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Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 20 Ionawr ynghylch Deiseb P-06-1253 Gwahardd Rasio 
Milgwn yng Nghymru. 

Mae lles anifeiliaid yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru ac mae ein Cynllun Lles Anifeiliaid 
Cymru 2021-26 (AWPW) a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn cynnwys fframwaith ar gyfer 
gwireddu pedwar ymrwymiad yn ymwneud â Lles Anifeiliaid yn y Rhaglen Lywodraethu. Mae 
hefyd yn amlinellu sut y byddwn yn integreiddio ystod eang o waith parhaus ar bolisi lles 
anifeiliaid, gan gynnwys canllawiau statudol ar gyfer y Rheoliadau presennol, trwyddedu 
arddangosion anifeiliaid, microsglodynnu cŵn a chathod, lles anifeiliaid mewn trafnidiaeth, a 
Chodau Ymarfer. Cydnabyddir hefyd yr angen i adolygu'r ddeddfwriaeth bresennol ar les 
anifeiliaid, ynghyd â chynnal rhywfaint o hyblygrwydd pe bai angen camau polisi newydd: 
Cynllun Lles Anifeiliaid Cymru 2021 i 2026 | LLYW.CYMRU 

Mae ein AWPW yn cyflwyno rhaglen weithredu weledigaethol a heriol a fydd, i ddod yn realiti, 
yn gofyn am weithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allanol arbenigol, cydymffurfio â'r 
gofynion sy'n gysylltiedig ag ymgynghoriadau cyhoeddus, a sicrhau bod y dystiolaeth sydd ar 
gael sy'n gadarn ac yn gymesur i gefnogi unrhyw ddeddfwriaeth newydd. 
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Daeth deiseb gyda Llywodraeth y DU i wahardd rasio milgwn er mwyn dod â marwolaethau 
diangen a dioddefaint cŵn rasio i ben ar 30 Ebrill 2021 gan dderbyn 104,885 o lofnodion. Nid 
yw Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi cynlluniau i wahardd rasio milgwn, ond mae wedi datgan 
yn ei hymateb y bydd Bwrdd Milgwn Prydain Fawr yn gwella ei ganllawiau ar les anifeiliaid. 

Rwy'n ymwybodol o'r ddeiseb i wahardd rasio milgwn yng Nghymru ac wedi cael sawl darn o 
ohebiaeth ar y mater hwn. Rwyf hefyd yn ymwybodol o newid posibl ym mherchnogaeth yr 
unig drac rasio milgwn (annibynnol) yng Nghymru a bwriad datganedig y perchnogion i geisio 
cofrestru gyda Bwrdd Milgwn Prydain Fawr. Ar hyn o bryd, bwriad Llywodraeth Cymru yw 
ystyried rasio milgwn yng Nghymru fel rhan o gynllun trwyddedu yn y dyfodol, fel y nodir yn 
ein AWPW. 

Yn 2019 sicrhawyd rhywfaint o arian drwy Gynllun Cyflawni Partneriaeth Llywodraeth 
Cymru/Awdurdodau Lleol i alluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i gynnal arolygiadau lles 
yn Stadiwm Valley Greyhounds yn ystod y rasys gyda'r nos / penwythnos. Yr amcan oedd 
hwyluso arolygiadau o dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 a'r Cod Ymarfer gwirfoddol er Lles 
Rasio Milgwn.  Yn anffodus, arweiniodd dechrau Covid-19 at lawer o oedi wrth weithredu'r 
cynllun. Fodd bynnag, mae o leiaf tri arolygiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili bellach 
wedi'u cynnal ar drac y Stadiwm. Cysylltwyd â Phrosiect Gorfodi Awdurdodau Lleol, a ariennir 
gan Lywodraeth Cymru, i gefnogi'r arolygiadau hyn ac yn y dyfodol. 

Mewn perthynas â'r gwaith o ddatblygu polisi ar gyfer y posibilrwydd o drwyddedu rasio 
milgwn, bydd fy swyddogion yn ymgysylltu ag ystod eang o bartïon â diddordeb, gan 
gynnwys: 

• arweinydd Prosiect Gorfodi'r Awdurdod Lleol, Gareth Walters;
• Awdurdod Lleol Caerffili;
• y gweithgor ar y cyd rhwng AWNW/CAWGW; a
• rhanddeiliaid perthnasol eraill.

Nid yw'n bosibl ar hyn o bryd i ddarparu dyddiad penodol ar gyfer cyflwyno deddfwriaeth 
newydd bosibl yn y maes hwn, gan fod y gwaith o ystyried y materion dan sylw yn debygol o 
gael ei ymgorffori yng ngwaith datblygu polisi arall. Fodd bynnag, mae AWPW yn nodi 
amserlenni cyffredinol i nodi sut y bydd y gwaith yn mynd rhagddo yn y maes hwn a meysydd 
eraill.  

Yn gywir, 

Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd  


