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Rhagair 

05 Hydref 2020 
 
Yn 2007, gwelwyd digwyddiad cyflenwi dŵr mawr pan gollodd 160,000 o eiddo yn 
Cheltenham, Caerloyw, Tewkesbury a rhan fawr o ardal wledig Swydd Gaerloyw eu 
cyflenwad dŵr ar ôl i waith dŵr gael ei effeithio gan lifogydd. Yn dilyn hyn, a 
digwyddiadau eraill, arweiniodd trafodaethau cenedlaethol rhwng yr Arolygiaeth Dŵr 
Yfed (DWI) a'r Asiantaeth Diogelu Iechyd (HPA) (rhagflaenydd Public Health England) 
yn 2009 at y cytundeb cyntaf i baratoi a chyhoeddi canllawiau ar y cyd i weithwyr 
iechyd a dŵr proffesiynol yn cefnogi cynnal asesiadau risg o ansawdd dŵr yfed a rhoi 
cyngor i ddefnyddwyr ar ddiogelwch.   
 
Wrth ddatblygu'r canllawiau hyn, cydnabuwyd bod angen nodi strwythur a fframwaith 
cyfreithiol y diwydiant dŵr yng Nghymru a Lloegr ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol 
a disgrifio'r trefniadau sydd ar waith ar gyfer sicrhau ansawdd a diogelwch dŵr yfed o 
ddydd i ddydd. Mae'r safbwynt hwn wedi'i gadarnhau ers 2009 yn sgil dau ddigwyddiad 
sylweddol arall lle y chwaraeodd yr Arolygiaeth Dŵr Yfed a PHE ran allweddol yn y 
penderfyniadau a wnaethpwyd ar y pryd a'r ymchwiliadau dilynol. Roedd y digwyddiad 
cyntaf yng ngwaith trin dŵr Alderney, a weithredir gan Bournemouth Water. Nododd 
PHE fod cynnydd yn nifer yr achosion o cryptosporidiosis yn y gymuned yn 2013 a 
chanfu ymchwiliad gan yr Arolygiaeth Dŵr Yfed fod cysylltiad rhwng yr achosion hyn a'r 
cyflenwad dŵr. Roedd yr ail ddigwyddiad yn 2015 pan gafodd Cryptosporidiwm ei 
ganfod mewn dŵr a oedd yn gadael gwaith trin dŵr Franklaw, a weithredir gan United 
Utilities. Arweiniodd hyn at roi hysbysiad berwi dŵr i fwy na 700,000 o ddefnyddwyr. 
Mae'r gwersi a ddysgwyd o'r digwyddiadau hyn a newidiadau deddfwriaethol a 
sefydliadol eraill wedi arwain at baratoi'r cyhoeddiad newydd hwn.  
 
Yn erbyn y cefndir hwn, gellir galw ar ymgynghorwyr ym maes diogelu iechyd, a 
gweithwyr iechyd proffesiynol eraill, i roi cyngor iechyd y cyhoedd i'r diwydiant dŵr a 
llywodraeth leol ar ddiogelu defnyddwyr mewn perthynas â digwyddiad sy'n ymwneud 
â'r cyflenwad dŵr. Roeddem hefyd o'r farn y byddai'r wybodaeth hon yn rhoi cyd-destun 
defnyddiol i weithwyr iechyd proffesiynol mewn perthynas â'r cyhoeddiad Dŵr Yfed, gan 
nodi canlyniadau blynyddol profion dŵr yfed a dogfennu'r hyn sydd wedi'i ddysgu yn 
sgil digwyddiadau yn ymwneud ag ansawdd dŵr.  
 
Yn eu rôl o ddydd i ddydd, mae gwyddonwyr ansawdd dŵr yn y diwydiant dŵr yn 
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cydweithio'n agos â gweithwyr iechyd proffesiynol yn PHE, Iechyd Cyhoeddus Cymru 
ac awdurdodau lleol. Mae cynnal cydberthnasau gwaith da yn bwysig iawn, yn ein 
barn ni, wrth nodi digwyddiadau ac argyfyngau sy'n ymwneud ag ansawdd dŵr ac 
ymateb iddynt mewn ffordd effeithiol ac amserol. Dylai'r canllawiau hyn, ynghyd ag 
Asesiadau Risg o'r Cyflenwad Dŵr (sy'n seiliedig ar Fethodoleg Cynllun Diogelwch 
Dŵr Sefydliad Iechyd y Byd), fod yn sail i ddeialog rheolaidd ar lefel leol i ddatblygu 
gwybodaeth, dealltwriaeth ac ymddiriedaeth gyfunol.  
 
Wrth baratoi'r canllawiau hyn, yr hyn sydd wedi bod flaenaf yn ein meddyliau yw bod 
diogelwch dŵr yfed yng Nghymru a Lloegr yn rhywbeth y gall y cyhoedd ei gymryd yn 
ganiataol, am fod y trefniadau ar gyfer cyflenwi dŵr o ddydd i ddydd sydd ar waith yn 
gynhwysfawr, gellir dangos eu bod yn seiliedig ar wyddoniaeth gadarn, ac mae 
system gwbl dryloyw ar waith ar gyfer ymgymryd â gwaith craffu annibynnol a rhoi 
cosbau priodol.  Felly, nid yw'r canllawiau hyn yn cynnwys unrhyw beth newydd ac, yn 
ein barn ni, ni fydd angen i'r diwydiant dŵr na gweithwyr iechyd proffesiynol gymryd 
unrhyw gamau gweithredu arbennig mewn perthynas â nhw heblaw eu cynnwys 
mewn systemau hyfforddi sy'n bodoli a gweithdrefnau gweithredu a rheoli argyfyngau 
sy'n ymwneud â'r cyflenwad dŵr ac iechyd y cyhoedd.  
 
 

 
Marcus Rink 
Prif Arolygydd Dŵr Yfed 
Arolygiaeth Dŵr Yfed

 

 
       Andrew Jones 
       Cynrychiolydd Gweithrediaeth  
       Iechyd Cyhoeddus Cymru 
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1. Cyflwyniad 
 
 
Mae'r ddogfen hon wedi'i datblygu ar y cyd gan yr Arolygiaeth Dŵr Yfed ac Iechyd 
Cyhoeddus Cymru. Nod y ddogfen yw hysbysu arbenigwyr ac ymgynghorwyr iechyd y 
cyhoedd, fel Ymgynghorwyr Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy ac Ymgynghorwyr 
Diogelu Iechyd, a Swyddogion ac Ymarferwyr Iechyd yr Amgylchedd mewn 
Awdurdodau Lleol, am strwythur a fframwaith cyfreithiol y diwydiant dŵr yng Nghymru. 
Mae'r ddogfen hefyd yn egluro pryd a sut y mae'r gweithwyr proffesiynol hyn yn 
debygol o gael eu galw i roi cyngor diogelu iechyd mewn perthynas ag ansawdd dŵr 
yfed i'r diwydiant dŵr, awdurdodau lleol, defnyddwyr a'r Arolygiaeth Dŵr Yfed.  
 
Ar gyfer materion trawsffiniol, dylid nodi bod dwy fersiwn wahanol o'r ddogfen hon 
wedi'u cyhoeddi ar gyfer Cymru a Lloegr. Os bydd digwyddiad trawsffiniol, argymhellir 
y dylid cyfeirio at y canllawiau yn y ddwy ddogfen.  
 

2. Y Fframwaith Cyfreithiol 
 

2.1. Yr Arolygiaeth Dŵr Yfed 
 
Yr Arolygiaeth Dŵr Yfed (yr Arolygiaeth) yw'r rheoleiddiwr ar gyfer ansawdd dŵr yfed 
yng Nghymru a Lloegr. Fe'i ffurfiwyd yn 1990 adeg preifateiddio'r diwydiant dŵr. Mae'n 
rhan o Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA), ond caiff ei Phrif 
Arolygydd ei benodi gan Weinidogion Cymru yng Nghymru a'r Ysgrifennydd Gwladol 
dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig yn Lloegr. Nod cyffredinol yr 
Arolygiaeth yw cynnal hyder y cyhoedd yn niogelwch ac ansawdd cyflenwadau dŵr 
cyhoeddus drwy arfer ei phwerau i adrodd, archwilio, arolygu, gorfodi ac erlyn. Mae'r 
Arolygiaeth hefyd yn rhoi cyngor i'r ddwy lywodraeth ar faterion sy'n ymwneud â'r 
cyflenwad dŵr ac ansawdd dŵr.  
 
Nodir y fframwaith rheoliadol ar gyfer cyflenwadau dŵr yng Nghymru a Lloegr yn 
Neddf y Diwydiant Dŵr 1991 (Deddf 1991). Cafodd Deddf 1991 ei diwygio gan Ddeddf 
Dŵr 2003 a Deddf Dŵr 2014. Mae'r Ddeddf yn diffinio'r pwerau a'r dyletswyddau y 
mae'r Arolygiaeth yn gweithredu oddi tanynt, ynghyd â dyletswyddau cwmnïau a 
thrwyddedeion dŵr. O dan Ddeddf 1991, Gweinidogion Cymru a'r Ysgrifennydd 
Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (yn Lloegr) yw'r awdurdodau 
sy'n gyfrifol am reoleiddio ansawdd cyflenwadau cyhoeddus.  Mae'r ddeddfwriaeth 
berthnasol ar gael ar wefan yr Arolygiaeth http://www.dwi.gov.uk. 
 
Nodir manylion dyletswyddau statudol cwmnïau dŵr a phwerau'r Prif Arolygydd isod.  

 
2.2. Cyflenwadau Dŵr Cyhoeddus 

 
Mae nifer o gyflenwyr dŵr yn darparu cyflenwadau dŵr cyhoeddus yng Nghymru a 

http://www.dwi.gov.uk/
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Lloegr.  
 
Mae cwmnïau dŵr sy'n gweithredu'r rhwydweithiau dŵr cyhoeddus yn dal penodiadau 
fel cyflenwyr dŵr, ac mae'r rhai sy'n gweithredu rhwydweithiau dŵr gwastraff cyhoeddus 
yn dal penodiadau fel cyflenwyr gwasanaethau carthffosiaeth, at ddibenion Deddf y 
Diwydiant Dŵr 1991. Maent hefyd yn darparu gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff yn 
uniongyrchol i gwsmeriaid preswyl (a chwsmeriaid dibreswyl mewn rhai achosion) sydd 
wedi'u cysylltu â'u rhwydweithiau. Ar hyn o bryd mae:  

• 11 o gyflenwyr dŵr a gwasanaethau carthffosiaeth rhanbarthol  

• 6 chwmni rhanbarthol dŵr yn unig    

• 9 cyflenwr dŵr a gwasanaethau carthffosiaeth bach  
 
Mae rhestr lawn ar gael yn https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/ofwat-
industry-overview/licences/ 
 
Ers 1 Ebrill 2017, gall deiliaid trwyddedau cyflenwi dŵr a/neu garthffosiaeth newydd 
gyflenwi dŵr a darparu gwasanaethau carthffosiaeth i safleoedd dibreswyl cymwys. 
Efallai mai dim ond ar eu safleoedd eu hunain ac ar safleoedd personau sy'n 
gysylltiedig â nhw (a elwir yn hunangyflenwi) y bydd rhai trwyddedeion yn gallu cyflenwi 
dŵr neu ddarparu gwasanaethau carthffosiaeth.  Ar hyn o bryd, gall trwyddedau 
cyflenwi dŵr yng Nghymru gynnwys y canlynol:  
 

• Awdurdodiad manwerthu cyfyngedig: mae'r awdurdodiad hwn yn caniatáu i'r 
trwyddedai gyflenwi dŵr i safleoedd dibreswyl mawr (sy'n defnyddio o leiaf 50 
megalitr o ddŵr y flwyddyn) gan ddefnyddio'r rhwydweithiau dŵr cyhoeddus a 
weithredir gan gyflenwyr dŵr y mae eu hardaloedd yn gyfan gwbl neu'n bennaf yng 
Nghymru.  
 

• Awdurdodiad ategol: mae'r awdurdodiad hwn yn caniatáu i'r trwyddedai gyflwyno 
dŵr i rwydweithiau dŵr cyhoeddus cyflenwyr dŵr y mae eu hardaloedd yn gyfan 
gwbl neu'n bennaf yng Nghymru er mwyn cyflenwi dŵr i gwsmeriaid y trwyddedai ei 
hun os yw eu safle dibreswyl yn defnyddio o leiaf 50 megalitr o ddŵr y flwyddyn. 

 
Mae mwy na 40 o awdurdodiadau manwerthu ar waith ledled Cymru a Lloegr ar hyn o 
bryd lle mae'r trwyddedai yn darparu gwasanaethau manwerthu fel bilio, darllen 
mesuryddion, ymholiadau cwsmeriaid a mesurau effeithlonrwydd dŵr ar ochr y cwsmer. 
Mae rhestr lawn ar gael yn: https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/ofwat-
industry-overview/licences/  
 
Caiff trwyddedau eu rheoli gan Ofwat, sef rheoleiddiwr economaidd y diwydiant dŵr a 
charthffosiaeth yng Nghymru a Lloegr. Prif ddyletswyddau Ofwat yw:  

 

• Hyrwyddo'r amcan o ddiogelu buddiannau defnyddwyr lle bynnag y bo'n briodol drwy 
hyrwyddo cystadleuaeth effeithiol 
 

https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/ofwat-industry-overview/licences/
https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/ofwat-industry-overview/licences/
https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/ofwat-industry-overview/licences/
https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/ofwat-industry-overview/licences/


11 
 

• Sicrhau bod cwmnïau dŵr (sy'n golygu cyflenwyr dŵr a gwasanaethau 
carthffosiaeth) yn cyflawni eu swyddogaethau statudol yn gywir 

• Sicrhau bod cwmnïau dŵr yn gallu ariannu'r gwaith o gyflawni eu swyddogaethau 
statudol yn gywir (yn arbennig drwy sicrhau enillion rhesymol ar eu cyfalaf)  
 

• Sicrhau bod trwyddedeion cyflenwi dŵr a thrwyddedeion carthffosiaeth yn cyflawni 
eu gweithgareddau trwyddedig a'u swyddogaethau statudol yn gywir 

 

• Hyrwyddo'r amcan o sicrhau cydnerthedd hirdymor systemau cyflenwi dŵr a dŵr 
gwastraff cwmnïau dŵr; a sicrhau eu bod yn cymryd camau i'w galluogi, i ddiwallu’r 
angen am gyflenwadau dŵr a gwasanaethau dŵr gwastraff yn yr hirdymor. 

 
Cyfoeth Naturiol Cymru, Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, sy'n gyfrifol am reoli a 
diogelu adnoddau dŵr (dŵr daear, afonydd, nentydd, llynnoedd a chronfeydd dŵr heb ei 
drin). Mae gan bob rheoleiddiwr dŵr (yr Arolygiaeth, Ofwat a Cyfoeth Naturiol Cymru) 
ddyletswyddau gwahanol, ond maent yn cydweithio i fynd i'r afael â materion sydd o 
fudd cyffredin drwy Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael 
yn: http://www.ofwat.gov.uk/ a https://naturalresources.wales/ 

http://www.ofwat.gov.uk/
https://naturalresources.wales/
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Ffigur 1: Cyflenwyr Dŵr yng Nghymru a Lloegr 
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O dan adran 68 o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991, mae gan y cyflenwr dŵr ddyletswydd 
statudol i gyflenwi dŵr iach at ddibenion defnydd domestig neu gynhyrchu bwyd 
masnachol. Gall yr Ysgrifennydd Gwladol orfodi'r ddyletswydd hon, drwy Orchymyn Llys 
yn y pen draw. Ar gyfer cyflenwr dŵr, diffinnir iachusrwydd yn Rheoliadau Cyflenwad 
Dŵr (Ansawdd Dŵr) 2018 yng Nghymru. Mae'r rheoliadau hyn, sy'n cynnwys diffiniad o 
iachusrwydd, yn rhoi Cyfarwyddeb Dŵr Yfed y CE ar waith ar gyfer cyflenwadau dŵr 
cyhoeddus. O dan y rheoliadau hyn, mae gan y cyflenwr dŵr amrywiaeth eang o 
rwymedigaethau monitro a rhwymedigaethau eraill sydd hefyd yn orfodadwy gan 
Weinidogion Cymru, drwy Orchymyn Llys yn y pen draw. Gallai colled neu ddifrod a 
achosir am fod cyflenwr wedi methu â chyflenwi dŵr iach at ddibenion domestig arwain 
at hawliad sifil am iawndal gan ddefnyddwyr.  Mae hefyd yn drosedd o dan adran 70 o 
Ddeddf y Diwydiant Dŵr i gyflenwr dŵr gyflenwi dŵr sy'n anaddas i'w ddefnyddio gan 
bobl. Mae troseddau eraill yn cwmpasu dyluniad a gweithrediad gweithfeydd trin dŵr a 
gofynion i ddiheintio dŵr.  
 
Cyflawnir swyddogaethau Gweinidogion Cymru mewn perthynas ag ansawdd a 
digonolrwydd dŵr yfed gan y Prif Arolygydd Dŵr Yfed ac arolygwyr arbenigol a 
benodir gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan adran 86 o Ddeddf y Diwydiant Dŵr.  Yn 
eu plith mae gallu cael gafael ar wybodaeth berthnasol am ansawdd dŵr yfed. Mae'n 
drosedd o dan adran 207 o Ddeddf y Diwydiant Dŵr i gyflenwr dŵr gyflenwi 
gwybodaeth anwir, yn fwriadol neu'n ddi-hid, at ddibenion Deddf y Diwydiant Dŵr. 
Mae gan y Prif Arolygydd ac arolygwyr statudol swyddogaethau ychwanegol sy'n 
benodol i'w penodiadau. Yn eu plith mae gallu'r Prif Arolygydd i ddwyn erlyniad yn 
enw'r Prif Arolygydd. Yn ogystal â hyn, gall yr Arolygiaeth roi dirwyon cosb, ar ran yr 
Ysgrifennydd Gwladol, i gwmnïau dŵr nad ydynt yn cydymffurfio â'u dyletswyddau 
mewn perthynas ag ansawdd dŵr yfed o dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr neu'r 
rheoliadau.  
 
Mae Cyfarwyddeb y Diwydiant Dŵr (Gwybodaeth Cyflenwyr) 2019 yn ei gwneud yn 
ofynnol i gwmnïau dŵr hysbysu'r Arolygiaeth os bydd unrhyw ddigwyddiad, yn ôl ei 
natur, wedi effeithio neu'n debygol o effeithio ar ansawdd neu ddigonolrwydd y dŵr a 
gyflenwir ganddynt. Mae'r Gyfarwyddeb hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau 
ddarparu gwybodaeth ychwanegol ar adegau penodedig mewn fformat a bennir gan 
yr Arolygiaeth. Mae'r Arolygiaeth wedi cyhoeddi canllawiau i gwmnïau dŵr ar ofynion 
adrodd y Gyfarwyddeb ar ei gwefan yn http://www.dwi.gov.uk. Caiff y canllawiau hyn 
eu diweddaru'n rheolaidd.  

 
2.3. Cyflenwadau Dŵr Preifat 

 
Mae Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 yn diffinio cyflenwadau dŵr nad ydynt yn cael eu 
darparu gan gwmnïau dŵr a benodir yn statudol fel cyflenwadau dŵr preifat.  Mae 
cyflenwadau dŵr preifat yn amrywio'n fawr o ran eu hamgylchiadau, eu cynllun a'u 
maint. Mae tua 13,880 o gyflenwadau dŵr preifat wedi'u cofrestru yng Nghymru. O'r 
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rheini, mae 84% ohonynt yn gwasanaethu aelwyd unigol1. Mae'r ffigur hwn yn debygol 
o fod yn danamcangyfrif o ran nifer gwirioneddol y cyflenwadau dŵr preifat gan nad 
yw cysylltiadau ag eiddo unigol o bosibl wedi'u cofrestru bob amser. Credir bod bron 
80,000 o bobl yng Nghymru yn cael cyflenwad dŵr preifat (neu'n gallu ei ddefnyddio).  
 
Nid yw'r risg y bydd methiannau mewn safonau ansawdd dŵr cyflenwadau dŵr preifat 
domestig unigol yn cael effaith ar iechyd yn gyfyngedig o reidrwydd i'r aelwyd honno na 
phreswylwyr sy'n byw yn y cyfeiriad hwnnw. Yn ôl astudiaeth ddiweddar yng Nghernyw, 
nid oedd 31% o gyflenwadau 
 
 dŵr preifat domestig unigol wedi'u nodi'n gywir ac roeddent yn rhannu eu cyflenwadau 
ag eiddo arall2.  Pan wneir ymholiadau ynghylch cyflenwadau preifat domestig unigol, 
dylid ymchwilio i weld a oes unrhyw eiddo arall yn cael ei gyflenwi o'r ffynhonnell.  
 
Mae'r rhan fwyaf o gyflenwadau dŵr preifat wedi'u lleoli mewn ardaloedd gwledig ac 
anghysbell. Fodd bynnag, mae llawer mwy o bobl, heblaw am y rhai a wasanaethir 
gan gyflenwad preifat, a fydd yn dod i gysylltiad â dŵr o gyflenwadau dŵr preifat 
oherwydd gall y cyflenwadau hyn gael eu defnyddio yn y broses o gynhyrchu rhai 
bwydydd a diodydd a gwasanaethu amrywiaeth o adeiladau cyhoeddus fel ysbytai, 
neuaddau pentref, gwestai neu, yn fwy aml, safleoedd gwersylla a pharciau hamdden.  
 
Caiff ansawdd cyflenwadau dŵr preifat ei reoleiddio gan awdurdodau lleol sy'n gyfrifol 
am orfodi Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017. Mae'r un safonau dŵr 
yfed yn berthnasol i gyflenwadau preifat a chyflenwadau cyhoeddus gan mai o'r 
Gyfarwyddeb Dŵr Yfed y daw'r naill a'r llall. Fodd bynnag, ar gyfer y cyflenwadau 
cyhoeddus lleiaf, rhoddir llawer mwy o bwyslais ar asesu a lliniaru risg yn hytrach na 
gwaith monitro achlysurol iawn.  
 
Caiff cyflenwadau dŵr preifat eu categoreiddio yn y rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat 
perthnasol fel y'u disgrifir yn y tabl isod ac mae hyn yn caniatáu ar gyfer gwaith monitro 
cymesur sy'n seiliedig ar risg.  
 
Mae manylion y gofynion samplu a monitro ar gyfer Cymru a Lloegr yn amrywio rywfaint 
ac mae'r naill a'r llall wedi'u cynnwys er mwyn eu cymharu.  
 
Tabl 1: Caiff Cyflenwadau Dŵr Preifat eu categoreiddio yn y rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat 
perthnasol (2017) ac mae hyn yn caniatáu ar gyfer gwaith monitro cymesur sy'n seiliedig ar risg. 
Noder y gwahaniaethau rhwng y rheoliadau sy'n berthnasol i Gymru a Lloegr.  

 Lloegr Cymru 

Cyflenwadau Os caiff dŵr ei gyflenwi gan ymgymerwr Os caiff dŵr ei gyflenwi gan 

 
1 Drinking Water 2019 – Private Water Supplies in Wales http://dwi.gov.uk/about/annual-report/2019/PWS-2019-
Wales.pdf 
2 Crabbe, H.; Close, R.; Rimmell, A.; Leonardi, G.; Watts, M.J.; Ander, E.L.; Hamilton, E.M.; Middleton, D.R.S.; 

Smedley, P.L.; Gregory, M.; et al. Estimating the population exposed to arsenic from groundwater-sourced private drinking 
water supplies in Cornwall, UK. Yn Best Practice Guide on the Control of Arsenic in Drinking Water; Bhattacharya, P., Polya, D.A., 
Jovanovic, D., Gol.; IWA Publishing: Llundain, DU, 2017; Pennod A3; tt. 161–170. ISBN 139-7-81-84339385-6. 
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Rheoliad 8 dŵr neu drwyddedai cyflenwi dŵr, ac 
yna'i ddosbarthu ymhellach gan berson 
ar wahân i ymgymerwr dŵr neu 
drwyddedai cyflenwi dŵr, mae'n rhaid i'r 
awdurdod lleol ymgymryd â gwaith 
monitro yn seiliedig ar yr asesiad risg.  

ymgymerwr dŵr neu drwyddedai 
cyflenwi dŵr, ac yna'i ddosbarthu 
ymhellach gan berson ar wahân i 
ymgymerwr dŵr neu drwyddedai 
cyflenwi dŵr, mae'n rhaid i'r awdurdod 
lleol ymgymryd ag unrhyw waith 
monitro sy'n angenrheidiol yn ôl yr 
asesiad risg 

Cyflenwadau 
Rheoliad 9 

Mae cyflenwad a gwmpesir gan Reoliad 
9 yn gyflenwad dŵr preifat (ar wahân i 
gyflenwad a nodir yn rheoliad 8) sy'n:  
– cyflenwi cyfaint dyddiol cyfartalog o 
10m3 neu fwy o ddŵr, neu'n 
– cyflenwi dŵr fel rhan o weithgarwch 
masnachol neu gyhoeddus.  
Lle y bo hyn yn gymwys, mae'n rhaid i'r 
awdurdod lleol fonitro ar gyfer 
paramedrau a gyfarwyddir gan y 
rheoliadau ac ymgymryd ag unrhyw 
waith monitro ychwanegol sydd ei 
angen yn ôl yr asesiad risg.  
 

Mae cyflenwad a gwmpesir gan 
Reoliad 9 yn gyflenwad dŵr preifat (ar 
wahân i gyflenwad a nodir yn rheoliad 
8) sy'n:  
- cyflenwi cyfaint dyddiol cyfartalog o 10m3 
neu fwy o ddŵr; neu'n 
– cyflenwi dŵr fel rhan o weithgarwch 
masnachol neu gyhoeddus. 
Lle y bo hyn yn gymwys, mae'n rhaid 
i'r awdurdod lleol fonitro ar gyfer 
paramedrau a gyfarwyddir gan y 
rheoliadau ac ymgymryd ag unrhyw 
waith monitro ychwanegol sydd ei 
angen yn ôl yr asesiad risg.  
 

Cyflenwadau 
Rheoliad 10 

Os na chaiff cyflenwad dŵr preifat ei 
gwmpasu gan reoliadau 8 neu 9 neu os 
nad yw'n gyflenwad i annedd unigol 
nad yw'n cael ei ddefnyddio ar gyfer 
gweithgarwch masnachol neu 
gyhoeddus, mae'n rhaid i'r awdurdod 
lleol fonitro ar gyfer 5 paramedr 
penodedig ac unrhyw baramedr arall a 
ddynodir yn y rheoliadau lle nodir bod 
risg na fydd y cyflenwad yn bodloni'r 
crynodiadau neu'r gwerthoedd a 
nodwyd ac unrhyw beth arall y mae'r 
asesiad risg yn nodi a allai beryglu 
iechyd pobl.  
Mae'n rhaid i hyn gael ei wneud o leiaf 
bob 5 mlynedd ac yn amlach os bydd yr 
asesiad risg yn nodi bod angen gwneud 
hyn.  

Mae'r rheoliad hwn yn gymwys i 
gyflenwad dŵr preifat i annedd unigol 
nad yw'n cael ei defnyddio fel rhan o 
weithgarwch masnachol neu 
gyhoeddus (y mae rheoliad 9 yn 
gymwys iddo) nac fel rhan o 
denantiaeth ddomestig (y mae 
rheoliad 11 yn gymwys iddo). 
Lle y bo'r rheoliad hwn yn gymwys, gall 
yr awdurdod lleol wneud y canlynol  
– monitro'r cyflenwad yn unol â'r 
gofynion yn rheoliad 11(1);  
– rhaid iddo wneud hynny os bydd 
perchennog neu ddeiliad yr annedd 
honno yn gofyn iddo wneud hynny.  
 

Cyflenwadau 
Rheoliad 11 

  
 

Os na chaiff cyflenwad dŵr preifat ei 
gwmpasu gan reoliadau 8 neu 9 neu 
os nad yw'n gyflenwad i annedd 
unigol nad yw'n cael ei ddefnyddio ar 
gyfer gweithgarwch masnachol neu 
gyhoeddus, mae'n rhaid i'r awdurdod 
lleol fonitro ar gyfer 5 paramedr 
penodedig ac unrhyw baramedr arall 
a ddynodir yn y rheoliadau lle nodir 
bod risg na fydd y cyflenwad yn 
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bodloni'r crynodiadau neu'r 
gwerthoedd a nodwyd ac unrhyw beth 
arall y mae'r asesiad risg yn nodi a 
allai beryglu iechyd pobl. 
Mae'n rhaid i hyn gael ei wneud o leiaf 
bob 5 mlynedd ac yn amlach os bydd 
yr asesiad risg yn nodi bod angen 
gwneud hyn.  

Anheddau 
domestig 

unigol 

Yn achos cyflenwad dŵr preifat i 
annedd unigol nad yw'n cael ei 
ddarparu fel rhan o weithgarwch 
masnachol neu gyhoeddus, gall 
awdurdod lleol fonitro'r cyflenwad yn 
unol â'r gofynion ar gyfer cyflenwadau 
Rheoliad 10, ac mae'n rhaid iddo 
wneud hynny os bydd perchennog neu 
ddeiliad yr annedd honno yn gofyn iddo 
wneud hynny.  

 

 
Rôl yr Arolygiaeth o ran cyflenwadau preifat yw rhoi cyngor technegol arbenigol i 
awdurdodau lleol, gan sicrhau bod deddfwriaeth dŵr yfed yn cael ei dehongli mewn 
ffordd gyson. Mae'r Arolygiaeth hefyd yn gyfrifol am gasglu gwybodaeth gan 
awdurdodau lleol am gyflenwadau dŵr preifat a chyflwyno adroddiadau ar hyn yn 
flynyddol ynghyd â gwybodaeth am gyflenwadau dŵr cyhoeddus. Mae'r rheoliadau a 
chanllawiau'r Arolygiaeth ar gael ar wefan yr Arolygiaeth3. Ar gyfer y rhan fwyaf o 
ymholiadau i  Iechyd Cyhoeddus Cymru , yr ymgysylltiad mwyaf cyffredin sy'n debygol o 
gael ei weld o ran dŵr yfed yw rhoi cyngor ar ddiogelu iechyd i awdurdod lleol mewn 
perthynas ag ansawdd dŵr yfed o gyflenwad dŵr preifat.  

 
2.4. Iechyd Cyhoeddus Cymru 

 
Sefydlwyd Iechyd Cyhoeddus Cymru fel un o Ymddiriedolaethau'r GIG ar 1 Hydref 2009 
ac mae'n atebol i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon yn 
Llywodraeth Cymru. Mae ganddi bedair swyddogaeth statudol:  

 

• Darparu a rheoli amrywiaeth o wasanaethau iechyd y cyhoedd, diogelu iechyd, 
gwella gofal iechyd, cyngor iechyd, amddiffyn plant a labordai microbiolegol a 
gwasanaethau sy'n ymwneud â gwyliadwriaeth, atal a rheoli clefydau 
trosglwyddadwy;  
 

• Datblygu a chynnal trefniadau ar gyfer sicrhau bod gwybodaeth am faterion sy'n 
ymwneud â diogelu a gwella iechyd yng Nghymru ar gael i'r cyhoedd; Cynnal a 
chomisiynu gwaith ymchwil i faterion o'r  fath a chyfrannu at y broses o ddarparu a 
datblygu hyfforddiant ar faterion o'r fath;  

 

 
3 www.dwi.gov.uk 
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• Ymgymryd â phroses systematig o gasglu, dadansoddi a rhannu gwybodaeth am 
iechyd pobl Cymru gan gynnwys achosion o ganser, marwolaethau a chyfraddau 
goroesi; ac achosion o anomaleddau cynhenid; 

 

• Darparu, rheoli, monitro, gwerthuso a chynnal gwaith ymchwil i'r broses o sgrinio 
cyflyrau iechyd a sgrinio materion sy'n ymwneud ag iechyd.   

 
Mae'r Is-adran Diogelu Iechyd yn rhoi cyngor a chymorth ar glefydau trosglwyddadwy a 
materion sy'n ymwneud ag iechyd y cyhoeddus amgylcheddol i Fyrddau Iechyd Lleol, 
meddygon teulu a'r sector gofal sylfaenol, Ymddiriedolaethau'r GIG, Awdurdodau Lleol 
a Llywodraeth Cymru. Mae'r Is-adran yn darparu Gwasanaeth Ymateb Acíwt Cymru 
Gyfan sy'n ymdrin ag unrhyw achosion o glefydau heintus neu ddigwyddiadau 
amgylcheddol. Mae gan yr Is-adran bedwar tîm diogelu iechyd hefyd sydd wedi'u lleoli'n 
strategol o amgylch Cymru (Gogledd Cymru, De Cymru, De-ddwyrain Cymru a 
Chanolbarth a Gorllewin Cymru) a Gwasanaeth Iechyd y Cyhoedd Amgylcheddol 
Cymru Gyfan sy'n ymdrin â pheryglon amgylcheddol anhrosglwyddadwy.  
 
Darperir yr holl wasanaethau gofal iechyd yng Nghymru drwy saith Bwrdd Iechyd a leolir 
mewn ardaloedd daearyddol penodedig. Mae pob bwrdd iechyd yn cyflogi Arweinydd 
Clinigol ar gyfer Microbioleg a Chyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd a gefnogir gan Iechyd 
Cyhoeddus Cymru. Rhestrir y saith Bwrdd Iechyd isod ac fe'u dangosir yn Ffigur 2;  

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (sy'n cwmpasu Blaenau Gwent, Caerffili, 
Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen a De Powys) 

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (sy'n cwmpasu Ynys Môn, Conwy, Sir 
Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd a Wrecsam) 

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (sy'n cwmpasu Caerdydd a Bro 
Morgannwg) 

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (sy'n cwmpasu Rhondda Cynon 
Taf) 

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (sy'n cwmpasu Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a 
Sir Benfro) 

• Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (sy'n cwmpasu Powys) 

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro 
Morgannwg gynt) (sy'n cwmpasu Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot) 

 
Mae trefniadau tebyg ar waith ar gyfer yr Alban a Gogledd Iwerddon. Yng Ngogledd 
Iwerddon, caiff y swyddogaeth diogelu iechyd ei chyflawni gan Wasanaeth Diogelu 
Iechyd rhanbarthol Asiantaeth Diogelu'r Cyhoedd. Y Gwasanaeth Diogelu Iechyd sy'n 
gyfrifol am gyflawni'r swyddogaeth honno yn yr Alban.  
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Ffigur 2: Ffiniau Byrddau Iechyd Iechyd Cyhoeddus Cymru 

 

2.5. Awdurdodau Lleol 
 

2.5.1. Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 
 
Ar gyfer cyflenwadau dŵr cyhoeddus, mae hyn yn golygu bod angen i awdurdodau 
lleol gael trefniadau effeithiol ar waith gyda phob cwmni dŵr a thrwyddedai dŵr sy'n 
cyflenwi dŵr yn eu hardal. Yn benodol, mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd o dan 
adran 77 o'r Ddeddf i sicrhau bod ganddynt y wybodaeth ddiweddaraf am 
iachusrwydd a digonolrwydd cyflenwadau dŵr cyhoeddus yn eu hardal, ac mae gan 
Weinidogion Cymru y pŵer i roi cyfarwyddyd i awdurdodau lleol ar sut i arfer eu 
pwerau a'u dyletswydd, os tybir bod angen iddynt ddefnyddio'r pŵer hwnnw. Mae gan 
awdurdodau lleol hefyd bwerau i orfodi cwmnïau dŵr i ddarparu cyflenwadau eraill 
pan na fydd cyflenwadau dŵr pibell ar gael.  
 
Mae Adran 80 o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 19914 yn rhoi cyfrifoldeb ar awdurdodau lleol i 

 
4 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/56/contents 
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sicrhau bod yr holl gyflenwadau dŵr yn eu hardal yn ddiogel ac yn ddigonol, ac mae 
adrannau dilynol yn rhoi pwerau iddynt gyflwyno hysbysiad i bersonau perthnasol 
unioni'r problemau sy'n effeithio ar ansawdd y dŵr. Mae proses apelio i bersonau 
perthnasol ar gyfer hysbysiadau a roddir o dan Adran 80 o'r Ddeddf, lle y gellir gofyn i'r 
Prif Arolygydd adolygu'r hysbysiad. Gall y Prif Arolygydd naill ai gadarnhau'r hysbysiad 
hwnnw (gyda neu heb addasiadau) neu benderfynu peidio â'i gadarnhau.  Mae'r 
hysbysiad hwn yn ymwneud â materion iachusrwydd.  

 
2.5.2. Rheoliadau 

 
Mae Rheoliad 20 o'r Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat yn caniatáu i awdurdod lleol 
rhoi hysbysiadau pan fo dŵr yn risg bosibl i iechyd pobl ac, yn yr achos hwn, mae'n 
rhaid i'r awdurdod lleol rhoi hysbysiad. Yn y sefyllfa hon, mae'n rhaid i bersonau 
perthnasol apelio i'r Llys Ynadon.  

 
2.5.3. Partneriaeth Dŵr ac Iechyd Cymru 

 
Mae Partneriaeth Dŵr ac Iechyd Cymru, a sefydlwyd yn 2006, yn dwyn ynghyd 
weithwyr proffesiynol ym maes iechyd y cyhoedd i weithio ar faterion sy'n ymwneud â 
dŵr ac iechyd. Mae cwmpas y gwaith yn cynnwys cyflenwadau dŵr yfed preifat a 
chyhoeddus. Prif nodau'r Bartneriaeth yw sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf ar 
gael am faterion sy'n dod i'r amlwg a chydweithio i ddiogelu iechyd y cyhoedd. Mae 
aelodaeth am ddim drwy wahoddiad i unrhyw un sy'n gweithio mewn rôl sy'n 
ymwneud â dŵr ac iechyd. Ymhlith yr aelodau mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, 
Llywodraeth Cymru, yr Arolygiaeth Dŵr Yfed, awdurdodau lleol, Cyngor Defnyddwyr 
Dŵr (Cymru), cwmnïau dŵr, Cyfoeth Naturiol Cymru, yr Asiantaeth Safonau Bwyd a'r 
Gwasanaeth Cynghori ar Reoleiddio Dŵr. Caiff y Bartneriaeth ei goruchwylio gan 
Grŵp Llywio sy'n pennu cyfeiriad strategol ac yn cytuno ar gynllun gwaith. Mae 
ganddo nifer o Grwpiau (Gweithgorau) Gorchwyl a Gorffen sy'n cynnal gwaith ymchwil 
a gwaith datblygu ar gyfer y Bartneriaeth. Ymhlith y meysydd gwaith cyfredol mae 
plwm mewn dŵr yfed, cyflenwadau dŵr preifat, dyfroedd ymdrochi a hamdden ac 
adeiladau cyhoeddus. Mae rhagor o wybodaeth am y Bartneriaeth yn 
http://www.waterhealthpartnership.wales  
 

3. Dŵr Yfed Iach 
 
Yn ôl y gyfraith (Deddf 1991), mae'n rhaid i ddŵr yfed fod yn iach ar adeg ei gyflenwi. 
Caiff iachusrwydd ei ddiffinio drwy gyfeirio at safonau ansawdd dŵr yfed a gofynion 
eraill a nodir yn Rheoliadau Cyflenwad Dŵr (Ansawdd Dŵr) 2018. Yn yr un modd, mae 
Rheoliad 4 o Reoliadau Cyflenwadau Preifat yn cwmpasu iachusrwydd. Mae'r 
rheoliadau hyn ar gael ar wefan yr Arolygiaeth (www.dwi.defra.gov.uk). Daw llawer o'r 
safonau o Gyfarwyddeb Dŵr Yfed Ewropeaidd 1998 a ddaeth i rym yn llawn ar 25 
Rhagfyr 2003 a diwygiadau dilynol. Mae'r Gyfarwyddeb yn canolbwyntio ar y 
paramedrau hynny sy'n bwysig i iechyd pobl, ond mae hefyd yn cynnwys paramedrau 
eraill sy'n ymwneud â'r ffordd y caiff prosesau trin dŵr eu rheoli ac ansawdd esthetig 

http://www.waterhealthpartnership.wales/
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dŵr yfed. Mae'r Gyfarwyddeb yn caniatáu i Aelod-wladwriaethau bennu safonau 
cenedlaethol ychwanegol neu lymach er mwyn cynnal ansawdd da dŵr yfed a 
sicrhawyd eisoes ac atal unrhyw ddirywiad yn y dyfodol.  Mae'r Gyfarwyddeb Dŵr Yfed 
yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd. Caiff pob un o ofynion Cyfarwyddeb Dŵr Yfed 
bresennol yr UE eu trosi i'r Rheoliadau Dŵr Yfed ar gyfer Cymru a Lloegr a chânt eu 
gorfodi gan yr Arolygiaeth. Rhoddir rhagor o wybodaeth am safonau'r Gyfarwyddeb yn 
Atodiad 1, ynghyd â gwybodaeth am sylweddau eraill y gellir dod o hyd iddynt mewn 
dŵr a phathogenau a gludir gan ddŵr.  
 
Os nad yw ansawdd dŵr yfed wedi cyrraedd y safon ofynnol a'i fod yn bosibl y gallai 
effeithio ar iechyd y cyhoedd, mae'n rhaid i gwmnïau dŵr ac awdurdodau lleol hysbysu 
Iechyd Cyhoeddus Cymru, cytuno ar ymchwiliadau priodol a mesurau lliniaru i reoli 
neu atal risg bosibl i iechyd a rhoi'r ymchwiliadau/mesurau hynny ar waith.  

 
3.1. Profi Dŵr Yfed 

 
Mae gan gwmnïau dŵr ac awdurdodau lleol ddyletswydd i gasglu samplau a'u profi ar 
gyfer pob un o'r sylweddau a'r organebau (a elwir yn baramedrau) yn y priod reoliadau. 
Mae cwmnïau dŵr yn cynnal mwy na 3.5 miliwn o brofion bob blwyddyn yn nhapiau 
defnyddwyr, cronfeydd gwasanaeth a gweithfeydd trin dŵr ac mae awdurdodau lleol yn 
comisiynu dros 180,000 o brofion ar samplau o gyflenwadau preifat ledled Cymru a 
Lloegr. Mae'n rhaid i gwmnïau sicrhau bod canlyniadau'r profion hyn ar gael i'w 
cwsmeriaid ar gais. Mae'n rhaid i awdurdodau lleol ddarparu canlyniadau'r sampl i'r 
Arolygiaeth. Rôl yr Arolygiaeth yw ymgymryd â gwaith dilysu annibynnol i sicrhau bod y 
dulliau rheoli ansawdd a ddefnyddir o safon uchel, er enghraifft bod pob labordy wedi'i 
achredu drwy Wasanaeth Achredu'r Deyrnas Unedig yn unol â'r safon a gydnabyddir ar 
gyfer dŵr yfed (Manyleb Profi Dŵr Yfed). O ran profi dŵr yfed, nod gwaith Arolygwyr 
dŵr yfed yw rhoi sicrwydd i'r cyhoedd bod cadernid ac uniondeb canlyniadau 
dadansoddol yn ddiamau. Nid yw'r Arolygiaeth yn profi dŵr yfed fel mater o drefn, ond 
mae ganddi'r pŵer i gomisiynu profion annibynnol os oes buddiant cyhoeddus 
cymhellol a chyfiawnhad digonol dros wneud hynny.   
 
Mae'n ofynnol i gwmnïau dŵr roi manylion llawn eu rhaglen monitro flynyddol i'r 
Arolygiaeth ymlaen llaw ac yna caiff canlyniadau'r profion hyn eu trosglwyddo'n 
electronig i'r Arolygiaeth bob mis. Mae'r Arolygiaeth yn cyhoeddi crynodeb o 
ganlyniadau monitro cwmni dŵr yn flynyddol ar ei gwefan.  
 
Mae'n rhaid i awdurdodau lleol hefyd sicrhau bod ganddynt drefniadau cadarn ar 
waith ar gyfer cymryd samplau o gyflenwadau dŵr preifat a'u dadansoddi, yn ogystal 
â chynnal asesiadau risg gan bersonau cymwys. Gallant godi tâl ar berchenogion 
cyflenwadau dŵr preifat/y rhai sy'n defnyddio'r cyflenwadau hynny ar gyfer monitro'r 
cyflenwad. Gan nad oes gan awdurdodau lleol eu labordai eu hunain, byddant yn 
defnyddio labordy achrededig allanol, cwmni preifat neu gwmni dŵr yn aml, ac, i 
raddau llai, byddant o bosibl yn anfon samplau at ddadansoddwr cyhoeddus neu 
labordy arbenigol Iechyd y Cyhoedd, Bwyd, Dŵr a'r Amgylchedd.  
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Mae awdurdodau lleol yn adennill y costau yr eir iddynt ar gyfer eu gweithgareddau 
rheoleiddiol, gan gynnwys asesiadau risg, ymchwiliadau a gwaith monitro. Nid oes 
unrhyw ofyniad cyfreithiol ar awdurdodau lleol i gymryd samplau o gyflenwadau dŵr 
cyhoeddus, ond gall samplau gael eu casglu wrth fynd ati i ddatrys problem gydag 
ansawdd y dŵr mewn adeilad cyhoeddus neu mewn perthynas â thai cymdeithasol, er 
enghraifft.  
 
Mae'n ofynnol i drefnwyr digwyddiadau dros dro fel Eisteddfod, sioe amaethyddol neu 
garnifal sicrhau bod y dŵr a gyflenwir ganddynt yn ddiogel i'w yfed. Eu cyfrifoldeb nhw 
yw sicrhau bod ffitiadau a gosodiadau yn bodloni gofynion rheoleiddio a sicrhau y 
cynhelir diogelwch y dŵr yfed drwy gydol y digwyddiad. Ar gyfer digwyddiadau lle y 
defnyddir cyflenwad cyhoeddus, y cwmni dŵr fydd yn gyfrifol am sicrhau bod y dŵr yn 
ddiogel ac yn iach yn y man lle y cysylltir y cyflenwad, ac mae ganddo'r pŵer hefyd i 
archwilio'r pibellau ar y safle. Os bydd y trefnwyr yn bwriadu defnyddio cyflenwad dŵr 
preifat, yr awdurdod lleol fydd yn gyfrifol am gynnal asesiad risg a monitro'r cyflenwad 
yn y digwyddiad. Ym mhob achos, bydd yr awdurdod lleol yn disgwyl i drefnwyr 
gydymffurfio â Safon Brydeinig BS8551:2015 – Darparu a rheoli cyflenwadau dŵr 
dros dro a rhwydweithiau dosbarthu (heb gynnwys darpariaethau ar gyfer argyfyngau 
statudol). Mae'r Bartneriaeth Dŵr ac Iechyd wedi llunio canllawiau ar gyfer darparu 
dŵr yfed dros dro (http://www.waterhealthpartnership.wales/opendoc/349865)  
 
Os bydd achosion o glefyd heintus (e.e. SARS-CoV-2 (CoViD-19)), bydd gofynion y 
rheoliadau yn parhau i fod yn gymwys, gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud â samplu a 
chydymffurfiaeth, monitro, cyflwyno adroddiadau ac unrhyw weithrediadau eraill y 
bwriedir eu cyflawni ar gyfer tynnu, trin, storio a darparu dŵr iach. Mae gofynion y 
Cyfarwyddyd Gwybodaeth sy'n ymwneud â diffyg cydymffurfiaeth â'r Rheoliadau yn 
parhau i fod yn gymwys hefyd. Os bydd achosion o'r fath, efallai y bydd staff sy'n delio 
â chwsmeriaid, yn enwedig y rhai sy'n ymweld â safleoedd domestig i gymryd 
samplau, yn wynebu mwy o anawsterau wrth i bryderon, p'un a ydynt yn rhai rhesymol 
ai peidio, eu hatal o bosibl rhag ymgymryd â'u gwaith arferol o ddydd i ddydd. O dan 
amgylchiadau o'r fath, dylid cynnal asesiad risg dynamig a disgwylir y byddai samplwr 
yn rhoi nifer rhesymol o gynigion ar gasglu sampl.  Dylid nodi'r rheswm dros beidio â 
chymryd sampl bob amser. Gall unrhyw newid yn y cyngor a roddir gan y llywodraeth 
mewn perthynas ag achosion o glefyd heintus fod yn gymwys i ranbarth penodol a 
gallai gynnwys ardaloedd cyfyngedig a all ei gwneud hi'n anodd neu'n amhosibl mynd i 
mewn i safleoedd neu ardaloedd domestig. O dan amgylchiadau o'r fath, gellir rhoi 
hysbysiad Rheoliad 7 i gwmnïau dŵr yn rhoi amrywiad ar y broses samplu. Ym mhob 
amgylchiad, mae'n rhaid i gwmnïau dŵr flaenoriaethu'r broses o weithredu gweithfeydd 
trin dŵr a pharhau i fonitro pwyntiau rheoli critigol fel pwyntiau diheintio a chronfeydd 
gwasanaeth. Dylai telemetreg ar-lein fod yn weithredol bob amser.  
 
Dylai labordai sicrhau bod ganddynt gynlluniau wrth gefn ar gyfer parhau i ddarparu 
gwasanaethau dadansoddol mewn amgylchiadau pan fo cyfyngiadau ar symudiad ac 
argaeledd staff. Os effeithir ar y gallu i ddadansoddi, caiff yr Arolygiaeth ei hysbysu. 
Ym mhob amgylchiad, caiff gwaith dadansoddi microbiolegol gan gynnwys 
Cryptosporidiwm spp. ei flaenoriaethu.  

http://www.waterhealthpartnership.wales/opendoc/349865
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4. Diogelwch Dŵr Yfed 
 
Mae'r rheoliadau yn gwneud darpariaethau penodol ar gyfer diogelwch dŵr yfed ac yn ei 
gwneud yn ofynnol i gwmnïau dŵr ac awdurdodau lleol mewn perthynas â chyflenwadau 
preifat fabwysiadu dull rheoli risg (cynllun diogelwch dŵr) o gynhyrchu a dosbarthu dŵr 
fel y'i hargymhellir gan Sefydliad Iechyd y Byd (Canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd 2011 
ar gyfer Ansawdd Dŵr Yfed). Mae canllawiau diweddaraf Sefydliad Iechyd y Byd ar gael 
yn:  
http://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/safety-planning/wsp-
publications/en/.   
 
Ymhlith y cyhoeddiadau (Saesneg yn unig) mae:  
 

• Llawlyfr cynllun diogelwch dŵr 

• Hinsawdd – cynlluniau diogelwch dŵr cydnerth 

• Egwyddorion ac arferion clorineiddio dŵr yfed 

• Dŵr yfed y gellir ei ailddefnyddio 

• Cynllunio diogelwch dŵr ar gyfer cyfleusterau dŵr trefol 

• Diogelu dŵr wyneb ar gyfer iechyd 

• Canllaw ymarferol i archwilio cynlluniau diogelwch dŵr 

• Cynllun diogelwch dŵr – Canllaw maes  

• Diogelwch dŵr mewn systemau dosbarthu 

• Diogelwch dŵr mewn adeiladau 

• Cynlluniau diogelwch dŵr – rheoli ansawdd dŵr yfed er budd iechyd y cyhoedd   

 
4.1. Cyfrifoldeb Cwmnïau Dŵr mewn perthynas â Diogelwch 

Dŵr 
 

Mae'n ofynnol i gwmnïau dŵr feddu ar drefniadau digonol i drin dŵr, wedi'u llywio gan 
raglen reoleiddiol ar gyfer monitro dŵr heb ei drin. Mae'n rhaid iddynt ddiheintio'r holl 
ddŵr cyn ei gyflenwi a, lle y bo angen, roi triniaeth gychwynnol ddigonol i'w baratoi ar 
gyfer y broses ddiheintio (rheoliad 26). Fel isafswm, mae'n rhaid sicrhau bod afloywder 
y dŵr yn llai nag 1 NTU (Unedau Cymylogrwydd Neffelomedrig). Nid yw'r gyfraith yn 
nodi pa ddull diheintio y dylid ei ddefnyddio, ond mae'r Arolygiaeth yn ei gwneud yn 
ofynnol i gwmnïau dŵr ddiffinio a dogfennu eu polisi diheintio a'i roi ar waith drwy 
weithdrefnau ysgrifenedig ar gyfer pob gwaith trin dŵr.  
 
Ar gyfer pob gwaith trin dŵr a system cyflenwi dŵr gysylltiedig, mae'n rhaid i gwmnïau 
dŵr gynnal asesiadau risg rheolaidd er mwyn nodi a oes risg sylweddol y gallai'r dŵr a 
gyflenwir fod yn berygl i iechyd pobl neu a yw'n debygol o fod yn afiach.  Cyflwynir 
adroddiadau ar yr asesiadau risg hyn i'r Arolygiaeth ac maent yn ddarostyngedig i 
gamau archwilio a gorfodi lle y bo angen. Mae perygl posibl i iechyd pobl yn derm sy'n 
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deillio o'r Gyfarwyddeb Dŵr Yfed. Yn ymarferol, yn y DU, deallir y term hwn yn well fel 
risg bosibl i iechyd y cyhoedd yn gyffredinol. Nid yw'n ystyried anghenion meddygol 
unigolyn penodol. Yn yr un modd, mae'r asesiad risg yn ymwneud â'r boblogaeth 
ddynol. Nid oes unrhyw ofyniad i asesu'r risg i anifeiliaid anwes, da byw neu bysgod.  
 
Yn ogystal â chwmpasu peryglon microbiolegol, cemegol a radiolegol, mae asesiadau 
risg rheoleiddiol hefyd yn cwmpasu peryglon ffisegol a sefydliadol eraill a all arwain at 
gyflenwad dŵr yn methu (dim dŵr) neu ddefnyddwyr yn gwrthod y dŵr am resymau 
esthetig h.y. nid yw'n iach. Os nodir risg annerbyniol, mae'n rhaid i gwmnïau dŵr roi 
rhaglen lliniaru a rheoli ar waith ar frys gan gynnwys, lle y bo angen, fesurau gwella 
byrdymor, tymor canolig a hirdymor.  Mae'r Arolygiaeth yn ei gwneud yn ofynnol i 
gwmnïau dŵr gyfathrebu'n effeithiol â rhanddeiliaid allweddol ynghylch eu hasesiadau 
risg, sy'n golygu y dylent ymgynghori ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, Byrddau Iechyd ac 
awdurdodau lleol ynghylch pob asesiad risg penodol sy'n ymwneud â chyflenwadau dŵr 
yn eu hardaloedd a'u briffio arnynt. Drwy'r ymgyngoriadau hyn, caiff gweithwyr 
proffesiynol ym maes iechyd y cyhoedd gyfle i ymgyfarwyddo â'r trefniadau lleol ar gyfer 
cyflenwi dŵr, holi cwestiynau a bodloni eu hunain eu bod yn ystyried anghenion iechyd y 
gymuned leol yn llawn. Os nad ydynt yn fodlon ar hyn, dylent godi eu pryderon â'r cwmni 
dŵr dan sylw a'r Arolygiaeth. Mae gan yr Arolygiaeth y pŵer i gyflwyno hysbysiadau sy'n 
rhoi cyfarwyddyd i gwmni dŵr gymryd camau penodol mewn perthynas â'i asesiadau 
risg.  
 
Mae'r gofynion eraill a nodir yn y rheoliadau o ran diogelwch dŵr yn cynnwys y 
gofyniad bod yn rhaid i gwmnïau dŵr drin dŵr er mwyn sicrhau ei fod yn llai ymosodol 
tuag at blymwaith plwm a chopr lle y dangoswyd bod hyn yn broblem gyda chyflenwad 
dŵr penodol. Mae rheolaethau rheoliadol (rheoliad 31) hefyd sy'n nodi'r cemegion a'r 
deunyddiau adeiladu y caniateir i gwmnïau dŵr eu defnyddio. Mae'r Arolygiaeth yn 
gweithredu system genedlaethol o gymeradwyaethau ar gyfer cemegion a deunyddiau 
adeiladu, ac mae'r rhestr gyhoeddedig o gynhyrchion cymeradwy i'w gweld ar wefan yr 
Arolygiaeth. Mae Canolfan Peryglon Ymbelydredd, Cemegol ac Amgylcheddol PHE yn 
rhoi cyngor gwenwynegol i'r Arolygiaeth o ran penderfyniadau ynghylch cymeradwyo 
deunyddiau.  
 
Gall cyflenwyr dŵr sy'n methu â thrin/diheintio eu cyflenwadau dŵr yn ddigonol, neu'n 
methu â chymryd camau mewn perthynas â'u hasesiadau risg, neu'n defnyddio 
cemegion neu ddeunyddiau heb eu cymeradwyo, fod wedi troseddu. Mae Arolygwyr yr 
Arolygiaeth yn cynnal archwiliadau technegol annibynnol o gofnodion a safleoedd 
cwmnïau er mwyn sicrhau bod eu gweithdrefnau gweithredol a rheoli yn gadarn. Os 
nodir diffygion, mae gan yr Arolygiaeth y pŵer i gymryd camau gorfodi i sicrhau bod 
gwelliannau yn cael eu gwneud.  
 
Nid yw'n anghyffredin i broblem gydag ansawdd dŵr yfed gael ei hachosi gan gyflwr 
systemau dŵr adeilad yn hytrach na'r system ddosbarthu sy'n eiddo i'r cwmni dŵr ac a 
weithredir ganddo. Mae gan gwmnïau dŵr bwerau (Rheoliadau Ffitiadau Dŵr 1999) i 
archwilio safleoedd er mwyn sicrhau bod dyfeisiau ôl-lifo neu ddyfeisiau eraill yn cael 
eu defnyddio i ddiogelu prif bibellau dŵr cyhoeddus rhag unrhyw bosibilrwydd y cânt 
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eu halogi gan ddŵr a ddefnyddir mewn prosesau diwydiannol, dŵr gwastraff neu 
unrhyw gyflenwad preifat. Mae gan gwmnïau dŵr raglen o archwiliadau rheolaidd ar 
waith ar gyfer systemau dŵr mewn adeiladau risg uchel a byddant yn cynnal 
archwiliadau mewn ymateb i gwynion gan ddefnyddwyr na ellir rhoi esboniad yn eu 
cylch. Mae ganddynt raglen hefyd i sicrhau bod unrhyw gysylltiadau newydd â'u 
rhwydweithiau dosbarthu yn gweithio'n effeithiol.  Nid yw'n anghyffredin gweld rhyng-
gysylltiadau rhwng cyflenwadau preifat a chyhoeddus nad ydynt wedi'u diogelu'n 
ddigonol gan ddyfeisiau atal ôl-lif.  Dylai cwmnïau dŵr fod yn ymwybodol o leoliadau 
risg uchel yn eu hardal (ffermydd, unedau diwydiannol) a sicrhau bod system archwilio 
briodol ar waith. Dylai awdurdodau lleol fod yn wyliadwrus a sicrhau bod unrhyw risg 
sy'n ymwneud â rhyng-gysylltiadau â phrif bibellau dŵr a nodir wrth gynnal asesiadau 
risg yn cael eu huwchgyfeirio. Dylid hefyd roi mesurau lliniaru ar waith.   
 
Mae cwmnïau dŵr yn cydymffurfio â gweithdrefnau hylendid llym er mwyn sicrhau na 
chaniateir i unrhyw gyflogai neu gontractiwr weithio mewn ardaloedd cyflenwi dŵr 
cyfyngedig os oes ganddo glefyd heintus a all gael ei gludo gan ddŵr. Caiff cyrsiau 
hyfforddi ar hylendid dŵr eu darparu gan Energy and Utility Skills a chyflwynir Cerdyn 
Hylendid Dŵr (EUSR). Mae'r cwrs yn rhoi pwyslais ar ymwybyddiaeth unigolion o'u 
cyfrifoldebau tuag at y cyflenwad dŵr yfed ac yn dangos bod gan y cyflogai lefel 
briodol o wybodaeth ac ymwybyddiaeth o faterion sy'n ymwneud â hylendid ac 
ansawdd dŵr.  
 

5. Digwyddiadau a Digwyddiadau Arwyddocaol 
 

5.1. Cyflenwadau Dŵr Cyhoeddus 
 

Mae adran 70 o Ddeddf 1991 yn ei gwneud hi'n drosedd i gwmni dŵr gyflenwi dŵr sy'n 
anaddas i'w yfed gan bobl. Fodd bynnag, mae'r Ddeddf yn darparu amddiffyniad i'r 
cwmni dŵr os gall ddangos nad oedd ganddo unrhyw sail resymol dros amau y byddai 
dŵr anaddas yn cael ei yfed, neu ei fod wedi cymryd pob cam rhesymol ac wedi arfer 
diwydrwydd dyladwy llawn er mwyn sicrhau bod dŵr a oedd yn gadael ei bibellau yn 
addas i'w yfed. Mae dyletswydd reoliadol ar gwmnïau dŵr i hysbysu'r Arolygiaeth am 
unrhyw ddigwyddiad a allai beri risg sylweddol i iechyd y cyhoedd neu achosi pryder i 
ddefnyddwyr yn uniongyrchol (golwg dŵr) neu'n anuniongyrchol (sylw niweidiol yn y 
cyfryngau).  Mae dyletswydd reoliadol arnynt hefyd i hysbysu awdurdodau lleol, Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, Byrddau Iechyd a Chyngor Defnyddwyr Cymru am unrhyw 
ddigwyddiadau o'r fath. Gall pobl eraill, gan gynnwys defnyddwyr, newyddiadurwyr a 
chwythwyr chwiban, hysbysu'r Arolygiaeth am unrhyw ddigwyddiad gwirioneddol neu 
bosibl.  
 
Bydd Arolygwyr yn asesu arwyddocâd pob digwyddiad y cânt eu hysbysu amdano yn 
seiliedig ar risg.  Lle y bo angen, byddant yn cynnal ymchwiliad ac yn cymryd camau 
gorfodi a all gynnwys dwyn achos neu roi rhybudd neu hysbysiad. Yn ogystal â'r 
drosedd o gyflenwi dŵr sy'n anaddas i'w yfed gan bobl yn y Ddeddf, mae hefyd yn 
drosedd i gwmni fethu â chydymffurfio â Rheoliad 26 (trin a diheintio dŵr yn ddigonol) 
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neu Reoliad 31 (defnyddio cemegion a deunyddiau cymeradwy yn unig).  
 
Wrth gynnal eu hymchwiliad, bydd Arolygwyr yn casglu tystiolaeth ar ffurf gwybodaeth 
dechnegol a rheoli gan y cwmni a thrwy gyfweliadau â phersonau perthnasol, gan 
gynnwys aelodau o'r cyhoedd, contractwyr, ymgynghorwyr a chynghorwyr. Gellir hefyd 
cynnwys staff awdurdodau lleol ac  Iechyd Cyhoeddus Cymru . Mae Arolygwyr yn cael 
hyfforddiant ym maes gweithdrefnau'r Heddlu a'r Ddeddf Tystiolaeth Droseddol 
(PACE) ac yn dilyn y gweithdrefnau hynny. Mae'r Arolygiaeth yn cyhoeddi ei 
chanfyddiadau a'i hargymhellion ar ffurf Llythyr Asesu Digwyddiad, a darperir copïau 
ohono i'r awdurdod lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru  a Chyngor Defnyddwyr Cymru yn 
yr ardal yr effeithir arni.  
 
Diffinnir digwyddiad ansawdd dŵr fel unrhyw ddigwyddiad biolegol, cemegol neu 
radiolegol y mae'n ofynnol, yn ôl ei natur, i roi gwybod amdano o dan Reoliadau 
Cyflenwad Dŵr (Ansawdd Dŵr) 2016 neu Reoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 
(Diwygio) 2017. Pan allai digwyddiad gael effaith sylweddol ar iechyd y cyhoedd, gellir 
nodi ei fod yn ddigwyddiad arwyddocaol a chaiff Tîm Rheoli Digwyddiad (TRhD) ei 
ffurfio. Ymhlith yr enghreifftiau o effaith “sylweddol” byddai achosion o salwch sy'n 
gysylltiedig â dŵr neu nifer sylweddol o bobl yn cael eu hamlygu i gemegion sy'n 
arwyddocaol i iechyd lle mae lefelau'r halogydd yn uwch na'r crynodiad neu'r gwerth 
penodedig5. Mae Blwch 1 yn cynnwys enghreifftiau o'r meini prawf a all fod yn sbardun 
i ffurfio TRhD.  
 
 
 
 
 

 
5 Mae gan rai cemegion grynodiadau neu werthoedd penodedig (PCV) nad ydynt yn seiliedig ar iechyd ac mae'n 
annhebygol y byddai TRhD yn cael ei alw i ddelio â halogyddion lle mae'r PCV yn seiliedig ar flas ac arogl.   
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Os ceir nifer o achosion, dylid datgan hynny. Dylai'r TRhD gael ei ddiddymu a dylid 
ffurfio TRhA. Fel arfer, caiff achosion eu datgan gan Ymgynghorydd Rheoli Clefydau 
Trosglwyddadwy/Ymgynghorydd Diogelu Iechyd ar y cyd â'r Awdurdod Lleol a'r Bwrdd 
Iechyd (gan gynnwys yr Arweinydd Clinigol ar gyfer Microbioleg a Chyfarwyddwr 
Iechyd y Cyhoedd). Ceir rhagor o fanylion am rôl y TRhA yn y Cynllun ar gyfer 
Achosion o Glefydau Trosglwyddadwy yng Nghymru. Mae Ffigur 3 yn dangos siart llif 
sy'n crynhoi'r penderfyniad ynghylch TRhD/TRhA. 

• Gormodiant o ran safonau dŵr yfed (e.e. crynodiad neu werth penodedig (PCV)) a 

chanllawiau fel y'u nodir yn Rheoliadau Cyflenwad Dŵr (Ansawdd Dŵr) 2016 (fel y'u 

diwygiwyd) neu Reoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat 2016 sy'n annerbyniol o ran iechyd y 

cyhoedd (defnyddir y term ‘digwyddiad diffyg cydymffurfio’).   

 

• Adroddiadau bod dirywiad anarferol neu newidiadau mewn ansawdd dŵr a allai effeithio ar 

iechyd y cyhoedd. Er enghraifft, data dadansoddol sy'n awgrymu bod crynodiadau uwch o fetel 

neu blaleiddiad, newidiadau mewn lliw neu afloywder a all ddynodi newid yn y broses trin dŵr.  

 

• Adroddiadau o fethiant neu berfformiad gwael o ran gweithgarwch trin a diheintio dŵr (er 

enghraifft digwyddiad y bu bron iddo ddigwydd).  

 

• Adroddiadau o halogiad allanol posibl mewn perthynas â chyflenwad dŵr neu ddalgylch dŵr 

a allai arwain at ddigwyddiad diffyg cydymffurfio yn y dyfodol neu ddigwyddiad y bu bron iddo 

ddigwydd (er enghraifft gollyngiad diesel a allai effeithio ar y cyflenwad dŵr).  

 

• Adroddiadau o faterion sy'n ymwneud â diogelwch safle sy'n ymwneud â'r broses o 

gyflenwi neu drin dŵr.  

 

• Unrhyw dystiolaeth o glystyrau anarferol o achosion na ellir eu hesbonio yn y gymuned 

sy'n ymwneud â chyflenwad dŵr. 

 

• Unrhyw risg ganfyddedig sylweddol i iechyd defnyddwyr.  

 

• Canfyddiad neu bryder sylweddol ymhlith defnyddwyr am ansawdd y dŵr a gyflenwir neu 

newidiadau mewn ansawdd dŵr.  

 

• Mae un neu fwy o bartneriaid craidd eisoes wedi datgan bod hwn yn ddigwyddiad a allai 

effeithio ar iechyd y cyhoedd.  

 

• Unrhyw gyfuniad o'r uchod 

Blwch 1: Meini prawf ar gyfer sefydlu Tîm Rheoli Digwyddiad (TRhD) 
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Ffigur 3: Siart llif sy'n crynhoi'r broses actifadu ar gyfer TRhD neu TRhA.  
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Prif nod y TRhD neu'r TRhA yw diogelu iechyd y cyhoedd drwy nodi ffynhonnell yr 
halogiad a rhoi'r mesurau rheoli angenrheidiol ar waith i sicrhau bod cyn lleied o bobl â 
phosibl yn cael eu hamlygu iddo ac atal lledaeniad, achosion neu amlygiad pellach.  
Ymhlith aelodau craidd y TRhD/TRhA mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, Awdurdodau 
Lleol, Byrddau Iechyd Lleol a chwmnïau dŵr. Gall aelodau cyfetholedig hefyd gynnwys 
Cyfoeth Naturiol Cymru, yr Asiantaeth Safonau Bwyd a'r Arolygiaeth Dŵr Yfed. Fel 
arfer, caiff y TRhD/TRhA ei gadeirio gan gynrychiolydd iechyd neu gynrychiolydd o'r 
awdurdod lleol. Penodir y Cadeirydd yn ystod y cyfarfod cyntaf. Fodd bynnag, gall 
unrhyw aelod o'r TRhD fod yn Gadeirydd os bydd aelodau'r Tîm yn cytuno ar hynny.  
 
Ymhlith camau gweithredu craidd TRhD/TRhA mae:  
 

• Cynnal asesiad risg er mwyn nodi'r halogydd(ion), y ffynhonnell a graddau'r 
halogiad.  
 

• Nodi bylchau a'r wybodaeth sydd ei hangen i ddiweddaru'r asesiad risg.  
 

• Gwerthuso a nodweddu'r risg i iechyd y cyhoedd a'r salwch sy'n debygol o gael ei 
weld yn y gymuned, gan gynnwys diffinio'r boblogaeth sy'n wynebu risg a nodi 
unrhyw unigolion sy'n wynebu risg uchel / sy'n agored i niwed fel grwpiau sydd ag 
imiwnedd gwan, cleifion sy'n cael dialysis gartref, lleoliadau gofal iechyd.  
 

• Datgan bod 'Achosion' os oes tystiolaeth o glefyd trosglwyddadwy ar ôl digwyddiad 
halogi.  
 

• Cytuno ar fesurau rheoli uniongyrchol a hirdymor i leihau amlygiad a'u rhoi ar waith. 
Efallai y bydd y cwmni dŵr wedi rhoi mesurau rheoli uniongyrchol ar waith cyn bod y 
TRhD yn cael ei ffurfio a dylai'r TRhD fynd ati i'w hadolygu. Mae Blwch 2 yn rhoi 
crynodeb o rai o'r mesurau rheoli hyn.  
 

• Cyfathrebu â'r cyhoedd a gweithwyr meddygol proffesiynol gan gynnwys cyhoeddi 
datganiadau'r wasg.  
 

• Ystyried cynnal astudiaeth epidemiolegol i ddisgrifio symptomau/achosion:  
 

• Monitro mesurau rheoli drwy barhau i fod yn effro i'r clefyd/symptomau.  
 

• Codi Hysbysiadau Rhybuddio yn amodol ar fodloni meini prawf cytûn.  
 

• Gwerthuso'r broses o reoli'r digwyddiad a gwneud argymhellion priodol ar gyfer y 
dyfoddol.  
 

• Datgan bod y digwyddiad ar ben.  
 

• Llunio adroddiad ar y canlyniad gan gynnwys argymhellion ac adroddiad 
epidemiolegol (os bydd angen). 
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Efallai y bydd y cwmni dŵr yn sefydlu ei Dîm Rheoli Digwyddiad gweithredol ei hun er 
mwyn rhoi unrhyw rybuddion byrdymor ynghylch diogelu iechyd i ddefnyddwyr ac 
ymgymryd â'r gwaith sydd ei angen i adfer y cyflenwad dŵr.  Bydd cysylltiad agos 
rhwng y tîm hwn â'r TRhD/TRhA. Bydd un aelod neu fwy o TRhD gweithredol y cwmni 
dŵr yn aelod o'r TRhD/TRhA; bydd yn darparu diweddariadau gweithredol ac yn rhoi 
gwybod i'r cwmni dŵr am unrhyw geisiadau a geir am wybodaeth a chyngor.  
 
Er mai TRhA/TRhD fydd yn rheoli'r mwyafrif helaeth o ddigwyddiadau, ar achlysuron 
prin, efallai y bydd angen rhoi trefniadau wrth gefn sifil ar waith. Mae hyn yn debygol o 
ddigwydd lle mae natur neu raddfa'r digwyddiad yn bodloni'r diffiniad o ddigwyddiad 
mawr a nodir yn y Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl. Diffinnir digwyddiad mawr fel 

Uniongyrchol: 

• Rhoi'r gorau i dynnu dŵr 

• Fflysio'r system gyflenwi neu bibellau cyflenwi unigol 

• Rhoi cyngor/hysbysiadau rhybuddio: 

o Berwi dŵr cyn ei ddefnyddio at ddibenion yfed a pharatoi bwyd  

o Peidio ag yfed dŵr na'i ddefnyddio i goginio 

o Peidio ag yfed dŵr na'i ddefnyddio i goginio neu olchi  

• Darparu cyflenwadau eraill, fel:  

o Dŵr potel (gweler hefyd https://www.legislation.gov.uk/wsi/2015/1867/contents/made/welsh) 

o Bowserau a thanceri 

o Dargyfeirio ffynonellau neu Ailbarthu (cyflwyno dŵr o ffynhonnell wahanol) 

Hirdymor / parhaol: 

• Prosesau trin dŵr ychwanegol (rheoli prosesau)  

o Carbon actifedig 

o Hidlwyr dŵr 

o Mwy o ddiheintio 

o Dosio ffosffad 

• Gosod pibellau dŵr newydd e.e. yn lle rhai plwm 

• Darparu cyflenwad gwahanol yn barhaol (e.e. symud o gyflenwad dŵr preifat i'r prif gyflenwad) 

Rheolaethau Iechyd y Cyhoedd: 

• Ynysu neu eithrio achosion a chysylltiadau 

• Sgrinio a monitro cysylltiadau 

• Imiwneiddio neu broffylacsis 

• Cynnig cyngor penodol a rhoi ymyriadau ar waith ar gyfer grwpiau sy'n agored iawn i niwed e.e. mesurau 

diogelu ar gyfer:  

o grwpiau sydd ag imiwnedd gwan 

o argymell bod cleifion sy'n cael dialysis gartref yn cael eu trin yn yr ysbyty 

o amlygiad i blwm a phlant 

o dŵr potel a babanod 

Blwch 2: Enghreifftiau o fesurau rheoli mewn ymateb i ddigwyddiad sy'n ymwneud ag ansawdd dŵr 

https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2015/1867/contents/made/welsh
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digwyddiad neu sefyllfa, gydag ystod o ganlyniadau difrifol, sy'n gofyn bod trefniadau 
arbennig yn cael eu rhoi ar waith gan un neu fwy o asiantaethau ymateb mewn 
argyfwng. Ymhlith y senarios lle y gall fod angen gwneud hyn mae digwyddiad 
cemegol, biolegol, radiolegol, niwclear neu ffrwydron, achosion eang o glefyd 
trosglwyddadwy neu ddigwyddiad cemegol sy'n peri risg y caiff gwasanaethau 
hanfodol yn cael eu gorlethu neu ddigwyddiad lle mae angen rhoi cyfyngiadau sifil ar 
waith er mwyn diogelu iechyd. Yn y senarios hyn, gall ymatebydd Categori 1 fel y 
gwasanaethau brys neu Iechyd y Cyhoedd roi strwythurau rheoli ffurfiol ar waith er 
mwyn rheoli'r digwyddiad. Gall y rhain gynnwys uwchgyfeirio i'r Fforwm Cydnerthedd 
Lleol perthnasol a sefydlu Grŵp Cydlynu Tactegol (GCT neu Drefn Reoli Arian) a/neu 
Grŵp Cydlynu Strategol (GCS neu Drefn Reoli Aur). Mae'r GCS yn nodi'r strategaeth y 
bydd lefelau rheoli is yn gweithredu oddi mewn iddi.  
 
Fel arfer, yr heddlu fydd yn cadeirio'r GCS ond gall unrhyw ymatebydd Categori 1 
ymgymryd â'r rôl honno. Os bydd angen, gall y GCS gael cymorth gwyddonol a 
thechnegol drwy'r Gell Cyngor Gwyddonol a Thechnegol (STAC) a gadeirir fel arfer 
gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.  Bydd aelodaeth STAC yn dibynnu ar natur y 
digwyddiad a'r gofynion ymateb penodol lleol.  Ar gyfer y rhan fwyaf o ddigwyddiadau, 
y ffordd orau o roi cyngor gwyddonol yw drwy sianeli presennol ac asiantaethau sy'n 
mynychu'r GCS yn rheolaidd. Dim ond pan fydd disgwyliad cyfunol y gall ychwanegu 
gwerth i'r ffordd yr ymatebir i'r digwyddiad y dylid defnyddio STAC.   
 
Ar lefel genedlaethol, os bydd graddfa'r digwyddiad yn ei warantu, gall yr 
Ysgrifenyddiaeth Argyfyngau Sifil Posibl roi cynlluniau ymateb cenedlaethol ar waith 
gan gynnwys trefnu cyfarfodydd rheolaidd o'r Pwyllgor Argyfyngau Sifil Posibl a sefydlu 
Grŵp Cynghori Gwyddonol ar gyfer Argyfyngau (SAGE). Fel arfer, ar gyfer argyfyngau 
sy'n ymwneud â dŵr, byddai'r Arolygiaeth Dŵr Yfed yn cael ei gwahodd i fod yn aelod 
o SAGE. Bydd cyfathrebu da rhwng STAC a SAGE yn hanfodol.  
 
Un o ofynion yr ymchwiliad yw gwerthuso'r digwyddiad, llunio adroddiad ysgrifenedig 
ar yr effeithiau ar iechyd a rhannu unrhyw wersi a ddysgwyd. Gall hyn gynnwys 
canlyniadau unrhyw astudiaethau epidemiolegol. Mae hyblygrwydd o ran pryd y gellir 
cynnal y gwerthusiad; efallai y bydd yn ddefnyddiol i TRhD/TRhA gael amser i fyfyrio 
ar y digwyddiad cyn cynnal y gwerthusiad.  Ar y cam hwn, bydd angen i unrhyw 
argymhellion brys gael eu nodi cyn i'r adroddiad llawn gael ei gyhoeddi. Mae'n bwysig 
iawn mai adroddiad ar yr astudiaeth iechyd yn unig yw hwn. Ni ddylai gynnwys 
manylion am y cyflenwad dŵr na'r broses o'i reoli. Yr Arolygiaeth Dŵr Yfed fydd yn 
ymchwilio i'r materion hyn ac yn cyflwyno adroddiadau arnynt a gall y manylion fod yn 
sail i achos cyfreithiol. Dylid nodi mai ar ffurf Llythyr Asesu Digwyddiad y bydd yr 
Arolygiaeth Dŵr Yfed yn cyflwyno adroddiad ar ddigwyddiad fel arfer. Caiff y Llythyr 
hwnnw, sy'n disgrifio canfyddiadau, camau gweithredu a chasgliadau'r Arolygiaeth, ei 
anfon at yr holl bartïon sy'n gysylltiedig â'r digwyddiad. Os bydd yr ymchwiliad i'r 
digwyddiad yn arwain at ddwyn achos gerbron llys, dim ond pan fydd yr achos wedi 
dirwyn i ben y caiff y Llythyr Asesu Digwyddiad ei gyhoeddi. Argymhellir bod 
Cadeirydd y TRhD yn cysylltu'n uniongyrchol â'r Arolygiaeth pan gaiff y TRhD ei ffurfio 
gyntaf, er mwyn sefydlu llwybrau effeithiol o gyfathrebu parhaus drwy gydol gwaith y 
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TRhD. Un o'r argymhellion a wnaed yn Nhrydydd Adroddiad y Grŵp Arbenigol ar 
Cryptosporidiwm mewn Cyflenwadau Dŵr (Adroddiad Bouchier), a gyhoeddwyd yn 
1998, oedd y dylai unrhyw adroddiad gan TRhD gael ei gyflwyno i'r Prif Arolygydd fel 
bod yr Arolygiaeth yn gallu cyhoeddi canllawiau i'r diwydiant dŵr mewn perthynas ag 
unrhyw bwyntiau dysgu allweddol.  
 

5.2. Cyflenwadau Dŵr Preifat 
 
O dan Reoliad 20 o Reoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017, os bydd unrhyw 
gyflenwad dŵr preifat y bwriedir iddo gael ei yfed gan bobl yn berygl posibl i iechyd 
pobl, bydd yn rhaid i awdurdod lleol sy'n gweithredu o dan y Rheoliadau hyn gyflwyno 
Hysbysiad i unrhyw berson perthnasol.   Mae Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 yn diffinio 
personau perthnasol yn Adran 80. Gellir cyflwyno Hysbysiad i un person perthnasol, 
sawl person perthnasol neu bob un o'r personau perthnasol, yn dibynnu ar achos y 
perygl posibl i iechyd a'r camau lliniaru priodol sydd angen eu cymryd. At hynny, dylai'r 
awdurdod lleol ystyried unrhyw gytundebau, cyfamodau neu weithredoedd lleol sy'n 
nodi cyfrifoldebau am agweddau penodol ar y cyflenwad neu'r gwaith o'i reoli.  Mae 
canllawiau pellach ar hyn i'w gweld ar wefan yr Arolygiaeth.  
 
Mae Rheoliad 6 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol gynnal asesiad risg o leiaf bob 
pum mlynedd ar gyfer pob cyflenwad dŵr preifat yn ei ardal ac eithrio cyflenwad i 
annedd unigol lle nad yw'r cyflenwad yn ei ddarparu fel rhan o weithgarwch masnachol 
neu gyhoeddus. Mae'n rhaid i awdurdodau lleol gynnal asesiad risg o anheddau unigol 
o'r fath os bydd perchennog neu ddeiliad yr annedd yn gofyn iddynt wneud hynny. 
Diben yr asesiad risg yw nodi a oes risg sylweddol o gyflenwi dŵr a allai fod yn berygl 
posibl i iechyd pobl.  Mae'n rhaid i awdurdodau lleol hefyd ddefnyddio'r broses asesu 
risg i nodi a oes risg o ddiffyg cydymffurfio ag unrhyw un o'r safonau neu'r gwerthoedd 
paramedr dangosol a amlinellir yn y Rheoliadau. Dylai'r asesiad risg gael ei ddefnyddio 
fel rhan o'r wybodaeth sy'n galluogi awdurdodau lleol i ystyried a yw'n bosibl iddo eithrio 
paramedrau o unrhyw ofynion monitro. Mae dolen i'r adnodd perthnasol ar gael drwy 
fynd i'r ddolen hon: http://www.dwi.gov.uk/private-water-supply/local-auth/risk-
assessment.html 
 
Os na ddarperir gwybodaeth gan berson perthnasol, gall yr awdurdod lleol ddefnyddio 
ei bwerau o dan Adran 85(1) o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 i gyflwyno Hysbysiad i 
unrhyw berson yn ei gwneud yn ofynnol i'r person hwnnw ddarparu gwybodaeth am 
safleoedd sy'n derbyn cyflenwad. 
 

6. Diogelu'r Cyhoedd yn ystod Digwyddiad  
 

6.1. Cyflenwadau Dŵr Cyhoeddus 
 
Oherwydd natur a chymhlethdod gweithgareddau gweithredol sy'n ymwneud â'r broses 
o gyflenwi dŵr yfed, bydd cwmnïau dŵr yn cymryd nifer o gamau i ddiogelu iechyd y 
cyhoedd, fel rhoi cyngor i ddefnyddwyr. Nodir rhai enghreifftiau isod. Ar sawl achlysur, 

http://www.dwi.gov.uk/private-water-supply/local-auth/risk-assessment.html
http://www.dwi.gov.uk/private-water-supply/local-auth/risk-assessment.html
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dylai'r cwmni, a bydd y cwmni yn hysbysu staff diogelu iechyd yn Iechyd Cyhoeddus 
Cymru a staff awdurdodau lleol fel rhan o'r broses hon.  Diben yr hysbysiad hwn yw 
rhoi cyngor meddygol/iechyd y cyhoedd i'r cwmni sy'n berthnasol i'r gymuned leol yr 
effeithiwyd arni. Fodd bynnag, y cwmni dŵr sy'n gyfrifol bob amser am roi hysbysiadau 
rhybuddio i ddefnyddwyr a darparu cyflenwadau dŵr eraill (ailbarthu, tanceri, bowserau 
a photeli). Rhoddir enghraifft o'r templed hysbysiad a luniwyd gan yr Arolygiaeth ac a 
ddosberthir pan gaiff ei hysbysu am ddigwyddiad sy'n effeithio ar ansawdd neu 
ddigonolrwydd dŵr yfed yn Atodiad 2.  
 
Fel rhan o weithrediadau cyflenwi dŵr arferol o ddydd i ddydd, bydd cwmnïau dŵr yn 
rhoi cyngor rhagofalus dros dro i ddeiliaid tai drwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol 
ac yn y bwletinau diweddaraf ar gyfer yr ardal ar eu gwefannau. Gall cyngor 
rhagofalus ychwanegol gael ei roi ar ffurf llythyrau, taflenni neu hysbysiadau 
rhybuddio i safleoedd defnyddwyr penodol.  Mae'r cyhoedd yn gyfarwydd â chael 
cyngor o'r fath gan y cwmni sy'n cyflenwi dŵr iddynt ac felly mae'n ymateb iddo. Mae 
biliau dŵr a anfonir at gwsmeriaid yn cynnwys rhif i'w ffonio er mwyn rhoi gwybod am 
broblem gyda'r cyflenwad dŵr. Mae gan y rhan fwyaf o gwmnïau dŵr wefan a sianeli 
cyfryngau cymdeithasol i sicrhau bod y cyhoedd yn gallu cael gafael ar wybodaeth a 
diweddariadau amserol. Mae gwefannau cwmnïau dŵr a sianeli cyfryngau 
cymdeithasol yn rhoi cyngor ar ansawdd dŵr a gallant fod yn ffordd effeithiol i'r 
cyhoedd gysylltu â'i gyflenwr dŵr.  Bydd awdurdodau lleol ar gyfer cyflenwadau dŵr 
preifat yn rhoi cyngor rhagofalus hefyd lle y bo angen. Rhestrir isod y sefyllfaoedd 
pan roddir cyngor rhagofalus fel arfer. Nodir hefyd sut y caiff hyn ei wneud, pwy sy'n 
gysylltiedig a pham.   
 
Gwaith wedi'i gynllunio ar y cyflenwad dŵr: caiff hysbysiadau ymlaen llaw eu 
hanfon i bob adeilad yn y strydoedd yr effeithir arnynt a chaiff negeseuon e-bost a 
negeseuon testun eu hanfon at ddefnyddwyr cofrestredig. Bydd yr hysbysiad yn nodi 
manylion y gwaith, yn arbennig pryd y caiff y cyflenwad ei dorri, os o gwbl. Er 
enghraifft, gall nodi y bydd y dŵr wedi'i afliwio o bosibl pan gaiff y cyflenwad ei adfer 
a'r hyn y dylid ei wneud os na fydd pethau'n gwella ar ôl fflysio tapiau'r brif bibell. 
 
Ymyriad nas cynlluniwyd i'r cyflenwad dŵr: sy'n digwydd fel arfer ar ôl i brif bibell 
fyrstio. Caiff gwefannau a sianeli cyfryngau cymdeithasol cwmnïau eu diweddaru â 
bwletinau ardal a rhoddir cyngor i gwsmeriaid sy'n ffonio eu cwmni dŵr, yn aml drwy 
neges sydd wedi'i recordio ar gyfer codau post penodol. Bydd y cwmni dŵr yn hysbysu 
Iechyd Cyhoeddus Cymru (Ymgynghorwyr Rheoli Clefydau 
Trosglwyddadwy/Ymgynghorwyr Diogelu Iechyd) a'r awdurdod lleol am unrhyw 
ymyrraeth sy'n debygol o bara am gyfnod hir (h.y. am fod rhywbeth yn anodd ei 
atgyweirio) neu sy'n debygol o ddenu sylwadau andwyol yn y cyfryngau (h.y. tagfeydd 
traffig) neu effeithio ar nifer mawr o gartrefi a busnesau. Mae gan gwmnïau trefniadau 
uniongyrchol ar gyfer darparu cyflenwadau eraill drwy danceri, bowserau a photeli i 
flaenoriaethu cwsmeriaid fel ysbytai ac ysgolion.  
 
Canlyniad prawf rheolaidd andwyol – aelwyd unigol: cymerir samplau ar hap o 
dapiau defnyddwyr bob diwrnod o'r flwyddyn. Bydd y labordy yn hysbysu'r cwmni dŵr 
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yn syth am ganlyniad andwyol. Bydd y cwmni yn asesu'r risg i'r defnyddiwr, yn trefnu i 
gasglu samplau pellach ac yn rhoi cyngor i'r deiliad tŷ am y mesurau rhagofalus y 
dylid eu cymryd nes bod achos unrhyw broblem wedi'i nodi.  Rhoddir y cyngor hwn ar 
lafar yn y lle cyntaf. Gall gynnwys fflysio'r tap cyn tynnu dŵr, berwi'r dŵr cyn ei 
ddefnyddio, neu beidio ag yfed na defnyddio'r dŵr. Yn yr achos olaf, bydd y cwmni 
dŵr yn darparu cyflenwad arall o ddŵr i'w yfed fel arfer ar ffurf poteli. Bydd y cwmni 
dŵr yn hysbysu'r awdurdod lleol a'r Ymgynghorwyr Rheoli Clefydau 
Trosglwyddadwy/Ymgynghorwyr Diogelu Iechyd am ganlyniad andwyol a'r camau 
sy'n cael eu cymryd.  
 
Cwyn gan ddefnyddiwr ynghylch ansawdd dŵr – aelwyd unigol: mae gan gwmnïau 
weithdrefnau asesu risg ar waith er mwyn sicrhau bod gwyddonydd ansawdd dŵr yn 
cael ei hysbysu am unrhyw alwad gan gwsmer sy'n awgrymu mai'r cyflenwad dŵr sy'n 
gyfrifol am salwch, neu sy'n rhoi gwybod am flas cas neu afliwiad. Os na chaiff y 
broblem ei chysylltu'n glir â phroblem weithredol hysbys, rhoddir cyngor dros y ffôn a 
chaiff trefniadau eu gwneud i archwilio'r plymwaith neu gasglu samplau neu'r ddau. 
Bydd y cwmni dŵr yn hysbysu'r awdurdod lleol ac Ymgynghorwyr Rheoli Clefydau 
Trosglwyddadwy/Ymgynghorwyr Diogelu Iechyd am unrhyw ganlyniadau andwyol. Caiff 
cwsmeriaid sy'n rhoi gwybod am achosion o salwch eu cynghori i weld eu meddyg 
teulu. Os yw'n glir bod yr unigolyn wedi cael ei ddiagnosio â salwch sy'n gysylltiedig â 
dŵr (e.e. cryptosporidiosis), caiff Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r bwrdd iechyd eu 
hysbysu yn syth.  
 
Canlyniad sampl andwyol neu fath arall o broblem sy'n effeithio ar sawl eiddo 
neu stryd: wrth ymchwilio i ganlyniad andwyol neu gŵyn gan ddefnyddiwr mewn 
aelwyd unigol (gweler uchod), efallai y daw'n amlwg i gwmni dŵr bod risg y gallai'r 
cyflenwad dŵr ehangach gael ei halogi, fel arfer o ganlyniad i drawsgysylltiad 
anghyfreithlon, diffyg trefniadau ôl-lifo neu gemegion sydd wedi gollwng. Yn y 
sefyllfaoedd hyn, bydd y cwmni yn rhoi hysbysiadau rhagofalus i sawl safle neu stryd 
yn eu cyfarwyddo i ferwi dŵr neu beidio ag yfed dŵr. Rhoddir enghreifftiau o'r 
hysbysiadau hyn yn Atodiad 3. Bydd y cwmni dŵr yn darparu cyflenwadau eraill yn yr 
un ffordd ag y mae'n ei wneud ar gyfer ymyriad nas cynlluniwyd (gweler uchod). Pan 
fydd y sefyllfa wedi'i datrys, bydd cwmnïau dŵr yn rhoi ail hysbysiad i ddweud bod y 
cyflenwad dŵr wedi'i adfer a'i fod yn gweithredu yn ôl yr arfer unwaith eto. Bydd y 
cwmni yn defnyddio ei wefan, ei sianeli cyfryngau cymdeithasol a negeseuon testun a 
negeseuon e-bost uniongyrchol i ddefnyddwyr hefyd. Bydd y cwmni dŵr yn hysbysu'r 
awdurdodd lleol ac Ymgynghorwyr Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy/Ymgynghorwyr 
Diogelu Iechyd am y sefyllfa a'r camau sy'n cael eu cymryd.  
 
Canlyniad sampl andwyol neu fath arall o broblem sy'n effeithio ar waith trin 
dŵr neu gronfa wasanaeth/tŵr dŵr: bydd y cwmni dŵr yn sefydlu Tîm Rheoli 
Digwyddiad ar gyfer pob digwyddiad lle mae ased dŵr strategol yn peri risg 
wirioneddol neu bosibl i'r cyflenwad dŵr. Bydd y cwmni dŵr yn hysbysu pob awdurdod 
lleol ac Ymgynghorydd Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy/Ymgynghorydd Diogelu 
Iechyd perthnasol am y digwyddiad a'r camau uniongyrchol sy'n cael eu cymryd. Bydd 
y cwmni yn gwneud trefniadau ar yr adeg hon i gynnal cyfarfod (neu ffôngynhadledd) 
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gydag Ymgynghorwyr Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy/Ymgynghorwyr Diogelu 
Iechyd i drafod yr asesiad risg a'r angen i roi cyngor rhagofalus i'r cyhoedd/rhoi 
trefniadau cyflenwi dŵr eraill ar waith.  
 
O ran digwyddiadau mawr, bydd angen cydbwyso'n ofalus y peryglon sy'n gysylltiedig â 
rhoi hysbysiad rhybuddio ar raddfa fawr â natur y digwyddiad cyflenwi dŵr. Dengys 
profiad ei bod hi'n aml yn well cadw golwg agosach ar iechyd y gymuned yr effeithir arni 
yn hytrach na roi hysbysiad rhybuddio. Mae'n rhaid barnu pob sefyllfa yn unigol, gan 
ystyried gwybodaeth leol. Dylid hefyd ystyried a ellir adfer y cyflenwad dŵr yn gyflym ai 
peidio neu p'un a oes angen darparu cyflenwad arall drwy bibell (drwy ailbarthu). Os 
penderfynir y dylid rhoi cyngor i ferwi dŵr neu beidio ag yfed dŵr, mae'n rhaid cytuno 
pryd y gellir diddymu'r cyngor hwnnw ar yr un pryd. Dengys profiad fod problemau 
sylweddol yn gallu codi os na chaiff y meini prawf ar gyfer diddymu hysbysiad eu pennu 
pan roddir y cyngor gyntaf, er y gall fod angen i'r meini prawf gael eu mireinio os daw 
gwybodaeth newydd i law.  
 
Y cwmni dŵr sy'n gyfrifol bob amser am roi hysbysiadau rhybuddio a darparu 
cyflenwadau dŵr eraill (ailbarthu, tanceri, bowserau a photeli).  Awdurdodau lleol sy'n 
gyfrifol am wneud penderfyniadau ynghylch gweithrediad parhaus safleoedd sy'n 
cynhyrchu neu'n gweini bwyd a diod, ac adeiladau cyhoeddus fel ysgolion a 
chanolfannau hamdden. Yr Ymgynghorydd Diogelu Iechyd sy'n gyfrifol am roi 
trefniadau wrth gefn ar waith ar gyfer ysbytai a gwasanaethau iechyd eraill. Dylai pob 
asiantaeth ymateb sicrhau mai dim ond cyngor cyhoeddus cyffredin y cytunir arno, ar 
ffurf Cwestiynau Cyffredin er enghraifft, a roddir i'w staff mewn canolfannau galwadau 
neu a osodir ar wefannau. Dylai'r Cwestiynau Cyffredin gael eu hadolygu'n rheolaidd 
er mwyn sicrhau eu bod yn gyson â chanllawiau cyfredol Iechyd Cyhoeddus Cymru 
a'r Arolygiaeth Dŵr Yfed. Mae cyngor iechyd y cyhoedd ar gael hefyd ar lawer o 
wefannau eraill fel tudalennau gwe Iechyd Cyhoeddus Cymru a rhai labordai cyfeirio. 
Mae'r dolenni hyn wedi'u cynnwys yn Atodiad 1. Mae Atodiad 4 hefyd yn rhoi cyngor 
ar y mesurau rhagofalus y dylai unigolyn sydd ag imiwnedd gwan eu cymryd mewn 
perthynas â hysbysiadau i ferwi dŵr  

 
6.2. Cyflenwadau Dŵr Preifat 

 
Os bydd dŵr o gyflenwad dŵr preifat yn afiach, mae Adran 80 o Ddeddf y Diwydiant 
Dŵr 1991 yn rhoi pwerau i awdurdodau lleol roi hysbysiad i bob person perthnasol sy'n 
cael y cyflenwad dŵr preifat yn nodi'r camau y mae angen eu cymryd er mwyn unioni'r 
broblem. Dylai'r hysbysiadau nodi amserlenni clir a darperir templed enghreifftiol ar 
gyfer awdurdodau lleol ar wefan yr Arolygiaeth Dŵr Yfed. Os na fydd y personau 
perthnasol yn cymryd y camau sydd eu hangen, gall yr awdurdod lleol drefnu bod y 
gwaith yn cael ei wneud a chodi tâl ar y personau perthnasol priodol.  
 
Mewn llawer o achosion, bydd y camau i'w cymryd gan y person perthnasol mewn 
perthynas â phroblem gyda chyflenwad dŵr preifat yn debyg iawn i'r rhai a nodir uchod 
ar gyfer cyflenwadau dŵr cyhoeddus, ond ar raddfa lai. Fodd bynnag, efallai y gallai'r 
personau perthnasol neu'r defnyddwyr ofyn i'r awdurdod lleol, Iechyd Cyhoeddus 
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Cymru, eu cwmni dŵr lleol neu'r Arolygiaeth am gyngor os nad oes ganddynt y sgiliau i 
ddatrys y problemau a nodwyd eu hunain. Wrth ddiogelu defnyddwyr sy'n cael 
cyflenwadau dŵr preifat, mae gan awdurdodau lleol y pwerau i roi hysbysiadau sy'n 
cyfyngu ar y defnydd o ddŵr (hysbysiad Berwi Dŵr, hysbysiad Peidiwch ag Yfed Dŵr, 
hysbysiad Peidiwch â Defnyddio Dŵr). Dylai'r hysbysiadau hyn gael eu rhoi i bob 
person perthnasol sy'n cael y cyflenwad. Wrth roi hysbysiad o'r fath, nid yw'n 
dderbyniol peidio â phennu diweddbwynt ar gyfer y cyfyngiad. Mae angen i 
awdurdodau lleol nodi terfyn amser, yr hyn sydd angen ei wneud i unioni'r 
broblem a chynnwys meini prawf ar gyfer dod â'r cyfyngiad i ben.  
 
Rhoddir astudiaeth achos o ddefnydd amhriodol o gyflenwad preifat gan fusnes bwyd 
yn adroddiad y Prif Arolygydd ar gyflenwadau preifat yn 20156. Yn yr enghraifft hon, 
roedd gan y busnes bwyd ddyfrdwll preifat a chysylltiad â'r prif gyflenwad dŵr. Fodd 
bynnag, yn dilyn archwiliad o'r ffitiadau dŵr gan y cwmni dŵr, canfuwyd tor-rheoliadau a 
olygai na allai'r busnes bwyd ddefnyddio'r prif gyflenwad ac felly defnyddiwyd y dyfrdwll 
i'r fath raddau fel bod ansawdd y dŵr wedi dirywio. Pe bai'r partïon dan sylw wedi 
cydweithio'n well, gellid bod wedi osgoi costau economaidd a rheoliadol sylweddol yn 
ogystal â chostau sylweddol i'w henw da.  
 
Roedd astudiaeth achos arall o 20157 yn ymwneud ag achosion o Escherichia coli 
O157 (E.coli 0157) a welwyd ar ôl i wartheg gael mynediad at ffynnon a ddefnyddiwyd 
fel cyflenwad dŵr preifat ar gyfer llety gwyliau ar osod. Y rhesymau sylfaenol am hynny 
oedd newid yn y defnydd tir o dir pori i ddefaid i dir pori i wartheg, y ffaith bod y 
gwartheg yn gallu cyrraedd yr offer rheoli llif ac ysgarthu arno ac nad oedd y system 
triniaeth UV wreiddiol yn ddigon mawr i ddelio â chynnydd dilynol yng nghyfaint y dŵr yr 
oedd ei angen i gyflenwi llety gwyliau ychwanegol a ychwanegwyd at y cyflenwad. 
Tynnodd yr achosion hynny sylw at yr her a wynebwyd wrth reoli ac ymchwilio i sefyllfa 
lle roedd yr achosion a'r cysylltiadau wedi'u gwasgaru'n eang. Nodwyd 21 o achosion yn 
amrywio o blentyn dwy flwydd oed i unigolyn 79 oed. Yr hyn a oedd yn help mawr wrth 
ymateb i'r achosion hyn oedd pa mor gyflym y bu i gydweithwyr o Dimau Diogelu Iechyd 
eraill hysbysu timau PHE Cumbria a Swydd Gaerhirfryn am achosion a allai fod yn 
gysylltiedig â'r llety gwyliau ac, ar 13 Awst 2015, rhoddwyd hysbysiad “peidio defnyddio” 
mewn perthynas â'r cyflenwad dŵr.  
 
Nodwyd nifer o bwyntiau dysgu yn sgil yr achos hwn:  
 

• Tynnodd y Crynodeb Cyfathrebu Mewnol sylw timau rhanbarthol eraill PHE a 
NHS Scotland at yr achosion posibl. O ganlyniad, bu modd cysylltu achosion a'u 
cadarnhau yn gyflymach o lawer.   

• Mae angen ymateb yn gyflym os bydd gweithiwr iechyd proffesiynol o'r farn bod 
ganddo achos cysylltiedig.  

• Mae TRhA yn caniatáu i'r holl bartïon cyfrifol reoli'r ffynhonnell a'r achosion yn 

 
6 Drinking Water 2015 – Private Water Supplies in Wales – Astudiaeth achos 6 tt 31-35.  
http://www.dwi.gov.uk/about/annual-report/2015/pws-wales.pdf 
7 Drinking Water 2015 – Private Water Supplies in England – Astudiaeth achos 7 tt 39-46.  
http://www.dwi.gov.uk/about/annual-report/2015/pws-wales.pdf 
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effeithiol.  

• Mae angen i weithwyr iechyd a dŵr proffesiynol fod yn ymwybodol nad yw'r prawf 
safonol ar gyfer E.coli sy'n dangos ysgarthion mewn samplau o gyflenwadau dŵr 
preifat yn gallu nodi E.coli ynddo'i hun. Yn hytrach, caiff ei gynllunio i nodi halogi 
ysgarthol; dylai sampl positif ddangos bod angen gwaith samplu manylach a all 
nodi'r math o facteriwm.  

 
Amlinellir adnoddau a all helpu i roi cyngor iechyd y cyhoedd mewn perthynas ag 
ansawdd dŵr yn Atodiad 1.  
 
Gall ansawdd dŵr daear wrth darddle'r cyflenwad preifat effeithio ar ansawdd cemegol 
cyflenwadau preifat. Mae llawer o ffactorau yn dylanwadu ar ansawdd dŵr daear, fel 
gweithgarwch diwydiannol blaenorol, llygredd pridd, natur dymhorol, sychder a 
chyfraddau dyddodiad. Mewn rhai ardaloedd o Gymru a Lloegr, mae'r ddaeareg leol 
neu ansawdd y pridd yn cael dylanwad uniongyrchol ar gyflenwadau preifat. Yn ôl 
astudiaeth PHE o gyflenwadau dŵr preifat i eiddo domestig unigol yng Nghernyw (2011-
2013), roedd gan hyd at 35% o gyflenwadau lefelau rhy uchel o un neu fwy o'r 
crynodiadau neu'r gwerthoedd penodedig ar gyfer ystod o gemegion ac roedd gan 20% 
o aelwydydd lefelau rhy uchel o un neu fwy o'r gwerthoedd iechyd ar gyfer dŵr yfed8. 
Roedd cysylltiad rhwng y risg o halogiad arsenig a daeareg y creigwely lleol. Mae 
daeareg y creigwely yn dylanwadu ar ansawdd y pridd a dangoswyd bod y ddau yn 
dylanwadu ar ansawdd dŵr daear. Mae mapiau llygredd pridd cefndirol arferol Arolwg 
Daearegol Prydain9 yn dangos bod lefelau uchel o arsenig, cadmiwm, copr, nicel a 
phlwm yn y pridd. Gellir defnyddio'r mapiau hyn i roi syniad o'r ardaloedd lle y gall 
ansawdd y pridd a'r creigwely fod yn dylanwadu ar ansawdd cemegol ffynonellau dŵr 
daear lleol. Mae hyn yn rhoi syniad o'r risg y gallai cyflenwadau preifat i anheddau 
domestig unigol fod yn destun halogiad cemegol a'r angen i brofi a monitro'r dŵr.  
 
Awdurdodau lleol sydd yn y sefyllfa orau i roi cyngor ar opsiynau ymyrryd a thriniaeth ar 
gyfer mynd i'r afael ag ansawdd microbiolegol a chemegol cyflenwadau preifat. Fodd 
bynnag, efallai y bydd angen cymorth Iechyd Cyhoeddus Cymru a Byrddau Iechyd 
arnynt i ddeall canlyniadau'r risg a nodwyd. Rhoddir gwybodaeth a allai helpu 
awdurdodau lleol sy'n wynebu problem ansawdd dŵr yn y ddogfen Manual on 
Treatment for Small Water Supply Systems ar wefan yr Arolygiaeth Dŵr Yfed10 
 
Nid yw diogelwch cyflenwadau preifat yn dibynnu ar system brofi yn unig. Dylid cynnal 
asesiad risg o'r ffynhonnell i'r tap a dilysu'r broses brofi, fan leiaf.   Bydd yr asesiad risg 
wedyn yn nodi a oes angen samplu y tu hwnt i'r lefelau a nodir yn y rheoliadau, ac mae 

 
8 Crabbe, H. Fletcher, T, Close, R. Watts, M.J., Ander, E.L., Smedley, P.L, Verlander, N.Q., Gregory, M., Middleton, D. 

R. S., Polya, D, Studden. M, a Leonardi, G.S. (2017) Hazard Ranking Method for Populations Exposed to Arsenic in 
Private Water Supplies: Relation to Bedrock Geology. Int. J. Environ. Res. Public Health 2017, 14, 1490; 
doi:10.3390/ijerph14121490http://dx.doi.org/10.3390/ijerph14121490 
 
9 http://mapapps2.bgs.ac.uk/bccs/home.html 
10 http://www.dwi.gov.uk/private-water-supply/installations/updated-manual-on-treatment-for-small-supplies.pdf 
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rhyddid i awdurdodau lleol ymestyn y broses samplu mewn ymateb i asesiadau risg.  

 
7. Cyngor Rhagofalus a Phwyntiau Dysgu Allweddol yn sgil 

Digwyddiadau 
 
Mae dwy agwedd ar y broses o roi cyngor rhybuddio i'r cyhoedd wedi profi'n 
broblematig ar fwy nag un achlysur yn y gorffennol: natur y rhybudd/y math o rybudd a 
roddir a darparu cyflenwadau eraill. Mae'r cyngor sy'n dilyn yn seiliedig ar 
ddigwyddiadau a reolwyd yn dda yn ogystal â digwyddiadau problematig.  

 
7.1. Mathau o Gyngor Rhagofalus 

 
Wrth benderfynu ar y cyngor i'w roi, mae'n rhaid dewis rhwng tri math o neges 
rybuddio:  
 

• Berwch Ddŵr cyn ei Ddefnyddio at ddibenion yfed a pharatoi bwyd (Cyngor Berwi 
Dŵr). 
 

• Peidiwch ag Yfed Dŵr na'i Ddefnyddio i Goginio (Peidiwch ag Yfed Dŵr).  
 

• Peidiwch ag Yfed Dŵr na'i Ddefnyddio i Goginio neu Olchi (Peidiwch â Defnyddio 
Dŵr).  
 

Gall hysbysiad Cyngor Berwi Dŵr achosi anghyfleustra yn y cartref a pheri trafferth i rai 
busnesau (manwerthwyr a chynhyrchwyr bwyd a diod) ac adeiladau cyhoeddus 
(safleoedd gofal iechyd), ond mae gan y diwydiant dŵr brofiad sylweddol o ymdrin â'r 
agweddau ymarferol hydrin ac mae'r cyhoedd yn gyfarwydd â'r cysyniad. Dylid cynghori 
defnyddwyr mai dim ond iâ a wneir o ddŵr wedi ei ferwi y dylid ei ddefnyddio ac y dylent 
waredu unrhyw iâ a wnaed yn flaenorol.  
 
I'r gwrthwyneb, mae hysbysiad Peidiwch ag Yfed Dŵr yn cyflwyno her fwy sylweddol i 
gyflenwr dŵr gan fod angen sicrhau bod cyflenwadau dŵr eraill yn cael eu darparu ar 
gyfer yfed a choginio. Mae hysbysiad Peidiwch â Defnyddio Dŵr yn achosi mwy o 
broblemau logisteg oherwydd y materion hylendid sy'n gysylltiedig â chyfyngu ar 
fynediad y cyhoedd i ddŵr pibell ar gyfer cael cawodydd ac ymolchi. Mewn rhai 
achosion, gall fod yn bosibl defnyddio'r dŵr i fflysio'r toiled o hyd ond dylai'r cyflenwr 
dŵr dan sylw nodi hyn yn glir i'w ddefnyddwyr. At hynny, nid yw'r cyhoedd yn 
gyfarwydd â chyfyngiadau dŵr o'r fath ar raddfa fawr, a byddant yn effeithio ar ystod 
llawer ehangach o fusnesau. Argymhellir mai dim ond os oes tystiolaeth glir bod 
cyflenwad dŵr yn cael ei lygru'n gyson â sylwedd (neu ymbelydredd) ar lefel lle y 
gwyddys fod amlygiad byrdymor yn effeithio ar iechyd pobl sy'n iach fel arall, a bod 
mesurau i adfer y cyflenwad dŵr yn debygol o gymryd peth amser i'w gweithredu 
(wythnosau yn hytrach nag oriau neu ddiwrnodau) y dylid rhoi hysbysiadau Peidiwch â 
Defnyddio Dŵr.  Yn gyffredinol, y math o amgylchiadau lle y gellir ystyried rhoi 
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hysbysiad Peidiwch â Defnyddio Dŵr yw'r rhai lle ceir digwyddiad llygredd cemegol 
mawr na all y cyflenwr dŵr ei atal drwy roi'r gorau i dynnu dŵr yn y gwaith trin dŵr 
a/neu lle mae'r halogiad wedi mynd i mewn i'r system dosbarthu dŵr wedi ei drin ac na 
ellir nodi'n gyflym faint o ddŵr sydd wedi'i halogi na'i atal/gwaredu.  
 
Senario perthnasol arall fyddai lle na ellir nodi'r halogydd drwy newid yng ngolwg, blas 
neu arogl dŵr (sy'n golygu na fyddai defnyddwyr yn effro i'r broblem ac y byddent felly 
yn annhebygol o gymryd camau i'w hosgoi heb iddynt gael eu rhybuddio).  
Felly, yn achos y rhan fwyaf o ddigwyddiadau ansawdd dŵr, mae'r penderfyniad 
ynghylch pa hysbysiad rhybuddio i'w roi yn ddewis rhwng hysbysiad Cyngor Berwi 
Dŵr a hysbysiad Peidiwch ag Yfed Dŵr. Os collwyd y cyflenwad am fod ased wedi 
methu, bydd y cyflenwr dŵr yn gallu cyfeirio at gofnodion archwiliadau o ffitiadau dŵr 
a nodi a oes unrhyw safleoedd yn yr ardal yr effeithiwyd arni yn safleoedd risg uchel o 
ran y posibilrwydd y gallai ôl-lif neu ôl-seiffno beri i'r dŵr gael ei halogi. Caiff pob safle 
risg uchel ei harchwilio'n rheolaidd er mwyn sicrhau bod mesurau diogelu digonol ar 
waith i atal ôl-lif. At hynny, mae digwyddiad ôl-lif yn gyfyngedig o ran maint. Dim ond 
safleoedd a strydoedd sy'n agos at safle'r ôl-lif yr effeithir arnynt. Yn unol â hynny, 
hysbysiad Cyngor Berwi Dŵr (nid hysbysiad Peidiwch ag Yfed Dŵr) yw'r un mwyaf 
priodol i'w ddefnyddio yn achos digwyddiadau ‘colli cyflenwad’. Yn yr un modd â 
hysbysiadau Peidiwch â Defnyddio Dŵr, dim ond mewn sefyllfaoedd lle mae angen 
diogelu yn erbyn amlygiad i gemegion ar lefel lle yr asesir y byddai amlygiad 
byrdymor yn debygol o gael effeithiau andwyol ar iechyd pobl y dylid defnyddio 
hysbysiad Peidiwch ag Yfed.  
 
Mae'r canllawiau uchod yn berthnasol i'r cyhoedd yn gyffredinol ac mae'n bwysig bob 
amser ystyried a oes angen rhoi cyngor penodol a gwahanol i ddefnyddwyr sy'n agored 
i niwed neu ddefnyddwyr sensitif (e.e. menywod beichiog, babanod ac unigolion sydd 
ag imiwnedd gwan). Dylid gwneud hyn bob amser drwy lwybrau cyfathrebu a 
rhwydweithiau proffesiynol a drefnwyd ymlaen llaw, e.e. gan awdurdodau lleol i 
gynhyrchwyr/manwerthwyr bwyd, gan Ymgynghorwyr Rheoli Clefydau 
Trosglwyddadwy/Ymgynghorwyr Diogelu Iechyd drwy feddygol teulu neu rwydweithiau 
meddygol sefydledig eraill.  Mae gan gyflenwyr dŵr drefniadau sefydlog ar waith ar 
gyfer hysbysu cleifion sy'n cael dialysis a threfniadau cyflenwi eraill ar gyfer ysbytai. 
Bydd Ymgynghorwyr Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy/Ymgynghorwyr Diogelu Iechyd 
yn awyddus i sicrhau bod trefniadau sefydlog ar waith ar gyfer cyfathrebu â grwpiau 
eraill sy'n agored i niwed a mathau eraill o safleoedd iechyd a gofal cymdeithasol.   Er 
enghraifft, os bydd achosion o glefyd heintus (e.e. SARS-CoV-2 (CoViD-19)), mae  gan 
awdurdodau lleol a meddygon teulu restrau o ddefnyddwyr sy'n agored i niwed a 
fyddai'n gwarchod ac felly'n methu mynd i orsafoedd i gasglu dŵr potel. O dan 
amgylchiadau o'r fath, dylid annog unigolion sy'n agored i niwed i gofrestru â'u cwmni 
dŵr ar wahân er mwyn sicrhau y caiff dŵr potel a gwasanaeth ychwanegol eu darparu 
os bydd angen. Nodir y cyngor cyfredol mewn perthynas â Cryptosporidiwm yn Atodiad 
4.  
 
Er mwyn helpu i benderfynu pa neges rybuddio yw'r un fwyaf priodol, mae gan y 
diwydiant dŵr fynediad at nifer o adnoddau pwrpasol; Taflenni Data Gwenwynegol a 
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Thaflenni Data Microbioleg11 UKWIR (Corff Ymchwil Diwydiant Dŵr y DU) a'r Contract 
yn ôl y Gofyn. Mae Taflenni Data Gwenwynegol a Thaflenni Data Microbioleg UKWIR, 
a ariennir ar y cyd gan y diwydiant dŵr a'r Arolygiaeth Dŵr Yfed, yn rhoi gwybodaeth 
sy'n helpu cyflenwyr dŵr i ymateb yn gyflym ac yn effeithiol i ddigwyddiad lle y caiff dŵr 
ei halogi. Dylid nodi mai dim ond aelodau UKWIR sy'n gallu gweld y taflenni data hyn. 
Sut bynnag, bydd y cwmni dŵr yn gallu darparu cynnwys o gronfa ddata UKWIR i 
Iechyd Cyhoeddus Cymru.  Caiff taflenni data UKWIR eu diweddaru bob pum mlynedd 
er mwyn sicrhau eu bod yn cynnwys y wybodaeth fwyaf perthnasol. Mae'r taflenni data 
yn rhoi gwybodaeth i'r defnyddiwr am ddigwyddiad a ffynonellau tebygol yr halogydd, 
gwybodaeth am y ddeddfwriaeth a'r safonau sy'n gysylltiedig â'r paramedr, data ar 
iechyd pobl a gwenwynedd mamalaidd, gwerthoedd SNARL gweithredol seiliedig ar 
iechyd i'w defnyddio mewn sefyllfaoedd lle y ceir amlygiad byrdymor, data ar flas ac 
arogl gan gynnwys trothwyon a disgrifyddion, gwybodaeth a chyngor ar waredu'r 
sylwedd drwy brosesau trin dŵr a dŵr gwastraff a gwybodaeth am ddulliau 
dadansoddol a therfynau canfod.  Mae gwerthoedd SNARL yn nodi crynodiad 
awgrymedig halogydd mewn dŵr yr ystyrir nad yw'n peri unrhyw risg sylweddol i 
iechyd pobl dros gyfnod byr. Fel arfer, nodir gwerthoedd SNARL ar gyfer amlygiad 
dros gyfnod o 24 awr neu 7 diwrnod yn unig ac maent yn cynnwys lefelau cymeriant ar 
gyfer oedolion, plant a babanod. Caiff gwerthoedd SNARL eu cyfrifo gan ddefnyddio 
data gwenwynegol neu werthoedd deilliadol eraill (fel Cymeriant Dyddiol Goddefadwy 
Sefydliad Iechyd y Byd) ac maent yn cynnwys y rhesymau dros ddefnyddio unrhyw 
ffactorau ansicrwydd.  Y tybiaethau a ddefnyddir wrth bennu gwerthoedd SNARL yw 
bod oedolyn 60 kg yn yfed 2 L (o ddŵr)/dydd, bod plentyn 10 kg yn yfed 1 L/dydd a 
bod baban 5 kg a fegir ar botel yn yfed 0.75 L/dydd. Mae'n bwysig nodi nad safonau 
ydynt. Mae gwerthoedd SNARL yn werthoedd awgrymedig yn unig sy'n darparu 
canllawiau i weithwyr proffesiynol ym maes iechyd y cyhoedd.  
 
Trefniant yw Contract yn ôl y Gofyn a roddir ar waith ac a reolir gan yr Arolygiaeth 
Dŵr Yfed sy'n sicrhau, os bydd argyfwng neu ddigwyddiad diogelwch, y gall cwmni 
dŵr gael gafael ar ddadansoddiadau amserol a soffistigedig ar gyfer cemegion, 
tocsinau ac organebau y tu hwnt i ystod gallu arferol labordai profi dŵr. Mae 
arbenigwyr yn PHE, Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r llywodraeth ehangach wrthi'n 
gweithio gyda'r Arolygiaeth i ddatblygu'r cyfleusterau a'r adnoddau sy'n rhannau 
cynhenid o Gontractau yn ôl y Gofyn.  
 
Mae gan y diwydiant dŵr drefniadau ar waith i sicrhau bod modd dadansoddi ystod o 
halogyddion a all ddeillio o achosion bwriadol o halogi cyflenwadau dŵr yn gyflym. 
Fodd bynnag, caiff trefniadau cytundebol Contractau yn ôl y Gofyn eu goruchwylio 
gan yr Arolygiaeth a dim ond Arolygydd yr Arolygiaeth all roi'r broses ddadansoddi ar 
waith ar gais cyswllt a enwir o fewn cwmni dŵr. Mae'r Arolygiaeth yn ariannu gwaith 
ymchwil i ddulliau dadansoddol cyflym er mwyn cefnogi'r contract hwn.  

 
7.2. Rhannu Cyngor Rhagofalus 

 
11 Mae angen cyfrinair mewngofnodi i weld Taflenni Data UKWIR a gall UKWIR ddarparu'r cyfrinair hwnnw 
https://ukwir.org/eng/online-tools 
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Mae defnyddwyr yn disgwyl cael gwybodaeth am eu cyflenwad dŵr gan eu cyflenwr dŵr 
neu'r person perthnasol mewn perthynas â chyflenwad preifat. Mae pob aelwyd a 
busnes neu safle cyhoeddus yn cael manylion ynghylch sut i gysylltu â'i gyflenwr dŵr 
ynghylch ei fil dŵr. Fodd bynnag, efallai y bydd pobl sy'n byw mewn tai rhent preifat neu 
dai cymdeithasol yn talu eu bil dŵr drwy'r landlord, y llesddeiliad neu gyfraddau 
cyffredinol ac efallai na fyddant yn cael biliau'n uniongyrchol. Felly, mae'n bwysig bod 
gan awdurdodau lleol gynlluniau ar waith i helpu'r cwmni dŵr drwy sicrhau bod rheolwyr 
tai cymdeithasol, landlordiaid a llesddeiliaid yn ymwybodol o unrhyw gyngor rhybuddio 
a'u bod yn cymryd camau cyffredinol i hwyluso'r broses o rannu'r cyngor hwn â 
phreswylwyr a'u hysbysu am sut y gallant gysylltu â'r cwmni dŵr dros y ffôn a thrwy ei 
wefan.      
 
Y cwmni dŵr, neu'r awdurdod lleol yn achos cyflenwad preifat, sydd yn y sefyllfa orau i 
nodi'r ardal yr effeithiwyd arni gan unrhyw ddigwyddiad cyflenwi dŵr. Caiff hyn ei 
wneud gan ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau, e.e. systemau GIS, cronfeydd data 
cwsmeriaid a chodau post. Erbyn hyn, mae rhai cwmnïau yn enwi'r ardal yr effeithiwyd 
arni ar eu gwefan yn ystod digwyddiad. Fel egwyddor gyffredinol, ar ddechrau unrhyw 
ddigwyddiad, bydd cwmni yn cymryd camau rhagofalus ac yn goramcangyfrif maint yr 
ardal yr effeithiwyd arni.  Y rheswm am hyn yw y gall trefniadau cyflenwi dŵr fod yn 
gymhleth, er enghraifft, gall fod mwy nag un bibell a chyflenwad yn gwasanaethu un 
stryd. Hefyd, yn aml, gall y cwmni dŵr ailbarthu ardal gyflenwi yn gyflym drwy 
ddarparu cyflenwadau diogel eraill drwy bibellau. Bydd y rhan fwyaf o gwmnïau dŵr yn 
nodi cod post yr ardal yr effeithiwyd arni ar eu gwefan a bydd pob cwmni dŵr yn 
darparu gwasanaeth negeseuon ffôn wedi'u recordio sy'n adnabod cod post y sawl 
sy'n galw ac yn rhoi gwybodaeth am y digwyddiad iddo. Dylai Ymgynghorwyr Rheoli 
Clefydau Trosglwyddadwy/Ymgynghorwyr Diogelu Iechyd ac awdurdodau lleol sicrhau 
bod yr ohebiaeth rhybuddio a roddir ganddynt i grwpiau o ddefnyddwyr dŵr sy'n 
agored i niwed neu ddefnyddwyr dŵr sensitif yn cyfeirio pobl at y wybodaeth briodol 
am yr ardal yr effeithiwyd arni. Mae'n bwysig iawn deall bod y wybodaeth hon yn 
debygol o newid yn ystod digwyddiad. Yn achos digwyddiad sy'n effeithio ar 
gyflenwadau cyhoeddus, nid argymhellir bod Ymgynghorwyr Rheoli Clefydau 
Trosglwyddadwy/Ymgynghorwyr Diogelu Iechyd neu awdurdodau lleol yn paratoi eu 
hysbysiadau eu hunain neu hysbysiadau neu ddisgrifiadau ar wahân o'r ardaloedd yr 
effeithiwyd arnynt. Dylai gwasanaethau a sefydliadau iechyd sy'n delio â'r cyhoedd fel 
GIG 111 Cymru (https://111.wales.nhs.uk) gael eu cynghori hefyd i gyfeirio pobl at y 
cwmni dŵr, sef yr unig ffynhonnell ddiffiniol o wybodaeth.  
 
Tra mai'r cwmni dŵr fydd yn rhoi cyngor i'r cyhoedd ac yn delio â galwadau gan 
ddefnyddwyr sydd eisiau eglurhad ynghylch yr ardal yr effeithiwyd arni neu wybodaeth 
ychwanegol, rôl Iechyd Cyhoeddus Cymru fydd sicrhau bod gwybodaeth gyswllt ar 
gael i'r cwmni dŵr er mwyn hwyluso'r broses o gyfeirio unrhyw un sy'n nodi bod 
ganddynt symptomau salwch. Rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost Iechyd Cyhoeddus Cymru 
fydd hwn a dim ond y cwmni dŵr neu weithwyr proffesiynol eraill fydd yn gallu ei 
ddefnyddio. Ni fydd ar gael i'r cyhoedd.  Bydd rôl Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn 
cynnwys helpu'r cwmni dŵr i addasu ei Gwestiynau a'i Atebion Cyffredin safonol a 
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baratowyd ymlaen llaw er mwyn ystyried amgylchiadau unigryw neu benodol y 
digwyddiad.  Caiff y Cwestiynau Cyffredin y cytunwyd arnynt ar y cyd eu rhoi i staff 
canolfannau galwadau'r cwmni dŵr. Gallant hefyd gael eu rhoi i sefydliadau eraill y gall 
y cyhoedd gysylltu â nhw o bosibl, e.e. awdurdodau lleol, GIG 111 Cymru. Dylid 
gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr un sgript yn cael ei defnyddio gan bob un  o'r 
sefydliadau yn eu canolfannau galwadau ac ar eu gwefannau. Dylid cysylltu ag Iechyd 
Cyhoeddus Cymru  hefyd ynghylch rhoi cyngor i ddefnyddwyr mewn perthynas â 
Chyflenwadau Dŵr Preifat 
 

8. Darparu Cyflenwadau Eraill 
 
Os caiff cyflenwadau dŵr eu colli am gyfnod estynedig neu os bydd hysbysiad Peidiwch 
ag Yfed/Peidiwch â Defnyddio yn cael ei roi, bydd cwmnïau dŵr yn darparu 
cyflenwadau eraill drwy amrywiol ddulliau yn dibynnu ar natur a maint y digwyddiad:  
 

• Dŵr potel. 
 

• Tanciau statig, blychau plygadwy gyda leininau neu danciau symudol (a elwir yn 
bowserau) a thanceri.  
 

• Ailbarthu (cyflwyno dŵr o ffynhonnell wahanol i'r rhwydwaith o bibellau).  
 
Pan gaiff dŵr potel ei gyflenwi gan gwmni dŵr yn lle cyflenwad drwy bibell, mae'n 
rhaid iddo gydymffurfio â Rheoliadau Cyflenwad Dŵr (Ansawdd Dŵr) 2018. Efallai na 
fydd rhai enghreifftiau o ddŵr potel masnachol yn addas ar gyfer paratoi bwyd/llaeth i 
fabanod oherwydd eu cynnwys mwynol (halen) ac mae'n rhaid i unrhyw ddŵr potel, 
fel dŵr tap, gael ei ferwi ac yna'i oeri cyn ei ddefnyddio at y diben hwn. Mae gan 
gwmnïau dŵr drefniadau sefydlog ar waith ar gyfer darparu cyflenwadau eraill drwy 
gyfrwng poteli neu gynwysyddion a chaiff cydymffurfiaeth â'r rheoliadau perthnasol eu 
cwmpasu gan weithdrefnau a ddogfennwyd ac mewn trefniadau cytundebol â 
thrydydd partïon. Mae gan y diwydiant dŵr drefniadau cydgefnogaeth ar waith ar 
gyfer defnyddio tanceri a thanciau statig. Caiff tanciau statig a symudol a thanceri eu 
marcio'n glir â hysbysiad parhaol ar y pwynt tynnu dŵr i rybuddio defnyddwyr bod yn 
rhaid berwi'r dŵr cyn ei ddefnyddio. Er bod cyflenwadau dŵr o'r fath yn dod o 
ffynhonnell ddiogel a bod gan gwmnïau dŵr drefniadau hylendid llym ar waith mewn 
perthynas â'r tanciau a'r tanceri eu hunain, nid oes unrhyw ffordd o reoli statws 
hylendid y cynwysyddion a ddefnyddir gan y cyhoedd i gasglu dŵr o'r pwynt tynnu 
dŵr na'i storio yn y cartref.  Felly, mae'r cyngor sefydlog ynghylch berwi dŵr yn 
diogelu pobl rhag y risgiau hylendid hyn.  
 
Lle y defnyddir tanciau statig a symudol, bydd y cwmni dŵr yn defnyddio tanceri i'w 
hail-lenwi yn rheolaidd ac yn hysbysu pobl am eu lleoliad. Cynllunnir y tanciau i fod 
mor anodd â phosibl i'w fandaleiddio. Fodd bynnag, mae achosion wedi bod lle y mae'r 
cyhoedd wedi ceisio difrodi neu symud y tanciau hyn. Mae gan awdurdodau lleol rôl i'w 
chwarae wrth ddewis safleoedd a hyrwyddo'r broses o fonitro diogelwch tanciau statig 
gan, er enghraifft, grwpiau cymunedol lleol, cynlluniau gwarchod y gymdogaeth ac ati.  
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Yn ôl y Cyfarwyddyd Diogelwch ac Argyfyngau a gyhoeddwyd gan Adran yr 
Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra), dylai cwmnïau dŵr geisio dechrau 
dosbarthu dŵr drwy ddulliau eraill cyn gynted â phosibl ar ôl i'r methiant ddigwydd. 
Dylid darparu o leiaf ddeg litr o ddŵr y dydd y pen i bob un yr effeithiwyd arno o fewn 
y 24 awr gyntaf ar ôl i ymgymerwr ddod yn ymwybodol o ddigwyddiad, a dylid parhau i 
ddarparu'r cyflenwad hwn nes bod y cyflenwad a ddarperir drwy bibell yn cael ei 
adfer.  
 
Er bod yn rhaid i gyflenwyr dŵr gynllunio i ddarparu o leiaf ddeg litr y dydd y pen yn 
unol â'r hysbysiad hwn, efallai y bydd argyfyngau lle y bydd problemau logisteg yn eu 
hatal rhag gwneud hyn o fewn y 24 awr gyntaf. Yn achos digwyddiad mawr, 
cydnabyddir hefyd na fydd modd bodloni'r gofyniad i ddarparu deg litr o bosibl nes bod 
y niferoedd yr effeithiwyd arnynt yn cyrraedd y lefel a nodir yn y Cynllun Ymateb Lleol.  
 
Os bydd y digwyddiad yn para am gyfnod hwy ac na ellir yfed y dŵr a gyflenwir drwy 
bibell na'i ddefnyddio i goginio neu olchi, pennir targed i gynyddu swm y dŵr a 
gyflenwir.  Cyhoeddodd Defra ganllawiau ar y targed cynllunio ychwanegol hwn yn 
2017. O dan amgylchiadau o'r fath, lle y bydd digwyddiad yn para am gyfnod hwy, 
bydd angen rhoi cyngor ychwanegol i'r cyhoedd ynghylch glanweithdra.  Bydd Iechyd 
Cyhoeddus Cymru yn arwain y broses o roi'r cyngor hwn i'r cyhoedd.   
 
Yn achos cyflenwadau preifat, mae'r Arolygiaeth Dŵr Yfed wedi cyhoeddi canllawiau 
ar reoli cyflenwadau dŵr preifat annigonol12 sy'n argymell y canlynol:  
 

• Bod awdurdodau lleol yn nodi, ar y cyd â chwmnïau dŵr, opsiynau lleol ar gyfer 
darparu cyflenwadau dŵr eraill mewn argyfwng;  

• Bod personau perthnasol sy'n cael y cyflenwad yn nodi cynllun cadarn wrth 
gefn ar gyfer ymyriadau dros dro (gwaith cynnal a chadw a gynlluniwyd ac ati);  

 
Mae'r canllawiau yn rhoi opsiynau ar gyfer darparu cyflenwad wrth gefn.  
 
 

9. Gwybodaeth i'r Cyhoedd am Ansawdd Dŵr Yfed 
 
Hyd nes y cyflwynwyd Rheoliadau Diwygio 2007, roedd gofyniad rheoliadol ar 
gyflenwyr dŵr i gyflwyno adroddiad blynyddol ar ansawdd dŵr yfed (mewn fformat 
penodol) i'r holl awdurdodau lleol yn eu hardal. Nid yw hyn yn gymwys mwyach gan 
fod yr Arolygiaeth Dŵr Yfed yn cyhoeddi crynodebau blynyddol o ganlyniadau 
cwmnïau dŵr gyda sylwebaeth ynghylch arwyddocâd y wybodaeth er budd 
defnyddwyr, busnesau, awdurdodau lleol, gweithwyr iechyd proffesiynol a rheoleiddwyr 
eraill. Rhoddir crynodeb o ganlyniadau'r profion ansawdd dŵr yfed diweddaraf ar gyfer 
pob cwmni dŵr ar wefan yr Arolygiaeth13. Yn unol â'r rheoliadau, mae'n rhaid i 
gwmnïau dŵr roi gwybodaeth am ansawdd dŵr yfed i unrhyw berson a fydd yn gofyn 

 
12 http://www.dwi.gov.uk/stakeholders/guidance-and-codes-of-practice/pws-alt-supplies.pdf 
13 http://www.dwi.gov.uk/about/annual-report/index.htm 
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amdani o hyd. Mae'n rhaid i wybodaeth am y parth y mae'r unigolyn yn byw ynddo gael 
ei rhoi am ddim, ond gellir codi tâl am wybodaeth a roddir am ardaloedd cyflenwi 
ehangach.  
 
Dylai cwmnïau dŵr ac Ymgynghorwyr Rheoli Clefydau 
Trosglwyddadwy/Ymgynghorwyr Diogelu Iechyd gynnal cysylltiadau da a dylai o leiaf 
un cyfarfod blynyddol gael ei drefnu er mwyn iddynt gyfnewid gwybodaeth. Gall yr 
Ymgynghorwyr gysylltu â'r Arolygiaeth hefyd unrhyw bryd i ofyn am wybodaeth am 
ansawdd dŵr yfed.   
 
Ymhlith y ffynonellau eraill o wybodaeth sydd ar gael am ansawdd dŵr mae gwefan y 
cwmni ei hun, tudalennau Ofwat a gwefan Discover Water14, sy'n cymharu perfformiad 
cwmnïau dŵr ar bob mater gan gynnwys ansawdd dŵr.  

 
9.1. Cwynion gan Ddefnyddwyr 

 
Os bydd defnyddiwr o'r farn bod rhywbeth o'i le ar y dŵr yfed yn ei gartref neu weithle, 
dylai gysylltu â'i gwmni dŵr neu, yn achos cyflenwad preifat, adran iechyd yr 
amgylchedd yr awdurdod lleol. Gall cwmnïau dŵr drefnu bod profion yn cael eu 
cynnal neu gadarnhau bod y trefniadau plymio yn gywir ac yn cydymffurfio â 
Rheoliadau Cyflenwi Dŵr (Ffitiadau Dŵr) 1999. Bydd cwmnïau yn rhoi cyngor i 
ddefnyddwyr ar y camau y dylid eu cymryd neu'n cymryd camau gorfodi i sicrhau bod 
gwelliannau yn cael eu gwneud i'r plymwaith, os bydd angen.  Os bydd y defnyddiwr 
o'r farn na wnaeth y cwmni dŵr ddelio â'i bryderon ynghylch ansawdd dŵr yfed yn 
briodol, gall ofyn i'r Arolygiaeth ymchwilio i'r mater ar ei ran.  
 
Os bydd y gŵyn yn ymwneud ag agwedd arall ar y gwasanaeth dŵr, fel taliadau dŵr 
neu wasgedd dŵr, dylai'r defnyddiwr gysylltu â changen ranbarthol y Cyngor 
Defnyddwyr Dŵr15.  
 
Os bydd pryder ynghylch ansawdd dŵr cwrs dŵr neu gorff dŵr, dylid cyfeirio'r 
ymholiad at Cyfoeth Naturiol Cymru. Rôl Cyfoeth Naturiol Cymru yw diogelu'r 
amgylchedd ac mae'n rheoleiddio'r broses o dynnu dŵr a gollyngiadau i'r amgylchedd 
dŵr.  
 

10. Rheoleiddwyr Dŵr Yfed Eraill yn y DU 
 
Mae sefydliadau sy'n ymgymryd â'r un rôl â'r Arolygiaeth Dŵr Yfed yn yr Alban (y 
Rheoleiddiwr Ansawdd Dŵr Yfed) ac yng Ngogledd Iwerddon (Arolygiaeth Dŵr Yfed 
Gogledd Iwerddon). Mae gan bob un ohonynt eu rheoliadau a'u cyfrifoldebau eu 
hunain, sydd bron yn union debyg i'r rhai sy'n gymwys yng Nghymru a Lloegr. Y prif 

 
14 www.discoverwater.co.uk 
15 Mae'r Cyngor Defnyddwyr Dŵr (CCWater) yn cynrychioli defnyddwyr gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth 

yng Nghymru a Lloegr. Mae rhagor o wybodaeth am rôl y Cyngor ar ei wefan yn  

http://www.ccwater.org.uk  

http://www.ccwater.org.uk/
http://www.ccwater.org.uk/
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wahaniaeth yw mai dim ond un cyflenwr dŵr sy'n weithredol yn yr Alban a Gogledd 
Iwerddon, ac mae'r cyflenwyr hynny yn eiddo i'r wladwriaeth.  
 
 

11. Rheoli Materion Newydd a Rhai sy'n Dod i'r Amlwg: Dull 
Gweithredu a Sail Resymegol 
 
Yn ogystal â chyrraedd y safonau rhifiadol a nodir yn y rheoliadau, er mwyn i ddŵr 
yfed gael ei ystyried yn 'iach', ni ddylai gynnwys crynodiad o ficro organebau neu 
sylweddau a fyddai (ar eu pen eu hunain neu ar y cyd â micro organeb neu sylwedd 
arall) yn peri perygl posibl i iechyd pobl.   
 
Lle nodir micro organebau neu sylweddau nad ydynt wedi'u nodi yn y rheoliadau, caiff 
y perygl posibl y gallent ei beri i iechyd pobl ei asesu ar sail achosion unigol.  Fel rhan 
o'r broses hon, bydd cwmnïau dŵr yn trafod eu canfyddiadau gydag Ymgynghorwyr 
Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy/Ymgynghorwyr Diogelu Iechyd a Swyddogion 
Iechyd yr Amgylchedd er mwyn nodi eu harwyddocâd ar gyfer y gymuned leol, yn 
benodol a oes grwpiau penodol o unigolion y gallent fod yn fwy agored i'r effeithiau 
posibl? Lle y gall sylweddau penodol fod yn bresennol ar raddfa ehangach o bosibl 
(neu lle yr ystyrir bod mater sy'n dod i'r amlwg yn fwy arwyddocaol), gall yr 
Arolygiaeth Dŵr Yfed gyhoeddi canllawiau cenedlaethol i'r diwydiant dŵr. Mae'r 
canllawiau hyn yn seiliedig ar gyngor cenedlaethol gan Ganolfan Peryglon 
Ymbelydredd, Cemegol ac Amgylcheddol PHE.  Cânt eu dosbarthu i bob cyflenwr dŵr 
a'u cyhoeddi ar wefan yr Arolygiaeth (gweler http://www.dwi.gov.uk).  
 

12. Rhaglen Ymchwil Ansawdd Dŵr Yfed ac Iechyd 
 
Mae'r Arolygiaeth Dŵr Yfed yn rheoli Rhaglen Ymchwil Ansawdd Dŵr Yfed ac Iechyd 
genedlaethol ar ran y Llywodraeth (Defra). Caiff y gwaith ymchwil ei ddefnyddio i lunio 
polisïau Defra a Llywodraeth Cymru ar ansawdd cyflenwadau dŵr a'r broses o'u 
rheoleiddio ac mae'n galluogi'r DU i gyfrannu at sail dystiolaeth ryngwladol ar gyfer 
rheoliadau a safonau ansawdd dŵr yfed.  
 
Mae copïau electronig o adroddiadau terfynol pob un o'r prosiectau ymchwil Ansawdd 
Dŵr Yfed ac Iechyd ar gael ar wefan yr Arolygiaeth16.  
 
Mae crynodebau gweithredol hefyd ar gael ar wefan y Sefydliad Ymchwil Dŵr17 sydd 
hefyd yn darparu dolenni i raglenni ymchwil eraill. 
  
Mae gan yr Arolygiaeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru/PHE drefniant lle mae Iechyd 
Cyhoeddus Cymru/PHE yn gweithredu fel cynghorwyr cenedlaethol ar agweddau 
iechyd ar ddŵr yfed. Mae deialog parhaus yn mynd rhagddo rhwng staff Iechyd 
Cyhoeddus Cymru/PHE a'r Arolygiaeth sy'n gyfrifol am dystiolaeth wyddonol ar 

 
16 www.dwi.gov.uk 
17 www.fwr.org 
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faterion presennol a materion sy'n dod i'r amlwg. Yn ogystal, mae rheolwr y Rhaglen 
Ymchwil Ansawdd Dŵr ac Iechyd yn cydgysylltu cyfarfodydd sganio'r gorwel ffurfiol er 
mwyn nodi materion sy'n dod i'r amlwg i'w cynnwys yn y rhaglen.  Mae'r trafodaethau 
hyn yn cynnwys cynrychiolwyr o bob rhan o'r llywodraeth a rheoleiddwyr a sefydliadau 
dŵr yfed eraill yn y DU. Yn eu plith mae UKWIR, Iechyd Cyhoeddus Cymru, PHE, 
Cyfoeth Naturiol Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd ac arbenigwyr annibynnol.  
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13. Cyfeiriadau at Reoleiddio 
 
Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/56/contents 
 
Deddf Dŵr  
2014: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/21/pdfs/ukpga_20140021_en.pdf 
2003: http://dwi.gov.uk/stakeholders/legislation/wa2003.pdf 
 
Rheoliadau Cyflenwad Dŵr (Ansawdd Dŵr) 2016 (fel y'u diwygiwyd) yn Lloegr 
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/614/contents/made 
 
Rheoliadau Cyflenwad Dŵr (Ansawdd Dŵr) 2018 yng Nghymru 
https://www.legislation.gov.uk/wsi/2018/647/contents/made 
 
Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat 2016 (fel y'u diwygiwyd) 
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/618/contents/made 
 
Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat 2017 (Cymru)  
https://www.legislation.gov.uk/wsi/2017/1041/contents/made/welsh 
 
Rheoliadau Cyflenwi Dŵr (Ffitiadau Dŵr) 1999 
http://dwi.gov.uk/stakeholders/legislation/ws(fittings)regs1999.pdf 
 
 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/56/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/21/pdfs/ukpga_20140021_en.pdf
http://dwi.gov.uk/stakeholders/legislation/wa2003.pdf
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/614/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/wsi/2018/647/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/618/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2017/1041/contents/made/welsh
http://dwi.gov.uk/stakeholders/legislation/ws(fittings)regs1999.pdf


 

Atodiad 1: Peryglon sy'n ymwneud â Dŵr Yfed 
 
 
Nodir y safonau ansawdd dŵr yfed mewn statud yn Rheoliadau Cyflenwad Dŵr 
(Ansawdd Dŵr) 2018 sy'n gymwys yng Nghymru a'r Rheoliadau Cyflenwad Dŵr 
(Ansawdd Dŵr) 2016 (fel y'u diwygiwyd) sy'n gymwys yn Lloegr. Nodir yr un 
safonau, neu safonau tebyg iawn, mewn rheoliadau cyfatebol yn yr Alban a 
Gogledd Iwerddon. Safonau a nodir yn y Gyfarwyddeb Dŵr Yfed Ewropeaidd yw'r 
rhan fwyaf ohonynt ac maent yn deillio'n bennaf o argymhellion Sefydliad Iechyd y 
Byd. Ceir hefyd rai safonau cenedlaethol. Gelwir pob sylwedd neu organeb a 
reoleiddir yn baramedr. Yn ogystal â phennu safonau ar gyfer pob paramedr, mae'r 
rheoliadau yn nodi pa mor aml y dylid cynnal profion ar bob un a ble y dylid cymryd 
y samplau i'w profi. Cymerir tua thraean o'r samplau o dapiau defnyddwyr a'r 
gweddill o weithfeydd trin dŵr neu gronfeydd storio dŵr wedi'i drin.  Disgrifir y 
paramedrau a'r safonau isod. Gall unrhyw un sydd eisiau dysgu mwy am y ffordd y 
caiff pob safon ei phennu wneud hynny drwy ddarllen barn arbenigol gyhoeddedig 
Sefydliad Iechyd y Byd18.  Mae Defra yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus llawn pan 
gaiff y rheoliadau eu diwygio.  
 

Safonau Microbiolegol 
 
Er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd, mae'n rhaid i bob gwaith trin dŵr a chronfa 
wasanaeth dŵr wedi'i drin/twr dŵr gyrraedd safonau microbiolegol.  
Cynhelir profion microbiolegol hefyd ar samplau a gymerir o dapiau defnyddwyr. 
Mae arwyddocâd canlyniadau profion unigol ar gyfer pob paramedr microbiolegol 
ym mhob lleoliad yn amrywio ac nid yw un canlyniad positif yn golygu o reidrwydd 
nad yw dŵr yn ddiogel i'w yfed.  Mae angen gwybodaeth arall er mwyn asesu 
diogelwch dŵr. Rhestrir pob un o'r safonau isod: 
 
Escherichia coli ac Enterococci – maent yn facteria sy'n bresennol ym mherfedd 
anifeiliaid gwaed cynnes. Ni ddylent fod yn bresennol mewn dŵr yfed ac, os ydynt, 
bydd angen cymryd camau ar unwaith i nodi a gwaredu unrhyw ffynhonnell o 
halogiad ysgarthol a ganfyddir. 
Y safon yw 0 fesul 100ml. 
 
Clostridiwm perfringens – bacteriwm sy'n ffurfio sborau sy'n bresennol ym 
mherfedd anifeiliaid gwaed cynnes. Gall y sborau oroesi diheintiad. Mae 
presenoldeb sborau mewn dŵr yfed yn absenoldeb E.coli ac Enterococci yn nodi 
halogiad ysgarthol hanesyddol neu o bell y bydd angen ymchwilio iddo. Y safon yw 0 
fesul 100ml. 
 
Bacteria colifform – cânt eu dosbarthu'n eang yn yr amgylchedd yn aml o 
ganlyniad i weithgarwch dynol neu anifeiliaid, ond mae rhai'n tyfu ar sylwedd 
planhigion. Mae eu presenoldeb mewn cyflenwad dŵr yn nodi y bydd angen 
ymchwilio i gyfanrwydd y system cyflenwi dŵr. Y safon yw 0 fesul 100ml. 
 
Cyfrif Cytref – technegau cyffredinol i ganfod amrywiaeth eang o facteria, y bydd 

 
18 http://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/drinking-water-guidelines-
revision/en/ 



 

y mathau a'r niferoedd yn dibynnu ar amodau'r prawf. Gall y cyfrifau hyn, os cânt 
eu gwneud yn rheolaidd, helpu i lywio'r broses o reoli dŵr, ond nid ydynt o 
arwyddocâd uniongyrchol i iechyd. Y safon yw ‘dim newid annormal’. 
 

Safonau Cemegol Seiliedig ar Iechyd 
 
Pennir safonau seiliedig ar iechyd ar gyfer paramedrau cemegol gan ddefnyddio dull 
rhagofalus ac yn seiliedig ar gymeriant dŵr gydol oes. Ystyrir hefyd unrhyw amlygiad 
arall drwy lwybrau ar wahân i ddŵr yfed (e.e. bwyd).  Nid yw'r ffaith bod safon wedi'i 
phennu ar gyfer sylwedd yn golygu ei bod yn bresennol mewn dŵr yfed. Ni chaiff y 
mwyafrif helaeth o gemegion a reoleiddir byth eu canfod mewn dŵr yfed yng 
Nghymru a Lloegr ar lefelau sy'n agos at y safonau neu sy'n rhagori arnynt. Efallai y 
caiff eraill ond eu canfod mewn amgylchiadau penodol iawn neu leol a ddisgrifir 
isod. Sefyllfa gyffredin yw trwytholchiad o osodiadau a ffitiadau neu bibellau sy'n 
rhan o system ddŵr adeilad penodol.  
 
Y paramedrau cemegol y nodir crynodebau neu werthoedd penodedig ar eu cyfer 
yn Rheoliadau Cyflenwad Dŵr (Ansawdd Dŵr) 2018 yng Nghymru yw:   
 
Monomer acrylamid – nid yw'n bresennol mewn dŵr yfed fel arfer. Caiff ei 
gynhyrchu wrth weithgynhyrchu polyacrylamidau a ddefnyddir weithiau i drin dŵr. 
Cyfyngir ar ei bresenoldeb mewn dŵr yfed drwy reoli manyleb cynhyrchion. Y safon 
yw 0.1 µg/l. 
 
Antimoni – anaml y mae'n bresennol mewn dŵr yfed. Gall meintiau hybrin ddod 
o ffitiadau a sodor tapiau pres. Y safon yw 5 µg Sb/l. 
 
Arsenig – mae'n digwydd yn naturiol mewn ychydig o ffynonellau o ddŵr daear yn 
unig. Mae angen triniaeth dŵr benodol i'w waredu. Y safon yw 10 µg As/l.  
 
Bensen – mae'n bresennol mewn petrol. Nid yw'n bresennol mewn dŵr yfed, ond gall 
fudo drwy bibellau dŵr plastig tanddaearol os caiff petrol ei ollwng yn y cyffiniau. 
Nodwyd bod rhai enghreifftiau o ddŵr potel a diodydd meddal sy'n cynnwys sodiwm 
bensoat yn cynnwys bensen. Y safon yw 1 µg/l. 
 
Benso(a)pyren – mae'n un o sawl cyfansoddyn a elwir yn hydrocarbonau aromatig 
polysyclig. Maent yn bresennol mewn dŵr yfed o ganlyniad i ddirywiad col-tar a gâi 
ei ddefnyddio i leinio pibellau dŵr hyd at ddechrau'r 1970au. Oherwydd gwaith eang 
i adnewyddu prif bibellau dŵr a gosod prif bibellau dŵr newydd, anaml y mae'r 
sylwedd hwn yn bresennol mewn dŵr yfed nawr. Y safon yw 0.01 µg/l. 
 
Boron – daw boron mewn ffynonellau dŵr wyneb o ollyngiadau diwydiannol neu o 
lanedyddion yn elifion carthion wedi'u trin. Gall fod yn bresennol yn nŵr y môr sydd 
wedi'i ddihalennu'n rhannol pan gaiff ei ddefnyddio i ategu cyflenwadau dŵr yfed. 
Mae'r crynodiadau sy'n bresennol mewn dyfroedd yfed yn isel iawn ar y cyfan. Y 
safon yw 1 mg B/l. 
 
Bromad – gall ffurfio wrth ddiheintio dŵr yfed o ganlyniad i adwaith rhwng bromid 
sy'n digwydd yn naturiol ac ocsidyddion cryf (oson fel arfer). Gall gael ei gynhyrchu 
wrth weithgynhyrchu'r diheintydd sodiwm hypoclorid. 



 

Yn eithriadol, gall dŵr daear o dan safle diwydiannol gael ei halogi â bromad. Y 
safon yw 10 µg BrO3/l. 
 
Cadmiwm – anaml iawn y mae'n bresennol mewn dŵr yfed ac fel arfer ceir 
meintiau hybrin o ganlyniad i hydoddi amhureddau. Y safon yw 5 µg Cd/l. 
 
Cromiwm – mewn dŵr yfed daw cromiwm o gaenau rhai tapiau a ffitiadau plymio. 
Y safon yw 50 µg Cr/l. 
 
Copr – daw copr mewn dŵr yfed o bibellau a ffitiadau copr mewn cartrefi yn 
bennaf. Yn gyffredinol, nid yw ffynonellau dŵr yn ymosodol tuag at gopr, ond 
mae problemau yn digwydd yn achlysurol iawn ar ystadau tai newydd neu mewn 
gosodiadau newydd. Gellir osgoi'r digwyddiadau ‘dŵr glas’ hyn drwy arferion 
plymio da. Y safon yw 2 mg Cu/l. 
 
Syanid – nid yw'n bresennol mewn dŵr yfed fel arfer ond gallai fod yn bresennol 
mewn dŵr wyneb o ganlyniad i achos penodol o halogiad diwydiannol. Y safon yw 
50 µg CN/l. 
 
1,2-Dicoloroethan – mae'n hydoddyn sy'n codi weithiau mewn dŵr daear wrth ymyl 
safleoedd diwydiannol. Lle y bo angen, gellir ei waredu drwy driniaethau dŵr 
arbennig. Y safon yw 3 µg/l. 
 
Epiclorhydrin – gellir dod o hyd i feintiau hybrin mewn cemegion trin dŵr 
polyamin. Cyfyngir ar ei bresenoldeb mewn dŵr yfed drwy reoli manyleb 
cynhyrchion. Y safon yw 0.1 µg/l. 
 
Fflworid – mae'n digwydd yn naturiol mewn llawer o ffynonellau dŵr, yn enwedig 
dŵr daear. Ni ellir ei waredu drwy driniaethau dŵr confensiynol, felly mae'n rhaid 
lleihau lefelau uchel drwy eu cyfuno â ffynhonnell dŵr fflworid isel arall.  Yn ogystal, 
mae'r awdurdod iechyd lleol yn ei gwneud yn ofynnol i rai cwmnïau dŵr yn Lloegr 
fflworideiddio cyflenwadau dŵr er mwyn diogelu rhag pydredd dannedd. Ni cheir 
unrhyw fflworideiddio yng Nghymru. Y safon yw 1.5 mg F/l.  
 
Plwm – mae'n digwydd yn naturiol mewn dyfroedd heb eu trin yn achlysurol iawn, 
ond y rheswm arferol dros ei bresenoldeb mewn dŵr yfed yw plymio plwm mewn 
eiddo hŷn. Gall hefyd godi o ganlyniad i'r defnydd anghyfreithlon o sodor plwm mewn 
gosodiadau cyflenwi dŵr. Os yw'r cyflenwad dŵr yn dueddol o doddi'r plwm, yna mae 
cwmnïau dŵr yn trin y dŵr i leihau amlygiad defnyddwyr iddo. Yr ateb parhaol yw bod 
deiliaid tai yn cael gwared ar bibellau a ffitiadau plwm. Y safon gyfredol yw 10 µg Pb/l.  
 
Mercwri – nid yw'n bresennol mewn ffynonellau dŵr yfed yn y DU fel arfer. Y 
safon yw 1 µg Hg/l. 
 
Nicel – mae'n digwydd yn naturiol mewn rhai dyfroedd daear a, lle y bo angen, gellir 
gosod triniaethau arbennig i'w waredu. Ffynhonnell arall o nicel mewn dŵr yfed yw 
caenau ar dapiau modern a gosodiadau plymio eraill. Y safon yw 20 µg Ni/l. 
 
Nitrad – mae'n digwydd yn naturiol ym mhob dŵr ffynhonnell ond mae 
crynodiadau uwch yn tueddu i ddigwydd lle defnyddir gwrteithiau ar y tir. Gellir 



 

gwaredu nitrad drwy driniaethau dŵr cyfnewid ionau neu drwy gyfuno â 
ffynonellau isel eraill o nitrad. Y safon yw 50 mg NO3/l. 
 
Nitraid – caiff ei gynhyrchu weithiau fel sgil-gynnyrch pan gaiff cloramin 
(cymysgedd o glorin ac amonia) ei ddefnyddio fel diheintydd gweddilliol hanfodol 
mewn cyflenwad dŵr cyhoeddus.  
Cloramid yw'r dewis ddiheintydd gweddilliol mewn systemau dosbarthu mawr am ei 
fod yn fwy sefydlog a hirbarhaol.  Mae gweithredu'r broses ddiheintio'n ofalus yn 
sicrhau bod lefelau o nitraid islaw'r safon o 0.1 mg NO2/l mewn dŵr sy'n gadael 
gweithfeydd trin dŵr a'r safon o 0.5 mg NO2/l yn nhapiau defnyddwyr.  
 
Plaladdwyr – cyfansoddion organoclorin (aldrin, dieldrin, heptaclor, 
heptaclor epocsid) – ni chaiff y rhain eu defnyddio yn y DU mwyach gan eu bod 
yn para mewn bod yn yr amgylchedd. Maent yn annhebygol iawn o fod yn 
bresennol mewn dŵr yfed. Y safon ar gyfer pob cyfansoddyn yw 0.03µg/l. 
 
Plaladdwyr – cyfansoddion heblaw am gyfansoddion organoclorin – mae'r 
rhain yn grŵp amrywiol a mawr o gyfansoddion organig a ddefnyddir fel 
chwynladdwyr, pryfladdwyr a ffyngladdwyr. Mae llawer o ffynonellau dŵr yn 
cynnwys meintiau hybrin o un neu fwy o blaladdwyr o ganlyniad i ddefnyddiau 
amaethyddol, yn bennaf ar gnydau, a defnyddiau anamaethyddol, yn bennaf i ladd 
chwyn ar briffyrdd ac mewn gerddi.  Lle y bo angen, mae cwmnïau dŵr wedi gosod 
triniaeth ddŵr (carbon actifedig ac oson) er mwyn sicrhau na chaiff plaladdwyr eu 
canfod mewn dŵr yfed.  Y safon yw 0.1 µg/l ar gyfer pob sylwedd unigol a 0.5 µg/l 
ar gyfer cyfanswm pob plaladdwr. Mae'n rhaid i gwmnïau dŵr gynnal profion ar 
gyfer y plaladdwyr hynny a ddefnyddir yn eang yn eu hardal gyflenwi. Felly, mae'r 
gwaith o fonitro plaladdwyr yn amrywio yn ôl y tebygolrwydd y ceir halogiad a'i 
natur ddisgwyliedig.  
 
Hydrocarbonau aromatig polysyclig – mae'n enw grŵp ar sawl sylwedd sy'n 
bresennol mewn cynhyrchion a wneir o betrol megis col-tar. Y safon yw 0.1 µg/l ar 
gyfer cyfanswm yr holl sylweddau (gweler Benso(a)pyren a restrir uchod am ragor o 
wybodaeth). 
 
Seleniwm – mae'n elfen hanfodol ac yn elfen ddeietegol angenrheidiol. Fel arfer, 
mae meintiau mewn dŵr yfed dipyn yn is na'r safon o 10 µg Se/l. 
 
Tetracloroethan a thricloroethen – maent yn hydoddyddion a all ddigwydd mewn 
dŵr daear yng nghyffiniau safleoedd diwydiannol. Lle y bo angen, cânt eu gwaredu 
drwy driniaeth arbenigol. Y safon yw 10 µg/l ar gyfer cyfanswm y ddau sylwedd. 
 
Trihalomethanau – caiff y rhain eu ffurfio wrth ddiheintio dŵr drwy adwaith rhwng 
clorin a sylweddau organig sy'n digwydd yn naturiol. Mae modd lleihau i'r eithaf faint 
ohonynt a gynhyrchir drwy arferion gweithredol da. Y safon yw 100 µg/l. 
 
Finyl clorid – gall fod yn bresennol mewn pibellau plastig yn weddill ar ôl y broses 
o weithgynhyrchu pibellau dŵr polyfinyl clorid (PVC). Rheolir ei bresenoldeb mewn 
dŵr yfed gan fanyleb cynhyrchion. Y safon yw 0.5 µg/l. 
 

Safonau Cemegol a Ffisegol Cenedlaethol 



 

 
Mae'r Gyfarwyddeb Dŵr Yfed Ewropeaidd yn cydnabod bod Aelod-wladwriaethau yn 
gallu pennu safonau ychwanegol ac mae'r DU wedi penderfynu cadw safonau 
gorfodol cenedlaethol ar gyfer sawl paramedr a bennwyd yn y Gyfarwyddeb 
wreiddiol yn 1980 a ddaeth yn baramedrau monitro ychwanegol yng Nghyfarwyddeb 
1998. Pennir y rhan fwyaf o'r safonau ar y sail y gall lefelau uwch olygu bod y dŵr yn 
annerbyniol i ddefnyddwyr ar sail blas, arogl neu olwg.  
 
Alwminiwm – mae'n digwydd yn naturiol yn nyfroedd rhai ffynonellau. Caiff ei 
waredu mewn dŵr yfed drwy driniaethau dŵr confensiynol (ceulo a hidlo). Gall 
alwminiwm sylffad a chlorin polyalwminiwm gael eu defnyddio fel cemegion trin dŵr 
mewn rhai gweithfeydd trin dŵr. Y safon yw 200 µg Al/l. 
 
Lliw – mae lliw yn digwydd yn naturiol mewn ffynonellau dŵr ar dir uchel a chaiff ei 
achosi gan organebau naturiol sy'n nodweddiadol o'r dalgylchoedd hyn. Caiff ei 
waredu drwy driniaethau dŵr confensiynol. Y safon yw 20 mg/l ar raddfa Pt/Co. 
 
Haearn – mae'n bresennol yn naturiol mewn llawer o ffynonellau dŵr. Caiff ei 
waredu drwy driniaeth dŵr. Defnyddir rhai cyfansoddion haearn fel cemegion trin 
dŵr. Fodd bynnag, y ffynhonnell fwyaf cyffredin o haearn mewn dŵr yfed yw prif 
gyflenwad dŵr haearn sydd wedi cyrydu. Y safon yw 200 µg Fe/l. 
 
Arogl a Blas – gallant ddigwydd o ganlyniad i sylweddau naturiol mewn dyfroedd 
wyneb, yn enwedig rhwng diwedd y gwanwyn hyd at ddechrau'r hydref. Caiff y 
sylweddau naturiol hyn eu gwaredu drwy drin y dŵr â charbon actifedig neu oson. 
Disgrifir y safon fel un dderbyniol i ddefnyddwyr a dim newid annormal mewn arogl 
na blas. 
 
Sodiwm - mae'n un o gyfansoddion halen cyffredin (sodiwm clorid). Mae'n 
bresennol yn nŵr y môr a dŵr daear lled hallt. Mae rhai cemegion trin dŵr yn 
cynnwys sodiwm. Mae crynodiadau mewn dŵr yfed yn hynod isel, ond gall rhai 
meddalyddion dŵr ychwanegu meintiau sylweddol lle y cânt eu gosod mewn 
cartrefi neu ffatrïoedd. Y safon yw 200 mg Na/l. 
 
Tetracloromethan – mae'n hydoddyn a all ddigwydd mewn dŵr daear yng 
nghyffiniau safleoedd diwydiannol. Lle y bo angen, caiff ei waredu drwy driniaeth 
dŵr arbenigol. Y safon yw 3 µg/l. 
 
Mae afloywder yn mesur cymylogrwydd dŵr. Gall godi hefyd os terfir ar 
waddodion yn y prif gyflenwad dŵr. Y safon yn nhapiau defnyddwyr yw 4 NTU 
(gweler hefyd afloywder mewn gweithfeydd trin dŵr isod). 
 
Weithiau, mesurir afloywder drwy ddefnyddio dull gwahanol i'r un a nodir yn y 
rheoliadau dŵr yfed a nodir y canlyniadau fel swm y solidau mewn daliant. Ni ellir trosi 
hwn yn rhwydd i NTU. Mae'n ofynnol i sefydliadau sy'n gyfrifol am brofi dŵr o dan y 
rheoliadau dŵr yfed perthnasol ddefnyddio'r dulliau a'r unedau a ddynodir yn y 
rheoliadau 
 

Paramedrau Monitro Ychwanegol 
  



 

Yn ogystal â safonau dŵr yfed, mae'n ofynnol i gwmnïau dŵr gynnal profion ar gyfer 
paramedrau dangosol ychwanegol i'w helpu i reoli'r cyflenwad dŵr yn dda a rheoli 
ansawdd dŵr yfed. Mae gan rai o'r paramedrau hyn werth canllaw Ewropeaidd a 
bennir er mwyn ysgogi ymchwiliad o'r cyflenwad dŵr.  
 
Amoniwm – mae halwynau amoniwm yn bresennol yn naturiol ar ffurf meintiau 
hybrin yn y rhan fwyaf o ddyfroedd. Gallai eu presenoldeb nodi halogiad o 
arwyddocâd glanweithiol ac maent yn ymyrryd â gweithrediad y broses ddiheintio. 
Y gwerth canllaw yw 0.5 mg NH4/l. 
 
Chloride is a component of common salt. It may occur in water naturally, but it may 
also be present due to local use of de‐icing salt, leachate impaction or saline 
intrusion. The guide value is 250 mg Cl/l. 
 
Dargludedd – mae dargludedd yn fesur amhenodol o swm y sylweddau anorganig 
hydoddedig naturiol yn nyfroedd ffynonellau. Y gwerth canllaw yw 2,500 µS/cm. 
 
Ïon Hydrogen (pH) – mae'n rhoi arwydd o ba mor asidig yw'r dŵr. Mae pH o 7 
yn niwtral; mae gwerthoedd o dan 7 yn asidig ac mae gwerthoedd yn fwy na 7 yn 
alcalin. Gall dŵr â pH isel arwain at gyrydu pibellau. Caiff hyn ei unioni drwy 
ychwanegu alcali wrth drin dŵr. Mae'r gwerth canllaw yn amrediad rhwng 6.5 a 
9.5. 
 
Dos Dangosol – mae'n fesur o'r dos o ymbelydredd y bydd y corff yn ei gael 

mewn gwirionedd o yfed y dŵr. Dim ond pan eir y tu hwnt i'r gwerthoedd sgrinio ar 

gyfer alffa crynswth neu feta crynswth (ymbelydredd) y caiff ei gyfrifo. Y gwerth 

canllaw yw 0.10 mSv/y flwyddyn.  

I gael rhagor o wybodaeth am fonitro sylweddau ymbelydrol gweler; 

http://dwi.defra.gov.uk/private-water-supply/regs-guidance/Guidance/info-

notes/england/reg-11.pdf 

 
Radon – nwy ymbelydrol sy'n digwydd yn naturiol yn yr amgylchedd.  Y gwerth 
canllaw yw 100 Bq/l.  
 
Sylffad – mae'n digwydd yn naturiol ym mhob math o ddŵr ac ni ellir ei waredu 
drwy driniaeth. Y gwerth canllaw yw 250 mg SO4/l. 
 
Cyfanswm y Carbon Organig – sef cyfanswm y sylwedd organig sy'n bresennol 
mewn dŵr. Y gwerth canllaw yw ‘dim newid annormal’. 

Tritiwm – hwn yw isotop ymbelydrol hydrogen. Mae tritiwm yn bresennol yn yr 
amgylchedd. O waith dyn yn bennaf ond caiff rhywfaint o dritiwm (lefelau isel iawn) 
ei ffurfio'n naturiol o ganlyniad i ryngweithiadau rhwng pelydrau cosmig yn rhan 
uchaf yr atmosffer. Mae gollyngiadau i'r amgylchedd yn cael eu rheoli'n gaeth ac 
mae rhaglen genedlaethol i fonitro dyfroedd wyneb.  Y gwerth canllaw ar gyfer 
ffynonellau dŵr yfed yw 100 Bq/l.  
 
Afloywder – mae mesur afloywder yn baramedr rheoli ansawdd dŵr amhenodol 
pwysig mewn gweithfeydd trin dŵr oherwydd gellir ei fonitro'n barhaus ar-lein a 



 

gosod larymau i rybuddio gweithredwyr bod ansawdd dŵr heb ei drin wedi dirywio 
neu fod angen sicrhau'r driniaeth dŵr orau. Y safon mewn gweithfeydd trin dŵr yw 1 
NTU. 
 

 
 
Organebau Pathogenig Eraill 
 
Mae amrywiaeth eang o organebau pathogenig sy'n gallu achosi effeithiau 
andwyol i iechyd pobl os cânt eu cyflwyno i gyflenwadau dŵr yfed. Gall dŵr 
halogedig achosi llawer o achosion o glefyd. Fodd bynnag, ar gyfer y rhan fwyaf o 
bathogenau a all gael eu cludo gan ddŵr, mae ffynonellau haint eraill sydd yr un 
mor bwysig, fel cyswllt rhwng pobl a bwyd. Mae'r effaith y gall haint a gludir gan 
ddŵr ei chael ar iechyd pobl yn amrywio mewn difrifoldeb o achosion ysgafn o 
gastroenteritis ysgafn i achosion difrifol ac weithiau angheuol o ddolur rhydd, 
dysentri, hepatitis, twymyn teiffoid, colera, cryptosporidiosis a giardiasis. Caiff y 
rhan fwyaf o bathogenau a gludir gan ddŵr eu cyflwyno i gyflenwadau dŵr yfed 
mewn ysgarthion dynol neu anifeiliaid. Nid ydynt yn tyfu mewn dŵr ac mae'r haint 
yn dechrau yn y llwybr gastroberfeddol. Fodd bynnag, mae rhai ohonynt yn 
organebau amgylcheddol sy'n tyfu mewn dŵr a phridd, a gallant achosi heintiau 
sy'n manteisio ar lwybrau trosglwyddo eraill, fel y broses anadlu sy'n arwain at 
heintiau resbiradol (legionellosis) neu heintiau sy'n effeithio ar fannau mor amrywiol 
â'r croen a'r ymennydd (Naegleria fowleri).  
 
I weld rhestr hollgynhwysol o daflenni ffeithiau am organebau pathogenig y gall fod 
cysylltiad rhyngddynt â heintiau sy'n gysylltiedig â dŵr, gweler Pennod 11 o 
Ganllawiau Sefydliad Iechyd y Byd ar Ansawdd Dŵr Yfed19 Nodir isod grynodeb o'r 
is-set o organebau pathogenig sy'n uniongyrchol berthnasol i heintiau a gludir gan 
ddŵr yng nghyd-destun cyflenwadau dŵr preifat a chyhoeddus yn y DU.  
 

Pathogenau Bacterol 
 
Rhywogaethau aeromonas – maent yn aml yn bresennol mewn dŵr, pridd a bwyd 
a gallant dyfu mewn systemau dosbarthu dŵr. Gallant heintio clwyfau agored ac 
achosi gwenwyn gwaed mewn pobl sydd ag imiwnedd gwan.  Yn gyffredinol, ystyrir 
bod presenoldeb aeromonadau mewn dŵr yfed yn niwsans yn hytrach nag yn berygl 
iechyd. Caiff yr organebau eu nodi drwy gyfrifiadau cytref a'u rheoli drwy system dda 
o reoli dosbarthiad cyflenwadau dŵr ac arferion hylendid da.  
 
Rhywogaethau campylobacter – un o achosion pwysicaf gastroenteritis acíwt yn 
fyd-eang. Campylobacter jejuni yw'r rhywogaeth fwyaf cyffredin a ynysir ymhlith 
cleifion ag achosion acíwt o ddolur rhydd.  Gall cyn lleied â 1,000 o organebau 
achosi haint, a gwelir y nifer mwyaf o heintiau ymhlith babanod a phlant bach. Mae 
anifeiliaid gwyllt a domestig, yn enwedig dofednod, adar gwyllt a gwartheg, yn 
ffynonellau pwysig. Ymhlith y ffynonellau eraill mae anifeiliaid anwes a bwyd a dŵr 
yfed halogedig, gan gynnwys cig a llaeth heb ei basteureiddio. Er mwyn rheoli 
trosglwyddiad drwy ddŵr yfed mae angen diogelu ffynonellau dŵr heb ei drin rhag 
gwastraff anifeiliaid a dynol, ymgymryd â gwaith diheintio digonol a diogelu dŵr sy'n 

 
19 http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/ 



 

cael ei storio rhag ysgarthion anifeiliaid ac adar.  
 
Straeniau pathogenig o Escherichia coli – Mae'r rhan fwyaf o straeniau o E. coli 
yn bresennol mewn niferoedd mawr yn fflora perfedd arferol bodau dynol ac 
anifeiliaid. Gall ambell straen achosi clefyd difrifol (bacteraemisa, heintiau'r llwybr 
wrinol, llid yr ymennydd) mewn rhannau eraill o'r corff ac mae rhai ohonynt yn achosi 
dolur rhydd acíwt.  
 
Nodir yr E. coli enteropathogenig hyn ar sail ffactorau gwenwyndra a'r rhai mwyaf 
adnabyddus yng nghyd-destun heintiau a gludir gan ddŵr yw E. coli 
enterohaemorrhagice (EHEC), yn enwedig y seroteipiau O157:H7 ac O111. Gall 
cyn lleied â 100 o organebau achosi haint ac mae hyd at saith y cant o achosion 
yn datblygu syndrom wremig hemolytig a all fod yn angheuol. Fe'i nodweddir gan 
fethiant acíwt yr arennau wrth i ddau enterotocsin gael eu cynhyrchu ar yr un pryd. 
Gellir rheoli trosglwyddiad E. coli pathogenig drwy ddŵr yn yr un ffordd ag ar gyfer 
mathau eraill o E. coli, sef diogelu dŵr heb ei drin rhag gwastraff ysgarthol, 
ymgymryd â gwaith diheintio digonol a diogelu dŵr sy'n cael ei storio.  
 
Rhywogaethau legionella – gall y rhain fod yn bathogenig i fodau dynol. Legionalla 
pneumophila yw'r brif rywogaeth sy'n gyfrifol am legionellosis sy'n digwydd ar ddwy 
ffurf glinigol; clefyd y llengfilwyr, sy'n fath o niwmonia, a thwymyn Pontiac, sy'n haint 
resbiradol ysgafnach. Mae Legionella spp, sy'n gyffredin mewn dyfroedd wyneb a 
phriddoedd llaith, yn tyfu mewn amodau cynnes rhwng 25 a 50 gradd canradd. Caiff 
ei drosglwyddo drwy ei anadlu. Mae'r broses o'i reoli yn canolbwyntio ar ddyluniad 
systemau dŵr a'r broses o'u cynnal a'u cadw drwy leihau faint o erosolau dŵr a 
gynhyrchir gymaint â phosibl a chyfyngu ar amodau tyfu drwy sicrhau bod dŵr oer yn 
cael ei gadw'n oer a dŵr poeth yn cael ei gadw'n boeth. Mae'r rhan fwyaf o'r 
achosion mawr lle y cludwyd yr haint gan ddŵr wedi cael eu cysylltu â thyrau oeri 
nad ydynt wedi cael eu cynnal a'u cadw'n dda, tra bod heintiau achlysurol yn cael eu 
cysylltu'n amlach â systemau dŵr poeth mewn adeiladau mawr. 
 
Mycobacteria – Mae'r straeniau annarfodedigaethol neu anodweddiadol yn digwydd 
yn naturiol mewn amgylcheddau dŵr.  Gallant achosi amrywiaeth o glefydau sy'n 
ymwneud â'r ysgerbwd, y nodau lymff, y croen a'r feinwe feddal yn ogystal â'r 
llwybrau resbiradol, gastroberfeddol a chenhedlol-wrinol. Maent yn un o achosion 
mwyaf heintiau ymledol mewn cleifion sydd ag imiwnedd gwan ac maent yn achos 
marwolaeth cyffredin ymhlith pobl HIV positif. Dim ond dwy rywogaeth sydd wedi'i 
nodi mewn dŵr tap, sef y cymhlygion M. kansasii a M. avium. Mae heintiau sy'n 
gysylltiedig â dŵr a achoswyd gan yr olaf o'r ddwy wedi'u priodoli i gyflenwadau dŵr 
heb eu hidlo, ac mae M. kansasii wedi'i ganfod mewn cawodydd domestig yn y DU 
ac mewn systemau dŵr ysbytai yn yr Iseldiroedd. } 
 
Mae'r organebau yn gallu gwrthsefyll diheintio â chlorin yn well na bacteria arall, fel 
colifformau, ac felly mae'r broses o'u rheoli yn dibynnu ar driniaeth hidlo a phroses 
effeithiol o reoli systemau ddosbarthu er mwyn lleihau amodau tyfu cymaint â 
phosibl a chynnal lefel barhaus o glorin gweddilliol.  
 
Pseudomonadau – organebau amgylcheddol cyffredin sydd â nodweddion tebyg i 
Aeromonadau (gweler uchod). Gall Pseudomonas aerugionsa dyfu ar ddeunyddiau 
adeiladu penodol a ddefnyddir mewn systemau plymio adeiladau, pyllau nofio a 



 

sbas. Gall amlygiad i niferoedd uchel mewn dŵr yn y lleoliadau olaf achosi folliculitis 
(brechau) a heintiau ar y glust, a gall yr organeb heintio clwyfau ac arwain at 
wenwyn gwaed a llid yr ymennydd ymhlith cleifion sydd ag imiwnedd gwan. Caiff ei 
reoli drwy ddefnyddio deunyddiau cymeradwy addas wrth ddylunio pyllau nofio, 
sbas, systemau plymio a phrif bibellau dŵr.  
Mae achosion lle gwelwyd nifer fawr o'r organebau hyn mewn dŵr wedi'i becynnu 
wedi'u cysylltu â chwynion ynghylch blas ac arogl, ac mae hyn wedi arwain at 
bennu safon fonitro o <1 fesul 250ml ar gyfer dŵr potel. Mae canllawiau ar ddŵr 
potel ar gael yn https://www.food.gov.uk/cy/business-guidance/canllawiau-dwr-ar-
gyfer-cymru-a-gogledd-iwerddon Nid oes unrhyw safon gyfatebol ar gyfer 
cyflenwadau dŵr cyhoeddus oherwydd y ffaith nad yw'r cyflenwadau hynny wedi'u 
pecynnu fel arfer.  
 
Salmonela spp – rhywogaeth sydd naill ai'n achosi gastroenteritis, gwenwyn gwaed 
neu dwymyn enterig/teiffoid, a all gael ei chludo gan bersonau a heintiwyd yn 
flaenorol. Fel arfer, mae'n achosi dolur rhydd, twymyn a phoen abdomenol sy'n 
hunan-gyfyngol, ond mae heintiau S. typhi a S. paratyphi (straeniau o deiffoid) yn fwy 
difrifol a gallant fod yn angheuol. Mae achosion o deiffoid a gludir gan ddŵr yn cael 
effeithiau dinistriol ar iechyd y cyhoedd. Caiff straeniau o deiffoid eu cyfyngu i fodau 
dynol, ond gwelir eraill fel S. typhimurium a S. enteritidis mewn amrywiaeth eang o 
dda byw, gan gynnwys dofednod. Mae halogiad wedi'i ganfod mewn llawer o fwydydd 
a llaeth, ac mae'r pathogenau hyn yn dod i gysylltiad â ffynonellau dŵr drwy 
ollyngiadau carthion, da byw ac anifeiliaid gwyllt. Mae mesurau rheoli yn cynnwys 
diogelu dŵr heb ei drin rhag gwastraff anifeiliaid a dynol, ymgymryd â gwaith diheintio 
digonol a diogelu dŵr sy'n cael ei storio rhag ysgarthion anifeiliaid ac adar.  
 
Shigela spp – mae'n achosi clefydau coluddol difrifol yn bennaf ymhlith plant 
bach, gan gynnwys dysentri basilaidd. Dim ond 10-100 o organebau sydd eu 
hangen i achosi haint a all arwain at ddolur rhydd dyfrllyd difrifol, poen abdomenol 
a thwymyn. Mae'r straen S. sonnei yn achosi clefyd hunan-gyfyngol ysgafnach.  
Caiff yr organebau eu cyfyngu i fodau dynol ac uwch brimatiaid gyda'r rhan fwyaf 
o'r achosion o shigellosis yn digwydd mewn lleoliadau sefydliadol oherwydd 
glanweithdra gwael.  
 
Mae atal achosion a gludir gan ddŵr yn bwysig oherwydd difrifoldeb y salwch a 
achosir. Cânt eu rheoli drwy ddiogelu dŵr heb ei drin a dŵr sydd wedi'i drin rhag 
gwastraff dynol ac ymgymryd â gwaith diheintio digonol.  
 
Cyanobacteria Gwenwynig – bacteria ffotosynthetig sy'n rhannu rhai o'r un 
nodweddion ag algâu. O'r herwydd, fe'u gelwir fel arfer yn algae gwyrddlas. Fodd 
bynnag, mae llawer ohonynt yn lliw gwahanol – gallant amrywio o felyn i frown a 
choch. Mae cyanobacteria yn gyffredin yn yr amgylchedd – fe'u gwelir mewn pridd, 
dŵr môr a dŵr croyw. Mae golau'r haul a thywydd cynnes yn ysgogi twf yn enwedig 
mewn dyfroedd llonydd neu lif isel lle ceir lefel uchel o faetholion (dyfroedd ewtroffig). 
Bydd rhai ohonynt yn ffurfio blodau neu ewyn ar wyneb y dŵr. Bydd eraill yn aros yn 
gymysg yng ngholofn y dŵr neu'n byw ar y gwaelod (benthig). Mae eu harwyddocâd 
o ran iechyd y cyhoedd yn deillio o'r ffaith bod rhai rhywogaethau yn gallu ffurfio 
tocsinau. Mae o leiaf 13 o rywogaethau sy'n cynhyrchu tocsinau wedi'u nodi ac mae 
gan bob tocsin nodweddion penodol sy'n achosi pryderon gwahanol, gan gynnwys 
niwed i'r afu, niwro-wenwyndra a'r gallu i gynhyrchu tiwmorau. Ymhlith y symptomau 



 

acíwt a welir yn sgil amlygiad mae anwylderau gastrig, twymyn a llid ar y croen, y 
clustiau, y llygaid, y trwyn a'r gwddf.   Nid yw cyanobacteria yn lluosi yn y corff ac felly 
nid ydynt yn heintus. Mae'r broses reoli yn cynnwys rheoli'r dŵr a dynnir o'r 
ffynhonnell, lleihau blodau algae cymaint â phosibl, atal cyswllt uniongyrchol â blodau 
algae yn ystod gweithgarwch hamdden a sicrhau nad oes unrhyw olau mewn tanciau 
sy'n storio dŵr.  
 
Vibrio spp –  gwelir straeniau nad ydynt yn wenwynig yn gyffredin mewn 
amgylcheddau dŵr, ond caiff straeniau gwenwynig eu gweld yn llai aml mewn dŵr am 
eu bod yn cael eu cyfyngu'n gyffredinol i fodau dynol, er eu bod wedi cael eu canfod y 
tu mewn i organebau dyfrol fel cramenogion ac algâu. Mae cyffredinolrwydd V. 
cholerae yn gostwng yn arbennig mewn dyfroedd oerach (islaw 20 gradd canradd). 
Mae symptomau'r salwch o ganlyniad i'r enterotocsin colera a gynhyrchir.  Nid yw'r 
rhan fwyaf o'r rhai sy'n cael eu heintio yn mynd yn sâl. Fodd bynnag, bydd y rhai sydd 
yn mynd yn sâl yn profi ‘ysgarthion dŵr reis’, yn dioddef dadhydradu difrifol ac yn colli 
electrolytau sy'n angheuol os na chaiff ei drin. Mae angen nifer fawr o organebau i 
achosi haint, felly nid cyswllt rhwng pobl yw'r prif reswm am unrhyw ledaeniad. Y 
rheswm dros achosion difrifol yw glanweithdra gwael a bwyta bwyd/yfed dŵr sydd 
wedi'i halogi ag ysgarthion.  Mae mesurau rheoli yn cynnwys diogelu dŵr heb ei drin 
rhag gwastraff dynol, ymgymryd â gwaith diheintio digonol a diogelu dŵr sy'n cael ei 
storio.  
 

Pathogenau Feirol 
 
Fel arfer, feirysau sy'n heintio'r llwybr gastroberfeddol ac a ysgerthir mewn 
ysgarthion dynol (feirysau enterig) yw feirysau a gludir gan ddŵr. Fel grŵp, gall 
feirysau achosi amrywiaeth eang o heintiau a symptomau sy'n gysylltiedig â 
llwybrau cludo, safleoedd heintiau a llwybrau ysgarthu gwahanol. Mae'n werth nodi 
y gall feirysau sy'n gyfrifol am heintiau resbiradol gael eu cludo mewn ysgarthion ac 
felly gall dŵr halogedig fod yn llwybr trosglwyddo drwy aerosolau a defnynnau. 
Credir hefyd y gall polyofeirysau a ysgerthir mewn wrin ac sy'n gysylltiedig ag 
effeithiau iechyd hirdymor gael eu trosglwyddo drwy ddŵr. Mater pwysig wrth reoli 
trosglwyddiad drwy ddŵr yw'r ffaith bod feirysau yn gyffredinol yn goroesi'n well 
mewn dŵr, yn enwedig mewn hinsoddau oer, nag organebau sy'n ddangosyddion 
bacterol. O ganlyniad, nid yw canlyniadau profion dangosyddion boddhaol yn eithrio 
presenoldeb feirysau. Ffactor pwysig arall i'w ystyried yw'r ffaith bod feirysau yn 
gallu gwrthsefyll diheintio yn well na bacteria.  
 
Adenofeirysau – Mae heintiau wedi cael eu cysylltu â bwyta bwyd halogedig ac yfed 
dŵr halogedig, er mai lledaeniad rhwng pobl sy'n rhannu offer tŷ ac arwynebau 
halogedig mewn lleoliadau sefydliadol yw'r ffynhonnell fwyaf cyffredin o ran achosion 
o gastroenteritis. Mae heintiau ar y llygaid wedi cael eu cysylltu â rhannu tywelion a 
sbectols dŵr wrth fynd i nofio.  Mae'r feirysau hyn yn cynnwys DNA edefyn dwbl. Yn 
gyffredinol, nid ydynt yn tyfu drwy feithrin celloedd felly mae'r broses o'u canfod yn 
dibynnu ar dechnegau adwaith cadwynol (PCR) polymeras. Mae'r broses o'u rheoli yn 
anodd gan fod adenofeirysau dynol yn gallu gwrthsefyll prosesau diheintio yn dda 
iawn, yn enwedig arbelydriad golau UV. Felly, mae diogelu dŵr heb ei drin a dŵr 
wedi'i drin yn bwysig iawn er mwyn rheoli'r risgiau sy'n gysylltiedig â chyflenwadau 
dŵr yfed.  
 



 

Astrofeirysau – feirysau RNA edefyn sengl a ganfyddir mewn samplau 
amgylcheddol gan ddefnyddio technegau PCR. Maent yn achosi gastroenteritis 
hunan-gyfyngol mewn plant bach ac mae unigolion sydd wedi'u heintio yn ysgathru 
llawer iawn o'r feirws mewn ysgarthion. O ganlyniad, bydd y feirysau yn bresennol 
mewn carthion.  Mae lledaeniad rhwng pobl mewn lleoliadau gofal dydd, cartrefi a 
sefydliadau yn gyffredin. Gall bwyd a dŵr halogedig fod yn llwybr trosglwyddo 
pwysig. Defnyddir yr un mesurau rheoli â'r rhai a ddefnyddir ar gyfer adenofeirysau 
er bod UV efallai'n fwy effeithiol.  
 
Calisifeirysau – feirysau RNA edefyn sengl sy'n cynnwys y genws Norofeirws 
(feirysau tebyg i Norwalk). Calisifeirysau dynol yw un o brif achosion gastroenteritis 
feirol acíwt mewn pobl o bob grŵp oedran. Ymhlith y symptomau mae cyfog, chwydu 
a phoenau abdomenol. Mae llai na hanner y bobl sy'n cael eu heintio yn dioddef dolur 
rhydd ac mae gan rai ohonynt dwymyn. Caiff ei adnabod fel clefyd chwydu'r gaeaf. 
Mae'r symptomau yn eithaf ysgafn a hunan-gyfyngol. Fodd bynnag, mae'r gyfradd 
ymosod uchel yn nodi dos heintus isel.  Gan fod y feirws yn cael ei ysgarthu mewn 
ysgarthion, caiff ei weld mewn dŵr gwastraff domestig yn ogystal â bwyd a dŵr yfed 
halogedig. Mae nifer o achosion sy'n gysylltiedig â dŵr wedi'u nodi mewn perthynas â 
gweithgareddau dŵr hamdden, iâ, dŵr ar longau mordeithio, dyfroedd yfed eraill a 
physgod cregyn a gynaeafir mewn dyfroedd morydol llygredig.  Mae mesurau rheoli 
yn cynnwys diogelu dŵr heb ei drin a dŵr wedi'i drin rhag halogiad ysgarthol ac 
ymgymryd â gwaith diheintio digonol.  
 
Enterofeirysau – grŵp eang o feirysau sy'n cynnwys poliofeirws, feirws coxsackie ac 
ecofeirws. Mae'r feirysau hyn, y lleiaf i gyd, yn cynnwys genom RNA edefyn sengl. 
Gellir canfod llawer ohonynt mewn samplau amgylcheddol drwy dechnegau meithrin 
celloedd. Caiff enterofeirysau eu hysgarthu drwy ysgarthion unigolion sydd wedi'u 
heintio ac felly nhw yw'r feirysau a welir amlaf mewn carthion a dyfroedd sydd wedi'u 
llygru â charthion. Fodd bynnag, y prif lwybr trosglwyddo yw cyswllt rhwng pobl a'r 
broses anadlu. Mae mesurau rheoli yn cynnwys diogelu dŵr heb ei drin a dŵr wedi'i 
drin rhag halogiad ysgarthol ac ymgymryd â gwaith diheintio digonol. 
 
Hepatitis A – mae'n heintus iawn ac mae'r dos heintio yn isel. Fel feirysau enterig 
eraill, mae'r feirws Hepatitis A yn cyrraedd y llwybr gastroberfeddol drwy'r broses 
lyncu. Yno, mae'n heintio celloedd epithelaidd. Mae'n cyrraedd yr afu drwy'r llif gwaed 
lle y gall achosi niwed difrifol mewn tua deg y cant o oedolion. Ceir cyfnod magu hir o 
tua 30 diwrnod cyn y gwelir symptomau nodweddiadol fel twymyn, anhwylder, cyfog, 
anorecsia ac yna'r clefyd melyn yn y pen draw. Mae tystiolaeth bod Hepatitis A yn 
cael ei drosglwyddo drwy ddŵr wedi'i dogfennu'n dda ac mae'n gryfach nag ar gyfer 
unrhyw feirws arall. Mae achosion o'r haint yn cael ei drosglwyddo drwy fwyd yn 
gymharol gyffredin hefyd. Mae cysylltiad rhwng pobl yn teithio o ardaloedd â 
glanweithdra da i ardaloedd â glanweithdra gwael a risg uchel o gael yr haint. Felly 
hefyd gamddefnyddio cyffuriau. Mae mesurau rheoli yn cynnwys diogelu dŵr heb ei 
drin a dŵr wedi'i drin rhag halogiad ysgarthol ac ymgymryd â gwaith diheintio digonol. 
 
Hepatitis E – mae'n cael effeithiau tebyg i Hepatitis A ond mae cyfnod magu'r haint 
yn hwy a cheir cyfradd marwolaethau uchel ymhlith merched beichiog. Anaml iawn y 
gwelir achosion yn y DU ar hyn o bryd. Defnyddir yr un mesurau rheoli â'r rhai a 
ddefnyddir ar gyfer Hepatitis A uchod.  
 



 

Rotafeirws – feirysau RNA edefyn dwbl. Mae rhai ohonynt yn heintio pobl tra bod 
eraill yn heintio anifeiliaid yn benodol. Ni ellir eu tyfu'n hawdd drwy dechnegau 
meithrin celloedd, ond gellir eu canfod mewn samplau amgylcheddol drwy 
dechnegau PCR. Rotafeirysau dynol yw'r achos unigol pwysicaf o farwolaethau 
ymhlith babanod yn y byd. Mae'r feirws yn heintio celloedd yn y fili sy'n rhan o'r 
coluddyn bach ac yn amharu ar y broses o gludo sodiwm a glwcos. Trosglwyddiad 
rhwng pobl a thrwy anadlu yw'r llwybrau lledaenu pwysig. Fodd bynnag, nodwyd 
achosion lle mae'r haint wedi cael ei gludo gan ddŵr a bwyd hefyd. Mae'n bosibl y 
bydd rotafeirws yn gallu gwrthsefyll technegau diheintio confensiynol yn well na 
feirysau eraill. Ymhlith y mesurau rheoli mae diogelu dŵr ffynhonnell a dŵr wedi'i drin 
rhag cael ei halogi â gwastraff ysgarthol dynol, a sicrhau bod dŵr yfed yn cael ei drin 
a'i ddiheintio'n ddigonol cyn iddo gael ei gyflenwi i ddefnyddwyr.  
 

Pathogenau Protosoaidd 
 
Mae protosoa yn achosion cyffredin o heintiau ymhlith pobl ac anifeiliaid. Mae'r 
broses o'u rheoli yn gallu bod yn wirioneddol heriol am fod y rhan fwyaf ohonynt yn 
cynhyrchu systiau neu öosystau sy'n gallu gwrthsefyll prosesau diheintio'n dda ac 
yn goroesi am gyfnodau hir mewn dŵr ac yn yr amgylchedd.  
 
Ancanthamoeba – ameba sy'n byw'n rhydd ac sy'n gyffredin mewn dŵr a phridd. O 
dan amodau anffafriol, mae'n datblygu syst segur sy'n gallu gwrthsefyll tymheredd 
eithafol (-rhwng 26 a 56 gradd Celsius).  Mae achosion o lid acanthamebig y cornea, 
sef haint poenus sy'n effeithio ar y rhan honno o'r llygaid, wedi'u cysylltu â defnyddio 
dŵr tap i baratoi toddiannau i olchi lensys cyffwrdd.  
Mae'n glefyd prin ond gall arwain at nam ar y golwg, dallineb neu golli'r llygad. 
Gan nad yw glanhau lensys cyffwrdd yn cael ei ystyried yn ffordd arferol o 
ddefnyddio dŵr tap yn y cartref, gellir rheoli'r haint drwy brynu a defnyddio 
toddiannau glanhau lensys masnachol sterilaidd.   
 
Cryptosporidiwm – Mae gan y parasit hwn gylch bywyd cymhleth sy'n achosi salwch 
diarëig hunan-gyfyngol ond amhleserus ac estynedig ymhlith pobl ac anifeiliaid.  Mae'n 
ffurfio öosystau y mae nifer fawr ohonynt yn cael eu colli mewn ysgarthion. Prif lwybr 
yr haint yw lledaeniad rhwng pobl a chyswllt uniongyrchol ag anifeiliaid fferm a 
weithiau anifeiliaid anwes. Fodd bynnag, mae achosion sy'n deillio o ddŵr yfed wedi'i 
halogi ag ysgarthion wedi'u dogfennu'n eang. Gall cyn lleied â 10 öosyst neu lai achosi 
haint, os cânt eu llyncu.  Mae'r öosystau yn gallu gwrthsefyll clorin yn dda, felly mae'r 
mesurau rheoli yn cynnwys diogelu dŵr ffynhonnell (yn y dalgylch), hidlo dŵr a'i 
ddiheintio ag arbelydriad UV. Mae gwybodaeth am Gryptosoridiwm mewn dŵr yfed ar 
gael ar wefan yr Arolygiaeth Dŵr Yfed.20  
 
Cynghorir timau iechyd i gysylltu â'r cwmni dŵr lleol i adolygu data monitro 
Cryptosporidiwm os bydd labordai diagnostig yn eu hysbysu am newid yn nifer yr 
achosion o gryptosporidiwm neu newid yn nosbarthiad yr achosion hynny.  
 
Bydd angen i unrhyw lefel a bennir gan gwmnïau dŵr ar gyfer hysbysu timau iechyd 
a throthwyon ar gyfer gweithredu amrywio yn dibynnu ar lawer o ffactorau, sy'n 
cynnwys ond nad ydynt yn gyfyngedig i'r canlynol: y driniaeth sydd ar waith yn y 

 
20 http://www.dwi.gov.uk/research/bouchier/index.htm 



 

gwaith trin dŵr a'i berfformiad, y canlyniadau hanesyddol ar gyfer y gwaith, a'r 
boblogaeth a wasanaethir. Mae nodweddion y parasitiaid sy'n bresennol (fel eu 
heintusrwydd posibl i fodau dynol) yn ystyriaeth hefyd ond efallai na fydd y 
wybodaeth honno ar gael neu efallai mai dim ond yn ddiweddarach y bydd modd ei 
chasglu.  Felly, mae adolygiadau ar sail achosion unigol yn ddull pragmataidd.  O'r 
herwydd, mae'n bwysig parhau i gyfathrebu â'r cwmnïau dŵr.  
 
Giardia – protosoad sy'n cytrefu yn llwybr gastroberfeddol bodau dynol a rhai 
anifeiliaid. Mae'n ffurfio syst a wal drwchus o'i amgylch a gaiff ei golli bob hyn a hyn 
mewn ysgarthion. Mae'n achosi dolur rhydd a chamasugno yn y coluddyn bach. Mae'r 
salwch yn hunan-gyfyngol ar y cyfan, ond gall fod yn gronig a phara am flwyddyn neu 
fwy mewn pobl sydd, fel arall, yn iach.  Dim ond oddeutu 10 syst sydd eu hangen i 
achosi haint. Mae'r systiau yn goroesi am fisoedd mewn dŵr. Cyswllt rhwng pobl yw'r 
llwybr trosglwyddo mwyaf cyffredin ymhlith plant. Er ei fod yn gallu gwrthsefyll 
diheintio â chlorin yn well na phathogenau bacterol, yn wahanol i Gryptosporidiwm, 
gellir defnyddio proses glorineiddio fel mesur rheoli ar y cyd â phroses hidlo a diogelu 
dŵr ffynhonnell.  
 
Naegleria fowleri – ameba fflangellog sy'n byw'n rhydd ac sydd wedi'i ddosbarthu'n 
eang yn yr amgylchedd. Mae'n ffurfio systiau gwrthsafol o dan amodau anffafriol. 
Mae'n achosi llid yr ymennydd amebig mewn pobl iach. Mae'n cyrraedd yr ymennydd 
drwy'r mwcosa arogleuol. Clefyd acíwt ydyw ac mae cleifion yn aml yn marw o fewn 
10 diwrnod cyn iddynt gael diagnosis. Mae achosion yn brin, ac fe'u nodir bob 
blwyddyn. Mae naegleria yn gallu goroesi tymereddau uchel a deuir o hyd iddynt 
mewn dyfroedd cynhesach fel ffynhonnau poeth a phyllau nofio neu sbas. Amlygiad i 
ddŵr halogedig drwy'r llwybrau trwynol sy'n achosi'r haint ac felly caiff ei gysylltu'n 
bennaf â defnyddiau dŵr hamdden. Gellir ei reoli drwy ostwng tymheredd y dŵr 
(islaw 25 gradd Celsius) a chynnal lefel clorin gweddilliol sefydlog ac effeithiol (o leiaf 
0.5 mg/l).  
 

Cemegion Eraill 
 
Perfflworooctan sylffonad ac asid perfflworoocanoig – gallant fod yn bresennol 
yn yr amgylchedd ac mewn ffynonellau dŵr o ganlyniad i'w defnydd hanesyddol fel 
ewyn i ymladd tân.  Mae'r Arolygiaeth Dŵr Yfed wedi cyhoeddi canllawiau yn 
seiliedig ar gyngor PHE ar lefelau monitro a hysbysu ar gyfer y ddau sylwedd hyn 
(http://dwi.gov.uk/stakeholders/information-letters/2009/10_2009annex.pdf). 
 
N-nitrosodimethylamin – sgil-gynnyrch prosesau diwydiannol sy'n defnyddio 
nitrad a/neu nitraid ac aminau.  Gall ffurfio hefyd yn ystod y broses o drin carthion 
a'r broses o drin dŵr fel sgil-gynnyrch diheintio. Derbynnir yn gyffredinol ei fod yn 
garsinogen genowenwynig. Mae'r Arolygiaeth Dŵr Yfed wedi cyhoeddi canllawiau 
yn seiliedig ar gyngor PHE ar lefel monitro a hysbysu ar gyfer y sylwedd hwn 
(Llythyr Gwybodaeth yr Arolygiad 07/2012).  
 
Cromiwm VI – ffurf wenwynig ar yr elfen cromiwm. Mae'r Arolygiaeth wedi rhoi 
rhywfaint o gyngor ar y cemegyn hwn. (Llythyr Gwybodaeth yr Arolygiaeth 02/2017:  
http://dwi.gov.uk/stakeholders/information-letters/2017/02-2017.pdf) 

 



 

Adnoddau Eraill 
 
Ymhlith yr adnoddau eraill sy'n rhoi cyngor iechyd y cyhoedd ar halogyddion 
microbiolegol mae'r canlynol:  
 

• Tudalennau gwe Iechyd Cyhoeddus Cymru – https://icc.gig.cymru/  

• Tudalennau gwe PHE – https://www.gov.uk/topic/health-protection  

• Uned Cyfeirio Cryptosporidiwm – 
https://www.gov.uk/guidance/cryptosporidium-reference-unit-cru 

 
Ymhlith yr adnoddau ychwanegol sy'n rhoi cyngor iechyd y cyhoedd ar halogyddion 
cemegol a radiolegol mae'r canlynol: 

• Compendiwm o Beryglon Cemegol PHE 
https://www.gov.uk/government/collections/chemical-hazards-compendium 

• Adran 8.7 o gyhoeddiad Sefydliad Iechyd y Byd, Guidelines for Drinking Water 
Quality (4ydd Argraffiad), sy'n nodi camau gweithredu lleol mewn ymateb i 
broblem ac argyfyngau cemegol sy'n ymwneud ag ansawdd dŵr. Yn benodol, 
adrannau 8.7.3 ac 8.7.4 mewn perthynas â siarad â'r bobl gywir a rhoi cyngor 
i'r cyhoedd. http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/drinking-
water-quality-guidelines-4-including-1st-addendum/en/ 

• Yn Lloegr, dylid ceisio cyngor gan y Tîm Diogelu Iechyd lleol a desg 
dyletswyddau Canolfan Peryglon Ymbelydredd, Cemegol ac Amgylcheddol 
PHE:  e-bost crce-ehe@phe.gov.uk 

• Yng Nghymru, dylid ceisio cyngor gan y Bwrdd Iechyd lleol a Chanolfan 
Peryglon Ymbelydredd, Cemegol ac Amgylcheddol Cymru.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://icc.gig.cymru/


 

Atodiad 2: Cynnwys Hysbysiadau ynghylch Digwyddiadau 
sy'n ymwneud ag Ansawdd Dŵr Yfed 
 
Nodir isod y templed a ddefnyddir gan Arolygwyr yr Arolygiaeth Dŵr Yfed pan fydd 
cwmni dŵr yn cysylltu â nhw am y tro cyntaf i'w hysbysu am ddigwyddiad sy'n 
ymwneud ag ansawdd dŵr. Mae'r testun mewn italig yn nodi natur y wybodaeth y 
mae'r Arolygiaeth yn disgwyl i'r cwmni ei darparu, fel isafswm, ar ddechrau 
digwyddiad. Dyma'r math o wybodaeth y gall Ymgynghorydd Rheoli Clefydau 
Trosglwyddadwy ddisgwyl ei chael gan gwmni dŵr pan fydd yn cysylltu â'r 
Ymgynghorydd am y tro cyntaf i ofyn am gyngor iechyd. Rhestrir isod gwestiynau 
ychwanegol nodweddiadol y gall Ymgynghorydd fod yn awyddus i'w gofyn i'r cwmni 
dŵr er mwyn cynnal asesiad o'r risg i iechyd.  
 

Templed yr Arolygiaeth o Hysbysiad ynghylch Digwyddiad sy'n 
ymwneud ag Ansawdd Dŵr 
 

 
Cwmni 

Y cyflenwr dŵr sy'n rhoi'r hysbysiad ac sy'n gyfrifol 
am y cyflenwad dŵr yr effeithir arno. Os bydd 
digwyddiad sy'n ymwneud ag ansawdd dŵr yn 
effeithio ar fwy nag un cwmni dŵr, bydd pob un 
ohonynt yn nodi eu hamgylchiadau penodol. 

 
Enw'r digwyddiad 

Disgrifiad y cwmni dŵr o'r digwyddiad a gaiff ei 
ddefnyddio i reoli'r digwyddiad ac ymchwilio iddo. Fel 
arfer, mae'n cynnwys disgrifiad o natur/lleoliad y 
digwyddiad e.e. prif bibell wedi byrstio ar Heol 
Casnewydd, Caerdydd. 

Person sy'n rhoi'r 
hysbysiad 

Enw'r person yn y cwmni dŵr sy'n rhoi'r hysbysiad ac 
sy'n gyfrifol am ddiweddariadau parhaus. 

Dyddiad ac amser yr 
hysbysiad 

Amser/Dyddiad pan dderbyniodd arolygydd yr 
Arolygiaeth Dŵr Yfed yr hysbysiad. 

Dyddiad/Amser/Lleoliad y 
digwyddiad 

Amser y daeth y cwmni yn ymwybodol gyntaf o 
ddigwyddiad a lleoliad yr asedau yr effeithiwyd arnynt 
gyntaf, e.e. gwaith trin dŵr, cronfa ddŵr, stryd. 

 
Natur y digwyddiad 

Disgrifiad y cwmni dŵr o'r hyn sydd wedi digwydd, fel 
arfer disgrifiad o'r effaith, e.e. dŵr wedi'i afliwio a 
chwynion am wasgedd isel gan ddefnyddwyr; 
Asiantaeth yr Amgylchedd wedi derbyn adroddiad am 
bysgod sydd wedi marw milltir i fyny'r afon o fan tynnu 
yng ngwaith N; canlyniad sampl o leoliad X gyda 
chanlyniad o Y ac ati.  

Y Boblogaeth a'r Ardal yr 
Effeithiwyd Arnynt 

Amcangyfrif o'r boblogaeth sy'n byw yn y parthau 
ansawdd dŵr yr effeithiwyd arnynt o bosibl gan y 
digwyddiad, ynghyd ag enwau'r parthau ansawdd 
dŵr.  



 

 
Achos(ion) tebygol 

Asesiad cychwynnol y cwmni dŵr o achos y 
digwyddiad, e.e. difrod trydydd parti i brif bibell dŵr; 
gollyngiad anghyfreithlon o ffatri i mewn i Afon X ac ati.  

 
Camau a gymerwyd i 
hysbysu/diogelu 
defnyddwyr a manylion 
asesiad risg 

Manylion: 
● cyngor a roddwyd i ddefnyddwyr, e.e. hysbysiad Cyngor 

Berwi Dŵr 
● cyflenwadau amgen a ddarparwyd 
● unrhyw neges a recordiwyd ar gyfer y ganolfan alwadau 

cwsmeriaid/y wefan. 

 

Camau sy'n cael eu 
cymryd i unioni'r sefyllfa 

Manylion y camau a gymerwyd eisoes ac y bwriedir 
eu cymryd i adfer y cyflenwad dŵr. 

 
ALlau/AIau wedi'u 
hysbysu?  

Enw'r person a hysbyswyd yn yr awdurdod lleol 
perthnasol ac Uned Diogelu Iechyd Iechyd 
Cyhoeddus Cymru/PHE a natur unrhyw gyngor a 
ddarparwyd a/neu unrhyw alwadau 
cynadledda/cyfarfodydd a drefnwyd. 

Lefel y cyhoeddusrwydd Manylion unrhyw wybodaeth a roddwyd gan y cyfryngau. 

 
Gwybodaeth ychwanegol y gall fod ei hangen er mwyn ategu asesiad risg iechyd 
gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.  
1. Disgrifiad o'r cyflenwad dŵr yr effeithiwyd arno o'r ffynhonnell i'r tap, yn benodol, 

manylion dŵr ffynhonnell (wyneb, daear), y dull a ddefnyddir i drin y dŵr a/neu 
a gynigir naill ai dros dro neu'n barhaol, y trefniadau ar gyfer storio dŵr wedi'i 
drin (cronfeydd gwasanaeth, tyrau, tanciau, tanceri, bowserau, poteli), prif 
bibellau dosbarthu (manylion gwaith a gynlluniwyd/nas cynlluniwyd a natur 
deunyddiau os oes angen gwneud gwaith ar brif bibellau), natur yr adeilad 
(cyhoeddus, preifat, gofal cymdeithasol, swyddfa, ffatri ac ati) gan gynnwys 
unrhyw safle risg uchel mewn perthynas ag arolygiadau i atal ôl-lif.  

2. Natur unrhyw halogyddion gwirioneddol neu halogyddion a amheuir (cemegol, 
biolegol, radiolegol) a chrynodiad unrhyw halogydd/organeb, gan gynnwys 
manylion y samplau a gymerwyd eisoes a'r samplau y bwriedir eu cymryd.  

3. Data hanesyddol o brofion ansawdd dŵr (dylid cyfeirio hefyd at adroddiad 
blynyddol yr Arolygiaeth Dŵr Yfed ar ddŵr yfed os yw'r digwyddiad yn ymwneud 
â phroblem hysbys/parhaus.  

4. Gwybodaeth gan UKWIR (er enghraifft Taflenni Data Gwenwynegol neu Daflenni 
Data Microbioleg) neu Sefydliad Iechyd y Byd ar halogyddion/organebau.  

5. Gwybodaeth dechnegol am unrhyw driniaeth dŵr sydd wedi cael ei cholli, neu 
newidiadau arfaethedig iddi, gan gynnwys diheintio yn y gwaith trîn dŵr, a 
manylion unrhyw glorin a ychwanegwyd at y rhwydwaith neu gronfeydd 
gwasanaeth (yr Arolygiaeth Dŵr Yfed sy'n gyfrifol am roi cyngor ar gemegion a 
gymeradwywyd i drin dŵr, perfformiad triniaethau ac arferion gorau 
gweithredol).  

6. Ar gyfer digwyddiadau mewn gwaith trin dŵr neu gronfa wasanaeth, amcangyfrif 
o'r amser sydd ei angen i'r halogyddion/organebau basio drwy'r system cyflenwi 
dŵr o dan amodau gweithredu arferol a, lle y bo'n berthnasol, unrhyw fesur 
adferol, fel symud asedau o'r cyflenwad, ailbarthu neu fflysio ar gyflymder uchel, 



 

a all effeithio ar yr amcangyfrifon hyn o ran amser (mae gan y diwydiant dŵr a 
Cyfoeth Naturiol Cymru fodelau amser teithio ar gyfer digwyddiadau sy'n 
ymwneud â llygredd mewn afonydd.) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Atodiad 3: Enghreifftiau o Hysbysiadau Rhagofalus ar 
gyfer Defnyddwyr 
 
Mae'r tudalennau canlynol yn cynnwys templedi awgrymedig a allai gael eu 
defnyddio gan awdurdodau sydd â'r pŵer i roi hysbysiadau cyfyngu. Er bod gan 
gwmnïau eu hysbysiadau eu hunain fel arfer, mae galw wedi bod am dempledi a 
allai gael eu defnyddio gan awdurdodau eraill (awdurdodau lleol). Ymhlith yr 
enghreifftiau a roddir isod mae hysbysiad ‘Berwi dŵr’, hysbysiad ‘Peidiwch ag 
yfed', hysbysiad ‘Peidiwch â defnyddio’ a hysbysiad ‘Adfer cyflenwad’ a ddefnyddir 
i roi gwybod i ddefnyddwyr bod y cyflenwad arferol wedi'i adfer. Mae'r rhain ar gael 
ar ffurf templedi Microsoft Word ar wefan yr Arolygiaeth Dŵr Yfed. Mae'n bwysig 
bod yr awdurdod sy'n defnyddio'r templedi yn eu brandio yn y ffordd arferol wrth 
ohebu â chwsmeriaid. Drwy wneud hyn, bydd defnyddwyr yn gwybod pwy sy'n 
rhoi'r cyfarwyddiadau ac yn gallu uniaethu â'r brandio arferol.  
 
 
  



 

Hysbysiad i Ferwi Dŵr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Blwch testun i nodi enw'r awdurdod dyroddi ac unrhyw ‘frandio’ perthnasol 
 
 

Cyfarwyddyd yw hwn i 

FERWI EICH DŴR TAP    
NES Y CEWCH EICH HYSBYSU YMHELLACH 

           

DEFNYDDIWCH DŴR WEDI'I 
FERWI A DŴR TAP WEDI'I OERI AR 
GYFER Y CANLYNOL  

• Yfed/glanhau dannedd 

• Coginio 

• Gwneud iâ 

• Paratoi bwyd/llaeth 

babanod 

• Ar gyfer anifeiliaid 

 

GALLWCH DDEFNYDDIO DŴR HEB EI 
FERWI AR GYFER Y CANLYNOL  
 

• Ymolchi 

• Golchi dillad 

• Golchi llestri 

• Fflysio'r toiled 

Cewch eich hysbysu gan [nodwch enw'r sefydliad a fydd yn 
diddymu'r Hysbysiad Berwi Dŵr] pan gaiff eich cyflenwad ei 
adfer. 
Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y cyfarwyddyd 
hwn, cysylltwch â [nodwch enw'r sefydliadau sy'n rhoi 
cyngor] 



 

Hysbysiad i Beidio ag Yfed Dŵr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blwch testun i nodi enw'r awdurdod dyroddi ac unrhyw ‘frandio’ perthnasol 
 
 
 

Cyfarwyddyd yw hwn  

PEIDIWCH AG YFED DŴR O'CH TAP 
NES Y CEWCH EICH HYSBYSU 

YMHELLACH 

           
PEIDIWCH Â DEFNYDDIO DŴR TAP 
I WNEUD Y CANLYNOL 

• Yfed neu lanhau 

dannedd 

• Coginio neu baratoi 

bwyd neu fwyd/llaeth 

babanod 

• Gwneud iâ 

• Rhoi dŵr i anifeiliaid 

anwes 

 

GALL DŴR TAP GAEL EI DDEFNYDDIO I 
WNEUD Y CANLYNOL  

• Golchi ac ymolchi 

• Golchi dillad 

• Golchi llestri 

• Fflysio'r toiled 

Cewch eich hysbysu gan [enw'r sefydliad a fydd yn diddymu'r 
Hysbysiad Berwi Dŵr] pan gaiff eich cyflenwad ei adfer. 
Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y cyfarwyddyd 
hwn, cysylltwch â [nodwch enw'r sefydliadau sy'n rhoi 
cyngor] 



 

 
 

Hysbysiad i Beidio â Defnyddio Dŵr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blwch testun i nodi enw'r awdurdod dyroddi ac unrhyw ‘frandio’ perthnasol 
 
 
 
 

Cyfarwyddyd yw hwn  

PEIDIWCH Â DEFNYDDIO DŴR O'CH 
TAP NES Y CEWCH EICH HYSBYSU 

YMHELLACH 

           
PEIDIWCH Â DEFNYDDIO DŴR TAP 
I WNEUD Y CANLYNOL 

• Yfed neu lanhau dannedd 

• Coginio neu baratoi bwyd 

neu fwyd/llaeth babanod 

• Gwneud iâ 

• Rhoi dŵr i anifeiliaid anwes 

• Golchi ac ymolchi 

• Golchi dillad neu lestri 

 
 

GALL DŴR TAP GAEL EI DDEFNYDDIO I 
WNEUD Y CANLYNOL  

• Fflysio'r toiled [newidiwch yn 

dibynnu ar natur y broblem] 

Cewch eich hysbysu gan [enw'r sefydliad a fydd yn diddymu'r 
Hysbysiad Berwi Dŵr] pan gaiff eich cyflenwad ei adfer.  
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cyfarwyddyd hwn, 
cysylltwch â [nodwch enw a manylion cyswllt y sefydliad sy'n 
rhoi cyngor] 



 

 

Hysbysiad Diddymu Rhybudd/Adfer Cyflenwad (?) 

 
 

 

 

 
 
 
 

Blwch testun i nodi enw'r awdurdod dyroddi ac unrhyw ‘frandio’ perthnasol 
 
 
 
 

Cyfarwyddyd yw hwn  

GALLWCH DDEFNYDDIO DŴR O'R TAP 
NAWR 

           
• Mae'r cyflenwad dŵr i'ch tap bellach wedi'i adfer 

• Rhedwch eich tapiau i wneud yn sŵr bod dŵr ffres yn mynd drwy'r 

system cyn i chi ei ddefnyddio.  

 
 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cyfarwyddyd hwn, 
cysylltwch â [nodwch enw a manylion cyswllt y sefydliad sy'n 
rhoi cyngor] 



 

 

Atodiad 4: Cyngor ar Gamau Rhagofalus y dylai Unigolion 
sydd ag Imiwnedd Gwan eu cymryd mewn perthynas â 
Hysbysiadau Berwi Dŵr 
 

Diweddariad y Prif Swyddog Meddygol22 – gohebiaeth ar gyfer pob 
meddyg gan y Prif Swyddog Meddygol 
 
Roedd Adroddiad Bouchier, Cryptosporidium in Water Supplies: Third Report of the 
Group of Experts (1998)21, yn cynnwys cyngor ar gyfer unigolion sydd ag imiwnedd 
gwan. Cafodd ei gyhoeddi yn rhifyn Chwefror 1999 o Ddiweddariad y Prif Swyddog 
Meddygol22. Yna, aeth gweithgor o arbenigwyr, dan gadeiryddiaeth yr Athro Ian 
Bouchier, ati i ddiffinio ymhellach pa grwpiau o gleifion ag imiwnedd gwan a oedd 
wynebu risg benodol o gael haint cryptosporidiosis ac a ddylai ferwi eu dŵr yfed yn 
rhifyn Awst 1999 o ddiweddariad y Prif Swyddog Meddygol22. Ystyriwyd bod lefel 
gweithredu celloedd-T a'r cyfnod y bydd gan berson imiwnedd gwan yn ffactorau 
allweddol o ran tueddiad i gael Cryptosporidiwm. Daeth y grŵp i'r casgliad y dylid 
cynghori unrhyw un nad yw ei gelloedd-T yn gweithredu fel y dylent (gan gynnwys 
pobl â HIV sydd ag imiwnedd gwan, plant ag imiwnoddiffygiant cyfunol difrifol a'r rhai 
â diffygion penodol yn ymwneud â T-gelloedd, fel diffygion ligandau CD40, a elwir 
hefyd yn Syndrom 'Hyper IgM') i ferwi ac oeri eu dŵr yfed ni waeth o ba ffynhonnell y 
daw'r dŵr. Mae hyn yn cynnwys dŵr tap neu ddŵr potel, a dylid gwneud ciwbiau iâ 
hefyd o ddŵr sydd wedi'i ferwi ac yna'i oeri.  
 
Mae'n bwysig iawn berwi dŵr o gyflenwad dŵr preifat sy'n gwasanaethu eiddo, hyd 
yn oed pan fydd wedi cael triniaeth UV, gan na fydd y driniaeth hon yn cynnwys 
unrhyw ddiheintio gweddilliol, a hefyd lle ceir cyflenwad dŵr yfed lle nad yw allfeydd 
yn dod yn uniongyrchol o'r brif bibell sy'n codi, e.e. lle y defnyddir tanc storio. 
Byddai'r cyngor hwn hefyd yn cynnwys osgoi defnyddio dŵr heb ei ferwi i lanhau 
dannedd. Gweler http://www.dwi.gov.uk/stakeholders/guidance-and-codes-of-
practice/Boiling-water01-15.pdf 
 
Dylid cynnal asesiad risg o unrhyw un mewn is-grŵp sy'n arbennig o agored i niwed a 
dylai ei ymgynghorydd clinigol ei gynghori i gymryd mesurau rhagofalus ychwanegol 
fel y bo'n briodol.  

Mae canllawiau'r DU ar ddiogelwch gwahanol fathau o ddŵr potel o ran eu defnyddio 
ar gyfer babanod ar gael ar wefan NHS Choices.   Efallai na fydd cynnwys halen a 
sylffad dŵr potel yn ddigon isel i'w ddefnyddio ar gyfer fformiwla babanod.  
https://www.nhs.uk/common-health-questions/childrens-health/can-i-use-bottled-
water-to-make-up-baby-formula-infant-formula/ 
 

 
21 Cryptosporidium in Water Supplies – Third Report of the Group of Experts i: Adran yr Amgylchedd, 
Trafnidiaeth a'r Rhanbarthau a'r Adran Iechyd. Cadeirydd Yr Athro Ian Bouchier Tachwedd 1998. HMSO   
22 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130107105354/http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups
/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4013568.pdf 

http://www.dwi.gov.uk/stakeholders/guidance-and-codes-of-practice/Boiling-water01-15.pdf
http://www.dwi.gov.uk/stakeholders/guidance-and-codes-of-practice/Boiling-water01-15.pdf
https://www.nhs.uk/common-health-questions/childrens-health/can-i-use-bottled-water-to-make-up-baby-formula-infant-formula/
https://www.nhs.uk/common-health-questions/childrens-health/can-i-use-bottled-water-to-make-up-baby-formula-infant-formula/
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