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SL(5)441 – Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Dodwy a 
Chywennod 

Gweithdrefn: Negyddol 

Cyhoeddir y Cod Ymarfer hwn o dan adran 14 o Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 
(y “Ddeddf”).  Cynhaliodd Llywodraeth Cymru adolygiad o'r Cod presennol (a 
gyhoeddwyd yn 2002) a chynhaliwyd ymgynghoriad arno rhwng mis 
Tachwedd 2017 a mis Chwefror 2018.  

Mae'r Cod Ymarfer hwn yn berthnasol i Gymru yn unig, fe'i cyhoeddir gan 
Weinidogion Cymru, a daw i rym ar 12 Tachwedd 2019.  Mae’n ymdrin â 
phob rhan o’r sector cynhyrchu ieir dodwy, gan gynnwys cywennod ac adar 
bridio, a phob math o systemau hwsmonaeth. Mae’n ymdrin ag ieir dodwy 
unigol neu luosog a gedwir ar dyddyn (haid hamdden/iard gefn), yn ogystal 
â chynhyrchwyr ieir dodwy masnachol. 

Diben y Cod yw sicrhau bod y rhai sy'n gyfrifol am anifail yn ymwybodol bod 
dyletswydd gyfreithiol arnynt i gymryd camau rhesymol i sicrhau bod ei 
anghenion lles yn cael eu diwallu, ac mae’n egluro'r hyn y mae'n rhaid i'r 
unigolion hynny ei wneud er mwyn bodloni safon y gofal sy’n ofynnol yn ôl y 
gyfraith. 

Gweithdrefn 

Cyhoeddir y Cod Ymarfer o dan adran 14 o Ddeddf 2006, sy'n caniatáu i 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru gyhoeddi canllawiau ymarferol mewn 
perthynas ag unrhyw ddarpariaeth o dan y Ddeddf. Trosglwyddwyd y pŵer i 
gyhoeddi canllawiau o'r Cynulliad i Weinidogion Cymru gan baragraff 30 o 
Atodlen 11 i Ddeddf 2006. Mae adran 16 yn ei gwneud yn ofynnol i ddrafft 
o'r Cod gael ei gyhoeddi, iddo fod yn destun ymgynghoriad, ac i unrhyw 
ymatebion i’r ymgynghoriad gael eu hystyried. Cymerwyd y camau hyn. 



  

Rhaid gosod drafft o'r cod gerbron y Cynulliad. Os bydd y Cynulliad, o fewn 
40 diwrnod (ac eithrio unrhyw adeg pan fydd y Cynulliad wedi’i ddiddymu 
neu ar doriad am fwy na phedwar diwrnod) ar ôl gosod y drafft, yn 
penderfynu peidio â chymeradwyo'r cod drafft, yna rhaid i Weinidogion 
Cymru beidio â chyhoeddi'r cod.  

Os na wneir penderfyniad o'r fath, rhaid i Weinidogion Cymru gyhoeddi'r cod 
(ar ffurf y drafft) a daw'r cod i rym yn unol â'i ddarpariaethau.  Y dyddiad a 
fwriedir yn yr achos hwn yw 12 Tachwedd 2019. 

Rhiant-Ddeddf: Deddf Lles Anifeiliaid 2006 

Fe’u gwnaed ar:  

Fe’u gosodwyd ar: 09 Medi 2019 

Yn dod i rym ar:  
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