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Darllenwch drwy’r nodiadau canllaw hyn yn ofalus cyn 
llenwi’r ffurflenni. 

Bydd y canllawiau hyn yn help ichi lenwi rhan F2 o’r 
pecyn ffurflenni cais. Mae’r holl ddogfennau canllaw 
perthnasol i’w gweld ar ein gwefan. 

Lle’r ydych yn gweld y term ‘cyfeirnod dogfen’ ar y 

ffurflen, rhowch gyfeirnodau’r dogfennau ac anfonwch 

y dogfennau gyda’r ffurflen gais ar ôl ichi ei llenwi. 
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1  Cyfrifo’r taliadau (rhaid ichi lenwi’r adran hon) 
Ar ôl darllen manylion y cynllun codi tâl am ollyngiadau, dylech lenwi’r tabl gan roi manylion yr holl daliadau sy’n gysylltiedig â’ch 

cais. 

2 Gweithgaredd gollwng dŵr a gollyngiadau dŵr daear (ffynhonnell man-benodol) 
Mae’r tâl gwneud cais yn dâl penodedig, er bod yna ddwy gyfradd: Safonol a Gostyngol. Gall y gyfradd ostyngol ei codi lle 
mae’r elifion yn: 

Codir y tâl gwneud-cais safonol ym mhob sefyllfa arall. 

Codir y tâl am bob gollyngiad y byddwch yn ei wneud. Felly bydd dau ollyngiad elifion carthion o 5 metr ciwbig y diwrnod yn denu 

dau dâl ar y gyfradd ostyngol. 

Cysylltwch â ni, gan ddefnyddio un o’r opsiynau yn 8 Sut mae cysylltu â ni, i gael manylion y taliadau gwneud-cais gostyngol a 

safonol cyfredol. Dylech nodi bod y taliadau’n cael eu hadolygu ar 1 Ebrill bob blwyddyn. 

PWYSIG: Dylech nodi bod y taliadau’n cael eu hadolygu ar 1 Ebrill bob blwyddyn. 

3  Talu 
Nodyn: Dylech nodi na allwn wneud eich cais ‘yn briodol’ nes bydd tystiolaeth eich bod wedi talu wedi cael ei hanfon atom. Pan 

ddaw eich cais i law yn y Ganolfan Derbyn Trwyddedau, byddwn yn gwirio’r canlynol: 

●  Bod y ffurflen gais yn gyflawn;  

●  Eich bod wedi anfon y tâl gwneud-cais cywir; 

●  Eich bod wedi anfon y dogfennau ategol iawn. 

Unwaith y bydd yr holl wybodaeth hon gennym, rydym yn dweud bod y cais wedi’i wneud yn briodol. Os oes unrhyw beth ar goll 

byddwn yn gofyn ichi amdano. 

●  Elifion carthion lle mae’r cyfaint arfaethedig yn bum metr ciwbig neu lai y diwrnod;  
●  Elifion carthion sy’n cynnwys elfen llai o elifion masnach neu ddeunydd arall lle mae’r cyfaint arfaethedig yn 

bum metr ciwbig neu lai y diwrnod; 
●  Elifion masnach yn deillio o systemau oeri neu gyfnewid gwres lle mae’r cyfaint arfaethedig yn ddeg metr 

ciwbig neu lai y diwrnod; 
●  Dŵr wyneb nad yw’n cynnwys elifion masnach; 
●  Elifion neu sylwedd a ollyngir neu a waredir ar dir neu i’r ddaear lle mae’r cyfaint arfaethedig yn bum metr 

ciwbig neu lai y diwrnod ac nad yw’r gollyngiad ar fwy na chwe diwrnod y flwyddyn neu unrhyw waredu 

cyfatebol o’r fath. 

  

Nodiadau canllaw rhan F2 – Codi tâl am ollyngiadau, 

harging for taliadau, datganiadau ac ati 
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Dewiswch y dull y byddwch yn ei ddefnyddio i dalu am eich cais. 

Sieciau ac archebion post: Dylai’r rhain fod yn daladwy i Cyfoeth Naturiol Cymru a dylid eu croesi â ‘Cyfrif y Talai’. Anfonwch 

nhw atom gyda’ch ffurflen gais wedi’i chwblhau ac unrhyw ddogfennau ategol perthnasol. Ni chaiff sieciau â dyddiad i’r dyfodol 

arnynt eu derbyn. 

Arian parod: Nid ydym yn argymell anfon arian parod drwy’r post. Os na allwch osgoi hynny, dylech ddefnyddio’r gwasanaeth post 

‘recorded delivery’ ac amgáu enw’r cwmni a chyfeirnod (gallech roi’ch cyfeirnod cwsmer, cyfeirnod trwydded neu gyfeirnod cais a 

grëwyd ar y cam cyn gwneud cais) neu’ch enw chi, eich cyfeiriad a’r cod post. 

Talu drwy gerdyn credyd neu ddebyd: Dim ond drwy gardiau Visa, MasterCard neu Maestro y gallwn dderbyn taliadau. Rhowch y 

manylion gofynnol ar ffurflen CC1 sydd ar wahân neu ticiwch y blwch i ofyn inni eich ffonio i drefnu taliad. 

Talu drwy drosglwyddiad electronig: Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’r wybodaeth dalu gywir, yn dibynnu ar ba un a yw’ch 

cais yn cael ei wneud yng Nghymru ynteu yn Lloegr.  

Gallai methiant i ddyfynnu’ch cyfeirnod (gall hyn fod y cyfeirnod cwsmer, cyfeirnod trwydded neu gyfeirnod cais a grëwyd 

ar y cam cyn gwneud cais) neu i anfon eich manylion talu atom, yn cynnwys enw’r ymgeisydd, y swm i’w dalu a’r cyfeirnod 

talu llawn, arwain at oedi cyn prosesu’ch taliad ac oedi felly i’ch cais.  

Gwybodaeth am daliadau 

Rydym yn ymgynghori’n eang ynglŷn â newidiadau i’n cynlluniau codi tâl a’n tariffau, a rhaid i’r llywodraeth eu cymeradwyo cyn 

iddynt gael eu gweithredu. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sylfaen ein taliadau, ein prosesau ymgynghori ac unrhyw 

ymgynghoriadau cyfredol neu ddiweddar ar ein gwe dudalennau canllawiau. 

4  Deddf Diogelu Data 1998 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall sut y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth rydych yn ei rhoi inni.  

5  Cyfrinachedd a diogelwch cenedlaethol  
Cyfrinachedd 

Dim ond os ydych yn sicr iawn eich bod am i’r wybodaeth fod yn gyfrinachol y dylech dicio’r blwch hwn. Gall hyn achosi oedi i’ch 

cais. 

Gwybodaeth gyfrinachol yw gwybodaeth sy’n gyfrinachol yn fasnachol neu’n ddiwydiannol mewn perthynas ag unrhyw berson. 

Mae modd cadw gwybodaeth oddi ar y cofrestri cyhoeddus lle mae’r rheoleiddiwr yn barnu y gallai fod yn gyfrinachol yn 

fasnachol neu’n ddiwydiannol. Pan fydd hyn yn digwydd rhaid rhoi datganiad ar y gofrestr i nodi bodolaeth y wybodaeth honno. 

Gallwch weld canllawiau ynglŷn â chyfrinachedd yn ‘Core Environmental permitting guidance’ a gyhoeddir gan Defra ac sydd ar 

gael drwy ein gwe dudalennau canllawiau ni. 

Cofiwch wneud yn siŵr eich bod yn cynnwys copi o’ch datganiad ategol yn manylu ar y rhesymau pam rydych chi’n gofyn am 

gyfrinachedd a pha wybodaeth ddylai yn eich barn chi gael ei chadw’n gyfrinachol. Rydym yn eich cynghori i gael trafodaeth cyn-

gwneud-cais gyda’r staff ardal cyn penderfynu a oes unrhyw beth yn gyfrinachol.  

Byddwn ni wedyn yn asesu’ch datganiad ac o’r herwydd bydd eich cais yn cymryd mwy o amser i gael ei brosesu.  

Diogelwch cenedlaethol 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn amgáu llythyr gyda’ch cais yn dweud eich bod wedi ysgrifennu at weinidogion Cymru i hawlio statws 

diogelwch cenedlaethol i’ch cais. 

Gallwch weld canllawiau ynglŷn â diogelwch cenedlaethol yn ‘Core Environmental permitting guidance’ a gyhoeddir gan Defra ac 

sydd ar gael drwy ein gwe dudalennau canllawiau ni. 

Ni allwch wneud cais am statws diogelwch cenedlaethol drwy’r cais hwn. 

Ni fyddwn yn gallu bwrw ymlaen â’ch cais nes byddwn wedi cael penderfyniad gweinidogion Cymru felly mae’n debygol iawn y 

bydd yn achosi oedi o ran eich cais.  

Ni fyddwn yn cynnwys y wybodaeth ar y gofrestr gyhoeddus oni bai fod gweinidogion Cymru yn penderfynu y dylai gael ei 

chynnwys. 

6  Datganiad  
Gwnewch yn siŵr fod pob person perthnasol yn gwneud datganiad. 

Mae ‘pobl berthnasol’ yn golygu pob ymgeisydd, ac yn achos cwmni, cyfarwyddwr, rheolwr, ysgrifennydd y cwmni neu swyddog 

neu weithiwr tebyg sydd wedi’i restru ymysg y penodiadau cyfredol yn Nhŷ’r Cwmnïau. Yn achos Partneriaeth Atebolrwydd 

Cyfyngedig, mae’n cynnwys unrhyw bartner. 

Nodyn: Rhaid i bob unigolyn (neu ymddiriedolwr unigol) sy’n gwneud cais am i’w enw ymddangos ar y drwydded gwblhau’r 

datganiad hwn. Bydd rhaid ichi argraffu copi ar wahân o’r dudalen hon i’w gwblhau gan bob unigolyn ychwanegol. 



Canllawiau ffurflen EPF: Cais am drwydded amgylcheddol – Rhan F2 codi tâl am ollyngiadau 

EPF2 Fersiwn 8, Mawrth 2014  tudalen 3 o 4 

I symleiddio a chyflymu’r broses gwneud cais rydym yn argymell bod y datganiad ar y ffurflen gais yn cael ei lenwi gan swyddog o 

fewn cwmni neu gan un o’r partneriaid mewn Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig. 

Os ydych am i reolwr neu weithiwr cyflog arall lofnodi’r datganiad ar ran y cwmni neu’r bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig bydd 

arnom angen llythyr wedi’i lofnodi gan berson perthnasol; hynny yw, gan swyddog o fewn cwmni neu bartner yn y bartneriaeth 

atebolrwydd cyfyngedig, yn cadarnhau bod gan yr unigolyn yr awdurdod i gwblhau’r datganiad. Lle mae’r gweithredwr yn destun 

unrhyw achos ansolfedd bydd rhaid i’r datganiad gael ei gwblhau gan y derbynnydd swyddogol/ymarferydd ansolfedd penodedig.  

Ceisiadau am weithrediadau safonol 

Mae datganiad penodol i geisiadau am drwyddedau safonol, neu os yw’ch cais pwrpasol yn cynnwys gweithrediadau safonol. 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ei ddarllen ac yn ticio’r blwch os ydych yn cytuno. 

Sut byddwn ni’n defnyddio unrhyw ddata arolygu ecolegol y byddwch yn ei ddarparu yn gefn i gais 
Efallai y byddwn eisiau defnyddio unrhyw ddata arolygu ecolegol rydych chi wedi’i ddarparu at ddibenion eraill, fel y manylir isod.  

Rydym yn cymryd bod gennym hawl i ddefnyddio’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu inni, mewn perthynas â’n cyfrifoldebau 

statudol a rheoleiddiol. Yn arbennig (er y gallai fod defnyddiau eraill), gallwn: 
● ymgorffori’r wybodaeth yn ein setiau data a’n mapiau. Defnyddir y rhain i amryw o ddibenion; 
● darparu gwybodaeth i ymgeiswyr a chyrff eraill lle mae hyn yn ein galluogi i amddiffyn bywyd gwyllt fel y mae Deddf yr 

Amgylchedd yn ein cyfarwyddo i’w wneud; 
● ymateb i geisiadau am wybodaeth o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a’r rheoliadau cysylltiol, Rheoliadau Gwybodaeth 

Amgylcheddol 2004, a chytuno ar hawliau defnydd cyfyngedig yn unol â’r Hysbysiadau Safonol yr ydym yn eu defnyddio pan 

fyddwn yn cyflenwi’n gwybodaeth;  
● trwyddedu setiau data a mapiau sydd wedi deillio o’r wybodaeth neu sy’n cynnwys y wybodaeth. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am hyn cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion ar ddiwedd y ffurflen a’r nodiadau 
canllaw. 

7 Rhestr gyfeirio wrth wneud cais (rhaid ichi lenwi’r adran hon) 

Dwedwch wrthym beth rydych wedi’i anfon gyda’ch ffurflen gais. 

Rhaid ichi gynnwys y ffi gwneud-cais gywir, neu dystiolaeth eich bod wedi talu. Os na wnewch chi hynny bydd y cais yn cael ei 

ddychwelyd ichi. 

Ar ôl rhoi cyfeirnod i’r dogfennau ategol o dan y cwestiynau yr ydych wedi’u hateb yn eich cais, rhaid ichi lenwi’r tabl fel a 

ddangosir yn yr esiampl isod. 

Rhestr gyfeirio enghreifftiol 

Cyfeirnod y cwestiwn  Teitl y ddogfen Cyfeirnod y ddogfen 

3 Talu Taliad wedi’i gynnwys neu drwy BACS cyfeirnod  
PRCAPPXXXXXYYY 

Rhan B2 Adran 5(c) Cynllun safle (J7534/01) P7534/01 Rhan B2 

Rhan B2 Adran 2(a) Crynodeb annhechnegol S23429/01 Rhan B2 

Rhan B6 Cyfiawnhau safon dechnegol amgen Rhan B6 

   

   

   

   

8  Sut mae cysylltu â ni 
Os oes angen help arnoch i lenwi’r ffurflen hon, cysylltwch â’r sawl a’i hanfonodd atoch neu cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r 

manylion isod.  

Ymholiadau cyffredinol: 0300 065 3000  (dydd Llun i ddydd Gwener, 8am tan 6pm)  

Ebost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk / enquiries@naturalresourceswales.gov.uk 

Gwefan: www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk / www.naturalresourceswales.gov.uk 
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9  I ble i anfon eich cais  
Anfonwch eich ffurflen gais, wedi’i llenwi, i: 

Canolfan Derbyn Trwyddedau (Caerdydd)  

Cyfoeth Naturiol Cymru  

Tŷ Cambria  

29 Heol Casnewydd  

Caerdydd  

CF24 0TP   

Permit Receipt Centre (Cardiff)  

Natural Resources Wales  

29 Newport Road Cambria 

House  

Cardiff   

CF24 0TP 

Ticiwch y blwch os ydych am i bob gohebiaeth am y cais hwn gael ei anfon dros yr ebost. Byddwn yn defnyddio’r cyfeiriad ebost a 

ddarparwyd yn Rhan A i ebostio’r holl wybodaeth gysylltiol neu hysbysiadau yn ymwneud â’r drwydded atoch.  

Mae’r tabl isod yn dweud wrthych sawl copi o’r ffurflen gais a’r dogfennau ategol y mae angen ichi eu hanfon atom. 

Math o gais Nifer y copïau o’r ffurflen gais a’r dogfennau ategol 

Pob math o gais 1 copi papur NEU 1 copi electronig 

O bryd i’w gilydd gallem ofyn ichi ddarparu copïau ychwanegol o ddogfennau ategol hir, a hynny o ddewis ar ddisg. Os bydd 

hynny’n digwydd byddwn yn cysylltu’n uniongyrchol â chi i drafod beth sydd ei angen. 


