
Atodiad C 

SIART LLIF ADRAN 46 - A ALLAF WNEUD CAIS? 

A yw’r gweithgaredd o fath sy’n 
niweidiol i fudiannau personau 
â hawliau dros y tir neu’r rhai 
sy’n berchen ar y tir neu fudd y 
cyhoedd?  

Ydy

Ai gweithgaredd 
amaethyddol ydyw? 

Ie

Na

A ydych wedi 
ystyried pob llwybr 
cyfryngu a gwrthod 
pob cam gweithredu 
arall yn y pen draw? 

Nac 
ydw

Bydd angen i chi gyfryngu 
â:  

• y rhai sy’n 
gweithredu’n 
anghyfreithlon 

• tirfeddianwyr, 
cominwyr eraill, 
Cymdeithasau 
Cominwyr a 
Chynghorau Tir 
Comin (pan y’u 
sefydlir) 

• Awdurdodau Lleol, 
CCGC, 
Asiantaethau Tir, 
Undebau Ffermio ac 
ati. 

Rhowch dystiolaeth bod y 
gweithgaredd 
amaethyddol 
anghyfreithlon sy’n cael ei 
gynnal ar y comin mewn 
perygl o niweidio SoDdGA 
neu ei fod yn niweidiol i’r 
cysylltiadau Glastir neu 
ddinistrio cynefinoedd.    

A oes gan y comin 
SoDdGA, a oes 
cysylltiadau â 
Glastir ac a oes 
cynefinoedd mewn 
perygl? 

Nac 
oes 

Oes 

Efallai y bydd gennych achos dros ddefnyddio adran 46, bydd angen i chi 
wneud cais i’r Uned Tir Comin, yr Is-adran Datblygu Ffermydd, Llywodraeth 
Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ gan nodi’r holl ffeithiau mewn 
perthynas â’r achos a chan roi tystiolaeth eich bod wedi gwneud pob ymdrech i 
gyfryngu â’r rhai dan sylw. 

A ydych wedi darllen y canllawiau ac a yw’r 
gweithgaredd i’w reoleiddio o fewn cwmpas 
y Ddeddf? 

Ydw

Ydw

Nac 
ydw 

Darllenwch y 
canllaw sy'n 
ategu'r ddogfen 
hon cyn gwneud 
cais i Lywodraeth 
Cymru 

Efallai na fydd Adran 46 
yn briodol, bydd angen 
prawf i ddangos bod 
difrod o ganlyniad i'r 
gweithgaredd 
anghyfreithlon yn achosi 
niwed i'r comin ac efallai 
y bydd angen i chi 
geisio dulliau eraill o 
atal gweithgareddau o'r 
fath ar dir comin neu 
feysydd trefi neu 
bentrefi.  

Ni ellir defnyddio 
Adran 46 yn y 
Sefyllfa hon - bydd 
angen i chi geisio 
dulliau eraill o atal 
gweithgareddau 
o'r fath ar dir 
comin neu feysydd 
trefi neu bentrefi  

 
 


