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NODYN CYFARWYDDYD 
Mae’r canllaw hwn yn esbonio sut mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymateb i geisiadau am 
gofebion ar Ystâd Coetir Llywodraeth Cymru er mwyn cofio am bobl neu ddigwyddiadau. 
Mae cynigion yn cael eu hystyried drwy ein rhaglen Coetiroedd a Chi. 
 
Cefndir 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rheoli llawer o leoedd arbennig a thirweddau - lleoedd sy’n 
dod i olygu llawer iawn i lawer o bobl sy’n gwerthfawrogi eu llonyddwch a chysylltiad â 
natur. O ganlyniad, byddwn yn derbyn ceisiadau rheolaidd gan ffrindiau a pherthnasau 
sydd am goffau a dathlu digwyddiadau arbennig neu anwyliaid a’u hatgofion a’i 
gwerthfawrogiad o’r lleoedd yma sydd gan amlaf yn wyllt. 
 
Fodd bynnag, un o’r prif resymau mae’r lleoedd hyn yn cael eu trysori gan gymaint, yw yn 
union oherwydd eu bod yn teimlo’n wyllt a naturiol, heb unrhyw isadeiledd amlwg o waith 
dyn yn y golwg. Mae’r canllawiau hyn yn nodi sut mae ceisiadau coffa yn cael eu trafod er 
mwyn cynnal y cydbwysedd gorau i bawb sy’n ymweld ag yn mwynhau’r coetiroedd a reolir 
gennym. 
 
Meinciau Coffa Naturiol  
Mae gosod meinciau syml mewn mannau allweddol yn helpu i wneud coetiroedd yn fwy 
hygyrch i lawer o bobl, gan eu galluogi i wneud y mwyaf o fannau a thirweddau arbennig. 
Er mwyn cydnabod hyn, byddwn yn ystyried ceisiadau am feinciau coffa mewn lleoliadau 
ar dir yr ydym yn rheoli fesul pob achos unigol. Ni ddylai meinciau coffa bod allan o gyd-
destun â’r dirwedd a’r safle a dim ond cynlluniau cymeradwyedig syml bydd yn cael eu 
hystyried. Bydd y rhain ar gael i’w prynu a’i gosod drwy Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae’r 
mathau o gynlluniau i’w gweld ar dudalen 2. 
 
Y cam cyntaf yw cysylltu gyda’ch Swyddfa  Ardal leol a thrafod y dewisiadau sydd ar 

gael - gweler y map a manylion cyswllt. Os yw’r safleoedd ar gael a gellid cefnogi’r 
cais, bydd gofyn i chi lenwi ffurflen fer ‘Coetiroedd a Chi: Meinciau Coffa.’ Mae hyn yn 
gofyn am fanylion cyswllt sylfaenol, gwybodaeth gryno am y person, pobl neu 

ddigwyddiad sy’n cael ei goffau, a’r lleoliad coetir dewisol.   

 
Gellid dim ond cael mynediad ar droed i’r safleoedd Meinciau - ni chaniateir mynediad i 
gerbydau.  Os bydd yna un neu fwy o feinciau coffa ar eich safle dewisol yn barod, ni fydd 
hi’n bosibl i osod rhagor yn y lleoliad penodol hwnnw. 
 
Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cymryd gofal rhesymol o’r meinciau yn ystod eu hoes - 
gall meinciau parhau mewn cyflwr rhesymol hyd at 10 mlynedd yn dibynnu ar 
amgylchiadau lleol. Fodd bynnag, ni fydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am osod 
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mainc newydd mewn achos o dân, lladrad neu ddifrod damweiniol neu os fydd eu cyflwr yn 
gwaethygu mewn unrhyw ffordd ac maent yn dod yn anniogel.  Os neu phan fydd hyn yn 
digwydd, fyddwn yn cael gwared â’r meinciau.  Gan fod y coetiroedd rydym yn eu rheoli yn 
cael eu rheoli’n weithredol, efallai y bydd angen ail-leoli meinciau weithiau er mwyn 
hwyluso’r gwaith coedwigaeth.  Byddwn yn gwneud ein gorau i roi gwybod i noddwyr drwy 
ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd gennym, os fydd angen symud neu ail- leoli meinciau. 
 

 
Costau a Dyluniadau Meinciau  
Rhaid i wneuthuriad mainc fod  yn syml ac yn elfennol, er mwyn cadw teimlad a chymeriad 
y lleoliad naturiol ar gyfer holl ddefnyddwyr y goedwig. Dangosir mathau derbyniol o 
feinciau isod: efallai yr ystyrrir cynlluniau tebyg. Gall enwau cyntaf a chyfenwau a 
dyddiadau sylfaenol cael eu hysgythru ar y fainc, ond ni chaniateir placiau. 
 
Siaradwch ag un o weithwyr Cyfoeth Naturiol Cymru yn eich Swyddfa Ardal leol  ynglŷn â 
safleoedd dichonol a’r gost debygol. 
 

    
 

 
 
Cofebion Anffurfiol 
Fel yr esboniwyd, fe ddefnyddir a gwerthfawrogir y coetiroedd rydym y eu rheoli gan lawer 
o bobl, am fod ganddynt rinweddau gwyllt a naturiol. Rydym yn  gwybod fod gan bobl 
deimladau cryf a chysylltiad agos at fannau arbennig, ac mae  ffrindiau a pherthnasau  yn 
aml yn dangos hyn drwy adael blodau a rhoddion eraill fel cofebion. Mae hyn yn gwbl 
dderbyniol am gyfnod cyfyngedig -  gadewch flodau bioddiraddadwy yn unig (dim 
artiffisial) ac ewch ag unrhyw bapur plastig, cynwysyddion a  rhwymynnau i ffwrdd 
gyda chi.   
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Er mwyn sicrhau bod coetiroedd yn cael eu cynnal fel mannau naturiol ar gyfer yr holl 
ddefnyddwyr, fe ddisgwylir i’r cofebion sy’n cael eu gosod cael eu clirio gan ffrindiau a 
theulu ar ôl cyfnod addas. Os na fydd hyn yn digwydd, bydd angen i Cyfoeth Naturiol 
Cymru eu symud. Cyn i ni gymryd unrhyw gamau, byddwn yn gosod nodyn atgoffa gyda 
manylion ein swyddfa leol a chyfnod rhybudd (gan amlaf wyth wythnos) ar gofebion.   
 
Pan fydd cyfnod y rhybudd wedi darfod, fydd y gofeb yn cael ei symud a’i gwaredu mewn 
modd sensitif. 
 

Gwasgaru llwch 
Mae llawer o bobl yn gofyn i’w llwch gael ei wasgaru mewn lle sydd yn meddwl llawer 
iddynt. Os mai coetir sy’n cael ei rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru yw’r lle a ddewiswyd, 
mae hynny wrth gwrs yn gwbl dderbyniol. Fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol fod 
coetiroedd yn cael eu rheoli’n weithredol ac yn cael eu defnyddio gan lawer o bobl ar gyfer 
gweithgareddau hamdden - byddwch mor synhwyrol â phosib a chymerwch sylw o unrhyw 
arwyddion sy’n dangos fod gweithrediadau coedwigaeth ar y gweill, neu fod y safleoedd yn 
warchodedig.  
 
Rydym yn gofyn bod y llwch yn cael ei wasgaru’n eang yn hytrach na chael ei adael mewn 
lleoliad penodol ac adnabyddadwy. Unwaith eto, gofynnwn  i chi adael blodau 
bioddiraddadwy yn unig a mynd ag unrhyw bapur plastig , cynwysyddion a rhwymynnau i 
ffwrdd gyda chi. Gellid dim ond cael mynediad ar droed i’r safleoedd Meinciau - ni 
chaniateir mynediad i gerbydau  
 
Dewisiadau Coffa Arall 
Os nad yw’r dewisiadau rydym yn ei gynnig yn diwallu eich anghenion, efallai y byddwch 
yn dymuno siarad â sefydliadau eraill am ddewisiadau eraill, er enghraifft: 
 

 Cyflwyno coeden er cof am rywun drwy Coed Cadw  

 Cyfraniadau i gefnogi gwaith yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol mewn eiddo 
cyffredinol neu benodol 

 Eich Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt lleol  
 

 
Mae croeso i chi gysylltu gyda ni os hoffech drafod unrhyw agwedd o’r canllaw neu 
os i gael fwy o wybodaeth. 
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