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Rhagair  
 

 

 

Ein Gweledigaeth yw ennyn ymddiriedaeth ein cwsmeriaid bob dydd.    

Er mwyn ennyn yr ymddiriedaeth hon, un o’n swyddogaethau pwysicaf yw sicrhau 

cyflenwadau dŵr yfed diogel a dibynadwy ar gyfer ein cwsmeriaid. Rydym yn gwneud hyn 

trwy edrych ymlaen i geisio rhagweld effeithiau newid yn yr hinsawdd a’r galw tebygol gan 

ein cwsmeriaid domestig a masnachol fel ei gilydd, gan gydbwyso’r rhain yn erbyn y dŵr 

sydd ar gael i’w gyflenwi, hyd yn oed yn y blynyddoedd sychaf. Gan fod hyn mor bwysig i’n 

cwsmeriaid, rydym yn cyhoeddi Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr (CRhAD) bob pum mlynedd. 

Mae gan Dŵr Cymru berthynas unigryw â’i gwsmeriaid gan ei fod yn eiddo i Glas Cymru, sef 

cwmni un-diben, ‘nid er elw’: nid oes cyfranddalwyr ac mae unrhyw elw a wneir yn cael ei 

ailfuddsoddi yn y busnes ar ran ein cwsmeriaid, neu ei dalu yn ôl ar ffurf difidend i’r 

cwsmeriaid. Felly, mae’n bwysig i ni bod ein rhanddeiliaid a’n cwsmeriaid yn cael llais yn y 

penderfyniadau allweddol sy’n llywio’r ffordd yr ydym yn darparu cyflenwad dŵr diogel, 

dibynadwy a fforddiadwy.   

Er mwyn gwneud hynny, rydym wedi talu sylw i farn ein cwsmeriaid a’n rhanddeiliaid trwy 

ymgynghori â nhw wrth ddatblygu ein Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr diweddaraf a’r 

anghenion buddsoddi cysylltiedig. 

 

	

Tony Harrington  
Cyfarwyddwr yr Amgylchedd 
Dŵr Cymru Welsh Water 
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1 Cyflwyniad 

1.1 Adroddiad Annhechnegol Cryno 

Un o’n cyfrifoldebau pwysicaf, o dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991, yw sicrhau ein bod yn gallu 

diwallu anghenion rhesymol ein cwsmeriaid am ddŵr bob amser. Mae DCWW wedi cyhoeddi Cynllun 

Rheoli Adnoddau Dŵr Terfynol 2014, (y ‘Cynllun’), yn unol â chyfarwyddiadau Llywodraeth Cymru. 

Mae’r Cynllun yn edrych ar gyfnod o 25 mlynedd, o 2015 i 2040, (sef y ‘cyfnod cynllunio’) ac mae’n 

ystyried beth y mae angen ei wneud er mwyn sicrhau cydbwysedd cynaliadwy a fforddiadwy rhwng 

swm y dŵr a gymerwn o’r amgylchedd a swm y dŵr y mae arnom ei angen yn ein bywydau bob 

dydd. Mae hyn yn sicrhau ein bod yn ystyried faint o ddŵr sydd ar gael ar gyfer cwsmeriaid heddiw 

ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, ac y bydd cyn lleied ag y bo modd o gyfyngiadau ar ddefnyddio 

dŵr (e.e. o ganlyniad i brinder dŵr neu sychder). 

Mae’r Cynllun yn fanwl iawn ac mae’n cynnwys nifer o atodiadau technegol y mae ein rheoleiddwyr 

a’r Llywodraeth yn gofyn amdanynt er mwyn cadarnhau ei ganfyddiadau. Mae’r Cynllun ar gael ar 

ein gwefan os dymunwch wybod rhagor o’r manylion (www.dwrcymru.com). 

Y ddogfen hon yw ‘Adroddiad Cryno’ y Cynllun, ac mae’n rhoi’r wybodaeth allweddol sydd yn y 
Cynllun ar lefel sy’n fwy hygyrch i bobl gyffredin sydd â diddordeb yn y mater.   

1.2 Dŵr Cymru Welsh Water 

Mae Dŵr Cymru yn ymgymerwr statudol dŵr a charthffosiaeth sy’n gwasanaethu’r rhan fwyaf o 

Gymru a rhannau o Loegr, yn cynnwys y rhan fwyaf o Swydd Henffordd.  Ni yw’r chweched o ran 

maint o’r deg cwmni dŵr a charthffosiaeth rheoleiddiedig yng Nghymru a Lloegr.   

Rydym yn gyfrifol am ddarparu cyflenwad parhaus o ddŵr yfed o safon uchel i dros 3 miliwn o bobl 

ac am gludo’r dŵr gwasatraff cysylltiedig i ffwrdd â’i waredu mewn modd priodol. Yn ogystal, mae 

gennym dros 110,000 o gwsmeriaid busnes ac felly mae ein gwasanaethau yn hanfodol er mwyn 

cefnogi’r economi yn ein hardal gyflenwi. Rydym yn cyflenwi cyfanswm o dros 800 miliwn litr o ddŵr 

yfed bob dydd.  

Rydym yn eiddo i Glas Cymru, sef cwmni un-diben, ‘nid-er-elw’; nid oes cyfranddalwyr ac mae 

unrhyw elw’n cael ei ailfuddsoddi yn y busnes neu ei roi yn ôl i’r cwsmeriaid ar ffurf difidend. Mae 

hwn yn fodel busnes unigryw yn y diwydiant dŵr ac mae ein pwyslais ar gost a gwasanaethu 

cwsmeriaid yn ein helpu i ennyn ymddiriedaeth ein cwsmeriaid. 

1.3 Pam yr ydym yn paratoi’r Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr  

Cyflwynodd Deddf Dŵr 2003 ofyniad statudol i baratoi Cynllun bob pum mlynedd yn nodi sut y 

byddwn yn rheoli ac yn datblygu’r adnoddau dŵr sydd ar gael i ni. 
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Nodir yn union sut y dylai’r Cynllun edrych a beth y mae’n rhaid ei gynnwys ynddo yn y Canllaw 

Cynllunio Adnoddau Dŵr sy’n cael eu paratoi ar y cyd gan DEFRA, Llywodraeth Cymru a’n 

rheoleiddwyr (Cyfoeth Naturiol Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd ac Ofwat).  

1.4 Ymgynghori  

Fel rhan o’n proses gynllunio, rydym wedi cysylltu â dros 60 o randdeiliaid a rheoleiddwyr gan ofyn 

am eu sylwadau. Gwnaed dros gant o bwyntiau yn y 13 o gyfraniadau a gawsom. 

Rydym wedi bod yn ymwneud â’n cwsmeriaid trwy ein proses gynllunio ‘Eich Cwmni, Eich Barn 

(YCYS)’. Roedd ‘Eich Cwmni, Eich Barn’ yn ymgynghoriad lefel uchel, annhechnegol gyda’r nod o 

annog a hybu trafodaeth gyda chynifer o’n cwsmeriaid ag oedd modd ar bob rhan o’n cynlluniau i 

fuddsoddi yn y busnes yn 2015 – 2020. Roedd yn cynnwys gwybodaeth am adnoddau dŵr ac 

amlinelliad o’n strategaeth adnoddau dŵr.  

Yn ogystal, sefydlwyd Grŵp Herio ar ran Cwsmeriaid (CCG) i’n helpu i wybod barn cwsmeriaid am 

wahanol opsiynau ynghylch adnoddau dŵr.  

Ar y cyfan, roedd canlyniadau’r arolwg cwsmeriaid yn cadarnhau y ffefrir defnyddio dull gweithredu 

‘y gost leiaf’ yn y Cynllun, wrth ganfod ffyrdd o ymateb i anawsterau a ragwelir o ran cael digon o 

ddŵr i ateb y galw. Mae ein Cynllun wedi mabwysiadu’r dull gweithredu hwn, wedi’i seilio ar 

ddarparu’r opsiynau mwyaf cost-fuddiol ar gyfer darparu digon o ddŵr neu arbed digon o ddŵr pan 

fydd prinder dŵr. 

1.5 Ffurf yr Adroddiad 

Mae wedi’i drefnu’n benodau fel a ganlyn: 

 1 - Cyflwyniad sy’n rhoi gwybodaeth gefndir am DCWW, sut yr ydym yn gweithredu, a’r Cynllun. 

 2 - Gwybodaeth am ein hadnoddau dŵr, yn cynnwys sut y bydd newid yn yr hinsawdd a 

deddfwriaeth amgylcheddol yn effeithio ar y rhain, a lefel y gwasanaeth yr ydym yn ymrwymo 

i’w sicrhau. 

 3 - Esboniad o’r broses yr ydym yn ei defnyddio i gymharu swm y dŵr y gallwn ei gyflenwi a’r 

galw a ddisgwyliwn dros y cyfnod cynllunio o 25 mlynedd. 

 4 - Golwg fanylach ar y 5 parth lle rydym wedi rhagweld y bydd y galw’n fwy na’r cyflenwad yn 

ystod y cyfnod cynllunio.  Mae’r bennod hon yn esbonio’r dulliau a ddefnyddir i ddatrys y 

broblem. 

 5 - Asesiad o effaith buddsoddi mewn datrysiadau ar filiau, a’r buddsoddiadau a fwriedir ar gyfer 

gweddill y busnes. 
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2 Adnoddau Dŵr  

2.1 Cyflwyniad  

Mae ardal gyflenwi DCWW wedi’i rhannu’n 24 o barthau adnoddau dŵr (WRZs) fel y dangosir yn y 

map ar dudalen 4. Parth Adnoddau Dŵr yw’r ardal fwyaf lle gellir rhannu’r holl adnoddau dŵr. 

Caiff ein dŵr ei gyflenwi o nifer o wahanol ffynonellau, yn cynnwys cronfeydd cronni sy’n derbyn dŵr 

ffo o wyneb y tir, dŵr yn uniongyrchol o afonydd, a dŵr daear mewn ardaloedd gwledig. Yna, caiff y 

dŵr ei gymryd i gael ei drin a’i gyflenwi i gwsmeriaid. Daw’r rhan fwyaf o’r dŵr a gyflenwir yng 

Nghymru o’n 65 cronfa gronni. O’r rhain, mae 20 yn bwydo dŵr i mewn i bump o’n prif afonydd – 

Gwy, Wysg, Tywi, Cleddau Ddu a Dyfrdwy.  

Ers rhyw 20 mlynedd, mae swm y dŵr yr ydym yn ei gyflenwi i’n cwsmeriaid wedi gostwng mewn 
blwyddyn ‘normal’ o dros 1000 miliwn litr y dydd (Ml/d) ar gyfartaledd i tua 800 Ml/d heddiw. Y 
ffaith bod llai’n cael ei golli trwy ollyngiadau sy’n gyfrifol am tua hanner y gostyngiad a llai o alw gan 
ddiwydiant trwm sy’n gyfrifol am y gweddill.  

Rydym yn cael llawer o law yng Nghymru, ond dim ond 3% o’r dŵr glaw sy’n cael ei ddefnyddio ar 
gyfer y cyflenwad dŵr cyhoeddus ac mae’r gweddill yn cael ei adael yn ein hafonydd er budd yr 
amgylchedd. Mae’r sefyllfa’n wahanol iawn mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig lle caiff cymaint 
â 50% o’r dŵr glaw ei gymryd ar gyfer y cyflenwad gan adael llai o lawer ar gyfer yr amgylchedd. 

Er bod Cymru’n gyffredinol yn cael mwy o law na’r rhan fwyaf o rannau o’r Deyrnas Unedig, mae rhai 
ardaloedd unigol yn sychach o lawer nag eraill. Mae’r glawiad cyfartalog yn is o lawer mewn 
ardaloedd fel Ynys Môn er enghraifft, ond mae’r ffaith bod Eryri a Bannau Brycheiniog yn cael llawer 
iawn o law yn codi’r cyfartaledd trwy Gymru. 

2.2 Cynnal Cyflenwadau Dŵr 

Mae’n hanfodol cynnal y cyflenwad dŵr i gwsmeriaid er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd a chynnal yr 
economi. Rydym yn credu nad yw toriadau rota na safbibellau yn ffyrdd derbyniol o gyfyngu ar 
ddefnyddio dŵr ond mae’n rhaid i ni gydnabod y gall fod angen cyfyngiadau yn y dyfodol o ganlyniad 
i amgylchiadau eithafol, fel sychder am gyfnod hir. 

Byddai gofyn i ni fuddsoddi swm enfawr o arian yn ein gwasanaeth er mwyn sicrhau ein bod yn gallu 
cynnal cyflenwad dŵr i’n cwsmeriaid bob amser. Nid yw’r cwsmeriaid yn barod i wynebu’r gost 
eithafol honno ar ffurf cynnydd yn eu biliau ac felly rydym yn trefnu i ddarparu gwasanaeth cystal ag 
y gallwn am bris fforddiadwy. Ystyr hyn yw y byddwn yn ceisio sicrhau bod ein cwsmeriaid yn cael 
gwasanaeth sy’n golygu, o leiaf: 

 Na fyddwn yn cyflwyno gwaharddiadau dros dro (gwahardd pibellau dyfrhau), ar gyfartaledd, 
fwy nag unwaith ym mhob 20 mlynedd; ac 

 Na fyddwn yn gweud cais am orchymyn sychder / caniatâd i gyfyngu ar ddefnyddio dŵr 
masnachol, ar gyfartaledd, fwy nag unwaith ym mhob 40 mlynedd. 
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3 Cydbwysedd Cyflenwad a Galw 

3.1 Cyflwyniad  

Mae’n holl bwysig i gwmni dŵr ddeall faint o ddŵr y mae’n gallu ei gyflenwi a faint yw’r galw am 

ddŵr gan gwsmeriaid a busnesau yn ei ardal gyflenwi. Yr enw ar y gymhariaeth hon yw Cydbwysedd 

Cyflenwad a Galw (SDB).  

Mae llu o wahanol elfennau yn cyfrannu 

at y cyflenwad sydd ar gael a faint o alw 

sydd am y dŵr ond dyma’r swm yn gryno: 

 Canfod faint o ddŵr sydd ar gael i’w 

ddefnyddio o’n hadnoddau a’n 

prosesau trin ni (h.y. elfen 

‘cyflenwad’ y Cydbwysedd Cyflenwad 

a Galw);  

 Tynnu swm y dŵr y mae galw 

amdano mewn blwyddyn sych (h.y. 

elfen ‘galw’ y Cydbwysedd Cyflenwad 

a Galw); a 

 Tynnu’r ‘targed ychwanegol wrth 

gefn’. Dyma’r gorswm cynllunio neu’r 

glustogfa a ddefnyddir i ganiatáu ar 

gyfer ansicrwydd yn ein hasesiad 

cyffredinol. Felly, yn ogystal a sicrhau 

ein bod yn gallu cyflenwi digon o 

ddŵr i gwrdd â’r galw, rydym am 

ganiatáu ar gyfer risgiau yn ein 

hasesiad. 

 

Ar ôl tynnu’r symiau hyn, os bydd gennym fwy o ddŵr ar ôl i gael ei gyflenwi, dywedir bod gan y 

Parth ddŵr dros ben.  Fodd bynnag, os bydd y swm yn rhoi canlyniad negyddol, dywedir bod diffyg 

yn y Parth.  

 

3.2 Ein cyflenwad  

Bydd swm y dŵr sydd ar gael o’r amgylchedd ar gyfer y cyflenwad dŵr yn gostwng dros y cyfnod 

cynllunio o 25 mlynedd. Dyma’r prif elfennau sy’n gyfrifol am newid swm y dŵr y gallwn ei gyflenwi: 

 Gwaith ein rheoleiddwyr (Cyfoeth Naturiol Cymru) yn adolygu ac yn lleihau’r swm y cawn ei 
dynnu o rai o’n hadnoddau dŵr o ganlyniad i’r Gyfarwyddeb Gynefinoedd Ewropeaidd. Gelwir y 
broses o benderfynu ar y gostyngiadau hyn yn ‘adolygiad o ganiatadau’ (RoC).  
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 Effeithiau posibl newid yn yr hinsawdd yn golygu bod llai o adnoddau dŵr ar gael i ni.  

Gallai’r ddau newid hyn olygu bod gennym lai o ddŵr, neu ddim dŵr o gwbl, dros ben yn rhai o’n 
Parthau Adnoddau Dŵr. 

Rydym yn gwneud gwaith monitro amgylcheddol ac ecolegol er mwyn asesu effaith ein 

gweithrediadau tynnu dŵr.  Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn deall yr amgylchedd a’r cysylltiad 

rhyngddo â’n hanghenion a’n gweithrediadau ni ym maes tynnu dŵr, ac y gallwn sicrhau 

cydbwysedd teg rhwng anghenion yr amgylchedd ac anghenion cymdeithas a’r economi. Ar yr un 

pryd, rydym yn gweithio i sicrhau bod ein gwasanaeth yn fwy abl i wrthsefyll problemau posibl 

prinder dŵr trwy sicrhau bod modd symud dŵr o gwmpas yn haws ac mewn ffordd fwy dibynadwy 

yn ein rhwydweithiau cyflenwi.  

Trwy wneud y gwaith uchod, byddwn mewn gwell sefyllfa i ymdopi pan fydd rhaid tynnu llai o ddŵr 

o rai mannau o ganlyniad i adolygiad Cyfoeth Naturiol Cymru o’n trwyddedau tynnu dŵr presennol. 

Felly, rydym wedi cynnig y dylai unrhyw ostyngiad yn ein trwyddedau tynnu dŵr i ateb gofynion y 

Gyfarwyddeb Gynefinoedd Ewropeaidd ddigwydd ar ôl mis Ebrill 2018, sef ar ôl cwblhau’r gwaith 

hwn.  

3.3 Y galw 

Disgwylir y bydd y galw yn gostwng rhwng hyn a 2040. Seilir hyn ar ragolygon a gyhoeddwyd gan 

Lywodraeth Cymru a’r awdurdodau lleol perthnasol ar gyfer y boblogaeth a datblygu eiddo, a’n 

hamcangyfrifon ni ynghylch y dŵr a ddefnyddir gan gwsmeriaid unigol, diwydiannau a byd masnach. 

Fodd bynnag, mae pethau’n newid a byddwn yn cydweithio â’r sefydliadau hyn i sicrhau bod y 

rhagolygon cywiraf gennym bob amser a byddwn yn adnewyddu ein cynlluniau bob blwyddyn er 

mwyn talu sylw i unrhyw newidiadau sy’n angenrheidiol am resymau economaidd neu gymdeithasol. 

Wrth ddatblygu’r rhagolygon galw ar gyfer ein parthau, rydym yn amcangyfrif lefelau defnydd dŵr 

mewn blwyddyn boeth, sych ac ar gyfer y cyfnod critigol pan fydd y galw ar ei uchaf. Mae hyn yn rhoi 

syniad i ni a allwn gyflenwi dŵr i’n holl gwsmeriaid o dan yr amodau mwyaf anodd, dros y flwyddyn 

gyfan ac yn ystod y cyfnod critigol. 

3.4 Rheoli cydbwysedd cyflenwad a galw 

Os yw ein Cydbwysedd Cyflenwad a Galw yn dangos bod digon o ddŵr i ateb y galw a ragwelir yn y 

Parth Adnoddau Dŵr hwnnw, rydym mewn sefyllfa a fydd yn ein galluogi i gyrraedd y lefelau 

gwasanaeth a fwriadwyd. Fodd bynnag, os bydd y Cydbwysedd Cyflenwad a Galw yn dangos diffyg 

dŵr yn y cyfnod cynllunio, bydd angen i ni edrych ar y posibiliadau ar gyfer dod dros y diffyg hwn.  

3.5 Posibiliadau ar gyfer dod dros y diffyg 

Mae nifer o bosibiliadau ar gael i’n helpu i gyflenwi dŵr yn well. Dyma rai ohonynt: 

 Defnyddio Dŵr yn Effeithlon – arbed dŵr trwy helpu cwsmeriaid i ddefnyddio llai ohono  
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 Gollyngiadau – colli llai o ddŵr o’n system trwy fuddsoddi mwy mewn strategaeth ollyngiadau 

 Adnoddau Dŵr – defnyddio ffynhonnell ddŵr newydd neu dynnu rhagor o ddŵr o ffynhonnell a 

ddefnyddiwn eisoes. 

Er mwyn penderfynu ar y camau gorau i’w cymryd, rydym yn cymharu costau pob opsiwn trwy gydol 

y cyfnod cynllunio a, gan ddilyn yr arferion gorau, caiff costau amgylcheddol a chymdeithasol pob 

opsiwn eu cynnwys yn yr asesiad hwn. Mae gennym feddalwedd modelu sy’n asesu’r holl wybodaeth 

allweddol am gostau’r opsiynau a nodir ac yna’n dewis yr ateb sy’n darparu neu’n arbed y swm 

angenrheidiol o ddŵr am y gost leiaf.   

Credwn fod gennym Gynllun cost-effeithiol ar gyfer ein cwsmeriaid sydd hefyd yn ystyried yr 

amgylchedd. Yn y bennod nesaf, trafodir yr opsiynau a ddewiswyd. Dewisiadau’r gost leiaf yw’r rhan 

fwyaf ond os oedd opsiwn yn cynnig y gwerth gorau heb fod am y gost leiaf, gellir cyfiawnhau dewis 

hwnnw. Fel rheol, byddai hyn yn golygu bod yr opsiwn yn ddewis mwy gwydn hefyd.  
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4 Parthau lle Disgwylir Diffyg 

4.1 Cyflwyniad 

Rydym wedi gweld bod disgwyl diffyg mewn pum Parth Adnoddau Dŵr rhwng 2015 a 2040. Mae’r 

map ar dudalen 4 yn dangos lleoliad y diffyg ac mae’r isadrannau wedyn yn trafod pob Parth 

Adnoddau Dŵr a pha gamau a gymerir i fynd i’r afael â’r diffyg dros amser. 

4.2 Gogledd Eryri/Ynys Môn 

Disgwylir y bydd diffyg yng Ngogledd Eryri/Ynys Môn o 2024 tan 
ddiwedd y cyfnod cynllunio.  

Er mwyn cynnal y cydbwysedd cyflenwad a galw tan 2040, byddwn 
yn gweithredu’r rhaglen ddatrysiadau â’r gost leiaf, sef trosglwyddo 
dŵr o’n gwaith trin dŵr yng Nghwm Dulyn yn y Parth Adnoddau 
Dŵr agosaf tua’r De. Byddwn hefyd yn ymdrechu i sicrhau bod llai o 
ddŵr yn cael ei golli trwy ollyngiadau, ac yn annog pobl  i 
ddefnyddio llai o ddŵr. 

Mae’r graff isod yn dangos sut y bydd y datrysiadau a nodir yn ein 
helpu i gynyddu’r cyflenwad sydd ar gael i ateb y galw. 
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4.3 Tywyn / Aberdyfi 

Ym mharth Tywyn / Aberdyfi, disgwylir diffyg ar ôl 2016.  

Gan fod y Parth hwn mewn ardal mor anghysbell, ac nad oes 
modd rhannu llawer o ddŵr â Pharthau Adnoddau Dŵr Cyfagos 
oherwydd cyfyngiadau ar y rhwydwaith, roedd yn anodd canfod 
ffyrdd o ymateb i’r diffyg. Nid oes llawer y gellir ei wneud i sicrhau 
bod llai o ddŵr yn cael ei golli o ollyngiadau oherwydd gwnaed 
llawer o waith yn y maes hwnnw eisoes ac mae camau’n cael eu 
cymryd i annog pobl i arbed dŵr hefyd.  

Er mwyn cynnal y cydbwysedd cyflenwad a galw, byddwn yn 
mynd am y datrysiad â’r gost leiaf, sef trosglwyddo dŵr amrwd o 
fan tynnu dŵr newydd ar Afon Dysynni i Waith Trin Dŵr Penybont 
a all ymdopi â rhagor o ddŵr. Felly, byddwn yn gwneud y defnydd 
gorau o’r ased hwn sydd gennym eisoes. Yn nes ymlaen yn y cyfnod cynllunio, bydd modd trin rhagor 
o ddŵr ym Mhenybont er mwyn cynnal y cydbwysedd cyflenwad a galw. Gwneir rhagor o waith i 
annog pobl i ddefnyddio dŵr yn fwy effeithlon hefyd.  

Mae’r graff isod yn dangos sut y bydd y datrysiadau a nodir yn ein helpu i gynyddu’r cyflenwad sydd 
ar gael i ateb y galw. 
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4.4 Aberhonddu - Portis 

Bydd y gostyngiadau trwyddedu o ganlyniad i adolygiad o 
ganiatadau Cyfoeth Naturiol Cymru yn dechrau yn 2015 a bydd yn 
golygu bod diffyg yn y Parth hwn o’r flwyddyn honno ymlaen.  Fodd 
bynnag, disgwylir gostyngiad yn y galw hefyd ac felly bydd dŵr dros 
ben yn y parth hwn yn y dyfodol.  

Y datrysiad a ddewiswyd i wneud iawn am y diffyg yw rhyddhau 
dŵr ychwanegol o gronfa Wysg i gynyddu’r llif sydd ar gael yn afon 
Wysg, a’i dynnu yng Ngwaith Trin Dŵr Aberhonddu, pan fydd 
angen. Hwn yw’r opsiwn â’r gost leiaf i fynd i’r afael â diffyg dŵr yn 
y parth hwn.  

Mae’r graff isod yn dangos sut y bydd y datrysiad a nodwyd yn cynyddu’r cyflenwad (a ostyngwyd o 
ganlyniad i’r RoC) er mwyn cwrdd â’r galw, a sut y bydd y newidiadau a ragwelir yn y galw yn golygu 
bod mwy a mwy o ddŵr dros ben o ganol y cyfnod cynllunio tua’r diwedd. 
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4.5 Sir Benfro 

Yn Sir Benfro, disgwylir y bydd effaith sylweddol ‘Adolygiad o 
Ganiatadau’ Cyfoeth Naturiol Cymru ac effeithiau posibl newid yn 
yr hinsawdd yn golygu y bydd diffyg adnoddau dŵr.  Rydym yn 
cynnal astudiaethau amgylcheddol fel y gallwn gadarnhau lefel y 
gostyngiadau trwyddedu a fydd yn angenrheidiol ar afon Cleddau 
Ddu a chytuno gyda Cyfoeth Naturiol Cymru ar hynny.  

Disgwylir i’r gostyngiadau trwyddedu ddod i rym ym mis Ebrill 
2018. Bydd y gostyngiad yn y swm a drwyddedir yn cyfyngu ar ein 
gallu i ail-lenwi ein cronfeydd dŵr a bydd hynny, yn ei dro, yn 
golygu bod llai o ddŵr ar gael o Waith Trin Dŵr Preseli i’w gyflenwi.  

Y datrysiadau a ddewiswyd i fynd i’r afael â’r diffyg a ddisgwylir yw 
trosglwyddo dŵr amrwd o gronfa ddŵr Llys y Frân i Waith Trin Dŵr Preseli, cludo dŵr i mewn o 
barth System Defnydd Cysylltiol (CUS) Tywi gerllaw, gwneud rhagor o waith i leihau gollyngiadau 
ledled y parth, ac adfer tyllau turio Milton hyd at 2040. Mae’r lleoliadau ar gyfer yr opsiynau cyflenwi 
i’w gweld ar y ffigur isod ac mae’r graff wedyn yn dangos sut y mae’r datrysiadau a nodwyd wedi 
creu cydbwysedd rhwng cyflenwad a galw. 
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Cyfanswm y Dŵr sydd ar gael i’w Ddefnyddio (WAFU) Amrywio’r drwydded i drosglwyddo 18 Ml/d

Trosglwyddo i barth Tywi/Gŵyr Opsiwn cyfun Gwell Trefn Canfod Gollyngiadau 

Adfer ffynhonnell Milton at ddefnydd diwydiannol Galw + Targed Ychwanegol wrth Gefn
 

Nid y cyfuniad hwn o gynlluniau fyddai’n cynnig y datrysiad â’r gost leiaf; ond mae’n fanteisiol iawn 
gan ei fod yn gwneud y parth yn fwy gwydn. Nodir rhesymau manylach a’r ystyriaethau 
amgylcheddol yn y Cynllun ei hunan. 

4.6 SEWCUS 

Ym Mharth Adnoddau Dŵr SEWCUS, disgwylir diffyg bychan o 0.5Ml/d ym mlwyddyn olaf y cyfnod 
cynllunio. Achosir y diffyg gan gyfuniad o’r newidiadau y mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn bwriadu eu 
gwneud i’n trwyddedau tynnu dŵr yn rhannau isaf afonydd Wysg a Gwy (dangosir hynny ar y graff 
isod fel y newid mawr yn 2918), effeithiau disgwyliedig newid yn yr hinsawdd, a chynnydd graddol yn 
y galw. O ganlyniad i’r diffyg disgwyliedig, bwriadwn wneud rhagor o waith canfod gollyngiadau tua 
diwedd y cyfnod cynllunio. 

Mae’r graff isod yn dangos y bydd dŵr dros ben yn y parth tan ddiwedd y cyfnod cynllunio pryd y 
bydd diffyg bychan yn codi ac y caiff hwnnw ei ddatrys trwy weithredu cynllun lleihau gollyngiadau. 
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Cyfanswm y Dŵr sydd ar gael i’w Ddefnyddio (WAFU) Trefn Canfod Gollyngiadau ‘1’ Y Galw + Targed Ychwanegol wrth Gefn

 

 

4.7 Gwaith Gwytnwch SEWCUS 

 

Nid y cynllun gollyngiadau i ddatrys y diffyg o 0.5 Ml/d yn SEWCUS yw prif broblem adnoddau dŵr yn 
y parth hwn.  

 

Caiff y parth ei weithredu trwy gydbwyso’r defnydd o gronfeydd dŵr ar dir uchel, sy’n fwy cost-
effeithiol yn y gaeaf, a dŵr o afonydd ar dir isel sy’n cael ei bwmpio i gronfeydd storio ac sy’n 
ffynhonnell wytnach, ond mwy costus, yn yr haf. 

 

Mae’n amlwg y bydd angen newidiadau gweithredol sylweddol yn ystod blynyddoedd sych pan 
wneir y newidiadau i drwyddedau Wysg a Gwy, yn enwedig o ystyried effeithiau posibl y 
Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr hefyd.  Gyda’i gilydd, gallai’r rhain godi’r risgiau i ansawdd y dŵr, 
integriti asedau a’r cynnyrch defnyddiadwy yn system gyflenwi SEWCUS i lefel annerbyniol. Er mwyn 
lleihau’r risgiau hyn, bydd angen cynnal astudiaeth i ddeall lefel y risg yn well ac i ddatblygu asedau i 
wneud system adnoddau dŵr SEWCUS yn fwy gwydn.   
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5 Yr Effaith ar Filiau Cwsmeriaid 
Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn y cynigion sydd yn ein Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr ac felly y 
cam nesaf i ni fydd cael caniatâd ar gyfer ein gwaith buddsoddi gan ein rheoleiddiwr ariannol, Ofwat. 

Trwy ein prosesau ymgynghori, mae ein cwsmeriaid a’n rhanddeiliaid wedi dweud sut y maent yn 

disgwyl i ni wario ein harian a sut y dylem ddelio â diffygion yng nghydbwysedd y cyflenwad a’r galw 

gan gadw’r biliau dŵr yn fforddiadwy ar yr un pryd. 

Dyma ein cynlluniau ar gyfer buddsoddi yn yr adnoddau dŵr, fel y nodir nhw yn y cynllun busnes: 

 Gofynion ein buddsoddiadau yn y datrysiadau a amlinellir uchod ar gyfer pob parth, yn ogystal 

â’r rhai sy’n angenrheidiol er mwyn caniatáu gostyngiadau yn ein trwyddedau tynnu dŵr. Er 

mwyn gwneud hyn, byddai angen tua £9m o fuddsoddiad cyfalaf, a chostau rhedeg blynyddol 

cysylltiedig o hyd at £0.5m.  

 

Mae’r buddsoddiad hwn i gyfrif am tua 0.5% o gyfanswm gwariant y busnes a ddisgwylir yn 2015 

– 2020, sy’n cyfateb i lai na £3 y flwyddyn yn ychwanegol ar filiau cartrefi.  

 

 Bydd angen buddsoddiad ychwanegol o dros £20m hefyd i wella ein seilwaith dŵr er mwyn 

cynnal ansawdd dŵr o dan wahanol drefniadau tynnu dŵr, a bodloni gofynion manwl y 

trwyddedau. Mae’r £20m ychwanegol y bwriedir ei wario ar gynlluniau rhwydwaith yn 

canolbwyntio’n fawr ar barth adnoddau dŵr SEWCUS, er mwyn dod dros y risgiau cynyddol i’r 

cyflenwad dŵr oherwydd y effaith y gostyngiadau yn y trwyddedau tynnu dŵr ar adnoddau fel 

afonydd Gwy ac Wysg. 


