
Caru dŵ r Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am weithredu y Gyfarwyddeb 
Fframwaith Dŵr yng Nghymru. 
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Dros dair blynedd, cyflawnodd prosiectau partneriaeth gwerth 
£4.4 miliwn o welliannau sydd wedi cyfrannu at: 
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1244km2 of ddyfroedd aberol
neu arfordirol wedi cyrraedd
statws da neu well

Sut rydym yn mynd i'r afael â’r materion hyn
Rydym yn anelu at gynnydd sylfaenol er mwyn i 42% o 
gyr� dŵr gyrraedd statws da erbyn 2021.  Byddwn yn 
gweithio gyda Fforwm Rheolaeth Dŵr Cymru, 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:
Cyfoethnaturiol.cymru

Mae rhestr o fesurau lleol a chenedlaethol ar  
waterwatchwales.naturalresourceswales.gov.uk/en/

Rydym yn ei yfed, yn ei �ysio, yn chwarae, yn nofio, ac yn pysgota ynddo ac mae planhigion a 
bywyd gwyllt yn byw ynddo.
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Mae ein holl weithgareddau'n rhoi 
pwysau yn rhoi pwysau ar 
yr amgylchedd dŵr. 

Dyma'r 5 prif achos:

38 o gyr� dŵr daear  
yng Nghymru mewn 
cyflwr feintiol da 

22 â statws cemegol da
Yn gyfartal i fwy na  
450 cae pêl-droed 

 

904 Statws cymhedrol ar hyn o bryd
Statws gwael ar hyn o bryd
Statws drwg ar hyn o bryd

Wedi'i ddiweddaru o Ddosbarthiad Dros Dro 2018 ar gyfer 
dyfroedd wyneb nad yw'n cynnwys dŵr daear. Cyhoeddir 
y dosbarthiad terfynol yn 2021.
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