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00 Month 20XX
Annwyl Recipent,
Hysbysiad o Brawf Twbercwlosis
Gorchymyn Twbercwlosis (Ceirw a Camelidau) (Lloegr) 2014, Erthygl 6
Gorchymyn Twbercwlosis (Cymru) 2011, Erthygl 9
Gorchymyn Twbercwlosis mewn Anifeiliaid Penodedig (Yr Alban) 2015
O dan yr Hysbysiad hwn mae'n ofynnol i chi fel ceidwad anifeiliaid nad ydynt yn fuchol drefnu i'r
(insert species type) ar eich daliad gael eu profi ar gyfer twbercwlosis. Er mwyn helpu i reoli
lledaeniad TB, mae’n bwysig cynnal yr holl brofion TB ar amser.
Y Math o Brawf sydd ei Angen
Mae'n rhaid cwblhau eich prawf TB cyn y
dyddiad hwn
Y dyddiad cynharaf y gellir dechrau'r prawf
Anifeiliaid i'w profi
Enw cyswllt ar gyfer trefnu eich prawf TB

Milfeddyg Swyddogol neu ‘eich swyddfa APHA’

Yn gywir,
Name

Arweinydd Milfeddygol Cymru

Rhaid i chi hefyd hysbysu'r swyddfa hon yn ysgrifenedig os:
 Ydych wedi newid eich Milfeddyg
 Nad oes gennych stoc sy'n gymwys ar gyfer profion TB
 Ydych yn ansicr am gymhwysedd eich stoc ar gyfer profion TB.

Mae APHA yn un o Asiantaethau Gweithredol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ac mae hefyd yn
gweithio ar ran Llywodraeth yr Alban, Llywodraeth Cymru a'r Asiantaeth Safonau Bwyd i ddiogelu iechyd
anifeiliaid a phlanhigion er budd pobl, yr amgylchedd a'r economi .
TN06(Cymraeg) (Diw. 12/16)

SWYDDOGOL-SENSITIF

Cyfyngiadau ar symudiadau ar gyfer profion hwyr
Fel perchennog buches, rydych yn gyfrifol am sicrhau bod eich prawf TB yn cael ei gwblhau o
fewn yr amser a roddir. Os yw'n gymwys, eich Milfeddyg fydd yn gyfrifol am gyflwyno'r prawf TB
ar amser ar ôl cwblhau'r prawf. Os na chaiff eich prawf TB ei gwblhau a'i gyflwyno cyfyngir ar
symudiadau eich gwartheg. Tra cyfyngir ar symudiadau ni fydd hawl gennych i symud unrhyw
wartheg i’r safle nac o’r safle, ac eithrio’n uniongyrchol i ladd-dy o dan awdurdod trwydded
symud a gyhoeddir gan eich swyddfa APHA leol. Caiff adrannau Safonau Masnach Awdurdodau
Lleol eu hysbysu'n rheolaidd o'r holl fuchesi sydd dan gyfyngiadau symud TB.
Gwybodaeth i Berchenogion Buches sy'n hawlio'r Cynllun Taliad Sengl
Mae Gofyniad Rheoli Statudol 11, sy'n nodi'r gofynion trawsgydymffurfio o ran cyfraith bwyd a
phorthiant, yn ei gwneud yn ofynnol i fesurau priodol gael eu cymryd er mwyn rhwystro clefydau
heintus y gellir eu trosglwyddo i bobl drwy fwyd rhag cael eu cyflwyno a'u lledu.
Atgoffir perchnogion buches y gall torri eu rhwymedigaeth i gynnal profion TB rheolaidd
ar fuches dorri Gofyniad Rheoli Statudol 11, a gall effeithio ar eu hawl o dan y
Cynllun Taliad Sengl.

Mae APHA yn un o Asiantaethau Gweithredol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ac mae hefyd yn
gweithio ar ran Llywodraeth yr Alban, Llywodraeth Cymru a'r Asiantaeth Safonau Bwyd i ddiogelu iechyd
anifeiliaid a phlanhigion er budd pobl, yr amgylchedd a'r economi .
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