
Cynlluniau Rheoli Draenio a Dŵr Gwastraff 
1. Beth yw CRhDDG?
Astudiaethau cynllunio newydd tymor hir yw Cynlluniau Rheoli 
Draenio a Dŵr Gwastraff (CRhDDG). Bydd y rhain yn clustnodi 
ein hanghenion trin carthffosiaeth a dŵr gwastraff dros y 
25 mlynedd nesaf. Byddant yn darparu platfform i alluogi 
rhanddeiliaid allweddol fel Llywodraeth Cymru (LlC), Cyfoeth 
Naturiol Cymru (CNC), Asiantaeth yr Amgylchedd (EA) ac 
awdurdodau lleol (ALl) ddylanwadu ar ein cynlluniau tymor 
hir a chydweithio â ni arnynt. Bydd hyn yn ein cynorthwyo i 
alinio'n gwaith â'n gweledigaeth yn Dŵr Cymru 2050, sef 
bod yn "wasanaeth o safon wirioneddol ryngwladol, gwydn a 
chynaliadwy er budd cenedlaethau'r dyfodol".

2. Pam fod angen CRhDDG arnom?
Gall y penderfyniadau y mae cwmnïau dŵr a charthffosiaeth yn 
eu gwneud heddiw effeithio ar ein cwsmeriaid a'r amgylchedd 
am genedlaethau i ddod. Rydyn ni eisoes yn cyfl awni gwaith 
cynllunio tymor hir ar gyfer ein gwasanaethau dŵr gwastraff, 
o'n cynlluniau busnes pum mlynedd i'n Cynlluniau Draenio 
Cynaliadwy (CDC), a’n hasesiadau o dwf a galw. Yn benodol, 
mae CDC yn rhoi asesiadau manwl ar lefel dalgylchoedd 
gweithfeydd trin dŵr gwastraff unigol 1 am sut y mae angen i 
ni reoli ein rhwydwaith dŵr gwastraff dros y 25 mlynedd nesaf 
i ddelio â'r risg o lifogydd carthion nawr ac at y dyfodol, lleihau 
ein heffaith ar yr amgylchedd, ymdopi â'r newid yn yr hinsawdd, 
darparu'r capasiti ar gyfer twf, asesu effeithiau dirywiad y 
rhwydwaith, a sicrhau bod ein hasedau a'n gwasanaeth yn 
wydn.

Fodd bynnag, yn wahanol i'w cymheiriaid yn ein Gwasanaethau 
Dŵr, (y Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr), nid yw CDCs na 
CRhDDG yn ofynion statudol. O ganlyniad, yn yr un modd â’r 
cwmnïau dŵr a charthffosiaeth eraill (WASCs), rydym wedi 
mabwysiadu'r dull sy'n gweithio orau ar gyfer cwsmeriaid, a'r 
amodau gorau ar gyfer ein hardal weithredu2, sy'n golygu 
ei bod hi'n anodd i'r bobl hynny sydd y tu hwnt i'r busnes 
gymharu ac ystyried cynlluniau o bob rhan o'r DU. Ynghyd 
ag anghysonderau cynhenid eraill, a'r amrywiaeth o wahanol 
ddulliau o fynd ati i gynllunio dŵr gwastraff yn y tymor hir, 
roedd y diwydiant, y llywodraeth a'r rheoleiddwyr yn ymwybodol 
bod diffyg eglurder, a chlustnodwyd yr angen am orwelion 
clir wrth i'r diwydiant gynllunio gwasanaethau draenio a dŵr 
gwastraff gwydn ar gyfer cwsmeriaid a'r amgylchedd. Yn 
ddiweddar, mae hyn wedi arwain at ddatblygu'r cysyniad o 
CRhDDG mewn ymdrech i bontio'r bwlch.   

1  That is the sewerage network served by a single wastewater treatment works or parts of the network in the case of very large catchments  
such as Cardiff. Around 80% of the population served by DCWW will be covered by SDPs by the 31/3/2020.

2 For example ground water flooding is a significant issue of concern in some parts of the south east of England but not in Wales.
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3 Water UK Website Link - https://www.water.org.uk/policy/improving-resilience/21st-century-drainage/long-term-planning.
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5. Sut fyddan nhw'n edrych?
Bydd ein CRhDDG yn cynnwys tair lefel:

——— Lefel 3 - Ar y lefel hon, byddwn ni'n cyflawni asesiad manwl 
o'r risgiau a’r cyfleoedd ar gyfer ein hardaloedd dalgylch 
dŵr gwastraff (neu is-ddalgylchoedd yn achos ardaloedd 
carthffosiaeth ehangach) ac yn pennu cynllun tymor hir ar 
gyfer yr ymyraethau sydd eu hangen i fodloni anghenion y 
dalgylch a chynlluniau strategol ein cwmni. 

——— Lefel 2 - Wedi eu pennu ar lefel y 13 Rhanbarth Rheoli 
Basnau Afonydd (RBMD) a bennwyd yn y Gyfarwyddeb 
Fframwaith Dŵr (WFD). Dyma lle'r ydyn ni'n cytuno ar 
elfennau arwyddocaol y cynlluniau lefel 3 o fewn RBMD ac 
yn ymgynghori â'r rhanddeiliaid o ran beth y maent am ei 
gyflawni yn yr ardaloedd hyn. Trwy hyn, byddwn ni'n clustnodi 
cyfleoedd i integreiddio cynlluniau rhanddeiliaid â'n rhai 
ni ein hunain a datblygu'r cynlluniau tymor hir ar gyfer yr 
ardaloedd hynny gan rannu perchnogaeth drostynt. 

——— Lefel 1 - Cydgyfnerthu'r mapio mwy lleol yn lefelau 2 a 3 
mewn adroddiad strategol cyhoeddedig ar gyfer ein hardal 
weithredol i gyd. Bydd hyn yn crynhoi ein cynllun lefel uchel 
o ran sut y byddwn ni'n mynd i'r afael â'r sialensiau rydym 
wedi eu clustnodi a chyflawni ein nodau tymor hir o ran dŵr 
gwastraff a draenio. 

Mae hi'n bwysig pwysleisio y bydd y tair lefel yn gorgyffwrdd 
wrth i wybodaeth gael ei throsglwyddo rhwng y lefelau 
ac wrth i asesiadau pellach gael eu cyflawni i werthuso'r 
wybodaeth. Yn y pendraw, bydd allbwn yr astudiaethau'n ffurfio 
cyfres o adroddiadau'n seiliedig ar y fframwaith safonol a 
gymeradwywyd ar draws y diwydiant.

3. Beth fydd hyn yn ei gynnwys?
Bydd y CRhDDG yn ystyried rhwydweithiau dŵr gwastraff 
(budr, cyfunol ac wyneb), systemau draenio rhyng-gysylltiedig, 
gweithfeydd trin dŵr gwastraff a'r effaith ar y dyfroedd rydyn 
ni'n rhyddhau iddynt, sy’n cynnwys afonydd, nentydd a chyrsiau 
dŵr eraill, a dyfroedd aberol ac arfordirol. Mae'r fframwaith yn 
diffinio draenio o fewn CRhDDG fel “rhwydwaith cyfan y cwmni 
dŵr sy'n cael ei wasanaethu gan weithfeydd trin dŵr gwastraff 
(GTDG) a phwyntiau rhyngwynebu â systemau draenio nad 
ydynt yn eiddo i'r cwmni dŵr. Mae draenio'r cynnwys asedau 
dŵr wyneb cwmni dŵr nad ydynt yn draenio i GTDG".

4. Beth fydd CRhDDG yn ei wneud?
Ar y cyd â'r offer cynllunio sydd eisoes yn bodoli ac unrhyw 
fentrau eraill trwy brosiect Draenio ar gyfer y 21ain Ganrif 
Water UK3, byddwn ni'n mabwysiadu CRhDDG er mwyn 
cyflawni:

——— Cynlluniau tymor hir sy'n gyson â’r fframwaith cyffredin sy'n 
cael ei ddefnyddio gan yr holl WASCs 

——— Dull cyson o gynllunio dŵr gwastraff a rheoli risg sy’n yn 
seiliedig ar risg

——— Sylfeini cadarn ar gyfer datblygu cynlluniau buddsoddi sy'n 
cynnig gwerth am arian, sy'n fforddiadwy ac sy'n cael eu 
diweddaru yn ôl cynllun treigl pum mlynedd

——— Rhyngweithio agosach rhwng y gwaith cynllunio tymor hir ar 
gyfer casglu dŵr gwastraff a'r cynllunio tymor hir ar gyfer y 
capasiti i drin carthffosiaeth

——— Ymgynghori rhwyddach ac mwy ystyrlon â chwsmeriaid, 
rheoleiddwyr, datblygwyr a rhanddeiliaid eraill ar gynllunio 
dŵr gwastraff a draenio 

——— Golwg ar effeithiau tueddiadau at y dyfodol o ran ein 
gwasanaethau dŵr gwastraff (e.e. twf, newid yn yr hinsawdd) 
er mwyn sicrhau ein bod ni a phobl eraill yn ymwybodol o'r 
sialensiau ac y gallwn flaengynllunio

——— Gwell dealltwriaeth am risg ar lefel ranbarthol er mwyn ein 
galluogi i dargedu ymyraethau a chynorthwyo cyflawniad 
effeithlon 

——— Cyfleoedd i ddod o hyd i atebion ar y cyd er mwyn datrys 
llifogydd a phroblemau amgylcheddol 

——— Datgloi cyfyngiadau ar gyllid sefydliadol trwy ariannu/
cyflawni gwaith ar y cyd

——— Darparu buddiannau niferus o'n buddsoddiadau er mwyn 
cyflawni gwerth gorau ar gyfer ein cwsmeriaid, yr economi a'r 
amgylchedd yn y tymor hir. 



6. Sut a phryd y cânt eu cyflawni?
Mae Dŵr Cymru wrthi ar hyn o bryd yn sefydlu tîm i gyfl awni'r 
CRhDDG - a bydd hyn yn cynnwys cyfuniad o adnoddau 
mewnol ac ymgynghorwyr. Bydd y gwaith yn adeiladu ar 
lwyddiant y rhaglen SDP gyfredol, ac ar y cyd â rhanddeiliaid 
ac ymgyngoreion, caiff y gyfres gyntaf o astudiaethau eu 
cwblhau erbyn diwedd 2022. Bydd yn ffynhonnell wybodaeth 
allweddol i fwydo ein cynlluniau buddsoddi ar gyfer draenio a 
dŵr gwastraff rhwng 2025 a 2030, ac i sicrhau ein bod ar y 
trywydd iawn i fodloni ein nodau tymor hwy ar gyfer 2050.
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7.   Beth yw'r manteision i'r cyfranogwyr?
Bydd y CRhDDG yn darparu'r cyfl e i gyfranogwyr integreiddio 
eu hanghenion cyfredol a thymor hir i'n cynlluniau ar gyfer y 
gwasanaethau dŵr gwastraff a draenio a ddarparwn. Bydd 
cydweithio a gweithio mewn partneriaeth yn allweddol yn 
hyn o beth, gyda mwy o ddeilliannau llwyddiannus yn cael eu 
gwireddu wrth i sefydliadau weithio gyda'i gilydd i ddarparu 
systemau dŵr gwastraff a draenio gwydn at y dyfodol.

Y manteision o gael rhanddeiliaid ehangach i gymryd rhan yn 
ein proses CRhDDG fydd:

——— Creu cyfl eoedd i rannu syniadau 

——— Deall anghenion a chyfyngiadau eraill 

——— Gweithio ar draws sefydliadau 

——— Argaeledd arbenigedd ac adnoddau 

——— Mwyafu gwerth eu buddsoddiad (a'n un ni) trwy gynlluniau 
sy'n cael eu hariannu ar y cyd ac sy'n fuddiol i'r naill a'r llall 
(datgloi cyllid) 

——— Darparu cynlluniau'n effeithlon trwy ddefnyddio'r adnoddau 
gorau 

——— Darparu gwerth gorau ar gyfer yr economi a'r gymdeithas 

——— Alinio cynlluniau rheoli 

——— Datblygu nodau ac amcanion cyffredin 

——— Cysondeb yn ein neges i bob un o'n cwsmeriaid 

——— Cynlluniau addasu rhanbarthol, isranbarthol a lleol i 
wrthosod tueddiadau a fydd yn effeithio arnom ni i gyd yn y 
dyfodol

——— Bydd y CRhDDG yn darparu tryloywder a gorwelion i 
gwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill, lle nad yw allbynnau 
cynlluniau draenio tymor hir wedi bod yn weladwy yn y 
gorffennol

——— Platfform cyson i rannu a thrafod mewn ffora penodol ar 
gyfer cyfranogwyr a grwpiau'r diwydiant 

——— Bydd yr allbwn yn gyson ac felly ar raddfa genedlaethol, bydd 
yn galluogi rhanddeiliaid allweddol i dynnu cymariaethau 
gwrthrychol. 

Mae gennym berthnasau gwaith da gyda'n rhanddeiliaid 
allweddol ar hyn o bryd. Fel cwmni 'nid-er-elw' rydyn ni'n 
wahanol i gwmnïau dŵr eraill y DU a fydd yn cyflawni CRhDDG 
hefyd. Mae hyn yn cynnig man cychwyn bendigedig i ni wrth i 
ni symud i fyd esblygol CRhDDG a bydd yn helpu i gyflawni’r 
deilliannau a bennodd Llywodraeth Cymru yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, er enghraifft. Fodd 
bynnag, mae yna gyfle nawr i Lywodraeth Cymru ystyried sut y 
gall yr amgylchiadau rheoliadol ac ymarferol yng Nghymru fod 
yn wahanol i'r rheiny yn Lloegr. Gallai'r rhain fwydo cwestiynau 
fel 'a allwn ni wneud pethau'n wahanol yma?' ac 'a allwn ni 
neud pethau'n well?'

8.   Pa adnoddau allanol ydyn ni'n dibynnu 
arnynt?

Bydd cyfl awniad llwyddiannus y CRhDDG yn dibynnu ar 
wybodaeth, cydweithio a chefnogaeth gan Awdurdodau Rheoli 
Risg (RMA) eraill fel ALl, AI, ACLl, CNC/EA ac ati. Heb hynny, ni 
fydd y CRhDDG yn gallu gwireddu eu llawn botensial wrth gyfl 
awni'r deilliannau yr ydym yn anelu atynt.
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