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Annwyl Aelod Cynulliad, 
 
Rwy'n ysgrifennu atoch er mwyn tynnu eich sylw at newidiadau pwysig i eithriadau o 
safbwynt trwyddedu gwaith tynnu dŵr yng Nghymru.  
 
Yn y gorffennol, roedd rhai tynwyr dŵr wedi'u heithrio rhag gorfod cael trwydded i dynnu 
dŵr. Er mwyn rheoli'n hadnoddau dŵr yn effeithiol ac yn deg, rydym wedi diddymu'r 
eithriadau hyn ers 1 Ionawr 2018 a bydd angen trwydded bellach gan Cyfoeth Naturiol 
Cymru i dynnu dŵr.  

O dan Reoliadau Tynnu Dŵr a'i Gronni (Eithriadau) 2017 (O.S. 2017/1047) os byddwch yn 
tynnu mwy nag 20 o fetrau ciwb (4,400 o alwyni) mewn dydd o ffynhonnell dŵr wyneb neu 
ddŵr daear fel afon, ffynnon neu dwll turio byddwch angen trwydded yn fwy na thebyg.   
Caiff unrhyw eithriadau eu nodi yn Rheoliadau Tynnu Dŵr a'i Gronni (Eithriadau) 2017.  Gall 
safleoedd a arferai fod yn rhai eithriedig gynnwys ffermydd, parciau carafanau, chwareli a 
safleoedd gwaith diwydiannol.  

Bydd modd gwneud cais am y drwydded hyd at 31 Rhagfyr 2019.  Cyfoeth Naturiol Cymru 
sy'n gyfrifol am roi trwyddedau tynnu yng Nghymru ac maent yn annog tynwyr i gyflwyno 
ceisiadau cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau bod digon o amser ar gael ar gyfer trafod 
unrhyw faterion neu bryderon.    

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi llunio taflen wybodaeth a gallwch gysylltu â nhw ar 0300 
065 3000 os oes gan eich etholwyr unrhyw gwestiynau ynghylch yr hyn y mae angen iddynt 
ei wneud er mwyn cyflwyno cais am drwydded neu os oes angen rhagor o wybodaeth 
arnynt am y newidiadau hyn. Mae'r daflen a rhagor o wybodaeth hefyd ar gael ar wefan 
Cyfoeth Naturiol Cymru: 
 
https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/water-abstraction-and-
impoundment/changes-to-water-abstraction-licensing-exemptions/?lang=cy 
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Hoffwn eich annog i rannu'r wybodaeth hon â'ch etholwyr, ac yn arbennig y sector amaeth 
os yw ffermwyr yn tynnu dŵr, gan y gallai fod angen iddynt gyflwyno cais am drwydded 
dynnu yn sgil y newidiadau hyn. 
 
Yn gywir, 
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