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Darparu ar gyfer defnyddwyr dŵr
Yr hyn yr ydym eisoes wedi’i gyflawni ar gyfer defnyddwyr dŵr
Bob blwyddyn, rydym yn adolygu’r hyn yr ydym wedi’i gyflawni ar gyfer defnyddwyr dŵr. Mae ein ffigurau allweddol isod yn dangos ein
bod yn parhau i gyflawni ar y materion sy’n bwysig iddynt, ac yn dangos y gwahaniaeth yr ydym wedi’i wneud ers ein sefydlu yn 2005.

£1 biliwn – cyfrannodd ein gwaith at
sicrhau bod adolygiad prisiau 2009
yn well i gwsmeriaid gan fwy na £50 y
cwsmer, o’i gymharu ag adolygiad 2004.
£305 miliwn – gwnaethom helpu i
ddychwelyd hyn i gwsmeriaid, gan
gynnwys:
£290

miliwn – dyma’r buddsoddiad
ychwanegol, y cymorth i gwsmeriaid
neu’r gostyngiadau mewn prisiau a
sicrhawyd gennym gyda chwmnïau
dŵr yn ystod y pedair blynedd
diwethaf. Yn ddiweddar, mae un
cwmni wedi ymrwymo i fuddsoddi’n
gynt mewn cynlluniau cydnerthedd
sy’n werth oddeutu £150 miliwn, tra
bod cwmni arall wedi darparu £3
miliwn o gyllid ychwanegol ar gyfer
cynlluniau cymorth i gwsmeriaid.

£15 miliwn – dyma’r swm y
gwnaethom helpu i’w ddychwelyd i
gwsmeriaid domestig a busnes mewn
iawndal ac ad-daliadau ers 2005.
290,000 – dyma nifer y cwynion a’r
ymholiadau ynglŷn â chwmnïau dŵr
yr ydym wedi ymdrin â nhw ers 2005.
40% yn llai o gwynion gan gwsmeriaid
i gwmnïau dŵr ers y brig yn 2007-08 o
ganlyniad i bwysau parhaus y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr ar gwmnïau dŵr i
wneud pethau’n iawn y tro cyntaf.

Cynnydd o 73% yn nifer y defnyddwyr
sydd wedi’u cofrestru ar Gofrestrau
Cymorth Arbennig cwmnïau ers 2008,
pan wnaethom ganolbwyntio ar annog
cwmnïau i godi ymwybyddiaeth o’r
ffaith bod y cofrestrau ar gael.

Gwelliant o 22% mewn boddhad
cwsmeriaid i 75% yn 2011/12 o ran
ansawdd gwasanaeth y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr wrth ddatrys cwynion
yn erbyn cwmnïau dŵr ers 2005.

£50 y flwyddyn gan y Llywodraeth
ar gyfer holl gwsmeriaid domestig
South West Water o fis Ebrill 2013
ymlaen ar ôl i ni, ochr yn ochr â
phartïon eraill, helpu Llywodraeth
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Bron i bedair gwaith yn fwy o
gwsmeriaid yn ymuno â chynllun
WaterSure ar gyfer defnyddwyr sy’n
agored i niwed ers prosiect y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr yn 2007 i ailfrandio’r
cynllun a chyflwyno ffurflen gais
safonol symlach.

Blaenraglen Waith ar gyfer Cymru a Lloegr 2013–14 i 2015–16

y DU i gydnabod biliau eithriadol
o uchel cwsmeriaid South West
Water a grëwyd oherwydd
tanfuddsoddi cyn preifateiddio.
21c – amcangyfrifir mai dyma’r swm
y byddwn yn ei gostio i bob talwr bil
dŵr yn 2013/14, sy’n ostyngiad o’r
swm o bron i 25c yn 2008/09.
Crynhoir ein perfformiad ar gyfer
2011/12 yn ein Hadolygiad Blynyddol,
ac adroddir ar ein perfformiad
ariannol yn ein Cyfrifon Blynyddol ar
gyfer 2011/12. Gallwch weld y rhain
gan ddefnyddio’r dolenni isod.
Adolygiad Blynyddol 2011-12
Cyfrifon Blynyddol 2011-12
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Cynnwys
Neges oddi wrth y Cadeirydd
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Sut y byddwn yn gwneud gwahaniaeth – ein Blaenraglen Waith:

Pwy ydym ni, Yr hyn a wnawn, Ein cost
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1G
 werth am Arian

Trosolwg o’r Flaenraglen Waith
Blaenoriaethau defnyddwyr ar gyfer gwaith y Cyngor Defnyddwyr Dŵr

8

13

Sicrhau bod cwmnïau dŵr yn rhoi blaenoriaeth i godi taliadau teg a fforddiadwy
sy’n werth am arian, er mwyn helpu i sicrhau gwasanaeth dŵr a charthffosiaeth
cynaliadwy yn awr ac yn y dyfodol.

12
2 Yn Iawn y Tro Cyntaf

16

Rhoi pwysau ar gwmnïau dŵr i gael eu gwasanaeth i ddefnyddwyr
yn iawn y tro cyntaf, a datrys problemau’n gyflym ac yn ddiffwdan.

3 Dŵr drwy’r Tap

18

Ymgyrchu dros sicrhau dŵr yfed diogel, dibynadwy o ansawdd da y mae
defnyddwyr yn ei werthfawrogi ac yn ei ddefnyddio’n ddoeth.

4 System Garthffosiaeth sy’n Gweithio

20

Helpu i sicrhau bod gan ddefnyddwyr wasanaeth carthffosiaeth
cynaliadwy sy’n gweithio gyda chyn lleied o lifogydd o garthffosydd â phosibl.

5 Siarad o Blaid Defnyddwyr Dŵr

22

Bod yn llais dibynadwy sy’n hysbysu defnyddwyr, rhanddeiliaid a’r cyfryngau
yn annibynnol ar faterion allweddol yn ymwneud â dŵr, tra bod safbwyntiau
defnyddwyr yn gynyddol sbarduno penderfyniadau allweddol sy’n effeithio
ar eu biliau a’u gwasanaeth dŵr.
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Cost darparu ein gwasanaeth i ddefnyddwyr dŵr
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Atodiad A – Amlinelliad o’r ymatebion i’r Flaenraglen Waith ddrafft
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Neges oddi wrth y Cadeirydd
Pwysau ar gwmnïau dŵr i wella eu gwasanaethau, gostyngiad mewn
cwynion gan ddefnyddwyr am gwmnïau dŵr, arian yn ôl ym mhocedi pobl,
cymorth i’r bobl fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas a dylanwadu ar
brisiau yn y dyfodol er mwyn cadw biliau’n isel… dyma rai yn unig o’r
pethau y mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi’u cyflawni.
Fel yr amlinellwn yn ein Blaenraglen Waith ar gyfer 2013-16, rydym yn
gwneud hyn gan wybod bod Pwyllgor yr Amgylchedd, Bwyd a Materion
1
2
Gwledig a’r Ffederasiwn Busnesau Bach wedi argymell y dylai’r Cyngor
Defnyddwyr Dŵr aros ar ei ffurf bresennol am dair blynedd ar ôl rhoi
diwygiadau i’r farchnad ar waith. Rydym hefyd yn gwerthfawrogi’r
gefnogaeth gref y parhawn i’w derbyn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer
y gwaith a wnawn ar gyfer defnyddwyr dŵr yng Nghymru. Mae’r angen
yn parhau am gynrychiolaeth gref ar ran defnyddwyr, yn enwedig wrth
i broblemau ar gyfer cwsmeriaid busnes ddod i’r amlwg yn sgil esblygiad
y farchnad gystadleuol yn Lloegr.

Y Fonesig Yve Buckland
Cadeirydd
Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr
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Bydd yr adolygiad o brisiau dŵr yn
rhan arwyddocaol o’n gwaith ar gyfer
cwsmeriaid dŵr yn ystod y ddwy
flynedd nesaf. Os oes angen
buddsoddiad neu wasanaethau newydd,
mae’r angen i sicrhau eu bod yn darparu
gwerth da am arian yn allweddol i waith
cynllunio cwmnïau dŵr wrth iddynt
ddatblygu cynlluniau busnes ar gyfer
yr adolygiad nesaf o brisiau yn 2014, a
fydd yn gosod terfynau prisiau ar gyfer
2015-20. Mae defnyddwyr wedi dweud
wrthym eu bod yn llunio barn ynglŷn â

gwerth am arian trwy ystyried y
cydbwysedd rhwng ansawdd y nwyddau
a’r gwasanaethau, y ffordd y caiff y
nwyddau a’r gwasanaethau eu cyflenwi,
a chost y nwyddau a’r gwasanaethau.
Ffactor arall a allai ddylanwadu ar y
ffordd y mae’r cwsmer yn cydbwyso’r
tair elfen hyn yw pa un a yw’n teimlo
y gall fforddio’r taliadau. Mae hyn yn
cyflwyno her gref i gwmnïau dŵr
fodloni disgwyliadau eu cwsmeriaid
trwy ansawdd, cyflenwi gwasanaethau
a chost.

1

Adroddiad ar y Papur Gwyn Dŵr gan Bwyllgor yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig - Mehefin 2012.

2

Tystiolaeth y Ffederasiwn Busnesau Bach i Bwyllgor yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig – Hydref 2012. Y dyddiad arfaethedig cyfredol ar gyfer rhoi’r diwygiadau i’r farchnad ar waith yw 2017.
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Neges oddi wrth y Cadeirydd parhad
Yn dilyn ein hargymhelliad, cytunodd
rheoleiddiwr y diwydiant dŵr, Ofwat,
y byddai cyfres o Grwpiau Her gan
Gwsmeriaid yn cael eu creu ar gyfer
yr adolygiad hwn o brisiau, a fyddai’n
edrych ar bob cwmni dŵr. Mae’r rhan
fwyaf o gwmnïau dŵr yng Nghymru a
Lloegr wedi gofyn i’r Cyngor Defnyddwyr
Dŵr gadeirio’r grwpiau hyn yn
annibynnol. Bydd y Cyngor Defnyddwyr
Dŵr yn cael ei gynrychioli ym mhob grŵp
hefyd, ac yn cyfrannu atynt yn llawn.
Yn ystod y broses, byddwn yn herio’r
cwmnïau a, phan fo angen, llywodraethau
a rheoleiddwyr i lunio cynlluniau busnes
sy’n dderbyniol ac yn fforddiadwy i
gwsmeriaid. Disgwyliwn i gynlluniau
bwyso ar gwmnïau dŵr i adlewyrchu
blaenoriaethau cwsmeriaid lleol, sef
gwasanaethau a chostau, trwy ein
gwaith lleol ‘ar lawr gwlad’ yng
Nghymru a rhanbarthau Lloegr.
Yn ogystal â pharatoi ar gyfer yr
adolygiad o brisiau, mae’r Cyngor
Defnyddwyr Dŵr wedi bod yn ymwneud
â’r gwaith o gynllunio datblygiadau
arwyddocaol ar gyfer y tair blynedd

nesaf, a bydd yn parhau i gyfrannu at y
broses o’u darparu. Mae hyn yn cynnwys
diwygiadau i’r farchnad a chyflwyno
cystadleuaeth ar gyfer cwsmeriaid
busnes yn Lloegr, yn ogystal â datblygu a
gweithredu’r Bil Dŵr, gan helpu
Llywodraeth Cymru i gyflawni eu
Strategaeth Ddŵr, a bod yn llais
annibynnol i hysbysu a grymuso
defnyddwyr, gan sicrhau eu bod hwy’n
ganolog i waith rheoleiddio a rheoli dŵr.
Bydd ein camau nesaf yn parhau
i gael eu dylanwadu’n drwm gan
ddisgwyliadau defnyddwyr, yr ydym
wedi cynnal arolygon helaeth o’u barn.
Yn 2012, ailgynhaliwyd gwaith ymchwil
2005 gennym ynglŷn â blaenoriaethau
defnyddwyr ar gyfer y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr, a chanfuom fod
defnyddwyr yn disgwyl i ni barhau â’n
blaenoriaethau presennol yn ogystal â
helpu i’w hysbysu am faterion yn
ymwneud â dŵr. Mae defnyddwyr am
i Gyngor Defnyddwyr Dŵr annibynnol
roi gwybodaeth a dealltwriaeth iddynt
ynglŷn â’r diwydiant er mwyn iddynt
allu gwneud penderfyniadau gwybodus
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a theimlo eu bod mewn rheolaeth.
Byddwn yn ystyried sut i wneud hyn
heb ddyblygu gwaith sefydliadau eraill,
fel cwmnïau dŵr a Waterwise.
Mae sicrhau cyflenwad dŵr diogel a
dibynadwy sy’n addas i’r diben yn
hollbwysig i ddefnyddwyr hefyd. Ni
ddylid cymryd yn ganiataol y bydd y
cyhoedd yn derbyn cyfyngiadau

rheolaidd ar ddefnydd o ddŵr. Mae ein
hymchwil ynglŷn â’r sychder diweddar
yn Lloegr wedi canfod er bod y rhan
fwyaf o gwsmeriaid yn cydnabod bod
lefelau cronfeydd dŵr a dŵr daear yn
isel oherwydd glawiad isel yn ystod y
gaeaf, roedd lleiafrif sylweddol yn
rhoi’r bai ar y cwmnïau dŵr am beidio â
rheoli gollyngiadau a buddsoddi mewn
cronfeydd dŵr.
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Neges oddi wrth y Cadeirydd parhad
Mae hyn yn cyflwyno her i gwmnïau
dŵr. Mae’n cymryd blynyddoedd lawer i
gynllunio, comisiynu, adeiladu a llenwi
cronfeydd dŵr. Yn y cyfamser, mae
cwsmeriaid yn disgwyl i’r tapiau barhau
i redeg; felly bydd angen i gwmnïau
ddangos eu bod yn gwneud mwy ar eu
rhwydweithiau i symud dŵr i’r mannau
lle y mae ei angen arnynt ac i leihau
gollyngiadau. Mae cwsmeriaid yn barod i
wneud ymdrech i arbed dŵr os ydynt yn
credu bod cwmnïau yn gwneud ymdrech
hefyd. Mae cwsmeriaid hefyd yn barod i
dderbyn cyngor a gwybodaeth ynglŷn â
sut i ddefnyddio dŵr yn fwy effeithlon.
Ac fel sy’n wir yn aml, ar ôl siarad am
adnoddau dŵr, llifogydd yw’r pwnc nesaf.
Mae llawer o gymunedau yn dal i ddioddef
o ganlyniad i lifogydd a charthffosydd
sydd wedi gorlifo. Mae angen i bartïon
allweddol gydweithio er lles defnyddwyr i
ddatrys meysydd sy’n achosi problemau a
lleihau’r risg o lifogydd o garthffosydd a
achosir gan ormod o ddŵr wyneb. Rydym
yn gwybod bod enghreifftiau o fwy o
waith partneriaeth yn dechrau dod i’r
amlwg er mwyn mynd i’r afael â llifogydd a

nodi ffyrdd o leihau risg llifogydd gan
ddefnyddio cynllun peilot ar raddfa
dalgylch. Mae hyn yn galonogol. Ond
mae’n anodd gweld buddion eto, felly
mae angen parhau i roi pwysau ar y
partïon allweddol er mwyn iddynt
gydweithio i helpu trigolion lleol i osgoi
llifogydd, lle bynnag y bo’n bosibl.
Bydd diwygiadau i’r farchnad yn newid
gwedd y diwydiant dŵr yn Lloegr ac
mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn
cefnogi cynlluniau Llywodraeth y DU i
gyflwyno cystadleuaeth ar gyfer
cwsmeriaid busnes yn Lloegr. Er mwyn i’r
diwygiadau i’r farchnad yn Lloegr fod yn
llwyddiannus, credwn y dylid eu cynnal
yn raddol er mwyn i’r system allu ymdopi
â hwy, heb achosi anfantais i’r rhai hynny
nad ydynt yn gallu newid cyflenwr neu
sy’n dewis peidio â newid cyflenwr.
Byddwn hefyd yn rhoi cefnogaeth
gref i Lywodraeth Cymru wrth iddi
ddatblygu a gweithredu ei pholisi
i gyflawni’r canlyniadau a’r
gwasanaethau gorau i gwsmeriaid
busnes a domestig yng Nghymru.
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Er bod ein Blaenraglen Waith yn
cwmpasu cyfnod o dair blynedd, bydd
llawer o’r materion sy’n effeithio ar y
diwydiant dŵr heddiw, ac yn y dyfodol,
yn parhau am gyfnod hirach. Mae’n
hollbwysig bod y Cyngor Defnyddwyr
Dŵr yn parhau i fod yn amlwg yn y
diwydiant er mwyn sicrhau bod
buddiannau defnyddwyr yn cael eu
cynrychioli a’u hamddiffyn bob amser.
Mae biliau cartref yn codi ac mae

problemau yn ymwneud â gollyngiadau,
newidiadau amgylcheddol ac
ansicrwydd economaidd yn rhoi
pwysau ychwanegol ar gwmnïau dŵr
a defnyddwyr. Mae’n bwysicach nag
erioed bod gennym ni lais cryf a’i fod
yn parhau i gael ei glywed yn uchel ac
yn eglur.
A hyn oll am y swm bychan o 21c y
cwsmer y flwyddyn.
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Gwerth am Arian
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Yn Iawn y Tro Cyntaf
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Pwy ydym ni
M
 ae’r Cyngor Defnyddwyr
Dŵr yn cynrychioli
defnyddwyr dŵr domestig
a busnes yng Nghymru a
Lloegr.
N
 i yw’r corff defnyddwyr
dŵr annibynnol a statudol
ac mae gennym eiriolwyr
lleol dros ddefnyddwyr a
swyddfeydd
yn y ddwy wlad.

7
yn ôl nesaf

Blaenraglen Waith ar gyfer Cymru a Lloegr 2013–14 i 2015–16

BLAENORIAETH 3

Dŵr drwy’r Tap

BLAENORIAETH 4

System Garthffosiaeth
sy’n Gweithio

BLAENORIAETH 5
Siarad
o Blaid
Speaking
up for
Defnyddwyr
Dŵr
Water Consumers

Yr hyn a wnawn Ein cost
N
 i yw llais defnyddwyr dŵr.
R
 ydym yn defnyddio
tystiolaeth gan ddefnyddwyr
a gafwyd o waith ymchwil,
data am gwynion ac adborth
gan ddefnyddwyr domestig a
busnes i lywio ein gwaith ar ran
defnyddwyr dŵr.
R
 ydym yn gweithio’n
uniongyrchol gyda
Llywodraethau’r DU a Chymru,
rheoleiddwyr a chwmnïau dŵr
a charthffosiaeth, yn ogystal
ag yn lleol gyda defnyddwyr
dŵr eu hunain i ddylanwadu a
chyflawni ar ran defnyddwyr
dŵr.

A
 r gyfer 2013-14, byddwn yn
parhau i gostio oddeutu 21c i bob
talwr bil. Ni fyddwn yn cynyddu
ein costau i ddefnyddwyr dŵr
eleni.
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Trosolwg o’r Flaenraglen Waith

1

Materion strategol allweddol
sy’n llywio cyfeiriad y Flaenraglen Waith hon

Barn defnyddwyr
Caiff ein rhaglenni gwaith eu ffurfio gan yr hyn y mae defnyddwyr
yn dweud y dylem fod yn ei wneud i’w cynrychioli. Yn 2005,
gwnaethom ymchwilio i farn cwsmeriaid er mwyn canfod yr hyn y dylem ei
wneud ac i gael gwybod pa broblemau yr oeddent angen i’w cwmni dŵr neu
ei reoleiddiwr eu datrys. Mae hyn wedi ein helpu ni i gyflawni canlyniadau
arwyddocaol ar ran defnyddwyr dŵr ers 2005, fel £290 miliwn ychwanegol
mewn gwasanaethau neu ostyngiadau mewn prisiau, bron i £15 miliwn o iawndal
neu ad-daliadau gan gwmnïau dŵr, a chymorth a chyngor ar gyfer bron i 290,000
o gwsmeriaid a gafodd broblemau gyda gwasanaethau dŵr neu garthffosiaeth.
Yn 2012, gwnaethom ofyn i ddefnyddwyr unwaith eto pa un a oedd cyfeiriad
a phwyslais ein gwaith yn dal i fod yn ddilys.
Yr ateb byr oedd ‘ydy’. Mae defnyddwyr
am i ni barhau â’n themâu allweddol,
sef ‘gwerth am arian’, ‘yn iawn y tro
cyntaf’, ‘dŵr drwy’r tap’, ‘gwasanaeth
carthffosiaeth sy’n gweithio’ a ‘siarad
o blaid defnyddwyr’, felly bydd y rhain
yn parhau i fod yn themâu allweddol
yn ein Blaenraglen Waith.
Fodd bynnag, awgrymodd defnyddwyr
y dylem wella eu hymwybyddiaeth o’r

gwahanol ddewisiadau sydd ar gael ar
gyfer gwasanaethau a thariffau a rhoi
mwy o wybodaeth iddynt am strwythur y
diwydiant, rôl y Cyngor Defnyddwyr Dŵr,
defnydd o ddŵr ac arbed dŵr. Rydym
wedi amlygu rhai ffyrdd cymharol rad
o wneud hyn yn y ddogfen hon, gan
gynnwys gwella ein gwefan a rhoi mwy
o bwyslais ar hysbysu defnyddwyr yn
ein themâu presennol. Yn ystod y 12
mis nesaf, byddwn yn archwilio camau
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eraill y gallai’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr
eu cymryd i hysbysu cwsmeriaid, gan
gynnwys gweithio gyda chwmnïau dŵr,
rheoleiddwyr, llywodraethau ac eraill
heb ddyblygu gwaith.
Pwysau strategol tymor hir
Yn ogystal â defnyddio barn
defnyddwyr i ffurfio ein cynllun, rydym
hefyd wedi ailedrych, fel y byddwn bob
blwyddyn, ar y materion tymor hir sy’n
debygol o effeithio ar y gwasanaeth y
mae defnyddwyr dŵr yn ei dderbyn
neu’r pris y maent yn ei dalu.
Er mwyn sicrhau bod y diwydiant dŵr
yn parhau i fod yn ddilys ym marn
cwsmeriaid, credwn fod angen lleihau’r
bwlch rhwng boddhad uchel cwsmeriaid
â’r gwasanaeth a gânt a’r canfyddiad a
fynegir ganddynt yn aml o werth is am
arian. Mae hynny, ynghyd â’r ffaith bod
3
12% o gwsmeriaid yn credu bod eu
biliau’n rhy ddrud iddynt eu fforddio, yn
golygu bod llawer o waith i’w wneud o
hyd o ran cynyddu gwerth am arian a
helpu’r rhai hynny sy’n cael trafferth
talu. Gallai’r sefyllfa waethygu pe

3
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byddai biliau dŵr yn cynyddu i gyd-fynd
â gofynion buddsoddi newydd, a phe
byddai treuliau cartref eraill fel costau
bwyd, ynni a chludiant yn cynyddu
tra bod pwysau parhaus ar incwm
aelwydydd. Rydym hefyd yn ceisio
datrys pryderon penodol cwsmeriaid
busnes ynglŷn â’u cwmnïau dŵr.
Roedd y sychder yn ne a dwyrain Lloegr
yn 2012 wedi tynnu sylw at adnoddau
dŵr. Rydym yn gwybod bod defnyddwyr
yn pryderu am ollyngiadau. Mae’r twf yn

Ymchwil Olrhain 2012 y Cyngor Defnyddwyr Dŵr. Dolen i’r adroddiad yma

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
Speaking
up for
Defnyddwyr
Dŵr
Water Consumers

Trosolwg o’r Flaenraglen Waith parhad
CYFLWYNIAD

sicrhau bod y seilwaith yn addas i
ganiatáu i’r gwasanaeth fodloni
disgwyliadau defnyddwyr.

y boblogaeth a’r newid yn yr hinsawdd
yn rhoi pwysau ar systemau dŵr a
charthffosiaeth. Rydym yn gwybod bod
defnyddwyr am gael mwy o gyngor ar
ddefnyddio dŵr yn ddoeth, ond maent
hefyd am gael gwybod yr hyn y mae
cwmnïau dŵr yn ei wneud ynglŷn â
gollyngiadau yn ogystal â chael sicrwydd
bod cynlluniau wedi’u sefydlu ar gyfer
gwasanaeth dŵr a charthffosiaeth
diogel. Mae’n rhaid i’r system reoleiddio

Bydd y farchnad ddŵr newydd a gaiff
ei chreu yn Lloegr yn sgil y Bil Dŵr yn
rhoi cyfleoedd i gwsmeriaid busnes,
elusennau a chyrff y sector cyhoeddus
ddewis eu cyflenwr, ond fe fydd hefyd
yn golygu y byddant yn wynebu
dewisiadau a heriau y gallai fod angen
cymorth arnynt i ymdopi â hwy. Credwn
y bydd y farchnad newydd hon yn arwain
at fwy o alwadau i’r Cyngor Defnyddwyr
Dŵr wrth i gwsmeriaid busnes ystyried
eu dewisiadau. Mae’r Ffederasiwn
Busnesau Bach o’r farn ei bod yn
hollbwysig bod llais cryf ar gael i
gynrychioli buddiannau defnyddwyr
wrth i’r diwygiadau pellgyrhaeddol i’r
sector dŵr gael eu gweithredu yn ystod
y blynyddoedd i ddod, ac yn argymell y
dylai Adran yr Amgylchedd, Bwyd a
Materion Gwledig (Defra) ymrwymo i
gadw’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ar ei
ffurf bresennol am gyfnod o dair
blynedd ar ôl i ddiwygiadau’r Papur
Gwyn gael eu rhoi ar waith.

9
yn ôl nesaf

Blaenraglen Waith ar gyfer Cymru a Lloegr 2013–14 i 2015–16

2

Elfennau allweddol o’n gwaith ar gyfer defnyddwyr dŵr

Mae ein pum thema allweddol yn rhoi fframwaith i ni ar gyfer
ein gwaith gyda defnyddwyr dŵr. O fewn y themâu hynny,
rydym wedi tynnu sylw at rai meysydd allweddol lle y bydd
y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn gweithio i gynrychioli
defnyddwyr yn ystod y tair blynedd nesaf:

Defnyddio safbwyntiau cwsmeriaid
domestig a busnes i ddylanwadu ar
adolygiad pum mlynedd Ofwat o brisiau
– Rydym yn gwybod bod cwsmeriaid
am gael taliadau teg, ac mae hyn yn
ganolog i’n gwaith yn ystod yr adolygiad
o brisiau . Roedd canlyniad yr adolygiad
diwethaf o brisiau yn eithaf da i
gwsmeriaid dŵr. Rydym yn herio
cwmnïau dŵr i wneud hyd yn oed yn well
yn ystod adolygiad 2014. Ar adeg yr
adolygiad diwethaf o brisiau, roedd
20% o gwsmeriaid o’r farn bod y pecyn
prisiau a gwasanaethau arfaethedig yn
annerbyniol. Credwn y dylai pob cwmni
geisio gwneud yn well a rhagori ar yr
80% o gwsmeriaid a oedd o’r farn
bod y pecyn prisiau a gwasanaethau
yn dderbyniol y tro diwethaf. Bydd
cynrychioli cwsmeriaid dŵr trwy’r

adolygiad o brisiau yn rhan bwysig
o’n gwaith polisi yn ystod y ddwy
flynedd nesaf, ac rydym yn ceisio
sicrhau canlyniad da o’r adolygiad
pum mlynedd o brisiau y bydd
cwsmeriaid yn ei dderbyn.

Helpu cwsmeriaid sy’n cael trafferth
talu – mae 12% o gwsmeriaid o’r farn
bod eu biliau’n rhy ddrud iddynt eu
fforddio, ac rydym am i’r cwsmeriaid
5
hyn gael eu helpu mewn ffordd sy’n
dderbyniol i’r cwsmeriaid sy’n
ariannu unrhyw gymorth trwy’r
biliau a delir ganddynt.

Cynrychioli cwsmeriaid busnes –
Rydym yn helpu cwsmeriaid busnes,
elusennau a sefydliadau’r sector
cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr

5

Yr Hyn a Ddisgwylir gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr 2012 - http://www.ccwater.org.uk/server.php?show=nav.964

6
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i fynd i’r afael â phroblemau sydd
ganddynt ar hyn o bryd â’u cwmnïau dŵr,
a byddwn yn cynrychioli eu safbwyntiau
yn ystod yr adolygiad o brisiau. Gan
6
edrych i’r dyfodol, mae 40% o fusnesau
bach a chanolig am i’r Cyngor
Defnyddwyr Dŵr eu cynghori ynglŷn
â chystadleuaeth, felly byddwn
yn gweithio gyda’r Ffederasiwn
Busnesau Bach ac eraill i helpu
cwsmeriaid busnes yn Lloegr i wneud
penderfyniadau gwybodus wrth iddynt
gael y cyfle i newid cyflenwr dŵr.
Byddwn yn parhau i gefnogi cwsmeriaid
busnes yng Nghymru a’u helpu i barhau
i gael lefel dda o wasanaeth neu wella
lefelau gwasanaeth pan fo angen.
Darparu

gwybodaeth a chyngor i
gwsmeriaid – Gan fod cwsmeriaid yn
disgwyl i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr roi
gwybodaeth iddynt am faterion yn
ymwneud â dŵr, byddwn yn sicrhau bod
defnyddwyr yn cael y negeseuon cywir
ar yr adeg gywir, a bod ganddynt y
wybodaeth sydd ei hangen arnynt i
wneud dewisiadau cytbwys. Bydd y
swyddogaeth hon yn dod yn gynyddol
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6
7
8

bwysig yn sgil twf tariffau
cymdeithasol, wrth i’r adolygiad o
brisiau gyrraedd ei gamau allweddol ac
wrth i’r farchnad ddŵr gael ei hagor ar
gyfer cwsmeriaid busnes yn Lloegr.

3

Gweithio gydag eraill i helpu defnyddwyr dŵr

Yr unig ffordd y gallwn gyflawni ein hamcanion ar ran
defnyddwyr dŵr yw trwy weithio’n agos gyda llywodraethau,
cwmnïau dŵr a phartïon eraill a chanddynt fuddiant. Rhestrir
isod rhai o’r meysydd allweddol lle y mae angen i eraill ein
helpu ni i helpu defnyddwyr dŵr.

Gweithio gyda chwmnïau dŵr yn unig a
chwmnïau dŵr a charthffosiaeth i:
Ddefnyddio safbwyntiau cwsmeriaid
i greu pecyn prisiau a gwasanaethau
sy’n dderbyniol i’w cwsmeriaid.

Dylanwadu ar gynllunio adnoddau dŵr –
fel bod cynlluniau cwmnïau dŵr ar
gyfer y presennol a’r dyfodol yn
adlewyrchu safbwyntiau defnyddwyr
ynglŷn â chyflenwad diogel. Mae
7
82% o gwsmeriaid o’r farn bod
darparu dŵr yfed glân, diogel a
dibynadwy yn brif flaenoriaeth.

Cael gwasanaeth i gwsmeriaid yn
iawn y tro cyntaf.

Pwyso ar gwmnïau dŵr i gael eu

Canolbwyntio ar y materion sy’n
bwysig i’w cwsmeriaid, fel materion
yn ymwneud â gollyngiadau.

gwasanaeth cwsmeriaid yn iawn
y tro cyntaf a lleihau cwynion – Mae
cwsmeriaid am i’r Cyngor Defnyddwyr
Dŵr bwyso ar gwmnïau dŵr i ddarparu
8
gwasanaeth da iddynt.

Dangos i gwsmeriaid sut y maent yn
gwella’r gwasanaeth a lle y maent yn
gwario’r arian a gânt o filiau
cwsmeriaid yn lleol.

Deall anghenion mentrau bach a chanolig – http://www.ccwater.org.uk/upload/pdf/Understanding_the_needs_of_SMEs.pdf
Adolygiad 2009 o Brisiau – Safbwyntiau defnyddwyr ar flaenoriaethau buddsoddi - http://www.ccwater.org.uk/upload/pdf/PR09_Overall_Report_Final_Feb_2009.pdf
Yr Hyn a Ddisgwylir gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr 2012 - http://www.ccwater.org.uk/server.php?show=nav.964
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“Ddefnyddio
safbwyntiau
cwsmeriaid i greu
pecyn prisiau a
gwasanaethau
sy’n dderbyniol
i’w cwsmeriaid…”
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dŵr, yn talu eu rhan o’r costau sy’n
gysylltiedig â mynd i’r afael â hyn.
Helpu i gyflwyno Deddf Dŵr newydd
sy’n annog cwmnïau newydd i ymuno â’r
farchnad ac sy’n caniatáu i gwsmeriaid
busnes yn Lloegr gael y cyfle i newid
cyflenwr dŵr a charthffosiaeth heb
achosi anfantais i gwsmeriaid na
allant newid cyflenwr neu sy’n dewis
peidio â newid cyflenwr.

Gweithio gyda Llywodraeth y DU i:
Helpu’r Llywodraeth i seilio ei
phenderfyniadau strategol ar
dystiolaeth o’r hyn sydd bwysicaf i
gwsmeriaid dŵr.
Helpu i sicrhau bod y broses o gyflwyno
gwelliannau amgylcheddol yn raddol yn
cyd-fynd â safbwyntiau cwsmeriaid
ynglŷn â pha mor dderbyniol yw biliau
dŵr sy’n cynyddu ac yng nghyd-destun
biliau cartref eraill, fel ynni; a bod
sectorau eraill, os ydynt yn gyfrifol
am achosi llygredd i’r amgylchedd

Helpu i sicrhau bod defnyddwyr dŵr
domestig a busnes yn parhau i gael
eu cynrychioli’n gryf ac yn annibynnol.
Dylai unrhyw ddewis arall yn lle’r Cyngor
Defnyddwyr Dŵr gael ei ystyried dim
ond os bydd yn cynnig mwy o fuddion
i ddefnyddwyr, ac na fydd yn arwain
at anfantais i ddefnyddwyr.
Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i:
Helpu i gyflwyno Strategaeth Ddŵr
ar gyfer Cymru sy’n cydnabod
blaenoriaethau defnyddwyr dŵr ac
sy’n hwyluso arloesi a gwelliannau
yn y diwydiant dŵr yng Nghymru er
budd cwsmeriaid busnes a domestig.

11
yn ôl nesaf

Blaenraglen Waith ar gyfer Cymru a Lloegr 2013–14 i 2015–16

Helpu i ddiweddaru a chyflawni’r
agenda trechu tlodi gyda
phartneriaid eraill.

cryf a chyson ar gyfer cwmnïau sy’n
sicrhau eu bod yn canolbwyntio ar
gyflawni’r canlyniadau hynny.

Helpu i ddarparu arweiniad ar
ddyled wael (Deddf Rheoli Llifogydd
a Dŵr 2010).

Asiantaeth yr Amgylchedd yn Lloegr,
Natural England, Cyfoeth Naturiol
Cymru a’r Arolygiaeth Dŵr Yfed i
barhau i fod yn agored i gyflwyno
canlyniadau deddfwriaethol yn
raddol er mwyn caniatáu i ddulliau
mwy cynaliadwy gael eu treialu ac
i’r gost i gwsmeriaid gael ei
chyflwyno’n raddol.

Helpu i sicrhau bod cyflawni
buddiannau defnyddwyr dŵr yng
Nghymru yn flaenoriaeth ar gyfer
Cyfoeth Naturiol Cymru.
Gweithio gyda Rheoleiddwyr
a sefydliadau eraill i gael:
Gwybodaeth gan Ofwat i gynorthwyo
Grwpiau Herio gan Gwsmeriaid. Bydd
y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio
i bwyso ar gwmnïau dŵr i lunio
cynlluniau busnes ar gyfer 2015-20
sydd wedi’u seilio ar gostau realistig
ac i’w profi i weld pa mor dderbyniol
ydynt i’w cwsmeriaid dŵr.
Pwyslais eglur ar ganlyniadau a
werthfawrogir gan gwsmeriaid, neu
sy’n ofynnol gan ddeddfwriaeth, gyda
chymhellion manwerthu a chyfanwerthu

Camau rheoleiddio gan Ofwat pan
fydd cwmnïau’n methu.
Camau gan Ofwat i sicrhau nad yw’r
diwygiadau i’r farchnad yn Lloegr yn
cael effaith niweidiol ar gwsmeriaid
nad ydynt yn gallu newid cyflenwr, gan
gynnwys cwsmeriaid yng Nghymru.
Gallai hyn fod trwy effeithiau
anfwriadol ar hyder buddsoddwyr –
a allai effeithio ar gost cyfalaf – neu
drwy symud baich y gost o ddiwygio’r
farchnad i’r cwsmeriaid hynny na
allant newid cyflenwr.

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
Speaking
up for
Defnyddwyr
Dŵr
Water Consumers

CYFLWYNIAD

Blaenoriaethau Defnyddwyr
Blaenoriaethau Defnyddwyr ar gyfer gwaith y Cyngor Defnyddwyr Dŵr
Yn 2005, cynhaliodd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr waith ymchwil i ganiatáu i
ddefnyddwyr lywio ein cyfeiriad a’n pwyslais. Rydym wedi defnyddio’r
gwaith ymchwil hwn, ynghyd â’n harolwg Olrhain Blynyddol a
chanfyddiadau gwaith ymchwil helaeth yn ystod y saith mlynedd diwethaf,
i roi cyfeiriad ar gyfer y gwaith a wnawn ar ran defnyddwyr.
Yn 2012, gwnaethom ddiweddaru ein gwaith ymchwil ynglŷn â’r hyn y byddai
defnyddwyr yn dymuno ei gael gan sefydliad fel y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.
Amlinellir y canlyniadau allweddol isod.
Crynodeb o’r canfyddiadau allweddol
Dangosodd canfyddiadau’r gwaith
ymchwil fod y pum thema a ddefnyddiwyd
gennym yn ystod y saith mlynedd
diwethaf yn parhau i fod yn berthnasol
ac y dylem barhau i ganolbwyntio arnynt.

Gwerth am Arian – Cytunwyd bod
angen i gwsmeriaid fod yn sicr bod
eu biliau’n deg.

Yn Iawn y Tro Cyntaf - Dylid
parhau i roi blaenoriaeth i sicrhau
bod cwmnïau dŵr yn darparu
gwasanaeth da, a dylai’r Cyngor
Defnyddwyr Dŵr barhau i helpu

defnyddwyr i ddatrys problemau
gyda’u cwmni dŵr. Cytunwyd yn
gyffredinol bod angen i ddefnyddwyr
gael cymorth gan sefydliad
gwybodus amhleidiol.

Dŵr drwy’r Tap - Dylem barhau i roi
sylw i faterion yn ymwneud ag ansawdd a
chyflenwad dŵr, ond dylem ganolbwyntio
mwy ar leihau gollyngiadau.
System Garthffosiaeth sy’n
Gweithio – Cytunwyd yn
gyffredinol bod angen i ddefnyddwyr
barhau i gael cyngor ac amddiffyniad
yn y maes hwn.
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Siarad o Blaid Defnyddwyr Dŵr –
Dylid rhoi mwy o bwyslais ar godi
proffil y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, fel
bod defnyddwyr dŵr yn gwybod ble i
gael cymorth neu gyngor.
Fodd bynnag, yn y gwaith ymchwil
diweddaraf hwn, cododd defnyddwyr
fater newydd yr oeddent o’r farn y
dylem ei ystyried:
Hysbysu defnyddwyr am faterion
yn ymwneud â dŵr - Dywedodd
defnyddwyr y byddent yn elwa ar fwy o
wybodaeth annibynnol am faterion dŵr
gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ynglŷn â:
• s trwythur y diwydiant dŵr a
swyddogaeth y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr;
• defnydd o ddŵr ac arbed dŵr; a
•d
 ewisiadau o ran gwasanaethau
a thariffau.
Ni fynegwyd llawer o frwdfrydedd dros
greu elfen waith ar wahân ar gyfer
cynaliadwyedd.
Nid yw cwsmeriaid yn gweld hyn fel
blaenoriaeth gyfredol, ac mae rhai yn
amheus ynglŷn â’r cysyniad, ac felly
maent yn amharod i ystyried cyllid neu

weithgareddau ychwanegol wedi’u seilio
ar y thema hon yn unig.
Mae’n ofynnol i’r Cyngor Defnyddwyr
Dŵr arfer ei bwerau a chyflawni ei
ddyletswyddau mewn ffordd sydd, yn ei
farn ef, yn cyfrannu orau at gyflawni
datblygu cynaliadwy. Felly, er efallai na
ellir cyfiawnhau elfen waith ar wahân ar
gyfer cynaliadwyedd, fe fydd yn parhau
i fod yn thema annatod a sylfaenol ar
gyfer ein gweithgareddau dydd i ddydd.
Mae’r adroddiad ymchwil llawn ‘Yr Hyn a
Ddisgwylir gan y Cyngor Defnyddwyr
Dŵr’ ar gael yma trwy dudalen ymchwil
ein gwefan.
Rydym wedi adlewyrchu’r gwaith ymchwil
hwn yn y Flaenraglen Waith hon ac wedi
ychwanegu rhai camau gweithredu
newydd i fynd i’r afael â mater hysbysu
cwsmeriaid. Yn ystod y 12 mis nesaf,
byddwn yn cysylltu â chwmnïau dŵr,
rheoleiddwyr, llywodraethau ac eraill i
drafod beth arall y gallai ac y dylai’r
Cyngor Defnyddwyr Dŵr ei wneud, a sut
y gallem wneud hyn heb ddyblygu
ymdrechion partïon eraill yn y tymor hwy.
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EIN BLAENORIAETHAU

1. Gwerth am Arian
Sicrhau bod cwmnïau dŵr yn rhoi blaenoriaeth i godi taliadau teg a fforddiadwy sy’n werth am arian,
er mwyn helpu i sicrhau gwasanaeth dŵr a charthffosiaeth cynaliadwy yn awr ac yn y dyfodol.
Yr hyn yr ydym am helpu i’w gyflawni
Cwsmeriaid dŵr a charthffosiaeth sy’n fodlon ar yr hyn y
maent yn ei gael am eu harian gan fod y diwydiant dŵr a’r
rheoleiddiwr yn rhoi mwy o bwyslais ar gynnwys cwsmeriaid
mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar eu biliau dŵr. Helpu
i gynnal tuedd gynyddol, fel a welir yn ein gwaith ymchwil,
mewn boddhad cwsmeriaid o ran gwerth am arian.
 wasanaeth dŵr a charthffosiaeth cynaliadwy sy’n codi
G
taliadau teg a fforddiadwy ar gwsmeriaid. Cynyddu nifer
y cwsmeriaid sy’n meddwl bod eu bil dŵr yn deg ac yn
fforddiadwy.
 esurau cymorth ac amddiffyn ar gyfer y rhai hynny sy’n
M
llai breintiedig, yn agored i niwed neu na allant fforddio
talu eu bil dŵr, gan gynnwys tariffau cymdeithasol, pan
fo cwsmeriaid yn fodlon cefnogi cyflwyno’r rhain.

 od unrhyw waith i gynyddu nifer y rhaglenni i osod
B
mesuryddion gorfodol yn Lloegr yn cael ei wneud ar
gyflymdra priodol, gan sicrhau bod cwsmeriaid y mae
angen cymorth ychwanegol arnynt yn cael eu hamddiffyn
yn addas. Mae’n rhaid i gwmnïau ystyried yr effeithiau ar
gwsmeriaid a safbwyntiau a phryderon cwsmeriaid wrth
ddatblygu eu rhaglenni arfaethedig ar gyfer gosod
mesuryddion ac unrhyw drefniadau trosiannol.
 od anghenion cwsmeriaid busnes cymwys yn cael eu bodloni
B
gan fesurau arfaethedig Llywodraeth y DU ar gyfer diwygio’r
farchnad yn Lloegr, heb achosi anfantais i ddefnyddwyr
domestig a’r defnyddwyr hynny nad ydynt yn gallu newid
eu darparwr, gan gynnwys defnyddwyr yng Nghymru,
neu’r rhai hynny sydd ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr.
 od cwsmeriaid busnes yng Nghymru o’r farn eu bod yn
B
cael gwerth da am arian wrth i lefelau gwasanaeth da gael
eu cynnal a’u gwella pan fo angen.
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Yr hyn y byddwn yn ei wneud
1. Adolygiad pum mlynedd Ofwat o
brisiau dŵr – Proses o osod prisiau
a sbardunir gan gwsmeriaid. Byddwn
yn gweithio i sicrhau bod y broses
gosod prisiau’n canolbwyntio ar
gost-effeithiolrwydd, safbwyntiau
cwsmeriaid a derbynioldeb i
gwsmeriaid. Bydd hyn yn rhoi pwysau
ar gwmnïau dŵr i sicrhau bod eu
cynlluniau busnes, a’r prisiau a godir
ganddynt, yn adlewyrchu’r hyn y mae
cwsmeriaid yn dymuno ei gael a’r hyn
y mae arnynt ei angen, yn ogystal
â sicrhau bod y pecyn biliau a
gwasanaethau terfynol yn
dderbyniol i gwsmeriaid.
Byddwn yn ceisio sicrhau bod prisiau,
cynlluniau buddsoddi, a’r gwasanaethau
a ddarperir gan gwmnïau yn 2015-20 yn
adlewyrchu tystiolaeth gadarn o’r canlynol:
yr hyn y mae cwsmeriaid yn disgwyl ei
dderbyn gan gwmnïau dŵr;
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Gwerth am Arian
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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

1. Gwerth am Arian parhad
llwyddiant gyda chwsmeriaid yn
ogystal â’u cyfranddalwyr.

 ewisiadau cwsmeriaid o ran
d
gwasanaeth a chost; a
 erbynioldeb cynigion cwmnïau
d
dŵr ynglŷn â buddsoddi a phrisiau
o safbwynt cwsmeriaid.
Byddwn yn herio penderfyniadau
cwmnïau dŵr a rheoleiddwyr ar gyfer
2015-20 er mwyn sicrhau eu bod:
wedi’u seilio ar dystiolaeth;
 n rhan o strategaeth tymor hwy i
y
ddatblygu diwydiant dŵr cynaliadwy; ac
 n cyflawni gwerth am arian a
y
chost-effeithiolrwydd, fel bod

cwsmeriaid yn derbyn buddion
gwirioneddol yn ddychwelyd am
y biliau a delir ganddynt.
Byddwn yn gwneud hyn trwy gyfrannu’n
llawn at Grwpiau Her gan Gwsmeriaid y
cwmnïau dŵr.
2. R
 hannu llwyddiant y diwydiant â
chwsmeriaid – Byddwn yn annog
mwy o gwmnïau sydd wedi
perfformio’n sylweddol well na
rhagdybiaethau’r rheoleiddiwr
(naill ai trwy gyflawni arbedion
effeithlonrwydd, chwyddiant llai
na’r disgwyl, neu drwy gaffael cyllid
cyfalaf am gost is) i rannu eu
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3. Gweithio tuag at filiau dŵr
fforddiadwy – Rydym am helpu i
sicrhau cymorth ar gyfer cwsmeriaid
sy’n cael trafferth talu eu biliau trwy:
weithio gyda chwmnïau wrth
iddynt ystyried defnyddio tariffau
cymdeithasol a dulliau eraill o
gymorth sy’n briodol i gwsmeriaid
yn eu gwlad neu ardal leol, er mwyn
helpu i sicrhau biliau dŵr
fforddiadwy a helpu’r rhai hynny
sydd mewn dyled; a hefyd, ar y cyd
â’r cwmnïau, hysbysu cwsmeriaid
am y tariffau sydd ar gael;
 arhau i geisio sicrhau gwariant
p
cyhoeddus a chyfraniadau gan
gwmnïau dŵr er mwyn helpu i fynd i’r
afael â materion fforddiadwyedd yn
unol â safbwyntiau cwsmeriaid; a
helpu cwsmeriaid i dorri eu
biliau trwy amlygu cyfleoedd
iddynt leihau eu taliadau, gan
gynnwys dewis cael mesurydd
wedi’i osod.

4. Sicrhau bod taliadau’n deg – Byddwn yn
helpu i sicrhau taliadau teg a derbyniol
ar gyfer cwsmeriaid domestig a busnes
trwy weithio gyda chwmnïau dŵr ac
Ofwat i adolygu polisïau newydd a
phresennol ynglŷn â chodi prisiau a,
phan fo angen, pwyso am welliannau
er mwyn cyflawni disgwyliadau
cwsmeriaid a mynd i’r afael â’u pryderon.
5. Helpu i gyflawni buddion ar gyfer
9
cwsmeriaid busnes yn Lloegr –
Trwy weithio gyda Llywodraeth y DU,
Ofwat, y rheoleiddwyr amgylcheddol
a’r diwydiant dŵr i gyflwyno
marchnad gystadleuol ar gyfer
gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth.
Byddwn yn helpu i ffurfio’r system a’r
fframwaith sydd eu hangen i gefnogi’r
farchnad er mwyn sicrhau ei bod yn
addas i’r diben, a byddwn yn hysbysu
cwsmeriaid busnes am y newidiadau
a’r dewisiadau sydd ar gael iddynt.
Byddwn hefyd yn gweithio gyda’r
diwydiant i sicrhau nad yw mwy o
gystadleuaeth yn achosi anfantais i
gwsmeriaid nad ydynt yn gallu newid
darparwr, gan gynnwys deiliaid tai,

9	Nid yw Llywodraeth Cymru am leihau’r trothwy o ddefnydd 50ML ac ymestyn y farchnad ddŵr ar gyfer cwmnïau dŵr yng
Nghymru. Dyna pam mae’r adran hon yn canolbwyntio ar gwsmeriaid busnes yn Lloegr ac yn ymateb i’r cynlluniau ar gyfer
diwygio’r farchnad a gyflwynir trwy Fil Dŵr 2013.
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1. Gwerth am Arian parhad
ac felly bod mesurau, fel cyflenwyr
amgen newydd, yn sicrhau mwy o
fuddion i gwsmeriaid heb effeithio’n
negyddol ar filiau, ansawdd dŵr yfed
a diogelwch y cyflenwad.
6. Helpu i gyflawni buddion ar gyfer
cwsmeriaid busnes yng Nghymru
– Trwy weithio gyda Llywodraeth
Cymru ar ddyfodol y diwydiant dŵr
yng Nghymru. Byddwn yn cynrychioli
buddiannau’r holl gwsmeriaid busnes
yng Nghymru trwy annog cwmnïau i
arloesi a gwella eu dulliau o ddarparu
gwasanaeth er lles cwsmeriaid.
Byddwn yn gweithio i sicrhau nad yw’r
diwygiadau arfaethedig i’r farchnad yn
Lloegr yn cael effaith niweidiol ar
gwsmeriaid busnes a domestig yng
Nghymru. Gallai cwsmeriaid busnes,
yn enwedig y rhai hynny ar y ffin rhwng
y ddwy wlad, gael gwybodaeth
anghywir ynglŷn â pha un a allant
newid cyflenwr. Byddwn hefyd yn
ymateb i’r Strategaeth Ddŵr ar gyfer
Cymru wrth iddi archwilio dewisiadau
ar gyfer cyflawni’r canlyniadau a’r
gwasanaethau gorau, ac yn helpu i

hysbysu cwsmeriaid busnes yng
Nghymru am wahanol gyfundrefnau’r
farchnad, pan fo’n briodol.
7. Gweithio tuag at weithredu
cyfarwyddebau amgylcheddol
Ewropeaidd, gan gynnwys y
Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr,
mewn ffordd deg ac ar gyflymdra
priodol – Byddwn yn gweithio gyda
llywodraethau, rheoleiddwyr
amgylcheddol a chwmnïau dŵr er
mwyn helpu i sicrhau bod costau
gweithredu cyfarwyddebau
Ewropeaidd yn fforddiadwy ac yn cael
eu cyflwyno’n raddol. Byddwn yn ceisio
dylanwadu ar y Comisiwn Ewropeaidd
fel bod anghenion defnyddwyr dŵr, a’r
costau a orfodir arnynt, yn cael eu
hystyried pryd bynnag y bônt yn
datblygu polisïau newydd neu’n diwygio
cyfarwyddebau sydd eisoes yn bodoli.
8. Gweithio i sicrhau ymagwedd at
adnoddau dŵr, effeithlonrwydd dŵr a
gosod mesuryddion dŵr sy’n ystyried
anghenion tymor hir defnyddwyr a’u
gallu i dalu – Byddwn yn pwyso ar

15
yn ôl nesaf

gwmnïau dŵr i ddefnyddio ymchwil i
amlygu blaenoriaethau cwsmeriaid, ac i
lunio eu strategaethau adnoddau dŵr
tymor hir ar sail y blaenoriaethau hyn.
Rydym am sicrhau bod cwmnïau yn rhoi
ystyriaeth lawn i’r effeithiau y bydd eu
cynigion yn eu cael ar gwsmeriaid, fel
unigolion ac o fewn dalgylchoedd, a’u
bod yn darparu cymorth a chefnogaeth
i’r rhai hynny y gallai fod eu hangen
arnynt. Byddwn yn gweithio i sicrhau
gwasanaeth dŵr cwbl gynaliadwy ac yn
herio cwmnïau dŵr ar gynigion a fydd
yn annerbyniol i gwsmeriaid dŵr.
9. Ymgyrchu i sicrhau bod costau Twnnel
Tideway Afon Tafwys yn cael eu
lleihau cymaint â phosibl – Byddwn yn
parhau i bwyso ar Lywodraeth y DU,
rheoleiddwyr a Thames Water i
ddefnyddio pob dull posibl o leihau’r
effaith y bydd y prosiect hwn yn ei
chael ar filiau cwsmeriaid, ac i’r
costau hyn gael eu cynnwys mewn
gwaith ymchwil cwmnïau ar
ddewisiadau cwsmeriaid ynglŷn â
10
gwasanaethau a chost ar gyfer
buddsoddiadau yn ystod 2015-20.

10	Parodrwydd i dalu
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Ymateb i ddisgwyliadau
defnyddwyr
Er mwyn helpu i ymateb i
ddisgwyliadau defnyddwyr
eu bod yn cael eu hysbysu’n
annibynnol am faterion yn
ymwneud â dŵr, byddwn yn:
 weithio gyda chwmnïau
G
dŵr sy’n ystyried neu sy’n
gweithredu rhaglenni
cynlluniedig ar gyfer gosod
mesuryddion er mwyn helpu
i lunio’r wybodaeth a fydd
yn hysbysu cwsmeriaid am
y newidiadau a’r dewisiadau
sydd ar gael iddynt.
 nnog cwmnïau dŵr i
A
hysbysu eu cwsmeriaid
am sut y maent yn gwella
gwasanaethau neu’n
lleihau biliau o ganlyniad i
rannu llwyddiant ariannol
gyda’u cwsmeriaid.

BLAENORIAETH 1

Gwerth am Arian

BLAENORIAETH 2

BLAENORIAETH 3

Yn Iawn y Tro Cyntaf

Dŵr drwy’r Tap

BLAENORIAETH 4

System Garthffosiaeth
sy’n Gweithio

BLAENORIAETH 5
Siarad o Blaid
Defnyddwyr Dŵr

EIN BLAENORIAETHAU

2. Yn Iawn y Tro Cyntaf
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Rhoi pwysau ar gwmnïau dŵr i gael eu gwasanaeth i ddefnyddwyr yn iawn y tro cyntaf,
a datrys problemau’n gyflym ac yn ddiffwdan.
11

Yr hyn yr ydym am helpu i’w gyflawni

 welliant o ran boddhad defnyddwyr â’r gwasanaeth a
G
ddarperir gan y diwydiant dŵr a charthffosiaeth fel bod
mwy o ddefnyddwyr yn fodlon ar y gwasanaeth y maent
yn ei dderbyn.
 ostyngiad yn nifer y cwynion i gwmnïau dŵr. Mae angen i
G
gwmnïau a chanddynt nifer uchel o gwynion ar hyn o bryd
wella i lefel cwmnïau sy’n perfformio’n well. Cwynion
ysgrifenedig i ostwng islaw 163,000, sef ffigur 2011/12,
ar draws y diwydiant cyfan.
 ostyngiad o ran sawl gwaith y mae’n rhaid i gwsmeriaid
G
ysgrifennu at eu cwmni. Nifer y cwsmeriaid y mae’n rhaid
iddynt ysgrifennu am yr eildro i ddatrys eu cwyn i ostwng
islaw 16,000, sef ffigur 2011/12.

 welliant o ran boddhad defnyddwyr ag ymateb cwmnïau dŵr
G
neu garthffosiaeth i’w cyswllt er mwyn adlewyrchu pwyslais
cynyddol ar gwmnïau i gael pethau ‘yn iawn y tro cyntaf’.
 efnyddwyr domestig a busnes gwybodus, sy’n defnyddio
D
ein gwefan i ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen
arnynt i gymryd camau i fynd i’r afael â’u problem dŵr
neu garthffosiaeth. Nifer y defnyddwyr sy’n ceisio ateb
i’w problem dŵr neu garthffosiaeth i gynyddu uwchlaw’r
64,000 o gwestiynau a atebwyd yn 2011/12.
 welliant o ran boddhad defnyddwyr ag ansawdd y
G
gwasanaeth a ddarperir gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr
ar gyfer cwsmeriaid nad yw eu cwmnïau dŵr wedi datrys
eu cwyn. Ein perfformiad cyfredol yw 75%. Dymunwn
iddo gyrraedd 80%.

11	Mae arolwg Olrhain Blynyddol y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn rhoi canrannau boddhad â gwasanaeth ac ymateb i gyswllt - yma
Cafwyd mwy na 163,000 o gwynion yn 2011-12 – gweler adroddiad Cwynion y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yma
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Yr hyn y byddwn yn ei wneud
1. Sbarduno gwelliannau yn y ffordd y
mae cwmnïau dŵr yn ymdrin â
chwynion – Rydym eisoes wedi rhoi
pwysau ar y cwmnïau i ddarparu
gwasanaeth da i gwsmeriaid, ond
rydym am leihau cwynion ymhellach
trwy annog mwy o welliant. Byddwn
yn canolbwyntio’n arbennig ar
gwmnïau y mae’n rhaid i nifer
anghymesur o gwsmeriaid gysylltu
â hwy fwy nag unwaith.
2. Ymgyrchu dros gymhellion i gwmnïau
dŵr sy’n sbarduno ymddygiad gan y
cwmni sy’n canolbwyntio ar
gwsmeriaid – Byddwn yn gweithio i
sicrhau bod unrhyw gymhellion yn y
dyfodol yn ystyried safbwyntiau
cwsmeriaid ynglŷn â gwasanaethau a
gwerth am arian, ynghyd ag arolwg
cyfredol Mecanwaith Cymhellion
Gwasanaeth Ofwat (a adwaenir fel
SIM), er mwyn sicrhau na fyddant yn
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2. Yn Iawn y Tro Cyntaf parhad
“Parhau i
gynrychioli
cwsmeriaid
sydd mewn
sefyllfa fregus –
Trwy gasglu eu
safbwyntiau a
sicrhau bod eu
hanghenion yn
cael eu bodloni.”

cael unrhyw effeithiau niweidiol ar
feysydd gwasanaeth eraill cwmnïau.
Byddwn hefyd yn gwthio i sicrhau
cymhellion a fydd yn golygu bod
gwasanaeth cwsmeriaid yn parhau i
wella, pan fo cwsmeriaid yn gofyn am
hyn; a bod cosbau mwy i gwmnïau
nad ydynt yn gwella.

4. Gweithio i gyflawni gwelliannau ar
gyfer cwsmeriaid busnes – Trwy
wrando a gweithredu ar eu pryderon,
gan gynnwys materion yn ymwneud
â chodi tâl.
5. Parhau i gynrychioli cwsmeriaid
sydd mewn sefyllfa fregus – Trwy
gasglu eu safbwyntiau a sicrhau bod
eu hanghenion yn cael eu bodloni.
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3. Canolbwyntio ar gwmnïau dŵr nad
ydynt yn perfformio cystal –
Byddwn yn defnyddio ein hasesiadau
o weithdrefnau dyledion cwmnïau a’u
prosesau gwasanaeth cwsmeriaid
seiliedig ar risg i ganolbwyntio ar
gwmnïau nad ydynt yn perfformio
cystal, gan gynyddu eu heffaith
cymaint â phosibl trwy rannu arfer
da ar draws maes eang o
wasanaethau.
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Ymateb i ddisgwyliadau
defnyddwyr
Er mwyn helpu i ymateb
i ddisgwyliadau defnyddwyr
eu bod yn cael eu hysbysu’n
annibynnol am faterion yn
ymwneud â dŵr, byddwn yn:
 ysbysu defnyddwyr
H
sy’n agored i niwed am y
cymorth sydd ar gael.
 weithio i godi proffil ein
G
gwefan fel bod defnyddwyr
yn gallu ei defnyddio a chael
gwybodaeth am sut i gymryd
camau i fynd i’r afael â’u
problem gyda gwasanaeth
dŵr neu garthffosiaeth.
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3. Dŵr drwy’r Tap
Ymgyrchu dros sicrhau dŵr yfed diogel, dibynadwy o ansawdd da y mae defnyddw
yr yn ei werthfawrogi ac yn ei ddefnyddio’n ddoeth.
Yr hyn yr ydym am helpu’r diwydiant i’w gyflawni
 efnyddwyr sy’n fodlon bod ganddynt gyflenwad dŵr dibynadwy. Cynnal lefel
D
uchel o ddefnyddwyr bodlon.
 efnyddwyr dŵr gwybodus sy’n rhoi ystyriaeth gyson i’w defnydd o ddŵr a’i
D
effaith ar gyflenwadau dŵr a’r amgylchedd. Cynnydd yn nifer y defnyddwyr
domestig sy’n dweud eu bod yn cymryd camau i ddefnyddio dŵr yn fwy effeithlon.
 efnyddwyr sy’n fodlon bod eu dŵr tap yn ddiogel. Cynnydd yn nifer
D
y cwsmeriaid bodlon.
 ynnal safonau uchel o ran gwasanaeth ac ansawdd a, phan fo angen, eu gwella
C
trwy gydnerthedd y seilwaith cyflenwad dŵr.

Yr hyn y byddwn yn ei wneud
1. Adolygu dulliau o fynd i’r afael â
gollyngiadau – Mae gollyngiadau yn
parhau i fod yn bryder allweddol i
gwsmeriaid, o ran y lefelau a adroddir
gan gwmnïau ar hyn o bryd, ac o ran
gollyngiadau o bibellau cyflenwi y
mae cwsmeriaid yn gyfrifol

amdanynt. Byddwn yn gweithio gyda’r
rheoleiddwyr a’r diwydiant i wella
polisïau ac arferion cwmnïau ynglŷn
â gollyngiadau, fel eu bod yn cael eu
sbarduno gan safbwyntiau
cwsmeriaid, yn enwedig pan allai
lleihau gollyngiadau islaw lefel
cost-effeithiol gynyddu’r gost i
gwsmeriaid.
2. Ystyried anghenion a disgwyliadau
defnyddwyr wrth adolygu cynlluniau
adnoddau dŵr a sychder:
Byddwn yn annog cwmnïau dŵr i
ystyried anghenion defnyddwyr ar
hyn o bryd ac yn y dyfodol, fel
unigolion ac o fewn dalgylchoedd,
yn ogystal â’u disgwyliadau wrth
ddiwygio eu cynlluniau rheoli
adnoddau dŵr a sychder.
Byddwn yn gweithio i sicrhau bod
gwasanaethau’n gynaliadwy ac yn
gydnerth yn wyneb digwyddiadau
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3. Dŵr drwy’r Tap parhad
tywydd difrifol a’r newid tymor
hwy yn yr hinsawdd, a bod cynigion
ar gyfer buddsoddi yn cael eu rhoi
ar waith ar gyflymdra sy’n
dderbyniol i gwsmeriaid.
Byddwn yn gweithio gyda’r
diwydiant dŵr er mwyn helpu i godi
ymwybyddiaeth o’r materion a’r
heriau sy’n wynebu’r sector dŵr
fel bod gan ddefnyddwyr mwy o
wybodaeth am eu gwasanaeth dŵr.

3. Gweithio i sicrhau bod cynlluniau’n
mynd i’r afael ag effaith gosod
mesuryddion gorfodol ar gwsmeriaid
yn Lloegr – Pan fydd cwmnïau’n cynnig
rhaglenni gosod mesuryddion gorfodol,
byddwn yn eu herio i ddangos bod
ganddynt ddealltwriaeth fanwl o’r
effaith y bydd hyn yn ei chael ar
gwsmeriaid a’u biliau, eu bod wedi
datblygu cynlluniau cynhwysfawr i
helpu cwsmeriaid gyda’r newid i godi tâl
trwy fesurydd, a bod ganddynt ddulliau
addas wedi’u sefydlu i amddiffyn
cwsmeriaid sy’n agored i niwed.
4. Helpu i hysbysu defnyddwyr am
ddarpariaeth dŵr yfed o ansawdd da
– Byddwn yn parhau i weithio gyda’r
Arolygiaeth Dŵr Yfed a’r diwydiant i
gynnal ansawdd uchel ein cyflenwadau
dŵr cyhoeddus a lefel y ffydd yn ein
dŵr tap. Byddwn yn rhoi cyngor a
gwybodaeth priodol i ddefnyddwyr ac
yn parhau i hybu dŵr tap, ac ymgyrchu
dros sicrhau ei fod ar gael ac yn cael ei
ddefnyddio’n fwy helaeth mewn bwytai
a mannau cyhoeddus. Byddwn hefyd yn
cadw llygad ar reoleiddio cyflenwadau
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dŵr preifat ac unrhyw faterion sy’n dod
i’r amlwg yn ymwneud â defnyddwyr.
5. Wrth i’r gyfundrefn sy’n pennu faint
o ddŵr y gellir ei gymryd o
ffynonellau dŵr wyneb a dŵr daear
gael ei diwygio, gweithio i sicrhau
nad yw costau newidiadau’n

gorbwyso’r buddion – Byddwn yn
gweithio gydag Asiantaeth yr
Amgylchedd, Cyfoeth Naturiol
Cymru, Defra, Ofwat a Llywodraeth
Cymru i sicrhau bod y cynigion ar
gyfer diwygio’r gyfundrefn
trwyddedu tynnu dŵr yn arwain at
ganlyniad da i gwsmeriaid dŵr.

Ymateb i ddisgwyliadau defnyddwyr

Er mwyn helpu i ymateb i ddisgwyliadau defnyddwyr eu bod yn cael eu
hysbysu’n annibynnol am faterion yn ymwneud â dŵr, byddwn yn:

Helpu
i hysbysu cwsmeriaid am ollyngiadau, gan fynd i’r afael â’u
hamharodrwydd i newid eu dulliau o ddefnyddio ddŵr oherwydd
canfyddiadau ynglŷn â lefelau gollyngiadau cwmnïau dŵr.
 nnog a hysbysu defnyddwyr ynglŷn â defnyddio dŵr yn effeithlon.
A
Mae defnyddwyr eisoes yn defnyddio dŵr yn effeithlon ac yn dymuno
cael cymorth a chyngor er mwyn gwneud mwy. Byddwn yn gweithio’n
agos gyda llywodraethau, rheoleiddwyr, y diwydiant dŵr a rhanddeiliaid
eraill i wneud mwy o ymdrech i hybu a chyflwyno rhaglenni
effeithlonrwydd dŵr, yn ogystal â mentrau sy’n ceisio sicrhau
newid cynaliadwy a thymor hir mewn ymddygiad.
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4. System Garthffosiaeth sy’n Gweithio
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Helpu i sicrhau bod gan ddefnyddwyr wasanaeth carthffosiaeth cynaliadwy sy’n gweithio gyda chyn
lleied o lifogydd o garthffosydd â phosibl.
Yr hyn yr ydym am helpu i’w gyflawni
 ostyngiad yn nifer yr achosion o lifogydd carthffosydd mewn eiddo defnyddwyr,
G
fel y gallwn weld cynnydd yn lefel y boddhad â chamau gweithredu gan gwmnïau i
leihau llifogydd o garthffosydd cymaint â phosibl.
Os bydd llifogydd mewn carthffosydd, bydd y cwmni carthffosiaeth lleol yn cynnig
12
cymorth, cyngor ac iawndal prydlon i’w glanhau, gan gyfrannu at gadw’r lefel
boddhad â’r gwasanaeth carthffosiaeth cyffredinol yn uchel.

Yr hyn y byddwn yn ei wneud
1. Helpu defnyddwyr sy’n dioddef
llifogydd carthffosydd yn eu tai neu
rannau eraill o’u heiddo – Trwy barhau
i weithio gydag Ofwat a chwmnïau
carthffosiaeth i sicrhau bod datrys
problemau yn ymwneud â llifogydd
carthffosydd yn parhau i fod yn
flaenoriaeth allweddol. Byddwn yn
cefnogi camau i symud i ddull tymor
hir wedi’i seilio ar risg o gofnodi
cynnydd, ond yn parhau i ganolbwyntio
ar ddefnyddwyr sy’n dioddef y
mwyaf o’r math hwn o lifogydd.
2. Cefnogi dulliau cynaliadwy o fynd i’r
afael ag effeithiau newid yn yr
hinsawdd – Byddwn yn:
annog cwmnïau carthffosiaeth i
ddefnyddio datrysiadau arloesol
a chynaliadwy i fynd i’r afael â
glawiad gormodol a lleihau
faint o ddŵr sy’n llifo i mewn i’r
carthffosydd.

12	Mae ‘iawndal’ yn cyfeirio’n bennaf at daliadau Cynllun Safonau Gwarantedig, ond mae hefyd yn cyfeirio at daliadau
iawndal ewyllys da eraill y mae cwmnïau yn ystyried y dylent eu talu.
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c efnogi defnydd cwmnïau
carthffosiaeth o sgil-gynhyrchion
trin carthffosiaeth i gynhyrchu
ynni a helpu i fynd i’r afael â’r
newid yn yr hinsawdd.
 nnog cwmnïau carthffosiaeth i
a
barhau i weithio ar leihau eu hôl
troed carbon ac effaith
amgylcheddol ehangach eu
gweithrediadau gwasanaeth
carthffosiaeth.
3. Annog dull sy’n canolbwyntio ar
ddefnyddwyr o ymdrin â thywydd garw
a darparu gwasanaeth carthffosiaeth
dibynadwy – Byddwn yn:
annog cwmnïau carthffosiaeth
i ddarparu gwasanaethau
carthffosiaeth dibynadwy ond
fforddiadwy sy’n cael yr effaith
leiaf posibl ar yr amgylchedd ac
sy’n adlewyrchu dewisiadau a
safbwyntiau defnyddwyr.
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4. System Garthffosiaeth sy’n Gweithio parhad
“annog cwmnïau
i sefydlu dulliau
cyfathrebu
effeithiol â’u
cwsmeriaid ar
adegau pan fo
tywydd garw
yn effeithio ar
wasanaethau
carthffosiaeth
a draenio.

 weithio gyda’r cwmnïau,
g
Asiantaeth yr Amgylchedd a
Chyfoeth Naturiol Cymru i sicrhau
bod gweithrediadau dŵr gwastraff
yn ymdopi â digwyddiadau tywydd
eithafol a phatrymau tywydd sy’n
newid.
4. Dylanwadu ar benderfyniadau
pellach yn ymwneud â’r rhannau o’r
rhwydwaith carthffosydd sydd wedi
symud yn ddiweddar i berchenogaeth
cwmnïau dŵr ‘preifat’:
Pan fydd gorsafoedd pwmpio yn
cael eu trosglwyddo i
berchenogaeth cwmnïau dŵr,
byddwn yn defnyddio ein hymchwil
ynglŷn â safbwyntiau defnyddwyr i
helpu’r diwydiant carthffosiaeth i
godi ymwybyddiaeth defnyddwyr a
pharatoi ar gyfer y cam nesaf.
 nnog cwmnïau i sefydlu dulliau
a
cyfathrebu effeithiol â’u cwsmeriaid
ar adegau pan fo tywydd garw yn
effeithio ar wasanaethau
carthffosiaeth a draenio.
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 yddwn yn parhau i weithio i gadw
B
cost trosglwyddo carthffosydd
preifat mor isel â phosibl trwy
herio cwmnïau pan fo costau’n
ymddangos yn afresymol o uchel.

Ymateb i ddisgwyliadau
defnyddwyr
Er mwyn helpu i ymateb i
ddisgwyliadau defnyddwyr
eu bod yn cael eu hysbysu’n
annibynnol am faterion yn
ymwneud â dŵr, byddwn yn:
 weithio gyda chwmnïau i’w
G
helpu i hysbysu defnyddwyr
am yr hyn na ddylent ei
waredu mewn tai bach
a sinciau; a byddwn yn
cychwyn ein hymgyrch
ein hunain hefyd.
 hoi gwybodaeth reolaidd
R
i gwsmeriaid am y
newidiadau i’r rhwydwaith
carthffosydd preifat, mewn
partneriaeth â’r diwydiant.
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5. Siarad o Blaid Defnyddwyr Dŵr
Sicrhau Bod yn llais dibynadwy sy’n hysbysu defnyddwyr, rhanddeiliaid a’r cyfryngau yn annibynnol ar faterion
allweddol yn ymwneud â dŵr, tra bod safbwyntiau defnyddwyr yn gynyddol sbarduno penderfyniadau allweddol
sy’n effeithio ar eu biliau a’u gwasanaeth dŵr.
What we want to help deliver
 yfathrebu effeithiol a phriodol. Sicrhau bod safbwyntiau defnyddwyr yn cael eu
C
cyflwyno’n effeithiol i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, y diwydiant a
rhanddeiliaid eraill. Codi ymwybyddiaeth o faterion trwy’r cyfryngau a chynyddu’r
cyfleoedd i weld ein negeseuon.
 wella gwasanaeth cwsmeriaid trwy barhau i roi pwysau ar gwmnïau dŵr sy’n
G
perfformio’n wael. Byddwn yn defnyddio ein hadroddiad cwynion blynyddol i
amlygu sut mae perfformiad cwmnïau dŵr annibynnol wedi gwella o ganlyniad i’n
hymyrraeth.
 ynnydd yn nifer y defnyddwyr dŵr sydd wedi’u cofrestru ar gofrestr
C
gwasanaethau cymorth arbennig y cwmnïau dŵr. Byddai cynnydd 10% o 158,495
yn ystod y cyfnod tair blynedd hyd at 2014/15 yn dangos bod mwy o gymorth yn
cael ei roi i’r rhai hynny sydd arnynt ei angen.
 ynnydd yn nifer y cwsmeriaid domestig gwybodus sy’n canfod pa un a fyddent
C
yn arbed yn ystod 2013/14 yn sgil cael mesurydd dŵr wedi’i osod trwy
ddefnyddio ein cyfrifiannell ar-lein.
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Mae siarad o blaid defnyddwyr dŵr yn rhan annatod o’n Blaenraglen
Waith gyfan. Mae’r materion a restrir yma yn ychwanegol at y
pynciau hynny yr ydym eisoes wedi’u crybwyll yn y rhaglen.
Yr hyn y byddwn yn ei wneud
1. Hysbysu defnyddwyr yn annibynnol –
Mae cwsmeriaid wedi gofyn i ni fod yn
llais diduedd ac annibynnol ar faterion
yn ymwneud â dŵr, a dyna fyddwn yn
ei wneud. Byddwn yn canolbwyntio
ar y materion a amlygwyd yn y rhaglen
hon, fel y bydd defnyddwyr yn gallu
bod yn sicr o safbwynt annibynnol.
2. Grymuso defnyddwyr trwy wella eu
mynediad at wybodaeth:
Gwella a datblygu ein dulliau
cyfathrebu ar-lein fel bod
cwsmeriaid yn gallu cael at ein
cwestiynau cyffredin yn haws.
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5. Siarad o Blaid Defnyddwyr Dŵr parhad
“Byddwn yn
gweithio gyda
rhanddeiliaid
allweddol a
llywodraethau
i sicrhau bod
safbwyntiau
defnyddwyr yn
cael eu hystyried…”

 wella’r wefan a’n defnydd o
G
gyfryngau cymdeithasol.
 efnyddio llwybrau cyfathrebu
D
traddodiadol, fel taflenni, y
cyfryngau a’n gwaith
cyhoeddusrwydd.
3. Cynrychioli safbwyntiau defnyddwyr
yn ystod newidiadau i ddeddfwriaeth –
Byddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid
allweddol a llywodraethau i sicrhau bod
safbwyntiau defnyddwyr yn cael eu
hystyried pan fydd deddfwriaeth
newydd yn cael ei chynnig a bod
gwybodaeth am unrhyw ddiwygiadau
a awgrymir yn cael ei chyfleu’n
effeithiol, yn enwedig i’r cwsmeriaid
busnes hynny ar y ffin rhwng
Cymru a Lloegr y gallai fod angen
cyfathrebu â hwy’n benodol.
4. Helpu i ddiogelu defnyddwyr rhag
byrgleriaeth drwy dynnu sylw – Trwy
weithio gyda’r cyfryngau, cwmnïau dŵr
a sefydliadau eraill fel bod y rhai hynny
sy’n fwyaf agored i niwed yn gwybod
sut y gallant ddiogelu eu hunain.
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Er mwyn helpu i ymateb i
ddisgwyliadau defnyddwyr
eu bod yn cael eu hysbysu’n
annibynnol am faterion yn
ymwneud â dŵr, byddwn yn:
 ybu dulliau hunangymorth
H
fel ein cyfrifiannell
mesurydd dŵr a’r rhan o’n
gwefan sy’n ymwneud â
hunangymorth defnyddwyr.

5. Helpu i sicrhau bod defnyddwyr y mae
angen ychydig o gymorth ychwanegol
arnynt yn cael gwybod am gynlluniau
cymorth arbennig cwmnïau dŵr – Trwy
ein gwaith gyda chwmnïau dŵr a
sectorau eraill, byddwn yn gwneud yn
siŵr bod defnyddwyr yn gwybod am y
gwasanaethau arbennig y mae
cwmnïau dŵr yn eu cynnig i’r rhai
hynny sydd arnynt eu hangen.

 elpu’r rhai hynny sy’n
H
cael trafferth talu trwy roi
gwybodaeth annibynnol iddynt
am ddewisiadau tariff, dulliau
talu a chynlluniau cymorth.
 ybu negeseuon ynglŷn ag
H
effeithlonrwydd dŵr pan fo’n
briodol a chefnogi cwmnïau
dŵr a phartneriaid sy’n hybu
effeithlonrwydd dŵr hefyd.
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Cost o ddarparu

Cost darparu ein gwasanaeth i ddefnyddwyr dŵr
Rydym wedi dangos, trwy ein gostyngiadau termau real mewn costau ers i’r Cyngor
Defnyddwyr Dŵr gael ei sefydlu, ein bod yn ymrwymedig i ddarparu gwerth da am
arian a lleihau ein costau i ddefnyddwyr dŵr cymaint â phosibl. Byddwn yn parhau
i gadw ein cost i ddefnyddwyr dŵr yn 2013/14 ar £5.13 miliwn, sydd oddeutu 21c
y talwr bil.
Bellach mae angen i ni ganolbwyntio mwy o adnoddau ar yr adolygiad o brisiau a
darparu’r rôl ychwanegol ar dariffau a chwsmeriaid busnes a argymhellwyd gan yr
Adolygiad o Ofwat a chynrychiolaeth defnyddwyr yn y sector dŵr gan Defra a
Llywodraeth Cymru. O ganlyniad, ar gyfer 2012/13 rydym wedi penderfynu
buddsoddi £555,000 ychwanegol o arbedion a wnaed gennym mewn blynyddoedd
blaenorol. Ar gyfer 2013/14, byddwn yn defnyddio £500,000 arall o’n harbedion i
gynnal y buddsoddiad ychwanegol hwn, gan greu cyllideb o £5.63 miliwn.
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Yr hyn a gyflawnir
Y buddion a amlinellwyd yn y rhaglen
hon ar gyfer cwsmeriaid domestig a
busnes am gost o oddeutu 21c y
flwyddyn y bil dŵr.

 weithredu mewn ffordd dryloyw ac
G
agored.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau
ynglŷn â’r rhaglen hon at:


Parhau
i gyflawni buddion
gwirioneddol i ddefnyddwyr dŵr sy’n
gorbwyso costau’r Cyngor
Defnyddwyr Dŵr yn sylweddol.

Jennifer Suggate
Jennifer.suggate@ccwater.org.uk

Mae ein dyletswydd i’r bobl agored i
niwed mewn cymdeithas a’r gofyniad i
ystyried datblygu cynaliadwy yn sail i’n
holl flaenoriaethau. Rydym yn cefnogi
cwmnïau dŵr a charthffosiaeth i leihau
eu hôl troed carbon wrth gyflawni eu
gweithrediadau dŵr a charthffosiaeth.
Rydym hefyd yn eu hannog i chwilio am
ffyrdd cost-effeithiol, fforddiadwy ac
ecogyfeillgar o fynd i’r afael â’r
canlyniadau cyfreithiol y mae angen
iddynt eu cyflawni, fel helpu i gyflawni
ansawdd dŵr da mewn afonydd,
llynnoedd a thraethau.
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Yr hyn y byddwn yn ei wneud
Byddwn yn:
Gweithio’n effeithiol ac yn effeithlon
i sicrhau ein bod yn darparu gwell
gwerth am arian i gwsmeriaid dŵr.

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr
Victoria Square House
1st Floor
Victoria Square
Birmingham
B2 4AJ
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Atodiadau

Atodiad A
Ein hymgynghoriad ar ein Blaenraglen
Waith Ddrafft ar gyfer Cymru a Lloegr
Anfonwyd y Flaenraglen Waith ddrafft
mewn neges e-bost at fwy na 600 o
unigolion a sefydliadau. Fe’i cyhoeddwyd
ar ein gwefan hefyd. Parhaodd yr
ymgynghoriad am gyfnod o 12 wythnos.
Yn ystod camau olaf y cyfnod
ymgynghori, gwnaethom gysylltu â
sefydliadau unwaith eto i ofyn iddynt
am eu barn ar y cynigion a amlinellwyd
yn y Flaenraglen Waith ddrafft.

Ymatebion i’r ymgynghoriad
Derbyniwyd 17 ymateb ffurfiol i’r
Flaenraglen Waith Ddrafft ac roeddent
yn cefnogi ein blaenoriaethau a’n
cyfeiriad ar y cyfan.
Rydym wedi cynnwys rhai materion
ychwanegol yr oedd yr ymatebwyr yn
teimlo y dylem fod yn eu hystyried, ac
rydym hefyd wedi egluro rhai amcanion
neu ddatganiadau y gwnaeth yr
ymatebwyr sylwadau arnynt. Rydym
wedi cynyddu’r ffocws ar yr adolygiad o
brisiau er mwyn pwysleisio y bydd hyn
yn rhan arwyddocaol o’n llwyth gwaith
polisi yn ystod y ddwy flynedd nesaf.
Roedd rhai yn dymuno cael mwy o
fanylion am ein gweithgareddau, ac
mae’r rhain ar gael yn ein Cynllun
Busnes Gweithredol ar gyfer 2013-14.
Gellir gweld y cynllun hwn yma.
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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’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi
llunio Blaenraglen Waith ar wahân ar
gyfer Cymru, sy’n adlewyrchu
blaenoriaethau ychydig yn wahanol.
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Consumer Council for Water
Victoria Square House
Victoria Square
Birmingham
B2 4AJ

Consumer Council for Water
Caradog House
1-6 St Andrew’s Place
Cardiff
CF10 3BE

