
 
        

 
 

 
 
 

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

TRWYDDED I LADD NEU GYMRYD ADAR GWYLLT PENODOL ER MWYN GWARCHOD 
FFLORA, FAWNA, GAN GYNNWYS ADAR GWYLLT 

 
Mae drwydded hon, a roddwyd o dan Adran 16 (c) 5 a 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. Diben rhoi’r drwydded hon yw  cadwraeth fflora, fawna gan gynnwys adar gwyllt. 
 
2. Yn ddarostyngedig i’r telerau a’r amodau isod, mae’r drwydded hon yn caniatáu i: 
 

i) unrhyw berson awdurdodedig (fel y ddiffinnir) ladd, neu gymryd unrhyw un o’r adar 
gwyllt sydd wedi’u rhestru yn yr is-baragraff hwn: 

 
Brân     Corvus corone 
Jac-y-do    Corvus monedula 
Sgrech y Coed   Garrulus glandarius 
Pioden     Pica pica 
Colomen Gyffredin   Columbia livia 
Ydfran     Corvus frugilegus 
Gŵydd Canada   Branta Canadensis 

 
drwy eu saethu neu ddefnyddio trap cawell neu rwyd neu trwy unrhyw ddull arall nad 
yw wedi’i wahardd gan Adran 5 o’r Ddeddf; neu gymryd, niweidio neu ddinistrio eu 
nythod; neu gymryd neu ddinistrio wyau’r rhywogaethau, yn ddarostyngedig i’r 
amodau a nodir isod. 

 
(ii) defnyddio arf lled-awtomatig gan bersonau awdurdodedig sy’n gweithredu’n unol â 

pharagraff (2)(i) uchod; 
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(iii) defnyddio trap cawell, nad yw ei ddimensiynau’n bodloni gofynion Adran 8(1) o’r 
Ddeddf, gan bersonau awdurdodedig sy’n gweithredu’n unol â pharagraff (2)(i) 
uchod; 

(iv) mewn perthynas â lladd neu gymryd Colomen Wyllt (Columba livia) yn unig: 
 

unrhyw ddyfais ar gyfer goleuo targed neu unrhyw ddyfais anelu ar gyfer saethu yn 
ystod y  nos, gan bersonau awdurdodedig sy’n gweithredu’n unol â pharagraff 
(2)(i) uchod; 

 
 unrhyw fath o olau artiffisial neu unrhyw ddrych neu unrhyw ddyfais dallu arall, gan 

bersonau awdurdodedig sy’n gweithredu’n unol â pharagraff (2)(i) uchod; 
 
(v)  defnyddio, gan bersonau awdurdodedig sy’n gweithredu’n unol â pharagraff 

(2)(i) uchod, unrhyw rwyd llaw neu rwyd sy’n cael ei hymestyn neu ei thaflu 
gyda llaw ar gyfer cymryd adar ar y ddaear. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
Amodau 
 
 
1. Gall y drwydded ond yn cael ei dibynnu ar mewn amgylchiadau lle mae'r person a 

drwyddeir yn fodlon bod yr holl, dulliau priodol cyfreithiol nad ydynt yn farwol o reolaeth 
megis dychryn ac atal naill ai'n aneffeithiol neu'n amarferol. 

 
2. Ac eithrio fel a ganiateir yn benodol o dan baragraff (2) uchod, nid yw’r drwydded hon yn 

awdurdodi defnyddio unrhyw ddull o ladd neu gymryd adar, sydd wedi’i wahardd gan 
Adran 5 neu Adran 8 o’r Ddeddf. 

 
3. Nid chaniateir unrhyw beth o dan y drwydded hon ar Warchodfa Natur Genedlaethol 

(GNG) neu Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ac eithrio gyda 
chaniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw oddi wrth Swyddfa Ranbarthol CNC y mae'r GNG 
neu SoDdGA wedi'i lleoli. Gweler nodyn 2 am ragor o wybodaeth. 

 
4. Rhaid i unrhyw adar a lladdwyd yn unol â'r drwydded hon cael eu lladd mewn ffordd 

gyflym a thrugarog. Dylai unrhyw aderyn a gedwir yn gaeth cyn cael eu lladd gael eu 
lladd o olwg adar caeth eraill. 

 
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 
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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.  

 
6. 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).  

 
7. 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. 

 
8. Pan ddefnyddir unrhyw drap cawell, gan gynnwys trap a awdurdodir o dan baragraff 

(2)(iii) uchod, dim ond y rhywogaethau adar a restrir yn y paragraff hwn y gellir eu 
defnyddio fel adar denu.  

 
 Brân                                  Corvus corone 
 Jac-y-do     Corvus monedula 
 Sgrech y coed                    Garrulus glandarius 
 Pioden                                 Pica pica 
 Ydfran                            Corvus frugilegus 

 
9. Rhaid cydymffurfio a pob ddeddfwriaeth lles anifeiliaid berthnasol bob amser, gan 

gynnwys Deddf Lles Anifeiliaid 2006. Mae hyn yn cynnwys darparu adar abwyd gyda 
digon o fwyd, dŵr a cysgod priodol pob amser a draenogiaid addas nad yw'n achosi 
anghysur i draed yr aderyn. 

 
10. Rhaid i unrhyw drap cawell, sy’n cael ei ddefnyddio o dan awdurdod y drwydded hon, 

gael ei archwilio gan berson awdurdodedig yn ddyddiol pan fydd y trap cawell yn cael 
ei ddefnyddio oni bai fod hyn yn amhosib o ganlyniad i dywydd gwael. Mewn achosion 
o’r fath, rhaid ymdrechu i sicrhau bod y trap cawell yn cael ei harchwilio cyn gynted â 
phosib. Rhaid i unrhyw archwiliad o’r fath fod yn ddigonol i bennu a oes unrhyw adar 
byw neu farw neu anifeiliaid eraill yn y trap. 

 
11. Rhaid i unrhyw adar a leddir yn unol â’r drwydded hon gael eu lladd yn gyflym a heb 

greulondeb mor fuan ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl darganfod yr aderyn. 
 
12. Os bydd unrhyw anifail byw, ac eithrio aderyn a gynhwysir yn y rhestr yn is-baragraff 

(2)(i) uchod, wedi cael ei gaethiwo yn y trap cawell, rhaid ei ryddhau ar unwaith ar ôl ei 
ganfod (ac eithrio rhywogaethau goresgynnol estron a gynhwysir yn Rhan 1 o Atodlen 
9 o’r Ddeddf, e.e. mincod Neovision vision, gwiwerod llwyd Scirus carolinensis, a ellir 
ond yn cael ei ryddhau o dan drwydded unigol gan CNC). 

 
13. Caiff adar sydd wedi’u dal yn y trap, gan gynnwys unrhyw aderyn neu anifail  marw, eu 

tynnu ohoni yn ystod pob archwiliad. 
 
14. Pan na fydd unrhyw drap cawell ar waith, rhaid sicrhau nad yw’n gweithio ac nad oes 

modd o ddal adar neu anifeiliaid. Er mwyn achosi nad yw unrhyw drapiau cawell yn 
gallu cadw na dal adar nac unrhyw anifeiliaid eraill, mae’n ofynnol i sicrhau y drws gyda 
chlo clap mewn sefyllfa gwbl agored  neu gaeedig, neu i gael gwared o’r drws yn gyfan 
gwbl. Pan na fydd unrhyw drap Larsen yn cael ei ddefnyddio, rhaid ei symud oddi ar y 
safle a’i gadw mewn ffordd sy’n atal ei ddefnyddio’n ddamweiniol. 
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NOTES 

 
1. Pan fo’r drwydded yn caniatáu defnyddio dryll, cyfrifoldeb y person awdurdodedig yw 

sicrhau ei fod yn cydymffurfio â phob deddfwriaeth berthnasol 
 

2. Nid yw’r drwydded hon yn ganiatâd gan NRW am weithgaredd a allai niweidio Safle o 
Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA). Mae'r dogfennau hysbysu ar gyfer pob 
SoDdGA yn cynnwys rhestr o weithrediadau a allai niweidio y nodweddion arbennig 
ac y mae angen caniatâd ymlaen llaw gan NRW. Mae'n ofynnol i berchnogion a 
deiliaid SoDdGA i ofyn am ganiatâd NRW cyn dechrau ar unrhyw un o'r 
gweithgareddau hyn, neu ganiatáu i rywun arall i gyflawni'r gweithgareddau hyn. Mae 
proses tebyg yn berthnasol i gyrff cyhoeddus ac ymgymerwyr statudol (fel y'i diffinnir 
dan Adran 28G o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd).  
Mae’r rhwymedigaeth hwn yn berthnasol hyd yn oed os yw'r gweithrediadau yn cael 
eu cynnal ar dir y tu allan i'r SoDdGA. 

 
3. Ni chaniateir saethu Gwyddau Canada gan ddefnyddio bwledi a chetris sydd wedi eu 

gwahardd gan Reoliadau Diogelu’r Amgylchedd (Cyfyngu’r Defnydd ar Beledi Plwm) 
(Cymru) 2002. 

 
4. Ni ddylai trapiau cawell eu defnyddio yn ystod tywydd poeth neu oer difrifol, neu pryd 

y gall amodau o'r fath cael eu rhagweld. Argymhellir bod unrhyw drap cawell neu drap 
Larsen a ddefnyddir o dan y drwydded hon yn cynnwys tag neu arwydd sy’n dangos 
rhif y Swyddog Troseddau yn erbyn Bywyd Gwyllt lleol.  Bydd y tag hefyd yn cynnwys 
cod unigryw sy’n caniatáu i’r heddlu adnabod y perchennog.  Rhaid i weithredwr y 
trap gysylltu â’i Swyddog Troseddau yn erbyn Bywyd Gwyllt lleol i gael y cod hwn cyn 
defnyddio’r trap.  Gall y gweithredwr gynnwys gwybodaeth berthnasol arall ar y tag 
neu’r arwydd. 

 
5. Gall wyau o rywogaethau a restrir ym mharagraff 2 (i) cael eu disodli gan wyau ffug 

dan y drwydded hon. Y dull a ffafrir ar gyfer dinistrio wy yw gosod wyau mewn 
rhewgell am chwech i wyth awr, ac wedi hynny y gellir eu rhoi yn ôl i mewn i'r nyth, os 
oes angen yr wyau ffug mewn mannau eraill. 

 
6. Gellir bwyta adar a laddwyd neu a gymerir o dan drwydded hon, ond ar wahân i 

ysguthan Columba palumbris ni ellir eu werthu i'w fwyta gan bobl. 
 
7. Cyhoeddwyd trwydded mewn termau tebyg gan Natural England, mewn perthynas â 

Lloegr a chan weithrediaeth Yr Alban mewn perthynas â’r Alban.  
 
8. 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 neu ddeiliad y tir 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; 

 

c) o ran unrhyw beth a wneir mewn perthynas ag adar gwyllt, unrhyw unigolyn sydd 
wedi cael ei awdurdodi'n ysgrifenedig gan: 
 

i. Weinidogion Cymru, mewn perthynas â phethau a wneir at ddibenion sy'n 
gysylltiedig â physgota neu bysgodfeydd yn rhanbarth glannau Cymru (o 
fewn ystyr Deddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009); 
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ii. unrhyw un o'r cyrff canlynol: unrhyw un o gyrff cadwraeth Prydain, bwrdd ar 

gyfer ardal bysgota o fewn ystyr Deddf Pysgodfeydd Eogiaid (yr Alban) 
1862 neu un o awdurdodau pysgodfeydd a chadwraeth y glannau. 

 

d) unrhyw unigolyn sydd wedi cael ei awdurdodi’n ysgrifenedig gan Cyfoeth Nanturiol 
Cymru neu ymgymerwr dŵr neu garthffosiaeth. 
 
Nid yw’r awdurdod a roddir i unigolyn at ddibenion y diffiniad hwn yn rhoi’r hawl iddo 
fynd ar dir. 

 
2. Ystyr ‘arf lled-awtomatig' yw unrhyw arf nad yw wedi’i wahardd gan adran 5 o Ddeddf 

Drylliau Tanio 1968 fel y’i diwygiwyd, ac sydd â magasîn sy’n gallu dal mwy na dwy 
rownd o fwledi a chetris, lle mae gwasgu’r glicied yn alldaflu un fwled, gyda phob bwled 
arall yn gofyn am wasgu’r glicied drachefn. 

 
3. Mae 'lladd' yn cynnwys clwyfo’n ddamweiniol wrth geisio lladd yn unol â’r drwydded hon  
 
4. Yn y drwydded hon golyga “aderyn gwyllt” unrhyw aderyn o unrhyw fath sydd fel arfer yn 

byw ym Mhrydain Fawr neu yn ymweld â Phrydain Fawr yn wyllt ond nid yw’n cynnwys 
dofednod nac, ac eithrio yn Adrannau 5 ac 16, unrhyw adar hela. 

 
5. Ystyr “adar hela” yw unrhyw ffesant, petrisen, grugiar, grugiar ddu neu grugiar yr Alban  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


