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Echdynwyr ynni dŵr: 
Canllawiau ar gyfer cwblhau eich 
datganiad tynnu dŵr papur 
 
Cais am ddwy flynedd o ddata 

Mae'r llythyr hysbysu am ddatganiad rydych wedi'i dderbyn yn gais am ddwy flynedd 

o ddata sy’n cwmpasu 2016-17 a 2017-18. Dylech fod wedi derbyn un ffurflen ar gyfer 

pob blwyddyn ddatgan, fesul trwydded fesul diben/pwynt tynnu dŵr, yn dibynnu ar eich 

trwydded. Bydd angen ichi gwblhau ffurflen ar gyfer 2016-17 a 2017-18. Gwiriwch y 

‘Cyfnod Dychwelyd’ ar frig y ffurflen i ganfod pa ffurflen sy'n ymwneud â pha flwyddyn. 

Pa rannau o'r ffurflen y mae angen imi eu cwblhau?  
Rhaid ichi gwblhau pob adran berthnasol yn y ffurflen. 
Noder: Nid ydym yn gallu derbyn ond y ffurflen ddatgan  a ddarparwyd; os ydych 
yn anfon ffurflen wahanol, bydd angen inni ei dychwelyd atoch. 
 
Canllawiau i'ch helpu i gwblhau eich datganiad 
Mae llawer o'r blychau wedi'u llenwi’n barod. Dangosir crynodeb o'r wybodaeth sydd 
ei hangen yn y sgrin luniau isod; mae disgrifiad manwl o'r hyn mae pob blwch yn ei 
olygu ar gael yn yr atodiad ar ddiwedd y ddogfen.  
 
 

 

 
 
 
 

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 glas perthnasol.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Cwblhau'r daflen ddatgan 'Datganiad Dyddiol Tynnu Dŵr / Datganiad 
Wythnosol Tynnu Dŵr / Datganiad Misol Tynnu Dŵr' 
Dim ond os yw eich datganiad ar gyfer tynnu dŵr ble y cyfrifir cyfeintiau tynnu dŵr 
o'r trydan a gynhyrchir y mae angen i chi gwblhau'r ffurflen hon. Mae 
dadansoddiad mwy manwl o'r wybodaeth ofynnol yn Nhabl 3 yn Atodiad 1. Os ydych 
yn defnyddio mesurydd dŵr, ewch ymlaen i dudalen 4. 
 

 
 

3. Mae datganiad 'dim' 

yn dangos nad oes 

unrhyw ddŵr wedi cael 

ei dynnu yn ystod 

cyfnod y datganiad 

tynnu dŵr. Nodwch 

Ie/Na. Os 'Ie', ewch i 

Adran 10. 

 
4. Nodwch 

Do/Naddo i 

nodi a 

ddefnyddiwyd 

mesurydd dŵr 

i fesur y dŵr a 

dynnwyd 

4.1 Rhowch fanylion 

y mesurydd dŵr. Os 

defnyddiwyd mwy 

nag un mesurydd, 

rhowch fanylion yn 

Adran 5. Gwybodaeth 

bellach 

4.2 Os na wnaethoch 

ddefnyddio mesurydd 

dŵr, nodwch y dull 

asesu. Rhowch 

unrhyw wybodaeth 

arall, os oes ei 

hangen, ar daflen(ni) 

ar wahân a'u hanfon 

at CNC gyda'r ffurflen 

5. Nodwch Ydw/Nac ydw i nodi a ydych chi’n darparu 

gwybodaeth bellach. Os 'Ydw' yw’r ateb, rhowch rif y 

drwydded a rhif adnabod y datganiad ar unrhyw 

daflenni ychwanegol rydych yn eu cynnwys 

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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Uchder gweithredu net 
mewn metrau 

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

Effeithlonrwydd 
tyrbin/olwyn ddŵr 

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

Effeithlonrwydd 
generadur 

Rhowch effeithlonrwydd y generadur ar yr allbwn pŵer 
uchaf. Dylai effeithlonrwydd y generadur fod ar gael gan 
wneuthurwr y generadur. Mewn achos o eneradur hŷn ble 
nad yw'r gwneuthurwr yn bodoli mwyach, dylai fod yn 
bosib amcangyfrif yr effeithlonrwydd yn seiliedig ar 
eneradur modern o'r un math a manyleb. 
Nodwch werth rhwng 0 ac 1.0 

Effeithlonrwydd y 
system drosglwyddo 

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

HAF a gyfrifwyd (ffactor 
tynnu dŵr) 

Os nad ydych chi'n gwybod y ffactor tynnu dŵr yn barod, 
cyfrifwch hwn gan ddefnyddio'r esiampl yn y daflen gyfrifo 
sydd ynghlwm i'ch trwydded tynnu dŵr (hefyd yn cael ei 
ddarparu yn Atodiad 2 o'r canllaw hwn). 

 
 

 

 

   

 

Nodwch faint 

gwirioneddol y 

trydan a 

gynhyrchir 

(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'r 

maint cronnol 

o'r trydan a 

gynhyrchir 

Cyfrifwch a 

darparwch 

gyfaint y dŵr a 

dynnwyd ar 

gyfer pob 

cofnod 'kWh a 

gynhyrchir yn y 

cyfnod' yng 

ngholofn 2 y 

tabl. Caiff hwn ei 

gyfrifo drwy 

luosi gwerth y 

'kWh a 

gynhyrchir yn y 

cyfnod' gyda 

gwerth y ffactor 

tynnu dŵr wedi'i 

gyfrifo 

7. Rhaid ichi 
nodi'r dyddiad a 
darlleniad y 
mesurydd 
trydan ar gyfer 
diwedd cyfnod y 
datganiad tynnu 
dŵr. 8. Cyfrifwch a nodwch gyfanswm y dŵr 

a dynnwyd (nid y trydan a 

gynhyrchwyd) yn ystod cyfnod y 

datganiad. 

Cwblhewch y 'Rhestr wirio 
cwblhau' i sicrhau bod yr holl 
gofnodion naill ai’n 'Ie' neu 
ddim yn berthnasol ‘D/B’. Mae 
rhifau'n ymwneud â'r adran 
mae angen ei chwblhau ar y 
taflenni 
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Cwblhau'r ffurflen(ni) datgan misol/wythnosol/dyddiol 
Dim ond os yw eich datganiad ar gyfer tynnu dŵr ble y cyfrifir cyfeintiau tynnu dŵr 
o fesurydd dŵr y mae angen i chi gwblhau'r adran hon. Mae dadansoddiad mwy 
manwl o'r wybodaeth ofynnol yn Nhabl 4 yn Atodiad 1. 
 

 

 

 

 

 

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 

amangyfrifedig 

ar gyfer pob 

cofnod yn y 

tabl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nodwch ddarlleniad y mesurydd neu gyfaint 

y dŵr yn erbyn pob dyddiad perthnasol sydd 

wedi’i lenwi’n barod. 
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Cyflwyno eich ffurflen ddatgan 
Defnyddiwch y 'Rhestr Wirio Cwblhau' ar waelod y ffurflen ddatgan y gwnaethoch ei 
chwblhau i wirio a yw'r holl wybodaeth ofynnol wedi cael ei darparu.  
 
Pan fyddwch wedi cwblhau eich ffurflen, anfonwch hi at: 
Canolfan Gofal Cwsmeriaid 
Cyfoeth Naturiol Cymru 
Tŷ Cambria 
29 Heol Casnewydd 
Caerdydd 
CF24 0TP 
 
Fe'ch cynghorir yn gryf i gadw copi o'r datganiad er gwybodaeth yn y dyfodol, 
neu rhag ofn fod ymholiad ynghylch eich datganiad. Cyn anfon eich datganiad, 
sicrhewch eich bod wedi amgáu unrhyw wybodaeth bellach gan ddilyn y 
canllawiau a ddarperir yn Adran 5 y ffurflen. 
 
Nid ydym yn anfon neges i gydnabod ein bod wedi derbyn ffurflenni, ond byddwn yn 
cysylltu cyn gynted â phosibl os bydd ymholiad ynghylch eich datganiad.  
 
Ymholiadau 
Os nad ydych yn cytuno ag unrhyw ran o wybodaeth y datganiad sydd wedi'i llenwi’n 
barod, mae'n bwysig eich bod yn rhoi gwybod inni. Os bydd unrhyw rai o'r manylion 
hyn yn anghywir neu os oes gennych ymholiad ynghylch eich ffurflen ddatgan, 
cysylltwch â'n Canolfan Gofal Cwsmeriaid trwy ffonio 0300 065 3000 neu drwy anfon 
e-bost at waterresources.returns@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

9. Cyfrifwch 
gyfanswm y 
dŵr a 
dynnwyd yn 
ystod cyfnod 
y datganiad 
(gan 
ddefnyddio'r 
un unedau 
ag a 
ddewiswyd 
yn Adran 7) 

 

Adolygwch y 'Rhestr Wirio 
Cwblhau' i sicrhau bod 
pob cofnod un ai'n 'Ie' neu 
amherthnasol 'D/B’. Mae'r 
rhifau yn gysylltiedig â'r 
meysydd sydd angen eu 
cwblhau ar y taflenni. 

 

10. Arwyddwch i gadarnhau bod 

data cywir wedi cael ei ddarparu 

8. Rhowch y 
dyddiad a 
darlleniad y 
mesurydd ar 
gyfer y tynnu 
dŵr olaf yn 
ystod cyfnod 
y datganiad 
hwn 

 

mailto:waterresources.returns@naturalresourceswales.gov.uk
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Atodiad 1  
 
Tabl 1: Crynodeb o'r blychau sydd wedi'u llenwi’n barod 

Adran  Blwch Gwybodaeth 

Brig y ffurflen 
ddatgan (wrth 
ymyl y logo) 

ID y ffurflen Dyma'r rhif a ddefnyddir i adnabod y ffurflen, y 
cyfeirir ato fel rhif adnabod y datganiad Bydd gan 
bob datganiad ei rif adnabod ei hun wedi'i greu 
gan CNC. Mae'r cyfuniad o rif y drwydded tynnu 
dŵr a rhif adnabod y datganiad yn gwneud y 
datganiad yn unigryw. 
 
Os yw’n ofynnol ichi gyflwyno mwy nag un 
datganiad fesul trwydded, byddwch yn derbyn 
ffurflenni datgan amryfal â rhifau adnabod 
datganiad gwahanol. Mae'n bwysig eich bod 
yn darparu data ar y ffurflen gywir. Bydd yr 
adran 'Manylion y gweithredwr a'r safle’ 
(gweler isod) yn eich helpu i nodi'r ffurflen 
gywir i'w defnyddio. 

Cyfnod 
dychwelyd 

Dyddiad 
dechrau’r 
cyfnod 
dychwelid 

Dyddiad dechrau a diwedd y cyfnod y gofynnir am 
y wybodaeth ddatgan ar ei gyfer. 

Dyddiad diwedd 
y cyfnod 
dychwelyd  

Dyddiad 
cyflwynir 

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

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: 
Gallai hyn fod yn wahanol i fanylion deiliad y 
drwydded. 
 
Mae'n bwysig fod y manylion hyn yn gywir, 
felly os oes rhywbeth ar goll neu'n anghywir, 
rhowch wybod inni ar unwaith. 

Enw blaenorol 

Cyfenw 

Rhif ffôn 

E-bost 
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Tabl 2: Crynodeb o'r blychau gwag i'w cwblhau  

Adran Blwch Gwybodaeth ofynnol 

3. Dim i’w 
cofnodi 

Dim i’w cofnodi Dewiswch 'Ie' neu 'Na' i nodi a ydych yn 
cyflwyno datganiad 'dim'. Mae datganiad 
'dim' yn dangos nad oes unrhyw ddŵr wedi 
cael ei dynnu yn ystod cyfnod y datganiad 
tynnu dŵr.  
 
Os nad ydych yn cyflwyno datganiad dim, 
ewch i Adran 4. 
 
Os ydych yn cyflwyno datganiad dim ac 
rydych yn cyfrifo meintiau tynnu dŵr o 
drydan a gynhyrchir, cwblhewch Adran 9 
(datganiad) o'r 'daflen/taflenni datgan tynnu 
dŵr' – dylai pob tynnwr dŵr arall gwblhau 
Adran 10 (datganiad) o'r 'daflen/taflenni 
datgan'.  

4. Manylion 
mesur 

 
 

A ddefnyddiwyd 
mesurydd dŵr? 

Dewiswch 'Ie' neu 'Na' 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', rhowch 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 a’u dychwelyd gyda'ch 
datganiad (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 a ddefnyddiwyd 
ar gyfer mesur meintiau'r dŵr a dynnwyd. 
Os yw’n angenrheidiol, rhowch unrhyw 
wybodaeth bellach ofynnol ar daflen(ni) ar 
wahân a’u dychwelyd gyda'ch datganiad 
(gweler Adran 5). 

5. Gwybodaeth 
bellach 

Ydych chi'n atodi 
mwy o 
wybodaeth? 

Dewiswch 'Ie' neu 'Na' i nodi a ydych yn 
darparu unrhyw wybodaeth bellach. Os 
atebwch ‘Ie’, dilynwch y nodiadau yn yr 
adran hon, sy'n amlinellu sut y dylid rhoi'r 
wybodaeth hon. 
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Tabl 3: Crynodeb o flychau gwag ar gyfer datganiadau ynni dŵr gan ddefnyddio 
mesurydd trydan 

Adran Blwch Gwybodaeth ofynnol 

6. Darlleniad  y 
mesurydd 
trydan ar y 
dechrau 

 

Dyddiad Nodwch y dyddiad y gwnaethoch gymryd y 
darlleniad mesurydd trydan cyntaf ar gyfer 
cyfnod y datganiad tynnu dŵr hwn.  

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

Uchder 
gweithredu net 
mewn metrau ** 

Rhowch uchder gweithredu net mewn metrau 
ar yr allbwn pŵer uchaf. 

Effeithlonrwydd 
tyrbin/olwyn 
ddŵr** 

Rhowch effeithlonrwydd y tyrbin/olwyn ddŵr 
ar yr allbwn pŵer uchaf. 

Effeithlonrwydd 
generadur** 

Rhowch effeithlonrwydd y generadur ar yr 
allbwn pŵer uchaf. 

Effeithlonrwydd y 
system 
drosglwyddo** 

Rhowch effeithlonrwydd y system 
drosglwyddo ar yr allbwn pŵer uchaf. 

HAF a gyfrifwyd 
(ffactor tynnu 
dŵr)** 

Os nad ydych eisoes yn gwybod beth yw'r 
ffactor tynnu dŵr, cyfrifwch ef drwy 
ddefnyddio'r esiampl yn y daflen gyfrifo sydd 
ynghlwm wrth eich trwydded tynnu dŵr (caiff 
ei darparu hefyd yn Atodiad 2 o'r canllaw 
hwn). 

** Yn unol â'ch amodau trwydded, dylech fod wedi cofnodi'r data 
perfformiad uchod a gwerth 'ffactor tynnu dŵr wedi'i gyfrifo' ar y 
rhestr wirio gyfrifo sydd ynghlwm wrth eich dogfen drwydded. Os 
nad ydych yn gwybod beth yw'r data hwn ar hyn o bryd, 
byddwch yn ymwybodol nad oes gan CNC y data hwn sy’n 
benodol i'r safle a’r offer. Bydd angen ceisio unrhyw gymorth 
pellach gan y cwmni/cwmnïau a ddarparodd yr offer a/neu 
unrhyw asiant sy'n gyfrifol am ddylunio ac adeiladu'r cynllun.   

Tabl gwybodaeth 
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 y tabl yn erbyn pob 
dyddiad perthnasol sydd wedi'i lenwi’n barod. 
 
*Mae'n bwysig nad ydych yn rhoi 
darlleniadau mesurydd trydan yn erbyn 
pob dyddiad perthnasol wedi'i lenwi'n 
barod yn unig gan y bydd hyn yn 
cynrychioli faint cronnus y trydan a 
gynhyrchwyd a bydd yn goramcangyfrif y 
cyfeintiau o ddŵr a dynnwyd yn 
sylweddol. 
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Ar ôl i'r ffurflen ddatgan gael ei chyflwyno, 
ystyrir bod unrhyw flychau gwag yng ngholofn 
2 yn cynrychioli sero. 
 

 Tabl gwybodaeth 
y prif ddatganiad 
– Tynnu dŵr 
wedi'i gyfrifo 3 
(colofn 3) 

Cyfrifwch a darparwch y cyfaint o ddŵr a 
dynnwyd ar gyfer pob cofnod 'kWh a 
gynhyrchwyd mewn cyfnod' yng ngholofn 2 y 
tabl. Caiff hyn ei gyfrifo drwy luosi'r gwerth 
'kWh a gynhyrchir mewn cyfnod' gyda gwerth 
y 'ffactor tynnu dŵr wedi'i gyfrifo'. 
Defnyddiwch yr enghraifft a ddarperir yn y 
daflen gyfrifo sydd ynghlwm wrth eich 
trwydded tynnu dŵr (a ddarperir hefyd yn 
Atodiad 2 o'r canllaw hwn) i'ch cynorthwyo.  

7. Darlleniad 
mesurydd 
trydan ar y 
diwedd 

Dyddiad Nodwch y dyddiad y gwnaethoch gymryd y 
darlleniad mesurydd trydan diwethaf ar gyfer 
cyfnod y datganiad tynnu dŵr hwn. 

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

8. Cyfanswm y 
dŵr a 
dynnwyd m3 

Swm y dŵr a 
dynnwyd 

Cyfrifwch a darparwch gyfanswm y dŵr a 
dynnwyd (nid y trydan a gynhyrchwyd) yn 
ystod cyfnod y datganiad tynnu dŵr hwn. 

9. Datganiad Llofnod Arwyddwch i gadarnhau bod data cywir wedi 
cael ei ddarparu. 

 

Tabl 4: Crynodeb o flychau gwag ar gyfer datganiadau ynni dŵr gan ddefnyddio 
mesurydd dŵr 

Adran Blwch Gwybodaeth ofynnol 

1. Darlleniad y 
mesurydd ar y 
dechrau  

Dyddiad Cwblhewch yr adran hon ond os ydych 
wedi defnyddio mesurydd dŵr. 
 
Nodwch y dyddiad a darlleniad cychwynnol 
y mesurydd ar gyfer cyfnod y datganiad 
tynnu dŵr. 

Darlleniad 

2. Llinellau’r 
datganiad 

Darlleniadau 
mesurydd / 
cyfeintiau’r dŵr a 
dynnwyd 

Nodwch a yw'r data a ddarperir yn 
ddarlleniadau mesurydd neu'n gyfeintiau 
gwirioneddol y dŵr a dynnwyd. 
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Metrau ciwbig / 
litrau / galwyni 

Nodwch yr uned fesur ar gyfer y data a 
ddarperir yn y datganiad.  
 
Noder: Dim ond metrau ciwbig, litrau neu 
alwyni sy'n dderbyniol. Bydd angen i 
ddarlleniadau mesurydd neu gyfeintiau dŵr 
a dynnwyd sydd wedi eu cofnodi/asesu 
mewn unedau eraill gael eu trosi cyn iddynt 
gael eu cyflwyno. 

Tabl gwybodaeth 
y prif ddatganiad 
– darlleniadau 
mesurydd / 
cyfeintiau'r dŵr a 
dynnwyd (colofn 
2) 

Nodwch ddarlleniad y mesurydd neu 
gyfaint y dŵr a dynnwyd yng ngholofn 2 y 
tabl yn erbyn pob dyddiad perthnasol sydd 
wedi'i lenwi’n barod. 
 
Ar ôl i'r ffurflen ddatgan gael ei chyflwyno, 
ystyrir bod unrhyw flychau gwag yng 
ngholofn 2 yn cynrychioli sero. 

 Tabl gwybodaeth 
y prif ddatganiad 
– dangosydd 
amcangyfrifedig 
(colofn 3) 

Nodwch gan ddefnyddio 'Ydy' neu 'Nac 
ydy' a yw pob cofnod yng ngholofn 2 y tabl 
yn ffigur amcangyfrifedig.  
 

3. Darlleniad 
terfynol y 
mesurydd 

Dyddiad Cwblhewch yr adran hon ond os ydych 
wedi defnyddio mesurydd dŵr. 
 
Nodwch ddyddiad a darlleniad y mesurydd 
ar gyfer y tyniad olaf yn ystod y cyfnod 
datganiad tynnu dŵr hwn. 

Darlleniad 

4. Cyfanswm y 
dŵr a 
dynnwyd 

Y maint 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.  

5. Datganiad Llofnod Arwyddwch i gadarnhau bod data cywir 
wedi cael ei ddarparu. 
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Atodiad 2 
Cyfrifo'r ffactor tynnu dŵr a throsi trydan a gynhyrchwyd yn 
gyfeintiau o ddŵr a dynnwyd 
 
Noder: Mae'r meintiau a ddarperir isod yn feintiau'n enghreifftiol yn unig. Rhaid i chi 
bennu a defnyddio'r gwerthoedd penodol i safle ar gyfer eich cynllun ynni dŵr. Os 
nad yw'r rhain yn hysbys, dylent gael eu ceisio gan y cwmni/cwmnïau a ddarparodd 
yr offer a/neu unrhyw asiant sy'n gyfrifol am ddylunio ac adeiladu'r cynllun. 
Enghraifft 

Data perfformiad 

Parameder Gwerth Sut y cyfrifwyd y 
paramedr? 

Uchder gweithredu net ar gyfer y system ar 
yr allbwn pŵer uchaf (Hn (Pmax)) mewn 
metrau 

150 Arolwg safle 

Effeithlonrwydd y tyrbin/olwyn ddŵr ar yr 
allbwn pŵer uchaf (etyrbin/olwyn ddŵr (Pmax)) 

0.9 O'r gwneuthurwr 

Effeithlonrwydd generadur ar yr allbwn pŵer 
uchaf (egeneradur (Pmax)) 

0.85 O'r gwneuthurwr 

Effeithlonrwydd y system drosglwyddo ar yr 
allbwn pŵer uchaf (etrosglwyddo (Pmax)) 

0.85 O'r gwneuthurwr 

 
Cyfrifo effeithlonrwydd cyffredinol rhannau sy'n cylchdroi'r system ynni dŵr, ar yr 
allbwn pŵer uchaf (esystem (Pmax)) 
 
esystem (Pmax) =  etyrbin/olwyn ddŵr (Pmax) x egeneradur (Pmax) x etrosglwyddo (Pmax) 

 
=      0.9   x    0.85    x    0.85       
 
esystem (Pmax)          =         0.65     
 
Cyfrifo ffactor tynnu dŵr 
 
Ffactor tynnu dŵr = ffactor tynnu dŵr ar gyfer y safle dan sylw 

 
= 366.972 / ( Hn (Pmax)  x  esystem (Pmax) ) 
 

= 366.972 / (     150     x     0.65   ) 
   
=    3.764      (m3 / kWh) 
 
Yna gellir cyfrifo cyfaint y dŵr a dynnwyd ar gyfer unrhyw gyfnod (Vcyfnod) trwy luosi’r 
ffactor tynnu dŵr gyda nifer yr oriau cilowat a gynhyrchwyd fel a ganlyn: 
 
      Vcyfnod (m3) = kWhcyfnod (kWh) x ffactor tynnu dŵr (m3 / kWh)   
 
Os, er enghraifft, cyfanswm eich allforio trydan am y cyfnod oedd 68,400 kWh, 
yna byddech wedi tynnu cyfanswm cyfaint o ddŵr o: 
 
      Vcyfnod (m3) = 68,400kWh x 3.764m3 / kWh = 257,457.6m3 


