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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-05-1097 
Ein cyf/Our ref LG/10383/21 

Jack Sargeant AS 
Cadeirydd – Pwyllgor Deisebion 

16 Tachwedd 2021 

Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 22 Hydref ynghylch Deiseb P-05-1097 Gwahardd cewyll 
adar hela. 

Mae'r Rhaglen Lywodraethu yn cynnwys ymrwymiad i gyfyngu ar y defnydd o gewyll ar 
gyfer anifeiliaid a ffermir. Mae ein Cynllun Lles Anifeiliaid i Gymru 2021-26, a lansiwyd ar 4 
Tachwedd, yn rhoi manylion a llinell amser ar gyfer hyn ac ymrwymiadau lles anifeiliaid 
eraill: Cynllun Lles Anifeiliaid Cymru 2021 i 2026 | LLYW.CYMRU

Rydym yn gweithio gyda gweinyddiaethau eraill i archwilio'r dystiolaeth ynghylch defnyddio 
cewyll wrth ffermio, gan gynnwys eu defnydd ar gyfer magu adar hela. Byddwn yn edrych ar 
sut a ble y cânt eu defnyddio, ac i ba raddau. Byddwn yn ystyried effeithiau lles systemau 
presennol ac amgen. 

Datblygwyd ein Cod Ymarfer er Lles Adar Hela a Fagwyd at Ddiben Chwaraeon mewn 
ymgynghoriad â rhanddeiliaid gan gynnwys cynrychiolwyr y diwydiant saethu a sefydliadau 
lles. Diben y Cod yw darparu canllawiau ymarferol mewn perthynas ag Adran 9 o Ddeddf 
Lles Anifeiliaid 2006. Yr wyf yn siŵr y byddwch yn deall y sefyllfa ddigynsail y cawn ein 
hunain ynddi oherwydd pwysau parhaus sefyllfa Covid ac ar ôl ymadael â'r Undeb 
Ewropeaidd. Am y rhesymau hyn mae'r adolygiad i'r Cod wedi'i ohirio. Ni wneir unrhyw 
newidiadau i'r Cod, nac i ddeddfwriaeth lles, heb ymgynghori ymhellach â rhanddeiliaid, 
ynghyd ag ymchwil, dadansoddi a thystiolaeth berthnasol. Bydd swyddogion yn cysylltu â 
rhanddeiliaid pan fyddwn mewn sefyllfa i fwrw ymlaen â'r gwaith hwn. 
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Dylid rhoi gwybod i'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) neu'r Awdurdod 
Lleol perthnasol am unrhyw bryderon am safle magu adar hela penodol. Maent yn gyfrifol 
am ddarparu a gorfodi darpariaethau iechyd a lles anifeiliaid ar ran Llywodraeth Cymru. 
 
 
Yn Gwyir, 
 

 
 
Lesley Griffiths AS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd  
 


