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Rhagair

F f i g u r 1 : Ma r c u s R i n k , P r i f
A r o l yg yd d D ŵ r Y f e d

Yn 2015, 25 mlynedd ers sef ydlu ’r
Arolyg iaeth Dŵr Yf ed, roedd yn bleser
gennyf ymgymr yd â ’r rôl f el y pedwer ydd
Prif Arolyg ydd Dŵr Yf ed dros Gymru a
Lloegr. Mae’r Arolygiaeth Dŵr Yf ed wedi
datblygu dr os y cyf nod hwn ynghyd â ’r
ddeddf wriaeth, y diwydiant y mae ’n ei
reoleiddio a ’r eg wyddorion ac arf erion
rheoleiddio newidiol. Fel rhan o ’r
newidiadau hynny, m ae ’r adroddiad hwn
yn datblygu’r cyf rif oldeb ar iannol a
gweithredol am atebolr wydd a bod yn
agored ac yn dr yloyw i ’r diwydiant a phobl
Cymru a Lloegr, yng hyd ag Adroddiad y
Prif Arolyg ydd, sy ’n rhoi g wybodaeth am
ansawdd dŵr.

Rwy’n dal i f od yn llawn edm ygedd o broffesiynoldeb y rhai sy ’n gweithio yn
yr Arolygiaeth - t îm hynod f ach o 41 sy ’n rheoleiddio diwydiant sy ’n darparu
14.5 biliwn litr o ddŵr iach i ddef nyddwyr yng Nghymru a Lloegr bob dyd d, ac
sy’n rhoi cyngor i awdurdodau lleol ar reoleiddio 53,000 o gyf lenwadau
preif at, yn og ystal â swyddogaethau eraill a esbonnir yn yr adroddiad hwn.
Yr her yw sicrhau bod dŵr yf ed yn parhau ’n ddiogel a bod y cyhoedd yn
parhau i ymddir ied ynddo, yn og yst al â sicrhau yr ymddiriedir yn yr
Arolyg iaeth a ’i bod yn gweithredu er budd def nyddwyr sy ’n g of yn am
arloesedd ym maes ymdr in â data, arbenigedd yn y maes a chydweithr edu
â’r rhai r ydym yn eu rheoleiddio, eu cynghori ac yn rhyng weit hio â hwy ar y
llwyf an cenedlaethol a rhyngwladol.
Mae ar loesedd yn yr Arolyg iaeth wedi ar wain at asesu dr os bedair miliwn o
ddarnau o ddata dadansoddiadol, dros 600 o ymchwiliadau ac archwiliadau o
ddig wyddiadau, dros 200 o asesiadau risg a hysbysiadau cyf reithiol, a bron
1,200 o ymholiadau gan awdurdodau lleol, def nyddwyr a sef ydliadau. Er
mwyn cyf lawni hyn, mae ’r Arolygiaeth yn cymhwyso eg wyddorion g well
rheoleiddio dr wy hyr wyddo hunanreoleiddio ar f f urf asesiadau risg i ’r rhai
rydym yn eu rheoleiddio, a nodi methiant rheoleidd iol dr wy ddadansoddi ’r
data a gawn ar sail r isg. Byddwn yn parhau i ymgysylltu â ’n cyd-r eoleiddwyr
a hyr wyddo deialog adeiladol â hwy: Of wat, awdurdodau lleol, Asiantaeth yr
Amgylchedd, y Cyng or Def nyddwyr Dŵr a chynr ychiolydd y diwydiant dŵr,
W ater UK yn og ystal â Def ra a Llywodraeth Cymru.
Adenillodd yr Arolyg iaeth gost ei g waith yn 2015/ 16 dr wy ’r Cyr ff Cyhoeddus
(Ff ioedd Cyf lenwi Dŵr ac Ansawdd Dŵr) . Hon oedd yr ail
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f lwyddyn lawn i ni adennill costau. Mae ’r Arolyg iaeth yn gweit hredu ar
gyllideb o lai na £2.5 miliwn ac mae ’n par hau i wella ef f eithlonrwydd. Yn
2015, roedd hyn yn cynnw ys newid y str wythur sef ydliadol er mwyn
canolbwynt io ar gyf lawni ’r swyddogaeth reoleiddio.

Marcus Rink
Prif Arolyg ydd Dŵr Yf ed
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Cyflwyniad
Mae dŵr yf ed diogel a glân yn hanf odol i iechyd y cyhoedd a lles ein
cymdeit has. Mae hyn yn g ynyddol bwysig yn wyneb heriau sylweddol i
gyf lenwadau dŵr yf ed o ganlyniad i ef f eithiau newid yn yr hinsawdd ar
ansawdd ac argaeledd adnoddau dŵr. Mae ’n hanf odol bod ansawdd da dŵr
yf ed, a’r buddsoddiad gan gwmnïau y mae ei angen i ’w sicrhau, yn parhau yn
y dyf odol.
Mae pr esenoldeb rheoleiddiwr annibynnol yn hanf odol i ’r ff ordd rydym yn
rhoi sicr wydd i’r cyhoedd ynglŷn â diogelwch ein dŵr yf ed pan f yddwn yn
troi’r tap ym laen. Mae ein f f ramwaith rheoleiddio wedi ar wain at ansawdd
dŵr yf ed sydd gyda ’r gorau yn Ewrop, ac mae llywodraet hau dros y byd wedi
mabwysiadu eg wyddorion sylf aenol y dull gweithredu llwyddiannus hwn.
Yn y ddogf en hon, mae Prif Arolyg ydd Dŵr Yf ed Cymru a Lloegr a ’i dîm yn
amlinellu amcanion strategol yr Arolyg iaeth, a ’u g waith a ’u cyf lawniadau yn
ystod y f lwyddyn ar iannol 2015/16. Ceir adroddiad manylach ar ansawdd dŵr
yf ed yng Nghymru a Lloegr ar gyf er 2015 yn adroddiad y Pr if Arolyg ydd, Dŵr
yfed 2015 1.

1

http://dwi.defra.gov.uk/about/annual-report/2015/index.html
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Yr Arolygiaeth Dŵr Yfed – Trosolwg
Ein prif ddyletswyddau statudol
Sef yd lwyd yr Arolygiaeth Dŵr Yf ed gan Senedd y DU yn 1990 i roi sicr wydd
annibynnol bod y diwydiant dŵr sydd wedi ’i breif ateiddio yng Nghymru a
Lloegr yn cyf lenwi dŵr yf ed diogel a glân i ddef nyddwyr.
Mae’r ff ramwaith rheoleiddio ar gyf er cyf lenwadau dŵr yng N ghymru a
Lloegr, gan gynnwys y pwerau a ’r dyletswyddau r ydym yn g weithredu ’n unol
â hwy a dyletswyddau cyf lenwyr dŵr, wedi ’i sef ydlu mewn deddf wriaeth.
Penodir y Prif Arolyg ydd Dŵr Yf ed gan yr Ysgrif ennydd G wladol dros yr
Amgylchedd, Bwyd a Mater ion G wledi g, a Gweinidogion Cymru, ac mae ’n
gweithredu ar eu rhan. Mae rhai pwerau wedi ’u breinio ’n uniongyrchol yn y
Prif Arolyg ydd hef yd, sy ’n sicrhau annibyniaeth glir yn ein gwaith. Yn ogystal
â’n rôl f el rheoleiddiwr, y Pr if Arolyg ydd a ’i arolyg wyr yw cynghorwy r
technegol penodedig yr Ysgrif ennydd G wladol a G weinidogion Cymru ar bob
mater sy’n ym wneud â dŵr yf ed.
Mae’r ddeddf wriaeth sylf aenol sy ’n am linellu ein swyddogaethau a ’n
dyletswyddau yn Neddf y Diwydiant Dŵr 1991 (f el y ’i diwyg iwyd gan Ddeddf
Dŵr 2003 a Deddf Dŵr 2014). Mae mater ion sy ’n ym wneud â chyf lenwi dŵr
hef yd wedi’u datganoli i Lywodraeth Cym ru dr wy Ddeddf Llywodraeth Cymru
1998.
Mae Rheoliadau Cyf lenwi Dŵr (Ansawdd Dŵr) 2010 (Cymru) a Rheoliadau
Cyf lenwi Dŵr (Ansawdd Dŵr) 2000 a ’r diwyg iadau (Lloegr) a wnaed o dan
Ddeddf y Diwydiant Dŵr – y cyf eir ir at ynt f el y Rheoliadau gyda ’i gilydd – yn
amlinellu’r gof ynion rheoliadol ar gyf er ansawdd cyf lenwadau dŵr yf ed
cyhoeddus. Ceir deddf wriaeth a rheoleiddwyr cyf atebol yn yr Alban a
Gogledd I wer ddon. Caf odd y Rheoliadau eu diwyg io a ’u g weit hredu yng
Nghymru ym mis Ebr ill 2016 ac yn Lloegr yn yst od mis Mehef in 2016.
Mae’r dar pariaethau yn adran 68 o Ddeddf y Diwydiant Dŵr ( ynglŷn â
gorf odi) wedi cael eu dirpr wyo ’n ff urf iol i’r Prif Arolygydd gan y
Gweinidogion. Mae ’r darpar iaethau yn Adran 70 o Ddeddf y Diwydiant Dŵr
(ynglŷn â dwyn achos yn erbyn ymgymer wyr ac eraill sy ’n cyf lenwi dŵr sy ’n
anaddas i bobl ei yf ed) wedi ’u breinio ’n uniongyrchol yn y Pr if Arolyg ydd.
Mae’r cyf rif oldeb am gynorthwyo G weinidogion o r an rhai gof ynion eraill yn
Neddf y Diwydiant Dŵr wedi ’i rannu rhwng yr Arolyg iaeth a swyddogion polisi
yn Llywodraeth Cymru a Def ra.
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Ein prif sw yddogaethau anstatudol
Mae ein g waith yn eang ei gwmpas, gan gynnwys pob ag wedd ar ansawdd
cyf lenwadau dŵr c yhoeddus. Mae arbenig edd technegol cyf un ein staf f yn
cwmpasu pob ag wedd ar wyddoniaet h, peirianneg a rheoli ’r br oses o
gyf lenwi dŵr. Ochr yn ochr â ’n dyletswyddau statudol, mae ’r Arolyg iaeth yn
gyf rif ol am lawer o swyddogaethau eraill, gan gynnwys:


Rhoi c yngor ac ar weiniad i g wmnïau dŵr 2 ar bob ag wedd ar gyf lenwi dŵr
yf ed.



Ymdrin ag ymholiadau sy ’n ym wneud ag ansawdd dŵr yf ed gan
ddef nyddwyr, sef ydliadau a busnesau.



Rhoi cyngor i W einidogion a swyddogion yng lŷn â mater ion sy ’n ym wneud
â chyf lenwi dŵr yf ed, ac ar ymholiadau Seneddol ac ymholiadau eraill
sy’n codi.



Cydweithredu â’r rheoleiddwyr er aill yn y diwydiant dŵr.



Rhoi cyngor i W einidogion ynglŷn â chyf lenwadau dŵr preif at (h.y. y rhai
nas cyf lenwir gan g wmni dŵr) a mater ion cysyllt iedig.



Rhoi cyngor a chymorth i awdurdodau lleol ar bob ag wedd ar ansawdd
dŵr yf ed, gan gynnwys cyf lenwadau dŵr preif at.



Rheoli rhaglen ymchwil Ansawdd Dŵr ac Iechyd Def ra.



Cynr ychioli Llywodraeth y Deyrnas Unedig a ’r gweinyddiaethau
datganoledig yn Ewr op ar f aterion sy ’n ymwneud â’r G yf arwyddeb
Ewropeaidd ar Ansawdd Dŵr Yf ed, a chyf lwyno data ansawdd dŵr yf ed i ’r
Comisiwn Ewropeaidd ar ran y DU.

Swyddogion polisi sy ’n gyf rif ol am gynghori eu G weinidogion ar f aterion
polisi sy’n codi mewn cysyllt iad â chyf lenwi dŵr yf ed.

2

Mae cwmnïau dŵr yn cynnwys cwmnïau a dŵr a charthffosiaeth, cwmnïau cyflenwi dŵr yn unig, penodeion
mewnosod a chwmnïau sy’n dal trwyddedau cyfunol a thrwyddedau manwerthu fel y’u diffiniwyd yn Neddf y
Diwydiant Dŵr. O fis Ebrill 2017 bydd trefniadau trwyddedu newydd yn gymwys, yn unol â Deddf Dŵr 2014.
Bydd cwmnïau sy’n dal awdurdodiadau fel y’u diffiniwyd gan y Ddeddf hon yn dod o dan drefn reoleiddio’r
Arolygiaeth, i’r graddau y mae eu gweithgareddau yn cael eu llywodraethu gan reoliadau ansawdd dŵr yfed.
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Ein hamcanion strategol
Nod yr Arolygiaeth Dŵr Yf ed yw sicr hau dŵr yf ed diogel a glân i bob
def nyddiwr dr wy ’r pedwar amcan strategol canlynol:
1. Mae cyflenw yr dŵ r yn darparu dŵ r sy’ n ddiogel ac yn lân.
Cyf lawnwn hyn dr wy wneud y canlynol:


Craff u ar brose sau gweithredol cyf lenwyr dŵr o ’r tarddle i ’r tap.



Rheoleiddio ar gyf er cyf lenwadau dŵr yf ed cynaliadwy dr wy g yd - nerthu
hirdymor a chynnal a chadw systemau cyf lenwi dŵr gan g wmnïau dŵr.



Cyf lawni ein swyddogaethau rheoleiddio dr wy ddef nyddio ymagwedd
rheoli r isg tuag at gyf lenwi dŵr sy ’n seiliedig ar dystiolaeth, ac sy ’n
darparu ar g yf er rheoli achosion br ys a lliniaru r isg o ’r amgylchedd.



Gweithio g yda rheoleiddwyr dŵr eraill wr th iddynt arf er eu pwerau i
gef nogi’r broses o gyf lenwi dŵr yf ed diogel a glân.



Rheoleiddio er m wyn sicrhau mai dim ond cynhyrchion a phrosesau
cymer adwy a diogel a ddef nyddir gan gyflenwyr dŵr.

2. Mae gan y c yhoedd hyder yn ei ddŵ r yf ed.
Cyf lawnwn hyn dr wy wneud y canlynol:


Lleihau ’r risg y caif f y cyhoedd ei amlygu i ddŵr yf ed annio gel i’r
eithaf .



Cymryd camau rheoleiddio annibynnol penderf ynol ac amserol pan f o
angen er budd def nyddwyr.



Dilysu’r tref niadau ar gyf er casglu a chofnodi data ansawdd dŵr yf ed
mewn modd annibynnol.



Rhoi g wybodaeth g ywir a pherthnasol am ansawdd dŵr yf ed ( gan
gynnwys y camau a gymerir i unioni diff ygion) sydd wedi ’i theilwra at
anghenion cynr ychiolwyr cymunedol lleol.



Cynnal arf arniad teg ac annibynnol o g wynion def nyddwyr ynglŷn ag
ansawdd dŵr yf ed.



Sicr hau bod popeth a wnawn yn seiliedig ar sylf aen dyst io laet h gadarn
rydym yn mynd ati i ’w chynnal a’i chyhoeddi.
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3. Deddfw riaeth dŵ r yfed sy ’n addas at y diben ac sy’n cael ei
gw eithredu er budd y c yhoedd.
Cyf lawnwn hyn dr wy wneud y canlynol:


Dehongli a chymhwyso deddf wriaeth g yf redol yn unol ag arf er
rheoleiddiol gorau.



Rhoi cyngor ac ar weiniad technegol amserol i g yf lenwyr dŵr,
awdur dodau lleol, swyddogion iechyd a rheoleiddwyr eraill yn
genedlaethol ac yn rhyng wladol.



Craff u a dylanwadu ar gynig ion a all ef f eithio ar y cyf lenwad o ddŵr
yf ed diogel a glân.



Ymgysyllt u â deddf wyr ac ymgynghori â r handdeiliaid er m wyn sicrhau
bod deddf wr iaeth a phwerau a dyletswyddau rheoleiddio yn dal i f od yn
addas at y diben.



Gweithr edu ein blaenraglen waith f el un o Ganolf annau Cydweithredol
Sef ydliad Iechyd y Byd ar gyf er d iogelwch dŵr yf ed, ac ymg ysylltu â ’r
gymuned ansawdd dŵr yf ed ac iechyd f yd -eang i ddatblygu a rhannu
arf er gorau rhyngwladol a hyr wyddo ar loesi ym maes diogelwch a
rheoleiddio dŵr yf ed.

4. Mae’r Arol ygiaeth Dŵ r Yfed yn sef ydliad blaengar, yr ymddiriedir
ynddo.
Cyf lawnwn hyn dr wy wneud y canlynol:


Cyhoeddi ein camau gweithredu a hanes ein perff ormiad, a bod yn
atebol i W einidogion, i ddef nyddwyr, i gyf lenwr dŵr ac i ’n rhanddeiliaid
eraill.



Ymddwyn a g weithio ’n unol â Chod y Rheoleiddwyr, a moeseg y
sef ydliadau proff esiynol y mae ein staff yn aelodau ohonynt.



Bod yn annibynnol, yn hygyrch, yn gyson ac yn dr yloyw ym mhopeth a
wnawn.



Ymgysyllt u â’n holl randdeiliaid, ac yn enwedig def nyddwyr a
sef ydliadau cym unedol lleol, er mwyn sicr hau bod y gwasanaethau a
ddarpar wn yn parhau i f od yn addas at y diben.



Cyf logi a chef nogi st aff sy ’n gallu darpar u ’r g wasanaethau hynny ’n
eff eithlon.
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Mae adran Gweithgareddau ’r Arolygiaeth Dŵr Yfed yn ystod 2015/16 yr
adroddiad hwn yn amlinellu perff ormiad yr Arolygiaeth yn erbyn yr
amcanion strategol hyn yn ystod y f lwyddyn ariannol 2015/16.

Ein trefniadau llyw odraethu
Mae’r Arolygiaeth yn uned f usnes yng Nghyf ar wyddiaeth Rh eoli Dŵr a
Pher ygl Llif ogydd Def ra. Mae gan y Gyf arwyddiaeth gyf rif oldeb ff urf iol am
noddi’r Arolygiaeth Dŵr Yf ed yn Def ra.
Mae’r Arolygiaeth Dŵr Yf ed yn wahanol i unedau busnes eraill Def ra yn yr
yst yr bod dyletswyddau penodol wedi ’u br einio ’n uniong yrchol yn y Prif
Arolyg ydd dr wy stat ud. Mae pwerau eraill wedi ’u dirpr wyo’n uniongyrchol i ’r
Prif Arolyg ydd gan yr Ysgrif ennydd G wladol a G weinidogion Cymru, ac mae ’n
cyf lwyno adroddiadau ar y mater ion hyn yn uniong yrchol i W einidogion.
Mae’r Pr if Arolygydd yn at ebol i ’r Cyf ar wyddwr am f aterion adnoddau dynol a
rheoli ar iannol. G weision sif il yw ’r arolyg wyr a ’r staf f cymorth technegol.
Fel yn achos elf ennau eraill o wariant rhaglenni Def ra, yr Ysgr if ennydd
Gwladol sy’n gyf rif ol yn y pen draw am ddyr annu adnodd au i’r Arolygiaeth
Dŵr Yf ed, ac sy ’n at ebol i Senedd y DU am y g war iant hwnnw. Fel y Prif
Swyddog Cyf rif yddu, yr Ysgrif ennydd Par haol yw pr if gynghorydd yr
Ysgrif ennydd G wladol ar ddyr annu adnoddau a rheoli ariannol pr iodol.
Dirpr wyir y cyf rif oldebau hynny dr wy’r Cyf ar wyddwr Cyf f redinol, Grŵp yr
Amgylchedd a Materion G wledig, i ’r Cyf arwyddwr, Rheoli Dŵr a Pher ygl
Llif ogydd, ac wedyn i ’r Prif Arolyg ydd i ’r graddau y maent yn ym wneud â
gwar iant yr Arolygiaeth.
Mae’r Arolygiaeth yn paratoi ei hadroddiadau anni bynnol ei hun i
W einidogion yng Nghymru ac yn Lloegr ar berff ormiad gweithr edol y
cwmnïau dŵr r ydym yn eu rheoleiddio yn y ddwy wlad.
Mae g weithrediadau ’r Arolygiaeth Dŵr Yf ed o ddydd i ddydd yn annibynnol ar
y G yf arwyddiaet h ar y cyf an. Er enghraifft, ry dym yn rheoli ein rhaglen
dystiolaeth ein hunain; mae ein Harolyg wyr yn ym wneud yn uniongyrchol â
def nyddwyr a ’r cyf ryngau sy ’n gof yn am wybodaeth am ddiogelwch a
rheoleiddio dŵr yf ed; ac mae gennym ein gwef an ein hunain. Caiff ein
perff ormiad gweithredol ei f onitro ’n rheolaidd dr wy g ydgysyllt u ff urf iol ac
anff urf iol â swyddogion Llywodraeth Cym ru a Def ra, a chyf lwynir adr oddiad
yn g yhoeddus arno yn yr adroddiad perf f ormiad busnes hwn.

Sut y cawn ein rheoli
Mae gennym un swyddf a wedi ’i lleoli yng hanol Llun dain, ond mae ein st aff yn
gweithio ’n hyblyg ledled Cymru a Lloegr. Mae ein 41 o aelodau o staff yn
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cynnwys 31 o Arolygwyr gwarantedig a 10 o aelodau o staf f technegol a
chymorth (gweler Atodiad 2).
Mae’r Arolyg wyr yn weithwyr pr off esiynol prof iadol â che f ndir technegol,
gwyddonol neu beir ianyddol cadar n. Mae ein staf f technegol a chymorth yn
cynnwys arbenigwyr ar
reoli data, rheoli g wybodaeth, a gweinyddu busnes. Mae ’r gwaith yn gof yn
am gryn arbenigedd ym mhob ag wedd ar gyf lenwi dŵr yf ed, dehongli ’r
gyf raith, gorf odi gof ynion cyf reithiol mewn modd teg a chymesur a rhoi
cyngor ac ar weiniad cadarn i bob lef el o r anddeiliaid yn y diwydiant a ’r
llywodraeth.
Mae gan Uwch Dîm Rheoli ’r Arolygiaet h Dŵr Yf ed gyf rif oldeb cyf f redinol am
reoli’r Arolygiaet h a ’i chyf eir iad strat egol. Ein t îm rheoli o Brif Arolyg wyr sy ’n
gyf rif ol am gyf lawni ein g weithgareddau o ddydd i ddydd.
At ddibenion adnoddau dynol, recr iwt io a thalu, mae rheolwyr a staff yr
Arolyg iaeth Dŵr Yf ed yn rhwym wrth bolisïau Def ra ac yn dilyn canllawia u’r
Gwasanaeth Sif il.
Mae gennym f enter gwell rheoleiddio ar waith lle mae staf f cyf logedig o
gwmnïau dŵr yn ymuno â ’r Arolyg iaeth Dŵr Yf ed at ddibenion hyf f orddiant a
datblygu am gyf nod o chwe m is. Er bod y secondeion yn g weit hredu f el
aseswyr dros dro, a c wedi’u hawdurdodi i gyf lawni unrhyw rai o
swyddogaethau o ddydd i ddydd yr Arolygiaeth Dŵr Yf ed, ni chânt eu talu
gan Def ra ac nid ydynt yn llenwi swyddi Arolyg wyr.

Sut y cawn ein hariannu
Mae ein costau g weithredu, gan gynnwys gorbenion, tua £3.5 mili wn y
f lwyddyn. Caiff y rhan f wyaf o ’r costau hyn ei hariannu gan g wmnïau dŵr
dr wy adennill costau am wasanaethau rheoleiddiol. Caiff costau eu hadennill
oddi wrth sef ydliadau masnachol hef yd am gymeradwyo eu cynhyrchion i ’w
def nyddio yn y broses o drin a d osbarthu dŵr yf ed. Ceir cr ynodeb o ’r ff ioedd
hyn yn At odiad 1.
Ariennir y gweddill gan Def ra ac mae ’n ymwneud â gwaith i gef nogi cyngor
polisi; y swyddogaet hau a gynhaliwn yn Ewrop ac yn rhyngwladol; ac am ein
gwaith ar gyf lenwadau dŵr preif at. Caif f y cy llid hwn ei ddosbarthu ’n war iant
rhaglenni a daw o dan gyf answm dyraniad rhaglenni Rheoli Dŵr a Pher ygl
Llif ogydd Def ra. Caif f anghenion yr Arolygiaeth eu hyst yried yn yr un modd â
gof ynion rhaglenni eraill y mae ’r G yf arwyddiaeth yn g yf rif ol amdanynt yn ei
hym arf erion Cynllunio Busnes a Dyr annu Adnoddau blynyddol.
Yn sgil archwiliad m ewnol o ’n system adennill costau, roedd yn of ynnol i ni
ddiwyg io ein str wythur ff ioedd i gynnwys gorbenion yr Arolygiaeth Dŵr Yf ed
12
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a godir ar gyllidebau canolog Def ra. Arweini odd hyn at g ynnydd sylweddol
mewn ff ioedd ar g yf er 2015/16 a sicr haodd f od y cynllun yn unol â
chanllawiau cyf redol Trysorlys EM ar Reoli Ar ian Cyhoeddus 3.
Yn ystod y f lwyddyn gweithiodd yr Arolygiaeth Dŵr Yf ed gyda Llywodr aeth
Cymru a Def ra hef yd er mwyn rhoi Gorchmynion ff ioedd newydd ar waith ar
gyf er y f lwyddyn ariannol 2016/17. Roedd hyn yn angenrheidiol am y bydd y
ddeddf wriaeth sylf aenol br esennol yn peidio â bod yn weithredol o ddechrau
2017. Mae ’r ff ioedd bellach ar wyneb y G orchym yn sy ’n cydymff urf io â
gof ynion pr esennol Trysorlys EM, sef y dylai cyhoeddi f f ioedd yn weinyddol
ddod i ben ar y cyf le cynt af posibl. Nid yw f f ioedd 2016/17 yn wahanol iawn i
ff ioedd 2015/16. Ysg rif ennwyd at bob cwmni i esbonio ’r rheswm dr os y newid
deddf wriaethol a rhoi cr ynodeb o ’r ff ioedd newydd.

Gweithgareddau’r Arolygiaeth Dŵr Yfed
yn ystod 2015/16
Mae’r adr an hon yn crynhoi rhai o ’r gweithgareddau craidd a gyf lawnwyd gan
yr Arolygiaeth Dŵr Yf ed yn ystod y f lwyddyn ariannol m is Ebr ill 2015 i f is
Mawrt h 2016, o ran cy f lwyno ein hamcanion strategol. Traf odir y materion
hyn yn f anwl yn adr oddiad y Pr if Arolygydd, sy ’n cwm pasu cyf lenwadau dŵr
cyhoeddus a phreif at yng Nghymru a Lloegr.
1. Mae cyflenw yr dŵ r yn darparu dŵ r sy’ n ddiogel ac yn lân.
Yn ystod 2015/ 16:
i. Craff wyd ar br osesau gweithredol cyf lenwyr dŵr o ’r tarddle i’r tap dr wy
asesu data cydymf f urf iaeth reoleiddiol cwmnïau dŵr. Yn ystod y
f lwyddyn aseswyd rhaglenni samplu a monitro cwm nïau dŵr, gan
gynnwys pob un o ’r 4,129,259 o ganlyniadau cydymf f urf iaeth, ac
ymchwiliwyd i’r amgylchiadau a ’r camau g weithredu a gymer wyd ar
gyf er pob un o’r 1, 235 o achosion o f ethu â chyrraedd saf onau
rheoleiddiol.
ii. Aseswyd 530 o ddig wyddiadau a oedd yn ym wneud â chyf lenwadau dŵr
yr oedd cwm nïau dŵr wedi rhoi gwybod i ni amdanynt, a chyf lw ynwyd
adroddiad cyhoeddus ar bob un o ’r rhain, gan sicrhau bod def nyddwyr
yn cael eu diogelu a bod camau gweithr edu yn cael eu cymr yd i
leihau’r r isg o f ethu eto i ’r eithaf . O ’r digwyddiadau hyn, caf odd 209 eu
dosbarthu’n rhai sylweddol neu ddif rif ol.

3

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/454191/Managing_
Public_Money_AA_v2_-jan15.pdf
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iii. Cynhaliwyd 79 o archwiliadau technegol o asedau neu weithgareddau
rheoli g weithredol cwm nïau dŵr lle y nodwyd r isgiau i ansawdd dŵr
yf ed, er enghraif f t, drwy ddig wyddiadau y rhoddwyd g wybod i ni
amdanynt a thr wy asesu achosion o f ethu â chydymff urf io.
iv. Gwerthuswyd 93 o adroddiadau asesu r isg a gyf lwynwyd gan gwmnïau
dŵr er m wyn sicrhau bod camau g weithredu wedi ’u cymr yd i liniar u
risgiau i iechyd y cyhoedd ac i iachusr wydd cyf lenwadau dŵr.
v. Cyf lwynwyd 118 o of f erynnau cyf reithiol ( Hysbysiadau ac
Ymgymeriadau) ge nnym, f el rhan o ’n g weithdr ef nau gorf odi, a oedd yn
ei g wneud yn of ynnol i g wmnïau wneud gwelliannau er m wyn unioni
problemau a lleihau ’r risg o gyf lenwi dŵr af iach i ddef nyddwyr .
vi. Cyf lwynwyd pedwar Gorchym yn Gorf odi o dan Adran 18 o Ddeddf y
Diwydiant Dŵr hef yd er mwyn sicr hau g welliannau angenr heidiol.
vii. Cymeradwywyd 117 o gynhyrchion i ’w def nyddio wrth ddod i gysylltiad
â dŵr yf ed, o dan Reoliad 31 o ’r Rheoliadau, f el gwasanaet h i
gyf lenwyr a chwmnïau dŵr:


Cymeradwyaethau newydd – 40



Ailgymer adwyaethau – 39



Newid i gymeradwyaeth – 38

viii. Ymatebwyd i 262 o geisiadau am gyngor gan awdurdodau lleol mewn
cysyllt iad â chyf lenwadau dŵr preif at, a rhoddwyd cyngor technegol a
hyf f orddiant i awdur dodau lleol ar asesiadau archwilio a risg.
ix. Dyf arnodd y Pr if Arolyg ydd ar dr i anghydfod a oedd yn gof yn am
gymryd camau cyf reithiol, ynghylch cyf lenwadau dŵr preif at.
2. Mae gan y c yhoedd hyder yn ei ddŵ r yf ed.
Cyf rannodd y g weithgareddau a restr ir o dan amcan strategol 1 at yr
amcan strategol hwn hef yd. At hynny, yn ystod 2015/ 16:
i. Ymchwiliwyd i 36 o g wynion gan ddef nyddwyr a oedd yn anf odlon ar y
ff ordd roedd eu cwm ni dŵr wedi ymdr in â chwyn ynglŷn ag ansawdd
dŵr yf ed.
ii. Ymatebwyd i 882 o ymholiadau ynglŷn ag ansawdd dŵr yf ed gan
ddef nyddwyr, sef ydliadau a busnesau. O ’r rhain, roe dd tri yn geisiadau
am wybodaeth a geisiwyd o dan Ddeddf Rhyddid G wybodaet h 2000, ac
roedd pump yn geisiadau am wybodaeth a geisiwyd o dan Reoliadau
14
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Gwybodaeth Amg ylcheddol 2004.
3. Deddfw riaeth dŵ r yfed sy ’n addas at y diben ac sy’n cael ei
gw eithredu er budd y c yhoedd.
Un o weithgareddau allweddol yr Ar olygiaeth yn ystod y f lwyddyn oedd
gweithio gyda Def ra i ddiwyg io ’r rheoliadau ynglŷn ag ansawdd dŵr yf ed
cyhoeddus a phreif at yn Lloegr er mwyn t rosi gof ynion Cyf ar wyddeb
Euratom a chyf lwyno newidiadau erai ll, ac ymgysylltu â G weinidogion
Cymru yn y broses o ddraff tio ’r diwyg iadau angenrheidiol i Reoliadau
Cymru (sy’n cwmpasu cyf lenwadau cyhoeddus a phreif at). Ceir manylion
yn yr adran Newidiadau deddfwriaethol .
Rydym hef yd wedi bod mewn cysyllt iad agos â De f ra, Llywodraeth Cymru,
Of wat, Asiantaeth yr Amgylchedd, y Cyngor Def nyddwyr Dŵr, Public
Health England, y Comisiwn Ewropeaidd, cwmnïau dŵr a nif er o
randdeiliaid allweddol eraill i draf od amrywiaeth o f aterion sy ’n sicrhau
bod ein f framwaith deddf wr iaet ho l a’n harf erion rheoleiddio yn parhau i
f od yn addas at y diben. Traf odir y rhain yn f anylach yn yr adr an Gweithio
gydag eraill.
Rydym yn parhau i r eoli ’r Rhaglen Ymchwil Ansawdd Dŵr Yf ed ac Iechyd
genedlaethol ar ran Def ra. Mae ’r rhaglen hon yn cyf rannu at y corf f o
wybodaeth arbenigol am wyddoniaeth dŵr yf ed sy ’n hanf odol i’n
heff eithiolr wydd f el r heoleiddiwr. Yn 2015/16, gwar iodd y rhaglen
£257,000. Mae ’r sylf aen dyst iolaeth hon hef yd yn llywio ein cyngor
arbenigol ar ddehongli a phennu saf onau ac yn da rparu gwybodaeth sy ’n
seiliedig ar dystiolaeth i ’r llywodraeth, aelodau o Senedd y DU a
Llywodr aeth Cymru, rheoleiddwyr a rhanddeiliaid eraill, cwmnïau dŵr, y
cyf ryngau ac aelodau ’r cyhoedd. Mae pob un o ’n hadroddiadau ymchwil ar
gael i’r cyhoedd.
Yn ystod 2015/ 16:
i. comisiynwyd dau brosiect ymchwil ar ansawdd dŵr yf ed a phynciau yn
ym wneud ag iechyd;
ii. cyhoeddwyd 11 o adroddiadau ymchwil.
4. Mae’r Arol ygiaeth Dŵ r Yfed yn sef ydliad blaengar, yr ymddiriedir
ynddo.
Rydym yn cymhwyso egwyddor ion G well Rheoleiddio, f el y’u nodwyd yng
Nghod y Rheoleiddwyr a gyhoeddwyd gan yr Adran Busnes, Arloesedd a
Sgiliau, wrth arf er ein swyddogaethau rheoleiddio. Rydym yn mabwysiadu
dull g weithredu sy ’n seiliedig ar risg o ran rheoleiddio a ’n systemau, a
gweithdref nau sy ’n ein galluog i i ganolbwynt io ein g weithgareddau ar
15
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sef yllf aoedd lle mae ’r risgiau i ansawdd dŵr yf ed ac iechyd y cyhoedd yn
f wy.
Ym mis Mehef in 2015, amlinellodd yr Ysgrif ennydd G wladol ei
gweledigaeth ar g yf er dyf odol bwyd, ff ermio ac amgylchedd naturiol
Pr ydain, a nododd y bydd Def ra yn cyhoeddi ’r holl ddata bron y mae ’n eu
dal, gan roi Pr ydain ar f laen y gad yn y chwyldro data.
Mae’r Arolygiaeth yn dal data sy ’n dod o gwmnïau dŵr ac awdurdodau
lleol yng Nghymru a Lloegr, a gesglir yn unol â deddf wr iaet h. Caif f y data
hyn ar ansawdd dŵr yf ed, ynghyd â ’r dat a o’r Alban a Gogledd Iwerddon
eu cyf lwyno i ’r Com isiwn Ewr opeaidd ar gyf er y DU. Cyhoeddir data a
ddarper ir gan gwmnïau dŵr ac awdurdodau lleol ar f f urf crynodeb yn
adroddiad blynyddol y Pr if Arolyg ydd.
Mae’r ff ordd rydym yn rheoleiddio yn dr yloyw. Rydym yn cyhoeddi pob
off eryn cyf reithiol (Hysbysiadau, Ymgymeriadau, a Gorchm ynion Gorf odi)
ar ein g wef an, ynghyd â ’n Polisi Gorf odi, canllawiau, llyt hyrau
gwybodaeth, adroddiadau ymchwil a brif f iadau i ’r wasg.
Yn ystod y f lwyddyn cyf lwynwyd proses well o dderbyn a dadansoddi
adroddiadau asesu risg cwmnïau sy ’n of ynnol o dan Reoliad 28 (Rheoliad
29 yng Nghymru), sy ’n ein galluogi i nodi ’n haws r isgiau heb eu rheoli i
ansawdd dŵr yf ed sy ’n gof yn am gymr yd camau adf erol, gan gymryd
camau gorf odi lle y bo angen. Mae hyn wedi lleihau ’r baich rheoleiddiol ar
gwmnïau dŵr ac wedi gwella eff eithlonr wydd y broses i ’r Arolygiaeth
(gweler yr adran Dat blygiadau rheolei ddiol).
At hynny, yn ystod 2015/16:


Ymgysyllt wyd â ’r cwmnïau dŵr r ydym yn eu rheoleiddio dr wy
gyf arf odydd rheolaidd â ’r cwm nïau er m wyn traf od materion sy ’n achos
pryder, materion gorf odi a materion rheoleiddiol cyf redol. Cyf arf uom yn
rheolaidd â W ater UK (y sef ydliad sy ’n cynr ychioli cwmnïau dŵr yn y
DU), a buom yn bresennol yng nghyf arf odydd ei amrywiol grwpiau
aelodau, er mwyn ymgynghori â chwmnïau dŵr ynglŷn ag amrywiaeth
eang o f aterion sy’n ym wneud ag ansawdd dŵr yf ed ac iechyd y
cyhoedd.



Buom yn bre sennol mewn cyf arf odydd cyhoeddus a gynhaliwyd gan y
Cyngor Def nyddwyr Dŵr er m wyn traf od a rhannu gwybodaet h â ’i
aelodau a’r cyhoedd yng lŷn â mater ion sy ’n ef f eithio ar ddef nyddwyr.



Darpar wyd g wybodaeth am gydymff urf iaeth a risg ar gyf er pob cwmni
dŵr yn adr oddiad y Prif Arolyg ydd. Parat oir adr oddiadau ar wahân ar
gyf er cyf lenwadau dŵr cyhoeddus a phreif at, i Gymru a Lloegr, a
chyhoeddir yr adroddiadau ar ein g wef an.
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Rhoddwyd g wybodaeth a chyngor i g wmnïau dŵr ac awdurdodau lleol
dr wy lyt hyrau g wybodaeth a chanllawiau. Yn 2015/16:
i. Cyhoeddwyd chwe Llythyr G wybodaeth a roddodd ar weiniad ar sawl
mater gwahanol yn gysylltiedig â ’r Rheoliadau, g weithgareddau ’r
Arolyg iaeth a mater ion ansawdd dŵr yf ed. Rhoddodd un o ’r rhain
(05/2015) ar weiniad i gwmnïau dŵr ac aw durdodau lleol ar y
diwyg iadau arf aethedig i ’r Rheoliadau drwy drosi gof ynion
Cyf arwyddeb Eurat om (gweler yr adran Newidiadau deddfwriaethol ).

Rydym yn parhau i gef nogi datblygiad pr off esiynol ein staff drwy gef nogi
eu presenoldeb mewn cynadleddau a semina rau f el y bo’n br iodol i
anghenion busnes, cynnal gweithdai hyf forddiant mewnol a rhoi cyf leoedd
ar gyf er secondiadau allanol â chwmnïau dŵr a labordai er m wyn datblygu
gwybodaeth am ag weddau penodol ar
weithrediadau cyf lenwi dŵr a g waith dadansoddi labordy. Rydym yn annog
pob arolyg ydd i f od yn aelod o sef ydliad proff esiynol perthnasol a
gweithio tuag at ennill a chynnal stat ws siartredig dr wy ’r cyrff hyn.

Newidiadau deddfwriaethol
Yn ystod y f lwyddyn, gweithiwyd gydag er aill i ddiwyg io ’r Rheoliadau
Ansawdd Dŵr Yf ed ar gyf er cyf lenwadau cyhoeddus a phreif at yng Nghymru
a Lloegr. Amlinellir y rhesymau dros y newidiadau hyn a ’r gwaith a wnaed
isod.
Diw ygiadau i Reoliadau C yflenw i Dŵ r (Ansaw dd Dŵ r) 2000 a diw ygiad
2016 i Reoliadau Cyflenw i Dŵ r ( Ansaw dd Dŵ r) 2010 (Cymru)
Prif ddiben Rheoliadau 2016 yw trosi gofynion Cyf ar wyddeb
2013/51/Eurat om y Cyngor dyddiedig 22 Hydref 2013 (a elwir yn
Gyf arwyddeb Eur atom) yn Rheoliadau Ansawdd Dŵr Yf ed Lloegr. Yn
benodol, mae Cyf arwyddeb Euratom yn cyf lwyno saf on a gofynion monitro ar
gyf er radon mewn dŵr yf ed. Mae Rheoliadau 2016 hef yd yn egluro ag weddau
penodol ar Reoliadau 2000, a ’r rheoliadau diwyg io canlyniadol yn 2007 a
2010, er m wyn sicr hau m wy o gysondeb ag egwyddorion g well rheoleiddio
gyda’r nod o leihau beichiau rheoleiddiol diangen ar gwmnïau dŵr.
Felly roedd y broses o ddiwyg io Rheoliadau Lloegr yn cynnwys cydgrynhoi ’r
Rheoliadau g wreiddiol (2000) a ’r diwyg iadau canlyniadol, a chyf lwyno rhai
newidiadau eraill i of ynion rheoleiddiol, yn enwedig o ran sicr hau bod
cof nodion ar gael i aelodau ’r cyhoedd.
Yng Nghymru, caf odd gof ynion Euratom eu trosi dr wy gyhoeddi rheoliadau
diwyg io.
17
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Lansiwyd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar gyf er Rheoliadau drafft Lloegr ar 1
Chwef ror 2016 a daeth i ben ar 14 Mawrt h 2016. Caf odd Rheoliadau 2016
Lloeg r 4 eu gweithredu ym mis Mehef in 2016 a daeth diwyg iad Cymru 5 i rym
ym mis Ebrill 2016.

Crynodeb o’r new idiadau


Mae’r gof ynion ynglŷn â monitro ymbelydr edd wedi cael eu diwygio i drosi
gof ynion Cyf arwyddeb Euratom. Cyf lwynir gwerth par ametrig newydd ar
gyf er radon mewn dŵr yf ed (100Bq/l) gyda darpariaeth i Aelod wladwr iaethau bennu lef el hyd at 1,000Bq/l ar yr amod na c haif f
cyf lenwad dŵr ei ber yglu, h.y. cynhelir lef el y diogelwch iechyd.



Pennir isaf swm amlder monitro ar gyf er tritiwm a dos dangosol.



Nid oes angen monit ro os gellir dangos nad yw ’r paramedrau ymbelydrol
yn debygol o f od yn bresennol neu y byddant ar lef elau dipyn yn is na ’r
gwerth parametrig. Gellir dangos hyn yn seiliedig ar arolygon
cynr ychioliadol, monitro data neu wybodaeth ddibynadwy arall. Dim ond
lle y bo f f ynhonnell anthropogenig y bydd angen monitro ar gyf er tritiwm.
Mae’r rheoliadau diwygiedig yn cynnwys darpar iaeth ar gyf er eithr iadau
monitro lle nad oes r isg o ormodiant.

Dim ond i Reoliadau Lloegr y bydd y newidiadau canlynol yn g ym wys:


Mae Rheoliad 15 – Samplu f f ynonellau newydd – wedi cael ei ddiwyg io er
mwyn ei gwneud yn of ynnol i g wmni d ŵr sy’n dym uno cyf lwyno ff ynhonnell
newydd yn ei gyf lenwad gyf lwyno ’r adr oddiad asesu risg gofynnol o leiaf
f is bellach cyn def nyddio ’r f f ynhonnell ar gyf er cyf lenwad dŵr cyhoeddus.
Mae hyn wedi lleihau ’r amser aros o dr i m is o leiaf i f is.



Mae Rheoliadau 27 a 28 wedi cael eu diwyg io i sicr hau bod asesiadau
risg yn yst yr ied y tebygolr wydd y bydd dŵr yn m ynd yn af iach, yn ogystal
ag unrhyw risg bosibl i iechyd dynol.



Mae Rheoliad 27(3) wedi cael ei ddileu g an nad yw ’r gof yniad i gwblhau
asesiad r isg erbyn 1 Hydref 2008 yn berthnasol m wyach.



Mae Rheoliad 34 – Cof nodion a G wybodaeth – bellach yn cynnwys dau
of yniad newydd ar gwm nïau i gadw canlyniadau unrhyw waith monitro
electronig a gynhelir yn unol â ’r Rheoliadau am o leiaf bum mlynedd; a
manylion pob cysyl lt iad â def nyddwyr mewn perthynas â chyf lawni
dyletswyddau o dan y Rheoliadau.

4
5

http://dwi.defra.gov.uk/stakeholders/legislation/ws_wq_regs_2016_eng.pdf
http://dwi.defra.gov.uk/stakeholders/legislation/ws_wq_regs_2016_wales.pdf
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Mae’r diwygiadau hyn wedi ar wain at rai newidiadau canlyniadol i rif o
Rheoliadau eraill.

Bydd yr Ar olygiaeth yn cyhoeddi canllawi au i g wmnïau dŵr a f ydd yn
cwmpasu Rheoliadau Cymru a Rheoliadau Lloegr. Bwriedir ymgynghori â
chwmnïau dŵr ar y canllawiau dr aff t cyn eu cyhoeddi ’n derf ynol.
Diw ygiadau i Reoliadau C yflenw adau Dŵ r Preifat 2009
Roedd y rhesymau dros ddiwygio ’r Rheoliadau yn cynnwys cydgrynhoi ’r
Rheoliadau g wreiddiol (2009) a ’r Rheoliadau diwyg io canlyniadol yn 2010, y
gof yniad i drosi Cyf arwyddeb Eur atom, a newidiadau eraill i of ynion
rheoleiddio.
Crynodeb o’r new idiadau


Mae’r teitl wedi newid i Gyf lenwadau Dŵr Preif at (Lloegr) 2016.



Mae Rheoliad 11 bellach yn cynnwys y darpariaethau newydd ar gyf er
monitro sylweddau ymbelydrol. O ran radon, mae ’n rhaid i arolwg
cynr ychioliadol gael ei gynnal er m wyn canf od pa mor debygol ydyw y
bydd cyf lenwad yn methu â chyrraedd y saf on. O ran dos dangosol, gellir
def nyddio dull sgrinio ar gyf er gweithgar wch alff a crynswth a beta
crynswth ac os eir y tu hwnt i ’r g werthoedd ysgogi, mae ’n rhaid ymgymr yd
â gwaith dadansoddi pellach ar gyf er radioniwclid au penodol.



Mae Atodlenni 1 a 3 wedi cael eu diweddaru i gynnwys param edrau
ymbelydredd.



Mae Rheoliad 3 wedi cael ei ddiwyg io i adlewyrchu ’n f yw cywir
eithr iadau ’r Gyf ar wyddeb Dŵr Yf ed ar gyf er dŵr a ddef nyddir at ddiben
cynhyrchu bwyd lle mae ’r awdurdod cym wys ( yr Asiantaeth Saf onau Bwyd
yn yr achos hwn) yn f odlon na all ansawdd y dŵr a gyf lenwir eff eithio ar
iachusr wydd y bwydydd ar eu f f urf orff enedig.



Mae Rheol iadau 6, 9 a 10 wedi cael eu diwyg io i egluro eu bod yn gym wys
lle y cyf lenwir dŵr f el rhan o weithgar wch masnachol neu gyhoeddus.



Nid yw Rheoliad 5 (cynhyrchion neu sylweddau sy ’n dod i gysylltiad â
chyf lenwadau preif at) yn cyf eir io at Reoliad 31 o Reoli adau Cyf lenwi Dŵr
Cyhoeddus m wyach.

Mae’r newidiadau hyn ond yn g ym wys i Loegr. Yng Nghymru mae Rheoliadau
diwyg io wedi cael eu cyhoeddi sy ’n trosi gof ynion Euratom. Felly, bydd
angen canllawiau ar wahân ar gyf er pob un. Lansiwyd yr ymgynghor iad
cyhoeddus ar gyf er Rheoliadau draf f t Lloegr ar 1 Chwef ror 2016 a daeth i
ben ar 14 Mawrth 2016.
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Canllaw iau i ofyni on Euratom
Er mwyn hwyluso ’r broses o weithr edu ’r gof ynion sy ’n ym wneud â radon,
comisiynodd yr Ar olygiaeth brosiect ymchwil, Understanding t he Implic at ions
of the European Requirements relating to Radon in Drinking Water, a
gyhoeddwyd yn 2015 ynghyd â Llyt hyr G wybodaeth 6. Def nyddiodd yr
adroddiad hwn wybodaeth o ar olygon daearegol, g waith dadansoddi dŵr a
radon yn yr awyr er mwyn nodi ’r rhannau o’r DU lle y ceir risg y gall
cyf lenwadau dŵr f ynd y tu hwnt i ’r saf on newydd ar gyf er radon, ac er m wyn
sicrhau bod cwmnïau ac a wdurdodau lleol yn ymgymr yd â lef el br iodol o
waith monitro cyn y bydd y Rheoliadau diwyg iedig yn cael eu gweithredu yn
2016. Mae ’r adroddiad llawn ar gael ar ein g wef an.
Caiff canllawiau llawn ar gyf er y ddwy set o Reoliadau eu dr aff tio a ’u
cyhoeddi ar yr un pr yd ag y caif f y Rheoliadau diwyg iedig eu cyhoeddi.
Deddf Dŵ r 2014
Cyf lwynodd Deddf Dŵr 2014 nif er o newidiadau i dr wyddedau cwmnïau dŵr
er mwyn paratoi ar gyf er diwyg io ’r f archnad, newidiadau i ’r broses o
dr wyddedu t ynnu dŵr a gosododd ddyletswydd sylf aenol ar y r heoleiddiwr
economaidd (Of wat) i sicrhau cy dnerthedd yn y sector dŵr. Bydd y
newidiadau hyn yn cael ef f aith sylweddol ar waith yr Arolyg iaeth Dŵr Yf ed,
ac rydym wrthi’n ymgysylltu â Def ra, Llywodraeth Cymru ac Of wat i sicr hau y
rhoddir sylw digonol i ansawdd dŵr yf ed wrt h weithredu ’r newidiadau hyn er
mwyn sicrhau y gallwn barhau i gyf lawni ein swyddogaethau statudol yn
eff eithiol.
Mae Adran 40 o ’r Ddeddf hon hef yd yn cyf lwyno darpariaeth sy ’n galluogi’r
Arolyg iaeth i godi f f ioedd 7 am arf er ei swyddogaethau.

New idiadau i Atodi ad II ac Atodiad III i G yfarw yddeb 98/83/EC y C yngor
Ew ropeaidd ‘Cyf arw yddeb Dŵ r Yfed ’
Mae’r Comisiwn Ewr opeaidd wedi diddym u Atodiad II a III i ’r Gyf arwyddeb
Dŵr Yf ed ac wedi cyhoeddi at odiadau diwyg iedig y mae ’n rhaid iddynt f od
mewn grym erbyn mis Hydref 2017. Mae ’r diwyg iadau i ’r atodiadau yn
cyf lwyno dull o asesu risg i’r br oses o ddewis paramedrau ac amledd gwaith
monitro, a newidiadau i ’r technegau dadansoddiadol ar gyf er mesur
cywir deb.

6

http://www.dwi.gov.uk/stakeholders/information-letters/2015/05-2015.pdf

7

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/303/contents/made
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Gan weithio gyda Def ra, Llywodraet h Cymru a chwmnïau dŵr , byddwn yn
paratoi ac yn rheoli r haglen dr osi rhwng nawr a mis Hydref 2017. Bydd hyn
yn gof yn am ddiwyg iadau er aill i ’r Rheoliadau.
Rydym yn rhag weld y caif f amrywiadau i ’r rhaglen f onitro a ragnodir gan y
Gyf arwyddeb Dŵr Yf ed eu pennu dr wy ’r def nydd o ddulliau asesu risg gan
gwmnïau dŵr a ’r Arolygiaeth Dŵr Yf ed er mwyn sicr hau y cynhelir lef el
briodol o waith monit ro i ddiogelu def nyddwyr a chof nodi perff ormiad, yn
dibynnu ar y per yglon a ’u r isg gymharol ym mhob cyf lenwad dŵr yf ed. Mae
hyn yn rhoi cyf le pwysig i ni wneud tref niadau ar g yf er dadreoleiddio
tref niadau cyf lenwi dŵr ymhellach, ar yr amod y caif f buddiannau def nyddwyr
a dyletswyddau statudol eu cydnabod.
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Gweithio gydag eraill
Mae’r Arolygiaeth yn gweithio gydag amrywiaeth eang o sef ydliadau allanol,
rheoleiddwyr eraill, adrannau ’r llywodraeth, cyrf f proff esiynol a sef ydliadau
academaidd i g yf lawni ein hamcanion str ategol. Amlinellir rhai o ’r
gweithgareddau hyn yn yr adran Yr Arolygiaeth Dŵr Yfed – Trosolwg. Mae
gennym f emoranda cyd - ddeallt wr iaeth â phrif reoleiddwyr eraill y diwydiant
dŵr a Public Health England ar waith, sydd ar gael ar ein g wef an. 8
Mae’r bennod hon yn rhoi m wy o f anylion am y ff ordd rydym yn ymgysylltu
â’n pr if randdeiliaid.

1. Defra
Mae’r Arolygiaeth Dŵr Yf ed yn uned f usnes yng Nghyf arwyddiaeth Rheoli
Dŵr a Pher ygl Llif ogydd Def ra. Fel y rheoleid diwr annibynnol dros
ansawdd dŵr yf ed nid ydym yn uniongyrchol g yf rif ol am ddatblygu polisi.
Fodd bynnag, rydym yn ymg ysyllt u â Def ra ar f aterion sy ’n ymwneud ag
ansawdd a digonedd dŵr, cydnerthedd ac achosion br ys dŵr.
Rydym yn g weithio ’n agos gyda thîm Diogelwch Dŵr a Chydnerthedd
Def ra ar bob mater sy ’n ym wneud â diogelwch ac achosion br ys a allai
eff eithio ’n uniongyrchol neu ’n anuniongyr chol ar ansawdd a/neu
ddigonedd dŵr. Rydym yn cymr yd rhan yng nghyf arf odydd br ys Def ra yn
ystod digwyddiadau cyf lenwi dŵr dif rif ol lle mai Def ra yw ’r sefydliad
ar weiniol o dan y Gyf arwyddeb Diogelwch a Mesurau Br ys (SEMD), ac yn
mynd i gyf arf odydd eraill Def ra yn ôl yr angen, gan roi cyngor technegol a
rheoleiddiol.
Eleni, er enghraif f t, gweithiodd yr Arolygiaeth Dŵr Yf ed yn agos gyda
W SR yn ystod argyf wng cyf lenwi dŵr Cryptospor idum Swydd Gaerhirf ryn
a chymerodd ran yng ngrŵp cyf athrebu st rategol Def ra a sef ydlwyd ar
gyf er y dig wyddiad hwn. Byddwn yn par hau i gydgysylltu â Def ra ynglŷn
â’r dig wyddiad hwn, er mwyn sicrha u y caif f y gwersi a ddysg wyd eu nodi
i’w hymgorff ori yn st rategaeth Def ra i wella cydnerthedd y cyf lenwad dŵr Enabling Resilience in the Water Sector .
Rydym hef yd yn g weithio ’n agos gyda thîm y Gyf ar wyddeb Ff ram waith
Dŵr ac Amaeth yn Def ra. Cydgysyllt w yd â’r t îm hwn mewn perthynas ag
ymgynghoriad ar ddisodli ’r plaladdwr met aldehyd mewn f f ordd sydd wedi ’i
thargedu er m wyn helpu ’r cwmnïau dŵr yn eu hymdrechion i gyrraedd y
saf on dŵr yf ed ar gyf er metaldehyd. At hynny, r ydym wedi bod yn
gweithio i sicr hau yr eir i ’r af ael â phr yderon amgylcheddol a phr yderon
8

http://www.dwi.gov.uk/about/working-with-others/index.htm
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yng lŷn ag ansawdd dŵr yf ed mewn adolygiad o amodau cof restru
plaladdwyr.
Rydym hef yd wedi ymgysylltu â Def ra yn ystod y f lwyddyn ynglŷn ag
adnoddau dŵr gan sicrhau bod pr yderon yng lŷn ag ansawdd dŵr yn cael
eu hyst yr ied yn llawn wrth benderf ynu ar yr opsiynau i ateb y galw yn y
dyf odol, a materion amrywiol sy ’n ym wneud â diwyg io tref niadau t ynnu
dŵr, masnachu mewn dŵr, a diwygio ’r f archnad.

2. Ll yw odraeth Cymru
Eleni, daeth Deddf Llesiant Cenedlaethau ’r Dyf odol yng Nghymru i rym.
Mae hon yn ategu dyheadau ’r Llywodraet h ar gyf er y 25 mlynedd nesaf ar
gyf er pob agwedd ar f ywyd yng Nghymru. Mae ’r saith nod llesiant yn
cynnwys Cymru iachach. Mae ’r Arolyg iaeth Dŵr Yf ed wedi rhoi cyngor
wrt h i’r Ddeddf gael ei llunio ac mae ’n nodi bod mynediad at ddŵr yf ed
diogel yn un o ’r pr if egwyddor ion. Byddwn yn cef nogi gwaith y Byr ddau
Cyhoeddus Statudol a sef ydlwyd gan y Ddeddf lle mae ’r materion yn
ym wneud yn uniongyrchol ag ansawdd dŵr yf ed.
Yn ystod y f lwyddyn, cynghor odd yr Ar olygiaeth Dŵr Yf ed Lywodraeth
Cymru ar y newidiadau rheoliadol yr oedd eu hangen i drosi Cyf arwyddeb
Euratom. Gosodwyd y Rheoliadau diwyg io a oedd yn ymgorffori ’r
newidiadau hyn gerbron y G weinidogion ar 22 Mawrth 2016. Rydym
wrt hi’n g weithio gyda Llywodr aeth Cymr u ar y newidiadau i Atodiad II ac
Atodiad III i ’r Gyf ar wyddeb Dŵr Yf ed.
Mae’r Arolygiaeth Dŵr Yf ed yn aelod g weithredol o Ff orwm Dŵr Cymru, a
sef ydlwyd i roi cyngor ac ar weiniad i W einidogion Cymru ar f aterion
strategol sy’n berthnasol i g yf lenwadau dŵr a ’r amgylchedd yng Nghymru.
Un o’i weithgareddau yw cyf lwyno adroddiad ar gynnydd o ran cyf lawni
Strategaeth Dŵr y Llywodr aeth, yr ydym yn cyf rannu ato o ran agweddau
ar ddŵr yf ed ac adnoddau dŵr.
Mae’r Arolygiaeth Dŵr Yf ed yn parhau i gef n ogi Partner iaeth Iechyd Dŵr
Cymru ar y pwyllgor llywio a sawl grŵp gorchwyl a gorff en, er enghraif ft,
cyf lenwadau dŵr preif at ac arwain y gwaith ym maes dŵr yf ed.
3. Cw mnïau dŵ r
Yn ychwanegol at ein cysyllt iadau rheoleiddiol arf erol â chwm nïau dŵr,
rydym wedi cydg ysylltu ac wedi ymgynghori cr yn dipyn â chwmnïau dŵr
a’u corff cynr ychioliadol, W ater UK, ynglŷn â ’r mater ion strategol sy ’n
berthnasol i ’r diwydiant dŵr. Mae hon yn broses bwysig a pharhaus.
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4. Ofw at
Mae ein g waith g ydag Of wat wedi cynnwys sicrhau b od materion ansawdd
dŵr, gan gynnwys goblygiadau rheoli dig wyddiadau, yn cael eu hyst yried
yn briodol wrth ddat blygu codau ymarf er statudol a gyf lwynir ar y cyd â
thr wyddedau ar gyf er y f archnad newydd mewn g wasanaethau manwerthu
ar gyf er cwsmer iaid dibr es wyl. Mae ’r f archnad yn agor ym mis Ebrill 2017
ac rydym hef yd wedi datblygu canllawiau a phrosesau i ’n galluogi i wneud
cyf raniad technegol yn y broses o wneud cais am dr wydded a agorodd ym
mis Ebr ill 2016.
At hynny, r ydym wedi chwarae rhan weithredol yn r haglen Dŵr 2020
Of wat, y g waith o ddatblygu ff ramwaith adrodd i ’r diwydiant dŵr, ac
adolygiad o oblygiadau ymest yn g wasanaethau ’r f archnad f anwerthu i
gwsmer iaid preswyl.

5. Asiantaeth yr Amgylchedd
Rydym wedi bod yn ymgysylltu ag Asiant aeth yr Amgylchedd y ng lŷn â
rhyng weithio’r G yf arwyddeb Ff ramwaith Dŵr â ’r Gyf ar wyddeb Dŵr Yf ed,
gan f ynd ati i helpu cwmnïau dŵr gyda ’u gweithgareddau rheoli dalgylch
ar gyf er metaldehyd a nitrad. Rydym hef yd yn gweithio ar dref niadau i
rannu data (lle y bo modd) i helpu Asia ntaeth yr Amgylchedd i nodi ’n glir
ardaloedd dŵr yf ed gwarchodedig er m wyn sicrhau y gall Asiantaeth yr
Amgylchedd ddiogelu cyf lenwadau cyhoeddus a phreif at yn br iodol, yn
ogystal â dar paru data ar ddŵr heb ei drin, lle y bo ar gael, a all f od yn
ddef nyddiol mewn ymchwiliadau i achosion o lygredd.
Cynr ychiolir yr Arolygiaeth ar y Gr ŵp G warchod Metaldehyd, sef grŵp
amaeth-gemegol a arweinir gan y diwydiant a sef ydlwyd i f ynd i ’r af ael â
phroblem llygredd m etaldehyd mewn cyf lenwadau dŵr. Mae ei aelodaeth
yn cynnwys cynr ychiolwyr o f yd amaeth, agronomeg a gweithgynhyrchwyr
plaladdwyr yn ogystal â chwm nïau dŵr, Asiantaeth yr Amgylchedd a
Def ra.

6. Rheoleiddw yr y DU
Mae gan yr Arolygiaeth Dŵr Yf ed f emoranda cyd - ddeallt wr iaeth â ’r cyrff
cyf atebol yng Ngogledd I werd don, yr Alban a Gweriniaeth I werddon.
Cynhelir cyf arf odydd deirg waith y f lwyddyn ac mae ’r rheoleiddwyr sy’n
gyf rif ol am ansawdd dŵr yf ed yn Jersey, Guernsey, Gibr altar ac Ynys
Manaw yn ymuno â ’r grŵp er m wyn cael cef nogaeth gyff redinol, rhannu
gwybodaeth a meit hrin gallu.
Yn ystod y cyf nod adrodd hwn, traf odwyd trosi Cyf ar wyddeb Euratom yn
ogystal â chynlluniau ar gyf er cyf lwyno adroddiad ar y f lwyddyn galendr
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2015. Rhannwyd allbynnau rhaglenni ymchwil ac achosion gorf odi sydd ar
y g weill.

7. Ynysoedd Sili
Ers 2006, mae’r Ar olygiaeth Dŵr Yf ed wedi rhoi cymorth technegol i
Gyngor Ynysoedd Sili, Dugiaeth Cernyw ac Ystadau Tresco er mwyn
atgyf nerthu’r broses o reoli ansawdd dŵr yf ed ar gyf er cyf lenwadau dŵr
cyhoeddus a phreif at. Mae ’r gwaith hwn wedi cynnwys casg lu ac adolygu
data ar ddŵr heb ei drin ac wedi ’i drin, archwilio cyf lenwadau a pharatoi
asesiadau risg, argymell blaenoriaethau ar gyf er cynnal a g wella
cyf lenwadau, rhoi cymorth i staff a ’u mentora a rhoi t yst iolaeth ar gyf er
ceisiadau am ar ian g an y llyw odraeth ar gyf er gwelliannau byr dym or. Yn
2015, ar weiniodd prosiect ar y cyd ag Asiantaeth yr Amg ylchedd at
samplu dros 50 o dyllau tur io yn yr ynysoedd ac o ganlyniad i hynny
caf wyd g well deallt wriaeth o ansawdd dŵr daear. Mae ’r wybodaeth hon
wedi cael ei hymgorff ori mewn asesiadau risg ar gyf er cyf lenwadau preif at
a chaiff ei hyst yried mewn cynlluniau i geisio dyf odol m wy cynaliadwy o
ran rheoli cyf lenwadau dŵr yf ed yn y t ymor hwy.

8. Y Comisiw n Ew ropeaidd
Mae’r ‘Gr ŵp Arbenigwyr Cyf ar wyddeb Dŵr Yf ed ’ anff urf iol yn cyf arf od i
draf od materion sy ’n ym wneud â’r G yf arwyddeb Dŵr Yf ed ddwywaith neu
deirg waith y f lwyddyn. Mae ’r Gyf ar wyddeb Dŵr Yf ed yn cael ei hadolygu
ar hyn o br yd g yda nif er o ff rydiau g waith yn canolbwynt io ar opsiynau
polisi g wahanol. Yn y cyf arf od mwyaf diweddar, caf odd yr opsiynau polisi
hyn eu traf od a’u dat blygu a chaf odd blaengynllun ei gynnig. Rhoddodd y
Comisiwn y wybodaeth ddiweddaraf am y sef yllf a ym mhob Aelod wladwr iaeth o ran tr osi Cyf arwyddeb Eur atom ac achubodd ar y cyf le i roi
cyf lwyniad ar waith ymchwil a oedd yn ymwneud a dŵr yf ed.
Mae’r Comisiwn wedi lansio prosiect ar adolygu erthygl 10 o ’r
Gyf arwyddeb. Teitl yr astudiaeth yw Support to the Implement ation and
Further Development of the Drinking Water Directive (98/83/ EC): Study
on Mat erials in contact with Drinking Water . Tri amcan y pr osiect hwn yw:


dadansoddi’r brobl em sy’n g ysyllt iedig â deunyddiau a chynhyr chion
yn eff eithio ar ansawdd dŵr yf ed er m wyn rhoi trosolwg o ’r broblem
gan gynnwys rhyw amcan o f aint y br oblem;



datbl yg u canllaw iau i ddef nyddwyr deunyddiau sy ’n dod i gysylltiad â
dŵr yf ed



rhoi cymorth ar g yf er asesiad cychw ynnol drafft o ’r effaith.
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Dylai’r astudiaeth gyf lwyno adroddiad cyn hir.

9. Rheoleiddw yr Ew ropeaidd
Mae Rhwydwaith Ewropeaidd y Rheoleiddwyr Dŵr Yf ed (E NDW ARE) yn
cyf arf od deirg waith y f lwyddyn i draf od materion sy ’n ym wneud â
gweithredu ’r Gyf ar wyddeb Dŵr Yf ed a chydymf f urf io â hi. Gan f od trosi ’r
Gyf arwyddeb yn gof yn am rywf aint o ddehongli er m wyn yst yr ied
tref niadau diwydiant dŵr penodol pob Aelod - wlad wriaeth, ceir ychydig o
amrywio o ran sut y sicrheir cydymff urf iaeth. Felly, mae ’n bosibl dysgu
am y g wahanol ddulliau gweithr edu hyn a chanf od a ellir gwneud
gwelliannau yn y DU. Caif f canlyniadau ymchwil eu rhannu a chaiff
diwyg iadau dymunol i ’r G yf arwyddeb yn y dyf odol eu traf od. Mae
cynr ychiolydd o ’r Comisiwn yn bresennol yn y cyf arf odydd ac mae ’n
gweithredu ar f aterion neu br yderon lle y bo ’n briodol.

10. Public Health England (PHE)

Fflw orid
Pan gaif f cyf lenwadau dŵr eu f f lworeiddio ’n art iff isial ar gai s PHE, er
mwyn cyf lawni cr ynodiad targed mewn dŵr a gyf lenwir i ddef nyddwyr,
rydym wedi g weithio gyda PHE dr wy adolygu a g wneud sylwadau ar
ganlyniadau f f lwor id sy ’n m ynd y tu hwnt i ’r amrediad targed. Yn 2015/16
aseswyd 277 o ganlyniadau o ’r f ath gennym. Rydym hef yd wedi
cydweithr edu yn y broses o adolygu agweddau technegol ar ff lworideiddio
dŵr ac ym mis Ionawr 2016, aethom ati i ddiweddaru a chyhoeddi Code of
Practice on Technical Aspects of Fluor idation of Water Supplies 9
diwyg iedig, sydd ar gael ar ein gwef an.

Cromiw m
Comisiynodd yr Arolygiaeth Dŵr Yf ed brosiect ymchwil ar Signif icance of
Chromium in Drinking Water . Roedd y canf yddiadau monitro yn rhoi
sicr wydd ar y cyf an a dangosodd data ar wenwyndr a f od y bylchau yn y
gronf a ddata yn golygu ei bod yn anodd iawn cadarnhau lef el ddif f iniol ar
hyn o br yd er mwyn cynnig saf on dŵr yf ed newydd. Cyf lwynodd PHE
asesiad r isg gwenwynegol o gromiwm VI i ’r Arolygiaeth Dŵr Yf ed, a
ddaeth i ’r casgliad bod cromiwm VI yn cael ei yst yr ied yn garsinogenaidd
ac yn genowenwynig. Mewn ymat eb, rhoddodd yr Ar olygiaeth Dŵr Yf ed
ganllawiau i g wmnïau dŵr ar y camau y dylent eu cymr yd mewn Llythyr
9

http://www.dwi.gov.uk/stakeholders/information-letters/2016/01-2016-annexa.pdf
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Gwybodaeth 04/2015 10. Mae’r adroddiad llawn hef yd ar gael ar ein
gwef an.

11. Sef ydliad Iechyd y Byd
Mae’r Arolygiaeth Dŵr Yf ed wedi ’i dynodi (tan f is Ionawr 2018) yn un o
Ganolf annau Cydweithredol Sef ydliad Iechyd y Byd ar gyf er Diogelwch
Dŵr Yf ed (Cyf UNK - 232). Mae hyn yn cydnabod ein g wybodaeth am roi
tref n reoleiddio sy ’n seiliedig ar risg ar waith ym maes cyf lenwi dŵr yf ed,
gan roi dull g weithredu cynllun diogelwch dŵr Sef ydliad Iechyd y Byd, a
gyhoeddwyd yn g ynt af f el polisi dŵr yf ed byd -eang yn 2004, ar waith yn
ymarf erol. Un o swyddogaethau pwysig ein rôl f el canolf an gydweithredol
yw rhoi cymorth ar ffurf gwybodaet h reoleiddiol a the chnegol drwy
weithdai a dref nir gan Sef ydliad Iechyd y Byd, rhaglenni hyf f orddiant,
prosiectau meincnodi ac astudiaethau ym chwil.
Yn ystod 2015 ym welwyd â Kyrg yzstan a ’r W crain i helpu ’r ddwy wlad i
f eithrin gallu wrth iddynt weithio tuag at gydymff urf iae th â’r Protocol Dŵr
ac Iechyd.
Cyhoeddwyd Canllaw Ymarf erol i Ar chwilio Cynlluniau Diogelwch Dŵr yn
2015 ac roedd yr Arolygiaeth yn gyf rannwr a enwyd ar ôl bod yn
bresennol yn y g weithdy cynllunio cychwynnol a chynnig astudiaethau
achos a g ynhwyswyd yn y canllaw.
Rydym hef yd yn ymateb i ymholiadau achlysur ol ac wedi adolygu
dogf ennau technegol.
Yn 2015 cyhoeddwyd nodyn brif f io Sef ydliad Iechyd y Byd Boil Water 11 ar
ein g wef an.
Ym mis Mawrth 2016 buom yn bresennol mewn g weithdy strat egol ar
f laenoriaethau yn y dyf odol o dan brotocol Ewrop Comisiwn Economaidd
Ewrop y Cenhedloedd Unedig a Sef ydliad Iechyd y Byd ar Ddŵr ac
Iechyd. Yr amcan oedd nodi blaenor iaet hau a phennu meysydd thematig
yn y dyf odol o dan y protocol ar gyf er 2017 -2019.
12. Y Cyngor Defnyddw yr Dŵ r
Rydym yn rhannu ac yn cyf newid g wybodaeth â ’r Cyngor Def nyddwyr Dŵr
yng lŷn â mater ion ansawdd dŵr yf ed, gyda phwyslais ar f aterion sy ’n
eff eithio ar ddef nyddwyr yn uniongyrchol, dr wy f ynychu cyf arfodydd a
chyf lwyno adroddiadau. Rydym yn m ynychu cyf arf o dydd rhanbarthol y
Cyngor Def nyddwyr Dŵr, lle mae ansawdd dŵr yf ed yn eitem ar yr
10

http://www.dwi.gov.uk/stakeholders/information-letters/2015/04-2015.pdf

11

http://www.dwi.gov.uk/stakeholders/guidance-and-codes-of-practice/Boiling-water01-15.pdf
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agenda. Eleni, cymerodd yr Arolygiaeth Dŵr Yf ed ran yng ngweithdai
materion def nyddwyr y Cyngor Def nyddwyr Dŵr a gynhaliwyd ym mhob un
o’i ranbarthau, gan gyf rannu at ynt, er mwyn helpu i bennu ei f laenraglen
waith.

13. Grw piau Ymgynghori â Defnyddw yr
Sef ydlwyd y Gr wpiau Ymgynghori â Def nyddwyr gan g wmnïau dŵr er
mwyn gwella ’r ff ordd y mae cwm nïau ’n ymgysylltu â chwsmer iaid f el rhan
o’r broses o f odloni gof ynion Of wat ar gyf er pr oses Adolygiad Cyf nodol
2014. Rhoddodd yr Arolyg iaeth Dŵr Yf ed gef nogaeth gryf i ’r f enter hon f el
rhan o PR14. Mae pob cwmni wedi adnewyddu penodiadau i ’r Grwpiau
Ymgynghor i â Def nyddwyr ar ôl PR14, g yda phwyslais ar sicr wydd ynglŷn
â chyf lawni ymr wym iadau AMP6. Nid ydym yn aelod o ’r Grwpiau
Ymgynghor i â Def nyddwyr pr esennol, ond byddwn yn parhau i gef nogi eu
gwaith f el y caniatâ ein hadnoddau dr wy roi cyngor ar f aterion ansawdd
dŵr yf ed. Nid yw’r tr ef niadau ar gyf er rôl Grwpiau Ymgynghor i â
Def nyddwyr ym m hroses PR19 wedi ’u penderf ynu eto.
14. Gw asanaeth Achredu ’r Deyrnas Unedi g (UK AS)
Mae’r Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau wedi penodi UKAS fel yr unig
gorff achredu yn y DU at ddibenion asesu cyf leusterau prof i dŵr yf ed a
thref niadau samplu yn unol ag ISO/IE C 17025 a ’r Fanyleb Prof i Dŵr Yf ed
(DW TS). Ymdriniodd Llythyr G wybodaeth 05/2013 12 â’r gof ynion ar bob
cwmni i gael ei achr edu gan UKAS o dan ISO/IEC 17025 o ran DW TS ar
gyf er pob achos o samplu, cludo a dadansoddi dŵr yf ed sy ’n dod o dan y
Rheoliadau. Mae ’r Arolygiaeth wedi cydgysylltu ag UKAS a W ater UK i
adolygu perff ormiad o ran cyrraedd y saf onau hyn ac mae ’n gweithio
gyda’r ddau sef ydliad i sicrhau y caif f y gof ynion eu bodloni ledled Cymru
a Lloegr.

15. Pw yllgor Sef ydlog y Dadansoddw yr
Mae Pwyllgor Sef yd log y Dadansoddwyr yn cynnwys cyf res o weithgorau
o arbenig wyr yn eu maes, sy ’n rhoi ar weiniad ar ddulliau sam plu a
dadansoddi er mwyn cadarnhau ansawdd matricsau amgylcheddol.
Cyhoeddwyd ar weiniad ar ff urf Llyf rau Gleision yn y gyf res Methods for
the Exam inat ion of Waters and Associat ed Mat erials . Mae ’r ar weiniad ar
gael ar wef an GOV.UK 13.
12

http://dwi.defra.gov.uk/stakeholders/information-letters/2013/05-2013.pdf

13

https://www.gov.uk/government/publications/standing-committee-of-analysts-sca-blue-books
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Ein Prif Arolyg ydd yw cadeir ydd presennol bwrdd strategol Pwyllgor
Sef ydlog y Dadansoddwyr, sy ’n rhoi cyf eiriad strategol ar g yfer
blaenraglen waith y sef ydliad.

16. Y Sef ydli ad Saf onau Prydeinig
Mae’r Arolygiaeth Dŵr Yf ed yn cynorthwyo ac yn cymr yd rhan yn y gwaith
o lunio saf onau Pr ydeinig, Ewropeaidd a Rhyng wladol sy ’n gysylltiedig â
dŵr yf ed. Mae hyn yn cynnwys dadansoddi dŵr yf ed, gan gynnwys rheoli
ansawdd, cynhyrchion dŵr yf ed megis tapiau a f alf iau cym ysg u
thermostatig, trin cemegion a chynhyrchion yn og ystal â saf onau canllaw
cyf f redinol megis cyflenwadau dros dro.
Ef allai y bydd angen mynychu cyf arf odydd saf oni, ond gellir bod yn aelod
dr wy ohebu dr os yr e -bost a chyf lwyno sylwadau. Fel arf er, cynhelir
cyf arf od pwyllgor unwaith neu ddwywaith y f lwyddyn.
Eleni cyhoeddwyd saf on ganllaw dŵr adeiladu (BS8558), saf on ganllaw
dŵr yf ed (BS8551 – cyf lenwadau dr os dr o), dwy saf on ganllaw
cynhyrchion dŵr yf ed (BS1212 a BSEN1113 ), tair saf on prof i dŵr yf ed am
ddeunydd ( BSEN1420, BSEN16421 a BSEN15768), pum saf on cemegion
trin/cyf ryngau hidlo ( BSEN15030, BSEN1018, BSEN12931, BSEN14369 a
BSEN14368) a phum saf on prof ion dadansoddol dŵr yf ed (ISO9698,
ISO10703, ISO13161, ISO13165 - 3 ac ISO13167). Yn ogystal â hyn,
cymer odd yr Arolygiaeth Dŵr Yf ed ran yn y g waith o ddiwyg io, cadarnhau
a llunio saf onau newydd lle mae gof yn am arbenigedd rheoleiddiol neu
benodol mewn ag weddau ar bennig ar ddŵr yf ed.

17. Aw durdodau lleol yng Nghymru a Ll oegr
Yn 2015, cyhoeddwyd diwyg iad i ’n Llawlyf r ar Drin Cyf lenwadau Dŵr
Bach sy’n darpar u gwybodaeth i awdurdodau lleol a
pherchenogion/rheolwyr cyf lenwadau preif at ynglŷn â ’r camau y gallant
eu cymr yd i liniaru ’r risg o achosion presennol neu bosibl o lygru. Hef yd,
cyhoeddwyd f ersiwn sym lach o ’n hadnodd asesu r isg i ’w ddef nyddio ar
systemau cyf lenwi sym l.

18. Y gadw yn gyflenw i
Cadeir iodd y DU gydbwyllgor rheoli grŵp y pedair Aelod - wladwr iaeth
(4MS) g yda chyf arf odydd yn Llundain, Berlin a Lisboa. Grŵp gwirf oddol
yw’r 4MS, sy’n cynnwys y DU, Ff rainc, yr Almaen a ’r Iseldiroedd yn
cydweithio ar weithdref nau ar gyf er cymeradwyo deunyddiau a
chynhyr chion sy ’n dod i gysylltiad â dŵr gyda ’r nod o leihau ’r baich prof i
a osodir ar y diwydiant gan wahanol gynlluniau cymeradwyo . Mae ’r grŵp
wedi cytuno i f abwysiadu dull g weithredu deuol, gan yst yried cyf leoedd i
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gydnabod y cym eradwyaethau presennol ar y cyd ochr yn ochr â ’r gwaith
sydd eisoes yn m ynd rhagddo ynglŷn â chysoni llawn.
Rydym hef yd wedi ymateb i ymholiadau gan gyrff masnach ac wedi
ymgysylltu â hwy, gan gynnwys consort iwm y diwydiant ar gyf er
cynhyrchion sy ’n dod i gysylltiad â dŵr yf ed. Mae wedi cynnal dau
gyf arf od â W RAS a W ater UK ar f aterion 4MS.
Hef yd, cydg ysylltiwyd yn anf f urf iol ag amrywiol aelodau o ’r gadwyn
gyf lenwi a chyrf f cynrychioliadol ynglŷn â materion sy ’n ym wneud â
chyf lenwi dŵr yf ed.

19. Sef ydliadau ymchw il
Mae’r Arolygiaeth Dŵr Yf ed yn rheoli ’r r haglen ymchwil ansawdd dŵr yf ed
ac iechyd ar ran Def ra.
Y rhesymeg dros ym chwil a ariennir yn gyhoeddus yw da rpar u
gwybodaeth gredadwy ac awdurdodol ynglŷn â ’r ag weddau ar ansawdd
dŵr yf ed sy’n ym wneud ag iechyd er m wyn sicrhau bod saf onau a
rheoliadau yn diogelu iechyd y cyhoedd. Mae ’r rhaglen ymchwil i Ansawdd
Dŵr Yf ed ac Iechyd ( DW QH) yn ei gwneud yn bosibl i Def ra a Llywodr aeth
Cymru gyf lawni eu rhwymedigaethau mewn perthynas â sicrhau diogelwch
dŵr yf ed sy’n seiliedig ar dyst iolaeth wyddonol gredadwy.
Rhwng 1 Ebrill 2015 a 31 Mawrth 2016 cyf rannwyd yn ar iannol at ddau
brosiect ymchwil UKW IR gennym ar Gam 3 Ff itiadau Ef ydd – f el
ff ynhonnell o blwm mewn dŵr yf ed – a Mapio ’r Risg o Blaladdwyr (Cam
2). Yn ystod y cyf nod hwn r ydym hef yd wedi cyhoeddi adroddiadau ar y
canlynol:


Volatile Organic Compounds – Understanding the risks to drinking
water (Yr Arolygiaet h Dŵr Yf ed 70/2/292)



Eff ect of UV on the Chem ical Composition of W ater including DBP
Formation ( yr Arolygiaeth Dŵr Yf ed 70/2/ 300)



Under standing the signif icance of chromium in dr inking water (Cyf yr
Arolyg iaeth Dŵr Yf ed 70/2/275)



Under standing the implication of the EC ’s proposals relat ing to Radon
in dr inking water f or the UK (Cyf yr Arolygiaeth Dŵr Yf ed 70/2/301)

At hynny, cyhoeddwyd cr ynodebau gweit hredol dau brosiect cydweithr edol
gennym ar y cyd â ’r Sef ydliad Ymchwil Dŵr ar Strategaethau Rheoli
Microbaidd ar gyf er Toriadau mewn Pr if Bibellau a Phrotosoa Symudol
mewn Dŵr Dosbarthedig.
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Mae sicrhau sylf aen dystiolaeth gadarn yn sail i bopeth a wnawn. Mae ’n
rhoi sicr wydd i ddef nyddwyr, yn cyf rannu at ddeddf wriaeth yng lŷn â dŵr
yf ed, yn addas at y diben ac yn ei n helpu i sicrhau bod cyf lenwadau dŵr
yn cyf lenwi dŵr sy’n ddiogel ac yn lân.
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Datblygiadau rheoleiddiol
Mae’r cyd- destun y mae ’r Arolygiaeth yn gweithredu ynddo yn newid o hyd.
Mae’r Comisiwn Ewr opeaidd, Gweinidogion a rheoleiddwyr er aill yn
diweddaru eu hamcanion polisi a strat egol ar gyf er tref niadau cyf lenwi dŵr
yn rheolaidd, ac mae ’r datblygiadau hyn yn cael eff aith ar yr hyn a wnawn.
Mae angen hef yd addasu uchelgeisiau ehangach a mentrau ’r llywodraeth, er
enghraif f t, dros well rheoleiddio, at ei n hamgylchiadau ein hunain a ’u rhoi ar
waith.
Mae mater ion cyf f redinol er aill, megis newid yn yr hinsawdd a newid
sef ydliadol ar lef el y diwydiant dr wy achosion o uno a chaf f ael, yn ef f eithio
ar bob un ohonom. Mae datblygiadau penodol, er enghraiff t, datb lyg iad
cystadleuaeth yn y diwydiant dŵr, ynghyd ag arloesedd economaidd a
thechnegol, wedi cael ef f aith ar ein g waith yn ystod y f lwyddyn ddiwethaf .
Mae’r adr an hon yn t raf od ein hym wneud diweddar ar rai o ’r m aterion hyn.


Diw ygio’r farchnad
Sef ydlodd Dedd f Dŵr 2014 y ff ramwaith i greu marchnad a f ydd yn rhoi
cyf le i 1.2 miliwn o fusnesau a chwsmer iaid dibr eswyl er aill darpar wyr
sydd wedi’u lleoli ’n bennaf neu ’n gyf an gwbl yn Lloegr ddewis eu cyf lenwr
gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff o f is Ebrill 2017. Mae gwasanaet hau
manwerthu yn cynnwys g wasanaethau megis bilio a g wasanaethau
ychwanegol i g wsmeriaid.
Rydym wedi gweithio gydag Open W ater (y rhaglen wait h sy ’n dwyn
ynghyd yr holl sef ydliadau allweddol i ddylunio a chyf lwyno ’r f archnad
newydd) er m wyn datb lygu cyf res o godau statudol sy ’n llywodraethu ’r
cydberthnasau rhwng cwsmer iaid, cyf anwerthwyr a manwerthwyr er m wyn
sicrhau nad yw’r newid hwn yn y f archnad yn peri i gwsmeriaid dibreswyl
f od yn llai hyderus ynglŷn â ’u cyf lenwad dŵr yf ed.
Rydym hef yd wed i gweithio gydag Of wat i ddat blygu ’r tr wyddedau
manwerthu gof ynnol a sicrhau ein bod yn barod i reoli ’r ceisiadau am
dr wydded pan f ydd y broses yn agor ym mis Ebr ill 2016.



Gw ell rheoleiddio
Daeth Cod y Rheoleiddwyr i r ym ym mis Ebrill 2014 f el rhan o Dded df
Diwyg io Deddf wriaet hol a Rheoleiddiol 2006. Disodlodd hwn God
Cydymf f urf io’r Rheoleiddwyr. Mae ’n ei g wneud yn of ynnol i reoleiddwyr
gadw at gyf res o egwyddorion ar gyf er ymgysylltu â ’r rhai y maent yn eu
rheoleiddio. Mae chwe maes allweddol:
32

Adroddiad perfformiad bus nes 2015/16

i.

ii.

Dylai rheoleiddwyr gynnal eu g weithgareddau mewn ff ordd sy ’n
helpu ’r rhai y maent yn eu rheoleiddio i g ydymf f urf io a thyf u.
Dylai rheoleiddwyr gynnig ff yrdd syml o ymgysylltu â ’r rhai y maent
yn eu rheoleiddio a chlywed eu barn.

iii.

Dylai rheoleiddwyr seilio eu g weithgar eddau rheoleiddio ar risg.

iv.

Dylai rheoleiddwyr r annu g wybodaeth am gydymf f urf iaeth a risg.

v.

Dylai rheoleiddwyr sicrhau bod gwybodaeth, arweiniad a chyngor
clir ar gael i helpu ’r rhai y maent yn eu r heoleiddio i gyf lawni eu
cyf rif oldebau i gydymff urf io.

vi.

Dylai rheoleiddwyr sicrhau bod y ff ordd y maent yn ymdrin â ’u
gweithgareddau rheoleiddio yn dr yloyw.

Disg wylir i reoleiddwyr yst yr ied yr eg wyddorion hyn wrth iddynt ddatblygu
polisïau a gweit hdref nau ar gyf er cynnal eu gweithgareddau rheoleiddio.
Mae’r cod ar g ael yn
https://www.gov.uk/government/publications/regulators -code.
Roedd yr Arolygiaeth Dŵr Yf ed yn arf er cael ei archwilio gan yr Adran
Busnes, Arloesedd a Sgiliau o ran lef el ei chydymff urf iaeth â Chod
Cydymf f urf io’r Rheoleiddwyr, a chanf uwyd ei bod yn s ef ydliad a oedd yn
gosod esiampl o ran y f f ordd roeddem yn gweithredu gof ynion y Cod. Mae
rhaglen waith ar wait h gennym bellach i f odloni disg wyliadau Cod newydd
y Rheoleiddwyr. Bydd y g waith hwn hef yd yn yst yr ied sut r ydym yn
dangos ein bod yn cyf lwyno me ntrau newydd eraill y llywodraeth er gwell
rheoleiddio, megis y ddyletswydd newydd ynglŷn â thwf , gof ynion newydd
i weithredu targedau eff aith ar f usnesau, gof ynion y Ddeddf Busnesau
Bach a Chyf logaeth ( SBEE), a gof ynion hyr wyddwr apeliadau busnesau
bach. Buom yn rhan hef yd o sawl un o ’r mentrau gwell rheoleiddio
gwahanol sy’n benodol i Def ra, gan gynnwys y cyf raniadau y gallem eu
gwneud i f entrau dadreoleiddio ’r Llywodraeth, ac rydym yn cymryd rhan
yn yr Adolygiad ar wahân o Ddyf odol Rheoleiddio. Mae hyn y n llwyth
gwaith par haus sylweddol.


Polisi gorfodi
Caf odd polisi gorf odi ’r Arolygiaeth, f el y ’i cyhoeddwyd ar ei gwef an, ei
adolygu yn ystod 2015 a ’i ailgyhoeddi ar gyf er y cyf nod hyd at 2020.
Cyhoeddodd Def ra ei bolisi gorf odi ei hun ym mis Hydref 2015 a
sicrhawyd bod ein polisi yn gyson â hwn ac unrhyw ddiweddariadau neu
newidiadau i’r amr ywiol godau a chonf ensiynau y mae ein polisi yn
seiliedig arnynt. G wnaed newidiadau yn bennaf er mwyn rhoi mwy o
eglurder ynglŷn â g weithgareddau a pholisïau gorf odi cr aidd yr
Arolyg iaeth.
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Adroddiadau asesu risg
Ym mis Hydr ef 2015, cwblhawyd pr osiect a drawsnewidiodd y f f ordd y
mae’r Arolygiaeth yn casglu, yn stor io ac yn ymat eb i wybodaeth a
gynhyrchir gan g wmnïau dŵr sy ’n cyf lawni rhwym edigaethau asesu a
rheoli r isg yn unol â ’r Rheoliadau. Roedd y prosiect dwy f lynedd yn
cynnwys adolygu ’r gof ynion i gasglu data, prof i cynigion ar gyf er
saf oni data a g yf lwynir gan ddef nyddio grŵp peilot o gwmnïa u, a
datblygu cronf a ddata IBM newydd. Rydym bellach yn dal set ddata
lawer g well y gellir ei chwilio a ’i def nyddio i gynhyrchu gwybodaeth
ddef nyddiol at ddibenion ymchwilio neu adrodd. Mae prosesau newydd
ar waith hef yd i sicrhau bod cwmnïau ’n cyf lwyno diweddar iadau
rheolaidd er m wyn cadw ’r set ddata yn gyf redol.
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Atodiad 1 – Adennill costau
Symiau a
adenillw yd ar
gyfer gw irio
canl yni adau
samplau
£80,255

Sw m a adenillw yd ar
gyfer cynnal
archw iliadau,
digw yddiadau a
chw ynion
£11,515

£330

£235

£188,919

£34,874

Bournemouth W ate r

£21,299

£4,559

Bristol W ater

£61,319

£11,515

Cambridge W ater

£15,059

£6,392

£550

£2,444

£15,488

£10,058

£130,354

£51,324

£54,850

£6,909

Hartlepool W ater

£2,787

£4,653

Independent W ater Net works

£1,432

£3,149

£98,315

£23,500

£128

£0

£21,910

£2,162

Severn Trent W ater

£313,045

£96,068

South East W ater

£127,145

£28,529

£42,714

£13,207

South W est W ater

£111,324

£21,338

Southern W ater

£109,017

£33,276

£3,238

£1,034

£20,200

£6,345

Thames W ater

£258,384

£48,410

United Ut ilit ies

£222,122

£79,007

£1,484

£0

W essex W ater

£123,328

£32,336

Yorkshire W ater

£198,084

£24,863

£2,223, 080

£557,702

Cw mni

Aff init y W ater
Albion W ater
Anglian W ater

Cholderton and District W ater
Dŵr Dyf f ryn Dyf rdwy
Dŵr Cymru
Essex and Suff olk Water

Northumbr ian W ater
Peel W ater Networks
Portsmouth W ater

South Staff ordshire W ater

SSE W ater
Sutton and East Surr ey W ater

Veolia W ater Projects

Is-gyf answ m

Costau a adenillw yd
Cymeradw yo cynhyrchion

£50,450

Cyfansw m y costau a
adenillw yd

£2,831, 232
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Atodiad 2 – Strwythur yr Arolygiaeth Dŵr Yfed
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