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Datganiad Penderfyniad Adnoddau Dŵr ar gyfer cais am drwyddedau i dynnu 
dŵr a chronni dŵr ar Afon Conwy ger Betws-y-coed, Gwynedd. 
 
Yn y ddogfen hon, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn golygu Corff Adnoddau Naturiol 
Cymru a sefydlwyd gan Erthygl 3 Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru 
(Sefydlu) 2012.  
 
Nodwch y cafodd swyddogaethau blaenorol Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Comisiwn 
Coedwigaeth Cymru, ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru (‘y cyrff etifeddol’) eu 
trosglwyddo i Gyfoeth Naturiol Cymru ar 1 Ebrill 2013. 
 
Wrth bennu'r cais hwn, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi defnyddio'i ddyletswyddau 
a'i bwerau dan Ddeddf Adnoddau Dŵr 1991 (fel y'i diwygiwyd) a Deddf yr 
Amgylchedd 1995, ac wedi ystyried canllawiau a gyhoeddwyd gan y cyrff etifeddol lle 
bo'n berthnasol. 
 
Mae'r ceisiadau wedi cael eu gwrthod. 
 
Rhifau'r ceisiadau: PAN000270 a PAN000277  
 
Ardal Cyfoeth Naturiol Cymru: Gogledd 
 
Dyddiad y cais: 28/05/2015 
 
Manylion yr ymgeisydd: RWE, Arweinydd Tîm Datblygu Hydro UK, Innogy 
Renewables UK Limited, Earn House, Parc Busnes Broxden, Perth, PH1 1RA.   

Crynodeb o’r cynnig: Mae'r ymgeisydd wedi cyflwyno cais i osod a gweithredu 
cynllun ynni dŵr newydd ar Afon Conwy tua 400 metr i fyny'r afon o Raeadr y Graig 
Lwyd ger Betws-y-coed, Gwynedd, gyda'r gallu i gynhyrchu hyd at bum megawat. 
Bydd y cynllun yn cynnwys strwythur tynnu dŵr concrid newydd (yn y man tynnu 
dŵr) tua 25 metr o led, pibell bwydo drwy ddisgyrchiant (bydd rhan ohoni'n cael ei 
gosod trwy ran o dwnnel er mwyn osgoi'r briffordd A5 gyfagos), pwerdy (nid 
ystyriwyd ar gyfer y trwyddedau tynnu a chronni dŵr, ond yn ofynnol am ei fod yn 
rhan o'r cynllun i weithredu, gan iddo storio dau dyrbin), llwybr pysgod ffurfiol math 
'Larinier' a dau lwybr llyswennod brwshys fertigol, ffrwd isaf, a strwythur gollwng dŵr. 
Mae'r ymgeisydd yn bwriadu defnyddio synwyryddion lefel electronig i sicrhau llif 
gweddilliol amrywiol o naill ai Q95, Q80 neu Q28, yn dibynnu ar yr adeg o'r flwyddyn 
(sydd yr un fath â 460, 1,070 a 6,500 litr yr eiliad yn y drefn honno), a threfn tynnu 
dŵr amrywiol rhwng 70% a 90%, sy'n uwch na'r llif gweddilliol hyd at y gyfradd 
enydaidd uchaf, unwaith eto'n dibynnu ar yr adeg o'r flwyddyn. 
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Bydd yr holl ddŵr a dynnir yn cael ei ddychwelyd i Afon Conwy yng Nghyfeirnod Grid 
Cenedlaethol (NGR) SH 79821 54525, sydd tua dau gilomedr i lawr yr afon o'r man 
tynnu dŵr.  

Ffynhonnell y cyflenwad: Dŵr mewndirol (afon) a elwir yn Afon Conwy ger Betws-
y-coed, Gwynedd. 

Man tynnu dŵr a meintiau: Yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol SH 81139 53409.  
535,680 o fetrau ciwbig y dydd, 195,523,200 o fetrau ciwbig y flwyddyn ar gyfradd 
uchaf o 6,200 litr yr eiliad. 

Dull o dynnu dŵr: Cored newydd gyda strwythur tynnu dŵr trwy ddisgyrchiant. 

Diben tynnu dŵr: Cynhyrchu pŵer.   
 
Cyfnod tynnu dŵr: Trwy'r flwyddyn. 
 
Astudiaeth achos: Yn dilyn ymholiad cyn gwneud cais, dywedwyd wrth yr 
ymgeisydd ar 25 Gorffennaf 2014 nad oedd gan Gyfoeth Naturiol Cymru unrhyw 
wrthwynebiad mewn egwyddor i'r cynnig, a bod Parth 2, tynnu 50% o ddŵr yn cael ei 
ystyried yn briodol ar gyfer y cynnig yn unol â Chanllawiau Ynni Dŵr cyfredol Cyfoeth 
Naturiol Cymru (Nodyn Cyfarwyddyd Ynni Dŵr 2: Safonau Llif). Rhoddwyd y cyngor 
cyn gwneud cais hwn yn dilyn cyfarfodydd gyda'r ymgeisydd ac ymweliadau â'r safle. 
 

Cyfiawnhad y meintiau: Mae llif cynllun y tyrbin o 6,200 litr yr eiliad yn dderbyniol i 
Gyfoeth Naturiol Cymru gan ei fod yn llai na 1.3 x Qcymedr, sef y raddfa tynnu dŵr 
uchaf a ganiateir dan ganllawiau ynni dŵr Cyfoeth Naturiol Cymru: Nodiadau 
Cyfarwyddyd Ynni Dŵr HGN2 Safonau Llif Ynni Dŵr (HGN 2) ar gyfer naill ai cynllun 
tynnu dŵr Parth 1 neu Barth 2. Mae'r llif gweddilliol y mae'r ymgeisydd yn ei gynnig 
yn amrywiol, ac yn amrywio rhwng 496 litr yr eiliad a 6,461 litr yr eiliad. Mae gwerth y 
llifoedd gweddilliol arfaethedig hyn yn dderbyniol i Gyfoeth Naturiol Cymru gan eu 
bod naill ai'n gyfartal â'r gwerth Q95 ar gyfer y cwrs dŵr, neu'n uwch. Mae Nodyn 
Cyfarwyddyd Ynni Dŵr 2 yn nodi y dylai'r llif gweddilliol fod o leiaf gwerth Q95. Dylid 
nodi nad yw'r cysyniad o lifoedd gweddilliol a threfniadau tynnu dŵr amrywiol yn 
gynnig derbyniol ar gyfer y cynllun hwn. 

 
Mae'r ymgeisydd wedi pennu'r pen net ar gyfer y cynllun hwn fel 86 metr. Mae'r 
ymgeisydd wedi seilio'r allbwn trydanol ar gyfradd llif uchaf o 6,200 litr yr eiliad, ac yn 
nodi y bydd y cynllun yn cynhyrchu allbwn uchaf o 5,000 cilowat (kW). Mae'r hafaliad 
canlynol yn rhoi amcangyfrif o'r pŵer (P) y gellir ei gynhyrchu (mewn cilowat) yn 
seiliedig ar y gyfradd tynnu dŵr (Q), y cyflymiad oherwydd disgyrchiant (g), a'r 
gwahaniaeth pen: 

 
P = Q x g x h 
 
Lle: 
Q = 6.2 o fetrau ciwbig yr eiliad 
g = 9.81 metr yr eiliad sgwâr 
h = 86 metr 
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P = 6.2 x 9.81 x 86 = 5,230 kW 
 

Effeithlonrwydd y system yw cynnyrch effeithlonrwydd unigol y cynllun, ac ar gyfer y 
cynnig hwn, yn seiliedig ar y cyfrifiad allbwn pŵer a nodir uchod; mae effeithlonrwydd 
y cynllun wedi'i gyfrifo fel 96% (5000/5230 * 100), sydd yn dda. 
 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru o'r farn bod faint o ddŵr y gwnaed cais i'w dynnu wedi'i 
unioni'n llawn ac yn rhesymol. 

 
Asesiad o adnoddau: Statws asesiad o adnoddau Strategaeth Rheoli Tynnu Dŵr 
mewn Dalgylch (CAMS) ar gyfer yr ardal hon yw bod 'dŵr ar gael'.Os dychwelir 
100% o'r dŵr a dynnwyd yn ôl i'r un dalgylch, caiff ei alw'n 'diddarfodadwy'. 
Oherwydd bod y dŵr i gyd yn cael ei ddychwelyd, mae'r effaith amgylcheddol yn lleol 
ac nid oes unrhyw newid cyffredinol yn y dŵr sydd ar gael. O ganlyniad, efallai y 
byddwn yn gallu ystyried trwyddedu tynnu dŵr diddarfodadwy lle na fyddem yn 
trwyddedu defnyddio dŵr fel arall.    

Asesiad o effaith y cynnig: 
Effaith ar lifoedd: Mae'r ymgeisydd yn bwriadu cynnal tri threfniant tynnu dŵr 
gwahanol, yn dibynnu ar yr adeg o'r flwyddyn a ph'un a yw'n ganol yr wythnos neu'n 
benwythnos, ac fe'u hamlinellir yn y tabl isod. 
  

 Cyfradd 
enydaidd 
uchaf (m3/s) 

Cyfradd llif 
sydd i'w 
chadw bob 
amser 
(m3/s) 

Y ganran a 
gymerir 
wrth dynnu 
dŵr 

Cyfnod gweithredu 
arfaethedig 

Trefn tynnu 
dŵr 
arfaethedig 2 

6.2 0.496 (Q95) 
 

70 Tach – Mai (gaeaf) 

Trefn tynnu 
dŵr 
arfaethedig 3 

6.2 1.07 (Q80) 75 Meh – Hyd (haf) 

Trefn tynnu 
dŵr 
arfaethedig 4  

6.2 6.5 (Q28) 90 8 awr y dydd ar 
benwythnosau Meh 
– Hyd os bydd y llif 
naturiol uwchben 6.5 
m3/s (penwythnos) 

 
 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi modelu'r cynlluniau a'u cymharu ag effaith tynnu 
dŵr Parth 2. Yn unol â chanllawiau Cyfoeth Naturiol Cymru:‘Nodyn Cyfarwyddyd 
Ynni Dŵr 2 - Safonau Llif', yn dilyn asesiad Haen 2, caiff y lleoliad tynnu dŵr ei 
ystyried yn Barth 2, ac mae 50% o'r dŵr a dynnir yn y man tynnu dŵr yn briodol yn y 
lleoliad hwn i amddiffyn yr ecoleg yn yr afon. Mae model Cyfoeth Naturiol Cymru yn 
dangos bod cynnig yr ymgeisydd yn cael mwy o effaith i fyny'r afon o gydlifiad Afon 
Machno ac Afon Conwy, ac nid yw'n dilyn canllawiau Nodiadau Cyfarwyddyd Ynni 
Dŵr 2.Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cydnabod bod rhai o'r trefniadau tynnu dŵr 
arfaethedig i lawr yr afon o'r cydlifiad yn cael llai o effaith na Pharth 2, tynnu 50% o 
ddŵr. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn bryderus ynghylch y gwaith tynnu dŵr 
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arfaethedig ar benwythnosau yn ystod yr haf, sydd yn wahanol o lawer i dynnu dŵr 
ym Mharth 2, ac a fyddai'n gadael llif gweddilliol annaturiol yn Afon Conwy. Cafodd 
yr ymgeisydd wahoddiad i ddarparu rhagor o wybodaeth ategol i'w gais i ddangos na 
fyddai ei gynllun yn cael effaith ar yr hydroecoleg. Fodd bynnag, ni ddarparwyd hyn. 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn dod i'r casgliad nad yw'r trefniant tynnu dŵr 
arfaethedig yn dderbyniol oherwydd gallai effeithio ar ecoleg yr afon. Caiff yr effaith 
ei thrafod isod. Yn dilyn cynnig cyn gwneud cais yr ymgeisydd, cydnabyddir y 
gwnaeth Cyfoeth Naturiol Cymru hysbysu y byddai trefniant tynnu dŵr o 50% yn y 
man cydlifiad rhwng Afon Machno ac Afon Conwy yn gynllun derbyniol, a gyfrifwyd i 
gyfateb i tua 60% o ddŵr i'w dynnu yn y man tynnu dŵr. Yn dilyn cyflwyno'r cais 
ffurfiol, a dadansoddi'r trefniant tynnu dŵr cymhleth, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn 
dod i'r casgliad nad yw tynnu rhwng 70% a 90% o ddŵr yn dderbyniol yn y lleoliad 
hwn oherwydd yr effaith ar ran uchaf y rhan o’r afon a gaiff ei darwagio, ac nid yw’n 
glynu wrth ganllawiau cyfredol Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 
Effaith ar ecoleg: Mae dull Cyfoeth Naturiol Cymru o bennu llifoedd gweddilliol i 
dynnu dŵr ar gyfer ynni dŵr yn seiliedig ar gyfyngu newid i elfennau o'r hydrograff er 
mwyn amddiffyn ecoleg ecosystem yr afon gyfan ar lefel leol ac ar lefel dalgylch, ac 
osgoi pennu llifoedd gweddilliol penodol ar gyfer rhywogaethau targed a allai fod yn 
groes i'w gilydd. Cyflawnir hyn drwy ddefnyddio llif isel diogel, rhaniad llif a chyfradd 
tynnu dŵr uchaf, sy'n cyfyngu faint o ddŵr a dynnir yn ôl pa mor sensitif yw'r safle a'r 
lleoliad o fewn dalgylch, ac yn cynnal amrywioldeb o ran llif naturiol mewn cyfradd llif 
canolig/isel lle mae'r llif gweddilliol yn efelychu'r drefn llif naturiol. 
 
Rydym hefyd yn ceisio lleihau effaith ofodol cynlluniau ynni dŵr o ran dŵr ffo o 
afonydd ac yn cynnal cysylltedd ecolegol trwy atal darnio ecosystem yr afon ar 
raddfa dalgylch, ac osgoi cyflwyno rhwystrau hydrolegol (ar ffurf rhannau sydd wedi 
eu darwagio o ran llif) mewn afonydd mewn dalgylchoedd is. Yn benodol, gall 
rhannau sydd wedi eu darwagio’n sylweddol gael effaith andwyol ar gyfraddau llif ac 
ysgogiadau llif i bysgod, a lleihau cyfradd llwyddiant ymfudo i'r dalgylch i fyny'r afon. 
 
Nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn cefnogi trefniadau tynnu dŵr cymhleth, amrywiol 
na lluosog ar gyfer cynlluniau ynni dŵr rhediad afon lle mae trefn llif naturiol. Gall y 
rhain arwain at drefn llif gweddilliol afreolaidd, artiffisial sy'n anghyson o ran 
nodweddion llif naturiol y mae ecoleg mewn afonydd yn dibynnu arnynt i gynnal 
cyflwr cynefinoedd neu gyflwr llif ar gyfer cyfnodau mewn cylch bywyd. 

Effaith ar bysgodfeydd: Bydd y cynnig i osod cored ar draws Afon Conwy yn 
effeithio ar lwybr y pysgod yn yr afon gan y bydd yn gweithredu fel rhwystr ac yn atal 
pysgod rhag teithio i fyny ac i lawr yr afon. Er mwyn lliniaru'r effaith hon, mae'r 
ymgeisydd yn bwriadu gosod llwybr pysgod math 'Larinier' ar lan y gored ar yr ochr 
chwith. Mae cynllun y llwybr pysgod wedi'i gynnig yn dilyn cyngor technegol gan 
Gyfoeth Naturiol Cymru a'r canllawiau cyfredol sydd ar gael: Llawlyfr Llwybrau 
Pysgod Asiantaeth yr Amgylchedd. Mae angen i arbenigwyr technegol mewn 
pysgodfeydd Cyfoeth Naturiol Cymru gymeradwyo cynllun y llwybr pysgod ar gyngor 
y Panel Cymeradwyo Llwybrau Pysgod Cenedlaethol (NFPAP), sef cyd-fwrdd sy'n 
cynnwys arbenigwyr mewn pysgodfeydd yng Nghyfoeth Naturiol Cymru ac 
Asiantaeth yr Amgylchedd. Fel rhan o'r broses penderfynu ar drwyddedau adnoddau 
dŵr, byddai unrhyw drwydded tynnu dŵr a gyflwynid ar gyfer y cynllun hwn yn 
cynnwys amod, sef y dylid gosod llwybr pysgod sydd wedi'i argymell gan y NFPAP 
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cyn dechrau tynnu dŵr. Oherwydd cynllun technegol y llwybr pysgod, byddai Cyfoeth 
Naturiol Cymru yn ceisio sicrhau y byddai dyluniadau o'r cynllun terfynol ar gyfer 
llwybr pysgod yn cael eu cynnwys o fewn unrhyw drwyddedau a gyflwynid. 

Adolygodd y Panel Cymeradwyo Llwybrau Pysgod Cenedlaethol gynllun y llwybr 
pysgod ym mis Mai 2016. Fodd bynnag, oherwydd bod y cais yn anghyflawn (o ran 
rhaniadau llif y cytunwyd arnynt), cafodd ei ystyried fel 'cysyniad' yn unig. Byddai 
angen ailgyflwyno'r cais cyfan i'r Panel Cymeradwyo Llwybrau Pysgod Cenedlaethol 
gyda'r holl fanylion gofynnol cyn y gellir ei ystyried ymhellach. 
 

Mae llwybr pysgod eisoes ar gael yn y rhan sydd wedi ei darwagio, ac mae'n ased i 
Gyfoeth Naturiol Cymru. Mae'r llwybr yn galluogi pysgod i deithio o amgylch Rhaeadr 
y Graig Lwyd, i fynd i ran uchaf Afon Conwy. Cafodd y llwybr ei osod yn wreiddiol ym 
1988 (i wneud iawn am y gwaith ar y ffordd A55), ac mae'n cynnwys llifddor yn NGR 
SH 80900 53450 (ychydig i fyny'r afon o'r rhaeadr) sy'n rheoli'r broses o dynnu hyd 
at 1,000 litr yr eiliad o ddŵr i mewn i dwnnel sydd ag ysgol bysgod, gyda'r strwythur 
gollwng dŵr yn union o dan Raeadr y Graig Lwyd. Mae'r Panel Cymeradwyo 
Llwybrau Pysgod Cenedlaethol a Chyfoeth Naturiol Cymru wedi asesu effaith y 
cynllun ar y llwybr pysgod presennol, ac maent yn fodlon na fyddai'r llwybr newydd 
yn ogystal â faint o ddŵr a gynigir a fydd yn cael ei dynnu yn niweidiol i weithrediad y 
llwybr presennol. Mae'n bosib y byddai ychydig o fantais i'r llwybr presennol 
oherwydd llai o ddiffodd yn digwydd oherwydd lefel dŵr uchel. Mae Cyfoeth Naturiol 
Cymru yn fodlon y gall yr ymgeisydd ddarparu llwybr pysgod addas yn y lleoliad 
tynnu dŵr, yn amodol ar argymhelliad y Panel Cymeradwyo Llwybrau Pysgod 
Cenedlaethol, a fydd yn cynnal y broses o ymfudo pysgod dros y gored arfaethedig i 
ran uchaf Afon Conwy. 
  
Trefn tynnu dŵr 
Nid yw'r drefn tynnu dŵr arfaethedig yn y rhan a gaiff ei darwagio yn glynu wrth 
ganllawiau ynni dŵr cyfredol Cyfoeth Naturiol Cymru: Nodyn Cyfarwyddyd Ynni Dŵr 
2. Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru bryderon bod potensial i lifoedd annaturiol 
effeithio ar y pysgod fyddai'n symud trwy'r rhan fyddai'n cael ei darwagio. Yn 
benodol, yn ystod llifoedd uchel, pan fwriedir tynnu 90% o ddŵr ar benwythnosau 
(Mehefin i Hydref). Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru bryderon y byddai'r gwyriad 
hwn oddi wrth y Nodyn Cyfarwyddyd Ynni Dŵr (HGN) yn creu llif math annaturiol a 
'thalpiog' nad yw'n addas i symudiadau pysgod na'u hymddygiad naturiol (e.e. bwydo 
a mudiadau micro ar raddfa fach o fewn amrediad o gynefinoedd). Mae hyn yn fwy 
amlwg yn y rhan uchaf o'r rhan a gaiff ei darwagio, rhwng y man tynnu dŵr 
arfaethedig a chydlifiad Afon Machno/Afon Conwy. Fodd bynnag, byddai pysgod yn 
profi'r effeithiau hyn yn bendant drwy'r holl ran a fyddai'n cael ei darwagio. Yn y rhan 
uchaf, byddai'r lefelau dŵr a'r llif yn cael eu gostwng i lefel is na 50%, gan gynyddu'r 
risg o ran symudiad ac ymddygiad pysgod yn y rhan benodol hon o'r rhan fyddai'n 
cael ei darwagio. Byddai effeithiau hyn yn ymestyn y tu hwnt i'r rhan uchaf i Afon 
Machno gydag ysgogiadau'n newid trwy'r rhan i gyd. 
 
Cludiant gwaddodion 
Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru bryderon ynghylch effaith y cynnig ar gludiant 
gwaddodion. Byddai'r gored arfaethedig yn gweithredu fel rhwystr i gludiant 
gwaddodion ac nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn glir ynghylch sut y byddai 
gwaddodion yn parhau i gael eu cludo. Heb ddealltwriaeth lawn o'r effaith ar 
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waddodion yn y rhan fyddai'n cael ei darwagio, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn 
bryderus y gall graean silio gael eu darwagio. Nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn 
gwybod sut y byddai mannau silio graean sy'n bodoli yn y rhan fyddai'n cael ei 
darwagio yn cael eu hailgyflenwi â gwaddodion i gynnal y broses o silio pysgod. 
Mae'r asesiad o'r effaith amgylcheddol yn nodi y byddai graean o Afon Machno ac 
Afon Lledr yn ailgyflenwi'r graean. Fodd bynnag, heb ddeall effaith y gored ar 
gludiant gwaddodion yn llawn, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn bendant y bydd hyn 
yn digwydd. 
 
Effaith ar geomorffoleg: Oherwydd presenoldeb rhwystr yn yr afon, mae'n debygol 
y byddai gwaddodion yn cael eu dal i fyny'r afon ac na fyddent yn mynd dros y 
gored, gan ddarwagio'r man gwaddodion i lawr yr afon. Mae'r ymgeisydd yn cynnig 
strategaeth fonitro sy'n symud ac yn ailosod gwaddodion i lawr yr afon o'r gored yn 
rhan o raglen cynnal a chadw arferol. Nid yw'r ymgeisydd wedi rhoi digon o 
wybodaeth ynglŷn â gwahanol faint o waddodion a allai gael eu dal i fyny'r afon o'r 
gored, a pha mor aml y byddai'r gwaddodion fyddai'n cael eu dal yn cael eu symud 
oddi yno. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru o'r farn bod y wybodaeth hon yn ofynnol er 
mwyn deall yr effeithiau dilynol ar ecoleg a morffoleg yr afon. Gofynnodd Cyfoeth 
Naturiol Cymru i'r ymgeisydd ddarparu mwy o wybodaeth er mwyn deall yr effeithiau 
hyn. Gwnaeth y wybodaeth ychwanegol gan yr ymgeisydd ddarparu cynllun lliniaru 
oedd yn anghyson: gwnaeth gynnig ôl-lenwi'r gored i hybu trosglwyddo gwaddodion 
ond hefyd i symud deunydd y tu ôl i'r gored bob hyn a hyn. Gofynnwyd am fwy o 
wybodaeth ddilynol i ganfod y llif gwaddodion presennol yn Afon Conwy a manylion 
pellach ynglŷn â'r camau lliniaru. Ni ddarparwyd mwy o wybodaeth gan yr ymgeisydd 
i roi sylw i bryderon Cyfoeth Naturiol Cymru. Heb y wybodaeth ofynnol hon, mae 
Cyfoeth Naturiol Cymru yn bwriadu gwrthod y cynnig gan nad ydym yn gallu asesu'r 
risgiau geomorffolegol yn iawn. 
 
Effaith i statws y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr: Mae statws presennol y 
Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr ar gyfer Afon Conwy yn gymedrol (mae'n methu o ran 
ei statws cemegol ac mae'n cael ei ystyried yn gymedrol o ran ei hecoleg).Mae gan 
Gyfoeth Naturiol Cymru rwymedigaeth i sicrhau nad yw'r statws hwn yn gwaethygu o 
ganlyniad i'r cynnig, ac y bydd y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn rhoi statws da 
erbyn 2027. Bydd unrhyw strwythur cronni dŵr newydd bob amser yn cael rhywfaint 
o effaith ar lefelau dŵr, prosesau afonydd a geomorffoleg amgylchynol. 
Swyddogaeth Cyfoeth Naturiol Cymru yw sicrhau y byddai unrhyw effeithiau fyddai'n 
deillio o gynigion o'r fath yn fach ac wedi'u lliniaru i raddau a fyddai'n parhau i 
gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth berthnasol. O'r wybodaeth a gyflwynwyd hyd yn hyn, 
mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru bryderon ynghylch trawsgludo gwaddodion mewn 
modd parhaus, manylion y camau lliniaru a awgrymir, a’r effaith bosibl ar y 
Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr y tu hwnt i gam gweithredu cychwynnol y cynlluniau. 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gofyn i'r ymgeisydd ddarparu mwy o wybodaeth 
fanwl fel bod modd deall effaith y cynllun yn iawn, yn enwedig o ran y mesurau 
lliniaru o fewn y cyfnod gweithredu/cynnal a chadw, yn ogystal â'r cynlluniau 
dadgomisiynu. Ar hyn o bryd, nid yw'r wybodaeth ychwanegol hon wedi'i darparu, ac 
o'r herwydd mae perygl o beidio â chydymffurfio â'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr 
sy'n ddyledus. 
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Ymgynghoriad statudol: Gwnaeth Parc Cenedlaethol Eryri ymateb i Gyfoeth Naturiol 
Cymru gan fynegi nifer o bryderon, a cheir crynodeb isod: 

 

 Mynegwyd pryderon ynglŷn ag effaith y broses arfaethedig o dynnu deunydd 
yn rheolaidd yn uwch i fyny o'r man cronni dŵr. 

 Mae effeithiau'r broses cronni dŵr ar bysgod yn parhau i fod yn aneglur. 

 Effeithiau i'r SoDdGA ac ar fryoffytau cefnforol ceunentydd sy’n mynnu 
amodau llaith. 

 Ni ddylai adeiladu'r cynllun effeithio ar fisglod perl dŵr croyw. 

 Effaith ar goetiroedd hynafol. 

 Effaith gronnus amryfal gynlluniau ynni dŵr yn rhan uchaf Afon Conwy. 

 Ni ellir rhoi sylw llawn i effaith ecolegol y cyfnod datgomisiynu cysylltiedig o'r 
cynllun oherwydd lefel uchel o ansicrwydd. 

 Ni ddylai Cyfoeth Naturiol Cymru roi caniatâd os oes ansicrwydd sylweddol 
ynghylch effeithiau tynnu a chronni dŵr ar weithrediad geomorffolegol prif 
afon, a'i nodweddion cysylltiedig. 

 

Rhoddir sylw i'r pryderon hyn isod. 
 

 
Sylwadau allanol: Hysbysebwyd y cais yn y Daily Post ar 22 Hydref 2015 ac ar 
wefan Cyfoeth Naturiol Cymru. Yn ogystal â chyhoeddi'r cais yn y papur newydd 
lleol, cynhaliodd Cyfoeth Naturiol Cymru ddiwrnod ymgynghoriad cyhoeddus galw 
heibio ym Metws-y-coed. Cafodd aelodau o'r gymuned leol eu gwahodd i fynychu'r 
diwrnod galw heibio, a gynhaliwyd yng Ngwesty'r Waterloo rhwng 1pm a 7pm ar 12 
Tachwedd 2015.Derbyniwyd 186 o ymatebion yn rhoi sylwadau ynglŷn â'r cais. 
Mae'r tabl isod yn rhestru'r pryderon a fynegwyd a sut mae Cyfoeth Naturiol Cymru 
wedi ystyried a rhoi sylw i'r pryderon hyn lle bo'n briodol. 
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Pwnc Cyhoeddiad Ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru 

Effaith ar 
bysgodfeydd 

Llwybr pysgod 
Bydd y gored newydd yn rhwystr i lwybrau pysgod i fyny ac i lawr 
yr afon. Gall gadael pysgod yn ymgasglu wrth fynedfa'r llwybr 
pysgod effeithio ar ysgogi'r pysgod i fudo i fyny'r afon. 
 
 
 
 
 
 
 
Beth yw effaith gronnus y cynllun, ynghyd â'r llwybr pysgod 
presennol? 
 
 

 
Mae'n bosib y bydd y gored arfaethedig yn effeithio ar gludo 
swbstrad, ac o ganlyniad gall effeithio ar gynefinoedd silio. Nid 
yw'r mesurau lliniaru arfaethedig o ran cloddio deunydd wedi'u 
dal o bryd i'w gilydd i'w hadleoli yn ateb cynaliadwy. 
 
 
 
 
   

 
Er mwyn lliniaru effaith y rhwystr yn cael ei gyflwyno i Afon Conwy, 
mae'r ymgeisydd yn cynnig y dylid gosod llwybr pysgod er mwyn 
galluogi pysgod i barhau i fudo i fyny ac i lawr yr afon. Rhaid ystyried 
effeithlonrwydd llwybr yng nghyd-destun ei leoliad yn y dalgylch, y 
math o lwybr pysgod, y rhywogaethau sy'n bresennol, a'r effeithiau 
posibl ar y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr o ran unrhyw gyrff dŵr a 
effeithiwyd. Bydd angen i unrhyw lwybr pysgod gael cymeradwyaeth 
y Panel Cymeradwyo Llwybr Pysgod Cenedlaethol (NFPAP) ac mae'n 
ofynnol iddo gael ei gynllunio i safonau cyfredol 'Llawlyfr Llwybrau 
Pysgod Asiantaeth yr Amgylchedd'. 
 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru a'r Panel Cymeradwyo Llwybrau Pysgod 
Cenedlaethol wedi asesu'r llwybr pysgod arfaethedig, sy'n cynnwys 
effaith llwybr pysgod presennol Cyfoeth Naturiol Cymru o fewn y rhan 
fyddai'n cael ei darwagio. Mae'r llwybr pysgod arfaethedig yn fath 
Larinier, a chaiff ei ystyried yn briodol ar gyfer y lleoliad hwn. 

 

Gofynnodd Cyfoeth Naturiol Cymru i'r ymgeisydd ddarparu rhagor o 
wybodaeth ynglŷn ag effaith y gored arfaethedig ar gludiant 
gwaddodion ar gyfer cam gweithredol cychwynnol y datblygiad ac ar 
ôl hynny (h.y. datgomisiynu neu liniaru parhaus).Nid yw'r wybodaeth 
ychwanegol a ddarparwyd yn rhoi sylw i'r ymholiad hwn yn ddigonol, 
ac mae effaith y cynllun hwn am oes y datblygiad yn parhau i fod yn 
anhysbys i Gyfoeth Naturiol Cymru. Mae'r cynllun yn cael ei wrthod 
oherwydd diffyg dealltwriaeth o ran sut y bydd y cynllun yn effeithio ar 
drosglwyddo gwaddodion. 

Effaith ar stociau pysgod/Ansawdd y wybodaeth ategol a 
gyflwynwyd gan yr ymgeisydd 
Mae Afon Conwy yn bysgodfa eogiaid werthfawr. Mae 
gwybodaeth ddiweddar a gyhoeddwyd yn nogfen Cyfoeth 
Naturiol Cymru 'Adnabod eich afon - Conwy' yn nodi bod nifer yr 
eogiaid gafodd eu pysgota â gwialen wedi gostwng, a nifer y 
brithyllod môr wedi gostwng yn sylweddol ers 2015 - mae lefelau 
stoc wyau eogiaid bellach yn cael eu hystyried fel 'mewn perygl 
mwy na thebyg'. 

 

 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cytuno bod nifer yr eogiaid sy'n cael 
eu pysgota â gwialen wedi gostwng, ac fel y nodwyd uchod, mae Afon 
Conwy yn cael ei hystyried yn afon sydd 'mewn perygl mwy na thebyg' 
yn unol ag adroddiad Cyfoeth Naturiol Cymru, 'Perfformiad Stoc 
Eogiaid yng Nghymru 2015'. 

 
 

Pe bai cynllun ynni dŵr yn cael ei gynllunio yn unol â'n safonau llif, a 
phe bai mesurau lliniaru addas yn cael eu cyflwyno i oresgyn 



Tudalen 9 o 23 
 

Roedd nodyn briffio diweddar gan Gyfoeth Naturiol Cymru 
(02/09/2016) yn dangos gostyngiad digynsail o gyflenwad silod 
mân eogiaid yn afonydd Wysg, Clwyd a Thywi. Bydd monitro 
Afon Conwy naill ai'n datgelu stori debyg neu fwy digalon - mae'n 
gwbl hanfodol na fyddai'r cynllun ynni dŵr yn cyflymu unrhyw 
ostyngiad mewn stociau pysgod. 

 
Nid yw'r effaith ar stociau sewin, lampreiod y môr, brithyllod 
brown anfudol, a llyswennod wedi cael ei hasesu'n llawn yn yr 
asesiad o'r effaith amgylcheddol. Ni chynhaliodd Cyfoeth Naturiol 
Cymru ymchwiliad i niferoedd brithyllod anfudol yn y dalgylch ac 
ni wnaed hynny yn rhan o'r asesiad o'r effaith amgylcheddol. 

 
 
 

 
 

 
 

Mae'r Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol (AEA) a gyflwynwyd yn 
ddiffygiol gan fod diffyg gwybodaeth yn y bennod effaith ar 
bysgodfeydd. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhagweld y bydd 
stociau eogiaid yn gostwng yn Afon Conwy - dangosodd arolwg 
diweddar gynnydd yn nwysedd silod mân eogiaid yn Afon Conwy 
uwchben lleoliad y cynllun - mae'n bosib bod Conwy Uchaf yn 
rhoi cyfran uwch i Afon Conwy yn gyffredinol, ac nid yw hyn wedi 
cael ei ystyried yn rhan o'r asesiad o'r effaith amgylcheddol. 
 
 
Mae gwerthuso symudiadau pysgod yn y rhan fyddai'n cael ei 
darwagio a ddefnyddiwyd yn yr Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol 
(defnyddio cyfraddau gollyngiadau terfynol, a'r nifer gafodd eu 
pysgota) yn amcangyfrifyn annibynadwy, ac mae lefel uchel o 
ansicrwydd – mae angen gwerthusiad priodol o symudiadau 
pysgod yn Afon Conwy, e.e. trwy ddefnyddio tracio radio. 

 
Mae'r ymgeisydd yn nodi 'yn gyffredinol, mae pobl sydd â 
diddordeb mewn pysgota yn weddol hamddenol am y cynllun'. 
Nid yw hyn yn wir, ac mewn gwirionedd, mae'n gwbl i'r 

rhwystrau i bysgod, ni fyddai cynllun o'r fath yn niweidiol i stociau 
pysgod. Mae'r cais yn cael ei wrthod gan nad yw'r trefniadau tynnu 
dŵr arfaethedig yn cydymffurfio â'n canllawiau ac mae'r effeithiau'n 
anhysbys. 

 
Nid yw arolwg pysgod cyfredol Cyfoeth Naturiol Cymru yn 
gwahaniaethu rhwng rhywogaethau brithyll a brithyll y môr. Mae'r 
asesiad o'r effaith amgylcheddol yn cyfeirio at eogiaid, ac mae'n 
cynnwys rhywogaethau pysgod mudol ac anfudol. Mae Cyfoeth 
Naturiol Cymru yn fodlon nad oes angen arolwg llyswennod, gan fod 
CNC wedi cyfrif y llyswennod i fyny'r afon o Raeadr y Graig Lwyd yn 
ystod arolygon afonydd. Mae'r gored wedi'i chynllunio i gynnwys 
llwybr llyswennod ar y ddwy ochr, a swbstrad math gwrych fertigol. 
Byddai hyn yn darparu ar gyfer llyswennod fyddai'n pasio i fyny ac i 
lawr yr afon.  Nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhagweld y bydd 
lampreiod y môr yn gallu pasio trwy lwybr pysgod Rhaeadr y Graig 
Lwyd ac i fyny i'r man tynnu dŵr, a byddai'r rhan fwyaf o'r pysgod silio 
yn y rhannau isaf. 

 
Lluniwyd asesiad o'r effaith amgylcheddol i gefnogi cais cynllunio'r 
ymgeisydd. Mae Afon Conwy yn cael ei hystyried yn afon sydd 'mewn 
perygl mwy na thebyg' gyda thuedd ar i lawr yn unol ag adroddiad 
Cyfoeth Naturiol Cymru, 'Perfformiad Stoc Eogiaid yng Nghymru 
2015'.Yn unol â chanlyniad llawer o'r arolygon a gynhaliwyd ledled 
Cymru yn 2016, mae nifer yr eogiaid ifanc wedi gostwng yn sylweddol 
uwchben y lleoliad cronni dŵr arfaethedig. Mae arolygon diweddar 
wedi dangos bod nifer y silod mân eogiaid wedi cynyddu oherwydd 
gwelliannau a wnaed yn ddiweddar i gynefinoedd mewn safleoedd 
penodol. 

 
Mae gwerthuso symudiadau pysgod yn yr asesiad o'r effaith 
amgylcheddol yn dderbyniol gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Mae 
Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal ein hasesiadau rheolaidd o ran nifer 
yr eogiaid a sewin trwy ystyried y nifer sy'n cael eu pysgota â gwialen. 
Nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru o'r farn y byddai tracio radio o fantais 
ychwanegol wrth asesu'r cais hwn. 

 
 
Mater o farn yw'r pwynt a godwyd ynglŷn â hyn ac nid yw'n rhan o'r 
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gwrthwyneb. broses o benderfynu. 
 

Effaith llai o lif 
Mae'r cynllun yn creu rhan fyddai'n cael ei darwagio nad yw'n 
dilyn canllawiau ynni dŵr Cyfoeth Naturiol Cymru. Byddai'r 
cynllun yn cyflwyno llifeiriant ar benwythnosau a fyddai o bosibl 
yn gadael pysgod yn sownd. 
 
 
 
 
Dylai'r rhan fyddai'n cael ei darwagio fod o leiaf 50% o'r llif bob 
amser er mwyn denu pysgod i ffwrdd oddi wrth y tyrbin ac i 
ysgogi llwybr i fyny'r afon. 

 
Mae'r cynllun yn cael ei wrthod oherwydd bod y trefniadau tynnu dŵr 
yn gwyro oddi wrth gynllun ynni dŵr Cyfoeth Naturiol Cymru. Nid oes 
tystiolaeth wedi'i chyflwyno i ddangos na fydd yr ecoleg yn yr afon yn 
cael ei heffeithio'n sylweddol. 

 
 
 

Mae'r strwythur gollwng dŵr wedi'i gynllunio i leihau'r ynni yn y llif 
gollwng, er mwyn lleihau'r atyniad gan achosi oediad yn y man 
gollwng. Mae'r cynllun yn cael ei wrthod gan nad yw'n dilyn canllawiau 
Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 

Mae'r afonydd lleol wedi bod yn dirywio'n araf o ran ansawdd a 
llif am amser hir, ac mae hyn yn effeithio ar bysgota yn yr ardal. 

Nid yw'r sylw hwn yn nodi’r hyn sy'n cael ei gyfeirio ato fel ansawdd, 
sy'n gallu cynnwys gwybodaeth ar lefel rhywogaethau di-asgwrn-cefn, 
lefelau stoc pysgod, a data cemegol. O ran llif yn gostwng mewn 
afonydd lleol, nid oes unrhyw dystiolaeth wedi'i darparu gyda'r 
cyflwyniad hwn yn rhoi sylw i hyn. 

Nid yw effaith y cynllun ar werth economaidd pysgodfeydd yn yr 
ardal wedi cael ei hasesu. 

Wrth gyflawni ei swyddogaethau, mae'n rhaid i Gyfoeth Naturiol 
Cymru ystyried lles economaidd unigolion, busnesau a chymunedau. 
Nid oes unrhyw dystiolaeth wedi'i chyflwyno i Gyfoeth Naturiol Cymru 
ystyried sut y gallai'r cynllun effeithio ar werth economaidd 
pysgodfeydd yn yr ardal. 

Effeithiau adeiladu/cynnal a chadw 
Byddai cyfyngu amser adeiladu i lai na 24 awr y dydd yn effeithio 
ar bysgod er hynny. Byddai gwaith adeiladu yn arwain at 
newidiadau i lefelau silt/malurion ac yn caniatáu llygryddion i 
mewn i'r afon o bosibl. 
 
Nid yw'n bosib i'r ymweliadau wythnosol arfaethedig ar gyfer 
gwneud gwaith cynnal a chadw, megis i ddadflocio'r llwybr 
pysgod, fod yn ddigonol, yn enwedig yn ystod y prif gyfnodau 
mudo. Nid yw cael rhif cyswllt mewn argyfwng ar y pwerdy i lawr 
yr afon yn ddigonol. 

 
Nid oes cynnig ar gyfer ôl-fonitro, a ddylai fod yn rhan hanfodol o 

 
Mae effeithiau adeiladu'r cynllun y tu allan i gylch gwaith y 
ddeddfwriaeth adnoddau dŵr. Gellir rhoi sylw i effaith adeiladu a sŵn 
yn y trefniadau cynllunio. 
 
Pe byddai trwydded tynnu dŵr wedi'i chyflwyno, byddai amodau'r 
drwydded yn ei gwneud yn ofynnol i gynnal a chadw'r strwythurau bob 
amser. 

 
 

 
Byddai unrhyw gymeradwyaeth dros dro gan y Panel Cymeradwyo 
Llwybrau Pysgod Cenedlaethol ar gyfer y llwybr pysgod yn ei gwneud 
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gynllun mawr. yn ofynnol i wneud gwaith ôl-fonitro gyda chymeradwyaeth Cyfoeth 
Naturiol Cymru. 

Byddai creu pwll cored i fyny'r afon o'r gored yn cynyddu'r risg o 
ysglyfaethu i bysgod – mae angen astudiaeth bellach. Dylid 
gweithredu egwyddor ragofalus os yw'r effaith ar salmonidau'n 
anhysbys. 

Mae'r pwll cored wedi cael ei gynllunio i efelychu amodau naturiol ar 
yr afon o ran maint a morffoleg, felly er ei fod yn bwll ychwanegol, 
dylai'r risg i bysgod o ran ysglyfaethwyr fod yn debyg i amgylchedd 
naturiol. Mae uchder y gored wedi cael ei ostwng yn sylweddol yn 
unol â sylwadau blaenorol, yn rhannol er mwyn lleihau maint y man 
cronni dŵr. 
 

Effeithiau 
Adloniadol 

Effaith ar chwaraeon dŵr/padlwyr 
Bydd y nifer o ddyddiau/amser sydd ar gael i badlo yn Afon 
Conwy'n lleihau, sy'n torri gorchwyl Cyfoeth Naturiol Cymru am 
weithgareddau hamdden. Mae'r cynnig yn niweidiol i Gynllun 
Galluogi Hamdden Awyr Agored a Mynediad 2015-2010 Cyfoeth 
Naturiol Cymru: "Mwy o bobl yn cymryd rhan mewn ac yn buddio 
o hamdden awyr agored yn fwy aml." 

 
Bydd yr effaith yn helaeth, ac nid yn gyfyngedig i badlwyr elitaidd 
yn unig. 
 
Mae'r lliniaru arfaethedig yn dod ar adeg anghywir o'r flwyddyn, 
ac nid yw'r llif sydd i'w chadw bob amser yn ddigon. 

 
Ystyrir Afon Conwy i fod yn ddarn o ddŵr gwyn sydd o bwys 
cenedlaethol a rhyngwladol, ac yn ddarn o dreftadaeth 
adloniadol, a bydd y cynnig yn difrodi hyn. 

Mae'r cais yn cael ei wrthod - os yw'r ymgeisydd am barhau â 
chynllun yn y lleoliad hwn, mae angen ystyriaeth bellach o'r effaith ar 
y defnyddiwr dŵr. Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru orchwyl am 
gymorth/creu ynni gwyrdd a hefyd canllawiau ar hamdden. 

Iechyd a Diogelwch 
Mae'r asesiad risg cored wedi cael ei gynnal gan ddefnyddio 
'System Asesu Cored Asiantaeth yr Amgylchedd/Rescue 3 
Europe'. Mae hyn yn casglu bod y gored newydd yn peri risg 
arwyddocaol i ddiogelwch y cyhoedd mewn llifau penodol a bod 
angen cymryd camau lliniaru. 

 
Mae perygl o badlwyr yn cael eu trechu gan ddŵr os yw'r system 
ynni dŵr yn stopio tynnu dŵr ac mae dŵr yn dod mewn i'r rhan 
wedi’i dihysbyddu yn annisgwyl tra bod defnyddwyr dŵr o fewn y 
rhan wedi’i dihysbyddu. 
Mae'n aneglur pwy sy'n asesu diogelwch y cynllun o ran 
adnoddau dŵr a’r broses gynllunio. 

Nid yw iechyd a diogelwch defnyddwyr yr afon yn ystyriaeth wrth 
benderfynu ar geisiadau am drwydded tynnu dŵr o dan Ddeddf 
Adnoddau Dŵr 1991. Mae'r cyfrifoldeb am iechyd a diogelwch 
cyflogeion, contractwyr a'r cyhoedd yn nwylo'r perchennog/deiliad, 
dylunwyr, contractwyr a'r gweithredwyr, sydd oll â rhwymedigaethau 
iechyd a diogelwch o ran dyluniad, adeiladu a gweithrediad hirdymor 
o'r math hwn o gynllun peirianneg sifil. 
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 Effaith Weledol 
Bydd effaith sylweddol ar olygfa cerddwyr wrth groesi'r bont heol 
fach ar draws Afon Conwy. Bydd Rhaeadr y Graig Lwyd yn llai 
trawiadol i gerddwyr a bydd yn effeithio ar werth mwynderau ac 
esthetig y rhaeadr a Ffos Noddun, yn enwedig yn ystod llifau 
canolig ac isel. Bydd y cynnig yn achosi effaith gweledol 
sylweddol i ganŵ-wyr. 
 
Mae'r adeiladwaith newydd yn rhy fawr, bydd yn edrych yn hyll, 
ac ni fydd yn cyfuno gyda'r amgylchedd naturiol o'i amgylch. 
 
Bydd y tawelwch, y llonyddwch a'r prydferthwch yn cael eu 
difrodi gan y cynnig. 

 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi ystyried yr effaith hon ac yn deall o 
safbwynt gweledol/clywedol na fydd y lefel is o ddŵr o fewn Afon 
Conwy o ganlyniad i'r cynnig hwn yn ganfyddadwy. Mae Cyfoeth 
Naturiol Cymru yn fodlon y bydd y profiad gweledol a chlywedol o'r 
rhaeadr yn ystod llif uchel ac amodau llifeiriant ac ar gyfraddau llif eraill 
yn cadw eu nodweddion a'u diddordeb naturiol cynhenid. 
 
Mae effaith weledol y cais o ran unrhyw strwythurau i alluogi tynnu dŵr 
ac effaith sain y tu allan i orchwyl Deddf Adnoddau Dŵr 1991, a gall 
gael ei ystyried o dan ganiatadau eraill, e.e. caniatâd cynllunio. 

Mae'r ardal hon wedi bod yn enwog am ei nodweddion naturiol 
am dros 200 mlynedd, wedi'i dathlu yn y byd celf a llenyddiaeth, 
ac mae’n atyniad naturiol pwysig. 

Nid yw'r pwynt hwn yn codi effaith benodol y mae Cyfoeth Naturiol 
Cymru yn gallu rhoi sylw ati. 

Nid ystyriwyd hamdden o gwbl yng nghyflwyniad Cyfoeth 
Naturiol Cymru i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. 

Mae'r pwynt hwn yn cysylltu â'r broses caniatâd cynllunio ac nid yw'n 
berthnasol i benderfynu ar y ceisiadau am drwyddedau i dynnu dŵr a’i 
gorlannu. 
 
   

Effaith ar 
ecoleg 

Effaith ar rywogaethau 
Beth yw'r effeithiau posibl ar ystlumod – mae dwy nythfa 
ystlumod yn wyddys yn yr ardal? 
 
Mae'r Asesiad Effaith Amgylcheddol yn methu ag asesu'r cynnig 
ynghylch tylluanod, sydd wedi'u lleoli yn agos at y cynnig. 
 
Mae poblogaeth o gregyn gleision perlog dŵr croyw'n bodoli yn 
Afon Conwy, a allai cael eu heffeithio gan lygredd dŵr a 
gweithiau peirianyddol. 
 
Mae dyfrgwn wedi cael eu gweld yn nofio ym mhyllau'r 
ceunentydd is – mae yn erbyn y gyfraith i ddifrodi neu ddifa 
cynefin dyfrgwn o fewn y Parc Cenedlaethol. 

 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn casglu bod effaith ar 
ystlumod/tylluanod yn annhebyg fel canlyniad i dynnu dŵr o Afon 
Conwy – nid ydynt yn nodweddion yn ecosystem yr afon sy'n ddibynnol 
ar ddŵr. 
 
 
Dylid asesu'r effaith ar ystlumod/tylluanod/cregyn gleision perlog dŵr 
croyw/dyfrgwn yn ystod adeiladu a gosod y cynllun fel rhan o'r cais 
cynllunio o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.Gellir ystyried 
unrhyw liniaru angenrheidiol o dan y broses hon. 
 
 

Gall y cynllun arwain at leihad mewn bioamrywiaeth leol – ni 
ddylai Cyfoeth Naturiol Cymru gymryd y risg hwn. 

Mae hwn yn sylw cyffredinol ac mae'n anodd mynd i'r afael ag ef heb 
fanylder penodol. Mae'r cais wedi cael ei asesu yn erbyn canllawiau 
ynni dŵr Cyfoeth Naturiol Cymru; Nodyn Cyfarwyddyd Ynni Dŵr:  
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Safonau Llif (HGN2). O fewn y canllawiau hyn yw amserlenni tynnu 
dŵr penodol sy'n adlewyrchu'r drefn llif i'w chynnal mewn ecoleg afon. 
Mae'r cais wedi cael ei wrthod oherwydd nid yw'r drefn tynnu dŵr 
arfaethedig yn dilyn canllawiau Cyfoeth Naturiol Cymru. 

Mae'r unig archwiliad i'r effaith ar ecoleg wedi cael ei arwain gan 
yr ymgeisydd, gan fod y cais yn gofyn am drefn tynnu dŵr 
uwchben Parth 1, felly dylid gwrthod y cais. 

Defnyddiwyd astudiaethau ecoleg blaenorol, a gomisiynwyd yn y 
blynyddoedd diwethaf gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru, er mwyn pwyso 
a mesur cywirdeb archwiliadau ecolegol 'a arweinir gan y datblygwr', a 
gwnaeth hyn ddangos bod yr arolygon a gomisiynwyd o ansawdd da. 
Yn ogystal, mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd wedi ymweld â'r afon 
ddwywaith -  unwaith gydag ecolegydd yr ymgeisydd ac unwaith yn 
annibynnol - i wirio ansawdd yr arolygon ecolegol. Mae'r cais wedi cael 
ei asesu yn erbyn canllawiau ynni dŵr Cyfoeth Naturiol Cymru; Nodyn 
Cyfarwyddyd Ynni Dŵr:  Safonau Llif (HGN2). O fewn y canllawiau hyn 
ceir trefniadau penodol i dynnu dŵr sy'n adlewyrchu'r drefn llif sy’n 
ofynnol i'w chynnal ecoleg yr afon. Mae'r cais yn cael ei wrthod gan 
nad yw'r drefn tynnu dŵr arfaethedig yn unol â chanllawiau cyfredol 
Cyfoeth Naturiol Cymru. Yn unol â'r canllawiau hyn, mae asesiad dwy 
haen yn dangos bod tynnu 50% o’r dŵr o fewn Parth 20 yn drefn llif 
dderbyniol yn y lleoliad hwn - mae hyn o ganlyniad i asesiad o’r 
planhigion is o fewn y safle dynodedig (Coed Ffos Noddun), sy’n 
dangos eu bod yn ddibynnol ar ddiferiadau dŵr o fewn y ceunant yn 
hytrach na llif yr afon. 

Mae'r rhan wedi’i dihysbyddu yn 2km o hyd ac felly bydd yn 
effeithio'r ecoleg leol. 

Mae hyd y rhan wedi’i dihysbyddu yn un ystyriaeth wrth asesu 
ceisiadau ynni dŵr. Yn unol â dogfen HGN2, gall rhan wedi’i 
dihysbyddu sy'n cynnal amrywioldeb o ran llif ac yn amddiffyn llifau isel 
fod yn gynnig derbyniol. 

Mae cynlluniau ynni dŵr yn newid tymheredd dŵr.   Ni ddarparwyd unrhyw dystiolaeth i gadarnhau'r pwynt hwn..   

Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru ddyletswyddau i 'hyrwyddo 
cadwraeth a chyfoethogi prydferthwch naturiol a chyfleusterau 
dyfroedd mewndirol ac arfordirol a thiroedd cysylltiedig, a 
hyrwyddo cadwraeth fflora a ffawna sy'n dibynnu ar amgylchedd 
dŵr – rheol gyntaf cadwraeth yw cynnal cynefinoedd sydd 
eisoes yn bodoli. 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi penderfynu ar y cais yn unol â'n 
dyletswyddau a'n cyfrifoldebau. 

Mae angen i'r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol a gyflwynwyd 
ragori ar yr hyn sydd fel arfer yn ofynnol. 

Ystyrir ansawdd a chynnwys yr Effaith Amgylcheddol fel rhan o'r 
broses ceisiadau cynllunio.  Nid oes angen cyflwyno Asesiad o'r Effaith 
Amgylcheddol ar gyfer y cais tynnu a chronni dŵr. 

A oes unrhyw astudiaethau amgylcheddol manwl sy'n mesur 
effeithiau prosiectau dŵr afon ar raddfa debyg? Os na, mae 

Asesir ceisiadau ynni dŵr yn erbyn Canllawiau Ynni Dŵr Cyfoeth 
Naturiol Cymru: Safonau Llif HGN 2.Mae'r safonau llif hyn wedi cael eu 
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asesiadau effaith yn broffwydol ar eu gorau ac nid oes unrhyw 
sail iddynt er mwyn eu barnu'n ddigonol. 

deillio er mwyn lleihau'r perygl i ecoleg afon. 

Effaith ar 
Goedwigoed
d/ Safle o 
Ddiddordeb 
Gwyddonol 
Arbennig 

Datblygiad o fewn terfyn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig 
Bydd y cynnig yn achosi difrod i'r goedwig a'r Safle o 
Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, a all fod yn anwrthdroadwy, 
ac achosi colled cynefin. 
 
Dylai'r cynllun sicrhau nad oes unrhyw effaith niweidiol ar y Safle 
o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yn hytrach nag osgoi 
effeithiau arwyddocaol. 
 
Gan fod y cynnig o fewn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig, dylid ei amddiffyn rhag datblygiad ar bob cyfrif. Os 
bydd y cynllun hwn yn mynd yn ei flaen, bydd yn gosod cynsail 
ar gyfer cynlluniau eraill i gael eu hadeiladu o fewn Safleoedd o 
Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. 
 
 

Mae Coed Ffos Noddun wedi’i ddynodi’n Safle o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig; mae'r cynnig wedi cael ei asesu er mwyn mesur 
unrhyw ddifrod all y cynnig ei achosi, yn unol â Deddf Bywyd Gwyllt a 
Chefn Gwlad 1981.Casglodd yr asesiad yn dilyn arolygon safle 
canlynol nad yw'r bryoffytau sy'n ddibynnol ar leithder yn gysylltiedig yn 
agos â lleithder perthnasol â gynhyrchwyd gan lifau ar y safle hwn. 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn fodlon y byddai cennau sy'n dibynnu ar 
gael eu gorlifo yn gallu addasu eu dosbarthiad ychydig i ddygymod ag 
unrhyw newidiadau o ran llifoedd. 
Caiff effaith adeiladu'r cynllun ei asesu trwy broses gynllunio 
datblygiad, a fydd yn cynnwys asesu'r cynnig o ran gweithiau adeiladu 
peirianyddol. 
 
Nid yw safle sydd wedi'i ddynodi'n SoDdGA yn golygu ei fod wedi'i atal 
rhag cael ei ddatblygu neu rhag gweithredu arno. Wrth ddynodi Safle o 
Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, caiff rhestr o weithrediadau ei llunio 
(ond nid yw'n hollgynhwysol) sydd o bosibl yn ddifrodol i'r safle a bydd 
angen caniatâd gan Gyfoeth Naturiol Cymru i’w cyflawni (os ydynt yn 
dderbyniol). 

Effeithiau ar fryoffytau a lleithder cennau 
Bydd tynnu dŵr yn newid y lleithder yn y ceunant, ac felly'n 
effeithio'n negyddol ar yr ecoleg a'r algâu, bryoffytau a'r cennau 
sy'n dibynnu ar leithder yn y coetiroedd cyfagos. 
 
Mae’r Glyn (‘Fairy Glen’) yn un o 15 safle ceunant uchaf Cyfoeth 
Naturiol Cymru, ac yn un o'r safleoedd gorau yng Nghymru am 
blanhigion ceunant prin ar lefel byd-eang. 
 
Mae'n hanfodol bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal eu 
harchwiliad eu hunain i effeithiau posibl ar y Safle o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig. 
 
Efallai nad oedd y rhan wedi’i dihysbyddu wedi cael ei 
harolygu'n gywir. 
 
 
 

Gwnaeth gwybodaeth arolwg ddatgelu dosbarthiad manwl y 
rhywogaeth brÿoffyt sy'n ddibynnol ar leithder o fewn y ceunant. O 
archwilio'r lleoliadau lle mae'r rhywogaethau mwyaf sensitif yn tyfu, 
roedd awgrym eu bod yn dibynnu ar ddyfnder y ceunant, ar orchudd 
coed, ac, mewn dau achos, ar ddŵr yn rhedeg i lawr y ceunant o 
isafonydd/twneli, yn hytrach nag ar leithder a gynhyrchwyd gan lifoedd 
o fewn y ceunant. O ran bryoffytau yn y rhan uchaf o'r rhan sydd wedi’i 
dihysbyddu, sydd uwchlaw cydlifiad Afon Machno, ni welwyd unrhyw 
rywogaethau arbennig o sensitif yn dilyn arolygon a gynhaliwyd gan yr 
ymgeisydd, arolygon Cyfoeth Naturiol Cymru ei hun, ac mewn arolygon 
a gyflwynwyd gan gynrychiolwyr i Gyfoeth Naturiol Cymru. Mae 
Cyfoeth Naturiol Cymru yn deall nad yw cennau o fewn y SoDdGA yn 
dibynnu ar leithder yn y rhan wedi’i dihysbyddu, a bydd y rhai sy'n 
dibynnu ar gael eu gorlifo yn gwladychu creigiau eraill. Daeth Cyfoeth 
Naturiol Cymru i'r casgliad na fydd y cynnig yn achosi effaith niweidiol 
i'r Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig oherwydd y diffyg 
cysylltiadau eglur rhwng y rhywogaethau sy'n ddibynnol ar leithder sy'n 
bresennol yn y dyfroedd a'r llifau diffygiol arfaethedig o fewn yr afon. 
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Mae casgliad Cyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â'r risg i fryoffytau 
yn adlewyrchu’n bennaf gwerthusiad o ecoleg cilfach o nifer fach 
o rywogaethau prin, yn hytrach na'r cyfosodiad yn ei gyfanrwydd 
– rhaid asesu'r cyfosodiad yn ei gyfanrwydd hefyd. 
 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn nodi (ar sail y diwrnod galw 
heibio cyhoeddus) bod tystiolaeth wyddonol o gydberthynas 
gadarnhaol rhwng lleithder a llif afon, sy'n tanseilio casgliad 
Cyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â thebygolrwydd a difrifoldeb 
effeithiau'r trefniadau tynnu dŵr yn y tymor hir. Caiff asesiad 
Cyfoeth Naturiol Cymru o'r Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig ei seilio ar 'risg derbyniol' a wnaed heb unrhyw sail 
tystiolaeth hirdymor. 
 
 
 
 
.   

 
 
Roedd asesiad Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystyried y casgliad o 
bryoffytau yn ei gyfanrwydd, ond roedd yn canolbwyntio ar y casgliad 
oedd â'r cyfyngiadau mwyaf o ran ystod, a’r rhan o'r casgliad oedd yn 
sensitif i ddysychu, oherwydd y rhai hynny yw'r rhai sydd fwyaf tebygol 
o gael eu difrodi gan newid ecolegol. 
 
Caiff effeithiau posibl tyniad eu hasesu fesul safle. Ar rai 
afonydd/nentydd, mae dosbarthiad bryoffytau sy'n dibynnu ar leithder 
wedi'u clystyru fawr o gwmpas rhaeadrau a chwympiadau dŵr, yn ôl 
arolygon helaeth a gynhaliwyd gan lawer o arbenigwyr cenedlaethol. 
Defnyddir y sail tystiolaeth hon mewn asesiadau achos o gynigion 
unigol, ond nid yw hynny'n golygu mai hyn yw'r achos ar gyfer pob corff 
o ddŵr. Ni ddangosodd data'r arolwg ar gyfer Afon Conwy unrhyw 
glystyru eglur o gwmpas rhaeadrau/cwympiadau dŵr neu mewn 
parthau o niwl - er enghraifft, mae Aphanolejeunea microscopica wedi'i 
ddosbarthu'n eang heb unrhyw glystyru eglur, ac ni ddangosodd 
ymweliadau i leoliadau ar gyfer Drepanolejeunea a Harpalejeunea 
unrhyw gysylltiad eglur i'r dyfrffos. 

A fydd asesiadau risg Cyfoeth Naturiol Cymru'n ystyried y perygl 
go iawn o ordynnu, sy'n gallu digwydd? 
 

Wrth benderfynu ar y cais hwn, ni all Cyfoeth Naturiol Cymru gymryd 
yn ganiataol fydd y deiliad trwydded yn gordynnu.  Mae'n rhaid iddo 
benderfynu ar y cais am y wybodaeth a ddarperir a chynnwys amodau 
priodol lle bo angen ynghylch unrhyw drwyddedau tynnu a chronni a 
roddwyd. Mae amodau'n gynwysedig o fewn trwyddedau tynnu dŵr 
Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn cyfyngu ar y maint o ddŵr y mae'r 
deiliad trwydded yn gallu tynnu; mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru'r 
pwerau i orfodi'r amodau hyn os caiff eu torri. 

Mae diffyg tystiolaeth wyddonol hirdymor ar effeithiau tynnu dŵr 
ar Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Pa 
gyfyngiadau hyder fyddwch chi'n eu rhoi ar eich asesiad risg a 
achoswyd gan y tynnu dŵr? 

Mae effaith y cynnig ar y Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig 
wedi cael ei hasesu yn dilyn canllawiau Cyfoeth Naturiol Cymru, sy'n 
dilyn deddfwriaeth safle gwarchodedig. Gan nad yw'r cynllun yn dilyn 
canllawiau ynni dŵr Cyfoeth Naturiol Cymru ac yn peri mwy o risg o 
effeithio ar ecoleg, mae'r ceisiadau'n cael eu gwrthod. 

Dylai Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ‘Fairy Glen’ gael 
ei benodi fel Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA). 

Nid yw'r wybodaeth hon yn berthnasol i benderfynu ar y cais am 
drwydded i dynnu a chronni. 

Cadarnhaodd Cyfoeth Naturiol Cymru nad oes unrhyw enghraifft 
o safle bryoffytau ceunant pwysig yn genedlaethol yn cael ei 
warchod mewn modd gweithredol ac yn llwyddiannus rhag 

Mae effaith y cynnig hwn ar fryoffytau sy'n bresennol o fewn y llif 
diffygiol wedi cael ei ystyried yn llawn yn ystod y broses o benderfynu 
ar y cais hwn. 
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datblygiad ynni dŵr yng Nghymru – rydym yn awgrymu y dylid 
adolygu eich dull o warchod y nodweddion hyn fel mater o frys. 

Amserlen Llif Nid yw'r cynllun yn bodloni cyngor cyn gwneud cais Cyfoeth 
Naturiol Cymru, a oedd yn nodi y bydd 60% o'r dŵr a dynnir yn y 
man tynnu dŵr yn darparu 50% o dderbyniadau yn Rhaeadr 
Machno, sy'n dderbyniol. Nid yw'r graffiau dŵr a'r asesiad 
hydroleg a gyflwynwyd yn cyfiawnhau hyn. Mae'r graffiau dŵr 
hydroleg ond am flwyddyn sengl - 2006 - heb unrhyw arwydd os 
yw hyn yn gyffredin. 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cynnal eu model eu hunain o'r 
amserlen tynnu dŵr arfaethedig. Mae'r cynnig yn cael ei wrthod gan 
nad yw'n cydymffurfio â chanllawiau ynni dŵr Cyfoeth Naturiol Cymru 
ac nid oes digon o dystiolaeth wedi cael ei darparu i gyfiawnhau gwyro 
rhag y canllawiau hyn. 

Nid yw'r asesiad hydroleg yn ystyried symud/blocio cannoedd o 
gilomedrau o ros-grafanc ar Waun y Migneint, a fyddai wedi 
newid hydro-morffoleg a nodweddion digwyddiadau llifeiriant yn 
Nyffryn Conwy Uchaf. 

Mae'r Migneint i fyny'r afon o fan tynnu dŵr Afon Conwy, ac felly bydd 
unrhyw newidiadau mewn hydroleg yn effeithio ar y llif naturiol yn y 
man tynnu dŵr, a allai arwain at leihad bach ym maint llifau brig, 
enciliad arafach a llif gwaelodol uwch yn ystod cyfnodau sychach. Gall 
y newidiadau hyn arwain at wahaniaethau bach o ran faint y dŵr y 
gellir ei dynnu gan y cynllun ynni dŵr. Bydd y trefniadau tynnu dŵr 
arfaethedig yn parhau i weithredu yn yr un modd, gyda chyfradd 
amddiffyn llif isel a chyfradd amddiffyn mwyaf posibl yn cyfyngu ar 
gyfanswm y dŵr y gellir ei dynnu. 

A yw cyfrifiadau ar gyfer llifau dŵr yn y dyfodol a thynnu dŵr 
potensial yn ystyried y llifau llai yn ystod yr haf oherwydd newid 
hinsawdd? 

Byddai terfyn amser yn cael ei gynnwys ar unrhyw drwydded tynnu dŵr 
a gyflwynid yn unol â dyddiad gorffen cyffredin Strategaeth Rheoli 
Tynnu Dŵr mewn Dalgylch (CAMS) ar gyfer y dalgylch. Mae hyn yn 
galluogi ar gyfer adolygiadau cyfnodol o drwyddedau ac yn galluogi 
newidiadau i gael eu gwneud i amodau trwydded lle y mae 
amgylchiadau wedi newid ers cymeradwyo'r drwydded. 

Effaith ar 
Fusnes 

Bydd y cynnig yn amddifadu busnesau lleol rhag incwm. Efallai 
bydd y cynnig yn lleihau nifer yr ymwelwyr â'r ardal. 
 

Ni ddarparwyd unrhyw wybodaeth bellach am sut fydd y cynnig yn 
effeithio busnesau lleol felly ni ellir asesu'r pwynt hwn. 

Dylai effaith y gwaith adeiladu ar dwristiaeth a busnesau lleol 
(e.e. tagfeydd traffig, cau ffyrdd, hyd y cyfnod adeiladu) gael ei 
hasesu ymhellach, ac mae angen i ddatblygwyr a busnesau lleol 
gydweithio. Bydd yn effeithio'n negyddol ar incwm busnesau 
lleol - bydd lefelau twristiaeth yn gostwng. 

Mae effaith adeiladu'r cynllun y tu allan i gylch gwaith y ddeddfwriaeth 
adnoddau dŵr.  Gellid asesu'r effaith hon yn rhan o'r gwaith o bennu'r 
cais cynllunio. 

Effaith ar y 
Gyfarwyddeb 
Fframwaith 
Dŵr 

Polisi Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymwneud â Chyfarwyddeb 
Fframwaith Dŵr yr UE yw y dylid cael gwared ar rwystrau yn 
hytrach nag adeiladu rhai newydd. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru 
wedi bod yn gweithio i gael gwared ar rwystrau diangen o brif 
afonydd - a yw hyn yn golygu y dylai Cyfoeth Naturiol Cymru 
wrthod y ceisiadau hyn mewn egwyddor? Nid yw'r cynnig yn rhoi 

Yn ôl canllawiau ynni dŵr Cyfoeth Naturiol Cymru, dim ond os darperir 
cyfiawnhad clir y bydd coredau'n cael eu  cymeradwyo ar brif afonydd. 
Byddai Cyfoeth Naturiol Cymru yn disgwyl i bob effaith andwyol ar yr 
amgylchedd dderbyn sylw er mwyn gallu cymeradwyo ceisiadau fel 
hynny. 
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cyfiawnhad mor eglur a phenodol. 

Gall rheoli croniad gwaddodion trwy balu a'u rhyddhau i lawr yr 
afon mewn gollyngiadau mawr a sydyn fod yn drychinebus – a 
gallai gynnwys tocsinau o wastraff ffermydd neu ffynonellau 
eraill. 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gofyn i'r ymgeisydd ddarparu rhagor 
o wybodaeth ynglŷn â'r cynllun rheoli gwaddodion er mwyn ystyried 
effeithiau'r mesur lliniaru hwn yn briodol yn ei rinwedd ei hun. Nid yw'r 
wybodaeth hon wedi cael ei darparu ac felly mae'r cais yn cael ei 
wrthod gan nad yw effaith y cynnig yn wyddys. 

Bydd yr argae yn creu man cronni dŵr i fyny'r afon o 100m o hyd 
a fydd yn cael effaith negyddol ar lefelau dŵr, prosesau afonydd 
a geomorffoleg. 

Byddai'r adeiladwaith cronni a gynigwyd yn creu ardal cronni 
arwyddocaol. Bydd unrhyw seilwaith cronni bob amser â rhyw fath o 
effaith ar lefelau dŵr cwmpasol, prosesau afonydd a geomorffoleg. 
Swyddogaeth Cyfoeth Naturiol Cymru yw sicrhau y byddai unrhyw 
effeithiau fyddai'n deillio o gynigion o'r fath yn fach ac wedi'u lliniaru i 
raddau a fyddai'n parhau i gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth berthnasol, 
megis y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. O'r wybodaeth a gyflwynwyd 
hyd yn hyn, mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru bryderon ynghylch 
trawsgludo gwaddodion mewn modd parhaus, manylion y camau 
lliniaru a awgrymir, a’r effaith bosibl ar y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr 
y tu hwnt i gam gweithredu cychwynnol y cynlluniau.  Mae Cyfoeth 
Naturiol Cymru wedi gofyn bod yr ymgeisydd yn darparu gwybodaeth 
fanwl bellach fel bod effeithiau'r cynllun, yn enwedig o ran y mesurau 
lliniaru o fewn y cam gweithredu/cynnal, yn ogystal â datgomisiynu 
cynlluniau, yn cael eu deall yn llawn gan bob parti. Ar hyn o bryd, nid 
yw'r wybodaeth ychwanegol hon wedi'i darparu, ac o'r herwydd mae 
perygl o beidio â chydymffurfio â'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr sy'n 
ddyledus, felly mae'r cais wedi'i wrthod. 

Rhan o'r afon a gafodd ei heffeithio: Mae ‘Conwy: terfyn llanwol i 
Ferddwr' yn cael ei ystyried fel amodau 'cymedrol' o ran ei 
iechyd swyddogaethol dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. A 
fydd tynnu a chronni dŵr yn cael effaith negyddol ar statws yr 
afon ac yn ei gwneud hi'n anoddach i Gyfoeth Naturiol Cymru 
gyflawni statws 'Da'? 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gofyn i'r ymgeisydd ddarparu mwy o 
wybodaeth fel bod effeithiau'r cynllun yn cael eu deall yn llwyr. Nid yw'r 
wybodaeth hon wedi'i darparu ac mae potensial i'r cynllun effeithio ar 
statws y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr a'r llwyddiant o ran statws yn y 
dyfodol. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwrthod y cais oherwydd y 
diffyg gwybodaeth. 

Cydymffurfia
eth 

Ni ddylid rhoi trwyddedau i gwmnïau sydd wedi torri amodau 
trwyddedau eraill sydd ganddynt o bosibl. 

Nid yw gwrthod trwyddedau ar sail torri amodau trwyddedau gwahanol 
yn ddewis o fewn y gyfundrefn ddeddfwriaethol. 

Nid oes gan Gyfoeth Naturiol Cymru yr adnoddau i flaenoriaethu 
monitro cynlluniau ynni dŵr i sicrhau cydymffurfiaeth. 

Nid yw'r sylw hwn yn berthnasol i benderfynu ar y cynnig. 

Dylai'r penderfyniad i roi cydsyniad cynllunio neu beidio ar gyfer 
datblygu ond ddigwydd ar ôl i Gyfoeth Naturiol Cymru bennu a 
ddylid caniatáu'r drwydded cronni ar gyfer y cynllun hwn. 

Mae'r penderfyniad ar gyfer y cais cynllunio ar gyfer yr awdurdod 
cynllunio lleol, Parc Cenedlaethol Eryri, i'w wneud. Dylid nodi bod y 
broses gynllunio a'r prosesau cais am drwydded adnoddau dŵr yn rhai 
ar wahân, ac nid yw caniatâd i un yn dibynnu ar y llall. Fodd bynnag, 
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bydd angen i'r ymgeisydd gael y ddau ganiatâd, a chaniatadau eraill 
tebygol, er mwyn mynd ymlaen â'r cynllun. 

Mae'r cynllun yn gwrthdaro â pholisïau Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri. 

Mater i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yw penderfynu a yw'r 
cynllun yn dderbyniol o safbwynt proses gynllunio a'u polisïau. 

Mae'r amserlen tynnu dŵr yn gymhleth ac yn anodd ei rheoli, ac 
mae'n anodd i Gyfoeth Naturiol Cymru ei monitro fel 
rheoleiddiwr, ac yn amhosibl i'r ddau barti gael mynediad at 
gydymffurfiaeth. 

Mae'r cais yn cael ei wrthod. Gall unrhyw drwydded tynnu dŵr a 
gyflwynir gan Gyfoeth Naturiol Cymru gynnwys amodau i bennu'r maint 
mwyaf o ddŵr a dynnir, y lleoliad, y cyfnodau tynnu dŵr, a'r dull o fesur 
a chofnodi i gynorthwyo cydymffurfiaeth. 

Sut y bydd cydymffurfiaeth yn cael ei gwirio o ystyried y torri 
amodau diweddar o ran y cynlluniau ynni dŵr o fewn Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Eryri? 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn asesu cydymffurfiaeth yn unol â'r 
blaenoriaethau y gwnaethom gytuno arnynt ar gyfer y flwyddyn. Fodd 
bynnag, mae'r cais yn cael ei wrthod felly nid yw'r pwynt hwn yn 
berthnasol wrth benderfynu ar y cynnig. 

Arall Mae cynhyrchiad pŵer y cynllun yn fach (5MW) o'i gymharu â'r 
seilwaith a'r niwed amgylcheddol – mae'n cyfateb i ddau dyrbin 
gwynt ac nid yw'n gynaliadwy. 

Mae'r cynllun hwn yn un o'r cynlluniau ynni dŵr rhediad afon mwyaf 
sy'n cael ei gynnig yng Nghymru, ac mae'n cyfateb i tua 30% o 
gyfanswm capasiti ynni dŵr wedi'i osod o dros 250 o gynlluniau ynni 
dŵr trwyddedig yng Nghymru dros y pum mlynedd diwethaf. Mae'r 
broses trwyddedu tynnu a chronni dŵr yn bodoli er mwyn rheoleiddio 
effaith amgylcheddol cynlluniau, megis y cynllun ynni dŵr hwn, a gall 
ddylanwadu ar y dewis o dechnoleg yn ôl y diwydiant ar gyfer 

cynhyrchu ynni adnewyddadwy. 
Mae'r asesiad o'r effaith amgylcheddol yn nodi y bydd cyfleoedd 
caffael lleol yn cael eu defnyddio pan fydd hynny'n bosibl – sut 
mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwerthuso hyn, ac effaith 
economaidd-gymdeithasol y cynllun? 

Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru ddyletswydd i asesu effaith y cynnig 
yn nhermau tynnu dŵr o Afon Conwy. Mae agweddau megis cyfleoedd 
caffael lleol, ac effeithiau cymdeithasol economaidd y tu hwnt i'n 
gorchwyl. 

Nid yw'n gynllun cymunedol. Nid oes unrhyw fudd economaidd 
i'r gymuned leol o'r cynnig ar gyfer ei fywyd gweithredu. 

Wrth gyflawni ei weithrediadau, mae'n rhaid i Gyfoeth Naturiol Cymru 
ystyried llesiant iechyd a chymdeithasol unigolion a chymunedau a 
llesiant economaidd unigolion, busnesau a chymunedau. Nid yw'r 
ddyletswydd hon yn cynnwys pŵer sy'n gofyn gweithredwyr i ddarparu 
na chynnwys buddion cymunedol penodol fel rhan o'u cynllun tynnu 
dŵr. 

Nid yw barn trigolion lleol wedi cael ei hystyried yn ystod y 
broses gynllunio 

Nid yw'r sylw hwn yn berthnasol gan ei fod yn berthnasol i'r broses 
gynllunio. 

Mae'r cynnig yn fusnes creu elw yn unig, ac ni fydd yn buddio'r 
amgylchedd. 

Nid oes gorchwyl o fewn trefn ddeddfwriaethol adnoddau dŵr sy'n 
gofyn na ddylai cynllun ynni dŵr gynhyrchu elw. 

Mae methiant Cyfoeth Naturiol Cymru i gyflwyno gwrthwynebiad 
dros dro wrth ddisgwyl cadarnhad ac asesiad o'r trefniadau 
tynnu dŵr yn cwestiynu blaenoriaethau Cyfoeth Naturiol Cymru 
ar gyfer y safle hwn. 

Mae'r trefniadau cynllunio'n amodol ar eu gofynion statudol ar wahân 
eu hun, ac nid yw'n rhan o'r broses benderfynu ar y trwyddedau tynnu 
a chronni dŵr. 



Tudalen 19 o 23 
 

Mae lleoliad y safle'n amhriodol – mae lleoliadau eraill sydd yr 
un mor addas. 

Nid oes gan Gyfoeth Naturiol Cymru orchwyl i ragnodi lle y dylai 
ymgeisydd ddewis gosod cynllun ynni dŵr. Mae'n rhaid i Gyfoeth 
Naturiol Cymru ystyried pob cais ac asesu'r effeithiau amgylcheddol. 

Bydd y cynnig yn torri Datganiad Gwasanaeth ar gyfer Darparu 
Cyfoeth Naturiol Cymru:'Pwrpas Cyfoeth Naturiol Cymru yw 
sicrhau bod yr amgylchedd ac adnoddau naturiol Cymru'n cael 
eu rheoli, eu cyfoethogi a'u defnyddio'n gynaliadwy' – ni fydd yn 
cynnal, cyfoethogi nac yn galluogi'r defnydd o’r hyn sy'n adnodd 
ardderchog.    

Mae'r cais wedi cael ei benderfynu arno yn unol â'n dyletswyddau a'n 
cyfrifoldebau. Mae'r cais yn cael ei wrthod. 
 

Pe byddai'r ceisiadau'n cael eu caniatáu, byddai Cyfoeth 
Naturiol Cymru yn methu o ran ei ddyletswydd i 'hybu cadwraeth 
a gwella harddwch naturiol ac amwynder dyfroedd arfordirol a 
mewndirol a thiroedd cysylltiedig, a hybu cadwraeth fflora a 
ffawna sy'n dibynnu ar amgylcheddau dyfrol'. 

Mae'r cais wedi'i asesu yn unol â chanllawiau Cyfoeth Naturiol Cymru 
a Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 1981. 
 

Mae'r cynllun yn ffordd hawdd o gyflawni cwotâu ynni gwyrdd, 
heb ystyried y gost ecolegol. 

Mae'r cais wedi'i asesu o ran ei effaith ar ecoleg. Mae'r cais yn cael ei 
wrthod am nad yw'n glynu wrth ganllawiau Nodyn Cyfarwyddyd Ynni 
Dŵr Cyfoeth Naturiol Cymru, ac mae sgil effeithiau anhysbys. 

Bydd y cynllun yn darparu llai na 5MW a fydd yn dros ben ar ôl 
cyflenwadau, a bydd yn gwneud hynny ar adegau na fydd yn 
cyfateb i'r galw brig am ynni. 

Mae gan y DU dargedau o ran cynnydd mewn cynhyrchu trydan o 
ffynonellau adnewyddadwy a fydd yn cynhyrchu'n ysbeidiol – nid yw'r 
broses penderfynu ar drwyddedau tynnu dŵr yn cynnwys rheoli'r 
cyflenwad o gynnyrch ysbeidiol o amrywiaeth o dechnolegau 
adnewyddadwy i'r grid. 

Ni fydd y cynllun yn creu unrhyw gyflogaeth tymor hir. Wrth gyflawni ei weithrediadau, mae'n rhaid i Gyfoeth Naturiol Cymru 
ystyried llesiant iechyd a chymdeithasol unigolion a chymunedau a 
llesiant economaidd unigolion, busnesau a chymunedau.  Nid yw'r 
ddyletswydd hon yn cynnwys pŵer i ofyn gweithredwyr i ddarparu 
cyflogaeth hirdymor a lleol. 

Nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyflawni ei ddyletswydd i 
ddarparu'r broses gynllunio gyda'r wybodaeth mae ei hangen i 
wneud penderfyniad cadarn am y cais cynllunio. 

Mae'r broblem ynghylch y broses gynllunio ac nid yw'n berthnasol wrth 
benderfynu ar y ceisiadau trwydded tynnu a chronni.  

Nid yw Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi cael gwybod 
bod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn trafod trefniant tynnu 
dŵr Parth 2 ar gyfer safle SoDdGA. Byddent yn naturiol yn 
cymryd yn ganiataol y byddai SoDdGA yn perthyn i Barth 1 fel y 
mae'r canllawiau'n nodi'n glir. Nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru 
wedi hysbysu Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri o effaith 
amgylcheddol rhwystr newydd. 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi ymateb i ymgynghoriad Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Eryri ynghylch y cais cynllunio. Mae Cyfoeth 
Naturiol Cymru hefyd wedi ymgynghori ag Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri wrth benderfynu ar y cais hwn. 

Ni fydd gan yr ymgeisydd unrhyw ofynion rhesymol ar gyfer dŵr Mae penderfynu ar y trwyddedau tynnu a chronni dŵr yn broses ar 
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os gwrthodir y caniatâd cynllunio. wahân i'r trefniadau cynllunio a chânt eu gwneud dan ddeddfwriaeth 
wahanol. Byddai unrhyw drwyddedau tynnu a roddwyd yn gyfyngedig o 
ran amser i alluogi ar gyfer adolygiadau yn y dyfodol. 

Mae angen cymhwyso'r dewis o adfer yn ôl hyd y drwydded a 
roddir. 

Os yw'r gynrychiolaeth hon yn cyfeirio at symud cored oddi yno, gwneir 
hyn trwy ganiatâd ar wahân, a byddai angen trwydded cronni dŵr ar 
wahân ar gyfer cael gwared ar gored dan y Ddeddf Adnoddau Dŵr. 

Mae achos busnes RWE am drwydded cyfnod hir yn anghyflawn 
ac felly mae'n annigonol – nid yw'n cynnwys asesiad o'r 
effeithiau tymor hir ar ymwelwyr, pysgotwyr, caiacwyr a 
bryoffytau sy'n deillio o ddarwagio adnoddau naturiol yr afon. 

Gan fod y cais yn cael ei wrthod nid yw'r achos busnes wedi cael ei 
asesu'n llawn. 
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Problemau Cadwraeth: Mae'r cynnig wedi'i leoli o fewn Safle o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig Ffos Noddun. Mae'r safle hwn wedi'i ddynodi ar gyfer ei 
goedwigoedd a'i blanhigion is gan gynnwys cyfosodiad brÿoffyt arwyddocaol. Mae 
Cyfoeth Naturiol Cymru wedi asesu effaith y cynnig ar y Safle o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig hwn, yn dilyn adolygiad o adroddiadau ac arolygon a ddarperir 
gan yr ymgeisydd a chynnal ein harolwg ein hunain o'r ardal. Mae Cyfoeth Naturiol 
Cymru'n fodlon bod y cynllun yn peri risg isel o effaith ar y SoDdGA ac yn benodol ar 
ei gasgliad o bryoffytau. Mae'r bryoffytau sy'n bresennol yn lleoliad y cynnig hwn yn 
fwy dibynnol ar leithder o ddyfnderoedd y ceunant ac o ganopi'r coed, sydd wedi'u 
cyfoethogi mewn rhai ardaloedd gan ddiferiadau ceunant, yn hytrach na lleithder a'r 
lefel afon o fewn Afon Conwy ei hun. I fyny'r afon o gydlifiad Afon Machno/Conwy, lle 
mae'r cynllun yn achosi mwy o effaith ar lifoedd, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn 
fodlon bod arolygon yn dangos nad oes unrhyw fudd bryolegol sylweddol yn yr ardal 
hon. Ar sail barn arbenigol, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn fodlon y bydd unrhyw 
rywogaeth cennau sy'n dibynnu ar gael eu gorlifo yn gallu addasu eu dosbarthiad ac 
na fyddent yn cael eu heffeithio'n sylweddol gan y cynllun. 
 
Dau safle dynodedig Ewropeaidd: Mae ACA Afon Menai a Bae Conwy ac AGA Bae 
Lerpwl i lawr yr afon o'r cynllun. Mae'r safleoedd hyn gryn bellter i lawr yr afon o'r 
cynllun ac nid oes cysylltiad mewn gwirionedd o ran yr effaith ar eu nodweddion 
penodol. Byddai'r holl ddŵr y mae'r cynllun yn cynnig ei dynnu yn cael ei ddychwelyd 
i Afon Conwy dros 35 cilomedr i fyny'r afon o'r safleoedd dynodedig hyn. Mae 
Cyfoeth Naturiol Cymru yn fodlon nad oes angen Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd 
gan nad oes llwybr effaith tebygol i unrhyw safle Natura 2000.   

 

Hawliau Gwarchodedig a Defnyddwyr Dŵr: Mae gwaith tynnu dŵr trwyddedig ar 
gael o fewn y rhan fyddai'n cael ei darwagio yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol SH 
80900 53450.Cynhelir y drwydded hon gan Gyfoeth Naturiol Cymru a'i phwrpas yw 
cyfeirio llif o ddŵr drwy'r twnnel pysgod i alluogi pysgod i osgoi Rhaeadr y Graig 
Lwyd a chael mynediad at Afon Conwy uchaf. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru'n fodlon 
na fydd y cynnig yn niweidiol i weithrediad y llwybr cyfredol.  Efallai bydd ychydig o 
fudd ar gyfer y llwybr cyfredol drwy'r lleihad yn yr achos o gau lefel dŵr uchel.   
 

Yn dilyn hysbysebion ar gyfer y cynnig, derbyniwyd cynrychioliadau gan 
ddefnyddwyr dŵr lleol yn yr ardal. Gwnaeth defnyddwyr dŵr, yn enwedig caiacwyr a 
chanŵ-wyr, fynegi pryderon y byddai'r cynllun yn effeithio arnynt oherwydd y 
byddai'n lleihau'n sylweddol nifer y dyddiau y byddent yn gallu padlo yn y rhan 
fyddai'n cael ei darwagio. Cydnabu fod y cynnig wedi'i leoli o fewn ardal dŵr gwyn lle 
y mae canŵ-wyr, caiacwyr a chwaraeon padlo eraill. Yn dilyn y pryderon a godwyd 
gan y defnyddwyr dŵr hyn, cynhaliodd Cyfoeth Naturiol Cymru fodelu rhagarweiniol i 
ddeall effaith amserlen tynnu dŵr 50% gyda'r mewnlif arfaethedig (yn ôl canllawiau 
HGN2) ar ddefnyddwyr dŵr. Mae'r model yn dangos na fyddai'r cynllun yn effeithio ar 
faint o amser/oriau fyddai ar gael ar gyfer caiacio. Nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru 
wedi ystyried y byddai'n briodol i fynd ar ôl y mater hwn ymhellach neu i ystyried 
mesurau lliniaru posibl gyda'r ymgeisydd gan fod angen datrys y peryglon 
amgylcheddol a amlinellir yn ein hysbysiad gwrthod (a chytuno ar safonau llif) fel 
mater o flaenoriaeth cyn y gallwn ystyried yr effeithiau posibl i ddefnyddwyr dŵr. 
 
Cafwyd sylwadau gan y cyhoedd hefyd gan bysgotwyr sy'n defnyddio'r rhan fyddai'n 
cael ei darwagio ac Afon Conwy i fyny ac i lawr yr afon o'r cynllun. Roedd y pryderon 
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a fynegwyd yn ymwneud â sut y byddai'r cynllun yn effeithio ar stociau pysgod, ac yn 
y pendraw, ar argaeledd pysgota yn yr ardal. Mae'r effaith ar bysgod yn cael ei 
drafod yn fanwl uchod. I grynhoi, byddai cynnwys llwybr pysgod yn y gored yn 
galluogi pysgod i barhau â'u mudo trwy'r rhan fyddai'n cael ei darwagio a pharhau i 
silio. Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru bryderon ynghylch y trefniadau tynnu dŵr 
arfaethedig a'u llif gweddilliol annaturiol a allai effeithio ar symudiadau pysgod, a 
hefyd yr effaith ar gludiant gwaddodion ac ail-lenwi mannau silio graean. Mae'r cais 
yn cael ei wrthod. Os yw'r ymgeisydd yn dymuno mynd ymlaen â chynllun yn y 
lleoliad hwn, mae angen rhoi sylw i'r effeithiau amgylcheddol. 
 
Mae effaith y cynllun ar ymwelwyr sy'n dod i'r rhan fyddai'n cael ei darwagio, yn 
enwedig y rhai sy'n dod i weld Rhaeadr y Graig Lwyd, wedi cael ei hystyried hefyd. 
Mae'r ymgeisydd wedi darparu cyfres o blatiau ffotograffig o'r rhaeadrau yn ystod 
gwahanol amodau llif mewn ymgais i asesu'r effaith weledol ar lifoedd. Mae Cyfoeth 
Naturiol Cymru yn fodlon y byddai'r profiad gweledol a chlywadwy yn y rhaeadrau yn 
ystod llif uchel ac amodau llifeiriant, ac yn ystod cyfraddau llif eraill, yn cadw eu 
nodweddion a'u diddordeb naturiol cynhenid. 
 

Costau/Buddiannau: Ni welir unrhyw effeithiau andwyol ar les cymdeithasol ac 
economaidd cymunedau lleol yn yr ardal wledig o ganlyniad i'r cynllun hwn. 
 
Bioamrywiaeth a datblygiad cynaliadwy: Ni fydd trwydded yn cael ei rhoi o 
ganlyniad i'r cais hwn. Mae'r pwyntiau a drafodir uchod yn amlygu pryderon Cyfoeth 
Naturiol Cymru ynglŷn â'r cynllun o ran yr effaith ar ecoleg a physgodfeydd. 
 
Casgliad ac argymhelliad: Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dewis gwrthod y cais 
oherwydd nad yw'r trefniadau tynnu dŵr arfaethedig yn cydymffurfio â Chanllawiau 
Ynni Dŵr cyfredol Cyfoeth Naturiol Cymru (Nodyn Cyfarwyddyd Ynni Dŵr 2:Safonau 
Llif) ac am nad oes digon o dystiolaeth wedi'i darparu gan yr ymgeisydd i gyfiawnhau 
gwyriad o'r fath o lif naturiol yn Afon Conwy. Bydd y llif sy'n weddill o ganlyniad i 
hynny'n arwain at lifau annaturiol a fydd â mwy o berygl o effaith ar ecoleg yr afon a 
physgod o fewn y llif diffygiol. 
 
Nid yw'r ymgeisydd wedi darparu digon o fanylion ynghylch effeithiau'r cynnig ar 
gludiant gwaddod drwy'r llif diffygiol a lliniaru posibl. Mae gwybodaeth bellach a 
ddarperir gan yr ymgeisydd yn cyfeirio at ddull gwahanol i reoli gwaddod na'r hyn a 
gynigwyd o fewn eu Datganiad Amgylcheddol ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru'n 
aneglur ynghylch sut bydd yr agwedd hon yn cael ei rheoli. 
 
I grynhoi, mae'r ceisiadau hyn yn cael eu gwrthod oherwydd diffyg gwybodaeth 
ynghylch y materion canlynol: 

 Effaith ar ecoleg yr afon a physgod o fewn y llif diffygiol o ganlyniad i 
wyriad rhag llifau naturiol; ac 

 Effaith y cynnig ar gludiant gwaddod drwy'r llif diffygiol a lliniaru potensial. 
 
Mae'r wybodaeth hon yn hanfodol er mwyn sicrhau amddiffyniad yr amgylchedd dŵr 
lleol ac i sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Byddai 
trwyddedu'r fath gynllun mewn absenoldeb y wybodaeth fanwl ofynnol yn groes i 
amcanion Deddf Adnoddau Dŵr 1991 a'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. 
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Cysylltwch â thîm Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am y penderfyniad hwn: 
permittingconsultations@naturalresourceswales.co.uk 
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