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Trosolwg  

Fel rheoleiddiwr annibynnol dŵr a dŵr gwastraff yng Nghymru a Lloegr, prif rôl Ofwat 
mewn cyflawni gweithredu ar gyfer bioamrywiaeth yng Nghymru yw sicrhau ein bod 
yn gosod y rheolau a'r chymelliadau cywir ar waith ar gyfer y ddau gwmni dŵr yng 
Nghymru a reoleiddir gennym; gan eu herio i ddarparu gwasanaethau dŵr a dŵr 
gwastraff o ansawdd uchel a gwerth am arian tra'n bod o fudd i gymdeithas a'r 
amgylchedd.  

Mae'r adroddiad hwn yn dangos sut rydym yn cydymffurfio â'n dyletswydd o dan a6 
Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Rydym yn cyflawni'r ddyletswydd hon ar y cyd 
â'n dyletswyddau statudol eraill, a nodir yn bennaf yn Neddf y Diwydiant Dŵr 1991, 
ac yng nghyd-destun blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a welir yn Natganiad 
blaenoriaethau ac amcanion strategol ar gyfer Ofwat Llywodraeth Cymru.  

Yn ein hadroddiad rydym yn esbonio sut y mae ein gwaith dros y tair blynedd 
diwethaf1, yn arbennig Adolygiad Prisiau 2019 (PR19) a'r cynlluniau yr ydym wedi'u 
gwneud yn ein strategaeth ar gyfer y dyfodol a gyhoeddwyd yn ddiweddar, wedi 
cefnogi ein cydymffurfiad â'r ddyletswydd bioamrywiaeth a chydnerthedd 
ecosystemau, gan roi ystyriaeth i Raglen Amgylcheddol Confensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Amrywiaeth Fiolegol yn 1992 (“y Confensiwn”). Rydym wedyn yn cyfeirio 
at amcanion 1, 4 a 6 yng Nghynllun Gweithredu Adfer Natur Cymru, gan fod y rhain 
yn cyfeirio at nodau'r Confensiwn.  

Rydym yn un o dri rheoleiddiwr y sector dŵr yng Nghymru. Sicrhau bod dŵr yfed yn 
ddiogel a derbyniol ar gyfer cwsmeriaid yw cyfrifoldeb yr Arolygiaeth Dŵr Yfed, a 
Chyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reoleiddiad amgylcheddol. Er mwyn sicrhau 
canlyniadau da ar gyfer cwsmeriaid yng Nghymru a'r amgylchedd, rydym yn 
gweithio'n agos gyda rheoleiddwyr eraill. Nid oes gennym rôl ffurfiol fel rheoleiddiwr 
amgylcheddol, ond rydym yn gwneud cyfraniad pwysig drwy ganiatáu cyllid i 
gwmnïau i wella'r amgylchedd, gan eu herio i wario'r arian hwn yn effeithlon fel ei fod 
yn cyflawni'r mwyaf posibl ar gyfer yr amgylchedd, a rhoi cymelliadau i gwmnïau i 
ddiogelu a gwella'r ecosystemau y maent yn dibynnu arnynt.  

Mae nifer fechan o gwsmeriaid yng Nghymru yn cael eu gwasanaethu gan gwmnïau 
sy'n gweithredu'n bennaf yn Lloegr. Yn yr adroddiad hwn fodd bynnag, rydym yn 
canolbwyntio ar ein rheoleiddio yn y modd y mae'n effeithio ar gwmnïau sy'n 
gweithredu'n gyfan gwbl neu'n bennaf yng Nghymru.  

                                            
1 h.y. ers i'r ddyletswydd bioamrywiaeth ddod i rym ar 21 Mai 2016 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-06/water-priorities-for-ofwat-2017.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-06/water-priorities-for-ofwat-2017.pdf
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Mae Ofwat wedi ymrwymo i chwarae ei ran mewn sicrhau bod y sector dŵr yn 
gwella'r amgylchedd naturiol, ac rydym wedi ymrwymo i fynd i'r afael â heriau 
hirdymor megis y rheini a berir gan argyfwng yr hinsawdd a thwf mewn poblogaeth.    

Yr adolygiad prisiau bob pum mlynedd   

Un o'r prif lwybrau a ddefnyddiwn i gymell gweithredu ar fioamrywiaeth ar gyfer 
cwmnïau dŵr Cymru (Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy) yw'r adolygiad prisiau bob pum 
mlynedd. Drwy osod disgwyliadau clir a thargedau ymestynnol, rydym yn herio 
cwmnïau i sicrhau eu bod yn darparu gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff cydnerth a 
chynaliadwy i gwsmeriaid a'r amgylchedd.  

Cyhoeddwyd ein penderfyniadau terfynol ar gyfer PR19 ar 16 Rhagfyr. Maent yn 
caniatáu £218m o gyllid drwy filiau cwsmeriaid ar gyfer cyflawni cynlluniau Rhaglen 
Genedlaethol yr Amgylchedd (NEP) ar gyfer y cyfnod 2020-2025. Rydym wedi 
croesawu cwmpas yr NEP a ddatblygwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru, ac wedi 
craffu ar gynlluniau cwmnïau i wneud yn siŵr eu bod yn cyflawni'r rhaglen yn 
effeithlon. 

Mae darpariaethau penodol ar gyfer bioamrywiaeth o fewn y penderfyniadau, wedi'u 
gosod yng nghyd-destun rheolaeth gynaliadwy ehangach adnoddau naturiol. 
Derbyniom ymrwymiad perfformiad penodol gan Hafren Dyfrdwy, er enghraifft, 
ynglŷn â nifer yr hectarau o dir a reolir ar gyfer bioamrywiaeth. 

Gorfodaeth a rhwymedigaethau trwydded  

Un o'n rolau fel rheoleiddiwr yw sicrhau bod cwmnïau dŵr yn cyflawni'r cyfrifoldebau 
a nodir mewn deddfwriaeth ac mewn trwyddedau cwmnïau.  

Yn ddiweddar gwnaethom gwblhau camau gorfodi yn erbyn Southern Water parthed 
ei fethiant i weithredu nifer o weithiau trin dŵr gwastraff yn iawn, yn cynnwys peidio â 
gwneud y buddsoddiad angenrheidiol mewn modd amserol. Arweiniodd methiannau 
Southern Water at offer yn torri a dŵr gwastraff yn gollwng i'r amgylchedd. O 
ganlyniad, gwnaethom gytuno ar becyn o daliadau a chosbau gwerth £126 miliwn.  

Mae'r camau gorfodi hyn, wrth gwrs, yn ymwneud â chwmni dŵr sy'n gweithredu'n 
gyfan gwbl yn Lloegr, ond gyda dim ond 17 o gwmnïau dŵr yn y sector gwyddom fod 
camau gorfodi a gymerir yn erbyn un cwmni yn cael effaith sylweddol ar bob cwmni 
arall. Rydym yn disgwyl i gamau gorfodi mor gryf roi arwydd i bob cwmni ein bod o'r 
farn bod penderfyniadau buddsoddi sy'n arwain at ganlyniadau gwael ar gyfer yr 
amgylchedd yn annerbyniol.  

https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/price-review/2019-price-review/final-determinations/
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Yn yr achos hwn, cafodd methiant Southern Water effaith uniongyrchol ar yr 
amgylchedd; a, thra bod Asiantaeth yr Amgylchedd yn Lloegr yn cynnal ymchwiliad 
ar wahân i'r difrod amgylcheddol, mae maint y pecyn taliadau a'r cosbau y mae'n 
rhaid i Southern Water dalu yn dangos pa mor o ddifrif rydym yn ystyried y mater 
hwn.  

Ein strategaeth ar gyfer y dyfodol  

Ym mis Hydref, gwnaethom ryddhau ein strategaeth hirdymor newydd ar gyfer y 
sector dŵr, Amser i weithredu, gyda'n gilydd. Roedd y strategaeth hon wedi'i seilio ar 
ymgysylltu sylweddol o fewn a thu allan i'r sector, yn cynnwys gyda Llywodraeth 
Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru, ac mae'n fodd yr ydym wedi'i ddefnyddio i 
wreiddio ystyriaeth i fioamrywiaeth ac ecosystemau yn ein holl syniadaeth yn y 
dyfodol.  

Mae ein strategaeth newydd yn ei gwneud hi'n glir ein bod yn disgwyl i gwmnïau dŵr 
ystyried yr amgylchedd fel rhan annatod o'u busnes, na ellir ei wahanu oddi wrth y 
gwasanaethau y maent yn eu darparu. Rydym hefyd yn addo sicrhau y bydd yr 
amgylchedd yn rhan annatod o bopeth y bydd Ofwat yn ei wneud. Ac rydym yn 
ymrwymo i agor swyddfa yng Nghymru, er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn 
cyfranogi'n iawn mewn trafodaethau polisi yng Nghymru.  Bydd agor y swyddfa hon, 
ac ymgysylltu'n agosach gyda rhanddeiliaid a rheoleiddwyr yng Nghymru, yn 
caniatáu i ni esblygu ein dull ar gyfer rheoleiddio, gan alinio'n agos gyda chyd-destun 
a deddfwriaeth yng Nghymru, yn cynnwys fel y mae'n ymwneud â bioamrywiaeth a'r 
amgylchedd yn gyffredinol. 

Rydym yn disgwyl y bydd nifer o'n hymrwymiadau yn rhoi cyfleoedd i weithredu 
ymhellach ar fioamrywiaeth, a byddwn yn manylu rhagor ar hyn drwy'r adroddiad 
hwn. 

Amcanion Cynllun Gweithredu Adfer Natur Cymru (NRAP)  

Fel yr awgrymwyd yn y Canllaw ar gyfer Adran 6 – Y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a 
Chydnerthedd Ecosystemau, rydym wedi seilio gweddill yr adroddiad hwn ar 
amcanion 1, 4 a 6 Cynllun Gweithredu Adfer Natur Cymru. Gan nad ydym yn 
berchen ar, yn meddiannu nac yn rheoli tir rydym yn ystyried ein hun i fod yn 'Grŵp 
1' (fel yr amlinellir ar dudalen 3 y Canllaw Adrodd).   

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2019/10/Time-to-act-together-Ofwats-strategy-1.pdf
https://www.biodiversitywales.org.uk/File/701/en-GB
https://www.biodiversitywales.org.uk/File/701/en-GB
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NRAP1: Ennyn a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth er mwyn i 
fioamrywiaeth fwrw gwreiddiau yn y broses benderfynu ar bob lefel 

Yn ein strategaeth newydd rydym yn gwneud ymrwymiad clir i sicrhau y bydd yr 
amgylchedd yn cael ei integreiddio i bopeth a wnawn. Caiff yr ymrwymiad hwn ei 
hidlo drwy strwythur ein sefydliad, wedi'i wreiddio mewn fframwaith a chyfres o 
egwyddorion a fydd yn gymwys i bob rhaglen waith berthnasol. Bydd datblygiad yr 
egwyddorion hyn yn cael ei lywio gan ein dyletswyddau statudol, yn cynnwys ein 
dyletswydd a6.    

Rydym hefyd wedi ymrwymo i ddatblygu fframwaith er mwyn deall a gwerthuso 
gwerth cymdeithasol ac amgylcheddol; elfen bwysig o'n huchelgais i weld cwmnïau'n 
rhoi gwell gwerth cyhoeddus i'r bobl a'r lleoedd y maent yn eu gwasanaethu.  

Bydd bioamrywiaeth ffyniannus, cydnerthedd ecosystemau a rheolaeth gynaliadwy 
adnoddau naturiol yn hollbwysig i siapio'r fframwaith, gan gydnabod y cysylltiad agos 
rhwng bywyd gwyllt sy'n ffynnu a chymunedau ffyniannus. 

Yn fewnol, bydd Ofwat yn cynnal cyfres o seminarau wedi'u bwriadu i roi 
gwybodaeth bwysig ar gyfer dechreuwyr newydd, neu i fod yn gyrsiau gloywi ar gyfer 
pawb sy'n dymuno cyfranogi. Mae llawer o'r cyrsiau hyn, yn arbennig y rheini sy'n 
canolbwyntio ar elfennau gweithredol y diwydiant dŵr, yn addysgu am ein rôl mewn 
sicrhau bod cwmnïau'n adfer ac yn gwella agweddau ar fioamrywiaeth.  

NRAP4: Mynd i'r afael â'r prif bwysau ar rywogaethau a chynefinoedd 

Cyflawni drwy'r adolygiad prisiau  

Gan ddefnyddio offer rheoleiddio, gallwn roi manteision ar gyfer bioamrywiaeth a'r 
amgylchedd drwy sicrhau bod y ddau gwmni dŵr (Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy) yn 
cyflawni'r nodau a'r disgwyliadau a osodir gennym.  

Mae ein dull ar gyfer cwmnïau yng Nghymru yn y broses adolygu prisiau wedi annog 
cwmnïau i ymgysylltu â chwsmeriaid a rhanddeiliaid ar reolaeth gynaliadwy 
adnoddau naturiol ac wedi ceisio cymell cwmnïau i reoli eu hadnoddau naturiol 
mewn modd sy’n adfer yr amgylchedd ac sy'n gynaliadwy ar gyfer y tymor hir. 

Mae wedi bod yn ofynnol i gwmnïau wneud ymrwymiadau perfformiad cyffredin yn 
ymwneud ag achosion o lygredd a chydymffurfiad gwaith trin, gan sicrhau y bydd 
pob cwmni yn cael ei wobrwyo neu ei gosbi yn ôl y gwerth y mae'n ei ychwanegu at - 
neu'n ei dynnu oddi ar - yr amgylchedd. Trwy ein methodoleg yn gyfan rydym yn 
egluro'n glir ein disgwyliadau bod yn rhaid i gwmnïau dŵr ddangos sut y maent yn 
rhoi ystyriaeth i fioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau wrth wneud eu 
hymrwymiadau.  

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2017/12/Final-methodology-1.pdf
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Roedd cydnerthedd yn thema graidd i'n hadolygiad prisiau. Fel rhan o'n methodoleg 
PR19, gwnaethom bennu egwyddorion cynllunio cydnerthedd, yn cynnwys:  

 

Wedi hyn gwnaethom werthuso cynlluniau cwmnïau ar gyfer cydnerthedd 
ecosystemau a bioamrywiaeth.  

Wedi ein Hasesiad Cychwynnol ar Gynlluniau gwnaethom gais am Gynlluniau 
Gweithredu Cydnerthedd gan bob cwmni, a oedd wedi'u cynllunio i amlinellu nifer o 
feysydd cydnerthedd - yn cynnwys cydnerthedd ecosystemau ac amgylcheddol. Mae 
cydnerthedd yn parhau i fod yn fater craidd ar gyfer Ofwat, a gwneir rhagor o waith i 
ddilyn i fyny ar y cynlluniau hyn drwy ein strategaeth.  

Yn ein penderfyniadau terfynol ar gyfer yr adolygiad prisiau, rydym wedi caniatáu 
£212m i Dŵr Cymru a £6.5m i Hafren Dyfrdwy er mwyn gwella'r amgylchedd drwy 
gyflawni'n effeithlon eu rhwymedigaethau fel y nodir yn Rhaglen Genedlaethol yr 
Amgylchedd. Mae cynllun y ddau gwmni'n cynnwys gweithgareddau sydd wedi'u 
bwriadu i ddiogelu a gwella cynefinoedd, sicrhau cydnerthedd ecosystemau a 
chynnal bioamrywiaeth.  

Mae Dŵr Cymru wedi gwneud ymrwymiad ynghylch addysg gymunedol, sef ei fod yn 
cynyddu nifer y plant ac oedolion sy'n ymweld â'i ganolfannau addysg; ac un arall i 
gynyddu nifer yr ymwelwyr â'i gyfleusterau hamdden. Bydd hyn yn sicrhau bod mwy 
o bobl Cymru yn gallu dysgu am, a rhyngweithio gyda, byd natur. Rydym wedi 
derbyn ymhellach gynlluniau Dŵr Cymru i fuddsoddi £5m mewn cyfleusterau 
hamdden newydd mewn cronfeydd dŵr ger Caerdydd. 

Rydym hefyd yn cefnogi mabwysiadu dulliau draenio cynaliadwy i reoli dŵr wyneb er 
mwyn lleihau gollyngiadau o orlifiadau carthffosydd cyfun, megis rhaglen Culfor 
Menai Dŵr Cymru.  

Ymrwymiadau yn ein strategaeth  

Wrth edrych i'r dyfodol, byddwn hefyd yn chwarae ein rhan i annog ymhellach a 
chymell cyflawni gweithredu ar fioamrywiaeth. Felly, mae ein strategaeth hirdymor yn 
gwneud nifer o ymrwymiadau arwyddocaol.  

Egwyddor 2: Sector dŵr sy’n naturiol gydnerth  
Mae ecosystemau cydnerth a bioamrywiaeth yn tanategu llawer o'r 
gwasanaethau allweddol a ddarperir gan gwmnïau. Mae hyrwyddo 
cydnerthedd ecosystemau a bioamrywiaeth yn rhan allweddol o’r 
broses gwneud penderfyniadau ar gyfer sicrhau gwasanaethau 

cydnerth (lle bo hyn yn gyson â rôl cwmnïau fel darparwyr 
gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff). 
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Byddwn yn gweithio'n agosach gyda rheoleiddwyr amgylcheddol a Llywodraeth 
Cymru drwy gydol cylch nesaf cynllunio amgylcheddol - yn cynnwys Rhaglen 
Genedlaethol yr Amgylchedd. Bydd hyn yn caniatáu i ni sicrhau y bydd cynlluniau 
cwmnïau dŵr yn y dyfodol yn cyflawni'r uchelgeisiau a benir gan Lywodraeth Cymru 
ynghylch bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau.  

Byddwn yn annog cwmnïau i wneud mwy o ddefnydd a gwell defnydd o ddatrysiadau 
seiliedig ar natur, megis gwlyptiroedd a systemau draenio trefol cynaliadwy. Gall y 
rhain roi'r cyfle i greu cynefinoedd a gwella bioamrywiaeth.  

Byddwn yn cydweithio ar fentrau lleihau'r galw a newid ymddygiad er mwyn lleihau 
llygredd o du'r cwsmer sy'n rhoi straen ar ein systemau ac amgylcheddau naturiol.  

Byddwn yn cryfhau dull y sector ar gyfer lliniaru newid ac addasiad yn yr hinsawdd, 
megis bod cwmnïau dŵr yn sicrhau cydnerthedd eu hecosystemau ar gyfer effeithiau 
ansicrwydd hinsawdd a thrychinebau hinsawdd eithafol.  

Byddwn yn parhau i annog dulliau o roi ystyriaeth i werth y tu hwnt i'r ariannol - 
megis cyfalaf naturiol - fel bod cwmnïau dŵr yn gallu egluro manteision cymdeithasol 
ac amgylcheddol eu gwahanol weithgareddau.  

Hefyd, bydd ein gwaith ar adnoddau strategol hirdymor yn caniatáu i ni sicrhau'n well 
bod adnoddau newydd yn diogelu ac yn gwella'r amgylchedd. Y dasg ar gyfer ein tîm 
ar y cyd newydd (Cynghrair Rheoleiddwyr ar gyfer Gwella Datblygiad Seilwaith, neu 
RAPID) yw goruchwylio'r prosiectau strategol a gynigir gan gwmnïau dŵr a gwella'r 
fframwaith rheoleiddio ar gyfer cynllunio adnoddau dŵr, gan ategu'r prosesau 
gwneud penderfyniadau a chynllunio presennol. Bydd hyn yn dod â chydlyniaeth i 
sut y caiff adnoddau dŵr eu hystyried ar gyfer eu defnyddio ar draws diwydiannau, a 
bydd yn rhoi'r cyfle i sicrhau gwelliant mesuradwy ar gyfer yr amgylchedd ar bob 
cam.  

NRAP6: Rhoi fframwaith llywodraethu a chymorth ar waith i gyflawni’r 
 
amcanion 

Ein pobl 

Wrth i ni feithrin ein harbenigedd mewnol ac allanol ar faterion amgylcheddol a 
bioamrywiaeth, byddwn yn sicrhau bod y wybodaeth hon yn cael ei rhannu drwy ein 
sefydliad yn gyfan.  

Mae cydweithio yn elfen hollbwysig o'n strategaeth newydd, a byddwn yn gweithio 
gyda grwpiau amgylcheddol, grwpiau cymunedau lleol ac arbenigwyr - yn cynnwys y 



7 

rheini yn Cyfoeth Naturiol Cymru - er mwyn gwreiddio ymhellach a datblygu 
cyflawniad ein dyletswydd a6.  

Sicrwydd  

Byddwn yn parhau adolygu ac adrodd ar ein cynnydd o ran bodloni ein dyletswydd 
bioamrywiaeth a6 yn ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon, fel y nodir gan Ddeddf yr 
Amgylchedd (Cymru) 2016.  

Fel Prif Weithredwr Ofwat, Rachel Fletcher sydd â'r cyfrifoldeb terfynol am gyflawni 
ein dyletswydd a6. 



Mae Ofwat (yr Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr) yn adran
llywodraeth anweinidogol. Rydym yn rheoleiddio’r sector dŵr yng
Nghymru a Lloegr. Ein gweledigaeth yw bod yn rheoleiddiwr yr ymd-
diriedir ynddo ac a berchir, bod yn flaengar a herio ein hunain ac
eraill er mwyn meithrin ymddiriedaeth a hyder mewn dŵr. 

Ofwat
Centre City Tower
7 Hill Street
Birmingham B5 4UA

Ffôn: 0121 644 7500
Ffacs: 0121 644 7533
Gwefan: www.ofwat.gov.uk
E-bost: mailbox@ofwat.gov.uk
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Mae’r cyhoeddiad hwn wedi ei drwyddedu o dan deler-
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Lle yr ydym wedi nodi unrhyw wybodaeth hawlfraint 
trydydd parti bydd angen i chi gael caniatâd gan 
ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw. 

Mae’r ddogfen hon ar gael hefyd ar ein gwefan yn 
www.ofwat.gov.uk. 

Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r cyhoeddiad 
hwn atom yn mailbox@ofwat.gov.uk.
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