
Adolygiad Blynyddol  
Ymwrthedd Gwrthficrobaidd 
(AMR) Anifeiliaid a’r  
Amgylchedd 2019/20

Yn 2019, cyhoeddodd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Gynllun Gweithredu 
pum mlynedd ar Ymwrthedd Gwrthficrobaidd mewn Anifeiliaid a’r Amgylchedd ar gyfer 
Cymru. Mae hyn yn cyd-fynd â Chynllun Pum Mlynedd a Gweledigaeth 20 Mlynedd y DU.

Mae’r Grŵp Cyflawni AMR Anifeiliaid a’r Amgylchedd a sefydlwyd yn 2019 yn helpu i 
ddatblygu a goruchwylio Cynllun Gweithredu Cymru. 

Gall unrhyw un sy’n cadw anifeiliaid ac sy’n defnyddio gwrthfiotigau gyfrannu at y cynllun 
a dylent gymryd cyfrifoldeb am ei gyflawni.

Trosolwg

Cyfathrebu a Thrafod

Cynhaliwyd digwyddiad yn Sioe Frenhinol Cymru a gefnogwyd gan y 
Gweinidog. Cafwyd adborth cadarnhaol i’r drafodaeth ryngweithiol gyda’r 
gynulleidfa a’r panel o arbenigwyr.

Roedd y gweithgareddau cyfathrebu ar-lein yn bennaf – Datganiadau Gweinidogol 
i’r Wasg, tudalen we Llywodraeth Cymru a diweddariadau Twitter.

Roedd CMO a CVO hefyd wedi cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Gwrthfiotig y Byd drwy 
ymweld â fferyllfa a filfeddygfa. 

Mae cryn dipyn o ffocws wedi’i roi ar gydgysylltu gweithgareddau sydd eisoes ar waith i 
ymuno â’i gilydd. 

Mae’r Grŵp Cyflawni wedi trafod gyda sefydliadau rhanddeiliaid megis fel:

Mae aelodau hefyd yn cynrychioli’r Grŵp ar sawl fforwm megis fel SHAWG, y Grŵp 
CHAWG AMU, Fuchesau Hybu Cig Cymru, Grŵp Iechyd Diadelloedd a:

18-24 Tachwedd 2019
Wythnos Ymwybyddiaeth Gwrthfiotig y Byd 2019 

https://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/
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Cyflawni

Enw’r Prosiect Cyrff Cyflawni * Ym Mis Mawrth 2020

Gweithdai Hyfforddiant
Iechyd a Lles Anifeiliaid
* NADIS + Lantra +
Cyswllt Ffermio
Digwyddiadau hyfforddiant
AH&W, gan gynnwys ar 
AMR a chynllunio iechyd 
anifeiliaid. 

Trosglwyddo Gwybodaeth
* Cyswllt Ffermio (FC)

Stoc + (Sheep and Beef)
* HCC
Treialu dulliau newydd
o gynllunio iechyd 
anifeiliaid ar ffermydd 
defaid a gwartheg 
yng Nghymru.

Herd Advance (Dairy)
* AHDB Dairy

Gwaredu BVD
* Coleg Sir Gâr
Bydd cael gwared ar BVD 
o Gymru yn arwain at lai o
wartheg sydd â 
gwrthimiwnedd, ac sy’n 
gallu gwrthsefyll heintiau 
eraill yn well.

Arwain Vet Cymru
(AMR Control)
* Prifysgol Bryste + 
Iechyd Da Gwledigl
Codi safonau’r defnydd 
o wrthfiotigau mewn 
milfeddygfeydd anifeiliaid 
fferm.

Treialu dulliau newydd
o gynllunio iechyd
anifeiliaid ar �ermydd
llaeth yng Nghymru.

Yn darparu hy�orddiant
a chefnogaeth i �ermwy
ar AH&W.

Roedd y Grŵp Cyflawni wedi cefnogi lansiad Arwain Vet Cymru. Mae’n brosiect a fydd yn 
hyrwyddo’r safonau uchaf posibl o ran sut y mae milfeddygon anifeiliaid fferm yn defnyddio 
gwrthfiotigau yng Nghymru. 

             yn rheoli ar y cyd hyfforddiant ar iechyd a lles anifeiliaid 
ar gyfer ceidwaid da byw drwy eu milfeddygfa. Mae un o’r modiwlau ar atal AMR.

Prosiectau a ariennir gan Lywodraeth Cymru yng 
Nghymru sy’n Cyfrannu at Reoli AMR mewn Anifeiliaid 

https://bristol.ac.uk/news/2019/november/arwain-vet-cymru.html

