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Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 27 Hydref yn ymwneud â'r ddeiseb i wella ansawdd dŵr yn 
Afon Wysg drwy uwchraddio systemau carthion yn nyffryn Wysg. 

Mae mynd i'r afael â'r mater anhydrin ac amlweddog o lygredd sy'n mynd i mewn i'n 
hafonydd yn flaenoriaeth gan Lywodraeth Cymru.  Adlewyrchir hyn yn Uwchgynhadledd 
Llygredd Afonydd y Prif Weinidog ar 18 Gorffennaf yn y Sioe Frenhinol a'n cefnogaeth i 
brosiect Pedair Afon LIFE Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), a lansiwyd ar 28 Hydref.   

Daeth yr Uwchgynhadledd Llygredd Afonydd ag uwch gynrychiolwyr o reoleiddwyr, 
cwmnïau dŵr, datblygwyr, llywodraeth leol, undebau ffermio, y byd academaidd a chyrff 
amgylcheddol ynghyd i drafod datblygu dull strategol a chydgysylltiedig o ddelio â llygredd 
afonydd. Gallwch ddarllen Datganiad Ysgrifenedig y Prif Weinidog am Uwchgynhadledd 
Llygredd Afonydd ynghyd â'r 'Mynd i’r Afael â Llygredd Ffosfforws yn Ardal Cadwraeth 
Arbennig (ACA): pecyn gwybodaeth a thystiolaeth' a oedd yn cyd-fynd â'r uwchgynhadledd 
yn y ddolen isod.   
Datganiad Ysgrifenedig: Cynhadledd i drafod Llygredd Afonydd yn Sioe Frenhinol Cymru (1 
Awst 2022) | LLYW.CYMRU 

Mae prosiect Pedair Afon LIFE, sy'n cynnwys afon Wysg yn ei chylch gwaith, yn cael ei 
gefnogi gyda £9 miliwn o gyllid yr UE dros 4 blynedd gyda chyllid rhannol gan Lywodraeth 
Cymru (£3.4 miliwn) a Dŵr Cymru.  Cyflwynir y prosiect fel partneriaeth rhwng CNC, 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, y Ganolfan Adfer Afonydd, Coleg Sir 
Gâr, a Coed Cadw.  Gallwch ddarllen mwy am y prosiect Pedair Afon LIFE ar wefan NRWs. 
Datganiad Ysgrifenedig: Cynhadledd i drafod Llygredd Afonydd yn Sioe Frenhinol Cymru (1 
Awst 2022) | LLYW.CYMRU 
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Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn darparu cyllid trwy Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog ar gyfer Partneriaeth Rheoli Dalgylch Wysg.  Mae'r bartneriaeth yn gorff cyfrifol 
am sicrhau cyflawni'r Amcanion Cadwraeth ar gyfer Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Wysg 
(ACA).  Bydd yn darparu goruchwyliaeth a chyfeiriad i bawb sy'n ymwneud â chyflwyno eu 
cynllun rheoli maetholion, sy'n ymwneud yn bennaf â mynd i'r afael â mater anhydrin 
llygredd ffosfforaidd. 

Mae CNC wedi ymrwymo i wella ansawdd y dŵr ledled Cymru ac mae ganddo nifer o 
brosiectau a rhaglenni rhagweithiol wedi'u cynllunio'n barhaus i gyflawni'r nod hwn.  Mae'r 
rhain yn elfen allweddol o Gynlluniau Rheoli Basn yr Afon (RBMP).  Mae'r RBMPs yn sail i'n 
cydymffurfiaeth â Chyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yr UE ac yn rhoi'r darlun cyffredinol ar 
gyfer ansawdd dŵr ledled Cymru.  Gallwch ddarllen mwy am RBMPs ar wefan CNC.  Er 
gwybodaeth, mae Afon Wysg yng nghynllun rheoli basn afon Afon Hafren, y mae 
Asiantaeth yr Amgylchedd yn arwain arno ar hyn o bryd oherwydd daearyddiaeth 
drawsffiniol y basn afon hwn. 

Cyfoeth Naturiol Cymru / Cynlluniau rheoli basn afon (naturalresources.wales) 

Mae CNC yn rhedeg rhwydwaith o fannau monitro ansawdd dŵr ar draws dalgylch Afon 
Wysg i asesu a yw safleoedd samplau yn cyrraedd y trothwy ar gyfer presenoldeb 
cyfansoddion cemegol penodol a halogyddion biolegol ac asesu'r data hwn ar gyfer 
cydymffurfio â safonau amgylcheddol.  Gellir gweld y data monitro ar gyfer Cymru ar weïfan 
Arsylwi Dyfroedd Cymru CNC –  
Cyfoŵeth Naturiol Cymru (naturalresourceswales.gov.uk) 

Mae ffynonellau llygryddion yn Afon Wysg yn niferus, gan gynnwys systemau trin carthion 
preifat, dŵr ffo trefol, amaethyddiaeth, a gollyngiadau cwmnïau dŵr.    

Mae'r isadeiledd yng Nghymru i ddelio gyda'n carthion dan bwysau oherwydd y newid yn yr 
hinsawdd, newidiadau o ran dwysedd a dosbarthiad y boblogaeth, a datblygiadau newydd. 
Heb unrhyw weithredu, bydd y pwysau hwn yn cyfrannu at gynnydd yn y llif mewn 
gweithfeydd trin, gan gynyddu’r perygl o fwy o ollyngiadau o orlifiadau storm gael effaith 
andwyol ar ein hamgylchedd dŵr. Mae gweithredu wedi'i gydlynu ar draws sefydliadau yn 
hanfodol os ydym am gael newid a gwelliant i reoli a rheoleiddio amgylcheddol gorlifoedd 
yng Nghymru. 

Gyda'i gilydd, mae Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ofwat, Dŵr Cymru 
(DCWW) a Hafren Dyfrdwy (y sefydliadau partner) yn cydnabod yr angen hwn am weithredu 
ac wedi sefydlu Tasglu Gwell Ansawdd Afonydd (y tasglu) i werthuso'r dull presennol o reoli 
a rheoleiddio gorlifoedd yng Nghymru a gosod cynlluniau manwl i sbarduno newid a gwella 
cyflym. Mae Afonydd Cymru a Chyngor Defnyddwyr Dŵr yn darparu cyngor annibynnol i'r 
tasglu, gan gynnig mewnwelediad a her o safbwynt rhanddeiliaid a chwsmeriaid. 

Dim ond un o nifer o elfennau i fynd i'r afael â hwy yw gorlifiadau os ydym am wella 
ansawdd afonydd yng Nghymru. Yng Nghymru mae'r cwmnïau dŵr wedi bod yn gweithio 
dros nifer o flynyddoedd i wella asedau sy'n perfformio'n wael, mae hyn yn cynnwys gwella'r 
monitro er mwyn gwybod lle mae angen gweithredu ymhellach. Mae Llywodraeth Cymru 
hefyd wedi gwneud darpariaeth ar gyfer rhaglen waith gwerth miliynau o bunnoedd dros 
sawl blwyddyn i wella ansawdd dŵr sy’n werth dros £40 miliwn dros y 3 blynedd nesaf. 

https://naturalresources.wales/evidence-and-data/research-and-reports/water-reports/river-basin-management-plans/?lang=cy
https://waterwatchwales.naturalresourceswales.gov.uk/


Dros y tair blynedd nesaf, mae DCWW yn buddsoddi dros £10 miliwn yn Afon Wysg er 
mwyn gwella'r ffordd y mae eu gwaith trin yn gweithio a lleihau'r nifer o ollyngiadau a ddaw 
o CSOau yng ngorsaf bwmpio carthion Mill Street.  Rhwng nawr a 2025, bydd y gwaith yn
cael ei wneud mewn tri cham fel y manylir isod:

Cam 1 – Gwaith yng Ngorsaf Bwmpio Carthffos Afon Wysg  
Uwchraddio'r asedau yn yr orsaf bwmpio carthion lleol i osod siambr sgrinio a sgrin 6mm a 
fydd yn cael gwared ar solidau mawr fel cadachau, cadachau gwlyb ac ati o unrhyw 
ollyngiadau o CSOau.  Mae'r gwaith yma ar y gweill a bydd yn cael ei gwblhau erbyn canol 
Rhagfyr.    

Cam 2 – Gwaith i drosglwyddo mwy o wastraff i'r gwaith trin dŵr gwastraff (WwTW) 
Gwneud gwelliannau i'r rhwydwaith sy'n rhedeg rhwng yr orsaf bwmpio carthion a'r gwaith 
trin dŵr gwastraff, gan gynyddu ei gapasiti fel y gellir trin dŵr gwastraff a dŵr storm llai dwys 
yn lle defnyddio'r CSO.   

Cam 3 - Adeiladu asedau newydd yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Afon Wysg  
Trosglwyddo mwy o wastraff i'r gwaith trin dŵr gwastraff, er mwyn sicrhau bod ganddo'r 
gallu i drin y gwastraff.  Gosod asedau newydd sbon a thanciau storio.  

Mae DCWW hefyd wedi ymrwymo i weithio ar y cyd â'r holl sefydliadau sy'n gysylltiedig i 
helpu i wella ansawdd dŵr afonydd ymhellach.  Mae DCWW yn gweithio gyda Sefydliad 
Gwy ac Wysg a Chyngor Henffordd i gefnogi tynnu ffosfforws ychwanegol – mae ffosfforws 
yn achosi cynnydd mewn tyfiant algâu sy'n achosi problemau mewn pyllau, llynnoedd, ac 
afonydd.  Mae'r tynnu ffosfforws hwn yn defnyddio triniaeth naturiol fel systemau gwlyptir 
carbon isel, a fydd hefyd yn gwella bioamrywiaeth lleol.  Bydd y cynigion yn cael gwared ar 
fwy o ffosfforws na fydd datblygiadau yn y dalgylch yn ei gyflwyno.  Mae manteision 
mabwysiadu'r dull hwn yn ddeublyg gan y bydd yn lleihau'r ffosfforws sy'n dod i'r afon ac yn 
gwneud hynny mewn ffordd gynaliadwy a charbon isel.   

Rwyf wedi bod yn glir bod angen i ni gymryd dull dalgylch integredig sy'n canolbwyntio ar 
gydweithrediad aml-sector ac atebion sy'n seiliedig ar natur i sbarduno gwelliannau i 
ansawdd dŵr. Trwy ystyried y dull hwn a gwella ymgysylltu â'r gymuned, byddwn yn gallu 
rhoi ystyriaeth well i amgylchiadau a blaenoriaethau lleol. Gall dinasyddion a grwpiau lleol 
chwarae rhan allweddol wrth helpu i fynd i'r afael â llygredd ansawdd dŵr drwy ddarparu 
gwybodaeth fonitro a chodi  ymwybyddiaeth y cyhoedd. 

Yn gywir, 

Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change  


