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Trosolwg 

 
Mae pryderon wedi'u mynegi nad yw anghenion lles 
rhai anifeiliaid sy'n cael eu cadw gan Arddangosfeydd 
Teithiol o Anifeiliaid (ATA), gan gynnwys syrcasau, yn 
gallu cael eu diwallu mewn amgylchedd teithio. Mae 
Llywodraeth Cymru am ystyried a fyddai newid y polisi 
a/neu'r gyfraith yng Nghymru yn amddiffyn lles 
anifeiliaid sy'n cael eu cadw mewn ATA yn well..  
 
Yn ogystal, bydd Llywodraeth Cymru'n chwilio am 
dystiolaeth o'r effaith y gallai'r polisi hwn ei chael ar 
ddefnyddio'r Gymraeg yng Nghymru, yn dilyn rhoi 
Deddf Iaith Gymraeg 1993 ar waith.  
 

 
Sut i ymateb 

 
Ymatebwch trwy ddefnyddio'r holiadur yng nghefn y 
ddogfen hon. Gallwch anfon eich ymatebion yn 
electronig neu drwy'r post. Ceir copi ar-lein o’r ffurflen 
hon ar wefan Llywodraeth Cymru yn: 
https://ymgynghoriadau.llyw.cymru/  
 

 
Rhagor o 
wybodaeth a 
dogfennau 
cysylltiedig 
 
 

 
Gellir gwneud cais am fersiynau o’r ddogfen hon 
mewn print bras, mewn Braille neu mewn 
ieithoedd eraill. 

 
Manylion cyswllt 

 
I gael rhagor o wybodaeth: 
 
Y Gangen Lles a Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid 
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays  
Caerdydd  
CF10 3NQ 
 
e-bost: companionanimalwelfare@wales.gsi.gov.uk   
 
Rhif Ffôn: 01267 245080 neu 02920 826316 

  

https://consultations.gov.wales/
mailto:companionanimalwelfare@wales.gsi.gov.uk


 

 

 
Diogelu data 
 
 

 
Sut y byddwn yn defnyddio’r farn a’r wybodaeth a 
roddwch inni 
 
Bydd unrhyw ymateb a anfonwch atom yn cael ei weld 
yn llawn gan staff Llywodraeth Cymru sy’n gweithio ar 
y materion y mae’r ymgynghoriad hwn yn ymdrin â 
nhw. Mae’n bosibl y bydd aelodau eraill o staff 
Llywodraeth Cymru yn gweld yr ymateb hefyd, er 
mwyn eu helpu i gynllunio ymgyngoriadau yn y 
dyfodol. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyhoeddi 
crynodeb o’r ymatebion i’r ddogfen hon. Mae’n bosibl 
hefyd y byddwn yn cyhoeddi’r ymatebion yn llawn. Fel 
arfer, bydd enw a chyfeiriad (neu ran o gyfeiriad) yr 
unigolyn neu’r sefydliad a anfonodd yr ymateb yn cael 
eu cyhoeddi gyda’r ymateb. Mae hynny’n helpu i 
ddangos bod yr ymgynghoriad wedi’i gynnal yn 
briodol. Os nad ydych yn dymuno i’ch enw a’ch 
cyfeiriad gael eu cyhoeddi, rhowch wybod inni’n 
ysgrifenedig wrth anfon eich ymateb. Byddwn wedyn 
yn cuddio’ch manylion. 
 
Mae’n bosibl y bydd yr enwau a’r cyfeiriadau y byddwn 
wedi’u cuddio yn cael eu cyhoeddi’n ddiweddarach, er 
nad yw hynny’n debygol o ddigwydd yn aml iawn. Mae 
Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn caniatáu i’r 
cyhoedd gael gweld gwybodaeth a gedwir gan lawer o 
gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. 
Mae hynny’n cynnwys gwybodaeth sydd heb ei 
chyhoeddi.  Fodd bynnag, mae’r gyfraith hefyd yn 
caniatáu inni gadw gwybodaeth yn ôl dan rai 
amgylchiadau. Os bydd unrhyw un yn gofyn am gael 
gweld gwybodaeth a gadwyd yn ôl gennym, bydd 
rhaid inni benderfynu a ydym am ei rhyddhau ai 
peidio. Os bydd rhywun wedi gofyn inni beidio â 
chyhoeddi ei enw a’i gyfeiriad, bydd hynny’n fater 
pwysig inni ei gadw mewn cof. Fodd bynnag, gallai fod 
rhesymau pwysig weithiau dros orfod datgelu enw a 
chyfeiriad unigolyn, er ei fod wedi gofyn inni beidio â’u 
cyhoeddi. Byddem yn cysylltu â’r unigolyn ac yn gofyn 
am ei farn cyn gwneud unrhyw benderfyniad terfynol i 
ddatgelu’r wybodaeth. 
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Cefndir 
 
Mae lles anifeiliaid yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Mae Fframwaith 
Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru1 yn gosod allan ein cynllun ar gyfer parhau i 
gynnal gwelliannau parhaol yn safonau iechyd a lles anifeiliaid sy'n cael eu 
cadw.  
 
Mae pryderon wedi'u mynegi nad yw anghenion lles rhai anifeiliaid sy'n cael 
eu cadw gan Arddangosfeydd Teithiol o Anifeiliaid, gan gynnwys syrcasau, yn 
gallu cael eu diwallu mewn amgylchedd teithio. Mae Arddangosfa Deithiol o 
Anifeiliaid (ADA) yn cynnwys arddangosfeydd heboga teithiol, anifeiliaid 
anwes egsotig sy'n cael eu cymryd i ysgolion at ddibenion addysgol a cheirw 
Llychlyn mewn digwyddiadau adeg y Nadolig.  Mae'n rhaid inni benderfynu a 
oes angen newid y polisi a/neu'r gyfraith yng Nghymru i amddiffyn lles 
anifeiliaid sy'n cael eu cadw mewn ADA.  
 
Ym mis Rhagfyr 2015, cynhalion ni adolygiad annibynnol o'r defnydd o 
anifeiliaid gwyllt2 mewn syrcasau. Gwnaeth yr adolygiad gan Harris et al3, 
ystyried y dystiolaeth ynghylch lles corfforol a meddyliol anifeiliaid gwyllt a/neu 
annomestig yn ogystal ag ymddygiad yr anifeiliaid hynny a'r hyn a wneir i 
gyfoethogi'u hamgylchedd. Daeth yr adolygiad i'r casgliad nad oes modd 
diwallu anghenion anifeiliaid gwyllt sy'n cael eu cadw mewn amgylchedd 
teithiol i'r un graddau ag mewn amgylchedd llonydd.  
 
Ar 15 Rhagfyr 2016, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd 
a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, Ddatganiad Ysgrifenedig sy'n esbonio'i 
hawydd ei weld cynllun i gofrestru neu drwyddedu pob ADA yng Nghymru, a 
bod Llywodraeth y DU a hithau'n gweithio mewn ffordd debyg ar hyn. Bydd 
cynllun o'r fath a fyddai'n caniatáu archwiliadau i sicrhau bod safonau lles da 
yn cael eu cynnal, yn gallu cymryd lle Deddf Anifeiliaid Perfformio (Rheoliad) 
192545

 sydd wedi colli'i chyfoesedd erbyn hyn.   
 
Cafodd arolwg casglu data ei gynnal gydag Awdurdodau Lleol yng Nghymru 
ddechrau 2017 a datgelodd bod o leiaf 53 ADA yng Nghymru. Cafodd 
croestoriad o'r ADA ei ddewis ar gyfer ei holi a dywedodd pob un y carent 
weld y diwydiant yn cael ei reoleiddio mewn rhyw ffordd. Teimlent y byddai 
hynny'n diogelu lles yr anifeiliaid ac yn rhoi mwy o hygrededd i'w busnesau.  
 
Y sefyllfa ar hyn o bryd yng Nghymru  
 
Ceir amrywiaeth o wahanol fathau o ADA ac nid oes trefn drwyddedu safonol 
na gofyn i gynnal archwiliad rheolaidd. Mae ambell ADA wedi'i chofrestru o 

dan Ddeddf Anifeiliaid Perfformio (Rheoliad) 1925. Mae hyn yn gofrestriad am 

                                                        
1
 http://gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/wales-animal-health-welfare-

framework/?skip=1&lang=cy 
2
Y diffiniad cyffredin a ddefnyddir o 'anifail gwyllt' yw anifail nad yw'n cael ei gadw fel anifail domestig fel 

arfer ym Mhrydain Fawr.  
3
http://gov.wales/docs/drah/publications/160715-performing-animals-en.pdf 

4
Anifail Perfformio - Anifail sydd wedi'i hyfforddi i ymddwyn mewn ffordd benodol ar gyfer ei arddangos 

i'r cyhoedd.  
5
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/15-16/38 

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/wales-animal-health-welfare-framework/?lang=en
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/wales-animal-health-welfare-framework/?lang=en
http://gov.wales/docs/drah/publications/160715-performing-animals-en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/15-16/38
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oes ac nid oes gofyn penodol ynddi i gynnal archwiliadau. O'r herwydd, mae'n 
annhebygol bod safonau lles llawer o anifeiliaid perfformio yng Nghymru'n 
cael eu hasesu.  
 
Mae rhai arddangosfeydd wedi'u cofrestru o dan y Ddeddf Anifeiliaid Gwyllt 
Peryglus 1976 os ydy'r arddangosfa'n cadw anifeiliaid a enwir yn y Ddeddf6. 
Fodd bynnag, ni fyddai archwiliad o reidrwydd yn ystyried safonau lles 
anifeiliaid eraill yr ADA os nad ydynt yn cael eu henwi yn y Ddeddf Anifeiliaid 
Gwyllt Peryglus 1976.  
 

Noder: 

Trwyddedu - Pan fydd rhywun yn gofyn am gael ei gymerdwyo ac yn 
ymrwymo i rai amodau a chyfyngiadau. Efallai y bydd angen i drwyddedai 
dalu ffi a phrofi ei allu mewn rhyw ffordd er mwyn cael trwydded.  

Cofrestru - Ffordd i roi gwybod i'r awdurdodau'ch bod yn bwriadu gwneud 
rhywbeth. Codir ffi fel arfer. O dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006, gall 
cofrestriad bara un i dair blynedd.  

 
Y sefyllfa ar hyn o bryd mewn mannau eraill  
 
Mae Gweriniaeth Iwerddon yn cynnwys ADA (a ddiffinnir fel 'Hawk Walks, 
Mobile Zoos and other similar operations') yn ei 'Irish Standards of Modern 
Zoo Practice (2016)'7 o dan ei diffiniad o 'sw' a bydd yn eu harchwilio yn unol 
â hynny o 2017. Yr amcan yw gwella lles anifeiliaid a sicrhau bod 
archwiliadau boddhaol yn cael eu cynnal.  
 
Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, cyhoeddodd Llywodraeth yr Alban ar 11 
Mai 2017 ei bwriad i gyflwyno Bil Syrcasau i wahardd defnyddio (perfformio, 
arddangos neu ddangos) unrhyw anifail gwyllt mewn syrcas deithiol yn yr 
Alban. 8 
 
Yn Lloegr, mae'r Welfare of Wild Animals in Travelling Circuses (England) 
Regulations 20129 yn ei gwneud yn ofynnol trwyddedu pob syrcas sydd ag 
anifeiliaid gwyllt ynddi sy'n perfformio yn Lloegr. Ar hyn o bryd, dim ond dwy 
syrcas, ag 17 o anifeiliaid gwyllt rhyngddynt, sydd wedi'u trwyddedu. Nid yw'r 
rheoliadau'n ymdrin â syrcasau sy'n defnyddio anifeiliaid domestig fel ceffylau 
neu gŵn, ac nid oes gofyn ar archwilwyr i ystyried anghenion yr anifeiliaid 
domestig sy'n cael eu defnyddio gan fentrau trwyddedig. Mae Defra wedi 
cyfeirio at gydweithio'n glos â Llywodraethau datganoledig yn ‘Next steps – 
The review of animal establishments licensing in England’10 (gweler tudalen 
6), a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2017, ac mae swyddogion o Lywodraeth 
Cymru'n parhau i gydweithio'n glos â Defra i ystyried materion trawsffiniol.   
 
 

                                                        
6
 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1976/38/schedule  

7
 https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/ISMZP%202016.pdf 

8
 http://www.parliament.scot/parliamentarybusiness/latest-publications.aspx 

9
http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2012/9780111527832/contents 

10
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/588817/animal-

licensing-review-next-steps.pdf 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1976/38/schedule
https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/ISMZP%202016.pdf
http://www.parliament.scot/parliamentarybusiness/latest-publications.aspx
http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2012/9780111527832/contents
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/588817/animal-licensing-review-next-steps.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/588817/animal-licensing-review-next-steps.pdf
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Beth yw’r prif faterion dan sylw?  
 
Mae pryderon wedi'u mynegi bod Deddf Anifeiliaid Perfformio (Rheoliadau) 
1925 wedi colli ei pherthnasedd, ei bod yn rhy gyfyngus ac nad yw'n briodol ar 
gyfer yr ADA fodern. Mae Defra wedi awgrymu yn ei harolwg ei bod am 
ddiddymu'r gofyn i gofrestru a chreu cynllun yn ei le o dan Ddeddf Lles 
Anifeiliaid 20016 ar gyfer anifeiliaid sy'n cael eu harddangos.  
 
Yng Nghymru, rydyn ni'n dal i ystyried yr opsiynau sydd ar gael i ni a byddwn 
yn defnyddio'r ymgynghoriad cyhoeddus cyntaf hwn i'n helpu i gynllunio'r 
ffordd ymlaen. Rydyn ni felly'n gofyn ichi am eich barn a hefyd i roi unrhyw 
dystiolaeth sydd gennych allai fod o help. Dyma rai o'r prif ffactorau yr hoffem 
i chi eu hystyried:  

 

 Diffiniad: Rydyn ni wedi cynnig bod Arddangosfeydd Teithiol o Anifeiliaid 
yn cael eu diffinio fel a ganlyn: 'Unigolion, grwpiau neu fentrau masnachol 
sy'n teithio i arddangos anifeiliaid domestig a/neu gwyllt, at ddiben 
adloniant, therapi, addysg a/neu bwrpas arall'. Hoffem ichi ystyried a yw 
hwn yn ddiffiniad digon cryf. A ddylem gynnwys eithriadau neu ofynion 
ychwanegol, gan gymryd i ystyriaeth y rhywogaeth, maint y casgliad, natur 
y gweithgarwch ac ati?  

 

 Cadwraeth ac Addysg: Mae amrywiaeth o anifeiliaid yn cael eu cadw 
mewn ADA, gan gynnwys llawer o rai egsotig. Gallai ADA deithio i 
ysgol/sefydliad addysgol, cyfleusterau gofalu, partïon, digwyddiadau 
corfforaethol, ffeiriau a digwyddiadau allanol eraill. Hoffem ystyried y 
dystiolaeth bod yr ADA yn cyfrannu at gadwraeth a hoffem glywed eich 
barn a ddylai hyn fod yn ofyn hanfodol mewn unrhyw gynllun trwyddedu 
neu gofrestru. Mae ymrwymiad/rhwymedigaeth cadwraethol ac addysgol 
ar swau eisoes o dan y system trwyddedu swau.  

 

 Rheoli Clefydau: Mae rhai ADA yn defnyddio anifeiliaid sy'n gallu anafu 
pobl ac anifeiliaid eraill. Gallai hyn fod yn anaf heblaw anaf corfforol, gan y 
gall rhai anifeiliaid gario bacteria neu bathogenau eraill11 y gellir eu 
trosglwyddo i bobl neu anifeiliaid eraill. Carem glywed eich barn ynghylch 
sut y gallai system drwyddedu neu gofrestru sicrhau bod y risg yn cael ei 
gadw mor fach â phosib.  

 
Anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau 
 
Mae'r cyhoedd a'r trydydd sector (mudiadau gwirfoddol neu gymunedol ac ati) 
wedi galw trwy ddeisebau neu ymgyrchoedd ar Lywodraeth Cymru i ddod â 
gwaharddiad ar ddefnyddio anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau. Nid oes gan 
Gymru unrhyw syrcasau, er eu bod yn ymweld â'r wlad. Rhywogaethau pori a 
ddefnyddir gan y syrcasau hyn gan fwyaf, fel lamas, alpacas, ceirw Llychlyn, 
gwartheg a sebraod. Maen nhw hefyd yn cadw anifeiliaid domestig fel ceffylau 
neu gŵn.  
 

                                                        
11

Unrhyw beth all cynhyrchu clefyd.  
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Y tro diwethaf yr aeth ADA sy'n cadw cathod mawr ar daith yng Nghymru 
oedd yn 2015.  Nid oedd yr ADA honno wedi'i thrwyddedu yn Lloegr. Dydyn 
nhw ddim yn ystyried eu hunain yn syrcasau ond fel 'cyfleuster addysgol'. 
Mae'r sefydliad wedi gwneud cais am drwydded o dan Reoliadau Defra ar 
gyfer 2017-18.  
 
Mae Llywodraeth y DU wedi ystyried gwahardd defnyddio anifeiliaid gwyllt 
mewn syrcasau ers sawl blwyddyn am resymau moesol, ond nid yw wedi 
cynnig deddfwriaeth eto. Yn ei Datganiad Ysgrifenedig ar 15 Rhagfyr 2016, ni 
wnaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig 
ddiystyru'r posibilrwydd y gallai Cymru ystyried gwahardd anifeiliaid gwyllt 
mewn syrcasau a/neu weithio gyda Llywodraeth y DU ar ddeddfwriaeth.  
 
Carai Llywodraeth Cymru glywed eich barn hefyd ar y mater hwn ac am 
hynny, rydym yn gofyn ichi roi unrhyw wybodaeth, sylwadau neu dystiolaeth 
ychwanegol y teimlwch allai fod yn ddefnyddiol, yn ogystal ag ateb y 
cwestiynau am ADA.  

 
Bydd cyfle ichi roi safbwyntiau ychwanegol a thystiolaeth ategol ar ddiwedd yr 
holiadur os ydych yn teimlo nad yw prif gwestiynau'r ymgynghoriad wedi 
ymdrin â nhw.  
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Ffurflen Ymateb i’r Ymgynghoriad 
 
Eich enw:  
 
Sefydliad (lle bo’n berthnasol): 
 
E-bost/rhif ffôn: 
 
Eich cyfeiriad: 
 
 
Mae’n bosibl y bydd ymatebion i ymgynghoriad yn cael eu cyhoeddi - 
ar y rhyngrwyd neu mewn adroddiad.  Os byddai'n well gennych ein 
bod yn cadw'ch cyfraniad yn ddienw, ticiwch y blwch.  
 
Cwestiynau'r Ymgynghoriad 
 
Cyffredinol: 

1. Rydym wedi cynnig y diffiniad canlynol o ADA: ’Unigolion, grwpiau neu 
fentrau masnachol sy'n teithio i arddangos anifeiliaid domestig a/neu 
gwyllt, at ddiben adloniant, therapi, addysg a/neu bwrpas arall’.  Ydych 
chi'n cytuno â'r diffiniad hwn? Os nad ydych, esboniwch pam.  

2. Ydych chi'n teimlo bod dangos anifeiliaid mewn ADA yn cael effaith 
bositif neu negyddol ar ddatblygiad agweddau ystyriol a chyfrifol at 
anifeiliaid ymhlith plant a phobl ifanc?  

3. Mae'n ofyn gorfodol ar swau trwyddedig eu bod yn cynnal mesurau 
cadwraethol, gan gynnwys hyrwyddo addysg ac ymwybyddiaeth y 
cyhoedd o gadwraeth. A ddylai fod disgwyl ar ADA i gynnal 
gweithgarwch tebyg?  

4. Rydym hefyd yn poeni am iechyd a diogelwch y bobl sy'n ymwneud ag 
ADA a'r anifeiliaid a gedwir ganddynt. Os ydych yn berchen ar ADA 
neu'n gweithio i un, pa fesurau ydych chi'n eu cymryd i gadw'r risg o 
anaf neu glefyd i bobl ac i anifeiliaid mor fach â phosibl?  

 

Trwyddedu/Cofrestru:  

5. Ydych chi'n credu y dylai ADA, syrcasau ag anifeiliaid yng Nghymru 
neu'r ddwy sy'n dangos eu hanifeiliaid yng Nghymru, gael eu 
trwyddedu neu eu cofrestru? (Gweler y nodyn ar dudalen 5 am 
ddiffiniadau)  

Trwyddedu?     Ydw/Nac ydw  

Cofrestru?    Ydw/Nac ydw 
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6. Os ydych chi'n credu y dylai ADA a/neu syrcasau gael eu trwyddedu 
neu eu cofrestru, ydych chi'n credu y dylen nhw orfod talu ffi 
trwyddedu neu gofrestru? Os ydych, esboniwch pam.  

7. Mae'r diffiniad a gynigir ar gyfer ADA yn un eang iawn. Ydych chi'n 
credu y dylai fod yna eithriadau mewn unrhyw gynllun trwyddedu neu 
gofrestru?  

Anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau: 

8. Ar hyn o bryd, nid oes gennym syrcasau yng Nghymru ond maen 
nhw'n ymweld â ni. Nid yw Ysgrifennydd y Cabinet dros yr 
Amgylchedd a Materion Gwledig wedi diystyru'r posibilrwydd y gallai 
Cymru wahardd defnyddio anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau. Ydych 
chi’n credu y dylai gwaharddiad gael ei ystyried? Ydw/Nac ydw 

Rhowch eich rhesymau am hyn.  

Yr Iaith Gymraeg: 

9. Hoffem gael eich barn am y ffordd y gallai trwyddedu neu gofrestru 
ADA effeithio ar y Gymraeg, yn benodol ynglŷn â: 

a. chyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg a 

b. trin yr iaith Gymraeg yn llai ffafriol na’r iaith Saesneg. 

10. Yn eich barn, beth byddai’r effeithiau?  Sut y gellir cynyddu’r effeithiau 
cadarnhaol, neu liniaru’r effeithiau negyddol?   

11. Nodwch hefyd sut y credwch y gellir llunio’r polisi arfaethedig neu eu 
newid fel y gallant:  

a. effeithio’n gadarnhaol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg 
a pheidio â thrin yr Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg, a  

b. sicrhau nad oes unrhyw effeithiau niweidiol ar gyfleoedd i bobl 
ddefnyddio’r Gymraeg ac ar drin yr Gymraeg yn llai ffafriol na’r 
Saesneg.   

Cyffredinol: 

12. Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes unrhyw faterion 
cysylltiedig nad ydym wedi mynd i’r afael â nhw'n benodol, 
defnyddiwch y blwch hwn i'w nodi. 

 

 


