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RHAGAIR:
BLAENGYNLLUNIO HYD AT 2050
ER MWYN EIN GALLUOGI I FEITHRIN
YMDDIRIEDAETH CENEDLAETHAU O
GWSMERIAID Y DYFODOL

YN DŴR CYMRU, MAE EIN
GWELEDIGAETH YN SYML;

ENNYN
YMDDIRIEDAETH
CWSMERIAID,
BOB DYDD

Mae’r weledigaeth honno
yn adlewyrchu ein strwythur
perchnogaeth unigryw: Nid
oes gennym gyfranddeiliaid
ac felly rydym yn gallu
canolbwyntio ar ddarparu’r
gwerth am arian gorau posibl
i’n cwsmeriaid. Caiff yr holl
elw yr ydym ni’n ei wneud ei
ailfuddsoddi yn y busnes i wella
canlyniadau i’n cwsmeriaid
a’r amgylchedd naturiol, neu
defnyddir yr elw er budd y
cwsmeriaid, er enghraifft, i
helpu i ariannu prisiau is i fwy
na 100,000 o’n haelwydydd
mwyaf difreintiedig.
Credwn fod ein model
perchnogaeth “di-elw” yn
dod â budd ychwanegol gan ei
gwneud yn haws i ni ganolbwyntio
ar y tymor hir, sy’n arbennig
o bwysig i ni fel sefydliad
sy’n darparu gwasanaeth
cyhoeddus hanfodol, sydd ag
asedau ag oes hir iawn.
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Y cyfle hwn i gynllunio ar gyfer
y trideg mlynedd nesaf yw’r
hyn sy’n ein gwneud yn
wahanol i’r sector dŵr yn
gyffredinol, sydd yn
draddodiadol yn cynllunio ar
gyfer y pum mlynedd nesaf.
Nid yw’r pwyslais hwn ar y
tymor hir yn beth newydd i
ni yn Dŵr Cymru. Yn ôl yn
2008, fe wnaethom gyhoeddi
dogfen gweledigaeth dymor
hir o’r enw “Ein Dyfodol
Cynaliadwy”, i lywio ein
cynlluniau busnes yn y dyfodol.
Cyflwynwyd yn y ddogfen hon,
er enghraifft, ein dull arloesol
GlawLif, sydd â’r uchelgais
heriol o baratoi systemau
carthffosiaeth drefol ar draws
yr ardal a wasanaethir
gennym ni, ar gyfer y llifogydd
a ddaw yn y dyfodol, a’r heriau
cysylltiedig, oherwydd effaith
newid yn yr hinsawdd.

Dan arweiniad y strategaeth
GlawLif, rydym ni bron â
chyrraedd degfed flwyddyn ein
rhaglen o ôl-ffitio systemau
draenio trefol cynaliadwy
(SUD) mewn cymunedau
ôl-ddiwydiannol fel Llanelli,
gorllewin Abertawe ac ardal
Grangetown yng Nghaerdydd.
Bydd angen i’r gwaith hwn, a
gydnabyddir yn rhyngwladol,
barhau am genhedlaeth arall
o leiaf, ond mae eisoes yn
dangos pa mor bwysig yw
hi i fynd i’r afael â heriau o’r
fath sydd i ddod yn y tymor
hir, er mwyn i ni beidio â
phentyrru problemau ar gyfer
cenedlaethau’r dyfodol, dim
ond oherwydd nad yw cyfnod
buddsoddi unigol yn ddigonol
i’w datrys.
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GAN DDATBLYGU’R DULL HIRDYMOR HWN,
YN 2016, PENDERFYNODD BWRDD DŴR CYMRU
DDERBYN HER NEWYDD:

DROS 20,000
O YMATEBION I’N
HYMGYNGHORIAD GAN
GWSMERIAID
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DŴR CYMRU 2050 DOD YN WASANAETH DŴR
CYDNERTH A CHYNALIADWY,
O’R RADD FLAENAF ER
BUDD CENEDLAETHAU’R
DYFODOL

Rydym wedi cyhoeddi Dogfen
Ymgynghori Dŵr Cymru 2050
manwl yng ngwanwyn 2017,
yn dilyn adolygiad estynedig
o arferion gorau rhyngwladol
o ran cynllunio cydnerthedd,
gyda chymorth ymgynghorwyr
annibynnol Arup a Phrifysgol
Caerdydd.
Un o ganlyniadau pwysig
y gwaith paratoi hwn oedd
datblygu Fframwaith
Cydnerthedd Dŵr Cymru
pwrpasol (yr “olwyn
cydnerthedd”) sy’n cwmpasu
pob agwedd ar yr hyn sydd
i fod yn wasanaeth dŵr
gwirioneddol gydnerth a
chynaliadwy yn y tymor hir.
Rydym wedi cael ymateb
ardderchog i’n Hymgynghoriad
Dŵr Cymru 2050 ac rydym
yn ddiolchgar iawn i’r holl
gwsmeriaid a sefydliadau
hynny a roddodd o’u hamser
i rannu eu barn â ni.

CAWSOM:

• Dros 20,000 o ymatebion
i’n harolwg gan gwsmeriaid,
drwy amrywiaeth arloesol o
ddulliau digidol ac wyneb
yn wyneb
• Cyfraniad manwl a pharhaus
gan gwsmeriaid drwy ein
Cymuned Ar-lein,
amrywiaeth o grwpiau
ffocws a’n ‘Bwrdd Ieuenctid’
newydd
• Digwyddiad lansio
llwyddiannus iawn gyda
rhanddeiliaid, ac un arall a
oedd yn cynnwys oddeutu
50 o aelodau GlasCymru
• 17 o ymatebion manwl
gan grwpiau Rhanddeiliaid
a phartïon eraill â buddiant.
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Rydym wedi llwyddo i drafod
y data hwn i gyd dros y cyfnod
â’n Grŵp Herio ar ran
Cwsmeriaid ac rydym yn
arbennig o ddiolchgar am
eu hamser a’u cyfraniad i’r
broses gymhleth hon.
Rydym wedi derbyn amrywiaeth
eang o adborth defnyddiol
drwy’r broses ymgysylltu
hon. Mae mwyafrif llethol yr
ymatebion gan ein cwsmeriaid
yn datgan eu bod yn ein
cefnogi i fabwysiadu dull
hirdymor o gynllunio ar gyfer
dyfodol y gwasanaeth dŵr
a ddarperir gennym.
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Wrth iddynt ddod yn fwyfwy
cyfarwydd â’r problemau
posibl, mae’r rhan fwyaf o
gwsmeriaid yn disgwyl i Dŵr
Cymru wneud y penderfyniadau
iawn heddiw ar gyfer y tymor
hir, er mwyn diogelu iechyd
y cyhoedd a’r amgylchedd
naturiol y bydd cwsmeriaid
y dyfodol yn ei fwynhau. Yn y
rhan fwyaf o’r achosion, ond
nid ym mhob un, ystyrir bod
hyn yn bwysicach na lleihau
cost y gwasanaeth dŵr i
gwsmeriaid presennol.
Fodd bynnag, mae
cwsmeriaid yn disgwyl wrth
gwrs i ni fod mor effeithlon
ac arloesol â phosibl wrth
gynllunio buddsoddiadau
dyfodol yn y busnes, er mwyn i
ni leihau unrhyw gostau uwch
i gwsmeriaid yn y dyfodol.

Thema glir ymhlith y
cwsmeriaid yw eu bod ar y
cyfan yn ymddiried yn Dŵr
Cymru, yn rhannol oherwydd
ein model perchnogaeth
“di-elw”, a chaiff hyn ei
adlewyrchu yn ei dro yn y
lefelau uchel o gefnogaeth
i’n cynlluniau tymor hir yn
gyffredinol.
Rydym hefyd wedi ystyried
yn llawn adborth penodol a
defnyddiol iawn gan gwsmeriaid a rhanddeiliaid, ac
mae ein dogfen derfynol yn
adlewyrchu’r themâu allweddol a godwyd gan ymatebwyr.
Mae’n:
• Esbonio’r wyth her a chyfle
allweddol (“tueddiadau”) y
mae angen i ni ymateb
iddynt yn y cynlluniau
tymor hir

• Gosod 18 o Ymatebion
Strategol (gan gynnwys 3
ychwanegol yn dilyn yr
ymgynghoriad) y bydd
angen i ni ymgymryd â hwy
yn y degawdau nesaf er
mwyn bodloni’r heriau hyn a
manteisio ar y cyfleoedd
hyn; maent wedi eu grwpio
o gwmpas elfennau’r cylch
dŵr, sef “dŵr yfed”,
“cwsmeriaid a chymunedau”
a’r “amgylchedd”
• Gwneud yn glir pa mor
bwysig yw agweddau sydd
o bwys penodol i randdeiliaid,
gan gynnwys fforddiadwyedd,
gwasanaethu cwsmeriaid
mewn amgylchiadau a all
eu gwneud yn agored i
niwed, a’n rhan ni wrth
helpu i hyrwyddo
ecosystemau a
bioamrywiaeth iach,

• Arddangos y swyddogaeth
hollbwysig o fod yn
effeithlon ac yn arloesol,
os ydym eisiau llwyddo i
fuddsoddi ar y cyflymder
sydd ei angen i fodloni ein
heriau tymor hir, ac ar yr un
pryd, cadw biliau cwsmeriaid
yn fforddiadwy yn y dyfodol,
• Amlygu pwysigrwydd
hanfodol gweithio gydag
eraill i’n helpu ni i gyflawni
ein cyfrifoldebau yn fwy
effeithlon a hefyd i’n helpu
ni i chwarae ein rhan wrth
helpu i gyflawni
“Nodau Llesiant”
cymdeithasol ehangach,
fel y’u nodir yn Neddf
Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol Llywodraeth Cymru.

Mae dogfen derfynol Dŵr
Cymru 2050 erbyn hyn yn
gosod ein gweledigaeth am
yr hyn a fydd yn wasanaeth
dŵr gwirioneddol gydnerth a
chynaliadwy yn 2050.

MAE CANLYNIADAU ALLWEDDOL
AR GYFER CWSMERIAID YN
Y WELEDIGAETH HONNO YN
CYNNWYS:

• Gwerth da am arian
i gwsmeriaid yn gyffredinol
- gydag unrhyw gynnydd yn
y biliau yn fforddiadwy yn
unol ag incwm gwario
aelwydydd cyfartalog;
• Gwasanaethau fforddiadwy
i bawb, gyda bil teg a
fforddiadwy i bob aelwyd;
• Busnes sy’n gwbl gydnerth
– o ran ei bobl, ei asedau,
ei drefniadau llywodraethu,
ei gyllid a’i ddiwylliant –
busnes sy’n barod i wynebu
heriau y tu hwnt i 2050.

Mae “Dŵr Cymru 2050” yn
cynnig fframwaith tymor hir,
clir ar gyfer cynllunio busnes
yn y dyfodol. Y cam nesaf i
Dŵr Cymru yw cyhoeddi ein
Cynllun Busnes ar gyfer y tri
Chyfnod Rheoli Asedau (AMP)
pum mlynedd nesaf, gan
ganolbwyntio a phwysleisio
ar ein cynlluniau ar gyfer ein
cwsmeriaid yn y pum mlynedd
hyd at 2025.
Bydd angen i bob cynllun
AMP osod canlyniadau clir
sy’n arddangos cynnydd
priodol tuag at gyflawni’r 18 o
Ymatebion Strategol a nodwyd
yn Dŵr Cymru 2050, a hynny
mewn modd sydd wedi’i
flaenoriaethu yn ôl y materion
â’r risg neu’r pwysigrwydd
mwyaf i gwsmeriaid, ac ar
gyflymder gwella sy’n
fforddiadwy i gwsmeriaid o
ystyried yr amgylchedd
ariannol yn ystod y cyfnod
hwnnw.

Bydd y Cynllun Busnes yn
cynnwys cyfres o Fesurau
Llwyddiant (MOS) amrywiol,
a fydd yn mesur y cynnydd
a wneir gennym yn erbyn pob
Ymateb Strategol a hefyd yn
erbyn pob rhan o’r “Olwyn
Cydnerthedd”.
Byddwn ni’n cyhoeddi
adroddiad perfformiad yn
flynyddol i gwsmeriaid, a bydd
hwn yn dangos canlyniadau
ar gyfer pob un o’r mesurau
hyn yn erbyn y targedau yn
ein Cynllun Busnes, fel y gall
cwsmeriaid ac arsylwyr lunio
eu barn eu hunain o ran ein
cynnydd yn erbyn ein
hamcanion Dŵr Cymru 2050.
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Rydym hefyd yn rhagweld
ymarfer sylweddol bob pum
mlynedd i adolygu ein
gweledigaeth dymor hir a’n
model cydnerthedd, gyda
chyfraniad annibynnol gan
arbenigwyr ac amrywiaeth
eang o gyfleoedd i
gwsmeriaid a rhanddeiliaid
eraill ymgysylltu â ni
a dylanwadu ar ein
penderfyniadau.

MAE “DŴR CYMRU 2050” YN DARPARU
FFRAMWAITH TYMOR HIR, CLIR AR GYFER
CYNLLUNIO BUSNES YN Y DYFODOL

BYDD ANGEN I’R ADOLYGIAD
ESTYNEDIG HWN GYNNWYS Y
CANLYNOL, YN BENODOL:

• Sut y datblygir arferion
gorau o ran cynllunio
cydnerthedd yn rhyngwladol?
• Sut y mae’r heriau a’r
cyfleoedd a nodwyd gyntaf
yn Dŵr Cymru 2050 yn
esblygu?
• A oes gennym yr
Ymatebion Strategol cywir
o hyd?
• Pa gynnydd ydym ni wedi’i
wneud tuag at gyflawni’r
Ymatebion Strategol hynny,
a sut yr ydym ni nawr yn
meincnodi ein cydnerthedd
busnes cyffredinol yn erbyn
priodoleddau yr “Olwyn
Cydnerthedd”?

• Beth yw cyflymder
forddiadwy o gynnydd
dros y cyfnod sydd i ddod, o
ystyried barn y cwsmeriaid?
Mae Dŵr Cymru yn
ymrwymedig i’w broses
barhaus o ymgynghori,
adolygu, addasu a gwella
ein gweledigaeth a’n
cynlluniau tymor hir.
Ar y sail honno, byddwn ni’n
gallu dweud yn hyderus wrth
ein cwsmeriaid y gallant
ymddiried ynom i
ddarparu gwasanaeth
cyhoeddus cydnerth, gwerth
da, nawr ac ymhell i’r dyfodol.
Chris Jones
Chief Executive, Welsh Water

CHRIS JONES
Prif Weithredwr
Dŵr Cymru

• Beth ddylai fod ein
blaenoriaethau ar gyfer
cynnydd yn y cyfnodau
AMP sydd i ddod?
DŴR CYMRU 2050
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Mae Dŵr Cymru yn falch o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol
wrth reoli’r cylch dŵr ar gyfer mwy na thair miliwn o bobl ar draws y rhan
fwyaf o Gymru a rhai ardaloedd cyfagos o Loegr.
MAE’N RHAID I NI, FEL
DARPARWR GWASNAETH
CYHOEDDUS HANFODOL:

• Gynllunio am y tymor hir
iawn, er mwyn i ni allu
ymdrechu i ddiogelu
cenedlaethau’r dyfodol
rhag heriau posibl (megis
newid yn yr hinsawdd) a
manteisio i’r eithaf ar
gyfleoedd posibl (er
enghraifft, technoleg a
dadansoddiadau data
newydd);
• Bod wedi ein harwain gan
gwsmeriaid o ran popeth
yr ydym ni’n ei wneud – yn
ein gweithgareddau o
ddydd i ddydd a hefyd wrth
ddatblygu ein cynlluniau ar
gyfer y dyfodol;

DŴR CYMRU 2050

• Gweithio mewn
partneriaeth â nifer fawr
o sefydliadau eraill, i sicrhau
ein bod yn gwneud ein
rhan i gyflawni amcanion
ehangach y gymdeithas;
• Bod â’r bobl orau i gyflawni’r
canlyniadau gorau ar gyfer
ein cwsmeriaid;
• Chwilio am gyfleoedd i
wneud ymchwil, arloesi a
mabwysiadu arferion gorau
yn gyson er mwyn ein helpu
ni i ddarparu gwasanaeth
i’n cwsmeriaid sy’n well ac
yn fwy effeithlon;
• Darparu gwasanaeth o
ansawdd uchel y gall pob
un o’n cwsmeriaid ymddiried
ynddo;

• Sicrhau bod y gwasanaeth
hwn yn cynrychioli gwerth
da am arian ac yn
fforddiadwy i’n cwsmeriaid.
YN 2013, YN DILYN CYFRANIAD
GAN FIL O’N CYDWEITHWYR,
MABWYSIADWYD GWELEDIGAETH
GLIR GENNYM AR GYFER EIN
BUSNES, SY’N CYNNWYS:

ENNYN
YMDDIRIEDAETH
CWSMERIAID
BOB DYDD

Mae’r strategaeth hon, Dŵr
Cymru 2050, yn rhan o’n
cynllun i wireddu’r weledigaeth
hon mewn byd sy’n gyflym
newid.
Rydym yn cynnal gwaith
ymchwil eang â’n cwsmeriaid
ac yn mesur barn cwsmeriaid
yn barhaus, a thrwy hyn
rydym yn deall ein bod yn
gwasanaethu nifer fawr o
wahanol grwpiau o gwsmeriaid,
a chanddynt wahanol ofynion,
anghenion a disgwyliadau o
ran ein gwasanaethau.
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Uwchlaw dim, mae cwsmeriaid
yn rhoi pwyslais arbennig ar
ddibynadwyedd gwasanaethau
hanfodol – darparu dŵr yfed
diogel, a diogelu’r amgylchedd.

RYDYM WEDI DATBLYGU
CHWE ADDEWID I GWSMERIAID
I ADLEWYRCHU’R GWASANAETH
Y DYLEM EI DDARPARU I BOB
UN O’N CWSMERIAID:

Dŵr glân a
diogel i bawb

Gwasanaeth
personol sy’n
iawn i chi

DŴR CYMRU 2050

Diogelu ein
hamgylchedd
ar gyfer
cenedlaethau’r
dyfodol

Biliau teg
i bawb

Gwneud yn iawn
am bethau os
byddant yn
mynd o’u lle

Dyfodol gwell
i bod un o’n
cymunedau

Maent yn disgwyl i ni eu
hamddiffyn rhag effeithiau
tymor byr (er enghraifft,
stormydd eithafol neu
fethiannau technegol
annisgwyl yn yr asedau) a
straen yn y tymor hirach (er
enghraifft, newid yn y boblogaeth
a newid yn yr hinsawdd).
Mae angen iddynt wybod
y gallant ymddiried ynom
i rhagweld tueddiadau yn
y dyfodol a fydd yn herio
dibynadwyedd y gwasanaeth,
yn ogystal â chyfleoedd i’w
wella. Maent eisiau bod yn siŵr
ein bod yn cymryd y camau
angenrheidiol i sicrhau bod
y gwasanaethau a gynigir
gennym ni yn gydnerth rhag
tueddiadau’r dyfodol.

Rydym wedi datblygu Dŵr
Cymru 2050 i ymateb i
flaenoriaethau cwsmeriaid,
ac i sicrhau ein bod yn parhau
i ddarparu ein haddewidion i
gwsmeriaid ac yn cyflawni
ein gweledigaeth yng
nghyd-destun byd sy’n newid.

CRËWYD DŴR CYMRU 2050 AR SAIL PUM ELFEN ALLWEDDOL:
		

MAE HYN WEDI EI
YMGORFFORI YN EIN
DATGANIAD CENHADAETH
DŴR CYMRU 2050:

• Polisi a strategaeth
Llywodraeth Cymru –
gan alinio â Deddf
Cenedlaethau’r Dyfodol
yn enwedig;

• Addewidion i gwsmeriaid
Dŵr Cymru;
• Adolygiad o dueddiadau
dyfodol;
• Olwyn Cydnerthedd ac
asesiadau Dŵr Cymru;

• Adborth helaeth gan
gwsmeriaid a rhanddeiliaid
a gasglwyd yn ystod
ymgynghoriad Dŵr Cymru
yn ystod haf 2017.

DŴR CYMRU 2050 - DOD YN
WASANAETH CYDNERTH A CHYNALIADWY,
O’R RADD FLAENAF ER BUDD
CENEDLAETHAU’R DYFODOL
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Mae’r broses a ddefnyddiwyd i ddatblygu’r strategaeth hon yn seiliedig ar arferion
gorau byd-eang o ran cydnerthedd, sydd wedi eu haddasu i gyd-destun ardal weithredu
Dŵr Cymru, gan gynnwys deddfwriaeth a pholisi Llywodraeth Cymru.
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Yn y cyd-destun hwn, mae
cydnerthedd yn cynnwys pob
agwedd ar ein busnes, gan
gynnwys asedau, systemau,
pobl a llywodraethu.

Darparodd yr Olwyn
Cydnerthedd asesiad a
hwyluswyd yn annibynnol o
berfformiad cyfredol Dŵr
Cymru o ran cydnerthedd,
a hwn yw sail yr ymatebion
strategol a nodwyd yn Dŵr
Cymru 2050. Byddwn yn
asesu ein cynnydd yn erbyn yr
Olwyn hon yn rheolaidd, gan
osod amcanion i ni ein hunain
i wella ein cydnerthedd yn unol
â’r datganiad cenhadaeth yn
Dŵr Cymru 2050.
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Roedd hyn yn cynnwys
Mynegai Cydnerthedd
Dinasoedd a ddatblygwyd
gan Arup gyda chefnogaeth
y Sefydliad Rockefeller, a
Towards Resilience Ofwat, a
ddatblygwyd i herio’r sector
cyfleustodau dŵr ac i
lywio gwaith Ofwat.

Datblygwyd yr Olwyn
Cydnerthedd gan ddefnyddio
arferion gorau nifer o
sefydliadau a dinasoedd o
gwmpas y byd, gan gynnwys
canllawiau presennol ar
gydnerthedd, methodoleg,
fframweithiau a strategaethau.
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Drwy weithio gydag Arup
(cwmni ymgynghori
amlddisgyblaethol rhyngwladol)
a Phrifysgol Caerdydd,
rydym wedi sganio’r gorwel i
nodi tueddiadau arwyddocaol
yn y dyfodol ar gyfer ein
cwsmeriaid a’n busnes, ac
wedi datblygu fframwaith
cydnerthedd.
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TUEDDIADAU YN Y DYFODOL

TUEDDIADAU
YN Y DYFODOL

DŴR CYMRU 2050

Mae ansicrwydd sylweddol o gwmpas yr
amgylchedd y byddwn yn gweithredu ynddo yn y
dyfodol, ond mae sawl tueddiad y gellir eu rhagweld
sy’n debygol o effeithio’n sylweddol ar ddarpariaeth
ein gwasanaeth.

Mae’n hanfodol ein bod yn ystyried yr heriau a’r cyfleoedd a
gyflwynir gan y tueddiadau hyn yn Dŵr Cymru 2050, er mwyn i ni
allu parhau i gyflawni ein haddewidion i gwsmeriaid yn y dyfodol.

NEWID
DEMOGRAFFIG

NEWID YN
YR HINSAWDD

NEWIDIADAU O RAN
DISGWYLIADAU
CWSMERIAID

NEWIDIADAU I
STRWYTHUR YR
ECONOMI

Bydd cynnydd yn y boblogaeth
yn arwain at alw cynyddol am
ddŵr mewn ardaloedd
penodol; gallai’r boblogaeth
sy’n heneiddio arwain at
rhagor o gwsmeriaid mewn
amgylchiadau bregus,
ond gallai gyfleoedd godi i
ddatblygu gweithlu â phroffil
oedran mwy amrywiol.

Bydd newid yn yr hinsawdd
yn arwain at ddigwyddiadau
glawiad eithafol, a allai arwain
at risg uwch o lifogydd a
llygredd. Rhagwelir hafau
sychach a phoethach, a allai
achosi diffyg yn y cyflenwad
dŵr a chynyddu’r galw am
ddŵr.

Mae’n debygol y bydd
disgwyliadau cwsmeriaid
yn newid yn sylweddol, gyda
dyhead am wasanaeth mwy
personol a rheolaeth dros eu
defnydd o wasanaethau a llai
o oddefiant tuag at fethiannau
yn y gwasanaeth. Bydd hyn
yn arbennig o berthnasol i
gwsmeriaid busnes.

Bydd y twf yn yr economi
ddigidol, sy’n seiliedig ar
wybodaeth yn creu cyfleoedd
i ddarparu gwasanaethau
mewn ffyrdd mwy effeithlon.
Fodd bynnag, gallai hyn hefyd
effeithio ar natur y gymdeithas,
a’i gwneud yn her i barhau i
ddiwallu anghenion a
disgwyliadau ein cwsmeriaid.

Y TUEDDIADAU YN Y DYFODOL YW:

Manylion llawn yn ADRAN 1 o’r ddogfen ymgynghoriad llawn ar dwrcymru.com/ww2050
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CEIR ANSICRWYDD
SYLWEDDOL YNGHYLCH YR
AMGYLCHEDD YN Y DYFODOL

NEWID
AMGYLCHEDDOL

DIOGELU
SEILWAITH
HANFODOL

NEWIDIADAU
POLISI A
RHEOLIADOL

DIOGELU IECHYD
Y CYHOEDD

Gallai rhywogaethau
goresgynnol, newid yn y
defnydd o dir a risg uwch o
lygredd yn yr amgylchedd
arwain at ostyngiad yn
ansawdd dŵr a bioamrywiaeth.
Gallai dulliau cydweithredol o
ddarparu gwell wasanaethau
ecosystem arwain at
ganlyniadau amgylcheddol
gwell.

Mae seilwaith sy’n heneiddio,
cadwyn gyflenwi gyfyngedig
a diogelwch seiber yn
bryderon allweddol ar gyfer
darpariaeth y gwasanaeth
yn y dyfodol. Mae’n bosibl i
welliannau technolegol arwain
at welliannau sylweddol o ran
cynllunio, darparu a gweithredu
asedau newydd.

Disgwylir y bydd newidiadau i
bolisïau a rheoliadau ar ôl i’r
DU adael yr Undeb Ewropeaidd,
ac yn sgil datganoli a newid
yn y safonau ansawdd; mae
hyn yn creu ansicrwydd, ond
mae’n rhoi’r cyfle i ni helpu
i lywio polisïau ar gyfer y
dyfodol. Gallai gwell ddulliau
rheoleiddio a datblygiadau
polisi arloesol arwain at wella
effeithlonrwydd wrth ddarparu
gwasanaethau i’n cwsmeriaid.

Mae’n debygol y bydd safonau
rheoleiddiol i ddiogelu ansawdd
dŵr yfed yn mynd yn llymach yn
y dyfodol. Bydd gennym ran i’w
chwarae wrth hyrwyddo ffordd
o fyw iachach a mwy
cynaliadwy i’n cwsmeriaid.

Porthcawl. Gan Gareth Thompson, Creative Commons (CC BY 2.0)
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EIN HYMATEBION STRATEGOL

2. Digon o
ddŵr i bawb

18. Hyrwyddo economi
cylchol a brwydro
yn erbyn newid
yn yr hinsawdd

DŴ
R

YF
ED

3. Gwella dibynadwyedd
y systemau cyflenwi
dŵr yfed
4. Diogelu ein
hasedau cyflenwi
dŵr allweddol

17. Diogelu ein
hasedau dŵr
gwastraff allweddol
YR AM
GYL
CHE
DD

EIN
HYMATEBION
STRATEGOL

1. Diogelu dŵr yfed
glân drwy weithio
gyda natur

5. Cyflawni
ansawdd dŵr
derbyniol
i bob cwsmer

16. Afonydd a
thraethau
glanach

6. Tuag at
Gymru
heb blwm

15. Defnyddio natur
i leihau’r risg
o lifogydd
a llygredd

14. Cefnogi
ecosystemau
a bioamrywiaeth

7. Gweithio gyda
chwsmeriaid a
chymunedau
8. Sicrhau fforddiadwyedd
gwasanaethau a ddarperir
i gwsmeriaid

13. Busnes
dŵr clyfar

9. Cefnogi
cwsmeriaid mewn
amgylchiadau bregus

12. Gwasanaeth i
gwsmeriaid o’r
radd flaena
11. Cyflogwr
o ddewis

10. Ymdrin â’n
cwsmeriaid sy’n cael y
gwasanaeth gwaethaf

AU
CWSMERIAID A CHYMUNED
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Mae ein tueddiadau yn y dyfodol yn nodi
heriau a chyfleoedd yr ydym yn disgwyl
eu hwynebu rhwng nawr a 2050.
Rydym wedi datblygu 18 o
ymatebion strategol (gweler
drosodd yn Tabl 1) sy’n
dangos beth fyddwn ni’n ei
wneud i ymateb i’r heriau a’r
cyfleoedd hyn

BYDDWN YN ADOLYGU’R
STRATEGAETH HON BOB 5 MLYNEDD

Mae’r ymatebion strategol hyn
wedi eu datblygu ymhellach
yn dilyn adborth gan ein
cwsmeriaid a’n rhanddeilaid.

MAE’R 18 O YMATEBION
STRATEGOL WEDI EU GRWPIO
I DRI MAES ALLWEDDOL,
SY’N ALINIO Â’R CYLCH DŴR

Yn benodol, rydym wedi
datblygu pedwar ymateb
strategol newydd, gan
adlewyrchu’r farn nad oedd
y materion hyn yn ddigon
amlwg yn y fersiwn flaenorol.

• Dŵr yfed

YR YMATEBION HYN YW:

• Cwsmeriaid a chymuned; a

• Sicrhau fforddiadwyedd
gwasanaethau a ddarperir i
gwsmeriaid;

• Yr amgylchedd

• Cefnogi cwsmeriaid
mewn amgylchiadau bregus;
• Gweithio gyda chwsmeriaid
a chymunedau
• Cefnogi ecosystemau a
bioamrywiaeth.

DŴR CYMRU 2050

YMATEBION STRATEGOL

Rydym wedi ystyried
amrywiaeth o gamau posibl,
gan gynnwys gwaith ymchwil
a buddsoddi ac wedi nodi
cyfeiriad ar eu cyfer.
Mae’r cyfeiriad hwn yn nodi y
mathau o gamau y byddwn
yn canolbwyntio arnynt yn y
dyfodol, ynghyd â dewisiadau
o fuddsoddiadau tebygol.
Er hynny, mae hyn yn
cydnabod bod angen i ni
fod yn hyblyg ac addasu ein
camau wrth i’r heriau a’r
cyfleoedd yn y dyfodol
esblygu.

Mae hefyd yn cydnabod
bod yn rhaid i ni ystyried
effeithiolrwydd ein camau ac
addasu ein dulliau yn briodol.
Ar gyfer pob ymateb strategol,
rydym yn amlinellu’r canlyniadau
yr ydym yn disgwyl eu cyflawni
erbyn 2050, y buddsoddiad
sydd ei angen a sut y mae’r
canlyniadau yn cyflawni’r
addewidion i gwsmeriaid
a’r nodau yn Neddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol.
Mae’r ansicrwydd yn aruthrol
wrth ystyried tueddiadau yn y
dyfodol mor bell â 2050,
yn enwedig o ran gwelliannau
technolegol a disgwyliadau
cwsmeriaid yn y dyfodol.
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Tabl 1: Ymateb i’r tueddiadau yn y dyfodol

DIOGELU
IECHYD Y
CYHOEDD

NEWID MEWN
POLISÏAU A
RHEOLIADAU

NEWIDIADAU
I SEILWAITH
HANFODOL

NEWID
AMGYLCHEDDOL

NEWIDIADAU I
STRWYTHUR YR
ECONOMI

NEWIDIADAU YN
NISGWYLIADAU
CWSMERIAID

Mae’r heriau sy’n gysylltiedig â’r duedd hon yn
y dyfodol wedi’u lliniaru gan yr ymateb strategol

NEWID YN YR
HINSAWDD

I ymateb i’r heriau a’r
cyfleoedd a gyflwynir i ni gan
y tueddiadau yn y dyfodol,
rydym ni wedi datblygu 18 o
ymatebion strategol (Tabl 1).

YMATEBION STRATEGOL
1: Diogelu dŵr yfed glân drwy reoli dalgylchoedd
2: Digon o ddŵr i bawb
DŴR YFED

CEIR AMLINELLIAD O’R
YMATEBION STRATEGOL
DROSODD

3: Gwella dibynadwyedd y systemau cyflenwi dŵr yfed
4: Diogelu ein hasedau cyflenwi dŵr allweddol
5: Cyflawni ansawdd dŵr derbyniol

Wrth i ni roi’r strategaeth ar
waith, byddwn yn ymwybodol
o’r effeithiau eilaidd hyn y
mae’r gweithgareddau yn
eu cael ar ymatebion strategol
eraill, a’u hystyried wrth
ddiweddaru ein strategaeth
yn y dyfodol.

6: Tuag at Gymru heb blwm
7: Gweithio gyda chwsmeriaid a chymunedau
CWSMERIAID A CHYMUNEDAU

Yn ogystal â hynny, byddwn
ni’n edrych ar y strategaeth
hon bob pum mlynedd, i
adolygu ein cynnydd yn erbyn
y cyfeiriad a osodwyd a
thueddiadau newydd sy’n
codi y bydd angen i ni
ymateb iddynt. Yn ystod pob
adolygiad byddwn yn mapio
ein gweithgareddau a
gynllunnir a’r canlyniadau ar
gyfer y 15 mlynedd nesaf.

Mae llawer o synergedd
rhwng gweithgareddau a
chanlyniadau gwahanol
ymatebion strategol.
Er enghraifft, bydd gweithio
gyda chwsmeriaid a
chymunedau i leihau’r galw
am ddŵr yn cefnogi’r ymateb
strategol sy’n canolbwyntio ar
ddarparu digon o ddŵr i bawb.

8: Sicrhau fforddiadwyedd gwasanaethau a ddarperir i gwsmeriaid
9: Cefnogi cwsmeriaid mewn amgylchiadau bregus
10: Ymdrin â’n cwsmeriaid sy’n cael y gwasanaeth gwaethaf
11: Cyflogwr o ddewis
12: Gwasanaeth i gwsmeriaid o’r radd flaenaf
13: Rheoli system dŵr clyfar
14: Cefnogi ecosystemau a bioamrywiaeth

YR AMGYLCHEDD

Felly, mae ein hymagwedd
yn Dŵr Cymru 2050 yn
rhoi pwyslais ar gynnal
hyblygrwydd o ran sut yr ydym
yn ymateb i dueddiadau, a
gwneud penderfyniadau
‘diedifar’, gan ddechrau â’r
camau hynny sy’n ymdrin a
blaenoriaethau brys ein
cwsmeriaid, wrth dargedu
gwaith ymchwil i wynebu
heriau a chyfleoedd posibl
yn y tymor hwy.

NEWID
DEMOGRAFFIG

Mae cyfleoedd sy’n gysylltiedig â’r duedd hon yn y
dyfodol wedi’u harneisio gan yr ymateb strategol

TUEDDIADAU YN Y DYFODOL

15: Defnyddio natur i leihau’r risg o lifogydd a llygredd
16: Afonydd a thraethau glanach
17: Diogelu ein hasedau dŵr gwastraff allweddol
18: Hyrwyddo economi gylchol a brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd
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1

2

3

4

5

6

DIOGELU DŴR YFED
GLÂN DRWY REOLI
DALGYLCHOEDD

DIGON O
DDŴR I BAWB

GWELLA DIBYNADWYEDD
Y SYSTEMAU
CYFLENWI DŴR YFED

DIOGELU EIN HASEDAU
CYFLENWI DŴR
CRITIGOL

CYFLAWNI ANSAWDD
DŴR DERBYNIOL
I BOB CWSMER

TUAG AT GYMRU
HEB BLWM

Dalgylchoedd fel rheng
amddiffyn flaen: byddwn yn
wynebu lefelau cynyddol o
blaladdwyr, gwrteithwyr,
maetholion a phathogenau
mewn dŵr nas triniwyd,
yn ogystal â thyrfedd
cynyddol y dŵr sy’n cyrraedd
ein gosodiadau trin dŵr
oherwydd amaethyddiaeth
fwy dwys a stormydd cryfach.
Felly byddwn yn creu rhaglen
eang ac arloesol ar y cyd â
thirfeddianwyr a phartneriaid,
ar gyfer rheoli dalgylchoedd.

Byddwn yn wynebu diffyg
cynyddol o ran y cyflenwad
dŵr oherwydd cyfuniad o
gynnydd yn y boblogaeth
a hafau sychach oherwydd
newid yn yr hinsawdd, ac
felly byddwn yn defnyddio ein
Cynllun Rheoli Adnoddau
Dŵr i adolygu cydbwysedd y
cyflenwad dŵr hyd at 2050.
Rydym yn cynnig gweithredu
trosglwyddiadau dŵr, galw
am fesurau rheoli a rhaglenni
lleihau gollyngiadau i fynd i’r
afael ag unrhyw ddiffyg.

Byddwn yn wynebu
methiannau cynyddol
oherwydd dŵr ffo amaethyddol,
digwyddiadau tywydd eithafol,
terfysgaeth, ac ymosodiadau
seiber, ac i ymdrin â hyn
byddwn yn gwneud ein
systemau trin a chyflenwi dŵr
yn fwy hyblyg ac integredig.

Mae’r risgiau am fethiannau
yn cynyddu (er enghraifft,
oherwydd digwyddiadau
tywydd garw o ganlyniad i
newid yn yr hinsawdd, a
dibynadwyedd cynyddol
ar dechnoleg) ac mae
goddefiant cwsmeriaid i
doriadau yn y cyflenwad yn
gostwng, felly byddwn yn
gwella cydnerthedd asedau
dŵr hanfodol sy’n achosi
canlyniadau difrifol wrth fethu.

Mae prif bibellau dŵr sy’n
heneiddio, ynghyd â
digwyddiadau tywydd mwy
eithafol yn cynyddu’r risg o
gyflenwi dŵr sydd â lliw neu
sy’n blasu’n wael. Ymdrinnir â
hyn drwy gynllun adnewyddu
a dargedir tuag at brif
bibellau haearn.

Mae gennym y cyfle i helpu i
wella iechyd y cyhoedd, ac
rydym yn cynnig cynllun
cyfnewid a dargedir tuag at
bibellau cysylltu a chyflenwi
plwm, yn rhan o ymdrech
gymdeithasol ehangach i fynd
i’r afael â phlwm mewn
dŵr yfed.
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CWSMERIAID A
CHYMUNEDAU
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GWEITHIO GYDA
CHWSMERIAID A
CHYMUNEDAU

SICRHAU
FFORDDIADWYEDD
GWASANAETHAU A
DDARPERIR I GWSMERIAID

CEFNOGI CWSMERIAID
MEWN AMGYLCHIADAU
BREGUS

YMDRIN Â’N
CWSMERIAID SY’N
CAEL Y GWASANAETH
GWAETHAF

CYFLOGWR
O DDEWIS

GWASANAETH
CWSMERIAID O’R
RADD FLAENAF

RHEOLI SYSTEM
DŴR CLYFAR

Byddwn yn gweithio gyda
chwsmeriaid a chymunedau
i greu datrysiadau ar y cyd,
rhannu gwybodaeth, a chefnogi mentrau sy’n lleihau’r
defnydd o ddŵr ac yn darparu
buddion ehangach i gymunedau a’r amgylchedd.

Rydym yn ceisio sicrhau bod
ein gwasanaethau yn parhau
i fod yn fforddiadwy i bob
cwsmer, o ystyried y cynnydd
mewn anghydraddoldebau,
dyled a thlodi. Byddwn yn
sicrhau ein bod yn parhau i
ddarparu’r gwasanaeth gorau
posibl mewn ffyrdd mwy
arloesol ac effeithlon a
throsglwyddo’r arbedion
hyn i’n cwsmeriaid.

Mae angen i ni ddefnyddio
data yn effeithiol, darparu
gwasanaeth cwsmeriaid
unigol a gweithio mewn
partneriaeth â darparwyr
gwasanaethau eraill i roi
cymorth priodol ac effeithiol
i gwsmeriaid sydd mewn
amgylchiadau bregus.

Yn wyneb cynnydd yn
nisgwyliadau cwsmeriaid am
wasanaeth da bob amser,
byddwn yn mynd i’r afael â
chwynion hirsefydledig am
wasanaeth gan y ‘cwsmeriaid
sy’n cael y gwasanaeth
gwaethaf’ i sicrhau bod pawb
yn cael gwasanaeth derbyniol.

Gyda phoblogaeth yn
heneiddio, prinder cynyddol
o gyflogeion â sgiliau
technegol a chynnydd yn y
galw am ddulliau mwy hyblyg
o weithio, bydd angen i ni
barhau i fod yn gyflogwr o
ddewis, yn denu, datblygu
ac ysbrydoli ein pobl i
ddarparu gwasanaeth
rhagorol i’n cwsmeriaid.

Mae newid yn nisgwyliadau
cwsmeriaid, y diwygiad digidol
a newid demograffig ac o ran
ffordd o fyw i gyd yn arwain
Dŵr Cymru i ddatblygu ein
diwylliant gwasanaeth
cwsmeriaid ymhellach.
Byddwn yn manteisio ar
newidiadau technolegol er
mwyn darparu gwasanaeth
unigol i gwsmeriaid, a hynny
drwy’r modd o gysylltu sy’n
well ganddynt.

Gan fod cyfle i elwa i’r eithaf
ar ddatblygiadau technolegol,
byddwn yn gwella perfformiad
y gwasanaeth a chydnerthedd
ein asedau drwy synhwyro
o bell, dadansoddi data ac
awtomeiddio – gan ddatrys
problemau cyn iddynt effeithio
ar ganlyniadau neu ar yr
amgylchedd.
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14

15

16

17

18

CEFNOGI
ECOSYSTEMAU
A BIOAMRYWIAETH

DEFNYDDIO NATUR I
LEIHAU’R RISG O
LIFOGYDD A LLYGREDD

AFONYDD
A THRAETHAU
GLANACH

DIOGELU EIN HASEDAU
DŴR GWASTRAFF
ALLWEDDOL

HYRWYDDO ECONOMI
GYLCHOL A BRWYDRO
YN ERBYN NEWID YN YR
HINSAWDD

Mae bioamrywiaeth yn wynebu
bygythiadau gan gynnwys
colli cynefinoedd, darnio a
gor-ddatblygu. Yn yr hirdymor,
bydd tymheredd a newid ym
mhatrwm y glaw hefyd yn
effeithio ar fioamrywiaeth.
Byddwn yn chwilio am ffyrdd
o helpu natur, gwella
bioamrywiaeth a hybu
cydnerthedd ecosystemau wrth
i ni gynnal ein gweithgareddau
dŵr a charthffosiaeth. Mae
dyletswydd ar Dŵr Cymru o
dan Ddeddf yr Amgylchedd
(Cymru) (2016) i wella
bioamrywiaeth a hybu
cydnerthedd ecosystemau wrth
weithredu ein swyddogaethau.

Defnyddio GlawLif yn ein
cymunedau: yn wyneb
ymlediad trefol oherwydd
newid demograffig a glaw
mwy dwys oherwydd newid yn
yr hinsawdd, mae Dŵr Cymru
yn cynnig lleihau’r risg o
lifogydd a llygredd carthffosiaeth
drwy sefydlu systemau draenio
trefol cynaliadwy.

Gan fod mwy o bwysau ar yr
amgylchedd naturiol yn sgil
cynnydd yn y boblogaeth,
newid yn y defnydd o dir,
newid yn yr hinsawdd a
ffynonellau newydd o lygredd,
byddwn yn gwella ein
hasedau dŵr gwastraff er
mwyn cyflawni ein dyletswydd
i helpu i sicrhau statws
amgylcheddol ‘da’ ar gyfer
ein afonydd, llynnoedd a’n
dyfroedd arfordirol.

Yn wyneb risg cynyddol o
darfu, er enghraifft, o
ganlyniad i gynnydd mewn
tywydd gwael yn sgil newid yn
yr hinsawdd, a chynnydd yn
anfodlonrwydd cwsmeriaid
i dderbyn digwyddiadau
llygredd, byddwn yn gwella
cydnerthedd ein hasedau dŵr
gwastraff critigol, sydd â llawer
o effeithiau methu ar yr
amgylchedd ac ar gwsmeriaid.

Yn wyneb prinder adnoddau
cynyddol a chynnydd mewn
costau ynni, rydym yn anelu
at fod yn fusnes ynni niwtral,
gan fanteisio i’r eithaf ar y
cyfleoedd i ailddefnyddio
dŵr sydd wedi ei drin a
deunyddiau naturiol a allai fod
yn werthfawr, gan gyfrannu i’r
economi gylchol a’r economi
leol.
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Tabl 2: Cysylltiadau rhwng
yr amcanion llesiant yn Neddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
a’n hymatebion strategol

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel
fyd-eang

Cymru â diwylliant bywiog lle
mae’r Gymraeg yn ffynnu

Cymru o gymunedau
cydlynus

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymru iachach

Cymru lewyrchus

DYFODOL
DŴR CYMRU

Cymru gydnerth

AMCANION LLESIANT

1: Diogelu dŵr yfed glân drwy reoli dalgylchoedd
2: Digon o ddŵr i bawb
3: Gwella dibynadwyedd y systemau cyflenwi dŵr yfed
4: Diogelu ein hasedau cyflenwi dŵr allweddol
5: Cyflawni ansawdd dŵr derbyniol
6: Tuag at Gymru heb blwm
7: Gweithio gyda chwsmeriaid a chymunedau
8: Sicrhau fforddiadwyedd gwasanaethau a ddarperir i gwsmeriaid
9: Cefnogi cwsmeriaid mewn amgylchiadau bregus
10: Ymdrin â’n cwsmeriaid sy’n cael y gwasanaeth gwaethaf
11: Cyflogwr o ddewis
12: Gwasanaeth i gwsmeriaid o’r radd flaenaf
13: Rheoli system dŵr clyfar
14: Cefnogi ecosystemau a bioamrywiaeth
15: Defnyddio natur i leihau’r risg o lifogydd a llygredd
16: Afonydd a thraethau glanach
17: Diogelu ein hasedau dŵr gwastraff allweddol
18: Hyrwyddo economi gylchol a brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd
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BUDDSODDI YN Y TYMOR
HIR I GYFLAWNI DŴR
CYMRU 2050
Ar gyfer pob un o’r ymatebion
strategol, rydym wedi gosod
cyfeiriad, i’w ddilyn yn ystod y
degawdau i ddod, sy’n rhoi i
ni syniad o’r ystod o gamau
posibl a allai fod eu hangen
wrth i’n profiad ddatblygu.
Er ei bod yn anodd bod yn sicr
ar hyn o bryd am y camau
penodol a fydd yn ofynnol yn y
30 mlynedd nesaf, mae’n amlwg
y bydd angen buddsoddi
cyfalaf yn sylweddol er mwyn
cyflawni llawer o’r ymatebion
strategol, yn enwedig er mwyn:
• Gwella dalgylchoedd dŵr,
mewn partneriaeth â
pherchnogion tir eraill;
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• Gwneud ein cronfeydd dŵr
ar ucheldiroedd yn ddiogel
a’n systemau cyflenwi yn
gydnerth, gan wynebu’r
newid yn yr hinsawdd ac o
ran galw gan gwsmeriaid;
• Uno systemau cyflenwi i
leihau nifer y cwsmeriaid
sy’n cael eu gwasanaethu
gan un ffynhonnell;
• Cynnal rhaglen
“cenedlaethau” i newid yr
hen brif bibellau haearn
a rhai eraill nad ydynt mewn
cyflwr boddhaol;
• Hefyd, dechrau cyflwyno
newid “cenedlaethau”
Systemau Draenio Trefol
Cynaliadwy (SUD), gan
uwchraddio’r systemau
cyfunol am ddyfroedd brwnt
ac wyneb o’r gorffennol; ac,

• Uwchraddio ein gosodiadau
trin dŵr a lleihau
gollyngiadau o’n rhwydwaith
carthffosiaeth, gan fod
hynny yn chwarae rhan
faterol i gyrraedd ansawdd
ecolegol dda ar gyfer ein
hafonydd a’n traethau.
Fodd bynnag, o ran llawer o’r
ymatebion strategol, bydd
arbedion effeithlonrwydd
yn cael eu gwrthbwyso ar ôl
buddsoddi i uwchraddio’r
seilwaith.
Er enghraifft, bydd asedau
sy’n fwy dibynadwy yn dod
â chostau is o ran methu a
chynnal a chadw, a gall
dalgylchoedd glanach ar
ucheldiroedd lleihau costau
trin dŵr, mewn gosodiadau
trin dŵr.

Ar gyfer pob ymateb strategol,
rydym yn rhoi dangosiadau o’r
gost net (buddsoddiad ac
eithrio arbedion effeithlonrwydd
yn y dyfodol) a allai gronni
dros y 30 mlynedd nesaf, yn
ddibynnol ar ba mor bell y
byddwn yn dilyn y cyfeiriad
hwnnw yn y pen draw.
Yn gyffredinol, gallai fod
angen cost net rhwng
£4.5 biliwn a £9 biliwn dros
y 30 mlynedd nesaf.

I roi hyn mewn cyd-destun,
rydym yn gwario ar hyn o bryd
rhwng £0.5 biliwn a £1 biliwn
ym mhob cyfnod
pum mlynedd ar wella
ein gwasanaethau a’n
cydnerthedd ac rydym wedi
cadw’r prisiau rhag codi
ar gyfer aelwydydd ar lefel
chwyddiant neu’n is am naw
mlynedd yn olynol.
Felly, mae’r cyfeiriad a
osodwyd yn Dŵr Cymru 2050
yn uchelgeisiol ond nid yn
amhosibl. Mae Atodiad B yn
nodi dadansoddiad o gostau
posibl yn erbyn cefndir o filiau
yn y dyfodol.

PARHAU I DDARPARU
GWASANAETH
FFORDDIADWY I
GWSMERIAID
O’r adborth eang a gawsom
mewn ymateb i’n hymgynghoriad
Dŵr Cymru 2050, daeth yn
amlwg bod cwsmeriaid yn
gyffredinol yn gefnogol iawn
o’r angen i fuddsoddi er mwyn
wynebu’r heriau yn y tymor hir.
Mae cwsmeriaid yn bryderus
am gyflwr yr amgylchedd yn y
dyfodol a’r gwasanaethau
cyhoeddus hanfodol a fydd
ar ôl i genedlaethau’r dyfodol,
ac ar y cyfan, mae hyn yn
bwysicach na lleihau costau
biliau cyfredol i’r rhan fwyaf o
gwsmeriaid, ond nid y cyfan
ohonynt. Cafwyd yr un ymateb
gan y rhan fwyaf o rhanddeiliaid
ac mae’n gydnaws â’r ymagwedd
tymor hir tuag at sicrhau llesiant
cenedlaethau’r

dyfodol, sydd wedi ei
hymgorffori yn y fframwaith
polisi yng Nghymru yn benodol.
Fodd bynnag, daeth yn amlwg
iawn hefyd fod cwsmeriaid
yn disgwyl i Dŵr Cymru fod
mor effeithlon a thryloyw â
phosibl wrth fuddsoddi ar ran
ei gwsmeriaid, er mwyn iddynt
allu ymddiried ynom i gadw’r
costau i gwsmeriaid yn isel yn y
dyfodol, ac er mwyn iddynt allu
gweld sut y mae eu harian yn
cael ei wario.
Mae Dŵr Cymru 2050 wedi’i
ddylunio i fodloni’r her hon gan
gwsmeriaid, er mwyn i ni
allu parhau i ennyn eu
hymddiriedaeth wrth i ni
fuddsoddi i gyflawni’r
canlyniadau llesiant yn y
dyfodol a ddymunir gan bob
un ohonom. Bydd angen i ni
fod yn hyblyg a blaenoriaethu
yn ein cynlluniau gwariant yn y
dyfodol, er mwyn i ni allu cadw

biliau yn fforddiadwy i gwsmeriaid
yn gyffredinol, a hynny gan
ystyried cynnydd posibl, ond
ansicr, yng nghyfoeth y gymdeithas
yn ystod y cyfnod hwn.
Bydd angen i ni hefyd
ddatblygu arbedion sylweddol
yn ein gweithgareddau busnes,
er mwyn cadw costau i’r math
o lefelau a nodwyd yn y
ddogfen hon.
Bydd angen i ni fod yn hyblyg
o ran cyflymder y gwelliannau,
gan roi pwyslais ar y
penderfyniadau diedifar yn
y cyfnodau cynnar, a manteisio
ar waith ymchwil ac arloesedd
er mwyn helpu i fynd i’r afael
â rhai o’r heriau mwyaf mewn
modd sy’n fwy cost effeithiol yn
y dyfodol.
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Bydd yn rhaid i ni hefyd sicrhau
bod pob aelwyd yn wynebu bil
sy’n fforddiadwy, gan
gydnabod ei bod eisoes
yn anodd i lawer o aelwydydd
sydd mewn sefyllfaoedd
ariannol heriol neu fregus
fforddio’r biliau heddiw. Mae
gwaith ymchwil ac ymgysylltu
wedi dangos bod cwsmeriaid
yn gyson yn eu cefnogaeth i roi
cymorth ariannol i’r aelwydydd
hynny sydd o dan anfantais
a fydd yn ei chael hi’n anodd
talu eu cyfraniad cyfartal i’r
gost o gyflawni’r gwelliannau
i wasanaeth, cydnerthedd a’r
amgylchedd y mae’r
gymdeithas yn ei chyfanrwydd
yn dymuno eu gweld.
Yn hanfodol, caiff y cymorth
ariannol hanfodol hwn, a
gyflawnir drwy dariffau
cymdeithasol is i rai
cwsmeriaid ei ariannu drwy
gyfraniadau gan gwsmeriaid
DŴR CYMRU 2050

eraill a hefyd yn uniongyrchol
gan Dŵr Cymru ei hun, sy’n
adlewyrchiad o’n model
perchnogaeth unigryw, heb
gyfranddalwyr.

YMCHWIL
AC ARLOESI
Ni fydd y costau sy’n
gysylltiedig â lliniaru’r heriau
ac elwa ar y cyfleoedd rhwng
nawr a 2050 yn fforddiadwy
i’n cwsmeriaid oni bai ein bod
yn ymrwymo i arloesi.
Mae cyflymder y newid
technolegol yn cynnig y
posibilrwydd o ddarparu
gwasanaethau mewn ffordd
fwy effeithlon a dibynadwy
yn y dyfodol. Ar ben hyn,
gallai dulliau newydd o weithio
gyda’n gilydd, gan gynnwys
cydweithredu rhwng cwmnïau
dŵr, eu cwsmeriaid,

a sefydliadau eraill, alluogi’r
gymdeithas i gyflawni ei
hamcanion yn fwy effeithlon.
Un o brif ddibenion Dŵr
Cymru 2050 yw ein helpu
ni i lywio a blaenoriaethu ein
hagendâu gwyddoniaeth ac
ymchwil hirdymor, i sicrhau
bod cyfeiriad penodol i’r
gwariant sylweddol a wnawn
a’i fod yn cael ei fuddsoddi’n
effeithlon yn y materion sydd
fwyaf pwysig i’n cwsmeriaid yn
yr hirdymor.

CYFRANNU AT
DDYFODOL CYMRU
Mae Dŵr Cymru 2050 yn
ystyried cyfeiriad ein busnes
ein hunain ac yn amlinellu’r
effaith yr ydym yn dymuno
ei chael ar bobl, economi ac
amgylchedd naturiol ein
hardal weithredu yng Nghymru
a Lloegr yn yr hirdymor.
Mae Dŵr Cymru 2050 yn
cyfrannu at amcanion
ehangach Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol 2015,
Deddf yr Amgylchedd
(Cymru), a Strategaeth Dŵr
Cymru. Mae hefyd yn cyfrannu
at fynd i’r afael â’r risgiau a’r
cyfleoedd a amlinellir yn yr
Adroddiad ar Sefyllfa
Adnoddau Naturiol.

CREU EIN HYMATEBION AR
Y CYD Â CHWSMERIAID
A RHANDDEILIAID
Rydym ni’n gwybod na
allwn ymateb i’r heriau enfawr
sy’n ein hwynebu ni a’r byd
ehangach ar ein pen ein
hunain. Byddwn yn gweithio’n
agos gyda’n cwsmeriaid a’n
rhanddeiliaid i fynd i’r afael â’r
heriau, a chostau a buddion
atebion.
Rydym yn gwybod bod hyn
yn arbennig o wir ar lefel
dalgylch. Yn yr un modd, gall
ein gweithredoedd ni fod â
buddion ehangach i agendâu
cymdeithasol eraill a bydd
ein hymrwymiad i wasanaethau hamdden ac addysg yn
cyfrannu at iechyd a llesiant y
cyhoedd.

Eto, mae’r dull cydweithredol
hwn sy’n seiliedig ar ddalgylch
i ddatrys problemau posibl
cymdeithas yn cyd-fynd yn
sylweddol â’r dull a nodir yn
Neddf yr Amgylchedd (Cymru)
2016, a gallai wneud
cyfraniad sylweddol at
gyflawni’r gwelliannau
amgylcheddol a drafodwyd
yn yr Adroddiad ar Sefyllfa
Adnoddau Naturiol
(a gyhoeddwyd gan Cyfoeth
Naturiol Cymru yn 2016).

EIN CAMAU NESAF A’N
CYNLLUNIAU BUSNES
Yn dilyn y cyfnod ymgynghori,
wedi cyhoeddi’r fersiwn
derfynol hon o Dŵr Cymru
2050. Mae’n nodi’r weledigaeth
ar gyfer gwasanaeth dŵr
gwirioneddol gydnerth a
chynaliadwy yn 2050, ac yn
darparu fframwaith hirdymor
ar gyfer ein prosesau cynllunio
busnes yn y dyfodol.
Y cam nesaf ar gyfer Dŵr
Cymru yw cyhoeddi ein
cynlluniau busnes ar gyfer y
tri Chyfnod Rheoli Asedau
nesaf, sy’n cynnwys y cyfnod
2020-2035. Caiff y rhain eu
cyflwyno i Ofwat ym mis Medi
2018. Bydd pob cynllun AMP
yn nodi canlyniadau clir a
fydd yn cyfrannu at y cynnydd
a wneir ar y 18 o ymatebion
strategol sydd wedi’u nodi yn
Dŵr Cymru 2050.

Dros y 30 mlynedd nesaf,
rydym yn bwriadu defnyddio
ein Mesurau Llwyddiant
(a amlinellir yn ein cynllun
busnes) i fonitro cynnydd yn
flynyddol yn erbyn amcanion
Dŵr Cymru 2050 ac yn
erbyn pob elfen o’r Olwyn
Cydnerthedd, a byddwn yn
cyhoeddi’r canlyniadau mewn
adroddiad blynyddol o
berfformiad i gwsmeriaid.
Bob pum mlynedd, byddwn
yn cynnal adolygiad o’n
gweledigaeth tymor hir a,
phan fo angen, yn diwygio ein
hymatebion strategol wrth i’r
heriau a’r cyfleoedd newid.
Yn ystod pob adolygiad, byddwn
yn mapio ein gweithgareddau
a gynllunnir a’r cyfeiriad ar
gyfer y 15 mlynedd sydd i
ddod, a byddwn yn gofyn am
fwy o gyfraniadau gan ein
cwsmeriaid a’n rhanddeiliaid
allanol.
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GWERTH I
GWSMERIAID

EIN NOD YW DARPARU GWERTH
I’N CWSMERIAID NAWR
AC YN Y DYFODOL
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Mae’r ddogfen Dŵr Cymru 2050 derfynol hon yn nodi ein barn bresennol
o’r hyn y gall ein cwsmeriaid ei ddisgwyl gennym dros y 30 mlynedd nesaf,
er mwyn i ni allu ennill ffydd cenedlaethau o gwsmeriaid yn y dyfodol.
Yn y pen draw, trwy Dŵr Cymru
2050 ein nod yw cyflawni
gwerth i’n cwsmeriaid nawr ac
yn y dyfodol.

GALLAI CANLYNIADAU DŴR
CYMRU 2050 GYNNWYS:

• Gwerth da am arian i’n
cwsmeriaid ni i gyd
- gydag unrhyw gynnydd
yn y biliau yn fforddiadwy
o’i gymharu ag incwm
gwario aelwydydd;
• Gwasanaethau fforddiadwy
i bawb, a phob aelwyd yn
derbyn bil teg a fforddiadwy;
• Busnes sy’n gwbl gydnerth
– o ran ei bobl, ei asedau,
ei drefniadau llywodraethu,
ei gyllid a’i ddiwylliant – sy’n
barod i wynebu’r heriau y tu
hwnt i 2050;

• Bydd cwsmeriaid yn derbyn
gwasanaeth derbyniol,
diffiniedig ar gyfer cyflenwi
dŵr yfed a draenio – os
nad yw hyn yn digwydd, ni
fydd yn rhaid iddynt dalu
am y gwasanaeth hwnnw;

• Ansawdd ecolegol da
ar gyfer yr holl gyrff dŵr a
effeithir gan ein 		
gweithgareddau, a
chyfraniad ehangach i
wella bioamrywiaeth a hybu
cydnerthedd ecosystemau;

• Darparu gwasanaeth
cwsmeriaid unigol, sy’n
adlewyrchu’r hyn sy’n well
ganddynt a’u dewisiadau o
ran y gwasanaethau y
maent yn dymuno eu
derbyn – sydd wedi’i
integreiddio â gwasanaethau
hanfodol eraill i gyfrannu at
gartrefi clyfar a dinasoedd
clyfar;

• Busnes sydd wedi ei
addasu i gyflawni heriau
newid yn yr hinsawdd
(o sychder i lifogydd);

• Bydd cwsmeriaid busnes yn
derbyn amrywiaeth o
wasanaethau o ansawdd
uchel sydd gystal â gweddill
y DU a thu hwnt;
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• Bydd yr holl asedau
allweddol yn bodloni
safonau cydnerthedd a
bennir i gynnal gwasanaeth
i gwsmeriaid er gwaethaf
ergydau a straeniau a’r
potensial am gynnydd
mewn methiannau yn
y dyfodol;

• Rheoli rhwydweithiau’n
glyfar o ran ein asedau,
sy’n nodi’r problemau yn
rhagweithiol ac yn ymdrin
â nhw cyn iddynt effeithio ar
gwsmeriaid;
• Amlygiad y cyhoedd i blwm
mewn dŵr yfed wedi’i
leihau’n sylweddol, yn
enwedig i’r ifanc;
• Busnes economi gylchol a
fydd yn gwneud defnydd
llawn o ddŵr gwastraff a
chyfleoedd eraill i fanteisio
i’r eithaf ar gynhyrchu ynni
ac ailgylchu deunyddiau
gwerthfawr;

• Busnes sy’n defnyddio ei
ddaliadau tir ac asedau
eraill i sicrhau’r lefelau
uchaf o lesiant i’w
gwsmeriaid, annog
hamdden a ffyrdd iach o
fyw, a chefnogi bioamrywiaeth
ac ecosystemau;
• Busnes sy’n cyfrannu
at gymdeithas Cymru a’r
economi leol, drwy ddarparu
swyddi o ansawdd uchel,
yn uniongyrchol a thrwy ei
gadwyn cyflenwi.
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