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Ffurflen Gais: 
Adolygu Dynodiadau Dŵr Ymdrochi ar gyfer 2020 
 
Rhaid llenwi’r ffurflen hon a’i chyflwyno gyda phob cais i ddynodi neu dynnu 
dynodiad dyfroedd ymdrochi yng Nghymru. 

 
Rhowch y wybodaeth y gofynnir amdani isod ar gyfer ceisiadau dynodi a 
cheisiadau i dynnu dynodiad. 
 

Eich Enw  

Sefydliad  

E-bost  

Cyfeiriad post  

Ffôn   

 
Anfonwch eich atebion drwy’r e-bost i:  
 
water@gov.wales  
 
drwy'r post at: 
 
Y Tîm Dŵr 
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays 
Caerdydd  
CF10 3NQ 
 
Adran 1  
 
A ydych chi’n cyflwyno cais i ddynodi dŵr ymdrochi newydd?  
  

Ydw    llenwch adran 2 a darparu’r dystiolaeth a ddisgrifir. 
Nac ydw     
 
A ydych chi’n cynnig tynnu dynodiad dŵr ymdrochi rydych chi’n credu 
nad yw’n cael ei ddefnyddio gan nifer fawr o ymdrochwyr mwyach? 
 
Ydw          llenwch adran 3 a darparu’r dystiolaeth a ddisgrifir. 
Nac ydw     
 
A ydych chi'n cyflwyno sylwadau?  

 
Ydw          llenwch adran 4 
Nac ydw     
 
Adran 2  
 
A oes unrhyw ddyfroedd arfordirol neu fewndirol rydych chi’n gwybod 
amdanynt sy’n cael eu defnyddio gan nifer fawr o ymdrochwyr ar gyfer 
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ymdrochi, ond nad ydynt wedi’u dynodi fel dŵr ymdrochi ar hyn o bryd?  
Os felly, rhowch y manylion isod:  

 

*Enw'r dŵr ymdrochi arfaethedig:  

Cyfeiriad:  
 
 

Cyfeirnod Grid Cenedlaethol:  
 
 
Ai chi yw perchennog neu lesddeiliad y safle (ac os nad, nodwch pwy yw’r 

perchennog neu’r lesddeiliad yn y blwch isod a dangos a ydynt yn cefnogi’r cais)? 

 
Perchennog           
Lesddeiliad     
 
 

Enw a manylion cyswllt y 
perchennog neu’r lesddeiliad 
 
 

 

A yw’r perchennog neu’r 
lesddeiliad yn cefnogi’r cais? 
 

 

 

 
Wrth roi enw’r dŵr ymdrochi arfaethedig, gwnewch yn siŵr ei fod yn cyd-fynd 
â’r enw sy’n ymddangos ar hyn o bryd ar wobrau traethau, Proffiliau Cyfoeth 
Naturiol ac ati. Bydd hyn yn sicrhau negeseuon cyson a’i bod yn hawdd 
adnabod dyfroedd ymdrochi yng Nghymru.   
 
Tystiolaeth/gwybodaeth ddefnyddiol i’w darparu gyda cheisiadau dynodi  
  
Rhowch dystiolaeth o nifer yr ymdrochwyr gyda’r cais.  Gweler isod y 
dystiolaeth a fyddai’n ddefnyddiol i’w chyflwyno, ac sydd efallai ar gael gan 
awdurdod lleol yr ardal:  
 

 Arolwg defnyddwyr wedi’i gynnal ar adegau yn ystod y tymor ymdrochi 
(15 Mai i 30 Medi) pan ellid disgwyl y nifer fwyaf o ymdrochwyr 
(penwythnosau, gwyliau’r banc, hanner tymor mis Mai, a gwyliau haf yr 
ysgol). 

 Dylid cynnal yr arolygon ar yr adeg o’r dydd pan ellid disgwyl nifer 
uchel o ymdrochwyr (11am i 3pm). 

 Dylid cynnal yr arolwg ar o leiaf 20 diwrnod gan gynnwys tystiolaeth 

 Dadansoddiad o nifer y nofwyr, y padlwyr a defnyddwyr eraill y traeth 

 Ffotograffau neu arolygon i gefnogi patrymau hanesyddol ar gyfer 
defnyddwyr lefel uchel, os yw’n berthnasol1  

                                                
1
 Os ydych chi’n darparu tystiolaeth ffotograffau, gwnewch yn siŵr ei bod yn hawdd 

gweld yr wybodaeth hon a’i bod wedi’i dyddio.   
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Bydd hyn yn golygu bod modd i ni sicrhau bod safleoedd sy’n cael eu dynodi 
yn diwallu’r diffiniad o nifer fawr o ymdrochwyr yn llawn  
 
Tystiolaeth a gwybodaeth arall y gellir ei darparu gyda’r cais ar gyfer 
dynodi 

 
Cofiwch gynnwys map, cynllun neu gyfeirnodau grid yn dangos hyd a lled y 
dŵr ymdrochi arfaethedig a gwybodaeth am gyfleusterau sydd wedi’u 
hanelu’n benodol at ymdrochwyr yn safle’r dŵr ymdrochi.  Dyma rai 
enghreifftiau o gyfleusterau safle dŵr ymdrochi a fydd hefyd yn cael eu 
hystyried: 
 

•cyfleusterau mynediad at ardal y dŵr ymdrochi; 
•toiledau neu gawodydd;  
•meysydd parcio;  
•achubwyr bywyd;  
•marcwyr sy’n dynodi’r ardaloedd ymdrochi;  
•gwasanaeth cymorth cyntaf;  
•ciosgau a siopau, gan gynnwys ciosgau a siopau symudol;  
•cyfleusterau newid;  
•chwaraeon dŵr, er mewn rhai achosion gall chwaraeon dŵr dwys 
olygu nad oes modd ymdrochi;  
•glanhau’r traeth yn rheolaidd;  
•deunyddiau hyrwyddo (taflenni, arwyddion neu gwefan);  
•hanes o ymdrochi yn y safle;  
•llawlyfrau’n cyfeirio at y safle fel lle da ar gyfer ymdrochi; 
•tystiolaeth bod yr awdurdod perthnasol neu’r corff rheoli’n mynd ati’n 
weithredol i geisio cefnogi a hyrwyddo ymdrochi. 

 
Nid oes yn rhaid i’r cyfleusterau hyn gael eu darparu, ond mae eu 
presenoldeb yn dystiolaeth bod seilwaith i gefnogi ac i hyrwyddo ymdrochi. 
Unwaith eto, efallai fod y wybodaeth hon ar gael gan awdurdod lleol yr ardal:  
 
Tystiolaeth o ymgynghori lleol 
 
Lle bo hynny’n bosibl, amlinellwch unrhyw ffordd mae safbwyntiau lleol wedi 
cael eu hystyried yng nghyswllt y dynodiad arfaethedig.  Gallai enghreifftiau o 
grwpiau sydd â diddordeb gynnwys: 
 

 Ymdrochwyr a phobl eraill sy’n defnyddio dyfroedd ymdrochi  

 Perchnogion a gweithredwyr busnesau cyfagos, ee caffis a siopau 

 Grwpiau cymdogaeth a chymuned 

 Grwpiau amgylcheddol a dinesig lleol  

 Awdurdod Lleol neu Gynghorau Cymuned 

 Y Ganolfan Groeso leol neu gorff twristiaeth lleol arall 

 Siambr Masnach Leol 

 Swyddfa adfywio leol neu gorff adfywio lleol arall 
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Mae Atodiad A yn cynnwys tabl y gallwch chi ei lenwi - ond nid oes yn rhaid i 
chi wneud hynny. Gallech chi ei ddefnyddio i gofnodi nifer yr ymdrochwyr a 
sut arall caiff y safle ei ddefnyddio yn ystod y tymor ymdrochi. 
 
A ydych chi wedi cynnwys tystiolaeth o nifer yr ymdrochwyr sy’n defnyddio’r 
safle yn ystod y tymor ymdrochi? 
     
Ydw         Nac ydw     
 
A ydych chi wedi cynnwys gwybodaeth am gyfleusterau yn y safle? 
 
Ydw         Nac ydw     
 
A ydych chi wedi cynnwys gwybodaeth neu dystiolaeth ynghylch safbwyntiau’r 
cyhoedd? 
 
Ydw         Nac ydw     
 
Adran 3 
 
A oes unrhyw ddyfroedd ymdrochi wedi’u dynodi rydych chi’n credu y 
dylid tynnu eu dynodiad oherwydd nad ydynt yn cael eu defnyddio gan 
nifer fawr o ymdrochwyr mwyach?  
 
(Dylai awdurdodau lleol, perchnogion traethau preifat ac elusennau ac 
ati sydd eisoes yn berchen, yn lesio neu’n rheoli dŵr ymdrochi wedi’i 
ddynodi hefyd ateb y cwestiwn hwn). 
 
 Ydw         Nac ydw     
 
Os ydych, rhowch y manylion canlynol: 
 

Enw’r dŵr ymdrochi sydd wedi’i 
ddynodi ar hyn o bryd: 

 

Cyfeiriad:  
 
 

Cyfeirnod Grid Cenedlaethol:  
  

Ai chi yw perchennog neu lesddeiliad y safle (ac os nad, nodwch pwy yw’r 

perchennog neu’r lesddeiliad yn y blwch isod a dangos a ydynt yn cefnogi’r cais)? 

 

Perchennog           
Lesddeiliad     
 

Enw a manylion cyswllt y 
perchennog neu’r lesddeiliad 
 
 

 

A yw’r perchennog neu’r  
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lesddeiliad yn cefnogi’r cais? 
 

 
 
Tystiolaeth o ddefnydd ymdrochi isel ar gyfer tynnu dynodiad 

 
Byddai'n ddefnyddiol darparu tystiolaeth ar ffurf arolwg, er enghraifft, sy’n 
dangos nad oes llawer o ddefnyddwyr/dim defnyddwyr yn defnyddio’r safle yn 
ystod y tymor ymdrochi (15 Mai i 30 Medi) gyda’r cais ar gyfer tynnu 
dynodiad.  Gweler isod y math o dystiolaeth a allai ddangos hyn: 

 Arolwg defnyddwyr ar adegau yn ystod y tymor ymdrochi (15 Mai i 30 
Medi) pan ellid disgwyl y nifer fwyaf o ymdrochwyr (penwythnosau, 
gwyliau’r banc, hanner tymor mis Mai a gwyliau haf yr ysgol). 

 Dylid cynnal yr arolygon ar yr adeg o’r dydd pan ellid disgwyl nifer 
uchel o ymdrochwyr (11am i 3pm). 

 Dylid cynnal yr arolygon ar o leiaf 20 diwrnod 
 
Bydd hyn yn golygu bod modd i ni sicrhau nad yw safleoedd y tynnir eu 
dynodiad ddim yn cael eu defnyddio gan nifer fawr o ymdrochwyr mwyach.  
 
Tystiolaeth a gwybodaeth arall ar gyfer tynnu dynodiad 
 
Cofiwch gynnwys map, cynllun neu gyfeirnodau grid yn dangos hyd a lled y 
dŵr ymdrochi a gwybodaeth am unrhyw newidiadau yn nefnydd/nifer yr 
ymdrochwyr yn y dŵr ymdrochi.  
 
Rhowch dystiolaeth hefyd o unrhyw gyfleusterau sydd wedi dod i ben yn 
ddiweddar a oedd yn cefnogi neu’n hyrwyddo ymdrochi (fel achubwyr bywyd, 
cytiau traeth, cawodydd a chyfleusterau newid).  Dyma rai enghreifftiau posibl: 
 

 Os cafodd cyfleusterau eu tynnu o’r safle’n ddiweddar; llythyr yn nodi’r 
rhesymau dros dynnu’r gwasanaethau oddi yno. 

 Unrhyw dystiolaeth i gefnogi newidiadau i ddefnydd dŵr ymdrochi 
 
Efallai eich bod hefyd yn awyddus i gynnwys y ffordd y mae safbwyntiau lleol 
wedi cael eu hystyried yng nghyswllt y cynnig i dynnu dynodiad, yn ogystal â’r 
canlyniad.  Gallai enghreifftiau o grwpiau sydd â diddordeb gynnwys y 
canlynol: 
 

 Ymdrochwyr a phobl eraill sy’n defnyddio dyfroedd ymdrochi  

 Perchnogion a gweithredwyr busnesau cyfagos, ee caffis a siopau 

 Grwpiau cymdogaeth a chymuned 

 Grwpiau amgylcheddol a dinesig lleol  

 Awdurdod Lleol neu Gynghorau Cymuned 

 Y Ganolfan Groeso leol neu gorff twristiaeth lleol arall 

 Siambr Masnach Leol 

 Swyddfa adfywio leol neu gorff adfywio lleol arall 
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Mae Atodiad A yn cynnwys tabl y gallwch chi ei lenwi - ond nid oes yn rhaid i 
chi wneud hynny. Gallech chi ei ddefnyddio i gofnodi nifer yr ymdrochwyr a 
sut arall caiff y safle ei ddefnyddio yn ystod y tymor ymdrochi.  Efallai eich bod 
hefyd yn awyddus i ddarparu gwybodaeth gymharol am ddefnydd h.y. nifer yr 
ymdrochwyr pan gafodd y dŵr ymdrochi ei ddynodi. 
 
Rydym yn argymell gosod hysbysiadau ynghylch y bwriad i dynnu’r dynodiad 
ar gyfer y dŵr ymdrochi yn safle’r dŵr ymdrochi, ac ar hysbysfyrddau 
cymunedol eraill, yn ystod y tymor ymdrochi i ddangos manylion cyswllt ar 
gyfer y rheini sy’n dymuno cyflwyno sylwadau.  Unwaith eto, mae’n bosibl y 
gall awdurdod lleol yr ardal eich helpu gyda hyn. 
 
Sylwch hefyd os caiff y dynodiad ei dynnu, ni fyddai’r dŵr ymdrochi’n cael ei 
samplo gan Cyfoeth Naturiol Cymru mwyach, a gallai’r dŵr ymdrochi golli ei 
lefelau uchel presennol o ddiogelwch.   
 
Cofiwch NAD yw ansawdd y dŵr yn rheswm dilys dros dynnu’r dynodiad.  Ni 
chaniateir ceisiadau ar gyfer tynnu dynodiad am resymau sy’n ymwneud ag 
ansawdd dŵr.   
 
Os ceir ceisiadau ar sail gwaharddiad lleol neu gyngor yn erbyn ymdrochi, 
byddwn hefyd yn gofyn am: 
  

 Y rheswm dros y gwaharddiad 

 Tystiolaeth o’r gwaharddiad mewn cyfraith leol neu brotocol 

gweithredu 

 Tystiolaeth o sut caiff y gwaharddiad ei gyfleu a’i orfodi 

 
Adran 4 
 
A oes gennych chi unrhyw safbwyntiau neu sylwadau eraill mewn perthynas â 
dyfroedd ymdrochi? Defnyddiwch y bwlch isod: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efallai y caiff ymatebion i ymgynghoriadau eu cyhoeddi (gan 
gynnwys gwybodaeth y cais) – ar y rhyngrwyd neu mewn 
adroddiad.  Os byddai’n well gennych i'ch ymateb gael ei gadw’n 
gyfrinachol, ticiwch y blwch: 
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Atodiad A 
 

Dyddiad Nofwyr Padlwyr Defnyddwyr eraill y 
safle ymdrochi 

Dilysu’r niferoedd: 
disgrifiad byr (ee 

ffotograffau, 
canlyniadau cyfrif 

pobl). 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Enw a manylion 
cyswllt y sawl a 
gynhaliodd yr arolwg 
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