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CROESO I 
DDECHRAU 

SGWRS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fodd bynnag, mae yna bwysau allanol difrifol y 

mae angen i ni baratoi ar eu cyfer nawr er mwyn 

sicrhau bod ein plant a'n hwyrion yn gallu adeiladu 

ar y llwyddiant yma. Bydd mwy o bobl, trefi a 

dinasoedd mwy o faint, ac effeithiau'r newid yn yr 

hinsawdd yn golygu bod yna fwy o alw am ddŵr 

mewn tywydd poeth a sych, llai o dir gwyrdd i 

amsugno'r glaw mewn tywydd gwlyb, a mwy o 

dywydd anwadal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae hi'n bosibl y bydd angen i ni feddwl am y 

dyfodol mewn ffordd wahanol iawn - am sut rydyn 

ni'n rheoli gormod neu rhy ychydig o ddŵr yn ein 

dalgylchoedd, sut rydyn ni'n ailgylchu dŵr, a sut 

rydyn ni'n defnyddio'r adnoddau gwerthfawr sydd 

yn ein dŵr gwastraff er mwyn sicrhau nad yw'n cael 

ei wastraffu. Mater o daro cydbwysedd rhwng 

gwerthfawrogi ac adfer cyfalaf naturiol y genedl yw 

hi, a chefnogi dyheadau'r gymdeithas am ragor o 

lefydd i fyw ac i weithio, gan droi'r rheiny'n llefydd 

gwell hefyd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cwestiwn: Er gwaethaf y Ddeddf Rheoli Llifogydd 

a Dŵr, mae'r sector yn dal i gael ei feirniadu am 

weithio ar wahân.  Sut mae mynd ati i gyflymu 

gweithredu ar y cyd ar draws cymunedau, 

rhanddeiliaid a'r rhai sy'n buddsoddi 

yn y seilwaith? 

 

Cwestiwn: Sut gallwn ni weithio gyda'n gilydd 

er mwyn gwneud yn siŵr ein bod ni i gyd yn 

gwerthfawrogi pwysigrwydd amddiffyn ein 

systemau draenio?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tony Harrington 
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Rhaglenni  
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Mater o hanfodion bywyd yw hi - sut a ble'r 

ydyn ni'n gweithio ac yn dysgu, sut a ble rydyn 

ni'n byw ac yn chwarae. 

 

Mater o dwf yr economi yw hi, ac amddiffyn 

a chynnal ein cefn gwlad rhyfeddol. 

 

Mater ohonom ni i gyd, dim ots a ydyn ni'n byw 

ym mherfeddion y ddinas, neu ym mherfeddion 

cefn gwlad. Mater o sut rydyn ni'n mynd ati i 

baratoi ar gyfer dyfodol cynaliadwy yw hi. 

 
Prin fod neb yn meddwl am beth sy'n digwydd i'r 

dŵr rydyn ni'n ei ddefnyddio; wrth fflysio'r tŷ bach, 

draenio'r sinc, neu wrth gamu allan o'r bath neu'r 

gawod, neu beth sy'n digwydd o dan ein traed bob 

dydd. Biliynau o litrau o ddŵr yn teithio trwy 

gannoedd o filoedd o filltiroedd o bibellau, yn cael 

ei drin a'i ddychwelyd i'r amgylchedd. Ar ôl 

dychwelyd y dŵr wedi ei drin, mae'r stwff sydd dros 

ben yn cael ei ddefnyddio fel ffynhonnell ynni 

adnewyddadwy i greu gwres a golau; ac o'i drin 

mewn yn y ffordd gywir, mae'n creu gwrtaith glân 

llawn cyfoeth o faetholion ar gyfer ein cnydau a'n 

caeau. 

 
Mae'r diwydiant dŵr wedi buddsoddi biliynau o 

bunnoedd ar ran cwsmeriaid dros y degawdau 

diwethaf. Trwy weithio mewn partneriaeth â 

llywodraethau'r DU, rheoleiddwyr a grwpiau 

cymunedol, mae gennym afonydd a nentydd sy'n 

llawn bywyd erbyn hyn. Mae llawer o waith o'n 

blaenau o hyd, ond mae'r buddsoddiad hwnnw 

wedi talu ar ei ganfed. 

 
Mae unrhyw un sydd wedi dioddef llifogydd yn 

gwybod pa mor ddinistriol maen nhw'n gallu bod. 

Gall trysorau personol gael eu golchi ymaith mewn 

cwta munudau, ac mae lle a ddylai fod yn lloches 

yn troi'n hunllef ddyfrllyd yn gyflym iawn. Mae'r 

cymunedau hynny sydd wedi dioddef llifogydd dro 

ar ôl tro wedi gorfod dal ati i ailadeiladu ac adfer o 

hyd. Er na allai'r un system ddraenio fforddiadwy 

ymdopi â'r glawiad digyffelyb sydd wedi effeithio ar 

rai o'r cymunedau hyn, rhaid i ni weithio gyda'n 

gilydd i ddod o hyd i ffyrdd o sicrhau ein bod ni'n 

gallu addasu, paratoi ac ymadfer cymaint â 

phosibl. 

 

 

Mae pawb yn y sector dŵr yn sylweddoli  maint yr 

her, a dyna pam fod mwy na 40 o sefydliadau o 

bob rhan o'r DU - yn llywodraethau, rheoleiddwyr, 

awdurdodau lleol, elusennau amgylcheddol, pobl 

academaidd a grwpiau cymunedol - wedi ymuno 

â Water UK ar gyfer Rhaglen Ddraenio'r 21ain 

Ganrif. Ers dechrau'r rhaglen, mae'r dirwedd 

wleidyddol wedi newid yn sylweddol. Mae'r bobl 

hynny sy'n gysylltiedig â'r rhaglen yn creu taw 

hwn yw'r peth iawn i'w wneud, dim ots a fyddwn 

yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth Ewropeaidd 

ehangach ai peidio, a dyna pam ein bod ni'n 

ceisio clustnodi'r prif risgiau o ran draenio at y 

dyfodol, a chynnig opsiynau i'r bobl sy'n llunio 

polisïau yn seiliedig ar waith ymchwil a 

thystiolaeth gadarn. 

 

Gwaith ymchwil a gwybodaeth gadarn fydd 

wrth galon y rhaglen hon, ac rydyn ni am iddi 

fod mor dryloyw â phosibl. Er bod grŵp 

helaeth iawn o bobl eisoes yn cymryd rhan yn 

y rhaglen, mae angen iddi fod yn sgwrs 

ehangach fyth, a nod y ddogfen hon yw 

disgrifio gorffennol, presennol a dyfodol 

systemau draenio gwydn er mwyn 

hwyluso'r ddeialog honno. 

 
Ar y cyfan, mae cwsmeriaid yn fodlon ar y 

gwasanaeth y maent yn ei gael ar hyn o bryd, 

ond bydd angen i'r diwydiant dŵr gydbwyso'r 

costau sylweddol sydd ynghlwm wrth wneud y 

system yn wydn i wrthsefyll pwysau'r dyfodol, â'r 

angen am gadw biliau dŵr a charthffosiaeth 

yn fforddiadwy. 

 

Fel y gwelwch chi yn nes ymlaen yn y ddogfen 

hon, mae yna saith ffrwd gwaith. Y rhain fydd yn 

darparu rhai o'r atebion a fydd yn ein galluogi ni i 

ddechrau cyflunio strategaeth ddraenio'r genedl at 

y dyfodol. Bydd dau ddarn o waith yn adrodd nôl y 

flwyddyn nesaf. Y naill fydd datblygu fframwaith 

sy'n clustnodi'r ymyraethau sydd eu hangen i 

reoli'r capasiti ar gyfer draenio'n well. Y llall fydd  

cynhyrchu dadansoddiad o gostau a buddion 

Gorlifoedd Carthion cyfun (CSOs). Mae gwaith 

arall, fel helpu cwsmeriaid i ddeall beth sy'n gallu 

mynd i'r system garthffosiaeth a beth sydd ddim, 

yn waith parhaus sy'n adeiladu ar beth y mae 

cwmnïau ac elusennau amgylcheddol eisoes yn ei 

wneud. 

 
Mae'r rhaglen eisoes wedi sbarduno tipyn 

sylweddol o waith a thrafod o fewn y diwydiant, 

ond rydyn ni'n awyddus i wneud yn siŵr bod 

cynifer o bobl â phosibl yn cael dweud eu dweud 

yn y sgwrs hanfodol bwysig yma. Rydyn ni'n codi 

dau gwestiwn penodol yn y ddogfen hon, sef: 

 
Byddem yn croesawu eich safbwyntiau, ar 

y cwestiynau hyn neu ar rai eraill, trwy e-

bost yn comms@water.org.uk, neu trwy 

Twitter, gan ddefnyddio ein hashnod 

#21CDrainage 

 
Edrychwn ymlaen at glywed gennych. 
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ADRAN 1 

 

Gosod y cefndir 
 

Cyflwyniad 
 

Y catalydd ar gyfer cydweithredu 
 

Felly pam fod angen i ni weithredu ymhellach? 

 
Mae gwreiddiau'r diwydiant dŵr wrth galon y 

Chwyldro Diwydiannol. Wrth i'r boblogaeth dyfu'n 

gyflym am fod pobl yn symud yn llu o'r wlad i'r 

dref, nid oedd yn hyfyw codi dŵr ffres o nentydd, 

ffynhonnau ac afonydd, a gwaredu gwastraff ar 

gaeau cyfagos mwyach.  Arweiniodd lledaeniad 

afiechyd yn y Llundain drefol newydd, a'r 

'Drewdod Mawr' a berodd i AS ffoi o San Steffan a 

glannau afon Tafwys, at greu system 

garthffosiaeth a: 

 

• sbardunodd fuddsoddiad yn y seilwaith cyhoeddus  

 

• aeth i'r afael â'r angen am amddiffyn iechyd y 

cyhoedd  

 
• arweiniodd at gydnabyddiaeth gynyddol o rôl yr 

amgylchedd wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd.  

 
Heddiw, mae gan y mwyafrif helaeth o aelwydydd 

y DU gyflenwad parhaus o ddŵr yfed o safon 

uchel, a chysylltiad â charthffos gyhoeddus. Mae 

yna 22 cwmni rhanbarthol, y  mae 12 ohonynt yn 

darparu cyflenwadau dŵr a gwasanaethau dŵr 

gwastraff, tra bod y gweddill yn darparu 

gwasanaethau cyflenwi dŵr yn unig. Mae yna 

sawl cwmni rheoledig llai sy'n darparu 

gwasanaethau cyflenwi dŵr a dŵr gwastraff (gan 

gynnwys ailgylchu) mewn ardaloedd lleol penodol 

hefyd.  

 
Mae ansawdd amgylcheddol ein hafonydd, ein 

haberoedd a'n dyfroedd arfordirol yn well heddiw 

nag y bu ers y Chwyldro Diwydiannol. Ond nid 

oes unrhyw le i laesu dwylo - dim ond 17% o'r 

ardaloedd dŵr wyneb sy'n bodloni safonau 

"statws da" yn ôl diffiniad Cyfarwyddeb 

Fframwaith Dŵr (neu WFD) yr Undeb 

Ewropeaidd. Llygredd gwasgaredig a achosir 

gan weithgareddau amaeth a rheoli tir sydd i 

gyfrif am y prif sialensiau y mae angen mynd i'r 

afael â nhw o dan y WFD erbyn heddiw.  

Pam cafodd y diwydiant dŵr ei 
breifateiddio? 
 
Denodd methiant y wlad i fodloni rhai 

agweddau penodol ar ddeddfwriaeth 

amgylcheddol Ewropeaidd, at sylw yn y 

cyfryngau yn galw'r DU yn "ddyn brwnt 

Ewrop". 

 
Roedd y llywodraeth yn wynebu'r sialens o 

gydbwyso'r holl anghenion buddsoddi â'r  

gost gynyddol i drethdalwyr. 

 
Penderfynodd breifateiddio'r 10 awdurdod 

dŵr rhanbarthol a grëwyd yn wreiddiol 

ddechrau'r 1970au, a chydnabyddir bod cyllid 

preifat wedi chwarae rhan bwysig wrth 

ddiogelu dyfodol amgylcheddol ac 

economaidd y DU. 

 
Digwyddodd hyn ym 1989 wrth drosglwyddo 

asedau a staff i gwmnïau cyfyngedig. Yr un 

pryd, cafodd y 10 cwmni cyfyngedig eu 

lansio ar Gyfnewidfa Stoc Llundain. 

 
Rhoddodd preifateiddio gyfle i'r cwmnïau 

sefydlog hyn a oedd yn cael eu 

rheoleiddio'n dynn godi'r cyllid oedd ei 

angen arnynt, ar gyfraddau cystadleuol 

iawn. Roedd gan y buddsoddwyr hyder yn 

y cwmnïau hyn a oedd yn cynllunio ar gyfer 

y tymor hir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oeddech chi'n gwybod? 

 
Bod cwmnïau dŵr a 

charthffosiaeth y DU yn 

trin 16 biliwn litr o 

garthffosiaeth bob dydd 

 
 
 
 
392,000km  

O  

GARTHFFOSYDD 

CYHOEDDUS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
FFEIL FFEITHIAU 
 
Mae'r rhwydwaith 

yn cynnwys 

392,000km o 

garthffosydd 

cyhoeddus a 

9,335 o 

weithfeydd trin 

dŵr gwastraff. 
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Y catalydd ar gyfer cydweithredu 
 

Yn 2013, gosododd y llywodraeth sialens i'r 

diwydiant dŵr, sef: 
 
• cyflawni mwy o waith monitro ar berfformiad 

rhwydweithiau carthffosiaeth  
 
• canfod a oedd y data yma'n dangos bod yna 

ddiffyg capasiti yn y system  
 
• ystyried gwella'r cysylltiadau rhwng cynllunio 

draenio a'r amgylchedd.  
 

Aeth y llywodraeth ddatganoledig yn yr Alban i'r 

afael â'r blaenoriaethau buddsoddi ar gyfer Scottish 

Water ar wahân trwy ei brosesau cynllunio busnes 

ei hun, a gwnaeth Llywodraeth Cymru'r un fath trwy 

ei Strategaeth Dŵr i Gymru.  

 
Yr achosion pryder oedd y gorlifoedd carthion cyfun 

(CSOs), yn ogystal â'r risg y byddai rhyddhau gorlif 

yn gyson yn effeithio ar yr amgylchedd, ac yn 

golygu ein bod ni'n methu â bodloni safonau 

Cyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol yr UE.  

 
Daeth yn gynyddol amlwg bod buddsoddiad yn y 

seilwaith draenio wedi ei chael hi'n anodd cadw i 

fyny â'r datblygiadau tai a oedd yn codi'n gyflym 

mewn rhai rhannau o'r wlad; ac wrth edrych tua'r 

dyfodol, byddai'r twf yn y boblogaeth a'r newid yn yr 

hinsawdd yn dwysáu hyn.  

 
 
 
 
 
 

Roedd angen i ni, fel sector, ddod o hyd i ffyrdd o 

gydbwyso anghenion cyferbyniol buddsoddi, 

cwsmeriaid, iechyd y cyhoedd a'r amgylchedd. I'r 

perwyl hwnnw, ymrwymodd y diwydiant dŵr i 

fuddsoddi £400 miliwn i fynd i'r afael â gorlifoedd 

carthion cyfun erbyn 2020. Mae hyn yn cynnwys 

gosod miloedd o declynnau monitro fel y bydd dros 

70% o orlifoedd Cymru a Lloegr yn cael eu 
 

monitro er mwyn mesur pryd, ac am ba hyd y maent 

yn gweithredu erbyn y dyddiad hwnnw. Bydd hyn yn 

rhoi gwell dealltwriaeth o lawer i'r cwmnïau o ran 

beth y mae'r CSOs yn ei 
 

wneud, a'u heffaith ar yr amgylchedd. 

 

Ond ni all y diwydiant fynd i'r afael â'r prif 

bethau sy'n gyrru newid ar eu pennau eu 

hunain.  

 
 
Felly pam fod angen i ni weithredu ymhellach? 
 

150 o flynyddoedd ar ôl adeiladu'r carthffosydd a'r 

draeniau cyhoeddus cyntaf, mae yna ddarlun 

cymhleth o berchnogaeth o gylch carthffosydd, 

draenio priffyrdd a'r seilwaith ar gyfer amddiffyn rhag 

llifogydd. 
 

Yn wahanol i'r rhwydweithiau dŵr yfed, mae 

systemau carthffosiaeth yn agored i'w defnyddio 

- a'u camddefnyddio - gan y cymunedau y 

maent yn eu gwasanaethu. 
 

Maent yn adlewyrchu ein cymdeithas newidiol 

hefyd. Pan ddaw meddyginiaeth neu blaladdwr 

newydd, mae hi'n gallu cymryd amser i asesu ei 

effaith ar yr amgylchedd, ac i ddod o hyd i ffordd 

o'i lanhau o'r dŵr gwastraff y mae cwmnïau'n ei 

dderbyn os oes angen. 

 
 
 
 
 
 
Carthffosiaeth a draenio: pwy sy'n gwneud 
beth? 
 

Y cwmnïau dŵr a charthffosiaeth sydd biau'r 

mathau canlynol o seilwaith carthffosiaeth:  
 

Carthffosydd dŵr wyneb 
 

Mae'r rhain yn cario'r dŵr glaw sy'n disgyn ar ein 

ffyrdd, ein palmentydd a'n toeau yn syth i gwrs 

dŵr lleol, afon, suddfan dŵr neu garthffos gyfun. 

 
Carthfosydd dŵr brwnt 

 
Mae'r rhain yn helpu i gludo dŵr gwastraff i 

ffwrdd o gartrefi a busnesau i weithfeydd trin 

dŵr gwastraff. 

 
Carthffosydd cyfun 

 
Mae'r pibellau sengl hyn yn cludo dŵr gwastraff 

o gartrefi a busnesau a dŵr glaw i weithfeydd 

trin dŵr gwastraff. 
 

Gorlifoedd Carthion Cyfun 
 

Pibellau a phympiau sy'n caniatáu i orlifoedd o 

ddŵr gwastraff sydd wedi ei wanhau'n sylweddol, 

sy'n aml yn pasio trwy sgriniau i gael gwared ar 

ddarnau o blastig a charpiau, ddychwelyd i gyrsiau 

dŵr, afonydd a'r môr er mwyn helpu i atal cartrefi a 

busnesau rhag dioddef llifogydd yw gorlifoedd 

carthion cyfun. Mae llawer o'r gorlifoedd hyn wedi 

eu dylunio yn ôl safonau cenedlaethol cymeradwy, 
ac mae angen caniatâd Asiantaeth yr 

Amgylchedd i'w hagor.  

 
 
 
 
 
 
Gorsafoedd pwmpio dŵr gwastraff 
 
Y rhain, yn aml, yw'r mannau casglu cyntaf ar 

gyfer dŵr gwastraff sydd heb ei drin. Mae gan rai 

ohonynt orlifoedd mewnol sy'n sgrinio'r dŵr 

gwastraff ac yn ei ryddhau i gyrsiau dŵr, afonydd 

a'r môr, pan na ellir pwmpio digon o ddŵr a delio 

ag ef yn ddigon cyflym. 

 
Gweithfeydd trin dŵr gwastraff 
 
Mae pedwar prif cam yn y gwaith o drin dŵr 

gwastraff - sef gwaith rhagbaratoawl, sylfaenol, 

eilaidd a thertaidd. Mae nifer y camau'n dibynnu ar 

ba ansawdd y mae angen i'r dŵr gwastraff wedi ei 

drin ei gyflawni cyn y gellir ei ddychwelyd yn 

ddiogel i afonydd neu'r môr. 
 
 
 
 
Oeddech chi'n gwybod? 
 
Yn ddiweddar, 

trosglwyddwyd 

perchnogaeth dros y rhan 

fwyaf o garthffosydd a 

draeniau ochrol preifat sy'n 

cysylltu â'r garthffos 

gyhoeddus i'r cwmnïau dŵr 

a charthffosiaeth. 

 
 
 
 
 
 
 
 

95% 
 

WEDI 

CYSYLLTU 

YN Y DU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FFEIL FFEITHIAU 
 
Mae dros 95% 

o'r DU wedi ei 

gysylltu â 

gweithfeydd trin 

dŵr gwastraff 

 
Mae yna ddiffyg dealltwriaeth hefyd am effaith 

dŵr wyneb ychwanegol, sy'n anodd ei reoli. Mae 

angen i ni gael gwell dealltwriaeth am yr effaith 

 
 

Mae dau fath o system garthffosiaeth... Dychwelyd hylifau Defnyddir y deunydd solet 
   

         i'w trin  fel cyflyrydd pridd organig 
ar dir amaeth 

 

  
 

 
a gaiff mwy o lefydd i fyw, a llefydd gwell, ar y 

systemau rydyn ni eisoes yn eu rheoli a'r 

rhai rydym am eu hadeiladu at y dyfodol. 

 
 

1 
Sgrinio 

  
 

Mae hen 'system gyfun'   
 

  
Trin deunydd  

yn cludo    

  solet   

dŵr glaw a    

  
fel slwtsh  

dŵr gwastraff    

    

gyda'i gilydd   Setlo 
 

i'w trin   terfynol 
 

  Setlo  
 

  cyntaf  
 

2 Yn ystod 
Pan fo'r glaw Triniaeth  

glaw trwm 
 

Mae gan un mwy modern 
 wedi ymsuddo fiolegol i 

 

  hylifau  

'system ar wahân' 
   

    

Sy'n atal dŵr glaw rhag    
 

cymysgu â'r dŵr gwastraff    
 

ac yn ei ryddhau nôl   Os eir dros gapasiti'r tanc storio, mae'r llif yn cael ei   

i'r amgylchedd. 
   

Tanc storio dŵr storm  ryddhau er mwyn lleihau'r perygl o lifogydd  

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I afonydd, 
porthladdoedd 

a'r môr 
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150 
LITRAU O 

DDŴR 

GWASTRAFF 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FFEIL FFEITHIAU 
 

Mae pob person yn 

cynhyrchu tua 150 litr 

o ddŵr gwastraff 
y dydd 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cyrff eraill sy'n rhan o'r darlun draenio 
 
Nid y cwmnïau dŵr a charthffosiaeth yw'r unig gyrff sydd â rôl mewn draenio, ac wrth sicrhau y 

gall y DU ddelio â sialensiau nawr ac yn y dyfodol. 

 
Asiantaeth yr Amgylchedd/Cyfoeth Naturiol Cymru/Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd yn yr 

Alban/Asiantaeth Amgylchedd Gogledd Iwerddon 
 
Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyfoeth Naturiol Cymru, Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd yn yr Alban ac 

Asiantaeth Amgylchedd Gogledd Iwerddon yw rheoleiddwyr amgylcheddol llywodraethau'r DU 

sy'n gyfrifol am amddiffyn yr amgylchedd rhag niwed. Maen nhw'n rheoli'r risg o lifogydd o'r prif afonydd, 

cronfeydd dŵr, aberoedd a'r môr, a nhw sy'n berchen ar, ac yn rheoli'r amddiffynfeydd allweddol rhag 

llifogydd, gan gynnwys rhwystrau llifogydd a gorsafoedd pwmpio'r afonydd. Maen nhw'n monitro 

ansawdd y dŵr hefyd, mewn dyfroedd ymdrochi dynodedig er enghraifft. 

 
Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol 
 
Cynghorau sir ac awdurdodau unedol yw'r Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol sy'n rheoli'r perygl o 

lifogydd dŵr wyneb, dŵr daear ac o gyrsiau dŵr cyffredin. 

 
Awdurdodau Priffyrdd 
 
Yr Awdurdodau Priffyrdd sy'n gyfrifol am y draeniau cyhoeddus sy'n delio â'r dŵr ffo oddi ar ffyrdd lleol, er 

mwyn helpu i atal llifogydd ac amddiffyn cyflwr y priffyrdd eu hunain.  Mae'r systemau y mae'r cynghorau 

hyn yn eu cynnal ac yn eu gwella yn cynnwys gylïau, cwlferti a ffosydd agored. 

 
Cynghorau Dosbarth Tref, a Bwrdeistref 
 
Mae Cynghorau Dosbarth, Tref a Bwrdeistref yn bartneriaid allweddol wrth reoli'r perygl o lifogydd, gan 

gyflawni gwaith ar gyrsiau dŵr bychain, gan weithio gydag Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol ac 

eraill, a gwneud penderfyniadau am ddatblygiadau yn eu hardaloedd er mwyn sicrhau bod risgiau o ran 

llifogydd yn cael eu rheoli'n effeithiol. 

 
Byrddau Draenio Mewnol 
 
Cyrff cyhoeddus annibynnol yw Byrddau Draenio Mewnol. Maent yn gyfrifol am reoli lefelau'r dŵr mewn 

ardaloedd tir isel. Mae yna 114 o Fyrddau yng Nghymru a Lloegr, ac mae'r rhain yn gweithredu'n 

ymarferol i reoli a lleihau'r risg o lifogydd.  Mae'r Byrddau'n gweithredu ac yn cynnal mwy na 500 o 

orsafoedd pwmpio a 22,000km o gyrsiau dŵr. 

 

Perchnogion Preifat/Diwydiannau/Archfarchnadoedd - Yn aml, mae gan y rhain ardaloedd helaeth o 

systemau draenio sy'n gysylltiedig â charthffosydd dŵr brwnt. 

 
Highways England/Transport Scotland/Y Cynulliad Cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddraenio o 

briffyrdd. 

 
Fel y gwelwch chi, mae'r system yn gymhleth iawn, ac mae'r cyfrifoldebau, y safonau a'r atebolrwydd yn 

amrywio ac yn gorgyffwrdd weithiau. Safbwynt Bwrdd Rhaglen y 21ain Ganrif yw y byddai system symlach, 

gyda llinellau rheoli a safonau clir, sydd wedi eu halinio'n well, yn gam pendant ymlaen wrth ddatblygu gwell 

draenio ar gyfer y dyfodol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADRAN 2 

 

Y diwydiant dŵr: y 
gorffennol, y presennol 
a'r dyfodol 
 

Elwa ar werth 25 mlynedd o fuddsoddiad  

2015–2020: Beth mae'r diwydiant dŵr yn ei wneud 

2015–2020: Beth y gall cwsmeriaid ei ddisgwyl 
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 20,000 
O ORLIFOEDD 

CARTHION 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FFEIL FFEITHIAU 
 
Mae yna dros 20,000 

o orlifoedd carthion 

cyfun ar draws y DU, 

ac mae dros 7,000 

o'r rhain wedi cael eu 

gwella yn ystod yr 20 

mlynedd diwethaf  

 
 
 

 

Elwa ar werth 25 mlynedd o 

fuddsoddiad 
 

Yn ystod y 25 mlynedd ers preifateiddio, mae 

cwmnïau dŵr wedi buddsoddi £130 biliwn er 

mwyn dal i fyny â degawdau o danfuddsoddi 

mewn seilwaith sy'n heneiddio, ac er mwyn 

cyflawni rhwymedigaethau newydd o ran 

ansawdd dŵr a'r amgylchedd. 

 
Mae ffrwyth y buddsoddiad yn siarad cyfrolau: 

 

• mae safon dŵr yfed y DU yn uwch nag erioed o'r 

blaen o ran ansawdd, a gyda'r gorau yn y byd. 

Gallwn ni i gyd droi'r tap gyda'r sicrwydd o gael 

cyflenwad diogel a glân, fel y mae'r cyfraddau 

canlynol o ran cydymffurfiaeth yn ei ddangos:  
 

• Cymru a Lloegr – 99.96% o gydymffurfiaeth  
 

• Yr Alban – 99.89% o gydymffurfiaeth  
 

• Gogledd Iwerddon – 99.86% o gydymffurfiaeth  
 
• yn 2015, roedd 95.4%  - neu  595 o 624o ddyfroedd 

ymdrochi'r DU yn bodloni safonau gofynnol 

Cyfarwyddeb Dyfroedd Ymdrochi'r UE. Roedd rhyw 

60% o'r dyfroedd ymdrochi'n bodloni'r safon 

ragorol, a 26 o ddyfroedd ymdrochi (4.6%) yn 

bodloni'r safon wael.  

 
• afonydd mwy glân ac iach: Mae afonydd yn dod yn 

lanach, gan gychwyn y broses o adfer yr 

ecosystemau sy'n gyfrifol am greu ein cyfalaf 

naturiol. Ond nid oes lle i laesu dwylo, ac er bod yr 

ansawdd cemegol wedi gwella, nid yw gwelliannau 

o ran anifeiliaid a phlanhigion wedi cyd-fynd â hyn.  
 
• rhoi'r cwsmer yn gyntaf: Yn ôl y Cyngor 

Defnyddwyr Dŵr, mae 91% o gwsmeriaid yng 

Nghymru a Lloegr yn fodlon ar eu gwasanaeth 

carthffosiaeth, ac mae 77% yn credu ei fod yn 

darparu gwerth am arian - sef cynnydd o 6% ers 

2015. Hwn yw'r cynnydd cyntaf mewn pedair 

blynedd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Astudiaeth achos: Defnyddio natur i 

helpu cwsmeriaid a bywyd gwyllt 
 
Aeth cynllun Hanging Langford Wessex Water 

i'r afael â llifogydd y gaeaf a oedd yn effeithio 

ar gwsmeriaid ac yn digwydd bron bob 

blwyddyn. Roedd glaw trwm yn peri i'r lefel 

trwythiad - sef y lefel lle mae'r tir yn cael ei 

drwytho â dŵr i godi at lefel y ddaear. 
 
Cytunodd Asiantaeth yr Amgylchedd i 

ganiatáu gorlif storm â sgrîn, dim ond yn 

ystod cyfnodau pan fo lefelau'r dŵr daear yn 

codi ac ar fin achosi llifogydd. Un o amodau'r 

drwydded oedd bod Wessex Water yn 

darparu gwely brwyn i hidlo'r dŵr, a'i drin i 

bob pwrpas, cyn ei ddychwelyd i Afon Wylye. 

Mae hyn bron a bod wedi dileu effaith 

bacteriolegol y gorlif storm ar yr afon yn ystod 

yr ychydig ddyddiau y mae'n cael ei 

ddefnyddio bob blwyddyn. Erbyn hyn, mae 

Wessex Water yn cydweithio'n agos ag 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Wiltshire 
 
i reoli'r gwely brwyn, sy'n darparu cynefin 

gwerthfawr ar gyfer amrywiaeth o rywogaethau, 

fel gwas y neidr a'r telor. 

 
 
 
 
 
 
Oeddech chi'n gwybod? 
 
Mae Cynllun Ardal Draenio  
Thames Water yn monitro ac yn 

diweddaru statws ei rhwydwaith 

o garthffosydd yn barhaus. 

Mae'n darparu darlun 'byw' o 

iechyd ei holl ardaloedd 

draenio, gan ganiatáu i 

beirianwyr asesu pa 

ymyraethau sydd eu hangen i 

drwsio problem - cyn iddo godi. 

 
 
 
 
 
 
2015-2020: Beth mae'r diwydiant dŵr yn ei 
wneud  
 

Mae'r diwydiant dŵr yn cynllunio mewn 

cylchoedd busnes pum mlynedd o hyd. Bydd y 

cylch cyfredol yn para tan 2020 a bydd yn 

cynnwys gwelliannau sylweddol i ddraenio fel y 

gwelir isod. 

 
Datblygu Fframwaith Strategaeth Ddraenio 

ar gyfer y dyfodol 
 

Ym mis Mai 2013, cyhoeddodd Ofwat ac Asiantaeth 

yr Amgylchedd Fframwaith Strategaeth Ddraenio ar 

y cyd, sy'n cynnig arferion gorau i gwmnïau dŵr a 

charthffosiaeth eu dilyn er mwyn diwallu anghenion 

tymor hir o ran carthffosiaeth a draenio. 

 

Roedd hi'n gam pwysig yn y daith i sicrhau gwaith 

cynllunio mwy helaeth, integredig, a chydlynol gyda 

phartneriaid. Mae gwaith Bwrdd Rhaglen Ddraenio'r 

21ain Ganrif yn gwneud hyn yn weithredol, trwy greu 

fframwaith o offer ymarferol i'n helpu ni i glustnodi'r 

dalgylchoedd blaenoriaeth lle gall y sector ddatblygu 

Strategaethau Draenio Dalgylchoedd i'w cyflawni 

erbyn 2020 a'r tu hwnt. 

 
Trwy ddilyn y fframwaith hwn, bydd modd mynd 

ati'n ymarfero i bwyso a mesur y pwysau sydd ar 

garthffosydd a draeniau yn y dyfodol, a chasglu 

tystiolaeth. Bydd y dystiolaeth werthfawr yma'n 

cefnogi'r camau y mae angen eu cymryd er mwyn 

cynnal a/neu wella eu perfformiad yn ôl yr angen. 

 
Mae deall pa mor dda y mae gorlifoedd carthion 

cyfun yn perfformio yn rhan allweddol o'r fframwaith 

hwn, am y bydd yn helpu i glustnodi ymhle y mae 

angen targedu ymchwiliadau a gwelliannau. 

 
Targedu buddsoddi doeth ac arloesol 
 

Mae'r sector dŵr eisoes yn symud ei ffocws i 

ddarogan a chodi i'r sialensiau sydd o'n blaenau, a 

hynny wrth fwyafu'r cyfleoedd i ddatblygu rhwydwaith 

carthffosiaeth mwy gwydn a hyblyg. Mae hyn yn 

hanfodol wrth sicrhau bod cwmnïau dŵr yn amddiffyn 

ac yn gwella'r amgylchedd, a'u bod yn cynnal 

economi llewyrchus yn y DU. 

 
Bydd y cynlluniau hyn yn golygu buddsoddi mwy na 

£6 biliwn mewn gwasanaethau carthffosiaeth dros y 

pum mlynedd nesaf er mwyn adeiladu ar y 

gwelliannau sydd eisoes ar droed, gan gynnwys 

prosiect Thames Tideway, a chychwyn dulliau 

newydd o weithio. Bydd rhyw un rhan o bump o hyn 

yn ymwneud yn benodol â gwelliannau i orlifoedd 

carthion cyfun. 

 
 
 
 
 
 
Bydd y gwaith yn cadw llygad barcud ar y dyfodol - 

bydd yn amddiffyn buddsoddiadau blaenorol rhag 

sialensiau'r dyfodol, a hynny wrth fynd i'r afael â 

disgwyliadau amgylcheddol a chyhoeddus newydd. 

Bydd y gwaith, yr ymchwil a'r drafodaeth dros y 

pum mlynedd nesaf yn darparu gwell dealltwriaeth 

ac arweiniad wrth i'r cwmnïau dŵr ddatblygu eu 

cylch nesaf o gynlluniau buddsoddi ar gyfer 2020-

2025.  

 
Mae'r diwydiant dŵr yn cyflawni buddsoddiadau 

gwerth biliynau, sy'n amrywio o uwchraddio'r 

gweithfeydd trin dŵr gwastraff cyfredol, i 

gynyddu'r lle ar gyfer storio dŵr storm. Bydd 

gwaith i ddisodli carthffosydd sy'n heneiddio yn 

parhau, er y caiff y buddsoddiad ei dargedu fel 

ei fod yn fwy effeithiol, am y bydd mwy o ddata 

a modelu yn helpu cwmnïau dŵr i wneud 

dewisiadau mwy gwybodus am beth y mae 

angen ei wneud, ymhle, a phryd. 

 
Y buddsoddiad cyfredol mwyaf arwyddocaol o bell 

ffordd yw prosiect Thames Tideway i daclo'r 

miliynau o dunelli o garthffosiaeth heb ei drin sy'n 

cael ei ddychwelyd i Afon Tafwys bob blwyddyn.  

Heb y buddsoddiad yma, gallem ddisgwyl i hyn 

ddyblu dros y 100 mlynedd nesaf. Bydd y prosiect 

yn darparu twnnel danddaear newydd 20 milltir o 

hyd, sy'n cysylltu 34 o'r gorlifoedd sy'n llygru'r 

mwyaf. Wedyn, caiff y llif ei drosglwyddo i 

Weithfeydd Trin Dŵr Gwastraff Beckton i'w drin. 

 
Dyma'r buddsoddiad mwyaf yn y system 

garthffosiaeth yn y DU ers y 1850au, ac 

mae'n ddangosydd fod gan gynlluniau cyfalaf 

rôl bwysig i'w chwarae o hyd - ar yr amod, 

wrth gwrs, bod yna dystiolaeth glir fod 

cwsmeriaid yn fodlon talu am fuddsoddiad o'r 

fath. 
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Hyrwyddo rheoli dŵr storm 
 

Er bod ansawdd ein dŵr ein hafonydd a'n 

dyfroedd arfordirol yn cadarnhau bod y 

rhwydwaith carthffosiaeth yn perfformio'n dda 

ar hyn o bryd, rydyn ni'n gwybod nad oes 

ganddo'r hyblygrwydd angenrheidiol i addasu i 

hinsawdd sy'n newid, a nifer gynyddol o 

gartrefi a phobl. 

 
Ynghyd â'r safonau amgylcheddol mwy llym, a'r 

gofynion rheoliadol newydd, mae'n anochel y daw 

effeithiolrwydd y systemau dŵr gwastraff hyn o 

dan fwy o straen yn y dyfodol yn wyneb 

poblogaeth sydd ar dwf, ac effeithiau'r newid yn 

yr hinsawdd. Mae hyn yn debygol o fwydo'r 

angen am fuddsoddiad cyfalaf sylweddol a mwy o 

arloesi, fel atebion rheoli dalgylchoedd. 

 
Rydyn ni wedi gweld cymaint o dywydd 

"eithriadol" dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf 

nes bod y term "digynsail" yn dechrau mynd yn 

ddiystyr. 

 
Yng Ngogledd Iwerddon, gwelwyd rhew mawr a 

thawdd mawr dros gyfnod y Nadolig yn 2010 

(cododd y tymheredd o -10C i +10C mewn 

ychydig dros 48 awr); ac yn ne a dwyrain Lloegr,  

arweiniodd sawl mis o lawiad a oedd yn is na'r 

cyfartaledd at sychder yn 2012, a dilynwyd hynny 

gan lifogydd yn ddiweddarach y flwyddyn honno 

ac mewn blynyddoedd dilynol, a fyddai wedi 

trechu'r amddiffynfeydd mwyaf uchelgeisiol mewn 

rhai ardaloedd. 

 

 

 

 

 

 

Mae'r ffaith fod y seilwaith yn methu yn awgrymu 

i gyhoedd amheugar nad yw'r sector dŵr yn torri 

cwys wrth gynllunio at y dyfodol. 

 

Nid y cwmnïau dŵr yn unig sy'n gyfrifol am reoli 

dŵr storm; maent yn un o nifer o sefydliadau sydd 

ynghlwm wrth y gwaith o amddiffyn cymunedau.  

 
Mae'r newid yn y tywydd yn brawf ar bob sector o 

gymdeithas y DU, ac rydyn ni i gyd yn symud tuag 

at newidiadau yn y boblogaeth ac yn amodau'r 

tywydd o fath na fu angen i ni gynllunio ar gyfer eu 

tebyg erioed o'r blaen. 

 
Systemau Draenio Cynaliadwy 
 

Mae Systemau Draenio Cynaliadwy, neu SuDS 

fel y'u gelwir yn aml, yn rhan annatod o 

strategaeth tymor hir y diwydiant dŵr i reoli effaith 

datblygu, a'r mwy o law sy'n mynd i'n carthffosydd 

a'n draeniau. 

 

Nod y SuDS yw efelychu'r ffordd y mae dŵr 

glaw yn draenio'n naturiol, yn hytrach na'i 

orfodi trwy'r dulliau confensiynol sy'n seiliedig 

ar bibellau, sy'n gallu achosi llifogydd, llygredd 

neu niwed i'r amgylchedd. 

 
Mae'r llywodraeth wedi penderfynu peidio â rhoi 

rhannau o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, a 

fyddai wedi sicrhau dull cyson o fynd ati i 

fabwysiadu SuDS ar ddatblygiadau newydd, ar 

waith yn Lloegr. Y dewis arall yw newid polisïau a 

chanllawiau cynllunio er mwyn rhoi'r cyfrifoldeb 

dros sicrhau bod unrhyw ddatblygiadau yn cael eu 

draenio mewn ffordd gynaliadwy yn nwylo 

cynllunwyr awdurdodau lleol. Nid yw effaith y dull 

yma o fynd ati'n glir eto, ond mae'r llywodraeth 

wedi ymrwymo i gyflawni adolygiad cynnar o 

effaith y dull newydd hwn o fynd ati. 

 
 
 
 
 
 

 
Astudiaeth achos: Ysgolion a SuDS yn 
cydweithio 
 
Mae deg ysgol yn nalgylch nant Pymmes yn 

Llundain wedi cael SuDS gan 

Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir, mewn 

partneriaeth â Thames Water ac 

Asiantaeth yr Amgylchedd. 
 
Mae'r SuDS wedi helpu i wella iechyd nant 

Pymmes, ac maent wedi troi mannau awyr 

agored yr ysgolion yn fwy gwyrdd a naturiol, 

dod â mwy o fywyd gwyllt i diroedd yr 

ysgolion, ac wedi dod yn ffocws i ddisgyblion 

ddysgu am yr amgylchedd a chadwraeth 

hefyd. 

 
Ac maen nhw'n gweithio. Ym mis Gorffennaf 

2013, bu cawod drom o law a fyddai wedi 

gorfodi canslo ffair Ysgol Gynradd Hollickwood 

y diwrnod canlynol o dan amgylchiadau 

arferol.  Ond yn hytrach, draeniodd y dŵr i 

ffwrdd, diolch i wlyptir a oedd wedi cael ei greu 

ar hyd ymyl y maes chwarae, gan adael ond 

ambell i bwll bach. Mae data'n dangos bod 

dŵr ffo yn cymryd o leiaf awr yn fwy i lifo i 

mewn i'r prif ddraen diolch i'r SuDS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Astudiaeth achos: Y prosiect GlawLif yn 
arwain y ffordd 
 
Mae Dŵr Cymru'n datblygu atebion newydd 

ac arloesol i reoli'r dŵr wyneb sy'n mynd i'w 

garthffosydd trwy brosiect GlawLif ar gost o 

£80 miliwn. 
 
Nod y cynlluniau GlawLif yw lleihau faint o ddŵr 

wyneb sy'n mynd i'r carthffosydd, trwy ei ddal, ei 

ddargyfeirio ac arafu ei lif i mewn i'r 

carthffosydd.  
 
Mae'n gwneud hyn trwy nifer o ddulliau, gan 

gynnwys defnyddio basnau a sianeli sydd wedi 

eu tirlunio'n arbennig, gosod palmentydd 

hydraidd a chreu suddfannau dŵr a stribedi 

glaswellt pwrpasol. 

 
 
 
 
 
 
Mwy o waith mewn partneriaeth 
 

Rhaid i gydweithredu chwarae rhan bwysig yng 

nghynaliadwyedd tymor hir gwasanaethau 

carthffosiaeth a draenio. 

 

Un enghraifft lwyddiannus o ble mae hyn eisoes 

wedi digwydd yw ar ystâd Fellgate yn Jarrow, lle 

mae'r trigolion wedi dioddef llifogydd yn eu 

cartrefi ar sawl achlysur. 

 

Sylweddolodd Northumbrian Water a Chyngor 

South Tyneside yn gyflym taw prosiect mewn 

partneriaeth oedd y ffordd orau o fynd ati i 

gyflawni gwaith i leihau'r perygl o lifogydd; ond 

roedd yna anawsterau wrth alinio eu rhaglenni 

buddsoddi a'u hadnoddau er mwyn cyflawni'r 

atebion ar ffurf un prosiect. 

 
Yr ateb oedd pecynnu'r gwaith gam wrth gam, 

gyda Northumbrian Water yn cyflawni'r gwaith 
 

llifogydd carthion cyn mynd ati i gyflawni'r 

gwelliannau o ran dŵr wyneb. Roedd hyn yn 

golygu y gallai'r Cyngor fynd ati i ddatblygu ei 

brosiect ei hun, a diogelu cyllid  tra bod y gwaith 

ar y 'garthffos' yn mynd rhagddo, fel bod y 

gwaith dŵr wyneb yn gallu dilyn yn syth wedyn. 

 

Roedd defnyddio'r un ymgynghorwyr a 

chontractwyr ar gyfer dau ran y gwaith yn 

golygu nad oedd unrhyw rwystrau contractiol i'w 

goresgyn chwaith. 

 
Rhannwyd newyddion ar gynnydd â'r trigolion yn 

gyson, ac roeddent yn gefnogol o'r dull 

cysylltiedig o fynd ati i ddatrys y problemau - yn 

wir, ysgrifennodd un i ddweud y canlynol: 

 
“Fel rhywun sydd wedi byw yma ers 43 o 

flynyddoedd, a rhywun a ddioddefodd llifogydd 

yn 2012, rydyn ni wedi bod yn disgwyl yn 

eiddgar am y gwaith ers blynyddoedd. Mae'r 

gwaith wedi dod yn ei flaen yn dda iawn, ac mae 

prosiect Northumbrian Water wedi cael ei 

gyflawni mewn ffordd sy'n cyd-fynd yn dda â'r 

amgylchedd ac mae'n edrych yn wych. Byddwn 

yn ddiolchgar pe baech yn gallu rhannu fy 

niolch (mae fy holl gymdogion o'r un farn). Mae 

hi wedi bod yn anodd cael pawb at ei gilydd i 

drefnu'r prosiect, ac rydyn ni'n sylweddoli 

hynny." 

 
Llwyddodd y dull arobryn yma o weithio mewn 

partneriaeth i arbed £3 miliwn ar ateb peirianneg 

mwy confensiynol, ac mae'n lleihau'r risg o 

lifogydd ar draws yr ystâd ehangach ac ar gynefin 

led-wlyb.  
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JOIN OUR BATTLE AGAINST  
THE WET WIPE MONSTERS 

 
Cwestiwn: Er gwaethaf y Ddeddf Rheoli Llifogydd a 

Dŵr, mae'r sector yn dal i gael ei feirniadu am weithio 

ar wahân.  Sut mae mynd ati i gyflymu cydweithredu ar 

draws cymunedau, rhanddeiliaid a'r rhai sy'n buddsoddi 

yn y seilwaith? 

 

 
Rhaglen Byw gyda Dŵr  
Gogledd Iwerddon 

 
Yn 2015, ar ôl cael cymeradwyaeth 

Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon,  

cychwynnodd Adran Datblygu Rhanbarthol 

Gogledd Iwerddon y Rhaglen Byw gyda 

Dŵr (LWWP) er mwyn datblygu Cynllun 

Seilwaith Draenio Strategol ar gyfer 

Belffast, a bwydo buddsoddiad at y dyfodol 

ar draws Gogledd Iwerddon trwy ddatblygu 

'Canllawiau Cynllunio ar gyfer Buddsoddi 

mewn Draenio Integredig'. 

 
Amcanion allweddol Cynllun Seilwaith 

Draenio Strategol Belffast yw: 
 

• amddiffyn rhag llifogydd  
 

• cyfoethogi'r amgylchedd  
 

• galluogi'r economi i dyfu.  
 

Oherwydd seilwaith draenio cymhleth 

Belffast, a nifer y gwahanol sefydliadau sy'n 

ei weithredu ac yn ei gynnal, aed ati mewn 

ffordd groes-sectoraidd i ddatblygu'r atebion 

gorau posibl y gellir eu cyflawni'n effeithlon. 

Nod y dull hwn o fynd ati yw: 

 
• hwyluso datblygiad 'atebion ar y cyd' 

(prosiectau sy'n cyflawni nifer o wahanol 

fathau o fanteision ar gyfer nifer o 

rhanddeiliaid)  
 

• hwyluso datblygiad atebion cynaliadwy 

arloesol (prosiectau sy'n cael llai o 

effaith ar yr amgylchedd, ac y gall 

cenedlaethau'r dyfodol fforddio eu 

gweithredu a'u cynnal)  
 

• tarfu'n llai ar y gymuned yn ystod y gwaith 
adeiladu;  

 
• lleihau'r gost cyfalaf cychwynnol  

 
• lleihau'r costau gweithredu parhaus  

 
• datblygu atebion draenio sy'n 

cyfoethogi'r gwerth amwynder hefyd  
 

• diogelu'r gefnogaeth angenrheidiol 

gan gymunedau a rhanddeiliaid.   

 
Ymgyrchoedd cyhoeddus blaenllaw 
 

Mae cwmnïau dŵr a charthffosiaeth yn 

parhau i fuddsoddi mewn ymgyrchoedd 

blaenllaw i godi ymwybyddiaeth am effaith 

fflysio pethau anaddas - fel cewynnau, ffyn 

gwlân cotwm, braster, olew a saim - lawr 

sinc y gegin neu'r tŷ bach. 

 

Mae Scottish Water wedi creu ymgyrch deledu a 

radio genedlaethol i dynnu sylw at effaith y pethau 

y mae rhai pobl yn yr Alban yn eu rhoi i lawr eu tai 

bach a'u sinciau. Gyda gwastraff y cartref yn 

achosi 80% o'r 45,000 o dagfeydd yn ei rwydwaith 

o garthffosydd bob blwyddyn, mae gan y 

buddsoddiad hwn y potensial i wneud gwahaniaeth 

go iawn. 

 

Ond mae yna enghreifftiau rhyfedd lle mae 

cwmnïau wedi dod o hyd i bethau na ddylai fod 

yno mewn carthffosydd.  Yn ddiweddar, ffeindiodd 

Severn Trent Water dagfa mewn carthffos yng 

Nghaerloyw, a oedd bron a bod yn llawn dop â 

choncrit caled. 

 
Mae'r sector cyfan yn cydnabod ei bod hi'n gallu 

bod yn anodd dod o hyd i wybodaeth, a bod 

angen i bawb - yn adwerthwyr, 

gweithgynhyrchwyr, cwmnïau dŵr, a grwpiau 

cymunedol ac amgylcheddol - sicrhau nad yw eu 

gwahanol negeseuon yn drysu pobl, a bod 

cwsmeriaid yn cael gwybodaeth glir. 
 

Ond bydd alinio ein negeseuon a'n gwybodaeth yn 

talu ar ei ganfed. Bydd rhwydwaith draenio iach yn 

helpu i atal llifogydd ac yn arbed arian i 

gwsmeriaid yn y pen draw - ar hyn o bryd mae'r 

gwaith o glirio tagfeydd sy'n cael eu hachosi gan 

weips, braster a'u tebyg yn costio £68-80 miliwn y 

flwyddyn. 

 
 
 
 

 
Oeddech chi'n gwybod? 

 
Amcangyfrifir bod 20,000 o 

dunelli o fraster, olew a saim yn y 

rhwydwaith o garthffosydd 

unrhyw bryd - mae hynny tua'r 

un faint ag wyth llond pwll nofio 

maint Olympaidd o fraster. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sign our petition for clearer labelling at wetwipesturnnasty.com 

 
Astudiaeth achos: Ymgyrch labelu weips y 

Gymdeithas Cadwraeth Forol (MCS) 
 
Mae'r Gymdeithas Cadwraeth Forol wedi lansio 

ymgyrch i ddarbwyllo adwerthwyr a 

gweithgynhyrchwyr i labelu pecynnau eu weips 

â neges 'DIM FFLYSIO' fel eu bod yn mynd i'r 

bin, yn hytrach nag i lawr y tŷ bach. 
 
Mae ymgyrch ‘Wet Wipes Turn Nasty' yr MCS yn 

amlygu'r broblem anferth y mae fflysio pethau na 

ddylid eu fflysio yn ei hachosi, ac yn annog y 

cyhoedd i gefnogi'r galw am labelu weips yn 

well. Mae rhai weips wedi eu labelu i ddweud 

bod modd eu fflysio, neu eu bod yn 

fioddiraddadwy, ond mae hyd yn oed y rhain yn 

methu â bodloni safonau'r diwydiant dŵr. 
 
Mae'r peth yn effeithio ar arfordir a bywyd 

morol y DU hefyd. Yn 2015, ffeindiodd 

gwirfoddolwyr Tacluso Traethau Prydain MCS 

bron i 4,000 o weips ar arfordir y DU - bron i 50 

am bob cilomedr a lanhawyd - a chynnydd o 

400% mewn degawd. 
 
Dywedodd Dr Laura Foster, Pennaeth Llygredd 

MCS: "Ni chafodd ein systemau carthffosiaeth eu 

hadeiladu i ymdopi â weips. Nid ydynt yn malurio 

wrth eu fflysio fel papur tŷ bach, ac maen nhw'n 

dueddol o gynnwys plastig, felly maen nhw'n para 

amser hir iawn ar ôl cyrraedd y môr. Maen nhw'n 

gallu achosi tagfeydd yn ein carthffosydd, yna 

mae popeth arall sy'n cael ei fflysio'n mynd yn 

sownd, gan achosi tagfeydd pellach sy’n effeithio 

ar gartrefi pobl, neu'n gorlifo i afonydd a'r môr. 

 

“Mae weips yn fygythiad aruthrol i fywyd morol. 

Nid yw'r sgwariau hyn byth yn diflannu am eu bod 

yn cynnwys plastig - yn hytrach, maen nhw'n 

malurio'n araf bach gan droi'r fircoplastigau, sy'n 

cael eu hamlyncu. Mae hyn yn effeithio'n andwyol 

ar bob math o organebau o'r söplancton bychan 

bach i anifeiliaid morol mwy fel morfilod asgellog. 

A dweud y gwir. ffeindiwyd y microplastigau hyn 

mewn cregyn glas a oedd yn mynd i gael eu 

bwyta gan bobl. 

 
 
"Mae'r MCS am weithio mewn partneriaeth â'r 

holl gwmnïau dŵr er mwyn helpu i ledu'r neges, 

am ein bod ni'n credu'n gadarn y gallwn leihau'r 

broblem o weips ar draethau, a'r tagfeydd mewn 

carthffosydd trwy weithio gyda'n gilydd." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Astudiaeth achos: Keep it Clear 
 
Bob blwyddyn, mae pethau na ddylid eu fflysio 

- fel braster, olew a saim o goginio, gwastraff 

mislif a weips - yn achosi miloedd o dagfeydd y 

gellid eu hosgoi mewn carthffosydd. 
 
Y pethau hyn sy'n achosi dros hanner y 30,000 o 

dagfeydd y mae Anglian Water yn eu clirio bob 

blwyddyn, ac mae hyn yn costio £7 miliwn y 

flwyddyn i'r cwmni.  
 
Mae ymgyrch ‘Keep It Clear' y cwmni'n gweithio 

gyda chwsmeriaid a busnesau er mwyn sicrhau 

gostyngiad mawr mewn tagfeydd y gellir eu 

hosgoi. Mae'r ymgyrch yn annog pawb i wneud 

mân newidiadau gartref er mwyn helpu i atal y 

broblem fawr a drud yma, a hynny wrth helpu i 

amddiffyn yr amgylchedd hefyd. 
 
Mae ymgyrch beilot Keep It Clear yn 

Peterborough wedi llwyddo i sicrhau 

gostyngiad parhaus o 82% mewn tagfeydd 

o'r math yma, gan leihau'n sylweddol y  

posibilrwydd o lifogydd a llygredd. 
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Cwestiwn: Sut gallwn ni weithio gyda'n gilydd er mwyn gwneud yn siŵr y 

gallwn ni i gyd ddeall gwerth ein systemau draenio? 
 
 
 

Cyfri cost camgysylltiadau 
 

Mae camgysylltiadau'n broblem gynyddol hefyd - mae camgymeriadau 

plymio'n golygu bod aelwydydd yn cysylltu llawer o'u hoffer gwastraff ar 

gam yn uniongyrchol â'r system dŵr wyneb, sy'n arwain yn uniongyrchol 

i gyrsiau dŵr, afonydd a'r môr. 

 
Mae gwaith ymchwil diweddar gan UKWIR, corff ymchwil y diwydiant dŵr, 

wedi dangos diffyg gwybodaeth difrifol ymysg crefftwyr proffesiynol a 

phobl sy'n hoffi gwneud gwaith yn y cartref am risgiau a goblygiadau 

camgysylltiadau i gwsmeriaid a'r amgylchedd. 

 
Mae adeiladwyr, plymwyr, gosodwyr ceginau, gosodwyr offer gwyn ac 

amaturiaid gwaith cartref oll yn debygol o gamgysylltu draeniau dŵr 

wyneb eu haelwydydd â'r system anghywir. 

 
Dangosodd y gwaith ymchwil bod camgysylltiadau'n deillio o ddiffyg 

gwybodaeth am rôl y gwahanol systemau draenio yn y mwyafrif o 

achosion; nid yw llawer o bobl yn ymwybodol bod camgysylltiad yn gallu 

golygu bod carthffosiaeth yn mynd i ddraeniau storm sy'n rhyddhau i 

ddyfrffyrdd lleol a'r môr: 

 
"Fydden i ddim wir yn dweud ei fod e'n broblem [draen brwnt o dŷ bach 

yn cysylltu â draen gwter] am fod y dŵr ffres yn dod ac yn ei olchi 

[gwastraff y tŷ bach] i lawr"  

Plymiwr, mewn swydd, <2 flynedd o brofiad, dim cymwysterau ffurfiol 

 

Ond nid oedd nifer fechan o'r camgysylltwyr yn poeni am y goblygiadau: 

 

“Rwy'n credu ei fod [camgysylltiadau a chamymddygiad] yn eithaf 

helaeth. Pwy sy'n mynd o gwmpas yn cadw llygad ta beth? Neb... ac os 

yw'r cwsmer yn cael jobyn rhatach, yna fyddan nhw ddim yn poeni, 

cyhyd ag y bod yr holl ddŵr gwastraff yn cael ei gludo i ffwrdd" 

Gosodwr ceginau hunangyflogedig, <5 mlynedd o brofiad, dim cymwysterau 

ffurfiol.  

 
Lansiwyd ConnectRight (connectright.org.uk) gan y cwmnïau dŵr, Water 

UK, Asiantaeth yr Amgylchedd, Defra a chyrff eraill o'r diwydiant i godi 

ymwybyddiaeth am y llygredd amgylcheddol y gall camgysylltiadau â'r 

rhwydwaith carthffosiaeth ei achosi. 

 
Fodd bynnag, mae gwaith ymchwil UKWIR yn dangos nad yw'r mwyafrif o 

grefftwyr yn ymwybodol o'r cynllun. 

 

Rydyn ni'n gwybod bod yna dipyn o ffordd i fynd i godi ymwybyddiaeth 

am ConnectRight ac i rannu ei negeseuon pwysig â chrefftwyr a phobl 

sy'n hoffi gwneud gwaith yn eu cartrefi. 

 
 
 
 
 
Technoleg, arloesi, treialon ac ymchwil 
 

Bydd y pum mlynedd nesaf yn drobwynt yn 

nghyfluniad dyfodol seilwaith carthffosiaeth a 

draenio'r DU wrth i ganlyniadau treialon, 

astudiaethau peilot a meddwl ac atebion arloesol 

ddechrau gosod sylfeini'r atebion a awgrymir. 

 
Er y bydd dulliau gweithredol newydd o fynd ati'n 

bwydo rhai o'r rhain, bydd eraill yn cofleidio 

datblygiadau mewn technoleg, ac yn enwedig y 

gallu i gasglu a deall data. 

 

Mae gan dechnoleg y gallu i drawsnewid ffyrdd o 

weithio, o gyfathrebu i fonitro, i ddadansoddi 

rhagfynegol a modelu. Mae llawer o gwmnïau'n 

gweithio i gynyddu argaeledd data amser real, a 

fydd yn caniatáu i gwmnïau dŵr a charthffosiaeth 

fod yn fwy ymatebol er mwyn targedu gwaith 

cynnal-a-chadw pan fo angen. 

 
2015-2020: Beth y gall cwsmeriaid ei 
ddisgwyl 
 

Ymgynghorodd ac ymgysylltodd cwmnïau dŵr â 

mwy o gwsmeriaid a rhanddeiliaid nag erioed o'r 

blaen wrth lunio eu cynlluniau busnes ar gyfer 

2015-2020. 

 
Cafodd hyn ei ategu trwy ymrwymiad y Grwpiau 

Herio ar ran y Cwsmeriaid am y tro cyntaf. 

Craffodd y grwpiau annibynnol hyn ar ymgysylltiad 

cwmnïau dŵr â'u cwsmeriaid er mwyn sicrhau bod 

y cwmnïau'n deall blaenoriaethau'r cwsmeriaid, a'u 

bod yn cael eu cynllunio i ddarparu'r 

gwasanaethau yr oedd eu heisiau arnynt, a hynny 

am bris y gallent ei fforddio, a'u bod yn fodlon ei 

dalu. 

 

O ganlyniad, ymgorfforwyd blaenoriaethau'r 

cwsmeriaid o ran eu gwasanaethau carthffosiaeth 

i gynlluniau busnes terfynol y cwmnïau dŵr ar 

gyfer 2015-2020.  

 
Ar y cyfan, mae'r mwyafrif o'r cwsmeriaid yn fodlon 

ar y gwasanaeth y maent yn ei gael gan eu cwmni 

dŵr, cyhyd ag nad ydynt yn dioddef unrhyw 

anawsterau personol, fel llifogydd y tu fewn neu'r tu 

allan i'w heiddo, neu effaith amlwg ar eu 

hamgylchedd. 

 
Mae arolwg 'Materion Dŵr' blynyddol y Cyngor 

Defnyddwyr Dŵr yn ategu'r safbwynt yma - 

dywedodd 91% o'r 5,700 o gwsmeriaid a 

arolygwyd eu bod yn fodlon ar eu gwasanaethau 

carthffosiaeth, sy'n fwy nag o'r blaen. 

 
 
 
 
 
 

Mae hi'n fan cychwyn da, ac yn adlewyrchu'r 

buddsoddiad a'r cynnydd a welwyd yn y diwydiant 

hyd yn hyn. 

 
Cyflawni canlyniadau i gwsmeriaid erbyn 
2020 
 

O ganlyniad i'r ymgynghoriad helaeth â 

chwsmeriaid, a'r dulliau newydd o fynd ati i 

gynllunio buddsoddiad at y dyfodol, mae'r 

cwmnïau dŵr wedi pennu'n glir nifer y deilliannau 

i'w cyflawni ar gyfer cwsmeriaid erbyn 2020. 

 

Mae'r deilliannau hyn yn golygu bod y 

gwasanaeth y mae'r cwmnïau dŵr yn ei 

ddarparu'n canolbwyntio'n fwy ar y cwsmer, a'i 

fod yn fwy tryloyw. Mae hi'n haws felly cydnabod 

perfformiad da, neu dal cwmnïau i gyfrif am 

berfformiad gwael. 

 

Yn achos y rhan fwyaf o gwmnïau sy'n darparu 

gwasanaethau carthffosiaeth, mae'r canlyniadau'n 

cwmpasu'r meysydd allweddol, sef: 
 
• lleihau  nifer yr achosion o lifogydd 

mewnol ac allanol  
 
• lleihau nifer y digwyddiadau o lygredd  
 
• sicrhau gwelliannau yn ansawdd dyfroedd 

arfordirol (e.e. ymdrochi a physgod cregyn)  
 
• sicrhau gwelliannau yn ansawdd dŵr afonydd.  
 

Yn eu tro, mae'r rhain yn integreiddio  â 

chanlyniadau ehangach sydd wedi cael eu pennu 

ar gyfer allyriannau carbon, gwell gwytnwch, gwell 

gwybodaeth a chyngor, a chyflawni dymuniadau 

cwsmeriaid o ran gwella'r amgylchedd a 

chynaliadwyedd.  

 
Bydd hyn yn arwain at:  

 

• well ffocws ar ddeilliannau, ac ar gyfeiriad 

strategol cwmnïau  
 
• buddsoddiad sy'n parhau i leihau effaith llifogydd a 

gwella ansawdd dŵr  

 
• monitro a fydd yn darparu gwybodaeth fwy manwl 

a gwerthfawr am gapasiti'r rhwydwaith  

 
• mentrau a phartneriaethau mwy cydweithredol 

sy'n hanfodol er mwyn rhannu data, arbenigedd 

a phrofiad.  
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Astudiaeth achos: Mesur ac amddiffyn 

ansawdd dyfroedd ymdrochi  
 
Mae newidiadau i'r ffordd y mae ansawdd 

dyfroedd ymdrochi'n cael ei fesur yn esiampl 

dda o'r ffocws gwell ffocws ar gyflawni 

deilliannau ar sail y cwsmeriaid. 

 

Mae'r Gyfarwyddeb Dyfroedd Ymdrochi'n 

pennu safonau mwy llym o ran ansawdd 

dyfroedd ymdrochi, ac yn disodli'r rhai a 

bennwyd yn 1976. Ar ôl pedwar blynedd o 

fonitro'r safonau newydd, cyhoeddwyd y 

canlyniadau cyntaf yn hydref 2015. Dangosodd 

y rhain bod: 

 

• 95.4% o ddyfroedd ymdrochi'r DU yn bodloni'r 

safonau gofynnol 

 

• 60% o'r dyfroedd ymdrochi'n bodloni'r safon 

ragorol 

 

• 29 o'r dyfroedd ymdrochi (4.6%) o safon wael. 

 

Yn ogystal ag ailddosbarthu ansawdd dŵr yn ôl 

categorïau Rhagorol, Da, Digonol a Gwael 

(gyda'r safon ragorol bron i ddwywaith yn fwy 

beichus na safon y categori gorau ond un) 

mae'r diweddariadau'n canolbwyntio ar 

ddarparu mwy o wybodaeth ar gyfer 

cwsmeriaid. 

 

Gan ddefnyddio data a gafwyd gan y cwmnïau 

carthffosiaeth, mae'r rheoleiddwyr 

amgylcheddol wedi creu proffil ar-lein ar gyfer 

pob un o ddyfroedd ymdrochi dynodedig y DU, 

sy'n cynnwys: 

 

• disgrifiad, map a ffotograff o'r dyfroedd 

ymdrochi 

 

• categori ansawdd y dyfroedd ymdrochi 

 

• ffynonellau llygredd a risgiau posibl i ansawdd 

y dyfroedd ymdrochi 

 

• y mesurau sy'n cael eu cymryd i wella 

ansawdd y dŵr. 

 

Mae gwybodaeth am ansawdd dŵr a 

ffynonellau llygredd posibl eisoes ar ddangos ar 

draethau dynodedig. O 2016 ymlaen, bydd hyn 

yn cynnwys categori'r dyfroedd ymdrochi yn 

seiliedig ar y tymor blaenorol hefyd. 

 

Yn ogystal, mae Asiantaeth yr Amgylchedd 

bellach yn tynnu sylw'r cyhoedd, bron a bod 

mewn amser real, pan fo ansawdd y dŵr mewn 

llawer o ddyfroedd ymdrochi'n is am fod glaw yn 

golchi llygredd i mewn i afonydd a moroedd. 

Mae llawer o awdurdodau lleol yn gweithredu ar 

hyn trwy godi arwyddion rhybuddio. 

 
 
 
 
 
 
Cadw dŵr yn fforddiadwy 
 

Roedd fforddadwyedd ar frig yr agenda ar gyfer y 

cwsmeriaid, y cwmnïau dŵr a'r rheoleiddwyr wrth 

iddynt helpu i bwyso a mesur y buddsoddiad y 

byddai ei angen dros y pum mlynedd nesaf, a 

lefelau biliau'r cwsmeriaid a fyddai'n helpu i 

ariannu'r buddsoddiad hwnnw. 

 
O ganlyniad, bydd y bil dŵr a charthffosiaeth 

cyfartalog yn disgyn 5% mewn termau real rhwng 

2015 a 2020, gan arwain at ostyngiad o £20 yn y bil 

cyfartalog ar draws Cymru a Lloegr. 

 

Mae cwsmeriaid yn disgwyl gwasanaethau mwy 

cost-effeithiol ac effeithlon nag erioed o'r blaen, a 

hynny am bris y gallant ei fforddio. Er eu bod yn 

fodlon talu am welliannau amgylcheddol, ni fyddant 

am dalu am y math o fuddsoddiad sydd ei angen i 

ddisodli neu ailfodelu'r systemau carthffosiaeth a 

draenio i gyd er mwyn dileu'r holl risgiau 
 

– ac mae hynny'n hollol ddealladwy, am y 

byddai'r costau'n rhedeg i biliynau o bunnoedd. 

 

Bydd angen i'r cwmnïau dŵr fod yn fwy na dim ond 

darparwyr gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth yn y 

dyfodol. Bydd angen iddynt weithio mewn 

partneriaeth er mwyn sicrhau bod y DU yn gwneud 

y defnydd gorau posibl o'r dŵr sydd ar gael pan fo 

rhy ychydig, a'i fod yn delio â gormod o ddŵr yn y 

ffordd fwyaf effeithiol a darbodus bosibl. Fodd 

bynnag, mae'n bosibl y bydd angen buddsoddi yn y 

dyfodol er mwyn codi i'r sialensiau mawr sy'n ein 

hwynebu. 

 
 
 
 
 
 
Cydnabod diddordeb cynyddol y 

cyhoedd mewn carthffosiaeth a draenio 
 

Mae'r symudiad i gysylltu perfformiad cwmnïau dŵr 

â deilliannau cwsmeriaid, a thwf cyfathrebu yn y fan 

a'r lle, yn golygu bod cwsmeriaid yn datblygu 

ymwybyddiaeth brwd, a rhyngweithiol, am eu 

gwasanaethau carthffosiaeth a draenio. 

 
Mae'r cyfryngau, a grwpiau fel Blueprint for 

Water, y Gymdeithas Cadwraeth Forol a 

Surfers Against Sewage, wedi cynyddu'r 

lefelau craffu cyhoeddus hefyd, ac yn enwedig 

o ran carthffosiaeth a'r amgylchedd. 

 
O ganlyniad, mae'r ffordd y mae ein seilwaith 

carthffosiaeth a draenio'n gweithio wedi dod yn fwy 

uniongyrchol a thryloyw. Esiampl dda o hyn yw ap 

symudol y Gwasanaeth Moroedd Mwy Diogel, sy'n 

darparu rhybuddion rhad ac am ddim ar gyfer 

defnyddwyr dŵr pan fo gorlifoedd carthion cyfun 

wrthi'n rhyddhau i'r môr. Mae hyn yn galluogi pobl i 

wneud penderfyniadau mwy gwybodus am yr 

amserau a'r lleoedd gorau i nofio, neu i gymryd 

rhan mewn gweithgareddau dŵr. 

 

Yn briodol ddigon, mae disgwyl i'r diwydiant dŵr 

wybod pa mor aml y mae gorlifoedd carthion 

cyfun yn gweithredu, beth yw effaith debygol 

hyn, a beth y mae angen ei wneud i ddatrys 

unrhyw berfformiad anfoddhaol o ran y gorlif. 

 
Mae hi'n rhesymol hefyd disgwyl i'r diwydiant 

weithio gyda phobl eraill i gynllunio a gweithredu 

er mwyn darparu ar gyfer pwysau ar y system yn 

y dyfodol, a rheoli unrhyw waethygiad 

mewn perfformiad yn rhagweithiol. 
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Ond er gwaethaf pob ewyllys da, bydd yna 

amgylchiadau a fydd yn drech na'n gallu i amddiffyn 

y gymdeithas bob tro. Mae yna angen cynyddol i 

helpu cwsmeriaid i'w hamddiffyn eu hunain trwy roi'r 

wybodaeth angenrheidiol iddynt i'w cynorthwyo i 

wneud dewisiadau gwybodus. Mae'r berthynas 

rhwng cwsmeriaid a chwmnïau'n debygol o newid, 

ac un rhan o hyn yw'r wybodaeth y mae cwmnïau'n 

ei darparu am gryfder a chapasiti ein systemau 

adeiledig a naturiol. 

 

Mae perthynas agored a thryloyw yn caniatáu i 

gwsmeriaid chwarae rhan yng nghyflymder y 

buddsoddiad a'r newid. Mewn byd lle mae 

cwsmeriaid yn disgwyl cael nwyddau i'w cartrefi 

ar yr awr gan eu harchfarchnad ar lein, mynediad 

at ffilmiau yn y fan a'r lle trwy eu darparydd band 

eang, a nwyddau yr un diwrnod gan Amazon, 

dylai'r diwydiant anelu at greu perthynas sydd yr 

un mor gysylltiedig. 

 
Mater i ni yw datblygu'r offer er mwyn galluogi'r 

gymdeithas i ymgysylltu'n ymarferol â dŵr, ac er 

mwyn i gwsmeriaid chwarae rhan ymarferol wrth 

reoli ansawdd ac argaeledd dŵr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Perfformio dros gwsmeriaid yn y 
dyfodol 

 
Mae gan Asiantaeth yr Amgylchedd set glir o 

ddeilliannau y dylai cwsmeriaid fod yn gallu eu 

disgwyl gan gwmnïau dŵr a charthffosiaeth 

erbyn 2020. 

 

Yn adroddiad yr Asiantaeth ar berfformiad 

cwmnïau dŵr a charthffosiaeth yn 2014, 

roedd yr esiamplau'n cynnwys: 

 

• lleihau digwyddiadau o lygredd Categori Un 

a Dau, gan ddangos tueddiad tua sero   

erbyn 2020  

 

• tueddiad i leihau'r holl ddigwyddiadau o 

lygredd (Categorïau Un i Dri) erbyn 2020, â 

gostyngiad o draean neu fwy  

 
• sicrhau bod cynllun yn bodoli i gyflawni 100% 

o gydymffurfiaeth ar gyfer pob trwydded  

 
• rheoli'r dulliau o drin ac ailddefnyddio 

slwtsh carthffosiaeth mewn ffordd 

nad yw'n achosi llygredd  

 
• erbyn 2020, dylai fod gan y mwyafrif 

helaeth o orlifoedd storm offer i fonitro 

hyd digwyddiadau  

 

Mae hi'n amlwg y gosodwyd y bar yn uwch o 

ran darparu gwasanaethau ar gyfer 

cwsmeriaid wrth ddatblygu'r Cynlluniau 

Busnes ar gyfer 2015-2020, ac mae hyn yn 

gam pwysig ymlaen wrth ddiffinio'r fframwaith 

a fydd yn darparu systemau carthffosiaeth a 

draenio tymor hir a chynaliadwy ar gyfer y 

ganrif nesaf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADRAN 3 

 

Dyfodol draenio 
 

Cyflwyniad 
 

Y newid yn yr hinsawdd ac ym mhatrymau glawiad a'r 

tywydd  

Poblogaeth sydd ar dwf a lledaeniad trefol 
 

Amddiffyn yr amgylchedd ac iechyd y cyhoedd  

Pwysau posibl yn y dyfodol 
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48 

   gradd 
 
 
 
 

 
FFEIL FFEITHIAU 

 
Yn ôl y Swyddfa 

Dywydd, gallai'r 

rhagolygon o ran y 

newid yn yr hinsawdd 

olygu ein bod ni'n 

cyrraedd tymheredd o 

ryw 48 gradd Celsiws yn 

gyson yn yr haf yn ne a 

dwyrain Lloegr erbyn 

diwedd yr 21ain ganrif. 

 
 
 
 
 
 
Cyflwyniad 
 

Mae'r DU yn wynebu set o ddyheadau a sialensiau 

sy'n newid o hyd: 

 

• amddiffyn yr amgylchedd ac iechyd y 

cyhoedd yn well  
 
• poblogaeth sydd ar dwf a "lledaeniad trefol"  
 
• newid yn yr hinsawdd  
 

Mae'r diwydiant dŵr ar flaen y gad wrth 

helpu i wneud y DU yn fwy gwydn i'r 

newidiadau yn y dirwedd.  

 
Ond ni all wneud hyn oll ar ei ben ei hun - 

mae angen i bawb yn y gymdeithas fod yn 

rhan o'r drafodaeth a'r atebion sy'n codi wrth 

wynebu'r sialensiau sydd i ddod.  

 
Y newid yn yr hinsawdd a phatrymau 

glawiad a thywydd sy'n newid 
 

Yn ogystal ag eithafion y tywydd a drafodwyd 

eisoes, rydyn ni'n gweld effeithiau mwy cynnil 

hefyd. Er enghraifft, mae yna dystiolaeth o ddŵr 

hallt yn mynd i ffynonellau dŵr daear arfordirol 

mewn cyfnodau o sychder - a phan fo lefelau'r 

afonydd yn isel, mae llai o ddŵr yn yr afon i 

wanhau'r dŵr gwastraff wedi ei drin. Mae hyn, yn 

ei dro, yn golygu bod ar y dŵr gwastraff angen 

triniaeth fwy dwys o ran ynni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitro amser real 

 
Mae United Utilites yn cyfuno modelau, 

gwahanol ffynonellau data ac ymatebion 

gweithredol i fapio sut y bydd yn rhedeg ei 

rwydwaith dŵr gwastraff yn y dyfodol. 

 

Mae prosiect Preston yn defnyddio data 

hanesyddol, wedi ei fodelu, amser real a 

rhagolygon i ddarogan pa ardaloedd a chartrefi 

sydd mewn perygl; sut mae rhwydweithiau ac 

asedau yn cael eu monitro mewn amser real 

gyda'u lefelau sbarduno ac ymyraethau sy'n 

briodol i bob ased; a lle gall gwaith cynnal a 

chadw gael ei gyflawni'n rhagweithiol cyn 

digwyddiadau fel glawiad dwys. 

 
Mae system TG newydd yn derbyn data amser 

real o dros 130 o declynnau monitro llif, dyfnder a 

glawiad, sydd wedi eu gosod mewn lleoliadau 

strategol, a data am lawiad o radar y Swyddfa 

Dywydd (rhagolygon 6 awr). Gellir rhedeg 

efelychiad o'r effaith bob dwy awr yn erbyn set o 

baramedrau cymeradwy, sy'n caniatáu ar gyfer 

deall y llif disgwyliedig i'r gweithfeydd trin lleol 

hefyd. 

 
Os gellir profi bod y dechnoleg yn gweithio, caiff ei 

chyflwyno ar draws gweddill rhanbarth y gogledd-

orllewin sydd yng ngofal United Utilities er mwyn 

cyflawni manteision fel clustnodi ymddygiad 

anarferol/dieisiau ar y rhwydwaith, pwyso a mesur 

perfformiad disgwyliedig y rhwydwaith, gwneud 

gwell penderfyniadau a sicrhau gwelliannau o ran 

modelau'r rhwydweithiau.

 

 
 
 
 
 

Yn wir, mae astudiaethau'n dangos bod 

"lledaeniad trefol" yn achosi mwy o gynnydd mewn 

llifogydd na thai newydd, am ei fod yn ychwanegu 

mwy o ddŵr glaw at y systemau hyn. 

 

Er bod gan bob cwmni dŵr gynlluniau tymor hir i 

bennu pa fuddsoddiad sydd ei angen, rydyn ni 

wedi tueddu i gynllunio ar gyfer y dyfodol yn 

seiliedig ar y gorffennol. Mae hi'n amlwg bod 

arnom angen dull newydd o fodelu sut y bydd ein 

systemau'n gweithio, a fydd yn cymryd yr 

amgylchiadau sy'n newid yn gyflym i ystyriaeth. 
 
Amddiffyn yr amgylchedd ac iechyd y cyhoedd 
 

Mae'r disgwyliadau o ran safonau 

amgylcheddol ac iechyd y cyhoedd yn 

cynyddu, ac mae deddfwriaeth yn ategu hyn. 

 

Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yr Undeb 

Ewropeaidd yw'r brif ddeddfwriaeth sy'n amddiffyn 

afonydd a llynnoedd, aberoedd, dyfroedd arfordirol 

a dŵr daear, ac yn penderfynu pa gamau y mae 

angen eu cymryd er mwyn sicrhau bod pob 

ecosystem ddyfrol yn bodloni 'safon dda' (neu 

'potensial ecolegol da' ar gyfer crynofeydd dŵr 

sydd wedi eu haddasu'n drwm) erbyn 2027. 

 

Mae amddiffyn pobl sy'n defnyddio dyfroedd 

ymdrochi arfordirol yn hanfodol bwysig hefyd, ac 

felly mae Cyfarwyddeb Dyfroedd Ymdrochi 

newydd yr Undeb Ewropeaidd yn cynnwys dau 

ddangosydd bacteriol newydd (E. coli ac 

enterococci coluddol) er mwyn mesur ansawdd 

y dŵr.  Caiff dyfroedd ymdrochi eu categoreiddio 
 

yn erbyn y safonau newydd hyn, fel y gall pobl 

wneud penderfyniadau gwybodus o ran ble i nofio a 

defnyddio'r dŵr ar gyfer gweithgareddau hamdden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coastwatch yn darparu data 

amser real ar gyfer nofwyr 

 
Yn 2011, lansiodd Wessex Water system o'r enw 

Coastwatch - y cyntaf o'i fath yn y diwydiant - i 

ddarparu data am ryddhau o orlifoedd carthion 

cyfun sy'n cael ei ddiweddaru'n gyson. 

 
Mae'r offer monitro'n dweud pryd y mae 

rhyddhau'n dechrau ac yn gorffen, ac yn anfon y 

wybodaeth at awdurdodau lleol a grwpiau eraill â 

buddiant ar ffurf neges e-bost. Mae'r wybodaeth 

yn mynd at fap rhyngweithiol ar wefan Wessex 

Water hefyd, gan ddangos a oes rhyddhau wedi 

digwydd dros y saith diwrnod diwethaf. 

 
Croesawodd Surfers Against Sewage (SAS) 

dryloywder Wessex Water o ran rhyddhau o 

CSOs. Dywedodd Andy Cummins, y 

cyfarwyddwr ymgyrchoedd: "Mae SAS wedi 

ymgyrchu'n faith ac yn galed er mwyn i gwmnïau 

dŵr rannu gwybodaeth amser real ar ôl i 

orlifoedd carthion ryddhau carthffosiaeth heb ei 

drin i'n moroedd. 

 
"Mae hi'n hyfryd gweld Wessex Water yn 

darparu gwybodaeth wrth eu holl ddyfroedd 

ymdrochi, gan alluogi defnyddwyr traethau yn y 

rhanbarth i wneud penderfyniadau mwy 

gwybodus am sut a phryd y maen nhw'n 

defnyddio'r dŵr." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 
MILIWN 

 

 

 

 

 

FFEIL FFEITHIAU 

 

Disgwylir i 

boblogaeth y DU 

gynyddu 20 miliwn 

pellach erbyn 2050 i 

tua 85 miliwn o bobl 

Yr Hinsawdd   
yn Newid 

 

 

 

 

 

FFEIL FFEITHIAU 

 

Disgwylir i'r newid yn 

yr hinsawdd olygu 

hafau mwy sych, 

gaeafau mwy gwlyb 

a glaw dwys am 

gyfnodau hirach, 

ynghyd â stormydd 

mwy dwys 

 

 

 

Poblogaeth sydd ar dwf a lledaeniad trefol 
 

Disgwylir i boblogaeth y DU gynyddu 
 

10 miliwn erbyn y 2030au, a rhyw 10 miliwn arall 

erbyn tua 2050 - gan ddod â  phoblogaeth y DU 

yn agos at 85 miliwn (i fyny o 

65 miliwn ar hyn o bryd). 

 

Yn ogystal, mae amgylchedd adeiledig y wlad yn 

newid yn barhaus, ac mae "lledaeniad trefol" - fel 

estyniadau i gartrefi, ystafelloedd haul a throi 

gerddi blaen yn fannau parcio palmantog - oll yn 

gallu ychwanegu at faint o ddŵr sy'n mynd i'n 

carthffosydd a'n draeniau. Mae'n golygu bod y 

pridd a'r glaswellt a fyddai'n arfer amsugno glaw 

bellach o dan goncrit na all ei amsugno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oeddech chi'n gwybod? 
 
Bod systemau ailgylchu dŵr 

yn cael eu gosod ar 

ddatblygiadau newydd sy'n 

cwtogi tua 40% ar y galw 

cyfartalog am ddŵr yfed. 

 
Pwysau posibl at y dyfodol 
 

Un o'r sialensiau sy'n codi yn sgil ein dyheadau 

a'n disgwyliadau cynyddol yw y gallem wynebu 

nifer uwch o gynhyrchion a allai gael effaith 

sylweddol o ganiatáu iddynt lifo'n rhydd trwy'r 

cylch dŵr, gan gynnwys; 

 
Endocrinau 

 
Mynegwyd cryn bryder am y potensial y gall 

rhai cemegolion a allai fod yn bresennol yn 

nyfroedd afonydd darfu ar systemau 

hormonaidd pobl a bywyd gwyllt. 

Dyddodion  
GLAWIAD 

 
 
 
 

 
Ffeil ffeithiau 

 
Mae pob milimetr o 

lawiad yn gollwng litr o 

ddŵr ar bob metr 

sgwâr o dir. Mae 

diwrnod o law 

cymedrol yn gallu 

gollwng sawl miliwn litr 

o ddŵr ar systemau 

draenio trefi 
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Cyflawnodd y Comisiwn Ewropeaidd waith 

ymchwil ar y cemegolion hyn (o'r enw ymyrwyr 

endocrin), a ddangosodd bod prosesau trin dŵr 

gwastraff yn effeithiol wrth atal cemegolion o'r 

fath rhag cyrraedd cyflenwadau dŵr yfed ar hyn o 

bryd. Casgliad yr arbenigwyr oedd nad yw'n 

angenrheidiol nac yn ymarferol pennu unrhyw 

safonau cyfreithiol ffurfiol ar gyfer ymyrwyr 

endocrin mewn dŵr yfed. 

 
Fodd bynnag, bydd yn bwysig i'r diwydiant dŵr 

a'r sectorau amgylcheddol weithio a gweithredu 

gyda'i gilydd i asesu effaith y ffaith fod  y 

sylweddau cemegol hyn yn mynd i afonydd yn y 

lle cyntaf. 

 
Cynhyrchion Fferyllol 

 
Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn ystyried 

mesurau ychwanegol i reoli lefelau a mathau'r 

cynhyrchion fferyllol sydd yna yn yr 

amgylchedd, fel amddiffyniad pellach ar gyfer 

pobl a bywyd gwyllt. 

 

Mae'n bosibl taw triniaeth fwy llym ar ddŵr 

gwastraff yw'r ateb, ond yn amlwg, byddai hyn 

yn ychwanegu at gost biliau'r cwmnïau dŵr a'u 

cwsmeriaid. 

 
Carbon 

 
Mae gweithrediadau'r diwydiant dŵr yn gofyn am 

ddefnyddio llawer o ynni i drin dŵr wyneb, 

prosesu dŵr gwastraff, ac i bwmpio llawer o ddŵr 

trwy rwydweithiau helaeth. 

 
Y prosesau trin dŵr gwastraff sy'n defnyddio 

rhyw hanner yr holl ynni gweithredol ar draws y 

sector dŵr. 

 

Allyriannau nwyon tŷ gwydr o ochr weithredol y 

diwydiant dŵr sydd i gyfrif am tua 0.7%  
 

o holl allyriannau'r DU (Ofwat, 2010). Yn 

2011-12, nododd cwmnïau eu bod wedi 

allyrru'r hyn sy'n cyfateb â rhyw 4 miliwn 

tunnell o garbon deuocsid i'r amgylchedd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyfarniad Llys Cyfiawnder Ewrop 
 

Ym mis Hydref 2012, dyfarnodd Llys 

Cyfiawnder Ewrop bod y DU wedi methu â 

chyflawni ei rwymedigaethau o dan 

Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol yr 

Undeb Ewropeaidd. 

 
Roedd hyn ymwneud â diffyg systemau 

casglu digonol am fod llawer o garthffosiaeth 

a dŵr wyneb yn cael eu dychwelyd i'r 

amgylchedd heb eu trin. Mae gwaith eisoes 

ar y gweill i leihau faint sy'n cael ei  ryddhau 

o orlifoedd carthion cyfun i Afon Tafwys a 

Môr y Gogledd yn Whitburn, ac amledd y 

rhyddhau hefyd. 

 

Mae'r gyfarwyddeb yn cyfeirio at 'lawiad 

anghyffredin o drwm' fel esiampl o pan nad 

oes angen trin y llif yn drylwyr. Fodd 

bynnag, roedd y llys yn cytuno, po amlaf y 

mae gorlif yn gweithredu, po fwyaf tebygol 

yw hi na fydd ei weithrediad yn diwallu 

gofynion y gyfarwyddeb. 

 

 
Seilwaith sy'n heneiddio ac ymdreiddiad  
 

Mae rhan helaeth o rwydwaith carthffosydd 

cyhoeddus y DU yn fwy na 50 mlwydd oed. 

 

O ganlyniad, ac er gwaethaf buddsoddiad uwch 

nag erioed, mae rhai carthffosydd cyhoeddus yn 

dirywio, a gall lefelau uwch o ddŵr daear, neu 

lifogydd, ymdreiddio iddynt. 

 
Er bod lefelau uchel o fuddsoddiad wedi gweld 

sawl mil o filltiroedd o'r rhwydwaith carthffosiaeth 

yn cael eu disodli ers preifateiddio, mae 

hyn yn her. Mae'r sector yn barod i ddod o hyd i 

ddulliau fforddiadwy a blaengar o gydbwyso 

anghenion iechyd y cyhoedd a'r amgylchedd, a 

hynny wrth gadw'r gwasanaeth yn fforddiadwy 

ac yn hygyrch i bawb. 

SUT RYDYN NI'N YMATEB 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADRAN 4 

 

Sut rydyn ni'n ymateb 
 

Datblygu fframwaith draenio newydd 
 

Ffrydiau gwaith Bwrdd y Rhaglen 
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Datblygu fframwaith draenio newydd 
 

Ddiwedd 2014, trafododd Defra, Asiantaeth yr 

Amgylchedd, Ofwat a Water UK y ffordd orau o 

fynd ati i gyflawni uchelgeisiau cynllun busnes y 

diwydiant dŵr ar gyfer gwella cynaliadwyedd a 

gwytnwch seilwaith dŵr gwastraff y DU, a hynny 

wrth ddarparu gwell gwasanaethau ar gyfer 

cwsmeriaid, a lleihau eu hôl troed carbon. 

 
O'r trafodaethau cynnar hynny, roedd hi'n amlwg 

bod gan bolisi a rheoleiddio dŵr ran allweddol i'w 

chwarae wrth ddylunio rhwydwaith draenio'r DU 

wrth edrych tua'r dyfodol. 

 
Cytunwyd hefyd bod maint y sialensiau sydd o'n 

blaenau'n golygu ei bod yn strategol bwysig i holl 

gyrff y llywodraeth yn y DU gymryd rhan yn y 

drafodaeth, ynghyd â nifer o randdeiliaid 

gwleidyddol, amgylcheddol ac economaidd. 

 
Ffurfiwyd Bwrdd y Rhaglen er mwyn clustnodi a 

chyflawni gwaith ymchwil ar sail tystiolaeth, a 

gwaith arall yn ôl yr angen, er mwyn: 

 

• cynorthwyo datblygiad systemau carthffosiaeth a 

draenio. Mae hyn yn cynnwys amlygu ym mha 

ffyrdd y gall fod angen newid rheoleiddiad, 

deddfwriaeth a thechnoleg er mwyn bodloni 

disgwyliadau clir y cwsmeriaid a'r gymdeithas  

 
• caniatáu ar gyfer rheoli rhyddhau o 

systemau carthffosiaeth a draenio mewn 

dull fforddiadwy ac ymarferol  

 
• pennu sut, ac am ba gost, y byddwn ni'n 

dechrau mynd i'r afael â'r amrywiaeth o 
bwysau tymor hwy sy'n wynebu systemau 
carthffosiaeth  a draenio'r DU.  

 
 
 
 
 
 
Ffrydiau gwaith Bwrdd y Rhaglen 
 

Mae Bwrdd y Rhaglen yn goruchwylio saith ffrwd 

gwaith a fydd yn sail i gyflawni'r fframwaith 

draenio newydd yn llwyddiannus. 
 
Ffrwd Gwaith 1 - Cyfathrebu ac  
Ymgysylltu 
 
Beth mae hyn yn ei olygu 
 

Yn ogystal â chyfleu'r gwaith rydyn ni'n ei wneud, 

bydd y ffrwd gwaith yma'n dangos maint uchelgais 

y diwydiant dŵr a'i bartneriaid o ran gwella 

gwasanaethau i gwsmeriaid, ac amddiffyn 

cwsmeriaid a chymunedau rhag llifogydd a 

llygredd. 

 
Pam fod y gwaith yn bwysig 
 

Mae yna stori gadarnhaol i'w hadrodd am y 

biliynau o bunnoedd a fuddsoddwyd yn ein 

systemau carthffosiaeth a draenio, ond nid yw 

cyfleu hynny'n rhywbeth y mae cwmnïau dŵr wedi 

ei wneud yn dda bob tro yn y gorffennol. Mae hi'n 

hanfodol bod y bobl sy'n gwneud penderfyniadau a 

chwsmeriaid yn ymwybodol o'r sialensiau sy'n 

wynebu'r DU, a beth rydyn ni fel sector yn ei 

wneud yn eu cylch, er mwyn denu'r gefnogaeth 

ehangaf bosibl ar gyfer y rhaglen waith yma. 

 
Sut rydyn ni'n mynd i gyflawni'r peth 
 

Y ddogfen hon yw dechrau'r sgwrs am beth y 

mae angen i ni ei wneud gyda'n gilydd er mwyn 

atal llifogydd mwy helaeth a dinistriol, a'u heffaith 

ar bobl a llefydd, cwsmeriaid a chymunedau, ein 

hamgylchedd a'n heconomi. 

 
Mae hi'n targedu'r bobl sy'n gwneud 

penderfyniadau ac yn ffurfio barn sydd â buddiant 

arbennig yn seilwaith draenio'r DU a'i berfformiad. 

Byddwn ni'n rhannu deunyddiau a dogfennau eraill 

hefyd, a fydd yn cynnig safbwynt unedig gan y 

sector cyfan. 

 
Sut bydd cwsmeriaid yn elwa ar hyn 
 

Bydd yna fwy o eglurder a thryloywder ar gyfer 

cwsmeriaid, cymunedau a rhanddeiliaid 

allweddol o ran beth y mae'r diwydiant dŵr a'i 

bartneriaid yn ceisio ei gyflawni, a sut rydyn ni'n 

bwriadu mynd ati. 

 
 
 
 
 
 

O ran y diwydiant dŵr ei hun, bydd y ddogfen yn 

cyfleu negeseuon cadarn, cydweithredol a chyson 

am ein gwaith i gyflunio strategaeth ddraenio'r DU 

at y dyfodol. 

 
Ffrwd gwaith 2 - Diffinio a rheoli'r 

capasiti draenio 
 
Beth mae hyn yn ei olygu 
 

Bydd yn diffinio arferion gorau o ran y dull o fynd 

ati i ddefnyddio'r capasiti draenio, mewn tywydd 

sych a thywydd gwlyb. Wedyn gallwn glustnodi 

faint o'r capasiti sy'n cael ei ddefnyddio ar hyn o 

bryd, faint a gaiff ei ddefnyddio yn y dyfodol, a beth 

sy'n defnyddio'r capasiti sydd ar gael. 

 

Byddwn yn datblygu fframwaith sy'n clustnodi'r 

ymyraethau sydd eu hangen i rheoli'r capasiti 

draenio yn fwy hwylus. Yn ei dro, bydd hyn yn ein 

cynorthwyo ni i ddechrau'r sgyrsiau y mae angen i 

ni eu cael gyda phartneriaid allweddol a 

rhanddeiliaid eraill am beth sydd angen ei wneud, 

pam a phryd. 

 
Pam fod y gwaith yma'n bwysig? 
 

Heb y fframwaith yma, neu heb ddeall sut y bydd 

yn gweithredu'n ymarferol, ni allwn llwyr ddeall y 

sialensiau y mae ein rhwydweithiau draenio'u eu 

hwynebu nawr ac yn y dyfodol; ac ni allwn fod yn 

glir wrth esbonio'r sialensiau hynny i'n partneriaid 

a'n rhanddeiliaid allweddol gan nodi beth sydd 

angen newid o ran ein dulliau cyfredol o fynd ati 

gyda'n gilydd. 

 
O ran y sialensiau at y dyfodol sy'n ymwneud yn 

benodol â'r twf yn y boblogaeth a'r newid yn yr 

hinsawdd, mae'n bosibl y bydd angen i ni edrych ar 

y dyfodol mewn ffordd wahanol iawn. Bydd angen i 

ni ddweud yn glir wrth bawb pam fod hyn yn wir. 

 
Sut rydyn ni'n mynd i gyflawni'r peth 
 

Mae rhywfaint o'r wybodaeth sydd ei hangen arnom 

naill ai ar gael eisoes, neu bron a bod ar gael, felly 

un peth y gallwn ei wneud ar unwaith yw tynnu'r holl 

wybodaeth yna at ei gilydd. Byddwn ni'n cynnal 

gweithdai hefyd er mwyn sicrhau bod ein dull o fynd 

ati'n glir, a'i fod yn ddigon datblygedig. 

 
Daw'r pethau i'w cyflawni trwy'r ffrwd gwaith 

yma o gyfres o brosiectau UKWIR, a bydd 

angen cael mewnbwn ymarferol gan bawb sydd 

â data perthnasol a gwybodaeth modelu o bob 

rhan o'r DU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sut bydd cwsmeriaid yn elwa ar hyn 
 

Rydyn ni am ddarparu gwybodaeth gadarn sy'n 

hawdd ei deall ar gyfer ein holl gwsmeriaid - ac yn 

wir, ein holl randdeiliaid - am gyflwr ein 

rhwydweithiau draenio nawr ac yn y dyfodol. 

 
Mae hi'n debygol y bydd angen i ni wneud 

buddsoddiad sylweddol yn ein seilwaith draenio yn 

y dyfodol, ac felly mae denu cefnogaeth ein 

cwsmeriaid i'r gwaith yma'n hanfodol bwysig. Bydd 

hyn yn sicrhau bod cwmnïau dŵr mewn sefyllfa 

gadarn i gynnwys unrhyw weithgarwch cychwynnol 

yn eu cynlluniau busnes ar gyfer 2020-2025. 

 

 
Ffrwd gwaith 3 - Mynd i'r afael â 

gorlifoedd sy'n gweithredu'n gyson 
 
Beth mae hyn yn ei olygu 
 

Mae Gorlifoedd Carthion Cyfun (CSOs) yn rhan 

annatod o system ddraenio'r DU, ac maent yn 

amddiffyn eiddo rhag llifogydd. 

 

Mae angen y rhain oherwydd y ffordd y mae llif 

dŵr brwnt a llif dŵr wyneb wedi cael eu draenio 

gyda'i gilydd mewn carthffosydd cyfun yn 

hanesyddol. Dylai dyluniad a gweithrediad y 

CSOs olygu nad ydynt yn gorlifo'n gyson; ac, os 

oes angen iddynt weithredu, bod angen iddynt 

gyfyngu ar lygredd amgylcheddol, a rhaid iddynt 

beidio ag effeithio'n andwyol ar y defnydd o 

ddŵr am resymau amwynder. 
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Mae CSOs sy'n rhyddhau'n gyson yn fwy tebygol o 

gael effaith andwyol ar yr amgylchedd a/neu'r 

gymdeithas.  Bydd y ffrwd gwaith yma'n cynhyrchu 

proses a chanllawiau a fydd yn defnyddio'r data 

monitro am ddigwyddiadau a'u hyd, sy'n codi o'r 

teclynnau sy'n cael eu gosod ar y CSOs ar hyn o 

bryd, er mwyn blaenoriaethu a mynd i'r afael â'r 

gorlifoedd hynny sy'n rhyddhau'n gyson. 

 

Bydd y broses sy'n cael ei datblygu'n ystyried 

effaith gweithrediad y gorlifoedd ar yr amgylchedd 

a'r gymdeithas ehangach, ac yn gosod gwerth ar 

leihau'r effaith yn erbyn y gost er mwyn cyflawni 

hynny. Trwy ddadansoddiad o fanteision cost, caiff 

penderfyniadau buddsoddi sy'n defnyddio'r 

wybodaeth dechnolegol orau eu pennu a'u rhoi ar 

waith, a hynny heb gost ormodol.  

 
Pam fod y gwaith yn bwysig 
 

Mae deddfwriaeth Ewropeaidd yn caniatáu i 

systemau carthffos cyfun fod â gorlifoedd, ond 

mae'n mynnu na ddylai'r gorlifoedd hynny 

weithredu heblaw mewn glaw anghyffredin o drwm, 

ac na ddylent lygru dyfroedd. 

 
Ni chyflawnwyd unrhyw broses i werthuso 

manteision lleihau effeithiau gweithrediad CSOs  

hyd yn hyn. Bydd y gwaith yma'n caniatáu i'r DU 

ddangos ei fod yn diwallu gofynion deddfwriaeth y 

DU, a bydd yn fframio proses i gwmnïau dŵr 

gwastraff a rheoleiddwyr amgylcheddol ei dilyn er 

mwyn mynd i'r afael â gorlifoedd lle bod mesurau 

ychwanegol i leihau goblygiadau gweithrediad y 

CSOs yn fanteisiol o ran cost. 

 
Sut rydyn ni'n mynd i gyflawni'r peth 
 

Mae grŵp sy'n cynrychioli'r llywodraeth, 

rheoleiddwyr amgylcheddol a chwmnïau dŵr a 

charthffosiaeth yn cydweithio i ddatblygu'r 

broses. Mae ymgynghorwyr arbenigol yn cael eu 

hymgysylltu er mwyn datblygu'r broses o 

werthuso'r manteision. 

 
 
 
 
 
 
Sut bydd cwsmeriaid yn elwa ar hyn 
 

Rydyn ni am i gwsmeriaid a'r amgylchedd gael eu 

hamddiffyn rhag llygredd mewn tywydd gwlyb. 

Byddai'r drafferth a'r gost o wahanu systemau 

draenio dŵr brwnt a dŵr wyneb (a barhaodd i gael 

eu hadeiladu tan y 1960au) yn uchel dros ben. 

Mae'r broses sy'n cael ei datblygu trwy'r ffrwd 

gwaith yma'n caniatáu ar gyfer buddsoddi lle mae 

gwir angen, a hynny mewn ffordd sy'n 

fforddiadwy. 

 
 
Ffrwd gwaith 4 - Cam-drin carthffosydd 
 
Beth mae hyn yn ei olygu 
 

Disgwylir i garthffosydd y DU ymdopi ag 

amrywiaeth o ddeunyddiau gwastraff yn ogystal â 

dim ond carthffosiaeth a dŵr gwastraff. Rhaid i 

garthffosydd ymdopi â braster, olew a saim (FOG), 

gwastraff bwyd a nwyddau eraill sy'n cael eu fflysio  

e.e. tamponau, weips a hyd yn oed cewynnau. 

 
Yr enw cyffredin ar hyn yw cam-drin 

carthffosydd, a gyda'i gilydd mae'r pethau 

hyn yn tagu'r carthffosydd ac yn peri iddynt 

orlifo. 

 
Cam-drin carthffosydd sydd i gyfrif am y rhan fwyaf 

o lifogydd a digwyddiadau o lygredd y mae 

cwmnïau dŵr yn gorfod delio â nhw yn y DU. Bydd 

y ffrwd gwaith yma'n ymchwilio i atebion sy'n gallu 

atal y gwastraff rhag mynd i'r carthffosydd yn y lle 

cyntaf, a bydd yn darparu sylfaen o dystiolaeth i 

gyflunio'r dulliau gorau o fynd ati i ddelio â'r 

cynhyrchion a'r deunyddiau hyn. 

 
Pam fod y gwaith yn bwysig 
 

Nid oes unrhyw ymgyrch genedlaethol gydlynol 

gan y cwmnïau dŵr i roi neges glir i'w cwsmeriaid 

- nac ychwaith gan drydydd partïon fel 

gweithgynhyrchwyr, adwerthwyr, cyrff 

anllywodraethol a'r llywodraeth - am bwysigrwydd 

cadw carthffosydd yn glir, a pha gynnyrch a 

deunyddiau gwastraff y mae angen eu cadw allan 

o'r carthffosydd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sut rydyn ni'n mynd i gyflawni'r peth 
 

Mae llawer o gwsmeriaid yn dal i gofio'r ymgyrch 

a'r logo 'yn y bag ac yn y bin' ac felly rydyn ni'n 

bwriadu adeiladu ar yr ymwybyddiaeth honno, ond 

â mân-newid i'r neges. 

 

Byddwn ni'n symud i ddefnyddio'r logo 'dim 

fflysio' y mae adwerthwyr a gweithgynhyrchwyr 

sy'n aelodau o ddwy gymdeithas allweddol - sef 

yr International Nonwovens and Disposables 

Association (INDA) a'r European Disposables 

and Nonwovens Association (EDANA) - eisoes 

wedi cytuno iddo.  

 

Caiff y logo, sy'n debyg i'r logo 'yn y bag ac yn y 

bin', ei fabwysiadu ar wahanol ddeunyddiau'r 

ymgyrch, a bydd holl gwmnïau dŵr a 

charthffosiaeth y DU yn ei ddefnyddio. Bydd 

Water UK yn cefnogi ac yn hyrwyddo'r ymgyrch.  

 
Sut bydd cwsmeriaid yn elwa ar hyn 
 

Caiff cwsmeriaid logo a neges clir a chyson gan 

gwmnïau dŵr, adwerthwyr a gweithgynhyrchwyr 

o ran beth na ddylid ei fflysio i lawr y tŷ bach neu 

ei waredu i lawr sinc y gegin. 

 

Bydd hyn yn codi ymwybyddiaeth, ac yn y pen 

draw, bydd yn sbarduno'r newid angenrheidiol 

o ran ymddygiad. 

 

Bydd cael logo a neges cymeradwy yn helpu i 

hwyluso ymgyrchoedd ar y cyd rhwng y diwydiant 

dŵr ac adwerthwyr unigol sydd am wneud mwy na 

dim ond hyrwyddo'r logo Dim Fflysio. 

 
 
 
 

 
Astudiaeth achos: Ymgyrch i atal 

camdrin carthffosydd Caersallwg 
 
Mae Wessex Water yn dioddef mwy na 13,000 

o dagfeydd mewn carthffosydd y flwyddyn ar 

draws ei ranbarth, am fod eitemau amhriodol, 

fel braster, olew a weips yn mynd i'r rhwydwaith 

o garthffosydd. Mae'r costio tua £5 miliwn i'r 

cwmni i glirio'r tagfeydd hyn. 
 
Yn 2014, cynhaliodd y cwmni ymgyrch wedi ei 

dargedu yng Nghaersallwg, lle'r oedd cyfradd 

uchel o rwystrau fesul pen o'r boblogaeth. Y nod 

oedd newid ymddygiad cwsmeriaid o ran y ffordd 

y maent yn cael gwared ar weips, a'r "weips 

fflysio" fel y'u gelwir, trwy addysg, codi 

ymwybyddiaeth a 'chymell cymdeithasol'. 
 
#LoveYourLoo 
 
Roedd yr ymgyrch ‘Be Smart, Love Your Loo’ yn 

targedu pedwar gwahanol fath o ddefnyddwyr 

weips - y rhai sy'n prynu weips babanod, weips 

glanhau, weips hylendid a weips wyneb. 
 
Siaradodd staff y cwmni â chyrff cymunedol a 

grwpiau babanod a phlantos, yn ogystal ag 

ymweld ag ysbyty Caersallwg, llyfrgelloedd ac 

ysgolion. Er mwyn sicrhau'r cwmpas ehangaf 

posibl i'r ymgyrch, codwyd byrddau hysbysebu a 

phosteri mewn ystafelloedd ymolchi, sefydlwyd 

gwefan bwrpasol, defnyddiwyd y cyfryngau a 

gweithiwyd gyda busnesau lleol, gan gynnwys 

caffis a bwytai. 
 
Gweithiodd Wessex Water mewn partneriaeth 

â'r cyfryngau lleol, ac ysgrifennodd at 

weithgynhyrchwyr ac adwerthwyr weips "fflysio" 

i godi pryderon am farchnata'r cynhyrchion hyn.  

Siomedig oedd yr ymateb gan 

archfarchnadoedd a gweithgynhyrchwyr. 
 
Newid ymddygiad 
 
Cyflawnwyd gwaith ymchwil annibynnol i 

gwsmeriaid cyn ac ar ôl yr ymgyrch er mwyn 

canfod lefel yr ymwybyddiaeth ymysg pobl leol. 

Dangosodd hyn: 
 
• fod ymwybyddiaeth gyffredinol am dagfeydd 

mewn carthffosydd wedi cynyddu o 26% i 

31%  
 
• bod chwarter o'r trigolion yn cofio'r ymgyrch 

gydag anogaeth  
 
• bod yr hysbyseb radio wedi cyfleu'r neges 

'love your loo' yn effeithiol (clywodd 65% yr 

hysbyseb radio)  
 
• bod hanner y trigolion yn defnyddio weips cyn 

yr ymgyrch - disgynnodd y lefel hon o ddefnydd 

bron i 10% yn dilyn yr ymgyrch.  
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Ffrwd gwaith 5 - Llif dŵr daear i mewn i'r      

 systemau draenio 
 

Beth mae hyn yn ei olygu 
 

Mae angen gwell dealltwriaeth, ar draws amryw o 

gyrff, am y risgiau cynyddol o du dŵr daear yn llifo i 

mewn i systemau draenio - rhai preifat a 

chyhoeddus - mewn gaeafau gwlyb, am fod hyn yn 

gallu achosi llifogydd. 
 

Pam fod y gwaith yn bwysig 
 

Gwelwyd llifogydd difrifol yn ne Lloegr yn 2001, 

2013 a 2014. Un o achosion hyn oedd lefelau 

uchel o ddŵr daear yn llifo i mewn i systemau 

draenio lleol. Mae'r llifogydd sy'n digwydd yn sgil 

hyn yn gallu para sawl wythnos, am ei fod yn 

cymryd amser i lefelau uchel o ddŵr daear fynd i 

lawr yn naturiol. 

 
At hynny, mae systemau draenio preifat nad ydynt 

yn ddwrglos yn caniatáu i dŵr daear ddianc i 

garthffosydd cyhoeddus yn ystod gaeafau gwlyb. 

A yw hi'n deg bod y cwmnïau dŵr a 

charthffosiaeth, ac yn anochel felly, eu 

cwsmeriaid, yn talu i drwsio'r pibellau preifat hyn?  
 

Sut rydyn ni'n mynd i gyflawni'r peth 
 

Gan gymryd patrymau glawiad diweddar a'r 

rhagolygon o ran y newid yn yr hinsawdd i 

ystyriaeth, byddwn yn datblygu safon addas 
 

ar gyfer y diwydiant i leihau llif y dŵr daear i 

mewn i'r system, a rheoli'r risg o lifogydd. 
 

Yn ogystal, byddwn yn asesu dyluniadau amgen 

ar gyfer carthffosydd sydd â'r potensial i 

ddarparu amddiffyniad tymor hwy rhag effeithiau 

dŵr daear.  

 
Ynghyd â hynny, mae angen strategaethau dŵr 

daear ar gyfer lleoliadau bregus fel y gallwn 

ddylanwadu ar ddyluniad y seilwaith datblygu. 

Byddwn yn ymgysylltu â chynllunwyr, swyddogion 

rheoli adeiladu a'r sector adeiladu tai er mwyn 

sicrhau bod unrhyw asedau newydd bregus yn 

ddwrglos. 
 

Byddwn yn gofyn am safbwyntiau llywodraethau 

ar ganiatáu i gwmnïau dŵr a charthffosiaeth gael 

pwerau i wneud systemau draenio preifat yn 

ddwrglos, ac adfer costau'r gwaith yma. 

 
 
 
 
 
 
 
Sut bydd cwsmeriaid yn elwa ar hyn 
 

Bydd gennym well polisïau, fframweithiau ac 

atebion ymarferol sy'n rheoli'r risg bod dŵr daear 

yn mynd i mewn i systemau draenio ac yn achosi 

llifogydd. 

 

 
Ffrwd gwaith 6 - Hwyluso cynnydd 
 
Beth mae hyn yn ei olygu 
 

Mae tirwedd draenio'r DU yn gymhleth, ac felly 

mae materion cymdeithasol, rheoliadol, 

cyfreithiol ac ariannol yn gallu llesteirio cynnydd 

i'w wneud yn fwy gwydn. Bydd y ffrwd gwaith 

yma'n clustnodi ac yn blaenoriaethu unrhyw 

rwystrau i wneud ein systemau draenio'n fwy 

gwydn, ac yn sicrhau eu bod yn gallu diwallu 

anghenion tymor hir cwsmeriaid a'r 

amgylchedd. 
 
Pam fod y gwaith yn bwysig 
 

Mae'r broblem gynyddol o lifogydd carthion a 

llygredd, ynghyd â phwysau rheoliadol, yn 

bwydo'r angen am ddod o hyd i atebion 
 

mwy arloesol a blaengar er mwyn ariannu'r 

buddsoddiad angenrheidiol. 
 

Mae angen i gwmnïau dŵr baratoi ar gyfer yr 

annisgwyl, a bod mewn sefyllfa i ymateb yn gyflym i 

newid ac amgylchiadau allanol; ni fydd gweithio yn 

yr un modd gan obeithio y bydd amodau'n gwella 

yn gweithio fel strategaeth ddraenio.   

 
Mae denu cyllid tymor hir gan fuddsoddwyr yn 

hanfodol hefyd - gallai 'ysgytiad y dyfodol' gael 

effaith niweidiol ar ba mor addas yw cwmnïau dŵr 

i'w hariannu, a tharo hyder buddsoddwyr mewn 

sector sy'n adnabyddus am sefydlogrwydd 

ariannol a gweithredol. 
 
Sut rydyn ni'n mynd i gyflawni'r peth 
 

Byddwn ni'n taclo pob rhwystr ac yn asesu eu 

heffaith debygol neu'r goblygiadau hysbys, a pha 

mor hawdd fydd eu goresgyn, fel y gellir gwneud 

cynnydd. 
 

Byddwn yn cynhyrchu set o ddewisiadau ar gyfer 

pob rhwystr; bydd hyn yn sbarduno'r ddeialog gyda 

llywodraeth y DU a'r llywodraethau datganoledig o 

ran pa ddewis fydd orau i fwydo'r newid 

angenrheidiol. 

 
Bydd y ffrwd gwaith yma'n tynnu'r atebion o'r 

holl ffrydiau gwaith eraill - ac astudiaethau 

draenio blaenorol - ynghyd mewn un "siop 

flaenoriaethu" un stop. 

 
 
 
 
 
 
 

Bydd y fframwaith sy'n deillio o hyn yn gwneud 

yr holl sialensiau'n weladwy, gan bennu beth 

sydd fwyaf pwysig i fynd i'r afael ag ef, ac yn 

asesu'n wrthrychol beth sydd angen digwydd 

nesaf. Yn ogystal, bydd yn rhoi llais uwch i 

sector sydd â chyfle unigryw i wneud 

datblygiadau pellach o ran cynaliadwyedd, 

gwytnwch a thwf economaidd. 
 
Sut bydd cwsmeriaid yn elwa ar hyn 
 

Bydd y ffrwd gwaith yma'n galluogi'r bobl sy'n 

llunio polisïau a llywodraethau i bennu llwybr 

newydd tuag at ddarparu systemau draenio 

cynaliadwy sy'n fwy effeithiol ac yn fwy darbodus 

yn y DU, a hynny er budd pawb. 

 

 
Ffrwd gwaith 7 - Dirywiad y seilwaith 

draenio 
 
Beth mae hyn yn ei olygu 
 

Bydd y ffrwd gwaith yma'n darparu tystiolaeth sy'n 

dangos pa mor gyflym y mae ein seilwaith 

draenio'n dirywio, ac effaith y dirywiad hwnnw ar 

gwsmeriaid a'r amgylchedd. 
 
Pam fod y gwaith yn bwysig 
 

Mae angen gwell ymwybyddiaeth o ran y 

berthynas rhwng cyflwr ein rhwydweithiau 

draenio, a pha mor ddibynadwy ac effeithiol y 

maen nhw wrth ddarparu'r gwasanaeth y mae 

cwsmeriaid yn ei ddisgwyl. Bydd hyn yn ein 

galluogi i ddarogan effaith sialensiau'r dyfodol a 

datblygu cynlluniau buddsoddi tymor hir sy'n 

gadarn ac yn gynaliadwy. 
 
Sut rydyn ni'n mynd i gyflawni'r peth 
 

Bydd angen casglu a dadansoddi data er mwyn 

canfod cyflwr presennol y seilwaith draenio, a 

chyfradd disgwyliedig dirywiad yr asedau a'u 

perfformiad. Bydd hyn yn arwain at ddealltwriaeth 

o wytnwch sylfaenol y rhwydwaith yn wyneb 

pwysau cyfredol a'r dyfodol. 
 

Mae lawer o'r data yma eisoes ar gael ar lefel 

cwmnïau unigol, ond pwrpas y ffrwd gwaith yma yw 

coladu'r wybodaeth fel bod dealltwriaeth gyffredin a 

chlir o wytnwch y rhwydwaith carthffosydd ar lefel 

genedlaethol. 

                               SUT RYDYN NI'N YMATEB 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sut bydd cwsmeriaid yn elwa ar hyn 
 

Mae ymateb i fethiannau yn ymatebol yn fwy 

drud nac adfer y rhwydwaith o garthffosydd yn 

rhagweithiol. 
 

Trwy'r gallu i ddarogan methiannau, gallwn 

ddarogan anghenion buddsoddi at y dyfodol yn 

fwy pendant, gan ei gwneud yn bosibl cynllunio 

gwaith ar draws nifer o flynyddoedd, a mwyafu 

manteision gwariant wrth leihau'r effaith ar filiau 

cwsmeriaid. 
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ADRAN 5 

 

Ac yn olaf... 

 
 
 
 
 
 
Mae siarad yn beth da - dim ots 

pa mor anodd yw'r sgwrs 
 

Mae'r diwydiant wedi treulio blynyddoedd lawer yn 

dal i fyny ar fuddsoddiad mewn seilwaith sydd mor 

hen ei fod wedi ennill label "dyn brwnt Ewrop" i ni. 

 
Rydyn ni mewn lle gwell erbyn hyn, ond mae'r 

bobl hynny ar draws y sector sydd wedi ymuno 

â'r fenter gydweithredol hon yn cydnabod y bydd 

sialensiau'r dyfodol yn gofyn i ni i gyd weithio 

gyda'n gilydd. 

 

Mae sefydliadau sydd wedi eu ffeindio'u hunain 

yn dadlau dros y bwrdd yn y gorffennol wedi 

ymuno â'r rhaglen gan rannu'r nod o ddod o hyd 

i ddull fforddadwy o symud ymlaen, gyda'i 

gilydd. 

 
Tryloywder a chydweithredu sydd wrth wraidd y 

peth; rydyn ni am glywed eich safbwyntiau chi am 

sut y dylem reoli'r weledigaeth hon at y dyfodol. 

Diolch i chi am eich amser - a chofiwch gysylltu. 

 
Cwestiwn: Er gwaethaf y Ddeddf Rheoli 

Llifogydd a Dŵr, mae'r sector yn dal i gael ei 

feirniadu am weithio ar wahân.  Sut mae mynd ati 

i gyflymu gweithredu ar y cyd ar draws 

cymunedau, rhanddeiliaid a'r rhai sy'n buddsoddi 

yn y seilwaith? 

 
Cwestiwn: Sut gallwn ni weithio gyda'n gilydd er 

mwyn gwneud yn siŵr ein bod ni i gyd yn deall 

gwerth ein systemau draenio? 
 

Byddem yn croesawu eich safbwyntiau, ar y 

cwestiynau hyn neu ar rai eraill. E-bostiwch 

comms@water.org.uk, neu cysylltwch trwy 

Twitter, gan ddefnyddio ein hashnod 

#21CDrainage 

 
 
 
 
 
 
Y partneriaid yn y 
rhaglen 
 
Yorkshire Water 
 
Anglian Water 
 
Wessex Water 
 
Cyngor Sir Caint 
 
Asiantaeth yr Amgylchedd 
 
Dŵr Cymru 
 
Cyfoeth Naturiol Cymru 
 
Defra 
 
Southern Water 
 
Scottish Water 
 
Severn Trent 
 
Thames Water 
 
Northern Ireland Water 
 
Northumbrian Water 
 
Cyngor Sir Dwyrain Sussex 
 
Llywodraeth Cymru 
 
South West Water  
 
UKWIR 
 
United Utilities 
 
Water UK 
 
Mouchel 
 
Sefydliad y Peirianwyr Sifil 

Blueprint for Water 
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