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Dŵr yfed 2015
Crynodeb o adroddiad y Prif Arolygydd ar ddŵr yfed yng
Nghymru
Yn gyf f redinol, yn 2015, 99.96% oedd y f figur ar gyf er cydymffurf iaeth y
cyf lenwad dŵr cyhoeddus â Chyf ar wyddeb Dŵr Yf ed yr Undeb Ewropeaidd
(UE) yng Nghymru a Lloegr. Caif f y ff i gur cydymff urf iaeth o ran ansawdd
dŵr yf ed ei gyf rif o ar sail prof ion ar gyf er 39 o baramedrau microbiolegol a
chemegol g wahanol ac yn achos 36 o'r paramedrau hyn, cyrhaeddwyd y
saf on ar gyf er cydym ff urf io â Rheoliadau Cyf lenwi Dŵr (Ansawdd Dŵr)
2000 yn achos pob prawf a gynhaliwyd yng Nghymru. Lle na lwyddwyd i
gyrraedd y saf onau, dangosir y rhesymau yn Ff igur 1.
Ffigur 1: Nifer yr achosion lle na chyrhaeddw yd y safonau - Cymru
2015

Fodd bynnag, nid yw lef elau cydymff urf iaeth yn f esur cyf lawn o'r graddau y
mae cwmnïau dŵr yn cydymf f urf io â'r Rheoliadau, nac yn ff ordd o
ragf ynegi perff ormiad yn gywir, yn hytrach, mesur o waith monitro
diweddbwynt ydynt. Rhoddir gormod o bwyslais o hyd ar gydymff urf iaeth
parthau sy' n ar wain at ddull g weithredu adweithiol ll e ceir gormod o
ddig wyddiadau ansawdd dŵr ar wyddocaol o hyd. Rhoddir gormod o
bwyslais hef yd ar driniaethau, yn hytrach nag asesu risg a rheoli'r
per yglon hynny sy' n codi yn y tarddiad ac ar bob cam dr wodd i'r tap.
Mae diogelu tarddiad dŵr yn opsiwn cynali adwy, ef f eithiol ac eff eithlon ac
yn f f ordd ragweithiol o leihau risg, lleihau triniaethau ac, f elly, leihau
gwastraf f u adnoddau prin. Cydnabyddir hyn yn y Gyf ar wyddeb Ff ramwaith
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Dŵr sy'n am linellu'r nod o atal dir ywiad yn ansawdd tar ddiad dŵr er m wyn
lleihau lef el y triniaethau puro sydd eu hangen i gynhyrchu dŵr yf ed, ac yn
y G yf arwyddeb Def nydd Cynaliadwy lle dylid rhoi mesurau priodol ar waith
i ddiogelu cyf lenwadau dŵr yf ed rhag plaladdwyr. Mae Lloegr yn dal i
ganf od metaldehyd ( 65), sef plaladdwr a dd ef nyddir i ladd malwod a all
gael ei olchi i mewn i ff ynonellau dŵr gan law. Mae'n anodd cael g wared
arno dr wy ddulliau r heoli dalg ylch a thr in dŵr. Yng Nghymru, mae
tref niadau monitro metaldehyd ar waith m ewn 13 o f annau t ynnu dŵr heb
ei dr in, a g welwyd l ef elau isel o f etaldehyd mewn chwech o'r mannau hyn
yn 2015. Fodd bynnag, ni f u unrhyw f ethiannau i gyrraedd y saf onau yn
achos dŵr wedi'i dr in yng Nghymru.

Met aldehyd

Yn 2015, gwnaeth cwm nïau yn yr ardaloedd
hynny lle canf uwyd metaldehyd ymdrechion
sylweddol i nod weddu dalg ylchoedd,
cyf lwyno treialon seiliedig ar wobr wyo i
ff ermwyr, hyr wyddo cynhyrchion amgen a
chynnal ymgyr choedd i leihau pr esenoldeb
metaldehyd. Mae canlyniadau cychwynnol y
gwaith hwn wedi bod yn galonogol, ond
mae'r treialon yn cael eu cynnal mew n
dalg ylchoedd bach a chyf yngedig a bydd
angen gwneud rhagor o waith i brof i y gellir
eu trosglwyddo i ddalgylchoedd mawr. Er
mwyn gweld m wy o leihad yn 2016, rhaid i'r
holl randdeiliaid gydweithio er m wyn dod o
hyd i at eb cynaliadwy a chostef f eithiol.

Gan droi at gam nesaf y broses cyf lenwi dŵr, sef
trin dŵr; yn 2015, caf wyd tri dig wyddiad mewn
gweithf eydd trin mawr a phwysig. Y gweithf eydd
dan sylw oedd g weit hf eydd Fr ankley, sy' n rhan o
Severn Trent W ater, lle methodd y systemau
diheintio am chwe awr gan ef f eithio ar 1. 5 miliwn
o ddef nyddwyr o bosibl, a gweithf eydd Franklaw,
sy'n rhan o United Utilities, lle cynghor wyd hyd
at 700,000 o ddef nyddwyr i f erwi dŵr ar ôl i
Cryptosporidium gael ei ganf od. Amlygodd y
methiannau yn y ddau waith trin dŵr hyn f ateri on
i bob cwmni eu hyst yried yn ogystal â thynnu
sylw at yr angen am waith cynllunio strat egol
tymor hwy er m wyn osgoi methiannau i gyf lenwi
dŵr iachusol i ddef nyddwyr bob amser lle nad
oes cyf le amlwg i ymadf er. Roedd tr ydydd dig wyddiad yng ngweithf eydd
Egham, sy'n rhan o Aff init y W ater, wedi t ynnu sylw at ddiff yg cydnerthedd

4

Crynodeb o adroddiad y Prif Arolygydd ar ddŵr yfed y ng Nghy mru

yng nghynllun y g weithf eydd wrth i'r unig brif bibell blastig â gwydr
cyf nerthedig 1,000m m rhwng y camau tr in dorri, gan ber yglu cyf lenwadau i
280,000 o ddef nyddwyr. Dylai cynlluniau y st yr ied y rhyng -gysylltiadau
rhwng gweithf eydd a systemau, yn ogystal â thra -dyblygiad prosesau,
gweithredu o f ewn terf ynau dyluniad, technoleg briodol a st aff cym wys gan
eu dwyn ynghyd dr wy dref niadau asesu a lliniaru r isg. Eleni, cyf lwynodd
cwmnïau eu hasesiadau risg i'r Arolygiaeth ac mae'n amlwg y bydd angen
blaenor iaet hu g waith cynllunio asedau hir dym or ar gyf er ansawdd dŵr er
mwyn cynnal cyf lenwad cydnerth.
Gan droi at stor io dŵr; yn ystod 2015, canolbwyntiodd rhaglen archwilio'r
Arolyg iaeth ar str wyt hurau a elwir yn danciau torri.
Mae tanciau torri yn bresennol mewn
rhwydweithiau am resymau gweithr edol, yn
aml er m wyn gallu newid g wasgedd o un ardal
i'r llall neu f el ff ordd o ddiogelu rhag ôl -lif iad
ac, f el arf er, maent yn gymharol f ach. Ni
chânt eu hyst yried yn asedau rheoleiddiol yn
wahanol i gronf eydd dŵr gwasanaeth a g aif f
eu hyst yr ied yn gyf lenwadau dŵr wrth gefn
sy'n ateb galw amr ywiadwy ac sy'n amr ywio o
ran maint, gan ddal miliynau o litrau o ddŵr
weithiau. Er nad yw'r Rheoliadau yn cynnwys
gof ynion monitro ar gyf er tanciau torr i,
byddem yn disg wyl i gwmnïau eu trin yn yr un
ff ordd â chronf eydd dŵr gwasanaeth gan eu
bod yn peri r isg debyg i'r cyf lenwad dŵr.
Daeth yr Ar olygiaeth i'r casgliad nad oedd hyn yn dig wydd. Mewn 39 (71%)
o achosion, ni d oedd unrhyw waith samplu o gwbl yn dig wydd ac mewn 13
(24%) o achosion, nid oedd y cwmnïau hyd yn oed wedi cynnwys y tanc yn
eu hasesiadau risg. Mae hyn yn t ynnu sylw at y r isg sy'n codi pan f ydd
cwmnïau yn canolbwynt io ar g ydymff urf io f el targed perff or miad yn hytrach
na rheoli risg.
Ar bedwer ydd cam y gadwyn gyf lenwi, trown ein sylw at ddosbarthu dŵr.
Mae gan y diwydiant dŵr lawer o r yng -gysylltiadau o f ewn a rhwng
cwmnïau dŵr sy'n eu galluogi i gyf newid dŵr er m wyn sicrhau bod digon ar
gael. Gelwir y cyf lenwadau hyn yn swmp - drosglwyddiadau neu'n swmp gyf lenwadau. Pan f ydd cwmni yn cyf lenwi dŵr i gwmni arall, mae'r ddau
ohonynt yn gyf rif ol o dan y tref niant hwn. Mae hynny'n golygu bod yn rhaid
i'r dŵr f od yn iachusol pan gaif f ei allf orio ac ni ddylai ber i i'r system
ddir ywio yn nes ym laen o ganlyniad i eff aith y newid yn y tarddiad. Yn yr
un modd, rhaid i'r mewnf oriwr sicrhau ei f od wedi cymr yd camau i ddiogelu
dŵr addas ar gyf er ei system. G wneir hyn dr wy rannu gwybodaeth ac
asesu r isgiau ar y cyd cyn bod unrhyw ddŵr yn cael ei drosgl wyddo. Yn
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2015, nododd yr Arolygiaeth ragor o dyst iolaeth a oedd yn dangos
gwendidau yn y prot ocolau a'r tref niadau ar gyf er swmp -gyf lenwadau.
Roedd yr Arolygiaeth yn siomedig i nodi nad oedd 25% o brot ocolau swmp drosglwyddo cwmnïau dŵr yn cynnwys pr osesa u trosglwyddo data na
rhyng weithio rheolaidd rhwng y cwmni a oedd yn darparu dŵr a'r cwmni a
oedd yn ei dderbyn. Dangosodd archwiliad yr Ar olyg iaeth nad oedd y rhan
f wyaf o'r tref niadau wedi cael eu hadolyg u na'u diweddaru ers iddynt gael
eu cyf lwyno yn 20 12. Nid oedd cwmnïau yn rhannu asesiadau risg, data ar
ansawdd dŵr na chamau eraill i liniaru risgiau o ran ansawdd dŵr ar gyf er
cyf lenwadau rhwng cwm nïau neu o f ewn cwmnïau. Mewn diwydiant lle mae
a lle bydd cwmnïau yn cludo cyf eint iau sylweddol o ddŵr, r haid i ansawdd
dŵr barhau i f od yn greiddiol i'r amcan hwn yn hytrach nag amcanion
busnes. Gallai cludo dŵr nad yw'n cydym ff urf io gael ei yst yr ied yn
drosedd, er enghraif ft, pan f o metaldehyd yn br esennol neu pan f o tarddiad
newydd yn peri i system arall b eidio â chydymf f urf io, f el y g welwyd yn
Flint, Michigan yn yr UD.
Cam olaf y gadwyn cyf lenwi dŵr yw'r dŵr sy'n dod allan o'r tap. Roedd
ychydig llai na 40% o f ethiannau yn 2015 wedi digwydd o ganlyniad i
systemau domestig def nyddwyr (12 allan o 32).
Ffigur 2: Methiannau yn nhapiau defnyddw yr

Un o'r meysydd anoddaf i gwmnïau dŵr ei reoli yw methiannau mewn
saf leoedd domest ig gydag achosion yn amrywio o hen bibellau plwm a
chynhyr chion f el tapiau a gosodiadau a all halogi'r cyf lenwad, er
enghraif f t, sodr s y'n cynnwys plwm (sydd wedi cael ei wahardd rhag cael ei
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ddef nyddio mewn cyf lenwadau dŵr ers y 1970au ond sy'n dal i gael ei
ganf od) neu dapiau â haenau crom iwm neu nicel. Bydd presenoldeb y
deunyddiau hyn yn parhau i ber i risg i iechyd. Rhaid i g wmnïau ar f er eu
pwerau f el rheoleiddwyr gosodiadau dŵr, yn enwedig wrth i'r gystadleuaeth
gynyddu.
Bydd yr Ar olygiaeth yn parhau i ddatblygu ei strategaeth i ganolbwyntio ar
asesu r isg. Caf odd y gof yniad i gwmnïau gwblhau asesiad risg ar gyf er pob
gwaith trin a sys tem gyf lenwi ei gyf lwyno f el rhan o'r diwyg iadau a wnaed
i'r Rheoliadau yn 2007. Ym mis Hydref 2015, cwblhaodd yr Arolygiaeth ei
phrosiect ar gyf er cronf a ddata sy'n gosod ff ramwaith cyt ûn ar gyf er
adroddiadau asesu risg cryno sy'n dangos lef elau cydymff ur f iaeth cwmnïau
â'r Rheoliadau. Mae' r gronf a dda ta yn casglu'r holl wybodaet h am risg sy'n
gysyllt iedig â dalgylchoedd, gweithf eydd t rin dŵr, cronf eydd dŵr
gwasanaeth a pharthau, ac yn galluogi'r Arolyg iaeth i graff u ar y r isgiau
hynny a chamau lliniaru cysyllt iedig. Mae asesiadau'r Arolygiaeth o'r
wybodaeth am risg ac unrhyw gamau gorfodi dilynol i' w g weld hef yd. Mae'r
newid pwysig hwn yn ategu egwyddor ion asesu r isg a gwell rheoleiddio.
Mae g waith yn m ynd rhagddo i ddatblygu canlyniadau'r asesiadau a bydd
yr Arolygiaeth yn ystyr ied hyn f el rhan o' i hym ateb seiliedig ar risg yn y
dyf odol.
Mae adroddiad y Pr if Arolyg ydd newydd ar gyf er 2016 yn cydnabod y
newidiadau ym maes rheoleiddio dŵr lle mae gwaith rheoleiddio
rhagweithiol yn canolbwynt io ar asesu a r heoli r isg yn hytrach nag anelu'n
gyf an gwbl at gydym ff urf io â pharamedrau ar y diweddb wynt. Caiff data a
gyf lwynir i'r Arolygiaeth, ynghyd â chanlyniadau ymchwiliadau a chamau
gorf odi, eu def nyddio i reoli risgiau rheoleiddiol g yda m ynegeion newydd i
ddangos ble y ceir risgiau o f ethiannau r heoleiddiol o f ewn y diwydiant. Y
nod yw sicrhau g wait h rheoleiddio cymesur ac eff eithiol.

Cyflenwadau preifat
Yn 2015, roedd cof nodion awdurdodau lleol yn cynnwys manylion
cyf answm o 13,893 o gyf lenwadau preif at yng Nghymru, y mae 84%
ohonynt yn g wasanaethu un aelwyd. Yng Nghymru, mae dros 77,000 o bobl
yn byw neu'n g weithio ar saf le sy'n dibynnu ar gyf lenwad pr eif at. Roedd
ansawdd cyf lenwadau dŵr cyhoeddus yng Nghymru yn 2015 yn uchel iawn,
gan mai dim ond 0.04% o brof ion na lwyddodd i gyrraedd saf onau
cenedlaethol a saf onau'r UE, ond mae ansawdd cyf len wadau dŵr preif at yn
parhau i ber i pr yder, wrth i 6.1% o brof ion f ethu â chyrraedd y saf onau yn
2015. Serch hynny, mae'r ff igur hwn yn welliant o gymharu â'r 9.6% o
brof ion a f ethodd yn 2010, pan gyf lwynwyd adroddiadau ar gyf lenwadau
preif at am y tro cynt a f .
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Mae canlyniadau'r pr of ion yn ystod 2015 yn dangos bod cyf lenwadau
preif at yng Nghymru, er eu bod yn well ar y cyf an na blynyddoedd
blaenorol, yn parhau i f od yn anniogel o saf bwynt ansawdd microbiolegol,
gyda 15.7% o samplau yn cynnwys E.coli a 13.8% yn cynnwys Enterococci.
Mae methiannau o ran y ddwy saf on hyn yn golygu bod y cyf lenwad dŵr
wedi'i halogi â sylwedd ysgarthol a bod r isg y bydd pathogenau niweidiol
yn bresennol hef yd.
Yn 2015, mae'r cof nodion yn dangos bod 61 o gyf lenwadau yng Nghymru a
oedd yn per i per ygl posibl i iechyd dynol lle roedd awdurdodau lleol wedi'i
gwneud yn of ynnol i' r perchenogion wneud gwelliannau a chymryd camau i
ddiogelu iechyd y cyhoedd. Mae hyn yn ostyngiad bach mewn
gweithgar wch yng Nghymru o gymhar u â 2014, pan gymer wy d camau i
ddiogelu iechyd y cyhoedd mewn perthynas â 165 o g yf lenwadau. Yng
Nghymru, mae pedwar o bob pump (80%) o'r cyf lenwadau preif at hyn sy'n
methu yn gyf lenwadau mawr neu'n gyf lenwadau i saf leoedd masnachol neu
gyhoeddus.
Ledled Cymru, roedd asesiadau risg wedi cael eu cynnal mewn perthynas
â 1,870 o g yf lenwadau preif at erbyn diwedd 2015, ond mae 13% o
asesiadau yn weddill o hyd. Ar y cyf an, mae'r adroddiad yn dangos bod 13
o awdurdodau lleol yng Nghymru wedi cydymf f urf io'n llawn â'r ddyletswydd
i gynnal asesiad risg mewn perthynas â'r holl gyf lenwadau per thnasol yn
eu hardal. Mae un cyngor (Cyngor Sir Ddinbych) wedi ysgrif ennu at yr
Arolyg iaeth gan ddweud ei f od yn g wrthod cyf lenwi ei ddat a statudol am
nad oes digon o adnoddau ar gael i gwblhau'r dasg ac f elly m ae data'r
Arolyg iaeth yn ddiff ygiol.
Mae cyf lenwadau preif at yn cyf lenwi 1% o ddef nyddwyr ar gyf artaledd, ond
mewn rhai ardaloedd gall cyf lenwadau pr eif at gyf lenwi hyd at 10% o'r
boblogaeth, yn enwedig mewn ardaloedd ynysig lle nad oes cyf lenwad
cyhoeddus. Caiff yr ardaloedd hyn, f el Canolbarth Cymru a De -orllewin a
Gogledd-or llewin Lloegr, eu cysylltu'n am l â thwr ist iaeth a rhain yn am l
yw'r cyf lenwadau sy'n darparu dŵr ar gyf er llet y gwely a brecwast, caf f is
ac at yniadau.
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Ffigur 3: Canr an poblogaet h aw durdodau lleol sy'n cael eu
gw asanaethu gan gyflenw ad dŵ r preifat

Mae'r adr oddiad hwn yn meithr in deallt wr iaeth ynghylch lleoliad daear yddol
risgiau f el arsenig er mwyn helpu awdurdodau lleol pan f yddant yn cynnal
eu hasesiad risg.
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Ffigur 4: Sampl arsenig uchaf o setiau data ynghylch dŵ r heb ei drin o
gyflenw adau cyhoeddus a chyflenw adau dŵ r preifat

Mae'r adr oddiad hwn hef yd yn dat blygu ymwybyddiaeth o gyf lenwadau sy' n
methu, yn enwedig y cyf lenwadau llai hynny sy' n darparu dŵr i eidd o arall
lle mae'n bosibl nad yw'r rhai sy' n ei dder byn yn ym wybodol o ansawdd y
dŵr nac yn gallu rheoli neu newid y cyf lenwad. Rhwng 2011 a 2015,
canf uwyd bod y cyf lenwadau bach hyn yn gyf rif ol am bron 17% o'r prof ion
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a oedd yn cynnwys E.coli a br on 16% o' r prof ion a oedd yn cynnwys
enterococci, sydd ill dau yn ar wydd o halogiad ysgarthol uniongyrchol ac
yn peri r isg sylweddol i ddef nyddwyr.
Er mwyn dysgu g wer si, mae'r adroddiad Dŵr yfed 2015 - Cyflenwadau dŵr
preifat yn disgrif io nif er o astudiaethau acho s ag amgylchiadau amrywiol a
oedd wedi per i risg i ddef nyddwyr neu wedi achosi salwch. Yn yst od 2015,
caf wyd dau ddig wyddiad ar wyddocaol. Mae'r cyntaf yn ym wneud â salwch
a eff eithiodd ar dr i grŵp teuluol g wahanol a oedd yn aros ar eu gwyliau
mewn dau f wth yn a oedd yn cael eu g wasanaet hu gan gyf lenwad preif at yn
ystod haf 2015. Ymhlit h y 52 unigolyn, caf wyd 22 achos sym ptomatig o
ddolur rhydd a chwydu a bu'n rhaid i bum unigolyn f ynd i'r ysbyt y o
ganlyniad i haint E.coli 0157. Roedd tarddiad y cyf lenwad pre if at, sef nant,
wedi'i leoli mewn ardal o dir por i coediog ar lethr uwchlaw'r saf le ac roedd
uned diheintio uwchf ioled wedi' i gosod. Canf uwyd nif er o ddiffygion yn y
cyf lenwad, gan gynnwys newidiadau yn y dalg ylch, off er rhy fach a
thref niadau rheoli annig onol. Yn yr ail ddigwyddiad ar wyddocaol, caf odd
cyf lenwad dŵr preif at wedi' i halog i â thricloroethen (TCE) ei ddef nyddio
gan ff atri f wyd f awr a ar weiniodd at Hysbysiad Cadw Bwyd gan yr
awdur dodau. Mae'r dig wyddiad hwn a'r erlyniad cysyllt iedig yn tynnu syl w
at yr ef f aith ariannol (£1 f iliwn) a gaf odd hyn ar un saf le bwyd ar ôl iddo
orf od rhoi terf yn ar gynhyrchu, adalw cynhyr chion gan g wsmeriaid a
chomisiynu cyf lenwad dŵr newydd a hynny oll am f od y busnes hwnnw
wedi dewis dibynnu ar gyf lenwad dŵr pr eif at n ad oedd yn cyrr aedd y
saf onau ansawdd. Mae'r achos hef yd yn dangos sut mae'r niwed y gall un
dig wyddiad ei wneud i enw da busnes bwyd yn llawer m wy na' r gost o
gydymff urf io â'r rheoliadau.
I gloi, mae goruchwyliaeth gyson a g wait h cynnal a chadw gof alus ga n
unigolion cym wys yn angenrheidiol ar gyf er dŵr yf ed.

Adroddiad perfformiad busnes
Yn dilyn 2015 ac f el rhan o newidiadau parhaus, mae'r Adroddiad
Perff ormiad Busnes yn datblygu'r tryloywder, y gonestr wydd a'r cyf rif oldeb
ariannol a g weithredol i bawb sy 'n ymddir ied yn yr Arolygiaet h i reoleiddio
dŵr yf ed. Nod yr adr oddiad yw egluro dyletswyddau statudol ac anstatudol
yr Arolygiaeth, amcanion strategol, a'n gwaith a'n cyf lawniadau yn ystod y
f llwyddyn ar iannol 2015/16 ynghyd â'r newidiadau sydd ar ddod i
ddeddf wriaeth a rheoliadau dŵr yf ed.
Mae'r Arolygiaeth, t îm bach o 41 aelod o staff , yn rheoleiddio diwydiant
sy'n darpar u 14 biliwn litr o ddŵr iachusol i ddef nyddwyr yng Nghymru a
Lloegr bob dydd, ac yn rhoi cyngor i awdurdodau lleol ar reoleiddio 50,00 0
o gyf lenwadau preif at, yn og ystal â swyddogaethau er aill a esbonnir yn yr
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adroddiad hwn. Mae'r her o sicrhau bod dŵr yf ed yn parhau'n ddiogel, bod
y cyhoedd yn parhau i ymddiried ynddo a sicrhau yr ymddiriedir yn yr
Arolyg iaeth a' i bod yn gweithredu er budd def nyddwyr yn gofyn am
arloesedd ym maes ymdr in â data, arbenigedd yn y maes a chydweithr edu
â'r rhai r ydym yn eu rheoleiddio, eu cynghori ac yn rhyng weit hio â hwy ar y
llwyf an cenedlaethol a rhyngwladol.
Mae'r ar loesedd yn yr Arolygiaeth wedi ar wain at asesu dros bedair miliwn
o ddarnau o ddata dadansoddiadol, dros 600 o ymchwiliadau ac
archwiliadau o ddig wyddiadau, dros 200 o asesiadau risg a hysbysiadau
cyf reithiol, a bron 1,200 o ymholiadau gan awdurdodau lleol, def nyddwyr a
sef ydliadau. Er mwyn cy f lawni hyn, mae' r Arolygiaeth yn cym hwyso
tref niadau g well rheoleiddio dr wy hyr wyddo hunanreoleiddio ar ff urf
asesiadau risg i'r rhai r ydym yn eu rheoleiddio a nodi methiant rheoleiddiol
dr wy ddadansoddi'r data a gawn ar sail r isg. Byddwn yn parhau i
ymgys ylltu â' n cyd-r eoleiddwyr a hyr wyddo deialog adeiladol â hwy; Of wat,
awdur dodau lleol, Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyf oeth Natur iol Cymru, y
Cyngor Def nyddwyr Dŵr a chynr ychiolydd y diwydiant dŵr, W ater UK yn
ogystal â Def ra a Llywodraeth Cymru.
Mae darparu dŵr yf ed iachusol yn ganolog i'r gwaith o ddiogelu iechyd y
cyhoedd. Mae'r adroddiad hwn yn egluro rôl yr Arolygiaeth Dŵr Yf ed at
ddibenion dysgu, gwneud penderf yniadau a chydweit hio er m wyn cynnal
hyder yn ein cyf lenwad.

Marcus Rink
Prif Arolyg ydd Dŵr Yf ed
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