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Mae seilwaith yng Nghymru angen sylw parhaus i sicrhau ei 
fod yn addas i’r diben a’i fod yn cyfrannu at dwf economaidd, 
lles cymdeithasol a bywiogrwydd amgylcheddol Cymru a’r DU.
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WALES CYMRU

Mae’r cyfrifoldebau cyffredinol ar gyfer y sectorau 
a asesir yn yr adroddiad hwn yn amrywio o ran 
graddau datganoli. Yn y mwyafrif o achosion 
mae’r sectorau angen cydgysylltiad ar draws ystod 
o gyrff, gan gynnwys y sectorau cyhoeddus a 
phreifat. Mae’n bwysig fod y rhyngddibyniaethau 
seilwaith a’r cyfathrebu ymysg y rhai hynny sy’n 
gyfrifol am ei gynnal a’i weithredu yn glir a 
chydlynol.

Mae hydwythedd pob sector seilwaith yn 
allweddol i gyflenwi, cynnal a gweithredu 
rhwydweithiau seilwaith. Bydd effeithiau 
newid hinsawdd a phwysedd galwadau o dwf 
poblogaeth yn ychwanegu at y pwysau a osodir ar 
y rhwydweithiau hyn eisoes. Dylid wynebu’r heriau 
hyn yn uniongyrchol.

Mae Sefydliad Peirianwyr Sifil Cymru yn awyddus 
i weithio gyda llywodraethau, llywodraeth leol a’r 
sector preifat i sicrhau y cymerir camau gweithredu 
amserol nawr.

TROSOLWG Y DU  
Mae seilwaith yn hanfodol i gymdeithas - 
mae ansawdd ein bywyd yn dibynnu ar y 
ffaith ei fod yn gweithio’n effeithiol ac mae 
ein dibyniaeth arno’n dod yn ofnadwy o 
amlwg pan yw systemau seilwaith yn methu.

Mae gallu’r DU i gystadlu yn y ras fyd-eang 
ac i gynhyrchu a chynnal twf economaidd 
gydag ansawdd priodol o fywyd yn dibynnu 
ar rwydweithiau seilwaith sy’n darparu 
cynhyrchiant a dosbarthiad rhagweladwy o 
ynni, cyflenwad dŵr, rheolaeth o wastraff a 
chludiant pobl a nwyddau hanfodol i mewn 
i’r DU ac o’i chwmpas ar y reilffyrdd, y ffyrdd, 
y môr ac yn yr awyr. 

State of the Nation [Cyflwr y Genedl] 
yw adroddiad blaenllaw ICE [Sefydliad y 
Peirianwyr Sifil] ar gyflwr cyfredol seilwaith 
y DU. Mae’r adroddiad Seilwaith Cyflwr y 
Genedl 2014 yn asesu perfformiad, capasiti a 
chyflwr rhwydweithiau seilwaith economaidd 
y DU, ac yn penderfynu’r camau gweithredu 
sydd eu hangen er mwyn gwella a chynyddu 
perfformiad, ac yn bwysig, i sicrhau bod ein 
seilwaith yn gadarn pan yw’n wynebu’r  
lliaws heriau sydd o’n blaen - o newid 
hinsawdd i dwf poblogaeth.
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TRAFNIDIAETH
CYFLWYNIAD  
Mae angen arweinyddiaeth strategol clir ar gyfer 
seilwaith a gwasanaethau trafnidiaeth. Fodd bynnag, 
mae strategaeth gludiant Cymru wedi dyddio ac mae 
rheolaeth ar ran fwyaf y rhwydwaith gan ddau ddeg 
dau awdurdod lleol yn rhwystro integreiddio.

Mae’r ffocws ar fuddsoddi er mwyn cynorthwyo twf 
economaidd mewn dinas-ranbarthau ac Ardaloedd 
Menter yn darparu cyfeiriad defnyddiol i ryw raddau. 
Fodd bynnag, mae angen datblygiad pellach o 
strwythurau llywodraethu cyn y gellir cyflenwi’r 
ymagwedd hon yn iawn.

Dylai’r esblygiad parhaol o Gynllun Buddsoddi yn 
Seilwaith Cymru gynorthwyo wrth ddiweddaru 
strategaeth a chynllun trafnidiaeth Cymru, ac wrth 
ddatblygu’r blaen-gynlluniau o gwmpas sgiliau a 
chapasiti ar gyfer cyflenwi. 

Ymddengys y bydd ffrydiau cyfalaf a refeniw’r 
dyfodol ar gyfer trafnidiaeth, yn arbennig seilwaith 
ffyrdd ac ar gyfer bysiau, yn annigonol i gynnal a 
gwella’r rhwydwaith. Bydd problemau cynnal a 
chadw sydd wedi’u dwysáu gan dywydd caled angen 
ffocws parhaol. 

FFYRDD
Mae rhwydwaith priffyrdd Cymru’n parhau i haeddu 
buddsoddi parhaus i gefnogi twf economaidd. Er 
bod cyflwr ffyrdd lleol wedi elwa tros y blynyddoedd 
diweddar, mae problemau parhaol ac ôl-groniad o 
waith cynnal wedi’i waethygu gan yr amodau tywydd 
gwael iawn dros aeaf 2013/14. 

Yn Ne Cymru, y brif broblem o hyd yw’r M4 o 
gwmpas Casnewydd, gan mai hon yw’r brif fynedfa 
ffordd ar gyfer economi De Cymru. Yng Ngogledd 
Cymru, mae’r prinder o lwybrau dargyfeiriol yn 
golygu bod yr A55 yn fregus hefyd. Mae’r methiant 
i ymdrin ag effeithiau cynnydd mewn dŵr glaw 
wedi effeithio ar gadernid llawer o ffyrdd Cymru - 
yn arbennig y rhwydwaith lleol mewn ardaloedd 
gwledig - a rhai rhannau o’r rhwydwaith rheilffyrdd. 

Mae toriadau cyllidebau refeniw awdurdodau lleol 
a Llywodraeth Cymru yn effeithio ar strategaethau 
rheoli asedau, gydag ymgyrch i sicrhau fod lleihau 
costau cynnal a chadw’n dod yn rhan hanfodol o 
seilwaith newydd a daw effaith hynny ar seilwaith 
trafnidiaeth yn fwy amlwg.

RHEILFFYRDD
Cyfyngir rhwydwaith rheilffyrdd Cymru gan arafwch 
trenau o ganlyniad i signalau sydd wedi dyddio. 
Cynyddwyd capasiti gan ddwbl-dracio ar brif linell  
De Cymru a dolenni pasio ar reilffordd Aberystwyth 
ond mae llinell y Gororau’n dal wedi’i chyfyngu. 

Mae uwchraddio gorsaf Reading a thrydaneiddio 
llwybr Great Western o Lundain i Abertawe 
yn hanfodol. Fodd bynnag, mae’n rhaid datrys 
anawsterau ynghylch trydaneiddio rheilffyrdd y 
Cymoedd er mwyn sicrhau y cyflawnir cysylltedd 
effeithiol o reilffyrdd. Rhaid rheoli costau cyfalaf  
a phenderfynu pwy fydd yn gyfrifol amdanyn nhw.  
Bydd yn rhaid cael cerbydau newydd hefyd cyn bo  
hir er mwyn sicrhau gwasanaeth digonol.  

TEITHIO LLESOL
Dylai Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 ei gwneud 
yn haws i bobl fabwysiadu moddau trafnidiaeth 
iachach yn eu gweithgareddau dyddiol. Cymru yw’r 
wlad gyntaf yn y DU i alluogi’r fath ddeddfwriaeth 
arloesol, sy’n galw ar awdurdodau lleol i asesu, 
cynllunio a chyflenwi seilwaith gwell ar gyfer cerdded 
a beicio. 

ASTUDIAETH ACHOS  
 

CORIDOR YR M4 O GWMPAS CASNEWYDD (H.Y. FFORDD LINIARU’R M4 /  
PROSIECT M4 NEWYDD)

Yr M4 yw’r brif wythïen drafnidiaeth ar gyfer De Cymru a thu hwnt. Fodd bynnag, mae ganddi broblemau 
difrifol ynghylch capasiti a hydwythedd o gwmpas Casnewydd - mae amseroedd teithio’n annibynadwy ac 
mae tagfeydd yn digwydd, yn arbennig ar amseroedd brig. O ganlyniad mae tarfu mawr ar y rhwydwaith 
priffyrdd, gyda goblygiadau’n cael eu teimlo ledled y rhanbarth ac mae’n debygol y bydd problemau’n 
gwaethygu yn y dyfodol.

Mae ICE Wales Cymru wedi galw am welliannau ers sawl blwyddyn1 ac rydym yn ystyried bod cysylltiad 
traffordd newydd yn hanfodol. Yn ddiweddar mae Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori ar gynigion 
ar gyfer traffordd newydd i’r de o Gasnewydd, gyda mesurau ategol yn cynnwys ailddosbarthu’r M4 
presennol fel cefnffordd nad yw’n draffordd gyda seilwaith sy’n gyfeillgar i feicio a cherdded. 

Byddai hyn yn darparu datrysiad cynaliadwy, hirdymor, yn galluogi twf economaidd a buddion  
ar draws llawer o Gymru. Bydd y cyfuniad o wella’r M4 ynghyd â Metro Rhanbarth Dinas Caerdydd  
yn cyflenwi’r rhwydwaith trafnidiaeth holistaidd mae Cymru ei angen a’i haeddu.

TRAFNIDIAETH

ARGYMHELLION 

Dylai Llywodraeth Cymru ddiweddaru ei 
strategaeth gludiant yng nghyd-destun 
Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru i  
Hybu Twf a Swyddi.

Mae angen datrysiadau effeithiol ac amserol 
gan lywodraethau Cymru a’r DU i heriau a 
phroblemau tagfeydd ar yr M4 o gwmpas 
Casnewydd.

Dylid cyflenwi’r gwaith o drydaneiddio 
rheilffordd cost-effeithiol pellach ledled 
Cymru er mwyn cyflwyno buddion 
economaidd i Gymru ac i osod y sylfeini ar 
gyfer system gludiant integredig.
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1. Cyflwr y GenedlSefydliad Peirianwyr Sifil Cymru (2013): Briffiad Trafnidiaeth, t1; Sefydliad Peirianwyr Sifil Cymru (2013 Cyflwr y Genedl: 
Briffiad Seilwaith 2010, t3; Sefydliad Peirianwyr Sifil Cymru (2013) Cyflwr y Genedl: Briffiad Amddiffyn Seilwaith Critigol, t1

 



RHEOLI LLIFOGYDD
CYFLWYNIAD  
Mae seilwaith rheoli risg llifogydd ac arfordirol 
Cymru mewn cyflwr da ar y cyfan a chafwyd 
buddsoddi sylweddol dros yr ychydig flynyddoedd 
diwethaf, ond mae pryder ynghylch cyllid hirdymor 
a gofynion ynghylch cynhaliaeth. Mae effeithiau 
rhagweledig newid hinsawdd a chronfa asedau 
gynyddol yn golygu y bydd angen buddsoddi 
parhaol a chynyddol er mwyn lleihau effeithiau 
llifogydd. Mae gwelliannau i reoli asedau hirdymor 
yn angenrheidiol, a gellir gwneud mwy ynghylch 
gweithio gyda’r amgylchedd naturiol.

ARWEINYDDIAETH STRATEGOL
Mae Cyfarwyddeb Llifogydd yr UE, Deddf Rheoli 
Llifogydd a Dŵr(2010) ac Arolwg Pitt i gyd wedi 
gyrru cydweithrediad ymysg awdurdodau Rheoli 
Perygl Llifogydd. Mae Dŵr Cymru, Cyfoeth  
Naturiol Cymru a’r Awdurdodau Llifogydd Lleol  
Arweiniol yn ceisio synergeddau yn eu gwaith 

i wella cydweithrediad, effeithlonrwydd ac 
effeithiolrwydd. Mae deddfwriaeth ac arolygon 
llywodraeth wedi cynyddu’r ymwybyddiaeth o 
lifogydd dŵr wyneb.

Gellid defnyddio rheoli dalgylch yn fwy effeithiol ar 
gyfer Rheoli Perygl Llifogydd. Dylai Awdurdodau 
Llifogydd Lleol Arweiniol a Dŵr Cymru gydgysylltu 
eu hymdrechion trwy eu cynlluniau perygl llifogydd 
a’r cyfnod Cynllun Rheoli Asedau er mwyn 
optimeiddio cyfleoedd rheoli llifogydd. Gellid 
cyflawni y rhain yn gyfochrog  er mwyn adnabod 
problemau tebyg, gyrru cyd-ddatrysiadau a gwella 
effeithiolrwydd. 

HYDWYTHEDD  
Ers 2010 mae gan gymunedau well dealltwriaeth  
o gadernid Rheoli Perygl Llifogydd a sut y gallant 
gyfrannu ato oherwydd cynlluniau’r Awdurdodau 
Llifogydd Lleol Arweiniol. Mae problem yn aros 
ynghylch adfer eiddo yn dioddef o lifogydd i gyflwr 

cyn y llifogydd. Dylid gwneud eiddo sydd wedi 
dioddef llifogydd yn fwy cadarn a dylai cwmnïau 
yswiriant ddarparu cymelliadau i gartrefi a busnesau 
ymgymryd â’r fath waith. 

Mae deddfwriaeth wedi helpu i adnabod 
rhyngddibyniaethau gyda sectorau eraill. Mae gan 
y sector dŵr well ddealltwriaeth o’i asedau sydd 
mewn perygl o lifogydd. Hefyd mae ffyrdd wedi 
gwella; fodd bynnag, mae problemau ynghylch 
asedau draenio o hyd. Mae fforymau cydnerth lleol 
a’r sefydliadau partner wedi gwneud cynnydd da 
gyda cydgysylltu cydnerth, ymateb a pharodrwydd 
ar gyfer llifogydd; fodd bynnag mae pryderon yn 
bodoli ynghylch y capasiti a’r adnoddau ar draws yr 
holl sefydliadau i fynd i’r afael â llifogydd eang neu 
estynedig ledled Cymru. 

ECONOMAIDD A CHYMDEITHASOL
Nid yw buddion economaidd ehangach Rheoli 
Perygl Llifogydd yn cael eu cyfathrebu’n effeithiol 
na’u deall bob tro. Mae buddsoddi mewn 
prosiectau llifogydd yn rhoi cymhareb budd i gost 
gyfartalog o 8:1. Dylid amlygu’r ffigwr hael hwn ar 
fuddsoddi a’i ledaenu er mwyn denu buddsoddwyr 
preifat. Bydd rownd newydd o gyllid UE ar gael  
cyn bo hir ac er mwyn ennill y cyllid hwn bydd yn 
rhaid i brosiectau Rheoli Perygl Llifogydd arddangos 
y buddion cymdeithasol, economaidd  
ac amgylcheddol ehangach.
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ASTUDIAETH ACHOS  
 

CYNLLUN LLIFOGYDD CWM TAWE ISAF

Mae’r cynllun llifogydd £7 miliwn yn Abertawe’n defnyddio ystod o fesurau i gynyddu capasiti’r afon  
a lleihau perygl llifogydd. Mae 284 o fusnesau ac 16 o gartrefi mewn perygl o lifogydd o Afon Tawe 
yng Nghwm Tawe Isaf, ardal bwysig ar gyfer economi Abertawe, a welodd lifogydd ddiwethaf yn 
1998. Gallai canlyniad llifogydd fod yn ddifrifol iawn, gyda lefelau afon uchel a dŵr sy’n llifo’n gyflym 
yn teithio ar draws 2km o’r afon. Er mwyn mynd i’r afael â hyn, codwyd argloddiau llifogydd ar hyd 
4km o’r afon mewn mannau isel a dymchwelwyd tair pont isel a oedd wedi peryglu cyfyngu llifau 
llifogydd. Gosodwyd pont newydd uwchben y lefel llifau llifogydd ar gyfer beicwyr a cherddwyr. 
Ymhellach i fyny’r afon erbyn hyn mae mwy o le i ddŵr lifo ar ôl i’r hen argloddiau llifogydd gael 
eu tynnu ac adeiladwyd argloddiau newydd ymhellach o sianel yr afon. Hefyd mae hyn wedi creu 
6 hectar o gynefin gwlyptir i fywyd gwyllt a gofod i’r gymuned. Mae gwelliannau cymunedol eraill 
yn cynnwys uwchraddio oddeutu 3km o lwybrau beicio, yn ffurfio rhan o’r rhwydwaith beicio 
cenedlaethol.

Hefyd mae’r prosiect wedi gwella rhybuddio am lifogydd, ymwybyddiaeth gymunedol o lifogydd ac 
wedi llywio cynllun llifogydd aml-asiantaeth. Mae’r cynllun hwn eisoes wedi profi ei werth, gan atal 
llifogydd yn llwyddiannus fis Hydref y llynedd. Cefnogir y prosiect gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol 
Ewrop a Llywodraeth Cymru.

RHEOLI LLIFOGYDD

ARGYMHELLION 

Mae angen cyllid parhaol ar gyfer cynhaliaeth 
a chynllunio ar ei gyfer, yn arbennig yn y tymor 
canolig i’r hirdymor.

Mae angen defnyddio cyfleoedd ‘peirianneg 
meddal’ ar gyfer rheoli dŵr mewn gwahanol 
ffyrdd er mwyn lleihau problemau â llifogydd, 
fel Dylunio Trefol Sensitif i Ddŵr neu reoli 
ucheldiroedd, er mwyn ategu’r prosiectau 
peirianneg caled.

Dylai Llywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol 
Cymru osod hydwythedd yng nghanol y polisi 
rheoli llifogydd.

GRADD
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DŴR
CYFLWYNIAD  
Mae Llywodraeth Cymru’n datblygu strategaeth  
dŵr gyda phrosesau ymgynghori yn cael eu cynnal. 
Bydd y rhain yn ystyried sut y rheolir adnoddau dŵr  
i gefnogi cymunedau ac i yrru twf gwyrdd. Y nod 
yw i gael adnodd dŵr sy’n gadarn, cynaliadwy ac a 
reolir mewn ffordd sy’n optimeiddio’r buddion  
i Gymru. Ar ben hynny mae Llywodraeth Cymru’n 
datblygu Bil yr Amgylchedd drafft. Mae’r prif heriau 
i ddiogelu’r amgylchedd dyfrol yng Nghymru’n 
perthyn i broblemau cloddio etifeddol a llygredd 
gwasgaredig a achosir gan amaethyddiaeth.

Nid yw’r ffiniau gweinyddol cyfredol yn adlewyrchu 
cynlluniau rheoli adnoddau’r ardal. Gallai 
Cynlluniau Integredig Sengl wneud defnydd gwell 
o adnoddau; fodd bynnag, bydd yn rhaid mynd 
i’r afael â’r broblem ynghylch ffiniau. Nid yw’r 
strwythur cyfredol yn caniatau i’r corff mwyaf 
priodol gyflenwi’r gwasanaethau sydd eu hangen. 
Mae Arolwg Williams2 wedi ceisio mynd i’r afael â 
hyn.

Mae’r berthynas rhwng yr amgylcheddau gwahanol, 
y naturiol a’r adeiledig yn bwysig i hydwythedd 
ac i ddiogelu ar gyfer dyfodol y sector. Mae rheoli 
dalgylch yn rhan bwysig o’r cylch hydrolegol 
cyffredinol a gall arfer gorau mewn rheoli dalgylch 
ddarparu buddion ar draws yr amgylchedd 
adeiledig. Hefyd mae’n lleihau lefel y driniaeth 
llygryddion y mae angen i gwmnïau dŵr ymgymryd 
ag o, a gellir ei ddefnyddio i reoli perygl llifogydd. 
Hefyd mae’n helpu i reoli llygredd gwasgaredig o 
ffynonellau gwledig a threfol.

Mae statws ecolegol rhai cyrsiau dŵr yn methu yn 
ôl Cyfarwyddebau UE o ran ansawdd a maint fel ei 
gilydd. 

Mae rhai problemau strategol sydd angen sylw. 
Ystyrir bod rhannau o Gymru, e.e. Sir Benfro, yn 
ardaloedd o ddiffyg dŵr. Mae dŵr yn gollwng 
a seilwaith sy’n heneiddio yn yr ardaloedd hyn 
yn gwaethygu’r diffyg hwn. Er mwyn rheoli a 
gwella’r problemau hyn byddai’n ddefnyddiol i 
ddeall y galwadau amrywiol ar adnoddau dŵr, fel 
y gellir cymell defnyddwyr i ddefnyddio dŵr yn fwy 
effeithiol.

ECONOMAIDD A CHYMDEITHASOL  
Mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod y cysylltiad 
rhwng cyflenwadau dŵr da a thwf economaidd. Ar 
hyn o bryd, mae gan Gymru ddigonedd o law a gall 
ei osod ei hunan i ddenu busnes ond hefyd mae’n 
rhaid iddi ystyried diogeledd dŵr a phrinder cyfnodol 

posibl. Mae cynnal ansawdd ffynonellau dŵr Cymru 
yn bwysig, yn arbennig ar gyfer twristiaeth. Mae twf 
economaidd parhaol a chynnydd yn y boblogaeth 
angen i gwmnïau dŵr a defnyddwyr ystyried eu 
defnydd o ddŵr, gan leihau defnydd a charbon. 
Dylai arferion rheoli galw, fel mesuryddion, gael eu 
cyflenwi’n eang er mwyn gyrru newid ymddygiad  
a chynyddu dealltwriaeth o bwysigrwydd y defnydd 
o ddŵr.

HYDWYTHEDD  
Mae hydwythedd da yn y rhwydwaith dŵr yfed 
ledled Cymru er bod yr amgylcheddau naturiol ac 
adeiledig angen eu diogelu at y dyfodol. Effeithir ar 
rai ardaloedd o Gymru’n fwy na’r lleill gan newid 
hinsawdd e.e. Sir Benfro. Mae’n rhaid parhau i fynd 
i’r afael a phroblemau dŵr yn gollwng a seilwaith 
sy’n heneiddio. 

Mae her sylweddol ynghlwm wrth benderfynu pa 
sefydliad ac/neu unigolyn sy’n berchen ar asedau 
tanddaearol a sydd â chyfrifoldeb amdanynt. Mae 
hyn wedi dod yn arbennig o heriol yn ystod y cyfnod 
o doriadau ariannol gan fod yn rhaid i sefydliadau 
wneud dewisiadau strategol anodd.
 
Mae’n bwysig parhau i sefydlu a diweddaru 
cofrestrau asedau a chofnodion os ydym am ddal i 
ddeall ble mae asedau tanddaearol a strwythur yn 
bodoli a’r nifer ohonynt. Mae gwelliant wedi bod 
o ran gwybodaeth am asedau tanddaearol ers i 
Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 gael ei deddfu. 

Gallai’r defnydd o dechnoleg geo-ofodol i fapio a 
chipio’r asedau tanddaearol hyn fod yn effeithiol. 
Bydd hyn yn darparu dealltwriaeth lawer cliriach 
ynghylch ble a faint o asedau tanddaearol sy’n 
bodoli a pha rai o’r asedau hyn sydd yn fregus
Ymgymerir â mapio fel rhan o’r broses ddatblygu. 
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Gosod y capsiwl amser yn sylfeini Cronfa Dŵr Gwasanaeth Coed Dolwyd.

DŴR 

ARGYMHELLION 

Dylai Llywodraeth Cymru gynyddu ei 
strategaeth dŵr er mwyn hyrwyddo buddion 
economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol 
rheoli adnoddau dŵr.

Mae angen partneriaethau mwy gan gynnwys 
yr holl sectorau, asiantaethau a grwpiau 
eraill fel perchnogion tir i ymdrin â llygredd 
gwasgaredig er mwyn gwella’r amgylchedd 
dyfrol.

Dylai llywodraethau datganoledig a 
rheoleiddwyr gyflwyno mesuryddion, wedi’i 
ategu gan dariffiau cymdeithasol a dewisol, 
ledled y DU. Bydd hyn yn galluogi cwmnïau 
dŵr a charthffosiaeth i fonitro gollyngiadau’n 
gywirach, a chymell cadwraeth dŵr yn fwy 
effeithiol, heb effeithio’n anffafriol ar gartrefi 
ag incwm isel.
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2. http://wales.gov.uk/newsroom/improvingpublicservices/2013/130614-commission/?lang=en
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GRANGETOWN GWYRDDACH

Mae Grangetown Gwyrddach yn gydweithrediad cyffrous rhwng Dŵr Cymru, Cyngor Dinas Caerdydd a Chyfoeth Naturiol Cymru a fydd yn ôl-ffitio  
amrywiaeth o dechnegau ynghylch rheoli dŵr wyneb. Anelir hyn at leihau faint o ddŵr wyneb sy’n dod i mewn i system garthffosaeth gyfun ardal  
Grangetown tra’n gwella hefyd amwynderau lleol, yn gwella canfyddiad o’r ardal ac yn cynyddu cydnerth rhwydwaith i newid hinsawdd ar gyfer yr  
ardal leol. Mae Grangetown Gwyrddach yn darparu cyfle delfrydol i brofi cymhwyso’r dull rheoli ar lefel yr ecosystem i brosiect amgylcheddol ar raddfa  
fawr sy’n cael ei gyflenwi mewn amgylchedd trefol er mwyn gwneud y mwyaf o’r buddion a gyflenwir i’r amgylchedd, yr economi lleol a’r gymuned  
ehangach. Bydd y prosiect hwn yn darparu’r cynllun enghreifftiol ar gyfer prosiectau eraill yng Nghymru a’r DU.

Cyn Ar ôl

ASTUDIAETH ACHOS  
 

CRONFA GYFLENWI COED DOLWYD

 
Mae Dŵr Cymru wedi buddsoddi £9 miliwn yn adeiladu cronfa newydd sbon i storio dŵr uwchben y ddaear yng Nghoed Dolwyd yng Ngogledd Cymru.  
Bydd y cyfleuster newydd sbon, a gwblhawyd yn ddiweddar yn 2014, yn storio digon o ddŵr glân i lenwi naw pwll nofio o faint Olympaidd, a bydd yn 
darparu diogelwch cyflenwad ychwanegol i 70,000 o gwsmeriaid sy’n byw yn ardal Bae Colwyn a Llandudno. Dyma’r safle cyntaf o’i fath a adeiladwyd  
yng ngogledd Cymru ers 1995 a bydd yn arbennig o bwysig yn ystod y cyfnodau prysur i dwristiaid pan osodir pwysau ychwanegol ar y rhwydwaith  
dŵr yfed ac yng ngwyneb unrhyw dwf poblogaeth yn y dyfodol yn yr ardal. Cychwynnodd gwaith ar y cynllun peirianneg graddfa fawr hwn ym  
mis Hydref 2012 ac fe’i gomisiynwyd yn ddiweddar.
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YNNI
CYFLWYNIAD 
Mae Comisiwn Silk3 wedi argymell i Lywodraeth y 
DU y dylid datganoli pwerau cynllunio i gymeradwyo 
prosiectau ynni o hyd at 350 megawat. Byddai 
hyn yn rhoi mwy o hyblygrwydd i Gymru ynghylch 
ei chymysgedd gynhyrchu a gallai ein galluogi 
i fanteisio’n fwy ar ei photensial ynghylch ynni 
adnewyddadwy, fel sydd wedi digwydd yn yr Alban. 

Mae Diwygio’r Farchnad Ynni yn bwysig o ran  
cefnogi cymysgedd ynni amrywiol a dylid cwblhau  
is-ddeddfwriaeth i’w ddeddfu yn y Senedd San 
Steffan gyfredol.

HYDWYTHEDD
Mae gan y DU rwydwaith trydan aeddfed a 
dibynadwy4 gyda digon o gapasiti cynhyrchu 
(77.9GW) i gwrdd â galw brig disgwyledig (58GW)5.
Yn y tymor byr, disgwylir i’r ymylon hyn dynhau 
wrth i asedau cynhyrchu presennol gael eu cau 
ac wrth i ansicrwydd gwleidyddol parhaol ohirio 
buddsoddi mewn capasiti cynhyrchu newydd, gan 
beryglu diogeledd a dibynadwyaeth ein cyflenwadau. 
Mae dwy orsaf nwy newydd wedi agor ers 2010, 
ond mae ansicrwydd yn y farchnad wedi gohirio 
buddsoddi pellach ledled y DU mewn safleoedd nwy 
newydd. Hefyd disgwylir i Gymru elwa o fuddsoddi 
mewn cyfleuster niwclear newydd yn Ynys Môn pan 
gauir yr adweithydd presennol yn2015. Wrth ochr 

y buddsoddiad gan Hitachi yn Oldbury dylai hwn 
ddarparu cyfleoedd ar gyfer sgiliau peirianneg gwell 
a buddion economaidd. Mae gan Gymru gapasiti 
da i gynyddu allbwn o ffermydd gwynt ar y tir ac yn 
y môr fel ei gilydd, gyda ffynonellau eraill yn cael eu 
datblygu e.e. cynhyrchu ynni ffrwd lanw a’r prosiectau 
amrediad llanw arfaethedig. Bydd rhyng-gysylltydd 
Arfordir y Gorllewin, a ddylai fod yn weithredol erbyn 
2016, yn gwella llifau pŵer rhwng yr Alban, Cymru 
a Lloegr. Hefyd mae’r Grid Cenedlaethol yn bwriadu 
gwella’r rhyng-gysylltyddion gyda ffynonellau ynni 
newydd ar y môr drwy ymagwedd o ddylunio 
cydgysylltiedig6.

ARBED YNNI
Gellir cyflawni arbedion mawr o ran defnyddio ynni 
ac allyriadau carbon drwy insiwleiddio adeiladau’n 
well, gwneud mwy o ddefnydd o dechnolegau clyfar 
a newidiadau yn y ffordd rydym yn defnyddio ynni. 
Hefyd gall lleihau ein defnydd o ynni helpu i leddfu’r 
effaith o gostau ynni cynyddol a mynd i’r afael â 
phryderon yn gysylltiedig â thlodi tanwydd, tra’n 
lleihau allyriadau carbon.

Ar hyn o bryd mae cynlluniau a gefnogir gan y 
llywodraeth, fel y Rhwymedigaeth Cwmni Ynni 
a’r Fargen Werdd, yn methu hyrwyddo rheolaeth 
ar alw’n ddigonol. Mae angen ymagwedd fwy 
penderfynol i ddenu derbyniad o’r Fargen Werdd gan 
ddefnyddwyr a chyflawni’r trawsnewid o arbed ynni 
yn yr amgylchedd adeiledig.

ASTUDIAETH ACHOS  
 

TEMPLEDI RHWYDWAITH LV (WESTERN POWER DISTRIBUTION)
Y prosiect monitro Foltedd Isel (LV) mwyaf yn y DU; wedi’i ariannu drwy Gronfa Rhwydwaith Carbon 
Isel Ofgem (LCNF).

 

Mae’r prosiect hwn wedi monitro’n llwyddiannus fwy nag 800 o drawsffurfwyr dosbarthu a 3600 o 
bwyntiau foltedd ar bennau cebl LV ledled De Cymru, er mwyn ennill gwell welededd o’r Rwydwaith 
LVa sut mae’n cael ei effeithio gan y cyflwyniad o dechnolegau carbon isel newydd.

Yn defnyddio’r data a fonitrwyd ar y cyd â data ARBED Llywodraeth Cymru, mae Prifysgol  
Caerfaddon wedi gallu dadansoddi’r Rhwydwaith Trydan yn fanwl gyda’r canfyddiadau dilynol:

n 	Mae 10 templed unigol unigryw wedi’u creu i arddangos ymddygiad rhwydwaith yn glir.

n 	  Mae dadansoddi foltedd wedi dangos bod lle i leihau lefelau foltedd yn Ne Cymru (ac o bosibl  
yn y DU). Gan arwain at arbedion i gwsmeriaid ynghylch ynni, cost a charbon.

Mae dadansoddi gosodiadau PV wedi nodi oddeutu 20% o le ychwanegol sydd ar gael ar gyfer 
gosodiadau PV Solar.

Cwblhawyd y prosiect ar 31ain Hydref 2013 ac erbyn hyn mae WPD wrthi’n gweithredu’r  
canfyddiadau er lles eu holl gwsmeriaid a effeithir. Ystyiwyd bod hyn yn enghraifft o arfer da.

3. http://commissionondevolutioninwales.independent.gov.uk/debate/energy-a-case-for-change-or-not/ 4. Yn 2012/13, cofnododd y 
Grid Cenedlaethol argaeledd system o 99.99999% 5. Academi Frenhinol Peirianneg (2013) ymyl capasiti trydan y DU 6. http://investors.
nationalgrid.com/~/media/Files/N/National-Grid-IR/factsheets/interconnectors130214-v12.pdf 

YNNI 

ARGYMHELLION 

Mae’r Llywodraeth angen ymagwedd fwy 
pendefynol drwy bolisïau, ymddygiadau a 
thechnolegau sy’n gyrru’r rheolaeth o alw 
am ynni yn weithredol. Dylai geisio rhoi 
hwb i ddengarwch a chyflymder cynlluniau 
presennol fel y Fargen Werdd a mesuryddion 
call.

Dylai’r Senedd ddeddfu’r is-ddeddfwriaeth i 
weithredu Diwygio’r Farchnad Drydan (EMR) 
erbyn diwedd y Senedd hon, gan sefydlu 
hyder hirdymor i fuddsoddwyr ac ymwreiddio 
cefnogaeth drawsbleidiol o blaid dat-
garboneiddio trydan.

Dylid cryfhau cylch gwaith ynghylch cydnerth 
Swyddfa’r Marchnadoedd Nwy a Thrydan 
(Ofgem) er mwyn cynnwys galwadau’r dyfodol 
ar gapasiti ynni gan sectorau seilwaith eraill 
ac i wella cydnerth yn erbyn toriadau a achosir 
gan ddigwyddiadau o dywydd eithafol.

GRADD
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GWASTRAFF
CYFLWYNIAD 
Yn 2010, darparodd Llywodraeth Cymru arweiniad 
strategol cryf gyda Tuag at Ddyfodol Diwastraff7, 
fframwaith sy’n cyflwyno egwyddorion, canlyniadau 
a thargedau ynghylch effeithlonrwydd adnoddau 
a rheoli gwastraff, yn hyrwyddo’n benodol gylch 
ailgylchu cyflawn sy’n hanfodol wrth symud i 
economi crwn. Bydd y nod - dim gwastraff erbyn 
2050 - i’w chyflawni trwy dargedau uchelgeisiol (ond 
statudol) o ailgylchu neu gompostio 58% o wastraff 
soled trefol (MSW) erbyn 2015/16 a 70% erbyn 
2024/25. Mae cynnydd da’n cael ei wneud: yn y DU, 
mae Cymru’n arwain y ffordd gan ailgylchu 52% o 
MSW o gymharu â 42% yn Lloegr8. 

Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai yn arbed 
£158 miliwn dros ddegawd wrth greu Cyfoeth 
Naturiol Cymru (NRW) yn 2013 drwy uno tair 
asiantaeth. Roedd y rhain yn cynnwys Asiantaeth yr 
Amgylchedd Cymru, a oedd â chyfrifoldebau ynghylch 
rheoleiddio gwastraff9. Dan Y Mesur Amgylchedd 
sydd ar y gweill, byddai NRW yn derbyn mwy o 
bwerau - yn benodol ynghylch ymestyn gwahanu 
a chasglu, a gorfodi gwaharddiadau ar anfon 
deunyddiau fel pren a thecstiliau i’w tirlenwi ac ynni 
o wastraff (EfW)10. 

CYFLWR A CHAPASITI
Er gwaethaf polisïau gwastraff blaengar Cymru, 
mae’n dal i dirlenwi llawer iawn - 41% o gymharu  
â 34% yn Lloegr11. Amcangyfrifir bod gan y safleodd 
tirlenwi sy’n weddill uchafswm o 10 mlynedd o oes12 
a chan fod y rheoliadau Dyfodol Diwastraffyn golygu 
bod safleodd tirlenwi newydd yn annhebygol iawn, 
bydd angen i Gymru gynyddu ei chapasiti Ynni o 
Wastraff. 

Ar hyn o bryd, ond ychydig o wastraff Cymru a 
brosesir trwy Ynni o Wastraff - dim ond 5% yn 
2012/13 o gymharu â22% yn Lloegr13. Ar hyn o bryd, 
nid oes unrhyw gyfleusterau Ynni o Wastraff graddfa 
fawr yng Nghymru, fodd bynnag cael dau. 

Mae safle Ynni o Wastraff Trident Park Virador a 
leolir yn Sblot, Caerdydd yn rhan o Brosiect Gwyrdd, 
partneriaeth is-ranbarthol sy’n cynnwys Cyngor 
Caerdydd ac awdurdodau gerllaw. Mae’r cynlluniau 
ar gyfer llosgydd gwres a phŵer cyfun, sy’n gallu 
prosesu 350,000 tunnell y flwyddyn o wastraff. 
Byddai ganddo gapasiti i gynhyrchu 30MW o drydan 
a byddai’n darparu gwres ar gyfer hyd at 50,000 o 
gartrefi trwy wresogi ardal14. Fodd bynnag, nid yw’r 

cynigion wedi bod heb wrthwynebiad - derbyniodd 
ganiatâd cynllunio’n gyntaf yn 2010 ond ym mis 
Mawrth eleni roedd yn destun adolygiad barnwrol (a 
fethodd). 

Mae’r ail gynnig, Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol 
Gogledd Cymru, yn bartneriaeth rhwng pump 
awdurdod lleol sy’n bwriadu cyflwyno cais cynllunio 
ar gyfer safle ger Cei Connah eleni. Er nad yw 
cynlluniau wedi’u cwbwlhau eto, disgwylir y byddai’r 
cyfleuster yn prosesu hyd at 200,000 tunnell y 
flwyddyn15.

CYDNERTH
Os bydd y ddau gyfleuster Ynni o Wastraff yn 
gweithredu ar eu capasiti llawn, byddant yn cyfrif am 
oddeutu traean o’r gwastraff trefol soled a gynhyrchir 
ar hyn o bryd yng Nghymru ac, oherwydd hynny, 
dylent wrthbwyso’r bwriad i gau safleodd tirlenwi. 

Gweithredir y ddau safle’n fasnachol ar gontractau 
25 mlynedd, a fyddai’n ymestyn eu cyfnod 
gweithredu y tu hwnt i 2025, y dyddiad targed ar 
gyfer ailgylcu/compostio 70% o wastraff trefol soled.

Mae’r ateb i’r cwestiwn a fyddai ailgylchu cynyddol 
ac Ynni o Wastraff yn arwain at or-gapasiti, yn 
aneglur oherwydd y prinder cyfredol o ddata 
ynghylch gwastraff masnachol a diwydiannol. Tra y 
dylid llongyfarch Llywodraeth Cymru am gomisiynu 
ei arolwg masnachol a diwydiannol cyntaf ers 
200716 (wedi’i gynnal yn 2012 ond, hyd yn hyn, 
heb ei gyhoeddi), gan ei fod yn seiliedig ar arolwg 
gwirfoddol o safleoedd, mae’n debygol y bydd yn llai 
cywir nag adrodd blynyddol o wastraff trefol soled.

7. Llywodraeth Cymru (2010) ‘Tuag at Ddyfodol Diwastraff’ 8. YstadegauCymru (2014) ‘Rheoli gwastraff trefol awdurdodau lleol, 2012-13’ 
a Defra (2013) ‘Rheoli Gwastraff Casgledig Awdurdodau Lleol 2000/01 to 2012/13’ 9. BBC Cymru (2011) ‘Bydd un corff amgylcheddol yn 
arbed £158m - Llywodraeth Cymru’ 10. WAG (2014) ‘Bil yr Amgylchedd – Papur Gwyn’ 11. Cyfoeth Naturiol Cymru (2012) ‘Gwybodaeth 
am Wastraff Cymru 2012’ 12. Ibid 13. Ystadegau Cymru (2014) ‘Adroddiad ar reoli gwastraff trefol awdurdodau lleol i Gymru, 2012-13’ a 
Defra (2013) ‘Rheoli Gwastraff Casgledig Awdurdodau Lleol 2000/01 i 2012/13’
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Dylai symudiad o reoli gwastraff i reoli 
adnoddau ac economi cylchol fod wrth ganol 
polisi llywodraeth ledled y DU.

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru barhau 
ei harweiniad strategol clir cryf, a chael 
cefnogaeth gan Gyfoeth Naturiol Cymru yn 
gweithio gyda chyrff eraill, er mwyn cynnal 
gwelliannau parhaol yn y sector gwastraff.

Dylai Llywodraeth Cymru ganolbwyntio 
ar greu amgylchedd polisi, rheoleiddiol a 
masnachol sy’n annog buddsoddi preifat 
mewn seilwaith. Wrth ganol hyn oll dylai fod 
data gwell ynghylch gwastraff yn y sector 
masnachol a diwydiannol (C&I).

GRADD
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ASTUDIAETH ACHOS  
 

CB ENVIRONMENTAL, [CB AMGYLCHEDDOL] ABERYSTWYTH

 

Mae’r cynllun yn galluogi cwmnïau rheoli gwastraff i arddangos i gwsmeriaid posibl eu bod yn 
cydymffurfio âPAS : 402 2013. Mae’r fanyleb BSI [Sefydliad Safonau Prydeinig] sydd ar gael i’r  
cyhoedd yn mynnu bod y cwmni’n cyflwyno adroddiad blynyddol gydag 8 adran sy’n cynnwys,  
inter alia, cyfraddau adfer ar gyfer ffrydiau deunydd. Dan gynllun y Cwmpawd Gwyrdd archwilir  
yr adroddiad hwn yn annibynnol bob blwyddyn gan gorff archwilio Achrededig UKAS [Gwasanaeth 
Achredu’r Deyrnas Unedig], gyda’r diben o roi mwy o hyder i gwsmeriaid ynghylch cyfraddau adfer  
eu gwastraff. Mae CB Environmental o Aberystwyth yn nodweddiadol o’r 38 cwmni rheoli gwastraff  
a archwiliwyd yn llwyddiannus hyd yn hyn.
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14. Virador (2013) ‘EfW Caerdydd’ a’r BBC (2014) ‘Gallai llosgydd yng Nghaerdydd wresogi 20,000 o gartrefi trwy biblinell’ 15. BBC 
(2014) ‘Ceisir barn y cyhoedd ar losgydd gwastraff Glannau Dyfrdwy’ ac NWRWTP (2013) ‘Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd 
Cymru’ 16. Cyfoeth Naturiol Cymru (2013) ‘Ymateb i’r Ymgynghoriad ar y Rhaglen Atal Gwastraff’


