
 

SL(5)736 – Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Trwyddedu 

Gweithgareddau sy’n Ymwneud ag Anifeiliaid) 

(Cymru) 2021 

Cefndir a diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn darparu ar gyfer trwyddedu personau sy’n ymwneud yng Nghymru 

â gwerthu anifeiliaid fel anifeiliaid anwes.ac yn ei gwneud yn drosedd i drydydd partïon 

masnachol werthu cŵn bach a chathod bach sy’n iau n 6 mis oed. 

Mae’r Rheoliadau yn pennu’r gweithgareddau at ddibenion adran 13(1) o Ddeddf Lles 

Anifeiliaid 2006 (“Deddf 2006”) ac yn darparu i awdurdodau lleol fod yr awdurdodau 

trwyddedu.  Canlyniad y pennu hwn, yn ddarostyngedig i feini prawf cymhwyso, yw bod 

rhaid i unrhyw berson sy’n dymuno cynnal unrhyw un neu ragor o’r gweithgareddau hyn yng 

Nghymru gael trwydded oddi wrth yr awdurdod lleol o dan y Rheoliadau hyn.  Mae’r 

gofynion hyn yn disodli’r gofynion, yng Nghymru, i gael trwydded o dan Ddeddf Anifeiliaid 

Anwes 1951. 

Mae person sy’n cynnal unrhyw un neu ragor o’r gweithgareddau hyn yng Nghymru heb 

drwydded o dan y Rheoliadau hyn yn cyflawni trosedd o dan adran 13(6) o Ddeddf 2006 ac 

yn agored i gael ei garcharu am gyfnod hyd at 6 mis, neu i gael dirwy, neu’r ddau.   O dan 

adran 30 o Ddeddf 2006, caiff awdurdodau lleol erlyn am unrhyw drosedd o dan y Ddeddf 

honno. 

Mae’r Rheoliadau yn nodi sut y caiff person wneud cais i’r awdurdod lleol am drwydded ac 

yn nodi materion y mae rhaid i awdurdod lleol fod wedi ei fodloni mewn cysylltiad â hwy 

wrth ystyried rhoi trwydded neu adnewyddu trwydded.  Mae’r Rheoliadau’n darparu i 

awdurdod lleol godi ffioedd i dalu’r costau y mae’n mynd iddynt wrth gyflawni’r 

swyddogaeth hon, gan ystyried cydymffurfiad deiliad trwydded â’r Rheoliadau hyn, gorfodi a 

gweinyddu. Mae’r Rheoliadau’n pennu bod rhaid i awdurdod lleol osod amodau trwydded 

penodol ar bob trwydded a roddir neu a adnewyddir.  Ymhellach, mae’n rhaid i awdurdod 

lleol benodi arolygydd pan fydd yn ystyried bod hynny’n briodol, at ddiben sicrhau 

cydymffurfid ag amodau’r drwydded.  Mae’r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod 

lleol roi sylw i ganllawiau a ddyroddir gan Weinidogion Cymru wrth gyflawni eu 

swyddogaethau o dan y Rheoliadau hyn. Mae’n darparu pwerau i arolygwyr gymryd samplau 

o anifeiliaid. 

Gweithdrefn 

Cadarnhaol Drafft. 

 



 

Materion technegol: craffu 

Nodwyd y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 

perthynas â’r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.2(vi) – ei bod yn ymddangos bod y gwaith drafftio yn ddiffygiol 

neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol 

Ymddengys y gallai'r cyfeiriad yn Atodlen 1, paragraff 3(b), fod yn anghywir. Mae paragraff 3 

yn darparu ar gyfer rhai eithriadau i baragraff 2 o Atodlen 1, sy'n ymwneud â gwerthu 

anifeiliaid fel anifeiliaid anwes. Mae paragraff 3(a) yn darparu eithriad ar gyfer rhai busnesau 

cynhyrchu dyframaethu. Mae paragraff 3(b) yn eithrio’r “gweithgaredd a ddisgrifir ym 

mharagraff 8 o Atodlen 2”. Fodd bynnag, mae Atodlen 2 yn darparu ar gyfer “amodau 

cyffredinol” sy'n berthnasol i bob gweithgaredd trwyddedadwy. Mae paragraff 8 yn darparu 

fel a ganlyn: 

“Trin anifeiliaid a rhyngweithio ag anifeiliaid 

8— (1)Rhaid i’r holl bobl sy’n gyfrifol am ofalu am yr anifeiliaid fod yn gymwys o ran trin 

pob anifail yn briodol i’w ddiogelu rhag poen, dioddefaint, anaf neu glefyd. 

(2) Rhaid cadw’r anifeiliaid ar wahân neu mewn grwpiau cymdeithasol cydnaws addas 

sy’n briodol i’r rhywogaeth ac i’r anifeiliaid unigol ac ni chaniateir i unrhyw anifeiliaid o 

rywogaeth gymdeithasol gael eu hynysu na’u cadw ar wahân oddi wrth anifeiliaid eraill 

o’r un rywogaeth am unrhyw gyfnod sy’n hwy nag y bo’n angenrheidiol. 

(3) Rhaid i anifeiliaid gael cyfleoedd o leiaf bob dydd i ryngweithio â phobl pan fo’r 

rhyngweithio hwnnw yn llesol iddynt.” 

 

Rhinweddau: craffu 

Nodwyd y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 

perthynas â’r offeryn hwn. 

2. Rheol Sefydlog 21.3 (i) - ei fod yn codi tâl ar Gronfa Gyfunol Cymru neu ei fod yn 

cynnwys darpariaethau sy’n ei gwneud yn ofynnol i daliadau gael eu gwneud i’r Gronfa 

honno neu i unrhyw ran o’r llywodraeth neu awdurdod lleol neu gyhoeddus er mwyn 

cydnabod unrhyw drwydded, cydsyniad neu unrhyw wasanaethau sydd i’w rhoi, neu ei 

fod yn rhagnodi swm unrhyw dâl neu daliad o’r fath. 

Mae rheoliad 12 o'r Rheoliadau hyn yn caniatáu i awdurdodau lleol godi ffioedd i dalu’r 

costau ymlaen nhw’n mynd iddynt wrth gyflawni eu swyddogaethau trwyddedu.  

3. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod 

yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd 

Nid yw’r rheoliadau wedi cael eu hystyried yn llawn oherwydd ar 3 Chwefror 2021, 

cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai fersiwn newydd o'r Rheoliadau yn cael ei gosod. 

Esboniodd datganiad Llywodraeth Cymru yr amgylchiadau fel a ganlyn: 



 

“Er mwyn mynd i'r afael â chamgymeriad bach, ond pwysig, yn y fersiwn gwreiddiol a 

gyflwynwyd ar 27 Ionawr, gyda gofid, mae'n rhaid i mi ddweud y byddaf yn gosod 

fersiwn newydd o Reoliadau Lles Anifeiliaid (Trwyddedu Gweithgareddau sy'n Cynnwys 

Anifeiliaid) (Cymru) 2021 drafft cyn bo hir. 

Bwriad cyffredinol y polisi y tu ôl i'r Rheoliadau hyn, a fydd yn disodli adran 1(1) o 

Ddeddf Anifeiliaid Anwes 1951, yw adlewyrchu arfer gorau wrth werthu cŵn a chathod 

bach. Mae caniatáu i drydydd partïon masnachol werthu cŵn a chathod bach yn 

golygu, yn y rhan fwyaf o achosion, na fydd prynwyr yn gweld y ci na’r gath fach yn 

rhyngweithio â'r ast/fam neu’r brodyr a’r chwiorydd. 

Mae swyddogion yn gweithio'n gyflym i ddatrys y mater ac mae dyddiad dadl newydd 

wedi'i bennu ar gyfer 23 Mawrth 2021. Ni ragwelir y bydd yr oedi hwn yn effeithio ar y 

dyddiad y daw'r rheoliadau hyn i rym, sef 10 Medi 2021.” 

Ymateb Llywodraeth Cymru  

Pwynt Craffu Technegol 1:  

Derbynnir bod y cyfeiriad yn Atodlen 1, paragraff 3(b), yn anghywir ac nad yw’n cael yr 

effaith a fwriadwyd. 

Fel y mae’r pwyllgor yn ymwybodol, bwriedir gosod fersiwn newydd o’r OS hwn a chaiff y 

fersiwn hon ei thynnu yn ôl. 

Bydd y mater a nodwyd ym mhwynt adrodd 1 yn cael ei ddatrys pan osodir y fersiwn newydd 

o’r OS. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn gydag ymateb y Llywodraeth yn ei gyfarfod ar 22 Chwefror 

2021 ac mae'n cyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. Yn ogystal, 

nododd y Pwyllgor y byddai Llywodraeth Cymru yn gosod fersiwn newydd o'r Rheoliadau cyn 

bo hir. 

 


