Blaenraglen Waith
2014-15 i 2016-17
ar gyfer Cymru a Lloegr

Yr hyn yr ydym eisoes wedi’i
gyflawni ar gyfer defnyddwyr dŵr
Er mwyn dangos yr hyn rydym wedi’i gyflawni ar gyfer defnyddwyr dŵr, rydym wedi amlinellu isod ein
cyflawniadau yn gysylltiedig â’r materion sy’n bwysig iddynt. Rydym yn dangos ein llwyddiannau er
2005 a’n perfformiad yn ystod y ddwy flynedd diwethaf (lle y bo’n berthnasol).
£1.15 biliwn – gwnaethom helpu i ddychwelyd y swm hwn i gwsmeriaid yn ystod
y 12 mis diwethaf, gan gynnwys:
• S icrhawyd gwerth dros £1 biliwn o’n trafodaethau gyda chwmnïau dŵr, gan
gynnwys buddsoddiadau a gychwynnwyd yn gynnar, help i gwsmeriaid agored
i niwed, neu gwmnïau’n peidio hawlio costau yr aethpwyd iddynt.
• £ 130 miliwn yn ystod cyfnod yr adolygiad prisiau diwethaf tan 2008 ar ffurf
buddsoddiadau ychwanegol, ad-daliadau a chymorth i’r rhai mewn dyled
i gwmnïau dŵr.
• £ 18 miliwn - gwnaethom helpu i ddychwelyd y swm hwn mewn iawndal ac
ad-daliadau i gwsmeriaid domestig a busnes er 2005. Yn 2012-13, helpom
ddychwelyd bron £2 filiwn a bron £2.3 miliwn yn 2011-12.
£1 biliwn pellach – cyfrannodd ein gwaith at adolygiad prisiau 2009 a thrwy
hynny sicrhawyd trefniant gwell a oedd yn cyfateb i fwy na £50 y cwsmer,
o gymharu ag adolygiad 2004.
300,000 – dyma nifer y cwynion ac ymholiadau ynghylch cwmnïau dŵr rydym
wedi ymdrin â nhw er 2005. Yn 2012-13, fe wnaethom ymdrin â 22,765 a
gwnaethom ymdrin â 23,807 yn 2011-12.
45% yn llai o gŵynion gan ddefnyddwyr i gwmnïau dŵr ers cyrraedd anterth yn
2007-08, diolch i bwysau parhaus y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ar gwmnïau dŵr i
wneud pethau’n iawn y tro cyntaf.

Gwelliant o 24 pwynt canran i 77% ym moddhad cwsmeriaid yn 2012-13 ag
ansawdd gwasanaeth y Cyngor Defnyddwyr Dŵr wrth ddatrys cwynion yn erbyn
cwmnïau dŵr er 2005, a chynnydd o ddau bwynt canran er 2011-12.
Cynnydd o 350% yn nifer y cwsmeriaid sydd wedi cofrestru ar gyfer cynllun
WaterSure i gwsmeriaid agored i niwed ers prosiect y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn
2007 i ailfrandio’r cynllun a chyflwyno ffurflen gais safonol symlach.
Yn 2012-13, roedd nifer y cwsmeriaid sydd wedi cofrestru ar gyfer y cynllun wedi
cynyddu 20% o ffigur 2011-12.
Bron 120% o gynnydd yn nifer y defnyddwyr sydd wedi cofrestru ar
Gofrestri Cymorth Arbennig cwmnïau er 2008, pan wnaethom ganolbwyntio ar
annog cwmnïau i godi ymwybyddiaeth o’r cofrestri. Yn 2012-13 yn unig, cofrestrodd
44,138 arall o ddefnyddwyr ar gyfer y cynllun, o gymharu â 21,125 y flwyddyn gynt.
21c – dyma amcangyfrif o’n cost i bob talwr bil dŵr yn 2013-14, gostyngiad o
gymharu â bron 25c yn 2008-09. Nid ydym yn bwriadu cynyddu ein costau uwchlaw
graddfa chwyddiant.
Mae 235,182 o gwsmeriaid wedi ymweld â’n cyfrifiannell mesurydd dŵr dros y ddwy
flynedd diwethaf. Yn 2012-13, amcangyfrifwyd y byddai cwsmeriaid a ddefnyddiodd
y gyfrifiannell yn arbed dros £4.4 miliwn yn gyfan gwbl.

Crynhoir ein perfformiad ar gyfer 2012-13 yn ein Hadolygiad Blynyddol, ac adroddir ar ein perfformiad ariannol yn ein Cyfrifon Blynyddol ar gyfer 2012-13. Gallwch weld y rhain gan ddefnyddio’r dolenni isod.
Adolygiad Blynyddol 2012-13 ac Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2012-13
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Neges oddi wrth y Cadeirydd
ardaloedd sydd â thrafferthion o ran adnoddau dŵr yn dod
â buddion a heriau i ddefnyddwyr. Hefyd, y newid mwyaf
i’r diwydiant fydd cyflwyno cystadleuaeth i gwsmeriaid
busnes yn Lloegr. Dyma pam y byddwn yn parhau i weithio
gyda llywodraethau, cwmnïau dŵr a rheoleiddwyr i
sicrhau bod buddiannau a lleisiau defnyddwyr yn parhau’n
ganolog i’r diwydiant dŵr.

Wrth i ni symud ymlaen i flwyddyn newydd, mae’n dda gallu myfyrio ar y
llwyddiannau niferus a gyflawnodd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr i gwsmeriaid
dros y 12 mis diwethaf. Y mwyaf arwyddocaol yw’r llu o fuddion ychwanegol
i gwsmeriaid, rydym wedi llwyddo i ddwyn perswâd ar y cwmnïau dŵr i
ddechrau ar fuddsoddiadau i wella’u rhwydweithiau dŵr a charthffosiaeth a
fydd o fudd i gwsmeriaid yn gynt na’r bwriad, a darparu cymorth i gwsmeriaid
agored i niwed. Hefyd, rydym wedi helpu i oruchwylio gostyngiad pellach yn
nifer y cwynion ysgrifenedig i gwmnïau gan gwsmeriaid, a chynyddu lefelau’r
cymorth i gwsmeriaid agored i niwed yn sgil cyflwyno tariffau cymdeithasol
newydd ac ehangu cynlluniau presennol. O ran cydnabod y cwynion a gawn
ynghylch cwmnïau dŵr a dod â’r rhain i derfyn, rydym yn rhagori ar y rhan
fwyaf o gyrff cymharol i ddefnyddwyr. Cyflawnwyd hyn oll am gost o 21c y
flwyddyn yn unig i bob cwsmer yng Nghymru a Lloegr.
Er gwaethaf y llwyddiant hwn, mae rôl bwysig ar gyfer cynrychiolaeth
annibynnol, gadarn, i ddefnyddwyr yn parhau yn y diwydiant dŵr. Mae dros
naw o bob deg cwsmer wedi dweud wrthym ei bod hi’n bwysig bod corff
i ddefnyddwyr yn cynrychioli eu buddiannau o ran eu gwasanaeth dŵr a
charthffosiaeth1. Bydd mwy o fesuryddion dŵr gorfodol i aelwydydd mewn
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Ar hyn o bryd, ac yn fwy nag erioed o’r blaen, mae
fforddiadwyedd a gwerth am arian yn flaenoriaethau i
gwsmeriaid, yn enwedig pan fo cyllidebau aelwydydd dan
bwysau cynyddol. Er bod cwsmeriaid yn dweud wrthym
eu bod yn fodlon yn gyffredinol â gwasanaeth eu cwmni
dŵr a charthffosiaeth, mae llawer o gwsmeriaid sy’n
parhau i ddweud wrthym eu bod yn cael trafferth yn talu
eu bil dŵr. Un o’n ffyrdd o fynd i’r afael â hyn yw trwy roi
pwysau ar gwmnïau i ddatblygu cynlluniau prisio sy’n rhoi
cymorth ychwanegol i gwsmeriaid agored i niwed. Rhaid i’r
newidiadau hyn fod yn dderbyniol i fwyafrif y cwsmeriaid
eraill a fydd yn helpu i’w hariannu. Byddwn yn parhau i alw
ar gwmnïau a’r Llywodraeth i gyfrannu at ariannu’r tariffau
hyn, fel y gwnaethom yn ystod taith y Bil Dŵr.
Y broses o bennu prisiau fydd yn parhau’n flaenllaw yn 2014,
a byddwn yn canolbwyntio ar herio Ofwat a chwmnïau i
gyflwyno cynlluniau busnes sy’n dderbyniol ac yn fforddiadwy
i gwsmeriaid. Un o blith nifer o ffyrdd i ni wneud hyn fydd
trwy ein cynrychiolwyr yn y Grwpiau Her gan Gwsmeriaid,
rhai ohonynt rydym yn eu cadeirio’n annibynnol.
Arolwg olrhain blynyddol 2012 y Cyngor Defnyddwyr Dŵr

1

Blaenraglen Waith 2014-15 i 2016-17 ar gyfer Cymru a Lloegr

Neges oddi wrth y Cadeirydd (parhad)
Ond, ni fydd ein rôl yn y broses hon yn gorffen gyda hynny. Rydym wrthi’n
asesu pa mor effeithiol y mae proses y Grwpiau Her wrth sicrhau cytundeb
da i gwsmeriaid, a byddwn yn myfyrio ymhellach pan fydd y rheoleiddiwr,
Ofwat, wedi gwneud ei benderfyniadau terfynol. Bob blwyddyn, byddwn
yn parhau i fonitro a herio cwmnïau o ran cyflawni deilliannau’r Adolygiad
Prisiau y gwnaethant addo eu cyflawni ar gyfer cwsmeriaid.
Mae’n debygol y bydd diwygio’r farchnad yn newid tirlun y diwydiant dŵr
ac un o’r rolau allweddol i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn y dyfodol fydd
cefnogi cwsmeriaid busnes mewn marchnad gystadleuol newydd. Yn holl
bwysig, serch hynny, er mwyn i’r diwygiadau hyn fod yn llwyddiannus, ni
chânt achosi anfantais i gwsmeriaid sydd heb ddewis i newid cyflenwr.
Byddwn yn canolbwyntio mwy o’n hadnoddau ar ddiwygio’r farchnad dros y
blynyddoedd i ddod i sicrhau bod y farchnad newydd o fudd i gwsmeriaid.
Mae gwrando ar yr hyn y dywed defnyddwyr wrthym drwy ein hymchwil
yn ganolog i bopeth a wnawn. Un o’r pethau y dywedodd defnyddwyr
yn glir wrthym yn 2012 oedd eu bod am i ni roi gwybodaeth annibynnol
iddynt a golwg fanwl i’r diwydiant dŵr fel y gallant wneud penderfyniadau
gwybodus. Eisoes, cawsom lwyddiant mawr yn cyfleu ein negeseuon
allweddol yn y cyfryngau rhanbarthol a chenedlaethol. Ond, mae lle o
hyd i ni gael effaith fwy fyth drwy fwy o sylw yn y cyfryngau, gweithio
mewn partneriaeth â chwmnïau dŵr a pharhau i wella’n gwefan i sicrhau
bod defnyddwyr yn gallu dod o hyd i wybodaeth angenrheidiol. Mae
ein cyfrifiannell mesurydd dŵr yn parhau’n llwyddiant mawr a’r llynedd,
helpodd filoedd o gwsmeriaid i nodi arbedion posibl gwerth £4.4 miliwn.
Serch hynny, rydym yn awyddus i fwy fyth o gwsmeriaid domestig
ddefnyddio’r gyfrifiannell ar-lein i wneud penderfyniad gwybodus i gael
gwybod a fydd newid i fesurydd dŵr yn arbed arian iddynt.
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“Rydym yn falch iawn o’n hanes o
ddarparu llais cryf ar ran defnyddwyr
a rhoi pwysau ar gwmnïau dŵr ledled
Cymru a Lloegr i wella gwasanaethau
i gwsmeriaid.”

Mae ein dylanwad yn parhau’n holl bwysig i sicrhau
bod y rheoleiddiwr a’r Llywodraeth yn mynd ar drywydd
newidiadau i’r diwydiant dŵr a fydd yn sicrhau buddion
gwirioneddol i gwsmeriaid. Mae angen o hyd am
gorff cadarn i ddefnyddwyr yn y diwydiant a’r Cyngor
Defnyddwyr Dŵr sydd yn y sefyllfa orau i gyflawni’r
swyddogaeth hon.

Y Fonesig Yve Buckland
Cadeirydd – Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr
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Crynodeb Gweithredol
Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn gorff gwarchod ar gyfer dŵr. Mae ein Blaenraglen Waith
yn cyflwyno ffocws allweddol ein gweithgareddau dros y tair blynedd nesaf. Mae wedi’i seilio
ar feysydd sy’n bwysig i ddefnyddwyr. Caiff y rhain eu crynhoi yn y paragraffau isod, gydag
amlinelliad byr o’n gwaith ym mhob maes. Trafodir y rhain yn fanylach yng ngweddill y
ddogfen. Rydym yn parhau i gyflawni hyn oll am oddeutu 21c y cwsmer dŵr.
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.
Byddwn yn rhoi pwysau ar gwmnïau dŵr i gyflwyno gwasanaethau dŵr a
charthffosiaeth am bris sy’n dderbyniol i gwsmeriaid. Bydd hyn yn cynnwys
datblygu marchnad gystadleuol a theg i gwsmeriaid busnes yn Lloegr (heb
achosi anfantais i gwsmeriaid nad ydynt yn gymwys i newid cyflenwr, e.e.
cwsmeriaid domestig a chwsmeriaid busnes anghymwys yng Nghymru2),
a gweithio i gael dylanwad ar dariffau cymdeithasol, gosod mesuryddion
fesul cam gyda threfniadau trosiannol, pwyso ar gwmnïau i rannu unrhyw
enillion ariannol gyda chwsmeriaid a chynlluniau codi taliadau teg.
Byddwn yn ymgysylltu â Llywodraeth, rheoleiddwyr a phartïon eraill
i ddatblygu marchnad gystadleuol newydd i bob cwsmer busnes o
2017 ymlaen, fel y cynigiwyd ym Mil Dŵr 2014. Yn 2014-15, byddwn yn
canolbwyntio ar helpu i greu cynllun y farchnad er mwyn helpu i sicrhau
bod dewis cystadleuol yn bodloni disgwyliadau cwsmeriaid busnes, heb
greu anfantais i gwsmeriaid domestig neu’r cwsmeriaid busnes hynny
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yng Nghymru na chaiff ddewis adwerthwr. Byddwn yn
casglu tystiolaeth o farn cwsmeriaid busnes fel ein bod yn
cyflwyno’u ‘llais’ nhw yn y broses hon.

Yn iawn y tro cyntaf
Rhoi pwysau ar gwmnïau dŵr i gael eu gwasanaeth i
ddefnyddwyr yn iawn y tro cyntaf, a datrys problemau’n
gyflym ac yn ddiffwdan.
Byddwn yn helpu defnyddwyr domestig a defnyddwyr
busnes gyda’u hymholiadau ac yn helpu i ddatrys eu
cwynion gyda chwmnïau dŵr, gan ganolbwyntio ar gwmnïau
sy’n tanberfformio. Byddwn yn gweithio gyda’r cwmnïau
dŵr, Water UK ac Ofwat i weithredu cynllun Dulliau Amgen
o Ddatrys Anghydfod fel bod penderfyniadau ynghylch yr
ychydig o gŵynion gan ddefnyddwyr sy’n methu cael eu
datrys gyda’u cwmni yn rhwymo’r ddau, gan leihau’r angen i
gwsmeriaid fynd â’u hachos i’r llys.
2
Ar hyn o bryd, mae cwsmeriaid busnes yng Nghymru sy’n defnyddio dros 50,000m³
(50 megalitr) o ddŵr y flwyddyn yn gymwys i newid eu hadwerthwr dŵr.
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Crynodeb Gweithredol (parhad)
Byddwn yn monitro effeithiolrwydd y cymhellion i gwmnïau dŵr ymddwyn
mewn ffordd sy’n canolbwyntio ar y cwsmer ac effaith y gyfundrefn
gyfanwerthu/adwerthu ar lefelau gwasanaeth cwsmeriaid. Yn olaf, byddwn
yn targedu cymorth ychwanegol at gwsmeriaid agored i niwed.

Dŵr drwy’r tap
Ymgyrchu dros sicrhau dŵr yfed diogel, dibynadwy o ansawdd da y mae
defnyddwyr yn ei werthfawrogi ac yn ei ddefnyddio’n ddoeth.
Byddwn yn pwyso am gyflenwad dŵr diogel, dibynadwy am bris derbyniol
ac yn helpu defnyddwyr i ddefnyddio dŵr yn ddoeth. Byddwn yn rhoi
pwysau ar gwmnïau dŵr i sicrhau eu bod yn rhoi blaenoriaeth
i ollyngiadau mewn ffordd sy’n bodloni anghenion eu defnyddwyr.
Yn olaf, byddwn yn ymateb er mwyn hysbysu a chefnogi defnyddwyr os
oes problemau mawr yn ymwneud â dŵr yfed.

System garthffosiaeth sy’n gweithio
Helpu i sicrhau bod gan ddefnyddwyr wasanaeth carthffosiaeth
cynaliadwy sy’n gweithio gyda chyn lleied o lifogydd o garthffosydd
â phosibl ac sy’n cael ei ddefnyddio mewn modd cyfrifol.

Siarad o Blaid Defnyddwyr Dŵr
a’u Hysbysu:
Bod yn llais annibynnol, dibynadwy, sy’n ymrymuso
defnyddwyr drwy roi gwybod iddynt am faterion allweddol
yn ymwneud â dŵr, a sicrhau bod Llywodraethau, cwmnïau
a rhanddeiliaid eraill yn deall barn defnyddwyr dŵr.
Trwy weithio ar y cyd â chwmnïau dŵr a rhanddeiliaid
eraill i sicrhau nad oes gwaith yn cael ei ddyblygu, byddwn
yn cyflwyno gwybodaeth ddiduedd i ddefnyddwyr. Byddwn
yn sicrhau bod ein negeseuon yn cael proffil uwch drwy
wneud mwy o waith mewn partneriaeth a gwella’n gwefan,
gyda gwybodaeth berthnasol i ddefnyddwyr fel tariffau,
strwythur y diwydiant dŵr a gwybodaeth gyfeirio ar gyfer
y diwydiant. Hefyd, byddwn yn cyfleu negeseuon cyson
wrth i’r Llywodraeth ddatblygu deddfwriaeth ac arweiniad
yn y dyfodol.

Byddwn yn helpu defnyddwyr sy’n dioddef llifogydd o garthffosydd yn eu
cartrefi neu ar rannau eraill o’u heiddo. Byddwn hefyd yn gweithio gyda
chwmnïau carthffosiaeth i sicrhau eu bod yn canolbwyntio ac er mwyn
dewis datrysiadau cynaliadwy a chost-effeithiol o ymdrin â dŵr wyneb sy’n
gorlwytho’r system garthffosiaeth (fel Systemau Draenio Cynaliadwy neu
“SuDs”). Byddwn yn monitro effaith a chost mabwysiadu carthffosydd a
draeniau preifat a gorsafoedd pwmpio preifat fel eu bod
ym mherchenogaeth cwmnïau dŵr.

8

Cynnwys

Blaenraglen Waith 2014-15 i 2016-17 ar gyfer Cymru a Lloegr

Pwy ydym ni, Yr hyn a wnawn,
Ein cost

9

Cynnwys

Blaenraglen Waith 2014-15 i 2016-17
ar gyfer Cymru a Lloegr

Pwy ydym ni, Yr hyn a wnawn,
Ein cost
Pwy ydym ni
Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn cynrychioli defnyddwyr dŵr domestig a
busnes yng Nghymru a Lloegr. Ni yw’r corff defnyddwyr dŵr annibynnol a
statudol ac mae gennym eiriolwyr lleol dros ddefnyddwyr a swyddfeydd yn
y ddwy wlad.

Yr hyn a wnawn
Rydym yn gweithio’n uniongyrchol gyda Llywodraethau’r DU a Chymru,
rheoleiddwyr a chwmnïau dŵr a charthffosiaeth, gan gynnwys darparwyr
gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth sydd newydd eu penodi, yn ogystal â
gweithio’n lleol gyda defnyddwyr dŵr eu hunain i ddylanwadu a chyflawni
ar ran defnyddwyr dŵr, ac i’n helpu i roi gwybodaeth i ddefnyddwyr am
faterion sydd o ddiddordeb iddynt. Defnyddiwn dystiolaeth a gafwyd o
ymchwil ymhlith defnyddwyr, gwybodaeth am y farchnad, cymariaethau ar
draws cyfleustodau, data o gŵynion ac adborth gan ddefnyddwyr domestig
a busnes i lywio’n gwaith ar ran defnyddwyr dŵr. Mae ein dyletswydd i
bobl agored i niwed mewn cymdeithas a’r gofyniad i ystyried datblygu
cynaliadwy (e.e. cydbwyso agweddau economaidd, amgylcheddol a
chymdeithasol) yn sylfaen i’n holl flaenoriaethau.

Ein cost
Trwy ein gostyngiadau i gostau tymor real ers sefydlu’r Cyngor Defnyddwyr
Dŵr, rydym wedi dangos ein bod yn ymrwymo i gynnig gwerth da am arian a
lleihau ein costau i gwsmeriaid dŵr cymaint â phosibl. Ein bwriad yw cadw
ein costau islaw’r gyfradd chwyddiant dros y tair blynedd nesaf. Yn 2014-15,
bydd ffi ein trwydded yn £5.13 miliwn a bydd ein cyllideb yn £5.7 miliwn.
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Byddwn yn parhau i weithio gyda chwmnïau dŵr ac Ofwat i
sicrhau bod biliau dŵr yn parhau’n deg a fforddiadwy dros
y pum mlynedd nesaf. Byddwn hefyd yn datblygu ein rôl
yn cynrychioli cwsmeriaid busnes a sicrhau bod tariffau
prisiau yn dderbyniol i gwsmeriaid. Argymhellwyd y rôl
estynedig hon ar gyfer y Cyngor Defnyddwyr Dŵr gan yr
Adolygiad o Ofwat a chynrychiolaeth defnyddwyr yn y
sector dŵr gan Defra a Llywodraeth Cymru.

Atebolrwydd - pwy sy’n gwneud yn siŵr
ein bod ni’n gwneud ein gwaith yn iawn?
Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn atebol i’r Senedd ac i
Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
Bob blwyddyn, mae’n ofynnol bod y Cyngor Defnyddwyr Dŵr
yn cyflwyno adroddiad i’r Senedd ar y gwaith a wnaed ganddo
ar ran defnyddwyr dŵr a chost cyflwyno’r gwasanaeth hwnnw.
Gwnawn hyn drwy’r Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon.
Prif swyddogaethau’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yw rhoi cyngor
a chynrychioli defnyddwyr ar faterion yn ymwneud â dŵr, ac
ymchwilio i gŵynion a thrafod cwynion yn erbyn cyflenwyr
neu gwmnïau dŵr trwyddedig yng Nghymru a Lloegr.
Mae archwilwyr mewnol y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn
cynnal rhaglen waith i adolygu rheoli risg, rheoli mewnol
a llywodraethu. Caiff ein cyfrifon diwedd blwyddyn eu
harchwilio gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol a’u
hardystio gan Reolwr ac Archwilydd Cyffredinol Dau Dŷ’r
Senedd yn unol â Deddf y Diwydiant Dŵr 1991.
Blaenraglen Waith 2014-15 i 2016-17 ar gyfer Cymru a Lloegr

Trosolwg o’r Flaenraglen Waith
Blaenraglen Waith 2014-15 i 2016-17
ar gyfer Cymru a Lloegr
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Materion strategol allweddol sy’n llywio
cyfeiriad y Flaenraglen Waith hon
Barn defnyddwyr
Caiff ein Blaenraglenni Gwaith eu llunio gan yr hyn sy’n bwysig i ddefnyddwyr.
Yn 2005, gwnaethom ymchwilio i farn defnyddwyr ar y meysydd y dylem
ganolbwyntio arnynt yn ein gwaith. Arweiniodd hyn at ddatblygu ein pum
ffrwd waith allweddol sef ‘gwerth am arian’, ‘yn iawn y tro cyntaf’, ‘dŵr drwy’r
tap’, ‘gwasanaeth carthffosiaeth sy’n gweithio’ a ‘siarad o blaid defnyddwyr’.
Yn 20123, diweddarom yr ymchwil hon i weld a oedd y meysydd allweddol hyn
yn briodol o hyd, a darganfod eu bod. Hefyd, dywedodd defnyddwyr wrthym
y dylem gael rôl yn dweud wrthynt am y diwydiant dŵr, yn enwedig strwythur
y diwydiant, cyngor ar arbed dŵr a gwybodaeth am opsiynau tariff. Mae hyn
wedi arwain at elfen allweddol arall i’n gwaith, sef hysbysu defnyddwyr.
Drwy gydol 2014-15 tan 2016-17, byddwn yn adeiladu ar hyn. Rydym eisoes
wedi cyfarfod â’r diwydiant i gael gwybod a oes awydd am y gwaith hysbysu
defnyddwyr a darganfod bod awydd am hyn a bod ein llais annibynnol
yn cael ei werthfawrogi. Felly, byddwn yn parhau i edrych i weld ymhle y
gallwn ychwanegu gwerth i ddefnyddwyr yn fwyaf effeithiol heb ddyblygu
gwaith pobl eraill. Yna, rydym yn defnyddio’n hymchwil i lunio manylion y
cynllun, fel gwybodaeth ein Harolwg Olrhain Blynyddol a’r prosiectau eleni
ar ollyngiadau, arbed dŵr, agwedd cwsmeriaid at gyfyngiadau ar ddŵr yn
ystod sychderau a pha lefel y dylai’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ei defnyddio, ym
marn cwsmeriaid, i farnu a yw cynllun busnes cwmni dŵr yn dderbyniol i’w
gwsmeriaid lleol. Hefyd, rydym yn dod i ddiwedd ymchwil gyda chwsmeriaid
busnes i gynorthwyo’n gwaith polisi yn ymwneud â Diwygio’r Farchnad.

Pwysau strategol hirdymor
Mae’r materion strategol hirdymor a fydd yn effeithio ar y gwasanaeth
a gaiff defnyddwyr dŵr neu’r pris a dalant hefyd yn dylanwadu ar ein
Blaenraglen Waith.
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Mae gwerth gwasanaeth dŵr a charthffosiaeth am arian
a biliau fforddiadwy yn parhau’n bryder i gwsmeriaid dŵr.
Er bod cwsmeriaid wedi dweud wrthym eu bod yn fodlon
at ei gilydd â’u gwasanaethau gan eu cwmni dŵr a/neu
garthffosiaeth, maent yn llai bodlon â’r gwerth am arian a
gânt4. Yn ystod 2012-13, dywedodd un o bob wyth cwsmer
dŵr wrthym hefyd nad oeddent yn gallu fforddio eu bil.
Mae’r ddau ffactor hyn yn dangos i ni fod angen gwaith o
hyd i wella amgyffrediad cwsmeriaid o werth am arian a
helpu cwsmeriaid sy’n cael trafferth talu, yn enwedig yn yr
hinsawdd economaidd bresennol.
Bydd y Bil Dŵr yn cyflwyno marchnad adwerthu newydd
yn Lloegr ac yn galluogi pob cwsmer busnes, elusen a
chorff sector cyhoeddus i ddewis eu hadwerthwr5. Gall y
sefydliadau hyn droi at y Cyngor Defnyddwyr Dŵr i gael
cyngor ac arweiniad diduedd ar ba ddewis fyddai’n fwyaf
buddiol iddynt. Rydym yn rhannu’r un farn â’r Ffederasiwn
Busnesau Bach sef bod angen llais cryf i gynrychioli’r
cwsmeriaid hyn pan gaiff y newidiadau yn sgil y Bil Dŵr eu
rhoi ar waith a chytunwn â’u hargymhelliad i Defra sef bod
angen y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn ei ffurf bresennol yn
ystod y cyfnod gweithredu tyngedfennol hwn. Yn ogystal,
mae Pwyllgor yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig
wedi amlinellu’r angen i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr
gynrychioli cwsmeriaid busnes.
Yr hyn a ddisgwylir gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr 2012
Arolwg Olrhain Blynyddol 2012 y Cyngor Defnyddwyr Dŵr
5
Heblaw lle y bo’r rhain mewn ardaloedd sy’n cael eu gwasanaethu ar hyn o bryd
gan gwmni sy’n gweithio yn gyfan gwbl neu yn bennaf yng Nghymru
3
4
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Elfennau allweddol o’n gwaith
ar gyfer defnyddwyr dŵr
Mae ein pum thema allweddol yn rhoi’r fframwaith i ni gyflawni ein gwaith ar ran 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:
1. Gwerth am arian
•

•

Adolygiad Prisiau 2014 – Byddwn yn gweithio i ddylanwadu ar
benderfyniadau Ofwat wrth i adolygiad prisiau 2014 (PR14) ddod
i’w derfyn i sicrhau bod dyfarniadau drafft a therfynol yn dod
i benderfyniadau ar brisiau a buddsoddiadau sy’n dderbyniol i
gwsmeriaid lleol. Yn 2014-15, byddwn yn asesu effeithiolrwydd proses
PR14 o ran sicrhau cytundeb da i gwsmeriaid a sut mae’r Grwpiau
Her gan Gwsmeriaid wedi gweithio ac ychwanegu gwerth at y broses.
Ar ddechrau 2015, fel rhan o’n rôl statudol, byddwn yn monitro a
(lle y bo’n briodol) yn herio cwmnïau i gyflawni eu hymrwymiadau i
gwsmeriaid sy’n deillio o PR14 yn flynyddol. Byddwn hefyd yn dechrau
paratoi ar gyfer yr adolygiad nesaf o brisiau.
Diwygio’r Farchnad yn Lloegr – Byddwn yn gweithio i ddeall yn
llawn yr hyn y mae ar grwpiau cwsmeriaid busnes ei angen ac yn
ei ddisgwyl o farchnadoedd cystadleuol fel ein bod mewn sefyllfa
gadarn i ddylanwadu ar weithredu diwygiadau i’r farchnad sy’n
canolbwyntio ar y cwsmer ac yn briodol i bob math o gwsmer.
Yn unol â’n cyfrifoldebau fel y’u cynigir yn y Bil Dŵr, byddwn yn
siarad o blaid cwsmeriaid yn ein rôl fel ymgynghorai statudol ar
amrywiaeth o faterion fel bod marchnadoedd cystadleuol yn cael
eu cynllunio a’u gweithredu er lles pennaf cwsmeriaid.
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Mae rôl hefyd i ni gyfathrebu â chwsmeriaid busnes
i’w paratoi ar gyfer y newidiadau hyn. Byddwn
yn parhau i sicrhau bod y rhai sy’n gyfrifol am
wneud penderfyniadau yn ymwybodol bod yn
rhaid cynnwys mesurau diogelu mewn arweiniad a
mecanweithiau’r farchnad yn y dyfodol fel nad yw
cwsmeriaid anghymwys o dan anfantais oherwydd
cystadleuaeth a dileu prisiau cyfartalog dŵr.
•

Helpu cwsmeriaid agored i niwed – Fel y mae ein
hymchwil yn dangos, mae un o bob wyth cwsmer o’r
farn nad ydynt yn gallu fforddio eu biliau dŵr, felly
byddwn yn parhau i annog cwmnïau i gael ystod
o strategaethau i helpu’r bobl y mae angen help
ychwanegol arnynt a, lle y bo’n briodol, i ddatblygu
cynigion tariffau cymdeithasol i helpu’r cwsmeriaid
hyn i dalu eu biliau. Fodd bynnag, rhaid i’r tariffau
hyn fod yn dderbyniol i gwsmeriaid eraill a fydd yn
ariannu’r cymorth drwy eu biliau eu hunain. Yn unol
â chanfyddiadau ein hymchwil ymhlith cwsmeriaid,
byddwn yn parhau i roi pwysau ar gwmnïau a’r
Llywodraeth i helpu i ariannu tariffau cymdeithasol,
fel nad cwsmeriaid dŵr yn unig sy’n talu’r costau.
Blaenraglen Waith 2014-15 i 2016-17 ar gyfer Cymru a Lloegr

Elfennau allweddol o’n gwaith
ar gyfer defnyddwyr dŵr (parhad)
2. Yn iawn y tro cyntaf
•

•

Rhoi pwysau ar gwmnïau dŵr i gael eu gwasanaeth i gwsmeriaid yn
iawn y tro cyntaf a lleihau nifer y cwynion – Mae defnyddwyr eisiau i’r
Cyngor Defnyddwyr Dŵr sicrhau bod cwmnïau dŵr yn canolbwyntio
ar ddarparu gwasanaeth da iddynt6. Byddwn yn parhau i weithio
gyda chwmnïau dŵr i’w helpu i nodi meysydd i’w gwella yn eu
gwasanaethau i ddefnyddwyr.

Proses well o ddatrys cwynion defnyddwyr ar gyfer
yr ychydig o gŵynion nad oes modd eu datrys a
datrys rhai o’r achosion y mae Ofwat yn ymdrin
â nhw ar hyn o bryd yn gynt. Byddwn yn parhau i
weithio gyda’r diwydiant i gyflwyno dull amgen
o ddatrys anghydfod ar ddiwedd y broses gwyno
bresennol. Bydd hyn yn cynnig datrysiad annibynnol
i ddefnyddwyr sy’n rhwymo’r naill barti a’r llall ac yn
atal yr angen i ddefnyddwyr fynd â’u hachos i’r llys.

3. Dŵr drwy’r tap
•

Ymgyrchu dros gyflenwad dibynadwy, cydnerth am bris
fforddiadwy – Byddwn yn gweithio gyda chwmnïau i
wneud yn siŵr bod defnyddwyr yn parhau’n fodlon ag
ansawdd y dŵr a gânt a’u bod yn ymwybodol o sut y
gallant ddefnyddio dŵr yn ddoethach.

4. System garthffosiaeth sy’n gweithio
•

Mabwysiadu carthffosydd a draeniau preifat – Fel yn
achos mabwysiadu carthffosydd a draeniau preifat
gan gwmnïau, byddwn yn monitro’r effaith a’r gost i
ddefnyddwyr, gan herio cwmnïau sydd â chostau uchel
heb fod angen. Byddwn hefyd yn codi ymwybyddiaeth
fel bod defnyddwyr yn barod ar gyfer y cam nesaf
pan gaiff gorsafoedd pwmpio eu trosglwyddo i
berchenogaeth cwmnïau.

Yr hyn a ddisgwylir gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr 2012

6
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Elfennau allweddol o’n gwaith
ar gyfer defnyddwyr dŵr (parhad)
5. Siarad o blaid defnyddwyr a’u hysbysu
•

Cynrychioli cwsmeriaid domestig a busnes – Rydym yn helpu pob
defnyddiwr dŵr i ddatrys unrhyw broblemau sydd ganddynt gyda’u
cwmni dŵr. Yn ogystal, byddwn yn sicrhau ein bod yn parhau i
gynrychioli eu barn yn y broses adolygu prisiau, gan gynnwys pan
fo unrhyw gwmni’n gorfod ailgyflwyno’i gynllun busnes.

•

Hysbysu cwsmeriaid – Gan fod defnyddwyr yn disgwyl i’r Cyngor
Defnyddwyr Dŵr roi gwybodaeth iddynt am faterion dŵr7, byddwn
yn gweithio gyda nhw i roi’r negeseuon cywir iddynt ar yr adeg

gywir mewn ffordd gost-effeithiol, gan sicrhau bod
cwsmeriaid yn meddu ar y wybodaeth y mae ei
hangen arnynt i wneud penderfyniadau gwybodus.
Bydd y rôl hon yn dod yn bwysicach wrth i dariffau
cymdeithasol gynyddu, wrth i’r farchnad dŵr agor i
gwsmeriaid busnes cymwys yn Lloegr yn unig ac wrth
i’r newid yn yr hinsawdd greu patrymau tywydd nad
oes modd eu rhagweld sy’n effeithio ar wasanaethau.
Byddwn yn defnyddio’r dystiolaeth a gasglom o
ymchwil i sicrhau ein bod yn darparu gwybodaeth i
ddefnyddwyr am yr hyn sy’n bwysig iddynt.
Yr hyn a ddisgwylir gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr 2012

7
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Gweithio gydag eraill i
helpu defnyddwyr dŵr
Yr unig ffordd y gallwn gyflawni’r amcanion sydd gennym ar ran defnyddwyr dŵr yw trwy
weithio’n agos gyda’r llywodraethau yng Nghymru a Lloegr, cwmnïau dŵr a phartïon eraill
â buddiant. 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
charthffosiaeth a dŵr i:
•

•
•
•
•

•
•
•

Ddefnyddio barn cwsmeriaid i greu pecyn prisiau a gwasanaethau
sy’n dderbyniol iddynt pan fydd yn rhaid i gwmnïau ailgyflwyno
cynlluniau, ac wrth roi sylwadau ar ddyfarniadau drafft yn ystod
camau terfynol yr Adolygiad Prisiau.
Cael gwasanaeth i ddefnyddwyr yn iawn y tro cyntaf.
Help i ddatblygu tariffau cymdeithasol a strategaethau cymorth
eraill sy’n bodloni anghenion eu cwsmeriaid sy’n cael trafferth talu.
Dangos i ddefnyddwyr sut maent yn gwella’r gwasanaeth a lle y
maent yn gwario’r arian a gânt o filiau cwsmeriaid yn lleol.
Bod yn gliriach ac yn fwy tryloyw ar eu gwefan ynghylch eu
trefniadau treth a’u strwythurau cwmni, a sut y mae cwsmeriaid yn
elwa o’r trefniadau hyn.
Rhannu unrhyw enillion o ragori ar ragdybiaethau ariannol Ofwat
yn deg rhwng cwsmeriaid a buddsoddwyr.
Canolbwyntio ar y materion sy’n bwysig i’w defnyddwyr,
fel gollyngiadau.
Rhoi pwysau ar gwmnïau i gyflwyno’r canlyniadau y dywedodd eu
cwsmeriaid eu bod yn bwysig, fel cyflenwad dŵr dibynadwy.
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•

Cyflwyno dull amgen o ddatrys anghydfodau ar
ddiwedd y broses gwyno bresennol, gan ddefnyddio
arbenigedd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr gan amlaf.
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Gweithio gydag eraill i
helpu defnyddwyr dŵr (parhad)
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 gyflwyno Bil 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 nad ydynt yn gymwys i newid cyflenwr; gwerthfawrogi’r
gwerth o gael corff annibynnol statudol i ddefnyddwyr sy’n adolygu
cynlluniau codi tâl cwmnïau.
Helpu i sicrhau bod y broses o gyflwyno gwelliannau amgylcheddol a
gwelliannau eraill, gan gynnwys Cyfarwyddebau Ewropeaidd, yn raddol,
yn cyd-fynd â barn 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 dŵr,
yn talu eu rhan o’r costau sy’n gysylltiedig â mynd i’r afael â hyn.
Helpu i gyflwyno datrysiad cynhwysfawr ar draws y diwydiant, yn
ymwneud â fforddiadwyedd, sy’n dderbyniol i gwsmeriaid.
Helpu i sicrhau bod defnyddwyr dŵr domestig a busnes yn parhau i
gael eu cynrychioli’n gryf ac yn annibynnol, mewn ffordd sy’n sicrhau
buddion pendant i gwsmeriaid. 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 Rheoleiddwyr a
sefydliadau eraill i gael:
•

•

•
•

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.
Helpu i gyflwyno datrysiad cynhwysfawr ar draws y diwydiant, yn ymwneud
â fforddiadwyedd, sy’n cael cefnogaeth ar y cyfan gan gwsmeriaid.
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Helpu i fonitro, cyflwyno a datblygu ei chynllun
gweithredu ar fynd i’r afael â thlodi yn gysylltiedig â dŵr.
Helpu i ddarparu arweiniad ar ddrwgddyledion (Deddf
Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010).
Helpu i sicrhau bod buddiannau defnyddwyr dŵr yng
Nghymru a’r effeithiau ar eu biliau a gwasanaethau yn
flaenoriaeth ar gyfer gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru.

•

Camau gan Ofwat i sicrhau bod y deilliannau sy’n
bwysig i gwsmeriaid yn cael eu hadlewyrchu yn
Nyfarniadau Terfynol prisiau biliau dŵr.
Asiantaeth yr Amgylchedd yn Lloegr, Natural
England, Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Arolygiaeth Dŵr
Yfed i barhau i fod yn barod i gyflwyno Cynlluniau
Rheoli Basn Afon yn raddol, er mwyn i ddulliau mwy
cynaliadwy gael eu treialu ac i’r gost i gwsmeriaid gael
ei chyflwyno’n raddol.
Camau rheoleiddio gan Ofwat pan fydd cwmnïau’n methu.
Camau gan Ofwat i sicrhau nad yw’r diwygiadau i’r
farchnad yn Lloegr yn peri anfantais i gwsmeriaid nad
ydynt yn gallu newid cyflenwr, gan gynnwys cwsmeriaid
yng Nghymru. Hefyd, bod ei systemau yn sicrhau bod
effeithiau dileu prisiau cyfartalog dŵr, o ganlyniad i
gystadleuaeth ymhellach i fyny’r gadwyn, yn cael eu
hystyried trwy ddadansoddi segmentau cwsmeriaid.
Ymchwil â ffocws i gasglu barn defnyddwyr dŵr am
bynciau pwysig er mwyn dylanwadu ar waith ar eu rhan.
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Barn Defnyddwyr Dŵr – Canfyddiadau allweddol
o’n prosiectau ymchwil diweddaraf
Rydym yn casglu barn defnyddwyr trwy gyflawni gwaith ymchwil bob blwyddyn fel bod ein
sylfaen dystiolaeth yn gyfredol. Lle y bo’n briodol, rydym yn gweithio gyda chwmnïau dŵr ar
feysydd o ddiddordeb i’r ddau ohonom, neu’n gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill.
Mae’r paragraffau canlynol yn dangos crynodeb o ganfyddiadau allweddol o’r prosiectau
ymchwil a gyhoeddwyd gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn ystod blwyddyn ariannol 2013-2014,
a sut rydym yn defnyddio’r canfyddiadau i fwrw ati gyda’n blaenoriaethau gwaith.
Sychder8:

Arolwg olrhain aelwydydd blynyddol9:

nid yw defnyddwyr yn ymhél rhyw lawer â mater sychder. Ystyriant fod
y gair ‘sychder’ yn rhy eithafol i’w ddefnyddio yn y Deyrnas Unedig.
Darganfuwyd hyn yn ymchwil Asiantaeth yr Amgylchedd hefyd, felly
byddwn yn gweithio gyda hwy i drafod sut y gellir cyfleu negeseuon
clir ynghylch lefelau sychder. Nodwyd mai’r “trobwynt” oedd pan
fyddai tarfu difrifol ar y gwasanaeth (toriadau ar rota/safbipellau),
effaith ar fusnes/yr economi neu pan fyddai difrod sylweddol i’r
amgylchedd. Mae defnyddwyr o’r farn y dylai cwmnïau dŵr wneud
mwy i ddweud wrthynt am eu gwaith i reoli sychder pan fydd yn
digwydd. Mae cwsmeriaid busnes o’r farn bod angen i gwmnïau dŵr
addysgu’r cyhoedd ynghylch sut mae cyfyngiadau ar ddŵr yn effeithio
ar fusnesau a bod angen cyfathrebu â busnesau’n benodol yn ystod y
cyfnodau hyn. Rydym yn gweithio i ddylanwadu ar gwmnïau fel eu bod
yn darparu mwy o wybodaeth am reoli sychder i ddefnyddwyr. Hefyd,
amlinellodd defnyddwyr y byddent yn hoffi gallu cael at wybodaeth
ymarferol am arbed dŵr, felly rydym yn bwrw ati gyda hyn fel rhan o’n
prosiect hysbysu defnyddwyr.

Caiff perfformiad cwmnïau ei fonitro trwy ymchwilio
i farn cwsmeriaid; casglwn eu barn trwy ein Harolwg
Olrhain Aelwydydd Blynyddol a gyhoeddir ar
dudalennau ‘sut mae fy nghwmni’n perfformio?’ ein
gwefan. Mae hyn yn galluogi defnyddwyr i gymharu
perfformiad eu cwmni â chwmnïau eraill. Defnyddir
y canlyniadau i benderfynu a oes unrhyw feysydd
sylweddol o anfodlonrwydd ymhlith defnyddwyr fel
rhan o waith parhaus er mwyn amlygu ymhle y dylai
ein hadnoddau ganolbwyntio yn ystod y flwyddyn.
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Ymchwil y Cyngor Defnyddwyr Dŵr – Deall Sychder a Chydnerthedd
Arolwg Olrhain 2012 y Cyngor Defnyddwyr Dŵr

8
9
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Barn Defnyddwyr Dŵr – Canfyddiadau allweddol
o’n prosiectau ymchwil diweddaraf (parhad)
Trefniadau marchnata rhwng cwmnïau dŵr a
sefydliadau eraill10:

Ymchwil i amgyffredion defnyddwyr
ynghylch gollyngiadau13:

Mae mwyafrif y defnyddwyr yn derbyn yr arfer o dderbyn deunyddiau
marchnata gan drydydd partïon drwy gyfrwng eu cwmni dŵr a/neu
garthffosiaeth. Fodd bynnag, dylai deunydd marchnata ddatgan yn gliriach
pwy sy’n darparu’r gwasanaeth ac, yn achos cynhyrchion yswiriant, dylai fod
yn gliriach sut y gall polisïau gael eu diddymu a sut y gellir tynnu enwau
defnyddwyr o’r rhestr farchnata. Rydym yn gweithio gyda chwmnïau sydd
mewn partneriaeth â thrydydd parti i ddatblygu cyfathrebiadau sydd wedi’u
haddasu’n well i fodloni anghenion defnyddwyr.

Darganfu’r ymchwil fod y rhan fwyaf o ddefnyddwyr o’r
farn y dylai cwmnïau fod yn gwneud mwy i fynd i’r afael
â gollyngiadau ond nad ydynt yn barod i dalu mwy
am hyn yn gyffredinol. Credwn fod yr ymchwil hon yn
ategu’r gwaith a wneir gan gwmnïau wrth ddatblygu eu
Cynlluniau Busnes a’u Cynlluniau Rheoli Adnoddau Dŵr.
Fe’i rhennir fel rhan o ymdrechion parhaus y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr i ddarparu tystiolaeth a chipolwg o
farn cwsmeriaid i’r diwydiant dŵr.

Arbed dŵr11:
Mae aelwydydd yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau arbed
dŵr ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn barod i arbed dŵr mewn ffyrdd sy’n
gyfleus ac nad ydynt yn effeithio ar ansawdd eu bywyd. Eto, trwy ein gwaith
yn hysbysu defnyddwyr byddwn yn cyfleu’r canlynol iddynt: bod arbed dŵr
yn gallu arbed arian i ddefnyddwyr â mesuryddion; effeithiau posibl arbed
dŵr/peidio ag arbed dŵr; a syniadau ymarferol ar sut gall newidiadau bach
a hawdd wneud gwahaniaethau mawr.

Adolygiad Prisiau – trothwy derbynioldeb cynlluniau
busnes cwmnïau12: Yn ystod ymchwil ansoddol, dywedodd
defnyddwyr yn ddigymell mai 70-75% ddylai fod yn drothwy derbynioldeb
ar gyfer cynlluniau busnes cwmnïau dŵr. Defnyddiom ganfyddiadau’r
ymchwil hon i bwyso ar gwmnïau i sicrhau lefel uchel o dderbynioldeb
ymhlith cwsmeriaid pan oeddent yn profi eu cynlluniau busnes gyda
chwsmeriaid o dan yr adolygiad prisiau.
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Effaith Rhaglenni Gosod Mesuryddion
Gorfodol ar gwsmeriaid14:
Mae hyn yn rhoi cipolwg i farn cwsmeriaid a’u pryderon
posibl ynghylch mesuryddion gorfodol, a’r disgwyliadau
sydd ganddynt o’u cyflenwr dŵr wrth iddo ddechrau ar
raglen gosod mesuryddion. Defnyddir y canfyddiadau
i helpu i lywio cynlluniau unrhyw gwmni dŵr sy’n
dechrau ar raglen o osod mesuryddion gorfodol.

Ymchwil y Cyngor Defnyddwyr Dŵr
Ymchwil y Cyngor Defnyddwyr Dŵr
12
Ymchwil y Cyngor Defnyddwyr Dŵr
13
Ymchwil y Cyngor Defnyddwyr Dŵr
14
Ymchwil y Cyngor Defnyddwyr Dŵr
			
10
11

– Marchnata gan Drydydd Partïon
– Ymchwil i Arbed Dŵr
– Cynlluniau Busnes – Trothwy derbynioldeb
– Astudiaeth Gollyngiadau
– Effaith Rhaglenni Gosod Mesuryddion 		
Gorfodol ar Gwsmeriaid
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Sut y byddwn yn gwneud gwahaniaeth
– ein Blaenraglen Waith:
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Siarad o Blaid
Defnyddwyr Dŵr
a’u Hysbysu

1
Gwerth am Arian

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.

2

Yr hyn yr ydym am helpu’r diwydiant i’w gyflawni15:
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 rheoleiddwyr yn
rhoi mwy o bwyslais ar gynnwys cwsmeriaid mewn penderfyniadau
sy’n effeithio ar eu biliau dŵr. Bydd hyn yn helpu i gynnal tuedd
gynyddol mewn boddhad cwsmeriaid o ran gwerth am arian o’r
ffigur presennol, sef saith ym mhob deg cwsmer.
Gwasanaeth dŵr a charthffosiaeth sy’n codi taliadau teg a
fforddiadwy ar gwsmeriaid. Byddwn yn gweithio i gynyddu nifer y
cwsmeriaid sy’n meddwl bod eu bil dŵr yn deg (60% ar hyn o bryd),
ac yn fforddiadwy (67% ar hyn o bryd).
Mesurau cymorth ac amddiffyn ar gyfer y rhai hynny sy’n llai
breintiedig, yn agored i niwed neu na allant fforddio talu eu bil dŵr
- gan gynnwys tariffau cymdeithasol, lle y bo cwmnïau wedi gofyn
i gwsmeriaid am eu barn ac yn gallu dangos bod eu cwsmeriaid yn
derbyn y cynigion penodol ar y cyfan.

Bod unrhyw waith i gynyddu nifer y rhaglenni i osod
mesuryddion gorfodol yn Lloegr, neu unrhyw raglenni targedig
o osod mesuryddion yng Nghymru a 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 ar gyfer gosod mesuryddion a darparu trefniadau
trosiannol i gwsmeriaid.
Bod anghenion cwsmeriaid busnes cymwys yn cael eu bodloni
gan fesurau arfaethedig Llywodraeth y DU ar gyfer diwygio’r
farchnad yn Lloegr, heb achosi anfantais i ddefnyddwyr
domestig a’r defnyddwyr busnes hynny nad ydynt yn gallu
newid eu darparwr, gan gynnwys y rhai yng Nghymru, neu’r
rhai hynny sydd ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr.
Bod cwsmeriaid busnes yng Nghymru o’r farn eu bod yn cael
gwerth da am arian wrth i lefelau gwasanaeth da gael eu
cynnal a’u gwella pan fo angen.
Caiff y lefelau boddhad eu cymryd o Arolwg Olrhain Blynyddol y Cyngor Defnyddwyr Dŵr
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1
Gwerth am Arian (parhad)
Wrth i’r Adolygiad Prisiau gyrraedd penllanw, byddwn yn parhau i roi
pwysau ar gwmnïau dŵr a’u rheoleiddwyr i bennu prisiau a chyflwyno
gwasanaethau ar gyfer 2015-20 sy’n adlewyrchu tystiolaeth o ddisgwyliadau
cwsmeriaid ac sydd â thystiolaeth gadarn sy’n dangos lefel uchel o
dderbynioldeb ymhlith cwsmeriaid. Byddwn yn herio cwmnïau i ddangos
i gwsmeriaid sut y mae prisiau a gwasanaethau dros gyfnod 2015-20 yn
cynnig gwerth am arian ac yn cyflawni canlyniadau disgwyliedig cwsmeriaid.
Wrth i’r Llywodraeth a rheoleiddwyr ddatblygu rheolau ac arweiniad ar
gyfer y farchnad gystadleuol newydd i gwsmeriaid busnes yn Lloegr
(a ddisgwylir yn 2017), byddwn yn gweithio i sicrhau bod mesurau
amddiffyn ar waith i atal unrhyw anfantais o ran gwasanaeth neu daliadau i
gwsmeriaid domestig (na fyddant yn gallu dewis adwerthwr) a chwsmeriaid
busnes yng Nghymru nad ydynt yn gymwys i newid adwerthwr16.

Gwerth
am Arian

Yr hyn y byddwn yn ei wneud:
1. Biliau derbyniol
Pwyso ar gwmnïau dŵr i gyflwyno gwasanaethau dŵr a
charthffosiaeth am bris derbyniol i gwsmeriaid.
a) Adolygiad pum mlynedd Ofwat o brisiau dŵr – proses
o osod prisiau a sbardunir gan gwsmeriaid. Byddwn yn
pwyso ar Ofwat i sicrhau bod ei ddyfarniadau yn 2014-15 yn
sicrhau prisiau, lefelau gwasanaeth a buddsoddiadau sy’n
adlewyrchu tystiolaeth o barodrwydd cwsmeriaid i dalu
a’u barn am y canlyniadau sy’n ofynnol gan gwmnïau dŵr.
Byddwn hefyd yn disgwyl i benderfyniadau Ofwat ar brisiau
ystyried pa mor dderbyniol ydynt i gwsmeriaid a byddwn
eisiau lefel uchel o gytundeb gan gwsmeriaid i sicrhau
mai’r prisiau a’r gwasanaethau a gyflwynir yn 2015-20 yw’r
rhai cywir i gwsmeriaid a’u bod yn cynnig gwerth am arian.
Hefyd, byddwn yn pwyso ar gwmnïau dŵr i fynd i’r afael â
phryderon cwsmeriaid sydd o’r farn bod y cytundeb prisiau
yn annerbyniol neu’n anfforddiadwy wrth iddynt ddechrau’r
paratoadau ar gyfer y cyfnod rheoli prisiau nesaf.
b) Adolygu Adolygiad Prisiau 2014. Byddwn yn adolygu’r
dull cyfan o osod prisiau a gyflwynwyd ar gyfer adolygiad
prisiau 2014, gan gynnwys rôl y Grwpiau Her gan
16
Mae cwsmeriaid busnes sy’n defnyddio o leiaf 50,000 metr ciwbig o ddŵr y
flwyddyn mewn safleoedd cymwys yn gallu dewis newid eu hadwerthwr dŵr
yng Nghymru.
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Gwerth am Arian (parhad)
Gwsmeriaid lleol. Byddwn yn mesur lefel llwyddiant y broses, ac yn nodi
meysydd y gellid eu gwella. Byddwn yn asesu ansawdd a defnyddioldeb yr
ymchwil ymhlith cwsmeriaid a ddefnyddiwyd i ddatblygu cynlluniau busnes
2015-20, ac yn ymdrechu i hybu arfer da i helpu sicrhau bod ymchwil ymhlith
cwsmeriaid yn cael ei chyflawni’n effeithiol a bod ganddi rôl allweddol
mewn adolygiadau yn y dyfodol. Byddwn yn bwrw golwg ar ba mor dda y
cyflawnodd y broses ar gyfer cwsmeriaid ac yn ceisio newidiadau er mwyn
gwella hyn ar gyfer adolygiadau yn y dyfodol, lle y bo’r angen.
c) Monitro cynnydd yn erbyn cyflawni canlyniadau ar ôl 2014. Yn unol
â’n rôl statudol, byddwn yn monitro’n flynyddol gynnydd cwmnïau dŵr
wrth gyflawni eu hymrwymiadau i ddefnyddwyr o ganlyniad i adolygiad
prisiau 2014. Byddwn yn chwilio am dystiolaeth o sut mae cwmnïau dŵr yn
cyflawni’r canlyniadau a ddisgwylir gan gwsmeriaid ac yn herio cwmnïau os
na chaiff targedau gofynnol eu bodloni.
d) Mabwysiadu pibellau cyflenwi dŵr. Sicrhawn fod tystiolaeth o farn
cwsmeriaid yn cael ei hystyried pe bai’r Llywodraeth a’r diwydiant yn disgwyl
i gwmnïau dŵr fabwysiadu pibellau cyflenwi preifat cwsmeriaid yn y dyfodol.
Pe bai polisi o’r fath yn dod i’r amlwg, byddwn yn sicrhau bod y gwaith
mabwysiadu’n mynd yn ei flaen mewn ffordd sy’n sicrhau bod cwsmeriaid yn
derbyn lefel y gwasanaeth a ddisgwyliant am bris fforddiadwy, sy’n cynnig
gwerth am arian.

Gwerth
am Arian

2. Biliau fforddiadwy i gwsmeriaid incwm
isel, agored i niwed.
a) Helpu i weithredu tariffau cymdeithasol ac asesu eu
llwyddiant. Yn unol ag arweiniad Defra a Llywodraeth
Cymru, byddwn yn parhau i helpu cwmnïau i ystyried a
fyddai cynlluniau tariffau cymdeithasol yn ychwanegiad
defnyddiol i’w hystod bresennol o fesurau cymorth ac
ar ba ffurf y byddai tariffau o’r fath fel eu bod yn fwyaf
effeithiol. Byddwn yn sicrhau bod cwmnïau yn ymgysylltu â
chwsmeriaid yn dda ynghylch eu cynigion er mwyn sicrhau
eu bod yn dderbyniol i’w cwsmeriaid.
Lle y bo cwmnïau wedi cyflwyno tariffau cymdeithasol,
byddwn yn monitro eu heffeithiolrwydd i sicrhau eu bod yn
cynnig help ystyrlon i gwsmeriaid sydd angen yr help hwn.
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e) Pwyso am leihau cost Twnnel Sianel Afon Tafwys i’r eithaf. Byddwn yn
parhau i bwyso am gadw costau prosiect y twnnel i isafswm ac i ystyried
cyflwyno unrhyw gynnydd cysylltiedig mewn biliau yn raddol. Hefyd, rydym
am weld Thames Water (a’r rhanddeiliaid eraill sy’n gysylltiedig) yn dangos
i gwsmeriaid y bydd y cynllun yn sicrhau gwerth a gwelliannau penodol yn
y gwasanaeth.
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Gwerth am Arian (parhad)
b) Mynd i’r afael â phryderon ynghylch fforddiadwyedd – cynnal y pwysau –
beth nesaf? Byddwn yn parhau i weithio gyda chwmnïau i sicrhau bod mesurau
cymorth addas o fewn cyrraedd cwsmeriaid sy’n cael trafferth talu, lle bynnag y
maent yn byw, ac yn helpu i wella dulliau cwmnïau o gyfathrebu â’r cwsmeriaid
hynny a’u cefnogi er mwyn helpu i leihau dyledion cymaint â phosibl.
Mae ein hymchwil wedi dangos y byddai cwsmeriaid yn ffafrio un tariff
cymdeithasol sengl ar draws y diwydiant, wedi’i ariannu gan wariant
cyhoeddus. Rydym eisoes wedi rhoi gwybod am hyn i’r rhai sy’n gwneud
penderfyniadau, yn ystod camau’r Bil Dŵr, a byddwn yn parhau i dynnu
sylw Llywodraethau’r DU a Chymru at y farn hon a phwyso arnynt i
weithredu datrysiad cynhwysfawr ar draws y diwydiant i fforddiadwyedd.

3. Rhannu llwyddiant – Rhannu llwyddiant ariannol y
diwydiant gyda chwsmeriaid.
Byddwn yn parhau i roi pwysau ar gwmnïau dŵr i rannu’u henillion yn sgil
rhagori ar ragdybiaethau ariannol gyda’u cwsmeriaid, a gwneud hyn mewn
modd tryloyw a chlir. Yn ymchwil olrhain aelwydydd blynyddol 2012,
dywedodd cwsmeriaid wrthym y byddai’n dda ganddynt weld enillion dros
ben yn cael eu defnyddio i ostwng eu biliau (52%), gwella gwasanaethau
sy’n bwysig iddynt (26%) a helpu cwsmeriaid ag incwm isel sy’n cael
trafferth talu eu biliau (22%)1. Byddwn yn parhau i roi pwysau ar gwmnïau i
rannu unrhyw elw sylweddol gyda chwsmeriaid.

4. Taliadau Teg – Sicrhau bod taliadau’n deg.
a) Adolygu cynlluniau taliadau. Byddwn yn nodi cyfleoedd i gwmnïau
fabwysiadu dulliau o ymdrin â thaliadau sy’n canolbwyntio’n fwy ar y
cwsmer ac yn pwyso arnynt i wella pan fyddwn yn nodi problemau. Byddwn
yn sicrhau bod cwmnïau yn ystyried barn a buddiannau cwsmeriaid
domestig a busnes wrth iddynt ddatblygu polisïau taliadau, gan gynnwys
barn am gynigion arloesol ar gyfer tariffau.

Gwerth
am Arian
b) 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 i gwsmeriaid ac yn cael eu cyflwyno’n raddol.
Byddwn yn ceisio dylanwadu’n effeithiol fel bod barn ac
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.

a) Helpu i gyflawni buddion i gwsmeriaid busnes yn Lloegr.
Byddwn yn cyfrannu’n gadarn at ddatblygiad marchnad
gystadleuol newydd i bob cwsmer busnes yn Lloegr i
sicrhau bod cynllun y farchnad a’i reoleiddio yn cyflawni’r
buddion y mae cwsmeriaid busnes yn eu disgwyl, heb
achosi anfantais o ran ansawdd neu bris y gwasanaeth
i gwsmeriaid domestig na fyddant yn gallu dewis
adwerthwr, a’r cwsmeriaid busnes anghymwys hynny yng
Nghymru neu ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr.
b) Helpu i gyflawni buddion i gwsmeriaid busnes yng Nghymru.
Yn absenoldeb marchnad gystadleuol ehangach i
gwsmeriaid busnes anghymwys yng Nghymru, byddwn yn
sicrhau bod gwasanaethau a phrisiau i’r cwsmeriaid hyn yn
cynnig gwerth, yn bodloni disgwyliadau cwsmeriaid ac yn
cael eu cyflawni’n effeithlon. Byddwn yn gweithio gyda’r
cwmnïau, rheoleiddwyr a Llywodraeth Cymru i sicrhau nad
yw’r cwsmeriaid hyn o dan anfantais.
Arolwg Olrhain Blynyddol 2012 y Cyngor Defnyddwyr Dŵr
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Gwerth am Arian (parhad)
c) Sicrhau bod cwsmeriaid busnes yn cael eu trin yn deg. Byddwn yn sicrhau
bod polisïau a phrosesau ein tîm trafod cwynion yn briodol ar gyfer
trefniadau’r farchnad gystadleuol newydd a byddwn yn parhau i weithredu’n
ffynhonnell wybodaeth annibynnol.

6. Monitro a chyfrannu at waith ar effeithlonrwydd
dŵr, cynllunio adnoddau dŵr, a gosod mesuryddion
dŵr i sicrhau ei fod yn ystyried anghenion tymor
hir defnyddwyr, yn ogystal â’u blaenoriaethau a’u
dewisiadau a’u gallu i dalu.
a) Gosod mesuryddion. Pan fydd unrhyw gwmni yn cynnig sefydlu rhaglen
o osod mesuryddion yn orfodol neu’n dargedig, disgwyliwn i gwmnïau
ystyried barn cwsmeriaid a’r effaith arnynt wrth ddatblygu’r rhaglenni gosod
mesuryddion. Dylid rhoi trefniadau trosiannol ar waith pan ddisgwylir mai
biliau mawr fydd effaith hyn.
b) Effeithlonrwydd dŵr. Disgwyliwn i gwmnïau dŵr a rhanddeiliaid eraill
ddefnyddio ein hymchwil ni a sefydliadau eraill i nodi dulliau newydd, arloesol
o ennyn diddordeb defnyddwyr mewn effeithlonrwydd dŵr ac arbed dŵr, a sut
y gall hynny helpu’r rhai â mesuryddion sy’n cael trafferth talu.
c) Cynllunio adnoddau dŵr. Mae’r cylch Cynllunio Rheoli Adnoddau Dŵr
pum mlynedd bron yn orffenedig, ond wrth i faterion newydd godi dros y
tair blynedd nesaf, byddwn yn pwyso ar gwmnïau dŵr i ddefnyddio ymchwil
ymhlith defnyddwyr i lywio’u gwaith cynllunio yn y dyfodol ar faterion
adnoddau dŵr hirdymor, gan gynnwys ystyried gallu cwsmeriaid i dalu.
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Er mwyn helpu i ymateb i ddisgwyliadau defnyddwyr
eu bod yn cael eu hysbysu am faterion yn ymwneud â
dŵr, byddwn yn:
•

•

Gweithio mewn partneriaeth â chwmnïau dŵr
sy’n ystyried neu sy’n gweithredu rhaglenni
cynlluniedig ar gyfer gosod mesuryddion er mwyn
sicrhau bod cwsmeriaid yn cael gwybodaeth
briodol am sut a pham y bydd y cwmni yn bwrw
ati i osod mesuryddion, beth fydd hyn yn ei olygu
iddynt a pha help a chymorth sydd ar gael.
Annog cwmnïau dŵr i hysbysu eu cwsmeriaid
am sut y maent yn gwella gwasanaethau neu’n
lleihau biliau o ganlyniad i rannu llwyddiant
ariannol gyda’u cwsmeriaid neu ail-fuddsoddi
elw yn y busnes.

•

Gweithio ochr yn ochr â chwmnïau dŵr i hysbysu
defnyddwyr am gyfleoedd i leihau eu biliau ac
am y cynlluniau cymorth sydd ar gael i’r rhai sy’n
cael trafferth talu.

•

Pwyso ar gwmnïau dŵr i gyhoeddi gwybodaeth
glir a thryloyw am eu trefniadau treth a’u
strwythur corfforaethol.
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1
Yn Iawn y Tro Cyntaf

Gwerth
am Arian

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

2

Yr hyn yr ydym am helpu i’r diwydiant ei gyflawni17:
Gwelliant o ran boddhad defnyddwyr â’r gwasanaeth a ddarperir gan
y diwydiant dŵr a charthffosiaeth o’r ffigurau presennol sef 90% (dŵr)
ac 85% (carthffosiaeth), fel bod mwy o ddefnyddwyr yn fodlon ar y
gwasanaeth y maent yn ei dderbyn.
Gydag Adolygiad Prisiau 2014 yn gefndir, gostyngiad yn nifer y
cwynion i gwmnïau dŵr. Mae angen i gwmnïau a chanddynt nifer
uchel o gŵynion wella i lefel cwmnïau sy’n perfformio’n well. Byddwn
yn parhau i bwyso fel bod nifer y cwynion ysgrifenedig yn gostwng
islaw 151,000, sef ffigur 2012-13, ar draws y diwydiant cyfan.
Gydag Adolygiad Prisiau 2014 yn gefndir, gostyngiad o ran sawl gwaith
y mae’n rhaid i ddefnyddwyr ysgrifennu at eu cwmni. Byddwn yn parhau
i bwyso fel bod nifer y defnyddwyr y mae’n rhaid iddynt ysgrifennu am
yr eildro i ddatrys eu cwyn yn gostwng islaw 13,000, sef ffigur 2012-13.
Gwelliant o ran boddhad defnyddwyr ag ymateb cwmnïau dŵr neu
garthffosiaeth i’w cyswllt, er mwyn adlewyrchu pwyslais cynyddol ar
gwmnïau i gael pethau ‘yn iawn y tro cyntaf’.

Defnyddwyr domestig a busnes gwybodus, sydd wedi defnyddio
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. Nid yw mwyafrif y defnyddwyr sy’n defnyddio’r
wefan yn teimlo bod angen iddynt ofyn cwestiwn arall i’r
Cyngor Defnyddwyr Dŵr er mwyn cael yr holl wybodaeth sy’n
ofynnol (gofynnodd llai nag 1% gwestiwn pellach yn 2012-13).
Gwelliant o ran boddhad defnyddwyr ag ansawdd y gwasanaeth
a ddarperir gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ar gyfer cwsmeriaid
nad yw eu cwmnïau dŵr wedi datrys eu cwyn. Ein perfformiad
yn 2012-13 oedd 77%. Dymunwn iddo gyrraedd 80%.
System dulliau amgen o ddatrys anghydfod sy’n cyflwyno
penderfyniad annibynnol i ddefnyddwyr sy’n eu rhwymo nhw
a’r cwmni ac sy’n atal yr angen am fynd ag achosion i’r llys.

Mae Arolwg Olrhain Blynyddol y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn rhoi canrannau
boddhad â gwasanaeth ac ymateb i gysylltiadau - yma>
I weld ffigurau cwynion, ewch i Adroddiad Cwynion y Cyngor Defnyddwyr Dŵr - yma>

17
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1
Yn Iawn y Tro Cyntaf (parhad)
Byddwn yn parhau i roi pwysau ar gwmnïau i ymdrin â chwynion
“yn iawn y tro cyntaf”. Lle nad yw defnyddwyr yn gallu datrys eu cwyn
yn uniongyrchol â’u cwmni, sicrhawn fod y wybodaeth ar ein gwefan yn
ddefnyddiol a pherthnasol fel y gall defnyddwyr naill ai ddefnyddio ein
cyngor ar-lein neu wybod y gallant droi atom i gael cyngor neu gymorth
uniongyrchol ynghylch eu cwyn. Ein nod yw cynnig gwasanaeth da felly,
pan fyddwn yn gofyn i ddefnyddwyr, byddant yn fodlon ar y ffordd y
gwnaethom ymdrin â’u cwyn.

Yr hyn y byddwn yn ei wneud
1. Helpu defnyddwyr domestig a busnes gyda’u
hymholiadau a helpu i ddatrys eu cwynion gyda
chwmnïau dŵr.
Er 2005, rydym wedi cynorthwyo dros 300,000 o ddefnyddwyr gyda’u cwyn
neu ymholiad am eu cwmni dŵr. Byddwn yn parhau i roi pwysau ar gwmnïau
i ddatrys cwynion yn gyflym, yn effeithiol ac er boddhad defnyddwyr. Byddwn
yn defnyddio’r wybodaeth o’r cwynion a gawn yn erbyn cwmnïau i nodi
unrhyw faterion yn ymwneud â’r gwasanaeth neu’r cwmni sydd heb eu datrys
a sicrhau eu bod yn cynnig gwasanaeth gwell i gwsmeriaid.
Yn achos yr ychydig o gŵynion nad oes modd eu datrys ac er mwyn datrys
yn gynt rai o’r achosion y mae Ofwat yn ymdrin â nhw ar hyn o bryd,
byddwn yn parhau i weithio gyda’r diwydiant i gyflwyno dull amgen o
ddatrys anghydfodau ar ddiwedd y broses gwyno bresennol. Bydd hyn yn
cyflwyno penderfyniad annibynnol i ddefnyddwyr sy’n eu rhwymo, ac yn
atal yr angen i fynd ag achosion i’r llys.
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2. Canolbwyntio ar gwmnïau dŵr nad
ydynt yn perfformio cystal.
a) Sbarduno gwelliannau yn y ffordd y mae cwmnïau
dŵr yn ymdrin â chwynion, yn achos cwmnïau nad ydynt
yn perfformio cystal. Byddwn yn amlygu cwmnïau nad
ydynt yn perfformio cystal yn ein hadroddiad ar gŵynion
y diwydiant. Lle y gwelwn nad yw gwasanaeth cwmni
â’i ddull o ymdrin â chwynion yn bodloni disgwyliadau
cwsmeriaid, byddwn yn pwyso ar y cwmni i wella.
b) Cynnal asesiadau o ddulliau cwmnïau dŵr o adennill
dyledion ac ymdrin â chwynion, lle y bo lefelau cwynion yn
awgrymu bod angen adolygu gweithdrefnau. Byddwn yn
asesu dulliau cwmnïau o ymdrin â chwynion ysgrifenedig
drwy ddull seiliedig ar risg, drwy ein swyddfeydd lleol.
Byddwn yn dewis cwmnïau ar sail eu perfformiad yn
ymwneud â chwynion ysgrifenedig, a gyhoeddir yn ein
hadroddiad cwynion ym mis Medi. Mae ein paneli asesu
yn trafod perfformiad y cwmni o ran cwynion, yn bwrw
golwg ar sampl o gŵynion ac yn asesu a yw’r cwmni wedi
dilyn ei weithdrefn ac yn rhoi arsylwadau eraill fel ‘ffrind
beirniadol’. Yn ogystal â hyn, bydd ein hasesiadau cylchol
o ddyled yn ein helpu i sicrhau bod cwmnïau yn ystyried
amgylchiadau’r cwsmer wrth gasglu refeniw. Mae ein
hasesiadau yn bwrw golwg ar sampl o gyfrifon sydd ag
arian yn weddill i’w dalu arnynt ac yn eu hasesu yn erbyn
prosesau rheoli dyledion y cwmni.
Gwnawn argymhellion i’r cwmni a rhannwn arfer da
gyda’r diwydiant.
Blaenraglen Waith 2014-15 i 2016-17 ar gyfer Cymru a Lloegr
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3. Monitro effeithiolrwydd cymhellion i gwmnïau
dŵr sy’n sbarduno ymddygiad gan y cwmni sy’n
canolbwyntio ar gwsmeriaid ac effaith y
gyfundrefn gyfanwerthu/adwerthu ar lefelau
gwasanaeth cwsmeriaid.
Er mwyn gwneud yn siwr bod cwmnïau yn rhoi cwsmeriaid yn ganolog
i’w busnes, byddwn yn parhau i fonitro effeithiolrwydd y Mecanwaith
Cymhellion Gwasanaeth (SIM). Byddwn hefyd yn parhau i bwyso am
gymhellion rheoleiddiol gwell ar sail boddhad cyffredinol pob cwsmer
â’r gwasanaeth a gwerth am arian os bydd tystiolaeth yn dangos bod
cwsmeriaid yn cefnogi hyn.

Gwerth
am Arian

4. Targedu help ychwanegol at
ddefnyddwyr agored i niwed.
Bydd anghenion penodol defnyddwyr agored i niwed yn
cael eu nodi a lle y gwelwn broblemau o ran gwasanaeth
cwsmeriaid neu unrhyw faes lle y gall cwmni wneud yn well,
byddwn yn tynnu sylw’r diwydiant neu’r cwmni at hyn ac yn
pwyso am wasanaeth gwell.

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

Rhoi ein barn annibynnol, am ddim, i
ddefnyddwyr ynghylch unrhyw gwestiwn am eu
gwasanaeth dŵr neu garthffosiaeth neu ynghylch
cyngor a gafwyd gan eu cwmni dŵr.

•

Gweithio ochr yn ochr â chwmnïau dŵr i hysbysu
defnyddwyr am brisiau, awgrymiadau i arbed
arian, awgrymiadau i arbed dŵr, eu hawl i gwyno
a’r ffordd o wneud hyn.
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1
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Gwerth
am Arian

Ymgyrchu dros sicrhau dŵr yfed diogel, dibynadwy o ansawdd da y mae defnyddwyr yn ei
werthfawrogi ac yn ei ddefnyddio’n ddoeth.
Yr hyn yr ydym am helpu’r diwydiant i’w gyflawni18:
•

Defnyddwyr sy’n fodlon bod eu dŵr tap yn ddiogel. Cynnydd
yn nifer y cwsmeriaid sy’n fodlon â diogelwch eu dŵr yfed o’r
91% presennol.

•

Cynnal safonau o ansawdd uchel a mynd i’r afael
yn gywir ag unrhyw broblemau sy’n dod i’r amlwg
gan ddefnyddwyr.

•

Defnyddwyr sy’n fodlon bod ganddynt gyflenwad dŵr
dibynadwy am bris derbyniol. Cynnal lefel uchel o
ddefnyddwyr sy’n fodlon â dibynadwyedd eu cyflenwad dŵr ar
y lefel bresennol sef 96% a chynnydd yn y nifer sy’n fodlon â
gwerth am arian eu gwasanaeth dŵr, sef 71% ar hyn o bryd.

•

Defnyddwyr dŵr gwybodus sy’n rhoi ystyriaeth i’w
defnydd o ddŵr a’i effaith ar gyflenwadau dŵr a’r
amgylchedd, yn enwedig pan fydd adnoddau dŵr dan
straen. Cynnydd yn nifer y defnyddwyr domestig sy’n
dweud eu bod yn cymryd camau i ddefnyddio dŵr yn
fwy effeithlon o’r 69% presennol.

Byddwn yn parhau i roi pwysau ar y diwydiant a
rheoleiddwyr i roi lle canolog i flaenoriaethau defnyddwyr
mewn cynllunio adnoddau dŵr a chynllunio ar gyfer sychder
yn y dyfodol. Trwy chwarae rhan weithgar ar lefel leol a
chenedlaethol, byddwn yn rhoi cyngor i’r sector ar sail ein
profiad a’r dystiolaeth a gawsom o’n hymchwil helaeth.

Cymerir lefelau boddhad o Arolwg Olrhain Blynyddol y Cyngor Defnyddwyr Dŵr

18
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Yr hyn y byddwn yn ei wneud:
1. Pwyso am gyflenwad dibynadwy a chydnerth am
bris derbyniol
•

•

•

Mae’r gyfundrefn sy’n pennu faint o ddŵr y gellir ei gymryd o
ffynonellau dŵr wyneb a dŵr daear yn cael ei diwygio; yr enw ar hyn
yw Diwygio Echdynnu Dŵr. Byddwn yn pwyso i sicrhau nad yw costau
newidiadau i gwsmeriaid dŵr yn gorbwyso’r buddion.
Gweithio gyda chwmnïau dŵr ar gynlluniau i sicrhau bod
gwasanaethau’n gydnerth yn wyneb peryglon naturiol difrifol am bris
ac ar gyflymder sy’n dderbyniol i gwsmeriaid.
Gweithio gyda rhanddeiliaid eraill ar gynlluniau i wella gallu’r sector i
fod yn gydnerth yn wyneb tywydd eithriadol, cynnydd mewn poblogaeth
a mwy o dai, i sicrhau bod defnyddwyr yn cael gwasanaeth dibynadwy.

•

Monitro dulliau newydd ac arloesol o sicrhau cyflenwadau (e.e.
trosglwyddiadau, rheoli dalgylchoedd, dihalwyno ac ailddefnyddio/
ailgylchu elifiant).

•

Darparu arweiniad i gwmnïau dŵr sy’n ystyried rhaglenni gosod
mesuryddion targedig/gorfodol i sicrhau eu bod wedi ystyried
safbwynt defnyddwyr.

•

Gwerth
am Arian

3. Sicrhau bod cwmnïau dŵr yn rhoi
blaenoriaeth i waith ar ollyngiadau sy’n
bodloni disgwyliadau eu cwsmeriaid lleol.
Trwy fonitro’r canlyniadau a gyflawnir gan gwmnïau o
ganlyniad i’r cynllun rheoli adnoddau dŵr ac Adolygiad
Prisiau 2014 yn y dyfodol).

Yn Iawn y
Tro Cyntaf

4. Ymateb er mwyn hysbysu a chefnogi
defnyddwyr os oes problemau dŵr yfed
arwyddocaol [prin] mewn ymgynghoriad â’r

3

Arolygiaeth Dŵr Yfed.

5. Monitro unrhyw broblemau posibl a allai
ddeillio o raglenni ffracio i sicrhau bod cwmnïau’n
gwerthuso’r holl risgiau cyn dechrau gwaith yn y maes hwn.

System
Garthffosiaeth
sy’n Gweithio

5

2. Helpu defnyddwyr i ddefnyddio dŵr yn ddoeth
Gweithio gyda chwmnïau a rhanddeiliaid eraill i sicrhau bod defnyddwyr
yn gallu cael at gyngor a gwybodaeth glir a dibynadwy, a chymorth
ymarferol, lle y bo’n briodol.
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4

Defnyddio ymchwil ymhlith defnyddwyr i lywio’r drafodaeth barhaus
ynghylch a ddylid mabwysiadu pibellau cyflenwi cwsmeriaid dŵr.
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Er mwyn helpu i ymateb i ddisgwyliadau defnyddwyr
eu bod yn cael eu hysbysu am faterion yn ymwneud â
dŵr, byddwn yn:
•

Helpu i hysbysu cwsmeriaid am ollyngiadau a
risgiau i’w cyflenwad dŵr.

•

Annog a hysbysu defnyddwyr ynglŷn â defnyddio
dŵr yn effeithlon. 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 ganolbwyntio ar hybu a chyflwyno
rhaglenni effeithlonrwydd dŵr, yn ogystal â
mentrau sy’n ceisio sicrhau newid cynaliadwy a
thymor hir mewn ymddygiad.

•

Parhau i weithio gyda’r Arolygiaeth Dŵr Yfed
i sicrhau bod defnyddwyr â chwestiynau neu
bryderon am ansawdd dŵr tap yn cael help a
gwybodaeth briodol.
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1
System Garthffosiaeth sy’n Gweithio
Helpu i sicrhau bod gan ddefnyddwyr wasanaeth carthffosiaeth cynaliadwy sy’n gweithio gyda
chyn lleied o lifogydd o garthffosydd â phosibl ac sy’n cael ei ddefnyddio mewn modd cyfrifol.

Gwerth
am Arian

2

Yr hyn yr ydym am helpu’r diwydiant i’w gyflawni:
Gostyngiad yn nifer yr achosion o lifogydd carthffosydd mewn
eiddo defnyddwyr, 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 cymorth glanhau, cyngor ac iawndal19 prydlon, gan
gyfrannu at gadw’r lefel boddhad â’r gwasanaeth carthffosiaeth
cyffredinol yn uchel. Mae hyn yn 85% ar hyn o bryd.
Defnyddwyr sy’n fodlon bod ganddynt wasanaeth carthffosiaeth
dibynadwy am bris derbyniol. Cynnal lefel uchel o ddefnyddwyr bodlon
a chynnydd mewn boddhad â’r gwerth am arian o’r 70% presennol.

Rydym wedi cynorthwyo cwmnïau sy’n archwilio’r ateb
gorau i broblemau llifogydd carthffosydd a pheidio â
dibynnu bob amser ar ddulliau traddodiadol. Oherwydd
hyn, rydym wedi cefnogi Ofwat wrth iddynt symud i
“Fframwaith Strategaeth Draenio”. Hefyd, rydym wedi
annog trafodaeth rhwng cwmnïau carthffosiaeth ac
Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol, Awdurdodau
Cynllunio, datblygwyr ac Asiantaeth yr Amgylchedd,
fel y gellir rhannu costau prosiectau llifogydd yn deg.
Rydym wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru a Defra ar
weithredu’r broses o Fabwysiadu Carthffosydd yn Orfodol
fel ei bod yn taro cydbwysedd teg rhwng anghenion
cwmnïau carthffosiaeth, eu defnyddwyr a datblygwyr.
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19
Mae ‘iawndal’ yn y blwch testun yn cyfeirio’n bennaf at daliadau’r Cynllun Safonau Gwarantedig, ond mae
hefyd yn cyfeirio at daliadau iawndal ewyllys da eraill y mae cwmnïau yn ystyried y dylent eu talu. Caiff y
lefelau boddhad eu cymryd o Arolwg Olrhain Blynyddol y Cyngor Defnyddwyr Dŵr
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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 wrth leihau nifer yr eiddo
sydd mewn perygl o lifogydd carthffosydd, ond yn parhau i ganolbwyntio
ar ddefnyddwyr sy’n dioddef y mwyaf o’r math hwn o lifogydd.

2. Annog cwmnïau carthffosiaeth i ganolbwyntio
a dewis datrysiadau cynaliadwy a chost-effeithiol
o ymdrin â dŵr wyneb sy’n gorlwytho’r system
garthffosiaeth.
•

•

Annog cwmnïau carthffosiaeth i ddefnyddio datrysiadau arloesol a
chynaliadwy (fel Systemau Draenio Cynaliadwy neu “SuDs”) neu i fynd
i’r afael â glawiad gormodol a lleihau faint o ddŵr sy’n llifo i mewn
i’r carthffosydd.
Annog cwmnïau i sefydlu dulliau cyfathrebu effeithiol â’u defnyddwyr
ar adegau pan fo tywydd garw yn effeithio ar wasanaethau
carthffosiaeth a draenio.

•

Gweithio gyda’r cwmnïau, Asiantaeth yr Amgylchedd a Cyfoeth Naturiol
Cymru i sicrhau bod gweithrediadau dŵr gwastraff yn ymdopi’n well â
thywydd eithafol a phatrymau tywydd sy’n newid.

•

Monitro boddhad defnyddwyr â gwasanaethau carthffosiaeth a’u
gwerth am arian.
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3. Monitro effaith a chost mabwysiadu
carthffosydd a draeniau preifat a
gorsafoedd pwmpio preifat fel eu bod ym
mherchenogaeth cwmnïau dŵr.
•

Byddwn yn defnyddio ein hymchwil i safbwyntiau
defnyddwyr i helpu’r diwydiant carthffosiaeth i godi
ymwybyddiaeth defnyddwyr a pharatoi ar gyfer y
cam nesaf, sef trosglwyddo gorsafoedd pwmpio i
berchenogaeth cwmnïau dŵr.

•

Byddwn yn parhau i weithio i gadw cost trosglwyddo
carthffosydd preifat yn isel trwy herio cwmnïau pan fo
costau’n ymddangos yn afresymol o uchel.

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

Gweithio gyda chwmnïau dŵr i’w helpu i hysbysu
defnyddwyr am yr hyn na ddylent ei waredu mewn
tai bach, sinciau a draeniau.

•

Rhoi gwybodaeth reolaidd i ddefnyddwyr am y
newidiadau i’r rhwydwaith carthffosydd preifat,
mewn partneriaeth â’r diwydiant.
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Siarad o Blaid Defnyddwyr
Dŵr a’u Hysbysu

Gwerth
am Arian

Siarad o Blaid Defnyddwyr Dŵr a’u Hysbysu - Bod yn llais annibynnol, dibynadwy, sy’n
ymrymuso defnyddwyr drwy roi gwybod iddynt am faterion allweddol yn ymwneud â dŵr, a
sicrhau bod Llywodraethau, cwmnïau a rhanddeiliaid eraill yn deall barn defnyddwyr dŵr.

2

Yr hyn yr ydym am helpu’r diwydiant i’w gyflawni:
Cyfathrebu effeithiol a phriodol trwy godi ymwybyddiaeth o faterion
drwy’r cyfryngau a chynyddu’r cyfleoedd i weld ein negeseuon:
•

Sicrhau ein bod yn darparu o leiaf 75 miliwn cyfle i bobl weld ein
negeseuon yn y cyfryngau.

•

Cyflwyno dros £1.5 miliwn o werth hysbysebu ar gyfer ein
negeseuon allweddol.

Diwydiant dŵr sy’n deall anghenion defnyddwyr trwy gydweithio’n
rheolaidd â chwmnïau, rhanddeiliaid a Llywodraethau’r DU
a Chymru, gan ymateb i ymgynghoriadau a defnyddio ein
canfyddiadau ymchwil i ddylanwadu ar drafodaethau.
Cynnydd parhaus yn nifer y cwsmeriaid domestig sy’n canfod a fyddent
yn arbed yn ystod 2014-15 trwy newid i fesurydd dŵr gan ddefnyddio
ein cyfrifiannell ar-lein. Yn 2012-13, ymwelodd 170,182 o gwsmeriaid â’n
cyfrifiannell ar-lein ar gyfer mesurydd dŵr.
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Eleni, rydym ar y trywydd i gyflawni’r amcanion hynny
a osodom i ni ein hunain yn y maes gwaith hwn. Rydym
wedi bod yn gweithio’n galed i godi ymwybyddiaeth o’r
materion allweddol yn y diwydiant dŵr o safbwynt y
defnyddiwr, drwy’r cyfryngau. O ganlyniad, bu cynnydd
helaeth yn nifer y defnyddwyr a rhanddeiliaid sy’n gweld
ein negeseuon a gwelom rai canlyniadau cadarnhaol
i ddefnyddwyr o ganlyniad, gan gynnwys buddsoddi
ychwanegol. Rydym wedi gweithio’n agos iawn gyda
Llywodraethau’r DU a Chymru yn ystod datblygiad y Bil
Dŵr a’r Strategaeth Ddŵr i Gymru. Rydym wedi cyfleu
gwybodaeth am y broses adolygu prisiau i ddefnyddwyr a
phwyso ar gwmnïau dŵr i wrando ar eu cwsmeriaid wrth
greu eu cynlluniau busnes at y dyfodol.
Eto, gwelom welliannau yn y gwasanaeth i gwsmeriaid
ar draws y diwydiant drwy barhau i amlygu cwmnïau
dŵr sy’n perfformio’n wael. Bu cynnydd yn ogystal yn
nifer y defnyddwyr dŵr sydd wedi cofrestru ar gofrestri
gwasanaethau cymorth arbennig cwmnïau dŵr. Gwelom
gynnydd yn nifer y cwsmeriaid domestig sydd eisiau
gwybod a allent arbed arian neu ddŵr drwy newid i
fesurydd dŵr, gan ddefnyddio ein cyfrifiannell ar-lein.
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Siarad o Blaid Defnyddwyr
Dŵr a’u Hysbysu (parhad)

Gwerth
am Arian

2

Yr hyn y byddwn yn ei wneud
Hysbysu defnyddwyr – Mae siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu 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.
Byddwn yn sicrhau hefyd bod ein gwasanaethau a’n dogfennau allweddol yn
cael eu cyfieithu i’r Gymraeg a, lle y gofynnir amdanynt, i ieithoedd eraill os
nad yw defnyddwyr dŵr yn rhugl mewn Saesneg.

Yn Iawn y
Tro Cyntaf

3

Trwy weithio gyda chwmnïau dŵr i sicrhau na chaiff gwaith ei ddyblygu,
byddwn yn cyflwyno gwybodaeth ddiduedd i ddefnyddwyr. Byddwn yn
sicrhau bod ein negeseuon yn cael proffil uwch trwy wneud mwy o waith
mewn partneriaeth a gwella ein gwefan bresennol trwy gynnwys gwybodaeth
berthnasol i ddefnyddwyr, fel tariffau, strwythur y diwydiant dŵr a
gwybodaeth gyfeirio ar gyfer y diwydiant.

Dŵr
drwy’r Tap

Hefyd, byddwn yn gweithio i ddarparu mwy o wybodaeth i ddefnyddwyr sy’n
dangos perfformiad eu cwmni dŵr mewn amrywiol feysydd gwasanaeth.

4
System
Garthffosiaeth
sy’n Gweithio
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Siarad o Blaid
Defnyddwyr Dŵr
a’u Hysbysu

Sut mae’r Flaenraglen Waith hon yn cyfrannu at
gyflawni nodau, amcanion a thargedau strategol
ehangach Defra a Llywodraeth Cymru.
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Blaenraglen Waith 2014-15 i 2016-17
ar gyfer Cymru a Lloegr

Sut mae’r Flaenraglen Waith hon yn cyfrannu at
gyflawni nodau, amcanion a thargedau strategol
ehangach Defra a Llywodraeth Cymru.
Er bod y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn gorff annibynnol i ddefnyddwyr, rydym yn gweithio’n agos gyda
nifer o bartneriaid, gan gynnwys Defra a Llywodraeth Cymru. Rydym yn rhannu’r un nodau mewn nifer
o feysydd, gan gynnwys:
1. Gwerth am Arian – Bydd ein gwaith gyda chwmnïau i’w helpu i
ddatblygu cynlluniau cymorth a thariffau cymdeithasol sy’n dechrau bodloni
anghenion cwsmeriaid hefyd yn helpu i symud amcan Llywodraethau’r DU a
Chymru, sef bod biliau dŵr yn fforddiadwy, yn ei flaen. Byddwn hefyd yn helpu i
gyflawni hyn drwy ein gwaith i wneud cwsmeriaid yn ymwybodol o’u hopsiynau
o ran tariffau a’r cynlluniau sydd ar gael i helpu’r rhai sy’n cael trafferth talu, a
thrwy ein gwaith parhaus i ostwng costau biliau yn adolygiad prisiau 2014.

2. Yn Iawn y Tro Cyntaf – Mae ein ffrwd waith ‘yn iawn y tro
cyntaf’ wedi sicrhau cynnydd ym moddhad defnyddwyr â gwasanaethau
a gostyngiad cyffredinol yn nifer y cwynion sy’n dod i law cwmnïau dŵr
a’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr, ynghyd â chynnydd mewn boddhad â’r dull
o ymdrin â’r cwynion hyn. Mae hyn yn ategu amcan Llywodraeth Cymru a
Defra, sef y dylai cwsmeriaid fod yn ganolog wrth gyflwyno gwasanaethau.

3. Dŵr drwy’r Tap – Mae effeithlonrwydd dŵr yn faes gwaith
allweddol i Defra a Llywodraeth Cymru. Mae ein hymchwil ym maes
arbed dŵr wedi dangos beth sy’n symbylu pobl i arbed dŵr a beth yw’r prif
rwystrau. Trwy ein gwaith hysbysu defnyddwyr, byddwn yn mynd ati i gyfleu
sut gall defnyddwyr wneud newidiadau bychain sy’n cael effaith fawr ar
arbed dŵr. Hefyd, byddwn yn cyfrannu at ac yn annog datblygiad sector
dŵr mwy cydnerth drwy ein cyfraniadau at ymgynghoriadau’r llywodraeth a
chynlluniau cwmnïau dŵr unigol.

4. System Garthffosiaeth sy’n Gweithio – Mae Llywodraeth
Cymru a Defra wedi amlinellu eu bod am weld sefyllfa lle y caiff pob
system garthffosiaeth a draenio eu cynnal a’u cadw’n dda. Byddwn yn
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cefnogi cwmnïau wrth symud tuag at ddull mwy strategol
o gynllunio draenio. Hefyd, byddwn yn annog defnyddio
Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDs) i ddatrys problemau
llifogydd o garthffosydd. Bydd safonau cenedlaethol ar
gyfer carthffosydd a SuDS yn gerrig milltir pwysig ar y ffordd
tuag at reoli systemau carthffosiaeth yn gydweithredol yn y
tymor hir. Byddwn yn gweithio gyda chwmnïau dŵr i sicrhau
eu bod yn cyfrannu’n deg at y broses hon.

5. Siarad o Blaid Defnyddwyr a’u Hysbysu
– Mae Llywodraeth Cymru a Defra wedi amlinellu y dylai’r
diwydiant dŵr ganolbwyntio ar gwsmeriaid, a dyma amcan
y mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn ei hyrwyddo yn ein
holl ffrydiau gwaith. Wrth gynrychioli llais y defnyddiwr
yn y farchnad fonopoli hon, gallwn sicrhau bod y sector yn
canolbwyntio ar gyflawni’n effeithiol a bod y cymhellion
a’r cosbau ariannol cywir ar waith yn y sector i annog
ffocws cadarn ar y cwsmer a pharhau’n fuddsoddiad busnes
deniadol. Yn ogystal, rydym yn chwarae rôl allweddol
yn hybu dealltwriaeth o faterion ehangach y diwydiant
dŵr ymhlith defnyddwyr, gan gynnwys cyngor ar arbed
dŵr, gwybodaeth am fesuryddion, cynlluniau talu a
fforddiadwyedd fel tariffau cymdeithasol, a chyfrifoldeb am
biblinellau. Fel ffynhonnell annibynnol a dibynadwy, gallwn
gyflwyno safbwynt diduedd ond gwybodus i ddefnyddwyr
dŵr, y diwydiant, rhanddeiliaid a llywodraethau.

Blaenraglen Waith 2014-15 i 2016-17 ar gyfer Cymru a Lloegr

Beth yw ein risgiau?
Er mwyn ategu a monitro’r gwaith o gyflwyno’r Flaenraglen Waith hon yn effeithiol, ynghyd
â’r prosiectau ynddi, mae gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr fframwaith rheoli risg a chofrestr risg
sefydledig a chadarn. Mae’r strategaeth yn rhoi’r sylfaen ar gyfer nodi, asesu a lliniaru risgiau
ar bob lefel yn y sefydliad. Cyflwynir y fframwaith yn ein Strategaeth Rheoli Risg.
Caiff risgiau a nodir yn y sefydliad sgôr ar gyfer eu tebygolrwydd a’u heffaith ar gwsmeriaid a’r
sefydliad; fe’u rhoddir yn y categorïau ‘uchel’, ‘canolig’ ac ‘isel’. Caiff y gofrestr risg ei hadolygu
gan Uwch Reolwyr bob chwe wythnos. Hefyd, cyflwynir y gofrestr risg gyfan i’r Pwyllgor
Archwilio a Rheoli Risg (is-bwyllgor i’r Bwrdd) bob chwarter ac i’r Bwrdd yn flynyddol.
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Atodiad A: Ein hymgynghoriad ar ein Blaenraglen
Waith Ddrafft ar gyfer Cymru a Lloegr
Anfonwyd y Flaenraglen Waith ddrafft mewn neges e-bost at dros 90 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.

Mae’r sylwadau ar ein Blaenraglen Waith Ddrafft ar gael
ar ein gwefan, ynghyd â’n hymateb.

Rydym wedi cynnwys rhai materion ychwanegol yr oedd yr ymatebwyr yn
teimlo y dylem fod yn eu hystyried, fel ein gwaith ar y dull amgen newydd
o ddatrys anghydfodau, ac rydym hefyd wedi egluro rhai amcanion neu
ddatganiadau y gwnaeth yr ymatebwyr sylwadau arnynt.

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.

Roedd rhai yn dymuno cael mwy o fanylion am ein gweithgareddau, ac
mae’r rhain ar gael yn ein Cynllun Busnes Gweithredol ar gyfer 2014-15.
Gellir gweld y cynllun hwn yma.
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Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau
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