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Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 9 Ebrill ynghylch Deiseb P-05-815: Rheoli'r Diwydiant 
Dofednod Dwys sy'n Ehangu'n Gyflym Yng Nghymru 

Mae'r diwydiant dofednod yn rhan hanfodol o amaethyddiaeth Cymru. Rydw i am weld 
diwydiant dofednod ffyniannus a chadarn sy'n hyrwyddo llesiant Cymru heddiw ac yn y 
dyfodol. Caiff hyn ei wireddu drwy sicrhau bod gennym y safonau iechyd a lies uchaf a 
thrwy leihau ein defnydd o wrthfiotigau a'u heffeithiau ar yr amgylchedd. 

Mae ffermydd dofednod yn cael eu rheoleiddio drwy Reoliadau Caniatad Amgylcheddol gan 
Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC), ac mae'n ofynnol ystyried effeithiau amgylcheddol yn ofalus 
tel rhan o broses cynllunio unedau newydd. Mae'r ddeiseb yn gofyn i Lywodraeth Cymru 
ddarparu adnoddau i CNC allu cynnal ymchwil frys, rheoleiddio a monitro unedau dofednod 
dwys, a rhoi gwell cymorth cynllunio i'r Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLlau). Cyfoeth Naturiol 
Cymru yw'r corff mwyaf a noddir gan Lywodraeth Cymru ac mae ganddo gyllid gweithredol 
o £180 miliwn. Mae'r Llywodraeth hon yn parhau i gynnal a chyllido CNC yn briodol ac fe
ddarparodd fwy o gymorth grant yn 2017-18.
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Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth. Lesley. Griffiths@llyw .cymru 
Correspondence. Lesley. Griffiths@gov. wales 

Rydym yn croesawu cael gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn 
arwain at oedi. 

We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding. 








