
 
 

Datganiad i’r Wasg 
 

Dŵr Cymru’n agor maes chwarae cynaliadwy  
£500,000 mewn ysgol gynradd yn Llanelli  
 

 Ysgol Gynradd Stebonheath yw’r ysgol gyntaf  yn y DU i ôl-osod cynllun 

dŵr wyneb cynaliadwy  

 Dŵr Cymru’n agor y cynllun GlawLif yn Ysgol Gynradd Stebonheath, 

Llanelli 

 Cafodd y cynllun ei adeiladu dros wyliau’r haf am gost o bron i £500,000 

 Mae’r prosiect yn rhan o GlawLif – sy’n buddsoddi £15 miliwn mewn 

cynlluniau draenio cynaliadwy i reoli dŵr wyneb yn ardal Llanelli  

 Bydd y cynllun yn helpu i leihau llifogydd dŵr gwastraff yn yr ardal 

Bydd Dŵr Cymru’n agor maes chwarae £500,000 yn ysgol gynradd Stebonheath, Llanelli yn 
swyddogol heddiw. Y maes chwarae yw’r cynllun cyntaf o’i fath yn y DU, a chafodd ei ddylunio i 
geisio lleihau faint o ddŵr gwastraff sy’n mynd i’r draeniau cyhoeddus, gan helpu i leihau’r perygl o 
lifogydd carthffosiaeth a llygredd.   
  
Mae’r maes chwarae’n rhan o gynllun GlawLif £15 miliwn, sy’n cynnwys 13 o brosiectau a gaiff eu 
cyflawni yn Llanelli a Thre-gŵyr, rhwng nawr a 2015. Disgwylir i’r cynlluniau hyn gadw tua 20% o’r 
dŵr wyneb sy’n llifo i garthffosydd yr ardal ar hyn o bryd allan o’r rhwydwaith. Mae angen arbennig 
am y cynllun yn yr ardal hon am fod Llanelli’n gweld bron cymaint o ddŵr storm yn ei rhwydwaith ag 
Abertawe, er bod Abertawe’n gwasanaethu tair gwaith nifer yr eiddo, ac yn gorchuddio tair gwaith 
yn fwy o dir na Llanelli.   
  
Mae’r buddsoddiad yn yr ysgol wedi trawsnewid y maes chwarae, trwy ymgorffori llyn, pant (sianel â 
llystyfiant), amrywiaeth o goed a phlanhigion, mannau plannu, ardal ar gyfer addysg awyr agored a 
chasgenni arbed dŵr . Mae’r nodweddion hyn yn helpu i amsugno’r dŵr wyneb a oedd yn arfer llifo 
o’r maes chwarae i’r rhwydwaith carthffosiaeth.   
  
Roedd yr ysgol yn arfer cynhyrchu 10,000m3 o ddŵr storm y flwyddyn. Mae hynny’n ddigon i lenwi 
pedwar pwll nofio maint Olympaidd. Disgwylir i’r maes chwarae ar ei newydd wedd gadw 
3,000m3 o’r dŵr glaw yna (sydd gyfwerth â 6 miliwn potel o ddŵr yfed), allan o’r rhwydwaith 
carthffosiaeth, gan fwydo’r dŵr nôl i mewn i’r cylch dŵr naturiol ar ffurf planhigion a choed newydd.    
  



Bu disgyblion yr ysgol yn allweddol wrth ddylunio’r cynllun. Cymerodd y plant ran mewn gweithdy 
gyda’r peirianwyr a roddodd gyfle iddynt ddarparu mewnbwn i drefn y maes chwarae. Ychwanegwyd 
llyn a dosbarth awyr agored y gellir ei ddefnyddio ym mhob tywydd at y dyluniad yn seiliedig ar 
adborth y disgyblion. 
  
Dywedodd Steve Wilson o Ddŵr Cymru:  “Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni wedi cael y cyfle i 
weithio gydag Ysgol Stebonheath i greu maes chwarae cynaliadwy at y dyfodol sy’n edrych yn 
fendigedig, ac sy’n chwarae rhan flaenllaw wrth leihau’r perygl o lifogydd dŵr gwastraff yn Llanelli. 
Hi yw’r ysgol gyntaf yn y DU i osod cynllun clirio dŵr wyneb ar ei thiroedd. Mae’r ysgol eisoes yn 
esiampl flaenllaw, gydag ymwelwyr yn dod o lefydd mor bell â’r Alban i ddysgu am y cynllun.”  
  
Dywedodd Cadeirydd Cyngor Ysgol Stebonheath, Paige Daniels (Blwyddyn 6): “Mae datblygiad ein 
maes chwarae wedi bod yn anhygoel. Mae hi wedi newid o fod yn ardal digon diflas yr olwg i fod yn 
ardal fendigedig, taclus a deniadol. Mae hi’n mynd i ddarparu llawer o gyfleoedd dysgu ar gyfer y 
disgyblion nawr ac yn y dyfodol. Byddwn ni’n gallu astudio bwystfilod bach, adar, y cylch dŵr, mesur 
dŵr, astudio creaduriaid y dŵr a llawer iawn mwy. Rydyn ni’n ddiolchgar dros ben.”    
 
Ychwanegodd Cadeirydd Pwyllgor Eco Ysgol Stebonheath, Rebecca Mann (Blwyddyn 6): “Rydyn ni 
wedi dysgu llawer am pam benderfynodd Dŵr Cymru roi cynnig ar brosiect fel hyn. Rydyn ni’n deall 
bod yr ysgol hon yn chwarae rhan bwysig wrth leihau faint o ddŵr wyneb sy’n mynd i ddraeniau’r 
ardal, ac rydyn ni’n falch ein bod ni’n gallu helpu i leihau llifogydd posibl yn ein cymunedau. Yr un 
pryd, mae’r datblygiad yn creu cynefinoedd newydd ar gyfer byd natur yma yn ein hysgol. Ac mae’r 
cyfan yn edrych yn wych. Diolch Dŵr Cymru.”     
  
Meddai’r Cynghorydd Mike Burns, Maer y Dref: “Rwy’n croesawu buddsoddiad Dŵr Cymru yn y 
seilwaith yma yn Llanelli. Rwy’n arbennig o hapus gyda’r prosiect cyffrous hwn yn Ysgol 
Stebonheath, sy’n esiampl o arfer da y gall ysgolion eraill ledled Cymru ddysgu ganddi.” 
  
Dywedodd yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin ar faterion Gwasanaethau 
Technegol, y Cynghorydd Colin Evans:  “Rydyn ni’n hynod o falch o gael gweithio gyda Dŵr Cymru i 
ddatblygu technegau arloesol i reoli dŵr wyneb er mwyn atal llifogydd  yn ardal Llanelli. Mae Dŵr 
Cymru’n buddsoddi £15 miliwn yn y cynllun GlawLif er mwyn lleihau faint o ddŵr wyneb sy’n llifo i’r 
systemau draenio cyhoeddus lleol, a bydd felly’n lleihau’r perygl o lifogydd. Disgwylir i’r cynllun gadw 
tua 20% o’r dŵr wyneb sy’n llifo i garthffosydd yr ardal  ar hyn o bryd allan o’r rhwydwaith.”  
  
Ychwanegodd Mary Youell, o Gyfoeth Naturiol Cymru: “Mae’r cynllun hwn yn dystiolaeth fendigedig 
o’r hyn y mae ein hamgylchedd yn ei wneud i ni. Bydd atebion naturiol a cynaliadwy fel yr un yma ar 
gyfer pobl Llanelli o fudd i’r gymuned, yr economi lleol a bywyd gwyllt yn y tymor hir.    
 
“Trwy fuddsoddi mewn llefydd gwyrdd a gwella ansawdd ein hamgylchedd, bydd y cynllun hwn yn 
lleihau’r perygl o lifogydd, yn gwella ansawdd dŵr yn yr ardal eto fyth ac yn galluogi cymunedau i 
ddatblygu at y dyfodol.”   
  
Diwedd 
 
Ymholiadau i swyddfa’r wasg, Dŵr Cymru ar 01443 452452 
Nodiadau i olygyddion:  

 Cwmni ‘dielw’ yw Dŵr Cymru sydd mewn perchnogaeth ar ran ei gwsmeriaid. 

 Mae’r cwmni ‘dielw’ wedi bod ym mherchnogaeth Glas Cymru ers 2001. Nid oes 
cyfranddeiliaid gan Ddŵr Cymru, sy’n golygu bod unrhyw elw ariannol yn cael ei ail-
fuddsoddi yn y busnes er budd y cwsmeriaid.    



 Mae Dŵr Cymru’n buddsoddi’n drwm ac yn gweithio’n galed er mwyn darparu 
gwasanaethau o’r safon uchaf ar gyfer yr holl gymunedau y mae’n eu gwasanaethu. Mae’r 
cwmni wrthi’n buddsoddi  £1.5 biliwn yn ei rwydwaith dŵr a charthffosiaeth rhwng 2010 
a 2015. 

 Dylai cwsmeriaid sydd am gael rhagor o wybodaeth am ein tariffau cymorth roi galwad i ni 
ar 0800 052 0145. 

 
 


