
TN52B (Diw. 10/19) SWYDDOGOL-SENSITIF 

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

 
 

Anifeiliaid nad ydynt yn Anifeiliaid Buchol - Adroddiad ar Brawf Twbercwlin a 
Thystysgrif Archwilio Clinigol 
 

Rhaid ei dychwelyd i APHA o fewn 24 awr os caiff Adweithyddion/Adweithyddion Amhendant eu canfod, 
neu o fewn pum diwrnod gwaith ar gyfer profion clir 
 

1. (a) Enw a chyfeiriad y perchennog  (b) Cyfeiriad lle y cedwir y fuches (os yw'n wahanol, yn 
cynnwys tir pori ar rent) 

             

Cod post:        Cod post:       
 

2. Rhif cyfeirnod y fuches                         3. Dyddiad y 
prawf       

 

4. Rhif Swp 
Twbercwlin/Dyddiad 
dod i ben 

ADAR              
 

BUCHOL              

 

5. Rhywogaethau a'r niferoedd a brofwyd (Rhaid llenwi TN52B ar wahân ar gyfer pob rhywogaeth) 
 

a) Rhywogaethau b) Nifer a brofwyd c) Nifer nas profwyd d) Cyfanswm 
                                                
    

6. Cofnodion: A oes cofnodion ar gael ar y fferm yn unol â'r 
ddeddfwriaeth?          Oes    

Nac 
oes 

 Heb wirio  

 

7. Tystiaf ** dileer fel sy’n briodol  
** Fy mod wedi cynnal y prawf twbercwlin mewngroenol sengl/cymaradwy* *dileer fel y bo’n briodol ar yr anifeiliaid a 
nodir yn 5 (b) uchod a bod canlyniad pob prawf yn cyfateb i’r hyn a nodir. 
 

**Fy mod wedi rhoi chwistrell twbercwlin buchol mewngroenol er mwyn ‘paratoi’ yr anifail ar gyfer prawf gwrthgyrff 
ac nad yw’r adweithiau croen wedi cael eu darllen (dim ond ar gyfer Profion ar Breiddiau Cameloid Cyffiniol yn 
Lloegr y gellir dewis yr opsiwn hwn). 
 

Tystiaf hefyd i mi ar  insert date  archwilio'r anifeiliaid a nodir yn 5 (b) uchod yn glinigol  
ac, yn fy marn i, nid oedd unrhyw anifail yn dangos arwyddion clinigol o dwbercwlosis, nac unrhyw glefyd 
hysbysadwy arall ac eithrio'r anifail/anifeiliaid a nodir yn y Rhestr isod: 
 

Marciau adnabod       
  

Cyflyrau 
clinigol/patholegol       
  

Sylwadau       
   

Nifer yr Adweithyddion       
      Nifer yr 
Adweithyddion 
Amhendant 

      

 

A yw'r ceidwad/asiant wedi cael ei hysbysu am ganlyniadau'r prawf?     Ydy    Nac ydy   
  

A roddwyd cyfarwyddiadau i'r ceidwad/asiant gadw'r anifeiliaid uchod ar 
wahân nes ei fod yn cael yr hysbysiad cyfyngu?                                                                   Do    Naddo   
 

  

Llofnod  Dyddiad       
    

Enw mewn 
PRIFLYTHRENNAU       Rhif 

Ffôn       
    



TN52B (Diw. 10/19) SWYDDOGOL-SENSITIF 

Practis milfeddygol                                    
     

At ddefnydd swyddfa APHA yn unig 
  
1. Math o Brawf (ticiwch un blwch yn unig): 
 

Prawf buches 
rheolaidd  Prawf buches cyfnod 

byr   Prawf gwirio 
buches  Adweithyddion 

Amhendant  
        

Prawf gwirio ar ôl 
mewnforio  Allforio  Arall  

Prawf gwirio ar gyfer 
anifail/anifeiliaid 
unigol 

 
 

2. A yw'r prawf 
yn glir?  Ydy  Nac ydy      
 

3. Dehongli (ticiwch 
un blwch yn unig): Normal  Buches 

heintiedig      
 

4. Nifer yr:  (a) 
adweithyddion        Dyddiad prawf nesaf 

y fuches       
       

 (b) 
cysylltiadau           

       

 (c) 
adweithyddion 
amhendant 

          

       

Llofnod     
       

Enw       Dyddiad       
 

 
 

 
 

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. 
 
 

 

 

DIOGELU DATA 
I gael gwybodaeth am y ffordd rydym yn trin data personol ewch i www.gov.uk a chwiliwch am Siarter Gwybodaeth Bersonol yr 
Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion.  
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