Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig
Llywodraeth yr Alban
Llywodraeth Cymru

Cais i Brofi - Cynnal Profion TB ar Geirw, Camelidau a Rhywogaethau Eraill nad
ydynt yn Fuchol
1. Adran Gais i Brofi (i'w chwblhau gan Filfeddyg Preifat (PVS))
Ysgrifennaf atoch i ofyn am gytundeb yr Ysgrifennydd Gwladol/Gweinidogion Cymru/Gweinidogion yr Alban* i
gynnal prawf TB ar y fuches gamelid/geirw/rhywogaeth arall ganlynol:
(Nodwch enw a chyfeiriad y ceidwad lle cynhelir y
prawf)

Nifer y ceirw:
Nifer y camelidau:
Nifer y rhywogaethau
eraill:

Nodwch:

Dyddiad y prawf:
Rhif y
Daliad/Cwsmer.
Ai at ddibenion allforio y mae'r prawf hwn?

Ie

Na

Os felly, oes gennych brofiad o brofi camelidau/ceirw ac a ydych wedi darllen
gofynion penodol profi camelidau?

Oes/Ydw

Nac
oes/Nac
ydw

Pa gymwysterau swyddogol sydd gennych e.e. OCQ(V)-TT?

A yw'r
prawf
hwn yn:

Statudol

Preifat

E-bostiwch y ddogfen hon at:

Prawf
Croen

Prawf
Gwaed

(nodwch eich cyfeiriad e-bost)

Llofnod
Milfeddyg Swyddogol

Enw mewn
PRIFLYTHRENNAU

Dyddiad

2. Adran Ganiatâd (i'w chwblhau gan staff milfeddygol yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion
(APHA))
Caiff caniatâd ei roi i chi gynnal y profion a nodwyd uchod. Rhaid hysbysu eich swyddfa APHA leol am bob
canlyniad prawf o fewn yr amser targed.
Llofnod
Swyddog Milfeddygol / Uwch Arolygydd Milfeddygol

Enw mewn
PRIFLYTHRENNAU

Dyddiad

Nodyn 1: Dylech gynnwys gopi o'r datganiad o ganiatâd hwn ynghyd â Ffurflen Gyflwyno Samplau Statudol Pecyn
Seroleg TB Camelidau (TN183) neu Ffurflen Gyflwyno Samplau Preifat - Pecyn Seroleg TB Camelidau (TN186)
gydag unrhyw waed ceuledig a gyflwynwyd i Ganolfan Ymchwiliadau Milfeddygol Starcross ar gyfer profion seroleg
TB.
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Nodyn 2: Yng Nghymru, nid oes hawl chwistrellu twbercwlin fel 'paratöwr' heb ddarllen y prawf croen ar ôl 72 awr.
3. Cyflwyno Canlyniadau (Milfeddyg Preifat yn anfon y ffurflen hon wedi'i chwblhau i'r swyddfa APHA leol)
Anfonwch y datganiad hwn (rhan 3 wedi'i chwblhau) gyda siartiau prawf croen (TN52) neu ganlyniadau seroleg i'ch
swyddfa APHA leol, (ac ar ôl hynny gyda chanlyniadau prawf gwaed yn achos camelidau yn cael y ddau fath o
brawf).

Isod mae canlyniadau'r prawf TB ar y fuches gamelid/ceirw/rhywogaeth arall hon.
Nifer yr adweithyddion ceirw:

Nifer y ceirw TB negyddol:

Nifer yr adweithyddion
camelidau:

Nifer y camelidau TB negyddol:

Nifer yr adweithyddion
rhywogaethau eraill:

Nifer y rhywogaethau eraill TB
negyddol:

Llofnod
Milfeddyg Swyddogol

Enw mewn
PRIFLYTHRENNAU

Dyddiad

HYSBYSIAD PROSESU TEG
Mae Defra, Llywodraeth Cymru, Llywodraeth yr Alban a'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn Gyd-reolwyr Data o ran data personol a brosesir
gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA). Am ddibenion a defnydd y data gan APHA a’r trefniadau rhannu data, gweler y
Siarter Gwybodaeth Bersonol ar wefan GOV.UK. Gellir darparu copi caled o'r siarter hon ar gais; cysylltwch â'ch swyddfa Gwasanaethau
Maes APHA leol. Ni fydd APHA yn caniatáu unrhyw dor-cyfrinachedd diangen nac yn gweithredu yn groes i'w rhwymedigaethau o dan
Ddeddf Diogelu Data 1998. Mae APHA yn un o Asiantaethau Gweithredol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ac mae hefyd
yn gweithio ar ran Llywodraeth Cymru, Llywodraeth yr Alban, a'r Asiantaeth Safonau Bwyd.
Mae’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion yn un o Asiantaethau Gweithredol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig
sy’n gweithio i ddiogelu iechyd anifeiliaid a phlanhigion er budd pobl, yr amgylchedd a'r economi.
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