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Gweithgarwch amaethyddol 
Diben y Premiwm Tir wedi’i Wella yw digolledu ffermwyr sy’n colli incwm am blannu coed ar dir amaethyddol neu dir wedi’i wella i greu coetir newydd.  
Bydd hoel bod y tir yn cael ei bori neu ei gnydio, yn groes i reolau’r cynllun.  
 
Sylwch: Bydd y Comisiwn Coedwigaeth yn cael gwybod am unrhyw ddifrod i goed gan dda byw a gweithredir arnynt o dan reolau cynllun BWW 
 
 
Tramgwydd Difrifoldeb Pa mor fawr Pa mor barhaol 

Tystiolaeth bod da byw yn ardal y cytundeb. 
 
 
 

 
Uchel 

Mesuradwy* Modd ei gywiro 2 
Parhaol  
 

Tystiolaeth bod cnwd yn cael ei dyfu yn ardal y cytundeb. 
 

Uchel Mesuradwy* Modd ei gywiro 2 
Parhaol  
 

 
• I fesur maint y tramgwydd, rhannwch arwynebedd y cae lle bu’r tramgwydd â chyfanswm arwynebedd y tir sy’n dod o dan y cynllun a 

lluosi’r ateb â 100. 
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Y gofyn i roi gwybod inni pan fyddwch yn gwerthu / trosglwyddo tir  
Tramgwydd Difrifoldeb Pa mor fawr Pa mor barhaol 

Rhaid rhoi gwybod eich bod wedi gwerthu neu drosglwyddo tir cyn 
pen 21 diwrnod 
 
 

Isel:  
Wedi cael gwybod ond nid o 
fewn 21 diwrnod 

1 Modd ei gywiro 1 
 

 
Cadw tir o dan yr ymrwymiad  
Tramgwydd Adfer arian  

 
O ganlyniad i dynnu tir allan o’r cytundeb, mae llai o dir ar ôl nag 
sy’n ofynnol o dan reolau’r Cynllun  
 

Rhaid adfer yr holl arian a dod â’r cytundeb i ben. 
Os oes adolygiad o’r cynllun wedi’i gynnal, dim ond arian sydd wedi’i 
roi ers yr adolygiad sydd angen ei roi yn ôl. 
 

 
Creu amodau ffug i gael hawlio taliad  
Tramgwydd Adfer arian  

 
Tystiolaeth bod amodau ffug yn cael eu cynnal er mwyn cael hawlio 
taliad.  
 

Ni chaiff arian ei dalu i’r ffermwr yn y flwyddyn pan y gwnaeth ei 
hawlio.  
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