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00 Month 20XX
Annwyl Dderbynnydd,
Profi Anifeiliaid nad ydynt yn Fuchol ar gyfer TB
Gorchymyn Twbercwlosis (Ceirw a Chamelidau) (Lloegr) 2014
Gorchymyn Twbercwlosis mewn Anifeiliaid Penodedig (Yr Alban) 2015
Gorchymyn Twbercwlosis (Profi a Phwerau Mynediad) (Cymru) 2008
Gorchymyn Twbercwlosis (Cymru) 2011
Deddf Iechyd Anifeiliaid 1981 (Adran 3)
Gorchymyn Symud Anifeiliaid (Cyfyngiadau) (Lloegr) 2007, Erthygl 7
Ysgrifennaf atoch er mwyn eich hysbysu ein bod yn ei gwneud yn ofynnol i chi drefnu bod pob
(insert species) ar eich daliad yn cael ei brrofi ar gyfer twbercwlosis a hynny am un neu ragor o'r
rhesymau canlynol:
 *Tystiolaeth post-mortem a/neu facterioleg o heintio â Mycobacterium bovis (y bacteriwm
TB buchol) mewn gwartheg, ceirw mewn caethiwed neu anifeiliaid domestig
erail/anifeilad eraill nad ydynt yn fuchol a gedwir ar yr un safle neu ddaliad cyffiniol
 *Amheuaeth bod anifail o'ch buches/diadell wedi'i heintio yn y lladd-dy/labordy/yn ystod y
post-mortem
 *Anifeiliaid a symudwyd i'ch fferm o fuches/diadell arall y mae M.bovis wedi cael ei
ganfod drwy feithriniadau labordy (olrhain)
 *Sefyllfaoedd eraill lle mae asesiad epidemiolegol yn nodi bod anifeiliaid yn eich
buches/diadell o bosib wedi'u heintio â TB neu bod TB wedi effeithio arnynt
*dilëwch fel y bo'n briodol
Nod y prawf hwn yw canfod a yw'r clefyd wedi lledaenu rhwng buchesi a hefyd gyfyngu ar
ledaeniad y clefyd yn eich buches ac, felly, ar nifer yr anifeiliaid yr effeithir arnynt.
Amgaeir manylion am pryd y mae angen cwblhau'r prawf hwn.
Rwy'n sylweddoli y gall y broses o gynnal profion twbercwlin fod yn anodd ac yn llafurus. Fodd
bynnag, mae cwblhau'r profion yn brydlon, yn unol ag amserlen a drefnwyd, yn gam rhagofalus
hanfodol er mwyn atal yr haint rhag lledaenu o bosibl yn eich buches ac i fuchesi eraill yn eich
ardal.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am y pwnc hwn neu bynciau cysylltiedig, mae
croeso i chi gysylltu â'r Swyddog Milfeddygol ar Ddyletswydd yn y cyfeiriad uchod.
Yn gywir,
Name

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.
TN07(Cymraeg) (Diw. 12/16)

SWYDDOGOL-SENSITIF

Pennaeth Milfeddygol Maes Cyflenwi/Arweinydd Milfeddygol yr Alban/Arweinydd Milfeddygol
Cymru
cc: Practis y Milfeddyg Swyddogol

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.
TN07(Cymraeg) (Diw. 12/16)
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