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Pwy ydym ni
CCW yw llais annibynnol defnyddwyr dŵr yng Nghymru a Lloegr. Ers 2005, rydym wedi helpu
miloedd o ddefnyddwyr i ddatrys cwynion yn erbyn eu cwmni dŵr yn ogystal â darparu cyngor a
chymorth am ddim. Caiff ein holl waith ei lywio gan ymchwil helaeth, a ddefnyddiwn i hyrwyddo
buddiannau defnyddwyr a dylanwadu ar gwmnïau dŵr, llywodraethau a rheoleiddwyr.
Rydym yn croesawu'r cyfle i rannu ein barn ar flaenoriaethau gwaith y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr
Amgylchedd a Seilwaith dros y deuddeg i ddeunaw mis nesaf ac am gyfnod tymor y chweched
Senedd.

Cyfle i gynyddu pwysigrwydd dŵr ym mholisïau Cymru
Yn ystod y chweched Senedd, mae gennym gyfle i weithio gydag Aelodau etholedig a Llywodraeth
Cymru i gynyddu pwysigrwydd defnyddwyr dŵr - a dŵr yn fwy cyffredinol - ym mholisïau a
deddfwriaeth Cymru a all helpu camau ystyrlon i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd.
Mae'r datblygiadau polisi allweddol presennol y dylem i gyd fod yn eu hystyried i gyflawni hyn yn
cynnwys:







Gweithredu argymhellion yr adolygiad Annibynnol o fforddiadwyedd dŵr a ddarparwyd gan
CCW ac a gomisiynwyd gan Weinidogion yng Nghymru a Lloegr
Adolygu Strategaeth Ddŵr i Gymru Llywodraeth Cymru – offeryn polisi sy'n canolbwyntio ar
weithredu ar ddŵr
Gweledigaeth ar y Cyd ar gyfer Dŵr yng Nghymru wedi'i llofnodi gan reoleiddwyr a CCW
Datganiad Cyfeiriad Strategol newydd gan Lywodraeth Cymru i Ofwat (rheoleiddiwr y
diwydiant dŵr) i lywio penderfyniadau ar fuddsoddiad yn y diwydiant ac adolygiadau prisiau
Cynlluniau Rheoli Draenio a Dŵr Gwastraff gan y ddau gwmni sy'n gweithredu yng
Nghymru1.
Cynllun rhanbarthol drafft Adnoddau Dŵr y Gorllewin erbyn 2022 a thrafodaethau trawsffiniol
(Cymru a Lloegr) parhaus am gynllunio strategol adnoddau dŵr.

Mae CCW bob amser yn ystyried sut mae ein rhaglen waith yn cyd-fynd â Deddf Llesiant
Cenedlaethau'r Dyfodol (2015) a'r Nodau Llesiant yng Nghymru, ac rydym wedi cynnwys tabl sy'n
dangos hyn yn Atodiad 1.

Argymhellion yr adolygiad Annibynnol o Fforddiadwyedd
Ar 26 Mai 2021, cyhoeddodd CCW ganfyddiadau'r adolygiad fforddiadwyedd annibynnol a
gomisiynwyd gan Weinidogion Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i wneud argymhellion a fydd
yn arwain at fynd i'r afael â thlodi dŵr. Gwnaethom ymgysylltu â'r cyhoedd wrth drafod atebion i
dlodi dŵr, ond gwnaethom hefyd adolygu arferion cymorth y diwydiant dŵr a thraws-sector i rannu
dysgu a chydgysylltu atebion i broblem gynyddol tlodi dŵr.
Mae fforddiadwyedd biliau dŵr yn bryder allweddol wrth ystyried buddsoddi mewn addasu i'r
newid yn yr hinsawdd, gwasanaethau dŵr/dŵr gwastraff a chydnerthedd amgylcheddol. Gall
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Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy.
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darparu cymorth cynhwysfawr i'r rhai sy'n ei chael hi'n anodd talu eu biliau dŵr helpu i leihau'r
rhwystrau i fuddsoddi yn yr atebion ar gyfer cydnerthedd yr hinsawdd, seilwaith a gwasanaethau.
Mae CCW yn argymell y dylai'r Pwyllgor archwilio'r materion canlynol ar ran defnyddwyr dŵr:



Rhoi terfyn ar y 'loteri cod post' bresennol o ran cymorth ariannol drwy greu un tariff
cymdeithasol ar gyfer pob cwmni dŵr yng Nghymru a Lloegr (prif flaenoriaeth)
Gwella'r broses o rannu data rhwng adrannau Llywodraeth y DU a chwmnïau dŵr i sicrhau
bod cwsmeriaid Cymru yn cael cymorth pan fydd ei angen arnynt fwyaf.

Gall tlodi dŵr olygu gwahanol bethau i wahanol gynulleidfaoedd. Yng nghyd-destun yr Adolygiad
Fforddiadwyedd Annibynnol, credwn fod aelwydydd mewn tlodi dŵr pan fyddant yn gwario mwy na
phump y cant o'u hincwm (ar ôl costau tai) ar filiau dŵr.2

Blaenoriaethau'r Pwyllgor dros y deuddeg i ddeunaw mis nesaf
Gweithredu un tariff cymdeithasol ar gyfer Cymru a Lloegr
Gallai heriau yn ymwneud â'r newid yn yr hinsawdd ac uchelgais amgylcheddol yng
Nghymru olygu bod angen ystyried cymryd camau pellach, gan gynnwys buddsoddi mewn
gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff. Mae CCW yn ystyried bod mynd i'r afael â fforddiadwyedd
biliau dŵr yn gam allweddol ar y daith i greu Cymru sy'n addas ar gyfer cenedlaethau'r
dyfodol.
Mae CCW yn argymell y dylai'r pwyllgor gefnogi sefydlu un tariff cymdeithasol ar gyfer Cymru a
Lloegr. Gofynnwn hefyd i'r pwyllgor argymell y dylai Llywodraeth Cymru (deddfwriaeth) a'r sector
(gweithredu gan gwmnïau) gyflawni hyn erbyn 2025.
Byddai gwaith craffu'r Pwyllgor yn helpu i gefnogi'r ateb y credwn yn gryf sydd orau i bobl Cymru ac
sy'n adeiladu ar y cymorth presennol a ddarperir gan gwmnïau dŵr yng Nghymru hyd yma3.
Dylai hyn ddigwydd ochr yn ochr â dadansoddiad pellach a gwaith a gynlluniwyd i ddylunio tariff sy'n
fuddiol i bobl Cymru, fel y mae'r Gweinidog Julie James wedi ein cyfarwyddo i'w gwblhau .

Gwella'r broses o rannu data i gefnogi pobl sy'n agored i niwed yn ystod cyfnodau o
angen
Bydd effeithiau'r argyfwng hinsawdd yn arwain at dywydd mwy eithafol, sy'n golygu y bydd pobl o
dan amgylchiadau bregus yn fwy agored i'w effaith. Mae'n bwysig bod y rhai mwyaf agored i niwed
mewn cymdeithas yn cael eu cefnogi.
Dylai camau gweithredu penodol y mae CCW yn eu hargymell ar gyfer y Pwyllgor ystyried:


Mae gwella'r data a gedwir am gwsmeriaid - a'i rannu â rhanddeiliaid o fewn ffiniau Deddf yr
Economi Ddigidol – yn ddwy ffordd allweddol y gall cwmnïau dŵr gymryd golwg fwy cyfannol ar
amgylchiadau cwsmeriaid unigol, a mabwysiadu dull mwy rhagweithiol o roi cyngor a chymorth
iddynt. Hoffem i'r Pwyllgor archwilio sut y gellid cryfhau'r broses o rannu data yng Nghymru.

Defnyddir y diffiniad hwn o dlodi dŵr fel dull blaenoriaethu cymorth gan ei fod yn helpu i dargedu'r rhai sydd mewn tlodi
difrifol. Mae nifer y cwsmeriaid mewn tlodi dŵr o 5% yn gorgyffwrdd â mwy o gwsmeriaid mewn tlodi incwm cymharol
ehangach, yn ogystal â nifer y cwsmeriaid sy'n dweud wrth CCW eu bod yn ei chael hi'n anodd talu biliau.
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Mae dros 120,000 yn gwsmeriaid drwy dariffau cymdeithasol presennol cwmnïau dŵr yng Nghymru, hyd yn oed os nad
ydynt o reidrwydd mewn tlodi dŵr o 5% neu'r hyn a alwn yn dlodi dŵr difrifol.
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Cefnogi rhannu data parhaol rhwng Llywodraeth Cymru a chwmnïau dŵr yng Nghymru ar
adegau o argyfwng, er enghraifft, yn ystod tywydd garw. Ar hyn o bryd, mae'r prosiect JIGSO
blaenllaw yng Nghymru yn archwilio rhannu data cwsmeriaid sy'n agored i niwed yn barhaol.
Gofynnwn i'r pwyllgor archwilio argymhellion i Lywodraeth Cymru wella'r broses hon.

Rhowch ddiwedd ar drallod llifogydd carthffosydd: Dŵr gwastraff a llifogydd yng
Nghymru
Cafodd y llifogydd a gafwyd ledled Cymru ym mis Chwefror 2020 effaith ddinistriol a hirdymor ar
gymunedau Cymru, fel y nodwyd yn adroddiad Ymchwiliad y Pwyllgor Newid Hinsawdd ym mis
Rhagfyr 2020. Er y cafodd y digwyddiadau hyn eu hystyried yn rhai eithriadol, mae'n amlwg bod
glawiad eithafol a'i effaith yn digwydd yn amlach oherwydd y newid yn yr hinsawdd.
Ym marn CCW, un o flaenoriaethau allweddol y Pwyllgor hwn yw archwilio cydnerthedd
gwasanaethau draenio a dŵr gwastraff a'i effaith ar wasanaethau cwsmeriaid, cymunedau, iechyd y
cyhoedd a chydnerthedd amgylcheddol.
Mae camau gweithredu penodol ar gyfer y Pwyllgor yn cynnwys:





Cefnogi statws a darpariaeth statudol Cynlluniau Rheoli Draenio a Dŵr Gwastraff (DWMP)
sy'n benodol i gwmnïau)
Cefnogi ymgyrch Rhowch ddiwedd ar drallod llifogydd carthffosydd CCW. Yn 2021/22,
mae CCW yn gwneud gwaith traws-ddiwydiant i geisio gwella ymateb a pholisïau llifogydd
carthffosydd cwmnïau dŵr gwastraff. Mae hyn yn cynnwys blaenoriaethu'r rhai sy'n byw
mewn ofn llifogydd carthffosydd oherwydd digwyddiadau mynych, yn ogystal â chael gwared
ar eithriadau digwyddiadau tywydd eithriadol ar gyfer iawndal cwmnïau i'r rhai sy'n wynebu'r
risg fwyaf
Gofyn i Lywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru sicrhau bod data sydd ar gael o
Orlifoedd Storm sy'n cael eu monitro yn cael ei ddadansoddi i flaenoriaethu buddsoddiad
asedau a nodi atebion priodol eraill, a allai leihau effeithiau tebygol glawiad gormodol a
seilwaith sydd wedi dyddio ar yr amgylchedd, y gymuned ac iechyd y cyhoedd. Mae dros
3,000 o orlifoedd yn ardal Dŵr Cymru yn unig ac mae'r rhan fwyaf o'r rheini wedi cael eu
monitro i helpu i lywio trafodaethau buddsoddi.

Amlygodd ymchwil flaenllaw CCW ar farn y cyhoedd ar yr amgylchedd dŵr fod angen i ni ofalu am
yr amgylchedd dŵr ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Adroddodd y cyfranogwyr fod gweithredu ar y
cyd yn hanfodol i fynd i'r afael â phroblemau, a bod gan y cyhoedd, y diwydiant dŵr a'r llywodraeth i
gyd gyfraniad i'w wneud. Roedd cyfranogwyr yng Nghymru ychydig yn fwy tebygol na'r rhai o Loegr
o fod yn ymwybodol o rolau cwmnïau dŵr mewn perthynas â'r amgylchedd dŵr.

Rôl dŵr mewn cynlluniau ôl-osod sy'n targedu tai cymdeithasol yng Nghymru
Yn 2020/21, gwelwyd cynnydd yn y defnydd o ddŵr yn y cartref, sef 10% mewn aelwydydd yn
ardal Dŵr Cymru o gymharu â'r flwyddyn flaenorol, er gwaethaf cyngor cynyddol ac wedi'i dargedu
ar effeithlonrwydd dŵr. Mae gan Gymru hefyd darged uchelgeisiol o 110 litr o ddefnydd dŵr
dyddiol ar gyfer datblygiadau newydd yn ei rheoliadau adeiladu. Fodd bynnag, gallai ôl-osod
adeiladau aneffeithlon gyda chyfarpar a systemau sy'n defnyddio dŵr yn effeithlon, a blaenoriaethu
hyn ar gyfer tai cymdeithasol yng Nghymru yn unol â'r mentrau presennol, helpu i gyflawni hyn
ymhellach a chefnogi'r rhai sydd angen help gyda biliau.
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Hoffem i'r pwyllgor gefnogi dull cydgysylltiedig o ymdrin â heriau'r newid yn yr hinsawdd, gan fynd i'r
afael ag effeithlonrwydd dŵr a thlodi dŵr. Byddai hyn yn arwain at fantais driphlyg o gynorthwyo'r
rhai sy'n cael trafferth gyda'u biliau, adeiladu cydnerthedd drwy wneud i adnoddau dŵr presennol
fynd ymhellach a lleihau allyriadau carbon (o gynhyrchu dŵr ac o wresogi dŵr yn y cartref).
Yn fwy penodol, dylai cyllideb cynllun ôl-osod £70 miliwn y Gweinidog Julie James sy'n targedu tai
cymdeithasol yng Nghymru yn ei llythyr at y Pwyllgor hwn ymestyn i ddŵr. Mae'n gyfle i archwilio
gwaith atgyweirio ac ôl-osod gollyngiadau dŵr, yn ogystal ag effeithlonrwydd ynni gyda phartneriaid
tai cymdeithasol sy'n cymryd rhan. Gallai'r dull hwn sicrhau'r arbedion mwyaf posibl o ran
gostyngiadau carbon, yn ogystal â rhoi pwyslais ar gysylltu effeithlonrwydd dŵr a chymorth
fforddiadwyedd fel yr amlinellir yn yr Adolygiad Annibynnol o Fforddiadwyedd. Gellid defnyddio
gwersi a dulliau gweithredu o'r cynllun Arbed, yn ogystal â Phrosiect Cartref parhaus Dŵr Cymru,
sy'n targedu lleoliadau penodol i drwsio gollyngiadau dŵr, wrth integreiddio mesurau sy'n
gysylltiedig â dŵr yn y cynllun ôl-osod sydd i ddod.
Yn ogystal â hyn, gallai'r pwyllgor gefnogi:




Camau i godi ymwybyddiaeth y gall defnyddio llai o ddŵr arwain at filiau cyfleustodau is
Cymorth ariannol i'w ddarparu ar gyfer aelwydydd incwm isel ar gyfer cynhyrchion sy'n
effeithlon o ran dŵr nad ydynt yn fforddiadwy (er enghraifft, nwyddau gwyn)
Gofyn i gwmnïau annog aelwydydd incwm isel a fyddai'n elwa ar newid i fesurydd i wneud y
newid drwy gynnig gwarant bil isaf iddynt

Dŵr sy'n gallu gwrthsefyll yr hinsawdd: Cynllunio a throsglwyddo adnoddau dŵr
Amlinellir adnoddau dŵr a chydnerthedd cyflenwi mewn polisïau twf economaidd yng
Nghymru (gweler Cymru'r Dyfodol - Y Cynllun Cenedlaethol 2040).
Dylem i gyd fod yn cael trafodaethau mwy cynhwysfawr ar botensial trosglwyddo a masnachu dŵr
yn y dyfodol ar draws rhanbarthau Cymru a thrwy Gymru i Loegr, yn ogystal â chynllunio adnoddau
dŵr ar gyfer yr hirdymor.
Yn fwy penodol, dylai'r Pwyllgor fod yn gofyn am:



Safbwynt Llywodraeth Cymru o ran ymrwymiad Cynghrair y Rheoleiddwyr ar gyfer
Hyrwyddo Datblygu Seilwaith (RAPID) i sicrhau cyflenwadau dŵr cydnerth ar gyfer y
dyfodol ledled Cymru a Lloegr.
Gwaith Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru, a gafodd ei oedi, ar ddŵr i ystyried
cydnerthedd trawsffiniol cyflenwadau dŵr ac unrhyw ganfyddiadau mapio adnoddau dŵr
Cyfoeth Naturiol Cymru, a fydd yn helpu i lywio Cynlluniau Rheoli Adnoddau Dŵr y cwmni
dŵr yng Nghymru yn y dyfodol, yn ogystal â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gynllunio
adnoddau dŵr.

Yn olaf, dylai'r Pwyllgor fod yn ystyried gwaith parhaus grŵp Adnoddau Dŵr y Gorllewin (sy'n
cwmpasu Cymru a Lloegr) a'r gwaith presennol ar gynllun rhanbarthol drafft gan Adnoddau Dŵr
y Gorllewin erbyn 2022.

Trafodaethau pellach
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Byddai CCW yn croesawu trafodaethau pellach gyda'r Pwyllgor ar gynnwys ein hymateb. Mae
croeso i chi gysylltu â Lia Moutselou, Uwch Reolwr Polisi yng Nghymru
(lia.moutselou@ccwater.org.uk) neu Ellen Jones, Rheolwr Ymgyrchoedd ac Ymgysylltu
(ellen.jones@ccwater.org.uk) i drefnu cyfarfod neu i ofyn unrhyw gwestiynau pellach.
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Atodiad 1 – Croesgyfeirio o raglen waith ac ymgyrch CCW yn erbyn
Nodau Llesiant Cymru
Strategaeth
CCW

Strategaeth Ddŵr i Gymru

Nodau Llesiant
Cym ru
lew yrchus

Cym ru
gydnerth

Cym ru
iachach

Cym ru
sy'n fw y
cyfartal

Cym ru o
gym unedau
cydlynus

Cym ru â
diw ylliant
byw iog
lle m ae'r
Gym raeg
yn ffynnu

Cym ru sy'n
gyfrifol ar
lefel fyd-eang

Themâu strategaeth bresennol Llywodraeth
Cymru

Dŵr fforddiadwy i
bawb
(3)

1. Dŵr ar gyfer natur, pobl a busnesau

Gwasanaethau
carthffosiaeth a dŵr
sy’n gallu gwrthsefyll y
newid yn yr hinsawdd
i ddefnyddwyr
presennol a
defnyddwyr y dyfodol
(1,2, 4, 5)

2. Gwella'r ffordd rydym yn cynllunio ac yn rheoli
ein gwasanaethau dŵr

Gwasanaethau wedi’u
llywio gan farn
defnyddwyr
(1-5)

3. Darparu gwasanaethau rhagorol i gwsmeriaid

Gwasanaethau sy’n
diwallu anghenion
pawb (1-5)
Prosesau cwyno
effeithiol a hawdd eu
dilyn (3)

4. Diogelu a gwella ansawdd dŵr yfed

Ymgyrch berthnasol CCW: Gwybod pa help sydd ar
gael

Ymgyrchoedd Perthnasol CCW:
Rhoi diwedd ar dlodi dŵr
CCW: llais ar gyfer eich cwyn
Gwybod pa help sydd ar gael

5. Systemau draenio a charthffosiaeth ar gyfer yr
21ain ganrif
Ymgyrch CCW – Rhoi diwedd ar lifogydd carthffosydd
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Crynodeb:
Blaenoriaethau ar
gyfer y Pwyllgor
Newid Hinsawdd,
yr Amgylchedd a
Seilwaith
ccwater.org.uk

Pwy ydym ni
• Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr (CCW) yw llais annibynnol defnyddwyr
dŵr yng Nghymru a Lloegr
• Rydym yn helpu defnyddwyr i ddatrys cwynion yn erbyn eu cwmni
dŵr, yn ogystal â darparu cyngor a chymorth am ddim.
• Caiff ein holl waith ei lywio gan ymchwil helaeth a ddefnyddiwn i
hyrwyddo buddiannau defnyddwyr a dylanwadu ar gwmnïau dŵr,
llywodraethau a rheoleiddwyr.

ccwater.org.uk

Yr hyn y gallwn ei gyflawni
gyda'n gilydd …
Yn ystod tymor y Senedd hon, gallem helpu i:
• Godi pwysigrwydd defnyddwyr dŵr - a dŵr yn fwy cyffredinol - ym
mholisi a deddfwriaeth Cymru.

• Cymryd ymagwedd ar y cyd at her tlodi dŵr a'r newid yn yr hinsawdd.

ccwater.org.uk

Helpu i weithredu un tariff
cymdeithasol ar gyfer Cymru a
Lloegr
Gallai heriau yn ymwneud â'r newid yn yr hinsawdd ac uchelgais amgylcheddol yng
Nghymru olygu bod angen ystyried cymryd camau pellach, gan gynnwys buddsoddi mewn
gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff. Mae CCW yn ystyried bod mynd i'r afael â fforddiadwyedd
biliau dŵr yn gam allweddol ar y daith i greu Cymru sy'n addas ar gyfer cenedlaethau'r
dyfodol

Mae CCW yn argymell y dylai'r Pwyllgor gefnogi sefydlu un tariff cymdeithasol ar
gyfer Cymru a Lloegr, drwy Lywodraeth Cymru (deddfwriaeth) a'r sector
(gweithredu gan gwmnïau), a chyflawni hyn erbyn 2025.

ccwater.org.uk

Gwella'r broses o rannu data i
gefnogi'r rhai sy'n agored i niwed yn
ystod cyfnodau o angen
Bydd effeithiau'r argyfwng hinsawdd yn arwain at dywydd mwy eithafol, sy'n
golygu y bydd pobl o dan amgylchiadau bregus yn fwy agored i'w effeithiau.
Mae'n bwysig bod y rhai mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas yn cael eu
cefnogi.
Dylai'r Pwyllgor:
1. Gefnogi gwella'r data a gedwir am gwsmeriaid - a'i rannu â rhanddeiliaid o fewn ffiniau
Deddf yr Economi Ddigidol
2. Cefnogi rhannu data parhaol rhwng Llywodraeth Cymru a chwmnïau dŵr yng Nghymru
ar adegau o argyfwng, er enghraifft, yn ystod tywydd garw.
ccwater.org.uk

Rhoi diwedd ar lifogydd
carthffosydd: dŵr gwastraff a
llifogydd yng Nghymru
Cafodd y llifogydd a gafwyd ledled Cymru ym mis Chwefror 2020 effaith ddinistriol a
hirdymor ar gymunedau Cymru, fel y nodwyd yn adroddiad Ymchwiliad y Pwyllgor Newid
Hinsawdd ym mis Rhagfyr 2020. Er yr ystyriwyd y digwyddiadau hyn yn rhai eithriadol,
mae'n amlwg bod glaw eithafol a'i effaith yn digwydd yn amlach oherwydd y newid yn yr
hinsawdd.
Dylai'r pwyllgor:
1. Gefnogi ymgyrch Rhoi diwedd ar lifogydd Carthffosydd CCW.
2. Parhau i gefnogi statws a darpariaeth statudol Cynlluniau Rheoli Draenio a Dŵr Gwastraff (DWMP)
sy'n benodol i gwmnïau
3. Gofyn i Lywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru sicrhau bod data sydd ar gael o Orlifoedd Storm
sy'n cael eu monitro yn cael ei ddadansoddi er mwyn helpu i flaenoriaethu buddsoddiad asedau ac
atebion eraill i leihau effeithiau tebygol glawiad gormodol ar wasanaethau, yr amgylchedd a
chymunedau.
ccwater.org.uk

Effeithlonrwydd dŵr mewn
cynlluniau ôl-osod sy'n targedu tai
cymdeithasol yng Nghymru
Yn 2020/21, gwelwyd cynnydd yn y defnydd o ddŵr yn y cartref, sef 10% mewn aelwydydd
yn ardal Dŵr Cymru o gymharu â'r flwyddyn flaenorol.
Mae gweithredu ar effeithlonrwydd dŵr yn cyflwyno'r fantais driphlyg o gynorthwyo'r rhai sy'n cael
trafferth gyda'u biliau, adeiladu cydnerthedd drwy wneud i adnoddau dŵr presennol fynd ymhellach
a lleihau allyriadau carbon (o gynhyrchu dŵr ac yn uniongyrchol yn y cartref o wresogi dŵr).

Dylai cyllideb cynllun ôl-osod £70 miliwn y Gweinidog Julie James sy'n targedu tai cymdeithasol
yng Nghymru yn ei llythyr at y Pwyllgor hwn ymestyn i ddŵr. Mae'n gyfle i archwilio gwaith
atgyweirio ac ôl-osod gollyngiadau ar gyfer dŵr, yn ogystal ag effeithlonrwydd ynni gyda
phartneriaid tai cymdeithasol sy'n cymryd rhan.
ccwater.org.uk

Dŵr sy'n gallu gwrthsefyll yr
hinsawdd: Cynllunio a throsglwyddo
adnoddau dŵr
Dylem i gyd fod yn cael trafodaethau mwy cynhwysfawr ar botensial trosglwyddo
dŵr yn y dyfodol a masnachu ar draws rhanbarthau Cymru a thrwy Gymru i Loegr,
yn ogystal â chynllunio adnoddau dŵr ar gyfer yr hirdymor.
Dylai'r pwyllgor:
• Ofyn am ymateb Llywodraeth Cymru i ymrwymiad Cynghrair y Rheoleiddwyr ar gyfer Hyrwyddo
Datblygu Seilwaith (RAPID) i sicrhau cyflenwadau dŵr cydnerth ar gyfer y dyfodol ledled
Cymru a Lloegr.
• Gofyn i Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru ystyried a) cydnerthedd trawsffiniol
cyflenwadau dŵr a b) canfyddiadau prosiectau mapio adnoddau dŵr Cyfoeth Naturiol Cymru
sy'n dod i'r amlwg.
• Ystyried gwaith parhaus grŵp Adnoddau Dŵr y Gorllewin (sy'n cwmpasu Cymru a Lloegr) a'r
gwaith presennol ar gynllun rhanbarthol drafft gan Adnoddau Dŵr y Gorllewin erbyn 2022.
ccwater.org.uk

