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yn cael ei gyhoeddi yn unol ag Adran 3 o Ddeddf Amaethyddiaeth
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Hysbysir y Comisiwn Ewropeaidd am yr argymhellion hyn yn unol â
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Mae adran 3 o Ddeddf Amaethyddiaeth (Darpariaethau Amrywiol) 1968 yn
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Mae’r weithdrefn Seneddol yn adran 3 o Ddeddf Amaethyddiaeth

(Darpariaethau Amrywiol) 1968 wedi’i datgymhwyso gan adran 44(2) o

Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998.

Mae’r Cod hwn yn is-ddeddfwriaeth nad yw’n ofynnol ei gwneud drwy
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RHAGAIR
Nid yw’r rhagair hwn yn rhan o’r Cod, ond bwriedir yn hytrach iddo esbonio

diben y Cod a nodi’r ystyriaethau bras y mae’r Cod wedi’i seilio arnynt.  Yn

yr un modd, nid yw’r ddeddfwriaeth a ddyfynnir mewn blychau drwy’r

ddogfen yn rhan o’r Cod ond bwriedir iddi danlinellu rhywfaint o’r gofynion

cyfreithiol.  Y gyfraith a ddyfynnir yn y blychau hyn yw’r gyfraith sydd mewn

grym ar naill ai ddyddiad cyhoeddi neu ddyddiad adargraffu’r Cod (trowch i’r

clawr cefn i gael yr wybodaeth hon).  Dylai’r darllenwyr wybod y gall unrhyw

un o’r gofynion cyfreithiol a ddyfynnir gael eu newid – dylent ofyn am

gadarnhad cyn rhagdybio bod y rhain yn ddatganiad manwl-gywir o’r

gyfraith sydd mewn grym ar hyn o bryd.

Mae rheoliad 10 o Reoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) 2001 (O.S.

2001 rhif 2682 (Cy.223)) yn darparu bod: 

Rhaid i unrhyw berson sy’n cyflogi person neu’n ei gymryd ymlaen i ofalu

am anifeiliaid sicrhau bod y person sy’n gofalu am yr anifeiliaid:

- yn gydnabyddus â darpariaethau’r holl godau lles statudol

perthnasol sy’n ymwneud â’r anifeiliaid y gofelir amdanynt;

- yn gallu cael gweld copi o’r codau hynny tra bydd yn gofalu am

yr anifeiliaid; ac

- wedi cael hyfforddiant ac arweiniad ar y codau hynny.

Ni chaiff unrhyw berson sy’n cadw anifeiliaid, neu sy’n peri neu’n fwriadol

yn caniatáu i anifeiliaid gael eu cadw, ofalu amdanynt oni bydd yn gallu

cael gweld yr holl godau lles statudol perthnasol sy’n ymwneud â’r

anifeiliaid tra bydd yn gofalu amdanynt, ac yn gydnabyddus â

darpariaethau’r codau hynny.

Yn Rheoliad 2, dywedir bod "cod lles statudol" yn golygu cod sydd wedi’i

gyhoeddi am y tro o dan adran 3 o Ddeddf Amaethyddiaeth (Darpariaethau

Amrywiol) 1968.

Mae peri poen diangen neu drallod diangen i unrhyw dda byw ar dir

amaethyddol yn dramgwydd o dan Adran 1(1) o Ddeddf Amaethyddiaeth

(Darpariaethau Amrywiol) 1968.  Er nad yw torri un o ddarpariaethau’r

cod yn dramgwydd ynddo’i hun, fe all hynny gael ei ddefnyddio fel

tystiolaeth sy’n tueddu i gadarnhau bod unrhyw un a gyhuddir o gyflawni’r

tramgwydd o beri poen neu drallod diangen o dan y Ddeddf yn euog

(Adran 3 (4)).
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Mae rheoliad 3 (1) o Reoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) 2001 yn

datgan bod rhaid i berchenogion a cheidwaid anifeiliaid gymryd pob cam

rhesymol:

- i sicrhau lles yr anifeiliaid o dan eu gofal; ac

- i sicrhau na pherir unrhyw boen, dioddefaint nac anaf diangen

i’r anifeiliaid.

Mae Rheoliad 3(3) o Reoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) 2001 yn

datgan:

Wrth benderfynu a yw’r amodau y mae’r anifeiliaid yn cael eu bridio neu

eu cadw odanynt yn cydymffurfio â’r gofynion a nodir yn Atodlen 1 i’r

Rheoliadau, rhaid i berchennog a cheidwad yr anifeiliaid roi sylw i’w

rhywogaeth, ac i radd eu datblygiad, eu haddasiad a’u dofiad, ac i’w

hanghenion ffisiolegol ac etholegol yn unol â phrofiad cynefin a

gwybodaeth wyddonol.

Mae Rheoliad 11 o Reoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) 2001 yn

datgan:

Os yw person awdurdodedig o’r farn bod anifeiliaid yn cael eu cadw mewn

ffordd sy’n debygol o achosi poen, dioddefaint neu anaf diangen, neu

mewn unrhyw ffordd arall yn groes i unrhyw ddarpariaeth yn y Rheoliadau

hyn, gall gyflwyno hysbysiad i’r person y mae’n ymddangos iddo ei fod â

gofal yr anifeiliaid yn ei gwneud yn ofynnol i’r person hwnnw, o fewn y

cyfnod a nodir yn yr hysbysiad, gymryd unrhyw gamau sydd ym marn y

person awdurdodedig yn rhesymol angenrheidiol i sicrhau y cydymffurfir â’r

Rheoliadau hyn a rhaid i’r person awdurdodedig roi ei resymau dros fynnu’r

camau hynny.

Mae Rheoliad 13(2) o Reoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) 2001

yn datgan:

Mewn unrhyw achos yn erbyn perchennog neu geidwad anifeiliaid am

fethu â chydymffurfio â Rheoliad 3(1) neu 3(2), gall y perchennog neu’r

ceidwad, yn ôl fel y digwydd, ddibynnu ar y ffaith eu bod wedi cydymffurfio

ag unrhyw argymhelliad perthnasol a gynhwysir mewn cod lles statudol fel

pe bai’n tueddu i sefydlu eu bod wedi cydymffurfio â’r Rheoliad perthnasol.



Y bwriad yw i’r Cod annog pawb sy’n gofalu am anifeiliaid fferm i

fabwysiadu’r safonau hwsmonaeth uchaf.  Heb stocmonaeth dda, ni all lles

anifeiliaid byth gael ei ddiogelu’n ddigonol.  Bydd glynu at yr argymhellion

hyn yn helpu ceidwaid heidiau i gyrraedd y safon angenrheidiol.

Ystyrier lles ieir dodwy o fewn fframwaith, yr helaethwyd arno gan Gyngor

Lles Anifeiliaid Fferm, sy’n cael ei alw’n ‘Bum Rhyddid’.  Mae’r rhain yn

sylfaen rhesymegol ar gyfer asesu lles o fewn unrhyw system ynghyyd â’r

camau sy’n angenrheidiol i ddiogelu lles o fewn cyfyngiadau diwydiant da

byw effeithlon.

Dyma’r Pum Rhyddid:-

1. RHYDDID ODDI WRTH EISIAU BWYD A SYCHED

trwy gael mynd yn hwylus at ddŵr ffres a deiet i gynnal iechyd a 

bywiogrwydd llawn;

2. RHYDDID RHAG ANGHYSUR 

drwy ddarparu amgylchedd priodol gan gynnwys cysgod a man 

gorffwys cysurus;

3. RHYDDID RHAG POEN, ANAF NEU GLEFYD

drwy eu hatal neu eu diagnosio a’u trin yn gyflym;

4. RHYDDID I FYNEGI YMDDYGIAD NORMAL

drwy ddarparu digon o le, cyfleusterau priodol a chwmni o’r un fath

â’r anifeiliaid eu hunain;

5. RHYDDID RHAG OFN A THRALLOD

drwy sicrhau amodau a thriniaeth i osgoi dioddefaint meddyliol.

Wrth gydnabod y rhyddidau hyn, dylai’r rhai sy’n gofalu am dda byw arfer y

canlynol:-

- cynllunio a rheoli gofalgar a chyfrifol;

- stocmonaeth fedrus, wybodus a chydwybodol;
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- dylunwaith amgylcheddol priodol (e.e. yn y system hwsmonaeth);

- trafod a chludo ystyriol;

- cigydda tosturiol.

Mae’r cod hwn yn gymwys yng Nghymru yn unig ac mae wedi’i gyhoeddi

gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.  Mae’n disodli (hefyd mewn perthynas â

Chymru yn unig) y rhan honno o’r Cod presennol ar Ddofednod Domestig (a

gyhoeddwyd ym 1987) sy’n ymwneud â lles ieir dodwy.
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Deddfau Diogelu Anifeiliaid 1911 – 2000 sy’n cynnwys y gyfraith

gyffredinol ynghylch creulondeb i anifeiliaid.  Yn fras, mae’n dramgwydd (o

dan Adran 1 o Ddeddf 1911) bod yn greulon i unrhyw anifail domestig neu

anifail caeth drwy unrhyw beth a wneir neu na wneir mohono.

Mae adran 12(2) o Ddeddf 1911 yn rhoi pŵer i gwnstabl heddlu gadw

mewn lle diogel anifeiliaid sydd o dan ofal personau sydd wedi’u dal am

dramgwydd o dan y Ddeddf tan ddiwedd yr achos neu nes i’r llys orchymyn

bod yr anifeiliaid yn cael eu dychwelyd.  Gall yr heddlu adennill y costau

rhesymol, gan gynnwys costau unrhyw driniaeth filfeddygol angenrheidiol,

oddi ar y perchennog os caiff ei gollfarnu.

O dan adran 1 o Ddeddf Diogelu Anifeiliaid (Diwygio) 1954, fel y’i

diwygiwyd gan Ddeddf 1988, mae gan y llys y pŵer i anghymhwyso

person sydd wedi’i gollfarnu o dan y Deddfau hyn rhag cael cadw unrhyw

anifail.  Gall y gwaharddiad bennu math penodol o anifail neu bob anifail

am unrhyw gyfnod sy’n addas ym marn y llys. 

Mae Deddf Diogelu Anifeiliaid (Diwygio) 2000 yn cydategu Deddf 1911

drwy ganiatáu i lys wneud gorchymyn sy’n ymwneud â gofalu, gwaredu

neu gigydda  anifeiliaid sy’n cael eu cadw at ddibenion masnachol ac sy’n

destun erlyniad a ddygir o dan Ddeddf 1911 gan ‘erlynydd’.  Diffinnir

‘erlynydd’ yn Neddf 2000 i gynnwys cyrff cyhoeddus penodol sy’n dwyn

erlyniadau (Gwasanaeth Erlyn y Goron, adrannau’r llywodraeth ac

awdurdodau lleol) ac unrhyw berson neu gyrff a gymeradwyir gan Adran yr

Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig neu Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Yna mae Deddf 2000 yn caniatáu i gostau rhesymol gael eu hadennill oddi

ar y perchennog gan yr ‘erlynydd’. 



Mae Codau tebyg yn cael eu cynhyrchu yn yr Alban, Gogledd Iwerddon a

Lloegr.

CYHOEDDWYD Y COD LLES HWN AR..…TACHWEDD 2002

COD LLES IEIR DODWY

1 . Mae’r cod hwn (sy’n gymwys yng Nghymru yn unig) yn gymwys i ieir

dodwy sy’n cael eu cadw mewn gwahanol systemau cynhyrchu.  At

ddibenion y cod hwn, ystyr "haidgeidwad" yw perchennog yr adar neu’r

person sy’n gyfrifol am ofalu amdanynt.  Mae’r argymhellion yn berthnasol i

ieir dodwy ym mhob math o system hwsmonaeth, er bod cydbwysedd

gwahanol o fanteision ac anfanteision lles yn gymwys i ieir sy’n cael eu

cadw yn y gwahanol systemau.  Bydd dilyn yr argymhellion hyn yn helpu i

sicrhau y caiff lles yr adar ei ddiogelu.

2 . Ni ddylai neb weithredu na sefydlu uned ieir dodwy onid oes modd

diogelu lles yr holl adar.  Gellir gwneud hyn drwy sicrhau bod yr adeiladau

a’r offer, a medrau a gallu’r haidgeidwad, yn briodol ar gyfer y system

hwsmonaeth ac ar gyfer nifer yr adar sydd i gael eu cadw.

3 . Mae’r ddeddfwriaeth berthnasol ar les anifeiliaid yn gymwys i

berchenogion yn ogystal ag i unrhyw berson sy’n gofalu am yr adar ar eu

rhan, ble bynnag y mae’r adar wedi’u lleoli.  Gall contract ysgrifenedig fod o

werth wrth sicrhau bod pob parti yn glir ynghylch eu cyfrifoldebau mewn

perthynas â lles.  Er hynny, bydd y rhwymedigaethau y mae’r gyfraith yn eu

gosod yn dal yn gymwys p’un a oes yna gontract neu beidio.

4. Rhaid i linach yr adar a ddewisir fod yn addas ar gyfer y system

gynhyrchu.
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Mae Rheoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) (Diwygio) 2002 yn nodi

safonau gofynnol ar gyfer diogelu ieir dodwy.

Nid yw hyn yn gymwys:

- i sefydliadau a chanddynt lai na 350 o ieir dodwy

Er hynny, bydd y sefydliadau hyn yn dal yn ddarostyngedig i ofynion

perthnasol Cyfarwyddeb 98/58/EC, sydd wedi’i gwneud yn gyfraith yng

Nghymru drwy Rheoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) 2001 (O.S.

2001 Rhif 2682 (Cy.223) fel y cyfeirir atynt yn y testun isod.



STOCMONAETH  A STAFFIO

5 . Mae’n hanfodol fod digon o bersonél cymwys a brwdfrydig yn cael eu

cyflogi i wneud pob tasg sy’n angenrheidiol.  Dylai’r staff gael eu rheoli a’u

goruchwylio’n dda, fod yn hollol gyfarwydd â’r tasgau y bydd yn ofynnol

iddynt eu gwneud ac yn gymwys wrth ddefnyddio unrhyw offer.

6. Dylai pob haidgeidwad ddangos dealltwriaeth lawn o anghenion lles a

bywydeg sylfaenol yr adar, ynghyd â bod wedi profi eu bod yn abl i fedru

edrych ar eu hôl ymhob sefyllfa ragweladwy cyn cael cyfrifoldedb am haid.

Bydd gan haidgeidwad da agwedd drugarog a thosturiol, y gallu i ragweld ac

osgoi llawer o broblemau lles posibl, a’r gallu i adnabod y problemau lles

hynny sydd yn codi ac ymateb iddynt yn brydlon.
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Mae rheoliad 2 (2) o Reoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) (Diwygio)

2002 yn darparu’r diffiniadau canlynol:

"iâr ddodwy" - iâr o’r rhywogaeth Gallus gallus sydd wedi 

cyrraedd aeddfedrwydd dodwy ac sy’n cael ei 

chadw i gynhyrchu wyau na fwriedir iddynt ddeor;

"llaesodr" - unrhyw ddefnydd hyfriw sy’n galluogi’r ieir i 

ddiwallu i’w hanghenion etholegol;

"nyth" - lle ar wahân i iâr unigol neu grŵp o ieir ddodwy 

wyau, sef lle na chaiff cydrannau ei lawr gynnwys 

rhwyllau gwifrog a all ddod i gysylltiad â’r aderyn 

neu’r adar;

"lle y gellir ei ddefnyddio"

- lle a ddefnyddir gan ieir dodwy, heb gynnwys man 

nythu, sy’n 30cm o led o leiaf, a gogwyddiad y 

llawr heb fod yn fwy na 14%, ac yn 45 cm o 

uchder o leiaf.

Mae Atodlen 1, Paragraff 1 o Reoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru)

2001 yn datgan bod:

Rhaid i anifeiliaid dderbyn gofal gan nifer digonol o staff sy’n meddu ar y

gallu, yr wybodaeth a’r hyfedredd proffesiynol priodol.



7. Dylai staff gan gynnwys y rhai hynny a gyflogir gan gontractwyr,

dderbyn hyfforddiant priodol.  Mae hyn yn gofyn am fagu sgiliau

hwsmonaeth penodol a fedrir eu meithrin drwy weithio ar y fferm, gweithio

gyda pherson profiadol, neu drwy ddilyn cwrs sy’n cael ei gynnig gan

ddarparydd hyfforddiant addas.  Dylai pob haidgeidwaid brofi eu bod yn

gymwys ac yn meddu ar ddealltwriaeth cyn cael cyfrifoldeb dros yr adar.

Dylai hyfforddiant barhau drwy gydol y cyfnod cyflogaeth, a dylid mynychu

cyrsiau gloywi addas yn gyson.   Os yn bosibl, dylai’r hyfforddiant arwain at

gydnabyddiaeth ffurfiol o gymhwysedd.

8. Dylai cynllun hyfforddiant gael ei weithredu er mwyn sicrhau fod y rhai

hynny sydd yn gweithio gyda ieir dodwy yn adnabod nid yn unig ymddygiad

arferol a iechyd da ond yn ogystal arwyddion o salwch neu afiechyd neu

broblemau iechyd sy’n bygwth.  Os yw unrhyw dasgau arbenigol i gael eu

gwneud, er enghraifft brechu neu unrhyw ladd tosturiol, yna dylid rhoi

hyfforddiant penodol.  Os nad yw hynny yn bosibl, dylid defnyddio

contractiwr cymwys sy’n defnyddio staff sydd wedi eu hyfforddi.

9 . Dylai staff sefydlu patrwm fethodaidd wrth gwblhau’r tasgau sydd

angen eu gwneud pan yn cadw ieir dodwy.  Fel rhan o hyn, dylsent fod yn

hynod o wyliadwrus wrth sicrhau fod y systemau yn gweithredu yn iawn a

bod yr adar yn ymddwyn yn normal.  Bydd hyn yn galluogi haidgeidwaid i

fod yn ymwybodol o broblemau yn eu cyfnodau cynharaf, a magu

dealltwriaeth dda o’r camau i’w cymeryd wrth ddynodi problem.  Os nad

yw’r achos yn amlwg, neu os nad yw’r camau y cymerir gan yr haidgeidwad

yn effeithiol, dylid cael cyngor milfeddygol neu dechnegol ar unwaith.

10. Mae’n hanfodol fod digon o amser gan yr haidgeidwad o fewn ei

ddiwrnod gwaith arferol i fedru sicrhau y gall adar gael eu harchwilio yn

drylwyr ac i alluogi unrhyw fesurau adferol gael eu cymeryd.  Dylai fod gan

yr haidgeidwad wybodaeth ddigonol o’r system hwsmonaeth a ddefnyddir i

werthfawrogi pa mor addas yw’r amgylchedd cyfan ar gyfer iechyd a lles yr

adar.  Dylai’r system a ddefnyddir, nifer yr adar a gedwir a’u cyfradd stocio

ddibynnu ar addasrwydd yr amodau a medr yr haidgeidwad.

11. Os oes modd, dylai adar ifanc gael profiad priodol o arferion rheoli

(e.e. systemau penodol ar gyfer bwydo a dyfrio) ac amodau amgylcheddol

(e.e. golau naturiol, clwydi, llasodr) i’w galluogi i addasu at y systemau

hwsmonaeth y byddant yn dod ar eu traws yn nes ymlaen yn eu bywyd.  Er

mwyn meithrin perthynas gadarnhaol rhwng pobl ac adar, rhaid mynd atynt

yn aml, yn dawel ond yn agos, o’u dyddiau cynnar.
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ARCHWILIO
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Mae Atodlen 1, paragraff 2 o Reoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru)

2001 yn ei gwneud yn ofynnol fod:

Rhaid i bob anifail a gedwir mewn systemau hwsmonaeth lle bydd eu lles

yn dibynnu ar sylw dynol mynych gael eu harchwilio o leiaf unwaith y dydd

i weld eu bod mewn cyflwr o lesiant; a

Rhaid i anifeiliaid a gedwir mewn systemau heblaw systemau hwsmonaeth

y mae eu lles yn dibynnu ar sylw dynol mynych gael eu harchwilio ar

ysbeidiau digonol i osgoi unrhyw ddioddef.

Mae Atodlen 1, paragraff 3 o Reoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru)

2001 yn ei gwneud yn ofynnol:

Pan gedwir anifeiliaid mewn adeilad rhaid cael digon o oleuadau (naill ai’n

sefydlog neu’n symudol) i’w galluogi i gael eu harchwilio’n drwyadl ar

unrhyw adeg.

Mae paragraff 1 o Atodlen 3CH a nodir yn Rheoliadau Lles Anifeiliaid a

Ffermir (Cymru) (Diwygio) 2002 yn datgan bod:

Rhaid i bob iâr gael ei harchwilio gan y perchennog neu’r person sy’n

gyfrifol amdanynt o leiaf unwaith y dydd.

Mae paragraff 6 o Atodlen 3CH a nodir yn Rheoliadau Lles Anifeiliaid a

Ffermir (Cymru) (Diwygio) 2002 yn datgan bod:

Rhaid i lety sy’n cynnwys dwy neu fwy o haenau o gewyll gael dyfeisiau

neu rhaid cymryd mesurau priodol i ganiatáu i bob haen gael ei harchwilio

heb anhawster ac i hwyluso symud ieir oddi yno.



12. Dylid cael archwiliad trwyadl o leiaf unwaith y dydd.  Dylai

archwiliadau o’r fath gael eu gwneud yn annibynnol ar unrhyw offer arolygu

awtomatig.  Dylai’r archwilio fod yn ddigon trwyadl i ddod o hyd i salwch ac

anaf mewn iâr unigol, a dylid rhoi sylw arbennig i gyflwr y corff,

symudiadau, trallod wrth anadlu, cyflwr y plu, y llygaid, y croen, y big, y

coesau, y traed a’r crafangau, ac os yw’n briodol, y grib a’r dagell.  Dylid

rhoi sylw hefyd i bresenoldeb parasitiaid allanol, i gyflwr y baw, i faint o

fwyd a dŵr a gymerir, i dwf ac i’r lefel cynhyrchu wyau.  Os yw’n briodol,

dylid annog yr adar i gerdded. Dylid rhoi archwiliad unigol i’r adar hynny y

mae’r archwiliad cyffredinol yn awgrymu bod angen un arnynt.

Argymhellir cynnal ail archwiliad dyddiol ar adeg wahanol o’r dydd.

13. Dylai synau a gweithgarwch yr aderyn unigol iach fod yn briodol ar

gyfer ei oed, ei frid neu ei fath.  Dylai’r llygaid fod yn glir ac yn loyw, dylai’r

osgo fod yn dda, dylai’r symudiadau fod yn fywiog o’u haflonyddu’n

amhriodol, dylai’r croen fod yn iach ac yn lân, dylai’r plu fod mewn cyflwr

da, dylai’r coesau a’r traed fod wedi’u ffurfio’n dda, dylent gerdded yn

effeithiol a mynd ati i fwydo ac yfed.

14. Gall arwyddion cynnar afiechyd gynnwys newidiadau wrth gymryd

bwyd a dŵr, wrth lanhau’r plu, yn y trydar ac yn y gweithgarwch.  Hwyrach

hefyd y gwelir gostyngiad yn nifer yr wyau a gynhyrchir a newidiadau yn

ansawdd yr wyau, megis diffygion yn y plisgyn.

15. Rhaid i’r tai a’r offer gael eu dylunio fel bod modd gweld yr holl adar

yn glir.  Gall fod angen goleuadau ategol er mwyn archwilio adar ar haen

isaf systemau cewyll.

TRIN CLEFYDAU
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Mae Atodlen 1, paragraffau 5 a 6 o Reoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir

(Cymru) 2001 yn datgan hyn: os yw’n ymddangos bod unrhyw anifail yn

sâl neu wedi’i anafu;

- Rhaid gofalu amdano’n briodol heb oedi; ac

- Os nad yw’n ymateb i’r gofal hwnnw, rhaid cael cyngor

milfeddygol cyn gynted â phosibl.

Os oes angen, rhaid ynysu anifeiliaid sâl neu anafus mewn llety addas

gyda gwasarn cysurus sych, lle bo hynny’n briodol.



16. Dylid gweithredu cynllun iechyd a lles ar gyfer pob uned sydd yn gosod

allan weithgareddau iechyd a hwsmonaeth.  Dylai yn ogystal sefydlu

gweithdrefnau rheoli a mesurau rheolaeth er mwyn lleihau y risg o haint a

niwed.  Dylai’r rhaglen iechyd a lles gael ei ddatblygu yn unol â chyngor

milfeddygol priodol, a adolygir yn ôl perfformiad ac a ddiweddarir yn ôl y

galw.

17. Os yw’n ymddangos nad yw’r dofednod mewn iechyd da, neu os ydynt

yn dangos arwyddion amlwg o newid yn eu hymddygiad, dylai’r

haidgeidwad gymryd camau heb oedi i ddod o hyd i’r achos a chymryd

camau adfer priodol.  Os nad yw’r camau a gymerir heb oedi gan yr

haidgeidwad yn effeithiol rhaid ymgynghori â milfeddyg ac, os yw’n

angenrheidiol, rhaid gofyn am gyngor arbenigol ar ffactorau technegol eraill

sy’n ymwneud â’r mater.  Os oes niweidiau yn ail-ddigwydd ac y gallasai

hyn fod o ganlyniad i’w hamgylchedd, dylai’r rhain gael eu hymchwilio a’u

cywiro cyn gynted â phosibl, er mwyn sicrhau nad oes niwed pellach yn cael

ei achosi i’r adar.

18. Rhaid i adar sydd wedi’u hanafu, adar sâl neu adar sydd mewn trallod

gael eu trin yn ddi-oed ac os oes angen hynny eu gwahanu oddi wrth

weddill yr haid mewn llety addas sydd ar gael at y diben hwnnw, neu eu

lladd yn unol â’r ddeddfwriaeth.  Rhaid i adar marw gael eu symud oddi yno

yn ddiymdroi.
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Mae Rheoliad 4 o Reoliadau Lles Anifeiliaid (Cigydda neu Ladd) 1995

(O.S. 1995 rhif 731) yn ei gwneud yn ofynnol i waith cigydda neu ladd

gael ei wneud mewn ffordd nad yw’n peri unrhyw gyffro, poen neu

ddioddefaint i’r aderyn y gellid eu hosgoi, a hynny gan staff sy’n meddu ar

yr wybodaeth a’r medr angenrheidiol i wneud y gwaith yn dosturiol ac

effeithlon.  Mae’r dulliau o ladd dofednod a ganiateir yn cynnwys torri’r pen

a datgymalu’r gwddf.

Mae paragraff 4 o Atodlen 3CH a nodir yn Rheoliadau Lles Anifeiliaid a

Ffermir (Cymru) (Diwygio) 2002 yn datgan bod:

Rhaid i’r rhannau hynny o adeiladau, offer neu lestri sydd mewn cysylltiad

â’r ieir gael eu glanhau a’u diheintio’n rheolaidd a phob tro y ceir diboblogi

beth bynnag a chyn dod â llwyth newydd o ieir i mewn.  Tra bydd ieir yn y

cewyll, rhaid i’r arwynebau a’r holl offer gael eu cadw’n foddhaol o lân.

Rhaid i ddom gael ei symud ymaith mor aml ag y bydd angen a rhaid

symud ieir marw oddi yno bob dydd.



CADW COFNODION

19. Mae cofnodion yn gymorth angenrheidiol i reolaeth, a dylai cofnodion

gynnwys manylion o fwyd a dŵr a gymerir, ansawdd yr wyau, profion

iechyd, unrhyw amrywiad mewn patrwm ymddygiad, isafswm ac uchafswm

tymheredd a lefelau amonia.

20. Dylid monitro lefelau marwoldeb, lefelau cwlio ac, os oes modd,

lefelau salwch yn fanwl.  Dylid cynnal archwiliadau awtopsi yn rheolaidd.

Dylid cadw cofnodion o’r holl ganlyniadau hyn.
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Mae Atodlen 1, paragraff 7 o Reoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru)

2001 yn datgan bod rhaid cadw cofnod:

O unrhyw driniaeth feddyginiaethol a roir i anifeiliaid; ac

O’r nifer o farwolaethau a ganfyddir ymhob archwiliad o’r anifeiliaid a wneir

yn unol ag unrhyw un o’r darpariaethau canlynol:

- yn achos ieir dodwy a gedwir mewn pob system, mae paragraff

1 o Atodlen 3CH o Reoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru)

(Diwygio) 2002 yn datgan bod yn rhaid i bob iâr gael ei

harchwilio’n drwyadl gan y perchennog neu’r person â gofal dros

yr iâr o leiaf unwaith bob dydd.

- mewn unrhyw achos arall, mae paragraff 2 o Atodlen 1 yn

datgan bod rhaid i anifeiliaid a gedwir mewn systemau heblaw

systemau hwsmonaeth y mae eu lles yn dibynnu ar sylw dynol

mynych gael eu harchwilio ar ysbeidiau digonol i osgoi unrhyw

ddioddef.

Mae Atodlen 1, paragraff 8 yn datgan bod rhaid cadw’r cofnod y cyfeirir

ato ym mharagraff 7 am gyfnod o dair blynedd o leiaf o’r dyddiad pan

roddwyd y driniaeth feddyginiaethol, neu ddyddiad yr archwiliad, yn ôl fel y

digwydd, a rhaid trefnu ei fod ar gael i berson awdurdodedig tra bydd

wrthi’n archwilio neu pan fydd person o’r fath yn gofyn amdano fel arall.



BWYDO A DYFRIO
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Mae Atodlen 1, paragraffau 22 – 27 o Reoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir

(Cymru) 2001 yn datgan bod:

Rhaid i anifeiliaid gael eu bwydo â deiet iachus sy’n briodol i’w hoedran

a’u rhywogaeth ac a fwydir iddynt mewn swmp digonol i’w cynnal mewn

iechyd da, i fodloni eu hanghenion maethiadol a hybu cyflwr cadarnhaol o

lesiant.

Rhaid peidio â rhoi bwyd neu ddiod i unrhyw anifail mewn modd, a rhaid

i’r bwyd neu’r ddiod honno beidio â chynnwys unrhyw sylwedd, a all beri

dioddefaint neu anaf diangen iddynt.

Rhaid i bob anifail gael y cyfle i fynd at fwyd ar adegau sy’n briodol i’w

anghenion ffisiolegol (ac o leiaf unwaith y dydd beth bynnag), ac eithrio

pan fydd milfeddyg yn gweithredu wrth arfer ei broffesiwn yn cyfarwyddo

fel arall.

Rhaid i bob anifail gael cyfle naill ai i fynd at gyflenwad o ddŵr addas a

chael cyflenwad digonol o ddŵr yfed ffres bob dydd neu allu bodloni eu

hangen i gael diod drwy ddulliau eraill.

Rhaid i offer bwydo a dyfrio gael ei ddylunio, ei adeiladu, ei osod a’i gynnal

fel bod difwyno bwyd a dŵr ac effeithiau niweidiol cystadlu rhwng

anifeiliaid yn cael eu cadw i’r lleiaf posibl.

Rhaid peidio â rhoi unrhyw sylwedd arall, ac eithrio y rhai a roddir at

ddibenion therapiwtig neu broffilactig neu at ddibenion triniaeth

söotechnegol i anifeiliaid oni ddangoswyd gan astudiaethau gwyddonol ar

les anifeiliaid neu gan profiad cynefin nad yw effaith y sylwedd hwnnw yn

niweidiol i iechyd neu les yr anifeiliaid.

Mae paragraffau 3 (a) ac (a) o Atodlen 3A (darpariaethau sy’n gymwys i

ieir dodwy sy’n cael eu cadw mewn systemau di-gawell) a nodir yn

Rheoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) (Diwygio) 2002 yn datgan

bod:



21. Dylai fod bwyd a diod ar gael yn hwylus i bob aderyn a dylid rhoi sylw

arbennig i ddarparu’r rhain mewn mannau a ddefnyddir gan adar isradd.  Yn

achos adar sy’n cael anhawster wrth fwyta neu yfed, dylid cymryd mesurau

priodol.

22. Dylai offer ar gyfer bwydo a dyfrio gael ei ddylunio, ei adeiladu, ei

osod, ei weithredu a’i gynnal mewn ffordd sydd:

- yn gollwng neu’n difwyno cyn lleied â phosibl o fwyd a dŵr;

- yn golygu bod gan bob aderyn ddigon o gyfle i fynd ato i osgoi

cystadlu amhriodol rhwng yr unigolion;

- nad yw’n peri anaf i adar nac yn arwain at anaf iddynt;

- yn gweithredu ym mhob tywydd;

- yn caniatáu i faint o ddŵr a bwyd a gymerir gael ei fonitro.

Yn ogystal, dylai pob cyfarpar, gan gynnwys biniau bwydo crynswth, fedru

cael eu diheintio a’u glanhau yn rhywdd ac yn effeithiol.

23. Dylid dyrannu digon o le wrth fwydwyr i alluogi’r adar i gael digon o

fwyd gyda chyn lleied â phosibl o gystadlu.  Yn achos bwydwyr llinol rhaid

i’r lle hwn fod yn 10cm o ochr cafn i bob aderyn, ar yr amod y gall yr adar

fynd at ddwy ochr y cafn a bod y bwydwyr wedi’u gosod yn ddigon pell oddi

wrth ei gilydd i’r adar ddefnyddio’n llawn y lle sydd ar gael.  Os nad oes

bwyd yn cael ei ddarparu yn ddi-drafferth, rhaid cael digon o le i ganiatáu i’r

holl adar fwyta ar yr un pryd.
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Rhaid i bob system gael ei chyfarparu mewn ffordd sy’n golygu bod gan

bob iâr ddodwy:

(a) Naill ai bwydwr llinol sy’n rhoi o leiaf 10cm i bob iâr neu

fwydwr crwn sy’n rhoi o leiaf 4cm i bob iâr;

(b) Naill ai cafn yfed parhaol sy’n rhoi 2.5cm i bob iâr neu gafn

yfed crwn sy’n rhoi 1cm i bob iâr.

Hefyd, os defnyddir pigynnau dŵr neu gwpanau rhaid cael o leiaf un

pigyn ddŵr neu gwpan i bob 10 iâr.  Os yw’r mannau yfed wedi’u

plymio rhaid cael o leiaf ddau gwpan neu ddau bigyn ddŵr o fewn

cyrraedd i bob iâr.



24. Rhaid osgoi newidiadau sydyn ym math neu faint y bwyd a’r

gweithdrefnau bwydo, heblaw’r rhai sy’n briodol ar gyfer anghenion

ffisiolegol yr adar, ac eithrio pan geir achos brys.

25. Rhaid peidio â mabwysiadu systemau sy’n galw am gadw bwyd a diod

yn ôl o’r adar ar unrhyw ddiwrnod.  Ni chaniateir cael yr adar i fwrw eu plu

drwy gadw bwyd a dŵr oddi wrthynt o dan unrhyw amgylchiadau.  Er

hynny, fe ellir eu cadw heb fwyd ond nid heb ddŵr am hyd at 12 awr cyn

eu cigydda.  Rhaid i’r cyfnod hwn o 12 awr fod yn gyfnod cynhwysol i

gynnwys dal yr adar, eu llwytho, eu cludo, eu cadw mewn lloc a’u

dadlwytho cyn eu cigydda.

26. Ni ddylid caniatáu i hen fwyd neu ddŵr neu fwyd neu ddŵr sydd

wedi’u difwyno grynhoi a rhaid eu hamnewid ar unwaith.  Rhaid cymryd

camau i leihau gymaint â phosibl ar y risg y bydd dŵr yfed yn rhewi.

27. Mewn systemau amgen, gellir gwasgaru ychydig o rawn cyflawn dros y

llaesodr bob dydd i annog yr adar i chwilio a chrafu, ac er mwyn lleihau y

posibilrwydd o achosion pan fydd yr ieir yn pigo plu ei gilydd.  Dylai’r adar

gael mynediad rheolaidd i raean anhydawdd hefyd er mwyn hwyluso eu

sytem treulio.

28. Dylid gwneud trefniadau ymlaen llaw i sicrhau y gellir trefnu bod

cyflenwad digonol o fwyd addas a dŵr ar gael os ceir achos brys, megis torri

ar y cyflenwadau pŵer.

29. Dylid defnyddio cyflwr y corff, pwysau a chynhyrchiant wyau i fonitro

pa mor effeithiol yw’r gyfundrefn fwydo.

RHYDDID I SYMUD
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Mae Atodlen 1, paragraffau 9-10 o Reoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir

(Cymru) 2001 yn datgan bod:

Rhaid peidio â chyfyngu ar ryddid anifeiliaid i symud, o roi sylw i’w

rhywogaeth ac yn unol â phrofiad cynefin a gwybodaeth wyddonol, mewn

unrhyw ffordd a fydd yn peri dioddefaint neu anaf diangen iddynt.

Os bydd anifeiliaid yn cael eu clymu neu eu caethiwo yn ddi-dor neu’n

rheolaidd, rhaid iddynt gael y lle priodol ar gyfer eu hanghenion ffisiolegol

ac etholegol yn unol â phrofiad cynefin a gwybodaeth wyddonol.



30. Wrth benderfynu ar y gyfradd stocio, dylid ystyried y brid, system y tai,

llinach a math yr aderyn, maint y boblogaeth, y tymheredd, yr awyru a’r

goleuo, yn ogystal â nifer y llwyfannau, y clwydi neu’r gosodiadau addas

eraill sydd ar gael yn y trydydd dimensiwn.

31. Os daw clefyd neu unrhyw broblemau ymddygiad i’r amlwg, yn sgil

arsylwi neu yn sgil cael adroddiadau graddio anfoddhaol oddi wrth orsafoedd

pacio wyau neu yn sgil gwrthodiadau ffatrïoedd prosesu, dylid gofyn am

gyngor arbenigol yn ddi-oed i ymdrin â’r broblem.  Dylid edrych hefyd ar y

cyfraddau stocio ac awyru a dylid ystyried amrywiadau yn y stocio a’r awyru

er mwyn cadw’r tebygrwydd y bydd y broblem yn ail-ddigwydd i’r lleiaf

posibl.

TAI (1) – CYFFREDINOL
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Mae paragraffau 1, 2, 6 a 7 o Atodlen 3A (darpariaethau sy’n gymwys i

ieir dodwy a gedwir mewn systemau di-gawell) a nodir yn Rheoliadau Lles

Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) (Diwygio) 2002 yn datgan:

Rhaid i bob system ddi-gawell sy’n cael ei hadeiladu o’r newydd neu ei

hail-adeiladu ar gyfer cadw ieir dodwy a phob system gynhyrchu o’r fath y

dechreuir ei defnyddio am y tro cyntaf gydymffurfio â gofynion canlynol yr

Atodlen hon:

O 1 Ionawr 2007 ymlaen, rhaid i bob system ddi-gawell ar gyfer cadw ieir

dodwy gydymffurfio â’r gofynion canlynol:

Yn ddarostyngedig i baragraff 7, rhaid i’r dwysedd stocio beidio â bod yn

uwch na naw iâr ddodwy i bob metr sgwâr o le y gellir ei ddefnyddio.

Mae paragraff 7 yn darparu fel a ganlyn: os oedd sefydliad ar 3 Awst 1999

yn defnyddio system yr oedd y lle y gellid ei defnyddio yn cyfateb i’r

arwynebedd tir a oedd ar gael, a bod y sefydliad yn dal i ddefnyddio’r

system honno cyn 6 Awst 2002, awdurdodir ddwysedd stocio o 12 iâr i

bob metr sgwâr tan 31 Rhagfyr 2011.

Mae Atodlen 1, paragraffau 11 a 12 o Reoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir

(Cymru) 2001 yn datgan bod:

Rhaid i’r defnyddiau a ddefnyddir i adeiladu’r llety, ac, yn benodol ar gyfer

adeiladu corlannau, cewyll, corau ac offer y gall yr anifeiliaid ddod i

gyffyrddiad â hwy, beidio â bod yn niweidiol iddynt a rhaid bod modd eu

glanhau a’u diheintio’n drylwyr.



32. Dylai dyluniad, adeiladwaith a gwaith cynnal llociau, adeiladau ac offer

ar gyfer adar dodwy fod yn gyfryw fel eu bod:

- yn caniatáu i anghenion biolegol hanfodol gael eu cyflawni ac i

iechyd da gael ei gynnal;

- yn hwyluso rheolaeth dda ar yr adar;

- yn caniatáu cadw hylendid da ac ansawdd aer dda yn hawdd;

- yn darparu cysgod rhag tywydd drwg;

- yn cyfyngu ar y risg o glefyd, anhwylderau a amlygir drwy

newidiadau yn yr ymddygiad, anafiadau trawmatig i’r adar,

anafiadau i’r adar gan ei gilydd a, cyn belled ag y gellir, difwyno’r

adar â baw;

- yn cadw ysglyfaethwyr, cnofilod, ac anifeiliaid gwyllt allan ac yn

cadw trychfilod i’r lleiaf posibl;

- yn caniatáu ar gyfer atal a thrin plâu o barasitiaid mewnol ac

allanol;
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Rhaid i’r llety a’r ffitiadau ar gyfer sicrhau anifeiliaid gael eu hadeiladu a’u

cynnal a’u cadw fel nad oes ymylon nac allwthiadau llym yn debygol o beri

anaf iddynt.

Mae paragraff 5 o Atodlen 3CH a nodir yn Rheoliadau Lles Anifeiliaid a

Ffermir (Cymru) (Diwygio) 2002 yn datgan bod:

Rhaid cyfarparu’r cewyll yn addas i atal yr ieir rhag dianc.

Mae paragraff 7 o Atodlen 3CH a nodir yn Rheoliadau Lles Anifeiliaid a

Ffermir (Cymru) (Diwygio) 2002 yn datgan bod:

- Rhaid i ddyluniad a dimensiynau drws y cawell fod yn gyfryw ag

i iâr lawndwf gael ei thynnu oddi yno heb ddioddef yn ddiangen

a heb ei niweidio.



- yn ymgorffori pilen diogel rhag lleithder er mwyn atal yr

inswleiddio rhag methu, a mesurau i rwystro mynediad hawdd

gan fermin i’r deunydd inswleiddio.

33. Dylai ffermwyr gynllunio ymlaen llaw ar gyfer ymdrin ag achosion

argyfwng megis tân, llifogydd neu darfu ar gyflenwadau, a dylent sicrhau

bod yr holl staff yn gyfarwydd â’r camau priodol os ceir argyfwng.  Dylai o

leiaf un aelod cyfrifol o’r staff fod ar gael bob amser i gymryd y camau

angenrheidiol.  Dylai rhagofalon tân fod yn flaenoriaeth o bwys i bob

haidgeidwad.  Os oes angen cloi adeiladau, rhaid gwneud trefniadau i

ganiatáu mynd iddynt yn gyflym os ceir argyfwng.

34. Dylai haidgeidwaid gael gweld llyfryn DEFRA ‘Farm Fires’ a bod yn

gyfarwydd â chynnwys y llyfryn.

35. Os yw’r adar mewn tai, dylai’r lloriau, y clwydi a’r llwyfannau fod o

ddyluniad a defnydd addas ac ni ddylent beri anghysur, trallod neu anaf i’r

adar.  Rhaid iddynt gynnig digon o gynhaliaeth, yn arbennig i’r crafangau

sy’n wynebu ymlaen ar bob troed; ymhellach dylai’r clwydi fod yn ddigon hir

i ganiatáu i bob aderyn glwydo ar yr un pryd.  Dylai lloriau, clwydi a

llwyfannau gael eu cadw’n ddigon sych a glân.

36. Rhaid i’r adar gael eu cadw mewn ffordd sy’n golygu y gallant eu cadw

eu hunain yn lân.

37. Dylai’r offer awyru, gwresogi, goleuo, bwydo, dyfrio a’r holl offer arall

gael ei ddylunio, ei leoli a’i osod er mwyn osgoi’r risg o anafu’r adar.

TAI (2) SYSTEMAU DI-GAWELL

Mae’r manylion isod yn gymwys i bob system gynhyrchu sy’n cael ei

hadeiladu neu ei hail-adeiladu ar gyfer cadw ieir dodwy a phob system o’r

fath y dechreuir ei defnyddio am y tro cyntaf.  Mae’r gofynion hyn yn

gymwys i bob system gynhyrchu di-gawell ar gyfer cadw ieir dodwy o 1

Ionawr 2007 ymlaen.
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Mae paragraff 3 (c), (ch) a (d), 4 a 5(a) o Atodlen 3A (darpariaethau sy’n

gymwys i ieir dodwy sy’n cael eu cadw mewn systemau di-gawell) a nodir

yn Rheoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) (Diwygio) 2002 yn datgan

bod:

3 Rhaid i bob system gael ei chyfarparu mewn ffordd sy’n golygu bod

gan bob iâr ddodwy:



38. Gall y lle y gellir ei ddefnyddio gynnwys arwynebedd yr adeilad os yw’r

ieir yn gallu mynd ato ac unrhyw fannau uwch neu lwyfannau sy’n 30cm o

led o leiaf, gan gynnwys lloriau â thyllau ynddynt cyhyd ag y bydd trefniadau

ar gael i atal baw rhag syrthio ar ieir islaw.
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(c) o leiaf un nyth i bob saith iâr.  Os defnyddir nythod grŵp, rhaid

cael o leiaf 1m2 o le nythu ar gyfer uchafswm o 120 o ieir;

(ch) clwydi, heb ymylon miniog, ac sy’n rhoi o leiaf 15cm i bob iâr.

Rhaid peidio â gosod clwydi uwchben y llaesodr a rhaid i’r

pellter llorweddol rhwng y clwydi fod yn 30cm o leiaf a rhaid i’r

pellter llorweddol rhwng y glwyd a’r wal fod yn 20cm o leiaf;

(d) o leiaf 250cm2 o fan o dan laesodr i bob iâr, a’r llaesodr dros o

leiaf un traean o arwynebedd y llawr.

4. Rhaid adeiladu lloriau gosodiadau fel y gallant gynnal pob un o

grafangau’r iâr sy’n wynebu ymlaen ar bob troed.

5(a). Os defnyddir systemau magu lle gall yr ieir dodwy symud yn rhydd

rhwng gwahanol lefelau – 

(i) rhaid peidio â chael mwy na phedair lefel;

(ii) rhaid i’r uchder rhwng y lefelau fod yn 45cm o leiaf;

(iii) rhaid i’r cyfleusterau yfed a bwydo gael eu dosbarthu mewn

ffordd sy’n golygu bod cyfle cyfartal i bob iâr fynd atynt; a

(iv) rhaid i’r lefelau gael eu trefnu i atal dom rhag cwympo ar y

lefelau islaw.

Dylech hefyd gyfeirio at y Safonau Marchnata Wyau (gweler yr adran

gyfeiriadaeth) ynglŷn â "wyau buarth" a "wyau ysgubor".



39. Dylid darparu nythod ag is-haenau llawr sy’n rhoi hwb i ymddygiad

nythu.  Mae hyn yn arbennig o bwysig ar ddechrau’r cyfnod dodwy, pan ellir

darparu llaesodr rhydd i annog y cywennod i ddefnyddio’r nythod.  Dylai’r

nythod unigol gael eu dylunio i gymryd un aderyn yn unig ar y tro.  Dylai

nythod cyffredin gael eu dylunio gan ddefnyddio adrannau a mynedfeydd

addas i gadw gordyrru i’r lleiaf posibl.

40. Gall lloriau’r nythod fod o rwyllau gwifrog, ar yr amod bod defnydd

arall drostynt, megis gwellt neu blastig.

41. Dim ond clwydi bob yn 30cm neu fwy a ddylai gael eu cyfrifo fel rhan

o’r lle clwydo, er y gellir darparu mwy o glwydi yn gyfagos at ei gilydd i greu

llawr â thyllau ynddo.  Gall lloriau â thyllau ynddynt gael eu hystyried fel

man clwydo os oes ynddynt glwydi sydd wedi’u hymgorffori yn strwythur y

llawr neu wedi’u gosod ar arwyneb y llawr.

42. Dylid cael digon o fwlch o boptu i unrhyw glwyd i ganiatáu i’r ieir afael

yn y clwydi heb fod risg o ddal eu crafangau.  Os yw cyflwr y traed yn wael,

yna dylid adolygu’r ddarpariaeth clwydi.

43. Dylai systemau aml-haen â llwyfannau â thyllau ynddynt gael belt neu

lestr i ddal baw o danynt.  Rhaid gosod y clwydi i sicrhau bod cyn lleied â

phosibl o faw yn syrthio ar unrhyw ieir sy’n clwydo ac yn syrthio i fewn i

gyfleusterau yfed neu fwyta.  Os oes modd, dylid gosod clwydi dros bwll

baw.

44. Hyd yn oed os darperir ysgolion, ni ddylai nythod, mannau clwydo,

clwydi a llwyfannau fod mor uchel uwchben lefel y llawr fel ei bod yn anodd

i’r adar eu defnyddio, neu bod yna risg y cânt eu hanafu.

TAI (3) CEWYLL CONFENSIYNOL

Mae’r manylion isod yn gymwys o 1 Ionawr 2003 ac yn berthnasol i bob
system gewyll gonfensiynol (nad yw wedi ei wella).  O 1 Ionawr 2003
ymlaen ni chaiff neb adeiladu na chwaith ddechrau gweithredu am y tro
cyntaf, unrhyw system gewyll o’r fath ar gyfer cadw ieir dodwy.  O 1
Ionawr 2012, ni chaiff neb gadw unrhyw iâr ddodwy mewn system gewyll
o’r fath.
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Mae paragraff 1 o Atodlen 3B (darpariaethau sy’n gymwys ar gyfer magu

mewn cewyll confensiynol (sydd heb eu gwella))a nodir yn Rheoliadau Lles

Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) (Diwygio) 2002 yn datgan bod, o 1 Ionawr

2003 ymlaen, rhaid i bob system gewyll (sydd heb ei gwella) gydymffurfio

â’r gofyniadau canlynol:



45. Dylai’r cewyll gael eu dylunio a’u cynnal er mwyn cadw anghysur a

thrallod i’r lleiaf posibl ac i atal anafiadau i’r adar.

46. Ni ddylid caniatáu i faw syrthio ar adar mewn cewyll ar haenau is.

Dylai pyllau baw o dan gewyll batri gael eu cau er mwyn atal yr adar rhag

mynd atynt.
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(a) rhaid darparu o leiaf 550 cm2 i bob iâr o arwynebedd cawell,

wedi’i fesur mewn plân llorweddol, a all gael ei ddefnyddio heb

gyfyngiad, yn benodol heb gynnwys platiau ar gyfer dargyfeirio

deunydd nad yw’n wastraff sy’n tueddu i gyfyngu ar yr

arwynebedd sydd ar gael, ar gyfer pob iâr ddodwy,  ond os yw’r

plât ar gyfer dargyfeirio deunydd nad yw’n wastraff wedi’i osod

er mwyn peidio â chyfyngu ar yr arwynebedd sydd ar gael i’r ieir

ei ddefnyddio, yna gall yr arwynebedd hwnnw gael ei gynnwys

yn y mesuriad;

(b) rhaid darparu cafn bwydo a all gael ei ddefnyddio heb

gyfyngiad.  O ran hyd, rhaid iddo fod yn 10 cm wedi’i luosi â

nifer yr ieir yn y cawell o leiaf;

(c) oni bai bod pigynnau dŵr neu gwpanau dŵr wedi’u darparu,

rhaid i bob cawell gael sianel yfed barhaol yr un mor hir â’r cafn

bwydo y cyfeirir ato yn is-baragraff (b) uchod.  Os yw’r mannau

yfed wedi’u plymio, rhaid cael o leiaf ddau bigyn dŵr neu ddau

gwpan o fewn cyrraedd i bob cawell;

(ch) rhaid i’r cewyll fod yn 40 cm o leiaf o uchder dros o leiaf 65%

o arwynebedd y cawell ac nid llai na 35 cm ar unrhyw bwynt

(ceir yr uchder drwy gyfrwng llinell fertigol o’r llawr i’r pwynt

agosaf yn y to a cheir yr arwynebedd drwy luosi 550cm2 â nifer

yr adar a gedwir yn y cawell);

(d) rhaid adeiladu lloriau’r cewyll fel y gallant gynnal pob un o’r

crafangau sy’n wynebu ymlaen ar bob troed. Rhaid i ogwyddiad

y llawr beidio â bod yn fwy na 14% neu 8 gradd os yw wedi’i

wneud o rwyllau gwifrog petryal ac 21.3% neu 12 gradd ar

gyfer mathau eraill o lawr;

(dd) rhaid gosod dyfeisiau addas ar gyfer cwtogi crafangau yn y

cewyll.

Dylech hefyd gyfeirio at y Safonau Marchnata Wyau (gweler yr adran

gyfeiriadaeth) ynglŷn â “wyau o ieir mewn cewyll”.



47. Os ceir tystiolaeth fod crafangau’r ieir wedi tyfu’n rhy hir neu wedi

torri, yna dylid ychwanegu at y ddarpariaeth dyfeisiau cwtogi crafangau.

Gall dyfeisiau sy’n rhy fras beri niwed ac felly dylid gofalu wrth bennu’r

dyfeisiau hyn.

TAI (4) CEWYLL GWELL

*Uchder lleiaf y cawell wrth y pwynt isaf yn y lle y gellir ei ddefnyddio yw

45cm
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Mae Atodlen 3C (darpariaethau sy’n gymwys i bob system gewyll ac

eithrio’r rhai y cyfeirir atynt yn Atodlen 3B) a nodir yn Rheoliadau Lles

Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) (Diwygio) 2002 yn datgan bod:

Rhaid i bob system gewyll ar gyfer magu ieir dodwy (heblaw’r rhai y

cyfeirir atynt yn Atodlen 3B) gael ei gwella er mwyn cydymffurfio â

gofynion yr Atodlen hon:

Rhaid i bob iâr ddodwy gael:-

(a) o leiaf 750 cm2 o arwynebedd cawell i bob iâr, y mae’n rhaid i

600 cm2 ohono allu cael ei ddefnyddio;  rhaid i uchder y cawell

heblaw’r uchder uwchben y lle y gellir ei ddefnyddio fod yn 20

cm o leiaf ym mhob pwynt ac ni all unrhyw gawell fod yn llai

na 2000 cm2 o gyfanswm arwynebedd;

(b) nyth;

(c) llaesodr sy’n golygu ei bod yn bosibl pigo a chrafu;

(ch) clwydi priodol sy’n caniatáu o leiaf 15 cm i bob iâr.

Rhaid darparu cafn bwydo a all gael ei ddefnyddio heb gyfyngiad.  O ran

hyd, rhaid iddo fod yn 12 cm wedi’i luosi â nifer yr ieir yn y cawell o leiaf.

Rhaid i bob cawell gael system yfed sy’n briodol ar gyfer maint y grŵp;  os

darperir pigynnau dŵr, rhaid cael o leiaf ddau bigyn dŵr neu ddau gwpan o

fewn cyrraedd i bob iâr.

Er mwyn hwyluso archwilio, gosod a diboblogi’r ieir rhaid cael ale o 90 cm

o led o leiaf rhwng haenau o gewyll a rhaid caniatáu 35 cm o  leiaf rhwng

llawr yr adeilad a haen isaf y cewyll.

Rhaid gosod dyfeisiau addas ar gyfer cwtogi crafangau yn y cewyll.



48. Os ceir tystiolaeth fod crafangau’r ieir wedi tyfu’n rhy hir neu wedi

torri, yna dylid ychwanegu at y ddarpariaeth dyfeisiau cwtogi crafangau.

Gall dyfeisiau sy’n rhy fras beri niwed ac felly dylid gofalu wrth bennu’r

dyfeisiau hyn.

49. Dylai lled yr ale gael ei fesur yn ôl lled di-rwystr rhwng ochrau allanol y

cafnau bwydo.  Dylai’r pellter at y llawr gael ei fesur hyd at sylfaen rhwyllog

y cawell.

AMGYLCHEDD (1) Awyru, tymheredd

50. Dylai’r ddarpariaeth inswleiddio ac awyru gael ei dylunio i osgoi straen

gwres ac oerfel.  Dylid gofalu diogelu adar sydd mewn caethiwed rhag

drafftiau pan fydd yr amgylchiadau yn oer.

51. Ni ddylai adar, yn arbennig adar mewn cewyll, gael eu datguddio i

heulwen gref uniongyrchol nac i amgylchoedd poeth yn ddigon hir i beri

straen gwres fel y straen a ddynodir gan lyfedu am amser hir.

52. Os caiff plu eu colli, dylid cymryd camau i sicrhau nad yw’r ieir yn

dioddef straen oerfel; er enghraifft, dylent gael mwy o fwyd.

53. Dylai’r system awyru, a’r cyfleusterau ar gyfer storio a thrafod llaesodr

a baw gael eu dylunio, eu cynnal a’u rheoli i atal datguddio’r adar i nwyon

megis ammonia, hydrogen sulphide, carbon dioxide, carbon monoxide mewn

crynodiadau sy’n peri anghysur i’r adar neu sy’n niweidiol i’w hiechyd.

AMGYLCHEDD (2) Golau
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Mae Atodlen 1, paragraff 13 o Reoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru)

2001 yn datgan bod:

Rhaid i gylchrediad aer, lefelau llwch, tymheredd, lleithder aer cymharol a

chrynodiadau nwy gael eu cadw o fewn terfynau nad ydynt yn niweidiol i

anifeiliaid.

Mae Atodlen 1, paragraffau 14-16 o Reoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir

(Cymru) 2001 yn datgan bod:

Dylech hefyd gyfeirio at y Safonau Marchnata Wyau (gweler yr adran

gyfeiriadaeth) ynglŷn â "wyau o ieir mewn cewyll." 



54. O dan amodau arferol, mewn systemau cewyll a systemau aml-haen,

dylai dwysedd y goleuni fod yn 5 lux o leiaf, a gorau oll os nad yw’n llai na

10 lux, o’i fesur ar lefel unrhyw gafn bwydo; mewn systemau eraill, dylai

dwysedd y goleuni yn y mannau clwydo, cerdded a bwydo fod yn 10 lux o

leiaf, o’i fesur ar uchder llygaid yr adar.  Er hynny, gall gostwng lefel y

goleuni helpu i ymdrin ag arferion drwg megis pigo plu neu ganibaliaeth.

55. Ymhob tŷ, yn enwedig y rhai hynny sydd â golau naturiol, dylid sicrhau

fod y dosraniad golau mor gyfartal â phosibl.

56. Dylid rhoi cyfnod o gyfnos er mwyn rhoi amser i’r adar glwydo; mae

hyn o bwys arbennig mewn systemau di-gawell a chewyll gwell.
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Rhaid i anifeiliaid a gedwir mewn adeiladau beidio â chael eu cadw mewn

tywyllwch parhaol.

Os nad yw’r golau naturiol sydd ar gael mewn adeilad yn ddigonol i

ddiwallu anghenion ffisiolegol ac etholegol unrhyw anifeiliaid a gedwir

ynddo yna rhaid darparu golau artiffisial priodol. 

Rhaid peidio â chadw anifeiliaid a gedwir mewn adeiladau heb gyfnod

priodol o orffwys heb olau artiffisial.

Mae paragraff 3 o Atodlen 3CH a nodir yn Rheoliadau Lles Anifeiliaid a

Ffermir (Cymru) (Diwygio) 2002 yn datgan bod:

Rhaid cael lefelau digonol o olau ym mhob adeilad i ganiatáu i bob iâr

weld ei gilydd a chael ei gweld yn glir, ymchwilio i’w hamgylchoedd yn

weledol a dangos lefelau gweithgarwch arferol.  Os oes goleuni naturiol,

rhaid trefnu’r agoriadau goleuni mewn ffordd sy’n golygu bod y goleuni’n

cael ei wasgaru’n gyfartal yn y llety.

Ar ôl y dyddiau cyntaf o ymgyfarwyddo, rhaid i’r gyfundrefn oleuo fod yn

gyfryw ag i atal problemau iechyd ac ymddygiad.  Gan hynny, rhaid iddi

ddilyn rhythm 24-awr a chynnwys cyfnod di-dor digonol o dywyllwch sy’n

para tua un rhan o dair o’r diwrnod, er mwyn i’r ieir gael gorffwys ac i

osgoi problemau megis gostwng imwnedd ac anhwylderau ar y llygaid.

Dylid darparu gwyll digon hir, pan gaiff y golau ei bylu, er mwyn i’r ieir

setlo heb gael eu haflonyddu na’u hanafu.



AMGYLCHEDD (3) Llaesodr

57. Mewn systemau amgen, rhaid i bob aderyn cael cyfle i fynd at fan o

dan laesodr a ddylai gael ei gadw mewn cyflwr hyfriw ac yn ddigon dwfn i’r

adar ymdreiglo yn y llwch, sef rhyw 10cm.  Er mwyn sicrhau rheolaeth dda

ar y llaesodr, gall y dyfnder hwn gael ei ategu dros y ddau fis cyntaf o’i

ddefnydd.  Dylai’r adar gael mynd at is-haenau o ansawdd dda i ymdreiglo

yn y llwch ac i atal problemau iechyd, yn arbennig friwiau ar y traed, y

coesau a’r frest.

58. Ni ddylid defnyddio llaesodr sydd wedi llwydo.  Dylid chwilio yn aml i

sicrhau na fydd euddon neu organeddau niweidiol eraill sy’n byw fel

parasitiaid ar yr adar yn heigio yn y llaesodr.

5 9 Dylid rhoi sylw hefyd i’r cyngor a geir yn llyfryn DEFRA "Poultry Litter

Management".
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Mae Atodlen 3 o Reoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) 2001 (fel y’i

diwygiwyd) yn datgan:

Pan gedwir unrhyw ddofednod (heblaw y rheini a gedwir yn y systemau y

cyfeirir atynt yn Atodlenni 3A, 3B a 3C) mewn adeilad, rhaid iddynt gael

eu cadw ar laesodr, neu rhaid iddynt bob amser allu mynd at laesodr, sydd

wedi’i gynnal yn dda, neu at fan wedi’i draenio’n dda ar gyfer gorffwys.

Mae paragraff 3 (d) o Atodlen 3A (darpariaethau sy’n gymwys i ieir dodwy

a gedwir mewn systemau di-gawell) a nodir yn Rheoliadau Lles Anifeiliaid

a Ffermir (Cymru) (Diwygio) 2002 yn datgan bod:

rhaid i bob system gael ei chyfarparu mewn ffordd sy’n golygu bod gan bob

iâr ddodwy:

- o leiaf 250 cm2 o fan o dan laesodr i bob iâr, a’r llaesodr dros o

leiaf un traean o arwynebedd y llawr.

Mae paragraff 3(c) o Atodlen 3C (darpariaethau sy’n gymwys i gewyll

gwell) a nodir yn Rheoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) (Diwygio)

2002 yn datgan bod:

Rhaid i ieir dodwy gael:

- Llaesodr sy’n golygu ei bod yn bosibl pigo a chrafu.



AMGYLCHEDD (4) Sŵn

ANIFEILIAID A ALL FYND I LIBARTAU AGORED
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Mae paragraff 2 o Atodlen 3CH o Reoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir

(Cymru) (Diwygio) 2002 yn datgan bod:

Rhaid cadw lefel y sŵn i’r lleiaf posibl.  Rhaid osgoi sŵn cyson neu sydyn.

Rhaid i wyntyllau awyru, peiriannau bwydo neu offer eraill gael eu

hadeiladu, eu lleoli, eu gweithredu a’u cynnal mewn ffordd sy’n golygu eu

bod yn cadw cyn lleied â phosibl o sŵn.

Mae Atodlen 1, paragraff 17 o Reoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru)

2001 yn datgan bod:

Rhaid i anifeiliaid na chedwir mohonynt mewn adeiladau, pan fo angen a

phan fo’n bosibl, gael eu hamddiffyn rhag tywydd gwael, ysglyfaethwyr a

risgiau i’w hiechyd a chael y cyfle bob amser i fynd i fan gorwedd sydd

wedi’i draenio’n dda.

Mae paragraffau 5(b) (i) a (ii) o Atodlen 3A (darpariaethau sy’n gymwys i

ieir dodwy a gedwir mewn systemau di-gawell) a nodir yn Rheoliadau Lles

Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) (Diwygio) 2002, yn datgan hyn:

Os gall ieir dodwy fynd i libart agored:

(i) rhaid cael sawl twll yn arwain yn uniongyrchol i’r fan allanol, o

leiaf 35 cm o uchder a 40 cm o led ac yn ymestyn ar hyd cyfan

yr adeilad;  a beth bynnag rhaid sicrhau bod agoriad sy’n

gyfanswm o 2 m ar gael am bob grŵp o 1,000 o ieir; a

(ii) rhaid i libartau agored fod o arwynebedd sy’n briodol ar gyfer y

dwysedd stocio a natur y tir, er mwyn atal unrhyw halogi, a bod

wedi’u cyfarparu â chysgod rhag tywydd drwg ac ysglyfaethwyr

ac, os oes eu hangen, â chafnau yfed priodol.

Dylech gyfeirio hefyd at y Safonau Marchnata Wyau (gweler yr adran

gyfeiriadaeth) ynglŷn â "wyau buarth".



60. Pan fydd adar yn cael eu cadw’n anarddwys ac yn rhydd i grwydro,

mae’n bwysig darparu rhywfaint o gysgod uwchben   Dylid cymryd camau

rhesymol i ddiogelu’r adar rhag ysglyfaethwyr, cŵn a chathod.  Dylai cysgod

rhag y glaw, yr haul a’r oerfel fod ar gael bob amser pan fydd ei angen.  Ar

dir agored dylid darparu cysgodfeydd rhag y gwynt.

61. Dylai’r tai a ddefnyddir gan adar buarth fod o safon ddigonol i sicrhau

nad yw’r adar yn dioddef y trallod a achosir gan dymheredd eithriadol.

62. Mae ffactorau megis y math o bridd, y traeniad, maint y boblogaeth ac

amlder cylchdroi’r heidiau yn bwysig iawn wrth benderfynu ar y nifer o adar

y gall man benodol ymdopi â hwy.  Gall pridd trwm nad yw’n traenio’n dda

ymdopi â llai o adar na thir ysgafn sy’n traenio’n dda.

63. Mae’n bwysig sefydlu system o gylchdroi porfeydd neu o symud tai er

mwyn atal sathru ac i atal clefydau a heintiau parasitig rhag cronni.  Pan

fwriedir cadw tai mewn systemau buarth mewn un man, dylid cymryd

camau i atal y tir o amgylch y tŷ rhag cael ei sathru, a dylid cymryd

samplau o’r pridd er mwyn ymchwilio am unrhyw dystiolaeth o wyau llyngyr.

Dylai heidiau a thai symudol gael eu symud yn ddigon rheolaidd i osgoi

mwd parhaus a/neu halogi’r tir ag organeddau sy’n achosi neu sy’n cario

clefyd i raddau a allai beri niwed difrifol i iechyd dofednod.  Oni bai fod y tai

yn cael ei symud yn aml, arfer dda yw diogelu’r tir yn union gyfagos iddo,

e.e. drwy ddarparu llwyfannau o estyllod neu rwyllau gwifrog, ferandas o

dan do neu fannau graeanog.

64. Dylid annog yr adar i ddefnyddio’r ardal tu allan drwy ddarparu digon o

lystyfiant addas, wedi’i reoli’n iawn, grawnfwydydd cyfan i’w crafu y tu

allan, cyflenwad ffres o ddŵr a gorchudd uwchben, oll yn ddigon pell or tŷ

er mwyn annog yr adar i grwydro.

65. Pan gaiff yr adar eu trosglwyddo i dai a ddefnyddir i gadw ieir buarth,

dylid gofalu osgoi gordyrru a mygu, yn arbennig yn ystod yr ychydig nosau

cyntaf.  Mae canibaliaeth yn berygl o dan y system hon, ac ni ddylai’r adar

gael eu cyfyngu’n rhy hir fel rheol yn ystod oriau’r dydd na’u datguddio i

heulwen uniongyrchol yn ystod eu caethiwed.

66. Pan fo arwynebedd feranda sydd ynghlwm i dŷ a ddefnyddir i gadw

ieir buarth yn cael ei gynnwys wrth gyfrifo arwynebedd y llawr, mae’n rhaid

iddo gael yr un system oleuo artiffisial â rhan fewnol yr uned, ac mae’n

rhaid i’r tyllau mynediad gydymffurfio ac anghenion y ddeddfwriaeth ac yn

ogystal mae’n rhaid darparu mynediad parhaus i’r tyllau mynediad rhwng y

tŷ a’r feranda.
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OFFER AWTOMATAIDD NEU FECANYDDOL
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Mae Atodlen 1, paragraff 18 o Reoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru)

2001 yn datgan bod:

Rhaid i bob offer awtomataidd neu fecanyddol sy’n angenrheidiol ar gyfer

iechyd a llesiant yr anifeiliaid gael eu harchwilio o leiaf unwaith y dydd i

sicrhau nad oes unrhyw ddiffyg arno.

Mae Atodlen 1, paragraff 19 yn datgan: 

Pan ganfyddir diffygion mewn offer awtomataidd neu fecanyddol o’r math y

cyfeirir ato ym mharagraff 18, rhaid eu cywiro ar unwaith, neu os nad yw

hyn yn bosibl, rhaid cymryd camau priodol i ddiogelu iechyd a llesiant yr

anifeiliaid tra disgwylir i’r diffygion hynny gael eu cywiro gan gynnwys

defnyddio dulliau amgen o fwydo a dyfrio a dulliau amgen o ddarparu a

chynnal amgylchedd boddhaol.

O ran systemau awyru artiffisial, mae Atodlen 1, paragraff 20 yn datgan

pan fydd iechyd a llesiant yr anifeiliaid yn ddibynnol ar system o’r fath:

(a) rhaid darparu ar gyfer system wrth-gefn briodol i warantu digon

o adnewyddu aer i gadw iechyd a llesiant yr anifeiliaid os

digwydd i’r system fethu; a

(b) rhaid darparu system larwm (a fydd yn gweithredu hyd yn oed

os bydd y prif gyflenwad trydan yn methu) i rybuddio am

unrhyw fethiant yn y system.

Mae Atodlen 1, paragraff 21 yn datgan:

Rhaid i’r system wrth-gefn y cyfeirir ati ym mharagraff 20(a) gael ei

harchwilio’n drwyadl a rhaid i’r system larwm y cyfeirir ati ym mharagraff

20(b) gael ei phrofi o leiaf unwaith bob saith diwrnod er mwyn sicrhau nad

oes unrhyw ddiffyg yn y system, ac, os canfyddir unrhyw ddiffyg (adeg

archwilio neu brofi’r system yn unol â’r paragraff hwn neu ar unrhyw adeg

arall), rhaid ei gywiro ar unwaith.



67. Cyn gosod offer sy’n fwy cymhleth neu’n fwy cywrain nag o’r blaen,

dylid ystyried cwestiwn lles anifeiliaid.  At ei gilydd, mwyaf yn y byd o

gyfyngiadau a osodir ar yr aderyn a mwyaf cymhleth y bydd y system neu’r

mesur o reolaeth dros dymheredd, llif awyr neu gyflenwad bwyd, lleiaf yn y

byd y gall yr aderyn ddefnyddio’i ymddygiad greddfol i addasu effaith

amodau anffafriol, a mwyaf yn y byd y bydd y perygl o ddioddef os ceir

methiant mecanyddol neu drydan.  Gan hynny, dim ond os oes staff

cydwybodol sydd â medrau mewn hwsmonaeth dofednod ac mewn

defnyddio’r offer ar gael bob amser y dylid gosod systemau sy’n golygu

mesur uchel o reoli amgylcheddol.

68. Dylai’r holl offer a gwasanaethau, gan gynnwys hopranau bwyd, yfwyr,

gwyntyllau awyru, unedau gwresogi a goleuo, diffoddyddion tân a systemau

larwm gael eu glanhau a’u harchwilio’n rheolaidd, a’u cadw mewn cyflwr

da.  Rhaid i’r holl offer awtomataidd y mae lles yr adar yn dibynnu arno

ymgorffori dyfais na fydd yn methu a system larwm i rybuddio’r haidgeidwad

os ceir methiant.  Dylai diffygion gael eu cywiro ar unwaith neu dylid

cymryd mesurau eraill i ddiogelu iechyd a lles yr adar.  Gan hynny, dylai

dulliau eraill o fwydo’r adar ac o gadw amgylchedd boddhaol fod yn barod

i’w defnyddio.

69. Ni ddylai unrhyw osodiadau trydan ar foltedd y prif gyflenwad fod yn

hygyrch i’r adar, a dylai’r fath osodiadau trydan fod wedi’u daearu yn iawn.

LLURGUNIO
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Mae paragraff 8 o Atodlen 3CH a nodir yn Rheoliadau Lles Anifeiliaid a

Ffermir (Cymru) (Diwygio) 2002 (sy’n nodi amodau sy’n gymwys i ieir

dodwy ym mhob system) yn datgan:

Yn ddarostyngedig i baragraff 9, ni chaiff unrhyw berson lurgunio unrhyw

iâr ddodwy.

Mae paragraff 9 o Atodlen 3CH yn datgan:

Er mwyn osgoi plubigo a chanibaliaeth, hyd at 31 Rhagfyr 2010 caniateir

tocio pigau adar yn yr holl systemau y cyfeirir atynt yn Atolenni 3A, 3B a

3C ar yr amod ei fod yn cael ei wneud-



TOCIO’R BIG

70. Pan y gwneir gwaith tocio’r big, ble bo’n bosibl, dylai hyn gael ei

gyfyngu i ddi-finio’r big, i waredu’r pwynt siarp sydd yn medru achosi niwed

i adar eraill.

71. Dylid sicrhau fod gwaith tocio’r big yn cael ei wneud i’r safonau uchaf

posibl gan weithwyr sydd wedi eu hyfforddi.  Dylid ail-asesu yn gyson

effeithlonrwydd sgiliau tocio pig gweithwyr.

72. Os oes problemau ymddygiad yn codi, sydd yn arwain at bigo plu

niweidiol, dylid mynd i’r afael â hwy ar unwaith drwy wneud y newidiadau

priodol yn y system reolaeth; er enghraifft drwy leihau dwysedd y golau.

Mae ymchwil wedi dangos hefyd fod argaeledd llaesodr o ansawdd da, yn

enwedig siafins, yn hyrwyddo fforio ac o ganlyniad yn lleihau y tueddiad i

bigo plu.
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Pan nad yw’n cael ei wneud gan lawfeddyg milfeddygol, rhaid i waith

tocio’r big gael ei wneud yn unol â Gorchymyn Llawfeddygaeth Filfeddygol

(Esemptiadau) 1962 (O.S. 1962 Rhif 2557), h.y.: Mae llawdriniaeth ar

gyfer tocio’r big (a elwir weithiau yn ddatbigo) yn golygu defnyddio offeryn

addas i godi oddi ar yr aderyn:

(i) nid mwy nag un rhan o dair o’i big, o’i fesur o flaen y big tuag

at agoriad y ffroenau, os gwneir hynny fel un llawdriniaeth; neu

(ii) nid mwy nag un rhan o dair o ran uchaf ei big yn unig, o’i fesur

yn yr un ffordd;

ac atal unrhyw waedlif o’r big yn sgil hynny drwy ei serio.

Mae Rheoliadau Lles Da Byw (Llawdriniaethau Gwaharddedig) 1982 (O.S.

1982 Rhif 1884) yn gwahardd unrhyw lawdriniaeth ar aderyn sy’n anelu

neu’n arwain at ei rwystro rhag hedfan (heblaw clipio’r plu) neu osod

unrhyw declyn arno sy’n anelu neu’n arwain at gyfyngu golwg yr aderyn

drwy ddull sy’n golygu treiddio septwm y trwyn neu ei lurgunio fel arall.

(a) gan bersonau dros 18 oed

(b) i ieir sy’n llai na 10 diwrnod oed y bwriedir hwy ar gyfer dodwy.



GWEITHDREFNAU BRIDIO

73. Wrth ystyried sefydlu haid neu amnewid haid, dylid dewis yr hybrid

gan anelu at leihau problemau lles ac iechyd.

DAL ADAR A’U CLUDO

30

Mae Gorchymyn Lles Anifeiliaid (Cludo) 1997 (O.S. 1997 Rhif 1480) yn

ymdrin â chludo anifeiliaid, gan gynnwys adar.  Ymhlith y gofynion eraill:

Mae Erthygl 4 yn datgan na chaiff neb gludo unrhyw anifail mewn ffordd

sy’n achosi neu sy’n debyg o achosi anaf neu ddioddefaint diangen i’r

anifail hwnnw.

Mae Erthygl 6 yn datgan na chaiff neb gludo unrhyw anifail oni bai:-

(a) ei fod yn ffit ar gyfer y siwrnai arfaethedig, a

(b) fod darpariaeth addas wedi’i gwneud i ofalu amdano yn ystod y

siwrnai a phan fydd yn cyrraedd y gyrchfan.

Mae Atodlen 1, paragraffau 28 o Reoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir

(Cymru) 2001 yn datgan hyn:

(Is-baragraff 1)  Yn ddarostyngedig i is-baragraff (2), rhaid peidio â

defnyddio bridio neu weithdrefnau bridio naturiol neu artiffisial sy’n peri

neu sy’n debygol o beri dioddefaint neu anaf i unrhyw un o’r anifeiliaid o

dan sylw.

(Is-baragraff 2)  Ni fydd is-baragraff (1) yn atal defnyddio gweithdrefnau

bridio naturiol neu artiffisial sy’n debygol o beri’r dioddefaint neu’r anaf

lleiaf posibl neu am ennyd neu rai a allai beri bod angen ymyriadau na

fyddent yn peri anaf parhaol.

Mae Atodlen 1, paragraff 29 yn datgan:

Rhaid peidio â chadw unrhyw anifeiliaid at ddibenion ffermio oni ellir

disgwyl yn rhesymol, ar sail eu genoteip neu eu ffenoteip, y gellir eu cadw

heb effaith niweidiol i’w hiechyd neu eu lles.



74. Ni ddylid cadw adar heb fwyd neu ddiod cyn eu cludo; er hynny, fe

ellir eu cadw heb fwyd, ond nid heb ddŵr, am hyd at 12 awr cyn eu

cigydda.  Rhaid i’r cyfnod hwn o 12 awr fod yn gyfnod cynhwysol i gynnwys

dal yr adar, eu llwytho, eu cludo, eu cadw mewn lloc a’u dadlwytho cyn eu

cigydda.

75. Dylid gwneud pob ymdrech i gydgysylltu amserau casglu â gofynion

cynhyrchu y lladd-dy, er mwyn cyfyngu ar yr amser y caiff yr adar eu cadw

mewn cynhwysyddion cyn eu cludo.

76. Cyn gwagio tai, rhaid tynnu unrhyw rwystr yn sgil y gosodiadau a’r

ffitiadau, yn arbennig ymylon miniog ac unrhyw allwthiadau.  Wrth ddal yr

adar, rhaid cymryd gofal i osgoi panig a’u niweidio wedyn a’u mygu, er

enghraifft drwy ostwng dwysedd y goleuni neu drwy ddefnyddio golau glas.
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At y dibenion hyn, rhaid peidio ag ystyried bod anifail yn ffit ar gyfer y

siwrnai arfaethedig os yw’n sâl, wedi’i anafu, yn eiddil neu wedi blino, oni

bai mai mân anaf, mân salwch, mân eiddilwch neu fân flinder yw hwnnw

ac nad yw’r siwrnai arfaethedig yn debyg o achosi dioddefaint diangen.

Mae Erthygl 10(1) yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw berson sy’n cludo

anifeiliaid sicrhau y caiff yr anifeiliaid eu cludo yn ddi-oed i’w cyrchfan.

Mae Erthygl 10(2) yn ei gwneud yn ofynnol, yn achos anifeiliaid sy’n cael

eu cludo mewn cynhwysydd, bod unrhyw berson sydd â gofal dros yr

anifeiliaid yn sicrhau na chânt niwed neu ddioddefaint diangen tra byddant

yn y cynhwysydd naill ai’n aros i gael eu llwytho i’r cyfrwng cludo neu ar ôl

eu dadlwytho.

Mae Atodlen 3 (Rhan I) yn ei gwneud yn ofynnol i gyfryngau cludo a

chynwysyddion gael eu hadeiladu, eu cynnal, eu gweithredu a’u lleoli i roi

digon o awyr a lle.  Rhaid i gynwysyddion y caiff anifeiliaid eu cludo

ynddynt gael eu hadeiladu a’u cynnal i ganiatáu i’r anifeiliaid gael eu

harchwilio a derbyn gofal priodol.  Rhaid i gynwysyddion y caiff anifeiliaid

eu cludo ynddynt fod o faint sy’n diogelu’r anifeiliaid rhag anaf a

dioddefaint diangen wrth eu cludo.  Rhaid i gynwysyddion y caiff adar eu

cludo ynddynt gael eu hadeiladu a’u cynnal fel eu bod yn atal pennau,

coesau neu adenydd rhag ymwthio allan ohonynt.



77. Dylid cymryd gofal arbennig wrth symud adar o fewn tŷ i sicrhau na

chaiff unrhyw aderyn ei anafu gan yr offer neu’r broses drafod.  Mae angen

medr i drafod adar yn iawn, a dim ond personau cymwys sydd wedi’u

hyfforddi’n briodol a ddylai wneud hynny.  Dylid ei wneud yn dawel a

hyderus, gan ofalu osgoi brwydr ddiangen a allai gleisio’r adar neu eu

hanafu fel arall.

I ddal adar mewn cewyll, rhaid eu tynnu o’r cewyll un ar y tro ac i osgoi

anaf neu ddioddefaint a rhaid eu dal wrth y DDWY goes.  Dylid cynnal y

frest wrth eu tynnu o’r cawell.

Rhaid i adar rhydd mewn tai gael eu dal wrth y DDWY goes i osgoi

anafiadau neu ddioddefaint.

78. Ym mhob system, dim ond gerfydd y coesau y dylid cario’r adar a

dylid gofalu peidio â bwrw pethau solet yn enwedig os yw’r adenydd yn

curo.  Bydd faint o adar sy’n cael eu cario yn dibynnu ar faint yr aderyn a

gallu’r sawl sy’n eu cario, ond rhaid peidio â chario mwy na 3 ym mhob

llaw.  Dylid cadw’r pellter y caiff yr adar eu cario i’r lleiaf posibl, er

enghraifft drwy ddod â chynwysyddion cludo mor agos â phosibl at yr adar.

79. Dylid defnyddio cynwysyddion cludo ag agoriadau mawr er mwyn osgoi

niwed i’r adar; dylai dyluniad, maint a chyflwr unrhyw gynhwysydd a

ddefnyddir i gario adar ganiatáu iddynt gael eu gosod ynddo, eu cludo a’u

tynnu oddi yno heb anaf.

80. Tra caiff yr adar eu dal yn y cynwysyddion, dylid eu diogelu rhag

tywydd drwg ac amodau rhy boeth neu rhy oer.  Ni ddylid caniatáu iddynt

deimlo straen (a ddynodir gan lyfedu am amser hir) trwy eu gadael mewn

cynwysyddion sydd yn llygad heulwen gref ac uniongyrchol.  Rhaid cael

digon o awyr i’r adar bob amser.

81. Dylid cymryd gofal hefyd wrth lwytho cratiau i gerbydau, ac wrth eu

cludo a’u dadlwytho, er mwyn osgoi peri sioc ffisegol i’r adar.

82. Dylai adar na all gael eu cludo oherwydd nad ydynt mewn cyflwr i

deithio oherwydd salwch, niwed neu flinder gael gofal milfeddygol ar fyrder,

neu gael eu gwaredu mewn modd tosturiol yn ddi-oed.
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ATODIAD

Cyfeiriadau

At ddibenion labelu yn unig, mae Rheoliad y Comisiwn Rhif (EEC) 1274/91

(OJ Rhif L121 o 16.5.91) fel y’i diwygiwyd, yn dweud fod yn rhaid i fentrau

sydd yn ymwneud â dofednod gydymffurfio â’r isafswm criteria canlynol er

mwyn medru marcio eu pacedi wyau bychan gyda’r termau a ddangosir:

(a) Rhaid i "wyau buarth" gael eu cynhyrchu mewn sefydliadau

dofednod sydd yn cyrraedd o leiaf y safonau a bennir yn Erthygl

4 o Gyfarwyddeb 1997/74/EC o’r dyddiadau a nodir yn yr Erthygl

honno, ac sydd hefyd yn sicrhau;

- fod gan ieir fynediad drwy gydol y dydd i libartau

awyr-agored, onibai fod awdurdodau milfeddygol yn

cyfyngu hyn dros dro;

- fod y libartau awyr-agored y mae gan yr ieir fynediad

iddynt wedi eu gorchuddio yn bennaf â llysdyfiant ac

nad ydynt yn cael eu defnyddio am bwrpasau eraill

heblaw fel perllan, coediach, ac er mwyn pori da byw

os yw pori yn cael ei ganiatau gan yr awdurdodau

cymwys;

- fod y libartau awyr-agored yn cydymffurfio o leiaf â’r

amodau a gynhwysir yn Erthygl 4 (1) (3) (b) (ii) o

Gyfarwyddeb 1999/74/EC ble y nodir mai uchafswm

dwysedd y stocio yw heb fod yn fwy na 2,500 o ieir

am bob hectar o ddaear sydd ar gael i’r ieir neu un iâr

am bob 4m2 drwy’r adeg ac nad yw’r libartau yn

ymestyn am fwy na radiws o 150m o’r twll mynediad

agosaf yr adeilad; mae estyniad o hyd at 350m o’r

twll mynediad agosaf yn dderbyniol os y darperir nifer

digonol o gysgodfanau a chafnau dŵr wedi eu

dosbarthu yn gyson drwy’r holl rediadau awyr- agored

gyda o leiaf bedwar cysgod am bob hectar.
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(b) Rhaid i "wyau ysgubor" gael eu cynhyrchu mewn sefydliadau

dofednod sydd yn cydymffurfio o leiaf â’r amodau a bennir yn

Erthygl 4 o Gyfarwyddeb 1999/74/EC o’r dyddiadau a nodir yn yr

Erthygl honno. 

(c) Rhaid i "wyau o ieir mewn cewyll" gael eu cynhyrchu mewn

sefydliadau dofednod sydd yn cydymffurfio o leiaf â:

- yr amodau a nodir yng Nghyfarwyddeb 88/166/EEC

tan 31.12.2002;

- yr amodau  a nodir yn Erthygl 5 o Gyfarwyddeb

1999/74/EC o 1.1.2003 hyd at 31.12.2011, neu;

- yr amodau a nodir yn Erthygl 6 o Gyfarwyddeb

1997/74/EC o 1.1.2002.

Cyhoeddiadau dwyieithog 

Straen Thermol mewn dofednod

Lles Dofednod adeg eu Cigydda (Cod Ymarfer).

Gellir cael copïau o’r dogfennau uchod, yn rhad ac am ddim, oddi wrth:-

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Is-adran Polisi Amaethyddol 3

Parc Cathays 

CAERDYDD 

CF10 3NQ

Teleffon:  02920  823595

Mae copïau o’r ddeddfwriaeth a ddyfynnir yn y Cod ar gael oddi wrth

TSO

18-19 Stryd Fawr 

CAERDYDD

CF1 2BZ 

Gwefan: http://www.official-documents.co.uk
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Cyhoeddiadau yn ymwneud ag ieir dodwy sydd ar gael oddi wrth DEFRA:

Rhif PB Teitl

0621 Farm Fires : Advice on Farm Animal Welfare

1147 Emergencies on Livestock Farms

1315 Heat Stress in Poultry - Solving the Problem

1739 Poultry Litter Management

2594 Explanatory Guide to the Welfare of Animals

(Slaughter or Killing) Regulations 1995

2630 Code of Practice for the Prevention of Rodent

Infestations in Poultry Flocks

3476 Welfare of Poultry at Slaughter: A Pocket Guide

3724 Guide to Alleviation of Thermal Stress in Poultry at

Lairage

6490 The Welfare of Hens in Free Range Systems

1435 A Guide to the Poultry Breeding Flocks and

Hatcheries Order 1993

Gellir cael copïau o’r uchod, yn rhad ac am ddim, oddi wrth:-

DEFRA Publications
P.O. Box 9B

Thames Ditton,
Surrey KT8 0BN.
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Archebion ffôn (ar gyfer cyhoeddiadau am ddim):

0845 955 6000

Ymholiadau ffôn: 0845 955 6000 

E-bost : defra@iforcegroup.com

Gwefan: http://www.defra.gov.uk

Diweddarir y cyhoeddiadau yma yn gyson; am fwy o wybodaeth ar y

fersiynau cyfredol a llenyddiaeth newydd cysylltwch ag Adran Les

Anifeiliaid DEFRA ar 020 7904 6512.
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