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1.

Neges oddi wrth ein Cadeirydd
M

yddwn yn parhau i weithio gyda chwmnïau i
gyflwyno gwasanaeth gwell i ddefnyddwyr. Mae ein
heriau a gwaith gyda’r cwmnïau i wella gwasanaethau
cwsmeriaid wedi arwain at gŵynion gan gwsmeriaid
yn cyrraedd lefelau is nag erioed ers y nifer uchaf yn
y flwyddyn 2007-08, a dylid cymeradwyo cwmnïau
am hyn. Fodd bynnag, mae rhai cwmnïau o hyd sy’n
berfformwyr gwael cyson a’r rheiny sy’n mynd yn groes
i’r duedd gyffredinol gyda lefelau cwynion sy’n codi.
Mae’r cwmnïau hyn yn ganolbwynt sylw pan fyddwn
yn cyhoeddi canlyniadau cymharol ar berfformiad
cwmnïau.

D

1 Bob pum mlynedd mae Ofwat yn pennu terfynau prisiau sy’n galluogi cwmnïau dŵr a charthffosiaeth i ariannu cyflenwi gwasanaethau i
ddefnyddwyr, yn unol â safonau a gofynion perthnasol. Yr Adolygiad Prisiau yw’r enw ar hyn
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5. Speaking up for and

ros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi bod yn
gweithio gyda chwmnïau dŵr, Water UK ac Ofwat i
gyflwyno Cynllun Datrysiadau Dŵr (WATRS), sef cynllun
datrys anghydfodau amgen i gwsmeriaid dŵr, a fydd
yn cael ei weithredu ym mis Ebrill 2015. Bydd WATRS yn
darparu llwyfan ychwanegol, annibynnol a rhad ac am
ddim i ddelio â chwynion cwsmeriaid, ac mae’n cynnig
datrysiad cyfrwymol mewn achosion lle mae cwyn yn
cyrraedd sefyllfa nad oes modd ei datrys. Gobeithiwn
y bydd y cynllun hwn o fudd i’r ychydig gwsmeriaid
sy’n eu cael eu hunain yn y sefyllfa hon trwy ddarparu
datrysiad heb yr angen i fynd drwy’r llysoedd.

A sewerage system
4. that
works

D

ywedom fod angen i gwsmeriaid symbylu’r broses
pennu prisiau, ac ar ôl ymgyrchu’n galed am
lais cadarnach i gwsmeriaid ers ein sefydlu yn 2005,
cefnogom ymagwedd Ofwat i gynnwys cwsmeriaid
mwy fyth. Gweithredom fel cadeiryddion annibynnol
ar gyfer 15 o 24 o Grwpiau Her gan Gwsmeriaid
gan sicrhau eu bod yn aros yn gwbl annibynnol i’r
diwydiant ac yn atebol i’r cyhoedd. Er mwyn ein
galluogi i gynnig eiriolaeth gadarn ar ran defnyddwyr,
dewiswyd ein cynrychiolwyr yn y Grwpiau Her gan
Gwsmeriaid o blith ein Heiriolwyr Defnyddwyr Lleol a’n
staff polisi. Chwaraeom rôl bwysig hefyd fel aelodau o’r
Grwpiau Her gan Gwsmeriaid hynny yn cael eu harwain
gan Gadeiryddion yn cael eu cyflogi gan gwmnïau,
a byddwn yn ystyried ein rôl ym mhroses y Grwpiau
Her gan Gwsmeriaid yn y dyfodol, gan gynnwys
ein cyfranogiad yn adolygiad Ofwat PR14. Am y
blynyddoedd i ddod, rydym eisiau sicrhau bod barnau

B

3. Water on tap

ae’r Flaenraglen Waith hon yn nodi adeg bwysig
yn hanes y Cyngor Defnyddwyr Dŵr. Rydym
wedi dylanwadu ar y diwydiant i sicrhau bod cynnwys
cwsmeriaid yn y broses o bennu prisiau ac Adolygiad
Prisiau 2014 (PR14)1 wedi cyflawni deilliannau rhagorol
i gwsmeriaid. Mae mwyafrif helaeth y cwmnïau dŵr
a charthffosiaeth yn cadw prisiau ar lefel chwyddiant
neu’n is am y pum mlynedd nesaf.

2. Value for money

M

ae ein hymchwil flynyddol, sy’n olrhain
barnau defnyddwyr am wasanaethau dŵr
a charthffosiaeth, yn dangos er bod boddhad â
gwasanaethau yn parhau’n uchel, mae boddhad â
gwerth am arian yn is. Bydd rhaid i gwmnïau dŵr
barhau i weithio’n galed i argyhoeddi eu cwsmeriaid
eu bod yn cael dêl dda. Hyd yn oed pan gaiff prisiau
eu cadw ar lefel islaw chwyddiant, mae angen i
gwsmeriaid ddeall gwerth y gwasanaeth sy’n cael ei
ddarparu iddynt.

Right first time

cwsmeriaid yn cael eu hymgorffori, nid yn unig wrth
bennu prisiau, ond ym mhob agwedd ar y ffordd y caiff
cwmnïau dŵr eu rheoli a’u rheoleiddio.

B

B

ydd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn cael ei
ailstrwythuro hefyd yn ystod 2015 drwy ganoli ei
swyddogaeth ymdrin â chwynion yn ei swyddfeydd
yn Birmingham a Chaerdydd. Ond byddwn yn cynnal
presenoldeb rhanbarthol cadarn drwy Gadeiryddion,
Eiriolwyr Defnyddwyr Lleol a Rheolwyr Polisi yn
cynnal eu cysylltiadau â’r cwmnïau dŵr ar lefel leol.
Mae’r penderfyniad hwn yn helpu i baratoi’r Cyngor
Defnyddwyr Dŵr ar gyfer newidiadau pwysig yn y
diwydiant, yn cynnwys cyflwyno WATRS a’r ystyriaethau
cwynion ledled y wlad a ddaw yn sgil diwygio’r
farchnad.

R

wy’n falch o drosglwyddo etifeddiaeth gadarn i’m
holynydd, ac nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y
bydd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn parhau i gyflawni
buddion go iawn i bob cwsmer, a chredaf y bydd yr
adolygiad tair blynedd2 o’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn
cadarnhau hyn. Rwy’n teimlo’n frwdfrydig iawn ynglŷn
â gweledigaeth y sefydliad o ddiwydiant dŵr lle mae’r
defnyddiwr wir yn ganolog iddo, ac rwy’n falch o’r hyn
rydym wedi’i gyflawni hyd yma. Mae wedi bod yn fraint
fawr i arwain y Cyngor Defnyddwyr Dŵr o’i sefydlu a’i
adeiladu yn llais pwysig a dylanwadol i ddefnyddwyr ar
faterion dŵr.
Y Fonesig Yve Buckland, Cadeirydd,
y Cyngor Defnyddwyr Dŵr

2 Ers mis Ebrill 2011, mae’n ofynnol i bob corff cyhoeddus anadrannol (NDPB), gan gynnwys y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, fod yn destun adolygiad o
sylwedd bob tair blynedd. Mae ein hadolygiad ni i’w gynnal yn ystod y cyfnod a gwmpesir gan y rhaglen hon..
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5. Speaking up for and

yddwn yn parhau i godi proffil y Cyngor Defnyddwyr
Dŵr i sicrhau bod cwsmeriaid yn gwybod sut i
allu defnyddio ein gwasanaeth cyngor annibynnol
di-dâl. Yn ychwanegol at wybodaeth gysylltu mewn
llyfrau ffôn ac ar gefn biliau, byddwn yn cynyddu ein
gweithgareddau yn y cyfryngau cymdeithasol ac yn
parhau i godi ymwybyddiaeth o’r Cyngor Defnyddwyr
Dŵr drwy ymgyrchoedd proffil uchel yn y cyfryngau.
Rydym hefyd wedi gwella gwelededd a golwg ein
gwefan - mae mynediad gwell at ein tudalennau
cymorth a’r cyfrifiannell mesurydd dŵr. Rydym yn

offwn ddiolch i’n cydweithwyr am eu gwaith caled
a’u cyfraniad at yr hyn y mae’r Cyngor Defnyddwyr
Dŵr wedi’i gyflawni dros ddefnyddwyr yn y degawd
diwethaf. Ar ôl deng mlynedd fel cadeirydd y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr, byddaf yn rhoi’r gorau iddi ym mis
Mawrth 2015. Mae tymor llawer o Gadeiryddion ein
Pwyllgorau a’r rhan fwyaf o’n Heiriolwyr Defnyddwyr
Lleol yn dod i ben hefyd - byddant yn cael eu disodli
gan dîm newydd.

A sewerage system
4. that
works

ae’r gwahaniaeth mwyaf nodedig rhwng
polisïau Cymru a Lloegr yn ymwneud ag ehangu
cystadleuaeth yn y diwydiant dŵr. Rydym yn cadw
golwg fanwl ar ddatblygu polisïau er mwyn sicrhau
ein bod yn deall os yw unrhyw wahaniaethau rhwng
Cymru a Lloegr yn debygol o effeithio ar gwsmeriaid
dŵr y naill ochr i’r ffin. Mae llywodraethau yn y DU a
Chymru wrthi’n ystyried argymhellion Adolygiad Silk
ar ddatganoli, a byddwn yn gweithio gyda nhw i geisio
asesu goblygiadau tebygol ar gwsmeriaid (y ffin) fel
bo’r gofyn.

H

3. Water on tap

M

gweithio’n agos â chwmnïau dŵr, asiantaethau cyngor
ac elusennau i wella ymwybyddiaeth defnyddwyr
ymhellach o’n gwasanaethau a hawl cwsmeriaid i
gwyno. Yn ystod 2015 mae cynlluniau ar waith i ehangu
ein presenoldeb yn y cyfryngau cymdeithasol.

2. Value for money

n 2017 bydd pob cwsmer dibreswyl yn Lloegr
(ond nid yng Nghymru) yn gallu dewis eu
cyflenwr(cyflenwyr) manwerthu dŵr a charthffosiaeth.
Mae gwasanaethau manwerthu yn cynnwys delio â
chwynion ac ymholiadau cwsmeriaid, bilio a darllen
mesuryddion. Wrth i’r trefniadau ar gyfer y farchnad
newydd gael eu sefydlu, rydym yn chwarae rhan
ganolog yn cynrychioli barnau cwsmeriaid er mwyn
gwneud yn siŵr ei bod yn cael ei chyflwyno mewn
ffordd sy’n gweithio i gwsmeriaid. Rydym yn eiriol
safonau gwasanaeth uchel ar draws y diwydiant yng
Nghymru a Lloegr, er bod cystadleuaeth yn ehangu. Ac
rydym yn cadw golwg ofalus i ddiogelu buddiannau’r
rhai nad ydynt yn gallu newid cyflenwr, sy’n dewis aros
gyda’u cyflenwr presennol, neu’n cael eu trosglwyddo
pan fydd cwmni yn penderfynu peidio â gweithredu
yn y farchnad manwerthu dibreswyl. Mae ein hymchwil
i farnau cwsmeriaid dibreswyl am gystadleuaeth yn
dangos mai ymwybyddiaeth isel sydd o hyd ynglŷn
â’r newidiadau sydd ar ddod. Byddwn ni, gydag eraill,
yn codi ymwybyddiaeth cwsmeriaid o’u cymhwyster i
newid cyflenwr manwerthu a sut orau y gallant elwa o’r
gyfundrefn newydd.

Right first time

Y

1.

Neges oddi wrth ein Cadeirydd (parhad)
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Rydym eisiau i gwsmeriaid preswyl a dibreswyl gael
gwasanaeth dŵr a charthffosiaeth da a dibynadwy
gan eu cwmni dŵr am bris sy’n dderbyniol ac yn
fforddiadwy iddynt. Rydym eisiau i’w hystyriaethau a’u
pryderon gael sylw.

Ein Gwerthoedd
•

Gwybodus – mae ein gwaith yn seiliedig ar
dystiolaeth i’n helpu i gyflawni canlyniadau.

•

Proffesiynol – rydym yn cyflawni ein nodau yn
gyson drwy fod yn drwyadl ac yn effeithlon.

•

Parchus – rydym yn trin pobl yn deg a gyda
chwrteisi, gan ystyried eu hanghenion
unigol.

•

Agored – rydym yn dryloyw ac yn onest
yn ein trafodion â phawb

Allanfa

5. Speaking up for and

Parhawn yn ymroddedig i bresenoldeb rhanbarthol
cadarn gyda’n Cadeiryddion Pwyllgorau, Rheolwyr
Polisi ac Eiriolwyr Defnyddwyr Lleol yn parhau
i weithio gyda’r cwmnïau ar lefel leol ar wella’r
gwasanaethau a chymorth a ddarperir i gwsmeriaid
a’u gwybodaeth am y gwasanaethau hynny.

Beth rydym yn ceisio ei gyflawni

A sewerage system
4. that
works

Hefyd, mae ein symudiad i ganoli’r swyddogaeth
ymdrin â chwynion yn adlewyrchu newidiadau pwysig
yn y diwydiant, yn cynnwys cyflwyno cynllun WATRS
newydd a diwygio’r farchnad yn Lloegr (ond nid yng
Nghymru) a fydd mae’n debyg yn esgor ar ystyriaethau
cwynion newydd ledled y wlad. O fewn ein strwythur
newydd, bydd gennym drafodwyr cwynion a fydd yn
cael eu dyrannu i bob cwmni dŵr er mwyn sicrhau
bod ein ffocws lleol yn parhau’n effeithiol a sicrhau
bod ein perthnasoedd gweithio gyda’r cwmnïau o
ddydd i ddydd yn cael eu cynnal.

Rydym yn darparu llais cryf i ddefnyddwyr drwy
gadw mewn cysylltiad agos â chwmnïau dŵr lleol
ac â defnyddwyr. Gwnawn yn siŵr bod llais cyfunol
defnyddwyr yn cael ei glywed mewn dadleuon dŵr
cenedlaethol a bod defnyddwyr yn parhau wrth
graidd y diwydiant dŵr. Ymgymerwn â chwynion
defnyddwyr os ydynt wedi ceisio a methu datrys
materion gyda’u cwmnïau dŵr.

3. Water on tap

Yn barod, mae niferoedd y cwynion i’r Cyngor
Defnyddwyr Dŵr wedi gostwng dros yr ychydig
flynyddoedd diwethaf yn unol â, ac yn sgil
gwelliannau ym mherfformiad y diwydiant yn ymdrin
â chwynion. Bydd yn fwy effeithlon o ran ymdrin â
chwynion mewn dau leoliad yn hytrach na thrwy’r
wyth swyddfa bresennol.

Yr hyn a wnawn

2. Value for money

Yn ystod 2015 mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn
bwriadu canoli ei swyddogaeth ymdrin â chwynion
yn ei swyddfeydd yn Birmingham a Chaerdydd. Mae
hyn yn adlewyrchu ein barn fod angen i ni ymdrin â
chwynion yn wahanol yn y dyfodol.

Right first time

Ni yw’r sefydliad statudol annibynnol sy’n cynrychioli
cwsmeriaid dŵr a charthffosiaeth preswyl a dibreswyl
yng Nghymru a Lloegr. Mae gennym swyddfeydd, staff
a chynrychiolwyr (a elwir yn Eiriolwyr Defnyddwyr
Lleol) yn y ddwy wlad.

1.

Pwy ydym ni

5

Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

•

Rheoleiddwyr (Ofwat, Asiantaeth yr Amgylchedd,
Natural England, Cyfoeth Naturiol Cymru a’r
Arolygiaeth Dŵr Yfed).
Sefydliadau defnyddwyr eraill fel Which?, Cyngor
ar Bopeth, yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, Cymru
Effeithlon, Age UK/Age Cymru.

•

Grwpiau busnes fel y Ffederasiwn Busnesau Bach,
Major Energy Users Council, Undeb Cenedlaethol
yr Amaethwyr, Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi, a’r
Ffederasiwn Bwyd a Diod.

•
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Ehangiad cystadleuaeth yn y diwydiant dŵr (ddim
yn berthnasol i Gymru).

•

Gofyniad Llywodraeth Cymru ar gyfer cofrestriad
gorfodol deiliaid gan landlordiaid (ddim yn
berthnasol i Loegr).

Mae gwahaniaethau disgwyliedig y byddwn yn
eu hymgorffori yn ein rhaglen wrth iddynt gael eu
cadarnhau yn ymwneud â:
•

Chyflwyno Safonau Draenio Cynaliadwy gorfodol
gan Lywodraeth Cymru.

•

Diwygio’r system tynnu dŵr yng Nghymru.

•

Ymchwilio i gost a buddion trosglwyddo
perchenogaeth pibellau cyflenwi dŵr preifat i
gwmnïau (Cymru).

•

Gweithredu Adolygiad Silk ar argymhellion
datganoli ar ddŵr ac asesu’r goblygiadau tebygol
ar gwsmeriaid (ar y ffin).

Allanfa

5. Speaking up for and

Gweithiwn gyda defnyddwyr a gwrandawn ar eu
barnau, ateb eu hymholiadau a datrys eu cwynion
ynglŷn â chwmnïau dŵr. Rydym yn defnyddio
tystiolaeth a gafwyd o ymchwil defnyddwyr,
gwybodaeth am y farchnad, cymariaethau ar
draws cyfleustodau, cwynion a data perfformiad
cwmnïau ac adborth gan ddefnyddwyr preswyl a
dibreswyl i lywio ein gwaith ar ran defnyddwyr dŵr.
Mae ein dyletswydd i bobl sy’n agored i niwed a’r
gofyniad i roi ystyriaeth i ddatblygu cynaliadwy (h.y.
cydbwyso agweddau economaidd, amgylcheddol a
chymdeithasol) yn sail i’n holl weithgareddau.

•

A sewerage system
4. that
works

Cwmnïau dŵr a charthffosiaeth, yn cynnwys y
darparwyr gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth
sydd newydd eu penodi a Water UK, cynrychiolydd
yr holl gwmnïau dŵr a charthffosiaeth a reoleiddir
yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd
Iwerddon.

Cadwn olwg fanwl ar ddatblygiad polisïau er mwyn
sicrhau ein bod yn deall os yw unrhyw wahaniaethau
rhwng Cymru a Lloegr yn debygol o effeithio ar
gwsmeriaid dŵr y naill ochr i’r ffin. Y gwahaniaethau
mwyaf nodedig rhwng Cymru a Lloegr yw:

3. Water on tap

•

Cyfranogwn yn weithredol mewn fforymau a
grwpiau sy’n trafod ac yn dylanwadu ar ddarparu
gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth da i
ddefnyddwyr, fel Grŵp Dŵr Seneddol Pob Plaid y
DU, Fforwm Dŵr Cymru Llywodraeth Cymru, Grŵp
Llywio Sail Dystiolaeth Arbed Dŵr, Water Resources
yn y De Ddwyrain ac amryw o grwpiau llywio Ymchwil
Diwydiant UK Water.

2. Value for money

•

Right first time

Dim ond drwy gysylltu’n agos â’n rhanddeiliaid y
gallwn gyflawni ein hamcanion ar ran defnyddwyr dŵr
a charthffosiaeth. Gwnawn hyn drwy weithio’n lleol,
yn rhanbarthol a chenedlaethol gyda llywodraethau,
rheoleiddwyr a rhanddeiliaid allweddol eraill, sef:

1.

Sut y gwnawn hynny
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Er 2008, rydym wedi cyfrannu at gynnydd o 120%,
at bron i 250,000, yn nifer y defnyddwyr sydd wedi
cofrestru gyda Chofrestri Cymorth Arbennig [Special

Ein Materion Strategol Allweddol
Caiff ein Blaenraglen Waith ei llunio gan
ein hymchwil i’r hyn sy’n bwysig i ddefnyddwyr.4
Ar sail hyn rydym wedi datblygu pum ffrwd waith
allweddol sy’n rhoi i ni’r fframwaith i gyflawni ein
gwaith. Y rhain yw:
1. Gwasanaethau cwmnïau dŵr sy’n IAWN Y TRO
CYNTAF a datrys problemau yn gyflym ac yn
ddiffwdan.
2. Taliadau teg, fforddiadwy sy’n cynnig GWERTH
AM ARIAN i helpu sicrhau gwasanaeth dŵr
a charthffosiaeth cynaliadwy nawr ac yn y
dyfodol.
3. DŴR YFED DIOGEL, DIBYNADWY O ANSAWDD
DA y mae defnyddwyr yn ei werthfawrogi ac yn
ei ddefnyddio’n ddoeth.
4. GWASANAETH CARTHFFOSIAETH CYDNERTH
SY’N GWEITHIO gwasanaeth carthffosiaeth
cynaliadwy sy’n gweithio gyda chyn lleied o
lifogydd o garthffosydd â phosibl, ac sy’n cael ei
ddefnyddio mewn modd cyfrifol.
5. SIARAD O BLAID DEFNYDDWYR A’U HYSBYSU
trwy ddarparu llais dibynadwy, annibynnol
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.

5. Speaking up for and

Rydym wedi goruchwylio cynnydd o 426% yn nifer y
cwsmeriaid sydd wedi cofrestru ar gyfer WaterSure, sef
cynllun i helpu cwsmeriaid sy’n cael trafferth talu eu
biliau dŵr, ers 2007. Erbyn hyn mae bron i 110,000 o
gwsmeriaid yn derbyn help.

Rydym yn ymdrin â rhyw 10,000 o gŵynion y flwyddyn.
Mae eu nifer wedi gostwng yn unol â nifer y cwynion
ysgrifenedig i gwmnïau dŵr. AC - er 2009 rydym wedi
cynnal ein costau ar 21c y flwyddyn i bob un sy’n talu’r
bil dŵr.

A sewerage system
4. that
works

Ers ein sefydlu yn 2005 rydym wedi helpu i roi £20
miliwn yn ôl i gwsmeriaid preswyl a busnes mewn
iawndal ac ad-daliadau.

O ganlyniad i’n pwysau ar gwmnïau dŵr i gael
pethau’n iawn y tro cyntaf, bu gostyngiad o bron i 55%
mewn cwynion ysgrifenedig gan gwsmeriaid ers y nifer
uchaf yn 2007-08.

3. Water on tap

Er 2012 gweithiom gyda’r diwydiant i gyflawni gwerth
dros £1 biliwn o fuddion i gwsmeriaid trwy gwmnïau
yn buddsoddi, peidio â hawlio am gostau yr aethpwyd
iddynt neu ddarparu help ychwanegol i gwsmeriaid
mewn dyled.

Assistance Registers] cwmnïau – sydd, ymhlith pethau
eraill, yn cynnig biliau mewn print bras neu Braille a
help ychwanegol mewn argyfyngau.

3 Darllenwch penderfyniad terfynol Ofwat yn www.ofwat.gov.uk/pricereview/pr14/det_pr20141212final.pdf.
4 Darllenwch ‘Disgwyliadau y Cyngor Defnyddwyr Dŵr’ CCWater Ymchwil (Mehefin 2012)

E-bost:

enquiries@ccwater.org.uk

Gwefan: www.ccwater.org.uk

Allanfa

2. Value for money

Yn adolygiad prisiau 2014 darparom dystiolaeth i
Ofwat hefyd fod lle i leihau cost y cyllid y mae’n ei
ganiatáu i gwmnïau dŵr. Roedd eu penderfyniad
terfynol i osod cost gyfartalog cyfalaf wedi’i
phwysoli ar 3.74% oddi mewn i’r ystod yr oedd ein
hymgynghorwyr wedi’i argymell. Golyga hyn y bydd
biliau cwsmeriaid, ar gyfartaledd, £11 yn is nag y
gallent fod wedi bod pe bai cynigion y cwmnïau
wedi’u derbyn - mae Ofwat yn amcangyfrif bod hyn yn
werth cyfanswm o £2 biliwn3.

Right first time

Rydym wedi gwneud yn siŵr, yn fwy nag erioed
o’r blaen, fod defnyddwyr yn ganolog i gynlluniau
busnes cwmnïau dŵr a charthffosiaeth ac i’r ffordd y
caiff y diwydiant ei reoleiddio. Mae hyn wedi bod yn
arbennig o wir yn ein gwaith o osod cwsmeriaid wrth
graidd penderfyniadau yn ystod yr adolygiad diweddar
o derfynau prisiau ar gyfer 2015-20. O ganlyniad
roedd cynigion pecynnau prisiau a gwasanaethau gan
gwmnïau dŵr yn canolbwyntio mwy ar y cwsmer nag
mewn adolygiadau prisiau blaenorol.

1.

Beth rydym yn ei ddarparu i
ddefnyddwyr

7

Gwella fforddiadwyedd dŵr a mynediad i gynlluniau cymorth
drwy rannu arfer da a thynnu barnau cwsmeriaid i sylw cwmnïau
a llywodraethau.
Gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth cydnerth trwy gyflawni
cynlluniau busnes cwmnïau 2015-20 heb unrhyw gost i
gwsmeriaid.
Herio costau prosiect Twnnel Sianel Afon Tafwys fel bod ei effaith
ar gwsmeriaid yn cael ei chadw i isafswm.

Helpu cwmnïau i wella polisïau ymdrin â thaliadau i
ganolbwyntio’n fwy ar y cwsmer.
Allwedd

E-bost:




































































5. Speaking up for and

Taliadau teg
Cynrychioli buddiannau cwsmeriaid dŵr mewn materion codi tâl
i gwmnïau dŵr, rheoleiddwyr a’r llywodraeth.

2018 a
thu hwnt

A sewerage system
4. that
works

Cynrychioli buddiannau cwsmeriaid Bristol Water i’r Awdurdod
Cystadleuaeth a Marchnadoedd.

2017-18

3. Water on tap

Pwyso am wasanaethau gwell a llai o gŵynion i gwsmeriaid trwy
ganolbwyntio ar gwmnïau sy’n perfformio’n wael a rhannu arfer
gorau yn y diwydiant.
Gweithio gyda Chynllun Gwneud Iawn am Gamweddau’r
Dŵr (WATRS) ar gwynion sy’n cael eu deadlocked ac adolygu
perfformiad (CDDŵr & WATRS) er mwyn sicrhau bod y
penderfyniad yn amserol o achosion ac osgoi oedi diangen i
ddefnyddwyr.
Gweithio gyda’r diwydiant ac Ofwat i benderfynu sut fydd
mesurau perfformiad cwmnïau yn cael eu monitro yn y dyfodol
(fframwaith monitro erbyn 2016).
Paratoi ar gyfer, ac yna rheoli cwynion, ymholiadau ynglŷn â
newid cyflenwyr ac ymholiadau cymhwyster (cwsmeriaid ar y ffin)
yn deillio o’r trefniadau marchnad gystadleuol newydd yn Lloegr.
Gwerth am arian
Biliau derbyniol a fforddiadwy
Herio cwmnïau i fodloni disgwyliadau defnyddwyr o ran
gwasanaethau, targedau perfformiad a chyflawni gwerth am
arian.
Adolygu sut y cyfrifwyd am farnau cwsmeriaid yn adolygiad
prisiau 2014 – mewnbwn i adolygiad Ofwat.

2016-17

2. Value for money

Yn iawn y tro cyntaf
Helpu defnyddwyr gyda’u hymholiadau a datrys eu cwynion
gyda chwmnïau dŵr

2015-16

Right first time

Meysydd Blaenoriaeth

1.

Cipolwg cyflym ar Flaenraglen Waith
y Cyngor Defnyddwyr Dŵr

 Mae’n dynodi blaenoriaeth ar gyfer 2015-16 neu ar gyfer blynyddoedd dilynol.
 Mae’n dynodi gweithgarwch parhaus ar gyfer un neu fwy o flynyddoedd gweithredol.

enquiries@ccwater.org.uk

Gwefan: www.ccwater.org.uk

Allanfa
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A sewerage system
4. that
works

Allwedd





2017-18

3. Water on tap

Gweithio gydag Open Water, cwmnïau, Ofwat a Llywodraeth
y DU i ddylunio marchnad manwerthu gystadleuol yn Lloegr
sy’n cyflawni safonau uchel o ran gwasanaethau arloesol, creu
buddion i gwsmeriaid dibreswyl ond nad yw’n rhoi’r rhai sy’n
methu newid neu sydd ddim yn newid dan anfantais.
Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a chwmnïau yng Nghymru i
sicrhau bod gwasanaethau cwsmeriaid dibreswyl yng Nghymru
o safon uchel ac yn arloesol, a bod cwsmeriaid nad ydynt yn
gymwys ar gyfer cystadleuaeth dan anfantais.
Llywio datblygiad marchnad newydd gyda thystiolaeth
cwsmeriaid o’n hymchwil “Uncharted Waters” 5 , “Testing the
Waters” 6 ac “Exit Strategies” 7 er mwyn osgoi’r problemau a
gafodd cwsmeriaid wrth i gystadleuaeth gael ei chyflwyno fesul
cam mewn sectorau eraill, fel y sector ynni.
Monitro’r farchnad manwerthu newydd a gweithio gydag eraill i
fynd i’r afael â phroblemau.
Gweithio gydag Open Water, Ofwat a chwmnïau i ddatblygu
ymgyrch gydlynus i godi ymwybyddiaeth defnyddwyr ynglŷn â’r
newidiadau cystadleuaeth sydd ar ddod.
Gweithio ar ddatblygu cystadleuaeth ymhellach i fyny’r gadwyn,
gan ymchwilio i farnau cwsmeriaid lle bo’n briodol.

2016-17

2. Value for money

Gwerth am arian (parhad)
Help i’r rhai sy’n cael trafferth talu
Gweithio gyda chwmnïau wrth iddynt ddatblygu neu wella
cynlluniau tariffau cymdeithasol, a darparu ystod ehangach o
gynlluniau cymorth a chyngor i helpu cwsmeriaid.
Adolygu cynlluniau tariffau cymdeithasol o ran sut yr oeddent
yn bodloni arweiniad y llywodraeth a nodi gwelliannau er mwyn
hyrwyddo cymorth i’r eithaf i’r cwsmeriaid â’r angen mwyaf.
Codi ymwybyddiaeth o gymorth ymhlith cwsmeriaid ac
integreiddio negeseuon tlodi tanwydd a dŵr er mwyn
cynorthwyo cartref incwm isel.
Rhannu perfformiad gwell
Gweithio gyda chwmnïau ac Ofwat ar fecanwaith ar gyfer rhannu
budd perfformiad gwell gyda chwsmeriaid.
Diwygio’r farchnad

2015-16

Right first time

Meysydd Blaenoriaeth

1.

Cipolwg cyflym ar Flaenraglen Waith
y Cyngor Defnyddwyr Dŵr (parhad)

 Mae’n dynodi blaenoriaeth ar gyfer 2015-16 neu ar gyfer blynyddoedd dilynol.
 Mae’n dynodi gweithgarwch parhaus ar gyfer un neu fwy o flynyddoedd gweithredol.

5 Darllenwch y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ‘Uncharted Waters’ (Mawrth 2014
6 Darllenwch y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ‘Testing the Waters’ (Gorffennaf 2014)
7 Darllenwch y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ‘Exit Strategies’ (Tachwedd 2014)

E-bost:

enquiries@ccwater.org.uk

Gwefan: www.ccwater.org.uk

Allanfa
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5. Speaking up for and



 Mae’n dynodi blaenoriaeth ar gyfer 2015-16 neu ar gyfer blynyddoedd dilynol.
 Mae’n dynodi gweithgarwch parhaus ar gyfer un neu fwy o flynyddoedd gweithredol.

2018 a
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A sewerage system
4. that
works

E-bost:





2017-18

3. Water on tap

Allwedd

2016-17

2. Value for money

Dŵr drwy’r tap
Ansawdd dŵr ac iechyd cyhoeddus
Sicrhau bod defnyddwyr yn cael gwybodaeth gywir ac amserol
am faterion yn ymwneud ag ansawdd dŵr yfed a chyflenwad dŵr
(gweithio gyda’r Arolygiaeth Dŵr Yfed a chwmnïau).
Gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar ddatblygu ei strategaeth
tymor hir i gael gwared ar y risgiau iechyd sy’n gysylltiedig â’r
defnydd hanesyddol o blwm mewn plymio.
Sicrhau bod barnau cwsmeriaid yng Nghymru yn cael eu
cynrychioli yn ystod penderfyniadau ar fabwysiadu pibellau
cyflenwi dŵr preifat yng Nghymru.
Dibynadwyedd a chydnerthedd
Gweithio i gynnal hyder yn nibynadwyedd eu cyflenwad dŵr
(gyda chwmnïau).
Monitro cynnydd cwmnïau wrth addasu i effeithiau newid
hinsawdd, er enghraifft, i fynd i’r afael ag effaith sychder a
llifogydd posibl ar asedau a gwasanaethau dŵr allweddol.
Ymgysylltu ag Ofwat yn ystod 2015 wrth iddo ddatblygu
dealltwriaeth well o’r hyn y mae cydnerthedd yn ei olygu i’r
diwydiant dŵr.
Gollyngiadau
Annog cwmnïau dŵr i roi blaenoriaeth i waith ar ollyngiadau a
hysbysu defnyddwyr mewn ffordd sy’n bodloni’u disgwyliadau..
Adnoddau dŵr ac arbed dŵr
Gweithio gyda chwmnïau dŵr wrth iddynt ddatblygu cynlluniau
rheoli adnoddau dŵr sy’n ystyried anghenion tymor hir
defnyddwyr, yn ogystal â’u blaenoriaethau, dewisiadau a’u gallu i
dalu.
Gweithio i ddarparu gwybodaeth a chyngor digonol i helpu
defnyddwyr wneud ymdrech ymwybodol i ddefnyddio dŵr yn
ddoeth (ar y cyd â llywodraethau, cwmnïau dŵr a rhanddeiliaid
eraill).
Gosod mesuryddion
Bydd gweithrediad y rhaglen orfodol o osod mesuryddion yn cael
ei adolygu, a bydd gwersi a ddysgwyd yn llywio rhaglenni yn y
dyfodol.

2015-16

Right first time

Meysydd Blaenoriaeth

1.

Cipolwg cyflym ar Flaenraglen Waith
y Cyngor Defnyddwyr Dŵr (parhad)
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•
•

Effeithiau posibl cynlluniau rheoli adnoddau dŵr ar
gwsmeriaid.
Cynlluniau rheoli basn afon.

•

Y Bil diwygio echdynnu arfaethedig8.

•

Gweithredu’r Strategaeth Ddŵr i Gymru a deddfwriaeth
benodol arall i Gymru fel Bil yr Amgylchedd.
Safonau SuDS gorfodol yng Nghymru.

•

Allwedd

















































 Mae’n dynodi blaenoriaeth ar gyfer 2015-16 neu ar gyfer blynyddoedd dilynol.
 Mae’n dynodi gweithgarwch parhaus ar gyfer un neu fwy o flynyddoedd gweithredol.

8 Byddwn yn gwybod mwy o fanylion pan fydd Defra yn gwneud cyhoeddiad
am y cynlluniau i ddiwygio’r gyfundrefn trwyddedu echdynnu nes ymlaen yn
2015/16.

E-bost:




enquiries@ccwater.org.uk

Gwefan: www.ccwater.org.uk

9 Er enghraifft, y Grŵp Dŵr Seneddol Pob Plaid, Fforwm Dŵr Cymru, Pwyllgor
Dethol Efra (Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig) a fforwm/pwyllgor
Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Allanfa

5. Speaking up for and

Cyfrannu at asesiad o oblygiadau tebygol argymhellion datganoli
Adolygiad Silk yng Nghymru ar ddŵr a gwasanaethau a deall yr
effaith debygol ar gwsmeriaid yn well.
Mynychu pwyllgorau, grwpiau a fforymau priodol i dynnu sylw
at farnau defnyddwyr dŵr a gasglwyd drwy ein hymchwil a
thystiolaeth arall9.






2018 a
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A sewerage system
4. that
works

Yr adolygiad prisiau nesaf.

2017-18

3. Water on tap

•

2016-17

2. Value for money

System garthffosiaeth gydnerth sy’n gweithio
Herio cwmnïau i ddatrys problemau llifogydd carthffosydd i
ddefnyddwyr.
Monitro gweithredoedd cwmnïau i addasu i effeithiau newid
hinsawdd a’i effeithiau ar ddefnyddwyr yn deillio, er enghraifft, o
lifogydd carthffosydd (mewnol ac allanol) a dŵr wyneb.
Parhau i annog cwmnïau i weithio gydag eraill ar gyflwyno
Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS) er mwyn lleihau neu reoli
dŵr wyneb sy’n mynd i mewn i’r rhwydwaith carthffosiaeth.
Gweithio gyda chwmnïau ar faterion cwsmeriaid cyn trosglwyddo
gorsafoedd pwmpio preifat i berchenogaeth cwmnïau.
Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu
Dylanwadu ar yr agenda
Dylanwadu ar ddeddfwriaeth allweddol a’r rhai sy’n gwneud
penderfyniadau ar faterion defnyddwyr dŵr, fel:
• Gadael y farchnad manwerthu.

2015-16

Right first time

Meysydd Blaenoriaeth

1.

Cipolwg cyflym ar Flaenraglen Waith
y Cyngor Defnyddwyr Dŵr (parhad)
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3. Water on tap

2016-17

2. Value for money

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu (parhad)
Herio ar ran defnyddwyr
Sicrhau bod ymgysylltu â chwsmeriaid yn parhau yn rhan
ganolog o’r broses pennu prisiau yn y dyfodol ac yn rhan
allweddol o weithrediad y diwydiant dŵr.
Nodi pa drefniadau llywodraethu y mae angen iddynt fod yn eu
lle i ymgysylltu â defnyddwyr ar gyfer adolygiadau prisiau yn y
dyfodol.
Hysbysu defnyddwyr
Datblygu gwefan fwy hygyrch, llawn gwybodaeth a haws i’w
llywio
Parhau â gweithgarwch yn y cyfryngau a’r cyfryngau
cymdeithasol er mwyn hysbysu defnyddwyr ynglŷn â’r camau
y gallant eu cymryd i ddiogelu eu gwasanaethau a chael help a
gwybodaeth sydd ar gael iddynt gan eraill (cwmnïau/ sefydliadau
dŵr).
Sicrhau bod ein gwasanaethau a chyngor ar gael i gwsmeriaid
mewn iaith a fydd yn galluogi mynediad ac ymgysylltiad (yn
cynnwys cyflawni rhwymedigaethau ein Cynllun Iaith Gymraeg)

2015-16

Right first time

Meysydd Blaenoriaeth

1.

Cipolwg cyflym ar Flaenraglen Waith
y Cyngor Defnyddwyr Dŵr (parhad)

A sewerage system
4. that
works

E-bost:
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Allwedd
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Right first time
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5. Speaking up for and

Allwedd



 Mae’n dynodi blaenoriaeth ar gyfer 2015-16 neu ar gyfer blynyddoedd dilynol.
 Mae’n dynodi gweithgarwch parhaus ar gyfer un neu fwy o flynyddoedd gweithredol.

10 Darllenwch y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, ‘Materion Dwr’ Ymchwil Olrhain Blynyddol (Gorffennaf 2013)

E-bost:

enquiries@ccwater.org.uk

Gwefan: www.ccwater.org.uk
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Newidiadau sefydliadol

Sicrhau bod Eiriolwyr Defnyddwyr Lleol a Chadeiryddion newydd
yn cael eu hintegreiddio i waith y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ar lefel
leol a chenedlaethol.
Penderfynu’n derfynol ar benodiadau ar gyfer cadeirydd Bwrdd
newydd ac aelodau Bwrdd/Cadeiryddion Rhanbarthol yn dilyn
diwedd tymor y penodiadau cyhoeddus presennol.
Canoli’r swyddogaeth ymdrin â chwynion yn swyddfeydd
Birmingham a Chaerdydd.

3. Water on tap




2. Value for money

Water Matters10 – ymchwil defnyddwyr preswyl ar foddhad â
gwasanaethau a gwerth am arian (tracio blynyddol).
Testing the Waters – ymchwil defnyddwyr dibreswyl ar foddhad
â gwasanaethau a gwerth am arian (tracio chwe-misol).
Ymchwil Diwygio’r Farchnad – fel bo’r angen- darn o ymchwil
i roi mwy o dystiolaeth cwsmeriaid yn y maes hwn a llunio’r
agenda.
Cyfrannu at adolygiad ôl-prosiect Ofwat o PR14 – gallai’r
Cyngor Defnyddwyr Dŵr gyfranogi yn y prosiect hwn er mwyn
dod â barnau cwsmeriaid at ei gilydd ynglŷn â’r broses a
defnyddio’r canfyddiadau o’n gwaith ymchwil cynharach.
Gweithgareddau arbed dŵr – sefydlu meincnod newydd ar
gyfer olrhain ymddygiadau defnyddwyr mewn perthynas â
defnyddio dŵr yn ddoeth ac ar gyfer dŵr drwy’r tap.
Ymchwil ar ailddefnyddio dŵr – darn o ymchwil posibl i
sefydlu tystiolaeth ar destun nad yw’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr
wedi ymchwilio iddo eto.
Ymchwil ar ôl agor y farchnad – darn posibl o ymchwil i
lywio asesiad o oblygiadau newidiadau diwygio’r farchnad ar
gwsmeriaid dŵr a charthffosiaeth ar draws Cymru a Lloegr.
Ymchwil PR19 – ymchwil (ar y cyd ag Ofwat a/neu’r diwydiant o
bosibl) i baratoi ar gyfer y broses nesaf o bennu prisiau.

Allanfa
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1.

Sut mae ein hymchwil yn ysgogi ein
gwaith

Right first time

2. Value for money

Mae ein hymchwil yn dweud wrthym beth sy’n bwysig i ddefnyddwyr a chasglwn wybodaeth bob blwyddyn fel
y gallwn adolygu’r hyn a wnawn yn barhaus yng ngolau eu barnau. Caiff cyfeiriad strategol ein rhaglen ymchwil
ei adolygu bob blwyddyn a chaiff ei lywio gan ein cysylltiad gyda chwmnïau, rheoleiddwyr, llywodraethau a
rhanddeiliaid. Lle bo’n briodol, gweithiwn gyda chwmnïau dŵr ar feysydd o gyd-ddiddordeb, neu gweithiwn
mewn partneriaeth â sefydliadau eraill. Er enghraifft, mae ein hymchwil Water Matters eisoes yn cynnwys
mewnbwn gan gwmnïau. Byddwn yn parhau i’w hysbysu pan fydd ymchwil yn cael ei wneud ac yn eu gwahodd
i arsylwi grwpiau ffocws yn eu hardal, yn eu cynnwys wrth ddatblygu dogfennau ymchwil lle bo’n briodol, ac yn
parhau i gyfranogi mewn prosiectau/astudiaethau ymchwil yn cael eu harwain gan UK Water Industry Research
(UKWIR). Mae hwn yn grynodeb o ganfyddiadau allweddol o’n prosiectau ymchwil diweddar a’r modd yr ydym
yn defnyddio’r canfyddiadau i ysgogi ein Materion Strategol Allweddol. Gallwch gael mwy o fanylion o’n gwefan
www.ccwater.org.uk

Gwaith ymchwil cyffredinol – pob mater strategol allweddol

Mae’r ymchwil yn cael ei defnyddio i lywio
trafodaethau gyda chwmnïau dŵr ac aelodau
etholedig Senedd y Du a Chynulliad Cenedlaethol
Cymru ynglŷn â gwelliannau i wasanaethau ac
i ddarparu gwybodaeth i ddefnyddwyr ar ein
gwefan.

11 Darllenwch y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, ‘Materion Dwr’ Ymchwil Olrhain Blynyddol (Gorffennaf 2013)
12 Darllenwch ymchwil y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ‘Testing the Waters’ (Gorffennaf 2014)

E-bost:

enquiries@ccwater.org.uk

Gwefan: www.ccwater.org.uk
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5. Speaking up for and

Defnyddiwn ganfyddiadau’r adroddiad i annog
cwmnïau i wella gwasanaethau, darparu
tystiolaeth i lywodraethau a phwyllgorau dethol,
datblygu/cefnogi safbwyntiau polisi, a datblygu
ein Blaenraglen Waith a’n Cynllun Busnes
Gweithredol.

Er 2012, mae boddhad BBaCh gyda gwasanaethau
dŵr a gwerth am arian wedi aros yn sefydlog ar 88%,
ond mae eu boddhad gyda gwasanaeth a gwerth am
arian ar gyfer gwasanaethau draenio carthffosydd a
dŵr wyneb wedi gostwng i 78%. Mae 1 o bob 8 BBaCh
wedi cael rhyw fethiant yn y gwasanaeth ar ryw adeg
– dywed traean ohonynt fod hyn wedi cael effaith
fawr ar eu busnes. Nid yw BBaCh yn arfer chwilio am,
na gofyn i’w cwmni dŵr am wybodaeth am bethau
fel arbed dŵr neu opsiynau gwasanaeth eraill, ond
mae’r nifer fach sy’n gwneud hynny yn ei weld yn
ddefnyddiol yn gyffredinol. Mae ymwybyddiaeth
o gynlluniau i ehangu cystadleuaeth fanwerthu yn
Lloegr o 2017 yn isel iawn ar draws yr ystod BBaCh.

A sewerage system
4. that
works

Er 2006 rydym wedi olrhain barnau cwsmeriaid
am berfformiad cwmnïau yn ein Harolwg Olrhain
Aelwydydd Blynyddol. Caiff y wybodaeth ei chyhoeddi
hefyd ar dudalennau “Sut mae fy nghwmni dŵr
yn perfformio?” ein gwefan. Mae hyn yn galluogi
defnyddwyr i weld sut mae eu cwmni yn perfformio
o gymharu â chwmnïau eraill. Canfuom fod 93% o
gwsmeriaid yn fodlon â’u cyflenwad dŵr, ac 87%
gyda gwasanaethau carthffosiaeth, ond dim ond
69% o gwsmeriaid sy’n fodlon â gwerth am arian y
gwasanaethau hynny; dywed 1 o bob 5 o gwsmeriaid
dŵr nad yw eu bil dŵr yn fforddiadwy, ac mae llai na 6
o bob 10 o’r farn fod eu taliadau dŵr a charthffosiaeth
yn deg; mae sgorau ymddiriedaeth cyfartalog wedi
aros yn weddol gyson ar gyfer dŵr a charthffosiaeth,
ond mae ymddiriedaeth mewn cyflenwyr ynni yn
parhau i leihau.

Testing the Waters: Barnau cwsmeriaid busnesau
bach a chanolig (BBaCh) ar wasanaethau dŵr a
charthffosiaeth12

3. Water on tap

Water Matters: Barnau cwsmeriaid preswyl am eu
gwasanaeth dŵr a charthffosiaeth 201311
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•
•
•

•

•

•

•

•

Byddai’n well gan lawer o gwsmeriaid dibreswyl
i’w cwmni dŵr beidio â gadael y farchnad
manwerthu.
Roedd cwsmeriaid yn gweld mwy o fanteision
trosglwyddo i fanwerthwr trwyddedig sy’n
gysylltiedig â’u cwmni dŵr lleol, yn hytrach na
manwerthwr heb unrhyw gysylltiad.
Roedd pryderon y byddai gadael yn arwain at
brisiau uwch ac y byddai cwsmeriaid yn cael eu
cloi yn annheg mewn contract gyda manwerthwr
newydd nad ydynt yn gallu ei adael.
Dylai fod mesurau diogelu wedi’u rheoleiddio
fel trefniadau yr un taliad, cael iawndal pan fydd
rhywbeth yn mynd o’i le, rheolaethau prisiau, a
dylent gael digon o amser i ystyried y farchnad.
Mae cwsmeriaid dibreswyl yn disgwyl y dylai
unrhyw drosglwyddiad fod yn ‘hwylus’, ‘diffwdan’,
‘dim newid’ a ‘hawdd’.

Mae’r gwaith ymchwil hwn yn darparu’r sail i ni
gynnig sylwadau a chynghori Defra wrth iddynt
ddatblygu’r Rheoliadau’n ymwneud â gadael y
farchnad manwerthu. Byddwn yn defnyddio hwn
wrth i ni ymateb i ymgynghoriadau ar adael y
farchnad manwerthu ac mewn trafodaethau llunio
polisi.

5. Speaking up for and

Rydym yn defnyddio tystiolaeth o’r gwaith
ymchwil hwn i lywio dyluniad y farchnad fel ei bod
yn bodloni anghenion cwsmeriaid dibreswyl, drwy
ein haelodaeth o weithgorau Open Water ac wrth
drafod gydag Ofwat, llywodraethau, cwmnïau
dŵr, y rhai sy’n dal trwydded i gyflenwi dŵr a
phenodedigion newydd.

•

A sewerage system
4. that
works

•

Mae boddhad sylfaenol gyda chwmnïau dŵr yn
dda ar gyfer y rhan fwyaf o gwsmeriaid dibreswyl.
Mae’r rhan fwyaf o gwsmeriaid dibreswyl yn ein
hymchwil yn cefnogi cyflwyno cystadleuaeth.
Lleihau costau, cyfuno biliau, lleihau defnydd
o’r posibilrwydd o gynnyrch neu wasanaeth
gwell yw rhai o’r rhesymau pam y bydd
cwsmeriaid dibreswyl yn newid cyflenwr mewn
marchnadoedd cystadleuol eraill.
Ar sail profiad mewn marchnadoedd eraill, mae
cwsmeriaid dibreswyl yn awyddus i osgoi galw
diwahoddiad, contractau sy’n eu cloi i mewn
neu’n trosglwyddo ymlaen yn awtomatig, tariffau
cymhleth a gwasanaeth cwsmeriaid gwael; ac
Mae diffyg ymwybyddiaeth ar draws busnesau
o bob maint ynglŷn â’r newidiadau i’r farchnad
manwerthu yn Lloegr o Ebrill 2017.

Comisiynwyd ymchwil gennym i ddeall barnau
cwmseriaid dibreswyl ynglŷn â throsglwyddo eu
cyfrif i fanwerthwr newydd pe bai eu cwmni dŵr
yn penderfynu peidio â gweithredu yn y farchnad
manwerthu ar ôl Ebrill 2017. Dyma ganfyddiadau
allweddol y gwaith ymchwil hwn:

3. Water on tap

Cyn agor y farchnad manwerthu dŵr a charthffosiaeth
ar gyfer yr holl gwsmeriaid dibreswyl yn Lloegr o
Ebrill 2017, fe wnaethom gomisiynu ymchwil i farnau
cwsmeriaid dibreswyl ynglŷn â’u disgwyliadau ar
gyfer y farchnad gystadleuol. Dyma’r canfyddiadau
allweddol:

Strategaethau Gadael / Exit Strategies: Deall
barnau cwsmeriaid dibreswyl am gwmnïau
dŵr dyledus yn gadael y farchnad manwerthu
dibreswyl14

2. Value for money

Uncharted Waters: Disgwyliadau cwsmeriaid
dibreswyl ar gyfer cystadleuaeth yn y diwydiant
dŵr13

Right first time

Ymchwil ar gystadleuaeth –
Materion Strategol Allweddol 1 a 2

1.

Sut mae ein hymchwil yn ysgogi ein
gwaith (parhad)

13 Darllenwch ymchwil y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ‘Uncharted Waters’ (Mawrth 2014)
14 Darllenwch ymchwil y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ‘Retail Exit Strategies’

E-bost:

enquiries@ccwater.org.uk

Gwefan: www.ccwater.org.uk

Allanfa
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1.

Sut mae ein hymchwil yn ysgogi ein
gwaith (parhad)

Right first time

Ymchwil ar PR14 –
Mater Strategol Allweddol 2

•
•
•

Pan gyflwynwyd gwybodaeth sylfaenol iddynt am
sut fyddai’r bil cyfartalog yn newid dros 2015-20.
Pan oeddent wedi gweld gwybodaeth fanylach
am brisiau (yn cynnwys effaith bosibl chwyddiant)
a
Phan oeddent wedi gweld y lefelau gwasanaethau
y bydd cwmnïau yn eu darparu o’r pecyn
dyfarniadau drafft.

Ar ôl derbyn gwybodaeth sylfaen am y rhaglen
fuddsoddi, teimlai 74% o gwsmeriaid fod y pecyn
dyfarniadau drafft yn dderbyniol. Fodd bynnag,
disgynnodd hyn i gyfartaledd o 55% ar draws y
diwydiant pan welodd cwsmeriaid ddadansoddiad
manwl o brisiau ac effaith chwyddiant, gan godi i 58%
pan oedd cwsmeriaid wedi gweld mwy o fanylion am
y gwasanaethau y byddent yn eu cael am eu harian.

15
ymchwil y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ‘Outcome and Delivery Incentives in the Water Industry’ (Mawrth 2014)
16 Darllenwch
Darllenwch ymchwil y Cyngor Defnyddwyr Dwr ‘Penderfyniadau Drafft’ (Hydref 2014)

E-bost:
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5. Speaking up for and

Defnyddiom ganlyniadau’r gwaith ymchwil hwn
i hysbysu Ofwat am farnau cwsmeriaid ynglŷn â’r
dyfarniadau drafft. Roedd y dyfarniadau terfynol
fwy neu lai’r un fath â’r dyfarniadau drafft. Yn y
dyfodol bwriadwn drafod gyda’r cwmnïau sut
allant esbonio gwerth am arian y gwasanaethau a
dderbyniant i’w cwsmeriaid. Byddwn yn gwneud
ymchwil i’r modd y byddai cwsmeriaid yn dymuno
cael eu cynnwys o ran materion pennu prisiau, a
pha lywodraethu y byddent yn ei ddisgwyl ar gyfer
grwpiau her gan gwsmeriaid.

A sewerage system
4. that
works

Rhannom y canfyddiadau gydag Ofwat fel
tystiolaeth nad oedd cefnogaeth eang ymhlith
cwsmeriaid i’w fodel ar gyfer cymhellion ariannol.
Codom hyn gyda chwmnïau hefyd mewn
trafodaethau ar sut ddylent addasu i ofynion
Ofwat i gyflwyno cymhellion ariannol ar gyfer
cyflawni deilliannau yng Nghynlluniau Busnes
2015-20.

Mae’n bwysig fod penderfyniadau rheoleiddio ar
brisiau a buddsoddiadau yn dderbyniol i gwsmeriaid.
Gwnaethom waith ymchwil i fesur pa mor dderbyniol
yr oedd dyfarniadau drafft 2014 Ofwat i gwsmeriaid.
Gofynnwyd i gwsmeriaid pa mor dderbyniol yr oedd y
dyfarniad drafft:

3. Water on tap

Yn dilyn arweiniad Ofwat ym mis Ionawr 2014 ar
gynigion cymhelliant gwnaethom waith ymchwil
i farnau cwsmeriaid am yr egwyddor gwobrau a
chosbau ar gyfer cyflwyno gwasanaethau. Dyma oedd
y prif ganfyddiadau: roedd cwsmeriaid domestig yn
gwrthwynebu’r cynnig costau a gwobrau; mynegwyd
barnau gan gwsmeriaid busnes o gwmnïau llai a oedd
fwy neu lai yn debyg i farnau cwsmeriaid domestig;
ac roedd cwsmeriaid busnes o sefydliadau mwy
yn tueddu bod yn fwy ymwybodol o’r defnydd o
gymhellion ac yn gyffredinol roeddent yn fwy parod i
dderbyn y cynnig.

Dyfarniadau Drafft 16

2. Value for money

Deilliannau a chymhellion cyflawni yn y diwydiant dŵr / Outcome and delivery incentives
in the water industry15

16

Wrth i ni symud yn nes at y farchnad yn agor ar gyfer
cwsmeriaid dibreswyl yn Lloegr disgwyliwn y bydd
ymchwil yn angenrheidiol er mwyn deall barnau a
phryderon y cwsmeriaid hyn ymhellach. Bydd hefyd
yn hanfodol i ni barhau i olrhain barnau cwsmeriaid
dibreswyl drwy ein harolwg ‘Testing the Waters’ bod yn
ail flwyddyn fel y gallwn gymharu barnau cwsmeriaid
am wasanaethau a phrisiau cyn i’r farchnad agor
ac ar ôl hynny. Gellid ategu hyn gan waith ymchwil
penodol gyda chwsmeriaid dibreswyl ar eu profiadau
o’r farchnad newydd er mwyn deall pryderon y gall fod
angen mynd i’r afael â nhw.
Byddwn yn cynorthwyo Ofwat fel bo’r angen yn
eu hadolygiad o PR14, a disgwyliwn ymchwil yng
nghyfnodau cynnar PR19.

17 Darllenwch ymchwil y Cyngor Defnyddwyr Dwr ‘Living with Water Poverty’ (Awst 2014 )

E-bost:
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Gwefan: www.ccwater.org.uk
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5. Speaking up for and

Yn olaf, bwriadwn ymgymryd ag ymchwil strategol i
farnau cwsmeriaid am y cysyniad o ailddefnyddio dŵr
a nodweddion ymarferol hynny, a sut gellid gwaredu
rhwystrau rhag derbyn. Byddai’r canfyddiadau o’r
ymchwil yn cael eu defnyddio i lywio trafodaethau
polisi yn y maes hwn, ac i gynorthwyo cwmnïau dŵr i
ddatblygu’r iteriad nesaf o gynlluniau rheoli adnoddau
dŵr.

A sewerage system
4. that
works

Defnyddiwyd y gwaith ymchwil hwn i lywio
gweithdy yn cael ei arwain gan y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr yn cynnwys y diwydiant a
rhanddeiliaid eraill a gynhaliwyd ym mis Hydref
2014, lle nodwyd nifer o gamau gweithredu i helpu
i fynd i’r afael â phroblemau fforddiadwyedd dŵr
a dyled. Byddwn yn dwyn y rhain yn eu blaenau
gyda’r cwmnïau yn ystod 2015; yn wir, mae rhai
cwmnïau eisoes yn gweithredu rhai o’r syniadau
ymarfer gorau a ddaeth i’r amlwg o’r ymchwil a’r
gweithdy.

Rydym yn rheoli ein rhaglen ymchwil yn hyblyg i
fynd i’r afael â materion defnyddwyr sy’n codi yn
ystod y flwyddyn. Bwriadwn barhau i gynnal ein
hymchwil ‘Water Matters’ gyda chwsmeriaid preswyl
yn flynyddol, gan ei fod yn galluogi olrhain barnau
cwsmeriaid am ystod o faterion perthnasol dros amser

3. Water on tap

Aethom ati i ailystyried yr ymchwil a wnaed yn 2009
i wella ein dealltwriaeth ymhellach o’r strategaethau
ymdopi y mae cwsmeriaid yn eu defnyddio i fodloni’r
her o dalu biliau dŵr o gyllideb gyfyngedig iawn.
Canfuom fod strategaethau ymdopi yn cynnwys mynd
heb, torri’n ôl, dibynnu ar nwyddau rhatach ond o
ansawdd gwaeth neu dim ond prynu pethau pan fo
arian sbâr i’w gael. Mae hyn yn torri ar draws yr holl
feysydd gwariant a chaiff effaith sylweddol ar ansawdd
bywyd. Roedd cwsmeriaid a chyflenwyr i weld yn
fwy parod i ymgysylltu mewn deialog a chyd-drafod
cyfnodau talu estynedig a symiau nag yn 2009. Un
o’r rhesymau pan yr oedd pobl yn amharod i ofyn am
help gyda’u biliau oedd y canfyddiad nad oes unrhyw
help ar gael iddynt. Er bod y mwyafrif o ymatebwyr
yn canfod bod eu bil dŵr yn fforddiadwy, ac yn
flaenoriaeth gymharol uchel, hwn hefyd yw’r bil sy’n
fwyaf tebygol o gael ei adael i lithro pan fydd pobl yn
brin o arian.

Golwg i’r dyfodol ar ymchwil ar
gyfer 2015-18

2. Value for money

Byw gyda Tlodi Dŵr / Living with Water Poverty17

Right first time

Ymchwil ar fforddiadwyedd –
Mater Strategol Allweddol 2

1.

Sut mae ein hymchwil yn ysgogi ein
gwaith (parhad)
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Bydd y rhan fwyaf o’r gweithgareddau a restrir isod yn
cael eu cyflawni ar draws tair blynedd y blaenraglen
waith hon gan eu bod yn ymwneud â chamau
gwella parhaus gennym ni neu’r cwmnïau, neu’n
adlewyrchu ein gwaith parhaus i godi ymwybyddiaeth
defnyddwyr o wasanaethau, perfformiad a phecynnau
cymorth ariannol cwmnïau dŵr (gweler ein crynodeb
Cipolwg Cyflym ar dudalennau 8 i 13).

A sewerage system
4. that
works

5. Speaking up for and

2. Er bod cwmnïau yn bodloni’u targedau, mae
lefelau gollyngiadau wedi bod yn codi er 201112 (pan oeddent ar lefel gymharol isel). Bellach
mae gollyngiadau yn cyfrif am 22% o ddŵr sy’n
cael ei gyflenwi. Rydym yn annog cwmnïau i
wneud mwy ar ollyngiadau, gan gynnwys mynd i’r
afael ag agweddau ar ollyngiadau sy’n wynebu’r
cwsmeriaid mwy, wrth i gwsmeriaid ddweud
wrthym eu bod eisiau gweld gollyngiadau yn cael
eu cywiro’n gyflym, ac os oes unrhyw oedi, eu bod
yn cael eu hysbysu am gynnydd.
18 Darllenwch ymchwil y Cyngor Defnyddwyr Dwr ‘Delving into Water’ (Ionawr 2015)

E-bost:

enquiries@ccwater.org.uk

Gwefan: www.ccwater.org.uk

3. Water on tap

1. Mae llifogydd mewn carthffosydd yn parhau
yn faes pryder sylweddol a gall y canlyniadau
fod yn ddifrodus i gwsmeriaid. Er bod y tywydd
yn dylanwadu’n drwm ar achosion o lifogydd
mewn carthffosydd, mae cwsmeriaid yn disgwyl
cwmnïau i weithredu i atal carthffosiaeth
rhag mynd i mewn i’w heiddo eto neu lygru’r
amgylchedd lleol. Er bod y diwydiant yn ymateb
yn dda pan fydd llifogydd yn digwydd mewn
carthffosydd, mae angen iddo wneud mwy i
amddiffyn cwsmeriaid sydd mewn perygl o
ddioddef llifogydd mewn carthffosydd a darparu
atebion i’r rheini yr effeithir arnynt - yn enwedig
wrth fod tywydd eithafol yn digwydd yn fwy
cyffredin.

Ein Blaenraglen Waith 2015-2018
Cyflawni ein Materion Strategol
Allweddol

2. Value for money

Mae’r diwydiant yn gwneud cynnydd yn y rhan fwyaf
o’r meysydd pwysicaf i gwsmeriaid. Fodd bynnag, mae
dau faes lle credwn for angen i’r diwydiant dŵr wneud
mwy:

Roedd y Dyfarniad Terfynol ar derfynau prisiau ar
gyfer 2015-20, a gyhoeddwyd gan Ofwat ym mis
Rhagfyr 2014, yn cynnwys cymhellion i gwmnïau, yn
unigol ac ar y cyd, i wella’r gwasanaethau y dywed eu
cwsmeriaid sy’n bwysig. Byddwn yn asesu perfformiad
cwmnïau yn erbyn y targedau hyn, ar draws holl
flynyddoedd y rhaglen hon.

Right first time

Yn ychwanegol at ein hadroddiad cymharol cwynion
ysgrifenedig blynyddol, yn ystod 2013 gofynnom
i gwmnïau dŵr ledled Cymru a Lloegr i newid y
ffordd roeddent yn adrodd am ddata perfformiad i’n
pwyllgorau lleol. Y canlyniad oedd set lai o fesurau a
oedd yn canolbwyntio mwy ar gwsmeriaid ac yr oedd
modd ei chymharu ar draws cwmnïau. Cyhoeddwyd
y wybodaeth a ddarparwyd gan gwmnïau yn ein
hadroddiad ‘Delving into Water’ (Ionawr 2015)18 a
archwiliodd pa mor dda y mae cwmnïau dŵr wedi
perfformio dros y pedair blynedd diwethaf ar lawer o’r
pethau sydd bwysicaf i gwsmeriaid.

1.

Sut y byddwn yn monitro perfformiad
y diwydiant

Allanfa
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1.

Lawn y tro cyntaf

Right first time

Gwasanaethau cwmnïau dŵr sy’n IAWN Y TRO
CYNTAF ac sy’n datrys problemau’n gyflym ac yn
ddiffwdan

•
•
•

Gynnal ein gwasanaeth ymdrin â chwynion.
Gweithio gyda WATRS, y darparwr datrysiadau
amgen newydd i ddatrysiadau, ar gŵynion sydd
wedi cyrraedd sefyllfa nad oes modd eu datrys.
Sicrhau bod ein perfformiad a’n trefniadau
trosglwyddo achosion i WATRS yn cyflawni
datrysiadau amserol i achosion ac nad yw’n achosi
oedi diangen i ddefnyddwyr.

Helpu i gynghori cwsmeriaid dibreswyl yn ardaloedd
y ffin rhwng Cymru a Lloegr ar eu cymhwyster i newid
cyflenwyr, o 2016.

Beth fydd defnyddwyr yn ei weld
o ganlyniad i’r gwaith hwn:
Ar gyfer cwsmeriaid unigol
Byddwn yn bodloni neu’n rhagori ar ein safonau
perfformiad*

•
•

•

•
•

Sicrhau bod cwsmeriaid yn derbyn gwybodaeth ar
yr amser iawn a gyda’r lefel iawn o fanylder.
Osgoi dyblygu adrodd am gyflawniad
ymrwymiadau perfformiad cwmnïau newydd.

•
•
•
•
•

* Ffigurau ein cynllun busnes ar gyfer 2015-16 yw’r rhain, a chânt eu hadolygu’n flynyddol. Eleni, rydym wedi lleihau ein targedau 0.5-3% yng
ngolau’r ad-drefnu sydd wedi’i gynllunio i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr. Byddwn yn adolygu ein safonau i gynyddu targedau perfformiad ar ôl y
flwyddyn drosiannol hon ac o 2016

E-bost:

enquiries@ccwater.org.uk

Gwefan: www.ccwater.org.uk

Allanfa

5. Speaking up for and

Gweithio gyda’r diwydiant ac Ofwat yn ystod 2015 i
benderfynu sut fydd mesurau perfformiad cwmnïau
yn cael eu monitro yn y dyfodol er mwyn:

•

Bydd 72% o gwsmeriaid yn fodlon â’n dull o
ymdrin â chwynion.
Bydd 58% o gwsmeriaid yn fodlon â chanlyniad eu
cwyn.
Bydd 79% o gwsmeriaid yn fodlon â chyflymder
ein gwasanaeth.
Bydd 90% o gwsmeriaid yn fodlon â chwrteisi ein
gwasanaeth.
Ymatebir i 99% o gŵynion ymhen pum niwrnod
gwaith.
Bydd 78% o achosion yn cael eu datrys ymhen 20
diwrnod gwaith.
Bydd 90% o achosion yn cael eu datrys ymhen 40
diwrnod gwaith.

A sewerage system
4. that
works

Ysgogi gwelliannau ym mherfformiad cwmnïau
Pwyso am wasanaeth gwell a llai o gŵynion i
ddefnyddwyr drwy:
Ganolbwyntio ar gwmnïau dŵr sy’n tanberfformio.
Rhannu arfer da ar draws y diwydiant

3. Water on tap

I gwsmeriaid unigol
Helpu defnyddwyr preswyl a dibreswyl gyda’u
hymholiadau a helpu i ddatrys eu cwynion gyda
chwmnïau dŵr drwy:

Sicrhau bod cystadleuaeth yn cyflawni
Ar ôl cyflwyno cystadleuaeth yn y farchnad ddibreswyl
yn Lloegr yn Ebrill 2017, darparu cymorth i’r
cwsmeriaid hynny sydd â materion yn ymwneud â
chystadleuaeth, fel cwynion neu ymholiadau ynghylch
newid manwerthwr. Byddwn yn gwneud yn siŵr bod
y cwsmeriaid hynny, yn enwedig y rhai o BBaCh, yn
cael cymorth fel eu bod yn gallu newid yn hyderus
a gwybod y gallant ail-drafod gyda’u darparwr
presennol os yw’n well ganddynt.

2. Value for money

Yr hyn y byddwn yn ei wneud i
gyflawni hyn:

19

(prahad)

•
•

Yn cael eu hysbysu pan fydd eu cwyn yn dod yn
gymwys ar gyfer datrysiad anghydfod amgen
drwy WATRS.
Derbyn gwybodaeth am WATRS drwy ein
llenyddiaeth a’n gwefan.

Bydd perfformwyr da yn cael eu nodi a rhennir arfer
da gyda chwmnïau yn yr asesiadau eu hunain a gyda’r
diwydiant drwy ein hadroddiadau cyhoeddedig.
Bydd boddhad defnyddwyr â gwasanaethau yn
parhau i wella o’r ffigurau presennol, sef 93% (dŵr) ac
87% (carthffosiaeth) a bydd cwmnïau dŵr yn cael eu
cymeradwyo ar y lefelau boddhad uchel hyn. 21

3. Water on tap

Ysgogi gwelliannau ym mherfformiad cwmnïau
Bydd cwmnïau sy’n cael eu hamlygu fel perfformwyr
gwael yn ein hadroddiadau blynyddol ar gŵynion neu
yn ôl niferoedd y cwynion a dderbyniwn yn eu herbyn
neu ym Mecanwaith Cymhellion Gwasanaeth (SIM)20,
Ofwat, yn ymrwymo i wella a darparu tystiolaeth o’u
gwelliannau. O ganlyniad, bydd nifer y cwynion a
dderbynnir ganddynt yn lleihau.

Bydd cwmnïau sy’n tanberfformio yn gweithio gyda ni
i fabwysiadu’r argymhellion o’n hasesiadau o gŵynion
a dyledion yn seiliedig ar risg.

Sicrhau bod cystadleuaeth yn cyflawni
Mae’r holl gwsmeriaid sydd â materion yn ymwneud
â chystadleuaeth yn cael eu cefnogi er mwyn sicrhau’r
canlynol:

•
•
19 Mae cwyn yn cyrraedd sefyllfa lle nad oes modd ei datrys pan na
fyddwn yn dod i gytundeb gyda chwmni ar gŵyn gan gwsmer unigol,
neu pan fydd cwsmeriaid yn parhau’n anfodlon gyda chanlyniad eu
cwyn.

E-bost:

enquiries@ccwater.org.uk

Gwefan: www.ccwater.org.uk

20 Mae SIM wedi’i gynllunio i wella lefel y gwasanaeth y mae cwmnïau
dŵr yn ei darparu .
21 Darllenwch y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, ‘Materion Dwr’ Ymchwil
Olrhain Blynyddol (Gorffennaf 2014)
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•

Bydd bryderon defnyddwyr yn cael sylw, a bydd
gwersi’n cael eu dysgu o broblemau a welir mewn
sectorau eraill, fel ynni.
Bydd cwsmeriaid (yn enwedig cwsmeriaid ar y ffin)
yn deall eu cymhwyster i newid cyflenwyr.
Bydd cwynion yn ymwneud â chystadleuaeth yn
gymesur is na phan agorodd y farchnad ynni, a
Bydd Cod Ymarfer effeithiol ar Farchnata yn ei le.

A sewerage system
4. that
works

Bydd mesurau perfformiad cwmnïau yn cael eu
monitro drwy fframwaith adrodd newydd (yn ei le ar
gyfer 2016) sydd:
• Yn osgoi dyblygu ymdrech iddynt.
• Yn sicrhau bod gwybodaeth am eu perfformiad
a materion sy’n effeithio ar gwsmeriaid ar gael yn
gyhoeddus.

•

2. Value for money

Bydd cwsmeriaid â chwyn nad oes modd ei datrys19,
yn cael eu cyfeirio at WATRS, ar ôl i ni ymwneud â’r
mater. Byddant:

Dylai cwmnïau sy’n cael eu hamlygu fel perfformwyr
gwael yn ein hadroddiad blynyddol ar berfformiad
cwmnïau (‘Delving into Water’) ddarparu tystiolaeth
o’u gwelliannau yn y meysydd a amlygwyd, a byddant
yn symud yn agosach at gyfartaleddau perfformiad y
diwydiant.

Right first time

Beth fydd defnyddwyr yn ei
weld o ganlyniad i’r gwaith hwn:

1.

Lawn y tro cyntaf (prahad)

20

1.

Gwerth am arian

Right first time

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

Adolygu sut y cyfrifwyd am farnau cwsmeriaid yn
ystod Adolygiad Prisiau 2014 a sut gellid gwella
ymgysylltiad â chwsmeriaid yn y dyfodol.

Helpu i gyflenwi gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth
cydnerth trwy weithredu a monitro’r hyn a gyflawnir
yn 2015-20, ac arloesedd.

Taliadau teg
Cynrychioli buddiannau cwsmeriaid dŵr ar faterion
codi tâl i gwmnïau dŵr, rheoleiddwyr a’r llywodraeth.

Yn 2016, gweithio ochr yn ochr â chwmnïau i adolygu
sut y mae eu cynlluniau tariffau cymdeithasol wedi
bodloni arweiniad y llywodraeth a nodi gwelliannau
posibl er mwyn helpu i hyrwyddo’r cymorth a
ddarperir i gwsmeriaid â’r angen mwyaf.
Gweithio gyda chwmnïau i sicrhau eu bod yn cynnig
ystod o gynlluniau a chyfleusterau cymorth i helpu
cwsmeriaid a allai fel arall gael trafferth talu.
Codi ymwybyddiaeth cwsmeriaid o ffyrdd i leihau eu
biliau – drwy wneud ein gwefan yn haws i’w llywio a
gwella cynnwys ein gwefan, ein gwaith yn y cyfryngau
a chydweithredu â chwmnïau, cyfleustodau eraill a
phartneriaid allanol.
Nodi cyfleoedd i integreiddio negeseuon tlodi
tanwydd a dŵr er mwyn cynorthwyo cwsmeriaid
incwm isel sy’n cael trafferth talu biliau’r cartref.
Rhannu perfformiad gwell
Yn ystod 2015, gweithio gyda chwmnïau ac Ofwat ar
fecanwaith ar gyfer rhannu buddion perfformiad gwell
gyda chwsmeriaid. Mae rhai cwmnïau eisoes wedi
ymrwymo i wneud hyn ar sail barhaus.

22 Darllenwch ymchwil y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ‘Living With Water Poverty’ (Medi 2014). Mae’n awgrymu bod angen gwneud mwy i godi
ymwybyddiaeth o gymorth sydd ar gael.

E-bost:
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5. Speaking up for and

Yn 2015, pwyso am i gostau prosiect Twnnel Sianel
Afon Tafwys, sy’n cael eu pasio ymlaen i gwsmeriaid,
gael eu cadw i isafswm a’u lledaenu dros amser er
mwyn lleihau’r effaith ar filiau blynyddol cwsmeriaid.

Help i’r rhai sy’n cael trafferth talu
Gweithio gyda chwmnïau i sicrhau bod anghenion
a barnau cwsmeriaid lleol yn cael eu hystyried wrth
ddatblygu cynlluniau tariffau cymdeithasol effeithiol.

A sewerage system
4. that
works

Yn ystod 2015, cynrychioli buddiannau cwsmeriaid
i’r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd wrth
iddo ail-ddyfarnu ar derfynau prisiau Bristol Water ar
gyfer 2015-20. Yn ystod 2015, nodi cyfleoedd i wella
fforddiadwyedd dŵr a mynediad i gymorth drwy
rannu arfer da ac amlygu tystiolaeth cwsmeriaid i
gwmnïau a llywodraethau o ran pam y mae hyn yn
angenrheidiol 22

Herio cwmnïau i wella eu polisïau codi tâl i
ganolbwyntio’n fwy ar y cwsmer.

3. Water on tap

Biliau derbyniol a fforddiadwy
Herio cwmnïau i ddangos yn glir eu bod yn bodloni
disgwyliadau defnyddwyr o ran gwasanaethau, eu
bod yn cyflawni targedau perfformiad, ac yn cyflawni
gwerth am arian.

2. Value for money

Yr hyn y byddwn yn ei wneud i
gyflawni hyn:

21

•
•

Helpu i godi ymwybyddiaeth o gymhwyster i
newid manwerthwr, yn cynnwys yn ardaloedd y
ffin rhwng Cymru/Lloegr 27
Gwneud yn siŵr bod gwybodaeth annibynnol ar
gael am y prosesau cofrestru a newid.
Sicrhau bod gwybodaeth am newid ar gael i

23
24 Darllenwch ymchwil y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ‘Uncharted Waters’ (Mawrth 2014)
25 Darllenwch ymchwil y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ‘Testing the Waters’ (Gorffennaf 2014)
Darllenwch ymchwil y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ‘Exit Strategies’ (Tachwedd 2014)

E-bost:

enquiries@ccwater.org.uk

Gwefan: www.ccwater.org.uk

•

•

Bydd gwasanaethau i’r holl gwsmeriaid dibreswyl
o safon uchel a bydd buddion ar eu cyfer.
Bydd cwsmeriaid dibreswyl yn cael eu diogelu
rhag cam-werthu a thelerau contract annheg;
bydd rheolaethau marchnad cadarn yn eu lle a
bydd llai o gŵynion gan gwsmeriaid dibreswyl
na pham agorodd y farchnad ynni iddynt. Bydd
gwasanaethau i gwsmeriaid preswyl yn gwella
neu’n cael eu cynnal o leiaf.
Ni fydd cwsmeriaid dibreswyl yng Nghymru dan
unrhyw anfantais yn sgil absenoldeb dewis i newid
cyflenwyr neu gan unrhyw effeithiau negyddol yn
deillio o ddatblygu cystadleuaeth yn Lloegr.

Bydd cwsmeriaid dibreswyl yn Lloegr a chwsmeriaid ar
y ffin (Cymru a Lloegr) yn ymwybodol o’u cymhwyster
i newid manwerthwr a byddant yn gwybod ble i droi i
gael cyngor.
Bydd boddhad cwsmeriaid dibreswyl â gwasanaethau
dŵr a charthffosiaeth yng Nghymru, lle mae
cystadleuaeth yn dal yn gyfyngedig ar drothwy o 50
megalitr o ddŵr bob blwyddyn, yn parhau’n uchel
26
Darllenwch ymchwil y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ‘Testing the Waters’ (Gorffennaf 2014)
27 The
eligibility threshold to switch is 50 megalitres of water a year in Wales.
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•

•

A sewerage system
4. that
works

Gweithio gydag Open Water, Ofwat a chwmnïau i
ddatblygu ymgyrch gydlynus i godi ymwybyddiaeth
defnyddwyr ynglŷn â’r drefn cystadleuaeth sydd ar
ddod yn y diwydiant dŵr:

Hyn y mae defnyddwyr yn gweld o ganlyniad i’r
gwaith hwn ar Diwygio’r Farchnad
Bydd dyluniad y farchnad yn cael ei lywio i fodloni
anghenion a disgwyliadau cwsmeriaid dibreswyl, ond
byddant wedi ystyried yr effaith ar y rhai sy’n methu
neu sy’n dewis peidio â newid cyflenwr. Yn benodol:

3. Water on tap

Osgoi’r problemau a gafodd cwsmeriaid wrth i
gystadleuaeth gael ei chyflwyno fesul cam mewn
sectorau eraill, fel ynni, a mynd i’r afael â phryderon
cwsmeriaid dibreswyl ynglŷn â’r farchnad yn
defnyddio tystiolaeth o’n hymchwil “Uncharted
Waters” 23 , “Testing the Waters” 24 ac “Exit Strategies” 25.
Ar hyn o bryd mae 56% o BBaCh o’r farn fod cwmnïau
dŵr yn ymboeni ynglŷn â’r gwasanaeth y maent yn
ei roi i’w cwsmeriaid busnes . Byddwn yn annog
cwmnïau i ymgysylltu’n well â BBaCh a gwella ar y
ffigur hwn.

Gweithio gyda llywodraethau ar ddatblygu
cystadleuaeth gynnar ymhellach i fyny’r gadwyn,
yn cynnwys, lle bo’n briodol, ymchwilio i farnau
cwsmeriaid ynglŷn â’u pryderon a’r hyn a welant fel
cyfleoedd cystadleuaeth ymhellach i fyny’r gadwyn.

2. Value for money

Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a chwmnïau sy’n
gweithredu yng Nghymru i sicrhau bod gwasanaethau
a gynigir i gwsmeriaid dibreswyl yn ymdrechu i fod yn
arloesol ac o safon uchel.

gwsmeriaid dibreswyl y mae eu cwmni dŵr
presennol yn trosglwyddo ei wasanaeth
manwerthu i drwyddedau newydd ar ôl iddo adael
y farchnad; a gwneud yn siŵr bod safonau uchel
yn cael eu cynnal, a bod prisiau uwch yn cael eu
hosgoi, i’r cwsmeriaid hynny sydd wedi’u gorfodi i
drosglwyddo i fanwerthwr arall.

Right first time

Diwygio’r Farchnad
Gweithio gydag Open Water, cwmnïau, Ofwat a
Llywodraeth y DU i ddylunio marchnad manwerthu
gystadleuol sy’n sicrhau bod gwasanaethau yn
parhau o safon uchel ac y bydd yn creu buddion i
gwsmeriaid dibreswyl heb roi’r rhai sy’n methu newid
cyflenwr neu sy’n dewis peidio â newid cyflenwr o
dan anfantais. Mae hyn yn cynnwys helpu i lunio’r
rheolau gweithredol a rheolau’r farchnad, rheoliadau
drafft, arweiniad, codau ymarfer a llywodraethu’r
farchnad. Mae hefyd yn golygu gweithio i sicrhau nad
yw cwsmeriaid ar eu colled os yw eu manwerthwr
presennol yn dewis peidio â gweithredu yn y farchnad
manwerthu dibreswyl.

1.

Gwerth am arian (prahad)

22

Bydd deilliant ail-ddyfarniad yr Awdurdod
Cystadleuaeth a Marchnadoedd ar derfynau prisiau
Bristol Water yn cyflawni buddion i gwsmeriaid.

Eir i’r afael â phryderon cwsmeriaid ynglŷn â chael
biliau fforddiadwy; mae cyfran y cwsmeriaid sy’n
gweld eu biliau yn anfforddiadwy yn gostwng o’r
ffigur presennol, sef 1 o bob 5.29

Help i’r rhai sy’n cael trafferth talu
Bydd mwy o gwmnïau yn gweithredu ac yn mireinio
cynlluniau tariffau cymdeithasol a chynlluniau
cymorth eraill sy’n bodloni anghenion a disgwyliadau
cwsmeriaid.
Bydd mwy o gwsmeriaid yn cael help drwy gynlluniau
cymorth presennol a rhai’r dyfodol.
Bydd llywodraethau, cwmnïau, gwasanaethau
cynghori a chyfleustodau eraill yn cyfeirio cwsmeriaid
incwm isel at gymorth sydd ar gael o sectorau
amrywiol er mwyn eu helpu i ymdopi â thalu eu biliau
cartref.

Rhannu perfformiad gwell
Lle mae tystiolaeth yn dangos fod cwmnïau dŵr wedi
perfformio’n well yn ariannol o gymharu â dyfarniadau
prisiau Ofwat, byddant yn rhannu’r llwyddiant hwn
gyda chwsmeriaid – naill ai drwy filiau llai, buddsoddi
ychwanegol, gwelliannau i wasanaethau neu gymorth
ariannol i gwsmeriaid dyledus ac agored i niwed.
28 Cymerwyd y ffigurau o Cyngor Defnyddwyr Dŵr, ‘Materion Dwr’ Ymchwil Olrhain Blynyddol
(Gorffennaf 2013)
29 Cymerwyd y ffigurau o Cyngor Defnyddwyr Dŵr, ‘Materion Dwr’ Ymchwil Olrhain Blynyddol
(Gorffennaf 2013))
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30 Roedd y cyfnod yn cyfeirio at Gynllun 6 Rheoli Asedau.
31 Cymerwyd y ffigurau o Cyngor Defnyddwyr Dŵr, ‘Materion Dwr’ Ymchwil Olrhain Blynyddol

5. Speaking up for and

Mae cwsmeriaid sydd angen cymorth yn fwy
gwybodus ynglŷn â ble allant droi i gael help, a pha
gymorth sydd ar gael iddynt.

A sewerage system
4. that
works

Bydd buddsoddiad a chyflawniadau eraill a bennwyd
yn ystod 2015-20 30 yn cael eu cyflawni mewn modd
amserol.

Bydd cwmnïau yn newid eu cynlluniau taliadau o
ganlyniad i ni nodi materion sy’n achosi niwed i
gwsmeriaid a phwyso am welliannau.

3. Water on tap

Bydd yr holl bartïon allweddol yn Adolygiad Prisiau
2019 (cwmnïau dŵr, llywodraethau a rheoleiddwyr) yn
canolbwyntio ar ymgorffori ymgysylltu â chwsmeriaid
yn y broses fel ei fod yn cyflawni deilliannau y
bydd cwsmeriaid yn eu derbyn ac yn eu gweld yn
fforddiadwy.

Taliadau teg
Bydd canran y cwsmeriaid sy’n meddwl bod eu bil dŵr
yn deg yn cynyddu o’r ffigur presennol, sef 54%.31

2. Value for money

Biliau derbyniol a fforddiadwy
Bydd mwy o gwsmeriaid yn cael ansawdd
gwasanaeth yr ystyriant ei fod yn werth da am arian
yn gyfnewid am y bil y maent yn ei dalu; bydd lefelau
boddhad yn codi uwchlaw’r lefel gyfredol, sef 69 28

Bydd cydnerthedd gwasanaethau dŵr a
charthffosiaeth yn cael ei gyflawni mewn modd
amserol ac am ddim cost ychwanegol (ar gyfer
prosiectau fel Twnnel Sianel Afon Tafwys) neu am gost
sy’n dderbyniol i gwsmeriaid (ar gyfer prosiectau sy’n
ymwneud yn uniongyrchol â gwasanaethau). Bydd
cydnerthedd gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth yn
cael ei gyflawni mewn modd amserol ac am ddim cost
ychwanegol (ar gyfer prosiectau fel Twnnel Sianel Afon
Tafwys) neu am gost sy’n dderbyniol i gwsmeriaid (ar
gyfer prosiectau sy’n ymwneud yn uniongyrchol â
gwasanaethau).

Right first time

Beth fydd defnyddwyr yn ei weld
o ganlyniad i’r gwaith hwn:

1.

Gwerth am arian (prahad)

(Gorffennaf 2013)

Allanfa
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1.

Dŵr drwy’r tap

Right first time

DŴR DRWY’R TAP dŵr yfed diogel, dibynadwy o
ansawdd da y mae defnyddwyr yn ei werthfawrogi
ac yn ei ddefnyddio’n ddoeth

Gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar ddatblygu ei
strategaeth tymor hir i gael gwared ar y risgiau iechyd
sy’n gysylltiedig â’r defnydd hanesyddol o blwm mewn
plymio.32
Sicrhau bod barnau cwsmeriaid yn cael eu cynrychioli
yn ystod penderfyniadau ar fabwysiadu pibellau
cyflenwi dŵr preifat yng Nghymru.

Ymgysylltu ag Ofwat yn ystod 2015 wrth iddo
ddatblygu dealltwriaeth well o’r hyn y mae
cydnerthedd yn ei olygu i’r diwydiant dŵr.
Gollyngiadau
Annog cwmnïau dŵr i roi blaenoriaeth i waith ar
ollyngiadau a hysbysu ynghylch gollyngiadau mewn
ffordd sy’n bodloni disgwyliadau defnyddwyr.
Adnoddau dŵr ac arbed dŵr
Gweithio gyda chwmnïau dŵr wrth iddynt ddatblygu
cynlluniau rheoli adnoddau dŵr sy’n ystyried
anghenion tymor hir defnyddwyr, yn ogystal â’u
blaenoriaethau, dewisiadau a’u gallu i dalu.
Gweithio ar y cyd â llywodraethau, cwmnïau dŵr
a rhanddeiliaid eraill i ddarparu gwybodaeth a
chyngor digonol i helpu defnyddwyr wneud ymdrech
ymwybodol i ddefnyddio dŵr yn ddoeth.

Gweithio gyda chwmnïau, rheoleiddwyr a
llywodraethau i sicrhau bod barnau cwsmeriaid, a’r
effaith ar gwsmeriaid, yn cael ystyriaeth wrth i raglenni
gosod mesuryddion gorfodol, targedig neu glyfar gael
eu hystyried.
32

5. Speaking up for and

Gosod mesuryddion
Bydd gweithrediad y rhaglen orfodol o osod
mesuryddion yn cael ei adolygu, a bydd gwersi a
ddysgwyd yn llywio rhaglenni yn y dyfodol.

A sewerage system
4. that
works

Dibynadwyedd a chydnerthedd
Gweithio gyda chwmnïau i gynnal hyder defnyddwyr
yn nibynadwyedd eu cyflenwad dŵr.

Monitro cynnydd cwmnïau wrth addasu i effeithiau
newid hinsawdd er mwyn sicrhau bod gwasanaethau
i ddefnyddwyr yn gydnerth, er enghraifft, i sychder
a llifogydd posibl a allai effeithio ar asedau a
gwasanaethau dŵr allweddol.

3. Water on tap

Ansawdd dŵr ac iechyd y cyhoedd
Gweithio gyda’r Arolygiaeth Dŵr Yfed a chwmnïau dŵr
i sicrhau bod defnyddwyr yn cael gwybodaeth gywir
ac amserol am faterion yn ymwneud ag ansawdd dŵr
yfed a chyflenwad dŵr.

2. Value for money

Yr hyn y byddwn yn ei wneud i
gyflawni hyn:

A chymryd rhan mewn Partneriaeth Iechyd Dŵr i drafodaethau Cymru

E-bost:
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Risgiau i iechyd y cyhoedd yn cael eu rheoli ymhellach
neu’u dileu.

Adnoddau dŵr ac arbed dŵr
Bydd penderfynwyr allweddol yn wybodus ynglŷn â’r
effeithiau posibl ar gwsmeriaid o gael polisïau newydd
neu newid polisïau mewn rheoli adnoddau dŵr, er
enghraifft, y cynigion ar gyfer diwygio echdynnu dŵr.
Bydd anghenion a blaenoriaethau defnyddwyr
wedi’u hystyried yn benodol mewn Cynlluniau Rheoli
Adnoddau Dŵr.34.
Bydd defnyddwyr yn gallu nodi’n well y modd y gallwn
ddefnyddio dŵr ac ynni yn ddoeth – bydd arbed dŵr
a’r cysylltiad ag arbed ynni, yn cael eu hyrwyddo drwy
gydweithredu â’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, Cymru
Effeithlon, Waterwise a rhanddeiliaid eraill. Dros amser,
bydd ein hymchwil cwsmeriaid yn dangos cynnydd
yn nifer y cwsmeriaid sy’n gweithredu ar gyngor arbed
dŵr.

Bydd dealltwriaeth well o fuddion ac effeithiau
tebygol gosod mesuryddion clyfar.

E-bost:
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Gwefan: www.ccwater.org.uk
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5. Speaking up for and

33 Cymerwyd y ffigurau o Cyngor Defnyddwyr Dŵr, ‘Materion Dwr’ Ymchwil Olrhain Blynyddol (Gorffennaf 2013)
34 Mae cwmnïau dŵr yn cynhyrchu Cynlluniau Rheoli Adnoddau Dŵr sy’n amlinellu’r modd y bwriadant reoli adnoddau dŵr dros orwel amser 25
mlynedd. Caiff y cynlluniau hyn eu monitro gan Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyfoeth Naturiol Cymru.

A sewerage system
4. that
works

Gosod mesuryddion
Bydd barnau defnyddwyr wedi helpu llywio unrhyw
raglenni gosod mesuryddion gorfodol neu dargedig.
Bydd trefniadau cymorth trosiannol priodol yn cael eu
rhoi ar waith.

3. Water on tap

Dibynadwyedd a chydnerthedd
C Bydd rhwydweithiau cyflenwi cwmnïau yn gydnerth
ac yn galluogi darparu cyflenwad dŵr diogel a
dibynadwy i ddefnyddwyr. Ar hyn o bryd mae lefel
boddhad cwsmeriaid yn 97%, a dylid ei gynnal ar y
lefel honno o leiaf.33

Gollyngiadau
Bydd defnyddwyr yn cael gwybodaeth well am
bolisi a pherfformiad eu cwmni ar ollyngiadau, gyda
chwmnïau yn darparu gwybodaeth ar eu gwefan ac
yn eu gwybodaeth bilio.

2. Value for money

Ansawdd dŵr ac iechyd y cyhoedd
Defnyddwyr yn cael gwybodaeth gywir ac amserol
am faterion yn ymwneud ag ansawdd dŵr yfed a
chyflenwad dŵr.

Right first time

Beth fydd defnyddwyr yn ei weld
o ganlyniad i’r gwaith hwn:

1.

Dŵr drwy’r tap (prahad)
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1.

System garthffosiaeth sy’n gweithio

Right first time

Pwyso ar gwmnïau i ddatrys problemau llifogydd
carthffosydd i ddefnyddwyr gan ei fod yn parhau yn
flaenoriaeth allweddol.
Monitro gweithredoedd cwmnïau i addasu i effeithiau
newid hinsawdd a’i effaith ar ddefnyddwyr yn deillio,
er enghraifft, o lifogydd carthffosydd (mewnol ac
allanol) a dŵr wyneb.

Bydd rhwydweithiau carthffosiaeth cwmnïau yn
fwy cydnerth a dibynadwy, gyda’r nifer o achosion o
lifogydd mewn carthffosydd a gorlif yn cael eu lleihau
er budd cwsmeriaid a’r amgylchedd. Bydd cwmnïau
yn gwneud cynnydd da tuag at ymrwymiadau yn eu
cynlluniau busnes 2015-2020, a bydd lefel boddhad
cwsmeriaid â’r gwasanaeth carthffosiaeth cyffredinol
yn parhau yn uchel, ar 87%.

Parhau i weithio gyda’r diwydiant a llywodraethau ar
weithredu Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS) er
mwyn lleihau neu reoli dŵr wyneb sy’n mynd i mewn
i’r rhwydwaith carthffosiaeth.

Bydd defnyddwyr yn fodlon â’r ymateb gan eu
cwmni carthffosiaeth yn dilyn digwyddiad o lifogydd
carthffosydd. Bydd cwynion i gwmnïau ac i’r Cyngor
Defnyddwyr Dŵr yn lleihau dros y cyfnod.

Gweithio gyda chwmnïau ar faterion cwsmeriaid
cyn trosglwyddo gorsafoedd pwmpio preifat i
berchenogaeth cwmnïau.

Bydd gostyngiad o ran faint o ddŵr wyneb (dŵr
glaw) sy’n mynd i mewn i’r system carthffosydd; bydd
hyn yn cyfrannu at leihau perygl llifogydd a llygredd
gwasgaredig.
Bydd y broses o drosglwyddo gorsafoedd pwmpio
preifat i berchenogaeth cwmnïau yn rhedeg yn hwylus
a nifer fach iawn o gŵynion gan gwsmeriaid fydd yn
sgil cyfathrebu da gan y cwmnïau.

A sewerage system
4. that
works

Beth fydd defnyddwyr yn ei weld
o ganlyniad i’r gwaith hwn:

3. Water on tap

Yr hyn y byddwn yn ei wneud i
gyflawni hyn:

2. Value for money

SYSTEM GARTHFFOSIAETH SY’N GWEITHIO gwasanaeth
cynaliadwy sy’n gweithio gyda chyn lleied o lifogydd o
garthffosydd â phosibl, ac sy’n cael ei ddefnyddio mewn modd
cyfrifol

5. Speaking up for and

E-bost:

enquiries@ccwater.org.uk

Gwefan: www.ccwater.org.uk
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1.

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u
hysbysu

Right first time

Yr hyn y byddwn yn ei wneud i
gyflawni hyn:

Datblygu ein gwefan a’i chynnwys i’w gwneud yn fwy
hygyrch, llawn gwybodaeth a haws i’w llywio i bob
ymwelydd.
Parhau â’n gweithgarwch yn y cyfryngau er mwyn
hysbysu defnyddwyr ynglŷn â’r camau y gallant eu
cymryd i ddiogelu eu gwasanaethau a chael help a
gwybodaeth sydd ar gael iddynt gan eraill (cwmnïau
dŵr/sefydliadau eraill).
Sicrhau bod ein gwasanaethau ar gael i gwsmeriaid
mewn iaith a fydd yn galluogi mynediad ac
ymgysylltiad (yn cynnwys cyflawni rhwymedigaethau
ein Cynllun Iaith Gymraeg)

35 Byddwn yn gwybod mwy o fanylion pan fydd Defra yn gwneud cyhoeddiad am y cynlluniau i ddiwygio’r gyfundrefn trwyddedu echdynnu nes
ymlaen yn 2015/16.

E-bost:

enquiries@ccwater.org.uk

Gwefan: www.ccwater.org.uk
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5. Speaking up for and

Sicrhau ein bod yn hysbysu gwleidyddion a
chynghorwyr yn gyson am faterion allweddol
defnyddwyr dŵr, gan gynnwys mynychu pwyllgorau,
grwpiau a fforymau priodol i dynnu sylw at farnau
defnyddwyr dŵr a gasglwyd drwy ein hymchwil a
thystiolaeth arall. Er enghraifft, byddwn yn mynychu
cyfarfodydd a sesiynau’r Grŵp Dŵr Seneddol Pob
Plaid, Fforwm Dŵr Cymru, Pwyllgorau Dethol
Seneddol perthnasol a phwyllgorau perthnasol
Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Hysbysu defnyddwyr
Dweud wrth ddefnyddwyr ac asiantaethau am y
Cyngor Defnyddwyr Dŵr ac am faterion allweddol yn
ymwneud â dŵr a charthffosiaeth fel eu bod yn gallu
gwneud dewisiadau gwybodus ynglŷn â sut maent yn
defnyddio ein gwasanaethau.

A sewerage system
4. that
works

Yn ystod 2015, gweithio gyda llywodraethau,
cwmnïau a rheoleiddwyr i asesu goblygiadau tebygol
argymhellion datganoli Adolygiad Silk Cymru ar
wasanaethau dŵr, a deall sut gellir osgoi dryswch
ynglŷn â chymhwyster cwsmeriaid ar y ffin i newid
cyflenwyr a’r goblygiadau i filiau cwsmeriaid.

Nodi pa drefniadau llywodraethu y mae angen
iddynt fod yn eu lle i ymgysylltu â defnyddwyr ar
gyfer adolygiadau prisiau yn y dyfodol ac ystyried rôl
y Cyngor Defnyddwyr Dŵr mewn perthynas â phob
grŵp cwsmeriaid cwmnïau (olynwyr i’r Grwpiau Her
gan Gwsmeriaid cyfredol) er mwyn sicrhau y’u gwelir
fel rhai dilys ym marn cwsmeriaid.

3. Water on tap

Dylanwadu ar yr agenda
Dylanwadu ar ddeddfwriaeth allweddol a’r rhai
sy’n gwneud penderfyniadau ar faterion pwysig
defnyddwyr dŵr, fel yr adolygiad prisiau nesaf a
gadael y farchnad manwerthu, ac ar effeithiau posibl
cynlluniau rheoli adnoddau dŵr ar gwsmeriaid,
cynlluniau rheoli basn afon, y Bil diwygio echdynnu
arfaethedig , gweithredu’r Strategaeth Ddŵr i Gymru35,
ymgynghori ar safonau gorfodol SuDS yng Nghymru,
a deddfwriaeth benodol arall i Gymru fel Bil yr
Amgylchedd.37

Herio ar ran defnyddwyr
Sicrhau bod ymgysylltu â chwsmeriaid yn parhau yn
rhan ganolog o’r broses pennu prisiau yn y dyfodol, ac
yn rhan allweddol o weithrediad y diwydiant dŵr.

2. Value for money

SIARAD O BLAID DEFNYDDWYR A’U HYSBYSU trwy ddarparu
llais dibynadwy, annibynnol 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.
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Bydd barn y defnyddiwr yn cael ei hystyried wrth i
lywodraethau baratoi eu deddfwriaeth ar ddiwygio
echdynnu, ac wrth i’r Bil drafft fynd drwy’r broses
Seneddol.

Bydd Ofwat, llywodraethau a’r cwmnïau yn
gweithredu ar farnau cwsmeriaid ar ymgysylltiad â
chwsmeriaid yn ystod y broses pennu prisiau ac ar
lywodraethu grwpiau cwsmeriaid cwmnïau er mwyn
llunio’r fframwaith ar gyfer ymgysylltu â chwsmeriaid
yn ystod adolygiadau o brisiau yn y dyfodol.
Hysbysu defnyddwyr
Bydd defnyddwyr dŵr y mae ein hangen ni arnynt yn
gwybod pwy ydym ni a sut i gysylltu â ni.
Bydd asiantaethau sy’n gweithio gyda defnyddwyr
agored i niwed, fel Cyngor ar Bopeth Cymru ac Age
Cymru/Age UK, yn gwybod amdanom yn lleol ac yn
genedlaethol, a byddant yn gofyn am ein cyngor ar
faterion yn ymwneud â dŵr a charthffosiaeth.
Bydd defnyddwyr dŵr yn clywed negeseuon
allweddol drwy waith ymgyrchu ar y cyd â chwmnïau
dŵr a sefydliadau eraill.
Bydd defnyddwyr yn cael y cyfle i glywed a gweld ein
negeseuon allweddol yn y cyfryngau darlledu a phrint
(hyd at 75 miliwn o gyfleoedd).36

Bydd defnyddwyr yn gallu mynd at ein gwasanaethau
a’n cyngor yn Gymraeg (ac ieithoedd eraill), neu mewn
fformatau eraill, e.e. Braille, lle na allant fel arall gael at
ein gwasanaethau neu elwa arnynt.
36 Mae ffigurau a gymerwyd o Strategaeth Gyfathrebu Cyngor Defnyddwyr
37A gymerwyd o Strategaeth Gyfathrebu Cyngor Defnyddwyr Dŵr

Dŵr

5. Speaking up for and

Bydd defnyddwyr yn gallu cael y wybodaeth a’r cyngor
sydd eu hangen arnynt ar ein gwefan, gan gynnwys
drwy ein cyfrifiannell mesurydd dŵr ar-lein a’n cronfa
ddata wybodaeth.37

A sewerage system
4. that
works

Bydd cwmnïau dŵr yn cyflwyno gwasanaeth gwell i
ddefnyddwyr yn y meysydd yr amlygwn fel rhai y mae
angen rhoi sylw iddynt, ar sail ein dadansoddiad ni ac
Ofwat o berfformiad, a defnyddio tystiolaeth o farnau
defnyddwyr.

Bydd cynrychiolaeth a thystiolaeth o fuddiannau
defnyddwyr yn y grwpiau cwsmeriaid cwmnïau gan
gynrychiolaeth gref gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, lle
mae llywodraethu cadarn ar waith.

3. Water on tap

Bydd y goblygiadau tebygol ar gwsmeriaid (y ffin) yn
deillio o weithredu Adolygiad Silk ar ddatganoli yn y
dyfodol yn gliriach a gallwn ddechrau cynllunio camau
lliniaru a chyfathrebu.

Herio ar ran defnyddwyr
Bydd grwpiau her gan gwsmeriaid yn cael eu gweld
fel rhai dilys ym marn cwsmeriaid, rheoleiddwyr a’r
cyfryngau oherwydd y trefniadau llywodraethu cadarn
sydd ar waith.

2. Value for money

Dylanwadu ar yr agenda
Wrth i Lywodraeth y DU ddatblygu Rheoliadau i
alluogi cwmnïau dŵr i adael y farchnad manwerthu
dibreswyl, bydd mesurau amddiffyn cwsmeriaid
digonol yn cael eu rhoi yn eu lle.

Right first time

Beth fydd defnyddwyr yn ei weld
o ganlyniad i’r gwaith hwn:

1.

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u
hysbysu (prahad)

.

E-bost:

enquiries@ccwater.org.uk

Gwefan: www.ccwater.org.uk
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Adrodd ar gynnydd a’n
Hadolygiad

Trwy ein gostyngiadau i gostau termau real ers ein
sefydlu, rydym wedi dangos ein bod yn ymrwymo
i gynnig gwerth da am arian a lleihau ein costau i
gwsmeriaid dŵr cymaint â phosibl.
Mewn blynyddoedd blaenorol, rydym wedi ategu
ein cyllideb flynyddol gydag arbedion cronedig er
mwyn ein galluogi i gyflawni ein Blaenraglen Waith.
Rhagwelwn y bydd ein cyllideb ar gyfer 2015/16 yn
oddeutu £5.7m, sy’n cynnwys yr olaf o’n harbedion
cronedig. O 2016/17, bydd cyllideb y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr yn cael ei hariannu’n gyfan gwbl
o’n Ffi Drwydded a bydd rhaid iddi gyfateb i’n costau
rhagolygol. O ganlyniad, gallai ein Ffi Drwydded
amrywio o ryw +/- 5% y flwyddyn gan ddibynnu ar y
mentrau a’r gweithgareddau y bwriadwn ymgymryd â
nhw.
Er enghraifft, yn ystod 2015 bwriadwn ganoli ein
swyddogaeth ymdrin â chwynion yn swyddfeydd
Birmingham a Chaerdydd. Rhagwelwn y bydd cau
ein chwe swyddfa arall yn arbed oddeutu £400,000 y
flwyddyn i ni o 2016-17, ac adlewyrchir hyn yn Ffioedd
Trwydded y dyfodol.

E-bost:

enquiries@ccwater.org.uk

Gwefan: www.ccwater.org.uk

5. Speaking up for and

Rydym yn adolygu ac yn cyhoeddi cynnydd o ran
ein Blaenraglen Waith bob blwyddyn drwy ein
Hadolygiad Blynyddol a’n Hadroddiad Blynyddol a
Chyfrifon. Ers mis Ebrill 2011, mae’n ofynnol i bob corff
cyhoeddus anadrannol (NDPB), gan gynnwys y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr, fod yn destun adolygiad o sylwedd
bob tair blynedd. Mae ein hadolygiad ni i’w gynnal
yn ystod y cyfnod a gwmpesir gan y rhaglen hon, a
gallai hynny gael rhywfaint o effaith ar ein hadnoddau.
Gall canlyniad yr adolygiad hwn newid ein rhaglen

A sewerage system
4. that
works

Bob blwyddyn byddwn yn cyhoeddi Cynllun Busnes
Gweithredol blynyddol sy’n cyflwyno ein ffocws a’n
blaenoriaethau allweddol ar gyfer bob blwyddyn.
Cyhoeddir y Cynllun yr un pryd â’n Blaenraglen Waith,
a chaiff ei adolygu’n flynyddol.

Ein cost

3. Water on tap

Ein Cynllun Busnes Gweithredol

waith yn ogystal; byddwn yn adrodd ar ba un a yw’n
gwneud hynny yn ein Hadolygiad Blynyddol 2015-16.

2. Value for money

Mae ein blaenoriaethau a’n gweithgareddau a
amlinellwyd o dan bob un o’r pum thema allweddol
yn ein Blaenraglen Waith yn gyson ag amcanion y
llywodraeth. Rydym wedi nodi meysydd allweddol
dargyfeiriad polisi presennol a dargyfeiriad polisi
tebygol yn y dyfodol ar ddechrau’r ddogfen hon er
mwyn sicrhau ein bod yn ffactorio hyn wrth gyflawni
ein rhaglen.

Right first time

Rydym wedi ymgorffori amcanion y DU a Llywodraeth
Cymru (deddfwriaeth yn ymwneud â dŵr, drafft
y Strategaeth Ddŵr i Gymru a pholisi dŵr Defra)
yng nghynnwys ein Blaenraglen Waith. Mae rhai o’r
amcanion ehangach hyn ar ddŵr hefyd yn cynnwys
lleihau perygl llifogydd, gwella arbed dŵr, mynd i’r
afael â fforddiadwyedd, gwneud gwelliannau wrth
baratoi ar gyfer datganoli, a diwygio’r diwydiant dŵr.

1.

Sut mae’r Flaenraglen Waith yn
cyfrannu at amcanion y llywodraeth ar
gyfer y sector dŵr

Allanfa
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Blaenraglen Waith

2015/16 to 2017/18 ar gyfer Cymru a Lloegr

Prif swyddfa:
Cyngor Defnyddwyr Dŵr
Sgwâr Victoria House
Sgwâr Victoria
Birmingham
4AJ B2
E-bost: enquiries@ccwater.org.uk
Sylwadau ac ymholiadau at:
Lia Moutselou
Cyngor Defnyddwyr Dŵr
Tŷ Caradog
1-6 Plas Sant Andreas Place
Caerdydd
CF10 3BE
E-bost: lia.moutselou@ccwater.org.uk
See CCWater’s Operational Business Plan:
www.ccwater.org.uk/publications/obp/.
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