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Annwyl Jack,   

Diolch am eich llythyr dyddiedig 3 Medi, ynghylch ceffylau ar dennyn.   

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod lles o safon uchel i bob anifail a 

gedwir yng Nghymru yn cael ei gynnal ar bob cam o'u bywyd  

Mae ceffylau, fel pob anifail domestig a chaeth, yn cael eu hamddiffyn o dan Ddeddf 

Lles Anifeiliaid 2006. O dan y ddeddfwriaeth hon, mae'n drosedd achosi unrhyw 

ddioddefaint diangen i anifail neu i berchennog, neu geidwad, fethu â darparu ar gyfer 

ei anghenion lles.  

Mae Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru er Lles Ceffylau (y Cod) yn esbonio'r hyn sydd 

angen ei wneud i fodloni safon y gofal sy’n ofynnol o dan y gyfraith, sy'n cynnwys ei 

hamgylchedd, ei anghenion o ran ymddygiad, ei iechyd a'i les.  Cyhoeddwyd fersiwn 

wedi'i diweddaru o'r Cod ym mis Tachwedd 2018. Amgaeaf isod ddolen i'r ddogfen 

wedi'i diweddaru:  

Lles ceffylau: côd ymarfer | LLYW.CYMRU 

Yn ogystal, cyflwynodd Llywodraeth Cymru Ddeddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014 ar 

gais awdurdodau gorfodi, cominwyr ac elusennau lles. Mae'r Ddeddf yn rhoi pwerau 

pellach i Awdurdodau Lleol fynd i'r afael â gadael ceffylau a merlod a ganfuwyd yn pori 

ar dir lle nad oes gan berchennog yr anifeiliaid ganiatâd perchennog y tir.   
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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.   
  

Er nad yw'n anghyfreithlon, ni ddylid byth rhoi ceffyl ar dennyn fel mesur hirdymor i’w 

reoli gan y gall hyn arwain at fethiant i fodloni lles sylfaenol ceffyl. Mae Atodiad 1 o'r 

Cod yn nodi'r amodau y mae angen eu bodloni pan fydd ceffylau'n cael eu rhoi ar 

dennyn.  

  

Os oes gan unrhyw un unrhyw bryderon uniongyrchol am les anifail, yna dylent roi 

gwybod i'r Awdurdod Lleol sydd â phwerau o dan Ddeddf 2006 i ymchwilio i faterion 

o'r fath.    

  

Yn gywir,   
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