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Cyfeirnod: SR21/1044-2 

Rhif y ddeiseb: P-06-1202 

Teitl y ddeiseb: Dylid gwahardd lladd cywion diwrnod oed yng Nghymru 

Geiriad y ddeiseb: Er mwyn creu ieir dodwy, dim ond cywennod sydd eu 
hangen. Mae cywion yn cael eu lladd yn fuan ar ôl deor. Mae’r cywion yn cael 
eu lladd drwy eu nwyo neu eu mwydo. Mae’n debygol bod nwyo’n hynod 
anghymhellol, ac mae mwydo’n greulon. Mae technoleg yn bodoli sy’n gallu 
pennu rhyw wy, felly mae’n bosibl atal wyau gwrywaidd rhag deor. Bydd 
Ffrainc yn gwahardd lladd cywion erbyn 2021, a’r Almaen yn yr un modd 
erbyn 2022. Dylai Cymru wahardd yr arfer hwn hefyd a darparu arweiniad i 
weddill y DU. 

 

1. Cefndir 

Yn y diwydiant dofednod, mae deorfeydd yn cael gwared ar gywion sy'n 
anaddas at ddibenion cynhyrchu wyau neu gig (e.e. cywion gwrywaidd neu 
gywion sâl, clwyfedig neu sydd â nam corfforol) pan fyddant yn ddiwrnod oed. 

https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244703
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Rhaid i ddeorfeydd sicrhau bod pob cyw o dan eu gofal yn cael ei waredu heb 
greulondeb, a hynny gan berson cymwys wedi’i hyfforddi, mewn modd sy’n 
cyd-fynd â darpariaethau’r ddeddfwriaeth berthnasol ynghylch lles adeg eu 
lladd. 

Mae'r Rheoliadau Lles Anifeiliaid Adeg eu Lladd (Cymru) 2014 yn gwneud 
darpariaeth yng Nghymru ar gyfer gweinyddu a gorfodi Rheoliad y Cyngor 
Ewropeaidd (EC) Rhif 1099/2009 ar ddiogelu lles anifeiliaid adeg eu lladd. Mae 
Rheoliad y Cyngor yn ei gwneud yn ofynnol na pherir unrhyw boen, trallod na 
dioddefaint diangen gan y dull gwaredu, a rhaid i weithredwyr fod yn 
ymwybodol o'u cyfrifoldeb i drin pob cyw gyda gofal ac ystyriaeth. 

Mae'r Gymdeithas Lladd heb Boen (HSA) wedi cyhoeddi ''Code of practice for 
the disposal of chicks in hatcheries'' (2019). Mae'r Cod yn pennu safonau 
gofynnol yn seiliedig ar ddeddfwriaeth gyfredol, tystiolaeth wyddonol ac arfer 
gorau. Mae’n dweud: 

Every hatchery must have documented procedures in place to cover the 
handling and methods of disposal used for cull chicks. These must 
include the effective and safe operation of equipment and its setting-up, 
regular maintenance and cleaning.  

They must also contain contingency plans for emergencies, or 
equipment failure. A member of hatchery staff must be appointed as 
the Hatchery Welfare Officer to be responsible for the chick cull 
operation and to ensure the welfare of each chick is protected. This 
person must have the skill, knowledge, training and authority to take 
appropriate action, if and when necessary.  

Mae’r Cod yn ymdrin â’r gwahanol ddulliau o ladd, ac mae’n nodi bod Dinistrio 
Mecanyddol Sydyn (IMD), yn ogystal â gwahanol ddulliau o ladd â nwy, yn ddull 
o ladd heb boen.  

Mae'r ddeiseb yn sôn y bydd difa cywion gwrywaidd yn cael ei wahardd yn 
Ffrainc a'r Almaen. Bydd angen i fridwyr gael peiriannau ar gyfer canfod rhyw 
cywion yn yr wy fel na fydd cywion gwrywaidd yn cael eu deor a'u difa. Yn 
Ffrainc, mae cymorthdaliadau gwerth cyfanswm o 10 miliwn ewro yn cael eu 
rhoi i fridwyr i brynu'r peiriannau. 

Cyflwynodd yr Almaen a Ffrainc (gyda chefnogaeth Awstria, Sbaen, Iwerddon, 
Lwcsembwrg a Phortiwgal) ddogfen i weinidogion amaeth Aelod-
wladwriaethau eraill, yn galw am i ddifa cywion gael ei wahardd ledled yr UE. 

https://www.hsa.org.uk/downloads/chick-code-2019-in-layout.pdf
https://www.hsa.org.uk/downloads/chick-code-2019-in-layout.pdf
https://www.reuters.com/world/europe/france-bans-crushing-gassing-male-chicks-2022-2021-07-18/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/germany-france-call-on-eu-countries-to-also-ban-culling-of-male-chicks/
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Dywedodd Stella Kyriakides, Comisiynydd Diogelwch Bwyd yr UE,  “The killing 
of large numbers of day-old chicks is, of course, an ethical issue.” Disgwylir i'r 
Comisiwn Ewropeaidd ddefnyddio'r adolygiad sydd ar y gweill o reolau lles 
anifeiliaid yr UE i edrych ar y mater. 

2. Camau gweithredu Llywodraeth Cymru 

Mae'r papur ar y ddeiseb hon gan Lesley Griffiths, y Gweinidog Materion 
Gwledig, Gogledd Cymru a’r Trefnydd, yn nodi: 

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.  

3. Camau gweithredu Senedd Cymru 

Ni fu unrhyw gamau sylweddol gan y Senedd i wahardd lladd cywion diwrnod 
oed.  

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 
briffiau hyn o reidrwydd yn cael eu diweddaru na'u diwygio fel arall i 
adlewyrchu newidiadau dilynol. 

 

 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/germany-france-call-on-eu-countries-to-also-ban-culling-of-male-chicks/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12950-Animal-welfare-revision-of-EU-legislation_en

