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Cliciwch ar y dolenni isod i fynd i adran berthnasol y ddogfen hon.  
Ffurflen WRA – Manylion y Cais ac Amlinell o'r Cynnig  
Ffurflen WRB – Cynlluniau Ynni Dŵr  
Ffurflen WRC – Caniatâd Ymchwiliad Dŵr Daear 
Ffurflen WRD – Cais am drwydded tynnu dŵr  
Ffurflen WRE – Cais am drwydded cronni dŵr 
Ffurflen WRF – Cais am newid gweinyddol  
  
Trwyddedau Adnoddau Dŵr - Gwybodaeth gyffredinol  
O dan Ddeddf Adnoddau Dŵr 1991 (fel y'i diwygiwyd), mae angen cael trwydded tynnu 
dŵr gan Cyfoeth Naturiol Cymru os ydych am dynnu mwy nag 20 metr ciwbig (4,400 
galwyn) o ddŵr y dydd o ddŵr wyneb neu ddŵr daear yng Nghymru.  
 
Mae angen trwydded cronni dŵr os ydych am atal neu newid llif dyfroedd mewndirol. 
Mae hyn yn ein galluogi i reoli adnoddau dŵr y wlad er mwyn diogelu'r amgylchedd a 
defnyddwyr dŵr eraill. Mae rhai gweithgareddau wedi'u heithrio rhag trwyddedu. 
Gweler ein gwefan i gael manylion am yr eithriadau hyn.  
 
Pan gawn gais trwydded lawn, rydym yn penderfynu a oes angen hysbysebu'r cynnig, 
ar sail lleoliad eich safle a'r risg bosibl i'r amgylchedd neu i ddefnyddwyr dŵr eraill. 
Rydym yn trefnu cyhoeddi'r hysbysiad mewn papur lleol ac ar ein gwefan, ac am hyn 
bydd angen ichi dalu ffi weinyddol o £100 a hanner cost yr hysbyseb ddwyieithog. 
Byddwn ni'n talu am hanner arall yr hysbyseb. 
 
Mae dyletswydd statudol arnom i ymgynghori â sefydliadau eraill os oes posibilrwydd 
y bydd y cynnig i dynnu dŵr neu ei gronni yn effeithio ar safleoedd (neu rywogaethau) 
sydd wedi'u dynodi'n rhai pwysig o ran cadwraeth, tirwedd neu dreftadaeth. 
Penderfynir ar geisiadau am drwyddedau dros dro i dynnu dŵr o fewn 28 diwrnod. 
Penderfynir ar yr holl geisiadau eraill am drwydded o fewn 3 neu 4 mis os oes angen 
hysbysebu, yn unol â'n cyfrifoldebau statudol.  
 
Ers 2004 mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith inni gynnwys terfyn amser ar drwyddedau 
tynnu dŵr newydd neu amrywiol i'n galluogi i ailasesu tyniadau dŵr yn unol â'r 
adnoddau sydd ar gael yn y dalgylch. Os hoffech barhau i dynnu dŵr ar ôl i'ch trwydded 
ddod i ben, mae'n rhaid ichi wneud cais am adnewyddu eich trwydded o leiaf 3 mis 
cyn y dyddiad y daw eich trwydded i ben.  
 
Ar ôl gwneud penderfyniad rydym yn cynnwys amodau ar drwyddedau newydd sy'n 
nodi telerau'r drwydded. Os byddwn yn rhoi trwydded tynnu dŵr, nid oes sicrwydd y 
bydd cymaint o ddŵr â'r hyn y mae hawl gennych i'w dynnu ar gael (oherwydd amodau 
amgylcheddol o bosibl) ac nid oes sicrwydd ychwaith y bydd ansawdd y dŵr yn addas 
at y diben trwyddedig.  
 
Gallwch apelio i’r Arolygaeth Gynllunio:  
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 os nad ydych yn fodlon â'r amodau rydym wedi eu cynnwys ar eich trwydded 

 os ydym yn gwrthod eich cais  

 os nad ydym yn prosesu eich cais ar amser  

 os ydym yn cyflwyno hysbysiad ichi ynghylch y math o drwydded rydych wedi 
gwneud cais amdani neu nifer y ceisiadau rydych wedi eu gwneud  

Byddwn yn anfon manylion ynghylch sut y gallwch apelio pan fyddwn yn dechrau ac 
yn gorffen penderfynu ar eich cais.  
 
Pa ffurflenni sydd eu hangen arnoch?  
Dengys y tabl isod pa ffurflenni sydd eu hangen ar gyfer eich cynnig, neu er mwyn 
gwneud newidiadau i'ch trwydded bresennol. Hefyd mae'n dangos a oes ffi'n ofynnol. 
Mae ein ffioedd cyfredol ar gyfer ceisiadau ar gael ar ein gwefan. 

Math o gais 
A oes ffi 

am y cais 

Ffurflenni 
sydd eu 
hangen 

Ymholiad cyn ymgeisio - ceisiadau nad ydynt yn 
ymwneud ag ynni dŵr.  

Nac oes WRA 

Ymholiad cyn ymgeisio - ceisiadau sy'n ymwneud ag 
ynni dŵr 

Nac oes WRA a WRB 

Caniatâd Ymchwiliad Dŵr Daear Nac oes WRC 

Trwydded lawn newydd i dynnu dŵr: ar gyfer tynnu 
mwy nag 20 metr ciwbig o ddŵr y dydd (m3/dydd) o 
ffynhonnell dŵr wyneb neu ddŵr daear am gyfnod hwy 
na 28 diwrnod yn olynol.  

Oes WRA* a WRD 

Trwydded dros dro newydd i dynnu dŵr: ar gyfer tynnu 
mwy nag 20 m3/dydd am gyfnod llai na 28 diwrnod yn 
olynol. Sylwer y gallwn ond rhoi un drwydded dros dro 
i ymgeisydd ar gyfer yr un diben ac o’r un ffynhonnell.  

Oes WRA* a WRD 

Trwydded newydd i drosglwyddo dŵr: ar gyfer tynnu 
mwy nag 20 m3/dydd i'w drosglwyddo o un ffynhonnell 
y cyflenwad i un arall heb ddefnydd cyfamserol am 
gyfnod hwy na 28 diwrnod yn olynol.  

Oes WRA* a WRD 

Adnewyddu trwydded ac iddi derfyn amser: 
adnewyddu trwydded sydd bron â dod i ben, o dan yr 
un telerau neu delerau gwahanol. Mae'n rhaid ichi 
gyflwyno'r ffurflen hon o leiaf 3 mis cyn bod eich 
trwydded bresennol yn dod i ben.   

Oes WRA* a WRD 

Amrywiad technegol i drwydded tynnu dŵr: gwneud 
newid i drwydded bresennol na ellir ei nodi ar ffurflen 
WRF**.  

Oes WRA* a WRD 

Trwydded newydd i gronni dŵr: os ydych yn bwriadu 
adeiladu, addasu neu waredu strwythur sy'n cronni 
dŵr (cored neu argae) er mwyn rhwystro, atal neu 
ddargyfeirio llif dŵr mewndirol.  

Oes 
WRA* a  
WRE 

Gwaredu strwythur presennol sy'n cronni dŵr. Oes WRA a WRE 

Amrywiad technegol i drwydded cronni dŵr megis 
addasu'r strwythur.  

Oes WRA a WRE 

Gwneud newid gweinyddol i drwydded sydd eisoes 

yn bodoli nad oes angen ymgynghori yn ei gylch, 

megis diweddaru enw a chyfeiriad Deiliad Trwydded.  

Nac oes  WRF 
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*Os ydych wedi cwblhau a chyflwyno ffurflen WRA fel rhan o ymholiad cyn ymgeisio 
ac os nad oes newidiadau wedi bod i'ch cynnig, nid oes angen ei hailgyflwyno fel rhan 
o'ch cais ffurfiol.  
 
**O ran amrywiad technegol i drwydded mae’n ofynnol inni ymgynghori'n fewnol ac o 
bosibl yn allanol cyn y gallwn wneud penderfyniad. Er enghraifft, ystyrir bod newid i'r 
dulliau tynnu dŵr neu ei gronni yn amrywiad technegol gan y bydd angen gwirio 
lluniadau addasedig. Nid oes angen ymgynghori ynghylch amrywiad gweinyddol ac 
mae hynny'n cynnwys addasiadau i enw neu gyfeiriad y Deiliad Trwydded neu leihau’r 
symiau dŵr gaiff eu tynnu. Os nad yw'r newid(iadau) a gynigir gennych ar ffurflen 
WRF, bydd angen ichi wneud cais am amrywiad technegol.  
 
Cost ceisiadau  
Mae costau cyfredol cais am drwydded i dynnu dŵr neu ei gronni ar gael yn ein Cynllun 
Taliadau Tynnu Dŵr ar ein gwefan.  
 
Ni fyddwn yn bwrw ymlaen â'ch cais os nad oes ffi wedi'i thalu neu os yw'r ffi anghywir  
wedi'i thalu, neu os nad yw'r ffurflenni wedi'u cwblhau'n llawn ac nad oes gennym 
wybodaeth ddigonol i wneud penderfyniad.  
 
Dylid gwneud sieciau ac archebion post yn daladwy i ‘Cyfoeth Naturiol Cymru’ a'u 
croesi â'r geiriau ‘cyfrif taledig yn unig’. Ar gefn eich siec dylech nodi enw eich cynnig 
a chyfeirnod y cais. Rhaid cyflwyno'r ffi gyda'ch ffurflen gais wedi'i chwblhau a'r 
dogfennau ategol. Gallwn dderbyn taliadau â charden drwy gardiau Visa, Mastercard 
neu Maestro yn unig. A fyddech cystal â chynnwys nodyn yn gofyn inni eich ffonio i 
drefnu'r taliad. Os byddwch yn dewis talu drwy drosglwyddiad electronig (BACS) bydd 
angen ichi ddefnyddio'r wybodaeth ganlynol i wneud eich taliad. Nodwch eich 
cyfeirnod ar eich ffurflen gais.  
 
Enw'r cwmni: Cyfoeth Naturiol Cymru  
Cyfeiriad y cwmni: Adran Incwm, Tŷ Cambria, 29 Newport Road, Caerdydd, CF24 0TP 
Banc: RBS 
Cyfeiriad: National Westimnster Bank Plc, 2½ Devonshire Square, London, EC2M 
4BA  
Cod didoli: 60-70-80 
Rhif y cyfrif: 10014438 
E-bostiwch y manylion i: arlein@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 
Neu ffacsiwch y manylion i: 0300 065 3001 
 
Mae angen ichi greu cyfeirnod unigryw ar gyfer pob ffi am gais. Dylai ddechrau â PRC 
(i ddangos bod y cais ar gyfer gweithgaredd trwyddedu) a dylai gynnwys hyd at 8 
llythyren gyntaf eich enw/enw eich cwmni gyda rhif pin 3 digid e.e. 
PRCXXXXXXXX123.  
 
 
 
Ble i anfon eich ffurflen(ni) wedi'u cwblhau 

Lleihau swm y dŵr rydych yn ei dynnu.  Nac oes  WRF 

Dirymu (canslo) eich trwydded.  Nac oes  WRF 

Trosglwyddo trwydded i dynnu neu gronni dŵr yn ei 
chyfanrwydd o un person neu gwmni i un arall.  

Nac oes  WRF 

Rhannu trwydded bresennol rhwng dau neu ragor o 
bobl.  

Nac oes  WRF 

Tariff dwy-ran ar gyfer trwyddedu dyfrhau Nac oes WRG 
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Er mwyn cael gwell gwasanaeth, rydym yn eich annog i gyflwyno eich cais/ceisiadau 
yn electronig. Anfonwch eich ffurflen gais wedi'i chwblhau ac unrhyw wybodaeth 
ategol drwy'r e-bost at canolfanderbyntrwyddedau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 
neu drwy'r post at:  
Canolfan Derbyn Trwyddedau 
Cyfoeth Naturiol Cymru 
Tŷ Cambria 
29 Newport Road 
Caerdydd 
CF24 0TP 
 
Dod o hyd i Gyfeirnod Grid Cenedlaethol  
Bydd eich ffurflen gais yn gofyn am Gyfeirnod Grid Cenedlaethol. I ddod o hyd i 

Gyfeirnod Grid Cenedlaethol ewch i www.gridreferencefinder.com. 

 Rhowch eich cod post 

 Dewch o hyd i safle eich pwynt (tynnu / gollwng) 

 De-gliciwch ar y lleoliad hwn i weld eich cyfeirnod grid 12 digid  
Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd gallech chwilio am eich cyfeirnod 
grid drwy ddefnyddio Map Arolwg Ordnans.  

 
Deddf Diogelu Data 1998 

Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei phrosesu gan Gyfoeth Naturiol 

Cymru yn unol â'r Egwyddorion Diogelu Data i'n galluogi i brosesu eich cais, i fonitro 

cydymffurfiaeth ag amodau'r drwydded/yr amodau cofrestru, i brosesu 

adnewyddiadau, ac i gynnal a chadw'r gofrestr gyhoeddus berthnasol.  

Mae'n bosibl y byddwn yn prosesu a/neu’n datgelu'r wybodaeth mewn perthynas â'r 

canlynol:  

 Ymgynghori â thrydydd partïon sy'n berthnasol ac sy'n gyfrifol am ymateb i 
geisiadau ymgynghori gan Cyfoeth Naturiol Cymru i'n galluogi i brosesu eich 
cais 

 Darparu *gwybodaeth sydd ar y gofrestr gyhoeddus ar gyfer ymholiadau  

 Atal ac ymchwilio i achosion posibl o dorri cyfreithiau amgylcheddol a chymryd 
unrhyw gamau dilynol  

 Ymateb i geisiadau am wybodaeth o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a 
Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004, lle bo'r Ddeddf Diogelu Data yn 
caniatáu hynny  

 Gwneud gwaith datblygu, ymchwil, a dadansoddi ystadegol ar faterion 
amgylcheddol  
 

*Y Gofrestr Gyhoeddus 

Penderfynir ar drwyddedau Adnoddau Dŵr i dynnu dŵr a'i gronni yn unol â'r 

ddeddfwriaeth ganlynol:  

 Deddf Adnoddau Dŵr 1991 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Dŵr 2003),  

 Deddf yr Amgylchedd 1995 

 Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Tynnu Dŵr a’i Gronni) 2006 (yn unol â’r addasiad 
gan Reoliadau Adnoddau Dŵr (Tynnu Dŵr a’i Gronni) (Addasiad) 2008) 

 Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Swyddogaethau) 2012 
 

Mae'r rhain yn ei gwneud yn ofynnol i Cyfoeth Naturiol Cymru gadw cofrestr o 

drwyddedau a dogfennau ategol gan gynnwys enw a chyfeiriad yr ymgeisydd, 

mailto:permitreceiptcentre@naturalresourceswales.gov.uk
http://www.gridreferencefinder.com/
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dyddiad y cais a manylion cryno am ei gynigion ac eithrio lle bo eithriadau'n 

berthnasol.  

Eithriadau o ran gwybodaeth gyfrinachol neu wybodaeth sy'n effeithio ar 

ddiogelwch cenedlaethol  

Pan fyddwch yn cyflwyno eich cais gallwch roi hysbysiad inni yn nodi y byddai 

cynnwys y wybodaeth ar y gofrestr gyhoeddus, yn eich barn chi, yn mynd yn groes i 

fuddiannau diogelwch cenedlaethol neu ei bod yn wybodaeth sy'n gyfrinachol yn 

fasnachol.  

I ategu hyn mae'n rhaid ichi ddarparu datganiad neu ddogfennau inni sy'n dweud 

pam rydych yn credu bod yr eithriadau'n berthnasol. Byddwn yn asesu eich 

rhesymau ac yn penderfynu a allwn gytuno i’ch cais. Lle bo hynny'n bosibl byddwn 

yn rhoi ar y gofrestr gyhoeddus ddatganiad sy'n nodi bodolaeth y wybodaeth 

eithriedig. Lle na fyddwn yn cytuno i’ch cais, byddwn yn rhoi gwybod ichi am ein 

penderfyniad ac unrhyw ddewisiadau pellach sydd ar gael ichi o ran herio ein 

penderfyniad.  

Pwy all wneud cais am drwydded a llofnodi'r ffurflenni?  
Mae'n rhaid i bob unigolyn (neu ymddiriedolwr unigol) sy'n gwneud cais am i'w enw 
ymddangos ar y drwydded gwblhau'r datganiad hwn.  

Math o Ddeiliad Trwydded:  Y sawl y mae angen ei lofnod:  

Unigolyn / Unig fasnachwr *Y Deiliad Trwydded  

Cwmni cofrestredig  Cyfarwyddwr y cwmni neu ysgrifennydd y cwmni  

Sefydliad o unigolion (ac eithrio 
partneriaethau, 
ymddiriedolaethau, ac 
elusennau) 

Y cadeirydd, trysorydd, ysgrifennydd, neu berson 
arall sydd ag awdurdod i gynrychioli'r sefydliad  

Partneriaeth Un neu ragor o'r partneriaid  

Ymddiriedolaeth  
Yr holl ymddiriedolwyr neu'r cadeirydd, y 
trysorydd neu'r ysgrifennydd  

Elusen  
Person ag awdurdod i lofnodi'r dogfennau ar ran 
yr elusen  

Corff cyhoeddus (h.y. 
awdurdod lleol)  

Person ag awdurdod i lofnodi ar ran y sefydliad 

* Os yw asiant i lofnodi ar ran y Deiliad Trwydded, mae angen llythyr caniatâd gan y 

Deiliad Trwydded.  

Mae angen ichi roi'r manylion canlynol inni ar y ffurflen gais, yn dibynnu ar ba fath o 
ymgeisydd ydych chi.  

Os yw'r ymgeisydd yn.. Rhaid darparu:  

Unigolyn  ei enw llawn  

Cwmni  
cyfeiriad y Swyddfa Gofrestredig a rhif cofrestru 
cwmni, yn unol â chofnodion Tŷ'r Cwmnïau 

Sefydliad o unigolion (heblaw 
am bartneriaethau, 
ysgrifennydd yr 
ymddiriedolaeth neu berson 
arall ac elusennau - gweler 
isod)  

• enwau llawn a chyfeiriadau yr holl bartneriaid  

• yr enw masnachu  

• y cyfeiriad masnachu 
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Clwb neu elusen 

• enwau llawn a chyfeiriadau yr holl 

ymddiriedolwyr 

• enw a chyfeiriad y person ag awdurdod i 

dderbyn y drwydded ar ran y clwb neu'r elusen  

 

Ffurflen WRA - Amdanoch chi a'ch cynnig (cyn ymgeisio a ffurfiol) 
 
Rydym yn argymell eich bod yn ceisio cyngor cyn ymgeisio gennym cyn cyflwyno cais 
ffurfiol am drwydded i dynnu dŵr neu ei gronni neu am wneud amrywiadau cymhleth i 
drwyddedau presennol. I wneud hyn, cwblhewch Ffurflen WRA gan roi eich manylion 
chi a manylion eich cynnig. Os ydych yn cyflwyno ymholiad cyn ymgeisio ynghylch 
ynni dŵr, cwblhewch ffurflenni WRA a WRB. Byddwn yn ymgynghori ynghylch eich 
cynlluniau, yn dweud wrthych ba mor llwyddiannus y mae eich cais yn debygol o fod, 
ac yn cynnig cyngor pwrpasol ichi ynghylch cyflwyno cais ffurfiol. Ni chodir tâl am y 
gwasanaeth hwn.  
 
Os nad oes angen gwneud unrhyw newidiadau i'ch cynnig yn dilyn ein cyngor cyn 
ymgeisio, gallwch gyflwyno cais ffurfiol drwy gwblhau naill ai Ffurflen WRD (tynnu dŵr) 
a/neu Ffurflen WRE (cronni dŵr), a chyflwyno'r ffi briodol ar gyfer y cais. Os gwneir 
newidiadau i'ch cynnig ar sail ein cyngor, rhaid ichi gwblhau Ffurflen WRA newydd a'i 
chyflwyno naill ai gyda Ffurflen WRD a/neu WRE a ffi'r cais.  
 
Adran 1 – Math o gais a ffi 
Nodwch y math o gais rydych yn dymuno ei wneud. Os yw eich cynnig yn cynnwys 
sawl math o drwydded, ticiwch bob un sy'n berthnasol (h.y. trwydded tynnu dŵr a 
chronni dŵr er mwyn awdurdodi cynllun ynni dŵr).  

Rhowch fanylion o’r modd yr hoffech dalu ffi eich cais (nid oes ffi ar gyfer ymholiadau 
cyn ymgeisio na gwneud amrywiad gweinyddol) a rhowch gyfeirnod, os yw’n briodol. 
Nodwch yr adran ‘Cost ceisiadau’ uchod.   

Adran 2 - Math o ymgeisydd 
Yr un y byddai'r drwydded yn cael ei rhoi iddo/iddi, rhaid bod yn endid cyfreithiol.  
Mae'r tablau uchod yn egluro pwy all fod yn llofnodwyr. Os ydych yn elusen neu'n 
gwmni cofrestredig neu'n bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig, mae'n rhaid ichi 
ddarparu eich rhif cofrestru a'ch cyfeiriad cofrestredig yn y DU. Lle bo angen 
manylion ychwanegol (h.y. enwau a chyfeiriadau holl bartneriaid clwb/elusen), a 
fyddech cystal â chynnwys y rhain ar ddalen ar wahân. Byddwn yn gohebu â chi 
drwy'r e-bost oni bai eich bod yn nodi fel arall yn yr adran hon.  
 
Gallwch enwebu unigolion eraill fel enw cyswllt ar gyfer y gweithgareddau sy'n 
gysylltiedig â'ch cynnig. Nid yw'n ofynnol ichi ddarparu'r manylion hyn ar gyfer 
ymholiad cyn ymgeisio. Darparwch y manylion hyn yn Adran 3. Ar gyfer trwyddedau 
dros dro, trosglwyddo neu gronni, nid oes angen ichi ddarparu cyswllt ar gyfer anfoneb 
nac enw cyswllt ar gyfer cofnodion (manylion) tynnu dŵr.  
 
Enw cyswllt gweithrediadau (ar y safle): hwn yw'r enw cyswllt ar gyfer cynnal 
gweithrediadau'r safle o ddydd i ddydd.  
Enw cyswllt yr anfoneb: mae hwn yn ofynnol ar gyfer tyniadau dŵr lle codir tâl 
blynyddol. Cyfrifir y tâl hwn drwy ddefnyddio nifer o ffactorau, gweler ein Cynllun 
Taliadau Tynnu Dŵr ar ein gwefan. Ni chodir dim taliadau blynyddol ar gyfer 
trwyddedau dros dro, trosglwyddo, neu gronni na thrwyddedau tynnu dŵr ar gyfer 
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cynhyrchu llai na 5 megawat o ynni. Anfonir biliau atoch yn flynyddol neu ddwywaith y 
flynyddol ar gyfer dyfrhawyr sy'n chwistrellu ac sydd ar waith o dan gytundeb bilio tariff 
deuran. Mae'n bosibl y caiff y ffioedd am geisiadau a'r taliadau blynyddol am geisiadau 
eu newid bob mis Ebrill. 
Enw cyswllt (manylion) cofnodion tynnu dŵr: Fel arfer mae'n ofynnol i ddeiliad y 
drwydded tynnu dŵr fesur cyfeintiau'r dŵr y mae'n ei gymryd a rhoi gwybod inni beth 
yw'r cyfeintiau hyn ar adeg benodol. Os yw cwsmeriaid yn tynnu dŵr drwy gydol y 
flwyddyn, bydd eu llythyr cofnod tynnu dŵr (manylion) yn cael ei anfon tua mis Ebrill. 
Os byddant ond yn tynnu dŵr yn ystod misoedd yr haf bydd y llythyr â'r manylion yn 
cael ei anfon atynt tua mis Hydref. Bydd amodau eich trwydded tynnu dŵr yn dweud 
wrthych ba mor aml y mae angen ichi gofnodi faint o ddŵr rydych yn ei dynnu a bydd 
y rhan fwyaf o drwyddedau hefyd yn gofyn ichi gyflwyno cofnod o'ch union dyniadau 
(a elwir yn 'manylion') inni. Hyd yn oed os nad ydych wedi tynnu dŵr o gwbl, mae'n 
rhaid ichi nodi 'dim' os yw eich trwydded yn dweud bod yn rhaid ichi gofnodi eich 
defnydd dŵr. Os na fyddwch yn cyflwyno eich cofnod o'r union dyniadau pan fo’n 
ofynnol ichi wneud hynny, gallwn gymryd camau gorfodi yn eich erbyn. Os ydych yn 
dyfrhau drwy chwistrellu ac yn meddu ar gytundeb bilio tariff deuran, cyfrifir eich 
taliadau'n rhannol ar sail y dŵr a dynnwyd. I fanteisio'n llawn yn ariannol ar y cytundeb 
hwn, mae'n bwysig eich bod yn cyflwyno eich manylion, hyd yn oed os nad ydych wedi 
tynnu dŵr o gwbl.  
 
Adran 3 - Manylion asiant neu unigolyn a enwebwyd 
Darparwch fanylion asiant neu unigolyn a enwebwyd fel pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw 
un o'r dibenion a amlinellwyd yn Adran 2. Os yw'r person hwn yn llofnodi ar ran yr 
ymgeisydd, cynhwyswch lythyr gan yr ymgeisydd sy'n rhoi caniatâd i'r asiant lofnodi 
ar ei ran.  
 
Adran 4 – Hawl i wneud cais 
Mae'r adran hon ond yn ymwneud â cheisiadau ffurfiol am dynnu dŵr.  Mae Nodyn 
Canllaw Ategol 1 'Canllawiau ynghylch hawliau mynediad ar gyfer trwyddedau tynnu 
dŵr‘ ar ein gwefan yn amlinellu'r wybodaeth sy'n ofynnol gan Cyfoeth Naturiol Cymru 
i ddangos bod gan ymgeisydd hawl mynediad o dan y gyfraith i'r pwynt lle tynnir dŵr 
(gan gynnwys strata tanddaearol ar gyfer tyniadau dŵr daear) am gyfnod o flwyddyn 
o leiaf neu tra bo'r drwydded mewn grym. Hefyd mae'r ddogfen hon yn cynnwys 
cytundeb templed i'ch galluogi i ddarparu tystiolaeth o'ch hawl mynediad. Rydym yn 
argymell yn gryf eich bod yn cyfeirio at y ddogfen hon cyn cyflwyno unrhyw ymholiad 
cyn ymgeisio neu gais ffurfiol am drwydded tynnu dŵr. 
 
Adran 5 - Cyfeirnod y cais 
Os ydych wedi gwneud ymholiad cyn ymgeisio, rhowch gyfeirnod eich cais. Os ydych 
wedi cael trafodaeth â ni ynghylch eich cynnig, nodwch enw'r aelod o staff yma.  
 
Adran 6 – Gwaith adfer 
Nodwch yma os yw eich cynnig yn deillio o'n rhaglen Adfer Tynnu Cynaliadwy neu 
waith adfer arall i atal ac i leihau difrod amgylcheddol.  
 
Adran 7 - Ffynhonnell Gyflenwi 
7.1 Ticiwch y blwch perthnasol i ddangos a ydych yn bwriadu tynnu o ddŵr wyneb 
(e.e. nant, ffrwd, ffynnon) neu ddŵr daear (twll turio, cloddfa, gwaith cloddio sydd heb 
ei leinio). Os ydych yn ansicr pa opsiwn i ddewis, gofynnwch inni am gyngor. Os oes 
gennych Ganiatâd Ymchwiliad Dŵr Daear, dylech gynnwys rhif y caniatâd yma. Os 
nad ydych wedi rhoi canlyniadau eich prawf pwmpio inni, atodwch nhw i'r cais hwn. O 
ran cynigion lle ymchwilir i ffynhonnell dŵr daear newydd, dylech ddarllen  Nodyn 
Canllaw WRC i gael gwybodaeth am y math hwn o gais a chysylltu â'n tîm gwyddorau 
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daearegol (geoscience@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk) cyn cyflwyno ymholiad 
Caniatâd Ymchwiliad Dŵr Daear.  
 
7.2 Darparwch Gyfeirnod Grid Cenedlaethol 12 digid ar gyfer eich cynnig (e.e. ST 
19057 76826). Gallwch ddefnyddio pwynt canolog neu allweddol ar eich safle ar gyfer 
cynigion ar raddfa fawr. Mae manylion ar dudalen 4 sut mae dod o hyd i'ch Cyfeirnod 
Grid Cenedlaethol drwy ddefnyddio cod post.  
 
7.3 Cynhwyswch enw ffynhonnell y cyflenwad neu'r lleoliad lle bwriedir cronni (e.e. 
Afon Glaslyn).  
 
7.4 Darparwch enw neu gyfeirnod y safle (e.e. Fferm Tŷ Mawr) ar gyfer eich cynnig. 
Mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r cyfeirnod wrth gyfeirio at eich cynnig yn ein 
gohebiaeth.  
 
Adran 8 - Crynodeb o'r cynnig 
Mae'n rhaid ichi ddarparu crynodeb o'ch cynnig yma. Os ydych yn cyflwyno ymholiad 
cyn ymgeisio mewn perthynas â thrwydded tynnu dŵr, mae'n rhaid i'r adran hon 
gynnwys y symiau rydych yn bwriadu eu tynnu - o'r gyfradd dynnu frig/union (mewn 
litrau yr eiliad) a'r symiau sydd eu hangen arnoch yr awr (m3/awr), y dydd (m3/dydd) 
a'r flwyddyn (m3/blwyddyn). Hefyd dylech nodi'r cyfnod pryd rydych am dynnu dŵr. Ar 
gyfer trwyddedau dros dro dim ond y cyfanswm (m3) a'r gyfradd dynnu frig (mewn 
litrau yr eiliad) sydd angen ichi eu nodi.  
 
Fel canllaw dylai'r adran hon gynnwys disgrifiad o'r gweithgareddau sydd/fydd yn 
digwydd ar eich safle, y dulliau tynnu/cronni arfaethedig, a yw'r cynnig yn gysylltiedig 
â thrwydded neu ganiatâd arall (h.y. Caniatâd Amgylcheddol i Ollwng Dŵr) a manylion 
unrhyw waith arolygu a wneir. O ran newidiadau i drwyddedau presennol, crynhowch 
y newidiadau arfaethedig. Hefyd gellir cynnwys brasluniau neu ffotograffau yma a fydd 
yn ein helpu i ddeall eich cynnig.  
 
Dylai faint o fanylion rydych yn eu rhoi fod yn gymharol â chymhlethdod eich cynnig. 
Os ydych yn ansicr ynghylch faint o fanylion sydd eu hangen, cysylltwch â ni i gael 
cyngor.   
 
 

FFURFLEN WRB – Cynlluniau Ynni Dŵr 
 
Cwblhewch y ffurflen hon i wneud ymholiadau cyn ymgeisio ynghylch ynni dŵr yn unig. 
Cyn ichi ymgeisio rydym yn argymell eich bod yn darllen y set o Nodiadau Canllaw 
Ynni Dŵr (NCYD) sydd ar ein gwefan er mwyn deall ein hymagwedd at drwyddedu 
cynlluniau ynni dŵr. Bydd NCYD2: Safonau Llif Ynni Dŵr yn eich galluogi i glustnodi i 
ba barth y byddai eich cynnig yn cael ei ddosbarthu, ynghyd â'r drefn tynnu dŵr 
ddangosol rydym yn debygol o'i hawdurdodi. Wedyn gellir cadarnhau hyn yn dilyn 
ymholiad cyn ymgeisio.  
 
Mae NCYD 8 Llwybrau Pysgod a NCYD 9 Sgriniau Pysgod yn rhoi manylion ynghylch 
y mesurau sy'n ofynnol i ddiogelu pysgod a llyswennod ar eich safle. Mae NCYD 10 
Geomorffoleg yn amlinellu'r gofynion ar gyfer arolwg ffotograffau Cam 1 ac mae NCYD 
13 Cymeradwyaeth, Trwyddedau a Chaniatâd yn nodi'r mathau o ganiatâd sydd eu 
hangen gennym ni a'ch Awdurdod Cynllunio lleol. Cyflwynwch gopi o unrhyw gyngor 
a gafwyd gan eich Awdurdod Cynllunio.  
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Anfonwch gopi inni o'r gromlin llif llawn (full flow duration curve) ar gyfer y safle a 

chadarnhewch y dull a ddefnyddiwyd i'w chael. Os ydych wedi defnyddio 

meddalwedd modelu fel LowFlows, rhowch gopi inni o'r allbwn (graff, data a map 

dalgylch) yn cynnwys cyfartaledd glawiad tymor hir. Fel hyn byddwn yn gallu gwirio 

eich ffigyrau llif a maint y dalgylch.  

 

Ffurflen WRC – Caniatâd Ymchwiliad Dŵr Daear 
Mae Nodyn Canllaw WRC yn cynnwys gwybodaeth i'ch helpu i gwblhau eich cais am 
Ganiatâd Ymchwiliad Dŵr Daear.  

 
 
FFURFLEN WRD - Trwyddedau tynnu dŵr 
Adran 1 – Math o gais 
Nodwch y math o gais rydych yn ei wneud. Os ydych wedi gwneud ymholiad cyn 
ymgeisio o'r blaen, rhowch eich cyfeirnod. Bydd hyn yn ein galluogi i ddefnyddio'r 
Ffurflen WRA y bu ichi ei chyflwyno, gan gymryd nad oes unrhyw newidiadau wedi eu 
gwneud i'ch cynnig ers hynny. Dylid nodi unrhyw newidiadau mewn Ffurflen WRA 
newydd i'w chyflwyno gyda'ch cais ffurfiol. Os hoffech wneud amrywiad technegol i 
drwydded tynnu dŵr, rhowch rif cyfresol y drwydded bresennol yma. Gweler yr adran 
'Trwyddedu Adnoddau Dŵr - Gwybodaeth Gyffredinol' uchod i gael eglurhad ynghylch 
y gwahaniaeth rhwng amrywiadau technegol a gweinyddol.   
 
Ar gyfer tyniadau mewn perthynas ag ynni dŵr, rhaid ichi nodi capasiti eich cynllun o 
blith un o'r pedwar opsiwn a ddarperir. Hyn sy'n penderfynu pa dâl a godir ar gyfer 
eich cynnig yn unol â’n Cynllun Taliadau Tynnu Dŵr.  
 
Adran 2 – Trwyddedau cysylltiedig 
Ystyr masnachu hawliau dŵr yw lle bo'r Deiliad Trwydded yn gwerthu ei holl hawliau 
tynnu dŵr neu ran ohonynt, yn barhaol neu dros dro, i rywun arall. Os yw eich cynnig 
yn ymwneud â masnachu hawliau dŵr, rhowch y rhif(au) cyfresol ar gyfer yr holl 
drwyddedau perthnasol.  
 
Os yw'r symiau y gwneir cais amdanynt i'w rhannu ag unrhyw drwydded arall rydych 
yn ei dal, rhowch rif cyfresol y drwydded honno. Bydd hyn yn golygu y bydd gan bob 
trwydded derfyn tynnu unigol a hefyd bydd terfyn cyffredinol ar y cyfanswm y gallwch 
ei dynnu o dan yr holl drwyddedau. Bydd y cyfanswm yn llai na swm y terfynau tynnu 
unigol.  
 
Adran 3 - Manylion tynnu  
Darparwch Gyfeirnod Grid Cenedlaethol 12 digid ac enw/cyfeirnod ar gyfer pob pwynt 
tynnu dŵr sy'n cyfateb i unrhyw fapiau neu ddyluniadau a gyflwynwyd. Nodwch ai un 
pwynt yw'r lleoliad tynnu dŵr neu hyd o ddŵr lle gallwch dynnu yn unrhyw bwynt. Os 
ydych yn bwriadu tynnu dŵr o hyd o ddŵr, rhowch ddau Gyfeirnod Grid Cenedlaethol 
sy'n diffinio ei gwmpas (cyfeirnodau i fyny'r afon ac i lawr yr afon).  
 
Adran 4 – Dulliau tynnu dŵr  
Rhowch fanylion llawn ynghylch y cyfarpar rydych yn bwriadu ei ddefnyddio i dynnu'r 
symiau rydych yn ymgeisio amdanynt. Caiff dyluniad unrhyw strwythurau mewnlif 
sefydlog ei gynnwys yn y drwydded. Ar gyfer tyniadau dŵr daear, cynhwyswch fanylion 
am y twll turio (dyfnder a diamedr) a'r manylion sgrinio a leinio.  
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Os yw eich cynnig yn cynnwys strwythur mewnlif sefydlog mae'n rhaid ichi amgáu 
lluniadau, cynlluniau a chroestoriadau o ddyluniad y mewnlif sy'n nodi'n glir 
fesuriadau'r strwythur a maint unrhyw bibellau cysylltiedig. Caiff y rhain eu hatodi wrth 
ddogfen y drwydded. Gellir cytuno gyda Cyfoeth Naturiol Cymru ar fân addasiadau i 
luniadau a wnaed cyn adeiladu. Bydd eich trwydded yn cynnwys manylion ynghylch 
sut mae gwneud hyn. Er mwyn gwneud diwygiadau i luniadau ar ôl adeiladu mae'n 
bosibl y bydd angen gwneud amrywiad technegol i'ch trwydded.  
 
Adran 5 - Symiau Tynnu Dŵr 
Nodwch y diben, y cyfnod, a'r cyfeintiau rydych yn bwriadu eu tynnu ym mhob pwynt 
tynnu dŵr. Os yw'r dŵr i'w ddefnyddio at wahanol ddibenion (h.y. atal llwch a golchi 
mwynau), rhowch fanylion y symiau a dynnir ar gyfer pob defnydd gwahanol. Mae 
angen ichi roi'r gyfradd dynnu frig/union (mewn litrau yr eiliad) a'r cyfeintiau sydd eu 
hangen arnoch yr awr (m3/awr), y dydd (m3/dydd) a'r flwyddyn (m3/blwyddyn) ar gyfer 
pob diben. 
Os ydych yn ymgeisio am addasu'r symiau y mae hawl gennych i'w tynnu o dan y 
drwydded bresennol, nodwch y symiau newydd rydych yn dymuno eu tynnu. I leihau'r 
symiau rydych yn eu tynnu, cwblhewch Ffurflen WRF.  
 
Ar gyfer tyniadau ynni dŵr, darllenwch NCYD 2: Safonau Llif Ynni Dŵr i gael 

cadarnhad ynghylch y gyfradd dynnu union fwyaf y byddwn yn ei hawdurdodi ar gyfer 

pob parth.  

Ar gyfer trwyddedau dros dro dim ond y cyfanswm (m3) a'r gyfradd dynnu frig mewn 
litrau yr eiliad y mae angen ichi eu nodi. 
 
Adran 6 - Cyfrifiadau a gwybodaeth ategol  
Defnyddiwch yr adran hon i ddangos inni sut ydych wedi penderfynu ar y symiau dŵr 
rydych yn ymgeisio amdanynt. Gallwch gynnwys manylion eich trefn weithredol (nifer 
yr oriau/dyddiau rydych yn bwriadu tynnu dŵr), unrhyw gytundebau rheoli anstatudol 
neu arferion dyfrhau h.y. capasiti'r pwmp wedi'i luosi â nifer yr oriau gweithredu. Er 
enghraifft gallai grŵp o dynwyr dŵr ddod i gytundeb rheoli er mwyn diogelu defnyddwyr 
dŵr ymhellach i lawr yr afon. Os yw eich cynnig yn golygu darparu llif gweddilliol trwy 
hollt neu dwll, rhowch wybodaeth am sut mae hyn wedi cael ei amcangyfrif. Dylai hyn 
gynnwys manylion o'r hafaliad a ddefnyddiwyd. 
 
Adran 7 - Gofynion penodol i'r diwydiant  

Caiff ceisiadau eu hasesu yn ôl eich cyfiawnhad o'r symiau y bu ichi ymgeisio 

amdanynt. Defnyddiwn y wybodaeth hon i benderfynu a yw'r cyfeintiau rydych yn 

bwriadu eu tynnu yn briodol ar gyfer y diben hwnnw. I wneud hyn mae angen inni 

ddeall eich galw am ddŵr a sut mae'n berthnasol i raddfa eich gweithred. Caiff yr adran 

hon ei rhannu i'r prif ddibenion tynnu dŵr rydym yn eu hawdurdodi. Os nad yw eich 

defnydd bwriadedig yn cael sylw yma, defnyddiwch enghreifftiau fel sail i ddangos inni 

sut ydych wedi cyfrifo’r swm o ddŵr sydd ei angen arnoch (h.y. nifer yr unedau, ardal 

ac ati). Bydd y tablau'n cynnwys enghreifftiau i'ch helpu. Byddwn yn croesgyfeirio hyn 

gyda'n data er mwyn gweld a yw'r symiau a gynigir gennych yn unol â'r defnydd 

optimwm a argymhellir ar gyfer eich sector.  

 

7.4 Ynni Dŵr  

Cwblhewch fanylion eich cynllun ynni dŵr a'r data llif yn y tablau hyn. Gweler NCYD 

2: Safonau Llif i gael rhagor o wybodaeth. Nodwch yr hyd (mewn metrau) rhwng y 

pwynt tynnu dŵr a'r pwynt gollwng dŵr.  
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Os ydych wedi cwblhau'r tablau hyn ar ffurflen WRB fel rhan o ymholiad cyn ymgeisio, 

ac os yw eich cynnig heb newid ers hynny, nid oes angen ichi gwblhau'r rhain eto.  

 
Bydd angen ichi gyflwyno copi o'r gromlin llif llawn ar gyfer y safle a chadarnhewch y 

dull a ddefnyddiwyd i'w chael. Os ydych wedi defnyddio meddalwedd modelu fel 

LowFlows, bydd angen ichi gyflwyno copi o'r allbwn (graff, data a map dalgylch) yn 

cynnwys cyfartaledd glawiad tymor hir. Fel hyn byddwn yn gallu gwirio eich ffigyrau 

llif a maint y dalgylch. 

Adran 8 - Dulliau mesur  
Ar gyfer pob pwynt tynnu dŵr mae angen inni gael gwybod sut ydych yn bwriadu mesur 
y symiau rydych yn eu tynnu. Gallai hyn fod drwy ddefnyddio mesurydd dŵr, ar sail 
maint y bibell neu gapasiti'r pwmp a'r cyfnod tynnu dŵr. Yn dibynnu ar faint eich 
gweithred neu sensitifrwydd y lleoliad, mae mesur symiau a chyflwyno neu gynnal y 
data hwn yn debygol o fod yn un o amodau eich trwydded. Nid yw hwn yn ofynnol ar 
gyfer trwyddedau dros dro neu drwyddedau trosglwyddo.  
 
Ar gyfer ceisiadau ynni dŵr gallwch ddefnyddio'r ynni a gynhyrchir i gyfrifo'r symiau a 
dynnir gennych. Byddwn yn rhoi rhestr wirio gyfrifo ichi er mwyn cofnodi data'r safle a 
chyfrifo'r Ffactor Tynnu Dŵr ar gyfer y safle fel y gellir defnyddio'r allbwn trydanol i 
weld faint yw'r symiau a dynnir.   
 

Adran 9 – Effeithlonrwydd Dŵr 

Rhowch fanylion y mesurau rydych wedi eu rhoi ar waith neu'n bwriadu eu rhoi ar 

waith i sicrhau bod dŵr yn cael ei ddefnyddio'n effeithlon. Gallai hyn gynnwys storio 

dŵr, ei ailddefnyddio neu ei ailgylchredeg, monitro a gofalu nad oes dŵr yn cael ei 

golli, cynnal archwiliadau dŵr neu arferion da eraill penodol i'r diwydiant.  

 

Adran 10 - Ystyriaethau o ran pysgod a llyswennod 

Mae gennym ddyletswyddau i ddiogelu pysgod a llyswennod Ewropeaidd ac mae 

angen inni gael gwybod sut ydych yn bwriadu diogelu'r rhain yn eich safle. Mae angen 

cynnwys unrhyw fesurau i ddiogelu pysgod a llyswennod ar eich lluniadau (manylion 

a mesuriadau). Gweler ein nodiadau canllaw NCYD 8 Llwybrau Pysgod a NCYD 9 

Sgriniau Pysgod ar ein gwefan i gael manylion am arferion da o ran ystyriaethau 

pysgod a llyswennod. Mae dogfennau Asiantaeth yr Amgylchedd ‘Screening for Intake 

and Outfalls: a best practice guide,’ ‘Elver and Eel Passes’ a ‘The Eel Manual,’ ar gael 

ar wefan yr Asiantaeth ac yn ganllawiau defnyddiol i'ch helpu. Hefyd gweler datganiad 

sefyllfa rheoleiddiol 'Rheoliadau Llyswennod (Cymru a Lloegr) 2009' i gael manylion 

sut y byddwn yn gweithredu'r rheoliadau.  
 

10.1 Cadarnhewch rywogaethau’r pysgod sy'n bresennol yn eich safle. Os bu ichi 

gwblhau ymholiad cyn ymgeisio, byddwn wedi rhoi gwybod ichi am hyn. Os nad oes 

unrhyw fesurau yn yr arfaeth, mae'n rhaid ichi gyfiawnhau hyn. Er enghraifft, efallai 

inni gadarnhau yn ein hymateb i'ch ymholiad cyn ymgeisio fod y mewnlif yn anhygyrch 

i bysgod neu efallai ichi gynnal arolwg pysgod i gadarnhau hyn.  

10.2 Cwblhewch y tabl i nodi'r mesurau rydych yn bwriadu eu cynnwys i ddiogelu'r 

rhywogaethau pysgod sy’n bresennol yn eich safle. Rhowch fanylion yr holl sgrinio 

arfaethedig.  

Os cawsoch wybod gennym, yn dilyn eich ymholiad cyn ymgeisio, fod angen ysgol 

bysgod ffurfiol (technegol), cwblhewch ffurflen FP002.  

https://www.gov.uk/government/publications/screening-for-intake-and-outfalls-a-best-practice-guide
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Adran 11 - Manylion Gollwng  

11.1 Os ydych yn bwriadu dychwelyd unrhyw ddŵr a dynnwyd i'r amgylchedd, mae 

angen inni ystyried effaith hyn yn ogystal. Peidiwch â chynnwys gollyngiadau i system 

garthion gyhoeddus. Rhowch fanylion y lleoliad gollwng drwy ddefnyddio 

enwau/cyfeirnodau sy'n cyfateb i unrhyw fapiau a gyflwynir, Cyfeirnod Grid 

Cenedlaethol 12 digid a'r symiau sydd i'w gollwng. Mae'n bosibl y bydd angen 

Trwydded Amgylcheddol ar gyfer Gweithgarwch Gollwng Dŵr er mwyn awdurdodi 

gollyngiad i ddŵr wyneb neu ddŵr daear. Os oes gennych drwydded o'r fath ar gyfer 

y safle hwn eisoes, rhowch y rhif caniatâd. Os ydych yn ansicr a oes angen caniatâd, 

cysylltwch â ni cyn cyflwyno eich cais ffurfiol.  

 

11.2 Rhowch ddisgrifiad o'r strwythur a'r cyfarpar sy'n gysylltiedig â gollwng dŵr. Bydd 

hyn yn ein helpu i ddeall effaith bosibl y bwriad i ddychwelyd y dŵr ar yr amgylchedd.  

Adran 12 - Defnyddwyr dŵr / Tynwyr dŵr eraill 

Mae angen inni ystyried sut y gallai eich cynnig effeithio ar ddefnyddwyr dŵr neu 

dynwyr dŵr eraill. Rhowch fanylion unrhyw dynwyr dŵr cyfagos rydych yn gwybod 

amdanynt. Hefyd dylech ystyried defnyddwyr dŵr dadreoledig (sy'n tynnu llai nag 20 

metr ciwbig y dydd) neu weithgareddau eithriedig. Bydd gan adran Iechyd yr 

Amgylchedd eich Awdurdod Lleol fanylion y tynwyr dŵr domestig eithriedig o dan y 

Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat. Hefyd dylech ystyried pysgotwyr neu ganŵ-wyr 

a defnyddwyr dŵr eraill y gallai eich cynnig effeithio arnynt. Fe'ch anogir i drafod â 

defnyddwyr dŵr o'r fath yn gynnar yn y broses.  
 

Adran 13 - Cais cynllunio  

Cadarnhewch a ydych wedi ceisio cyngor ynghylch eich cynnig gan eich Awdurdod 

Cynllunio lleol. Os yw'n briodol, darparwch gopi o ymateb yr Awdurdod gyda'ch cais.  

 

FFURFLEN WRE– Trwyddedau Cronni Dŵr 

Cyn ymgeisio am drwydded cronni dŵr, rydym yn argymell eich bod yn darllen ein 
datganiad sefyllfa rheoleiddiol Cronni Risg Isel ar ein gwefan. Mae hwn yn amlinellu'r 
mathau o gynigion a'r sefyllfaoedd lle nad oes angen trwydded cronni dŵr. Ar gyfer 
croniadau, rydym yn cynghori eich bod yn cyflwyno ymholiad cyn ymgeisio inni er 
mwyn gweld a oes angen unrhyw wybodaeth ychwanegol neu arolygon arnom fel rhan 
o'ch cais ffurfiol.  
 
Adran 1 – Math o gais 
Nodwch y math o gais rydych yn dymuno ei wneud. Os ydych yn ymgeisio am 

amrywiad technegol neu waredu croniad presennol, rhowch rif cyfresol y drwydded. 

Mae'n drosedd i waredu neu waredu'n rhannol waith cronni heb drwydded neu heb 

gydymffurfio ag unrhyw amodau rydym yn eu pennu. Mae hyn yn berthnasol i unrhyw 

waith cronni, boed wedi'i awdurdodi ar hyn o bryd gan drwydded neu beidio. Mae 

angen inni drwyddedu neu bennu amodau ar gyfer gwaredu gwaith cronni dŵr er 

mwyn ei reoleiddio.  

Os ydych wedi cyflwyno Ffurflen WRA eisoes ar gyfer ymholiad cyn ymgeisio, rhowch 

gyfeirnod eich ymholiad. Os nad ydych yn gwybod beth yw rhif cyfresol eich trwydded, 

neu os nad yw’r cronni dŵr wedi’i drwyddedu, nodwch hyn ar eich cais.   
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Adran 2 - Manylion Cronni Dŵr 
2.1 Darparwch Gyfeirnod Grid Cenedlaethol 12 digid ac enw/cyfeirnod ar gyfer pob 
pwynt cronni dŵr sy'n cyfateb i unrhyw fapiau neu ddyluniadau a gyflwynwyd.  
Os ydych yn bwriadu cronni hyd o ddŵr, rhowch Gyfeirnodau Grid Cenedlaethol y lan 
ar y chwith a'r lan ar y dde, wrth ichi edrych i lawr yr afon.   
 
2.2 Darparwch fanylion am y math o groniad rydych yn bwriadu ei adeiladu ar y 
pwyntiau a nodwyd yn 2.1 a sut y bydd y gwaith yn cael ei weithredu. Dylent gynnwys 
disgrifiad o unrhyw waith presennol a sut y bydd eich cynnig yn effeithio ar lif dŵr 
mewndirol. Dywedwch wrthym beth yw diben y gwaith. Os yw'r dŵr i'w gronni am fwy 
nag un diben, rhestrwch y diben cyntaf a'r ail ddiben.  
 
Adran 3 - Disgrifiad o'r cronni dŵr 

Ar gyfer yr adran hon, defnyddiwch yr un enw/cyfeirnod a ddarparwyd yn 2.1 ac ar 

unrhyw fapiau a gyflwynwyd.  

3.1 Darparwch enw'r cwrs dŵr lle bwriedir cronni dŵr os yw'n hysbys. Os nad yw eich 

cynnig ar-lein, rhowch enw'r cwrs dŵr agosaf. Efallai mai fel hyn y byddwn yn cyfeirio 

at eich cynnig yn ein gohebiaeth.  

3.2 Mae angen inni gael gwybod a fydd eich cynnig yn rhoi bod i newid i'r perimedr 

gwlyb (i lawr yr afon) neu i ardaloedd gorlifedig newydd (i fyny’r afon) y tu ôl i'r gwaith 

cronni. Bydd hyn yn ein helpu i ddeall effaith eich cynlluniau. Marciwch yr ardaloedd 

hyn ar unrhyw fap a gyflwynir.  

3.3 Nodwch a fydd yr ardal a gronnir wedi'i leinio, ac os felly rhowch fanylion pa fath o 

leinar y byddwch yn ei ddefnyddio yn yr ardal orlifedig. Os na fydd yr ardal wedi'i leinio, 

efallai y bydd angen inni ystyried a oes cysylltedd â dŵr daear.  

3.4 Darparwch uchder y strwythur arfaethedig fel y'i mesurwyd o dop 'downstream toe' 

y strwythur i dop y gofer (spillway). Os yw eich cynnig yn cynnwys addasiad i groniad 

presennol, nodwch y newid mewn uchder yn sgil eich cynnig.  

3.5 Cadarnhewch lefel y gorlif neu grib y gronfa mewn metrau uwchlaw Datwm 

Ordnans. Dyma yw'r uchder lle bydd y dŵr yn mynd dros y strwythur ac yn ymuno â'r 

cwrs dŵr i lawr yr afon.   

3.6 Dywedwch wrthym beth yw capasiti cynlluniedig, mewn metrau ciwbig, y gwaith 

pan fydd yn llawn hyd at lefel y gofer. Mae'n rhaid i gronfeydd dyrchafedig â chapasiti 

o 25,000 o fetrau ciwbig neu fwy gael eu cofrestru gyda ni. Os yw eich cynnig yn 

cynnwys cronfa ddŵr â chapasiti o fwy na 10,000 o fetrau ciwbig, fe'ch cynghorir i 

gysylltu â'n Tîm Diogelwch Cronfeydd Dŵr (cronfeydddwr@cyfoethnaturiolcymru.gov

.uk) i drafod addasiadau sydd ar y gweill i Ddeddf Cronfeydd Dŵr 1975 o dan Atodlen 

4 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010.  

3.7 Eglurwch a fydd eich cynnig yn creu cronfa ddŵr ddyrchafedig. Ystyr cronfa ddŵr 

ddyrchafedig yw lle caiff dŵr ei storio ar lefel sy'n uwch na lefel naturiol lefel isaf yr 

ardal gyfagos.  

3.8 Os yw eich cynnig yn cynnwys rhyddhau dŵr mewn modd sy'n cael ei reoli, nodwch 

ym mhle fydd hyn yn digwydd a sut. Dywedwch wrthym beth fydd y llif arfaethedig wrth 

yr allanfa a sut ydych yn bwriadu ei fesur. Os yw'r gwaith yn cynnwys monitro lefelau 

neu lifau, cynhwyswch fanylion ynghylch hyn.   

3.9 Rydym am gael gwybod a ydych yn bwriadu defnyddio'r dŵr a gronnir at ddiben 

dilynol a beth fydd y diben hwnnw. Os ydych yn bwriadu tynnu'r dŵr o'r ardal a gronnir, 

mailto:reservoirs@naturalresourceswales.gov.uk
mailto:reservoirs@naturalresourceswales.gov.uk
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nodwch faint fyddwch yn ei dynnu y dydd a'r flwyddyn. Bydd hyn yn ein helpu i ddeall 

a oes angen caniatâd arall ar gyfer eich cynnig.  

3.10 Rydym am gael gwybod sut y caiff y croniad dŵr ei lenwi i gychwyn a sut yr eir 

ati i'w ail-lenwi yn dilyn hynny, er enghraifft gan ddŵr glaw, llif dros y tir neu wedi’i 

bwmpio wrth ffynhonnell arall. Bydd hyn yn ein helpu i ddeall a oes angen caniatâd o 

fathau eraill fel rhan o'ch cynnig.  

Adran 4 - Ystyriaethau o ran pysgod a llyswennod 

Mae gennym ddyletswyddau i ddiogelu pysgod a llyswennod Ewropeaidd ac mae 

angen inni gael gwybod sut ydych yn bwriadu diogelu'r rhain yn eich safle. Mae angen 

cynnwys unrhyw fesurau i ddiogelu pysgod a llyswennod ar eich lluniadau (manylion 

a mesuriadau). Gweler ein nodiadau canllaw NCYD 8 Llwybrau Pysgod a NCYD 9 

Sgriniau Pysgod ar ein gwefan i gael manylion am arferion da o ran ystyriaethau 

pysgod a llyswennod. Mae dogfennau Asiantaeth yr Amgylchedd ‘Screening for Intake 

and Outfalls: a best practice guide’, ‘Elver and Eel Passes’ a ‘The Eel Manual,’ ar gael 

ar wefan yr Asiantaeth ac yn ganllawiau defnyddiol i'ch helpu. Hefyd gweler datganiad 

sefyllfa rheoleiddiol 'Rheoliadau Llyswennod (Cymru a Lloegr) 2009' i gael manylion 

sut y byddwn yn gweithredu'r rheoliadau. 
 

4.1 Cadarnhewch fod y rhywogaethau pysgod yn bresennol yn eich safle. Os bu ichi 

gwblhau ymholiad cyn ymgeisio, byddwn wedi rhoi gwybod ichi am hyn. Os nad oes 

unrhyw fesurau yn yr arfaeth, mae'n rhaid ichi gyfiawnhau hyn. Er enghraifft, efallai 

inni gadarnhau yn ein hymateb i'ch ymholiad fod y mewnlif yn anhygyrch i bysgod neu 

efallai ichi gynnal arolwg pysgod i gadarnhau hyn. 

4.2 Cwblhewch y tabl i nodi'r mesurau rydych yn bwriadu eu cynnwys i ddiogelu'r 

rhywogaethau pysgod yn eich safle. Darparwch fanylion llawn ynghylch unrhyw sgrinio 

arfaethedig (mewnlif neu all-lif) a chadarnhewch y math o lwybr a fwriedir i fyny'r afon 

a/neu i lawr yr afon.   

Os cawsoch wybod gennym, yn dilyn eich ymholiad cyn ymgeisio, fod angen ysgol 

bysgod ffurfiol (technegol), cwblhewch ffurflen FP002 and send to the Natural 

Resource’s Planning Team in your area. 

Adran 5 – Adeiladu, cynnal a chadw a gweithredu  

5.1 Darparwch fanylion cynnal a chadw neu weithgareddau sy'n gysylltiedig â 

gweithredu'r gwaith cronni. Cynhwyswch hyd a lled ac amlder y gweithgareddau. 

Gallai hyn gynnwys gweithredu falfiau sgwrio neu gynnal a chadw ysgol bysgod. 

Disgrifiwch unrhyw gynllun rheoli gwaddodion sy'n gysylltiedig â'r cronni dŵr. Mae 

angen inni ystyried a fydd y gweithgareddau hyn yn cael unrhyw effaith ar y cwrs dŵr.  
 

5.2 Darparwch fanylion y gwaith dargyfeirio sydd angen ei wneud fel rhan o'r adeiladu. 

Os yw eich cynnig yn cynnwys gwaredu gwaith presennol, rhowch fanylion ynghylch 

hyn. Os ydych am gynnwys datganiad dull, cyfeiriwch at y ddogfen hon yn y lle a 

ddarperir.  

Adran 6 - Cais cynllunio  

Cadarnhewch a ydych wedi ceisio cyngor ynghylch eich cynnig gan eich Awdurdod 

Cynllunio lleol. Os yw'n briodol, darparwch gopi o ymateb yr Awdurdod gyda'ch cais. 

Gwybodaeth ychwanegol sy'n ofynnol - Lluniadau a datganiad dylunio  

Ar gyfer ceisiadau am gronni dŵr, dylid cyflwyno gyda'ch cais ffurfiol am drwydded 
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luniadau graddfa manwl llawn o'ch cynnig sy'n dangos sut y byddwch yn sicrhau y caiff 

unrhyw lif gweddilliol a/neu unrhyw lif a rennir eu diogelu'n ffisegol. Hefyd dylai'r 

lluniadau gynnwys unrhyw ysgol bysgod neu sgrinio a gynigir fel rhan o'ch cais. Dylai'r 

lluniadau gydymffurfio â'r gofynion canlynol:  

 Cynllun Lleoliad ar raddfa 1:5,000, 1:10,000 neu raddfa fwy, yn dibynnu ar faint 
y datblygiad gyda ffin y tir wedi'i marcio'n glir.  

 Cynllun Safle o'r strwythurau mewnlif ac all-lif ar raddfa 1:1,250 neu 1:2,500.  

 Lluniadau croestoriad, cynllun, a phroffil ar gyfer y strwythur cronni dŵr ar 
raddfa 1:50 neu uwch i ddangos y manylion adeiladu. Mae'n rhaid nodi ar y 
rhain grib y gored, uchderau crib y strwythur llif gweddilliol a mewnlif neu lefelau 
gwaelod mewnol gyda chyfeiriad at bwynt datwm priodol, er enghraifft Datwm 
Ordnans.   

 Datganiad dylunio sy'n egluro’n glir sut y bydd y strwythur yn gweithio mewn 
perthynas â'r drefn dynnu dŵr, gan gynnwys manylion sut y bydd unrhyw lif 
gweddilliol yn cael ei gynnal. Rhaid cynnwys cyfrifiadau dylunio ategol ar gyfer 
y rhain.  

 

 

FFURFLEN WRF - Amrywiadau Gweinyddol i Drwyddedau 
Presennol  

Gweler y testun yn adran ‘Trwyddedau Adnoddau Dŵr - Gwybodaeth gyffredinol' y 
Nodyn Canllaw hwn i gael eglurhad ynghylch yr hyn a olygir wrth newid gweinyddol i 
drwydded.  

Adran 1 - Math o amrywiad 
Nodwch pa fath o newid yr hoffech ei wneud i'ch trwydded. Mae'r ffurflen yn nodi pa 
adrannau y mae'n ofynnol ichi eu cwblhau, ar sail y math o newid a gynigir.  
Rhaid cwblhau adrannau 1, 2, 3, 4 a 10 ar gyfer POB math o amrywiad 
gweinyddol.  
 
Adran 2 – Y drwydded rydych am ei newid  
2.1 Darparwch rif(au) cyfresol y trwydded(au) rydych am eu newid.  
 
2.2Nodwch yma os yw eich cynnig yn deillio o'n rhaglen Adfer Tynnu Cynaliadwy neu 
waith adfer arall i atal ac i leihau difrod amgylcheddol. 
 
2.3 Ystyr masnachu hawliau dŵr yw lle bo'r Deiliad Trwydded yn gwerthu ei holl 
hawliau tynnu dŵr neu ran ohonynt, yn barhaol neu dros dro, i rywun arall. Os yw eich 
cynnig yn cynnwys masnachu hawliau dŵr, darparwch y rhif cyfresol arall.   
Nesaf cwblhewch adrannau 3, 7, 9 a 10.  
 
Adran 3 - Manylion y Deiliad Trwydded cyfredol  
Darparwch fanylion y Deiliad Trwydded cyfredol yma. Mae'r tabl ar Dudalen 4 yn 
egluro pwy all fod yn llofnodwyr. Os ydych yn elusen neu'n gwmni cofrestredig neu'n 
bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig, mae'n rhaid ichi ddarparu eich rhif cofrestru a'ch 
cyfeiriad cofrestredig yn y DU. Lle bo angen manylion ychwanegol (h.y. enwau a 
chyfeiriadau holl bartneriaid clwb neu elusen), a fyddech cystal â chynnwys y rhain ar 
ddalen ar wahân. Gallwch enwebu unigolion eraill fel enw cyswllt ar gyfer yr amrywiad 
hwn. Rhowch fanylion y person hwn yn Adran 4.  
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Adran 4 - Manylion asiant neu unigolyn a enwebwyd 
Darparwch fanylion asiant neu unigolyn a enwebwyd sy'n gweithredu fel pwynt cyswllt 
ar gyfer unrhyw un o'r dibenion a amlinellwyd isod. Os yw'r person hwn yn llofnodi ar 
ran y Deiliad Trwydded, cynhwyswch lythyr gan y Deiliad Trwydded sy'n rhoi caniatâd 
i'r asiant lofnodi ar ei ran.  
 
Enw cyswllt gweithrediadau (ar y safle): hwn yw'r enw cyswllt ar gyfer cynnal 
gweithrediadau'r safle o ddydd i ddydd. 
Enw cyswllt anfoneb: mae hwn yn ofynnol ar gyfer tyniadau dŵr lle codir tâl blynyddol. 
Gweler y testun yn Adran 2 Ffurflen WRA y nodyn canllaw hwn i gael rhagor o 
wybodaeth am daliadau.  
Enw cyswllt cofnodion (manylion) tynnu dŵr: mae'n ofynnol i ddeiliad y drwydded tynnu 
dŵr fesur cyfeintiau'r dŵr y mae'n ei gymryd a rhoi gwybod inni beth yw'r cyfeintiau 
hyn ar adeg benodol o'r flwyddyn. Gweler y testun yn Adran 2 Ffurflen WRA y nodyn 
canllaw hwn i gael rhagor o wybodaeth am gofnodion tynnu dŵr.  
 
Adran 5 - Newidiadau gweinyddol  
I wneud newidiadau gweinyddol i amodau trwydded, cwblhewch y tabl a ddarparwyd. 
Dylech nodi pa agwedd ar y drwydded gyfredol rydych am ei haddasu yn y golofn 
gyntaf, y newid rydych yn ei gynnig yn yr ail golofn, a'r rheswm dros hyn yn y drydedd 
golofn. Dylech ail-wneud hyn ar gyfer pob cais am newid. Nesaf cwblhewch Adran 10. 
 
Adran 6 - Lleihau symiau trwyddedig  
6.1 Ar gyfer pob pwynt tynnu dŵr, nodwch mewn metrau ciwbig y symiau cyfredol a 
awdurdodir gan eich trwydded a nodwch y cyfeintiau newydd rydych yn eu cynnig. 
Rhaid ichi roi'r mwyafsymiau sy'n ofynnol gennych bob awr, bob dydd a phob 
blwyddyn.  
 
6.2 Os yw'r symiau trwyddedig rydych am eu newid yn cael eu rhannu ag unrhyw 
drwyddedau eraill rydych yn meddu arnynt, rhowch rifau cyfresol y trwyddedau hynny. 
Wedyn byddwn yn ystyried yr addasiadau sy'n ofynnol i'r drwydded arall/trwyddedau 
eraill.  
Nesaf cwblhewch Adran 10. 
 
Adran 7 - Datganiad dirymu  
Amgaewch eich trwydded wreiddiol gyda'r cais.  
Yr holl drwyddedau 
Os ydych am ymgeisio am drwydded newydd ar ôl dirymu, mae'n bwysig eich bod yn 
deall efallai na fyddwn yn gallu rhoi'r drwydded newydd ar yr un telerau, na'i rhoi o 
gwbl o bosibl. Byddai unrhyw gynnig yn y dyfodol yn cael ei asesu fel cais newydd 
sbon, ar sail yr adnoddau ar gael ar y pryd.  
Trwydded tynnu dŵr / cronni dŵr  
Ticiwch y datganiadau sy'n berthnasol i'r drwydded/trwyddedau rydym am ddirymu.   
Nesaf cwblhewch Adran 10. 
 
Adran 8 - Trosglwyddo Deiliad Trwydded / Rhannu Trwydded  
Gallwch ddewis trosglwyddo'r drwydded gyfan i berson/cwmni arall neu gallwch rannu 
cyfran o'ch symiau trwyddedig i berson/cwmni arall. Mae'n rhaid ichi eich dau 
gwblhau'r ffurflen hon. If the new Licence Holder is a company, you must provide the 
address of the Registered Office and a company registration number, in line with 
Companies House records cyfeiriad y Swyddfa Gofrestredig a rhif cofrestru cwmni, yn 
unol â chofnodion Tŷ'r Cwmnïau 
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8.1 Nodwch a ydych am drosglwyddo neu rannu'r drwydded yn yr adran hon. Ar gyfer 
y ddau ddiben, cwblhewch weddill Adran 8 ac yna Adran 10. Ar gyfer rhannu trwydded, 
cwblhewch hefyd Adran 9.  
 
8.2 Cadarnhewch ar ba ddyddiad rydych am i'r trosglwyddo ddigwydd.  
 
8.3 Rhowch fanylion y Deiliad Trwydded newydd arfaethedig. Cadarnhewch bwy 
ddylai'r enw cyswllt fod ar gyfer gweithrediadau, anfonebau a manylion tynnu dŵr. Ar 
gyfer pob un o'r dibenion hyn, dewiswch y Deiliad Trwydded gwreiddiol neu newydd. 
Gweler Adran 2 Ffurflen WRA yn y ddogfen hon i gael rhagor o fanylion. 
 
8.4 Ar gyfer trosglwyddo neu rannu trwydded, mae'n rhaid bod gan y Deiliad Trwydded 
arfaethedig newydd hawl o dan y gyfraith i'r pwynt tynnu dŵr. Cadarnhewch a oes gan 
y Deiliad Trwydded newydd arfaethedig hawl mynediad o dan y gyfraith neu a yw'n 
berchen/meddiannu'r tir. Mae angen hyn er mwyn dangos bod gan yr ymgeisydd hawl 
mynediad o dan y gyfraith i'r pwynt tynnu dŵr (gan gynnwys strata tanddaearol ar gyfer 
tyniadau dŵr daear) am gyfnod o flwyddyn o leiaf neu tra bo'r drwydded mewn grym. 
Gweler Nodyn Canllaw Ategol 1 (‘Canllawiau ynghylch hawliau mynediad ar gyfer 
trwyddedau tynnu dŵr‘) ar ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth. Rhaid i chi gyflwyno 
map sy’n dangos perchenogaeth tir y Deiliad Trwydded newydd, ac sy’n dangos y 
pwynt(iau) tynnu dŵr yn glir neu'r dystiolaeth fel yr amlinellir yn Nodyn Canllaw  
Ategol 1. 
 
Adran 9 - Rhannu symiau  
Ar gyfer rhannu trwydded yn unig, cwblhewch y tabl hwn i ddangos sut y caiff y symiau 
trwyddedig eu rhannu rhwng sawl Deiliad Trwydded. Nodwch y cyfnod tynnu dŵr (naill 
ai dyddiadau neu nifer yr oriau'r diwrnod) a'r mwyafsymiau yr awr, y dydd, a'r flwyddyn 
mewn metrau ciwbig.  
 
Adran 10 - Llofnodion  
Rhaid cwblhau'r adran hon ar gyfer pob math o amrywiadau gweinyddol. Os yw eich 
cynnig yn cynnwys newid gweinyddol, gostyngiad mewn symiau neu ddirymiad, dylech 
lofnodi'r adran hon.  
 
Os yw eich cynnig yn cynnwys trosglwyddo Deiliad Trwydded neu rannu symiau, 
mae'n rhaid i bob parti lofnodi'r adran hon. Gweler yr adran uchod ‘Pwy a all wneud 
cais am drwydded a llofnodi’r ffurflenni?’ i gael manylion am bwy yw'r llofnodwyr 
awdurdodedig ar gyfer cwmnïau a grwpiau o bobl.  
 
Marwolaeth neu fethdaliad Deiliad Trwydded 
Os yw’r Deiliad Trwydded yn marw neu’n unigolyn sy’n cael ei gyhoeddi’n fethdalwr, 
gall ei drwydded ddod yn gyfrifoldeb ei  ymddiriedolwr. Nid oes angen ffurflen ond 
mae’n rhaid i’r ymddiriedolwr ein hysbysu yn ysgrifenedig o fewn 15 mis ei fod yn 
gyfrifol am y drwydded.  Os nad yw’n ein hysbysu o fewn 15 mis, bydd y drwydded yn 
dod i ben. Nid oes sicrwydd y gellir cyflwyno trwydded newydd yn seiliedig ar yr un 
telerau yn y dyfodol.    
 
Os ydych chi’n trosglwyddo’r drwydded i’ch enw eich hun o fewn y cyfnod 15 mis hwn, 
ac os nad yw’r Deiliad Trwydded ar gael i lofnodi’r ffurflen, bydd angen cyflwyno 
tystiolaeth ddogfennol er mwyn awdurdodi’r trosglwyddiad, er enghraifft copi o’r 
dystgysgrif marwolaeth.   
 
Cymorth pellach  

Os ydych yn ansicr ynghylch unrhyw agwedd ar y ffurflen hon, ffoniwch ni ar 0300 
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065 3000 (Llun-Gwener, 8am - 6pm) neu e-bostiwch 

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

Ewch i'n gwefan i gael manylion mathau eraill o ganiatâd y mae'n bosibl eu bod yn 

ofynnol fel rhan o'ch cynnig.  
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