
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN GWLAD 1981(fel y’i diwygiwyd) 
 
TRWYDDED I GYMRYD ADAR GWYLLT PENODOL O ER MWYN CADW ADAR O ADEILADAU 
BWYD AT DDIBEN DIOGELU IECHYD CYHOEDDUS A DIOGELWCH CYHOEDDYS.  
 
Mae drwydded hon, a roddwyd o dan Adran 16(1) (i), 16(5) and 16(5A) o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn 
Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd), gan y Corff Adnoddau Naturiol Cymru elwir fel arall yn Cyfoeth Naturiol 
Cymru (CNC) , yn fodlon bod o ran y diben a nodir ym mharagraff 1 nad oes ateb boddhaol arall, 
trwyddedir personau awdurdodedig i gyflawni amrywiaeth o weithgareddau yn erbyn adar o'r rhywogaeth 
rhestredig a drwy hyn yn awdurdodi y drwydded a ganlyn sy'n gymwys yn unig yng Nghymru. 

 
1. Diben y drwydded hon yw diogelu iechyd y cyhoedd neu ddiogelwch y cyhoedd. 
 
2. Yn amodol ar yr amodau isod, ac at y diben a nodir ym mharagraff 1, mae’r drwydded hon yn 

caniatáu: 
 
(a) personau awdurdodedig (gweler y diffiniad) i gymryd a rhyddhau yn fyw ac yn ddianaf 
unrhyw un o'r adar gwyllt isod: 

 
Mwyalchen   Turdus merula 
Llwyd y gwrych   Prunella modularis 
Robin    Erithacus rubecula 
Aderyn y to   Passer domesticus 
Drudwen    Sturnus vulgaris 
Bronfraith   Turdus philomelos 
Titw Tomos las   Cyanistes caeruleus 
Tit mawr    Parus major 
Siglen fraith   Motacilla alba 
 
trwy ddefnyddio: 
  
i. trap cawell, dimensiynau nad ydynt yn bodloni gofynion adran 8 (1) o'r Ddeddf; 
ii. unrhyw recordiad sain neu drych defnyddio ar y cyd â i) uwchben. 
 

Mae'r gwaith a nodwyd uchod wedi eu drwyddedu ar gyfer y cyfnod a nodir uchod, ac yn cael eu 
ganiatáu yn amodol ar gydymffurfio â'r amodau fel a nodwyd. Gall unrhyw beth a wnaed heb fod yn unol 
â thelerau'r drwydded fod yn drosedd. 
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Amodau 
 

 
1.  Gall y drwydded ond yn cael ei dibynnu ar mewn amgylchiadau lle mae'r trwyddedai yn fodlon bod 

pob dull cyfreithiol priodol megis prawfddarllen (er mwyn atal mynediad gan adar) ac agor drysau a 
ffenestri (i ryddhau adar) naill ai'n aneffeithiol neu'n anymarferol. 

 
2.  Ac eithrio fel y caniateir yn benodol o dan baragraff (2) uchod, nid yw trwydded hyn yn awdurdodi 

defnyddio unrhyw ddull o gymryd sy'n cael ei wahardd gan Adran 5 neu Adran 8 o'r Deddf. 
 
3. Ni chaniateir i unrhyw berson a gollfarnwyd o dramgwydd y mae’r paragraff hwn yn gymwys iddo 

ddefnyddio’r drwydded hon oni bai, mewn perthynas â’r tramgwydd hwnnw, naill ai iddo (1) gael ei 
ryddhau gyda rhybudd, neu (2) ei fod yn berson wedi’i adsefydlu at ddibenion Deddf Adsefydlu 
Tramgwyddwyr 1974 ac yr ystyrir bod y gollfarn wedi’i disbyddu. Caniateir i berson ddefnyddio’r 
drwydded hon hefyd os, mewn perthynas â thramgwydd o’r fath, y bydd Llys wedi gwneud 
gorchymyn yn ei ryddhau’n gyfan gwbl. Mae'r paragraff hwn yn berthnasol i droseddau o dan Ddeddf 
Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, Deddf Ceirw 1991, Deddf (Gwarchod) Mamolion Gwylltion 1996, 
Deddf Hela 2004, Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaeth 2017, Deddf Gwarchod Moch 
Daear 1992 a Deddf Lles Anifeiliaid 2006 (i gyd fel y'u diwygiwyd).  

 
4. Gall methu â gweithredu yn unol â diben y drwydded fel y’i nodir ym mharagraff 1, neu fethu â 

chydymffurfio â thelerau ac amodau’r drwydded, olygu na ellir dibynnu ar y drwydded ac o’r herwydd 
gallai tramgwydd gael ei gyflawni. Y gosb uchaf sydd ar gael ar gyfer tramgwydd o dan y Ddeddf yw 
dirwy lefel 5 (£5,000) a/neu ddedfryd o chwe mis yn y carchar. 

 
61. Rhaid i gammau rhesymol gael eu cymryd i atal niwed i adar a gymerwyd o dan y drwydded hon 

rhaid cydymffurfio a'r holl ddeddfwriaeth lles anifeiliaid berthnasol pob amser, gan gynnwys Deddf 
Lles Anifeiliaid 2006. 

 
62. Ar bob adeg pan yn gosod, rhaid i bob trap gynnwys bwyd a dŵr addas ddigonol i ddarparu ar gyfer 

unrhyw adar caeth oni bai bod adar yn cael eu symud yn syth ar ôl eu cipio. 
 
63. Pan fydd yn cael eu defnyddio, rhaid i bob trap cawell a ddefnyddir fod yn unol â'r drwydded hon, 

cael ei archwilio yn gorfforol gan berson awdurdodedig o leiaf ddwywaith bob dydd. Rhaid i 
archwiliad o'r fath fod yn ddigon i benderfynu a oes adar neu anifeiliaid eraill yn y trap. 

 
64. Ym mhob arolygiad, mae'n rhaid i unrhyw aderyn neu anifail arall a ddaliwyd yn y trap cael ei symud 

ar unwaith o’r trap. 
 
65. Rhaid i unrhyw aderyn  a ddalwyd cael eu gosod yn ofalus mewn bag adar neu cawell diogel. Os 

ydych yn defnyddio cawell i ddal adar cyn eu rhyddhau mae'n rhaid cael eu rhoi mewn ystafell dywyll 
neu ei gorchuddio fel bod yr adar yn cael eu cadw yn y tywyllwch hyd nes y byddant yn cael eu 
rhyddhau. Dylai'r ystafell hefyd fod yn weddol dawel, h.y. yn rhydd o sŵn. 

 
66. Cyn gynted ag y bo modd ar ôl dal yr aderyn, dylai’rb bag neu gawell diogel ac aderyn caeth eu 

cludo o leiaf 4 milltir (6.5 km) i ffwrdd oddi wrth y siop a rhyddhau yr  aderyn mewn safle addas. 
 
67. Ni ddylid rhyddhau adar tu allan yn ystod oriau golau dydd, gan osgoi prynhawn hwyr yn ystod 

amodau gaeafol a thywydd garw ar bob adeg 
 
68.  Os oes mwy nag un aderyn wedi cael ei ddal, mae'n rhaid i bob aderyn cael ei ryddhau gyda'i gilydd 

ar yr un safle. 
 
69. Lle nad oes trap cawell yn cael ei ddefnyddio, rhaid gwneud siŵr na ellir dal neu ddal adar neu 

anifeiliaid eraill. Rhaid i unrhyw abwyd, bwyd neu ddŵr gael ei symud hefyd. 
 
202. Mae'r gweithgareddau trwyddedig drwy hyn yn cael eu cyfyngu i'r person awdurdodedig, asiantau 

a chynorthwywyr achrededig fel y nodir ar y drwydded hon. 
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203. Nid oes unrhyw asiant achrededig y person awdurdodedig yn gweithredu o dan y drwydded hon 

oni bai eu bod yn meddu ar llythyr yn eu penodi fel asiant achrededig briodol y person 
awdurdodedig ar gyfer y Diben y drwydded hon. Rhaid i'r asiant achrededig gario gyda hwy y 
llythyr dywedodd a chopi o'r drwydded hon a bydd yn eu cynhyrchu i unrhyw gwnstabl heddlu neu 
weithiwr NRW, neu berson arall a awdurdodir mewn ysgrifen gan yr NRW, yn ôl y galw. 

 
204. Mae unrhyw gynorthwywyr a gyflogir o dan y drwydded hon yn parhau i fod o dan oruchwyliaeth 

personol y person sydd wedi'i awdurdodi neu unrhyw asiant achrededig ar bob achlysur. 
 
205. Rhaid i’r person awdurdodedig cymryd cyfrifoldeb llawn am ymddygiad unrhyw gynorthwywyr ac 

asiantau achrededig a gyflogir o dan y drwydded hon. 
 
210. Nid yw’r drwydded hon yn rhoi unrhyw hawliau mynediad i dir. Mae angen caniatâd i fynd ar dir 

neu eiddo gan y perchennog neu'r deiliad, yn cynnwys pan fydd unrhyw aderyn yn cael ei 
ryddhau. Ni fydd CNC yn derbyn cyfrifoldeb am fethiant neu hepgoriad gan bersonau ag 
awdurdod i gyflawni'r rhwymedigaeth hon a bydd yn ystyried diddymu ar unwaith trwyddedau os 
ceir cwynion gan berchnogion neu ddeiliaid. 

 
211.  O fewn pedair wythnos ar ôl diwedd y drwydded hon, bydd y trwyddedai yn cyflwyno i CNC fanylion 

yr holl adar a gymerwyd a rhyddhwyd yn rhinwedd y drwydded hon ar y ffurflen adroddiad 
swyddogol yn Atodiad A islaw 

 
NODIADAU 
 

 
1. Cyhoeddwyd trwydded mewn termau tebyg gan Natural England, mewn perthynas â Lloegr a 

chan weithrediaeth Yr Alban mewn perthynas â’r Alban.  
 
2. Gall y drwydded hon gael ei newid neu ei dirymu ar unrhyw bryd. 
 
DIFFINIADAU 

 
1. Mae “unigolyn a awdurdodwyd” yn golygu: 

 

a) perchennog neu ddeiliad y tir, neu unigolyn sydd wedi cael ei awdurdodi gan berchennog y safle 
bwyd lle cynhelir y weithred a awdurdodir; 
 

b) unrhyw unigolyn sydd wedi cael ei awdurdodi’n ysgrifenedig gan awdurdod lleol yr ardal lle 
cynhelir y weithred a awdurdodir; 

 
Nid yw’r awdurdod a roddir i unigolyn at ddibenion y diffiniad hwn yn rhoi’r hawl iddo fynd ar dir. 
  

“Safle bwyd” yw rhagosodiad amgaeedig a ddefnyddir ar gyfer manwerthu, cynhyrchu, prosesu, 
pecynnu neu storio bwyd y bwriedir i’w werthu neu i'w fwyta gan bobl. 
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     Cod post: 

 

 

 

Postcode 

Atodlen A – Ffurflen adroddiad 
 

Enw y person 
awdurdodedig  

 

   
Cyfeiriad y person 
awdurdodedig 

 

 
 
 
 
Cod post:  

 
Cyfeiriad llawn y 
safle lle mae’r   
weithred yn 
cymryd lle: 

 
 
 

Disgrifiad o’r safle 
(e.e. warws bwyd,  
Fferm ffrwyth, etc.)  
 
 
 
Ardal o fewn y safle 
Lle mae’r weithred yn (e.g.  
Cymryd lle e.e.  
Ffreutur, pherllan. 
 
 
Camau a gymerwyd: 

Dyddiad(au)  
Camau a 

gymerwyd 
Rhywogaeth 

Rhif o adar a  
laddwyd/gymerwyd (os 

o gwbl) 

   

   

   

   

   

   

   

 
Os oes angen, parhewch ar ddalen ar wahân a thiciwch yma i ddangos eich bod wedi gwneud hynnu 
 
Sylwadau (e.e. y rheswm pam na  
target species ddalwyd y  
rhywogaeth a dargedwyd o dan y  
drwydded, unrhyw beryglon neu 
fywyd gwyllt eraill.) 
 
 
 
Anfonwch y ffurflen wedi’i lenwi at Cyfoeth Naturiol Cymru, Maes y Ffynnon, Penrhosgarnedd, Bangor.   
LL57 2 DW e-bost trwyddedrhywogaeth@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  
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