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Safonau Arolygu Cyrff Ardystio Moch a Dofednod Cyfoeth Naturiol Cymru 
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2015 
 

OGN 111  
Perchennog y Ddogfen: Arweinydd Sector ar gyfer Ffermio Dwys  
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1.0 Mehefin 2015 Creu’r ddogfen  
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Cefndir 
 
Dyma’r ffurflen y bydd y cyrff ardystio yn ei defnyddio wrth ymweld â ffermydd. Mae’n cynnwys y Safonau ar gyfer y Cynllun Gwarantu 
Moch a Dofednod a beth y disgwyliwn ei weld ar y fferm.  
 
Rhybudd 
Mae Nodiadau Cyfarwyddyd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i gyd dan hawlfraint. Nodwch fod unrhyw ddefnydd o ddeunydd sydd yn y 
ddogfen hon i gael ei wneud yn unol â Datganiad Hawlfraint a Hysbysiad Ymwadiad Safonol CNC. Gallwch gael copi ohono gan y Tîm 
Mynediad at Wybodaeth ar accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk. Bydd unrhyw ailddefnydd o’r wybodaeth hon 
yn cael ei phennu yn unol â Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus 2005, ac mae’r manylion ar gyfer y rhain hefyd 
i’w cael gan y Tîm Mynediad at Wybodaeth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyhoeddwyd gan: 
Cyfoeth Naturiol Cymru 
Tŷ Cambria 
29 Heol Casnewydd 
Caerdydd 
CF24 0TP 
0300 065 3000 (Llun-Gwe 8am-6pm) 
ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 
www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 
© Cyfoeth Naturiol Cymru 
Cedwir pob hawl. Rhaid cael caniatâd ysgrifenedig Cyfoeth Naturiol Cymru i atgynhyrchu’r ddogfen hon.  
  

mailto:accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk
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Safonau Arolygu’r Cynllun Gwarantu Ansawdd  
I’w lenwi ar gyfer pob safle  

Rhif y Drwydded: Cynhwysedd a Ganiateir: 

Enw’r Safle : Dyddiad yr Ymweliad: 

Gweithredwr: Asesydd: 

 
Defnyddir y talfyriadau canlynol –  
H2C f1 – Atal a Rheoli Llygredd mewn ffordd Integredig (IPPC) Ffermio Dwys Sut i Gydymffurfio, Ebrill 2006   
H2C f2 – Sut i gydymffurfio â’ch trwydded amgylcheddol ar gyfer ffermio dwys, Fersiwn 2, Ionawr 2010 
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1. Rheoli Cyffredinol 
Cyf.  Cwestiwn Canllawiau Tystiolaeth Ofynnol Yn Cydymffurfio 

 Ydy/Nac ydy 

AR.1.1 Arwydd y Fynedfa  

 Oes yna hysbysiad 
adnabod, sy’n cynnwys 
yr wybodaeth hanfodol, 
ar y fynedfa neu yn ei 
hymyl?  
 

 Nid yw enw unigolyn yn 
angenrheidiol.   

 Rhaid i’r arwydd fod yn 
weladwy o safle hygyrch 
i’r cyhoedd, un ai ar ffin y 
safle neu’n ei ymyl, ac 
wrth ochr ffordd neu 
lwybr troed. Ni ddylai 
aelod o’r cyhoedd orfod 
tresmasu ar dir y 
gweithredwr, er enghraifft 
cerdded ar hyd ffordd 
breifat, er mwyn gallu’i 
ddarllen.  

 Nid yw rhifau blaenorol 
Asiantaeth yr 
Amgylchedd, sef 0845 
9333111 and 08708 
506506, bellach yn 
dderbyniol.   

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 16 yn 
H2C f1 neu dudalen 8 yn 
H2C f2. 

Rhaid i’r arwydd fod yn hawdd iawn ei weld o’r 
tu allan i’r fynedfa, yn ddim llai nag A4 o ran 
maint ac yn wrth-ddŵr, a rhaid iddo gynnwys:  

 enw cyswllt a rhif ffôn brys y gweithredwr; 
a  

 datganiad fod y safle’n cael ei ganiatáu 

gan Cyfoeth Naturiol Cymru; a  

 rhif y drwydded; a 

 rhif cenedlaethol Cyfoeth Naturiol Cymru, 
03000653000, a’r llinell achosion brys 
0800 807060. 

 

AR.1.2 Arolygu a Chynnal a Chadw   

 Oes yna raglen arolygu 
a chynnal a chadw ar 
gael ar gyfer yr 

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 15 yn 
H2C f1 neu dud. 8 yn 
H2C f2.   

 Y rhaglen arolygu a chynnal a chadw 
yn amlwg; a  

 chofnodion arolygu i ddangos bod 
arolygiadau a/neu waith ar 
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adeiladweithiau a’r 
safle? 

adeiladweithiau a’r safle, y tu mewn a’r 
tu allan, yn cael ei wneud: 

 o leiaf yn flynyddol; neu 

 yn unol â chanllawiau’r 
gwneuthurwyr; neu 

 ceir cyfiawnhad dros raglen 
arall; a 

 rhaid croeswirio bod enghraifft o waith 
cynnal a chadw gwael y daethpwyd o 
hyd iddi yn ystod yr ymweliad yn cael 
ei chofnodi, er enghraifft concrit wedi 
cracio’n ddrwg neu dwll yn y to; ac  

 os oes tystiolaeth o waith trwsio 
diweddar, rhaid gwirio a yw wedi’i 
chofnodi yn y cofnodion arolygu; a  

 rhaid gwirio bod y rhaglen wedi’i 
dyddio.  

AR.1.3 Cwynion  

 Oes yna system gwyno 
wedi’i sefydlu? 

Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 16 yn 
H2C f1 neu dud. 8 yn H2C 
f2. 

 Y system gwyno yn amlwg; a 

 chofnodion ar gyfer pob cwyn 
amgylcheddol a dderbyniwyd, a 
ymchwiliwyd iddi ac a gafodd ei datrys (yn 
dibynnu ar y dyddiad); a 

 rhaid croeswirio bod unrhyw gwynion 
ynglŷn ag arogl neu sŵn wedi cael eu 
cofnodi, a bod y cynlluniau rheoli 
arogl/sŵn wedi cael eu hadolygu.  

 

AR.1.4 Hyfforddiant  

 A yw pob gweithiwr a 
chontractwr wedi 
derbyn hyfforddiant 
priodol?  
 

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 16 yn 
H2C f1 neu dud. 9 yn 
H2C f2. 

 Gall hyfforddiant priodol 
gynnwys cymwysterau 

 Cofnodion o hyfforddiant priodol ar y 
drwydded ac ar faterion amgylcheddol, a 
hynny ar gyfer pob gweithiwr a 
chontractwr yn ei gyfrifoldebau am sicrhau 
cydymffurfiaeth ag amodau’r drwydded; 
a’r  
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ffurfiol neu gyrsiau 
hyfforddi, ond gall hefyd 
gynnwys cyrsiau hyfforddi 
mewnol mwy anffurfiol, 
rhaeadru hyfforddiant i 
staff eraill a mentora 
staff. Nid oes rhaid iddo 
fod yn ‘achrededig’. 

 hyfforddiant yn gyfredol; a 

 rhaid gwirio bod yr hyfforddiant yn 
effeithiol trwy ofyn i aelod o’r staff sut y 
byddent yn delio, er enghraifft, ag 
arllwysiad o olew neu gemegyn penodol, a 
sut y byddent yn defnyddio cit arllwysiad. 

AR.1.5 Diogelwch y Safle  

 Oes yna fesurau 
diogelwch wedi’u 
sefydlu?  
 

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 25 yn 
H2C f1 neu dud. 9 yn 
H2C f2. 

 Sylwch nad yw llyfr 
ymwelwyr yn hanfodol ar 
gyfer y drwydded.  

 Arwydd(ion) yn rhybuddio pobl yn erbyn 
mynediad heb awdurdod i’r safle neu’r 
adeiladau.  

 Yn y mannau lle mae’r safle wedi’i amgáu: 

 Giatiau sy’n cloi. 

 Ffensys neu berthi i atal mynediad.  

 Ar y safle ei hun: 

 Cyfleusterau unigol, yn cynnwys falfiau 
tanciau slyri ac arllwysfeydd tanciau olew, 
i gyd wedi’u cloi, ac adeiladau a storfeydd 
wedi’u diogelu rhag mynediad heb 
awdurdod.  

 

AR.1.6  Trwydded  

 Oes copi o’r drwydded 
wedi’i arddangos lle gall 
y staff ei weld?  

 Rhaid i staff a 
chontractwyr sy’n 
gwneud gwaith a all 
effeithio ar yr amgylchedd 
allu’n hawdd weld copi o’r 
drwydded. Dylai gael ei 
harddangos yn ymyl lle 
maent yn gweithio.  

 Y fersiwn lawn o’r 
drwydded ddylai gael ei 
harddangos (~20 
tudalen) ac nid amrywiad 
byrrach ar yr hysbysiad. 

 Y drwydded ar gyfer y safle yn cael ei 
harddangos lle mae’r staff neu’r 
contractwyr yn gallu’i gweld; neu  

 daflen sengl o bapur yn cael ei 
harddangos sy’n cynnwys yr holl fanylion 
am hysbysiad adnabod y safle, er 
enghraifft deiliad y drwydded, rhif, 
cyhoeddwyd gan, rhif ffôn cyswllt, etc, a 
gwybodaeth am le y gellir dod o hyd i’r 
copi o’r drwydded, er enghraifft yn y ffeil 
Rheoliadau Atal a Rheoli 
Llygredd/Rheoliadau Trwyddedu 
Amgylcheddol yn y cabinet ffeilio; a 
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Os yw’r drwydded wedi 
cael ei hamrywio, rhaid i’r 
amrywiad hefyd fod yn 
amlwg. Sylwch – Os oes 
unrhyw fanylion ar y 
drwydded yn anghywir, 
cofnodwch hyn yn eich 
sylwadau.  

 Dylai staff a chontractwyr 
allu gweld yr holl 
wybodaeth berthnasol, er 
enghraifft Sut i 
Gydymffurfio, a hynny ar 
fersiwn bapur neu ar 
gyfrifiadur ar y safle. 

 Mae’r fersiwn o Sut i 
Gydymffurfio sy’n 
berthnasol i’r drwydded 
yn cael ei nodi yn Rhestr 
7 ‘Dehongli’.  

 chanllawiau Sut i Gydymffurfio ar gyfer 
ffermio dwys ar gael. 

AR.1.7  Rhaglen Gwella  

 A yw’r Amodau Gwella 
wedi cael eu bodloni?  

 Os nad oes Rhaglen 
Gwella yn bodoli, 
atebwch ‘bodlonwyd y 
gofyniad’. 

 Mae’r Amodau Gwella yn 
cael eu rhestru yn Rhestr 
1, Tabl S1.3. Gwiriwch pa 
welliannau a nodwyd 
mewn unrhyw gynlluniau 
gweithredu yn dilyn 
adolygiad o siediau, 
draeniad neu storfeydd 
slyri, ac a ydynt yn cael 
eu rhoi ar waith.  

 Amserlenni’r Rhaglen Gwella yn cael eu 
bodloni; ac 

 adolygiadau’r Rhaglen Gwella wedi’u 
cwblhau; a/neu 

 newidiadau ar waith. 
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 Efallai y bydd Swyddog yr 
Amgylchedd wedi cytuno 
ar estyniad i’r dyddiad 
cau.  

 

2. Adolygiadau 
 

Cyf.  Cwestiwn Canllawiau Tystiolaeth Ofynnol Nodiadau’r Asesydd 

AR. 2.1 Accident management plan  

 A yw’r cynllun rheoli 
damweiniau wedi’i 
adolygu, ac unrhyw 
welliannau a nodwyd 
wedi’u rhoi ar waith?  
 

 Os nad yw’r adolygiad yn 
ofynnol, atebwch ‘bodlonwyd 
y gofyniad’. 

 Os nad oes cynllun ar waith, 
atebwch ‘ni fodlonwyd y 
gofyniad' a rhoi sylw yn y 
maes testun gwag nesaf.  

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 18 yn 
H2C f1 neu dud. 10 yn H2C 
f2. 

 Y cynllun rheoli damweiniau yn 
amlwg ar y safle; a  

 chofnodion yn dangos bod y cynllun 
rheoli damweiniau wedi’i adolygu bob 
pedair blynedd (yn dechrau ar neu 
cyn pedwerydd pen blwydd 
cyhoeddi’r drwydded) neu os oes 
damwain wedi digwydd, mae’r 
cofnodion yn dangos bod y cynllun 
rheoli damweiniau wedi’i adolygu a 
newidiadau wedi’u rhoi ar waith; a’r 

 adolygiad wedi’i ddyddio. 
 
 
 

 

AR. 2.2 Ynni  

 A yw’r defnydd o ynni 
wedi cael ei adolygu 
ac unrhyw arbedion 
effeithlonrwydd a 
nodwyd wedi’u rhoi ar 
waith? 

 Os nad yw’r adolygiad yn 
ofynnol, atebwch ‘bodlonwyd 
y gofyniad’. 

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 20 yn 
H2C f1 neu dud. 13 yn H2C 
f2. 

 Cofnodion o bob prif ffynhonnell sy’n 
defnyddio ynni; ac 

 os nad yw’n rhwym wrth Gytundeb 
Ardoll Newid yn yr Hinsawdd, 
cofnodion o adolygiad o’r holl 
ffynonellau sy’n defnyddio ynni, a 
hynny bob pedair blynedd (yn 
dechrau ar neu cyn pedwerydd pen 
blwydd cyhoeddi’r drwydded), a bod 
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unrhyw arbedion effeithlonrwydd 
pellach wedi’u rhoi ar waith; a’r 

 adolygiad wedi’i ddyddio. 

AR. 2.3 Deunyddiau crai  

 A yw’r rhestr o 
ddeunyddiau crai wedi 
cael ei hadolygu ac 
unrhyw arbedion 
effeithlonrwydd a 
nodwyd wedi’u rhoi ar 
waith?  
 

 Os nad yw’r adolygiad yn 
ofynnol, atebwch ‘bodlonwyd 
y gofyniad’. 

 Mae deunyddiau crai yn 
cynnwys bioladdwyr, 
plaladdwyr, 
meddyginiaethau 
milfeddygol, gwely 
anifeiliaid, tanwyddau ac 
olewau. Nid yw’n cynnwys 
porthiant. 

 Bydd rhestr o’r deunyddiau 
crai i’w gweld yn y cais 
gwreiddiol am drwydded. 

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 21 yn 
H2C f1 neu dud. 14 yn H2C 
f2.  

 Rhestr o’r deunyddiau crai; a 

 chofnod o adolygiad o’r deunyddiau 
crai bob pedair blynedd (yn dechrau 
ar neu cyn pedwerydd pen blwydd 
cyhoeddi’r drwydded); a 

 chofnodion fod unrhyw arbedion 
effeithlonrwydd a nodwyd wedi’u rhoi 
ar waith; a’r 

 adolygiad wedi’i ddyddio. 

 

AR. 2.4 Y defnydd o ddŵr  

 A yw’r defnydd o ddŵr 
wedi cael ei adolygu 
ac unrhyw arbedion 
effeithlonrwydd a 
nodwyd wedi’u rhoi ar 
waith? 

 Os nad yw’r adolygiad yn 
ofynnol, atebwch ‘bodlonwyd 
y gofyniad’.   

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 22 yn 
H2C f1 neu dud. 15 yn H2C 
f2.  

 Cofnod o’r defnydd o ddŵr; a 

 chofnod o adolygiad o’r defnydd o 
ddŵr bob pedair blynedd (yn dechrau 
ar neu cyn pedwerydd pen blwydd 
cyhoeddi’r drwydded); a 

 chofnodion fod unrhyw arbedion 
effeithlonrwydd a nodwyd wedi’u rhoi 
ar waith; a’r 

 adolygiad wedi’i ddyddio. 
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AR. 2.5 Osgoi, adfer a gwaredu gwastraff  

 A yw cynhyrchu 
gwastraff a gwaredu 
neu adfer y gwastraff 
oddi ar y safle wedi 
cael ei adolygu ac 
unrhyw arbedion 
effeithlonrwydd wedi’u 
rhoi ar waith? A yw’n 
cael ei storio’n gywir 
ac yn ddiogel?  
 

 Os nad yw’r adolygiad yn 
ofynnol, atebwch ‘bodlonwyd 
y gofyniad’.   

 Os yw tocynnau tymor yn 
cael eu defnyddio (nodyn 
trosglwyddo 12 mis), dylai 
copi o’r tocyn tymor gael ei 
gadw ar y fferm. Mae’n arfer 
da cofnodi swm y gwastraff 
sy’n cael ei drosglwyddo ym 
mhob casgliad, ond nid yw’n 
ofynnol.   

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 23 yn 
H2C f1 neu dud. 17 yn H2C 
f2. 

 Cofnodion o’r gwastraff a gynhyrchir; 
a 

 chofnodion o’r gwastraff a gynhyrchir 
sy’n cael ei anfon oddi ar y safle ar 
gyfer ei waredu neu ei adfer, yn 
cynnwys nodiadau trosglwyddo 
gwastraff a lofnodwyd sy’n nodi:  

 natur y broses sy’n 
cynhyrchu’r gwastraff; 

 cyfansoddiad y gwastraff; 

 nodweddion peryglus (os oes 
rhai); 

 cod gwastraff; a 

 chofnod o adolygiad o leihau 
gwastraff bob pedair blynedd (yn 
dechrau ar neu cyn pedwerydd pen 
blwydd cyhoeddi’r drwydded); a 

 chofnodion fod unrhyw arbedion 
effeithlonrwydd a nodwyd wedi’u rhoi 
ar waith; a’r 

 adolygiad wedi’i ddyddio; a 

 gwastraff sydd wedi’i storio yn cael ei 
gadw a’i reoli’n ddiogel.  

 

AR.2.6 Gwaredu carcasau  

 A yw carcasau’n cael 
eu gwaredu’n unol â 
Rheoliadau  
Sgil-Gynhyrchion 
Anifeiliaid? 
 

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 33 yn 
H2C f1 neu dud. 37 yn H2C 
f2. 

 Bydd rhif esemptiad i 
wasgaru lludw yn dibynnu ar 
ba reoliad y cafodd yr 
esemptiad ei gofrestru oddi 
tano:  

 Cofnodion o swmp, dyddiadau a 
chyrchfan, yn cynnwys tocynnau 
casglu wedi’u llofnodi pan fydd y 
carcas yn cael ei gasglu i’w waredu.  

Fel y bo’n briodol: 

 Llosgydd wedi’i drwyddedu o dan y 
Rheoliadau Sgil-Gynhyrchion 
Anifeiliaid neu’r Rheoliadau Llosgi 
Gwastraff (Lloegr a Chymru); 
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 Rheoliadau 
Trwyddedu Rheoli 
Gwastraff – 53; 

 Rheoliadau 
Trwyddedu 
Amgylcheddol 2007 
– 28; 

 Rheoliadau 
Trwyddedu 
Amgylcheddol 2010 
(ar ôl 6 April 2010) – 
U15. 

 cofnodion o ludw llosgydd yn cael ei 
symud oddi ar y safle neu’n cael ei 
wasgaru o dan Baragraff 28 
Esemptiad o dan Reoliadau 
Trwyddedu Amgylcheddol 2007 neu 
Esemptiad U15 o dan Reoliadau 
Trwyddedu Amgylcheddol 2010; 
 

AR. 2.7 Newid y broses  

 A yw’r 
gweithgareddau a’r 
technegau gweithredu 
yn parhau i fod fel y 
cânt eu disgrifio yn 
Rhestr 1, Tabl 1.1 
a Thabl 1.2 y 
drwydded? 

 Ni ddylai nifer y da byw fod 
yn uwch na’r nifer a nodir yn 
Rhestr 1, Tabl 1.1 neu Dabl 
1.2.  

 Dim newidiadau o ran: 

 nifer y da byw; a/neu 

 arferion rheoli; a/neu 

 weithdrefnau. 

 

AR. 2.8 Nifer y da byw a’u symudiadau  

 A yw nifer y da byw 
a’u symudiadau yn 
cael eu cofnodi? 

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 28 yn 
H2C f1 neu dud. 25 yn H2C 
f2.  

 Gwiriwch a oes da byw 
ychwanegol wedi dod i’r 
fferm ac wedi’u cynnwys yn 
y niferoedd. 

 Gwiriwch a oes unrhyw 
deneuo wedi digwydd. 

 Cofnodion o symudiadau’r holl 
anifeiliaid, i’r safle ac oddi arno.  
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AR. 2.9 Dewis a defnyddio porthiant  

 A yw deietau’n newid 
gydol cylchoedd 
cynhyrchu? 

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 43/44 ar 
gyfer moch a thud. 53/54 ar 
gyfer dofednod yn H2C f1 
neu dud. 19 yn H2C f2.  

 Dylai datganiad generig 
cyfredol gael ei draws-
gyfateb yn erbyn docedi o’r 
cylch blaenorol.  

 Dylai datganiadau gan 
gyflenwyr porthiant gael eu 
hadolygu a’u dyddio’n 
flynyddol. 

 Os nad yw’r cwmni yn rhoi 
docedi porthiant ac os nad 
oes dadansoddiad porthiant 
ar bapur ar gael ar y safle, 
bydd yn dderbyniol gwirio’r 
wybodaeth ar wefan y 
cwmni. Gwiriwch y 
dadansoddiad yn erbyn 
cylch bywyd cyfan.  

 Efallai na fydd porthiant hylif 
moch yn gallu gostwng swm 
y ffosfforws.  

 Docedi porthiant a/neu ddatganiad 
generig cyfredol sy’n dangos deiet 
sy’n gostwng swm y protein a 
ffosfforws gydol y cylch bywyd cyfan.  

 

 

3. Rheoli Dom 
 

Cyf.  Cwestiwn Canllawiau Tystiolaeth Ofynnol Nodiadau’r Asesydd 

AR. 3.1 Allforio dom  

 A yw allforio slyri a 
dom yn cael ei 
gofnodi?  

 Os nad yw’n cael ei allforio, 
atebwch ‘bodlonwyd y 
gofyniad’.  

 Cofnodion o ddyddiadau, cyrchfannau 
a swmp y slyri a’r dom sy’n cael ei 
allforio; a 
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  Os yw’n cael ei allforio, 
bydd Adran 2.3 y drwydded 
‘Technegau gweithredu’ yn 
cynnwys amod ar gyfer 
gwaredu dom/slyri oddi ar 
y safle. Os yw’r 
gweithredwr yn allforio 
dom/slyri ond heb fod â’r 
amod, cofnodwch hyn yn 
eich sylwadau, gan ei 
gofnodi fel diffyg 
cydymffurfiaeth o dan 
AR.2.7. 

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 63 yn 
H2C f1 neu dud. 26 yn 
H2C f2. 

 Mae slyri’n cynnwys dŵr 
golchi. Am fwy o 
wybodaeth, edrychwch ar 
dud. 10 yn H2C f1. 

 threfniant wrth gefn ysgrifenedig wedi’i 
sefydlu; a  

 lle bo sbwriel yn cael ei allforio i’w 
losgi, dylai tocynnau casglu wedi’u 
llofnodi fod ar gael. 

AR. 3.2 Cynllun rheoli dom  

 A yw’r cynllun rheoli 
dom wedi’i adolygu ac 
unrhyw welliannau a 
nodwyd wedi’u rhoi ar 
waith?  
 

 Os nad yw’r adolygiad yn 
ofynnol neu os yw’r dom yn 
cael ei hallforio, atebwch 
‘bodlonwyd y gofyniad'. Os 
nad oes cynllun ar waith, 
atebwch ‘ni fodlonwyd y 
gofyniad’. 

 Os yw dom/slyri yn cael ei 
wasgaru ar dir sy’n eiddo i’r 
perchennog, bydd Adran 
2.3 o’r drwydded, 
‘Technegau gweithredu’ yn 
cynnwys amod ar gyfer 

 Y cynllun rheoli dom yn amlwg; a 

 chofnodion o adolygiad o’r cynllun 
rheoli dom bob pedair blynedd (yn 
dechrau ar neu cyn pedwerydd pen 
blwydd cyhoeddi’r drwydded); a 

 chofnodion fod unrhyw welliannau 
wedi’u rhoi ar waith; a 

 threfniant wrth gefn ysgrifenedig wedi’i 
sefydlu; a’r 

 adolygiad wedi’i ddyddio. 
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cynllun rheoli dom. Os yw’r 
gweithredwr yn gwasgaru 
ar ei dir ei hun ond heb fod 
â’r amod, cofnodwch hyn 
yn eich sylwadau, gan ei 
gofnodi fel diffyg 
cydymffurfiaeth o dan 
AR.2.7. 

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 64 yn 
H2C f1 neu dud. 27 yn 
H2C f2. 

AR.3.3 Gwasgaru ar dir y perchennog ei hun – statws maethynnau dom a slyri   

 A yw’r dom a’r slyri 
sy’n cael ei wasgaru 
yn cael ei 
ddadansoddi? 

 Os nad oes unrhyw 
wasgaru’n digwydd neu os 
yw’r dom yn cael ei 
hallforio, atebwch 
‘bodlonwyd y gofyniad’. 

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 65 yn 
H2C f1 neu dud. 27 yn 
H2C f2. Nodwch: mae’r 
gofyniad i ddadansoddi ar 
gyfer y ffosfforws sydd ar 
gael wedi cael ei ddileu.  

 Nid yw ffigurau safonol yn 
dderbyniol.  

 Cofnodion i ddangos dadansoddiad o: 

 gyfanswm y nitrogen; a’r 

 nitrogen sydd ar gael; a 

 chyfanswm y ffosfforws 

 dwywaith y flwyddyn neu unwaith fesul 
cylch cynhyrchu, lle bo’r cylch hwnnw’n 
hirach na chwe mis.  

 

AR.3.4 Gwasgaru ar dir y perchennog ei hun – dadansoddiad o’r maethynnau yn y pridd  

 A yw’r pridd yn cael ei 
ddadansoddi bob pum 
mlynedd? 

 Os nad yw dadansoddiad 
yn ofynnol, atebwch 
‘bodlonwyd y gofyniad’. 

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 65 yn 
H2C f1 neu dud. 27 yn 

 Cofnodion dadansoddi pridd ar gyfer 
cyfanswm y ffosfforws bob pum 
mlynedd.  
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H2C f2. Nodwch: mae’r 
gofyniad i ddadansoddi ar 
gyfer y ffosfforws sydd ar 
gael wedi cael ei ddileu. 
Mae’r amserlen wedi newid 
o bedair i bum mlynedd.  

AR. 3.5 Gwasgaru ar dir y perchennog ei hun – arsylwi ar lwythiadau organig  

 A yw dom organig yn 
cael ei rhoi ar 
gyfraddau sy’n achosi 
cyn lleied o lygredd â 
phosibl?  
 
 

 Os yw dom organig yn cael 
ei hallforio, atebwch 
‘bodlonwyd y gofyniad’. 

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 68 yn 
H2C f1 neu dud. 28 yn 
H2C f2. 

Cofnodion caeau yn dangos: 

 cyfradd gwasgaru - cyfanswm y 
nitrogen yn y dom ddim yn fwy na 
250kg/ha ar unrhyw gae mewn unrhyw 
gyfnod o 12 mis; a 

 dyddiad y gwasgaru. 

 

 
 

4. Cynlluniau a Chofnodion 
 

Cyf.  Cwestiwn Canllawiau Tystiolaeth Ofynnol Nodiadau’r Asesydd 

AR. 4.1 Cynlluniau’n ymwneud â chau/ildio’r safle   

 A yw’r cynlluniau sy’n 
ymwneud â 
chau/ildio’r safle 
wedi’u hadolygu yn 
ystod yr amserlenni 
perthnasol? 

 Os nad yw’r adolygiad yn 
ofynnol, atebwch 
‘bodlonwyd y gofyniad’. 
Os nad oes cynllun ar 
waith, atebwch ‘ni 
fodlonwyd y gofyniad' a 
rhowch sylw yn y maes 
testun gwag. 

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 26 yn 
H2C f1 neu dud. 9 yn 
H2C f2. 

 Y cynllun i gau’r safle yn amlwg; a 

 chofnodion sy’n dangos bod y 
cynllun i gau’r safle wedi cael ei 
adolygu bob pedair blynedd (yn 
dechrau ar neu cyn pedwerydd pen 
blwydd cyhoeddi’r drwydded); a’r 

 adolygiad wedi’i ddyddio. 
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AR. 4.2 Arogl  

 Lle bo hynny’n 
berthnasol, a yw’r 
cynllun rheoli arogl 
wedi cael ei adolygu 
ac unrhyw 
welliannau a nodwyd 
wedi’u rhoi ar waith?  
 

 Mae cynllun rheoli arogl 
yn ofynnol os oes yna 
dderbynyddion sensitif 
(cymdogion) o fewn 400m 
i ffin y safle, neu os oes 
hanes o gwynion wedi’i 
gadarnhau. 

 Os nad yw’r adolygiad yn 
ddyladwy neu’n ofynnol 
atebwch ‘bodlonwyd y 
gofyniad'. Os nad oes 
cynllun ar waith, atebwch 
‘ni fodlonwyd y gofyniad’ a 
rhowch sylw yn y maes 
testun gwag. 

 Dylid cofnodi pob cwyn yn 
y cofnod cwynion a dylid 
adolygu’r cynllun rheoli 
arogl.  

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 35 yn 
H2C f1 neu dud. 40 yn 
H2C f2.   
 

 

 Y cynllun rheoli arogl yn amlwg; a 

 chofnodion yn dangos bod y cynllun 
rheoli arogl wedi cael ei adolygu bob 
pedair blynedd (yn dechrau ar neu 
cyn pedwerydd pen blwydd 
cyhoeddi’r drwydded); neu cyn 
gynted ag sy’n ymarferol bosibl ar ôl 
derbyn cwyn (pa un bynnag sydd 
gynharaf); a 

 chofnodion yn dangos bod unrhyw 
welliannau a nodwyd wedi cael eu 
rhoi ar waith; a 

 chroeswirio bod unrhyw gŵyn a 
wnaed wedi cael ei chofnodi yn y 
cofnod cwynion a bod adolygiad o’r 
cynllun rheoli arogl wedi’i roi ar 
waith; a’r  

 adolygiad wedi’i ddyddio. 

 

AR.4.3 Sŵn  

 Lle bo hynny’n 
berthnasol, a yw’r 
cynllun rheoli sŵn 
wedi cael ei adolygu 
ac unrhyw 
welliannau a nodwyd 
wedi’u rhoi ar waith?  
 

 Mae cynllun rheoli sŵn yn 
ofynnol os oes yna 
dderbynyddion sensitif 
(cymdogion) o fewn 400m 
i ffin y safle, neu os oes 
hanes o gwynion wedi’i 
gadarnhau. 

 Y cynllun rheoli sŵn yn amlwg; a 

 chofnodion yn dangos bod y cynllun 
rheoli sŵn wedi cael ei adolygu bob 
pedair blynedd (yn dechrau ar neu 
cyn pedwerydd pen blwydd 
cyhoeddi’r drwydded); neu cyn 
gynted ag sy’n ymarferol bosibl ar ôl 
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 Os nad yw’r adolygiad yn 
ddyladwy neu’n ofynnol 
atebwch bodlonwyd y 
gofyniad'. Os nad oes 
cynllun ar waith, atebwch 
‘ni fodlonwyd y gofyniad’ a 
rhowch sylw yn y maes 
testun gwag. 

 Dylid cofnodi pob cwyn yn 
y cofnod cwynion a dylid 
adolygu’r cynllun rheoli 
arogl.  

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 36 yn 
H2C f1 neu dud. 41 yn 
H2C f2.    

derbyn cwyn (pa un bynnag sydd 
gynharaf); a 

 chofnodion yn dangos bod unrhyw 
welliannau a nodwyd wedi cael eu 
rhoi ar waith; a 

 chroeswirio bod unrhyw gŵyn a 
wnaed wedi cael ei chofnodi yn y 
cofnod cwynion a bod adolygiad o’r 
cynllun rheoli sŵn wedi’i roi ar waith; 
a’r  

 adolygiad wedi’i ddyddio. 
 

AR.4.4 Cofnodion  

 A yw’r cofnodion sy’n 
ofynnol o dan y 
drwydded yn cael eu 
cadw’n briodol? 

 Mae’r cofnodion y mae’n 
rhaid eu cadw nes ildio’r 
drwydded yn cynnwys 
cofnodion o ran y cynllun, 
adeiladwaith, arolygu, 
monitro, cynnal a chadw a 
methiant ar gyfer mesurau 
atal llygredd, er enghraifft 
wynebau a draenio. Rhaid 
cofnodi unrhyw 
arllwysiadau a 
digwyddiadau, gan 
gynnwys beth gafodd ei 
wneud i ymchwilio i’r 
digwyddiadau (ynghyd â’r 
camau gweithredu a 
ddilynwyd yn dilyn unrhyw 

 Rhaid i bob cofnod fod: 

 yn ddarllenadwy; ac 

 wedi’i nodi cyn gynted ag yr oedd 
hynny’n rhesymol ymarferol; ac 

 wedi’i ddiwygio fel ei bod yn bosibl 
adalw’r gwreiddiol a phob diwygiad; 
ac 

 wedi’i gadw am o leiaf 6 blynedd, oni 
bai fod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi 
cytuno fel arall (ac eithrio’r effeithiau 
a materion amgylcheddol sy’n cael 
effaith ar safon y tir a’r dŵr daear, y 
dylid eu cadw nes ildio’r drwydded). 
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ddiffyg cydymffurfiaeth 
neu fethiannau). 

 Os nad oes cofnod ar 
gael, cofnodwch hyn wrth 
y cwestiwn unigol yn unig. 

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 38 yn 
H2C f1 neu dud. 43 yn 
H2C f2. 

AR.4.5 Cynllun y safle  

 A yw’r cynllun o’r 
safle yn ddarluniad 
cywir o’r safle?  
 

 Os nad yw’r cynllun o’r 
safle yn y drwydded yn 
ddigon eglur, gwiriwch y 
cynllun sy’n cael ei gadw 
ar y safle. Bydd hwn yn 
debygol o fod yn fwy 
manwl, a chyn belled â’i 
fod yn gywir, yn gyfredol 
ac yn dangos yr holl 
adeiladweithiau, bydd y 
fersiwn hon yn dderbyniol.  

 Gwiriwch am gyfarpar 
ychwanegol sydd â 
phwynt allyrru, er 
enghraifft cyfnewidydd 
gwres. 

 Cynllun o’r safle gyda’r:  

 safle wedi’i ddarlunio’n gywir a phob 
adeiladwaith wedi’i gynnwys; a’r 

 ffin wedi’i nodi’n gywir. 
 

 

 

5. Allyriadau 
 

Cyf.  Cwestiwn Canllawiau Tystiolaeth Ofynnol Nodiadau’r Asesydd 

AR. 5.1 Allyrru sylweddau – rheoli draeniad  

 A yw’r holl systemau 
draenio yn cael eu 
rheoli? 

 Os nad oes systemau 
draenio yn bodoli, 

 Sianeli draenio, yn cynnwys gwteri, 
yn glir; a 
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atebwch ‘bodlonwyd y 
gofyniad’. 

 Dylai’r manylion draenio 
fod wedi’u nodi ar gynllun 
draenio cyfredol ar y 
safle.  

 Mae llwch o system awyru 
yn fwy tebygol o fod yn 
broblem ar ffermydd 
dofednod. Lle mae’r 
allanfeydd awyru yn y to, 
dylai’r dŵr o’r to gael ei 
drin mewn rhyw ffordd, er 
enghraifft trwy gyfrwng 
pantiau, gwlyptir artiffisial, 
llyn setliad, trapiau 
gwaddod, ffos gerrig. Lle 
mae’r allanfeydd allyrru yn 
y waliau ochr, rhaid 
ymyrryd cyn i’r draeniad 
gyrraedd dŵr wyneb, er 
enghraifft trwy sicrhau 
bod yna ardal dan 
laswellt, pantiau, pyllau 
casglu.  

 Gwiriwch unrhyw 
bwyntiau sy’n gollwng i 
ddŵr wyneb.  

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 31 yn 
H2C f1 neu dud. 33 yn 
H2C f2. 

 slyri neu ddiferion o siediau 
anifeiliaid a dŵr a ddefnyddiwyd i 
lanhau yn cael ei gasglu mewn tanc 
neu lagŵn; ac  

 unrhyw hylif sy’n cael ei ddraenio ac 
sy’n debygol o fod wedi’i lygru â dom 
neu slyri yn cael ei gasglu mewn 
tanciau slyri neu danciau dŵr budr; a 

 bod llwch o systemau awyru yn y to 
neu’r ochr yn cael ei reoli er mwyn 
atal llygredd; a 
bod cynllun draenio cyfredol ar gael. 

AR. 5.2 Allyrru sylweddau – diheintyddion o faddonau traed a phyllau golchi olwynion  

 A yw diheintyddion o 
faddonau traed a 

 Os nad oes baddonau 
traed neu byllau golchi 

 Gweddillion diheintyddion yn cael 
eu: 
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phyllau golchi 
olwynion yn cael eu 
rheoli’n iawn?  
 
 

olwynion yn bodoli, 
atebwch ‘bodlonwyd y 
gofyniad'. 

 Dim ond y tu mewn i ffin y 
safle y bydd angen i chi 
wirio. 

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 32 yn 
H2C f1 neu dud. 34 yn 
H2C f2. 

 hychwanegu at storfeydd dom neu 
slyri; neu’n 

 cael eu rhoi ar y tir yn unol â’r 
cynllun rheoli dom neu’n cael eu 
hallforio o’r safle; a 

 phyllau golchi olwynion yn cael eu 
leinio â deunydd anhydraidd; a 

 baddonau traed diheintio yn ddigon 
mawr i osgoi gorlif. 

AR. 5.3 Allyrru sylweddau – storio carcasau  

 A yw carcasau’n cael 
eu storio’n gywir? 

Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 24 a 33 yn 
H2C f1 neu dud. 37 yn H2C 
f2. 
 
 

 Carcasau wedi’u gorchuddio neu 
wedi’u storio a’u selio ar y safle cyn 
eu gwaredu; a 

 bod carcasau’n cael eu symud yn 
rheolaidd; a  

 bod lludw o losgydd yn cael ei storio 

mewn cynhwysydd wedi’i selio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AR.5.4 Allyrru sylweddau – gwirio storfeydd olew tanwydd amaethyddol a chemegion 
eraill  

 

 A yw plaladdwyr, 
olew tanwydd 
amaethyddol a 
meddyginiaethau 
milfeddygol yn cael 

 Os nad oes unrhyw olew 
tanwydd amaethyddol, 
plaladdwyr neu 
feddyginiaethau 
milfeddygol yn cael eu 

 Ardaloedd storio olew tanwydd 
amaethyddol wedi’u byndio; a 

 phlaladdwyr a meddyginiaethau 
milfeddygol yn cael eu cadw mewn 
storfeydd sy’n: 
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eu rheoli er mwyn 
atal/lleihau llygredd?  
 

storio ar y safle, atebwch 
‘bodlonwyd y gofyniad’. 

 Rhaid i bob storfa olew 
tanwydd amaethyddol fod 
wedi’i byndio, waeth beth 
fo maint y 
tanc/cynhwysydd.  

 Byddai oergell yn cael ei 
hystyried yn storfa addas 
ar gyfer meddyginiaethau 
milfeddygol.  

 Dylai byndiau fod â 
phibellau wedi’u gosod o 
fewn yr ardal fwnd, heb 
fod dim yn treiddio trwy 
wynebau’r storfa, a rhaid i 
unrhyw dwll fod wedi’i 
selio er mwyn sicrhau bod 
y bwnd yn ddiogel. 

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 34 yn 
H2C f1 neu dud. 38 yn 
H2C f2. 

 gwrthsefyll tân; ac 

 yn sych; ac 

 yn rhydd o rew; ac 

 yn ddiogel rhag mynediad 
heb awdurdod; ac 

 mewn ardal sy’n gallu dal 
unrhyw hylif sy’n gorlifo. 

AR. 5.5 Allyrru sylweddau – gwirio sut mae bwydydd anifeiliaid yn cael eu cadw  

 A yw bwydydd 
anifeiliaid yn cael eu 
rheoli er mwyn atal 
llygredd? 

Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 32 a 34 yn 
H2C f1 neu dud. 35 a 39 yn 
H2C f2. 

 Llestri storio yn cael eu diogelu rhag 
unrhyw wrthdrawiad a fyddai’n eu 
difrodi; ac 

 unrhyw orlifo posibl yn cael ei atal 
rhag mynd i mewn i system 
ddraenio; ac  

 unrhyw storfeydd deunyddiau bwyd 
sy’n gallu llifo o dan ddylanwad 
disgyrchiant yn cael eu: 

 byndio; neu 
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 eu gosod yn ddigon pell oddi 
wrth unrhyw systemau 
draenio; a 

 bwydydd anifeiliaid yn cael eu storio 
mewn seilos sydd wedi’u gorchuddio 
neu wedi’u hadeiladu’n bwrpasol; a’r 

 gwaith o drosglwyddo bwydydd 
anifeiliaid yn cael ei reoli er mwyn 
lleihau allyriadau llwch. 
 

AR.5.6 Allyriadau yn y tarddle  

 A yw pob tarddle’n 
cael ei nodi yn y 
drwydded a’i 
ddangos ar y cynllun 
o’r safle?  

 Os nad oes unrhyw 
darddle ar gael, atebwch 
‘bodlonwyd y gofyniad’. 

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 29 yn 
H2C f1 neu dud. 32 yn 
H2C f2.  

 Mae tarddleoedd 
allyriadau yn cael eu 
rhestru yn Rhestr 4 y 
drwydded. Nodwch ei bod 
yn bosibl na fydd 
tarddleoedd allyriadau 
unigol yn cael eu nodi ar y 
cynllun o’r safle. Gwiriwch 
fod y math o awyriad sy’n 
cael ei ddisgrifio yn 
Rhestr 4 yn gywir, er 
enghraifft awyriad o’r ochr 
neu drwy’r to. Cadwch 
lygad am ffaniau talcen, 
awyriad twnnel neu 
gyfnewidwyr gwres – os 
yw’r gweithredwr wedi 

 Pob tarddle’n cael ei nodi yn Rhestr 
4 y drwydded a’i ddangos ar y 
cynllun o’r safle.   

 Os yw’n briodol, hysbysiad 
ysgrifenedig i Swyddog yr 
Amgylchedd am gyfnewidwyr gwres 
neu ffaniau talcen.  
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rhoi gwybod i Swyddog yr 
Amgylchedd, nid oes yma 
unrhyw ddiffyg 
cydymffurfiaeth. 

 Rhaid i gyddwysiad o 
gyfnewidwyr gwres gael ei 
gasglu mewn tanc 
penodol neu danc dŵr 
golchi.  

 

6. Siediau Dofednod – Os nad oes dofednod yn cael eu magu ar y safle, atebwch ‘bodlonwyd y gofyniad' ar gyfer y cwestiynau yn yr adran 

hon. Rhaid i chi fynd i mewn i’r sied ddofednod er mwyn gwirio’r gofynion hyn. Rhaid bod dofednod yn y sied.  

 

Cyf.  Cwestiwn Canllawiau Tystiolaeth Ofynnol Nodiadau’r Asesydd 
AR.6.1 Technegau gweithredu ar gyfer siediau dofednod – gwirio’r rheolaeth ar wellt a dom  

 A yw’r gwellt yn cael 
ei reoli er mwyn ei 
gadw’n llac ac yn 
friwsionllyd? 

 Os nad oes gwellt yn cael 
ei ddefnyddio, atebwch 
‘bodlonwyd y gofyniad’. 

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 56 yn 
H2C f1 neu dud. 24 yn 
H2C f2. 

 Y gwellt yn cael ei fonitro’n 
ddyddiol/wythnosol a phroblemau 
lleithder yn cael eu cywiro.  

 Pwysedd y dŵr yn y cynwysyddion 
yfed yn cael ei reoli’n gyson er mwyn 
atal y dŵr rhag gorlifo a’r 
cynwysyddion rhag gollwng.  

 Y cynwysyddion yfed wedi’u dewis er 
mwyn sicrhau gwellt sych a 
briwsionllyd. 

 Mewn siediau ieir dodwy sy’n 
defnyddio beltiau dom, rhaglen ar 
waith i lanhau’r beltiau’n rheolaidd. 

 Mewn siediau tyrcwn, y: 

 gwellt yn cael ei symud o bryd i’w 
gilydd yn ystod y cyfnod pesgi, 
a/neu’r 

 dom yn cael ei chymysgu yn ystod y 
cyfnod pesgi. 
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 Yn achos dofednod maes, glaw ddim 
yn gallu mynd i mewn trwy’r tyllau 
mynediad. 

AR. 6.2 Technegau gweithredu ar gyfer siediau dofednod – gwirio’r rheolaeth ar 
dymheredd 

 

 Pan fydd gwres 
artiffisial yn cael ei 
ddarparu, a yw’r 
anghenion gwresogi 
yn gweddu i 
anghenion y da byw?  

Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 56 yn 
H2C f1 neu dud. 24 yn H2C 
f2. 

 Systemau effeithiol gyda 
thermomedrau wedi’u graddnodi sy’n 
gweithio. 

 

AR. 6.3 Technegau gweithredu ar gyfer siediau dofednod – gwirio’r rheolaeth ar awyru  

 A yw systemau 
awyru yn sicrhau’r 
lefelau gorau posibl o 
ran ansawdd aer?  

Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 56 yn H2C 
f1 neu dud. 24 yn H2C f2. 

 Y systemau wedi’u cynllunio ar gyfer 
pob math o dywydd a phob amod 
tymhorol, ac yn cael eu gweithredu i 
sicrhau bod y gwellt/gwely’n cael ei 
gadw mor sych â phosibl; a 

 chronni lleithder yn cael ei osgoi; a’r 

 awyru’n addas ar gyfer oedran, 
pwysau ac iechyd y da byw; a 

 dim drafftiau i’w cael. 

 

AR. 6.4 Allyriadau o sylweddau yn ffoi o siediau dofednod   

 A oes yna arferion 
rheoli llwch ar waith i 
reoli allyriadau o 
siediau dofednod?  
 

 Lle nad oes angen 
arferion rheoli llwch, er 
enghraifft am nad oes 
gan yr ieir dodwy wellt, 
atebwch ‘bodlonwyd y 
gofyniad’. 

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 33 yn 
H2C f1 neu dud. 35 yn 
H2C f2. 

 Y gwellt yn cael ei ddewis i osgoi 
cynhyrchu llwch; a 

 chyn lleied o darfu ar yr ieir â phosibl. 
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7. Siediau moch – Os nad oes moch yn cael eu magu ar y safle, atebwch ‘bodlonwyd y gofyniad’ ar gyfer y cwestiynau yn yr adran hon. 

Rhaid i chi fynd i mewn i’r sied foch er mwyn gwirio’r gofynion hyn. Rhaid bod moch yn y sied.  

Cyf.  Cwestiwn Canllawiau Tystiolaeth Ofynnol Nodiadau’r Asesydd 

AR.7.1 Technegau gweithredu ar gyfer siediau moch – gwirio’r rheolaeth ar siediau moch  

 A yw’r sied foch yn 
cael ei rheoli er 
mwyn ei chadw’n lân 
ac yn sych? 

Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 44 yn 
H2C f1 neu dud. 20 yn H2C 
f2. 

Systemau’n seiliedig ar slyri 

 Slyri o dan loriau slatiog yn cael ei 
symud yn rheolaidd; ac 

 os oes systemau chwistrelli dŵr neu 
bibellau diferu yn cael eu defnyddio, 
maent: 

 yn cael eu gosod dros slatiau; 
ac  

 nid ydynt yn gollwng. 
Systemau llawr solet 

 Yr ardaloedd domi: 

 wedi’u diffinio’n eglur oddi 
wrth yr ardaloedd gorwedd; 
ac 

 yn cael eu glanhau trwy eu 
crafu o leiaf deirgwaith yr 
wythnos (nid yw hyn yn 
berthnasol yn achos 
systemau gwellt dwfn oni bai 
fod yna ardaloedd domi 
wedi’u diffinio’n eglur); a 

 digon o ddeunydd gwely yn yr 
ardaloedd gorwedd; ac 

 nid yw’r systemau dŵr yn gollwng. 

 

AR. 7.2 Technegau gweithredu ar gyfer siediau moch – gwirio’r rheolaeth ar dymheredd  

 Pan fydd gwres 
artiffisial yn cael ei 
ddarparu, a yw’r 
anghenion gwresogi 

 Os nad oes gwres 
artiffisial yn cael ei 
ddefnyddio, atebwch 
‘bodlonwyd y gofyniad’. 

 Systemau effeithiol gyda 
thermomedrau wedi’u graddnodi sy’n 
gweithio.  
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yn gweddu i 
anghenion y da byw?  

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 46 yn 
H2C f1 neu dud. 8 yn 
H2C f2. 

AR. 7.3 Technegau gweithredu ar gyfer siediau moch – gwirio’r rheolaeth ar awyru  

 A yw systemau 
awyru yn sicrhau’r 
lefelau gorau posibl 
o ran ansawdd aer? 

Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 46 yn 
H2C f1 neu dud. 22 yn H2C 
f2. 

 Y systemau wedi’u cynllunio ar gyfer 
pob math o dywydd a phob amod 
tymhorol, ac yn cael eu gweithredu i 
sicrhau bod y gwellt/gwely’n cael ei 
gadw mor sych â phosibl; a 

 chronni lleithder yn cael ei osgoi; a’r 

 awyru’n addas ar gyfer oedran, 
pwysau ac iechyd y da byw; a 

 dim drafftiau i’w cael.  

 

 

8. Storio Dom 
 

Cyf.  Cwestiwn Canllawiau Tystiolaeth Ofynnol Nodiadau’r Asesydd 

AR.8.1 Storio slyri a dom – gwirio’r rheolaeth ar storio slyri  

 A yw’r storfa slyri yn 
cael ei rheoli i 
atal/leihau llygredd?  

 Os nad oes storfa slyri ar 
gael, atebwch ‘bodlonwyd 
y gofyniad’. 

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 50 ar 
gyfer moch a thud. 62 ar 
gyfer dofednod yn H2C f1 
neu dud. 36 yn H2C f2. 

 Yr wyneb yn cael ei darfu cyn lleied â 
phosibl a’r 

 slyri’n cael ei gymysgu cyn lleied â 
phosibl (efallai y bydd angen ei 
gymysgu er mwyn sicrhau ei fod yn 
addas i’w roi ar y tir); a’r 

 slyri’n cael ei ychwanegu o dan yr 
wyneb; a 

 lle bo gorchudd ar gael, mae’n gyfan 
ac yn cael ei gynnal a’i gadw; a 

 does dim tystiolaeth o orlif o’r storfa. 

 

AR. 8.2 Storio slyri a dom – gwirio storfeydd dom – iardiau  

 A yw’r storfeydd dom 
wedi’u lleoli mewn 

 Os nad oes storfeydd dom 
mewn iardiau ar gael, 

 Sail anhydraidd; a  
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iardiau sy’n cael eu 
rheoli i atal/leihau 
llygredd?  

atebwch ‘bodlonwyd y 
gofyniad’. 

 Am fwy o wybodaeth, 
edrychwch ar dud. 51 ar 
gyfer moch a thud. 61 ar 
gyfer dofednod yn H2C f1 
neu dud. 36 yn H2C f2. 

 system casglu a chadw ar gyfer hylif 
ffo sy’n bodloni gofynion Rheoliadau 
Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd) 
(Silwair, Slyri ac Olew Tanwydd 
Amaethyddol) (Cymru) 2010.  

Sylwadau cyffredinol 
Defnyddiwch y blwch hwn i gofnodi unrhyw sylwadau eraill am y safle nad oes modd eu cynnwys yn yr atebion i’r cwestiynau blaenorol:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyfeiriad ebost y gweithredwr 
Os yw’r gweithredwr yn cytuno y gall Cyfoeth Naturiol Cymru gyfathrebu ag ef/hi, cofnodwch gyfeiriad ebost y gweithredwr yma:   
 
 
 

 
 
 
 


