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GWEITHDREFN  

Teitl:  TRWYDDEDU FFRWYDRON  

Maes Busnes/Ymarfer:  Drylliau Tanio (y tu allan i'r heddlu)  

Yr Adran sy'n Gyfrifol:  Rheoli Gwybodaeth  

Cyhoeddwyd Gyntaf:  27/10/98   

Adolygwyd Ddiwethaf:  01/11/2019   

Dyddiad yr Adolygiad 
Nesaf: 

Tachwedd 
2022 

Mae'r ddogfen hon yn gymwys i gyflogeion: 

Rhif y Fersiwn:  08 Prif Gwnstabl  

AMCAN GWEITHDREFN HEDDLU DE CYMRU:  

Diogelu'r cyhoedd drwy reolaethau priodol ynghylch meddiannu a storio ffrwydron yn 
ddiogel.    

ASESIAD RISG CYFFREDINOL:  

Nid oes angen asesiad risg Iechyd a Diogelwch.  

GWEITHDREFN:  

Aelodau o'r cyhoedd sy'n gwneud cais am dystysgrif  
Rhaid i unrhyw un sy'n dymuno gwneud cais i gael neu adnewyddu tystysgrif ffrwydron neu 
gofrestriad neu drwydded storio, gael y ffurflen gais a'r nodiadau canllaw perthnasol, drwy 
gysylltu â'r Adran Trwyddedu Drylliau Tanio ar 01656 869244 neu e-bostio'r adran yn: 
firearms.licensing@south-wales.pnn.police.uk. Neu lawrlwytho'r ffurflenni cais o wefan yr 
heddlu:  www.south-wales.police.uk   

Y tystysgrifau sydd ar gael  

Caffael yn unig: Caniatâd i gael ffrwydron a gaiff eu defnyddio'n syth ac nid eu cadw dros 
nos. Mae'r dystysgrif yn para am hyd at bum mlynedd.  

Caffael a chadw: Caniatâd i gael ffrwydron a'u cadw mewn lle storio cymeradwy. Mae'r 
dystysgrif hon yn para am hyd at bum mlynedd.  

Ffurflenni cais  

Mae tair ffurflen gais yn dibynnu ar y math o ffrwydryn sydd ei angen a'r defnydd a wneir 

ohono:  ER4a: Ar gyfer unigolion sy'n dymuno defnyddio powdr du yn eu drylliau tanio 

neu'u gynnau eu hunain, neu ar gyfer digwyddiadau ail-greu hanesyddol.  

• Dylid defnyddio'r ffurflen hon i wneud cais am dystysgrif 'caffael yn unig' neu 
dystysgrif 'caffael a chadw' ar gyfer powdr du.  

• Nid yw'n gymwys i glybiau, cymdeithasau na sefydliadau ac nid yw'n gymwys i 
unrhyw ffrwydryn arall heblaw am bowdr du.  

ER4: Ar gyfer cwmnïau, clybiau a chymdeithasau, meistri neu ddefnyddwyr powdr.  

 

file://///swp.police.int/data/work/SWPHQFIREARMS/Shared/Explosives%20&%20RFD%20Database/2014%20APPLICATION%20FORMS%20-PDF/ER%204a.pdf
file://///swp.police.int/data/work/SWPHQFIREARMS/Shared/Explosives%20&%20RFD%20Database/2014%20APPLICATION%20FORMS%20-PDF/ER%204.pdf
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• Nid yw'n gymwys i ddrylliau tanio a gynnau personol, na digwyddiadau ail-greu 

hanesyddol sy'n defnyddio powdr du yn unig.  

ER4b:  

• Dylid defnyddio'r ffurflen hon i adnewyddu tystysgrif ffrwydron ar yr un pryd â 
thystysgrif dryll tanio neu wn  

 

Storio ffrwydron  

Gallwch storio un neu fwy o'r canlynol heb drwydded:  

• Dim mwy na 10kg o bowdr saethwyr   

• Dim mwy na 5kg o'r canlynol   

• Powdr saethwyr, neu   

• Unrhyw ffrwydryn perygl math 3 neu 4, neu ffrwydryn wedi'i ddatsensiteiddio, nad 
yw'n ffrwydryn perthnasol, neu gyfuniad o ffrwydron perygl math 3 neu 4, neu 
ffrwydron wedi'u datsensiteiddio, nad ydynt yn ffrwydron perthnasol;    

• Cyfuniad o bowdr saethwyr ac unrhyw ffrwydron perygl math 3 neu 4, neu ffrwydron 
wedi'u datsensiteiddio, nad ydynt yn ffrwydron perthnasol  

• 15kg o gaps taro neu fwledi arfau tanio bach (neu gymysgedd ohonynt).  

  

Ffurflen Gais ER2     

Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) yn delio â thrwyddedu pob safle 
gweithgynhyrchu, ffatri, cloddfa a harbwr, a phob storfa sy'n dal mwy na 2,000kg.  

  

Rhaid talu FFI am rai tystysgrifau ffrwydron ac am gofrestru/trwyddedu storfeydd ffrwydron. 
Pennir y ffioedd gan y Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Ffioedd) a chânt eu haddasu bob 
blwyddyn gan ddod i rym ar 6 Ebrill bob blwyddyn. Mae copi llawn o'r Rheoliadau Iechyd a 
Diogelwch (Ffioedd) cyfredol ar gael ar wefan OPSI:   
http://opsi.gov.uk/si/si2008/pdf/uksi 20080736 en.pdf   
  

Rhaid anfon pob ffurflen gais a gwblheir, ynghyd â'r ffi (os oes un), yn uniongyrchol i'r 
Adran Trwyddedu Drylliau Tanio, Uned Rheoli a Datgelu Data, Pencadlys yr Heddlu, Pen-
y-bont ar Ogwr. CF31 3SU.  Ni ddylid anfon arian parod drwy'r post a dylid gwneud 
sieciau'n daladwy i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru.  
  

Ni fydd unrhyw orsaf heddlu na swyddog unigol yn derbyn ffurflenni.  
  

Y broses gwneud cais (Heddlu De Cymru)   
  

Ymchwilir yn drylwyr i bob cais am dystysgrifau ffrwydron er mwyn sicrhau y caiff 
tystysgrifau ond eu rhoi i unigolion sy'n gallu bodloni Prif Swyddog yr Heddlu eu bod yn 
gyfrifol a bod ganddynt reswm da dros gael ffrwydron yn eu meddiant. Os caiff y ffrwydron 
eu cadw, rhaid i'r unigolyn allu eu storio'n ddiogel heb beryglu'r cyhoedd na thorri'r 
heddwch.  

file://///swp.police.int/data/work/SWPHQFIREARMS/Shared/Explosives%20&%20RFD%20Database/2014%20APPLICATION%20FORMS%20-PDF/ER%204b.pdf
file://///swp.police.int/data/work/SWPHQFIREARMS/Shared/Explosives%20&%20RFD%20Database/2014%20APPLICATION%20FORMS%20-PDF/ER%202.pdf
file://///swp.police.int/data/work/SWPHQFIREARMS/Shared/Explosives%20&%20RFD%20Database/2014%20APPLICATION%20FORMS%20-PDF/ER%202.pdf
http://opsi.gov.uk/si/si2008/pdf/uksi%2020080736%20en.pdf
http://opsi.gov.uk/si/si2008/pdf/uksi%2020080736%20en.pdf
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Ymchwilir yn drylwyr i bob cais am drwydded storio er mwyn sicrhau y caiff trwyddedau 
ond eu rhoi i unigolion sy'n gallu bodloni Prif Swyddog yr Heddlu bod ganddynt le cadw 
priodol.  
 
Bydd y Prif Gwnstabl yn penodi Swyddogion Gorfodi â chymwysterau addas o dan Adran 
19(1) o Ddeddf Iechyd a Diogelwch wrth Weithio etc. 1974 i gynnal archwiliadau rheolaidd 
o bob storfa ffrwydron, arfer pwerau Arolygydd a nodir yn Adrannau 20, 21, 22, 35 ac yng 
Nghymru a Lloegr, Adran 39 a chychwyn camau yng Nghymru a Lloegr yn unol ag Adran 
38 o'r Ddeddf.  
  

Pan ddaw ceisiadau i law, edrychir drwyddynt i sicrhau eu bod yn gyflawn ac yn gywir, 
paratoir derbynneb ar gyfer y ffi a chofnodir y manylion ar y System Rheoli Trwyddedu 
Arfau Tanio Genedlaethol (NFLMS).  
  

Caiff gwiriadau fetio eu cynnal mewn perthynas â'r ymgeisydd ac unigolion sy'n gyfrifol am 
ffrwydron neu sydd â mynediad atynt, er mwyn cadarnhau eu bod o gymeriad da.     
  

Bydd pawb sy'n gwneud cais i gael neu adnewyddu tystysgrif ffrwydron yn cael ymweliad 
gan Swyddog Cyswllt Ffrwydron (ELO) sydd wedi cael hyfforddiant addas.   
  

Caiff pob cais ei asesu yn unol ag ER2014a chanllawiau cyffredinol 
www.hse.gov.uk/explosives   
  

Bydd ELO yn cwblhau ac yn cyflwyno adroddiad.  
  

Caiff ceisiadau eu derbyn neu'u gwrthod ar sail eu rhinweddau unigol.  
  

Mae Heddlu De Cymru yn ymrwymedig i sicrhau y caiff ymholiadau trylwyr eu gwneud er 
mwyn sicrhau y caiff tystysgrifau i feddiannu ffrwydron ond eu rhoi i bobl sy'n bodloni'r Prif 
Gwnstabl:  
  

(1) bod ganddynt reswm da dros gael ffrwydron yn eu meddiant  
(2) bod ganddynt y gallu i'w storio'n ddiogel  
(3) eu bod yn bwriadu eu defnyddio mewn ffordd resymol heb beryglu'r cyhoedd na 
thorri'r heddwch fel sy'n ofynnol o dan Reoliadau Rheoli Ffrwydron 1991 a Rheoliadau 
Gweithgynhyrchu a Storio Ffrwydron 2005  
  

Mae Heddlu De Cymru yn ymrwymedig i weinyddu'r broses o drwyddedu ffrwydron yn 
gadarn ac adolygu addasrwydd unrhyw ddeiliad tystysgrif sy'n dod i sylw'r heddlu o dan 
amgylchiadau a allai godi amheuaeth ynghylch ei addasrwydd i barhau i ddal tystysgrifau 
ffrwydron.   

http://www.hse.gov.uk/explosives
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DEDDFWRIAETH A RHEOLEIDDIO:  

• Rheoliadau Ffrwydron 2014          
• Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati 1974   

  


