
Tasg 1 
• Darllenwch y paragraffau sy’n ymddangos ar y trac sain yn 

ofalus a cheisiwch ddyfalu ym mha drefn y maen nhw’n 
ymddangos. 

• Rhowch 1 wrth ymyl y paragraff cyntaf a 9 wrth ymyl y 
paragraff olaf. 

• Gwrandewch yn ofalus ar y stori newyddion ar ôl gorffen 
y dasg er mwyn gwirio’ch atebion. 

 
“Rydyn ni’n gwybod taw gwartheg a moch daear yw prif ffynhonnell y clefyd”, 
meddai, “ac i gael gwared ar TB, rhaid mynd i’r afael â’r clefyd yn y ddau anifail.” 

 

Fe fydd hefyd mesurau llymach ar gyfer rheoli gwartheg, yn cael eu cynnal mewn 
ardal beilot yng Ngorllewin Cymru, fel rhan o Raglen Dileu TB Llywodraeth y 
Cynulliad. 

 

Fe fydd y Cynulliad hefyd yn asesu effaith y cyfyngiadau ar symud gwartheg a’r 
effaith gymdeithasol ar deuluoedd sy’n ffermio ac unrhyw effaith ar ecoleg yn yr 
ardal. Fe fydd adroddiad ar yr ardal beilot yn cael ei gyhoeddi bob blwyddyn. 

 

Bydd peilot yn cael ei gynnal mewn ardal lle mae TB yn endemig a lle mae buchesi 
42% o berchnogion gwartheg wedi cael o leiaf un achos o TB ers 2003. Bydd y 
rhan fwyaf o’r ardal yng ngogledd Sir Benfro ond bydd rhannau bach ohoni hefyd 
yng Ngheredigion a Sir Gâr. 

 

Mae’r rhaglen yn seiliedig ar dystiolaeth nifer o astudiaethau sy’n dangos bod difa 
moch daear yn gallu lleihau TB mewn gwartheg. 

 

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig Elin Jones wedi cyhoeddi y bydd rhaglen 
gyfyngedig ar gyfer difa moch daear yn dechrau. 

 

Mae astudiaeth annibynnol o ganlyniadau ecolegol posibl rhaglen ddifa mewn ardal 
beilot wedi’i chwblhau ac mae’r Gweinidog yn fodlon bod y rhaglen yn gyson â’r 
deddfau amgylcheddol perthnasol.  

 

“Nid oes dim byd tebyg i’r peilot hwn – rhaglen ddifa gyfyngedig a mesurau rheoli 
gwartheg llymach – wedi’i gynnal ym Mhrydain o’r blaen. Mae rhaglen o’r fath yn 
gweithio mewn gwledydd fel Seland Newydd lle mae posymod a gwartheg yn cario’r 
clefyd.” 

 

Mewn datganiad, dywedodd Elin Jones bod sefyllfa’r diciâu mewn gwartheg yn 
anghynaladwy ac allan o reolaeth, a’r llynedd cafodd bron i £24 miliwn o arian y 
trethdalwr ei wario ar dalu iawndal i ffermwyr. Mae hyn yn gynnydd sylweddol ers 
y flwyddyn 2000 pan dim ond rhyw £1 miliwn o iawndal gafodd ei dalu.  

 

	  


