MEMORANDWM CYDSYNIAD DEDDFWRIAETHOL ATODOL
(MEMORANDWM RHIF 2)
BIL LLES ANIFEILIAID (ANIFEILIAID A GEDWIR)
1. Gosodir y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm) hwn
o dan Reol Sefydlog (“RhS”) 29.2. Mae RhS 29 yn rhagnodi bod rhaid gosod
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, ac y ceir cyflwyno Cynnig Cydsyniad
Deddfwriaethol, gerbron Senedd Cymru os yw Bil gan Senedd y DU yn gwneud
darpariaeth mewn perthynas â Chymru at bwrpas sydd o fewn cymhwysedd
deddfwriaethol Senedd Cymru neu sy’n addasu’r cymhwysedd hwnnw.
2. Cyflwynwyd y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir) (“y Bil”) yn Nhŷ’r Cyffredin
ar 8 Mehefin 2021. Ar 10 Tachwedd, cyflwynwyd 85 o welliannau (83 ohonynt yn
welliannau gan Lywodraeth y DU a 2 ohonynt yn welliannau anllywodraethol) i’w
hystyried ar gam Pwyllgor Tŷ’r Cyffredin. Cytunwyd ar welliannau Llywodraeth y
DU ar 16 a 18 Tachwedd ac mae sawl un ohonynt yn gwneud darpariaeth sy’n
dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.
3. Gellir gweld fersiwn o’r Bil fel ydoedd ar 18 Tachwedd 2021 sy’n cynnwys y
gwelliannau yn: https://bills.parliament.uk/bills/2880
4. Nid oedd yn bosibl gosod y Memorandwm hwn o fewn y pythefnos arferol a
ragnodir yn RhS 29, oherwydd maint a chymhlethdod y gwelliannau a
gyflwynwyd.
Amcanion Polisi’r Bil
5. Amcan polisi datganedig Llywodraeth y DU ar gyfer y Bil yw gwneud
darpariaethau i gyflawni nifer o ddiwygiadau sy'n ymwneud â lles anifeiliaid a
gedwir gan gynnwys anifeiliaid fferm, anifeiliaid anwes ac anifeiliaid gwyllt a
gedwir.
Crynodeb o’r Bil
6. Noddir y Bil gan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig.
7. Ceir rhagor o wybodaeth am y Bil yn y Memorandwm cyntaf (a ymdriniai â
Rhannau 2 i 5) a osodwyd ar 22 Mehefin 2021.
(https://business.senedd.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37518)
8. Mae'r Bil yn cynnwys darpariaethau i gyflawni nifer o ddiwygiadau sy'n ymwneud
â lles anifeiliaid a gedwir, gan gynnwys anifeiliaid fferm, anifeiliaid anwes, ac
anifeiliaid gwyllt a gedwir.
9. Ar gyfer anifeiliaid sy'n cael eu ffermio, mae'r Bil yn gwahardd allforio gwartheg,
defaid, moch, geifr a cheffylau byw i'w cigydda, gan gynnwys ar gyfer pesgi i'w
cigydda wedyn.
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10. Mae'r Bil yn diddymu ac yn disodli Deddf Cŵn (Diogelu Da Byw) 1953 mewn
perthynas â Chymru a Lloegr gyda set newydd o ddarpariaethau i fynd i'r afael â
mater cŵn yn ymosod ar dda byw neu'n eu poeni. Mae'r Bil yn ehangu'r diffiniad
o dda byw sy'n cael eu diogelu a'r meysydd lle mae'r pwerau'n gymwys (gweler
paragraffau 16 i 20 isod). Mae hefyd yn ymgorffori ystod o orchmynion ategol y
caiff y Llysoedd eu gwneud i ddarparu dulliau effeithiol o fynd i'r afael ag
aildroseddu yn yr achosion mwyaf difrifol o boeni da byw.
11. Ar gyfer anifeiliaid anwes, mae'r Bil yn mynd i'r afael â mewnforion cŵn bach
anghyfreithlon drwy gyflwyno pŵer galluogi i osod cyfyngiadau ar fewnforio
anifeiliaid anwes penodol (cŵn, cathod a ffuredau) ar sail lles drwy isddeddfwriaeth. Mae'r Bil hefyd yn lleihau nifer yr anifeiliaid anwes (cŵn, cathod a
ffuredau) sy'n gallu teithio mewn un symudiad anfasnachol
12. Ar gyfer anifeiliaid gwyllt a gedwir, mae'r Bil yn gwahardd cadw, bridio, gwerthu a
throsglwyddo primatiaid heb drwydded primatiaid benodol i sicrhau eu bod yn
cael eu cadw i safon lles uchel sy'n adlewyrchu eu hanghenion lles penodol.
13. Mae'r Bil yn diwygio Deddf Trwyddedu Sŵau 1981 i gynyddu cosbau am beidio â
chydymffurfio a rhoi gwell dulliau gorfodi i awdurdodau lleol sicrhau bod
gweithredwyr sŵau yn cydymffurfio â Safonau ar gyfer Arferion Sŵau Modern
Cynulliad Cenedlaethol Cymru1 ac mae hefyd yn diwygio Deddf 1981 i alluogi
Gweinidogion Cymru i bennu’r safonau ar gyfer y gofynion cadwraeth y mae'n
rhaid i sŵau gydymffurfio â hwy, a fydd yn darparu'r modd i sicrhau bod sŵau yn
mabwysiadu gofynion cadwraeth cryfach ac y gellir diweddaru'r gofynion hyn yn
amlach.
Y diweddaraf am y sefyllfa ers cyhoeddi'r Memorandwm Cydsyniad
Deddfwriaethol cyntaf
14. Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm ar 22 Mehefin 2021, yn seiliedig ar
y Bil fel y'i cyflwynwyd i'r Senedd (Tŷ'r Cyffredin) ar 8 Mehefin 2021.
Cadarnhaodd y Memorandwm fod Llywodraeth Cymru yn gefnogol ar y cyfan i'r
Bil fel y'i cyflwynwyd yn amodol ar nifer o faterion a nodir isod.
15. Fel y soniwyd yn y Memorandwm a osodwyd ar 22 Mehefin 2021, nid oedd y
darpariaethau yn Rhan 1 o'r Bil, fel y'i cyflwynwyd, a oedd yn ymwneud â
phrimatau yn gymwys i Gymru. Mewn trafodaeth â Defra, nododd Llywodraeth
Cymru y byddai'n fodlon i'r darpariaethau gael eu hestyn i fod yn gymwys i
Gymru ar y ddealltwriaeth y câi pwerau mewn perthynas â Chymru eu rhoi i
Weinidogion Cymru. Fel y nodir isod, mae Rhan 1 bellach yn gymwys i Gymru yn
unol â chais Llywodraeth Cymru fel bod y pwerau a roddir i Weinidogion Cymru
mewn perthynas â Chymru yn cyfateb i bwerau'r Ysgrifennydd Gwladol mewn
1

Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae'r swyddogaeth o bennu safonau ar gyfer arferion sŵau modern bellach
yn swyddogaethau Gweinidogion Cymru ar sail y canlynol: Trosglwyddwyd swyddogaethau'r Gweinidogion o
dan adran 9 (pŵer i bennu safonau ar gyfer arferion sŵau modern) o Ddeddf Trwyddedu Sŵau 1981 i'r
graddau y maent yn arferadwy o ran Cymru, i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan Orchymyn Cynulliad
Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 (O.S. 1999/672). Trosglwyddwyd y swyddogaethau
hynny ymhellach wedyn i Weinidogion Cymru gan adran 162 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32) a
pharagraff 30 o Atodlen 11 iddi.
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perthynas â Lloegr. Bydd y pwerau hyn yn helpu Cymru i gyflwyno cynllun
trwyddedu primatiaid a gedwir fel anifeiliaid anwes i sicrhau bod eu hamodau lles
yn cael eu diogelu a hefyd yn sicrhau bod y gweithdrefnau gorfodi wedi’u halinio
ar y ffin â Lloegr.
16. Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried bod y cymalau yn Rhan 2 o'r Bil (Cŵn yn
Ymosod ar Dda Byw neu'n eu Poeni) yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â
mater datganoledig am eu bod yn ymwneud â lles anifeiliaid / amaethyddiaeth.
Nododd y Memorandwm a osodwyd ar 22 Mehefin 2021 fod Llywodraeth Cymru
o'r farn bod y cymalau yn Rhan 2 o'r Bil yn gwneud darpariaeth mewn perthynas
â mater datganoledig ac am hynny byddai angen ei chydsyniad i'r darpariaethau
hynny.
17. Ysgrifennodd y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd at yr
Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig yn gofyn
am ddiwygio’r diffiniad o dda byw (“livestock”) a da byw perthnasol (“relevant
livestock”)' yn Rhan 2 o'r Bil i'r perwyl bod pwerau'n cael eu rhoi i Weinidogion
Cymru mewn perthynas â Chymru, yn hytrach na'r Ysgrifennydd Gwladol, fel y'i
drafftiwyd ar hyn o bryd (cymalau 37(5) a 38(3) yn y drefn honno). Gofynnwyd
hefyd am welliannau canlyniadol i gymalau 50 (rheoliadau) a 51 (cychwyn) i'r
perwyl bod pwerau'n cael eu rhoi i Weinidogion Cymru mewn perthynas â
Chymru.
18. Fodd bynnag, ymatebodd Ysgrifennydd Gwladol EFRA yn cadarnhau'r farn bod y
darpariaethau yn Rhan 2 yn ymwneud â mater sydd wedi’i gadw yn ôl sef y cymal
cadw ar 'gŵn peryglus a'r cŵn sydd allan o reolaeth' (paragraff 44 i Atodlen 7A i
Ddeddf Llywodraeth Cymru) ac nad yw wedi cytuno ar wneud gwelliannau i’r
cymalau yn y ffordd y gofynnwyd iddo wneud.
19. O safbwynt Rhan 2, mae’r pŵer i ddiwygio'r diffiniad o dda byw perthnasol
(“relevant livestock”) yng nghymalau 37(5) ac yna 38(3) (fel y'u drafftiwyd ar hyn o
bryd yn y Bil) a'r pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol, drosiannol a chychwyn
yng nghymalau 50 a 53 wedi’u rhoi i'r Ysgrifennydd Gwladol yn unig.
20. Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu argymell Senedd Cymru i
wrthod y rhan o’r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol sy’n ymwneud â Rhan 2:
Cŵn sy’n Ymosod ar Dda Byw neu’n eu Poeni.
21. O dan Ran 3, mae Cymal 49 o'r Bil yn diffinio awdurdod cenedlaethol priodol
(“appropriate national authority”). Yn y Bil, fel y'i cyflwynwyd, pennwyd yn y cymal
hwnnw (cymal 48 fel yr oedd bryd hynny) mai'r awdurdod cenedlaethol priodol ar
gyfer Cymru at ddibenion rheoliadau Rhan 3 yw (1) Gweinidogion Cymru neu (2)
yr Ysgrifennydd Gwladol sy'n gweithredu gyda chydsyniad Gweinidogion Cymru.
Mae hyn yn creu swyddogaethau cydredol. O ganlyniad, gofynnodd Llywodraeth
Cymru am 'eithriadau’ i’r angen am gydsyniad Gweinidog y Goron pe bai Senedd
Cymru’n cynnig dileu pwerau cydredol mewn Bil Senedd Cymru yn y dyfodol.
Mae cymal 51 yn gymal newydd sy'n rhoi’r ‘eithriad’ gan ddiwygio Atodlen 7B i
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 er mwyn datgymhwyso cyfyngiadau penodol yn
yr Atodlen honno mewn perthynas â swyddogaethau a roddir gan neu o dan y Bil.
Mae'r darpariaethau yng Nghymal 51 yn ymwneud â materion a gedwir yn
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rhinwedd (Paragraff 7 o Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru. Felly, mae
Llywodraeth Cymru o'r farn nad oes angen cydsyniad mewn perthynas â Chymal
51.
22. Fel arfer, ni fyddai Llywodraeth Cymru am weld creu swyddogaethau cydredol newydd.
Mae natur Cymal 41 (Allforio da byw) a Chymal 46 (Mewnforio cŵn, cathod a ffuredau)
o’r fath fel bod dull gweithredu drwy Brydain Fawr gyfan yn debygol o gael ei ystyried yn
briodol am resymau cysondeb ac ymarferoldeb er mwyn sicrhau dull unffurf o reoli
allforio a mewnforio ar ffiniau. Mae’n bosibl y byddai cael dull gweithredu sy'n wahanol i
Gymru, neu unrhyw ran arall o Brydain Fawr, yn achosi anawsterau i
berchnogion/ceidwaid anifeiliaid ac asiantaethau gorfodi.

Darpariaeth a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU i’r Bil yng Nghyfnod y
Pwyllgor y mae angen cydsyniad ar ei chyfer
23. Disgrifir y gwelliannau i'r Bil y mae angen cydsyniad Senedd Cymru ar eu cyfer
isod gyda manylion y gwelliannau i’r Bil yn cael eu dangos yn yr Atodiad. Mae’r
drefn rhifo cymalau a ddefnyddir isod yn gyson â fersiwn gyfredol y Bil a
gyhoeddwyd ar 18 Tachwedd 2021.
Rhan 1: Primatiaid
24. Fel y nodir uchod, mae Rhan 1 yn gymwys i Gymru yn rhinwedd gwelliant 3.
Disgrifir y cymalau yn Rhan 1 a’r gwelliannau isod.
Mae Llywodraeth Cymru o’r farn bod angen cydsyniad ar gyfer y Cymalau yn
Rhan 1 o'r Bil ac i’r gwelliannau i’r Cymalau hynny, fel y nodir isod, ar y sail eu
bod yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â mater datganoledig lles anifeiliaid
i'r graddau y maent yn gymwys i Gymru.
Bydd cynnwys Cymru o fewn y Bil, fel y'i cyhoeddwyd, yn galluogi Gweinidogion
Cymru i gyflwyno cynllun trwyddedu mewn perthynas â chadw primat mewn
lleoliad domestig a rhoi’r pŵer i Awdurdodau Lleol allu gorfodi unrhyw
ddeddfwriaeth lles anifeiliaid newydd yn unol â Deddf Lles Anifeiliaid 2006, sydd
wedi'i datganoli'n llawn i Gymru.
Bydd cynnwys Cymru hefyd yn negyddu unrhyw wahaniaeth trwyddedu rhwng
Cymru a Lloegr a gorfodi buddiannau unrhyw ofynion trwyddedu newydd ar hyd y
ffiniau.
Wrth gadw primat mewn lleoliad domestig yn ei gwneud yn ofynnol i'r ceidwad
fodloni'r safonau lles anifeiliaid sy'n ofynnol o dan gyfundrefn drwyddedu.
Cymal 1: Gwaharddiad ar gadw primatiaid heb drwydded
Mae gwelliant allweddol i Ran 1 o'r Bil yn galluogi Gweinidogion Cymru i gyflwyno
is-ddeddfwriaeth i weithredu yng Nghymru. Bydd swyddogaethau o dan Ran 1 yn
Lloegr a roddir i'r Ysgrifennydd Gwladol yn cael eu rhoi yng Nghymru i
Weinidogion Cymru.
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Mae Cymal 1 yn cyflwyno gwaharddiad ar gadw primatiaid heb drwydded. Mae
hyn yn darparu na chaiff person gadw primatiaid oni bai ei fod wedi'i awdurdodi i
wneud hynny trwy drwydded. Mae unrhyw un sy'n cadw primat heb drwydded yn
troseddu ac yn agored i ddirwy. Mae is-adran 3 yn nodi nad yw'r gofyn am
drwydded yn gymwys os oes trwyddedau mewn grym o dan Ddeddf Trwyddedu
Sŵau 1981 neu o dan adran 2C o Ddeddf Anifeiliaid (Gweithdrefnau Gwyddonol)
1986.
Cymal 2: Trwyddedau primatiaid a
Cymal 3: Safonau trwyddedu a gofynion eraill
Mae Cymalau 2 a 3 yn nodi manylion ac amodau trwyddedau primatiaid. O dan
Gymal 2, byddai trwydded yn para am 6 blynedd ac yn pennu rhywogaethau a
nifer y primatiaid y caniateir iddynt gael eu cadw gan ddeiliad y drwydded a
diwygir Cymal i’r graddau bod yn rhaid i drwydded primatiaid a roddir yng
Nghymru bennu'r fangre y mae'n ymwneud â hi.
Diwygir Cymal 3 i ddisodli cyfeiriadau at yr Ysgrifennydd Gwladol (“Secretary of
State”) â chyfeiriadau at awdurdod cenedlaethol priodol (“appropriate national
authority”) (sy’n cynnwys Gweinidogion Cymru). Mae cymal 3 yn darparu bod yn
rhaid i'r awdurdod cenedlaethol priodol, drwy reoliadau, bennu safonau ar gyfer
rheoli a gofalu am brimatiaid a gedwir o dan drwyddedau. Mae is-adran (2) yn
darparu y gall safonau trwyddedu gynnwys safonau sy'n ymwneud â nifer o
faterion gan gynnwys yr amgylchedd a’r llety sydd eu hangen ar brimatiaid, eu
deiet, eu hanghenion ymddygiadol, eu trin, eu cludiant a safonau sy'n eu diogelu
rhag poen, dioddefaint, anaf a chlefyd.
Mae is-adran (3) yn darparu y caiff rheoliadau a wneir gan awdurdod
cenedlaethol priodol wneud darpariaeth sy'n gosod gofynion ar ddeiliad trwydded
primatiaid sy'n ymwneud â gwybodaeth sydd i'w chyflenwi i Awdurdod Lleol (ALl)
mewn perthynas ag unrhyw brimat a gedwir o dan y drwydded (er enghraifft, pan
fydd primat yn marw, yn esgor neu'n cael ei drosglwyddo i berson arall) a
microsglodynnu unrhyw brimat a gedwir o dan y drwydded.
Mae is-adran (4) yn gosod gofyniad ymgynghori ar yr awdurdod cenedlaethol
priodol cyn gwneud rheoliadau o dan is-adran (1).
Cymal 4: Ceisiadau
Mae Cymal 4 yn ganlyniadol i Gymalau 2 a 3 (fel y'u diwygiwyd) ac mae'n rhoi
manylion y broses ymgeisio am drwydded gan gynnwys yr wybodaeth sy'n
ofynnol gan ymgeiswyr. Ni fyddai pobl o dan 18 oed yn cael gwneud cais am
drwydded, nac unrhyw un sydd wedi'i anghymhwyso rhag cadw primatiaid.
Cymal 5: Penderfynu ar geisiadau
Mae Cymal 5 yn nodi sut y penderfynir ar geisiadau am drwyddedau. ALlau fydd
yn cyhoeddi trwyddedau (fel sy'n digwydd ar hyn o bryd o dan Ddeddf Trwyddedu
Sŵau 1981) a'r broses yw cynnwys defnyddio milfeddygon i benderfynu ar allu
ymgeisydd i fodloni'r safonau trwyddedu ac felly i ddal trwydded. Mae gwelliant
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wedi’i wneud i gymal 5 fel bod ALl yn ystyried achosion blaenorol o dorri'r
safonau trwyddedu, ac ymddygiad perthnasol arall, wrth wneud penderfyniadau o
dan gymal 5(2) a (3).
Os yw'r ALl, yn dilyn archwiliad milfeddygol, yn fodlon, pe bai'r cais yn cael ei
ganiatáu, y byddai'r holl safonau trwyddedu yn cael eu bodloni o'r adeg y daeth y
drwydded primatiaid i rym, rhaid i'r ALl roi'r drwydded i'r ceisydd o'r dyddiad y
caiff benderfynu arno.
Fel arall, o dan is-adran (3), os nad yw'r ALl, yn dilyn archwiliad, yn fodlon y
byddai safon y drwydded yn cael ei bodloni o'r adeg y daw’r drwydded i rym, ond
ei fod o’r farn, pe bai'r ceisydd yn cymryd camau penodol, y byddai'r safon
honno'n cael ei bodloni o fewn amser rhesymol ar ôl i'r drwydded ddod i rym,
rhaid i'r ALl roi'r drwydded i'r ceisydd, o'r dyddiad y caiff benderfynu arno, yn
amodol ar amod cywiro (darperir yr olaf yn amodau Cymal 6). Gall ALl wrthod
cais o dan is-adran (4).
Mae gwelliant i Gymal 5 yn caniatáu i ALl yng Nghymru ystyried achosion
blaenorol o dorri'r safonau trwyddedu, ac ymddygiad perthnasol arall, wrth wneud
penderfyniadau o dan Gymal 5(2) a (3).
Cymal 6: Amodau
Mae Cymal 6 yn darparu bod yn rhaid i ALl atodi amod y drwydded gyffredinol,
sef amod sy'n ei gwneud yn ofynnol i ddeiliad y drwydded fodloni'r safonau
trwyddedu, a chydymffurfio ag unrhyw ofynion mewn rheoliadau o dan Gymal
3(3), i unrhyw drwydded primatiaid y mae'n ei rhoi.
Pan fo ALl yn rhoi trwydded primatiaid, rhaid i'r ALl hefyd atodi un neu fwy o
amodau cywiro i'r drwydded. Mae is-adran (4) yn darparu bod amod cywiro yn
amod sy'n ei gwneud yn ofynnol i ddeiliad trwydded primatiaid gymryd, o fewn
cyfnod a bennir yn yr amod, unrhyw gamau y mae'r ALl yn eu hystyried yn
angenrheidiol er mwyn sicrhau bod safon drwyddedu yn cael ei bodloni.
O dan is-adran (5), pan fo trwydded primatiaid yn cynnwys amod cywiro, nid oes
gan amod y drwydded gyffredinol rym yn ystod y cyfnod a bennir, i'r graddau y
mae'n ymwneud â'r safon drwyddedu y mae'r amod cywiro yn ymwneud â hi.
Cymal 7: Amrywio ac ildio
Mae Cymal 7 yn darparu y caiff deiliad trwydded primatiaid wneud cais i'r ALl a'i
rhoddodd i newid trwyddedau i leihau neu gynyddu nifer y primatiaid o unrhyw
rywogaethau a bennir yn y drwydded, i ychwanegu neu dynnu rhywogaethau’r
primatiaid a bennir yn y drwydded, neu newid y fangre a bennir yn y drwydded i
fangre arall yn ardal yr un ALl. Mae gwelliant yn cael ei wneud i Gymal 7 i egluro
y caiff ALl, gan gynnwys yng Nghymru, ond newid y fangre y mae trwydded yn
ymwneud â hi os yw’r fangre newydd yn ei ardal.
O dan is-adran (2) rhaid i'r ALl roi cais a newid y drwydded yn ôl y gofyn, os yw'r
cais yn gofyn am gael tynnu rhywogaeth primat a gedwir o dan y drwydded, ac
mewn amgylchiadau eraill caiff roi'r cais a newid y drwydded i unrhyw raddau a
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ofynnir. Mae Cymal 7 wedi ei ddiwygio i'r perwyl nad oes rheidrwydd ar i ALl, gan
gynnwys yng Nghymru, ganiatáu cais i leihau nifer y primatiaid y mae trwydded
yn ymwneud â nhw.
Mae is-adran (3) yn darparu y caiff ALl, cyn penderfynu newid trwydded neu
beidio, ofyn am ragor o wybodaeth gan ddeiliad y drwydded, neu y caiff drefnu i'r
fangre a bennir yn y drwydded gael ei harchwilio gan filfeddyg. Mae Cymal 7
wedi ei ddiwygio i ddarparu pan wneir cais i newid y fangre y mae trwydded yn
ymwneud â hi, i archwilio'r fangre newydd cyn penderfynu ar y cais.
Mae is-adran (4) yn darparu y caiff deiliad trwydded ildio trwydded primatiaid
unrhyw bryd.
Cymal 8: Adnewyddu
Mae Cymal 8 yn darparu y caiff deiliad trwydded primatiaid wneud cais i
adnewyddu'r drwydded i'r ALl a roddodd y drwydded. Rhaid gwneud y cais yn
chwe mis cyntaf blwyddyn ola’r drwydded a rhaid pennu’r wybodaeth a hynny yn
y ffurf y bydd yr All yn gofyn amdani.
Mae is-adran (4) yn darparu, cyn penderfynu a ddylid caniatáu'r cais, fod yn rhaid
i'r ALl drefnu i filfeddyg archwilio'r fangre a bennir yn y drwydded i benderfynu a
fyddai'r safonau trwyddedu yn parhau i gael eu bodloni pe bai'r cais yn cael ei
ganiatáu.
O dan is-adran (5) os yw'r ALl, yn dilyn archwiliad, yn fodlon, pe bai'r cais yn cael
ei ganiatáu, y byddai'r holl safonau trwyddedu yn parhau i gael eu bodloni, rhaid
i'r ALl ganiatáu'r cais ac adnewyddu'r drwydded am gyfnod pellach o chwe
blynedd.
Mae is-adran (6) yn darparu, os nad yw'r ALl, yn dilyn archwiliad milfeddygol, yn
fodlon y byddai safon drwyddedu yn parhau i gael ei bodloni, ond ei fod o'r farn,
pe bai'r ceisydd yn cymryd camau penodol, y byddai'r safon honno'n cael ei
bodloni o fewn amser rhesymol ar ôl adnewyddu'r drwydded, rhaid i'r ALl
ganiatáu’r cais ac adnewyddu'r drwydded am gyfnod pellach o chwe blynedd yn
amodol ar yr amodau cywiro y gall yr ALl benderfynu arnynt. Wrth wneud
penderfyniadau o dan gymal 8(5) a (6), caiff ALl, gan gynnwys yng Nghymru,
ystyried unrhyw achosion blaenorol o dorri'r safonau trwyddedu, ac unrhyw
ymddygiad arall gan y ceisydd sy'n berthnasol.
Mae is-adran (7) yn darparu bod yn rhaid i'r ALl wrthod y cais mewn unrhyw
amgylchiadau eraill.
Mae is-adran (8) yn nodi'r materion sydd i'w hystyried at ddibenion is-adrannau
(5) a (6), gan gynnwys unrhyw fethiant blaenorol gan y ceisydd i fodloni'r safonau
trwyddedu ac unrhyw ymddygiad arall gan y ceisydd sy'n berthnasol.
Mae is-adran (10) yn nodi, pan gaiff trwydded primatiaid ei hadnewyddu, bod yr
adnewyddu'n dod i rym o ddiwedd y cyfnod diwethaf o chwe blynedd y bu mewn
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grym ac mae is-adran (11) yn caniatáu adnewyddu trwydded primatiaid unrhyw
nifer o weithiau.
Mae Cymal 8 yn cael ei ddiwygio gan welliant 14 sy’n caniatáu i ALl, gan
gynnwys yng Nghymru, ystyried achosion blaenorol o dorri'r safonau trwyddedu,
ac ymddygiad perthnasol arall, wrth wneud penderfyniadau o dan Gymal 8(5) a
(6).
Cymal 9: Marwolaeth Deiliad Trwydded
Mae Cymal 9 yn gymwys pan fydd deiliad trwydded primatiaid yn marw yn ystod
y cyfnod y mae'r drwydded mewn grym. Bernir bod y drwydded wedi’i rhoi i
gynrychiolwyr personol deiliad y drwydded.
O dan is-adran (3) os nad yw'r cynrychiolwyr personol yn hysbysu'r ALl am y
farwolaeth o fewn y cyfnod o 28 o ddiwrnodau sy'n dechrau â dyddiad y
farwolaeth, daw'r drwydded y bernir sydd wedi’i rhoi iddynt o dan is-adran (2) i
ben ar ddiwedd y cyfnod hwnnw.
O dan is-adran (4) os yw'r cynrychiolwyr personol yn hysbysu'r ALl am y
farwolaeth o fewn y cyfnod hwnnw o 28 o ddiwrnodau, mae'r drwydded y bernir
sydd wedi’i rhoi iddynt yn dod i ben dri mis o ddyddiad marwolaeth deiliad y
drwydded. Caiff yr ALl, ar gais y cynrychiolwyr personol, estyn y cyfnod pan fydd
y drwydded mewn grym am hyd at dri mis os bydd yn fodlon bod hynny’n briodol.
Os bydd unrhyw un o'r cynrychiolwyr personol cyn y daw’r drwydded i ben, yn
gwneud cais am drwydded newydd o dan Gymal 4, bydd y drwydded yn parhau
mewn grym nes y penderfynir ar y cais.
Cymal 10: Archwilio mangreoedd trwyddedig, a
Cymal 11: Ffioedd
Mae Cymal 10 yn nodi'r amodau ar gyfer archwilio mangreoedd trwyddedig. Yr
All fydd yn cynnal yr archwiliadau a gallent ddigwydd ar unrhyw 'awr resymol', ac
mae Cymal 11 yn nodi y caiff ALl godi ffi am roi trwydded ac am gynnal
archwiliad.
Cymal 12: Troseddau
Mae Cymal 12 yn nodi bod deiliad trwydded primatiaid nad yw’n cydymffurfio ag
amod y drwydded gyffredinol yn troseddu ac yn agored i ddirwy na fydd yn uwch
na Lefel 4 ar y raddfa safonol.
Cymal 13: Hysbysiadau cywiro
Mae Cymal 13 yn nodi bod gan ALlau yr opsiwn i roi hysbysiad cywiro y mae'n
rhaid iddo bennu'r camau angenrheidiol y mae'n rhaid i ddeiliad y drwydded eu
cymryd a'r amserlen ar gyfer eu cymryd er mwyn bodloni amodau'r drwydded. Ni
ddylai'r amserlen i gymryd y camau angenrheidiol fod yn hwy na dwy flynedd.
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Mae unrhyw un nad yw’n cydymffurfio â hysbysiad cywiro yn troseddu ac yn
agored i ddirwy na fydd yn uwch na Lefel 4 ar y raddfa safonol.
Cymal 14: Dirymu etc. trwydded
Mae Cymal 14 yn darparu bod yn rhaid i ALlau ddirymu trwydded primatiaid os
yw deiliad y drwydded yn cael ei gollfarnu o drosedd o dan naill ai Ddeddf Lles
Anifeiliaid 2006, neu Gymal 1 (gwahardd cadw primatiaid heb drwydded) neu
Gymal 17 (gwerthu primatiaid i bersonau didrwydded).
Caiff ALl, sydd wedi rhoi trwydded primatiaid, hefyd ddirymu'r drwydded os yw'r
deiliad wedi cael hysbysiad cosb benodedig o dan Atodlen 2 mewn perthynas â
throsedd o dan Gymal 1 neu 17 ac yn rhyddhau atebolrwydd am y drosedd yn
unol â'r hysbysiad hwnnw.
Caiff ALl ddirymu neu newid trwydded hefyd os nad yw’r deiliad yn cydymffurfio
ag amod cyffredinol y drwydded, yn caniatáu mynediad i archwiliad o dan Ran 1,
yn talu ffi a godir o dan Ran 1, neu’n cymryd y camau a bennir mewn hysbysiad
cywiro.
Cymal 15: Cyfarwyddiadau
Mae Cymal 15 yn darparu ar gyfer cyfarwyddiadau y gall ALl eu rhoi os yw'n
fodlon bod primat yn cael ei gadw heb drwydded.
Cymal 16: Fforffedu
Mae Cymal 16 yn ymdrin â fforffedu trwydded ac mae'n galluogi ALl i wneud cais
i'r Llys Ynadon am orchymyn i dynnu primat y canfu ei fod yn cael ei gadw'n
anghyfreithlon oddi ar ei geidwad a'i drosglwyddo i berson arall, ei werthu neu fel
arall ei waredu neu ei roi i lawr.
Gellir cymhwyso hyn hefyd i epil primat beichiog. Mae cymal 16 yn nodi hefyd y
caiff perchennog y primat apelio at Lys y Goron ac na ddaw unrhyw orchymyn o
dan y cymal hwn i rym nes y penderfynir ar yr apêl hwnnw.
Cymal 17: Gwerthu primatiaid i bersonau didrwydded a
Cymal 18: Bridio primatiaid
Mae Cymalau 17 a 18 yn pennu troseddau sy'n ymwneud â gwerthu neu fridio
primatiaid. Mae person sy'n euog o drosedd o dan y naill neu'r llall o'r adrannau
hyn yn agored i gollfarn ddiannod a/neu i ddirwy.
Mae Cymal 17 yn nodi hefyd ei bod yn drosedd gwerthu, rhoi neu drosglwyddo
primat i berson gan wybod, neu fod â sail resymol dros amau, y bydd y person yn
cadw'r primat yn groes i Gymal 1(1).
Mae Cymal 17 wedi ei ddiwygio ymhellach gan y gwelliant canlyniadol i Gymal 1,
sy'n cymhwyso'r Bil i Gymru.
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Mae Cymal 18 yn darparu bod person yn troseddu os yw'r person yn cymryd
camau at ddiben sicrhau bod primat sy'n cael ei gadw gan y person hwnnw heb
yr awdurdodiad perthnasol yn ei ddefnyddio i fridio â phrimat arall, neu'n cadw
dau neu fwy o brimatiaid heb yr awdurdodiad perthnasol lle nad yw'r primatiaid yn
cael eu niwtro, a bod y primatiaid yn cael eu cadw mewn amodau neu
amgylchiadau lle gallant fridio.
Cymal 19: Pwerau mynediad
Mae Cymal 19 yn cyflwyno Atodlen 4 sy’n rhoi pwerau mynediad mewn
perthynas â throseddau o dan Gymalau 1, 12, 17 ac 18.
Cymal 20: Canllawiau
Mae Cymal 20 (Canllawiau) yn darparu ar gyfer cyhoeddi canllawiau mewn
perthynas â phwerau awdurdodau lleol. Mae’r gwelliannau i Gymal 20 yn gofyn
bod y canllawiau a roddir gan Weinidogion Cymru’n cael eu rhoi gerbron Senedd
Cymru a’u cyhoeddi. Rhaid i ALlau ystyried canllawiau Gweinidogion Cymru wrth
gynnal eu swyddogaethau.
Cymal 21: Gwybodaeth
Mae Cymal 21 yn rhoi'r pŵer i'r awdurdod priodol ei gwneud yn ofynnol i ALlau
ddarparu gwybodaeth am y primatiaid, ffioedd a gwybodaeth arall sy'n berthnasol
i gynnal eu swyddogaethau.
Mae cymal 21 wedi ei wella hefyd i ddisodli cyfeiriadau at Ysgrifennydd Gwladol
("Secretary of State") gan gyfeiriadau at awdurdod cenedlaethol priodol
("appropriate national authority"), sy'n cynnwys Gweinidogion Cymru.
Cymal 22: Pŵer i estyn Rhan 1
Mae Cymal 22 yn darparu y caiff yr awdurdod cenedlaethol priodol ddiwygio
Rhan 1 drwy reoliadau fel ei bod yn gymwys nid yn unig i brimatiaid ond hefyd i
fathau eraill o anifail gwyllt. Mae is-adran (2) yn gwneud darpariaeth ar gyfer
rheoliadau o dan Gymal 22 i addasu unrhyw ddarpariaeth yn Rhan 1 wrth ei
chymhwyso i anifail gwyllt nad yw'n brimat; mae is-adrannau (3) a 28(4) yn
galluogi rheoliadau i wneud darpariaeth ganlyniadol, atodol neu gysylltiedig ac yn
gofyn am ymgynghori cyn gwneud y rheoliadau, ac mae is-adran (5) yn diffinio
"anifail gwyllt".
Mae Cymal 22 yn disodli cyfeiriadau at Ysgrifennydd Gwladol (“Secretary of
State”) gyda chyfeiriadau at awdurdod cenedlaethol priodol (“appropriate national
authority”), sy'n cynnwys Gweinidogion Cymru, a gwelliant canlyniadol i'r cymal
newydd ynghylch rheoliadau.
Cymal 23: Ystyr cadw (“keep”) a
Cymal 24: Dehongliad cyffredinol
Dileir y ddarpariaeth ynghylch rheoliadau o dan Ran 1 sy’n ymwneud â darparu
ynghylch rheoliadau sy'n ymddangos mewn cymal newydd (y cyfeiriwyd ato cyn
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hyn fel Cymal 23). O ganlyniad i’r gwelliant hwn, mae’r drefn rhifo cymalau ar
gyfer Cymalau 23 a 24 wedi’i newid. Mae Cymal 23 a Chymal 24 yn diffinio ystyr
geiriau a ddefnyddir yn Rhan 1.
Mae Cymal 23: Ystyr cadw (“keep”), yn cael ei ddiwygio hefyd gan y gwelliant
canlyniadol yng Nghymal 1 sy’n cymhwyso’r Bil i Gymru.
Mae Cymal 24 yn cael ei ddiwygio i:
•

ddiffinio awdurdod cenedlaethol priodol (“appropriate national authority”)
mewn perthynas â Chymru fel Gweinidogion Cymru.

•

cyfyngu ar y diffiniad presennol o awdurdod lleol (“local authority”) i Loegr,
o ganlyniad i gymhwyso Rhan 1 i Gymru.

•

cyflwyno gwelliant canlyniadol i derfynau’r diffiniad o awdurdod lleol (“local
authority”) i Loegr.

•

rhoi diffiniad o awdurdod lleol (“local authority”) ar gyfer Cymru.

•

darparu pan fo mangre yn rhannol yn ardal un awdurdod lleol ac yn
rhannol mewn un arall, eu bod yn cael eu trin fel pe baent yn ardal yr
awdurdod lleol lle mae rhan fwya’r fangre wedi'i lleoli, gan gynnwys yng
Nghymru.

Rhan 2: Cŵn sy’n ymosod ar dda byw neu’n eu poeni
25. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar gyfer gwelliannau i’r
darpariaethau yn Rhan 2 o'r Bil am eu bod yn gwneud darpariaeth mewn
perthynas â materion datganoledig sef lles anifeiliaid ac amaethyddiaeth i'r
graddau y maent yn gymwys i Gymru. Mae paragraffau 16 i 20 uchod yn nodi
safiad Llywodraeth Cymru mewn perthynas â Rhan 2.
Cymal 38: Dehongliad Cyffredinol
Mae’r gwelliannau i Gymal 38 yn gwneud newidiadau drafftio i’r diffiniad o geirw
wedi’u hamgáu ac yn esbonio’r diffiniad o dda byw gan gynnwys bustych ac yn
ymdrin â baeddod gwyllt wedi’u hamgáu yn unig.
Rhan 3 – Darpariaethau Eraill ynglŷn ag Anifeiliaid a Gedwir
26. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar gyfer gwelliannau i’r
darpariaethau yn Rhan 3 o'r Bil, a ddisgrifir isod, ar y sail eu bod yn gwneud
darpariaeth mewn perthynas â materion datganoledig lles anifeiliaid ac
amaethyddiaeth i'r graddau y maent yn gymwys i Gymru:
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Allforio Da Byw
Cymal 40: Gwahardd allforio da byw i'w difa etc
Cymal 40 - Mae’r gwelliannau’n gwneud newidiadau drafftio i symleiddio’r
diffiniad o dda byw gan gynnwys sicrhau ei fod yn cynnwys bustych.
Lles Anifeiliaid a deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir
Cymal 42: Pwerau i ddiwygio neu ddirymu cyfraith yr UE a ddargedwir
Cymal 42 – Mae’r gwelliannau i Gymal 42 yn galluogi rheoliadau o dan adran
12(1) o Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 i ddiwygio neu ddirymu offerynnau a wneir o
dan adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 (gweithredu
rhwymedigaethau'r UE etc) ac yn galluogi hefyd rheoliadau o dan adran 13 o
Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 i wneud diwygiadau canlyniadol neu ddirymiadau o
ddeddfwriaeth ac offerynnau uniongyrchol yr UE a ddargedwir a wneir o dan
adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972.
Mewnforio cŵn, cathod a ffuredau
Cymal 45: Lleihau'r terfyn ar symud cŵn, cathod a ffuredau yn anfasnachol
Mae'r gwelliannau i Gymal 45 yn gwneud gwelliannau canlyniadol mewn
perthynas â rheoliadau Cymreig perthnasol, sef Rheoliadau’r Fasnach mewn
Anifeiliaid a Chynhyrchion Cysylltiedig (Cymru) (O.S. 2011/2379 (Cy. 252) sy'n
darparu ar gyfer gorfodi Rheoliad (EU) Rhif 576/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor
ar 12 Mehefin 2013 ar symud anifeiliaid anwes yn anfasnachol a diddymu
Rheoliad (EC) Rhif 998/2003. Gwnaed gwelliant i gymal 45 hefyd i gyfyngu ar
uchafswm y cŵn, cathod a ffuredau a all fynd i Brydain Fawr mewn cerbyd modur
anfasnachol i dri.
Cymal 46: Pwerau sy'n ymwneud â mewnforio cŵn, cathod a ffuredau
penodol
Mae’r gwelliannau i Gymal 46 yn darparu y caiff rheoliadau o dan Gymal 46(1)
gynnwys esemptiadau, gan gynnwys esemptiadau sy'n gymwys pan fo trwydded
yn cael ei dal, a chaiff wneud darpariaeth ynghylch trwyddedau (gan gynnwys
ceisiadau am drwyddedau, penderfynu ar geisiadau a ffioedd). Gwneir gwelliant
hefyd i Gymal 46 i gynnwys gwaharddiad ar fewnforio cŵn, cathod a ffuredau 6
mis oed neu lai i Brydain Fawr.
Cymal 48: Deddf Lles Anifeiliaid 2006: mân ddiwygiadau
Mae Cymal 48 yn gymal newydd sy'n diwygio Deddf Lles Anifeiliaid 2006 fel bod
adran 31 (terfynau amser ar gyfer erlyn) yn gymwys i droseddau o dan reoliadau
o dan y Ddeddf honno (yn ogystal â throseddau o dan y Ddeddf honno) ac mae
adran 51 (arolygwyr) yn gymwys mewn perthynas â rheoliadau o dan y Ddeddf
honno (yn ogystal ag mewn perthynas â darpariaethau'r Ddeddf honno).
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Cymal 49: Ystyr "awdurdod cenedlaethol priodol" a "deddfiad"
Cymal 49 – Effaith y gwelliannau i Gymal 49 yw creu swyddogaethau cydredol.
Diffinnir awdurdod cenedlaethol priodol (“appropriate national authority") yng
Nghymal 49 mewn perthynas â Chymru, fel Gweinidogion Cymru neu'r
Ysgrifennydd Gwladol sy'n gweithredu gyda chydsyniad Gweinidogion Cymru
mewn perthynas â Chymru (gweler y paragraffau ynghylch Cymal 50 isod).
Rhan 4 – Cyffredinol
27. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar gyfer gwelliannau i
ddarpariaethau yn Rhan 4 o'r Bil, a nodir isod, ar y sail eu bod yn gwneud
darpariaeth mewn perthynas â materion datganoledig lles anifeiliaid ac
amaethyddiaeth i'r graddau y maent yn gymwys i Gymru:
Cymal 50: Pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol
Cymal 50 – Effaith y gwelliannau i Gymal 50 yw darparu y caniateir i Weinidogion
Cymru drwy reoliadau wneud darpariaeth sy'n ganlyniadol i unrhyw ddarpariaeth
o Ran 1 (Primatiaid) a Rhan 3 (Darpariaethau Eraill ynghylch Anifeiliaid Anwes
etc) fel y mae'n gymwys i Gymru. Fodd bynnag, amod o’r ddarpariaeth y gellir ei
gwneud o dan y rheoliadau hynny yw ei bod yn gysylltiedig â darpariaeth sydd o
fewn cymhwysedd deddfwriaethol datganoledig Senedd Cymru os yw wedi'i
chynnwys mewn Deddf Senedd Cymru.
I ddarlunio hyn, mae Cymalau 41 a 46 (o dan Ran 3) yn rhoi pwerau gwneud
rheoliadau i'r awdurdod cenedlaethol priodol (“appropriate national authority”)
mewn perthynas ag anifeiliaid eraill a gedwir. Mae cymal 41 yn nodi y caniateir i
reoliadau gael eu gwneud sy'n ymwneud â gorfodi Cymal 40 (gwahardd allforio
da byw i'w lladd etc). Caiff rheoliadau o dan y cymal hwn, ymhlith pethau eraill,
gynnwys unrhyw ddarpariaeth yr ystyrir ei bod yn briodol ar gyfer, neu mewn
cysylltiad ag atal, canfod, ymchwilio neu gosbi tramgwyddau Cymal 40.
Mae cymal 46 yn rhoi pŵer i'r awdurdod cenedlaethol priodol (“appropriate
national authority”) wneud rheoliadau sy'n ymwneud â mewnforio anifeiliaid
perthnasol (a ddiffinnir fel cŵn, cathod neu ffuredau) i Brydain Fawr at ddiben
hyrwyddo lles yr anifeiliaid hynny. Caiff rheoliadau a wneir o dan y cymal hwn, er
enghraifft, wahardd neu gyfyngu ar fewnforio anifail perthnasol sy'n is nag oedran
penodedig, sydd wedi'i anffurfio neu sy’n fwy na nifer penodedig o ddiwrnodau'n
feichiog.
Mae'r gwelliannau i Gymal 50 yn rhoi swyddogaethau cydredol i Weinidogion
Cymru mewn perthynas â swyddogaethau deddfwriaethol o dan Ran 3 (h.y.
Cymalau 41 a 46) ac yn darparu bod pwerau awdurdodau datganoledig wedi'u
cyfyngu drwy gyfeirio at gymhwysedd deddfwriaethol datganoledig.
Diffinnir awdurdod cenedlaethol priodol (“appropriate national authority”) yng
Nghymal 49 fel Gweinidogion Cymru neu'r Ysgrifennydd Gwladol sy'n gweithredu
gyda chydsyniad Gweinidogion Cymru mewn perthynas â Chymru.
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O ganlyniad, byddai angen i unrhyw reoliadau a wneir o dan gymalau 41 a 46 fod
o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Senedd Cymru (sydd eisoes yn wir).
Caniateir i’r Ysgrifennydd Gwladol wneud rheoliadau gyda chydsyniad
Gweinidogion Cymru, ar yr amod bod y rheoliadau hynny o fewn cymhwysedd
datganoledig Gweinidogion Cymru.
Cymal 52: Rheoliadau
Mae cymal 52 yn cyflwyno darpariaeth newydd ar gyfer rheoliadau. Mae'n
darparu bod pŵer i wneud rheoliadau o dan y Bil (ac eithrio rheoliadau o dan
gymal 53: Cychwyn) yn cynnwys hefyd pŵer i wneud darpariaeth wahanol at
ddibenion gwahanol, darpariaeth wahanol ar gyfer gwahanol ardaloedd,
darpariaeth ganlyniadol, gysylltiedig, atodol, drosiannol, ddarfodol neu arbed. O
dan y Cymal hwn, pan fydd gan Weinidogion Cymru bŵer i wneud rheoliadau o
dan y Ddeddf, gallant arfer y pwerau uchod.
Mae'r gwelliannau hefyd yn nodi'r weithdrefn ar gyfer gwneud rheoliadau ac yn
nodi, bod unrhyw reoliadau a wneir o dan Gymal 3(1) neu 3(3), (Safonau
trwyddedu a gofynion eraill) 22 (pŵer i estyn Rhan 1), Rhan 3 (Darpariaethau
eraill ynghylch Anifeiliaid a Gedwir) neu Gymal 50 (pŵer i wneud darpariaeth
ganlyniadol) sy'n diwygio, diddymu neu ddirymu darpariaeth a wneir gan
ddeddfwriaeth sylfaenol neu ddeddfwriaeth yr UE a ddargedwir yn
ddarostyngedig i weithdrefn Gadarnhaol Senedd Cymru. Gwneir yr holl reoliadau
eraill o dan y Bil gan y weithdrefn negyddol.
Cymal 53: Cychwyn
Cymal 53 – Mae’r gwelliannau i Gymal 53 yn rhoi’r pŵer i Weinidogion Cymru i
gychwyn Rhan 1 (Primatiaid) mewn perthynas â Chymru.
Atodlenni
Atodlen 1 – Primatiaid: darpariaeth drosiannol sy’n ymwneud â phrimatiaid
(cyflwynwyd gan Gymal 1)
28. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar gyfer y darpariaethau
yn Atodlen 1, gan gynnwys gwelliannau i'r darpariaethau hynny, a ddisgrifir isod,
am eu bod yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â mater datganoledig lles
anifeiliaid i'r graddau y maent yn gymwys i Gymru.
Mae gwelliant allweddol sy'n gymwys i Ran 1 o'r Bil yn galluogi Gweinidogion
Cymru i gyflwyno is-ddeddfwriaeth i weithredu yng Nghymru. Bydd
swyddogaethau o dan Ran 1 yn Lloegr a roddir i'r Ysgrifennydd Gwladol yn cael
eu rhoi yng Nghymru i Weinidogion Cymru fel yr awdurdod cenedlaethol priodol.
Mae Atodlen 1 yn nodi cynllun trosiannol ar gyfer personau sy'n cadw primatiaid
fel anifeiliaid anwes cyn dyddiad a bennir drwy reoliadau cyn i'r gwaharddiad
ddod i rym. Mae'n amlinellu'r defnydd o gynllun cofrestru lle gall unigolion gadw
eu primatiaid presennol yn amodol ar amodau cofrestru penodol am gyfnod
penodol o amser.
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Mae paragraff 2 yn pennu gofynion cofrestru'r cynllun ac mae paragraffau 3 a 4
yn nodi'r gofynion ymgeisio y mae'n rhaid i unigolion ymrwymo i ofyn amdanynt i
gael eu cofrestru ar gyfer esemptiad o dan baragraff 1. Effaith y gwelliannau yw y
gwneir ceisiadau i'r Awdurdod Lleol lle cedwir y primat. Effaith newid paragraff
3(1), yn achos cais i awdurdod lleol yng Nghymru, yw i’r unigolyn gadw’r primat
mewn mangre yng Nghymru neu Loegr yn union cyn y dyddiad a bennir a) mewn
rheoliadau a wnaed gan Weinidogion Cymru. Mae gwelliant pellach i baragraff
3(1) yn darparu y caniateir i gais i gofrestru o dan yr Atodlen gael ei wneud os
bodlonir amod y cais. Mae paragraff 2 yn nodi ymhellach bod yn rhaid i'r ALl fel y
corff gorfodi archwilio'r fangre lle mae'r primatiaid yn cael eu cadw cyn rhoi cais i
gofrestru.
Mae paragraff 5 yn pennu pwerau'r awdurdodau lleol i archwilio'r fangre lle
cedwir primat cofrestredig i sicrhau bod ei anghenion lles parhaus yn cael eu
diwallu.
Mae paragraff 6 yn galluogi'r ALl i godi ffioedd mewn perthynas â chais i gofrestru
neu ar gyfer unrhyw archwiliad a gynhelir o dan yr Atodlen hon.
Mae paragraff 7 yn ei gwneud yn drosedd torri amodau'r cofrestriad. Bydd
unigolion y bernir eu bod wedi torri amodau cofrestru yn agored i gael eu dirwyo
yn dilyn collfarn ddiannod neu gellir rhoi hysbysiad cosb benodedig iddynt
(gweler Atodlen 2).
Mae paragraff 8 yn galluogi awdurdodau lleol i roi hysbysiadau cywiro i unigolion
nad ydynt yn bodloni'r amodau cofrestru gyda'r bwriad o'u cyfarwyddo i gymryd
camau a fyddai'n eu galluogi i fodloni'r amodau hynny o fewn cyfnod penodol o
amser.
Mae paragraff 9 yn pennu'r broses y mae'n rhaid i unigolion ei dilyn wrth
drosglwyddo primat a ddelir o dan y cynllun cofrestru i geidwad arall.
Mae paragraff 10 yn nodi'r ddyletswydd ar geidwaid cofrestredig i hysbysu'r ALl
perthnasol am farwolaeth primat yn eu gofal.
Mae paragraff 11 yn nodi'r broses i’w dilyn pan fydd perchennog primat
cofrestredig yn marw.
Mae paragraff 12 yn pennu dyddiad gorffen y cynllun cofrestru.
Atodlen 2: Troseddau’n ymwneud â phrimatiaid: Hysbysiadau cosb benodedig
(cyflwynwyd gan Gymal 1)
29. Ym marn Llywodraeth Cymru, mae angen cydsyniad ar gyfer yr holl
ddarpariaethau yn Atodlen 2, gan gynnwys y gwelliannau i’r darpariaethau hynny,
a ddisgrifir isod, am eu bod yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â mater
datganoledig lles anifeiliaid i'r graddau y maent yn gymwys i Gymru.
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Mae Atodlen 2 yn darparu ar gyfer cyflwyno hysbysiadau cosb benodedig ar
gyfer troseddau sy'n ymwneud â chadw primatiaid yn Rhan 1 ac atodlen 1 o'r Bil.
Cynhwysir troseddau adrannau 1, 12, 13, 17, 18 ac Atodlen 1. O dan yr atodlen
hon, caiff Awdurdodau Lleol roi hysbysiadau cosb benodedig sy'n galluogi
troseddwr i ysgwyddo’i atebolrwydd drwy dalu dirwy.
Mae paragraff 4 yn sefydlu, unwaith y bydd hysbysiad wedi'i gyflwyno, na
chaniateir erlyn yn ystod cyfnod penodol ac mae'n darparu, unwaith y bydd
hysbysiad wedi'i dalu, na ellir collfarnu'r unigolyn hwnnw o'r tramgwydd y
rhoddwyd yr hysbysiad ar ei gyfer.
Mae paragraff 5 yn nodi bod yn rhaid talu unrhyw symiau a dderbynnir gan
awdurdodau lleol o dan yr hysbysiadau hyn i'r gronfa gyfunol, ar ôl i awdurdodau
lleol dynnu unrhyw gostau am ymchwilio i'r tramgwydd perthnasol neu am roi’r
hysbysiad. Mae gwelliannau i Atodlen 2 yn darparu ar gyfer talu symiau a
dderbynnir gan awdurdodau lleol yng Nghymru o dan Atodlen 2 i Gronfa Gyfunol
Cymru, ar ôl tynnu costau ymchwilio.
Atodlen 3 – Penderfyniadau sy’n ymwneud â phrimatiaid: sylwadau ac apelau
30. Ym marn Llywodraeth Cymru, mae angen cydsyniad ar gyfer yr holl
ddarpariaethau yn Atodlen 3, gan gynnwys y diwygiadau i’r darpariaethau hynny,
a ddisgrifir isod, am eu bod yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â mater
datganoledig lles anifeiliaid i'r graddau y maent yn gymwys i Gymru.
Mae Atodlen 3 yn nodi hawl unigolion i gyflwyno sylwadau ac apelau mewn
perthynas â phenderfyniadau ynghylch gwneud ceisiadau, cyflwyno hysbysiadau
cywiro a dileu neu newid trwyddedau sy'n gysylltiedig â chadw primatiaid.
Mae paragraffau 2 i 10 yn pennu hawl yr unigolyn i gael gwybodaeth gan
awdurdodau lleol ynghylch penderfyniadau a'r hawl i gyflwyno sylwadau, i ofyn
am ailystyried penderfyniadau neu i apelio i dribiwnlys Haen Gyntaf. Effaith y
gwelliannau i Atodlen 3 yw bod apelau yng Nghymru yn cael eu gwneud i Lys
Ynadon. Mae'r gwelliannau’n diffinio tribiwnlys neu lys priodol, mewn perthynas
ag apêl sy'n ymwneud â phenderfyniad Awdurdod Lleol yng Nghymru, fel llys
ynadon.
Atodlen 4: Pwerau mynediad mewn perthynas â phrimatiaid (cyflwynwyd gan
Gymal 19)
31. Ym marn Llywodraeth Cymru, mae angen cydsyniad ar gyfer yr holl
ddarpariaethau yn Atodlen 4, fel y’u disgrifir isod, am eu bod yn gwneud
darpariaeth mewn perthynas â mater datganoledig lles anifeiliaid i'r graddau y
maent yn gymwys i Gymru.
Mae Atodlen 4 yn nodi pwerau mynediad awdurdodau lleol wrth orfodi'r drefn
drwyddedu ar gyfer cadw primatiaid ac yn rhoi'r awdurdod i arolygwyr penodedig
gael gwarant sy'n caniatáu mynediad i unrhyw fangre lle ceir sail resymol i gredu
bod trosedd wedi’i chyflawni o dan Gymalau 1, 12, 17 neu 18.

16

Mae paragraffau 4 i 9 yn disgrifio’r gweithgareddau y caiff arolygwyr eu harfer
wrth ddefnyddio’r pŵer hwn a’r mesurau diogelu amrywiol sy'n ymwneud ag arfer
y pŵer.
Mae paragraff 10 yn ei gwneud yn drosedd gwrthod mynediad i arolygydd neu ei
rwystro rhag gwneud ei ddyletswyddau o dan y rhan hon. Mae paragraff 11 yn
pennu atebolrwydd arolygwyr wrth gyflawni gweithgarwch o dan y Rhan hon.
Safbwynt Llywodraeth Cymru ar y Bil fel y'i diwygiwyd
32. Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r gwelliannau a gynhwysir yn y Memorandwm
hwn, oherwydd maent yn estyn darpariaethau i Gymru, gan gynnwys pwerau i
Weinidogion Cymru, a fydd yn cefnogi ymrwymiadau'r Rhaglen Lywodraethu
sydd wedi'u hymgorffori yn ein Cynllun Lles Anifeiliaid pum mlynedd i Gymru, gan
gynnig cydlyniaeth o ran gorfodi a materion eraill ledled Cymru a Lloegr sy'n
hanfodol o ystyried natur drawsffiniol y maes polisi hwn.
33. Ar hyn o bryd, fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru’n gohirio’i barn a ddylai'r
Senedd wrthod rhoi cydsyniad, yn rhannol am ein bod yn aros am ymateb ffurfiol
i’r ohebiaeth ryng-weinidogol mewn perthynas â phwerau i Weinidogion Cymru
yn Rhan 2 y Bil (Cŵn sy’n ymosod ar dda byw neu’n eu poeni), er bod
Llywodraeth y DU yn dadlau ar hyn o bryd bod y rhan hon o’r Bil yn fater sydd
wedi’i lwyr gadw.
Goblygiadau ariannol
34. Bydd y darpariaethau'n arwain at godi taliadau untro a rheolaidd ar refeniw
cyhoeddus (llywodraeth ganolog, yr awdurdodau lleol, Llu’r Ffiniau, yr heddlu a'r
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd) i'r Bil (cafodd asesiadau effaith eu
cynnal ar sail Lloegr yn unig/Prydain Fawr gyfan/Cymru a Lloegr pan oedd angen
(yn bennaf ar sail Prydain Fawr) mewn perthynas â chynnwys y Bil), ac maent
hefyd yn ymdrin â'r effeithiau ar fusnes.
35. Lle y bo modd, bydd y pwerau sy’n bodoli eisoes i adennill costau rheoleiddio
oddi wrth ddefnyddwyr gwasanaeth yn cael eu defnyddio (er enghraifft, bydd
awdurdodau lleol yn codi ffioedd trwydded i dalu eu costau wrth iddynt
weithredu'r cynllun trwyddedu newydd ar gyfer primatiaid).
Casgliad
36. Yn amodol ar ganlyniad terfynol y trafodaethau gyda Llywodraeth y DU, mae
Llywodraeth Cymru o'r farn ei bod yn briodol defnyddio’r Bil hwn ar gyfer y DU er
mwyn bwrw ymlaen, yn bennaf ar sail Prydain Fawr gyfan, â pholisïau pwysig a
phroffil uchel sy’n ymwneud â lles anifeiliaid, yn enwedig lle bydd y nodau
hynny’n elwa ar weithredu mewn ffordd a fydd yn cael ei chydgysylltu â
llywodraethau eraill ar orfodi.
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37. Bydd y Bil hefyd yn rhoi eglurder i'r Llysoedd a'r cyhoedd ac mae'n gyfle amserol
i fwrw ymlaen â'r newidiadau polisi a deddfwriaethol pwysig hyn.

Lesley Griffiths
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd
3 Mawrth 2022
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Atodiad: Gwelliannau y mae angen caniatâd Senedd Cymru arnynt i’r graddau
bod y darpariaethau’n ymwneud â Chymru
Part 1: Primates
Clause 1: Prohibition on keeping primates without a licence
Amendment 3: Clause 1, page 1, line 7, leave out “anywhere in England”
Clause 2: Primate licences
Amendment 4: Clause 2, page 2, line 6, after “species” insert “at such
premises”
Clause 3: Licensing standards and other requirements
Amendment 5: Clause 3, page 2, line 11, leave out “Secretary of State” and
insert “appropriate national authority”
Amendment 6: Clause 3, page 2, line 22, leave out “Secretary of State” and
insert “appropriate national authority”
Amendment 7: Clause 3, page 2, line 28, leave out “Secretary of State” and
insert “appropriate national authority”
Amendment 8: Clause 3, page 2, line 29, leave out “Secretary of State” and
insert “appropriate national authority”
Clause 4: Applications
Amendment 9: Clause 4, page 2, line 32, leave out “in England”
Clause 5: Determination of applications
Amendment 10: Clause 5, page 4, line 1, at end insert— “(4A) For the
purposes of subsections (2) and (3) a LA may take into account— (a) any
previous failure by the applicant to meet the licensing standards, and (b) any
other conduct of the applicant that is relevant
Clause 7: Variation and surrender
Amendment 11: Clause 7, page 4, line 26, at end insert “to other premises in
the area of the same AL”
Amendment 12: Clause 7, page 4, line 29, leave out “reduce the number of
primates or”
Amendment 13: Clause 7, page 4, leave out lines 34 to 37 and insert— “(a)
may request further information from the licence-holder; (b) in the case of an
application under subsection (1)(a) or (b), may arrange for the premises
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specified in the licence to be inspected by a veterinary surgeon; (c) in the
case of an application under subsection (1)(c), must arrange for the proposed
new premises to be so inspected.”
Clause 8: Renewal
Amendment 14: Clause 8, page 5, line 24, at end insert— “(7A) For the
purposes of subsections (5) and (6) a AL may take into account— (a) any
previous failure by the applicant to meet the licensing standards, and (b) any
other conduct of the applicant that is relevant.”
Clause 17: Selling primates to unlicensed persons
Amendment 15: Clause 17, page 10, line 6, leave out “in England”
Clause 20: Guidance
Amendment 16: Clause 20, page 11, line 3, leave out “Secretary of State”
and insert “appropriate national authority”
Amendment 17: Clause 20, page 11, line 12, leave out “Parliament after it is
made” and insert “— “(a) Parliament, in the case of guidance given by the
Secretary of State, or (b) Senedd Cymru, in the case of guidance given by the
Welsh Ministers.”
Amendment 18: Clause 20, page 11, line 12, at end insert— “(3A) The
appropriate national authority must publish any guidance given under this
section.”
Amendment 19: Clause 20, page 11, line 13, leave out from “must” to end of
line 14 and insert “, in the exercise of their functions under this Part, have
regard to guidance given by the appropriate national authority.”
Clause 21: Information
Amendment 20: Clause 21, page 11, line 16, leave out “Secretary of State”
and insert “appropriate national authority”
Amendment 21: Clause 21, page 11, line 17, leave out “Secretary of State”
and insert “appropriate national authority”
Amendment 22: Clause 21, page 11, line 24, leave out “Secretary of State”
and insert “appropriate national authority”
Amendment 23: Clause 21, page 11, line 26, leave out “Secretary of State”
and insert “appropriate national authority”
Amendment 24: Clause 21, page 11, line 27, leave out “Secretary of State”
and insert “appropriate national authority”
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Clause 22: Power to extend Part 1
Amendment 25: Clause 22, page 11, line 31, leave out “Secretary of State”
and insert “appropriate national authority”
Amendment 26: Clause 22, page 12, line 1, leave out from beginning to
second “provision” in line 2 and insert “The consequential, supplementary, or
incidental provision that may be made under this section includes”
Amendment 27: Clause 22, page 12, line 4, leave out “Secretary of State”
and insert “appropriate national authority”
Amendment 28: Clause 22, page 12, line 5, leave out “Secretary of State”
and insert “appropriate national authority”
Clause 23: Regulations under Part 1
Amendment 29: Page 12, line 8, leave out Clause 23
Clause 24: Meaning of “keep”
Amendment 30: Clause 24, page 12, line 28, after “England” insert “and
Wales”
Clause 25: General interpretation
Amendment 31: Clause 25, page 12, line 31, at end insert— ““appropriate
national authority” means— (a) in relation to England, the Secretary of State,
and (b) in relation to Wales, the Welsh Ministers;”
Amendment 32: Clause 25, page 13, line 1, after “authority”” insert “, in
relation to England,”
Amendment 33: Clause 25, page 13, line 3, after “council” insert “in England”
Amendment 34: Clause 25, page 13, line 7, at end insert— ““local authority”,
in relation to Wales, means a county council or county borough council in
Wales;”
Amendment 35: Clause 25, page 13, line 21, at end insert— “(2) Where any
premises are partly in the area of one local authority and partly in the area of
another Local authority, the premises are treated for the purposes of this Part
as being in the area of the local authority in which the major part of the
premises is situated.”
Clause 38: Regulations under Part 2
Amendment 36: Page 22, line 23, leave out Clause 38
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Part 2: Dogs Attacking and Worrying Livestock
Clause 40: General Interpretation
Amendment 37: Clause 40, page 23, line 32, at end insert— ““enclosed deer”
means any deer so long as they are being kept for business purposes on land
enclosed by a barrier intended to prevent their escape;”
Amendment 38: Clause 40, page 23, line 37, at end insert— ““enclosed wild
boar” means any wild boar so long as they are being kept on land enclosed by
a barrier intended to prevent their escape;”
Amendment 39: Clause 40, page 23, line 39, leave out paragraph (a) and
insert— “(a) cattle and other bovine animals,”
Amendment 40: Clause 40, page 23, line 40, leave out from “horses” to end
of line and insert “and other equine animals”
Amendment 41: Clause 40, page 24, line 5, after “or” insert “enclosed”
Amendment 42: Clause 40, page 24, line 8, leave out paragraph (j) and
insert— “(j) enclosed deer;”
Part 3 – Other Provisions about Kept Animals
Export of Livestock
Clause 42: Prohibition of export of livestock for slaughter etc
Amendment 44: Clause 42, page 25, line 13, leave out paragraph (a) and
insert— “(a) cattle and other bovine animals,”
Amendment 45: Clause 42, page 25, line 14, leave out from “horses” to end
of line and insert “and other equine animals,”
Clause 43: Power to make provision in connection with the enforcement of
section 42
Animal Welfare and retained direct EU legislation
Clause 44: Powers to amend or revoke retained direct EU legislation
Amendment 47: Clause 44, page 27, line 15, at end insert— “(b) any
instrument containing provision made under section 2(2) of the European
Communities Act 1972.””
Amendment 48: Clause 44, page 27, line 15, at end insert— “(1A) In
Schedule 1 to that Act (regulations under section 13), in paragraph 19 after
subparagraph (1) insert— “(1A) In the case of consequential provision, the
power under sub-paragraph (1) includes power to amend or revoke— (a) any
22

retained direct EU legislation; (b) any instrument containing provision made
under section 2(2) of the European Communities Act 1972.””
Importation of dogs, cats and ferrets
Clause 45: Reduction in limit on non-commercial movement of dogs, cats and
ferrets
Amendment 51: Clause 45, page 28, line 16 at end insert“(9) In regulation 3(1)(b) of the Trade in Animals and Related Products
(Wales) Regulations (S.I. 2011/2379 (W. 252))—
(a) in the English language text—
(i) at the end of sub-paragraph (i) for “or” substitute “and”;
(ii) for sub-paragraph (ii) substitute—“(ii) Article 5(4) of the Pets
Regulation does not apply.”;
(b) in the Welsh language text—
(i) at the end of sub-paragraph (i) for “neu” substitute “a”;
(ii) for sub-paragraph (ii) substitute—“(ii) Nid yw Erthygl 5(4) o’r
Rheoliad Anifeiliaid Anwes yn gymwys.”
Clause 46: Powers relating to importation of certain dogs, cats and ferrets
Amendment 52: Clause 46, page 28, line 25 at end insert“(2A) The regulations may—
(a) provide that a prohibition or restriction is subject to specified
exemptions, including an exemption in cases where a permit
issued under the regulations is in force,
(b) make provision for and in connection with applications for
permits and the determination of such applications, and
(c) require a specified fee to be paid on the making of such an
application.”
Part 4 – General
Amendment 54: Clause 48, page 31, line 6, leave out from “authority”” to end
of line 15 and insert
“, in relation to a power to make provision, means—
(a) the Secretary of State;
(b) the Scottish Ministers, so far as the provision would be within the
legislative competence of the Scottish Parliament if contained in an Act
of that Parliament;
(c) the Welsh Ministers, so far as the provision would be within the
legislative competence of Senedd Cymru if contained in an Act of the
Senedd.
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(2A) But the Secretary of State may make regulations under section 43 or 46
only with—
(a) the consent of the Scottish Ministers, if the regulations contain
provision that could be made under that section by the Scottish
Ministers;
(b) the consent of the Welsh Ministers, if the regulations contain
provision that could be made under that section by the Welsh
Ministers.”
Amendment 55: Clause 48, page 31, line 21 leave out Clause 49.
Amendment 56: Clause 50, page 32, line 8, leave out “made by statutory
instrument”.
Amendment 57: Clause 50, page 2, line 9, at end insert—
“(1A) The Scottish Ministers may by regulations make provision that is
consequential on any provision of Part 3 as it extends to Scotland.
(1B) The Welsh Ministers may by regulations make provision that is
consequential on any provision of Part 1 or 3 as it applies in relation to Wales.
(1C) But—
(a) provision may be made under subsection (1A) only if it would be within
the legislative competence of the Scottish Parliament if contained in an
Act of that Parliament;
(b) (b) provision may be made under subsection (1B) only if it would be
within the legislative competence of Senedd Cymru if contained in an
Act of the Senedd.”
Amendment 58: Clause 50, page 32, leave out lines 14 to 24.
Amendment 59: Clause 51, page 32, line 29, at end insert—
“(A1) Part 1 comes into force—
(a) in relation to England, on such day as the Secretary of State may
by regulations appoint;
(b) in relation to Wales, on such day as the Welsh Ministers may by
regulations appoint.
Amendment 60: Clause 51, page 32, line 30, leave out “Parts 1 and 2 come”
and insert “Part 2 comes”.
Amendment 61: Clause 51, page 32, line 35, leave out “, 48 and 49” and
insert “and 48”.
Amendment 62: Clause 51, page 32, line 36, at end insert— “( ) section
(Animal Welfare Act 2006: minor amendments) comes into force on such day
as the appropriate national authority may by regulations appoint;”
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Amendment 65: Clause 51, page 33, line 16, leave out from first “Ministers”
to “may” in line 17.
Amendment 67: Clause 51, page 33, line 18, at end insert—
“(6A) The Welsh Ministers may by regulations make transitional or saving
provision in connection with the coming into force of any provision of Part 1 or
3 in relation to Wales.”
Schedules
Schedule 1 – TRANSITIONAL PROVISION RELATING TO PRIMATES
Amendment 71: Schedule 1, page 34, line 7, after “regulations” and insert
“made by the appropriate national authority”
Amendment 72: Schedule 1, page 34, line 19, leave out “Secretary of State”
and insert “appropriate national authority”
Amendment 73: Schedule 1, page 34, line 23, leave out from “who” to “may”
in line 24 and insert “meets the application condition in relation to a primate”
Amendment 74: Schedule 1, page 34, line 25, after “regulations” insert
“made by the appropriate national authority”
Amendment 75: Schedule 1, page 34, line 26, after “premises” insert “in
which the primate is kept”
Amendment 76: Schedule 1, page 34, line 26, at end insert—
“(1A) “The application condition”, in relation to a primate, means—
(a) in the case of an application to a local authority in England, that the
individual kept the primate in premises in England or Wales
immediately before the date specified under paragraph 1(1)(a) in
regulations made by the Secretary of State;
(b) in the case of an application to a local authority in Wales, that the
individual kept the primate in premises in England or Wales
immediately before the date specified under paragraph 1(1)(a) in
regulations made by the Welsh Ministers.”
Schedule 2 – OFFENCES RELATING TO PRIMATES: FIXED PENALTY NOTICES
Amendment 77: Schedule 2, page 38, line 30, at end insert “in the case of
local authorities in England, or the Welsh Consolidated Fund in the case of
local authorities in Wales.”
Amendment 78: Schedule 2, page 38, line 31, after “Fund” insert “or Welsh
Consolidated Fund”
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Schedule 3 – DECISIONS RELATING TO PRIMATES: REPRESENTATIONS AND
APPEALS
Amendment 79: Schedule 3, page 39, line 32, leave out “First-tier Tribunal”
and insert “appropriate tribunal or court”
Amendment 80: Schedule 3, page 39, line 34, at end insert—
“(2) In this paragraph and paragraph 9, “appropriate tribunal or court”
means—
(a) in relation to an appeal relating to the decision of a local authority in
England, the First-tier Tribunal;
(b) in relation to an appeal relating to the decision of a local authority in
Wales, a magistrates’ court.”
Amendment 81: Schedule 3, page 39, line 35, leave out “First-tier Tribunal”
and insert “appropriate tribunal or court”
Movement of Clauses
Amendment NC1: To move the following clause “Animal Welfare Act 2006: minor amendments
(1) The Animal Welfare Act 2006 is amended as follows.
(2) In section 31(1) (time limits for prosecutions) after “under” insert “or by
virtue of”.
(3) In section 51 (inspectors)—
(a) in subsection (5) after “under” insert “or by virtue of”;
(b) after subsection (6) insert—
“(7) In this section, a reference to the purposes of this Act includes the
purposes of provision made under the Act.””
Amendment NC3:
“Regulations
(1) This section applies to regulations under any provision of this Act except
section 51.
(2) A power to make regulations includes power to make—
(a) different provision for different purposes;
(b) different provision for different areas;
(c) consequential, incidental, supplementary, transitional, transitory or
saving provision.
(3) Regulations made by the Secretary of State or the Welsh Ministers are to
be made by statutory instrument.
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(4) For regulations made by the Scottish Ministers, see section 27 of the
Interpretation and Legislative Reform (Scotland) Act 2010 (asp 10) (Scottish
statutory instruments).
(5) The Secretary of State may not make a statutory instrument containing
(whether alone or with other provision)—
(a) regulations under section 3(1) or (3)(b),
(b) regulations under section 22,
(c) regulations under Part 2,
(d) regulations under Part 3 other than regulations made by virtue of
section 46(2A)(c) (power to prescribe fee for making application), or
(e) regulations under section 50 that amend, repeal or revoke provision
made by primary legislation or retained direct principal EU legislation,
unless a draft of the instrument has been laid before, and approved by
a resolution of, each House of Parliament
(6) Any other statutory instrument made by the Secretary of State containing
regulations is subject to annulment in pursuance of a resolution of either
House of Parliament.
(7) The following regulations made by the Scottish Ministers are subject to the
affirmative procedure (see section 29 of the Interpretation and Legislative
Reform (Scotland) Act 2010)—
(a) regulations under Part 3 other than regulations made by virtue of
section 46(2A)(c);
(b) regulations under section 50 that amend, repeal or revoke provision
made by primary legislation or retained direct principal EU legislation.
(8) Any other regulations made by the Scottish Ministers are subject to the
negative procedure (see section 28 of that Act). (9) The Welsh Ministers may
not make a statutory instrument containing (whether alone or with other
provision)—
(a) regulations under section 3(1) or (3)(b),
(b) regulations under section 22,
(c) regulations under Part 3 other than regulations made by virtue of
section 46(2A)
(c), or
(d) regulations under section 50 that amend, repeal or revoke provision
made by primary legislation or retained direct principal EU legislation,
unless a draft of the instrument has been laid before, and approved by
a resolution of, Senedd Cymru.
(10) Any other statutory instrument made by the Welsh Ministers containing
regulations is subject to annulment in pursuance of a resolution of Senedd
Cymru.
(11) In this section “primary legislation” has the meaning given by section 50.”
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