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Nodyn Canllaw 
Ategol  

Nodyn Canllaw Ategol: NCA 2 Arolygon geomorffoleg â 

ffotograffau ar gyfer datblygiadau ynni dŵr  

 
Rydym yn mynnu bod arolwg geomorffoleg â ffotograffau yn cael ei gyflwyno gyda 

cheisiadau am drwyddedau tynnu dŵr a chronni dŵr ar gyfer datblygiadau ynni dŵr. Mae'r 

nodyn canllaw hwn yn esbonio'r hyn y dylid ei gynnwys yn yr arolwg, a sut i gyflwyno 

ffotograffau'r arolwg i ni.  

 

Beth yw arolwg â ffotograffau?  
 
Mae'r arolwg â ffotograffau yn ffordd syml i ddatblygwyr ddangos sut olwg sydd ar sianel a 

glannau afon lle cynigir cynllun ynni dŵr, drwy ddefnyddio cyfres o ffotograffau. Bwriedir 

iddi fod yn ddogfen annhechnegol y gellir ei chwblhau'n gyflym ac yn hawdd gan 

dirfeddianwyr neu ddatblygwyr sydd â mynediad at gamera ac sydd â sgiliau TG sylfaenol. 

  

Bydd yr arolwg yn galluogi staff Cyfoeth Naturiol Cymru i ddeall lle y bydd prif strwythurau'r 

cynllun yn cael eu lleoli, sut olwg sydd ar estyniad yr afon rhwng y pwyntiau hyn, a ph'un a 

oes unrhyw nodweddion naturiol eraill sy'n berthnasol i effaith cynllun, megis mewnlif 

isafonydd neu raeadrau. 

 

Mae'r arolwg â ffotograffau'n ein galluogi i roi cyngor ynglŷn â gofynion lleoliad a dyluniad 

geomorffolegol yn gynnar yn y broses ddatblygu, a gallai hefyd ein helpu i asesu cais yn 

gynt drwy gael dealltwriaeth well o'r safle datblygu heb angen cynnal ymweliad â'r safle, a 

allai fod yn ddrud ac yn hirfaith. Bydd yn cefnogi'r broses gwneud cais am drwydded ac yn 

ein galluogi i gynghori ynglŷn ag ymgynghoriadau cynllunio gwlad a thref ar gyfer 

cynlluniau ynni dŵr. Gallai hefyd gynorthwyo cynigion i symud y parth rheoli pan fydd 

safonau llif yn cael eu pennu yn ystod y cam cyn gwneud cais, h.y. Parth 2 i Barth 3.  

 

Pryd bydd angen cynnal arolwg â ffotograffau?  
 

Bydd angen cyflwyno arolwg â ffotograffau i ni gyda phob ymholiad cyn gwneud cais, a 

cheisiadau ffurfiol lle na chwblhawyd y cam cyn gwneud cais. Lle mae datblygwr eisoes 

wedi cyflwyno arolwg â ffotograffau i ni fel rhan o'r cam cyn gwneud cais, ni fydd angen 

asesiad/arolygiad geomorffolegol pellach i ategu cais ffurfiol oni bai: 

i. Ein bod wedi gofyn am arolwg/asesiad geomorffolegol pellach yn ein hymateb 

cyn gwneud cais neu;  
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ii. Bod lleoliad a dyluniad strwythurau’r cynllun wedi newid ers cyflwyno'r arolwg â 

ffotograffau cyn gwneud cais. Lle bo hynny'n wir, dylai'r arolwg â ffotograffau 

gael ei gwblhau i adlewyrchu newidiadau i'r dyluniad er mwyn cefnogi'r cais 

ffurfiol. (Noder y bydd yn rhaid i unrhyw newidiadau o ran yr arolwg neu’r 

lleoliad/dyluniad gael eu cymeradwyo. Mewn rhai achosion efallai y bydd angen 

asesiad geomorffolegol pellach.)  

 

Beth sydd angen ei gynnwys yn adroddiad yr arolwg â ffotograffau?  

 

Dylai adroddiad yr arolwg gynnwys yr adrannau canlynol:  

1. Gwybodaeth sylfaenol am y safle  

2. Map anodedig o'r safle  

3. Ffotograffau o sianel yr afon:  

a. lle cynigir gosod strwythurau newydd  

b. i fyny'r afon o'r man tynnu dŵr arfaethedig, ac i lawr yr afon o'r ollyngfa 

arfaethedig  

c. ar hyd y rhan sydd wedi'i darwagio (sianel yr afon rhwng y man tynnu dŵr a'r 

ollyngfa)  

4. Disgrifiad o nodweddion sianel eraill  

 

1. Gwybodaeth sylfaenol am y safle 
 
Dylai adroddiad yr arolwg gynnwys y wybodaeth sylfaenol ganlynol am y safle:  

 cyfeiriad neu leoliad y safle gydag enw'r afon, os yw'n hysbys  

 cyfeirnod grid ac uchder (mewn metrau uwchlaw datwm ordnans) brig y gored 

arfaethedig  

 cyfeirnod grid ac uchder (mewn metrau uwchlaw datwm ordnans) gwrthfwa'r ollyngfa 

arfaethedig  

 cyfeirnod grid ac uchder (mewn metrau uwchlaw datwm ordnans) lefel llawr orffenedig y 

tŷ tyrbin arfaethedig  

 hyd a llethr gwely'r rhan o'r afon sydd wedi'i darwagio (wedi'i mesur lawr canol y sianel)  

 
Mae 'metrau uwchlaw datwm ordnans' (wedi’i fyrhau i mAOD yn Saesneg) yn uchder 

absoliwt wedi'i fesur uwchben datwm sy'n cynrychioli lefel môr gymedrig. Rydym yn gofyn 

am lefelau mewn metrau uwchlaw datwm ordnans yn hytrach na lefel berthynol yn erbyn 

meincnod lleol.  
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Yn ystod y cam cyn gwneud cais, gellir deillio uchderau o gyfuchliniau mapiau'r Arolwg 

Ordnans ar raddfa 1:10,000 neu 1:25,000 er mwyn rhoi lefel ledgywir. Efallai y bydd angen 

arolwg mwy manwl ar gyfer yr uchderau yn ystod y cam o wneud cais yn ffurfiol.  

 

Gellir hefyd dangos yr uchderau yng nghyswllt y gwely/cored sydd eisoes yn bodoli, neu 

drwy ffotograffau â'r strwythur wedi'i arlunio arnynt, a chyda lefel sy'n gysylltiedig â'r 

gwely/cored sydd eisoes yn bodoli.  

2. Map anodedig o'r safle 

Dylai map y safle ddangos:  

 sut y mae'r cynllun arfaethedig wedi'i osod, h.y. lleoliad man tynnu dŵr y gored, 

llwybr y llifddor, y tŷ tyrbin, a'r ollyngfa;  

 y pwyntiau lle tynnwyd y ffotograffau ar gyfer yr arolwg, a rhif cyfeirnod y ffotograff. 

Dylai'r rhifau gael eu trefnu mewn modd sy'n gwneud synnwyr, yn ddelfrydol o ran 

uchaf yr afon i ran isaf yr afon.  

 lleoliad a hyd unrhyw addasiadau i'r sianel, a strwythurau sy'n bodoli neu 

strwythurau arfaethedig (rhai dros dro a rhai parhaol, os ydynt yn hysbys yn ystod y 

cam cyn gwneud cais)  

Dangosir map enghreifftiol yn Ffigur 1.  

Ar gyfer cynlluniau mwy o faint, dylid cynnwys disgrifiad byr (gyda lleoliad ar y map 

a/neu gyfeirnodau grid) o unrhyw weithgareddau cynnal a chadw a phwyntiau mynediad 

a gynigir.  
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Ffigur 1. Map arolwg â ffotograffau (Diolch i Greenearth Hydro)  
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3. Ffotograffau o sianel yr afon 
 

a. Lleoliadau strwythurau  

Dylid darparu ffotograffau sy'n dangos lleoliadau strwythurau newydd (neu strwythurau 

sydd eisoes yn bodoli sy'n cael eu newid) fydd yn cael eu lleoli yn y cwrs dŵr neu'n 

agos ato, gan gynnwys:  

 man tynnu dŵr y gored/strwythur ac unrhyw waith cysylltiedig (e.e. adainfuriau, 

llwybr pysgod, amddiffyniad glannau'r afon ayyb)  

 pibelli a mannau croesi afonydd ar gyfer pibelli  

 y tŷ tyrbin  

 yr ollyngfa  

 llwybrau mynediad at lan yr afon  

Dylai'r ffotograff sy'n dangos lleoliad y man tynnu dŵr gynnwys darlun o ddimensiynau 

unrhyw strwythurau arfaethedig, gan gynnwys lefel brig y gored lle bo'n berthnasol. 

Gellir gwneud hyn drwy:  

 osod polion anelu/polion mesur yn y sianel i'r lefel ofynnol wrth gymryd y llun (gweler 

Ffotograffau 1 a 2) neu;  

 ar ôl hynny drwy anodi argraffiad naill ai'n ddigidol (gweler Ffigur 2) neu;  

 anodi argraffiad â llaw  

 

Cofiwch hefyd y dylid cynnwys ffotograff o'r un lleoliad heb ddimensiynau'r strwythur 

wedi eu nodi arno. Gwnewch yr un peth er mwyn dangos lefel a maint unrhyw bwll a 

allai gael ei greu y tu ôl i'r gored.  

 

b. Rhannau uchaf ac isaf yr afon  

Dylai ffotograffau ddangos hyd yr afon i fyny'r afon o'r man tynnu dŵr arfaethedig, ac i 

lawr yr afon o'r ollyngfa arfaethedig. Yn ddelfrydol, dylid cymryd ffotograffau â bwlch o 

un fesul 100m ar hyd yr afon am 500m. Bydd y rhain yn ein helpu i weld a yw eich 

strwythurau wedi eu lleoli yn y lleoliadau gorau, er mwyn lleihau'r effaith ar 

geomorffoleg.  

 
c. Y rhan sydd wedi'i darwagio 

Hon yw sianel yr afon rhwng y man tynnu dŵr, unrhyw fannau lle mae'r bibell yn croesi'r 

cwrs dŵr, y tŷ tyrbin, a'r ollyngfa ar gyfer cynllun ynni dŵr ‘rhediad afon’. Dylid gadael 

bwlch cyfartal rhwng ffotograffau y rhan sydd wedi'i darwagio, ond ni ddylai fod yn llai 

nag un fesul 250m.  
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Ffotograff 1. Defnyddio ffon fesur i ddangos lefel bwriadedig brig y gored tynnu dŵr 

arfaethedig.  (Llun Cyfoeth Naturiol Cymru) 

 

 

 

Ffotograff 2.Defnyddio polyn anelu i ddangos y man y cynigir gosod cored yno. 

(Llun Cyfoeth Naturiol Cymru) 
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Ffigur 2  Yn dangos enghraifft o ddefnyddio delwedd dyluniad digidol, ac anodi ffotograff 

o'r hyd.  (Diolch i Greenearth Hydro am y ddelwedd)  

 
  

Yr olygfa o ran isaf yr afon (Polyn 

1.25m er mwyn dangos y raddfa)  

Brig y gored wrth, neu o dan, 

lefel bresennol y gwely, ar 

ben trothwy naturiol sydd 

eisoes yn bodoli, h.y. ni fydd 

y gored yn codi lefel y dŵr i 

fyny'r afon.  

Golygfa o fodel 3D  

Mae pwll 0.9m o ddyfnder yn syth 

o dan y rhaeadr, hefyd mae 

rhaeadr o tua 1.0m, ac felly 

cyfanswm y pellter cwympo yw tua 

1.9m. Uchder y gored arfaethedig 

yw 1.6m o ran isaf y garreg waelod 

i frig y gored.  
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4. Nodweddion eraill y sianel  

Rydym hefyd am weld ffotograffau o unrhyw nodweddion sianel sylweddol na 

ddangoswyd yn glir yn y ffotograffau eraill. Mae'r rhain yn cynnwys isafonydd sy'n llifo i 

mewn, cylfatiau, mannau croesi, neu nodweddion sianel naturiol megis rhaeadrau, 

sgydiau, pyllau, ac ardaloedd eang o erydiad neu ddyddodiad, glannau'n cwympo, neu 

greigwely (Ffoto 3).  

 
 

 
Ffotograff 3. Dangos cylfat hanesyddol (Llun: Greenearth Hydro) 

 

Nodwch yn adroddiad yr arolwg os yw diffyg mynediad wedi eich rhwystro rhag gallu 

cymryd yr holl ffotograffau i'r safonau sy'n ofynnol uchod. Gallai'r rhain gynnwys, er 

enghraifft, dim caniatâd i gael mynediad at dir i fyny'r afon o'ch man tynnu dŵr arfaethedig, 

neu anawsterau o ran cyrraedd ceunentydd.  
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Sut i gymryd a chyflwyno eich ffotograffau:  

 

Mae angen i'r ffotograffau o sianel yr afon gynnwys digon o fanylion inni allu gweld y math 

o waddod, glannau'r afon, deunydd y gwely, a'r defnydd a wneir o'r tir o'i gwmpas ar gyfer 

pob rhan. Efallai y bydd yn bosibl cynnwys y nodweddion hyn mewn ffotograff o ansawdd 

da ym mhob pwynt, ar yr amod bod modd eu gweld yn glir yn y llun. (Gweler Llun 4) 

 

 
Ffotograff 4.  Ffotograff o hyd yr afon, sy'n dangos y glannau ar yr ochr chwith a'r dde, a'r 

swbstrad.  
(Noder bod polyn mesur wedi'i ddefnyddio er mwyn dangos y raddfa (Ffotograff: Greenearth Hydro) 

 
 
Fel arall, gellir cymryd ffotograffau eraill (un sy'n edrych i lawr y swbstrad, un ar lan ochr 

chwith yr afon, un ar lan ochr dde'r afon) ym mhob safle.  
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Dylech gynnwys gwrthrych ym mhob ffotograff er mwyn dangos y raddfa. Gallech 

ddefnyddio polyn mesur, polion anelu neu ffon fetr i ddangos lled a dyfnder y sianel neu 

uchder rhaeadrau. Mae gosod ffyn mesur, nodiaduron a phennau ar swbstrad allddodol yn 

ddefnyddiol ar gyfer lluniau o waddod. (Ffotograff 5) 

 
Ffotograff 5.  Ffotograff sy'n dangos gwaddodion a deunydd gwely gyda pholyn anelu i 

ddangos y raddfa. (Ffotograff 5: Cyfoeth Naturiol Cymru)  

 
 

Sut i gyflwyno'r wybodaeth hon i ni  

 

Dylai ffotograffau gael eu rhifo, a dylid nodi'r cyfeirnod grid a rhoi pennawd disgrifiadol 

iddynt (e.e. yn edrych i fyny'r afon/i lawr yr afon, yn edrych tua'r gogledd, y de-ddwyrain 

ayyb.). Hefyd, dylid nodi lleoliadau ar y map o'r safle sy'n cyd-fynd â'r ffotograffau (e.e. dot 

wedi'i rifo o'r man lle tynnwyd y llun, a saith i ddangos cyfeiriad y ffotograff).  

 

Mae hyn yn ein galluogi i wybod lle rydych chi wedi tynnu'r lluniau, er mwyn inni allu deall 

nodweddion sianel yr afon rydych am ddatblygu eich cynllun ynddo.  

 

Adroddiad annhechnegol yw'r arolwg â ffotograffau. Nid oes angen gwaith dehongli 

geomorffolegol technegol ychwanegol na sylw arnom, oni bai am yr hyn sydd ei angen i 

gyfeirio at ffotograffau a rhoi disgrifiad o'r lleoliad a chyd-destun y safle.  

 

Bydd angen casglu gwybodaeth yr arolwg at ei gilydd mewn adroddiad cyn y gellir ei 

gyflwyno inni. Y ffordd fwyaf syml o wneud hyn yw gosod ffotograffau mewn dogfen MS 
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Word (neu feddalwedd debyg) a'u hanodi/mynegeio yn yr adroddiad. Gellir trosi'r 

adroddiad i fformat dogfen bapur (PDF) er cyfleustra.  

 

Mae'n debygol y bydd maint ffeiliau adroddiadau yn fawr. Rydym yn hapus i dderbyn 

adroddiadau drwy e-bost lle bo hynny'n bosibl. Gellir eu hanfon at ein Canolfan Derbyn 

Trwyddedau yn permitreceiptcentre@naturalresourceswales.gov.uk. Fel arall, dylid copïo'r 

adroddiadau i gryno ddisg neu gof pin a'u cyflwyno i'n Canolfan Derbyn Trwyddedau 

gyda'ch ffurflenni cais. Mewn rhai achosion efallai y byddwch yn gallu lleihau cydraniad 

eich ffotograffau i leihau maint y ffeil, oni bai eu bod yn dal i ddangos nodweddion sianel yr 

afon yn glir.  

 

Ni allwn dderbyn nifer fawr o ffotograffau sydd heb eu coladu.  

 

mailto:permitreceiptcentre@naturalresourceswales.gov.uk
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Rhestr wirio'r arolwg â ffotograffau  

 

Defnyddiwch y rhestr wirio hon i weld a ydych wedi cynnwys yr holl wybodaeth sy'n 

berthnasol i'ch safle.  
 

Gwybodaeth sylfaenol 

am y safle  

Ydych chi wedi cynnwys eich gwybodaeth 
sylfaenol am y safle, ac a yw'n cynnwys:  

 

 Cyfeiriad neu leoliad y safle?   

 Enw'r afon, os yw'n hysbys?   

 Cyfeirnodau grid ac uchderau (metrau uwchlaw 

datwm ordnans) y man tynnu dŵr?  

 

 Cyfeirnodau grid ac uchderau (metrau uwchlaw 

datwm ordnans) y tŷ tyrbin?  

 

 Cyfeirnodau grid ac uchderau (metrau uwchlaw 

datwm ordnans) yr ollyngfa?  

 

 Hyd a llethr y rhan o'r afon sydd wedi'i 

darwagio?  

 

Map anodedig  
Ydych chi wedi cynnwys eich map anodedig ac 

a yw'n cynnwys y canlynol?  

 

 trefniadau'r cynllun arfaethedig (h.y. lleoliad 

man tynnu dŵr y gored, llwybr y llifddor, y tŷ 

tyrbin, a'r ollyngfa)?  

 

 y pwyntiau lle tynnwyd y ffotograffau ar gyfer yr 

arolwg, a rhif cyfeirnod y ffotograff? 

 

 lleoliad a hyd unrhyw addasiadau i lan yr afon 

neu strwythurau (os yw'n berthnasol)?  

 

Ffotograffau:  

Lleoli'r strwythur  

Ydych chi wedi cynnwys llun o leoliad y 

strwythur tynnu dŵr?  

 

 Ydych chi wedi cynnwys gwrthrych yn eich 

ffotograff o leoliad y man tynnu dŵr er mwyn 

dangos lefel a hyd y gored/strwythur tynnu 

dŵr?  

 

 
Ydych chi wedi cynnwys ffotograff o lwybr y 

bibell lle mae hwnnw yn y cwrs dŵr neu'n agos 

ato?  
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Ydych chi wedi cynnwys ffotograff o leoliad y tŷ 

tyrbin?  

 

 
Ydych chi wedi cynnwys ffotograff o leoliad yr 

ollyngfa?  

 

 
Ydych chi wedi cynnwys ffotograff o'r llwybrau i 

gael mynediad at lan yr afon? (lle bo hynny'n 

berthnasol)  

 

Ffotograffau:  

I fyny'r afon ac i lawr yr 

afon  

Ydych chi wedi cynnwys ffotograffau o'r rhan 

o'r afon sydd i fyny o'r man tynnu dŵr?  

 

 
Ydych chi wedi cynnwys ffotograffau o'r rhan 

o'r afon sydd i lawr o'r ollyngfa?  

 

Ffotograffau:  

Y rhan sydd wedi'i 

darwagio  

Ydych chi wedi cynnwys ffotograffau â bwlch 

cyfartal rhyngddynt ar hyd y rhan sydd wedi'i 

darwagio, heb fylchau sy'n fwy na 250m?  

 

Ffotograffau:  

Nodweddion eraill y 

sianel  

A oes unrhyw un o'r nodweddion canlynol yn 

bodoli ac, os oes, a ydych chi wedi cynnwys 

ffotograffau ohonynt?  

 Isafonydd sy'n llifo i mewn  

 

 
 Cylfatiau a phontydd  

 

 
 Rhaeadrau a sgydiau  

 

 
 Pyllau  

 

 
 Ardaloedd o erydu a gwaddodi  

 

 
 Nodweddion eraill  

 

Cyfansoddiad y 

ffotograffau  

Ym mhob pwynt y tynnwyd ffotograff yno, a yw 

eich ffotograffau'n dangos:  

 

 
 Math o waddod?  

 

 
 Deunydd gwely'r afon?  

 

 
 Glannau ochr chwith ac ochr dde?  

 

 
 Gorlifdir/Y defnydd a wneir o'r tir o'i 

gwmpas? 

 



Arolygon geomorffoleg â ffotograffau ar gyfer datblygiadau ynni dŵr v1.2  

Tudalen 14 o 14 
 
 www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

Graddfa  Ydych chi wedi cynnwys polyn mesur, polyn 

anelu, tap neu eitem debyg yn eich ffotograff er 

mwyn dangos y raddfa?  

 

Cyfeirnodi  A yw eich ffotograffau wedi eu cyfeirnodi'n glir?  
 

 


