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Teitl y ddeiseb: Peidiwch â chyflwyno’r syniad i drwyddedu cŵn sioe, cathod sioe a 
cheffylau a ddangosir  

Geiriad y ddeiseb: Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar 
Reoliadau newydd ynghylch Arddangosfeydd Anifeiliaid sy’n cynnwys cynnig y bydd 
angen trwyddedu ac archwilio unrhyw un sy’n arddangos (dangos) ci neu gath (neu 
rywogaethau anifeiliaid anwes eraill) yng Nghymru. Mae miloedd o gŵn a chathod a 
cheffylau yn dod i Gymru bob blwyddyn i gael eu dangos felly mae cynllun 
trwyddedu o’r fath nid yn unig yn anymarferol ac yn ddiangen ond bydd hefyd yn 
cael effaith ar economi Cymru. Dylai cŵn (sydd wedi’u cofrestru gyda’r Kennel Club), 
cathod (sydd wedi’u cofrestru gyda’r Governing Council of the Cat Fancy) neu 
geffylau a ddangosir â llaw a chyda chyfrwy gael eu heithrio rhag cofrestru. 
Gofynnwn i Lywodraeth Cymru ychwanegu ‘cadw cŵn, cathod a cheffylau sy’n 
cymryd rhan mewn digwyddiadau cystadleuol’ at Reoliad 3(4) sy’n rhestru nifer o 
weithgareddau eithriedig a gynigir na ddylent fod yn ddarostyngedig i’r cynllun 
trwyddedu arfaethedig.  

Mae miloedd o bobl yng Nghymru yn dangos eu cŵn ond yn bwysicach fyth mae 
miloedd lawer yn fwy o arddangoswyr yn dod i Gymru o bob rhan o’r Deyrnas 
Unedig a Gogledd Iwerddon i gystadlu mewn sioeau a gynhelir yn y wlad. Nid oes 
ffigurau ar gael ar gyfer cathod na cheffylau ond mae dwy sioe bencampwriaeth 
fawr sydd rhyngddynt yn denu dros 11,000 o gŵn a thros 200 o sioeau agored bob 
blwyddyn sy’n denu cannoedd ym mhob un. Ni fydd perchnogion y cŵn hyn y tu 
allan i Gymru wedi’u trwyddedu ac felly ni fyddant yn gallu mynychu. 
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1. Y cefndir 

Reoliadau drafft Lles Anifeiliaid (Trwyddedu Arddangosfeydd Anifeiliaid) 
(Cymru) 2020 

Ar 29 Awst 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar y Rheoliadau 
drafft a’r canllawiau sy’n gysylltiedig â’r cynllun trwyddedu arfaethedig ar gyfer 
arddangosfeydd anifeiliaid. Byddai’r Rheoliadau drafft hyn, sef Rheoliadau Lles 
Anifeiliaid (Trwyddedu Arddangosfeydd Anifeiliaid) (Cymru) 2020, yn cael eu 
cyflwyno o dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 21 
Tachwedd. 

Yn ôl y datganiad ysgrifenedig a oedd yn cyd-fynd a’r Rheoliadau: 

Mae’r Rheoliadau drafft yn darparu cynllun trwyddedu ar gyfer pob 
math o Arddangosfa Anifeiliaid, sydd wedi’i lleoli yng Nghymru ac sy’n 
ymweld â Chymru, ac sy’n bodloni meini prawf penodol; mae’n caniatáu 
cynnal gwiriadau er mwyn sicrhau bod safonau lles da yn cael eu 
bodloni yn y prif safle ble cedwir yr anifeiliaid, wrth deithio ac yn ystod 
arddangosfeydd. 

Ar hyn o bryd, nid yw llawer o arddangosfeydd anifeiliaid yn destun gwiriadau fel 
mater o drefn. Yn ôl Llywodraeth Cymru, byddai’r cynllun trwyddedu yn cynnwys 
amodau i amddiffyn lles yr anifeiliaid a diogelwch y rhai sy’n rhyngweithio â’r 
arddangosfeydd. Dywed Llywodraeth Cymru mai un o’r egwyddorion allweddol y 
tu ôl i’r cynllun trwyddedu arfaethedig yw datblygu ‘agweddau parchus a chyfrifol’ 
tuag at anifeiliaid. At y diben hwnnw, mae’r Rheoliadau drafft yn cyflwyno 
gofyniad i arddangosfeydd anifeiliaid trwyddedig ‘hyrwyddo addysg ac 
ymwybyddiaeth gyhoeddus, ac agweddau parchus a chyfrifol, mewn perthynas â’r 
rhywogaethau sy’n cael eu harddangos’.  

Unwaith y bydd yr arddangoswyr wedi dangos eu gallu i fodloni amodau’r 
drwydded, gallant gael trwydded gan eu hawdurdod lleol a fyddai’n para am dair 
blynedd. Rhaid i’r awdurdod lleol perthnasol benodi arolygwyr ‘sydd â 
chymwysterau addas’ i sicrhau bod amodau trwydded yn cael eu bodloni.  

Cwmpas y Rheoliadau drafft 

Cynigir y cynllun trwyddedu ar gyfer arddangosfeydd anifeiliaid penodol. Mae 
Rheoliad 3 o’r Rheoliadau drafft, ac adran 2 o’r canllawiau cysylltiedig, yn rhoi 
enghreifftiau o’r mathau o arddangosfeydd anifeiliaid a gweithgareddau y byddai 

https://llyw.cymru/arddangosfeydd-anifeiliaid?_ga=2.249405319.167479751.1571240005-209943455.1559202891
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-arddangosfeydd-anifeiliaid-0?_ga=2.20273976.167479751.1571240005-209943455.1559202891
https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2019-08/rheoliadau-lles-anifeiliaid-trwyddedu-arddangosfeydd-anifeiliaid-cymru-2020.pdf
https://llyw.cymru/arddangosfeydd-anifeiliaid?_ga=2.249405319.167479751.1571240005-209943455.1559202891
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angen trwydded arnynt. Mae’r ‘gweithgareddau oddi mewn i’r cwmpas’ yn 
cynnwys (ymhlith gweithgareddau eraill) partïon merlod, anifeiliaid mewn 
syrcasau, arddangosfeydd anifeiliaid symudol, colegau amaethyddol neu golegau 
gofal anifeiliaid ac arddangosfeydd adar ysglyfaethus. 

Mae Rheoliad 3(4) yn disgrifio’r gweithgareddau sydd wedi’u hesemptio: 

Nid yw’r gweithgaredd trwyddedadwy yn cynnwys: 

(a) cadw anifeiliaid yn bennaf at ddibenion ffermio llaeth a bridio da byw a’u cadw; 

(b) cadw neu hyfforddi anifeiliaid at ddibenion milwrol neu ddibenion yr heddlu; 

(c) cadw neu hyfforddi anifeiliaid at ddibenion chwaraeon; 

(d) anifeiliaid sy’n dangos ymddygiad wedi ei ddysgu sy’n cael eu dysgu at ddibenion gwaith; 

(e) unrhyw weithgaredd a ganiateir o dan drwydded ar gyfer sw o dan Ddeddf Trwyddedu Sŵau 

1981(1); 

(f) cadw siop anifeiliaid anwes o dan drwydded a roddir o dan adran 1(1) o Ddeddf Anifeiliaid 

Anwes 1951(2); neu  

(g) unrhyw weithgaredd a ganiateir o dandrwydded ar gyfer sefydliad marchogaeth o dan 

Ddeddf Sefydliadau Marchogaeth 1964(3). 

Mae’r ddogfen ganllaw yn disgrifio mewn rhagor o fanylder enghreifftiau o 
weithgareddau ‘y tu hwnt i’r cwmpas’ a fyddai wedi’u hesemptio o dan y cynllun 
trwyddedu:  

Unrhyw sefydliad neu berson sy’n cadw neu’n hyfforddi anifeiliaid ar gyfer arddangosfa sydd 

naill ai ddim at ddibenion adloniant neu addysg, neu wedi’u hesemptio gan reoliad 3. Gallai 

hyn gynnwys:   

[…] 

- Anifeiliaid a gedwir yn bennaf fel anifeiliaid anwes. Rhaid i arolygwyr fod yn fodlon, pan 

fydd anifail anwes yn cael ei arddangos, bod hyn yn annhebygol o fod yn weithgarwch 

parhaus. Mae enghreifftiau’n cynnwys cŵn anwes wedi’u harddangos mewn sioeau cŵn 

lleol unwaith neu ddwy’r flwyddyn at ddibenion hamdden, asynnod mewn dramâu’r geni; 

gweithgareddau ‘dangos a dweud’ gan blant mewn ysgolion. 

[…] 

- Hyfforddi neu arddangos anifeiliaid at ddibenion chwaraeon. Bwriedir i hyn gynnwys 

chwaraeon trefnedig megis rasio ceffylau, rasio milgwn, ystwythder cŵn a chystadlaethau 

tebyg eraill a welir yn gyffredin mewn sioeau amaethyddol. Ni fwriedir i hyn gynnwys 

https://llyw.cymru/arddangosfeydd-anifeiliaid?_ga=2.249405319.167479751.1571240005-209943455.1559202891
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chwaraeon difyrrwch lle na chaiff yr anifeiliaid eu bridio na’u cyflyru at ddibenion 

chwaraeon, er enghraifft rasio defaid neu ffuredau, a fyddai’n gofyn am drwydded. 

[…] 

- Arddangos anifeiliaid sy’n dangos ymddygiad dysgedig a addysgir atddibenion 

gwaith.Gallai hyn gynnwys treialon cŵn defaid; arddangosfeydd cŵn adara a helgwn; gyrru 

cerbydau ceffyl; anifeiliaid cymorth neu therapi.   

Nid yw’r Rheoliadau drafft yn cynnwys unrhyw sôn penodol am drwyddedau ar 
gyfer cathod sioe na cheffylau a ddangosir. Fodd bynnag, fel y nodwyd uchod, 
mae’r ddogfen ganllaw yn nodi y byddai anifeiliaid a gedwir yn bennaf fel 
anifeiliaid anwes, neu anifeiliaid a gedwir i’w harddangos at ddibenion 
chwaraeon, wedi’u hesemptio.  

2. Camau gweithredu Llywodraeth Cymru 

Mae llythyr gan Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 
at y Pwyllgor Deisebau ar y mater hwn yn nodi fel a ganlyn: 

Rwy’n ymwybodol o’r ymgyrch a gafodd ei chychwyn gan The Kennel 
Club, a’i chyhoeddi gan ‘Our Dogs’, sydd wedi rhoi’r argraff y bydd angen 
i bobl sy’n dangos eu cŵn yng Nghymru a’r tu hwnt gael trwydded o 
dan y cynllun arfaethedig. Nid dyma’r achos. Nid yw’r rheoliadau fel y 
maent wedi cael eu drafftio ar hyn o bryd yn sôn am gŵn sy’n cael eu 
dangos mewn sioeau, a dim ond i ddangos enghraifft o weithgaredd 
sy’n ymwneud ag anifeiliaid anwes lle na ddylid ystyried cyflwyno 
trwyddedu y mae’r canllawiau yn cyfeirio at sioeau cŵn lleol; nid yw hyn 
yn ceisio awgrymu y byddai trwyddedu’n cael ei gyflwyno ar gyfer sioeau 
cŵn eraill, a bydd geiriad y pwynt hwn yn cael ei ystyried ar ôl yr 
ymgynghoriad os yw’r canlyniadau’n awgrymu bod angen gwneud hyn. 
Yn yr un modd, nid er mwyn rhoi enghreifftiau o anifeiliaid anwes y dylid 
cyflwyno trwyddedu ar eu cyfer y mae’r rheoliadau’n cyfeirio at gathod 
neu geffylau sy’n cael eu dangos mewn sioeau. 

3. Camau gweithredu Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru 

Cafodd pryderon rhanddeiliaid ynghylch sioeau cŵn sy’n cael eu dal o dan y 
cynllun trwyddedu arfaethedig yn y Cyfarfod y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr 

https://record.assembly.wales/Committee/5727#C230946
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Amgylchedd a Materion Gwledig (CCERA) ar 10 Hydref 2019 yn ystod ei waith 
craffu ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau Teithio:  

Llyr Gruffydd AC: We’ve had a lot of correspondence about that consultation [on the proposed 
Animal Exhibit licensing scheme]. I think a number of people involved with agricultural shows 
and dog shows are very concerned. I don’t know if it’s appropriate whether you could signal 
that your intention is not to capture those kinds of activities. 

Lesley Griffiths AC [Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig]: Absolutely. I’ve just 
written, I think it was yesterday or the day before, to the chief executive of the Kennel Club, 
because, clearly, that was the impression. 

Llyr Gruffydd AC: I think a number of us have had correspondence. 

Lesley Griffiths AC: Yes, wrongly—that we were going to include dog shows, and we’re not. 

  

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://record.assembly.wales/Committee/5727#C230946

