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Dŵr yfed 2020 Adroddiad y Prif Arolygydd ar gyfer dŵr yfed yng Nghymru

Dŵr yfed 2020 yw'r 31ain adroddiad i'w gyhoeddi gan yr Arolygiaeth Dŵr Yfed (DWI). Mae'r 
adroddiad hwn yn cwmpasu cyflenwadau dŵr cyhoeddus yng Nghymru.

Mae darparu dŵr diogel a glân yn uniongyrchol i dapiau 97% o holl gartrefi Cymru yn parhau i fod 
yn allweddol i iechyd a lles. Doedd hyn erioed yn fwy gwir nag yn 2020, pan ofynnwyd i bawb aros 
adref ar ddiwedd Mawrth. Arweiniodd yr effaith ar waith ble roedd rhyngweithio uniongyrchol â 
chwsmeriaid yng Nghymru at heriau i'r cyhoedd a staff cwmnïau wrth fynd i mewn i gartrefi i 
samplu, yn ogystal â gweithgareddau ehangach y cwmnïau. Mae'r adroddiad hwn yn disgrifio'r 
strategaethau i alluogi casglu, dadansoddi, archwilio a chyflenwi gan gwmnïau a’r Arolygiaeth i 
arddangos hyder yn y cyflenwad dŵr yng Nghymru.

Yn ystod 2020 cafodd dŵr ei alldynnu, ei drin, ei samplu, ei ddadansoddi a’i gyflenwi i safon uchel 
gan staff a oedd yn gorfod gweithio trwy gydol y pandemig heb ymyriad a heb eu gweld. Dylid 
canmol pawb a fu'n rhan o'r gwaith yn fawr am hyn.

Yn wyneb cyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol y llywodraeth yn effeithio ar allu i gasglu 
samplau dŵr yfed yng nghartrefi defnyddwyr, cyflwynodd y cwmnïau ddulliau arloesol i allu dal ati 
i gasglu samplau. Roedd hyn yn cynnwys defnyddio asedau i fyny'r gadwyn gyflenwi, busnesau 
masnachol a chartrefi staff y cwmni fel mannau samplu. Cyflawnwyd hyn o fewn fframwaith 
rheoleiddio a amlinellwyd mewn llythyrau gwybodaeth a hysbysiadau yn darparu canllawiau i fod 
yn sail i ymateb cwmnïau. Yn ystod Ebrill i Fedi, ar ddechrau'r pandemig casglwyd bron i’r holl 
samplau cylchfaol i fyny'r gadwyn gyflenwi o eiddo cwsmeriaid. Dechreuodd cwmnïau yng 
Nghymru gynyddu’r nifer o samplau mewn parthau o fis Hydref, ond roedd y sefyllfa ar y pryd yng 
Nghymru yn arbennig o ddifrifol gyda rhai o'r cyfraddau heintio uchaf yn y byd a chyflwyniad 
“cyfnod atal byr” o bythefnos ym mis Hydref. Ar y cyfan, tra bod rhywfaint gasgliadau samplau 
wedi ailgychwyn yng Nghymru, roedd y rhan fwyaf yn parhau i fod mewn pwyntiau dirprwyol yn 
ystod pedwerydd chwarter y flwyddyn. 

Wrth sicrhau ein cyflenwad dŵr yfed, mae E. coli yn cynrychioli dangosydd sylfaenol ar gyfer 
absenoldeb halogiad carthol i ddarparu hyder i ddefnyddwyr mewn cyfnod o her genedlaethol. 
Adroddwyd diffyg cyffredinol o 1,567 o brofion ar gyfer E. coli ar draws Cymru ar gyfer 2020. Gan 

Crynodeb Gweithredol
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gymryd yn ei gyd-destun bod yr un cyfyngiadau Llywodraethol yn berthnasol ledled Cymru, roedd 
a amrywiad eang yng nghanran y samplau a gymerwyd gan gwmnïau yng Nghymru o'r parthau. 
Er enghraifft, ni chasglwyd 64% o'r holl samplau E. coli o'r pwynt samplu rheoleiddiol gan Dŵr 
Cymru tra ar gyfer Hafren Dyfrdwy, dim ond 30% oedd hyn. Er bod rhywfaint o’r gwahaniaeth 
oherwydd maint y cwmni, ac felly'r nifer o samplau; natur anghysbell yr ardaloedd dan sylw; 
a threfniadau ar gyfer cadw pellter cymdeithasol i samplwyr a dadansoddwyr mewn labordai, 
cyfrannodd datrysiadau arloesol o ran cynhwysiant staff at lenwi’r bwlch hwn, heb gynyddu’r risg 
i staff na bod yn rhan o'r broblem ehangach. 

Mae’r Mynegai Risg Cydymffurfiad (CRI) yn fesur perfformiad a gynlluniwyd i arddangos y risg 
sy'n deillio o fethiannau i gwrdd â safonau dŵr yfed ar gyfer y paramedrau a ddynodwyd o fewn 
y rheoliadau hyd at y system gyflenwi o'r ffynhonnell i’r tap. Gan fod y mesur yn dibynnu'n gyfan 
gwbl ar risg pob methiant yn hytrach na’r nifer cyffredinol o samplau nid yw unrhyw amrywiad yn 
niferoedd samplau a ble cawsant eu casglu yn effeithio ar y mesur. Ni ellir dod i'r casgliad hwn yn 
yr un modd ar gyfer Cydymffurfiad Cylchfaol Cymedrig (MZC) yn ystod y pandemig a fyddai'n 
dibynnu ar y gwerth cyfartalog o samplau cylchfaol.

Y CRI ar gyfer cwmnïau sy'n gyfan gwbl neu'n bennaf yng Nghymru oedd 3.92. Mae hyn yn 
waethygiad rhannol mewn perfformiad ar y ffigwr o 3.73 yn 2019 ac mae’n sylfaenol oherwydd 
etifeddiaeth yn y rhwydwaith ddosbarthu. Mewn cyferbyniad, mae’r dŵr a gynhyrchir ac sy'n 
gadael gweithfeydd trin dŵr yng Nghymru o safon uchel iawn.

O ystyried perfformiad cwmnïau unigol; bu gwelliant yn sgorau Hafren Dyfrdwy o 0.33 i 0.08, ond 
dirywiodd Dŵr Cymru o 3.99 i 4.17 gan ragori ar y sgôr cenedlaethol. Mae’r brif elfen ar gyfer Dŵr 
Cymru yn deillio o elfen cylchfaol y mesur sydd wedi codi o 3.00 i 3.97 ond sydd wedi ei fantoli i 
raddau gan y gydran gweithfeydd trin yn lleihau o 0.93 yn 2019 i 0.11. Mae hyn yn pwysleisio 
ymhellach yr heriau sy'n parhau pan fydd dŵr yn cael ei ddosbarthu.

Yn cychwyn yn 2020 CRI yw’r prif fesur gan fod cwmnïau wedi cytuno ar ganlyniad unigol CRI o 2 
fel ymroddiad perfformiad cyffredin gyda’r rheoleiddiwr economaidd, Ofwat. Roedd y gwerth 
yma’n seiliedig ar ganolrif amcangyfrifiedig y dylai cwmnïau ei gyflawni'n rhesymol erbyn 2020. 

Nid yw'n afresymol disgwyl i Dŵr Cymru fodloni CRI o 2 gan fod y mwyafrif helaeth o fethiannau 
yn 2020 wedi bod yn gyfan gwbl o fewn rheolaeth y cwmni ers i dros 60% o samplau ddeillio 
o bwyntiau dirprwyol mewn asedau sy'n eiddo i’r cwmni. 

Yng Nghymru, methiannau haearn yw’r cyfrannwr mwyaf i CRI. Cofnodwyd saith methiant haearn 
yn 2020, oll ar gyfer Dŵr Cymru. Mae canfyddiadau haearn wedi lleihau o 50% o gymharu â 2019, 
ond y rheswm dros hyn fyddai osgoi casgliadau sampl cylchfaol. Mae’n amlwg bod y risg o 
afliwiad o waddod sy'n bresennol yn y rhwydwaith yn dal i fod yn broblem yng Nghymru.
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Cynhaliodd samplu plwm gan Hafren Dyfrdwy ac Albion Eco raglen samplu cylchfaol cyfyngedig. 
Fodd bynnag, fe stopiodd Dŵr Cymru samplu am chwe mis, ac roedd 49% o'r samplau plwm ar y 
cyfan wedi eu casglu o bwyntiau dirprwyol. Yn yr achos hwn, ni fyddai samplu plwm yn darparu 
gwybodaeth ddefnyddiol, ond mae’n ein hatgoffa bod rheolaeth plwm yn seiliedig ar liniariad 
anghynaladwy o ddosio orthoffosffad. 

Mae’r Mynegai Risg Digwyddiad (ERI) yn fesur a gynlluniwyd i arddangos y risg sy'n codi 
o ddigwyddiadau dŵr sydd wedi ei drin ac mae’n alinio gyda’r dull seiliedig ar risg cyfredol i 
reoleiddio cyflenwr dŵr a ddefnyddir gan yr Arolygiaeth Dŵr Yfed (DWI). Fel CRI, mae’n neilltuo 
gwerth i arwyddocâd y digwyddiad, cyfran y defnyddwyr a allai fod wedi eu heffeithio ac asesiad 
o ymateb y cwmni. 

Yn 2020 roedd yr ERI ar gyfer Cymru yn 5, gan ddynodi gwelliant mewn perfformiad o 27 yn 2019, 
32 yn 2018 a 55 yn 2017. Yn ystod 2020 gwelodd Cymru gynnydd llym yn y nifer o ddigwyddiadau 
oedd yn cyfrannu i ERI o 46 yn 2019 i 21 yn 2020. Tra bod y niferoedd yn gymharol fychan, mae'r 
gwahaniaeth yn amlwg. Nid yw casgliad o achos ac effaith yn bosibl, fodd bynnag, newidiodd 
gweithgaredd y cwmni a chwmnïau allanol a allai effeithio ar y cyflenwad dŵr yn arwyddocaol 
o ganlyniad i'r pandemig, fel na chafwyd unrhyw ddigwyddiadau yn deillio o weithgaredd cwmni 
neu drydydd parti yn Dŵr Cymru wedi 29 Ebrill. Oherwydd bod amrywiolyn ychwanegol yn y data, 
ni ellir casglu i sicrwydd bod hyn yn cynrychioli gwelliant gwirioneddol mewn perfformiad neu’n 
arteffact o’r pandemig.
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Mae ERI yn deillio o set data amrywiol ac wedi sgiwio, ac mae’n hawdd i allanolynnau ddylanwadu 
arno. Felly mae’n briodol archwilio perfformiad yn defnyddio’r gwerth canolrif fel mesur defnyddiol 
o’r canolbwynt. Mae’r canolrif ar gyfer Cymru yn 3.9, yn perfformio'n well na’r diwydiant ehangach 
gyda sgôr o 6.2 sy'n arddangos y safon uchel iawn o gyflenwad dŵr yng Nghymru y mae 
defnyddwyr yn elwa ohono. Byddai cymhariaeth gyda gwerth y diwydiant ehangach o ran 
perfformiad yn cael ei ystyried i fod yn gadarn, gan fod y diwydiant ehangach wedi eu heffeithio 
lawn cymaint gan y pandemig gyda lleihad yn y digwyddiadau a adroddwyd.

Mae dŵr afliwiedig yn parhau i fod y rheswm mwyaf cyffredin pam fod defnyddwyr yn cysylltu â’u 
cyflenwr dŵr ynghylch ansawdd eu cyflenwad dŵr. Cwblhawyd adolygiad o afliwiad ar draws y 
diwydiant gan yr Arolygiaeth yn 2020, ac fe gydnabyddir bod afliwiad yn parhau i fod yn her i 
Gymru yn y buddsoddiad hwn. Fe adlewyrchir hyn yn y nifer o hysbysiadau cyfredol sy’n 
weithredol ar gyfer cwmnïau. Yr achos gwraidd i Gymru yn bennaf yw’r pibellau haearn mewn 
rhwydweithiau. Yn ogystal, gall rhwydweithiau gael eu hadu yn bellach i fyny’r rhwydwaith (prif 
bibellau a chronfeydd gwasanaeth) neu o’r gweithfeydd trin eu hunain, gyda ffynonellau naill ai'n 
bresennol yn naturiol yn y dŵr craidd neu fel arteffact o'r broses drin. 

Anogir cwmnïau i ystyried risg afliwio ar gyfer eu cynlluniau busnes yn y dyfodol, gan gynnwys 
mesurau lliniaru gofynnol a chynlluniau penodol. Hefyd, dylai cwmnïau edrych mewn mwy o 
fanylder ar berfformiad ac optimeiddiad gwaith trin er mwyn lleihau afliwio yn y rhwydwaith.

Mae’r Mynegai Risg Argymhellion (RARI) yn mesur perfformiad pob cwmni mewn argymhellion yn 
erbyn y diwydiant yn gyffredinol. Yn bragmatig, bydd cwmnïau yn derbyn argymhellion fel lefel 
gyntaf o ymyrraeth reoleiddiol. Mae hyn yn adlewyrchu fframwaith Gwella Rheoleiddio i alluogi 
cwmni i adfer unrhyw fethiannau posibl yn y rheoliadau. Roedd yr holl gwmnïau yn gweithredu 
yng Nghymru yn derbyn llai o argymhellion ac/neu sgorau is wedi eu hatodi i'r argymhellion hynny, 
o gymharu â’r Diwydiant ehangach yn adlewyrchu risg is o ddiffyg cydymffurfiad â rheoleiddio. 

Dan reoliadau 27 a 28, mae’n ofynnol i gwmnïau dŵr gyflawni asesiadau risg o bob system 
gyflenwi a chyflwyno'r data hwn i'r Arolygiaeth. Hafren Dyfrdwy sydd â'r sgôr RARI uchaf ar 
gyfartaledd, sy'n bennaf oherwydd y gyfran uchel o ddata sy'n dal dan ymchwiliad gan y cwmni. 
Y peryglon sy'n sgorio uchaf yw’r rhai nad ydynt yn gysylltiedig ag unrhyw gyflenwad neu beryglon 
bacteriolegol. Er ei bod yn gyfreithlon i'r cwmni symud i gyfnod o ail-asesu risgiau yn dilyn ei greu 
yn 2018, nid oes tystiolaeth o'r sgôr RARI bod y cwmni wedi bod yn cwblhau ymchwiliadau. Yr her 
ar gyfer y cwmni yw sicrhau bod yna strategaeth wrth symud ymlaen i gwblhau ymchwiliadau er 
mwyn cael gwell dealltwriaeth o risgiau ansawdd a mesurau rheoli gofynnol. 
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Mae sgôr Dŵr Cymru yn is na chyfartaledd y diwydiant. Y peryglon gyda'r sgorau uchaf yw’r rhai 
nad ydynt yn gysylltiedig i unrhyw gyflenwad, ond mae yna nifer o risgiau yn gysylltiedig i blwm 
oherwydd materion posibl gydag argaeledd asid orthoffosfforig yn pwysleisio diffyg 
cynaladwyedd y mesur lliniaru hwn ar gyfer plwm. Yn ogystal, mae gan y cwmni risg diffyg 
cyflenwad arwyddocaol oherwydd cyflwr nifer o asedau yn cynnwys falfiau, pympiau, prosesau 
trin a phibellau. Mae gan y cwmni gynlluniau yn y cyfnod rheoli asedau cyfredol sy'n rhedeg o 
2020 hyd 2025 i ymchwilio i'r datrysiad a chwblhau gwaith adferol. Dylai'r cwmni sicrhau bod 
mesurau monitro a gweithredol priodol ar waith nes bydd y gwaith wedi ei gwblhau.

Yn yr adroddiad hwn, fe dynnir sylw at Reoleiddiad 31 (deunyddiau mewn cysylltiad â dŵr yfed), y 
gwasanaeth dadansoddol cysylltiedig ar gyfer ceisiadau am werthusiad. Mae angen gweithredu 
rhagweithiol i ddatrys yr anawsterau cyfredol ac i ddod sy'n ofynnol gan gwmnïau dŵr i osgoi 
heriau i gyflenwad yn y dyfodol. 

Yn olaf, mae Cynghrair y Rheolyddion ar gyfer Cynyddu Datblygiad Seilwaith (RAPID) yn uned 
traws reoleiddiol newydd yn ffocysu ar gydlynu datblygiad a chyflawniad amserol cynlluniau 
seilwaith adnoddau dŵr ar raddfa fawr. Yn ei Benderfyniadau Terfynol Adolygiad Cyfnodol 2019, 
caniataodd Ofwat £469 miliwn ar gyfer gwaith datblygu i fwrw ymlaen ar 17 cynllun rhanbarthol 
posibl, a nodwyd yng Nghynlluniau Rheoli Adnoddau Dŵr 2019 noddwyr y cynllun. Bydd y 
cynlluniau, sydd o fewn ac ar draws ffiniau cwmnïau dŵr, yn gwella gwytnwch y cyflenwad ac yn 
hybu buddion amgylcheddol. 

Bydd yr Arolygiaeth yn gweithio'n agos gyda’r cwmnïau dŵr a rheolyddion eraill trwy gydol y 
broses adwyog i sicrhau bod y datrysiadau wedi eu nodi'n briodol a bydd yn sefydlu mesurau 
lliniaru addas ar gyfer unrhyw risgiau y gallai'r datrysiadau adnoddau dŵr newydd gyflwyno i 
ansawdd dŵr yfed.
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Dŵr yfed 2020
Adroddiad y Prif Arolygydd ar gyfer Cymru

Dŵr yfed 2020 yw cyhoeddiad blynyddol Prif Arolygydd Dŵr Yfed Cymru a Lloegr. Hwn yw'r 31ain 
adroddiad ar waith yr Arolygiaeth ac mae'n cyflwyno gwybodaeth gryno am ansawdd dŵr yfed ar 
gyfer y flwyddyn galendr 2020. Fe'i cyhoeddir fel cyfres o dri (neu bedwar) adroddiad chwarterol 
sy'n trafod cyflenwadau dŵr cyhoeddus ac un adroddiad sy'n trafod cyflenwadau dŵr preifat. 
Mae'r adroddiad hwn yn grynodeb o gyflenwadau dŵr cyhoeddus yng Nghymru.

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

Cyflenwadau cyhoeddus Cyflenwadau preifat
Poblogaeth a gyflenwir 

Dŵr a gyflenwir (l/y dydd)

Mannau tynnu dŵr

Gweithfeydd trin dŵr

Cronfeydd dŵr gwasanaeth

Parthau cyflenwi dŵr

Hyd prif bibellau (km) 

Cyfansoddiad y dŵr:

Ffynonellau dŵr wyneb

Ffynonellau dŵr daear

Ffynonellau cymysg

3,139,180

880,677 miliwn

79

66

404

95

27,775 

93%

6%

1%

Poblogaeth a gyflenwir

Dŵr a gyflenwir (l/y dydd)

Bras amcan o nifer y 
cyflenwadau dŵr preifat*

Cyfanswm yr awdurdodau 
lleol

Nifer yr awdurdodau lleol lle 
ceir cyflenwadau preifat

Cyfansoddiad y dŵr:

Cyflenwadau dan ddylanwad 
dŵr wyneb

Ffynonellau dŵr daear

Prif gyflenwad

Anhysbys

66,861

113 miliwn

14,575 

22 

22 
 
 
 

83% 

9%

7%

1%

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

 

*Mae ffiniau rhanbarthau cyflenwadau cyhoeddus yn seiliedig ar grwpiau o barthau cwmnïau dŵr. 
Mae ffiniau ffigurau cyflenwadau preifat yn seiliedig ar y bras amcan agosaf o'r parthau cyflenwi 
cyhoeddus. Pan fo ffiniau awdurdodau lleol yn croesi ffiniau rhanbarthol, mae data'r awdurdod 
lleol cyfan wedi'u priodoli i'r rhanbarth lle mae'r rhan fwyaf o arwynebedd yr awdurdod.
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Map 1. 
Cwmnïau sy'n cyflenwi dŵr yng Nghymru

Cwmnïau
DWR – Dŵr Cymru
HDC – Hafren Dyfrdwy
SVT – Severn Trent Water Cyf
5 – Shotton Paper, (ZC01DC), ALE
27 – Parc Llanilid WSZ (ger Pen-y-bont), (Z0002), LNW
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Drwy gydol 2020, bu cwmnïau dŵr yn samplu dŵr yfed ledled Cymru er mwyn sicrhau ei fod yn 
cydymffurfio â'r rheoliadau dŵr yfed. At ddibenion monitro, caiff ardaloedd cyflenwi cwmnïau dŵr 
eu rhannu'n barthau. Mae gwaith samplu o dapiau defnyddwyr mewn parthau yn broses seiliedig 
ar risg sy'n golygu y caiff mwy o brofion eu cynnal mewn parthau uchel eu poblogaeth (uchafswm 
o 100,000). Caiff samplau hefyd eu cymryd o weithfeydd trin dŵr a chronfeydd dŵr wedi'i drin 
(gwasanaeth). Ar y cyd, cynhaliodd y cwmnïau dŵr gyfanswm o 239,310 o brofion yn ystod 2019 
a dim ond 30 o'r profion hyn a fethodd â chyrraedd un neu fwy o'r safonau a nodir yn y rheoliadau 
neu a aeth y tu hwnt i werth sgrinio.

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

Man samplu

Cwmni

Gwaith 
trin 
dŵr

Cronfeydd 
gwasanaeth

Tapiau 
defnyddwyr 

(parthau)

Nifer o brofion 
fesul cwmni

Targed 
nifer o 
brofion

Albion Eco 0 
(0)

0 
(0)

154 
(1) 154 196

Dŵr Cymru 57,214 
(60)

73,872 
(312)

71,784 
(76) 202,870 207,387

Leep Networks 
Water

0 
(0)

0 
(0)

181 
(1) 181 181

Hafren 
Dyfrdwy

5,745 
(6)

21,540 
(85)

8,920 
(18) 36,205 37,053

Cymru 62,959 
(66)

95,412 
(397)

81,039 
(96) 239,310 244,817

Mae’r rhifau mewn cromfachau yn cynrychioli nifer y gweithfeydd, cronfeydd neu barthau a 
weithredir gan y cwmni hwnnw yng Nghymru yn 2020. Mae hawl gan rai cwmnïau i gynnal rhai 
profion ar samplau a gasglwyd o fannau cyflenwi yn hytrach nag o dapiau defnyddwyr. 

Profi ansawdd dŵr yfed
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Ar ddechrau 2020 lledaenodd y firws SARS-CoV-2 yn fyd-eang, gan arwain at y pandemig 
CoViD-19. Yng Nghymru a Lloegr, dechreuodd yr effaith ar y diwydiant dŵr ddod i'r amlwg tuag at 
ddiwedd Chwefror a dechrau Mawrth, wrth i rai cwmnïau ddechrau adrodd problemau mynediad 
gan samplwyr, yn arbennig i aelwydydd, i gasglu samplau ansawdd dŵr. Roedd anfodlonrwydd 
cwsmeriaid yn ganlyniad dealladwy o ystyried bod cyswllt mewn gofod amgaeedig yn debygol o 
drosglwyddo'r clefyd. 

Cyhoeddodd yr Arolygiaeth lythyr gwybodaeth 01/2020 (IL 01/2020) ar 6 Mawrth 2020 i atgoffa 
cwmnïau o’u dyletswyddau rheoleiddio a disgwyliad yr Arolygiaeth y byddai pob cwmni yn parhau 
i gymryd pob cam rhesymol i sicrhau cyflenwad dŵr iachus, yn cwmpasu pob agwedd o'r 
ffynhonnell i'r tap. Roedd y llythyr gwybodaeth yn cynghori cwmnïau hefyd o'r dewis i ymgeisio 
am Hysbysiad amrywiad ar samplu os byddai amgylchiadau'n codi (e.e. cyfyngiadau rhanbarthol, 
lefelau uchel o salwch ac absenoldeb staff) yn achosi anhawster wrth samplu. 

Rhwng 17 - 23 Mawrth 2020, cyflwynodd yr Arolygiaeth ei Hysbysiadau cyntaf dan reoliad 7 i’r holl 
gwmnïau yng Nghymru. Mae Rheoliad 7 y dynodi; 

“ar wahân i mewn perthynas â’r dŵr a gyflenwir o dancer, rhaid dewis pwyntiau samplu 
parthed pob paramedr, ar wahân i baramedr ble cesglir samplau o bwynt cyflenwi sydd wedi 
ei awdurdodi dan Reoliad 8, ar hap”. 

Mae hysbysiad dan y rheoliad hwn gan yr Arolygiad (ar ran Gweinidog Cymru) yn esgusodi cwmni 
rhag cydymffurfio gyda gofyniad casglu samplau ar hap. Fodd bynnag, tra bod Hysbysiad 
Rheoleiddiad 7 yn gohirio’r gofyniad ar gyfer casgliad ar hap o samplau, nid yw'n newid y pwynt 
cydymffurfio, yn lleihau amlder casglu samplau nac yn diddymu'r paramedrau o’r gofynion samplu.

Cyhoeddwyd yr hysbysiadau cychwynnol hyn ‘ar draws y cwmni’, ac felly maent yn cynnwys yr 
holl barthau cyflenwi dŵr (WSZ), am gyfnod o chwe mis.

Wrth i wybodaeth ar effeithiau'r pandemig ddod yn fwy cydnabyddedig, diweddarwyd IL 01/2020 
gyda llythyr gwybodaeth 04/2020 (IL 04/2020) yn cynnal y pwyslais ar sicrhau cyflenwad y gallai 

Dylanwad CoViD-19 ar 
Berfformiad y Diwydiant Dŵr
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defnyddwyr fod yn hyderus ohono. Yn y cyfnod hwn, cychwynnodd tua dau draean o gwmnïau 
ddull arloesol o gynnal casglu samplau cylchfaol trwy gasglu samplau o gartrefi staff y cwmni dŵr, 
eiddo masnachol, neu eiddo'r cwmni gyda rhywfaint o samplau dirprwyol mewn cronfeydd 
gwasanaeth ble nad oedd dewisiadau eraill ar gael. Cymeradwyodd IL 04/2020 y dull hwn gan ei 
fod yn cydymffurfio gyda chanllawiau ehangach y llywodraeth, diogelu staff y cwmni a defnyddwyr 
fel ei gilydd a pheidio gwaethygu’r sefyllfa a wynebai'r wlad, tra’n sicrhau ansawdd y cyflenwad dŵr.

Yn dilyn y gwaith gan gwmnïau i ffurfio a mireinio strategaethau samplu, ac yn ogystal i 
ysgafnhau cyfyngiadau cenedlaethol, yn ystod Awst 2020 cychwynnodd yr Arolygiaeth adolygiad 
o’r holl Hysbysiadau Rheoliad 7. Ysgrifennodd yr Arolygiaeth at yr holl gwmnïau i ofyn am 
ddiweddariad misol manwl ar y sefyllfa samplu ar gyfer pob WSZ. Ym Medi 2020 estynnodd yr 
Arolygiaeth yr Hysbysiadau Rheoliad 7 am chwe mis arall, wrth i'r pandemig ddal i gael effaith. 
Defnyddiwyd system categorïau i ddosbarthu cyflwr samplu ym mhob WSZ a oedd yn galluogi 
cwmnïau i arddangos eu cynnydd wrth ddychwelyd i samplu ar hap. Roedd y system hon yn 
caniatáu cyflenwi gwybodaeth gywir a chyfredol i’r Arolygiaeth ac yn lleihau’r baich o adrodd ar 
gyfer y cwmnïau. 

Galluogodd y system categorïau gwmnïau i gadarnhau os oedd digon o bwyntiau sampl wedi eu 
nodi mewn WSZ, gan alluogi i'r samplau gael eu casglu ar hap. Cafodd unrhyw WSZ a nodwyd i 
fod wedi ei samplu mewn ffordd ddigon ar hap eu tynnu o ail-ryddhau dilynol o’r hysbysiadau, tra 
bod y WSZ gyda phwyntiau samplu annigonol ar gyfer samplau ar hap yn aros yn yr hysbysiad. 

Yn ogystal, parhaodd y cyngor yn Llythyrau Gwybodaeth 01/2020 a 04/2020 i fod yn weithredol 
tan Fedi 2020. Erbyn hyn, fe ystyriai’r Arolygiaeth fod cwmnïau wedi cael digon o amser i gynllunio 
a mireinio eu strategaethau samplu, ac felly roedd hysbyswyd yr holl gwmnïau yn y llythyrau 
eglurhaol gyda’r Hysbysiadau rheoliad 7 a gyhoeddwyd ym Medi 2020 o ddisgwyliad yr 
Arolygiaeth i gwmnïau ymdrechu i ddychwelyd at gydymffurfiad â’r Rheoliadau. Parhaodd y 
broses Hysbysiad rheoliad 7 i hwyluso’r trosiant hwn.

Mae'r Arolygiaeth yn cydnabod ei bod wedi bod yn flwyddyn heriol iawn i gwmnïau dŵr wrth nodi 
pwyntiau samplu addas a datblygu dulliau diogel o ran CoVID-19 o samplu a dadansoddi. O 
ganlyniad, mae’r Arolygiaeth wedi arsylwi amrywiol ddatblygiadau arloesol a gyflawnwyd gan 
gwmnïau er mwyn casglu samplau ar hap tra'n dal i gydymffurfio gyda’r rheoliadau. Lansiodd 
Hafren Dyfrdwy ymgyrch hyrwyddo fewnol fawr, yn cynnwys raffl fisol a lwyddodd i annog 
gweithwyr i wirfoddoli eu cartrefi fel pwyntiau samplu sefydlog. Roedd y dull hwn yn arbennig o 
arloesol yn ystod cyfyngiadau llym penodol i Gymru, gan arwain at bron i 70% o samplau yn cael eu 
casglu o fewn parthau i sicrhau'r cyhoedd o ansawdd dŵr yfed (Tabl 3). Casglodd Dŵr Cymru a 
Hafren Dyfrdwy hefyd samplau o ddepos a swyddfeydd y cwmni, yn ogystal â chartrefi samplwyr.
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Rheoliad 7 a Samplu 
Cylchfaol

Dadansoddiad o Ymatebion Samplu

Yn ystod 2020 cyflwynodd cwmnïau dŵr yng Nghymru 84,000 o samplau cylchfaol, roedd hyn yn 
ostyngiad o 11% ar ffigwr 2019 o 94,000 o ganlyniadau sampl cylchfaol.  Yn ystod pandemig 
CoViD-19, casglodd Hafren Dyfrdwy a Dŵr Cymru samplau o leoliadau samplu dirprwyol mewn 
cronfeydd dŵr a gwaith trin ac yna cymhwyso'r canlyniadau dadansoddol hynny i'r parthau a 
gyflenwyd o'r ased penodol hwnnw. O ganlyniad, mae rhywfaint o ddyblygu canlyniadau wedi 
digwydd yn artiffisial gan gynyddu nifer y canlyniadau profion a gyflwynwyd. Mae dadansoddiad 
yn dangos bod 53,000 o'r 84,000 o brofion hyn wedi'u casglu o leoliadau samplu dirprwyol mewn 
cronfeydd dŵr a gwaith trin. Mae hyn yn cyfateb i 63% o'r holl samplau cylchfaol yn 2020 na 
chawsant eu casglu o'r parthau cyflenwi dŵr y neilltuwyd y canlyniad iddynt.
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Ffigwr 1.
Cyfanswm y samplau a gymerwyd yn ystod pob mis – Cymru

Chwe Maw Ebr Mai Meh Gor Awst Medi Hyd Tach RhagIon
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Figure 1  – Total number of samples taken during each month - Wales  

Samplau Parthol 2020 Samplau Benthyg 2020 Cyfartaledd 2019

Fel y dangosir yn Ffigwr 1, mae nifer y samplau gan bob cwmni yn gostwng yn nodedig ym mis 
Mawrth wrth i effaith ddigynsail y pandemig effeithio ar waith samplu cwmnïau. Nid yw'r effaith 
yn dechrau gwella tan fis Hydref ond hyd yn oed wedyn, dim ond tua chwarter yr holl ganlyniadau 
cylchfaol a gyflwynwyd a gymerwyd yn wirioneddol o barthau cyflenwi dŵr.

Mae dadansoddiad o ganlyniadau a sylwadau sampl a gyflwynwyd wedi nodi mai'r unig gwmni i 
beidio â chasglu samplau cronfeydd dŵr a gwaith trin yn lle samplau cylchfaol oedd Albion Eco.

Tabl 3.
Cyfanswm samplau dirprwyol cylchfaol a gasglwyd yn 2020

Cwmni

Cyfanswm 
Samplau a 
Gasglwyd

Cyfanswm 
Samplau 
Benthyg

% 
Benthyg

Albion Eco 155 0 0

Dŵr Cymru 76,573 51,046 67

Hafren Dyfrdwy 7,201 2,261 31
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Dadansoddiad E. coli

Wrth sicrhau ein cyflenwad dŵr yfed, mae E. coli yn cynrychioli dangosydd sylfaenol ar gyfer 
absenoldeb halogiad carthol i ddarparu hyder i ddefnyddwyr mewn cyfnod o her genedlaethol.  

Mae E. coli yn baramedr gyda'r nifer uchaf angenrheidiol o rifau sampl rheoliadol yn ogystal â bod 
yn un o'r samplau mwy heriol i'w gasglu oherwydd ystyriaethau hylendid.

Adroddwyd diffyg cyffredinol o 1,567 o brofion ar gyfer E. coli ar draws Cymru ar gyfer 2020 o 
gymharu â dim ond 44 prawf ar gyfer Cymru a Lloegr yn 2019. Gan gymryd yn ei gyd-destun bod 
yr un cyfyngiadau llywodraethol yn berthnasol ledled Cymru, roedd amrywiad eang yng nghanran 
y samplau a gymerwyd o'r parthau. Er enghraifft, ni chasglwyd 64% o'r holl samplau E. coli o'r 
pwynt samplu rheoleiddiol ar gyfer Dŵr Cymru tra ar gyfer Hafren Dyfrdwy, dim ond 30% oedd 
hyn. Byddai disgwyl i gwmnïau lle mae parthau'n cynnwys tai domestig yn gyfan gwbl, fel Albion 
Eco, wynebu anhawster sylweddol i ddilyn arweiniad y llywodraeth i beidio â mynd i mewn i 
adeilad ac i samplau gael eu casglu mewn tai heb bwyntiau sampl allanol. Mewn achos o'r fath 
byddai angen dibynnu ar y cyflawnwr i sicrhau dŵr yfed i barthau yn ei ardal gyflenwi.

Tabl 4.
Ystadegau Samplu 2020 ar gyfer y Paramedr E. coli

Cwmni
Wedi casglu Disgwyliedig % 

Gwahaniaeth

% Heb 
eu casglu 
o barthau

Albion Eco 8 12 -33 0

Dŵr Cymru 6,532 8,000 -18 64

Hafren Dyfrdwy 517 612 -16 30
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Ffigwr 2.
Cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer lleoliadau a samplwyd ar gyfer cydymffurfiad 
cylchfaol (samplau E. coli )
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Figure 2  – Wales national average for locations sampled 
for zonal compliance E.coli samples - Wales  

Samplau Parthol Samplao Preswyl a Gwaith Trin Samplau disgwyliedig y mis

Chwe Maw Ebr Mai Meh Gor Awst Medi Hyd Tach RhagIon

Mae Dŵr Cymru yn nodedig yn y gyfran gymharol o samplau a gasglwyd ar bwyntiau dirprwyol 
wrth eu gosod yn erbyn Hafren Dyfrdwy. Fodd bynnag, ar ddadansoddiad ehangach ar draws y 
diwydiant dŵr, mae'r gwahaniaeth rhwng nifer y samplau a gesglir o bwyntiau dirprwyol o'u 
cymharu â chasgliadau o barthau yn fwy amlwg mewn cwmnïau mwy, lle mae parthau mwy 
anghysbell gyda llai o gyfle i samplu adeiladau masnachol neu lle bu cyfyngiadau lleol sy'n 
effeithio ar ardaloedd penodol. Fodd bynnag, o'i gymharu â'r diwydiant ehangach, mae Dŵr Cymru 
wedi cymryd mwy o amser ar gyfer y cyfnod adfer o oddeutu tri mis.

Pwrpas samplu mewn parthau yw rhoi sicrwydd a hyder yn y cyflenwad dŵr ac mae rhoi’r gorau i 
samplu mewn parthau yn gadael bwlch yn y gallu i ddangos hyn. Er bod yr amgylchiadau'n anodd, 
llwyddodd sawl cwmni ar draws y diwydiant i ddyfeisio atebion arloesol i lenwi'r bwlch hwn â 
safleoedd masnachol a phwyntiau samplu sefydlog heb beryglu eu staff na bod yn rhan o'r broblem. 

Casgliadau

Roedd 2020 yn flwyddyn ddigynsail ac roedd y diwydiant Dŵr yn wynebu llawer o heriau, oherwydd 
eu natur roedd y dulliau traddodiadol o gymryd samplau cylchfaol yn groes i gyngor cadw pellter 
cymdeithasol y llywodraeth ac o'r herwydd roedd yn amlwg yn heriol. Fe ymatebodd y diwydiant i'r 
her hon gyda llawer o syniadau arloesol. Nid oedd pob un o'r rhain yn gweithio yn ôl y bwriad ac 
roedd newidiadau cyflym yn y cyngor cenedlaethol yn ei gwneud hi'n anodd i gwmnïau gadw i fyny 
â'r gofynion. Roedd rhai gwahaniaethau cenedlaethol a rhanbarthol clir i'r cyngor.
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Deliodd cwmnïau â samplu gyda sawl strategaeth wahanol, gellir gweld o'r data bod rhai wedi 
gwneud ymdrechion sylweddol i samplu yn y parthau gymaint â phosibl drwyddi draw tra bod yn 
well gan eraill samplu asedau sefydlog cwmnïau.

Mae'r Arolygiaeth yn dymuno cydnabod gwaith caled timau samplu ac amserlennu cwmnïau, 
yn enwedig y gwaith a wnaed i nodi pwyntiau samplu addas. 

Yn aml yn anweledig, ac yn hanfodol i sicrhau'r cyflenwad cyhoeddus, mae'r timau o wyddonwyr 
dadansoddol mewn labordai a ddaeth i'r gwaith bob dydd, gan roi eu hunain mewn perygl i 
ddarparu'r data i gefnogi ein cyflenwad dŵr o ansawdd. Cafwyd atebion arloesol gan gynnwys 
rhannu sifftiau ac ymestyn y diwrnod, a'r noson, waith i gydymffurfio â rheolau cadw pellter 
cymdeithasol. Heb eu gwaith, ni fyddai unrhyw ganlyniadau o gwbl. 

O'r diweddariadau misol a galwadau ffôn rheolaidd, roedd yr Arolygiaeth yn ymwybodol o'r 
ymdrechion a wnaed i sicrhau, yn ystod cyfnodau o bandemig byd-eang, nad oedd gan staff 
cwmnïau dŵr imiwnedd yn ei erbyn, bod dŵr yfed yn y wlad hon yn parhau i gael ei gyflenwi heb 
golli unrhyw wasanaeth ac arhosodd o'r ansawdd uchaf gyda defnyddwyr yn gallu parhau i fod â’r 
hyder mwyaf yn eu cyflenwadau. Ni ellir tanddatgan yr ymdrech hon.
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Mynegai Risg Cydymffurfio 

Mae’r Mynegai Risg Cydymffurfiad (CRI) yn fesur perfformiad a gynlluniwyd i arddangos y risg 
sy'n deillio o fethiannau i gwrdd â’r safon dŵr yfed ar gyfer y paramedrau a ddynodwyd o fewn y 
rheoliadau. Mae'n cyd-fynd ag agwedd seiliedig ar risg yr Arolygiaeth tuag at reoleiddio cyflenwad 
dŵr. Mae’r Mynegai yn pennu gwerth i arwyddocâd y paramedr sy'n methu, cyfran y defnyddwyr a 
allai gael eu heffeithio ac asesiad o ymateb y cwmni. Mae’r mesur yn dangos perfformiad y 
diwydiant cyfan, yn seiliedig ar y cwmnïau a phedair elfen eu system gyflenwi: gweithfeydd trin 
dŵr; mannau cyflenwi; cronfeydd dŵr gwasanaeth a thapiau defnyddwyr. 

Canllawiau'r Arolygiaeth mewn ymateb i bandemig CoViD-19 oedd y dylid labelu samplau 
ychwanegol mewn cronfeydd gwasanaeth neu weithfeydd trin dŵr a gasglwyd fel dirprwyon ar 
gyfer samplau o dapiau defnyddwyr yn y parth cyflenwi dŵr gyda'r cyfeirnod safle ar gyfer y 
cyflenwad dŵr mae'r sampl yn cynrychioli. Ychwanegwyd y cyfeirnod safle gwirioneddol lle 
casglwyd y sampl at faes 'sylwadau' y ffurflen ddata i'r Arolygiaeth. Oherwydd dull o'r fath, ynghyd 
â'r ymdrechion ychwanegol gan gwmnïau dŵr i addasu rhaglenni samplu i bandemig CoViD-19, 
mae'r ffigurau CRI cenedlaethol yn debyg i flynyddoedd blaenorol.

Yn 2020, y CRI ar gyfer cwmnïau sy'n gyfan gwbl neu'n bennaf yng Nghymru oedd 3.92. Mae hwn 
yn ddirywiad bach mewn perfformiad o'r ffigur o 3.73 yn 2019 ond yng nghyd-destun y pum 
mlynedd diwethaf, nid yw hyn yn cynrychioli tuedd ddirywiol gyffredinol. Ar gyfer y diwydiant 
cyfan, roedd CRI yn 2.62, wedi gwella o 2.85 yn 2019, ac o ganlyniad mae Cymru yn parhau i fod 
yn uwch na CRI y diwydiant sydd wedi gwella'n gymharol o fwy. Mae'r ffigur CRI cyffredinol yn 
cynnwys ffigurau sy'n cynrychioli perfformiad mewn gwahanol rannau o'r gadwyn gyflenwi dŵr 
(gwaith trin, pwyntiau cyflenwi, cronfeydd gwasanaeth a pharthau). Yng Nghymru, gellir priodoli'r 
cynnydd yn y sgôr rhwng 2019 a 2020 i raddau helaeth i elfen gylchfaol Dŵr Cymru Dŵr Cymru o'r 
mesur, sydd wedi cynyddu o 3.00 i 3.97. Fodd bynnag, mae'r cynnydd hwn wedi'i wrthbwyso gan 
fod y gydran gwaith trin yn gostwng o 0.93 yn 2019 i 0.11 yn 2020.

Cydymffurfio â’r safonau
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Ffigwr 3.
CRI Cwmni a CRI Diwydiant 2020 ar gyfer Cymru
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CymruRisg isel

0

1

2

3

4

5

Targed

O 2020, mae gan gwmnïau CRI canlyniad unigol o 2 fel ymrwymiad perfformiad cyffredin y 
cytunwyd arno â’r rheolydd economaidd Ofwat. Roedd y gwerth yma’n seiliedig ar ganolrif 
amcangyfrifiedig y dylai cwmnïau ei gyflawni'n rhesymol erbyn 2020. Mae'r canolrif yn rhif mwy 
cynrychioliadol ar gyfer set ddata amrywiol ac wedi ei sgiwio lle nad yw data'n cael ei ddosbarthu 
fel rheol. Mae'n pwyso'n gyfartal i werth canol ac nid yw tanberfformio unigol yn cyflwyno targed 
addas i gwmnïau ei gyflawni. 

Y gwir werth canolrif ar gyfer y diwydiant yn 2020 yw 1.53 sy'n nodi gwelliant ar werth 2019 o 1.73. 
Mae dros hanner y cwmnïau yn genedlaethol bellach yn cyflawni'r canlyniad hwn, fodd bynnag, mae 
rhywfaint o le i wella ar gyfer Dŵr Cymru. Nid yw'n afresymol disgwyl gwelliant o ystyried bod methu â 
chwrdd â CRI o 2 wedi bod o fewn rheolaeth lwyr y cwmni mewn sawl achos. Yn fwy felly'r ffaith bod 
dros 60% o samplau yn deillio o bwyntiau dirprwyol mewn asedau sy'n eiddo i'r cwmni yn ystod 2020. 

O ystyried perfformiad cwmnïau unigol; bu gwelliant yn sgorau Hafren Dyfrdwy o 0.33 i 0.08, ond 
dirywiodd Dŵr Cymru o 3.99 i 4.17. Cyfrannodd Dŵr Cymru nid yn unig at gyfran sylweddol o ffigwr 
CRI Cymru, mae'r cwmni hefyd yn rhagori ar CRI cenedlaethol Cymru, 3.92. Mae CRI yn caniatáu 
dadbacio'r cyfranwyr allweddol i bob elfen o fewn y sgôr i ddeall lle mae'r risgiau'n codi, a gellir 
gweld y rhain yn y siart cylch ar y dudalen ganlynol. Mae'r data'n cynnwys yr holl fethiannau 
rheoliadol gan gynnwys paramedrau Dangosydd a gasglwyd mewn gwaith trin, cronfeydd 
gwasanaeth a thapiau defnyddwyr ac a ddefnyddir i gyfrifo'r CRI.
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Ffigwr 4.
Proffil CRI ar gyfer y diwydiant yng NghymruWales 36 Breaches - CRI

Haearn
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Alwminiwm
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Bacteria Coliffurf (Pres)
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Bacteria Coliffurf (GTD) 0.114
Bacteria Coliffurf (Parth) 0.041
Arogl 0.001

Yng Nghymru, methiannau haearn yw'r cyfrannwr mwyaf at CRI (gweler Ffigwr 4) ac mae'r 
paramedr hwn yn parhau i fod y prif gyfrannwr at CRI yn gyson ers cyflwyno'r metrig hwn. 
Mae 38 parth yng Nghymru sy'n destun ymrwymiadau i leihau haearn a manganîs gyda'r mwyafrif 
i'w cwblhau erbyn 2027. Nododd Dŵr Cymru saith methiant yn y safon haearn, gostyngiad o 15 yn 
2019. Fodd bynnag, roedd bron i 70% o'r samplau ar gyfer metelau wedi eu casglu gan Dŵr Cymru 
mewn asedau i fyny'r llif sy'n debygol o fod wedi lleihau nifer y methiannau cyffredinol. Mae 
sgoriau asesu arolygwyr yn rhoi mewnwelediad i'r dadansoddiad o'r methiannau hyn. Yn 2019, 
aseswyd wyth o doriadau fel rhai dibwys, yn annhebygol o ddigwydd eto neu ymchwiliad 
boddhaol lle na nodwyd achos. Yn 2020, dim ond un toriad a oedd yn annhebygol o ddigwydd eto, 
gyda'r chwech arall yn dod o dan offerynnau cyfreithiol presennol. Mae hyn yn dangos, er bod llai 
o doriadau yn 2020 o gymharu â 2019, mai'r toriadau llai difrifol sy'n absennol o set ddata 2020. 
Mae gwerth canlyniad CRI yn seiliedig ar ddifrifoldeb methiant yn nifer y defnyddwyr yr effeithiwyd 
arnynt, hyd yr effaith ond hefyd asesiad yr Arolygydd. Y nodwedd hon sy'n lliniaru effaith lle mae'r 
cwmni wedi cymryd y samplau oherwydd y pandemig gan alluogi asesiad cyfartal o berfformiad 
cydymffurfiaeth cwmni, ble nad oedd y metrig perfformiad blaenorol (Cydymffurfiaeth Gylchfaol 
Gymedrig - MZC) yn gwneud unrhyw ddarpariaeth ar ei gyfer. Cyfraniad haearn i CRI Cymru oedd 
2.0 yn 2020, gostyngiad bach o 2.3 yn 2019, gan nodi perfformiad cyfartal i'r flwyddyn flaenorol.

Cymylogrwydd mewn parthau cyflenwi dŵr oedd y cyfrannwr ail uchaf i CRI yng Nghymru. Yn 
bennaf, roedd y cyfraniad oherwydd dau achos o doriadau sgôr uchel a oedd yn dod o dan 
offerynnau cyfreithiol presennol. Achoswyd un o'r toriadau hyn gan fyrstio pibell prif gyflenwad a 
tharfu ar ddyddodion sefydlog ym mharth cyflenwi Rhymni / Bargoed Dŵr Cymru. Casglwyd yr ail 
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doriad o dap allfa cronfa ddŵr gwasanaeth Llantrisant fel dirprwy ar gyfer parth cyflenwi Bro 
Morgannwg / Rhondda. Casglwyd y sampl tra roedd gweithrediadau falf yn cael eu cynnal i lawr y 
llif, a achosodd aflonyddwch llif a effeithiodd ar y canlyniad. Roedd y toriad hwn yn gyfan gwbl o 
fewn rheolaeth y cwmni i'w atal. Fe wnaeth y ddau doriad cymylogrwydd hyn hefyd dorri amodau 
manganîs ac alwminiwm, sy'n esbonio pam mae'r ddau baramedr yma’r trydydd a'r pedwerydd 
cyfrannwr uchaf yn y drefn honno at CRI Cymru 2020. 

Dysgu o fethiannau cydymffurfio

Cyflwynir y canlyniadau ansawdd dŵr allweddol yng Nghymru yn y tablau canlynol sy'n dangos y 
canlyniadau ar gyfer paramedrau microbiolegol (Tabl 5) a pharamedrau cemegol a ffisegol 
(Tabl 6). Gellir gweld crynodeb o ganlyniadau profion ar gyfer yr holl baramedrau a thablau sy'n 
cyfrannu at fynegeion perfformiad ansawdd dŵr yfed ar gyfer pob cwmni ar wefan DWI 
(www.dwi.gov.uk).
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Paramedrau microbiolegol

Tabl 5.
Nifer y profion a gynhaliwyd a nifer y profion nad ydynt wedi cyrraedd y safon

Paramedr

Safon 
gyfredol

Cyfanswm 
nifer y profion

Nifer o brofion 
nad ydynt yn 

bodloni'r safon
Gwybodaeth ychwanegol

Dŵr yn gadael gweithfeydd trin dŵr

E. coli 0/100ml 10,412 0  

Bacteria colifform 0/100ml 10,412 2 DWR (2)

Clostridium 
perfringens 0/100ml 524 0

Cymylogrwydd1 1NTU 10,414 0

Dŵr yn gadael cronfeydd gwasanaeth

E.coli 0/100ml 19,074 0

Bacteria colifform

0/100ml 
mewn 95% o 
brofion ym 

mhob cronfa

19,074 8

DWR (6), HDC (2)

Bodlonodd pob un o'r 404 
cronfa yn y rhanbarth reol 

cydymffurfiad 95%

Dŵr a samplwyd yn nhapiau defnyddwyr

E.coli 0/100ml 6,455 0

Enterococci 0/100ml 663 0

1 Mae cymylogrwydd yn baramedr rheoli critigol ar gyfer trin a diheintio dŵr.

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

E. coli mewn gweithfeydd a chronfeydd gwasanaeth

Nid oedd unrhyw fethiannau E. coli mewn gweithfeydd trin yng Nghymru yn 2020, nac ers 2011  
(lle adroddwyd am fethiant unigol yn Nŵr Dyffryn Dyfrdwy). Mae hon yn sefyllfa glodwiw ac mae'n 
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dangos safon uchel iawn ansawdd dŵr a gynhyrchwyd yng Nghymru yn y ddegawd ddiwethaf gan y 
ddau ddeiliad. Mae dŵr diogel sy'n rhydd o lygredd ysgarthol yn ganolog i gynnal iechyd y cyhoedd. 
Yn yr un modd, ni chafwyd unrhyw fethiannau mewn cronfeydd gwasanaeth ar gyfer Dŵr Cymru a 
Hafren Dyfrdwy yn 2020. Amharwyd yn ysbeidiol ar y record o ddim methiannau mewn cronfeydd 
gwasanaeth yng Nghymru ers 2013 gan un methiant ar gyfer pob cwmni yn 2019. 

Colifformau mewn gweithfeydd a chronfeydd gwasanaeth

Ym mis Ebrill darganfu Dŵr Cymru golifform yng ngweithfeydd Glascoed. Mewn ymateb, 
cynhaliodd y cwmni ymchwiliad cwmpasu eang a oedd yn cynnwys ail-samplau o asedau i lawr y 
llif, samplau cyfaint mawr ac archwiliadau o'r tanciau dŵr a dŵr gwasanaeth terfynol, ynghyd â 
gwiriadau ar weithrediad y gwaith. Arhosodd yr union reswm dros y methiant yn amhenodol. 
Adolygodd a diwygiodd y cwmni'r polisi diheintio i roi cyfrif mwy cywir am yr asesiad Ct.

Adroddwyd am ganfod colifform arall ym mis Medi yng ngwaith Ystrad Fflur. Canfuwyd bod yr 
holl samplau ailadroddus ac ymchwiliol a gymerwyd yn dilyn y methiant, gan gynnwys samplau 
fflysio / diheintio cyn ac ar ôl, samplau trochi o'r tanc terfynol, samplau asedau i lawr y llif a 
samplau dosbarthu i lawr y llif, i gyd yn foddhaol heb ganfod unrhyw dystiolaeth o unrhyw facteria 
colifform ac mewn unrhyw o'r samplau a gasglwyd. Roedd tueddiadau terfynol clorin, Ct a 
chymylogrwydd i gyd yn foddhaol yn ystod yr wythnos yn arwain at y methiant. Cafodd y tanc dŵr 
olaf ei ynysu, ei lanhau a'i archwilio. Ni ddangosodd profion gorlifo unrhyw arwyddion o ddod i 
mewn ac roedd amodau mewnol y gorchuddion i gyd yn dda. Cynhaliwyd archwiliad mewnol o'r 
tanc cyswllt adran sengl hefyd, ac roedd y cyfan yn foddhaol.

Yn ogystal, roedd cafwyd naw canfyddiad colifform mewn cronfeydd gwasanaeth (DWR 7, HDC 
2). Yn ystod 2019, cafodd Dŵr Cymru fethiant colifform yng nghronfa wasanaeth Narberth Road a 
ystyriwyd yn annhebygol o ddigwydd eto yn dilyn ymchwiliad boddhaol. Adroddwyd am ganfod 
colifform arall ym mis Awst 2020 yn yr un gronfa ddŵr. Y tro hwn nododd yr ymchwiliad mai 
achos sylfaenol y toriad oedd tynnu dŵr llonydd i'r prif danc o strwythur math simnai ddiangen yn 
dilyn cyfnod o alw mawr. Yn dilyn asesiad gan beiriannydd strwythurol, cafodd y tanc ei symud o 
wasanaeth i ynysu'r simnai o'r prif danc. Er bod gan Dŵr Cymru weithdrefnau ymchwilio da, roedd 
gan Narberth Road fethiannau colifformau yn 2019 hefyd gan ei gwneud yn werth nodi bod angen 
archwiliadau cynhwysfawr iawn bob amser sy'n cynnwys senarios 'beth os' i osgoi colli cyfleoedd. 

Ar gyfer canfyddiad colifform yng nghronfa wasanaeth Hillside ym mis Hydref (DWR) cofnodwyd 
mai'r achos mwyaf tebygol oedd trosiant gwael yn y gronfa oherwydd ei adeiladwaith. Mae dwy 
adran, sy'n cael eu cyflenwi gan un gilfach. Mae'r cwmni'n ymestyn y pibellau mewnfa i gyflenwi'r 
ddwy adran. Serch hynny, nid yw'r gwaith cyflenwi (Pilleth) bob amser yn cwrdd â'r gwerth Ct 
gofynnol oherwydd nad oes digon o amser cyswllt yn y tanc cyswllt / tanc dŵr. Mae'r cwmni wedi 
bod yn argymell gwneud gwaith i sicrhau cydymffurfiad â Rheoliad 26.

Yn gynnar ym mis Tachwedd canfuwyd colifform sengl yng nghronfa wasanaeth Red Lion yn fuan 
ar ôl i archwiliad mewnol cerbyd a weithredir o bell (ROV) gael ei gynnal ddiwedd mis Hydref lle na 
nodwyd materion. Er mwyn caniatáu symud y gronfa ddŵr ddiwedd mis Tachwedd, roedd yn 
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rhaid i'r cwmni wneud gwaith galluogi mewn cyfnerthwyr i fyny'r llif ac ar ôl hynny nododd 
archwiliad mewnol ei fod yn dod i mewn. Dyma un o nifer o enghreifftiau a ddarparwyd yn yr 
adroddiad hwn dros y blynyddoedd lle nad yw'r defnydd o ROVs wedi arwain at ganlyniad 
boddhaol wrth bennu achosion tebygol methiannau. Gwnaethpwyd argymhelliad i'r cwmni i 
sicrhau y gellir tynnu pob tanc dŵr wedi'i drin o'r cyflenwad oherwydd er bod y cwmni wedi 
cyflymu'r broses o archwilio a gadael y gronfa ddŵr, roedd y gwaith yn parhau am ychydig dros 
dair wythnos. Mae Dŵr Cymru wedi gosod safon uchel iawn iddynt eu hunain ar gyfer cynhyrchu 
dŵr yfed o safon ac mae cynnal risg am dair wythnos yn her yn erbyn y disgwyliad hwn.

Roedd pob canfyddiad colifform arall yn annhebygol o ddigwydd eto, yn ddibwys neu ni nododd 
ymchwiliad boddhaol achos.

Paramedrau cemegol a ffisegol

Mae Tabl 6 yn nodi'r canlyniadau ar gyfer y paramedrau cemegol a ffisegol hynny lle methwyd â 
chyrraedd Safon Ragnodedig (safon ansawdd orfodol) ac unrhyw baramedr diddordeb arall.
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Tabl 6.
Nifer y profion a gynhaliwyd a nifer y profion nad ydynt wedi cyrraedd y safon

Paramedr

Safon gyfredol 
neu grynodiad 

penodedig1

Cyfanswm 
nifer y profion

Nifer o brofion 
nad ydynt yn 

bodloni'r safon
Gwybodaeth ychwanegol

Paramedrau 
esthetig:

Arogl

 

Dim newid 
annormal

 

2,786

 

2

 

HDC (1), DWR (1)

Blas Dim newid 
annormal

2,768 0

Alwminiwm 200μg/l 2,750 2 DWR (2)

Fflworid 1.5mg/l 626 0

Haearn 200μg/l 2,748 3 DWR (3)

Plwm 10μg/l 412 0

Manganîs 50μg/l 2,748 2 DWR (2)

Ymbelydredd2:

Alffa gros 0.1Bq/l 1 0

Beta gros 1.0Bq/l 1 0

Cyfanswm Dos 
Dangosol

0.1mSv/yr 0 0

Tritiwm 100Bq/l 7 0

Cymylogrwydd 
(yn nhapiau 
defnyddwyr)

4NTU 2,781 2 DWR (2)

Nodiadau: 
1 Er cymhariaeth, mae 1mg/l yn un rhan mewn miliwn, mae 1μg/l yn un rhan mewn mil miliwn.
2 Gwerthoedd sgrinio yw'r rhain i sbarduno gweithredu. Y safon yw 'Cyfanswm Dos Dangosol'.

Y prif gyfranwyr cemegol at fynegai CRI yng Nghymru oedd cymylogrwydd, haearn, alwminiwm 
a manganîs.

Haearn 

Cofnodwyd saith methiant yn 2020, pob un ohonynt mewn parthau a gyflenwyd gan Dŵr Cymru 
yng Nghymru. Mae canfod haearn wedi gostwng 50% o'i gymharu â 2019. Fodd bynnag, 
cymerwyd ar gyfartaledd bron i 70% o'r samplau ar gyfer metelau gan Dŵr Cymru mewn asedau i 
fyny'r llif ac mae hyn bron yn sicr yn ffactor arwyddocaol yn y gostyngiad dilynol o fethiannau 
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haearn yn gyffredinol. Yn y rhan fwyaf o achosion roedd y sefyllfa'n fyrhoedlog ac yn cael ei datrys 
yn briodol gan y cwmni. Gwnaed un awgrym i'r ymateb fod yn fwy amserol, ac ar ôl hynny 
adolygodd y cwmni eu gweithdrefnau. Disgrifiodd y cwmni amryw o achosion megis newidiadau 
mewn llif, fflysio, ail-waddodi rhwydwaith a chroniad haearn mewn pibellau cyflenwi. Roedd un 
parth a fethodd ym mis Mawrth am haearn, Rhymni / Bargoed, hefyd yn gysylltiedig â methiannau 
mewn manganîs, alwminiwm a chymylogrwydd. Mae’n amlwg bod y risg o afliwiad o waddod sy'n 
bresennol yn y rhwydwaith yn dal i fod yn broblem yng Nghymru. 

Oherwydd trefniadau samplu amgen o ganlyniad i CoViD-19 yn cyfyngu mynediad i eiddo 
cwsmeriaid, nodwyd tri methiant ym Mharth Canol / Gogledd Henffordd. Casglwyd y samplau ym 
mis Mehefin, o fewn naw diwrnod i'w gilydd. Daeth y pwynt sampl o gronfa gwasanaeth Woebley. 
Nododd yr ymchwiliad fod y cyflenwad dŵr i'r gronfa ddŵr, y dŵr yn y gronfa ddŵr a'r dŵr sy'n 
cyflenwi'r parth i gyd yn uchel neu'n uwch na'r terfyn rheoliadol ar gyfer haearn. Priodolodd y 
cwmni'r lefelau haearn i brif fewnfa haearn bwrw heb ei leinio a brofodd lifoedd uchel iawn yn 
ystod cyfnod tywydd sych, gan grafu dyddodion cyrydiad o'r gwrthdro. Mae'r gronfa wedi'i glanhau 
ers hynny. Yn dilyn cyfres o arolygon camerâu, cychwynnodd y cwmni raglen cyflyru prif 
gyflenwad a gosod hydrantau ychwanegol i fflysio'r brif bibell yn rheolaidd. Ail-barthwyd y 
rhwydwaith hefyd fel bod y dŵr cyflenwi yn tarddu o gronfa gwasanaeth Crossways. Gan na 
adroddwyd am unrhyw fethiannau pellach, cafodd yr ai-barthu ei wyrdroi ar 14 Rhagfyr, ac 
adroddwyd am bedwerydd methiant haearn ar 18 Rhagfyr. Daw'r cwmni i'r casgliad mai'r brif 
bibell yw'r achos sylfaenol ac mae gwaith adfer ar y gweill.

Mae'r parth hwn, ynghyd â dau barth arall, yn dod o dan offerynnau cyfreithiol ar gyfer afliwio i 
nodi a blaenoriaethu parthau ar gyfer gwaith pellach i adfer materion. 

Methodd sampl a gasglwyd o gronfa wasanaeth Lecwydd, eto oherwydd cyfyngiadau samplu, y 
safon haearn o ganlyniad i aflonyddu ar y brif bibell allfa, pan ddychwelwyd y gronfa ddŵr i gyflenwi'r 
diwrnod blaenorol. Diweddarodd y cwmni eu datganiad dull asesu risg i gynnwys gwiriadau ar 
aflonyddwch posibl wrth gyflawni gweithrediadau falf. Nid oedd y parth (Penarth / y Barri) wedi'i 
gwmpasu gan offeryn cyfreithiol ond aseswyd bod y digwyddiad yn annhebygol o ddigwydd eto.

Mae'r newid samplu i asedau i fyny'r llif wedi nodi bod her y rhwydwaith ehangach i fyny'r llif yn 
ffactor arwyddocaol mewn afliwiad. Er bod hyn yn amlwg o fewn golwg i'r cwmni, roedd y dilysiad 
cadarnhaol ychwanegol a ddaeth o heriau'r pandemig yn darparu tystiolaeth gadarn ar gyfer 
blaenoriaethu adfer rhwydwaith ar gyfer y busnes. Dylid cynllunio'r cyfle i gyfuno sawl amcan yn 
strategol, gan gynnwys arbed adnoddau wrth ystyried gollyngiadau, gwytnwch wrth leihau byrstio 
i yrru synergedd â chanlyniadau ansawdd dŵr.
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Plwm

Effeithir ar lefelau plwm a metelau plymio eraill gan blymio mewnol yn eiddo defnyddwyr, yn 
ogystal â phibellau gwasanaeth a chyfathrebu. Pwrpas samplu mewn eiddo yw nodi lle gallai 
lefelau beri risg i iechyd a chymryd camau lliniaru, felly nid oes llawer o werth cymryd samplau 
dirprwyol mewn cronfeydd dŵr a gwaith trin. Serch hynny yng Nghymru, casglwyd 57% o'r holl 
samplau plwm yn 2020 o barthau gyda'r mwyafrif yn cael eu casglu yn chwarter cyntaf ac olaf y 
flwyddyn. Fodd bynnag, mae'n ganmoladwy bod cwmnïau wedi ceisio sicrhau cydymffurfiad â'r 
rheoliadau gan gynyddu eu samplu yn y chwarter diwethaf mewn cronfeydd dŵr a gwaith trin. 

Ffigwr 5.
Canran y samplau plwm cylchfaol a gymerwyd o gronfeydd dŵr a gweithfeydd trin

Figure 5 –  Wales
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Fel y dadansoddiad ar gyfer E. coli, dechreuodd yr effaith gychwynnol ar samplu ym mis Chwefror 
ond yn achos plwm, estynnwyd yr effaith trwy gydol y flwyddyn gan fod y samplau yn eiddo 
domestig yn bennaf. Gellir gweld yr effaith hon yn Ffigur 6.
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Ffigwr 6.
Samplu ar draws y diwydiant ar gyfer Plwm – Cymru

Figure 6  – Samples of lead taken from compliance zonal sampling points or from 
surrogate points. - Wales  
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Bydd Dŵr Cymru fel y cwmni mwyaf yng Nghymru yn dylanwadu'n unigol ar unrhyw arddangosiad 
o ddadansoddiad sampl yng Nghymru fel y dangosir yn Ffigur 6. Fodd bynnag, o safbwynt 
diwydiant mae Dŵr Cymru yn eithriad amlwg o ran adolygu'r samplu cylchfaol ar gyfer plwm. 
Peidiodd y cwmni â'r holl samplu plwm am chwe mis ac roedd 49% o'r samplau plwm a gasglwyd 
yn dod o bwyntiau dirprwyol. Mae hyn ddwywaith y nifer o ran canran y samplau a gymerwyd o 
bwyntiau dirprwyol o gymharu â samplu parthau ar gyfer plwm. Cynhaliodd Hafren Dyfrdwy 
raglen samplu gylchfaol gyfyngedig ar gyfer plwm a chasglodd 13% o bwyntiau dirprwyol. Mae'n 
ofynnol i Albion Eco gymryd wyth sampl yn ystod y flwyddyn a chael pwyntiau cylchfaol yn unig.

Ni chafwyd unrhyw fethiannau plwm yn 2020 o unrhyw samplau a gymerwyd yng Nghymru o 
gymharu â 2019 lle cafwyd un methiant yn unig. Gydag ystadegau o'r fath, mae defnydd samplu i 
bennu presenoldeb plwm yn amheus. Mae penderfyniad ar blwm yn gofyn bod asesiad o oedran 
eiddo yn nodi mai plwm oedd y deunydd tebygol ar gyfer pibellau cyflenwi ac yna archwiliad 
corfforol i gadarnhau ei fod yn aros yn y fan a'r lle. Mae peidio â gwneud hynny yn cuddio amcan 
tymor hir symud, a'r angen i barhau i ddosio orthoffosffad mewn gweithfeydd, sy'n anghynaladwy. 
Serch hynny, mae cyfraddau canfod plwm mor isel yn dynodi safon uchel lliniaru cwmnïau yng 
Nghymru yn eu gwaith trin trwy reoli dosio.

Cymylogrwydd a Manganîs

Roedd dau fethiant cymylogrwydd a manganîs mewn cyfuniad ar gyfer Dŵr Cymru. Mae'r ddau yn 
dod o dan offeryn cyfreithiol. Cafodd methiant mewn cymylogrwydd a manganîs ym mharth 
Rhymni / Bargoed yn ystod mis Ionawr fethiant ar gyfer haearn ac alwminiwm hefyd. Roedd hyn 
yn fwyaf tebygol oherwydd byrstio yn y brif bibell naw modfedd a byrstio eilaidd ar brif bibell tair 
modfedd llai gan amharu ar ddyddodiad hanesyddol, sy'n pwysleisio natur gydberthynol 
methiannau a breuder rhwydweithiau dŵr wrth ddelio â heriau hanesyddol. Yn ystod mis Rhagfyr, 
ym Mro Morgannwg / Cwm Rhondda casglwyd sampl o gronfa gwasanaeth Llantrisant fel sampl 
dirprwyol. Methodd y sampl am haearn yn ychwanegol at gymylogrwydd a manganîs. Canfu 
ymchwiliad y cwmni nad oedd y brif bibell ddŵr y cyflenwyd y llinell sampl ohoni yn cyflenwi ar yr 
adeg y casglwyd y sampl a fethodd ac felly nad oedd yn debygol o fod yn gynrychioliadol o ddŵr y 
gronfa ddŵr. Roedd gweithrediadau falf wedi eu cynnal yn ddiweddar a oedd yn tarfu ar waddod 
yn y brif bibell ac roedd hyn yn debygol o fod yn achos y sampl a fethodd. Disgwylir i'r gronfa ddŵr 
gael ei glanhau yn 2021. Serch hynny, mae'r sefyllfa'n pwysleisio ymhellach y risg y bydd gwaddod 
yn cyrraedd ymhell i fyny'r llif yn y rhwydwaith, yn ogystal â nodi asedau'r cwmnïau eu hunain a 
ddylai fod o fewn rheolaeth y cwmni yn llwyr.

Alwminiwm

Ar gyfer alwminiwm roedd dau fethiant hefyd, ac adroddwyd ar un ohonynt â methiant haearn 
cysylltiedig. Ni chafodd yr ail fethiant, ym mis Gorffennaf, effaith sylweddol ar y CRI, ac roedd 
offeryn cyfreithiol yn ymdrin ag ef hefyd. Fodd bynnag, roedd hefyd yn sampl a gasglwyd o gronfa 
wasanaeth (Garth). Nododd yr ymchwiliad nad oedd samplau wedi'u casglu o'r pwynt dŵr olaf yn 
y gwaith cyflenwi ers Ebrill 2020 oherwydd bod samplu gweithredol yn cael ei resymoli a'i leihau o 
ganlyniad i Covid-19. Nodwyd hefyd yr adroddwyd ar ganlyniadau uchel o alwminiwm mewn 
samplau dŵr crai o waith Trefynwy. Yn absenoldeb monitorau ar-lein a samplau dŵr terfynol, 
ni ellid dangos effeithiolrwydd y broses drin. Bydd cael dim canlyniadau sampl gweithredol dros 
gyfnod mor hir yn effeithio ar allu'r cwmni i gadarnhau effeithiolrwydd y broses, ymchwilio i'r 
achos sylfaenol a llywio'r asesiad risg rheoliadol. Gwnaethpwyd argymhelliad y dylai'r cwmni 
adolygu ei raglen samplu weithredol i sicrhau bod samplau addas yn cael eu casglu i ddeall 
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ansawdd y dŵr sy'n gadael y gwaith, i roi sicrwydd o weithrediad effeithiol, i gynorthwyo mewn 
unrhyw ymchwiliadau i ansawdd dŵr yn y dyfodol ac i lywio a helpu gwirio asesiadau risg.

Aroglau a Blas

Yn ystod mis Ionawr digwyddodd un methiant am arogl cemegol ym mharth Bontgoch Dŵr 
Cymru, a oedd yn fwyaf tebygol oherwydd ffitiadau domestig yn dilyn archwiliad. Yn yr un 
modd, nodwyd arogl ym mharth y Drenewydd yn Hafren Dyfrdwy fel bensen a naffthalen yn 
dilyn dadansoddiad, ac wedi hynny amnewidiodd y cwsmer bibell gyflenwi gyfredol gyda 
phibellau rhwystr ac roedd yr holl samplau dilynol yn glir. Mae pwrpas samplu mewn adeiladau 
domestig yn sicrhau bod dŵr sy'n cael ei ddanfon i'r tap yn cwrdd â'r safonau ar gyfer 
iachusrwydd a lle nad yw hyn yn wir, gellir darparu cyngor amddiffynnol a gweithredu i ddeiliaid 
tai i amddiffyn eu hiechyd hyd yn oed os mai eu system ddŵr eu hunain sy'n achosi’r broblem. 
Dyma yw bwriad y rheoliadau.
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Digwyddiadau

Mae’r Mynegai Risg Digwyddiad (ERI) yn fesur a gynlluniwyd i arddangos y risg sy'n codi o 
ddigwyddiadau dŵr sydd wedi ei drin ac mae’n alinio gyda’r dull seiliedig ar risg cyfredol i reoleiddio 
cyflenwr dŵr a ddefnyddir gan yr Arolygiaeth. Fel CRI, mae’n neilltuo gwerth i arwyddocâd y 
digwyddiad, cyfran y defnyddwyr a allai fod wedi eu heffeithio ac asesiad o ymateb y cwmni. 

Roedd mwyafrif y digwyddiadau a hysbyswyd i'r Arolygiaeth yn 2020 yn gymharol fyr a chymerodd 
y cwmni gamau priodol i hysbysu a diogelu defnyddwyr a chysylltu â rhanddeiliaid eraill. Er budd 
y diwydiant, cyhoeddodd yr Arolygiaeth wybodaeth am ddigwyddiadau sydd o arwyddocâd 
ehangach, i ddangos materion y gall y diwydiant dŵr ddysgu ohonynt. Yn 2020 roedd yr ERI ar 
gyfer Cymru yn 5, gan ddynodi gwelliant mewn perfformiad o 27 yn 2019, 32 yn 2018 a 55 yn 2017. 

Gwelodd 2020 yng Nghymru ostyngiad sydyn yn nifer y digwyddiadau a gyfrannodd at ERI yng 
Nghymru o 46 yn 2019. Cyfanswm nifer y digwyddiadau yn 2020 oedd 21 a oedd 25 digwyddiad 
yn is na chyfanswm 2019. Gan roi digwyddiadau o’r neilltu a gyfrannwyd gan Hafren Dyfrdwy, 
wrth i’r adroddiadau ar gyfer y cwmni hwn ddechrau yn 2018, ar gyfartaledd mae nifer y 
digwyddiadau rhwng mis Ionawr a diwedd mis Mawrth ers 2014 ar gyfer Dŵr Cymru ychydig yn 
llai na phump (4.7), ac nid oedd 2020 yn sylweddol wahanol gyda chwech wedi'u cofnodi. Fodd 
bynnag, o ddechrau mis Ebrill tan ddiwedd y flwyddyn y cyfartaledd o 2014 yw 20, gan roi 
cyfartaledd blynyddol o 25 digwyddiad y flwyddyn. Yn 2020, adroddodd Dŵr Cymru bum 
digwyddiad am naw mis o'r flwyddyn, sef 25% o'r hyn a adroddwyd ar gyfartaledd, wedi'i 
gyferbynnu yn erbyn chwech yn chwarter cyntaf 2020 yn erbyn cyfartaledd a adroddwyd fel arfer 
o bump. Tra bod y niferoedd yn gymharol fychan, mae'r gwahaniaeth yn amlwg. Nid yw casgliad o 
achos ac effaith yn bosibl, fodd bynnag,, newidiodd digwyddiadau cwmni a chwmnïau allanol a 
allai effeithio ar y cyflenwad dŵr yn arwyddocaol o ganlyniad i'r pandemig, fel na chafwyd unrhyw 
ddigwyddiadau cwmni neu drydydd parti yn Dŵr Cymru wedi 29 Ebrill, ac mae hyn i’w weld yn 
amlwg hefyd yn y gweithgaredd samplu. Oherwydd bod newidyn ychwanegol yn y data, ni ellir dod 
i'r casgliad bod perfformiad ERI cyffredinol y cwmni wedi gwella gan ei fod yn nodwedd o leihad 
yng ngweithgaredd y cwmni yn ôl pob tebyg.

Adroddir am y tri digwyddiad sydd â'r sgorau ERI uchaf yng Nghymru ar gyfer dysgu ehangach. 
Er na ddylai cwmnïau weithio tuag at unrhyw ddigwyddiadau sy'n effeithio ar ddefnyddwyr ac felly 
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ERI o sero, mae'r gwerth ERI yng Nghymru yn dangos bod digwyddiadau'n cael effaith gymharol 
fach gydag ymateb gwell dros y tair blynedd diwethaf. Mae ERI Cymru yn cyfrifo cyfanswm gwerth 
holl ddigwyddiadau cwmnïau yng Nghymru yn gyfan gwbl neu'n bennaf ac yn cyfrifo mynegai fel pe 
bai'n gwmni sengl. Mae'r cwmnïau hynny sy'n fwy na'r gwerth hwn yn cynrychioli naill ai nifer fwy o 
ddigwyddiadau, digwyddiadau sy'n effeithio ar fwy o bobl, yn hirach, sydd â chategori risg uwch, yn 
cael ymateb yn gymharol wael neu'n gyfuniad o rai neu'r cyfan o'r ffactorau hyn. 

Fel yn 2019, cofnododd Hafren Dyfrdwy ERI uwchlaw ERI Cymru oherwydd y ddau ddigwyddiad 
unigol mwyaf yng Nghymru yn 2020. Mae ERI yn deillio o set data amrywiol ac wedi sgiwio, ac 
mae’n hawdd i allanolynnau ddylanwadu arno. Felly mae’n briodol archwilio perfformiad yn 
defnyddio’r gwerth canolrif fel mesur defnyddiol o’r canolbwynt. Y gwerth canolrif yn y diwydiant 
ehangach ar gyfer 2020 yw 6.2 sydd hefyd wedi lleihau pedair blynedd yn olynol o 30.6 yn 2017. 
Dylid pwysleisio nad yw ERI Hafren Dyfrdwy yn cael ei ystyried yn bryder gan fod y gwerth yn is na 
mesur perfformiad rhesymol o 30 ac roedd nifer y digwyddiadau yr adroddwyd arnynt yn gyson â 
data 2019. Mae’r canolrif ar gyfer Cymru yn 3.9 sy'n arddangos y safon uchel iawn o gyflenwad 
dŵr yng Nghymru y mae defnyddwyr yn elwa ohono. Byddai cymhariaeth gyda gwerth y diwydiant 
ehangach o ran perfformiad yn cael ei ystyried i fod yn gadarn, gan fod y diwydiant ehangach 
wedi eu heffeithio lawn cymaint gan y pandemig gyda lleihad yn y digwyddiadau a adroddwyd.

Ffigwr 7.
Sgôr ERI 2020
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Mae ERI yn caniatáu dealltwriaeth o'r prif gyfranwyr i risg, sydd i'w weld yn Ffigwr 8. Y ddau 
gyfrannwr mwyaf at Fynegai Risg Digwyddiadau Cymru, oedd digwyddiad colli cyflenwad yn 
Llwyn Onn a chanfod Enterococi ym Mhendinas. Disgrifir yr amgylchiadau isod ynghyd â 
disgrifiadau o'r prif ddigwyddiadau eraill sy'n cyfrannu at ERI.

Ffigwr 8.
Cyfraniadau risg i ERINumber of Sample (Wales) 2010-2020
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7644 HDC Colli Cyflenwad Llwyn Onn 9.739

7827 HDC Enterococi Pendinas 9.202

7511 DWR Afliwio'r Barri 2.4

18 Digwyddiadau Eraill 2.437

Cyfanswm Cymru 23.778

Colli Cyflenwad Llwyn Onn (HDC)

Effeithiodd y digwyddiad colli cyflenwad hwn ar 34,670 o ddefnyddwyr yn Wrecsam. Fe’i 
hachoswyd gan fyrstio prif bibell ar gylch Wrecsam, sy’n brif bibell strategol yn cyflenwi dŵr o 
weithfeydd trin Llwyn Onn i dref Wrecsam. Mae'r brif bibell gylch wedi'i adeiladu o amrywiol 
ddefnyddiau, gyda diamedrau gwahanol. Achosodd colli pwysau i orsaf bwmpio cyfnerthu roi'r 
gorau i weithio. Ar ôl i’r gollyngiad ar ddarn o brif bibell haearn hydwyth 12 modfedd gael ei 
atgyweirio ac ailgychwyn y pympiau atgyfnerthu, nodwyd ail leoliad byrstio ar ran sment 
asbestos o'r brif bibell gylch. Ar ôl nodi'r gollyngiad cyntaf, ail-barthodd y cwmni'r ardal i leihau'r 
boblogaeth yr effeithiwyd arni a defnyddio tanceri i drwytho dŵr yn uniongyrchol i'r rhwydwaith. 
Dosbarthwyd dŵr potel i ddefnyddwyr bregus. Derbyniodd y cwmni 657 o gysylltiadau gan 
ddefnyddwyr yn nodi eu bod wedi colli cyflenwad neu wasgedd gwael. Pan adferwyd 
cyflenwadau, cysylltodd un ar ddeg o ddefnyddwyr â'r cwmni i adrodd afliwiad, a methodd rhai 
o'r samplau ymchwilio a gymerwyd ar gyfer paramedrau cysylltiedig ag afliwiad. Roedd yr 
Arolygiaeth yn fodlon bod y cwmni wedi trin y digwyddiad yn briodol ac yn lleihau'r canlyniadau i 
ddefnyddwyr, ac ni wnaed unrhyw argymhellion nac awgrymiadau. Gyda sgôr ERI o 9.7, hwn 
oedd y digwyddiad a gafodd y sgôr uchaf yng Nghymru a hysbyswyd yn ystod 2020.
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Enterococi Pendinas (HDC)

Roedd sampl a gymerwyd o gronfa gwasanaeth Pendinas (SR), ger Wrecsam ar 29 Medi 2020 yn 
cynnwys un gytref Enterococi mewn 100ml. Cychwynnodd y cwmni asesiad risg ansawdd dŵr, 
gan ystyried data sampl hanesyddol a pherfformiad y gwaith i fyny'r llif. 

Mae Cronfa Pendinas yn gronfa wasanaeth hanfodol ar gyfer cynnal a chadw cyflenwadau i'r 
ardal i lawr y llif ac ni ellir ei hynysu oddi wrth y cyflenwad. Nodwyd yn 2019 bod llawr y gronfa 
wedi cracio â dŵr yn gollwng i'r system ddraenio danddaearol. Roedd y cwmni eisoes yn paratoi 
cynllun cyfalaf i adeiladu cronfa ddŵr newydd, ac i adael y gronfa ddŵr bresennol. Daeth y 
cwmni i'r casgliad, fodd bynnag, nad oedd y crac yn y llawr yn debygol o fod wedi cyfrannu at 
ganfod Enterococi, gan fod gwasgedd positif yn cael ei gynnal yn y gronfa ddŵr, a bod lefel y 
gronfa ddŵr wedi'i chynnal. 

Roedd yr holl samplau ymchwilio dilynol yn foddhaol ar gyfer paramedrau microbiolegol. 
Cynhaliodd y cwmni archwiliad allanol o'r gronfa ddŵr, heb nodi unrhyw faterion arwyddocaol. 
Nodwyd bod y cyfleuster samplu mewn cyflwr gwael, gyda changhennau coed crog, a gafodd eu 
tocio yn ôl wedi hynny. Archwiliwyd y gronfa yn fewnol gan ddefnyddio Cerbyd a Weithredir o Bell 
(ROV) i ddarganfod a oedd y crac yn llawr y gronfa wedi gwaethygu ers yr archwiliad ym mis 
Rhagfyr 2019. Cadarnhaodd canfyddiadau'r arolwg fod cyflwr cyffredinol y gronfa ddŵr a'r crac 
strwythurol yn y llawr wedi aros yr un peth.

Mae'r cwmni wedi gweithredu monitro gwell yn y gronfa ddŵr (deirgwaith yr wythnos) nes 
cwblhau'r cynllun cyfalaf ac wedi cynnal archwiliad o bilen y to.

Gyda sgôr ERI o 9.7, hwn oedd yr ail ddigwyddiad â'r sgôr uchaf yng Nghymru a hysbyswyd yn 
ystod 2020. Argymhellodd yr Arolygiaeth y dylai'r cwmni gyflymu'r broses o ailadeiladu cronfa 
ddŵr Pendinas, ac mae'r Arolygiaeth yn bwrw ymlaen â gorfodi trwy gyhoeddi Hysbysiad rheoliad 
28(4) i ffurfioli'r gwaith hwn yn rhwymedigaeth statudol.

Afliwio’r Barri (dŵr)

Gwnaeth y cwmni atgyweiriad wedi'i gynllunio i brif bibell 36” sy'n cyflenwi Cronfeydd 
Gwasanaeth Stumpy a Lecwydd, sy'n ffurfio'r cyflenwad ar gyfer oddeutu 36,000 o ddefnyddwyr 
yn y Barri, De Cymru. Cafodd y gilfach i Gronfa Stumpy ei hynysu ar 7 Ionawr 2020, ac 
ail-gyflenwyd cyfaint y dŵr a storiwyd yn y cronfeydd gan ddefnyddio tanceri, er mwyn cynnal 
cyflenwadau i ddefnyddwyr. Defnyddiodd asesiad risg y cwmni fodel rhwydwaith a nododd y 
byddai dŵr a storir yn g Nghronfa Stumpy yn para am 46 awr, ac y byddai ail-barthu yn rhoi 
cyflenwad 3 awr 45 munud ychwanegol. Cwblhawyd yr atgyweiriad i'r brif bibell ar 8 Ionawr ar 
ôl 35 awr, pan oedd lefel y dŵr a storiwyd yng Nghronfa Stumpy wedi gostwng i 0.63 metr. 
Cynyddwyd llif y gilfach i lenwi'r gronfa ddŵr. Profwyd dŵr wrth iddo lifo i Gronfa Stumpy, a 
phenderfynwyd bod yr ansawdd yn foddhaol.
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Ar 9 Ionawr am oddeutu 07.00 o’r gloch, dechreuodd y cwmni dderbyn cysylltiadau gan ddefnyddwyr 
yn adrodd am afliwiad. Derbyniwyd cyfanswm o 39 galwad afliwio yn gyfan gwbl dros ddau ddiwrnod. 
Roedd sampl ymchwilio a gymerwyd yn eiddo defnyddiwr yn cynnwys 270 mg/l o haearn, sy'n uwch 
na'r terfyn rheoliadol o 200 mg/l. Priodolodd y cwmni achos yr afliwiad i aflonyddiad gwaddod ar lawr 
cronfa wasanaeth Stumpy pan oedd yn cael ei ail-lenwi, oherwydd lefel isel y dŵr yn y gronfa ddŵr.

Argymhellodd yr Arolygiaeth, pan wneir gwaith wedi'i gynllunio, y dylai'r cwmni sicrhau bod y model 
rhwydwaith a ddefnyddir i lywio'r cynllun yn cael ei ddilysu ac y dylai'r gwaith galluogi a wneir cyn y 
gwaith gynnwys atgyweirio neu amnewid offer y gellid yn rhesymol ddisgwyl iddo wneud i lywio'r 
model rhwydwaith neu'r asesiad risg.

Y sgôr ERI ar gyfer y digwyddiad hwn yw 2.4, sef y trydydd uchaf ar gyfer digwyddiadau Cymru a 
hysbyswyd yn 2020.

Tabl 7.
Y 10 sgôr ERI uchaf o ddigwyddiadau a hysbyswyd yn 2020

Enw’r Digwyddiad
Dyddiad 

Digwyddiad
Cynnydd Achos y Digwyddiad Asesiad Arolygydd ERI

Colli Cyflenwad 
Llwyn Onn 

07/05/20 Cwblhawyd Problem / difrod prif bibellau 
– Prif gyflenwad – Byrstio

Ni wnaed unrhyw 
argymhellion nac 

awgrymiadau

9.74

Enterococi Pendinas 01/10/20 Cwblhawyd Halogiad 
Microbiolegol – Cronfa 

wasanaeth

Gwnaethpwyd 
argymhellion

9.20

Afliwio’r Barri 10/01/20 Cwblhawyd
Gwaith 

arfaethedig – Gweithwyr y 
cwmni

Gwnaethpwyd 
argymhellion 2.40

Llangurig Rhybudd 
Peidio Yfed 25/02/20 Cwblhawyd Problem / difrod prif bibellau 

– Prif gyflenwad – Byrstio
Gwnaethpwyd 
argymhellion 0.91

Afliwio Castell-nedd 12/04/20 Cwblhawyd Arall – Noder Isod: Galw 
uchel gan ddiwydiant lleol 

Ni wnaed unrhyw 
argymhellion nac 

awgrymiadau
0.82

Afliwio Rhydaman 15/03/20 Cwblhawyd Problem / difrod prif bibellau 
– Prif gyflenwad – Byrstio

Ni wnaed unrhyw 
argymhellion nac 

awgrymiadau
0.37

Afliwio Nantgarw a 
Ffynnon Taf 05/03/20 Cwblhawyd

Problem / difrod prif bibellau 
– Prif gyflenwad – Difrod 

gan Drydydd Parti/Anhysbys

Ni wnaed unrhyw 
argymhellion nac 

awgrymiadau
0.19

Afliwio Pen-y-lan 30/01/20 Cwblhawyd Arall – Nodwch Isod: 
gweithredu falf

Ni wnaed unrhyw 
argymhellion nac 

awgrymiadau
0.07

Afliwio Port Talbot 29/04/20 Cwblhawyd
Gwaith 

arfaethedig – Gweithwyr y 
cwmni

Gorfodi - offeryn 
cyfreithiol 0.05

DND Wrecsam 10/12/20 Cwblhawyd Problem / difrod prif bibellau 
– Prif gyflenwad – Byrstio

Ni wnaed unrhyw 
argymhellion nac 

awgrymiadau
0.02
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Ni chafwyd unrhyw rybuddion nac erlyniadau ffurfiol i gwmnïau yng Nghymru ar gyfer 2020.

Rhybuddion ac Erlyniadau
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Adolygiad Derbynioldeb, 
Cysylltiadau Defnyddwyr 
ac Afliwio

Yn 2020 roedd cyfanswm o 9,470 o gysylltiadau â defnyddwyr (ac eithrio ymholiadau a 
digwyddiadau) yng Nghymru, gan roi cyfradd o 2.84 o gysylltiadau fesul 1,000 o boblogaeth. Roedd 
y mwyafrif o'r rhain yn ymwneud ag ymddangosiad y dŵr, a'r uchaf oedd dŵr afliwiedig - brown, du, 
oren (BBO), ac yna dŵr gwyn (aer), gronynnau, amodau cyffredinol, sialc a dŵr gwyrddlas.  

Ffigwr 9.
Cysylltiadau defnyddwyr yn ôl categori yn 2020

Figure 3  – % of lead sampled from surrogate points - Wales  
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Derbyniodd Dŵr Cymru y nifer uchaf o gysylltiadau fesul 1,000 o ddefnyddwyr am ymddangosiad 
a blas ac arogl.
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Ffigwr 10.
Dadansoddiad o gyfradd gyswllt golwg yn 2020Figure 10  –  Apperance Contacts 2020 
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Dŵr afliwiedig yw'r rheswm mwyaf cyffredin o hyd i ddefnyddwyr gysylltu â'u cyflenwr ynghylch 
pryder am ansawdd dŵr a chydnabyddir ei fod yn parhau i fod yn her i lawer o'r Diwydiant. Mae 
cwmnïau'n edrych yn fwyfwy manwl ar berfformiad ac optimeiddio gwaith trin er mwyn lleihau 
afliwiad yn y rhwydwaith. 

Ar gyfer mwyafrif y cysylltiadau afliwiad, disgwylir y bydd eiddo eraill yn yr ardal leol hefyd yn 
profi'r un afliwiad, felly gall y mater fod yn fwy eang yn aml nag y byddai'r cysylltiadau yn unig yn 
ei awgrymu.

Mae'r diwydiant wedi bod yn gweithio i leihau'r risg o ddŵr afliwiedig ac mae hyn wedi arwain at 
welliant bach ond serch hynny mesuradwy mewn cysylltiadau, gyda gostyngiad o 0.32 cyswllt i 
bob 1,000 o'r boblogaeth yn y 10 mlynedd diwethaf i Gymru.
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Ffigwr 11.
Cyfradd gyswllt BBO ar gyfer 2011-2020

Figure 11 – Discoloured Water (BBO) Contacts (Wales)
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Ffigwr 12.
Cyfradd gyswllt BBO ar gyfer 2020 yn ôl cwmni

Figure 12  –  Discoloured Water (BBO) Contacts (Wales) 2020 
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Digwyddiadau Afliwiad

Yn 2020, roedd 21 o ddigwyddiadau hysbysadwy, ac roedd chwech ohonynt (29% o'r holl 
ddigwyddiadau) yn gysylltiedig â chyflenwi dŵr afliwiedig. Effeithiwyd ar gyfanswm o 70,815 o 
ddefnyddwyr gan ddigwyddiadau afliwio yn 2020.  

Hysbyswyd pob un o'r chwe digwyddiad afliwio 2020 gan Dŵr Cymru, yr adroddwyd am bedwar 
ohonynt yn chwarter cyntaf y flwyddyn a'r ddau arall ym mis Ebrill. Ni adroddodd Hafren Dyfrdwy 
ac Albion Eco am unrhyw ddigwyddiadau afliwio.

Ffigwr 13.
Digwyddiadau Afliwiad (Cymru)

Figure 13  –  Discolouration Events (Wales) 2020 
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O'r chwe digwyddiad afliwio a hysbyswyd gan DWR, dosbarthwyd tri fel mân ddigwyddiadau a 
dosbarthwyd tri fel digwyddiadau arwyddocaol. Achoswyd y digwyddiadau afliwio hyn naill ai gan waith 
wedi'i gynllunio, difrod i'r prif gyflenwad, gweithrediadau falfio neu alw mawr oherwydd ymyrraeth 
trydydd parti fel defnyddio hydrant neu brofion chwistrellwyr gan arwain at symud gwaddodion. 
Hysbyswyd un digwyddiad ym Mhort Talbot yn dilyn gwaith wedi'i gynllunio i ynysu prif gyflenwad dŵr 
yn ystod adnewyddiad prif gyflenwad. Mae gan barth ansawdd dŵr Sgiwen / Llandarcy lle digwyddodd 
hyn rybudd cyfredol yn ymwneud â'r risgiau sy'n gysylltiedig ag afliwiad a derbynioldeb cwsmeriaid. 

Cafodd Dŵr Cymru un argymhelliad ar gyfer digwyddiad afliwio yn y Barri, Bro Morgannwg, pan 
dderbyniwyd cysylltiadau afliwio yn dilyn yr atgyweiriad arfaethedig o brif bibell 36”. Yr 
argymhelliad oedd sicrhau bod unrhyw fodelu a ddefnyddir ar gyfer gwaith wedi'i gynllunio yn cael 
ei wneud gyda data wedi'i ddilysu. Denodd y digwyddiad hwn yr uchaf o'r holl sgoriau ERI afliwiad 
yn 2020, sef 2.4, denodd y 5 digwyddiad afliwio sy'n weddill gyfanswm sgôr ERI o 1.5. 
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Mae'r map isod yn dangos lleoliad yr holl ddigwyddiadau afliwio a'r sgôr ERI cysylltiedig, ac yn rhoi 
syniad o nifer y cysylltiadau defnyddwyr fesul 1,000 o'r boblogaeth: 

Map 2.
Digwyddiadau afliwio a chysylltiadau defnyddwyr

Allwedd
< 0.6 Cyswllt BBO fesul 1000 y flwyddyn

0.6 i 1.2 Cyswllt BBO fesul 1000 y flwyddyn

> 1.2 Cyswllt BBO fesul 1000 y flwyddyn

Parthau a nodwyd i fod â risg uchel o afliwio
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Adolygiad Afliwio

Yn ystod 2020, adolygodd yr Arolygiaeth berfformiad y diwydiant i nodi meysydd lle mae risg 
uchel, afliwiad parhaus a risg afliwiad ar draws cwmnïau. 

Defnyddiodd yr ymarfer amrywiol ffynonellau gwybodaeth megis setiau data cydymffurfio, 
digwyddiadau ansawdd dŵr a chofnodion asesu risg i nodi, ar lefel parth cyflenwi dŵr, ardaloedd 
sy'n dangos risg afliwiad parhaus. Ystyriodd yr adolygiad hefyd a oes gan unrhyw un o'r ardaloedd 
ble nodwyd bod ganddynt afliwiad parhaus risg uchel hysbysiad cyfredol neu wedi ei ddirymu'n 
ddiweddar a oedd yn ceisio lliniaru risgiau sy'n gysylltiedig ag afliwio.

Nododd yr adolygiad 59 o barthau sy'n perfformio'n wael mewn cwmnïau yng Nghymru. 

Ffigwr 14.
Nifer y parthau a amlygwyd yn adolygiad 2020   

Figure 14  –  Zones Highlighted in Review (Wales) 

0

10

20

30

40

50

60

Adolygiad 2020 Adolygiad 2021

DWR HDC

Cydnabyddir bod dŵr afliwiedig yn parhau i fod yn her i lawer o'r diwydiant, ond mae hyn yn 
arbennig o wir yng Nghymru fel y gwelir yn y siartiau uchod. Mae hyn yn bennaf oherwydd 
pibellau haearn mewn rhwydweithiau. Yn ogystal, gall rhwydweithiau gael eu hadu yn bellach i 
fyny’r llif yn y rhwydwaith (prif bibellau a chronfeydd gwasanaeth) neu o’r gweithfeydd trin eu 
hunain, gyda ffynonellau naill ai'n bresennol yn naturiol yn y dŵr craidd neu fel arteffact o'r broses 
drin. Mae cwmnïau'n edrych yn fwyfwy manwl ar berfformiad ac optimeiddio gwaith trin er mwyn 
lleihau afliwiad yn y rhwydwaith. 
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Dewiswyd parthau cyflenwi a nododd duedd tymor hwy yn uwch na chyfartaledd y diwydiant ar 
gyfer ymchwiliad pellach a gofynnwyd i'r cwmnïau dan sylw gyflwyno gwybodaeth bellach am eu 
strategaethau afliwio. Ar hyn o bryd mae gan Hafren Dyfrdwy a Dŵr Cymru Hysbysiadau ar waith 
ar gyfer afliwio mewn parthau cyflenwi dŵr unigol. Mae gan Dŵr Cymru nifer o hysbysiadau ar 
waith sy'n ymwneud â pharthau risg uchel sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r cwmni gynnal 
astudiaethau dosbarthu parthau i ddeall yn llawn y rhesymau pam mae afliwiad yn digwydd a 
chynnwys mesurau tymor hir i wneud gwelliannau i'r rhwydwaith i leihau risgiau defnyddwyr o 
dderbyn dŵr afliwiedig. Mae gan Hafren Dyfrdwy un ad yn cwmpasu prif bibellau mewn dau o'r 
parthau a amlygwyd yn yr adolygiad ac felly fe'u cynhwyswyd yn yr adolygiad i ddeall a oedd 
angen gorfodi pellach i gwmpasu ffynonellau afliwiad eraill yn y parthau. Yn dilyn adolygiad 
pellach o'r data o 2020, mae'r pedwar parth a amlygwyd ar gyfer Hafren Dyfrdwy wedi dangos 
gwelliant sylweddol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac felly daeth yr Arolygiaeth i'r casgliad nad 
oedd angen gorfodi pellach. Bydd perfformiad parthau yn cael ei fonitro a'i adolygu bob blwyddyn. 

Er bod perfformiad y Diwydiant ar gyfer cysylltiadau afliwio (BBO) yn parhau i wella flwyddyn ar ôl 
blwyddyn, gan adlewyrchu'r gwaith caled a'r buddsoddiad a wneir gan gwmnïau, bydd yr 
Arolygiaeth yn monitro pob cwmni â pharthau a amlygwyd yn agos yn y dyfodol a chymerir 
camau pellach lle priodol. 

O safbwynt ehangach y diwydiant, canfu'r adolygiad amrywiad sylweddol rhwng ansawdd 
strategaethau afliwio. Roedd yn galonogol arsylwi strategaethau gydag elfennau arfer da a 
ddefnyddir yn gyffredin fel defnydd o: asesiadau risg o barthau unigol ac Ardaloedd Mesuredig 
Dosbarth (DMA), gan ddarparu dealltwriaeth o achosion afliwiad ym mhob ardal gydag adolygiad 
parhaus; a defnyddio dull seiliedig ar risg o fflysio prif gyflenwad rhwydwaith a phrif bibell a 
thynnu gwaddodion, ynghyd â monitro gwell ar bob cam (gwaith trin, cronfeydd gwasanaeth, prif 
gyflenwad a pharthau) yn ôl risg.

Mae'r newidiadau yn y drefn samplu yn 2020 wedi tynnu sylw at bresenoldeb metelau yn y 
rhwydweithiau ehangach gan nodi heriau sy'n gysylltiedig nid yn unig yn y prif gyflenwad ond 
mewn cronfeydd gwasanaeth â pharamedrau cysylltiedig fel haearn a manganîs ac o ganlyniad 
cymylogrwydd. Dylai'r risgiau afliwio hyn mewn cronfeydd gwasanaeth yrru'r angen i raglenni 
asesu risg archwilio a glanhau cronfeydd gwasanaeth fod yn seiliedig ar afliwiad fel rhan o'r 
hafaliad, ynghyd â risgiau microbaidd a pheirianyddol, gan fod y rhain yn ffurfio'r strategaeth 
ehangach o ddarparu gweithredol yn hytrach na dull segmentiedig. 

Yn y rhwydweithiau mae cynnwys risgiau afliwio mewn asesiadau risg ar gyfer gweithrediadau 
ar rwydweithiau sydd â risg uchel o afliwiad, yn enwedig ar gyfer y gweithrediadau hynny a fydd 
yn arwain at wrthdroi llif neu gynnydd mewn llif, yn hanfodol yng Nghymru. Mae tystiolaeth glir 
o hyn ar gyfer Dŵr Cymru lle mae pob digwyddiad yn gysylltiedig â rhywfaint o ymyrraeth, 
aflonyddu neu weithgaredd.
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Mae cwmnïau'n deall yn iawn y cysylltiad ag afliwiad trwy reoli pibellau stand a hyfforddiant ar 
gyfer llogi safbibellau, gan gynnwys erlyniadau am ddefnyddio safbibell yn anghyfreithlon a 
hydrantau penodol a gynhelir i'w defnyddio i'w llogi. Rhaid i hyn barhau i fod yn strategaeth 
ganolog ac mae rhai strategaethau enghreifftiol, fel y rhai a fabwysiadwyd gan Hafren Dyfrdwy.

Fodd bynnag, mae'n dal i fod mai cysylltiadau cwsmeriaid yn aml sy'n rhoi golwg gyntaf ar heriau 
lleol ac mae hyn yn amlwg iawn yng Nghymru. Dylai ymchwiliad manwl yn dilyn cysylltiadau â 
defnyddwyr, gyda lefelau sbarduno isel yn annog ymchwiliadau ar y safle a gweithredu / uwchgyfeirio 
ysgogi gwelliant ar gyfer cynllunio yn y dyfodol yn yr her fwyaf ar hyn o bryd i Dŵr Cymru. 

Dŵr Cymru

Mae Dŵr Cymru yn parhau i dderbyn y nifer uchaf o gysylltiadau cwsmeriaid fesul 1,000 o'r 
boblogaeth yn 2020. Dros y pum mlynedd diwethaf (2016-2020) bu gwelliant yn y gyfradd gyswllt 
o 2.36 i lawr i 1.85 cyswllt i bob 1,000 o'r boblogaeth, fodd bynnag, mae'r cynnydd wedi arafu heb 
fawr o welliant yn 2020 o'r flwyddyn flaenorol. Mae'n amlwg bod ffordd bell i fynd i'r cwmni 
agosáu at y cyfartaledd ar gyfer y diwydiant, yn enwedig o ystyried bod y diwydiant yn parhau i 
wneud cynnydd o ran lleihau cysylltiadau BBO. 

Ffigwr 15.
Cyfradd gyswllt BBO ar gyfer Dŵr Cymru 2016-2020   

Figure 15 – Dŵr Cymru Welsh Water BBO Rate (Wales) 
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Mae cysylltiadau defnyddwyr, methiannau cydymffurfio â haearn, ynghyd â manganîs, CRI, 
digwyddiadau ac ERI, wedi'u cysylltu'n annatod. Mae hyn oherwydd yn y pen draw, mae gan bob 
un yr un achos sylfaenol yng Nghymru, ac maen nhw i gyd yn cynrychioli risg ragweladwy. Gwelir 
y sefyllfa yn arbennig gan Dŵr Cymru a gofrestrodd 13 o fethiannau yn 2020 ar gyfer paramedrau 
afliwiad (alwminiwm, haearn, manganîs a chymylogrwydd) sy'n cyfrif am 76% o'u sgôr CRI. Yn 
ystod y pandemig, mae'r Cwmni wedi troi at samplu o gronfeydd gwasanaeth mewn parthau lle 
nad oes modd cymryd samplau cylchfaol wrth eu dosbarthu. Nid yw'n syndod efallai nad yw hyn 
wedi arwain at ostyngiad yn y CRI ar gyfer y paramedrau hyn ond mae wedi tynnu sylw at faterion 
yn y cronfeydd gwasanaeth hyn nad oeddent o reidrwydd yn feysydd ffocws o'r blaen.

Hafren Dyfrdwy

Mewn cyferbyniad, mae Hafren Dyfrdwy wedi dangos gwelliant sylweddol mewn cysylltiadau BBO 
dros y pum mlynedd diwethaf ac yn 2020 mae'r gyfradd gyswllt bron wedi haneru o'r flwyddyn 
flaenorol, gan ostwng o 1.14 i 0.61 o gysylltiadau fesul 1000 o'r boblogaeth. Maent bellach yn unol 
â chyfartaledd y diwydiant, er nad yw'n glir eto pa effaith y mae'r pandemig wedi'i chael ar 
ymddygiad defnyddwyr o ran cysylltiadau ansawdd dŵr. 

Ffigwr 16.
Cyfradd gyswllt BBO ar gyfer Hafren Dyfrdwy 2016-2020  

Figure 16–Hafren Dyfrdwy BBO Rate (Wales) 
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Mae gan y Cwmni un hysbysiad ar waith ar gyfer paramedrau afliwiad, sy'n canolbwyntio ar 
ddatgomisiynu gwaith trin a glanhau pibellau prif gyflenwad yn y rhwydwaith. Ar hyn o bryd yn y 
cyfnod arddangos budd, cyflwynodd y cwmni adroddiad carreg filltir yn 2020 yn rhoi manylion y 
gwaith a gwblhawyd. Roedd hyn yn cynnwys 17.3 km o brif bibellau cefnffyrdd wedi'u glanhau a 
1,435 kg o waddod yn cael ei dynnu o'r prif gyflenwad. Cymerwyd samplau o'r dŵr ar gyfnodau 
penodol yn ystod y fflysio a'r dargludedd a phwyswyd y gwaddod. 

Llun 1.
Detholiad o adroddiad carreg filltir HDC o lanhau Prif Gefnffyrdd Etifeddiaeth – 
samplau a gasglwyd o'r allfa yn ystod sgrafellu iâ o'r brif bibell (cynharaf ar y chwith)

Ffigwr 17.
Detholiad o adroddiad carreg filltir HDC o lanhau Prif Bibellau Etifeddiaeth  
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Deunyddiau mewn cyswllt 
â Dŵr Yfed

Mae deunyddiau mewn cysylltiad â dŵr yfed fel y nodir yn rheoliad 31 o Reoliadau Cyflenwad Dŵr 
(Ansawdd Dŵr) 2016 (fel y'i diwygiwyd) yn rhoi manylion y dyletswyddau a osodir gan Ddeddf y 
Diwydiant Dŵr 1991 i warchod ansawdd dŵr sy'n gwahardd defnyddio prosesau, sylweddau a 
chynhyrchion sydd heb eu cymeradwyo. Mae methu â chwrdd â'r gofyniad sylfaenol hwn wedi 
bod yn nodwedd amlwg yn 2020 fel y disgrifiwyd yn yr adran Digwyddiadau yn gynharach. 

Mae'n ofynnol i weithgynhyrchwyr neu werthwyr gyflwyno cynhyrchion neu sylweddau i labordy 
achrededig i gael profion i ddangos eu bod yn addas, eu cyflwyno i'r Ysgrifennydd Gwladol, ac ar 
ôl hynny maent wedi'u cofrestru ar y rhestr gymeradwy ac yna gallant gael eu defnyddio gan 
gyflenwr dŵr. Cyfrifoldeb y cwmnïau dŵr yw sicrhau bod cynnyrch neu sylwedd yn cael ei 
gymeradwyo gan fod methu â chydymffurfio â gofynion rheoliad 31 yn drosedd o dan reoliad 
33(3) o Reoliadau Cyflenwad Dŵr (Ansawdd Dŵr) 2016 gan y cwmni dŵr ac nid oes amddiffyniad 
diwydrwydd dyladwy ar gyfer hyn. 

Yn hanesyddol, mae'r Arolygiaeth Dŵr Yfed wedi cymeradwyo tri labordy prawf achrededig i 
werthuso cynhyrchion a deunyddiau i'w cymeradwyo o dan reoliad 31. Fodd bynnag, dros y pum 
mlynedd diwethaf mae hyn wedi lleihau i un labordy achrededig yn unig, gan arwain at alw 
cynyddol ac o ganlyniad oedi sylweddol yn y ddarpariaeth o wasanaethau profi ar gyfer 
cymeradwyo cynhyrchion. Yn sylfaenol, mae'r gostyngiad mewn cystadleuaeth yn y farchnad 
wedi arwain at gynnydd triphlyg mewn costau profi ar gyfartaledd. Mae'r baich ariannol sylweddol 
ar gynhyrchwyr ynghyd ag oedi wedi effeithio ar gymeradwyo cynhyrchion newydd a phresennol 
yn y Deyrnas Unedig, yn ogystal â lleihau cyflwyno cynhyrchion arloesol yn y dyfodol o bosibl. 

Mae oedi gyda phrofion sy'n gysylltiedig â mathau newydd, arloesol neu bwrpasol o gynhyrchion 
yn bennaf oherwydd amserlennu, offer profi pwrpasol ac amodau profi unigryw a all weithiau fod 
yn heriol i'r labordy prawf, o'i gymharu â phrofi mwy cyffredinol cynhyrchion a wneir mewn ffatri. 
Yn ogystal, mae'n ddealladwy bod cymhlethdodau labordy wedi cael effaith bellach yn ystod 2020, 
gan gynnwys llai o gapasiti staffio a materion sy'n gysylltiedig â CoViD-19.
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Mae'r sefyllfa hon yn debygol o fod eisoes yn cyfyngu neu'n gohirio prosiectau yn y diwydiant dŵr. 
Gellir dod o hyd i enghreifftiau yn y diwydiant ehangach gyda Affinity Water ar gyfer resin trin dŵr, 
Yorkshire Water ar gyfer cyfyngu ar brif gyflenwad dŵr ac effeithiau posibl ar gyfer prosiectau yn y 
dyfodol o dan RAPID. Mae un gwneuthurwr wedi gofyn i'w gymeradwyaeth cynnyrch gael ei 
ddiddymu, a'r rheswm mwyaf tebygol yw costau ac oedi wrth brofi. Nid ydym yn gwybod eto beth 
yw effaith y cais hwn ar y diwydiant, er bod hwn yn gynnyrch sy'n debygol o fod mewn defnydd. 
Mae llawer o'r ymgeiswyr wedi hysbysu'r Arolygiaeth fod y diwydiant yn aros i ddefnyddio eu 
cynhyrchion ond yn methu â gwneud hynny nes y rhoddir cymeradwyaeth.

Gwelwyd oedi arall hefyd wrth gymeradwyo cynhyrchion o dan reoliad 4 o Reoliadau Cyflenwad 
Dŵr (Ffitiadau Dŵr) 1999 i'w defnyddio o fewn ffiniau eiddo. Fodd bynnag, oherwydd bod tri 
labordy wedi bod yn weithredol wrth brofi'r cynhyrchion hyn, mae'r effaith wedi bod yn sylweddol 
llai ac yn bennaf oherwydd effaith CoViD-19.

Mae'n amlwg fodd bynnag, os na chaiff y sefyllfa brofi ei chywiro, bydd y canlyniad i'r diwydiant yn 
parhau ac yn gwaethygu. Oherwydd bod cwmnïau dŵr yn gyfrifol yng ngolwg y Gyfraith am 
gynhyrchion a sylweddau y maent yn eu defnyddio, bydd angen i gwmnïau dŵr gymryd camau 
rhagweithiol i ddatrys yr anawsterau presennol ac sydd ar godi. Fel y dangoswyd yn yr adran 
Digwyddiadau, ni ellir dirprwyo cyfrifoldeb i gysylltwyr dim ond am nad oes amddiffyniad 
diwydrwydd dyladwy o dan y rheoliadau ac nid yw'r rheoliadau'n darparu unrhyw gyfle i ymlacio o 
dan unrhyw amgylchiadau. 

Fodd bynnag, oherwydd diffyg gweithredu cyffredinol y diwydiant i'r broblem hon wrth iddi 
ddatblygu, mae'r Arolygiaeth ar hyn o bryd yn ymgysylltu â labordai prawf annibynnol yn y Deyrnas 
Unedig a thramor i sefydlu darparwyr amgen. Serch hynny, mae gan y diwydiant dŵr ei hun y gallu 
i gynnal profion cymeradwyo cynnyrch yn fewnol gan ddarparu ffordd o leihau effaith y sefyllfa 
bresennol ac fe'i hanogir i gynhyrchu datrysiad cydweithredol ledled y diwydiant iddo'i hun.
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Archwiliadau

Cynhaliodd yr Arolygiaeth 54 archwiliad ledled Cymru a Lloegr yn 2020, pymtheg yn fwy nag yn 
2019. Achosodd y pandemig i'r Arolygiaeth adolygu sut yr ymgymerwyd â'i gweithgareddau 
archwilio ac ategwyd 29 o ymweliadau safle gan 25 archwiliad bwrdd gwaith. Roedd pum prif 
thema eleni. 

 • Cydymffurfiad Hysbysiad (Ch1)

 • Diheintio (C2)

 • Cronfeydd Gwasanaeth (Ch3)

 • Parthau Ansawdd Dŵr (Ch3)

 • Gwaith Dŵr Daear (Ch4)

Mae pob un o'r adroddiadau chwarterol yn cyflwyno canfyddiadau'r rhaglenni archwilio hyn, fodd 
bynnag, mae crynodeb o'r amcanion a'r arsylwadau o bob un isod.

Fe wnaeth y pandemig Covid atal unrhyw archwiliadau ar y safle yng Nghymru yn 2020, fodd 
bynnag, cwblhawyd dau archwiliad bwrdd gwaith.

Roedd y cyntaf yn canolbwyntio ar drin dŵr ac yn benodol trefniadau diheintio yng ngwaith Court 
Farm a gwaith Capel Dewi Dŵr Cymru. Asesodd yr archwiliad hefyd y trefniadau dosio clorin â 
llaw yng nghronfa wasanaeth Llangynnwr.

Archwiliodd yr Arolygiaeth berfformiad gwaith Court Farm yn ystod mis Ebrill i wirio bod y cwmni 
wedi gwneud addasiadau priodol yn ystod cyfnod cynnar y pandemig, i gadarnhau a oedd unrhyw 
newid i lefelau staffio, cyfundrefnau cynnal a chadw neu faterion gweithredol eraill a allai fod wedi 
effeithio ar ansawdd y dŵr a gyflenwir.

Mae gwaith Court Farm, ger Caerllion, yn trin dŵr a dynnwyd o Afon Gwy, trwy gronfa ddŵr Court 
Farm. Gellir cyflenwi dŵr o gronfa Llandegfedd hefyd yn uniongyrchol i gilfach y gwaith. Dangosodd 
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data monitro'r cwmni fod diheintio effeithiol wedi'i gynnal trwy gydol mis Ebrill. Nododd arolygwyr 
fonitor haearn diffygiol ac argymell y dylid atgyweirio hwn cyn gynted ag sy'n ymarferol oherwydd 
natur allweddol yr offeryn hwn i brosesu perfformiad. Nododd yr Arolygiaeth hefyd anghysondebau 
mewn monitro clorin a achosir gan oedi wrth i weithredwyr gofnodi eu gwiriadau bod monitorau yn 
darllen yn gywir. Gweithredodd y cwmni i ail-friffio gweithredwyr ar y weithdrefn briodol.

Llwyddodd y cwmni i ddarparu cofnodion graddnodi ar gyfer ei monitorau diheintio ac roedd y 
gallu i'w olrhain yn dda ar gyfer monitro clorin. Darparwyd tystiolaeth bellach yn ddiweddarach i 
sefydlu bod modd olrhain cymylogrwydd a monitro pH hefyd i safonau cenedlaethol.

Mae gwaith Capel Dewi, ger Caerfyrddin, yn trin dŵr wyneb a dynnwyd o Afon Tywi ac roedd y 
cwmni wedi nodi yn ei asesiad risg o'r gwaith bod angen cymryd camau pellach i fynd i'r afael â 
storio dŵr crai, cywiro a chlirio pH a hefyd storio dŵr wedi'i drin.

Nodwyd crynhoad o silt yn y tanc dŵr crai ac roedd y cwmni'n gallu dangos bod £700k ar gael yn 
2021/22 i fynd i'r afael â mater y silt. Er mwyn mynd i'r afael â'r mater cywiro pH, roedd gan y 
cwmni gynlluniau ar waith i osod heibiad i'r tanc. Byddai hyn yn galluogi tynnu calch a oedd wedi 
cronni yn y tanc. Unwaith y bydd y gwaith hwn wedi'i gwblhau, bydd y cwmni'n gallu tynnu'r tanc 
cyswllt, sydd wedi pasio’i ddyddiad archwiliad mewnol. Nod y cwmni yw cwblhau hyn cyn pen 
blwyddyn ar ôl glanhau'r tanc calch.

Roedd y tanciau storio fferrig dros 30 oed ac mewn perygl o ollwng a methu o bosibl, ond roedd y 
cwmni wedi dyrannu cyllid i ailosod y tanciau hyn yn 2021.

Cyflenwir cronfa wasanaeth Llangynnwr yn bennaf gan waith Capel Dewi. Yna darperir y dŵr a 
storir i 1,183 eiddo i lawr y llif. Weithiau, mae gwaith Capel Dewi yn cael ei dynnu o'r cyflenwad i 
wneud gwaith cynnal a chadw, yn ystod yr amser hwn mae'r gronfa ddŵr yn derbyn dŵr o 
ymhellach i ffwrdd, o system Felindre, sydd fel rheol â llai o warged clorin. Yn 2017, rhoddodd y 
cwmni’r gorau i ddosio clorin â llaw yn y gronfa ddŵr, ar ôl penderfynu gweithredu ar ddim ond 
hanner cyfaint y tanc. Roedd hyn yn golygu bod dŵr yn cael ei storio ar y safle am oddeutu 23 awr 
yn hytrach na 46. Arweiniodd y trosiant cynyddol hwn at warged clorin uwch yn y cyflenwad. Yn 
dilyn hynny, ailystyriodd y cwmni'r risg hon fel un a liniarwyd gan y trefniant gweithredu hwn.

Effeithiodd y pandemig hefyd ar fynediad i eiddo defnyddwyr i gymryd samplau ac arweiniodd hyn 
at gyhoeddi canllawiau newydd i gwmnïau dŵr ar eu dull o fonitro gan yr Arolygiaeth a sut orau i 
gydymffurfio â'u dyletswyddau rheoleiddio.  Ym mis Awst, ymchwiliodd yr Arolygiaeth i sut roedd 
cwmnïau'n cydymffurfio â'r canllawiau newydd ac edrych ar agweddau ehangach ar amlinelliad 
parth cyflenwi dŵr.

Archwiliwyd parthau cyflenwi dŵr y Fenni/Abertyleri ac Elan Dŵr Cymru a dangoswyd eu bod 
wedi'u diffinio'n briodol, ni thorrodd y boblogaeth y terfyn uchaf o 100,000 a llwyddodd y cwmni i 
ddangos bod ansawdd y dŵr a gyflenwir yn agos at unffurf yn y ddau achos.  
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Gorfodi

Offerynnau Cyfreithiol Newydd a Gyhoeddwyd

Yr unig offerynnau cyfreithiol newydd a gyflwynwyd yng Nghymru yn ystod 2020 oedd hysbysiadau 
o dan reoliad 7 y Rheoliadau Cyflenwad Dŵr (Ansawdd Dŵr) 2018. Ni chyflwynwyd unrhyw 
hysbysiadau gorfodi. Mae'r canlyniad hwn yn cymeradwyo'r model hunanreoleiddiol yng Nghymru i 
wella safon dŵr sydd eisoes yn uchel heb yr angen am ymyrraeth reoleiddiol ac mae'n glodwiw. 

Tabl 8.
Offerynnau cyfreithiol a gyhoeddwyd yn ystod 2020

Math o offeryn Nifer a 
wasanaethir Dosbarthiad cwmni

Hysbysiad Rheoliad 7 5 ALE (1), DWR (2), HDC (2)

Adroddiadau Cwblhau

Cyflwynodd cwmnïau yng Nghymru naw adroddiad cwblhau i'r Arolygiaeth yn ystod 2020.

Mae gan Dŵr Cymru her sylweddol o ran cyflenwi dŵr afliwiedig i ddefnyddwyr, a drafodir yn 
flaenorol yn yr adroddiad hwn. Fodd bynnag, roedd y cwmni'n gallu dangos gwelliannau digonol 
mewn pedwar o'u parthau ansawdd dŵr i allu cau'r hysbysiadau rheoliad 28(4) a oedd ar waith 
ar gyfer y parthau hynny. Mae hyn yn cynrychioli gwell cyflenwadau i bron i 230,000 o 
ddefnyddwyr yng Nghymru.

Cwblhaodd y cwmni adnewyddiadau ac uwchraddiadau i waith Llwynon i ddarparu lliniaru 
ychwanegol ar gyfer blas ac arogl. Er gwaethaf y cynllun tymor hir ar gyfer disodli'r gwaith trin 
hwn gan waith newydd Cwm Taf newydd, mae'r gwelliannau hyn yn hanfodol i sicrhau bod y 
568,000 o ddefnyddwyr a gyflenwir gan y gwaith yn derbyn dŵr iachus yn y blynyddoedd rhwng 
hynny tra bod y gwaith hwn yn dal i weithredu.
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Cwblhaodd Dŵr Cymru hefyd waith adeiladu gwaith trin newydd ym Mryn Cowlyd. Cafodd y 
cwmni rai anawsterau yn ymwneud â'r gwaith daear helaeth sy'n ofynnol wrth gyflawni'r rhaglen 
hon. Fodd bynnag, fe wnaethant gynnal cyfathrebu da gyda'r Arolygiaeth drwyddi draw ac 
maent bellach wedi cyflenwi gwaith trin newydd er budd bron i 100,000 o ddefnyddwyr yng 
Nghonwy a'r cyffiniau.

Dirymodd yr Arolygiaeth yr hysbysiad ar gyfer gwaith trin Portis yn ystod 2020. Uwchraddiodd y 
cwmni'r systemau diheintio ar y safle i ddechrau, ond arweiniodd peirianneg gwerth at y 
penderfyniad i roi'r gorau i'r gwaith trin hwn trwy gysylltu defnyddwyr â gwaith trin Crai fel 
datrysiad tymor hwy.

Roedd Hafren Dyfrdwy yn gallu dangos nad oedd metaldehyd bellach yn risg yn y 
swmp-gyflenwadau y mae'n eu darparu i ychydig dros 21,000 o ddefnyddwyr ac felly caewyd eu 
hymrwymiad adran 19. Cwblhaodd y cwmni waith adnewyddu hefyd yng nghronfa ddŵr Sugn y 
Pwll, gan sicrhau cyflenwadau iachus i 138,000 o ddefnyddwyr.

Ceisiadau am newid

Yn ystod 2020, derbyniodd yr Arolygiaeth 22 o geisiadau (cam 2 – cais llawn) i newid offerynnau 
cyfreithiol ar gyfer cwmnïau sy'n gweithredu yng Nghymru. Daeth yr holl geisiadau hyn gan Dŵr 
Cymru. Roedd cyfran fawr o'r rhain yn uniongyrchol gysylltiedig ag effeithiau cynlluniau oedi 
CoViD-19, a ystyrir i fod yn rhesymol. Mae'r Arolygiaeth yn croesawu diweddariadau cwmni ar 
broblemau a gafwyd neu newidiadau mewn cynlluniau wrth ddarparu rhaglen waith. Mae'n 
ddyletswydd ar yr Arolygiaeth i adolygu pob rhaglen waith yn gyson a derbyn newidiadau sy'n 
darparu datrysiad gwell i ddefnyddwyr.

Fodd bynnag, mae newidiadau mynych i offerynnau cyfreithiol neu newidiadau dyddiad munud 
olaf i ganiatáu mwy o amser ar gyfer gweithredoedd sydd o fewn rheolaeth cwmni, yn arwydd o 
reolaeth prosiect wael ac edrychir arnynt yn llai ffafriol.

Roedd 20 cais am newid yn gysylltiedig â hysbysiadau rheoliad afliwiad 28(4). Y newidiadau oedd 
ail-alinio'r dyddiadau cyflawni ar draws y rhaglen nawr bod y cwmni wedi datblygu eu cynllun 
gweithredu. Mae'r Arolygiaeth yn croesawu lefel yr ymgysylltiad y mae'r cwmni wedi'i roi ar 
afliwiad, ond nawr mae angen i'r cwmni ganolbwyntio ar gyflwyno'r hysbysiadau hyn a mynd i'r 
afael â'r her afliwio.

Hysbysiadau Ymbelydredd

Yn ystod 2020, ni dderbyniodd yr Arolygiaeth unrhyw geisiadau i roi'r gorau i fonitro rheoliadol ar 
gyfer paramedrau ymbelydredd o dan reoliad 6(14). Pan ddaeth diwygiadau 2016 i reoliadau 
2010 i rym a chyflwyno’r paramedr radon, roedd yr Arolygiaeth yn ei gwneud yn ofynnol i bob 
cwmni wneud cais am hysbysiadau newydd o dan reoliad 6(14) lle roedd angen lleihau neu roi’r 
gorau i fonitro ymbelydredd rheoleiddiol. Cyhoeddwyd hysbysiadau newydd i gwmnïau a ddaeth 



55

Dŵr yfed 2020 Adroddiad y Prif Arolygydd ar gyfer dŵr yfed yng Nghymru

i rym ar 1 Ionawr 2017, gydag oes o 5 mlynedd, ac felly mae disgwyl iddynt ddod i ben ar 
31 Rhagfyr 2021 (oni bai bod cwmni wedi gwneud cais am rybudd newydd ac wedi cael 
rhybudd newydd yn y cyfamser).

Felly bydd gofyn i gyfran fawr o'r diwydiant gyflwyno ceisiadau am hysbysiadau rheoliad 6(12) 
newydd cyn diwedd 2021. Atgoffir cwmnïau dŵr o bwysigrwydd asesiad risg cadarn a data 
monitro gweithredol cyfoes i gefnogi'r ceisiadau hyn.
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Pan fydd torri rheoliad neu doriad tebygol ac na all Arolygydd ddod i'r casgliad nad yw'r toriad yn 
debygol o ddigwydd eto, mae'n ofynnol iddynt wneud argymhelliad ffurfiol i'r cwmni. Gwnaeth 
arolygwyr ddeg argymhelliad i gwmnïau sy'n gweithredu yng Nghymru yn ystod 2020, gweler 
Ffigwr 18 isod.

Ffigwr 18.
Nifer yr argymhellion i bob cwmni  

Figure 18 – The number of recommendations made to each 
water company inWales in 2020. 
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Gwelodd Dŵr Cymru gostyngiad sylweddol yn yr argymhellion a dderbyniwyd, gan dderbyn 
pedwar yn 2020 o'i gymharu â 30 a dderbyniwyd yn 2019. Dyblodd y nifer o argymhellion a 
dderbyniwyd gan Hafren Dyfrdwy o dri yn 2019 i chwech yn 2020. Gyda'r gostyngiad sylweddol yn 
nifer yr argymhellion a dderbyniwyd gan Ddŵr Cymru, dangosodd y nifer yn genedlaethol 
ostyngiad cyffredinol flwyddyn ar ôl blwyddyn ar gyfer cyfanswm yr argymhellion a wnaed yng 
Nghymru (gweler Ffigwr 19).

Ffigwr 19.
Tuedd yr argymhellion a wnaed yng Nghymru, yn 2020 

Figure 20 – The number of recommendations each year 
from 2015 to 2020
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Dengys Ffigwr 20 raniad yr argymhellion a wnaed ym maes gwaith pob Arolygiaeth. Roedd 
mwyafrif yr argymhellion a wnaed yn ymwneud ag ymchwiliadau i ddigwyddiadau ansawdd dŵr 
yfed. Mae hyn yn rhannol yn adlewyrchu gweithgaredd Arolygwyr yn cynnal archwiliadau yn 2020 i 
sicrhau cyflenwadau cyhoeddus yn ystod blwyddyn heriol, ond hefyd dadansoddiad manwl o rai 
meysydd hanfodol fel diheintio, lle dylai cwmnïau berfformio'n well.
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Ffigwr 20.
Tuedd yr argymhellion a wnaed yng Nghymru, yn 2020 

Figure 20 – The number of recommendations each DWI’s 
work areas
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Fel sydd wedi dod yn arferol, diffygion rheoli sy'n cyfrif am y gyfran fwyaf o argymhellion, gyda 
gweithrediad cronfeydd dŵr / rhwydwaith, asesiad risg ac ymchwiliadau yn rhan o'r gyfran hon. 
Denodd diffygion samplu a chyfathrebu argymhellion yn 2020.

Ffigwr 21.
Argymhellion yn ôl math 

Figure 21 – Dividing all recommendations made to water 
companies in Wales by the category
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Mae’r Mynegai Risg Argymhellion (Ffigwr 22) yn mesur perfformiad pob cwmni mewn 
argymhellion yn erbyn y diwydiant yn gyffredinol. Yn bragmatig, bydd cwmnïau yn derbyn 
argymhellion fel lefel gyntaf o ymyrraeth reoleiddiol. Mae hyn yn adlewyrchu fframwaith Gwella 
Rheoleiddio i alluogi cwmni i adfer unrhyw fethiannau posibl yn y rheoliadau. Pan wneir 
argymhellion, byddai disgwyl i ddosbarthiad cyfartal tybiedig fod yn berthnasol ar sail eu maint 
(y boblogaeth a gyflenwir). Mae dadansoddiad atchweliad yn darparu dehongliad addas o'r 
canlyniadau disgwyliedig i gwmnïau ledled Cymru a Lloegr a gellir eu gweld yn Ffigwr 22 fel y 
llinell ddu ganolog. Mae safle islaw'r llinell hon yn golygu bod cwmni'n derbyn llai o argymhellion 
a / neu sgoriau is ynghlwm wrth yr argymhellion hynny na'r disgwyl. Mae safle uwchlaw'r llinell 
ddu yn golygu'r gwrthwyneb, gyda chwmnïau yn derbyn mwy o argymhellion a / neu'r 
argymhellion hynny a dderbynnir yn denu sgoriau risg uwch. Wrth gwrs, mae rhywfaint 
o ansicrwydd mewn unrhyw fesur ac felly rydym yn defnyddio cyfwng hyder o 95% bob ochr 
i'r llinell ddu, a gynrychiolir gan y llinellau coch a glas. Roedd yr holl gwmnïau sy'n gweithredu yng 
Nghymru yn ardal ddisgwyliedig y graff mynegai.

Ffigwr 22.
Argymhellion Mynegai Risg 2020 
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Asesiad Risg Cenedlaethol

Dan reoliad 27 a rheoliad 28, mae’n ofynnol i gwmnïau dŵr gyflawni asesiadau risg o bob system 
gyflenwi a chyflwyno'r data hwn i'r Arolygiaeth. 

Derbyniodd yr Arolygiaeth dros 1.8 miliwn o linellau o ddata rheoliad 28, y priodolwyd oddeutu 
160,000 ohonynt i Gymru. Mae'r rhan fwyaf o'r data hwn ar gyfer Cymru (95.3 y cant) yn nodi bod 
risgiau naill ai'n cael eu lliniaru'n effeithiol neu'n dod o fewn categorïau sy'n dangos nad oes angen 
lliniaru ychwanegol. 

Ffigwr 23.
Data risg ar gyfer Cymru yn ôl categori risg [Nifer y cofnodion a chanran y 
cyfanswm yn cael eu harddangos]

Figure 23 - Breakdown of regulation 28 data for Wales by 
risk category using two pie charts.

A,F,H,G,I,X = No additional mitigations are 
required at present
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E = Risk under investigation
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A,F,H,G,I,X = Nid oes angen unrhyw fesurau lliniaru
atodol ar hyn o bryd

B, C, D = Mae angen mesurau rheoli ychwanegol neu 
well neu maent yn cael eu dilysu neu eu cyflawni
E = Risg dan ymchwiliad
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Mynegai Risg Asesu Risg 

Ar ôl cyhoeddi'r Mynegai Risg Asesu Risg (RARI) yn Adroddiad y Prif Arolygydd 2019, roedd 
Arolygwyr yn falch o ymgysylltu gyda Fforwm Cynllun Diogelwch Dŵr Yfed y Diwydiant (DWSP) i 
adolygu a mireinio'r fethodoleg ar y cyd. Mae'r Arolygiaeth bellach yn gweithio gyda'i gilydd tuag at 
ddull cyson o nodi ac adrodd ar risgiau fel ffordd effeithiol o yrru canlyniadau cadarnhaol at ei 
gilydd. Bydd hyn yn cefnogi dealltwriaeth nid yn unig o'r risg genedlaethol ehangach ond hefyd y 
dysgu traws-ddiwydiant rhwng cwmnïau i wella methodoleg ac effeithiolrwydd DWSPs.

Fel canlyniad cydweithredol o ymgysylltu â’r fforwm DWSP, mae'r fethodoleg a gymhwyswyd yn 
CIR 2019 wedi'i haddasu i gynrychioli risgiau ansawdd dŵr yn fwy effeithiol. Mae'r rhain yn 
cynnwys diffiniadau mwy manwl gywir o gategorïau risg fel categori F (lliniaru rhannol) i'w 
cymhwyso i risgiau y tu hwnt i reolaeth y cwmnïau a'u cymhwyso i faterion ochr defnyddwyr neu 
ddalgylch yn unig; addasiad lluosydd rhai categorïau i adlewyrchu'n well y risg gyfrannol a newid 
yn y diffiniad o'r dyddiau yn y categori risg i gael gwared ar anghysondebau traws-gwmni ar sawl 
diwrnod yr arhosodd risg ac na chafodd ei ailosod gan newid amherthnasol bach. 

Mae effaith y newidiadau hyn ar y sgoriau RARI yn ddibwys i gwmnïau Cymru. 

Eitem arall y mae fforwm DWSP wedi bod yn ei thrafod yn weithredol yw'r mater bod rhai 
cwmnïau'n cario categorïau risg i lawr yr afon o'r safle lle mae gwaith ychwanegol yn cael ei 
wneud, tra nad yw cwmnïau eraill yn gwneud hynny. Mae'r categori risg yn rhan hanfodol o'r 
fethodoleg sgorio gan ei fod yn nodi lle mae angen gwaith ychwanegol i leihau risgiau. Gellir 
dyrchafu neu leihau sgoriau RARI yn dibynnu ar ba ddull a fabwysiedir. Nid yw hyn yn cwrdd ag 
amcanion y fethodoleg i adlewyrchu risg ansawdd dŵr y byd go iawn. Mae'r Arolygiaeth yn edrych 
i'r dyfodol i ymgysylltu ymhellach â'r diwydiant i ddod o hyd i ateb sy'n cwrdd â'r amcanion 
strategol ac yn hwyluso gwell rheoleiddio. 

Yn yr un modd ag unrhyw fethodoleg esblygol, mae cyfleoedd eraill i wella'r data megis 
mabwysiadu strategaethau cyson lle mae categorïau risg yn cael eu lliniaru, oherwydd gellir 
dyrchafu neu leihau sgoriau yn dibynnu ar ba ddull a fabwysiedir. Bydd ymgysylltu pellach â'r 
diwydiant i ddod o hyd i ateb sy'n cwrdd â'r amcanion strategol ac yn hwyluso gwell rheoleiddio yn 
parhau i gael ei annog.
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Ffigwr 24.
Sgoriau Mynegai Risg Asesu Risg Cwmni (RARI) ar gyfer 2020.Industry RARI (excluding ALE and VWP) 2020
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Mae Albion Eco yn allanolyn, gyda sgôr o 986. Gan mai cwmni bach yw hwn, ni chredir bod y sgôr 
yn gynrychioliadol ac mae wedi'i eithrio o'r siart.

Hafren Dyfrdwy sydd â'r sgôr Mynegai Risg Asesu Risg uchaf, sydd i raddau helaeth oherwydd y 
gyfran uchel o linellau sy'n destun ymchwiliad (categori E). Y peryglon sy'n sgorio uchaf yw’r rhai 
nad ydynt yn gysylltiedig ag unrhyw gyflenwad neu beryglon bacteriolegol. Parth Wrecsam yw'r 
safle â'r sgôr uchaf oherwydd ei phoblogaeth fawr. Er ei bod yn gyfreithlon i'r cwmni symud i 
gyfnod o ail-asesu risgiau yn dilyn ei greu yn 2018, nid oes tystiolaeth o'r sgôr RARI bod y cwmni 
wedi bod yn cwblhau ymchwiliadau. Yr her ar gyfer y cwmni yw sicrhau bod yna strategaeth wrth 
symud ymlaen i gwblhau ymchwiliadau er mwyn cael gwell dealltwriaeth o risgiau ansawdd a 
mesurau rheoli gofynnol. 

Mae sgôr Dŵr Cymru yn is na chyfartaledd y diwydiant. Y peryglon gyda'r sgorau uchaf yw’r rhai 
nad ydynt yn gysylltiedig i unrhyw gyflenwad, fodd bynnag mae yna nifer o risgiau yn gysylltiedig 
i blwm oherwydd materion posibl gydag argaeledd asid orthoffosfforig. Mae'r cwmni'n dosio asid 
orthoffosfforig i greu haen anhydawdd o fewn pibellau plwm sy'n rhedeg o'r prif gyflenwad i eiddo 
defnyddwyr. Mae hyn yn atal plwm rhag hydoddi i ddŵr yfed ac felly'n lleihau'r risg i ddefnyddwyr. 
Byddai prinder cyflenwad o'r cemegyn, felly, yn peri risg uwch o blwm yng nghyflenwadau'r 
defnyddiwr. Mae'r cwmni wedi cynyddu monitro gweithredol storio'r cemegyn hwn yn ogystal ag 
ymgysylltu â'r diwydiant ehangach. Gwaith Sluvad a Felindre yw'r asedau sy'n sgorio uchaf o fewn 
Dŵr Cymru oherwydd y nifer fawr a gyflenwir, sy'n lluosi'r sgôr oherwydd y nifer cynyddol o 

Cymedrig RARI Cwmni Cymedrig (Cymru a Lloegr) Canolrif (Cymru a Lloegr)
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ddefnyddwyr yr effeithir arnynt. Yn Felindre, mae gan y cwmni risg diffyg cyflenwad arwyddocaol 
oherwydd cyflwr nifer o asedau yn cynnwys falfiau, pympiau, prosesau trin a phibellau. Mae gan y 
cwmni gynlluniau yn y cyfnod rheoli asedau cyfredol (AMP7), sy'n rhedeg o 2020 hyd 2025 i 
ymchwilio i'r datrysiad a chwblhau gwaith adferol. Dylai'r cwmni sicrhau bod mesurau monitro 
a gweithredol priodol ar waith nes bydd y gwaith wedi ei gwblhau.

Prif beryglon Cymru 

Arhosodd y perygl â'r sgôr uchaf ar draws cwmnïau dŵr yng Nghymru fel cymylogrwydd mewn 
gwaith trin. Roedd hyn oherwydd llawer o risgiau categori E yn Hafren Dyfrdwy, lle'r oedd 
risgiau'n cael eu hymchwilio, a sawl safle Dŵr Cymru. Mae cymylogrwydd yn chwarae rhan 
allweddol mewn effeithiolrwydd diheintio. Mae rheoliad 26 yn ei gwneud yn ofynnol i ddŵr gael 
ei drin ymlaen llaw i leihau cymylogrwydd o dan 1 NTU cyn ei ddiheintio. Mae hyn oherwydd y 
gall cymylogrwydd gysgodi pathogenau rhag prosesau diheintio (UV a chlorin yn fwyaf 
cyffredin). Mae gan gymylogrwydd hefyd gyswllt sefydledig â risg uwch o Gryptosporidiwm. 
O ganlyniad, mae yna sawl cynllun ar draws y diwydiant i wella prosesau tynnu gronynnau i 
leihau'r risg o gymylogrwydd, Cryptosporidiwm a diheintio annigonol. Felly, gall cynlluniau i 
wella prosesau tynnu gronynnau arwain at sawl budd cyfun gan leihau'r risg i beryglon lluosog. 
Yn Dŵr Cymru, y safle a sgoriodd uchaf ar gyfer cymylogrwydd (dangosydd) oedd gwaith 
Broomy Hill, lle mae gan y cwmni gynlluniau i liniaru risgiau sy'n ymwneud â chymylogrwydd ar 
y pwynt diheintio oherwydd crisialu posibl sodiwm hydrocsid wedi'i ddosio ar gyfer cywiro pH. 
Ar hyn o bryd mae gan y cwmni fesur rheolaeth weithredol ar waith i reoli hyn ac mae'n 
cynllunio ar gyfer cynllun AMP7 i ddarparu datrysiad parhaol. 

Ffigwr 25.
Cyfraniad canran peryglon uchaf 10 Cymru i sgôr RARI
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'Dim Cyflenwad' oedd yr ail risg â’r sgôr uchaf ledled Cymru. Mae'r perygl hwn yn denu lluosydd 
uchel oherwydd yr halogiad posibl sy'n gysylltiedig â cholli gwasgedd ac oherwydd yr effaith ar 
ddefnyddwyr, gwasanaethau a busnesau sy'n agored i niwed. Rhennir y sgôr dim cyflenwad 
rhwng Hafren Dyfrdwy a Dŵr Cymru ac mae'n cynnwys nifer o faterion megis byrstio potensial 
prif gyflenwad strategol, cyflwr strwythurol prosesau, pympiau ac asedau a gwytnwch yn erbyn 
tywydd eithafol. Mae'n gadarnhaol bod Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy wedi nodi ac adrodd ar y 
materion hyn i'r Arolygiaeth gan ei fod yn dynodi diwylliant agored a chydweithredol. Rhaid bod 
gan bob cwmni strategaethau tymor hir ar waith i sicrhau bod asedau a chynlluniau gwydnwch yn 
cael eu hadolygu a'u cynnal er mwyn amddiffyn rhag risgiau cyflenwi yn y dyfodol.  

Aer yw'r trydydd perygl â'r sgôr uchaf oherwydd nifer o risgiau categori E sy'n destun ymchwiliad 
yn Hafren Dyfrdwy. Gall aer gael ei gludo i gyflenwadau dŵr oherwydd newidiadau mewn 
gwasgedd mewn rhwydweithiau dosbarthu, fel arfer yn gysylltiedig â materion pwmpio, byrstio 
prif gyflenwad a cholli cyflenwadau. Er nad yw aer sydd wedi'i gludo yn niweidiol, mae'n 
ymddangos fel dŵr lliw llaethog oherwydd ffurfio micro swigod, sy'n annerbyniol i ddefnyddwyr ac 
felly wedi'i gynnwys yn y sgorio. Cryptosporidiwm yw'r pedwerydd perygl â'r sgôr uchaf oherwydd 
sawl cynllun i leihau'r risg o'r organeb niweidiol hon. Mae paramedrau bacteriolegol (E. coli, 
Enterococi a Clostridiwm perffringens) hefyd i'w gweld yn y deg prif berygl, fel y mae haearn, 
plwm a chymylogrwydd yn nhapiau defnyddwyr. Mae haearn yn fater arwyddocaol ledled Cymru 
yn bennaf oherwydd crynhoad gwaddodion haearn o gyrydiad o fewn prif gyflenwad dŵr haearn. 
Mae'r safle is yn y deg perygl uchaf yn debygol oherwydd y lluosydd is y mae'r perygl hwn yn ei 
sgorio o'i gymharu â pheryglon eraill. Nid yw haearn yn niweidiol, ond mae gormod o ddŵr yn 
golygu bod dŵr yfed yn afliwiedig ac yn annerbyniol i ddefnyddwyr. O'r herwydd, mae'n derbyn 
lluosydd RARI o dri gan ei fod yn baramedr esthetig o'i gymharu â pheryglon ar sail iechyd sy'n 
derbyn lluosydd o bump. Yn ogystal â hyn, mae'r safle is ar gyfer haearn yn debygol o adlewyrchu 
gwaith blaenorol a wnaed yng Nghymru i leihau'r risg i ddefnyddwyr. 

Er nad yw plwm yn gyfran sylweddol o fethiannau sampl parthau, mae'n aml yn cael ei nodi mewn 
asesiadau risg cwmni fel rhai sydd angen mesurau rheoli ychwanegol. Mae hyn yn rhannol 
oherwydd canlyniad iechyd presenoldeb plwm, a all gael effeithiau niweidiol ar swyddogaeth 
y galon a'r arennau yn ogystal â chraffter meddyliol. Mae'r risg bosibl o brinder cyflenwadau asid 
orthoffosfforig yn cyfrannu'n sylweddol at y risg arweiniol yng Nghymru fel y soniwyd uchod. Mae 
mesurau rheoli ar gyfer plwm yn cynnwys amnewid pibellau cyfathrebu arweiniol, ymgyrchoedd 
gwybodaeth i ddefnyddwyr, archwiliadau ffitiadau dŵr, gwaith gyda rhanddeiliaid perthnasol 
a dosio asid orthoffosfforig.
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Cynghrair y Rheoleiddwyr ar 
gyfer Datblygu Datblygiad 
Seilwaith (Dŵr) – RAPID

Mae Cynghrair y Rheolyddion Cynyddu Datblygiad Seilwaith (RAPID) yn uned draws-reoleiddio 
newydd a sefydlwyd ar y cyd gan Asiantaeth yr Amgylchedd, Ofwat a'r Arolygiaeth i ganolbwyntio 
ar gydlynu datblygiad a chyflawniad amserol cynlluniau seilwaith adnoddau dŵr ar raddfa fawr. 

Yn ei Benderfyniadau Terfynol Adolygiad Cyfnodol 2019, caniataodd Ofwat £469 miliwn ar gyfer 
gwaith datblygu i fwrw ymlaen ar 17 cynllun rhanbarthol posibl, a nodwyd yng Nghynlluniau 
Rheoli Adnoddau Dŵr 2019 noddwyr y cynllun. Bydd y cynlluniau, sydd o fewn ac ar draws ffiniau 
cwmnïau dŵr, yn gwella gwytnwch y cyflenwad ac yn hybu buddion amgylcheddol. Bydd RAPID 
hefyd yn cefnogi datblygiad proses gynllunio ranbarthol newydd ar gyfer cynllunio adnoddau dŵr 
yn y tymor hir, a fydd yn llywio'r iteriad nesaf o WRMPs cwmnïau dŵr yn 2024. 

Mae manylion Cylch Gorchwyl RAPID ar gael yma: 
www.ofwat.gov.uk/publication/rapid-terms-of-reference/

Mae'r Arolygiaeth wedi neilltuo dau aelod o staff ar secondiad i RAPID ac wedi rhoi trefniadau 
mewnol ar waith i gefnogi'r asesiadau o arfaethedig cynlluniau i alluogi penderfyniadau clirio wrth 
iddynt fynd trwy gamau datblygu RAPID. 

Adolygir cynnydd y cynlluniau yn y broses Gated flynyddol a bydd yr Arolygiaeth yn asesu cynnydd 
y cydrannau sy'n ymwneud ag ansawdd dŵr yfed.  

Mae pedwar o'r cynlluniau'n cael eu cyflawni ar lwybr carlam ac mae'r Arolygiaeth wedi cwblhau 
cydran ansawdd dŵr yr asesiad o'r pedwar datrysiad carlam ym Mhorth 1 yn ystod mis Medi a 
mis Hydref 2020.  Cyhoeddwyd penderfyniadau Porth 1 carlam terfynol RAPID ar wefan Ofwat: 
www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/rapid/
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Ym mis Gorffennaf 2021 disgwylir o leiaf 14 o gyflwyniadau Porth 1 ar y llwybr safonol. 
Ym Mhorth 1 bydd yr Arolygiaeth yn asesu'r ystyriaethau ansawdd dŵr yfed canlynol:

 • Cadarnhad bod timau Ansawdd Dŵr y cwmni wedi cael eu hymgysylltu

 • Mae atebion wedi'u hesbonio'n glir ac opsiynau wedi eu sefydlu

 • Mae ystyried ystyriaethau ansawdd dŵr yfed ar gyfer pob opsiwn wedi'u nodi

 • Cadarnhad bod risgiau allweddol (e.e. dalgylch, dŵr ffynhonnell, triniaeth, dosbarthiad, 
derbynioldeb, deunyddiau sydd mewn cysylltiad â dŵr yfed, ymarferoldeb) wedi'u nodi

 • Blaen-gynllun ar gyfer ymchwilio i risgiau allweddol a datblygu DWSPs ymhellach 
(gan gynnwys rhaglenni monitro)

 • Cadarnhad ynghylch sut a phryd y bydd yr Arolygiaeth yn cael ei chynnwys

Yr asesiadau o'r cydrannau ansawdd dŵr yfed yn bwydo i'r asesiad traws-reoleiddiwr o drywydd 
presennol yr atebion.  Bydd yr Arolygiaeth yn gweithio'n agos gyda’r cwmnïau dŵr a rheolyddion 
eraill trwy gydol y broses adwyog i sicrhau bod y datrysiadau wedi eu nodi'n briodol a bydd yn 
sefydlu mesurau lliniaru addas ar gyfer unrhyw risgiau y gallai'r datrysiadau adnoddau dŵr 
newydd gyflwyno i ansawdd dŵr yfed. 
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Atodiad 1

Tabl 9:
Canfod E. coli ac Enterococi mewn gwaith trin, cronfeydd gwasanaeth a thapiau 
defnyddwyr

Cwmni

E. coli mewn 
dŵr yn gadael 

gwaith trin

E. coli mewn  
dŵr yn gadael 

cronfeydd 
gwasanaeth

E. coli yn 
nhapiau 

defnyddwyr

Enterococi yn 
nhapiau 

defnyddwyr

Albion Eco 0 – 0 0 – 0 0 – 8 0 – 2

Dŵr Cymru Welsh 
Water 0 – 9,461 0 – 14,766 0 – 5,930 0 – 567

Hafren Dyfrdwy 0 – 951 0 – 4,308 0 – 517 0 – 94

Dŵr Leep Network 0 - 0 0 - 0 0 - 7 0 - 4

Cymru'n 
gyffredinol 0 – 10,412 0 – 19,074 0 – 6,462 0 – 667

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