
 

 

 

 

Croeso i rhifyn cyntaf cylchlythyr trwyddedu rhywogaethau Cyfoeth Naturiol Cymru 

Gan mae hwn yw’r cylchlythyr cyntaf mae’n gyfle i gyflwyno’r  
Tîm.  Rydym yn dîm bach sy’n seiliedig ym Mangor.  Rydyn yn 
ymdrin â phob cais am drwydded ar draws Cymru. Rydym yn  
prosesu tua 1200 o drwyddedau y flwyddyn ar gyfer nifer o   
ddibenion a rhywogaethau.  
 

 

Dylid cyfeirio pob ymholiad trwy'r Adran Ymholiadau Cyfoeth 
Naturiol Cymru ar 03000653000. 
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We need your views 

Mae'r Gwasanaeth Trwyddedu yn 

awyddus i wybod beth yw eich barn 

am y gwasanaeth a ddarparwn. 

Yr ydych yn awr yn cael cyfle i 
ddweud wrthym beth rydym yn ei 
wneud yn dda a lle rydym yn methu 
â chwrdd digwyliadau. 

A yw ein ffurflenni yn glir; yw ein 

gwefan yn hawdd i'w ddilyn; ydyn ni'n 

darparu cyngor ac arweiniad clir? 

Manteisiwch ar y cyfle i rannu eich 

syniadau gyda ni, dyma eich cyfle i 

helpu i wella ein gwasanaeth. 

Mae ein holiadur cwsmeriaid ar gael 

ar 

https://naturalresources.wales/apply

-for-a-permit/permitting-service-

customer-survey/?lang=cy 

 

 

Ceisiadau rhywogaethau Ewropeaidd a 

warchodir – Datganiad Dull 

Mae'r tîm yn derbyn datganiadau dull o ansawdd 

amrywiol and design making ac mae ednychu 

gwybodaeth yn aml yn anodd.  Mae hyn yn achosi 

oedi wrth brosesu ceisiadau gyda'r tîm yn gorfod 

gofyn am eglurhad neu wybodaeth ychwanegol.  I 

wneud pethau'n haws i chi a'r tîm sicrhewch eich 

bod yn defnyddio'r templed datganiad dull safonol 

ar gael ar safle gwe Cyfoeth Naturiol Cymru.  

Sylwch rhaid i geisiadau yn y dyfodol ddefnyddio'r 

templed safonol. 

Trwyddedau Trapio llyg 

Rydym yn newid y ffordd yr ydym yn trwyddedu 

trapio llyg.  Yn hytrach na gwneud cais am drwydded 

unigol, byddwch yn fuan yn gallu trawslwytho 

trwydded.  O fis Chwefror gellir yn siml trawslwytho 

y drwydded gan wneud yn siwr eich bod yn 

cydymffurfio  â'r holl amodau, gan gynnwys amod 

adrodd.   Mae hwn yn un o nifer o fesurau symleiddio 

ein bod yn ystyried ar hyn o bryd. 
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