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Er mwyn cyflawni hyn, mae angen i ni 
ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl ar  
gyfer dros dair miliwn o bobl, a hynny am  
bris fforddiadwy. Ni allwn gyflawni hyn ar ein 
pennau ein hunain, ac felly mae cydweithio 
ac arloesi yn allweddol i'r ffordd y mae  
angen i ni weithio. Dyma'r ymddygiad y  
mae angen i'n cydweithwyr a'n partneriaid  
ei ddangos, er mwyn ein helpu ni i fod yn 
fusnes gwell byth, a bwydo perfformiad  
gwell a gwerth am arian fel y gallwn fodloni 
disgwyliadau cynyddol ein cwsmeriaid  
am bris y gallant oll ei fforddio.

Mae'r diwydiant yn wynebu nifer o sialensiau, 
gan gynnwys problemau o ran gwytnwch 
oherwydd y newid yn yr hinsawdd, 
digwyddiadau o dywydd eithafol, twf y 
boblogaeth a demograffeg sy'n newid.  
Ni ellir mynd i'r afael â'r sialensiau hyn  
gan ddefnyddio atebion traddodiadol, felly 
rhaid i ni fod yn well wrth fabwysiadu a 
sefydlu arloesedd. Yr unig ffordd y gallwn 
gyflawni ein nod o fod yn wasanaeth dŵr  
o safon wirioneddol ryngwladol, sy'n wydn  
ac yn gynaliadwy er lles cenedlaethau o 
gwsmeriaid yn y dyfodol erbyn 2050 yw  
trwy arloesi.

Chris Jones,  
Prif Weithredwr, Dŵr Cymru

Yr unig ffordd y gallwn gyflawni  
ein nod o fod yn wasanaeth dŵr  
o safon wirioneddol ryngwladol, 
sy'n wydn ac yn gynaliadwy er  
lles cenedlaethau o gwsmeriaid  
yn y dyfodol erbyn 2050 yw  
trwy arloesi.

Yma yn Dŵr Cymru, mae ein gweledigaeth  
yn syml – sef ennyn ymddiriedaeth ein 
cwsmeriaid bob dydd.
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£39 miliwn i'w 
fuddsoddi rhwng  

2015-2020

£7.2 miliwn  
wedi ei wario ar 

brosiectau arloesi  
yn 2016/17

55 o  
brosiectau wedi  
eu cwblhau ers  

Ebrill 2015

162 o syniadau  
wedi eu hasesu  
gan ein arloesi  
ers Ebrill 2015

Gweithio gyda  
72 o sefydliadau 

partner ar brosiectau 
arloesi

5 o wobrau  
am brosiectau  

arloesi

blwyddyn  
o arloesi
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arwain

Bod ar flaen y gad 
Rydyn ni'n edrych tua'r dyfodol ac yn cynllunio 
ymlaen er mwyn sicrhau taw ni yw cwmni dŵr  
mwyaf blaenllaw'r DU o ran arloesi, erbyn 2020.  
Er mwyn gwneud hyn mae angen i ni wthio’r ffiniau, 
a gweithio mewn partneriaeth i ddylanwadu ar 
agendau amgylcheddol, rheoliadol a llunio polis.au'r 
Llywodraeth. Rydyn ni'n buddsoddi dros £15m rhwng 
2015 a 2020 er mwyn ymchwilio a modelu ein 
hamgylchedd, ac rydyn ni'n darparu'r data yma  
i Llywodraeth Cymru er mwyn ei chynorthwyo i 
wneud penderfyniadau a llunio polis.au.

Rhwydwaith ar gyfer y dyfodol
Yn ogystal â chreu rhwydwaith mwy gwydn i ymdopi 
â gofynion y dyfodol, rydyn ni'n cynyddu faint o ynni 
adnewyddadwy rydym yn ei gynhyrchu fel y gallwn 
leihau ein hôl troed carbon, a chost mewnforio ynni. 
Rydyn ni wedi cynyddu'n sylweddol faint o ynni a 
gynhyrchwn ar ein safleoedd mewn blynyddoedd 
diweddar, o gwta 6GWh yn 2007-08 i bron  
i 100GWh nawr – sy'n ddigon i bweru bron i  
20,000 o gartrefi.

PestSmart 
Mae ein rhaglen bob dydd o waith monitro dŵr 
crai wedi datgelu tystiolaeth gynyddol o blaladdwyr 
a chemegolion eraill mewn ardaloedd lle nad 
ydym wedi eu gweld o'r blaen. Mae PestSmart,  
sef ein hymgyrch TarddLe ddiweddaraf i godi 
ymwybyddiaeth y cyhoedd, yn ein gweld ni'n 
gweithio mewn partneriaeth â Chyfoeth Naturiol 
Cymru a'r gymuned amaeth i annog perchnogion 
tir i ystyried dulliau doethach a mwy amgylcheddol 
gyfeillgar o reoli chwyn, plâu ac afiechydon, sy'n 
cael llai o effaith ar bobl, dŵr a bywyd gwyllt.

Mae'r ymgyrch yn cyfeirio perchnogion tir at 
gyngor ac atebion ymarferol i reoli chwyn, plâu  
ac afiechydon, ac mae'n cynnwys cynllun gwaredu 
plaladdwyr ar gyfer ffermwyr a pherchnogion tir 
hefyd. Trwy ddiogelu a gwella ansawdd dŵr crai 
cyn iddo fynd i'n gweithfeydd trin dŵr, gallwn 
osgoi'r angen am ddefnyddio cemegolion ac  
ynni ychwanegol yn y broses drin, a gwella 
ansawdd a blas y dŵr rydym yn ei ddarparu  
ar gyfer cwsmeriaid. 
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Helpu i lywio penderfyniadau
Rydyn ni'n gweithio gyda phartneriaid ymchwil i 
gasglu data, ac yn defnyddio'r dystiolaeth a gesglir 
i sicrhau ein bod ni'n gwneud y penderfyniadau 
buddsoddi cywir ar ran ein cwsmeriaid. Ymhlith 
ein partneriaid mae Ymchwil Diwydiant Dŵr y DU, 
adrannau prifysgolion fel Prifysgol Caerdydd, lle'r 
ydyn ni'n aelodau o'r Sefydliad Ymchwil i Ddŵr,  
a chyrff eraill fel Cyngor Ymchwil Cenedlaethol  
yr Amgylchedd (NERC), y mae gennym 
Femorandwm Dealltwriaeth strategol â nhw.  

Rhannu syniadau’n rhyngwladol
Rydyn ni'n gweithio gyda chwmnïau dŵr dros y byd i 
gyd er mwyn rhannu gwybodaeth ac arferion gorau. 
Aethom i chwilio am syniadau ym mhedwar ban y 
byd – o Malmo yn Sweden i Portland, UDA – wrth 
ddatblygu system newydd gynaliadwy i gasglu a 
dargyfeirio dŵr glaw er mwyn atal llifogydd carthion 
a llygredd. Ffrwyth y gwaith yma oedd ein cynllun 
GlawLif arobryn. Yn yr un modd, rydyn ni wedi bod yn 
cyfnewid gwybodaeth â holl Gwmnïau Dŵr yr Undeb 
Ewropeaidd dros y 12 mis diwethaf trwy EurEau,  
ac rydyn ni wedi bod yn edrych ar dechnolegau trin 
dŵr storm ar lawr gwlad yn UDA. Rydyn ni wrthi'n 
treialu'r dechnoleg newydd yma yng Nghymru ar  
hyn o bryd.

Ymchwiliadau Arfordirol
Mae ein rhaglen £8 miliwn o ymchwiliadau 
arfordirol wedi canolbwyntio ar amddiffyn a gwella 
ansawdd y dŵr mewn 49 o ddyfroedd ymdrochi a 
physgod cregyn yng Nghymru. Bydd yr astudiaeth 
yn pwyso ac yn mesur ein heffaith ar ddyfroedd 
morol Cymru, gan ddangos pa welliannau y  
mae angen i ni eu gwneud ein hunain, a pha 
welliannau sydd eu hangen wrth reoli llygredd  
o ffynonellau eraill, fel byd amaeth.  

Bydd ein gwaith modelu yn ein helpu ni i ganfod 
pa asedau y mae angen i ni eu huwchraddio er 
mwyn cynnal y safonau uchaf o ran ansawdd yn 
ein dyfroedd ymdrochi, neu i fodloni'r safonau 
canllaw o ran ansawdd pysgod cregyn. Rydyn ni'n 
gweithio'n rhagweithiol gyda Chyfoeth Naturiol 
Cymru (CNC) er mwyn canfod a oes angen 
datblygu unrhyw fesurau rheoli eraill i leihau 
llygredd gwasgaredig ar y safleoedd hyn. Byddwn 
yn rhyddhau ein modelau morol i gydweithwyr yn 
Llywodraeth Cymru, CNC a'r byd academaidd,  
er mwyn eu cynorthwyo i ddeall yr amgylchedd 
morol yn well, a phennu polisïau yn y maes at  
y dyfodol.
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Defnyddio technolegau newydd 
Mae ein fforymau arloesi'n dod â'r dechnoleg, yr 
arloesedd a'r cynhyrchion diweddaraf o bedwar  
ban y byd i mewn i'r busnes. 

Rydyn ni wedi gweithio gyda dros 72 o gwmnïau 
eleni i dreialu, addasu a chymhwyso'u cynhyrchion 
i'n helpu ni i wella ein gwasanaethau. Mae hyn yn 
cynnwys defnyddio dronau i archwilio cyflwr asedau 
sy'n ddrud neu'n beryglus eu cyrraedd fel rheol, a 
gosod system rheoli dŵr newydd sy'n defnyddio 
corddwyr mawr i gylchdroi'r dyfroedd mewn 
cronfeydd dŵr er mwyn gwella ansawdd y dŵr  
wrth y ffynhonnell.

Creu gwytnwch 
Rydyn ni'n gwybod bod atgyfnerthu gwytnwch ein 
rhwydweithiau, ein systemau a'n pobl yn allweddol. 
Dyna pam ein bod ni'n gwneud gwelliannau 
parhaus i'n gwasanaethau trwy dargedu problemau 
fel dŵr afliw mewn cymunedau trwy ein rhaglen 
Astudiaethau Parth £80 miliwn. 

Mae dal ati i feithrin capasiti a gwytnwch yn ein  
pobl yr un mor bwysig i ni, felly rydyn ni'n cefnogi  
ac yn noddi cymwysterau fel MScs a chyrsiau  
eraill trwy brifysgolion lleol.

Trwsio'r Argae
Pan ddaeth nam ar argae Caban Coch yng 
Nghwm Elan i'n sylw yn ystod archwiliad arferol  
y llynedd, roedd angen cyflawni gwaith cymhleth  
i drwsio'r broblem.

Roedd y bibell ddiffygiol yn rhy anodd ei thrwsio, ac 
felly roedd angen i ni ei neilltuo o dan y dŵr, o fewn 
y gronfa ddŵr. Cyflogwyd tîm plymio arbenigol i 
gyflawni'r gwaith cymhleth ac ymestynnol yma er 
mwyn sicrhau bod y gwaith i drwsio'r bibell sgwrio'n 
ddiogel – roedd hyn yn cynnwys tynnu rhannau  
o'r bibell a oedd yn pwyso mwy na dwy dunnell,  
a hynny dan amodau lle nad oedd modd gweld 
braidd dim. Cyflawnwyd y gwaith trwsio dan 
bwysau mewn twnnel y tu fewn i'r argae gan 
ddefnyddio'r technegau arbenigol a ddefnyddiwn 
wrth drwsio prif bibellau mawr fel rheol.

Nid oes neb yn y diwydiant dŵr wedi rhoi cynnig  
ar wneud gwaith fel hyn o'r blaen, a bu angen i  
ni ddefnyddio technegau a fabwysiadwyd yn y 
diwydiant olew a nwy ar y môr er mwyn darparu lle 
gweithio diogel ar gyfer y bobl a oedd yn gweithio 
o dan y dŵr.
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syniadau

Hybu arloesedd yn fewnol 
Rhan allweddol o arloesi yw meithrin syniadau a 
datblygu amgylchedd lle mae cydweithwyr yn cael  
eu hannog i fentro ac arbrofi gyda'u syniadau. 

——   Fforymau Arloesi 
Mae ein fforymau arloesi'n tynnu cydweithwyr  
o bob rhan o Ddŵr Cymru ynghyd i drafod 
syniadau, technolegau a chynhyrchion newydd.  
Dan reolaeth Penaethiaid ein Gwasanaethau, 
maent yn cyflwyno eu harloesedd i'r busnes.  
Rhaid i bob prosiect sy'n cael ei ystyried gan y 
fforwm helpu i gyflawni'r sialensiau a bennwyd  
yn ein gweledigaeth ar gyfer 2050. 

——   Porth y We 
Yn ogystal â rhannu syniadau trwy ein  
fforymau, mae cyfle i'n cydweithwyr wneud  
hyn ar-lein hefyd trwy ein porth arloesi ar y  
we, dwrcymru.com/innovation. Mae'n ffordd  
syml a chyflym i weithwyr ar bob lefel rannu  
eu syniadau a'u safbwyntiau.

Rydyn ni wrth ein bodd yn gweld ein cydweithwyr yn 
gwireddu eu syniadau eu hunain. Rydyn ni wedi gweld 
rhai syniadau sydd wedi newid y busnes ac wedi 
arbed arian mawr yn cael eu datblygu a'u profi mewn 
siediau yn yr ardd, ac yn cael eu rhoi ar waith trwy 
gydweithredu â'r busnes ar led a chwmnïau lleol.

Syniad Eureka Arfon
O bryd i'w gilydd, rydyn ni'n defnyddio hidlwyr ym 
mhibellau cyflenwi ein cwsmeriaid i ymchwilio i 
achosion afliwiad. Wrth newid yr hidlwyr, roedd 
angen i'n cydweithwyr eu tynnu, mynd â nhw i 
ddepo lleol i newid yr hidlydd, cyn dychwelyd i'r  
safle eto.

Cafodd Arfon Jones-Hughes, sy'n aelod o'n  
tîm Dosbarthu Dŵr, yng Ngogledd Cymru syniad  
a fyddai'n gwella diogelwch, yn lleihau costau ac  
yn arbed amser. “Roeddwn i wedi meddwl am sut y 
gallen i ddatrys y broblem yma sawl tro, ond cefais 
i'r syniad wrth weldio pan oedd angen i mi sefyll  
ar y plât er mwyn i'r clamp weithio. Sylweddolais  
i fod modd defnyddio corff person fel gwrth-drosol  
i agor a chau'r hidlydd, a dyna lle daeth y syniad 
am ateg troed.”

Ar ôl creu prototeip, cafodd Arfon bod defnyddio'r 
ateg troed yn haneru'r amser roedd yn ei gymryd  
i ddisodli hidlydd. Mae ei ddyluniad wedi ennill 
gwobr yn ein Cynhadledd Iechyd a Diogelwch 
flynyddol ac fe'i cyflwynwyd ar draws y cwmni cyfan.
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Gweithio mewn Partneriaeth
Mae rhannu arferion gorau a chodi ymwybyddiaeth  
trwy gydweithredu â'n partneriaid mewn contractau  
yn allweddol er mwyn sicrhau ein bod ni'n gweithio  
yn y ffordd fwyaf effeithiol bosibl.

Gwella'r amgylchedd gyda'n gilydd 
Mae ein partneriaeth â'r Cyngor Ymchwil i'r Amgylchedd 
Naturiol (NERC) a chyrff amgylcheddol eraill, yn ein 
helpu ni i fynd i'r afael â sialensiau amgylcheddol, ac 
i gael gafael ar y data sydd ei angen arnom i wneud 
penderfyniadau at y dyfodol. 

Trwy'r prosiect WISDOM rydyn ni wedi bod yn gweithio 
gyda phartneriaid rhyngwladol i ymchwilio i sut y gall 
technolegau newydd ein helpu ni i wella'r gwasanaethau 
a ddarparwn ar gyfer ein cwsmeriaid. Un rhan o'r 
prosiect peilot oedd gosod mesuryddion clyfar digidol 
diwifr i fesur y defnydd o ddŵr mewn eiddo dethol yng 
Nghaerdydd. Cynllun ymchwil, datblygu technolegol  
ac arddangos yw WISDOM sy'n cael ei ariannu gan 
Raglen Seithfed Fframwaith yr Undeb Ewropeaidd.
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Trefonnen, Casnewydd
Yn ein Gweithfeydd Trin Dŵr Gwastraff yn  
Nhrefonnen, Casnewydd, roedd un o'r sgriniau  
sy'n hidlo malurion o wastraff yn dechrau diffygio,  
ac roedd hyn yn creu risg o lifogydd carthion a  
llygredd i fyny'r llif yn Afon Wysg. Roedd angen 
cyfleuster i osgoi'r sgrin mewn argyfwng er  
mwyn cyflawni'r prosiect.

Datblygodd Dŵr Cymru a'n partneriaid yn y  
Gynghrair Cyfalaf, MMB, gynlluniau i adeiladu  
a gosod sianel concrit a oedd yn ddigon mawr  
i ddarparu ar gyfer y llif i mewn i'r gweithfeydd.  
Ond roedd y buddsoddiad cyfalaf yr oedd ei  
angen i roi'r ateb hwn ar waith yn drech na'r  
cyllid a oedd ar gael.

Heriodd y tîm yr ateb traddodiadol, gan ddyfeisio'n 
hytrach opsiwn arloesol i addasu'r sgriniau cyfredol  
fel bod modd eu codi o'r sianel mewn argyfwng,  
gan wireddu'r un canlyniad o fewn y gyllideb a oedd  
ar gael. Amcangyfrifwyd bod yr ateb hwn wedi 
arbed £1 miliwn, a hynny wrth leihau'n sylweddol y 
risgiau o ran iechyd a diogelwch ac adeiladu hefyd.



A allwch chi ein helpu ni  
i wella ein gwasanaethau  
a pharatoi at y dyfodol?

www.dwrcymru.com/innovation
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