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Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref P-06-1202 
Ein cyf/Our ref LG/10265/21 

Jack Sargeant AS 
Cadeirydd – Pwyllgor Deisebau 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 

28 Medi 2021 
Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 3 Medi ynghylch Deiseb P-06-1202 Gwahardd lladd cywion 
diwrnod oed yng Nghymru. 

Mae cynhyrchu a gwaredu cywion sydd dros ben yn fater sensitif. Mae’n rhaid i ddeorfeydd 
sy’n wynebu’r cyfrifoldeb hwn sicrhau bod pob cyw o dan eu gofal yn cael ei waredu heb 
greulondeb. Mae’n rhaid i gywion sydd dros ben mewn deorfeydd ieir dodwy, sy’n cynnwys 
cywion gwrywaidd ac unrhyw gywion eraill y bernir nad ydynt o ddefnydd i’r cynhyrchydd, 
gael eu lladd heb greulondeb gan berson cymwys sydd wedi’i hyfforddi ac mewn modd sy’n 
cyd-fynd â darpariaethau’r ddeddfwriaeth berthnasol ynghylch lles adeg eu lladd.  

Rydym yn monitro hynt y gwaith sy’n mynd rhagddo ar lefel fyd-eang er mwyn ceisio dod o 
hyd i ddewisiadau eraill ar gyfer lladd cywion gwrywaidd, gan gynnwys technoleg a all 
bennu rhyw cyw cyn iddo ddeor, a sut y gallai hyn gael ei weithredu ar lefel fasnachol. 
Byddai angen i unrhyw benderfyniad ynghylch gwahardd yr arfer fod yn seiliedig ar 
dystiolaeth a chyngor arbenigol.  

Yn gywir, 

Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
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