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Dŵr yfed 2020 Cyflenwadau dŵr preifat yng Nghymru

Cyhoeddir Dŵr yfed 2020 gan yr Arolygiaeth Dŵr Yfed (yr Arolygiaeth). Mae’r adroddiad hwn yn 
ymdrin â chyflenwadau dŵr preifat yng Nghymru a dyma’r 11eg yn y gyfres hon.

Mae darparu dŵr diogel a glân i ddefnyddwyr yng Nghymru sy’n cael eu dŵr o gyflenwad preifat yn 
parhau i fod yn hanfodol i iechyd a lles. Mae cyflenwadau preifat yn cyflenwi 3% o’r boblogaeth yng 
Nghymru ar gyfartaledd a’r rhain yw’r holl gyflenwadau hynny na chânt eu darparu gan gwmni dŵr 
ac eithrio drwy system ddosbarthu breifat. Maent yn cwmpasu ystod eang o gyflenwadau i 
ddefnyddwyr gan gynnwys rhai sy’n gallu bod yn sylweddol eu maint a rhai sy’n rhan o weithgaredd 
masnachol neu gyhoeddus neu sy’n cyflenwi anheddau unigol yn unig neu ran o denantiaeth 
ddomestig. Yr hyn sy’n gyffredin rhyngddynt i gyd yw eu bod yn darparu dŵr yfed i ddefnyddiwr.

Mae’n amlwg bod 2020 wedi bod yn flwyddyn heriol i bawb gan gynnwys y rhai y gofynnwyd iddynt 
aros gartref a lle’r oedd defnyddio dŵr i sicrhau iechyd a hylendid yn rhan o’r neges ganolog i olchi 
dwylo. Mae’n anochel bod hyn wedi cynyddu’r ddibyniaeth ar gyflenwadau dŵr er mwyn darparu 
cyflenwad pan roedd angen dŵr a hynny at safon ddigonol fel na fyddai’r dŵr ei hun risg i iechyd. 

Yn 2020, nododd cofnodion awdurdodau lleol gyfanswm o 14,575 o gyflenwadau preifat yng 
Nghymru. Methodd 5.1% (794) o 15,656 o brofion gan yr awdurdodau lleol yng Nghymru â 
chyrraedd y safonau ar gyfer dŵr dihalog. At hynny, canfuwyd bod 9.9% o’r samplau a brofwyd yn 
cynnwys E. coli. Mae’r organebau hyn i’w cael bron yn gyfan gwbl mewn ysgarthion, sy’n awgrymu 
bod perygl posibl i iechyd y rhai sy’n yfed y dŵr hwn. Nid yw’r rhain yn cynrychioli cyflenwad diogel.

Fe arweiniodd y cyfyngiadau symud cenedlaethol at leihad yng ngallu a chapasiti awdurdodau lleol 
i gyflawni eu dyletswyddau mewn perthynas â chyflenwadau preifat. Mae’r adroddiad hwn yn 
archwilio cwmpas yr effaith hon drwy wybodaeth a ddarparwyd gan yr awdurdodau lleol a hefyd 
o’r data a ddaeth i law.

Gostyngodd nifer y profion ar gyflenwadau preifat 46% o gymharu â 2019, y nifer leiaf mewn 
degawd; cwympodd y nifer a oedd wedi cael asesiad risg yn y 5 mlynedd blaenorol i 1,343, sef 
62.5% o gymharu â 69% (1,456) yn 2019. Bu gostyngiad o 70% yn y crynodebau asesiad risg 
a dderbyniodd yr Arolygiaeth o gymharu â 2019. Yn fwyaf nodedig, mae cwymp sydyn mewn 

Crynodeb gweithredol – 
y prif benawdau



Dŵr yfed 2020 Cyflenwadau dŵr preifat yng Nghymru

4

gwaith o’r fath o fis Ebrill ymlaen ar ddechrau’r pandemig yng Nghymru yn amlwg. I gadarnhau’r 
canfyddiadau hyn, cadarnhaodd 70% o’r awdurdodau lleol a ymatebodd i’r holiadur na wnaethant 
gynnal asesiad risg yn ystod 2020 ac nid oedd 56% yn gallu bodloni’r gofyniad samplu rheoleiddiol.

O ganlyniad, mae’n anodd dod i gasgliad ynghylch a yw ansawdd cyflenwadau preifat wedi gwella 
ai peidio. Fodd bynnag, yr hyn sy’n sicr yw bod E. coli wedi’i ganfod yn 91 o’r safleoedd a samplwyd 
yn 2020. Roedd yn ofynnol i 62 (68%) gael asesiad risg. O’r 62, mae 14 (23%) yn hwyr neu heb eu 
cwblhau. Fodd bynnag, y peth mwyaf difrifol yw bod 6 (10%) o’r cyflenwadau hyn erioed wedi cael 
asesiad risg. 

At ei gilydd, mae gan yr awdurdodau lleol 37.5% (808) o asesiadau i’w cwblhau o hyd. Mae’r data 
presennol yn dangos bod y risg o fod cyflenwad yn cynnwys E. coli yn parhau’n sylweddol gyda 
9.9% yn cael eu canfod mewn cyflenwadau neu heb asesiad risg. Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol 
ddarparu i’r Arolygiaeth yr hysbysiadau a gyflwynant ar gyflenwadau dŵr preifat sy’n codi o ddiffyg 
cydymffurfio â rheoliadau. Yn ystod 2020, yn 43% o’r achosion lle’r oedd y dŵr yn berygl posibl i 
iechyd pobl, megis canfod halogiad ag ysgarthion, cyflwynwyd hysbysiad rheoliad 20. Er bod 
anawsterau amlwg o ran sicrhau cydymffurfiaeth gan y rhai nad ydynt am gael ymyriad, y brif 
ystyriaeth yw amddiffyn defnyddwyr rhag gweithredoedd neu ddiffyg gweithredoedd darparwyr, 
a heb ethos cadarn o asesu risg a gorfodi, ni fydd gwelliannau’n digwydd.

Mae’r Arolygiaeth yn parhau i roi arweiniad ar gyflenwadau preifat drwy ymholiadau, ac ar ei 
gwefan. Y flwyddyn hon derbyniwyd cyfanswm o 255 o ymholiadau yng Nghymru a Lloegr. 
O’r rhain, roedd 153 gan awdurdodau lleol a 102 gan ddefnyddwyr, perchnogion a darpar 
berchnogion cyflenwadau dŵr preifat ac eraill. Mae hyn yn cymharu â chyfanswm o 480 yn 2019 
(279 gan awdurdodau lleol).

Yn 2020 adolygwyd y canllawiau rheoleiddiol sydd ar gael ar wefannau awdurdodau lleol. Mae 
angen gwella ansawdd a chrynswth y wybodaeth a ddarperir gan awdurdodau lleol yng Nghymru. 
At hynny, bwriedir cynnal adolygiad o gynllun samplu cyflenwadau dŵr preifat ISO/IEC 17024 a’r 
llawlyfr samplu am fod 94% o staff samplu awdurdodau lleol yn dal heb eu hachredu, yn rhannol yn 
sgil oedi yn ystod y pandemig.
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1. Cyflwyniad 

1.1 Disgrifiad o gyflenwadau preifat

Mae cyflenwad dŵr preifat yn unrhyw gyflenwad dŵr sy’n cyflenwi un eiddo neu fwy, nad yw’n cael 
ei ddarparu gan gwmni dŵr. Mae tua 3% o'r boblogaeth yng Nghymru yn defnyddio cyflenwad 
preifat, sy’n gallu dod o amrywiaeth o darddiadau gan gynnwys tyllau turio, ffynhonnau naturiol a 
chyrsiau dŵr.

1.2 Lleoliadau cyflenwadau preifat

Mae cyflenwadau dŵr preifat i’w cael yn y rhan fwyaf o ranbarthau Cymru. Mae niferoedd uwch i’w 
cael mewn ardaloedd gwledig lle gallai fod yn anodd cysylltu â’r prif rwydwaith cyhoeddus. Mae 
Ffigur 1.1 yn dangos dwysedd y cyflenwadau ar draws Cymru:
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Ffigur 1.1
Cwmnïau sy’n cyflenwi dŵr yng Nghymru

Yn 2020, nododd cofnodion awdurdodau lleol gyfanswm o 14,575 o gyflenwadau preifat yng 
Nghymru (13,880 yn 2019). Mae 85.2% o'r cyflenwadau hyn yn gwasanaethu un aelwyd, sy’n 
cynrychioli 44.9% o’r boblogaeth a wasanaethir gan gyflenwadau preifat.

Canran y boblogaeth sydd 
â chyflenwadau preifat

©Hawlfraint a hawliau cronfa ddata’r Goron 2021. Rhif Trwydded 
Arolwg Ordnans 100022861
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1.3 Pwysigrwydd rheoleiddio cyflenwadau preifat

Mae cyflenwad Preifat yn un nad yw wedi’i gysylltu â phrif gyflenwad cyhoeddus Dŵr Cymru neu 
Hafren Dyfrdwy yng Nghymru. Ar y cyfan, mae’r rhain yn darparu dŵr i tua 3% o'r boblogaeth yng 
Nghymru ac yn cwmpasu nid yn unig gyflenwadau domestig i gartrefi ond hefyd gyflenwadau 
i safleoedd masnachol fel ffermydd, llety gwely a brecwast, gwestai, clybiau chwaraeon, 
gweithgynhyrchwyr a busnesau eraill. Mae eu cyfraniad i’r economi yn ogystal ag i iechyd a lles 
poblogaeth fach ond nodedig o bron i 67,000 yn debygol o fod yn sylweddol.

Mae safonau ac egwyddorion rheoleiddio yr un fath ar gyfer cyflenwadau cyhoeddus a phreifat 
ac felly dylid disgwyl eu bod o’r un ansawdd. Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir. Cydnabuwyd ers peth 
amser fod cyflenwadau preifat neu gymunedol bach yn amlach o ansawdd gwaeth, fel y tystir gan 
y nifer gymharol o ddangosyddion o lygredd ysgarthol o gymharu â’r prif gyflenwad cyhoeddus.

Mae’r rhesymau dros hyn yn gymhleth ond yn rhannol gall yr adnoddau sydd eu hangen i gyflawni 
hyn fod yn anghymesur wrth gynnal cyflenwad bach. Er enghraifft, mae gwybodaeth dechnegol yn 
cwmpasu gwyddor dalgylch a daeareg, adeiladu tyllau turio, peirianneg trin a dosbarthu yn ogystal 
ag asesu ansawdd dŵr ac asesu risg yn sgiliau arbenigol iawn ac yn aml yn anhygyrch i 
ddefnyddwyr cyflenwadau preifat. Gall yr anawsterau hyn gael eu dwysáu gan drefniadau 
perchnogaeth ac eiddo lle nad yw tarddiad o bosibl dan reolaeth y defnyddiwr, ac efallai nad yw’n 
hysbys pwy sy'n gyfrifol am y gwaith cynnal a chadw, neu os nad oes neb yn derbyn cyfrifoldeb, 
sy’n arwain at ddiffyg gofal. Yn yr achosion hyn, gall y mesurau diogelu angenrheidiol fod yn 
absennol, er enghraifft gall fod diffyg gwaith cynnal a chadw digonol ac arferion rheoli gwael.

Mae’r egwyddor o reoleiddio cyflenwad dŵr yn un o hunanreoleiddio gan berchnogion/defnyddwyr/
rheolwyr, a chraffu annibynnol gan y rheoleiddiwr, sef yr Arolygiaeth Dŵr Yfed (yr Arolygiaeth) yn 
achos cyflenwadau cyhoeddus, a’r awdurdod lleol yn achos cyflenwadau preifat. 

Mae staff iechyd yr amgylchedd awdurdodau lleol yn hanfodol i reoleiddio cyflenwadau preifat. 
Nhw sy’n gyfrifol am leoli a chofrestru’r rhai sy’n hysbys ac am gynnal asesiadau risg ar ansawdd y 
dŵr. Mae asesiadau risg yn hanfodol wrth ganfod risgiau a phennu sut i’w harsylwi a’u rheoli drwy 
gynllun i ddiogelu iechyd y cyhoedd. Mae hyn yn helpu defnyddwyr i gael gwell gwybodaeth er 
mwyn rheoli cyflenwadau’n ddiogel a, lle bo angen, gwneud gwelliannau i liniaru unrhyw risgiau 
a ganfuwyd i ansawdd y dŵr.
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1.4 Mathau o Gyflenwadau Preifat

O dan y Rheoliadau, mae pedwar categori o gyflenwadau preifat yng Nghymru. 

Cyflenwadau mawr a’r rhai lle defnyddir y dŵr fel rhan o weithgaredd masnachol neu gyhoeddus. 
Mae hyn yn cynnwys cyflenwad dŵr lle mae’r dŵr a ddefnyddir at ddibenion domestig yn fwy 
na 10m³ y dydd (yn fras, dros 50 o bobl); neu unrhyw gyflenwad lle defnyddir y dŵr fel rhan 
o weithgaredd masnachol neu gyhoeddus, fel bragdai. Mae angen samplu’r cyflenwadau hyn 
o leiaf unwaith y flwyddyn a dylid adolygu a diweddaru’r asesiad risg bob pum mlynedd 
(“cyflenwadau mawr at ddefnydd masnachol a chyhoeddus”). (Rheoliad 9).

Ffigur 1.2
Cyflenwadau mawr at ddefnydd masnachol a chyhoeddus

Tanc to

Siambr gasglu o’r ffynnon 
neu dwll turio

Triniaeth UV

Hidlydd

Tanciau storio 
dŵr crai

Ystafell trin dŵr

Gwesty
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Cyflenwadau annedd unigol. Cyflenwad dŵr sy’n gwasanaethu un annedd breifat yn unig lle nad 
oes gweithgarwch masnachol yn digwydd (ac eithrio eiddo ar rent). Gall awdurdodau lleol fonitro'r 
cyflenwadau hyn a rhaid iddynt wneud hynny os yw perchennog yr eiddo neu’r meddiannydd yn 
gofyn hynny (“cyflenwadau annedd unigol”). (Rheoliad 10).

Ffigur 1.3
Cyflenwadau Annedd Unigol

Siambr gasglu 
o’r ffynnon neu dwll turio

Anheddau
di-denant

Tanc to

Triniaeth UV
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Dosbarthu cyflenwadau’n breifat. Cyflenwad dŵr a ddarperir gan gwmni dŵr ac a gaiff ei 
ddosbarthu ymhellach gan ddeiliad y cyfrif i drydydd parti ar dir sydd o eiddo gwahanol, nad yw’n 
gwsmer i’r cwmni dŵr, er enghraifft, rhai meysydd carafannau. Ar gyfer y cyflenwadau hyn mae’n 
ofynnol adolygu a diweddaru’r asesiad risg bob pum mlynedd ynghyd â samplu yn ôl amserlen sy’n 
ddibynnol ar ganlyniad yr asesiad risg (“cyflenwad dosbarthu preifat”). (Rheoliad 8).

Ffigur 1.4
Cyflenwad dosbarthu preifat
Cyflenwad yr 
Ymgymerwr 

Dŵr

Allwedd

A =  Safle Gwreiddiol 
(Cwsmer y 
cwmni dŵr)

B =  Safle Eilaidd 

A

B
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Cyflenwadau preifat eraill.  Unrhyw gyflenwad arall sy’n cynhyrchu llai na 10m³ o ddŵr, na chaiff ei 
ddefnyddio at ddibenion masnachol, nac ar gyfer y cyhoedd ac sy’n cynnwys cyflenwadau sy’n 
rhan o denantiaeth ddomestig. Mae angen eu monitro bob pum mlynedd a dylid adolygu a 
diweddaru’r asesiad risg ar gyfer y cyflenwadau hyn bob 5 mlynedd. (Rheoliad 11).

Ffigur 1.5
Cyflenwadau Preifat Eraill

Siambr gasglu 
o’r ffynnon neu dwll turio

Anheddau di-denant
(<10m3/dydd)

Anheddau
â thenant

Siambr gasglu 
o’r ffynnon neu dwll turio

Tanciau storio
dŵr crai

Ystafell
trin dŵr

Tanc to

Triniaeth UV

Darperir y darluniau hyn fel enghreifftiau o bob math o gyflenwad preifat. 
Nodwch y gall trefniadau cyflenwi amrywio'n sylweddol.
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1.5 Rheoleiddio Cyflenwadau Preifat

Tabl 1
Nifer y bobl, y cyfeintiau a’r mathau o gyflenwadau dŵr preifat a adroddwyd i’r 
Arolygiaeth yn 2020:

Poblogaeth a Gyflenwyd 66,861

Dŵr a Gyflenwyd (L/dydd) 113 miliwn

Nifer Bras o Gyflenwadau Preifat 14,575

Cyflenwadau Dosbarthu Preifat 27

Cyflenwadau Mawr at Ddefnydd Masnachol a Chyhoeddus 1394

Cyflenwadau Annedd Unigol 12,422

Cyflenwadau Preifat Eraill 732

Cyfanswm yr Awdurdodau Lleol 22

Cyfanswm yr Awdurdodau Lleol â Chyflenwadau Preifat 22

Dŵr Wyneb yn Dylanwadu ar Gyflenwadau^ 83.2%

Tarddiaddau Dŵr Daear^ 8.7%

Dŵr o’r Prif Gyflenwad^ 7.1%

Anhysbys^ 1.1%

^ Yn ôl cyfaint

1.6 Ansawdd Cyflenwadau Preifat

Yn 2020, canfuwyd nad oedd 5.1% (794) o’r 15,656 o brofion gan yr awdurdodau lleol yng Nghymru 
yn bodloni’r safonau microbiolegol a chemegol ar gyfer dŵr dihalog. Yn sgil amgylchiadau 
eithriadol 2020, gostyngodd nifer y samplau a gymerwyd gan awdurdodau lleol 46% o gymharu 
â 2019 ac felly mae’n ansicr a yw ansawdd cyflenwadau preifat wedi gwella ai peidio. Fodd bynnag, 
o gymharu â 2012, pan wnaed nifer debyg o brofion, roedd canran y samplau a fethodd yn 9%. 
Ar y cyfan felly, mae’n amlwg y bu gwelliant yn y tymor hirach.
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Ffigur 1.6
Canran y profion a fethodd â bodloni’r safonau ar gyfer dŵr dihalog, a nifer y 
profion
Percentage of tests failing standards (Wales)
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1.7 Arwyddocâd canlyniadau samplu

Dangosodd 9.4% o’r profion yng Nghymru yn ystod 2020 halogiad ysgarthol, gyda 9.9% o’r samplau 
a brofwyd yn cynnwys E. coli ac 8.7% yn cynnwys Enterococci. Mae’r organebau hyn i’w cael bron 
yn gyfan gwbl mewn ysgarthion, sy’n awgrymu bod perygl posibl i iechyd y rhai sy’n yfed y dŵr hwn. 

Dangosir canran y samplau a gasglwyd o gyflenwadau y canfuwyd eu bod wedi’u halogi gan E. coli 
ac Enterococci yn y cyfnod 2010-2020 yn Ffigur 1.7:
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Ffigur 1.7
Canran y cyflenwadau a samplwyd yn 2010-20 y canfuwyd eu bod yn 
cynnwys E. coli neu Enterococci
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Er bod Ffigur 1.7 yn dangos bod nifer y cyflenwadau a samplwyd yn 2020 ac y canfuwyd eu bod 
yn cynnwys E. coli neu Enterococci yn tueddu i wella ar y cyfan, mae’r cynnydd o ran gwella 
ansawdd cyflenwadau wedi arafu yn y blynyddoedd diwethaf. Ddeng mlynedd ar ôl adolygu’r 
rheoliadau, mae cyfran sylweddol o gyflenwadau’n dal i fod yn agored i gael eu halogi’n 
ysgarthol. O gyfrifo cyfanswm defnyddwyr cyflenwadau preifat lle canfuwyd E. coli neu 
Enterococci, mae hynny’n 2382 o ddefnyddwyr sydd o bosib wedi’u cyflwyno i gyflenwad lle 
cafwyd bod eu dŵr yfed wedi’i halogi’n ysgarthol.

1.8 Gwella Ansawdd Dŵr drwy Asesu Risg, Rheoli Risg a Gorfodi

Un o brif egwyddorion y rheoliadau yw cynnal asesiad risg i ganfod a oes risg bosibl o gyflenwi dŵr 
a fyddai’n berygl posibl i iechyd pobl. Mae hon yn ymagwedd system gyfan o’r tarddiad i’r tap dros 
oes cyflenwad dŵr preifat ac yn cynnwys ei weithrediad. Mae’r rheoliadau wedi symud ymlaen o’r 
fethodoleg o fonitro pwyntiau terfyn, sy’n seiliedig ar gydymffurfiaeth, er mwyn lleihau’r ddibyniaeth 
ar samplu a all ddigwydd mor anaml ag unwaith mewn pum mlynedd ac nad yw’n rhoi fawr o 
sicrwydd bod y cyflenwad yn ddiogel. Mae asesiadau risg yn ymagwedd ragweithiol at ganfod y 
risgiau, sy’n aml yn weladwy i’r asesydd hyfforddedig a chymwys, sy’n arwain at gamau gweithredu 
syml i roi dull rheoli ar waith. 
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Mae samplu wrth y pwynt defnydd yn dal i fod yn un o ofynion pwysig y rheoliadau fel ffordd 
o fonitro pan gaiff ei ddefnyddio fel mesur o effeithiolrwydd yn dilyn asesiad risg, neu’n ehangach 
fel mesur o welliant cyffredinol neu fel arall yn sgil strategaeth ymyrraeth. 

Rhaid i bob awdurdod lleol gynnal neu adolygu asesiad risg o bob system cyflenwi dŵr preifat yn ei 
ardal1 o leiaf bob pum mlynedd neu’n gynharach os ystyrir bod y cyflenwad yn peri risg. 

Mae’r Arolygiaeth wedi datblygu cyfres o ddulliau asesu risg i helpu awdurdodau lleol i gydymffurfio 
â’u dyletswyddau o dan reoliad 6. Mae gan bob un nodiadau esboniadol a gellir gofyn am fideo 
hyfforddi. http://www.dwi.gov.uk/private-water-supply/local-auth/risk-assessment.html.

Cyflwyno Hysbysiad 

Pan fo unrhyw gyflenwad dŵr preifat y bwriedir iddo gael ei ddefnyddio gan bobl yn berygl posibl 
i iechyd pobl, rhaid i awdurdod lleol gyflwyno Hysbysiad i unrhyw berson neu bob person sy’n 
ymwneud â’r cyflenwad y mae’r awdurdod lleol yn ystyried sy’n berthnasol fel perchennog, 
meddiannydd neu unrhyw un arall sy’n rheoli'r cyfan neu ran o’r cyflenwad yn dibynnu ar yr achos 
a’r mesurau lliniaru priodol y mae eu hangen. Y brif ystyriaeth yw diogelu iechyd y cyhoedd ac felly 
mae’n hanfodol gweithredu’n brydlon. 

Er mwyn cyflawni’r ddyletswydd hon, rhaid i’r awdurdod lleol ystyried yr asesiad risg gan gynnwys 
yr holl amgylchiadau lleol perthnasol, unrhyw gyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, a 
chytundebau lleol sy’n benodol i’r safle a chyfamodau neu weithredoedd sy’n pennu cyfrifoldebau 
dros agweddau penodol o’r cyflenwad neu ei reolaeth. 

Ar draws Cymru, 1,343 oedd nifer y cyflenwadau preifat a oedd wedi cael asesiad risg yn y 5 
mlynedd blaenorol, sef 62.5% o'r holl gyflenwadau preifat perthnasol. Mae hyn yn debyg ond serch 
hynny ychydig yn llai na’r sefyllfa yn 2019 lle adroddwyd bod 69% (1,456) o’r cyflenwadau preifat 
perthnasol wedi cael asesiad risg o fewn pum mlynedd. 

Yng Nghymru, mae gan awdurdodau lleol 37.5% (808) o asesiadau i’w gwneud o hyd, sy’n golygu 
bod mwy nag un o bob tri o gyflenwadau preifat yn peri risg anhysbys i’r rhai sy’n yfed ohonynt. 
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf lle cymerwyd sampl ar gyfer E. coli, canfuwyd y dangosydd hwn 
o halogiad ysgarthol mewn 91 cyflenwad, ac roedd 14 o’r rhain heb asesiad risg neu heb gael 
asesiad risg yn y 5 mlynedd diwethaf a doedd 6 chyflenwad erioed wedi cael asesiad risg. 
Yn amlwg, mae halogiad ysgarthol yn cael ei ganfod mewn mwy o gyflenwadau sydd ag asesiad 
risg na’r rhai sydd heb. Fodd bynnag, ni ellir pennu o’r set ddata hon os mai canlyniad y rhaglen 
samplu yn unig neu ymateb i asesiad risg yw canfod methiant E. coli. Yr hyn sy’n ddadlennol yw 
nad yw cyfran y cyflenwadau yn gyffredinol sydd heb asesiad risg yn annhebyg iawn i gyfran y 
cyflenwadau sydd wedi methu ar gyfer E. coli, hefyd heb asesiad risg. Mae hyn yn awgrymu bod y 
rhaglen samplu ar y cyfan yn cael ei rhedeg fel tasg annibynnol. Yn bwysicaf oll, mae’r risg o E. coli 
yn parhau i fod yn arwyddocaol, boed hynny gydag asesiad risg neu heb un. Mae angen cymryd 

1 Ac eithrio’r rheini i anheddau unigol neu ar gais gan berchennog y cyflenwad. 

http://www.dwi.gov.uk/private-water-supply/local-auth/risk-assessment.html
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camau pendant drwy asesiad risg i adfer y cyflenwad, oherwydd heb hynny bydd y tebygolrwydd o 
fethu yn parhau. Mae’r cyflenwadau dŵr preifat hynny nad ydynt erioed wedi cael asesiad risg yn 
parhau i fod yn anymwybodol y gallai fod halogiad ysgarthol yn eu cyflenwad ac o ran pa gamau 
i’w cymryd i osgoi hynny.

Dangosir y cynnydd y mae awdurdodau lleol wedi bod yn ei wneud o ran bodloni’r gofyniad 
rheoleiddio arnynt i asesu risg y gwahanol fathau o gyflenwadau preifat yng Nghymru yn Ffigur 1.8:

Ffigur 1.8
Statws Asesu Risg

Asesiad Risg 
yn gyfredol

1343

Erioed wedi cael 
Asesiad Risg

304

Asesiad Risg 
yn hwyr

504

Mae saith o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru wedi cydymffurfio â’r ddyletswydd i wneud asesiad 
risg ar bob cyflenwad mawr at ddefnydd masnachol neu gyhoeddus ac mae dau o’r 17 awdurdod 
lleol perthnasol wedi gwneud asesiad risg ar bob cyflenwad bach yn eu hardal. Ymddengys fod 
asesiadau risg a gwblhawyd bellach yn dod i ben, ac nid yw awdurdodau lleol yn adrodd eu bod 
wedi diweddaru’r rhain ar y cylch pum mlynedd yn ôl y gofyn. Ni fydd y gostyngiad sylweddol yn 
nifer yr asesiadau risg a adroddwyd ar ôl mis Ebrill yn sgil amgylchiadau eithriadol 2020 ond yn 
dwysáu’r gostyngiad hwn (Ffigur 2.4). Dylai awdurdodau lleol nodi y gallai newidiadau i'r cyflenwad 
ei gwneud yn ofynnol iddynt gael eu hadolygu’n gynharach na’r cylch adolygu pum mlynedd. 
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Cyflawni Dyletswyddau Statudol

Yn yr 11eg flwyddyn hon o adrodd yn erbyn y fframwaith rheoleiddio presennol hwn, nid yw 
awdurdodau lleol yn cyflawni eu dyletswyddau statudol yn llawn. Heb os, mae gweithio yng 
nghyd-destun y pandemig wedi bod yn her sylweddol o ran cyflawni’r dyletswyddau hyn, ond mae 
hefyd wedi taflu goleuni ar ba mor bwysig yw cyflenwad dihalog o ddŵr ar gyfer hydradu, hylendid 
a golchi dwylo. Dylem edrych ar sut y gall awdurdodau lleol gynllunio i gyflawni eu dyletswyddau 
a diogelu iechyd y cyhoedd yn ystod unrhyw adferiad yn y dyfodol.

Mae deall cyflwr cyflenwadau preifat yng Nghymru yn dibynnu ar ddarpariaeth gwybodaeth a data 
gan awdurdodau lleol. Yn ei dro, mae’r dadansoddiad o’r wybodaeth hon yn caniatáu i adroddiadau 
cenedlaethol gyfeirio newidiadau polisi er mwyn ceisio gwella ansawdd cyflenwadau preifat. Fodd 
bynnag, mae hyn wedi’i rwystro gan achosion o ddata samplu, crynodebau o asesiadau risg 
a hysbysiadau a gyflwynwyd yn cael eu hanfon yn hwyr at yr Arolygiaeth, neu ddim o gwbl.

Er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd mae angen nifer o strategaethau gorfodi sy’n gallu bod yn 
anodd weithiau ar ddefnyddwyr a pherchnogion cyflenwadau preifat sydd efallai’n amharod 
i dderbyn cyngor. Os oes tystiolaeth glir o niwed posibl, naill ai yn sgil asesiad risg neu dorri safon, 
rhaid i awdurdodau lleol arfer eu pwerau gorfodi, pan fo dyletswydd arnynt i wneud hynny. Mae hyn 
yn dal i fod yn her am nad yw pob awdurdod lleol yn cymryd y cam olaf hwn.
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Yn ystod 2020, casglodd yr Arolygiaeth ddata drwy'r adroddiad data blynyddol (gofyniad adrodd 
statudol ar awdurdodau lleol), a dau arolwg gwirfoddol. 

2.1 Effaith Pandemig CoViD-19

Ym mis Mawrth 2021 anfonodd yr Arolygiaeth arolwg o 26 o gwestiynau at awdurdodau gyda’r nod 
o gasglu gwybodaeth i’w hysbysu o’r effaith a gafodd pandemig CoViD-19 (“y pandemig”) ar 
weithgareddau cyflenwadau preifat yn ystod 2020. Roedd yn cynnwys cwestiynau a ddyluniwyd i:

 • Fesur perfformiad cyflawni.

 • Canfod unrhyw ffactorau a allai fod yn effeithio ar allu awdurdodau lleol i gyflawni eu 
dyletswyddau rheoleiddio yn llwyddiannus.

 • Sefydlu pa gymorth pellach y gellid ei roi i alluogi awdurdodau lleol i gyflawni eu 
dyletswyddau.

Daeth deuddeg ymateb dienw i law, sef 55% o’r 22 awdurdod a arolygwyd.

Roedd yr amrediad o gyflenwadau preifat cofrestredig gan yr ymatebwyr rhwng 11 a thros 250, 
gyda 70% yn adrodd niferoedd uchel (>51). Adroddodd awdurdodau lleol fod ganddynt rhwng <1 a 
3 adnodd Cyfwerth ag Amser Llawn (CALl) wedi’u neilltuo ar gyfer gwaith ar gyflenwadau dŵr 
preifat, gyda chyfartaledd o 1 CALl.

Mewn theori, byddai angen i awdurdod lleol a chanddo 250 o gyflenwadau preifat gynnal un 
asesiad risg yr wythnos dros bum mlynedd i fodloni gofynion y Rheoliadau. Am fod 1 o bob 
10 cyflenwad ar gyfartaledd yn fawr neu’n cyflenwi dŵr a ddefnyddir fel rhan o weithgaredd 
masnachol neu gyhoeddus, byddai amserlen samplu nodweddiadol ar gyfer y 250 cyflenwad hyn 
yn gofyn 6 set y mis (1.5 yr wythnos). Yn realistig, mae angen diwrnod llawn i drefnu, gyrru, cynnal 
un asesiad neu set o samplau. Felly, ar lefel syml iawn, byddai hyn yn gofyn am neilltuo 2.5 diwrnod 
yr wythnos ar gyfer cyflenwadau dŵr preifat, gyda’r amser sy’n weddill ar gyfer gweinyddu, gwyliau 
blynyddol ac ati. Y gwir amdani yw nad yw hyn byth mor syml. Mae’n annhebygol y bydd 

2. Canfyddiadau adrodd data
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effeithlonrwydd yn 100% ac mae swyddogaethau eraill megis cyflwyno hysbysiadau, ymweliadau a 
samplu dilynol, heriau cyfreithiol, pobl anodd, a chanlyniadau a deilliannau anodd sy’n mynd ag 
amser. Fodd bynnag, wrth ystyried niferoedd cymedrol o 50 ac ar gyfartaledd 1 CALl, dylai 
dyletswyddau rheoleiddiol awdurdodau lleol fod yn rhesymol bosibl.

Amcangyfrifir bod angen 1CALl ar gyfer pob 250 o gyflenwadau preifat er mwyn cyflawni 
asesiadau risg a samplu. Mae hyn yn rhagdybio bod angen diwrnod cyfan i drefnu, gyrru, cynnal un 
adolygiad a/neu sampl ac y rhoddir 2.5 diwrnod yr wythnos ar gyfer cyflenwadau dŵr preifat gyda’r 
amser sy’n weddill ar gyfer gweinyddu, gwyliau blynyddol ac ati. (Mae hyn yn rhagdybio bod staff 
wedi’u neilltuo ar gyfer gwaith wedi’i gynllunio ar gyflenwadau preifat yn unig).

Pan ofynnwyd a gymerwyd unrhyw samplau rheoleiddiol yn 2020, ymatebodd 83% o awdurdodau 
lleol eu bod wedi gwneud hynny (Ffigur 2.1). Pan ofynnwyd a oedd nifer y samplau a gymerwyd yn 
bodloni’r amlder rheoleiddio, adroddodd 44% o’r awdurdodau lleol hynny a oedd wedi cymryd 
samplau eu bod wedi cymryd y nifer ofynnol. Mae’r ganran hon yn cadarnhau’r gostyngiad a 
welwyd mewn samplu yn ystod 2020 gan gadarnhau’r cysylltiad rhwng y pandemig a’r lleihad yng 
ngweithgareddau'r awdurdodau lleol.

Ffigur 2.1
Canlyniadau cwestiynau ar samplu rheoleiddiol.

A gymeroch chi unrhyw samplau rheoleiddiol yn 2020?

Do 83% Naddo 17%

Os do, a wnaethoch chi fodloni’r gofyniad amlder rheoleiddio?

Do 44% Naddo 56%

Gall awdurdodau lleol hefyd gymryd samplau ansawdd dŵr at ddibenion eraill, er enghraifft i 
ymchwilio i ddŵr halog tybiedig mewn ymateb i ddigwyddiad neu ar gais y defnyddiwr. Pan holwyd 
a ofynnodd defnyddwyr am unrhyw samplau eraill yn 2020, ymatebodd 82% o awdurdodau lleol yn 
gadarnhaol (Ffigur 2.2). Roedd 64% o awdurdodau lleol yn gallu casglu samplau eraill. 
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Ffigur 2.2
Canlyniadau cwestiynau ar samplau eraill.

A gawsoch chi unrhyw geisiadau am samplau?

Do 82% Naddo 18%

A gasgloch chi unrhyw samplau eraill?

Do 64% Naddo 36%

Rhaid i awdurdodau lleol gyflwyno hysbysiad ar unrhyw gyflenwad preifat sy’n berygl posibl i 
iechyd pobl. Adroddodd 90% o awdurdodau lleol fod y gweithgaredd hwn wedi aros yr un fath neu 
wedi gostwng yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Lle’r oedd gan awdurdodau lleol achosion yn mynd 
rhagddynt gyda chyflenwadau preifat gyda gwaith gwella a gydnabyddir o fewn hysbysiadau 
rheoliad 20, adroddodd 60% fod y pandemig wedi achosi oedi i’r canlyniadau disgwyliedig. 

Pan ofynnwyd iddynt am y flwyddyn i ddod, roedd awdurdodau lleol wedi’u rhannu, gyda 50% yn 
disgwyl gallu cyflawni eu rhwymedigaethau rheoleiddio a 50% yn disgwyl rhywfaint o heriau 
pellach. Nododd llawer o awdurdodau lleol y cafeat y byddai cyflawni eu rhwymedigaethau yn 
ddibynnol ar fod y cyfyngiadau symud yn cael eu codi.

2.2 Ansawdd y dŵr a gyflenwir o gyflenwadau dŵr preifat yng Nghymru:

O dan reoliad 16 o’r rheoliadau, rhaid i awdurdod lleol gadw cofnodion o bob cyflenwad preifat yn ei 
ardal a’u cyflwyno i’r Arolygiaeth erbyn 31 Ionawr bob blwyddyn.

Ar gyfer y flwyddyn adrodd 2020, cafwyd cofnodion gan bob un o’r 22 awdurdod lleol, er i bedwar 
ddod i law ar ôl y dyddiad cau (Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Sir Torfaen 
a Chyngor Dinas Casnewydd).

Yn 2020, cynhaliodd awdurdodau lleol 15,656 dadansoddiad o samplau o gyflenwadau dŵr preifat. 
Mae hyn 46% yn llai na'r flwyddyn flaenorol. Mae Ffigur 2.3 yn dangos cynnydd cyffredinol yn 
y samplau a gymerwyd ers 2010, ond gostyngiad dramatig yn 2020. Yn seiliedig ar yr ymatebion 
i arolwg yr awdurdodau lleol, gellid priodoli hyn i effaith y pandemig.
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Ffigur 2.3
Nifer y profion rhwng 2010 a 2020
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Tabl 4
Crynodeb o nifer y samplau a fethodd ar baramedrau microbiolegol a chemegol 
amrywiol. 

Paramedrau microbiolegol

E. coli 9.9%

Bacteria Colifform 17.5%

Enterococci 8.7%

Clostridium perfringens 5.1%

Paramedrau Cemegol

Arogl 1.9%

Blas 2.0%

Manganîs 8.4%

Haearn 5.2%

Alwminiwm 4.4%

Afloywder 2.1%

Lliw 2.9%

Plwm 2.1%

Nicel 3.3%

Nitrad 1.5%

Fflworid 1.7%

Eraill 4.6%

Methiannau Microbiolegol

Mae canfod micro-organebau dangosol penodol yn dynodi bod cyflenwad wedi’i halogi. 
Pan ganfyddir E. coli, Enterococci ac i raddau llai Clostridium perfringens, mae hyn yn awgrymu 
mai o ysgarthion mae’r halogiad yn tarddu. Yn aml, mae ysgarthion yn cario micro-organebau gan 
gynnwys bacteria, firysau a pharasitiaid sy’n niweidiol i iechyd, a phan ganfyddir dangosydd 
ysgarthol, ni ddylid defnyddio’r dŵr hwn. Mae Tabl 4 yn dangos fod bron i 1 o bob 10 cyflenwad yng 
Nghymru yn anaddas i’w ddefnyddio yn 2020. Er nad yw colifformau bob amser yn ddangosyddion 
uniongyrchol o halogiad ysgarthol, maent yn dal i awgrymu nad yw cyflenwad yn cael ei ddiogelu’n 
iawn rhag halogiad allanol neu’n cael ei drin yn iawn, a chanfuwyd hyn mewn dros 1 o bob 6 sampl. 
Mae diogelu cyflenwadau rhag eu halogi yn hanfodol er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Pe byddai 
deunydd ysgarthol yn cael ei ganfod mewn cyflenwad, byddai disgwyl i’r awdurdod lleol ymchwilio. 
Dylai’r awdurdod lleol gyflwyno hysbysiad gorfodi o dan reoliad 20 i’w gwneud yn ofynnol i’r person 
perthnasol gymryd camau tymor byr i ddiogelu iechyd a gwneud gwelliannau tymor hirach i’r 
cyflenwad i’w wneud yn ddiogel i'w yfed.
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Methiannau ar y Paramedr Esthetig

Mae Tabl 4 yn dangos fod blas ac arogl wedi’u canfod mewn 2.0% ac 1.9% o’r profion, yn y drefn 
honno. Gall blas ac arogl effeithio ar ddŵr yfed yn sgil sylweddau naturiol yn y dŵr o’r tarddiad neu 
wedi iddynt gael eu codi yn y system ddosbarthu. Er nad yw presenoldeb blas ac arogl o reidrwydd 
yn peri perygl uniongyrchol i iechyd, byddai'r cyflenwad yn cael ei ystyried i gynnwys dŵr halog gan 
ei fod yn methu’r safonau. Gall awdurdodau lleol orfodi’r personau perthnasol i wneud gwelliannau i 
gyflenwadau o ddŵr halog drwy gyflwyno hysbysiad adran 80 os nad yw’r gwaith unioni wedi’i 
gwblhau o fewn 28 diwrnod i’r dyddiad y daeth yr achos yn hysbys.

Gellir gweld bod haearn, manganîs ac alwminiwm wedi methu 5.2%, 8.4% a 4.4% o’r profion yn 
y drefn honno ar gyfer y paramedrau hyn mewn samplau o gyflenwadau preifat a gasglwyd yng 
Nghymru yn 2020. Gellir dod o hyd i’r holl fetelau hyn yn naturiol mewn dyfroedd o’r tarddiad. 
Gellir tynnu’r metelau hyn drwy ddulliau hidlo er mwyn eu dwyn islaw’r safon. Dylai awdurdodau 
lleol benderfynu a yw crynodiad y metelau hyn yn peri perygl uniongyrchol i iechyd, ac os felly, 
dylent gyflwyno hysbysiad rheoliad 20. Os na ystyrir bod presenoldeb y metelau hyn yn berygl 
posibl i iechyd, gall awdurdodau lleol weithredu o dan adran 80 o hyd er mwyn gorfodi’r personau 
perthnasol i wneud y cyflenwad yn un dihalog.
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Gwelir bod afloywder a lliw wedi effeithio ar 2.1% a 2.9% o’r profion, yn y drefn honno. Gall 
afloywder gael effaith andwyol ar effeithiolrwydd unrhyw gam yn y broses ddiheintio. Gall 
afloywder hefyd ddigwydd os yw gwaddodion wedi cronni yn y rhwydwaith dosbarthu dros amser, 
sy’n gallu arnofio yn y dŵr cyn ei ddefnyddio. Os canfyddir afloywder uwchlaw’r safon, dylai hynny 
sbarduno ymchwiliad i bennu’r achos, ac yna’r camau gweithredu priodol o dan reoliad 20 neu 
adran 80 er mwyn cyflawni’r camau gwella. 

Fel arfer, caiff lliw ei achosi gan gyfansoddion organig coloidaidd sy’n codi o ddalgylch y dyfroedd 
tarddiad, a gellir eu tynnu drwy brosesau trin priodol.

Methiannau Plwm a Nicel

Canfuwyd plwm a nicel uwchlaw’r safon mewn 2.1% a 3.3% o’r profion, yn y drefn honno, ar gyfer y 
paramedrau hyn mewn samplau o gyflenwadau dŵr preifat a gasglwyd yng Nghymru yn 2020. 
Mae plwm uwchlaw’r safon yn peri pryder gan ei fod yn niwrotocsin. Mae’r duedd am i lawr ar gyfer 
y crynodiadau o blwm yn cael ei gyrru gan yr angen i ddiogelu iechyd pobl. Mae ymwybyddiaeth 
dda o’r cysylltiad rhwng plwm ac effeithiau datblygiadol (IQ) mewn plant – ond mae tystiolaeth fwy 
newydd hefyd bod cysylltiad â phlwm yn achosi effeithiau iechyd mewn oedolion, gan gynnwys 
clefyd cronig yr arennau, pwysedd gwaed uwch a chlefyd cardiofasgwlaidd, gyda’r potensial o 
farwolaethau uwch o ganlyniad. Felly, pan gaiff plwm ei ganfod uwchlaw’r safon, rhaid i 
awdurdodau lleol gymryd camau o dan reoliad 20 yn nodi’r person perthnasol i gymryd camau 
tymor byr a thymor hirach i ddiogelu iechyd. Yn y pen draw, mae angen tynnu’r holl bibellau a 
ffitiadau plwm yn llawn fel camau tymor hirach i liniaru’r paramedr hwn.

Gall nicel ddigwydd yn naturiol mewn rhai dyfroedd daear, ond yn amlach na pheidio caiff ei ganfod 
mewn cyflenwadau dŵr yfed o ganlyniad i drwytholchi o’r haen denau o nicel a ddefnyddir ar 
ffitiadau domestig i wella ymddangosiad y ffitiad. Mae’r rhain yn cynnwys tapiau, ond ffitiadau llai 
gweladwy hefyd, fel cymysgwyr a rheoleiddwyr thermostatig o dan y sinc, yn ogystal â 
“chynffonnau” cysylltu hyblyg i gysylltu tapiau â’r cyflenwad, ac mae pob un o’r rhain yn dod yn fwy 
cyffredin. Mae cyfran fechan o’r boblogaeth yn dioddef o alergedd cyffwrdd i nicel sy’n achosi 
brechau ar y croen neu, o’i fwyta neu yfed, rai effeithiau systemig fel trwyn yn rhedeg. I’r rhai yr 
effeithir arnynt, osgoi cynhyrchion sy’n cynnwys yr elfen hon yw’r unig opsiwn, drwy eu tynnu a’u 
disodli. Serch hynny, caniateir gwerthu tapiau â haen nicel ac nid yw’n ofynnol eu labelu felly. Pan 
ganfyddir methiant o ran nicel, dylid cynghori defnyddwyr y dylent newid y tap am dap newydd heb 
ei orchuddio â crôm na nicel.

Plaladdwyr 

O’r 311 o brofion ar gyfer gwahanol blaladdwyr, ni chanfuwyd unrhyw gyfansoddion plaladdwyr a 
oedd yn torri’r safonau yng Nghymru. Mae hwn yn ganlyniad rhagorol. Caiff awdurdodau lleol eu 
hannog i adolygu a diweddaru asesiadau risg i sicrhau eu bod yn adlewyrchu’r defnydd newidiol o 
dir dros amser.
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Paramedrau Eraill

Canfuwyd bod nitrad yn bresennol uwchlaw’r safon mewn 1.5% o’r profion yng Nghymru yn 2020. 
Mae nitrad yn digwydd yn naturiol ym mhob dŵr o’r tarddiad er y gall crynodiadau uwch ddigwydd 
o ganlyniad i weithgarwch amaethyddol, yn enwedig lle caiff gwrteithiau eu defnyddio ar y tir gan 
drwytholchi i’r dŵr. Dylid rhoi sylw i bresenoldeb ysgarthion anifeiliaid wedi’u storio neu danciau 
septig yn nalgylch tarddiad. Er nad yw fel arfer yn ateb ar gyfer cyflenwadau bach, gellir tynnu 
nitrad drwy gyfrwng triniaeth dŵr cyfnewid ïonau neu ei wanhau drwy gymysgu â tharddiadau 
eraill isel mewn nitradau. Dylid ystyried bod unrhyw nitrad a ganfyddir uwchlaw’r safon yn berygl 
posibl i iechyd a dylid cymryd y camau gorfodi priodol drwy gyflwyno hysbysiad rheoliad 20.

Canfuwyd bod fflworid yn bresennol uwchlaw’r safon o 1.5mg/l yn 1.7% o’r profion. Mae fflworid yn 
elfen sy’n digwydd yn naturiol mewn craig daear ac mae i’w gael uwchlaw’r safon mewn rhai 
dyfroedd daear. Mae presenoldeb fflworid uwchlaw’r safon yn peri risg gynyddol o fflworosis 
deintyddol. Fel nitrad, nid yw trin y dŵr fel arfer yn ateb yn achos cyflenwadau bach. Fodd bynnag, 
gellir sefydlu osmosis gwrthdro neu gyfnewid ïonau i helpu i ddod â’r crynodiadau islaw’r safon. 

2.3  Asesiadau Risg

Yn 2020, canran y cyflenwadau preifat sydd ag asesiad risg dilys yw: yn achos systemau dosbarthu 
preifat – 22.2%; cyflenwadau mawr at ddefnydd masnachol a chyhoeddus – 67.9%; ac yn achos 
cyflenwadau bach a'r rhai sy’n rhan o denantiaeth ddomestig – 53.4%. Dim ond ar gais y 
perchennog y caiff cyflenwadau i anheddau unigol di-denant asesiad risg, ac mae 4.6% wedi cael 
asesiad. At ei gilydd, mae angen asesiad risg ar 2151 o gyflenwadau, a dim ond 1343 (62.4%) sydd 
ag un nad yw wedi dod i ben. Yn 2019 a 2018, 69% oedd y gyfran hon. Yn achos pob math o 
gyflenwad ac eithrio cyflenwadau i annedd unigol, bu’n ofynnol i awdurdodau lleol gwblhau 
asesiadau risg ers 2010. Mae’n peri pryder, ddeng mlynedd ar ôl cyflwyno’r gofyniad hwn, fod 
cyfran sylweddol o hyd (37.6%) heb asesiad risg a 14% critigol nad ydynt erioed wedi cael asesiad 
risg lle mae defnyddwyr yn parhau i fod yn anymwybodol y gallai eu cyflenwad fod wedi’i halogi 
gan ysgarthion. 

Ers 2017, yn sgil newid yn y rheoliadau yng Nghymru, mae gofyn i awdurdodau lleol ddarparu 
crynodeb o ganlyniadau asesiadau risg i Weinidogion Cymru (i’r Arolygiaeth yn ymarferol), cyn pen 
12 mis ar ôl cynnal yr asesiad. Yn 2020, daeth 55 o grynodebau o asesiadau risg i law’r Arolygiaeth. 
Mae hyn 70% yn llai na’r nifer y flwyddyn flaenorol, sef 201. Mae Ffigur 2.4 yn dangos nifer y 
cyflwyniadau i’r Arolygiaeth ac mae'n amlwg bod gostyngiad sylweddol, bron hyd at ddim, o fis 
Ebrill ymlaen pan roddwyd cyfyngiadau cenedlaethol ar waith yn gyntaf, bron yn sicr mewn ymateb 
i ddechrau’r pandemig yng Nghymru.
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Ffigur 2.4
Crynodebau o Asesiadau Risg ar Gyflenwadau Dŵr PreifatPrivate water supply risk assessments submitted in 2020 for Wales
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2.4 Gorfodi

Mae'n ofynnol i awdurdodau lleol anfon Hysbysiadau a gyflwynir o dan y ddeddfwriaeth at 
Weinidogion Cymru (at yr Arolygiaeth yn ymarferol).

Yn 2020, daeth 57 o hysbysiadau a gyflwynwyd o dan reoliad 20 o’r rheoliadau i law’r Arolygiaeth, 
er bod yr adroddiad data yn dangos bod 92 wedi’u cyflwyno. Cyflwynwyd wyth hysbysiad o dan 
adran 80 o’r Ddeddf, ond dim ond 1 o’r rhain a ddaeth i law. Yr awdurdodau lleol a gyflawnodd eu 
dyletswydd i roi gwybod am hysbysiadau i’r Arolygiaeth oedd Cyngor Sir Powys, Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Torfaen, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Gwynedd.

Nid oes modd adrodd yn llawn ar hysbysiadau lle mae 38% heb eu hadrodd. Serch hynny, 
darparwyd crynodeb gyda’r wybodaeth sy'n weddill, fel a ganlyn.

Cyflwynodd awdurdodau lleol 92 o hysbysiadau rheoliad 20 yn 2020 lle’r oedd y dŵr yn berygl 
posibl i iechyd pobl. Fodd bynnag, yn 2020, roedd tua 121 o gyflenwadau lle nododd samplau bod 
halogiad ysgarthol. Mae hyn yn arwyddo bod camau i ddiogelu iechyd defnyddwyr wedi digwydd 
yn llai na 43% o’r achosion. Mae presenoldeb halogiad bob amser yn gofyn am weithredu i 
ddiogelu defnyddwyr ac, yn y tymor hirach, i wella cyflenwadau dŵr preifat yn gyffredinol. Os oes 
perygl posibl i iechyd pobl, rhaid i awdurdod lleol gyflwyno hysbysiad.
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Mae 60% o’r cyflenwadau sy’n ddarostyngedig i hysbysiad rheoliad 20 yn gyflenwadau mawr sy’n 
cynhyrchu cyfaint o >10m3, neu’n rhai lle caiff y dŵr ei ddefnyddio fel rhan o weithgaredd 
masnachol neu gyhoeddus. Mae hyn yn risg annerbyniol i’r rhai sy’n defnyddio’r dŵr ac a allai fod 
yn anymwybodol ei fod mor halogedig. 

Rhesymau dros Gyflwyno Hysbysiadau

Yn hanesyddol, caiff y rhan fwyaf o hysbysiadau eu cyflwyno mewn ymateb i fethiant ar safon 
ficrobiolegol, gyda lleiafrif bach iawn am fethiannau ar safonau eraill. Nid oedd y flwyddyn hon yn 
wahanol, gyda 50 o’r 57 hysbysiad a gyflwynwyd yn cael eu cyflwyno am fethiannau ar safonau 
microbiolegol. Cyflwynwyd pump mewn ymateb i fethiannau ar y safon ar gyfer plwm. Dim ond 
un awdurdod lleol (Cyngor Sir y Fflint) a gyflwynodd hysbysiadau ar gyflenwadau yr ystyriwyd eu 
bod yn ‘risg i iechyd’ ar ôl cwblhau asesiad risg. Mae ethos y rheoliadau yn un o asesu risg yn 
rhagweithiol er mwyn atal methiannau ac atal risg i iechyd rhag cael ei ganfod o gwbl. Ymddengys 
fod awdurdodau lleol yn ymateb yn bennaf i ganlyniadau samplau o hyd, yn hytrach na mynd ati’n 
rhagweithiol i ddileu’r problemau a fyddai’n arwain at fethu sampl. Caiff asesiad risg rhagweithiol 
ac, os oes angen, hysbysiad yn y cyd-destun hwn, ei ddefnyddio er mwyn diogelu defnyddwyr cyn 
i ddigwyddiad godi fel nad ydynt yn anymwybodol, a gallant fod yn gyfrifol am ddiogelu eu 
hiechyd eu hunain.

Dim ond wyth hysbysiad adran 80 a gyflwynwyd yn 2020. Dim ond un o’r rhain a gyflwynwyd i’r 
Arolygiaeth. Gan fod saith o’r wyth ar goll, nid oes modd adolygu’r defnydd o’r pŵer gorfodi hwn. 
Fodd bynnag, disgwylir mai ychydig, os o gwbl, o’r hysbysiadau adran 80 hyn a gyflwynwyd ar 
gyflenwadau o ddŵr halog neu gyflenwadau a oedd yn annigonol at ddefnydd domestig. Fodd 
bynnag, mae gwybodaeth gan ddefnyddwyr ac awdurdodau lleol wedi dangos bod rhai 
cyflenwadau preifat yn dod yn annigonol yn enwedig ar adegau o straen ar adnoddau dŵr. Lle mae 
hyn wedi digwydd, megis mewn cyfnod hir o dywydd poeth, mae awdurdodau lleol yn wynebu 
ymateb i ddefnyddwyr heb ddŵr. Yr enghraifft orau o hyn oedd yn 2018 yn Llandeilo, Sir 
Gaerfyrddin, lle camodd Dŵr Cymru i mewn i ddarparu dŵr potel er nad oedd y defnyddwyr yn 
gwsmeriaid i’r cwmni dŵr. Cynghorir awdurdodau lleol y dylent fanteisio ar gwmpas llawn y pwerau 
sydd ar gael gan gynnwys hysbysiadau adran 80 i weithredu’n rhagweithiol.

2.5 Ardystiad ISO/IEC 17024

Mae’r rheoliadau'n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ddangos bod samplu, cludo a storio 
samplau o gyflenwadau dŵr preifat yn cydymffurfio ag ISO/IEC 17024 erbyn 20 Tachwedd 2019. 
Mae hwn yn sicrwydd i dystio bod y ffordd y caiff sampl ei drin yn cadw ansawdd y dŵr pan gaiff ei 
samplu. Mae samplwyr awdurdodau lleol yn gwneud hyn drwy gael eu hardystio yn erbyn cynllun 
ISO/IEC 17024 yr Arolygiaeth. CATG yw’r corff ardystio sy’n rhoi hyfforddiant ac ardystiadau i 
unigolion sy’n pasio asesiad y cynllun. Yr Arolygiaeth yw perchennog presennol y Cynllun, ac awdur 
y llawlyfr ‘Gweithdrefnau Samplu’ sydd ynddo. Mae’r cynllun yn caniatáu i samplwyr wneud rhai 
addasiadau, ar yr amod bod yr amodau penodedig yn cael eu bodloni.



Dŵr yfed 2020 Cyflenwadau dŵr preifat yng Nghymru

28

Arolwg o achrediadau samplu ISO 17024

Cynlluniwyd arolwg i fesur cynnydd awdurdodau lleol o ran cael achrediad ISO/IEC 17024 i 
samplwyr. Anfonwyd yr arolwg at bob awdurdod lleol yng Nghymru ac o’r rhain cafodd yr 
Arolygiaeth 13 o ymatebion dienw a dilys yn ôl. Mae hyn yn cynrychioli 59% o’r holl awdurdodau 
lleol yng Nghymru.

Adroddodd yr awdurdodau lleol a ymatebodd fod ganddynt rhwng 1 a 7 CALl ar gael i samplu 
cyflenwadau dŵr preifat, gyda chyfartaledd o tua 3 CALl. Dim ond un awdurdod lleol a adroddodd 
fod eu staff samplu wedi’u hachredu at safonau ISO/IEC 17024. Mae hyn yn golygu mai 6% o’r holl 
staff samplu yr adroddwyd eu bod yn gweithio ar gyflenwadau preifat yng Nghymru sydd wedi’u 
hachredu at safonau ISO17024 (Ffigur 2.5).

Ffigur 2.5
Canlyniadau cwestiynau am niferoedd staff samplu sydd ag achrediad ISO17024. 

Cyfran y staff samplu ag achrediad ISO 17024

Oes
6% Nac oes 94%

O’r awdurdodau lleol hynny a adroddodd nad oedd eu staff samplu wedi’u hachredu at safon 
ISO/IEC 17024, dywedodd pob un ohonynt eu bod yn disgwyl cael achrediad erbyn 
Gwanwyn/Haf 2021. Nododd pob un o’r awdurdodau lleol hyn fod y pandemig wedi achosi oedi yn 
eu cynnydd tuag at achrediad ISO/IEC 17024 am fod hyfforddiant wedi’i ohirio neu staff wedi’u 
hadleoli o gyflenwadau dŵr preifat i weithgareddau cysylltiedig â rheoli’r pandemig. 

Cynnydd

Mae CATG yn rhoi adroddiadau rheolaidd i’r Arolygiaeth ar gynnydd y cynllun. Ym mis Mai 2021, 
ymysg yr awdurdodau lleol sydd â samplwyr achrededig mae Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Bro 
Morgannwg a Chyngor Sir Penfro.

Nid yw’r grantiau a gynigiwyd i awdurdodau lleol yng Nghymru wedi eu helpu i wneud cynnydd tuag 
at sicrhau ardystiad, o gymharu â'r cynnydd cymharol gan awdurdodau lleol yn Lloegr, lle na 
chynigiwyd grantiau.

Cynhelir cyfarfod i adolygu’r Cynllun yn 2021 lle bydd amrywiaeth o bynciau’n cael eu trafod gan 
gynnwys sut i addasu’r cynllun a’r ffordd caiff ei gyflwyno i gyfrif am yr hyn a ddysgwyd hyd yma 
ac unrhyw botensial i gyflymu nifer y samplwyr a gaiff eu hachredu. Bydd hefyd yn ystyried unrhyw 
geisiadau a gyflwynwyd i ddiwygio’r gweithdrefnau samplu a ddaeth i law’r Arolygiaeth hyd yma.
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2.6 Adolygiad o Wefannau Awdurdodau Lleol

Mewn blynyddoedd blaenorol, ystyriwyd tryloywder rhestrau ffioedd awdurdodau lleol a’r 
wybodaeth y mae awdurdodau lleol yn ei darparu am gyflenwadau dŵr preifat ar eu gwefannau. 
Y casgliad ar y pryd oedd y gall gwybodaeth fod yn amrywiol o ran ei chynnwys neu fod yn hen. 
Roedd hyn fwyaf amlwg lle mae rheoliadau wedi’u diwygio neu eu haddasu. Mae gwybodaeth 
anghywir, absennol neu anodd dod o hyd iddi yn debygol o fod yn ddi-fudd neu’n gamarweiniol. 
Gall cynnal a chadw gwefannau fod yn feichus, ond os mai dyma’r brif ffynhonnell wybodaeth i 
ddefnyddwyr, dylai awdurdodau lleol sicrhau y defnyddir adnoddau, hyfforddiant a phrawfddarllen 
priodol i sicrhau bod cyflenwadau preifat yn cael eu rheoleiddio yn drwyadl o’r deunydd ffynhonnell. 

Yn ystod 2020 cynhaliwyd adolygiad pellach o wybodaeth am gyflenwadau dŵr preifat ar 
wefannau awdurdodau lleol. Diben hyn oedd cael dealltwriaeth fwy gwybodus a gofalus 
o amrywioldeb a chywirdeb y wybodaeth hon. Bydd allbynnau’r astudiaeth hon, a grynhoir yn Nhabl 
3, yn llywio ystyriaethau pellach ac adroddiadau ar gyflenwadau preifat yn y dyfodol er mwyn 
hwyluso gwelliannau yn y wybodaeth sydd ar wefannau yn y pen draw, a fydd o fudd i berchnogion 
a defnyddwyr cyflenwadau dŵr preifat ac i randdeiliaid eraill.
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Tabl 3
Canlyniad adolygiad 2020 o wybodaeth ar wefannau awdurdodau lleol

Canlyniad “Ie”

% (o’r rhai oedd 
â rhywfaint o 
wybodaeth 
ar y wefan)

Lle’r oedd gwybodaeth yn bresennol, a oedd y 
wybodaeth yn hawdd dod o hyd iddi? 12 75

Lle’r oedd gwybodaeth yn bresennol, a oedd y 
wybodaeth yn hawdd ei defnyddio ac yn hygyrch? 10 62.5

A oes gwybodaeth am ffioedd cyflenwadau dŵr 
preifat? 9 56.25

Lle dangosir ffioedd ar gyfer gweithgareddau 
cyflenwadau dŵr preifat, a yw’r costau wedi’u nodi’n glir? 6 66.66

Lle’r oedd gwybodaeth yn bresennol, a yw’n glir o’r wefan 
y codir ffioedd am wasanaethau cyflenwadau preifat?

4 (o’r rhain roedd 
yn anodd dod o 

hyd i’r rhestr ar 2)
25.00

Lle’r oedd gwybodaeth yn bresennol, a oes cyngor ar 
gyfer trefniadau brys a/neu annigonol? 2 12.5

Lle’r oedd gwybodaeth yn bresennol, a oes unrhyw 
gyngor ar waith rheoli a chynnal a chadw cyflenwadau 
preifat?

3 18.75

Lle’r oedd gwybodaeth yn bresennol, a yw’r wefan yn 
cyfeirio at y gofyniad am asesiad risg? 10 62.50 

A oes dolen i wefan yr Arolygiaeth?
9 (roedd 3 o’r 

dolenni hyn wedi 
torri)

40.9

A roddir manylion cyswllt awdurdodau lleol i gael rhagor 
o wybodaeth? 12 75.00
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Gwybodaeth arall:

Nifer gwefannau awdurdodau lleol a 
archwiliwyd.

22

Nifer gwefannau awdurdodau lleol nad 
oeddent yn rhoi gwybodaeth am 
gyflenwadau dŵr preifat.

6 (27%)

Nifer y cliciau roedd eu hangen i gyrraedd 
gwybodaeth am gyflenwadau preifat.

Amrediad o 1 – 10

Pa reoliadau, os o gwbl, y cyfeirir atynt? Mae 9 o’r gwefannau hynny sydd â gwybodaeth 
yn cyfeirio at reoliadau sydd wedi dyddio neu 
ddim rheoliadau o gwbl (56.25%)

Lle cysylltwyd â staff awdurdodau lleol, faint 
oedd yn wybodus?

7 o’r 12 a gysylltwyd (58.33%)

Faint o’r rhai oedd â gwybodaeth oedd yn 
ymwneud yn unig neu’n bennaf â phrofi 
cyflenwadau?

4 (25%)

Mae cyfanswm y cyflenwadau ym mhob ardal awdurdod lleol yn amrywio o 16 i 5,617 o 
gyflenwadau. Fodd bynnag, nid oedd yn ymddangos bod nifer y cyflenwadau mewn ardal 
awdurdod lleol yn dylanwadu ar ansawdd y wybodaeth a roddid. Mae gan Gyngor Sir Ceredigion, 
er enghraifft, 1,418 o gyflenwadau, ond nid yw’n rhoi unrhyw wybodaeth am gyflenwadau dŵr 
preifat ar ei wefan.

Cadarnhaodd yr adolygiad fod ansawdd a chrynswth y wybodaeth a roddir gan awdurdodau lleol 
yng Nghymru am gyflenwadau dŵr preifat yn amrywiol, yn anghyson ac yn brin. Lle’r oedd 
gwybodaeth ar gael, nid oedd bob amser yn hawdd dod o hyd iddi ac nid oedd bob amser yn glir 
y bydd awdurdod lleol yn codi ffi am weithgareddau gorfodol, megis samplu, dadansoddi ac 
asesiadau risg. Lle bo rhestr ffioedd ar gael, caiff ei harddangos weithiau ar dudalen we wahanol, 
ar wahân i’r brif wybodaeth am gyflenwadau dŵr preifat, ac mae’n anodd dod o hyd iddi.

Roedd bron i 50% o’r gwefannau a adolygwyd yn cyfeirio at reoliadau a oedd wedi’u disodli neu 
eu diwygio neu nid oeddent yn cyfeirio at y rheoliadau o gwbl. Nid oedd 62.5% o’r gwefannau 
a adolygwyd yn cyfeirio o gwbl at y gofyniad i wneud asesiad risg ar gyflenwadau dŵr preifat 
(nid yw hyn yn cynnwys cyflenwadau i anheddau unigol di-denant) ac roedd 25% o’r gwefannau a 
oedd yn cynnwys gwybodaeth am gyflenwadau dŵr preifat yn cyfeirio’n unig neu’n bennaf at 
wasanaethau samplu.

Nesaf mae’r Arolygiaeth yn bwriadu archwilio cywirdeb y wybodaeth am gyflenwadau dŵr preifat 
y mae awdurdodau lleol yn ei rhoi ar eu gwefannau, a rhoi cyngor ar sut y gellir gwneud gwelliannau. 



2.7 Ymholiadau

Er bod canllawiau ar gael ar wefan yr Arolygiaeth, mae arolygwyr yn treulio cryn dipyn o’u hamser 
bob blwyddyn yn ymateb i gwestiynau ac ymholiadau am gyflenwadau dŵr preifat. Mae’r rhain yn 
cynnwys galwadau ffôn ac e-byst. Gall natur yr ymholiadau hyn amrywio, ac ar y cyfan dros 
y 10 mlynedd diwethaf derbyniwyd rhwng 200 a 500 y flwyddyn, a’r mwyafrif bob blwyddyn yn dod o 
awdurdodau lleol. Serch hynny, mae’n amlwg bod 2020 yn eithriadol o ran bod gostyngiad yn yr 
ymholiadau a gafwyd, a oedd 47% o’r nifer a gafwyd y flwyddyn flaenorol (Ffigur 2.6).

Yn 2020 cafwyd cyfanswm o 255 o ymholiadau yng Nghymru a Lloegr. O’r rhain, roedd 153 gan 
awdurdodau lleol a 102 gan ddefnyddwyr, perchnogion a darpar berchnogion cyflenwadau dŵr 
preifat ac eraill. Mae hyn yn cymharu â chyfanswm o 480 yn 2019 (279 gan awdurdodau lleol).

Anogir awdurdodau lleol i edrych ar wefan yr Arolygiaeth cyn gwneud ymholiad am gyflenwadau 
dŵr preifat.

Yn 2020 roedd llawer o’r ymholiadau a ddaeth gan awdurdodau lleol yn ceisio eglurder ynglŷn â’u 
cyfrifoldebau samplu pan darodd y pandemig. Ymatebodd yr Arolygiaeth gyda chanllawiau ar ei 
gwefan Awdurdodau Lleol – Arolygiaeth Dŵr Yfed (dwi.gov.uk).

Ffigur 2.6

Nifer yr ymholiadau a gafwyd o 2010–2020 yn nodi tarddiad yr ymholiad yng 
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https://www.dwi.gov.uk/private-water-supplies/local-authorities/
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3. Astudiaethau achos

Mae’r Arolygiaeth wedi cynnwys astudiaethau achos i ddangos ystod a chwmpas y sefyllfaoedd sy’n 
gallu codi wrth reoli risg ar gyflenwadau preifat ym mhob un o’i hadroddiadau blynyddol. Mae 
awdurdodau lleol yn gwerthfawrogi’r agwedd hon ar yr adroddiad yn arbennig, ac fe wnaed yr un fath 
eto eleni. Dewisir yr astudiaethau achos ar sail yr ymholiadau a gafwyd yn 2020, naill ai gan 
awdurdodau lleol neu gan berchnogion cyflenwadau preifat a’u darparwyr gwasanaethau. Mae’r 
Arolygiaeth hefyd yn defnyddio cofnodion o ddigwyddiadau a hysbyswyd gan gwmnïau dŵr i amlygu, 
at ddibenion dysgu, y sefyllfaoedd hynny lle mae’r dasg o ddiogelu cyflenwadau dŵr yn dibynnu ar 
gydweithio effeithiol yn lleol a chyfathrebu rhwng yr awdurdod lleol a’i gwmni dŵr lleol. Bydd yr 
astudiaethau achos a gyhoeddir yn Dŵr Yfed 2020 yn cael eu hychwanegu at yr archif o astudiaethau 
achos cyhoeddedig fel offeryn dysgu i unrhyw un sy’n newydd i’r pwnc a gellir eu gweld yn 
http://www.dwi.gov.uk/private-water-supply/local-auth/case-studies.html 

http://www.dwi.gov.uk/private-water-supply/local-auth/case-studies.html
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Astudiaeth Achos
Cyflenwad dŵr preifat sefydledig a ddarganfuwyd yn ystod cyfyngiadau 
“Cyfnod Clo” pandemig CoViD-19

Crynodeb o’r Sefyllfa

Problemau ansawdd dŵr? Perygl posibl i iechyd pobl ac annigonolrwydd.

Y partïon cysylltiedig Awdurdod lleol, perchennog y safle, a’r tenantiaid, 
arbenigwyr trin dŵr, gweithwyr proffesiynol cyfreithiol.

Math o gyflenwad yn glir ar y 
dechrau?

Nac oedd

Canlyniad

Rheoliad perthnasol Asesu Risg, Monitro, Cofnodion ac Archwilio.

Camau i ddiogelu defnyddwyr

Hysbysiad Gorfodi

Cyfyngiadau defnydd tymor byr i ganolig.

Lliniaru risgiau yn y tymor hir gan ddefnyddio dull 
rhwystrau lluosog (gan gynnwys triniaeth addas)

Problem ansawdd dŵr wedi’i 
datrys? Achos yn parhau.

Beth ddysgwyd
Mae cyflenwadau preifat anhysbys ac anghofrestredig yn 
fwy tebygol o fod yn risg i iechyd gan nad yw’r defnyddwyr 
yn ymwybodol bod unrhyw risgiau.

Cyflwyniad

Mae’r astudiaeth achos hon yn ymwneud â chyflenwad mawr at ddefnydd masnachol a 
chyhoeddus yng ngogledd Lloegr, a oedd tan fis Ebrill 2020 yn anhysbys i’r awdurdod lleol. 
Ffynnon naturiol yw tarddiad y cyflenwad, sy’n cyflenwi sawl safle, un ohonynt yn eiddo i’r 
perchennog ac o leiaf un ohonynt yn cael ei rentu ynghyd â chaban pysgota a bloc toiledau. 
Darperir y cyflenwad hwn fel rhan o weithgaredd masnachol. Hysbyswyd y swyddogion yn gyntaf 
pan gawsant adroddiad bod y dŵr yn annigonol gan denant sy’n byw yn un o'r adeiladau. Ni aeth 
yr awdurdod lleol i’r safle i ymchwilio i ddechrau, gan ddilyn cyngor y Llywodraeth i aros gartref 
ar ddechrau’r pandemig. Fodd bynnag, cynhaliwyd asesiad risg drwy astudiaeth ddesg i nodi 
unrhyw beryglon posibl.



35

Dŵr yfed 2020 Cyflenwadau dŵr preifat yng Nghymru

Ffigur 3.1
Ffynnon naturiol yn y goedwig

Ffigur 3.2
Tyrbin gwynt

Camau gweithredu gan yr Awdurdod Lleol

Ym mis Mehefin 2020, aeth yr awdurdod lleol i’r safle a chynnal arolwg i gwblhau’r asesiad risg. 
Yn ystod yr ymweliad hwn, cafwyd bod y tarddiad mewn coetir trwchus (gweler Ffigur 3.1), 
ac nad oedd unrhyw ddull o ddiogelu’r tarddiad na siambr gasglu o’r ffynnon. Roedd yn amlwg 
bod dŵr wyneb yn cronni ar ben y ffynnon gan achosi perygl uniongyrchol a heb ei reoli. Fel rhan 
o’r gweithrediad arferol, caiff dŵr ei bwmpio i fyny’r bryn drwy ynni a gynhyrchir gan dyrbin 
gwynt yn unig (gweler Ffigur 3.2) sy’n debygol o fod yn anghyson o achos y ddibyniaeth gynhenid 
ar wynt. Ar ôl cyrraedd pen y bryn, caiff dŵr ei ddosbarthu i sawl tanc (gweler Ffigurau 3.3 a 3.4) 
mewn gwahanol leoliadau, pob un heb orchudd diogel a rhai wedi’u lleoli ar ymyl safle tirlenwi. 
Nid oedd unrhyw dystiolaeth bod y tanciau wedi’u glanhau erioed ac nid oedd mesurau trin 
dŵr o unrhyw fath. 
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Ffigur 3.3
Tanc storio dŵr i’r bwthyn

Ffigur 3.4
Tanciau storio eraill, heb ddeunydd 
insiwleiddio na gorchuddion diogel

Cymerwyd samplau ar gyfer amrywiaeth o baramedrau cemegol a microbiolegol o fan 
cynrychioliadol ar un safle, a ganfu: colifformau (42 /100ml) gan gynnwys E. coli, (17/100ml) 
ac Enterococci (9 /100ml).

Mae E. coli ac Enterococci yn ddangosyddion halogiad ysgarthol ac yn cynrychioli perygl posibl 
i iechyd pobl. Fel cam lliniaru ar unwaith, rhoddodd yr awdurdod lleol gyngor ysgrifenedig i’r holl 
ddefnyddwyr y dylent ferwi’r dŵr cyn ei ddefnyddio. 

Roedd canfyddiadau’r awdurdod lleol yn ddifrifol ac roedd angen cynllun tymor hirach i ddiogelu’r 
defnyddwyr. Roedd hyn yn cynnwys ystyried pa fesurau oedd eu hangen, pwy yw’r person cyfrifol, 
sut y gellid hwyluso’r mesurau hyn a sut y dylid eu hysgrifennu mewn hysbysiad ffurfiol i sicrhau 
iechyd y cyhoedd.
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Yr amcan pennaf mewn sefyllfa mor gymhleth a diamheuol yw nodi’r canlyniad a’r camau i 
sicrhau’r cyflenwad er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd mewn Hysbysiad, ac yna cyflwyno’r 
hysbysiad, fel y gwnaeth yr awdurdod lleol. Yn hyn o beth, gallai’r Arolygiaeth gynnig cyngor, 
gan gydweithio â’r awdurdod lleol ar y mesurau unioni angenrheidiol i sicrhau bod dull rhwystrau 
lluosog yn cael ei ddefnyddio, gan gynnwys gosod system trin dŵr addas i ateb yr heriau dŵr crai 
a ganfu’r asesiad risg. Yn ychwanegol at hyn roedd angen i’r perchennog, sef y person cyfrifol, 
roi trefniadau wrth gefn mewn lle ar gyfer annigonolrwydd, ynghyd â gweithdrefnau rheoli a 
chynnal a chadw addas ar ôl i system trin dŵr gael ei rhoi yn ei lle.

Er cyflwyno hysbysiad, anaml y bydd datrys sefyllfa mor anodd gyda chyflenwad dŵr preifat yn 
hawdd, am sawl rheswm, ac nid yw’r enghraifft hon yn eithriad. Gan amlaf, y prif anhawster yw’r 
gost; yna diffyg cydweithrediad gan y person perthnasol, a hynny’n aml yn gysylltiedig â’r gost; 
gwybodaeth am drin dŵr a beth i’w wneud i sicrhau cyflenwad diogel; contractwyr gwarantedig i 
wneud unrhyw waith; ac yn olaf, gwaith cynnal a chadw parhaus sydd ynddo’i hun yn gofyn 
contractwyr addas a chymwys.

Ymdrin â’r enghraifft benodol hon: Yr ateb mwyaf synhwyrol ar gyfer cyflenwad sy’n peri risg mor 
ddifrifol i iechyd yw ystyried rhoi’r cyflenwad ar y prif gyflenwad cyhoeddus. Gall hyn fod yn anodd, 
gan amlaf oherwydd lleoliadau anghysbell rhai cyflenwadau, ond dylid ystyried hyn bob amser. 
Yn yr achos hwn, wedi ymholiadau gan yr awdurdod lleol, amcangyfrifwyd y byddai’r gost yn 
£500,000 ac felly nid oedd yr opsiwn hwn yn ymarferol i’r awdurdod lleol na’r person cyfrifol.

O ganlyniad, hysbysiad i wella’r cyflenwad oedd yr unig lwybr. Y disgwyliad ar ôl cyflwyno hysbysiad 
yw i’r person cyfrifol weithredu o fewn yr amserlen benodedig. Erbyn mis Medi 2020 roedd y 
dyddiad cau i’r perchennog gwblhau’r gwaith unioni wedi mynd heibio. Dychwelodd yr awdurdod 
lleol i’r safle a chanfod nad oedd y perchennog wedi cwblhau unrhyw waith. Erbyn hynny, roedd y 
berthynas rhwng y tenant a pherchennog y cyflenwad (ei landlord) hefyd wedi dirywio’n sylweddol, 
gyda’r tenant yn honni bod y perchennog wedi torri ei gyflenwad ar saith achlysur. Roedd y tenant i 
fod i gael ei droi allan ddechrau mis Tachwedd ond oherwydd y pandemig, ni fu modd clywed yr 
achos llys. 

Er bod y cyflenwad yn berygl posibl i iechyd pobl, fel sy’n digwydd mor aml, nid oedd y perchennog 
yn fodlon gwneud unrhyw waith unioni i fynd i’r afael â’r risgiau hyn. Mae dau opsiwn yn agored i’r 
awdurdod lleol: un yw mynd â’r achos i’r llys am y methiant i gydymffurfio â hysbysiad; yr ail yw 
cwblhau’r gwaith ar draul yr awdurdod lleol ac adennill y costau (a elwir yn waith mewn diffyg) 
rywbryd yn y dyfodol. Nid yw’r naill na’r llall yn ddelfrydol, gallant fod yn hirfaith, ac maent yn ansicr 
yn enwedig o ran adennill costau, ac yn ystod hynny mae risg barhaus i iechyd y cyhoedd.

Yn yr achos hwn, rhoddodd yr awdurdod lleol gryn dipyn o amser i chwilio am gontractwr addas i 
roi cyngor ac amcangyfrif y gwaith angenrheidiol. Y rheswm am hyn oedd am fod y person cyfrifol, 
yn dilyn yr ail ymweliad, wedi dechrau rhywfaint o waith unioni ar y cyflenwad ei hun yn wyneb cael 
ei erlyn, ond nid oedd gan yr awdurdod lleol unrhyw hyder ym mwriad y perchennog na’i ymagwedd 
at unioni’r diffygion.
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Nid oes corff cenedlaethol ar gyfer peirianwyr trin dŵr, fel y cynllun “Water Safe” ar gyfer 
plymwyr, y gall awdurdod lleol neu berchennog cyflenwad gyfeirio ato. Nid yw hyn yn anarferol 
a’r un yw’r sefyllfa i gyflenwr dŵr cyhoeddus wrth chwilio am gontractwyr. O dan Ddeddf y 
Diwydiant Dŵr 1991 mae cyflenwr cyhoeddus yn uniongyrchol gyfrifol am gyflenwi dŵr dihalog 
ac os bydd y dŵr yn halog mae hynny’n drosedd na ellir ei dirprwyo, hyd yn oed os defnyddir 
contractwr i wneud gwaith ar eu rhan. Serch hynny, mae gan gyflenwr cyhoeddus y wybodaeth 
a’r adnoddau i gyflogi a goruchwylio contractwyr at y safon ddisgwyliedig. Mae’n ofynnol i 
gyflenwr preifat gwblhau gofynion hysbysiad a bennir gan yr awdurdod lleol ac mae peidio â 
gwneud hynny yn drosedd. Y tu hwnt i hynny, mae’r cyfrifoldeb yn fater o ddyletswydd gofal 
person cyfrifol ac fel menter fechan, nid oes ganddynt o reidrwydd y sgil, y wybodaeth, yr 
adnoddau na’r gallu i gontractio ac asesu'r gwaith. 

O’i ymchwiliadau wrth ystyried cyflawni’r gwaith mewn diffyg, amcangyfrifodd yr awdurdod lleol y 
byddai’r gost yn fwy na £30,000, swm nad oedd yr awdurdod lleol yn barod i'w wario, yn 
ddealladwy. Fodd bynnag, ym mis Rhagfyr 2020 cyfarfu’r awdurdod lleol â pheiriannydd trin dŵr ar 
y safle i drafod mesurau posibl i ddiogelu’r tarddiad ac opsiynau ar gyfer trin y dŵr gyda’r person 
cyfrifol, a daeth wyneb yn wyneb â pherchennog ymosodol dros ben. Nid oedd yn fodlon cytuno i’r 
datrysiadau posibl a gynigiodd yr awdurdod lleol a’r peiriannydd trin dŵr iddo.

Argymhellodd y peiriannydd trin dŵr, yn hytrach nag adeiladu ystafell fawr ar gyfer peirianwaith trin 
dŵr i wasanaethu’r safle cyfan, y gellid gosod cyfarpar cyn-hidlo ac unedau UV ar bob safle 
domestig. Gwnaed y gwaith hwn erbyn mis Chwefror 2021, ac erbyn hynny roedd teulu newydd o 
bedwar wedi symud i mewn. Cadarnhaodd perchennog y safle ar sawl achlysur nad oedd am gael 
unrhyw waith trin ar ei safle ei hun. 

Drwy gydol eu hymchwiliadau, roedd yn rhaid i’r awdurdod lleol ddarparu dŵr potel i’r tenantiaid ar 
sawl achlysur wedi i’r perchennog, i bob golwg, dorri’r cyflenwad i’r defnyddwyr. Costiodd hyn gryn 
dipyn o amser yn ymgysylltu â gweithwyr Iechyd Cyhoeddus proffesiynol, Timau Cymunedol a 
Gwasanaethau Cymdeithasol gan fod plant yn gysylltiedig. Yn ogystal â hyn, bu’n rhaid ceisio 
dyfynbrisiau am ddŵr potel gan gyflenwyr allanol drwy gydweithio â’r cwmni dŵr lleol.

Cofrestru cyflenwadau dŵr preifat

Mae bodolaeth cyflenwadau nad ydynt yn hysbys i awdurdodau lleol yn fwlch clir o ran 
rheoleiddio ac unioni cyflenwadau a allai niweidio iechyd fel y dengys yr astudiaeth achos hon. 
Mae’r rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gadw cofnod o bob cyflenwad dŵr 
preifat yn ei ardal. Fodd bynnag, nid yw’n ofyniad rheoleiddio i berchnogion eu cofrestru. 
At hynny, nid yw’n ofynnol i awdurdodau lleol chwilio am gyflenwadau na defnyddio eu pwerau 
gorfodi i orfodi cofrestriad unrhyw gyflenwadau newydd neu rai sy’n bodoli eisoes y dônt yn 
ymwybodol ohonynt yn eu hardaloedd. Felly, nid yw’n hysbys faint o gyflenwadau sydd heb eu 
cofrestru ag awdurdodau lleol.
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Daw gwybodaeth am gyflenwadau preifat i raddau helaeth o gofnodion hanesyddol a gwybodaeth 
leol, neu ymweliadau rheoleiddio eraill fel arolygiadau bwyd, neu fel yn yr achos hwn, mewn ymateb 
i gwynion neu bryderon am ansawdd neu annigonolrwydd gan ddefnyddwyr. Y rheswm am hyn yw 
nad yw perchnogion a defnyddwyr bob amser yn rhoi gwybod i awdurdodau lleol amdanynt, yn 
enwedig os yw’r cyflenwadau mewn lleoliadau gwledig anghysbell. Mae hyn naill ai am nad yw’r 
perchnogion yn ymwybodol bod yn rhaid iddynt wneud hynny, neu am eu bod o'r farn y gallai 
unrhyw hysbysiad i’r awdurdod lleol arwain at gostau ychwanegol heb eu cynllunio pan gaiff 
gofynion eu rhoi arnynt.

Caewyd y bwlch hwn yn rhannol yn 2016 yn Lloegr a 2017 yng Nghymru pan gyflwynodd 
rheoliadau diwygiedig ofyniad i awdurdodau lleol weithredu eu rhwymedigaethau rheoleiddio ar 
bob cyflenwad newydd ei osod, ac ar y rhai a fu allan o ddefnydd ers 12 mis neu fwy. Serch hynny, 
dim ond ar ôl i’r awdurdod lleol ddod yn ymwybodol o’r cyflenwad newydd y daw’r rheoliad hwn 
(Rheoliad 13) yn weithredol. Fodd bynnag, os bydd awdurdod lleol ar unrhyw adeg yn dod yn 
ymwybodol o gyflenwad a oedd yn anhysbys o’r blaen, gall, os oes angen, ddefnyddio pwerau 
mynediad i gael gwybodaeth o dan adrannau 84 ac 85 o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 yn y drefn 
honno i gyflawni ei rwymedigaethau rheoleiddio.
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Beth ddysgwyd

Mae’r astudiaeth achos hon yn dangos enghraifft o gyflenwad preifat a oedd gynt yn anhysbys a 
oedd yn peri risg ddifrifol i iechyd y cyhoedd a ddaeth i’r amlwg yn sgil cwyn i'r awdurdod lleol. 
Cymhlethwyd hyn gan gyfyngiadau pandemig CoVid-19 a’i ddwysáu gan wrthwynebiad y 
perchennog i ymgysylltu, a gwaethygodd y sefyllfa ymhellach yn sgil anghydfodau sifil rhwng 
perchennog y cyflenwad a’r defnyddwyr. 

Mae cyflenwadau preifat anhysbys ac anghofrestredig yn fwy tebygol o fod yn risg i iechyd am 
na chaiff y risgiau eu canfod gan aseswyr cymwys ac am nad oes rheolaethau mewn lle i liniaru 
unrhyw risgiau.

Mae’r Arolygiaeth yn y gorffennol wedi ceisio hwyluso ffordd o sicrhau bod tyllau turio/cyflenwadau 
preifat newydd yn cael eu cofrestru mewn rhyw ffordd drwy gydweithio â Chymdeithas Ddaearegol 
Prydain, Asiantaeth yr Amgylchedd a The Well Drillers Association i benderfynu a ellid cywiro’r 
diffyg hwn ai peidio. Yn anffodus, canfu nad oedd yr un o’r sefydliadau a gynrychiolir yn gallu 
ymrwymo i ffordd ymlaen, am nad oedd ganddynt ddigon o adnoddau i fynd ar ôl perchnogion 
tyllau turio sy’n methu â rhoi gwybod am dyllau turio neu gyflenwadau newydd eu gosod. 

Hyd nes y ceir mecanwaith clir sy’n ei gwneud yn ofynnol i unrhyw gyflenwad preifat gael ei gofrestru 
gyda’r awdurdod lleol, bydd y sefyllfa o gyflenwadau risg uchel sy’n risg bosibl i iechyd yn parhau.

Astudiaeth Achos
Darganfod cyflenwad dŵr preifat dosbarthu ymlaen yn ystod cyfyngiadau 
pandemig CoViD-19 (Rheoliad 8) 

Crynodeb o’r Sefyllfa

Problemau ansawdd dŵr? Canfod blas ac arogl tebyg i danwydd

Y partïon cysylltiedig Y Cwmni Dŵr a’r Awdurdod Lleol

Defnyddwyr

Math o gyflenwad yn glir ar y dechrau? Nac oedd

Canlyniad

Rheoliad perthnasol System ddosbarthu breifat

Camau i ddiogelu defnyddwyr Cyflwynwyd hysbysiad ‘Peidiwch ag yfed’

Rheoliadau perthnasol eraill? Rheoliadau Ffitiadau Dŵr

Problem ansawdd dŵr wedi’i datrys? Ydy

Beth ddysgwyd Mae cwmnïau dŵr yn chwarae rhan allweddol yn y 
gwaith o ganfod systemau dosbarthu preifat a 
byddant yn cynnal arolygiad o ffitiadau dŵr os ceir 
cwynion gan ddefnyddwyr ar system dosbarthu 
ymlaen sy’n tarddu o’r prif gyflenwad.
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Cyflwyniad

Mae cyflenwad dosbarthu preifat (rheoliad 8) yn fath o gyflenwad dŵr sy’n cael ei ddarparu gan 
gwmni dŵr ac yna’n cael ei ddosbarthu ymhellach gan ddeiliad y cyfrif i drydydd parti ar dir sy’n 
eiddo ar wahân, nad yw’n gwsmer i’r cwmni dŵr. Cynhwyswyd y rhain am y tro cyntaf yn y 
rheoliadau cyflenwadau dŵr preifat yn 2010. Cyn hyn, roedd cyflenwadau o’r fath, yn hytrach, yn 
estyniadau i systemau cyflenwad cyhoeddus wedi’i drin, ac er eu bod yn dechnegol yn 
ddarostyngedig i Reoliadau Cyflenwi Dŵr (Ffitiadau Dŵr) 1999, roeddent yn disgyn y tu allan i 
gwmpas gofynion rheoleiddio cyflenwadau dŵr cyhoeddus a phreifat ac i raddau helaeth nid 
oeddent yn weladwy i gwmnïau dŵr ac awdurdodau lleol fel ei gilydd. 

Ffigur 3.5
Diagram yn dangos trefniadau cyflenwadau rheoliad 8
Cyflenwad yr 
Ymgymerwr 

Dŵr

Allwedd

A =  Safle Gwreiddiol 
(Cwsmer y 
cwmni dŵr)

B =  Safle Eilaidd 

A

B
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Dros y 10 mlynedd diwethaf mae’r Arolygiaeth wedi cyhoeddi sawl astudiaeth achos sy’n dangos y 
ffyrdd y mae cyflenwadau o’r fath yn dod yn hysbys. Yn fwyaf aml, fodd bynnag, daw’r rhain i’r 
amlwg pan fydd defnyddwyr yn sylwi ar newid esthetig annormal yn ansawdd eu dŵr yfed, ac yn 
adrodd hyn i gwmnïau dŵr. Canfuwyd nad oedd y defnyddwyr hyn yn gwsmeriaid cofrestredig i’r 
cwmni dŵr, ond eu bod yn hytrach yn talu am eu dŵr i eraill neu drwy eraill, neu mewn rhai 
achosion i neb o gwbl. 

Yn yr achosion hyn, roedd y defnyddwyr fel arfer eisoes wedi cysylltu â’r rhai yr oeddent yn credu 
oedd yn gyfrifol am reoli a chynnal a chadw’r cyflenwad, ond yn absenoldeb unrhyw gamau 
gweithredu, roeddent wedi cysylltu â’r cwmni dŵr i geisio cymorth gyda’u pryderon am eu 
diogelwch. Yn amodol ar eu polisïau a’u gweithdrefnau eu hunain, byddai cwmnïau wedyn yn 
ymchwilio i sicrhau nad oedd eu cwsmeriaid yn agored i unrhyw risg barhaus neu bosibl o halogi. 

Fel rhan o’u hymchwiliadau, mae’n ofynnol i gwmnïau dŵr o dan Reoliadau Ffitiadau Dŵr 1999 
osod amddiffyniad addas yn erbyn ôl-lifiad er mwyn diogelu’r rhwydwaith cyhoeddus lle mae 
tramgwyddau wedi’u canfod, a delio ag unrhyw gysylltiadau anghyfreithlon a ganfuwyd neu 
ddefnydd gormodol. Ar yr un pryd, mae ymchwiliadau’n cynnig cyfle i’r cwmni dŵr wirio bod eu 
trefniadau bilio eu hunain yn gywir. 

Mae cydweithio rhwng cwmnïau dŵr a’u cysylltiadau mewn awdurdodau lleol yn hanfodol o 
ddechrau’r digwyddiadau hyn, nid yn unig er mwyn cytuno ar strategaeth a dull o ddiogelu iechyd y 
cyhoedd wrth i bethau ddatblygu, ond er mwyn sicrhau bod cyfrifoldebau rheoleiddio parhaus yn 
cael eu cymryd a’u cytuno gan y partïon dan sylw. Pan gaiff trefniant dosbarthu ymlaen ei ganfod, 
mae gan yr awdurdod lleol rwymedigaeth reoleiddio i ychwanegu’r cyflenwad at ei gofnod.

Mae’r astudiaeth achos hon yn rhoi enghraifft o ble roedd hyn wedi digwydd. Ar yr achlysur hwn, 
cafodd ymchwiliadau eu cwtogi yn sgil cyfyngiadau’r Llywodraeth a oedd mewn lle ar y pryd i reoli 
lledaeniad CoVid-19 ar ddechrau’r pandemig yn 2020.

Ym mis Medi 2020, rhoddodd cwmni dŵr wybod i’r Arolygiaeth am ddigwyddiad ble adroddodd 
defnyddwyr am flas ac arogl tebyg i danwydd ar eu dŵr yfed. Roedd y defnyddwyr hyn i gyd yn 
drigolion safle cartrefi statig yn Swydd Derby. Canfu’r cwmni dŵr fod y safle’n cynnwys 14 o 
gartrefi statig wedi’u lleoli ar un parsel o dir preifat nad oeddynt bob un yn cael eu cyflenwi’n 
uniongyrchol o brif gyflenwad cwmni dŵr, ond drwy bibell gyflenwi o ffatri gyfagos ar dir o eiddo 
gwahanol i’r cartrefi statig. 

Rhoddodd y cwmni dŵr gyngor rhagofalus i beidio ag yfed y dŵr i feddianwyr y cartrefi statig ac i 
weithwyr y ffatri tra roedd yn ymchwilio. Cynhaliwyd arolwg samplu i asesu ansawdd y dŵr yn yr 
eiddo yr effeithiwyd arnynt, a’r rhwydwaith dosbarthu ehangach. 

Oherwydd y canllawiau ynghylch y pandemig ar y pryd, rhoddwyd poteli samplu i ddefnyddwyr eu 
llenwi eu hunain, yn hytrach na bod Technegydd Ansawdd (QT) yn dod i mewn i’r eiddo. Gan na 
chasglwyd y samplau gan QT, fe wnaed dadansoddiadau o flas a microbioleg arnynt. Canfu hyn 
gyfansoddyn organig lefel isel mewn un sampl GCMS.
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Cynhaliodd y cwmni dŵr archwiliad o’r ffitiadau dŵr ar y trefniadau cyflenwi ar y ddau safle. 
Datgelodd hyn fod y bibell gysylltu yn arwain at y ffatri yn un gopr a bod pibell gyflenwi’r ffatri yn un 
alkathene du, a byddai’r ddau hyn yn atal cemegion a hydrocarbonau rhag treiddio i’r cyflenwad. 
Fodd bynnag, canfuwyd mai MDPE oedd y bibell a oedd yn cyflenwi’r cartrefi statig. MDPE yw’r 
bibell polyethylen “las” a ddefnyddir yn aml i gyflenwi dŵr. Nid yw’r math hwn o bibell yn atal 
hydrocarbonau fel olew, petrol neu ddisel rhag treiddio i’r bibell a halogi’r dŵr yfed. Darganfuwyd 
tap cau yn gollwng ac yn gorwedd mewn hylif olewog du y tu ôl i gartref statig y defnyddiwr a oedd 
wedi hysbysu’r cwmni dŵr am y broblem yn y lle cyntaf, a chadarnhaodd hynny fod y tir wedi’i 
halogi gan olew. Yr ateb ar gyfer sefyllfa o’r fath yw tynnu’r tap cau a’r bibell las ac yn eu lle gosod 
pibell rwystro las sy’n cynnwys leinin metel yng nghanol y bibell i atal halogyddion rhag treiddio.

Beth ddysgwyd

Mae cwmnïau dŵr yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o ganfod systemau dosbarthu preifat a 
byddant yn cynnal arolygiad o ffitiadau dŵr os oes cwynion gan ddefnyddwyr a gyflenwir drwy’r 
cyflenwadau dŵr preifat hyn. Anogir Awdurdodau Lleol i ofyn am gymorth y cyflenwyr cyhoeddus 
mewn amgylchiadau o’r fath am y bydd arolygwyr ffitiadau dŵr yn aml yn dod o hyd i achos 
problem mewn rhwydwaith lleol yn gyflym. I’r gwrthwyneb, anogir cwmnïau dŵr i hysbysu 
Awdurdodau Lleol pan fydd amgylchiadau o’r fath yn codi a chynnig cymorth eu harbenigedd.
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Astudiaeth Achos
Gwella cyflenwad mawr (Rheoliad 9)

Crynodeb o’r Sefyllfa

Problemau ansawdd dŵr? Annigonolrwydd o ran diogelu’r tarddiad, trin, dosbarthu a 
chadw cofnodion. Dangosyddion halogiad ysgarthol 
hanesyddol.

Y partïon cysylltiedig Awdurdod Lleol, Cwmni Dŵr, Defnyddiwr cyflenwad dŵr 
preifat.

Math o gyflenwad yn glir ar y 
dechrau?

Nac oedd

Canlyniad

Rheoliad perthnasol Cyflenwad Mawr at Ddefnydd Masnachol a Chyhoeddus, 
Asesu risg, Deunyddiau mewn cysylltiad â dŵr.

Camau i ddiogelu defnyddwyr Hysbysiad ‘Peidiwch ag yfed’ wedi’i gyflwyno.

Cyngor i fabanod i beidio â defnyddio’r dŵr.

Rhoddwyd y gorau i’r cyflenwad dŵr preifat.

Cyflenwad cyhoeddus wedi’i ddiogelu rhag halogiad

Problem ansawdd dŵr wedi’i 
datrys?

Ydy

Beth ddysgwyd Nid yw cyflenwad sy’n ymddangos i fod yn cael ei drin o 
reidrwydd heb risg bosibl i iechyd. Mae asesiad risg syml 
yn offeryn effeithiol i ganfod risgiau clir ac yn gyfle i roi 
mesurau lliniaru ar waith ar unwaith.

Mae’r astudiaeth achos hon yn ymwneud â chyflenwad mawr yn deillio o ffynnon naturiol, a ddarperir 
fel rhan o weithgaredd masnachol. Mae hwn yn cyflenwi pentref sydd â phoblogaeth o 200 o 
drigolion sy’n cynyddu gan 499 pan fydd lleoliad preifat ar gyfer partïon yn defnyddio’r cyflenwad. 

Mae’r tarddiad yn cynnwys sawl ffynnon naturiol gyda siambrau casglu o wahanol ddeunyddiau 
adeiladu. Mae pob un ond un o’r ffynhonnau hyn yn llifo i mewn i brif gronfa ddŵr drwy siambr frics 
a hidlydd calchfaen mewn gwely wedi’i godi. Mae’r ffynnon arall yn mynd i mewn i’r gronfa ddŵr 
mewn man gwahanol ac mae’n pasio drwy ddwy gasgen wedi’u llenwi â chalchfaen. Gosodwyd y 
gwely gyda’r hidlydd calchfaen er mwyn darparu system hidlo gwaddodion ac addasu pH. Mae’n 
cynnwys llawr llechi bylchog gyda darnau o galchfaen o dri maint ar ei ben. Nid oedd unrhyw waith 
monitro afloywder na pH cyn neu ar ôl y gwely calchfaen. Mae’r gronfa ddŵr yn dal 60m3 ac nid 
oes gorchudd arni, er ei bod wedi’i lleoli mewn adeilad bric. Mae’r cyflenwad yn cynhyrchu 40m3/
dydd sy’n cael ei drin drwy ddosio clorin a chywiro pH cyn cael ei bwmpio i sawl tanc i fannau 
cyflenwi o amgylch y pentref.
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Roedd y cyflenwad wedi dod yn fwyfwy annibynadwy yn sgil pibellau cyflenwi yn gollwng, glawiad 
isel ar gyfnodau a galw cynyddol yn sgil twf yn y niferoedd sy’n defnyddio’r cyflenwad. 

Roedd y defnyddwyr wedi edrych i mewn i gyflenwadau eraill gyda’r cwmni dŵr lleol ond fe’u 
diystyrwyd ar sail costau. Mae hwn yn gyfle a gollwyd i sicrhau cyflenwad dŵr diogel a sicr i 
boblogaeth sylweddol a fyddai o fudd i iechyd y cyhoedd.

Ffigur 3.6
Cyflenwad o’r ffynnon ‘wedi’i blygio’ cyn yr agoriad i’r gronfa.

Canfu asesiad risg a gynhaliwyd gan yr awdurdod lleol ffynhonnau nad oeddent yn cael eu defnyddio 
yn y tymor byr yn cael eu ‘plygio’ mewn siambr o dan y ddaear. Mae hyn yn creu cyfle amlwg i 
ferddwr gronni dros y tarddiad (Ffigur 3.6) gan greu llwybr mynediad posibl i mewn i’r man casglu. 

Roedd sampl a gymerwyd ym mis Hydref yn cynnwys colifformau, Clostridium perfringens a pH 
islaw’r isafswm rheoleiddio. Mae presenoldeb Clostridium perfringens yn awgrymu halogiad 
ysgarthol hanesyddol a risg bosibl i iechyd. Mewn ymateb, cyflwynodd yr awdurdod lleol hysbysiad 
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yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr ferwi’r dŵr, a threfnodd ymweliad ar gyfer y mis nesaf i 
wneud asesiad risg ar y safle. 

Canfu’r asesiad risg dilynol nifer o ddiffygion gyda’r systemau trin dŵr a’r gwaith cynnal a chadw ar 
y rhwydwaith ac arweiniodd hynny, yn briodol, at gyhoeddi hysbysiad diwygiedig. Y mwyaf nodedig 
oedd y defnydd o gemegyn ar gyfer clorineiddio oedd heb ei gymeradwyo. Gall cynhyrchion nad 
ydynt wedi’u cymeradwyo i’w defnyddio ar gyfer dŵr yfed fod yn aneffeithiol neu gynnwys 
amhureddau (cemegion hybrin eraill) nad ydynt yn addas i’w bwyta neu yfed.

Felly, roedd yr hysbysiad yn gofyn:

 • Gosod system awtomataidd ar gyfer dosio clorin yn gysylltiedig â chyfraddau llif a lefelau pH, 
yn cynnwys trefniant wrth gefn rhag ofn y bydd un uned dosio yn methu

 • Rhaglen reolaidd ar gyfer monitro clorin o allfa’r gronfa ddŵr a thrwy’r system ddosbarthu.

 • Gosod offer cywiro a monitro pH. 

 • Y dylid cadw cofnodion cynnal a chadw neu brofi yn cadarnhau bod gwaith wedi’i gyflawni i 
gadw’r cyflenwad yn ddiogel i’w yfed.

 • Rhoi’r gorau i ffynhonnau risg uchel, wedi’u gwaddodi.
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Nodwyd argymhellion ychwanegol ar gyfer gwelliannau yn ystod yr asesiad risg megis gorchuddio’r 
gronfa storio er mwyn atal treiddiad, sicrhau bod digon o amser cyswllt i ddiheintio fod yn effeithiol, 
ac adolygiad o’r detholiad o ffynhonnau i’w defnyddio. 

Mae hyn yn adlewyrchu dull cymesur o ymdrin â’r rheoliadau, yn unol â dull yr offeryn asesu risg 
sy’n ei gwneud yn ofynnol mynd i’r afael â risgiau uchel ac uchel iawn yn y lle cyntaf, ond gan 
ddogfennu risgiau canolig ar gyfer gweithredu pellach yn y dyfodol.

Ynghyd â’r awdurdod lleol, ymwelodd yr Arolygiaeth â’r cyflenwad i asesu’r gwaith a wnaed i 
gydymffurfio â’r hysbysiad.

Canfuwyd bod y system dosio clorin yn gweithio’n gywir, ac roedd cywiro pH bellach yn digwydd 
drwy system ddosio a reolir yn awtomatig. 

Ffigur 3.7 Ffigur 3.8

Cynhyrchodd perchnogion y cyflenwad gynllun manwl o’r system ddosbarthu (Ffigur 3.9). Mae hyn 
yn hanfodol er mwyn i’r awdurdod lleol gynnal asesiad risg ac yn angenrheidiol er mwyn hwyluso 
gwaith atgyweirio a chynnal a chadw posibl. Lle bo rhannau o’r cyflenwad yn anhysbys a lle na ellir 
eu harchwilio, dylid ystyried bod hyn yn berygl a’i asesu yn unol â hynny. Mewn llawer o 
gyflenwadau dŵr preifat, nid oes unrhyw fapiau na diagramau sgematig o asedau sy’n dangos 
lleoliad y safle, a/neu eu lleoliad o fewn cyfluniad y cyflenwad. Bydd hyn yn dangos fel perygl o risg 
uchel iawn pan gaiff ei nodi ar yr offeryn asesu risg. Nid yw’n rhwydd lleoli pibellau dŵr o dan y 
ddaear, felly dylid cymryd unrhyw gyfle i ddiweddaru sgematig o’r system gyflenwi. Pan fydd 
unrhyw waith trwsio’n digwydd ar y prif gyflenwad, dylid gwneud cofnod yn nodi’r lleoliad, maint 
a deunydd y bibell, ei chyflwr a phryd y gwnaed y gwaith trwsio. Yn ogystal, dylid nodi lleoliad 
falfiau, agoriadau golchi allan, mannau tynnu dŵr a hydrantau hefyd.

Cyflwynwyd llyfr log hefyd yn dangos cofnodion o ddarlleniadau clorin ar y safle mewn ystod o 
fannau cynrychioliadol i gadarnhau bod y diheintydd gweddilliol yn parhau hyd ddiwedd y rhwydwaith.
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Ffigur 3.9
Cynllun o’r system gyflenwi

Ni ddylid tybio am ei bod yn ymddangos bod system trin dŵr mewn lle fod hon naill ai’n addas ar 
gyfer y tarddiad, yn briodol o ran ei defnydd neu’n ddigonol o ran ei heffeithiolrwydd yn rheoli risgiau.

Mae’r astudiaeth achos hon yn dangos mantais y rheoliadau seiliedig ar risg. Yn dilyn asesiad 
cymharol syml o’r safle cyflwynwyd hysbysiad berwi dŵr tymor byr i sicrhau iechyd y cyhoedd ar 
unwaith i boblogaeth fach ond sylweddol. Yn dilyn hyn, nododd yr asesiad risg ddiffygion o ran 
rheoli, gweithrediad a monitro’r system, a gefnogodd gynllun gweithredu tymor canolig i liniaru’r 
risgiau’n rhagweithiol wrth reoli’r gwaith o gasglu, clorineiddio, monitro a dosbarthu. Fodd bynnag, 
ni fydd hyn yn datrys problem hirdymor annigonolrwydd, sy’n aml yn broblem sy’n effeithio ar 
gyflenwadau dŵr preifat. Yn yr achos hwn, mae’n ddigon posibl y bydd y sefyllfa’n gwaethygu wrth i 
adnoddau fynd yn brin.

Mae’n ddyletswydd ar awdurdodau lleol i fynd ati’n rhagweithiol i sicrhau gwelliannau i gyflenwadau 
lle canfyddir risg i iechyd drwy ddefnyddio pwerau gorfodi. 
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Astudiaeth Achos
Diffyg asesiad risg ar gyflenwad rheoliad 9 hanesyddol, ac effaith Pandemig 
CoViD-19

Crynodeb o’r Sefyllfa

Problemau ansawdd dŵr? Risgiau ansawdd dŵr a digonolrwydd sy’n gysylltiedig â 
chyflenwad sy’n heneiddio.

Y partïon cysylltiedig Awdurdod lleol a phersonau perthnasol, gan gynnwys tîm rheoli 
cymunedol.

Math o gyflenwad Cyflenwad mawr yn gwasanaethu eiddo ar rent.

Canlyniad

Rheoliad perthnasol Asesu risg, monitro, cyflenwadau mawr at ddefnydd masnachol 
a chyhoeddus, samplu ac ymchwiliadau.

Camau i ddiogelu 
defnyddwyr

Yr angen dybryd i gynnal asesiad risg cynhwysfawr ar gyflenwad 
sy’n heneiddio.

Gorfodi fel y’i pennir gan asesiad risg, nid yn unig yn ôl 
canlyniadau samplu.

Problem ansawdd dŵr 
wedi’i datrys?

Nac ydy

Beth ddysgwyd Rhaid i bob cyflenwad dŵr preifat y mae’n ofynnol arnynt yn ôl y 
Rheoliadau gael asesiad risg i sicrhau bod cyflenwadau’n 
parhau’n ddiogel, nawr ac yn y dyfodol.
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Cyflwyniad

Mae’r astudiaeth achos hon yn ymwneud â chyflenwad dŵr preifat sy’n gwasanaethu cymuned yn 
Nyfnaint. Mae’r dŵr yn deillio o ffynnon naturiol mewn dalgylch gwledig, a ddefnyddir yn bennaf ar 
gyfer ffermio. Mae’n darparu cyflenwad o ddŵr at ddibenion domestig, yn bennaf i drigolion preifat, 
ond mae rhai perchnogion yn rhoi peth o’u heiddo ar rent ar denantiaethau tymor byr.

Ffigur 3.10
Siambr gasglu o’r ffynnon

 
Mae nifer y bobl sy’n defnyddio’r cyflenwad wedi tyfu ers sefydlu’r cyflenwad am y tro cyntaf dros 
gan mlynedd yn ôl, pan gafodd ei ddatblygu yn bennaf i wasanaethu maenordy a oedd yn gartref i 
un teulu ac ychydig o weithwyr domestig. Fodd bynnag, cafodd y dŵr ei ddosbarthu ymhellach i 
ychydig o fythynnod lleol ac adeiladau allanol ar dir yr ystâd, yn ogystal â rhai cafnau yn y caeau i 
roi dŵr i dda byw. Bryd hynny, roedd y system gyflenwi yn cael ei rheoli gan y tirfeddiannwr lleol ac 
yn cael ei chynnal yn ôl arferion lleol dydd-i-ddydd o fewn y gymuned fechan hon. Dros y degawdau 
a ddilynodd, newidiodd nifer yr adeiladau a’r trigolion – y rhai parhaol a’r rhai dros dro – y defnydd, 
a daeth cyfran fwy i gael ei defnyddio fel dŵr yfed ac at ddefnydd domestig arall, yn hytrach nag ar 
gyfer da byw a dyfrio. Mae hyn wedi golygu mwy o ddibyniaeth ar y cyflenwad dŵr a’i seilwaith, 
sy’n cyflwyno risgiau cysylltiedig o ran digonolrwydd ac ansawdd. 
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At ddibenion rheoleiddio, mae’r cyflenwad yn cael ei gategoreiddio naill ai fel cyflenwad mawr neu 
un a ddefnyddir fel rhan o weithgaredd masnachol neu gyhoeddus. Mae’r maenordy bellach yn 
adeilad rhestredig ac wedi’i rannu’n nifer o fflatiau ar wahân ac yn cael ei reoli gan fwrdd o 
gyfranddalwyr, h.y. perchnogion eiddo. 

Mae’r dŵr yn rhannol yn dal i ddeillio o’r tarddiad gwreiddiol ond bellach gellir ei ategu gan ddŵr o 
dwll turio preifat ychwanegol sydd gerllaw ar ystâd y maenordy. Yna caiff y dŵr hwn ei storio 
mewn cronfa ddŵr fach o frics (Ffigur 3.12) sy’n llifo trwy rym disgyrchiant i mewn i system drin 
ganolog ac yna caiff ei ddosbarthu’n fewnol drwy’r adeilad i'r gwahanol fflatiau at ddibenion 
domestig. Mae strwythur a chyfanrwydd y gronfa ddŵr hon yn wreiddiol. Nid yw wedi newid ac 
ni wnaed gwelliannau iddi. Er enghraifft, mae’r fentiau haearn bwrw, fel y dangosir yn Ffigur 3.11, 
yn dal yn eu lle. Mae Ffigur 3.12 yn dangos to’r gronfa ddŵr o’r tu mewn. 

Ffigur 3.11
Y fent aer ar ben y gronfa  
dŵr crai yn dangos oedran  
y system

Ffigur 3.12
Golwg o’r tu mewn i’r gronfa dŵr crai a rennir

Yn raddol gwerthwyd y ffermdai, a oedd unwaith yn rhan o ystâd y maenordy, ac maent bellach 
mewn perchnogaeth breifat, ac mae llawer o adeiladau allanol yr ystâd bellach wedi’u trosi’n eiddo 
domestig. Mae’r rhain naill ai ym meddiant y perchnogion neu ar rent. Mae rhai o’r perchnogion 
wedi gosod eu tyllau turio eu hunain, sy’n rhoi cyflenwadau i anheddau unigol. Serch hynny, maent 
yn dal i fod wedi’u cysylltu â’r system hanesyddol ac felly maent yn dal i fod yn rhan annatod o’r 
cyflenwad hwn. 

Dros amser, mae’r system ddosbarthu sy’n gwasanaethu’r adeiladau hyn wedi’i hymestyn ac 
mae’n pasio ar draws a thrwy’r gwahanol adeiladau a’r gwahanol barseli o dir maent yn sefyll 
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arnynt. O ganlyniad, mae gwybodaeth am y cyflenwad wedi mynd yn dameidiog ac mae 
manylion y trefniadau’n anghyflawn. Oherwydd hynny, cyfyngedig yw’r cyfleoedd i ynysu rhannau 
unigol o’r system bellach.

Dros y blynyddoedd mae perchnogaeth dros y rheolaeth ar y cyflenwad dŵr wedi newid ac wedi 
bod yn amrywiol o ran ei hymrwymiad. Ar un adeg roedd pwyllgor y Maenordy yn gofalu am redeg 
y system o ddydd i ddydd ar ran yr holl ddefnyddwyr, gan gynnwys gwaith cynnal a chadw 
rheolaidd ar y gronfa dŵr crai. Dosrannwyd y costau yn unol â hynny. At ei gilydd, mae tua 70 o 
ddefnyddwyr ar y cyflenwad hwn. 

Yn fwy diweddar, mae’r gwaith cynnal a chadw ar y system casglu dŵr crai wedi dod yn fwy ad 
hoc, a’r trigolion hynny sydd yn yr adeiladau fferm wedi’u trosi yn gorfod cymryd camau i gynnal 
digonolrwydd y cyflenwad ac i gynnal a chadw’r system casglu dŵr crai. Gwnaed ymdrech i ddod â 
phawb at ei gilydd i reoli’r holl system cyflenwi dŵr a rennir, ond methodd hyn â sefydlu strategaeth 
rheoli neu gytundeb.

Mae esblygiad y cyflenwadau a ddisgrifir uchod wedi arwain at anghytundeb ynghylch sut y dylid 
rheoli’r cyflenwad dŵr a heddiw nid oes trefniant cydlynol na sy’n rhwymo mewn cyfraith mewn lle. 
Mae’r gwaith rheoli arno’n dameidiog ac annibynadwy. Yn anffodus, nid yw materion sifil o’r math 
hwn yn anghyffredin ac yn aml maent yn dwysáu dros amser wrth i asedau ddirywio a chostau 
gwelliannau godi a dod yn amlach, ac wrth i eiddo newid dwylo. 

Gall y newidiadau yn y rheoliadau yn 2009, a roddodd rym i’r awdurdod lleol orfodi lle bo'n briodol, 
danio’r anghydfodau hyn ymhellach lle nad yw atebolrwydd bob amser yn glir, ond lle bo’r 
gwelliannau’n orfodol. Er bod tirfeddiannwr a defnyddwyr i gyd yn bersonau perthnasol fel y'u 
diffinnir yn adran 80 Deddf y Diwydiant Dŵr 1991, nid yw hyn o reidrwydd yn rhoi unrhyw 
gyfrifoldebau ynghylch sut y caiff costau a chyfrifoldebau eu dosrannu. Mae’r rhain yn faterion na 
ellir ond eu setlo rhwng y personau perthnasol drwy eu cytundeb (wed’i rwymo mewn cyfraith, yn 
ddelfrydol). Gall y broses hon gael ei chymhlethu ymhellach gan gymalau a hawddfreintiau 
hanesyddol sydd wedi’u hysgrifennu mewn gweithredoedd dogfennau unigol.

Camau Gweithredu gan yr Awdurdodau Lleol

Ar ôl trosi’r faenor yn fflatiau, a chyn gweithredu Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat 2009 
dechreuodd yr awdurdod lleol gymryd samplau rheolaidd o’r dŵr o’r maenordy bob blwyddyn er 
mwyn canfod ei ansawdd. Fodd bynnag, nid oedd y gwaith samplu hwn yn cynnwys unrhyw 
fannau eraill lle caiff dŵr ei ddefnyddio ar y safleoedd o eiddo preifat (y ffermdy a’r adeiladau 
allanol gynt), a oedd hefyd ar yr un cyflenwad. Er nad yw’r ddeddfwriaeth erioed wedi nodi bod yn 
rhaid gwneud hyn, mae’r Arolygiaeth o’r farn mai’r arfer orau yw i fannau samplu gael eu newid o 
bryd i’w gilydd neu fod ar system cylchdro er mwyn rhoi cynrychiolaeth ehangach o’r dŵr a 
ddefnyddir ar draws cyflenwad o’r math hwn.

Dros gyfnod o tua 30 mlynedd, yn sgil y gwaith monitro hwn canfuwyd colifform ar sawl achlysur 
yn ogystal â lefelau plwm uwchlaw’r safon.
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Yn 2010, gweithredwyd Rheoliadau Cyflenwi Dŵr Preifat 2009, a oedd yn cynnwys gofyniad i 
wneud asesiadau risg ar gyflenwadau (ac eithrio’r rhai i anheddau unigol yn unig) ac i adolygu’r 
asesiad risg hwn bob pum mlynedd. Rhoddodd hyn gyfle i’r awdurdod lleol ddeall cyflenwadau 
dŵr preifat yn eu hardaloedd yn eu cyfanrwydd, drwy arolygon safle i ganfod unrhyw beryglon 
sy’n berygl posibl i iechyd pobl, neu pa mor ddihalog yw’r dŵr a ddefnyddir. Cynhaliwyd yr 
asesiad cyntaf o’r cyflenwad hwn gan yr awdurdod lleol yn 2014 ond deellir na rannwyd yr 
asesiad â phwyllgor rheoli’r faenor. O ganlyniad, ni chymerwyd unrhyw gamau mewn ymateb i’r 
canfyddiadau. 

Erbyn 2019, roedd yn bryd adolygu’r asesiad risg, ac felly roedd cyfle pellach i’r awdurdod lleol 
ailymweld â’r seilwaith a defnyddio unrhyw bwerau gorfodi yr oedd eu hangen i sicrhau 
gwelliannau. Nid yw’n hysbys beth yw statws hyn.

Hyd at y pwynt hwn mae’n debygol bod nifer o’r safleoedd ar y cyflenwad yn cael eu meddiannu 
dros dro, heb fod gormod o alw ar y system gyflenwi. Fodd bynnag, o ganlyniad i’r pandemig a’r 
angen i’r boblogaeth aros gartref, ac mewn rhai achosion ynysu neu gysgodi, mae’n bosibl bod 
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mwy o ddefnydd o’r adeiladau a’r fflatiau a’u bod yn defnyddio’r cyflenwad drwy’r amser. 
Yn anochel, byddai hyn wedi rhoi gofynion digynsail ar y cyflenwad dŵr ac o bosibl wedi achosi 
newidiadau i ansawdd y dŵr ac unrhyw risg i iechyd cyhoeddus o ganlyniad. I’r cyflenwadau hynny 
sy’n deillio o ffynhonnau naturiol, mae defnydd ychwanegol o’r fath wedi arwain at heriau o ran 
digonolrwydd ac mae hyn yn arbennig o amlwg mewn cyflenwadau dŵr preifat. Yn ffodus, drwy 
sylwgarwch dydd i ddydd gan ambell un ymroddedig, a rhai hunan-gyfyngiadau ar ddefnydd 
dianghenraid gan y rhan fwyaf o’r defnyddwyr ar y cyflenwad, ni chafwyd trafferthion ar y system 
drwy gydol 2020. Fodd bynnag, yn sgil oedran y seilwaith (yn enwedig y rhannau o dan y ddaear), 
estyniad a chymhlethdod y cyflenwad, galw cynyddol, adnoddau dŵr yn prinhau a’r ddealltwriaeth 
o gyfluniad y cyflenwad yn lleihau, mae’n bosibl y bydd digonolrwydd yn broblem yn y dyfodol. Mae 
un peth yn sicr, ni ellir cynnal y trefniant presennol am byth. Er bod anghytundebau sifil ynghylch 
perchnogaeth a chostau yn bodoli rhwng y personau perthnasol, mae’r sefyllfa’n debygol o 
ddirywio ymhellach heb weithredu ar frys. Mae’r angen am asesiad risg dealladwy yn rhan hanfodol 
o gynllunio hirdymor i sicrhau cyflenwad diogel a digonol.

Beth ddysgwyd

Ni chafodd cyflenwadau sy’n heneiddio, y gall rhai ohonynt fod dros 100 oed, eu hadeiladu yn 
wreiddiol i ymdopi â gofynion poblogaethau sy’n tyfu na dwyster y defnydd gan gyfarpar modern a 
ddefnyddir at amrywiaeth o ddibenion domestig. Yn yr un modd, heb welliannau, byddant ond yn 
mynd yn fwy problemus gydag amser a defnydd. 

Mae’n hanfodol y caiff asesiad risg ei gynnal er mwyn canfod y risgiau sy’n newid wrth i’r oes a’r 
defnydd newid. Mae’r astudiaeth achos hon yn dangos enghraifft o gyflenwad dŵr preifat sydd 
mewn  angen dybryd am asesiad risg fel y gellir llunio cynllun gweithredu cynhwysfawr. Mae’n 
annerbyniol ac yn risg i iechyd bod 10 mlynedd wedi mynd heibio ers i asesiad risg fod yn 
ofynnol yn gyntaf ond hyd yma nid oes canlyniad ar gael i’r preswylwyr. Heb asesiad risg, nid oes 
cynllun hirdymor ar gyfer unrhyw drefniadau wrth gefn pe bai’r cyflenwad yn annigonol yn ystod 
cyfnodau o sychder. Mae’n aml yn wir bod cyflenwadau dŵr preifat yn agored i golli cyflenwad 
ac yn yr achos hwn, gallai 70 o ddefnyddwyr fod heb ddŵr. Byddai’r canlyniad i’r defnyddwyr ac i’r 
ardal leol yn sylweddol.
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A – Ymchwil a phrosiectau arbennig

Cynllun peilot offeryn ar-lein PWS

Yn 2012 datblygodd a rhyddhaodd yr Arolygiaeth asesiad risg Excel i gynorthwyo awdurdodau lleol 
gyda’u dyletswyddau o dan reoliad 6 (asesiadau risg) o’r Rheoliadau. Roedd hyn yn disodli offeryn 
blaenorol a oedd wedi’i ddatblygu i’w ddefnyddio gan Reoleiddiwr Ansawdd Dŵr Yfed yr Alban. 

Mae hyn wedi’i addasu ers hynny, ac mae fersiynau eraill wedi’u datblygu gan yr Arolygiaeth mewn 
ymateb i adborth gan awdurdodau lleol. Roedd y newidiadau hyn yn symleiddio’r broses asesu risg 
ar gyfer mathau llai a phenodol o gyflenwadau, megis cyflenwadau rheoliad 8. 

Atodiadau
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Yn 2019, penderfynodd yr Arolygiaeth ddefnyddio’r cysyniad sylfaenol o’r asesiad risg i ddatblygu 
offeryn mwy cynhwysfawr ar y we y gellid ei ddefnyddio hefyd ar gyfer swyddogaethau 
rheoleiddio eraill drwy ddarparu cyfleuster i awdurdodau lleol lwytho data samplau cyflenwadau 
dŵr preifat i fyny. 

Gyda chyllid wedi’i sicrhau gan Lywodraeth Cymru, erbyn 2020 roedd gwaith wedi dechrau i greu 
prototeip o’r fath ar gyfer ei dreialu gan rai awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae’r offeryn newydd ar 
y we yn cynnwys cyfleuster i gofnodi a mapio lleoliadau nid yn unig tarddiad y dŵr ond hefyd y 
safleoedd ac unrhyw seilwaith trin a storio. Gan fod y gwasanaeth ar y we, gellir ei gyrchu o unrhyw 
le ble mae cysylltiad â’r rhyngrwyd ac mae’n caniatáu i ddefnyddwyr lwytho cwestiynau sydd wedi’u 
cwblhau a chwestiynau yn yr arfaeth i lawr. Ar gyfer risgiau a gaiff eu nodi gyda’r offeryn, gellir 
defnyddio’r system hefyd i nodi cynlluniau gweithredu a rheoli terfynau amser ar gyfer gwelliannau.

Mae’r offeryn asesu risg yn cael ei dreialu ar hyn o bryd gan rai awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae 
hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio system brofi gwbl weithredol a chyfres o sesiynau dysgu 
rhyngweithiol. Bydd y defnydd o’r system fyw yn cael ei gyflwyno dros amser i awdurdodau lleol yng 
Nghymru pan ddaw’r treial i ben, ac yna i awdurdodau lleol yn Lloegr pan fydd hyfforddiant ar gael.

B – Canllawiau a chyngor technegol

Mae’r Arolygiaeth bob amser wedi rhoi cyngor technegol (Nodiadau gwybodaeth) ar y rheoliadau ar 
ffurf canllawiau. Mae’r rhain ar wefan yr Arolygiaeth, wedi’u cyflwyno ar gyfer pob rheoliad ac ar 
gyfer rheoliadau penodol y ddwy wlad. Dogfennau Canllaw – Arolygiaeth Dŵr Yfed (dwi.gov.uk)

Gan mai awdurdodau lleol yw prif reoleiddwyr cyflenwadau dŵr preifat, mae’r canllawiau wedi’u 
hanelu atyn nhw, ond mae partïon eraill sydd â diddordeb yn eu defnyddio hefyd, megis defnyddwyr 
masnachol, defnyddwyr preifat, academyddion ac ati.

Mae’r ymholiadau mwyaf cyffredin y mae’r Arolygiaeth yn eu cael am gyflenwadau dŵr preifat yn 
ymwneud â dehongli’r ddeddfwriaeth ac felly bwriad y canllawiau oedd gwneud hyn yn haws. Gall 
dehongli’r ddeddfwriaeth fod yn destun straen i rai a bwriad y canllawiau hyn yw tawelu meddyliau 
pobl, lleihau’r straen a’i gwneud yn haws deall a dilyn y ddeddfwriaeth yn gywir. 

Gan ymgorffori adborth gan randdeiliaid allweddol yn y ddwy wlad, cynhaliodd yr Arolygiaeth 
adolygiad cyflawn o’i chanllawiau yn 2020. Cafodd y rhain eu symleiddio lle bynnag yr oedd modd 
ac fe’i cyhoeddwyd wedi hynny ar ei gwefan. 
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