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Pennod 1: Crynodeb  

Chapter 1: 

  Darparu crynodeb o’r adrpoddiad ar gyfer Cymru.  

  Rhoi ansawdd dŵr yfed mewn cyd -destun cenedlaethol .  

 

Dŵr Yfed 2014  yw cyhoeddiad blynyddol Prif  Arolygydd Dŵ r Yfed Cymru.  

Dyma 25a i n  adroddiad o waith yr Arolygiaeth ac mae’n cyf lwyno 

gwybodaeth am ansawdd dŵr yfed ar gyfer y f lwyddyn galendr 2013. Caif f  

ei gyhoeddi fel cyfres o ddau adroddiad, un yn del io â chyf lenwadau dŵr 

cyhoeddus a ’r  l lal l  yn disgrif io cyf lenwadau dŵr preifat.  Mae’r  adr oddiad 

hwn yn delio â chyf lenwadau cyhoeddus yng Nghymru.  

Mae’r adroddiad hwn yn egluro’r  f feithiau al lweddol am ansawdd y 

cyf lenwadau dŵr cyhoeddus yng Nghymru, gaif f  eu gwasanaethu gan bump 

o gwmnïau dŵr. Caif f  yr ardal ei gwasanaethu gan bob cwmni dŵr fel a 

ddangosir yn Ff igwr 1 ac mae trefniadaeth a natur y cyf lenwadau dŵr yng 

Nghymru yn cael eu disgrif io ’n fwy manwl ym Mhennod 2: Trefniadau 

cyflenwadau dŵr .  Doedd yna ddim newidiadau yn y trefniadau cyf lenwi dŵr 

yn 2014 o’u cymharu â 2013. roedd yna ne widiadau yn y nifer o 

gyf lenwadau dŵr preifat yng Nghymru a hysbyswyd yr awdurdodau lleol 

amdanyn nhw gan yr  arolygiaeth yn 2014 gyda’r nifer yn cynyddi i 14,398 o  

14,053 yn 2013. Mae gwybodaeth fanwl am reoleiddio ac ansawdd 

cyf lenwadau preifat i ’w gael yn yr adroddiad ar wahân –  Cyflenwadau dŵr 

yfed preifat yng Nghymru.   

Roedd ansawdd cyf lenwadau dŵr cyhoeddus yng Nghymru yn 2014 yn dda 

gyda dim ond 0.05% o brof ion oedd yn methu â chwrdd â safonau’r Undeb 

Ewropeaidd (UE) a’r rhai cenedlaethol.  Mae hyn yn cymharu’n f fafr iol â’r 

1.6% o fethiannau a gofnodwyd ym 1991, y f lwyddyn gyntaf  ar ôl 

preifateiddio’r diwydiant dŵr, l le cafodd rheoleiddio ansawdd dŵr yfed ai 

gyf lwyno am y tro cyntaf .  Mae’r sefyllfa’n ymwneud ag ansawdd 

cyf lenwadau dŵr preifat yng Nghymru’n l lai boddhaol gyda 8.7% o brof ion 

yn methu â chwrdd safonau’r UE a’r rhai cenedlaethol yn 2014.  
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Ffigwr 1: Trefniadau cyflenwadau dŵr  

 

Dangosodd canlyniadau’r prof ion ar gyf le nwadau cyhoeddus yn 2014 fod 

ansawdd cyf f redinol dŵr yfed yng Nghymru’n dda.Y f f igewr ŵr gyfer 

cydymffurf io â safonau dŵr yfed oedd 99.95%, yr un peth â chyfartaledd y 

diwydiant ond yn is na’r f f igwr o 99.96% a gofnodwyd yn 2013. Mae’r 

Arolygiaeth hefyd yn defnyddio amrywiaeth o ddangosyddion i  asesu 

perfformiad ansawdd dŵr y cwmnïau hyn sy’n darparu gwasanaethau 

cyhoeddus. Mae’r dangosyddion1 hyn yn edrych yn eu tro ar drin dŵr 

(dangosyddion rheol i  prosesau a diheint io) ,  cywirdeb cronfeydd 

gwasanaeth a chynnal a chadw’r rhwydwaith. Mae ff igurau’r cwmnïau dŵr 

unigol wedi eu cynnwys yn Atodiad 6. Yn 2014, gwelwyd newidiadau yng 

Nghymru yn y gwell iannau yn y f f igurau ar gyfer diheint io a chywirdeb 

                                                

1
 Mae’ r  du l l  cy f r i fo  a r  gyfe r  mynegeion yn cae l  e i  gyhoeddi  yn  

ht tp : / /dwi .def ra .gov.uk /ab out /annual - repor t / ca lcu la t ing - i nd ices .pdf  
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cronfeydd gwasanaeth a gostyngiad yn y f f igurau ar gyfer rheol i prosesau 

a chynnal a chadw’r rhwydwaith.  

Mae’r f f igwr gwell ar  gy fer cywirdeb cronfeydd gwasanaeth yn gysyl lt iedig 

â chwblhau gwaith, a nodir fel elfen hanfodol oherwydd methiannau 

microbiolegol mewn 28 o gronfeydd gwasanaeth yn 2013.  Mae Ff igwr 2 yn 

dangos sut roedd y newid hwn yn bennaf gael ei briodol i i  waith ar 

gywirdeb strwythurol cronfeydd a wnaed gan Dee Val ley Water a Dŵr 

Cymru Welsh Water 

Ffigwr 2: Perfformiad cwmnïau ar gyfer dangosydd cywirdeb 

cronfeydd gwasanaeth 

 

 

Ar draws Cymru, yn 2014, roedd yna ychydig mwy o ddigwyddiadau’n 

ymwneud ag ansawdd dŵr yn gyf f redinol (23 o’ i gymharu â 20 yn 2013). Er 

hynny, doedd y rhan fwyaf o ddigwyddiadau ddim yn rhai dif r ifol,  roedd yna 

lai o ddigwyddiadau arwyddocaol a dim digwyddiadau dif r ifol.  Gell ir  gweld 

y prof f i l  o fathau o ddigwyddiadau yng Nghymru yn Nhabl 3 mewn 

perthynas â’r rhai a gofnodwyd yn ystod 2014 yn Lloegr. Yn gyf f redinol yn 

2014 doedd yna ddim newid yn y sefyl lfa yng Nghymru gyda’r  rhan fwyaf o 

ddigwyddiadau’n gysyl lt iedig unai â choll i  cyf lenwad i ddefnyddwyr, 

problemau gyda rheol i prosesau tr in dŵr neu af l iwiad. Yn fwy anarferol 

roedd yna ddigwyddiad arwyddocaol yn 2014 yn ymwneud â pherfformiad 

dul l mewn labordy yng Nghymru sydd, ers hynny,  wedi cael ei  ddatrys yn 

foddhaol (gweler Pennod 5: digwyddiadau ansawdd dŵr yfed ac Atodiad 3 ).   

Mae mwy o wybodaeth a phwyntiau dysgu ar gyfer y diwydiant yn 

gyffredinol ynglŷn â’r rhain a digwyddiadau arwyddocaol erai l l  i ’w cael ym 
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Mhennod 5: Digwyddiadau ansawdd dŵr yfed  ac mae crynodeb o’r hol l 

ddigwyddiadau arwyddocaol yng Nghymru i ’w cael yn Atodiad 3 yr 

adroddiad.  

Tabl 3: Digwyddiadau ansawdd dŵr yn 2014 

Natur y digwyddiad  

Categori asesiad risg (ADY) 

Dibwys* Arwyddocaol  Difrifol **  

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Canolbarth a ’r  Dwyrain  107 119 49 59 1 5 

L lundain a ’r  De Dddwyrain  53 90 53 53 -  6 

Gogledd 18 28 47 48 -  1 

Gor l lewin  39 32 41 53 2 -  

Cymru 9 13 11 10 -  -  

Y Diwydiant  225 281 199 218 3 12 
Effe i th iodd pump d igwyddiad ar  ddwy ranbarth  neu fwy yn 2014 a  dau yn  2013.  
*Mae n i feroedd y  category d ibwys yn cynnwyd yr  ho l l  dd igwyddiadau sydd ddim yn 
arwyddocaol  a  rha i  d ibwys .  
**Mae n i fe roedd y categor i  d i f r i fo l  yn  cynnwys  yr  ho l l  achos ionn d i f r i fo l  ac  o bwys .  

 

Darparodd awdurdodau l leol ar draws Lloegr a Chymru astudiaethau achos 

ar adfer cyf lenwadau dŵr preifat oedd yn methu. Gelir  gweld un enghraif f t 

oedd yn berthnasol i  Gymru yn Dŵr yfed 2014 –  Cyflenwadau dŵr preifat 

yn Lloegr –  Pennod 3: Gwella cyf lenwadau dŵr preifat.   

Yn ystod 2014, cynhal iodd yr Arolygiaeth 497 o archwil iadau o drefniadau 

cyf lenwi dŵr y diwydiant, gyda 49 o’r rhain yn ymwneud â Chymru. Roedd 

canlyniadau’r archwiliadau hyn yn foddhaol neu’n gyf f redinol foddhaol. 

Ond, roedd yna saith cynl lun wedi eu hoedi. Gel l ir  dod o hyd i  gasgliadau’r 

archwiliadau ym Mhennod 6: gweithgaredd archwilio technegol.  

Pan fo defnyddwyr yn anfodlon ag ansawdd eu dŵr yfed fe allan nhw 

gysylltu â’u cwmni dŵr. Mae cofnod o’r nifer o gysyl lt iadau a dderbynnir 

gan y cwmnïau dŵr yn cael eu hanfon i ’r  Arolygiaeth bob blwyddyn. Yng 

Nghymry cyfanswm y cysyl lt iadau gan gwmnïau dŵr ynglŷn ag ansawdd 

dŵr yfed oedd 3.6 fesul 1,000 o’r boblogaeth, dros ddwywaith yn fwy na 

chyfartaledd y diwydiant o 1.7 fesul 1,000 o’r boblogaeth. Os yw’r cwmni 

dŵr yn methu â delio a phroblem ansawdd dŵr y defnyddiwr, gall y 

defnyddiwr ofyn am gymorth yr Arolygiaeth. Yn 2014,varchwil iodd yr 

Arolygiaeth 39 o gwynion defnyddwyr ac o’r rhain roedd tr i yng Nghymru (1 

DVW, 2 DWR). 

Hefyd, yn ystod 2014, del iodd yr Arolygiaeth  â 374 o geisiadau am gyngor 

ynglŷn â chyf lenwadau dŵr preifat oddi  wrth awdurdodau l leol ar draws 

Cymru a Lloegr, ac roedd 26 o’r ymholiadau hyn o Gymru. Mae manyl ion 

am waith achosion o gyf lenwadau preifat gan yr Arolygiaeth i ’w weld yn 

fwy manwl yn yr adroddiad sy’n cyd -fynd â hwn, sef  Dŵr yfed 2014 –  

Cyflenwadau dŵr p reifat yng Nghymru.  

Gan droi at well iannau a gynl luniwyd mewn ansawdd dŵr yfed yng 

Nghymru, yn ystod 2014, cadarnhaodd yr Arolygiaeth yr angen am 
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well iannau mewn dau waith tr in Dŵr Cymru (Llechryd a Phontst ic i l l)  er 

mwyn del io â r isgiau newydd eu cofnodi oddi wrth blaladdwyr, blas ac 

arogl,  bacter ia col if form, ac E.col i  yn eu tro. Cadarnhawyd hefyd bod 

gwaith angenrheidiol i ’w wneud i ddel io â pheryglon strwythurol mewn 

cronfeydd gwasanaeth mewn 26 o saf leoedd Dŵr Cymru (Norchard 

Beacon, Penwall is, Al ltcynadda, Ladyhi l l ,  Twr Cocyd, Brynamman, Scotch 

Street, Tavernspite, Penuwch, Rhosymryson, Newlands, Corr is, Parc 

Treforys, Cefn Bryn, Banc Llanafan, Llwydcoed, Tongwynlais Rhifau 1 a 2, 

Grosmont, Osbaston, Pont Rhymni, Darren Las, Crest Mawr, Red Cow, 

Spyte, Glyndraenog).  Mewn cronfa aral l (Abergele (DWR)) cadarnhawyd 

r isg aral l oddi wrth haearn a manganîs yn ogystal â r isg o haearn ym 

mharth Treffynnon a’r Wyddgrug  (DWR). Mae i ’r  problemau gyda’r 

paramedrau hyn y potensial i olygu bod defnyddwyr yn derbyn dŵr 

af liwiedig. Yn yr ardal a wasanaethir gan  Severn Trent Water mae’r hol l 

gronfeydd gwasanaeth yn destun Rhybudd i ddel io â’r paramedr col if form.  

Mae’r nifer cymharol uchel o wel l iannau a gynllunnir yng Nghymru yn 

ganlyniad i archwil iadau ac ymchwil iadau  digwyddiadau gan yr Arolygiaeth, 

yn ogystal â gwerthusiad o holl asesiadau r isg y cwmni a f furf iodd brif  ran 

gwaith yr Arolygiaeth i gefnogi proses adolygu pr is iau Ofwat. Mae’r 

cynl luniau ar gyfer y gwell iannau hyn wedi eu gosod yn Atodiad 4 sy’n rhoi 

manylion y rhaglenni gwaith yn AMP5 (2010–2015) sydd i ’w gwblhau yn 

2015 ynghŷd â’r holl gynlluniau sydd i gael eu cwblhau yn ystod cyfnod 

AMP 6 (2015–2020).   

Mae cwmnïau yng Nghymru wedi ymrwymo i gwblhau’r gwaith arfaethedig 

a grynhoir yn Atodiad 4 yn ystod cyfnod Rhaglen Rheol i Asedau 5 (2010 –

2015) neu’r cyfnod AMP 6 (2015–2020). Yn gyf f redinol,  mae cynl luniau yng 

Nghymru’n mynd yn eu blaen yn unol â’r rhaglen amser y cytunwyd arni,  

ag eithrio pedwar cynl lun i gyf lenwi gwell iannau i saf leoedd Dŵr Cymru ac 

un i wella telemetreg ym mhob un o gronfeydd gwasanaeth Severn Trent 

Water. 

Mae prynu t ir  â chaniatâd cynllunio wedi achosi oedi i un cynl lun ac mae 

caniatâd i weithio ar nifer o strydoedd wedi achosi oedi wrth i ’ r  cwmni 

gwblhau cynl lun aral l.  Mae dau gynllun aral l o wel l iannau i eiddo â 

chyf lenwadau awdurdodedig hefyd wedi cael eu hoedi oherwydd bod 

atebion erai l l  yn cael eu harchwil io; mae ceisiadau am newid wedi eu 

cyf lwyno i ’r  Arolygiaeth ym mhob achos. Mae oedi wedi bod i gynllun 

Severn Trent Water oherwydd bod newidiadau wedi cael eu gweithredu gan 

y darparwr gwasanaeth al lanol.   

Mewn cymhariaeth, yn 2014, rhoddodd awdurdodau l leol yng Nghymru 169 

o rybuddion gwell iannau yn ymwneud â chyf lenwadau dŵr preifat oedd yn 

ddif fygiol.   

Yn 2014, darparodd yr Arolygiaeth gyngor technegol i ’r  diwydiant dŵr, yn 

ymwneud â chwe phwnc er mwyn galluogi cyf lenwyr dŵr i gydymffurf io â’r 
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rheoliadau dŵr yfed. Hefyd darparodd yr Arolygiaeth gyngor technegol ar 

ddau bwnc oedd yn berthnasol i awdurdodau l leol yn ymwneud â 

chyf lenwadau dŵr preifat.  Yn ogystal â hyn, comisiynodd yr Arolygiaeth 

bedwar prosiect ymchwil i ddatblygu gwybodaeth fyddai ’n sai l  i  asesiadau 

r isg rheoleiddiol.  Mae Atodiad 2 yn rhestru’r hol l gyngor ac ymchwil a 

gyhoeddwyd gan yr Arolygiaeth yn 2014 . Mae Atodiad 9, ‘Edrych ar ôl dŵr 

yn eich cartref ’,  yn cynnig cyngor i ddefnyddwyr, wedi ei ddiweddaru’n 

ddiweddar a’ i gyhoeddi gan Water UK.  

Dyma’r ai l f lwyddyn yn di lyn cyf lwyno trefniadau adfer costau ar gyfer yr 

Arolygiaeth, l le mae cost rheoleiddio cyf lenwadau dŵr cyhoeddus yn cael 

ei ar iannu gan gyf lenwyr dŵr yn hytrach na thal wyr treth. Mae Atodiad 7 yn 

egluro’r costau a wynebwyd gan bob un o’r cwmnïau dŵr yn 2014/15. O 

hyn gel l ir  gweld bod yr Arolygiaeth wedi adfer cyfanswm o £1,994,880 yn 

2014/15. Mae hyn i ’w gymharu â chyfanswm o  £1,977,541 yn 2013/14.  

Ym Mis Mehef in 2014, cymeradwyodd yr Ysgrifennydd Gwladol gynnig y 

Prif  Arolygydd i beidio â newid y tal iadau ar gyfer 2014/15, felly roedd 

graddfa’r tâl dyddiol ar gyfer y pedwar gweithgaredd rheoleiddiol yr un 

peth ar gyfer y ddwy f lynedd (gweler yr atodlen ar 

http:/ /dwi.defra.gov.uk/stakeholders/ information - letters/2013/03-2013-

schedule-2014-15.pdf).  Mae’r pr if  wahaniaeth rhwng y blynyddoedd yn cael 

ei adlewyrchu yn y tal iadau am archwil iadau, digwyddiadau ac archwilio 

cwynion defnyddwyr sydd wedi eu sei l io ar r isg.   



Dŵ r  y  fed 2014  

10 

Pennod 2: Trefnhiadau cyflenwi dŵr  

Pennod 2:  

  Nodi’r cwmnïau sy’n cyf lenwi dŵr yng Nghymru .  

  Dangos y f fynhonnel l  dŵr a’r tr fefniadau cyf lenwi yng Nghymru .  

  Darparu crynodeb o ff igurau sy’n disgrif io asedau’r cyf lenwad dŵr a’r 

rhanddei l ia id.  

 

Ffigwr 4: Map yn dangos ffynonellau o ddŵr yfed fesul parth cyflenwi 

dŵr cyhoeddus yng Nhymru  
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Mae pump cwmni dŵr yn cyf lenwi dŵr yfed yng Nghymru :  Albion Water 

(ALB); Dee Val ley Water (DVW); Dŵr Cymru Welsh Water (DWR); Severn 

Trent Water (SVT); a SSE Water (SSE). Mae Severn Trent Water yn 

cyf lenwi defnyddwyr yn Lloegr yn bennaf ond caif f  ei gynnwys yma gan ei 

fod hefyd yn cyf lenwi dŵr i ddefnyddwyr yng nghanolbarth Cymru. Mae 

SSE Water (SSE) yn gwasanaethu datblygiad sy’n cynnwys  450 o 

ddefnyddwyr cartref  ym Mharc Llani l id, Pen-y-bont ar Ogwr, De Cymru, 

gan ddefnyddio cyf lenwad swmp oddi wrth Dŵr Cymru  ac mae Albion Water 

hefyd yn tynnu ar gyf lenwad swmp oddi wrth Dŵr Cymru  i  gyf lenwi f fatr i 

fawr. Yn 2014 doedd yna ddim cyf lenwyr trwyddedig newydd yng Nghymru.  

Mae’r rhan fwyaf (93%) o’r dŵr a gyf lenwir i ddefnyddwyr yng Nghymru yn 

tarddu o ddŵr wyneb a echdynnir o afonydd megis y ddyfrdwy, Gwy, 

Hafren, Tywi a’r Gwy. Mae’r ardaloedd ar diroedd uchel Cymru’n 

ddalgylchoedd pwysig i adnoddau dŵr. Caif f  dŵr ei dynnu o nifer o 

gronfeydd storio dŵr crai yn cynnwys Alwen, Elan, Taf Fechan ac Efyrnwy, 

ac mae rhai o’r rhain hefyd yn cyf lenwi defnyddwyr yn Lloegr. Er enghraif f t 

mae cronfa Elan yn cyf lenwi dinas Birmingham ac mae cronfa Efyrnwy yn 

cyf lenwi defnyddwyr yng Ngogledd Swydd  Caer a Glannau Merswy.   

Mae cyf lenwadau dŵr preifat wedi eu dosbarthu’n helaeth ar draws Cymru, 

ond maen nhw’n fwy amlwg yn ardaloedd Bannau Brycheiniog a Phowys. 

Mae cyf lenwadau preifat yng Nghymru yn fwy dibynnol ar ddŵr daear (27% 

o’ i gymharu â 6% ar gyfer cyf lenwadau cyhoeddus). Am fwy o wybodaeth 

am ddosbarthiad cyf lenwadau dŵr preifat yng Nghymru gal lwch gyfeir io at 

Dŵr yfed 2014 –  cyflenwadau dŵr preifat yng Nghymru.  

Mae Ff igwr 5 yn dangos l leol iad pwyntiau echdynnu cyf lenwadau preifat a 

chyhoeddus o ddŵr daear mewn perthynas â’r dyfrhaenau dŵr daear yng 

Nghymru.  
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Ffigwr 5: L leoliad pwyntiau echdynnu dŵr daear   

 

Noder :  Dyw’ r  map dd im  yn dangos  dŵr  daear  wyneb c ywasged ig ,  megis  f f ynhonnau a  f f r yd iau.   

 

Mae crynodeb o ffeithiau ynglŷn ag isadeiledd cyf lenwadau dŵr daear yng 

Nghymru i ’w gweld yn Tabl 6 gyda gwybodaeth ddaearyddol a demograff ig 

amlinellol.   
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Tabl 7: Ffeithiau allweddol am y trefniadau cyflenwi dŵr cyhoeddus a 

phreifat yng Nghymru  

Cyflenwadau cyhoeddus Cyflenwadau preifat 

Nifer o bobl a gyflenwyd 
Dŵr a gyflenwyd 
(litrau/diwrnod) 
Pwyntiau echdynnu  
Gweithfeydd trin  

Cronfeydd gwasanaeth  
Parthau cyflenwi dŵr  
Hyd y prif bibell ddŵr (km) 

 

3,069,214 
813 million 
 

94 
73 
483 
111 
31,345 
 

Nifer o bobl a gyflenwyd  

Dŵr a gyflenwyd 
(litrau/diwrnod) 
Nifer bras o gyflenwadau dŵr 
preifat * 
Cyfanswm nifer yr awdurdodau 
lleol  

Y nifer o awdurdodau lleol â 
chyflenwadau preifat  

 

79,886 
138 million 

 

14,398 
 

22 

 

22 

Cyfansoddiad y dŵr  

Ffynonellau wyneb 
Ffynonellau dŵr daear 
Ffynonellau cymysg 
 

 

93% 
6% 
1% 

Cyfansoddiad y dŵr  

Cyflenwadau a effeithir gan y 
wyneb 
Ffynonellau dŵr daear  

Prif gyflenwad  

Anhysbys 

 

70% 
 

27% 
0% 

3% 

Ardaloedd a gyflenwir 

Sir Fôn, Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Sir Aberteifi, Sir Gaerfyrddin, 
Conwy, Sir Ddinbych, Sir Fflint, Gwynedd, Merthyr Tydfil, Sir Fynwy, Castell Nedd Port Talbot, 
Casnewydd, Sir Benfro, Powys, Rhondda Cynon Taf, Abertawe, Torfaen, Bro Morgannwg, 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam. 

**Mae ffiniau rhanbarthau cyflenwadau cyhoeddus wedi eu seilio ar grwpio parthau cwmnïau 
dŵr. Mae ffiniau rhanbarthau cyflenwadau preifat wedi eu seilio ar y brasamcan agosaf i’r 
parthau cyflenwi cyhoeddus. Lle mae ffiniau awdurdodau lleol yn croesi ffiniau rhanbarthol mae 
data’r awdurdod lleol i gyd wedi ei briodoli i’r rhanbarth lle mae’r rhan fwyaf o’r ardal yn 
gorwedd.  
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Pennod 3: Profi ansawdd dŵr yfed   

Pennod 3:  

  Egluro sai l y rhaglen prof i dŵr yfed.  

  Cofnodi ’r  nifer o brof ion wneir gan gwmnïau dŵr.  

  Nodi unrhyw ddif fygion mewn prof i dŵr a sut mae’ r rhain wedi eu 

cywiro.  

 

Trwy gydol 2014 ,  fe samplodd cwmnïau dŵr y dŵr yfed ar hyd a l led Cymru 

er mwyn prof i cydymffurf iaeth gyda’r rheol iadau cyf lenwi dŵr yfed.  

Cynhaliwyd yn agos at draean o’r prof ion ar samplau a dynnwyd o dapiau 

defnyddwyr a ddewiswyd ar hap. At bwrpasau monitro, rhennir ardaloedd y 

cwmnïau cyf lenwi dŵr yn barthau. Mae samplo o dapiau defnyddwyr mewn 

parthau wedi ei seil io ar r isg gyda’r nifer o brof ion ar ei uchaf yn yr 

ardaloedd gyda’r boblogaeth fwyaf (mwyafr if  100,000). Mae l leol iadau 

samplo erail l  yn cynnwys gweithfeydd tr in dŵr a chronfeydd dŵr wedi ei 

drin (gwasanaeth). Gyda’i gi lydd, cynhal iodd y pump cwmni dŵr gyfanswm 

o 293,172 o brof ion yn ystod 2014 a dim ond73 o’r prof ion hyn a fethodd 

gyrraedd un neu fwy o’r  safonau a bennir yn y Rheol iadau neu a 

gofnododd werth sgrinio uwch.  

Tabl 7: Y nifer o brofion a gynhaliwyd gan gwmnïau yng Nghymru  

Cwmni  

Man samplo  Nifer y 
prof ion 

fesul  
cwmni  

Y nifer 
targed o 
samplau  

Gweithfeydd 
trin dŵr  

Cronfeydd 
gwasanaeth  

Tapiau 
defnyddwyr 

(parthau)  

Alb ion W ater  
0 

(0)  
0 

(0)  
291 
(1)  

291 291 

Dee Val ley 
Water  

8,054 
(4)  

9,216 
(29)  

7,948 
(13)  

25,218 25,240 

Dŵr Cymru 
Welsh Water  

49,548 
(66)  

101,270 
(369)  

79,983 
(87)  

230,801 231,068 

Severn Trent 
Water  

3,597 
(2)  

23,344 
(58)  

9,453 
(9)  

36,394 36,428 

SSE W ater  
0 

(0)  
0 

(0)  
468 
(1)  

468 468 

Cymru 
61,199 

(72)  
133,830 

(456)  
98,143 
(111)  

293,172 293,495 

Mae’ r  n i fe roedd mewn c romfachau’n  ad lewyrchu n i f e r  y  gwei t h feydd,  y  c ronfeydd neu ’ r  par t hau a  
wei th redwyd gan y  c wmni  hwnnw yng Nghymru yn 201 4.  Mae gan ra i  c wmnïau ’ r  hawl  i  gynna l  rha i  
prof i on a r  samplau a  gymerwyd o  bwynt i au cyf l enwi  yn hyt rach nag o  dap iau defnyddwyr  
 

Yn 2014, roedd yna ostyngiad cyf f redinol yn y nifer o brof ion a gynhal iwyd 

o’ i gymharu â 2013 (293,172 o’i gymharu â 304,357). Roedd hyn yn bennaf 

o ganlyniad i ’r  f faith bod Dŵr Cymru  wedi gweithredu rhaglen newydd i 
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fonitro plaladdwyr, gan leihau’r nifer o sylweddau a brofwyd ar eu cyfer o 

57 i 17, gan gynnal 16,000 yn l la i o brof ion.  

Mae’r Rheol iadau yn gosod al lan y paramedrau penodo l mae’n rhaid prof i 

amdanyn nhw a chynhel ir  mwyafr if  y prof ion er mwyn prof i am baramedrau 

gyda safonau Ewropeaidd neu genedlaethol (Paramedrau Atodlen 1),  ond 

mae’n ofynnol i ’r  cwmnïau dŵr hefyd, yn ôl y rheol iadau, i brof i am 

ddangosyddion paramedrau era i l l  (Paramedrau Atodlen 2). Mae’r 

Rheol iadau hefyd yn nodi sawl un o’r prof ion yma sy’n rhaid eu cynnal yn 

f lynyddol (Atodlen 3) ac mae’r Arolygiaeth yn gwir io a yw’r cwmnïau dŵr yn 

cwrdd a’r amledd samplo yma.  

Yn 2014, ar draws y diwydiant darganfu’r Aro lygiaeth o’ i wir iadau nad oedd 

wyth cwmni wedi cyf lwyno canlyniadau’r nifer gofynnol o brof ion. Mae 

gradd, rhychwant a’r  rhesymau am y dif fygion hyn yn cael eu cyf lwyno yn 

Tabl 8 ac mae’r crynodeb canlynol ar gyfer y diwydiant i gyd yn cael ei 

ddarparu er mwyn dysgu oddi wrtho.  

Canfuwyd bod tr i chwmni (SEW, SRN, SVT) â dif fygion sylweddol. Yn 

achos Southern Water roedd hyn yn bennaf oherwydd problem gyda 

throsglwyddo data rhwng systemau TG (6,000 o ganlyniadau prof ion col l 

al lan o 6,608), er hynny, methodd y cwmni hefyd i ddarparu data manwl 

gywir am y boblogaeth ar gyfer parthau yn y dychweliad blynyddol gan 

egluro’r rhaglen samplo arfaethedig ymlaen l law. Cafodd y data poblogaeth 

cywir ei ai lgyf lwyno a gostyngodd hyn y dif fyg i dan 6,000 o brof ion. Wedi 

hyn cafodd data’ i gyf lwyno i ’r  Arolygiaeth ym Mis Mawrth 2015. Roedd gan 

South East Water ddiffyg o’n agos at 5,000 o ganlyniadau prof ion 

oherwydd amrywiaeth o ddif fygion yn rheol i ’r  rhaglen samplo (gwybodaeth 

‘ased ddim yn gweithio’ anghywir a samplau unai  heb eu cymryd neu 

ganlyniadau heb eu cynnwys yn y dychweliadau data i ’r  Arolygiaeth). Er 

hyn, roedd yna nam sylfaenol yn nychweliad y cwmni l le roedd amcangyfr if  

nitrad/nitraid gan y labordy’n anghywir,  gan effeithio nid yn unig ar ei 

ddychweliadau ei hun ond hefyd y rhai a ddarparwyd gan gwmnïau erai l l  

oedd yn defnyddio’i labordy. Llwyddodd y cywir iad di lynol am ei nam mewn 

gwasanaeth i le ihau’r dif fyg i 3,441 o brof ion. Roedd dif fyg Severn Trent 

Water o 1,000 o ganlyniadau prof ion hefyd oherwydd namau me wn rheol i ’r  

rhaglen samplo. O edrych ar draws yr holl gwmnïau â dif fygion, roedd 

samplau a gasglwyd yn cael eu ‘col l i  yn y broses’ rhwng cael eu derbyn 

gan y labordy ac adrodd y canlyniadau hyn yn ôl i ’r  cwmni’ n broblem 

gyff redinol,  a oedd, yn achos Wessex Water yn cyfr if  am draean o’i 

ddif fyg.   

Rhaid i gwmnïau gynllunio a chyf lwyno i ’r  Arolygiaeth raglen samplo 

f lynyddol cyn dechrau’r f lwyddyn. Ond, yn ystod blwyddyn, l le bydd ased 

yn cael ei dynnu allan o wasanaeth bydd angen i ’r  rhaglen samplo gael ei 

hadolygu er mwyn dangos bod y nifer o samplau a ddisgwyl ir  o’r saf le hon 

wedi newid. Mae’r Arolygiaeth yn gof idio wrth sylwi bod nifer o gwmnïau 
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sydd ddim yn rheol i eu rhaglen samplo’n weithredol mewn modd amserol 

neu fanwl gywir fel nad yw addasiadau pr iodo l  yn cael eu gwneud i ’r  nifer 

o samplau. Mae gwybodaeth am asedau sydd al lan o wasanaeth yn 

hanfodol i ’r  broses o wir io dif fygion, felly dylai cwmnïau fod yn defnyddio’r 

wybodaeth yma’n weithredol ac yn sicrhau ei fod yn gywir pan gaif f  ei 

gyf lwyno i ’r  Aro lygiaeth yn y dychweliadau cydymffurf iaeth ym Mis Mehef in 

a Mis Rhagfyr. Mae cywirdeb y data yma’n hanfodol i ’r  crynodeb a’r 

amcangyfr ifon o ddif fygion gaif f  eu prosesu oddi fewn i systemau adrodd yr 

Arolygiaeth. Dylai ’r  rheolwyr hŷn ddeall bod y cwmnïau h ynny sy’n methu â 

rheoli eu rhaglen samplo’n ymarferol yn darparu gwybodaeth anwir i ’r  

Arolygiaeth (ac ymlaen o hynny i ’r  cyhoedd a’r Comisiwn Ewropeaidd) a’u 

bod hefyd yn arddangos dif fyg gof id am berfformiad ansawdd dŵr y cwmni. 

Am y ddau reswm hwn, mae’r Arolygiaeth yn atgoffa rheolwyr hŷn y dylen 

nhw fod yn cymryd camau i ’w bodloni eu hunain, trwy adroddiadau mewnol 

rheolaidd, bod y rhaglen samplo gorfodol yn cael ei rheoli ’n ymarferol a 

bod y systemau sydd yn eu l le yn addas ar gyfer eu pwrpas a bod ga nddyn 

nhw adnoddau digonol.  

Tabl 8: Diffygion mewn profion a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth  

Cwmni Y broblem ynglŷn â data’r 
prof ion 

Rhesymau 

Dŵr Cymru 
Welsh Water  

Dif fyg yn n ifer  y brof ion mewn 
gwahanol  fathau o bwymt iau 
samplo (267) .  

-  Samplau a drefnwyd heb  eu 
casglu.  

-  Camgymer iadau yn y rhagblen  
-  Problemau yn y labordy  

Nor thumbr ian 
Water  

Sai th cyf lwyniad ychwanegol  o 
data ar gyfer  2014 wedi eu 
gwneud ym Mis  Mawrth 2015.  

-  ‘Gwybodaeth ased ddim mewn 
gwasanaeth’ anghywir  

-  Yn achos y paramedr  
p la laddwyr ,  chafodd m ethiant yn 
yr  of fer  yn y labordy ddim ei  
nodi tan ar ô l d iwedd y 
f lwyddyn.   

Severn Trent 
Water  

Dif fyg yn n ifer  y prof ion (1,073) 
yn ef fei thio ar  84 o baramedrau 
o bob math o bwynt iau samplo.  

-  Mater ion yn codi yn y labordy 
(methiannau gyda’r  rheolaeth 
ansawdd dadansoddol  (AQC) a 
gydag of fer) .  

-  Mater ion yn codi yn y labordy 
(methiannau gyda’r  rheolaeth 
ansawdd dadansoddol  (AQC), 
dul l  heb e i achredu’n cael  e i  
ddefnyddio ar  gyfer un 
paramedr) .  

-  Namau mewn of fer samplo .  
-  Camgymer iadau rhaglennu.  
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Cwmni Y broblem ynglŷn â data’r 
prof ion 

Rhesymau 

South East  
Water  

Dif fyg yn n ifer  y prof ion  (4,702) 
yn ef fei thio ar  86 o baramedrau 
o bob math o bwynt iau samplo .  
 
Amcangyfr i f  o n itrad/n i tra id gan 
labordy’r  cwmni ’n anghywir  ar  
gyfer dychwel iadau data ’n 
ymwneud â’r  gyfnod Mai 2013 
hyd Chwefror  2015 (ef fei th iodd 
hyn ar gwmniau dŵr era i l l  oedd 
yn defnyddio’ r  un labordy ) .  

-  ‘Gwybodaeth ased ddim mewn 
gwasanaeth’ anghywir  

-  Samplau wedi  eu casglu ond y 
canlyniadau ddim wedi  eu 
cynnwys ar  y dychweliad data i ’ r  
Arolygiaeth.  

-  Samplau a drefnwyd heb eu 
casglu.  

 

Southern 
Water 

Dif fyg yn n ifer  y prof ion  (6608)  
yn ef fei thio ar  112 o 
baramedrau o bob math o 
bwynt iau samplo.  
 

-  Data anghywir  am y boblogaeth 
wedi e i ddefnyddio ar 
ddechrau’r  f lwyddyn .  

-   
-  Problemau gyda thrafod a 

throsglwyddo data oddi fewn i  
systemau’r  cwmni .  

Thames W ater Dif fyg yn n ifer  y prof ion  (291)  
ar gyfer  pob math o  
baramedrau a phwynt iau 
samplo.  
 

-  Dadansoddiad labordy ddim 
wedi e i gwblhau.  

-  Samplau a raglennwyd ddim 
wedi eu casglu.  

Uni ted 
Ut i l i t ies  

Dif fyg yn n ifer  y prof ion  (196)  
ar gyfer  pob math o  
baramedrau a phwynt iau 
samplo.  
 

-  Mater ion yn codi yn y labordy 
(methiannau gyda’r  rheolaeth 
ansawdd dadansoddol  (AQC) a 
gyda gwir iadau cywirdeb data) .  

-  Camgymer iadau mewn ai l -
raglennu ar  gyfer samplau na 
chafodd eu casglu ar  yr  
amserlen wreiddio l .  

Wessex W ater  Dif fyg yn n ifer  y prof ion (290)  
ar gyfer  pob math o  
baramedrau a phwynt iau 
samplo.  
 

-  Mater ion yn codi yn y labordy 
(yn bennaf  dadansoddi  heb e i 
gwblhau).  

-  ‘Gwybodaeth ased ddim mewn 
gwasanaeth’ anghywir  

-  Camgymer iadau mewn 
amserlennu.  

 

Mae’r rheol iadau hefyd yn dweud bod rhaid i ’r  samplau dŵr fod yn 

gynrychioladol o ddŵr gaif f  eu gyf lenwi i ddefnyddwyr ac mae yna ofynion i 

sicrhau ansawdd y samplau yn y labordy.  Yn 2014, hysbyswyd yr 

Arolygiaeth o wyth digwyddiad (1 DWR, 1 NNE, 2 SRN, 1 SSE, 1 SVT, 1 

TMS, 1 UUT) l le roedd samplo neu ddadansoddi yn is na’r safon gofynnol. 

O’r rhain roedd yr Arolygiaeth yn ystyr ied bod pump yn arwyddocaol. Mewn 

un achos roedd yna gyfansoddyn arteffact wedi ei nodi yn ystod 

dadansoddiad plaladdwyr (SSE), mewn achos aral l cafodd dau sampl  eu 

cyfnewid oddi fewn i ’ r  broses dadansoddi (SRN), ar ddau achlysur cafodd 

data’ i drafod (DWR a NNE). Yn yr achos sydd ar ôl,  cafodd sampl ei gasglu 

o ased nad oedd mewn gwasanaeth (SVT). Gell ir  cael manylion pel lach am 

y digwyddiadau hyn yn Atodiad 3 o’r  adroddiad perthnasol.  
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Pennod 4: Canlyniadau ansawdd dŵr yfed  

Pennod 4 

  Darparu manylion o brof ion sy’n methu â chwrdd â safonau 

microbiolegol a chemegol.  

  Gwneud sylwadau ar y camau adferol gymerwyd gan y cwmni dŵr 

neu’r Arolygiaeth .  

 

Cyf lwynir canlyniadau al lweddol ansawdd dŵr ar gyfer Cymru mewn dau 

dabl, un yn dangos y canlyniadau ar gyfer paramedrau microbiolegol (Tabl 

9),  a’r l la l l yn del io â pharamedrau cemegol a f f isegol (Tabl 1 4). Trafodir 

ansawdd microbiolegol y dŵr yn gyntaf .  Mae cwmnïau’n cyf lw yno holl 

ganlyniadau’r prof ion i ’r  Arolygiaeth yn f isol.  Mae crynodeb o’r canlyniadau 

o brof i ar gyfer pob paramedr a thablau sy’n disgrif io dangosyddion 

perfformiad ansawdd dŵr yfed pob cwmni i ’w gael ar wefan ADY  

(www.dwi.defra.gov.uk). 

 

Ansawdd Microbiolegol  

Er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd, mae’n rhaid cyrraedd safonau 

microbiolegol ymhob un o’r gweithfeydd tr in dŵr a’r cronfeydd gwasanaeth.  

Mae arwyddocâd canlyniadau pob un prof ion unigol ar gyfer  paramedrau 

microbiolegol ym mhob l leol iad yn amrywio ac ni el l ir  dehongli  canlyniad 

posit if  unigol heb fwy o wybodaeth. Disgwyl ir  i  bob cwmni ddi lyn yr arfer 

gorau fel y’ i nodir yn The Microbiology of  Drinking Water  a gyhoeddir gan 

Bwyllgor Sefydlog y Dadansoddwyr (SCA) ac a geir ar eu gwefan: 

https:/ /www.gov.uk/government/publicat ions/standing -committee-of-

analysts-sca-blue-books.  
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Tabl 9: Profion microbiolegol   

Y nifer o brofion a gynhaliwyd a’r nifer o brofion nad oedd yn 

cyrraedd y safon 

Paramedr 
Safon 

Presennol  

Cyfansw
m nifer y 
prof ion 

Y nifer o 
brof ion nad 

oedd yn 
cyrraedd y 

safon 

Gwybodaeth 
ychwanegol  

Y dŵr yn gadael  gwaith trin dŵr  

E.col i  0/100ml 8,598 0  

Bacter ia 
Col i f form 

0/100ml 8,599 1 DVW  (1)  

Clostr id ium 
per fr ingens  

0/100ml 3,343 0  

Cymylogrwydd
1
 1NTU 9,137 2 DVW  (2) 

Dŵr yn gadael  cronfeydd gwasanaeth  

E.col i  0/100ml 22,308 0  

Bacter ia 
Col i f form 

0/100ml 
mewn 95% o 

brof ion ym 
mhob cronfa  

22,308 13 

DVW  (3),   
DWR (6),  SVT (4)  
 
L lwyddodd y 456 
cronfa yng 
Nghymru i  gwrdd 
â’r  rheol  
cydymffurf io  o 
95%. 

Dŵr a samplwyd yn nhapiau defnyddwyr  

E.col i  0/100ml 8,688 1 DVW  (1) 

Enterococc i  0/100ml 695 0  
1
 Mae cymylogrwydd yn baramedr rheol i  hanfodo l  ar  gyfer  t r in  dŵr a d ihe int io .  

 

E.coli  a bacteria colifform mewn gweithfeydd  

Mae prof i am facteria col if form yn rhoi sicrwydd bod y dŵr sy’n mynd i  

mewn i ’r  cyf lenwad dŵr wedi ei dr in yn ddigonol i gael gward ar 

bathogenau bacter iol  a feirol.  Yn 2014, cynhaliodd yr hol l gwmniau yng 

Nghymru gyfanswm o 17,197 o brof ion mewn gweithfeydd ac ni chanfuwyd  

E.col i  mewn unrhyw sampl a dim ond ar un achlysur y canfuwyd col if form a 

hynny yn Boughton (DVW). Mae’r aro yn falch o nodi ansawdd 

microbiolegol da y dŵr yn gadael gweithfeydd tr in yng Nghymru.  
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Tabl 10: Darganfod E.coli  ac Enterococci mewn gweithiau trin, 

cronfeydd dŵr gwasanaeth a thapiau defnyddw yr  

Cwmni 

E.coli  mewn 
dŵr yn 
gadael  

gwaith tr in  

E.coli  mewn 
dŵr yn gadael  
cronfeydd dŵr 

gwasanaeth 

E.coli  mewn 
tapiau 

defnyddwyr  

Enterococci 
mewn tapiau 
defnyddwyr 

Albion W ater  0 –  0  0 –  0  0 –  12 0 –  4  

Dee Val ley 
Water  

0 –  1 ,146 0 –  1 ,536 1 –  481 0 –  95 

Dŵr Cymru 
Welsh Water  

0 –  6 ,949 0 –  16,881 0 –  8 ,041 0 –  571 

Severn Trent  
Water  

0 –  503 0 –  3 ,891 0 –  142 0 –  21 

SSE W ater  0 –  0  0 –  0  0 –  12 0 –  4  

Cymru 0 –  8 ,598 0 –  22,308 1 –  8 ,688 0 –  695 

Noder :  Dangos i r  y  can l yn iadau fe l  y  n i f e r  o  bro f ion pos i t i f  –  cy fans wm y pro f ion. .  

 

Ym Mis Gorffennaf, canfu Dee Val ley Water col if form yng ngwaith 

Boughton yng Nghaer ond yn cyf lenwi defnyddwyr yng Nghymru. 

Dangosodd yr ymchwil iad di lynol fewnlif iad i ’r  twr dŵr a chanfuwyd nifer o 

bibel l i  marw. Mae gan y twr dŵr hwn hanes o fethiannau ers 2011. Cafodd 

gwaith i adnewyddu’r  twr ei orffen yn 2013, ond bu’n angenrheidiol gwneud 

gwaith atgyweir io pellach i ’r  to ym Mis Ionawr 2014. Pan gafwyd methiant 

col if form arall ym Mis Gorffennaf 2014 daeth y cwmni i ’r  penderfy niad i 

dynnu’r twr o’r gadwyn gynhyrchu. Mae’r twr yn adei lad rhestredig gyda 

gwaith dŵr ar y t ir  yn dyddio nol i 1622. Mae’r cwmni wedi cymryd camau 

sylweddol i adfer y twr i gyf lwr defnyddiol ac roedd y gwaith diweddaraf  yn 

canolbwynt io ar gael gwared ar  y pibau marw mewn pibau ar y saf le. Er yn 

ganlyniad siomedig i ’r  cwmni, mae’r prof iad wedi arwain at ddysgu l lawer, 

ac mae’r cwmni’n cydnabod hyn ‘Mae wedi bod yn gryn siwrnai,  ond wrth 

edrych nôl ar faint o elfennau anhysbys oedd yn gysyllt iedig â’r 

methiannau cyntaf  ar y saf le, rydyn ni mewn sefyl lfa l lawer mwy gwybodus 

nawr, sydd i gyd yn arwain at y f faith y dylech “wybod beth yw’ch ased”’ 

(gweler Atodiad 3).  

 

Clostridium perfringens  mewn gwaith 

Bacter ia sy’n f furf io sbôr yw’r organeb hon ac mae’n hyno d o wrthiannol yn 

erbyn amodau anffafr iol mewn amgylchedd dŵr tebyg i eithaf ion mewn 

tymheredd a phrosesau pH a diheint io tebyg i glor ineiddio a golau 

uwchf ioled. Mae’n elfen naturiol o f f lora coluddol hyd at 35% o fodau dynol 

ac anifeil ia id gwaed cynnes erai l l .  Mae’r nodweddion hyn yn ei wneud yn 

ddangosydd defnyddiol o ddifwyniant ymgarthol achlysurol neu hanesyddol 

o ffynonel lau dŵr daear neu o berfformiad gwaith hidlo dŵr wyneb. Dylai 
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canfod unrhyw Clostr idium perfr ingens arwain at archwil iad gan y cwmni 

dŵr.   

Yn 2014, ni chanfuwyd Clostr idium perfr ingens  mewn unrhyw un o’r 3,343 

o samplai a gasglwyd gan gwmniau ar draws Cymru.  

 

Cymylogrwydd mewn gweithfeydd 

Mesur o faint o olau sy’n gallu pasio trwy ddŵr yw cymylogrwydd ac mae’n 

nodi cyf lwr neu “gymyledd” dŵr. Gall cymylogrwydd gael ei achosi gan 

ronynnau anorganig neu organig yn hongian  yn y dŵr .  Mewn gwaith tr in 

mae cymylogrwydd yn reolaeth cr it igol pwysig mewn perthynas  â 

phenderfynu a yw dŵr crai wedi cael ei baratoi’n ddigonol ar  gyfer 

diheint io. Mae safonau cymylogrwydd yn cael eu gosod ar ddau bwynt ar 

hyd y gadwyn cyf lenwi dŵr, mewn gweithfeydd tr in ac mewn tapiau 

defnyddwyr. Mae’r drafodaeth ganlynol yn canolbwyntio ar ganlyniadau 

samplau a gymerwyd mewn gweithfeydd tr in  l le mae’r safon yn 1NTU .  Mae 

canlyniadau prof i am gymylogrwydd mewn tapi au defnyddwyr i ’w weld yn yr 

adran Cynnal ansawdd dŵr mewn dosbarthiad.  

 

Gwaith dŵr daear  

Lle mae cymylogrwydd yn digwydd mewn dŵr daear mae fel arfer yn 

ganlyniad i amhariad ar ronynnau anadweithiol clai neu sialc. Er hynny, 

gall hefyd gael ei achosi gan ocsidiad a dyddodiad rhai sylweddau 

anorganig, tebyg i haearn a manganîs, l le caif f  aer ei gyf lwyno i ’r  dŵr trwy 

bwmpio. Os yw’r dŵr daear dan ddylanwad dŵr wyneb yna efallai mai 

achos y cymylogrwydd yw sylwedd biolegol ymlynol sydd efallai ’n cynnwys 

pathogenau.  

Beth bynnag yw’r gwraidd, gall cymylogrwydd amharu ar ef feithiolrwydd 

diheint io. Fel ly mae cymylogrwydd yn fesur rheoli hanfodol a ddylai gael ei 

ddi lysu mewn gwaith dŵr daear trwy fonitro parhaol dŵr crai ar - lein, gyda 

larymau wedi eu gosod i s ic rhau bod camau’n cael eu cymryd i sicrhau bod 

cymylogrwydd yn <1NTU drwy’r amser. Lle mae r isg oddi wrth 

Cryptosporidiwm  wedi cael ei nodi mewn perthynas â f fynhonnel l dŵr 

daear a’ i ddalgylch, yna dylai cwmnïau gynnal monitro o’r dŵr crai.  Dylai 

hyn helpu i nodi natur y r isg a digonedd y mesurau rheol i.   

Mae Tabl 11 yn dangos y r isg potensial o Cryptosporidiwm  mewn dŵr 

daear yng Nghymru ac mae’n ei gymharu â’r r isg gwir o Cryptospor idiwm 

yn 2014. Al lan o gyfanswm o 35 o bwyntiau echdynnu dŵr daear cafodd  

pedwar eu clustnodi ar gyfer monitro ar sai l r isg am Cryptosporidiwm  a 

chafodd y perygl ei wir io gan ganfyddiadau posit if  o oocystau yn y pedwar 

pwynt echdynnu oedd yn gwasanaethu’r gweithfeydd tr in canlynol:  

Dunf ield, Pendine a Pi l leth Knighton (DWR); gwaith Shelton (SVT). Yn 
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ystod 2014 rhoddodd yr hol l brof ion cymylogrwydd yn y pedwar gwaith yma 

ganlyniadau boddhaol.  

Tabl 11: Asesiad risg Cryptosporidiwm  a monitro pwynitau echdynnu 

dŵr daear yng Nghymru yn 2014 

Cwmni 

Y nifer o 
bwynt iau 
echdynn

u 

Y nifer o bwynt iau 
echdynnu l le mae 
dŵr crai ’n cael  eo 

fonitro ar gyfer  
Cryptosporidiwm  

Y nifer o bwynt iau 
echdynnu l le cafodd y 

risg o Cryptosporidiwm  
ei  wir io* gan ganfod 

oocystiaid 

Albion W ater  0 0 0 

Dee Val ley W ater  1 0 0 

Dŵr  Cymru W elsh W ater  19 3 3 

Severn Trent  W ater  15 1 1 

Cymru 35 4 4 

Cyfanswm y diwydiant  1,961 208 27 

*mae gwir io ’n  go lygu unai  darganfyddiad cadarnhaol  o  oocyst ia id  Cryptospor id iwm  neu bod 
ansawdd y data ’n  annigonol .  Mae data aneglu r  yn cael  e i  bennu’n bos i t i f .  

 

Gwaith dŵr wyneb  

Mae cymylogrwydd mewn dŵr wyneb yn perthyn i waddodion a mater 

biolegol.  Yn di lyn glaw gal l l l i f ,  ac felly’r  cymylogrwydd mewn afonydd a 

nentydd, godi ’n gyf lym iawn, a dyw gwerthoedd dros 100NTU ddim yn 

anghyffredin. Gal l dŵr wyneb gael ei echdynnu i mewn i gronfeydd dŵr l le 

mae storio’r dŵr yn caniatáu i ronynnau i set lo; er hynny, does gan rhai o’r 

cronfeydd dŵr yma ddim amser cadw digon hir i ganiatáu i bathog enau 

megis Cryptosporidiwm  i  set lo. Mae’r hol l ddŵr wyneb yn debygol o 

gynnwys peth mater ysgarthol yn dod oddi wrth anifei l iaid, adar a 

gollyngiadau o weithiau carthffosiaeth. Am y rheswm hwn, rhaid i ddŵr 

wyneb gael ei baratoi ar gyfer ei ddiheint io (glo ywi a hidlo). Roedd 

adroddiad Bouchier yn argymell monitro parhaus am gymylogrwydd ar ôl 

hidlo mewn gweithfeydd dŵr wyneb yn erbyn targed perfformiad ar gyfer 

pob hidlydd unigol o <1NTU. Gan fod cymylogrwydd yn gal lu amharu ar 

ddiheint io ef feithiol,  mae’n fesur rheol i cr it igol ddylai gael ei ddi lysu gan 

monitro ar- le in o ddŵr wedi ei hidlo gyda larymau wedi eu gosod i sicrhau 

bod camau’n cael eu cymryd i sicrhau bod cymylogrwydd mewn dŵr sy’n 

mynd i mewn i ’r  cyfnod olaf  o ddiheint io ddim yn fwy na 1NTU unrh yw 

adeg. Lle mae r isg oddi wrth Cryptospor idiwm wedi cael ei ddynodi yn y 

dalgylch i fyny’r afon i ’r  man echdynnu, dylai cwmnïau gynnal monitro o’r 

dŵr crai a dylai hyn helpu i nodi natur a digonolrwydd y mesurau rheol i.  

Mae Tabl 12 yn dangos y r isg potens ial o Cryptosporidiwm  mewn dŵr 

wyneb yng Nghymru ac mae’n ei gymharu â’r r isg gwir o Cryptospor idiwm  

yn 2014. al lan o gyfanswm o 59 o bwyntiau echdynnu dŵr wyneb cafodd 12 
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eu clustnodi ar gyfer monitro wedi ei sei l io ar r isg am Cryptosporidiwm  a 

chafodd y r isg ei wir io gan ganfyddiadau posit if  o oocystiaid yn yr hol l 

bwynt iau echdynnu hyn yn gwasanaethu’r  gweithiau tr in canlynol:  

Abergynolwyn, Bryn Cowlyd Newydd, Gwaith newydd Capel Curig , gwaith 

Cray, Cwm Dulyn, Cwmystradllyn, Dinas Mawddwy Newydd, gwaith 

Glascoed, Nantybwch Newydd, Pontst ici l l ,  Presel i Newydd (DWR); gwaith 

Shelton (SVT). Yn ystod 2014 rhoddodd pob prawf cymylogrwydd ym mhob 

un o’r 12 gwaith ganlyniadau boddhaol.   

Tabl 12: Asesiad risg Cryptosporidiwm  a monitro pwyntai echdynnu 

dŵr wynwb yng Nghymru yn 2014 

Cwmni 
Y nifer o 
bwynt iau 
echdynnu 

Y nifer o bwynt iau 
echdynnu l le mae 
dŵr crai ’n cael  eo 

fonitro ar gyfer  
Cryptosporidiwm  

Y nifer o bwynt iau 
echdynnu l le cafodd y 

risg o Cryptosporidiwm  
ei  wir io* gan ganfod  

oocystiaid  

Albion W ater  0 0 0 

Dee Val ley W ater  2 0 0 

Dŵr  Cymru W elsh W ater  56 11 11 

Severn Trent  W ater  1 1 1 

Cymru 59 12 12 

Cyfanswm y diwydiant  394 180 124 

*  mae gwi r io ’n  go lygu unai  darganfyddiad cadarnhaol  o  oocyst ia id  Cryptospor id iwm  neu bod 
ansawdd y data ’n  annigonol  yn cael  e i  bennu’n bos i t i f .  

 

Yn ystod 2014, cafodd rhaglenni gwell iant i ddel io â’r r isg o 

Cryptosporidiwm  eu cwblhau yn y saf leoedd Dŵr Cymru canlynol:  

Aberhonddu, Llannerch, Llyn Conwy a Sluvad (DWR). Hefyd yn 2014 

cafodd pedwar Rhybudd nwydd eu cyf lwyno yn nodi ’r  angen am well iannau 

i ddel io â’r r isgiau o Cryptosporidiwm  yng ngwaith Oerog (DVW) a 

Tynywaun, Bryn Cowlyd Newydd a gwaith Glascoed (DWR). Mae atodiad 4 

yn darparu manylion o’r rhaglenni gwell iant sydd wedi eu hamserlennu yng 

Nghymru.  

Ar draws Cymru dim ond dau fethiant o’r safon cymylogrwydd mewn 

gweithfeydd tr in ganfuwyd yn ystod 2014. Digwyddodd y ddau mewn 

saf leoedd a reolir  gan Dee Valley Water. Yng ngwaith Legacy y cwmni (ger  

Rhosl lanerchrugog) roedd y methiant ym Mis Chwefror yn deb ygol o fod yn 

gysyllt iedig â’r gwaith oedd yn cael ei wneud fel rhan o gynllun i wel la’r 

trefniant dosio calch (gweler Atodiad 4). Yng ngwaith Boughton ym Mis 

Ebri l l ,  cafodd methiant cymylogrwydd ei gysyl ltu ag achos o af lonyddu 

gwaddodion y prif  gyf lenwad pan gafodd newidiadau eu gwneud i hwylusi 

archwiliadau cynnal a chadw.   
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E.coli  a colifform mewn cronfeydd gwasanaeth  

Mae prof i am facteria col if form yn rhoi sicrwydd bod ansawdd y dŵr a 

gedwir yn y mannau strategol hyn yn y system ddosbarthu yn cael eu 

cynnal a chadw’n ddigonol. Mae’r safon cenedlaethol yn nodi bod angen i o 

le iaf  95% o ddim llai  na 50 o samplau a gesglir  o bob cronfa wasanaeth 

trwy gydol un f lwyddyn fod yn rhydd o unrhyw facteria col if form. Yn 2014 

roedd pob cronfa wasanaeth yng Nghymru wedi l lwyddo i gwrdd â’r safon 

hwn, al lan o 44,616 o brof ion a gynhal iwyd gan yr hol l gwmnïau, doedd 

dim un yn cynnwys E.col i  a dim ond ar 13 achlysur y canfuwyd bacteria 

col if form.  

Yn ystod 2014 roedd yna ddau fethiant col if form ym mis Chwefror a 

Mehef in yng nghronfa wasanaeth Gilfach Dee Val ley Water  (ger Cefn-

Mawr). Nododd yr ymchwil iadau y gal lai pibel l â chapan rhydd arni fod 

wedi caniatáu mewnlif iad trwy’r clawr mynediad yn yst od amodau tywydd 

anffafr iol yn ystod Mis Chwefror, ac amlygodd y prawf l l i fogydd a 

gynhal iwyd ar ôl y methiant ym Mis Mehef in fod yna fewnlif iad trwy’r clawr 

mynediad ac hefyd nododd bibell mewnlif iad nad oedd yn cael ei defnyddio 

bel lach. Roedd yr Arolygiaeth yn siomedig o nodi nad oedd y saf le hon 

wedi ei harchwil io gan y cwmni am 19 mlynedd, cyfnod cynnal a chadw 

lawer hirach na’r hyn a ystyr ir  yn arfer gorau. Roedd methiant col if form ym 

Mis Ionawr mewn un aral l o gronfeydd gwasanaeth Dee Valley Water 

(Cinders ger Rhiwabon) wedi ei gysyl ltu â dirywiad ym mhilen y to a 

chafodd atgyweir iadau i hwn ei orf fen ym Mis Mawrth 2015.  

Yn ystod 2014, cafodd bacter ia col if form ei ganfod mewn chwe saf le cronfa 

gwasanaeth a reol ir  gan Dŵr Cymru . Yn 2013 gorfododd met hiant yng 

nghronfa Bedwas y cwmni i selio twll oedd yn gollwng a chynnal gwaith i 

gael gwared ar dyf iant coed ar y saf le. Yn di lyn methiant pellach ym Mis 

Gorffennaf 2014, dangosodd prawf l l i fogydd fewnlif iad mewn ardal l le 

roedd ceblau wedi cael eu gosod.  Mae’r Arolygiaeth yn siomedig o nodi 

bod arolygu ansawdd gwaith a wneir gan gontractwyr ar saf leoedd 

cronfeydd gwasanaeth yn wendid mewn cwmnïau.  

Yn dilyn methiant col if form ym Mis Ebri l l  yng nghronfa Pen y Mynydd, ger 

Dyserth, penderfynodd Dŵr Cymru i dynnu siambr gydbwyso o wasanaeth i 

wella trosiant. Yng nghronfa Capel Seion yn Aberystwyth atgyweir iodd y 

cwmni dwll ar y l l inel l samplo ar ôl methiant col if form ym Mis Tachwedd ac, 

yn unol â pholis i ’r  cwmni, cafodd glanhau’r gronfa hon ei ham serlennu. Yn 

di lyn methiant col if form ym Mis Chwefror cafodd mewnlif iad o uniad to 

oedd wedi ei niweidio ar danc 1 ei nodi a’i atgyweir io ym Mis Mehef in yng 

nghronfa Gwernau, Gell igaer, ac ar ôl methiant coliform ym Mis Gorffennaf 

yn nhanc Rhif  1 Markhan (ger Markham) gwnaeth y cwmni waith i ddelio â 

chyf lwr gwael yr ystolion oedd wedi eu f f it io y tu fewn. Doedd dim achos 

amlwg wedi ei ganfod yn ystod archwiliad o fethiant colif form ym Mis Awst 
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yng nghronfa Bryn Golau ym Mhentre Helygain, ond gwnaeth Dŵr Cymru  

well iannau i sel io’r c lawr mynediad fel rhagofal.  

Ar hyn o bryd mae l l o ’r  cronfeydd gwasanaeth a reol ir  gan Severn Trent 

Water yn destun Rhybudd yn nodi ’r  angen am liniaru’r r isg o fethiannau 

col if form. Yng Nghymru, yn ystod 2014, roedd yna feth iannau col if form 

mewn pedair saf le cronfeydd a reoli gan y cwmni. Yng nghronfa Blackmore 

(Minsterley) archwil iodd y cwmni fethiant col if form a ddigwyddodd ym Mis 

Medi gan ddod o hyd i l i thr iad o gwmpas y gorglawdd, l lwybrau ar gyfer 

mewnlif iad potensial a strwythur to nad oedd â phi len gwarchodol. Roedd 

methiant cynt wedi digwydd ar y saf le hon yn 2011. Yn silyn y digwyddiad 

hwngwnaeth yr Arolygiaeth newid i ’r  Rhybudd i f laenor iaethu’r gwaith 

adferol ar y saf le hon oedd yn cynnwys gosod pi len to ac atgyweir iadau i ’r  

gorgloddiau. Roedd newid i ’r  Rhybudd hefyd yn ganlyniad archwil iad i 

fethiant col if form a ddigwyddodd yng nghronfa winllan yn Pant ym Mis 

Chwefror l le cafodd namau eu nodi yn archwil iad y cwmni ac roedd gan yr 

Arolygiaeth bryderon ynglŷn a’r dosio clor in, y trefniadau samplo a’r 

samplo o asedau i fyny’r afon.   

Yn dilyn methiant col if form yng nghronfa Pentrebeirdd yn ardal Gui lsf ield 

ym Mis Tachwedd, darganfu Severn Trent Water bod tanc oedd yn eiddo i 

f fermwr l leol wedi ei gysylltu’n anghyfreithlo n i br if  gyf lenwad y cwmni. 

Roedd yr Arolygiaeth yn feirniadol o’r cwmni nad oedden nhw wedi 

archwilio’r saf le i ddynodi r isgiau. Roedd gan y f fermwr l leol ei gyf lenwad 

dyfrdwll ei hun ac roedd y cysyl lt iad â’r prif  gyf lenwad yn gefn iddo rhag 

ofn i lefel y dyfrdwll ol lwng yn is na’r pwmp. Caif f  cwmnïau eu hatgoffa bod 

ffermydd yn creu r isgiau uchel trwy drefniadau cyf lenwi dŵr anghyfreithlon 

neu anaddas, fel a wel ir  yn adroddiad yr Arolygiaeth f lwyddyn ar ôl 

blwyddyn. Fel ly mae’n bwysig bod cwmnïau’n nodi ’ r hol l gyf lenwadau i 

f fermydd yn eu hardal a’u bod yn cymryd camau i wel la gwybodaeth y grŵp 

yma, gan atgyfnerthu’r neges trwy archwil iadau rheolaidd o f f it iadau os 

ydyn nhw wedi eu cysyl ltu i ’r  cyf lenwad.   

Dangosodd cronfa Newcastle on Clun ,  sy’n gwasanae thu Bishop’s Cast le 

(SVT), fethiant col if form ym Mis Rhagfyr a l leolodd prawf l l i fogydd dr i 

phwynt o fewnlif iad a gafodd eu hatgyweir io cyn i ’r  gronfa gael ei 

dychwelyd i wasanaeth.  

Mae’r Arolygiaeth wedi nodi bod yna wel l iant yn yr ansawdd microbiolegol 

mewn cronfeydd gwasanaeth yng Nghymru yn 2014 gyda 14 o fethiannau 

col if form yn cael eu hadrodd o’i gymharu â 20 methiant o’r fath yn 2013.  
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E.coli  ac Enterococci mewn tapiau defnyddwyr  

Cafodd cyfanswm o 8,688 o dapiau defnyddwyr eu prof i yn 2014 ar gy fer 

E.col i  a dim ond un oedd yn posit if  (DVW). Doedd yna ddim arwydd, 0’r 

wybodaeth a gasglwyd gan y cwmni dŵr, o lygredd ysgarthol oedd yn 

effeithio ar unrhyw eiddo arall yn y parth hwn. Fel  E.col i ,  mae presenoldeb 

Enterococci’n arwydd o lygredd ysgartho ac yn 2014 chafodd yr organeb 

dynodol hwn ddim o’ i  ganfod yn unrhyw un o’r 695 o samplau a gasglwyd o 

dapiau defnyddwyr. Dyma’r bumed f lwyddyn yn olynol l le nad oes 

Enterococci wedi cael ei ganfod yn nhapiau defnyddwyr yng Nghymru.  

Ym Mis Chwefror roedd sampl a gymerwyd o dap defnyddiwr a gasglwyd 

gan Dee Val ley Water ym mharth Old Warren yn cynnwys E.coli .  Nododd yr 

ymchwil iad fod yna brif  bibell wedi byrst io yn y parth ar ddiwrnod y samplo 

ac roedd tap y cwsmer o’r math deul if  ac yn hen. Cafwyd canlyniada u 

boddhaol ar ôl i f f i t iadau’r tap gael eu glanhau. Gan fod y cwsmer ar f in 

adnewyddu’r gegin yn yr eiddo, rhoddodd y cwmni gyngor iddo gan drefnu i 

gasglu sampl di lynol pan fyddai ’r  gegin newydd wedi ei gosod. Rhoddodd y 

samplau pel lach hyn ganlyniadau boddhaol.  

Mae Ff igwr 13 yn dangos y gwell iant mewn diogelwch microbiolegol dŵr 

yfed yng Nghymru o’ i gymharu â’r sefyl lfa gymharol oedd yn bodol i saith 

mlynedd yn ôl.  Mae’r gwell iant hwn wedi digwydd ochr yn ochr â 

chyf lwyno’r ymdriniaeth o ddiogelwch dŵr wedi ei sei l io ar r isg a 

gyf lwynwyd i’r  Rheol iadau yn 2007.   

Ffigwr 13: Canlyniadau E.coli ac Enterococci o weithiau trin, 

cronfeydd gwasanaeth a thapiau defnyddwyr 2004–2014  
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Ansawdd cemegol  

Mae’r rheol iadau dŵr yfed yn nodi ’r  anghenion prof i isaf  ar gyfer yr hol l 

baramedrau cemegol a f f isegol.  Mae crynodeb llawn o’r prof i gan bob 

cwmni yn cynnwys y canlyniadau ar gyfer paramedrau’r dangosydd ar gael 

ar wefan ADY. 

Mae’r testun canlynol a Thabl 14 yn dangos y canlyniadau ar gyfer y 

paramedrau hynny l le bu yna fethiant i gwrdd â safon Ewropeaidd neu 

Genedlaethol (safonau ansawdd mandadol) ac unrhyw baramedr arall.  Yn 

ogystal â hyn, ar gais awdurdodau l leol,  dangosir canlyniadau’r prof ion am 

f f lwor id, haearn, plwm, manganîs ac unrhyw paramedr arall o ddiddordeb. 

Yn ogystal â hhyn, ar gais awdurdodau l leol,  dangosir canlyniadau’r 

prof ion am ff lwor id, haearn, plwm, manganîs, nitrad, nitraid, plaladdwyr ac 

ymbelydredd.  Mae’r Arolygiaeth hefyd wedi cynnwys achosion l le 

cofnodwyd canlyniadau o glorin gweddi l l iol mewn parthau ar lefel uwch 

na’r hyn a ystyr ir  yn dderbyniol i ddefnyddwyr (2mg/l).  
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Tabl 14: Paramedrau cemegol a ffisegol  

Y nifer o brofion a gynhaliwyd a’r nifer o brofion nad oedd yn cwrdd 

â’r safon na’r manyleb  

Paramedr 

Safon 
gyfredol 

neu 
grynodiad 

a nodir
1
 

Cyfanswm 
nifer y 
profion 

Nifer y 
profion 

nad oedd 
yn 

cyrraedd 
y safon 

Gwybodaeth 
ychwanegol 

Paramedrau esthetig  
 

 

 
  

– lliw 
Graddfa 

20mg/l Pt/Co  
1,778 1 DWR (1) 

– arogl 
Dim newid 
annormal 

2,244 4 DVW (1), DWR (3) 

– blas 2,000 7 DVW (2), DWR (5) 

Alwminiwm 200μg/l 2,171 1 DVW (1) 

Clorin – gweddilliol 
(rhydd)

2
 

2mg/l 8,673 3 DWR (2), SVT (1) 

Clorin – gweddilliol 
(cyfanswm)

2
 

2mg/l 8,730 4 DWR (3), SVT (1) 

Fflẅorid  1.5mg/l 669 0  

Haearn 200μg/l 2,813 15 DVW (1), DWR (14) 

Manganîs 50μg/l 2,130 5 DVW (1), DWR (4) 

Nitrad 50mg/l 710 0  

Nitraid 0.5mg/l 711 0  

pH (ïon Hydrogen) 6.5 – 9.5 2,554 1 DWR (1) 

Plaladdwyr – Cyfanswm 0.5μg/l 713 0  

Plaladdwyr – Unigol
3
 0.1μg/l 10,683 1 

Plaladdwyr MCPA DWR 
(1) 

Plwm  10μg/l 697 2 DWR (2) 

Ymbelydredd     

 Alpha gros 0.1Bq/l
4
 210 0  

 Beta gros 1.0Bq/l
4
 210 0  

 
Cyfanswm y dos 
dangosol 

0.1mSv/year 0 0  

 Tritiwm 100Bq/l 173 0  

Cymylogrwydd 
(yn nhapiau 
defnyddwyr) 

4NTU 1,883 1 DWR (1) 

Nodiadau: 
1 Er mwyn cymhariaeth, un rhan mewn miliwn yw 1 mg/l, un rhan mewn mil miliwn yw 1μg/l. 
2 Mae’r gwerth o 1mg/l mewn tap defnyddiwr yn werth sgrinio a osodwyd gan yr Arolygiaeth 
3 Cynhaliwyd 2,784 prawfpellach am aldrin, dieldrin, heptachlor, heptachlor epoxide, a llwyddodd pob un i 
gyrraedd y safon berthnasol o 0.03μg/l. 
4 Mae’r rhain yn werthoedd sgrinio i sbarduno gweithredu. Y safon yw ‘Dôs Dynodol Llawn’.  
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Paramedrau esthetih  

Paramedrau esthetig: Blas ac arogl  

Mae cwsmeriaid yn disgwyl i ’w dŵr yfed fod yn glir  a chroyw ei 

ymddangosiad ac yn rhydd o unrhyw f las neu arogl canfyddadwy. Mewn 

cydnabyddiaeth o hyn mae’r Rheo l iadau’n bodi safonau cenedlaethol ar 

gyfer l l iw, arogl a blas, ac mae disgwyl i gwmnïau archwilio achos unrhyw 

ganlyniad anffafr iol.   

Yn 2014, roedd cyfanswm o 11 prawf mewn tapiau defnyddwyr yng 

Nghymru yn arddangos blas ac arogl posit if .  Mae’r canlyniad au posit if  hyn 

yn cael eu crynhoi isod mewn perthynas â’u natur a’u hachos fel a 

bennwyd gan yr archwil iadau a gynhal iwyd gan y cwmnïau. O’r wybodaeth 

yma gel l ir  gweld bod nifer wedi eu cyfyngu i un eiddo ac nad oedd yn 

adlewyrchu problem ehangach yn y par th:  

  Pensel:  Un (DVW): mae’r disgrif iwr yma’n benodol i ddeunydd sy’n 

gysyllt iedig â pheipen blast ig heb ei chymeradwyo a’r ateb yw newid 

y beipen am un polythen trwch canol ig wedi ei chymeradwyo. 

Cadarnhaodd yr ymchwil iad gan Dee Valley Water bresenoldeb 

peipen ddu heb ei chymeradwyo ac fe gynghoron nhw berchennog y 

tŷ o’r ateb.  

  Priddlyd/Llwydaidd: Pump (DWR) Roedd tr i o’r methiannau o dapiau 

defnyddwyr ym mharth Rhymni/ Bargoed ym Mis Awst a pharth 

Cwmtyleri ym Mis Medi a gyf lenwir gan weithfeydd Dŵr Cymru ym 

Mhontst ic i l l  a Chwmtyler i l le mae yna raglenni gwella yn eu l le i 

ddelio â phroblemau blas ac arogl a achosir gan sylweddau diniwed 

ond annymunol gaif f  eu cynhyrchu gan dyf iant algae mewn cronfeydd 

storio dŵr crai (gweler yr adran  Geosmin a methyl isoborneol) .   

Cafodd twf micro-organebau mewn systemau plymio wedi eu 

cynl lunio’n wael ei nodi fel achos posibl y blas neu arogl 

priddlyd/l lwydaidd a gofnodwyd mewn dau sampl pel lach o dapiau 

defnyddwyr a gasglwyd gan Dŵr Cymru  mewn parthau erai l l  

(Ff l int/Cei Conah a Bro Morgannwg/Cymoedd Rhondda). Mewn un 

enghraif f t yr achos tebygol oedd seif fno nôl o’r j acuzzi gan nad oedd 

falf  i  atal dychwelyd wedi ei f f i t io. Yn yr achos aral l roedd yr eiddo 

wedi bod yn wag am gyfnod hir gan arwain at annhyf iant yn y dŵr. 

Ym mhob un o’r achosion hyn cafodd perchennog y tŷ gyngor ar y 

newidiadau angenrheidiol i gynl lun a chynnal a chadw’r sustem 

plymio.  

Roedd yr ateb i broblemau blas ac arogl yng ngweithfeydd Pontst ic i l l  

a fabwysiadwyd gan Dŵr Cymru  yn golygu gosod cymysgwyr 

cronfeydd. Mae cymysgu’n af lonyddu ar wyneb ucha’r corf f  o ddŵr 

ac, o ganlyniad, mae’n atal yr organebau sy’n gyfr ifol am 

gyfansoddion sy’n cynhyrchu blasau ac arogleuon. Oherwydd 
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unigedd y l leol iad, roedd hwn yn brosiect heriol oedd yn gofyn am 

ddefnyddio hofrennydd er mwyn hwyluso gosod y cyfarpar cymysgu 

fel a ddangosir yn Ff igurau 15 i 17. Caif f  effeithiolrwydd y trefniadau 

cymysgu ei roi ar brawf am y tro cyntaf  yn ystod haf 2015  

Ffigwr  15: Codi’r cyfarpar cymysgu o’ r safle wedi ei l leoli ar y 

ddaear  

 

 

Ffigwr 16: Rhoi’r cymysgydd yn y gronfa’n barod ar gyfer ei 

osod yn barhaol a’i  sicrhau yn ei le  
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Ffigwr 17: Lleoliad terfynol y gosodiad gyda llwyfannau 

archwilio.   

 

 

Yn ogystal â chymysgwyr cronfeydd ym Mho ntst ic i l l ,  mae Dŵr Cymru  

yn treialu dyfais uwchsain yng nghronfa Plas Uchaf, sy’n 

gwasanaethu gwaith Glascoed. Mae’r driniaeth bresennol ar gyfer 

blas ac arogl yn y gwaith yn defnyddio f f i l terau carbon egnioledig 

gronynnol (GAC) a dosio carbon egnioledig powdwr (PAC). Mae’r 

ddyfais uwchsain (gweler Ff igwr 18) yn anelu i gyfyngu ar dyf iant 

algae yn y dŵr crai trwy af lonyddu ar y strwythurau l lawn nwy yn yr 

organebau a’u hachosi i suddo, ac felly cyfyngu ar eu gallu i greu 

ffotosynthesis. Mae’r  ddyfais yn pwe ru ei hun trwy ddefnyddio 

cel loedd solar. Bydd prof i effeithiolrwydd y dr iniaeth yma’n dechrau 

yn 2015 pan fydd yr algae’n dechrau blodeuo yn yr haf . Os bydd 

prof ion yn l lwyddiannus bydd y buddiannau’n cynnwys l leihau neu 

gael gwared ar ddosio PAC a l le ihad mewn risg bod y cyfansoddion 

sy’n ymwneud â blas ac arogl yn torr i trwy’r hidlyddion GAC  ynghyd 

â bywyd hirach i wely’r hidlydd. Hefyd bydd l leihad yn yr algae yn 

l leihau’r l lwyth ar y prosesau arnof io aer tawdd (DAF) a hidlo.   
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Ffigwr 18: Cyfarpar uwchsain a roddwyd yng ngrobfa Plas Uchaf 

ar gyfer profion twf algae  

 

 

  Metel ig/Stypt ig: Un (DVW). Mae’r disgriydd yma’n berthnasol i 

sefyl lfaoedd l le mae metelau plymio megis copr, yn bresennol; yr 

ateb yw cynghori perchennog y tŷ am newidiadau angenrhei diol i 

gynllun a chynnal a chadw’r system plymio. Cafodd ei gofnodi mewn 

sampl o dap defnyddiwr a gasglwyd o barth Legacy ym Mis Ebril l .  

Cafodd y cwmni ei feirniadu gan yr Arolygiaeth am beidio â chasglu 

samplau pr iodol pan yn yn mynd yn ôl i ’r  adeilad i b enderfynu a oedd 

yna broblem gyda’r plymio oedd yn gysyl lt iedig â metel.   

  Cemegol: Un (DWR). Cafodd blas cemegol ei gofnodi mewn tap 

defnyddiwr ym mharth Maerdy/Porth ym Mis Gorffennaf a 

phriodolodd Dŵr Cymru  hyn i ddif fyg falf  atal dŵr rhag dychwelyd ar 

y bibel l i  beir iant golchi.  Gal l dŵr l lonydd o bibau peir iannau cegin, 

mewn rhai amgylchiadau, gael ei dynnu nol gan bwysedd dif ferol i 

mewn i ’r  dŵr gaif f  yn ei dro ei dynnu o dap cegin cyfagos. Mae gan 

beir iannau golchi modern falf iau sy’n atal dŵr rhag dy chwelyd wedi 

eu cynnwys fel rhan o’r broses gynhyrchu, ond dyw’r amddif fyniad 

hwn ddim yn del io’n effeithiol gyda’r perygl o ddŵr sy’n aros yn y 

bibel l gysyl ltu.  

 

Cysylltiadau â chwmnïau dŵr ynglŷn a blas ac arogl  

Pan fo defnyddwyr yn cael prof iad o f las  neu arogl parhaus, fe al lan nhw 

gysylltu â’u cwmni dŵr i roi gwybod am y broblem. Mae cofnodion o’r 

cysyl lt iadau hyn ym mhob parth yn cael eu cadw gan gwmnïau dŵr a’u 

cyf lwyno i ’r  Arolygiaeth yn f lynyddol. Mae Ff igwr 19 yn dangos y raddfa 
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cysyl lt iadau yng lŷn â blas ac arogl fesul 1,000 o’r boblogaeth ar draws 

Cymru.  

Yn adroddiad l lynedd tynnodd yr Arolygiaeth sylw at y f faith bod Dŵr 

Cymru wedi cwblhau rhaglen o wel l iannau ar gyfer blas ac arogl yng 

ngwaith Ystrad Ff lur ger Tregaron, rhwng Aberystwyth a L lanfair-ym-

Muallt .  Mae’r gwaith hwn yn bwydo parthau Ystrad Ff lur a Llechryd a bu i ’r  

raddfa o gysyl lt iadau haneru bron rhwng 2013 a 2014, yn gostwng o 1.5 i 

0.8 fesul 1,000 o’r boblogaeth ym mharth Ystrad Ff lur ac o 2.6 i 1.2 fesul 

1,000 o’r boblogaeth ym  mharth Llechryd.  Er y gwell iant hwn, mae’r ddau 

barth yn dal yn uwch na chyfartaledd y diwydiant o 0.4 fesul 1,000 o’r 

boblogaeth.  

Cwblhaodd Dŵr Cymru waith gwella yng ngwaith Llyswen ger Aberhonddu 

yn 2014, a dylai hyn greu l le ihad yn y nifer o gysyllt iadau gan ddefnyddwyr 

yn mynd ymlaen ac mae gan y cwmni well iannau pel lach wedi eu 

amserlennu yng nghyfnod AMP6 ar gyfer ardal Cwmbrân.  
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Ffigwr 19: Y raddfa o gysyllyiadau blas ac arogl fesul 1,000 o bobl  

 
 

Yn ystod 2014, cadarnhaodd yr Arolygiaeth yr angen am well iannau 

oherwydd blas ac arogl priddlyd yn y cyf lenwadau i 5,207 o ddefnyddwyr 

ym mharth Cwmtyleri  ym Mis Chwefror a 531,404 o ddefnyddwyr yn y naw 

parth ym Mis Awst a wasanaethir gan waith Pontst ici l l .  Rhoddwyd 

rhybuddion yn eu l le yn nodi ’r  angen am driniaeth ychwanegol yng ngwaith 

Pontst ici l l  ( i ’w orffen ym Mis Gorffennaf 2015) ac yng ngwaith Cwmtyleri 

mae gwell iannau wedi eu amserlennu ar gyfer AMP6 i ’w cwblhau ym Mis 

Awst 2018 (gweler  Atodiad 4).   
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Paramedrau esthetig: Lliw   

Mae l l iw yn digwydd yn natur iol mewn f fynonel lau dŵr ar yr ucheldir.  Caif f  

ei waredu trwy driniaeth dŵr confensiynol,  ond gall hefyd godi o ganly niad 

i  broblemau gydag adei ladu systemau dŵr. Y safon cenedlaethol yw  20mg/l 

ar raddfa Plat inum/Cobalt (Pt/Co) .  

Yng Nghymru, yn 2014, al lan o’r 1,778 o brof ion, methodd u n y safon ar 

gyfer l l iw (DWR). 

Ym Mis Tachwedd roedd sampl a gasglwyd o gyf lenwad awd urdodedig Dŵr 

Cymru ger Myddfai yn dangos gwerth l l iw o 32mg/l .  Mae’r cyf lenwad hwn 

yn cynnwys dŵr crai a dynnir o gronfa cronni Brynbuga ac mae yna 

Rybuddion yn eu l le yn gofyn i ’r  cwmni gymryd camau i wella diogelwch a 

sicrwydd ei hol l gyf lenwadau awdurdodedig. Yn dilyn y methiant ym Mis 

Tachwedd nodwyd bod gwerthoedd uwch na’r safon l l iw wedi dod yn 

ddigwyddiad rheolaidd. Mae’r ddyfais pwynt defnyddio a osodwyd yn y 

gwaith yn cynnwys diheint io hidlo ac uwchf ioled (UV), sydd ddim mor 

effeithiol â chael gwared ar l iw. Ac hefyd gall l l iw amharu ar 

effeithlonrwydd diheint io. Roedd yr Arolygiaeth yn feirniadol o’r cwmni am 

beidio a rhoi gwybod am y methiannau blaenorol.  Mae’r Arolygiaeth ar hyn 

o bryd yn adolygu’r Rhybudd ar gyfer y cyf lenwad hwn oherwydd bod y 

cwmni’n ystyried ateb amgen i gysyl lt iad prif  gyf lenwad parhaol.  

 

Alwminiwm  

Gall alwminiwm ddigwydd yn natur iol mewn rhai f fynonel lau dŵr. Hefyd gal l 

cemegolion tr in dŵr sy’n cynnwys alwminiwm gael eu defnyddio mewn 

gwaith dŵr wyneb i helpu’r broses hidlo.   

Yn 2014, cafodd cyfanswm o 2,171o samplau eu prof i am alwminiwm yng 

Nghymru. Llwyddodd Albion Water, Dŵr Cymru Welsh Water, Severn Trent 

Water ac SSE Water gyf lawni cydymffurf iad 100%. Dim ond un canlyniad 

oedd yn uwch na’r safon (1DVW) a doedd hyn ddim yn nghysyl lt iedig â 

rheoli prosesau yn y gwaith.   

Ym Mis Mawrth roedd sampl a gasglwyd o dap defnyddiwr ym mharth 

Legacy yn arddangos methiannau ar gyfer alwminiwm (371mg/l),  haearn 

(354mg/l) a manganîs (309mg/l).  Wrth ymchwil io darganfu Dee Val ley 

Water bod y sampl wedi cael ei gasglu pan roedd yna dor iad yn y pr if  

gyf lenwad yn yr ardal leol a daethpwyd i ’r  casgliad mai hyn a arweiniodd at 

af lonyddu hen waddodion yn y pr if  gyf lenwad. Cafodd y rhwydwaith l leol ei 

f f lysio a chynhwysodd y cwmni’r ardal yn ei raglen glanhau.  
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Clorin  

Caiff  clorin ei ddefnyddio’n helaeth fel cannydd ac mae iddo hanes hir 

mewn amgylchiadau l le mae cynnal hylendid yn angenrheidiol,  er enghraif f t  

wrth baratoi bwyd, pyl lau nof io a chyf lenwadau dŵr. Mae lefelau cyf f redin 

o glorin gweddil l io l mewn cyf lenwadau dŵr cyhoeddus yn y DU yn isel 

iawn, yn nodweddiadol tua 0.1 –  0.5mg/l ac anaml iawn mae’n codi ’n uwch 

na 1.0mg/l mewn dŵr a dynnir o dapiau mewn adei ladau. Mae hyn yn 

cymharu’n f fafr iol iawn â gwerth canl law Sefydliad Iechyd y Byd o 5mg/l.   

Mae gofyn i gwmnïau dŵr fesur clor in gweddil l io l pryd bynnag ma e 

samplau’n cael ei casglu ar gyfer dadansoddiad microbiolegol.  Rhaid 

archwilio unrhyw newid annormal yn lefel y clorin gweddi l l io l mewn unrhyw 

gyf lenwad penodol. Mae’r Arolygiaeth yn gwir io’r camau a gymerir gan 

gwmnïau mewn perthynas ag unrhyw ganlyniad clorin dros 2mg/l mewn 

gwaith tr in, cronfeydd gwasanaeth neu barthau. Ar draws Cymru yn 2014, 

roedd yna bedwar o’r samplau aannormal hyn ac mae’r achosion a’r camau 

a gymerwyd gan y cwmnïau’n cael ei disgrif io isod.   

Ym Mis Chwefror cofnododd Dŵr Cymru  werth o 2.02mg/l yng ngqwaith 

Alwen, ger Dinbych. Cododd y sefyl lfa ar ôl cau’r gwaith am gyfnod fel 

rhan o gynl lun gwell iant ac yn ystod y cyfnod hwn roedd y gwaith wedi 

mynd ar ei waeth. Roedd canlyniadau archwil iad y cwmni wedi darganfod 

bod angen addasu ar y pwynt monitro clorin. Roedd y canlyniadau clor in 

di lynol yn foddhaol (1.4mg/l) a chafodd defnyddwyr mo’u  hef feithio gan y 

digwyddiad hwn. Caiff  cwmnïau eu hatgoffa y dylai trefniadau rheoli 

tr iniaeth gael eu gwir io cyn i unrhyw waith gael ei roi nôl i wasanaeth ar ôl 

cyfnod o fod yn segur.   

Ym Mis Gorffennaf, yng ngwaith Cefni,  ger Llangefni,  cofnodwyd cyfanswm 

gwerth clor in o 2.26mg/l gan Dŵr Cymru  a chafwyd bod hyn oherwydd bod 

monitor c lor in yn rhoi dar lleniad isel dan y pwynt gosodedig gan achosi 

cynydd yn y dos clor in. Ymatebodd y rheolwr i ’r  sefyl lfa trwy fynd trosodd 

at ddadansoddwr clorin wrth law. Erbyn hyn mae’r cwmni wedi gorffen y 

gwaith, sy’n cynnwys trefniant dif fodd awtomatig ar gyfer y larymau clorin 

uchel-uchel ar y saf le hon. Ni chafodd defnyddwyr eu heffeithio gan y 

broblem yn y gwaith.  

Ym Mis Hydref  cofnododd Dŵr Cymru  werth clor in rhydd a chyfan yng 

nghronfa wasanaeth Croesor, ger Penrhyndeudraeth, o >2.2mg/l.  Cafodd 

yr achos ei olrhain yn ôl i gau gwaith oedd wedi ei drefnu ymlaen l law yng 

ngwaith Ci lfor yn ystod y min nos i greu cysyl lt iadau i adran o brif  bibel l 

wedi ei hadnewyddu ar bont gyfagos yn croesi rhwng y gwaith a’r tanc dŵr 

terfynol ym Mhenrhyndeudraeth. Pan gafodd pwysedd ei dynnu oddi ar y  

prif  gyf lenwad, cafodd sodiwm hypochlor ite ei dynnu nôl i ’r  pr if  gyf lenwad. 

Effaith damcaniaethol a gyfr ifwyd y digwyddiad hwn oes mwyafswm o 

3.2mg/l o glorin yn mynd i mewn i ’r  cyf lenwad dŵr. Ond, cafodd swm 

sylweddol o ddŵr ei f f lysio i wastraf f  yn ystod y broses ai lgomisiynnu’r pr if  



Dŵ r  y  fed yng Nghy mru  

37 

gyf lenwad, felly yn ymarferol aeth cyfaint  l lai o ddŵ r wedi ei glor ineiddio i 

mewn i gronfeydd gwasanaeth Penrhyndeudraeth a Chroesor. Yr hyn a 

ddysgir o’r digwyddiad hwn yw y dyl id rhoi cyfarwyddiadau i weithredwyr 

fel bod, mewn unrhyw gau gwaith wedi ei  drefnu ymlaen l law, bod y 

pympiau sodiwm hypochlorite  yn cael eu cau â l law trwy gyfrwng falf  

ynysyh wedu ei gosod yn newydd. Cafwyd un cwyn gan gwsmer yn 

gysyllt iedig â’r digwyddiad hwn.  

Ym Mis Hydref , cofnododd Severn Trent Water werth o >2.2mg/l o glorin 

rhydd a chyf lawn yng nghronfa wasanaeth Cledan, ge r Llanidloes. Roedd y 

cwmni’n dosio clor in a l law gan ddefnyddio tabledi yn y gronfa hon, arfer 

sydd wedi cael ei feirniadu’n hal lt  gan yr Arolygiaeth oherwydd nad oes 

rheolaeth arno, fel y tyst ia’r digwyddiad hwn. Ym Mis Mawrth 2015 

rhoddodd y cwmni orau i ’r  gronfa hon fel rhan o raglen gyfreithiol -rwym i 

wella’ i gronfeydd gwasanaeth ac, o ganlyniad i hyn, rhoi terfyn ar yr arfer 

o ddosio clor in â l law.   

Yn Dŵr yfed 2013 ,  adroddodd yr Arolygiaeth am ddigwyddiad yn 2013 l le 

cafodd gwerth uchel (6mg/l) o gyfanswm o glorin ei gofnodi gan Dee Val ley 

Water pan fethodd uned dosio clorin ym Mhenmynydd ac roedd y cwmni yn 

l le hynny yn dosio â thabledi clorin â l law. Yn ystod 2014 cafodd yr uned 

ddosi ym Mhenmynydd ei atgyweir io a gwnaeth y cwmni addasiadau i ’r  

l l inel l ddosio a gosod monitor c lor in wedi ei larymu. Dylai’r  gwell iannau 

hyn sicrhau ymateb prydlon yn y dyfodol i unrhyw broblemau gyda’r 

cyfarpar dosio gan negyddu’r angen i ’r  cwmni i syrthio nôl ar ddosio â l law 

heb ei reoli.   

Yn ogystal ag archwilio unrhyw newid annormal mewn lefel o clor in 

gweddil l io l,  mae’n rhaid i gwmnïau dŵr hefyd archwil io a del io gydag 

unrhyw sefyl lfa l le bo lefel y c lorin gweddi l l io l yn annerbyniol i 

ddefnyddwyr. Fel ly mae gan gwmnïau brotocolau yn eu l le i dderbyn, 

asesu a chofnodi  cysyl lt iadau oddi wrth defnyddwyr sy’n rhoi gwybod am 

f lasau neu arogleuon clor in mewn dŵr tap. Mae Ff igwr 2 0 yn mapio 

graddfa cyswllt  defnyddwyr am f las ac arogl clor in fesul 1,000 o’r 

boblogaeth ar gyfer pob parth yng Nghymru.   
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Ffigwr 20: Map yn dangos y graddfeydd o gysylltiadau defnyddwyr yn 

ymwud â chlorin i gwmnïau dŵr fesul 1,000 o’r boblogaeth  

 

 

 

O Ff igwr 20 gell ir  gweld bo defnyddwyr ym mharthau Llangol len (DVW), 

Pennal/Corr is (DWR), Pendine (DWR), Machynl leth (SVT) a Pant (SVT) yn 

arddangos graddfa gymharol uchel o gysyl ltu am f lasau ac arogleuon yn 

ymwneud â chlor in (>0.8 fesul 1,000 o’r boblogaeth ) ac mae hyn lawer 

uwch na chyfartaledd y diwydiant o 0.24  fesul 1000 o’r boblogaeth.  Hefyd 

mae Shotton Paper (ALB) a Halfway (DWR)  yn arddangos graddfeydd uwch 

o gysylltu, dros 2.7 achos fesul 1,000 o’r  boblogaeth, ond poblogaethau 

bach sydd yn y parthau hyn a gall cyswllt  unigol effeithio ar y raddfa 

cysyl ltu. Bydd y wybodaeth yma’n cael ei  ystyr ied yn  y dyfodol yn ystod 

rhaglen yr Arolygiaeth o archwil iad technegol yng Nghymru.   

Yn Dŵr yfed 2013  gwnaeth yr Arolygiaeth sylw am y nifer cymharol uchel o 

werthoedd clor in uwchben 1mg/l mewn tapiau defnyddwyr a gasglwyd yn 

ystod 2013 gan Dŵr Cymru. Yn ystod 2014 mae’r camni wedi cymryd 

camau i wneud y gorau o driniaeth i wel la derbynioldeb defnyddwyr. 
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Cafodd strategaeth clor in gweddi l l iol yn system cyf lenwi Bontgoch ei newid 

ym Mis Awst o gloramin i glor in rhydd, gan al luogi pwynt penodol is o 

glorin rhydd gael ei ddefnyddio, a chanlyniad hyn oedd mai  dim ond dau 

al lan o gyfanswm o 50 o ganlyniadau clorin yn 2014 oedd yn uwch na 

1mg/l gafodd eu cofnodi .  Yn dilyn torr i i  lawr lefel y pwynt set ar gyfer 

clor in yng ngwaith Bala dim ond un al lan o gyfanswm o 13 o ganlyniadau 

clor in gafodd ei gofnodi fel bos dros 1mg/l yn 2014 oddi fewn i barth y 

bala. Cofnodwyd canlyniadau gwell fel hyn eu cofnodi ym mharth Mynwy 

(un al lan o 39 canlyniad at gyfer clorin cyf lawn dros 1mg/l yn 2014).  

Mae parth Dinbych yn rhan o system Alwen l le, er mwyn cyf lawni gweddi l l 

ar ben y rhwydwaith mae’r pwynt gosod yn y gwaith wedi ei osod yn 

gymharol uchel yn hanesyddol (tua 1mg/l).  Yn ystod 2014 rhoddodd Dŵr 

Cymru gyfarpar chwyddo clor in yn y rhwydwaith er mwyn gal luogi rheol i 

mwy soff ist igedig o’r  clor in gweddi l l iol hyn ymhobman yn system Alwen. 

Gell ir  gweld bod buddiannau’r gwell iannau hyn wedi cael eu gwireddu trwy 

archwilio’r gostyngiad yng ngraddfa cysyl ltu’r defnyddwyr o 0.99 fesul 

1,000 o’r boblogaeth yn 2013 i 0.58 fesul  1,000 o’r boblogaeth yn 2014. 

Mae gwell iant tebyg wedi ei gofnodi ym mharth Ff l int/Cei Cona gaif f  eu 

bwydo gan weithfeydd Alwen a Bretton l le mae graddfa cysw llt  defnyddwyr 

wedi syrthio o 0.6 fesul 1000 o’r boblogaeth yn 2013 i 0.3 fesul 1000 o’r 

boblogaeth yn 2014. Mae cynlluniau buddsoddi AMP6 y cwmni’n cynnwys 

gwell iannau pel lach tebyg trwy osod gorsafoedd cyfnerthu clorin eilaidd 

mewn l leol iadau wedi eu targedu i wel la derbynioldeb defnyddwyr a l leihau 

sgîl-gynnyrch diheint io.  Mae’r Arolygiaeth yn croesawu’r f faith bod y cwmni 

wedi mabwysiadu derbynioldeb defnyddwyr  fel elfen bwysig o’ i gynl luniau 

ar gyfer y dyfodol i gynnal ansawdd dŵr yfed.   

 

Fflworid  

Gal l  o l ion o f f lworid ymddangos yn naturiol mewn nifer o f fynonel lau dŵr, 

yn enwedig mewn dŵr daear. Gall defnyddwyr gael gwybodaeth benodol 

ynglŷn â lefel y f f lworid yng nghyf lenwad dŵr eu cartref  neu weithle oddi 

wrth eu cwmni dŵr.  

Ni cheir gwared ar f f lwo r id trwy’r prosesau confensiynol o dr in dŵr. Mae 

rhai cwmnïau’n f f lworideiddio cyf lenwadau dŵr ar gas yr awdurdod iechyd 

l leol fel ymgais i amddif fyn yn erbyn pydru dannedd, ond does yna ddim 

cynl luniau ff lwor ideiddio yng Nghymru. Roedd pob un o’r  669 o brof ion yn 

ystod 2014 yn cwrdd â’r safon rheoleiddiol o  1.5mg/l.  Mae’r lefel o f f lwor id 

naturiol mewn cyf lenwadau dŵr yng Nghymru ym amrywio rhwng 0.001mg/l 

a 0.34mg/l.  Ewch i wefan yr ADY (http:/ /www.dwi.defra.gov.uk) os am fwy 

o wybodaeth am ff lworideiddio .  
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Geosmin a Methylisoborneol  

Mae geosmin a methyl isoborneol (MIB)  yn sylweddau naturiol  a gynhyrchir 

gan dwf tymhorol algae, mewn dŵr wyneb sy’n symud yn araf .  Mae’n nhw’n 

achosi blas ac arogl ‘pr iddlyd’ neu ‘ lwydaidd’ sy’n amlwg i ddefnyddwyr.   

Yn 2014, roedd archwil iad Dŵr Cymruo fethiannau blas ac arogl priddlyd 

neu lwydaidd mewn tr i sampl o dri tap defnyddwyr a gasglwyd o barth 

Cwmtyleri (Abertyler i)  a pharth Rhymni/Bargoed (ger Rhymni a Bargoed) 

wedi cadarnhau presenoldeb geosmin, ac yn achos parth R hymni/Bargoed 

methyl isoborneol hefyd yn y cyf lenwad dŵr. Mewn ymateb cynyddodd y 

cwmni’r dosio PAC ym Mhontst ic i l l  l l  mae yna raglen gyfreithiol rwym o 

waith gwella er mwyn creu ateb parhaol (gweler Atodiad 4).   

 

Plwm  

Mae plwm mewn dŵr tap yn nodweddiadol  i ’w ganfod mewn adei ladau l le 

nad yw’r pibel lau a’r f f i t iadau pres wedi cael eu hadnewyddu ers y 1970au 

pan gafodd y defnydd o blwm mewn cysyllt iad a dŵr yfed gael ei wahardd. 

Y rheswm aral l pam y gal l plwm gael ei ganfod mewn dŵr tap yw’r defnydd 

anghyfreithlon o sodr yn cynnwys plwm i wneud cymalau ar bibel lau copr.  

Yn ogystal a’r gwaharddiad, mae’r safon wedi cael ei dynhau’n gynyddol o 

50µg/l yn 1990 i 25µg/l yn 2004 a 10µg/l o ddechrau 2014. Trwy gydol y 

cyfnod hwn mae cwmnïau dŵr wedi asesu’r perygl pan geir plwm mewn dŵr 

tap ar y pwynt defnyddio a l le bo angen hynny wedi gosod tr iniaeth dŵr 

ychwanegol (yn gyf fredinol dosio f fosffad neu cywiro pH) er mwyn lleihau  

tueddiad plwm i ol lwng allan o bibau a f f it iadau oddi fewn i adei ladau 

defnyddwyr.   

Gan mai ’r  unig ateb tymor -hir i ’r  broblem o blwm mewn tapiau dŵr yw cael 

gwared â phibau a f f it iadau plwm, mae cwmnïau dŵr wedi bod yn 

cydweithio gyda gweithwyr iechyd mewn amrywiaeth o weithgareddau erail l  

i  ddynodi l le mae angen cynl luniau gweithredu, er engh raif f t ,  mewn cartref i 

cymdeithasol neu ysgolion. Os bydd methiant plwm yn digwydd mewn 

adeilad cyhoeddus yna gall cwmnïau dŵr ac awdurdodau lleol ddefnyddio’u 

pwerau i fynnu bod y perchennog yn cywiro’r broblem; ond, yn achos eiddo 

preifat,  all cwmnïau dŵr  ac awdurdodau l leol ddim ond rhoi cyngor, allan 

nhw ddim gorfodi perchnogion tai i adnewyddu pibel lau neu f f it iadau plwm.  

Mae Ff igwr 21 yn dangos y sefyl lfa yng Nghymru mewn perthynas â’r 

diwydiant cyfan. Yn 2014, roedd y canran o samplau dan 10µg/l yng 

Nghymru wedi gwella dros gyfartaledd y diwydiant.  
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Ffigwr 21: Canran y profion yn cwrdd â’r safon o 10µg/l ar gyfer plwm 

rhwng 2005 a 2014  

 

Yn 2014, co fnododd cwmnïau yng Nghymru ddim ond dau fethiant o’r safon 

o 10µg/l allan o gyfanswm o 697 o brof ion (2 DWR). Digwyddodd y 

methiannau hyn ym mharth Caerdydd (Mynydd Bychan a Llanisien) ym Mis 

Mawrth a pharth Tref fynnon/Yr Wyddgrug ym Mis Ebri l l .  Doedd y parthau 

hyn ddim wedi eu dynodi cyn hyn fel rhai mewn perygl o blwm a 

ddigwyddodd dim un o’r ddau feth iant mewn adei lad cyhoeddus. Rhoddodd 

Dŵr Cymru  gyngor priodol i ’r  perchnogion tai.   

 

Nitrad a nitraid  

Mae nitrad yn bodoli ’n naturiol ym mhob math o f fynonel lau dŵr oherwydd 

bod mater l lysieuol yn pydru yn y pridd. Mae gwrteithwyr nitrogenaidd gaif f  

eu defnyddio ar dir f fermio âr yn f fynhonnel l sylweddol o nitrad mewn dŵr 

daear. Mae glaw yn golchi nitrad o’r pr idd i mewn i ; lynnoedd, afonydd a 

nentydd. Gel l ir  gostwng y lefelau nitrad trwy dr in y dŵr neu gyfuno’r dŵr 

hwnnw â f fynhonnel l aral l o ddŵr sydd a l lai o nitrad ynddo.   

Yn 2014, cynhal iwyd cyfanswm o 710 o brof ion ac roedden nhw’i gyd yn 

cwrdd â’r safon o 50mg/l.   

Yn ystod 2014, cwblhaodd Severn Trent Water  raglen gwella blendio yng 

ngwaith Eyton High a bydd hyn yn gwella ansawdd dŵr i 21 ,904 o bobl sy’n 

byw ym mharthau Pant a Westbury.  

Gell ir  f furf io nitraid pan fo cloramin yn cael ei ddefnyddio fel y diheintydd 

gweddil l io l er mwyn cynnal ansawdd microbiolegol yn y rhwydwaith 
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dosbarthu. Mae ffurf iant nitraid yn cael ei  reol i gan optimeiddio gofalus o ’r  

broses cloramineiddio. Yng Nghymru dim ond ychydig o gyf lenwadau sydd 

wedi eu cloramineiddio ac mae hyn fel arfer yn cael ei wneud fel trefniant 

cyf lenwi’r haf . Gall nitraid hefyd f furf io mewn samplau o ddŵr, ar ôl ei 

gasglu a chyn ei ddadansoddi, yn enwedig os na chaif f  y sampl ei gadw’n 

oer. Yn 2014, roedd pob un o’r 711 o brof ion a gynhal iwyd yng Nghymru yn 

cwrdd â’r safon ar gyfer nitraid o 0.5mg/l .  

 

Plaladdwyr a chynnyrch cysylltiedig  

Mae’r grŵp yma o sylweddau, a elwir yn generig yn blaladdwyr, yn 

cynnwys nifer o gemegolion organig yn amrywio o chwynladdwyr, 

pryf leiddiaid a f fyngladdwyr. Gall f fynonellau dŵr gynnwys ol ion o 

waddolion plaladdwyr o ganlyniad i ddefnydd amaethyddol (difa pla ar 

gnydau) a defnydd nad yw’n amaethyddol (chwynladdwyr i reoli chwyn ar y 

f fordd fawr, rheilf fyrdd ac at i) .  Mae’n ofynnol i gwmnïau dŵr asesu’r r isg i 

ddŵr yfed o ganlyniad i ’r  defnydd o blaladdwyr a al lai fod yn bresennol yn 

nalgylch ffynhonnel l eu dŵr ac yna prof i ar gyfer y rhai a al lai  fod yn 

bresennol. Mae cwmnïau wedi cymryd  monitro dŵr crai i ystyriaeth pan yn 

dogfennu peryglon potensial a rhai gwir t rwy eu hasesiadau r isg Rheol iad 

27. Pan fo plaladdwyr yn cael eu canfod i ddechrau , bydd cwmnïau dŵr yn 

gwella’u monitro o ddŵr crai ac yn hysbysu Adnoddau Naturiol Cymru i 

hyrwyddo gweithredu addas yn y dalgylch i ddiogelu ansawdd dŵr yfed.  

Mae Tabl 22 yn dangos y r isg potensial o blaladdwyr yng Nghymru ac yn ei 

gymharu â’r r isg gwir o blaladdwyr yn 2014. Al lan  o gyfanswm o 94 o 

bwynt iau monitro dŵr crai,  roedd monitro wedi ei sei l io ar r isg wedi cael ei 

gynnal ar 60 a chafodd y r isg ei wir io trwy ddarganfod plaladdwyr mewn 28 

o bwynt iau echdynn.  

Tabl 22: Pwyntiau monitro dŵr crai mewn perygl oddi wrth blaladdwy r 

yn 2014  

Cwmni  

Nifer o 
bwynt iau 
monitor 
dŵr crai  

Pwynt iau 
monitor dŵr 

crai a 
fonitrwyd am 

risg 
plaladdwyr  

Nifer o bwynt iau 
monitor dŵr crai  l le  

gwiriwyd r isg o 
blaladdwyr trwy 

fonitro  

Dee Val ley W ater  3 3 3 

Dŵr  Cymru W elsh W ater   75 56 24 

Seven Trent  W ater  16 1 1 

Cymru 94 60 28 

Y diwydiant  2,358 1,495 1,058 

Mae’ r  data  a t  gyfer  pwynt i au moni t ro  dŵr  c ra i  yng Nghymru  yn 2014.  Mae gwi r i o ’ r  r i sg  wed i  e i  
se i l io  a r  o  le ia f  un sampl  yn cynnwys  p la l addwyr  yn uwc h na ’ r  t ro thwy canfod.  Dyw A lb ion W ater  
ac  SSE W Ater  dd im  yn gwe i thredu pwynt  echdynnu yn  y  rhanbar th .  .  
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Canlyniad rheol i r isg plaladdwyr yng Nghymru oedd mai dim ond un 

methiant o safonau plaladdwyr oedd yna yn 2014 ac mae’r amgylchiadau 

a’r sylweddau dan sylw’n cael eu crynhoi isod . 

 
MCPA  
 

Llyswenwyn yw MCPA a ddefnyddir yn aml mewn sylwedd gyda 

chymysgedd o lyswenwynau erai l l .  Fe’ i defnyddir yn bennaf i reol i chwyn 

mewn lawntiau, amaeth amwynderau a grawnfwydydd. Y safon yw  0.1μg/l.  

Ym Mis Mehef in, canfuwyd MCPA ar lefel o 0.110μg/l mewn sampl o waith 

Llanfair ym Muallt  a reol ir  gan Dŵr Cymru . Digwyddodd methiant tebyg ar 

y saf le hon yn 2013 ac mae’r cwmni wedi bod yn gweithio gyda ffermwyr 

l leol mewn ymgais i leihau’r r isg yn y dalgylch hwn. Hefyd, mae’r gwaith 

gan Dŵr Cymru  i  osod hidlydd GAC yng ngwaith Llanfair ym Muallt  wedi 

bod yn dod yn ei f laen ac roedd i fod gael ei orffen ym Mis Tachwedd 

2014, er bod oedi wedi bod wrth gwblhau’r gwaith, dechreuodd y comisiynu 

ym Mis Ionawr 2015. Bydd y cwmni wedyn yn cychwyn ar gyfnod monitro o 

12 mis yn di lyn comisiynu’r GAC, ac os na fydd yr ateb hwn yn 

l lwyddiannus yna efallai y bydd yn rhaid i ’ r  Arolygiaeth gymryd camau 

gorfodi.   

 

pH (Hydrogen ion)  

Caiff  asidedd dŵr ei fesur mewn  pH. Mae’r safon ar gyfer pH yn gofyn iddo 

fod yn uwch na 6.5 ac yn is na 9.5. Mae’r  problemau amlaf  yn digwydd 

mewn ardaloedd ar ucheldir l le mae dŵr yn casglu haearn ac asidau hwmig 

o’r pr iddoedd mawnaidd, gan greu dŵr meddal, asidig (pH isel) sydd â’r 

potensial cynyddol i gyrydu pibau haearn. Yr achos mwyaf cyff redin dros 

werthodd pH uchel dros 9.5 yw trwytholchi pr if  bibau dŵr sydd wedi eu 

leinio â morter sment. Hefyd gall pH dŵr gael ei effeithio pan fo dŵr tap yn 

cael ei feddalu’n art i f f isial gan ddyfai s tr in oddi fewn i ’r  adei ladau.   

Yng Nghymru, allan o gyfanswm o 2,554 o brof ion, roedd y canlyniad yn 

uwch na’r safon ar ddim ond un achlysur yn 2014.  

Ym Mis Mehef in, pan ddangosodd sampl o dap defnyddiwr ym mharth y 

Presel i,  a reol ir  gan Dŵr Cymru, werth  pH o 10, darganfu’r cwmni mai’r  

achos oedd pr if  bibel l ddŵr wedi ei le inio â sment. Cafodd methiannau 

tebyg eu cofnodi yn y parth hwn yn 2009 a 2013. Mae’r parth hwn yn prof i 

l lai o l i f  yn y gaeaf sy’n gwaethygu’r sefyllfa ac roedd y cwmni wedi 

cynl lunio i  wella’r sefyllfa gyda rhaglen o f f lysio wedi ei dargedu yn y 

gaeaf, ond ers hynny mae yna gynl lun ai l greu parthau wedi ei  weithredu 

fel ateb parhaol. Yn di lyn cwblhau’r gwaith hwn ym Mis Awst mae’r 

canlyniadau pH wedi bod yn foddhaol (7.6 i 8.7).  
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Ymbelydredd   

Gros alpha/gros beta/cyfanswm dos dynodol  

Gall ymbelydredd mewn dŵr crai ddigwydd yn natur iol yn yr amgylchedd 

neu o al lyr iad pwynt penodol. Mae disgwyl i gwmnïau dŵr sgrinio am 

radioniwcl idau sy’n allyrru unai gronynnau alpha neu beta, Os bydd sgrinio 

o’r fath yn uwch na’r canl lawiau (gros alpha 0.1Bq/l,  gros beta 1.0Bq/l) 

yma bydd dadansoddiad l lawnach yn cael ei gynnal ar gyfer radioniwcl idau 

penodol i geisio pennu’r tarddiad. Dan yr  amgylchiadau yma rhaid i ’r  

cyfanswm dos dynodol (TID) gael ei amcangyfr if .  Mae TID yn fesur o ddos 

effeithiol ymbelydredd trwy gymryd y  dŵr a does dim angen gweithredu 

pel lach os nad yw’n uwch na’r gwerth blynyddol awgrymedig o 0.1mSv. Lle 

mae sgrinio a gwybodaeth bel lach wedi dangos nad oes yna unrhyw r isg yn 

ymwneud ag ymbelydredd pel lach mewn cyf lenwad dŵr penodol, gal l 

cwmnïau wneud ca is am, ac maen nhw wedi derbyn, esgusodiad rhag 

gorfod cynnal monitro ymbelydredd pellach (gelwir hyn yn i ld iad) gan yr 

Arolygiaeth.  

Yng Nghymru mae ildiad TID wedi ei ganiatáu i 95 al lan o gyfanswm o 104 

parth ac felly dim ond mewn 9 parth mae angen moni tro (1 ALB, 1 DVW, 7 

DWR, 3 SVT). Yn 2014, roedd pob un o’r 420 o brof ion a gynhal iwyd mewn 

parthau heb i ldiad wedi rhoi canlyniadau boddhaol o dan werthoedd sgrinio 

gros alpha neu gros beta.  

 

Tritiwm  

Mae monitro ar gyfer tr it iwm yn angenrheidiol dim ond  l le mae’r f fynhonnel l 

tr it iwm yn bresennol oddi fewn i ’r  dalgylch ac na el l ir  dangos ar sai l 

unrhyw raglenni ac archwil iadau goruchwyliaeth erai l l  bod lefel y tr it iwm yn 

sylweddol is na gwerth ei ddangosydd parametrig  o 100Bq/l.   

Mae cwmnïau yng Nghymru wedi sefydlu trwy asesiad r isg nad oes angen 

monitro ar gyfer tr it iwm ac mae eithriadau ar gyfer monitro tr i t iwm wedi eu 

caniatáu ar gyfer 79 al lan o’r cyfanswm o 111 o barthau (73 DWR, 6 

SVT).Yn 2014, cynhal iwyd cyfanswm o 173 o brof ion am tr it iwm gan 

bedwar cwmni (4 ALB, 51 DVW, 98 DWR, 20 SVT) ac roedd y canlyniadau i 

gyd yn is na’r gwerth sgrinio o 100Bq/l.  

Mae’r cyfnod esgusodiadau monitro um dod i ben ar ôl pum mlynedd ac 

mae’r Arolygiaeth wedi cynnal trafodaethau gyda chwmnïau i sicrhau eu 

bod nhw wedi dechrau monitro yn y sefyl lfaoedd hynny l le na chafodd 

esgusodiad ei adnewyddu.  

Roedd Llythyr gwybodaeth 06/2013 yn cynghori cwmnïau am y 

Gyfarwyddeb newydd gan yr UE wnaed dan Gytundeb Euratom yn 

ymwneud a’r gofynion am fonitro ymbelydredd mewn dŵr yfed. Rhaid i ’r  

gofynion hyn gael eu gweithredu mewn deddfwr iaeth genedlaethol erbyn 
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28 Tachwedd 2015. Yn ystod 2014 mae’r  Arolygiaeth wedi bod yn 

gweithio’n agos gyda Defra i sicrhau bod y newidiadau angenrheidiol yn 

cael eu gwneud i ’r  rheol iadau dŵr yfed. Mae’r newid pennaf yn ymwneud â 

chyf lwyno safon monitro ar gyfer radon gan fod y gofynion erai l l  eisoes yn 

eu l le. Bydd yr Arolygiaeth ar ran Defra yn ymgynghori â’r diwydiant ar y 

newidiadau arfaethedig i ’r  Rheol iadau dros haf 2015.  

 
Cynnal ansawdd dŵr yfed mewn dosbarthiad  

Mae lefelau uwcho haearn neu fanganîs yn annymunol i ddefnyddwyr 

oherwydd gal l y dŵr ymddangos yn gymylog neu wedi ei af l iwio o 

ganlyniad i ddyddodion hyll ac fe allen nhw hefyd staenio di l lad a f f i t iadau 

dŵr. Ers 2004 mae’r Arolygiaeth wedi bod yn mesur gwaith cynnal a chadw 

dosbarthu cwmnïau gan ddefnyddio mynegai wedi ei lunio o dri pharamedr 

(cymylogrwydd, haearn a manganîs). Mae Ff igwr 23 yn dangos y 

gwell iannau tymor hir yng Nghymru. Yn 2014, er bod yna ostyngiad yn y 

f f igwr ar gyfer Cymru, roedd hyn o ganlyniad i dr i sampl a fethodd gafodd 

eu cofnodi gan Dee Val ley Water ac a oedd yn gysyl lt iedig a gwaith gafodd 

ei wneud ar y rhwydwaith, sefyl lfaoedd sy’n annhebygol o godi eto.   

Ffigwr 23: Y canran o brofion sy’n cwrdd â’r sa fonau ar gyfer 

cymylogrwydd, haearn a manganîs 

 

Noder :  Mae A lb ion W ater  wdei  bod yn c yf lenwi  dŵr  e rs  2000 ac  maen nhw wedi  cy f lawni  
cydymf fur f iad  o  100%.  Ar  wahân i  2004,  pan gyf lawnon nhw 9 1.67%.  
Dechreuodd SSE W ater  gyf lenwi  dŵr  yng Nghyhmru yn 2011.  Ma e eu p ro f i on i  gyd tb  c wrdd â ’ r  
safonau a  gyfe r  cymylog rwydd,  haearn a  mangan îs .   
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Mae af l iwiad cyf lenwadau dŵr yn aml yn annog cwsmeriaid i gysylltu â’u 

cwmni dŵr. Mae’r nifer o bobl sy’n cysyl ltu â’r cwmni dŵr ynglŷn â dŵr 

af liwiedig yn cael ei adrodd yn  f lynyddodd i ’r  Arolygiaeth yn unol â’r 

Llythyr Gwybodaeth 1/2006. O edrych ar y tueddiad ers 2008, gell ir  gweld 

o Ff igwr 24, ar draws y diwydiant, bod y nifer o ddefnyddwyr a gysylltodd 

â’u cwmni dŵr i gwyno am ddŵr af l iwiedig yn dangos tueddiad oedd yn 

gostwng. Cyfanswm y nifer o gysyl ltodd am ddŵr af l iwiedig ar draws y 

diwydiant yn 2014 oedd 47,986. Yng Nghymru mae’r f f igwr hwn nawr yn 

sefyl l 7,268 i lawr o 8,480 yn 2008 c mae’n cynnwys 15% o’r hol l 

gysyllt iadau defnyddwyr ynglŷn ag af l iwio ar draws Cymr u a Lloegr.   

Ffigwr 24: Cyfanswm y nifer o gysylltiadau ynglŷn ag afliwiad  

2008–2014  

 

Yn 2014, cynhal iodd yr Arolygiaeth ymarfer i ddynodi parthau gyda 

materion yn ymwneud ag af l iwio’n barhaus ac mae Ff igwr 25 yn dangos y 

canfyddiadau. Cyfanswm y parthau  a nodwyd oedd 14 (4 DVW, 10 DWR). 
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Ffigwr 25: Parthau a materion â chysylltiadau uwch am afliwio  

 

 

Cynhal iwyd rhaglen o well iant i ddel io a manganîs yng ngwaith Llwyn Onn 

a reol ir  gan Dee Val ley Water, ac sy’n cyf lenwi parthau Maelor a Southsea, 

a chwblhawyd hyn ym Mis Medi 2014. Cafodd parth Brymbo y cwmni ei 

gynnwys yn y cynl lun i ddel io â haearn a manganîs gafodd ei gwblhau yn 

2004, ac yn yr un f lwyddyn, gosodwyd cynl lun i gael gwared â manganîs yn 

un o’r gweithfeydd cyf lenwi (Pendinas), ac fell y hefyd, yn y gwaith arall 

sy’n gwasanaethu’r parth hwn (Llwyn Onn) gosodwyd tr iniaeth well ar gyfer 

manganîs. Mae pryderon defnyddwyr ym mharth Legacy Dee Val ley Water i 

gael eu datrys gan gynl lun i gael gwared â manganîs yng ngwaith Legacy 

sydd i fod i gael ei orffen yn 2017.  

Yn ardal Dŵr Cymru, mae pryderon defnyddwyr yn parhau mewn tr i pharth 

(Bolton Hi l l,  Llanfair ym Muallt ,  a Chwm Rassau/Sirhow)gafodd eu cynnwys 

yn rhaglen tymor hir y cwmni ar gyfer gwaith glanhau prif  bibel lau gafodd 

ei gwblhau yn 2010. Chafodd chwe pharth aral l a nodwyd yn yr ymarfer 

hwn mo’u  cynnwys yn y rhaglen glanhau prif  bibel lau. Yn 2014 roedd parth 

Abergele/Rhyl yn destun digwyddiad l le digwyddodd af l iwiad o ganlyniad i 
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weithredu falf iau yng nghronfa wasanaeth Abergele ac mae Rhybudd wedi 

ei roi yn ei le yn mynnu bos Dŵr Cymru  yn amnewid falf iau ac, os yw 

hynny’n angenrheidiol,  i  lanhau’r pr if  gyf lenwad.  

Mae’r Arolygiaeth yn disgwyl i gwmnïau adolygu data cysyl lt iadau 

defnyddwyr ar sai l barhaus er mwyn dynodi parthau gyda phroblemau 

parhaus sydd angen eu hadfer, heb f od yn ddibynnol ar y f faith a yw’r 

parth wedi bod yn destun gwaith gwella yn y gorffennol.  

Ar draws Cymru gyfan yn 2014, al lan o gyfanswm o 6,826 o brof ion ar 

gyfer y pedwar paramedr (haearn, manganîs, cymylogrwydd a 

benzo(a)pyrene) roedd yna 21 o fethiann au (haearn 15; manganîs 5; 

cymylogrwydd 1). Mae’r Arolygiaeth yn  disgwyl i gwmnïau gymryd 

gwybodaeth am archwil iadau methiannau i ystyriaeth yn ystod eu 

asesiadau r isg gan ddiweddaru eu Strategaeth Dosbarthu, Gweithredu a 

Chynnal a Chadw. Mae l leol iad ac amgylchiadau’r 21 o fethiannau yng 

Nhymru yn 2014 yn cael eu crynhoi isod.  

  Albion Water –  dim un methiant . 

  Dee Val ley Water –  un methiant am haearn, un methiant am 

fanganîs: Digwyddodd y ddau fethiant yma mewn cysyl lt iad â byrst 

mewn pr if  bibell ac mae’r cwmni wedi ychwanegu’r ardal sydd â 

mesuryddion i ’w raglen glanhau ar gyfer 2014–15. 

  Dŵr Cymru Welsh Water –  14 methiant am haearn, pedwar methiant 

am fanganîs, un methiant am gymylogrwydd: roedd pump o’r 

methiannau am haearn a thri am fanganîs mewn ardaloedd l le mae 

r isg uchel o af l iwiad wedi cael ei nodi gyda gwaith eisoes wedi ei 

gynllunio. Roedd y methiannau erail l  yn af lonyddwch unigol o 

dyddodion pr if  gyf lenwad hanesyddol y gell ir  del io ag ef  drwy f f lysio.  

  Severn Trent Water –  dim un methiant .  

  SSE Water –  dim un methiant .  

Mae  Atodiad 4 yn rhoi manyl ion y rhaglenni cyfreithiol rwym o g ynnal a a 

chadw gwaith dosbarthu sydd wedi ei raglennu i ’w gwblhau rhwng nawr â 

2020 ac i ddelio a phroblemau ansawdd dosbarthu cyfredol yng Nghymru.   
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Pennod 5: Digwyddiadau ansawdd dŵr yfed  

Pennod 5:  

  Egluro sut mae digwyddiadau’n cael eu dosbarthu .  

  Darparu ff iurau crynodeb o’r nifer a’r math o ddigwyddiadau .  

  Egluro pwyniau dysgu ar draws y diwydiant o astudiaethau achos.  

 

Mae digwyddiadau ansawdd dŵr yn cael eu dosbarthu i bum cate gori 

cyf f redinol wedi eu sei l io ar adroddiad rhagarweiniol y cwmni. Y categorïau 

yw:  

Ddim yn arwyddocaol:  dim angen gwybodaeth bel lach ar yr archwil iwr er 

mwyn asesu’r digwyddiad .  

Dibwys:  Mae’n annhebygol y byddai angen gwybodaeth bel lach ar 

archwiliwr er  mwyn asesu’r digwyddiad .  

Arwyddocaol:  fel ar fer mae angen adroddiad l lawn gan y cwmni er mwyn 

galluogi’r  archwiliwr i asesu’r digwyddiad .  

Difrifol:  yn ogystal ag adroddiad l lawn gan y cwmni, gall fod yr asesiad yn 

gofyn gweithredu gan fwy nag un archwil iwr yn yr archwiliad.  

Mwyaf:  yn ogystal ag adroddiad l lawn gan y cwmni, mae’r asesiad yn 

gofyn gweithredu gan archwilwyr hŷn, sydd angen casglu gwybodaeth 

helaeth ac fel arfer fynd i archwilio’r saf leoedd.   

Yn 2014 rhoddodd cwmnïau yng Nghymru wybod i ’r  Aro lygiaeth am 23 

digwyddiad. Mae Tabl 26 yn dangos sut y dosbarthwyd y digwyddiadau 

hyn.  
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Tabl 26: Digwyddiadau ansawdd dŵr yng Nghymru yn 201 4  

Natur y digwyddiad  Categori asesiad risg (ADY)  

 Dibwys* Arwyddocaol  Difrifol**  

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Aer yn y dŵr   -  -  -  -  -  -  

Cemegol  1 1 1 -  -  -  

Dŵr af l iwiedig  4  -  6  3 -  -  

Tr in iaeth annigonol   -  -  -  2  -  -  

Col l i  cyf lenwad/pwysedd gwael  1 4 1 3 -  -  

Microbiolegol  -  1  1 1 -  -  

Blas/arogl  1 1 1 -  -  -  

Gof id am iechyd -  -  -  -  -  -  

Gof id cyhoeddus 1 6 1 -  -  -  

Ara l l  1  -  -  1  -  -  

Cymru  9 13 11 10 -  -  

Cymru a Lloegr  225 281 199 218 3 12 
*Mae n i feroedd y  categor i  d ibwys yn cynnwys y d igwyddiadau sydd ddim yn arwyddocaol  
a  d ibwys  
**  Mae n i feroedd y categor i  d i f r i fo l  yn  cynnwys  y  d igwyddiadau sydd yn ddi f r i fo l  ac  yn 
arwyddocaol .  

 

Mae crynodeb o natur, achos a hŷd pob digwyddiad gaif f  eu categoreiddio 

fel arwyddocaol, dif r ifol neu arwyddocaol ynghyd â manylion 

darganfyddiadau’r Arolygiaeth i ’w gweld yn Atodiad 3 .  Roedd hŷd y rhan 

fwyaf o’r digwyddiadau yn gymharol fyr a chymrodd y c wmni gamau priodol 

i hysbysu a diogelu defnyddwyr a rhanddei l iaid erail l .  Mae cymhariaeth o 

ddigwyddiadau 2013 gyda’r rhai gafwyd yn 2014 yn dangos l leihad 

cyf f redinol yn y nifer o ddigwyddiadau arwyddocaol.  

Mae pwynt iau dysgu ehangach o asesiadau’r digwyddiadau yn ystod 2014 

yn cael eu pwysleis io gan yr achos ion canlynol:   

 

Cronfa wasanaeth Abergele –  achos o ddŵr wedi ei afliwio  

Ym Mis Gorffennaf, derbyniodd Dŵr Cymru  160 o gysyl lt iadau gan 

ddefnyddwyr ynglŷn â dŵr af l iwiedig yn yr ardal a wasanaethit  gan gronfa 

wasanaeth Abergele sydd wedi ei l leol i yn Ngogledd Ddwyrain Cymru. Caiff  

y gronfa’i bwydo gan waith Glascoed. Roedd problemau pŵer ar y saf le yn 

golygu col l i  data am y lefelau a’r l l i f ,  a phan ai losodwyd, achosodd hyn i 

falf  i  fethu gan gynyddu’r l l i f  y tu hwnt i ’r  raddfa normal gan godi 

gwaddodion hanesyddol a achosodd i ’r  dŵr gael ei af l iwio. Roedd y 

cwmni’n araf  i gydnabod natur y digwyddiad oherwydd rheolaeth data 

telemetreg gwael. Unwaith y daethon nhw’n ymwybodol, cafodd falf iau i 

fyny’r afon eu haddasu i le ihau’r l l i f  i  mewn i ’r  gronfa a chywirodd y 

sefyl lfa’i hun. Yna cli r iwyd y rhwydwait h i lawr yr afon o ddŵr wedi ei 

af l iwio trwy f f lysio arad o hydrantau. Ers hynny mae gosodiadau’r larymau 

wedi cael eu newid i al luogi ymateb mwy amserol i broblemau gyda falf iau 

mewndyl lau mewn cronfeydd yn y dyfodol.  Ailasesodd y cwmni gyf lwr y pr if  
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gyf lenwad sy’n cyf lenwi cronfa Abergele ac mae Rhybudd wedi ei roi yn ei 

le i le ihau’r r isg o af l iwio trwy wneud gwaith adfer.   

Tynnir sylw at y nifer cymharol uchel o ddigwyddiadau gaif f  eu cofnodi gan 

y diwydiant yn yr ychydig f lynyddoedd diwethaf l le mae tr efniadau 

telemetreg wedi bod yn f factor bwysig yn yr ef faith gaif f  y digwyddiad ar 

ddefnyddwyr. Dylai rheolwyr hŷn fod yn gofyn, l le bod dibyniaeth sylweddol 

ar ddata o fonitro o bel l er mwyn cynnal ansawdd a chyf lenwad i 

ddefnyddwyr, y dylai ’r  systemau hyn gael trefniadau pŵer cadarn, 

meddalwedd sy’n addas ar gyfer y pwrpas, dyl id asesu’r r isgiau i ’r  asedau 

cysyl lt iedig a bod y buddsoddiad yn ddigon i adlewyrchu modd gweithredu 

asedau’r rhwydwaith megis rheol i lefelau, synhwyryddion a falf iau.   

 

Atal achrediad Gwasanaeth Achredu'r Deyrnas Unedig  ar gyfer 

dadansoddiad organig hybrin  

Ym Mis Medi, yn ystod archwil iad arferol o labordy Dŵr Cymru  gan 

Wasanaeth Achredu’r Deyrnas Unedig (UKAS), cyf lwynodd y cwmni i ’r  

archwiliwr ganlyniadau archwil iad mewnol i wahanol ddul l iau dadansoddol 

organig hybrin, oedd wedi eu cynl lunio i ddarganfod crynodiadau o 

blaladdwyr a thoddyddion megis clorof f orm. Cafodd y dul l iau eu hachredu 

gan UKAS yn 2013, ond mewn arolwg ym Mis Ebr il l  2014, dynodwyd yn 

ôldremiol bod y data gwir io gwreiddiol roedd yr achrediad wedi ei sei l io 

arno wedi cael ei gamdrafod gan aelod o’r staff .   

Yn dilyn archwil iad, ac ar ôl tra fodaeth gydag UKAS, cafodd achrediad ar 

gyfer pum o ddul l iau dadansoddol eu hatal ac isgontract iodd y labordy’r 

gwaith i labordy aral l  oedd wedi ei achredu. Dros y ddau f is nesaf gwnaeth 

y cwmni waith i ai lasesu’r nodweddion dull perfformio er mwyn dangos bod 

canlyniadau cydymffurf io oedd wedi eu cyf lwyno’n barod mewn 

dychweliadau data i ’ r  Arolygiaeth yn cwrdd â gofynion y Rheol iadau. O’r 

herwydd adenil lodd y labordy achrediad ar gyfer y pum dull.   

Mae hyder cyhoeddus yn y gyfundrefn rheoleiddio ar gyfer di ogelwch dŵr 

yfed yn dibynnu’n hanfodol ar natur gadarn y broses sicrhau ansawdd sydd 

yn ei l le. Mae’r Arolygiaeth wedi nodi,  yn y blynyddoedd diwethaf, bod yna 

nifer o achlysuron pan oedd gweithredoedd aelodau o staf f  y labordy wedi 

peryglu’r system yma o sicrwydd  ansawdd. Er ei bod yn wir bod angen i 

labordai i gyf lenwi gwasanaeth effeithiol ac effeithlon, rhaid i gwmnïau 

gymryd penderfyniadau rheol i cytbwys ynglŷn â’r lefel br iodol o adnoddau 

sydd eu hangen i sicrhau bod arferion a gweithdrefnau sy’n ymwneud â 

l lunio barn gan ddadansoddwyr unigol yn cael eu gwir io’n annibynnol. Mae 

lefel ddigonol o wir io yn creu amgylchedd l le gell ir  cyf lawni cywiro arferion 

gwael mewn modd amserol ac adei ladol.  Rhaid i reolwyr hŷn sicrhau bod 

eu penderfyniadau am adnoddau dadansoddol yn rhoi ystyr iaeth lawn i 

ganlyniadau a chostau sylweddol sy’n codi pan fo canlyniadau a 

gyf lwynwyd yn cael eu cwestiynu ar ôl y digwyddiad.   
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Mae’r enghraif f t  ganlynol wedi cael ei chynnwys yn yr adroddiad hwn 

oherwydd y pwynt iau dysgu sy’n berthnasol  i ’r  diwydiant cyfan.  

 

Boddi isadeiledd y cyflenwad dŵr  

Cafodd dechrau 2014 ei nodweddu gan gyfnodau o law trwm yn enwedig yn 

Ne Lloegr l le cafwyd l l i fogydd helaeth a effeithiodd ar rai gweithfeydd tr in 

dŵr, yn enwedig (SES) ac Egham (AFW) yn Surrey.  

Ffigwr 27: Amddiffyniadau brys rhag ll ifogydd yng ngwaith Kenley  

 

 

Mae Kenley yn waith dŵr daear a bu i gwlfert, sydd fel arfer yn sych nesaf 

at y gwaith, ddechrau l l i fo, gan achosi l l i fogydd yn y saf le ddechrau 

Chwefror. Ymatebodd Sutton and East Surrey Water  yn gyf lym i amddif fyn 

prosesau tr in a chyf lenwadau pŵer gyda bagiau tywod ac amddif fynfeydd 

l l i fogydd (a ddarparwyd gan y Grid Cenedlaethol) ac i bwmpio l l i fddwr i 

f fwrdd gyda help t îm aml-asiantaeth yn cynnwys Br igâd Dân Llundain a 

Bwrdeistref  Croydon yn Llundain, a reolodd y digwyddiad yn gyf f redinol.  

Byddai col l i  cyf lenwad o’r gwaith hwn wedi effeithio ar 5,000 eiddo.  

Yng ngwaith Egham ,  roedd gorl ifo’r Afon Tafwys wedi peryglu’r gwaith tr in 

slwtsh ar y saf le. Unwaith eto bu i ymateb gan nifer o asiantaethau osgoi 

col l i  cyf lenwadau i ddefnyddwyr mewn tu 11,000 o eiddo gyda’r fyddin yn 
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gosod bagiau tywod i amddiffyn y gwaith slwtsh. Roedd gweddil l yr asedau 

ar y saf le eisoes wedi eu hamddif fyn rhag y perygl o l i fogydd oherwydd ei 

uchder uwchben y lefel oedd mewn perygl o l i fogydd.   

Cynhal iodd archwilwyr ymweliadau hyder cyhoeddus technegol i ’r  ddau 

waith yma yn ystod y digwyddiad i asesu’n annibynnol y mesurau l l iniaru 

roddwyd yn eu l le gan y cwmnïau, ac roedd asiantaethau erai l l  yn del io’n 

gynhwysfawr â’r hol l  r isgiau potensial i ansawdd dŵr. Roedd yr 

ymweliadau hyn wedi l lwyddo i al luogi ’r  Prif  Arolygydd i roi s icrwydd 

annibynnol i weinidogion bod y cyf lenwadau dŵr hyn, oedd yn dal yn 

gweithio trwy gydol yr argyfwng, yn ddiogel a bod y cwmnïau’n derbyn yr 

hol l adnoddau ehangach oedd eu hangen.  

Er gwaethaf yr ymateb a’r canlyniad cyf fredinol dda, roedd y prof iad yn 

tynnu sylw at y f faith bod gan y ddau gwmni waith pel lach i ’w wneud er 

mwyn deal l yn l lawn a l l iniaru’r r isg o l i fogydd yn y saf leoedd hyn. Mae yna 

waith dysgu i ’r  diwydiant ar y cyfan yn nherm au’r gwersi a ddysgwyd o’r 

digwyddiadau hyn ynglŷn â pharodrwydd a natur drwyadl y cynl luniau wrth 

gefn ar gyfer coll i  cyf lenwadau o bob saf le. Yn benodol, dylai pob cwmni 

gael yn eu l le gynl luniau manwl ynglŷn ag argaeledd a’r defnydd o 

gyf lenwadau traws-ff iniol er mwyn gal luogi cynnal cyf lenwadau. Mae ’r  

Arolygiaeth yn dysgu i ’r  diwydiant cyfan fod wedi cael ei addysgu gyda 

chwmnïau’n cwblhau’r adolygiadau angenrheidiol ac unrhyw gynl luniau 

gweithredu yn di lyn o hyn. Dylai cwmnïau al lu arddangos bod yr ymarfer 

dysgu wedi bod yn gynhwysfawr ac wedi hawli o l le, a bydd hyn yn cael ei 

ystyr ied yn ystod rhaglen yr Arolygwyr o archwiliad technegol yn y dyfodol.   

Ffigwr 28: Llifogydd yng ngwaith Egham  
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Arogl a blas afiach mewn cyflenwad dŵr pentref   

Tua canol dydd ar y 9 Mai dechreuwyd cael adroddiadau am ddŵr  af iach 

oddi wrth dr igol ion mewn pentref  yn Swydd Gaerloyw. Y diwrnod hwnnw 

cafwyd cyfanswm o naw cysyl lt iad, gan gynnwys o dafarn y pentref  a grŵp 

chwarae i blant meithrin. Erbyn y min nos hwyr, roedd defnyddwyr wedi 

cael taf len berwi dŵr a dŵr potel.  Er hynny, achosodd y dr iniaeth o’r 

digwyddiad gan Severn Trent Water ddryswch a dicter yn y gymuned 

oherwydd bod pobl yn cael gwybodaeth oedd yn uniongyrchol droes i ’w 

harsylwadau nhw ynglŷn â blas neu arogl af iach y dŵr. Ddaeth y dif fyg 

hyder ddim i ben yn fuan ac mae rhai pentrefwyr yn dal i wrthod yfed dŵr 

tap heb ei f f i l t ro.   

Yn y dyddiau cyn y digwyddiad, roedd Severn Trent Water  wedi bod yn 

derbyn galwadau am bwysedd isel o ardal g yfagos oedd yn defnyddio  

mesuryddion. Ar fore Mai 9 roedd technegydd wedi cael ei gyfeir io i wir io’r 

pwysedd mewn hydrant a statws falf  oedd yn bwydo’r ardal oedd wedi ei 

heffeithio gan bwysedd isel.  Daeth y technegydd o hyd i bwysedd is na’r 

disgwyl ar y br if  bibell 180mm a ddangosir ar gofnodion y pr if  gyf lenwad fel 

un sy’n bwydo’r ardal a ef feithiwyd a bod y falf  a ddangoswyd ar gofnodion 

y pr if  gyf lenwad ei bod ar agor mewn gwir ionedd ar gau. Cafodd y falf  hon 

wedyn ei hagor.  Wrth archwilio ymhellach, gwelodd y technegydd bod y 

contractwyr oedd wedi gosod y pr if  bibel l  wedi comisiynu pr if  bibel l blast ig 

90mm newydd ym Mis Medi 2013, ond doedd hon ddim i ’w gweld a y 

cynl luniau er ei bod yn cyf lenwi’r mannau oedd yn dioddef pwysedd isel.  

Aeth y technegydd nôl i wir io’r pwysedd ar y br if  bibel l 90mm blast ig 

newydd ac wedi canfod ei fod yn is na’r disgwyl, trodd y falf  ar y br if  bibel l 

180mm nol i ’w saf le wreiddiol ar gau.  Wrth weithio’t  falf  ar y brif  bibell 

180mm cafodd dŵr l lonydd ei adael i mewn i ’r  rhwydwaith ac roedd mor 

f rwnt pan ddaeth al lan o’r tapiau gwrthododd y defnyddwyr â’i ddefnyddio. 

Roedd yna gyfanswm o 38 o gysyllt iadau yn cofnodi ’r  blas a’r arogl a 

chafodd cyf lenwad normal ei adfer ar ôl f f lysio a samplo dr i diwrnod yn 

ddiweddarach.   

Gwraidd y digwyddiad hwn oedd rheolaeth wael ar ran y contractwyr oedd 

yn gosod y prif  bibel l  fel iddi gymryd wyth mis (Mis Medi i Mis Mehef in), ac 

hefyd digwyddiad dilynol yn ymwneud ag ansawdd dŵr, cyn  i  gofnodion y 

prif  gyf lenwad gael ei ddiweddaru. Doedd hyn ddim yn achos nei l l tuol o 

ddefnyddwyr yn cael eu heffeithio’n groes gan weithgareddau oedd yn 

ganlyniad i gofnodion nad oedd yn fanwl gywir.  Roedd asesiad yr 

Arolygiaeth o ddau ddigwyddiad yn 2010, un yn 2012 ac un aral l yn 2013, i 

gyd wedi eu hachosi gan benderfyniadau a wnaed ar sai l cofnodion pr if  

gyf lenwadau gwallus. Ac ymhellach, wrth bledio’n euog yn y l lys o gyf lenwi 

dŵr nad oedd yn addas i ’w yfed yn 2013 cydnabu’r cwmni bod symud dŵr 

l lonydd yn di lyn newid pwysedd a l l i f  oddi fewn i system yn gallu achosi 

blas ac arogl anarferol.  Dyw’r Arolygiaeth ddim wedi eu plesio nad oedd 

tyst iolaeth gymhellol  nac argymelliadau nac erlyniad wedi achosi 
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gweithredu ataliol pendant er mwyn delio’n effeithiol â dif fygion yn 

rheolaeth contractwyr f f ramwaith. Caif f  cwmnïau eu hatgoffa bod cyf lymder 

cofnodi newidiadau i ’r  pr if  gyf lenwadau yn reolaeth grit igol o ansawdd dŵr, 

nid yn waith gweinyddol dibwys nad oedd yn haeddu sylw rheolwyr hŷn.  

 

Ymateb i adroddiadau gan ddefnyddwyr o flas ac arogl fel carthffos  

Ym Mis Tachwedd cysyl ltodd cwsmer â Severn Trent Water i adrodd bod 

blas ac arogl fel carthffos ar y dŵr tap. Cafodd halogiad ysgar thol dif r ifol 

cyfyngedig o ddŵr tap mewn dau adei lad eu cadarnhau gan y presenoldeb 

mewn samplau o bedwar organeb dynodol (E.col i ,  coli f form, Enterococci a 

Clostr idium perfr ingens ).  Yr un cyfnod, roedd samplau a gasglwyd i fyny’r 

afon yn y rhwydwaith i gyd wedi rhoi canlyniadau boddhaol, felly cafodd 

perchnogion y ddau adeilad gyngor i beidio a’ i yfed a dŵr potel.  Datgelodd 

archwiliad manwl o’r  trefniadau cyf lenwi bod tanc dŵr oedd yn eiddo 

preifat wedi ei gysyl l tu â’r bibel l wasanaeth, gan gyf lenwi’r ddau adei lad. 

Cafwyd bod y tanc hwn mewn cyf lwr gwael gan ganiatáu i fater ysgarthol o 

ddefaid l i fo i mewn. Datgelodd archwil iad pel lach bod trydydd eiddo wedi 

ei gysyl ltu â’r un bibel l wasanaeth ar bwynt oedd uwch i fyny’r  afon i ’r  tanc 

dŵr. Er bod samplau o’r  trydydd eiddo hwn wedi rhoi canlyniadau 

microbiolegol boddhaol, roedd yn dangos canlyniadau uchel iawn am 

gymylogrwydd (12.2NTU), haearn (2,647µg/l) a manganîs (69.9µg/l).  

Cafodd y cyngor rhybuddio ei ymestyn i ’r  trydydd eiddo a chafodd Rhybudd 

Adran 75 am risg categori 5 ei gyf lwyno i ’ r  bobl gyfr ifol.   

Er mwyn darparu amddif fyniad i ’r  system ddosbarthu ehangach, cafodd 

blwch ff in ei f f i t io i ’r  pwynt cysyl ltu gyda phrif  bibel l y cwmni ac, yn ogystal 

â hyn, cafodd falf  di -ddychwelyd ei f f i t io i  fynedfa’r tanc. Cafodd y darn o’r 

bibel l oedd yn cyf lenwi’r trydydd eiddo ei f f lysio ac roedd samplau di lynol 

yn gwir io bod y camau hyn wedi adfer y cyf lenwad dŵr normal i ’r  eiddo 

hwn. Yn di lyn gwybodaeth bod gwaith adferol i osgoi ’r  tanc al lanol wedi ei 

gwblhau, cymrodd Severn Trent Water samplau pel lach o’r ddau eiddo gai 

eu gwasanaethu’n wreiddiol gan y tanc. Ar yr achlysur hwn, darganfuwyd 

oocystau Cryptospor idiwm  felly roedd angen mwy o waith adferol,  yn 

cynnwys ff lysio helaeth a monitro ychwanegol. Gan bod y canl yniadau 

gafwyd ar yr adeg hon yn foddhaol cadarnhaodd Publ ic Health England 

(PHE) a’r Swyddog Iechyd yr Amgylchedd perthnasol eu bod yn fodlon i ’r  

cwmni gof i ’r  cyngor i  ferwi dŵr.   

Mae’r digwyddiad hwn yn dangos pwysigrwydd ymateb yn gyf lym ac 

effeithiol i adroddiad oddi wrth defnyddiwr o arogl neu f las fel carthion 

mewn tap dŵr.  Efallai mai cysyl lt iadau o’r  fath yw’r awgrym cyntaf ,  a’r unig 

awgrym o broblem ddif r ifol ac felly dyl id sicrhau archwil iad trylwyr o’r 

f f i t iadau yn syth. Er bod samplo’n bwysig, ni ddylai fod ar y l lwybr crit igol i 

benderfynu ar yr angen i archwilio’r tr efniadau cyf lenwi dŵr; mae natur 

adroddiad y defnyddiwr ei hun yn ddigon i  warantu archwiliad brys o’r 
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f f i t iadau er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Fel mae’r achos hwn yn ei 

ddangos, dyw samplo ar ei ben ei hun ddim yn ddigon i ddarganfod yn 

l lawn unai ’r  achos na’r ateb. Rhaid i gwmnïau hefyd sylweddol i,  gan 

ddibynnu ar yr union drefniadau cyf lenwi,  y gal l unrhyw ddifwyniant fod yn 

ysbeidiol,  gan wneud samplo’n ymateb cyntaf  annibynadwy. Mae’ 

Arolygiaeth yn argymell y dylai cwmnïau wir io i s icrhau bod protoc olau ar 

gyfer trafod cysyl lt iadau am ansawdd dŵr yn nodi’n benodol adroddiadau o 

f las ac arogl carthion gan roi’r  pŵer i ’r  rhai sy’n ymateb gyntaf  i 

f laenoriaethu’r rhain ar gyfer eu harchwilio, yn ogystal â samplo.   

 

Gorchymyn Gorfodi  

Ym Mis Medi, ym mharth Bristol Water bu i brif  l inell fyrst io, a c o ganlyniad 

col lwyd cyf lenwadau i ddefnyddwyr, gyda’r potensial i fod ar raddfa uwch 

nag adnoddau darpariaeth cyf lenwad wrth  gefn y cwmni. Er i ’ r  senario 

gwaethaf gael ei osgoi ac i gynhwysedd gweithredol y cwmni brof i ’n ddigon 

i  adfer y cyf lenwadau i normal, roedd yna fethiannau dif r ifol yn ymwneud 

ag adrodd am y digwyddiad yn unol â Chyfarwyddyd (y Cyfarwyddyd 

Gwybodaeth) y Diwydiant Dŵr (Gwybodaeth i Gyf lenwyr) 2012. Yn benodol 

roedd yna adrodd gwallus am y nifer o ddefnyddwyr a ef feithiwyd, a 

chanlyniad hyn oedd amcangyfr if  rhy isel o fesur ac effaith y digwyddiad, 

gan mai dyma’r f factorau sy’n dylanwadu ar ymateb rheoleiddiol yr 

Arolygiaeth.  

Yn dilyn asesiad yr Arolygiaeth o’r digwyddiad hwn, cafodd Gorchymyn 

Gorfodi dros dro ei roi yn ei le yn gynnar ym Mis Rhagfyr. Mae gofynion y 

fath Orchmynion yn effeithiol yn syth am gyfnod o dri mis a phwrpas y 

mesur gorfodi hwn yw sicrhau diogelwch cyf lenwadau dŵr yfed. Roedd 

gofyn i Bristol Water i wneud adolygiad a gwneud gwell iannau i ’w 

gweithdrefnau ar gyfer rheoli digwyddiadau’n ymwneud ag ansawdd neu 

ddigonolrwydd dŵr, yn benodol y dul l iau o gyfr ifo ac adrodd graddfa 

digwyddiad yn nhermau’r boblogaeth sydd  a’r potensial i gael eu heffeithio.  

Tua diwedd y Gorchymyn Gorfodi dros dro cynhal iodd yr Arolygiaeth 

archwiliad er mwyn sefydlu bod Bristol Water wedi cydymffurf io â’r 

gorchymyn. Al lai ’r  cwmni ddim dangos eu bod wedi cyf lawni’r  camau 

gofynnol mewn modd fyddai ’n cynnig y sicrwydd na fyddai ’r  methiannau 

gwreiddiol yn digwydd eto, felly daeth yr Arolygiaeth i ’r  casgl iad ei fod er 

l les y cyhoedd i roi Gorchymyn Gorfodi terfynol yn ei le, ac fe fyddai torr i ’r  

Gorchymyn hwn yn drosedd, y gel l ir  ei gorfodi trwy ’r  l lysoedd. Mae’r 

broses o roi Gorchymyn Gorfodi terfynol yn ei le yn cynnwys cyfnod f furf iol 

o ymgynghori gyda’r cwmni ac mae’n cynnwys y prosesau fel y’u gwelir  ym 

mholis i gorfodi’r  Arolygiaeth. (http:/ /dwi.defra.gov.uk/about/enforcement -

pol/dwi-enforcement.pdf).  Ar ôl ystyr ied cynrychioliadau’r cwmni, roedd yr 

Arolygiaeth yn dal o’r farn bod Gorchymyn Gorfodi terfynol er l les y 

cyhoedd a chafodd y Gorchymyn ei roi yn ei le ar 22 Ebri l l  2015 yn nodi 
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bod angen cwblhau camau penodol i gael eu cwblhau erbyn  12 Mehef in 

2015. 

Dyma’r tro cyntaf  i ’r  Arolygiaeth deimlo’ i bod yn angenrheidiol newid 

Gorchymyn dros dro i Orchymyn terfynol er mwyn sicrhau cydymffurf iaeth. 

Roedd y camgymeriadau gwreiddiol gan Bristo Water wedi c ael oblygiadau 

dif r ifol l lawer ehangach na’r cwmni a chafodd hyn ei ddwysau gan anallu’r 

cwmni i ddangos ei fod wedi dysgu’r gwersi mewn modd amserol ac 

effeithiol.  Mae’r Arolygiaeth yn atgoffa’r hol l reolwyr h ŷn yn y diwydiant eu 

bod yn gyfr ifol am fodloni eu hunain bod y trefniadau yn eu l le i sicrhau 

cydymffurf iaeth gyda Chyfarwyddiadau wnaed gan yr Ysgrifennydd Gwladol 

yn gadarn ac yn ddigon cryd i wrthsefyl l a rchwil iad. Mae gofyn i 

amrywiaeth eang o randdei l ia id i ymateb i rybuddion wnaed dan y 

Gyfarwyddiaeth Gwybodaeth a’r Gyfarwyddiaeth Mesurau Diogelwch a Brys 

(Ymgymerwyr Dŵr), ac mae diwydrwydd cwmnïau dŵr yn hol l bwysig wrth 

gychwyn ar, neu beidio, y broses o wneud penderfyniadau ac adleoli 

adnoddau parhaol gan erail l .  Fydd yr Arolygiaeth ddim yn petruso cyn 

cymryd camau tebyg yng ngolau unrhyw dystiolaeth debyf o beidio â di lyn 

Cyfarwyddiaeth.   

 

Amcan a phwrpas Rheoliad 8 yn y Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat  

Ym Mis Chwefror, ysgrifennodd AS at yr Arolygiaeth ar ran etholwr oedd yn 

cwyno am ‘weddi l l ion copr’ yn ei dŵr yfed. Yn unol â’r arfer normal, 

cysyl ltodd yr Arolygiaeth â’r cwmni dŵr i ganfod a oedden nhw’n 

ymwybodol o’r gwyn, ac os oedden nhw, sefydlu a oedd y cwmni wedi 

archwilio’n briodol neu,  os na, i ofyn i ’r  cwmni archwilio. Roedd y cwmni’n 

gallu cadarnhau nad oedd yr etholwr yn gwsmer ar eu cofnodion anfonebu, 

ond ei bod wedi goryn ynghynt am gysyllt iad uniongyrchol â’r prif  

gyf lenwad yn rhad ac am ddim. Cafodd ei chais ei dr in fel cais cys yl ltu 

cyntaf ,  ac roedd y pr is a osodwyd wedi ei  ddylanwadu gan y prif  gyf lenwad 

agosaf oedd nifer o f i l l t iroedd i f fwrdd. Pan yn trafod ei chais, wnaeth y 

cwmni ddim cydnabod, a hysbysu’r awdurdod l leol,  bod y cyf lenwad 

presennol i ’r  eiddo yn brif  gyf lenwad a ddarparwyd trwy gyfrwng trefniant 

‘dosbarthiad pellach’ ar draws t ir  oes yn eiddo i bart i aral l ( fel a ddif f innir 

gan Reoliad 8 yn y rheoliadau cyf lenwadau preifat).  

Cam nesaf yr Arolygiaeth oedd cysyl ltu â’r awdurdod l leol i ’w gwneud yn 

ymwybodol o’r gwyn am ansawdd dŵr oedd yn gysyl lt iedig â chyf lenwad 

Rheoliad 8. Ym Mis Mawrth, cadarnhaodd yr awdurdod l leol er eu bod wedi 

trafod â chytuno ar y trefniant Rheol iad 8 gyda’r cwmni dŵr, doedden nhw 

ddim wedi gal lu ymchwil io i ’r  gwyn oherwydd nad oedden nh w wedi gal lu 

cysyl ltu â’r person wnaeth y gwyn ac roedd perchennog yr eiddo drws 

nesaf wedi marw’n ddiweddar.   

Ym Mis Mai, cysyl ltodd yr awdurdod l leol â’r Arolygiaeth eto i roi gwybod 

bod y mater wedi ei gario mlaen, nid ganddyn nhw ond gan y cwmni dŵr 
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oedd yn gosod cysyl l t iad am ddim i ’r  pr if  gyf lenwad. Cysyl ltodd yr 

Arolygiaeth â’r cwmni eto gan egluro bod gwaith newydd arall ar y pr if  

gyf lenwad yn y parth i wel la cadernid yn erbyn annigonolrwydd, felly fe 

al len nhw nawr ateb y cais gwreiddiol am gysyl lt iad uniongyrchol â’r eiddo 

hwn heb gosi tâl ar y perchennog. Nododd yr Arolygiaeth wedi i ’r  gwaith 

hwn gael ei gwblhau, byddai ’r  dyletswyddau ar yr awdurdod l leol yn 

dif lannu, ond wnaeth y dyletswydd i archwil io’r gwyn am ansawdd y dŵr 

ddim dif lannu, yn hy t rach, fe’i drosglwyddwyd i’r  cwmni dŵr.  

Ym Mis Gorffennaf adroddodd y cwmni bod y cysyl lt iad â’r eiddo wedi ei 

wneud i br if  gyf lenwad newydd y camni a bod archwil iad o’r f f i t iadau dŵr 

wedi ei gynnal a gadarnhaodd nad oedd yna unrhyw bibau copr y tu fewn 

i ’r  eiddo. Hefyd roedd samplo wedi cael ei gynnal ac roedd y canlyniadau i 

gyd yn foddhaol. Gal luogodd y wybodaeth yma’r Arolygiaeth i  ateb a chau’r 

ymholiad gwreiddiol oddi wrth yr AS.  

Mae’r astudiaeth achos yn tynnu sylw at sut mae ceisiadau am gysyl lt ia dau 

newydd i gwmnïau dŵr yn darparu cyf le i  nodi sefyl lfaoedd cyf lenwi 

Rheoliad 8. Dylai pob cwmni ddiweddaru eu gweithdrefnau cysyl lt iadau 

newydd fel bod staf f  yn ymwybodol y dylai’r  cyf lenwadau hyn gael eu 

cofnodi ar gofnod y cyf lenwad preifat ac felly f e ddylen nhw hysbysu’r 

awdurdod l leol pryd bynnag y daw trefniant o’r fath i ’r  amlwg.  

Er nad yw’n anarferol i ddefnyddwyr wneud cwyn am eu dŵr yfed pan 

fyddan nhw wedi disbyddu pob modd aral l o ddatrys y broblem cyf lenwi, fel 

y dengys yr achos yma, mae angen gofal i sicrhau nad yw’r ymgais orau i 

ddatrys problem cyf lenwi yn tynnu sylw oddi wrth y dyletswydd i gynnal 

archwiliad amserol o unrhyw bryderon a adroddir am ansawdd dŵr. Cafodd 

Rheoliad 8 ei gyf lwyno i mewn i reol iadau cyf lenwad dŵr preifat yn 2010 

oherwydd ei bod yn hysbys bod y math yma o drefniadau cyf lenwi fel arfer 

â dif fyg unrhyw drosolwg prof fesiynol yn ei sefydlu, ei drefniant cynnal a 

rheoli,  gan achosi ni fer anghymesur ac uwch o anghydfodau wedi eu 

hachosi gan ansawdd neu ddigonedd a does d im modd ateb y problem. Yn 

gyffredinol,  er mwyn cyf lenwi eiddo yn y modd yma rhaid i ’r  perchnogion 

fod wedi gosod pibel l gwasanaeth hir a chysylltu hon i bibell wasanaeth 

aral l wedi ei l leol i ar  dir drws nesaf. Wrth wneud hyn efal lai nad yw’r 

perchennog yn talu sylw ar y pryd i s icrhau bod defnyddiau’r bibel l a’r 

gosod i l l  dau yn cyweddu ac yn addas. Yn yr achos yma gwelwyd, wrth 

edrych nol nad oedd yna waith plymio copr oddi fewn i’r  eiddo, felly, pe na 

bai ’r  trefniadau cyf lenwi wedi dod i ben, byddai ’r  aw durdod l leol dan 

ddyletswydd i sefydlu a oedd unrhyw ran o’r rhwydwaith ‘cyf lenwi ymlaen’ 

wedi ei wneud o gopr, ai cyf lwr hwn oedd achos y broblem ansawdd ac, os 

felly, pwy oedd yn gyfr ifol am ei adnewyddu. Er mwyn galluogi’r  fath 

ymchwil iad, byddai angen i ’r  awdurdod l leol gychwyn dyletswydd y cwmni 

dŵr i gynnal archwiliad ff it iadau yn y prif  adeilad (cwsmer y cwmni dŵr) 

gan wneud adroddiad ar natur a chyf lwr y trefniant cyf lenwi ymlaen. Roedd 

bwriad Rheol iad 8 yn ddeublyg: yn y tymor byr i ddarparu modd i  adfer 
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dif fygion ac atal anghydfodau i godi yn y dyfodol pan fo’r trefniadau 

cyf lenwi yn peidio a bod yn ddefnyddiol;  ac, yn y tymor hirach, trwy nodi ’r  

trefniadau cyf lenwi hyn er mwyn gal luogi cynl lunio gan y cwmni dŵr i wel la 

isadeiledd y cyf lenwad l leol  dros amser fel y byddai ’r  holl eiddo o’r fath yn 

gallu cael budd yn y dyfodol o gysyl lt iad uniongyrchol diogel i ’r  pr if  

gyf lenwad cyhoeddus. Mae’r Arolygiaeth yn disgwyl i gwmnïau dŵr ac 

awdurdodau l leol weithio ar y cyd i roi cynl luniau yn eu l le ar gyfe r cael 

gwared â hol l gyf lenwadau Rheol iad 8 yn y pen draw. Yn y broses 

gynllunio hon, dylai pwerau asesu r isg a monitro’r cwmnïau dŵr a’r 

awdurdodau l leol,  sydd nawr yn gytun, gael eu defnyddio i gasglu 

tyst iolaeth fyddai wedyn yn cael ei ddefnyddio i al lu ogi unrhyw 

fuddsoddiad mewn gwell iant i isadei ledd y cyf lenwad dŵr l leol sy’n 

angenrheidiol i wireddu’r gôl o gael gwared ar y syniad o ‘gyf lenwi 

ymlaen’.  

 

Adfer twll turio Rheoliad 9 yn arwain at greu cyflenwad Rheoliad 8 

newydd –  eithriad i’r arweiniad ar gyflenwadau Rheoliad 8? 

Mae’r astudiaeth achos yma’n ymwneud a thwll tur io preifat ar stad fferm 

sydd hefyd yn gwasanaethu 27 eiddo preifat;  rhai yn eiddo i ’r  stad, a’r 

gweddil l mewn perchnogaeth breifat.  Mae dŵr y twl l tur io’n cael ei bwmpio 

i  mewn i ddwy gronfa fawr sy’n darparu cyf lenwadau i bob un o’r adei ladau 

hyn trwy gyfrwng disgyrchiant. Roedd y cyf lenwad wrth gefn i ’ r  cronfeydd 

trwy gyfrwng cysyllt iad mesuredig â’r pr if  gyf lenwad dŵr l leol sydd wedi ei 

leol i ychydig fetrau i f fwrdd o’r cronfeydd.   

Mae monitro sydd wedi ei wneud yn di lyn cyf lwyno’r rheol iadau 

cyf lenwadau preifat newydd wedi nodi bod y cyf lenwad twll tur io’n gyson 

yn uwch na’r safon ar gyfer f f lwor id (1,500µg/l) gyda’r gwerth uchaf wedi ei 

gofnodi fel 1,600µg/l  a ’r  isaf  oedd 1,540µg/l.Cafodd canlyniadau yn uwch 

na’r safon ar gyfer sodiwm hefyd eu cofnodi.  Ceisiodd yr awdurdod l leol 

gael cyngor oddi wrth PHE, a gysyl ltodd y eu tro â’r Arolygiaeth a 

chytunwyd y dylai ’r  awdurdod l leol gyf lwyno Rhybudd Rheoliad 18 i fynnu 

gwaith adfer oherwydd bod f f lwor id a sodiwm yn safonau sy’n ymwneud ag 

iechyd.  

Fel a fynnir gan y Rhybudd, ystyr iodd y person perthnasol (rheolwr y stad 

y gwahanol opsiynau ar gyfer delio â’r sefyl lfa (tr iniaeth, cymysgu, y prif  

gyf lenwad) a daeth i ’ r  casgliad mai’r dul l  mwyaf cost-effeithiol  a’r un 

mwyaf dibynadwy oedd bwydo’r cronfeydd â dŵr y pr if  gyf lenwad. Cafodd 

cyfarfod ei gynnal gyda’r cwmni dŵr l leol ynglŷn ag uwchraddio  a 

chynllunio cysyl lt iad y pr if  gyf lenwad fel ei fod yn cydymffurf io a’r 

Rheoliadau Ff it iadau .  Yn di lyn y gwaith yma i gyd byddai ’r  stad yn 

cydymffurf io a Rhybudd Rheol iad 18; ond, oherwydd bod rhai o’r adei ladau 

mewn perchnogaeth preifat,  byddai ’r  trefniant yn  golygu y byddai’r  stad yn 

‘af lonyddu ymhellach ar ddŵr y prif  gyf lenwad’ i ’r  adei ladau yma sydd 
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mewn perchnogaeth breifat a thrwy hynny greu cyf lenwad preifat Rheol iad 

8 newydd.  

Cyn cadarnhau’r cynn ig fel un sy’n cwrdd â gofynion Rhybudd Rheol iad 18, 

ceisiodd yr awdurdid iechyd gyngor oddi wrth yr Arolygiaeth. Fel a eglurir  

yn y canllaw presennol2 ar gyf lenwadau Rheool iad 8, pwrpas deddfwr iaeth 

Rheol iad 8 oedd darparu dul l o ddel io a phoblemau digonolrwydd neu 

iechyd y codi o drefniadau cyf lenwi presennol yn del io â chyf lenwi pr if  

gyf lenwad dŵr ymlaen. Y bwriad u tu ôl i ’r  ddeddfwriaeth oedd  er mwyn i ’r  

math yma o drefniant cyf lenwi pr if  gyf lenwad dŵr annuniongyrchol i gael ei 

nodi (a’ i adfer l le bo angen) a’ i rwystro rhag cael ei ymestyn. Prif  fwr iad y 

ddeddfwriaeth oedd sicrhau, dros amser,  y byddai ’r  holl eiddo gaif f  eu 

gwasanaethu gan gyf lenwad o ddŵr o’r prif  gyf lenwad yn dod yn 

gwsmeriaid uniongyrchol o gwmni dŵr trwyddedig ac felly cael gwared ar y 

r isgiau cysyllt iedig â’r trefniadu cyf lenwi hyn sydd hy d yma heb eu 

rheoleiddio. Mae’r math yma o drefniant cyf lenwi hanesyddol fel arfer yn  

cael ei gysylltu â dif fyg eglurder yn ymwneud â pherchnogaeth a rheolaeth 

o bob math, ac mae’r isadei ledd yn aml yn anaddas neu y tu hwnt i ’w 

fywyd defnyddiol.  Canlyniadau’r nodweddion hyn oedd nifer cynyddol o 

anghydfodau maith rhwng cymdogion gyda chwyn ion canlyniadol am 

ansawdd a swm oedd yn ymddangos fel na el l id eu datrys gan gwmnïau 

dŵr ac awdurdodau l leol.   

Yn yr achos yma, roedd yr awdurdod l leol yn wynebu gwneud penderfyniad 

fyddai’n cymeradwyo creu cyf lenwad preifat Rheol iad 8 newydd, yn groes i 

ganllaw gan yr Arolygiaeth. Er hynny, gan mai bwriad y cyf lenwad Rheol iad 

8 oedd delio’n gost -effeithiol gyda chyf lenwad twl l tur io oedd yn methu 

oedd yn destun Rhybudd Rheol iad 18 wedi ei sei l io ar iechyd, ac roedd y 

cysyl lt iad â’r pr if  gyf lenwa yn bodoli  eisoes, nid yn newydd, ystyr iodd yr 

Arolygiaeth bod yr awdurdod â thyst iolaeth gadarn dros gymeradwyo’r 

cynl lun i greu cyf lenwad Rheol iad 8. Pwysleis iodd yr Arolygiaeth yr angen i 

sicrhau bod cyf lenwad newydd Rheol iad 8 yn cwrdd â holl ofynion y 

Rheol iadau Ff it iadau, bod yna eglurder yn ymwneud a rheol i a rheolaeth, 

yn cynnwys cynnal a chadw a chostau, a bod cyfyngiadau mewn grym 

fyddai’n gu olygu na al lai gael ei ymestyn yn y dyfodol i gynnwys eiddo 

ychwanegol.  

Cynghorodd yr Arolygiaeth hefyd petai yna gysyllt iad prif  gyf lenwad wrth 

gefn yn bodol i eisoes yn ei le, byddai angen i ymdriniaeth yr awdurdod 

l leol fod yn wahanol.  Byddai ’n rhaid i ’r  awdurdod l leol fod wedi gofyn i ’r  

cwmni dŵr i baratoi cynigion manwl ar gyfer yr adei ladau oedd mewn 

perchnogaeth ar wahân i ddod yn gwsmeriaid uniongyrchol i ’r  cwmni dŵr. 

                                                

2
 Cafodd can l l aw c yf redo l  a r  dd i f f i n iad o  gyf lenwad Rheol i ad 8  e i  gyhoeddi  gan te  Aro lyg iaeth  

Dŵr Y fed a r  23 Ebr i l l  2013.  Roedd pob can l law b laenoro l  a r  gyf lenwadau Rheo l iad 8  wedi  e i  

ddisod l i  ac  n i  ddy l id  e i  dde fn ydd io .   
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Petai’n dod i ’r  amlwg wedyn na ell id cwrdd â holl gostau cysyl lt iedig y 

cynigion hyn trwy gytundeb rhwng y part ïon (yr ystâd, perchnogion yr 

adeiladau preifat a’r cwmni dŵr) yna gallai’r  awdurdod l le ol ddiddymu 

Rhybudd gwreiddiol Rheol iad 18, ac yn ei le roi Rhybudd Adran 80 

cyfatebol am ddif fyg iachusrwydd, ac yna gomisiynu’r gwaith yn 

uniongyrchol yn defnyddio pwerau Adran 81, gan al luogi adenni l l y gyfran 

o’r gost heb ei ar iannu trwy godi tâl ar yr  eiddo.  

Mae’r Arolygiaeth yn argymell bod cwmnïau dŵr ac awdurdodau l leol yn 

rhoi yn eu l le weithdrefnau gweithio ar gyfer y gweithio ar y cyd fyddai ei 

angen i awdurdodau lleol wneud defnydd o’u pwerau Adran 81 yn y Ddeddf 

Diwydiant Dŵr 91, i gyf lawni’r  amcan pol is i dŵr cenedlaethol (a osodwyd 

gyntaf  yn y Ddeddf Dŵr 1945), er mwyn i brif  gyf lenwad trwy bibel l i  fod yn 

hygyrch i hol l adei ladau domestig mewn ardaloedd sydd ddim yn drefol.  

Fel a nodwyd yn Dŵr yfed 2014 –  Cyf lenwadau dŵr preifat yng Nghymru –  

Pennod 2: Nifer a natur cyf lenwadau preifat dŵr yfed yng Nghymru ,  mae’r 

Arolygiaeth yn gweithio ar lefel genedlaethol gydag Ofwat i gael gwared ar 

unrhyw rwystrau rheol iadol ymddangosiadol neu wir ioneddol i  wel la a 

rheoleiddio darpar iaeth prif  gyf lenwad dŵ r mewn lleoliadau l le mae 

gweithrediad yr awdurdodau l leol o reol iadau cyf lenwadau dŵr preifat wedi 

darparu tyst iolaeth o angen.   

Doed dim troseddau’n cael eu hystyried gan yr Arolygiaeth ar hyn o bryd 

mewn cysyl lt iad ag unrhyw un o’r digwyddiadau a gododd  yng Nghymru yn 

2014.  

 

Pennod 6: Gweithgaredd archwilio technegol  

Pennod 6:  

  Disgrif io strategaeth archwil io’r Arolygiaeth .   

  Crynho i  canlyniadau’r gweithgaredd archwil io yn 2014.  

  Tynnu sylw’r diwydiant at bwynt iau i ’w dysgu.  

 

Mae’r Arolygiaeth wedi gweithredu ymdriniaeth sei l iedig ar r isg o 

archwiliad technegol ers 2005 a does dim archwil iad technegol yn cael ei 

gynnal heb reswm.  

Archwiliad technegol yw’r nodd mae’r Arolygiaeth yn gwir io a yw cwmni’n 

gweithredu ac yn cynnal cyf lenwadau dŵr mewn modd cyna l iadwy sy’n 

debygol o sicrhau cyf lenwad diogel,  glân o ddŵr yfed i ’r  dyfodol.  Mae 

archwiliad technegol yn gal lu bod ar nifer o f furf iau:  
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  Asesiad o wybodaeth ddarparwyd gan y cwmnïau dŵr.  

  Archwiliad ar y saf le o gofnodion, gweithdrefnau a chynl luniau’r 

cwmni.  

  Cyfarfodudd i her io cywirdeb cynl luniau, gweithdrefn au neu raglenni 

gwaith penodol.  

I  bwrpasau’r adroddiad mae gweithgaredd archwilio 2014 yn cael eu 

rhannu’n ddau dabl. Mae Tabl 29 yn crynhoi canlyniadau’r archwil iadau, yn 

cynnwys archwil iadau o gwyn ion defnyddwyr. Mae Tabl 30 yn cynnwys 

canlyniadau archwil iadau sy’n berthnasol i orfodi gwell iannau mewn 

ansawdd dŵr.   

Tabl 29: Canlyniadau archwiliadau ac ymchwiliadau i gwynion 

defnyddwyr yn  

Cwmni 
Lleol iad a 
rheswm  

Prif  ganfyddiadau’r archwiliad  

Ffocws yr archwil iad:  Echdynnu a thriniaeth  

SSE W ater  Trefniadau 
trosglwyddo l lwyth  

Yn gyf f redinol  foddhaol :  

  Roedd Cytundebau Lefel  Gwasanaeth 
yn eu l le  ar gyfer  pob cyf lenwad l lwyth 
ond roedd yna ddif fyg eglurder  ynglŷn â 
rhannu gwybodaeth a hysbys iadau â 
ADY.  

Ffocws yr archwil iad:  trafod cwynion defnyddwyr  

Dee Val ley 
Water  

Aral l  (1)  Boddhaol.  

Dŵr Cymru 
Welsh Water  

Af l iwiad (1)  

Blas ac arogl  (1)  

2 Boddhaol .  

 

Yn ystod y tair blynedd ddiwethaf mae’r Arolygiaeth wedi bod yn falch o 

gael eu gwahodd i fynychu f forwm f lynyddol ar gyfer rhannu arfer gorau 

gyda f focws ar atal methiannau microbiolegol sy’n gysyl lt iedig â’r asedau 

cronfa wasanaeth yma. Bob blwyddyn mae yna thema wedi bod i well iant a 

hyd yma mae cwmnïau wedi rhannu gwybodaeth ar y canlynol:  cynllu n a 

l leoliad tapiau samplo; diogelwch saf leoedd (yn cynnwys tyf iant coed a 

l lwyni a al lai ef feithio ar gywirdeb cronfeydd); methodoleg archwil io 

mewnol yn nhermau beth y dylid chwil io amdano, amledd yr archwil iadau 

a’r defnydd o gerbydau tanddwr a weithred ir  o bel l i  archwilio;  a glanhau 

cronfeydd sy’n cyf lenwi. Mae cwmnïau wedi rhannu’n agored eu 

canlyniadau cydymffurf io a newidiadau mewn arferion samplo megis 

glanhau tapiau’n rheolaidd a diheint io dwbl ar bwynt iau samplo. Mae’r rhai 

oedd yn mynychu i gyd wedi adrodd a, wel l iant blynyddol mewn 

cydymffurf iad ers i ’r  f forwm gael ei sefydlu. Disgrif iodd un cwmni, sydd 

wedi bod yn mynychu o’r dechrau, y pwrpas a’r buddiannau fel a ganlyn: 

‘Mae’r f forwm hon wedi ’n helpu ni fel cwmni i ddarganfod a rhannu 

syniadau arfer gorau gydag erai l l ,  sydd yn nei dro wedi helpu i wel la ’n 

cydymffurf iaeth bacteriolegol,  nid yn unig mewn cronfeydd gwasanaeth ond 
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hefyd mewn gweithfeydd tr in dŵr ’.  Dywedodd un cwmni arall ‘Rydyn ni ’n 

ystyried y gynhadledd yn gyf le gwerthfawr i rannu arfer gorau, cynnyrch 

newydd a phrof iadau yn ogystal â dyfeis iadau newydd neu ffyrdd newydd o 

feddwl i ddel io â rhai o’r materion cyffredin a wynebir gan gwmnïau dŵr’.  

Dywedodd trydydd cwmni ‘Mae’r digwyddiad wedi datblygu f lwyddyn ar ôl 

blwyddyn u gynnig i gwmniyddion dŵr gyf leon gwerthfawr i rwydweithio a 

rhannu sgi l iau technegol ac arfer da. Mae cefnogaeth yr Arolygiaeth wedi 

darparu ar gyfer y rhai oedd yn mynychu adborth o ’r radd f laenaf ac mae 

wedi gal luogi pob cwmni i ymdrechu i wel la perfformiad g an ddefnyddio 

peth o ’r arfer gorau er mwyn sicrhau’r cyf lenwad o ddŵr i ’r  cwsmeriaid’.   

Mae Tabl 30 yn crynhoi gweithgaredd yr Arolygiaeth mewn perthynas â’r 

gwell iannau i ansawdd dŵr. Mae’r gweithgareddau hyn yn cynnwys rhoi yn 

eu l le Rybuddion ac ymrwymiadau cyfreithiol -rwym a’r gwir iadau a waned i 

sicrhau bod y gwaith a nodir gan y cwmni’n dechnegol addas, eu bod wedi 

eu cwblhau yn y graddfeydd amser gofynnol a bod y buddiannau i ansawdd 

dŵr wedi eu gwireddu.   

Tabl 30: Canlyniadau gweithgareddau archwilio yn ymwneud â gorfodi 

gwelliannau ansawdd dŵr  

Gweithgaredd Y nifer o raglenni gwella (a’r canlyniadau )  

Dyroddi of fer  statudol   Ymrwymiadau:   

SVT (1) ,  DVW (1)  

 
Rhybuddion:  

DVW  (5),  DW R (7) 

Adolygu cynl luniau  Cynl luniau a adolygwyd:   

DWR (11) , SVT (10)  

Newid hydoddiannau Cynl luniau a archwi l iwyd :  

DVW  (1)  

Cau cynl luniau  Cynl luyniau a adolygwyd ar gyfer  eu cau :  

Boddhaol –  caewyd y cynl lun.  

DVW  (1),  DW R (8)  

Archwiliad o gynlluniau  Dim un yn ys tod y cyfnod  

Derbyn ac adolygu’r  
ases iadau r isg  

Dim un yn ys tod y cyfnod.  

 

 

Cafodd saith cynl lun eu cofnodi fel rhai wedi eu gohir io yn 2014 (gweler 

Atodiad 4.1), mae pob un ond un o’r rhain yn cael eu cyf lenwi gan Dŵr 

Cymru . Y cyntaf  o’r rhain yw’r cynllun gaif f  ei gyf lwyno i leihau’r r isg o 

Cryptosporidiwm  a thrihalomethan yng Nghwmystradl lyn. Gohir iwyd y 

cynl lun i ddechrau oherwydd bod caniatâd cynl lunio ar gyfer y saf le gwaith 

tr in dŵr gwreiddiol wedi ei wrthod. Daethpwyd o hyd i leol iad aral l ar gyfer 

y gwaith tr in dŵr a chafwyd caniatâd cynl lunio ac mae’r  cynllun diwygiedig 

yn mynd yn ei f laen yn ôl y disgwyl ac ar amser.   
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Yr ai l gynl lun a nodwyd oedd wedi ei ohir io yw cyf lenwad awdurdodedig ac 

mae’n ymwneud â’r f faith bod yr ateb gwreiddiol ddim wedi bod yn 

l lwyddiannus. Cyf lwynodd y cwmni gais newid datr ysiad oedd yn cynnig 

mesur tymor canolig oedd wedi cael ei weithredu, ond mae’r ateb terfynol 

eto i gael ei benderfynu. Cyf lenwad awdurdodedig arall yw’r trydydd 

cynl lun l le na al lwyd cyf lenwi’r ateb oherwydd newid yn ansawdd y dŵr. 

Unwaith eto cyf lwynodd y cwmni gais newid datrysiad oedd yn cynnig 

mesur tymor canolig sydd i fod i gael ei weithredu ym Mis Mehef in 2015, 

ond mae’r ateb tymor hir terfynol eto i gael ei benderfynu.  

Mae’r cynl luniau ar gyfer Bont Goch, Garreglwyd a Thref fynnon/Wyddgrug 

wedi wynebu gohir iadau oherwydd tywydd drwg a phroblemau gyda 

chyf lenwyr pŵer, prynu t ir  a chadarnhad o hyn a chynllunio cyngor yn eu 

tro. Mae’r cynlluniau hyn i gyd nawr â dyddiadau cwblhau newydd ym Mis 

Ebri l l  2016.   

Mae’r seithfed cynllun yn golygu gwella’r syst emau telemetreg yn hol l 

gronfeydd gwasanaeth Severn Trent Water .  Mae’r gosodiadau telemetreg 

am y tro cyntaf  wedi eu cwblhau ond mae’r ateb a’r raddfa amser ar gyfer 

cael gwared â gwifrau preifat wedi cael u gohir io oherwydd bod newidiadau 

wedi cael eu gweithredu gan y darparwr gwasanaeth allanol.   

 

Am fwy o wybodaeth am Reoliadau Cyflenwad Dŵr (Ansawdd Dŵr) 

Rheol iadau 2010 (Cymru), neu’r paramedrau microbiolegol a chemegol a 

gynhwysir yn y rheol iadau ewch i wefan ADY (www.dwi.defra.gov.uk) .  

Os oes angen gwybodaeth mwy penodol arnoch na’r hyn sydd ar ein 

gwefan, cysylltwch â ni ar l inel l ymholiadau ADY: 0300 068 6400.  
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Atodiad 1  
Ffynonellau eraill o wybodaeth  
Mae’r adroddiadau a gweddil l y cynnwys yn cael eu cyhoeddi ar wefan 

ADY yn unig (www.dwi.defra.gov.uk). 

Mae’r cyhoeddiad Dŵr yfed 2014  yn cynnwys adroddiadau rhanbarthol ar 

gyfer Lloegr ac adroddiad ar gyfer Cymru. Mae yna bedwar adroddiad 

rhanbarthol ar gyfer Lloegr (Canolbarth a’r Dwyrain, Llundain a’r De 

Ddwyrain, Y Gogleddol a’r Gorl lewin) ac un ar  gyfer Cymru (mewn dwy 

iaith). Mae pob adroddiad yn cyf lwyno gwybodaeth o 201 4 dan y penawdau 

canlynol  

  Crynodeb. 

  Trefniadau cyf lenwadau dŵr.   

  Prof i ansawdd dŵr yfed.       

  Canlyniadau ansawdd dŵr yfed.  

  Gweithgaredd archwiliad technegol.  

  Gweithgaredd archwil io technegol.  
 

Mae yna hefyd adroddiadau ar wahân yn del io â chyf lenwadau dŵr preifat,  

un yn del io â Lloegr ac un yn sôn am Gymru  (mewn dwy iaith).  

 
Tablau cyfeirio cwmnïau dŵr  

Mae’r rhain yn crynhoi ’r  holl ganlyniadau monitro cwmnïau dŵr yn 201 4. 

Maen nhw’n cynnwys gwybodaeth ar:  

  yr hyn a brofwyd;  

  sawl prawf a gynhal iwyd;  

  rhychwant canlyniadau’r prof i;  a  

  sawl prawf fethodd â chwrdd â’r safonau .  

 

Digwyddiadau dŵr yfed arwyddocaol yn Lloegr a Chymru 
2014 

I  hyrwyddo addysg gaif f  ei rannu, mae’r Arolygiaeth wedi l lunio rhestr o’r 

hol l ddigwyddiadau arwyddocaol, dif r ifol ac o bwys  gafwyd yn 2014 sy’n 

dangos natur ac achos pob digwyddiad, y prif  gamau gymerwyd gan y 

cwmni a chanfyddiadau asesiadau’r archwilwyr. Mae cynnwys perthnasol 

o’r rhestr gyf f redinol hon yn cael ei gynnwys fel atodiad g yda phob 

adroddiad rhanbarthol .   
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Atodiad 2 
Gwybodaeth yn ymwneud â chyflenwadau dŵr cyhoeddus a 
gyhoeddwyd gan yr Arolygiaeth yn 2014 Inspectorate in 2014 

 
Llythyrau Gwybodaeth  

Cyf Teitl  

01/2014 Metaldehyd a phlaladdwyr erai l l   

02/2014 Gofynion adrodd Rheol iad 28  

03/2014 Rhaglenni gwella ansawdd dŵr yfed –  newid i ofynion adrodd 

cynydd 

04/2014 Monitro Cryptosporidiwm  mewn cyf lenwadau dŵr  

05/2014 Rhestr o gynhyrchion cydnabyddedig i ’w defnyddio mewn 

cyf lenwadau dŵr  cyhoeddus ym Mhrydain.  

 
Gel l i r  dod o  hyd i ’ r  l l y thyrau a ’u  hatod iadau c ysy l l t i ed ig  ar  wefan y r  Aro lyg iaeth  ar  
h t tp : / /dwi .def ra .gov.uk /s takeholders / i n format ion - l e t te rs / index.h tm  

 

 
Canllaw technegol 
 

  SCA Pennu Blas ac Arogl mewn Dŵr Yfed  

 

Gel l i r  dod o  hyd i  gop ïau o ’ r  can l l aw uc hod ar  wefan yr  Aro l yg iaeth  ar  

ht tp : / /dwi .def ra .gov.uk /s takeholders /  gu idance -and-c odes -o f -prac t ice /  
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Ymchwil  

Cyf Teitl   

DWI 70/2/249 Gwella gwerth y dul l iau molecwlar i ’r  diwydiant dŵr: 

astudiaeth achos E.col i   

DWI 70/2/262 Nodi cyf leon ystyrlon ar gyfer l leihau r isg i iechyd o ddŵr 

yfed yn UDA  

DWI 70/2/276 Ffurf iant manganîs mewn dŵr yfed  

DWI 70/2/283 Risgiau i ddŵr yfed o nwyddau gofal personol a nwyddau 

glanhau’r tŷ  

DWI 70/2/285 Gwerthusiad cr it igol o’r canl law presennol ar fonitro 

perfformiad data ar - lein  

DWI 70/2/286 Asesu’r tebygolrwydd o feddyginiaethau milfeddygol 

penodol yn cyrraedd dŵr yfed  

DWI 70/2/287 Ff it iadau pres –  f fynhonnel l plwm mewn dŵr yfed  

DWI 70/2/295 Gwerthusiad gwenwynegol o gynhyrchion ff eryllol mewn 

dŵr yfed  

 

Ge l l i r  dod o  hyd i  gop ïau o  adrodd iadau ymchwi l  a  ch rynodebau gwei t hredo l  ar  wefan y r  
Aro l yg iaeth  a r  h t tp : / /dwi .de f ra .gov.uk / research/comple ted - research/2000todate .h tm
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Atodiad 3 
Digwyddiadau ansawdd dŵr sydd ddim yn arwyddocaol a rhai dibwys   

Natur  Y nifer o ddigw yddiadau sydd ddim yn 
arw yddocaol  a  rhai  dibw ys  

Yr ardal  a  e ffei thiw yd (amcangyfr i f  o’ r  boblogaeth a 
effei th iw yd)  

Cemegol  DW R (1)  Y Tyl lgoed,  Caerdydd (3 )  

Col l i  cy f lenwadau/  
pwysedd ise l   

DVW  (1)  Hol t ,  Clwyd (8 ,800)  

DW R (3)  Treforus Abertawe (6,250)  
Yr  W yddgrud,  Si r  y  Ff l in t  (3 ,295)  
L lechryd,  Ceredig ion (5,500)  

Microbio legol  DW R (1)  Merthyr  Tydf i l  (3 )  

Pryderon cyhoeddus  

DW R (5)  Tre la i ,  Caerdydd (5 )  
Glyn Ebwy (10)  
Aberbargoed,  Caef f i l i  (50)  
Aberaeron,  Ceredig ion (3)  
Dinbvych,  Si r  Ddinbych (153)  

SVT (1 )  Powys (3)  

Blas neu arogl  DW R (1)  Caernarfon,  Gwynedd (3 )  

Cyfanswm  13 –  DVW (1) ,  DWR (11) ,  SVT (1)  24,078 
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Digwyddiadau ansawdd dŵr arwyddocaol, difrifol a phwysig   

Dyddiad a  
hyd 

 

Ardal  Amcangyfr i f  
o’r 
boblogaeth  a 
effei th iw yd  

Natur ac achos y 
digw yddiad  

Pri f  gamau a darganfyddiadau archwil iad yr  Arolygiaeth  

06 Chwef  2014  
Am 24 awr  
(DW R) 

Pont lo tyn ym 
Margoed a ’ r  ardal  
gyfagos Der i ,  
Br i thd i r  a  
Thredegar 
Newydd  

1,800 Col l i  cy f lenwad 
oherwydd rhwyg yn 
y pr i f  gyf lenwad .  

Camau a gymerw yd gan Dŵr Cymru:  

  Atgyweir io ’ r  pr i f  gy f lenwad a ef fe i th iwyd gan ymsuddiant .  

  Samplo ’ r  ardal  a  ef fe i th iwyd .  

  Darparu dŵr  pote l  yn ô l  y gofyn .  

  Gosododd y cwmni  b r i f  gyf lenwad ar  y t i r  i  le ihau  ef fa i th  
tywydd gwael .   

  Roedd y samplau’n dangos le fe l  uwch o gymylogrwydd,  
haearn,  a lwmin iwm a manganîs  yn ystod  ac yn  fuan ar  ô l  
y d igwyddiad ond dychwelodd y le fe lau i  normal .  
 

Sylwadau a chanfyddiadau’r ADY :  

  Roedd yr  Aro lyg iaeth yn fod lon â ’ r  modd yr  ymdr in iodd y 
cwmni  â ’ r  d igwyddiad hwn .  

 
Dosbarth iad r isg:  Arwyddocaol  
 

13 Chwef  2014  
Am 5 d iwrnod 
(SVT)  

Croesoswal l t  .  18,000 Col l i  cy f lenwad 
oherwydd to r iad yn 
y pwer.  

Camau a gymerw yd gan Severn Trent Water Ltd:  

  Samplo ’ r  ardal  a  ef fe i th iwyd .  

  Ai lbar thu ’ r  ardal  (dod â dŵr i  mewn o f f ynhonnel l  ara l l ) .   

  Atgyweir io  a  f f l ys io ’ r  p r i f  gyf lenwad .  

  Darparu cyf lenwad amgen t rwy dancer neu debyg .  

  Cyhoeddi  datganiad i ’ r  wasg a rho i  neges ar  y  system 
f fôn i  hysbysu’ r  cwsmer ia id  o ’ r  sefyl l fa .  
 

Sylwadau a chanfyddiadau’r ADY :  

  Roedd yr  Aro lyg iaeth yn fod lon â ’ r  modd yr  ymdr in iodd y 
cwmni  â ’ r  d igwyddiad hwn .  

 
Dosbarth iad r isg:  Arwyddocaol  
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Dyddiad a  
hyd 

 

Ardal  Amcangyfr i f  
o’r 
boblogaeth  a 
effei th iw yd  

Natur ac achos y 
digw yddiad  

Pri f  gamau a darganfyddiadau archwil iad yr  Arolygiaeth  

19 Maw 2014 
Am 3 d iwrnod 
(DW R) 

Bae ,  ger  y  Rhyl ,  
Gogledd Cymru.  

7 ,000 Col l i  cy f lenwad o  
ganlyn iad i  n iwed 
gan drydydd par t i  
i ’ r  pr i f  gyf lenwad .  

Camau a gymerw yd gan Dŵr Cymru Welsh Water:  

  Ai lbar thu ’ r  ardal  (dod â dŵr i  mewn o f f ynhonnel l  ara l l ) .   

  Atgyweir io ’ r  pr i f  gy f lenwad .  

  Samplo ’ r  ardal  a  ef fe i th iwyd .  

  Adolygu’ r  gwei thdrefnau  i  osod car th f fos gyda’ r  bwr iad o 
ata l  n iwed i ’ r  pr i f  gy f lenwad dŵr.   

 

  Sylwadau a chanfyddiadau’r AD Y: 

  Cafodd y pr i f  gyf lenwad e i  n iweid io  gan gontractwyr 
carth f fos iaeth y cwmni  e i  hun,  gan nad oedden nhw’n 
di lyn yr  ases iad r isg a hyf fo rddiant /cymhwyster  y s ta f f .   

  Awgrymodd y dyla i ’ r  cwmni  s ic rhau bod gwybodaeth a 
roddi r  i  ddefnyddwyr yn ystod d igwyddiad au’n gywi r .   

  Argymhel lodd bod y cwmni ’n  adolygu  ef fe i th io l rwydd ac 
amsero ldeb e i  ar fe r ion asesu r isg ar  gyfer  e i  gon tractwyr 
carth f fos iaeth yn gwei th io  ger  y pr i f  gy f lenwad dŵr er  
mwyn s icrhau bod ases iad r isg yn cael  e i  gynnal  ac y 
gwei thredi r  arno.   

 
Dosbarth iad r isg:  Arwyddocaol  
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Dyddiad a  
hyd 

 

Ardal  Amcangyfr i f  
o’r 
boblogaeth  a 
effei th iw yd  

Natur ac achos y 
digw yddiad  

Pri f  gamau a darganfyddiadau archwil iad yr  Arolygiaeth  

24 Meh 2014  
Am 1 wythnos  
(DW R) 

Casnewydd,  De 
Cymru.  

28 Af l iwiad b rown o  
ganlyn iad i  
gysyl l t iad croes i  
gyf lenwad 
annomest ig  

Camau a gymerw yd gan Dŵr Cymru Welsh Water:  

  Ff lys io ’ r  pr i f  gyf lenwad .  

  Cyhoeddi  rhybudd peid io  ag yfed .  

  Samplo ’ r  ardal  a  ef fe i th iwyd .  

  Darparu dŵr  pote l  yn ô l  y gofyn .  

  Darparu cyf lenwad amgen t rwy dancer neu debyg .  

  Adolygu’ r  gwei thdrefnau .  

  A i losod y  pr i f  gyf lenwad .  

  Cynl lun io i  adolygu e i  ho l l  gyf lenwadau d iwydiannol  o  
ddŵr sydd wedi  e i  dr in  yn rhannol  

 
Sylwadau a chanfyddiadau’r ADY :  

  Cafodd y d igwyddiad hwn e i  achos i  gan gysyl l t i ad croes 
a wnaed yn 2006 ac fe  dynnodd sylw at  y d i f f yg d i f r i fo l  
yng nghofnodion asedau ’ r  cwmni .  Dyma’ r  a i l  
ddigwyddiad yn 2014 l le  cafodd cofnodion nad oedd yn 
fanwl  gywi r  eu nodi .   

  Methodd y cwmni  â  d iweddaru anghysonderau yng 
nghofnodion y cwmni  yn ô l  yr  hyn  a ofynni r  gan yr  
Aro lyg iaeth yn d i l yn ases iad o dd igwyddiad yn 2008,  y  
derbyniodd  y  cwmni  rybudd (gwele r  Dŵr y fed 2008 ) .  

  Ni  chafodd adolyg iad o  gyf lenwadau d iwydianno l  e i  
brysuro  mewn modd amsero l .   

  Argymhel lodd bod yr  adolyg iad yn edrych ar  yr  ho l l  
gysyl l t iadau croes rhwng cyf lenwadau domest ig  ac 
annomest ig  er  mwyn s icrhau bod yna amddi f fyn iad rhag 
ô l  l i f iad yn e i  le .   

  Argymhel lodd dr in iaeth wel l  o  gofnodi  as edau ac 
archwi l io ’ r  un  peth.   

 
 
Dosbarth iad r isg:  Arwyddocaol  
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Dyddiad a  
hyd 

 

Ardal  Amcangyfr i f  
o’r 
boblogaeth  a 
effei th iw yd  

Natur ac achos y 
digw yddiad  

Pri f  gamau a darganfyddiadau archwil iad yr  Arolygiaeth  

03 Gorf f  2014  
Am 2 ddiwrnod 
(DVW ) 

Tŵr Boughton,  
Caer .  

102,000 Col i f form yn y twr  
dŵr.  

Camau a gymerw yd gan Dee Val ley Water Plc :  

  Cynnal  samplo archwi l iadol .  

  Ynysu’ r  twr  o ’ r  cyf lenwad.  

  Ystyr ied rho i ’ r  gorau i ’ r  twr .  
 
Sylwadau a chanfyddiadau’r ADY :  

  Roedd t ros ian t  gwael  yn  y twr  wedi  cyf rannu at  y  
meth iant ;  er  gwaethaf  archwi l iad  t ry lwyr  a  gor fodaeth 
blaenoro l ,  mae ans icrwydd yn parhau ynglŷn a chywi rdeb 
to ’ r  twr  ac mae’n da l  i  fod wedi  e i  ynysu o ’ r  rhwydwai th  
cyf lenwi .   

 
Dosbarth iad r isg:  Arwyddocaol   

18 Gorf f  2014  
Am 96 awr  
(DW R) 

Abergele,  
Gogledd Cymru.  

6 ,805 Af l iwiad b rown o  
ganlyn iad i  fe th iant  
fa l f  rheol i .  

Camau a gymerw yd gan Dŵr Cymru Welsh Water:  

  Ff lys io ’ r  pr i f  gyf lenwad .  

  Samplo ’ r  arda l  a  ef fe i th iwyd .  

  Atgyweir io  cyfa rpar  a  nam arno .  

  Cynhal iodd ddadansoddiad o ’ r  achos gwre idd io l  a  daeth 
i ’ r  casgl iad bod y fa l f iau  oedd yn  rheol i ’ r  l l i f  wed i  methu 
a gwei th io ’n  iawn gan ganiatáu l l i f  ysgwr io  i  l i fo  o ’ r  
gwai th  t r in  i  mewn i ’ r  gronfa .  

  Yn d i lyn hyn adolygwyd gosodiadau’ r  larwm wr th  y 
fa l f iau mewnl i f  a  rhoddwyd b laenor iaeth i ’ r  larymau hyn i  
dderbyn  presenoldeb a r  y saf le .   

  A i laseswyd adroddiad  asesu r isg Rheol iad 29  i  gynnwys 
cyf lwr  gwael  y  pr i f  gyf lenwad wyth  modfedd i  f yny’ r  a fon 
oedd yn cyf lenwi ’ r  g ronfa.   

  Mae fa l f  rheol i  mewnl i f  newydd i  gael  e i  gosod .   
 
Sylwadau a chanfyddiadau’r ADY :  

  Daethpwyd i ’ r  casgl iad y  ga l l i ’ r  d igwyddiad  yma 
ddigwydd eto fe l l y cyf lwynwyd Rhybudd yn nodi ’ r  angen i  
adnewyddu’ r  p r i f  gyf lenwad wyth  modfedd.   

  Archw i l iodd a  g lanhaodd y cwmni ’ r  gronfa wasanaeth ym 
Mis Hydref  2014 yn d i l yn  awgrym yr  Aro lyg iaeth  

 
Dosbarth iad r isg:  Arwyddocaol  
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Dyddiad a  
hyd 

 

Ardal  Amcangyfr i f  
o’r 
boblogaeth  a 
effei th iw yd  

Natur ac achos y 
digw yddiad  

Pri f  gamau a darganfyddiadau archwil iad yr  Arolygiaeth  

21 Gorf f  2014  
Am 4 awr  
(DW R) 
 

Gwai th  Bont  
Goch,  
Aberystwyth .  

19,000  Cymylogrwydd.   Camau a gymerw yd gan Dŵr Cymru Welsh Water  

  Atgyweir io ’ r  cy farpar  gwal lus .  

  Samplo ’ r  ardal  a  ef fe i th iwyd .  

  Cynhal iodd ddadansoddiad achos gwre idd io l  y 
digwyddiad a daeth  i ’ r  casgl iad mai ’ r  achos oedd bod 
rheolwr y ceulyddion  wedi  torr i  a r  adeg pan oedd 
ansawdd y dŵr cra i  yn wael .  

  Adolygu  ases iad r isg Rheol iad 29.  
 
Sylwadau a chanfyddiadau’r ADY :  

  Ni  chafodd y samplau eu  dadansoddi  ar  gyfe r  
paramedrau addas a doedden nhw ddim yn amsero l .   

  Roedd yn gr i t i go l  nad oedd prawf  l l iw â l law wedi  e i  
gynnal  yn gynharach pan ddechreuodd per f formiad y 
gwai th  dd i rywio a a l la i  fod wedi  a ta l  dŵr  gyda  
chymylogrwydd >1NTU gael  e i  gy f lwyno i ’w ddihe int io .  

  Argymhel lodd bod y l lawlyf r  gwei th redu’n cael  e i  newid i  
ata l  a i ladroddiad.  

  Argymhel lodd  gyf lwyno mesurau i  gadw ac yna gael  
gwared â,  neu redeg i  wastraf f ,  unrhyw ddŵr h eb e i  
ddihe int io ’n  dd igonol .  

  Argymhel lodd  pan fo  per f formiad gwai th  yn cael  e i  
gyfaddawdu bod y n i fer  a ’ r  math pr iodol  o  samplau’n 
cael  e i  casglu yn ô l  gofyn ion Rheol iad 17 .   

 
Dosbarth iad r isg:  Arwyddocaol  
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Dyddiad a  
hyd 

 

Ardal  Amcangyfr i f  
o’r 
boblogaeth  a 
effei th iw yd  

Natur ac achos y 
digw yddiad  

Pri f  gamau a darganfyddiadau archwil iad yr  Arolygiaeth  

26 Medi  2014  
Am 3 mis  
(DW R) 

Labordy Glas lyn .   Dadansoddiad 
labordy –  du l l  
cyfansoddyn 
organig anweddol .   

Camau a gymerw yd gan Dŵr Cymru Welsh Water:  

  Dynododd archwi l iad labordy mewnol  bod yna drafod 
anaddas wedi  bod o ’ r  da ta per f fo rmiad cychwynnol  gan 
staf f  y  labordy ar  gyfer  un dul l .   

  Yn  gywir  fe l l y,  cafodd y darganfyddiadau eu cyf lwyno i  
UKAS a ddi leodd achred iad ar  gyfer  un  dul l  a  phedwar 
ara l l  t rwy gysyl l t iadau ,  yn d isgwyl  archwi l iad pel lach.   

  Is  gontract iwyd dadansoddiad  ar  gyfer  y  paramedrau a 
ef fe i th iwyd i  labordy ara l l .  

  Gwnaed gwai th  d i lysu ychwanegol  ac adeni l lwyd yr  
achrediad ar  gyfe r  y du l l iau oddi  wr th  UKAS.  

  Ymddiswyddodd yr  ae lod  o ’ r  s ta f f  oedd  a rhan  yn  hyn.  
 
Sylwadau a chanfyddiadau’r ADY :  

  Roedd yr  Aro lyg iaeth yn fod lon â ’ r  modd yr  ymdr in iodd y 
cwmni  â ’ r  d igwyddiad hwn .  

 
Dosbarth iad r isg:  Arwyddocaol   
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Dyddiad a  
hyd 

 

Ardal  Amcangyfr i f  
o’r 
boblogaeth  a 
effei th iw yd  

Natur ac achos y 
digw yddiad  

Pri f  gamau a darganfyddiadau archwil iad yr  Arolygiaeth  

27 Tach  2014  
Am 10 awr  
(DW R) 

Gwai th  Ci l fo r ,  
Penrhyn L lŷn,  
Gwynedd.  

6 ,500 Meth iant  dos io 
d ihe intydd 
gweddi l l io l   
.  

Camau a gymerw yd gan Dŵr Cymru Welsh Water :  

  Methodd y systemau rheol i  â  chau’ r  gwai th  ar  ô l  
methiant  dos io c lor in  am 12 awr gan ganiatáu i  ddŵr heb 
e i  g lor ine idd io i  f ynd i  mewn i ’ r  g ronfa wasanaeth.   

  Cau’r  gwai th  i  lawr â l l aw gan ddos io c lor in  mewn cronfa 
wasanaeth i  lawr yr  a fon .   

  Ynysu’ r  cyf lenwad i ’ r  gronfa wasanaeth a  draenio  dŵr yn 
y pr i f  gyf lenwad o ’ r  gwai th .  

  Cywirwyd y nam ac a i lgychwynnwyd y gwai th .  

  Cynnal  adolyg iad o ’ r  can fyddiadau.   
 
Sylwadau a chanfyddiadau’r ADY :  

  Mae d ihe int io  yn y gwai th  hwn t rwy gyf rwng UV ac n i  
e f fe i th iwyd a rno.  

  Roedd yn fe i rn iadol  o ’ r  oedi  cyn ynysu’ r  g ronfa 
wasanaeth.  

  Argymhel lodd bod y cwmni ’n  cymryd camau i  s ic rhau bod 
camau d iogelu addas yn  eu l le  er  mwyn ata l  meth iannau 
t r in  i  godi  o  fa i  rheolwr rhesymeg rhaglenadwy (PLC).  

  Ei  gwneud yn  ofynnol  i ’ r  cwmni  i  hysbysu’ r  Aro lyg iaeth 
o ’ r  ho l l  wai th  l le  nad oes  gwasanaeth wrth gefn i ’ r  PLC: 
daethpwyd o hyd i  23 sa f le  ara l l  a  gwneud newid iadau i  
a ta l  d igwyddiad tebyg  yn  y dyfodol .   

  Awgrymodd bod  y  g lanheuad nesaf  ga i f f  e i  amser lennu 
ar  gyfer  y gronfa yn cael  e i  dynnu ymlaen  i  gael  gwared 
ar  waddodion  a gasglodd yn ys tod y d igwyddiad hwn.  

 
Dosbarth iad r isg:  Arwyddocaol  
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Dyddiad a  
hyd 

 

Ardal  Amcangyfr i f  
o’r 
boblogaeth  a 
effei th iw yd  

Natur ac achos y 
digw yddiad  

Pri f  gamau a darganfyddiadau archwil iad yr  Arolygiaeth  

31 Rhag 2014  
Am 48 awr  
(DW R) 

De Or l lewin Si r  
Fôn.  

6 ,745 Af l iwiad o  
ganlyn iad i  rwyg yn 
y pr i f  gyf lenwad .  

Camau a gymerw yd gan Dŵr Cymru Welsh Water:  

  Atgyweir io ’ r  pr i f  gy f lenwad.  

  F f lys io  a samplo ’ r  ardal  a  ef fe i th iwyd.  

  Yn  rhyngwei th io ,  anfonodd neges testun at  gwsmer ia id  
oedd wedi  eu hef fe i th io .  

  Darparodd  ddŵr  pote l .  
 
Sylwadau a chanfyddiadau’r ADY :  

  Roedd yr  Aro lyg iaeth yn fod lon â ’ r  modd yr  ymdr in iodd y 
cwmni  â ’ r  d igwyddiad hwn .  

 
Dosbarth iad r isg:  Arwyddocaol  
 

 

Noder:  Mae yna dabl cyfan o ddigwyddiadau yng Nghymru a Lloegr yn 201 4 i ’w gael ar  wefan yr  ADY 
(www.dwi.defra.gov.uk ),  dan yr enw Signif icant  drinking water events in England and Wales 201 4.pdf
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Atodiad 4 
Gwelliannau mewn ansawdd dŵr  yfed a gynlluniwyd 

Cwmni  
Paramedr,  perygl  
neu yrrwr  

Safle  
I ’w  
gwblhau* 

Statws* 
Offer 
Cyfre i thio l  

DVW Amrywio l  L lyswen  30-Ebr-18  
Cwblhawyd 
20- Ion-14  

Rhybudd  

DVW 
Bacter ia  Col i f form 
ac E.Col i   

Berwyn  31-Rhag-19  Cyfredol  Rhybudd  

DVW 
Bacter ia  Col i f form 
ac E.col i  

Sugn y Pwl l  30-Ebr-18  Cyfredol  Rhybudd  

DVW 
Bacter ia  
Col i f form,  E.col i  a  

chymylogrwydd  
L lwyn  Onn  28-Chwef-19  Cyfredol  Rhybudd  

DVW Cryptospor id iwm  Oerog  31-Rhag-15  Cyfredol  Rhybudd  

DVW Manganîs  Legacy  31-Rhag-17  Cyfredol  Rhybudd  

DVW pH  Boughton  31-Rhag-17  Cyfredol  Rhybudd  

DVW   pH  Legacy 31-Rhag-17  Cyfredol  Rhybudd  

DVW pH  L lwyn  Onn  31-Rhag-17  Cyfredol  Rhybudd  

DVW pH  Pendinas  31-Rhag-19  Cyfredol  Rhybudd  

DVW Pla laddwyr  Boughton  31-Rhag-18  Cyfredol  Rhybudd  

DVW Pla laddwyr  
Dalgylch yr  Afon  
Ddyfrdwy 

31-Mawr-20  Cyfredol  Ymrwymiad  

DVW Plwm Oerog  31-Rhag 16  Cyfredol  Rhybudd  

DW R Amrywio l   Alaw  31-Rhag-14  
Cwblhawyd  
6-Tach-14  

Rhybudd  

DW R Amrywio l  Bont  Goch  31-Mawr-15  Cwblhawyd  Rhybudd  

DW R Amrywio l  Bryngwyn  31-Mawr-17  Cyfredol  Rhybudd  

DW R Amrywio l  Cefn i   31-Mawr-15  
Cwblhawyd 
08-Awst -14  

Rhybudd  

DW R Amrywio l  
Cyf lenwad 
awdurdodedig  (1)  

30-Ebr-15  Cyfredol  Rhybudd  

DW R Amrywio l  
Cyf lenwad 
awdurdodedig  (2)  

31-Mawr-15  Cyfredol  Rhybudd  

DW R Amrywio l  
Cyf lenwad 
awdurdodedig  (3)  

31-Mawr-15  
Cwblhawyd 
31-Mawr-15  

Rhybudd  

DW R Amrywio l  
Cyf lenwad 
awdurdodedig  (5)  

31-Mawr-15  
Cwblhawyd 
31-Mawr-15  

Rhybudd  

DW R Amrywio l  Garreglwyd  31-Mawr-15  
Wedi  e i  
oh i r io  

Rhybudd  

DW R Amrywio l  Glascoed  31-Mawr-16  Cyfredol  Rhybudd  

DW R Amrywio l  L lyswen  31-Rhag-13  
Cwblhawyd 
31- Ion-15  

Rhybudd  

DW R Amrywio l   Presel i  Newydd  31-Maw-14  
Cwblhawyd 
20-Hyd-14  

Rhybudd  

DW R Amrywio l  Por t is   31-Maw-16  Cyfredol  Rhybudd  

DW R Amrywio l  Por t is  31-Medi -18  Cyfredol  Rhybudd  

DW R 
Bacter ia  Col i f form 
ac E.col i  

11 Saf le  31-Maw-16  Cyfredol  Rhybudd  

DW R 
Bacter ia  Col i f form 
ac E.col i  

7  Saf le  31-Ebr-14  
Cwblhawyd 
31-Maw-14  

Rhybudd  
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Cwmni  
Paramedr,  perygl  
neu yrrwr  

Safle  
I ’w  
gwblhau* 

Statws* 
Offer 
Cyfre i thio l  

DW R 
Bacter ia  Col i f form 
ac E.col i  

7  Saf le  31-Maw-15  
Cwblhawyd 
31-Maw-15  

Rhybudd  

DW R 
Bacter ia  Col i f form 
ac E.col i  

B laengwawr  31-Maw-16  
Cwblhawyd  
1-Maw-15  

Rhybudd  

DW R 
Bacter ia  Col i f form 
ac E.col i  

Cefn L lan  31-Maw-16  Cyfredol  Rhybudd  

DW R 
Bacter ia  Col i f form 
ac E.col i  

Le in tward ine  31-Maw-16  Cyfredol  Rhybudd  

DW R 
Bacter ia  Col i f form 
ac E.col i  

Tafa rnaubach  31-Maw-12  
Cwblhawyd  
03-Chwe-14  

Rhybudd  

DW R 

Bacter ia  
Col i f form,  
Cryptospor id iwm  
a  chymlo lgrwydd  

Tynywaun  31-Maw-18  Cyfredol  Rhybudd  

DW R 

Bacter ia  
Col i f form,  
Cryptospor id iwm  
a  chymlo lgrwydd  

Glascoed  31-Awst -18  Cyfredol  Rhybudd  

DW R Bacter io legol   Por thkerry  31-Maw-11  
Cwblhawyd 
28-Chwef-14  

Rhybudd  

DW R Blas ac arogl   Cwmtyler i  31-Awst -18  Cyfredol  Rhybudd  

DW R Blas ac arogl  Glascoed  31-Mawr-16  Cyfredol  Rhybudd  

DW R Blas ac arogl  Ponts t ic i l l  31-Gor f f -15  Cyfredol  Rhybudd  

DW R Cryptospor id iwm Aberhonddu  

28-Chwef-10 
(UV)  
 
31-Rhag-15  

Cwblhawyd 
26-Chwef-10  
 
Cyfredol   

Rhybudd  

DW R Cryptospor id iwm Llannerch 31-Mawr-15  Cyfredol  Rhybudd  

DW R Cryptospor id iwm Llyn Conwy  31-Rhag-14  
Cwblhawyd 
14-Ebr-15  

Rhybudd  

DW R 
Cryptospor id iwm  
a  t r ihath lomenau 
cyf lawn  

Cwmystrad l l yn  31 -Mai -15  Cyfredol   Rhybudd  

DW R 

Cryptospor id iwm 
Cyf lenwad pŵer a 
t r ihath lomenau 
cyf lawn  

Sluvad   31-Mawr-15  
Cwblhawyd 
27-Meh-13  

Rhybudd  

DW R Diheint iad  Dors tone  31-Rhag-13  
Cwblhawyd 
31- Ion-15  

Rhybudd  

DW R 
Diheint iad 
isgynnyrch,  p lwm  

Bryn Cowlyd  31-Rhag-17  Cyfredol  Rhybudd  

DW R Gadawiad  pos ib l   L lechryd  31-Mawr-15  
Cwblhawyd 
12-Rhag-14  

Rhybudd  

DW R Gadawiad  pos ib l  Beggars Bush  31-Mawr-15  
Cwblhawyd 
19-Mawr-15  

Rhybudd  

DW R Gadawiad  pos ib l  Pydew 31-Mawr-15  
Cwblhawyd 
06-Mawr-14  

Rhybudd  

DW R Haearn  
Tref fynnon/Yr 
W yddgrug  

31-Mawr-15  Cwblhawyd  Rhybudd  

DW R 
Haearn a 
Manganîs  

Abergele  31-Rhag-15  Cyfredol  Rhybudd  

DW R Manganîs  L lyn Conwy 31-Rhag-15  Cyfredol  Rhybudd  

DW R Manganîs  
Townhi l l  and 
Cray/Clydach  

31-Ju l -15  Cyfredol   Ymrwymiad  

DW R Mewnl i f iad  Pengarnddu  31-Mawr-16  Cyfredol  Rhybudd  

SVT Bacter ia  Col i f form  
Pob cronfa 
wasaneth  

31-Rhag-17  Cyfredol  Ymrwymiad  
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Cwmni  
Paramedr,  perygl  
neu yrrwr  

Safle  
I ’w  
gwblhau* 

Statws* 
Offer 
Cyfre i thio l  

SVT 

Gwel l iannau 
te lemetreg –  
haearn a 
manganîs  

Pob cronfa 
wasaneth  

31-Maw-15  
Wedi  e i  
oh i r io  

Ymrwymiad  

SVT Ni t rad  Eyton  High leve l  31-Rhag-12  
Cwblhawyd 
28-Chwef-14  

Ymrwymiad  

*Y dyddiadau a  ddefnyddi r  yw’ r  rha i  ar  gyfer  cwblhau’ r  r haglen o  wai th  y  cytunwyd arn i .  Mae 
yna gyfnod pel lach o 12 mis  cyn bod rhaglen yn cael  e i  chau’n swyddogo l  i  ganfod 
buddiannau’ r  gwai th  i ’ r  defnyddwyr .  

 
Atodiad 4.1 
Rhaglenni wedi eu gohirio 
 

Cwmni  
Paramedr,  
perygl  neu yrrwr  

Safle  Rheswm am yr  oedi   

DW R Amrywio l   
Cyf lenwad 
awdurdodedig (2)  

Cais  am newid wedi  e i  gyf lwyno.   

DW R Amrywio l  Bont  Goch  

Roedd cyf lwr  annisgwyl  y ddaear a 
thywydd gwael  wedi  oedi  c loddio.  
Cyf lawnodd y cwmni  pŵer eu gwai th  yn 
hwyr.  

DW R Amrywio l  Garreglwyd  Oedi  wrth b rynu  t i r  a ’ i  g ymeradwyo.  

DW R Haearn  
Tref fynnon/Yr 
W yddgrug  

Gwr thodwyd cania tâd i  wei th io  ar  n i fer  o  
s t rydoedd ar  y t ro .   

SVT 
Haearn,  
manganîs  ac 
a lwmin iwm  

Pob cronfa 
wasanaeth –  
te lemetreg  

Gosodiadau  te lemetreg t ro  cyn taf  mwn 
cronfeydd  gwasanaeth  ac atgyfner thwyr 
wedi  eu cwblhau.  Yr  a teb a ’ r  raddfa  
amser ar  gyfer  symud gwi f rau p re i fa t  
wedi  eu gohi r io  oherwydd newid iadau a 
gyf lwynwyd gan y darparwr gwasanaeth 
a l lanol .   
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Atodiad 5 
Cystadleuaeth yn y diwydiant dŵr  
 
Mae’r tabl canlynol yn dynodi faint o gystadleuaeth  sydd yn y diwydiant 
dŵr yng Nghymru a Lloegr.  
 

Penodiadau mewnleoli yn eu lle yn 2014 
 
 

Safle Y rhai a benodwyd Deil iad a rhanbarth  Statws 

Riss ington, 
Bour ton-on-the-
Water 

Alb ion W ater  Thames Water,  L lundain a 
Rhanbar th y De Ddwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

Shotton Paper , 
Shotton 

Alb ion W ater  Dŵr Cymru  W elsh W ater ,   
Cymru 

Cyf lenwi dŵr  

Buxted Chicken, 
Fl ix ton 

Angl ian W ater  Essex and Suf fo lk  W ater,  
Rhanbar th y Canolbar th a ’r  
Dwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

W ynyard, near  
Wolviston 

Har t lepool  Water  Nor thumbr ian W ater,  
Rhanbar th y Gogledd 

Cyf lenwi dŵr  

Berryf ie lds , 
Aylesbury 

Independent  Water 
Networks Ltd  

Thames Water,  L lundain a 
Rhanbar th y De Ddwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

Brook lands, Mi l ton 
Keynes 

Independent  Water 
Networks Ltd  

Angl ian W ater,  
Rhanbar th y Canolbar th a ’r  
Dwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

Great  Bi l l ing W ay, 
Nor thampton 

Independent  Water 
Networks Ltd  

Angl ian W ater,  
Rhanbar th y Canolbar th a ’r  
Dwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

Kings Cross,  
L lundain 

Independent  Water 
Networks Ltd  

Thames Water,  L lundain a 
Rhanbar th y De Ddwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

Long Crof t  Road,  
Corby  

Independent  Water 
Networks Ltd  

Angl ian W ater,  
Rhanbar th y Canolbar th a ’r  
Dwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

Oakham North,  
Oakham 

Independent  Water 
Networks Ltd  

Severn Trent W ater,  
Rhanbar th y Canolbar th a ’r  
Dwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

Pr iors Hal l ,  Corby Independent  Water 
Networks Ltd  

Angl ian W ater,  
Rhanbar th y Canolbar th a ’r  
Dwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

The Br idge,  
Dar tford  

Independent  Water 
Networks Ltd  

Thames Water,  L lundain a 
Rhanbar th y De Ddwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

Media City,  
Salford Quays  

Peel  Water 
Networks Ltd 

Uni ted Ut i l i t ies,  Rhanbarth y 
Gogledd  

Cyf lenwi dŵr  

Brewery Square, 
Dorchester  

SSE W ater  Wessex W ater,  
Rhanbar th y Gor l lewin  

Cyf lenwi dŵr  

Bromley Common, 
Bromley 

SSE W ater  Thames Water,  L lundain a 
Rhanbar th y De Ddwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

Emersons Green,  
Bryste 

SSE W ater  Br isto l W ater ,  Rhanbarth y 
Gor l lewin  

Cyf lenwi dŵr  

Farndon Road,  
Market 
Harborough 

SSE W ater  Severn Trent W ater,  
Rhanbar th y Canolbar th a ’r  
Dwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

Grayl ingwel l ,  
Chichester  

SSE W ater  Portsmouth W ater ,  Llundain 
a Rhanbar th y De Ddwyrain  

Cyf lenwi dŵr  
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Safle Y rhai a benodwyd Deil iad a rhanbarth  Statws 

Great  Western 
Park , Didcot  

SSE W ater  Thames Water,  L lundain a 
Rhanbar th y De Ddwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

Hale Vi l lage,  
Tottenham 

SSE W ater  Thames Water,  L lundain a 
Rhanbar th y De Ddwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

Heart  of  East 
Greenwich 

SSE W ater  Thames Water,  L lundain a 
Rhanbar th y De Ddwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

Hi l ls  Farm Lane,  
Horsham, Surrey 

SSE W ater  Southern W ater,  L lundain a 
Rhanbar th y De Ddwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

Kennet  Is land, 
Reading 

SSE W ater  Thames Water,  L lundain a 
Rhanbar th y De Ddwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

Kingsmere, 
Bicester  

SSE W ater  Thames Water,  L lundain a 
Rhanbar th y De Ddwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

L lani l id  Park , De 
Cymru 

SSE W ater  Dŵr Cymru W elsh W ater,  
Wales 

Cyf lenwi dŵr  

Mar ine W harf ,  
Deptford 

SSE W ater  Thames Water,  L lundain a 
Rhanbar th y De Ddwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

New South 
Quarter,  Croydon 

SSE W ater  Thames Water,  L lundain a 
Rhanbar th y De Ddwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

Newlands,  
Water loovi l le  

SSE W ater  Portsmouth W ater ,  Llundain 
a Rhanbar th y De Ddwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

Nine Elms, 
L lundain 

SSE W ater  Thames Water,  L lundain a 
Rhanbar th y De Ddwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

Norwich Common, 
W ymondham 

SSE W ater  Angl ian W ater,  
Rhanbar th y Canolbar th a ’r  
Dwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

Park Views, 
Epsom 

SSE W ater  Sut ton and East  Surrey 
Water,  Llundain a Rhanbar th 
y De Ddwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

Rivers ide, Bark ing  SSE W ater  Essex and Suf fo lk  W ater,  
Rhanbar th y Canolbar th a ’r  
Dwyrain  

Cyf lenwi dŵr  

The Portway,  near 
Sal isbury 

SSE W ater  Wessex W ater,  
Rhanbar th y Gor l lewin  

Cyf lenwi dŵr  

MoD T idworth 
near  Andover  

Veol ia W ater 
Projects  

Wessex W ater,  
Rhanbar th y Gor l lewin  

Cyf lenwi dŵr  

 
Penodiadau mewnleoli yn 2014 
 

Safle 
Y rhai a 
benodwyd 

Deil iad a rhanbarth  Statws 

Northstowe,  
Cambr idge 

Angl ian W ater  Cambr idge W ater,  Rhanbar th 
y Canolbar th a ’r  Dwyrain  

Penodiad wedi  
e i ganiatáu 

Woods Meadow. 
Oulton,  Suf fo lk  

Angl ian W ater  Essex and Suf fo lk  W ater,  
Rhanbar th y Canolbar th a ’r  
Dwyrain  

Penodiad wedi  
e i ganiatáu 

Greenwich 
Mil lenium Vi l lage  

Independent  Water 
Networks Ltd  

Thames Water,  L lundain a 
Rhanbar th y De Ddwyrain  

Penodiad wedi  
e i ganiatáu 

Cadley Hi l l ,  
Swadl incote  

South 
Staf fordshire 
Water  

Severn Trent W ater,  
Rhanbar th y Canolbar th a ’r  
Dwyrain  

Penodiad wedi  
e i ganiatáu 

Cast le Way, Old 
Sarum 

SSE W ater  Wessex W ater,  
Rhanbar th y Gor l lewin  

Penodiad wedi  
e i ganiatáu 
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Atodiad 6 
Mynegeion cwmnïau dŵr  

 
Allwedd 

Albion Water (ALB)  

Dee Val ley Water (DVW) 

Dŵr Cymru Welsh Water  (DWR) 

Severn Trent Water (SVT)  

SSE Water (SSE) 

Cyfartaledd y diwydiant (Diwydiant)  

 

Ansawdd cyffredinol dŵr yfed  
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Mynegai rheoli proses  

 

 

 

 

Dangosydd diheintio  
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Dangosydd cynnal dosbarthu  

 

 

 

Dangosydd cywirdeb cronfeydd  
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Atodiad 7 
Adfer costau 

Cwmni  

Y swm a adferwyd 
am wirio 

canlyniadau 
samplau  

Y swm a adferwyd am 
gynnal archwiliadau, 

digwyddiadau a 
chwynion  

Aff inity Water £79,254.00  £10,754 

Albion Water £222.00 £0 

Angl ian Water £135,901.00  £33,744 

Bristol Water £45,029.00 £20,862  

Cambridge Water £8,362.00 £1,178 

Cholderton and Distr ict Water  £259.00 £0 

Dee Val ley Water  £11,674.00 £4,028  

Dŵr Cymru Welsh Water  £95,534.00 £28,500 

Essex and Suffolk Water  £36,001.00 £1,824  

Hart lepool Water £1,813.00 £2,660  

Independent Water Networks  *£592.00 £3,800 

Northumbrian Water £66,970.00 £10,982 

Peel Water Networks £148.00 £0 

Portsmouth Water £14,467.00 £2,394 

Sembcorp Bournemouth Water  £15,096.00 £5,738  

Severn Trent Water £220,187.00  £67,564 

South East Water £80,105.00 £14,212  

South Staffordshire Water  £25,234.00 £17,556  

South West Water £77,182.00  £22,724 

Southern Water £82,325.00  £38,418 

SSE Water £4,958.00 £5,510  

Sutton and East Surrey Water  £14,319.00  £5,586 

Thames Water £170,681.00  £47,500 

United Ut i l i t ies  £156,695.00 £43,434  

Veol ia Water Projects  £1,184.00 £3,800 

Wessex Water £73,075.00 £30,780  

Yorkshire Water £133,681.00 £20,976  

Cyfanswm £1,550,356.00 £444,524 

*  Ta lodd y  Rhwydwe i t h i au Dŵr Annibynno l  y  ta l  a  amcangyf r i fwyd ac  a  gyhoeddwyd o  £2,294 am 

2013/14,  y  tâ l  d iwedd b lwyddyn o la f  ar  gyfer  2013/14 oedd £820 (sef  £592 am samplo  a  £228 am 

ddigwydd iadau,  c wynion ac  archwi l iadau) .  Yn uno l  â ’ r  gwei t hd re fnau cod i  ta l  y  c y tunwyd arn yn 

nhw,  cafodd yr  amcangyf r i f  o  f f i  a r  gyfe r  2014/15 am samplo  e i  dr i n  fe l  tâ l  ym laen l lawr ,  a  

derbyn iodd y  c wmni  ad -da l iad o  £882,  sef  y  tâ l  gormodol  a r  ô l  cymryd i  ys t yr i aeth  y  ta l i adau 

samplo  am y ddwy f l ynedd a ’ r  s wm am archwi l iad ,  d igwyddiadau a  chwyn i on  ar  gyfer  2013/14
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Atodiad 8 
Rhestr termau a disgrifiad o safonau 

 

Bydd y dif f iniadau hyn yn cynorthwyo dealltwriaeth o’r Adroddiad l le mae 

termau technegol wedi eu defnyddio.  

 

µg/ l   

 

 

m icrogram y l i t r  (un rhan o f i l  o  gram y 
l i t r ) .  
 

1,2-Dicholoroethane toddydd a l l  gael  e i  ddarganfod mewn dŵr 
daear agos at  saf leoedd diwydiannol .  L le 
bo’n  angenrheid io l ,  defnyddir  t r in iaeth 
arbennig i ’w  waredu.  Mae safon wedi  ei  

se i l io ar  iechyd Ewropeaidd o 3μg/l yn 
cael ei weithredu.  
 

Acrylamide safon Ewropeaidd wedi e i se i l io  ar iechyd.   
Ni chanfyddir  monomer mewn dŵr yfed fe l 
rheol.  Caif f  e i  gynhyrchu wr th wneud 
polyacrylamidau a  ddefnyddir  o dro i  dro 
wrth dr in dŵr . Cyfyngir  e i  fodolaeth mewn 
dŵr yfed trwy reol i  manyl ion y cynnyrch.  Y 
safon yw 0.1μg/ l .  

 
Alcali   

 

toddiad sy’n cynnwys gormodedd o ïonau 

hydroxyl  rhydd,  gyda pH uwch na saith .  
 

Alffa gros/beta gros gal l  ymbelydredd mewn dŵr cra i ddod yn 
wreiddio l o sylweddau natur io l neu o 
a l lyr iant  o bwynt  penodol .  Mae gofyn i  
gwmnïau dŵr  sgr in io am radioniwc l idau 
sy’n gol lwng gronynnau alf fa neu beta.  Os 
bydd sgr in io o’r  fa th yn uwch na’r  
gwerthoedd a argymhel l ir  (a lf fa gros 
0.1Bq/ l ,  beta gros 1.0Bq/ l)  yna mae 
dadansoddiad pel lach o radioniwc l idau 
penodol yn cael e i gynnal  i  bennu’r  
tarddiad 
 

Alwminiwm yn ymddangos yn natur iol  mewn rhai  
f f ynonellau dŵr.  Defnyddir  tr in iaeth 
arbennig i ’w waredu  (ceulad a h id lad).  Gal l  
a lwminiwm sylf fad a chlor id polyalwminiwm 
gael eu defnyddio fe l  cemegau tr in dŵr 
mewn rhai  gweithfeydd tr in  dŵr . Y safon 
Cenedlaethol  yw 200μg/ l .  
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Amoniwm halennau sy’n bresennol ar  lefe lau ise l  
iawn yn natur iol  yn y rhan fwyaf  o 
f f ynonellau dŵr.  Gal l  ddynodi d ifwyniant o 
arwyddocâd glanweith io l a gal lant  ymyrryd 
â’r  prosesau d iheint io.  Paramedr  dynodol 
gydag amcan werth o 0.5mg/ l.  

 
Amser cyf lenwi  y foment  pan fo ’r  dŵr  yn pasio o b ibel lau’r  

cwmni dŵr i  b ibel lau’r  defnyddiwr .  
 

Antimoni  anaml iawn y canfyddir  hwn mewn dŵr 
yfed.  Gall  ol ion bychan iawn ohono 
ymddangos mewn dŵr o ganlyniad i  
f f i t iadau tap a sodr  pres.  Y safon 
Ewropeaidd wedi e i se i l io  ar  iechyd   
yw 5μg/ l .  

 
Archwil iad technegol  f fordd o wir io bod cwmnïau dŵr  yn 

cydymffurf io  gyda’u goblygiadau s tatudol.  
 

Arogl  gal l  godi  o ganlyniad i ’ r  prosesau natur io l 
mewn dŵr ar yr  wyneb yn enwedig rhwng y 
gwanwyn hwyr  a chychwyn yr  hydref .  Bydd 
t r in  y dŵr  gyda carbon egnïo ledig neu 
osôn yn f fordd o waredu’r  sylweddau 
natur io l yma.  Mae’r  safon yn berthnasol  i  
ases iadau panel  o bobl sy’n asesu 
samplau yn y labordy.   
 

Arolwg Rheolaidd  proses y rheolydd economaidd o bennu 
pr is iau dŵr.  
 

Arolygiaeth Yr Arolygiae th  Dŵr Yfed.  
 

Arsenig yn ymddangos yn natur iol  mewn nifer  
bychan o f fynonel lau dŵr daear.  Mae’n 
rhaid defnyddio tr iniaethau penodol i ’w 
waredu. Mae safon wedi e i se i l io ar  iechyd 
Ewropeaidd o 10μg/ l  yn cael  ei  weithredu.  
 

Asesiad cydymffurf iaeth  cymhar iaeth a wneir  gan yr Arolygiaeth o 
ddata a gesgl ir  gan gwmnïau dŵr  yn erbyn 
safonau ac anghenion rheolyddol era i l l .  
 

Asesiad cyn ac wedi  

adnewyddiad 

rhaglen asesu cyn ac ar ô l adnewyddiad 
pr if  b ibel lau dŵr  er mwyn dangos gwerth y 
gwaith a ’r  gwel l iannau a wnaed yn sgi l  yr  
adnewyddiad.  
 

Asesiad r isg  

 

adolygiad a gynhel ir  i  nodi peryglon gwir  
neu botens ia l  i  iechyd dynol mewn gwaith 
t r in  dŵr a ’r  system gyf lenwi cysyl l t ied ig. 
Mae blaenor iaethu r isg wedi e i se i l io  ar 
ys tyr ied tebygolrwydd a chanlyniad unrhyw 
r isg yn d igwydd..   
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Asiantaeth yr  

Amgylchedd 

Mae Asiantaeth yr  Amgylchedd yn gyfr i fo l  
am gynnal a gwel la ansawdd dŵr f f res,  dŵr 
môr, dŵr wyneb a dŵr dan ddaear  yn 
L loegr.  Adnoddau Natur io l  Cymru yw’r  
corf f  cyfatebol yng Nghymru .  

 

Bacteria col ifform i ’w can fod yn yr  amgylchedd,  yn aml o 
ganlyniad i  weithgarwch dynol  neu anifa i l  
ond bydd rhai  yn tyfu ar b lanhig ion.  Os yn 
bresennol  yn y cyf lenwad dŵr yfed, rhaid 
archwi l io  ‘r  sys tem gyf lenwi.  Y safon yw 0 
ymhob 100ml.  

 

Bensen yn bresennol  mewn petro l .  Nid yw’n  
bresennol  mewn dŵr yfed ond mae modd 
iddo dre iddio drwy b ibel lau cyf lenwi p las t ig  
tanddaearol os  oes petro l  wedi  gol lwng yn 
yr  ardal.  Mae safon wedi  e i  se i l io ar iechyd 
Ewropeaidd o 1μg/ l  yn cael e i wei thredu.  
Cofnodwyd bod ambell  ddŵr pote l  a d iod 
meddal  sy’n cynnwys sodiwm benzoate yn 
cynnwys bensen.   
 

Benzo(a)pyrene 

(BaP)  

un o grŵp o gompowndiau a e lwir  yn 
hydrocarbonau aromat ig polysyc l ig (HAP).   
Mae’n medru ymddangos mewn dŵr o 
ganlyniad i  ddirywiad coltar  a defnyddiwyd 
f lynyddoedd yn ô l  i  le in io p ibel lau dŵr . O 
ganlyniad i  lawer  o waith a i losod pr i f  
b ibel lau,  anaml iawn y canfyddir  y sylwedd 
yma mewn dŵr bel lach. Mae safon wedi  ei  
sei l io ar  iechyd Ewropeaidd o 0.01μg/ l  yn 
cael  e i  weithredu.  
 

Blas gal l  godi  o ganlyniad i ’ r  prosesau natur io l 
mewn dŵr ar yr  wyneb yn enwedig rhwng y 
gwanwyn hwyr  a chychwyn yr  hydref .  Bydd 
t r in  y dŵr  gyda carbon egnïo ledig neu 
osôn yn f fordd o waredu’r  sylweddau 
natur io l yma.  Mae’r  safon yn berthnasol  i  
ases iadau panel  o bobl sy’n asesu  
samplau yn y labordy.  
 

Boron daw boron mewn f fynonel lau dŵr  ar  yr  
wyneb o wastraf f  d iwydiannol  neu o 
lanhawyr  mewn carthf f rydiau car thf fos iaeth 
wedi e i dr in.  Nid yw’r  crynoadau sy’n 
bresennol  mewn dŵr yfed yn beryglus i  
iechyd y cyhoedd. Mae safon wedi e i se i l io  
ar iechyd Ewropeaidd o 1mg/ l yn cael e i 
wei thredu.  
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Bromad gal l  gael  ei  f fur f io yn ystod y broses o 
ddiheint io  dŵr yfed trwy gyf rwng adwaith 
bromad natur io l  gydag ocs idyddion cryf  
(osôn fe l ar fer) .  Mae’n bos ib ei  fod yn cael 
ei greu wr th gynhyrchu d iheintydd sodiwm 
hypochlor i te . Fe l  e i thr iad, gal l  dŵr  daear  
gael e i ddifwyno gan f romad gaif f  e i 
ryddhau o saf leoedd d iwydiannol .  Mae 
safon wedi e i se i l io  ar  iechyd Ewropeaidd 
o 10μg/ l  yn cael e i wei thredu.  
 

Cadmiwm anaml iawn y canfyddir  hwn mewn dŵr 
yfed.  Os canfyddir  o l ion o gwbl ,  mae ’ r  
rhain fel  ar fer  o ganlyniad i  ymdoddiad 
amhureddau o f f i t iadau p lymwaith.  Mae 
safon wedi e i se i l io  ar  iechyd Ewropeaidd 
o 5g/ l  yn cael e i wei thredu.  
 

Canran cydymffurfiaeth 
parthol cymedrig  

mesur o gydymffurf iaeth gyda safonau dŵr 
yfed gyf lwynwyd gan yr Arolygiaeth yn 
2004.  
 

Carbon Egnïoledig  

Gronynnog 

dul l  o  h id lo arsugnol  a ddefnyddir  i  waredu 
olion compowndiau organig o ddŵr.  
 

Carbon egnioledig  
gronynnol (PAC)  

caif f  carbon egnio ledig gronynnol  e i  
ddefnyddio mewn prosesau tr in i  gael  
gwared â l lygryddion.  
 

Carbon Organig Llawn cynrychio l i  cyfanswm y mater  organig 
mewn dŵr. Dangosydd paramedr gyda 
chanl law gwer th ‘dim newid annormal ’ .  
 

Cerbyd a weithredir  o bel l   

 

cyfarpar gaif f  ei  ddefnyddio i  archwi l io 
ardaloedd sy’n anodd cael  mynediad iddyn 
nhw, er enghraif f t  y tanc iau a ’r  p ibau .  

  

Ceulad proses a ddefnyddir  wrth dr in dŵr yfed 
sy’n helpu i  waredu unrhyw fater  
gronynnol .  
 

Cloramin sylwedd gaif f  e i  f fur f io  yn sgi l  yr  adwaith 
rhwng c lor in ag amonia,  a ddefnyddir  fe l 
d iheintydd yn y system ddosbarthu am ei 
fod yn para’n h irach na c lor in.  
 

Clorid  elfen mewn halen natur iol .  Gal l  ymddangos 
yn natur io l  mewn dŵr neu o ganlyniad i  
ddefnydd l leo l o halen dadrewi neu 
ym yrraeth halenog.  Paramedr dangosydd 
gyda chanl law gwerth o 250mg/ l.  
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Clorid Finyl  gal l  fod yn bresennol  mewn pibel lau 
p last ig  yn di lyn y broses gynhyrchu 
p ibel lau c lor id polyf inyl (PVC).  Rheol ir  y 
lefe lau mewn dŵr yfed trwy fanyl ion 
cynnyrch. Mae safon wedi e i se i l io  ar  
iechyd Ewropeaidd o 0.5μg/ l  mewn grym.  
 

Clorin gweddill iol   y swm bychan o g lor in neu g loraminau sy’n 
bresennol  mewn dŵr yfed i  gynnal  e i  
ansawdd wr th iddo basio trwy rhwydwaith y 
cwmni dŵr o b ibau a phlymio domestig.  
  

Cloroamineiddiad  y broses o greu gweddi l l ion d iheintydd 
cloramin mewn dŵr sy’n gadael  
gweithfeydd t r in .  
 

Clostridium perfringens bacter ia sy’n f fur f io  sbôr sy’n bresennol  
ym mherfedd anife i l ia id gwaed-cynnes.  
Gal l y sborau hyn oroesi ’r  broses 
ddiheint io . Os yw’r  sborau yma’n 
bresennol  mewn dŵr yfed mae’n arwydd o  
ddifwyniant hanesyddol ac  mae gofyn am  
archwi l iad.  Y safon yw 0 ymhob 100ml.  

 

Copr  mewn dŵr yfed fe l  ar fer  o ganlyniad i  
bibel lau a  f f i t iadau copr mewn car tref i .  Yn 
gyf f redinol ,  n id yw f f ynonellau dŵr yn 
ymosodol  tuag at  gopr  ond gal l  problemau 
godi ’n achlysurol  ar  s tadau ta i  newydd.  
Gal l yr  achlysuron “dŵr g las” yma gael  eu 
hosgoi trwy ddefnyddio p lymwaith da.   
Mae safon wedi  ei  sei l io ar iechyd 
Ewropeaidd o 2mg/ l yn  cael e i wei thredu.  
 

Cromiwm ddim yn bresennol mewn dŵr yfed. Mae 
safon wedi e i se i l io  ar  iechyd Ewropeaidd 
o 50μg/ l  yn cael e i wei thredu.  
 

Cronfa wasanaeth  tŵr  dŵr,  tanc neu gronfa ara l l  a ddefnyddir  
i  s tor io dŵr wedi  e i  dr in o fewn y system 
ddosbarthu.  
 

Crynhoad neu werth 
penodedig (PCV)  

 

y gwer th rh ifyddol  sy’n cael e i ro i i  
safonau dŵr yfed i  ddi f f inio uchafswm neu 
isafswm crynhoad neu werth cyf re ith io l  
paramedr .  
 

Cryptosporidiwm  paras it  sy’n achos i gastro -enter i t is  d if r i fo l  
a gal l  oroes i ’r  broses ddiheint io . Yn y DU 
mae monitro parhaus yn mynd ymlaen o 
fewn y gwei thfeydd l le  credir  bod r isg 
sylweddol.  Y safon tr in ar gyfer  y 
gweithfeydd yma yw <1 öosyst  ym mhob 10 
l i t r .  
 

Cyfansoddyn  mae cyfansoddyn yn cynnwys dwy elfen 
neu fwy mewn cyfuniad cemegol.   
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Cyfarwyddyd Dŵr Yfed  
y CE 

Cyfarwyddyd Cyngor 98/83/CE Rhagfyr  
1998 –  gosod safonau dŵr  yfed ar gyfer  
aelodau’r  Gymuned Ewropea idd.  
 

Cyflenwad llwyth  dŵr sy’n cael  e i  gyf lenwi mewn l lwyth, fel  
ar fer  wedi  e i  dr in, o un cwmni dŵr i  un 
aral l .  
 

Cyflenwadau 

awdurdodedig  

cyf lenwad dŵr am ddim, wedi  ei  warchod 
gan gytundeb hanesyddol ,  i  berchennog 
eiddo a sefydl i r  pan fydd cwmni am oso d 
pr if  b ibel l  ar  hyd y t ir  a ’r  perchennog yn 
cytuno,  os  caif f  ganiatâd, i  gymryd 
cyf lenwad dŵr o’r  br i f  b ibel l .  
 

Cyflenwadau cyhoeddus dŵr a gyf lenwir  gan gwmni wedi  e i  
drwyddedu ar gyfer  y pwrpas hwnnw.  
 

Cyflenwadau preifat  dŵr a dynnir  o f fynonel lau pr eifat neu a 
gyf lenwir  gan gyf lenwyr heb drwydded; 
cyf lenwadau dŵr a gai f f  eu cyf lenwi gan 
unrhyw un ar wahân i  ymgymerwr dŵr  wedi 
e i benodi ’n s tatudol.  
 

Cyfrif iad coloni  technegau ar gyfer adnabod ystod eang o 
facter ia,  y mathau a’r  n iferoedd yn d ibynnu 
ar  amodau’r  prof ion. Mae’r  cyf r i fon yma, 
os y’u gwneir  yn aml,  yn medru bod o fudd 
i ’r  rheolwyr  dŵr ond n id oes arwyddocâd 
iechyd uniongyrchol iddynt.  Y safon yw 
‘d im newid annormal’ .  
 

Cymylogrwydd mesur yn baramedr  rheol i  ansawdd dŵr 
pwysig mewn gweithfeydd tr in dŵr 
oherwydd gal l  gael e i foni tro ’n barhaus ar -
le in a gosodir  larymau i  hysbysu ynglŷn â 
d irywiad ansawdd dŵr cra i neu’r  angen i  
dr in  y dŵr.  Dangosydd paramedr gyda 
chanl law gwer th o 1NTU. Pan gaif f  ei  
ganfod yn nhap y defnyddiwr gal l  godi o 
af lonyddu’r  gwaddodion oddi  fewn i ’r  br i f  
b ibel l  ddŵr. Yn yr  achos hwn mae safon 
Genedlaethol o 4NTU yn gymwys.  
 

Cyswllt  gwasanaeth  cyswl l t  rhwng pr i f  bibel l  y cwmni dŵr  ag 
eiddo defnyddiwr .  
 

Dalgylch 

 

pan y’ i  defnyddir  mewn cysyl l t iad â dŵr,  y 
dagylch yw’r  ardal  a ddraenir  gan afon neu 
gorf f  o ddŵr.  
 

Dargludedd mesur anarwyddocaol o ’r  sylweddau 
anorganig sydd wedi toddi o fewn y dŵr . 
Paramedr dangosydd gyda chanl law 
gwerth o 2500μS/cm.  
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Digwyddiad  

 

 

 

 

 

rhaid i  gwmnïau dŵr  hysbysu’r  Aro lygiaeth 
am achlysuron l le  mae ansawdd neu’r  
d igonedd o ddŵr yn cael e i ef fei th io neu 
pan fo hyder  mewn ansawdd dŵr yfed yn 
cael  e i  ef fe ith io.  Mae’r  Arolygiaeth yn 
cyfe ir io at  yr  achos ion yma fel  
‘D igwyddiadau’ .  
 

Diheintydd gweddill iol  y swm bychan o g lor in neu g loraminau sy ’n  
bresennol  mewn dŵr yfed er  mwyn cynnal 
ei ansawdd wr th iddo bas io trwy 
rhwydwaith y cwmni dŵr o b ibau gwai th 
plymio car tref i .   
 

Dôs dynodol l lawn mesur o ’r  dos ef fe ith io l o belydr iad y bydd 
y corf f  yn ei  dderbyn wrth yfed dŵr.  Dim 
ond pan f ydd gwer thoedd sgr in io gros 
a lpha neu gros beta (pelydredd)  yn uwch 
na’r  ar fer  y bydd gofyn  edrych ar y mesur  
hwn. Dangosydd paramedr gyda chanl law 
gwerth o 0.10mSv/y f lwyddyn.  
 

Dosio ffosffad  t r in  y dŵr  yn y fath fodd nes bod f f i lm 
amddif fynnol yn ymgasglu y tu mewn i 
b ibel lau gan leihau presenoldeb p lwm 
mewn dŵr yfed a gyf lenwir  trwy b ibel lau 
plwm. 
 

Dŵr crai  dŵr cyn iddo gael  e i  dr in ar gyfer  e i  yfed.  
 

Dŵr daear  dŵr o ddyfrhaenau neu darddiadau 
tanddaearol era i l l .  
 

Dŵr wedi ei  drin  dŵr wedi e i dr in ar gyfer e i ddefnyddio ’n 
ddomest ig fe l  y’ i  d i f f inn ir  yn y Rheol iadau.  
 

Dŵr wyneb  dŵr heb e i dr in o afonydd, cronfeydd 
cronni neu darddiad ara l l  o ddŵr ar  yr  
wyneb.  
 

Dyfrhaen strata tanddaearol yn cynnwys dŵr.  
 

Enterococci  gweler Escher ichia col i .  
 

Epichlorhydrin  gel l i r  dod o hyd i  o l ion mewn cemegion tr in  
dŵr  polyamine.  Rheol i r  y lefe lau mewn dŵr 
yfed trwy fanyl ion cynnyrch. Mae safon 
wedi e i se i l io  ar  iechyd Ewropeaidd o 
0.1μg/ l  yn cael  e i  weithredu.  
 

Epidemioleg proses o astudio dosbarth iad achos ion o 
af iechyd o fewn poblogaeth mewn 
per thynas â d inoeth iad i  f f ynonel lau 
heint iad pos ib,  gyda’r  bwr iad o sefydlu 
union darddiad yr heint iad.  
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Escherichia col i  ac 

Enterococci  

Fe’u ceir  mewn anifei l ia id gwaed -cynnes.  
Ni ddyla i  rhain fod yn bresennol  mewn dŵr 
yfed,  fodd bynnag, os canfyddir  hwy dyl id  
gweithredu’n gyf lym i  adnabod a gwaredu 
unrhyw f fynhonnel l  o  ddifwyniant 
ysgar thol .  Y safon yw 0 ym mhob 100ml.  
 

Esthetig  yn gysyl l t ied ig â ’r  synhwyrau –  b las,  arogl 
a golwg.  
 

Fflẅorid  yn ymddangos yn natur iol  mewn nifer  o 
f f ynonellau dŵr yn arbennig dŵr  daear.  Ni  
ell i r  e i  waredu trwy ddefnyddio tr in iaethau 
cyf f redin ac fe l ly rhaid l le ihau lefe lau 
uchel ohono trwy e i  gymysgu gyda dŵr  o 
f fynhonnel l  ara l l  sydd â lefe lau f f lẅor id 
isel .  Mae rhai  awdurdodau l leol  yn mynnu 
bod cwmn ïau dŵr  yn ychwanegu f f lẅor id 
mewn modd ar t i f f is ia l at  ddŵr er mwyn 
cynor thwyo i  rwystro dannedd rhag pydru. 
Mae’r  safon dŵr yfed yn s icrhau bod y 
lefe lau’n saf f .  Pol is i  yr  Adran Iechyd yw 
f f lẅor ideiddio. Mae safon wedi e i se i l io  ar  
iechyd Ewropeaidd o 1.5mg/ l yn cael e i 
wei thredu.  
 

Ffynhonnau l le  mae dŵr yn dod i ’r  wyneb yn natur io l .  
 

Geosmin Deunydd a gynhyrchir  gan dyf iant  algâu, 
fel  ar fer  mewn dŵr ar yr  wyneb, sy’n 
achos i b las neu arogl “pr iddlyd” neu 
“ lwydaidd”  nodweddiadol .  
 

Gweithredu adferol  gwaith a wneir  i  wel la sefyl l fa .  
 

Gweithredu gorfodol  y modd, fe l  y’ i  cofnodir  yn Neddf  Dŵr 1989 
a ’ i  atgyfnerthu yn Neddf  Diwydiant Dŵr 
1991,  y mae’r  Ysgr ifennydd Gwladol yn 
gofyn i  gwmni dŵr gydymffurf io gyda rhai 
anghenion rheolyddol.  
 

Haearn yn bresennol  yn natur io l mewn nifer  o 
f fynonellau dŵr.  Fe’ i  gwaredir  trwy’r  
broses tr in dŵr. Caif f  rhai  compowndiau 
haearn eu defnyddio fe l cemegau tr in dŵr.  
Fodd bynnag, f fynhonnel l  fwyaf  cyf f redin 
haearn mewn dŵr yfed yw rhwd o fewn pr i f  
bibel lau haearn.  200μg/ l  yw’r  safon 
Cenedlaethol .  
 

Hidlad gwahanu gronynnau mewn dal iant  o hyl i f .  
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Hydrocarbonau aromatig  

polysycl ig  

enw ar  grŵp o sylweddau sy’n bresennol 
mewn cynnyrch ag iddynt  sai l  petro l iwm er  
enghraif f t  co ltar .(gweler Benzo(a)pyrene a 
restr ir  uchod am fwy o wybodaeth.  Mae 
safon wedi e i se i l io  ar  iechyd Ewropeaidd 
0.1μg/ l  gyfer cyfanswm yr  hol l  sylweddau 
mewn grym.  
 

Iachus/Iachusrwydd cysyniad cyf re ith io l  o ansawdd dŵr a 
ddif f inn ir  trwy gyfe ir io at  safonau ac 
unrhyw anghenion era i l l  a nodir  yn y 
Rheol iadau.  
 

Ïon Hydrogen (pH)  

 

 

 

 

 

 

  

 

yn rhoi  syniad o lefe l  as idedd y dŵr.  Mae 
pH o 7 yn n iwtral ;  mae gwer thoedd is na 7 
yn dynodi as idedd a gwer thoedd uwch yn 
dynodi a lcal i .  Gal l  dŵr  agiddo pH isel  
achos i rhwd o fewn pibel lau. Gel l i r  datrys  
hyn drwy ychwanegu alcal i  yn ystod y 
broses tr in dŵr. Mae’r  safon Cenedlaethol  
rhwng 6.5 a 10.0.   
 
lefe l o sylwedd l le na ddisgwyl id ef fei th iau 
n iweid io l  
 

Lefel  awgrymedig dim 
ymateb niweidiol  

 

lefe l o sylwedd l le na ddisgwyl id ef fei th iau 
n iweid io l  
 

Lliw yn ymddangos yn natur io l  mewn dŵr o d ir  
uchel.  Defnyddir  tr in iaeth gyf f redin i ’w 
waredu. Y safon genedlaethol yw 20 mg/ l 
ar  y raddfa Pt/Co.  
 

Llythyr Gwybodaeth  canl law f fur f iol  ar  gyfer cwmnïau dŵr  oddi 
wrth yr  Arolygiaeth a gaif f  e i gyhoeddi ar  
wefan yr arolygiaeth ar 
ht tp:/ /www.dwi.defra.gov.uk  
 

m
3
/d  metr g iwbig y dydd.  

 
Manganîs yn bresennol  yn natur io l mewn sawl 

f fynhonnel l  ac fel  ar fer  caif f  e i  ddiddymu 
yn ystod tr iniaeth. 50μg/ l  yw’r  safon 
Genedlaethol.  
 

Meicrobiolegol  cysyl l t ied ig â ’r  as tudiaeth o fe icrobau.  
 

Methylisoborneol  (MIB)  deunydd natur io l a gynhyrchir  trwy dyf iant  
algae,  fe l ar fer  mewn dŵr wyneb, sy’n 
achos i ’r  b las neu arogl nodweddiadol 
‘br iddaidd’ neu lwydaidd. Caif f  ei  
ddarganfod gan y dul l  i  asesu bas ac 
arogl.  
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Mercwri  ddim yn bresennol mewn f fynonel lau dŵr  
yfed.  Mae safon wedi  e i se i l io ar  iechyd 
Ewropeaidd o 1μg/ l  yn cael e i wei thredu.  
 

mg/l  mil igram y l i t r  (un rhan o f i l  o gram y l i t r ) .  
 

Ml/d  megal i tr  y dydd (un Ml/d yn hafa l  i  1,000 
m3/d,  1 mil iwn l i t r  neu 220,000 galwyn/d) .  
 

Nicel  yn ymddangos yn natur iol  mewn rhywfaint 
o ddŵr  daear  a bydd angen tr in iaeth 
arbennig i ’w waredu.  Ffynhonnel l  ara l l  o  
n icel  yw’r  haenau al lanol  ar  dapiau modern 
a f f i t iadau p lymwaith ara l l .  Mae safon wedi 
ei sei l io ar  iechyd Ewropeaidd o 20μg/l  yn 
cael  e i  weithredu.  
 

Nitrad yn bodol i ’n  natur io l ym mhob un o ’r  
f f ynonellau dŵr er bod crynoadau uwch i ’w 
cael  l le  defnyddir  gwr te ithwyr  ar y t ir .  Gall  
gael e i waredu trwy dr iniaeth cyfnewid ïon 
neu trwy e i  gym ysgu gyda f fynonel lau 
era i l l  sydd â lefe lau ni trad is .   
Mae safon wedi  ei  sei l io ar iechyd 
Ewropeaidd o 50mg/l  yn cael  ei  weithredu.  
 

Nitraid  caif f  e i gynhyrchu wei th iau fel  is -gynnyrch 
pan ddefnyddir  c loramin fe l  d iheintydd 
gweddi l l io l  yn y cyf lenwad dŵr cyhoeddus. 
Cloramin yw’r  d iheintydd gweddi l l io l  a  
ddewis ir  ar  gyfer  systemau dosbar thu 
mawr am ei fod yn fwy cadarn a 
h irbarhaol.  Trwy gymryd gofa l wrth 
weithredu’r  broses ddiheint io gel l i r  s icrhau 
bod y lefe lau n it ra id yn aros yn is  na’r  
safon.  Mae safon wedi  e i  se i l io  ar iechyd 
Ewropeaidd o 0.5mg/ l yn cael  ei  weithre du.  
 

Ofwat rheolydd economaidd y d iwydiant dŵr.  
 

Oocyst  f fur f  wr thsafo l  Cryptospor id iwm  yn yr  
amgylchedd,  sy’n medru achos i  heint iad.  
 

Organeb Dynodol  organedd sy’n dangos presenoldeb 
heint iad ac fe l ly presenoldeb pos ib 
pathogenau.  
 

Organoleptic  nodweddion sylwedd yn ô l e in synhwyrau 
er enghraif f t  b las,  arogl neu l iw.  
 

Paramedr Dynodol  rhywbeth sy’n cael e i fesur  er mwyn gwir io  
bod mesurau rheol i ,  megis  tr in dŵr,  yn 
gweith io ’n ef fe ith io l .  
 



Dŵ r  y  fed 2014  

96 

Paramedrau y sylweddau, yr  organeddau a’r  
nodweddion a restr i r  yn Atodlen 2 a 
Rheol iad 3 o ’r  Rheol iadau.  Gel l i r  gweld 
dif f in iadau o ’r  paramedrau yn nes ymlaen 
yn yr  atodiad hwn.  
 

Parasit iaid protosoaidd organedd un cel l  sydd ond yn gal lu  goroes i 
trwy f yw ar organedd ara l l .  
 

Parth cyflenwi dŵr  ardal gyf lenwi a ddif f in iwyd ar gyfer  
sefydlu samplo,  cydymffurf iaeth gyda 
safonau a gwybodaeth i ’w wneud yn 
hysbys i ’ r  cyhoedd.  
 

Pathogen organedd sy’n medru heint io bodau dynol  
ac achos i  af iechyd.  
 

PCV  gweler ‘Crynhoad neu wer th penodedig ’ .  
 

Pibell  farw Mae pibel l  farw’n  cyfe i r io at  ddarn o 
beipen sydd wedi  ei  chau ar  un pen ond 
sydd wedi e i chysyl l tu â ’r  cyf lenwad y pen 
aral l  a  gal l  achos i  i  ferddwr gasglu yn y 
p ibel l i .  
 

Pibell  gyfathrebu  y cysyl l t iad rhwng y br i f  bibel l  ddŵr â f f in  
cartref  y defnyddiwr.  
 

Pibell  gyflenwi pibel l  sy’n cysyl l tu f f in  e iddo defnyddiwr 
â ’r  s top tap tu mewn i ’ r  e iddo.  
 

Pibell  wasanaeth  y b ibel l  wasanaeth yw’ r  b ibel l  sy’n cysyl l tu 
e iddo’r  defnyddiwr  i  br i f  bibel l  y cwmni 
dŵr . Mae dwy ran iddo –  y b ibel l  
gyfathrebu sef  y cyswl l t  rhwng y br i f  b ibel l  
â f f in e iddo’r  defnyddiwr ( fe l  ar fer  y stop 
tap tu a l lan) a ’r  b ibel l  gyf lenwi sy’n rhedeg 
o f f in yr  e iddo i  s top tap y defnyddiwr y tu 
mewn i ’r  t ŷ.  
 

Plaladdwyr unrhyw f fyngladdwr,  chwynladdwr, 
pryf le iddiad neu gynnyrch perthnasol (ac  
e ithr io moddion) a ddefnyddir  i  reol i  pla 
neu af iechyd.  
 

Plaladdwyr –  

compowndiau 

organoclorin (aldrin,  

dieldrin,  heptachlor,  

heptachlor epoxide)  

 

ddim yn cael eu defnyddio bel lach yn y DU 
gan eu bod yn barhaol  yn yr  amgylchedd.  
Nid ydynt  yn bresennol mewn dŵr yfed. 
Mae safon wedi  ei  sei l io ar iechyd 
Ewropeaidd o 0.03μg/ l  ar  gyfer pob 
compownd yn cael e i wei thredu.  
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Plaladdwyr –  ar wahân i ’r  

compowndiau 

organclorin  

grŵp mawr ac amrywio l o gompowndiau 
organig sy’n cael  eu defnyddio fe l  
chwynladdwyr , pryf le iddia id a 
f fyngladdwyr .  Mae nifer  o f fynonel lau dŵr  
yn cynnwys o l ion o un neu fwy o ’r  
pla laddwyr  o ganlyniad i  ddefnydd 
amaethyddol ac  anamaethyddol  ar  gnydau 
ac er mwyn rheol i  chwyn wrth ochr y 
pr i f f yrdd ac mewn gerddi .  L le bo angen, 
bydd cwmnïau dŵr  yn tr in  y dŵr  (carbo n 
egnïoledig ac osôn) er  mwyn gwaredu’r  
p la laddwyr  o ’r  dŵr.  Rhaid i  gwmnïau dŵr  
brof i  am fodolaeth y p la laddwyr  hynny sy’n 
cael  eu defnyddio o fewn eu hardal  
gyf lenwi.  O ganlyniad mae monitro 
p la laddwyr  yn amrywio  yn ô l  r isg. Mae 
safon wedi e i se i l io  ar  iechyd Ewropeaidd 
o 0.1μg/l  ar  gyfer  pob sylwedd unigol  a 
0.5μg/ l  ar  gyfer cyfanswm yr hol l  
b la laddwyr  mewn grym.  

 

Plwm anaml iawn yr  ymddengys hwn yn natur io l 
mewn dŵr cra i.  Os ymddengys, fel  ar fer  
bydd o ganlyniad i  b lymwaith mewn hen 
dai .  Os oes tuedd i ’ r  cyf lenwad dŵr doddi ’r  
p lwm, bydd y cwmnïau dŵr yn tr in y dŵr er  
mwyn amddif fyn y defnyddwyr .  Yr unig 
f fordd o ddatrys  y broblem yn barhaol yw 
t rwy waredu p ibel lau a f f i t iadau plwm o’r  
cartref .  Y safon wedi e i se i l io  ar iechyd 
Ewropeaidd yw 10μg/ l .  
 

Proses Osôn 
(osoneiddio)  

defnyddio nwy osôn wr th dr in dŵr.  
 
 

Pwynt cyf lenwi  pwynt  ara l l  ar  wahân i  dap defnyddiwr l le  
awdurdodir  cymryd samplau ar gyfer  
cydymffurf iaeth gyda’r  rheol iadau.  

 

Rhaglenni Gwell iant  rhaglenni gwel la cwmnïau dŵr.  Mae’r  rhain 
yn gyf re ith io l rwymol a bydd pob rhaglen 
yn adfer  achos o dorr i  safon dŵr  yfed o 
fewn cyfnod penodedig o amser.  
 

Rheolaeth Ansawdd 
Dadansoddol (AQC)  

y dul l  a ddefnyddir  i  s icrhau bod dul l iau 
dadansoddi  mewn labordy’n perf formio’n 
gywir .  
 

Rheoliadau  Rheol iadau Cyf lenwad Dŵr (Ansawdd Dŵr)  
2000 yn L loegr ; 2010 (Cymru) .  
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Rhybudd  Gorchymyn a roddir  gan yr  Ysgr ifennydd 
Gwladol  (yn achos cyf lenwadau dŵr, y Pr i f  
Aro lygydd Dŵr)  yn disgwyl  i  weithrediadau 
penodol gael  eu gwireddu gan y 
derbynnydd o fewn graddfa amser  
benodol.  
  

Safonau dŵr yfed  y crynoadau neu’r  gwerthoedd penodedig a 
nodir  yn y Rheoliadau.  
 

Seianid Ddim yn bresennol mewn dŵr yfed. Mae 
safon wedi e i se i l io  ar  iechyd Ewropeaidd 
o 50μg/ l  yn cael e i wei thredu.  
 

Seleniwm elfen hanfodol  ac  yn rhan bwys ig o’n deiet.   
Mae’r  lefe lau a ganfyddir  yn e in dŵr  yfed 
fel  rheol  d ipyn yn is  na’r  safon.  Mae safon 
wedi e i se i l io  ar  iechyd Ewropeaidd o 
10μg/ l  mewn grym.  
 

Sodiwm rhan o halen cyf f redin.  Yn bresennol mewn 
dŵr môr a dŵr  daear hal l t .  Mae ambel l  
gemegyn tr in dŵr yn cynnwys sodiwm. Mae 
crynoadau mewn dŵr yfed yn ise l iawn ond 
bydd rhai meddalwyr  dŵr gaif f  eu 
defnyddio mewn cartref i  a f fatr ïoedd yn 
ychwanegu’n sylweddol at  y lefe l mewn 
dŵr yfed.  Mae safon genedlaethol o 
200mg/ l mewn grym.  
 

Sylffad yn ymddangos yn natur iol  ym mhob dŵr ac 
ni e l l i r  ei  waredu. Dangosydd paramedr 
gyda chanl law gwerth o 250mg/ l.  
 

Systemau dosbarthu rhwydwaith y cwmni o br i f  b ibel lau,  
p ibel lau,  gorsafoedd pwmpio a chronfeydd 
gwasanaeth y mae’r  dŵr wedi e i dr in yn 
te i th io drwyddo er mwyn cyrraedd y 
defnyddwyr .  
 

Tanc cyswllt  tanc sy’n f fur f io  rhan o ’r  broses ddiheint io  
a gaif f  ei  leo l i  ar  saf le ’ r  gwei thfeydd tr in 
fel  ar fer .  Caif f  cemegyn d iheint io (c lor in fe 
rheol)  e i  ychwanegu at  y dŵr  wr th iddo l i fo  
i ’ r  tanc. Mae’r  amser a gymer h i i ’ r  dŵr l i fo  
drwy’r  tanc yn ddigonol i  s icrhau bod y 
cemegyn yn medru “cysyl l tu”  ac  o 
ganlyniad yn l ladd neu’n dadfywiogi  
unrhyw fe irws neu organedd pathogenig a l l  
fod yn bresennol yn y dŵr .  
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Tetrachloroethane a  

Trichloroethene 

toddyddion a l l  gael  eu canfod mewn dŵr 
daear wrth ymyl  saf leoedd d iwydiannol.  L le 
bo’n angenrheid io l  defnyddir  tr iniaeth 
arbennig i ’w gwaredu. Mae safon wedi  ei  
se i l io ar  iechyd Ewropeaidd o 10μg/ l  ar  
gyfer cyfanswm y ddau sylwedd mewn 
grym.  
 

Tetrachloromethane toddydd a l l  ymddangos mewn dŵr daear  yn 
agos i  saf leoedd d iwydiannol .  L le bo’n 
angenrheid io l gel l i r  t r in y dŵr er  mwyn ei 
waredu. Mae safon  genedlaethol o 3μg/ l  
mewn grym.  
 

Tocsicoleg astudiaeth o ef fe ith iau iechyd sylweddau.  
 

Toddiant  plwm  y tueddiad i  b lwm i doddi  mewn dŵr.  
 

Trihalomethanes yn cael  eu f fur f io yn y broses o ddiheint io 
dŵr yn sgi l  yr  adwaith rhwng c lor in a 
sylweddau organig natur io l .  Gel l i r  eu 
l le ihau trwy ddefnyddio arfer ion da. Mae 
safon wedi e i se i l io  ar  iechyd Ewropeaidd 
o 100μg/ l  mewn grym.  
 

Triniaeth uwchfioled  y defnydd o o lau uwchf io led i  ladd micro -
organebau,  er  enghrai f f t  Cryptospor id iwm .  
 

Trit ium isotop ymbelydrol  o hydrogen. Mae’r  
lefe lau ohono yn yr  amgylchedd yn cael eu 
rheol i ’n  l l ym a ceir  rhaglen cenedlaethol  
sy’n gofalu am foni tro dŵr  ar  yr  wyneb. 
Dangosydd paramedr  gyda chanl law 
gwerth o 100Bq/ l.  
 

UCN Uned Cymylogrwydd nephelometr ig –  uned 
mesur cymylogrwydd mewn dŵr  
 

WHO World Health Organisat ion.  
 

Ymrwymiadau  

 

rhaglenni o waith cyf re ith io l  rwym a gytunir  
rhwng cwmni dŵr a Phr if  Arolygydd Dŵr 
Yfed er  mwyn del io â mater ion ansawdd 
dŵr gwir  neu botens ia l .   

 

Ysgrifennydd Gwladol  Ysgr ifennydd Gwladol  dros yr  Amgylchedd, 
Bwyd a Mater ion Gwledig.  
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FOREWORD

The quality of drinking water in the UK is consistently amongst the best in the 
world. Compliance with standards exceeds 99.9% and where improvements 
are needed these are taken on by a combination of regulatory and non-

regulatory measures. The net effect being billions of pounds invested into driving 
improvements to the benefit of all water consumers. 

However the industry is aware that it cannot rest on its laurels. There are always 
new threats to drinking water supplies as our raw water resources are subject 
to discharges from agriculture, from urban areas and from industry. Increasing 
populations and variable weather patterns lead to increasing demands for water that 
may be less reliable in its availability. Standards are rightly being tightened where 
needed to protect the health of the nation and to ensure that confidence in tap water 
is maintained. 

There are many actions water companies take – from working in the catchment to 
reduce pollution loading, to investing in the latest and most innovative treatment 
options, ensuring that the system of pipes bring that water to your homes is in good 
condition – to make sure that the water that arrives at your property is wholesome 
and safe to drink. 

However once water leaves these pipes and enters your home there is a job for the 
homeowner to do to ensure that when you drink it or cook with it or bathe in it, it is 
still of the highest quality. 

The water industry has produced this simple guide of household tips to help you 
enjoy the quality of tap water once it reaches your home and to answer questions 
relating to water and hygiene issues in the home.

This leaflet provides advice to homes connected to the public water supply. In the UK 
around 1 million homes are supplied from private supplies and the advice contained 
in the leaflet, whilst broadly useful, may not be wholly relevant in these cases.
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RESPONSIBILITY AND APPROVED PRODUCTS

Responsibility for pipe work

Your home is connected to the water main in the road by a pipe. The majority of 
properties have a stop tap in a chamber near the boundary of your property and 
the road – usually in the footpath. There may also be a water meter in this chamber. 
There should also be an additional stop tap either immediately outside or inside your 
property. This is the stop tap that you should use if needed. 

The part of the service pipe which links the water main in the street to the boundary 
of your property (often called the communication pipe) belongs to the water company 
and is their responsibility to operate and maintain.

The part of the service pipe leading from the boundary of your property to the point 
where it enters your home is your or your landlord’s responsibility, as the homeowner, 
along with all the internal plumbing. 

Any leak in your front garden or under your drive is likely therefore to be your or your 
landlord’s responsibility to repair. Water companies may provide some help with 
repairs on your part of the service pipe.

Top tip
•  It is a good idea to know where your 

internal stop tap is and to check that it 

works. Try closing and opening it. The stop 

tap can usually be found on the pipe work 

under the kitchen sink or in a downstairs 

bathroom or cloakroom, or the cellar if 

your property has one.

Top tips
•  One easy way to check whether a product is suitable is to look for the WRAS Approved logo on packaging. WRAS Product Approval  or equivalent approval schemes ensure that each product has been tested in accordance with the appropriate standards. In this document such products are referred to as “approved”.

•  To make sure that approved products are installed properly, always use a WaterSafe1 plumber.

Figure 1 – Typical water 
supply arrangements

Approved products

Whenever you make changes to your plumbing or connect appliances to the water 
supply (e.g. washing machines or dishwashers) in the home, you should only use 
those which comply with The Water Supply (Water Fittings) Regulations (England, 
Wales and Northern Ireland) and The Water Supply (Water Fittings) Byelaws 
(Scotland).

Any work on plumbing systems using unsuitable or incorrectly installed products 
can affect the quality of your drinking water or result in leaks that could damage your 
home. 

1 www.watersafe.org.uk
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Figure 2 – WRAS logo

Contacting your water company

On occasion you may need to contact your local water company. You should be able 
to find who this is by reference to a recent bill or statement, in the phone book under 
Water, or the internet. Section 10 provides useful links. 

HYGIENE AND QUALITY
Tap hygiene

It is important that you regularly clean taps that are, or may be, used for drinking 
water. Bacteria and other microorganisms occur naturally and are found within our 
homes. 

Under certain conditions these can grow both on the outside of the tap and inside 
the lip of the spout. They are not visible to the naked eye, but the tap can become 
contaminated from food or items washed in the sink or basin. 

Taste or smells

Customers occasionally report that their tap water has an unusual taste or smell. 
There could be several causes of this and the most common are described below. If 
you get a sudden or unusual taste or smell to your drinking water please contact your 
water company so that they can investigate the problem.

a) Chlorine taste
A chlorine-like smell or taste is often described as being similar to a swimming pool 
or bleach.  

Chlorine is added continuously during water treatment as a disinfectant to kill 
bacteria and other microorganisms. A small amount of chlorine remains in your tap 
water. This is to ensure that the quality of the drinking water is maintained through the 
pipe network. 

Some people are more sensitive than others to the smell or taste of chlorine and may 
become aware of occasional changes in chlorine levels in their tap water. This could 
be because the water company has been working on the water mains network or is 
having to supply you with water from a different water treatment works.

Top tips
•  Regularly clean your household taps, including any attached fixtures or fittings, thoroughly using a dilute bleach solution ensuring that you wash inside the spout. Make sure you follow manufacturers cleaning instructions to ensure you don’t damage the tap.

•  After cleaning the tap, run the water for a few moments to remove any remaining disinfectant.

•  To prevent possible contamination do not leave items such as flannels and dishcloths on the tap to dry and never allow food or animals to come into contact with taps.
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b) Antiseptic / TCP taste
An antiseptic / TCP taste or smell is sometimes described as chemical or medicinal. 

These tastes are often associated with rubber or plastic materials used throughout 
the home, such as tap washers, washing machine and dishwasher hoses or other 
flexible hoses.

Connections for dishwashers and washing machines should be made using approved 
products and should also include an approved single check valve. This will prevent 
water within the flexible hoses, or the dishwasher or washing machine itself, returning 
to your drinking water tap or back to the mains supply. 

Flexible hoses can deteriorate over time and release traces of chemicals that 
can cause tastes and smells that are particularly noticeable with hot drinks. See 
comments on kettles in section b) below. 

If you experience these 
tastes or smells in your 
tap water it may be 
that your equipment 
has been installed 
incorrectly or are 
deteriorating.

Figure 3 – washing machine cold water valves with check valve

Top tip
•  If you find the taste of chlorine unpleasant, 

a good solution is to put a jug of tap water 

in the fridge. This will naturally reduce 

any chlorine smell or taste. Cover the 

jug and use within 24 hours to prevent 

microorganism growth. 

Top tips
•  One way of checking if the taste is caused by washing machine or dishwasher hoses is to turn off the valves which control the flow of cold water into the machine overnight, if they are easy to reach. Then, run the tap which you use for drinking water for a short period and taste the water. If this solves the taste problem, exchange the hose(s) for new approved replacements or fit an approved single check valve on the end of the machine hose where it connects to the household pipe work. Remember to open the valve again before using your washing machine or dishwasher. 

•  If it does not solve your problem then contact your local water company for advice. 
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c) Unusual tastes in hot drinks
If you notice unusual medicinal or plastic tastes only in hot drinks this can often be 
due to the seal within the kettle. This is particularly noticeable in new kettles. Tastes 
can also be caused by repeatedly boiling water in the kettle. 

d) Earthy-musty or stale taste or smell
Untreated water may naturally contain microscopic plants (algae) or other organic 
matter. Drinking water treatment processes remove most of these but traces of the 
harmless materials can remain and give an earthy-musty smell or stale taste to your 
water. 

These tastes or smells may also 
be caused by poor plumbing 
design allowing water to remain 
in your pipes for longer than 
necessary.

Top tips
•  To confirm whether the kettle is the 

problem, try making a hot drink with 

water boiled in a microwave or saucepan. If 

the taste has gone away then the cause is 

likely to be your kettle.

•  Only fill kettles with the amount of water 

you need using the cold water tap.

Top tips
•  If you have been away for two weeks or more, then the quality of water in your home may deteriorate.  This can lead to a stale taste or smell and in extreme cases may cause illness. It is advisable to run your drinking water taps after prolonged periods of non-use. 

•  If you continue to experience an earthy-musty taste or smell, contact your local water company who can help identify the cause.

e) Petrol / diesel / solvent taste or smell
This type of taste or smell can be associated with spills of chemicals or fuels (such 
as heating oils, petrol or diesel) on the ground near any water pipes (see section 6.2). 
If you become aware of a spill, or notice a petrol-like taste or smell to your water, 
contact your local water company immediately.

Appearance

Your water can, on rare occasion, appear discoloured. This can include water having 
a cloudy or milky appearance, being brown or orange in colour or having a blue-
green colour. The following sections indicate why this may be and suggests steps 
you can take to address it:

a) Cloudy (or milky) water
You may find that your drinking water has a cloudy or white 
appearance. The most common cause of this is tiny air bubbles. You 
can confirm this by running a glass of water and standing it for a few 
moments. 

If the water clears from the bottom upwards then the cause is trapped 
air. Air in drinking water is completely harmless. It can be caused by 
internal plumbing, such as faulty taps or by water being warmed. 
If you have air in your hot water you may wish to contact your 
WaterSafe plumber or GasSafe heating engineer.

Cloudy water due to air can also be caused by a burst water main or when the water 
company has been carrying out maintenance work on pipes. If your water contains 
air for the first time, has been cloudy for more than a day or your neighbours are also 
affected, contact your local water company.

If the water clears from the top 
down then this may be caused 
by chalky deposits. You should 
contact your local water 
company. 

Top tips
•  Run your tap for a few minutes and fill another glass, if it runs clear then it is most likely due to warming in your internal pipework. Properly lag your cold water pipes to prevent warming. 

•  Check your stop tap is fully open.



12 13

b) Brown or orange water
Occasionally you may find that your cold water looks slightly brown or orange. Over 
time deposits can build up in water mains for example rusty deposits from old iron 
mains. These deposits can be disturbed if there is a sudden change in the direction 
or flow in the water main. This can happen for a number of reasons, for example, a 
burst on the water main, bringing a water main back into use after repairs, the water 
company having to move water from one area to another to cope with changes in 
demand or the use of water for firefighting. 

Your water company will normally warn you in advance when it is carrying out 
planned work on the water mains and there is a risk of discoloured water and they 
will advise you of the actions to take. 

If you have not been warned and you notice brown water you should run the tap to 
see if this helps the water to clear. If the water does not clear after a short time you 

should contact your local water 
company. If you have brown 
deposits in your hot water 
you may wish to contact your 
WaterSafe plumber or heating 
engineer. 

Brown water may also be 
caused by the deterioration of 
your storage tank (see Section 
4) or the condition of the 
service pipe connecting your 

house to the water main in the street. If this is the case your neighbours may not be 
experiencing the same issues. You may wish to contact your WaterSafe plumber who 
can advise you on the next steps to take. 

•  Check water company websites and social 

media to see if there is a burst main in your 

area. If so wait until the burst is fixed and 

then flush taps.

Top tip

Top tips
•  If you have discoloured water please do not do any laundry until the water is clear as this may result in staining. If staining occurs keep the items damp until the discoloured water is gone and then re-wash using a washing powder. 

c) Blue-green water

Copper plumbing
Hot water storage or cylinders as well as most household pipes are often made from 
copper. In buildings with new plumbing small quantities of copper can dissolve into 
the water until a natural protective layer builds up on the inside of the pipes. Usually 
this does not cause a problem other than the risk of slight staining, especially with 
white baths and sinks.

Sometimes the water can develop a blue-
green tint. This may be associated with 
water that has remained in contact with 
copper pipes for a long time or poorly 
installed plumbing.  The blue-green water 
will disappear when the tap is run. This 
problem should only last for a few days 
whilst the protective layer forms. 

Loo block
A poorly installed toilet cistern or a 
faulty flush mechanism can sometimes cause blue water as a result of water 
containing loo block siphoning back into the plumbing system. This is more likely 

after pipework has not been used for some time 
or where there has been a problem in the external 
network.

If you experience blue or blue-green water contact 
your water company immediately for advice and, if 
necessary, to arrange an inspection of your plumbing 
system.

Temperature

You may experience warm water when you initially turn on the cold tap. Keeping your 
drinking water cold is important as it reduces the risk of harmful bacteria or other 
microorganisms growing in your plumbing. 

In periods of hot weather the water will naturally be warmer. However the warming of 
your water may also happen if your cold water pipe runs very close to a hot water or 

Top tips
•  To prevent this problem always follow the 

manufacturer’s instructions including what 
products to use with your toilet and use a 
WaterSafe plumber for any plumbing work. 
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central heating pipe in your home. Mixer taps can also cause this problem. As a result 
you may need to run the cold tap for some time until the temperature drops. 

TREATING WATER IN THE HOME
The quality of tap water in the UK is very high and is routinely monitored by your local 
water company to ensure it meets drinking water quality standards. As a result there 
is no need to further treat your water. However some people choose to use filters to 
remove traces of chlorine or softeners to remove or reduce hardness. The following 
sections provide advice on how to using these safely:

Water filters

Water filters can either be connected to the domestic plumbing (plumbed in) or 
separate such as jug filters. Some filters also reduce hardness in the water that 
can cause scale build up in kettles. With all types of filter, you should follow the 
manufacturer’s instructions for installation, maintenance and use.

Jug filters are designed to be small and portable and filter the water into a glass or 
plastic container. The water they produce should be treated like any food and used 
as soon as possible. Water in jug filters is best stored in a refrigerator and consumed 
within 24 hours after which it should be replaced as there will be insufficient chlorine 
to prevent growth of bacteria or other microorganisms.

Care should be taken with filter cartridges to ensure that they do not become 
damaged or split. If this occurs, tiny beads or small black particles may appear in the 
filtered water. If this happens the filter cartridge should be changed immediately.

•  Installing insulation or lagging around and 

between pipes may overcome this problem. 

Contact your WaterSafe plumber. 

Top tip

Plumbed in filters are permanently installed in the cold water supply and are 
connected to either the existing taps or a dedicated tap. The installation of a 
plumbed-in filter must comply with The Water Supply (Water Fittings) Regulations 
and Byelaws. Filters only last for a limited time and should be regularly changed as 
recommended in the manufacturer’s instructions.

Water softeners

Water hardness comes from naturally occurring calcium and magnesium salts, and 
the harder the water, the more of these salts it will contain. Some people living in hard 
water areas choose to artificially soften their water to boilers, kettles and other water 
heating appliances to prevent the build-up of scale deposits.  Softening will also 
reduce the amount of detergent required for washing clothes.

The natural salts which cause hard water also give the water a crisp, pleasant and 
fresh taste, which is lost when water is softened. Most softeners replace the calcium 
and magnesium that causes hardness with sodium. 

It is particularly important that artificially 
softened water is not used for powdered 
milk for babies’ feed. This is because 
powdered milk already contains 
sufficient sodium, and very young 
babies have a limited tolerance to 
sodium. Anyone on a sodium-restricted 
diet should follow their doctor’s 
instructions. In addition, calcium and 
magnesium are essential minerals in 
our diet. 

The water supply to any plumbed-in 
softener in domestic premises must 
be via a single check valve to prevent backflow into the mains supply. 

Further information can be obtained from the Information and Guidance Note 
“Installation of Ion Exchange Water Softeners” on the Water Regulations Advisory 
Scheme (WRAS) website.

Top tips
•  If you have a water softener installed, it is recommended that you have a separate un-softened mains fed tap for drinking water. 
•  Some softeners require you to notify your local water company and seek permission before installing. If in doubt contact your water company. 
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How can I find out how hard my water is?
Check with your local water company’s website if you want to know the hardness of 
your tap water.

DRINKING WATER STORAGE  
(TANKS OR CISTERNS)

Do I have a water storage tank?

Most homes have cold 
water taps supplied 
directly from the mains 
supply which is preferable. 
In older houses the kitchen 
cold water tap maybe the 
only tap connected directly 
to the mains. This section 
provides advice to help 
you if you have a cold 
water tank. 

If your home has a cold 
water storage tanks it is 
normally located within 
your roof space. 

Top tip
•  If you are not sure whether a tap is 

connected to the mains supply a quick check 

is to place your thumb over the tap outlet. If 

you are able to hold back all the water with 

your thumb when the tap is fully open then 

the tap is likely to be connected to a tank 

not the mains. If in doubt ask a WaterSafe 

plumber to check out the plumbing 
arrangements for you.

Figure 4 Typical cold 
water storage tank

The design, size or 
condition of the tank 
can have significant 
impacts on your water 
quality so you should 
check the following.

Is your tank in good condition?

Traditionally tanks were made of galvanised iron and these will rust over time 
resulting in rust particles and iron dissolving into the water. This can lead to ‘bits’ in 
your drinking water or the water having a brown or yellowish tinge. It can also give 
the water a metallic taste. Modern tanks are constructed of plastic and are unlikely 
to cause problems provided that they are approved for drinking water use and are 
properly installed and maintained. 

Does your tank have a close fitting lid?

Ensure your tank has a close-fitting lid of a suitable material that will 
not deteriorate or allow microorganisms to grow on it and drip into the 
water. The lid prevents debris falling in and polluting the water supply. 
It is not uncommon for birds, rodents or insects to find their way into 
tanks that are uncovered or only partially covered. This can cause 
anything from particles in the water, to unusual tastes and smells and 
could even make you ill. Any vents or other openings should also be 
screened with fine mesh for the same reason.
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Is your tank insulated?
Your tank should also be insulated along with the pipes in the roof space to avoid 
freezing and bursting in the winter and warming of the stored water during summer, 
when the roof space can get very hot. 

Does your tank have an overflow?

The tank should have an overflow pipe to warn you about a potential flood and divert 
any excess water safely and conspicuously out of the property otherwise it could 
flood your home.

If you notice water coming out of the overflow it means your tank is filling too much.  
This probably means the ball valve in the tank needs repairing or replacing and you 
should contact a WaterSafe plumber straight away.

Is your tank adequately supported?

Modern approved tanks should be able to contain water without collapsing or 
splitting, provided they are adequately supported. 

It is not appropriate to stand a plastic tank directly on the joists of the ceiling because 
the weight will not be uniformly distributed. Check that it is standing on a platform, 
which is of suitable thickness and constructed from a material that can support its 
weight when filled with water to the rim of the tank. The platform should extend a 
minimum of 150mm in all directions beyond the edge of the maximum dimensions 
of the tank so that no part of it overhangs the support. Check also that the support 
is not rotten or distorted due to leakage or condensation. National standards exist to 
ensure that tanks are designed and installed correctly. For example British Standard 
(BS 4213:2004) states that the minimum support for plastic storage tanks, of a 
capacity up to 500 litres should be at least 15mm thick marine plywood to provide a 
durable, rigid, flat and level platform beneath the whole of its base.

•  If you are concerned about whether your 

storage tank is suitably supported you 

should contact a WaterSafe plumber.

Top tip

STAINING OF FIXTURES AND FITTINGS

Pink/red stains

The reddish-pink colour sometimes seen on shower curtains, bath sealant, or around 
taps is not caused by the water itself, but by the growth of common bacteria or other 
microorganisms. These can thrive in moist, warm environments like those found in 
bathrooms. Their presence does not indicate a problem with the quality of the mains 
water supply.

The solution to the problem is to wipe down wet surfaces and increase air circulation 
by opening a window or fitting an extractor fan to ensure that affected areas are 
quickly dried out after use.  

Mould

Black or grey staining around 
taps in the kitchen, bathroom 
or showers, on the grout 
between tiles and in washing 
machine powder drawers is 
quite common. This can also 
appear as a thin black film 
or jelly like substance from 
your tap. It can be caused 
by the presence of airborne 
mould that can grow in 
damp areas. The problem 
is made worse if the area 
is poorly ventilated, or if 
aerosol deodorants or other 
sprays (which provide a 
food source for the mould) 
are used.

Top tips
•  Regular use of a dilute bleach solution will help minimise problems. Make sure you follow manufacturers cleaning instructions to ensure you don’t cause any damage.
•  Remove any residues left by cleaning products, soap, shampoo, hairspray or deodorants as they can provide a source of food which encourages growth of bacteria or other microorganisms. 

• Make sure affected areas are well ventilated.

•  Repair dripping taps to avoid staining on baths and basins.
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OUTSIDE YOUR HOME

Outside taps and hosepipes

A hosepipe connected to an outside tap can present a serious risk to water quality in 
the home unless it is protected against backflow to prevent water returning to your 
drinking water tap or to the mains supply. In most cases this is easily achieved by 
fitting an approved double check valve which should prevent any contaminants being 
drawn back into the pipe work.

Chemical spills on your driveway or garden

You should take care not to spill any chemicals or fuel on the ground. Products such 
as heating oil, petrol, diesel and creosote contain chemicals that can rapidly soak 
through the driveway or soil and permeate plastic water pipes, causing unpleasant 
tastes and smells. 

Top tips
•  Turn off the hosepipe at the tap and ideally 

fully disconnect when not in use.

•  Hosepipes should be fitted with a self-

closing flow control (such as a trigger spray 

gun) to prevent use when unattended.

•  Hosepipe outlets should never be placed into 

drains, garden ponds, buckets or watering-

cans so that they become submerged in 

water as this may result in water being 

siphoned back into your drinking water 

supply.

•  Ensure any outdoor taps or pipework are 

properly insulated in winter.

If you become aware of a chemical spill, for 
example, if a vehicle leaks a lot of oil or fuel on 
your driveway or you have a spillage of heating 
oil, remove as much as possible straight away 
and inform your water company. If the spillage 
is extensive you should also contact your local 
authority which may have specialised services to 
help you dispose of any waste material.

Once soil and plastic pipes become contaminated 
in this way, the only solution is to completely 
replace the pipe with either a metal or barrier pipe 
system (a plastic pipe with a layer of metal foil for 
added protection). This is a job for a WaterSafe 
plumber or a member of an approved contractor 
scheme who specialises in underground 
installations, groundwork or external services.

Water reuse systems

Your house might be connected to an individual or a communal water recycling 
system. Individual systems are normally fed by rainwater or by grey water reuse.

A rainwater harvesting system collects rain water from your roof, and a grey water 
reuse system collects water from sinks and baths. This water is then saved in a 
storage tank and can be used for outside taps or flushing toilets. Communal water 
recycling systems may use a variety of sources and do not necessarily feed a storage 
tank. Pipes carrying recycled water should be appropriately labelled. It is vital that 
these water reuse systems are kept completely separate from your drinking water 
supply. 

Check your water reuse system from time to time to see if the water in the tank, if it is 
accessible, looks murky or starts to smell.  If it does contact the manufacturer to get 
a professional to check it over and have it cleaned.  

If you have any problems with your rainwater harvesting or grey water system, do 
not attempt to connect the mains water supply to your toilet’s supply.  Always use 
a WaterSafe plumber who understands reuse systems and tell them you have a 
rainwater or grey water system as they will know how to fix it.  

Check your normal plumbing system to make sure the rainwater system is not directly 
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connected to your drinking water. Ensure any mains water back-up goes through an 
appropriate, properly installed backflow prevention device.

Make sure the garden tap and pipes carrying rainwater in your house have been 
labelled to remind your visitors or tradespeople that this is not regular drinking water.  
Don’t remove this labelling, as it is there to keep you and your family safe and to let 
your plumber or other workers know the plumbing in your house has a rainwater 
harvesting or grey water system.

If you have a rainwater harvesting system and your drinking water tastes odd or 
appears cloudy or discoloured, call your water company immediately so that they can 
arrange an inspection of your plumbing.

Top tips
•  If you have a water meter, check and read 

it regularly. If you notice an increase in the 

amount of water that is being recorded, it 

could be that the mains back-up water is 

being used a lot more, especially if there has 

been no rain. This could be normal, but it’s 

worth checking, if accessible, to make sure 

that the increase isn’t due to a problem with 

the rainwater system..

•  If your toilet cistern is not filling , keep your 

toilets working by using a bucket of water 

to flush them or fill the cistern so you can 

flush it normally.  

•  Have all filters (or UV disinfection units, 

if you have one), serviced at the times 

recommended.  

•  Keeping gutters clear of leaves, moss and 

debris will keep the rainwater cleaner. 

•  Don’t use rainwater to fill your swimming 

pool or children’s paddling pools as you can’t 

guarantee the rainwater will not have 

harmful bacteria in it.

LEAD PIPES
Lead is present in our environment and comes from a variety of sources and may be 
present in low concentrations in air, food, soil or water.  It can build up in the body 
and it can be harmful, especially to young children.

Lead can be released into water from lead pipe work, brass water fittings, lead-based 
solder or other water fittings containing lead. 

Standards and testing

Water companies take samples from randomly selected customers’ properties to 
ensure the water supplied meets high quality standards. If the legal lead standard 
is exceeded in a water sample taken from your property then your water company 
will contact you to make you aware of the result. Your water company will be able to 
advise you on their policy for lead pipe replacement which will include replacement of 
the section of pipe owned by the water company free of charge. It is recommended 
that customers consider replacing all pipe work in contact with drinking water 
including any internal lead plumbing. 

How do you know if there are lead pipes in your home?

If your home was built before 1970 it may have lead pipes. If it was built after 1970 it 
is unlikely to have lead pipes as their use in drinking water systems became illegal. 
Even in properties with no lead pipe work it may be that there are other sources of 
lead in drinking water such as brass fittings or improperly used lead based solders. 

Each property is different. However it is worth checking behind the cupboards in your 
kitchen to look at the incoming pipe work. You may also need to look in other places, 
e.g. under the stairs. Find the pipe leading to the kitchen tap. Check along as much 

•  Always use a WaterSafe plumber. They will only use approved materials suitable for drinking water and never use lead solder on your drinking water plumbing. 

Top tip
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of its length as possible to see if it is made of lead. Unpainted lead pipes are dull grey 
in colour. They are also soft. If you scrape the surface gently, you will see the shiny, 
silver-coloured metal beneath.

Figure 5 – Example lead pipe arrangement

If in doubt, ask a WaterSafe qualified plumber or your local water company for 
advice.  You can also ask your water company to test the water at your kitchen tap as 
lead levels may be low even if there are lead pipes in your property.

What can you do to reduce lead in your water?

If your home has lead pipes there are short term measures you can take to reduce 
the amount of lead in your water. Run the tap to remove water that has been standing 
in the pipes for long periods, for example, overnight, or if no one has run the taps for 
several hours. In these circumstances, draw off a washing-up bowlful of water from 
the kitchen tap to clear the water which has been standing in the pipes. This need 
not be wasted but can be used on the garden or for something other than drinking or 
cooking. 

In the long term pipe replacement is the best solution and you should discuss this 
with your water company who may be able to coordinate with replacement of their 
section of the pipe. Your existing lead supply pipe may have been used for electrical 

earthing purposes even though this has not been allowed for new installations since 
1966.  Therefore if you alter or replace your lead pipe-work you may need to seek 
advice from your electricity supply company or an approved electrical contractor.

PREPARING FOR FREEZING WEATHER
If your home suffers a burst pipe during 
periods of cold weather, you could 
be left with no water and a hefty bill 
to repair the damage to your home. 
Safeguard your water supply by 
following these simple steps to protect 
your home and refer to your water 
company’s website for tips and advice. 

General advice can be found on-line 
on Water UK’s website –  
www.water.org.uk/news-water-uk/
latest-news/preparing-winter

APPROVED PLUMBER SCHEMES
To ensure that any work is done properly it is recommended that you use a 
professionally qualified plumber for any plumbing work. When you are looking for a 
plumber select a business that is a member of an Approved Contractors’ Scheme, 
such asWaterSafe.

WaterSafe is a dedicated online search facility bringing together thousands of 
qualified contractors employed by plumbing businesses from seven existing 
Approved Contractors’ Schemes across the UK. These schemes aim to raise 
plumbing standards by helping customers find the nearest qualified plumbing and 

Top tips
•  It is a good idea to know where your internal stop tap is and to check that it works. Try closing and opening it. The stop tap can usually be found on the pipe work under the kitchen sink or in a downstairs bathroom or cloakroom, or the cellar if your property has one.

•  If you get a leak or burst pipe inside the property you will need to turn the internal stop tap off to prevent any flooding or damage.

•  Ensure any outdoor taps or pipework are properly insulated in winter.
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heating professionals. To search for a plumbing business near you visit the WaterSafe 
website2 and enter your postcode.

Members of Approved Plumbers schemes have a recognised plumbing qualification 
and knowledge. They give their customers legally recognised certificates, confirming 
that the plumbing work they have carried out complies with The Water Supply (Water 
Fittings) Regulations and Byelaws. All members of the WaterSafe Contractors’ 
Scheme carry agreed levels of Public Liability Insurance and operate a customer 
complaints scheme.  

To ensure that members continue to provide excellent service, approved 
contractor schemes not only investigate any technical complaints from 
customers but also regularly audit members’ workmanship to make 
certain that it meets the requirements of The Water Supply (Water Fittings) 

Regulations and Byelaws.

The seven Approved Contractors’ Schemes that form part of 
WaterSafe are:

•  The “Water Industry Approved Plumbing Scheme” (WIAPS) 
administered by WRAS, 

•  “Aplus” administered by AWG Limited,
•  “TAPS” administered by Thames Water Utilities Limited,

•  “Water Mark” administered by Severn Trent Water Limited,
•  Water regulation approved contractor or person schemes 

administered by SNIPEF Management Limited, the 
Association of Plumbing and Heating Contractors 
Limited(APHC) and the Chartered Institute of Plumbing and 
Heating Engineering (CIPHE).

To contact an Approved Plumber, look on the websites of the 
organisation which runs the scheme, or search the WaterSafe 
website.

The seven Approved Contractors’ schemes also run specialist 
sector schemes for ground workers, underground workers or 

external services. These professions are qualified for external 
work only such as leakage detection or service pipe repairs and 
renewals. 

USEFUL LINKS FOR FURTHER INFORMATION

Water companies
The Water UK website provides links to each water company:
www.water.org.uk/about/our-members

Drinking water regulators
Drinking Water Inspectorate (England & Wales) – www.dwi.gov.uk/

Drinking Water Quality Regulator for Scotland – www.dwqr.org.uk/

Drinking Water Inspectorate (Northern Ireland) – www.doeni.gov.uk/niea/water-home/
drinking_water.htm

Advice on plumbers and The Water Supply (Water Fittings)  
Regulations and Byelaws
Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) – www.wras.co.uk
Practical advice videos can be found at www.wras.co.uk/consumers/resources/
videos/

To find approved products
Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) – www.wras.co.uk/directory

Information on the causes of copper corrosion
Foundation for Water Research – www.fwr.org/copper.pdf

Advice on water filters and softeners can be found at 
British Water – www.britishwater.co.uk
UK Water Treatment Association (UKWTA) – www.ukwta.org

Finding a qualified plumber through WaterSafe
WaterSafe – www.watersafe.org.uk

Finding a qualified plumber through Approved Contractors’ Schemes
The “Water Industry Approved Plumbing Scheme” (WIAPS) administered by WRAS: 
www.wras.co.uk/consumers/approved_plumber_scheme/

“Aplus” administered by AWG Limited: 
www.anglianwater.co.uk/developers/plumbers/sectored-contractors.aspx

2 www.watersafe.org.uk
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“TAPS” administered by Thames Water Utilities Limited: 
http://secure.thameswater.co.uk/dynamic/cps/rde/xchg/corp/hs.xsl/17380.htm?utm_
source=leafletletter/approvedplumbersutm_medium=print/approvedplumbersutm_
campaign=plumber

“WaterMark” administered by Severn Trent Water Limited: 
www.stwater.co.uk/businesses/watermark-plumbers/

The Scottish and Northern Ireland Plumbing Employers Federation (SNIPEF): 
www.snipef.org/

Association of Plumbing and Heating Contractors Limited (APHC): 
www.aphc.co.uk/

The Chartered Institute of Plumbing and Heating Engineering (CIPHE):
www.ciphe.org.uk/

Information for Landlords
Landlord and Tentant Address Portal (Landlord TAP): www.landlordtap.com
“Landlord TAP is an easy to use website that allows Landlords and Managing Agents, 
of properties in England & Wales, to provide water companies with details of those 
responsible for the payment of water and/or sewerage charges for their tenanted 
properties.”

WWW.WATER.ORG.UK WWW.WRAS.ORG.UK

http://www.water.org.uk
http://www.wras.org.uk
http://www.water.org.uk
http://www.wras.org.uk
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