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Tynwyr dŵr sy’n cynhyrchu ynni dŵr: 
Canllawiau ar gyfer cwblhau eich 
datganiad tynnu dŵr electronig 
 
Cais am ddwy flynedd o ddata 

Mae'r negeseuon e-bost hysbysu am ddatganiad rydych wedi'u derbyn yn gais am 

ddwy flynedd o ddata sy'n cwmpasu 2016-17 a 2017-18. Dylech fod wedi derbyn un 

e-bost ar gyfer pob blwyddyn ddatgan, fesul trwydded, fesul diben/pwynt tynnu dŵr, 

yn dibynnu ar eich trwydded. Bydd teitlau'r negeseuon e-bost yn cynnwys blwyddyn 

y cyfnod datgan.  Bydd angen i chi gwblhau taenlen ddatgan ar gyfer 2016-17 a 

2017-18 

Beth yw'r daenlen ddatgan? 
Mae'r daenlen ddatgan yn daenlen Excel sy'n cynnwys dau dab gwahanol ac y mae'n 
rhaid cwblhau'r ddau dab: 

• Tab 1: TaflenGlawr 

• Tab 2: FfurflenDdyddiol / FfurflenWythnosol / FfurflenFisol / 
FfurflenHydroDdyddiol / FfurflenHydroWythnosol/ FfurflenHydroFisol 

 
Mae'r taflenni perthnasol wedi'u darparu yn ôl yr amlder y disgwylir i chi ddarparu 
datganiad ar eich trwydded a'r math o drwydded sydd gennych. Os ydych yn credu 
fod y rhain yn anghywir, cysylltwch â ni.  
 
Noder: Ni allwn dderbyn taenlenni neu wybodaeth amgen ar ffurflenni datgan 
cynharach am nad ydynt yn gydnaws â'n system - os ydych chi'n defnyddio 
fersiwn anghydnaws bydd yn rhaid i ni ei dychwelyd atoch. 
 
Defnyddwyr heb fynediad i Excel 
Os nad oes gennych fynediad at fersiwn lawn o Excel neu ni allwch agor yr atodiad 
cysylltwch â'n Canolfan Gofal Cwsmeriaid dros y ffôn ar 0300 065 3000 neu e-bost 
ar waterresources.returns@naturalresourceswales.gov.uk 
Dylech gynnwys teitl eich atodiad mewn unrhyw ohebiaeth gyda ni.  
 
Sut i agor y daenlen ddatgan 
Mae'r daenlen ddatgan wedi'i darparu fel atodiad taenlen Excel i'r negeseuon e-bost 
hysbysu am ddatganiad y byddwn yn eu hanfon atoch. I agor y daenlen, rhowch glic 
dwbl ar yr atodiad. Nid oes angen manylion mewngofnodi. Cliciwch ar y botwm 
'Galluogi Cynnwys / Enable Content' a / neu 'Galluogi Macros / Enable Macros'. 
Efallai y bydd hefyd angen i chi glicio ar 'Galluogi Golygu / Enable Editing' cyn i chi 
gwblhau'r ffurflen.  
 

mailto:waterresources.returns@naturalresourceswales.gov.uk
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Cadwch y daenlen 
Cyn i chi lenwi unrhyw wybodaeth, cadwch y daenlen (Ewch i 'Ffeil / File' a chliciwch 
ar 'Cadw / Save As'). Gwnewch nodyn o ble rydych chi wedi'i chadw oherwydd bydd 
y ffeil ddatgan derfynol a grëir i'w chyflwyno i Cyfoeth Naturiol Cymru yn cael ei 
chadw yn yr un ffolder. Os byddwch yn gadael eich taenlen ar unrhyw adeg ac yn 
dymuno dychwelyd ati yn ddiweddarach, cofiwch bwyso 'cadw / save'.  
 
Addasu'r maint 
Er mwyn newid maint y testun ar y daenlen gallwch ddefnyddio'r bar chwyddo yn y 
gornel dde ar waelod eich sgrin.  

 
 
Blychau naid gyda chanllawiau i'ch helpu i gwblhau eich datganiad  
Bydd blychau cymorth ychwanegol yn ymddangos pan fyddwch yn dechrau 
mewnbynnu gwybodaeth. Os yw'r blychau hyn yn eich rhwystro rhag gweld y 
daenlen, cliciwch ar y blwch a'i lusgo o'r ffordd.  
 

Cliciwch 'Galluogi 

Cynnwys / Enable 

Content' neu 'Galluogi 

Macros / Enable 

Macros' 

Llusgwch y bar i 

chwyddo i mewn/allan 
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Cwblhau'r 'Daflen Glawr' (tab 1) 
Blychau wedi'u llenwi'n barod 
Mae nifer o'r blychau ar y daflen glawr wedi'u llenwi'n barod, ac mae disgrifiad o beth 
mae pob blwch yn ei olygu wedi'i grynhoi yn Nhabl 1 yr Atodiad neu dilynwch y 
lluniau sgrin isod. Rhowch wybod i ni os oes unrhyw wybodaeth sydd wedi'i llenwi'n 
barod yn anghywir.  
 

 

 
 
 
 
 
 

Symudwch 

flwch naid 

gyda 

chanllawiau 

melyn drwy 

glicio arno a'i 

lusgo allan o'r 

ffordd os yw'n 

eich rhwystro 

rhag gweld 

Rhif adnabod 

unigryw'r datganiad 

Dyddiadau 

dechrau a 

diwedd 

cyfnod y 

datganiad. 

Dyddiad 

cyflwyno: 

dyddiad y 

dylid ei 

gyflwyno i 

Cyfoeth 

Naturiol 

Cymru 

Gwiriwch y 

meysydd sydd 

wedi’u llenwi’n 

barod a 

rhowch wybod 

i ni os nad 

ydynt yn gywir 
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Cwblhewch yr holl flychau gwag perthnasol mewn glas. Gwiriwch i weld a oes 
gan y blychau hyn gwymprestr, neu fel arall rhowch y wybodaeth berthnasol â llaw.  
 
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Mae datganiad 'dim' 

yn dangos nad oes 

unrhyw ddŵr wedi cael 

ei dynnu yn ystod 

cyfnod y datganiad. 

Dewiswch Ie/Na. Os 

ydych chi'n dewis 'Ie' 

ewch ymlaen i'r 

dudalen nesaf   

4. Dewiswch Ie/Na i 

nodi a ddefnyddiwyd 

mesurydd dŵr i fesur 

y dŵr a dynnwyd 

4.1 Rhowch fanylion y 

mesurydd dŵr. Os 

ydych wedi defnyddio 

mwy nag un 

mesurydd rhowch y 

manylion yn Adran 5 

Gwybodaeth bellach 

4.2 Os na wnaethoch ddefnyddio 

mesurydd dŵr, nodwch y dull 

asesu. Rhowch unrhyw wybodaeth 

bellach sy’n ofynnol ar daflen(ni) 

ar wahân fel atodiad yn yr e-bost 

ymateb 

 

5. Dewiswch Ie/Na o'r gwymprestr i nodi a ydych 

chi'n darparu gwybodaeth bellach. Os 'Ie' yw’r 

ateb, rhowch rhif y drwydded a rhif adnabod y 

datganiad ar unrhyw atodiad 

/ 
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Cwblhau 'FfurflenDdyddiol / FfurflenWythnosol / FfurflenFisol (Tab 2) 
Os mai teitl yr ail daflen yw 'FfurflenDdyddiol / FfurflenWythnosol / FfurflenFisol' 
dilynwch y canllawiau isod. Mae tabl manylach (Tabl 3) o'r wybodaeth ofynnol yn yr 
Atodiad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Rhaid ichi nodi dyddiad a darlleniad y mesurydd 
dŵr ar gyfer dechrau cyfnod y datganiad tynnu dŵr. 
Fformat dd-mm-bb neu dd/mm/bbbb 

7. Nodwch a 

yw'r ffigurau a 

ddarperir o 

ddarlleniadau 

mesurydd dŵr 

neu gyfeintiau 

o ddŵr a 

dynnwyd 

wedi’u cyfrifo 

A yw'r cofnod 

yn amcangyfrif? 

Mae angen 

cwblhau'r 

golofn 

amcangyfrifedig 

ar gyfer pob 

cofnod yn y 

tabl. Mae 

opsiwn 

uwchben y tabl 

i lenwi'r golofn 

ymlaen llaw yn 

gyflym (Ie/Na), 

ond bydd modd 

i chi deipio dros 

y gwerthoedd o 

hyd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nodwch ddarlleniad y mesurydd neu gyfaint y dŵr yn erbyn 
pob dyddiad perthnasol sydd wedi’i lenwi’n barod. Os ydych chi 
eisiau copïo gwybodaeth o daflen arall gweler y canllawiau 
'Copïo a Phastio data datganiad' ar dudalen 8. 
Pan fydd y ffurflen ddatgan yn cael ei chyflwyno, bydd unrhyw 

fylchau gwag yn cael eu llenwi gyda sero. 
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Cwblhau 'FfurflenHydroDdyddiol / FfurflenHydroWythosol / FfurflenHydroFisol’ 
(Tab 2) 
Os mai teitl yr ail daflen yw 'FfurflenHydroDdyddiol / FfurflenHydroWythosol / 
FfurflenHydroFisol’ dilynwch y canllawiau isod. Mae arweiniad mwy manwl ar gael yn 
Tabl 4, yn yr Atodiad.  
 

 
 

Uchder gweithredu net 
mewn metrau 

Nodwch uchder gweithredu net y system ar yr allbwn pŵer 
mwyaf mewn metrau. Dylai'r ffigur hwn fod wedi'i gael gan 
eich ymgynghorydd / cynllunydd cynllun yn ystod y broses 
osod.  

9. Cyfrifwch 
gyfanswm y dŵr a 
dynnwyd yn ystod 
cyfnod y datganiad 
tynnu dŵr (gan 
ddefnyddio'r un 
unedau mesur a 
ddewiswyd yn 
Adran 7). Ni fydd y 
blwch hwn yn 
llenwi'n awtomatig 
â'r data a 
gofnodwyd yn 
Adrannau 6–8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ni fyddwch yn gallu creu'r XML (ac felly cyflwyno'r datganiad) tan fod 'Ie' neu ddim 

yn berthnasol ‘D/B' yn ymddangos gerllaw pob cofnod 'Rhestr wirio cwblhau'. 
Adolygwch a diwygiwch unrhyw adrannau sy'n dal i fod â 'Na' wrth eu hochr. Mae'r 

rhifau yn gysylltiedig â'r adrannau sydd angen eu cwblhau ar y Daflen Glawr a'r 
daflen gyfredol. 

 

8. Mae'n rhaid i chi 
nodi dyddiad a 
darlleniad y 
mesurydd ar gyfer 
y tyniad olaf yn 
ystod cyfnod y 
datganiad tynnu 
dŵr hwn. 
Dylid cofnodi'r 

dyddiad yn y 

fformat 

dd/mm/bbbb neu 

dd-mm-bb 

6. Rhaid ichi nodi 
dyddiad a darlleniad 
y mesurydd trydan 
ar gyfer dechrau 
cyfnod y datganiad 
tynnu dŵr. Fformat 
dd-mm-bb neu 
dd/mm/bbbb 
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Effeithlonrwydd 
tyrbin/olwyn ddŵr 

Nodwch effeithlonrwydd y tyrbin / olwyn ddŵr ar yr allbwn 
pŵer mwyaf. Dylai'r wybodaeth hon fod ar gael gan 
wneuthurwr y tyrbin. Nodwch werth rhwng 0 a 1.0 

Effeithlonrwydd y 
generadur 

Nodwch effeithlonrwydd y generadur ar yr allbwn pŵer 
mwyaf. Dylai effeithlonrwydd y generadur fod ar gael gan 
wneuthurwr y generadur. Yn achos generadur hŷn lle nad 
yw'r gwneuthurwr yn bodoli mwyach, dylai fod yn bosibl 
amcangyfrif yr effeithlonrwydd yn seiliedig ar eneradur 
modern o'r un math a’r un manylion. 
Nodwch werth rhwng 0 ac 1.0 

Effeithlonrwydd y 
system drosglwyddo 

Nodwch effeithlonrwydd y system drosglwyddo ar yr 
allbwn pŵer mwyaf. Dylai'r gwneuthurwr allu rhoi cyngor 
ar effeithlonrwydd y system drosglwyddo ar yr allbwn pŵer 
mwyaf. Nodwch werth rhwng 0 a 1.0 

HAF a gyfrifwyd  
(ffactor tynnu dŵr) 

Bydd y blwch hwn yn llenwi'n awtomatig â'r data a 
gofnodwyd uchod.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nodwch faint 
gwirioneddol y 
trydan a 
gynhyrchwyd 
(mewn oriau 
cilowat) yn erbyn 
pob dyddiad 
perthnasol sydd 
wedi’i lenwi’n 
barod. Peidiwch 
â nodi 
darlleniadau 
mesuryddion 
trydan gan y 
bydd hyn yn 
cynrychioli 
swm cronnus y 
trydan a 
gynhyrchwyd 

Bydd y 

golofn yn 

cyfrifo cyfaint 

y dŵr a 

dynnwyd yn 

awtomatig 

gan 

ddefnyddio'r 

trydan 

gwirioneddol 

a 

gynhyrchwyd 

7. Rhaid ichi 
nodi'r dyddiad a 
darlleniad y 
mesurydd trydan 
ar gyfer diwedd 
cyfnod y 
datganiad tynnu 
dŵr. 
Fformat dd-mm-

bb neu 

dd/mm/bbbb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Cyfrifwch a nodwch gyfanswm y dŵr a 

dynnwyd (nid y trydan a gynhyrchwyd) yn 

ystod cyfnod y datganiad. Nodwch na fydd y 

blwch hwn yn llenwi'n awtomatig â'r data a 

gofnodwyd ar y ffurflen hon   

Ni fyddwch yn gallu creu'r XML (ac felly cyflwyno'r 

datganiad) tan fod 'Ie' neu ddim yn berthnasol 'D/B' 

yn ymddangos gerllaw pob cofnod 'Rhestr wirio 

cwblhau'. Adolygwch a diwygiwch unrhyw adrannau 

sy'n dal i fod â 'Na' wrth eu hochr. Mae'r rhifau yn 

gysylltiedig â'r adrannau sydd angen eu cwblhau ar 

y Daflen Glawr a'r daflen gyfredol. Unwaith y bydd 

pob blwch yn dangos 'Ie' neu ‘D/B' cliciwch ar 'Creu 

XML' 
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Copïo a phastio data datganiad 
Gallwch gopïo gwybodaeth o daflen Excel arall a phastio'r wybodaeth i Golofn 2 y 
daflen ddatgan (tab 2). Er mwyn gwneud hyn uwcholeuwch y data rydych chi eisiau 
ei gopïo ar eich taflen a chliciwch ar fotwm eich llygoden ar y dde 'Copi/Copy' (neu 
daliwch y botwm Ctrl a C). 
Cliciwch ar y daflen ddatgan, Colofn 2, a chliciwch ar y dde 'Opsiynau Pastio / Paste 
Options' yna 'Fformiwla / Formula' neu fel y gwelir ar y llun o'r sgrin isod (gallai hyn 
amrywio ar gyfer fersiynau gwahanol o Excel).  
 

 
 
Cyflwyno'r daenlen 
Pan fydd y daenlen wedi'i chadw a phob blwch gwirio wedi'u llenwi gyda 'Ie' 
cliciwch ar y botwm 'Creu XML' o fewn yr adran 'Rhestr wirio cwblhau'. Bydd 
hyn yn creu'r ffeil .xml yn yr un lleoliad ag y gwnaethoch gadw'r ffeil Excel yn 
wreiddiol. Yna gellir ychwanegu'r ffeil fel atodiad mewn neges e-bost a'i dychwelyd 
atom i waterresources.returns@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 
Cyn anfon yr e-bost, sicrhewch eich bod wedi atodi unrhyw wybodaeth bellach 
angenrheidiol gan ddilyn y canllawiau a ddarperir yn Adran 5 y Daflen Glawr 
(tab 1). 
 
Ni fydd y daenlen Excel ei hun yn cael ei heffeithio, a dylid ei chadw er gwybodaeth 
yn y dyfodol neu rhag ofn bod ymholiad ynghylch eich datganiad.  
I adael y daenlen, dewiswch 'Gadael / Exit' o'r ddewislen 'Ffeil / File' neu 
defnyddiwch y groes adael ar gornel dde uchaf y daenlen, neu cliciwch y botwm 
‘Gadael / Exit’ ar y brif ddewislen.    
 
Prosesu datganiadau 
Unwaith y byddwn wedi prosesu ffeil, caiff e-bost cadarnhau ei anfon i'ch hysbysu 
ynghylch canlyniad prosesu'r ffeil. Bydd hyn naill ai'n nodi bod y gwaith prosesu wedi 
bod yn llwyddiannus, neu bydd yn eich hysbysu o unrhyw fethiannau prosesu y bydd 
angen i chi eu cywiro neu ddiwygio ac ail-anfon. 
Os hoffech drafod cynnwys yr e-bost cadarnhau, yna bydd angen i chi gysylltu â’n 
Canolfan Gofal Cwsmeriaid ar 0300 065 3000. 
 
Ymholiadau a phroblemau cyflwyno  
 Os oes unrhyw flychau sydd wedi'u llenwi'n barod yn anghywir neu os bydd 
gennych ymholiad am eich datganiad, cysylltwch â'n Canolfan Gofal Cwsmer dros y 
ffôn ar 0300 065 3000 neu drwy e-bost ar 
waterresources.returns@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 
 

mailto:waterresources.returns@naturalresourceswales.gov.uk
mailto:waterresources.returns@naturalresourceswales.gov.uk


Tudalen 9 o 13 

 
Atodiad 
 
Tabl 1:  Crynodeb o'r blychau sydd wedi'u llenwi'n barod ar y DaflenGlawr 

Adran  Blwch Gwybodaeth 

Brig y ffurflen 
ddatgan (wrth 
ymyl y logo) 

Rhif 
adnabod y 
datganiad 

Dyma rif adnabod unigryw'r datganiad, rydym yn 
cyfeirio ato fel rhif adnabod y datganiad. Bydd gan 
bob datganiad ei rif adnabod ei hun a grëwyd gan 
Cyfoeth Naturiol Cymru.  
 

Cyfnod 
dychwelid 

Dyddiad 
dechrau’r 
cyfnod 
dychwelid 

Dyddiad dechrau a diwedd y cyfnod y gofynnir am y 
wybodaeth ddatgan ar ei gyfer. 
Gwiriwch y cyfnodau hyn yn ofalus i sicrhau eich 
bod yn cwblhau'r datganiad ar gyfer y cyfnod 
datganiad cywir oherwydd rydym wedi gofyn am 
ddwy flynedd o ddata datganiad. 
 

Dyddiad 
diwedd y 
cyfnod 
dychwelyd 

Dyddiad 
cyflwynir 

Dyma'r dyddiad olaf y gallwn dderbyn y datganiad 
wedi'i gwblhau oddi wrthych. 

1. Manylion y 

gweithredwr 

a’r safle 

Enw’r safle Crynodeb o'r pwynt(iau) tynnu dŵr sydd wedi'u 
cynnwys yn y datganiad. 

Rhif y 
drwydded 

Rhif y drwydded tynnu dŵr y mae'r datganiad yn 
ymwneud â hi.  

Tariff dau 
ran 

Yn dangos a yw cytundeb tariff dwy ran yn 
berthnasol i'r datganiad (trwyddedau dyfrhau yn 
unig). 

Pwrpas Y diben(ion) trwyddedig sydd wedi’u hawdurdodi gan 
y drwydded tynnu dŵr a’u cynnwys yn y datganiad.   

2. Manylion 
cyswllt 
dychwelyd  

Teitl Manylion cyswllt a gedwir gan CNC ar gyfer 
datganiadau ac ymholiadau cysylltiedig. Noder: 
Mae'n bosibl y bydd y rhain yn wahanol i fanylion 
deiliad y drwydded. 
 
Mae'n bwysig bod y manylion hyn yn gywir, felly, 
os oes rhywbeth ar goll neu'n anghywir rhowch 
wybod inni ar unwaith. 

Enw 
blaenorol 

Cyfenw 

Ffôn 

E-bost 
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Tabl 2:  Crynodeb o’r blychau i'w cwblhau ar y DaflenGlawr 

Adran Blwch Gwybodaeth ofynnol 

3. Dim i’w 
cofnodi 

Dim i’w cofnodi Mae datganiad 'dim' yn dangos nad oes 
unrhyw ddŵr wedi cael ei dynnu yn ystod 
cyfnod y datganiad tynnu dŵr, dewiswch 'Ie' 
neu 'Na' o'r gwymprestr.  
 
Os ydych chi'n cyflwyno datganiad dim, 
ewch ymlaen i'r tab nesaf i 'Creu XML / 
Create XML'. 
 
Os nad ydych yn cyflwyno datganiad dim, 
cwblhewch weddill y daenlen ddatgan. 

4. Manylion 
mesur 

 
 

A ddefnyddiwyd 
mesurydd dŵr? 

Dewiswch 'Ie' neu 'Na' o'r gwymprestr i nodi 
a ddefnyddiwyd mesurydd dŵr i fesur y dŵr 
a dynnwyd.  
 
Os 'Na' rhowch fanylion dull asesu arall yn 
Adran 4.2. 
 
Os 'Ie' darparwch fanylion y mesurydd dŵr 
yn Adran 4.1. Os ydych wedi defnyddio mwy 
nag un mesurydd yn ystod cyfnod y 
datganiad tynnu dŵr, rhowch enw 
gwneuthurwr a rhif cyfresol un mesurydd yn 
unig a rhowch wybodaeth bellach i egluro'r 
defnydd a wnaed o fesuryddion ar daflen(ni) 
ar wahân fel atodiad yn yr e-bost ymateb 
(gweler Adran 5).  

4.1 Manylion y 
mesurydd dŵr 

Cynnyrchydd y 
mesurydd 
 
 
 

Rhif cyfresol 

4.2 Manylion yr 
asesiad 

 Os na wnaethoch ddefnyddio mesurydd dŵr, 
nodwch yn glir y dull asesu er enghraifft, os 
gwnaethoch gyfrifo meintiau'r dŵr a dynnwyd 
o'r trydan a gynhyrchwyd.  Os yw'n 
angenrheidiol, rhowch unrhyw wybodaeth 
bellach ofynnol fel taflen(ni) ar wahân mewn 
atodiad yn yr e-bost ymateb (gweler Adran 5 
isod). 
 

5. Gwybodaeth 
bellach 

Ydych chi'n atodi 
mwy o 
wybodaeth? 

Dewiswch  'Ie' neu 'Na' o'r gwymplen i nodi a 
ydych yn darparu unrhyw wybodaeth 
bellach. Os 'Ie' yw'r ateb, dylid cynnwys rhif y 
drwydded (y gallwch ddod o hyd iddo yn 
Adran 1 – Manylion y gweithredwr a’r safle) 
a Rhif adnabod y datganiad (y gallwch ddod 
o hyd iddo ar frig y dudalen) ar unrhyw 
atodiad. 
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Tabl 3: Crynodeb o flychau i'w llenwi ar FfurflenDdyddiol / FfurflenWythnosol / 
FfurflenFisol  

Adran Blwch Gwybodaeth ofynnol 

6. Darlleniad y 
mesurydd ar y 
dechrau 
 

Dyddiad  Ni ddylech gwblhau’r adran hon ond os 
ydych wedi defnyddio mesurydd dŵr. 
 
Nodwch y dyddiad a darlleniad cychwynnol 
y mesurydd ar gyfer cyfnod y datganiad 
tynnu dŵr. 
 
Dylid nodi'r dyddiad ar fformat dd-mm-bb 
neu dd/mm/bbbb (01-01-2018 neu 
01/01/2018).  

Darlleniad 

7. Llinellau’r 
datganiad 

Darlleniadau 
mesurydd / 
cyfeintiau'r tyniad 

Nodwch a yw'r data datganiad a ddarperir 
yn ddarlleniadau mesurydd neu'n gyfeintiau 
gwirioneddol y dŵr a dynnwyd. 

Metrau ciwbig / 
Litrau / Galwyni 

Nodwch yr uned fesur ar gyfer y data a 
ddarperir yn y datganiad.  
Noder: Metrau ciwbig,Litrau neu galwyni yn 
unig sy'n dderbyniol. Bydd angen i 
ddarlleniadau'r mesurydd neu'r cyfeintiau 
dŵr a dynnwyd ac sydd wedi eu 
cofnodi/asesu mewn unedau eraill gael eu 
trosi cyn iddynt gael eu cofnodi.  

Tabl manylion y 
prif ddatganiad – 
darlleniadau 
gwirioneddol/ 
darlleniad 
amcangyfrif 
(Colofn 2) 

Nodwch ddarlleniad y mesurydd neu gyfaint 
gwirioneddol y dŵr a dynnwyd yng Ngholofn 
2 y tabl yn erbyn pob dyddiad perthnasol 
sydd wedi’i lenwi’n barod. 
 
Os ydych chi eisiau copïo gwybodaeth o 
daflen arall gweler y canllawiau 'Copïo a 
Phastio data datganiad' ar dudalen 8. 
 
Pan fydd y ffurflen ddatganiad yn cael ei 
chyflwyno, bydd unrhyw flychau gwag yng 
Ngholofn 2 yn cael eu llenwi â sero. 
  

 Tabl manylion y 
prif ddatganiad – 
dangosydd 
amcangyfrifedig 
(Colofn 3) 

Mae angen cwblhau'r golofn 
amcangyfrifedig (Colofn 3) ar gyfer pob 
cofnod yng Ngholofn 2 yn y tabl. Mae 
opsiwn uwchben y tabl sy’n nodi 'Gwneud 
pob maes gwag unai’n Ie neu Na’ er mwyn 
llenwi'r golofn hon yn gynt. Gallwch 
wrthwneud rhai o'r cofnodion 'Ie' neu 'Na' â 
llaw pe bai angen o hyd.   
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8. Darlleniad y 
mesurydd ar y 
diwedd 

Dyddiad Ni ddylech gwblhau’r adran hon ond os 
ydych wedi defnyddio mesurydd dŵr. Dylid 
cofnodi'r dyddiad yn y fformat canlynol- 
dd/mm/bbbb neu dd-mm-bb. 
 
Nodwch ddyddiad a darlleniad y mesurydd 
ar gyfer y tyniad olaf yn ystod cyfnod y 
datganiad tynnu dŵr hwn. 
 
 

Darlleniad 

9. Cyfanswm y 
dŵr a dynnwyd 

Y cyfanswm a 
dynnwyd 

 Cyfrifwch a darparwch gyfanswm y dŵr a 
dynnwyd yn ystod cyfnod y datganiad tynnu 
dŵr gan ddefnyddio'r un unedau mesur a 
ddewiswyd yn Adran 7. Sylwch:  ni fydd y 
blwch hwn yn llenwi'n awtomatig â'r data a 
gofnodwyd yn Adrannau 6–8. 

10. Datganiad Llofnod Nid oes angen llofnod ar gyfer datganiadau 
electronig. 

 
 
Tabl 4: Crynodeb o’r blychau i'w cwblhau ar FfurflenHydroDdydiol / 
FfurflenHydroWythnosol / FfurflenHydroFisol  

Adran Blwch Gwybodaeth Ofynnol 

6. Darlleniad y 
mesurydd 
trydan ar y 
dechrau  

 

Dyddiad Nodwch y dyddiad y gwnaethoch gymryd 
darlleniad cychwynnol y mesurydd trydan ar 
gyfer y cyfnod tynnu dŵr hwn. 
 
Dylid cofnodi'r dyddiad yn y fformat dd-mm-
bb neu dd/mm/bbbb (01-01-2018 neu 
01/01/2018). 

Darlleniad Nodwch ddarlleniad cychwynnol y mesurydd 
trydan ar gyfer y cyfnod tynnu dŵr hwn.  

Uchder 
gweithredu net 
mewn metrau 

Nodwch uchder gweithredu net y system ar 
yr allbwn pŵer mwyaf mewn metrau.   

Effeithlonrwydd 
tyrbin/olwyn ddŵr 

Nodwch effeithlonrwydd y tyrbin / olwyn 
ddŵr ar yr allbwn pŵer mwyaf 

Effeithlonrwydd 
generadur 

Nodwch effeithlonrwydd y generadur ar yr 
allbwn pŵer mwyaf 

Effeithlonrwydd y 
system 
drosglwyddo 

Nodwch effeithlonrwydd y system 
drosglwyddo ar yr allbwn pŵer mwyaf 

HAF a gyfrifwyd  
(ffactor tynnu 
dŵr) 

Bydd y blwch hwn yn llenwi'n awtomatig â'r 
data a gofnodwyd uchod. 

Yn unol ag amodau eich trwydded, dylech fod wedi cofnodi'r 
data perfformiad uchod ar y rhestr wirio cyfrifo sydd ynghlwm 
wrth eich dogfen drwydded. Os nad ydych yn gwybod y 
wybodaeth hon ar hyn o bryd, nodwch nad yw Cyfoeth 
Naturiol Cymru yn cadw’r wybodaeth hon sy’n benodol i 
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safle ac offer. Bydd angen gofyn i'r cwmni/cwmnïau a 
ddarparodd yr offer a/neu unrhyw asiant sy'n gyfrifol am 
ddylunio ac adeiladu'r cynllun am unrhyw gymorth pellach.  

Tabl manylion y 
prif ddatganiad - 
kWh a 
gynhyrchwyd yn 
ystod y cyfnod 
(Colofn 2) 

Nodwch faint gwirioneddol* (nid cronnus) y 
trydan a gynhyrchwyd (mewn oriau cilowat 
(kWh)) yng Ngholofn 2 o'r tabl yn erbyn pob 
dyddiad perthnasol sydd wedi’i lenwi’n 
barod. 
*Mae'n bwysig nad ydych yn nodi 
darlleniadau'r mesurydd trydan yn unig 
mewn perthynas â phob dyddiad 
perthnasol sydd wedi’i lenwi’n barod, 
gan y bydd hyn yn cynrychioli swm 
cronnus y trydan a gynhyrchir a bydd yn 
goramcangyfrif cyfaint y dŵr a dynnir yn 
sylweddol. 
 
Os ydych chi eisiau copïo gwybodaeth o 
daflen arall gweler y canllawiau 'Copïo a 
Phastio data datganiad' ar dudalen 8. 
 
Pan fydd y ffurflen ddatgan yn cael ei 
chyflwyno, bydd unrhyw flychau gwag yng 
Ngholofn 2 yn cael eu llenwi â sero. 

 Tabl manylion y 
prif ddatganiad - 
y dŵr a dynnwyd 
wedi’i gyfrifo  m3 

(Colofn 3) 

Bydd y daflen yn cyfrifo'n awtomatig cyfaint 
y dŵr a dynnwyd gan ddefnyddio'r trydan 
gwirioneddol a gynhyrchwyd. 
 

7. Darlleniad y 
mesurydd 
trydan ar y 
diwedd 

Dyddiad Nodwch y dyddiad y gwnaethoch gymryd 
darlleniad olaf y mesurydd ar gyfer cyfnod y 
datganiad tynnu dŵr hwn.  
Dylid cofnodi'r dyddiad yn y fformat dd-mm-
bb neu dd/mm/bbbb (01-01-2018 neu 
01/01/2018). 
 

Darlleniad Nodwch y darlleniad mesurydd trydan olaf 
ar gyfer cyfnod y datganiad tynnu dŵr hwn. 

8. Cyfanswm y 
dŵr a 
dynnwyd 

Swm a dynnwyd Cyfrifwch a nodwch gyfanswm y dŵr a 
dynnwyd (nid y trydan a gynhyrchwyd) 
yn ystod cyfnod y datganiad tynnu dŵr hwn. 
Sylwch: ni fydd y blwch hwn yn llenwi'n 
awtomatig â'r data a gofnodwyd yn 
Adrannau 6 a7. 

9. Datganiad Llofnod Nid oes angen llofnod ar gyfer datganiadau 
electronig. 

 


