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Ysgrifennaf yn dilyn cwrdd ag etholwyr yn ddiweddar sydd yn ffermwyr parthed problem ddybryd 
cyffredinol y maent wedi ei brofi gan staff yr adran amaeth Uywodraeth Cymru . 

Roedd iselder ar un ffermwr ac roedd yn ddagreuol yn son am y profiad cafodd wrth un aelod 0 staff 
wnaeth cyrraedd y fferm ar gyfer gwneud archwiliad. Nid oedd wedi gwrthod archwiliad o'r blaen. Fe 
wnaeth ymddiheuro a dweud nad oedd medru gwneud yr archwiliad gan fod iselder ysbryd ganddo. 
Fe ddywedodd y swyddog wrtho fod ef gorfod gwneud yr archwiliad neu byddant yn diddymu'r Taliad 
Cals SengI. Doedd y swyddog ddim yn fodlon rhesymu gyda fy etholwr. 

Mae ffermio yn waith unig mewn ardal wledig, anghysbell. Mae'r diffyg cydymdeimlad a pharch ar 
lefel sylfaenol wrth staff yr adran amaeth yn peri pryder i mi gan fod angen fwy 0 empathi tuag at y 
ftermwyr. A oes angen ail hyfforddi staff i orin ffermwyr ynfwy dyngaroi a gyda pharch yn enwedig 
pan maent mewn sefyllfa 0 dan bwysedd salwch meddwl ac emosiynol? Pa gyfundrefn sydd mewn lie 
pan fod salwch meddwl neu alar ar ffermwyr pan fod yna ymweliad neu archwiliad fferm? Dylid gallu 
ail drefnu archwiliad fferm tan ar 61 IIwyr well had o'r salwch meddwl. 

Mae ffermwyr sydd wedi colli buches gwartheg oherwydd y diciau 0 dan bwysedd emosiynol mawr ac 
mae angen i staff drin hwy hefyd gyda mwy 0 empathi a chydymdeimlad yn ystod y cyfnod anodd 
yma. 

Mae yn bryder mawr am y nifer uchel 0 wartheg sydd wedi ymateb yn bositif i brawf diciau, ac yna 
cael canlyniad positif anghywir (false positive) ar 61 cael eu lIadd. 8yddai datblygu prawf mwy 
dibynadwy yn arbed lIadd miloedd 0 wartheg iach a thor calon i'r ffermwyr. Mae yn gost aruthrol i dalu 
iawndal am ladd y gwartheg iach ac yn gost i'r ffermwyr i ail sefydlu nifer ei buches. 



Mae'r iawndal y mae'r ffermwyr yn ei dderbyn ddim yn cymrydi ystyriaeth y costau ychwanegol y 
mae'r ffermwr wedi buddsoddi yn y busnes e.e. pwll biswail (slurry pit), peiriannau, parlwr godro. 
Mae'r iawndal yn araf yn cael ei dalu i'r ffermwyr sy'n golygu na allant fanteisio ar brisiau ail stocio 
ffafriol wrth i brisiau ddisgyn. Oeallaf wrth ffermwyr fod angen 60 diwrnod clir heb y diciau ar y fuches 
rhwng profion neu ni fydd iawndal yn cael ei dalu am y gwartheg a laddwyd. Mae hwn i'w weld yn 
annheg a byddwn yn ddiolchgar os fedrwch edrych i mewn i'r mater. 

Mae angen cyflymu'r broses 0 alluogi ffermwyr i ail stocio'r fuches. Oeallaf wrth etholwr yn Haf 2016 
nad oedd un swyddog 0 Lywodraeth Cymru medru.delio gyda'i achosail stocio'r fuches gan fod y 
swyddog ar ei wyliau. Roedd y ffermwr wedi buddsoddi arian sylweddol mewn parlwr godro newydd 
a'i fab 18 oed yn astudio yng Ngholeg Gelli Aur. Mae yn bwysig i'r fferm deuluol gael pob cefnogaeth 
posib i ail ddechrau ar lechen glan ym mhennod newydd y fferm, a rhoi gobaith iddynt am ddyfodol 
lIewyrchus wrth ail stocio ei buches godro. Mae pob diwrnod heb wartheg yn golygu coiled ariannol i'r 
busnes gan nad oes incwm lIaeth ganddynt. 

Edrychaf ymlaen at glywed eich sylwadau ar y mater. 
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