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Mae Dŵr Cymru'n falch o ddarparu 
cyflenwadau dibynadwy o ddŵr yfed ar 
gyfer dros dair miliwn o bobl, a hynny 
wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a'r 
amgylchedd trwy waredu a thrin eu dŵr 
gwastraff mewn ffordd ddiogel a chyfrifol. 

Mae hyn yn gyfrifoldeb a hanner, ac rydyn 
ni wedi torri cwys mewn blynyddoedd 
diweddar trwy wneud gwelliannau sylweddol 
i'r rhan fwyaf o'r mesurau amgylcheddol 
rydyn ni'n eu defnyddio i dracio ein 
perfformiad.

Mae ein rhaglen fuddsoddi ddiweddaraf 
gwerth £1.7 biliwn rhwng 2015 a 2020 
yn ein helpu ni i chwarae ein rhan wrth 
amddiffyn yr amgylchedd. Rydyn ni'n 
cyflawni lefelau gwasanaeth sy'n flaenllaw 
yn y diwydiant, ac rydyn ni wedi perfformio'n 
well nag erioed o'r blaen mewn rhai 
meysydd, fel wrth atal llifogydd carthion a 
digwyddiadau o lygredd. Erbyn hyn rydyn 
ni'n hysbysu ein rheoleiddwyr amgylcheddol 
am fwy o ddigwyddiadau o lygredd nag 
erioed o'r blaen, ac rydyn ni'n gweithredu 
ein rhaglen gwyddoniaeth ac arloesi mwyaf 
erioed, a fydd yn chwarae rhan wrth ein 
helpu ni i greu amgylchedd byw ac iach am 
flynyddoedd i ddod. 

Nid ar chwarae bach mae gofalu am yr 
amgylchedd, a phwrpas yr adroddiad hwn 
yw crynhoi ein cynnydd hyd yn hyn, a'n 
perfformiad dros y 12 mis diwethaf, gan 
gydnabod hefyd ymhle y mae angen i 
ni wella. Rydyn ni am helpu cwsmeriaid i 
ddeall beth rydyn ni'n ei wneud nawr, a sut 
y gallwn ni gydweithio i greu amgylchedd 
gwirioneddol gynaliadwy y byddwn yn falch 
o'i drosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol. 
Ond mae yna ragor i'w wneud eto trwy 
fuddsoddi mwy fyth mewn prosiectau 
allweddol er mwyn dal ati tuag at ein nod.

Fel cwmni sydd mewn perchnogaeth ar 
ran ein cwsmeriaid, rydyn ni'n benderfynol 
o ddefnyddio'r ffydd sydd gan bobl ynom 
i wneud y peth iawn wrth ofalu am yr 
amgylchedd—ar gyfer cwsmeriaid heddiw  
a chenedlaethau'r dyfodol

Chris Jones
Prif Weithredwr, Dŵr Cymru 



Yr 
amgylchedd 
o'n cwmpas 

Ni sy'n darparu'r gwasanaeth cyhoeddus mwyaf hanfodol 
ar gyfer y rhan fwyaf o Gymru, Sir Henffordd a rhannau 
o Lannau Dyfrdwy, ac mae'n fraint cael bod wrth galon 
amgylchedd prydferth, sydd mor gyfoethog ac amrywiol. 
Mae'n cynnwys:

——— 4,600 o filltiroedd o afonydd; 

——— 1,000 o filltiroedd o arfordir;

——— 103 o ddyfroedd ymdrochi dynodedig; 

——— 21 o ddyfroedd pysgod cerdyn dynodedig;

——— 90 Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig 
(SoDdGA); 

——— sawl Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol,  
yn ogystal ag Ardaloedd Cadwraeth Arbennig  
ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig. 

Rydyn ni'n gwybod taw'r amgylchedd yw un o'n hasedau 
mwyaf, ac mae gennym rwydwaith helaeth o safleoedd 
a phibellau, sy'n cynnwys 91 o argaeau a chronfeydd 
dŵr; 63 o weithfeydd trin a 27,500km o brif bibellau dŵr; 
dros 800 o weithfeydd trin dŵr gwastraff a 36,000km 
o garthffosydd; bron i 1,900 o orsafoedd pwmpio 
carthffosiaeth; a rhyw 3,000 o orlifannau o garthfosydd 
cyfunol.

Mae angen felly i ni wneud ein gorau glas i amddiffyn  
y dirwedd, yr afonydd a'r arfordir, a'r 40,000 hectar  
o dir rydym yn eu rheoli'n uniongyrchol.
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Ond mae llawer o sialensiau'n ein hwynebu  
ni hefyd:

——— Deddfwriaeth newydd, mwy llym ac mae'r 
safonau amgylcheddol i gyfoethogi ac 
amddiffyn ein hafonydd a'n dyfroedd 
ymdrochi arfordirol yn tynhau hefyd; 

——— Poblogaeth sydd ar dwf—disgwylir  
i boblogaeth Cymru gynyddu i 3.2 miliwn 
erbyn 2024, ac i 4 miliwn erbyn 2039; 

——— Newid yn yr hinsawdd—sychderau mwy 
rheolaidd a llym, glawiad eithafol sy'n achosi 
fflachlifogydd, a phyliau o dywydd oer hefyd; 

——— Anghenion a disgwyliadau uwch o cwsmeriaid 
i ddarparu gwasanaethau mwy cost-effeithiol 
ac effeithlon nag erioed o'r blaen, a hynny am 
bris y gallant ei fforddio; 

——— Sicrhau bod ein gweithgareddau'n helpu  
i chwarae rhan wrth gyflawni'r nodau o ran  
lles cymdeithasol a thwf economaidd  
a bennwyd ym mholisïau'r llywodraeth,  
fel Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015 Llywodraeth Cymru, a Deddf  
yr Amgylchedd (Cymru) 2016.
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Darparu dŵr yfed 
diogel a glân 

Cyflenwi dŵr yfed diogel 
bob amser yw'n cyfrifoldeb 
pwysicaf, ac rydyn ni'n falch 
o ddweud bod ein dŵr yfed 
gyda'r gorau yn y DU.

Er mwyn darparu dŵr yfed, rydyn 
ni'n codi tua 800 miliwn litr o ddŵr y 
dydd o'r amgylchedd. Cwta 3% o'n 
dŵr sy'n dod o lawiad, ac mae'r rhan 
fwyaf o'n dŵr yfed yn dod o'r miloedd 
o gilometrau o afonydd sydd draws 
ein hardal weithredol. Rydyn ni'n 
codi'r dŵr 'crai' yma o nentydd, 
cronfeydd dŵr a phocedi dŵr daear, 
a ' dalgylchoedd' yw'r enw ar yr 
ardaloedd sydd o gwmpas y cyrsiau 
dŵr yma'.

Rydyn ni'n gwybod bod y 
gweithgareddau sy'n digwydd mewn 
dalgylchoedd yn effeithio ar ansawdd 
y dŵr 'crai' rydyn ni'n ei ddefnyddio 
i baratoi dŵr yfed. Mae llygredd o'r 
dalgylch cyfagos yn gallu mynd i'n

hafonydd, gan effeithio ar y dŵr a 
godwn, a chynyddu'r angen am 
driniaeth ddrud yn ein gweithfeydd 
trin dŵr. Rydyn ni'n ceisio datrys hyn 
trwy ein dulliau 'TarddLe' o Reoli 
Dalgylchoedd. Mae hyn yn cynnwys 
deall sut mae gweithgareddau mewn 
dalgylchoedd lleol—sydd y tu hwnt 
i'n rheolaeth—yn gallu effeithio ar 
ansawdd y dŵr. Mae hyn yn golygu y 
gallwn ni weithio gyda defnyddwyr tir 
i'w cynorthwyo i unioni'r problemau 
hyn, yn hytrach na defnyddio 
prosesau trin drud ar ein safleoedd.

Fe arbrofon ni â'r dull hwn o fynd ati 
yn ystod hafau 2015 a 2016. Gan 

weithio gyda ffermwyr a rheolwyr tir, 
fe edrychon ni ar ddulliau amgen 
o reoli chwyn glaswelltir er mwyn 
lleihau'r effaith ar afonydd yn 
nalgylchoedd afon Teifi a Blaenau 
Afon Gwy. Roedd hyn yn cynnwys 
cynnig benthyg chwistrellau 
chwyn am ddim fel dull amgen o 
fynd ati yn hytrach na chwistrellu 
chwynladdwyr NCPA o drawst yn y 
dull traddodiadol. Mewn partneriaeth 
â Chyfoeth Naturiol Cymru a'r 
diwydiant amaeth, fe gynhalion  
ni ymgyrch codi ymwybyddiaeth  
a oedd yn rhoi cyngor ar arferion 
gorau wrth drin, chwistrellu a 
gwaredu chwynladdwyr glaswelltir  
a rheoli brwyn. Rhoddodd dros  
60 o ffermwyr gynnig ar y dull 
amgen yma o fynd ati rhwng Ebrill  
a Hydref 2015, gan chwistrellu'r 
chwyn ar dros 600 hectar (1,400 
erw), sef maint 850 o gaeau rygbi.

Ein gwaith
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Wyn Jones, ffermwr o Lambed:

“Rydw i wedi defnyddio MCPA trwy chwistrell 
trawst yn y gorffennol, ond rydw i wedi ffeindio bod 
Glyffosad mewn chwistrell chwyn yn ddull mwy 
effeithiol ac effeithlon o daclo'r brwyn. Roedd y 
chwistrell chwyn yn hawdd ei ddefnyddio, ac am ei 
fod yn mynd ar gefn y cwad, oedd modd taclo plâu 
na fyddwn i wedi gallu cyrraedd atynt â thractor a 
chwistrell trawst. Roedd y prosiect yn gyfle gwych i 
arbrofi â dull sy'n gallu mynd i'r afael â thwf brwyn 
heb niweidio'r amgylchedd”
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* Mae hynny'n rhannol oherwydd cyflwr y carthffosydd 
a drosglwyddwyd yn sgil Trosglwyddiad Carthffosydd 
Preifat, lle trosglwyddwyd perchnogaeth dros 
garthffosydd preifat i ni fel eu bod yn rhan o'r 
rhwydwaith o garthffosydd cyhoeddus. 
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Amddiffyn cartrefi 
cwsmeriaid 

Rydyn ni'n gwybod bod ein 
cwsmeriaid yn disgwyl i ni 
amddiffyn yr amgylchedd 
ehangach, fel ein dyfroedd 
arfordirol a'n hafonydd, a'r 
amgylchedd yn agosach at 
adref hefyd, fel eu cartrefi, eu 
gerddi a'u cymunedau lleol. 
Tagfeydd neu ddŵr wyneb o 
law trwm sy'n llethu capasiti'r 
system garthffosiaeth 
a'r pibellau sy'n achosi'r 
rhan fwyaf o'r llifogydd o'n 
carthffosydd. 

Llifogydd carthion sy'n effeithio ar gartrefi cwsmeriaid yw'r math gwaethaf 
o fethiant yn ein gwasanaethau. Mae hyn yn beth prin ond difrifol, a 
thargedwyd ein buddsoddiad o £55 miliwn yn 2015 er mwyn cynnal a gwella 
ein rhwydwaith o orsafoedd pwmpio, tyllau archwilio a charthffosydd mewn 
ymdrech i atal y broblem.

Blwyddyn 11/12 12/13 13/14* 14/15 15/16

Nifer yr eiddo lle bu llifogydd 186 219 306 265 222

  

Mae taclo llifogydd carthion wedi bod yn flaenoriaeth bennaf i ni ers y cychwyn 
cyntaf. Yn 2015, gwelwyd gostyngiad o 19% yn nifer yr eiddo lle bu llifogydd 
mewnol o'n carthfosydd o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol—a hynny er 
gwaethaf un o'r gaeafau mwyaf gwlyb ar gofnod. 

Rydyn ni'n gwybod bod llifogydd o garthffosydd yng nghyffiniau eiddo 
cwsmeriaid yn dal i fod yn broblem mewn tywydd stormus, a dyna pam y 
byddwn ni'n canolbwyntio ar y maes hwn dros y 12 mis nesaf.

Am ein bod ni'n disgwyl gweld stormydd mwy dwys yn sgil y newid yn yr 
hinsawdd, a phwysau cynyddol o du trefoli a datblygu, mae angen strategaeth 
hirdymor arnom i reoli problemau fel carthffosydd gorlawn mewn ffordd 
fwy cynaliadwy. Rydyn ni'n falch taw ni sy'n arwain Prosiect Draenio'r 21ain 
Ganrif—sef prosiect DU-eang sy'n dod â holl gwmnïau dŵr a charthffosiaeth 
y DU, rheoleiddwyr a rhanddeiliaid mewnol at ei gilydd i daclo'r sialensiau 
mwyaf sy'n wynebu ein diwydiant. Mae hyn yn cynnwys sut y dylem ddylunio ein 
carthfosydd yn y dyfodol, a mynd i'r afael â materion fel dirywiad carthffosydd 
yn y tymor hir, a modelau perchnogaeth posibl ar gyfer yr holl asedau draenio.
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Stop Cyn Creu Bloc 
Un o'r sialensiau allweddol sy'n ein hwynebu wrth 
amddiffyn yr amgylchedd yw'r tagfeydd a achosir 
yn ein rhwydwaith o garthffosydd. Mae hyn yn 
digwydd pan fo cwsmeriaid yn cael gwared ar 
fraster, olew a saim, yn ogystal ag eitemau na 
ddylid eu fflysio, fel weips a nwyddau mislif, i lawr 
y tŷ bach, y sinc neu'r draen. Rydyn ni'n delio â 
dros 2,000 o dagfeydd y mis, sy'n costio £7 miliwn 
y flwyddyn i'w clirio—a dyna pam ein bod ni'n 
gweithio gyda chwsmeriaid yn rhan o'n hymgyrch 
arobryn Stop Cyn Creu Bloc, i'w hatgoffa i feddwl 
cyn fflysio.

GlawLif
Mae ein prosiect GlawLif arobryn yn lleihau'r risg  
o lifogydd carthion lleol trwy gadw dŵr wyneb allan 
o'n carthffosydd—er mwyn i'r afael â'r broblem sydd 
wrth wraidd y cyfan, sef bod gormod o ddŵr glaw  
a dŵr wyneb yn mynd i'r rhwydwaith o garthffosydd. 
Mae cymysgedd o atebion adeiladu a phlannu 
gwyrdd yn ein helpu ni i greu cymunedau mwy 
gwyrdd a glân i'n cwsmeriaid fyw ynddynt hefyd.

Rydyn ni'n bwriadu buddsoddi £60 miliwn pellach 
mewn prosiectau GlawLif ar draws Cymru dros  
y pum mlynedd nesaf, sy'n dilyn buddsoddiad  
o £15 miliwn rhwng 2012 a 2015. Mae ein gwaith  
yn y maes yma'n bwysig wrth fynd i'r afael â llifogydd 
carthion, sy'n cael effaith andwyol ar gwsmeriaid  
ac ar y gymuned leol.

Yn Chwefror 2016, daeth Ei Fawrhydi Tywysog Cymru 
i Lanelli i weld ein gwaith a'n buddsoddiad gwerth 
£500,000 yn Ysgol Gynradd Stebonheath. Buon 
ni'n gweithio gyda phlant yr ysgol i ddylunio atebion 
GlawLif sy'n helpu'r ysgol i gadw tair miliwn litr o 
ddŵr wyneb y flwyddyn allan o'n rhwydwaith.
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Gwaredu a thrin dŵr gwastraff

Un o'r pethau pwysicaf a wnawn yw amddiffyn 
iechyd y cyhoedd trwy gludo dŵr gwastraff— 
gan gynnwys carthffosiaeth fudr, a dŵr glaw  
o doeau, gerddi a ffyrdd—i ffwrdd o gartrefi  
a chymunedau er mwyn ei drin a'i ddychwelyd 
yn ddiogel i'r amgylchedd. 

Gweithfeydd trin dŵr gwastraff 
Mae perfformiad ein gweithfeydd trin dŵr gwastraff 
yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y dŵr gwastraff sy'n 
cael ei ddychwelyd i afonydd, nentydd a'r môr o'r safon 
uchaf. Mae ein rheoleiddwyr amgylcheddol yn cyhoeddi 
'trwydded rhyddhau' ar gyfer pob safle, sy'n pennu'r 
safonau o ran sut y mae angen trin y dŵr gwastraff cyn  
y gellir ei ddychwelyd i'r amgylchedd. 

Mae gennym dros 800 o weithfeydd, ac rydyn ni wedi 
gwneud gwelliannau sylweddol wrth gydymffurfio â'r 
trwyddedau hyn, yn enwedig ers 2011. Mae bron i 99% 
o'r dŵr gwastraff yn cael ei drin hyd y safonau y mae'r 
trwyddedau hyn yn eu pennu erbyn hyn.

Ein perfformiad yn 2015 oedd 98.6% o gydymffurfiaeth, 
o'i gymharu â 99.1% yn 2014-15. Fodd bynnag, y flwyddyn 
hon oedd un o'r blynyddoedd mwyaf gwlyb ar gofnod a 
arweiniodd at lif uchel yn ein rhwydwaith carthffosiaeth.

Wrth i'r dŵr glaw gyfuno â'r dŵr wyneb mewn rhai 
ardaloedd, cododd dŵr gwastraff wedi ei wanhau'n 
sylweddol trwy rai o'r tyllau archwilio ar draws rhannau 
o'n rhwydwaith, a hyn sydd i gyfrif am y dirywiad bychan 
mewn perfformiad.

Er mwyn sicrhau ein bod ni'n cyflawni'r lefelau uchaf 
posibl o gydymffurfiaeth, dros y flwyddyn ddiwethaf,  
rydyn ni wedi cyflawni: 

——— hyfforddiant ymwybyddiaeth amgylcheddol  
a phrosesau pellach, gan gynnwys rhaglen  
o waith i asesu a hyfforddi "gweithredwr cymwys";

——— sawl cynllun gwella cyfalaf pwysig;

——— technegau cynnal-a-chadw rhagweithiol a leihaodd 
nifer y methiannau cynnal-a-chadw heb eu cynllunio.
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Gwaith Trin Dŵr 
Gwastraff Caerdydd
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Digwyddiadau o lygredd 

Gyda rhwydwaith mor helaeth o asedau, gallwn 
fod yn brin o'r safonau uchel rydyn ni'n eu 
pennu ar ein cyfer ni ein hunain ar adegau. 
Mae hyn yn gallu arwain at achosion cyfreithiol 
ac erlyniadau, ond byddwn ni'n gweithio 
gyda grwpiau cymunedol lleol hefyd er mwyn 
clustnodi ffyrdd o unioni pethau os yw hynny'n 
briodol.

Mae problemau gyda charthffosydd a gorsafoedd 
pwmpio (fel tagfeydd neu fethiannau mewn carthffosydd) 
yn gallu achosi digwyddiadau o lygredd sy'n gallu 
niweidio'r amgylchedd lleol. Mae ein rheoleiddwyr 
amgylcheddol yn categoreiddio'r digwyddiadau hyn, ac 
mae pob digwyddiad yn amrywio o gategori 1 (difrifol) i 
gategori 3 (llai difrifol).

Yn 2015-16, dim ond dau ddigwyddiad o lygredd a 
ddyfarnwyd yn 'ddifrifol' gan Gyfoeth Naturiol Cymru (sydd 
cystal â'n perfformiad gorau erioed). Cafwyd cyfanswm 
o 109 o ddigwyddiadau o lygredd yn ystod y flwyddyn, 
sy'n is o lawer na'r tua 500 o ddigwyddiadau a welwyd yn 
1996-97, ac yn llai na hanner y gyfradd o ddigwyddiadau a 
gofnodwyd rhwng 2000 a 2012. Rydyn ni am sicrhau nad 
yw ein hasedau'n achosi unrhyw ddigwyddiadau o lygredd.

Ar ôl i ni fuddsoddi mewn hyfforddiant a sesiynau codi 
ymwybyddiaeth ar gyfer ein staff, a gwella'r gwaith o 
fonitro a rheoli ein systemau, ein cydweithwyr ni ein 
hunain a hysbysodd ein rheoleiddwyr amgylcheddol 
am 74% o'r digwyddiadau hyn yn 2015-16, sy'n fwy nag 
erioed o'r blaen, a dwywaith y nifer y cofnodwyd yn 2008, 
ac yn uwch nag unrhyw gwmni dŵr arall. 

Cyfanswm nifer y digwyddiadau o lygredd cat 1-3*

Blwyddyn

700

600

500

400

300

200

100

0

9
5

9
6 9
7

9
8

9
9

0
0 0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

0
8

0
9 10 11 12 13 14 15

% a gofnodwyd eu hunain gan yr holl gwmnïau dŵr

Digwyddiadau a gofnodwyd gan y cwmni ei hun fel canran o'r holl ddigwyddiadau yng Nghymru a Lloegr 2003-2015*

Blwyddyn

2003

4
6

1 3
6

31

41

32

37

565754

46

42
36

32
2724

47 48

63

63

60

66

74

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% a gofnodwyd ein hunain gan Ddŵr Cymru

%
 p

p 
C

of
no

dw
yd

80

70

60

50

40

30

20

10

0

*Ffynhonnell: Adroddiad Blynyddol Cyfoeth Naturiol Cymru ar berfformiad Dŵr Cymru yn 2015-16 



13

Gorlif o Garthffosydd Cyfun

Weithiau, ac yn enwedig yn ystod cyfnodau  
o law trwm iawn neu stormydd, mae angen  
i ni flaenoriaethu amddiffyn ein cwsmeriaid  
a'u cartrefi a'u busnesau rhag llifogydd  
o'n carthffosydd. Mae hyn yn golygu bod  
y stormydd hyn yn gallu effeithio ar  
ansawdd afonydd, a dyfroedd ymdrochi  
a physgod cregyn. 

Er mwyn amddiffyn cartrefi a busnesau rhag llifogydd 
carthion o'r math yma, rydyn ni'n dibynnu ar Orlifoedd 
Carthion Cyfun (CSOs) i weithio fel mannau rhyddhau 
ar ein rhwydwaith dŵr gwastraff. Mae'r rhain yn lleihau'r 
baich yn ystod stormydd neu gyfnodau pan na all 
carthffosydd ymdopi â faint o dŵr gwastraff y maent 
yn ei gario. Pan fo'r CSOs hyn yn gweithio, maent yn 
rhyddhau dŵr gwastraff dan reolaeth o rwydwaith  
y system garthffosiaeth i'r amgylchedd cyfagos.  
Mae hyn yn cynnwys ardaloedd lle gall fod yna 
ddyfroedd ymdrochi dynodedig, dyfroedd pysgod 
cregyn, afonydd a chrynofeydd dŵr eraill.

'Carthffosydd cyfun' yw'r rhan fwyaf o'n carthffosydd ni, 
sy'n golygu eu bod yn casglu'r dŵr glaw sy'n llifo oddi ar 
gwteri, draeniau a ffyrdd, yn ogystal â dŵr gwastraff. 

Fel rheol, mae CSOs yn gweithredu mewn cyfnodau 
o law trwm, ac felly mae'r dŵr gwastraff sy'n cael ei 
ryddhau wedi cael ei wanhau'n sylweddol—sy'n golygu  
ei fod yn cael llai o effaith ar yr amgylchedd.

Mae angen i ni daclo hyn, ac ers 2013, rydyn ni wedi 
buddsoddi mewn offer Monitro Hyd Digwyddiadau  
(EDM). Mae'r rhain yn dweud wrthym pan fo ased,  
ac yn enwedig CSO, wedi rhyddhau, ac am ba hyd.  
Bydd y data yma'n gwella ein dealltwriaeth am sut  
mae ein hasedau'n perfformio, a bydd yn bwydo ein 
gwaith a'n buddsoddiadau at y dyfodol. Mae'r data  
o'r offer monitro'n cael ei goladu a'i ddilysu, a'i rannu bob 
blwyddyn gyda'n rheoleiddwyr amgylcheddol, sef Cyfoeth 
Naturiol Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd.

Rhwng 2013 a 2015, buddsoddodd Dŵr Cymru £2 filiwn  
i osod technoleg EDM mewn bron i 500 o CSOs sydd  
o fewn 2km i ddyfroedd ymdrochi a physgod cregyn.  
Mae hyn wedi ein galluogi ni i ddechau monitro'r CSOs 
hyn, ac rydyn ni'n bwriadu gosod ac uwchraddio'r offer 
monitro yn ein holl CSOs erbyn 2020.

Bydd y data a gasglwyd rhwng Ionawr a Rhagfyr 2015 
ar gael ar ein gwefan o Fedi 2016 ymlaen. Mae hyn yn 
dangos ble mae'r asedau, sawl gwaith y cawsant eu 
sbarduno, ac am ba hyd.
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Beth nesaf?
Er mwyn helpu i amddiffyn yr amgylchedd, dros y pedair 
blynedd nesaf, byddwn:
——— yn gosod offer monitro newydd er mwyn cadw llygad ar 

berfformiad y 2,500 CSO arall; 
——— yn buddsoddi bron i £20 miliwn i uwchraddio ein CSOs;
——— yn buddsoddi £8 miliwn yn yr ymchwiliad modelu arfordirol 

mwyaf erioed yng Nghymru;
——— yn buddsoddi £7 miliwn mewn ymchwiliad arloesol er mwyn 

deall effaith ein CSOs a'n dŵr gwastraff ar ansawdd y dŵr 
ac ar yr ecoleg gyfagos.

Gorsafoedd pwmpio carthffosiaeth (SPS)
Dyma ran bwysig arall o'n rhwydwaith, ac rydyn ni'n defnyddio'r 
rhain pan na allwn ni symud y dŵr gwastraff trwy'r rhwydwaith 
trwy rym disgyrchiant. Mae'r rhain yn helpu cludo dŵr gwastraff 
i ffwrdd o gartrefi a busnesau i un o'n gweithfeydd trin dŵr 
gwastraff. Gydag un o'r niferoedd uchaf o orsafoedd pwmpio 
am bob 1,000 o gwsmeriaid yn y DU, rydyn ni'n cadw dros 
1,800 o SPS yn rhedeg 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. 
Bydd hyn yn cynyddu i 2,300 ym mis Hydref 2016 pan fyddwn 
ni'n dechrau gofalu am orsafoedd pwmpio a oedd gynt ym 
mherchnogaeth breifat ein cwsmeriaid. Fel y CSOs, mae ein 
gorsafoedd pwmpio'n dioddef tagfeydd weithiau, neu nid ydynt 
yn gweithio fel maen nhw i fod.

Erbyn hyn mae gennym un o'r niferoedd isaf o ddigwyddiadau 
o lygredd 2015-16: 7 o orsafoedd pwmpio yn y DU, ac rydyn ni'n 
bwriadu lleihau hyn eto fyth trwy fuddsoddi £43 miliwn yn ein 
gorsafoedd pwmpio carthffosiaeth rhwng nawr a 2020.

CSOs

Ardal Dŵr Cymru

Mae 3,000 o CSOs wedi eu hymgorffori i'n system 
garthffosiaeth ar draws ein hardal weithredol.
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Amddiffyn ansawdd dyfroedd 
ymdrochi arfordirol a dyfroedd 
pysgod cregyn 

Mae bod ag arfordir prydferth, sy'n denu 
cynifer o dwristiaid a defnyddwyr hamdden, 
neu afonydd sy'n darparu dŵr i ni ei gyflenwi 
trwy dapiau ein cwsmeriaid, yn hanfodol bwysig 
i'n cwsmeriaid, busnesau a chymunedau, ac 
mae'n dod â manteision cymdeithasol ac 
economaidd hefyd. 

Nid ni sy'n gyfrifol am reoli ein harfordir a'r dyfroedd cyfagos 
yn uniongyrchol. Ond rydyn ni'n gwybod bod gennym ran 
i'w chwarae wrth sicrhau nad yw ein gweithgareddau'n cael 
effaith negyddol ar yr ardaloedd hyn.

Rydyn ni'n ceisio cyfoethogi'r adnoddau naturiol 
gwerthfawr hyn bob tro y gallwn ni, ac rydyn ni wedi cymryd 
camau breision dros yr 20 mlynedd diwethaf wrth drin 
y dŵr gwastraff sy'n dod o gartrefi cyn ei dychwelyd i'r 
amgylchedd. Ers y 1990au, rydyn ni wedi buddsoddi dros 
£1 biliwn i uwchraddio gweithfeydd trin dŵr gwastraff 
neu adeiladu rhai newydd ar draws yr ardal rydym yn 
ei gwasanaethu. Cyn hynny, roedd y rhan fwyaf o'r dŵr 
gwastraff yn cael ei bwmpio nôl i'r môr, gan adael safon y 
dyfroedd arfordirol, gan gynnwys ardaloedd a ddefnyddir at 

ddibenion ymdrochi, yn is na'r safonau uchel rydym  
yn eu disgwyl erbyn heddiw.

Yng Nghymru, mae gennym rai o'r dyfroedd ymdrochi 
gorau yn y DU, ac yn 2015 llwyddodd 100% o'r traethau 
i gyflawni'r safonau gofynnol llymach a bennwyd yng 
nghyfarwyddeb yr Undeb Ewropeaidd (2006/7/EC).  
Mae hyn yn dosbarthu dyfroedd ymdrochi yn ôl safonau 
Gwael, Da, Digonol neu Ardderchog yn seiliedig ar y 
samplau dŵr a gesglir yn ystod y tymor ymdrochi  
(Mai-Medi). Erbyn hyn, mae dros 80% o draethau  
Cymru yn y dosbarth Ardderchog.

Nifer y Dyfroedd Ymdrochi Dynodedig yng Nghymru a ddosbarthwyd yn Ardderchog, 
Da, Digonol a Gwael o dan y Gyfarwyddeb Dyfroedd Ymdrochi Diwygiedig (2006/07). 
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baner las

dyfroedd pysgod cregyn
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Caerdydd

Yn 2016, cadwodd Cymru ei safle fel y rhanbarth â'r 
dyfroedd ymdrochi gorau yn y DU, gyda 44 o draethau 
a thri marina yn ennill Baneri Glas ar gyfer tymor 
ymdrochi 2016. Y Sefydliad Addysg Amgylcheddol 
(FEE) sy'n dyfarnu Baneri Glas, gan fesur safon traethau 
ar sail pethau fel diogelwch, cyfleusterau a rheolaeth 
amgylcheddol, yn ogystal ag ansawdd dŵr, ac mae'n 
rhedeg mewn 48 o wledydd ym mhedwar ban y byd. Dim 
ond llond llaw o Faneri Glas oedd gennym yn y 1990au, 
ond mae hyn yn golygu bod gan Gymru mwy na 30% o 
Faneri Glas y DU erbyn hyn, er taw dim ond 15% o arfordir 
y DU sydd yma. Er nad ni yn unig sy'n gyfrifol am ansawdd 
dyfroedd ymdrochi, mae'r dyfroedd ar hyd ein harfordir yn 
parhau i elwa ar berfformiad gwell ein gweithfeydd trin dŵr 
gwastraff a'n rhaglenni gwella amgylcheddol. 

Mae'r bobl hynny sy'n ymweld â'n dyfroedd ymdrochi wedi 
dod i ddisgwyl safonau uchel o ran ansawdd dŵr, ac am 
gael gwybod pan nad yw'r safonau hyn yn cael eu bodloni. 
Dyna pam ein bod ni'n darparu gwasanaeth hysbysu  
CSO Amser Real trwy gydol y flwyddyn ar 29 o draethau 
yng Nghymru. Mae hyn yn darparu gwybodaeth  
amser-real ar gyfer defnyddwyr cofrestredig, sy'n rhoi 
gwybod iddynt pryd y mae CSO yn dechrau gweithio  
a phryd mae'n darfod. Rydyn ni'n darparu'r gwasanaeth 
hwn o wirfodd i Surfers Against Sewage ar gyfer gwefan 
ac ap eu Gwasanaeth Moroedd Mwy Diogel—ac anfonir 
hysbysiadau at Gyfoeth Naturiol Cymru ac at reolwyr 
traethau awdurdodau lleol hefyd.
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Dyfroedd pysgod 
cregyn

Yn ogystal â bod â rhai o 
ddyfroedd arfordirol gorau'r 
DU, mae gennym 21 o 
ddyfroedd pysgod cregyn 
dynodedig hefyd, lle mae 
pysgod cregyn byd-enwog 
yn cael eu cynaeafu, gan 
ddarparu swyddi yn y gymuned 
leol, ac incwm ar gyfer yr 
economi cenedlaethol.

Mae pysgod cregyn yn gallu cael 
eu halogi gan y llygryddion sydd yn 
y dyfroedd lle maent yn bwydo, gan 
achosi risg i iechyd pobl sy'n bwyta'r 
pysgod cregyn llygredig. Mae Dŵr 
Cymru wedi gwneud gwelliannau 
sylweddol mewn perthynas â 
rhyddhau i ddyfroedd pysgod cregyn 
trwy ddefnyddio dulliau uwchfioled o 
ddiheintio mewn gweithfeydd trin dŵr 
gwastraff, a rhyddhau llai trwy CSOs. 

Mae ansawdd pysgod cregyn yng 
Nghymru wedi gweld gwelliannau 
sylweddol ers 1992, a byddwn ni'n 
dal ati i fuddsoddi er mwyn chwarae 
ein rhan i wella rhagor ar y dyfroedd 
pysgod cregyn. Mae hyn yn cynnwys 
Aber afon Llwchwr yn y gorllewin, 
lle rydyn ni wedi bod yn gweithio 
gyda rhanddeiliaid er mwyn deall y 
ffactorau sy'n newid ymddygiad cocos 
gan effeithio ar y diwydiant lleol.

Yn ôl adroddiad annibynnol a 
gyflawnwyd yn 2012, nid oedd unrhyw 
gysylltiad rhwng marwolaethau'r 
cocos ac ansawdd y dŵr, ond rydyn 
ni am chwarae ein rhan wrth helpu 
i adfer pysgodfa cocos cynaliadwy 
yn Aber afon Llwchwr, a byddwn yn 
parhau i gydweithio'n agos ag eraill 
er mwyn defnyddio unrhyw dystiolaeth 
sydd gennym i fwydo'r ffordd y mae'r 
bysgodfa'n cael ei reoli yn y dyfodol.

Mae ffactorau sydd y tu hwnt i'n 
rheolaeth yn effeithio ar ansawdd 
dyfroedd arfordirol hefyd, fel llygredd 
mewn dŵr sy'n rhedeg oddi ar ffyrdd 
a thir, neu gartrefi neu fusnesau  
sydd wedi eu cysylltu ar gam â 

draeniau sy'n cario dŵr glaw.  
Rydyn ni'n parhau i gydweithio'n  
agos â Llywodraeth Cymru a 
Chyfoeth Naturiol Cymru, a dros 
y ddwy flynedd nesaf, byddwn ni'n 
buddsoddi £8 miliwn mewn rhaglen  
o 'Ymchwiliadau Arfordirol' mewn 
49 o safleoedd o gwmpas arfordir 
Cymru. Hwn fydd yr ymchwiliad 
arfordirol gwyddonol mwyaf erioed  
i gael ei gyflawni yng Nghymru.

Bydd y dystiolaeth a gesglir trwy'r 
astudiaeth yn ein helpu ni i gynllunio 
ein rhaglen fuddsoddi mewn dyfroedd 
ymdrochi a physgod cregyn dros y 
pump i ddeg mlynedd nesaf. Bydd 
yn ein cynorthwyo ni hefyd i ddeall 
rhagor am yr effaith y gallai ffactorau 
eraill sydd y tu hwnt i'n rheolaeth— 
fel y newid yn yr hinsawdd a thwf y 
boblogaeth—ei chael ar y dyfroedd 
hyn, a sut y mae angen i ni, fel 
cymuned, ymateb. Bydd yn darparu 
gwybodaeth am effaith ffynonellau 
eraill o lygryddion, fel dŵr ffo o dir 
amaeth, ar gyfer Cyfoeth Naturiol 
Cymru hefyd, a sut y gellir mynd  
i'r afael â'r rhain.
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Cynorthwyo prosiectau 
amgylcheddol 
Mae Bioamrywiaeth lewyrchus—sy'n cynnwys yr 
amrywiaeth o fywyd gwyllt sydd o'n cwmpas—yn 
bwysig i ansawdd bywyd ar draws ein hardal, ac 
mae'n helpu i amddiffyn yr amgylchedd rydym yn 
dibynnu arno. Mae ein tîm ECARE yn rheoli nifer  
o'r safleoedd sydd yn ein gofal yn rhagweithiol,  
gan roi cynlluniau gweithredu bioamrywiaeth ar waith 
er mwyn datblygu ein gwaith cadwraeth parhaus. 

Mae hyn yn cynnwys:
——— darparu safleoedd bridio ar gyfer y gwyach fawr gopog yn 

Nhal-y-bont ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog;
——— monitro niferoedd y gwiwerod coch, a gweithio i gynyddu nifer 

y rhywogaethau o adar bychain yn Llyn Brenig yn y gogledd;
——— gweithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt 

Gogledd Cymru yng Nghors Maen Llwyd, sef eu gwarchodfa 
natur ger ein safle yn Llyn Brenig;

——— cyflawni arolwg o wenyn tir uchel o gwmpas ystâd Elan er 
mwyn gwella dealltwriaeth am bryfed peillio a'u dosbarthiad 
ac er mwyn rheoli eu cynefinoedd;

——— dal gwyfynnod a chyflawni arolygon ecolegol yng Nghwm 
Elan yn y canolbarth;

——— monitro coetiroedd ar rai o'n safleoedd er mwyn gwella ein 
dealltwriaeth am reoli coetiroedd tir uchel.

Rydyn ni'n gweithio gydag eraill hefyd er mwyn cynnal  
a gwella bioamrywiaeth;

——— fe gyfrannon ni at Brosiect LIFE Llyn Corsydd 
ym Môn, sef y prosiect adfer gwlypdir mwyaf yng 
Nghymru. Os yw cynefinoedd corstir yn llewyrchu, 
yna mae planhigion a phryfed eraill yn cael modd 
i fyw, sy'n golygu bod y rhain yn llefydd gwych i 
bobl leol ac ymwelwyr eu mwynhau, ac maent yn 
ffynonellau gwych ar gyfer cyflenwadau dŵr hefyd;

——— yn rhan o'n rhaglen fuddsoddi gyfredol, rydyn 
ni'n gweithio gyda Chyfoeth Naturiol Cymru, 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
a rhanddeiliaid eraill i gyflawni dau brosiect adfer 
mawn ar dir sy'n rhannol yn ein meddiant;

——— rydyn ni'n cynorthwyo sefydliadau elusennol 
i ddatblygu a chymryd camau lleol a fydd yn 
cynorthwyo pobl eraill i weithredu er mwyn cyfrannu 
at ymdrech genedlaethol i sicrhau 'statws ecolegol 
da' ar gyfer ein cyrsiau dŵr o dan Gyfarwyddeb y 
Fframwaith Dŵr;

——— yn rhan o'n hymdrech i daclo'r broblem o 
rywogaethau ymledol anfrodorol, sy'n fygythiad 
mawr i fioamrywiaeth

——— ar lefel leol a byd-eang, rydyn ni'n cynorthwyo 
sefydliadau'r trydydd sector i gyflawni cynlluniau 
gweithredu effeithiol. Mae dau brosiect tirwedd wedi 
cael cefnogaeth hyd yn hyn—y naill yn nalgylch afon 
Dyfrdwy, a'r llall yn nalgylch Gwy ac Wysg.



Cwm Elan
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Mae monitro coetiroedd 
ar rai o'n safleoedd 
yn helpu i wella ein 
dealltwriaeth am reoli 
coetiroedd tir uchel.
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Taclo gollyngiadau 

Mae effaith hafau mwy poeth a sych, ynghyd â 
phoblogaeth sydd ar dwf, yn golygu bod angen 
i ni reoli ein hadnoddau dŵr yn effeithlon.
Rydyn ni'n well o lawer wrth ffeindio a thrwsio 
gollyngiadau erbyn hyn, ac mae ein cyfradd gollyngiadau 
wedi mwy na haneru ers dechrau'r 1990au, o 400 
megalitr y dydd (Ml/d) i tua 180 Ml/d.

Mae tua 75% o'r dŵr sy'n cael ei golli oherwydd 
gollyngiadau o fewn ein rhwydwaith o 27,500km o brif 
bibellau dŵr, ac mae'r gweddill yn cael ei golli o bibellau 
cwsmeriaid. Rydyn ni'n canfod ac yn trwsio tua 26,000 
o ollyngiadau'r flwyddyn, ac mae ein perfformiad gyda'r 
gorau yn y diwydiant.

Mae hyn yn faes blaenoriaeth i ni ac i'n cwsmeriaid, 
a dyna pam ein bod ni'n buddsoddi yn y dechnoleg 
ddiweddaraf er mwyn bwydo perfformiad gwell byth.
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Creu ein hynni adnewyddadwy 
ein hunain 

Mae cyflenwi dŵr yfed o safon uchel a 
chael gwared ar ddŵr gwastraff a'i drin yn 
defnyddio llawer iawn o ynni. Mae topograffeg 
ein hardal yn golygu bod angen i ni bwmpio 
llawer o ddŵr a dŵr gwastraff o amgylch ein 
rhwydwaith, ac mae faint o ddŵr wyneb sy'n 
mynd i'n carthffosydd yn ychwanegu at y 
broblem. 

Gyda mwy o asedau fesul cwsmer na'r rhan fwyaf  
o gwmnïau dŵr a charthffosiaeth eraill, rydyn ni'n 
defnyddio llawer iawn o ynni, ac roedd ein bil ynni 
blynyddol yn £43 miliwn yn 2015-16. Dyna pam ein bod 
ni'n cynyddu faint o ynni adnewyddadwy sy'n cael ei 
gynhyrchu ar ein safleoedd, fel y gallwn leihau ein hôl 
troed carbon, a'r gost o brynu ynni i mewn hefyd.

Rydyn ni wedi cynyddu'n sylweddol faint o ynni  
a gynhyrchir ar ein safleoedd mewn blynyddoedd 
diweddar, i fyny o gwta 6GWh yn 2007-08 i bron  
i 100GWh heddiw—mae hyn yn ddigon i bweru bron  
i 20,000 o gartrefi.
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Er mwyn ein helpu ni i bron i ddyblu faint o ynni 
adnewyddadwy rydyn ni'n ei gynhyrchu ein hunain 
dros y ddwy flynedd diwethaf, rydyn ni wedi cymryd 
perchnogaeth dros 14 o dyrbinau hydro ar naw safle ar 
draws Cymru. Gyda'i gilydd, mae'r rhain yn cynhyrchu 
cyfanswm o tua 40GWh y flwyddyn (digon i bweru tua 
9,000 o gartrefi). Maent yn cynnwys:

——— Cronfa ddŵr Llyn Brianne yn y gorllewin, sef ein 
cynllun hydro mwyaf;

——— Cwm Elan yn y canolbarth lle mae pum tyrbin hydro 
ar draws pedair cronfa wahanol; 

——— Llyn Celyn, ger y Bala, lle mae pedwar tyrbin hydro.

Mae'r gwaith i drawsnewid Gweithfeydd Trin Dŵr Gwastraff 
Pum Rhyd yn Wrecsam yn Barc Ynni cyntaf y diwydiant 
gam yn agosach erbyn hyn ar ôl i ni osod bron i 10,000 
o baneli solar yno'n ddiweddar. Mae'r paneli'n cynhyrchu 
cyfanswm o 2.5GWh o drydan y flwyddyn, a bydd hyn yn 
ein cynorthwyo ni i gyrraedd ein targed o gynhyrchu digon 
o ynni adnewyddadwy i bweru'r hyn sy'n cyfateb â 30,000 
o gartrefi erbyn 2020.

Yn ystod y flwyddyn, cwblhawyd gweithfeydd nwy i'r grid  
ar y safle hefyd er mwyn caniatáu i'r nwy a gynhyrchir 
trwy'r broses o drin gwastraff gael ei uwchraddio'n  
nwy bio-methan a'i atgyfeirio wedyn i'r rhwydwaith 
dosbarthu nwy lleol. Dyma'r prosiect cyntaf o'i fath  
ar un o'n safleoedd, a bu'n allweddol wrth helpu'r safle 
i ennill Gwobr yr Amgylchedd yng Ngwobrau'r Sefydliad 
Arloesedd Dŵr yng Nghymru. 



Stop Cyn Creu Bloc 
Mae tagfeydd mewn carthffosydd a 
achosir gan bobl yn fflysio'r pethau 
anghywir i lawr y tŷ bach, neu sy'n eu 
golchi i lawr sinc y gegin, yn costio 
rhyw £7 miliwn y flwyddyn i'n busnes. 
Maent yn gallu achosi llifogydd mewn 
cartrefi a llygru nentydd lleol, ac 
mae ein hymgyrch arobryn i newid 
ymddygiad cwsmeriaid yn herio 
pobl i feddwl cyn fflysio. Mae hyn yn 
cynnwys cydlynu sioeau pen ffordd 
yn y gymuned, gweithdai mewn 
ysgolion a ffilm o'r enw Clwb nos 
LooLoos, am gymeriadau trafferthus 
sy'n achosi tagfeydd. Mae'r ffilm wedi 
cael ei gwylio dros 100,000 gwaith ar 
YouTube. 

Rhoi gwybod am ddŵr sy'n gollwng
Mae ein cwsmeriaid yn gallu ein helpu 
ni i daclo'r broblem o golli dŵr trwy 
ollyngiadau trwy roi gwybod i ni am 
broblemau y maent yn dod ar eu 
traws. Po fwyaf o wybodaeth a gawn 
ni, naill ai trwy'r wefan neu dros y ffôn, 
po gyflymaf y gallwn ni glustnodi a 
thrwsio gollyngiadau a lleihau unrhyw 
wastraff.

Caru Dŵr
Mae gofyn i'n cwsmeriaid ddefnyddio 
llai o ddŵr yn dasg anodd iawn yma 
yng Nghymru. Am ei bod hi'n glawio 
lot fawr yma, nid yw pobl yn ystyried 
sut y mae angen i bob diferyn gael ei 
drin a'i bwmpio i gartrefi a busnesau, 

a bod angen ei lanhau a'i bwmpio 
eto ar ôl ei ddefnyddio. Mae Caru 
Dŵr yn cychwyn y dasg o annog 
cwsmeriaid i fwynhau defnyddio dŵr 
tap, ond i beidio â'i wastraffu.

Yn 2016, lansiwyd ein Porth 
Cynnyrch, lle gall ein cwsmeriaid 
archebu amrywiaeth o gynhyrchion 
effeithlonrwydd dŵr. Mae'r 
cwsmeriaid yn llenwi holiadur byr, 
sy'n helpu i sicrhau eu bod yn cael y 
cynnyrch gorau ar gyfer eu cartrefi, 
ac mae'n ein helpu ni i ddeall eu 
defnydd o ddŵr, a sut y gallwn ni 
ddarogan galw yn y dyfodol hefyd.

Canolfannau Darganfod

Sut y gall ein 
cwsmeriaid helpu 

Rydyn ni'n gweithio gyda 
chwsmeriaid mewn cymunedau 
lleol fel eu bod yn gallu ein 
cynorthwyo ni i gyflawni gwell 
gwasanaethau i bawb.
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Mae gennym bedair Canolfan 
Ddarganfod yn ein hardal, ac mae 
14,000 o blant yn ymweld â nhw 
bob blwyddyn. Maen nhw'n cynnig 
amrywiaeth o weithgareddau 
ymarferol llawn hwyl er mwyn galluogi 
plant a theuluoedd i brofi byd dŵr 
drostynt eu hunain, a hynny wrth 
ganolbwyntio ar ein gwasanaethau 
allweddol, sy'n cynnwys trin dŵr 
gwastraff cyn ei ddychwelyd yn 
ddiogel i'r amgylchedd. Trwy ein 
rhaglen yn y gymuned, mae ein 
pedwar athro yn ymweld ag ysgolion 
cynradd ac uwchradd gan gyflwyno 
gwasanaethau a gweithdai ar ein 
hymgyrchoedd ar gyfer tua 31,000 o 
ddisgyblion bob blwyddyn.
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Gweithio 
gydag eraill 
Rydyn ni'n falch o'r ffordd rydyn ni'n gweithio  
i amddiffyn yr amgylchedd rydyn ni'n 
dibynnu arno. Ond nid ein cyfrifoldeb ni yn 
unig yw hyn. Mae rhannu arferion gorau a 
chodi ymwybyddiaeth trwy gydweithredu â'n 
rhanddeiliaid yn allweddol er mwyn sicrhau ein 
bod ni'n gweithio mor effeithiol â phosibl:

Cadw Cymru'n Daclus
Mae cydweithwyr yn aml yn cymryd rhan mewn amryw 
o brosiectau fel ymgyrchoedd casglu sbwriel ar ein 
safleoedd, yn ogystal ag ar lannau afonydd, cyrsiau dŵr 
a thraethau ar hyd ein harfordir, a hynny'n aml gydag 
ysgolion a chymunedau lleol.

Ymddiriedolaeth Afonydd De-ddwyrain Cymru
Fe gynorthwyon ni ddatblygiad gwarchodfa natur leol 
newydd ym Mhont-y-gwaith ar hyd Taith Taf, er mwyn 
cyfoethogi bioamrywiaeth yr ardal, a chaiff ei hagor at 
ddefnydd y gymuned leol yn y pen-draw.

 

Cynnal Cymru
Elusen genedlaethol un pwrpas yw Cynnal Cymru,  
sef gwneud Cymru'n genedl gynaliadwy. Rydyn ni wedi 
llofnodi Siarter Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, 
sy'n dangos ein hymrwymiad i ddatblygiad cynaliadwy  
ar draws ein holl weithredoedd. 

Y Panel Ymgynghorol Amgylcheddol Annibynnol
Sefydlwyd y Panel Ymgynghorol Amgylcheddol 
Annibynnol (IEAP) yn 2012 er mwyn cynorthwyo Dŵr 
Cymru i fwyafu gwerth ei raglen fuddsoddi ar gyfer 
cwsmeriaid a'r amgylchedd, ac er mwyn sicrhau dyfodol 
diogel a chynaliadwy ar gyfer ein hamgylchedd; fel 
un sy'n gallu cynnal yr economi ac ansawdd bywyd 
am genedlaethau i ddod. Mae gan yr IEAP aelodau 
o amrywiaeth o gyrff, gan gynnwys Coed Cymru, 
yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yr RSPB, Undeb 
Cenedlaethol yr Amaethwyr a'r byd academaidd, gan 
ddod â chyfoeth o arbenigedd at ei gilydd.
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Cynllunio 
at y 
dyfodol
Mae ein cwsmeriaid yn disgwyl 
i ni ddarparu gwasanaethau 
dŵr a dŵr gwastraff o'r 
safon uchel—nawr ac am 
flynyddoedd mawr i ddod,  
gan ddarparu amgylchedd 
diogel a chynaliadwy rydym  
yn falch o'i drosglwyddo  
i genedlaethau'r dyfodol.  
Mae hyn yn golygu gwneud  
ein gwasanaethau'n fwy gwydn 
er mwyn helpu i reoli'r risgiau 
a'r sialensiau sy'n ein hwynebu  
—o dywydd mwy eithafol  
i boblogaeth sydd ar dwf.

Mae gennym gynlluniau i helpu i reoli'r sialensiau hyn, gan gynnwys:

——— Ein Cynllun Sychder sy'n amlinellu sut rydyn ni'n bwriadu cynnal 
cyflenwadau dŵr i'n holl gwsmeriaid, yn enwedig mewn cyfnodau o sychder;

——— Ein Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr (2015-2040), sef cynllun 25 mlynedd  
i gydbwyso ein cyflenwadau a'r galw. Mae'n disgrifio sut rydyn ni'n bwriadu 
cynnal y cydbwysedd hwnnw trwy fuddsoddi er mwyn rheoli'r galw—o ran 
mesuryddion ac effeithlonrwydd dŵr er enghraifft—ac wrth ddatblygu 
adnoddau dŵr newydd;

——— Mae ein Cynllun Gollyngiadau yn golygu ein bod ni'n targedu gollyngiadau 
ac yn dod â rhagor o arbenigwyr i mewn i'r busnes. Yn amlwg, dim 
gollyngiadau fyddai'r ddelfryd, ond rhaid i ni gydnabod, gyda rhwydwaith 
mor helaeth o bibellau i'w cynnal, mae hynny'n mynd i fod yn sialens;

——— Mae Bwrdd Rhaglen Draenio'r 21ain Ganrif yn pennu'r anghenion  
a'r dewisiadau strategol ar gyfer rheoli draenio trefol. 

Rydyn ni'n angerddol am ein byd ac am yr amgylchedd o'n cwmpas. 
O ganlyniad i Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, cyn bo hir, byddwn 
ni'n adrodd ar sut rydyn ni'n gwella bioamrywiaeth ac yn hybu gwytnwch 
ecosystemau a hefyd ar y camau a gymerwyd i gorffori mesurau 
bioamrywiaeth i'n meysydd polisi, ein strategaethau neu'n mentrau.

Wrth i ni ddechrau cynllunio ar gyfer ein cyfnod rheoliadol nesaf  
(2020-2025), rydyn ni wedi ymrwymo i ddatblygu cynlluniau trwy 
ymgynghori a chasglu mewnbwn gan gwsmeriaid, cymunedau  
a rhanddeiliaid, a hynny er mwyn sicrhau y gallwn barhau i reoli  
ac amddiffyn yr amgylchedd o'n cwmpas.



Am glywed 
rhagor? 
Os oes diddordeb gennych 
gael rhagor o wybodaeth 
am ein gwaith i amddiffyn 
yr amgylchedd, ewch i 
dwrcymru.com.

 

Dilynwch ni ar Twitter a Facebook
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