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A. Crynodeb Gweithredol

i. Trosolwg

Yn Dŵr Cymru, ein gweledigaeth yw "ennill ffydd ein cwsmeriaid bob un
dydd". Mae'r weledigaeth honno'n adlewyrchu ein strwythur perchnogaeth
unigryw: am nad oes unrhyw gyfranddalwyr gennym, gallwn ganolbwyntio'n
llwyr ar gynnig y gwerth gorau posibl i’n cwsmeriaid.  Mae'r holl elw a wnawn
yn cael ei ail-fuddsoddi yn y busnes er mwyn gwella deilliannau ar gyfer ein
cwsmeriaid a'r amgylchedd naturiol, neu’n cael ei ddefnyddio er budd ein
cwsmeriaid. Mae angen i ni gadw at y dull yma o weithio bob dydd, yn
enwedig pan fo pwysau arnom, fel mewn cyfnodau o sychder, sy'n gallu bod
yn ymestynnol i ni ac i'n cwsmeriaid.

Mae pobl yn ymddiried ynom i gynllunio ar gyfer sychder, ac yn ymddiried
ynom i gyflawni'r cynlluniau hyn mewn cyfnodau o sychder - ac mae angen i
ni ddal ati i ennill y ffydd honno bob un dydd.

Pennwyd uchelgeisiau hirdymor Dŵr Cymru yn ein dogfen Dŵr 2050, a
chynnal cyflenwadau dŵr iach sydd wrth galon y ddogfen hon. Un o'n
strategaethau allweddol yw'r hyn rydym wedi ei alw yn "Ddigon o Ddŵr i
Bawb". Yn ei hanfod, mae hyn er mwyn sicrhau bod gennym ddigon o ddŵr
bob amser yn unol â disgwyliadau ein cwsmeriaid, hyd yn oed mewn
cyfnodau o sychder.

Ein Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr a'n Cynllun Sychder sydd wrth galon y
strategaeth hon. Mae cynhyrchu a chynnal Cynllun Sychder yn broses
statudol y mae'r Llywodraeth yn mynnu ein bod yn ei chyflawni, a phennwyd
y sail gyfreithiol dros hyn yn Neddf y Diwydiant Dŵr 1991. Mae Llywodraeth
Cymru'n ein cyfarwyddo yn hyn o beth, ac maent hefyd yn pennu’r prif
egwyddorion sy'n bwydo ein cynllun. Rydyn ni wedi cydweithio'n agos â
Chyfoeth Naturiol Cymru hefyd, sy'n cynhyrchu'r Canllawiau ar Gynllunio ar
gyfer Sychder ar gyfer cwmnïau dŵr yng Nghymru.

Y peth pwysicaf i'n cwsmeriaid yw'r effaith y gallai sychder ei chael arnyn
nhw, ac yn benodol eu disgwyliadau o ran sut y gallem gyfyngu ar ddefnyddio
dŵr trwy ein pwerau i wahardd defnyddio pibellau dyfrio (a elwir yn
'Waharddiadau Dros Dro ar Ddefnydd') neu fesurau mwy llym a allai gyfyngu
ar gyflenwadau annomestig o'r enw 'Gwaharddiadau ar Ddefnydd nad yw'n
Hanfodol'.

Rydyn ni wedi ymgysylltu â'n cwsmeriaid er mwyn deall eu disgwyliadau o
ran pa mor wydn y dylai ein systemau cyflenwi fod i sychder, pa mor aml y
mae'n dderbyniol gorfodi cyfyngiadau, a sut y dylid rhoi'r mesurau hyn ar
waith. Mae’r wybodaeth yma wedi bwydo ein cynllun.

Fel y mae hanes wedi ei brofi, nid yw ein hardal gyflenwi'n ddiogel rhag
sychder. Ym 1976, gorfodwyd toriadau yn rotas gwaith rhyw filiwn o bobl yn
y de-ddwyrain er mwyn dogni cyflenwadau. Mae hi'n glir o'n cysylltiadau nad
yw ein cwsmeriaid yn teimlo bod mesurau o'r fath yn dderbyniol ar y cyfan
heddiw.

Gyda digwyddiadau o'r fath mewn golwg, mae'r Llywodraeth wedi gofyn i'r
diwydiant dŵr sicrhau gwell dealltwriaeth o’r effeithiau petai angen rhoi
mesurau o'r fath ar waith eto. At hynny, mae'r Llywodraeth wedi herio'r
diwydiant i gynyddu lefelau’r gwytnwch rhag sychder. Mewn ymateb, rydyn
ni wedi arddel dull newydd o fynd ati i ddeall y risg o sychder at ddibenion y
Cynllun hwn, ac wedi ei brofi yn erbyn sychderau mwy difrifol nag a welwyd
yn ein cofnodion hanesyddol.

Er y bu’n gymharol fyr o ran ei hyd, roedd sychder 2018 yn ddwys gydag
ychydig iawn o lawiad. Roedd gennym bryderon sylweddol y gallai hyn
effeithio ar ein cwsmeriaid, a rhoesom ein cynllun cyfredol ar waith. Mae'r
profiad hwn wedi cynnig gwell darlun i ni o ran sut y mae angen i ni
weithredu i reoli ein cyflenwadau mewn cyfnod o sychder, a sut y gall
cysylltedd ychwanegol yn y rhwydwaith wneud y system yn fwy gwydn.
Gosodwyd nifer o gysylltiadau ychwanegol o fewn parthau i fwyafu ein



capasiti o ran adnoddau a thrin dŵr er mwyn bodloni brigiadau yn y galw, ac
mewn rhai achosion, rhwng parthau fel y gellir rhannu adnoddau dŵr.

Rydyn ni bellach wedi ymgorffori'r ddysg yma i'n Cynllun Sychder diwygiedig,
a byddwn ni'n gwella cysylltedd ein rhwydwaith yn barhaus trwy ein gwaith
cynllunio ar gyfer buddsoddiadau’r dyfodol.

ii. Cefndir

Mae Dŵr Cymru'n cyflenwi tua 800 miliwn litr o ddŵr y dydd ar gyfartaledd.
Daw'r rhan fwyaf o'n dŵr o'n cronfeydd, ond rydyn ni'n cael tipyn sylweddol
o ffynonellau afonydd tir isel hefyd. Fel cwmni, dŵr daear sydd i gyfrif am lai
na phump y cant o'n cyflenwadau, ond ar lefel leol, gallai gyfrif am y
cyflenwad i gyd.

Mae'r ddibyniaeth yma ar ddyfroedd wyneb yn gallu ein gadael ni'n fregus
mewn cyfnodau cymharol fyr o lawiad isel iawn, fel y gwelwyd yn 2018.

Er bod gan Gymru lawiad cymharol uchel o gymharu â gweddill y DU, mae'r
darlun cyffredinol ar gyfer y rhanbarth yn celu gwahaniaethau daearyddol o
fewn ein hardal gyflenwi; er enghraifft, er bod Eryri’n gweld hyd 3,000mm o
lawiad y flwyddyn, mae hyn yn gallu bod dros bedair gwaith y lefelau a
gofnodir yn y Gororau a Sir Henffordd, lle mae 700mm yn nodweddiadol.

Mae amrywiaeth ein systemau cyflenwi dŵr yn adlewyrchu'r amrywiadau
rhanbarthol yma, sy'n gallu amrywio o gyflenwadau lleol graddfa fach ar
wahân i rwydweithiau integredig graddfa fawr â sawl ffynhonnell sy'n fwy
nodweddiadol o ardaloedd llawer o gwmnïau dŵr eraill.

Mae faint o ddŵr rydym yn ei godi o'r amgylchedd wedi disgyn tua 12% ers
2000 am fod y galw am ddŵr wedi gostwng wrth i’n cwsmeriaid ddefnyddio
llai o ddŵr, ac am ein bod ni wedi cwtogi rhyw 40% ar faint o ddŵr sy’n
gollwng o'n rhwydwaith 27,400km o bibellau dros yr un cyfnod. Rydyn ni'n
bwriadu cwtogi 15% pellach ar ollyngiadau o'n systemau dros y 6 blynedd
nesaf.

Fel ymgymerydd dŵr Cymru, mae ambell i sialens unigryw yn ein hwynebu
wrth i ni lunio ein cynllun sychder:

Oherwydd topograffeg Cymru, mae gan Ddŵr Cymru nifer fawr o "barthau
adnoddau dŵr”. Mae ein 24 parth adnoddau dŵr i gyfrif am un pumed o
gyfanswm parthau Cymru a Lloegr (gweler y ffigur isod).

Mae'r dirwedd yn golygu bod pob un o'r parthau hyn yn hunangynhaliol i bob
pwrpas, a phrin yw’r cyfleoedd i drosglwyddo dŵr ar draws ffiniau parthau.
Mae hynny’n golygu bod llai o hyblygrwydd i reoli effeithiau sychderau
posibl, a gallai fod angen rhoi mesurau lleol ar waith, hyd yn oed os yw'r
sefyllfa gyffredinol o ran argaeledd dŵr yng Nghymru'n iach.

Mae safon yr amgylchedd dyfrol yng Nghymru'n eithriadol o uchel, gyda
llawer o safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig, a nifer o afonydd wedi
eu dynodi fel Ardaloedd Cadwraeth Arbennig ar lefel Ewropeaidd. Felly rhaid
i unrhyw fesurau sychder gydbwyso ein cyfrifoldebau deublyg i amddiffyn yr
amgylchedd a chynnal cyflenwadau dŵr y cyhoedd.

Er gwaetha'r glawiad cymharol uchel mewn rhannau o Gymru, mae'r
cyfyngiadau daearyddol ac amgylcheddol hyn yn golygu y gall sychder beri
risg sylweddol y mae angen cynllunio'n ddigonol ar ei gyfer, a hynny er
gwaetha'r glawiad cymharol uchel mewn rhannau o Gymru.

Mae'r ddogfen hon yn disgrifio sut y byddwn ni'n delio ag amodau sychder yn
y rhannau trefol a gwledig o'n hardal gyflenwi, a sut y byddwn ni'n monitro
effaith unrhyw gamau yr ydym yn eu cymryd mewn perthynas â'r
amgylchedd naturiol.



iii. Y Cynllun Sychder

a) Cyflwyniad

Mae ein cwsmeriaid a'n rhanddalwyr am ddeall ein cynigion, yn enwedig sut
y gallai sychder effeithio ar ein cyflenwadau dŵr, a sut y byddwn ni'n cyfleu
negeseuon iddynt yn ystod cyfnodau estynedig o dywydd sych.

Am hynny, rydyn ni wedi paratoi'r Cynllun hwn gyda chwsmeriaid,
rhanddeiliaid a'n rheoleiddwyr mewn golwg. Mae'r rheoleiddwyr yn gofyn i
ni ddarparu digon o fanylion technegol i ddeall lefel y risg sydd yna i
gwsmeriaid mewn cyfnodau o sychder, os oes risg o gwbl, ac i ni ein bodloni
ein hunain bod ein cynlluniau sychder yn drylwyr ac yn bosibl eu cyflawni.

Nod ein Cynllun yw gwneud hyn trwy bennu ein hymateb i sychder yn glir yn
nhermau;

 Sut rydym yn monitro'r dangosyddion fel ein bod ni'n gwybod bod
sychder yn digwydd.

 Diffinio'r lefelau sbardun pan fydd gofyn i ni weithredu a;

 Chlustnodi'r camau penodol y byddwn ni'n eu cymryd pan fyddwn ni’n
cyrraedd y lefelau sbardun.

Er mwyn bwydo’r broses o gynllunio ar gyfer sychder, cyflawnwyd prosiect
Ymchwil Diwydiant Dŵr y DU (UKWIR) yn 2013 i baratoi Cod Ymarfer
gwirfoddol a chanllawiau ar gyfer cwmnïau dŵr. Mae'n cynnig cyngor ar fynd
ati gam wrth gam i roi cyfyngiadau ar alw ar waith, fel Gwaharddiadau Dros
Dro ar Ddefnydd a Gwaharddiadau ar Ddefnydd nad yw'n Hanfodol, gyda'r
nod o sicrhau dulliau mwy cyson o weithredu ar draws cwmnïau dŵr Cymru a
Lloegr. Nod y dull yma o weithredu yw lleihau effeithiau cymdeithasol ac
economaidd cyfyngiadau ar ddefnyddio dŵr, gan osod cyfyngiadau ar
gwsmeriaid domestig i gychwyn cyn effeithio ar gwsmeriaid masnachol.

Parthau Adnoddau Dŵr Dŵr Cymru



Lluniwyd y Cod Ymarfer yma gyda chymorth ac ar y cyd â chynrychiolwyr o
blith rheoleiddwyr, grwpiau defnyddiwr, cyrff masnach a chwsmeriaid. Mae
Dŵr Cymru wedi tanysgrifio i'r Cod.

b) Dangosyddion Sychder

Cyfnod estynedig heb fawr o lawiad neu heb unrhyw law o gwbl yw sychder,
ac mae hyn, o’i gyfuno â thymheredd uwch fel rheol, yn gosod straen difrifol
ar ein hadnoddau dŵr ac ar ein gallu i ddiwallu galw mawr am ddŵr o du ein
cwsmeriaid.

O ran eu natur, mae sychderau'n amrywio'n helaeth yn nhermau eu
hamseriad, eu hyd, a pha mor ddifrifol y maen nhw, ond mae pob un yn
dechrau yn yr un modd, gyda chyfnod o lawiad sy'n is na'r cyfartaledd sy'n
parhau am gyfnod hirach na'r disgwyl. Mae yna nifer o ddangosyddion sy'n
dangos pan fo sychder yn datblygu, ac un o ofynion pwysig cynllun sychder
yw clustnodi'r rhai y byddwn yn eu monitro ac yn eu defnyddio i sbarduno
camau sychder. Rydyn ni'n defnyddio'r dangosyddion canlynol ar draws ein
parthau adnoddau dŵr ni:

 Glawiad

 Llif afonydd

 Storfeydd cronfeydd dŵr

 Lefelau dŵr daear

 Lefel y galw

Mae ein sefyllfa dŵr rhanbarthol yn cael ei fonitro'n wythnosol ac mae'n
darparu data o ran glawiad a chapasiti'r cronfeydd. Mae'r rhain yn cael eu
dosbarthu'n helaeth o fewn Dŵr Cymru ac yn cael eu rhannu a rhanddalwyr
allanol, gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ac Asiantaeth yr
Amgylchedd (EA).  Mae CNC ac EA yn cyflawni gwaith monitro hydrometrig
hefyd, ac yn rhannu data perthnasol am lawiad a llif yr afonydd â ni. Rydyn

ni'n tracio galw fesul parth ac is-barth ar draws ein rhwydwaith cyflenwi dŵr
yn ddyddiol hefyd.

Mae cymharu'r dangosyddion hyn yn erbyn y norm hanesyddol yn cynnig
mesur o ba mor ddifrifol yw'r sychder.

c) Pryd byddwn ni'n cymryd camau mewn sychder (Sbardunau
Sychder)

Mae hi'n bwysig pennu pryd y dylid cymryd camau mewn cyfnod o sychder er
mwyn amddiffyn cyflenwadau dŵr y cyhoedd. Rydyn ni wedi datblygu
sbardunau sychder er mwyn clustnodi pryd y dylem ystyried rhoi camau
penodol ar waith mewn sychder er mwyn lleihau'r galw, ac os oes angen, cael
adnoddau dŵr ychwanegol. Defnyddir y sbardunau hyn fel offer i wneud
penderfyniadau yn rhan o'r broses gyffredinol o reoli sychder.

Datblygwyd dangosyddion sychder i glustnodi pryd y mae'r sefyllfa o ran
adnoddau dŵr yn troi’n sychder. Mae'r lefelau sbarduno sychder wedi cael
eu diffinio a’u halinio â'r canllawiau sychder er mwyn sicrhau bod y camau yn
achos sychder yn gymesur a lefel y risg o sychder. Dyma nhw:

 Cam 1 - Gweithredu arferol

 Cam 2 - Sychder yn datblygu

 Cam 3 - Sychder

 Cam 4 - Sychder difrifol

 Cam 5 – Mesurau Argyfwng

d) Rheoli Sychder

Nod dulliau Dŵr Cymru o weithredu i reoli pob math o ddigwyddiadau, dim
ots a ydynt yn ddigwyddiadau tymor byr fel rhwyg mewn bibell gyflenwi dŵr,
neu'n ddigwyddiadau tymor hwy fel colli ased, yw ceisio sicrhau nad oes fawr



o effaith, neu unrhyw effaith o gwbl, ar gyflenwadau ein cwsmeriaid, a
hynny wrth gael cyn lleied o effaith â phosibl ar yr amgylchedd hefyd.

Mae defnyddio dull gweithredu o'r math yma yn ystod digwyddiad o
sychder yn golygu ein bod ni'n cymryd y camau sydd ar gael i ni ar yn y fan
a’r lle yn gyntaf, fel ail-gyflunio ein rhwydweithiau cyflenwi a chynyddu
ein gweithgarwch i atal gollyngiadau. Rydyn ni'n dwysáu ein
gweithgarwch cyfathrebu pan fo digwyddiadau neu ein gweithgareddau'n
effeithio ar ein cwsmeriaid hefyd. Yn achos sychder, mae hynny’n golygu
gofyn am gymorth ein cwsmeriaid wrth ddefnyddio dŵr yn ddoeth neu eu
hysbysu am gyfyngiadau ar ddefnyddio dŵr.

Mae angen i'n cynllun sychder fod yn hyblyg am fod pob sychder yn
wahanol yn nhermau ei hyd, difrifoldeb a'r ardaloedd y mae'n effeithio
arnynt. Ni fydd pob rhan o'n hardal gyflenwi'n dioddef sychder yr un pryd
o reidrwydd, ond rydyn ni'n cynllunio ar gyfer senario lle mae ein holl
systemau dan straen. Rydyn ni'n cydnabod bod sawl digwyddiad yn
digwydd yr un pryd yn cynyddu dwyster a difrifoldeb sefyllfa argyfyngus.
Mewn sefyllfa lle mae digwyddiad, mae ein gweithdrefnau'n gofyn bod y
canolfannau rheoli mewnol canlynol yn gweithredu mewn ffordd
integredig; yn unol â'n llawlyfr ymateb i argyfwng.

Canolfan Pwrpas
Y Ganolfan Adwerthu cysylltiadau cwsmeriaid
SMART ‘HUB’ cysylltiadau am weithrediadau a data

amser real am weithrediadau
Y Ganolfan Rheoli Arian rheolaeth ac ymatebion tactegol a

gweithredol lleol
Y Ganolfan Rheoli Aur ymateb a rheolaeth strategol
Y Tîm Rheoli Argyfyngau rheolaeth weithredol a chymorth

asiantaethau allanol

Bu’r strwythurau hyn yn effeithiol wrth ddarparu cydlyniant a rheolaeth
effeithiol dros yr holl weithgareddau mewnol ac allanol yn ystod
digwyddiad 2018, ac felly byddwn ni'n mynd ati yn yr un modd pan fydd
sychder yn y dyfodol.

e) Sbardunau a chamau sychder cronfeydd dŵr

Mae'r stociau sydd ar gael yn ein cronfeydd cronni yn hanfodol wrth
asesu ein sefyllfa o ran adnoddau dŵr ar unrhyw adeg benodol. Rydyn
ni'n tracio'r lefelau ym mhob un o'n cronfeydd yn erbyn cyfres o 'linellau
rheoli sychder' diffiniedig, fel y mae'r llinell du yn y ffigur nesaf yn ei
ddangos. Mae'r rhain yn ein helpu ni i ddeall lefel ein risg a'r camau y
dylem fod yn eu cymryd mewn perthynas â sychder.
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Gweithrediad Normal

Mae ein cronfeydd yn llenwi ac yn gorlenwi oherwydd glawiad dros gyfnod
diwedd yr hydref/gaeaf fel rheol. Mae hi'n bwysig ein bod ni'n manteisio i'r
eithaf ar ein ffynonellau dŵr rhataf a'r rhai sydd orau i'r amgylchedd yn ystod
y cyfnod hwn, sef ein cronfeydd dŵr yn bennaf. Rydyn ni'n defnyddio ein
ffynonellau tir isel, afonol o dan yr amodau hyn, ond maent yn gweithredu yn
is na'u capasiti uchaf.

Wrth i lefelau’r storfeydd ddisgyn, byddwn ni'n dechrau cymryd camau i
fwyafu maint yr adnodd dŵr trwy gynyddu defnydd o ffynonellau afonol tir
isel, sydd yn eu tro yn cynnal ein storfeydd tir uchel yn achos sychder.

Sychder yn Datblygu
Wrth i sychder ddechrau, bydd storfeydd ein cronfeydd yn disgyn yn is na'r
lefelau a ddisgwylid ar gyfer yr adeg honno o'r flwyddyn. Mae hynny am y
bydd y llai o ddŵr nag arfer yn mynd i’r cronfeydd o dan amodau sych, er bod
y galw am ddŵr sy'n gadael y gronfa’n aros yr un fath neu’n cynyddu.
Byddwn ni'n monitro'r sefyllfa ac, wrth i ni symud i gyfeiriad barthau
gweithredu 'Sychder yn Datblygu' ein cronfeydd, bydd ffocws y gwaith yn
troi, nid yn unig at gynnal a chydbwyso adnoddau dŵr, ond at gamau a fydd
yn rheoli'r galw hefyd.

Ar y cyfan, ein nod yw mwyafu'r adnoddau dŵr ar draws pob parth, ac mae
hynny'n gallu gofyn am gyflawni addasiadau sylweddol o ran allbwn ein
gweithfeydd trin ac ailgyflunio ein rhwydweithiau o brif bibellau. Mae angen
gofal a chynllunio gofalus i sicrhau bod y trosglwyddiad i gyfluniadau newydd
yn hollol ddidrafferth o bersbectif ein cwsmeriaid.

Wrth i'r sychder barhau, byddwn ni'n cynyddu ein hymdrechion i reoli'r galw
trwy ddwysáu a thargedu ein gwaith i reoli gollyngiadau a/neu reoli pwysau.
Byddwn ni'n cynyddu ein negeseuon i hysbysu cwsmeriaid am y sefyllfa
gyfredol o ran dŵr, a'r angen i amddiffyn cyflenwadau dŵr a'r amgylchedd
hefyd.

Wrth i'r rheolaeth ar ein systemau fynd yn fwy cymhleth, byddwn ni'n sefydlu
ein canolfannau rheoli 'Arian' ac 'Aur' er mwyn rheoli'r proses o newid.
Byddwn ni'n tynnu sylw ein rheoleiddwyr at y sefyllfa, ac yn sefydlu dulliau
priodol o gyfathrebu â'r Llywodraeth, grwpiau'r diwydiant a'n rheoleiddwyr.
Y canolfannau rheoli 'Aur' ac 'Arian' fydd yn rheoli'r gwaith o lunio a
chyflawni cynlluniau gweithredu gyda'r amcan o fwyafu'r adnoddau dŵr sydd
ar gael i fodloni anghenion cwsmeriaid wrth ymateb mewn ffordd gytbwys i
reoli'r galw.

Sychder
Os bydd y tywydd sych yn parhau, byddwn ni'n wynebu sychder a rhaid i ni
ymateb yn unol â hynny, gan gynnwys paratoi ar gyfer y posibilrwydd o
amodau sychder difrifol.

Os bydd y lefelau storio'n parhau i ddisgyn, yna byddwn ni'n cymryd camau
pellach i gynnal y storfeydd nes bod y lefelau wedi eu hadfer i lefel briodol.
Byddwn ni'n dwysáu ein hymdrechion o ran gollyngiadau, a byddwn yn
cyflwyno'r holl fesurau cyflenwi ochrol nad ydynt yn galw am godi mwy o
ddŵr o'r amgylchedd. Byddwn wedi cymryd camau trwy gynlluniau newydd,
neu o bosibl trwy gludo dŵr mewn tanceri er mwyn datrys unrhyw bwyntiau
gwasgedd lleol.

Yr adeg yma, byddwn ni'n edrych ar roi Gwaharddiad Dros Dro ar Ddefnydd
("Gwaharddiad ar Bibellau Dyfrio”) ar waith, a fydd yn cyfyngu ar rai dulliau o
ddefnyddio dŵr. Wrth gwrs, mae hyn yn benderfyniad anodd am y caiff
effaith uniongyrchol ar rai cwsmeriaid, ond ar ôl gwneud y penderfyniad,
byddwn ni'n gweithio gyda Llywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru i
gyfleu'r angen am ddwysáu rheolaeth ar y galw yn effeithiol fel hyn.

O fewn y cam gweithredu 'Sychder' yma, gallwn gyflwyno ceisiadau i'n
rheoleiddwyr amgylcheddol (Cyfoeth Naturiol Cymru ac Asiantaeth yr
Amgylchedd) am ganiatâd i godi rhagor o ddŵr i ategu'r hyn a ganiatawyd
eisoes. Bydd hi'n amlwg i'r cyhoedd ar led ar yr adeg yma bod cyflenwadau
dŵr o dan bwysau, ac mae hi'n anochel y bydd hyn yn denu sylw'r cyfryngau.



Sychder Difrifol
Byddai angen patrymau tywydd sych iawn dros gyfnod eithriadol o hir i
lefelau storfeydd y cronfeydd dŵr syrthio i gam gweithredu 'Sychder Difrifol'.

Bydd ein gweithredoedd yn gymesur â thywydd difrifol fel hyn, a byddem yn
gofyn am gymorth pellach gan ein cwsmeriaid domestig ac annomestig trwy
weithredu 'Gwaharddiad ar Ddefnydd nad yw'n Hanfodol' er mwyn cyfyngu
ar rai mathau o ddefnydd cyhoeddus a masnachol o ddŵr.

Os yw ein ceisiadau am Drwyddedau Sychder/Gorchmynion Sychder yn
llwyddiannus, byddwn yn rhoi'r cynlluniau hyn ar waith yn y fan a'r lle ac yn
dechrau gwaith monitro yn unol â'n Cynlluniau Monitro Amgylcheddol a'n
Hasesiadau Amgylcheddol parod. Wrth baratoi'r Cynllun Sychder yma, rydym
wedi edrych eto ar effaith amgylcheddol bosibl Trwyddedau
Sychder/Gorchmynion Sychder, er mwyn cael gwell dealltwriaeth am yr
angen am roi mesurau monitro a lliniaru amgylcheddol ar waith.

Storfeydd Argyfwng
Mae ein gwaith cynllunio ar gyfer sychder yn cynnwys cyflenwad dŵr wrth
gefn o'r enw 'Storfeydd Argyfwng'. Bwriedir i'r storfeydd yma ddiwallu tua 30
diwrnod o alw gan gwsmeriaid, yn ogystal ag unrhyw ofynion amgylcheddol.

Os cyrhaeddwn ni bwynt lle dyma'r unig storfeydd sydd ar ôl gennym yn ein
cronfeydd, byddwn ni'n wynebu digwyddiad o sychder eithriadol ac mae'n
bosibl y bydd angen i ni rhoi mesurau 'eithriadol' ar waith yn lleol, fel dogni
dŵr, er mwyn cynnal cyflenwadau cyhyd â phosibl.

Mae'r tabl isod yn crynhoi'r mesurau y byddwn ni'n eu cymryd yn unol â'n
Camau Gweithredu mewn Sychder.

f) Asesiad Amgylcheddol
O fewn ein Cynllun Sychder, mae opsiynau ar gael i ni o dan amodau sychder
difrifol i godi mwy o ddŵr o’r amgylchedd nag a ganiateir i ni fel rheol. O
ystyried yr effaith ecolegol bosibl, ni fyddem yn gwneud hynny oni bai ein bod
wedi disbyddu’r holl gamau posibl eraill i gynyddu ein cyflenwadau cyfredol a
lleihau’r galw.

Am resymau da, mae’r broses yr ydym yn ei dilyn i gael y dŵr ychwanegol
yma’n cael ei rheoli’n ofalus trwy ddeddfwriaeth, a’i gorfodi gan ein
rheoleiddwyr amgylcheddol, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ac Asiantaeth yr
Amgylchedd (AA) ac mae yna broses ffurfiol y mae gofyn i ni ei dilyn yn hynny
o beth. Os yw ein hopsiynau o’r ochr gyflenwi yn gofyn ein bod ni’n gweithredu
y tu hwnt i amodau ein trwydded codi safonol, yna bydd angen i ni wneud cais
i CNC/AA a/neu Lywodraeth Cymru/Defra naill ai am drwydded sychder neu
am orchymyn sychder fel y bo’n briodol.

Ers cyhoeddi ein Cynllun blaenorol rydyn ni wedi cyflawni astudiaethau
amgylcheddol ar yr opsiynau sychder sydd â’r potensial i effeithio ar safleoedd
dynodedig y Gyfarwyddeb Cynefinoedd, ac wedi llunio Adroddiadau Asesu
Amgylcheddol ar gyfer pob un o’n cynlluniau trwydded sychder/gorchymyn
sychder. Yn achos pedwar o’r cynlluniau hyn, ni allwn ddod i gasgliad ‘dim
effaith andwyol’ ar safle a amddiffynnir dan gyfraith Ewrop, sy’n golygu y bydd
angen i ni ddangos nad oes opsiynau rhesymol eraill ar gael. Byddwn ni’n
edrych yn fanylach ar yr achos dros ddefnyddio’r opsiynau hyn, ond at
ddibenion y Cynllun hwn, er mwyn bod yn sicr ein bod yn cydymffurfio â
gofynion y ddeddfwriaeth amgylcheddol rydym wedi dileu’r opsiynau hyn i’w
defnyddio o dan amodau sychder difrifol. Mae’n bosibl y bydd angen i ni
ailystyried dau o’r opsiynau hyn o dan amgylchiadau eithriadol, a allai beryglu
argaeledd cyflenwadau dŵr cyhoeddus.

Rydyn ni wedi llunio Asesiad Amgylcheddol Strategol ac Asesiad Rheoliadau
Cynefinoedd ar gyfer y Cynllun Sychder.



Cam Gweithredu
mewn Sychder

Gweithredoedd Cyflenwi Ochrol Gweithredoedd Galw Ochrol Negeseuon Allweddol Cyfathrebu

Arferol Monitro lefelau glawiad,
cronfeydd ac afonydd yn
wythnosol.

Mwyafu'r ffynonellau er mwyn
lleihau costau gweithrediadau,
wrth gadw o fewn cyfyngiadau
trwyddedu, gweithrediadau ac
ansawdd.

Monitro lefelau’r galw gan gynnwys
gollyngiadau, ac adolygu'r sefyllfa o
ran cyflenwad/galw yn ddyddiol ac yn
wythnosol.

Defnyddiwch y dŵr sydd ei hangen arnoch, ond plîs peidiwch â'i wastraffu.

Ymgyrchoedd Effeithlonrwydd Dŵr Cyffredinol trwy:

 Tudalen effeithlonrwydd dŵr gwefan y cwmni

 Y cyfryngau cymdeithasol

 Datganiadau i'r Wasg

 Achlysuron pwrpasol

 Canolfannau Addysg

Sychder yn
Datblygu

Targedu gwaith rheoli
gollyngiadau.

Trefnu canolfan rheoli
'Digwyddiad Aur'.

Rhoi gweithrediadau tywydd sych
ar waith er mwyn mwyafu'r
cyflenwad dŵr.

Cydgysylltu yn unol â'r Cynllun
Rheoli a Chyfathrebu

Monitro lefelau’r galw gan gynnwys
gollyngiadau, ac adolygu'r sefyllfa o
ran cyflenwad/galw yn barhaus.

Rhoi opsiynau galw ochrol ar waith:

 Ymgyrchoedd yn y Cyfryngau
gyda Chynnig Dyfais
Effeithlonrwydd Dŵr

 Dwysáu'r Rheolaeth ar
Ollyngiadau

Mae'r tywydd wedi bod yn fwy sych nag arfer felly nid yw lefelau'r cronfeydd dŵr
lle byddem ni'n disgwyl iddynt fod am yr adeg o’r flwyddyn.

Cyflwynir cyfyngiadau dros dro ar ddefnydd dim ond yn niffyg popeth arall. Hoffem
osgoi gorfod gwneud hyn felly rydyn ni'n gofyn i'r cwsmeriaid weithio gyda ni i
helpu i gynnal adnoddau dŵr.

Parhau â'r Gweithgareddau Arferol plws:

 Gwefan – tudalen gwe benodol sy'n barod i fynd yn fyw cyn gynted ag y
bo angen

 Clipiau fideo gan lefarwyr Dŵr Cymru

 Targedu trwy'r cyfryngau cymdeithasol

 Datganiadau i'r wasg - i'w dosbarthu i'r cyfryngau perthnasol

 Talu am hysbysebion - i ymddangos yn y cyfryngau perthnasol

 Llythyrau at gwsmeriaid

 Sioeau pen ffordd / arddangosfeydd lleol

 Cyfarfodydd wyneb yn wyneb â rhanddeiliaid

Sychder Parhau i fanteisio i'r eithaf ar y
gweithgareddau gweithredol
tywydd sych cyfredol er mwyn
cynnal adnoddau.

Parhau â'r gweithgareddau
blaenorol.

Amcangyfrif effeithiolrwydd y
mesurau galw ochrol.

Mae'r tywydd wedi bod yn fwy sych nag arfer felly nid yw lefelau'r cronfeydd dŵr
lle byddem ni'n disgwyl iddynt fod am yr adeg o’r flwyddyn.

Cyflwynir cyfyngiadau dros dro ar ddefnydd dim ond yn niffyg popeth arall. Hoffem
osgoi gorfod gwneud hyn felly rydyn ni'n gofyn i'r cwsmeriaid weithio gyda ni i
helpu i gynnal adnoddau dŵr.



Sychder Adolygu hyfywedd dod â
ffynonellau segur yn ôl i arfer ar
gyfer cyflenwadau.

Os yw'n berthnasol:

Paratoi cais cyflenwi ochrol i gael
Trwydded Sychder/ Gorchymyn
Sychder gan Gyfoeth Naturiol
Cymru/Asiantaeth yr Amgylchedd
a/neu Lywodraeth Cymru/Defra.

Dechrau gwaith monitro
amgylcheddol gwaelodlin

Blaengynllunio ar gyfer gweithredu
Gwaharddiadau Dros Dro ar
Ddefnydd.

Os yw'n berthnasol:

Rhoi opsiynau galw ochrol ar waith:

 Gwaharddiadau Dros Dro ar
Ddefnydd (disgwylir cwtogi hyd
at 5% ar y galw).

Mae hi'n bosibl y bydd angen i ni gyflwyno gwaharddiad dros dro ar ddefnyddio
pibellau dyfrio yn niffyg popeth arall er mwyn helpu i gynnal cyflenwadau dŵr.

Parhau â'r Gweithgareddau Sychder sy'n Datblygu gan ddwysáu'r negeseuon, plws:

 Uwch reolwyr yn cymryd rhan mewn cyfweliadau gyda'r cyfryngau

 Gwersi effeithlonrwydd dŵr

 Negeseuon wedi eu recordio yn y ganolfan alwadau am filiau

Sychder Difrifol Parhau â'r gweithgareddau
blaenorol.

Dychwelyd ffynonellau segur i
arfer cyflenwi lle bo hynny'n
hyfyw.

Os yw'n berthnasol:

Rhoi opsiynau cyflenwi ochrol ar
waith.

Parhau â'r gweithgareddau
blaenorol.

Rhoi opsiynau galw ochrol ar waith:

 Gwaharddiadau Dros Dro ar
Ddefnydd (disgwylir cwtogi hyd
at 5% ar y galw).

Blaengynllunio i roi Gwaharddiadau
ar Ddefnydd nad yw'n Hanfodol ar
waith.

Blaengynllunio ar gyfer gweithredu
Gorchymyn Argyfwng Sychder.

Os yw'n berthnasol:

Rhoi opsiynau galw ochrol ar waith:

 Gwaharddiadau Dros Dro ar
Ddefnydd (disgwylir cwtogi hyd
at 10% ar y galw).

 Gorchymyn Sychder Brys
(disgwylir cwtogi hyd at 17.5%
o'r galw)

Mae'r tywydd wedi bod yn fwy sych nag arfer felly mae lefelau'r cronfeydd yn
eithriadol o isel am yr adeg o'r flwyddyn.

Mae cyfyngiadau dros dro ar ddefnydd ar waith. Hoffem ddiolch i gwsmeriaid am
gadw at y rhain er mwyn amddiffyn cyflenwadau dŵr.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni gyflwyno gwaharddiad ar ddefnydd nad yw'n
hanfodol yn niffyg popeth arall er mwyn helpu i amddiffyn cyflenwadau dŵr.

Mae hi'n bosibl y bydd angen i ni roi dewisiadau amgen ar waith ar gyfer cyflenwi
dŵr o dan drwydded/gorchymyn sychder.

Parhau â'r Gweithgareddau Sychder gan ddwysáu'r negeseuon, manylion isod:

 Gwefan – tudalen gwe benodol sy'n barod i fynd yn fyw cyn gynted ag y
bo angen

 Clipiau fideo gan lefarwyr Dŵr Cymru

 Targedu trwy'r cyfryngau cymdeithasol

 Datganiadau i'r wasg - i'w dosbarthu i'r cyfryngau perthnasol.

 Talu am hysbysebion i ymddangos yn y cyfryngau perthnasol

 Llythyrau at gwsmeriaid

 Sioeau pen ffordd / arddangosfeydd lleol

 Uwch reolwyr yn cymryd rhan mewn cyfweliadau gyda'r cyfryngau

 Gwersi effeithlonrwydd dŵr

 Negeseuon wedi eu recordio yn y ganolfan alwadau am filiau

 Cyfarfodydd wyneb yn wyneb â rhanddeiliaid



f) Sbardunau Galw

Mewn nifer o Barthau Adnoddau Dŵr, ein prif bryder yw capasiti ein
seilwaith i ddiwallu'r galw uwch o du'r cwsmeriaid, yn hytrach nag argaeledd
dŵr crai. Mae ein Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr a'n hadolygiadau blynyddol
o berfformiad yn edrych ar allu ein systemau i ddiwallu’r galw ar gyfnodau
brig. Mae hi'n annhebygol y cawn drafferthion o'r fath, ond rhag ofn, rydyn
ni'n pennu sbardunau sy'n gysylltiedig â'r galw am ddŵr.

Mae'r ffigur uchod yn dangos esiampl ar gyfer parthau cyfunol Elan/Llanfair-
ym-muallt a Llys-wen. Mae'r graff yn plotio ein capasiti cyflenwi uchaf yn
erbyn y galw brig yn hanesyddol, a'r galw uchaf a ragwelir. Os yw'r galw yn
nesáu at ein capasiti uchaf am resymau na welwyd mo’u tebyg o'r blaen,

mae hynny’n dangos bod angen i ni roi mesurau rheoli galw ar waith i fynd i'r
afael â hyn.

g) Ein Cynllun Cyfathrebu

Datblygwyd Cynllun Cyfathrebu adeg Sychder (DCP) Dŵr Cymru er mwyn
sicrhau llif effeithiol o wybodaeth i gwsmeriaid a rhanddeiliaid yn ystod
gwahanol gamau'r sychder. Bwriedir i'r strategaeth ddwysáu mewn ymateb i
gamau cynyddol y sychder, a’r peth pwysig yw eu bod yn sbarduno
newidiadau yn ymddygiad cwsmeriaid er mwyn helpu i gynnal cyflenwadau
dŵr. Er nad oes gwaharddiad ar ddefnyddio pibellau dyfrio wedi bod ers nifer
o flynyddoedd bellach, a'n bod wedi llwyddo i leihau lefelau’r gollyngiadau ar
ein system, fel cwmni rydyn ni'n gwerthfawrogi’n llwyr faint o effaith y gall
digwyddiadau fel yr haf poeth a gawsom yn 2018 ei chael arnom. Bydd ein
DCP yn sicrhau ein bod ni mewn sefyllfa i ymateb yn y fan a'r lle os bydd
amodau tebyg yn codi yn y dyfodol.

Yr allwedd i reoli unrhyw sefyllfa o sychder yn effeithiol yw ymgysylltu
cwsmeriaid a rhanddeiliaid. Mae cael eu cydweithrediad – ac yn allweddol,
sicrhau newid yn eu hymddygiad - ar adegau o'r fath yn hanfodol er mwyn
helpu i amddiffyn adnoddau dŵr i bawb. Er mwyn gwireddu hyn, bydd angen
i ni sicrhau bod ein cyfathrebu'n effeithiol - yn enwedig er mwyn sicrhau
dealltwriaeth am y sefyllfa a'r camau y mae angen i'r cwsmeriaid eu cymryd.

Ond ni allwn ddisgwyl i’r cwsmeriaid chwarae eu rhan heb i ni ddisgrifio’n
fanwl yr holl weithgareddau y bydd ein cwmni'n eu cymryd i gynnal eu
cyflenwadau, felly mae hyn yn rhan bwysig o'n gwaith wrth rannu'r neges
hefyd.

Mae gan ein strategaeth gyfathrebu'r hyblygrwydd i addasu at sefyllfaoedd
amrywiol o ran sychder trwy ddefnyddio technegau cyfathrebu a negeseuon
priodol.  Defnyddir nifer o sianeli cyfathrebu er mwyn sicrhau y defnyddir y
sianel fwyaf effeithiol i gyrraedd ein cynulleidfaoedd targed.
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Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod ein cyfathrebu'n hollol ddwyieithog er
mwyn darparu ar gyfer dewis iaith ein cwsmeriaid. Mae'r cwmni wedi
ymgorffori gwersi a ddysgwyd o haf 2018 i'r cynllun hefyd. Rydyn ni'n
hyderus y caiff ein model gweithredu nid-er-elw effaith gadarnhaol ar ein
galwad am gymorth gan gwsmeriaid i reoli sychder yn ein hardal gyflenwi.

h) Deall ein Risg o Sychder

Safbwynt y Llywodraeth yw y dylai ein systemau cyflenwi dŵr fod yn wydn i
ddigwyddiad o sychder o leiaf 1:200 cyn bod angen cymryd mesurau
'eithafol' fel dogni dŵr i reoli'r galw.

Er mwyn deall lefel y gwytnwch rhag sychder y gallwn ei darparu ar gyfer ein
cwsmeriaid, rydyn ni wedi cyflawni asesiadau o’r perygl yn ein holl Barthau
Adnoddau Dŵr yn unol â gofynion canllawiau'r Fframwaith Perygl o Sychder
(DVF) a gyhoeddwyd ar y cyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru ac Asiantaeth yr
Amgylchedd yn 2017.

Mae'r gwaith dadansoddi sychder yma'n gymharol gymhleth, ond mae'r
canlyniadau'n eithriadol o ddefnyddiol, a gellir eu cyfleu mewn ffordd
gymharol syml. Proses werthuso yw hi i bob pwrpas, a’i nod yw clustnodi
lefel y risg o sychder y mae parth unigol yn ei hwynebu ar draws amrywiaeth
o senarios am sychder o wahanol hyd a difrifoldeb. Dull sy'n seiliedig ar risg
yw DVF, a cham cyntaf yr asesiad yw sgrinio’r parthau risg isel allan.

Mae'r tabl isod yn cynnig crynodeb lefel uchel o'r risg a amcangyfrifwyd am i
bob Parth Adnoddau Dŵr orfod rhoi cyfyngiadau ar ddefnydd cwsmeriaid o
ddŵr ar waith. Nid yw'r cyfnodau adrodd yn union, ond maent yn seiliedig ar
ganlyniadau ein dadansoddiad o'r risg o sychder; rydyn ni wedi ceisio
dehongli'r rhain i gynnig ffigur 'syml' i roi darlun lefel uchel.

Y peth sydd o bwys penodol i'r Llywodraeth yw perfformiad ein system yng
ngoleuni'r sychderau mwyaf eithafol, a phennwyd targedau newydd i sicrhau
bod cyflenwadau dŵr yn wydn rhag y mathau o sychder y gellid eu disgwyl
unwaith mewn 200 mlynedd, neu debygolrwydd o 0.5%. Yn y parthau lle mae

yna risg o fethu â chyflawni hyn, rydyn ni wedi cyflawni gwaith pellach i
ddeall y mathau o sychder sy'n achos pryder, a'r tebygolrwydd y gallai ein
systemau fethu â bodloni'r targed hwn.

Yn ein modelau, rydyn ni wedi diffinio methiant fel y pwynt lle na allwn
ddiwallu gofynion ein cwsmeriaid mwyach heb orfodi mesurau eithriadol i
reoli'r galw. Dyma'r pwynt ar siartiau rheoli sychder ein cronfeydd lle dim
ond 'Storfeydd Argyfwng' sydd ar gael i ni, sy'n sefyllfa na fyddem byth am ei
gyrraedd am fod hyn yn risg annerbyniol i'n cwsmeriaid. Mesur o'r diffyg yw
pa mor hir y byddem yn aros yn y sefyllfa yma o ddibynnu ar ein 'Storfeydd
Argyfwng'.

Mae'r diwydiant dŵr wedi datblygu dull safonol o ddangos y wybodaeth yma,
sef Siart Wyneb Ymateb i Sychder (DRS). Mae hyn yn coladu allbwn yr
asesiad, ac yn helpu i gyfleu'r canfyddiadau. Ffordd weledol o ddangos
sensitifrwydd parth i amrywiaeth o sychderau yw siart DRS (isod). Caiff pob
sychder ei fynegi yn nhermau diffyg glawiad fel mesur o ddifrifoldeb y
sychder (a ddiffinnir fel y canran o’r Glawiad Cyfartalog Tymor Hir, fel y mae
echel y yn ei ddangos, a hyd y sychder sy'n cael ei asesu bob 6 mis, ar echel x
y siart).

Caiff y risg o 'ddiffyg' cyflenwadau dŵr ac amledd sychderau eu plotio ar yr
echelau yma at ddibenion cymharu. Wedyn gellir defnyddio'r siart i ddeall, er
enghraifft, y tebygolrwydd o ddiffyg cyflenwadau dŵr am sychder o fath
1:100 mlynedd.



Drwyddi draw, mae canlyniadau ein dadansoddiad o’r risg o sychder yn
dangos bod ein gwytnwch i sychder yn uchel ym mhob un ond tri o'r
parthau (gweler y map trosodd). Pan fyddwn wedi cwblhau'r
buddsoddiadau a gynlluniwyd ar gyfer y 3 blynedd nesaf, bydd hyn yn
gwella i ‘uchel’ ar draws rhanbarth Dŵr Cymru. Mae hynny'n golygu y
dylai fod yna debygolrwydd isel iawn y bydd angen i ni ddogni
cyflenwadau dŵr ein cwsmeriaid.

Mae'r dulliau ystadegol datblygedig a ddefnyddiwyd i gyflawni'r profion
hyn yn newydd iawn i'r diwydiant, ac mae dadansoddiad pellach o'r data
a gyflawnwyd y tu hwnt i'r Cynllun hwn yn dangos y dylem gadw'r
ansicrwydd sydd ynghlwm wrth y dull yma o weithredu mewn golwg. Am
hynny, rydym wedi nodi amrywiaeth o risgiau sychder yn y tabl crynhoi
isod.

Siart wyneb enghreifftiol ar gyfer ymateb i sychder
Canlyniadau profion wyneb ymateb i sychder 1:200



WRZ Gwaharddiad Dros Dro
ar Ddefnydd

Gwaharddiad ar
Ddefnydd nad yw'n
Hanfodol

Mesurau Eithriadol

Gogledd Eryri Ynys Môn Tua 1:200 Tua 1:200 i 1:500 >1:500
Arfordir Clwyd <1:200 Tua 1:200 i 1:500 Tua 1:500
Alwen Dyfrdwy Tua 1:200 Tua 1:500 >1:500
Bala >1:500 >1:500 >1:500
Tywyn Aberdyfi (heb gynllun
WRMP19 cynlluniedig)

<1:20 <1:40 <1:50

Tywyn Aberdyfi (â chynllun
WRMP19 cynlluniedig)

Tua 1:200 Tua 1:200 i 1:500 Tua 1:500

Blaenau Ffestiniog Tua 1:200 Tua 1:200 i 1:500 >1:500
Y Bermo (Bellach yn
gysylltiedig â Llŷn Harlech)**

<1:200 Tua 1:200 Tua 1:200 i 1:500

Llŷn Harlech (Bellach yn
gysylltiedig â'r Bermo)**

<1:200 Tua 1:200 Tua 1:200 i 1:500

Dyffryn Conwy <1:200 Tua 1:200 i 1:500 >1:500
De Meirionydd Tua 1:200 Tua 1:200 i 1:500 >1:500
Rhosan ar Wy D/B* D/B* >1:500
Elan Llanfair-ym-muallt D/B* D/B* >1:500
Henffordd D/B* D/B* >1:500
Llys-wen D/B* D/B* >1:500
Trefynwy D/B* D/B* >1:500
Pilleth D/B* D/B* >1:200
Aberhonddu Portis D/B* D/B* >1:500
Vowchurch (heb gynllun
WRMP19 cynlluniedig)

D/B* D/B* <1:100

Vowchurch (â chynllun
WRMP19 cynlluniedig)

D/B* D/B* Tua 1:500

Whitbourne D/B* D/B* >1:200
SEWCUS Tua 1:200 Tua 1:200 i 1:500 Tua 1:500
Tywi CUS Tua 1:200 Tua 1:200 i 1:500 Tua 1:500
Canolbarth a De Ceredigion Tua 1:200 Tua 1:200 i 1:500 Tua 1:500
Gogledd Ceredigion Tua 1:200 Tua 1:200 i 1:500 Tua 1:500
Sir Benfro (heb gynllun
WRMP19 cynlluniedig)

<1:100 <1:100 <1:100

Sir Benfro (â chynllun
WRMP19 cynlluniedig)

Tua 1:200 Tua 1:200 i 1:500 Tua 1:500

*Mae gan y WRZ adnoddau dŵr digonol ac mae'r sbardun gweithredu'n seiliedig ar lefelau'r galw. Rydyn ni'n debygol o orfodi
TUBs a NEUBs yn unol â gweithgarwch yn y rhanbarth ehangach yn unig, a pharth SEWCUS yn bennaf.
**Mae'r lefel uchel yma o wytnwch yn seiliedig ar wneud y cynlluniau dros dro a bennwyd yn ystod sychder 2018 yn barhaol a
chysylltu'r ddau barth.

Crynodeb o ganlyniadau'r Asesiad o’r Perygl o Sychder ar gyfer pob un o'r WRZ



i) Diwedd sychder

Wrth i'r sefyllfa o ran adnoddau dŵr ddychwelyd i'r lefel arferol ar ddiwedd cyfnod o sychder, byddwn
ni'n parhau i gyflawni asesiadau risg tebyg i'r rhai a gyflawnwyd yn ystod y sychder, ond gan roi mwy
o sylw i'r effeithiau tymor hwy. Byddwn ni'n edrych ar y rhagolygon am i'r tywydd droi'n sych eto, a'r
tebygolrwydd y bydd ein cronfeydd dŵr yn adlenwi dros gyfnod y gaeaf/gwanwyn ac na fydd hyn yn
arwain at broblemau pellach y flwyddyn ganlynol. Yr adeg yma, bydd angen i ni wneud cais am
drwyddedau sychder pellach gyda'r nod o ddiogelu cyflenwadau dŵr y flwyddyn ganlynol.

Am y rhesymau hyn, nid yr adferiad cychwynnol o'r Cyfnod Gweithredu Sychder fyddai'r pwynt
nodweddiadol pan gâi'r holl fesurau eu codi. Pwynt mwy tebygol ar gyfer datgan diwedd sychder
byddai nesáu at y Cyfnod Gweithredu Arferol, lle mae storfeydd da yn y cronfeydd am yr adeg o'r
flwyddyn, ac mae'r lefelau codi dŵr yn disgyn yn is na'r lefel ar gyfer sbarduno sychder sy'n datblygu
yn y parthau sbarduno galw.

Yn yr un modd ag ar ddechrau sychder, mae hi'n bwysig ein bod ni'n mynd ati mewn ffordd hyblyg i
godi'r cyfyngiadau a osodwyd ar gwsmeriaid neu wrth gymryd dŵr ychwanegol o'r amgylchedd y tu
hwnt i'r meintiau y caniateir i ni eu cymryd. Gallwn ddewis codi'r gollyngiadau mewn ffordd gymesur
fesul ardal. Tîm y digwyddiad Aur fyddai'n arwain y penderfyniadau hyn, a byddent yn cael eu trafod
ymhellach â'r llywodraeth trwy grŵp Cyswllt Sychder Cymru a'r Grŵp Cyswllt Sychder Cenedlaethol.
Dyma'r ffactorau gymerir i ystyriaeth wrth wneud y penderfyniad hwn:

 Canlyniadau'r rhagolygon o risg ar gyfer Parthau Adnoddau Dŵr unigol

 Yr adeg o'r flwyddyn a'r arbedion y disgwylir eu gwneud trwy’r mesurau galw ochrol

 Rhagolygon y tywydd

 Cyfoeth Naturiol Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd, y statws amgylcheddol o ran sychder

Trwy gydol y cyfnod yn dilyn y sychder, wrth i amodau wella, cyflawnir gwaith monitro amgylcheddol
yn rhan o'r gyfres o gamau er mwyn sicrhau’r ddealltwriaeth lawnaf bosibl o effaith unrhyw
weithredoedd mewn perthynas â cyflenwadau sychder ochrol. Bydd y gwaith monitro amgylcheddol
yn dilyn sychder yn bwydo ein penderfyniadau fel y gellir rhoi mesurau priodol ar waith i gynorthwyo
adferiad yr amgylchedd.

Pan fyddwn yn hyderus bod yr amodau wedi ymadfer a'n bod ni'n gallu tynnu ein timau ymateb i
ddigwyddiadau yn ôl, byddwn ni'n cynnal nifer o gyfarfodydd mewnol sy'n cynnwys holl aelodau ein
canolfannau Aur ac Arian er mwyn adolygu'r digwyddiad sychder.

Bydd graddfa'r adolygiad yn dibynnu ar lefel y sychder a gafwyd. Byddwn ni'n adolygu effeithiolrwydd
y camau rheoli sychder a gymerwyd er mwyn deall unrhyw effeithiau ar gwsmeriaid a'r amgylchedd.

Am sychderau mwy difrifol lle gosodwyd Gwaharddiadau Dros Dro ar Ddefnydd, byddwn ni'n paratoi
adroddiad ar y 'gwersi a ddysgwyd'.

Ar ôl cwblhau ein hadolygiad mewnol, byddwn ni'n cyfarfod â'r Llywodraeth a'r rheoleiddwyr i
adolygu pa mor effeithiol yr oedden nhw'n meddwl oedd ein dulliau o reoli sychder, pa mor dda
oedd y cydweithio ar draws y sefydliadau, ac a ellid cyflawni gwelliannau, yn enwedig yn nhermau
cyfathrebu a chynorthwyo sectorau eraill.


