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Gall y gwaith a restrir isod wneud niwed i nodweddion o ddiddordeb arbennig Safle o
Ddiddordeb Gwyddonol Pierce, Alcove and Piercefield Woods. Cyn y gallwch gyflawni
unrhyw agwedd ar y gwaith hwn, mae’n rhaid i chi roi gwybod i'r Cyngor Cefn Gwlad. Nid
rhestr o weithgareddau a waharddir yw hwn.
Yn y rhan fwyaf o achosion gall CCGC ganiatáu i’r gwaith ddigwydd, lle mae modd ei
gyflawni mewn ffyrdd arbennig, neu ar adegau neilltuol o’r flwyddyn, neu ar rannau arbennig
o’r SoDdGA, a heb wneud difrod i’r nodweddion o ddiddordeb arbennig. Os ydych am
gyflawni unrhyw un o'r gweithgareddau hyn, dylech roi gwybod i swyddfa leol CCGC, lle
bydd Swyddog Cadwraeth yn gallu rhoi cyngor i chi a, lle bo’n briodol, caniatâd.A fyddech
gystal â’n helpu ni trwy ddefnyddio’r ffurflen sydd ynghlwm pan fyddwch yn gofyn am
ganiatâd i wneud y gwaith hwn.
Mewn rhai amgylchiadau, ni fydd yn bosibl caniatáu’r gwaith, gan y byddai’n gwneud niwed
i nodweddion o ddiddordeb arbennig. Lle bo’n bosibl, bydd y Swyddog Cadwraeth yn
awgrymu ffyrdd eraill o wneud y gwaith, a fyddai’n ein galluogi ni i roi caniatâd. Gall fod yn
drosedd mynd ati i wneud y gwaith heb fod wedi derbyn caniatâd gan CCGC. Os gwrthodir
caniatâd, neu oes amodau ynghlwm wrth y caniatâd nad ydynt yn dderbyniol gennych
chi, fe gewch fanylion ynghlych sut i apelio i Lywodraeth Cynulliad Cymru.
Cyfeirnod

Math o waith

1.

Trin tir, yn cynnwys aredig, rotofeiddio, llyfnu ac ail-hadu.

2.

Cyflwyno pori.

3.

Cyflwyno’r arfer o fwydo da byw.

6.

Defnydd o blaladdwyr gan gynnwys chwynladdwyr.

7.

Gwaredu, taenu neu ollwng unrhyw ddeunyddiau gwastraff.

8.

Llosgi llystyfiant.

9.

Cyflwyno’n fwriadol unrhyw anifail gwyllt neu ddof, planhigyn neu hedyn.

10.

Lladd, neu gludo ymaith unrhyw anifail gwyllt gan gynnwys pla.

11.

Difa, diwreiddio neu docio unrhyw blanhigyn neu weddillion planhigion, gan
gynnwys coeden, prysgwydden, llysieuyn, gwrych, pren wedi marw neu’n
pydru, mwsogl, cen, ffwng, deilbridd neu dywyrch.

12.

Plannu coed gan gynnwys coedwigo. Newidiadau i’r dull o reoli coed, gan
gynnwys llwyrgwympo a thorri detholus, teneuo, prysgoedio, newid y gelli
neu’r isdyfiant a newidiadau i’r cymysgedd rhywogaethau.

14.

Newidiadau i’r defnydd presennol o ddŵr, gan gynnwys storio a thynnu dŵr o
gyrff dŵr.

20.

Cloddio mwynau gan gynnwys uwchbridd neu isbridd.

21.

Codi, symud ymaith neu ddinistrio ffyrdd, muriau, ffensys, lloriau caled,
cloddiau, ffosydd neu gloddweithiau eraill.

22.

Storio deunyddiau ar neu yn erbyn clogweini neu gwynebau craig.

23.

Codi adeiladweithiau parhaol neu dros dro neu ymgymryd â gwaith
peirianyddol, gan gynnwys gosod, cynnal neu symud piblinellau a cheblau.

24.

Newidiadau i fynediadau ogafau, clirio clogfeini, meini mawr, cerrig rhydd
neu sgri ac ergydio, bwtresu neu raddio wynebau creigiau.

26.

Defnydd o gerbydau sy’n debygol o niweidio llystyfiant y coetir neu aflonyddu
adar yn nythu.

27.

Gweithgareddau hamdden, o fewn gallu’r perchennog neu’r deiliad i’w rheoli,
sy’n debygol o achosi niwed i’r llystyfiant.

28.

Cyflwyno dull o reoli anifeiliaid hela. Newid arferion hela.

Nodiadau:
i.

Mae hon yn rhestr o weithgareddau sy’n ymddangos i CCGC fel pe baent yn debygol o wneud niwed i
nodweddion arbennig y SoDdGA hwn, fel sy'n ofynnol dan adran 28(4)(b) Deddf Bywyd Gwyllt a
Chefn Gwlad 1981 fel y’i cyfnewidiwyd gan Adran 9 Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000.

ii.

Lle mae gwaith wedi cael cydsyniad, trwydded neu ganiatâd gan awdurdod arall, ni fydd angen caniatâd
pellach gan CCGC. Fodd bynnag, mae’n ofynnol i awdurdodau roi gwybod i CCGC cyn rhoi
cydsyniad, trwydded neu ganiatâd o’r fath.

iii

Dylid cymryd bod unrhyw gyfeiriad at anifail yn y rhestr hon yn cynnwys unrhyw famal, ymlusgiad,
amffibiad, aderyn, pysgodyn neu anifail di-asgwrn-cefn (gan gynnwys gwenyn mêl).

NID yw'r ddogfen hon yn fersiwn gyfreithiol derfynol ac mae wedi cael ei fformatio, ei
diweddaru a'i golygu'n rhannol i'w defnyddio ar Wefan y Cyngor Cefn Gwlad. Ni ddylid
defnyddio'r ddogfen hon yn unrhyw achos cyfreithiol, ymchwiliad cyhoeddus nac unrhyw
apêl neu wrandawiad arall. Os byddwch angen copi cyfreithiol llawn o'r ddogfen, cysylltwch
â'r Cyngor Cefn Gwlad yn ysgrifenedig os gwelwch yn dda.

