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Annwyl Janet  
 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 8 Hydref ynglŷn â deiseb P-05-915: Galw am orfodi gwell ar 
ffermydd cŵn bach yng Nghymru. 
 
Mae gennyf bryderon difrifol ynghylch y disgrifiadau o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd yn dilyn 
archwiliad BBC Cymru i drwyddedu safleoedd bridio yng Nghymru. Rwyf eisoes wedi 
ymrwymo i adolygu Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2014, yn ogystal â  
gwneud fy mwriadau’n glir ynghylch y gwerth rwy'n ei weld mewn gwahardd trydydd partïon 
rhag gwerthu cŵn a chathod bach. Fodd bynnag, rwy'n sylweddoli bod angen gweithredu ar 
fyrder ar y mater hwn. O ystyried hyn:  
 

 Rwyf wedi ysgrifennu at y Grŵp Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid i dderbyn eu 

cynnig i helpu, ac wedi gwneud cais am adolygiad ar unwaith o'r rheoliadau bridio 

cŵn. 

 Rwyf wedi ysgrifennu at Brif Swyddog Gweithredol pob Awdurdodau Lleol i godi 

pryderon, ac i wahodd y cynrychiolwyr perthnasol i gyfarfod gyda Phrif Swyddog 

Milfeddygol Cymru i drafod y gwaith o orfodi'r rheoliadau. 

 Tynnodd y Prif Swyddog Milfeddygol sylw Coleg Brenhinol y Milfeddygon at raglen y 

BBC ar unwaith. 

 Mae swyddogion yn datblygu ymgyrch wedi'i hanelu at bobl sy'n ystyried prynu cŵn 

bach, gan dynnu sylw at bwysigrwydd dod o hyd i un mewn ffordd gyfrifol. 
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Yn ddiweddar rwyf wedi cyhoeddi Datganiad Ysgrifenedig ar broblemau mwy cyffredinol sy'n 
gysylltiedig â bridio cŵn sydd ar gael yn: llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-bridio-cwn-yng-
nghymru. 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda'r prif randdeiliaid, gan gynnwys 
Awdurdodau Lleol a Gweinyddiaethau eraill i sicrhau ein bod yn cyflwyno newidiadau a fydd 
yn cael effaith hirdymor ar safonau lles cŵn a chathod sy'n cael eu bridio yng Nghymru. 
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