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DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN GWLAD 1981(FEL Y’I DIWYGIWYD) 
 
TRWYDDED I GANIATÁU GWERTHU AC ARDDANGOS LLINOS FLODIOG (CARDUELIS 
FLAMMEA FLAMMEA) 
 
Mae’r drwydded hon, a roddwyd o dan Adran 16 (4) (a), 16 (5) a 16 (5) (a) o Ddeddf Bywyd 
Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd), gan y Corff Adnoddau Naturiol Cymru elwir fel 
arall yn Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) , yn fodlon bod o ran y diben a nodir ym mharagraff 1 
nad oes ateb boddhaol arall, trwyddedir personau awdurdodedig i gyflawni amrywiaeth o 
weithgareddau yn erbyn adar o'r rhywogaeth rhestredig a drwy hyn yn awdurdodi y drwydded 
a ganlyn sy'n gymwys yn unig yng Nghymru. 
 

1. Mae’r drwydded hon yn caniatáu gwerthu neu arddangos mewn cystadleuaeth Llinos 
Flodiog (Carduelis flammea flammea). 

 
2. Yn ddarostyngedig i'r telerau a'r amodau isod mae'r drwydded hon yn caniatáu:- 

 
(a) gwerthu, cynnig neu osod ar werth, meddiannu neu gludo er mwyn ei werthu; a 

hurio, ffeirio a chyfnewid; 
 

(b) cyhoeddi neu beri cyhoeddi unrhyw hysbyseb sy’n debyg o gael ei deall fel prynu 
neu werthu neu fwriad i brynu neu werthu; 

 
(c) arddangos mewn cystadleuaeth; 

 
adar caethiwed (fel y'i diffinnir yn amod 1 isod) Llinos Flodiog (Carduelis flammea flammea). 
 
Mae'r gwaith a nodwyd uchod wedi eu drwyddedu ar gyfer y cyfnod a nodir uchod, ac yn cael 
eu ganiatáu yn amodol ar gydymffurfio â'r amodau fel a nodwyd. Gall unrhyw beth a wnaed 
heb fod yn unol â thelerau'r drwydded fod yn drosedd. 
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AMODAU 
 
1. Rhaid i'r aderyn fod wedi'i fridio mewn caethiwed.  Rhaid peidio â thrin aderyn fel un sydd 

wedi'i fridio mewn caethiwed oni bai bod ei rieni mewn caethiwed cyfreithlon pan ddodwyd 
yr ŵ y y deorodd ohono.   

 
2. Rhaid i unrhyw aderyn a ddangosir neu a werthir o dan y drwydded hon cael ei fodrwyo 

gyda modrwy metel caeedig sydd yn ddarllenedwy gyda rhif unigol.  Mae hwn yn gylch / 
band mewn cylch parhaus (heb unrhyw egwyl, ymuno, neu unrhyw arwyddion o ymyrryd 
ers gweithgynhyrchu), na ellir eu tynnu oddi ar yr aderyn pan fydd ei goes yn cael ei dyfu 
yn llawn.  Rhaid i’r fodrwy fod yn un a a gyhoeddwyd gan un o gyflenwyr Adran yr 
Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig h.y. Cyngor Adar Prydain neu Gymdeithas Adareg 
Cenedlaethol. 

 
3. Mae perchennog unrhyw aderyn sydd i'w gwerthu o dan y drwydded hon, os gofynnir iddo 

gan swyddog yn ymddwyn ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru, neu Swyddog yr Heddlu, yn 
gwneud yr aderyn ar gael ar gyfer sampl o waed, meinwe neu bluen i'w cymryd gan yr 
aderyn i gael ei werthu. Bydd y sampl yn cael eu cymryd gan filfeddyg cymwysedig. Efallai 
y sampl o'r fath yn cael ei ddefnyddio i sefydlu llinach yr aderyn. 

 
4. Rhaid cydymffurfio a deddfwriaeth lles anifeiliaid perthnasol bob amser, gan gynnwys 

Deddf Lles Anifeiliaid 2006 
 

5. Ni chaniateir i unrhyw berson a gollfarnwyd o dramgwydd y mae’r paragraff hwn yn 
gymwys iddo ddefnyddio’r drwydded hon oni bai, mewn perthynas â’r tramgwydd hwnnw, 
naill ai iddo (1) gael ei ryddhau gyda rhybudd, neu (2) ei fod yn berson wedi’i adsefydlu at 
ddibenion Deddf Adsefydlu Tramgwyddwyr 1974 ac yr ystyrir bod y gollfarn wedi’i 
disbyddu. Caniateir i berson ddefnyddio’r drwydded hon hefyd os, mewn perthynas â 
thramgwydd o’r fath, y bydd Llys wedi gwneud gorchymyn yn ei ryddhau’n gyfan gwbl. 
Mae'r paragraff hwn yn berthnasol i droseddau o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 
1981, Deddf Ceirw 1991, Deddf (Gwarchod) Mamolion Gwylltion 1996, Deddf Hela 2004, 
Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaeth 2017, Deddf Gwarchod Moch Daear 
1992 a Deddf Lles Anifeiliaid 2006 (i gyd fel y'u diwygiwyd). 

 
6. Bydd methu â gweithredu yn unol â diben y drwydded fel y’i nodir ym mharagraff 1, neu 

methu â chydymffurfio â thelerau ac amodau’r drwydded, yn golygu na ellir dibynnu ar 
y drwydded ac o’r herwydd gallai tramgwydd gael ei gyflawni. Y gosb uchaf sydd ar 
gael ar gyfer tramgwydd o dan y Ddeddf yw dirwy lefel 5 (£5,000) a/neu ddedfryd o 
chwe mis yn y carchar. 

 
NODIADAU 
 

 

1. Mae hawl i adar a restrir ar Atodlen 3 Rhan 1 y Ddeddf yn cael eu gwerthu o dan Ddeddf 
1981, ar yr amod eu bod yn cael eu bridio mewn caethiwed ac yn cael eu modrwyo yn 
unol â'r gofynion a nodir yn Adran 6 (5) o Ddeddf 1981 ac OS 1982/1220. Mae 
newidiadau yn y statws tacsonomig Llinosiaid Pengoch yn golygu ei bod bellach yn cael 
ei restru o dan Comin Llinos Bengoch Carduelis flammea ac, fel y cyfryw, yn cael ei 
restru ar Atodlen 3 Rhan 1. Fodd bynnag, mae gan y Llinosiaid Pengoch coesau trwchus 
ac ni all gwisgo maint modrwy a bennir yn y rheoliadau. Mae'r drwydded hon yn caniatáu 
defnydd o gylch addas (maint C). 

 

2. Cyhoeddwyd trwydded mewn termau tebyg gan Natural England ar gyfer Lloegr a gan 
Weithredfa’r Alban ar gyfer yr Alban. 

 

3. Gall y drwydded hon gael ei newid neu ei dirymu ar unrhyw bryd. 


