fydd yn 
cael ei gweithredu o fis Hydref 2017 ymlaen. 
Mae’r Cynllun Cyflawni yn perthyn i Raglen 
Dileu TB Cymru sy’n cyflwyno ein gweledigaeth 
hirdymor ar gyfer dileu TB buchol yng Nghymru, 
yr egwyddorion arweiniol a’r gwerthoedd craidd. 
Mae’r Cynllun Cyflawni yn galluogi Llywodraeth 
Cymru i ymateb yn gyflym ac yn hyblyg i sefyllfa 
newidiol y clefyd a gwybodaeth newydd. Bydd y 
Cynllun yn cael ei adolygu a’i ddiweddaru pan 
fydd angen.

O 1 Hydref 2017 ymlaen, bydd dull rhanbarthol 
o ddileu TB yn cael ei roi ar waith yng Nghymru 
yn sgil cyflwyno Ardaloedd TB Isel, Canolradd ac 
Uchel. O ganlyniad, bydd modd teilwra mesurau 
i fynd i’r afael â’r peryglon gwahanol a’r hyn sy’n 
ysgogi’r clefyd ym mhob ‘Ardal TB’. Mae map 
yn dangos yr Ardaloedd TB wedi’i gynnwys yn 
Atodiad 1. 

Roedd yr ymgynghoriad ar Raglen o’r Newydd 
ar gyfer Dileu TB a gynhaliwyd rhwng mis 
Hydref 2016 a mis Ionawr 2017 yn gofyn 
am safbwyntiau ar gamau arfaethedig i’w 
rhoi ar waith ym mhob un o’r Ardaloedd 
TB. Hefyd, gofynnodd yr ymgynghoriad am 
safbwyntiau ar gynigion sydd i’w rhoi ar waith ar 
lefel Cymru gyfan. Mae crynodeb o’r ymatebion 
i’r ymgynghoriad ar gael https://ymgyngoriadau.
llyw.cymru/sites/default/files/consultation_
doc_files/ocvo_-_tb_-_doc_1_summary_of_
responses_-_welsh_-_pdf.pdf. Ar ôl ystyried yr 
ymatebion i’r ymgynghoriad, mae Ysgrifennydd y 
Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig 
wedi penderfynu rhoi mesurau ar waith yn 
raddol. Mae’r Cynllun Cyflawni hwn yn cyflwyno 
camau cyntaf y dull graddol hwnnw o weithredu.

Rydym yn cyflwyno dulliau gwell o fynd i’r afael 
ag achosion parhaus o TB yng Nghymru, ac yn 
y dyfodol rydym yn bwriadu ymestyn y dull 
gweithredu hwn i achosion o ailheintio â TB. 
Mae’r Cynllun Cyflawni hwn yn cynnwys nifer 
o gamau eraill a fydd yn cael eu rhoi ar waith 
mewn buchesi ag achosion cronig1 o TB.

Bydd rhai o’r newidiadau a gyflwynir yn y Cynllun 
Cyflawni hwn yn golygu bod angen gwneud 
newidiadau i’r ddeddfwriaeth berthnasol. 
Mae’r ddeddfwriaeth bresennol s’yn ymwneud â 
rheoli TB wedi’i chynnwys yn Atodiad 2. 

Wrth reswm, ni all y Cynllun Cyflawni hwn 
ystyried pob sefyllfa lle gellid cael achos o TB. 
Yn hytrach, mae’n cyflwyno’r gwelliannau 
allweddol i’r Rhaglen sydd i’w rhoi ar waith ym 
mhob un o’r Ardaloedd TB a’r rheini sydd i’w 
cyflwyno yn ehangach ledled Cymru.

Sefyllfa’r clefyd
Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am sefyllfa’r 
clefyd wedi’i chyflwyno yn Dangosfwrdd 
TB Cymru http://gov.wales/topics/
environmentcountryside/ahw/disease/
bovinetuberculosis/bovinetberadication/tb-
dashboard/?skip=1&lang=cy. Mae’r dangosfwrdd 
yn cael ei ddiweddaru bob chwarter ac mae’n 
cynnwys yr holl ystadegau TB perthnasol fesul 
rhanbarth. 

1   Buchesi ag achosion cronig – Mae achos o fuches ‘gronig’ yn cael ei ddiffinio naill ai fel buches sydd â statws swyddogol heb TB 
wedi’i ddiddymu (OTFW) ac:

 • Sydd wedi bod â statws heb TB wedi’i ddiddymu ers 18 mis neu fwy, NEU 
 •  A ddaeth i fod yn OTFW yn ystod neu cyn y prawf gwirio 12 mis, yn dilyn OTFW cynharach, OND ac eithrio’r achosion o ailheintio 

lle mae’r holl adweithyddion yn anifeiliaid a brynwyd i mewn ers cau’r achos blaenorol, oni cheir gwybod wedi hynny nad yw’r 
teip molecwlaidd yn cyd-fynd â’r tarddiad prynu.

https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/sites/default/files/consultation_doc_files/ocvo_-_tb_-_doc_1_summary_of_responses_-_welsh_-_pdf.pdf
https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/sites/default/files/consultation_doc_files/ocvo_-_tb_-_doc_1_summary_of_responses_-_welsh_-_pdf.pdf
https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/sites/default/files/consultation_doc_files/ocvo_-_tb_-_doc_1_summary_of_responses_-_welsh_-_pdf.pdf
https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/sites/default/files/consultation_doc_files/ocvo_-_tb_-_doc_1_summary_of_responses_-_welsh_-_pdf.pdf
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/disease/bovinetuberculosis/bovinetberadication/tb-dashboard/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/disease/bovinetuberculosis/bovinetberadication/tb-dashboard/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/disease/bovinetuberculosis/bovinetberadication/tb-dashboard/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/disease/bovinetuberculosis/bovinetberadication/tb-dashboard/?skip=1&lang=cy
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Newidiadau allweddol

Profion TB ar ôl Symud (PoMT) yn yr 
Ardaloedd Isel a Chanolradd

Ymgynghoriad
Gofynnodd Llywodraeth Cymru am safbwyntiau 
ar yr angen am Brofion TB ar ôl Symud gwartheg 
i’r Ardal TB Isel a’r Ardal Ganolradd (a rhwng un 
Ardal Ganolradd a’r llall).

Cafwyd sylwadau cymysg ar Brofion TB ar ôl 
Symud, ond yn gyffredinol roedd ymatebwyr 
o blaid profion yn yr Ardal TB Isel er mwyn 
helpu i ddatguddio’n gyflym haint sydd “wedi’i 
fewnforio”. Fodd bynnag, roedd ymatebwyr yn 
anghytuno â chynnal Profion TB ar ôl Symud 
mewn Ardaloedd TB Canolradd oherwydd 
byddai’r rhan fwyaf o anifeiliaid wedi cael Prawf 
Cyn Symud. 

Ymateb Llywodraeth Cymru
Mae’r dystiolaeth yn dangos bod y rhan fwyaf, os 
nad pob un, o’r achosion o TB yn yr Ardal TB Isel 
yn deillio o wartheg â haint heb ei ddarganfod 
arnynt yn cael eu symud iddi. Yn yr Ardal TB 
Ganolradd, mae’n ymddangos bod symud 
gwartheg o fewn yr ardal ac iddi yn fwy o ffactor 
risg ar gyfer cyflwyno TB. Mae Llywodraeth 
Cymru yn credu y byddai cyflwyno gofyniad i 
gynnal Prawf TB ar ôl Symud ar wartheg sy’n 
cael eu symud i Ardaloedd TB Isel a Chanolradd 
yn diogelu’r ardaloedd hyn rhag lledaenu’r haint 
trwy ei “fewnforio”.  

Beth sy’n newid?
Ar ôl 1 Hydref 2017, bydd angen cynnal Prawf 
TB ar ôl Symud unrhyw wartheg sy’n cael eu 
symud i’r Ardal TB Isel, gan gynnwys gwartheg 
sydd wedi’u symud o’r Ardaloedd Risg Uchel a’r 
Ardaloedd Ymylol yn Lloegr. Yn dilyn adolygiad, 
bwriedir ymestyn y polisi hwn i’r Ardaloedd TB 
Canolradd ym mis Hydref 2018.

Profion Cyn Symud (PrMT) yn yr Ardal TB Isel 

Ymgynghoriad
Yn yr ymgynghoriad, gofynnodd Llywodraeth 
Cymru am safbwyntiau ar ddileu’r gofyniad 
am Brofion Cyn Symud ar wartheg sy’n cael eu 
symud o fewn i’r Ardal TB Isel neu ohoni.

Roedd llawer o’r ymatebion a dderbyniwyd yn 
anghytuno â’r cynnig – gan deimlo ei bod yn rhy 
fuan dileu Profion Cyn Symud ar wartheg sy’n 
cael eu symud o fewn yr ardal neu ohoni. Hefyd, 
roedd nifer yn credu y byddai gwneud hyn yn 
creu’r argraff anghywir.

Ymateb Llywodraeth Cymru
Mae’r rhan fwyaf, os nad pob un, o’r achosion 
o TB yn yr ardal yn deillio o wartheg â haint heb 
ei ddarganfod arnynt yn cael eu symud iddi. 
Mae Llywodraeth Cymru yn credu y byddai’n 

gam cymesur i ddileu’r gofyniad am Brofion Cyn 
Symud ar wartheg sy’n cael eu symud o fewn yr 
Ardal TB Isel ac ohoni. Wrth gwrs, gall ffermwyr 
barhau i gynnal Profion Cyn Symud gwartheg os 
ydynt yn dymuno gwneud hynny. 

Beth sy’n newid?
Ar ôl 1 Hydref 2017, ni fydd angen cynnal 
Profion Cyn Symud ar wartheg sy’n cael eu 
symud o fewn yr Ardal TB Isel neu ohoni. 
Bydd dal angen cynnal Profion Cyn Symud ar 
wartheg sy’n cael eu symud o fewn, rhwng neu 
allan o’r Ardaloedd TB Canolradd ac Uchel. 
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Prawf clirio mewn buchesi â TB cronig 

Ymgynghoriad
Gofynnodd Llywodraeth Cymru am safbwyntiau 
ar beidio â chaniatáu i’r prawf clirio sy’n codi 
cyfyngiadau TB gael ei ddefnyddio fel Prawf Cyn 
Symud yn yr Ardaloedd TB Uchel. 

Roedd llawer o ymatebwyr yn anghytuno â’r 
dull gweithredu hwn yn yr Ardaloedd TB Uchel. 
Roedd llawer yn credu bod y mesur yn eithafol ar 
gyfer ffermydd nad ydynt wedi’u heffeithio lawer 
gan y clefyd yn y gorffennol, ac y byddai’n well 
targedu’r mesur. Mynegwyd pryderon ynglŷn â’r 
posibilrwydd y byddai’r cynnig yn arwain at oedi 
cyn gallu gwerthu stoc ac y byddai’n tanseilio 
dilysrwydd y prawf croen.  

Ymateb Llywodraeth Cymru
Yn ôl y data diweddaraf, cafwyd achos arall o 
TB ymhen dwy flynedd yn 34% o’r holl achosion 
a gafodd eu cau yn 2014 yng Nghymru. 
Mae’r ganran hon yn amrywio’n sylweddol 
yn ôl Ardal TB (o 0% yn yr Ardal TB Isel i 
43% yn yr Ardal TB Uchel (Gorllewin)). Er bod 
ailymddangosiad TB mewn buches yn gallu deillio 

o ail-heintiad o ffynhonnell newydd, mewn rhai 
achosion mae’n gallu deillio o’r ffaith na chafodd 
y clefyd ei ddileu’n llawn o’r fuches pan godwyd 
y cyfyngiadau symud. Felly, byddai cynnal prawf 
arall ar wartheg ar ôl codi’r cyfyngiadau symud 
yn cynyddu’r cyfle i nodi haint nas datgelwyd o’r 
blaen cyn caniatáu symud yr anifeiliaid oddi ar 
y fferm. Trwy sicrhau na chaiff anifeiliaid adael 
fferm sydd o dan gyfyngiadau TB yn syth ar ôl 
y prawf clirio, bydd yr anifeiliaid yn aros ar y 
fferm am 60 diwrnod neu fwy. Wedi ystyried yr 
ymatebion i’r ymgynghoriad, bydd y mesur hwn 
yn cael ei roi ar waith mewn buchesi â TB cronig 
yn unig yn y lle cyntaf, a bydd y canlyniadau’n 
cael eu monitro.

Beth sy’n newid?
Ar ôl 1 Hydref 2017, mewn buchesi â TB cronig 
o fuchesi wedi’u heintio â TB (parhaus ac 
ailadroddus), ni fydd modd defnyddio’r prawf 
clirio fel Prawf Cyn Symud.

Adweithyddion Amhendant mewn buchesi â TB cronig 
Ymgynghoriad
Gofynnodd Llywodraeth Cymru am safbwyntiau 
ar nifer o ddulliau o fynd i’r afael ag 
Adweithyddion Amhendant: 

• Ailbrofi Adweithyddion Amhendant gyda’r prawf 
gama interfferon mewn buchesi â statws heb TB 
swyddogol wedi’i ddiddymu, a chadw’r rheini 
sy’n cael prawf clir yn y fuches am oes;

• Difa’r holl Adweithyddion Amhendant yn yr 
Ardaloedd TB Uchel.

Cafwyd safbwyntiau cymysg ar y cynigion hyn, 
ac ychydig iawn o sylwadau penodol ynglŷn ag 
ailbrofi drwy ddefnyddio g-IFN. Roedd rhai’n 
teimlo bod angen difa’r Adweithyddion 
Amhendant yn yr Ardaloedd TB Canolradd ac 
Uchel, tra bod eraill yn dadlau na ddylid eu difa 
gan y byddai cyfran fawr ohonynt yn cael eu 

lladd yn ddiangen. Cafwyd llawer o sylwadau 
negyddol ynglŷn â chadw gwartheg yn y fuches 
am oes ar ôl prawf clir – roedd y rhan fwyaf yn 
credu os oedd unrhyw risg y dylent gael eu lladd. 

Ymateb Llywodraeth Cymru
Yn ddiweddar, dadansoddwyd data y 10 
buches lle ceir yr achosion mwyaf parhaus o 
TB yng Nghymru a oedd yn cynnwys 14,723 
o anifeiliaid rhwng 2010 a 2015. Cafodd tua 
19% o’r holl anifeiliaid adwaith i brawf TB yn 
ystod y cyfnod. Yn dilyn rhagor o brofion yn 
ystod y cyfnod, daeth i’r amlwg bod tua 45% 
o’r anifeiliaid a nodwyd unwaith yn unig fel 
Adweithyddion Amhendant o dan ddehongliad 
safonol a 38% o’r anifeiliaid a nodwyd unwaith 
yn unig fel Adweithyddion Amhendant o dan 
ddehongliad llym bellach wedi cael adwaith 
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i’r prawf dilynol. Roedd y canrannau hyn yn 
amrywio rhwng ffermydd unigol. Mae’r data o’r 
10 buches lle ceir yr achosion mwyaf parhaus 
o TB yn darparu tystiolaeth y bydd cyfran uchel 
o Adweithyddion Amhendant safonol a llym yn 
dod yn adweithyddion maes o law.  

Beth sy’n newid?
Fel rhan o broses barhaus y Cynllun Gweithredu, 
bydd pob Adweithydd Amhendant mewn 
buchesi â TB cronig yn cael ei ladd. Canolbwyntir 
ar achosion parhaus yn y lle cyntaf. Rhoddir 
rhagor o ystyriaeth i bolisi ehangach ymdrin ag 
Adweithyddion Amhendant. 

Iawndal ar gyfer symudiadau o fewn buchesi â 
TB cronig
Ymgynghoriad
Gofynnodd Llywodraeth Cymru am safbwyntiau 
ar leihau iawndal ar gyfer ceidwaid sy’n dymuno 
symud gwartheg rhwng unedau o fewn yr un 
fuches â TB cronig.

Cymysg oedd y farn ar y cynnig hwn. Roedd 
rhai’n credu ei bod yn annheg cosbi ffermwyr 
am symud gwartheg o fewn eu CPH, gan nodi 
anawsterau ymarferol a allai ddeillio o hynny. 
Roedd eraill yn cydnabod y gallai symudiadau o 
fewn buchesi sydd wedi’u heintio â TB arwain at 
ledaenu’r clefyd. 

Ymateb Llywodraeth Cymru
Pan fydd buches o dan gyfyngiadau TB, 
mae ffermwr yn cael symud gwartheg i safleoedd 
eraill o fewn ei CPH. Gallai hyn arwain at risg 
sylweddol o ledaenu clefyd gan fod gwartheg yn 
gallu cael eu symud rhwng unedau ar wahân sydd 
o bosib â lefelau risg gwahanol, gan arwain at 
gymysgu is-boblogaethau o wartheg. Bydd pob 
un o’r rhain â’i lefel risg ei hun. O ganlyniad, mae 
problemau lledaenu clefyd o fewn y fuches yn 
debygol o waethygu. Mae llawer fuchesi sydd wedi 
bod o dan gyfyngiadau ers cryn amser yn cael eu 
cadw ar fwy nag un safle. 

Mae Llywodraeth Cymru yn credu bod y gallu i 
leihau iawndal TB am symud gwartheg o fewn 
buchesi yn ddull pwysig o leihau nifer y symudiadau 
o fewn buches/uned a allai arwain at y clefyd yn 
parhau mewn buches. Mae iawndal eisoes yn 
cael ei leihau am symud gwartheg i ddaliad o dan 

gyfyngiad TB, ac mae’r polisi newydd yn ategu’r 
dull gweithredu hwn.

Beth sy’n newid?
Mewn buchesi â TB cronig, ac yn y lle cyntaf, y 
rheini ag achosion parhaus, os caiff gwartheg 
eu symud o dan drwydded o fewn CPH, bydd yr 
iawndal yn cael ei leihau 50% os bydd yn rhaid 
difa’r gwartheg hynny wedi hynny oherwydd TB. 
Bydd ffermwyr yn cael amser priodol i ailstrwythuro 
eu daliad cyn bod y polisi hwn yn dod i rym, a bydd 
y broses o’i weithredu yn amrywio yn ôl statws 
achosion: 

• Achosion newydd. Ar ôl 1 Hydref, ar ddechrau 
achos o TB, hysbysir ffermwyr y bydd y polisi 
yn cael ei roi ar waith os yw’r achosion o TB 
mewn buches yn datblygu’n rhai parhaus  
(h.y. ar ôl 18 mis o gyfyngiadau).

• Achosion parhaus presennol. Hysbysir ffermwyr y 
bydd iawndal yn cael ei leihau ar ôl 1 Ebrill 2018.  
Fodd bynnag, gallant gael cyfnod o hyd at 
12 mis i wneud newidiadau cyn bod y polisi’n 
cael ei roi ar waith yn llawn, er enghraifft os oes 
angen codi adeilad newydd. 

• Achosion sy’n datblygu’n rhai parhaus ar 
ôl 1 Hydref. Bydd iawndal yn cael ei leihau ar ôl 
chwe mis (neu hyd at 12 mis yn unol â’r uchod).
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Unedau Pesgi Eithriedig
Ymgynghoriad
Gofynnodd Llywodraeth Cymru am safbwyntiau ar 
gyflwyno rheolau mwy llym ar gyfer Unedau Pesgi 
Eithriedig, neu wahardd Unedau Pesgi Eithriedig 
yn yr Ardal TB Isel. 
Ni chafwyd unrhyw gytundeb clir ynglŷn ag 
Unedau Pesgi Eithriedig, ond roedd nifer o 
ymatebwyr wedi nodi eu pwysigrwydd i’r 
diwydiant. 

Ymateb Llywodraeth Cymru
Rhwng Ionawr 2015 a Rhagfyr 2016, cafwyd o 
leiaf 15 o achosion newydd yn y 21 o Unedau 
Pesgi Eithriedig a oedd yn bodoli yng Nghymru ar 
y pryd. Fel y mae’r ffigurau ar gyfer y buchesi hyn 
yn eu dangos, mae Unedau Pesgi Eithriedig yn peri 
risg o ledaenu clefyd.

Beth sy’n newid?
Caiff Unedau Pesgi Eithriedig eu dileu’n raddol 
erbyn 1 Ionawr 2018. 

Hysbysiadau Gofynion Bioddiogelwch 
Ymgynghoriad
Gofynnodd Llywodraeth Cymru am safbwyntiau 
ar gyhoeddi hysbysiadau gwella bioddiogelwch 
pwrpasol yn ôl y gofyn ar gyfer pob buches â 
statws heb TB swyddogol wedi’i ddiddymu yn 
yr Ardaloedd TB Uchel.
Roedd y rhan fwyaf o sylwadau yn cefnogi’r 
cynnig hwn, ond roedd ymatebwyr yn awyddus i 
sicrhau nad yw hysbysiadau yn rhy fiwrocrataidd 
nac yn rhoi pwysau afresymol ar ffermwyr.

Ymateb Llywodraeth Cymru
Mewn buchesi â TB cronig, mae’n bwysig iawn 
mabwysiadu safonau bioddiogelwch uchel 
oherwydd gallai unrhyw ddiffyg gyfrannu at 
barhad y clefyd neu arwain at berygl sylweddol 

o drosglwyddo’r clefyd. Fel cam cyntaf i wella 
safonau bioddiogelwch ar ffermydd, cyhoeddir 
Hysbysiadau Gofynion Bioddiogelwch yn ôl y gofyn 
ar gyfer buchesi â TB cronig ac sydd â statws heb 
TB swyddogol wedi’i ddiddymu (gan ganolbwyntio 
ar achosion parhaus yn y lle cyntaf).

Beth sy’n newid?
Fel rhan o broses barhaus y Cynllun Gweithredu, 
cyhoeddir Hysbysiadau Gofynion Bioddiogelwch 
yn ôl y gofyn ar gyfer buchesi â TB cronig ac sydd â 
statws heb TB swyddogol wedi’i ddiddymu, a bydd 
iawndal yn cael ei leihau mewn achosion o ddiffyg 
cydymffurfiaeth. Canolbwyntir ar achosion parhaus 
yn y lle cyntaf. Bydd canllawiau bioddiogelwch 
safonedig ar gael i ffermwyr.

Terfyn Iawndal
Ymgynghoriad
Gofynnodd Llywodraeth Cymru am safbwyntiau ar 
gyflwyno terfyn iawndal o £5,000 ac ar barhau i 
adolygu’r system iawndal. 
Cymysg oedd y farn ar y terfyn o £5,000. Roedd 
rhai’n cydnabod bod angen y terfyn er mwyn 
sicrhau bod y system yn decach ac yn fwy 
cynaliadwy, tra bod eraill yn teimlo y byddai’n 
gwneud ffermwyr yn llai tebygol o fuddsoddi 
mewn anifeiliaid o ansawdd uwch. Hefyd, 
mynegwyd pryderon na fyddai yswiriant yn ddewis 
hyfyw oherwydd cost y premiymau. 

Ymateb Llywodraeth Cymru
Diben y terfyn yw amddiffyn Llywodraeth Cymru 
rhag cost iawndal ar gyfer yr anifeiliaid â’r gwerth 
mwyaf. Mae terfyn iawndal is yn ateb syml sy’n 
ceisio osgoi gorbrisio’r gwartheg â’r gwerth mwyaf 
– mewn achosion lle mae gorbrisio yn fwy tebygol 

o ddigwydd oherwydd natur oddrychol y system. 
Hefyd, bydd lleihau’r terfyn i £5,000 yn sicrhau bod 
y system iawndal yn gynaliadwy yn ariannol.  
Pe bai’r terfyn o £5,000 wedi bod ar waith yn 2015-
16, byddai gwerth 95 anifail yn unig wedi’i effeithio 
(tua 1% o’r holl wartheg a laddwyd). Gall atebion 
eraill hirdymor unigol neu gyfunol fod yn fwy 
effeithiol o ran cyflawni’r amcanion, ac felly mae’n 
werth eu hystyried.  

Beth sy’n newid?
Ar ôl 1 Hydref 2017, bydd y terfyn presennol o 
£15,000 ar iawndal TB sy’n daladwy fesul anifail 
yn cael ei ostwng i £5,000 ar gyfer yr holl wartheg 
sy’n cael eu prisio ar neu ar ôl 1 Hydref 2017. 
Bydd rhagor o waith dadansoddi yn mynd rhagddo 
ynghylch ffyrdd eraill o dalu iawndal yng Nghymru.
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Bywyd gwyllt 

Ymgynghoriad
Gofynnodd Llywodraeth Cymru am safbwyntiau 
ar ddulliau gweithredu lefel uchel gwahanol 
yn ymwneud â bywyd gwyllt ym mhob un o’r 
ardaloedd TB: 

• Monitro lefel yr haint mewn moch daear yn yr 
Ardal TB Isel; 

• Annog brechu moch daear pan fydd y brechlyn 
ar gael yn yr Ardaloedd TB Canolradd; 

• Ystyried a datblygu ffyrdd o dorri’r cylch 
trosglwyddo rhwng gwartheg a moch daear 
lle gellir dangos bod moch daear yn cyfrannu 
at y broblem mewn buchesi â TB cronig yn yr 
Ardaloedd TB Uchel. 

Roedd gan lawer o ymatebwyr agwedd 
gadarnhaol at barhau â’r arolwg o Foch Daear 
Marw er mwyn cynyddu gwybodaeth am y 
clefyd mewn moch daear. Roedd y rhan fwyaf o’r 
ymatebwyr yn anghytuno â brechu moch daear 
oherwydd effeithiau anhysbys y brechlyn.   

Croesawyd cynigion yn ymwneud â buchesi â 
TB cronig yn yr Ardal TB Uchel, ond roedd nifer 
yn credu bod angen rhagor o fanylion. Roedd y 
rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn credu bod angen 
difa moch daear gan na fydd modd dileu’r clefyd 
drwy fynd i’r afael â’r clefyd mewn gwartheg yn 
unig. 

Ymateb Llywodraeth Cymru
Wrth ddod o hyd i anifeiliaid sydd wedi’u heintio 
(gwartheg neu foch daear), mae’n rhesymol ac 
yn gymesur cael gwared arnynt fel ffynonellau 
heintio posibl er mwyn torri’r cylch trosglwyddo. 
Bydd ymyriadau’n cael eu monitro’n agos a’u 
haddasu os oes angen. 

Beth sy’n newid?
• Bydd Arolwg o Foch Daear Marw yn parhau 

ledled Cymru.

• Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i asesu’r 
defnydd mwyaf priodol o’r brechlyn BCG ar 
gyfer moch daear os a phryd y bydd y brechlyn 
ar gael. 

• Fel rhan o’r broses Cynllun Gweithredu 
barhaus, os yw Llywodraeth Cymru yn credu 
bod moch daear yn cyfrannu at barhad y 
clefyd mewn buchesi â TB cronig, bydd moch 
daear yn cael eu dal a’u profi ar ffermydd sydd 
ag achosion o TB, a bydd moch daear sy’n cael 
eu profi’n gadarnhaol yn cael eu lladd heb 
greulondeb. Canolbwyntir ar achosion parhaus 
yn y lle cyntaf. 

Mynd i’r afael â buchesi â TB cronig 
Yn ei datganiad ym mis Hydref 2016, nododd 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd 
a Materion Gwledig y bwriad i roi Cynlluniau 
Gweithredu ar waith ar gyfer buchesi â TB cronig 
er mwyn ceisio dileu’r haint. Mae achosion 
cronig yn cynnwys buchesi sydd wedi bod 
o dan gyfyngiadau TB ers 18 mis neu fwy a 
buchesi sy’n cael eu hailheintio. Bydd Cynlluniau 
Gweithredu yn benodol i’r fferm dan sylw ac yn 
cael eu datblygu mewn partneriaeth â’r ffermwr, 
milfeddyg ac APHA. 

Fel cam cyntaf, bydd Cynlluniau Gweithredu’n 
cael eu datblygu ar gyfer achosion parhaus 

(achosion sy’n para 18 mis neu fwy). Maes o 
law, rhagwelir y bydd Cynlluniau Gweithredu’n 
cael eu datblygu ar gyfer achosion ailadroddus 
hefyd. Ar hyn o bryd, mae pob achos o fuches 
wedi’i heintio â TB wedi’i leoli yn yr Ardaloedd TB 
Canolradd ac Uchel. 

Ers y datganiad, mae gwaith wedi mynd rhagddo 
i ddatblygu templed ar gyfer y Cynlluniau 
Gweithredu, ac mae nifer wedi’u llunio eisoes 
a’u cytuno rhwng y ffermwr, ei filfeddyg preifat 
ac APHA. Mae gwaith yn parhau ar ddatblygu 
cynlluniau ar gyfer achosion parhaus eraill o TB 
yng Nghymru.
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Rhagolygon
Mae’n anodd iawn rhagweld y sefyllfa o ran TB, 
hyd yn oed yn y tymor byr, ac mae’r graddau 
y gallwn ni gyrraedd targedau a cherrig milltir 
yn dibynnu ar ffactorau gwahanol. Un ffactor 
allweddol sy’n hollbwysig i lwyddiant ein 
Rhaglen Dileu TB yw cydweithio a gweithio 
mewn partneriaeth â’n rhanddeiliaid. 
Bydd y Llywodraeth, ffermwyr, milfeddygon, 
partneriaethau ac asiantaethau cyflawni, priswyr 
ac arwerthwyr i gyd yn cyfrannu at ein Rhaglen. 
Ni fyddwn yn llwyddo i ddileu’r clefyd hwn 
heb ymdrechion a chydweithrediad pawb sy’n 
ymwneud â’r maes.

Mae cynnydd sylweddol wedi’i wneud ers i 
lefelau TB gyrraedd penllanw yng Nghymru 
yn 2008-09. Mae’r duedd yn nifer yr 
achosion newydd o TB wedi gostwng 41% 
ers 2008 a 15% yn y flwyddyn ddiwethaf 

yn unig. Mae’r cynnydd diweddar yn nifer y 
gwartheg a laddwyd yn tueddu i adlewyrchu’r 
defnydd cynyddol o’r prawf gama interfferon 
sensitifrwydd uchel, a dehongliad difrifol o’r 
prawf croen.  

Mae gwaith yn mynd rhagddo i osod targed 
ffurfiol ar gyfer dileu’r clefyd yn ogystal â cherrig 
milltir interim ar gyfer Cymru gyfan ac ar sail 
ranbarthol. Rydym yn gobeithio adrodd ar hyn yn 
ddiweddarach eleni. 

Yn y cyfamser, mae’r targedau presennol yn 
canolbwyntio ar gynnal a datblygu’r cynnydd 
diweddar sydd wedi’i wneud. Mae hyn yn 
cynnwys sicrhau bod lefelau’r clefyd yn parhau 
i fod yn isel yn yr Ardal TB Isel, a lleihau nifer a 
lefel yr achosion yn yr Ardaloedd TB Canolradd 
ac Uchel a nifer yr achosion parhaus. 

Monitro ac adolygu
Mae tueddiadau TB yn cael eu monitro trwy 
ddefnyddio amrywiaeth o ddadansoddiadau 
ac adroddiadau gwahanol. Er enghraifft:

• Ystadegau misol sy’n dangos nifer yr achosion 
newydd, nifer yr anifeiliaid a laddwyd i reoli TB 
a nifer y profion a gynhaliwyd.

• Adroddiadau chwarterol sy’n cynnwys 
dadansoddiad ystadegol ac epidemiolegol 
o achosion, buchesi o dan gyfyngiadau, 
ailheintio a nodweddion perthnasol eraill sy’n 
gysylltiedig â lledaenu’r clefyd. Ceir crynodeb 
o hyn yn Dangosfwrdd TB Cymru http://gov.
wales/topics/environmentcountryside/ahw/
disease/bovinetuberculosis/bovinetberadication/
tb-dashboard/?skip=1&lang=cy.

• Adroddiadau blynyddol manwl fel Wales 
Annual Surveillance Report http://gov.wales/
docs/drah/publications/160718-annual-
surveillance-report-2015.pdf a’r adroddiad 
cymhariaeth Ardal Triniaeth Ddwys http://gov.
wales/docs/drah/publications/160404-iaa-
cattle-comparison-report.pdf.

Cafodd fersiwn Chwarter 4 o’r dangosfwrdd 
TB, sy’n cynnwys data ar lefel yr Ardaloedd TB 
newydd, ei gyhoeddi ym mis Mai 2017.

Bydd y Cynllun Cyflawni hwn yn cael ei adolygu 
a’i ddiweddaru yn ôl yr angen. Bydd y ffiniau 
ar gyfer yr Ardaloedd TB yn cael eu hadolygu 
maes o law hefyd, a bydd newidiadau’n cael eu 
gwneud ar adegau priodol.

Cyfathrebu
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i 
gyfarfod yn rheolaidd â rhanddeiliaid wrth roi’r 
cynllun ar waith yn y flwyddyn gyntaf. 

Cysylltir â cheidwaid gwartheg maes o law i’w 
hysbysu am yr Ardal TB y mae eu fferm wedi’i 
lleoli ynddi ynghyd â’r gofynion penodol ar gyfer 
yr ardal honno. Mae APHA yn gallu darparu 

rhagor o wybodaeth fanwl am yr hyn y mae’r 
newidiadau hyn yn ei olygu i chi. Rhif ffôn APHA 
yw 0300 303 8268.

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio’n 
agos gyda gweinyddiaethau Llywodraeth eraill, 
a Defra yn benodol, er mwyn gweithredu mewn 
ffordd gydgysylltiedig lle bo hynny’n briodol. 

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/disease/bovinetuberculosis/bovinetberadication/tb-dashboard/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/disease/bovinetuberculosis/bovinetberadication/tb-dashboard/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/disease/bovinetuberculosis/bovinetberadication/tb-dashboard/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/disease/bovinetuberculosis/bovinetberadication/tb-dashboard/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/docs/drah/publications/160718-annual-surveillance-report-2015.pdf
http://gov.wales/docs/drah/publications/160718-annual-surveillance-report-2015.pdf
http://gov.wales/docs/drah/publications/160718-annual-surveillance-report-2015.pdf
http://gov.wales/docs/drah/publications/160404-iaa-cattle-comparison-report.pdf
http://gov.wales/docs/drah/publications/160404-iaa-cattle-comparison-report.pdf
http://gov.wales/docs/drah/publications/160404-iaa-cattle-comparison-report.pdf
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Mesur Newid

Unedau Pesgi Eithriedig Bydd Unedau Pesgi Eithriedig yn cael eu diddymu’n raddol 
erbyn 1 Ionawr 2018.

Adolygu defnydd o’r prawf 
gama interfferon 

Cynhelir adolygiad o ddefnydd presennol y prawf gama interfferon er 
mwyn manteisio’n llawn ar y prawf.  

Adweithyddion Amhendant Serch y newidiadau i’r polisi Adweithyddion Amhendant mewn buchesi 
â TB cronig, rhoddir rhagor o ystyriaeth i’r modd yr ymdrinnir ag 
Adweithyddion Amhendant mewn buchesi nad ydynt yn rhai cronig.

Pecyn diogelwch ar-lein Bydd hwn yn un o nodau mwy hirdymor Rhaglen Dileu TB 
Cymru. Er mwyn cefnogi’r pecyn ehangach yn y tymor byr, 
bydd ‘Ap Bioddiogelwch’ yn cael ei ddatblygu.

Terfyn iawndal Cyflwynir terfyn o £5,000 fesul anifail ar 1 Hydref 2017. Bydd y system 
iawndal yn cael ei hadolygu’n ehangach fel rhan o Raglen Dileu 
TB Cymru. 

Trawsgydymffurfio Mae mynd i’r afael yn effeithiol â diffyg cydymffurfiaeth yn un o 
werthoedd craidd Rhaglen Dileu TB Cymru. Rhoddir rhagor o ystyriaeth 
i gyflwyno mwy o gosbau ar gymhorthdal ffermydd a/neu gyhoeddi 
hysbysiadau cosb benodedig.

Anifeiliaid heblaw gwartheg Bydd cynllun goruchwylio goddefol ar gyfer TB mewn anifeiliaid nad 
ydynt yn wartheg.

Prynu Gwybodus Er y bydd ffermwyr yn parhau i gael eu hannog i ddarparu hanes 
clefydau eu buchesi wrth eu gwerthu, un o nodau mwy hirdymor Cynllun 
Dileu TB Cymru fydd datblygu Cynllun Prynu Gwybodus.

Llywodraethu Rhoddir rhagor o ystyriaeth i’r broses o lywodraethu’r Rhaglen gyda’r 
nod o sicrhau bod trefniadau priodol ac effeithiol ar waith.

Mesurau Cymru gyfan
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Mesur Ardal TB Isel Ardal(oedd) TB Canolradd Ardal(oedd) TB 
Uchel

Profion goruchwylio Profi buchesi yn flynyddol (dim newid)

Profion chwe mis ar 
gyfer buchesi risg uchel

Dim newid ar hyn o bryd

Profion TB Cyn Symud 
(PrMT) 

Ar ôl 1 Hydref 
2017, ni fydd angen 
Profion Cyn Symud ar 
wartheg sy’n symud i 
Ardal TB Isel ac ohoni

Oes (dim newid)

Profion gwaed gama 
interfferon (IFN-γ)

Dim newid ar hyn o bryd 

Prawf TB ar ôl symud 
(PoMT)

O 1 Hydref 2017 mi 
fydd angen PoMT ar 
wartheg sy’n symud i 
Ardal TB Isel

Dim newid ar hyn o bryd. Ar ôl arolygu’r 
Ardal TB Isel, y nod o Hydref 2018 yw 
rhoi profion PoMT i wartheg sy’n symud 
i Ardaloedd TB Canolradd hefyd

Dim newid ar hyn o bryd.

Rheoli Adweithyddion 
Amhendant (IRs)

Dim newid ar hyn 
o bryd 

Mewn buchesi â TB cronig, caiff pob Adweithydd Amhendant ei ladd. Nid oes 
unrhyw newid ar hyn o bryd i’r broses o fynd i’r afael ag Adweithyddion 
Amhendant mewn buchesi nad ydynt yn rhai cronig

Rheoli achosion o TB Dim newid ar hyn 
o bryd

Ar ôl 1 Hydref, ni fydd modd defnyddio’r prawf clirio fel Prawf TB Cyn Symud 
mewn buchesi â TB cronig

Lleihau iawndal ar gyfer 
symudiadau o fewn 
buchesi â TB cronig

Dim newid ar hyn 
o bryd

Caiff iawndal ei leihau ar gyfer symudiadau trwyddedig o fewn buchesi â TB 
cronig. Bydd y dyddiad gweithredu yn dibynnu ar statws yr achos

Hysbysiadau 
Bioddiogelwch

Dim newid ar hyn 
o bryd

Darperir Hysbysiadau Bioddiogelwch yn ôl yr angen ar gyfer buchesi â TB cronig 
sydd â statws heb TB swyddogol wedi’i ddiddymu 

Unedau Pesgi 
Cymeradwy

Heb eu caniatáu 
(dim newid)

Dan do yn unig (dim newid)

Cymorth TB Parhau i gynnig 
ymweliad Cymorth TB 
â buchesi â TB cronig. 
Gweithio tuag at 
ymestyn Cymorth TB 
i bob buches.

Parhau i gynnig ymweliad Cymorth TB â buchesi â TB 
(dim newid).

Parhau i gynnig 
ymweliad Cymorth 
TB â buchesi â TB. 
Gweithio tuag at 
ymestyn Cymorth TB 
i bob buches.

Bywyd gwyllt Cynhelir arolwg Moch 
Daear Marw.

Cynhelir arolwg Moch Daear Marw.

Caiff y posibilrwydd o frechu moch daear ei adolygu pan 
ddaw brechlyn. 

Os teimlir bod moch daear yn cyfrannu at barhad y 
clefyd mewn buchesi cronig, byddwn yn trapio ac yn 
profi’r moch daear ac yn difa anifeiliaid sy’n cael prawf 
positif trwy eu lladd heb greulondeb. 

Cynhelir Arolwg o 
Foch Daear Marw. 

Os teimlir bod moch 
daear yn cyfrannu 
at barhad y clefyd 
mewn buchesi 
cronig, byddwn yn 
trapio ac yn profi’r 
moch daear ac yn 
difa anifeiliaid sy’n 
cael prawf positif 
trwy eu lladd heb 
greulondeb.

Dull rhanbarthol 
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Atodiad 1: Rhanbarthau TB Cymru: Mehefin 2017



12

Atodiad 2: Deddfwriaeth
Deddfwriaeth Ewropeaidd
Mae’r gofynion yn ymwneud â phrofi gwartheg 
yn rheolaidd ar gyfer TB buchol wedi’u 
cynnwys yng Nghyfarwyddeb 64/432/EEC 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CONSLEG:1964L0432:20071113:EN:PDF) 
sy’n nodi gofynion iechyd gwartheg 
a moch. Mae’r gyfarwyddeb hon a 
Chyfarwyddebau eraill yr UE (77/391/EEC 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:31977L0391&from=en a  
78/52/EEC http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31978L0052&from=EN) 
yn ei gwneud yn ofynnol i Aelod-wladwriaethau 
ddatblygu rhaglenni dileu er mwyn cyflymu, 
dwysau neu gwblhau’r broses o ddileu 
TB buchol.  

Deddfwriaeth ddomestig
Mae Deddf Iechyd Anifeiliaid 1981 http://
www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/22/pdfs/
ukpga_19810022_en.pdf yn rhoi pwerau yn 
ymwneud â phrofi a lladd anifeiliaid. 

Mae’r is-ddeddfwriaeth ganlynol wedi’i 
chyflwyno hefyd:

• Mae Gorchymyn Twbercwlosis (Profi a Phwerau 
Mynediad) (Cymru) 2008 http://www.legislation.
gov.uk/wsi/2008/2774/pdfs/wsi_20082774_
mi.pdf yn rhoi pwerau yn ymwneud â mynediad 
i ddaliad i orfodi profion TB os oes angen;

• Mae Gorchymyn Twbercwlosis (Cymru) 2010 
(fel y’i diwygiwyd) http://www.legislation.gov.
uk/wsi/2010/1379/pdfs/wsi_20101379_mi.pdf 
yn rhoi pwerau yn ymwneud ag atal lledaeniad 
TB buchol mewn gwartheg ac yn darparu ar 
gyfer prisio gwerth anifail buchol sy’n cael ei 
ladd oherwydd TB.

• Mae Gorchymyn Twbercwlosis (Cymru) 2011 
(fel y’i diwygiwyd) http://www.legislation.gov.
uk/wsi/2011/692/pdfs/wsi_20110692_mi.pdf 
yn cyflwyno trefniadau ar gyfer atal a rheoli 
achosion o TB mewn camelidau, geifr a cheirw 
sy’n debyg i’r trefniadau sydd eisoes ar waith 
ar gyfer gwartheg.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1964L0432:20071113:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1964L0432:20071113:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31977L0391&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31977L0391&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31978L0052&from=EN
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