
 
 
 

  
 

DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN GWLAD 1981(fel y’i diwygiwyd) 

 

TRWYDDED I GANIATÁU ARDDANGOS ADAR GWYLLT BYW PENODOL SYDD WEDI’U BRIDIO 

MEWN CAETHIWED MEWN SIOE GYSTADLEUOL AC I GANIATÁU CADW ADAR PENODOL 

MEWN CAWELLAU ARDDANGOS AT DDIBENION EU HYFFORDDI 
 
Mae drwydded hon, a roddwyd o dan Adran (1) (f), 16(5) a 16(5)(a) 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.  Yn ddarostyngedig i baragraff 2 isod ac amodau'r drwydded, mae’r drwydded hon yn cael ei 

roi at ddibenion arddangos yn gyhoeddus neu gystadleuol adar gwyllt penodol. 
 
2. Ar gyfer y dibenion a nodir ym mharagraff 1 uchod, ac yn amodol ar yr amodau isod, mae’r 

drwydded hon yn caniatáu arddangos i ddibenion cystadleuol: 
 
•  adar a fagwyd mewn caethiwed (fel y diffinnir isod) yn byw adar gwyllt, neu 
•  adar byw fagu mewn caethiwed, un o y mae eu rhieni yn aderyn gwyllt byw fagu mewn 

caethiwed ar wahân i adar o'r rhywogaeth a restrir ar Ran I o Atodlen 3 y Ddeddf. 
 
3. Yn ddarostyngedig i amodau isod, mae’r drwydded hon yn caniatáu hyfforddi adar ar  gyfer 

unrhyw arddangosfa gyhoeddus neu gystadleuaeth ac yn caniatáu i gadw neu gyfyngu unrhyw 
aderyn mewn sioe cawell dimensiynau nad ydynt yn bodloni gofynion Adran 8 (1) o y Ddeddf 
Uchod. 

 
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. 
 

 
Arwyddwyd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru 
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Amodau 

 

1. Rhaid i’r aderyn fod wedi’i fridio mewn caethiwed.  Rhaid peidio â thrin aderyn fel un sydd 
wedi’i fridio mewn caethiwed oni bai bod ei rieni mewn caethiwed cyfreithlon pan ddodwyd yr ŵ 
y y deorodd ohono.  Rhaid darparu tystiolaeth ddogfennol bod yr aderyn wedi’i fridio mewn 
caethiwed gydag unrhyw aderyn a arddangosir yn gystadleuol o dan y drwydded hon. 

 

2. Rhaid i unrhyw aderyn a ddangosir neu a werthir o dan y drwydded ond y rhai a rhestrir ar 
atodiad 1 islaw cael ei fodrwyo gyda modrwy metel caeedig sydd yn ddarllenedwy gyda rhif 
unigol.  Mae hwn yn gylch / band mewn cylch parhaus (heb unrhyw egwyl, ymuno, neu unrhyw 
arwyddion o ymyrryd ers gweithgynhyrchu), na ellir eu tynnu oddi ar yr aderyn pan fydd ei goes 
yn cael ei dyfu yn llawn.  Rhaid i’r fodrwy caeedig ar unrhyw aderyn a ddangosir o dan y 
drwydded hon a restrir ar Atodlen 4 o’r ddeddf hon gydymffurfio gyda Rheoliadau (Cofrestru, 

Modrwyo a Marcio Adar Caeth Penodol) Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad (Cymru) 2011. 
 

3. Mae perchennog unrhyw aderyn sydd i'w gwerthu o dan y drwydded hon, os gofynnir iddo gan 
swyddog yn ymddwyn ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru, neu Swyddog yr Heddlu, yn gwneud yr 
aderyn ar gael ar gyfer sampl o waed, meinwe neu bluen i'w cymryd gan yr aderyn i gael ei 
werthu. Bydd y sampl yn cael eu cymryd gan filfeddyg cymwysedig. Efallai y sampl o'r fath yn 
cael ei ddefnyddio i sefydlu llinach yr aderyn. 

 

4. Rhaid cydymffurfio a deddfwriaeth lles anifeiliaid perthnasol bob amser, gan gynnwys Deddf 
Lles Anifeiliaid 2006. 

 

5. 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). 

 

6. Bydd methu â gweithredu yn unol â diben y drwydded fel y’i nodir ym mharagraff 1, neu methu 
â chydymffurfio â thelerau ac amodau’r drwydded, yn golygu 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. 

 

CADW ADAR MEWN CEWYLL ARDDANGOS AT DDIBENION HYFFORDDI 
 

7. Rhaid peidio â chadw na chaethiwo unrhyw aderyn mewn cawell o'r fath am fwy nag un awr 
mewn unrhyw gyfnod 24 awr. 

 

8. Rhaid i’r gawell y cedwir yr aderyn ynddo fod â mesuriadau fel a ganlyn, o leiaf:- 
 
  uchder ................. 25.4cm 
  lled ...................   24.13cm 
  dyfnder ................11.43cm 
 
9. Ni fydd y drwydded hon yn gymwys ond i'r rhywogaethau adar hynny nad yw'r Ddeddf fel arall yn 

benodol yn gwahardd eu harddangos at ddibenion unrhyw arddangosfa neu gystadleuaeth 
gyhoeddus. 
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NODIADAU 
 

 
1. Caniateir arddangos adar a restrwyd yn Atodlen 3 o Rhan I o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn 

Gwlad 1981 os ydynt wedi’u modrwyo a’u bridio mewn caethiwed. 

 
2. Cyhoeddwyd trwydded debyg gan Natural England ar gyfer Lloegr a chan Weithrediaeth yr 

Alban ar gyfer yr Alban. 
 

3. Gall y drwydded hon gael ei newid neu ei dirymu ar unrhyw bryd. 
 



Rhif Trwydded: GEN / WCA / 013 / 2018 
 

ATODLEN 1 – Adar sydd ddim angen eu modrwyo. 
 

Turtur Ddwyreiniol      Streptopelia orientalis  
 Gwenynysor Bochlas    Merops superciliosus  
 Ehedydd Byrewin Bach   Calandrella rufescens  
 Ehedydd Cribog    Galerida cristata  
 Tresglen Cynffonhir Frown   Toxostoma rufum 
 Llwyd y Mynydd    Prunella collaris 
 Robin Cynffon-melyngoch y Llwyn  Cercotrichas galactotes 
 Aderyn y Si Gyddfgoch Siberaidd  Luscinia calliope 
 Cynffonlas Ystlys Goch   Tarsiger cyanurus 
 Bronfraith y Graig    Monticola saxatilis 
 Bronfraith White    Zoothera dauma 
 Bronfraith Siberia    Zoothera sibirica 
 Bronfraith Unig    Catharus guttatus 
 Bronfraith Fochlwyd    Catharus minimus 
 Fîri      Catharus fuscescens 
 Bronfraith Aeliog    Turdus obscurus 
 Bronfraith Dywyll    Turdus naumanni 
 Robin America    Turdus migratorius 
 Titw Pendil Ewrasiaidd   Remiz pendulinus 
 Brân Fraith y Cnau    Nucifraga caryocatactes 
 Llwyd Sbaen     Passer hispaniolensis 
 Cornor y Graig    Bucanetes githagineus 
 Gylfinbraff y Pinwydd    Pinicola enucleator 
 Gylfinbraff yr Hwyr    Hesperiphona vespertina 
 Coch y Cae     Piranga olivacea 
 Towhî Ystlys Felyngoch   Pipilo erythropthalmus 
 Llwyd Tingoch     Zonothrichia iliaca 
 Llwyd Persain     Zonothrichia melodia 
 Llwyd Penwyn     Zonothrichia leucophrys 
 Pinc yr Eira Llygatddu    Junco hyemalis 
 Bras y Pinwydd    Emberiza leucocephalos 
 Bras y Graig     Emberiza cia 
 Bras y Gerddi     Emberiza hortulana 
 Bras Aelfelyn     Emberiza chrysophrys 
 Bras Bronfelen    Emberiza aureola 
 Bras y Gors Pallas    Emberiza pallasi 
 Bras Penddu     Emberiza melanocephala 
 Gylfinbraff  Rhosliw    Pheuticus ludovicianus 
 Bobolinc     Dolichonyx oryzivorus 
 


