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Annwyl Gadeirydd, 

Diolch i chi eto am y cyfle i rannu ein syniadau â'r Aelodau am flaenoriaethau Pwyllgor Newid 

Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith y Senedd at y dyfodol ar gyfer chweched sesiwn y Senedd.    

Fel y nodwyd, Dŵr Cymru Welsh Water yw'r unig gwmni dŵr a charthffosiaeth nid-er-elw yng 

Nghymru a Lloegr, ac am nad oes unrhyw gyfranddalwyr gennym, mae unrhyw wargedion ariannol yn 

cael eu defnyddio er budd cwsmeriaid Dŵr Cymru. Bondiau a gwargedion ariannol argadwedig sy'n 

ariannu ein hasedau a'n buddsoddiadau cyfalaf, ac mae'r model gweithredu yma wedi caniatáu i ni 

fuddsoddi dros £400 miliwn dros yr 20 mlynedd diwethaf er mwyn cyflymu buddsoddiad, cadw biliau'n 

fforddiadwy a chynorthwyo mwy o gwsmeriaid i dalu eu biliau nag unrhyw gwmni dŵr arall. 

Bydd Aelodau'r Pwyllgor wedi nodi ein bod ni'n gweithredu busnes sy'n gyfalaf-ddwys iawn, â sylfaen 

o asedau gwerth £30 biliwn sy'n caniatáu i ni ddarparu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol ar gyfer

dros 3 miliwn o bobl. Yn nhermau gwasanaethau dŵr, rydyn ni'n gweithredu 62 o weithfeydd trin dŵr

ac yn trin tua 830 miliwn litr o dŵr bob un dydd ar gyfartaledd, ac mae'r dŵr glân yma'n cael ei

ddosbarthu trwy rwydwaith 27,400 cilomedr o brif bibellau dŵr. O ran ein gwasanaethau dŵr

gwastraff, mae'r ffaith fod ein hardal yn wledig i raddau helaeth yn golygu bod gennym nifer

anghyfartal o uchel o weithfeydd trin bychain, y mae llawer ohonynt mewn mannau digon anghysbell.

Rydyn ni'n gweithredu dros 830 o weithfeydd trin dŵr gwastraff ac yn rheoli dros 36,000 o gilomedrau

o garthffosydd.

Mae sylfaen mor helaeth o asedau'n golygu ein bod ni'n buddsoddi tua £1 miliwn y dydd yn ein 

rhwydwaith ar hyn o bryd, ac mae gennym gynlluniau i fuddsoddi £1.8 biliwn dros y 5 mlynedd hyd 

2025. Nodweddion penodol ein hardal weithredu sy'n dylanwadu ar y buddsoddiad yma. Y rhain sy'n 

ein gwneud ni'n wahanol i gwmnïau dŵr a charthffosiaeth eraill, a dylid cadw hynny mewn cof wrth 

ystyried sut rydyn ni'n cynnal ein sylfaen o asedau hefyd. Mae'r ffactorau hyn yn cynnwys: 

• y ffaith fod ein hardal weithredu wedi ei nodweddu gan arfordir cymharol hir, sy'n dwyn

goblygiadau o ran ein costau trin dŵr gwastraff;



• cafodd y cyfleusterau trin dŵr gwastraff ar gyfer hanner ein cwsmeriaid sy'n byw ar hyd yr 

arfordir eu hadeiladu yn sgil preifateiddio, ac felly cawsant eu hariannu trwy filiau cwsmeriaid 

(ac nid yw hynny'n wir yn achos cwmnïau sy'n bennaf fewndirol); 

• mae lefel glawiad cyfartalog ein hardal gyda'r uchaf yn y DU; 

• rydyn ni'n gweithredu ar draws sawl ardal wledig, mynyddig, â phoblogaeth wasgarog 

wahanol sy'n golygu bod yna nifer uwch o asedau fesul cwsmer (e.e. gweithfeydd trin a 

phibellau); 

• mae safon ansawdd dŵr afonydd y rhanbarth yn uchel iawn, ac mae yna nifer sylweddol o 

draethau ymdrochi dynodedig ar hyd arfordir hir Cymru, sy'n golygu bod yna gyfyngiadau llym 

ar drwyddedau trin dŵr gwastraff; 

• mae cyfran gymharol uchel o'n cyflenwadau dŵr yn dod o gronfeydd dŵr ac afonydd, gyda 

chyfran gymharol fach yn dod o dyllau turio cost isel; 

• dŵr meddal â chynnwys manganîs uchel yw'r rhan fwyaf o'n dŵr crai, sy'n arwain at 

broblemau ysbeidiol o ran afliwiad a phroblemau eraill o ran derbynioldeb i gwsmeriaid; 

• mae gan ein cwsmeriaid incwm is ar gyfartaledd na'r rhan fwyaf o rannau eraill o'r DU, ac mae 

cyfran gymharol uchel o'n cwsmeriaid yn byw mewn ardaloedd o amddifadedd economaidd 

a chymdeithasol, sy'n cynyddu costau dyledion gwael a chasglu.  

Gyda'i gilydd, mae'r nodweddion hyn yn creu set unigryw o sialensiau wrth ddarparu 

gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff gwydn a fforddiadwy o safon uchel ar gyfer ein cwsmeriaid. 

Sialens allweddol i ni – yn yr un modd â'r cwmnïau dŵr eraill – yw sicrhau ein bod ni'n cyfyngu ar 

effaith ein gwaith ar yr amgylchedd. Mae gennym ôl troed amgylcheddol helaeth ac rydyn ni'n 

cymryd y cyfrifoldeb yma o ddifri ac yn bwriadu buddsoddi £765 miliwn i wella ein hasedau dŵr 

gwastraff yn ystod cyfnod ein cynllun buddsoddi cyfredol (2020-25). 

Dros y misoedd diwethaf, mae ansawdd dŵr mewn afonydd wedi denu sylw cynyddol gan 

randdalwyr am fod amgylchedd dyfrol o safon uchel yn hanfodol i gynnal ecosystemau iach. Mae 

ein rôl yn hyn o beth - a’n Gorlifoedd Carthffosydd Cyfun (CSOs) yn benodol  - wedi bod yn ffocws 

sylw, ac mae'n bwysig ein bod ni'n esbonio arwyddocâd yr asedau hyn.   

Mae ein (CSOs) yn chwarae rhan hanfodol wrth atal carthion rhag llifo nôl i mewn i eiddo 

cwsmeriaid mewn cyfnodau o law trwm. Mae hyn yn rhywbeth pwysig i'w nodi o ystyried y 

patrymau o dywydd eithafol a welsom dros y 12 mis diwethaf o ganlyniad uniongyrchol i'r newid 

yn yr hinsawdd.  2020 oedd y flwyddyn fwyaf gwlyb ond dau ers 1910 (ar ôl 2000 a 2012), gyda 9 

o stormydd ag enw yn ystod y flwyddyn. Am na chafodd ein system garthffosiaeth ei dylunio i 

ddelio â stormydd mor ddifrifol, mae hi'n anochel bod rhai o'r CSOs wedi gweithredu'n amlach. 

Mae buddsoddi er mwyn codi at sialensiau'r newid yn yr hinsawdd yn flaenoriaeth allweddol i ni 

fel busnes. 

Er bod y CSOs yma'n gweithredu yn ôl y bwriad ac fel y caniateir, gyda'r ddeddfwriaeth 

amgylcheddol yn tynhau a disgwyliadau cwsmeriaid yn newid, rydyn ni'n cydnabod bod angen 

gwneud mwy. Fodd bynnag, byddai hynny'n gofyn am gyllid ychwanegol sylweddol, a bydd yn 

cymryd sawl blwyddyn i'w gyflawni.  Byddai ôl-osod mesurau ar ein rhwydwaith yn waith aruthrol 

tymor hir, a byddai newid y ffordd mae'r system yn gweithredu er mwyn dileu'r angen am y CSOs 

yn llwyr yn cymryd degawdau, a hynny ar gost o ryw £9 - £14 biliwn.   

Er gwaethaf hynny, rydyn ni'n gweithredu. Rydyn ni wedi buddsoddi £8.1 miliwn mewn gwaith i 

wella'r CSOs yma ers 2015, ac wedi ychwanegu dros fil o declynnau monitro ers 2017. Mae gennym 



declynnau monitro gorlif ar dros 90% o'n CSOs erbyn hyn – sy'n uwch o lawer na chyfartaledd y 

diwydiant. Mae hwn yn gam cyntaf hanfodol er mwyn i ni ganfod a deall graddfa'r materion y mae 

angen i ni fynd i'r afael â nhw.  Mae'r teclynnau monitro yma'n cofnodi pryd y mae'r gorlifoedd yn 

gweithredu ac am ba hyd, ac mae'r data'n cael ei gyhoeddi ar ein gwefan gan ein galluogi i 

ddatblygu achosion buddsoddi er mwyn gwneud gwelliannau pellach. Mae hyn hefyd yn ein 

galluogi i rannu gwybodaeth amser real am orlifoedd i ddyfroedd ymdrochi allweddol â chyrff sydd 

â diddordeb, gan gynnwys Surfers Against Sewage.  Caiff y gwaith yma ei ategu gan yr £80 miliwn 

y byddwn ni'n ei fuddsoddi mewn CSOs dros y pum mlynedd hyd 2025, gyda Bwrdd Glas Cymru'n 

cytuno'n ddiweddar i fuddsoddi £20 miliwn pellach yn ystod y flwyddyn ariannol hon.  

Fodd bynnag, dylid nodi taw digon cyfyng yw rhan y CSOs a’r gollyngiadau carthffosiaeth yma yn 

nhermau’r effaith ar ansawdd dŵr afonol. Mae gwaith ymchwil gan Lywodraeth Cymru a Chyfoeth 

Naturiol Cymru wedi clustnodi meysydd eraill a ddylai gael eu blaenoriaethu er mwyn helpu i wella 

ansawdd dŵr yn yr afonydd, sef: dyfroedd mwyngloddio, rheoli da byw, rheoli tir, ystadau 

diwydiannol, gollyngiadau carthffosiaeth bychain (preifat), camgysylltiadau draenio, draenio dŵr 

wyneb o ardaloedd datblygedig a storfeydd – slyri, tanwydd, olew a chemegolion. Bydd y gwaith 

yma'n gofyn ein bod ni’n gweithio mewn ffordd aml-asiantaeth ac aml-randdaliwr, ac rydyn ni'n 

barod i adeiladu ar y gwaith a gyflawnwyd eisoes.  

Cododd un o Aelodau'r Pwyllgor bryderon am ddigwyddiadau o lygredd ac rydyn ni'n cymryd 

materion fel hyn o ddifri. Fel cwmni, ni sy'n hysbysu'r rheoleiddwyr amgylcheddol am dros 70% 

o'r digwyddiadau sy'n dod i'n sylw, ac rydyn ni'n anfon technegwyr llygredd i ymchwilio i unrhyw 

ddigwyddiadau cyn pen 4 awr ar ôl i’r wybodaeth ddod i law. Er i ni gofnodi ein lefel isaf erioed o 

ddigwyddiadau o lygredd dŵr gwastraff yn 2020/21, hoffwn sicrhau'r Pwyllgor bod y maes yma'n 

dal i fod yn ffocws allweddol ar gyfer ein timau.  

Ar y cyfan, rydyn ni'n falch bod ein gwaith hyd yn hyn i amddiffyn yr amgylchedd wedi diogelu lefel 

4*, sef y lefel uchaf, i ni ym mis Gorffennaf 2021 am i ni lwyddo i fodloni neu ragori ar y targedau 

a bennwyd ar gyfer ein perfformiad amgylcheddol. Cyfoeth Naturiol Cymru ac Asiantaeth yr 

Amgylchedd sy'n cyflawni'r asesiad hwn a elwir yn Asesiad o Berfformiad Amgylcheddol (EPA). 

Ein bwriad yw adeiladu ar y gwaith yma, ac er y dylid nodi bod gan 42% o grynofeydd dŵr Cymru 

a 46% o'i hafonydd "statws da", byddwn ni'n dal ati i weithio gyda rhanddalwyr eraill fel y gallwn 

wneud mwy fyth i amddiffyn yr amgylchedd o'n cwmpas.  

Gobeithio y bydd y wybodaeth a rannwyd yn eich sesiwn casglu gwybodaeth a'r wybodaeth uchod 

o gymorth wrth lywio’ch meddylfryd o ran blaenoriaethau'r Pwyllgor ar gyfer chweched dymor y 

Senedd.  Wrth gwrs, byddwn yn fwy na pharod i ddarparu rhagor o wybodaeth os dymunwch, ac 

os felly, croeso i chi gysylltu i ofyn am fanylion pellach.   

Yn gywir, 

 

Ian Christie  
Rheolwr Gyfarwyddwr, Dŵr, Cynllunio Asedau a Chyflawni Cyfalaf, Dŵr Cymru Welsh Water  




