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A. Cyflwyniad
i. Gweledigaeth Dŵr Cymru 2050
Mae Dŵr Cymru yn darparu gwasanaeth 
cyhoeddus hanfodol i fwy na thair miliwn 
o bobl ar draws y rhan fwyaf o Gymru, 
a rhannau cyffiniol o Loegr. Ni yw’r 
chweched cwmni mwyaf o’r deg cwmni 
dŵr a charthffosiaeth a reoleiddir yng 
Nghymru a Lloegr ac rydym yn unigryw 
gan mai busnes di-elw ydym heb unrhyw 
gyfranddalwyr. Mae hyn yn golygu y gallwn 
ganolbwyntio’n llwyr ar yr hyn sydd o fudd 
i’n cwsmeriaid.

Mae gennym weledigaeth glir yn Dŵr 
Cymru, sef ennyn ymddiriedaeth ein 
cwsmeriaid bob dydd. Er mwyn cyflawni 
hyn, rhaid i ni ddarparu gwasanaeth 

gwych i’n cwsmeriaid ond rhaid i ni hefyd 
sicrhau ein bod yn deall eu hanghenion 
a’u disgwyliadau ac adeiladu cynlluniau yn 
y dyfodol i’w bodloni.

Ym mis Mai 2017, gwnaethom gyflwyno 
ein gweledigaeth ar gyfer y busnes i 
gwsmeriaid a gofynnwyd iddynt leisio’u 
barn ar ein strategaethau i ateb heriau’r 
dyfodol drwy ein hymgynghoriad “Dŵr 
Cymru 2050”. Un o’n swyddogaethau 
pwysicaf yw sicrhau bod gan ein 
cwsmeriaid gyflenwad digonol o ddŵr 
bob amser i ddiwallu eu hanghenion 
nawr ac yn y dyfodol ac felly rydym wedi 
llunio strategaeth ‘Digon o Ddŵr i Bawb’ 
i gyflawni hyn. Mae’n amlwg bod cael 
cyflenwad dibynadwy o ddŵr yn bwysig 
i’n cwsmeriaid ac y dylem ddeall yr hyn 
y gall ein systemau ei ddarparu yn llawn, 
gan gynnwys sut y byddwn yn ymateb i 
dueddiadau yn y dyfodol.

Ardal weithredu Dŵr Cymru
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Ymhlith y ffactorau a fydd yn effeithio ar 
lefelau’r adnoddau dŵr fydd eu hangen 
i ddiwallu anghenion cwsmeriaid mae’r 
canlynol:

•  Newidiadau demograffig ac 
economaidd sy’n effeithio ar y galw 
am ddŵr. Mae angen i ni ddefnyddio’r 
wybodaeth orau sydd ar gael i ragweld 
faint o ddŵr a gaiff ei ddefnyddio gan 
ein cwsmeriaid;

•  Newid yn yr hinsawdd, a gydnabyddir 
gan Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol 
Llywodraeth Cymru fel her sylweddol sy’n 
wynebu Cymru. Mae angen i’r Cynllun fynd 
i’r afael â’r effaith y gallai hyn ei chael;

•  Ein rhwymedigaethau amgylcheddol, 
yn y ffordd rydym yn cymryd dŵr o’r 
amgylchedd. Caiff hyn ei reoli drwy 
ddeddfwriaeth er mwyn sicrhau nad yw’r 
dŵr a gymerwn o afonydd a’r defnydd o 
gronfeydd dŵr yn niweidio’r amgylchedd, 
yn enwedig yn ystod y blynyddoedd 
sychaf pan all gweithgareddau tynnu 
dŵr gael yr effaith fwyaf.

Mae’r Cynllun hwn yn ystyried y 30 
mlynedd rhwng 2020 a 2050 ac yn asesu 
unrhyw risgiau o ran ein gallu i gyflenwi 
digon o ddŵr i fodloni’r galw gan ein 
cwsmeriaid, gan ystyried y ffactorau uchod.

Caiff y buddsoddiad sydd ei angen er 
mwyn sicrhau gwelliannau i fynd i’r afael 
â’r risgiau hyn o ran adnoddau dŵr ei 
gyflwyno yng Nghynllun Busnes 2019 
fel rhan o broses Adolygu Prisiau Ofwat 
a gynhelir bob pum mlynedd. Caiff 

allbynnau’r Cynllun Busnes eu cyflawni 
dros y cyfnod dilynol o bum mlynedd a 
gwmpesir gan y Cynllun Rheoli Asedau. 
Ar gyfer Adolygiad Prisiau 2019, caiff 
cynlluniau newydd eu cyflwyno yn ystod 
y cyfnod rhwng 2020 a 2025, a elwir yn 
AMP7. Yn wahanol i Gynlluniau blaenorol, 
rydym hefyd wedi nodi anghenion 
buddsoddi cysylltiedig y mae angen eu 
diwallu er mwyn sicrhau y gallwn gyflawni 
ein hamcanion adnoddau dŵr strategol.

ii. Y Cyflenwad Dŵr i’n Cwsmeriaid
Dros y 25 mlynedd diwethaf, mae swm 
y dŵr a gyflenwir i’n cwsmeriaid wedi 
gostwng mewn blwyddyn ‘arferol’ o dros 
1000 miliwn o litrau y diwrnod (Ml/d) 
ar gyfartaledd i tua 800 Ml/y diwrnod 
heddiw. Llai o ollyngiadau sy’n gyfrifol 
am tua hanner y gostyngiad hwn a 
gellir priodoli’r gweddill i lai o alw gan 
ddiwydiant trwm a mwy o werthfawrogiad 
gan ein cwsmeriaid o werth eu cyflenwad 
dŵr ac, yn sgil hynny, llai o ddefnydd 
ohono. Daw tua 80% o’r galw hwn 
am ddŵr o brif ddinasoedd a threfi de 
Cymru o amgylch Caerdydd, Abertawe, 
Casnewydd, Pen-y-bont ar Ogwr, 
Caerfyrddin a’r Cymoedd amgylchynol. 

Rydym yn cael llawer o law yng Nghymru:  
amcangyfrifwn mai dim ond tua 3% o 
law sy’n cyrraedd ein seilwaith, gan adael 
tua 97% i’r amgylchedd, o gymharu â 
De-ddwyrain Lloegr lle y caiff hyd at 50% 
ei ddefnyddio ar gyfer y cyflenwad dŵr 
cyhoeddus. Caiff y rhan fwyaf o’n dŵr ei 
gyflenwi o’n cronfeydd cronni dŵr ond 
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rydym hefyd yn tynnu symiau sylweddol o 
ddŵr o afonydd iseldirol fel afon Gwy ac 
afon Wysg yn ne-ddwyrain Cymru, afon 
Tywi ac afon Cleddau yn ne-orllewin Cymru 
ac afon Dyfrdwy yng ngogledd Cymru. 
Mae dŵr daear yn cyfrif am lai na 5% o’n 
cyflenwadau ar lefel Cwmni ond, ar lefel 
leol, gall gyfrif am y cyflenwad cyfan.

Felly, mae’n ymddangos na ddylai fod 
gennym broblem adnoddau dŵr yng 
Nghymru. Fodd bynnag, am y rhesymau 
a nodir uchod, mae angen i ni ystyried y 
pwysau ar ein cyflenwadau dŵr yn y dyfodol.

Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, 
rydym wedi gweithio tuag at fodloni 
gofynion amrywiaeth o rwymedigaethau 
amgylcheddol newydd, fel y Gyfarwyddeb 
Fframwaith Dŵr Ewropeaidd a’r 
Gyfarwyddeb Cynefinoedd. Mae’r rhain 
wedi cyflwyno safonau newydd, llawer 
llymach sy’n ei gwneud yn ofynnol i ni 
adael mwy o ddŵr yn ein hafonydd ar 
gyfer yr amgylchedd.

O ganlyniad, erbyn 2020, bydd 
gwelliannau wedi cael eu gwneud i dros 
20 o’n safleoedd er mwyn lleihau’r effaith 
y maent yn ei chael ar yr amgylchedd. 
Rydym yn parhau i weithio’n agos gyda’n 
rheoleiddwyr amgylcheddol i ddeall a oes 
angen i ni wneud rhagor o newidiadau i’r 
ffordd rydym yn gweithredu ond, ar hyn o 
bryd, nid ydym yn rhagweld y bydd angen 
i ni wneud unrhyw beth sylweddol dros y 
pum mlynedd nesaf.

Mae’r Crynodeb Annhechnegol hwn yn 
rhoi trosolwg o adroddiad technegol drafft 
y Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr. Y nod yw 
sicrhau bod y mwyafrif o ddarllenwyr yn 
gallu cael gafael ar ddigon o wybodaeth. 
I’r sawl sydd angen gwybodaeth fanylach, 
mae’r wybodaeth honno ar gael yn yr 
adroddiad technegol llawn.

Mae Adran B o’r ddogfen gryno hon yn 
nodi’r broses ar gyfer deall y cydbwysedd 
rhwng cyflenwad a galw a chanlyniadau’r 
broses honno, tra bod Adrannau C a D yn 
amlinellu sut y byddwn yn mynd i’r afael 
ag unrhyw ddiffyg dŵr yn y dyfodol. Mae 
Adran E yn manylu ar y gwaith a wnawn 
i ymdopi â sychder a’r buddsoddiad 
sydd ei angen i wella’r gwaith hwn. Mae 
Adran F yn nodi’r buddsoddiad y bydd 
y Cwmni yn ei wneud mewn meysydd 
eraill sy’n helpu i gefnogi ein sefyllfa o 
ran adnoddau dŵr. Mae Adran G yn 
rhoi trosolwg o’n hymagwedd tuag at y 
posibilrwydd o fasnachu dŵr yn y dyfodol 
ac mae Adran H yn amlinellu’r gwaith 
llywodraethu ac ymgysylltu sydd wedi’i 
wneud er mwyn sicrhau bod ein Cynllun 
yn gadarn. Rydym wedi cynnwys atodiad 
i’r adroddiad hwn sy’n amlinellu’n fras y 
sefyllfa o ran adnoddau dŵr fesul parth ar 
draws ein rhanbarth.
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B.  Amcanion ar gyfer 
y Cynllun

i.  Cydbwysedd rhwng y cyflenwad a’r 
galw ar draws parthau

At ddibenion gweithredol, rydym yn 
rhannu ein hardal cyflenwi dŵr yn dri 
rhanbarth; Gogledd Cymru, De-orllewin 
Cymru a De-ddwyrain Cymru. Fodd 
bynnag, at ddibenion cynllunio adnoddau 
dŵr, rydym yn is-rannu ein rhanbarthau yn 
Barthau Adnoddau Dŵr. Parth Adnoddau 
Dŵr yw’r ardal fwyaf y gellir rhannu’r holl 
adnoddau ynddi, gyda rhai cyfyngiadau.

Dangosir y ffordd sylfaenol yr eir i’r afael 
â’r broses cynllunio adnoddau dŵr yn y 
diagram isod. Er mwyn datblygu’r Cynllun, 
rydym yn rhagfynegi’r galw am ddŵr gan 
ein cwsmeriaid preswyl a’n cwsmeriaid 
busnes yn y dyfodol a’r gollyngiadau o’n 
system gyflenwi. Yna, cyfrifwn faint o ddŵr 
fydd ar gael o’n ffynonellau dŵr cyfredol 
ym mhob parth er mwyn bodloni’r galw. 
Mae cynllunio adnoddau dŵr yn yr 
hirdymor yn broses gymhleth sy’n golygu 
dadansoddi llawer iawn o ddata. Mae 
angen i ni ystyried yr ansicrwydd o ran 
ein cyflenwad a data ynghylch galw yn y 
dyfodol. Yn y diwydiant, gelwir y lwfans risg 
hwn yn adnoddau wrth gefn (“headroom”). 

Dŵr dros ben

Dim camau pellach

Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr

Ateb

Rhagolwg o’r galwRhagolwg o’r cyflenwad Ansicrwydd data
(Adnoddau/Dŵr wrth gefn)

Diffyg dŵr

Rhagolwg o’r cydbwysedd cyflenwad / galw

Opsiynau i fynd i’r afael â’r diffyg

Bodloni rhwymedigaethau
ehangach a disgwyliadau

cwsmeriaid a rhanddeiliaid

Gwerthusiad o’r opsiynau

Y Broses Cynllunio Adnoddau Dŵr
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Graff enghreifftiol o’r cydbwysedd rhwng cyflenwad a galw

Rydym yn pennu cydbwysedd rhwng y 
cyflenwad a’r galw ar gyfer pob parth 
adnoddau dŵr sy’n cynnwys lwfans 
ansicrwydd/adnoddau wrth gefn. Mae’r 
ffigur isod yn dangos y cydbwysedd hwn 
ar ffurf graff. 

Pan fo’r cydbwysedd rhwng y cyflenwad 
a’r galw mewn parth, gan gynnwys 
ansicrwydd, yn dangos diffyg posibl, mae’r 
Cynllun yn nodi’r opsiynau sydd naill ai’n 
lleihau’r galw neu’n cynyddu’r cyflenwad  
er mwyn datrys yr anghydbwysedd. 

I ddechrau, rydym yn ceisio canfod yr 
opsiwn rhataf o ddatrys unrhyw ddiffyg 
yn y cyflenwad. Yr opsiynau hyn fyddai’r 

rhai mwyaf darbodus ond mae materion 
ehangach i’w hystyried hefyd wrth 
benderfynu ar yr ateb sy’n rhoi’r “gwerth 
gorau”, gan gynnwys barn ein cwsmeriaid 
a’n rhanddeiliaid, synergeddau â ffactorau 
eraill sy’n ysgogi buddsoddiad, agweddau 
amgylcheddol, rheoliadau’r llywodraeth 
ac ystyriaethau polisi. Mae’r Cynllun yn 
cyflwyno’r opsiynau sy’n rhoi’r gwerth 
gorau yn ein barn ni.

Gostyngiad yn y cyflenwad a achosir gan newidiadau i drwyddedau tynnu dŵr ac effeithiau newid yn yr hinsawdd

Cynlluniau C/G

Galw + Risg

Cyflenwad

Galw

Galw a Risg
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Y Cyflenwad a’r Galw mewn Parthau Adnoddau Dŵr

Mae’r ffigur a’r tabl isod yn dangos 
y sefyllfa o ran y cydbwysedd rhwng 
cyflenwad a galw ar gyfer pob un o’n 
parthau adnoddau dŵr. Rhagwelwn y 
bydd diffyg o ran adnoddau dŵr mewn 
dau barth yn ystod y cyfnod cynllunio o 30 
mlynedd, sef Tywyn Aberdyfi a Sir Benfro. 
Yn ogystal â nodi’r mannau hynny lle 
rydym yn rhagweld diffyg, mae’r Cynllun 
hefyd yn dangos, ar gyfer pob parth  
arall, heblaw am Vowchurch, fod digon  
o gyflenwad dŵr o gymharu â’r galw ac  

y byddai’r parthau hynny yn gallu ymdopi 
â’r sychder mwyaf difrifol y gellir yn 
rhesymol ei ddychmygu’n digwydd hyd yn 
oed os rhoddir cyfrif am effeithiau posibl 
newid yn yr hinsawdd.
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Parth Adnoddau Dŵr Dŵr Dros Ben 
2025 Ml/d

Dŵr Dros Ben 
2050 Ml/d

Gogledd Eryri Ynys Môn 8.1 6.4
Arfordir Clwyd 1.3 2.5
Alwen Dyfrdwy 2.1 2.1
Tywyn Aberdyfi -0.8 -1.5
Bala 0.3 0.3
Blaenau Ffestiniog 0.3 0.3
Abermo 0.0 0
Llŷn Harlech 3.0 2.9
Dyffryn Conwy 2.1 2.7
De Meirionnydd 0.4 0.4
Rhosan ar Wy 3.3 3.6
Elan 0.4 0.5
Henffordd 8.8 9.9
Llyswen 1.5 1.5
Trefynwy 0.6 0.7
Pyllalai 0.3 0.3
Aberhonddu 0.6 0.7
Vowchurch 0.0 0
Whitbourne 0.1 0.1
SEWCUS 16.0 18.6
Tywi 22.7 24.5
Canol a De Ceredigion 2.7 2.5
Gogledd Ceredigion 1.8 2.0
Sir Benfro -3.6 -13.8

Nodir y ffordd y byddwn yn mynd ati i ddatrys y diffyg 
a ragwelir yn y cyflenwad ym mharthau Tywyn Aberdyfi 
a Sir Benfro yn y ddwy adran nesaf.
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C. Parth Adnoddau Dŵr Tywyn Aberdyfi
Mae parth Tywyn Aberdyfi yn ardal fach 
â thua 3000 eiddo. Y galw am ddŵr yn 
ystod blwyddyn sych yw tua 1.3Ml/d ar 
gyfartaledd. Rydym yn bwriadu lleihau’r 
galw hwn yn ystod cyfnod AMP7 hyd 
at 2025 i tua 1.1Ml/d drwy ddefnyddio 
mesuryddion dŵr deallus i leihau 
gollyngiadau a gwneud mwy o ymdrech 
i sicrhau bod dŵr yn cael ei ddefnyddio’n 
effeithlon.

Caiff dŵr ei gyflenwi o ddwy nant 
fach sy’n bwydo dŵr i waith trin dŵr 
Penybont (gweler y ffigur isod).  Mae ein 
dadansoddiad yn dangos na fydd llif y 

nentydd hyn yn gallu bodloni’r galw yn 
ystod cyfnodau o sychder difrifol, gan 
arwain at ddiffyg o 0.8Ml/d yn y parth 
erbyn 2025. Gallai ansawdd dŵr gwael 
posibl o’r nentydd yn ystod stormydd yn 
yr haf wneud y sefyllfa’n waeth ac achosi 
problemau o ran trin y dŵr.

Yn unol â’r canllawiau, rydym wedi 
edrych ar yr holl opsiynau sydd ar gael 
i ddatrys y bwlch rhwng cyflenwad 
a galw yn y parth yn y dyfodol.  Dim 
ond swm cyfyngedig o ddŵr y gellir 
ei arbed drwy ymgymryd â rhagor o 
weithgarwch rheoli galw. Amcangyfrifwn 

System Cyflenwi Dŵr Tywyn Aberdyfi
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mai dim ond tua 0.03Ml/d y byddai 
buddsoddiad sylweddol mewn rhagor 
o weithgarwch rheoli galw yn ei arbed 
o bosibl, a hynny drwy adnewyddu prif 
bibellau dŵr a gwneud rhagor o waith o 
ran effeithlonrwydd dŵr. Ni fyddai hyn yn 
ddigon i fynd i’r afael â’r diffyg cyflenwad.

Gallem drosglwyddo dŵr o barthau 
cyfagos sydd â rhyw gysylltiad â’r parth 
er mwyn arbed adnoddau dŵr ond, 
oherwydd daearyddiaeth yr ardal a’r 
pellter hir rhwng ffynonellau dŵr cyfagos, 
byddai hyn yn broses ddrud iawn.

Yr ateb a ffefrir gennym yw adeiladu 
mewnlif afon newydd ar afon gyfagos 
Dysynni a all ddarparu’r dŵr sydd ei 
angen, a throsglwyddo’r dŵr hwn i waith 

trin dŵr Penybont. Mae afon Dysynni 
yn llawer mwy o faint na’n ffynonellau 
presennol ac mae swm y dŵr y byddem yn 
ei dynnu yn cyfrif am gyfran fach o’r dŵr 
yn yr afon, hyd yn oed yn ystod cyfnodau 
sych. Mae hon yn ffynhonnell ddŵr fwy 
cynaliadwy a fyddai’n gallu ymdopi â 
chyfnodau o sychder difrifol ac effeithiau 
newid yn yr hinsawdd yn well.  Yr ateb hwn 
yw’r un rhataf o bell ffordd o blith yr holl 
opsiynau, a’r ateb hwn fyddai’n cael yr 
effaith leiaf ar yr amgylchedd hefyd. Er 
mwyn cefnogi’r ateb hwn, cynigir y dylid 
adeiladu cronfa storio dŵr heb ei drin ar 
lan yr afon er mwyn gallu cau ffynonellau 
presennol y nant i lawr yn y byrdymor. 
Amcangyfrifir y bydd y cynllun cyfan yn 
costio tua £7.5 miliwn.
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D. Parth Adnoddau Dŵr Sir Benfro
Mae parth Sir Benfro yn cwmpasu cornel 
dde-orllewinol bellaf Cymru, o Draeth 
Pentywyn yn y dwyrain i Barc Cenedlaethol 
Arfordir Penfro yn y gorllewin ac o bentrefi 
Maenorbŷr yn y de i Drefdraeth yn y 
gogledd.

Cyflenwir y parth yn bennaf gan waith 
trin dŵr Bolton Hill. Daw’r dŵr a gaiff ei 
drin yn y gwaith o afon Cleddau Wen yn 
y gorllewin ac afon Cleddau Ddu yn y 
dwyrain, drwy ein mewnlifau yn Crowhill 
a Canaston. Caiff y mwyafrif o’r dŵr ei 
dynnu yn Canaston gan fod llif afon 
Cleddau Ddu yn cael ei ategu gan ddŵr 

a ryddheir o gronfa ddŵr Llys y Frân pan 
fo angen (gweler y ffigur isod). Bydd y 
dŵr dros ben yn Sir Benfro yn gostwng 
yn sylweddol yn 2019 gan y bydd angen 
i ni leihau’r swm y gallwn ei gymryd o’r 
ddwy afon Cleddau er mwyn bodloni 
rhwymedigaethau amgylcheddol. 
Rhagwelir na fydd digon o gyflenwad 
dŵr yn y parth yn 2021 gyda diffyg o tua 
5Ml/d erbyn 2025.

Mae hwn yn ddiffyg sylweddol o ran 
cyflenwad a galw ym mharth Sir Benfro 
ac rydym wedi edrych ar nifer o opsiynau 
rheoli cyflenwad a galw er mwyn mynd 

System Cyflenwi Dŵr Sir Benfro
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i’r afael â’r diffyg cyflenwad a ragwelir. O 
ystyried lefel y diffyg, dim ond opsiynau 
rheoli galw fel gwaith adnewyddu prif 
bibellau cynhwysfawr er mwyn lleihau nifer 
y gollyngiadau fyddai’n ddigonol, ond 
byddai hynny’n costio cannoedd o filiynau 
o bunnoedd. Fel arall, gallem drosglwyddo 
dŵr o barth Tywi Gŵyr lle mae adnoddau 
dŵr dros ben ond byddai hwnnw, unwaith 
eto, yn opsiwn drud oherwydd y pellter. 
Mae’r ffordd rydym yn ‘Rheoleiddio’r’ dŵr 
a gaiff ei ryddhau o gronfa ddŵr Llys y 
Frân i’w aildynnu yn Canaston yn ateb 
mwy amlwg.  

Mae gan orsaf bwmpio Canaston 
bympiau llif sefydlog ac mae’r modd 
y gweithredir yr orsaf, o fewn telerau’r 
drwydded tynnu dŵr, yn golygu bod angen 
i ni ryddhau gormod o ddŵr i mewn i afon 
Cleddau Ddu ar hyn o bryd tra ein bod 
yn tynnu dŵr ymhellach i lawr yr afon. 
Mae hyn yn golygu ein bod yn rhyddhau 
gormod o ddŵr a allai gael ei arbed yn 
ystod blynyddoedd sych pe bai sychder. 
Bydd y broses o osod pympiau cyflymder 
amrywiadwy yn yr orsaf bwmpio yn golygu 
y bydd modd rheoleiddio’r afon yn fwy 
effeithlon er mwyn cadw’r dŵr a gaiff ei 
storio yng nghronfa ddŵr Llys y Frân yn 

ystod blynyddoedd sych iawn. Drwy newid 
ein ffordd o weithredu, byddwn yn gallu 
sicrhau bod digon o ddŵr yn cael ei storio 
yn Llys y Frân i fynd i’r afael a’r diffyg o 
ran cyflenwad a galw yn ystod sychder 
difrifol.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod 
wrthi’n adolygu trwydded tynnu dŵr 
Canaston fel rhan o Adolygiadau o 
Ganiatadau’r Gyfarwyddeb Cynefinoedd 
a chadarnhawyd bod gweithrediad y 
cynllun rheoleiddio o dan amodau’r 
drwydded newydd yn cyrraedd safonau 
amgylcheddol.

Nodwyd mai’r cynllun hwn oedd yr ateb 
a fyddai’n rhoi’r gwerth gorau am arian 
gan mai hwn oedd yr opsiwn rhataf o 
bell ffordd ar gyfer mynd i’r afael â’r 
diffyg a ragwelir ac ymdopi â newid yn 
yr hinsawdd a sychder difrifol yn well.  
Mae’r orsaf bwmpio bresennol yn eithaf 
hen a bydd angen i ni gynnal a chadw’r 
pympiau presennol yn y dyfodol agos. 
Mae’r cynllun hwn hefyd yn diwallu 
anghenion cynnal a chadw cyfalaf yr orsaf 
bwmpio. Amcangyfrifir y byddai’r opsiwn 
hwn yn costio tua £13 miliwn.
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E. Gwydnwch Adnoddau Dŵr
i. Lefel Gwasanaeth Adnoddau Dŵr
Mae cysylltiad cynhenid rhwng y 
cydbwysedd hirdymor rhwng cyflenwad 
a galw ar gyfer pob parth a lefel y 
gwasanaeth a roddir i’n cwsmeriaid. Os 
rhagwelwn na allwn fodloni’r galw am ddŵr 
yn ystod sychder, byddwn yn rhoi mesurau 
ar waith i gyfyngu ar y galw. Defnyddiwyd 
mesurau fel gwaharddiadau ar bibellau 
dŵr a gwahardd defnyddio dŵr nad yw’n 
angenrheidiol yn ystod y cyfnodau sych 
yn 1976, 1984 a 1989-90. Mae amlder y 
mesurau hyn yn fesur o lefel gwasanaeth 
yr adnoddau dŵr a gynigir ac mae ein 
cwsmeriaid yn derbyn ei bod yn rhesymol 
gosod sancsiynau o’r fath yn ystod sychder 
ar yr amod nad yw hyn yn digwydd yn rhy 
aml. Ein lefel gwasanaeth cyfredol yw:

•  Peidio â gosod gwaharddiad ar bibellau 
dŵr (a elwir bellach yn waharddiadau 
dros dro ar y defnydd o ddŵr) yn amlach 
nag unwaith bob 20 mlynedd (1 mewn 
20), ar gyfartaledd;

•  Peidio â chyfyngu ar y dŵr a ddefnyddir 
at ddibenion masnachol (gwahardd 
defnyddio dŵr nad yw’n angenrheidiol 
gan gynnwys golchi ceir, glanhau 
adeiladau, lliniaru llwch ac ati) yn 
amlach nag unwaith bob 40 blynedd (1 
mewn 40), ar gyfartaledd;

•  Peidio byth â gosod mesurau mwy 
eithafol fel safbibellau a thoriadau rota.

Rydym wedi ceisio barn ein cwsmeriaid 
ac maent yn cefnogi’r dull gweithredu 

hwn o ran pa mor aml y byddem yn 
gosod gwaharddiadau ar bibellau dŵr a 
gwaharddiadau ar ddefnyddio dŵr nad yw’n 
angenrheidiol. Yn ddealladwy ddigon, mae’r 
Llywodraeth yn awyddus i’r diwydiant allu 
asesu’r hyn a olygir wrth ‘byth’ o ran gosod 
mesurau sychder mwy eithafol. Ar hyn o 
bryd, mae’r diwydiant yn ystyried sut y gellir 
mynd ati i fesur hyn ac mae wedi gofyn i 
gwmnïau dŵr asesu gwydnwch eu systemau 
cyflenwi dŵr o ran ymdopi â sychder mwy 
eithafol na’r hyn a welwyd eisoes. 

Er mwyn helpu i ateb y cwestiwn hwn, 
rydym wedi defnyddio rhai dulliau 
ystadegol arloesol i ystyried p’un a allai 
ein systemau cyflenwi ymdopi â sychder a 
allai ddigwydd unwaith bob 200 mlynedd. 
Yn sgil y gwaith dadansoddi hwn, rydym 
yn hyderus y byddai pob un ond tri o’n 
parthau adnoddau dŵr yn gallu ymdopi 
â’r math o sychder a allai ddigwydd 
unwaith bob 200 mlynedd heb i ni orfod 
gosod mesurau rheoli sychder eithafol. 
Y parthau hyn yw Sir Benfro, Tywyn 
Aberdyfi a Vowchurch. Bydd yr atebion a 
gynigiwyd ar gyfer datrys y cydbwysedd 
rhwng cyflenwad a galw ar gyfer parthau 
Sir Benfro a Thywyn Aberdyfi yn gwella 
gwydnwch y cyflenwad dŵr yn sylweddol. 
Rydym yn cynnig y dylid gwella gwydnwch 
y cyflenwad ym mharth Vowchurch.

ii. Parth Adnoddau Dŵr Vowchurch
Rydym wedi defnyddio dulliau dadansoddi 
ystadegol newydd i asesu pa mor agored 
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i sychder difrifol y mae parth Vowchurch, 
ac mae’r dulliau hynny yn nodi nad 
yw’r parth yn debygol o allu ymdopi â 
digwyddiad sychder a allai gael ei weld 
unwaith bob 200 mlynedd yn unig, sef 
sefyllfa waeth nag a brofwyd gennym hyd 
yma, gan gynnwys y cyfnodau o sychder 
yn 1976, 1984, 1989/90 a 1995. Os 
byddwn yn wynebu digwyddiad o’r fath, 
amcangyfrifwn fod posibilrwydd y gallai 
fod angen i ni osod mesurau rheoli galw 
eithafol fel toriadau rota ond dim ond 
pe bai ein gweithrediadau tanceru yn 
annigonol y byddem yn cymryd camau o’r 
fath yn y parth cymharol fach hwn.

Er bod y risg yn isel iawn, mae’r effaith y 
byddai’n ei chael ar ein cwsmeriaid yn yr 
ardal yn annerbyniol. Rydym wedi ceisio 
barn ein cwsmeriaid ar lefel y gwydnwch 
a allai fod yn dderbyniol, a byddent yn 
fodlon talu am lefel uwch o wydnwch i 
gyfnodau sych mwy difrifol nag a fyddai’n 
cael eu gweld unwaith bob 100 mlynedd.

Prin iawn yw’r opsiynau ar gyfer datrys y 
mater hwn yn yr ardal hon ac ni fyddai 
ymdrechion i reoli’r galw, fel lleihau nifer y 
gollyngiadau, yn datrys y sefyllfa ynddynt 
eu hunain. Felly, ein bwriad yw gosod prif 
bibell rhwng parth Henffordd a pharth 
Vowchurch er mwyn gwella’r sefyllfa. 
Byddai hyn yn costio tua £6 miliwn.

Yn ogystal, mae safle Vowchurch wedi bod 
yn destun ymchwiliadau amgylcheddol 
ac rydym yn ymwybodol bod Asiantaeth 
yr Amgylchedd yn ystyried nad yw’r 
drwydded tynnu dŵr bresennol yn 

gynaliadwy iawn. Byddai’r cynllun yn golygu 
na fyddai angen i ni byth dynnu mwy o 
ddŵr o’r ddyfrhaen waelodol nag y mae 
ein trwydded bresennol yn ei ganiatau. 
Byddai’r cynllun gwella hwn yn sicrhau mai 
effaith gyfyngedig y byddem yn ei chael ar 
y safle yn ystod sychder difrifol.

F.  Strategaethau Ategol
Mae gwydnwch ein systemau cyflenwi 
dŵr yn bryder arbennig i ni a chaiff hyn ei 
adlewyrchu ym mholisi’r llywodraeth, ein 
dyletswyddau fel ymgymerwyr dŵr ac ym 
marn ein rhanddeiliaid. Mae’n hanfodol 
bod y cynllun adnoddau dŵr yn cael ei 
ystyried o fewn cyd-destun ehangach 
y seilwaith presennol sydd ei angen i 
gefnogi’r cynllun. Mae’r adran hon yn 
nodi’r mentrau a’r strategaethau galluogol 
hyn a gaiff eu cyflwyno yng nghynllun 
busnes AMP7 ym meysydd diogelwch 
argaeau, cynnal ansawdd y dŵr mewn 
dalgylchoedd dŵr a’n gweithgarwch rheoli 
galw yn y dyfodol.

i. Diogelwch Argaeau
Mae ein hargaeau yn elfen hanfodol o’r 
system adnoddau dŵr yn y mwyafrif o’n 
parthau. Mae’r argaeau hyn yn storio dŵr 
pan fydd digon ohono ar gael yn ystod 
cyfnodau gwlypach o’r flwyddyn, cyn iddo 
gael ei ddefnyddio i fodloni’r galw yn ystod 
cyfnodau sychach o’r flwyddyn. 
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Mae defnydd llawn o’n hargaeau yn 
hanfodol yn ystod y blynyddoedd sychaf 
pan rydym yn ceisio gwneud y defnydd 
gorau posibl o’r storfeydd sydd ar gael.

Mae llawer o’n hargaeau a’r pibellau a’r 
falfiau sy’n rhan ohonynt yn fwy na 100 
mlwydd oed. Mae angen buddsoddiad 
parhaus a sylweddol er mwyn sicrhau 
eu bod yn parhau i gyrraedd safonau 
diogelwch modern a sicrhau gwydnwch 
adnoddau dŵr. 

Mae pob un o’n hargaeau o dan 
Ddeddf Cronfeydd Dŵr 1975 yn destun 
buddsoddiad a gwaith cynnal a chadw 
rheolaidd. Bydd y gweithgareddau hyn yn 
parhau i fynd rhagddynt yn ystod AMP7 a 
thu hwnt, cyhyd ag y bydd argaeau yn cael 
eu cwmpasu gan y Ddeddf Cronfeydd Dŵr.  
Mae’r gweithgareddau hyn yn cynnwys:

•  Gwaith arolygu, monitro a goruchwylio 
arferol a rheolaidd

•  Astudiaethau ac ymchwiliadau

•  Gwaith cynnal a chadw rheolaidd i 
asedau sefydlog a thiroedd amgylchynol

•  Gwaith ar raddfa fach e.e. ffensio, gosod 
arwyddion a gwelliannau er mwyn sicrhau 
bod mynedfeydd ac allanfeydd yn ddiogel

Ym mis Ebrill 2016, cyflwynodd 
Llywodraeth Cymru ddiwygiadau i’r 
Ddeddf Cronfeydd Dŵr. Mewn ymateb i 
ofynion y ddeddfwriaeth ddiwygiedig a 
datblygiadau parhaus o ran canllawiau 
newydd y diwydiant ac arferion da, 
rhagwelwn y bydd angen ymgymryd â 

gwaith diogelu argaeau mwy sylweddol 
yn ystod cyfnod AMP7, y tu hwnt i’n 
gweithgareddau rheolaidd.

Os na chaiff y gwaith hwn ei wneud, 
gallwn ddisgwyl derbyn hysbysiadau 
rheoleiddiol yn ei gwneud yn ofynnol i ni 
ymgymryd â gwaith er mwyn cyflawni ein 
dyletswyddau cyfreithiol o ran diogelu 
argaeau ac, mewn llawer o amgylchiadau, 
mae angen i ni leihau’r ardaloedd storio 
yn ein cronfeydd dŵr cyn ymgymryd â’r 
gwaith hwn. Bydd unrhyw leihad yng 
nghapasiti storio’r cronfeydd dŵr yn 
ein parthau adnoddau dŵr yn effeithio 
ar ein gallu i gyflenwi dŵr. O ystyried 
pwysigrwydd yr adnoddau dŵr yn ein 
cronfeydd dŵr, heb y rhaglen fuddsoddi 
hon, byddai hyn naill ai’n arwain at ddiffyg 
o ran cyflenwad/galw mewn parthau neu 
lawer llai o allu i ymdopi â sychder.

Er mwyn cynnal a diwallu anghenion 
deddfwriaethol yn y dyfodol, byddwn yn 
buddsoddi tua £110m yn ein hargaeau  
yn ystod AMP7.

ii. Ansawdd Dŵr
Mae Dŵr Cymru yn tynnu dŵr i’w gyflenwi 
o 120 o ddalgylchoedd sy’n cwmpasu 
ardal o bron 11,000km². Mae tir yn y 
dalgylchoedd hyn yn cael ei ddefnyddio 
at nifer o ddibenion ac yn destun 
amrywiaeth o arferion rheoli. Ychydig iawn 
o dir sydd gennym yn y dalgylchoedd 
ac, yn sgil hynny, ychydig iawn o reolaeth 
sydd gennym dros weithgareddau tir. 
Mae defnydd tir modern gyda’r defnydd o 
gemegau yn peri risg gynyddol i ansawdd 
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dŵr heb ei drin a heriau arbennig i’n 
gwaith trin dŵr. Mae gwaith ymgysylltu â 
pherchenogion tir yn hanfodol er mwyn 
deall y risgiau a wynebir gennym ond, 
yn bwysicach na hynny, y modd y gellir 
lleihau’r risgiau hynny drwy addysgu a 
mabwysiadu dulliau rheoli tir gwell. Mae’n 
hanfodol bod dalgylch yn cael ei ystyried 
fel llinell amddiffyn gyntaf yn ein barn ni 
er mwyn diogelu ansawdd dŵr yfed yn y 
dyfodol.

Felly, ein strategaeth yw cynnal neu wella 
ansawdd y dŵr yn y dalgylchoedd rydym 
yn dibynnu arnynt ar gyfer ein cyflenwad 
dŵr er mwyn sicrhau na fydd unrhyw 
effaith ar ein gallu i gyflenwi dŵr. Bydd ein 
buddsoddiad yn y maes hwn yn cynyddu i 
tua £18m yn AMP7.

Yn ogystal â gweithio i wella ansawdd y 
dŵr yn y dalgylchoedd rydym yn tynnu 
dŵr ohonynt, mae angen i ni sicrhau 
bod ein gweithfeydd trin dŵr yn gallu 
parhau i gyflenwi dŵr iach i’n cwsmeriaid. 
Mae angen gwaith cynnal a chadw a 
buddsoddiad sylweddol a pharhaus ar 
yr asedau hyn er mwyn i ni allu parhau 
i ddarparu’r dŵr sydd ei angen i fodloni 
gofynion ein cwsmeriaid, tra’n cyflawni 
safonau ansawdd dŵr yfed hyd yn 
oed gwell. Bydd unrhyw ddirywiad ym 
mherfformiad yr asedau hyn yn cael 
effaith uniongyrchol ar gapasiti ein 
parthau i gyflenwi dŵr ac yn ein gadael 
yn agored i niwed yn ystod cyfnodau pan 
fydd galw uchel ymhlith cwsmeriaid.

Mae’n werth nodi’r prosiect sy’n mynd 
rhagddo ym Mharthau Defnydd Cysylltiol 
De-ddwyrain Cymru i ddisodli hyd at 
bump o’n gweithfeydd trin dŵr presennol 
gyda gwaith newydd mwy o faint yn ardal 
Merthyr Tudful. Cafodd y gweithfeydd 
presennol eu hadeiladu’n wreiddiol ar 
ddechrau’r 20fed ganrif, ac mae’r asedau 
hyn sy’n heneiddio yn ei chael hi’n anodd 
darparu gwasanaeth da oherwydd y 
dirywiad yn ansawdd dŵr heb ei drin. 
Mae’r cyfluniad cyfredol hefyd yn golygu 
bod cyfyngiadau ar eu gallu i reoli’r 
cyflenwad os bydd ansawdd dŵr heb ei 
drin yn wael neu os bydd sychder.

Felly, rydym yn cynnig y dylid adeiladu 
gwaith trin dŵr newydd sy’n gallu 
cyflenwi dŵr i 350,000 o gartrefi a 
busnesau. Byddai’r gwaith newydd yn 
cynnwys prosesau trin dŵr cynhwysfawr 
a datblygedig a fyddai’n gallu trin dŵr 
yn unol â safonau ansawdd cyfredol, 
cydymffurfio â newidiadau rheoliadol 
a allai gael eu cyflwyno yn y dyfodol a 
mynd i’r afael a risgiau newydd i ansawdd 
dŵr yfed. Byddwn hefyd yn ailgyflunio’r 
rhwydwaith presennol o bibellau er mwyn 
cludo dŵr o’n cronfeydd dŵr i’r gwaith trin 
dŵr newydd a sicrhau bod dŵr sydd wedi’i 
drin yn cael ei gyflenwi i’r ardaloedd a 
wasanaethir gan y gweithfeydd presennol.

iii. Gollyngiadau Dŵr
Gwyddom o’m hymchwil cwsmeriaid fod 
gollyngiadau dŵr yn bwnc emosiynol 
gyda rhai cwsmeriaid yn cydnabod 
yr agweddau ariannol sylweddol sy’n 
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gysylltiedig â chanfod pibellau sy’n 
gollwng a’u hatgyweirio ac eraill yn 
teimlo’n gryf bod gollyngiadau dŵr 
yn annerbyniol ac na ddylem fod yn 
gwastraffu unrhyw ddŵr o gwbl. 

Mae ein canfyddiadau yn debyg i rai’r 
Cyngor Defnyddwyr Dŵr1 a gadarnhaodd 
fod gollyngiadau dŵr yn achosi pryder 
mawr i gwsmeriaid, a phan deimlir nad 
yw cwmnïau yn gwneud digon i leihau 
nifer y gollyngiadau, y gall hyn effeithio ar 
ymddygiad cwsmeriaid o ran defnyddio 
dŵr yn effeithlon. Mae Llywodraeth 
Cymru yn disgwyl i gwmnïau ragweld 
lleihad yn nifer y gollyngiadau dros y 
cyfnod cynllunio ac mae Ofwat yn disgwyl 
y bydd cwmnïau dŵr yn lleihau nifer y 
gollyngiadau o’u systemau cyflenwi dŵr 
15% yn ystod cyfnod AMP7.

Mae ein strategaeth bresennol yn seiliedig 
ar gyflawni’r hyn a elwir yn y diwydiant 
dŵr yn ‘lefel economaidd gynaliadwy o 
ollyngiadau’. Mae’r mesur hwn yn seiliedig 
ar yr egwyddor bod y gost sy’n gysylltiedig 
â lleihau nifer y gollyngiadau yn cynyddu’n 
sylweddol wrth i nifer y gollyngiadau leihau 
nes y cyrhaeddir pwynt lle mae’r broses o 
gynhyrchu’r dŵr yn rhatach na’r ymdrech 
a’r gost ychwanegol sydd eu hangen i 
leihau nifer y gollyngiadau ymhellach. 
Mewn geiriau eraill, mae mynd y tu 
hwnt i’r lefel economaidd gynaliadwy o 
ollyngiadau yn golygu costau llawer uwch 
i’n cwsmeriaid.

Ni ddylai’r egwyddor hon newid. Fodd 
bynnag, bu datblygiadau arloesol 
sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf 
sy’n ein helpu i wella ein dealltwriaeth 
o ollyngiadau a dulliau atgyweirio. 
Mewn ymateb i farn ein cwsmeriaid a’n 
rhanddeiliaid, rydym wedi diweddaru ein 
strategaeth gollyngiadau ar gyfer AMP7 
ac yn cynnig cyfres o fentrau a fydd yn 
newid ein dealltwriaeth o ollyngiadau 
a’r ffyrdd y gallwn fynd ati i’w lleihau yn 
sylweddol. Nodir enghreifftiau o rai o’r 
ffyrdd newydd ac arloesol y gallwn eu 
defnyddio i leihau ein gollyngiadau isod:

•  Rydym yn datblygu technegau 
newydd i fodelu cydbwysedd dŵr prif 
bibellau ac mae archwiliadau yn mynd 
rhagddynt ar rannau o brif bibellau gan 
ddefnyddio teclynnau arloesol i ganfod 
sŵn gollyngiadau. Rydym hefyd yn 
bwriadu datblygu dulliau o archwilio ein 
10,000km o brif bibellau yn rheolaidd 
gan ddefnyddio technoleg newydd.

•  Mae technoleg newydd ar gael sy’n 
gallu canfod nifer fwy o ollyngiadau 
allanol a mewnol bach. Cynigir y dylid 
cynnal astudiaeth beilot i archwilio eiddo 
mewn ardaloedd lle yr ymddengys fod 
nifer fawr o ollyngiadau, ac i ddarparu 
gwasanaeth atgyweirio lle y canfyddir 
gollyngiadau. 

•  Byddwn yn lleihau ein hôl-groniad o 
ollyngiadau ar ochr y cwsmer sydd 
wedi’u canfod ac sy’n aros i gael eu 
trwsio, gan y gall fod swm sylweddol 

1 Water, water everywhere? Delivering a resilient water system (2016-17). Rhagfyr 2017.
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o ddŵr yn cael ei golli yn ein barn ni. 
Byddwn yn gwella ein prosesau ac yn 
atgyweirio ac yn disodli cyfran wedi’i 
thargedu o bibellau cyflenwi cwsmeriaid y 
canfuwyd eu bod yn gollwng.

Yn gryno, byddwn yn parhau i seilio 
ein targedau o ran gollyngiadau ar yr 
egwyddor lefel economaidd o ollyngiadau 
ac rydym yn bwriadu ateb her Ofwat 
drwy sicrhau gostyngiad o 15% yng 
nghyfanswm y gollyngiadau erbyn diwedd 
AMP7. Rhagwelwn y gellir cyflawni’r rhan 
fwyaf o’r gostyngiad ychwanegol hwn 
drwy leihau nifer y gollyngiadau ar ochr y 
cwsmer a thrwy atgyweirio prif bibellau. I 
Dŵr Cymru, mae hyn yn ostyngiad o tua 
26Ml/d o’n targed gollyngiadau cyfredol 
o 169Ml/d ar ddiwedd AMP6 i 143Ml/d 
erbyn diwedd cyfnod AMP7.

iv. Effeithlonrwydd Dŵr
Yn ei Strategaeth Ddŵr i Gymru (2015), 
mae Llywodraeth Cymru yn nodi sut 
y bydd yn mynd ati i weithio gyda 
chwmnïau dŵr i ysgogi camau gweithredu 
a gweithgarwch ymgysylltu mewn 
perthynas â’r defnydd o ddŵr a hyrwyddo 
buddiannau effeithlonrwydd dŵr. 

Un o’r prif negeseuon a gawsom gan ein 
cwsmeriaid yn ystod y gwaith ymgysylltu 
ar gyfer y Cynllun hwn oedd y dylem fod 
yn gwneud mwy i’n cwsmeriaid o ran 
hyrwyddo effeithlonrwydd dŵr. Mewn 
ymateb i hynny, rydym yn bwriadu gwneud 
mwy i helpu ein cwsmeriaid i ddefnyddio 
dŵr yn effeithlon a byddwn yn parhau 
i ddarparu a datblygu ein gwasanaeth 

effeithlonrwydd dŵr o ansawdd uchel ‘sy’n 
canolbwyntio ar y cwsmer’. Ein cynlluniau 
ar gyfer AMP7 yw:

•  Cynnwys negeseuon ac addysg 
effeithlonrwydd dŵr yn ein menter 
gollyngiadau ‘Tap a Thoiled’; 

•  Bydd llawer mwy o weithgareddau 
yn cael eu cynnal yn ystod gweddill 
AMP6 ac yn AMP7, yn unol â barn 
ein cwsmeriaid a gafwyd drwy 
grwpiau ymgysylltu â chwsmeriaid 
ac ymgynghoriad â rhanddeiliaid y 
Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr (CRhAD) 
sy’n nodi bod ymagwedd ragweithiol 
tuag at effeithlonrwydd dŵr yn cael ei 
chroesawu. Caiff gweithgareddau eu 
targedu ar draws y rhanbarth hefyd;

•  Ymestyn ein Rhaglen Archwilio Eiddo – 
gan gefnogi tua 30,000 o gwsmeriaid 
yn ystod AMP7 o gymharu â thua 5,500 
yn ystod AMP6;

•  Ymgysylltu â’n cymunedau sydd fwyaf 
agored i niwed a’u cefnogi – yn ystod 
2017/18, mae’r cwmni yn bwriadu 
cefnogi tua 10,000 o gwsmeriaid yng 
Nghwm Rhondda Fach – ardal lle gwelir 
dyledion dŵr sylweddol a grwpiau o 
gwsmeriaid sy’n agored i niwed. Bydd 
hyn yn gosod y sail ar gyfer cyflwyno 
rhagor o raglenni cymorth ‘cymunedol’ 
yn y dyfodol;

•  Mabwysiadu ymagwedd wedi’i thargedu 
tuag at Effeithlonrwydd Dŵr yn y parthau 
hynny lle ceir diffyg.
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Cyllideb 
Effeithlonrwydd 
Dŵr

AMP5 AMP6 AMP7

£2,200,000 £2,718,500 £4,548,000

+ £518,500 + £1,829,500

Mae’r tabl isod yn dangos crynodeb o’n 
gwariant arfaethedig ar effeithlonrwydd 
dŵr (heb gynnwys mesuryddion) yn 
AMP7 o gymharu â’n gwariant blaenorol 
(AMP5) a’n gwariant cyfredol (AMP6). 
Rhagwelir y bydd cynnydd sylweddol 

mewn gwariant o ganlyniad uniongyrchol 
i’r cynnydd sylweddol mewn gweithgarwch 
effeithlonrwydd dŵr a fydd yn mynd 
rhagddo yn ystod y pum mlynedd rhwng 
2020 a 2025. 
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G. Masnachu Dŵr
Credwn y gall gweithgarwch masnachu dŵr 
helpu i gefnogi’r economi, ar yr amod ei fod 
yn cael ei wneud mewn ffordd gynaliadwy.  
Cefnogwn ddatganiad Llywodraeth Cymru 
fod yn rhaid i weithgarwch masnachu dŵr 
fod o fudd i Gymru ac i bobl Cymru, ac na 
ddylai beryglu ein busnes ein hunain na’r 
cwsmeriaid a wasanaethir gennym.

Fel rhan o Adolygiad Prisiau 2014, 
cyflwynodd Ofwat fentrau masnachu dŵr 
er mwyn annog gweithgarwch masnachu 
dŵr rhwng cwmnïau dŵr. Mae Dŵr Cymru 
wedi datblygu Cod Masnachu a Chaffael 
a gymeradwywyd gan Ofwat ym mis 
Chwefror 2016. Bwriedir i’r cod roi sicrwydd 
y bydd unrhyw weithgarwch masnachu 
yr ymgymerwn ag ef yn cydymffurfio a’r 
cod ac y byddwn, wrth osod contractau 
ar gyfer darparu adnoddau dŵr, yn 
prynu oddi wrth y ffynonellau mwyaf 
darbodus, gan ystyried ansawdd, maint 
ac agweddau perthnasol eraill. 

Mae ein Cynllun yn dangos ein bod yn 
ystyried cyflenwadau dŵr gan drydydd 
partion mewn ffordd agored a thryloyw 
a’n bod yn cefnogi’r defnydd o brosesau 
cystadleuol.  Mae gan y mwyafrif o’n 
rhanbarth cyflenwi ddŵr dros ben, sy’n 
golygu bod allforio dŵr yn fwy tebygol.  
Byddai angen i unrhyw ddŵr a gaiff ei 
allforio gydymffurfio â’r amodau canlynol:

•  Ni ddylai fod diffyg dŵr mewn unrhyw 
barthau adnoddau dŵr o ganlyniad i 
allforio dŵr

•  Ni ddylai fod unrhyw effaith ar ein gallu 
i gyflenwi dŵr yn ystod cyfnodau o 
sychder

•  Ni ddylai fod unrhyw effaith ar lefel 
gwasanaeth ein cwmni

•  Cynaliadwyedd amgylcheddol y 
cyflenwad (dim dirywiad yn y ffynhonnell 
dŵr heb ei drin)

Gyda buddiannau posibl i gwsmeriaid 
ac economi ehangach Cymru, rydym 
wedi craffu ar gynlluniau cwmnïau dŵr 
cyfagos a’r posibilrwydd o allforio dŵr.  
Rydym wedi trafod opsiynau lefel uchel 
posibl ar gyfer allforio dŵr i Severn Trent 
Water a Thames Water ond nid ydym 
wedi gwneud unrhyw ymrwymiadau 
nac wedi dod i unrhyw gytundebau gan 
y bydd angen gwneud rhagor o waith 
manwl ar hyn. Unwaith y bydd y gwaith 
hwn wedi’i gwblhau ac os penderfynir y 
dylid bwrw ymlaen, yna byddwn yn trafod 
yr opsiynau hyn gyda Llywodraeth Cymru 
ac yn eu cyflwyno yn ein CRhADau drafft 
diwygiedig. Bydd angen i ni fodloni ein 
hunain a’n rheoleiddwyr y bydd unrhyw 
gynllun yn bodloni’r meini prawf uchod ac 
yn gostwng biliau ein cwsmeriaid.

Rydym hefyd yn gweithio gyda’r 
Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd i 
ddod o hyd i ateb o ran allforio dŵr heb  
ei drin i gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu 
yn ystod cyfnodau pan fo cyfyngiadau ar  
y dŵr y gellir ei dynnu o afon Wysg.
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 H. Llywodraethu’r 
Cynllun
Rydym wedi datblygu ein cynllun yn unol 
ag Egwyddorion Arweiniol Llywodraeth 
Cymru ar gyfer Cynllunio Adnoddau 
Dŵr ac rydym wedi gweithio’n agos 
gyda’n rheoleiddwyr i sicrhau ein bod 
wedi cydymffurfio â’r canllawiau ar gyfer 
datblygu Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr 
drafft 2019.

Wrth ddatblygu ein cynllun, rydym wedi 
ymgysylltu â’n cwsmeriaid a rhanddeiliaid 
eraill er mwyn sicrhau bod eu barn yn cael 
ei hystyried.

Rydym wedi ymgynghori â’n rheoleiddwyr, 
awdurdodau lleol, cwmnïau cyfagos a 
rhai rhanddeiliaid allweddol eraill fel y 
Cyngor Defnyddwyr Dŵr ymlaen llaw i ofyn 
am eu barn ar y pethau pwysig y dylid 
eu hystyried yn y Cynllun. Cynhaliwyd yr 
ymgynghoriad am gyfnod o chwe wythnos 
rhwng 23 Ionawr a 7 Mawrth 2017.

Rydym wedi gweithio’n agos gyda’n 
prif reoleiddwyr amgylcheddol, Cyfoeth 
Naturiol Cymru ac Asiantaeth yr 
Amgylchedd, a fydd yn adrodd yn 
ôl i Lywodraeth Cymru ac Adran yr 
Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig 
(DEFRA) ar effeithiolrwydd ein Cynllun. 
Cyflawnwyd y gwaith ymgysylltu hwn 
drwy gyfarfodydd technegol rheolaidd 
a’r defnydd o ddatganiadau am ddulliau 
er mwyn sicrhau na fyddai unrhyw beth 
annisgwyl yn dod i’r amlwg wrth i ni 

gydymffurfio â chanllawiau nac o ran 
canlyniadau’r gwaith dadansoddi. 

Yn ogystal â’n rheoleiddwyr amgylcheddol, 
rydym hefyd wedi ceisio barn sefydliadau 
amgylcheddol ledled Cymru drwy’r Panel 
Cynghori Amgylcheddol Annibynnol 
a sefydlwyd gennym yn 2012. Rydym 
wedi ymgynghori â’r Panel hwn yn ystod 
y gwaith o baratoi’r Cynllun ac wedi 
cyflwyno canlyniadau cychwynnol i’r Panel 
eu trafod a chyflwyno sylwadau arnynt.

i. Cynaliadwyedd amgylcheddol
Ein nod yw darparu gwasanaethau 
dŵr mewn ffordd deg, gynaliadwy a 
fforddiadwy, yn seiliedig ar reolaeth 
reoliadol a deddfau amgylcheddol 
er mwyn sicrhau bod ecosystemau 
amgylcheddol yn cael eu gwarchod a’n 
bod yn mynd i’r afael â llesiant cwsmeriaid 
a datblygiad economaidd ar yr un pryd. 
Mae’r broses cynllunio adnoddau dŵr 
yn adlewyrchu hyn drwy amrywiaeth o 
fesurau, gan gynnwys:

•  Diogelu llifau amgylcheddol drwy 
broses Strategaethau Rheoli Tynnu 
Dŵr o Ddalgylch ein rheoleiddwyr 
amgylcheddol;

•  Y nod o gyflawni Statws Ecolegol Da 
fel sy’n ofynnol gan y Gyfarwyddeb 
Fframwaith Dŵr Ewropeaidd;

•  Gwarchod cynefinoedd a rhywogaethau 
o bwys rhyngwladol drwy ddeddfu’r 
Cyfarwyddebau Cynefinoedd ac Adar 
Ewropeaidd;
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•  Yr angen i nodi’r ateb rhatach a mwyaf 
cynaliadwy ar gyfer cynnal cydbwysedd 
rhwng cyflenwad a galw, gan ystyried 
costau carbon cynlluniau a materion 
amgylcheddol ehangach drwy 
Asesiadau Amgylcheddol Strategol ac 
Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd, a 
nodi’r opsiwn gwerth gorau yn sgil hynny;

•  Y ddyletswydd statudol a osodir ar 
gwmnïau dŵr i hyrwyddo effeithlonrwydd 
dŵr a bioamrywiaeth.

ii. Sicrwydd
Mae’r cynghorwyr Jacobs, yn eu rôl fel 
archwilwyr y Cwmni, wedi cynnal archwiliad 
cydymffurfiaeth o’n Cynllun yn erbyn 
canllawiau rheoliadol ac wedi cyflwyno 
sylwadau ynghylch sut y gallwn wella ein 
gwaith cynllunio. Mae hyn yn awgrymu 
bod ein prosesau yn gyson â chanllawiau 
CRhAD, bod y Cynllun yn adlewyrchu 
egwyddorion arweiniol Llywodraeth Cymru 

a themâu allweddol Ofwat yn ddigonol 
a bod ein prosesau yn cynnwys lefelau 
priodol o sicrwydd ansawdd.

Mae’r Cynllun wedi pasio drwy brosesau 
cymeradwyo mewnol Dŵr Cymru i lefel y 
Bwrdd.

iii. Y Camau Nesaf
Dros y 12 mis nesaf, byddwn yn parhau 
i ymgysylltu â chwsmeriaid drwy gynnal 
ymgynghoriad eang â’n rhanddeiliaid a 
chwsmeriaid ar y cynigion yn ein cynllun 
drafft. Dangosir y broses ymgynghori  
hon isod.

Dyddiad Cam

Rhag 2017 Cyflwyno CRhAD19 drafft i Lywodraeth Cymru

Ion – Chwe 2018 Llywodraeth Cymru yn gwirio diogelwch ac yn rhoi 
cyfarwyddyd i Dŵr Cymru ymgynghori ar CRhAD19 drafft

Maw – Meh 2018 Ymgynghoriad cyhoeddus ar CRhAD19 drafft

Meh – Medi 2018 Cyhoeddi Datganiad o Ymateb a pharatoi CRhAD19 Drafft 
Diwygiedig yn sgil y sylwadau a gafwyd

Hyd – Tach 2018 Adolygiad Llywodraeth Cymru o'r Datganiad o Ymateb a 
CRhAD19 drafft diwygiedig

Chwe 2019 Llywodraeth Cymru yn cyfarwyddo Dŵr Cymru i gyhoeddi 
CRhAD19 terfynol

Amserlen ar gyfer CRhAD  
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Atodiad 1 – Systemau Cyflenwi Dŵr Dŵr Cymru

Gogledd Cymru  
Mae rhanbarth Gogledd Cymru (Ffigur 
1) yn gwasanaethu dros hanner miliwn 
o bobl sy’n byw’n bennaf yng Nghaer 
a Glannau Dyfrdwy, Ynys Môn, ardal 
Bangor a Chaernarfon a’r ardal arfordirol 
o Landudno i Brestatyn. Rydym hefyd yn 
darparu cyflenwad dŵr anyfadwy i nifer 
o gwsmeriaid mawr yn yr ardal, yn fwyaf 
nodedig ar Lannau Dyfrdwy ac Ynys Môn.

Mae nifer fawr o dwristiaid yn ymweld â 
rhai rhannau o Ogledd Cymru yn ystod 
misoedd yr haf, ac mae hyn yn cael effaith 
uniongyrchol ar faint o ddŵr a gyflenwir 
yn ystod yr adeg honno. O ganlyniad, 
mae angen sicrhau bod yr adnoddau 
a’r seilwaith cysylltiedig sy’n cyflenwi’r 
ardaloedd hyn yn gallu bodloni’r galw 
mawr a welir yn ystod yr haf a gweithredu 
ar lefelau is yn ystod gweddill y flwyddyn. 

Mae’r glawiad ar draws Gogledd Cymru 
yn amrywio o fwy na 3,000mm y flwyddyn 
ym mynyddoedd Eryri i 1,200mm y 
flwyddyn ar yr arfordir. Fodd bynnag, 
mae cyfraddau anweddiad ar draws y 
rhanbarth hefyd yn uchel, gan gyrraedd 
dros 600mm y flwyddyn (anweddiad 
gwirioneddol) yn rhai rhannau o’r ardal, 
sy’n gwrthbwyso’r glawiad uchel i ryw 
raddau. 

Mae’r gwaith o gynllunio adnoddau 
dŵr yng Ngogledd Cymru yn seiliedig 
ar ddeg parth cyflenwi sy’n amrywio o 
ardaloedd bach o gyflenwir yn gyfan gwbl 
o’r dŵr a dynnir o afonydd i ardaloedd 
mwy o faint a gyflenwir drwy gyfuniad o 
gronfeydd cronni, dŵr a dynnir o afonydd 
a ffynonellau dŵr daear. Mae’r adrannau 
canlynol yn rhoi trosolwg o’r ffordd y mae 
pob parth adnoddau dŵr yn gweithredu 
a’r cydbwysedd rhwng cyflenwad a galw 
yn y parthau hynny.
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Ffigur 1 - Trosolwg o ardal gyflenwi Gogledd Cymru
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Parth Adnoddau Dŵr  
Gogledd Eryri Ynys Môn
Mae’r Parth Adnoddau Dŵr hwn yn cynnwys 
y tir mawr ger afon Menai (Gogledd Eryri) 
ac Ynys Môn, gan gynnwys prif drefi Bangor, 
Caernarfon a Chaergybi.

Gweithrediad yr Adnoddau Dŵr
Caiff dŵr ei gyflenwi o bum cronfa cronni 
dŵr; Ffynnon Llugwy, Llyn Cwellyn a Llyn 
Marchlyn Bach ar y tir mawr a Llyn Alaw a 
Llyn Cefni ar Ynys Môn. Mae’r tair cronfa 
ddŵr ar y tir mawr yn bwydo’r ddau waith 
trin dŵr ac mae’r cronfeydd dŵr ar yr ynys yn 
cefnogi dau waith trin dŵr annibynnol.

Caiff yr adnoddau a’r gweithfeydd trin 
cysylltiedig eu gweithredu mewn ffordd 
gysylltiol. Mae’r rhai ar y tir mawr wedi’u 
lleoli llawer yn uwch ac felly gall cyflenwadau 

dŵr gael eu symud draw i Ynys Môn. Fodd 
bynnag, dim ond y galw gan breswylwyr ar 
yr ynys y gall y gweithfeydd ar Ynys Môn ei 
fodloni. Y nod wrth weithredu’r cronfeydd dŵr 
yw sicrhau bod digon o ddŵr ar gael bob 
amser, hyd yn oed yn ystod y blynyddoedd 
sychaf, a gwneud y defnydd gorau o 
ffynonellau ar y tir mawr pan fydd digon o 
ddŵr ar gael. Drwy wneud hyn, gellir cadw’r 
gost o weithredu’r system yn ei chyfanrwydd 
mor isel â phosibl. 

O ran y cydbwysedd cyflenwad a galw ar 
gyfer y parth hwn, rhagwelir y bydd swm bach 
o ddŵr dros ben mewn blwyddyn sych dros 
ein cyfnod cynllunio o 30 mlynedd rhwng 
2020 a 2050, fel y dangosir yn Ffigur 2. 

Ffigur 2 - Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog Blynyddol Gogledd Eryri / Ynys Môn

Cyflenwad

Galw

Galw ac ansicrwydd
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Parth Adnoddau Dŵr Arfordir Clwyd
Mae’r Parth Adnoddau Dŵr hwn yn cynnwys 
yr ardal arfordirol o Brestatyn i Fae Colwyn 
ac yna ymhellach i mewn i’r tir i Lanelwy.  

Gweithrediad yr Adnoddau Dŵr
Caiff y parth ei gyflenwi gan dri gwaith trin 
dŵr, sef Glascoed, Llanerch a Threcastell. 

Y gwaith mwyaf yn y parth yw Glascoed. 
Caiff y gwaith hwn ei fwydo o gronfa ddŵr 
Plas Uchaf sy’n storio dŵr o afon Aled drwy 
Orsaf Bwmpio Bryn Aled.  Caiff y dŵr a 
dynnir ym Mryn Aled ei ategu gan ddŵr a 
ryddheir o gronfeydd dŵr Aled Isaf a Llyn 
Aled, yn unol â rheoliadau rhyddhau dŵr. 

Caiff gwaith Llannerch ei gyflenwi gan 
dri dyfrdwll sy’n tynnu dŵr o’r ddyfrhaen 
tywodfaen yn Nyffryn Clwyd.  Yn ogystal 
â thynnu dŵr o’r tywodfaen, gwyddys fod 
y dyfrdyllau yn effeithio ar lifau yn afon 
gyfagos Clwyd.  Er mwyn mynd i’r afael â 

hyn, pan fydd llif yr afon yn naturiol isel, 
caiff dŵr ei ryddhau gennym o gyfres o 
ddyfrdyllau ymhellach i fyny’r Dyffryn er 
mwyn cynyddu’r llif. Fe’i gelwir yn gynllun 
cynyddu llif Clwyd a chaiff ei gwmpasu hefyd 
gan Gytundeb Gweithredu A20 rhyngom ni 
a Cyfoeth Naturiol Cymru.

Caiff gwaith Trecastell ei gyflenwi o un 
ffynhonnell, sef Ffynnon Asaph. Fodd 
bynnag, yn ystod glawiad trwm, gall 
ansawdd y dŵr heb ei drin o’r ffynnon fod 
yn wael ac ni all y gwaith ei drin.  Yn ystod 
adegau o’r fath, gwaith Glascoed sy’n 
cyflenwi dŵr i ardal Prestatyn. 

O ran cydbwysedd cyflenwad a galw ar gyfer 
y parth hwn, rhagwelir y bydd swm bach o 
ddŵr dros ben mewn blwyddyn sych dros ein 
cyfnod cynllunio o 30 mlynedd rhwng 2020 
a 2050, fel y dangosir yn Ffigur 3. 

Ffigur 3 - Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog Blynyddol Arfordir Clwyd
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Parth Adnoddau Dŵr  
Alwen Dyfrdwy
Mae’r Parth Adnoddau Dŵr hwn yn ymestyn o 
orlifdir afon Dyfrdwy yn Llangollen i ddyfroedd 
arfordirol Prestatyn a’r cyfadeiladau 
diwydiannol ar Lannau Dyfrdwy.  

Gweithrediad yr Adnoddau Dŵr
Mae dau waith trin dŵr yn y parth hwn, sef 
Alwen a Bretton. Caiff gwaith trin dŵr Alwen 
ei gyflenwi o gronfa ddŵr Alwen a chaiff 
gwaith trin dŵr Bretton ei gyflenwi â dŵr a 
dynnir o ddyfrdyllau Poulton a Bretton ar 
afon Dyfrdwy pan fydd angen tynnu dŵr 
ohonynt i fodloni’r galw yn ystod hafau sych.

Mae afon Dyfrdwy yn afon a reoleiddir, a 
chaiff dŵr ei dynnu o Lyn Celyn a Llyn Brenig 
i ategu’r dŵr a dynnir i lawr yr afon. Caiff y 

cynllun ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru 
yn unol â Chyfarwyddiadau Cyffredinol 
Afon Dyfrdwy A20. Dŵr Cymru, Dŵr Dyffryn 
Dyfrdwy, United Utilities a’r Ymddiriedolaeth 
Camlesi ac Afonydd yw’r prif gwmnïau 
sy’n tynnu dŵr o afon Dyfrdwy. Caiff llifau 
afon Dyfrdwy eu rheoli hefyd er mwyn 
lleihau llifogydd, gwella bioamrywiaeth a 
physgodfeydd ac at ddibenion hamdden.

Caiff swm bach o ddŵr wedi’i drin ei allforio 
o’r parth adnoddau dŵr i Dŵr Dyffryn Dyfrdwy. 

Dros ein cyfnod cynllunio o 30 mlynedd 
rhwng 2020 a 2050, rhagwelir y bydd gan 
y parth ddŵr dros ben mewn blwyddyn sych, 
gweler Ffigur 4.  

Ffigur 4 - Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog Blynyddol Alwen Dyfrdwy
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Parth Adnoddau Dŵr y Bala
Dyma ein parth adnoddau dŵr lleiaf. Mae’n 
gwasanaethu poblogaeth o lai na 4,000 
o bobl, gan gynnwys preswylwyr tref y Bala 
a’r ardal amgylchynol. Gall y galw am 
ddŵr gynyddu’n sylweddol yn ystod yr haf 
oherwydd twristiaeth.

Gweithrediad yr Adnoddau Dŵr
Caiff y parth ei wasanaethu gan waith trin 
dŵr y Bala sy’n derbyn ei ddŵr o un gronfa 
ddŵr gronni, sef Llyn Arenig Fawr.  

Dros ein cyfnod cynllunio o 30 mlynedd 
rhwng 2020 a 2050, rhagwelir y bydd gan 
y parth swm da o ddŵr dros ben mewn 
blwyddyn sych, gweler Ffigur 5.  

Ffigur 5 - Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog Blynyddol y Bala
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Ffigur 6 - Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog Blynyddol Tywyn Aberdyfi 

Parth Adnoddau Dŵr  
Tywyn Aberdyfi
Mae’r parth adnoddau dŵr hwn yn 
cwmpasu’r ardal arfordirol fach o amgylch 
trefi Tywyn ac Aberdyfi yng Nghanolbarth 
Cymru. Mae tua 4,700 o gwsmeriaid yn 
y parth hwn ond gall y galw gynyddu’n 
sylweddol yn ystod yr haf oherwydd 
twristiaeth. 

Gweithrediad yr Adnoddau Dŵr
Penybont yw’r unig waith trin dŵr yn y parth. 
Caiff ei fwydo gan ddŵr a dynnir o ddwy 
afon fach, sef afon Fathew a Nant  
Braich-y-Rhiw. 

Mae trwydded tynnu dŵr Nant Braich-y-
Rhiw yn cynnwys amod sy’n ein hatal rhag 
defnyddio’r ffynhonnell hon pan fydd lefel yr 
afon yn isel. Mae’r amod hwn yn weithredol 
yn ystod y rhan fwyaf o hafau; rydym wedyn 
yn dibynnu ar afon Fathew.

Rhagwelir y bydd gan y parth ddiffyg 
sylweddol o ddŵr mewn blwyddyn sych drwy 
gydol ein cyfnod cynllunio o 30 mlynedd 
rhwng 2020 a 2050, fel y dangosir yn  
Ffigur 6.       
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Ffigur 7 -  Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog Blynyddol Tywyn Aberdyfi  
gyda chynllun afon Dysynni ar waith

Byddwn yn mynd i’r afael â’r diffyg hwn  
drwy ddatblygu cynllun mewnlif afon 
Dysynni. Dangosir y cydbwysedd canlyniadol 
yn Ffigur 7.

Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Terfynol Tywyn

Cyflenwad Cynllun Afon Dysynni Galw Galw ac Ansicrwydd
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Ffigur 8 - Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog Blynyddol Blaenau Ffestiniog

Parth Adnoddau Dŵr  
Blaenau Ffestiniog
Mae’r Parth Adnoddau Dŵr hwn yn cynnwys 
Blaenau Ffestiniog a’r ardal amgylchynol. 

Gweithrediad yr Adnoddau Dŵr
Mae Blaenau Ffestiniog yn barth un 
ffynhonnell gyda Llyn Morwynion yn cyflenwi 
gwaith trin dŵr Garreglwyd. Pan fo lefel y 
dŵr yn Llyn Morwynion yn isel, caiff dŵr ei 
drosglwyddo o afon Gam gerllaw.

Rhagwelir y bydd gan y parth ddŵr dros 
ben drwy gydol ein cyfnod cynllunio o 30 
mlynedd rhwng 2020 a 2050, fel y dangosir 
yn Ffigur 8.  
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Ffigur 9 - Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog Blynyddol Abermo

Parth Adnoddau Dŵr Abermo
Mae Parth Adnoddau Dŵr Abermo yn 
cynnwys yr ardal arfordirol o Harlech i 
Abermo. Er mai ardal gymharol fach ydyw, 
gall y galw gynyddu’n sylweddol yn ystod yr 
haf oherwydd twristiaeth.

Gweithrediad yr Adnoddau Dŵr
Caiff y parth bach hwn ei wasanaethu  
gan un gronfa cronni dŵr, Llyn Bodlyn, sy’n 
bwydo gwaith trin dŵr Eithinfynydd. Yn aml, 
mae’r galw mwyaf (a achosir yn bennaf 
gan dwristiaeth) yn agos at yr uchafswm y 

gallwn ei drin yn Eithinfynydd. Pan fo hyn yn 
digwydd, gallwn drosglwyddo dŵr wedi’i drin 
i’r de o barth cyfagos Llŷn Harlech er mwyn 
helpu i fodloni’r galw.  

Nid ydym yn cynhyrchu dŵr dros ben yn 
y parth gan ein bod ond yn trosglwyddo’r 
symiau sydd eu hangen o barth Llŷn 
Harlech i fynd i’r afael â’r diffyg yn y 
cyflenwad presennol, gan olygu bod  
capasiti ychwanegol ar gael uwchlaw’r  
hyn a ddangosir yn Ffigur 9.
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Ffigur 10 - Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog Blynyddol Llŷn Harlech

Parth Adnoddau Dŵr Llŷn Harlech
Mae’r Parth Adnoddau Dŵr hwn yn cynnwys 
Pen Llŷn yn ei gyfanrwydd a’r ardal arfordirol 
tua’r de i Harlech. 

Gweithrediad yr Adnoddau Dŵr 
Caiff dŵr ei gyflenwi o bedair cronfa cronni 
dŵr, sef Llyn Cwmystradllyn a Llyn Cwm 
Dulyn i’r dwyrain o Ben Llŷn a Llyn Eiddew 
Mawr a Llyn Tecwyn Uchaf i’r de. Caiff dŵr  
ei dynnu hefyd o afon Dwyfor i lawr yr afon  
o Lyn Cwmystradllyn.  

Caiff gwaith trin dŵr Dolbenmaen ei fwydo 
gan ddŵr a dynnir o afon Dwyfor a Llyn 
Cwmystradllyn. Mae gan Lyn Cwm Dulyn 
ei waith trin dŵr cysylltiedig tra bod Llyn 
Tecwyn Uchaf a Llyn Eiddew Mawr yn  
cael eu gwasanaeth gan weithfeydd Cilfor  
a Rhiwgoch yn y drefn honno. 

Mae’r dŵr a dynnir o afon Dwyfor yn destun 
Cytundeb Gweithredu Adran 20 â Cyfoeth 

Naturiol Cymru. Pan fyddwn yn tynnu dŵr o’r 
ffynhonnell hon, os yw lefel yr afon yn isel, 
mae’n rhaid i ni ryddhau swm penodol o 
ddŵr o Lyn Cwmystradllyn er mwyn sicrhau 
nad ydym yn cael effaith negyddol ar 
bysgodfeydd nac ecoleg yr afon.  

Hefyd, caiff dŵr sydd wedi’i drin ei 
drosglwyddo rhwng y parth hwn a pharth 
adnoddau dŵr Abermo. Yn ystod haf sych, 
caiff dŵr sydd wedi’i drin ei drosglwyddo o 
Riw Goch i barth Abermo i’r de er mwyn 
helpu i fodloni galw mawr nad oes gan waith 
Eithinfynydd y capasiti i’w fodloni. Fodd 
bynnag, yn ystod y gaeaf, gallwn symud dŵr 
i’r gogledd er mwyn cadw gwaith Rhiw Goch 
o’r neilltu, gan leihau ein costau gweithredu. 

Rhagwelir y bydd gan y parth ddŵr dros 
ben drwy gydol ein cyfnod cynllunio o 30 
mlynedd rhwng 2020 a 2050, fel y dangosir 
yn Ffigur 10.
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Ffigur 11 - Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog Blynyddol Dyffryn Conwy

Parth Adnoddau Dŵr  
Dyffryn Conwy
Mae’r parth adnoddau dŵr hwn yn ymestyn 
o ardal arfordirol Llandudno i Barc 
Cenedlaethol Eryri yn agos at Flaenau 
Ffestiniog.  

Gweithrediad yr Adnoddau Dŵr
Caiff yr ardal ei chyflenwi gan ddwy gronfa 
ddŵr, sef Llyn Cowlyd a Llyn Conwy. 

Y prif adnodd yw Llyn Cowlyd sy’n bwydo 
gwaith trin dŵr Bryn Cowlyd. Caiff yr adnodd 
storio yn Llyn Cowlyd ei reoli rhyngom ni ac 
RWE Innogy, sy’n gweithredu cynllun Pŵer 
Trydan Dŵr.  

Mae gan gronfa ddŵr Llyn Conwy ei waith 
trin dŵr ei hun sy’n gallu anfon dŵr i rannau 
o ardal gyflenwi Bryn Cowlyd, gan helpu i 
leihau ein costau gweithredu. 

Fel y dangosir yn Ffigur 11, rhagwelir y bydd 
gan y parth ddŵr dros ben mewn blwyddyn 
sych drwy gydol y cyfnod cynllunio.   
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Ffigur 12 - Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog Blynyddol De Meirionnydd

Parth Adnoddau Dŵr  
De Meirionnydd
Mae’r parth adnoddau dŵr hwn yn ymestyn 
o dref arfordirol Tywyn ac aber afon Dysynni 
i’r gogledd-orllewin i Ddolgellau a chyrion 
gorllewinol Llyn Efyrnwy.

Gweithrediad yr Adnoddau Dŵr
Dim ond un gronfa ddŵr sydd yn y parth, 
sef Llyn Cynwch sy’n bwydo gwaith trin dŵr 
Penycefn. Gallwn ategu lefelau storio yn y 
gronfa ddŵr drwy bwmpio dŵr o afon Wnion.  

Rydym yn tynnu dŵr o ddwy afon, sef afon 
Gwril ac afon Calettwr sy’n bwydo gwaith trin 
dŵr Garreglwyd. Mae tair ffynnon fach hefyd 
â gwaith trin dŵr cysylltiedig sy’n cyflenwi 
dŵr i gymunedau lleol Abergynolwyn, 

Llanymawddwy a Brynllys (Dinas Mawddwy).  
Gall ffynnon Brynllys redeg yn sych, felly fel 
rhan o’n gweithrediadau arferol yn ystod 
tywydd sych, byddwn yn tanceru dŵr o 
Benycefn i gynnal cyflenwadau.

Mae trosglwyddiadau dŵr yn cynnwys 
symiau bach o ddŵr a gaiff eu mewnforio 
a’u hallforio rhyngom ni a Severn Trent 
Water.

Rhagwelir y bydd gan y parth ddigon o ddŵr 
dros ben mewn blwyddyn sych drwy gydol y 
cyfnod cynllunio o 30 mlynedd rhwng 2020 
a 2050 fel y dangosir yn Ffigur 12.
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Ffigur 13 - Trosolwg o ardal gyflenwi De-orllewin Cymru

De-orllewin Cymru  
Mae rhanbarth De-orllewin Cymru (Ffigur 
13) yn gwasanaethu dros 900,000 o 
bobl sy’n byw yn bennaf yng nghyffiniau 
Abertawe, Pen-y-bont, Llanelli, 
Caerfyrddin a threfi a phentrefi arfordirol 
o Benfro i Aberystwyth. Rydym hefyd yn 
darparu cyflenwad dŵr anyfadwy i nifer o 
gwsmeriaid mawr yn ardal Doc Penfro / 
Aberdaugleddau ac yn ardal Abertawe. 
Mae rhan helaeth o Dde-orllewin Cymru 
yn gweld mewnlifiad sylweddol o dwristiaid 
yn ystod misoedd yr haf sy’n cael effaith 
uniongyrchol ar swm y dŵr a gyflenwir.  

Mae’r glawiad yn Ne-orllewin Cymru 
yn amrywio o 1,047mm y flwyddyn yn 
Nanhyfer ar arfordir gogledd-orllewinol Sir 
Benfro i 2,220mm y flwyddyn yn ucheldir 
cwm Rheidol yng Ngheredigion. Mae prif 
ddalgylch afon Tywi yn cael tua 1,600mm 
o law y flwyddyn ar gyfartaledd.

Mae gwaith cynllunio adnoddau dŵr yn 
Ne-orllewin Cymru yn seiliedig ar bedair 
ardal gyflenwi (parthau adnoddau dŵr) 
sy’n disgyn i ddau gategori; y systemau 
cymharol syml yn y gogledd-orllewin sy’n 
gwasanaethu Ceredigion a’r systemau 
cymhleth a hynod gysylltiol yn rhan 
ddeheuol y rhanbarth sy’n gwasanaethu 
Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a 
Phen-y-bont ar Ogwr.
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Parth Adnoddau Dŵr System  
Defnydd Cysylltiol Tywi
Dyma’r parth adnoddau dŵr mwyaf yn 
Ne-orllewin Cymru. Mae’n ymestyn o 
Fro Morgannwg yn y dwyrain, heibio i 
Gaerfyrddin tua’r gorllewin ac i fyny heibio  
i Lanwrtyd tua’r gogledd. 

Gweithrediad yr Adnoddau Dŵr
Mae’r adnoddau dŵr yn y parth yn cynnwys 
nifer o gronfeydd cronni dŵr a mannau 
tynnu dŵr o afonydd a weithredir ar y cyd 
er mwyn gwneud y defnydd gorau o’r dŵr 
sydd ar gael yn ystod blynyddoedd pan geir 
glawiad cyfartalog neu lawiad sy’n is na’r 
cyfartaledd.

Caiff dŵr ei dynnu o ddau fan ar afon 
Tywi, sef Nantgaredig a Manorafon. Pan 
fydd lefel y dŵr yn afon Tywi yn isel, mae 
angen i ni ryddhau dŵr o gronfa ddŵr Llyn 
Brianne er mwyn ein galluogi i dynnu’r 
symiau angenrheidiol o ddŵr o’n mewnlifau 
ymhellach i lawr yr afon.  

Yn Nantgaredig, mae swm bach o’r dŵr a 
dynnir o’r afon yn cyflenwi gwaith trin dŵr 
Capel Dewi sy’n gwasanaethu Caerfyrddin. 
Caiff y rhan fwyaf o’r dŵr a dynnir ei bwmpio 
i waith Felindre, gwaith mwyaf y cwmni, sy’n 
cyflenwi dŵr i’r rhan fwyaf o’n cwsmeriaid yn 
Abertawe, Castell-nedd, Pen-y-bont ar Ogwr 
a Bro Morgannwg. 

Dim ond os bydd prinder lle storio yng 
nghronfa ddŵr Wysg y caiff dŵr ei dynnu 
ym Manorafon. O dan yr amodau hyn, caiff 
dŵr ei bwmpio o Fanorafon i waith trin dŵr 
Bryngwyn. Os oes digon o le storio yng 
nghronfa ddŵr Wysg, mae’r gronfa ddŵr yn 
darparu’r cyflenwad cyfan i Fryngwyn sy’n 
bwydo rhannau uchaf Cwm Tawe. 

Mae cronfeydd dŵr Ystradfellte a Chrai yn 
cyflenwi rhannau uchaf Cwm Nedd, Cwm 
Afan a Chwm Tawe. Wrth i’r lle storio yn y 
cronfeydd dŵr hyn leihau, caiff yr ardal a 
wasanaethir ei chwtogi’n raddol er mwyn 
gwarchod cyflenwadau, gyda Felindre yn 
helpu i fodloni’r galw ychwanegol hwn. 

Nid oes unrhyw ddŵr yn cael ei fewnforio 
i’r parth ond rydym yn allforio dŵr i barth 
cyfagos SEWCUS.

Dangosir y cydbwysedd rhwng cyflenwad a 
galw yn y parth yn Ffigur 14, sef swm cyson 
o ddŵr dros ben, rhwng 22 a 27 Ml/d, drwy 
gydol y cyfnod cynllunio o 30 mlynedd 
rhwng 2020 a 2050.
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Ffigur 14 - Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog blynyddol CUS Tywi
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Ffigur 15 - Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog Blynyddol Canol a De Ceredigion

Parth Adnoddau Dŵr  
Canol a De Ceredigion
Mae’r parth hwn yn cynnwys Cwm Teifi 
a’r ardal arfordirol o’r de o Aberteifi tua’r 
gogledd ychydig i’r de o Aberystwyth. 

Gweithrediad yr Adnoddau Dŵr
Caiff y parth ei gyflenwi o ddwy ffynhonnell, 
sef gwaith trin dŵr Llechryd, sy’n dibynnu 
ar  y dŵr a dynnir o afon Teifi yn Llechryd, 
a gwaith trin dŵr Ystrad Fflur a gyflenwir 
gan dair cronfa ddŵr fach – Llyn Teifi, Llyn 
Egnant a Llyn Pondygwaith, a elwir gyda’i 
gilydd yn Byllau Teifi.

Mae gwaith Ystrad Fflur yn cyflenwi 
cwsmeriaid ar hyd dalgylch afon Teifi hyd at 
Landysul. Wrth i’r lle storio ym Mhyllau Teifi 
leihau yn ystod tywydd sych, caiff yr ardal 
a wasanaethir ei chwtogi’n raddol er mwyn 
gwarchod cyflenwadau, gyda Llechryd yn 
bodloni’r galw ychwanegol hwn.

Dangosir y cydbwysedd rhwng cyflenwad 
a galw yn y parth yn Ffigur 15, sef dŵr dros 
ben drwy gydol y cyfnod cynllunio o 30 
mlynedd rhwng 2020 a 2050.
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Ffigur 16 - Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog Blynyddol Gogledd Ceredigion

Parth Adnoddau Dŵr  
Gogledd Ceredigion
Mae’r parth hwn yn cynnwys yr ardaloedd 
arfordirol a mewndirol o amgylch 
Aberystwyth. 

Gweithrediad yr Adnoddau Dŵr
Caiff y mwyafrif o’r parth ei gyflenwi o 
gronfeydd cronni dŵr Llyn Craig-y-Pistyll a 
Llyn Llygad Rheidol a chaiff dŵr ei dynnu 
hefyd o nentydd Nant-y-Moch a Maesnant.  

Yn ardal dde-orllewinol y parth, mae dŵr 
daear a dynnir o ddau ddyfrdwll yng Ngelli 
Angharad yn bodloni’r galw yn Aberystwyth. 

Wrth i’r lle storio yn y cronfeydd dŵr 
leihau, caiff dŵr o’r dyfrdyllau ei bwmpio 
i wasanaethu’r galw yn uniongyrchol i’r 
gogledd o Aberystwyth, yng Nghlarach  
a Phenglais.

Dangosir y cydbwysedd rhwng cyflenwad 
a galw yn y parth yn Ffigur 16, sef dŵr dros 
ben drwy gydol y cyfnod cynllunio o 30 
mlynedd rhwng 2020 a 2050. 
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Parth Adnoddau Dŵr  
Sir Benfro
Mae’r parth hwn yn cwmpasu cornel dde-
orllewinol Cymru, o Draeth Pentywyn yn y 
dwyrain i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro 
yn y gorllewin ac o bentrefi Maenorbŷr yn y de 
i Drefdraeth yn y gogledd.  

Gweithrediad yr Adnoddau Dŵr
Y gwaith trin dŵr mwyaf yn y parth yw Bolton 
Hill, a gyflenwir gan orsaf bwmpio Pont 
Canaston ar afon Cleddau Ddu a gorsaf 
bwmpio Crowhill ar afon Cleddau Wen. 

Mae Pont Canaston yn pwmpio dŵr o ddwy 
ffynhonnell, sef mewnlif afon ar afon Cleddau 
Ddu a ategir gan ddŵr a ryddheir o gronfa 
ddŵr Llys y Frân, a swm bach o ddŵr a 
gyflenwir drwy bibell o ffynhonnau Valley 
Court. Yn ogystal â chyflenwi dŵr wedi’i drin 
i gwsmeriaid preswyl, mae trefniant Pont 
Canaston – Bolton Hill hefyd yn cyflenwi dŵr 
heb ei drin i’r purfeydd olew i’r de a’r gogledd 
o Aberdaugleddau. 

Y gwaith trin dŵr mawr arall yn y parth yw 
Preseli, a gyflenwir o gronfa ddŵr Rosebush. 
Os nad oes llawer o le i storio dŵr yn 
Rosebush, gellir pwmpio dŵr o gronfa ddŵr 
Llys y Frân i waith Preseli a gellir pwmpio dŵr 
o fewnlif ar afon Cleddau Ddu ym Mhont 
Hywel i Rosebush.

Dyfrdwll Pentywyn sy’n cyflenwi rhan 
ddwyreiniol y parth, a gellir hefyd ddefnyddio 
system Bolton Hill.

Mae’r senario cydbwysedd cyflenwad a galw 
cyfartalog blynyddol, Ffigur 17, yn dangos 
y bydd diffyg dŵr yn 2022/23 a fydd yn 
cynyddu i uchafswm o 14 Ml/d yn 2049/50. 
Mae Ffigur 18 yn dangos y cydbwysedd pan 
fydd y cynllun a ffefrir ar gyfer Sir Benfro ar 
waith. 
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Ffigur 18 –  Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog Blynyddol Sir Benfro  
ar ôl i’r cynllun gael ei roi ar waith

Ffigur 17 - Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog Blynyddol Sir Benfro
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Ffigur 19 - Trosolwg o ardal gyflenwi De-ddwyrain Cymru

Rhanbarth De-ddwyrain Cymru
Mae rhanbarth De-ddwyrain Cymru  
(Ffigur 19) yn gwasanaethu bron i 1.6 miliwn 
o bobl sy’n byw yn bennaf yng Nghaerdydd, 
Casnewydd, cymoedd De Cymru a rhannau 
o Swydd Henffordd. Rydym hefyd yn cyflenwi 
dŵr anyfadwy i nifer o gwsmeriaid cymharol 
fawr yn yr ardal.

Mae’r glawiad yn rhannau de-ddwyreiniol ein 
hardal gyflenwi yn amrywio’n fawr o 700mm 
y flwyddyn yn y rhannau dwyreiniol o amgylch 
Henffordd i tua 2200mm yng nghanolbarth 
Cymru a rhannau uchaf cymoedd De 

Cymru. Mae’r prif ardaloedd trefol iseldirol, 
fel Caerdydd, yn cael tua 1200mm y 
flwyddyn, ychydig o dan gyfartaledd Cymru.  
Mae gwaith cynllunio adnoddau dŵr yn 
Ne-ddwyrain Cymru yn seiliedig ar ddeg 
ardal gyflenwi (parthau adnoddau dŵr) 
sy’n amrywio o un ffynhonnell ddŵr syml i’r 
ardaloedd mawr, cymhleth a chwbl gysylltiol 
a gyflenwir o gyfuniad o gronfeydd cronni ac 
afonydd. Mae’n rhaid rheoli’r rhain yn ofalus 
er mwyn sicrhau bod digon o ddŵr ar gael 
bob amser. 
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Ffigur 20 - Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog Blynyddol Rhosan ar Wy

Parth Adnoddau Dŵr  
Rhosan ar Wy
Fel y mae’r enw yn ei awgrymu, mae’r 
parth hwn yn cwmpasu’r ardal fach a’r 
pentrefannau o amgylch tref farchnad 
Rhosan ar Wy.

Gweithrediad yr Adnoddau Dŵr
Caiff y parth cyfan ei gyflenwi gan swmp 
gyflenwad o ddŵr yfed o waith trin dŵr 

Mitcheldean Severn Trent Water. Caiff swm 
bach o ddŵr ei fewnforio o barth cyfagos 
Henffordd. 

Mae Ffigur 20 yn dangos bod cryn dipyn 
o ddŵr dros ben yn y parth drwy gydol y 
cyfnod cynllunio o 30 mlynedd rhwng 2020 
a 2050. 
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Ffigur 21 -  Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Elan Llanfair-ym-Muallt ar Adeg Gritigol  
yn ystod Blwyddyn Sych

Parth Adnoddau Dŵr  
Elan - Llanfair-ym-Muallt
Mae’r parth hwn yn cwmpasu ardal fawr o 
Bowys, gan gynnwys cronfeydd dŵr Cwm 
Elan a thref Llanfair-ym-Muallt.  

Gweithrediad yr Adnoddau Dŵr
Caiff y parth ei gyflenwi gan ddwy 
ffynhonnell, sef cronfeydd dŵr Cwm Elan 
a’r dŵr a dynnir o afon Gwy yn Llanfair-ym-
Muallt. Mae’r ffynonellau hyn yn cyflenwi 
gweithfeydd trin dŵr lleol, gyda’r rhan fwyaf 
o’r dŵr yn dod o waith Cwm Elan.

Mae cronfeydd dŵr Cwm Elan yn storio swm 
sylweddol o ddŵr a ddefnyddir yn bennaf i 
gyflenwi Severn Trent Water. Mae’r cronfeydd 
hyn hefyd yn ymgymryd â gweithgarwch 
rhyddhau rheoledig er mwyn ategu’r dŵr 

a dynnir gan Severn Trent Water o ran isaf 
afon Gwy yn Lydbrook (gweler yr adran 
ar barth adnoddau dŵr Rhosan ar Wy 
uchod) a gennym ni yn Nhrefynwy (gweler yr 
adrannau ar barth adnoddau dŵr Trefynwy  
a pharth adnoddau dŵr SEWCUS). 

Caiff y parth hwn ei ddylanwadu’n drwm  
gan y galw ychwanegol am ddŵr a osodir  
ar waith trin dŵr Llanfair-ym-Muallt yn ystod 
wythnos Sioe Frenhinol Cymru. 

Dangosir y cydbwysedd rhwng cyflenwad 
a galw yn ystod cyfnodau critigol yn Ffigur 
21, sef dŵr dros ben drwy gydol y cyfnod 
cynllunio o 30 mlynedd rhwng 2020 a 2050. 

Cyflenwad
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Ffigur 22 - Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog Blynyddol Henffordd

Parth Adnoddau Dŵr System  
Defnydd Cysylltiol Henffordd
Fel y mae’r enw yn ei awgrymu, mae’r parth 
adnoddau dŵr hwn yn cwmpasu dinas 
Henffordd, yr ardal amgylchynol a phentrefi 
gwledig mor bell i’r gogledd â Leintwardine.  

Gweithrediad yr Adnoddau Dŵr
Daw’r prif gyflenwad dŵr ar gyfer y parth 
hwn o afon Gwy yn Henffordd a chaiff y dŵr 
hwn ei drin yng ngwaith trin dŵr cyfagos 
Broomy Hill. Rydym hefyd yn tynnu dŵr o 
ddau ddyfrdwll yn Dunfield a Leintwardine. 
Caiff y dŵr hwn ei drin ar y safle ac 
mae’n cyflenwi’r ardaloedd lleol. Gallwn 

drosglwyddo swm cyfyngedig o ddŵr o 
Broomy Hill i gefnogi’r ardaloedd a gyflenwir 
o ddyfrdyllau llawer llai o faint.

Caiff symiau bach o ddŵr eu hallforio o 
barth adnoddau dŵr Henffordd i barthau 
adnoddau dŵr cyfagos Rhosan ar Wy, 
Whitbourne a Vowchurch.  

Mae Ffigur 22 yn dangos bod dŵr dros ben 
yn y parth drwy gydol y cyfnod cynllunio o 
30 mlynedd rhwng 2020 a 2050.

Cyflenwad
Galw
Galw ac ansicrwydd
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Ffigur 23 - Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog Blynyddol Llyswen

Parth Adnoddau Dŵr Llyswen
Mae’r parth hwn yn cwmpasu cymunedau 
gwledig bach y Gelli Gandryll a’r ardal o’i 
hamgylch.  

Gweithrediad yr Adnoddau Dŵr
Caiff dŵr ei dynnu o afon Gwy yn Llyswen a’i 
drin yn y gwaith trin dŵr cysylltiedig cyn iddo 
gael ei drosglwyddo i’r rhwydwaith cyflenwi. 

Ni chaiff unrhyw ddŵr ei fewnforio i Lyswen 
o barthau adnoddau dŵr cyfagos. Fodd 
bynnag, mae swm bach o ddŵr ar gael i’w 
allforio i barth Vowchurch os bydd angen.

Mae Ffigur 23 yn dangos bod digon o ddŵr 
dros ben yn y parth drwy gydol y cyfnod 
cynllunio o 30 mlynedd rhwng 2020 a 
2050. 
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Ffigur 24 - Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog Blynyddol Trefnwy

Parth Adnoddau Dŵr Trefynwy
Mae’r parth hwn yn cyflenwi dŵr i dref 
farchnad Trefynwy a’r pentrefi o’i hamgylch.

Gweithrediad yr Adnoddau Dŵr
Mae’r parth yn dibynnu’n drwm ar y dŵr a 
dynnir o afon Gwy yn Nhrefynwy (Mayhill). 
Caiff dŵr ei dynnu hefyd o Ffynnon Gaer 
sy’n cyflenwi ardal leol i’r de o Drefynwy.

Dangosir y cydbwysedd rhwng cyflenwad a 
galw yn y parth yn Ffigur 24, sef dŵr dros 
ben drwy gydol y cyfnod cynllunio o 30 
mlynedd rhwng 2020 a 2050. 
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Ffigur 25 - Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog Blynyddol Pyllalai

Parth Adnoddau Dŵr Pyllalai
Mae’r parth yn cyflenwi dŵr i’r ardal wledig 
fach o amgylch Llanandras. Mae hefyd yn 
ymestyn i ddalgylch cyfagos afon Tefeidiad 
ac yn gwasanaethu Trefyclo. 

Gweithrediad yr Adnoddau Dŵr
Caiff y parth ei gyflenwi gan grŵp o bedwar 
dyfrdwll unigol a leolir yn y ddyfrhaen gro yn 
rhannau uchaf afon Llugwy ym Mhyllalai.   
Mae defnydd diwydiannol yn Llanandras  
yn cyfrif am gyfran anghymesur o’r galw.

Dangosir y cydbwysedd rhwng cyflenwad a 
galw yn y parth yn Ffigur 25, sef dŵr dros 
ben drwy gydol y cyfnod cynllunio o 30 
mlynedd rhwng 2020 a 2050. 

Cyflenwad
Galw
Galw ac ansicrwydd
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Ffigur 26 - Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog Blynyddol Aberhonddu - Portis

Parth Adnoddau Dŵr  
Aberhonddu – Portis
Lleolir y parth hwn ym mlaenddyfroedd afon 
Wysg, yng nghyffiniau trefi Aberhonddu a 
Phontsenni a Chronfa Ddŵr Wysg.

Gweithrediad yr Adnoddau Dŵr
Mae Cronfa Ddŵr Wysg yn cyflenwi dŵr yn 
uniongyrchol i ddau fan yn bennaf sef:

•  gwaith trin dŵr Bryngwyn sy’n gwasanaethu 
rhan uchaf CUS Tywi;

•  gwaith trin dŵr Portis sy’n gwasanaethu 
ardal Pontsenni yn y parth hwn.

Gall cronfa ddŵr Wysg ryddhau dŵr mewn 
ffordd reoledig hefyd er mwyn ategu’r dŵr 
a dynnir o ran isaf afon Wysg ym mharth 
SEWCUS yn ystod sychder.

Yn ogystal â’r cyflenwad dŵr o Portis, caiff 
y parth ei gyflenwi gan dri dyfrdwll yn 
Aberhonddu sy’n bodloni cyfran fawr o alw’r 
dref. 

Dangosir y cydbwysedd rhwng cyflenwad a 
galw ar gyfer y parth yn Ffigur 26, sef dŵr 
dros ben drwy gydol y cyfnod cynllunio o 30 
mlynedd rhwng 2020 a 2050.
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Ffigur 27 - Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog Blynyddol Vowchurch

Parth Adnoddau Dŵr  
Vowchurch
Mae’r parth hwn yn cwmpasu ardal wledig 
fach i’r de o’r Gelli Gandryll. 

Gweithrediad yr Adnoddau Dŵr
Caiff y parth ei gyflenwi gan ddyfrdyllau  
a leolir ger afon Aur yn Vowchurch. 

Caiff swm bach o ddŵr ei fewnforio o 
barthau Henffordd a Llyswen a bydd y 
parthau hyn yn gallu cyflenwi unrhyw ddŵr 
ychwanegol y bydd ei angen ar gwsmeriaid 
yn ystod y cyfnod cynllunio. Ni chaiff unrhyw 
ddŵr ei allforio.

Dangosir y cydbwysedd rhwng cyflenwad 
a galw ar gyfer y parth yn Ffigur 27. Mae’r 
cyflenwad yn gyson â’r galw drwy gydol y 
cyfnod cynllunio oherwydd swm o ddŵr a 
gaiff ei fewnforio o barthau Henffordd a 
Llyswen er mwyn sicrhau cydbwysedd dŵr yn 
y parth. Rydym yn bwriadu gwella gwydnwch 
y parth yn AMP7 drwy gynyddu capasiti’r 
cysylltiad rhynddo â pharthau Vowchurch  
a Henffordd.

Cyflenwad
Galw
Galw ac ansicrwydd
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Ffigur 28 - Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog Blynyddol Whitbourne

Parth Adnoddau Dŵr  
Whitbourne
Lleolir y parth hwn yn nwyrain Swydd 
Henffordd ger y ffin â Swydd Gaerwrangon 
ac mae’n cyflenwi’r trefi a’r pentrefi gwledig 
o amgylch Bromyard.  

Gweithrediad yr Adnoddau Dŵr
Caiff y dŵr ei gyflenwi o un man tynnu dŵr 
ar afon Tefeidiad yn Whitbourne, rhyw 20km 
i fyny’r afon o’i chydlifiad ag afon Hafren.  

Caiff swm bach o ddŵr ei fewnforio’n fewnol 
o barth Henffordd, a fydd yn gallu cyflenwi 
unrhyw ddŵr ychwanegol y bydd ei angen yn 
y parth yn ystod y cyfnod cynllunio. Ni chaiff 
unrhyw ddŵr ei allforio. 

Dangosir y cydbwysedd rhwng cyflenwad a 
galw ar gyfer y parth yn Ffigur 28, sef dŵr 
dros ben drwy gydol y cyfnod cynllunio o 30 
mlynedd rhwng 2020 a 2050. 

Cyflenwad
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Parth Adnoddau Dŵr SEWCUS
Dyma’r parth mwyaf o blith ein 24 o barthau 
adnoddau dŵr ac mae’n gwasanaethu tua 
1.3 miliwn o gwsmeriaid preswyl. Mae’n 
cwmpasu cytrefiadau mawr Caerdydd a 
Chasnewydd yn ogystal â threfi a phentrefi 
cymoedd De Cymru mor bell i’r gorllewin â 
Chwm Rhondda ac mor bell i’r dwyrain â 
Chas-gwent.

Gweithrediad yr Adnoddau Dŵr
Defnyddir cyfanswm o 40 o adnoddau 
cyflenwi sy’n amrywio o gronfeydd dŵr 
ucheldirol i fannau tynnu dŵr mawr ar yr 
afonydd mwyaf yn ardal ddwyreiniol y parth.

O’r 40 o ffynonellau sy’n cyflenwi SEWCUS, 
mae pump ohonynt yn systemau cronfa 
ddŵr mawr (y ‘5 Mawr’) sef Cronfa Ddŵr 
Wysg, Cronfa Ddŵr Talybont, Cronfa Ddŵr 
Llandegfedd, Cronfeydd Dŵr Taf Fawr 
(Cronfeydd Dŵr Llwyn-onn, Cantref a’r 
Bannau) a Chronfa Ddŵr Pontsticill. Y 
cronfeydd hyn sy’n cyflenwi’r rhan fwyaf  
o’r dŵr yn y parth.

Mae Cronfa Ddŵr Llandegfedd yn defnyddio 
strategaeth ail-lenwi sy’n dibynnu ar ein 
gallu i dynnu’r rhan fwyaf o’r dŵr sydd 
ei angen arnom o afon Wysg ym Melin 
Prioress yn ystod y gaeaf pan fo’r afon yn 
llawn er mwyn lleihau ein heffaith ar yr 
amgylchedd.

Caiff dŵr ei fewnforio o barth adnoddau 
dŵr CUS Tywi, sy’n cyflenwi’r ardal i’r 
gogledd-orllewin o Gaerdydd o amgylch 
Tonysguboriau a Llantrisant. Ni chaiff 
unrhyw ddŵr ei allforio. 

Caiff parth SEWCUS ei gysylltu gan gyfres 
o brif bibellau dŵr mawr sy’n caniatáu i 
ddŵr o afonydd iseldirol yn y dwyrain gael 
ei drosglwyddo ymhellach i’r gorllewin 
a’r gogledd fel y bo angen. Y nod wrth 
weithredu’r cronfeydd dŵr a’r gweithfeydd 
cysylltiedig yw sicrhau bod digon o ddŵr 
ar gael yn y parth bob amser, hyd yn oed 
yn ystod y blynyddoedd sychaf, a gwneud y 
defnydd gorau o gronfeydd dŵr ucheldirol, 
sy’n ffynonellau rhatach, pan fydd digon o 
ddŵr ar gael. 

Fel arfer, rydym yn ceisio gwneud y defnydd 
gorau posibl o gronfeydd dŵr ucheldirol 
y gallwn drosglwyddo dŵr ohonynt i 
gytrefiadau yn Ne-ddwyrain Cymru. Fodd 
bynnag, yn ystod cyfnodau sych, caiff yr 
allbwn o rai o’r ffynonellau hyn ei gyfyngu  
er mwyn bodloni gofynion lleol a gwneir  
mwy o ddefnydd o afonydd iseldirol.

Pan fydd llif yr afon yn isel, gellir parhau 
i dynnu dŵr o afon Gwy yn Nhrefynwy 
drwy ryddhau dŵr mewn modd rheoledig 
o Gronfeydd Dŵr Cwm Elan ym 
mlaenddyfroedd afon Gwy. Yn yr un modd, 
yn ystod cyfnodau hir o sychder, gall dŵr 
gael ei ryddhau i mewn i afon Wysg o 
gronfa ddŵr Wysg i’n galluogi i dynnu dŵr 
i fyny’r afon o dref Brynbuga yng ngorsaf 
bwmpio Melin Prioress.

Dangosir y cydbwysedd rhwng cyflenwad a 
galw ar gyfer y parth yn Ffigur 29, sef dŵr 
dros ben drwy gydol y cyfnod cynllunio o 30 
mlynedd rhwng 2020 a 2050.

.



57Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr Drafft 2019 

Ffigur 29 - Cydbwysedd Cyflenwad a Galw Cyfartalog Blynyddol SEWCUS
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