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27 Mai 2022 

Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 6 Mai ynghylch Deiseb P-06-1283 am gyflwyno system 
orfodol o ficrosglodynnu cathod yng Nghymru.  

Mae ein Cynllun Lles Anifeiliaid Cymru 2021-26 yn cynnwys ymrwymiad i ystyried ymestyn 
system ficrosglodynnu orfodol ar gyfer cathod a chathod bach. Bydd cynigion yn y maes hwn 
yn defnyddio ymchwil a gyhoeddwyd yn 2021 ac a ariannwyd ar y cyd â gweinyddiaethau 
eraill Prydain Fawr. Ar ôl dadansoddi’r ymchwil, byddwn yn ystyried a oes angen newid y 
rheoliadau microsglodynnu presennol ar gyfer cŵn, ynghyd â’r mesurau newydd posibl ar 
gyfer cathod a chathod bach. Byddai unrhyw newidiadau arfaethedig yn destun proses 
ymgynghori gyhoeddus lawn.  

Rwy’n deall bod Llywodraeth y DU yn bwriadu mynd ar drywydd y mater polisi hwn ar ôl ei 
hymgynghoriad cyhoeddus hithau. Bydd fy swyddogion yn cadw mewn cysylltiad â 
swyddogion Defra ynghylch y mater hwn. Ond o ystyried ein blaenoriaethau eraill ni o ran ein 
hagenda uchelgeisiol ym maes polisi lles anifeiliaid, ni allwn fynd i’r afael â’r mater hwn ar yr 
un pryd â phroses ddeddfwriaethol arfaethedig Llywodraeth y DU.  

O ran sganio microsglodion a chronfeydd data, mae gwaith yn y maes hwn wedi'i lywio gan 
ddau adroddiad ymchwil diweddar, ar ficrosglodynnu a bod yn berchennog cyfrifol ar gŵn a 
gomisiynwyd ar y cyd gan weinyddiaethau'r DU. Yn ogystal, cyhoeddwyd papur polisi ar 
ddwyn anifeiliaid anwes a gyhoeddwyd gan Defra, y Swyddfa Gartref a'r Weinyddiaeth 
Gyfiawnder yn 2021. Mae pob un o'r papurau hyn yn cyfeirio at ficrosglodynnu, perchnogaeth 
cronfeydd data a’u hygyrchedd. 
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Byddwn yn parhau i weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth y DU i ystyried newidiadau yn 
y dyfodol o ran cronfeydd data ar gyfer microsglodynnu cathod a chŵn gan gynnwys 
hygyrchedd ac un pwynt mynediad. Bydd swyddogion yn ymdrechu i gysoni ein polisïau lle 
bynnag y bo modd er mwyn sicrhau na chaiff mesurau gorfodi eu peryglu, yn enwedig ar y 
ffin rhwng Cymru a Lloegr. 
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