
 
 

Adroddiad Blynyddol 2018 ar God Ymarfer Gorau Llywodraeth Cymru   
ar Ddefnyddio Maglau i Reoli Cadnoid   

 

1. Cefndir 
 
Mae'r ffordd rydym yn trin ein hanifeiliaid yn adlewyrchiad pwysig o werthoedd y 
gymdeithas ac mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella safonau lles anifeiliaid 
yng Nghymru. 
 
Cyhoeddwyd Y Cod ar yr arfer gorau wrth ddefnyddio maglau i reoli cadnoid 
(y ‘Cod’) ar 25 Medi 2015. Bwriadwyd y Cod ar gyfer y rheini sy'n defnyddio maglau 
yng nghefn gwlad Cymru a’i lunio gyda mewnbwn gan randdeiliaid sydd â diddordeb 
mewn maglau a sut maent yn cael eu defnyddio.   Ei nod yw sicrhau safonau uwch o 
ran lles anifeiliaid, bod yn fwy effeithlon wrth reoli cadnoid a sicrhau bod llai o 
rywogaethau nad ydynt yn cael eu targedu yn cael eu dal.   
 
Ar 27 Medi 2016, cyflwynodd y Gynghrair yn Erbyn Chwaraeon Creulon (LACS) 
ddeiseb oedd wedi'i llofnodi gan 1,405 o bobl i'r Pwyllgor Deisebau.  Bu'r Pwyllgor 
hwnnw’n ystyried tystiolaeth ysgrifenedig gan bartïon oedd â diddordeb ochr yn ochr 
â'r ddeiseb.  Roedd y dystiolaeth honno’n cynnwys llythyr ar y cyd gan y Gynghrair 
Cefn Gwlad, yr Ymddiriedolaeth Gwarchod Anifeiliaid Hela a Bywyd Gwyllt a 
Sefydliad Cenedlaethol y Ciperiaid yn anghytuno â'r ffigurau yn nhestun y ddeiseb ac 
yn herio sylwadau'r LACS ar greulondeb maglau.  Mae gwybodaeth berthnasol i'w 
gweld yma ar dudalen we'r Pwyllgor Deisebau. 
 
Cyfeiriodd Pwyllgor Deisebau Cynulliad Cenedlaethol Cymru y mater at sylw'r 
Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig er ystyriaeth bellach.    
 
Penderfynodd Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (‘y 
Pwyllgor’) ymchwilio i'r ymarfer ac i faterion cysylltiedig â defnyddio maglau yng 
Nghymru, ac ystyried a oedd angen cymryd camau pellach.   
 
Ar 30 Tachwedd 2016, cafwyd tystiolaeth lafar gan LACS, Yr Ymgyrch Genedlaethol 
yn Erbyn Defnyddio Maglau, Y Gynghrair Cefn Gwlad, Cymdeithas Saethu a 
Chadwraeth Prydain a Sefydliad Cenedlaethol y Ciperiaid.  Mae copi o'r trawsgrifiad 
i'w weld yma.  Ar 14 Rhagfyr 2016, clywodd y Pwyllgor hefyd dystiolaeth lafar gan 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ar y pryd ac mae 
copi o'r trawsgrifiad i'w weld yma. 
 
2. Yr adroddiad a'r argymhellion 
 
Cyhoeddodd y Pwyllgor yr “Adroddiad ar ddefnyddio maglau yng Nghymru” ar 28 
Mehefin 2017 ac mae copi o'r adroddiad i'w weld yma. Roedd 8 argymhelliad yn yr 
adroddiad i gyd gyda’i gilydd.  Mae'r tri sy’n dilyn yn cael eu trin a’u trafod yn y 
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cyhoeddiad hwn, ac mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn bob un ohonynt. Mae copi 
o ymateb Llywodraeth Cymru i bob un o'r 8 argymhelliad i'w weld yma:-  
 
Argymhelliad 1 - Dylai Llywodraeth Cymru gynnal adolygiad blynyddol o'r Cod a 
chyhoeddi adroddiad ar yr adolygiad hwnnw. 
 
Argymhelliad 6 - Dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno adroddiad erbyn diwedd mis 
Medi 2018, ac yn flynyddol wedi hynny, ar y graddau y defnyddir maglau yng 
Nghymru. Fel rhan o’r broses adrodd hon, dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda 
rhanddeiliaid i ddatblygu system ar gyfer pennu nifer yr anifeiliaid a pha rywogaethau 
sy’n cael eu dal mewn maglau. 
 
Argymhelliad 8 - Dylai adolygiad Llywodraeth Cymru o’r Cod ar yr arfer orau adrodd 
ar: 
- gamau gorfodi mewn perthynas â’r Cod a nifer yr erlyniadau llwyddiannus, os o 

gwbl; 
- cost ac argaeledd maglau sy’n cydymffurfio â’r Cod; a 
- nifer y bobl sy’n cael eu hyfforddi i ddefnyddio maglau yn unol â’r Cod a’r dulliau a 

ddefnyddir i asesu effeithiolrwydd yr hyfforddiant hwnnw. 
 
3. Cyfarfod i Randdeiliaid 
 
Anfonwyd gwahoddiad i randdeiliaid i ddod i sesiwn casglu tystiolaeth ar 26 Chwefror 
2018. Gofynnwyd i'r rhai oedd yn bresennol helpu i lenwi'r bylchau yn y dystiolaeth a 
nodwyd gan Lywodraeth Cymru neu awgrymu ffyrdd o gasglu tystiolaeth a rhannu 
unrhyw ystadegau neu ddata a fyddai’n helpu Llywodraeth Cymru i baratoi'r 
adroddiad blynyddol dan sylw.   
 
Daeth amrywiaeth eang o randdeiliaid i'r digwyddiad, gyda barn wahanol am 
ddefnyddio maglau. Gwahoddwyd y pum prif adwerthwr maglau yng Nghymru i ddod 
i'r cyfarfod ond yn anffodus roedd pob un wedi gwrthod neu ddim yn gallu anfon 
cynrychiolydd. Serch hynny, roedd rhai ohonynt wedi darparu data i Lywodraeth 
Cymru. 
 
4. Y dystioaleth a gasglwyd 

 
Cadarnhaodd y rhanddeiliaid fod y Cod wedi cael ei ddosbarthu ar raddfa eang i 
aelodau oedd yn defnyddio maglau fel rhan o'u gwaith bob dydd. Roedd y 
rhanddeiliaid hyn yn credu bod eu haelodau yn cydymffurfio ag argymhellion y Cod.  
Ond ychydig o dystiolaeth ffeithiol sydd ar gael a chydnabyddir ei bod yn anodd 
mesur neu amlygu tystiolaeth o ymarfer da a chydymffurfiad â'r Cod gan fod gosod a 
defnyddio maglau’n digwydd ar dir preifat gan mwyaf.  
 
Ers cyhoeddi'r Cod yn 2015, mae Llywodraeth Cymru wedi cael gwybod am 20 
digwyddiad yn ymwneud â maglu.  Roedd 15 ohonynt yn ymweud â rhywogaethau 
nad oedd yn cael eu targedu (cathod, moch daear a chŵn) oedd wedi cael eu dal a’u 
lladd mewn magl, roedd 2 yn ymwneud â cadnoid a chafwyd 3 digwyddiad o osod 
maglau mewn ardaloedd nad oedd yn cydymffurfio â'r Cod. Yn y mwyafrif o'r 
digwyddiadau hyn, nid ydym wedi gallu sefydlu a oedd y maglau a ddefnyddiwyd yn 
cydymffurfio â'r Cod gan nad oedd yr ‘hysbyswyr’ wedi rhoi gwybodaeth o'r fath.  O 
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blith y digwyddiadau y cafwyd gwybodaeth amdanynt, roedd y mwyafrif ohonynt yn 
ymwneud â maglau nad oedd yn cydymffurfio â'r Cod.  Fodd bynnag, yng nghyswllt 
un digwyddiad, roedd mochyn daear wedi cael ei ddal mewn magl oedd yn 
cydymffurfio â'r Cod ac fe’i rhyddhawyd yn ddianaf.  Gofynnwyd i randdeiliaid sy’n 
rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru am y digwyddiadau hyn yn y dyfodol gynnwys 
manylion ynghylch lleoliad y digwyddiad, a oedd y maglau wedi’u gosod mewn ffordd 
oedd yn cydymffurfio â’r Cod, a oedd y maglau’n cydymffurfio â’r Cod a pha fath o 
anifeiliaid (os o gwbl) oedd wedi’u dal yn y maglau.  Nid yw Llywodraeth Cymru’n 
ymwybodol o unrhyw erlyniadau a fwriwyd ymlaen â nhw o ganlyniad i'r digwyddiadau 
cysylltiedig â maglau hyn yng Nghymru.   
 
Ym mis Chwefror 2017 roedd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion 
Gwledig ar y pryd wedi ysgrifennu at yr holl adwerthwyr maglau hysbys i'w hannog i 
ddarparu maglau oedd yn cydymffurfio â'r Cod fel mater o drefn yn eu storfeydd yng 
Nghymru.    Mae maglau sy’n cydymffurfio â'r Cod hefyd ar gael drwy 
wneuthurwyr/stocwyr ar-lein ac mae'r rhain i'w gweld ar wefan Cymdeithas Saethu a 
Chadwraeth Prydain.    
  
Er na ddaeth cynrychiolydd o unrhyw un o’r pum prif adwerthwr i'r cyfarfod i 
randdeiliaid, roedd dau ohonynt wedi darparu data i Lywodraeth Cymru sy'n dangos 
mai dim ond rhwng 3 a 5% o faglau cadnoid sy'n cael eu prynu gan ffermwyr.  Serch 
hynny, mae’n debygol o hyd nad yw’r mwyafrif o'r maglau sy'n cael eu gwerthu yn 
cydymffurfio â'r Cod gan fod rhai rhanddeiliaid wedi mynegi pryder ynghylch y gost 
ychwanegol iddynt o’i gymharu â'r maglau dirwyn sy’n parhau i fod yn gyfreithlon (er 
nad ydynt yn cydymffurfio â'r Cod). Rhoddwyd cynnig arall i’r adwerthwyr anfon eu 
cynrychiolwyr i'r digwyddiad i randdeiliaid ym mis Mai neu i gyfarfod ar wahân i drafod 
sut y gallwn ni sicrhau mai dim ond maglau sy’n cydymffurfio â'r Cod sy'n cael eu 
cyflenwi a’u gwerthu yng Nghymru.   
 
Ers cyhoeddi'r Cod, mae 69 o unigolion yng Nghymru wedi cael eu hyfforddi i 
ddefnyddio maglau.  Ciperiaid yw’r mwyafrif helaeth o'r rhain. Mae hyn yn cyfateb i’r 
data sy’n dangos mai ychydig iawn o'r maglau a brynnir yng Nghymru sy’n cael eu 
prynu gan ffermwyr.  Edrychwyd ar fideo gan Gymdeithas Saethu a Chadwraeth 
Prydain yn dangos sut mae gosod magl ar gyfer cadnoid 48,000 o weithiau, ond ni 
allwn gadarnhau faint o'r rheini oedd yn berthnasol i Gymru.   
 
5. Y camau nesaf 
 
Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyfarfod â rhanddeiliaid (gan 
gynnwys sefydliadau sy’n cynrychioli pobl sy’n defnyddio maglau a sefydliadau lles 
anifeiliaid) eto ym mis Mai 2019. Mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod bod y 
dystiolaeth a ddaeth i law am ddefnyddio maglau yng Nghymru ers cyflwyno'r Cod yn 
gyfyngedig am y rhesymau sydd wedi'u nodi yn yr adroddiad hwn. Gan fod y Cod yn 
bod ers rhai blynyddoedd bellach mae angen i Lywodraeth Cymru ganfod a yw 
cyflwyno'r Cod wedi arwain at ymarfer gwell ac wedi codi safonau o ran lles 
anifeiliaid.  Yn y digwyddiad nesaf, byddwn yn gofyn i randdeiliaid ddarparu 
tystiolaeth fwy cadarn a sylweddol am arferion maglu yng Nghymru a sut mae modd 
iddynt gael gwybodaeth o'r fath gan eu haelodau. Gallwn wedyn ddefnyddio hyn fel 
rhan o'r broses barhaus i weld a yw'r Cod yn gweithio ai peidio ac a oes angen 
ystyried camau pellach, gan gynnwys opsiynau deddfwriaethol.  


