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Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr bellach yn ei
bumed flwyddyn ac mae’r Flaenraglen Waith hon
yn amlinellu ein ffocws ar ran defnyddwyr dŵr yng
Nghymru am y tair blynedd nesaf.
Ein gwaith yw sicrhau bod defnyddwyr yn cael
gwasanaeth dŵr a charthffosiaeth da a dibynadwy
gan eu cwmni dŵr - am bris y gallant ei fforddio, a
bod eu pryderon a’u blaenoriaethau yn cael sylw
a’u bod yn ganolog i feddwl y diwydiant. Rydym
yn deall beth yw pryderon a blaenoriaethau
defnyddwyr dŵr am ein bod yn gwneud gwaith
ymchwil, yn adolygu ac yn dadansoddi cwynion, ac
yn siarad â nhw am y gwasanaeth a dderbyniant.
Gan ddefnyddio’r dystiolaeth hon, hyrwyddwn lais
y defnyddiwr er mwyn sicrhau y caiff ei glywed
yn glir. Credwn fod angen i farnau defnyddwyr
fod yn ganolog i reoleiddio er mwyn sicrhau
cyfreithlondeb a chynaliadwyedd y diwydiant dŵr
yn yr hirdymor.
Rydym yn parhau i ganolbwyntio ar: werth am
arian; dŵr tap cynaliadwy, diogel a da; cyflwyno
gwasanaeth dŵr gwastraff cynaliadwy yn
llwyddiannus; cwmnïau dŵr yn cael eu gwasanaeth
yn iawn y tro cyntaf; a siarad o blaid defnyddwyr
busnes a defnyddwyr domestig.
Yn ogystal, byddwn yn hyrwyddo blaenoriaethau
defnyddwyr, gan eu gwneud yn glir i gwmnïau
dŵr, rheoleiddwyr, llunwyr polisi gan gynnwys
Llywodraeth Cynulliad Cymru (Llywodraeth y
Cynulliad) a Llywodraeth y DU, a’r cyfryngau, fel
y gwnaethom yn y broses pennu prisiau. Byddwn
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yn parhau i herio’r diwydiant i wneud gwelliannau
gweladwy yn y gwasanaethau a ddarperir,
yn enwedig gwasanaethau cwsmeriaid, ac i
arddangos y gwelliannau, y buddion a’r gwerth am
arian hwn i’w cwsmeriaid busnes a’u cwsmeriaid
cartrefi.
Yn ein pedair blynedd gyntaf llwyddom i ddal
ein costau yn wastad mewn termau real. Yn
2010-11, ar ôl cwblhau’r broses pennu prisiau,
fe wnaethom leihau ein ffi drwydded ddeg y
cant a throsglwyddo hyn yn ôl i gwsmeriaid. Yn
y flwyddyn sy’n dod, byddwn yn lleihau ein ffi
drwydded ddeg y cant arall i 21c y cwsmer.
Er ein bod yn tynhau ein ffocws, ni fydd unrhyw
gyfaddawdu o ran ansawdd y gwasanaeth
a ddarparwn. Fe wnaethon ni leihau ein
costau gweithredu y llynedd, a gwelsom lefel
bodlonrwydd cwsmeriaid â’n gwasanaethau yn
cynyddu.
Mae’r Flaenraglen Waith hon yn amlinellu ein
strategaeth ar gyfer cynrychioli defnyddwyr
dŵr, a’r modd y byddwn yn defnyddio’u barnau
i ddylanwadu ar y ffordd y caiff y diwydiant
dŵr ei reoli a’i reoleiddio dros y tair blynedd
nesaf. Mae’n dangos sut y bydd defnyddwyr
dŵr yn parhau i elwa o gael corff gwarchod
annibynnol sy’n gweithio gyda hwy ac ar eu rhan.
Byddwn hefyd yn datblygu ein meddwl ar sail yr
argymhellion o adolygiad Llywodraeth Cynulliad
Cymru a’r Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion
Gwledig (Defra) o reoleiddio a chynrychiolaeth

Defnyddiwn y term llywodraethau pan gyfeiriwn at weithio gydag adrannau amrywiol Llywodraeth Cynulliad Cymru a Llywodraeth y DU.
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defnyddwyr yn y diwydiant dŵr.
Bydd y duedd tuag at fwy o ymgysylltu adeiladol
gyda defnyddwyr (y dull a ddatblygwyd gennym
yn adolygiad prisiau 2009) yn parhau i gynyddu yn
y diwydiant dŵr, ac mewn sectorau eraill o bosibl.
Bydd rhan bwysig gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr
i’w chwarae felly.
Byddwn yn parhau i helpu defnyddwyr bob
dydd. Yng Nghymru, ers ein sefydliad, rydym
wedi helpu oddeutu 4,391 o bobl drwy ein
gwaith mewn perthynas â chwynion. Ac mae
18,200 o gwsmeriaid wedi derbyn ad-daliad dŵr
o ganlyniad i’n gwaith gyda Dŵr Cymru Welsh
Water. Yn gyffredinol rydym wedi ennill mwy
nag £1.7m i gwsmeriaid mewn iawndal, biliau is
ac ad-daliadau. Byddwn yn adeiladu ar y gwaith
hwn er mwyn sicrhau bod penderfyniadau pob
cwmni dŵr, llywodraethau1 a rheoleiddwyr ar
brisiau a materion yn ymwneud â gwasanaeth yn
y diwydiant dŵr yn cael eu llywio a’u harwain gan
farnau a blaenoriaethau defnyddwyr.

Diane McCrea,
Cadeirydd,
Pwyllgor Cymru
Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr
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Rydym yn gorff defnyddwyr annibynnol a
statudol sy’n gweithredu dros gwsmeriaid dŵr
a charthffosiaeth yng Nghymru a Lloegr. Mae
gennym swyddfeydd a phwyllgorau yng Nghymru
ac yn rhanbarthau Lloegr.
Mae gennym swyddfa yng Nghaerdydd, sy’n
ein galluogi i ddatblygu dealltwriaeth go iawn
o faterion lleol a phryderon defnyddwyr yng
Nghymru. Mae’n dangos hefyd pa mor bwysig yw
barnau defnyddwyr Cymru.
Gweithiwn yn uniongyrchol gyda defnyddwyr
dŵr, Llywodraeth Cynulliad Cymru2 (Llywodraeth
y Cynulliad), rheoleiddwyr a chwmnïau dŵr a
charthffosiaeth yng Nghymru (Dŵr Cymru Welsh
Water, Dee Valley Water ac Albion Water3).

Yr hyn a wnawn
Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn cynrychioli
defnyddwyr dŵr domestig a busnes.
Defnyddiwn ymchwil defnyddwyr ac adborth oddi
wrth gwsmeriaid domestig a busnes i lywio popeth
a wnawn. Mae’r diwydiant dŵr, rheoleiddwyr a
sefydliadau cysylltiedig yn adnabod y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr fel yr eiriolwr gwybodus,
dylanwadol ac effeithiol dros ddefnyddwyr dŵr.
Awn ar drywydd cwynion defnyddwyr domestig a
busnes pan fydd eu cwmni dŵr wedi methu datrys
cwynion am y gwasanaethau a ddarperir. Parhawn

Ein blaenoriaethau
Parhawn i fod yn eiriolwr cryf ac effeithiol dros
ddefnyddwyr er mwyn cyflawni’r amcanion
allweddol yn y Flaenraglen Waith hon, gan roi
ystyriaeth benodol i ddatblygiad cynaliadwy
hirdymor4 y diwydiant dŵr, a’n gweithrediadau ein
hunain.
Mae’r amcanion yn y Flaenraglen Waith hon yn
adlewyrchu blaenoriaethau defnyddwyr dŵr5.
	Gwerth am Arian – Tâl teg, fforddiadwy am y
gwasanaeth a’r help i’r rheiny na allant fforddio
talu, gan greu gwasanaeth dŵr 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
	Clirio i Fyny – Cyflwyno gwasanaeth dŵr
gwastraff cynaliadwy yn llwyddiannus, gan
beri’r risg leiaf bosibl o orlifo o garthffosydd
	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.

Ein cyflawniadau ar ran defnyddwyr dŵr
Bob blwyddyn adolygwn ein perfformiad
a’r hyn a gyflawnwyd gennym ar ran ein
defnyddwyr dŵr. Parhawn i gyflawni ar y
materion sydd o bwys iddynt, ac mae ein rhifau
allweddol isod yn dangos ble llwyddom i wneud
gwahaniaeth:
£1 biliwn - y gwelliant yr oedd Adolygiad Prisiau
2009 yn well i gwsmeriaid yng Nghymru a
Lloegr o gymharu â 2004 (cyfwerth â dros £50 y
cwsmer), y cyfrannodd ein gwaith ato.
£107- y swm cyfartalog yr oedd Adolygiad
Prisiau 2009 yn well i bob cwsmeriaid Dŵr Cymru
Welsh Water o gymharu â 2004, pan aeth prisiau
i fyny £78. Bydd prisiau cyfartalog yn mynd i lawr
£28 mewn termau real erbyn 2015 (heb gynnwys
chwyddiant).
£1.7m – y swm a ddychwelwyd i gwsmeriaid yng
Nghymru mewn iawndal ac ad-daliadau ers 2005.
4,391 – nifer y defnyddwyr yr ydym wedi’u helpu
drwy ein gwaith mewn perthynas â chwynion ers
2005.
18,500 - nifer y defnyddwyr yr ydym wedi’u
helpu’n anuniongyrchol drwy gael y cwmni dŵr i
roi ad-daliadau dŵr wyneb i gwsmeriaid cymwys.
21c – beth fyddwn yn ei gostio i bob unigolyn
sy’n talu bil dŵr yn 2011-12: (lleihad o 20% o
gymharu â dwy flynedd yn ôl).
PARHAU...

Adroddwn ar y cyd i Lywodraeth y Cynulliad a Llywodraethau’r DU. At ddibenion y ddogfen hon, defnyddiwn y term llywodraethau pan gyfeiriwn at weithio gydag adrannau amrywiol y Cynulliad a Llywodraethau’r DU. Mae’r polisi dŵr wedi’i ddatganoli i Lywodraeth y Cynulliad a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.
Fodd bynnag, mae’n rhaid i ni weithio gyda’r ddwy lywodraeth pan fydd trawsgroesi o ran gwaith ac ar faterion nad ydynt wedi’u datganoli. Cydnabyddwn y gwahaniaethau mewn polisi, deddfwriaeth ac arfer yn y sector diwydiant dŵr yn ein gwaith.
Mae cwsmeriaid Severn Trent yng Nghymru yn cael eu cynrychioli gan ein Pwyllgor Canolog. 4 Diffinnir ar ein gwefan yr hyn y mae cynaliadwyedd yn ei olygu i ni.
5
Nodwyd y blaenoriaethau hyn gyntaf pan sefydlwyd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr. Mae ymchwil ers hynny wedi mireinio’r cyfeiriad a’r dull o fewn yr amcanion cyffredinol hyn. Gwnaed yr ymchwil wreiddiol gan Opinion Leader - Shaping the Consumer Council for Water – Tud. 46.
2

3
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i leihau ein costau a byddwn yn cyflwyno’r pecyn
gwaith hwn am 21c y pen i bawb sy’n talu biliau
dŵr. Byddwn yn sicrhau ein bod yn cael y gwerth
gorau i gwsmeriaid.
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Rhoddwyd crynodeb o’n perfformiad ar gyfer
2009-10 yn ein Hadolygiad Blynyddol, ac
adroddwyd ar ein perfformiad ariannol yn ein
Cyfrifon Blynyddol ar gyfer 2009-10. Byddwn yn
cwblhau ein hadolygiad o berfformiad 2010-11
dros yr ychydig wythnosau nesaf, a chyhoeddir
ein Hadolygiad Blynyddol a’n Cyfrifon Blynyddol
ar gyfer 2010-11 ym mis Gorffennaf. Rydym
wedi llwyddo i gadw at yr amserlen i gyflawni’r
canlyniadau a amlinellwyd gennym yn ein cynllun
busnes ar gyfer 2010-11.
Gallwch adolygu cyflawniadau’r llynedd gan
ddefnyddio’r dolenni isod.
Consumer Council for Water Wales Committee
Annual Review 2009-10
Annual Review 2009-10
(mae’n cwmpasu Cymru a Lloegr)

Y GOST O GYFLAWNI EIN
BLAENRAGLEN WAITH

Review of our Achievements 2010
(mae’n cwmpasu Cymru a Lloegr)

ATODIAD A

Annual Accounts 2009-10
CYSYLLTU

EWCH I’N GWEFAN

ALLAN

04

Blaenraglen Waith ar Gyfer Cymru 2011-12 i 2013-14

Ein blaenoriaethau
Byddwn yn parhau i fod yn hyrwyddwr cryf ac effeithiol dros ddefnyddwyr drwy gymryd camau i gyflawni’r amcanion allweddol isod.
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1. Gwerth am Arian
Amcan
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Tâl teg, fforddiadwy am y gwasanaeth, a
help i’r rheiny na allant fforddio talu, gan
greu gwasanaeth dŵr cynaliadwy nawr ac
yn y dyfodol.
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Yr hyn y bydd ein gwaith yn ceisio’i
gyflawni:
	Gwasanaeth dŵr a charthffosiaeth
cynaliadwy sy’n deg a fforddiadwy i’w
gwsmeriaid. Creu gwasanaeth sy’n gwella ar
y 63%6 o gwsmeriaid yng Nghymru sydd o’r
farn bod eu bil dŵr yn deg ar hyn o bryd a’r
75% sy’n teimlo bod eu bil yn fforddiadwy.
	Cwsmeriaid dŵr sy’n cyfranogi mewn
penderfyniadau sy’n effeithio ar eu biliau
dŵr. Dylai hyn gyfrannu at gynnydd mewn
bodlonrwydd â gwerth am arian ar gyfer
biliau dŵr o’i lefel ar hyn o bryd, sef oddeutu
72%. Mae angen i fwy o gwsmeriaid fod yn
fodlon â gwerth am arian er mwyn derbyn
cynnydd mewn prisiau yn y dyfodol.
	Helpu ac amddiffyn y rheiny sy’n agored
i niwed neu na allant fforddio talu’u bil
dŵr. Bydd hyn yn cynnwys defnyddio
tariffau cymdeithasol gyda chefnogaeth
cwsmeriaid, a ‘chynlluniau helpu i dalu’
ychwanegol ledled Cymru.
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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 ymchwil defnyddwyr i lunio ein
polisïau ein hunain, polisïau llywodraethau,
rheoleiddwyr a chwmnïau dŵr o ran mynd
i’r afael â phryderon defnyddwyr ynghylch
materion gwerth am arian.
	Datblygu ymgysylltiad defnyddwyr dŵr mewn
penderfyniadau ar faterion allweddol sy’n
effeithio ar eu bil, gan gynnwys opsiynau i
helpu fforddiadwyedd, ac mewn adolygiadau
prisiau.

Yr hyn a wnawn
Fforddiadwyedd
Sicrhau bod Llywodraeth y Cynulliad a chwmnïau
dŵr yn ystyried yr hyn a fyddai’n dderbyniol i
gwsmeriaid o ran:
	datblygu rhwyd ddiogelwch newydd yng
Nghymru i gwsmeriaid ar incwm isel na allant
fforddio’u taliadau dŵr; a

Prisiau Teg
	Helpu cwsmeriaid i ddeall, cefnogi a derbyn
unrhyw brisiau neu dariffau newydd drwy
bwyso ar gwmnïau dŵr i ystyried barnau
cwsmeriaid am brisiau a thariffau teg yn eu
polisïau codi tâl.
	Cynrychioli cwsmeriaid dŵr wrth i Lywodraeth
y Cynulliad a Llywodraeth y DU ddatblygu
deddfwriaeth dŵr yn y dyfodol, er mwyn
gwneud yn siŵr nad ydynt yn talu’n annheg am
wasanaethau a ddarperir er lles pobl eraill yn
bennaf.
	Galluogi barnau defnyddwyr i ddylanwadu ar a
llywio penderfyniadau allweddol sy’n effeithio
ar eu biliau dŵr trwy weithio’n uniongyrchol
gyda chwmnïau dŵr a rhanddeiliaid.
	Cyfrannu at adolygiad y Comisiwn Ewropeaidd
o’i bolisïau dŵr, fel bod anghenion defnyddwyr
dŵr, a’r costau a osodir ar ddefnyddwyr dŵr, yn
cael eu hystyried yn eu polisïau.
	Gweithio gyda phartneriaid fel bod gwelliannau
amgylcheddol yn cael eu gwneud yn y ffordd
fwyaf cynaliadwy7 fel nad yw costau yn
syrthio’n anghymesur ar gwsmeriaid dŵr a bod
costau’n cynrychioli gwerth am arian. Dylai
cwsmeriaid gael eu cynnwys fwyfwy mewn
prosesau penderfynu sy’n effeithio ar eu biliau.

	chynllunio tariffau cymdeithasol eraill a
chymorth i gwsmeriaid sy’n ei chael hi’n anodd
talu’u biliau.

Ymchwil Olrhain y Cyngor Defnyddwyr Dŵr 2010-11. Cymerwyd yr holl ganrannau a ddyfynnir o Ymchwil Olrhain y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.
Ystyr hyn i ni yma – yn gynaliadwy yn amgylcheddol.
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Yn ystod y Flaenraglen Waith dair blynedd hon,
bydd Ofwat yn amlinellu proses pennu prisiau
ddiwygiedig am y cyfnod 2015-2020; bydd
Llywodraeth y Cynulliad yn amlinellu ei gofynion ei
hun a bydd angen i ni sicrhau y gwrandewir ar lais y
defnyddwyr. I wneud hynny, byddwn:
	Yn sicrhau bod ymchwil ac ymgysylltiad
defnyddwyr yn rhan annatod o’r adolygiad
prisiau nesaf ac yn nodwedd ar bob cyfnod
allweddol drwy weithio gyda Llywodraeth y
Cynulliad, cwmnïau dŵr a rheoleiddwyr. Bydd
hyn yn sicrhau bod blaenoriaethau cwsmeriaid
yn cael eu hadlewyrchu a byddant yn tanategu
cefnogaeth i’w parodrwydd i dalu. Bydd
yn cynnwys arweiniad ar rwymedigaethau
amgylcheddol a chymdeithasol yn y dyfodol ar
gyfer y broses pennu prisiau a gyhoeddir gan
Lywodraeth y Cynulliad.

Y GOST O GYFLAWNI EIN
BLAENRAGLEN WAITH
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	Cefnogi’r gostyngiad mewn allyriadau carbon
yn sgil gweithrediadau cwmnïau dŵr. Barnu’r
gwerth i gwsmeriaid a’r amgylchedd, a
chyfrannu tystiolaeth er mwyn dylanwadu ar
benderfyniadau yn y dyfodol.
Cystadleuaeth a Chwsmeriaid Busnes
Cynghori a darparu tystiolaeth i Lywodraeth y
Cynulliad i gefnogi datblygu’u hymrwymiadau
mewn perthynas â diwygio’r farchnad a
chystadleuaeth a gynhwysir ym Mhapur
Sefyllfa Llywodraeth y Cynulliad ar y Polisi
Strategol ar Ddŵr 20118, a gwneud yn siwr nad
yw datblygiadau yn y gyfundrefn gystadleuol
yn Lloegr yn arwain at golled i gwsmeriaid
anghymwys yng Nghymru.
Eraill
	Gweithio gyda chwmnïau dŵr fel eu bod
yn dangos y modd y maent yn rhannu elw
uwch na’r disgwyl gyda’u cwsmeriaid. Mae
opsiynau’n cynnwys helpu cwsmeriaid i
oresgyn problemau gallu fforddio, darparu
gwasanaethau ychwanegol, lleihau methiannau
gwasanaethau neu ad-dalu costau, gan

CYSYLLTU

EWCH I’N GWEFAN

ALLAN

06

	Helpu i wneud yn siŵr bod blaenoriaethau
defnyddwyr yn cael eu cynnwys mewn
strategaethau 25 mlynedd cynaliadwy a
chynlluniau busnes pum mlynedd cwmnïau dŵr,
a thrafod cyfaddawdau lle bo’n briodol gyda
rhanddeiliaid eraill a rheoleiddwyr yn Fforwm
Diwydiant Dŵr Cymru.
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Dolen i Bapur Sefyllfa Llywodraeth y Cynulliad ar y Polisi Strategol ar Ddŵr yma
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ddibynnu ar y blaenoriaethau a nodwyd
mewn trafodaeth â chwsmeriaid neu’r Cyngor
Defnyddwyr Dŵr yng Nghymru.

Ein blaenoriaethau
Byddwn yn parhau i fod yn hyrwyddwr cryf ac effeithiol dros ddefnyddwyr drwy gymryd camau i gyflawni’r amcanion allweddol isod.
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2. Yn Iawn y Tro Cyntaf
Amcan

PWY YDYM NI/YR HYN A WNAWN

EIN BLAENORIAETHAU

GWERTH AM ARIAN

YN IAWN Y TRO CYNTAF

DŴR DRWY’R TAP

CLIRIO I FYNY

SIARAD O BLAID DEFNYDDWYR DŴR

Y GOST O GYFLAWNI EIN
BLAENRAGLEN WAITH

ATODIAD A

CYSYLLTU

EWCH I’N GWEFAN

ALLAN

07

Datrys problemau’n gyflym ac yn ddiffwdan
Yr hyn y bydd ein gwaith yn ceisio’i
gyflawni:
	Sicrhau bod bodlonrwydd defnyddwyr â’r
gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth yng
Nghymru yn parhau’n dda ar oddeutu 93%.
	Sicrhau bod nifer y cwynion i gwmnïau
dŵr yng Nghymru yn parhau i ostwng
yn sylweddol o niferoedd cynyddol yn y
blynyddoedd diwethaf, hynny yw islaw
13,899 (2009-10) ac islaw 565 ar gyfer
y cwsmeriaid hynny sy’n ysgrifennu
ddwywaith at eu cwmnïau.
	Grymuso defnyddwyr dŵr i gael y
wybodaeth y mae ei hangen arnynt
o’n gwefan cymorth defnyddwyr. Bydd
niferoedd y defnyddwyr sy’n gallu
dod o hyd i’r ateb i’w problem dŵr neu
garthffosiaeth yn cynyddu uwchlaw 45,000
(y gyfradd ragamcanol ar gyfer 2010-11).
	Mae bodlonrwydd defnyddwyr ag ansawdd
y gwasanaeth a ddarperir gan y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr yn gwella tuag at y targed
meincnod o 80% ar gyfer y defnyddwyr
dŵr hynny yr oedd angen ymchwilio i’w
cwyn.

Blaenraglen Waith ar Gyfer Cymru 2011-12 i 2013-14

Er mwyn sicrhau bod defnyddwyr dŵr yn cael
profiad yn iawn y tro cyntaf o’u gwasanaeth dŵr a
charthffosiaeth, byddwn yn gweithio gyda chwmnïau
dŵr, Llywodraeth y Cynulliad, 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 defnyddio gwybodaeth o’r cwynion
a dderbyniwn am gwmnïau dwr, a datblygiadau
ymchwil a pholisi defnyddwyr i yrru ein ffocws
ar wella gwasanaethau’r cwmnïau dŵr yng
Nghymru. Byddwn yn pwyso ar gwmnïau i wella’u
sylw ar y materion sydd o bwys i ddefnyddwyr,
ac i wella’u gwasanaethau yn unol â hynny.
	Byddwn yn annog cwmnïau dŵr i fabwysiadu
arferion cwmni gorau o gymariaethau
â chwmnïau sy’n darparu gwasanaeth
rhagorol i gwsmeriaid. Dangosir hyn drwy
farnau cwsmeriaid, niferoedd cwynion isel,
a pherfformiad da ym mecanwaith cymell
gwasanaeth cwsmeriaid newydd Ofwat.
	Byddwn yn cynrychioli barnau ac anghenion
penodol defnyddwyr sy’n agored i niwed a
defnyddwyr dan anfantais er mwyn sicrhau bod
eu hanghenion yn cael sylw digonol ac yn cael eu
diogelu’n well.

Yr hyn a wnawn
	Darparu gwasanaeth teg, effeithiol a chyson
ar gyfer ymdrin â chwynion. Cymharu’n ffafriol
â sgorau bodlonrwydd sefydliadau tebyg o ran

ymdrin â chwynion.
	Gwella gwasanaeth cwsmeriaid cwmnïau dŵr
drwy symud at asesiadau seiliedig ar risg o
wasanaeth defnyddwyr sy’n canolbwyntio ar
wella gwasanaethau’r cwmnïau dŵr hynny lle bo
gennym y pryder mwyaf.
	Gan ddefnyddio mecanwaith cymell gwasanaeth
Ofwat, asesu a yw cwmnïau dŵr yn cael eu
cymell yn ddigonol i gyflwyno’r hyn mae eu
cwsmeriaid ei eisiau, ac a ydynt yn cael eu
cosbi’n ddigonol os na chânt y gwasanaeth hwn
yn iawn y tro cyntaf.
	Defnyddio ein systemau TG integredig i
ddadansoddi cwynion a chanfyddiadau ymchwil
er mwyn gweld a oes “mannau problemus”
daearyddol yng Nghymru, a thalu sylw manwl i
ardaloedd a nodir fel rhai difreintiedig iawn.
	Atal cwynion posibl drwy helpu cwmnïau dŵr i
gyfathrebu â chwsmeriaid ynglŷn â’r bil dŵr a
charthffosiaeth blynyddol, yn enwedig wrth i
ystod ehangach o dariffau gael eu cyflwyno.
	Gwella profiadau defnyddwyr dŵr o’u cwmni dŵr
lleol drwy weithio gydag asiantaethau eraill fel
Cyngor ar Bopeth Cymru, Age Cymru ac eraill i
gael gwybod beth yw profiadau cleientiaid er
mwyn dylanwadu ar ein cynrychiolaeth ar ran
defnyddwyr, yn enwedig i ddefnyddwyr sy’n
agored i niwed.
	Gweithio gyda chwmnïau dŵr ar faterion
fforddiadwyedd, hawliau a chyfrifoldebau, a
materion yn ymwneud â phrofiad cwsmeriaid y
mae angen eu gwella ymhellach.

Ein blaenoriaethau
Byddwn yn parhau i fod yn hyrwyddwr cryf ac effeithiol dros ddefnyddwyr drwy gymryd camau i gyflawni’r amcanion allweddol isod.
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Yr hyn y bydd ein gwaith yn ceisio’i
gyflawni:
	Defnyddwyr dŵr yn rhoi mwy a mwy o
ystyriaeth i argaeledd cyflenwadau dŵr,
gan wella ar y 69% o ddefnyddwyr yng
Nghymru sy’n gweithredu ar hyn o bryd i
ddefnyddio dŵr yn fwy effeithlon.
 wy na’r 96% cyfredol o ddefnyddwyr
M
yng Nghymru yn fodlon bod ganddynt
gyflenwad dŵr dibynadwy.
	Gwella ar y 93% o ddefnyddwyr yng
Nghymru sy’n fodlon ar hyn o bryd bod eu
dŵr tap yn ddiogel.
	Darparu cymorth a gwybodaeth i
gwsmeriaid dŵr yr effeithir arnynt pan fo
problemau gyda’u cyflenwadau dŵr.

ATODIAD A
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Dŵr tap diogel, dibynadwy, o ansawdd da
sy’n gynaliadwy y mae defnyddwyr yn ei
ddefnyddio’n gall.

	Gwelliannau o ran dyfalbarhad seilwaith
cyflenwad dŵr a fydd yn helpu cynnal
cyflenwad dŵr defnyddwyr yn ystod
argyfwng.

Blaenraglen Waith ar Gyfer Cymru 2011-12 i 2013-14

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.

Llunio ein hymagwedd
	Defnyddio tystiolaeth ymchwil defnyddwyr a
chwynion defnyddwyr i helpu llunio polisïau
Llywodraeth y Cynulliad, rheoleiddwyr a
chwmnïau dŵr yn ymwneud ag ansawdd dŵr
yfed neu adnoddau dŵr.
Ansawdd Dŵr
	Sicrhau bod sylw yn cael ei roi i bryderon
defnyddwyr mewn perthynas â diogelwch ac
ansawdd dŵr.
	Sicrhau bod defnyddwyr yn cael gwybodaeth
a chyngor priodol ac amserol ar ansawdd dŵr
yfed, yn enwedig pan fydd problem yn digwydd
gydag ansawdd dŵr, drwy barhau â’n gwaith
gyda’r Arolygiaeth Dŵr Yfed (DWI) a chwmnïau
dŵr.
	Drwy ein gwaith gyda Phartneriaeth Dŵr ac
Iechyd Cymru, byddwn yn gweithio i wneud
yn siwr mai ychydig iawn o effaith fydd ar
wasanaethau defnyddwyr dŵr pe ddigwydd
amgylchiadau nas rhagwelwyd.
	Annog defnyddwyr i leihau eu hôl-troed
carbon a helpu cymdeithas i dorri’n ôl ar
wastraff plastig drwy ddewis dŵr tap.

	Parhau i helpu hyrwyddo gallu cael gafael ar
ddŵr tap diogel a glân yn rhad ac am ddim
mewn mannau cyhoeddus, tafarndai, clybiau,
bwytai a chaffis.
Adnoddau Dŵr a’r Adolygiad Prisiau Nesaf
	Cynyddu ymwybyddiaeth defnyddwyr o
faterion adnoddau dŵr a’r effaith a gaiff ein
defnydd o ddŵr ar yr amgylchedd drwy weithio
gyda chwmnïau dŵr a phartneriaid eraill.
	Hyrwyddo effeithlonrwydd dŵr a’r
cysylltiadau rhwng defnyddio dŵr, defnyddio
ynni ac allyriadau carbon drwy’r cyfryngau, ein
gwefan a thrwy bartneriaethau gyda chwmnïau
dŵr, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Cyngor
Cefn Gwlad Cymru a rhanddeiliaid fel yr
Ymddiriedolaeth Arbed Ynni a’r Comisiynydd
Dyfodol Cynaliadwy.
PARHAU...

Ein blaenoriaethau
Byddwn yn parhau i fod yn hyrwyddwr cryf ac effeithiol dros ddefnyddwyr drwy gymryd camau i gyflawni’r amcanion allweddol isod.
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	Sicrhau bod gwybodaeth am effeithlonrwydd
dŵr ar gael yn hawdd mewn ffurf glir a
defnyddiol a fydd yn galluogi defnyddwyr
i wneud dewisiadau gwybodus am eu
defnydd o ddŵr drwy barhau i weithio gyda
chwmnïau dŵr, rheoleiddwyr a rhanddeiliaid
eraill er mwyn rhoi gwybodaeth realistig a
disgwyliadau realistig ynglŷn ag arbedion
drwy gamau gweithredu effeithlonrwydd dŵr.
	Sicrhau bod cyfathrebu da gyda defnyddwyr
ar gynaliadwyedd adnoddau dŵr lleol, gan
weithio’n agos â’r cwmnïau dŵr ac eraill, fel
Cyngor Cefn Gwlad Cymru a’r Comisiynydd
Dyfodol Cynaliadwy.

CLIRIO I FYNY

Y GOST O GYFLAWNI EIN
BLAENRAGLEN WAITH

ATODIAD A

	Sicrhau y gofynnir am farnau defnyddwyr ar
strategaethau adnoddau dŵr cwmnïau dŵr,
er mwyn dylanwadu ar gynlluniau rheoli’r
dyfodol.

Sicrhau bod cynllunio digonol yng nghynlluniau
rheoli adnoddau dŵr cwmnïau dŵr ar gyfer effaith
newid yn yr hinsawdd a thwf poblogaeth ar
adnoddau dŵr ac ar y seilwaith cyflenwad dŵr.
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	Cefnogi gwaith cwmnïau dŵr i leihau ôltroed carbon eu gweithrediadau yn unol â’n
dyletswydd datblygu cynaliadwy.

	Ymgysylltu â defnyddwyr drwy weithio
gyda chwmnïau dŵr a sefydliadau eraill, ar
lefelau dŵr a dyfalbarhad y gwasanaeth
carthffosiaeth yn y dyfodol a’u parodrwydd
i dalu am hyn fel rhan o ymgynghoriadau
cwmnïau dŵr ar gynlluniau adnoddau dŵr a’u
cynlluniau strategol 25 mlynedd.

SIARAD O BLAID DEFNYDDWYR DŴR
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	Pan fydd cyfnodau o sychder yn bosibl, sicrhau
bod strategaeth gyfathrebu sy’n gwneud
defnyddwyr yn ymwybodol o’r sefyllfa sy’n
datblygu, pa effaith mae hyn yn ei chael ar
adnoddau dŵr a’r amgylchedd, pa gamau mae’r
cwmni’n eu cymryd, beth all defnyddwyr ei
wneud i helpu, a sut gellir rhoi diweddariadau
iddynt am y sefyllfa, ac os yw’n briodol, pa
gyfyngiadau ar ddefnyddio dŵr allai gael eu
pennu.

Ar gael yma

9

Cystadleuaeth
	Cynghori a darparu tystiolaeth i Lywodraeth y
Cynulliad i gefnogi datblygu’u hymrwymiadau
mewn perthynas â diwygio’r farchnad a
chystadleuaeth a gynhwysir ym Mhapur
Sefyllfa Llywodraeth y Cynulliad ar y Polisi
Strategol ar Ddŵr 2011.9

Llifogydd a’r Effaith ar Gyflenwad Dŵr
Defnyddwyr
	Cynrychioli blaenoriaethau defnyddwyr fel eu
bod yn llywio’r gwaith ar safonau dyfalbarhad
seilwaith dŵr er mwyn sicrhau parhad
gwasanaethau yn ystod ac ar ôl digwyddiadau
llifogydd.
	Gwneud yn siwr, pe bai llifogydd neu
ddigwyddiad argyfwng yn effeithio ar
ansawdd neu argaeledd dŵr, bod cynlluniau
cyfathrebu effeithiol gan y cwmnïau dŵr,
ynghyd â ffynhonnell ddŵr amgen ddibynadwy
ar gyfer anghenion hanfodol eu defnyddwyr.
Gweithio gyda’r Arolygiaeth Dŵr Yfed,
Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a chwmnïau
dŵr i gyflawni hyn.
	Sicrhau bod arweiniad a deddfwriaeth yn y
dyfodol yn ystyried barnau a disgwyliadau
defnyddwyr am y modd y dylai cwmni dŵr
adweithio yn ystod digwyddiad o lifogydd.

Ein blaenoriaethau
Byddwn yn parhau i fod yn hyrwyddwr cryf ac effeithiol dros ddefnyddwyr drwy gymryd camau i gyflawni’r amcanion allweddol isod.
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Cyflwyno gwasanaeth dŵr gwastraff
cynaliadwy10, gan beri’r risg leiaf bosibl o
orlifo o garthffosydd.
Yr hyn y bydd ein gwaith yn ceisio’i
gyflawni:
	Cynnydd yn nifer y cwsmeriaid sy’n
fodlon gyda chamau i leihau gorlifo o
garthffosydd o’r lefel bresennol 82%11
drwy leihad yn nifer y digwyddiadau
gorlifo o garthffosydd mewn eiddo
defnyddwyr.

Y GOST O GYFLAWNI EIN
BLAENRAGLEN WAITH

ATODIAD A

CYSYLLTU

	Ymateb a chyfathrebu effeithiol ac
amserol gyda defnyddwyr yn ystod ac
ar ôl digwyddiadau llifogydd ynglŷn â
thoriadau yn eu gwasanaethau dŵr a
charthffosiaeth a digwyddiadau llifogydd
o garthffosydd.

sefydliadau eraill i weithio ar atebion sy’n
canolbwyntio ar y defnyddiwr. Rydym wedi
amlinellu isod yr hyn a wnawn i gyflawni hyn.

Llunio ein hymagwedd
	Defnyddio tystiolaeth o brofiad a
chanfyddiadau defnyddwyr dŵr i lunio
polisïau cwmnïau dŵr a sefydliadau eraill
wrth ymdrin ac ymateb i faterion defnyddwyr
â’u gwasanaeth carthffosiaeth, ac mewn
perthynas â llifogydd.
	Bydd Deddf Llifogydd a Rheoli Dŵr 2010
yn gyrru gwelliannau er mwyn lleihau
achosion o orlifo o garthffosydd a llifogydd.
Byddwn ni’n gweithio gyda’r cwmnïau dŵr,
llywodraethau a rheoleiddwyr er mwyn sicrhau
atebion fforddiadwy sy’n canolbwyntio ar y
defnyddiwr.
	Bydd trosglwyddo arfaethedig carthffosydd
preifat a draeniau ochrol ym mis Hydref
2011 yn gyrru gwaith gyda chwmnïau
carthffosiaeth, llywodraethau a rheoleiddwyr
er mwyn sicrhau bod cwsmeriaid yn deall
beth fydd yn trosglwyddo a’r buddion, a’r gost
gysylltiedig, a sicrhau mai ychydig iawn o
gŵynion a wneir.

Er mwyn sicrhau llai o orlifo o garthffosydd a
sicrhau gwasanaeth dŵr gwastraff cynaliadwy,
byddwn yn gweithio gyda chwmnïau dŵr,
Llywodraeth y Cynulliad, rheoleiddwyr a

EWCH I’N GWEFAN
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 leihau gymaint â phosibl yr achosion o
L
lifogydd o garthffosydd wrth i Dŵr Cymru
Welsh Water wella’i waith cynnal a chadw
o’i garthffosydd a’i systemau dŵr wyneb
yn ystod digwyddiadau llifogydd.

	Lleihau nifer y cwynion ac ymholiadau
i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr a Dŵr Cymru
Welsh Water trwy gyfathrebu’n dda
ynglŷn â throsglwyddo carthffosydd
preifat a draeniau ochrol sy’n gwneud
defnyddwyr yn ymwybodol o’r
trosglwyddo cyfrifoldebau i gwmnïau
carthffosiaeth, ac unrhyw effaith debygol
ar eu bil carthffosiaeth
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	Cynnydd yn nifer y cwsmeriaid sy’n fodlon
â’u gwasanaeth carthffosiaeth uwchlaw’r
lefel bresennol 94% wrth i Dŵr Cymru
Welsh Water ddarparu cymorth glanhau
prydlon, cyngor ac iawndal.

Gwasanaeth dŵr gwastraff sy’n ystyried atebion technoleg isel ac atebion amgylcheddol gynaliadwy carbon is, cyn ystyried atebion uwch dechnoleg, carbon uchel a chostus ar ddiwedd piben, er enghraifft,
ystyried systemau draenio dŵr wyneb a lagwnau, neu atebion carthffosiaeth lleol fel gwelyau cyrs cyn ystyried cysylltu â’r brif system carthffosiaeth.
11	
Byddwn yn defnyddio Ymchwil Olrhain y Cyngor Defnyddwyr Dŵr i fonitro perfformiad.
10	

PARHAU...

Ein blaenoriaethau
Byddwn yn parhau i fod yn hyrwyddwr cryf ac effeithiol dros ddefnyddwyr drwy gymryd camau i gyflawni’r amcanion allweddol isod.

Yr hyn a wnawn
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Gorlifo o Garthffosydd
	Sicrhau y cyflawnir buddion i ddefnyddwyr
trwy fonitro cyflawni rhaglen fuddsoddi
gorlifo carthffosydd a rheoli dŵr wyneb Dŵr
Cymru Welsh Water dros y blynyddoedd i
ddod, a thrwy eu herio pan fydd yn briodol.
	Sicrhau bod buddsoddiad priodol i leddfu
risg gorlifo o garthffosydd drwy weithio
gydag Ofwat ar ffordd newydd o fesur, nodi
a blaenoriaethu’r rheiny y mae risg iddynt
ddioddef gorlifo o garthffosydd. Dylai
ystyried y materion sy’n bwysig i ddefnyddwyr
sydd wedi dioddef gorlifo o garthffosydd, gan
gynnwys defnyddwyr sy’n agored i niwed.
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Y GOST O GYFLAWNI EIN
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	Byddwn yn helpu defnyddwyr i ddeall sut y
gall gwaredu brasterau, olewau a seimiau yn
briodol helpu i leihau costau diangen ar filiau a
lleihau gorlifo o garthffosydd.
	Helpu i leihau’r risg gorlifo o garthffosydd a
achosir gan fwy o law a llifogydd, drwy weithio
gyda sefydliadau lleol perthnasol i gefnogi
prosiectau draenio cynaliadwy yng Nghymru
er mwyn sicrhau llai o alw ar y system
garthffosiaeth gyhoeddus.
Atebion Cynaliadwy
	Cefnogi a hyrwyddo (systemau/technegau/
arferion) draenio cynaliadwy a rheoli dŵr
wyneb y gellir dangos eu bod yn lleihau risg
llifogydd o garthffosydd i gartrefi a busnesau,
lle bo hynny’n fuddiol o ran cost.
	Cefnogi ystyriaeth Dŵr Cymru Welsh
Water o weithrediadau ac atebion carbon
isel i broblemau carthffosiaeth yn unol â’n
dyletswydd ar gyfer datblygu cynaliadwy,
er mwyn helpu mynd i’r afael â’r newid yn yr
hinsawdd, lleihau effeithiau ar yr amgylchedd
a lleihau biliau cwsmeriaid.
	Ymgysylltu â chwsmeriaid i fesur a phwyso eu
barnau ynglŷn â’r lefel dderbyniol o wasanaeth
carthffosiaeth a pharodrwydd i dalu drwy
weithio gyda Dŵr Cymru Welsh Water i
ddatblygu ei ymchwil cwsmeriaid a chynllun
strategol 25 mlynedd.

Arall
	Cefnogi a chyfrannu at y gwaith a fydd yn
galluogi Llywodraeth y Cynulliad, Dŵr Cymru
Welsh Water a sefydliadau perthnasol
eraill i gyflawni’n llwyddiannus y gwaith o
drosglwyddo carthffosydd preifat a draeniau
ochrol i berchenogaeth cwmnïau dŵr; rhoi
blaenoriaeth deg i waith i uwchraddio ac
adnewyddu carthffosydd diffygiol a arferai
fod yn rhai preifat a chyfleu cylch gwaith
ac effeithiau’r trosglwyddo’n effeithiol i
ddefnyddwyr, gan gynnwys unrhyw effaith
bosibl ar eu bil dŵr; a chyfrifoldebau newydd
eu cwmni dŵr.
	Gweithio gyda Llywodraeth y Cynulliad, Dŵr
Cymru Welsh Water ac Ofwat i leihau effaith
trosglwyddo carthffosydd preifat a draeniau
ochrol gymaint â phosibl ar filiau dŵr pob
defnyddiwr;
	Sicrhau bod barnau defnyddwyr ar faterion
carthffosiaeth yn cael eu hystyried pan
fydd deddfwriaeth yn cael ei datblygu gan
Lywodraeth y Cynulliad a Llywodraeth y DU;
	Lleihau risg llygredd a llifogydd yn effeithio
ar ddefnyddwyr dŵr drwy weithio gyda’r
diwydiant i gynyddu ymwybyddiaeth
defnyddwyr o gamgysylltiadau carthffosydd.

Ein blaenoriaethau
Byddwn yn parhau i fod yn hyrwyddwr cryf ac effeithiol dros ddefnyddwyr drwy gymryd camau i gyflawni’r amcanion allweddol isod.
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Cyflawni gwelliannau i ddefnyddwyr dŵr
a helpu barnau defnyddwyr lleol i fod
yn yrwyr penderfyniadau allweddol sy’n
effeithio ar eu bil dŵr.
Yr hyn y bydd ein gwaith yn ceisio’i
gyflawni:
	Blaenoriaethau defnyddwyr dŵr
yn cael eu defnyddio i lywio a gyrru
penderfyniadau drwy sicrhau bod
llywodraethau, rheoleiddwyr, cwmnïau
dŵr, sefydliadau Ewropeaidd ac eraill yn
glir o ran barn cwsmeriaid dŵr. Cyfrannu
at fodlonrwydd cynyddol cwsmeriaid
dŵr â gwerth am arian o’r gwasanaeth a
dderbyniant gan eu cwmni dŵr o’i lefel
gyfredol, sef oddeutu 72%12.
	Defnyddwyr dŵr wedi’u grymuso sy’n
ymwybodol o’u hawliau a’u cyfrifoldebau.
Cynnydd o’r 58%13 presennol o
ddefnyddwyr dŵr heb fesurydd yng
Nghymru sy’n ymwybodol y gallant gael
mesurydd wedi’i osod yn rhad ac am
ddim. Cynnydd o’r 34% o’r rheiny sy’n
ymwybodol y gallant gael mesurydd am
gyfnod prawf o flwyddyn.
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13

	Cynnydd yn nifer y defnyddwyr dŵr
yng Nghymru sydd wedi’u cofrestru ar
gofrestr gwasanaethau cymorth arbennig
cwmnïau dŵr o 7542.

Er mwyn cael dylanwad go iawn wrth gyflawni
newidiadau i ddefnyddwyr dŵr, byddwn yn
gweithio gyda chwmnïau dŵr, llywodraethau,
rheoleiddwyr a sefydliadau eraill. Rydym wedi
amlinellu isod yr hyn a wnawn i gyflawni hyn.

Yr hyn a wnawn
	Defnyddio barnau defnyddwyr dŵr o ymchwil,
cwynion ac astudiaethau achos i ddatblygu
ein polisïau ac i esbonio ac atgyfnerthu ein
negeseuon.
	Cynyddu ymwybyddiaeth defnyddwyr dŵr o
faterion dŵr drwy weithio gyda’r cyfryngau i
sicrhau bod negeseuon yn cael eu datgan yn
glir i ddefnyddwyr.
	Ymgysylltu â chwsmeriaid er mwyn rhoi
gwybod iddynt am brisiau a thariffau newydd,
a llywio a rheoli eu disgwyliadau o ran prisiau a
biliau.
	Helpu cwsmeriaid i ddeall eu biliau ac i wneud
dewisiadau gwybodus am eu defnydd o ddŵr,
drwy ddarparu cyngor i gwsmeriaid unigol a
hyrwyddo cyngor cyffredinol, gan gynnwys
cynghorion arbed arian.

Mae 72% o gwsmeriaid yng Nghymru o’r farn eu bod yn cael gwerth am arian. Ymchwil Olrhain y Cyngor Defnyddwyr Dŵr 2010-11
Ymchwil Olrhain y Cyngor Defnyddwyr Dŵr 2010

	Sicrhau bod defnyddwyr dŵr yn cael eu
cynnwys yn y broses benderfynu yn gynnar, ac
yr adlewyrchir eu barnau mewn canlyniadau
cytûn. Gwnawn hyn drwy weithio gyda
chwmnïau dŵr, llywodraethau, rheoleiddwyr,
a sefydliadau Ewropeaidd ar ymgysylltu
â defnyddwyr pan fydd angen gwneud
penderfyniadau ar faterion fel prisiau,
gwasanaethau, neu dariffau.
	Chwarae rhan allweddol mewn trafodaethau
a chyd-drafodaethau, gan gynrychioli
safbwyntiau defnyddwyr ar faterion allweddol
y diwydiant dŵr sy’n effeithio ar ddefnyddwyr
dŵr, drwy gyfranogi’n weithredol yn Fforwm
Diwydiant Dŵr Cymru.
	Cynyddu ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau
cymorth arbennig drwy bwyso ar gwmnïau dŵr
i adnabod yn well a chynnig y gwasanaeth i’r
rheiny y mae ei angen arnynt.
	Sicrhau bod defnyddwyr yn deall yn llawnach
eu hawliau a’u cyfrifoldebau drwy weithio gyda
chwmnïau dŵr a rhanddeiliaid ar eu trefniadau
cyfathrebu a gweithgareddau addysg.
	Helpu i roi gwybod i ddefnyddwyr sy’n
agored i niwed y mae risg iddynt ddioddef
bwrgleriaethau am gynlluniau i’w hamddiffyn
drwy weithio gyda chwmnïau dŵr a
sefydliadau eraill.

Ein blaenoriaethau
Byddwn yn parhau i fod yn hyrwyddwr cryf ac effeithiol dros ddefnyddwyr drwy gymryd camau i gyflawni’r amcanion allweddol isod.
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6. Y gost o gyflawni ein
Blaenraglen Waith
Rydym yn sylweddoli mai cwsmeriaid
dŵr yn y pen draw sy’n talu am yr holl
weithgareddau rydym yn eu gwneud i’w
cefnogi.
Ers i ni gael ein sefydlu yn 2005, daliom ein costau
yn wastad mewn termau real hyd at 2010-11
pan wnaethom eu lleihau 10%. Yn 2011 byddwn
yn lleihau ein costau 10% arall, o £5.7m i £5.1m.
Cyflawnwyd gostyngiadau mewn costau drwy
leihau’r gofynion ymgynghori a pholisi ar ôl
cwblhau’r broses pennu prisiau (PR09). Mae ein
pwysau ar gwmnïau dŵr i wella’u gwasanaeth i
gwsmeriaid hefyd wedi arwain at leihad o 14%
yn nifer y cwynion i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr.
O ganlyniad, fe wnaethom ostwng nifer y staff
cysylltiadau cwsmeriaid yn unol â hynny.
Parhawn i edrych am ffyrdd i wella ein
gwasanaethau i gwsmeriaid dŵr a chadw ein
costau mor isel â phosibl ar yr un pryd. Byddwn yn
ystyried ac yna’n ymgynghori ar y modd a gallem
ailstrwythuro ymhellach yn ystod 2011-12.
Yn 2011–12 bydd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn
costio rhyw 21c i bob cwsmer.
Bydd y gostyngiad yn ein costau yn effeithio
ar ein gallu i ymateb i ddigwyddiadau graddfa
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Ar gost o ryw £18,000
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fawr heb eu cynllunio. Os bydd cynnydd mawr,
er enghraifft, yn nifer y cysylltiadau cwsmeriaid
oherwydd problem mewn cwmni dŵr, yna, yn
dilyn trafodaethau priodol gyda’r cwmni, gallwn
ddisgwyl i’r cwmni hwnnw ariannu unrhyw
adnoddau cynyddol sydd eu hangen i reoli’r cyswllt
ychwanegol â chwsmeriaid. Gallai hyn ddilyn
yr enghraifft yn Lloegr pan wnaeth Southern
Water ddarparu aelod o staff ychwanegol14 i
swyddfa Llundain am flwyddyn ar ôl i gysylltiadau
â chwsmeriaid y swyddfa gynyddu’n sylweddol
oherwydd problemau gyda system filiau newydd
Southern Water.

Yr hyn a wnawn
Byddwn felly:
	Yn gweithio’n effeithiol ac effeithlon i
sicrhau ein bod yn darparu gwerth am arian i
gwsmeriaid dŵr.
	Yn onest ac agored yn ein hymagwedd.
	Yn cyflawni buddion amlwg i ddefnyddwyr
dŵr.
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
	Buddion y rhaglen hon i bob cwsmer ar gost o
ryw 21c y flwyddyn fesul bil dŵr.

Atodiad A
Ein hymgynghoriad ar ein Blaenraglen Waith Ddrafft
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Cafodd y Flaenraglen Waith ddrafft ei hanfon
ar e-bost i dros 600 o unigolion a sefydliadau.
Hefyd, fe wnaethom gyhoeddi’r Flaenraglen Waith
ddrafft ar ein gwefan a rhoesom sylw iddi yn
eich cylchlythyr i sefydliadau â buddiant. Rydym
wedi cadw at God Ymarfer y Llywodraeth ar
Ymgynghoriadau.
Wrth dynnu at derfyn y cyfnod ymgynghori
cysylltom â nifer o sefydliadau i ofyn iddynt am eu
barnau ar y cynigion a amlinellir yn y Flaenraglen
Waith ddrafft.
Ymatebion i’r ymgynghoriad
Derbyniwyd 19 o ymatebion ffurfiol i’r Flaenraglen
Waith Ddrafft. Yn gyffredinol roeddent
yn cefnogi’n blaenoriaethau a’n cyfeiriad.
Gofynnodd rhai am esboniad ar gyfer rhai o’r
amcanion neu ddatganiadau, felly rydym wedi
esbonio ein meddwl ar y materion hynny. Rydym
wedi ychwanegu rhai materion ychwanegol y
teimlai ymatebwyr y dylem fod yn eu hystyried.
Gofynnodd rhai ymatebwyr am i fwy o lefelau
manylder gael eu cynnwys yn y Flaenraglen Waith.
Parhawn i weithio i wneud y Flaenraglen Waith yn
glir ac yn hawdd ei deall i ddefnyddwyr a phartïon
â buddiant, felly rydym yn amharod i ychwanegu
mwy o lefelau manylder. Rydym, serch hynny, wedi
sicrhau ein bod wedi bodloni’r cais drwy ddarparu
gweithgareddau manwl yn ein Cynllun Busnes
Gweithredol ar gyfer 2011-2012. Gallwch weld
hwn yma.
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Mae’r sylwadau ar ein Blaenraglen Waith Ddrafft
ar gael ar ein gwefan.
Yn ychwanegol at y 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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Any questions on this programme should be
directed to:
Evangelia Moutselou
Room 140
Caradog House
1-6 St Andrew’s Place
Cardiff
CF10 3BE

Or alternatively you can email:
Lia.Moutselou@ccwater.org.uk
Or
Jennifer Suggate
Consumer Council for Water
2, The Hide Market
West Street
St Phillips
Bristol
BS2 0BH
Or alternatively you can email:
Jennifer.suggate@ccwater.org.uk
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