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Annwyl Janet 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 24 Mawrth ynghylch Deiseb P-05-895, Etifeddiaeth 
Rosa. 
 
Rydym yn parhau i weithio’n agos gyda Rhwydwaith Lles Anifeiliaid Cymru (AWNW) sy’n 
edrych ar y gefnogaeth a gynigir gan awdurdodau lleol yng Nghymru ar gyfer perchnogion 
anifeiliaid anwes nad ydynt, am ryw reswm neu'i gilydd, yn gallu gofalu am eu hanifeiliaid. 
Mae’r mater o ran y costau a godir gan filfeddygon preifat yn benderfyniad busnes wrth 
gwrs, ond rydym yn annog Cymdeithas Milfeddygon Prydain (BVA) i weithio gyda’u 
haelodau i gynghori Llywodraeth Cymru ar yr hyn sy’n bosibl. 
 
Byddwch yn gwerthfawrogi yn sgil Covid-19, rydym wedi gorfod rhoi llai o flaenoriaeth i rai 
o’n meysydd gwaith er mwyn sicrhau bod ein partneriaid cyflenwi yn gallu rhoi blaenoriaeth i 
weithdrefnau pan neu os bydd amgylchiadau yn newid ac adnoddau yn prinhau. Ein 
blaenoriaeth yw parhau i ddarparu gwasanaethau sy’n diogelu iechyd y cyhoedd, diogelu 
anifeiliaid rhag clefydau statudol a sicrhau nad yw lles anifeiliaid yn cael ei beryglu. 
 
Byddwn yn trefnu cwrdd ag aelodau AWNW, gan gynnwys BVA, i drafod y materion hyn 
pan fydd y blaenoriaethau yn newid a byddwn yn eich diweddaru pan fo hynny’n bosibl.  
 
Yn gywir 
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