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Annwyl Paul,  
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 30 Mawrth ynghylch y Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir) 
("y Bil"). 
 
Hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor am graffu ar Femorandwm Rhif 2 ac rwyf wedi nodi ei gasgliad 
a'i argymhellion. Yn eich llythyr, rydych wedi tynnu fy sylw at farn y Pwyllgor o Baragraff 76 
ymlaen, a'r cais am ragor o wybodaeth ym Mharagraff 80.  
Hoffwn ymddiheuro'n ddiffuant i'r Pwyllgor yn gyntaf am ein methiant i ddarparu fersiwn 
derfynol o Femorandwm Rhif 2 cyn 3 Mawrth pan gyflwynwyd y gwelliannau perthnasol ar 
10 Tachwedd 2021. Mae'n ofid i bwyllgorau craffu'r Senedd na roddwyd digon o amser i 
Bwyllgorau craffu'r Senedd ystyried fersiwn derfynol o Femorandwm Rhif 2. Roedd maint a 
chymhlethdod y gwelliannau a gyflwynwyd i'w hystyried yng Nghyfnod Pwyllgor Tŷ'r 
Cyffredin yn llesteirio ein hymdrechion. 
 
Yr wyf yn llwyr gydnabod pwysigrwydd craffu llawn ac effeithiol gan y Senedd ar 
ddeddfwriaeth lle gofynnir i'r Senedd gytuno i Senedd y DU ddeddfu ar ei rhan mewn 
meysydd lle mae cymhwysedd wedi'i ddatganoli. Byddaf yn ymdrechu i sicrhau bod unrhyw 
Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol pellach ar y Bil yn gywir ac yn cael eu gosod gerbron 
y Senedd o fewn cyfnod rhesymol. 
 
Mae'r Bil yn gymhleth ond mae iddo werth gwirioneddol i Gymru ac rydym wedi bod yn 
gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth y DU ar ddiwygiadau lles anifeiliaid y mae mawr 
eu hangen sy'n flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru.  
 

mailto:Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales
mailto:Paul.davies@senedd.wales


Yn gyffredinol, yr wyf yn croesawu sylwadau'r Pwyllgor ynglŷn â manteision deddfu ar sail y 
DU gyfan ar gyfer dull cyson o ymdrin â lles anifeiliaid. Mae egwyddorion y Prif Weinidog ar 
gyfer deddfu ym Mesurau'r DU yn ei gwneud yn glir ein bod yn dilyn yr egwyddor y dylai 
deddfwriaeth sylfaenol mewn meysydd datganoledig gael eu deddfu gan y Senedd. Fodd 
bynnag, mae'r egwyddorion hefyd yn cydnabod bod amgylchiadau lle mae'n synhwyrol ac 
yn fanteisiol, a byddant yn parhau i fod, os ceisir darpariaeth, a fyddai o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol y Senedd, ar gyfer Cymru ym Mesurau Senedd y DU, gyda chydsyniad y 
Senedd, ac ni fydd darpariaeth o'r fath yn aml yn cynnwys rhoi pwerau dirprwyedig newydd i 
Weinidogion Cymru. 
 
Mae fy nghefnogaeth i gynnwys darpariaeth ddatganoledig yn y Bil hwn yn cyd-fynd â'r 
egwyddorion hynny gan y bydd cymryd darpariaeth mewn Bil y DU yn ei gwneud yn bosibl 
cyrraedd atebion pragmatig mewn modd amserol, gan barchu cymhwysedd deddfwriaethol 
y Senedd drwy'r broses cydsyniad deddfwriaethol ar yr un pryd.   
 
Mewn perthynas â Rhan 1 o'r Bil ar Primatiaid, cytunais y dylai'r defnydd o'r darpariaethau 
hyn ymestyn i Gymru gan fod y cynnig deddfwriaethol yn briodol ar gyfer amgylchiadau 
Cymru ac na ellid bod wedi cyflawni darpariaethau tebyg yn y Senedd mewn modd amserol. 
Bydd yn galluogi aliniad agosach ar orfodi, yn enwedig ar y ffiniau.   
 
Rydym wedi ymrwymo i beidio â chreu bylchau yn y math hwn o ddeddfwriaeth lle gall 
perchnogion primatiaid groesi ffiniau er mwyn osgoi'r gofynion trwyddedu. Mae cynnwys 
Cymru yn y Bil yn sicrhau y byddai hyn yn cael ei osgoi. Er bod y Bil ei hun yn nodi gofynion 
clir mewn perthynas â'r safonau trwyddedu; y broses ymgeisio; rolau a chyfrifoldebau, 
Cymru sy'n gyfrifol am y pwerau i gyflwyno is-ddeddfwriaeth i ddarparu ar gyfer cynllun 
trwyddedu ar gyfer primatiaid (a gedwir mewn lleoliad domestig).     
 
Bydd fy swyddogion yn parhau i weithio'n agos gyda'u cymheiriaid yn Defra mewn 
perthynas â phwerau Gweinidogion Cymru i gychwyn darpariaethau yn Rhan 1 gyda'r 
bwriad o sefydlu dyddiad priodol ar gyfer cyflwyno cynllun trwyddedu ar gyfer primatiaid (a 
gedwir mewn lleoliad domestig). O ran yr union ddyddiad cychwyn mewn perthynas â Rhan 
1 ac a fydd y darpariaethau'n cael eu cychwyn yng Nghymru a Lloegr ar yr un dyddiad, mae 
hwn yn fater a gaiff ei adolygu'n barhaus 
  
Gofynnwyd am ragor o wybodaeth am ein dull o ymgynghori ar amodau'r drwydded a 
chefnogi Awdurdodau Lleol i weithredu'r drefn drwyddedu newydd ar gyfer primatiaid. 
Gofynnwyd hefyd a oes gennym gynlluniau i gymhwyso Rhan 1 o'r Ddeddf i anifeiliaid gwyllt 
eraill ai peidio, yn unol â'r pwerau yng nghymal 22. Yn gyntaf, nid oes gennym unrhyw 
gynlluniau ar hyn o bryd i gymhwyso cymal 22 i anifeiliaid gwyllt eraill. Fodd bynnag, bydd y 
cymal hwn yn diogelu'r ddeddfwriaeth yn y dyfodol ac yn ei galluogi i gael ei defnyddio pe 
bai rhesymau gwyddonol neu foesol a moesegol dros ymestyn cynllun trwyddedu i 
anifeiliaid gwyllt eraill a gedwir mewn lleoliad domestig.  
 
O ran ein dull o ymgynghori a chefnogi Awdurdodau Lleol, cynhelir ymgynghoriad fel arfer 
ar unrhyw reoliadau newydd yn unol â'n polisi ymgynghori a bydd yr ymrwymiad hwn yn 
cael ei gyflawni'n llawn. Mae gan fy swyddogion drefniadau gweithio cryf gyda sefydliadau 
allweddol y trydydd sector lles anifeiliaid drwy Rwydwaith Lles Anifeiliaid Cymru a Grŵp Lles 
Anifeiliaid Anwes Cymru. Maent hefyd yn gweithio'n agos gyda Phrosiect Gorfodi 
Awdurdodau Lleol dan arweiniad Safonau Masnach Cymru a byddant yn ymgysylltu â hwy 
drwy gydol y broses o ddiffinio, mireinio a gorfodi cynllun trwyddedu i Gymru.   
 
 
 
 



Ariennir Prosiect Gorfodi Awdurdodau Lleol ei hun gan Lywodraeth Cymru ac fe'i sefydlwyd, 
yn wreiddiol, i gefnogi'r gwaith o orfodi'r rheoliadau sy'n ymwneud â chŵn ledled Cymru. 
Mae ei rôl bellach wedi'i hehangu i gefnogi'r weledigaeth yn ein Rhaglen Lywodraethu a 
Chynllun Lles Anifeiliaid Cymru i gyflwyno model cenedlaethol o drwyddedu a gorfodi ar 
gyfer lles anifeiliaid.   
 
Yn olaf, ar Ran 1, bydd Gweinidogion Cymru yn pennu'r dyddiad cychwyn ar gyfer Rhan 1 
o'r Bil mewn perthynas â Chymru. 
 
Ysgrifennodd y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Goldsmith o Richmond Park ataf, ar 25 Ebrill, i 
gynnig yn ffurfiol ymestyn y drosedd cipio anifeiliaid anwes i Gymru a hefyd i ymateb i'm 
llythyr dyddiedig Hydref y llynedd at yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a 
Materion Gwledig ynghylch Rhan 2 o'r Bil (cŵn sy'n ymosod ar dda byw neu'n eu poeni) ac 
asesiad Llywodraeth y DU o gymhwysedd deddfwriaethol mewn perthynas â'r 
darpariaethau hynny. Safbwynt Llywodraeth y DU o hyd yw bod Rhan 2 o'r Bil yn ymwneud 
â chadw cŵn sydd allan o reolaeth, ac mae'r Arglwydd Goldsmith wedi cadarnhau nad yw 
Llywodraeth y DU yn bwriadu trosglwyddo'r pwerau yn Rhan 2 i Weinidogion Cymru i'r 
graddau y maent yn ymwneud â Chymru. Bydd angen peth amser arnaf i ystyried y camau 
nesaf ynglŷn â'r mater hwn a'r cynnig i ymestyn y drosedd cipio anifeiliaid anwes i Gymru. 
Ysgrifennaf i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am ganlyniad y ddau fater. 
 
Yn ogystal â barn y Pwyllgor, rydych hefyd wedi tynnu fy sylw at baragraffau 51 a 52 o 
Adroddiad y Pwyllgor sy'n cyfeirio at y datganiad ym Memorandwm Rhif 2 nad oes angen 
cydsyniad mewn perthynas â chymal 51 o'r Bil, sef y darpariaethau sy'n diwygio Deddf 
Llywodraeth Cymru 2006 mewn perthynas â swyddogaethau cydamserol. Rwy'n cytuno, yn 
unol â Rheol Sefydlog 29.1 (ii), bod angen cydsyniad ar gyfer unrhyw ddarpariaeth sydd, 
mewn perthynas â Chymru, yn addasu cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. Gyda diolch 
i'r Pwyllgor, ac ar y sail hon, bydd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol sy'n cynnwys y 
mater hwn felly yn cael ei osod maes o law. 
 
Daeth y cyfnod Pwyllgor yn Nhŷ'r Cyffredin i ben ar 1 Tachwedd 2021, ond nid oedd unrhyw 
gamau pellach ar gyfer ystyried y Bil wedi'u trefnu. Ar 25 Ebrill, cytunodd Tŷ'r Cyffredin ar 
gynnig cario drosodd ar y Bil. Felly, bydd y Bil yn symud ymlaen i'r sesiwn Seneddol nesaf.  
 
Cofion,  
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