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Trosolwg 

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar gynigion i ddynodi Traeth Col-Huw 

(Llanilltud Fawr) a Thraeth Penarth yn ddyfroedd ymdrochi dynodedig o dan 

Reoliadau Dyfroedd Ymdrochi 2013.   

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad rhwng 4 Ionawr a 15 Chwefror 2022. 

Gofynnodd yr ymgynghoriad i ymatebwyr a oeddent yn cefnogi'r cynigion i ddynodi 

Traeth Col-Huw (Llanilltud Fawr) a Thraeth Penarth yn ddyfroedd ymdrochi 

dynodedig ar gyfer 2022 a rhoi rhesymau/tystiolaeth i gefnogi eu barn. 

Mae'r ddogfen hon yn rhoi crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad ac yn dangos 

sut mae Llywodraeth Cymru yn ymateb iddynt. Nid yw'n cynnig barn fanwl ar 

sylwadau unigol.  

Mae Llywodraeth Cymru yn ddiolchgar i bawb a roddodd o'u hamser i gyflwyno eu 

barn. 

Cyd-destun 

Amcan dynodi traeth neu ardal ymdrochi fewndirol yn ddŵr ymdrochi yw diogelu 

iechyd ymdrochwyr rhag llygredd carthion a rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd fel y gall 

pobl wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch ble a phryd i ymdrochi. 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn monitro ansawdd dŵr yn ystod y tymor 

ymdrochi, sydd yn para o 15 Mai tan 30 Medi yng Nghymru. 

Disgrifir Dyfroedd Ymdrochi bob blwyddyn fel ‘rhagorol’, ‘da’, ‘digonol’ neu ‘wael’. Os 

nad yw ansawdd dŵr yn bodloni'r safonau sy'n ofynnol yn gyfreithiol, bydd CNC yn 

ymchwilio i ffynonellau llygredd ac yn argymell mesurau adferol i wneud gwelliannau.  

Camau i'w Cymryd 

Mae'r ddogfen hon er gwybodaeth yn unig. 

Rhagor o wybodaeth a dogfennau cysylltiedig 

Mae fersiynau print bras, Braille ac iaith amgen o'r ddogfen hon ar gael ar gais. 

 

Manylion cyswllt 

I gael rhagor o wybodaeth: 

Y Gangen Dŵr 

Llywodraeth Cymru 

Parc Cathays 

Caerdydd 

CF10 3NQ 

E-bost: dwr@llyw.cymru  
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Copïau ychwanegol 

Cyhoeddir y crynodeb hwn o'r ymatebion a chopïau o'r holl ddogfennau ymgynghori 

ar ffurf electronig yn unig a gellir eu gweld ar wefan Llywodraeth Cymru. 

Dolen i ddogfen yr ymgynghoriad: Adolygiad o Ddyfroedd Ymdrochi 2022  
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Cyflwyniad 

 

Mae'r ddogfen hon yn rhoi crynodeb o'r ymatebion i ymgynghoriad Llywodraeth 

Cymru ar reolaethau ar ddynodi Traeth Col-Huw (Llanilltud Fawr) a Thraeth Penarth, 

yn ogystal ag ymateb y Llywodraeth a datganiad polisi sy'n amlinellu'r camau nesaf. 

 

Gofynnodd yr ymgynghoriad i ymatebwyr ateb a oeddent yn cytuno neu'n anghytuno 

â'r cynnig i ddynodi Traeth Col-Huw (Llanilltud Fawr) a Thraeth Penarth yn ddyfroedd 

ymdrochi ar gyfer tymor ymdrochi 2022 a beth oedd eu barn am y cynnig a'r 

rhesymau/tystiolaeth i gefnogi'r safbwyntiau hynny. 

 

Roedd yr ymgynghoriad yn cynnwys cyfuniad o gwestiynau amlddewis a naratif.  

 

Trosolwg o Nifer yr Ymatebion a Mathau o Ymatebwyr 
 
Cafwyd 402 o ymatebion i'r ymgynghoriad.  O'r rhain daeth 390 i law drwy'r porth ar-
lein a chafwyd 12 ymateb arall yn uniongyrchol drwy e-bost.   
 
 

Unigolion 388 

Cwmni dŵr - Dŵr Cymru Welsh Water 1 

Corff rheoleiddio - Cyfoeth Naturiol 
Cymru 

1 

Awdurdod Lleol 1 

Ymateb Cyngor Tref / Cynghorwyr 
lleol  

3 

Cyrff Proffesiynol 1 

Clybiau a sefydliadau sy'n defnyddio 
dŵr lleol  

5 

Eraill 3 

 
Mae rhestr lawn o'r ymatebwyr wedi'i chynnwys yn Atodiad A (minws unigolion a 
grwpiau a ofynnodd i’w hymateb fod yn ddienw), gyda nifer o ymatebwyr yn dewis 
cadw eu hymateb yn gyfrinachol.  

 

 

 

 



Cwestiynau a Ofynnwyd 

Gofynnwyd pum cwestiwn i'r ymatebwyr mewn perthynas â'r dynodiadau 

arfaethedig, sef:  

Cwestiwn 1 - Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r cynnig i ddynodi Traeth Col-

Huw (Llanilltud Fawr) yn ddŵr ymdrochi ar gyfer tymor ymdrochi 2022? Beth yw’ch 

barn am y cynnig a’ch rhesymau/tystiolaeth o blaid y farn honno? 

Cwestiwn 2: Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r cynnig i ddynodi Traeth 

Penarth yn ddŵr ymdrochi ar gyfer tymor ymdrochi 2022? Beth yw’ch barn am y 

cynnig a’ch rhesymau/tystiolaeth o blaid y farn honno? 

Cwestiwn 3: Byddem yn hoffi clywed eich barn am yr effeithiau y byddai’n cynigion 

yn eu cael ar y Gymraeg, yn benodol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg ac ar 

beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. Beth fyddai’r effeithiau yn eich 

barn chi? Sut y gellir cynyddu’r effeithiau cadarnhaol, neu liniaru’r effeithiau 

negyddol?  

Cwestiwn 4: Eglurwch hefyd os gwelwch yn dda sut y credwch y gellir llunio neu 

newid y camau gweithredu sy’n cael eu cynnig er mwyn cael effeithiau cadarnhaol, 

neu fwy o effeithiau cadarnhaol, ar gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg ac ar beidio â 

thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg; a pheidio â chael effeithiau andwyol ar 

gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r 

Saesneg. 

Cwestiwn 5: Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych 

unrhyw faterion cysylltiedig nad ydym wedi mynd i’r afael â nhw, defnyddiwch y lle 

hwn i’w nodi: 

Cynhaliwyd dadansoddiad thematig o'r ymatebion. Roedd hyn yn categoreiddio'r 

safbwyntiau, y sylwadau, y datganiadau a'r materion a godwyd gan ymatebwyr yn 

themâu trosfwaol, ar gyfer pob un o gwestiynau'r ymgynghoriad. 

Ymatebion 

Roedd nifer o themâu yn deillio o ymatebion unigol mewn perthynas â dynodi: 

 Manteision iechyd meddwl nofio agored yn y lleoliadau hyn   

 Canfyddiad bod dynodi yn cefnogi elfennau sy’n ysgogi polisi’r llywodraeth ym 

maes iechyd e.e. cynyddu ymarfer corff a lleihau gordewdra.  

 Ffordd o gysylltu pobl â natur i wneud iddynt ofalu mwy am yr amgylchedd 

 Poblogrwydd cynyddol nofio agored fel camp  

 Optimistiaeth y byddai dynodi yn helpu i sbarduno'r gwaith o wella ansawdd a 

seilwaith dŵr ar y traethau hyn.  

 Llawer o sylwadau ynghylch nifer y bobl sydd eisoes yn nofio yn y lleoliadau 

hyn, sy'n golygu y byddai dynodi o leiaf yn rhoi data iddynt ar yr ansawdd.  



 Awydd cryf i gael gwybod am ansawdd y dŵr fel bod defnyddwyr dŵr yn gallu 

gwneud penderfyniad gwybodus ynghylch y risgiau cyn mynd i mewn i'r dŵr. 

 Y gallu i gael mynediad i'r traethau hyn oherwydd eu hardal. Nododd llawer o 

ymatebwyr eu bod yn teithio ymhellach i'r Barri a gorllewin Cymru i nofio yn y 

môr a'u bod yn awyddus i weld mwy o opsiynau lleol fel y gallent nofio'n 

amlach. 

 Cred y byddai dynodi yn ei gwneud yn haws gwella'r ansawdd os yw'r 

ansawdd yn hysbys yn y lle cyntaf. 

Tabl o ymatebion  

Mae'r tablau isod yn crynhoi'r cwestiynau a nifer yr ymatebion i'r cwestiynau 

amlddewis. Mae crynodeb manwl pellach o'r sylwadau a ddaeth i law ar gyfer yr holl 

gwestiynau yn dilyn y tabl. 

 

Cwestiwn 1: Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r cynnig i ddynodi Traeth Col-Huw 
(Llanilltud Fawr) yn ddŵr ymdrochi ar gyfer tymor ymdrochi 2022? Beth yw’ch barn am y 
cynnig a’ch rhesymau/tystiolaeth o blaid y farn honno? 

Opsiynau Cytuno Anghytuno Ddim yn cytuno nac 

yn anghytuno 

Nifer yr ymatebwyr 

- 338 

314 (93%) 1 (0.3%) 23 (7%) 

 

Cwestiwn 2: Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r cynnig i ddynodi Traeth Penarth yn 
ddŵr ymdrochi ar gyfer tymor ymdrochi 2022? Beth yw’ch barn am y cynnig a’ch 
rhesymau/tystiolaeth o blaid y farn honno? 

Opsiynau Cytuno Anghytuno Ddim yn cytuno nac 

yn anghytuno neu 

heb farn 

Nifer yr ymatebwyr 

- 395 

379 (96%)  15 (4%) 

 

Cwestiwn 3: Byddem yn hoffi clywed eich barn am yr effeithiau y byddai’n cynigion yn eu 
cael ar y Gymraeg, yn benodol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg ac ar beidio â 
thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. Beth fyddai’r effeithiau yn eich barn chi? Sut 
y gellir cynyddu’r effeithiau cadarnhaol, neu liniaru’r effeithiau negyddol? 

Opsiynau Ymateb naratif 

Nifer yr 

ymatebwyr 

 



Cwestiwn 4: Eglurwch hefyd os gwelwch yn dda sut y credwch y gellir llunio neu newid y 

camau gweithredu sy’n cael eu cynnig er mwyn cael effeithiau cadarnhaol, neu fwy o 

effeithiau cadarnhaol, ar gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg ac ar beidio â thrin y 

Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg; a pheidio â chael effeithiau andwyol ar gyfleoedd i 

ddefnyddio’r Gymraeg ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 

 

Opsiynau Ymateb naratif 

Nifer yr 

ymatebwyr 

 

Cwestiwn 5: Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych unrhyw 

faterion cysylltiedig nad ydym wedi mynd i’r afael â nhw, defnyddiwch y lle hwn i’w nodi: 

Opsiynau Ymateb naratif 

Nifer yr 

ymatebwyr 

 

Cwestiwn 1: Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r cynnig i ddynodi Traeth 

Col-Huw (Llanilltud Fawr) yn ddŵr ymdrochi ar gyfer tymor ymdrochi 2022? 

Beth yw’ch barn am y cynnig a’ch rhesymau/tystiolaeth o blaid y farn honno? 

Cafwyd 338 o ymatebion i gwestiwn un gyda 314 o ymatebwyr (93%) yn dweud eu 

bod yn cytuno â'r cynnig i ddynodi Traeth Col-Huw.   

Dywedodd 23 o ymatebwyr naill ai nad oedd ganddynt farn ar y dynodiad neu nad 

oeddent yn gyfarwydd â'r safle penodol ar gyfer nofio.   

Roedd un ymateb yn erbyn dynodi gyda phryderon am ollwng carthion ar hyd y rhan 

hon o'r arfordir. 

Rhoddodd nifer sylweddol o ymatebion enghreifftiau manwl o unigolion, teuluoedd, a 

grwpiau wedi’u trefnu yn ymdrochi ar y safle. Cafwyd tystiolaeth ynghylch y defnydd 

o'r safle, gan gynnwys niferoedd nofio penodol ar gyfer tymor ymdrochi 2021 a 

gweithgareddau eraill sy'n seiliedig ar ddŵr, gan gynnwys syrffio.  

Roedd llawer o'r ymatebion yn nodi y bu cynnydd sylweddol yn y blynyddoedd 

diwethaf mewn nofwyr ar Draeth Col-Huw a chafwyd adroddiadau am weld 

cannoedd o nofwyr, syrffwyr, padlfyrddwyr a defnyddwyr dŵr a thraeth eraill yn ystod 

haf 2021. Gwnaeth llawer o ymatebion nodi bod y traeth yn safle sy’n denu 

teuluoedd, pobl leol, ymwelwyr a phobl o bob oed ar gyfer nofio, padlo a 

gweithgareddau hamdden dŵr eraill, wedi’u cefnogi gan gyfleusterau da ar y safle.  

Cododd nifer fawr o ymatebion bwysigrwydd traeth Col-Huw fel amgylchedd naturiol 

gwerthfawr a hardd i’r gymuned leol ac ymwelwyr fwynhau'r awyr agored. Roedd 

dynodi hefyd yn cael ei weld fel ffordd o gefnogi busnesau lleol a thwristiaeth. 



Cododd dros hanner yr ymatebion bwysigrwydd profi a monitro ansawdd y dŵr ar y 

safle, er mwyn i wybodaeth fod ar gael i nofwyr i wybod a oedd yn lân ac yn ddiogel i 

ymdrochi. 

Roedd nifer sylweddol o ymatebion hefyd yn teimlo y byddai sicrhau bod 

gwybodaeth ar gael am ansawdd dŵr ar y safle yn cynyddu'r nifer sy'n manteisio ar 

weithgareddau nofio a gweithgareddau hamdden eraill ymhlith y gymuned leol a 

thwristiaid.  

Nododd nifer fawr o ymatebion y cyfraniad pwysig y mae nofio yn ei wneud o ran 

gwella lles pobl ac iechyd corfforol a meddyliol. Nododd llawer o'r ymatebion hyn fod 

Traeth Col-Huw yn ardal lle gall pobl hefyd fwynhau'r amgylchedd naturiol o'i 

gwmpas. 

Cododd nifer fach o ymatebion faterion ynghylch llygredd ansawdd dŵr posibl, tra 

bod ymatebion eraill yn ystyried dynodi'n ffordd o ganfod unrhyw faterion posibl o ran 

llygredd a mynd i'r afael â hwy. Mewn cyferbyniad â hynny, roedd llawer o'r 

ymatebion o'r farn bod ansawdd y dŵr ymdrochi yn dda ar y safle. 

Mae Dŵr Cymru o’r farn mai ychydig iawn o effaith a gaiff eu hasedau ar ansawdd 

dŵr ymdrochi Col-Huw a bod unrhyw lygredd bacterol posibl ar y safle hwn yn 

debygol o fod o lygredd amaethyddol a thanciau septig a reolir yn wael.   

Mae CNC yn cefnogi dynodi ac o’r farn bod digon o dystiolaeth ynghylch 

poblogrwydd y traeth hwn i ymdrochwyr yn y gymuned leol.  Mae CNC yn nodi nad 

ydynt ar hyn o bryd yn gwybod beth yw ansawdd y dŵr ar y safle hwn, ond y byddai 

dynodiad yn llywio'r gwaith monitro hwnnw. 

 

Cwestiwn 2: Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r cynnig i ddynodi Traeth 
Penarth yn ddŵr ymdrochi ar gyfer tymor ymdrochi 2022? Beth yw’ch barn am 
y cynnig a’ch rhesymau/tystiolaeth o blaid y farn honno?  

Cafwyd 395 o ymatebion i gwestiwn un gyda 379 o ymatebwyr (96%) yn dweud eu 

bod yn cytuno â'r cynnig i ddynodi Traeth Penarth. 

Dywedodd y 13 ymatebydd arall naill ai nad oedd ganddynt farn ar y dynodiad neu 

nad oeddent wedi ymweld â'r safle. Roedd dau o'r 13 ymatebydd hyn o'r farn bod 

pibellau carthion yn gollwng i'r safle gan olygu nad oedd y dŵr yn addas ar gyfer 

nofio a bod angen glanhau'r safle'n sylweddol cyn caniatáu ymdrochi. 

Nododd nifer fawr o ymatebion a oedd o blaid dynodi fod Traeth Penarth yn safle 

ymdrochi a ddefnyddir yn helaeth, sy’n denu ystod eang o ddefnyddwyr, gan 

gynnwys cymuned nofio awyr agored gref, a gweithgareddau eraill yn seiliedig ar 

ddŵr, gan gynnwys rhwyfo a hwylio. Nododd llawer o ymatebion gynnydd sylweddol 

mewn nofio ar y safle yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig yn ystod y 

pandemig. 



Pwysleisiodd dros hanner yr ymatebion ei bod yn hanfodol cynnal profion ansawdd 

dŵr rheolaidd ar Draeth Penarth. Roedd llawer o bobl yn teimlo bod angen iddynt 

wybod bod lle'r oeddent yn nofio yn ddiogel a bod y dŵr yn cael ei ddiogelu rhag 

llygredd. 

Roedd rhai ymatebion hefyd yn teimlo y dylid dynodi'r safle hefyd oherwydd 

poblogaeth uchel Penarth a Chaerdydd gerllaw, gan ymestyn ymhellach y cyfle i 

nofwyr presennol a nofwyr newydd. 

Cododd nifer sylweddol o ymatebion bwysigrwydd nofio ar gyfer cefnogi a gwella 

lles, iechyd corfforol a meddyliol pobl sy'n defnyddio safleoedd o'r fath. Roedd 

cyfeiriadau hefyd at yr ymdeimlad o gymuned a'r cyfle i gymdeithasu.  

Roedd rhai ymatebion hefyd yn tynnu sylw at werth safle hanesyddol y traeth o 

safbwynt twristiaeth, gyda'r glan môr gwell a'r Pier a'r Promenâd, sy'n cael eu 

gwerthfawrogi a'u mwynhau gan y gymuned ac ymwelwyr fel ei gilydd. Roedd rhai 

ymatebion yn teimlo y gallai'r ardal elwa ar rai cyfleusterau nofio, megis cawodydd y 

tu allan.  

Cododd sawl ymateb bryderon am ddiogelwch ansawdd y dŵr ar y safle, oherwydd 

seilwaith dŵr, agosrwydd y traeth at y Morglawdd a'r defnydd o'r sianel ar gyfer 

llongau.  Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr hyn o'r farn bod dynodi'n ffordd y gellid 

canfod ansawdd dŵr gwael ac i’r rhai sy'n gyfrifol am y llygredd fynd i'r afael ag ef.  

Nododd rhai ymatebwyr bryder penodol ynghylch gwaddod Hinkley Point a waredir 

ar fanc tywod Bastiroedd Caerdydd, gan chwilio am sicrwydd a phrofion i sicrhau 

nad yw'r gwaddod gwastraff yn cael effaith andwyol yn sgil ei agosrwydd blaenorol at 

y gwaith pŵer niwclear.  

Nododd Dŵr Cymru fod ganddynt nifer o asedau dŵr gwastraff yn agos at Draeth 

Penarth, sy'n cefnogi ardal drefol iawn Caerdydd a Phenarth.  Byddent am gynnal 

asesiadau ar effeithiau posibl eu gweithrediadau ar ansawdd y dŵr gan ddefnyddio'r 

modelu arfordirol diweddaraf i ddeall a oes angen uwchraddio'r seilwaith.   

Mae CNC yn cefnogi dynodi traeth Penarth ac mae'n credu bod digon o dystiolaeth o 

boblogrwydd y traeth ar gyfer ymdrochwyr yn y gymuned leol.  Maent yn nodi nad 

ydynt ar hyn o bryd yn gwybod beth yw ansawdd y dŵr ar y safle hwn, ond y byddai 

dynodiad yn llywio'r gwaith monitro hwnnw.  Mae CNC yn disgwyl y bydd heriau o 

ran llygredd dŵr oherwydd llygredd trefol gwasgaredig ac asedau cwmni dŵr yn y 

cyffiniau ac yn disgwyl y bydd angen buddsoddiad gan randdeiliaid amrywiol gan 

gynnwys y Llywodraeth i wella ansawdd y dŵr yn y safleoedd hyn yn y tymor hwy. 

 

 

 



Cwestiwn 3 a 4 
 

Cwestiwn 3: Byddem yn hoffi clywed eich barn am yr effeithiau y byddai’n 
cynigion yn eu cael ar y Gymraeg, yn benodol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r 
Gymraeg ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. Beth 
fyddai’r effeithiau yn eich barn chi? Sut y gellir cynyddu’r effeithiau 
cadarnhaol, neu liniaru’r effeithiau negyddol? 

Cwestiwn 4: Eglurwch hefyd os gwelwch yn dda sut y credwch y gellir llunio 

neu newid y camau gweithredu sy’n cael eu cynnig er mwyn cael effeithiau 

cadarnhaol, neu fwy o effeithiau cadarnhaol, ar gyfleoedd i ddefnyddio’r 

Gymraeg ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg; a pheidio 

â chael effeithiau andwyol ar gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg ac ar beidio â 

thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 

Mae'r Gymraeg yn un o'n trysorau cenedlaethol; dyma sy'n ein gwneud yn unigryw 

fel cenedl ac mae'n rhan bwysig o'n diwylliant a'n heconomi. Mae'n galonogol gweld 

cynifer o ymatebion cadarnhaol ynglŷn â'r Gymraeg yn ein hadolygiad o ddŵr 

ymdrochi.  

Mae'n amlwg o'r ymatebion a gasglwyd fod pawb wedi mwynhau a chefnogi'r 

defnydd o'r ardaloedd hyn yn ddyfroedd ymdrochi. Dangoswyd cefnogaeth bendant 

i'r defnydd o'r Gymraeg a chydnabyddiaeth o fanteision gallu defnyddio'r iaith yn 

gymdeithasol, er nad oedd rhai ymatebwyr yn gallu gweld sut y byddai'r adolygiad yn 

effeithio ar yr iaith.  

Rydym yn croesawu'r ymatebion hyn. Nododd ymatebwyr y defnydd o'r iaith yn ein 

cymunedau, fel iaith y rhai sy'n byw yn yr ardal ac fel cyfle i hyrwyddo Cymru a'n 

hiaith i ymwelwyr. Mae defnyddio'r Gymraeg yn ein mannau cyhoeddus yn bwysig i 

ni - mae'r Gymraeg yn perthyn i ni i gyd. Soniodd rhai ymatebion yn benodol am 

brofiadau cadarnhaol dysgu; defnyddio a chael eu hysbrydoli i ddysgu Cymraeg 

oherwydd eu hymwneud â grwpiau nofio yn y lleoliadau hyn gan brofi y gall ychydig 

bach o Gymraeg gael effaith.  

Rydym yn falch y gall dŵr ymdrochi glân gyfrannu at ein nodau polisi ehangach. 

Drwy gydweithio ag awdurdodau lleol a'u cymunedau byddwn yn sicrhau bod 

arwyddion dwyieithog yn cael eu defnyddio yn yr ardaloedd hyn. Byddwn hefyd yn 

parhau i weithio gyda phartneriaid fel y Mentrau Iaith a'r Urdd. Mae'r partneriaid hyn 

yn cefnogi'r defnydd o'r Gymraeg yn ein cymunedau i roi cyfle i bawb ddefnyddio'r 

Gymraeg lle bynnag y bônt – gartref, yn y gwaith neu’n sgwrsio gyda ffrindiau. Drwy 

wneud hynny, gobeithiwn y gallwn helpu'r gymuned o ymdrochwyr sy'n defnyddio'r 

dyfroedd hyn i deimlo'n gysylltiedig â'u hiaith a'u diwylliant mewn ffordd sy'n cefnogi 

eu lles.  

 



Cwestiwn 5: Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych 

unrhyw faterion cysylltiedig nad ydym wedi mynd i’r afael â nhw, defnyddiwch 

y lle hwn i’w nodi: 

Yn ogystal â'r ddau draeth a enwyd, roedd nifer o ymatebion yn gefnogol ar y cyfan i 

ddynodi cynifer o draethau â phosibl yng Nghymru.  

Mynegodd nifer o ymatebwyr awydd hefyd i weld mwy o afonydd ag ardaloedd 

ymdrochi dynodedig.  Roedd rhai ymatebion hefyd yn galw am bolisi ymdrochi awyr 

agored mwy uchelgeisiol gan gynnwys safleoedd lido ychwanegol ledled Cymru sy'n 

adlewyrchu dull Gwlad yr Iâ. 

Tynnodd Diogelwch Dŵr Cymru sylw at y “Strategaeth Atal Boddi”, a gyhoeddwyd yn 

2020, gan fynegi awydd hefyd i weld mwy o godi ymwybyddiaeth gyhoeddus wedi'i 

thargedu a negeseuon cyson ac addysg ynghylch risgiau sy'n gysylltiedig â dŵr. Yn 

ogystal, maent wedi gofyn am ystyried ailasesu'r risg i ddefnyddwyr dŵr yn y ddau 

leoliad ac o bosibl yr angen am fesurau rheoli ychwanegol neu wahanol gyda 

dynodiad yn cynyddu nifer defnyddwyr y traethau hyn. 

Roedd rhai ymatebion yn dangos awydd am ddata ansawdd dŵr amser real mewn 

safleoedd dŵr ymdrochi i gynghori ymdrochwyr ynghylch ansawdd tebygol y dŵr ar 

adeg ymdrochi. 

Soniodd nifer o ymatebwyr hefyd am awydd i weld rhagor o dystiolaeth ynghylch 

mwy o orfodi ac erlyn llygrwyr dŵr a’r rhai sy’n taflu sbwriel ar draethau.  

Ymateb y Llywodraeth 

Ar ôl ystyried yr holl ymatebion a gafwyd yn fanwl, yn ogystal â'r wybodaeth a'r 

dystiolaeth a ddarparwyd, mae Gweinidogion Cymru yn fodlon bod Traeth Col-Huw a 

Thraeth Penarth wedi bodloni'r meini prawf a nodir yn rheoliad 3(2) o Reoliadau 

Dyfroedd Ymdrochi 2013. Felly, mae Gweinidogion Cymru wedi penderfynu dynodi'r 

traethau hyn yn ddŵr ymdrochi o dymor ymdrochi 2022 ymlaen.  

Wrth ddod i benderfyniad ynglŷn â dynodi dŵr ymdrochi, y brif ystyriaeth yw nifer yr 

ymdrochwyr. Fodd bynnag, nid ydym wedi pennu ffigur ffurfiol, gan fod pob dŵr 

ymdrochi’n wahanol ac ni fyddai un ffigur yn addas ar gyfer pob safle. Rydym yn 

chwilio am dystiolaeth o niferoedd y nofwyr, pobl yn padlo ar ymyl y dŵr a phobl ar y 

traeth. Rydym hefyd yn edrych ar dueddiadau'r gorffennol, unrhyw seilwaith neu 

gyfleusterau a ddarperir neu fesurau sydd wedi’u cymryd i hyrwyddo ymdrochi yn 

unol â’r hyn a nodir yn Rheoliadau Dyfroedd Ymdrochi 2013.  

Gall unrhyw un argymell ardal o ddŵr wyneb sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer 

ymdrochi i gael ei ddynodi yn ddŵr ymdrochi. Yn y lle cyntaf, rydym yn argymell bod 

pobl yn mynd at yr Awdurdod Lleol oherwydd mae’n debyg y bydd ganddynt 

wybodaeth ddefnyddiol am draethau yn yr ardal, a’r awdurdod fydd yn gyfrifol am 



fodloni gofynion amrywiol o dan Reoliadau Dŵr Ymdrochi 2013 os bydd y dŵr yn 

cael ei ddynodi'n ddŵr ymdrochi.    

Monitro dyfroedd ymdrochi dynodedig  

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am fonitro ansawdd dŵr ymdrochi mewn 

safleoedd dŵr ymdrochi dynodedig yng Nghymru. Pan fo dŵr wyneb wedi'i ddynodi'n 

ddŵr ymdrochi, mae'n ofynnol i Cyfoeth Naturiol Cymru lunio proffil manwl a rhaglen 

fonitro ar ei gyfer, yn yr un modd ag y mae’n ei wneud ar gyfer pob dŵr ymdrochi a 

ddynodwyd yng Nghymru.  

Mae proffiliau dŵr ymdrochi yn cynnwys disgrifiad o'r dŵr ymdrochi a'r ardal gyfagos, 

unrhyw afonydd a nentydd sy'n llifo i mewn i bob safle a manylion ynghylch sut y 

rheolir llygredd ar y safle.  

Mae'r proffiliau hyn hefyd yn nodi canlyniadau’r dŵr ymdrochi o ran cydymffurfio ag 

ansawdd dŵr, ac yn esbonio'r gwaith a wneir gyda phartneriaid eraill er mwyn canfod 

ble mae angen gwella ansawdd y dŵr. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda 

chwmnïau dŵr, y sector amaeth ac Awdurdodau Lleol i nodi problemau a allai 

effeithio ar ansawdd dŵr ymdrochi.  

Yn ogystal, mae’n rhaid i bob Awdurdod Lleol, sy'n rheoli dŵr ymdrochi dynodedig, 

sicrhau bod gwybodaeth fanwl am y dŵr ymdrochi ar gael mewn man hawdd ei 

gyrraedd ger y dŵr ymdrochi yn ystod y tymor ymdrochi (15 Mai i 30 Medi).  

Mae hefyd yn ofynnol i Awdurdodau Lleol arddangos rhagor o wybodaeth ym mhob 

safle dŵr ymdrochi dynodedig, yn ystod y tymor ymdrochi ar ffurf symbolau 

dosbarthu ansawdd dŵr. 

Pryderon ynghylch Hinkley Point 

Cynhaliwyd y broses o waredu mwd a garthwyd o Hinkley Point yn unol â gofynion 
rheoleiddiol a chanllawiau rhyngwladol i ddiogelu'r amgylchedd ac iechyd pobl.  

Cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru fel y rheoleiddiwr sy'n gweithredu ar ran 
Gweinidogion Cymru y trwyddedau perthnasol ar ôl iddynt gael eu bodloni bod y 
samplu a'r dadansoddi gwaddodion yn briodol i gefnogi cais am drwydded forol i 
waredu deunydd a garthwyd.  

Nid yw gwaredu'n digwydd yma mwyach gan fod y drwydded wedi dod i ben bellach.  

 
Y Camau Nesaf  

Byddwn yn rhoi gwybod i Cyfoeth Naturiol Cymru am benderfyniad Gweinidogion 

Cymru i bennu Traeth Col-Huw a Thraeth Penarth yn ddŵr ymdrochi dynodedig a 

gofyn iddynt baratoi proffil o’r dŵr ymdrochi ac adolygu'r proffil yn gyson.  

Hoffai Llywodraeth Cymru ddiolch i'r rhai a ymatebodd i'r ymgynghoriad ar 

‘Adolygiad o Ddyfroedd Ymdrochi yng Nghymru 2022’.  



  



Atodiad A – Rhestr o'r Sefydliadau a Ymatebodd 

Nid yw'r rhestr hon o sefydliadau a ymatebodd yn gynhwysfawr ac mae'n seiliedig ar 
y rhai a wnaeth ddatgan eu Sefydliad. Gall hyn gynnwys ymatebion gan unigolion 
sy'n aelodau o sefydliadau penodol ac felly nid yw o reidrwydd yn adlewyrchu barn y 
sefydliad hwnnw. Nid yw'r rhestr hon ychwaith yn cynnwys y rhai a ofynnodd i'w 
hymateb gael ei gadw'n gyfrinachol na'r rhai nad oeddent yn cynnwys enw'r 
sefydliad. 

 Cyfoeth Naturiol Cymru 

 Dŵr Cymru Welsh Water 

 Diogelwch Dŵr Cymru 

 Clwb Hwylio Penarth 

 Clwb Achub Bywyd Llanilltud Fawr 

 Cyngor Bro Morgannwg 

 CNC 

 Cyngor Tref Llanilltud Fawr 

 Cyngor Tref Penarth 

 Sefydliad y Peirianwyr Sifil: Cymru (ICE Wales) 

 Associated British Ports 

 Nifer o ymatebion unigol gan aelodau nifer o glybiau nofio agored 

 

 

 


