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Cyfeirnod: SR22/2947/2 

Rhif y ddeiseb: P-06-1283 

Teitl y ddeiseb: Dylid cyflwyno system orfodol o ficrosglodynnu cathod yng 
Nghymru 

Geiriad y ddeiseb: Mae microsglodynnu yn rhan o fod yn berchennog cyfrifol 
ar anifeiliaid anwes, ac mae’n arwain at fuddion helaeth i gathod a’u 
perchnogion. Os yw cath yn mynd ar goll, yn cael ei dwyn neu'n cael ei 
hanafu, mae mwy o gyfle o ddod o hyd iddi os oes ganddi ficrosglodyn.  Mae 
microsglodion yn fuddiol nid yn unig i gathod a'r perchnogion sy'n eu caru – 
maent hefyd yn lleddfu’r straen ar y sefydliadau sy'n gorfod ymdrin â chathod 
nad oes modd eu hadnabod. 

Mae elusen Cats Protection yn amcangyfrif bod mwy nag un rhan o bump o’r 
cathod yng Nghymru heb ficrosglodyn, er gwaethaf yr ymgyrchu di-baid a 
welwyd ar y mater hwn. 

Gwnaethom gyfrannu at y gwaith a wnaed ar Fil y DU, a arweiniodd yn y pen 
draw at y rheoliadau a gaiff eu cyflwyno yn Lloegr yn 2022, ac rydym yn 
parhau i weithio gyda DEFRA fel rhanddeiliaid ar y mater hwn. Fodd bynnag, 
gan fod lles anifeiliaid yn fater sydd wedi’i ddatganoli, yn anffodus, ni fydd y 
gwaith hwn yn berthnasol i Gymru.   Mae Llywodraeth y DU bellach wedi 
cyhoeddi ei hymateb, ynghyd â chanlyniadau’r ymgynghoriadau cyhoeddus a 
gynhaliwyd. Hoffem weld y broses hon yn cael ei hymestyn i Gymru, a hynny 
er mwyn hyrwyddo budd y cathod a’u perchnogion. 
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Hefyd, o ganlyniad i ddeiseb lwyddiannus flaenorol a gyflwynwyd gennym i’r 
Senedd (P-05-779), Cymru oedd y wlad gyntaf yn y byd i gyflwyno system 
sganio gynhwysfawr, wrth i bob awdurdod lleol yng Nghymru benderfynu 
sganio’r holl gathod a gesglir.  Fodd bynnag, gweithred wirfoddol oedd hon, a 
gwelwyd gostyngiad mewn rhai ardaloedd ers 2017.  Byddem yn ddiolchgar 
pe bai’r Pwyllgor yn ailedrych ar y mater o sganio. 

1. Cefndir 

Mae Cats Protection yn amcangyfrif bod dros 600,000 o gathod yng Nghymru, a 
bod 24 y cant ohonynt heb gael eu microsglodynnu. Mae’r ffigur hwn yn debyg i 
ffigur cyfartalog y DU, sef 26 y cant. 

Ym mis Hydref 2019, lansiodd Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig y 
DU (DEFRA) alwad am dystiolaeth ar ficrosglodynnu cathod yn Lloegr. O'r 3,140 o 
ymatebion a ddaeth i law, roedd 99 y cant ohonynt yn cefnogi system orfodol o 
ficrosglodynnu cathod. 

Cyfeiriodd yr ymatebwyr a oedd yn cefnogi system orfodol o ficrosglodynnu at y 
manteision a ganlyn: 

 Gwell siawns o ddychwelyd anifail anwes i’w berchennog yn 
llwyddiannus os yw’r gath dan sylw yn mynd ar goll neu'n cael ei dwyn;  

 Tawelwch meddwl i berchennog, neu gyfle iddo gael atebion os 
canfyddir bod ei gath wedi'i hanafu neu wedi marw;  

 Mae cyflymu’r broses o ddychwelyd anifail yn golygu bod canolfannau 
ailgartrefu yn treulio llai o amser yn ceisio dod o hyd i berchnogion; 

https://www.cats.org.uk/media/10313/wales-welsh-cats-report-2021.pdf
https://www.cats.org.uk/media/10005/cats-2021-full-report.pdf
https://www.gov.uk/government/consultations/microchipping-cats-in-england-call-for-evidence
https://www.gov.uk/government/consultations/microchipping-cats-in-england-call-for-evidence
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 Mae system o’r fath yn hwyluso’r broses o wahaniaethu rhwng cath wyllt 
a chath grwydr sydd â pherchennog. 

Cyfeiriodd yr ymatebwyr a oedd yn gwrthwynebu system orfodol o ficrosglodynnu 
at yr anfanteision a ganlyn: 

 Gall yr henoed neu bobl ag anableddau fod dan anfantais o ran cael 
mynediad at wybodaeth am system orfodol o ficrosglodynnu cathod;  

 Nid oes gan awdurdodau lleol yr adnoddau i orfodi gofynion o’r fath; 

 Y rhesymeg dros ficrosglodynnu cŵn oedd sicrhau diogelwch y cyhoedd 
ac atal niwsans. Nid yw hyn yn berthnasol i gathod i’r un graddau; 

 Dylid gwella’r modd y mae’r systemau ar gyfer cronfeydd data 
microsglodynnu yn cael eu gweithredu cyn cyflwyno system orfodol o 
ficrosglodynnu. 

Ym mis Rhagfyr 2021, cyhoeddodd DEFRA y byddai Llywodraeth y DU yn cyflwyno 
system orfodol o ficrosglodynnu cathod yn Lloegr fel rhan o'i Chynllun Gweithredu 
ar gyfer Lles Anifeiliaid. Dywedodd Ysgrifennydd yr Amgylchedd yn Llywodraeth y 
DU y byddai’r polisi newydd yn cael ei fonitro gan filfeddygon a'i orfodi yn yr un 
modd â'r gofyniad i ficrosglodynnu cŵn. 

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae Rheoliadau Microsglodynnu Cŵn (Cymru) 2015 
yn ei gwneud yn ofynnol i berchnogion feicrosglodynnu eu cŵn os ydynt yn hŷn 
nag wyth wythnos. Yn y flwyddyn yn dilyn y rheoliadau, cododd y ganran o gŵn 
yng Nghymru a oedd wedi’u microsglodynnu o 69 y cant i 94 y cant. 

Dywedodd RSPCA Cymru: 

Compulsory microchipping is a further example of where legislation 
between cats and dogs currently differs in Wales. While the compulsory 
microchipping of dogs has been in force in Wales since 2015, there are 
no firm commitments relevant to cat microchipping in place as of yet. 

Mae'r gost o ficrosglodynnu cath rhwng £20 a £30. Gall canolfannau achub lleol, 
sefydliadau cathod ac elusennau annog perchnogion anifeiliaid anwes i 
ficrosglodynnu eu hanifeiliaid anwes drwy gynnig y gwasanaeth hwn yn rhad ac 
am ddim neu am bris gostyngol. 

2. Camau gweithredu gan Lywodraeth Cymru 

Ym mis Tachwedd 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Chynllun Lles 
Anifeiliaid i Gymru 2021-26. Mae'r cynllun yn cynnwys ymrwymiad i ystyried 

https://www.gov.uk/government/news/cat-microchipping-to-be-made-mandatory
https://www.gov.uk/government/publications/action-plan-for-animal-welfare
https://www.gov.uk/government/publications/action-plan-for-animal-welfare
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-57068182
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-57068182
https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2015/1990/contents/made/welsh
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-39742812
https://politicalanimal.rspca.org.uk/documents/15717622/0/RSPCA+Cymru+Rolling+Brief_+Questions+to+the+Minister+for+Rural+Affairs%2C+North+Wales+%26+Trefnydd%2C++09+March+2022.pdf/0fbfcece-1b72-bcb4-fc07-b659292d5c46?version=1.0&t=1646834834134&download=true
https://www.cats.org.uk/help-and-advice/neutering-and-vaccinations/microchipping-your-cat
https://llyw.cymru/cynllun-lles-anifeiliaid-cymru-2021-26
https://llyw.cymru/cynllun-lles-anifeiliaid-cymru-2021-26


Dylid cyflwyno system orfodol o ficrosglodynnu cathod yng Nghymru 

4 

cyflwyno system orfodol o ficrosglodynnu cathod. Comisiynodd Llywodraeth 
Cymru waith ymchwil i archwilio effeithiolrwydd y rheoliadau presennol ar 
ficrosglodynnu cŵn, a hynny mewn partneriaeth â Llywodraeth y DU a 
Llywodraeth yr Alban. Bydd yr adroddiad yn amlinellu unrhyw fanteision posibl a 
allai ddeillio o ymestyn y rheoliadau i gynnwys cathod. 

Mae’r Cod Ymarfer er Lles Cathod, a gyhoeddwyd am y tro cyntaf yn 2008, yn 
egluro’r hyn y mae'n rhaid i berchnogion ei wneud i fodloni'r safonau gofal a nodir 
yn Neddf Lles Anifeiliaid 2006. Yn 2018, lansiodd Llywodraeth Cymru 
ymgynghoriad i ystyried a oedd angen diweddaru'r Cod Ymarfer. Fel rhan o’r 
ymgynghoriad, gofynnwyd yn benodol am sylwadau a chyngor ar ficrosglodynnu. 

Gwnaeth Grŵp Lles Anifeiliaid Anwes Cymru (CAWGW) gefnogi’r argymhelliad cryf 
gan Lywodraeth Cymru fod perchnogion cathod yn microsglodynnu eu cathod, 
ond mae’r grŵp o’r farn bod angen deddfwriaeth. Tynnodd y grŵp sylw at y ffaith 
bod llawer o elusennau yn gweithredu cynlluniau ledled Cymru i helpu gyda 
chostau microsglodynnu, yn enwedig ar gyfer pobl sydd ag incwm isel. 

Cafwyd rhybudd gan Gartref Cŵn a Chathod Battersea ynghylch deddfu er mwyn 
cyflwyno system orfodol o ficrosglodynnu cathod. Yn ôl yr elusen, er bod 
microsglodynnu cŵn yn ofyniad cyfreithiol yng Nghymru, cafwyd problemau 
sylweddol o ran gweithredu’r drefn hon. Rhaid deall y materion hyn cyn y gellir 
cyflwyno system orfodol o ficrosglodynnu cathod yn effeithiol. 

Canfu adolygiad a gynhaliwyd yn 2019 o Reoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) 
(Cymru) 2014 gan Grŵp Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru fod 
cydymffurfiaeth â deddfwriaeth ar ficrosglodynnu yn wael. Un o argymhellion y 
grŵp  i gynyddu cydymffurfiaeth yw creu un gronfa ddata integredig o 
ficrosglodion sydd wedi’u cofrestru – cronfa ddata sy'n hygyrch i'r heddlu ac i 
awdurdodau lleol, ac sy’n cael ei rhoi ar waith naill ai ar lefel gwlad neu ar lefel y 
DU. Mewn ymateb i’r argymhelliad hwn, dywedodd Llywodraeth Cymru nad oedd 
ganddi unrhyw gynlluniau ar gyfer y dyfodol agos i gynnig diwygiadau i Reoliadau 
Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2014. 

Cafodd y Cod Ymarfer er Lles Cathod ei ddiweddaru yn 2019. Nid yw'r Cod 
Ymarfer yn cynnwys cyngor penodol i’r perwyl y dylid microsglodynnu cathod. Yn 
hytrach, mae’n cynghori perchnogion mai microsglodynnu yw’r “dull gorau o 
adnabod”, gan ei fod yn golygu y gellir “dychwelyd [eich cath] yn gynt”. 

https://llyw.cymru/lles-cathod-cod-ymarfer
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/45/contents
https://llyw.cymru/cod-ymarfer-ar-gyfer-lles-cathod
https://llyw.cymru/cod-ymarfer-ar-gyfer-lles-cathod
https://llyw.cymru/cod-ymarfer-ar-gyfer-lles-cathod
https://llyw.cymru/brido-cwn-adolygiad-rheoliadau-lles-anifeiliaid-bridio-cwn-cymru-2014
https://llyw.cymru/brido-cwn-adolygiad-rheoliadau-lles-anifeiliaid-bridio-cwn-cymru-2014
https://llyw.cymru/brido-cwn-adolygiad-rheoliadau-lles-anifeiliaid-bridio-cwn-cymru-2014
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3. Camau gweithredu gan Senedd Cymru 

Mae’r mater o gyflwyno system orfodol o ficrosglodynnu cathod wedi cael ei godi 
sawl gwaith yn y Cyfarfod Llawn yn ystod y Chweched Senedd.  

Mewn ateb i gwestiwn ysgrifenedig ym mis Mawrth ynghylch ymestyn y system 
orfodol o ficrosglodynnu i gynnwys cathod, dywedodd Lesley Griffiths, y 
Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd (‘y Gweinidog’): 

Our Animal Welfare Plan for Wales (AWPW) includes a commitment to 
consider extending compulsory microchipping to include kittens and 
cats in Wales. Proposals in this area will draw upon research published in 
2021 which was joint-funded with other GB administrations. Following 
completion of our analysis of the research, we will consider whether any 
amendments are required on the current microchipping regulations for 
dogs and possible new measures for kittens and cats. Any proposed 
changes would be subject to a full public consultation process. 

We cannot commit to a specific timeline at this point but the AWPW 
covers the period from 2021-26. 

Mewn ymateb i gwestiwn ysgrifenedig ym mis Mawrth ynghylch sicrhau y bydd yr 
holl gronfeydd data microsglodynnu cŵn a chathod ar gael drwy un pwynt 
mynediad, dywedodd y Gweinidog: 

Mae dau adroddiad ymchwil wedi’u cyhoeddi yn ddiweddar – am 
ficrosglodynnu a pherchnogaeth gyfrifol ar gŵn. Yn ogystal, yn 2021, 
cafodd papur polisi ar ddwyn anifeiliaid anwes ei gyhoeddi gan DEFRA, y 
Swyddfa Gartref a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder. Mae'r dogfennau hyn i 
gyd yn cyfeirio at ficrosglodynnu, perchnogaeth ar gronfeydd data a 
hygyrchedd. 

Mae Swyddfa’r Prif Swyddog Milfeddygol yn gweithio gyda 
chydweithwyr mewn gweinyddiaethau eraill er mwyn sicrhau bod 
unrhyw newidiadau yn y dyfodol i’r broses o gasglu a defnyddio data 
microsglodynnu yn bodloni anghenion y cyhoedd a’r asiantau gorfodi fel 
ei gilydd.   

Byddwn yn parhau i weithio gyda DEFRA i ystyried newidiadau yn y 
dyfodol mewn perthynas â chronfeydd data microsglodynnu ar gyfer 

https://cofnod.senedd.cymru/Search/?query=%22microchipping+of+cats%22
https://cofnod.senedd.cymru/Search/?query=%22microchipping+of+cats%22
https://cofnod.senedd.cymru/OrderPaper/WrittenQuestions/16-3-2022
https://cofnod.senedd.cymru/OrderPaper/WrittenQuestions/16-3-2022
https://cofnod.senedd.cymru/OrderPaper/WrittenQuestions/15-3-2022
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cathod a chŵn. Bydd y trafodaethau hyn yn cynnwys materion sy’n 
ymwneud â hygyrchedd ac un pwynt mynediad. 

Wrth ymateb i’r ddeiseb hon, ailadroddodd y Gweinidog yr atebion a roddwyd 
ganddi i’r ddau gwestiwn ysgrifenedig. 

Cynhaliodd Pwyllgor yr Edonomi, Masnach a Materion Gwledig sesiwn dystiolaeth 
ar les anifeiliaid ym mis Tachwedd 2021, pan drafodwyd y broses o reoleiddio 
bridio cathod gyda sefydliadau lles anifeiliaid. Croesawodd Grŵp Lles Anifeiliaid 
Anwes Cymru y cynnydd sy’n cael ei wneud o ran cyflwyno system orfodol o 
ficrosglodynnu cathod yng Nghymru. 

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn y papur briffio hwn yn 
gywir adeg ei gyhoeddi. Dylai darllenwyr fod yn ymwybodol nad yw’r 
papurau briffio hyn yn cael eu diweddaru o reidrwydd na’u diwygio fel arall 
i adlewyrchu newidiadau dilynol. 

 

https://cofnod.senedd.cymru/Committee/12472

