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Rhagair

Yr hyn sydd wrth wraidd y diwydiant dŵr yw darparu dŵr yfed glân a diogel drwy’r amser. Rhaid 
sicrhau mai’r amcan hwn yw’r strategaeth ganolog sy’n sail ar gyfer llunio cynlluniau busnes wrth 
ystyried cenedlaethau’r dyfodol. Mae’n gyson ag amcan polisi Cymru i adeiladu ar werth 
cymdeithasol er budd y wlad a’i defnyddwyr. Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r uchafbwyntiau a’r 
heriau yn ystod 2021 i gwmnïau yng Nghymru a, thrwy hynny, mae’n pwysleisio’r blaenoriaethau y 
bydd eu hangen i sicrhau darpariaeth barhaus o ddŵr yfed dihalog.

Ar y cyfan, mae safon dŵr yfed yng Nghymru yn ardderchog, a welir yn y ffaith bod cydymffurfiaeth yn 
parhau i gyrraedd safon uchel, sef 99.98%. Felly, dylai fod gan ddefnyddwyr hyder yn eu cyflenwad.

Caiff y ddealltwriaeth o risg yn y dyfodol ei chyfleu gan gyfres o fesurau rheoleiddio i ddisgrifio ar beth y 
dylai’r strategaeth ganolbwyntio. Mae un mesur hollbwysig, sef y Mynegai Risg Cydymffurfio (CRI), wedi 
dirywio’n sydyn yng Nghymru yn 2021. Mae hyn yn dangos y bydd angen i gwmnïau yng Nghymru, yn 
enwedig Dŵr Cymru, flaenoriaethu strategaeth ‘ansawdd dŵr yn gyntaf’ er mwyn lliniaru’r risg hon.

Bydd strategaeth ‘ansawdd dŵr yn gyntaf’ yn dechrau yn y dalgylch. Mae’r adroddiad hwn yn 
disgrifio canlyniadau yn y tap, megis blas ac arogl, o ganlyniad uniongyrchol i heriau yn y dalgylch. 
Er enghraifft, o ganlyniad i newid sydyn mewn ansawdd dŵr afon, cafwyd un o’r digwyddiadau blas 
ac arogl mwyaf yn Nhrefynwy ers dros ddegawd. Mae’n debygol y bydd canlyniadau fel hyn yn 
gwaethygu yn sgil y newid yn yr hinsawdd a heriau o ran adnoddau sy’n cynyddu’r risg o’r canlynol, 
er enghraifft: algâu, afloywder, metelau, maetholion a phlaleiddiaid yn llifo ymaith ond hefyd 
halogyddion yn dod i’r amlwg megis sylweddau polyfflworoalcyl ac endocrin yn amharu ar 
gyfansoddion a sylweddau eraill sy’n peri pryder. Ymhlith y risgiau y gallai fod angen cynlluniau 
strategol ar eu cyfer mae sychder, llifogydd a throsglwyddiadau dŵr, a all grynodi, gwaethygu neu 
gludo sylweddau i’r mewnlifoedd. Cymeradwyir cwmnïau yng Nghymru am y camau y maent wedi’u 
cymryd i ymgorffori’r risgiau hyn yn eu hasesiadau risg, ond bydd angen iddynt fynd ymhellach i 
leihau risgiau a fydd yn cynnwys mesurau lliniaru mewn gwaith rheoli dalgylchoedd ac mewn 
gweithfeydd trin dŵr er mwyn sicrhau eu bod yn addas at y diben yn wyneb heriau’r dyfodol.

Mae asedau’n hollbwysig er mwyn darparu dŵr o ansawdd ardderchog i ddefnyddwyr. Eleni, rydym 
wedi gweld cynnydd sydyn mewn methiannau microbiolegol sy’n gysylltiedig ag iechyd a chynnal a 
chadw asedau. Yn bennaf, mae’r rhain wedi bod yn gysylltiedig ag ymdreiddiad neu ollyngiadau i 
mewn i gronfeydd dŵr wedi’i drin lle y caiff dŵr ei storio’n barod i’w ddosbarthu. Ochr yn ochr â hyn, 
nid yw bron 6% o’r tanciau ledled Cymru wedi cael eu harolygu yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, ac 
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nid oes modd symud chwarter ohonynt o hyd. Bydd angen strategaeth fuddsoddi glir er mwyn 
sicrhau y bydd asedau’n cyrraedd safon dderbyniol.

Mae lleihau achosion o ddŵr wedi’i afliwio yn y rhwydwaith yn her i gwmnïau yng Nghymru o hyd, 
gyda chyfraddau cysylltiadau ym mhob parth, bron, yn uwch neu’n llawer uwch na’r cyfartaledd 
presennol ar gyfer y diwydiant. Yn achos Hafren Dyfrdwy a Dŵr Cymru, mae cyfraddau afliwio 
mewn parthau unigol wedi gwella. Er gwaethaf y gwaith caled hwn, y buddsoddiad a’r gwelliannau a 
welwyd yn sgil hynny, dylid nodi bod llawer o’r parthau hyn yn uwch na’r cyfartaledd ar gyfer y 
diwydiant o hyd ac, unwaith eto, cafwyd digwyddiad sylweddol yn y Fenni yn ystod y flwyddyn lle y 
cafodd defnyddwyr ddŵr wedi’i afliwio. Mae hyn yn ein helpu i ddeall pa mor wael oedd cyflwr y 
rhwydwaith, yn ôl pob tebyg, ar y dechrau. Bydd angen cryn dipyn o fuddsoddiad yn y dyfodol er 
mwyn i gyfraddau afliwio yng Nghymru fod yn gyson â’r diwydiant unwaith eto, a dylai cwmnïau yng 
Nghymru fod yn ystyried y gwaith sylweddol y bydd ei angen yn eu cynlluniau busnes.

Fel y gwelir yn ôl cydymffurfiaeth dros y tair blynedd diwethaf, ni ellir osgoi presenoldeb plwm wrth 
gynllunio ar gyfer y dyfodol. Mae’n etifeddiaeth sydd wedi bod yn bresennol ers dros hanner can 
mlynedd ac mae’n gadael egwyddor gymdeithasol graidd sydd heb ei chyflawni i ddiogelu 
cenedlaethau’r dyfodol.

Cyflwyniad

Yn 2021, cyhoeddwyd yr adroddiad tair blynedd cyntaf ar ansawdd cyflenwadau yng Nghymru. Mae’r 
adroddiad hwn yn dangos bod dŵr yfed yng Nghymru o ansawdd da iawn. O’r miloedd o samplau a 
gymerwyd bob blwyddyn, roedd 99.95% yn cyrraedd y safonau rheoleiddio. Gwneir gwaith cynllunio 
diogelwch dŵr yng Nghymru er mwyn canfod risgiau a mynd i’r afael â nhw cyn iddynt droi’n broblem. 
Mae’r dull gweithredu hwn, wedi’i ategu gan fframwaith rheoleiddio cadarn a chamau gorfodi wedi’u 
targedu, yn sicrhau y bydd iechyd y cyhoedd yn flaenoriaeth bob amser. Roedd y rhan fwyaf o 
sylweddau’n cyrraedd y safonau rheoleiddio drwy’r cyfnod. O blith y sylweddau a fethodd â chyrraedd 
y safonau, haearn a berfformiodd waethaf (cydymffurfiaeth o 99.52%), wedyn arogl (99.68%), blas 
(99.81%), nicel (99.81%), plwm (99.81%), colifformau (99.86%) a manganîs (99.88%). Ni chafwyd 
methiannau yn ymwneud â phlaleiddiaid yng Nghymru yn ystod y cyfnod adrodd.

O ganlyniad i effaith y pandemig ar ddulliau cwmnïau o gymryd samplau rheoleiddio, gwelwyd patrwm 
gwahanol o adeiladau a phwyntiau defnyddio’n cael eu samplu drwy gydol 2020 ac ar ddechrau 2021. 
Yn achos Dŵr Cymru, golygai hyn fod rhai samplau wedi cael eu cymryd o asedau’r cwmni ei hun, 
megis depos gweithfeydd trin dŵr. Methodd un sampl o’r fath â chyrraedd y safon ar gyfer arogl, a 
chanfuwyd mai’r rheswm oedd y pibellau dŵr lleol. Dylai cwmnïau sicrhau bod eu hystadau eu hunain 
yn cyrraedd y safonau y mae’n ofynnol yn ôl deddfwriaeth i systemau cyflenwi dŵr yfed eu cyrraedd.

Digwyddodd y cynnydd sydyn yn nifer y methiannau yng nghronfeydd gwasanaeth Dŵr Cymru ar yr un 
pryd â chynnydd yn y craffu a wnaed gan yr Arolygiaeth drwy ddatganiad data blynyddol newydd. 
Arweiniodd y methiannau at bryderon ynghylch y ffordd y caiff arolygiadau eu cynnal, ansawdd yr 
arolygiadau hynny, a pha mor gadarn yw gwaith adferol. Drwy ddadansoddi’r set ddata newydd, tynnwyd 
sylw at fethiannau difrifol mewn perthynas ag amlder arolygiadau, gan nad oedd 40 allan o 705 o 
danciau wedi cael eu harolygu ers dros 10 mlynedd. Y testun pryder mwyaf oedd nad oedd modd 

https://dwi-content.s3.eu-west-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/12/22163642/Drinking-water-quality-in-Wales-2017-to-2019-accessible.pdf
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datgysylltu 12 o’r tanciau hyn o’r cyflenwad heb gael effaith sylweddol ar ddefnyddwyr. Ni ellir 
gorbwysleisio’r risg a achosir gan hyn i ansawdd a digonolrwydd dŵr. Mae cadernid rhwydweithiau’n 
dod yn fwyfwy pwysig wrth i’r newid yn y patrwm defnydd dŵr ar ôl y pandemig ac effeithiau’r newid yn 
yr hinsawdd fynd benben â’i gilydd. Mae angen i storfeydd fod yn ddibynadwy ac yn hyblyg er mwyn 
ymateb i’r heriau hyn. Mae gwaith cynnal a chadw asedau o ansawdd da yn hanfodol i iechyd asedau a 
dibynadwyedd tanciau. Roedd y rhan fwyaf o fethiannau cydymffurfio Dŵr Cymru mewn cronfeydd 
gwasanaeth yn gysylltiedig ag ymdreiddiad. Lle bo hynny’n wir, dylid adolygu priodolrwydd yr arolygiad 
a’r drefn cynnal a chadw. Yn achos tanciau newydd neu danciau â risgiau na ellir eu mesur, megis 
newidiadau yn amodau’r tir, bydd angen methodolegau arolygu safleoedd. Roedd gan Hafren Dyfrdwy 11 
o danciau nad oeddent wedi cael eu harolygu ers dros 10 mlynedd, ond roedd hyn yn seiliedig ar set 
ddata wallus.

Ledled Cymru, mae digwyddiadau yn y rhwydwaith yn arwain at afliwio a chysylltiadau gan ddefnyddwyr 
ynghylch afliwio. Cafodd Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy ddigwyddiadau a arweiniodd at sgoriau ERI uchel 
yn 2021, sy’n dangos bod gwaith cynllunio sydd wedi’i baratoi’n well, ynghyd â chynlluniau wrth gefn ar 
gyfer gwaith heb ei gynllunio a rhwydwaith iach yn drindod sy’n dal heb ei pherffeithio. Mae digwyddiad 
afliwio Dŵr Cymru yn y Fenni yn enghraifft dda o risg hysbys yn dod yn wir, gan fod yr ardal yn destun 
offeryn cyfreithiol ar gyfer lliniaru afliwio, ac o ganlyniad i ddefnyddio pympiau cyflymder sefydlog yn 
dilyn gwaith a gynlluniwyd i atgyweirio prif bibell a oedd wedi byrstio, symudwyd dyddodion yn y 
rhwydwaith gan eu hanfon i ddefnyddwyr ymhellach i lawr yr afon. Roedd digwyddiad colli cyflenwad 
Hafren Dyfrdwy yn Wrecsam, a effeithiodd ar lawer o ddefnyddwyr, yn sefyllfa debyg iawn lle y cafwyd 
digwyddiad peryglus o ganlyniad i brif bibell yn byrstio, a arweiniodd at beryglon i ddefnyddwyr, sef dŵr 
wedi’i afliwio, dŵr cymylog a dim dŵr. Mae’r cwmni wedi rhoi rhaglen llifolchi ar waith ar gyfer yr 
ardaloedd yr effeithiwyd arnynt, ond mae gan lifolchi nifer o wendidau fel mesur lliniaru ar gyfer afliwio. 
Dylid ystyried y gwendidau hyn wrth edrych ar y risg o afliwio yn y tymor hwy.

Roedd y problemau ynglŷn â ‘rheoli’ a ddisgrifiwyd yn y digwyddiadau afliwio uchod yn aml yn 
gyffredin mewn digwyddiadau a methiannau cydymffurfio eraill. Golygai hyn eu bod wedi arwain at 
argymhellion o dan y pwnc diffygion rheoli, sef y gyfran fwyaf o argymhellion. Mae gwaith wedi’i 
gynllunio ac asesiadau risg adweithiol, ymchwiliadau, gweithrediad cronfeydd/rhwydwaith, polisi a 
chynllunio a chynlluniau wrth gefn wedi’u cynnwys o dan y pwnc hwn. Er bod rhai o’r argymhellion 
yn ymwneud â mireinio dulliau gweithredu, roedd rhai yn deillio o hanfodion megis pryd y dylid 
uwchgyfeirio digwyddiadau ac at bwy; pryd y dylid cymryd samplau yn ystod digwyddiad ac ar ei ôl, 
a pha baramedrau y dylid eu dadansoddi. Dylid adolygu’r elfennau rheoli pwysig iawn hyn yn 
rheolaidd a’u diweddaru ar sail gwersi a ddysgwyd.

Mae asesu risg a rheoli risg yn cael eu gwreiddio ymhellach mewn cyflenwadau dŵr diogel a 
digonol. Mae proffil risg ased yn arwydd da o’i iechyd, os oes methodoleg asesu risg cadarn. Drwy 
ddadansoddi’r manylion sy’n sail i sgôr RARI Dŵr Cymru, gwelir mai’r asedau sydd â’r sgoriau uwch 
yn aml yw’r rhai sydd â risgiau hysbys y mae mesurau lliniaru ar waith ar eu cyfer. Hefyd, mae Dŵr 
Cymru islaw cyfartaledd y diwydiant a thua canol y tabl, a all awgrymu ei fod yn gwneud 
penderfyniadau ar sail parodrwydd rhesymol i dderbyn risg. Wrth i ni fonitro RARI dros nifer o 
flynyddoedd ac yna Gyfnodau Rheoli Asedau, rydym yn disgwyl i RARI ddatgelu ble y mae 
cwmnïau’n mynd i’r afael â risgiau mewn ffordd gadarn pan fyddant yn codi. Ar y llaw arall, 
oherwydd problemau gyda’r fethodoleg a’r data sy’n deillio ohoni, nid oes modd ymchwilio i 
wybodaeth RARI Hafren Dyfrdwy a dod i unrhyw gasgliadau clir.
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Dangosfwrdd y Diwydiant Dŵr 2021

Gorfodi yng Nghymru:

35 o Ddigwyddiadau

4 Archwiliad

Boddhaol

Boddhaol ar y Cyfan

Anfoddhaol 

Bach Arwyddocaol Difrifol Mawr

Mynegai Risg Cydymffurfio:

Mynegai Risg Asesiadau 
Risg cynllunio diogelwch 
dŵr:

Cwynion gan ddefnyddwyr ynghylch 
derbynioldeb – Cysylltiadau fesul 
1,000 o'r boblogaeth:

Argymhellion

Offerynnau Cyfreithiol 
a gyflwynwyd

Cwmnïau sy'n 
trawsnewid

Cymru

Cyfartaledd y 
diwydiant

Dŵr Cymru  

Hafren 
Dyfrdwy

Gwerth canolrifol y 
diwydiant

Cydymffurfio 
â safonau

Dŵr Cymru  

Hafren Dyfrdwy 

9.8 2.6

1.30.2

1.4

2.4

68

0

0

72.4

99.98%

12 0211

Ddim yn 
Arwyddocaol

10

0

1

2

3

4
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Dŵr Yfed  2021
Adroddiad y Prif Arolygydd ar gyfer Cymru

Dŵr Yfed 2021 yw cyhoeddiad blynyddol Prif Arolygydd Dŵr Yfed Cymru a Lloegr. Hwn yw’r 32ain 
adroddiad ar waith yr Arolygiaeth ac mae’n cyflwyno’r wybodaeth gryno am ansawdd dŵr yfed ar 
gyfer blwyddyn galendr 2021. Fe’i cyhoeddir ar ffurf cyfres o bedwar adroddiad chwarterol ac 
adroddiad cryno terfynol sy’n ymdrin â chyflenwadau dŵr cyhoeddus, ac un adroddiad sy’n ymdrin 
â chyflenwadau dŵr preifat. Crynodeb ynghylch cyflenwadau dŵr cyhoeddus ar gyfer Cymru yw’r 
adroddiad hwn.

Cyflenwadau dŵr a phrofion

Yn yr adroddiad hwn, nodir y ffeithiau allweddol am ansawdd cyflenwadau dŵr cyhoeddus yng 
Nghymru, a wasanaethir gan ddau gwmni dŵr a dau benodai mewnosod, sy’n darparu 
cyflenwadau i fwy na 3.1 miliwn o ddefnyddwyr. Mae’r ardal a wasanaethir gan bob cwmni dŵr i’w 
gweld yn Ffigur 1.
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Ffigur 1.
Cwmnïau sy’n cyflenwi dŵr yng Nghymru

Cwmnïau

DŴR – Dŵr Cymru 
HDC – Hafren Dyfrdwy
15 – Shotton Paper (ZC01DC), ALE
43 – Parth Cyflenwi Dŵr Parc Llanilid (ger Pen-y-bont ar Ogwr), Z002), LNW
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Tabl 1.
Ffeithiau allweddol am drefniadau cyflenwi dŵr cyhoeddus a phreifat yng 
Nghymru

Cyflenwadau cyhoeddus Cyflenwadau preifat
Y boblogaeth y cyflenwir  
dŵr iddi 
Y dŵr a gyflenwir (l/dydd) 
Pwyntiau tynnu dŵr 
Gweithfeydd trin dŵr 
Cronfeydd gwasanaeth 
Parthau cyflenwi dŵr
Hyd y brif bibell (km)

Cyfansoddiad y dŵr: 

Ffynonellau dŵr wyneb 

Ffynonellau dŵr daear 

Ffynonellau cymysg

3,157,340 

894 miliwn
79
67

397
96

27,909 

92.81%

6.26%

0.93%

Y boblogaeth y cyflenwir  
dŵr iddi 
Y dŵr a gyflenwir 
(l/dydd)
Nifer y cyflenwadau dŵr 
preifat yn fras*
Cyfanswm nifer yr 
awdurdodau lleol
Nifer yr awdurdodau lleol â 
chyflenwadau preifat

Cyfansoddiad y dŵr: 

Cyflenwadau y dylanwadwyd 
arnynt gan ddŵr wyneb 
Ffynonellau dŵr daear 
Dŵr pibell
Anhysbys

67,942

114 miliwn
14,723 

22 

22 
 
 

50.31%
48.72%
0.01%
0.96%

Ardal gyflenwi: 
Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Caerdydd, Caerffili, 
Casnewydd, Castell-nedd Port Talbot, Ceredigion, Conwy, Gwynedd, Merthyr Tudful, Pen-y-
bont ar Ogwr, Powys, Rhondda Cynon Taf, Sir Benfro, Sir Ddinbych, Sir Gaerfyrddin, Sir Fynwy, 
Sir y Fflint, Torfaen, Ynys Môn.

*Mae’r ffiniau ar gyfer rhanbarthau cyflenwadau cyhoeddus yn seiliedig ar grwpiau o barthau 
cwmnïau dŵr. Mae’r ffiniau ar gyfer ffigurau cyflenwadau preifat yn seiliedig ar y bras amcan 
agosaf o’r parthau cyflenwadau cyhoeddus. Lle mae ffiniau awdurdodau lleol yn croesi ffiniau 
rhanbarthol, mae data’r awdurdod lleol cyfan wedi cael eu priodoli i’r rhanbarth lle mae’r rhan 
fwyaf o’i ardal wedi’i lleoli.



Dŵr Yfed 2021  Adroddiad y Prif Arolygydd ar gyfer dŵr yfed yng Nghymru

9

Cydymffurfio â safonau

Mae cydymffurfiaeth â’r safonau rheoleiddio yng Nghymru yn dda iawn. Dangosodd yr Adroddiad Tair Blynedd mai’r gyfradd cydymffurfio 
gyffredinol rhwng 2017 a 2019 oedd 99.95%, a bod y mwyafrif o sylweddau’n cyrraedd y safonau rheoleiddio drwy’r amser (cydymffurfiaeth o 
100%). Am y rheswm hwn, dylai fod gan ddefnyddwyr hyder yn eu dŵr yfed.

Arogl 
mewn parthau (5)

Nicel 
mewn parthau (1)

Manganîs 
mewn parthau (2)

Haearn 
mewn parthau (7)

E. coli 
mewn parthau (1)

E. coli mewn cronfeydd 
gwasanaeth (1)

Bacteria colifform 
mewn parthau (10)

Bacteria colifform 
mewn gweithfeydd (5)

Bacteria colifform 
mewn cronfeydd 
gwasanaeth (18)

Afloywder mewn 
gweithfeydd (1)

Blas
mewn parthau (2) o samplau 

wedi methu 
â chyrraedd 
y safonau

o samplau 
wedi 

cyrraedd  
y safonau

Cymru 53 o Fethiannau
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Tabl 2.
Nifer y profion a gynhaliwyd gan gwmnïau yng Nghymru

Man samplu

Cwmni

Gweithfeydd 
trin dŵr

Cronfeydd 
gwasanaeth

Tapiau 
defnyddwyr 

(parthau)

Nifer y  
profion fesul 

cwmni

Targed  
o ran nifer y 

profion

Albion Eco 0 
(0)

0 
(0)

249  
(1) 249 249

Dŵr Cymru 
Dŵr Cymru

57,142 
(60)

72,891  
(306)

80,244  
(76) 210,277 210,298 

Hafren 
Dyfrdwy

4,802 
(6)

16,860  
(83) 

10,044  
(18) 31,706 31,819 

Leep Networks 
Water

0 
(0)

0 
(0)

197 
(1) 197 197 

Cymru 
Gyfan

61,944  
(65)

95,412 
(397)

90,734  
(96) 242,429 242,563 

Mae’r rhifau mewn cromfachau’n cynrychioli nifer y gweithfeydd, cronfeydd neu barthau a oedd yn 
cael eu gweithredu gan y cwmni hwnnw yng Nghymru yn 2021. Caniateir i rai cwmnïau gynnal rhai 
profion ar samplau a gymerwyd o bwyntiau cyflenwi yn hytrach nag o dapiau defnyddwyr. 

Mae’r Arolygiaeth yn defnyddio’r Mynegai Risg Cydymffurfio (CRI) i fesur perfformiad cwmnïau, ac 
effaith methiannau ar ddefnyddwyr. At ddibenion rheoleiddio effeithiol mae CRI wedi’i fwriadu’n 
bennaf, gan sicrhau y creffir yn briodol ar y meysydd hynny lle y ceir y risg gymharol uchaf. Mae’r 
siart isod yn dangos perfformiad cwmnïau yn erbyn y mynegai risg cydymffurfio.

Yn dilyn blwyddyn heriol i Dŵr Cymru o ran cydymffurfiaeth mewn cronfeydd gwasanaeth a 
gweithfeydd trin dŵr, sgôr CRI y cwmni yn 2021 oedd yr uchaf yn y diwydiant. Mae rhan sylweddol 
o’r sgôr hon yn seiliedig ar sgoriau a gafwyd am fethiannau mewn gweithfeydd trin dŵr a 
chronfeydd gwasanaeth a oedd yn destun camau gorfodi. Rhoddwyd sgôr o 3.767 am un methiant 
a oedd yn ymwneud â cholifform yng ngwaith trin dŵr y cwmni yn Felindre, a oedd yn cyfrif am 
39% o gyfanswm sgôr y cwmni. Yr ail uchaf oedd methiant a oedd yn ymwneud ag afloywder yng 
ngwaith trin dŵr Court Farm, a gafodd sgôr o 1.309 (13%). Rhoddwyd sgôr ‘gorfodi’ i 21 o’r 48 o 
fethiannau’r cwmni oherwydd risgiau sy’n gysylltiedig â thanciau yn yr asedau hyn. Roedd hyn yn 
cynnwys y sgôr ar gyfer pum methiant mewn gweithfeydd trin dŵr ac 14 o fethiannau mewn
cronfeydd gwasanaeth.
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Ffigur 2.
Mynegai Risg Cydymffurfio’r Diwydiant
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Caiff y Mynegai Risg Cydymffurfio ei rannu â’r rheoleiddiwr ariannol, OFWAT, fel mesur perfformiad 
cyffredin a strategaeth reoleiddio integredig sydd â’r bwriad o wella ansawdd dŵr er budd y 
cyhoedd. Mae CRI targed o 2 wedi cael ei bennu fel y trothwy ar gyfer cosbau ariannol, gan sicrhau 
y bydd canlyniadau’n parhau i fod yn gyraeddadwy ac yn deg wrth eu defnyddio fel amcan 
ansawdd dŵr. Serch hynny, mae Rheoliadau Cyflenwad Dŵr (Ansawdd Dŵr) 2018 (y Rheoliadau) 
yn ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau sicrhau cydymffurfiaeth o 100% ac nid yw CRI yn diddymu’r 
rhwymedigaeth honno.

Y gwerth canolrifol gwirioneddol ar gyfer y diwydiant yn 2021 yw 1.171, sy’n llai na gwerth 2020, sef 
1.569 (heb gynnwys ISC). Ar lefel genedlaethol, mae dros hanner y cwmnïau bellach yn cyflawni’r 
canlyniad hwn, ond mae gan Dŵr Cymru le i wella.

Yn 2021, y CRI ar gyfer cwmnïau a oedd yn gyfan gwbl neu’n rhannol yng Nghymru oedd 9.173. 
Mae’r ffigur hwn wedi cynyddu’n sylweddol ac yn arwydd o ddirywiad mewn perfformiad o 
gymharu â 3.92 yn 2020 a 3.73 yn 2019. Mae’r ffigur hwn wedi cael effaith ar y diwydiant yn ei 
gyfanrwydd; y CRI oedd 3.55, o gymharu â 2.65 yn 2020, ac felly mae Cymru yn dal yn uwch na  
CRI y diwydiant. Mae’r ffigur CRI cyffredinol yn cyfuno ffigurau sy’n cynrychioli perfformiad mewn 
gwahanol rannau o’r gadwyn cyflenwi dŵr (gweithfeydd trin dŵr, mannau cyflenwi, cronfeydd 
gwasanaeth a pharthau). Yng Nghymru, gellir priodoli’r cynnydd yn y sgôr rhwng 2020 a 2021 i 
raddau helaeth i elfennau cronfeydd gwasanaeth a gweithfeydd trin Dŵr Cymru o’r mesur, sydd 
wedi cynyddu o 0.196 i 7.323. Mae rhagor o fanylion am berfformiad cronfeydd gwasanaeth a 
gweithfeydd trin dŵr i’w gweld mewn amrywiol adrannau o’r adroddiad hwn.
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Ffigur 3.
Mynegai Risg Cydymffurfio Cymru
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Gan ystyried perfformiad cwmnïau unigol; gwelwyd dirywiad yn sgôr Hafren Dyfrdwy, o 0.08 i 
0.164, ond dirywiodd sgôr Dŵr Cymru o 4.17 i 9.77. Nid yn unig y cyfrannodd Dŵr Cymru at gyfran 
sylweddol o ffigur CRI Cymru, roedd sgôr y cwmni hefyd yn uwch na CRI cenedlaethol Cymru, sef 
9.173. Mae CRI yn fodd i ddadansoddi’r cyfranwyr allweddol at bob elfen o fewn y sgôr er mwyn 
deall ble mae’r risgiau’n codi, ac mae’r rhain i’w gweld yn Ffigur 4. Mae’r data’n cynnwys yr holl 
fethiannau rheoleiddiol, gan gynnwys paramedrau dangosol a gymerwyd mewn gweithfeydd trin 
dŵr, cronfeydd gwasanaeth a thapiau defnyddwyr ac a ddefnyddiwyd i gyfrifo’r CRI.
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Ffigur  4.
Mynegai Risg Cydymffurfio Cymru
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I gwmnïau yng Nghymru, cyfanswm y methiannau colifform yw’r cyfrannwr mwyaf at CRI (gweler 
Ffigur 4) yn 2021, gyda chyfanswm o 61%, wedi’i rhannu rhwng 48% mewn gweithfeydd trin dŵr a 
13% mewn cronfeydd gwasanaeth. Mae hyn yn wahanol i’r blynyddoedd blaenorol pan welwyd mai 
haearn a gafodd yr effaith fwyaf sylweddol. Cofnododd Dŵr Cymru gyfanswm o 19 o fethiannau 
colifform a chofnododd Hafren Dyfrdwy gyfanswm o bedwar. Fel y nodir yn nes ymlaen yn yr 
adran hon, mae nifer sylweddol o’r methiannau hyn a gofnodwyd gan Dŵr Cymru wedi cael sgôr o 
5 (gorfodi) ac mae hyn wedi cael effaith sylweddol ar CRI Cymru.

Sgoriodd un methiant afloywder yng ngwaith trin dŵr Court Farm Dŵr Cymru 1.309, sef 13% o 
gyfanswm sgôr CRI Cymru.

Cyfraniad haearn yng Nghymru yn 2021 oedd 0.946, sy’n golygu ei fod wedi haneru o gymharu â 
ffigur 2020, sef 1.99, a ffigur 2019, sef 2.3. Haearn oedd y trydydd cyfrannwr mwyaf at y sgoriau 
CRI yng Nghymru, gyda 10% o saith methiant cydymffurfio. Mewn termau real, nid yw hyn yn 
wahanol i’r saith a gofnodwyd yn 2020, ac mae hefyd yn cynnal y lleihad a welwyd ers 2019, pan 
gofnodwyd 15. Fodd bynnag, fel yn 2020, cafodd bron 70% o’r samplau ar gyfer metelau eu cymryd 
gan Dŵr Cymru mewn asedau i fyny’r afon sy’n debygol o fod wedi lleihau cyfanswm nifer y 
methiannau. O’r saith a gofnodwyd yn 2021, roedd tri ‘yn destun offerynnau cyfreithiol’, aseswyd 
bod dau ‘yn annhebygol o ddigwydd eto’, aseswyd bod un yn ‘ddibwys’ ac, yn achos un arall, 
aseswyd bod ‘ymchwiliad anfoddhaol heb ddarganfod yr achos sylfaenol’. Roedd y methiant 
haearn yng Ngogledd Ynys Môn, yr aseswyd ei fod yn annhebygol o ddigwydd eto, wedi bod yn 
destun offeryn cyfreithiol a ddaeth i ben yn gynharach yn 2021. Canfu ymchwiliad y cwmni mai’r 
achos sylfaenol oedd prif bibell a oedd yn cyflenwi gorsaf bŵer a oedd yn cael ei datgomisiynu gan 
olygu fod y bibell bellach yn cael ei hystyried yn rhy fawr.
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Dylai cwmnïau fod yn ymwybodol, yn enwedig yn achos hysbysiadau afliwio, y gall perfformiad 
ddirywio’n gyflym heb waith cynnal a chadw digonol a pharhaus, ac y dylid monitro’r risg o afliwio 
yn y rhwydwaith a’i hadolygu’n barhaus. Ceir rhagor o fanylion am yr adolygiad afliwio yn nes 
ymlaen yn yr adroddiad hwn.

Dysgu o fethiannau cydymffurfio 

Methiannau Microbiolegol  

Caiff y canlyniadau ansawdd dŵr allweddol ar gyfer Cymru eu cyflwyno yn y tablau canlynol sy’n 
dangos y canlyniadau ar gyfer paramedrau microbiolegol (Tablau 3 a 4) a pharamedrau cemegol a 
ffisegol (Tabl 5). Mae crynodeb o ganlyniadau’r profion ar gyfer yr holl baramedrau a thablau sy’n 
cyfrannu at y mynegeion perfformiad o ran ansawdd dŵr yfed ar gyfer pob cwmni i’w gweld ar 
wefan yr Arolygiaeth Dŵr Yfed (www.dwi.gov.uk).

http://www.dwi.gov.uk
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Tabl 3. Profion microbiolegol
Nifer y profion a gynhaliwyd a nifer y profion lle na chyrhaeddwyd y safon

Paramedr 

Y safon 
gyfredol

Cyfanswm 
nifer y profion

Nifer y profion 
lle na 

chyrhaeddwyd 
y safon

Gwybodaeth ychwanegol

Dŵr sy’n gadael gweithfeydd trin dŵr

E. coli 0/100ml 10,408 0  

Bacteria colifform 0/100ml 10,402 2 DŴR  (2)

Clostridium 
perfringens 0/100ml 540 0

Afloywder1 1NTU 10,392 0

Dŵr sy’n gadael cronfeydd gwasanaeth

E. coli 0/100ml 18,789 1 DŴR  (1)

Bacteria colifform

0/100ml 
mewn 95% o’r 

profion ym 
mhob cronfar

18,789 15 

HDC (4), DŴR  (11)

Llwyddodd pob cronfa yn y 
rhanbarth i fodloni’r rheol 

cydymffurfiaeth o 95%

Dŵr a gafodd ei samplu yn nhapiau defnyddwyr

E. coli 0/100ml 8,079 0

Enterococci 0/100ml 673 0

1 Mae afloywder yn baramedr rheoli hollbwysig ar gyfer trin a diheintio dŵr.
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Colifformau mewn gweithfeydd a chronfeydd gwasanaeth

Tabl 4.
Darganfod E. coli ac Enterococci mewn gweithfeydd trin dŵr, cronfeydd 
gwasanaeth a thapiau defnyddwyr

Cwmni

E. coli mewn 
dŵr sy’n gadael 

gweithfeydd 

E. coli 
mewn dŵr sy’n 

gadael 
 cronfeydd 

gwasanaeth

E. coli yn 
nhapiau 

defnyddwyr

Enterococci yn 
nhapiau 

defnyddwyr

Albion Eco Ltd 0 – 0 0 – 0 0 – 12 0 – 4 

Dŵr Cymru 0 – 9,456 1 – 14,574 0 – 7,431 0 – 558 

Hafren Dyfrdwy 0 – 952 0 – 4,215 0 – 624 0 – 107 

Leep Network Water 0 – 0 0 – 0 0 – 12 0 – 4 

Cymru gyfan 0 – 10,408 1 – 18,789 0 – 8,079 0 – 673 

Noder: Dangosir y canlyniadau fel nifer y profion positif – cyfanswm nifer y profion.

Cronfeydd gwasanaeth a thanciau dŵr wedi’i drin

Mae cronfeydd gwasanaeth a thanciau dŵr wedi’i drin wedi cael llawer o sylw gan yr Arolygiaeth yn 
2021, a hynny yn bennaf oherwydd nifer y methiannau cydymffurfio a gofnodwyd a’r effaith ar CRI 
gan Dŵr Cymru. Mae digwyddiad a gofnodwyd yng nghronfa wasanaeth Rogerstone Grange ym 
mis Mawrth 2021 hefyd wedi cael ei gynnwys yn ymchwiliadau’r Arolygiaeth i’r ffordd y mae’r 
cwmni’n rheoli asedau, yn ogystal ag archwiliadau Chwarter 4, lle yr ymwelwyd â chronfeydd 
gwasanaeth sy’n eiddo i Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy. Arweiniodd yr ymchwiliadau hyn at gamau 
gorfodi i’r ddau gwmni, ar ffurf hysbysiadau rheoliad 28 a roddwyd yn 2022.

Dŵr Cymru

Bu cynnydd sylweddol yn nifer y methiannau cydymffurfio a gafodd y cwmni mewn cronfeydd 
gwasanaeth a gweithfeydd trin dŵr yn 2021 (gweler Ffigur 5 isod). Mae cronfeydd gwasanaeth yn 
ased allweddol yn y broses o gadw dŵr yn ddiogel wrth ei ddosbarthu a rhaid rhoi blaenoriaeth 
iddynt o ran cynnal a chadw. Mae manylion y broblem gynyddol a’r rhan y mae’r Arolygiaeth yn ei 
chwarae i’w gweld isod.
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Ffigur 5.
Methiannau cydymffurfio yng nghronfeydd gwasanaeth a gweithfeydd trin dŵr 
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Mae pob methiant cydymffurfio yn arwyddocaol ac mae’n ofynnol i’r cwmni ymchwilio i bob un 
ohonynt ac i’r Arolygiaeth, yn ei thro, asesu canfyddiadau’r cwmni. Mae pob methiant yn cyfrannu 
at y Mynegai Risg Cydymffurfio ac mae’r arwyddocâd, yr effaith a’r camau a gymerwyd gan y 
cwmni neu sy’n ofynnol gan yr Arolygiaeth yn dylanwadu ar y sgôr ar gyfer pob methiant ac yn rhoi 
arweiniad i’r Arolygiaeth wrth iddi benderfynu pa rai y bydd angen ymchwilio’n fanylach iddynt.

Ni chafwyd methiannau E. coli mewn gweithfeydd trin dŵr yng Nghymru yn 2021, nac ers 2011. 
Mae hon yn sefyllfa i’w chanmol sy’n dangos bod dŵr o safon uchel iawn wedi bod yn cael ei 
gynhyrchu yng Nghymru dros y degawd diwethaf gan y ddau gwmni. Mae dŵr diogel a sicr sy’n 
rhydd o lygredd ysgarthol yn allweddol er mwyn cynnal iechyd y cyhoedd.

Cafwyd un methiant E. coli yng nghronfa wasanaeth Fitzroy Dŵr Cymru yn 2021 (Tabl 4); gwnaeth 
yr arolygiad mewnol a gynhaliwyd yn dilyn hyn ddarganfod ei bod yn debygol mai methiant yn nho 
ac uniad y to oedd yr achos sylfaenol. Daeth ymchwiliad i achos y methiant hwn o hyd i 
ymdreiddiad.

Ni chafwyd methiannau E. coli mewn gweithfeydd trin dŵr na chronfeydd gwasanaeth yn rhanbarth 
Hafren Dyfrdwy yn 2021.

Dadansoddiad o gronfeydd gwasanaeth a thanciau dŵr wedi’i drin

Ym mis Mai 2021, gofynnodd yr Arolygiaeth am wybodaeth gan bob cwmni dŵr am gronfeydd 
gwasanaeth, a thanciau, a rhoddwyd y wybodaeth honno iddi. Nodwyd y gofynion yn IL 01/2021 a 
Chyfarwyddyd Gwybodaeth y Diwydiant Dŵr (Cyflenwyr Dŵr) 2021. Y diben oedd deall 
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gweithgarwch cwmnïau o ran cynnal a chadw asedau hollbwysig a chanfod risgiau yn ymwneud 
ag ansawdd dŵr oddi mewn iddynt yn strategol. Mae methiannau microbiolegol sy’n gysylltiedig ag 
ymdreiddiad, yn enwedig yn dilyn cyfnodau o law trwm, wedi cael eu nodi yn Adroddiad y Prif 
Arolygydd o’r blaen, felly dylai cynnal uniondeb asedau fod yn rhan allweddol o weithrediadau 
cwmnïau dŵr i gadw dŵr yn ddiogel. Er mwyn gweld a yw ased yn ddiogel ac nad oes dŵr yn 
gollwng ohono, rhaid ei neilltuo oddi wrth y cyflenwad, ei ddraenio a’i arolygu’n fewnol mewn modd 
rhagweithiol, a hynny’n rheolaidd neu’n unol â’r risg. Mewn achosion lle y caiff risgiau eu darganfod, 
er enghraifft methiant microbiolegol, arolygiad adweithiol yw’r disgwyliad sylfaenol.

Drwy ddadansoddi’r data hyn, gwelwyd y canlynol:

•  Yn 2021, cofnododd cwmnïau yng Nghymru fod cyfanswm o 50 (6.1%) allan o 817 o gronfeydd 
gwasanaeth a thanciau dŵr wedi’i drin yn wynebu risg a’u bod naill ai heb eu harolygu ers dros 
10 mlynedd neu nad oedd gan y cwmnïau gofnodion arolygu ar eu cyfer. Mae hyn yn cyd-fynd 
â’r cyfartaledd ar gyfer y diwydiant (6.4%).

•  Mae Dŵr Cymru yn is na chyfartaledd y diwydiant, gyda 39 o gronfeydd gwasanaeth a thanciau 
yn wynebu risg (5.5%).

•  Mae Hafren Dyfrdwy yn is na chyfartaledd y diwydiant, gydag 11 o gronfeydd gwasanaeth a 
thanciau yn wynebu risg (9.8%).

Ffigur  6.

Nifer y cronfeydd gwasanaeth a thanciau dŵr wedi’i drin a’r ganran sy’n wynebu 
risg
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Ar hyn o bryd, Cronfa Wasanaeth New Hall Hafren Dyfrdwy sydd wedi mynd y cyfnod hiraf erioed 
ers arolygiad, sef 28 mlynedd, ar ôl iddi gael ei draenio’n llwyr a’i harolygu ddiwethaf yn 1995. 
Archwiliwyd y tanc hwn gan yr Arolygiaeth ym mis Hydref 2021 ac mae bellach wedi cael ei 
gynnwys yn yr hysbysiad rheoliad 28(4) a roddwyd i’r cwmni ym mis Mawrth 2022.

Y tanc sy’n eiddo i Dŵr Cymru sydd wedi mynd y cyfnod hiraf ers yr arolygiad diwethaf yw Cronfa 
Wasanaeth Pentre Draw, a ddraeniwyd ac a arolygwyd yn llawn ddiwethaf yn 2004, ond rhoddodd y 
cwmni hefyd wybod am 30 o danciau ychwanegol lle nad oedd cofnodion arolygu o gwbl, gyda’r  
tanc hynaf o’u plith, sef Cronfa Wasanaeth y Farteg, wedi’i adeiladu 1910.

Hefyd, dylid nodi bod y cwmni, fel y disgrifiwyd yn Dŵr Yfed 2020 Chwarter 1, wedi rhoi gwybod ym 
mis Mawrth 2021 am ddigwyddiad yng nghronfa wasanaeth Rogerstone Grange lle yr amheuwyd 
bod anifail wedi cael ei weld yn y tanc yn ystod arolygiad byw a gynhaliwyd gan ddefnyddio cerbyd 
a weithredir o bell. Yn dilyn gwaith galluogi brys, datgysylltwyd y gronfa wasanaeth o’r cyflenwad. 
Cyn hynny, nid oedd y tanc wedi cael ei arolygu ers dros hanner can mlynedd. Mae hyn yn tynnu 
sylw at risg annerbyniol heb reolaeth lle nad oedd cyflwr mewnol cronfa ddŵr yn hysbys am nad 
oedd erioed wedi cael ei datgysylltu yn rhagweithiol o’r cyflenwad a’i harolygu am resymau’n 
ymwneud â’i dyluniad. Yn 2021, bu’n rhaid ei datgysylltu o’r cyflenwad mewn modd adweithiol er 
mwyn diogelu defnyddwyr, ac yna fe’i harolygwyd fel rhan o’r ymchwiliad i’r digwyddiad. Erbyn 
hynny, roedd yn rhy hwyr i reoli unrhyw risg.

Mewn ymateb i hyn, cynhaliodd yr Arolygiaeth archwiliadau safle yng nghronfeydd gwasanaeth 
Genfforddisaf a Llansteffan Dŵr Cymru a chronfeydd New Hall a Cinders Hafren Dyfrdwy, a 
chafodd y canlyniadau eu cynnwys yn Dŵr Yfed 2021 Chwarter 4. Dylid pwysleisio mai safbwynt yr 
Arolygiaeth ynghylch arolygu cronfeydd gwasanaeth yw ei bod yn annerbyniol methu â neilltuo 
unrhyw gronfa wasanaeth a’r rhan fwyaf o danciau dŵr wedi’i drin eraill oddi wrth y cyflenwad a/
neu fynd â’r cyflenwad heibio iddynt. Nid yw arolygiadau na phrosesau glanhau a gynhelir gan 
ddefnyddio cerbydau a weithredir o bell yn ddewis amgen addas yn lle draenio a chynnal arolygiad 
ffisegol rheolaidd ar hyn o bryd, ond gallant fod yn rhan o raglen arolygu gymesur, yn seiliedig ar 
risg.

Yn 2021, bu cynnydd sylweddol mewn methiannau colifform yng nghronfeydd gwasanaeth a 
thanciau gweithfeydd Dŵr Cymru. Y testun pryder mwyaf oedd bod ymdreiddiad wedi cael ei 
ddarganfod yn dilyn arolygiad mewn 65% o’r achosion hyn, gan atgyfnerthu’r angen i gynnal 
arolygiadau mewn ymateb i fethiannau ac, yn anad dim, y gallu i ddatgysylltu tanciau at y diben 
hwn. Mewn tua 20% o’r methiannau, ni allai’r cwmni ddatgysylltu cronfa neu danc ar unwaith neu ni 
allai wneud hynny o gwbl heb ateb peirianyddol. Mae hyn yn risg annerbyniol o ystyried dull 
gweithredu ‘ansawdd dŵr yn gyntaf’. Dylid ystyried cynnal arolygiadau rhagweithiol da yn seiliedig 
ar risg gan fod chwech o’r cronfeydd gwasanaeth lle y bu methiant cydymffurfio yn 2021 wedi cael 
eu harolygu, eu cywiro a’u dychwelyd i’r cyflenwad yn ystod y ddwy flynedd flaenorol. Roedd gan dri 
ased arall (gwaith trin dŵr Felindre, cronfa wasanaeth Troedyrhiw a chronfa wasanaeth Rogerstone 
Grange) broblemau hysbys a oedd yn ymwneud ag ymdreiddiad i mewn i’r tanciau cyn y 
methiannau, ac eto nid oedd y cwmni wedi llwyddo i’w datgysylltu o’r cyflenwad er mwyn gwneud 
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gwaith adferol. Dylai cwmnïau hefyd ystyried dibynadwyedd a chadernid yr arolygiadau a’r gwaith 
adferol a’r trefniadau sicrhau ansawdd mewn perthynas â’r gweithgareddau hyn.

I ddechrau, gwnaed argymhellion yn dilyn y methiannau ond, ar ôl i’r archwiliadau desg a’r 
archwiliadau safle ddatgelu methiannau systematig o ran arolygu a chynnal a chadw tanciau, 
rhoddwyd y camau gorfodi canlyniadol ar waith ar gyfer pob un o’r problemau blaenorol gyda 
thanciau yn 2021.

Mae’r cwmni bellach wedi cael hysbysiad rheoliad 28 sy’n cynnwys amrywiaeth o bethau i’w 
cyflawni, er mwyn sicrhau tanciau iach y gellir eu neilltuo oddi wrth y cyflenwad a’u harolygu ac 
sy’n destun rhaglen arolygu a chynnal a chadw briodol yn seiliedig ar risg, a bod hynny i gyd wedi’i 
ategu gan weithdrefnau wedi’u moderneiddio a phrosesau cadw cofnodion, asesiadau risg, 
cynlluniau wrth gefn, a gwaith sicrhau ansawdd gan drydydd parti.

Dylid bodloni gofynion yr hysbysiad erbyn mis Ebrill 2026, a bydd yr Arolygiaeth yn monitro 
perfformiad drwy’r adroddiadau rheolaidd sydd wedi’u cynnwys yng ngofynion yr hysbysiad yn 
ogystal â dadansoddi gwybodaeth am y cronfeydd gwasanaeth a’r tanciau, a gaiff ei chyflwyno ym 
mis Ebrill bob blwyddyn o hyn ymlaen.

Paramedrau cemegol a ffisegol

Mae Tabl 5 yn nodi’r canlyniadau ar gyfer y paramedrau cemegol a ffisegol hynny lle methwyd â 
chyrraedd Safon Ragnodedig (safon ansawdd orfodol) ac unrhyw baramedr arall o ddiddordeb.

Tabl 5.
Nifer y profion a gynhaliwyd a nifer y profion lle na chyrhaeddwyd y safon

Paramedr 

Y safon neu’r 
crynodiad penodedig 

cyfredol1
Cyfanswm 

nifer y profion

Nifer y  
profion lle na 

chyrhaeddwyd 
y safon

Gwybodaeth 
ychwanegol

Paramedrau esthetig:

– lliw 20 mg/l Graddfa Pt/Co 3,019 0

– arogl Dim newid  
annormal

3,024 5 DŴR  (5) 

– blas 3,009 2 DŴR (2) 

1,2-deucloroethan 3 μg/l 658 0  

Alwminiwm 200 μg/l 2,985 0  

Amoniwm 0.5 mg NH4/l 848 0  

Antimoni 5 μg/l 668 0  

Arsenig 10 μg/l 668 0  

Bensen 1 μg/l 668 0  
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Paramedr 

Y safon neu’r 
crynodiad penodedig 

cyfredol1
Cyfanswm 

nifer y profion

Nifer y  
profion lle na 

chyrhaeddwyd 
y safon

Gwybodaeth 
ychwanegol

Benso(a)pyren 0.01 μg/l 673 0  

Boron 1 mg/l 630 0  

Bromad 10 μg/l 668 0  

Cadmiwm 5 μgCd/l 668 0  

Clorid 250 mgCl/l 641 0  

Clorin – gweddilliol 
(rhydd)2 2 mg/l 26,891 0  

Clorin – gweddilliol 
(cyfanswm)2 2 mg/l 22,072 0  

Cromiwm 50 μgCr/l 668 0  

Dargludedd 2500 μS/cm ar 20°C  3052 0  

Copr 2 mg/l 672 0  

Cyanid 50 μgCN/l 647 0  

Fflworid  1.5 mg/l 633 0  

Haearn 200 μg/l 2986 5 DŴR (5) 

Plwm  10 μg/l 672 0  

Manganîs 50 μg/l 2985 2 DŴR (2) 

Mercwri 1 μgHg/l 639 0  

Nicel 20 μg/l 672 1 DŴR (1) 

Nitrad 50 mg/l 669 0  

Nitraid 0.5 mg/l 669 0  

Nitraid (a gymerwyd 
mewn gweithfeydd) 0.1 mg/l 469 0  

Plaleiddiaid – cyfanswm  0.5 μg/l 767 0  

Plaleiddiad – unigol3 0.1 μg/l 5,324 0   

pH (ïon Hydrogen) 6.5 – 9.5 3015 0  

Hydrocarbonau Aromatig 
Polysyclig (PAH) 0.1 μg/l 676 0  

Ymbelydredd     

 Alffa gros 0.1 Bq/l 1 0  

 Beta gros 1.0 Bq/l 1 0  

 Cyfanswm dos dangosol 0.1 mSv/blwyddyn 0 0  
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Paramedr 

Y safon neu’r 
crynodiad penodedig 

cyfredol1
Cyfanswm 

nifer y profion

Nifer y  
profion lle na 

chyrhaeddwyd 
y safon

Gwybodaeth 
ychwanegol

Tritiwm 100 Bq/l 9 0  

Seleniwm 0.1 μg/l 668 0  

Sodiwm 200 mg Na/l 668 0  

Sylffad 250 mg SO4/l 641 0  

Tetracloroethen a 
Thricloroethen 10 μg/l 658 0  

Tetracloromethan 3 μg/l 641 0  

Cyfanswm Dos 
Dangosol 0.10 mSv/blwyddyn 0 0  

Cyfanswm y 
Trihalomethanau 100 μg/l 688 0  

Tritiwm 100 Bq/l 9 0  

Afloywder (yn nhapiau 
defnyddwyr) 4 NTU 3018 0  

Nodiadau: 
1  At ddibenion cymharu, mae 1 mg/l yn un rhan mewn miliwn, mae 1 μg/l yn un rhan mewn mil 

o filiynau.
2  Gwerthoedd sgrinio ar gyfer sbarduno camau gweithredu yw’r rhain. Y safon yw ‘Cyfanswm 

Dos Dangosol’.
3  Cynhaliwyd 2,926 yn rhagor o brofion ar gyfer aldrin, dieldrin, heptaclor, heptaclor epocsid, y 

cyrhaeddodd pob un ohonynt y safon berthnasol, sef 0.03μg/l. 
4  Gwerthoedd sgrinio ar gyfer sbarduno camau gweithredu yw’r rhain. Y safon yw ‘Cyfanswm 

Dos Dangosol’.

O’r cyfanswm o saith methiant oherwydd Blas ac Arogl, roedd tri o fethiannau cydymffurfio Dŵr 
Cymru oherwydd arogl, y methodd dau ohonynt oherwydd blas hefyd, wedi’u cymryd o asedau’r 
cwmni.

Cafodd sampl mewn parth ag arogl hydoddydd organig ei chymryd o dap ffreutur gwaith trin dŵr 
Court Farm yn ystod y digwyddiad blas ac arogl ym mis Mehefin 2021 (gweler y manylion isod). 
Cofnodwyd bod blas ac arogl llwydni ar sampl mewn parth a gymerwyd o gronfa wasanaeth Borth 
ym mis Mehefin 2021. Canfu ymchwiliad y cwmni mai achos sylfaenol y methiant oedd lefelau isel 
o geosmin, a ganfuwyd mewn ailsamplau a gasglwyd o’r gronfa. Mae gan y cwmni gynllun 
gweithredu ar gyfer geosmin, a chaiff lefelau eu monitro yn y gweithfeydd trin dŵr i fyny’r afon, ond 
gan na wnaeth hyn atal y methiant yng nghronfa wasanaeth Borth ym mis Mehefin, gwnaed 
argymhelliad y dylid adolygu’r trothwyon ar gyfer y cynllun gweithredu hwn.
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Roedd trydydd methiant arogl a gofnodwyd ym mis Gorffennaf wedi’i gymryd o ddepo gwaith trin 
dŵr Cefnllan y cwmni. Nodwyd bod y sampl hon yn cynnwys blas ac arogl llwydni a chanfu’r 
ymchwiliad dilynol ei bod yn debygol mai’r pibellau dŵr domestig oedd yr achos sylfaenol. 
Awgrymwyd y dylai’r cwmni roi unrhyw wersi a ddysgwyd o’r pandemig ar waith yn eu harolygiadau 
rhagweithiol o ffitiadau dŵr ar gyfer gweithfeydd trin dŵr a chronfeydd gwasanaeth.

Cofnododd Dŵr Cymru saith methiant haearn yn 2021, ac roedd dau o’r rhain wedi’u lleoli yn Lloegr.

Ym mis Awst 2021, methodd sampl a gasglwyd o feddygfa ym mharth Casnewydd Dŵr Cymru â 
chyrraedd y safon ar gyfer haearn, ar lefel o 440 µ/l, a nodwyd bod arogl llwydni ar y sampl hon 
hefyd. Daeth y cwmni i’r casgliad bod yr achos yn gysylltiedig â’r ffaith bod yr eiddo wedi’i leoli ar 
ddiwedd prif bibell gyda phwyntiau defnydd a ddefnyddiwyd yn anfynych yn y feddygfa. Mae parth 
Casnewydd yn destun hysbysiad rheoliad 28(4) ar gyfer afliwio, a dylid atgoffa cwmnïau y dylai dŵr 
a gaiff ei gyflenwi i ddefnyddwyr gydymffurfio â’r rheoliadau, ni waeth ble mae lleoliad yr eiddo.

Cofnodwyd un methiant nicel yng Nghymru yn 2021, gan Dŵr Cymru. Cymerwyd y sampl hon o 
barlwr tatŵs ac roedd yn cynnwys 27 µg/l o nicel. Roedd yr ailsamplau’n awgrymu mai dim ond 
mewn un eiddo roedd y broblem a chanfu’r ymchwiliad nad oedd y tap hwn yn cael ei ddefnyddio’n 
aml. Mae’r cwmni wedi ysgrifennu at y defnyddiwr i roi cyngor ar lifolchi.

Cofnodwyd dau fethiant manganîs yng Nghymru yn 2021, ill dau mewn parthau. Methodd sampl o 
eiddo ym mharth Capel Dewi Dŵr Cymru â chyrraedd y safon ar gyfer haearn a manganîs ym mis 
Gorffennaf 2021. Canfu ymchwiliadau fod gwaith a oedd wedi’i gynllunio i fyny’r afon o gronfa 
wasanaeth Llangynnwr wedi rhoi’r gorau i ddefnyddio un o’r ddwy brif bibell bwmpio. Yn sgil 
cynnydd yn y galw yn ystod y tywydd poeth yng ngwyliau’r haf, aed â’r cyflenwad heibio i’r falf 
gostwng gwasgedd i fyny’r afon o’r gronfa wasanaeth, gan arwain at lifoedd uchel a darfodd ar 
waddodion yn y brif bibell. Yn dilyn methiant y sampl hon, cafodd yr asesiad risg ar gyfer y parth ei 
adolygu. Fodd bynnag, gan fod achos y methiant i fyny’r afon o’r gronfa wasanaeth, argymhellodd 
yr Arolygiaeth y dylai’r cwmni hefyd adolygu’r asesiad risg ar gyfer cronfa wasanaeth Llangynnwr.

Cofnodwyd ail fethiant manganîs yn 2021, a hynny ym mharth y Fenni/Cwmtyleri Dŵr Cymru. Yn 
dilyn ailsamplau a gyrhaeddodd y safon, aeth y cwmni ati i lifolchi’r brif bibell a’i hychwanegu at y 
rhaglen lifolchi a oedd wedi’i chynllunio. Mae parth y Fenni/Cwmtyleri yn destun rheoliad 28(4) ar 
gyfer afliwio ac mae gwaith yn mynd rhagddo i optimeiddio’r gweithfeydd trin dŵr sy’n cyflenwi dŵr 
iddo. Ar ôl i’r gwaith hwn gael ei gwblhau, caiff gwaith glanhau prif bibellau ei wneud yn y parth, sy’n 
cynnwys y brif bibell sy’n cyflenwi dŵr i’r eiddo lle bu’r methiant. 

Newidiadau i’r rhaglen samplu mewn parthau yn sgil y pandemig

Gwnaed newidiadau i’r rhaglen samplu mewn parthau oherwydd cyfyngiadau symud COVID-19 ar 
ddechrau 2021. Caniatawyd i gwmnïau wyro oddi wrth y gofyniad i gymryd samplau ar hap o 
dapiau defnyddwyr o fewn parthau, drwy hysbysiadau rheoliad 7 statudol. Roedd hyn yn golygu 
bod modd i gwmnïau gwblhau’r gwaith samplu gofynnol heb dorri unrhyw rai o reolau’r 
cyfyngiadau symud. Ailddechreuwyd y rhaglen samplu arferol yn ystod 2021, a chafodd yr 
hysbysiadau eu tynnu’n ôl. 
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Digwyddiadau ansawdd dŵr 

Rhoddwyd gwybod i’r Arolygiaeth am 35 o ddigwyddiadau yn ystod 2021 yng Nghymru. Aseswyd pob un ohonynt, a chymerwyd camau gorfodi lle 
bo angen.

24 
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Y digwyddiadau a sgoriodd uchaf yn y Mynegai Risg Digwyddiadau (ERI) 

Mae’r siart cylch isod (Ffigur 7) yn dangos y digwyddiadau a sgoriodd uchaf yn 2021, y digwyddodd 
y mwyafrif ohonynt mewn gweithfeydd trin dŵr, neu gronfeydd storio, ac felly a gafodd sgôr uchel 
yn rhannol am fod llawer o ddefnyddwyr yn wynebu risg.

Ffigur  7.
Y digwyddiadau a sgoriodd uchaf yn y Mynegai Risg Digwyddiadau yng Nghymru

8099 - HDC - Colli Cyflenwad yn Wrecsam - 23.596

8194 - HDC - Alwminiwm Uchel yng Ngwaith Trin Dŵr Pendinas  - 9.118

8033 - HDC - Afliwio yn Ne Glyndŵr  - 6.131

8262 - DŴR - Colli Cyflenwad ym Mhenarth  - 4.871

8249 - DŴR - Afliwio yn y Fenni - 4.022

8107 - DŴR -
Blas ac Arogl yn 
Nhrefynwy - 341.183

7987 - DŴR - Afliwio yn Rhymni - 2.672 

8184 - DŴR - Prif Bibell wedi Byrstio ym Mhort Talbot - 1.13

Coliform
Bacteria (SR), 

1.30, 13%

7945 - HDC - Holt DND (Plwm) - 1.062

8143 - DŴR - Afloywder yn Safle Diheintio Broomy Hill - 0.631

Mynegai Risg Digwyddiadau fesul Cwmni

Roedd y rhan fwyaf o’r digwyddiadau y rhoddwyd gwybod i’r Arolygiaeth amdanynt yn 2021 yn 
gymharol fyr a chymerodd y cwmnïau y camau priodol i roi gwybod i ddefnyddwyr a’u diogelu a 
chysylltu â rhanddeiliaid eraill.

Er budd y diwydiant, mae’r Arolygiaeth yn cyhoeddi gwybodaeth am ddigwyddiadau sydd ag 
arwyddocâd ehangach, er mwyn tynnu sylw at broblemau y gall y diwydiant dŵr ddysgu ohonynt. 
Yn 2021, ERI Cymru oedd 335.658, sy’n dangos dirywiad mewn perfformiad o gymharu â 4.875 yn 
2020. Dyma’r tro cyntaf i’r ERI gynyddu yng Nghymru ers iddo gael ei gyflwyno yn 2017.
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Ffigur  8.
ERI Cymru a’r ERI canolrifol
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Bu 35 o ddigwyddiadau adroddadwy yng Nghymru yn 2021, sy’n fwy na’r 20 a gofnodwyd yn 2020, 
ond yn llai na’r 46 a gofnodwyd yn 2019. O ystyried bod y wlad o dan gyfyngiadau COVID-19 yn 
2020 ac am ran sylweddol o 2021, nid yw’r amrywiad hwn yn gwbl annisgwyl.

Mae’r pedwar digwyddiad â’r sgoriau ERI uchaf yng Nghymru wedi’u crynhoi isod, ynghyd â 
phumed, er mwyn dysgu gwersi ehangach, ac un arall lle yr ymchwiliwyd i drosedd adran 70. 
Cafodd y mwyafrif o’r digwyddiadau yng Nghymru effaith gymharol fach a sgôr ERI isel ond, fel y 
gwelir yn Ffigur 7, cafodd nifer o ddigwyddiadau sgôr uchel (a drafodir isod). Er y dylai cwmnïau 
anelu at osgoi digwyddiadau sy’n effeithio ar ddefnyddwyr yn gyfan gwbl a, thrwy hynny, gael sgôr 
ERI o sero, dylent hefyd ganolbwyntio ar eu hymateb i ddigwyddiadau mwy, gan ddysgu gwersi o 
ddigwyddiadau blaenorol er mwyn lleihau eu heffaith a’u hyd i ddefnyddwyr. Mae’r ERI ar gyfer 
Cymru yn cyfrifo cyfanswm gwerth holl ddigwyddiadau cwmnïau sydd wedi’u lleoli yn gyfan gwbl 
neu’n rhannol yng Nghymru ac yn cyfrifo mynegai fel pe bai ar gyfer un cwmni. Mae’r cwmnïau 
hynny y mae eu sgôr yn uwch na’r gwerth hwn yn cynrychioli naill ai fwy o ddigwyddiadau, 
digwyddiadau sy’n effeithio ar fwy o bobl, digwyddiadau hwy, digwyddiadau â chategori risg uwch, 
ymateb cymharol wael i ddigwyddiadau neu gyfuniad o rai neu bob un o’r ffactorau hyn.

Yn 2021, roedd sgôr ERI Hafren Dyfrdwy (40.403) yn is nag ERI Dŵr Cymru (355.169), ond Hafren 
Dyfrdwy a gofnododd ddau o’r tri digwyddiad a gafodd y sgôr uchaf. Mae effaith y digwyddiad blas 
ac arogl yn Nhrefynwy a gofnodwyd gan Dŵr Cymru wedi codi sgôr ERI gyffredinol Cymru yn 
sylweddol. Ffigur 8 – ERI Cwmnïau, ERI Cymru ac ERI canolrifol Cymru.
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Mae ERI yn fodd i ddeall y prif gyfranwyr at risg, sydd i’w gweld yn Ffigur 9. Y tri chyfrannwr mwyaf 
at Fynegai Risg Digwyddiadau Cymru oedd digwyddiad blas ac arogl yn Nhrefynwy, digwyddiad 
colli cyflenwad yn Wrecsam a digwyddiad alwminiwm uchel ym Mhendinas. Disgrifir yr 
amgylchiadau isod, ynghyd â disgrifiadau o’r prif ddigwyddiadau eraill a gyfrannodd at yr ERI.

Cyfraniadau risg at yr ERI

Ffigur 9.
Cyfraniadau risg at yr ERI
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32 o Ddigwyddiadau Eraill – 21.673

HDC – Alwminiwm Uchel yng Ngwaith Trin Dŵr Pendinas – 9.118

HDC – Colli Cyflenwad yn Wrecsam – 23.596

DŴR –
Blas ac Arogl 
yn Nhrefynwy 
– 341.183

Blas ac arogl yn Nhrefynwy

Ym mis Mehefin 2021, cofnododd Dŵr Cymru ddigwyddiad blas ac arogl yn Nhrefynwy a’r 
cyffiniau. Cafodd y cwmni gyfanswm o 73 o adroddiadau gan ddefnyddwyr; 62 o’r ardal y cyflenwir 
dŵr iddi o waith trin dŵr Trefynwy ac 11 o’r ardal y cyflenwir dŵr iddi o waith trin dŵr Court Farm. 
Roedd y mwyafrif o’r rhain yn disgrifio blas neu arogl ‘clorin’ (51 o gysylltiadau). Yn wreiddiol, daeth 
y cysylltiadau o ardal y cyflenwir dŵr iddi o waith trin dŵr Trefynwy (Mayhill), a oedd yn cyflenwi 
dŵr i boblogaeth o 18,000 yn Nhrefynwy. Ddeuddydd yn ddiweddarach, dechreuodd y cwmni gael 
cysylltiadau o’r ardal y cyflenwir dŵr iddi o waith trin dŵr Court Farm. Mae gwaith trin dŵr Court 
Farm yn cyflenwi dŵr i boblogaeth o 933,000. Mae Trefynwy yn tynnu dŵr yn uniongyrchol o Afon 
Gwy ac mae Court Farm yn trosglwyddo dŵr o’r afon honno (250 metr i fyny’r afon o’r safle tynnu 
dŵr ar gyfer Trefynwy) drwy bibell 32 cilometr i mewn i gronfa storio dŵr crai.

Mewn ymateb, dechreuodd y cwmni gynnal ymchwiliad trylwyr a oedd yn cynnwys arolygon 
samplau o’r dŵr crai, y gweithfeydd trin dŵr, y cronfeydd gwasanaeth i lawr yr afon ac eiddo yn yr 
ardal yr effeithiwyd arni. Daeth yr ymchwiliad i’r casgliad ei bod yn debygol bod yr achos yn deillio o 
afon Gwy, gan fod y broblem wedi effeithio ar y ddau waith trin dŵr, ac roedd canlyniadau’r 
samplau’n ategu’r casgliad hwn. Fodd bynnag, mae’r achos sylfaenol yn dal yn amhendant. Mae’r 
cwmni’n ystyried gosod dulliau monitro ychwanegol yn yr afon er mwyn rhoi system rhybuddio 
cynnar ar waith ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol.
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Oherwydd arwyddocâd y digwyddiad, yr achos sylfaenol amhendant, a’r tebygolrwydd y gallai 
ddigwydd eto, ystyriwyd bod trosedd o dan adran 70 o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 wedi’i 
chyflawni am gyflenwi dŵr y gellid tybio ei fod yn anaddas. Ar ôl hynny, cynhaliwyd archwiliad o’r 
gweithfeydd trin dŵr, a’r canlyniad oedd ystyried gorfodi prosesau trin dŵr ychwanegol a gwaith 
monitro ychwanegol yn y dalgylch.

Colli cyflenwad yn Wrecsam (Hafren Dyfrdwy)

Ym mis Mehefin 2021, byrstiodd y brif bibell 15 modfedd yn yr Ardal Rhanbarthau Mesuredig 
(DMA) sy’n rhan o bibell gylch Wrecsam, gan effeithio ar boblogaeth o fwy na 12,500 o bosibl. 
Gweithiodd y cwmni i ailranbarthu’r DMAs yr effeithiwyd arnynt yn gyflym ac adfer cyflenwadau i 
ddefnyddwyr. Cafodd y brif bibell ei hatgyweirio a dechreuodd y rhwydwaith weithio yn ôl yr arfer 
eto. Cafodd y cwmni 27 o gysylltiadau ynghylch dŵr cymylog neu wedi’i afliwio gan ddefnyddwyr, 
felly aeth ati i lifolchi’r rhwydwaith mewn modd strategol a chynnal arolwg samplau. Gwelwyd bod 
y samplau’n cynnwys crynodiadau o alwminiwm, haearn a manganîs a oedd yn uwch na’r 
crynodiad neu’r gwerth rhagnodedig (PCV). Canfu asesiad yr Arolygiaeth o ymateb y cwmni i’r 
digwyddiad hwn nad oedd y gwaith llifolchi a wnaed i ddatrys y problemau ansawdd dŵr hyn o 
reidrwydd wedi cael ei wneud yn yr ardal briodol ac nad oedd gwaith llifolchi wedi cael ei wneud yn 
yr ardal a gafodd ddŵr cymylog. Felly, cafodd y cwmni argymhelliad y dylai ystyried gwneud gwaith 
llifolchi lleol yn yr ardaloedd yr effeithiwyd arnynt ac awgrym y dylai osod falfiau aer mewn 
ardaloedd lle mae llusgiant aer yn dueddol o ddigwydd.

Ar y cyfan, ystyriwyd bod ymateb y cwmni i atgyweirio prif bibell fawr yn dda, ond mae’r 
cysylltiadau ynghylch afliwio a chanlyniadau’r samplau yn awgrymu bod afliwio’n risg o hyd yn y 
rhwydwaith hwn. Mae’r cwmni wedi ymrwymo i roi rhaglen llifolchi ar waith yn y DMAs yr 
effeithiwyd arnynt, a ddylai leihau’r risg y bydd hyn yn digwydd eto yn y dyfodol.

Alwminiwm uchel yng ngwaith trin dŵr Pendinas (Hafren Dyfrdwy)

Mae gweithrediad y gwaith trin dŵr hwn yn cynnwys ychwanegu dosau o alwminiwm fel ceulydd 
ac ychwanegu dosau o galch cyn ac ar ôl hynny er mwyn cywiro’r pH. Yn sgil problemau gyda’r 
dosau calch, roedd crynodiadau uchel o alwminiwm yn y dŵr terfynol ac yn y gronfa gwasanaeth i 
lawr yr afon. Ni chanfuwyd hyn dros nos am fod y monitor alwminiwm wedi cael ei ffurfweddu’n 
anghywir ac ni chanodd yr un larwm. Mae’r digwyddiad hwn yn tynnu sylw at bwysigrwydd profi 
larymau hanfodol a chynnal profion diffodd yn rheolaidd ac fel mater o drefn mewn gweithfeydd 
trin dŵr a chynnwys adolygiad rheolaidd ar gyfer pob ased er mwyn sicrhau bod yr holl larymau 
hanfodol wedi’u cynnwys. Caiff y digwyddiad hwn ei ddisgrifio yn adroddiad Dŵr Yfed Chwarter 3; 
fodd bynnag, yn nodedig ddigon, hwn oedd y digwyddiad a gafodd y drydedd sgôr uchaf yng 
Nghymru yn 2021.

Digwyddiadau nodedig eraill 

Afliwio yn Ne Glyndŵr (Hafren Dyfrdwy)

Ym mis Ebrill 2021, byrstiodd prif bibell 10 modfedd sy’n cyflenwi dŵr i gronfa wasanaeth New Hall 
sydd, yn ei thro, yn cyflenwi dŵr i boblogaeth o 3,500 ym mharth cyflenwi dŵr De Glyndŵr. 



29

Dŵr Yfed 2021  Adroddiad y Prif Arolygydd ar gyfer dŵr yfed yng Nghymru

Cwblhawyd y gwaith atgyweirio, a dechreuwyd defnyddio’r bibell eto. Yn dilyn hyn, cafwyd 46 o 
alwadau ynghylch afliwio, tair galwad ynghylch dŵr gwyn ac un alwad ynghylch blas/arogl clorin o’r 
ardal i lawr yr afon o’r gronfa wasanaeth hon yn ystod y tridiau nesaf. Daethpwyd i’r casgliad bod 
dŵr wedi’i afliwio o’r brif bibell sy’n cyflenwi cronfa wasanaeth New Hall wedi mynd i mewn i’r tanc, 
gan fynd i mewn i’r system ddosbarthu i lawr yr afon wedi hynny. Er bod y samplau a gymerwyd yn 
dilyn y digwyddiad yn foddhaol, ni chymerwyd samplau yn ystod y digwyddiad er mwyn rhoi 
gwybodaeth i’r ymchwiliad gan fod y technegwyr samplu, yn ôl y sôn, eisoes wedi gweithio’r 
uchafswm oriau a ganiateir. Cafodd y cwmni argymhelliad y dylai sicrhau bod adnoddau priodol ar 
gael.

Drwy gydol 2021, gwelir patrwm dro ar ôl tro yn Hafren Dyfrdwy a Dŵr Cymru lle na chaiff samplau 
eu cymryd yn ystod digwyddiadau bob amser ac felly nid yw’r risg i ddefnyddwyr yn hysbys. 
Atgoffir cwmnïau y dylai’r samplau fod yn gynrychioliadol o’r digwyddiad dan sylw, o ran lleoliad, 
amseroldeb a’r paramedrau a ddadansoddir.

Afliwio yn y Fenni

Ym mis Medi, gwnaeth Dŵr Cymru waith i atgyweirio gollyngiad ar brif bibell ddur gwasgedd uchel 
16 modfedd i fyny’r afon o Orsaf Pwmpio Dŵr Cadfor, sy’n cyflenwi dŵr i ardaloedd gwledig yn y 
Fenni ac ucheldir Cwmtyleri, gan gynnwys dwy gronfa wasanaeth. Dechreuodd y gwaith fin nos ac 
roedd yn cynnwys neilltuo Gorsaf Pwmpio Dŵr Cadfor oddi wrth y cyflenwad. Gwnaed y gwaith i 
atgyweirio’r brif bibell dros nos ac, am 08:30 fore trannoeth, ailgychwynnwyd Gorsaf Pwmpio Dŵr 
Cadfor. Bron yn syth ar ôl i’r Orsaf ailgychwyn, dechreuodd y cwmni gael gwybod gan ei 
gwsmeriaid am ddŵr wedi’i afliwio. Cafwyd 41 o gysylltiadau ynghylch dŵr wedi’i afliwio dros y 
tridiau nesaf, ac amcangyfrifir bod y cwmni wedi cyflenwi dŵr wedi’i afliwio i 4,390 o ddefnyddwyr 
yn ystod y cyfnod hwn.

Daeth ymchwiliad y cwmni i’r casgliad ei bod yn debygol mai ailgychwyn Gorsaf Pwmpio Dŵr 
Cadfor ar ôl atgyweirio’r gollyngiad ar y brif bibell a achosodd y digwyddiad. Pympiau cyflymder 
sefydlog sydd yng Ngorsaf Pwmpio Dŵr Cadfor ac, felly, pan gawsant eu hailgychwyn, cynyddodd 
y gyfradd llifiant yn gyflym iawn o sero i 3 M L/d. O ganlyniad i hyn, codwyd dyddodion haearn a 
manganîs o’r brif bibell, gan arwain at adroddiadau am afliwio gan gwsmeriaid. Ceir risg hysbys o 
afliwio oherwydd dyddodiad manganîs a haearn ym Mharth Ansawdd Dŵr y Fenni a Chwmtyleri, 
ac mae Offeryn Cyfreithiol (Cyf: DWR 3536) ar waith i fynd i’r afael â’r risg hon. Mae cynllun 
buddsoddi cyfalaf wedi cael ei gynnig i addasu Gorsaf Pwmpio Dŵr Cadfor er mwyn galluogi’r 
pympiau i weithio mewn modd cyflymder newidiol fel bod modd dechrau a stopio’n raddol er 
mwyn lleihau’r risg o amharu ar waddodion mewn prif bibellau.

Cwblhaodd y cwmni asesiad risg/cynllun manwl ar gyfer y gwaith arfaethedig, a dynnodd sylw at y 
ffaith bod dŵr wedi’i afliwio yn risg ac, felly, cafodd defnyddwyr y gallai’r gwaith effeithio arnynt eu 
rhybuddio drwy lythyr cyn i’r gwaith gael ei wneud. Cyn y gwaith, gwnaed gwaith ailranbarthu hefyd 
er mwyn lleihau’r boblogaeth i lawr yr afon o’r ardal yr effeithiwyd arni. Roedd gan y cwmni 
ganolfan rheoli gweithredol ar agor i fonitro’r gwaith hwn, ond ni lwyddodd y mesur lliniaru hwn i 
atal y digwyddiad. Mae’r cwmni bellach wedi gostwng y trothwy ar gyfer ymchwilio i gysylltiadau 
ynghylch dŵr wedi’i afliwio, sy’n lleihau’r tebygolrwydd y bydd hyn yn digwydd eto.
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Wrth gynllunio unrhyw waith a all effeithio ar ansawdd neu ddigonolrwydd dŵr, dylai cwmnïau 
sicrhau eu bod wedi rhoi asesiadau risg, mesurau lliniaru a threfniadau monitro priodol ar waith er 
mwyn atal, lleihau a rheoli unrhyw broblemau ansawdd dŵr.

Oherwydd arwyddocâd y digwyddiad hwn, a chysylltiadau gan ddefnyddwyr yn awgrymu bod y 
cyflenwad dŵr wedi cael ei wrthod, a all gael ei ystyried yn drosedd o dan adran 70 o Ddeddf y 
Diwydiant Dŵr 1991, cynhaliodd yr Arolygiaeth ymchwiliad manwl priodol i’r ffordd yr ymdriniodd y 
cwmni â’r digwyddiad. Roedd hyn yn cynnwys casglu datganiadau tystion gan ddefnyddwyr yr 
effeithiwyd arnynt er mwyn cofnodi’r effaith arnynt, eu profiad o wasanaeth cwsmeriaid y cwmni 
a’u hyder cyffredinol yn ansawdd eu cyflenwad dŵr cyhoeddus yn dilyn y digwyddiad hwn. Drwy’r 
cyfweliadau hyn, daeth yn amlwg iawn bod defnyddwyr wedi gwrthod yfed, coginio neu ymolchi yn 
y dŵr pan wnaethant sylwi bod eu cyflenwad wedi’i afliwio, ac felly gwnaethant gysylltu â’r cwmni i 
roi gwybod am y broblem. Teimlai’r defnyddwyr fod angen cyflenwad amgen a’i bod yn anodd ac 
yn hynod anghyfleus dod o hyd i ddŵr potel, yn enwedig mewn ardal wledig. Dywedodd y 
defnyddwyr hefyd nad oeddent yn teimlo eu bod yn gallu ymddiried yn eu cyflenwad dŵr mwyach 
a’u bod, ers y digwyddiad, wedi parhau i ddefnyddio jygiau hidlo roeddent wedi’u prynu. I’r 
defnyddwyr a wnaeth ddatganiad, nid dyna’r tro cyntaf iddynt brofi’r broblem hon ac mae’n 
siomedig eu bod bellach yn ystyried bod hwn yn ddigwyddiad normal, er nad yw’n digwydd yn aml. 
Mae normaleiddio disgwyliad is yn sefyllfa sy’n peri pryder i unrhyw ddiwydiant gwasanaethau, ac 
nid yw’n cyd-fynd â dull gweithredu ‘ansawdd dŵr yn gyntaf’.

Nam ar swp o adweithydd clorin

Ar ddechrau mis Tachwedd 2021, rhoddodd samplwr yn Dŵr Cymru wybod am broblem gyda’r 
darlleniadau clorin, lle roedd samplau wedi dechrau troi’n gymylog ar ôl i’r trydydd adweithydd 
(adweithydd C) gael ei ychwanegu, ac wedyn roedd canlyniad y sampl yn anarferol o uchel nad 
oedd yn gymaradwy â lliw’r sampl. Yr wythnos ganlynol, rhoddwyd gwybod am ragor o achosion 
tebyg. Rhoddwyd gwybod bod y broblem wedi cael ei gweld mewn cyfanswm o 19 o samplau 
rhwng 4 Tachwedd a 18 Tachwedd 2021. Canfu’r ymchwiliad a gynhaliwyd gan y cwmni fod y 
broblem yn gysylltiedig ag un adweithydd a oedd yn cael ei ddefnyddio yn y broses brofi a bod yr 
holl achosion lle y digwyddodd y broblem yn gysylltiedig ag un swp penodol. Gan nad oedd modd 
darganfod gyda pha samplau roedd y swp penodol hwn wedi cael ei ddefnyddio, ychwanegwyd 
sylwadau at 3,526 o ganlyniadau samplau a oedd wedi cael eu profi gan y tîm samplu cysylltiedig. 
Cafodd y cwmni argymhelliad y dylai ystyried ffyrdd o roi mesurau rheoli ansawdd ychwanegol ar 
waith a fyddai’n atal swp diffygiol rhag cael ei ddefnyddio. Dylai cwmnïau sicrhau y caiff mesurau 
rheoli ansawdd digonol eu rhoi ar waith mewn perthynas â’r dulliau samplu ac y gellir olrhain sypiau 
unigol o adweithydd i samplau os bydd angen. Os caiff swp diffygiol ei ddefnyddio drwy 
gamgymeriad, dylid uwchgyfeirio hyn yn briodol ac yn brydlon er mwyn gallu ymchwilio ac ymyrryd 
yn gynnar.
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Tabl  6.

Y 10 digwyddiad a gafodd y sgôr ERI uchaf y rhoddwyd gwybod amdanynt yn 
2021

Enw’r Digwyddiad
Dyddiad y 

Digwyddiad
Achos y Digwyddiad Asesiad yr Arolygydd ERI

DŴR – Blas ac Arogl yn 
Nhrefynwy Meh-21 Dirywiad dŵr crai Gorfodi-offeryn cyfreithiol 341.183

HDC – Colli Cyflenwad yn 
Wrecsam Meh-21 Problem/difrod i’r brif bibell 

– Prif bibellau – Byrstio Gwnaed argymhellion 23.596

HDC – Alwminiwm Uchel 
yng Ngwaith Trin Dŵr 

Pendinas 
Gor-21

Methiant trin dŵr i fyny’r 
afon o’r safle diheintio 

terfynol
Gwnaed argymhellion 9.118

HDC – Afliwio yn Ne 
Glyndŵr Ebr-21 Problem/difrod i’r brif bibell 

– Prif bibellau – Byrstio Gwnaed argymhellion 6.131

DŴR – Colli Cyflenwad ym 
Mhenarth Med-21 Problem/difrod i’r brif bibell 

– Prif bibellau – Byrstio Gwnaed argymhellion 4.871

DŴR – Afliwio yn y Fenni Med-21
Gwaith 

wedi’i gynllunio – Staff y 
cwmni
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DŴR – Afliwio yn Rhymni Chwe-21
Gwaith 
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cwmni
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DŴR – Prif Bibell wedi 
Byrstio ym Mhort Talbot Gor-21 Problem/difrod i’r brif bibell 

– Prif bibellau – Byrstio Gwnaed argymhellion 1.133

HDC – Holt DND (Plwm) Chwe-21 System dosbarthu i 
ddefnyddwyr Gwnaed awgrymiadau 1.062

DŴR – Afloywder yn Safle 
Diheintio Broomy Hill Gor-21

Methiant trin dŵr i fyny’r 
afon o’r safle diheintio 

terfynol
Gwnaed argymhellion 0.631
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Cysylltiadau gan 
ddefnyddwyr

Derbynioldeb dŵr yfed

Yn 2021, cafwyd cyfanswm o 8,245 o gysylltiadau gan ddefnyddwyr (heb gynnwys ymholiadau a 
digwyddiadau) yng Nghymru ynglŷn â derbynioldeb dŵr yfed, sef cyfradd o 2.60 (o gysylltiadau 
fesul 1000 o’r boblogaeth). Mae’r gyfradd hon yn uwch na chyfartaledd Cymru a Lloegr (y 
diwydiant), a oedd yn 1.29 yn 2021. Bu gwelliant bach ers 2020, pan gofnodwyd 8,972 o 
gysylltiadau, sef cyfradd o 2.84.

Ffigur  10.
Nifer a math y cysylltiadau ynghylch ansawdd dŵr yng Nghymru 2012 – 2021
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Cyfran y cysylltiadau ynghylch golwg yng Nghymru yw 74.8% o gyfanswm y cysylltiadau, sy’n uwch 
na chyfradd y diwydiant (66%) ac yn adlewyrchu’r her a achosir gan afliwio i’r cwmnïau yng 
Nghymru, yn enwedig Dŵr Cymru.

Golwg 

Yn 2021 yng Nghymru, cafwyd cyfanswm o 6,167 o gysylltiadau gan ddefnyddwyr (heb gynnwys 
ymholiadau a digwyddiadau) yn rhoi gwybod am bryder ynglŷn â golwg y dŵr yfed, sef cyfradd o 
1.94 o gymharu â chyfradd y diwydiant, sef 0.85. Mae’r gyfradd yn gostwng yn flynyddol, sy’n dyst i 
waith caled y cwmnïau yn y maes hwn (Ffigur 11).

Ffigur 11.
Cyfradd a math y cysylltiadau ynghylch golwg yng Nghymru 2017–2021
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Cysylltiadau ynghylch dŵr wedi’i afliwio (neu ddŵr brown, du, oren (BDO)) yw’r gyfran fwyaf o 
gysylltiadau, sef 78.6% ar hyn o bryd. Cysylltiadau ynghylch dŵr (aer) gwyn yw’r ail, sef 11%, wedyn 
cysylltiadau ynghylch gronynnau (4.2%) a chysylltiadau ynghylch amodau cyffredinol (3%).

Afliwio (BDO)

Dŵr wedi’i afliwio yw’r rheswm mwyaf cyffredin pam y bydd defnyddwyr yn cysylltu â’u cyflenwr i 
roi gwybod am bryder ynglŷn ag ansawdd dŵr yng Nghymru o hyd. Y prif reswm dros afliwio yw 
ailddaliant gwaddod mewn prif bibellau, sy’n deillio o fetelau yn y dŵr o’r tarddiad sy’n mynd drwy’r 
gweithfeydd trin dŵr ac yn hadu’r rhwydwaith, neu o fetelau’n erydu o brif bibellau haearn hŷn. Felly, 
mae cwmnïau’n mynd ati fwyfwy i edrych yn fanylach ar berfformiad gweithfeydd trin dŵr a ffyrdd 
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o’u hoptimeiddio er mwyn eu hatal rhag achosi afliwio yn y rhwydwaith; gan ddeall y cydbwysedd 
cemegol rhwng metelau mewn hydoddiannau neu waddod, cyfansoddiad materol prif bibellau’r 
rhwydwaith, a’r gydberthynas rhwng cyflymderau, maint y brif bibell, a’r galw.

Mae cyfraddau cysylltiadau yn ystadegau syml sy’n cynrychioli cyfran o’r boblogaeth ehangach. 
Bydd defnyddwyr sy’n cael dŵr wedi’i afliwio yn aml yn holi eu cymdogion neu’n edrych ar y 
cyfryngau cymdeithasol gan ddibynnu ar gyfrifoldeb wedi’i ddirprwyo i roi gwybod. Felly, pan fydd 
afliwio’n digwydd, gall y broblem fod yn fwy cyffredin nag y byddai cysylltiadau ar eu pen eu hunain 
yn ei awgrymu. Mae’r diwydiant wedi parhau â’r cynnydd a wnaed i leihau nifer y cysylltiadau gan 
ddefnyddwyr ynghylch dŵr wedi’i afliwio, gyda chyfartaledd y diwydiant yn gostwng o 0.60 o 
gysylltiadau fesul 1000 o ddefnyddwyr yn 2020 i 0.54 o gysylltiadau fesul 1000 o ddefnyddwyr yn 
2021 (Ffigur 12), sy’n cynrychioli gostyngiad o 28% ers 2017. Mewn termau real, mae hyn yn golygu 
lleihad o 3,499 o gysylltiadau yn rhoi gwybod am ddŵr wedi’i afliwio drwy’r diwydiant cyfan, ac 804 
yng Nghymru, a’r gyfradd ar gyfer afliwio yng Nghymru yn 2021 oedd 1.53.

Ffigur  12.

Cyfradd y cysylltiadau ynghylch dŵr wedi’i afliwio yng Nghymru yn 2012–2021, 
gyda’r llinell goch yn dangos cyfradd y diwydiant ar gyfer y flwyddyn gyfatebol
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Adolygiad blynyddol o berfformiad cwmnïau a pharthau

Mae’r Arolygiaeth yn cynnal adolygiad o’r data ar gysylltiadau gan ddefnyddwyr ynghylch dŵr wedi’i 
afliwio bob blwyddyn. Ymchwilir i gwmnïau sydd uwchlaw cyfartaledd y diwydiant, a chymerir 
camau gorfodi lle bo angen. Tynnodd yr adolygiad diweddaraf, a gynhaliwyd gan ddefnyddio data 
ar gysylltiadau o 2021, sylw at 60 o barthau o ddiddordeb yng Nghymru, sef lleihad bach o 
gymharu â 61 yn 2020.
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Yn dilyn adolygiad afliwio 2020/21, ni roddwyd unrhyw hysbysiadau newydd i gwmnïau yng 
Nghymru. Mae gan Dŵr Cymru, yr oedd ei gyfradd cysylltiadau yn llawer uwch na’r diwydiant, lawer 
o hysbysiadau afliwio sy’n dal ar waith. Cynghorir y cwmni i ystyried afliwio yn ei gynlluniau busnes 
ar gyfer Adolygiad Cyfnodol 2024 er budd defnyddwyr.

Tabl  7.

Nifer y parthau a groesodd y trothwy yn yr adolygiad afliwio

Cwmni

Nifer y Parthau a 
Groesodd y Trothwy yn 

Adolygiad 2021 
(2018-2020)

Nifer y Parthau a 
Groesodd y Trothwy yn 

Adolygiad 2022 
(2019-2021)

DŴR 57 58 

HDC 4 2 

Cyfanswm 61 60 
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Mae’r map isod yn dangos y parthau yng Nghymru sy’n uwch ac yn is na gwerthoedd trothwy 2021 
ar gyfer yr adolygiad afliwio. 
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Mae cyfradd Hafren Dyfrdwy o ran cysylltiadau ynghylch dŵr wedi’i afliwio wedi cynyddu ychydig 
yn 2021 yn dilyn y gwelliant rhwng 2019 a 2020. Erbyn hyn, y gyfradd cysylltiadau yw 0.68 o 
gysylltiadau fesul 1000 o’r boblogaeth, o gymharu â 0.61 yn 2020 ac 1.14 yn 2019 (Ffigur 13). 
Unwaith eto, mae hyn yn uwch na chyfartaledd y diwydiant yn 2021, sef 0.54 o gysylltiadau fesul 
1000 o’r boblogaeth.

Ffigur 13.

Cyfradd y cysylltiadau ynghylch dŵr wedi’i afliwio ar gyfer Hafren Dyfrdwy yn 
2017–2021, gyda’r llinell goch yn dangos cyfradd y diwydiant ar gyfer y flwyddyn 
gyfatebol
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Cafodd y cwmni un hysbysiad am afliwio, a oedd yn cwmpasu dau barth; Gwaddol a Rhos. Cafodd 
hwn ei ddiddymu ym mis Chwefror 2022. Bu gwelliant sylweddol yn y ddau barth hyn ers i’r 
hysbysiad gael ei gyflwyno yn 2019, ac maent bellach islaw’r trothwy ar gyfer yr adolygiad afliwio 
blynyddol a chyfartaledd y diwydiant. 
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Gwelwyd cynnydd nodedig ym mharthau De Glyndŵr a’r Drenewydd (a ddangosir â smotiau coch 
yn yr ardal gwyrdd golau ar y map uchod), lle bu cynnydd sylweddol yn y gyfradd cysylltiadau 
ynghylch afliwio yn 2021 (Ffigur 14). Oherwydd y lefelau cyson uchel o gysylltiadau, mae Llwyn Onn 
a De Glyndŵr hefyd wedi cael eu cynnwys i’w hadolygu. Bydd yr Arolygiaeth yn ymchwilio i’r 
rhesymau dros y cynyddiadau hyn yn ystod yr adolygiad yn 2022. Cafodd y cwmni un digwyddiad 
afliwio adroddadwy yn 2021, ym mharth De Glyndŵr, a achoswyd pan fyrstiodd y brif bibell yn 
Wrecsam (gweler y manylion yn yr adran ar ddigwyddiadau uchod). Cafodd y cwmni 46 o 
gysylltiadau ynghylch afliwio mewn perthynas â’r digwyddiad hwn, yn tynnu sylw at effaith bosibl 
aflonyddwch yn y rhwydwaith.

Ffigur  14.

Cyfraddau cysylltiadau ynghylch afliwio ar gyfer parthau Disgyrchiant Llwyn Onn, 
De Glyndŵr a’r Drenewydd 2017–2021
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Yn 2021, mae Dŵr Cymru wedi parhau â’r gwelliannau a wnaed o ran lleihau nifer y cysylltiadau gan 
ddefnyddwyr ynghylch afliwio, gyda chyfradd o 1.60 yn 2021 o gymharu ag 1.85 yn 2020 (Ffigur 
15). Mewn termau real, mae hyn yn 770 yn llai o gysylltiadau yn ystod y flwyddyn.
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Ffigur  15.
Cyfradd Y cysylltiadau ynghylch dŵr wedi’i afliwio ar gyfer Dŵr Cymru yn 
2012-2021, gyda’r llinell goch yn dangos cyfradd y diwydiant ar gyfer y flwyddyn 
gyfatebol
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Ar hyn o bryd, mae gan y cwmni 17 o hysbysiadau rheoliad 28 ar waith ar gyfer afliwio a 
chwblhawyd pedwar hysbysiad ychwanegol yn 2021 (Gogledd Ynys Môn, Treforys Abertawe, 
Henffordd a Dafen). Ar gyfer y parthau hyn, llwyddodd y cwmni i fodloni’r meini prawf ar gyfer dod 
â’r hysbysiadau i ben ac mae gan y cwmni “gynlluniau gofal” sy’n dal ar waith ar gyfer pob parth 
unigol. Mae’n adlewyrchiad o’r her sy’n wynebu’r cwmni bod y gyfradd cysylltiadau ar gyfer 2021 yn 
dal yn uwch na chyfartaledd y diwydiant, sef 0.54, ar gyfer pob un o’r parthau hyn, er bod gwaith 
wedi’i wneud i sicrhau canlyniadau’r hysbysiadau gorfodi, ac felly mae’n bosibl y bydd yn destun 
camau gorfodi pellach yn y dyfodol (Ffigur 16).
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Ffigur 16.
Parthau â hysbysiadau a gwblhawyd yn 2021 lle mae’r gyfradd cysylltiadau 
ynghylch afliwio yn dal yn uwch na chyfartaledd y diwydiant
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O ran yr hysbysiadau rheoliad 28 sydd ar waith ar hyn o bryd, cafwyd gwelliannau amlwg mewn 
rhai parthau, er enghraifft Maerdy/Porth, y Barri/y Sili, Bro Morgannwg/Cymoedd y Rhondda a 
Chaerdydd (y Mynydd Bychan a Llanisien). Caiff yr amrywiadau yn yr effaith a gyflawnwyd gan y 
rhaglenni gwaith yn yr hysbysiadau hyn eu harchwilio gyda’r cwmni.

Tynnodd yr adolygiad afliwio sylw at 58 o barthau y bydd angen ymchwilio ymhellach iddynt. Mae 
hyn un yn fwy na’r 57 a nodwyd yn 2020, ond mae’r ffigur hwn hefyd yn ystyried perfformiad yn y 
gorffennol er mwyn nodi parthau sydd â phroblemau afliwio parhaus.
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Dŵr gwyn (aer gwyn) 

Mae cyfradd y cwynion ynghylch dŵr gwyn (aer gwyn) wedi gostwng yn flynyddol, gan ddilyn tuedd 
debyg i’r duedd ar gyfer dŵr wedi’i afliwio. Yn 2021, y gyfradd yw 0.14 ar gyfer y diwydiant a 0.21 ar 
gyfer Cymru. Mae hyn yn cyfateb i 673 o gysylltiadau yng Nghymru yn 2021. Mae’r siart isod yn 
dangos mai Hafren Dyfrdwy yw’r prif gyfrannwr at y gyfradd cysylltiadau ynghylch dŵr gwyn yng 
Nghymru. 

Ffigur 17.
Cyfradd y cysylltiadau ynghylch dŵr gwyn yng Nghymru yn 2012–2021, gyda’r 
llinell goch yn dangos cyfradd y diwydiant ar gyfer y flwyddyn gyfatebol
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Blas ac arogl 

Yn yr un modd â chysylltiadau ynghylch dŵr wedi’i afliwio a dŵr (aer) gwyn, mae’r gyfradd 
cysylltiadau ar gyfer cyfanswm y cysylltiadau ynghylch blas ac arogl yn y diwydiant hefyd wedi bod 
yn gostwng yn flynyddol ers 2012. Fodd bynnag, mae’r cyfraddau yng Nghymru wedi bod yn 
gymharol sefydlog dros y pum mlynedd diwethaf, gan ostwng o 0.47 yn 2017 i 0.45 yn 2021, a dylai 
cwmnïau sicrhau bod digon o ffocws ar y mathau hyn o bryderon gan ddefnyddwyr.

Yn 2021, y gyfradd cysylltiadau ynghylch blas ac arogl ar gyfer Hafren Dyfrdwy ac ar gyfer Dŵr 
Cymru oedd 0.45.
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Ffigur 18.

Cyfradd cysylltiadau ynghylch blas ac arogl ar gyfer cwmnïau yng Nghymru yn 
2021.
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Ar gyfer y diwydiant, cysylltiadau ynghylch clorin yw’r gyfran fwyaf o gysylltiadau ynghylch blas ac 
arogl i’r rhan fwyaf o gwmnïau o hyd, ond ceir gwahaniaethau sylweddol yn y gyfran o gysylltiadau 
ynghylch blas ac arogl sy’n rhoi gwybod am flas neu arogl clorin o un cwmni i’r llall yn y diwydiant. 
Mae’r cyfraddau ar gyfer cysylltiadau ynghylch blas ac arogl pridd a llwydni a phetrol a diesel wedi 
aros yn sefydlog ers 2021, ond mae’r cyfraddau ar gyfer pob math arall o gysylltiadau ynghylch 
blas ac arogl, a all gynnwys disgrifiadau o flas neu arogl metelig, chwerw, melys neu hallt yn llawer 
uwch yng Nghymru. Atgoffir cwmnïau y gall rhai defnyddwyr ddisgrifio blas clorin ar y dŵr fel blas 
metelig, felly dylid rhoi sylw i ddosbarthu’r cysylltiadau hynny.

Mae’r Arolygiaeth yn y broses o ddadansoddi data ar gysylltiadau ynghylch blas ac arogl a bydd yn 
cysylltu â chwmnïau yn uniongyrchol os bydd angen rhagor o wybodaeth er mwyn esbonio unrhyw 
dueddiadau a welir yn ystod yr ymchwiliad hwn.
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Cynllunio diogelwch ac 
asesiadau risg dŵr

O dan reoliad 27 a rheoliad 28, mae’n ofynnol i gwmnïau dŵr gynnal asesiadau risg digonol o bob 
system gyflenwi a chyflwyno’r data hyn i’r Arolygiaeth.

Cafodd yr Arolygiaeth 170,000 o linellau o Gymru. Mae’r rhan fwyaf o’r data hyn ar gyfer Cymru 
(95.0%) yn dangos bod y risgiau naill ai’n cael eu lliniaru’n effeithiol neu eu bod yn perthyn i 
gategorïau sy’n dangos nad oes angen mesurau lliniaru ar hyn o bryd.

Ffigur 19.
Dadansoddiad o ddata rheoliad 28 ar gyfer Cymru yn ôl categori risg yr 
Arolygiaeth Dŵr Yfed. Dangosir nifer y cofnodion a’r ganran o’r cyfanswm.
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Mynegai Risg Asesiadau Risg (RARI)

Gwnaeth rhaglen waith yr Arolygiaeth i gydweithio â’r diwydiant er mwyn deall a datrys y 
gwahaniaethau yn y ffordd y mae cwmnïau’n rhoi cynlluniau diogelwch dŵr yfed ar waith ac yn 
dehongli Atodiad A i IL 02/2019 barhau drwy gydol 2021. Mae hyn wedi cyfrannu at y gwaith o 
ddrafftio canllawiau newydd er mwyn annog cysondeb mewn cynlluniau diogelwch dŵr ac 
adroddiadau rheoliad 28. Mae tîm dynodedig wedi cael ei sefydlu er mwyn bwrw ymlaen â hyn a 
bydd y gwaith yn parhau yn 2022.

Sgoriau Mynegai Risg Asesiadau Risg cwmnïau

Ffigur 20.
Sgoriau Mynegai Risg Asesiadau Risg (RARI) cwmnïau ar gyfer 2021.
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Unwaith eto, Hafren Dyfrdwy oedd yr eithriad yn y diwydiant, gyda sgôr o 72.4 yn 2021 (o gymharu 
â 39.2 yn 2020). Y rheswm dros hyn yw’r gyfran uchel o linellau sy’n destun ymchwiliad (categori 
E). Er ei bod yn briodol i’r cwmni ddechrau ar gyfnod o ailasesu risgiau ar ôl iddo gael ei greu yn 
2018, nid yw’r sgôr RARI yn cynnig tystiolaeth bod y cwmni wedi bod yn cwblhau ymchwiliadau. 
Bydd yr Arolygiaeth yn disgwyl gweld cynnydd sylweddol yn nifer y risgiau categori E hyn a gaiff eu 
hadolygu gan nad yw’r hyn yr adroddir arno yn gynrychioliadol o risg y cwmni yn y byd go iawn o 
hyd.

Mae sgôr Dŵr Cymru yn is na chyfartaledd y diwydiant. Mae’r rhan fwyaf o’r peryglon sydd wedi 
cael sgôr uchel yn gysylltiedig â diffyg cyflenwad neu Gryptosporidiwm, lle mae wedi bod yn 
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ofynnol i’r cwmni roi nifer o fesurau lliniaru ar waith, mewn perthynas â chyflwr asedau ac 
uwchraddio asedau yn Felindre, Sluvad, Pontsticill, Llwyn Onn a sawl gwaith trin dŵr arall. Mae gan 
y risgiau hyn i gyd luosydd ‘diwrnodau yn y categori’ uchel.

Croesewir y ffaith bod manylion o’r fath yn cael eu cynnwys yn yr adroddiad gan ei bod yn dangos 
bod yr adroddiad ar reoliad 28 yn ffordd resymol o fesur risg ym mhob rhan o’r cwmni. Rhaid i’r 
cwmni sicrhau ei fod wedi rhoi cynlluniau strategol priodol ar waith i wneud y gwelliannau o fewn 
amser rhesymol a sicrhau bod cynlluniau cadernid priodol ar gael rhag ofn y bydd yr asedau hyn yn 
methu’n ddifrifol. Mae sgôr Dŵr Cymru hefyd wedi cynyddu oherwydd peryglon haearn, sy’n deillio 
o gyfuniad o bresenoldeb haearn mewn dŵr crai a chyflwr prif bibellau dŵr. Mae sawl un o’r rhain 
eisoes yn destun hysbysiadau rheoliad 28. Ymhlith yr atebion mae prosesau trin dŵr ychwanegol 
ac adnewyddu prif bibellau dŵr neu fesurau gweithredol.

Prif beryglon y diwydiant

Ffigur  21.
Cyfraniad fel canran y 10 prif berygl i sgôr RARI gyffredinol Cymru. 
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Afloywder mewn gweithfeydd trin dŵr yw’r risg a gafodd y sgôr uchaf yn 2021 yng Nghymru, sy’n 
dangos bod mesurau lliniaru ar gyfer afliwio a gwaith ar brosesau gwaredu gronynnau yn dal i fynd 
rhagddynt. Mae’r peryglon afloywder a gafodd sgôr uchel yn Dŵr Cymru yn gysylltiedig â gwaith 
gofynnol i uwchraddio a chynnal a chadw asedau gweithfeydd trin dŵr. Yn Hafren Dyfrdwy, mae’r 
broblem yn gysylltiedig â gwaith cynnal a chadw ac adnewyddu mewn gweithfeydd trin dŵr, ond 
mae hefyd yn cynnwys glanhau ac arolygu cronfeydd gwasanaeth a glanhau neu adnewyddu prif 
bibellau dŵr. Cryptosporidiwm yw’r risg a gafodd y drydedd sgôr uchaf ledled Cymru. Mae sawl 
mesur lliniaru gofynnol yn gorgyffwrdd ag afloywder, ond mae Dŵr Cymru hefyd yn nodi bod 
angen gwneud gwaith ar nifer o gronfeydd gwasanaeth lle y gall defnydd tir cyfagos beri risg bosibl 
i ansawdd dŵr. Mae nifer o enghreifftiau hanesyddol wedi cael eu dogfennu lle mae risgiau 
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ysgarthol a fermin wedi halogi cronfeydd gwasanaeth, yn enwedig lle mae uniondeb cronfeydd 
gwasanaeth dan fygythiad. Rhaid i’r cwmni sicrhau bod cynlluniau strategol priodol ar waith i 
fonitro a rheoli’r risgiau hyn yn y tymor byr, y tymor canolig a’r tymor hir.

Aer yw’r perygl a gafodd y sgôr uchaf ond un yng Nghymru, o ganlyniad i nifer o risgiau categori E 
mewn parthau a gofnodwyd gan Hafren Dyfrdwy. Mae’r mesurau lliniaru a gofnodwyd i gyd yn 
gyffredinol a rhaid i’r cwmni sicrhau ei fod yn adolygu’r holl risgiau categori E gan roi crynodeb 
priodol o’i risgiau i’r Arolygiaeth.

Mae diffyg cyflenwad hefyd wedi’i gynnwys yn y 10 risg uchaf yng Nghymru oherwydd y gwaith 
ychwanegol i adnewyddu prif bibellau er mwyn lleihau nifer yr achosion o fyrstio a’r gwelliannau i 
gadernid asedau y mae angen eu gwneud er mwyn lleihau’r risg.

Mae’r sgoriau ar gyfer sawl perygl yng Nghymru, gan gynnwys dangosyddion bacteriolegol, 
tricloroethen a  thetracloroethen, wedi’u hystumio’n sylweddol gan adroddiadau cyffredinol Hafren 
Dyfrdwy ar risgiau y mae angen ymchwilio iddynt (categori risg E). Digwyddodd hyn pan sefydlwyd 
y cwmni newydd yn 2018, ond mae’r cynnydd o ran diweddaru ac adolygu ei risgiau wedi bod yn 
rhy araf. Mae’r Arolygiaeth yn disgwyl gweld yr adolygiadau categori E yn cael eu cwblhau’n llawer 
cyflymach er mwyn sicrhau y caiff darlun cywir o risg ansawdd dŵr ei gyflwyno mewn 
adroddiadau.
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Rhaglen archwilio a 
gwblhawyd gan yr 
Arolygiaeth

Cynlluniau Diogelwch Dŵr Yfed. (Chwarter 1) Deall sut mae cwmnïau’n adrodd ar risgiau, drwy 
archwilio’r ffordd y mae methodolegau cwmnïau’n nodi risgiau a mesurau rheoli ac yn 
categoreiddio’r risgiau hyn ar gyfer adroddiadau rheoliadol. Dewiswyd y cwmnïau yn seiliedig ar 
sgoriau cymharol isel mewn asesiadau risg o gymharu â’r diwydiant ehangach.

Cryptosporidiwm mewn gweithfeydd trin dŵr. (Chwarter 1) Dangos bod datblygiad 
Cryptosporidiwm a risgiau ysgarthol cysylltiedig yn cael eu rheoli’n ddigonol, gan fod asesiadau risg 
annigonol a llifoedd trin is-optimaidd yn gallu peri risg i iechyd y cyhoedd. 

Rhaglenni gwella a chynnydd o ran offerynnau cyfreithiol (Chwarter 2) Deall cynnydd cwmnïau 
yn erbyn yr hysbysiadau sydd eisoes ar waith ac ymchwilio i’r angen am gamau gorfodi pellach. 
Dewiswyd y cwmnïau yn seiliedig ar bwysigrwydd yr hysbysiadau er mwyn gwella’r cyflenwad dŵr 
rhanbarthol, a lle roedd cerrig milltir yn hwyr yn cael eu cyflawni neu lle roedd risg o oedi cyn eu 
cyflawni.

Trefniadau cyflenwi amgen (Chwarter 3) Pan amherir ar drefniadau arferol ar gyfer cyflenwi dŵr 
yfed, mae dyletswydd ar ymgymerwyr dŵr i ddarparu cyflenwadau dŵr amgen i ddefnyddwyr. 
Archwiliodd yr Arolygiaeth ‘drefniadau cyflenwi amgen’ cwmnïau dŵr, gan gynnwys prosesau 
diheintio a samplu a chydymffurfiaeth â rheoliad 31, gweithdrefnau ac asesiadau risg i ategu’r 
broses gyflenwi amgen.

Cronfeydd gwasanaeth a thanciau (Chwarter 4) Archwiliad technegol seiliedig ar risg a 
ganolbwyntiodd ar uniondeb strwythurol, trefniadau osgoi, cydymffurfiaeth â hysbysiadau 
cyfreithiol cyfredol, a chydymffurfiaeth cynhyrchion a deunyddiau â rheoliad 31.

Mae canfyddiadau’r archwiliad i’w gweld yn gynhwysfawr yn yr adroddiadau chwarterol.

Yr archwiliad cyntaf a gwblhawyd yng Nghymru oedd archwiliad desg yng ngwaith trin dŵr Bretton 
Dŵr Cymru ym mis Mawrth 2021. Canlyniad yr archwiliad oedd Anfoddhaol, gyda naw 
argymhelliad a dau awgrym. Gwaith trin dŵr wyneb sy’n tynnu dŵr yn uniongyrchol o Afon Dyfrdwy 
yw Bretton. Mae’r gwaith wedi’i ddiogelu gan systemau diffodd a gaiff eu profi a digonedd o 
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fonitorau ansawdd sy’n dangos perfformiad boddhaol. Fodd bynnag, ceir meysydd y mae angen i’r 
cwmni fynd i’r afael â nhw o ran deall y risg a’r her sy’n wynebu’r gwaith yn sgil Cryptosporidiwm a 
sicrhau y caiff y risg hon ei hystyried wrth wneud penderfyniadau gweithredol.

Ym mis Awst 2021, cynhaliwyd archwiliad ar y safle o drefniadau tanceru a chyflenwi amgen 
Hafren Dyfrdwy. Cafodd y safleoedd a dargedwyd fel rhan o’r rhaglen hon eu dewis gan ddefnyddio 
dull seiliedig ar risg ac, felly, dewiswyd archwiliad o’r cwmni er mwyn ymchwilio i’r gwelliannau a 
wnaed yn dilyn y digwyddiad yn Llangurig ym mis Chwefror 2020 (gweler Dŵr Yfed 2021 Ch 1 am 
ragor o fanylion am y digwyddiad hwn). Canlyniad yr archwiliad hwn oedd Boddhaol, ac mae’r 
cwmni wedi gwneud gwelliannau sylweddol yn y broses o reoli a gweithredu tanceri, er mwyn 
sicrhau na ellir defnyddio tanceri oni bai bod yr holl wiriadau wedi cael eu cwblhau. Caiff adnoddau 
cyflenwi amgen Hafren Dyfrdwy eu rhannu â Severn Trent a’u storio yn bennaf yng ngwaith trin 
carthion Minworth Severn Trent. Ymwelwyd â Minworth, ynghyd â safle ategol llai yn Shelton, 
Amwythig, fel rhan o’r archwiliad. Dylid canmol y cwmni am y gwaith manwl a’r ymdrech a wnaed i 
sicrhau ei fod yn barod am ddigwyddiad lle y byddai angen cyflenwadau amgen.

Tanceri yn nepo Minworth
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Caead hatsh – a ddefnyddir i ddiogelu hatshis wrth danceru i mewn i gronfa 
wasanaeth

Cafodd y cwmni un argymhelliad ynglŷn â storio cemegion ar y safle llai. Dylid atgoffa cwmnïau i 
sicrhau y caiff gweithdrefnau eu dilyn yn eu safleoedd llai ac anghysbell ac y dylid rhoi proses 
sicrwydd ar waith i gadarnhau bod y gweithdrefnau hyn yn cael eu dilyn.

Ym mis Hydref 2021, cynhaliwyd archwiliadau yng nghronfeydd gwasanaeth Hafren Dyfrdwy a Dŵr 
Cymru. Dewiswyd y cronfeydd gwasanaeth ar gyfer yr archwiliad yn seiliedig ar yr amser ers yr 
arolygiad diwethaf, ac ymwelwyd â phedair cronfa wasanaeth (DŴR 2), (HDC 2), a arolygwyd 
ddiwethaf fwy na 10 mlynedd yn ôl. Cafodd y ddau gwmni ganlyniadau anfoddhaol oherwydd yr 
amser ers yr arolygiad llawn diwethaf, ac mae camau gorfodi bellach ar waith i fynd i’r afael â’r 
risgiau i’r tanciau hyn. Dylai cwmnïau roi system ar waith i reoli’r gwaith o lanhau ac arolygu 
cronfeydd gwasanaeth a thanciau dŵr wedi’i drin yn rheolaidd, ar amlder wedi’i ddiffinio yn unol â’r 
risg ym mhob ased unigol. Dylai’r broses reoli sydd ar waith ar gyfer goruchwylio’r rhaglen arolygu 
sicrhau y caiff tanciau eu cynnwys wrth gynllunio arolygiadau yn y dyfodol ac y caiff unrhyw waith 
galluogi angenrheidiol ei ystyried fel rhan o’r broses gynllunio hon.
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Argymhellion

Os bydd achos o dorri rheoliad, neu achos tebygol o’r fath, ac na all Arolygydd ddod i’r casgliad bod 
yr achos yn annhebygol o ddigwydd eto, rhaid iddo wneud argymhelliad ffurfiol i’r cwmni. Gwnaeth 
arolygwyr 68 o argymhellion i gwmnïau sy’n gweithredu yng Nghymru yn ystod 2021, gweler Ffigur 
22 isod.

Ffigur  22.
Nifer yr argymhellion fesul cwmni
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Bu cynnydd sylweddol yn nifer yr argymhellion a gafodd Dŵr Cymru o gymharu â blynyddoedd 
blaenorol, sef 57 yn 2021 o gymharu â phedwar yn 2020 a 30 yn 2019. Mae nifer yr argymhellion a 
gafodd Hafren Dyfrdwy hefyd wedi cynyddu’n flynyddol, sef 11 yn 2021 o gymharu â chwech yn 
2020 a thri yn 2019.

Felly, mae’r ffigur cenedlaethol yng Nghymru wedi cynyddu yn 2021, sy’n dangos tuedd tuag i fyny 
heblaw am 2020 (Ffigur 23).
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Ffigur 23.
Tuedd o ran yr argymhellion a wnaed yng Nghymru, yn 2021
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Mae Ffigur 23 yn dangos sut mae’r argymhellion a wnaed ym maes gwaith pob Arolygiaeth wedi’u 
rhannu. Roedd y rhan fwyaf o’r argymhellion a wnaed yn ymwneud â methiannau cydymffurfio, 
sy’n adlewyrchu’r cynnydd yn nifer y methiannau cydymffurfio yn 2021, ac roedd ymchwiliadau i 
ddigwyddiadau yn ail agos.

Diffygion rheoli sy’n cyfrif am y gyfran fwyaf o argymhellion, gan gynnwys asesiadau risg, 
ymchwiliadau, gweithrediad cronfeydd / rhwydwaith, polisïau a chynlluniau a chynlluniau wrth gefn. 
Gwnaed argymhellion ynghylch samplu, storio a dosbarthu a diffygion trin dŵr yn 2021 hefyd.

O’r 24 o argymhellion yn y categori rheoli, roedd 13 yn gysylltiedig ag asesiadau risg a chwech yn 
gysylltiedig ag ymchwiliadau annigonol.

Roedd yr argymhellion ynghylch asesiadau risg yn ymwneud â diffygion yn yr asesiad risg ei hun, 
neu’r broses ddilysu. Dylai cwmnïau sicrhau bod y broses asesu risg yn ystyried yr ased cyfan 
(neu’r rhan ohono) a asesir a bod ansawdd y wybodaeth a ddefnyddir i lywio’r asesiad risg yn 
gyfredol ac yn gywir.

Cafodd Dŵr Cymru ddau argymhelliad ynghylch diffygion mewn asesiadau risg yn dilyn methiant 
cydymffurfio yng nghronfa wasanaeth Tonteg ym mis Medi. Rhestrwyd yr asesiad risg ar gyfer yr 
ased strwythur allanol fel un categori A, ond tynnodd yr arolygiad allanol yn y gronfa wasanaeth 
hon, a gynhaliwyd yn dilyn y methiant, sylw at broblemau o ran mynediad at yr adrannau ac anallu i 
arolygu’r hatshis ar y to. Os bydd mynediad (neu fel arall) yn llesteirio arolygiad llawn, mae’n bosibl 
na chaiff risgiau anhysbys eu cofnodi yn yr asesiad risg rheoliad 27 a dylid atgoffa cwmnïau i 
gynnwys y manylion hyn yn yr asesiadau risg a’u categoreiddio’n briodol.
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Gwnaed ail argymhelliad y dylid adolygu’r asesiadau risg ar gyfer tapiau samplu os nad ydynt yn 
cydymffurfio â safonau’r cwmni. Yn achos cronfa wasanaeth Tonteg, roedd yr asesiad risg ar gyfer 
y tap samplu wedi’i restru fel un categori A, ac nid oedd arolygiad blaenorol wedi darganfod unrhyw 
broblemau. Dylai unrhyw arolygiad gynnwys y cyfleuster samplu cyfan, nid dim ond y tap.

Trefniadau samplu yng nghronfa wasanaeth Tonteg ar adeg y methiant 
cydymffurfio

Yn ogystal â’r fethodoleg ar gyfer asesiadau risg rheoliad 27, a chwblhau’r asesiadau risg hynny, 
gwnaed argymhellion hefyd ynghylch asesiadau risg a chynlluniau wrth gefn cyn gwaith wedi’i 
gynllunio. Os oes potensial y gallai gwaith wedi’i gynllunio effeithio ar ansawdd dŵr, dylid cwblhau 
asesiad risg sy’n ymwneud yn benodol ag ansawdd dŵr ymlaen llaw er mwyn asesu pa risg y gall y 
gwaith wedi’i gynllunio ei pheri, a chynnwys ystyriaethau ynglŷn â’r risg a’r effaith os na chaiff y 
gwaith ei wneud yn unol â’r bwriad.

Roedd ymchwiliadau hefyd i’w gweld yn aml yn yr adran ar reoli o fewn yr argymhellion, gyda 
chwech wedi’u rhoi yn 2021. Yn dilyn digwyddiad ymdreiddiad yn y rhwydwaith, argymhellwyd y 
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dylai Hafren Dyfrdwy ystyried casglu samplau cyn unrhyw waith adferol er mwyn darganfod yr 
achos, y graddau ac effaith unrhyw risg i ansawdd dŵr a achoswyd gan y digwyddiad. Mae diffyg 
samplau cyn unrhyw waith adferol angenrheidiol yn atal y cwmni rhag asesu’r risg i ansawdd dŵr 
yn llawn a deall y digwyddiad. Er y gall gwaith adferol fod wedi dechrau cyn i ganlyniadau’r samplau 
fod ar gael, gall y wybodaeth hon fod yn ddefnyddiol o hyd wrth benderfynu ar y camau nesaf a 
rhoi cyngor i ddefnyddwyr.

Ffigur  24.
Argymhellion yn ôl math
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Gwnaed 28 o argymhellion ynghylch cydymffurfiaeth yn 2021, ac i Dŵr Cymru y rhoddwyd 27 o’r 
rhain. Mae hyn yn gynnydd sylweddol o gymharu â’r ddau a gafodd y cwmni yn 2020, ond mae’n 
adlewyrchu’r cynnydd yn nifer ac arwyddocâd y methiannau cydymffurfio y mae’r cwmni wedi’u 
cofnodi eleni. Yn benodol, o ganlyniad i fethiannau mewn cronfeydd gwasanaeth a gweithfeydd trin 
dŵr, gwnaed 12 o argymhellion ynghylch uniondeb trefniadau storio dŵr/amodau storio, gyda 10 o’r 
rhain yn ymwneud â chydymffurfiaeth.

Cafodd Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy argymhellion yn sgil digwyddiadau adroddadwy, gyda 
chyfanswm o 22 o argymhellion yn 2021, mewn perthynas ag 11 o ddigwyddiadau. Cafodd Dŵr 
Cymru 14 o argymhellion rhwng chwe digwyddiad a chafodd Hafren Dyfrdwy wyth argymhelliad 
rhwng pum digwyddiad. Ym mis Mawrth 2021, fel y nodwyd yn Dŵr Yfed 2021 Chwarter 1, 
cofnododd Dŵr Cymru achos lle yr amheuwyd bod anifail yng nghronfa wasanaeth Rogerstone 
Grange, a arweiniodd at bum argymhelliad. Ym mis Gorffennaf 2021, fel y nodwyd uchod, 
arweiniodd digwyddiad yng ngwaith trin dŵr Pendinas Hafren Dyfrdwy at bedwar argymhelliad.
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Ffigur 25.
Mynegai Risg Argymhellion 2021
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Mae’r Mynegai Risg Argymhellion yn dangos sefyllfa Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy o gymharu â’r 
sgôr argymhellion ddisgwyliedig ar gyfer maint y cwmni. Er bod Hafren Dyfrdwy o fewn y sgôr 
ddisgwyliedig, o ystyried yr heriau y mae Dŵr Cymru wedi eu hwynebu yn ystod 2021 a nifer yr 
argymhellion a gafodd y cwmni, nid yw’n syndod gweld ei fod uwchben y llinellau paralel.
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Gorfodi

Offerynnau cyfreithiol newydd a roddwyd

Ni chyflwynwyd unrhyw offerynnau cyfreithiol ar gyfer gorfodi yng Nghymru yn ystod 2021.

Hysbysiadau eithrio rhag monitro ymbelydredd

Yn ystod 2016, pan ddaeth y rheoliadau newydd i rym, cyflwynodd yr Arolygiaeth hysbysiadau 
newydd o dan reoliad 6(12) i bob cwmni gael ei eithrio rhag monitro ymbelydredd, lle y gellid 
dangos risg isel o baramedrau ymbelydredd. O ganlyniad i hynny, roedd disgwyl i lawer o 
hysbysiadau ymbelydredd ddod i ben o ddiwedd 2021 ymlaen. Yn achos Dŵr Cymru a Hafren 
Dyfrdwy, y daw eu hysbysiadau i ben tua chanol 2022 a 2023 yn y drefn honno, gall dysgu o’r 
ceisiadau diweddar a wnaed gan gwmnïau yn Lloegr helpu’r cwmnïau yng Nghymru i wneud cais i 
gael eu heithrio rhag monitro ymbelydredd.

Er mwyn rhoi mwy o arweiniad ar y gofynion, cyhoeddodd yr Arolygiaeth lythyr gwybodaeth 03/2021, 
a oedd yn nodi’r gofynion ar gyfer gwneud cais newydd am hysbysiadau eithrio rhag monitro 
ymbelydredd. Roedd y ffocws ar asesiad risg cadarn, wedi’i ategu gan ddata monitro i’w ddilysu.

Yn dilyn yr asesiad diweddar o sawl cais am eithriad rhag monitro ymbelydredd, mae nifer o 
bwyntiau dysgu wedi dod i’r amlwg o’r broses;

 • Ar gyfer unrhyw geisiadau a wneir yn y dyfodol am eithriadau rhag monitro ymbelydredd, 
atgoffir cwmnïau o bwysigrwydd asesiadau risg o’r tarddiad i’r tap a ategir gan ddata monitro, 
yn hytrach na bod y prif ffocws ar ddata monitro yn unig. Mae angen cynnal asesiad risg 
llawn ar y risg o ymbelydredd mewn dalgylchoedd er mwyn deall lefel y risg i’r tarddiad, yn 
hytrach na monitro rhagdybiaethau y dylanwadwyd arnynt nad oes risgiau’n bresennol.

 • Atgoffir cwmnïau bod llythyr gwybodaeth 03/2021 yn ei gwneud yn ofynnol iddynt nodi nifer 
y samplau bob blwyddyn am bum mlynedd cyn gwneud y cais.

 • Mae’n hanfodol bod derbynwyr swmp-gyflenwadau a’r cwmni sy’n eu cyflenwi mewn 
cysylltiad â’i gilydd ynghylch risg. Mae angen i’r cysylltiad hwn fod yn effeithiol i’r ddau 
gyfeiriad, lle mae’r derbynwyr yn deall ansawdd y dŵr a gyflenwir iddynt, a lle mae’r cwmnïau 
sy’n cyflenwi’r dŵr yn mynd ati i rannu eu hasesiadau risg â’u derbynwyr.



Dŵr Yfed 2021  Adroddiad y Prif Arolygydd ar gyfer dŵr yfed yng Nghymru

56

Disgwylir y bydd gwaith monitro gweithredol yn parhau i gael ei wneud yn rheolaidd tra bydd 
hysbysiad ymbelydredd mewn grym, er mwyn gwirio asesiadau risg y cwmni, cadarnhau nad yw’r 
amgylchiadau y rhoddwyd hysbysiad yn unol â nhw wedi newid, a helpu i wneud ceisiadau am 
eithriadau yn y dyfodol. Dylai asesiadau risg cwmnïau bennu lefel y samplu gweithredol seiliedig ar 
risg y bydd ei angen dros y cyfnod.

Adroddiadau cynnydd blynyddol

Parhaodd yr Arolygiaeth â’r broses archwilio ar gyfer offerynnau cyfreithiol ar ddiwedd y flwyddyn, 
drwy ddewis offerynnau cyfreithiol yr ystyriwyd eu bod yn wynebu risg, neu a oedd â chyfnod hir 
rhwng adroddiadau cerrig milltir, yn ogystal â rhai a ddewiswyd ar hap i’w harchwilio. Cafodd tua 
25% o’r holl offerynnau cyfreithiol a oedd mewn grym eu harchwilio eleni. Ar y cyfan, roedd y 
canfyddiadau’n foddhaol. Fodd bynnag, un maes lle y nodwyd bod gan nifer o gwmnïau ddiffygion 
oedd strategaethau archwilio.

Mae strategaeth archwilio yn hanfodol er mwyn i hysbysiad sicrhau y caiff mesur lliniaru ei roi ar 
waith yn llwyddiannus. Y diben yw gwerthuso effeithiolrwydd yr holl fesurau lliniaru sydd ar waith 
yn barhaus er mwyn mynd i’r afael â’r risg gysylltiedig/risgiau cysylltiedig. Mae hyn yn cynnwys 
archwilio effeithiolrwydd y mesur lliniaru newydd/diwygiedig sydd wedi’i roi ar waith, yn ogystal â’r 
mesur lliniaru parhaus (mesurau adran (b) ac adran (a) o fewn hysbysiad). Hefyd, rhaid i strategaeth 
archwilio ei gwneud yn ofynnol i adolygu’r mesurau drwy gydol oes yr hysbysiad er mwyn 
gwerthuso i ba raddau y maent yn cael eu rhoi ar waith yn effeithiol. Er enghraifft, gall strategaeth 
archwilio gynnwys cofnodi cysylltiadau gan ddefnyddwyr ynghylch dŵr wedi’i afliwio er mwyn 
gwerthuso llwyddiant mesur i wella cyflwr prif bibellau dŵr mewn parth; wedyn, rhaid mynd ati 
hefyd i fonitro’r data a gofnodwyd ar gysylltiadau gan ddefnyddwyr a’u hadolygu drwy gydol oes yr 
hysbysiad er mwyn sicrhau bod nifer y cysylltiadau yn lleihau mewn gwirionedd. Rhaid i wybodaeth 
o’r fath gael ei hadolygu’n gyson ac nid dim ond pan ofynnir am ddatganiad blynyddol.

Nid yw strategaethau archwilio sy’n canolbwyntio ar samplu yn unig yn ddigonol. Un enghraifft dda 
yw bod yr Arolygiaeth wedi gweld rhai cwmnïau hefyd yn rhoi perchnogaeth dros gamau archwilio i 
bersonél o fewn eu strategaethau, er mwyn sicrhau eglurder ac y caiff y gwaith ei gyflawni. Wrth i 
gynnydd gael ei wneud o ran cyflawni’r hysbysiad, dylai’r strategaeth archwilio gael ei hadolygu a’i 
diwygio’n barhaus lle bo angen. Mae’n hollbwysig mynd ati i reoli strategaeth archwilio; canfu 
adolygiad yr Arolygiaeth o sawl un o’r datganiadau blynyddol nad oedd y gwaith samplu a nodwyd 
yn y strategaethau archwilio yn cael ei wneud. Dylai cwmnïau fynd ati i adolygu strategaethau 
archwilio er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni fel y nodwyd, a hefyd eu bod yn parhau i fod 
yn addas at y diben. Lle y gwelir bod strategaethau archwilio yn ddiffygiol, neu lle na fydd 
cwmnïau’n cydymffurfio â’u strategaethau archwilio eu hunain, bydd yr Arolygiaeth yn cymryd 
camau gorfodi pellach.



Dŵr Yfed 2021  Adroddiad y Prif Arolygydd ar gyfer dŵr yfed yng Nghymru

57

Deunyddiau a ddaw i 
gysylltiad â dŵr yfed 

Mae deunyddiau a ddaw i gysylltiad â dŵr yfed fel y’u nodir yn rheoliad 31 o Reoliadau Cyflenwad 
Dŵr (Ansawdd Dŵr) 2018 yn disgrifio’r dyletswyddau a roddir gan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 i 
ddiogelu ansawdd dŵr, gan wahardd y defnydd o brosesau, sylweddau a chynhyrchion nad ydynt 
wedi’u cymeradwyo. Cafwyd cryn dipyn o achosion o fethu â bodloni’r gofyniad sylfaenol hwn yn 
ystod 2021, fel y disgrifiwyd yn yr adran ar ddigwyddiadau yn gynharach.

Mae’n ofynnol i wneuthurwyr neu werthwyr gyflwyno cynhyrchion neu sylweddau i labordy 
achrededig i gael eu profi er mwyn dangos eu bod yn addas, cyflwyno’r wybodaeth hon i’r 
Ysgrifennydd Gwladol ac, ar ôl hynny, gael eu cofrestru ar y rhestr gymeradwy cyn y gall cyflenwr 
dŵr eu defnyddio. Cyfrifoldeb y cwmnïau dŵr yw sicrhau y caiff cynnyrch neu sylwedd ei 
gymeradwyo, oherwydd os na fyddant yn cydymffurfio â gofynion rheoliad 31, byddant yn cyflawni 
trosedd o dan reoliad 33(3) o Reoliadau Cyflenwad Dŵr (Ansawdd Dŵr) 2018 ac ni fydd 
amddiffyniad diwydrwydd dyladwy ar ei chyfer.

Yn ystod 2021, cafodd a phrosesodd yr Arolygiaeth 146 o geisiadau i gymeradwyo cynhyrchion (23 
o geisiadau ar gyfer cynhyrchion newydd, 62 o geisiadau i newid a 60 o geisiadau i adnewyddu). 
Mae hyn yn cymharu â 120 o geisiadau yn 2020 a 156 yn 2019.

Mae’r Arolygiaeth wedi bod yn chwilio am ffyrdd o ddatrys yr ôl-groniad presennol sy’n gysylltiedig 
â phrofi cynhyrchion y mae angen i’r Ysgrifennydd Gwladol eu cymeradwyo o dan reoliad 31(4)(a). 
Cafodd y mater hwn ei gynnwys yn y ddau adroddiad blynyddol diwethaf gan y Prif Arolygydd ac, 
yn anffodus, nid oes ateb wedi cael ei ddarganfod eto. Rydym yn ddiolchgar i Thames Water am y 
cynnig i ddarparu rhai o’r galluoedd dadansoddi sydd eu hangen. Hefyd, mae’r Arolygiaeth wedi bod 
yn ystyried i ba raddau y byddai cynlluniau cymeradwyo Ewropeaidd eraill yn gymwys o gymharu 
â’r hyn a ddefnyddir yng Nghymru a Lloegr.

Yn ogystal â gweithio i fynd i’r afael â’r ôl-groniad o brofion, mae’r Arolygiaeth hefyd wedi gwneud 
gwaith i fynd i’r afael â phryderon sydd wedi cael eu rhannu â ni ynghylch ansawdd profion. 
Gwnaethom gynnal archwiliadau o’n labordai dynodedig gydag aelodau o’r Cynllun Cymeradwyo 
Rheoliadau Dŵr (WRAS). Arweiniodd yr archwiliadau hyn at sawl canfyddiad cyffredin rhwng y 
labordai presennol nad oeddent yn cyrraedd y safonau achrededig. Mae ein canfyddiadau wedi 
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cael eu rhannu â Gwasanaeth Achredu’r Deyrnas Unedig (UKAS). Y gobaith yw y bydd ein 
harchwiliadau’n hyrwyddo gwell dealltwriaeth o ddarpariaethau achredu yn unol â’r safonau a 
ddefnyddir yn BS6920 a rheoliad 31, yn ogystal â hybu trafodaeth yn y pwyllgorau safonau 
perthnasol o fewn y Sefydliad Safonau Prydeinig (BSI), er mwyn datblygu a mireinio’r safonau 
presennol a ddefnyddir i gymeradwyo deunyddiau a chynhyrchion a ddaw i gysylltiad â dŵr yfed.

Un pwynt sy’n werth ei nodi sydd wedi datblygu yn ystod y flwyddyn yw defnyddio deunyddiau 
atgyweirio ar gyfer pibellau wedi’u leinio mewn ffatri. Ceir ar ddeall bod canfyddiad mewn rhai 
rhannau o’r diwydiant bod unrhyw gynnyrch a ardystiwyd o dan reoliad 4 o Reoliadau Cyflenwi Dŵr 
(Ffitiadau Dŵr) 1999 yn gymwys i gael ei ddefnyddio i atgyweirio cynhyrchion a araenwyd mewn 
ffatri, a hynny ni waeth beth fo cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr ar gyfer atgyweirio’r cynnyrch 
cymeradwy a nodir yng nghyfarwyddiadau defnydd y cynnyrch. Ar bob achlysur, dylid atgyweirio 
araenau a osodwyd mewn ffatri yn unol â chyfarwyddiadau defnydd y gwneuthurwr.

Os na fydd y deunyddiau a nodir mewn cyfarwyddiadau defnydd ar gael, dylai cwmnïau dŵr 
gysylltu â thîm Rheoliad 31 yn yr Arolygiaeth Dŵr Yfed am gyngor. Gallwn drafod problemau 
cyflenwi gyda gwneuthurwyr cynhyrchion a rhoi cyngor i gwmnïau dŵr. Lle y gallai arwynebedd 
bach fod dan sylw (rheoliad 31(4)(b)), rhoddir canllawiau ychwanegol yn Nhaflen Gyngor 8. Rhaid i 
gwmnïau fod yn sicr, fel rhan o’u hasesiadau risg, na fydd defnyddio’r cynhyrchion yn cael effaith 
andwyol ar ansawdd y dŵr yfed, yn enwedig yn achos arogl, blas a thwf microbaidd. Dylai gwaith 
atgyweirio araenau a osodwyd mewn ffatri a wneir wedyn (ar ôl eu gosod) gydymffurfio â’r 
canllawiau a roddir yn Nhaflen Gyngor 8.

https://cdn.dwi.gov.uk/wp-content/uploads/2020/12/01172602/Advicesheet8-1.pdf
https://cdn.dwi.gov.uk/wp-content/uploads/2020/12/01172602/Advicesheet8-1.pdf
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Cyhoeddiadau

Cafodd saith prosiect ymchwil eu cwblhau a’u cyhoeddi yn 2021. Mae’r adroddiadau ymchwil llawn 
ar gael ar wefan yr Arolygiaeth Dŵr Yfed yn Research – Drinking Water Inspectorate (dwi.gov.uk).

• Mapiau risg ar gyfer gwerthuso gofynion monitro ansawdd dŵr yng Nghymru a Lloegr.

• Strategaethau hirdymor i leihau cysylltiad â phlwm o ddŵr yfed.

• Feirysau mewn dŵr daear.

• Y tebygolrwydd y bydd tri sylwedd sy’n amharu ar endocrin yn cyrraedd dŵr yfed.

• Sylweddau Parhaol, Symudol a Gwenwynig – peryglon i ddŵr yfed yng Nghymru a Lloegr.

• Risgiau SARS-CoV-2 i Ddŵr Yfed: Adolygiad Llenyddiaeth.

• Y defnydd o’r Adwaith Cadwynol Polymerasau (PCR) i Ddadansoddi a Chyfrifo  
öosystau Cryptosporidiwm mewn Dŵr Yfed.

https://www.dwi.gov.uk/research/
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Cynghrair Rheoleiddwyr ar 
gyfer Gwella Datblygiad 
Seilwaith (Dŵr) – RAPID

Sefydlwyd Cynghrair Rheoleiddwyr ar gyfer Gwella Datblygiad Seilwaith ym maes Dŵr (RAPID) i 
gydgysylltu’r gwaith o ddatblygu a chyflawni cynlluniau seilwaith adnoddau dŵr ar raddfa fawr, a 
fydd yn croesi ffiniau cwmnïau, a gwella cadernid cyflenwadau. Bydd gwaith cynllunio rhanbarthol 
yn llywio Cynlluniau Rheoli Adnoddau Dŵr cwmnïau dŵr yn 2024, a dylai cwmnïau ddefnyddio’r 
canllawiau cynllunio sydd wedi’u cyhoeddi ar wefan yr Arolygiaeth i sicrhau y caiff risgiau i ansawdd 
dŵr eu hystyried yn ystod y camau cynllunio ar gyfer pob cynllun adnoddau dŵr.

Yn ystod 2021, mae’r Arolygiaeth wedi parhau i gefnogi RAPID drwy roi dau aelod o staff ar 
secondiad i’r sefydliad a sicrhau bod adnoddau ar gael yn fewnol o fewn yr Arolygiaeth i oruchwylio 
a chwblhau’r asesiadau cyflwyniadau adwyog. Hefyd, mae’r Arolygiaeth wedi bod mewn cysylltiad 
â’r cwmnïau dŵr sy’n noddi’r opsiynau adnoddau strategol er mwyn sicrhau bod yr holl risgiau i 
ansawdd dŵr yfed yn cael eu hystyried yn briodol a bod asesiadau risg ansawdd dŵr a chynlluniau 
diogelwch yn cael eu datblygu a’u mesur fel bod modd cynnwys mesurau lliniaru priodol yn y 
cynlluniau.

Asesodd yr Arolygiaeth gynnydd 15 o gyflwyniadau o Adwy 1 yn ystod mis Gorffennaf a thri 
chyflwyniad o Adwy Garlam 2 ym mis Rhagfyr, gan gynnwys yr ystyriaethau canlynol ynglŷn ag 
ansawdd dŵr yfed:

 • Cadarnhad yr ymgysylltwyd â thimau Ansawdd Dŵr cwmnïau.

 • Bod yr atebion wedi’u hesbonio’n glir, a’r opsiynau wedi’u nodi.

 • Bod ystyriaethau ynglŷn â dŵr yfed wedi cael eu nodi ar gyfer pob opsiwn.

 • Cadarnhad bod risgiau allweddol yn y cynlluniau diogelwch dŵr yfed wedi cael eu nodi 
(dalgylch, dŵr o’r tarddiad, prosesau trin dŵr, dosbarthu, derbynioldeb, deunyddiau a ddaw i 
gysylltiad â dŵr yfed, gweithredadwyedd).

 • Blaengynllun ar gyfer ymchwilio i risgiau allweddol a datblygu cynlluniau diogelwch dŵr yfed 
ymhellach, gan gynnwys rhaglenni monitro.
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• Cadarnhad ynghylch sut a phryd yr ymgysylltir â’r Arolygiaeth.

Mae’r asesiadau o’r elfennau o ansawdd dŵr yfed yn bwydo i mewn i’r asesiad traws-reoleiddiwr 
ynghylch i ba raddau y mae’r atebion ar y trywydd cywir. Bydd yr Arolygiaeth yn parhau i weithio 
gyda’r cwmnïau dŵr a rheoleiddwyr eraill drwy gydol y broses adwyog i sicrhau bod yr atebion yn 
nodi’r risgiau i ansawdd dŵr yfed yn briodol ac yn rhoi mesurau lliniaru addas ar waith i sicrhau y 
gallant ddarparu cyflenwadau dihalog.
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