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Annwyl Mark  
 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 26 Hydref ynghylch ystyriaeth y Pwyllgor Newid Hinsawdd, 
Amgylchedd a Materion Gwledig o’r defnydd o faglau.  
 
Bydd fy swyddogion yn cyfarfod â rhanddeiliaid ar 16 Tachwedd er mwyn trafod y ‘Cod ar yr 
arfer orau wrth ddefnyddio maglau i reoli cadnoid’. Nod y cyfarfod fydd casglu ynghyd 
dystiolaeth ynghylch safonau gweithredol ar faglau ers i’r cod gael ei gyhoeddi a phennu 
unrhyw gamau eraill a allai gael eu cymryd er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â’r Cod a 
gwella safonau lles anifeiliaid. Byddwn yn barod iawn i gyflwyno’r diweddaraf i aelodau’r 
Pwyllgor ynghylch unrhyw gamau a allai ddeillio o’r trafodaethau hyn.  
 

Nid oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw ddeddfwriaeth mewn grym ynghylch cynhyrchu a 
gwerthu maglau. Mae’r ddeddfwriaeth ganlynol, fodd bynnag, yn cynnwys cymalau ynghylch 
defnyddio maglau yng Nghymru.    
 
 
Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 

 
Caiff y defnydd o faglau yng Nghymru ei reoleiddio gan adran 11 o Ddeddf Bywyd Gwyllt a 
Chefn Gwlad 1981. Mae hi’n anghyfreithlon i leoli unrhyw fagl sy’n cloi ei hun ac y bwriedir 
iddi achosi niwed corfforol i unrhyw anifail gwyllt neu ei ladd a hefyd i osod unrhyw drap neu 
fagl y bwriedir iddi achosi niwed corfforol i unrhyw anifail gwyllt a enwir yn Atodlen 6 i’r 
Ddeddf hon neu ei ladd. Ni cheir ychwaith osod unrhyw fagl a methu â’i harchwilio o leiaf 
unwaith bob 24 awr.   
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Deddf Lles Anifeiliaid 2006 

 
Mae Deddf Lles Anifeiliaid 2006 yn ei gwneud hi’n drosedd i berson achosi dioddefaint 
diangen i unrhyw anifail o dan ei reolaeth. Mae hyn yn berthnasol i anifail mewn magl. Mae 
Deddf 2006 yn cynnwys darpariaeth ar gyfer cyhoeddi codau ymarfer ynghylch anghenion 
lles anifeiliaid. Nid yw methiant i gydymffurfio â chod o’r fath yn drosedd ynddo’i hun. Eto i 
gyd, gallai llys ddibynnu ar fethiant i gydymffurfio â darpariaeth berthnasol cod ymarfer fel 
gweithred sy’n tueddu i bennu atebolrwydd. Mae ‘Cod ar yr arfer orau wrth ddefnyddio 
maglau i reoli cadnoid’ yn god statudol a gyhoeddir o dan Adran 14 o Ddeddf Lles Anifeiliaid 
2006.  
 
Deddf Ceirw 1991 
 
Mae Deddf Ceirw 1991 yn gwahardd y defnydd o faglau a thrapiau ar gyfer dal, lladd neu 
achosi niwed corfforol i geirw. 
 
Deddf Diogelu Mamaliaid Gwyllt 1996  

 
Mae Adran 1 o Ddeddf Diogelu Mamaliaid Gwyllt 1996 yn gwahardd gweithredoedd treisgar 
sy’n bwriadu achosi dioddefaint diangen i famaliaid gwyllt.  
 
Mae deddfwriaeth ar fywyd gwyllt wedi’i hystyried fel rhan o’r gwaith dadansoddi yn 
adroddiad Comisiwn y Gyfraith ar ddiwygio cyfraith bywyd gwyllt. Mae Comisiwn y Gyfraith 
wedi argymell y gallai rheoliadau ychwanegol fod yn fuddiol ar gyfer gweithredu ac archwilio 
maglau.     
 
Credaf fod y Cod Ymarfer sydd wedi’i gyhoeddi yn cynnwys canllawiau clir ynghylch 
gweithredu ac archwilio maglau. Byddwn yn barod i ystyried cymryd camau pellach ar ôl i’r 
cod gael ei adolygu’n ffurfiol. Byddaf yn ystyried hyn ar y cyd â chasgliadau Comisiwn y 
Gyfraith ar faglau.  
 
 
Cofion  
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