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Ffigur 1: Achosion Newydd yn Ch1 2021 
ac achosion agored ar ddiwedd y 
chwarter 

 

 

 
 

 

CLICIWCH AR Y RHANBARTHAU ISOD i gael mwy o fanylion 

 
 

Buchesi 
Byw* 

Achosion 
newydd 

Achosion 
wedi cau 

Achosion 
Agored 

New-
id** 

Wedi 
Adweithio 

Ch1 2010 
to Ch1 2021 

Cymru  11,588             179            159           641  (+19)        2,981  
 

Ardal TB Uchel 
(Gorllewin) 

   3,128              61               62           320  (-2)        1,663  
 

Ardal TB Uchel 
(Dwyrain) 

   2,760               54               54           169  (-1)            517  
 

Ardal TB Canolradd 
(Canolbarth) 

   2,005               17               14             41  (+3)           178  
 

Ardal TB Canolradd 
(Gogledd) 

      903               24               18             69  (+7)            356  
 

Ardal TB Isel    2,792               23  11             42  (+12)            267  
 

Mae’r graffiau’n dangos achosion agored, wedi’u haddasu yn ôl nifer buchesi, fesul chwarter ers 2010. Y bariau coch yw’r uchaf a’r bariau gwyrdd yr 
isaf. * Buchesi byw ar ddiwedd y flwyddyn flaenorol (2020). ** Newid yn nifer yr achosion agored ers y chwarter diwethaf mewn cromfachau.

Lefelau isaf o TB yn y Gogledd-orllewin, 

yr uchaf yn y De-orllewin 

Mae’r rhan fwyaf o achosion newydd yng 
Nghymru o fewn yr ardaloedd TB uchel yn 

y Dwyrain a’r Gorllewin 



 CYMRU Yn ôl  

Dechreuodd y cyfartaledd 
treigl blwyddyn o achosion 
agored ostwng yn 2012. Bu 
cynnydd bach ers 2014 a 
gostyngiadau rhwng 
chwarteri. 
 
Yn Ch1 2021, mae achosion 
agored yn cynyddu 3% o'i 
gymharu â'r chwarter 
blaenorol.  
 

 Achosion newydd ac agored ac wedi’u cau 

 
 
 
Nifer yr achosion, cyffredinolrwydd a risg ar lefel anifeiliaid 

 
 
 

 
 Achosion o ailheintio - Sawl achos sydd wedi cau sy’n ailheintio?  

 

 

Cwymp cyffredinol yn nifer yr 
achosion (llinell las) ers 
2012, er gwaethaf 
amrywiadau. Nifer yr 
achosion yn Ch1 2020 yw'r 
isaf a gofnodwyd yn y gyfres 
amser. Yn ystod 2020, 
cafwyd 5.7 o fuchesi newydd 
wedi’u heintio i bob 100 o 
brofion OTF, sef y nifer 
achosion blynyddol isaf 
mewn 16 mlynedd. 
 
Llai o dan gyfyngiadau 
(cyffredinolrwydd) rhwng Ch2 
2012 a Ch3 2014 ond peth 
cynnydd ers hynny, gydag 
amrywiadau. 

 

Mae’r siart ar y top yn 
dangos yr achosion wedi cau 
o Ch1 2010 i Ch1 2019. 
Mae’r llinell glas yn dangos 
yr achosion sydd wedi para’n 
glir dros y 2 flynedd ddilynol. 
Mae’r llinell goch yn dangos 
ailheintiau. Mae’r llinell 
werdd yn y siart gwaelod yn 
dangos ailheintiau fel canran. 
 
Roedd 24% o'r digwyddiadau 
a gaewyd yn Ch1 2019 yn 
golygu y byddai'n digwydd 
eto yn ystod y 2 flynedd 
ddilynol. Y gyfradd ailheintio 
flynyddol dros 2 flynedd ar 
gyfer achosion a gaewyd yn 
2018 oedd 32%. 
 



 ARDAL TB UCHEL - GORLLEWIN 
(WEST) 

Yn ôl  

Mae nifer yr achosion wedi 
bod yn weddol sefydlog 
rhwng 2014 a 2018, gydag 
amrywiadau tymhorol. Bu 
gostyngiad mawr yn nifer yr 
achosion yn Chwarter 4 
2019, sef yr isaf a 
gofnodwyd erioed yn yr ardal 
mewn unrhyw chwarter ers 
2009. Mae nifer yr achosion 
yn ystod 2020 wedi aros yn 
sefydlog ac mae hynny'n 
parhau i 2021 ac nid ydym 
wedi gweld y brigiau 
tymhorol arferol o'i gymharu 
â blynyddoedd eraill. 
 
Roedd gostyngiad o ran nifer 
y buchesi dan gyfyngiadau 
rhwng canol 2019 a chanol 
2020. Ers hynny mae hyn 
wedi cynyddu ychydig ond 
mae 11% yn is o'i gymharu â 
brig a welsom yn 2019. 

 
Ch1 2021 – crynodeb 

 
 
Achosion newydd ac agored ac wedi’u cau 

 
 
Nifer yr achosion, cyffredinolrwydd a risg ar lefel anifeiliaid 

 

 
Buchesi 

Byw  
Achosion 

newydd 
Achosion 
wedi cau 

Achosion 
Agored 

Wedi 
Adweithio 

Ch1 2010 
i Ch1 2021 

Ardal TB Uchel 
(Gorllewin) 

3,128 61 62    320 (-2) 1,663 
 

Gostyngiad sydyn yn yr 
achosion agored yn 2013. 
Cymharol sefydlog wedi 
hynny. Roedd cwymp yn y 
cyfartaledd treigl blwyddyn 
yn ystod 2020. 



 ARDAL TB UCHEL - DWYRAIN Yn ôl  

Bu tuedd ar i lawr o ran nifer 
y buchesi dan gyfyngiadau 
rhwng Ch4 2017 a Ch4 
2019, ac ers hynny mae hyn 
wedi lefelu.  

Cafwyd cynnydd sydyn o 
ran nifer yr achosion yn Ch3 
2017 ac yna gostyngiad 
gyda rhai amrywiadau. 
Chwarter 1 2021, yw'r lefel 
isaf ar y cyd o ran nifer yr 
achosion yn y gyfres amser. 

Mae'r cynnydd sydyn mewn 
gwartheg adweithiol fesul 
1,000 o anifeiliaid a brofwyd 
yn Ch4 2020 yn cyd-daro â 
nifer o achosion wedi'u 
cadarnhau o TB gyda nifer 
fawr o wartheg adweithiol 
wedi'u nodi ynghyd â 
chynnydd mewn profion 
anifeiliaid wedi'u targedu 
e.e. profion gama yn 
hytrach na chynnydd mewn 
profion gwyliadwriaeth. 

Mae nifer yr achosion 
agored wedi bod yn 
gostwng ers 2017. Mae 
cyfradd y gostyngiadau 
wedi sefydlogi dros y 
pedwar chwarter diwethaf. 

 
Ch1 2021 – crynodeb 

 

 
Buchesi 

Byw  
Achosion 

newydd 
Achosion 
wedi cau 

Achosion 
Agored 

Wedi 
Adweithio 

Ch1 2010 
i Ch1 2021 

Ardal TB Uchel 
(Dwyrain) 

2,760 54 54 169 (-1) 517 
 

 
Achosion newydd ac agored ac wedi’u cau 

 

 

 
 
Nifer yr achosion, cyffredinolrwydd a risg ar lefel anifeiliaid 

 

 



 
ARDAL TB CANOLRADD - 
CANOLBARTH 

Yn ôl  

Mae nifer yr achosion wedi 
bod yn eithaf sefydlog dros y 
blynyddoedd diwethaf er 
gwaetha rhai amrywiadau. 
 
Mae nifer y buchesi o dan 
gyfyngiadau wedi aros yn 
eithaf sefydlog dros y tymor 
hir gyda 2.0 o fuchesi o dan 
gyfyngiadau TB bob 100 o 
fuchesi yn Ch1 2021. 
Cafwyd cynnydd sydyn 
mewn gwartheg wedi 
adweithio am bob 1,000 o 
anifeiliaid a brofwyd yn Ch1 
2019. Mae hyn wedi cwympo 
ers hynny ond bu cynnydd 
yn y tri chwarter diwethaf.  
 

Cafwyd cynnydd sydyn 
mewn achosion agored yn 
2017 gyda'r cyfartaledd treigl 
blwyddyn o achosion agored 
yn lefelu yn y chwarteri 
diweddar ond yn dal i 
gynyddu. 
 

 
Ch1 2021 – crynodeb 

 

 
Buchesi 

Byw  
Achosion 

newydd 
Achosion 
wedi cau 

Achosion 
Agored 

Wedi 
Adweithio 

Ch1 2010 
i Ch1 2021 

Ardal TB Canolradd 
(Canolbarth) 

2,005 17 14 41  (+3) 178 
 

 
Achosion newydd ac agored ac wedi’u cau 

 

 

 
Nifer yr achosion, cyffredinolrwydd a risg ar lefel anifeiliaid  

 
 



 
ARDAL TB CANOLRADD –  
GOGLEDD 

Yn ôl  

Cafwyd cynnydd sydyn o ran 
nifer yr achosion yn ystod 
dau chwarter olaf 2020 ond 
mae wedi gostwng yn Ch1 
2021. Dros y tymor hir bu 
rhywfaint o amrywiad o ran 
nifer yr achosion yn yr ardal 
hon. Mae'r cynnydd yn cael 
ei sbarduno gan glwstwr o 
achosion wedi'u cadarnhau 
o TB ger y ffin â Lloegr. 
 
Buchesi dan gyfyngiadau 
wedi bod rhwng 2% a 4% 
tan 2016. Cynyddodd e i 5% 
yn Ch2 2017 ac mae wedi 
bod yn codi'n gyson ers 
hynny. Ar ddiwedd Ch1 
2021, mae 7.6% o fuchesi yn 
gyfyngedig. Dyma'r uchaf yn 
y gyfres amser ac ar hyn o 
bryd mae'n uwch nag Ardal 
TB Uchel y Dwyrain. 

Cynnydd sydyn mewn 
digwyddiadau agored yn 
2017 gyda chyfartaledd treigl 
blwyddyn o ddigwyddiadau 
agored yn lefelu yn y 
chwarteri diwethaf ond mae’r 
nifer yn parhau i gynyddu. 
 
Cafwyd 69 o achosion 
agored ar ddiwedd Ch1 
2021, sef yr uchaf yn y 
gyfres amser. Cafwyd 24 o 
achosion newydd yn ystod 
Ch1 2010, sef yr ail uchaf ar 
y cyd ers Ch1 2010. 

 
Ch1 2021 – crynodeb 

 

 
Buchesi 

Byw  
Achosion 

newydd 
Achosion 
wedi cau 

Achosion 
Agored 

Wedi 
Adweithio 

Ch1 2010 
i Ch1 2021 

Ardal TB Canolradd 
(Gogledd) 

903 24 18 69 (+7)  356 
 

 
Nifer yr achosion, cyffredinolrwydd a risg ar lefel anifeiliaid 

 

 

 
 
Nifer yr achosion, cyffredinolrwydd a risg ar lefel anifeiliaid 

 
 



 ARDAL TB ISEL Yn ôl  

Yn ystod Ch3 2020, cafwyd 
y nifer uchaf o achosion 
newydd fesul 100 o brofion 
ers Ch2 2012. Mae hyn wedi 
gostwng ers hynny ond 
mae'n uwch o'i gymharu â'r 
blynyddoedd diwethaf.   
 
Yr achosion newydd, 
buchesi dan gyfyngiadau a 
lefelau risg yr isaf yn gyson 
yng Nghymru. 

 

Mae achosion newydd ac 
agored wedi cynyddu ers 
dechrau 2020. Roedd 23 o 
achosion newydd yn ystod 
Ch1 2021, sef yr ail uchaf yn 
y gyfres. Mae hyn yn cael ei 
sbarduno’n rhannol gan 
glwstwr o achosion yn ardal 
Dinbych a Chonwy. 
 
Cafwyd 42 o achosion 
agored ar ddiwedd Ch1 
2021, sef 12 yn fwy na'r 
chwarter blaenorol a'r uchaf 
yn y gyfres. Fodd bynnag, 
mae'r niferoedd hyn yn isel 
iawn o'u cymharu â'r 
Ardaloedd TB eraill yng 
Nghymru gyda 98.5% o 
fuchesi heb TB yn yr ardal 
hon. 

 
Ch1 2021 – crynodeb 

 

 
Buchesi 

Byw  
Achosion 

newydd 
Achosion 
wedi cau 

Achosion 
Agored 

Wedi 
Adweithio 

Ch1 2010 
i Ch1 2021 

Ardal TB isel 2,792 23 11 42 (+12)  267 
 

 
Achosion newydd ac agored ac wedi’u cau  

 
 
 
Nifer yr achosion, cyffredinolrwydd a risg ar lefel anifeiliaid  



 Yn ôl  

 




