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Crynodeb Gweithredol 
 
Dŵr yfed 2019  yw'r  30ain adroddiad o' i fath a gyhoeddwyd gan yr Arolygiaeth 
Dŵr Yfed (yr Arolygiaeth). Mae'r  adroddiad hwn yn cwmpasu cyflenwadau 
dŵr cyhoeddus a reolir  gan gwmnïau dŵr sy'n gweithredu'n gyfan gwbl neu'n 
bennaf yng Nghymru. Mae adroddiad ar wahân ar gael ar gyfer cyflenwadau 
preifat.  

Mae dŵr yfed diogel a glân yn hollbwysig i iechyd y cyhoedd a llesiant ein 
cymdeithas, nawr ac yn y dyfodol.  Dyma brif ddaliad gweledigaeth a 
strategaeth yr Arolygiaeth Dŵr Yfed a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2020 . 
Mae'n bwysicach nag er ioed yn wyneb heriau sylweddol i gyflenwadau dŵr 
yfed oherwydd effeithiau newid yn yr hinsawdd, ac i ansawdd ac argaeledd 
adnoddau dŵr, yn ogystal â chlefydau heintus fel COVID-19 yn fwy 
diweddar.  

Mae gwaith yr Arolygiaeth yn eang ac yn cwmpasu pob agwedd ar ansawdd 
a digonolrwydd cyflenwadau dŵr cyhoeddus. Mae Dŵr yfed 2019 yn darparu 
cofnod o'r  gwaith y mae'r  Arolygiaeth wedi' i wneud i sicrhau bod cwmnïau 
dŵr ac awdurdodau lleol wedi cymryd y camau pr iodol i gynnal hyder mewn 
ansawdd dŵr yfed ac i ddiogelu iechyd y cyhoedd.  

Mae safon ansawdd dŵr yng Nghymru yn uchel iawn ond mae angen 
gwneud gwaith o hyd i wella'r  broses o gynllunio ar gyfer cenedlaethau'r  
dyfodol:  

Mae'n anodd dianc rhag y cwestiynau ynghylch plwm. Bymtheg mlynedd ar 
ôl i' r  defnydd o bibellau plwm gael ei wneud yn anghyfreithlon, nid yw'r  
diwydiant wedi gwneud cynnydd sylweddol, yn bennaf am mai deiliaid eiddo 
sy'n parhau i fod yn berchen ar y pibellau cyflenwi o fewn eu cwrtil. Y r isg 
fwyaf sylweddol y bydd plwm yn toddi i mewn i' r  dŵr yw lle mae'r  dŵr yn yr 
ychydig fetrau olaf o'r  bibell yn aros i gael ei dynnu o'r  tap. O ganlyniad, os 
na fydd plwm yn cael ei waredu o blymwaith domestig, bydd hyn yn parhau i 
fod yn r isg bosibl i iechyd meddwl a chorfforol cenedlaethau'r  dyfodol.  

Mae heriau byd-eang fel COVID-19, ynghyd â'r  galw cyfredol am adnoddau 
dŵr ac argaeledd yr adnoddau hynny, yn cyflwyno heriau wrth fynd ati i 
gynnal a chadw cyflenwadau yn ystod y cyfnod anodd hwn. Yn ôl cwmnïau 
yng Nghymru, un o'r  r isgiau allweddol yw “dim cyflenwad”. Mae galw ac 
adnoddau ill dau yn bygwth ansawdd a digonolrwydd dŵr ac felly bydd 
cynllunio hirdymor yn hanfodol er mwyn cynnal ein diwydiant a'n 
cyflenwadau preifat. Mae gennym dystiolaeth glir  bod heriau sy'n ymwneud 
ag adnoddau dŵr yn arwain at fethiannau o ran ansawdd dŵr ac nid yw'r  
penderfyniad rhwng digonolrwydd ac ansawdd yn ddewis y gellir  ei wneud 
nac y dylai fod yn rhaid ei wneud.   
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Yng Nghymru, afliwio yw'r  her fwyaf o hyd, gyda bron i deirgwaith yn fwy o 
gysyllt iadau gan ddefnyddwyr ynghylch golwg dŵr yfed yng Nghymru o 
gymharu â'r  diwydiant ehangach. Caiff methiannau i gydymffurfio a 
digwyddiadau nas cynlluniwyd eu dominyddu gan haearn o'r  hen rwydwaith. 
Yn anorfod, bydd dŵr yn afliwio os terfir  ar haearn (o bibellau sy'n cyrydu). 
Mae unrhyw afliwio mewn dŵr yfed yn peri pryder a bydd defnyddwyr yn ei 
wrthod.  

Mae defnydd cynyddol o nicel wrth gynhyrchu tapiau, a'u hargaeledd fel 
dewis rhatach ar y farchnad, yn destun pryder hefyd.  Gall unigolion sydd 
wedi'u sensiteiddio i nicel (15% o'r  boblogaeth yn ôl amcangyfr if EFSA, 
2018) ddatblygu brech ecsemataidd goslyd ar y croen. Heb rywfaint o 
reolaeth, mae'r  ff it iadau mwyfwy poblogaidd hyn yn debygol o greu 
etifeddiaeth ar gyfer poblogaeth gynyddol sensitif yn y dyfodol. Mae'r  
Arolygiaeth wedi bod yn cynnal trafodaethau â WRAS er mwyn sicrhau bod 
modd nodi ff it iadau a wneir o nicel.  

Mae'n ofynnol i gwmnïau ddarparu asesiadau r isg. Yn 2019, o blith tua 
80,000 o beryglon, nododd gwaith dadansoddi fod 91.8% o'r  r isgiau yn cael 
eu lliniaru'n effeithiol. Mae hyn 2% yn is na'r  diwydiant ehangach. 
Cymylogrwydd mewn gweithfeydd a ‘dim cyflenwad’ yw'r  ddwy r isg fwyaf a 
nodwyd.  

Mae'r  adroddiad blynyddol yn rhoi crynodeb o'r  265,394 o ganlyniadau 
cydymffurfiaeth a nodwyd gan y diwydiant, a'r  ymchwiliadau cysyllt iedig a 
gynhaliwyd ar gyfer 76 o fethiannau yn ymwneud â safonau rheoliadol yng 
Nghymru. Defnyddir  y Mynegai Risg Cydymffurfio (MRC), a gynlluniwyd i roi 
gwerth rhifiadol i r isg, i fesur perfformiad parhaus y diwydiant. Mae gwerth 
is yn dynodi r isg is. Yr MRC ar gyfer Cymru yn 2019 oedd 3.73 o gymharu â 
2.87 ar gyfer y diwydiant ehangach. Sgoriodd Dŵr Cymru 4, gyda thr i 
chwarter yn gysyllt iedig â pharamedrau esthetig (Haearn, Manganîs, Blas, 
Arogl) . Ymchwiliwyd i bob un o'r  methiannau a chymerwyd camau 
gweithredu i ddiogelu defnyddwyr. O 2020, mae gan gwmnïau darged i 
gyflawni MRC unigol o 2 fel ymrwymiad cyffredin i'w perfformiad. 

Yn 2019, gwelwyd 46 o ddigwyddiadau yng Nghymru lle na wnaeth methiant 
annisgwyl yn y cyflenwad dŵr neu ansawdd dŵr gyrraedd y safonau 
gofynnol a ddisgwylir  o bosibl. Mae unrhyw ddigwyddiad a all ber i r isg i 
ansawdd dŵr a chyflenwad dŵr defnyddwyr yn sefyllfa annerbyniol ac 
ymchwilir  i bob un ohonynt yn seiliedig ar r isg. Caiff perfformiad y diwydiant 
ei fesur yn ôl y Mynegai Risg Digwyddiadau (MRD), sy'n nodi' r  r isg sy'n 
deillio o'r  digwyddiadau hyn. Mae gwerth is yn dynodi r isg is. Yr MRD ar 
gyfer Cymru yn 2019 oedd 27, sy'n welliant o un flwyddyn i' r  llall. Y sgôr ar 
gyfer Dŵr Cymru oedd 26, a sgor iodd Hafren Dyfrdwy 48. Byddai targed 
perfformiad o 30 yn cael ei ystyr ied yn dderbyniol.  
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Dŵr yfed 2019 
Crynodeb o adroddiad y Prif Arolygydd ar gyfer 
Cymru  
Dŵr yfed 2019  yw cyhoeddiad blynyddol Prif Arolygydd Dŵr Yfed Cymru a 
Lloegr. Hwn yw'r 30ain adroddiad ar waith yr Arolygiaeth ac mae'n cyflwyno 
gwybodaeth gryno am ansawdd dŵr yfed ar gyfer y flwyddyn galendr 2019. 
Fe' i cyhoeddir fel cyfres o bedwar adroddiad chwarterol sy'n trafod 
cyflenwadau dŵr cyhoeddus ac un adroddiad sy'n trafod cyflenwadau dŵr  
preifat. Mae'r  adroddiad hwn yn grynodeb o gyflenwadau dŵr cyhoeddus 
yng Nghymru. 

Mae'r  adroddiad hwn yn rhoi' r  ffeithiau allweddol am ansawdd cyflenwadau 
dŵr cyhoeddus yng Nghymru, a gaiff ei gwasanaethu gan bedwar cwmni dŵr 
sy'n cyflenwi dros dair  miliwn o ddefnyddwyr. Dangosir  yr ardal a 
wasanaethir  gan bob cwmni dŵr yn Ffigur 1.   

 
Tabl 1: Ffeithiau allweddol am drefniadau cyflenwi dŵr cyhoeddus a phreifat 

yng Nghymru 

Cyflenwadau cyhoeddus Cyflenwadau preifat 
Poblogaeth a gyflenwir  
Dŵr a gyflenwir (l/y dydd) 
Mannau tynnu dŵr 
Gweithfeydd trin dŵr 
Cronfeydd dŵr gwasanaeth 
Parthau cyflenwi dŵr 
Hyd prif bibellau (km) 
 

3,116,180 
867 miliwn 
82 
66 
407 
96 
27,765 
 
 

Poblogaeth a gyflenwir 
Dŵr a gyflenwir (l/y dydd) 
Bras amcan o nifer y 
cyflenwadau dŵr preifat* 
Cyfanswm yr awdurdodau lleol 
Nifer yr awdurdodau lleol lle 
ceir cyflenwadau preifat 
 

71,238 
11.4 miliwn 

13,880 
 

22 
 

22 

Cyfansoddiad y dŵr 
Ffynonellau dŵr wyneb 
Ffynonellau dŵr daear 
Ffynonellau cymysg 

 
93% 
6% 
1% 

Cyfansoddiad y dŵr 
Cyflenwadau dan ddylanwad 
dŵr wyneb 
Ffynonellau dŵr daear 
Prif gyflenwad 
Anhysbys 

 
83.1% 
8.8% 
7.1% 

1% 

Ardaloedd cyflenwi 
Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerffili, Caerdydd, Casnewydd, Castell-nedd Port 
Talbot, Ceredigion, Conwy, Cyngor Bwrdeistref Wrecsam, Gwynedd, Merthyr Tudful, Pen-y-
bont ar Ogwr, Powys, Rhondda Cynon Taf, Sir Benfro, Sir Ddinbych, Sir Fynwy, Sir 
Gaerfyrddin, Sir y Fflint, Torfaen, Ynys Môn. 
*Mae ffiniau rhanbarthau cyflenwadau cyhoeddus yn seiliedig ar grwpiau o barthau cwmnïau 
dŵr. Mae ffiniau ffigurau cyflenwadau preifat yn seiliedig ar y bras amcan agosaf o'r parthau 
cyflenwi cyhoeddus. Pan fo ffiniau awdurdodau lleol yn croesi ffiniau rhanbarthol, mae data'r 
awdurdod lleol cyfan wedi'u priodoli i'r rhanbarth lle mae'r rhan fwyaf o arwynebedd yr 
awdurdod. 
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Ffigur 1: Cwmnïau sy'n cyflenwi dŵr yng Nghymru a Lloegr  
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Profi ansawdd dŵr yfed 
 

Drwy gydol 2019, roedd cwmnïau dŵr wedi samplu dŵr yfed ledled Cymru er 
mwyn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â'r  rheoliadau dŵr yfed. Cafodd bron 
hanner y profion eu cynnal ar samplau a dynnwyd o dapiau defnyddwyr a 
ddewiswyd ar hap. At ddibenion monitro, caiff ardaloedd cyflenwi cwmnïau 
dŵr eu rhannu'n barthau. Mae gwaith samplu o dapiau defnyddwyr mewn 
parthau yn broses seiliedig ar r isg sy'n golygu y caiff mwy o brofion eu 
cynnal mewn parthau uchel eu poblogaeth (uchafswm o 100,000). Caiff 
samplau hefyd eu cymryd o weithfeydd tr in dŵr a chronfeydd dŵr wedi' i dr in 
(gwasanaeth). Ar y cyd, cynhaliodd y cwmnïau dŵr gyfanswm o 265,394 o 
brofion yn ystod 2019 a dim ond 53 o'r  profion hyn a fethodd â chyrraedd un 
neu fwy o'r  safonau a nodir  yn y rheoliadau neu a aeth y tu hwnt i werth 
sgr inio.  

 

Tabl 2: Nifer y profion a gynhaliwyd gan gwmnïau yng Nghymru 

Cw mni 

Man samplu Nife r y 
profion 

fesul  
cw mni 

Targed o 
ran nife r y 

profion 
Gw e ithfeydd 

trin dŵ r 

Cronfeydd 
dŵ r 

gw asanae th 

Tapiau 
de fnyddw yr 

(parthau) 

Albion Eco 0 
(0) 

0 
(0) 

248 
(1) 248 248 

Dŵr Cymru 63,010 
(60) 

80,036 
(325) 

84,070 
(76) 227,116 227,178 

Hafren 
Dyfrdwy 

5,734 
(6) 

20,966 
(82) 

11,126 
(18) 37,826 37,941 

SSE Water 0 
(0) 

0 
(0) 

204 
(1) 204 204 

Cymru 
yn 
gyffredinol   

68,744 
(66) 

101,002 
(407) 

95,648 
(96) 265,394 265,571 

M a e 'r rh i fa u  m e wn  cro m fa ch a u  yn  cyn rych i o l i  n i fe r y g we i th fe yd d ,  cro n fe yd d  d ŵr n e u  b a rth a u  yr 

o e d d  y cwm n i  h wn n w yn  e u  g we i th re d u  yn g  Ng h ym ru  yn  2 0 1 9 .  M a e  h a wl  g a n  ra i  cwm n ïa u  i  g yn n a l  

p ro f i o n  a r sa m p l a u  a  g ym e ri r o  fa n n a u  cyf l e n wi  yn  h yt ra ch  n a  th a p i a u  d e fn yd d wyr.   
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Cydymffurfio â'r safonau 
 

Mynegai Risg Cydymffurfio  
Mesur perfformiad yw'r Mynegai Risg Cydymffurfio sy'n dangos y r isg sy'n 
deillio o fethiannau i gyrraedd safon dŵr yfed ar gyfer y paramedrau a nodir  
yn y rheoliadau. Mae'n gyson â dull seiliedig ar r isg yr Arolygiaeth Dŵr Yfed 
mewn perthynas â rheoleiddio cyflenwadau dŵr. Mae'r  Mynegai yn pennu 
gwerth sy'n dangos arwyddocâd y paramedr sy'n methu, cyfran y 
defnyddwyr y gall fod wedi effeithio arnynt ac asesiad o ymateb y cwmni.  
Mae'r  mesur yn dangos perfformiad y diwydiant cyfan, yn seiliedig ar y 
cwmnïau a phedair elfen eu system gyflenwi: gweithfeydd tr in dŵr; mannau 
cyflenwi; cronfeydd dŵr gwasanaeth a thapiau defnyddwyr.  

Yn 2019, yr MRC ar gyfer cwmnïau sy'n gweithredu'n gyfan gwbl neu'n 
bennaf yng Nghymru oedd 3.73. Mae hyn yn welliant mewn perfformiad o 
gymharu â'r  ff igur o 4.14 yn 2018 ond, yng nghyd-destun y pedair  blynedd 
diwethaf, nid yw'n cynrychioli gwelliant cyffredinol. Yr MRC ar gyfer y 
diwydiant cyfan oedd 2.85, sy'n welliant o gymharu â 3.87 yn 2018. O 
ganlyniad, mae'r  ff igur MRC yn uwch o hyd na ffigur y diwydiant, er bod 
hwnnw wedi gwella'n fwy mewn cymhariaeth. 

Mae'r  ff igur MRC yn cynnwys ffigurau sy'n cynrychioli perfformiad rhannau 
gwahanol o'r  gadwyn cyflenwi dŵr (gweithfeydd tr in dŵr, mannau cyflenwi, 
cronfeydd dŵr gwasanaeth a pharthau). Yng Nghymru, gellir  pr iodoli' r  
gwelliant a welwyd yn 2019 o gymharu â 2018 yn bennaf i berfformiad gwell 
gan y ddau gwmni o ran elfen barthol y mesur.  

Ffigur 2: MRC Cwmnïau a'r  Diwydiant yng Nghymru 2019 

.   
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O 2020, mae gan gwmnïau ganlyniad MRC unigol o 2 fel ymrwymiad 
perfformiad cyffredin y cytunwyd arno â'r  rheoleiddiwr economaidd Ofwat. 
Roedd y gwerth hwn yn seiliedig ar ganolr if amcangyfr ifedig y dylai fod yn 
rhesymol i gwmnïau ei gyflawni erbyn 2020. Mae'r  canolr if yn rhif mwy 
cynrychioliadol ar gyfer set ddata amrywiadwy â sgiw lle na chaiff data eu 
dosbarthu yn y ffordd arferol. Mae'n pwyso'n gyfartal i werth canolig ac ni 
chaiff ei ddylanwadu gan danberfformiad unigol, gan gyflwyno targed addas 
i gwmnïau ei gyflawni. Y gwerth canolr if gwir ioneddol ar gyfer y diwydiant 
yn 2019 yw 1.73. Mae'r  gwerth hwn wedi bod yn gymharol sefydlog dros y 
tair  blynedd diwethaf. Mae dros hanner y cwmnïau yng Nghymru yn 
cyflawni' r  canlyniad hwn erbyn hyn. Fodd bynnag, mae gan Dŵr Cymru gryn 
ffordd i fynd. Nid yw'n afresymol disgwyl i gwmnïau gyflawni hyn o ystyr ied, 
mewn nifer o achosion, fod methiant i gyflawni' r  gwerth hwn wedi bod yn 
gyfan gwbl o fewn rheolaeth y cwmni fel yr esbonnir yn yr adran isod.  

O ystyr ied perfformiad cwmnïau unigol, gwelwyd gwelliant yn sgoriau'r  ddau 
gwmni, Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy. Fodd bynnag, yn ogystal â chyfrannu 
at y rhan fwyaf o'r  ff igur MRC, aeth y cwmni hefyd y tu hwnt i' r  ff igur 
Mynegai Risg Cydymffurfio cenedlaethol ar gyfer Cymru.  

Mae'r  MRC yn caniatáu dadansoddi' r  pr if bethau sy'n cyfrannu at bob elfen 
o'r  sgôr er mwyn deall lle mae'r  r isgiau yn codi. Gellir  gweld y rhain yn y 
siart cylch isod. Mae'r  data yn cynnwys pob methiant o ran Safonau a 
Pharamedrau dangosol Cenedlaethol a'r  UE a gymerir  mewn gweithfeydd 
tr in dŵr, cronfeydd dŵr gwasanaeth a thapiau defnyddwyr ac a ddefnyddir  i 
gyfr ifo'r  MRC.  

 

Ffigur 3: Proffil Mynegai Risg Cydymffurfio ar gyfer y diwydiant yng 
Nghymru 
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Yng Nghymru, methiannau cyfunol yn ymwneud â haearn sy'n cyfrannu 
fwyaf at yr MRC (gweler Ffigur 3), a'r  paramedr hwn o hyd sydd wedi 
cyfrannu fwyaf at yr MRC ers i' r  metr ig gael ei gyflwyno. Wrth ystyr ied yr 
achosion sy'n ymwneud â haearn, nodwyd 15 o fethiannau gan Dŵr Cymru, 
y cafodd 8 ohonynt eu cwmpasu gan Offerynnau Cyfreithiol. Mae 38 o 
barthau yng Nghymru lle mae gwaith yn mynd rhagddo i leihau lefelau 
haearn a manganîs. Disgwylir  i' r  rhan fwyaf o'r  gwaith hwnnw gael ei 
gwblhau erbyn 2027. Gweler yr adran ‘Cysyllt iadau gan ddefnyddwyr ac 
afliwio’ ar gyfer trafodaeth bellach.  

Yn ogystal â methiannau sy'n ymwneud â haearn, mae methiannau sy'n 
ymwneud â cholifform yn arwydd o r isgiau nas lliniarwyd. Yr hyn a 
gyfrannodd fwyaf at yr MRC ar gyfer Cymru gyfan oedd canfod colifform 
mewn gweithfeydd tr in dŵr, sy'n adlewyrchu r isg eang i ddefnyddwyr lle 
mae'r gweithfeydd yn gwasanaethu poblogaethau mawr.  

Yng Nghymru, cafwyd 11 o fethiannau cydymffurfio yn 2019, y rhoddwyd 
sgôr MRC o fwy na 0.1 iddynt. Mae'n werth ystyr ied pam bod y methiannau 
hyn wedi cael y sgoriau uchaf; gyda'r  nod o annog cwmnïau i berfformio'n 
well yn y dyfodol er mwyn atal methiannau a gwella'r  camau lliniaru a 
gymerir  ar gyfer unrhyw fethiannau sy'n digwydd.  

O'r  11 o fethiannau cydymffurfio uwchlaw gwerth MRC o 0.1, digwyddodd 
dau ohonynt mewn gweithfeydd tr in dŵr, sef achos o ganfod colifform a 
methiant o ran afloywder. Roedd dau arall yn ymwneud â blas ac arogl 
mewn parthau o ganlyniad i reswm yn ymwneud â gwaith tr in dŵr neu 
ddalgylch.  Roedd y saith arall yn fethiannau yn ymwneud â haearn mewn 
parthau (DWR 6, HDD 1). Mae'r  Arolygiaeth yn annog cwmnïau i 
ganolbwyntio ar eu perfformiad tr iniaeth gan ei fod yn arwyddocaol o ran y 
r isg eang a allai wynebu'r  gymuned. Mae gweithfeydd tr in dŵr lle nodir  
methiannau microbiolegol yn peri r isg i iechyd y cyhoedd ac mae hyn yn 
arbennig o berthnasol yng Nghymru gan fod sgôr unigol fwyaf yr MRC yn 
ymwneud â gwaith lle'r  oedd problemau strwythurol mewn tanciau cyswllt.  

Yng Nghymru, gwelwyd y methiant o ran canfod colifform a gafodd sgôr o 
0.75 ar raddfa'r  MRC ym mis Hydref yng ngwaith Felindre, un o weithfeydd 
mwyaf Dŵr Cymru. Ar ôl arsylwi' r  llwybr halogi, nodwyd nad oedd y tanc 
wedi' i atgyweir io'n effeithiol yn allanol. Mae angen gwneud gwaith cyfalaf er 
mwyn gallu symud adrannau'r  tanc cyswllt o'r  cyflenwad.  Mae'r  Arolygiaeth 
yn gweithio gyda'r  cwmni i nodi amserlen br iodol ar gyfer cwblhau'r  gwaith 
hwn.   

Cafwyd methiant o ran cymylogrwydd yng ngwaith Broomy Hill, Swydd 
Henffordd ym mis Chwefror. Caiff y gwaith hwnnw ei weithredu gan Dŵr 
Cymru (sy'n cael ei gynnwys fel cwmni sy'n gweithredu'n bennaf yng 
Nghymru). Cafodd y methiant hwn ei ystyr ied yn ddigwyddiad oherwydd i' r  
broses gau awtomataidd ar gyfer cymylogrwydd dŵr terfynol gael ei 
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hanalluogi'n fwriadol wrth ailgomisiynu Adran 2 o'r  tanc cyswllt. 
Gwnaethpwyd argymhellion er mwyn sicrhau na fyddai hyn yn digwydd eto. 
Fodd bynnag, roedd hyn yn gyfraniad cwbl ddiangen at sgôr MRC y cwmni.  

Cafodd y methiant o ran blas ym mharth Merthyr/Abercynon a'r  methiant o 
ran arogl ym mharth Abergele/Y Rhyl ym mis Gorffennaf eu hachosi gan 
gynhyrchion algâu fel 2-Methylisoborneol (MIB) neu geosmin y mae'r  ddau 
ohonynt yn destun Offeryn Cyfreithiol. Unwaith eto, dylai fod wedi bod yn 
gwbl bosibl eu hatal.  

Y thema sy'n ymddangos yn gyson o ran y pedwar methiant sylweddol hyn 
yw'r ffaith bod y methiannau wedi'u canfod mewn gweithfeydd tr in dŵr ac 
mai'r  cwmni sy'n gwbl gyfr ifol am reoli' r  asedau hyn. O'r  safbwynt hwn, 
gellid bod wedi eu hosgoi'n llwyr. Caiff cwmnïau eu cynghori i gynnal 
adolygiadau o'u gweithfeydd a rhoi camau byrdymor a thymor canolig 
pr iodol ar waith i fynd i' r  afael â'r  r isgiau. Fe'u cynghorir  hefyd i gyflwyno 
cynlluniau clir  sy'n nodi sut a phryd y byddant yn mynd i' r  afael â'r  mater ion 
a nodwyd. 

O'r chwe methiant arall yn y 10 sgôr uchaf MRC ar gyfer Dŵr Cymru, yr 
oedd pob un ohonynt yn fethiannau yn ymwneud â haearn, roedd pedwar 
ohonynt ym mharthau Casnewydd, Gorllewin Casnewydd neu'r  
Fenni/Cwmtyler i (2). Mae chwe methiant wedi'u nodi yn y Fenni/Cwmtyler i 
ers 2014, pedwar yng Ngorllewin Casnewydd ers 2015 a dau yng 
Nghasnewydd ers 2017 cyn y methiannau a welwyd yn 2019. Mae pob un 
ohonynt yn ddarostyngedig i Offerynnau Cyfreithiol ac felly roedd pob un yn 
ddisgwyliadwy.  

Felly, gellir  dadlau y gellid bod wedi osgoi pob un o sgoriau sylweddol Dŵr 
Cymru yn gyfan gwbl a, phe bai hynny wedi digwydd, ni fyddai cymaint o 
wahaniaeth rhwng sgôr MRC y cwmni a sgôr y diwydiant ehangach.  

Ceir  rhagor o wybodaeth am y methiannau penodol yn yr adran Dysgu o 
fethiannau cydymffurfio isod.  
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Dysgu o fethiannau cydymffurfio   
 

Cyflwynir  y canlyniadau allweddol o ran ansawdd dŵr yng Nghymru yn y 
tablau canlynol sy'n dangos y canlyniadau ar gyfer paramedrau 
microbiolegol (Tabl 3) a pharamedrau cemegol a ff isegol (Tabl 4). Mae 
crynodeb o ganlyniadau profion ar gyfer yr holl baramedrau a thablau sy'n 
cyfrannu at fynegeion perfformiad o ran ansawdd dŵr yfed pob cwmni i'w 
gweld ar wefan yr Arolygiaeth (http://www.dwi.gov.uk). 
 

Paramedrau microbiolegol 
Tabl 3: Profion microbiolegol – Nifer y profion a gynhaliwyd a nifer y profion 

nad ydynt wedi cyrraedd y safon 

Paramedr Sa fon  
bresennol 

Cyfansw m 
y profion 

Nife r y 
profion 

nad ydynt 
w edi 

cyrraedd 
y sa fon 

Gw ybodae th 
ychw anegol  

Dŵ r sy'n gadae l  gw e ithfeydd trin dŵ r 

E.coli 0/100ml 11,343 0  

Bacteria 
coli fform 0/100ml 11,343 1 DWR (1) 

Clostridium 
perf ringens 0/100ml 751 1 HDC (1) 

Cymylogrwydd1 1NTU 11,340 0  

Dŵ r sy'n gadae l  cronfeydd dŵ r gw asanae th 

E.coli  0/100ml 20,193 2 DWR (1),  HDC (1) 

Bacteria 
coli fform 

0/100ml 
mewn 95% o 
brofion ym 

mhob cronfa 
ddŵr 

20,193 8 

DWR (4), HDC 
(4) 
Ni lwyddodd y  
gronfa ddŵr 
ganlynol yn y  
rhanbarth i 
fodloni 'r rheol 
gydymffurfio o 
95%:  

HDC Higher 
W ilford DSR (wedi 
cau dros  dro).    

Samplau dŵ r yn nhapiau de fnyddw yr 
E.coli  0/100ml 8,240 2 DWR (1),  HDC (1) 

Enterococc i 0/100ml 735 0  
1Mae cymy logrw ydd yn baramedr  rheoli c r it igol ar  gy f er  tr in a diheintio dŵ r .  

http://www.dwi.gov.uk/
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Mae pob methiant cydymffurfio yn arwyddocaol ac mae'n ofynnol i' r  cwmni 
ymchwilio iddo. Caiff canfyddiadau'r  cwmni eu hasesu wedyn gan yr 
Arolygiaeth. Mae pob methiant yn cyfrannu at y Mynegai Risg Cydymffurfio 
ac mae ei arwyddocâd, ei effaith a'r  camau a gymerwyd gan y cwmni neu 
sy'n ofynnol gan yr Arolygiaeth yn dylanwadu ar y sgôr a roddir  iddo ac yn 
llywio'r  Arolygiaeth wrth iddi nodi' r  methiannau hynny y mae angen eu 
harchwilio ymhellach.  
 

E.coli mewn gweithfeydd trin dŵr a chronfeydd dŵr gwasanaeth 

Ni chafwyd unrhyw fethiannau yn ymwneud ag E.coli mewn gweithfeydd tr in 
dŵr yng Nghymru yn 2019. Fodd bynnag, nododd Dŵr Cymru a Hafren 
Dyfrdwy fod E.coli wedi' i ganfod mewn cronfeydd dŵr gwasanaeth (y naill yn 
Hengaer a'r  llall yn High Wilford). Dyma'r achos cyntaf o ganfod E.coli 
mewn gwaith tr in dŵr neu gronfa dŵr yng Nghymru ers 2013.  

Yn dilyn y methiant ym mis Awst yng nghronfa ddŵr gwasanaeth Hengaer 
(DWR), aeth y cwmni ati i gau'r  ddwy adran i lawr i'w harchwilio a'u glanhau 
cyn iddynt gael eu rhoi ar waith unwaith eto ym mis Hydref. Roedd y camau 
gweithredu cynnar hyn gan y cwmni yn ddoeth er mwyn diogelu iechyd y 
cyhoedd. Ni chanfu'r  archwiliad unrhyw broblemau gyda'r  gronfa ddŵr na'r  
gwaith cyflenwi.  Fodd bynnag, nododd y cwmni fod y llinell sampl wedi' i 
chysylltu â phrif bibell 2 fodfedd a oedd yn cyflenwi eiddo lleol a chafn 
anifeiliaid yn hytrach na chael ei chysylltu'n uniongyrchol â'r  br if bibell allfa 
o'r  gronfa ddŵr. Erbyn hyn, mae'r  cwmni wedi cysylltu'r  llinell sampl yn 
uniongyrchol ag allfa'r  gronfa ddŵr gwasanaeth.  Er nad yw'n bosibl nodi' r  
achos yn bendant, nid yw gwaith samplu dilynol wedi nodi unrhyw 
fethiannau E.coli pellach mewn perthynas â'r  gosodiad newydd.  

Pe bai asesiad r isg ansawdd dŵr wedi' i gynnal, byddai wedi nodi' r  ffaith bod 
y tap sampl wedi' i osod yn anghywir. O'r  herwydd, gellid bod wedi osgoi' r  
anghyfleustra, y gost a'r  r isg gynyddol a achoswyd i gydnerthedd y 
rhwydwaith tra bod y gronfa ddŵr ar gau am fis.  Mae cofnod rhagorol yn y 
maes hwn wedi' i golli hefyd.  

Mae Higher Wilford (Hafren Dyfrdwy) yn gronfa ddŵr gwasanaeth fach sy'n 
cyflenwi 20 eiddo ac nid oedd y methiant a welwyd yno o ran y safon E.coli, 
sef 20/100ml, yn ansylweddol. Roedd colifform wedi' i ganfod yn flaenorol yn 
y safle hwn ym mis Medi 2018. Ni allai' r  cwmni ddod o hyd i reswm dros y 
methiant ond nodwyd mai dim ond tua hanner y crynodiad clor in a 
ddisgwylid oedd i'w gweld. Nid yw'r rhesymeg hon, sy'n cysylltu lefel isel o 
glor in gweddilliol â methiant, yn rhoi cyfr if am y sicrwydd bod canfod E.coli 
yn golygu bod halogydd ysgarthol yn bresennol, y mae'n rhaid ei fod wedi 
dod o ffynhonnell allanol. Hefyd, gall lefel uchel o glor in olygu bod modd 
canfod rhywbeth ond nad oes modd ei feithr in. Cronfa ddŵr fach, un gell 
ydyw. Fe' i harchwiliwyd ddiwethaf ym mis Medi 2018 a chynhaliwyd profion 
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llifogydd arni. Roedd y canlyniad yn foddhaol. Ar yr adeg honno, cafodd y 
llinell sampl ei huwchraddio. Yn absenoldeb achos sylfaenol, penderfynodd 
y cwmni unwaith eto y byddai'n ddoeth cau'r  safle. Mae'r  safle wedi' i adael 
gan gydnabod ei fod yn peri r isg anhysbys. Mae'r  cwmni wedi rhoi 
trefniadau pwmpio newydd ar waith yng ngorsaf atgyfnerthu Frondeg er 
mwyn cynyddu'r  ddarpariaeth a gyflenwir a sicrhau bod yr 20 eiddo yn cael 
cyflenwad o ansawdd uchel yn y dyfodol.  

 

Colifformau mewn gweithfeydd a chronfeydd dŵr gwasanaeth 

Ym mis Hydref, canfu Dŵr Cymru golifform yng ngwaith Felindre. Mewn 
ymateb, cynhaliodd y cwmni ymchwiliad eang ei gwmpas a oedd yn cynnwys 
cymryd samplau pellach o asedau ac eiddo i lawr yr afon ac archwilio i' r  
ffordd yr oedd y gwaith yn cael ei weithredu. Er nad yw'r union reswm dros 
y methiant yn glir  o hyd, nodwyd llwybr halogi ar gaead un o adrannau'r  
tanciau cyswllt. Yn yr achos hwn, gan fod y tanc cyswllt yn rhan annatod o'r  
broses dr in, nid oedd modd ei gau i lawr.   Fodd bynnag, rhoddodd y cwmni 
atgyweir iadau byrdymor ar waith i sicrhau uniondeb y tanciau cyn mynd ati i 
gynllunio gwaith peir ianneg i ddargyfeir io'r  dŵr o'r  tanciau er mwyn diogelu 
ansawdd y dŵr yn y tymor hwy.  

Cafwyd wyth achos o ganfod colifformau mewn cronfeydd dŵr gwasanaeth 
hefyd (DWR 4, HDC 4). Profodd Dŵr Cymru ddau fethiant yng nghronfeydd 
dŵr Narberth Road a Choed y Garth, yr ystyr iwyd nad oeddent yn debygol o 
ddigwydd eto yn dilyn ymchwiliad boddhaol. Methiant yng nghron fa ddŵr 
Hengaer ym mis Awst (a ddisgr if ir  yn yr adran flaenorol)  ac yn olaf yng 
nghronfa ddŵr Wda (Million Gallon) ym mis Hydref. Roedd y methiant olaf 
hwn wedi digwydd yn flaenorol yn 2016, pan ganfuwyd llwybr halogi yn dilyn 
ymchwiliad mewnol yn nhanc 1. Unwaith eto, penderfynodd y cwmni ei gau, 
a chafwyd gwared ar fesuryddion segur hefyd fel rhan o waith adferol arall. 
Yn amlwg, o ran y cwmni hwn, er bod nifer y methiannau yn parhau i fod yn 
isel iawn ar gyfer colifformau (ond nid sero, sef y safon ofynnol) , dylid 
ystyr ied bod cronfeydd sydd wedi methu'n flaenorol oherwydd llwybr halogi 
yn peri r isg uwch bob amser.  

Yn ogystal â'r  methiant yn Higher Wilford a nodwyd yn yr adran flaenorol, 
digwyddodd tr i methiant Hafren Dyfrdwy yn Allfa Gyfunol Penymynydd a 
chronfeydd dŵr Pennant a Church Hill ym misoedd Awst, Medi a Hydref, yn 
y drefn honno. Roedd llwybr halogi, a ystyr iwyd yn r isg gymedrol, wedi' i 
nodi'n flaenorol yn Allfa Gyfunol Penymynydd. Yn dilyn methiant archwiliad 
mewnol, nodwyd sawl pwynt halogi gwahanol drwy'r  uniad yn wal y tro a'r  
caeadau mynediad. Bydd y gronfa ddŵr yn parhau ar gau dros dro nes bod 
pilen y to a'r  holl waith adferol wedi'u cwblhau. Bydd angen cynnal prawf 
llifogydd boddhaol a chymryd samplau ailgomisiynu boddhaol hefyd cyn bod 
y gronfa yn ailagor. Mae hon yn enghraifft ardderchog o gymryd camau 
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gweithredu cadarn mewn ymateb i fethiant colifform er mwyn sicrhau 
cydymffurfiaeth yn y dyfodol.  

Cymerodd y cwmni gamau gweithredu tebyg ar ôl i fethiant colifform gael ei 
nodi yng nghronfa ddŵr Pennant. Fodd bynnag, darganfuwyd methiant 
colifform yn Church Hill 12 mis yn unig ar ôl i' r  leinin mewnol gael ei newid. 
Cadarnhaodd archwiliadau ar y safle a samplau pellach fod r isg 
uniongyrchol a disgwylir  i' r  gronfa ddŵr gael ei glanhau a' i harchwilio yn 
2020.  

 

Paramedrau cemegol a ffisegol    
Tabl 4: Paramedrau cemegol a ff isegol – Nifer y profion a gynhaliwyd a nifer 

y profion nad ydynt wedi cyrraedd y safon 

Paramedr 
Safon gyfredol 
neu grynodiad 

penodedig1 
Cyfanswm  
y profion  

Nifer y 
profion nad 
ydynt wedi 
cyrraedd y 

safon 

Gwybodaeth 
ychwanegol  

Paramedrau esthetig     
– arogl 
 
– blas 

Dim newid 
annormal 

3,068 
 

3,060 

10 
 

10 

DWR (9), HDC (1) 
 
DWR (9), HDC (1)  

Fflworid  1.5mg/l 698 0  
Haearn 200μg/l 3,034 15 DWR (14), HDC (1)  

Plwm  10μg/l 704 1 HDC (1) 

Manganîs 50μg/l 3,031 1 DWR (1) 
Nicel 20μg/l 705 2 DWR (2) 

Nitrad 50mg/l 748 0  

Nitraid 0.5mg/l 748 0  

Plaleiddiaid – cyfanswm  0.5μg/l 909 0  

Plaleiddiad – unigol3 0.1μg/l 6,854 0  

Ymbelydredd     
 Alffa gros 0.1Bq/l 55 0  

 
Beta gros 
Radon 

1.0Bq/l 
100 Bq/l 

55 
15 

0 
0  

 Cyfanswm y dos 
dangosol 

0.1mSv/y 
flwyddyn 0 0  

 Tritiwm 100 Bq/l 9 0  
Nodiadau:  
1At ddibenion cymharu, mae 1mg/l yn un rhan o f iliw n, mae 1μg/l yn un rhan o f il miliw n. 
2Gw erth sgrinio a bennw yd gan yr Arolygiaeth yw 'r gw erth o 2mg/l yn nhap y defnyddiw r. 
3Cynhaliw yd 3,012 o brofion eraill ar gyfer aldrin, dieldrin, heptaclor, heptaclor epocsid, y gw naeth pob un ohonynt 
gyrraedd y safon berthnasol, sef 0.03µg/l. 
4Dyma'r gw erthoedd sgrinio sy'n ysgogi camau gw eithredu. Y safon yw  ‘Cyfansw m y Dos Dangosol’. 
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Mae Tabl 4 yn nodi' r  canlyniadau ar gyfer y paramedrau cemegol a ff isegol 
hynny lle na chyrhaeddwyd Safon Benodedig (safon ansawdd gorfodol)  nac 
unrhyw baramedr arall o ddiddordeb.  
 
Y prif gemegion a gyfrannodd at yr MRC yng Nghymru oedd haearn, blas 
ac arogl. Nodwyd un methiant plwm ond, oherwydd amgylchiadau'r  
methiant, ni chyfrannodd at y mynegai. Y rheswm dros hyn yw y caiff 
methiannau plwm eu pr iodoli i gyfran fach iawn o'r  boblogaeth, y bobl sy'n 
byw mewn un aelwyd yn aml.  Serch hynny, caiff amgylchiadau'r  
methiannau hyn eu nodi oherwydd pwysigrwydd y paramedr hwn ar gyfer 
iechyd y cyhoedd.  

 

Haearn 

Cofnodwyd 15 o fethiannau yn 2019, yr oedd 14 ohonynt mewn parthau a 
gyflenwir gan Dŵr Cymru yng Nghymru ac un mewn parth a gyflenwir gan 
Hafren Dyfrdwy.  

Roedd nifer yr achosion o ganfod haearn yn 2019 yr un fath â'r  f lwyddyn 
flaenorol ac yn debyg i' r  methiannau hynny a welwyd dros y blynyddoedd 
heb unrhyw welliant amlwg.  Yn y rhan fwyaf o achosion, dim ond am 
gyfnod byr y gwelwyd y broblem a chymerodd y cwmni dan sylw gamau 
pr iodol i'w hunioni. Disgr if iwyd achosion gwahanol gan y cwmni gan 
gynnwys newidiadau mewn llif, ff lysio, ailwaddodi' r  rhwydwaith a chroniad 
o haearn mewn pibellau cyflenwi oherwydd lleoliad eiddo, er enghraifft ar 
ddiwedd ffyrdd pengaead. Cafwyd methiant yn ymwneud â manganîs mewn 
un parth a gafodd fethiant yn ymwneud â haearn ym mis Gorffennaf, sef 
Abergele/Y Rhyl. Mae'n amlwg bod y r isg o afliwio oherwydd y gwaddod 
sy'n bresennol yn y rhwydwaith yn sylweddol o hyd yng Nghymru.  

Wrth arsylwi ar ddata ar gyfer paramedrau na chyrhaeddodd y safon eleni, 
mae'n amlwg bod defnyddiwr sy'n byw ym mharth Casnewydd neu Orllewin 
Casnewydd neu'r  Fenni/Cwmtyler i yn fwy tebygol o gael dŵr sy'n cynnwys 
lefelau uchel o haearn o gymharu ag unrhyw baramedr arall.  Gwelwyd dau 
fethiant yn ystod y flwyddyn mewn un parth, Y Fenni/Cwmtyler i – mae'r  
parth hwnnw wedi gweld chwe methiant ers 2014. Caiff y parth hwn, 
ynghyd â saith parth arall, eu cwmpasu gan offerynnau cyfreithiol ar gyfer 
afliwio. Mae'r  offerynnau hynny'n nodi ac yn blaenoriaethu parthau lle y 
dylid ymgymryd â gwaith pellach i unioni problemau.  

Nid arweiniodd yr un o'r  methiannau a oedd yn weddill at argymhellion gan 
yr Arolygiaeth Dŵr Yfed gan eu bod naill ai'n annhebygol o ddigwydd eto 
neu am na chafodd achos ei nodi yn dilyn ymchwiliad boddhaol.  
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Arogl a Blas 

Nodwyd deg achos o ganfod arogl a blas yng Nghymru (DWR 9, HDC 1). 
Dim ond teirgwaith y cafwyd canfyddiadau o flas ac arogl yn yr un sampl. 
Roedd dau reswm gwahanol y nodwyd eu bod yn ymwneud â ff it iadau yn y 
rhan fwyaf o achosion, er enghraifft lle nad oedd ffordd o atal ôl- lif rhwng y 
tapiau a ddefnyddiwyd ar gyfer yfed a defnyddio peir iannau golchi. Yn yr 
achosion eraill, sef lleiafr if o tua thraean o achosion, nodwyd math o flas 
ac arogleuon pr iddlyd neu lwydaidd. Caiff halogiadau o'r  fath eu hachosi 
pan fydd cynhyrchion algâu fel 2-Methylisoborneol (MIB) neu geosmin yn 
diraddio. Mae un o'r  me thiannau o ran arogl yn un o barthau Dŵr Cymru 
(parth Abergele/Y Rhyl)  yn destun Offeryn Cyfreithiol. Felly hefyd y 
methiant o ran blas ym mharth Merthyr/Abercynon.   

Methodd samplau dŵr o barth Preseli ar gyfer Arogl ym mis Mawrth, Blas 
ym mis Medi a'r  ddau ym mis Tachwedd, gan adlewyrchu ansawdd dŵr heb 
ei dr in gan fod y parth hwn wedi cofnodi nifer o fethiannau yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf lle y canfuwyd lefelau isel o geosmin a MIB. Mae 
gwaith tr in dŵr Preseli yn defnyddio Carbon Actifedig ar ffurf Powdwr i dr in 
y dŵr;  fodd bynnag, gwelwyd yr achos o ar lliw blas ym mis Medi o 
ganlyniad uniongyrchol i her algaidd yn y gwaith tr in. Nodwyd bod yr achos 
hwnnw yn ddigwyddiad a cheir  rhagor o fanylion yn yr adran 
Digwyddiadau. Yn sgil hynny, cynhaliwyd archwiliad yn y gwaith y rhoddir  
rhagor o fanylion yn ei gylch yn yr adran Archwiliadau. Mae'n ofynnol i' r  
cwmni gyflwyno adroddiad sy'n nodi canfyddiadau'r  ymchwiliad o'r  dalgylch 
ac yn cynnwys ei gynllun gweithredu ar gyfer atal hyn rhag digwydd eto yn 
y dyfodol.  

Y rheswm dros yr achosion o ar lliw blas ac arogl yn ardal Hafren Dyfrdwy 
(parth De Glyndŵr) oedd trosiant gwael mewn eiddo gwag. Nid oedd hi'n 
debygol y byddai unrhyw achosion pellach o fynd yn uwch na gwerthoedd 
eraill.  

 

Nicel 

Fel arfer, y rheswm dros fethiannau sy'n ymwneud â nicel yw ffit iadau 
domestig ond, er gwaethaf hyn, mae disgwyl i gwmnïau gynnal 
archwiliadau o ff it iadau perthnasol o hyd a rhoi cyngor pr iodol i 
ddefnyddwyr. Amsugnir 10 i 40 yn fwy o nicel o ddŵr yfed ar stumog wag o 
gymharu â'r  hyn a amsugnir o fwyd, a gall arwain at adweithiau 
ecsemataidd ar groen unigolion sensiteiddiedig.  

Erys nicel yn bryder cynyddol oherwydd argaeledd ffit iadau cymharol rad 
lle mae'r  defnydd o nicel i'w weld yn amlwg. Mae sensitifrwydd rhai 
unigolion yn dod yn fwy amlwg a bydd goblygiadau yn y dyfodol os nad eir  
i' r  afael â'r  broblem hon wrth iddi ddatblygu.  Mae'r  Arolygiaeth wedi bod 
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yn cynnal trafodaethau â WRAS i weithio gyda'r  diwydiant er mwyn sicrhau 
bod modd nodi ff it iadau a wneir o nicel fel bod defnyddwyr, plymwyr ac 
adeiladwyr tai yn gallu osgoi cynhyrchion sy'n achosi' r  broblem hon sy'n 
dod i' r  amlwg.  

Mae'n ofynnol i gwmnïau roi cyngor pr iodol ar ff lysio gan gynnwys fflysio'n 
benodol ar ôl cyfnodau segur, fel peth cyntaf yn y bore. Mae'n ofynnol 
iddynt roi cyngor yn unol â rheoliad 18(6) mewn perthynas ag unrhyw 
achos o dorr i rheoliadau a achosir  gan y system ddosbarthu ddomestig. 

Er mai dim ond dau fethiant yn ymwneud â nicel a nodwyd yng Nghymru 
(DWR), nodwyd lefel o 130ug/l ar gyfer un ohonynt ym mharth Elan sy'n 
uwch na'r  lefel ymateb awgrymedig dim effaith andwyol seiliedig ar iechyd 
o 70ug/l. O ganlyniad, rhoddwyd cyngor Peidiwch ag Yfed i' r  cwsmer yn yr 
eiddo fel mesur rhagofalus a dosbarthwyd dŵr potel iddo yn ddiweddarach. 
Cymerwyd samplau pellach o dap cyfleustod gwreiddiol yr eiddo a fethodd 
y prawf (wedi' i ff lysio a heb ei ff lysio) a thap y gegin. Roedd pob un o'r  
samplau hynny yn foddhaol.  Diddymwyd y cyngor Peidiwch ag Yfed a 
chynghorwyd y cwsmer i ddefnyddio tap y gegin i goginio/yfed yn y 
dyfodol. Cynhaliwyd archwiliad ff it iadau dŵr a nododd fod y tap wedi' i 
gymeradwyo gan WRAS (rhif cymeradwy WRAS 1404143). Nid oedd modd 
nodi hynny'n uniongyrchol, gan olygu ei bod hi'n anodd i ddefnyddwyr a 
phlymwyr fel ei gilydd wneud dewisiadau pr iodol.  
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Cysylltiadau gan ddefnyddwyr a dŵr 
wedi'i afliwio 
 

Yn 2019, mae Dŵr Cymru yn parhau i dderbyn y nifer fwyaf o gysyllt iadau 
gan ddefnyddwyr fesul 1,000 o'r  boblogaeth er gwaethaf gwelliant 
cyffredinol ers 2018.  

 

Ffigur 4: 2019 Cyfanswm y cysyllt iadau/1,000 o'r  boblogaeth – Cymru 

 

 

Dŵr wedi' i afliwio yw'r rheswm mwyaf cyffredin o hyd pam mae defnyddwyr 
yn cysylltu â'u cwmni dŵr i nodi problem gydag ansawdd y dŵr.  Gall dŵr 
gael ei afliwio os terfir  ar y gwaddodion mewn prif bibell hanesyddol sy'n 
rhan o'r  system ddosbarthu. Fel arfer, bydd hyn yn digwydd oherwydd 
cynnydd yng nghyflymder y dŵr yn y bibell, er enghraifft ar ôl i br if bibell 
fyrstio neu ar ôl i waith gael ei wneud ar y rhwydwaith. 

Yn 2019, mae defnyddwyr yn cysylltu â'u cwmnïau dŵr ynghylch golwg dŵr 
yfed deirgwaith yn fwy aml yng Nghymru o hyd o gymharu â'r  diwydiant yn 
gyffredinol ac mae hyn yn debygol o adlewyrchu'r  r isg bod haearn a 
manganîs yn y rhwydwaith a nodwyd drwy'r  MRC. Erys hyn yn bryder 
sylweddol yng Nghymru.  
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Dechreuwyd gweld rhywfaint o gynnydd wrth fynd ati i leihau nifer y 
cysyllt iadau hyn yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ond nid 
yw'n welliant sylweddol mewn unrhyw fodd (gweler Ffigur 5).    

Ffigur 5: 2014-19 Cysyllt iadau ynghylch golwg dŵr/1,000 o'r  boblogaeth – 
Cymru 

 

Mae unrhyw achos lle y bydd angen i ddefnyddiwr gysylltu â chwmni dŵr 
ynghylch dŵr wedi' i afliwio yn annerbyniol nid yn unig i' r  defnyddiwr ond 
hefyd i' r  cwmni sydd â dyletswydd i gyflenwi dŵr iachus a digonol bob 
amser. Mae hon yn safon ofynnol. Fel y mae hi, mae defnyddwyr yng 
Nghymru wedi cysylltu â chwmnïau dŵr ynghylch golwg dŵr ychydig o dan 
8,000 o weithiau. Yng nghyd-destun nifer gyffredinol y cysyllt iadau di-angen 
â chwmnïau, sef 117,570 ar gyfer Cymru (DWR, HDD) ar hyn o bryd, erys 
nifer y cysyllt iadau ynghylch ansawdd dŵr yn gymharol isel. Fodd bynnag, 
mae'r cysyllt iadau hyn yn hanfodol bwysig. Dengys hyn yn Ffigur 5 ynghyd â 
chyfran y cysyllt iadau ynghylch dŵr wedi' i afliwio a'r  gyfradd cysyllt iadau 
Brown, Du neu Oren (BDO) ar gyfer y diwydiant yn gyffredinol ( fesul 1,000 
o'r  boblogaeth).  

Mae cyswllt annatod rhwng cysyllt iadau gan ddefnyddwyr, methiannau 
cydymffurfio ar gyfer haearn, ynghyd â manganîs, y MRC, digwyddiadau a'r  
MRD. Yn y pen draw, y rheswm am hyn yw mai'r  un pethau sy'n eu hachosi 
yng Nghymru ac mae pob un ohonynt yn cynrychioli r isg ragweladwy. 
Dangosir  y sefyllfa hon gan Dŵr Cymru. Yn 2019, nodwyd 19 o fethiannau 
ar gyfer haearn ac un ar gyfer manganîs ac mae haearn yn cyfr if am 53% o' i 
sgôr MRC.   
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Er bod Hafren Dyfrdwy (sydd erbyn hyn yn gweithredu parthau a reolwyd yn 
flaenorol gan Dee Valley Water) wedi dangos gwelliannau ers 2013, dengys 
Ffigur 6 nad yw Dŵr Cymru yn dangos unrhyw gynnydd sylweddol wrth 
leihau nifer y cysyllt iadau.  

Ffigur 6: 2010-2019 Cysyllt iadau du/brown/oren/10,000 o'r  boblogaeth – 
Cymru 

 

O'r  46 o ddigwyddiadau a nodwyd yng Nghymru yn 2019, roedd 15 ohonynt 
(33%) yn gysyllt iedig â chyflenwi dŵr wedi' i afliwio i 200,942 o ddefnyddwyr. 
Yn sgil y digwyddiadau hyn, mae hyd at 6% o'r  boblogaeth wedi cael ei 
hamlygu i ddŵr wedi' i afliwio rywbryd yn ystod y flwyddyn. Dengys isod nifer 
y digwyddiadau a oedd yn gysyllt iedig â dŵr wedi' i afliwio a'r  sgôr MRD 
gyfatebol a br iodolwyd i' r  digwyddiadau hyn fesul cwmni.  

Ffigur 7: Digwyddiadau afliwio a'r  sgôr MRD 
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Dengys Ffigur 7 fod defnyddwyr a gyflenwyd gan Hafren Dyfrdwy yn 2019 yn 
wynebu mwy o r isg o brofi dŵr wedi' i afliwio ar ôl i ddigwyddiad cyflenwi dŵr 
effeithio ar y rhwydwaith dosbarthu. Mae hyn er gwaethaf y ffaith bod llai o 
ddigwyddiadau afliwio wedi'u pr iodoli i Hafren Dyfrdwy (gweler yr adran 
Digwyddiadau am drafodaeth bellach).  

Ffigur 8: Map o ddigwyddiadau afliwio 2019 
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Dengys y map uchod ddosbarthiad digwyddiadau afliwio ar gyfer 2019. 
Dengys ffiniau cwmnïau (ac eithr io penodiadau mewnosod) ar y map, ac 
mae'r  lliw cefndir  yn nodi sawl gwaith y bu i ddefnyddwyr gysylltu â'r  cwmni 
ynghylch dŵr wedi' i afliwio yn ystod y flwyddyn (cysyllt iadau BDO fesul 
1,000 o ddefnyddwyr). Mae'r  map yn nodi' r  mannau lle y cafwyd nifer fawr o 
gysyllt iadau ynghylch dŵr wedi' i afliwio. Yn 2019, mae De Cymru yn sefyll 
allan fel ardal â nifer uwch o ddigwyddiadau sy'n gysyllt iedig â dŵr wedi' i 
afliwio a chyfraddau uwch na'r  cyfartaledd o gysyllt iadau ynghylch dŵr 
wedi' i afliwio.  

Yn 2019, gwelwyd gostyngiad sylweddol yn yr MRD a oedd yn gysyllt iedig 
ag afliwio ar gyfer Dŵr Cymru – arwydd bod y cwmni wedi dysgu gwersi 
ynghylch sut i reoli digwyddiadau yn y rhwydwaith er mwyn lleihau nifer y 
boblogaeth yr effeithir  arni a hyd y digwyddiad. Yn 2018, nododd Dŵr Cymru 
12 o ddigwyddiadau afliwio gyda sgôr MRD gyfunol o 34. Fodd bynnag, yn 
2019, roedd hyn wedi gwella i 11 o ddigwyddiadau gyda sgôr MRD gyfunol o 
11. Mewn gwrthgyferbyniad â hynny, nododd Hafren Dyfrdwy bedwar 
digwyddiad yn 2019 gyda sgôr MRD gyfunol o 48. Fodd bynnag, ni chafodd 
unrhyw ddigwyddiadau afliwio eu nodi yn 2018.  

Mae'r  Arolygiaeth yn croesawu datblygiadau yn y ffordd y caiff 
rhwydweithiau eu rheoli, fel cymhorthion meddalwedd a hyfforddiant gwell 
sy'n galluogi gweithredwyr i ddarparu “rhwydweithiau tawel”. Mae hefyd yn 
annog cwmnïau i'w defnyddio'n barhaus fel adnoddau gweithredol.  Mae'r  
Arolygiaeth hefyd yn annog y defnydd o fonitorau amser real ar gyfer gwaith 
monitro gweithredol arferol fel adnoddau ymchwiliol sy'n sicrhau bod modd 
ymateb yn well i ymyriadau. Mae pob un o'r  rhain wedi bod yn bwysig wrth 
leihau nifer y digwyddiadau afliwio a'u difr ifoldeb.  

Gan gydnabod pwysigrwydd golwg dŵr i ddefnyddwyr, nododd yr Arolygiaeth 
yn 2015 nifer o gwmnïau dŵr ag ardaloedd lle'r  oedd y dŵr wedi' i afliwio'n 
barhaol.  Caiff asedau'r  rhwydwaith eu rheoli'n gyfan gwbl gan gwmni, a 
dylai gydymffurfio â'r  safonau rheoliadol gofynnol.  Aeth yr Arolygiaeth ati i 
archwilio strategaethau cwmnïau dŵr  ar gyfer mynd i' r  afael ag achosion o 
afliwio yn ystod cyfnod AMP6. Aeth ati hefyd i werthuso a fyddai angen 
camau gorfodi pellach er mwyn lleihau'r  r isg y gallai dŵr wedi' i afliwio gael 
ei gyflenwi i ddefnyddwyr.  

Yn sgil yr ymarfer hwnnw, cyflwynodd yr Arolygiaeth 30 o hysbysiadau 
gwella i Dŵr Cymru. Roedd yr hysbysiadau yn ffurfioli' r  mesurau a nodwyd 
yn strategaethau afliwio cwmnïau a oedd yn cynnwys cwblhau Astudiaethau 
o Barthau Dosbarthu, rhoi tr iniaeth ychwanegol ar waith ar gyfer gwaredu 
manganîs, glanhau cronfeydd dŵr gwasanaeth gweithredol, glanhau pr if 
bibellau (gan gynnwys fflysio), adsefydlu pr if bibellau, rhoi' r  gorau i 
ddefnyddio pr if bibellau a rheoli pwysedd.  
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Gellir  gweld manteision strategaethau afliwio cwmnïau yn Ffigur 9, sy'n 
dangos cyfradd gyfartalog cwmnïau ar gyfer cysyllt iadau gan ddefnyddwyr 
(BDO) yn ystod cyfnod AMP6:   

Ffigur 9:  Gwelliannau yng nghyfradd cysyllt iadau BDO cwmnïau yn ystod 
AMP6 

 

Mae Dŵr Cymru wedi gweld gostyngiad o 14% yng nghyfradd cysyllt iadau 
BDO gyffredino l y cwmni. Mae Dŵr Cymru yn cynnal Astudiaethau o Barthau 
Dosbarthu er mwyn nodi'n well y mesurau adferol pr iodol ar gyfer lliniaru'r  
r isg o afliwio mewn parthau cyflenwi.  Cyflwynodd yr Arolygiaeth 
hysbysiadau i' r  cwmni, y mae rhai ohonynt yn cwmpasu'r  cyfnod rhwng 2020 
a 2025, sy'n ei gwneud yn ofynnol iddo roi' r  mesurau a nodwyd ar waith yn y 
parthau r isg uchel ( fel adsefydlu pr if bibellau, gosod pr if bibellau newydd, 
rhoi' r  gorau i ddefnyddio pr if bibellau a ff lysio pr if bibellau). Mae cyfradd 
cysyllt iadau gan ddefnyddwyr y cwmni wedi gwella yn ddiweddar wrth iddo 
fynd ati i roi canlyniadau'r  Astudiaethau o Barthau Dosbarthu ar waith.  

Ffigur 10: Cysyllt iadau afliwio gyda chyfradd fesul 1,000 
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Mae Ffigur 10 yn nodi nifer y cysyllt iadau a oedd yn ymwneud ag afliwio a 
chyfradd gyfatebol cwmnïau ar gyfer afliwio ( fesul 1,000) a gafwyd ledled 
Cymru yn ystod 2019. Mae perfformiad cymharol cwmnïau wedi' i 
normaleiddio gan ddefnyddio'r  gyfradd cysyllt iadau ynghyd â'r  cyfartaledd ar 
gyfer y diwydiant yn nodi' r  cwmnïau hynny sy'n perfformio'n gymharol wael. 
Derbyniodd Hafren Dyfrdwy nifer cymharol fach o gysyllt iadau ynghylch 
afliwio yn 2019, ond mae'r  boblogaeth fach a gyflenwir yn golygu bod 
cyfradd cysyllt iadau gan ddefnyddwyr y cwmni fesul 1,000 o ddefnyddwyr yn 
uwch. Mae hysbysiad gorfodi ar waith ar gyfer y cwmni, sy'n cwmpasu 
parthau Legacy a Rhos ac sy'n cynnwys camau i lanhau'r  br if bibell gyflenwi 
erbyn mis Ebrill 2021. Bydd yr Arolygiaeth yn gweithio gyda'r  cwmni i 
benderfynu a oes angen cymryd unrhyw gamau gorfodi pellach mewn 
unrhyw barthau eraill lle mae r isg uchel y bydd y dŵr a gyflenwir wedi' i 
afliwio.  

Dŵr Cymru yw'r cwmni sy'n perfformio waethaf o ran afliwio wrth gymharu'r  
gyfradd cysyllt iadau a gyflenwyd fesul 1,000 o ddefnyddwyr. Mae 17 o 
hysbysiadau gwella ar waith ar gyfer parthau r isg uchaf y cwmni a bydd yr 
Arolygiaeth yn gweithio gyda'r  cwmni wrth iddo fynd ati i roi' r  cynlluniau ar 
waith er mwyn sicrhau bod cynnydd yn cael ei wneud wrth leihau'r  r isg y 
caiff dŵr wedi' i afliwio ei gyflenwi i lefel dderbyniol.  

Mae'r  Arolygiaeth wedi cyflwyno hysbysiadau rheoliad 28(4) sy'n ei gwneud 
yn ofynnol i gwmnïau gymryd camau i leihau'r  r isgiau sy'n gysyllt iedig ag 
afliwio mewn ardaloedd r isg uwch, a byddwn yn parhau i fonitro cynnydd 
cwmnïau er mwyn s icrhau bod cynlluniau strategol ar gyfer ansawdd dŵr 
yfed yn parhau i fod yn seiliedig ar ddarparu dŵr diogel ac iachus o 
ansawdd esthetig derbyniol i ddefnyddwyr. Yn ogystal â gwaith cynnal a 
chadw wedi' i dargedu a chamau strategol i adnewyddu asedau dosbarthu, 
lle y ceir  tystiolaeth nad yw haearn a manganîs yn cael eu gwaredu'n 
effeithiol yn y gwaith tr in dŵr, dylai cwmnïau ymchwilio i opsiynau i wella'r  
modd y caiff y dŵr ei dr in er mwyn lleihau'r  swm sy'n cael ei ddosbarthu a'r  
r isgiau sy'n gysyllt iedig ag afliwio.  

Yn ystod 2020, bydd yr Arolygiaeth yn cynnal adolygiad o berfformiad 
cwmnïau ar draws y diwydiant er mwyn nodi unrhyw barthau lle ceir  r isg 
annerbyniol o afliwio ac, os bydd angen, bydd yn rhoi camau gorfodi ar 
waith er mwyn sicrhau bod gan y cwmnïau hyn strategaethau addas ar gyfer 
afliwio er mwyn lleihau nifer y cysyllt iadau gan ddefnyddwyr. Yn y pen draw, 
yr unig lefel a ddylai fod yn dderbyniol yw dim cysyllt iadau o gwbl.  
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Digwyddiadau 
 

Mae'r Mynegai Risg Digwyddiadau yn fesur a gynlluniwyd i ddangos y r isg 
sy'n deillio o ddigwyddiadau dŵr wedi' i dr in. Mae'n gyson â'r  dull o 
reoleiddio cyflenwadau dŵr yn seiliedig ar r isg a ddefnyddir  gan yr 
Arolygiaeth Dŵr Yfed ar hyn o bryd. Fel yr MRC, mae'n pennu gwerth sy'n 
dangos arwyddocâd y digwyddiad, cyfran y defnyddwyr y gall y digwyddiad 
fod wedi effeithio arnynt ac asesiad o ymateb y cwmni.  

Mae crynodeb o natur, achos a hyd y 50 o ddigwyddiadau â'r  sgoriau MRD 
uchaf, ynghyd â manylion am ganfyddiadau'r  Arolygiaeth, ar gael ar wefan 
yr Arolygiaeth.  Cyhoeddir rhestr o ddigwyddiadau eraill hefyd. Roedd y 
rhan fwyaf o'r  digwyddiadau y rhoddwyd gwybod i' r  Arolygiaeth amdanynt yn 
2019 yn gymharol fyr a chymerodd y cwmni gamau pr iodol i hysbysu a 
diogelu defnyddwyr a chydweithio â rhanddeiliaid eraill.  

Er budd y diwydiant, mae'r  Arolygiaeth yn cyhoeddi gwybodaeth am 
ddigwyddiadau sydd o bwys ehangach er mwyn i' r  diwydiant dŵr ddysgu 
gwersi ohonynt.   

Yr MRD ar gyfer Cymru yn 2019 oedd 27 a oedd yn berfformiad gwell o 
gymharu â 32 yn 2018 a 55 yn 2017. O'r  50 o ddigwyddiadau â'r  sgoriau 
MRD uchaf, tr i digwyddiad a welwyd yng Nghymru yn 2019. Er y dylai 
cwmnïau weithio tuag at sefyllfa lle na welir  unrhyw ddigwyddiadau sy'n 
effeithio ar ddefnyddwyr ac felly MRD o sero, mae'r  gwerth MRD yng 
Nghymru yn dangos bod digwyddiadau yn cael effaith gymharol fach gydag 
ymateb gwell dros y tair  blynedd diwethaf.  

Mae'r  MRD cenedlaethol yn cyfr ifo cyfanswm gwerth holl ddigwyddiadau 
cwmnïau sy'n gweithredu'n gyfan gwbl neu'n bennaf yng Nghymru ac yn 
cyfr ifo mynegai fel pe bai'n gwmni unigol. Mae'r  cwmnïau hynny sy'n rhagori 
ar y gwerth hwn naill ai'n cynrychioli mwy o ddigwyddiadau, digwyddiadau 
sy'n effeithio ar fwy o bobl, digwyddiadau sy'n para am gyfnod hwy, 
digwyddiadau mewn categorïau r isg uwch, digwyddiadau nad ymatebir  
iddynt yn dda ar y cyfan neu gyfuniad o rai neu bob un o'r  ffactorau hyn. 
Roedd MRD Hafren Dyfrdwy yn uwch na MRD Cymru oherwydd y ddau 
ddigwyddiad unigol mwyaf a welwyd yng Nghymru yn 2019.  

Mae'r  MRD yn deillio o set ddata amrywiadwy â sgiw a gall allanolynnau 
effeithio arno'n hawdd.  Felly, mae'n br iodol defnyddio'r  gwerth canolr if wrth 
archwilio perfformiad gan ei fod yn fesur defnyddiol o'r  canolbwynt. Gwerth 
canolr if y diwydiant ehangach ar gyfer 2019 yw 12.5 – ff igur sydd wedi 
gostwng dair  blynedd yn olynol o 30.7 yn 2017. Mae hyn yn dangos bod y 
set ddata hon yn gwella'n barhaus. Dim ond un neu ddau gwmni sy'n 
gwrthbwyso'r  ff igur, gan arwain at gynnydd yn yr MRD Cenedlaethol. Ni 
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fyddai'n afrealistig disgwyl i bob cwmni berfformio'n well na gwerth canolr if 
2017 yn y dyfodol. Mae perfformiad Cymru yn rhagori ar werth 2017 eisoes, 
yn bennaf oherwydd perfformiad unigol Dŵr Cymru. Dylai hyn gael ei 
ganmol gan ei fod yn dangos y ffocws y mae'r  cwmni yn ei roi ar leihau 
effaith digwyddiadau.  

Ffigur 11: Sgôr MRD 2019 ar gyfer Cymru 

 

Mae'r  MRD yn caniatáu i ni ddeall y pr if ffactorau sy'n cyfrannu at r isg, a 
nodir  yn Ffigur 12. Y cyfrannwr unigol mwyaf at y Mynegai Risg 
Digwyddiadau oedd digwyddiad afliwio yn Rhosllanerchrugog wedi' i ddilyn 
gan ddigwyddiad afliwio yn Wrecsam. Rhoddir disgr if iad o'r  amgylchiadau 
isod, ynghyd â disgr if iad o'r  pr if ddigwyddiadau eraill a gyfrannodd at y 
MRD.  

Ffigur 12: Prif ddigwyddiadau a gyfrannodd at yr MRD yng Nghymru 
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Parth Rhos, afliwio (Hafren Dyfrdwy) 

Hafren Dyfrdwy oedd â'r  sgôr MRD uchaf yng Nghymru, gyda MRD o 25 ar 
gyfer y digwyddiad afliwio hwn a barodd am sawl diwrnod. Mae 
Rhosllanerchrugog, a leolir  ger Wrecsam, yn ardal lle y gwnaed gwaith i 
adnewyddu pr if bibellau dŵr gan ddefnyddio techneg fflysio ag iâ.  Mae'r  
gwaith yn cynnwys cau ac ynysu rhan benodol o'r  br if bibell ac yna 
chwistrellu slwtsh iâ i mewn i' r  bibell. Mae gan y slwtsh nodweddion 
sgraffiniol ond nid yw'n ddinistr iol, sy'n golygu bod modd gwaredu 
gwaddodion cyrydiad hanesyddol sydd wedi cronni heb ddifrodi' r  br if bibell 
ei hun.  Mae'r  slwtsh iâ yn casglu'r  gweddillion ac yn eu gwthio ar hyd y br if 
bibell cyn iddynt gael eu gwaredu ar ddiwedd yr adran sydd wedi' i chau. 
Yna, caiff y br if bibell ei ff lysio eto â dŵr er mwyn sicrhau bod y cyflenwad 
dŵr yn iachus ac yn cydymffurfio â rheoliadau ansawdd dŵr.  

Roedd yr Arolygiaeth wedi ymweld â'r  ardal yn flaenorol yn 2013, pan oedd 
y cwmni cyflenwi yn cael ei adnabod fel Dee Valley Water, er mwyn gweld y 
broses ar loesol o ff lysio ag iâ. Fodd bynnag, gwelwyd nifer o ddigwyddiadau 
ar draws y diwydiant ers hynny sy'n gysyllt iedig â'r  broses hon. Fel y noda'r  
Arolygiaeth, mae effeithiolrwydd y broses ei hun yn dibynnu ar y gwaith 
rheoli a chynllunio sy'n gysyllt iedig â hi.  

Cyflwynwyd hysbysiad rheoliad 28 i' r  cwmni ar ddechrau 2019 (a 
drosglwyddodd y cyfr ifoldebau blaenorol o Dee Valley Water i Hafren 
Dyfrdwy), ar gyfer r isgiau sy'n gysyllt iedig â manganîs,  mewn perthynas â 
chwblhau gwaith adsefydlu pr if bibellau yn yr ardal hon.  Cyflwynwyd yr 
offeryn cyfreithiol gwreiddiol yn 2015, ac mae defnyddwyr wedi parhau i 
wynebu problemau ysbe idiol gydag ansawdd y dŵr ers hynny. Yn ystod 
2018, pr iodolwyd methiannau mewn perthynas â manganîs i waddodion yn y 
pr if bibellau. Yn ystod 2019, rhoddwyd gwybod i' r  Arolygiaeth am dri 
digwyddiad yn y parth. Mae'r  digwyddiadau hyn yn tynnu sylw at gyflwr 
gwael y pr if bibellau dŵr a phwysigrwydd cwblhau gwaith cynnal a chadw.  

 

Dyddiad Enw 'r Digw yddiad Sgôr 
ERI 

12 Medi 2019 Afl iwio ym Mharth Rhos 25 

6 Awst  2019 Afl iwio yn Rhos 2 3 

30 Gorff 2019 Afl iwio yn Rhos 1 

 

Ar 30 Gorffennaf 2019, cynhaliwyd gwaith wedi' i gynllunio i ynysu pr if bibell 
10 modfedd er mwyn gosod falf newydd. Mae'n arferol i' r  diwydiant 
ymgymryd â gweithrediadau o'r  fath heb iddynt gael effaith niweidiol ar 
ansawdd y dŵr a gyflenwir.  Fodd bynnag, ar yr achlysur hwn, cafodd y dŵr 
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ei afliwio yn sgil y gwaith a wnaethpwyd i osod y falf.  Methodd y cwmni â 
modelu'r  cyfraddau llif ar gyfer y gweithrediad hwn oherwydd pr inder staff 
ac roedd y gwaith yn dibynnu ar asesiad r isg a gynhaliwyd yn flaenorol. Ers 
y digwyddiad hwn, mae'r  cwmni wedi bod yn cael cymorth Severn Trent 
Water, sef y rhiant-gwmni, i ddarparu adnoddau modelu i gynllunio ar gyfer 
y gwaith sydd i'w wneud.  

Ar 6 Awst 2019, methodd hydrant tân rhydlyd yn ystod gwaith a gynlluniwyd 
i sicrhau bod modd glanhau pr if bibellau yn y dyfodol. Cafodd y dŵr ei 
afliwio yn sgil cynnydd yn y llif, gan effeithio ar 1,000 o ddefnyddwyr. Roedd 
y digwyddiad yn un anarferol iawn. Roedd y r isg a gyflwynwyd gan yr 
hydrant wedi' i nodi ac roedd wrthi'n cael ei gloddio pan ddigwyddodd y 
methiant. Llwyddodd y tîm ar y safle i reoli' r  dŵr a gollwyd ar ôl i' r  bibell 
fyrstio a dechrau'r  broses fflysio ond erbyn hynny roedd y cynnydd sydyn yn 
y llif wedi peri i' r  dŵr afliwio.  

Ar 10 Medi 2019, roedd y cwmni wedi bod wrthi'n ff lysio ag iâ dros nos, sy'n 
arfer safonol gan fod llai o alw ar y rhwydwaith. Mae'r  ffaith bod llai o alw 
yn bwysig gan fod y broses o ynysu rhan o br if bibell yn newid yr hydroleg 
mewn prif bibellau lleol. Gyda llai o alw, mae'r  hydroleg yn aros fel y mae. 
Roedd dau weithrediad fflysio ag iâ wedi'u cynnal ar y rhannau hyn o'r  br if 
bibell yn flaenorol heb unrhyw broblemau ac ni chafwyd unrhyw gysyllt iadau 
gan ddefnyddwyr.  

Heb yn wybod i' r  cwmni, cynhaliodd y gwasanaeth tân lleol ddr il y noson 
honno a defnyddiwyd hydrant tân. Ar ôl i' r  hydrant gael ei agor, gwelwyd 
cynnydd sylweddol yn llif y dŵr yn y pr if bibellau lleol.  Byddai' r  cynnydd 
annisgwyl hwn yn y llif wedi bod yn ddigon i symud gwaddodion hanesyddol 
mewn rhannau o'r  br if bibell nad oeddent wedi'u ff lysio ag iâ eto, gan achosi 
i' r  dŵr afliwio. Cafwyd methiant PCV ar gyfer colifformau a chwynion yn 
ymwneud â blas ac arogl hefyd. Gan fod y digwyddiad hwn wedi digwydd o'r  
blaen, roedd y sgôr MRD yn uwch na'r  ddau flaenorol.  

Dros y blynyddoedd, mae'r  parth hwn wedi gweld llawer o achosion o 
afliwio, a dyna'r  rheswm dros yr offeryn cyfreithiol. Mae elfen o r isg 
ynghlwm wrth unrhyw weithrediadau ymwthiol a gynhelir  ar y rhwydwaith 
dosbarthu. Profodd y cwmni dr i digwyddiad gwahanol o fewn tr i mis gyda 
phob un ohonynt, yn anffodus, yn achosi i' r  dŵr afliwio a tharfu ar 
ddefnyddwyr. Gwelwyd yr afliwio o ganlyniad i groniad hanesyddol o 
waddodion cyrydiad. Mae gwaith cynnal a chadw gwael ar y rhwydwaith yn 
arwain at gyflenwadau afliwiedig pryd bynnag y bydd y system ddosbarthu 
yn destun gweithrediad niweidiol.  Mae'r  gweithgareddau glanhau wedi'u 
cwblhau erbyn hyn, ac mae'r  Arolygiaeth yn aros am yr adroddiad terfynol 
gan y cwmni, ynghyd â'r  dystiolaeth samplu i ddangos bod y cynllun gwella 
wedi arwain at welliant yn ansawdd y dŵr.  
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Parth Wrecsam, afliwio (Hafren Dyfrdwy) 

Digwyddiad afliwio arall ar gyfer Hafren Dyfrdwy, gydag MRD o 18. Ar 27 
Chwefror, derbyniodd y cwmni adroddiadau gan ddefnyddwyr am ddŵr 
afliwiedig yn ardal mesuryddion dosbarth Wrecsam, a oedd yn effeithio ar 
tua 4,115 o ddefnyddwyr.  

Achoswyd yr afliwio gan waith a gynlluniwyd i ailgyfeir io llifoedd dŵr o fewn 
yr ardal mesuryddion dosbarth. Yn sgil y gwaith hwnnw, gostyngodd 
pwysau'r  dŵr ddwywaith gan aflonyddu ar y gwaddodion yn y pr if bibellau ac 
afliwio'r  cyflenwad. Cysylltodd defnyddwyr â'r  cwmni 53 o weithiau.  

Roedd gwaith modelu r isg hydrolig wedi' i gwblhau cyn i' r  gwaith fynd 
rhagddo ond methodd y gwaith hwnnw â nodi' r  r isg o afliwio a arsylwyd yn 
ystod y digwyddiad. Yn ogystal, methodd y cwmni â chwblhau asesiad r isg 
na datganiad dull cyn ymgymryd â'r  gwaith a gynlluniwyd. Aeth y cwmni ati i 
adolygu ei weithdrefnau er mwyn sicrhau y byddai' r  gwaith a gynlluniwyd yn 
mynd drwy'r  prosesau llywodraethu pr iodol.  

Ym marn yr Arolygiaeth, gellid bod wedi osgoi' r  digwyddiad hwn yn gyfan 
gwbl pe bai' r  cwmni wedi cwblhau asesiad r isg digonol o'r  gwaith a 
gynlluniwyd.  

 

Preseli, Blas ac Arogl (Dŵr Cymru) 

Dim ond un digwyddiad arwyddocaol yn gysyllt iedig â'r  MRD a gafodd Dŵr 
Cymru, gyda sgôr o 10. Yn ystod pythefnos ym mis Medi, cysylltodd 
defnyddwyr o bob rhan o Sir  Benfro â Dŵr Cymru 114 o weithiau. O'r  
galwadau hyn, roedd 88 ohonynt yn nodi bod y cyflenwad dŵr yn blasu/yn 
arogli'n br iddlyd neu'n llwydaidd. Rhoddodd 14 o alwadau arall wybod am 
salwch gastr ig a soniodd y gweddill am flasau ac arogleuon eraill. Yn dilyn 
ymchwiliadau, nodwyd bod gan gronfa ddŵr Rosebush lefelau uchel o 2-
methyl isborneol (MIB).  Cyfansoddyn yw MIB a gysyllt ir  yn eang â blasau 
ac arogleuon llwydaidd/pr iddlyd, fel y nodwyd gan y defnyddwyr.  

Cronfa ddŵr Rosebush yw'r br if ffynhonnell dŵr heb ei dr in ar gyfer Gwaith 
Tr in Dŵr Preseli. Yn hanesyddol, ni chanfuwyd lefelau uchel o gyfansoddion 
sy'n achosi blas ac arogl yng nghronfa ddŵr Rosebush. O ganlyniad, nid 
oedd ysgogiad i osod proses dr in yng ngwaith Preseli i waredu unrhyw 
gyfansoddion o'r  fath.    

Aeth y cwmni ati'n gyflym i roi proses dosio Carbon Actifedig ar ffurf 
Powdwr ar waith yng ngwaith Preseli gan ddefnyddio r ig dosio symudol. 
Cafodd y dŵr heb ei dr in a dderbyniwyd yn y gwaith ei gymysgu â 
ffynhonnell arall hefyd er mwyn gwanhau lefelau MIB yn y dŵr terfynol. 
Cafodd bron 8,000 o eiddo eu hailbarthu fel bod llai o ddefnyddwyr yn cael 
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eu cyflenwi'n uniongyrchol o waith Preseli, a darparwyd tanceri i gymysgu'r  
cyflenwad a ddosbarthwyd.  

Ers hynny, mae'r  gronfa ddŵr wedi cael ei hychwanegu at restr  safleoedd 
“mewn perygl”  y cwmni ar gyfer cyfansoddion sy'n achosi blas ac arogl. Mae 
proses samplu manylach wedi' i rhoi ar waith yn ystod y cyfnodau br ig hynny 
pan fo MIB yn ffurfio ac mae gwaith samplu pellach yn cael ei gynnal ar 
ddyfnderau gwahanol yn y gronfa ddŵr cronni er mwyn llywio'r  broses o 
reoli' r  dŵr a dynnir . Caiff ymchwiliad o ddalgylch ei gyflwyno i' r  Arolygiaeth 
yn ystod mis Mehefin 2020.  

Cynhaliodd yr Arolygiaeth archwiliad technegol o'r  safle ym mis Tachwedd 
mewn ymateb i' r  digwyddiad hwn, y rhoddir  rhagor o fanylion amdano yn yr 
adran Archwilio isod. Canmolwyd y cwmni am ei gofnodion asesu r isg a 
oedd yn rhoi sylwadau perthnasol a chyfredol i' r  Arolygiaeth ar unrhyw 
newidiadau a wnaed. Aeth y cwmni ati'n brydlon hefyd i roi camau lliniaru 
addas ar waith ar ôl y clwstwr cyntaf o gwynion gan ddefnyddwyr er mwyn 
sicrhau bod y digwyddiad yn para am gyn lleied o amser â phosibl.  

 

Rhybuddion ac erlyniadau 
Ni roddwyd unrhyw rybuddion ffurfiol i gwmnïau yng Nghymru yn 2019 ac ni 
ddaethpwyd ag unrhyw erlyniadau yn eu herbyn.   
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Archwiliadau 
Yn 2019, cynhaliodd yr Arolygiaeth archwiliadau o bedwar gwaith tr in dŵr 
yng Nghymru. Cynhaliwyd tr i archwiliad ym mis Ebrill – yng ngwaith Tal-y-
bont, ger Aberhonddu; gwaith Carno Isaf ger Glynebwy; a gwaith Pendinas 
Newydd ger Wrecsam. Ymwelwyd â gwaith Preseli ger Abergwaun ym mis 
Tachwedd.  
 

Tal-y-bont 

Prif nod ymweliad yr Arolygiaeth â gwaith Tal-y-bont oedd asesu 
buddsoddiad arfaethedig Dŵr Cymru i sicrhau bod y gwaith yn fwy cadarn 
ac i ddiogelu ansawdd y dŵr a gyflenwir i ddefnyddwyr. Ar adeg yr 
archwiliad, roedd y cwmni yn bwriadu gosod system ‘llifoedd i wastraff’ 
newydd ar y cam dŵr wedi' i dr in er mwyn sicrhau y gallai unrhyw ddŵr nad 
oedd yn cyrraedd y safon ofynnol gael ei waredu o'r  broses. Roedd disgwyl 
i' r  gwelliant hwn gael ei roi ar waith erbyn mis Ebrill 2020, ond fe' i gohir iwyd 
tan ddechrau 2022.   

Mesur arall i ddiogelu cyflenwadau yw defnyddio falf cau mewn argyfwng i 
atal dŵr nad yw wedi cael ei dr in yn br iodol rhag cael ei ddarparu i 
ddefnyddwyr. Fodd bynnag, roedd y falf hon wedi cau ym mis Gorffennaf 
2018 ac nid oedd yn weithredol bellach. Roedd y cwmni wedi prynu falf 
newydd ac fe' i gosodwyd ym mis Medi 2019.  

Ffigur 13: Falf cau mewn argyfwng newydd ar gyfer gwaith Tal-y-bont 
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Yn y cyfamser, roedd y cwmni yn gallu defnyddio falf rheoli arall i ddiogelu 
cyflenwadau.  

Dangosodd rhagolwg y cwmni ei fod yn bwriadu buddsoddi mewn cynlluniau 
newydd i waredu manganîs a chywiro pH y dŵr erbyn 2025 ynghyd â gwaith 
i uwchraddio system rheoli SCADA y gwaith. Bydd pob un ohonynt yn helpu 
i wella ansawdd y dŵr a gynhyrchir  gan y gwaith.  

Roedd Dŵr Cymru wedi nodi nifer o r isgiau yr oedd angen mynd i' r  afael â 
nhw yn y gwaith hefyd gan gynnwys gwaith i atgyweir io'r  hidlwyr dan 
bwysau ac ychwanegu at y cyfryngau hidlo. Mae'r  cwmni wedi mynd i' r  afael 
â'r  gwelliannau fesul cam ac nid yw'r  dull gweithredu hwn wedi cael unrhyw 
effaith negyddol ar weithrediad y gwaith hyd yn hyn. Roedd y br if bibell 
ddŵr heb ei dr in mewn cyflwr gwael ond roedd pibell newydd wedi' i gosod 
yn ddiweddar. 

 

Ffigur 14: Amgaefa ar gyfer pr if bibell dŵr heb ei dr in newydd i waith Tal-y-
bont 

 

 

Tynnodd yr Arolygiaeth sylw at r isgiau posibl i' r  broses ddiheintio mewn 
perthynas â lefel dŵr amrywiadwy yn y tanc cyswllt, y mae'r  cwmni hefyd yn 
ei ddefnyddio fel tanc stor io. Gwnaethpwyd argymhellion i nodi lefel y dŵr 
yn y tanc cyswllt fel paramedr hanfodol ac aeth y cwmni i' r  afael â hyn. 
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Argymhellwyd hefyd y dylid asesu'r  r isgiau diheintio sy'n ymwneud â lefel 
isel o ddŵr yn y tanc cyswllt.  Yn dilyn yr adolygiad hwn, aeth y cwmni ati i 
ddiwygio ei feini prawf diheintio er mwyn sicrhau y byddai methiant diheintio 
yn llai tebygol, ond nid yw wedi mynd i' r  afael â'r  r isg bosibl yn llwyr. 

Mae canllawiau'r  Arolygiaeth ar danciau cyswllt a'r  defnydd a wneir ohonynt 
fel tanciau stor io yn gynhwysfawr.  Dylai amser cyswllt clor in gael ei 
ddarparu mewn tanc pwrpasol â baffl sydd wedi' i gynllunio i ddarparu 
amodau llif plwg a rheoli lefel y dŵr er mwyn sicrhau bod modd rheoli' r  
amser aros a chyflawni amser cyswllt targed gofynnol (Ct).  Os defnyddir  
tanc cyswllt i stor io dŵr, bydd y llif allan o'r  tanc yn amrywio yn dibynnu ar y 
galw yn y rhwydwaith, ac nid yw'n bosibl rheoli amser cyswllt clor in o dan yr 
amgylchiadau hyn. Yn unol â rheoliad 26, mae'n rhaid i gyflenwyr dŵr allu 
dilysu effeithiolrwydd y broses ddiheintio. Os yw'r tanc cyswllt yn cael ei 
ddefnyddio i stor io dŵr, ni fydd cwmnïau yn gallu dilysu'r  broses ddiheintio 
bob amser ac felly mae r isg na fyddant yn cydymffurfio â rheoliad 26. 
Hefyd, byddai arfer ion da yn sicrhau bod tanciau cyswllt a thanciau stor io 
yn cael eu rhannu'n adrannau fel bod modd eu symud o'r  cyflenwad ar gyfer 
ymgymryd â gwaith cynnal a chadw.  Bydd yr Arolygiaeth yn monitro'r  
agwedd hon yn y dyfodol.  

Defnyddir  dosau calch i gywiro pH y dŵr cyn y system ddiheintio yn Nhal-y-
bont a gallai defnyddio gormod o ddosau gael effaith negyddol ar y system 
honno. Nid oedd cyfr if iadau gwaethaf y cwmni wedi ystyr ied y pH uchaf y 
gallai' r  gwaith weithredu yn unol ag ef ac, fel y cyfryw, argymhellodd yr 
Arolygiaeth y dylid diwygio'r  cyfr if iadau hyn. Nododd yr adolygiad fod r isg 
ddiheintio pan fo lefel pH y dŵr yn y gwaith yn uchel.  Aeth y cwmni ati i 
wella'r  sefyllfa hon drwy sicrhau bod mwy o lwfans diogelwch cyn bod 
cyfleusterau cau mewn argyfwng yn cael eu defnyddio.  

Aeth y cwmni i' r  afael â nifer o r isgiau halogi bach yn ymwneud â'r  tanc 
cyswllt yn fuan ar ôl yr archwiliad. Roedd hefyd yn bwriadu gwella draeniad 
gerllaw'r  tanc er mwyn atal dŵr ffo o gae ffermwr cyfagos rhag bod yn 
ffynhonnell halogi bosibl. Darparodd y cwmni adroddiad hefyd a oedd yn 
cadarnhau ei fod wedi mynd i' r  afael â 14 o achosion o dorr i rheoliadau yn 
ymwneud â ff it iadau dŵr a nodwyd yn 2017. Yn anffodus, nid oes dyddiad ar 
yr adroddiad ac nid yw'n darparu tystiolaeth bod y cwmni wedi cymryd y 
camau gweithredu gofynnol yn brydlon, yn fuan ar ôl i' r  Arolygiaeth godi' r  
mater gydag ef.  

 

Carno Isaf 

Dim ond yn ystod cyfnodau o alw br ig, megis yn yr haf, y defnyddir  gwaith 
Carno Isaf fel arfer. Fe' i defnyddir  i ategu cyflenwadau i Lynebwy. Roedd 
gan Dŵr Cymru weithdrefn ddatblygedig ar gyfer dechrau'r  broses weithredu 
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ac roedd y gwaith yn cael ei weithredu mewn ffordd digon hyblyg er mwyn 
gallu rhedeg y broses dŵr i wastraff ar bob cam.  

Darparodd y cwmni dystiolaeth bod y tanc cyswllt wedi cael ei lanhau yn 
union cyn i' r  safle ddechrau gweithredu ym mis Gorffennaf 2018. Yn ôl yr 
Arolygiaeth, nid oedd modd gwybod a oedd y gwaith yn rhedeg i mewn i' r  
cyflenwad neu i wastraff, ac ymrwymodd y cwmni i osod mesurydd llif ar y 
br if bibell llifoedd i wastraff er mwyn cofnodi hyn.  

 

Ffigur 15: Gwaith Carno Isaf 

 

 

Pendinas Newydd  

Ffocws yr archwiliad a gynhaliwyd o waith Pendinas Newydd Hafren Dyfrdwy 
oedd asesiad r isg y cwmni. Roedd y cwmni wedi darparu adroddiad i' r  
Arolygiaeth yn nodi nifer o r isgiau nad oeddent yn cael eu rheoli yn ôl pob 
golwg yn y gwaith. Pan gafodd ei holi, nododd y cwmni mai canlyniad y 
broses o ffurfio'r  cwmni ac uno'r  system asesu r isg â Severn Trent Water 
oedd hyn. Argymhellodd yr Arolygiaeth y dylai' r  cwmni ailasesu'r  r isgiau hyn 
er mwyn cydymffurfio â' i ofynion statudol.  

Mae'r  cwmni yn cwblhau ‘gwir iadau iechyd’ wythnosol o'r  gwaith, sy'n ffordd 
dda o nodi mater ion gweithredol a phrosesu y mae angen eu datrys. Fodd 
bynnag, nid oedd cynlluniau amser cyfyngedig ar waith ar gyfer datrys 
llawer o'r  mater ion a nodwyd. Aeth y cwmni ati i ddiweddaru'r  broses yn 
ddiweddarach er mwyn sicrhau bod camau yn cael eu cymryd o fewn 
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amserlen ddiff iniedig. Croesawodd yr Arolygiaeth ddefnydd y cwmni o 
‘raglen’ i nodi mater ion a nodwyd wrth archwilio'r  safle. Gallai' r  mater ion 
gael eu cysylltu â GIS wedyn a gallai camau gael eu nodi drwy gysylltu ag 
apiau eraill yn uniongyrchol.  

Nododd y tîm archwilio nad oedd dau o'r  mannau cyflenwi cemegion wedi'u 
bwndio'n br iodol. Ar gyfer alwminiwm sylffad, cadarnhaodd y cwmni yn 
ddiweddarach ei fod yn bwriadu dargyfeir io unrhyw ollyngiad cemegol i danc 
gwag.  Hefyd, byddai prosesau draenio'r  safle yn cael eu defnyddio i 
sicrhau bod gollyngiadau asid ffosffor ig yn mynd i' r  un tanc gwag.  

Ffigur 16: Man cyflenwi Alwminiwm Sylffad heb ei fwndio yng ngwaith 
Pendinas Newydd 

 

 

Preseli 

Aeth yr Arolygiaeth ati i asesu gwaith Preseli ym mis Tachwedd. Roedd Dŵr 
Cymru wedi derbyn dros 100 o gwynion gan ddefnyddwyr ynghylch blas ac 
arogl pr iddlyd/llwydaidd i' r  dŵr ym mis Medi a thrafodwyd hyn yn ystod yr 
ymweliad â'r  safle. Ers y digwyddiad, roedd y cwmni wedi cymryd camau i 
sicrhau na fyddai blasau ac arogleuon annymunol yn peri pryder i 
ddefnyddwyr. Roedd gwaith carbon actifedig ar ffurf powdwr wedi' i osod 
yno'n barhaol ac mae'r  cwmni wedi cynyddu ei weithgarwch monitro ar gyfer 
geosmin a 2methyl- isoborneol, sy'n achosi problemau o'r  fath. Mae'r  cwmni 
hefyd wedi ymrwymo i roi rhai mentrau rheoli dalgylch ar waith ar gyfer y 
cyfnod AMP nesaf.  
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Roedd monitor cymylogrwydd diffygiol wedi cael ei adael heb ei atgyweir io 
am gyfnod amhenodol cyn yr archwiliad. Prynwyd dau dyrbidimedr fel 
rhannau sbâr hanfodol a fyddai'n cael eu cadw mewn man canolog er mwyn 
mynd i' r  afael â diffygion yn y  dyfodol. Methodd y cwmni â diwygio ei 
asesiad r isg Cryptosporidiwm ar ôl iddo golli cyfryngau yn un o' i hidlwyr 
uwchlaw ei lefel sbarduno fewnol.  

Canfuwyd bod y polisi diheintio ar gyfer y safle yn ddiffygiol – nid oedd y 
cyfr if iad yn ystyr ied y senarios gweithredu gwaethaf ac nid oedd monitor 
cymylogrwydd yn y tanc cyswllt i gadarnhau effeithiolrwydd y broses 
ddiheintio. Aeth y cwmni ati'n ddiweddarach i ddiwygio'r  cyfr if iadau ac 
archebu tyrbidimedr newydd.  

Nid oedd Dŵr Cymru yn gallu dangos llwybr olrhain ar gyfer y Carbon 
Deuocsid a'r  Sylffwr Deuocsid a gyflenwyd. Nid oedd modd gwir io manylion 
cydymffurfiaeth â'r  Safon Brydeinig ond derbyniwyd y cyflenwadau ym mhob 
achos. Ar ôl i' r  Arolygiaeth wneud argymhellion, cymerodd y cwmni gamau i 
wella'r  broses o dderbyn cemegion a darparu hyfforddiant a chymorth 
pellach i staff rheng flaen.   

Roedd Dŵr Cymru wedi nodi 14 o r isgiau yn ymwneud ag ansawdd dŵr yng 
ngwaith Preseli lle' r  oedd angen cymryd camau lliniaru pellach. Croesawodd 
yr Arolygiaeth y ffaith bod y r isgiau wedi'u nodi ond hefyd fod y camau 
lliniaru wedi'u nodi a bod y cwmni yn gallu dangos amserlenni pr iodol i roi' r  
atebion hyn ar waith, gan gynnwys cynlluniau llifoedd i wastraff a gorsaf 
bwmpio newydd.   

Yn ôl adolygiad o'r  data cydymffurfio, roedd diffyg sylweddol o ran gwaith 
dadansoddi nitraid. Roedd hyn wedi bod yn broblem ers nifer o flynyddoedd 
ac ysgogodd ymchwiliad ehangach a ddangosodd mai dim ond 26 o blith 65 
o weithfeydd tr in dŵr a oedd wedi darparu unrhyw ganlyniadau nitraid ar 
gyfer 2019, ar adeg yr ymchwiliad.  

Aeth y cwmni ati i drefnu bod samplau nitraid yn cael eu cymryd yn hwyr yn 
ystod gweddill y f lwyddyn er mwyn bodloni gofynion rheoliadol. Arweiniodd 
hyn, yn anochel, at fater ion yn ymwneud â rheoleidd-dra ac argymhelliad i 
unioni hyn wrth symud ymlaen.  

Argymhellwyd y dylai' r  cwmni adolygu'r  camau sydd ar waith er mwyn 
sicrhau bod pob paramedr yn cael ei samplu ar yr amlder pr iodol ar gyfer 
pob lleoliad samplu. Ymhlith gweithgareddau eraill, nododd y cwmni fod 
ganddo gynllun prosiect a thîm prosiect ar waith er mwyn sicrhau bod 
samplau yn cael eu cymryd ar yr amlder cywir a'u bod yn cael eu 
cymeradwyo gan reolwyr perthnasol. Ym marn y cwmni, roedd y gwall hwn 
yn deillio o gamddehongliad hirsefydledig o ofynion y Rheoliadau. Dim ond 
pan dynnodd yr Arolygiaeth sylw ato yr aethpwyd ati i'w ddatrys.  
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Caiff pob cwmni ei atgoffa o' i gyfr ifoldeb i sicrhau bod y rhaglen samplu 
rheoliadol yn gywir ac yn cydymffurfio â gofynion y rheoliadau. Ni ddylai 
cwmnïau ddibynnu ar adroddiadau'r  Arolygiaeth ar ddiffygion i ddarparu 
gwasanaeth gwir io a dilysu ar gyfer y rhaglen samplu.  
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Argymhellion 
 

Yn ystod 2019, gwnaeth yr Arolygiaeth 577 o argymhellion ffurfiol i gwmnïau 
dŵr yng Nghymru a'r  diwydiant ehangach, mewn ymateb i achosion 
gwir ioneddol o dorr i' r  rheoliadau, neu r isg y gallent gael eu torr i. 
Gwnaethpwyd 33 o'r  argymhellion hyn i gwmnïau sy'n gweithredu'n gyfan 
gwbl neu'n bennaf yng Nghymru. Roedd hyn yn gynnydd am yr ail f lwyddyn 
yn olynol ac mae'r  nifer wedi dychwelyd bron i lefel 2015 (gweler ff igur 17).  

Ffigur 17: Cyfanswm yr argymhellion blynyddol 

 

 

Ffigur 18: Argymhellion fesul Cwmni yn 2019 
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Dengys Ffigur 18 nifer yr argymhellion a wnaed i bob cwmni yng Nghymru 
yn 2019 o'r  nifer mwyaf i' r  nifer lleiaf. 

Roedd yr argymhellion a wnaed yng Nghymru yn seiliedig ar waith yr 
Arolygiaeth ar gwynion gan ddefnyddwyr (1), asesiadau o ddiffyg 
cydymffurfiaeth (1), archwiliadau technegol (14) ac asesiadau o 
ddigwyddiadau ansawdd dŵr yfed (17). Mae ffynonellau'r  argymhellion a 
wnaed, fel y nodir  yn ff igur 19, yn dangos mai digwyddiad sy'n cyfr if am y 
nifer fwyaf o argymhellion a wnaed, wedi' i ddilyn gan archwiliadau.  

 

Ffigur 19: Ffynonellau Argymhellion yn 2019 

 

 
 
Gall argymhellion gael eu gwneud mewn perthynas ag amrywiaeth o 
ddiffygion ac fe'u crynhoir  yn gategorïau. Dengys Ffigur 20 isod gyfraniad 
pob math o argymhelliad at nifer cyffredinol yr argymhellion.   

Rheoli yw'r  maes sy'n cyfrannu fwyaf o hyd at argymhellion a wneir ym 
mhob rhan o'r  diwydiant. Ymhlith y meysydd sydd wedi'u cynnwys yn y 
categori hwn mae asesu r isg, polisïau/gweithdrefnau, gweithredu, cynnal a 
chadw, mater ion yn ymwneud â staff ac ymchwiliadau. O'r  rhain, y 
cyfrannwr mwyaf yn aml yw asesiadau r isg gwael. Dengys Ffigur 21 
ddadansoddiad o'r  argymhellion yn y categori rheoli.  
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Ffigur 20: Cyfraniad mathau o argymhellion yn 2019 

 

 

Ffigur 21: Cyfraniad is-gategorïau rheoli 

 

 

Mae diffygion ym maes asesu r isg yn fater parhaol, yn yr un modd ag 
argymhellion sy'n ymwneud â diheintio. Mae'r  ddau faes hyn yn greiddiol i' r  
broses o gynhyrchu dŵr diogel a rhaid iddynt fod yn gywir y tro cyntaf er 
mwyn sicrhau bod dŵr yn cyrraedd y tap. Ni ellir  adalw dŵr yfed ac felly 
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mae'n rhaid i brosesau asesu, lliniaru a rheoli atal methiannau cyn iddynt 
ddigwydd. Yn yr un modd, y broses ddiheintio yw'r  cam olaf ac ni ellir  ei 
pheryglu byth. Y cwmni sy'n gwbl gyfr ifol am brosesau rheoli yn ogystal â 
phrosesau tr in, stor io, samplu a chyfathrebu, a dylai cwmnïau weithio tuag 
at leihau nifer yr argymhellion a wneir mewn meysydd allweddol.  

Fel arsylwad pellach, mae hyfforddiant yn ymestyn y tu hwnt i weithredwyr 
rheng flaen. Nododd archwiliadau'r  ail chwarter fod angen darparu 
hyfforddiant pr iodol a pherthnasol i reolwyr gweithredol y mae'r  sgiliau sydd 
eu hangen arnynt yn aml yn wahanol iawn i' r  sgiliau sydd eu hangen ar 
gyfer rolau cynharach. 

Rhoddir sgôr i' r  argymhellion a wneir, yn dibynnu ar lefel y r isg sy'n 
bresennol ym marn yr Arolygydd, a chânt eu sgorio eto pan fydd y cwmni yn 
rhoi ymateb ffurfiol. Mae hyn yn rhoi dealltwriaeth wir ioneddol o ddifr ifoldeb 
yr argymhellion a sut mae'r  cwmni yn ymateb i ymyrraeth reoliadol. Dengys 
Ffigur 22 fod sgôr gymedrig yr argymhellion a wnaed i gwmnïau yng 
Nghymru wedi gostwng rhywfaint, yn dilyn y cynnydd sydyn a welwyd yn 
2018. Byddai gostyngiad yn y gwerth hwn, ynghyd â chyfanswm sefydlog o 
argymhellion, yn adlewyrchu gwelliant cyffredinol yn ansawdd yr ymatebion 
a roddwyd i' r  argymhellion a lleihad yn nifr ifoldeb y r isg a arsylwyd pan 
wnaethpwyd yr argymhellion. Bydd yr Arolygiaeth yn parhau i fonitro'r  duedd 
hon, gyda'r  disgwyliad y bydd yn gwella yn y dyfodol.  

Ffigur 22: Sgoriau Cymedrig Argymhellion fesul Blwyddyn 

 

 

Defnyddir  y sgoriau hyn, a nifer yr argymhellion a wnaed, i roi sgôr 
gyffredinol ar gyfer yr argymhellion a wnaed i bob cwmni dros amser. Gan 
ddefnyddio data o'r  diwydiant yn gyffredinol, gall yr Arolygiaeth amcangyfr if 
y sgoriau disgwyliedig ar gyfer yr argymhellion a wnaed i bob cwmni yn 
seiliedig ar faint y boblogaeth a thybiaeth o degwch rhwng cwmnïau. Er y 
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byddai tybiaeth o'r  fath yn cynnwys gwall natur iol oherwydd nifer a maint yr 
asedau, dwysedd y boblogaeth a hyd yn oed ddibyniaeth ar ffocws 
rheoliadol, dyma'r dull amcangyfr if symlaf a thecaf o hyd.  

Dengys y gwaith dadansoddi hwn yn Ffigur 23. Y llinell ddu ganolog yw 
sgoriau disgwyliedig yr argymhellion. Dangosir  y llinellau hyder 95% uchaf 
ac isaf mewn coch a glas, yn y drefn honno.  Mae'r  diemyntau glas yn 
dangos safleoedd cwmnïau unigol. Mae cwmni sydd wedi' i leoli uwchlaw'r 
llinell goch yn cronni sgôr uwch na'r  disgwyl o ran argymhellion ac, o 
ganlyniad, mae lefel yr ymyrraeth reoliadol yn uwch na'r  disgwyl. Bydd 
ymchwiliadau ac archwiliadau'r  Arolygiaeth yn canolbwyntio ar y rhesymau 
dros y sgoriau uchel hyn er mwyn nodi a oes angen rhoi mesurau cywirol ar 
waith i leihau lefel y r isg reoliadol.  

Mae cwmnïau sydd wedi'u lleoli islaw'r  llinell las yn cael llai o argymhellion 
na'r  disgwyl. I ddechrau, bydd hyn yn ysgogi' r  Arolygiaeth i ystyr ied a yw'n 
craffu'n ddigonol ar y cwmnïau hynny. Fodd bynnag, mae'n gwbl bosibl y 
gall y cwmnïau hyn fod yn perfformio'n well na gweddill y diwydiant ac 
felly'n wynebu llai o r isg.  

Ffigur 23: Y sgôr argymhellion a arsylwir  o gymharu â'r  sgôr argymhellion a 
ddisgwylir  

 

Mae'r  gwaith dadansoddi yn dangos bod cwmnïau sy'n gweithredu yng 
Nghymru yn yr ystod ystadegol a ddisgwylir  ar gyfer sgoriau argymhellion, o 
gymharu â Chymru a Lloegr yn eu cyfanrwydd.  
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Gorfodi  
 

Cyhoeddi Offerynnau Cyfreithiol Newydd 
 
Yng Nghymru, cyflwynwyd 12 o hysbysiadau o dan reoliad 28(4) yn ystod 
2019.  

 

Tabl 5: Offerynnau cyfreithiol newydd yn 2019 

M ath o offe ryn Nife r  a 
gyflwynwyd 

Dosbarthiad 
cwmnïau 

Hysbysiadau 
Rheoliad 28(4) 12 8 DWR, 4 HDC 

 

 
Wrth i' r  cyfnod buddsoddi newydd ddechrau, dylai camau cynllunio 
rhaglenni AMP7 fod yn mynd rhagddynt ac mae'r  Arolygiaeth yn edrych 
ymlaen at dderbyn ac adolygu'r  adroddiadau ar y cerr ig millt ir  cysyllt iedig.  
 
Cyflwynwyd chwe hysbysiad i Dŵr Cymru   yn lle'r  chwe hysbysiad presennol 
ar gyfer gwelliannau afliwio. Yn ôl yr Arolygiaeth, mae'r  cwmni wedi cwblhau 
cryn dipyn o waith i ddeall y r isgiau sy'n ei wynebu o ran afliwio ac wedi 
llunio cynllun gweithredu i fynd i' r  afael â nhw. Disgwylir  i' r  chwe hysbysiad 
newydd sicrhau gwelliannau sylweddol i ddefnyddwyr dros yr ychydig 
flynyddoedd nesaf. Cyflwynwyd hysbysiad ychwanegol i' r  cwmni mewn 
perthynas â r isgiau afliwio sy'n gysyllt iedig â chronfa ddŵr gwasanaeth.  
 
Trosglwyddwyd pedwar hysbysiad i Hafren Dyfrdwy ar ôl i Dee Valley Water 
roi' r  gorau i weithredu. Nododd yr hysbysiadau hyn ddiwedd y gwaith o 
drosglwyddo holl offerynnau cyfreithiol Dee Valley Water i' r  cwmni newydd.  
 

Achosion o gau 

Derbyniodd yr Arolygiaeth 21 o adroddiadau cwblhau yn ystod 2019; 9 DVW, 
11 DWR, 1 HDC.  

 

Ceisiadau Newid 

Derbyniwyd un cais i newid offerynnau cyfreithiol gan HDC ar gyfer hen 
gynllun DVW.   
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Cerrig Milltir 

Cyflwynodd cwmnïau yng Nghymru 45 o adroddiadau cerr ig millt ir , a oedd 
yn annibynnol ar adroddiadau cau ac adroddiadau cynnydd blynyddol, i' r  
Arolygiaeth yn ystod 2019: 35 HDC (hysbysiadau DVW gynt) a 10 DWR.  

 

Adroddiadau Cynnydd Blynyddol 

Mae'n ofynnol i gwmnïau gyflwyno adroddiad cynnydd blynyddol ar gyfer 
pob cynllun gwella erbyn 31 Ionawr bob blwyddyn. Mae'r  adroddiad hwnnw 
yn myfyr io ar y cynnydd a wnaed yn ystod y flwyddyn flaenorol. Yn ystod 
mis Hydref 2019, ysgrifennodd yr Arolygiaeth at bob cwmni dŵr ynghylch 
gofynion adrodd diwygiedig. Gofynnwyd i gwmnïau anfon un adroddiad 
cryno yn amlinellu statws cyffredinol eu hofferynnau cyfreithiol. Yr 
eithr iadau i hyn oedd y cynlluniau hynny a oedd yn destun oedi a'r  rhai 
hynny lle'r  oedd yr Arolygiaeth wedi gofyn yn benodol am fanylion pellach. 
Nod y fenter rheoleiddio gwell hon oedd lleihau'r  baich ar y diwydiant wrth 
baratoi adroddiadau blynyddol, gyda'r  Arolygiaeth yn rhoi pwyslais ar 
gyflwyno adroddiadau ar gerr ig millt ir  yn lle hynny, sy'n fwy cyfredol.  

Bydd yr Arolygiaeth yn cyhoeddi canllawiau pellach ar y gofynion adrodd 
blynyddol ar gyfer offerynnau cyfreithiol maes o law.  

 
 

Rheoliad 14 – Samplu: Ffynonellau Newydd 

Ni dderbyniwyd unrhyw geisiadau i ddefnyddio ffynonellau newydd o dan 
reoliad 14 yn ystod 2019.  

 
 

Hepgoriadau ymbelydredd 

Yn ystod 2019, derbyniodd yr Arolygiaeth un cais, gan HDC, i roi' r  gorau i' r  
gwaith rheoliadol o fonitro paramedrau ymbelydredd o dan reoliad 6. Roedd 
yr addasiad gweinyddol hwn yn nodi diwedd y gwaith o symud offerynnau 
cyfreithiol DVW gynt i HDC.  

Mae'r  Arolygiaeth yn atgoffa cwmnïau bod y rhan fwyaf o Hysbysiadau 
Rheoliad 6 wedi'u cyflwyno yn ystod 2016, ar ôl i ddiwygiadau 2016 i 
Reoliadau 2010 ddod i rym yng Nghymru, gyda dyddiad dod i ben o bum 
mlynedd. Dylai cwmnïau fod yn parhau i ymgymryd â gweithgarwch monitro 
gweithredol a chynnal asesiadau r isg yn barod ar gyfer cyflwyno ceisiadau 
newydd ar gyfer Hysbysiadau Rheoliad 6 yn 2021.  
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Strategaethau rheoleiddio  
 

O dan reoliadau 27 a 28, mae'n ofynnol i gwmnïau dŵr gynnal asesiadau 
r isg digonol o bob system gyflenwi a chyflwyno'r  data hyn i' r  Arolygiaeth 
Dŵr Yfed. Ym mis Ebrill 2019, cyhoeddodd yr Arolygiaeth Llythyr 
Gwybodaeth 02/2019 ac Atodiad A cysyllt iedig.  Roedd y llythyr yn nodi 
gofynion newydd ar gyfer cyflwyno gwybodaeth am gynlluniau diogelwch dŵr 
yfed yn unol â rheoliad 28, yn dilyn cyfnod o ymgynghori â'r  diwydiant. 
Roedd yn ofynnol i' r  diwydiant fodloni' r  gofynion newydd erbyn 21 Hydref 
2019. Llwyddodd y mwyafr if o gwmnïau i fodloni' r  gofynion hyn erbyn y 
dyddiad cau ac mae'r  Arolygiaeth yn croesawu'r ymdrechion a wnaed i 
sicrhau bod hynny'n digwydd.  

Derbyniodd yr Arolygiaeth dros 1.6 miliwn o linellau o ddata rheoliad 28, y 
pr iodolwyd tua 80,000 ohonynt i Gymru. Mae'r  rhan fwyaf o'r  data hyn ar 
gyfer Cymru (91.8%) yn nodi bod r isgiau naill ai'n cael eu lliniaru'n effeithiol 
neu'n disgyn i gategorïau lle nodir  nad oes angen cymryd unrhyw gamau 
lliniaru.  

 

Ffigur 24: Dadansoddiad o ddata rheoliad 28 ar gyfer Cymru fesul 
categorïau r isg yr Arolygiaeth 

 
[Dangos ir nifer y  cofnodion a chanran o'r cy fanswm] 
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Mynegai Risg Asesu Risg 

Ar ôl iddi dderbyn y cyflwyniadau hyn, aeth yr Arolygiaeth ati i wir io a 
dadansoddi' r  data. Mae'r  gofynion newydd wedi hwyluso'r  broses hon ac 
wedi caniatáu i' r  Arolygiaeth ddatblygu Mynegai Risg Asesu Risg (RARI). 
Mae'r  mynegai r isg yn defnyddio egwyddorion tebyg i' r  Mynegai Risg 
Cydymffurfio a'r  Mynegai Risg Digwyddiadau, a addaswyd ar gyfer data 
rheoliad 28. Defnyddir  yr elfennau canlynol:  

•  difr ifoldeb y perygl 
•  statws y mesurau rheoli (h.y. categori r isg yr Arolygiaeth)  
•  ers pryd y bu'n rhaid rhoi mesurau rheoli newydd ar waith ( lle y bo'n 

gymwys) 
•  faint o ddŵr a gyflenwir o'r  safle neu boblogaeth y safle (pa bynnag 

un sy'n gymwys) fel cyfran o'r  holl ddŵr a gyflenwir neu boblogaeth 
gyffredinol y cwmni  
 

Mae nifer o reolau eraill wedi'u cymhwyso er mwyn sicrhau ei bod hi'n haws 
cymharu cwmnïau. Fodd bynnag, mae gwahaniaethau o hyd yn y ffordd y 
mae cwmnïau yn rhoi cynlluniau diogelwch dŵr yfed ar waith ac yn dehongli 
Atodiad A o Lythyr Gwybodaeth 02/2019, yn ogystal â gwallau yn rhywfaint 
o'r  data, a bydd angen mynd i' r  afael â'r  rhain er mwyn gallu cymharu 
cwmnïau yn well.  

 

Sgoriau RARI cwmnïau 

Cafodd Albion Eco (ALE) sgôr o 194.9 o ganlyniad i' r  ffaith ei fod yn gwmni 
bach a bod unrhyw r isgiau a gyflwynir  yn effeithio ar y rhan fwyaf o'r  
boblogaeth a gyflenwir. Mae camau lliniaru yn cael eu cymryd ym Melin 
Bapur Shotton i reoli ôl- lif posibl yn sgil addasiadau i' r  systemau plymio.   

Hafren Dyfrdwy gafodd y sgôr RARI gyffredinol uchaf. Mae tua 30% o 
gofnodion y cwmni ‘yn destun ymchwiliad’ (categori r isg E yr Arolygiaeth) ar 
ôl i' r  cwmni newydd hwn gael ei greu. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y sgôr am 
fod y categori r isg hwn yn cael effaith fawr ar gyfartaledd.  
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Ffigur 25: Sgoriau Mynegai Risg Asesu Risg cwmnïau ar gyfer 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roedd gan Dŵr Cymru nifer o r isgiau sgôr uchel yn ymwneud â phlwm a'r  
posibilrwydd na fyddai asid orthoffosffor ig ar gael i reoli' r  broses o' i doddi, 
sy'n destun ymchwiliad.  Nid oedd unrhyw r isgiau cyflenwi mewn sawl 
gwaith mawr mewn perthynas â'r  posibilrwydd na fyddai cemegion ar gael 
neu fethiant asedau ar y safle. Roedd gan nifer o weithfeydd r isgiau 
Cryptosporidiwm hefyd a oedd yn gysyllt iedig â diffyg cyfleusterau llifoedd i 
wastraff neu fethiant cyfleusterau o'r  fath. Mae diffyg cyfleusterau o'r  fath 
wedi cyfrannu at ddigwyddiadau ansawdd dŵr blaenorol yr hysbyswyd yr 
Arolygiaeth amdanynt a dylai' r  cwmni gymryd camau i liniaru'r  r isgiau hyn. 
Cafwyd ystod o r isgiau sgoriau uchel hefyd a oedd yn gysyllt iedig â 
phrosesau tr in mewn nifer o weithfeydd.  

Mae'r  Arolygiaeth yn bwriadu gweithio gyda chwmnïau yn ystod y flwyddyn 
sydd i ddod er mwyn deall a gwella'r  set ddata. Caiff y system sgorio 
newydd ei defnyddio i f laenoriaethu mater ion y gall fod angen eu hadolygu 
ymhellach a sicrhau eu bod yn gwneud synnwyr, a dylai cwmnïau ddisgwyl y 
caiff mwy o ymchwiliadau eu cynnal i' r  mater ion hyn yn ystod gweddill 2020 
a 2021. 

 

Prif beryglon y diwydiant 

Y perygl a sgoriodd fwyaf ledled Cymru oedd cymylogrwydd mewn 
gweithfeydd tr in dŵr. Y pr if reswm dros hyn oedd yr ymchwiliadau a oedd yn 
cael eu cynnal gan Hafren Dyfrdwy mewn nifer o weithfeydd tr in dŵr ar ôl i' r   
cwmni newydd hwn gael ei greu. Rhoddwyd sgoriau uchel i Dŵr Cymru 
hefyd ar gyfer cymylogrwydd yng ngweithfeydd Broomy Hill, Cwmtyler i, Bryn 
Cowlyd, Preseli a Dunfield lle canfuwyd bod cymylogrwydd uwchlaw 0.5 
NTU yn peri r isg bosibl i ansawdd y dŵr. Roedd y camau lliniaru a roddwyd 
ar waith ar gyfer y r isgiau hyn yn amrywio o ‘yn destun ymchwiliad (categori 
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r isg E)’ i ‘mesurau rheoli yn cael eu dilysu (categori r isg B)’, gan nodi bod y 
cwmni wedi gwneud rhywfaint o gynnydd tuag at leihau'r  r isgiau hyn. Drwy 
hwyluso'r  camau lliniaru hyn, byddai sgôr y cwmni a'r  r isg i ddefnyddwyr yn 
lleihau.  

Ffigur 26: Y deg perygl mwyaf yng Nghymru yn seiliedig ar sgoriau RARI.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Noder : Mae A lbion Eco w edi' i eithr io o'r  graf f  hw n oherw ydd ef f aith anghymesur  y  

boblogaeth f ach ar  y  sgor iau.]  

Y r isg â'r  sgôr uchaf ond un ledled Cymru oedd ‘dim cyflenwad’. Mae'r  
perygl hwn yn gallu lluosi'n gyflym oherwydd yr halogiad posibl sy'n 
gysyllt iedig â'r  broses ddirwasgu a'r  effaith ar ddefnyddwyr agored i niwed, 
gwasanaethau a busnesau.  Mae unrhyw gynlluniau sy'n ymwneud â 
chydnerthedd a diogelwch cyflenwadau yn debygol o fod yn bwysicach 
hefyd. Dylai cwmnïau fynd ati i adolygu'r  mesurau rheoli sydd ar waith 
ganddynt mewn perthynas â ‘dim cyflenwad’ a sicrhau eu bod ar y llwybr 
iawn o hyd ac yn cael eu cyflwyno'n gyflymach lle y bo'n bosibl.  

Mae nifer o r isgiau (mercwri, nicel, bensen, tetracloromethan, 1 2-
dicloroethan, tr icloroethen a thetracloroethen) wedi'u cynnwys yn y rhestr 
o'r  10 perygl mwyaf yng Nghymru yn sgil penderfyniad Hafren Dyfrdwy i 
osod nifer o r isgiau yn y categori r isg ‘yn destun ymchwiliad’ (categori E yr 
Arolygiaeth) ar ôl i' r  cwmni newydd hwn gael ei greu. Nid yw'n golygu o 
reidrwydd bod r isg uniongyrchol i ddefnyddwyr. Dylai' r  cwmni gwblhau'r  
ymchwiliadau hyn cyn gynted ag sy'n rhesymol ymarferol er mwyn nodi a 
oes angen cymryd unrhyw gamau lliniaru pellach. Mae plwm a 
Chryptosporidiwm hefyd yn y rhestr o'r  deg perygl mwyaf oherwydd y 
problemau y soniwyd amdanynt uchod yn Dŵr Cymru.  
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Atodiad 1 
 

Tabl 6: Canfod E.coli ac Ente rococci me wn gwe ithfeydd tr in dŵr, 
cronfe ydd dŵr gwasanae th a thapiau de fnyddwyr  

Cw mni 

E.col i  mew n 
dŵ r yn 
gadae l  

gw e ithfeydd 
trin dŵ r 

E.col i  
mew n dŵ r 
yn gadae l  
cronfeydd 

dŵ r 
gw asanaeth 

E.col i  yn 
nhapiau 

de fnyddw yr 

Ente rococci  
yn nhapiau 
de fnyddw yr 

Albion Eco 0 – 0 0 – 0 0 – 12 0 – 4 

Dŵr Cymru 0 – 10,394 1 – 15,996 1 – 7,592 0 – 616 

Hafren 
Dyfrdwy 0 – 949 1 – 4,197 1 – 624 0 – 111 

SSE Water 0 – 0 0 – 0 0 – 12 0 – 4 

Cymru 0 – 11,343 2 – 20,193 2 – 8,240 0 – 735 
No d e r:  Ca i f f  ca n l yn i a d a u  e u  d a n g o s a r f fu rf  n i fe r y p ro f i o n  p o si t i f  –  cyfa n swm  y p ro f i o n .  
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