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Neges oddi wrth y Cadeirydd
Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr bellach yn ei chweched flwyddyn ac mae’r
Flaenraglen Waith hon yn amlinellu ffocws ein gwaith ar ran defnyddwyr
dŵr a charthffosiaeth am y tair blynedd nesaf. Trwy gydol y ddogfen hon,
ein nod yw ymateb i’r blaenoriaethau y mae defnyddwyr yn dweud eu bod
yn bwysig iddynt, ac amlinellu’r modd y byddwn yn parhau i’w cynrychioli
mor effeithiol ag y bo modd.
Yn y flwyddyn ddiwethaf, cafwyd adolygiad gan y llywodraeth o reoleiddio a
chynrychiolaeth defnyddwyr yn y diwydiant dŵr. Arweiniwyd yr adolygiad
gan David Gray ar ran Defra a Llywodraeth Cymru, a chydnabu fod y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr yn darparu cynrychiolaeth effeithiol o ddefnyddwyr, a rhoddodd
gefnogaeth gref i’n gwaith a’n heiriolaeth ar ran defnyddwyr dŵr er 2005.
Yn bwysig, fe wnaeth gydnabod bod y diwydiant dŵr yn wahanol i sectorau
eraill ac mae llawer o waith i’w wneud o hyd ar ran defnyddwyr dŵr. Ar sail
yr hyn yr ydym wedi’i wneud, mae achos cryf mai’r Cyngor Defnyddwyr
Dŵr ddylai wneud y gwaith yn y dyfodol.

Y Fonesig Yve Buckland
Cadeirydd
Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr
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Amlinellodd yr adolygiad bwysigrwydd
corff arbenigol yn y sector dŵr ac
amlygodd risgiau gwneud unrhyw
newidiadau tra bod cymaint ohonynt yn
cael eu gwneud mewn mannau eraill.
Mae gennym rôl bwysig i’w chwarae o
hyd ar gyfer defnyddwyr wrth i ni
barhau i ymdrin â chwynion yn erbyn
cwmnïau dŵr yn effeithlon a denu llawer
o gymorth am wneud y swyddogaeth
hon; ar gyflwyno mesuryddion gorfodol

yn Lloegr, a hyrwyddo effeithlonrwydd
dŵr yng Nghymru a Lloegr; ar greu
tariffau cymdeithasol sy’n dderbyniol
gan y rheiny sy’n talu amdanynt ac yn
effeithiol i’r rheiny y mae eu hangen
arnynt; ac wrth helpu cwsmeriaid
busnes yn Lloegr wrth i’r farchnad
ehangu i roi dewis cynyddol o gyflenwyr
dŵr, tra’n goresgyn y problemau sy’n
gallu dod yn sgil hyn, fel camwerthu.
Mae hefyd yn bwysig sicrhau nad yw
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Neges oddi wrth y Cadeirydd parhad
cwsmeriaid busnes yng Nghymru yn
cael eu niweidio oherwydd diwygiadau
arfaethedig y farchnad yn Lloegr ac yn
elwa ar wasanaeth gwell a gwerth gwell
am arian trwy arloesiadau eraill sy’n
diwygio’r farchnad. Bydd gennym rôl
allweddol i’w chwarae hefyd wrth
ddarparu’r llais defnyddwyr ‘cytbwys’
ar gyfer cwmnïau a rheoleiddwyr yn
ystod y broses gosod prisiau.
Rydym wedi hyrwyddo a dadlau dros
gyfundrefn reoleiddio erioed, lle mae’n
ofynnol i gwmnïau dŵr ddefnyddio

barnau defnyddwyr i ffurfio cynlluniau
busnes a lle cânt eu cymell i wneud
hynny. Mae’r newid hwn mewn
rheoleiddio yn digwydd yn awr a
byddwn yn newid yr hyn yr ydym yn
ei wneud gyda chwmnïau dŵr ar eu
cynlluniau ar gyfer ymgysylltu â
defnyddwyr, ymgynghori ac ymchwil.
Byddwn yn barnu p’un a ydynt wedi
ymgysylltu’n dda a ph’un a yw
cwsmeriaid yn fodlon â’u cynigion ac yn
cynrychioli gwerth da am arian. Bydd y
cwmnïau sy’n ymgysylltu’n dda ar
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flaenoriaethau cwsmeriaid yn
cyflawni’r math o ganlyniadau y mae
cwsmeriaid yn chwilio amdanynt.
Byddwn yn newid ein hymagwedd trwy
gymryd safbwynt sy’n seiliedig ar risg ac
yn ymateb yn gymesur, gan ganolbwyntio
ar faterion sy’n cynnig y budd mwyaf i
gwsmeriaid. Byddwn yn herio lle mae
gennym bryderon ar ran ein cwsmeriaid
yn unig. Gallai hyn fod trwy ein
Heiriolwyr dros Ddefnyddwyr Lleol
newydd, sy’n disodli ein haelodau
pwyllgor rhanbarthol ac aelodau Cymru,
neu drwy fecanweithiau eraill fel y
grwpiau her cwsmeriaid newydd sy’n cael
eu sefydlu ar gyfer yr Adolygiad Prisiau
nesaf gan bob un o’r cwmnïau a Fforwm
Adolygu Prisiau Llywodraeth Cymru.
Byddwn yn rhoi’r gorau i ofyn am ddata
rheolaidd a chraffu’n eang oni bai bod
gennym achos pryder ar ran cwsmeriaid.
Rydym eisoes wedi dechrau ar y broses
hon; er enghraifft, rydym yn awr
yn cynnal un neu ddau gyfarfod
cyhoeddus y flwyddyn gyda chwmnïau
dŵr, yn hytrach na’r pedwar cyfarfod yr
oeddem yn eu cynnal yn y gorffennol.

Rydym hefyd wedi lleihau ein costau
bron i 20% dros y ddwy flynedd
ddiwethaf a’n staff 15% yn 2010/11.
Rydym yn parhau i chwilio am
effeithlonrwydd a byddwn yn gwneud
unrhyw newidiadau pellach sydd eu
hangen i gadw rheolaeth lem ar ein
costau. Fodd bynnag, rydym yn bwriadu
buddsoddi mewn capasiti yn ystod
cyfnod yr Adolygiad Prisiau i sicrhau
bod materion cwsmeriaid yn cael eu
dadansoddi’n llawn a’u materion yn
cael eu cynrychioli’n llawn. Byddai hyn
yn cael ei wneud heb unrhyw gost
ychwanegol i gwsmeriaid.
Rydym wedi cael cryn lwyddiant ar ran
defnyddwyr yn y gorffennol ac mae hyn
yn rhoi sylfaen gref i ni adeiladu arni
wrth i ni symud ymlaen mewn
amgylchedd sy’n newid. Ein nod erioed
fu cynnig manteision pendant i
gwsmeriaid, a’r gwasanaeth mwyaf
effeithiol sy’n cynnig y gwerth gorau,
gan sicrhau canlyniadau mesuradwy i
bob un o’n defnyddwyr yn y diwydiant
dŵr monopoli. Bydd hyn yn parhau’n
ddigyfnewid.
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Pwy ydym ni
Ni yw’r corff defnyddwyr dŵr annibynnol a statudol ar gyfer Cymru a Lloegr
ac mae gennym eiriolwyr lleol dros ddefnyddwyr a swyddfeydd yn y ddwy
wlad. Rydym yn gweithio’n uniongyrchol gyda Llywodraethau’r DU a
Chymru, rheoleiddwyr a chwmnïau dŵr a charthffosiaeth, ac yn lleol gyda
defnyddwyr dŵr eu hunain hefyd. Rydym yn defnyddio polisïau sy’n seiliedig
ar dystiolaeth yn y ddwy wlad, gyda heriau lleol i gwmnïau dŵr lle bo angen.
Cyhoeddwyd adolygiad o
gynrychiolaeth defnyddwyr dŵr
ac Ofwat ym mis Gorffennaf 2011.
Comisiynwyd yr adroddiad hwn gan
Adran yr Amgylchedd, Bwyd a
Materion Gwledig (Defra) a
Llywodraeth Cymru, ac fe gafodd ei
arwain gan David Gray. Cydnabu David
Gray fod angen “cynrychiolaeth
effeithiol barhaus ar ran defnyddwyr”,
ac “y dylid cadw swyddogaethau
presennol y Cyngor Defnyddwyr
Dŵr wrth ad-drefnu cynrychiolaeth
defnyddwyr mewn unrhyw ffordd”.
Fe wnaeth hefyd argymell y dylai’r
Cyngor Defnyddwyr Dŵr barhau
i wneud y gwaith hwnnw.
Cyhoeddodd Llywodraethau’r DU
a Chymru eu penderfyniadau ar
gynrychiolaeth defnyddwyr ym mis
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1

Rhagfyr 2011 yn sgil ‘Water for Life’
gan Defra a Datganiad Ysgrifenedig
2
Llywodraeth Cymru ar Bolisi Dŵr .
Rydym yn croesawu Papur Gwyn Dŵr
Defra, ‘Water for Life’, gyda’i ymrwymiad
i gadw arbenigedd y Cyngor Defnyddwyr
Dŵr a sicrhau canlyniadau gwell ar gyfer
cwsmeriaid. Mae’r Papur Gwyn hefyd yn
dweud y bydd Llywodraeth y DU ‘yn rhoi
ystyriaeth bellach i fanteision symud y
Cyngor Defnyddwyr Dŵr i fod yn un corff
3
defnyddwyr’ . Credwn fod yn rhaid i
unrhyw ddewis arall brofi ei fod yn gallu
cynnig mwy o fanteision ag y mae’r
Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn eu cyflwyno
ar hyn o bryd er mwyn bod yn dderbyniol
i ddefnyddwyr. Byddem hefyd yn
bryderus pe bai amharu ar y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr yn cael effaith
negyddol ar gwsmeriaid, yn enwedig

Gyhoeddiad ‘Water for Life’ Defra.

2 Ddatganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru ar y Polisi Dŵr yng Nghymru
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yn ystod y cyfnod yn arwain at yr
Adolygiad Prisiau nesaf yn 2014.
Rydym yn croesawu Datganiad
Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru
ar Bolisi Dŵr yng Nghymru lle mae
Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygiad
Cynaliadwy, John Griffiths yn datgan
“…Rwy’n gwerthfawrogi rôl y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr mewn perthynas â
chynrychioli defnyddwyr yng Nghymru.”
“…dros y blynyddoedd nesaf, byddwn
yn gweld adolygu a newid sylweddol
mewn rheoleiddio a chynllunio
strategol yn y sector dŵr. Bydd gan y
Cyngor Defnyddwyr Dŵr rôl allweddol
mewn darparu mewnbwn allweddol i
lywio’r newidiadau hyn dros y
blynyddoedd nesaf ac i sicrhau bod
buddiannau cwsmeriaid, deiliaid tai
a busnesau yng Nghymru yn cael eu
cynrychioli’n effeithiol.”
Credwn fod mwy o waith i’w wneud ar
ran defnyddwyr dŵr. Wrth ddrafftio’r
Flaenraglen Waith hon, rydym wedi
croesawu’r argymhellion yn ‘Adolygiad
Gray’ a dangos ein bod yn barod i

3 Gyhoeddiad ‘Water for Life’ Defra – tud. 76 - 5.60

ymgymryd â’r dyletswyddau a’r
cyfrifoldebau newydd, ac yn gallu
gwneud hynny. Bydd hyn yn cryfhau ein
rôl wrth gynrychioli cwsmeriaid busnes,
wrth adolygu polisïau cwmnïau ar godi
tâl a’u polisïau ar fesuryddion, ac wrth
ymchwilio i rai mathau o gwynion y mae
Ofwat yn ymdrin â nhw ar hyn o bryd.

BLAENORIAETH 1

Gwerth am Arian

BLAENORIAETH 2

Yn Iawn y Tro Cyntaf

BLAENORIAETH 3

Dŵr drwy’r Tap

BLAENORIAETH 4

System Garthffosiaeth
sy’n Gweithio

BLAENORIAETH 5
Siarad o Blaid
Defnyddwyr Dŵr

CYFLWYNIAD

Yr hyn a wnawn
Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn cynnig cynrychiolaeth gref
i ddefnyddwyr dŵr domestig a busnes.
Defnyddiwn ymchwil defnyddwyr ac adborth oddi wrth gwsmeriaid domestig
a busnes i lywio popeth a wnawn. Rydym yn ymdrin â chwynion defnyddwyr
domestig a busnes lle mae eu cwmni dŵr lleol wedi methu datrys problemau
â’u gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth. Mae ein gwaith ar ran defnyddwyr
dŵr yn golygu ein bod yn cael ein cydnabod gan Lywodraeth y DU a
Llywodraeth Cymru, y diwydiant dŵr, rheoleiddwyr a sefydliadau cysylltiedig
fel yr hyrwyddwr gwybodus, dylanwadol ac effeithiol ar gyfer defnyddwyr dŵr.
Rydym yn parhau i sicrhau ein bod yn
cyflawni’r gwerth gorau i gwsmeriaid.
Rydym wedi lleihau ein costau 10% yn
2010/11, a bron 10% yn 2011/12. Byddwn yn
costio tua 21c i bawb sy’n talu biliau yn
ystod cyfnod rhoi’r rhaglen hon ar waith.
Byddai unrhyw adnodd ychwanegol yr
ydym yn ei ychwanegu i wneud yn siŵr
bod cwsmeriaid yn cael eu cynrychioli’n
dda yn ystod yr Adolygiad Prisiau, ar
faterion tariffau neu ar faterion sy’n
gysylltiedig â diwygio’r farchnad yn
Lloegr, yn cael eu gweithredu heb
unrhyw gost ychwanegol i gwsmeriaid.
Rydym wedi eirioli newid i’r ffordd y
caiff y diwydiant ei reoleiddio i sicrhau
bod cwmnïau dŵr a rheoleiddiwr y

diwydiant dŵr, Ofwat, yn canolbwyntio
mwy ar gwsmeriaid. Dywedom y dylai
cwsmeriaid dŵr gael dweud eu dweud
mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar
eu bil dŵr neu garthffosiaeth. Dywedom
y bydd cwsmeriaid dim ond yn derbyn
newidiadau i’w biliau os yw cwmnïau
yn nodi a chanolbwyntio ar gyflawni’r
canlyniadau sydd eu heisiau ar
gwsmeriaid ac y mae angen eu cyflawni.
Mae Ofwat wedi ymateb i’n hawgrymiadau
trwy greu’r hyn a fydd, gobeithio, yn
broses gosod prisiau sy’n canolbwyntio
mwy ar y cwsmer sy’n anelu at gynnwys
cwsmeriaid ac yn canolbwyntio ar y
canlyniadau a werthfawrogir gan
gwsmeriaid. Wrth greu eu cynlluniau
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Ein blaenoriaethau
Byddwn yn parhau i fod yn hyrwyddwr defnyddwyr cryf ac effeithiol wrth
gyflawni’r amcanion allweddol yn y Flaenraglen Waith hon, tra’n ystyried
4
datblygiad cynaliadwy yn y diwydiant dŵr. Rydym yn cynnal ymchwil defnyddwyr i
wneud yn siŵr bod ein gwaith yn canolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig i ddefnyddwyr
dŵr, ond yn edrych ar dystiolaeth sectorau eraill lle gall hyn lywio ein syniadau.
Caiff yr amcanion yn y Flaenraglen Waith hon eu datblygu o’r hyn y mae
5
defnyddwyr yn parhau i ddweud wrthym yw ei blaenoriaethau .
Gwerth am Arian - Tâl teg, fforddiadwy am y gwasanaeth a chymorth i’r rheiny
na allant fforddio talu, gan greu gwasanaeth dŵr a charthffosiaeth cynaliadwy
nawr ac yn y dyfodol.
Yn Iawn y Tro Cyntaf - Datrys problemau’n gyflym ac yn ddiffwdan.
Dŵr drwy’r Tap – Dŵr tap diogel, dibynadwy, o ansawdd da sy’n gynaliadwy y
mae defnyddwyr yn ei ddefnyddio’n gall.
System Garthffosiaeth sy’n Gweithio – Cyflwyno gwasanaeth dŵr gwastraff
cynaliadwy yn llwyddiannus gyda chyn lleied o lifogydd o garthffosydd ag y bo modd.
Siarad o Blaid Defnyddwyr Dŵr – Cyflawni gwelliannau i ddefnyddwyr dŵr a
helpu i farnau defnyddwyr lleol fod yn yrwyr penderfyniadau allweddol sy’n
effeithio ar eu bil dŵr a’u gwasanaethau dŵr.
ar gyfer y dyfodol, rhaid i gwmnïau dŵr
ddefnyddio tystiolaeth gadarn o beth
yw blaenoriaethau cwsmeriaid a beth y
maent yn fodlon talu amdano, gan barhau i
gyflawni eu rhwymedigaethau statudol.
Rydym hefyd wedi cyd-drafod er mwyn rhoi

sylw mwy cymesur a thargedig i faterion
sydd eu hangen, gan ddefnyddio ymagwedd
yn seiliedig ar risg. Dylai defnyddio
dangosyddion perfformiad allweddol
ar foddhad cwsmeriaid o ran gwasanaeth
a gwerth am arian helpu’r rheoleiddiwr
i dargedu’r ffordd y mae’n craffu.

4 Caiff yr hyn y mae cynaliadwyedd yn ei olygu i ni ei ddiffinio ar ein gwefan.
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5	Nodwyd y blaenoriaethau hyn i ddechrau pan sefydlwyd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr. Mae ein hymchwil parhaus dilynol ers
hynny wedi mireinio’r cyfeiriad a’r ymagwedd yn yr amcanion cyffredinol hyn. Cynhaliwyd yr ymchwil gwreiddiol
gan Opinion Leader - Shaping the Consumer Council for Water
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Newid y ffordd yr ydym yn gweithio
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I adlewyrchu’r ymagwedd wahanol hon at reoleiddio, rydym yn newid y ffordd
yr ydym yn gweithio. Byddwn yn defnyddio canlyniadau ymchwil defnyddwyr,
cwynion cwsmeriaid am gwmnïau yr ydym yn eu derbyn a thystiolaeth o
6
Fecanwaith Cymhelliant Gwasanaeth Ofwat a ffynonellau eraill i adeiladu
darlun o bryderon cwsmeriaid. Byddwn yn dadansoddi perfformiad cwmnïau ac
yn targedu ein sylw tuag at y cwmnïau hynny nad ydynt yn bodloni disgwyliadau
cwsmeriaid. Rydym yn mabwysiadu’r ymagwedd hon sy’n seiliedig ar risg i
ymateb i newidiadau yn yr amgylchedd rheoleiddio ehangach. Gallai’r
ymagwedd hon helpu i ni leihau ein costau cynnal ymhellach.
Yr ymagwedd hon sy’n fwy targedig ac
wedi’i seilio’n fwy ar risg fydd y man
cychwyn ar gyfer rhyngweithio lleol
gyda’r cwmnïau dŵr yn ardaloedd Cymru
a Lloegr. I adlewyrchu ein newid mewn
ymagwedd, rydym wedi lleihau nifer yr
aelodau pwyllgor. Bydd aelodau yn cael
eu hadnabod bellach fel ‘Eiriolwyr dros
Ddefnyddwyr Lleol’. Wrth ddefnyddio’r
ymagwedd hon sy’n seiliedig ar risg,
byddant yn canolbwyntio ar geisio
sicrhau’r canlynol:
i gynlluniau strategol a busnes
y cwmni gael eu hysgogi gan
flaenoriaethau cwsmeriaid;
bod eu cwmni lleol yn cymharu’n dda
o’i feincnodi yn erbyn cwmnïau dŵr
eraill; a

6

bod eu cwmni lleol yn bodloni
disgwyliadau cwsmeriaid, gan eu
herio lle nad ydynt yn eu bodloni.
Byddwn yn gweithio’n agos gyda
chwmnïau dŵr i wneud yn siŵr fod
canlyniadau eu penderfyniadau yn
adlewyrchu’r hyn sydd ei angen ar
gwsmeriaid, a’r hyn sydd ei eisiau
arnynt, tra’n parhau i fodloni eu
gofynion statudol. Yn ystod
adolygiadau prisiau ac mewn
trafodaethau ar gynlluniau costau,
gosod mesuryddion gorfodol yn rhai
o ardaloedd Lloegr o bosibl ac ar
dariffau cymdeithasol, byddwn yn
pwyso am i farnau cwsmeriaid lywio
penderfyniadau Llywodraethau,

Data cwynion, materion yn codi o gwynion newydd, peidio â chyflawni cynlluniau cwmnïau neu bryderon cwsmeriaid
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penderfyniadau rheoleiddio a
phenderfyniadau cwmnïau. Rydym yn
disgwyl i gwmnïau dŵr nodi a mynd i’r
afael â’r materion sy’n golygu fwyaf i
gwsmeriaid, yn cynnwys yr effeithiau
ar wahanol grwpiau cwsmeriaid, a
byddwn yn rhoi pwysau ar y cwmnïau
hynny nad ydynt yn gwneud hyn.
Yn ystod yr adolygiad prisiau nesaf,
byddwn yn gweithio i gynnig her ar y
materion sy’n bwysig i ddefnyddwyr
dŵr trwy ein rhan yn y Grwpiau Her
7
Cwsmeriaid lleol a thrwy Fforwm PR14
Cymru. Bydd y grwpiau hyn yn adeiladu
ar sylfeini cryf grwpiau pedair rhan a
gafodd eu harwain gan y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr yn Lloegr yn
Adolygiad Prisiau 2009 a fforwm PR09
Cymru. Bydd angen i’r cwmnïau dŵr
wrando ar farnau eu cwsmeriaid wrth
iddynt ddatblygu eu cynlluniau a’u
cynigion. Bydd y grwpiau yn herio
ymagwedd pob cwmni dŵr at
benderfyniadau allweddol, i sicrhau
bod cwmnïau wedi rhoi ystyriaeth
gadarn i’r ateb mwyaf cost effeithiol
a chynaliadwy i broblem, ynghyd â

“Byddwn yn
gweithio’n agos
gyda chwmnïau
dŵr i wneud
yn siŵr fod
canlyniadau eu
penderfyniadau
yn adlewyrchu’r
hyn sydd ei angen
ar gwsmeriaid…”

7	Mae Grwpiau Her Cwsmeriaid yn adeiladu ar gysyniad grŵp pedair rhan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn Lloegr.
Yng Nghymru, mae ‘Fforwm 9R14’ Llywodraeth Cymru a Fforymau Cwsmeriaid cwmnïau lleol.
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CYFLWYNIAD

Newid y ffordd yr ydym yn gweithio parhad
chwmpas a chamau’r gwaith. Bydd
y Grwpiau a Fforwm PR14 Cymru
yn adrodd wrth y rheoleiddiwr ar
ymgysylltiad pob cwmni â chwsmeriaid
a’u cynllun strategol a busnes. Ein nod
yw y bydd hyn yn sicrhau gwelliannau
sy’n cynyddu boddhad cwsmeriaid â’r
gwasanaeth a gwerth am arian.
Byddwn yn defnyddio ein hymagwedd
newydd sy’n seiliedig ar risg wrth
gynnal ein hasesiadau o wasanaeth
cwsmeriaid cwmnïau dŵr trwy
ganolbwyntio ar y cwmnïau hynny lle
mae’r data yn dangos bod pryderon gan
gwsmeriaid. Yng Nghymru ac yn ardal
y Gogledd, lle mae’r cwmnïau lleol wedi
gofyn i ni barhau i gynnal asesiadau
blynyddol waeth beth fo’n hasesiad
o ‘risg’, byddwn yn gwneud hyn lle mae
adnoddau yn caniatáu.

Ein cyflawniadau ar ran defnyddwyr dŵr
Bob blwyddyn, rydym yn adolygu ein perfformiad a’r hyn yr ydym wedi’i gyflawni ar ran defnyddwyr dŵr.
Rydym yn parhau i gyflawni yn unol â’r materion sy’n bwysig iddynt, ac mae ein haelodau allweddol isod
yn dangos ble rydym wedi gwneud gwahaniaeth er 2005, sef blwyddyn ein sefydlu.
£1 biliwn – dyma oedd y gwelliant
i gwsmeriaid yn sgil Adolygiad
Prisiau 2009 o gymharu â 2004
(cyfwerth â thros £50 y cwsmer),
ac fe gyfrannodd ein gwaith at hyn.
£135 miliwn – y buddion ychwanegol
yr ydym wedi’u trafod gyda chwmnïau
dŵr lleol a ddychwelwyd i gwsmeriaid
yn y pedair blynedd diwethaf.
94,000 – cwynion yr ymdriniwyd
â nhw er 2005.
176,282 – ymholiadau yr
ymdriniwyd â nhw er 2005.
26% o ostyngiad yn nifer y cwynion
i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr am
gwmnïau dŵr o 2009/10 i 2010/11.

7
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92% o ostyngiad yn nifer y
cwynion am gwmnïau dŵr y bu’n
rhaid i ni ymchwilio iddynt yn y pum
mlynedd o 2005/6 i 2010/11.
£13.7 miliwn – y swm a
ddychwelwyd i gwsmeriaid mewn
iawndal ac ad-daliadau er 2005.
Gwelliant o 22% mewn boddhad
cwsmeriaid i 75% yn 2010/11 gydag
ansawdd gwasanaeth y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr wrth ddatrys cwynion
yn erbyn cwmnïau dŵr er 2005.
Cynnydd o 197% yn nifer y
cwsmeriaid a ymunodd â chynllun
WaterSure ar gyfer defnyddwyr
bregus yn y 4 blynedd ers prosiect y
Cyngor Defnyddwyr Dŵr i ail-

frandio’r cynllun a chyflwyno ffurflen
gais safonol wedi’i symleiddio.
21c – dyma oddeutu faint o dâl y
byddwn yn ei godi ar bawb sy’n talu
biliau dŵr yn 2012/13, sef gostyngiad
o bron i 20% o gymharu â 2009/10.
Caiff ein perfformiad ar
gyfer 2010/11 ei grynhoi yn ein
Hadolygiad Blynyddol, ac adroddir
am ein perfformiad ariannol yn ein
Cyfrifon Blynyddol ar gyfer 2010/11.
Gallwch adolygu’r rhain gan
ddefnyddio’r dolenni cyswllt isod.
Annual Review 2010-11
Annual Accounts 2010-11
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1. Gwerth am Arian
Amcan
Tâl teg, fforddiadwy am y gwasanaeth, a help i’r rheiny na allant fforddio
talu, gan greu gwasanaeth dŵr a charthffosiaeth cynaliadwy nawr ac yn
y dyfodol.
Yr hyn y bydd ein gwaith yn ceisio’i gyflawni:
Cwsmeriaid dŵr a charthffosiaeth sy’n fodlon â’r hyn y maent yn ei gael am
eu harian gan fod y diwydiant dŵr a’r rheoleiddiwr yn rhoi mwy o ffocws ers
ymgysylltu â chwsmeriaid mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar eu biliau dŵr.
Creu gwasanaeth a fydd yn gwella boddhad cwsmeriaid gyda gwerth am arian
8
o’i lefel bresennol o ryw 72%.
 wasanaeth dŵr a charthffosiaeth cynaliadwy sy’n deg a fforddiadwy i’w
G
gwsmeriaid. Creu gwasanaeth sy’n gwella ar y 67% o gwsmeriaid sy’n meddwl
9
bod eu bil dŵr yn deg ar hyn o bryd; a’r 74% sy’n teimlo bod eu bil yn fforddiadwy.
 elpu ac amddiffyn y rheiny sy’n llai breintiedig, yn agored i niwed neu’r rhai na
H
allant fforddio talu’u bil dŵr. Yn cynnwys tariffau cymdeithasol, os cânt eu
cefnogi gan gwsmeriaid.
 ydd unrhyw waith i ymestyn rhaglenni i osod mesuryddion gorfodol mewn rhai
B
ardaloedd yn Lloegr yn cael eu gwneud yn briodol, gan sicrhau bod defnyddwyr
bregus yn cael eu hamddiffyn yn addas a bydd wedi ystyried barnau cwsmeriaid
a’r effeithiau ar ddŵr cwsmeriaid.
 aiff anghenion cwsmeriaid busnes cymwys eu bodloni gan fesurau arfaethedig
C
Llywodraeth y DU ar gyfer diwygio’r farchnad yn Lloegr, heb niweidio’r defnyddwyr
hynny nad ydynt yn gallu newid, neu’r rhai sy’n penderfynu peidio â newid eu darparwr.

8
yn ôl nesaf

8 Ymchwil Olrhain y Cyngor Defnyddwyr Dŵr 2011.
9 Ymchwil Olrhain y Cyngor Defnyddwyr Dŵr 2011.
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Er mwyn cyflawni ein hamcan, byddwn
yn gweithio gyda chwmnïau dŵr,
Llywodraethau, rheoleiddwyr a
sefydliadau eraill er budd defnyddwyr dŵr
a charthffosiaeth. Rydym wedi amlinellu
isod yr hyn a wnawn i gyflawni hyn.

Llunio ein hymagwedd
Defnyddio ein hymchwil ein hunain
a ffynonellau eraill o ymchwil ac
adborth defnyddwyr fel tystiolaeth i
helpu llunio ein hymagweddau a llywio
polisïau Llywodraethau, rheoleiddwyr
a chwmnïau dŵr wrth fynd i’r afael â
phryderon defnyddwyr gyda materion
gwerth am arian.

Pwyso ar gwmnïau dŵr i wneud
penderfyniadau i adlewyrchu barnau
defnyddwyr pan fyddant yn datblygu
cynigion sy’n effeithio ar filiau neu
wasanaeth cwsmeriaid.

Cael ein harwain gan yr argymhellion
10

o Adolygiad Gray a nododd:
Y dylai fod gan y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr fwy o rôl wrth
ystyried newidiadau arfaethedig
i daliadau a thariffau – yn cynnwys
tariffau cymdeithasol, ac wrth helpu
cwsmeriaid busnes, yn arbennig
wrth symud i ddiwygio’r farchnad
yn Lloegr ac yn ystod cyflwyno
gosod mesuryddion gorfodol
mewn rhai rhannau o Loegr.

10	Adolygiad Defra a Llywodraeth Cymru, Ofwat and consumer representation in the water sector , a gafodd ei arwain gan
David Gray.
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1. Gwerth am Arian parhad
 dylid cryfhau a ffurfioli’r broses
Y
pedair rhan (trwy’r Grwpiau Her
Cwsmeriaid) a Fforwm Adolygu
Prisiau Cymru.
Yr Hyn a Wnawn
Fforddiadwyedd
Pwyso am ddeddfwriaeth i gyflwyno
atebion i broblemau fforddiadwyedd
dŵr (yn cynnwys y rheiny sy’n destun
gosod mesuryddion gorfodol mewn
rhai rhannau o Loegr) sy’n dderbyniol
i gwsmeriaid, trwy weithio gyda
Llywodraethau’r DU a Chymru, lle
bo’n briodol.

Helpu i sicrhau fforddiadwyedd
taliadau dŵr trwy weithio gyda
chwmnïau dŵr, y Llywodraeth a
sefydliadau anllywodraethol.

Helpu Llywodraeth y DU wrth iddi
ddatblygu deddfwriaeth i fynd i’r afael
11
â’r etifeddiaeth gost hanesyddol ar
gyfer cwsmeriaid Dŵr y De Orllewin a
chynrychioli buddiannau cwsmeriaid
busnes nad ydynt yn cael eu helpu gan
gynigion presennol Llywodraeth y DU.

9
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cwmni dŵr yn uniongyrchol o’u
budd-daliadau (gan fod llawer
o gwsmeriaid yn gweld bod hyn
yn eu helpu i reoli eu cyllid yn well).

Cynrychioli barnau cwsmeriaid wrth
i ni drafod cynllunio tariffau
cymdeithasol gyda chwmnïau dŵr i
gynorthwyo’r rheiny sy’n ei chael yn
anodd fforddio eu bil dŵr, yn unol ag
arweiniad drafft Llywodraeth y DU a
Chymru ar dariffau cymdeithasol.
Cydnabu Adolygiad Gray y bydd “barn
gref defnyddwyr” yn bwysig wrth
gyflwyno tariffau cymdeithasol.

Helpu cwsmeriaid dŵr sydd ar incwm
isel i wneud taliadau rheolaidd i’w

11	Yn sgil yr Adolygiad Annibynnol o Godi Tâl am Gostau Dŵr a Charthffosiaeth Cartrefi, canfuwyd bod cwsmeriaid De
Orllewin Lloegr yn cael problemau mawr gan y bu’n rhaid i South West Water wario’n fwy anghymesur na’u cymheiriaid
adeg preifateiddio i fodloni Safonau Ewropeaidd, i uwchraddio ei rwydwaith carthffosiaeth yn arbennig.
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Prisiau Teg
Helpu i sicrhau bod prisiau yn
dderbyniol i gwsmeriaid trwy nodi
unrhyw risg o niwed i gwsmeriaid o
bolisïau presennol neu arfaethedig
ar brisiau a thrwy annog cwmnïau i
gael dealltwriaeth lawn o farnau
gwahanol grwpiau cwsmeriaid
a’u heffaith arnynt. Byddwn yn
cynrychioli barnau a buddiannau
cwsmeriaid i gwmnïau dŵr ac Ofwat.
Mae hyn yn ymateb i farn adroddiad
12
Gray y dylai’r Cyngor Defnyddwyr
Dŵr fod “yn ymgynghorai ffurfiol ar
newidiadau sylweddol i dariffau”.

Cyfrannu at adolygiad y Comisiwn
Ewropeaidd o’i bolisïau dŵr, fel bod
anghenion defnyddwyr dŵr a’r costau
a osodir arnynt yn cael eu hystyried
trwy gydol yr adolygiad. Byddwn yn
gweithio gyda sefydliadau eraill yn y

DU ac Ewrop ar negeseuon cyffredin
am farnau defnyddwyr.

Gweithio gyda phartneriaid fel bod
gwelliannau amgylcheddol yn cael eu
gwneud yn y ffordd fwyaf gynaliadwy i
wneud effeithiau biliau yn dderbyniol,
yn cynrychioli gwerth am arian, ac yn
sicrhau nad yw defnyddwyr dŵr yn
wynebu costau anghyfartal, tra’n
sicrhau bod cwmnïau yn parhau
i allu bodloni gofynion statudol.

Pwyso am i benderfyniadau ar ymestyn
gosod mesuryddion fod yn deg ac
ystyried barnau cwsmeriaid, pryderon
a’r effeithiau ar yr holl gwsmeriaid.
Cydnabu Adolygiad Gray y bydd “barn
gref defnyddwyr” yn bwysig mewn
perthynas â chyflwyno gosod
mesuryddion gorfodol yn barhaus
mewn rhai ardaloedd yn Lloegr. Nid
yw Llywodraeth Cymru’n cefnogi
gosod mesuryddion gorfodol ar
hyn o bryd, felly nid yw’r nod hwn
yn berthnasol i gwsmeriaid yng
Nghymru.

12	Adolygiad Defra a Llywodraeth Cymru, Ofwat and consumer representation in the water sector wedi’i arwain gan David
Gray.
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1. Gwerth am Arian parhad
“Yn herio
rheoleiddwyr
a Llywodraethau
i ystyried
fforddiadwyedd ”

Gweithio i gadw cost trosglwyddo
carthffosydd preifat i lawr, trwy
ddisgwyl i gwmnïau gael rhaglenni
atgyweirio ac ailosod effeithlon a
graddol, a thrwy herio cwmnïau lle
mae costau’n ymddangos yn uchel.
Yr Adolygiad Nesaf o Brisiau Dŵr yn 2014
Wrth baratoi ar gyfer yr adolygiad
prisiau nesaf, rydym yn gweithio fel
bod barnau cwsmeriaid yn ffurfio
cynlluniau hirdymor 25 mlynedd
cwmnïau dŵr a’u cynlluniau buddsoddi
ar gyfer 2015/20 yn y pen draw. Yn yr
adolygiad prisiau yn 2009, gwnaethom
hyn trwy ymchwil defnyddwyr, trwy

herio cwmnïau dŵr a rheoleiddwyr
ansawdd yn uniongyrchol a thrwy
broses y grŵp pedair rhan/ Fforwm
Adolygu Prisiau Cymru, a ddaeth â
chyfranogion allweddol at ei gilydd.
Llwyddodd hyn i gynyddu tryloywder
y broses yr oedd cwmnïau’n clywed
barnau cwsmeriaid drwyddi.
Cydnabu Adolygiad Gray gefnogaeth
y diwydiant ar gyfer proses y grwpiau
pedair rhan/fforwm PR09 Cymru yn
dilyn yr adolygiad prisiau diwethaf ac
argymhellodd y dylid eu “cryfhau a’u
ffurfioli”. Byddwn yn gweithio yn y
Grwpiau Her Cwsmeriaid newydd/

10
yn ôl nesaf

Fforwm PR14 Cymru, a fydd gobeithio
yn adeiladu ar broses y grŵp pedair
rhan/fforwm PR09 Cymru. Byddwn yn
ceisio sicrhau bod barnau cwsmeriaid
yn ganolog i’r penderfyniadau sy’n cael
eu gwneud gan gwmnïau a rheoleiddwyr
ansawdd, a bod penderfyniadau Ofwat
(yn unol â’r hyn a argymhellir gan
Adolygiad Gray) “yn gyson â
chanlyniadau’r broses pedair rhan”.
I sicrhau mai cwsmeriaid dŵr sydd
wrth wraidd y broses gwneud
penderfyniadau, byddwn:
Yn gwneud yn siŵr bod
blaenoriaethau cwsmeriaid ar bris,

yr amgylchedd a gwasanaeth yn ffurfio
rhan allweddol o gynlluniau cwmnïau dŵr
trwy sicrhau bod ymchwil ac ymgynghori
â defnyddwyr yn rhan annatod o
gynlluniau cwmnïau dŵr yn yr adolygiad
prisiau nesaf, ac yn rhan ym mhob cam
allweddol o’r broses, lle bydd angen.

Yn helpu cynrychiolwyr cwsmeriaid
ar y Grwpiau Her Cwsmeriaid i ddeall
rhwymedigaethau amgylcheddol
ac ansawdd lle bo’n briodol, gyda
chymorth y rheoleiddwyr perthnasol.

Yn asesu p’un a yw ymchwil defnyddwyr
cwmnïau dŵr a’r dehongliad o’r canlyniadau
yn drylwyr a chredadwy, ac yn herio
cwmnïau lle rydym yn credu nad yw’n
13
drylwyr a chredadwy.

Yn herio rheoleiddwyr a Llywodraethau
i ystyried fforddiadwyedd wrth iddynt
ddatrys cyflymder buddsoddiadau
amgylcheddol statudol newydd yn
y tymor byr a’r hirdymor.

Yn helpu i sicrhau bod cynlluniau strategol
25 mlynedd a chynlluniau busnes yn

13	Bydd staff y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn cael hyfforddiant i allu cyflawni’r swyddogaeth hon. Byddwn hefyd yn buddsoddi
mewn arbenigedd ymchwil lle bo angen.
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1. Gwerth am Arian parhad
14

adlewyrchu barnau cwsmeriaid , yn
taro bargen dda ar gyfer cwsmeriaid
cartrefi a busnes ac yn adlewyrchu
gofynion deddfwriaethol statudol.
Byddwn yn cyflawni hyn trwy drafod
cyfaddawdau lle bydd angen a thrwy
weithio gyda chwmnïau dŵr a
chyfranogion eraill yn y Grwpiau
Her Cwsmeriaid lleol, a Fforwm
PR14 Cymru.

Yn cynrychioli cwsmeriaid ar Banel
Ymgynghorol Cwsmeriaid Ofwat i
sicrhau bod barn cwsmeriaid arbenigol
yn dylanwadu ar drafodaethau
am faterion fel cost cyfalaf,
effeithlonrwydd a chostau ynni.

Cwsmeriaid Busnes
Gwrando ar bryderon cwsmeriaid
busnes, a gweithredu yn unol â nhw i
ddylanwadu ar benderfyniadau a
pholisïau cwmnïau ar faterion sy’n
bwysig i gwsmeriaid busnes, yn
cynnwys costau, tryloywder, a lle
mae’r farchnad yn ymestyn, cael
dealltwriaeth o’r modd y gellir osgoi
cam-werthu ac arferion gwael yn y
sector dŵr. Mae hyn yn ymateb i
faterion a godwyd yn Adolygiad Gray.

yn ôl nesaf

Gwneud yn siŵr bod buddiannau
defnyddwyr dŵr yn ganolog i’r
drafodaeth ar unrhyw newidiadau
deddfwriaethol arfaethedig yn y
dyfodol ar gyfer diwygio’r farchnad
mewn adnoddau dŵr, trin a
dosbarthu dŵr a chasglu a thrin
carthffosiaeth yn Lloegr.

Byddwn yn helpu rhoi gwybod i
Yn sicrhau bod y rheiny sy’n gwneud
penderfyniadau yn gwybod beth y
mae cwsmeriaid busnes ei eisiau o
ddiwygio’r farchnad trwy ddefnyddio
ein canfyddiadau ymchwil a chyswllt
â ffocws gyda chwsmeriaid busnes.

Diwygio’r Farchnad i Gynyddu’r Dewis
i Gwsmeriaid Busnes yn Lloegr
Gwneud yn siŵr nad yw’r mesurau
arfaethedig i ddiwygio’r farchnad, i
gynyddu’r dewis ar gyfer cwsmeriaid
busnes yn Lloegr, yn niweidiol i
gwsmeriaid nad ydynt yn gallu newid

11

cyflenwr, neu’n penderfynu peidio
â gwneud hynny.

14 Ar bwy fydd y cynigion yn effeithio.
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gwsmeriaid busnes am unrhyw newid
yn y farchnad a’r dewisiadau sydd ar
gael iddynt.

Byddwn yn gweithio gyda’r diwydiant
i sicrhau bod camau priodol yn cael
eu cymryd lle gallai’r mesurau
arfaethedig i ddiwygio’r farchnad
yn Lloegr gael effaith negyddol ar
gwsmeriaid neu’r gweithgareddau
sy’n ei amgylchynu, fel cam-werthu.
Mae hyn yn ymateb i’r materion a
godwyd yn Adolygiad Gray.

Archwilio Diwygio’r Farchnad
ac Arloesedd yng Nghymru
I gynrychioli cwsmeriaid busnes yng
Nghymru, byddwn yn gweithio gyda
Llywodraeth Cymru i bennu’r dewis
gorau i fodloni anghenion cwsmeriaid
busnes yng Nghymru, a byddwn yn
ymateb i’r ymgynghoriad Strategaeth
Ddŵr ar gyfer Cymru wrth iddo
archwilio rôl diwygio’r farchnad a
mecanweithiau rheoleiddio wrth
ysgogi gwelliant ac arloesedd yn
y diwydiant.
Eraill

Gweithio
gyda chwmnïau dŵr i annog
mwy ohonynt i weld budd hirdymor
rhannu elw mwy na’r disgwyl gyda’u
cwsmeriaid.
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2. Yn Iawn y Tro Cyntaf
Amcan
Datrys problemau’n gyflym ac yn ddiffwdan
Yr hyn y bydd ein gwaith yn ceisio’i gyflawni:
Boddhad defnyddwyr â’r gwasanaeth a ddarperir gan y diwydiant dŵr
15
a charthffosiaeth yn gwella uwchlaw’r 90% presennol, fel bod mwy
o ddefnyddwyr yn hapus â’r gwasanaeth y maent yn ei dderbyn.
 ifer y cwynion i gwmnïau dŵr yn parhau i ostwng. Cwynion ysgrifenedig yn
N
disgyn islaw 185,000, sef ffigur 2010/11, ar draws y diwydiant cyfan.
 oddhad defnyddwyr ag ymateb cwmnïau dŵr neu garthffosiaeth i gysylltu yn
B
16
gwella o’i lefel bresennol o 69%, i ddangos ffocws cynyddol gan fwy o gwmnïau
i gael pethau’n ‘iawn y tro cyntaf’.
 ydd defnyddwyr dŵr domestig a busnes yn gallu dod o hyd i’r wybodaeth sydd
B
ei hangen arnynt oddi ar ein gwefan cymorth i ddefnyddwyr i gymryd camau er
mwyn gwella eu problem dŵr neu garthffosiaeth. Bydd niferoedd y defnyddwyr
sy’n cynnig yr ateb i’w problem dŵr neu garthffosiaeth yn cynyddu uwchlaw’r
gyfradd a ragwelir, sef ateb 44,000 o gwestiynau ar gyfer 2011/12.
 ae boddhad defnyddwyr ag ansawdd y gwasanaeth a ddarperir gan y Cyngor
M
Defnyddwyr Dŵr ar gyfer cwsmeriaid nad yw cwmnïau dŵr wedi datrys eu cwyn
yn gwella tuag at ein targed meincnod o 80%.

Er mwyn gwneud yn siŵr bod defnyddwyr
dŵr yn cael gwasanaethau dŵr a
charthffosiaeth sy’n ‘iawn y tro cyntaf’,
byddwn yn gweithio gyda chwmnïau
dŵr, Llywodraethau, rheoleiddwyr a
sefydliadau eraill er budd defnyddwyr dŵr
a charthffosiaeth. Rydym wedi amlinellu
isod yr hyn a wnawn i gyflawni hyn.
Llunio Ein Hymagwedd
Byddwn yn pwyso ar gwmnïau dŵr
i weithredu yn unol â phryderon
defnyddwyr a chanolbwyntio ar wella
ansawdd y gwasanaeth trwy roi mwy o
sylw i’r materion sy’n bwysig iddynt fel
y nodwyd o’r cwynion a gawn am

gwmnïau dŵr, ymchwil defnyddwyr
a pherfformiad ym Mecanwaith
17
Cymhelliant Gwasanaeth Ofwat (SIM).

Byddwn yn ymdrechu am ragoriaeth
wrth ddelio â chwynion a gawn am
gwmnïau dŵr a byddwn yn darparu
gwasanaeth teg, effeithiol a chyson
ar draws ein holl swyddfeydd lleol.
Byddwn yn meincnodi ein gwaith ac yn
anelu at gymharu’n ffafriol â sgorau
boddhad cwynion sefydliadau tebyg.

Rydym yn parhau i weithio gydag Ofwat
i archwilio’r modd y gallem fod o fudd i
gwsmeriaid trwy ymdrin â rhai o’r
cwynion y mae’n ymdrin â nhw ar hyn o
bryd, fel yr awgrymir yn Adolygiad Gray.”

12
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15	Ymchwil Olrhain y Cyngor Defnyddwyr Dŵr 2011.
16 Ymchwil Olrhain y Cyngor Defnyddwyr Dŵr 2011.
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17 Mae SIM Ofwat yn edrych ar ba mor fodlon yw cwsmeriaid sy’n cysylltu â’u cwmni dŵr.
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2. Yn Iawn y Tro Cyntaf parhad
“Asesu p’un a yw
cwmnïau dŵr yn
cael eu cymell yn
ddigonol i gyflawni’r
hyn sydd ei eisiau
ar gwsmeriaid…”

Yr Hyn a Wnawn
Helpu i wella gwasanaeth cwsmeriaid
cwmnïau dŵr trwy nodi materion sy’n
codi o’n hasesiadau gwasanaethau
defnyddwyr sy’n seiliedig ar risg a
chanolbwyntio ar wella gwasanaeth
y cwmnïau dŵr hynny yr ydym yn
pryderu fwyaf amdanynt.

Asesu p’un a yw cwmnïau dŵr yn cael eu
cymell yn ddigonol i gyflawni’r hyn sydd
ei eisiau ar gwsmeriaid a’u bod yn cael
eu cosbi’n ddigonol o dan SIM Ofwat, lle
bo’n briodol. Byddwn yn pwyso ar Ofwat
am fwy o gosb neu gymhelliant os yw
tystiolaeth yn dangos nad yw’r system
bresennol yn sicrhau bod cwmnïau dŵr
yn canolbwyntio ar wella gwasanaeth
cwsmeriaid. Byddwn yn herio cwmnïau
unigol i gyflwyno gwasanaeth gwell pan
fyddant yn methu gwella ac yn gwneud
llai o gynnydd na gweddill y diwydiant.

Darparu fforwm i gwsmeriaid busnes
drafod unrhyw bryderon am eu
gwasanaeth dŵr neu garthffosiaeth
a’u helpu i ddatrys y materion hynny,
a’r rheiny sy’n gysylltiedig â chyflwyno

13
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arfaethedig diwygio’r farchnad yn
Lloegr. Byddwn hefyd yn gweithio
gyda Fforwm Busnes Llywodraeth
Cymru i archwilio anghenion busnesau
sy’n gweithredu yng Nghymru.
Byddwn yn ymgysylltu â busnesau
bach ac yn sicrhau bod eu barnau’n
cael eu cynrychioli trwy ein hymateb
i’w cwynion a thrwy’r wybodaeth a
ddarperir ar ein safle cymorth ar y we.

Cefnogi anghenion defnyddwyr dŵr
sy’n agored i niwed ac yn llai breintiedig.
O ddadansoddi ein cwynion a’n
canfyddiadau ymchwil, nodi a oes
“problemau” mewn ardaloedd
difreintiedig, a defnyddio’r data i bwyso
ar gwmnïau dŵr i ganolbwyntio ar roi
cymorth penodol i’r defnyddwyr hyn.

Gwella profiadau defnyddwyr dŵr
o’u cwmni dŵr lleol trwy weithio
gyda Chyngor ar Bopeth, Age UK a
sefydliadau eraill i ddeall profiadau
eu cleientiaid. Wedyn, byddwn yn
defnyddio’r wybodaeth hon i weithio
gyda’r cwmnïau dŵr ar feysydd
y mae angen eu gwella.

Ystyried gydag Ofwat beth yw’r
ffordd orau o ymdrin â rhai cwynion
y mae Ofwat yn ymdrin â nhw ar hyn
o bryd. Rodd Adolygiad Gray am i’r
“llwybr cwyno” fod yn glir, a bod pob
cwyn gan gwsmer yn cael ei thrin gan
“gorff priodol”.
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3. Dŵr drwy’r Tap

14
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Amcan
Dŵr tap diogel, dibynadwy, o ansawdd da sy’n gynaliadwy
y mae defnyddwyr yn ei ddefnyddio’n gall.
Yr hyn y bydd ein gwaith yn ceisio’i gyflawni:
Defnyddwyr sy’n fodlon bod ganddynt gyflenwad dŵr dibynadwy –
18
gan ddefnyddio’r lefel bresennol o 96% fel gwaelodlin.
 efnyddwyr sy’n fodlon bod eu dŵr tap yn ddiogel – gwella’r lefel bresennol
D
o 92% sy’n fodlon bod eu dŵr tap yn ddiogel.
 ynnal safonau gwasanaeth ac ansawdd a’u gwella trwy hydwythedd isadeiledd
C
cyflenwad dŵr lle bydd angen. Gyda 92% neu fwy o ddefnyddwyr yn fodlon â’u
gwasanaeth cyflenwi dŵr ar y cyfan, a mwy nag 89% o ddefnyddwyr yn fodlon
19
ag ansawdd eu dŵr.
 ae defnyddwyr dŵr yn rhoi ystyriaeth gynyddol i’w defnydd o ddŵr a’i effaith
M
ar gyflenwadau dŵr a’r amgylchedd, gan wella ar y 67% o ddefnyddwyr sy’n
dweud eu bod wrthi’n cymryd camau i ddefnyddio dŵr yn fwy effeithlon.

18 Mae’r canrannau a ddyfynnir yma o Ymchwil Olrhain y Cyngor Defnyddwyr Dŵr 2011.
19 Ein diffiniad o foddhad ag ansawdd o Liw ac Ymddangosiad yw 92% ac 86% ar gyfer Blas ac Arogl
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tystiolaeth i’n helpu i lunio ein
polisïau ein hunain, polisïau
Llywodraethau, polisïau
rheoleiddwyr a pholisïau cwmnïau
dŵr mewn perthynas â materion
ansawdd dŵr yfed ac adnoddau dŵr.

Er mwyn sicrhau bod defnyddwyr dŵr
yn cael dŵr tap diogel, dibynadwy, o
ansawdd da y maent yn ei ddefnyddio’n
gall, byddwn yn gweithio gyda
chwmnïau dŵr, Llywodraethau,
rheoleiddwyr a sefydliadau eraill.
Rydym wedi amlinellu isod yr hyn
a wnawn i gyflawni hyn.

Cael ein harwain gan argymhellion

Llunio ein Hymagwedd
Defnyddio ein ffynonellau ymchwil
defnyddwyr a’n data cwynion a
ffynonellau a data eraill fel

Adolygiad Gray a nododd:
y bydd angen “barn gref gan
ddefnyddwyr” wrth gyflwyno
gosod mesuryddion gorfodol; a
dylai Cynlluniau Rheoli Adnoddau

BLAENORIAETH 1

Gwerth am Arian

BLAENORIAETH 2

Yn Iawn y Tro Cyntaf

BLAENORIAETH 3

Dŵr drwy’r Tap

BLAENORIAETH 4

System Garthffosiaeth
sy’n Gweithio

BLAENORIAETH 5
Siarad o Blaid
Defnyddwyr Dŵr

EIN BLAENORIAETHAU

3. Dŵr drwy’r Tap parhad
“Pwyso am i
gynlluniau rheoli
adnoddau dŵr
cwmnïau dŵr
roi ystyriaeth
lawn i anghenion
a disgwyliadau
defnyddwyr…”

Dŵr fod yn fewnbwn allweddol
i gynlluniau busnes y cwmnïau
a dylai Ofwat eu derbyn yn yr
un modd.
Yr Hyn a Wnawn
Ansawdd Dŵr Yfed
Gwneud yn siŵr bod defnyddwyr
yn cael gwybodaeth briodol am eu
cyflenwad dŵr a materion ansawdd
ac os bydd achos, neu broblem yn
codi sy’n ymwneud ag ansawdd dŵr,
dylid cyngor clir ac amserol ynglŷn â
diogelwch eu cyflenwad dŵr, ac os
yw’n briodol, sut i gael mynediad i
gyflenwadau eraill, trwy barhau â’n
gwaith gyda’r Arolygiaeth Dŵr Yfed
(DWI) a’r cwmnïau dŵr.
Adnoddau Dŵr a’r Amgylchedd
H
 yrwyddo’r angen i ddefnyddwyr
ddefnyddio dŵr yn gall, a buddion
hynny a’r cysylltiadau rhwng defnyddio
dŵr, defnyddio ynni ac allyriadau
carbon. Bydd hyn yn digwydd trwy’r
cyfryngau, ein gwefan a thrwy
bartneriaethau gyda’r cwmnïau dŵr
a chyfranogion allweddol eraill. Bydd
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hyn yn cael ei dargedu ar y wlad neu’r
ardal dan sylw.

Pwyso am i gynlluniau rheoli adnoddau
dŵr cwmnïau dŵr roi ystyriaeth lawn i
anghenion a disgwyliadau defnyddwyr,
yn cynnwys defnyddwyr yn y dyfodol,
effaith newid yn yr hinsawdd a thwf
yn y boblogaeth.

Ceisio sicrhau yr eir i’r afael yn
ddigonol â barnau a phryderon
defnyddwyr wrth ddatblygu
cynlluniau gweithredu gosod
mesuryddion ac archwilio’r achos
ar gyfer gosod mesuryddion craff
trwy weithio’n agos â’r cwmnïau
a’r rheoleiddwyr dŵr.

Bwydo safbwynt y defnyddwyr
i ddatblygu cynlluniau cyfathrebu
cwmnïau ar sychder fel eu bod yn
gwneud defnyddwyr yn ymwybodol
o’r sefyllfa sy’n datblygu; darparu
gwybodaeth a chyngor priodol a
rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf
i ddefnyddwyr mewn cyfnodau
o sychder.

Annog cwmnïau dŵr i leihau ôl-troed
carbon eu gweithrediadau cyflenwi
dŵr, i helpu goresgyn newid yn yr
hinsawdd.
Cynnal Cyflenwadau mewn Tywydd Garw
Helpu sicrhau parhad gwasanaethau
i ddefnyddwyr mewn tywydd garw,
annog a chefnogi hydwythedd
isadeiledd gwell ac effeithlon sy’n
cael effaith gymesur ar filiau
cwsmeriaid.

Helpu i wneud yn siŵr bod gan y
cwmnïau dŵr gynlluniau ar gyfer
digon o gyflenwadau eraill hanfodol
ac ar gyfer cyfathrebu effeithiol
â defnyddwyr, mewn tywydd garw
sy’n effeithio ar ansawdd neu
argaeledd dŵr.
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4. System Garthffosiaeth sy’n Gweithio
Amcan
20
Cyflwyno gwasanaeth dŵr gwastraff cynaliadwy gyda chyn lleied
o lifogydd o garthffosydd ag y bo modd.
Yr hyn y bydd ein gwaith yn ceisio’i gyflawni:
Mae nifer yr achosion o lifogydd carthffosydd mewn eiddo defnyddwyr yn
lleihau, ac mae’r lefel bresennol o foddhad â chamau gweithredu gan gwmnïau
21
i leihau llifogydd o garthffosydd yn gwella o 83%.
 s bydd llifogydd mewn carthffosydd, bydd y cwmni dŵr lleol yn cynnig cymorth,
O
cyngor ac iawndal prydlon i’w glanhau, gan gyfrannu at gadw’r lefel bresennol
o foddhad â’r gwasanaeth carthffosiaeth cyffredinol yn 89% neu’n uwch.
 ae cwmnïau carthffosiaeth yn defnyddio ymagwedd integredig ar gyfer rheoli
M
22
dŵr wyneb a thrin carthffosiaeth trwy weithio gydag eraill i gyfyngu faint o
ddŵr sy’n mynd i mewn i’r system garthffosiaeth yn ystod tywydd garw. Os
cynhelir ymchwil ar ôl i dywydd garw effeithio ar wasanaethau, bydd yn dangos
23
bod cwsmeriaid yn gyffredinol fodlon â’r ffordd y mae’r cwmni’n delio â’r
problemau a achosir gan y tywydd garw.

Er mwyn gwneud yn siŵr bod defnyddwyr
yn derbyn y gwasanaethau carthffosiaeth
y maent yn eu disgwyl, byddwn yn
gweithio ar atebion sy’n canolbwyntio
ar y defnyddwyr gyda chwmnïau
carthffosiaeth, Llywodraethau,
rheoleiddwyr a sefydliadau eraill.
Rydym wedi amlinellu isod yr hyn
a wnawn i gyflawni hyn.
Llunio ein Hymagwedd
Defnyddio ein ffynonellau tystiolaeth
ein hunain a ffynonellau tystiolaeth
eraill o brofiad a chanfyddiadau
defnyddwyr i helpu llunio polisïau
cwmnïau carthffosiaeth a sefydliadau
eraill wrth fynd i’r afael â phroblemau

defnyddwyr gyda’u gwasanaeth
carthffosiaeth, ac yn ystod tywydd
garw, fel llifogydd.
Yr Hyn a Wnawn
Pwyso ar gyflawni buddion i
ddefnyddwyr trwy herio’r cwmni
carthffosiaeth lleol os nad yw’r
rhaglen fuddsoddi ar gyfer llifogydd
o garthffosydd yn cael ei chyflwyno’n
foddhaol.

Gwneud yn siŵr bod buddsoddiad
priodol i leihau neu isafu llifogydd o
garthffosydd a helpu i flaenoriaethu
trwy weithio gydag Ofwat ar ffordd
newydd o fesur risg llifogydd
carthffosydd, fel ei fod yn ystyried y
materion sy’n bwysig i ddefnyddwyr
sydd wedi dioddef llifogydd o
garthffosydd.

Helpu cwmnïau dŵr i leihau risg
llifogydd o garthffosydd a achosir
gan lawiad cynyddol trwy herio lle
nad yw cynlluniau rheoli dŵr wyneb
ar y trywydd iawn i leihau’r galw ar y
system garthffosiaeth gyhoeddus.
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20	Dylid cymell cwmnïau i ystyried ystod lawn yr atebion sydd ar gael, fel bod cynlluniau sy’n cyflwyno atebion yn y ffordd
fwyaf buddiol a chynaliadwy o ran cost i gwsmeriaid yn cael eu dewis, yn cynnwys atebion mwy cynaliadwy ac arloesol i
broblemau llifogydd o garthffosydd.

21 Mae’r canrannau a ddyfynnir yma o Ymchwil Olrhain y Cyngor Defnyddwyr Dŵr 2011.
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23	Byddem yn disgwyl gwelliant ar ganfyddiadau ein hymchwil i ymateb defnyddwyr ar y modd yr ymdriniodd y cwmni â rheoli’r achos
ac ar gyfathrebu, ar ôl colli dŵr yn 2007 yn dilyn llifogydd yn Swydd Gaerloyw.

22	Mae canrannau eraill yn cynnwys Awdurdodau lleol sydd â chyfrifoldeb am Gynlluniau Rheoli Dŵr Wyneb, ac Asiantaeth yr
Amgylchedd.

BLAENORIAETH 1

Gwerth am Arian

BLAENORIAETH 2

Yn Iawn y Tro Cyntaf

BLAENORIAETH 3

Dŵr drwy’r Tap

BLAENORIAETH 4

System Garthffosiaeth
sy’n Gweithio

BLAENORIAETH 5
Siarad o Blaid
Defnyddwyr Dŵr

4. System Garthffosiaeth sy’n Gweithio parhad
EIN BLAENORIAETHAU

Helpu i wneud yn siŵr bod y
cwmnïau carthffosiaeth yn
ymateb yn ddigonol a bod ganddynt
gynlluniau cyfathrebu effeithiol, os
bydd tywydd garw yn effeithio ar
wasanaethau carthffosiaeth.

Cynrychioli blaenoriaethau
defnyddwyr wrth ddatblygu
safonau hydwythedd isadeiledd
carthffosiaeth a draenio a sicrhau
bod gan gwmnïau gynlluniau da ar
gyfer parhad gwasanaethau yn ystod
ac ar ôl tywydd garw gydag effaith
gymesur ar filiau cwsmeriaid.

Sicrhau bod defnyddwyr presennol
a defnyddwyr y dyfodol yn elwa ar
atebion sy’n lleihau’r effaith ar filiau
a’r amgylchedd trwy gefnogi
ystyriaeth cwmnïau o ran atebion
carbon isel i broblemau
carthffosiaeth.

Gwneud yn siŵr bod gan gwmnïau
carthffosiaeth gynlluniau cadarn
ar waith i ymdrin ag ymholiadau a
chwynion am eu rhaglen atgyweirio
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“Sicrhau bod
defnyddwyr presennol
a defnyddwyr y
dyfodol yn elwa ar
atebion sy’n lleihau’r
effaith ar filiau…”
ac uwchraddio draeniau a
charthffosydd preifat blaenorol,
a herio cwmnïau carthffosiaeth lle
mae problemau â datrys ymholiadau
a chwynion cwsmeriaid.

Cynrychioli defnyddwyr yn ystod
y cyfnod i 2015 trwy weithio gyda
Llywodraethau i gynorthwyo a
chyfleu’r newidiadau sylweddol i
ddeddfwriaeth ddraenio yn effeithiol
er enghraifft, Safonau Adeiladu
Gorfodol a threfniadau mabwysiadu
ar gyfer carthffosydd glanweithiol
disgyrchiant a systemau draenio
cynaliadwy (SUDS) newydd.
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5. Siarad o Blaid Defnyddwyr Dŵr
Amcan
Cyflawni gwelliannau i ddefnyddwyr dŵr a helpu barnau defnyddwyr lleol i fod
yn yrwyr penderfyniadau allweddol sy’n effeithio ar eu bil a’u gwasanaethau dŵr.
Yr hyn y bydd ein gwaith yn ceisio’i gyflawni:
Mae Llywodraethau, rheoleiddwyr, cwmnïau dŵr, sefydliadau Ewropeaidd ac
eraill yn glir ynghylch barnau cwsmeriaid dŵr yng Nghymru a Lloegr, ac ystyrir
y rhain mewn penderfyniadau polisi. Bydd gweithio tuag at y canlyniadau sydd
eu hangen a’u heisiau ar gwsmeriaid yn cyfrannu at foddhad cynyddol cwsmeriaid
dŵr â’r gwerth am arian am y gwasanaeth y maent yn ei dderbyn gan eu cwmni
24
dŵr o’i lefel bresennol o ryw 72%.
 aiff materion defnyddwyr dŵr eu clywed yn dda gan y rheiny sy’n gwneud
C
penderfyniadau gan y bydd cysylltiadau cryf gyda’r cyfryngau yn sicrhau bod
y neges gywir yn cael ei chyflwyno ar yr adeg gywir. Bydd y sylw gan y cyfryngau
yn cynyddu 10% dros y tair blynedd.
 ydd cwmnïau carthffosiaeth yn cyfathrebu’n dda gyda defnyddwyr yn ystod
B
tywydd garw sy’n effeithio ar y gwasanaeth carthffosiaeth a ddarperir. Os
cynhelir ymchwil ar ôl hynny, bydd yn dangos bod cwsmeriaid yn fodlon ar
y cyfan â’r modd yr oedd y cwmni wedi cyfathrebu â nhw.

 efnyddwyr dŵr awdurdodedig sy’n ymwybodol o’u dewisiadau. Mae gosod
D
25
mesuryddion dewisol yn un o’r dewisiadau lle dylai fod cynnydd o’r 57%
presennol o ddefnyddwyr dŵr nad oes ganddynt fesuryddion sy’n ymwybodol y
gallant gael mesurydd wedi’i osod yn rhad ac am ddim, a chynnydd o’r 35% o’r
rheiny sy’n ymwybodol y gallant gael mesurydd am gyfnod prawf o flwyddyn.
 ynnydd yn nifer y defnyddwyr dŵr sydd wedi’u cofrestru ar gofrestr
C
gwasanaethau cymorth arbennig y cwmnïau dŵr. Byddai cynnydd o 10% o 158,495
dros y cyfnod o dair blynedd i 2014/15 yn dangos bod mwy o gymorth yn cael ei roi
i’r rheiny y mae ei angen arnynt.
 ynnydd yn nifer y cwsmeriaid dŵr sydd wedi’u cofrestru ar gynlluniau
C
WaterSure y cwmnïau dŵr, ac ar gynllun Cymorth Dŵr Cymru. Byddai cynnydd
26
o 10% o 48,149 dros y cyfnod o dair blynedd i 2014/15, yn dangos bod mwy o
gwsmeriaid ar incwm isel ar fesuryddion yn cael cymorth os oedd ganddynt
deuluoedd mawr neu fod ganddynt anghenion meddygol penodol.
I sicrhau newid go iawn i ddefnyddwyr,
byddwn yn dod â materion a barnau
cwsmeriaid i sylw’r cyfryngau, cwmnïau
dŵr, Llywodraethau, rheoleiddwyr a
sefydliadau eraill. Rydym wedi amlinellu
isod yr hyn a wnawn i gyflawni hyn.

18
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24 Ymchwil Olrhain y Cyngor Defnyddwyr Dŵr 2011.

Yr Hyn a Wnawn
Defnyddio barnau defnyddwyr
domestig a busnes o ymchwil, cwynion,
ac astudiaethau achos, i atgyfnerthu
ein negeseuon yn y cyfryngau ac
ysgogi newid cadarnhaol.

25	Ymchwil Olrhain y Cyngor Defnyddwyr Dŵr 2011.
26 Os yw arweiniad ar dariffau cymdeithasol yn datgan nad oes angen i gwmnïau dŵr gynnig WaterSure (Cymorth Dŵr
Cymru) os yw eu tariffau cymdeithasol yn well na WaterSure – yna bydd angen adolygu’r trywydd hwn.
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EIN BLAENORIAETHAU

5. Siarad o Blaid Defnyddwyr Dŵr parhad
“Helpu defnyddwyr
dŵr i ddeall bod
angen defnyddio
dŵr yn effeithlon…”

Pwyso ar gwmnïau dŵr i ymgysylltu

Helpu defnyddwyr dŵr i ddeall bod

Gwella dealltwriaeth defnyddwyr o’r

â’u cwsmeriaid i ddatblygu a chyfleu
costau a thariffau newydd a llywio a
rheoli eu disgwyliadau o ran biliau,
gan leihau’r potensial i gwyno.

angen defnyddio dŵr yn effeithlon
mewn ffordd sy’n ystyried y
gwahaniaeth mewn defnyddio dŵr a’i
argaeledd ledled Cymru a Lloegr, ac
mewn gwahanol ardaloedd yn Lloegr,
trwy weithio gyda’r cyfryngau,
cwmnïau dŵr a chyfranogion eraill.

hyn y maent yn ei dalu amdano, ac at
bwy i droi pan fydd ganddynt broblem
gyda’u cwmnïau dŵr trwy weithio
gyda chwmnïau dŵr a chyfranogion
ar eu cyfathrebu a’u gweithgareddau
addysgol.

Helpu cwsmeriaid i ddeall eu biliau
a gwneud dewisiadau gwybodus am
eu costau a’u defnydd o ddŵr trwy
gynghori cwsmeriaid unigol a thrwy
hyrwyddo cyngor cyffredinol, yn
cynnwys awgrymiadau ar gyfer arbed
arian, a thrwy roi negeseuon cyson,
rheolaidd a gwybodus yn y cyfryngau.

Darparu llais ar gyfer defnyddwyr dŵr
yng Nghymru, Lloegr ac Ewrop i drafod
a dylanwadu ar faterion allweddol a
allai ddylanwadu ar gwmnïau dŵr, fel
fforddiadwyedd a chyflwyno gosod
mesuryddion gorfodol mewn rhai
ardaloedd yn Lloegr.
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Rhoi grym i ddefnyddwyr bregus
Cynyddu’r nifer sy’n manteisio ar
y gofrestr gwasanaethau cymorth
arbennig a WaterSure (yn cynnwys
Cymorth Dŵr Cymru) trwy weithio
gyda chwmnïau a sefydliadau
defnyddwyr eraill i helpu codi
ymwybyddiaeth cwsmeriaid am
y cynlluniau. Bydd hyn yn cynnwys
cyfathrebu effeithiol a thargedig
rhwng cwmnïau.

sydd mewn perygl o ddioddef yn sgil
achosion o fyrgleriaeth trwy dynnu
sylw i ddiogelu eu hunain trwy
weithio gyda’r cyfryngau, cwmnïau
dŵr a sefydliadau eraill.
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gost o ddarparu

Cost cyflawni ein Blaenraglen Waith
Cwsmeriaid dŵr sy’n talu am yr holl weithgareddau yr ydym yn ymgymryd â nhw
ar eu rhan, a gyda hyn mewn cof, rydym yn cadw rheolaeth lem ar ein costau.
Fe’n sefydlwyd yn 2005, ac fe ddaliom ein costau’n wastad mewn termau real tan 2010/11
pan wnaethom eu lleihau 10% o £6.34m i £5.7m. Yn 2011, fe wnaethom leihau ein costau i
gwsmeriaid eto o 10% o £5.7m i £5.13m. Mae hyn gyfwerth ag oddeutu 19% o ostyngiad
cyffredinol dros y ddwy flynedd. Rydym yn awr yn costio tua 21c i bawb sy’n talu bil.
Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi dechrau newid y ffordd y mae’n gweithredu trwy
fabwysiadu ymagwedd sy’n fwy seiliedig ar risg. Byddwn yn archwilio cwmnïau yn agosach
pan fydd angen a byddwn yn lleihau faint o fonitro rheolaidd yr ydym yn ei wneud. Rydym
yn ystyriol o’r ffaith y bu i’r ddogfen Review of Ofwat and consumer representation in the
water sector gan Defra a Llywodraeth Cymru a arweiniwyd gan David Gray awgrymu y
dylai’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ymgymryd â chyfrifoldebau ychwanegol. Mae’r rhain
yn cynnwys mwy o rôl yn cynrychioli cwsmeriaid busnes, archwilio cynlluniau codi tâl
cwmnïau dŵr, cynigion tariffau cymdeithasol a chyflwyno gosod mesuryddion gorfodol
mewn rhai ardaloedd yn Lloegr, yn ogystal â rhai cyfrifoldebau ychwanegol o ran ymdrin
â chwynion. Dylai ein hymagwedd sy’n seiliedig ar risg olygu bod modd ymgorffori’r
rhan fwyaf o’r gwaith ychwanegol yn y sefydliad, gan dalu am adnoddau ychwanegol
posibl o arbedion blaenorol, felly heb gost i gwsmeriaid. Byddwn yn asesu unrhyw
oblygiadau o ran adnoddau os byddwn yn ymdrin â rhai o’r cwynion y mae Ofwat yn delio
â nhw ar hyn o bryd. Mae’r Adolygiad Prisiau yn golygu bod rhai meysydd gwaith wedi
cael eu lleihau i adlewyrchu’r ffocws cynyddol ar gynlluniau cwmnïau dŵr lleol. Byddwn yn
buddsoddi’n ddetholus mewn sicrhau bod cynrychiolaeth gref o gwsmeriaid yn yr
Adolygiad Prisiau; wrth ymgysylltu â chwsmeriaid; ac fel yr awgryma David Gray, yn
ystod y broses cymeradwyo costau, gosod mesuryddion ac ar ran cwsmeriaid busnes.
Byddwn yn bodloni’r anghenion ychwanegol hyn o ran adnoddau o arbedion costau
cronedig a wneir trwy reolaeth ofalus, a buddsoddi’n ddetholus i sicrhau’r canlyniad
gorau i gwsmeriaid, heb unrhyw gost ychwanegol iddynt.
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Yr Hyn a Wnawn
Byddwn:
Yn gweithio’n effeithiol ac yn
effeithlon i sicrhau ein bod yn
cynnig gwerth gwell am arian
i gwsmeriaid dŵr.
 n dryloyw ac yn agored yn ein
Y
hymagwedd.
 n parhau i sicrhau buddion pendant
Y
i ddefnyddwyr dŵr sy’n gorbwyso
costau’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr
o gryn dipyn
Byddwn yn gweithredu’n gynaliadwy
ym mhob peth a wnawn, gan gynnwys
cefnogi cwmnïau dŵr i fabwysiadu
ymagweddau sy’n helpu i gwrdd â’u
hymrwymiad lleihau carbon a, lle bo’n
briodol, cael atebion sy’n defnyddio’r
amgylchedd naturiol.

Beth Fydd Hyn yn ei Gyflawni
Y buddion a amlinellir yn y rhaglen hon
ar gyfer cwsmeriaid domestig a
busnes am gost o ryw 21c y flwyddyn
fesul bil dŵr.
Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau am
y rhaglen hon at:
Jennifer Suggate
Consumer Council for Water
2 Hide Market
West Street
St Philips
Bristol
BS2 OBH
Jennifer.Suggate@ccwater.org.uk
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Atodiadau

Atodiad A
Ein hymgynghoriad ar ein
Blaenraglen Waith Ddrafft

Ymatebion i’r
ymgynghoriad

Anfonwyd y Flaenraglen Waith ddrafft
drwy’r e-bost at fwy na 600 o unigolion
a sefydliadau. Fe wnaethom hefyd
gyhoeddi’r Flaenraglen Waith ddrafft
ar ein gwefan. Rydym wedi cadw at
God Ymarfer y Llywodraeth ar
Ymgynghoriadau.

Cawsom 11 o ymatebion ffurfiol i’r
Flaenraglen Waith Ddrafft. Roeddent
yn gefnogol i’n blaenoriaethau a’n
cyfeiriad ar y cyfan.

Yn ystod camau olaf y cyfnod
ymgynghori, fe wnaethom gysylltu â
sefydliadau eto i ofyn iddynt am eu
barnau ar y cynigion a amlinellir yn y
Flaenraglen Waith ddrafft.

Rydym wedi ychwanegu rhai materion
ychwanegol y dylem fod yn eu
hystyried ym marn ymatebwyr, ac
rydym hefyd wedi egluro rhai amcanion
neu ddatganiadau y gwnaeth
ymatebwyr sylwadau arnynt.
I’r rheiny oedd am gael mwy o fanylion
am ein gweithgareddau, mae hyn ar gael
yn ein Cynllun Busnes Gweithredol ar
gyfer 2012-13. Gellir gweld y rhain yma.
Mae’r sylwadau ar ein Blaenraglen
Waith Ddrafft ar gael ar ein gwefan,
ynghyd â’n hymateb.
Yn ogystal â’r Flaenraglen Waith hon,
mae Cyngor Defnyddwyr Cymru wedi
llunio Blaenraglen Waith ar wahân i
Gymru, sy’n adlewyrchu blaenoriaethau
ychydig yn wahanol.
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