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Trwydded Flynyddol 
Gweithgareddau Unigol 
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Gallwch gael y cyhoeddiad hwn mewn print bras ac ar ffurfiau eraill 
(e.e. Braille, tâp sain) neu trefnwch i aelod o staff Cyfoeth Naturiol 

Cymru gysylltu â chi: 

Ffôn: 0300 065 3000 
 

Ebost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 
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Cyn llenwi ffurflen Coetiroedd a Chi: Gweithgaredd, siaradwch â’ch Swyddfa Ardal 

leol.  Manylion cyswllt. 
 
Bydd y Nodyn Cyfarwyddyd hwn yn help ichi lenwi’r Ffurflen Gais am weithgareddau a 
gynhelir ar tir sy’n cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru, lle mae gofyn cael Trwydded.  
Os ydych yn cynllunio digwyddiad neu brosiect tymor hir, neu os  ydych yn cynrychioli 
Clwb neu fusnes y mae angen Trwydded Flynyddol arno, bydd angen ffurflen gais wahanol 
arnoch – cysylltwch â ni. 

 
Anfonwch yr holl ddogfennau ategol atom gyda’ch cais sydd wedi’i gwblhau’n llawn.  Ar ôl 
inni gael y rhain bydd yn cymryd 12 wythnos inni i wneud asesiad.  Ni allwn ddechrau 
ystyried eich cais nes bydd popeth gennym a byddwn yn atal yr asesiad os bydd rhaid inni 
ddod yn ôl atoch gydag ymholiadau.  

 

Mae’r holl goetiroedd sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn goedwigoedd 

gwaith ac yn cael eu defnyddio gan lawer o grwpiau ac unigolion gwahanol.  Mae angen 

inni wneud yn siŵr y bydd unrhyw weithgaredd yn saff ac na fydd yn effeithio ar unrhyw rai 

eraill sy’n defnyddio’r coetir. 

 
Rhaid i’ch gweithgaredd beidio â chychwyn nes byddwch wedi cael Dogfen 
Drwydded wedi’i llofnodi gennym. 
 
Cyn llenwi’r Ffurflen Gais, 
 
1. SIARADWCH AG AELOD O STAFF Cyfoeth Naturiol Cymru yn eich swyddfa  

Ardal Leol.  Mae’r manylion cyswllt ar y wefan  
 

2. DARLLENWCH Y CANLLAWIAU HYN! 
 
 

 
 

http://naturalresources.wales/media/4256/coetiroedd-a-chi-manylion-cyswllt.pdf?lang=cy
http://naturalresources.wales/media/4256/coetiroedd-a-chi-manylion-cyswllt.pdf?lang=cy
http://naturalresources.wales/media/4256/coetiroedd-a-chi-manylion-cyswllt.pdf?lang=cy
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Rhaid ateb pob cwestiwn – rhowch ‘ddim yn berthnasol’ os mai dyna’r sefyllfa.  
Peidiwch â gadael unrhyw gwestiynau’n wag – bydd yn golygu oedi cyn asesu’ch 
cais os bydd rhaid inni ddod yn ôl atoch i ofyn am ragor o wybodaeth, felly mae’n 
haws i bawb! 

Cwestiwn 1 

Ydych chi wedi gwneud cais am Drwydded i Weithgaredd o’r math hwn o’r blaen? E.e. 

Oedd gennych chi Drwydded marchogaeth ceffylau y llynedd? 
 
Cwestiwn 2 

Rhowch gymaint o wybodaeth â phosib – mae’n bwysig fod eich manylion cyswllt yn gywir.  

Mae rhifau ffôn/ffôn symudol yn ddefnyddiol iawn gan eu bod yn ein galluogi i gysylltu â chi 

os oes gennym unrhyw gwestiynau neu i roi gwybod ichi os oes unrhyw newidiadau i’r 

coetiroedd lle caiff eich gweithgaredd chi ei gynnal. Enghraifft o newidiadau fyddai: 

 cyfyngiadau mynediad oherwydd Materion Iechyd Planhigion (e.e. Clefyd Coed 

Ynn neu Phytophthora ramorum) 

 cyfyngiadau mynediad oherwydd gweithgareddau cwympo coed – os bydd rhaid 

gwneud hyn, byddwn yn ceisio cynnig mannau eraill lle gallwch wneud eich 

gweithgaredd. 

 
Cwestiwn  3 

Mae angen inni wybod dyddiadau cychwyn a gorffen eich gweithgaredd, a pha mor aml yn 

fras y caiff ei wneud – e.e. dyddiol, wythnosol, misol.  Gwneir hyn i osgoi gwrthdaro â 

digwyddiadau eraill neu waith coedwigaeth a allai fod yn digwydd yn yr un man.  Ni allwn 

gytuno i weithgaredd heb yr wybodaeth hon.  Mae pob coetir sy’n cael ei reoli gan Cyfoeth 

Naturiol Cymru yn goedwig waith ac yn cael ei defnyddio gan nifer o grwpiau ac unigolion 

gwahanol. 

 

Os caiff eich cais ei gymeradwyo, rhaid ichi ufuddhau i unrhyw arwyddion yn y 

coetir sy’n cyfyngu mynediad am ryw reswm – hyd yn oed os yw’ch Trwydded yn 

cynnwys yr ardal lle mae’r cyfyngiadau. 

 
Cwestiwn  4 

Rhowch wybod inni pa fath o weithgaredd yr ydych yn ei gynllunio e.e. marchogaeth, 

sledio gyda chŵn, cadw cychod gwenyn neu gasglu deiliant.  Dywedwch wrthym beth yn 

union y bydd eich gweithgaredd yn ei olygu a sut byddwch chi’n defnyddio’r coetir.  

Byddwch mor benodol â phosibl.  

 
Cwestiwn 5 
Os oes gennych brofiad blaenorol o wneud y gweithgaredd arfaethedig, neu unrhyw 
gymwysterau perthnasol neu berthynol, rhowch wybod inni yma. Ni fydd peidio â bod â 
phrofiad blaenorol o angenrheidrwydd yn effeithio ar eich cais – rydym yn gofyn y 
cwestiwn hwn er mwyn ein cynorthwyo i asesu eich cais a chasglu’r holl wybodaeth 
angenrheidiol. Byddwn angen gweld copïau o’ch tystysgrifau cymwysterau perthnasol os 
ydynt ar gael. 
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Cwestiwn  6 

a. and b. Fyddwch chi’n cynaeafu a gwerthu unrhyw gynnyrch coetir – e.e. deiliant, 

cynnyrch bondocio?  Rhowch fanylion llawn.  Os nad ydych yn bwriadu gwneud hyn, 

ticiwch ‘Na fyddaf’ ac ewch i Gwestiwn  7.  

 

c. Os ydych yn gwerthu cynnyrch coetir, dywedwch wrthym i ble y bydd yr incwm a 

gynhyrchir yn mynd – fyddwch chi’n ei gadw eich hun, neu’n ei roi i eraill?  

 

d. Os ydych yn mynd i roi rhan neu’r cyfan o’r incwm i eraill, dywedwch wrthym i bwy y 

byddwch yn ei roi a pha ganran y bydd pob derbynnydd yn ei chael. 

 
Cwestiwn  7 

Fel arfer dim ond i roi mynediad i gerbydau y caiff allweddi clwydi eu defnyddio. Os ydych 

yn gofyn am allwedd clwyd ond nad ydych yn bwriadu mynd â cherbyd i’r coetir, 

dywedwch wrthym pam mae angen allwedd arnoch. Er enghraifft, efallai y bydd angen 

agor clwydi i adael car a cheffyl i mewn. 

 
Cwestiwn  8 

Os ydych eisiau mynd â cherbyd i’r coetir – ar wahân i’r meysydd parcio cyhoeddus neu ar 

ffyrdd cyhoeddus – mae angen ichi ddweud wrthym. Fel arfer chaiff dim mwy na dau 

gerbyd eu caniatáu fesul gweithgaredd ac mae angen inni wybod y rhifau cofrestru, y 

gwneuthuriad a’r modelau gan y bydd y rhain yn cael eu cynnwys yn eich cytundeb gyda 

ni. Nid ydym fel arfer yn caniatáu ATVs na beiciau cwad mewn coetiroedd – os yw hynny’n 

gwbl dyngedfennol i’ch digwyddiad bydd angen ichi drafod hyn ymhellach gyda’r Swyddfa 

Ranbarth leol. 

 
Cwestiwn  9 

Dywedwch wrthym ble bydd eich gweithgaredd yn cael ei gynnal – rhowch enw’r coetir os 

ydych yn ei wybod. 

 

Marciwch lwybrau, lleoliad unrhyw gyfarpar (e.e. cychod gwenyn), mannau 

mynediad ac ati yn glir ar y map yr ydych yn ei gyflwyno gyda’r cynnig hwn. Dylai’r 

rhain fod mor gywir â phosibl – peidiwch â defnyddio pen marcio trwchus.  Dylai’r 

map fod ar y raddfa briodol i ddangos eich cynnig yn ei gyfanrwydd yn glir. Mae enghraifft 

o fap ar raddfa briodol gyda’r manylion wedi’u marcio’n glir ynghlwm yma fel Atodiad 1. 

Cofiwch ofyn inni am help gyda hyn os ydych yn ansicr. 

 

Cysylltwch â’r rhanbarth coedwig os oes angen map addas arnoch. 

 
Cwestiwn  10 

Rhestr gyfeirio yw hon o ddogfennau ategol y mae rhaid ichi eu darparu gyda’ch cais os 

ydynt yn berthnasol. Ticiwch bob blwch perthnasol a chofiwch gynnwys y dogfennau i gyd 

wrth gyflwyno’ch cais. 

 



 
 

Nodyn Cyfarwyddyd – Gweithgareddau Unigol F2 (11/15)  

 - Tudalen 5 o 7 www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

 Map lleoliad (un ai ar raddfa 1:25000 neu 1:50000) – eto, gweler Atodiad 1 am 

enghraifft.  Gall y rhanbarth coedwig ddarparu map o’r ardal ichi.  

 

 Asesiad risg – Mae cyngor ar gael oddi wrth yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a 

Diogelwch.  Efallai y gall cyrff ymbarél, fel Cymdeithas Ceffylau Prydain neu 

Gymdeithas Gyrru Car a Cheffyl Prydain er enghraifft, gynnig cyngor penodol. 

 

 Copi o’ch Tystysgrif Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus gyfredol.  Mae angen 

gwarchodaeth o £5 miliwn ar gyfer pob gweithgaredd, digwyddiad neu brosiect ar 

Ystâd Coetir Llywodraeth Cymru.  Fodd bynnag, nid oes angen Yswiriant 

Atebolrwydd Cyhoeddus arnoch os: 

1. ydych yn unigolyn yn gwneud cais am Drwydded farchogaeth lle mae’n ofynnol 

gael trwydded (bydd eich Rhanbarth Coedwig yn rhoi cyngor ichi), neu 

2. ydych yn gwneud cais am Drwydded oherwydd eich bod yn dod â cherbyd i’r 

coetir – mae eich yswiriant cerbyd modur yn ddigonol. 

 Allweddi agor clwydi: dylech holi’ch Swyddfa leol i ganfod a fydd angen allwedd 

arnoch.  Codir tâl o £75 am allweddi sy’n mynd ar goll, neu os na chânt eu 

dychwelyd.  

 
Yn olaf… 
Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ysgrifennu’ch enw mewn llythrennau bras, yn dyddio ac 
yn llofnodi’r ffurflen gais, gan sicrhau bod yr holl wybodaeth rydych wedi’i rhoi yn gywir ac 
yn gyfredol. 
 
Adborth 

Rydym yn gofyn yma ar y Ffurflen ichi BEIDIO â thicio’r blwch os ydych yn fodlon inni 

gysylltu â chi yn y dyfodol i ganfod beth yw eich barn am ein gwasanaeth ac i’n helpu i 

wella. Rydym yn dibynnu’n fawr ar adborth ac yn adolygu’n Ffurflenni a’n prosesau’n 

rheolaidd i adlewyrchu’r sylwadau a gawn. Byddem yn gwerthfawrogi’ch barn yn fawr iawn. 

 

  

http://www.hse.gov.uk/events/index.htm
http://www.hse.gov.uk/events/index.htm
http://www.bhs.org.uk/
http://www.britishdrivingsociety.co.uk/
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Diogelu Data 
 

Bydd yr wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei phrosesu gan Cyfoeth Naturiol Cymru 
yn unol a’r Egwyddorion Diogelu Data a’n Hysbysiad Preifatrwydd i ganiatáu inni brosesu 
eich cais.  Ni fydd CNC yn cyhoeddi gwybodaeth bersonol a geir yn eich cais, ond y bydd 
eich cais llawn yn cael ei rannu gyda staff yn fewnol er mwyn ei phrosesu. Gall eich 
cyfeiriad e-bost a’ch rhif(au) ffôn cael eu rhoi i drydydd partïon allanol (e.e. trefnwyr 
digwyddiadau eraill neu gontractwyr coedwig) fel y gallant gysylltu â chi os bydd gwrthdaro 
rhwng eich gweithgareddau chi a rhai eraill ar y tir yr ydym yn ei reoli. 
 

Rhyddid Gwybodaeth 

O dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, gall unrhyw  un ofyn i awdurdod cyhoeddus am 
wybodaeth. Mae’r Ddeddf yn pennu dwy hawl statudol: i gael gwybod a yw’r awdurdod 
cyhoeddus yn dal gwybodaeth amdanoch ai peidio; ac, os yw, i gael gwybod beth yw’r 
wybodaeth honno.  Mae Deddf Diogelu Data 1998, sy’n cwmpasu’r sector cyhoeddus a’r 
sector preifat ar draws y Deyrnas Unedig, yn rhoi’r hawl ichi gael gwybod pa wybodaeth, 
yn cynnwys gwybodaeth bersonol, sy’n cael ei dal amdanoch ar gyfrifiadur ac mewn rhai 
cofnodion papur. Mae hyn yn cael ei alw’n hawl gwrthrych i wybodaeth. Mae gennych hawl 
hefyd i gael unrhyw ddata anghywir wedi’i gywiro, ei flocio, ei ddileu neu ei ddinistrio, ac i 
geisio iawndal drwy’r llysoedd am niwed a loes a achoswyd gan ddata anghywir o’r fath. 
Fel arfer dim ond i atal neu ganfod troseddu y byddai’r Cyfoeth Naturiol Cymru yn 
trosglwyddo gwybodaeth bersonol. Ewch i’n gwe dudalen Gwybodaeth Agored i gael 
rhagor o fanylion:  

 
 
 
 
 
 
  
  

https://naturalresources.wales/about-us/contact-us/request-information/privacy-statement/?lang=en
http://naturalresources.wales/about-us/contact-us/request-information/?lang=cy
http://naturalresources.wales/about-us/contact-us/request-information/?lang=cy



