Caru dŵr Cymru

Rydym yn ei yfed, yn ei fflysio, yn chwarae, yn nofio, ac yn pysgota ynddo ac
mae planhigion a bywyd gwyllt yn byw ynddo.
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Dros dair blynedd, cyflawnodd prosiectau partneriaeth gwerth
£4.4 miliwn o welliannau sydd wedi cyfrannu at:
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Sut rydym yn mynd i'r afael â’r materion hyn
Mae'r cynlluniau’n nodi'r camau gweithredu i fynd i'r afael â materion hyn.
Gellir gweld rhestr o fesurau cenedlaethol a lleol ar Water Watch Wales.

Rhoi’r cynlluniau Rheoli Basn Afon ar waith erbyn 2021

Rydym yn anelu at gynnydd sylfaenol er mwyn i 42% o gyrff dŵr gyrraedd
statws da erbyn 2021. Byddwn yn gweithio gyda'r Paneli Cyswllt, partneriaid
a sefydliadau i ddatblygu cynllun cyflawni. Mae'r grwpiau hyn yn gwbl
allweddol i lwyddiant cyflawni gwelliannau, oherwydd ni allwn wneud hyn
ar ein pen ein hunain.
I ddarganfod mwy, ewch i:
naturalresources.wales/water

