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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn 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.   
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3 Tachwedd 2020 

Annwyl Mike 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 12 Hydref, ynghylch Rheoliadau Amaethyddiaeth (Cymalau 
Enghreifftiol ar gyfer Cyfarpar Sefydlog) (Cymru) 2019.    

Yn dilyn canlyniad yr ymgynghoriad ar drwsio a cynnal a chadw eich cyfarpar sefydlog a 
iawndal diwedd tenantiaeth, nid fy mwriad oedd cynnwys trwsio ac adnewyddu draeniau 
caeau ac argloddiau llifogydd fel rhwymedigaethau newydd o fewn y rheoliadau diwygio.   

Rhoddodd yr ymateb Rhyddid Gwybodaeth a anfonwyd at Gymdeithas y Ffermwyr Tenant 

ar 31 Mawrth yr holl ddogfennau mewnol sy’n gysylltiedig â datblygu’r rheoliadau.   

Rwy’n deall bod Cymdeithas y Ffermwyr Tenant yn siomedig â’r penderfyniad.  Fodd bynnag, 
mae tenantiaethau amaethyddol yn agwedd bwysig iawn o’n sector amaethyddol.  Rwyf wedi 
ymrwymo i sicrhau bod cyfraith denantiaeth yn y dyfodol yn cefnogi’r sector i addasu i newid, 
defnyddio cynlluniau newydd a gwella cynhyrchiant.    

Byddwn yn parhau i gydweithio’n agos gyda’r Grŵp Diwydiant Diwygio Tenantiaeth a 
rhanddeiliaid ehangach i ddatblygu a darparu diwygiadau sy’n sicrhau cydbwysedd rhwng 
tenantiaid a landlordiaid.  Bydd newidiadau deddfwriaethol yn y dyfodol yn cael eu hamlinellu 
yn y Papur Gwyn yr wyf yn bwriadu ei gyhoeddi cyn diwedd tymor y Senedd hon.   
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