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Cynlluniau Gweithredu 
 

1. Pam mae cynlluniau gweithredu wedi cael eu cyflwyno? 

Mae cynlluniau gweithredu penodol ar gyfer buchesi unigol wedi'u sefydlu 
mewn buchesi sydd wedi bod o dan gyfyngiadau am 18 mis neu fwy. Ar hyn o 
bryd mae’r holl fuchesi ag achosion parhaus o TB wedi’u lleoli yn yr 
Ardaloedd TB Canolradd ac Uchel. 

Mae cynlluniau gweithredu’n cynnwys amrywiaeth o fesurau sydd â'r nod o 
glirio'r haint a helpu'r ffermwr i ennill Statws heb TB swyddogol ar gyfer ei 
fuches. 

Erbyn diwedd Rhagfyr, roedd 59 o gynlluniau gweithredu wedi'u rhoi ar waith 
mewn buchesi ag achosion parhaus o TB ac mae cyfyngiadau wedi'u codi 
oddi ar 21 o fuchesi a oedd â chynlluniau gweithredu ar waith. 
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Bioddiogelwch  
 
2. Pam ddylwn i weithredu mesurau bioddiogelwch ar fy fferm? 

Bioddiogelwch yw'r ffordd y mae ffermwyr a pherchenogion anifeiliaid fferm yn 

gallu lleihau'r perygl o glefyd. Mae'n hanfodol lleihau lledaeniad clefydau, yn 

enwedig clefydau hynod heintus fel clwy'r traed a'r genau. 
 

Dylai pob fferm, yn ddieithriad, waeth a yw wedi dioddef achos o TB ai peidio, 
fabwysiadu arferion bioddiogelwch a hwsmonaeth da bob amser. Mae 
bioddiogelwch yn allweddol i atal a lleihau'r risg y bydd TB mewn gwartheg a 
chlefydau anifeiliaid difrifol eraill yn effeithio ar fuches. 
 
Mae mesurau ymarferol y gall pob ffermwr eu cymryd i atal cyflwyno clefyd i 
gynnal a gwella iechyd ei fuches trwy roi mesurau bioddiogelwch priodol ar 
waith. 
 
3. Sut mae gwelliannau bioddiogelwch yn gweithio’n ymarferol pan nad 
yw caeau’n wirioneddol fioddiogel? 
 

Amcan bioddiogelwch yw lleihau’r cyfleoedd i unrhyw fuches gael ei heintio 
gan glefyd. Mae tystiolaeth ddiweddar yn dangos bod moch daear yn dueddol 
o osgoi tir pori lle mae gwartheg yn pori. Mae hyn yn awgrymu ei bod yn fwy 
tebygol bod TB yn cael ei drosglwyddo o foch daear i wartheg sy’n pori mewn 
ffyrdd anuniongyrchol, yn hytrach na thrwy gysylltiad agos rhwng y ddwy 
rywogaeth.  
 
Mae Mycobacterium bovis (M.bovis), yr organeb sy’n achosi TB, i’w gael yn 
nhail neu wrin rhai moch daear sydd wedi’u heintio. Gall TB gael ei 
drosglwyddo drwy lyncu’r organeb, er ei bod yn haws trosglwyddo’r clefyd 
drwy anadlu defnynnau yn yr aer. Nid ydym yn gwybod i ba raddau y mae tir 
pori sydd wedi’i halogi gan ysgarthion moch daear yn chwarae rôl bwysig o 
ran trosglwyddo TB i wartheg. Credir mai cafnau bwyd a dŵr, tafelli mwynau, 
brochfeydd a charthfeydd moch daear ar hyd ymylon caeau yw’r lleoliadau lle 
ceir y risg uchaf o gysylltiadau anuniongyrchol rhwng moch daear a gwartheg.  
 
Gall ffermwyr gwartheg gymryd rhai camau synnwyr cyffredin i leihau’r 
tebygolrwydd y bydd gwartheg yn cael eu heintio â TB gan foch daear yn y 
lleoliadau hyn. Gellir codi ffens o amgylch brochfeydd a charthfeydd moch 
daear ar hyd ymylon caeau i atal gwartheg chwilfrydig rhag mynd i’r ardaloedd 
hyn, a gellir atal moch daear rhag mynd at gafnau bwyd a dŵr drwy godi’r 
cafnau oddi ar y ddaear a sicrhau bod ochrau’r cafnau’n llyfn ac yn gogwyddo 
tuag allan at ymyl y cafn. 
 

Mae ymchwil wedi dangos bod rhai moch daear yn ymweld ag adeiladau 
fferm ac yn dod i gysylltiad agos â gwartheg dan do. Gellir cymryd nifer o 
gamau effeithiol i atal moch daear rhag mynd i siediau gwartheg a storfeydd 
bwyd anifeiliaid.  
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Brechu gwartheg 
 
4. Pryd bydd brechlyn ar gael i wartheg? 
 
I ddefnyddio unrhyw frechlyn gwartheg, mae’n rhaid inni allu dangos y 
gwahaniaeth rhwng gwartheg sydd wedi’u brechu a gwartheg sydd wedi’u 
heintio. Rydym wedi bod yn gweithio ar brawf i wneud hyn (prawf DIVA) ers 
sawl blwyddyn. Erbyn hyn, rydym yn canolbwyntio ar asesu pa mor benodol 
yw’r prawf i weld pa mor aml y mae’n cynhyrchu canlyniadau positif anghywir. 
Bydd unrhyw waith pellach i ddatblygu brechlyn ar gyfer gwartheg yn dibynnu 
ar ganlyniadau’r asesiad hwn. Mae asesiad optimistaidd iawn yn awgrymu y 
gallai brechlyn fod ar gael erbyn 2023.  
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Cymorth TB 
 
5. Beth yw Cymorth TB? 
 
Amcan Cymorth TB yw helpu a chynghori ffermwyr â gwartheg sydd wedi’u 
heintio â TB. Mae hyn er mwyn: 
 

 lleihau effaith y clefyd ar eu ffermydd 

 atal y clefyd rhag lledaenu. 
 

 
Y Rhaglen Filfeddygol – mae milfeddygon preifat yn gwneud gwaith hanfodol i 
sicrhau iechyd a lles anifeiliaid yng Nghymru. Drwy Cymorth TB rydym yn 
ceisio datblygu rôl milfeddygon preifat yn y gwaith o reoli TB. Mae’r rhaglen 
filfeddygol yn galluogi ffermwyr a cheidwaid buchesi ag achosion o TB i gael 
ymweliad arbenigol gan filfeddyg preifat sydd wedi cael hyfforddiant penodol. 
 
Caiff y rhaglen ei rheoli gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion 
(APHA) a’i darparu gan filfeddygon preifat sydd wedi’u hisgontractio i ddau 
Bartner Cyflenwi Milfeddygol Cymru. Mae ffermwyr yn cael cynnig i ymuno â’r 
rhaglen drwy daleb a ddarperir gan APHA.  
 
6. Pwy sy'n gymwys i gael ymweliad Cymorth TB? 
 
Cynigir ymweliadau Cymorth TB i geidwaid buchesi sydd naill ai wedi methu 
prawf TB (blynyddol, prawf cyn symud ac ati) neu yn Ardal Ganolradd y 
Gogledd (gweler uchod) sydd wedi pasio prawf ar fuches gyffiniol (Con, 
CON6). Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried o dan ba amgylchiadau eraill, ac 
yn dilyn pa ddigwyddiadau sbardun, y gallai ymweliadau Cymorth TB gael eu 
cynnig yn y dyfodol 
 
7. Sut alla i gael ymweliad Cymorth TB? 
 

Fel y nodir uchod, cynigir ymweliad dan amgylchiadau penodol gan naill ai 
filfeddygon APHA neu'ch milfeddyg preifat. Cynhelir yr ymweliad ar sail 
wirfoddol ac mae wedi'i gynllunio i fod o fudd i'r ffermwr, gan wella'i 
ddealltwriaeth o'r clefyd, y broses reoli, a'r berthynas waith â'i filfeddyg preifat. 
 
8. Beth yw cost ymweliad Cymorth TB? 

 
Mae Llywodraeth Cymru yn talu cost ymweliad Cymorth TB tair awr. 

  



7 
 

Cyllid yr UE 

9. A fydd y rhaglen yn derbyn cyllid yr UE ar ôl Brexit? 

Caiff ein rhaglen ddileu ei hadolygu bob blwyddyn fel rhan o'r gwaith o 
gyflwyno cynllun dileu TB y DU i'r Comisiwn Ewropeaidd (CE) ac mae wedi 
derbyn cymeradwyaeth gan y CE am naw mlynedd yn olynol.  

Rhwng 2010 a 2017, mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn £26.49 miliwn o 
gyllid yr UE. Bydd cyllid ar gyfer 2018 yn cael ei dderbyn ym mis Rhagfyr 
2019. 
 
Nid yw'n glir ar hyn o bryd beth fydd goblygiadau Brexit o ran cyllid yn y 
dyfodol. Yn dilyn ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd, rhaid inni gynllunio 
ar gyfer colli cyd-ariannu gan y Comisiwn a'r pwysau cynyddol wedyn ar ein 
cyllidebau yn y dyfodol. 
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Unedau Pesgi 
 

Unedau Pesgi Cymeradwy 
 

10. Beth yw Unedau Pesgi Cymeradwy? 

Unedau dan do yw Unedau Pesgi Cymeradwy, lle y ceir lefel uchel o fesurau 
bioddiogelwch. Gall y rhain dderbyn, o dan drwydded symud, gwartheg o 
fuchesi dan gyfyngiadau oherwydd TB, gwartheg eithriedig TB a gwartheg 
eraill heb gyfyngiadau arnynt o fuchesi statws heb TB swyddogol. Mae’n rhaid 
i anifeiliaid fod wedi’u profi yn ystod y 90 diwrnod blaenorol (heblaw am loi o 
dan 42 diwrnod oed) cyn iddynt fynd i Uned Besgi Gymeradwy. Gan amlaf 
mae’n rhaid i ddaliadau dan gyfyngiadau oherwydd TB fod â 2 Brawf Cyfnod 
Byr yn weddill fel y gall gwartheg gael eu symud i Uned Besgi Gymeradwy. 
Bydd angen trwydded fel arfer ar gyfer symud anifail o Uned Besgi yn syth i’w 
difa, neu’n anuniongyrchol drwy grynhoi anifeiliaid i’w difa gyda 
chymeradwyaeth.  
 
Mantais Uned Besgi Gymeradwy yw ei bod yn cynnig opsiwn heblaw am ddifa 
ar gyfer gwartheg dan gyfyngiadau TB. Mae hyn yn helpu i sicrhau nifer is o 
stoc ar safleoedd dan gyfyngiadau TB. Ni chaiff Unedau Pesgi Cymeradwy eu 
caniatáu yn yr Ardal TB Isel ac nid oes modd iddynt gael eu caniatáu mewn 
Ardaloedd Canolradd TB bellach.  
 
 

Unedau Pesgi Eithriedig 
 

11. Beth yw Unedau Pesgi Eithriedig? 
 
Roedd Unedau Pesgi Eithriedig yn gallu derbyn gwartheg sydd heb gael 
Prawf Cyn Symud ond sydd angen prawf o’r fath, ac sy’n dod o fuches â 
Statws heb TB Swyddogol (er bod gwartheg sydd wedi cael Prawf Cyn 
Symud yn gallu mynd i’r uned). Caiff gwartheg o’r fath eu galw’n wartheg 
eithriedig TB. Roedd gwartheg yn gallu cael eu symud ar eu hunion i’w lladd, 
neu i’w lladd drwy gasgliad cigydda dynodedig neu farchnad gigydda 
ddynodedig. 
  
Yn sgil nifer uchel yr achosion o TB mewn Unedau Pesgi Eithriedig yng 
Nghymru daethpwyd i’r casgliad bod y perygl o safbwynt rheoli clefyd a oedd 
ynghlwm wrthynt yn dderbyniol bellach. Ers 1 Ionawr 2018 mae’r holl Unedau 
Pesgi Eithriedig a oedd wedi’u cymeradwyo wedi’u dirymu.  
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Unedau Pesgi Trwyddedig (Cymru) 
 
12. Beth yw Uned Besgi Drwyddedig (Cymru)? 
 
Uned a gymeradwyir gan APHA yw Uned Besgi Drwyddedig (Cymru), a hynny 
i ganiatáu i wartheg gael eu prynu i’w pesgi yn yr Ardal TB Isel o’r Ardaloedd 
TB Canolradd ac Uchel yng Nghymru, o’r Ardaloedd Risg Uchel a Ffiniol yn 
Lloegr ac o Ogledd Iwerddon heb fod angen Prawf ar ôl Symud arnynt. Bydd 
gwartheg sydd mewn Uned Besgi Drwyddedig (Cymru) yn cael eu cadw dan 
do yn unig, a bydd rhaid rhoi mesurau bioddiogelwch gofynnol ar waith yn yr 
adeiladau hyn i’w diogelu rhag bywyd gwyllt. Bydd cyfyngiadau symud TB ar 
waith yn barhaus yn yr unedau hyn, ac ni fydd modd gwerthu’r gwartheg 
heblaw o dan drwydded i fynd i’w lladd ar eu hunion neu’n anuniongyrchol 
drwy farchnad gigydda ddynodedig (ac eithrio pan fyddant yn destun profion 
oherwydd achos o TB). Bydd modd symud gwartheg i’r uned o dan drwydded, 
hyd yn oed yn ystod y cyfnod yn syth ar ôl canfod achos o TB, oni bai fod 
asesiad risg milfeddygol yn dod i’r casgliad bod y perygl yn rhy uchel.  
 
Gall Unedau Pesgi Trwyddedig gael eu cymeradwyo yn yr Ardaloedd TB 
Canolradd hefyd. 
 
13. Pam mae Uned Besgi Drwyddedig yn cael ei hystyried yn fwy diogel 
nag Uned Besgi Eithriedig? 
 
Ni fydd gwartheg sy’n cael eu symud o’r Ardaloedd TB Canolradd ac Uchel 
yng Nghymru, ac Ardaloedd Risg Isel (lle mae’n berthnasol i rai buchesi), 
Ffiniol ac Uchel Lloegr ac o Ogledd Iwerddon i’r Unedau Pesgi Trwyddedig 
hyn yng Nghymru yn cael eu heithrio rhag cael Prawf Cyn Symud. Yn hytrach 
na rhoi Prawf ar ôl Symud i’r holl wartheg sy’n mynd i’r unedau hyn, bydd 
profion cadw golwg rheolaidd yn cael eu cynnal bob chwe mis. Tybir bod y 
Prawf Cyn Symud yn ddull pwysig o adnabod TB cyn symud anifail, a bod 
hwn yn fesur ychwanegol sy’n diogelu prynwyr yn yr Ardaloedd TB Isel a 
Chanolradd. 
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Ariannu’r Rhaglen 

14. O ble mae’r cyllid yn dod? Ai arian ychwanegol yw hwn neu a yw’n 
cael ei drosglwyddo o ffynonellau neu gynlluniau eraill? 
 
Ni fydd cyllideb y Rhaglen Dileu TB yn cynyddu, felly bydd angen 
blaenoriaethu’r gwaith ar sail gwerth am arian, a’i gyflwyno’n raddol pan fydd 
cyllidebau ac adnoddau’n caniatáu i hynny ddigwydd. 

 
15. A yw’r £150 miliwn a wariwyd ar iawndal yn cynnwys gwerth y 
farchnad sy’n cael ei wireddu gan Lywodraeth Cymru pan fydd 
anifeiliaid yn cael eu gwerthu? 
 
Ydy. Mae Llywodraeth Cymru’n cael gwerth yr anifail yn farw, ar sail prisiad o 
unrhyw gig y gellir ei gael o’r anifeiliaid sy’n cael eu difa oherwydd TB. Mae’r 
gwariant o £150 miliwn ar iawndal yn cwmpasu cyfnod o ddeng mlynedd. Yn 
ogystal â chost iawndal TB, mae Llywodraeth Cymru yn talu’r gost o gludo a 
difa anifeiliaid sy’n cael eu symud oddi ar fferm hefyd, ac mae’n talu ffioedd y 
priswyr hefyd.  
 
16. Faint o arian y mae Llywodraeth Cymru’n ei gael ar sail gwerth yr 
anifeiliaid yn farw? 
 
Mae’r swm y mae Llywodraeth Cymru’n ei gael yn dibynnu ar nifer yr 
anifeiliaid sy’n cael eu lladd, a faint o gig y gellir ei gael ohonynt. Yn y tabl 
isod, dangosir manylion yr arian y mae Llywodraeth Cymru wedi’i gael o’r 
anifeiliaid hyn dros y pum blwyddyn ariannol diwethaf. 
 

Blwyddyn Swm 

2013/14 -£1,463,000 

2014/15 -£2,521,000 

2015/16 -£2,847,000 

2016/17 -£ - £ 3,483,000 

2017/18 -£4,111,000 

 
 
17. Beth yw costau gweinyddol y rhaglen hon? 
 

Mae’r costau gweinyddol yn cael eu hariannu drwy’r gwariant i roi’r rhaglen ar 
waith, ac mae’r gwariant hwn yn cynnwys y gwaith o lunio a gweithredu’r 
polisi hefyd. Felly, nid yw’n bosibl gwahaniaethu rhwng y costau gweinyddol a 
chostau llunio/gweithredu’r polisi.  
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ibTB 
 
18. Beth yw ibTB? 

 
Gwefan yw ibTB sy'n rhoi digon o wybodaeth i ffermwyr a phobl eraill sy'n 
cadw anifeiliaid allu nodi lleoliad pob buches gyfagos sydd wedi'i heintio â TB. 
Mae’n rhoi gwybodaeth am hanes clefyd y fuches hefyd ac felly'n galluogi 
ffermwyr i ddeall yn well y risg bosibl sy'n gysylltiedig â chyflwyno gwartheg i'r 
fuches a allai fod yn cario clefyd heb ei ddarganfod drwy nodi pryd y codwyd 
cyfyngiadau oddi ar bob buches ddiwethaf. Dyma'r ddolen i wefan ibtb: 
 
https://www.ibtb.co.uk/ 
 

 
  

https://www.ibtb.co.uk/
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Prynu Gwybodus 
 
19. Beth yw prynu gwybodus? 

Dylai ffermwyr ystyried risg wrth brynu gwartheg bob amser. Mae cynlluniau 
prynu gwybodus wedi gwneud cyfraniad sylweddol at ddileu TB yn Awstralia a 
Seland Newydd.  
 
Gwyddom fod symudiadau gwartheg yn peri tipyn o risg mewn rhai ardaloedd. 
Yn yr Ardal TB Isel, symudiadau gwartheg sy'n bennaf gyfrifol am 80% o 
achosion wedi'u cadarnhau. Hyd yn oed yn yr Ardaloedd TB Uchel, mae tua 
thraean o'r achosion wedi'u cadarnhau yn deillio'n bennaf o symudiadau 
gwartheg. 
 

Felly, mae'n hollbwysig bod ffermwyr yn ystyried o ble maent yn cael eu 
gwartheg a'u hanes TB. 
 
20. Sut alla i gael gwybodaeth am y gwartheg rydw i am eu prynu? 
 
Cynghorir ffermwyr i ofyn am y wybodaeth hon naill ai gan y gwerthwr 
yn uniongyrchol neu yn y farchnad. 
 

Sefydlwyd y cynllun grant i helpu marchnadoedd da byw i uwchraddio eu 
cyfleusterau er mwyn iddynt allu arddangos gwybodaeth am TB yn glir. 
Derbyniodd deg cais llwyddiannus gyllid o hyd at 50% o gost cyfarpar, fel 
byrddau/sgrinio arddangos, ac unrhyw feddalwedd swyddfa gefn newydd neu 
ddiweddariad i feddalwedd (hyd at uchafswm o £2,500). Fel rhan o amodau’r 
grant rhaid i farchnadoedd ofyn am y tri darn o wybodaeth ganlynol a’u 
harddangos: 
 

 Dyddiad Prawf Cyn Symud diwethaf yr anifail  

 Dyddiad y prawf diwethaf ar fuches gyfan y gwerthwr  
 Y dyddiad y cafodd y fuches Statws heb TB Swyddogol 

 

21. Ydych chi'n bwriadu gwneud prynu gwybodus yn orfodol? 
 

Ydyn. 
 
22. Pryd fydd cynllun prynu gwybodus gorfodol yn cael ei gyflwyno? 

 

Hwn fydd un o amcanion mwy hirdymor Rhaglen Dileu TB Cymru.  
 
23. Masnachu ar sail risg / Prynu gwybodus – onid oes gan y ffermwr 
hawl i gyfrinachedd cleient o dan y ddeddfwriaeth diogelu data? 
 
Ar hyn o bryd, mae’r cynllun prynu gwybodus yn un gwirfoddol, felly nid oes 
rheidrwydd ar ffermwyr i rannu gwybodaeth am statws TB pan fyddant yn 
gwerthu. Fodd bynnag, er mwyn i brynwyr wneud penderfyniadau gwybodus 
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am y gwartheg y maent yn eu prynu, mae Llywodraeth Cymru’n annog 
ffermwyr i rannu’r wybodaeth hon. 
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Ardal TB Canolradd y Gogledd 
 

24. Pam y cyflwynwyd mesurau ychwanegol yn Ardal TB Canolradd y 

Gogledd? 

Mae Ardal TB Canolradd y Gogledd wedi gweld cynnydd sylweddol yn nifer yr 
achosion newydd o TB mewn gwartheg yn y ddwy flynedd ddiwethaf. Yn 
2018, cafwyd 67 o achosion newydd, sy'n cynrychioli cynnydd o 6% ar y 12 
mis blaenorol (63 o achosion) a chynnydd o 86% o gymharu â’r nifer yn 2016 
(36 o achosion). 2018 oedd y flwyddyn uchaf ond un erioed. 

Mewn ymateb i'r sefyllfa hon, rhoddwyd rheolaethau ychwanegol ar waith 
gyda'r nod o atal a gwrthdroi'r epidemig yn yr ardal hon.  

O fis Tachwedd 2018, cyflwynwyd mesurau gwell i gadw golwg ar TB mewn 
buchesi sy'n gyffiniol â buches sydd wedi'i heintio â TB yn Ardal TB 
Canolradd y Gogledd.  

I gefnogi ffermwyr sy'n cael eu heffeithio gan y newid hwn, mae ymweliadau 
'Cadw TB allan' milfeddygol yn cael eu cynnig. Anogir ffermwyr i fanteisio ar yr 
ymweliad hwn am ddim i drafod yr hyn y gallant ei wneud i ddiogelu eu 
buches rhag TB.  

Y mesurau hyn yw cam cyntaf yr ymyriadau yn Ardal TB Canolradd y 
Gogledd; mae mesurau eraill i leihau nifer yr achosion o TB yn yr ardal yn 
cael eu hystyried ar hyn o bryd.  
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Gweithio ar y cyd â DEFRA  

25. Ydy Llywodraeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â eraill 

gweinyddiaethau datganoledig eraill? 

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gyda DEFRA i ddeall deinameg y 
broblem TB yn ardal y Gororau (sy'n cwmpasu'r ITBAN, a rhannau o Swydd 
Gaer a Swydd Amwythig) a chytuno a chyflawni menter cyd-gyfathrebu sydd 
â'r nod o gynghori rhanddeiliaid ar leihau risgiau TB.  

Byddwn yn parhau i gydweithio, gan ymgynghori'n eang â'r rhai y tu allan i'r 
Llywodraeth fel y ffermwyr, y proffesiwn milfeddygol ac eraill o fewn y 
diwydiant amaethyddol, i ddatblygu a gwella dulliau o ddileu TB gwartheg yng 
Nghymru.   

  



16 
 

 

Anifeiliaid nad ydynt yn wartheg – camelidau, geifr a cheirw 
 
26. Pa fesurau a roddwyd ar waith i ymdrin â TB mewn anifeiliaid nad 
ydynt yn wartheg? 

 
Nod y rhaglen TB yw mynd i'r afael â holl ffynonellau'r haint, gan gynnwys 
anifeiliaid domestig nad ydynt yn wartheg fel camelidau De America (e.e. 
lamas ac alpacas), geifr a cheirw. 
 
Credir mai rhan fach iawn sydd gan yr anifeiliaid hyn nad ydynt yn wartheg, yn 
ogystal â rhywogaethau eraill sy'n gallu cael eu heintio, yn epidemioleg TB 
gwartheg. 
 
Mae gennym ddigon o bwerau i ymdrin yn effeithiol ac yn gyflym ag achosion 
o TB mewn rhai anifeiliaid nad ydynt yn wartheg (camelidau, geifr a cheirw) 
tebyg i'r rhai sydd ar gael mewn perthynas â gwartheg. Rydym yn adolygu 
hyn yn rheolaidd. 
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Lladd gwartheg adweithiol ar y fferm 

27. Faint o adweithyddion TB ydych chi'n eu lladd ar y fferm? 

Mewn llawer o achosion, mae lladd adweithyddion ar y fferm yn anochel os na 
ellir cludo gwartheg i ladd-dy, neu os nad ydynt yn addas i'w bwyta gan bobl. 
Mae nifer o resymau pam mae gwartheg yn cael eu lladd ar y fferm yn hytrach 
nag mewn lladd-dy. Mae'r tabl canlynol yn nodi'r ffigurau ar gyfer 2018: 
 
Y rheswm dros ladd ar y fferm Nifer y gwartheg a 

laddwyd ar y fferm yn 

2018 

Lloia (yn drwm mewn llo/wedi bwrw llo o fewn yr wythnos 

diwethaf) 

260 

Capasiti lladd-dai 1 

Mae gwartheg wedi cael meddyginiaeth ac yn mynd i 

gael eu lladd o fewn y cyfnod cadw o'r gadwyn fwyd 

445 

Nid oes gan wartheg basbort 44 

Rhesymau lles (megis anaf) 105 

Budr 33 

Anhysbys 2 

Cyfanswm a laddwyd ar y fferm yn 2018 890 

 

28. A ddylwn i roi meddyginiaeth i'm gwartheg yn y prawf TB? 

Dim ond os yw'r feddyginiaeth yn hanfodol. Ni all gwartheg sydd wedi cael 
meddyginiaeth fynd i mewn i'r gadwyn fwyd felly ni ellir eu lladd mewn lladd-dy.  
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Adnoddau ar-lein 
 
29. Isod mae nifer o ddolenni i wefannau a allai fod yn ddefnyddiol: 
 
1. Llywodraeth Cymru  
https://llyw.cymru/tb-mewn-gwartheg 

2. ibTB  
 
https://www.ibtb.co.uk/ 
 
3. Cyswllt Ffermio 
 
https://busnescymru.gov.uk/cyswlltffermio/ 
 
4. Tir Dewi 
 
http://www.tirdewi.co.uk/cy/ein-cefndir/   
 
5. RABI 
 
https://rabi.org.uk/ 
 
6. Cyswllt Ffermio 
 
https://busnescymru.gov.uk/cyswlltffermio/ 
 

7. Yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) 

 
https://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-plant-health-agency 

 
8. Taliadau Gwledig Cymru 
 
https://llyw.cymru/taliadau-gwledig-cymru-ar-lein  
 
9. Hwb TB 
 
http://www.tbhub.co.uk/ 
 
10. Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (BCMS) 
 
https://www.gov.uk/cattle-tracing-online 
 
11. Menter a Busnes 
 
https://www.menterabusnes.co.uk/cy 
 
12. Iechyd da 
 
http://www.iechydda.cymru/index.php/ 

https://llyw.cymru/tb-mewn-gwartheg
https://www.ibtb.co.uk/
https://busnescymru.gov.uk/cyswlltffermio/
http://www.tirdewi.co.uk/cy/ein-cefndir/
https://rabi.org.uk/
https://busnescymru.gov.uk/cyswlltffermio/
https://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-plant-health-agency
https://llyw.cymru/taliadau-gwledig-cymru-ar-lein
http://www.tbhub.co.uk/
https://www.gov.uk/cattle-tracing-online
https://www.menterabusnes.co.uk/en
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13. Cynhyrchion Cig Oen a Chig Eidion o Gymru 
 
http://www.wlbp.co.uk/index.php/en/ 

 
14. Hybu Cig Cymru 
 
https://hccmpw.org.uk/cy   

http://www.wlbp.co.uk/index.php/en/
https://hccmpw.org.uk/cy
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Buchesi ag achosion parhaus o TB gyda Chynlluniau 
Gweithredu  
 
30. Beth yw buches sydd ag achosion cronig o TB? 
 
Diffiniad Llywodraeth Cymru o fuches sydd ag achosion cronig o TB yw 
buches sydd â'i Statws heb TB swyddogol wedi'i ddiddymu (OTFW) a: 
 

 Bod y Statws heb TB Swyddogol wedi'i ddiddymu am 18 mis neu fwy (h.y. 
buches ag achosion parhaus o TB); NEU 

 Bod y Statws heb TB Swyddogol wedi'i ddiddymu gan neu cyn y prawf 12 
mis yn dilyn achos cynharach o golli'r Statws (h.y. achos o ail-heintio) ac 
eithrio os mai gwartheg sydd wedi'u prynu ers yr achos diwethaf yw'r rheini 
sydd wedi adweithio oni bai bod prawf moleciwlaidd yn dangos nad y 
gwartheg sydd wedi'u prynu yw tarddiad yr haint. 

 
Sylwch y byddwn yn canolbwyntio ar fuchesi ag achosion parhaus yn y lle 
cyntaf.  
 
31. Sut byddaf yn gwybod a yw fy muches i yn fuches ag achosion 
parhaus / ailheintio / cronig o TB? 
 
Bydd APHA yn cysylltu â ffermwyr sydd wedi cael achos o TB yn para 18 mis 
neu fwy (h.y. achosion parhaus) a rhai ffermwyr sy'n cael achos ailheintio TB, 
naill ai i drafod cynlluniau gweithredu buchesi unigol, neu i drefnu ar gyfer 
prawf gama interfferon wedi'i dargedu ar gyfer y fuches. 
 
32. Sawl buches sydd ag achosion parhaus o TB? 

 
Ar unrhyw un adeg, gall fod rhwng 90-100 o fuchesi ag achosion parhaus yng 
Nghymru. Mae'r nifer wedi cynyddu ers cyflwyno cynlluniau gweithredu ar 
gyfer buchesi ag achosion parhaus. Y rheswm am hynny yw mai nod y polisi 
yw peidio â dileu cyfyngiadau TB, hyd nes bod mwy o sicrwydd nad yw 
anifeiliaid heintiedig yn dal i fod yn bresennol yn y fuches. Mae hyn yn 
ymestyn hyd yr achosion hyn, ond yn lleihau'r tebygolrwydd y bydd anifeiliaid 
heintiedig yn cael eu masnachu'n rhydd ar y farchnad ac yn aros yn y fuches i 
heintio anifeiliaid eraill o bosibl. 

 
33. Beth yw cynlluniau gweithredu a phryd maen nhw'n cael eu rhoi ar 
waith? 

 
Mae amrywiaeth o fentrau wedi cael eu rhoi ar waith mewn buchesi ag 
achosion cronig o TB yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar achosion parhaus i 
gychwyn. Mae milfeddygon achos APHA yn drafftio Cynlluniau Gweithredu 
Unigol ar gyfer pob buches ag achosion parhaus o TB. Bydd y rhain yn cael 
eu dangos i'r ffermwr, ei filfeddyg preifat (cyn belled â bod y ffermwr yn gofyn 
iddo fod yn rhan o'r broses) a gofynnir i'r ffermwr/milfeddyg roi sylwadau 
arnynt. Ar hyn o bryd, mae’r holl fuchesi ag achosion parhaus wedi’u lleoli yn 
yr Ardaloedd TB Canolradd ac Uchel. 
 



21 
 

Mae'r Cynlluniau Gweithredu Buchesi Unigol yn cynnwys amrywiaeth o 
fesurau sydd â'r nod o glirio'r haint TB a helpu'r ffermwr i ennill Statws heb TB 
swyddogol ar gyfer ei fuches. Mae'r cynlluniau gweithredu hyn yn cynnwys y 
mesurau canlynol sy'n berthnasol i bob buches: 

 Bydd profion yn parhau i gael eu dehongli dan amodau llym tra bod yr 
achos yn para; 

 Bydd pob Adweithydd Amhendant difrifol a safonol yn cael eu tynnu o'r 
fuches, nes cyrraedd sefyllfa ymadael; 

 Sefyllfa ymadael - pan fydd prawf clir neu ddim ond adweithyddion 
amhendant o ddehongli o dan amodau llym yn cael eu canfod mewn 
prawf, bydd y rhain yn cael prawf gama interfferon. Os yw'r prawf hwn 
yn glir, bydd unrhyw adweithyddion amhendant o ddehongli o dan 
amodau llym yn cael prawf gama interfferon; 

 Mewn daliadau llaeth ac mewn rhai daliadau cig eidion risg uwch, bydd 
cyfyngiadau TB02 ar wahân yn cael eu rhoi i bob parsel o dir ac 
adeilad ar wahân ac adeiladau sy'n gyfan gwbl y tu allan i barth 3km o 
gwmpas cyfeirnod map y prif safle. Bydd gostyngiad o 50% yn yr 
iawndal ar gyfer rhai symudiadau risg uchel, os caiff anifail ei dynnu o'r 
fuches at ddibenion rheoli TB maes o law. Byddwn yn annog ffermwyr i 
beidio â symud anifeiliaid eidion yn ôl i brif uned odro. Ar gyfer buchesi 
mawr iawn â nifer o gyfleusterau godro, yn gyffredinol ni chaniateir 
symud gwartheg llawn dwf rhwng yr unedau; 

 Bydd TB02 ar wahân yn cael ei gyflwyno i bob daliad o dan rif daliad ar 
wahân ac yn achos pob symudiad rhyngddynt, o dan drwydded ac yn 
dilyn asesiad risg milfeddygol, bydd gostyngiad o 50% yn yr iawndal ar 
gyfer unrhyw anifeiliaid sy'n dod yn adweithyddion wedyn;  

 Bydd y ffactorau canlynol yn cael eu hasesu a'u mesur yn dibynnu ar 
ganfyddiadau; 

 Bioddiogelwch ar bwyntiau cyswllt risg uchel rhwng gwahanol fuchesi 
gwartheg a gwartheg a bywyd gwyllt, ar gyfer porfa ac adeiladau; 

 Glanhau a diheintio cafnau bwyd gwartheg, tanciau dŵr, cyfarpar (lle 
bo’n berthnasol) ac adeiladau; 

 Lefelau gweithgarwch moch daear ar y daliad, neu ffiniau, gan 
gynnwys brochfeydd actif, carthfeydd a llwybrau. Canfyddiadau'r 
Arolwg o Foch Daear Marw. Bydd pob daliad yn cael sgôr 
tebygolrwydd a blaenoriaeth. 
 

Fel arfer, rhoddir tri mis i'r ffermwr fynd i'r afael ag unrhyw broblemau 
bioddiogelwch ac os nad yw'n gwneud cynnydd sylweddol, bydd Hysbysiad 
Gofynion Bioddiogelwch (BRN) yn cael ei gyhoeddi, gyda dyddiad cwblhau. 
Gall peidio â chydymffurfio â BRN arwain at ostyngiadau mewn iawndal o hyd 
at 95% o werth yr anifail ar y farchnad yn y pen draw os yw'n cael ei dynnu o'r 
fuches at ddibenion rheoli TB. 
 

 Mewn buchesi ag achosion parhaus o TB, ni ellir defnyddio'r prawf 
clirio sy'n arwain at ddileu cyfyngiadau symud TB ar fuches fel prawf 
cyn symud (sy'n golygu bod gwartheg, dros 42 diwrnod, angen prawf 
clir pellach cyn gallu symud oddi ar y safle, ac eithrio i gael eu lladd); 
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 Adolygir cynlluniau gweithredu bob blwyddyn a byddant yn cael eu rhoi 
ar waith eto mewn buchesi oedd â chynllun gweithredu’n barod ac sy'n 
cael achos newydd o TB adeg neu cyn prawf buches 6 mis ar ôl i'r 
achos ddod i ben. 
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Prawf clirio 

 
34. Ydy’r prawf clirio’r un fath â’r prawf ar y fuches gyfan?  
  
Nac ydy. Prawf a ddefnyddir ar ddiwedd achos o TB i bennu a ellir codi’r 
cyfyngiadau TB ar fuches yw’r prawf clirio. Prawf gwyliadwriaeth rheolaidd a 
roddir i fuchesi unwaith y flwyddyn yw’r prawf ar y fuches gyfan.  
  
35. Mae fy fferm i yn yr ardal TB uchel ac nid oes gan fy muches TB. A 
fydd angen dau brawf ychwanegol arnaf, ar ôl i'm hachos o TB ddod i 
ben, cyn fy mod yn cael symud fy anifeiliaid?  
  
Na fydd. Dim ond pan fydd buches wedi bod o dan gyfyngiadau am 18 mis 
neu ragor y mae’n ofynnol cynnal prawf ychwanegol. Mewn achosion o’r fath, 
bydd rhaid aros am 60 diwrnod pellach a chwblhau Prawf Cyn Symud cyn bod 
modd symud neu werthu’r anifeiliaid hynny.  

 
36. Mewn buchesi ag achosion parhaus o TB, pa mor hir ar ôl y prawf 
clirio y gellir cynnal y Prawf Cyn Symud i ganiatáu i’r anifeiliaid gael eu 
symud?  

 
60 diwrnod ar ôl dyddiad y chwistrelliad (diwrnod cyntaf y prawf). Yn y 
cyfamser, bydd y cyfyngiadau ar y fuches yn cael eu codi i ganiatáu i’r ffermwr 
ailstocio neu werthu lloi o dan 42 diwrnod oed.  
 
Mae’r polisi hwn yn berthnasol i fuchesi ag achosion parhaus o TB yn unig ar 
hyn o bryd, fodd bynnag bydd yn cael ei gyflwyno i fod yn berthnasol i fuchesi 
sy'n cael eu hailheintio yn y dyfodol agos. 
 
37. Pa dystiolaeth sy’n sail i'r polisi? 

 
Gwyddom fod lefelau uchel o ailheintio â TB yng Nghymru. Dyma'r achosion o 
TB sydd â chyfyngiadau wedi'u codi, ond oherwydd bod haint yn weddill yn y 
fuches o bosibl, mae yna achos arall o TB yn y fuches. 
 
Mae'r gyfradd ailheintio o fewn dwy flynedd yn Ch4, 2018, ar gyfer achosion a 
ddaeth i ben yn Ch4, 2016  yn amrywio ar draws y rhanbarthau: 

 Isel: 29% 

 Canolradd (canolbarth): 28% 

 Canolradd (gogledd): 29% 

 Uchel (gorllewin): 39% 

 Uchel (dwyrain): 25% 
 
Mae'r ffigurau’n amrywio o un chwarter i'r llall hefyd. 
 
Gall ailheintio ddigwydd yn sgil cyflwyno haint newydd drwy brynu anifeiliaid 
heintiedig neu ffynonellau bywyd gwyllt heintiedig, neu am fod gwartheg 
heintiedig yn weddill yn y fuches pan godwyd cyfyngiadau TB. 
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Mae tystiolaeth sy'n cefnogi'r ffaith mai lefelau uchel o haint gweddilliol yw un 
o brif achosion y broblem hon mewn buchesi ag achosion cyson yn deillio o 
ystyried hanesion achosion lle gwelir nifer uchel o adweithyddion mewn prawf 
6 mis ar ôl codi'r cyfyngiadau, sydd â hanes o ymatebion adweithydd 
amhendant safonol neu ddifrifol i'r prawf TB ar y croen, neu ganlyniad 
cadarnhaol i'r chwistrelliad twbercwlin gwartheg ar sawl achlysur, weithiau'n 
dyddio'n ôl rai blynyddoedd a thrwy sawl achos o TB yn y fuches. 

 
Lleihau’r iawndal ar gyfer symudiadau o fewn buchesi ag achosion 
parhaus o TB 

 
38. Beth sydd angen i mi ei wybod? 
 
Wrth ddrafftio cynlluniau gweithredu ar gyfer buchesi ag achosion cyson, caiff 
adeiladau a pharseli tir i ffwrdd o'r prif ddaliad eu hasesu a chaiff cyfyngiadau 
symud TB02 ar wahân eu cyflwyno yn ôl y gofyn. 
 

 Rhoddir cyfyngiadau symud ar wahân i bob safle sydd â rhif daliad 
gwahanol 

 
O fewn yr un daliad, rhoddir cyfyngiadau symud ar wahân ar gyfer pob daliad 
llaeth (a rhai daliadau eidion risg uwch) i bob parsel o dir ac adeilad ar wahân 
y tu allan i barth 3km o gwmpas cyfeirnod map y prif safle. 
 
Mae'r iawndal yn gostwng i 50% ar gyfer rhai symudiadau gwartheg risg uwch 
rhwng unedau o fewn yr un daliad ar gyfer anifeiliaid sy'n cael eu tynnu o'r 
fuches maes o law am resymau rheoli TB. Bydd yr iawndal yn cael ei leihau'n 
awtomatig ar gyfer symudiadau rhwng daliadau ar wahân (â rhif daliad 
gwahanol) ar gyfer anifeiliaid sy'n cael eu tynnu o’r fuches wedyn am resymau 
rheoli TB. 
 
Nod y polisi yw dadgymell symudiadau a allai gynyddu'r tebygolrwydd y bydd 
clefyd yn parhau. 
 
Lle mae cyfyngiadau symud ar wahân wedi'u rhoi ar safleoedd sydd o fewn yr 
un rhif daliad, rhaid i'r holl symudiadau gwartheg, i ac o'r prif leoliad godro, 
ddigwydd o dan drwydded. Bydd symudiadau o’r lleoliad godro yn digwydd o 
dan drwydded gyffredinol fel rheol ac ni fydd yr iawndal yn lleihau ar eu cyfer. 
Byddwn yn annog ffermwyr i beidio â symud gwartheg eidion yn ôl i’r brif uned 
odro ac, os caniateir hynny, byddant yn cael eu symud o dan drwydded 
symud benodol a bydd yr iawndal a delir yn lleihau 50% os cânt eu symud 
oddi ar y fferm at ddibenion rheoli TB ar unrhyw adeg yn ystod gweddill y 
cyfnod lle ceir achosion o TB yn y fuches. Bydd symudiadau’n ôl i’r brif uned 
odro yn destun asesiad risg milfeddygol a lle mae'r risg yn uwch nag isel a 
bod y symudiad yn cael ei ganiatáu, bydd yr iawndal a delir yn lleihau 50% os 
yw'r anifeiliaid a symudwyd yn cael eu symud oddi ar y fferm at ddibenion 
rheoli TB ar unrhyw adeg yn ystod gweddill y cyfnod lle ceir achosion o TB yn 
y fuches. O ran buchesi mawr lle ceir mwy nag un lleoliad godro, bydd 
hysbysiad TB02 ar wahân yn cael ei roi i bob lleoliad godro a bydd unrhyw 
symudiadau rhwng y buchesi’n cael eu hatal fel rheol. 
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 Bydd buchesi sydd wedi bod o dan gyfyngiad am rhwng 12-18 mis yn 
derbyn llythyrau gan APHA yn rhoi gwybod iddynt am ganlyniadau bod 
yn achos parhaus o TB. 

39. Pam cyflwyno hyn? 
 

Mae hyn yn gyson â'n polisi o dalu iawndal o 50% yn unig am anifeiliaid a 
symudir i fuches heintiedig, sy'n cynnwys symudiadau yn ôl i'r prif ddaliad o 
fagwyr heffrod. 
 
Tra bod buches o dan gyfyngiadau TB, gall ffermwyr symud gwartheg i 
safleoedd eraill sydd wedi'u cynnwys yn eu daliad, neu ddaliad arall o dan eu 
rheolaeth. Gall hyn greu risg sylweddol o ledaenu clefyd gan ei fod yn galluogi 
symud parhaus rhwng unedau ar wahân gyda lefelau risg gwahanol o bosibl 
ac wedyn cymysgu is-boblogaethau gwartheg, pob un â'i lefel ei hun o 
asesiad risg. Mae hyn yn debygol o achosi i broblem cylchredeg y clefyd yn y 
fuches i barhau. 
 
Mae rheoli buchesi dros nifer o safleoedd a gyda gweithrediadau cymysg e.e. 
llaeth a phesgi gwartheg eidion, yn nodwedd gyffredin o fuchesi sydd wedi 
bod o dan gyfyngiadau am gryn amser. 
 
26% o fuchesi gyda dros 500 o anifeiliaid, tra mai dim ond 4% o fuchesi gyda 
rhwng 100 a 200 ddaeth yn fuchesi ag achosion cyson dros gyfnod o bum 
mlynedd. Mae maint y fuches yn ffactor arwyddocaol o ran parhad y clefyd. 
 
Mae tir ac adeiladau y tu allan i'r parth 3km yn cael eu hystyried yn ddigon pell 
oddi wrth y prif safle i ystyried bod ganddynt risg TB wahanol o bosibl i'r prif 
safle. 
 
Mae hyn yn golygu bod ffermwyr â buchesi sydd wedi'u heintio am gyfnod hir 
yn rhannu risg ariannol symudiadau bellach os ydynt yn economaidd 
angenrheidiol i'r busnes. 
 
Adweithyddion amhendant mewn buchesi â chynllun gweithredu buches 
unigol 
 
40. Beth sy'n digwydd i adweithyddion amhendant mewn buchesi sydd â 
chynllun gweithredu buches unigol? 

 

Caiff yr holl adweithyddion amhendant eu tynnu o’r fuches, gyda'r fuches yn 
aros ar brofion sy'n cael eu dehongli dan amodau llym nes cael gwared y 
clefyd. Bydd y clefyd wedi'i waredu pan fydd prawf clir neu ddim ond 
adweithyddion amhendant o ddehongli profion o dan amodau llym a bod yr 
anifeiliaid hyn yn cael y prawf gama interfferon wedyn.  
 
Os yw'r anifeiliaid hyn yn rhoi canlyniad negyddol i'r prawf hwn a bod gweddill 
y prawf yn glir, mae'r prawf nesaf yn un a allai ryddhau'r fuches, lle mae 
adweithyddion amhendant unwaith eto yn cael y prawf gama interfferon, cyn y 
gellir codi'r cyfyngiadau. 
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41. Pa dystiolaeth sy’n sail i hyn? 

 
Rydym wedi dadansoddi data profion TB y 10 buches lle cafwyd yr achosion 
mwyaf parhaus o TB yng Nghymru rhwng 2010 a 2015. Roedd y 
dadansoddiad hwn yn dangos bod nifer fawr o’r adweithyddion amhendant, a 
gafodd eu dehongli dan amodau safonol a llym wedi mynd ymlaen i fod yn 
adweithyddion mewn profion pellach. 
 
Hysbysiadau Gofynion Bioddiogelwch 
 
42. Beth yw Hysbysiadau Gofynion Bioddiogelwch? 
 
Fel rhan o broses barhaus y cynlluniau gweithredu, caiff Hysbysiadau 
Gofynion Bioddiogelwch eu rhoi yn ôl yr angen i fuchesi ag achosion parhaus 
o TB, i wella safonau bioddiogelwch. Bydd yr iawndal yn cael ei leihau mewn 
achosion lle nad yw’r ffermwr wedi cydymffurfio â’r gofynion. Mewn achosion 
o ddiffyg cydymffurfio mynych, gall yr iawndal fod yn 95% o werth y farchnad 
ar gyfer anifeiliaid sy'n dod yn adweithyddion TB yn ddiweddarach tra bod y 
fuches wedi'i heintio. Gall y gostyngiad hwn mewn iawndal effeithio ar bob 
anifail yn y fuches o dan rai amgylchiadau. 
 
43. Pam rydych chi wedi cyflwyno Hysbysiadau Gofynion 
Bioddiogelwch?  
 
Gallai unrhyw ddiffygion bioddiogelwch mewn achosion parhaus o TB arwain 
at barhad y clefyd yn yr amgylchedd. Felly, mae’n bwysig nodi unrhyw 
safonau bioddiogelwch isel a mynd i’r afael â nhw. 
 
44. Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Hysbysiad Gofynion 
Bioddiogelwch/Hysbysiad Gwella Milfeddygol/Hysbysiad Gofynion 
Milfeddygol?. 

 
Hysbysiad Gofynion Milfeddygol (Hysbysiad Gwella Milfeddygol (VIN) yn 
flaenorol).- Mae Hysbysiad Gofynion Milfeddygol yn nodi camau penodol y 
mae’n ofynnol i ffermwr eu cymryd i atal TB rhag lledaenu. 
 
Hysbysiad Gofynion Bioddiogelwch – Bydd Hysbysiad Gofynion 
Bioddiogelwch yn cael ei roi i fuchesi ag achosion parhaus o TB yn ôl y gofyn. 
Bydd yr Hysbysiad yn nodi ymhle y dylid gwella bioddiogelwch er mwyn atal 
TB rhag lledaenu, ond bydd yn caniatáu i’r ffermwyr benderfynu sut i 
gyflawni’r amcan(ion) a nodir yn yr Hysbysiad.  
 
Yn yr ymweliad DRF cyntaf, bydd ffermwr yn cael canllawiau cynhwysfawr 
ynghylch safonau bioddiogelwch ac, os nad yw wedi gwneud hynny eisoes, 
caiff ei annog i gael ymweliad Cymorth TB. Bydd hyn yn helpu’r ffermwr i fynd 
ati’n gynnar i bennu unrhyw wendidau bioddiogelwch posibl ar y fferm, a’i 
helpu i ymgyfarwyddo â’r safonau bioddiogelwch angenrheidiol.  
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Bydd y ffermwr yn cael gwybod am ddiffygion bioddiogelwch yn ystod y 
broses o drafod y Cynllun Gweithredu a bydd yn cael cyfle i’w cywiro cyn bod 
Hysbysiad Gofynion Bioddiogelwch yn cael ei roi. Bydd Hysbysiad o’r fath yn 
pennu’r camau i’w cymryd erbyn dyddiad penodol, ynghyd â’r mesurau i’w 
rhoi ar waith yn barhaus. Mae’r Hysbysiad Gofynion Bioddiogelwch yn 
hysbysiad cyfreithiol ac, os na fydd y ffermwr yn cydymffurfio â’r hysbysiad, 
gall arwain at leihau’r iawndal a delir am anifeiliaid sy’n cael eu gwaredu at 
ddibenion rheoli TB. 
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Profion Cyn Symud (PrMT) a Phrofion ar ôl Symud (PoMT)  
 
45. O dan ba amgylchiadau y bydd angen i’m gwartheg gael Prawf Cyn 
Symud a Phrawf ar ôl Symud? 
 
Mae’n rhaid i unrhyw wartheg yng Nghymru gael Prawf Cyn Symud oni bai eu 
bod yn cael eu symud o’r Ardal TB Isel neu o fewn yr ardal honno, bod yr 
anifail buchol o dan 42 diwrnod oed, neu fod y symud yn destun eithriad 
cyfreithiol arall, er enghraifft, symud yr anifail yn syth i'w ladd. 
 
Yn yr Ardal TB Isel, bydd rhaid i fuchesi penodol uchel eu risg, h.y. buchesi lle 
cafwyd achos diweddar o TB a’r rheini sy’n destun profion ar fuchesi cyffiniol, 
gael Prawf Cyn Symud hyd nes eu bod yn dychwelyd i’r drefn profion 
gwyliadwriaeth arferol.  

 
Dim ond pan fyddant yn cael eu symud o Ardal TB Ganolradd neu Ardal TB 
Uchel yng Nghymru (neu o Ardal Ffiniol neu Ardal Risg Uchel yn Lloegr, neu o 
Ogledd Iwerddon) i’r Ardal TB Isely mae’n rhaid i wartheg yng Nghymru gael 
Prawf ar ôl Symud. Dim ond pan fydd gwartheg yn cael eu symud o ardal lle 
mae statws y clefyd yn uwch i’r Ardal TB Isel y mae angen Prawf ar ôl Symud 
(gweler y tabl isod): 
 

Symud o Symud i  Angen Prawf 
Cyn Symud? 

Angen Prawf ar 
ôl Symud? 

Isel (Cymru) Isel (Cymru) Nac oes Nac oes 

Canolradd 
(Cymru) 

Isel (Cymru) Oes Oes 

Uchel 
(Cymru) 

Isel (Cymru) Oes Oes 

Isel (Lloegr) Isel (Cymru) Nac oes Nac oes 

Ffiniol 
(Lloegr) 

Isel (Cymru) Oes Oes 

Uchel 
(Lloegr) 

Isel (Cymru) Oes Oes 

Yr Alban Isel (Cymru) Nac oes Nac oes 

    

Isel (Cymru) Canolradd 
(Cymru) 

Nac oes Nac oes 

Canolradd 
(Cymru) 

Canolradd 
(Cymru) 

Oes Nac oes 

Uchel 
(Cymru) 

Canolradd 
(Cymru) 

Oes Nac oes 

Isel (Lloegr) Canolradd 
(Cymru) 

Nac oes Nac oes 

Ffiniol 
(Lloegr) 

Canolradd 
(Cymru) 

Oes Nac oes 

Uchel 
(Lloegr) 

Canolradd 
(Cymru) 

Oes Nac oes 

Yr Alban Canolradd Nac oes Nac oes 
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(Cymru) 

    

Isel (Cymru) Uchel 
(Cymru) 

Nac oes Nac oes 

Canolradd 
(Cymru) 

Uchel 
(Cymru) 

Oes Nac oes 

Uchel 
(Cymru) 

Uchel 
(Cymru) 

Oes Nac oes 

Isel (Lloegr) Uchel 
(Cymru) 

Nac oes Nac oes 

Ffiniol 
(Lloegr) 

Uchel 
(Cymru) 

Oes Nac oes 

Uchel 
(Lloegr) 

Uchel 
(Cymru) 

Oes Nac oes 

Yr Alban Uchel 
(Cymru) 

Nac oes Nac oes 

    

Isel (Cymru) Isel (Lloegr) Nac oes* Oes 

Canolradd 
(Cymru)  

Isel (Lloegr) Oes Oes 

Uchel 
(Cymru) 

Isel (Lloegr) Oes Oes 

Isel (Cymru) Ffiniol 
(Lloegr) 

Nac oes Nac oes 

Canolradd 
(Cymru)  

Ffiniol 
(Lloegr) 

Oes Nac oes 

Uchel 
(Cymru) 

Ffiniol 
(Lloegr) 

Oes Nac oes 

Isel (Cymru) Uchel 
(Lloegr) 

Nac oes Nac oes 

Canolradd 
(Cymru)  

Uchel 
(Lloegr) 

Oes Nac oes 

Uchel 
(Cymru) 

Uchel 
(Lloegr) 

Oes Nac oes 

    

Isel (Cymru) 
 

Yr Alban Oes Oes  

Canolradd 
(Cymru)  

Yr Alban  Oes Oes  

Uchel 
(Cymru) 

Yr Alban  Oes Oes  

    

 
*mae’n bosibl y bydd rhai prynwyr yn Ardal Risg Isel Lloegr, e.e. y rheini 
sy’n rhedeg Unedau Pesgi Trwyddedig, yn mynnu bod gwartheg o'r Ardal 
TB Isel yn cael Prawf Cyn Symud (PrMT). 
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46. Dim ond gwartheg sydd wedi cael Prawf Cyn Symud y gall buchesi 
yn yr Alban eu derbyn. Sut mae hyn yn cyd-fynd â’r eithriad rhag cael 
Profion Cyn Symud yn yr Ardal TB Isel?  

 

Rhaid i geidwaid gwartheg yng Nghymru gydymffurfio â rheolau Cymru o ran 
Profion Cyn Symud pan fyddant yn symud gwartheg oddi ar eu daliad. Fodd 
bynnag, os bwriedir symud gwartheg o’r Ardal TB Isel i’r Alban, bydd angen 
iddynt gael Prawf Cyn Symud oherwydd ei bod yn ofynnol gan yr Alban fod 
Profion Cyn Symud yn cael eu cynnal ar unrhyw wartheg sy’n symud yno o 
fuchesi a gaiff eu profi’n flynyddol yng Nghymru. Gall ceidwaid gwartheg yn yr 
Ardal TB Isel roi Prawf Cyn Symud i’w gwartheg os ydynt am wneud hynny. 
 
47. Beth yw’r gofynion profi ar gyfer gwartheg sy’n symud i Ardal Risg 
Isel Lloegr o’r Ardal TB Isel? 

 
Nid oes unrhyw ofyniad cyfreithiol i gynnal Profion Cyn Symud ar wartheg sy’n 
cael eu symud i Ardal Risg Isel Lloegr. Wedi dweud hynny, mae’n bosibl y 
bydd rhai o’r prynwyr yn yr Ardal Risg Isel, megis y rheini sy’n rhedeg Unedau 
Pesgi Trwyddedig, yn mynnu bod profion yn cael eu cynnal. 
 
Pan fydd gwartheg o Gymru yn cael eu symud i’r Ardal Risg Isel, bydd yn 
ofynnol cynnal Profion Cyn Symud arnynt. 
 
48. Mae gennyf hawliau pori ac rwyf gerllaw tir comin. Ar ôl adolygiad o 
Rif y Daliad rwyf wedi cynnwys y tir comin o fewn fy naliad. A oes angen 
i mi gynnal Profion Cyn Symud wrth symud anifeiliaid i’r tir comin ac 
oddi arno?  

 
Oes, oherwydd gall achosion o TB ar dir comin effeithio ar sawl buches. Os 
nad yw’n ymarferol cynnal profion TB tra bo’r gwartheg ar y tir comin efallai y 
bydd modd eu symud yn ôl i’r prif ddaliad o dan drwydded a roddir gan APHA, 
cyn belled â bod yr amodau’n cael eu bodloni. Gallai’r amodau hyn gynnwys y 
canlynol: 

 

 mae’n rhaid cynnal prawf TB cyn gynted â phosibl ac o fewn 60 
diwrnod ar ôl i’r gwartheg gael eu symud yn ôl o’r tir comin, a 

 mae’n rhaid i’r gwartheg gael eu cadw ar wahân i anifeiliaid buchol 
eraill (a cheirw) ar y daliad hyd nes y byddant wedi cael eu profi, 
neu 

 mae’n rhaid i’r fuches gyfan gael ei phrofi bob chwe mis.  
 
 

49. Mae fy fferm i mewn Ardal TB Uwch. O dan ba amgylchiadau y bydd 
fy anifeiliaid wedi’u heithrio rhag cael Prawf ar ôl Symud os byddant yn 
cael eu symud i’r Ardal TB Isel?  
 
O 1 Hydref 2017, mae gofyn cynnal profion ar ôl symud ar unrhyw wartheg 
sy'n cael eu symud i’r Ardal TB Isel. Ceir rhai eithriadau i’r rheol hon, gan 
gynnwys os yw’r anifail yn symud o fuches sy’n aelod o gynllun iechyd TB 
CHeCS a bod gan yr anifail neu’r fuches statws lefel 10. Rhoddir achrediad 
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lefel 10 CHeCS i wartheg a aned ar y daliad yn unig, nid gwartheg a brynwyd. 
Mae hyn yn cydnabod bod y buchesi hynny mewn Ardaloedd TB Canolradd 
neu Uwch nad ydynt wedi cael achos o TB ers deng mlynedd neu ragor yn 
peri llai o risg. Rydym yn gobeithio y bydd yn annog mwy o bobl i fod yn rhan 
o’r cynlluniau iechyd TB.  
 
Sylwch fod nifer o wahaniaethau rhwng y rhaglen CHeCS a’r rheolaethau TB 
statudol. Argymhellir y dylai buchesi sy’n rhan o’r rhaglen sicrhau fod pob 
anifail sydd i’w ychwanegu at y fuches yn cael ei ynysu pan fydd yn cyrraedd, 
ac fe all fod angen gwneud profion ychwanegol cyn ac ar ôl symud hefyd. Nid 
yw’r eithriad hwn yn effeithio ar ofynion profi CHeCS. 
 
Ceir mwy o fanylion am ofynion y Prawf ar ôl Symud ar ein gwefan: 
www.gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/disease/bovinetuberculosi
s/cattlecontrols/Postmovementtesting   

 
50. Sut ydw i’n trefnu i’m buches gael achrediad CHeCS? 
 
Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r cynllun, dylech drafod hynny 
gyda'ch milfeddyg a chysylltu ag un o ddarparwyr y cynllun: 
 
HiHealth Herdcare: 01314 402628 
Cynllun Iechyd Gwartheg Premiwm: 01835 822456 
http://www.checs.co.uk 
 
51. Pwy fydd yn talu am y Prawf ar ôl Symud? 
 
Yn yr un modd â’r Prawf Cyn Symud, bydd y ffermwr yn talu’n breifat am y 
Prawf ar ôl Symud. 

  
52. Mae fy fferm i yn yr Ardal TB Isel, ond rwyf wedi prynu gwartheg o 
Ardal TB Uchel. Mae angen i mi roi Prawf ar ôl Symud i’r gwartheg hyn. 
Mae’r gwartheg wedi cael Prawf Cyn Symud ac ni allaf roi Prawf ar ôl 
Symud iddynt cyn pen 60 diwrnod ar ôl iddynt gyrraedd fy fferm. Beth 
ddylwn i ei wneud os ydw i am werthu’r anifeiliaid hyn eto cyn i’r cyfnod 
hwnnw ddod i ben?  

Ni fydd modd i chi werthu’r anifeiliaid hyn, oni bai eu bod yn mynd ar eu 
hunion i’w lladd, i farchnad gigydda, i Uned Besgi Gymeradwy, neu i Uned 
Besgi Drwyddedig (Cymru), hyd nes iddynt gael Prawf ar ôl Symud 60-120 
diwrnod ar ôl eu symud. Nod hyn yw lleihau’r risg o ledaenu’r clefyd yn yr 
Ardal TB Isel gymaint â phosibl. 

 
53. Mae fy fferm i yn yr Ardal TB Isel ac rwy’n prynu gwartheg mewn 
marchnad. Sut byddaf i’n gwybod a oes angen rhoi Prawf ar ôl Symud i’r 
gwartheg hyn? 
 
Bydd yn ofynnol i ffermwyr gadarnhau o ble mae’r anifail wedi dod, ond bydd 
APHA yn anfon llythyr misol hefyd at ffermwyr y mae’n ymddangos bod angen 
iddynt wneud Prawf ar ôl Symud, a bydd APHA yn monitro cydymffurfiaeth â’r 

http://www.gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/disease/bovinetuberculosis/cattlecontrols/Postmovementtesting
http://www.gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/disease/bovinetuberculosis/cattlecontrols/Postmovementtesting
http://www.checs.co.uk/
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gofyniad hwn. Fel rheol, os yw anifail wedi cael Prawf Cyn Symud a’i fod yn 
symud i’r Ardal TB Isel, bydd angen iddo gael Prawf ar ôl Symud hefyd. Fodd 
bynnag, mewn rhai achosion, bydd anifail wedi cael Prawf Cyn Symud, fel 
rhan o’r prawf gwyliadwriaeth TB, neu bydd yr anifail o dan 42 diwrnod oed 
pan fydd yn cael ei symud a bydd wedi’i eithrio rhag cael Prawf Cyn Symud 
(ond nid Prawf ar ôl Symud). 
 
54. Mae fy fferm i yn yr Ardal TB Isel ac rwy’n mynd â gwartheg i’r 
farchnad i’w gwerthu. Os byddaf yn dod â’m gwartheg adref gyda mi, a 
ddylwn i eu profi a’u cadw ar wahân? 
 
Os na fyddwch wedi gwerthu’ch gwartheg yn y farchnad a’u bod yn dychwelyd 
i’r fuches, nid yw’n ofynnol i chi brofi’r anifeiliaid hyn na’u cadw ar wahân. Os 
ydych yn pryderu y gallai gwartheg sydd heb eu gwerthu ddod â’r clefyd i’ch 
daliad, mae croeso i chi eu cadw ar wahân a’u profi (60 neu ragor o 
ddiwrnodau ar ôl y prawf diwethaf) gyda chaniatâd APHA. Fodd bynnag, bydd 
wedi bod yn ofynnol i gyfran fawr o’r gwartheg mewn marchnadoedd gael 
Prawf Cyn Symud, a chan fod y gwartheg yn bresennol mewn marchnad am 
gyn lleied o amser, mae’r risg y bydd gwartheg yn cael eu heintio â’r clefyd TB 
buchol mewn marchnad yn debygol o fod yn isel, er nad oes modd 
anwybyddu’r risg yn llwyr. 

 
55. A fydd gwartheg o’r Ardaloedd TB Isel / Risg Isel yn cael eu gosod 
mewn llociau mewn gwahanol rannau o’r farchnad i’r gwartheg hynny 
sy’n dod o’r ardaloedd lle ceir mwy o risg?   

 

Er bod hwn yn arfer da am resymau bioddiogelwch, ni fydd rheidrwydd ar 
farchnadoedd i wahanu gwartheg o wahanol ardaloedd TB. Nid yw gwartheg 
yn dueddol o dreulio llawer o amser mewn marchnadoedd, felly tybir bod y 
risg o drosglwyddo’r clefyd yn isel (er nad oes modd ei anwybyddu’n llwyr). 
 
56. A fydd lloi o dan 42 diwrnod oed yn dal i fod wedi’u heithrio rhag 
cael Prawf Cyn Symud? 
 

Nid yw lloi o dan 42 diwrnod oed (h.y. 41 diwrnod oed neu lai) yn gymwys ar 
gyfer Profion Cyn Symud.  
 
Wrth gyfrifo'r dyddiad y daw llo yn gymwys i gael Profion Cyn Symud, dyddiad 
geni'r llo yw diwrnod sero, y diwrnod ar ôl y geni yw diwrnod un ac yn y blaen.  
 
57. Os byddaf i’n prynu lloi pan fyddant o dan 42 diwrnod oed, a fydd 
rhaid i mi roi Prawf ar ôl Symud iddyn nhw?  

  
Bydd. Os caiff llo (o dan 42 diwrnod oed) o Ardal TB Ganolradd neu Uchel ei 
werthu a’i symud i ddaliad yn yr Ardal TB Isel, bydd yn ofynnol i’r prynwr roi 
Prawf ar ôl Symud i’r llo. Bydd rhaid i’r prynwr roi prawf i’r llo cyn pen 60 
diwrnod, a bydd yn cael gwybod bod rhaid iddo wneud hynny drwy lythyr gan 
APHA. Ni chaiff yr anifail symud o’r daliad hyd nes ei fod wedi cael Prawf ar ôl 
Symud.  
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58. Pam fod angen Prawf Cyn Symud yn ogystal â Phrawf ar ôl Symud? 
 

Er gwaethaf y rheolaethau sydd ar waith (gan gynnwys y Prawf Cyn Symud), 
nid yw’n bosibl dileu’r risg o ledaenu TB drwy symud gwartheg yn llwyr. Dyma 
rai o'r rhesymau dros hyn:  
 

 Tua 80% yw lefel sensitifrwydd y prawf croen, felly dim ond 80 o bob 100 
o’r gwartheg sydd wedi’u heintio sy’n debygol o gael prawf positif yn ôl y 
dehongliad safonol; 

 Gall gwartheg gael eu heintio ar ôl iddynt gael eu profi a chyn iddynt 
symud; 

 Gall gwartheg gael eu profi pan fydd yr haint yn ei ddyddiau cynnar, a gall 
hyn fod yn rhy gynnar i’r prawf ganfod y clefyd; 

 Os yw anifail wedi’i heintio â chlefyd arall, gall yr haint hwnnw amharu ar y 
prawf; 

 Gall TB fod wedi ymledu’n helaeth yn yr anifail, a gall adweithio’n wahanol 
i’r prawf, gan beri nad yw’r canlyniad yn bositif. 
 

Bydd y Prawf ar ôl Symud yn gyfle i gael hyd i unrhyw anifeiliaid sydd wedi’u 
heintio a allai fod wedi’u symud i’r Ardal TB Isel heb fod neb yn gwybod eu 
bod wedi’u heintio, a hynny cyn gynted â phosibl. O wneud hyn, bydd yr haint 
yn llai tebygol o ledaenu i anifeiliaid eraill. 
 
59. Os bydd Prawf ar ôl Symud yn cael hyd i adweithydd, sut byddwch 
chi’n olrhain y clefyd? 
 

Os bydd Prawf ar ôl Symud yn cael hyd i adweithydd, bydd APHA yn mynd ati 
fesul achos i ystyried yr angen am brofion ychwanegol ar y fuches y daeth yr 
anifail ohoni ac ar unrhyw wartheg eraill a werthwyd o’r fuches honno. 
 
60. Pam y gallai fod angen i mi gynnal prawf olrhain ar anifail sydd 
eisoes wedi cael ei brofi ac yr oedd y canlyniadau’n negyddol?  

 
Prynu gwartheg sydd wedi’u heintio â TB yw un o’r prif ffactorau mewn 
achosion newydd o TB. Mae anifeiliaid y mae gofyn cynnal prawf olrhain 
arnynt yn peri risg uchel gan eu bod yn tarddu o safleoedd sydd dan 
gyfyngiadau oherwydd TB, o fewn y cyfnod risg, cyn y cafodd TB ei ganfod ar 
y daliad. Yng Nghymru, os cafodd unrhyw brawf ei gwblhau lai na 120 
diwrnod ers i’r anifail gael ei symud o’r daliad sydd wedi'i heintio â TB, mae’n 
rhaid i’r anifail gael ei ailbrofi ar ôl i 120 diwrnod fynd heibio (ac o leiaf 60 
diwrnod ar ôl unrhyw brawf blaenorol). Mae hyn yn ei gwneud hi’n fwy posibl i 
ni adnabod gwartheg sydd wedi’u heintio â TB cyn gynted â phosibl, gan ei 
gwneud hi’n llai tebygol y bydd y clefyd yn cael ei drosglwyddo i’ch anifeiliaid 
eraill ac effeithio ar eich buches.  
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Y dull rhanbarthol  
 
61. Pam ydych chi’n mynd ati i ddileu TB drwy ddull rhanbarthol? 

 

Mae’r dull hwn yn adlewyrchu’r ffaith bod lefelau’r clefyd yn amrywio o 
ranbarth i ranbarth yng Nghymru. Gellir asesu’r amrywiadau rhanbarthol 
mewn unrhyw gyfnod penodol drwy ystyried nifer yr achosion newydd o TB, 
nifer yr achosion presennol o TB a nifer yr achosion o TB sydd wedi cau. Mae 
hon yn egwyddor sy’n cael ei defnyddio mewn gwledydd eraill ac ar gyfer 
clefydau eraill i ddiogelu’r poblogaethau hynny sydd mewn perygl rhag y 
poblogaethau hynny sy’n peri mwy o risg. 
 
62. Sut cafodd yr ardaloedd TB eu llunio? 

 
Mae’r Ardaloedd TB yn dangos statws cymharol y clefyd ar draws daliadau 
mewn ardaloedd penodol o Gymru, ac mae pob un o’r ardaloedd hyn wedi 
cael statws Isel, Canolradd neu Uchel. Cyfuniad o unedau gofodol, sy’n 
cynnwys plwyfi, yw’r Ardaloedd TB. Fe’u lluniwyd gan ddefnyddio dull sy’n 
debyg i’r un a ddefnyddir i greu unedau ystadegol ar gyfer cyfrifiadau’r DU. 
Mae’r unedau gofodol yn gydnaws â’r system CPH ac mae gan bob ardal 
nifer tebyg o fuchesi. Nid yw newidiadau i ffiniau awdurdodau lleol yn effeithio 
ar y system hon ac mae’n ddigon hyblyg i ymateb i newid yn sefyllfa’r clefyd. 
Bydd sefyllfa’r clefyd yn yr ardaloedd a’r unedau gofodol yn cael ei hadolygu’n 
gyson. 
 
63. Sut byddaf i’n gwybod ym mha Ardal TB y mae fy fferm i? 
 

Yn 2017, cafodd pob ceidwad gwartheg wybod yn unigol ym mha Ardal TB 
(Isel, Canolradd neu Uchel) y mae ei fferm wedi’i lleoli. Os yw ceidwad wedi 
colli’r ohebiaeth hon, dylai gysylltu ag APHA drwy ffonio 0300 303 8268. 
 
Er mwyn cadw'r newidiadau'n syml, dim ond i un ardal y gellir dynodi fferm. 
Mae'r ardaloedd yn seiliedig ar leoliad y brif uned ffermio y mae'r rhif Daliad 
Plwyf Sirol (CPH) yn cael ei ddyrannu iddi, ac felly, heb ystyried darnau o 
dir sydd wedi'u lleoli i ffwrdd o'r daliad, dim ond â gofynion yr ardal y 
mae ei Rhif Daliad (CPH wedi'i dyrannu iddi y bydd angen i fferm 
gydymffurfio â nhw. Mae map o’r ardaloedd hyn a mwy o wybodaeth ar 

wefan Llywodraeth Cymru.  
 
64. A oes map manylach ar gael?  

 
Mae map rhyngweithiol manwl ar gael ar http:/lle.gov.wales/map/walestbt  

Mae map o ranbarthau TB Lloegr a gofynion profi ar gyfer yr ardaloedd hynny 

i'w gweld yma http://www.tbhub.co.uk/guidance/testing-and-

compensation/testing-areas/ 

 
 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flle.gov.wales%2Fmap%2Fwalestb&data=02%7C01%7CLaura.Tarney%40gov.wales%7Cea8d172c91024399fb5308d4fe73c679%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C636413220580711575&sdata=IPeHHDWH5VpOIH7jdScp6ucdQYSsH%2BZX1l8FHaTu8DE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tbhub.co.uk%2Fguidance%2Ftesting-and-compensation%2Ftesting-areas%2F&data=02%7C01%7CClaire.Griffiths2%40gov.wales%7Ce6975318e5214efb987608d52b5ecca3%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C636462608517552279&sdata=J8WpKMac9nL6o7TqeS44wqrn2sPaIg6pZe38YWHvayU%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tbhub.co.uk%2Fguidance%2Ftesting-and-compensation%2Ftesting-areas%2F&data=02%7C01%7CClaire.Griffiths2%40gov.wales%7Ce6975318e5214efb987608d52b5ecca3%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C636462608517552279&sdata=J8WpKMac9nL6o7TqeS44wqrn2sPaIg6pZe38YWHvayU%3D&reserved=0
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65. A fydd modd newid lleoliad Rhif Daliad (CPH) oherwydd bod ffermwr 
yn rhagweld mantais fasnachol o newid Ardal TB? 

 

Ceir meini prawf penodol ar gyfer yr hyn y gellir ei ystyried yn Brif Leoliad 
Cynhyrchu (PPL), a rhaid bodloni’r meini prawf yn y drefn flaenoriaeth isod: 

 

 Lleoliad eich adeiladau da byw / parlwr godro / prif gyfleusterau trin 
anifeiliaid er mwyn eu lles a’u hiechyd / hwsmona. Yn y rhan fwyaf o 
achosion yr un cyfeiriad fydd hwn a’r cyfeiriad gohebu. 

 Os nad oes adeiladau / cyfleusterau (h.y. yn achos daliad eang), y PPL 
fyddai man crynhoi’r anifeiliaid. 

 Mewn ambell achos, os nad oes gan y ceidwad unrhyw dir caeedig, dim 
ond hawliau pori tir comin, y PPL yw’r cyfeiriad gohebu (ni chaiff tir comin 
fod yn rhan o PPL). 

 Lleoliad cyfran fwyaf y tir sy’n eiddo ichi neu ar rent tymor hir. 
 
Pan fydd ceidwaid yn trosglwyddo’u daliad gan ddefnyddio Rheoli Fy CPH ar 
Taliadau Gwledig Cymru ar-lein 
https://beta.gov.cymru/sites/default/files/publications/2018-07/rpw-online-
using-manage-my-cph_0.pdf, bydd gofyn iddynt ddewis y parsel tir lle mae eu 
hadeiladau da byw / parlwr godro ac ati wedi’u lleoli, ac, os nad oes 
cyfleusterau o’r fath ganddynt, dim ond un o’r meini prawf eraill y bydd modd 
iddynt ei ddewis. Os yw’r parsel o dir a ddewisir fel canolbwynt y Prif Leoliad 
Cynhyrchu wedi’i leoli mewn plwyf gwahanol i’r Rhif Daliad (CPH) (a allai beri 
iddo fod mewn Ardal TB wahanol), bydd Taliadau Gwledig Cymru’n adolygu’r 
cais i sicrhau bod y Prif Leoliad Cynhyrchu wedi’i ddewis yn unol â’r meini 
prawf uchod.   
 

 
66. A fydd y dull rhanbarthol yn creu marchnad dwy haen?  

 
Mae’r dull hwn yn angenrheidiol i sicrhau bod modd rhoi mesurau penodol ar 
waith: 
 

 I ddiogelu rhanbarthau lle mae’r lefelau TB yn isel (yr Ardal TB Isel) 
rhag achosion newydd o’r clefyd, yn enwedig yn sgil symud gwartheg 
sydd wedi’u heintio o ardaloedd lle mae lefelau’r clefyd yn llawer 
uwch;  

 I ddiogelu rhanbarthau lle mae’r lefelau TB yn gymedrol (yr Ardaloedd 
TB Canolradd) er mwyn gostwng lefelau’r clefyd i lefel isel; 

 I dargedu ffermydd lle mae lefelau’r clefyd yn gyson uchel am 
gyfnodau hir, neu ffermydd sydd mewn perygl mawr o gael achosion 
TB hirdymor. Mae’r rhain yn fwy cyffredin yn yr Ardaloedd TB Uchel. 

  
Anogir ffermwyr i rannu gwybodaeth am yr ardal y mae’r anifail wedi symud 
ohoni yn y man gwerthu. Bydd cynlluniau iechyd TB y Safonau Ardystio 
Iechyd Gwartheg (CHeCS) o fudd i ffermwyr mewn Ardal TB Uchel nad ydynt 
wedi cael achos o TB yn ddiweddar, neu erioed, oherwydd bydd eu statws 
risg isel yn cael ei gydnabod. Yn y tymor hwy, bydd system orfodol yn sicrhau 

https://beta.gov.wales/sites/default/files/publications/2018-07/rpw-online-using-manage-my-cph_0.pdf
https://beta.gov.wales/sites/default/files/publications/2018-07/rpw-online-using-manage-my-cph_0.pdf
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bod gwybodaeth am TB yn cael ei darparu ar gyfer pob anifail, a bydd hyn yn 
sicrhau bod modd i ffermwyr reoli’r risg. 
 
67. Sut ydw i’n ymdopi pan fydd gennyf dir mewn gwahanol ardaloedd 
TB?  
 
Yr egwyddor gyffredinol yw y bydd yr holl dir sydd o fewn yr un Rhif Daliad o 
fewn yr un ardal TB (hyd yn oed os yw’n croesi ffiniau ardal ar hyn o bryd). 
Bydd unrhyw dir sy’n cael ei gynnwys o dan Rif Daliad gwahanol yn gorfod 
dilyn y rheolaethau perthnasol ar symud anifeiliaid rhwng y daliadau hyn, gan 
gynnwys os ydynt mewn ardaloedd TB gwahanol. 

68. Rwy’n ffermio ar ffin Cymru a Lloegr. Ydy’r rheolau hyn yn 
berthnasol i mi?  
 

Ydyn, os oes gennych chi Rif Daliad o Gymru. Ni fydd y mesurau newydd yn 
newid y ffordd y mae ffermydd ar y ffin yn cael eu rheoli ac, os oes gan 
ffermydd ar y ffin Rif Daliad o Gymru, bydd angen iddynt gydymffurfio â’r 
mesurau newydd hefyd. Os ceir achosion TB trawsffiniol, bydd APHA yn 
mynd ati i’w rheoli fesul achos.  
 
69. Beth os ydw i’n defnyddio tir pori dros yr haf (o fis Ebrill tan ddiwedd 
mis Hydref)? Sut bydd y dull rhanbarthol yn effeithio arnaf i os yw’r tir 
pori dros yr haf mewn Ardal TB wahanol i’r un lle mae fy mhrif ddaliad?  
 

Os yw’r tir pori dros yr haf yn rhannu’r un Rhif Daliad â’r prif ddaliad (er 
enghraifft o dan Gysylltiad Tir Dros Dro (TLA)), bydd y tir pori dros yr haf yn yr 
un Ardal TB â’r prif ddaliad. O ran buchesi sydd wedi'u heintio â TB, bydd 
APHA yn cwblhau Asesiad Risg Milfeddygol (VRA) i asesu’r holl risgiau TB 
posibl sy’n gysylltiedig â’r bwriad i symud gwartheg i dir pori dros yr haf.  
 
Bydd yr Asesiad Risg Milfeddygol yn ystyried risgiau TB cymharol yr ardal y 
bwriedir symud y gwartheg iddi, ac yna bydd yn penderfynu a ganiateir symud 
y gwartheg ai peidio. Mewn rhai achosion, caniateir eu symud dim ond os 
cymerir camau ychwanegol i leihau’r risgiau i lefel dderbyniol. Felly, nid yw’r 
sefyllfa hon wedi newid.  
  
70. Rwy’n symud gwartheg i siediau gaeafu; mae'r fferm mewn ardal TB 
wahanol. Beth yw’r goblygiadau?  
 
O ran symud gwartheg i siediau gaeafu, bydd yn ofynnol i geidwaid roi 
gwybod am Rif y Daliad y mae’r anifeiliaid yn symud iddo, a bydd yr Ardal TB 
yn dibynnu ar leoliad y daliad lle mae’r siediau gaeafu wedi’u lleoli. O ran 
buchesi sydd wedi'i heintio â TB, bydd APHA yn cwblhau Asesiad Risg 
Milfeddygol (VRA) i asesu’r holl risgiau TB posibl sy’n gysylltiedig â’r bwriad i 
symud gwartheg i siediau gaeafu. Bydd yn ystyried risgiau TB cymharol yr 
ardal y bwriedir symud y gwartheg iddi, ac yna bydd yn penderfynu a ganiateir 
symud y gwartheg ai peidio. Gall fod modd rhoi mesurau lliniaru ychwanegol 
ar waith i leihau’r risgiau i lefel dderbyniol. Felly, nid yw’r sefyllfa hon wedi 
newid.  
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71. Sut a phryd gallai’r parthau daearyddol newid, a faint o rybudd 
byddwn ni’n ei gael? 
 

Byddwn yn adolygu sefyllfa’r clefyd yn yr ardaloedd, a’r unedau  sy’n rhan 
ohonynt, a byddwn yn gwneud newidiadau pan fydd yn briodol gwneud hynny. 
Byddwn yn rhoi rhybudd priodol cyn gwneud unrhyw newidiadau. 

 
72. Os bydd nifer yr achosion yn lleihau, ai dim ond yn y plwyfi ar 
ffiniau’r ardaloedd y byddwch yn ystyried gostwng y lefel?  
 
Byddwn yn adolygu sefyllfa’r clefyd ar lefel yr unedau gofodol. 
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Gwerthu gwartheg mewn marchnadoedd 
 
73. A fydd marchnadoedd yn yr Ardaloedd TB Uchel yn gallu gwerthu 
gwartheg o’r Ardaloedd TB Isel a Chanolradd fel y maent yn ei wneud ar 
hyn o bryd? 

 
Byddant. Ni fydd unrhyw gyfyngiadau o ran tarddiad y gwartheg y gall 
marchnad eu gwerthu. Ni fydd yr Ardal TB y mae marchnad wedi’i lleoli ynddi 
yn effeithio ar y rheolaethau oherwydd bydd rhaid iddynt gydymffurfio â’r 
safonau bioddiogelwch o dan y Gorchymyn Crynoadau Anifeiliaid sy’n 
lleihau’r risg o ledaenu’r clefyd yn yr ardal. 
 
74. Mae fy fferm i yn yr Ardal TB Isel. Os byddaf yn mynd ag anifail i 
farchnad mewn Ardal TB uwch, a fydd rhaid i’r anifail hwnnw gael Prawf 
ar ôl Symud os bydd yn dychwelyd i’m fferm?  
 
Bydd marchnadoedd yn cael eu dynodi’n ardaloedd niwtral. Felly, ni fydd 
unrhyw gyfyngiadau ar y marchnadoedd y gall ffermwyr o ardaloedd 
gwahanol fynd â’u hanifeiliaid i’w gwerthu ynddynt neu fynd i brynu anifeiliaid 
ohonynt. Os bydd ffermwr o’r Ardal TB Isel yn mynd ag anifail i farchnad 
mewn Ardal TB Ganolradd neu Uchel ac nad yw’n gwerthu’r anifail hwnnw, 
bydd modd i’r anifail ddychwelyd i’r daliad heb gael Prawf ar ôl Symud. Mae’r 
gofyniad i gael Prawf ar ôl Symud yn seiliedig ar leoliad y fferm yn unig ac nid 
ar leoliad y farchnad.  
 
75. A oes dyletswydd ar y gwerthwr neu’r arwerthwr i ddatgan hanes 
anifeiliaid sy’n dod o ardaloedd risg gwahanol? 

 
Nac oes. Ar hyn o bryd, nid oes dyletswydd ar arwerthwyr i roi gwybod i 
brynwyr am hanes anifail pan mae'n cael ei werthu o ardaloedd risg 
gwahanol. Fodd bynnag, drwy’r drefn prynu gwybodus, rydym yn annog 
gwerthwyr i ddarparu gwybodaeth am TB yn y man gwerthu, ac mae rhai 
marchnadoedd da byw wedi uwchraddio eu cyfleusterau er mwyn arddangos 
gwybodaeth am TB mewn man amlwg.  
 
Mae Llywodraeth Cymru'n bwriadu cyflwyno system orfodol yn y tymor canolig 
a byddem yn annog gwerthwyr ac arwerthwyr i baratoi ar gyfer y newid hwn. 
 
76. Mae fy fferm i mewn Ardal TB Uchel. A fydd y polisi newydd hwn yn 
lleihau gwerth fy ngwartheg?  
 
Yn y dyfodol, bydd polisïau’n canolbwyntio mwy a mwy ar fanteision prynu o 
fuchesi unigol nad ydynt erioed wedi cael achos o TB, hyd yn oed os ydynt 
wedi’u lleoli mewn Ardaloedd TB Uchel. Gallai rhai ceidwaid nad yw eu 
buchesi wedi cael achos o TB yn y deng mlynedd diwethaf elwa’n awr o 
ymuno â’r cynllun CHeCS oherwydd na fydd y gofyniad i gynnal Prawf ar ôl 
Symud yn berthnasol i anifeiliaid o fuchesi lefel 10 CHeCS a aned ar y fferm 
os byddant yn cael eu gwerthu i’r Ardal TB Isel. 
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77. Os yw ffermwr yn symud gwartheg o Ardal TB Isel Cymru ac yn eu 

gwerthu mewn marchnad yn Lloegr, a fydd angen Prawf Cyn Symud 

(PrMT) arnynt? 

Na. Wedi dweud hynny, mae’n bosibl y bydd rhai prynwyr yn Lloegr, e.e. y 

rheini sy’n rhedeg Unedau Pesgi Trwyddedig, yn mynnu bod Prawf Cyn 

Symud yn cael ei gynnal ar y gwartheg oherwydd bod amodau’n gysylltiedig 

â’r Uned Besgi Drwyddedig. 
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Slyri 
 
78. Ydy hi’n bosibl trosglwyddo TB drwy slyri o ffermydd sydd wedi’u 
heintio? 

 
Gellir canfod M.bovis yn nhail rhai gwartheg sydd wedi’u heintio â TB. Gall TB 
gael ei drosglwyddo drwy lyncu’r organeb, er ei bod yn haws trosglwyddo’r 
clefyd drwy anadlu defnynnau yn yr aer. Mae’n bosibl y gall TB ledaenu o 
wartheg i wartheg ac o wartheg i foch daear drwy roi slyri ar dir pori, neu dir a 
ddefnyddir ar gyfer porfa. Fodd bynnag, nid ydym yn gwybod i ba raddau y 
mae slyri’n chwarae rôl arwyddocaol o ran trosglwyddo TB ar fferm sydd 
wedi’i heintio, neu o fferm sydd wedi’i heintio i ffermydd cyfagos. Gall yr 
erosolau a gynhyrchir wrth gymysgu, pwmpio a gwasgaru slyri beri risg 
neilltuol o uchel o drosglwyddo’r haint i wartheg. Dylai ffermwyr ystyried yn 
ofalus y risgiau posibl sydd ynghlwm nid yn unig â TB, ond hefyd organebau 
heintus eraill, fel Salmonella, cyn penderfynu dod â slyri i’w fferm o ddaliad 
arall. Gall fod risgiau ychwanegol ynghlwm wrth y pibellau a ddefnyddir i 
wasgaru slyri os nad ydynt yn cael eu glanhau a’u diheintio fel mater o drefn 
wrth fynd o fferm i fferm. 

 
79. Am ba hyd y gall TB buchol oroesi mewn slyri? 
 
Gall M.bovis oroesi am hyd at chwe mis mewn slyri sy’n cael ei storio. Nid 
yw’r organeb yn goroesi cyhyd mewn tomenni tail â lleithder isel sydd wedi’u 
gwresogi, am hyd at 30 diwrnod. Ni ddylid pori caeau, na lladd gwair i wneud 
silwair, am o leiaf 60 diwrnod ar ôl gwasgaru slyri nad yw wedi’i storio am 
chwe mis.  
 
80. A ddefnyddir gweithdrefnau i ddileu’r risg sydd ynghlwm wrth slyri, 
ac a ydynt yn cael eu harolygu? 
 

Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n adolygu’r risgiau posibl sydd ynghlwm wrth 
slyri neu dail ar ffermydd lle ceir achosion o TB, ynghyd â’r graddau y mae 
angen rheoli’r risgiau posibl ymhellach. Ar hyn o bryd, mae ceidwaid gwartheg 
ar ddaliadau sydd o dan gyfyngiadau’n cael cyngor ynghylch yr arferion gorau 
o ran storio a gwasgaru slyri, a hynny yn ystod yr ymweliad cyntaf i asesu 
tarddiad epidemiolegol yr achos o TB. Caiff y risgiau eu hailasesu pan fydd 
fferm wedi cael achosion parhaus o TB am ddeunaw mis, a gall fod angen 
cymryd camau pellach. O dan y ddeddfwriaeth, gellir rhoi hysbysiad i geidwad 
i’w atal rhag symud tail, slyri ac unrhyw wastraff anifeiliaid arall o’r safle, ac 
eithrio o dan drwydded a roddwyd gan arolygydd. Gellir defnyddio hysbysiad 
o’r fath mewn sefyllfaoedd lle mae’r risg yn arbennig o uchel.  
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Iawndal TB 
 
81. Beth yw’r terfyn ar iawndal? 
 
Rydym wedi pennu terfyn o £5,000 yr anifail. 
 
82. Sut mae gwartheg yn cael eu prisio? 
 
Yng Nghymru, mae priswyr proffesiynol yn prisio gwartheg yn unigol. Mae 
panel o Briswyr Monitro’n craffu ar y prisiadau hyn bob mis ac maent yn gofyn 
am gyfiawnhad gan y priswyr yn ôl y gofyn. Mae trothwyon cyfiawnhad 
awtomatig hefyd ar waith ar gyfer gwartheg masnachol (£1,800) a gwartheg 
pedigri (£3,000). 
 
83. Pam fod terfyn o £5,000 yr anifail? 

 
Cyflwynwyd terfyn o £5,000 yr anifail ar yr iawndal TB fel rhan o'r dull 
gweithredu newydd. 
 
Mae'r terfyn hwn yn amddiffyn Llywodraeth Cymru rhag cost yr iawndal ar 
gyfer y gwartheg uchaf eu gwerth.  
 
84. Faint rydych wedi'i arbed ers i chi gyflwyno'r terfyn? 

Rhwng mis Hydref 2017 a Chwefror 2019, y cyfanswm a arbedwyd ers 

cyflwyno'r terfyn o £5,000 yw £49,500 ar gyfer 28 o anifeiliaid.   

 
85. A allaf i gael yswiriant ar gyfer yr anifeiliaid uchaf eu gwerth? 
 
Er bod hon yn farchnad gymharol newydd, rydym wedi cael ar ddeall bod 
rhywfaint o yswiriant ar gael ar gyfer anifeiliaid sy’n werth mwy na £5,000. 
Dylai perchnogion gwartheg uchel eu gwerth gysylltu â’r cwmnïau yswiriant i 
drafod yswiriant posibl. 
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Dangosfwrdd TB 

86. Beth yw'r Dangosfwrdd TB? 

Mae Dangosfwrdd TB Cymru yn cyflwyno data’n weledol ac yn olrhain y daith 
i ddileu TB yn chwarterol. 

Mae dolen i Ddangosfwrdd Llywodraeth Cymru ar gael yma: 

https://llyw.cymru/dangosfwrdd-tb-gwartheg 

 

  

https://beta.gov.wales/bovine-tb-dashboard
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Y Rhaglen Dileu TB 

87. Beth yw'r Rhaglen Dileu TB? 

Nod y rhaglen dileu TB yw cyflawni ein nod hirdymor o ddileu TB gwartheg 
yng Nghymru.  

Mae'r Rhaglen wedi'i seilio ar bedair egwyddor allweddol, ei gadw allan, ei 
ganfod yn gyflym, ei atal rhag lledaenu a'i ddileu. Ym mis Hydref 2017, 
lansiwyd dull newydd o Ddileu TB, a oedd yn adeiladu ar y mesurau 
cynhwysfawr a oedd ar waith eisoes.  

Cyhoeddwyd dwy ddogfen allweddol. Dogfen Rhaglen drosfwaol sy'n egluro 
ein sylfeini, ein gwerthoedd craidd a'r polisïau allweddol sy'n ffurfio asgwrn 
cefn ein rhaglen, a Chynllun Cyflawni sy'n cynnwys mesurau a gwelliannau 
manwl sy'n cael eu mabwysiadu ar lefel Cymru gyfan ac yn rhanbarthol. 

  

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2017-11/rhaglen-dileu-tb-gwartheg-cymru.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2017-11/rhaglen-dileu-tb-gwartheg-cymru-cynllun-cyflenwi.pdf
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TB Hub 

88. Beth yw'r TB Hub? 

Mae'r TB Hub yn adnodd defnyddiol i gael cyngor ymarferol ar ymdrin â TB 
gwartheg ar eich fferm, ac mae'n rhoi sylw i bopeth o fesurau bioddiogelwch i 
ddeall rheolau masnachu. 

Mae'r ddolen i wefan TB Hub i'w gweld yn: 

 
http://www.tbhub.co.uk/ 

 
 
  

http://www.tbhub.co.uk/
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Ystadegau TB 

89. Beth yw tueddiadau presennol y clefyd? 

Yn yr hirdymor, mae tuedd amlwg bod nifer yr achosion newydd o TB yn 
lleihau. Er enghraifft, cafwyd gostyngiad o 37% rhwng 2009 a 2018. 

I ostwng lefelau'r clefyd ymhellach, rydym wedi ailwampio'r rhaglen ar sail 
wyth mlynedd o ddata gwyliadwriaeth weithredol. Bydd profion gwell yn helpu 
i glirio'r haint a lleihau'r risg o ledaenu'r clefyd a bod buchesi'n cael eu 
hailheintio. 

Cyhoeddir ystadegau TB yn fisol ar y ddolen ganlynol: 

https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil 

 

 

  

https://gov.wales/statistics-and-research
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Targedau TB 
 
90. Beth yw’r amserlen i ddileu TB o bob rhanbarth?  
 
Targedau dileu TB ar gyfer Cymru  
 
Ym mis Rhagfyr 2017, pennodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio 
a Materion Gwledig dargedau ar gyfer dileu TB ym mhob un o'r ardaloedd TB. 
Bydd y targed cenedlaethol ar gyfer dileu TB yn dibynnu ar lwyddo i gyrraed y 
targedau rhanbarthol. Pan fydd yr holl ranbarthau wedi ennill statws Heb TB 
Swyddogol, bydd gan Gymru gyfan statws Heb TB Swyddogol. Os llwyddwn i 
gyrraedd y targedau sydd wedi'u gosod, dylai fod gan Gymru gyfan statws 
Heb TB erbyn 2041.  
 
Mae rhagor o wybodaeth yn:  
 
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-02/tb-gwartheg-
targedau-dileu.pdf 
 
 
 
  

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-02/bovine-tb-eradication-targets.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-02/bovine-tb-eradication-targets.pdf
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Profion 
 

Prawf Croen TB 

91. I ba raddau y mae’r prawf croen yn ddibynadwy ac yn gadarn? A oes 
rhywun yn gweithio ar system fwy cywir o brofi TB?  

 
Er bod y prawf croen yn cael ei ddefnyddio yn y rhaglen genedlaethol i ddileu 
TB ers 1950, mae’n dal i gael ei gydnabod fel y prif brawf sgrinio ar gyfer TB 
ledled yr UE a’r byd. Mae’n canfod ymateb imiwnaidd yng nghelloedd anifail 
sydd wedi’i heintio â TB. Mae’r ffordd y mae’r prawf yn cael ei ddefnyddio yn y 
DU ac Iwerddon yn golygu bod modd gwahaniaethu rhwng anifeiliaid sydd 
wedi’u heintio ag M.bovis ac anifeiliaid sydd wedi’u heintio â mycobacteria 
amgylcheddol eraill.  
 
Caiff y rhan fwyaf o’r gwartheg sydd wedi’u heintio eu canfod drwy brofion 
cadw golwg rheolaidd cyn iddynt arddangos unrhyw arwyddion o’r salwch. 
Mae’r prawf croen yn benodol iawn, felly ychydig iawn o anifeiliaid sydd heb 
eu heintio sy’n cael prawf positif. Mae ymchwil ddiweddar wedi dangos y gall 
fod mor uchel â 99.98%, ac mae hyn yn golygu mai dim ond un canlyniad 
positif anghywir a geir am bob 5,000 o anifeiliaid sydd heb eu heintio a brofir. 
Fodd bynnag, o ran sensitifrwydd y prawf, h.y. cyfran yr anifeiliaid sydd wedi’u 
heintio a ganfyddir, dywedir mai dim ond 80% o’r anifeiliaid sydd wedi’u 
heintio sy’n cael prawf positif, yn ôl y dehongliad safonol. Gall hyn amrywio 
rhwng 50% a 90%, yn dibynnu ar amodau. Mae hyn yn golygu y gall fod rhai 
anifeiliaid sydd wedi’u heintio mewn buches ag achosion o TB nad ydynt 
wedi’u canfod drwy ddefnyddio’r prawf croen.  
 
Fodd bynnag, nid yw’r un o’r profion a ddefnyddir ar hyn o bryd (cyn neu ar ôl 
marwolaeth) yn hollol gywir o ran pennu statws TB anifail. Felly, mewn rhai 
achosion, gall fod angen defnyddio cyfuniad o brofion. Defnyddir dehongliad 
llymach o’r prawf, prawf gama interfferon a phrawf gwrthgyrff IDEXX wrth brofi 
buchesi â TB cronig neu fuchesi lle ceir llawer iawn o achosion mewn cyfnod 
byr i gynyddu sensitifrwydd y profion i helpu i ganfod yr anifeiliaid sydd wedi’u 
heintio.  
 
Mae ymchwilwyr wrthi’n datblygu profion diagnostig atodol posibl, gan 
gynnwys dulliau adwaith cadwynol polymerasau, profion gwrthgyrff a phrawf 
bacterioffag. 
 
92. Cafodd un o’m hanifeiliaid ei ddifa oherwydd iddo adweithio i’r prawf 
croen TB, ond cefais wybod na chafwyd hyd i friwiau yn ystod yr 
archwiliad post mortem a bod canlyniadau’r meithriniad yn negyddol. 
Felly nid oedd yr anifail wedi’i heintio â’r clefyd, nac oedd? 
 

Drwy waith ymchwil ar sail canlyniadau profion, yn enwedig mewn ardaloedd 
lle na cheir llawer o achosion o TB, rydym yn gwybod bod y prawf croen yn 
benodol iawn. Mae ymchwil ddiweddar wedi dangos y gallai hyn fod mor 
uchel â 99.98%, sy'n cyfateb i 1 canlyniad positif ffug am bob 5,000 o 
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anifeiliaid heb eu heintio sy'n cael prawf ac rydym yn gwybod hefyd na all 
archwiliad post mortem ganfod briwiau TB microsgopig cynnar, a allai fod yn 
bresennol ond nad oes modd eu gweld â llygad noeth.  
 
Rydym yn gwybod hefyd bod meithriniadau o feinweoedd lle na ellir gweld 
briwiau’n llai llwyddiannus na’r rheini o feinweoedd â briwiau, a hynny 
oherwydd bod y meinwe a ddefnyddir ar gyfer y meithriniadau hyn yn cael ei 
ddewis ar hap. Os yw canlyniad archwiliad post mortem yn nodi nad oes 
unrhyw friwiau i’w gweld a bod y meithriniad yn negyddol, nid yw’n golygu nad 
oedd yr anifail wedi’i heintio â TB. Mae’n golygu ein bod wedi methu â chael 
hyd i arwyddion o TB yng ngharcas yr anifail ar ôl i ganlyniad prawf 
dibynadwy nodi ei bod yn debygol iawn bod yr anifail wedi’i heintio â TB. 
 
Prawf Gama Interfferon 
 
93. Pryd mae prawf gama interfferon yn cael ei ddefnyddio? 
 
Mae'r prawf gama interfferon yn cael ei ar y cyd â'r prawf croen gan amlaf i 
gynyddu'r tebygolrwydd o ganfod anifeiliaid heintiedig ac ni ellir ei ddefnyddio i 
godi cyfyngiadau TB mewn buches sydd wedi'i heintio, neu roi statws Rhydd o 
TB Swyddogol. Ystyr ar y cyd yw, os yw anifail yn cael canlyniad bositif i'r naill 
brawf neu'r llall, mae'n cael ei ladd. 
 

Mae profion gama interfferon yn cael eu ddefnyddio yn y sefyllfaoedd canlynol 

yng Nghymru: 

 Ym mhob achos newydd o TB lle mae'r statws Rhydd o TB Swyddogol 

(OTF) wedi'i dynnu'n ôl (OTFW) yn Ardaloedd TB Isel a Chanolradd y 

Gogledd; 

 Ar gyfer unrhyw anifail sy'n rhoi canlyniad amhendant i ddau brawf 

croen yn olynol, lle mae o leiaf un o'r profion ond yn adweithydd 

amhendant o'i ddehongli dan amodau llym; 

 Ar gyfer rheoli achosion, fel modd o gynyddu sensitifrwydd prawf, ar y 

cyd â'r prawf croen TB; 

 Ym mhob buches sydd ag achosion parhaus o TB fel rhan o Gynllun 

Gweithredu'r Fuches Unigol; 

 Ym mhob achos newydd a ystyrir yn achos o ail-heintio, yn dilyn achos 

o TB yn y fuches a phrawf croen TB, hyd at 6 mis ar ôl codi 

cyfyngiadau ar y fuches gyfan. 

Prawf Gwrthgyrff IDEXX 

94. Beth yw prawf Gwrthgyrff IDEXX? 

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, wedi rhoi 

cymeradwyaeth, i unrhyw brawf TB a ddilyswyd i safonau OIE, gael ei ystyried 

gan swyddogion Llywodraeth Cymru yn “brofion perthnasol”, o dan Ran 2 o 
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Orchymyn Twbercwlosis (Cymru) 2010 (fel y'i diwygiwyd). Bydd unrhyw anifail 

sy'n adweithio'n bositif i'r “prawf perthnasol" yn cael ei ystyried yn adweithydd 

ac yn cael ei ladd, gydag iawndal yn cael ei dalu i'r perchennog. 

“Prawf perthnasol” yw prawf wedi'i gymeradwyo gan OIE, sy'n cael ei ystyried 

yn addas i'r diben, ar ôl cael ei wneud o leiaf 1000 o weithiau ar wartheg yng 

Nghymru. 

Mae prawf Gwrthgyrff IDEXX yn cael ei ddefnyddio mewn rhai buchesi â TB 

cronig. Mae'n canfod ymateb gwahanol yn system imiwnedd anifail ac mae'n 

bresennol pan fo'r organeb y tu allan i gelloedd gwaed amddiffyn lle mae'n 

cysgodi a chuddio. 

Profion heb eu dilysu  

95. Beth yw profion heb eu dilysu? 

Prawf heb ei ddilysu yw prawf lle nad yw'r data i sicrhau ei fod yn adnabod 
anifeiliaid heintiedig yn gywir fel rhai sydd wedi'u heintio a heb eu heintio wedi 
cael ei wirio gan gyrff rhyngwladol, gan sicrhau bod safonau profion yn cael 
eu cynnal.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar brotocol i ganiatáu i brofion heb eu 
dilysu gael eu defnyddio yng Nghymru, o dan feini prawf penodol, a rhaid i'r 
ceidwad a'i filfeddyg preifat gytuno ar y rhain. Mae hyn yn galluogi 
Llywodraeth Cymru i awdurdodi defnyddio prawf heb ei ddilysu, fel bod modd 
asesu ei berfformiad yn yr anifail byw o dan amodau maes, cyn dilysu'r prawf. 

 

. 
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Gofynion profi ar gyfer symudiadau i ac o sioeau 
amaethyddol 
 

96. A oes angen cynnal Prawf Cyn Symud neu Brawf ar ôl Symud ar 
wartheg sydd ar ddaliad yng Nghymru os ydynt yn cael eu symud i sioe 
amaethyddol sydd wedi'u heithrio (h.y. un sy’n para llai na 24 awr a /neu 
yn yr awyr agored) ac yn dychwelyd i’r daliad gwreiddiol? 

Nac oes. 

97. A oes angen cynnal Prawf Cyn Symud neu Brawf ar ôl Symud os 
ydynt yn cael eu symud i sioe amaethyddol sydd wedi'i heithrio (h.y. un 
sy’n para llai na 24 awr a /neu yn yr awyr agored), ond nad ydynt yn 
dychwelyd i’r daliad gwreiddiol? 

 

Oes. Mae’n rhaid cynnal Prawf Cyn Symud a/neu Brawf ar ôl Symud os nad 

yw’r gwartheg yn dychwelyd i’r daliad gwreiddiol. 

98. A yw gwartheg sydd wedi symud i ddaliad yn yr Ardal TB Isel ac y 
mae angen Prawf ar ôl Symud arnynt yn cael symud o’r daliad i sioe 
amaethyddol sydd wedi'i heithrio cyn cael Prawf ar ôl Symud clir? 

Nac ydynt. 

99. A oes angen cynnal Prawf Cyn Symud ar wartheg sy’n cael eu 
symud i sioe amaethyddol sydd heb ei heithrio (h.y. un sy'n para mwy 
na 24 awr a/neu lle mae'r gwartheg dan do)? 

 

Bydd angen cynnal Prawf Cyn Symud ar wartheg o’r ardaloedd TB Uchel a 
Chanolradd cyn eu symud i sioe amaethyddol sydd heb ei heithrio. Ni fydd 
angen cynnal Prawf Cyn Symud ar wartheg sy’n cael eu symud o Ardal TB 
Isel i sioe amaethyddol oni bai: 

 Bod gofyniad i gynnal prawf penodol gan y sioe (er enghraifft Sioe 
Frenhinol Cymru a’r Ffair Aeaf), a/neu 

 Bod y fuches yn destun profion oherwydd achos o TB neu’n destun 
profion cyffiniol. Yn yr achosion hyn, bydd yn rhaid ichi gynnal profion 
ar wartheg sy’n 42 o ddiwrnodau oed neu’n hŷn, cyn iddynt adael y 
daliad hyd nes eu bod yn dychwelyd i’r drefn profion gwyliadwriaeth 
arferol. 

100. A oes angen cynnal Prawf ar ôl Symud ar wartheg sy’n dychwelyd 
neu sy’n symud i'r Ardal TB Isel o sioe amaethyddol sydd heb ei 
heithrio? 

Bydd angen cynnal Prawf ar ôl Symud ar wartheg rhwng 60-120 o 
ddiwrnodau ar ôl dychwelyd neu symud i Ardal TB Isel o sioe amaethyddol 



51 
 

sydd heb ei heithrio yn yr ardaloedd TB Canolradd neu Uchel yng Nghymru 
neu yn ardaloedd Ffiniol neu Risg Uchel Lloegr.   

Bydd trwydded gyffredinol yn caniatáu symud gwartheg o sioe sydd heb ei 
heithrio yn ardal TB Isel Cymru, heb gynnal prawf ar ôl symud. Bydd y 
drwydded yn caniatáu symud gwartheg a werthwyd mewn sioe sydd heb ei 
heithrio mewn Ardal TB Isel, sydd wedi dod o fuchesi yn ardaloedd TB 
Canolradd neu Uchel Cymru, neu o ardaloedd Ffiniol neu TB Uchel Lloegr, i’r 
Ardal TB Isel, ond bydd angen Prawf ar ôl Symud. Mae amodau'r drwydded 
gyffredinol i’w gweld yn: 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-06/tb-gwartheg-symud-

gwartheg-o-sioe-heb-eithrio.pdf.  

101. Mae fy fferm i yn yr Ardal TB Isel ac rwy’n mynd â gwartheg i sioeau 
amaethyddol sydd wedi eu heithrio a heb eu heithrio ledled Cymru (a 
Lloegr) yn ystod y tymor sioeau. Sut ydw i'n rheoli profion?  

Dyma grynodeb o'r prif newidiadau: 

 

 
*Nid oes angen cynnal Prawf Cyn Symud oni bai: 

 bod gofyniad i gynnal prawf penodol gan y sioe (er enghraifft Sioe Frenhinol 
Cymru a’r Ffair Aeaf), a/neu 

 bod y fuches yn destun profion yn dilyn achos o TB neu’n destun profion 
cyffiniol. Yn yr achosion hyn, bydd yn rhaid ichi gynnal profion ar wartheg sy’n 
42 o ddiwrnodau oed neu’n hŷn, cyn iddynt adael y daliad hyd nes bod y 
fuches yn dychwelyd i’r drefn profion gwyliadwriaeth arferol  

 

102. Pryd mae angen Prawf ar ôl Symud ar fy ngwartheg? 

Os bydd angen cynnal prawf ar ôl symud ar ôl dychwelyd o sioe heb ei heithrio 
yn yr Ardal TB Isel, ni chewch symud anifeiliaid i sioeau wedi'u heithrio a heb 
eu heithrio yn ystod y tymor sioeau oni bai: 

 

 eu bod wedi cael canlyniad clir i brawf ar ôl symud; neu 

 eu bod yn symud i Uned Gwarantîn ardystiedig, a’u bod wedi’u trwyddedu 
i’w gadael cyn cynnal prawf ar ôl symud, a’u bod yn aros yn yr Uned 
Gwarantîn (pan na fyddant mewn sioe) gydol y tymor sioeau nes bod 

 
 

Sioe mewn Ardal TB Isel, 
Ardal Risg Isel (Lloegr) 
neu’r Alban 

Sioe mewn Ardaloedd TB 
Canolradd neu Uchel, Ardal Ffiniol 
neu Ardal Risg Uchel 

Symud o’r safle 
gwreiddiol ac yn ôl 
iddo yn: 

Prawf Cyn 
Symud 

Prawf ar ôl 
Symud 

Prawf Cyn 
Symud 

Prawf ar ôl 
Symud 

Ardal TB Isel Dim angen* Dim angen Dim angen* Angen 
Ardaloedd TB 
Canolradd 

Angen Dim angen Angen Dim angen 

Ardaloedd TB 
Uchel 

Angen Dim angen Angen Dim angen 

https://beta.gov.wales/sites/default/files/publications/2018-04/bovine-tb-moving-cattle-from-a-non-exempt-show.pdf
https://beta.gov.wales/sites/default/files/publications/2018-04/bovine-tb-moving-cattle-from-a-non-exempt-show.pdf
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prawf ar ôl symud terfynol yn rhoi canlyniad clir. Bydd gofyn cynnal prawf 
ar ôl symud 60-120 o ddiwrnodau ar ôl y symudiad cyntaf o sioe heb ei 
heithrio a gynhelir yn Ardaloedd TB Canolradd neu Uchel Cymru, neu yn 
yr ardaloedd Ffiniol neu Risg Uchel yn Lloegr, yn ôl i’r Uned Gwarantîn. 
Rhaid symud gwartheg allan o’r Uned Gwarantîn yn syth ar ôl bodloni’r 
gofynion o ran profion ar ôl symud. 

 
Mae symudiadau gwartheg sioe o'r Ardal TB Isel i ac o sioeau amaethyddol 
ac yn ôl i Uned Gwarantîn, yn dod o dan drwydded gyffredinol. Mae amodau'r 
drwydded gyffredinol i’w gweld yn: 

 
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-06/tb-gwartheg-symud-
gwartheg-i-sioe-heb-eithrio.pdf.  

 
Mae'r amodau’n cynnwys gofyniad i hysbysu APHA am symudiad cyntaf 
anifail buchol i Uned Gwarantîn a symudiad olaf anifail buchol i'r Uned 
Gwarantîn. Mae’n rhaid i’r symudiad olaf yn ôl i'r Uned Gwarantîn ddigwydd o 
fewn yr un flwyddyn galendr â’r symudiad cyntaf i mewn, er mwyn sicrhau bod 
prawf ar ôl symud terfynol yn cael ei gwblhau. 

 
Gallai archwiliadau ar hap er mwyn sicrhau bod y gwartheg yn cael eu cadw 
yn yr Uned Gwarantîn gael eu cynnal gan APHA a gallai unrhyw achos o dorri 
amodau’r drwydded arwain at ddirymu’r drwydded ar gyfer daliad unigol am 
gyfnod penodol.  
 
103. Pam mae gofyn imi ddefnyddio Uned Gwarantîn gymwys ar gyfer 
llawer o symudiadau i sioeau ac o sioeau? 

 

Bydd defnyddio Uned Gwarantîn yn diogelu’ch buches a lleihau’r risg y bydd y 
clefyd yn lledaenu yn y Ardal TB Isel cyn cwblhau Profion ar ôl Symud. Fel 
arall, ni fyddwch yn cael mynd â’ch gwartheg i lawer o sioeau yn y tymor 
sioeau gan fod rhaid i anifeiliaid aros ar y daliad nes cael canlyniad clir i Brawf 
ar ôl Symud. 

 
104. A ydw i’n cael defnyddio fy Uned Gwarantîn ar gyfer y gwaharddiad 
symud 6 diwrnod ac at ddibenion sioeau amaethyddol ar yr un pryd? 
 
Ni ddylai anifeiliaid gael eu cymysgu o fewn yr Uned Gwarantîn tra’i bod yn 
cael ei defnyddio ar gyfer anifeiliaid sioe – golyga hyn fod defaid a gwartheg 
sy’n symud i’r fferm neu oddi yno yn ôl yr arfer naill ai’n ysgogi’r rheol 6 
niwrnod ar wahardd symud neu’n symud drwy Uned Gwarantîn ar wahân.  
Byddai hyn yn cynnwys defaid a geifr sioe. Rydym yn cydnabod y gallai fod 
risg ynghlwm wrth symud anifeiliaid ond ein cyngor ni yw peidio â chymysgu 
rhywogaethau yn ystod y broses symud lle y bo hynny’n ymarferol.  

 
Mae caniatáu i ddefaid fynd i mewn i’r un Uned Gwarantîn â’r gwartheg sioe 
yn estyn y cyfnod cyswllt. 

 
105. Os ydw i’n dangos gwartheg llaeth, a fydda i’n cael eu symud i’m 
parlwr godro arferol pan fyddan nhw yn yr Uned Gwarantîn? 

https://beta.gov.wales/sites/default/files/publications/2018-04/bovine-tb-moving-cattle-to-a-non-exempt-show.pdf
https://beta.gov.wales/sites/default/files/publications/2018-04/bovine-tb-moving-cattle-to-a-non-exempt-show.pdf
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Ni chaniateir i anifeiliaid sy’n llaetha adael Uned Gwarantîn i gael eu godro, ac 
ni chaniateir rhannu cyfleusterau godro rhwng anifeiliaid sydd mewn 
cwarantîn ac anifeiliaid nad ydynt mewn cwarantîn. Os yw anifeiliaid godro yn 
mynd i’r Uned Gwarantîn, gellir defnyddio cyfleusterau godro dros dro sy’n 
cael eu neilltuo ar gyfer yr Uned Gwarantîn yn unig, ar yr amod nad oes 
unrhyw offer cludadwy’n cael ei symud o’r Uned honno cyn iddo gael ei 
lanhau a’i ddiheintio’n drylwyr. 
 
Ceir gwerthu llaeth yr anifeiliaid yn yr Uned Gwarantîn yn y ffordd arferol, ond 
rhaid peidio â’i fwydo i anifeiliaid eraill ar y prif ddaliad (gan gynnwys cathod a 
chŵn). 

 
106. Os yw sioeau’n para llai na 24 awr a/neu os nad yw anifeiliaid yn 
cael eu cadw dan do yno, maen nhw’n cael eu heithrio rhag y rheolau 
Profion cyn Symud/Profion ar ôl Symud. Ydy hyn yn cynnwys 
pebyll/marquees? 

 
Mae pebyll a marquees (hyd yn oed rhai heb ochrau) yn cael eu hystyried yn 
fannau cadw dan do ac nid ydynt yn cael eu heithrio rhag gofynion y Profion 
cyn Symud/Profion ar ôl Symud. 

 
107. A ymgynghorwyd â'r diwydiant ar y mater hwn? 
 

Mae Llywodraeth Cymru wedi trafod yr opsiynau ar gyfer gwarchod yr Ardal 
TB Isel rhag clefydau a allai gael eu cludo’n ôl yno o sioeau sydd y tu allan i’r 
Ardal TB Isel gyda chynrychiolwyr y Gymdeithas Sioeau a Sefydliadau 
Amaethyddol (ASAO) a  Chymdeithas Sioe Frenhinol Cymru ac wedi ystyried 
eu pryderon wrth fynd ati i ddatblygu’r polisi hwn. 
 
108. Beth yw'r Unedau Cwarantin sydd wedi'u hardystio gan Lywodraeth 
Cymru? 
 
Mae Uned Gwarantîn sydd wedi’i hardystio gan gorff ardystio, ar ran 
Llywodraeth Cymru, yn fath arbennig o gyfleuster ynysu, wedi’i ddatblygu gan 
Lywodraeth Cymru, ar gyfer gwartheg, defaid neu eifr sy’n symud i ddaliad i 
ddarparu llety tymor byr, er mwyn sicrhau nad oes angen i’r daliad cyfan gael 
ei atal rhag symud anifeiliaid am 6 niwrnod. Maent yn gweithredu rheolau a 
gofynion penodol i atal unrhyw gysylltiad ag anifeiliaid eraill ar y daliad ac yn 
cael eu cymeradwyo gan gorff ardystio. 

Mae Uned Gwarantîn Ardystiedig yn rhoi lefel briodol o fioddiogelwch; maent 
yn cael eu harchwilio, i sicrhau bod safonau’n cael eu cadw a’u bod yn cael 
eu defnyddio’n briodol. Cafodd gofynion a rheolau gweithredu Unedau 
Cwarantîn Ardystiedig, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, eu cytuno gan y 
Grŵp Cynghori ar Adnabod Da Byw a phartneriaid cyflawni. Roedd y cynigion 
yn destun Asesiad Risg Milfeddygol trylwyr hefyd. 

I’w defnyddio o dan y Drwydded Gyffredinol ar gyfer symud gwartheg i mewn 
ac allan o sioeau sydd heb eu heithrio yn yr Ardal TB Isel, mae’n rhaid i Uned 
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Gwarantîn ardystiedig ond cynnwys gwartheg tebyg sy’n symud i sioeau 
wedi’u heithrio ac ohonynt. 

Mae’n bosibl bod gofynion Unedau Cwarantin Ardystiedig a’r rheolau 
gweithredu’n debyg i’r rhai hynny ar gyfer cyfleusterau ynysu eraill, gan 
ddibynnu ar ddefnydd a gofynion y cyfleusterau ynysu hynny ac a ydynt yn 
rhan o ofyniad ar gyfer cynllun, megis Cynlluniau Iechyd TB mewn Gwartheg 
y diwydiant sy’n gweithredu o dan CHeCS.  

Mae rhagor o wybodaeth a chwestiynau cyffredin am Unedau Cwarantîn yn 

benodol i’w gweld yma https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-

02/unedau-cwarantin-da-byw-cwestiynau-cyffredin.pdf  

 

109. Beth yw cyfleuster ynysu TB? 

Cyfleuster Ynysu yw unrhyw adeilad neu safle y tu allan, sydd â mesurau 
bioddiogelwch i atal naill ai gysylltiad uniongyrchol neu anuniongyrchol rhwng 
anifeiliaid sy’n cael eu hynysu drwy rannu aer, draenio neu waredu gwastraff, 
neu rannu offer, gydag anifeiliaid eraill ar y safle. Gellid eu defnyddio i atal 
clefydau rhag cael eu trosglwyddo o anifeiliaid sydd wedi eu symud i mewn, 
nad oes modd gwybod a ydynt wedi’u heintio, tan i’r profion ar gyfer y clefyd 
gael eu cwblhau. Gellid eu defnyddio hefyd i atal y clefyd rhag lledaenu o 
anifail neu anifeiliaid sydd eisoes wedi’u heintio. 

110. Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Uned Gwarantîn ac Uned Gwahanu 
TB?  

 
Yn wahanol i gyfleuster Gwahanu mae Uned Gwahanu TB wedi cael ei 
chymeradwyo gan APHA ar gyfer daliadau dan gyfyngiadau TB er mwyn 
galluogi grŵp o wartheg ifanc i adennill statws OTF o dan drefn brofi TB ar 
wahân i'r brif fuches. Mae’n rhaid iddynt gael eu lleoli i ffwrdd o’r prif ddaliad, 
mewn uned lle y ceir mesurau bioddiogelwch uchel, a hynny o dan rif daliad 
ar wahân a lle bydd angen symudiad trwyddedig i’r uned. Lleihau'r perygl o 
ledaenu clefyd yw un o’r prif ffactorau wrth gymeradwyo unedau o’r fath. Ni all 
Unedau Gwahanu TB ond gael eu sefydlu y tu allan i Ardaloedd TB Isel a 
Chanolradd y Gogledd. 

 
Gall cyfleusterau gwahanu gael eu cymeradwyo gan APHA hefyd, ar ddaliad 
sydd dan gyfyngiadau oherwydd TB, er mwyn lleihau’r perygl gan ac i 
anifeiliaid sy’n cael eu prynu ar gyfer y daliad o dan drwydded, a hynny’n dilyn 
Asesiad Risg gan Filfeddyg.  
 

111. Sut mae gwneud cais am Uned Gwarantîn? 
 
Mae’n rhaid i Uned Gwarantîn gael ei hardystio gan gorff ardystio a achredir 
gan Wasanaeth Achredu'r Deyrnas Unedig. Ar hyn o bryd, mae un corff 
ardystio a achredir i ardystio unedau cwarantîn: 
Quality Welsh Food Certification Ltd. E-bost: info@qwfc.co.uk 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgov.wales%2Fdocs%2Fdrah%2Fpublications%2F171003-quarantine-units-frequently-asked-questions-en.pdf&data=02%7C01%7CLaura.Tarney%40gov.wales%7C609aea120069492418c008d53b1cdc97%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C1%7C636479917675554989&sdata=Vb4dzZKTsCFEuSaMoViq8FG6Yv0rxB9apouy%2FEAsqXE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgov.wales%2Fdocs%2Fdrah%2Fpublications%2F171003-quarantine-units-frequently-asked-questions-en.pdf&data=02%7C01%7CLaura.Tarney%40gov.wales%7C609aea120069492418c008d53b1cdc97%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C1%7C636479917675554989&sdata=Vb4dzZKTsCFEuSaMoViq8FG6Yv0rxB9apouy%2FEAsqXE%3D&reserved=0
mailto:info@qwfc.co.uk
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Ffôn: 01970 636 688  

 
Dylech chi gysylltu â’r corff ardystio, a all rhoi rheolau gweithredol a safonau 

Uned Cwarantin i chi. Ar ôl ichi sefydlu’ch Uned Gwarantîn yn unol â’r 

safonau hyn, dylech gysylltu â’r corff ardystio i drefnu iddo adolygu ac 

ardystio’r uned. Codir ffi gan gyrff ardystio am y gwasanaeth hwn. 

Ceir gwybodaeth bellach ar wefan Llywodraeth Cymru yn: 

https://llyw.cymru/tb-mewn-gwartheg 

 

  

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/farmanimaltracing/quarantine-units/?lang=cy
https://gov.wales/bovine-tb
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Bywyd gwyllt 
 

112. Beth rydych yn ei wneud ynghylch cronfa'r haint mewn moch daear 
yng Nghymru? 

 

Fel rhan o'r broses Cynlluniau Gweithredu barhaus sydd ar waith mewn 
buchesi ag achosion parhaus o TB, os yw Llywodraeth Cymru’n credu bod 
moch daear yn cyfrannu at barhad y clefyd mewn buchesi â TB cronig, gall 
moch daear gael eu dal a’u profi ar y ffermydd lle ceir achosion o TB, a bydd 
moch daear sy’n cael prawf positif yn cael eu lladd heb greulondeb.  

 
113. Sut rydych yn dangos bod moch daear yn cyfrannu at y broblem? 
 

Bydd samplau a gesglir o foch daear a gwartheg ar fferm yn cael eu 
dadansoddi drwy ddilyniannu’r genom cyfan i bennu a ydynt yn rhannu’r un 
math o TB. 
 
114. Ydy'r Arolwg o Foch Daear Marw yn parhau? 
 

Ydy. Mae Llywodraeth Cymru wedi cwblhau ymarfer caffael, a daeth Contract 
Moch Daear Marw a Rhywogaethau Bywyd Gwyllt Eraill Cymru i rym ar 1 
Medi 2017. 
 

Mae'r contract hwn yn sicrhau bod modd i Lywodraeth Cymru barhau i gasglu 
data a rhoi dadansoddiadau ynghylch nifer yr achosion o haint M.bovis mewn 
moch daear a’r genoteip sy’n bresennol ynddynt.  
 
Os daw unrhyw un o hyd i fochyn daear marw, dylai ffonio 08081 695 110 i 
gael mwy o wybodaeth a chyfarwyddiadau. 
 
115. A oes cysylltiad rhwng moch daear wedi’u heintio ac achosion o TB 
mewn gwartheg yng Nghymru? 
 

Oes. Ar ôl dadansoddi canfyddiadau Arolwg o Foch Daear Marw 2005/06, 
canfuwyd bod y teipiau moleciwlaidd o M.bovis mewn moch daear yr un fath 
â’r rheini a geir mewn gwartheg yn yr ardal. Daeth adroddiad yr arolwg i’r 
casgliad bod cysylltiad agos rhwng twbercwlosis mewn moch daear yng 
Nghymru a’r clefyd mewn gwartheg, a bod hyn yn awgrymu bod yr haint yn 
cael ei drosglwyddo rhwng y ddwy rywogaeth.  
 
116. Am ba hyd y mae TB buchol yn heintio brochfa? 
 

Dangosodd gwaith ymchwil gan Young, Gormley a Wellington yng 
Ngweriniaeth Iwerddon yn 2004 fod Mycobacterium bovis yn gallu parhau i 
fod yn bresennol yn amgylchedd y fferm tu allan i’r organebau lletyol. Mae 
ffactorau hinsoddol yn effeithio ar ba mor hir y mae’n goroesi. O ran pa mor 
hir y mae’n para tu mewn i frochfa neu o’i hamgylch, fe wnaeth yr ymchwilwyr 
ganfod genynnau M.bovis yn y pridd o amgylch brochfeydd 21 mis ar ôl 
heintiad posibl. 
 

file:///C:/Users/Collinsv/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6HB6FK14/Ll(13044)%20Cym.docx%23Wildlife
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Yn yr un modd ag unrhyw haint TB, pan fydd poblogaeth o anifeiliaid yn byw’n 
agos at ei gilydd, gall TB ledaenu’n araf a chael ei ailgylchu drwy’r boblogaeth 
drwy sbwtwm (poer) sydd wedi’i heintio, defnynnau erosol, neu glwyfau 
brathiadau. Mae ymchwil yn dangos na fydd pob anifail mewn brochfa wedi’i 
heintio â TB ar adeg benodol ac nad yw pob anifail â TB yn arddangos 
arwyddion clinigol o’r salwch nac yn heintus. Fodd bynnag, mae haint cudd yn 
broblem fawr o ran TB a gall y clefyd effeithio ar anifeiliaid a pheri iddynt fod 
yn heintus eto gryn amser ar ôl yr heintiad gwreiddiol. 
 
117. Beth am frechu moch daear? 

 
Fel rhan o’r gwaith parhaus o ddal a phrofi moch daear ar ffermydd lle mae 
achos cronig o TB, bydd moch daear sydd wedi cael prawf negyddol yn cael 
eu brechu cyn iddynt gael eu rhyddhau. 
 
Mae gwaith dal a brechu wedi ailddechrau ar ffermydd a gymeradwywyd yn 
flaenorol ar gyfer cyllid grant.  
 
118. A oes unrhyw gyllid grant ar gael ar gyfer brechu moch daear? 
 

Mae'r Grant Brechu Moch Daear yn derbyn ceisiadau gan ymgeiswyr hen a 
newydd erbyn hyn, i gefnogi prosiectau brechu moch daear sy'n cael eu 
gweithredu'n breifat yng Nghymru. 
Mae'r Grant Brechu Moch Daear yn rhoi cyfle i ffermwyr, tirfeddianwyr a 
sefydliadau eraill yng Nghymru frechu moch daear rhag TB buchol.  
 
Gall ymgeiswyr newydd sy'n dymuno brechu moch daear wneud cais i’r Grant 
Brechu Moch Daear am gymorth ariannol am hyd at bedair blynedd, a gall y 
rhai sydd wedi ymgeisio am y grant yn barod wneud cais i estyn y cymorth 
ariannol am ddwy flynedd arall. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn hyd 
at 50% o gostau cymwys brechu moch daear. 
 
Bydd y cyfnod ymgeisio ar waith o fis Mawrth 2019 i fis Ebrill 2019. Bydd 
ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu dechrau brechu ym mis Mai 2019. Am ragor 
o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru https://llyw.cymru/grant-
brechu-moch-daear. 
 
 
 

 
 

https://beta.gov.wales/badger-vaccination-grant
https://beta.gov.wales/badger-vaccination-grant

