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 Cyn cwblhau'r cais hwn, darllenwch y Nodiadau Cyfarwyddyd ‘Trefniadau ar gyfer rhoi 
trwyddedau o dan Ddeddf Gwarchod Moch Daear 1992’ 

 Mae'n rhaid ateb pob cwestiwn.  Ar ôl cwblhau'r cais dylid ei anfon i Lywodraeth Cymru yn y 
cyfeiriad uchod 

 Mae Llywodraeth Cymru yn destun Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth 
Amgylcheddol 2004.  Am fanylion llawn darllenwch y Nodiadau Cyfarwyddyd ‘Trefniadau ar gyfer 
rhoi trwyddedau o dan Ddeddf Gwarchod Moch Daear 1992’. 

 
1. Manylion yr ymgeisydd 

 Enw'r ymgeisydd 
 

 Teitl (e.e. 
Mr/Mrs/Miss/Ms) 

 Llythre
nnau 

 Cyfenw  

  

 Teitl busnes (os 
yw'n briodol) 

 

  

 Cyfeiriad yr 
ymgeisydd 

 
 

   
   Cod post  

  
 Rhif ffôn cyswllt (gan gynnwys cod deialu)  Rhif ffôn symudol 

    

 
 Rhif ffacs  Cyfeiriad e-bost 

    

  
2. Ceisiadau blaenorol 

 Ydych chi wedi gwneud cais o'r blaen am drwydded o dan y Ddeddf 
Gwarchod Moch Daear? 

YDW          NAC 
YDW      

 Dyddiad y cais mwyaf diweddar  

  
 A roddwyd y drwydded? DO          NADDO     

 

 Os DO nodwch rif cyfeirnod y drwydded   

  
  

Deddf Gwarchod Moch 
Daear 1992 
 
 

Cais am drwydded  

Dychweler at: 
Yr Is-adran Tir, Natur a Choedwigaeth  

Llywodraeth Cymru 
Rhodfa Padarn 
Llanbadarn Fawr 
Aberystwyth 
Ceredigion 
SY23 3UR 
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3. Lleoliad y weithred arfaethedig o dan y drwydded 

  

 Rhowch union leoliad y 
weithred y bydd angen i chi 
ei gwneud o dan y 
drwydded.  Dylech gynnwys 
manylion fel: rhifau caeau, 
llwybrau neu ffyrdd, cyfeiriad 
post llawn a'r union leoliad 
(e.e. gardd gefn) 

 

Yn achos ceisiadau newydd, lle bo'n ymarferol, atodwch fap neu gynllun â graddfa addas yn 
dangos lleoliad y frochfa (brochfeydd). 

4 Fel arfer rhoddir trwyddedau dim ond i'r perchennog neu'r meddiannydd, neu berson sydd wedi'i 
awdurdodi gan y perchennog neu'r meddiannydd 

 
 Ai chi yw perchennog neu feddiannydd y tir y cyfeirir ato yng 

nghwestiwn 3 uchod? 
IE       NAGE     

 

 Os ‘NAGE’ nodwch eich perthynas â'r tir 
hwn 

 

 
DS Os nad chi yw'r perchennog neu'r meddiannydd dylech atodi caniatâd ysgrifenedig y 
perchennog neu'r meddiannydd i chi wneud y cais hwn (defnyddiwch fformat y ffurflen ar 
dudalen) 
    

5 Ystyriaethau cadwraeth 

 Ticiwch fel y bo'n briodol   
 A yw'r safle a nodir yng nghwestiwn 3 uchod mewn ardal sy'n safle 

gwarchodedig neu'n agos at safle gwarchodedig, e.e. GNG, SoDdGA, 
ACA, AGA neu Ramsar? 

YDY       NAC 
YDY     

   
 Os ‘YDY’: ydych chi wedi ymgynghori â'ch swyddfa leol Cyfoeth Naturiol 

Cymru am gyngor ar oblygiadau'ch cais i'r safle gwarchodedig? 
DO       NADDO    

 

  
 Yn y blwch isod, nodwch ganlyniad ymgynghoriad y perchennog neu'r meddiannydd neu'r 

rheswm pam nad ydych chi, y perchennog neu'r meddiannydd wedi ymgynghori, gan amgáu 
unrhyw ohebiaeth berthnasol 
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6 Natur y broblem 

 Rhowch fanylion pam bod angen trwydded.  
Ar gyfer ceisiadau difrod, disgrifiwch fath a maint y difrod y mae moch daear yn ei achosi 
neu'n debygol o'i achosi. Os yw'n briodol, atodwch dystiolaeth ategol fel adroddiad 
syrfëwr 

  

   
 Os yw'n berthnasol, nodwch yr adeg o'r flwyddyn y mae'r broblem yn codi 

  

  
7 Camau ataliol sydd wedi'u cymryd 
  Ticiwch fel y bo'n briodol 
 Ydych chi wedi cymryd unrhyw gamau i atal y problemau a 

amlinellir yng nghwestiwn 6 uchod? 
YDW      NAC YDW      
Dd/B   

    

 Os ‘YDW’, rhowch fanylion y 
dulliau rydych chi eisoes wedi 
rhoi cynnig arnyn nhw ac 
esboniwch pam nad ydych chi'n 
credu'u bod yn ddigonol. 

 

 

 Os ‘NAC YDW’ esboniwch pam 
nad ydych wedi cymryd camau 
ataliol 

 

8 Personau sy'n ymgymryd ag weithred o dan y drwydded 
Personau sy'n ymgymryd ag unrhyw weithred o dan y drwydded ar ran deiliad y drwydded 
 

  
 A fydd unrhyw un heblaw amdanoch chi yn 

ymgymryd â gwaith a ganiateir o dan y drwydded 
arfaethedig? 

BYDD      NA FYDD        DDIM YN 
GWYBOD      

  
 Os BYDD rhowch enw a manylion cyswllt unrhyw berson(au) a fydd yn gweithredu o dan y 

drwydded (nodwch ar ddalen arall os bydd angen). 

  Person 1 Person 2 

 Enw   

 Cyfeiriad   

 Rhif ffôn   

   
 Os ydych chi DDIM YN GWYBOD pwy fydd yn ymgymryd ag unrhyw weithred o dan y drwydded 

arfaethedig ar hyn o bryd, peidiwch ag oedi rhag gwneud cais oherwydd bydd modd nodi hyn yn 
ddiweddarach yn y broses ymgeisio. 

 
 
 



WCA60 

 

    
9 Delio â'ch gwybodaeth 

Bydd y wybodaeth y ofynnwyd amdani yn y ffurflen gais yma’n cynnwys data personol 
amdanoch - er enghraifft, eich enw a'ch cyfeiriad. Bydd eich data personol yn cael ei reoli a’i 
ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru yn unol â’n rhwymedigaethau a’n dyletswyddau. I gael 
rhagor o wybodaeth ar sut ‘rydym yn defnyddio a thrin eich data gwelwch y Nodiadau 
Cyfarwyddyd ‘Trefniadau ar gyfer rhoi trwyddedau o dan Ddeddf Gwarchod Moch Daear 1992’ 
os gwelwch yn dda. 

  

10 Datganiad 
Rwyf wedi darllen y Nodiadau Cyfarwyddyd ‘Trefniadau ar gyfer rhoi trwyddedau o dan Ddeddf 
Gwarchod Moch Daear 1992'.  Rwy'n datgan bod y manylion yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth 
a'm cred, ac fy mod yn gwneud cais am drwydded yn unol â'r manylion hyn. 

  

 Llofnod yr 
ymgeisydd (y 
person a enwir yn 
Cw1(a) 

 Dyddiad  

     

 Enw mewn PRIF 
LYTHRENNAU 

   

     
 RHYBUDD 

Gall Llywodraeth Cymru addasu neu ddiddymu unrhyw drwydded ar unrhyw bryd ond ni fydd yn 
gwneud hyn oni bai bod rhesymau da dros wneud hynny.  Mae'n debygol y caiff trwydded ei 
diddymu ar unwaith os gwelir bod gwybodaeth anghywir wedi'i darparu a arweiniodd at roi 
trwydded. 
 
Os rhoddir trwydded i ganiatáu dull lladd neu gipio mamaliaid gwyllt a fyddai fel arall yn 
drosedd o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, bydd unrhyw berson sy'n 
gwneud datganiad neu sylw, neu'n cyflwyno dogfen neu wybodaeth sy'n faterol anghywir, 
boed yn wybodus neu'n ddiofal, er mwyn cael trwydded yn euog o drosedd, a gall y 
person wynebu erlyniad troseddol.  Bydd unrhyw berson sy'n euog o drosedd o'r fath yn 
atebol, ar argyhoeddiad cryno, i garchar am dymor nad yw’n fwy na 6 mis neu i dalu dirwy 
nad yw uwchlaw lefel 5 ar y raddfa safonol, neu i’r ddau.               
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Awdurdod i weithredu ar ran perchennog neu feddiannydd tir mewn perthynas â thrwydded o 

dan Ddeddf Gwarchod Moch Daear 1992 

 
At sylw:  Llywodraeth Cymru 

Cyfeiria
d 

Llywodraeth Cymru 
Yr Is-adran Tir, Natur a Choedwigaeth 
Rhodfa Padarn 
Llanbadarn Fawr 
Aberystwyth 
Ceredigion 
SY23 3UR 

 
Rwyf drwy hyn yn rhoi caniatâd i (enw'r ymgeisydd) 

 

 
wneud y cais amgaeedig am drwydded o dan Ddeddf Gwarchod Moch Daear 1992 mewn perthynas 
â fy nhir/eiddo yn: 

 

 

Rwyf hefyd yn rhoi caniatâd i unrhyw aelod o staff neu gynrychiolydd Llywodraeth Cymru fynd ar y 
tir/eiddo uchod er mwyn monitro neu archwilio'r gwaith a ddisgrifir yn y cais hwn. 

  

Llofnod perchennog/meddiannydd y tir  

 

Enw mewn PRIFLYTHRENNAU  

 

Dyddiad  

 

Cyfeiriad perchennog/meddiannydd y 
tir 

 

 
 
Bydd y wybodaeth a ofynnwyd amdani yn y ffurflen gais yma’n cynnwys data personol 
amdanoch – er enghraifft, eich enw a’ch cyfeiriad.  Bydd eich data personol yn cael ei reoli a’i 
ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru yn unol â’n rhwymedigaethau a’n dyletswyddau.  I gael 
rhagor o wybodaeth gwelwch y Nodiadau Cyfarwyddyd ‘Trefniadau ar gyfer rhoi trwyddedau o 
dan Ddeddf Gwarchod Moch Daear 1992’ os gwelwch yn dda. 


