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Lawn y tro cyntaf

Y Flaenraglen Waith
Mater Strategol Allweddol 1: SIARAD O BLAID DEFNYDDWYR A RHOI GWYBODAETH IDDYNT

Gwerth am arlan

Neges gan y Cadeirydd

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Cynnwys

Ond os oedd yr Adolygiad Prisiau’n gam i’r cyfeiriad
cywir, mae llawer ohonom yn cydnabod bod angen
gwneud mwy o hyd i sicrhau bod cwsmeriaid
yn aros wrth wraidd y diwydiant dŵr. Un o’n
cyfrifoldebau allweddol wrth symud ymlaen fydd
sicrhau bod cwmnïau dŵr yn parhau i ymgysylltu
â chwsmeriaid ynglŷn â’r penderfyniadau a’r
materion allweddol sy’n effeithio arnynt. Daw ton
newydd o heriau i’r diwydiant a defnyddwyr yn
ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf hefyd wrth i’r
sector dŵr barhau i esblygu.

Gan weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a
chwmnïau dŵr yng Nghymru, byddwn yn sicrhau
bod busnesau a chwsmeriaid annomestig eraill yn
gweld gwelliant parhaus. Byddwn hefyd yn pwyso
ar Ofwat i ddangos sut mae ei waith rheoleiddio’r
sector yn helpu i sicrhau bod cwsmeriaid a
wasanaethir gan gwmnïau yng Nghymru yn dal i
dderbyn lefel uchel o wasanaeth am bris derbyniol
a fforddiadwy. Ni ddylai unrhyw gwsmeriaid fod ar
eu colled o ganlyniad i gystadleuaeth yn Lloegr a
byddwn yn herio cwmnïau dŵr yng Nghymru i fod
ymhlith y rhai sy’n cyflawni orau o ran gwasanaeth
cwsmeriaid.
Yn dilyn cyhoeddiad y Canghellor ym mis
Tachwedd bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig
yn dymuno archwilio’r achos dros ddarparu
cystadleuaeth fanwerthu ar gyfer aelwydydd
yn Lloegr, byddwn yn sicrhau bod safbwyntiau
cwsmeriaid domestig yn ffurfio’r penderfyniadau a
wneir wrth agor y farchnad.
Mae’n rhaid i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr fod yn
barod i wynebu’r heriau hyn a heriau eraill yn y
dyfodol. Dyna pam yr ydym ni wedi lleoli ein timau
ymdrin â chwynion yn ganolog yn Birmingham a
Chaerdydd.
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Allanfa

Dŵr drwy’r tap

Bydd un o’r newidiadau mwyaf arwyddocaol
yn digwydd ym mis Ebrill 2017 pan fydd yr holl
fusnesau cymwys a chwsmeriaid annomestig
eraill yng Nghymru yn cael y cyfle i ddewis eu
cyflenwr manwerthu dŵr a charthffosiaeth. Bydd
y farchnad busnes a chwsmeriaid annomestig
newydd yn caniatáu i gwmnïau newydd ymuno â’r
farchnad i gystadlu am wasanaethau manwerthu,
sy’n cynnwys bilio, darllen mesuryddion ac ymdrin
ag ymholiadau a chwynion gan gwsmeriaid. A
ninnau’n llais annibynnol cwsmeriaid dŵr, rydym
wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r diwydiant
a’r rheoleiddiwr Ofwat i sicrhau bod pryderon
a blaenoriaethau busnesau a chwsmeriaid
annomestig eraill yn dylanwadu ar y rheolau
sy’n llywodraethu’r farchnad. Rydym eisiau i
gystadleuaeth weithio’n dda i bob cwsmer – pa un
a ydynt yn gymwys i newid yn 2017 ai peidio. Dyna

Lawn y tro cyntaf
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pam y byddwn yn parhau i wthio am reolau cryf ar
gyfer y farchnad sy’n diogelu pob cwsmer.

Gwerth am arlan

Mae’n bleser cyflwyno ein Blaenraglen Waith
gyntaf ers i mi gael fy mhenodi’n Gadeirydd y
Cyngor Defnyddwyr Dŵr. Cyrhaeddais ym mis
Ebrill 2015 ychydig fisoedd yn unig ar ôl diwedd
Adolygiad Prisiau 2014, sef y broses gosod
prisiau fwyaf llwyddiannus ers preifateiddio o
ran adlewyrchu safbwyntiau a blaenoriaethau
cwsmeriaid yng Nghymru a Lloegr. Roedd
cynrychiolaeth gref gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr,
ochr yn ochr â Grwpiau Her gan Gwsmeriaid, wedi
helpu i sicrhau bod cwmnïau dŵr a’r rheoleiddwyr,
gan gynnwys Ofwat, yn parhau i ganolbwyntio ar
gyflawni cytundeb terfynol ar bris a gwasanaeth
ar gyfer y pum mlynedd nesaf y dywedodd y
rhan fwyaf o gwsmeriaid wrthym yr oeddent
yn fodlon arno. Gall y rhan fwyaf o gwsmeriaid
edrych ymlaen at weld eu biliau dŵr yn gostwng
cyn chwyddiant erbyn 2020, gydag ymrwymiad i

fuddsoddi’n sylweddol yn y gwasanaethau sydd
mor hanfodol i’n bywydau ni i gyd.

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Neges gan ein Cadeirydd

Hoffwn orffen trwy dalu teyrnged i’m cydweithwyr
diwyd sydd wedi ein helpu i gyflawni cymaint
ar ran defnyddwyr dros y degawd diwethaf.
Bu’n flwyddyn heriol i lawer o bobl yn sgil yr
ailstrwythuro sydd wedi cyflwyno newidiadau
anodd ond angenrheidiol i’r ffordd yr ydym
yn gweithio. Ond, drwy hyn i gyd, maen nhw
wedi parhau i fod yn eiriolwyr eithriadol ar ran
defnyddwyr, gan helpu miloedd o gwsmeriaid
i ddatrys cwynion neu ymholiadau ynglŷn â’u
gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth, a hyrwyddo’r
agenda defnyddwyr.
Wrth i ni ddechrau ar ein hail ddegawd, rwyf yn
gwbl sicr y bydd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn
parhau i fod yn llais dylanwadol ac uchel ei barch ar
ran defnyddwyr dŵr.
Alan Lovell, Cadeirydd,
y Cyngor Defnyddwyr Dŵr

Allanfa
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Gallwn ddysgu llawer o brofiadau’r sector ynni, gan
gynnwys pwysigrwydd canfyddiadau cwsmeriaid.
Dyna pam y byddwn yn parhau â’n gwaith ar
werth am arian, sy’n fater y mae nifer sylweddol o

Yng Nghymru, edrychwn ymlaen at gyflawni
swyddogaeth arweiniol wrth roi cyngor ar
filiau dŵr fforddiadwy a rheoli dyled yn rhan
o’n hymrwymiad i Strategaeth Ddŵr i Gymru
Llywodraeth Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio’n
agos gyda Llywodraeth Cymru, cwmnïau dŵr ac
asiantaethau eraill wrth gyfleu negeseuon cyson i
ddefnyddwyr ar reoli dyled dŵr, effeithlonrwydd
dŵr a sut y gall cwsmeriaid ymgysylltu â’u cwmni
dŵr.

Dŵr drwy’r tap

Yr hyn sydd hefyd yn amlwg yw bod defnyddwyr
eisiau i ni barhau i siarad o blaid eu buddiannau,
yn ogystal â helpu i roi gwybodaeth iddynt am y
materion dŵr sy’n bwysig iddynt. Dyna pam mae
ein Blaenraglen Waith yn cynnwys ymrwymiad i
wella ein hymgysylltiad â’r cyfryngau, elusennau,
gwleidyddion a grwpiau cymunedol sy’n gallu ein
helpu i wneud ein gwaith yn genedlaethol ac yn
lleol. Bydd cryfhau’r rhwydwaith hwn o gysylltiadau
yn helpu ein cyngor a’n heiriolaeth i gyrraedd hyd
yn oed mwy o ddefnyddwyr ledled Cymru a Lloegr.
Yn arbennig, cydnabyddwn bwysigrwydd codi ein
proffil ac ymgysylltu â busnesau a chwsmeriaid
annomestig eraill, gan gynnwys y sector busnesau
bach, wrth i ni nesáu at adeg lansio’r farchnad
fanwerthu newydd.

Bydd mwy o waith cydweithrediadol yn allweddol
i fynd i’r afael â hyn a materion eraill sy’n bwysig
i ddefnyddwyr, fel sicrhau bod y rhai hynny sy’n
cael trafferth talu eu biliau dŵr yn ymwybodol
o’r cymorth sydd ar gael. Mae ein cydweithrediad
â chwmnïau dŵr eisoes wedi helpu i gynyddu
cymorth ar gyfer yr un aelwyd o bob wyth yn
Lloegr a’r un aelwyd o bob saith yng Nghymru
sy’n dweud wrthym nad ydynt yn gallu fforddio
eu biliau dŵr. Roedd hyn yn cynnwys gweithio’n
agos gyda 15 cwmni wrth iddynt lansio tariffau
cymdeithasol newydd a allai, dros amser, leihau
biliau mwy na 250,000 o aelwydydd incwm
isel. Ond nid yw hyn yn ddigon. Datgelodd ein
hymchwil Byw gyda Thlodi Dŵr yn 2014 fod
ymwybyddiaeth o gynlluniau cymorth yn dal i
fod yn rhy isel, felly byddwn yn parhau i weithio
gyda’r diwydiant a sefydliadau eraill defnyddwyr i
helpu hyd yn oed mwy o gwsmeriaid sydd mewn
trafferthion ariannol i gael y cymorth y mae arnynt
ei angen.

gwsmeriaid dŵr yn dal i fod yn anfodlon arno.

Lawn y tro cyntaf

Dechreuasom lunio ein Blaenraglen Waith yn ôl ym
mis Medi trwy gynnal cyfres o weithdai materion
defnyddwyr gyda rhanddeiliaid ledled Lloegr ac
yng Nghymru. Mynegwyd llawer o safbwyntiau
pwysig ac fe’u cynhwyswyd yn y cynllun, ond y brif
neges a gyflëwyd oedd bod yr awydd i gadw corff
defnyddwyr arbenigol ar gyfer y diwydiant dŵr yn
parhau cyn gryfed ag erioed.

Un her yw llywio a ffurfio dadl ddefnyddwyr
ar gydnerthedd ein gwasanaethau dŵr a
charthffosiaeth, yn awr ac yn y dyfodol. Mae’n rhaid
i ni helpu defnyddwyr i ddeall y pwysau cynyddol
ar ein seilwaith a pha gamau y gallai fod angen eu
cymryd i ddiogelu’r gwasanaethau hyn.

Gwerth am arlan

Bydd yr ailstrwythuro’n ein helpu i ymdrin yn
fwy effeithiol â’r cwynion cenedlaethol a ddaw
yn sgil y diwygiadau i’r farchnad. Ond byddwn
yn cynnal presenoldeb rhanbarthol cryf trwy
ein Cadeiryddion, Eiriolwyr Defnyddwyr Lleol a
Rheolwyr Polisi, a bydd uwch ymdriniwr cwynion
penodol yn cael ei neilltuo i bob cwmni.

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Neges gan ein Cadeirydd (parhaodd)

Yr hyn yr ydym yn ceisio’i
gyflawni

Sut i’w wneud e

Rydym ni’n darparu llais cryf ar ran defnyddwyr
trwy gadw mewn cysylltiad agos â chwmnïau
dŵr lleol a chyda defnyddwyr eu hunain. Mae
ein hymchwil yn rhoi gwybodaeth i ni ac rydym
ni’n sicrhau bod llais cyfunol defnyddwyr yn cael
ei glywed mewn dadleuon ynglŷn â dŵr yng
Nghymru a Lloegr, a bod defnyddwyr yn parhau
i fod wrth wraidd y diwydiant dŵr. Rydym ni’n
rhoi cyngor a gwybodaeth i ddefnyddwyr ynglŷn
â materion dŵr, a allai roi gwybod iddynt am eu
hawliau, neu ddylanwadu ar newid ymddygiad
– fel arferion defnyddio dŵr. Rydym ni’n mynd
i’r afael â chwynion defnyddwyr ar eu rhan os
ydynt wedi ceisio a methu datrys materion gyda’u
cwmnïau dŵr.

Gallwn gyflawni ein hamcanion ar ran
defnyddwyr dŵr a charthffosiaeth dim ond trwy
gysylltu’n agos â chwmnïau dŵr a’n rhanddeiliaid.
Rydym ni’n gwneud hyn trwy weithio’n lleol, yn
rhanbarthol ac yn genedlaethol gyda:
•
•
•

•

•

Dŵr drwy’r tap

Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth
Cymru;
Rheoleiddwyr (Ofwat, Asiantaeth yr
Amgylchedd, Cyfoeth Naturiol Cymru, Natural
England a’r Arolygiaeth Dŵr Yfed);
Sefydliadau eraill ar gyfer defnyddwyr fel
Which?, Cyngor ar Bopeth/Cyngor ar Bopeth
Cymru, yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, Cymru
Effeithlon, Age UK/Age Cymru, y Gwasanaeth
Cynghori Ariannol a’r Rhwydwaith Mynediad
at Wasanaethau Hanfodol;
Grwpiau busnes fel y Ffederasiwn Busnesau
Bach, y Cyngor Defnyddwyr Ynni Mawr,
Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr, Undeb
Amaethwyr Cymru, y Ffederasiwn Adeiladwyr
Cartrefi, a’r Ffederasiwn Bwyd a Diod;
Cwmnïau dŵr a charthffosiaeth, gan
gynnwys darparwyr gwasanaethau dŵr a
charthffosiaeth newydd eu penodi, a Water
UK, sef y corff sy’n cynrychioli’r holl gwmnïau
dŵr a charthffosiaeth rheoleiddiedig yng
Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd
Iwerddon;

Lawn y tro cyntaf

Nod y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yw rhoi
defnyddwyr wrth wraidd y diwydiant dŵr.
Rydym eisiau i lais defnyddwyr gael ei glywed
mewn penderfyniadau allweddol a fydd
yn effeithio arnynt ac i ddefnyddwyr gael
gwybodaeth briodol am faterion dŵr. Rydym
eisiau i ddefnyddwyr domestig, busnes ac
annomestig eraill gael gwasanaeth dŵr a
charthffosiaeth da a dibynadwy gan eu cwmni
dŵr lleol am bris sy’n dderbyniol iddynt ac y
gallant ei fforddio. Rydym eisiau i bryderon
defnyddwyr dderbyn sylw.

Yr hyn rydym yn ei wneud

Gwerth am arlan

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yw’r sefydliad
annibynnol a statudol sy’n cynrychioli
defnyddwyr dŵr a charthffosiaeth domestig,
busnes ac annomestig eraill ledled Cymru a
Lloegr. Mae gennym ni swyddfeydd yn y ddwy
wlad a chynrychiolwyr (a elwir yn Eiriolwyr
Defnyddwyr Lleol) yng Nghymru ac ar draws y
rhanbarthau1 yn Lloegr.

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Pwy ydym ni

1 Mae gwybodaeth am ein rhanbarthau ar gael yma

Allanfa
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Rydym ni’n cymryd rhan weithredol mewn
fforymau a grwpiau sy’n trafod a dylanwadu ar
ddarparu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth da
i ddefnyddwyr, fel:

•
•

Sut mae ein hymchwil yn llywio
ein gwaith
Mae ein hymchwil yn dweud wrthym beth sy’n
bwysig i ddefnyddwyr ac rydym ni’n casglu
gwybodaeth bob blwyddyn fel y gallwn adolygu’r
hyn y mae angen i ni ei wneud yn gyson o
ganlyniad i’r hyn a ddeallwn am ddefnyddwyr
trwy ein hymchwil. Lle y bo’n briodol, byddwn
yn gweithio gyda chwmnïau dŵr ar faterion o
ddiddordeb cyffredin, neu’n gweithio mewn
partneriaeth â sefydliadau eraill i hyrwyddo
ymgysylltiad da â chwsmeriaid. Ceisiwn gynyddu’r
dull cydweithrediadol hwn lle y bo modd – ond
cydnabyddwn fod y diwydiant yn gwerthfawrogi
ein llais annibynnol hefyd.

Dŵr drwy’r tap

Allanfa
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Mae ein dyletswydd i bobl agored i niwed a’r
gofyniad i ystyried datblygu cynaliadwy (h.y.
cydbwyso agweddau economaidd, amgylcheddol
a chymdeithasol) wrth wraidd ein holl
weithgareddau.

Lawn y tro cyntaf

•

Cymru a Lloegr: grwpiau her gan gwsmeriaid
cwmnïau dŵr, Grŵp Seneddol Hollbleidiol
y Deyrnas Unedig ar Ddŵr, y Grŵp Llywio
Sylfaen Dystiolaeth Effeithlonrwydd Dŵr,
Rhaglen Ddraenio’r 21ain Ganrif, grwpiau
rhanddeiliaid y Gyfarwyddeb Fframwaith
Dŵr a Phaneli Cyswllt Ardaloedd Basn Afon
cysylltiedig, grŵp Dangosfwrdd Strategol
Water UK, ac amryw grwpiau llywio Ymchwil
Diwydiant Dŵr y Deyrnas Unedig;
Cymru: Fforwm Dŵr Cymru Llywodraeth
Cymru, y Bartneriaeth Diogelu Defnyddwyr
yng Nghymru, Partneriaeth Dŵr ac Iechyd
Cymru;
Lloegr: Adnoddau Dŵr yn y De-ddwyrain, a
Grwpiau Adnoddau Dŵr Dwyrain Anglia;
Rydym ni’n rhoi tystiolaeth i bwyllgorau
seneddol perthnasol (e.e. pwyllgor yr
Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig
(EFRA), y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus,
y Pwyllgor Dethol Materion Cymreig a
Phwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd
Cynulliad Cenedlaethol Cymru) yn ogystal ag
Awdurdodau Cystadleuaeth gan gynnwys yr
Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd.

Rydym ni’n gweithio’n lleol gyda defnyddwyr i
wrando ar eu safbwyntiau, ateb eu hymholiadau
a datrys eu cwynion am gwmnïau dŵr. Rydym
ni’n defnyddio tystiolaeth a gafwyd o ymchwil
defnyddwyr, gwybodaeth am y farchnad,
cymariaethau ar draws cyfleustodau, data am
gwynion a pherfformiad cwmnïau ac adborth gan
ddefnyddwyr domestig, busnes ac annomestig i
lywio ein gwaith ar ran defnyddwyr dŵr.

Gwerth am arlan

•

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Pwy ydym ni (parhaodd)

Gwahaniaethau rhwng Cymru a
Lloegr

•
•

•
•

•

•

•

•

•

Bil Cymru ac ymestyn y trefniant datganoli i
wasanaethau carthffosiaeth;
Gweithredu argymhellion datganoli eraill
Adolygiad Silk ar ddŵr a gwaith Rhaglen
Ddatganoli Dŵr a Charthffosiaeth ar y Cyd y
Llywodraeth;
Bil/Deddf yr Amgylchedd, gan gynnwys
cynllunio seiliedig ar ardal adnoddau naturiol
a gwaharddiad posibl ar unedau gwaredu
gwastraff bwyd;
Cyflwyno’r Safonau Draenio Cynaliadwy
argymelledig; Diwygio tynnu dŵr ac unrhyw
wahaniaethau o ran gweithredu yng
Nghymru; ac
Ymchwiliad i gostau a buddiannau
trosglwyddo perchenogaeth pibellau
cyflenwad dŵr preifat i gwmnïau.

Strategaeth Ddŵr i Gymru
Mae Strategaeth Ddŵr i Gymru Llywodraeth

•

•

Arwain wrth roi cyngor ar filiau dŵr
fforddiadwy a rheoli dyled.
Gweithio gyda Llywodraeth Cymru ac eraill
ar ei chynllun i ddatblygu negeseuon cyson
ynglŷn â:
• Rheoli dyled dŵr.
• Effeithlonrwydd dŵr.
• Sut y gall defnyddwyr ymgysylltu â’u
cwmni dŵr.
• Sicrhau bod gwybodaeth o ansawdd
da ar gael i gwsmeriaid busnes ynglŷn â
phwy sy’n gymwys ar gyfer cystadleuaeth
fanwerthu, yn enwedig y cwsmeriaid
hynny mewn ardaloedd trawsffiniol.
Gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru ac
eraill er mwyn helpu i:
• Fonitro effeithiolrwydd tariffau
cymdeithasol.
• Monitro costau a buddiannau diwygio’r
farchnad er mwyn llywio polisi yn y
dyfodol.

Dŵr drwy’r tap

•

•

•

Lawn y tro cyntaf

•

Ymestyn cystadleuaeth yn y diwydiant dŵr
(ddim yn berthnasol i Gymru).
Dim cynlluniau gan Lywodraeth Cymru i
ddeddfu mewn perthynas â chystadleuaeth
ymhellach i fyny’r gadwyn gyflenwi.
Llywodraeth Cymru yn mynnu bod
landlordiaid yn cofrestru meddianwyr (ddim
yn berthnasol i Loegr).
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (ddim
yn berthnasol i Loegr).
Safonau ar gyfer carthffosydd newydd yng
Nghymru a gyhoeddwyd gan Lywodraeth
Cymru yn 2012 (ddim yn berthnasol i Loegr).
Canllawiau Llywodraeth Cymru ar Dariffau
Cymdeithasol2 sy’n awgrymu lefel resymol
uwch o groes-gymhorthdal; hyd at 2.5% o
gymharu â’r 1.5% a argymhellir gan Defra.
Monitro’r sgôr Mecanwaith Cymhelliant
Gwasanaeth (SIM) feintiol ar gyfer
cwsmeriaid annomestig yng Nghymru, gan

Mae datblygiadau deddfwriaethol a pholisi
disgwyliedig yr ydym yn cadw llygad arnynt ac y
byddwn yn eu cynnwys yn ein rhaglen, pan gânt
eu cadarnhau, yn ymwneud â’r canlynol:

Cymru yn amlinellu cynllun gweithredu ar
gyfer adnoddau dŵr a gwasanaethau dŵr a
charthffosiaeth yng Nghymru. Mae’n rhoi’r cyddestun ar gyfer ein gwaith yng Nghymru ac yn
cyflwyno camau gweithredu penodol sy’n enwi’r
Cyngor Defnyddwyr Dŵr i’w darparu, sef:

Gwerth am arlan

Rydym ni’n cadw llygad barcud ar ddatblygiad
polisïau a deddfwriaeth er mwyn sicrhau ein bod
ni’n deall sut mae gwahaniaethau polisi sy’n dod
i’r amlwg rhwng Cymru a Lloegr yn debygol o
effeithio ar gwsmeriaid dŵr ar bob ochr i’r ffin.
Dyma’r gwahaniaethau mwyaf nodedig hyd yma:

gynnwys cosbau am gwynion ysgrifenedig,
uwchgyfeirio ac ymchwiliadau’r Cyngor
Defnyddwyr Dŵr yn absenoldeb ymestyn
cystadleuaeth yng Nghymru (Cymru yn unig).

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yng Nghymru

2 Guidance to water and sewerage companies and the Water Services Regulation Authority (Ofwat), in relation to social tariffs
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•

•

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru)

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf, bydd y
Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn gweithio i gefnogi
amcanion ac ymrwymiadau Deddf yr Amgylchedd
(Cymru) a Datganiad Polisi Cyfoeth Naturiol
trwy, er enghraifft, weithio gyda’r diwydiant dŵr
ac eraill i hyrwyddo mesurau effeithlonrwydd
dŵr a datrysiadau cynaliadwy i broblemau
amgylcheddol.

Allanfa
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Deddf yr Amgylchedd (Cymru) a
Datganiad Polisi Cyfoeth Naturiol

Dŵr drwy’r tap

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn cydnabod
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
2015 a bydd yn cynorthwyo i’w rhoi ar waith trwy
ein gwaith a’n gweithrediadau yng Nghymru er
mwyn diogelu buddiannau’r cwsmeriaid dŵr a
charthffosiaeth a gynrychiolwn yn y tymor hir.
Mae cyflawni llesiant economaidd, cymdeithasol,
amgylcheddol a diwylliannol yng Nghymru yn
weledigaeth a rannwn ar gyfer y defnyddwyr a
wasanaethwn yng Nghymru, ac fe’i hadlewyrchir
yn ein rhaglen waith ar y tudalennau canlynol.

Bydd y nod i gyflawni Cymru fwy cyfartal a
ffyniannus yn cael ei ategu gan y gwaith a
ddatblygwyd ac a ddisgrifiwyd yn ffrydiau
allweddol ein gwaith sy’n ymwneud â siarad o
blaid defnyddwyr a rhoi gwybodaeth iddynt, yn
ogystal â phwyso am daliadau teg, gwerth am
arian a fforddiadwy yng Nghymru.

Lawn y tro cyntaf

Mae’r Flaenraglen Waith hon yn integreiddio’r
camau gweithredu hyn a rhai o gamau
gweithredu’r Strategaeth Ddŵr i Gymru sydd
ar ddod yn ei chylch gorchwyl. Byddwn yn ei
hadolygu bob blwyddyn er mwyn sicrhau bod
y camau gweithredu mwyaf perthnasol wedi’u
hamlygu yn ein rhaglen waith.

Ein hamcan o hyd yw cyfrannu at ddarparu
adnoddau dŵr a gwasanaethau dŵr a
charthffosiaeth cydnerth, ar yr un pryd ag ystyried
y ffordd fwyaf effeithiol a fforddiadwy o wneud
hyn (yn y tymor hir). Credwn fod hyn yn unol
ag amcan trosfwaol y Ddeddf. Mae pum ffrwd
allweddol y Flaenraglen Waith hon yn ategu
a chefnogi’r broses o ddarparu nodau llesiant
Llywodraeth Cymru. Yn arbennig, gallwn gyfrannu
at y nod i gyflawni Cymru gydnerth ac iachach
trwy’r gwaith a ddisgrifir yn ein ffrydiau gwaith
ar gyfer darparu cyflenwad dŵr dibynadwy,
cydnerth, cynaliadwy a diogel a system
garthffosiaeth ddibynadwy a chynaliadwy sy’n
gweithio.

Gwerth am arlan

Deall costau a buddiannau trosglwyddo
perchenogaeth pibellau cyflenwad dŵr
preifat i gwmnïau dŵr.
Gweithio gyda rhanddeiliaid eraill i helpu
i gyflawni nodau a chamau gweithredu’r
Strategaeth.

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yng Nghymru (parhaodd)

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Ein Materion Strategol Allweddol
Caiff Blaenraglen Waith y Cyngor Defnyddwyr Dŵr
ei llywio gan ein hymchwil ynglŷn â defnyddwyr
a’n gwaith ar gwynion, ac mae wedi’i seilio ar y
materion sy’n bwysig i ddefnyddwyr dŵr.

Gwerth am arlan

Yn seiliedig ar hyn, byddwn yn defnyddio pum
ffrwd waith allweddol sy’n rhoi’r fframwaith i
ni gyflawni ein gwaith. Mewn digwyddiadau
rhanddeiliaid a gynhaliwyd yn ystod yr hydref 2015,
cadarnhaodd y rhai a oedd yn bresennol fod y pum
ffrwd hyn yn briodol o ystyried eu gwybodaeth
am ddefnyddwyr dŵr a’r materion sy’n debygol o
effeithio ar y diwydiant.

Dŵr drwy’r tap
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Lawn y tro cyntaf

Dyma’r pum ffrwd allweddol:
1. SIARAD O BLAID DEFNYDDWYR A RHOI
GWYBODAETH IDDYNT trwy ddarparu
llais dibynadwy ac annibynnol sy’n rhoi
gwybodaeth i ddefnyddwyr am faterion dŵr
allweddol ac yn sicrhau bod Llywodraethau,
cwmnïau dŵr a rhanddeiliaid eraill yn deall
safbwyntiau defnyddwyr dŵr;
2. Pwyso am DALIADAU TEG, GWERTH AM
ARIAN A FFORDDIADWY SY’N DDERBYNIOL I
GWSMERIAID;
3. Bod cwmnïau dŵr yn darparu
GWASANAETHAU SY’N IAWN Y TRO CYNTAF
ac yn datrys problemau’n gyflym a heb
drafferth;
4. CYFLENWAD DŴR DIBYNADWY, CYDNERTH,
CYNALIADWY, DIOGEL O ANSAWDD DA y
mae defnyddwyr yn ei werthfawrogi ac yn ei
ddefnyddio’n ddoeth;
5. GWASANAETH CARTHFFOSIAETH
CYNALIADWY A CHYDNERTH SY’N GWEITHIO
ac yn cael ei ddefnyddio’n gyfrifol gan
ddefnyddwyr.

SIARAD O BLAID DEFNYDDWYR A RHOI GWYBODAETH IDDYNT trwy ddarparu llais dibynadwy ac annibynnol sy’n rhoi gwybodaeth i ddefnyddwyr
am faterion dŵr allweddol ac yn sicrhau bod Llywodraethau, cwmnïau dŵr a rhanddeiliaid eraill yn deall safbwyntiau defnyddwyr dŵr.

Dylanwadu ar yr agenda

•

•

E-bost: enquiries@ccwater.org.uk
Gwefan: www.ccwater.org.uk

•

Diwygio’r Farchnad
Cyflwyno marchnad fanwerthu ar gyfer busnesau
a chwsmeriaid annomestig eraill mewn rhannau
o Gymru a Lloegr a wasanaethir gan ymgymerwyr
a reoleiddir gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig
ac nid mewn rhannau o Gymru a Lloegr lle y
rheoleiddir yr ymgymerwr gan Lywodraeth
Cymru.
•

•

Bydd y farchnad fanwerthu yn diwallu
a bodloni anghenion a disgwyliadau
cwsmeriaid, ac wedi ystyried yr effaith ar y
rhai hynny nad ydynt yn gallu newid cyflenwr
neu sy’n dewis peidio â newid cyflenwr;
Bydd defnyddwyr domestig yn cael eu
diogelu rhag unrhyw effeithiau niweidiol o

Y posibilrwydd o gyflwyno
marchnad fanwerthu ar gyfer
cwsmeriaid domestig yn Lloegr
yn unig
•

•

Bydd y posibilrwydd o gyflwyno
cystadleuaeth fanwerthu ar gyfer cwsmeriaid
domestig yn Lloegr yn sicrhau buddiannau i
gwsmeriaid sy’n drech na chostau;
Byddwn yn rhoi llais i ddyheadau a phryderon
cwsmeriaid domestig ynglŷn â’r farchnad
fanwerthu arfaethedig.

Allanfa
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•

•

Dŵr drwy’r tap

•

Bydd safbwyntiau defnyddwyr yn cael eu
hystyried wrth i lywodraethau ddatblygu eu
barn am ddiwygiadau tynnu dŵr;
Bydd safbwyntiau defnyddwyr yn cael eu
hystyried hefyd wrth i Lywodraeth y Deyrnas
Unedig, Ofwat a’r diwydiant ddatblygu eu
barn am ddiwygiadau ymhellach i fyny’r
gadwyn gyflenwi (cyfanwerthol);
Dylai unrhyw ddiwygiad i’r sectorau dŵr a/
neu garthffosiaeth ymhellach i fyny’r gadwyn
gyflenwi, i greu marchnadoedd newydd,
arwain at fuddion amlwg i gwsmeriaid a dylid
sicrhau bod mesurau amddiffynnol digonol
ar waith er mwyn atal unrhyw niwed a lliniaru
unrhyw risgiau i gwsmeriaid;
Lle y bo’n briodol, byddwn yn defnyddio

•

ganlyniad i’r farchnad fanwerthu newydd;
Bydd busnesau a chwsmeriaid annomestig
eraill yn cael eu diogelu rhag camwerthu a
thelerau contract annheg, a bydd rheolaethau
marchnata cadarn ar waith;
Bydd busnesau a chwsmeriaid annomestig
eraill yn ymwybodol o’u cymhwysedd i newid
manwerthwr;
Bydd bodlonrwydd ar wasanaethau dŵr a
charthffosiaeth yn aros yn uchel ymhlith
busnesau a chwsmeriaid annomestig eraill, lle
y bydd cystadleuaeth yn aros ar drothwy o 50
megalitr o ddŵr y flwyddyn.

Lawn y tro cyntaf

Cydnerthedd a
Chynaliadwyedd

•

tystiolaeth defnyddwyr i gynorthwyo
Llywodraeth Cymru i weithredu camau
allweddol y Strategaeth Ddŵr i Gymru
ac amcanion allweddol Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf yr
Amgylchedd;
Byddwn yn cyfrannu ein safbwyntiau a’n
tystiolaeth at drafodaethau ar ddatganoli yng
Nghymru yn rhan o weithredu argymhellion
Adolygiad Silk ar Gymru, a Bil Cymru.

Gwerth am arlan

Yr hyn y bydd ein
gweithgareddau’n helpu i’w
gyflawni ar gyfer defnyddwyr:

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Siarad o blaid defnyddwyra a rhoi gwybodaeth iddynt

(parhaodd)

Cyfuniadau/Caffaeliadau
Bydd cyfran o fuddion unrhyw gyfuniadau/
caffaeliadau yn y diwydiant yn cael eu
trosglwyddo i ddefnyddwyr.

Fforddiadwyedd
•

•

•

•

Gwasanaeth Cwsmeriaid
•

Rhoi gwybodaeth i ddefnyddwyr

•
•

•

•

Bydd defnyddwyr y mae arnynt ein hangen yn
gwybod pwy ydym a sut i gysylltu â ni;
Bydd cwmnïau’n gweld budd rhannu
perfformiad ariannol gwell â chwsmeriaid;
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•

Dŵr drwy’r tap

•

Byddwn yn gweithredu os nad yw cwmnïau
dŵr yn ymateb i’r pwysau arnynt i ddarparu
gwasanaeth da i ddefnyddwyr er mwyn
cynnal eu henw da;
Bydd safbwyntiau a buddiannau cwsmeriaid
dŵr a charthffosiaeth yn cael eu cynrychioli
gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn y grwpiau
a’r fforymau hynny y mae’n aelod ohonynt.

Bydd cwmnïau’n cryfhau trefniadau
llywodraethu mewn perthynas â’u Grwpiau
Her gan Gwsmeriaid;
Bydd cwmnïau’n mabwysiadu argymhellion
arfer da yn rhan o’n gwaith cydweithrediadol
gyda hwy;
Bydd cwmnïau dŵr yn darparu gwasanaethau
sy’n bodloni anghenion defnyddwyr,
yn enwedig defnyddwyr sydd mewn
amgylchiadau bregus;
Bydd asiantaethau sy’n gweithio gyda
defnyddwyr agored i niwed, fel Cyngor ar
Bopeth, Age UK, Age Cymru a’r Gwasanaeth
Cynghori Ariannol, yn gwybod amdanom ni’n
lleol ac yn genedlaethol, ac yn gwybod sut i
geisio ein cyngor ar faterion fforddiadwyedd,
dŵr a charthffosiaeth.

Bydd defnyddwyr yn clywed negeseuon
allweddol trwy waith ymgyrchu ar y cyd gyda
chwmnïau dŵr a sefydliadau eraill;
Bydd defnyddwyr yn fwy ymwybodol o sut
mae eu gwasanaethau’n cael eu darparu,
a’r ffactorau allanol a allai effeithio ar y
gwasanaethau hynny, fel y gallant wneud
dewisiadau gwybodus mewn adolygiadau
prisiau yn y dyfodol ynglŷn â’r hyn y maent
eisiau i’w cwmnïau ei ddarparu;
Bydd defnyddwyr yn cael y cyfle i glywed
a gweld ein negeseuon allweddol mewn
cyfryngau darlledu ac argraffedig (o leiaf 75
miliwn o gyfleoedd);
Bydd defnyddwyr yn gallu cael y wybodaeth
a’r cyngor y mae arnynt eu hangen ar ein
gwefan, gan gynnwys trwy ein cyfrifiannell
mesurydd dŵr ar-lein, ein canllaw tariffau
cymdeithasol, ein cyfrifiannell budd-daliadau,
ein hofferyn chwilio grantiau a’n cronfa ddata
gwybodaeth. Ceisiwn annog cyfanswm o
500,000 o bobl i ddefnyddio’r gyfrifiannell
mesurydd dŵr ar ein gwefan.

Lawn y tro cyntaf

Byddwn yn parhau i geisio dylanwadu ar
agendâu fforddiadwyedd llywodraethau a
chwmnïau er mwyn sicrhau bod anghenion
cwsmeriaid sy’n cael trafferth talu yn derbyn
sylw.

•

•

Gwerth am arlan

•

Herio ar ran Defnyddwyr

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Siarad o blaid defnyddwyra a rhoi gwybodaeth iddynt

(parhaodd)

Pam y mae’n bwysig ein bod
ni’n gwneud y gwaith hwn:

Cynhaliwyd ymchwil gennym ynglŷn â
defnyddioldeb ein gwefan. Rhoddodd hyn
argymhellion i ni ar sut y gallem wasanaethu
anghenion pob defnyddiwr orau, trwy ein
gwefan. Rydym ni’n defnyddio’r canfyddiadau i
wneud y safle’n haws i’w lywio; i amlygu, adolygu
a diwygio cynnwys blaenoriaethol i’w wneud
yn fwy perthnasol a hwylus i gwsmeriaid; ac i
greu dwy adran ar wahân ar gyfer busnesau ac
aelwydydd.

E-bost: enquiries@ccwater.org.uk
Gwefan: www.ccwater.org.uk

Allanfa

12

System garthffosiaeth
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3 Gallwch ddarllen ein hymchwil ’Uncharted Waters’ yma
4 Gallwch ddarllen am ein hymchwil ‘Information on stream’ yma
5 Gallwch ddarllen ‘A Tide of Opinion: The Customer Voice Within the Price-setting Process’ yma

Dŵr drwy’r tap

Comisiynwyd ymchwil gennym i ddeall
safbwyntiau busnesau a chwsmeriaid dŵr
annomestig eraill yn Lloegr ynglŷn â’r gallu i’w
cwmni dŵr presennol adael y farchnad fanwerthu
o fis Ebrill 2017 ymlaen. Canfuom: y byddai’n well
gan lawer o fusnesau pe na fyddai eu cwmni dŵr

Er mwyn helpu gyda’n gwaith ar Godau
Ymarfer cwmnïau, comisiynwyd ymchwil4
gennym i ddeall blaenoriaethau cwsmeriaid
o ran gwybodaeth, a’r cyfryngau y maent yn
fwyaf tebygol o’u defnyddio i gael gafael ar y
wybodaeth honno. Credwn ei bod yn hollbwysig
bod cwmnïau’n defnyddio’r cyfryngau mwyaf
priodol i gyfathrebu â chwsmeriaid, p’un a yw
hynny i gyfleu gwybodaeth gyffredinol am y
gwasanaethau y maent yn eu darparu neu, mewn
argyfwng, i roi gwybod iddynt ble y gallant gael y
cymorth y mae arnynt ei angen.

Lawn y tro cyntaf

Amlygodd ein hymchwil ‘Uncharted Waters’3
fod y rhan fwyaf o gwsmeriaid busnes ac
annomestig eraill yn cefnogi cyflwyno
cystadleuaeth fanwerthu yn Lloegr gan eu
bod yn awyddus i gael prisiau is, biliau wedi’u
cyfuno, arbedion defnydd a’r posibilrwydd o well
cynnyrch neu wasanaeth. Ond maent yn awyddus
i osgoi galwadau diwahoddiad, contractau sy’n
eu dal yn gaeth neu’n adnewyddu’n awtomatig,
tariffau cymhleth a gwasanaeth cwsmeriaid
gwael.

Rydym ni’n defnyddio’r gwaith ymchwil hwn, a
byddwn yn defnyddio ymchwil yn y dyfodol, i
weithio gydag Ofwat a MOSL (y corff sy’n gyfrifol
am ddarparu’r farchnad fanwerthu) ar ddatblygu’r
rheolau a’r codau a fydd yn llywodraethu
gwasanaeth cwsmeriaid a materion bilio
cwsmeriaid yn y farchnad fanwerthu.

Cyn yr adolygiad nesaf o brisiau yn 2019,
cynhaliwyd ymchwil ‘Tide of Opinion’ 5 gennym i
weld pa fath o ymgysylltu a phrosesau a fyddai’n
rhoi’r ffydd fwyaf i gwsmeriaid bod eu llais yn
cael ei glywed yn ystod adolygiadau prisiau,
ac i ddeall safbwyntiau cwsmeriaid ynglŷn â
nodweddion Grŵp Her gan Gwsmeriaid effeithiol.
Un o’r canfyddiadau allweddol oedd annibyniaeth
Cadeirydd y Grŵp Her gan Gwsmeriaid ynghyd â
threfn lywodraethu gref. Rydym ni’n defnyddio’r
canfyddiadau hyn i drafod ffyrdd o ychwanegu at
lwyddiant y broses Grŵp Her gan Gwsmeriaid yn
ystod adolygiad o brisiau 2014.

Gwerth am arlan

Mae ein hymchwil yn dangos bod gan gwsmeriaid
bryderon a disgwyliadau y mae angen mynd i’r
afael â hwy. Yn benodol:

yn gadael y farchnad fanwerthu; bod cwsmeriaid
yn credu y byddai mwy o fanteision yn dod yn
sgil trosglwyddo i fanwerthwr trwyddedig sy’n
gysylltiedig â’u cwmni dŵr lleol, yn hytrach na
manwerthwr digyswllt.

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Siarad o blaid defnyddwyra a rhoi gwybodaeth iddynt

(parhaodd)

Sut y byddwn yn cyflawni hyn
Arwain yr agenda defnyddwyr trwy ddefnyddio dealltwriaeth a gafwyd o’n gwaith ymchwil, ein gwybodaeth
am ddefnyddwyr a’n data i ddatblygu safbwyntiau cyflawn sy’n annog y diwydiant i ddatblygu’n barhaus gan
gadw safbwynt defnyddwyr mewn cof.
Cydnerthedd a Chynaliadwyedd
Dylanwadu ar benderfynwyr a deddfwriaeth allweddol yn ymwneud â materion defnyddwyr dŵr, megis:









•

Effeithiau cynlluniau adnoddau dŵr ar gwsmeriaid.

•

Dylanwadu ar y bil diwygio tynnu dŵr arfaethedig.

•

Mynd i’r afael â llygredd gwasgaredig ar draws Cymru a Lloegr.

•

Gweithio ar y cyd â Bwrdd Rhaglen Ddraenio’r 21ain Ganrif, yn enwedig ar y ffrydiau gwaith cyfathrebu a
chamddefnyddio draenio.

•

Gweithredu’r safonau systemau draenio cynaliadwy anstatudol interim yng Nghymru.

•

Gweithredu Atodlen 3, Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 ar gyfer safonau cenedlaethol statudol i
gynnwys nodweddion Systemau Draenio Cynaliadwy.








•

Adolygu perchnogaeth gyfredol draeniau (gyda phwyslais ar ddŵr wyneb ac asedau amddifad a
chamgysylltiadau draenio), gweithredu’r broses mabwysiadu carthffos orfodol ac effeithiolrwydd Safonau
Adeiladu Gweinidogion 2012 yng Nghymru.

























•

Asesu’n barhaus oblygiadau tebygol Bil Cymru ac argymhellion datganoli yn ymwneud â gwasanaethau
dŵr a charthffosiaeth o Adolygiad Silk a gynhaliwyd yng Nghymru a’r goblygiadau i ddefnyddwyr.

•

Gweithredu deddfwriaeth sy’n benodol i Gymru fel Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a
Deddf yr Amgylchedd (Cymru).
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2018-19

Dŵr drwy’r tap

2017-18

Lawn y tro cyntaf

2016-17

Gwerth am arlan

Dylanwadu ar yr agenda

 prif gyfnod gweithgarwch
 gweithgarwch parhaus

Allwedd

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Siarad o blaid defnyddwyra a rhoi gwybodaeth iddynt

(parhaodd)

Sut y byddwn yn cyflawni hyn

2018-19

Gweithio ar ddatblygiad cynnar diwygiadau ymhellach i fyny’r gadwyn gyflenwi, gan gysylltu ag Ofwat,
Llywodraeth y Deyrnas Unedig a’r diwydiant. Ymchwilio i safbwyntiau cwsmeriaid a gwerthuso’r buddion a’r
risgiau posibl i gwsmeriaid, er mwyn diogelu buddiannau cwsmeriaid yn ddigonol.
Gweithio ar ddatblygu diwygiadau tynnu dŵr, gan gydweithio ag Asiantaeth yr Amgylchedd a Cyfoeth
Naturiol Cymru fel y bo’n briodol.
Diwygio’r Farchnad

















Llywio datblygiad y farchnad fanwerthu ar gyfer busnesau a chwsmeriaid annomestig eraill gyda thystiolaeth
cwsmeriaid o’n hymchwil ‘Uncharted Waters’, ‘Testing The Waters’ ac ‘Exit Strategies’, fel ei bod yn darparu
safonau uchel o fuddion a gwasanaethau arloesol, nad yw’n rhoi’r rhai hynny nad ydynt yn gallu newid
neu nad ydynt yn dymuno newid dan anfantais, a’i bod yn osgoi’r problemau a brofodd gwsmeriaid wrth i
gystadleuaeth gael ei hymestyn mewn sectorau eraill, fel ynni.









Gweithio gyda MOSL, Ofwat a chwmnïau dŵr i roi gwybod i fusnesau a chwsmeriaid annomestig eraill cymwys
am y newidiadau sydd ar ddod i gystadleuaeth. Yn arbennig, y cyfle i newid cyflenwr yn rhan o ddiwygio’r
farchnad a sicrhau bod gwybodaeth annibynnol a diduedd ar gael am y broses gofrestru a chyfnewid.









Pwyso ar Ofwat i ddangos bod ei waith rheoleiddio’r sector yng Nghymru yn sicrhau bod defnyddwyr a
wasanaethir gan gwmnïau sy’n gweithredu yng Nghymru yn derbyn lefel uchel o wasanaeth am bris derbyniol
a fforddiadwy.












Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a chwmnïau dŵr yng Nghymru i bwyso ar gwmnïau dŵr yng Nghymru i
fod ymhlith y goreuon o ran safonau perfformiad, yn ymwneud â gwasanaethau cwsmeriaid.









Gweithio gydag eraill i fynd i’r afael â phroblemau sy’n codi o ganlyniad i gyflwyno’r farchnad fanwerthu, a
bwydo gwersi a ddysgwyd i drafodaethau ar ddiwygio’r farchnad yn ogystal â datganoli yng Nghymru.
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Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Siarad o blaid defnyddwyra a rhoi gwybodaeth iddynt

(parhaodd)

Sut y byddwn yn cyflawni hyn

2017-18

2018-19

2019 a
thu hwnt





























Cystadleuaeth ar gyfer Aelwydydd
Dylanwadu ar benderfynwyr a deddfwriaeth allweddol yn ymwneud â materion defnyddwyr dŵr, megis:
•

Y broses pan fydd cwmni dŵr yn dewis gadael y farchnad fanwerthu ar gyfer busnesau a chwsmeriaid
annomestig eraill.

Gweithio gydag Ofwat a Llywodraeth y Deyrnas Unedig fel bod safbwyntiau cwsmeriaid, a gafwyd trwy ein
hymchwil, yn cael eu hystyried wrth asesu costau a buddion y cyfryw farchnad wrth i’r Llywodraeth wneud
penderfyniad ar gystadleuaeth fanwerthu ar gyfer aelwydydd.
Cyfuniadau/Caffaeliadau
Yn achos cyfuniad/caffaeliad yn y diwydiant, byddwn yn monitro/herio cwmnïau i sicrhau bod cyfran o
fuddion y cyfuniad yn cael ei throsglwyddo i ddefnyddwyr ac nad yw unrhyw swyddogaethau newydd eu
cyfuno (e.e. bilio cwsmeriaid) yn arwain at ddirywiad mewn ansawdd.
Adolygu Prisiau
Dylanwadu ar benderfynwyr allweddol mewn perthynas ag adolygiad o brisiau 2019.

Lawn y tro cyntaf

2016-17

Gwerth am arlan

Dylanwadu ar yr agenda (parhaodd)

 prif gyfnod gweithgarwch
 gweithgarwch parhaus

Allwedd

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Siarad o blaid defnyddwyra a rhoi gwybodaeth iddynt

Dŵr drwy’r tap
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(parhaodd)

Sut y byddwn yn cyflawni hyn

2017-18

2018-19

Gweithio gyda sefydliadau eraill a’r diwydiant i amlygu arfer da ar gyfer cynorthwyo defnyddwyr sydd mewn
amgylchiadau bregus a phwyso ar gwmnïau i ddarparu mynediad at wasanaeth cynhwysol i bob defnyddiwr
dŵr fel yr amlinellir yn y Safon Brydeinig ar gyfer darparu gwasanaeth cynhwysol a chanllawiau Ofwat ar
ddefnyddwyr agored i niwed a gyhoeddwyd ar 18 Chwefror 2016.









Pwyso er mwyn sicrhau bod ymgysylltu â chwsmeriaid, a ategir gan drefniadau llywodraethu cadarn, yn
parhau i fod yn rhan ganolog o’r broses gosod prisiau yn y dyfodol ac yn rhan allweddol o weithrediad y
diwydiant dŵr.









Mynychu pwyllgorau, grwpiau a fforymau priodol, gan gynnwys Grwpiau Her gan Gwsmeriaid, i amlygu
safbwyntiau defnyddwyr dŵr a gasglwyd trwy ein hymchwil a thystiolaeth arall.










Pennu a oes modd i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ychwanegu gwerth mewn rôl gyfryngol er mwyn dod â
chwmnïau, sefydliadau eraill a defnyddwyr ynghyd ar faterion fel arfer da a materion eraill yn ymwneud â
defnyddwyr.

2019 a
thu hwnt

Lawn y tro cyntaf

2016-17

Gwerth am arlan

Herio ar ran defnyddwyr

 prif gyfnod gweithgarwch
 gweithgarwch parhaus

Allwedd

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Siarad o blaid defnyddwyra a rhoi gwybodaeth iddynt

Dŵr drwy’r tap
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(parhaodd)

Sut y byddwn yn cyflawni hyn

2018-19

Gwella ein rhwydwaith o gysylltiadau a thargedu ymgysylltu lleol (cysylltiadau cyfryngau lleol, elusennau lleol,
grwpiau cymunedol, Siambrau Masnach Prydain, Aelodau Seneddol, cynghorwyr lleol) yn uniongyrchol neu
drwy’r cyfryngau neu gyfryngwyr er mwyn cysylltu â chynifer o ddefnyddwyr â phosibl ynglŷn â materion sy’n
flaenoriaeth iddynt.









Cydweithio â chwmnïau a sefydliadau eraill i roi gwybod i ddefnyddwyr am bwysigrwydd defnyddio dŵr yn
ddoeth a manteision gwneud hynny, a’r cysylltiadau rhwng dŵr ac effeithlonrwydd ynni.

























Monitro a helpu i roi gwybodaeth i gwsmeriaid trawsffiniol am unrhyw newid i’w gwasanaethau dŵr a
charthffosiaeth, a’u hawliau a’u cyfrifoldebau o ganlyniad i ddiwygio’r farchnad yn Lloegr a newid yn y setliad
datganoli yng Nghymru.









Ceisio sicrhau bod ein gwybodaeth a’n cyngor ar gael i bob cwsmer mewn modd a fydd yn galluogi mynediad
ac ymgysylltu (gan gynnwys cyflawni rhwymedigaethau ein Cynllun Iaith Gymraeg).









Datblygu gwefan fwy hygyrch sy’n cynnwys mwy o wybodaeth ac sy’n haws i’w llywio.
Rhoi gwybod i ddefnyddwyr a Grwpiau Her gan Gwsmeriaid am berfformiad eu cwmni dŵr o gymharu ag
eraill a dal y diwydiant i gyfrif trwy gyhoeddi ein hadroddiad ‘Delving into Water’ bob blwyddyn.
Cynyddu ein gweithgarwch cyfeirio fel y gallwn arwain defnyddwyr at y cymorth a’r cyngor gorau sydd ar gael.
Parhau â’n gweithgarwch cyfryngau cymdeithasol a chyfryngau eraill fel bod defnyddwyr yn gallu cael
cymorth a gwybodaeth gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, a gweithio ar y cyd ag eraill i roi gwybodaeth i
ddefnyddwyr er mwyn dylanwadu ar newid ymddygiad.
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2017-18

Lawn y tro cyntaf

2016-17

Gwerth am arlan

Rhoi gwybodaeth i ddefnyddwyr

 prif gyfnod gweithgarwch
 gweithgarwch parhaus

Allwedd

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Siarad o blaid defnyddwyra a rhoi gwybodaeth iddynt

Pwyso am DALIADAU TEG, GWERTH AM ARIAN A FFORDDIADWY SY’N DDERBYNIOL I GWSMERIAID

Biliau derbyniol a fforddiadwy

•

•

Taliadau teg
Rhannu perfformiad ariannol gwell
•

•

Bydd canran y cwsmeriaid sy’n credu bod eu
bil dŵr yn deg yn parhau i gynyddu o’r ffigur
cyfredol, sef 68% 8;
Bydd cwmnïau’n diwygio eu cynlluniau codi
tâl wrth i ni amlygu materion, rhannu arfer da
a phwyso am welliannau.

Cymorth i’r rhai hynny sy’n cael trafferth talu

•

•

Pan fydd tystiolaeth yn dangos bod cwmnïau
dŵr wedi perfformio’n well yn ariannol
na thybiaethau Ofwat o ran costau dyled,
chwyddiant a threth, byddant yn rhannu’r
llwyddiant hwn gyda chwsmeriaid trwy leihau
biliau, buddsoddi ychwanegol, cymorth
i gwsmeriaid agored i niwed a/neu wella
gwasanaethau.

Bydd cwmnïau’n gweithredu a mireinio

E-bost: enquiries@ccwater.org.uk
Gwefan: www.ccwater.org.uk
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6 Cymerwyd y ffigurau o’r gwaith ymchwil ‘Water Matters’ (gweler tudalen 19)
7 Cymerwyd y ffigurau o’r gwaith ymchwil ‘Water Matters’ (gweler tudalen 19)
8 Cymerwyd y ffigurau o’r gwaith ymchwil ‘Water Matters’ (gweler tudalen 19)

Dŵr drwy’r tap

•

Bydd y wybodaeth a roddwn i Grŵp Her
gan Gwsmeriaid olynol pob cwmni yn
helpu defnyddwyr i fod wrth wraidd proses
gynllunio Adolygiad o Brisiau 2019; byddwn
yn cynnig her a gwybodaeth gadarn i Grŵp
Her gan Gwsmeriaid pob cwmni;
Bydd yr holl bartïon allweddol sy’n rhan o
Adolygiad o Brisiau 2019 (Grwpiau Her gan
Gwsmeriaid, cwmnïau dŵr, llywodraethwyr
a rheoleiddwyr) yn canolbwyntio ar sut i
gyflawni canlyniadau y bydd cwsmeriaid
yn eu derbyn ac yn ystyried eu bod yn

•

tariffau cymdeithasol a chynlluniau cymorth
eraill yn effeithiol i fodloni anghenion a
disgwyliadau cwsmeriaid. Bydd nifer y
cwsmeriaid a gynorthwyir trwy gynlluniau
cwmnïau dŵr yn cynyddu;
Bydd mwy o gwsmeriaid yn ymwybodol o’r
cymorth a’r cyngor ariannol sydd ar gael,
yn enwedig gan gwmnïau dŵr, ynglŷn â
fforddiadwyedd a dyled, a bydd cymorth ar
gael iddynt yn rhwydd.

Lawn y tro cyntaf

•

Bydd mwy o gwsmeriaid yn derbyn
gwasanaeth o ansawdd yr ystyriant ei fod yn
cynrychioli gwerth da am arian yn gyfnewid
am y bil a dalant; bydd lefelau bodlonrwydd
o ran gwerth am arian yn cynyddu uwchlaw’r
lefel bresennol, sef 75% 6;

•

fforddiadwy i ddarparu gwasanaethau
cydnerth;
Bydd cyfran y cwsmeriaid sydd o’r farn bod eu
biliau’n fforddiadwy yn cynyddu y tu hwnt i
77% 7;
Bydd defnyddwyr yn cael gwybod sut y
defnyddir eu harian i wella gwasanaethau –
yn y tymor byr ac i fynd i’r afael â heriau tymor
hir fel cydnerthedd yn y dyfodol.

Gwerth am arlan

Yr hyn y bydd ein
gweithgareddau’n helpu i’w
gyflawni ar gyfer defnyddwyr:

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Gwerth am arian

(parhaodd)

Gwerth am arian

Amlygodd ein gwaith ymchwil ‘Living with Water
Poverty’11 fod cwsmeriaid yn ansicr ynglŷn â’r
cymorth sydd ar gael iddynt. Felly, rydym wedi
annog cwmnïau i ddod o hyd i ffyrdd newydd o
ymgysylltu â’r cwsmeriaid hynny sy’n cael trafferth
talu a’u cynorthwyo. Mae cynnydd wedi’i wneud
o ran gwella defnydd, ond mae mwy y gallwn ni
a chwmnïau ei wneud i wella ymwybyddiaeth
o gymorth ariannol a mynediad ato. Rydym
hefyd yn defnyddio’r ymchwil i lywio ein gwaith
cydweithrediadol, gan gynnwys ar arfer da gydag
asiantaethau a sefydliadau eraill er mwyn ein

Dŵr drwy’r tap

Canfu ein gwaith ymchwil blynyddol ‘Water
Matters’ 9 fod 94% o gwsmeriaid domestig
yn fodlon ar eu cyflenwad dŵr a bod 91% yn
fodlon ar eu gwasanaethau carthffosiaeth. Canfu
hefyd fod bodlonrwydd ar werth am arian y
gwasanaethau hynny wedi cynyddu o 69% ar
gyfer gwasanaethau dŵr yn 2013 i 75% yn 2014,
ac o 71% ar gyfer gwasanaethau carthffosiaeth
yn 2013 i 77% yn 2015. Mae ein gwaith ymchwil
‘Testing the Waters’ 10 yn dweud wrthym fod
bodlonrwydd cwsmeriaid busnes ar wasanaethau

Mae hyn i gyd yn cyflwyno her i gwmnïau y mae
angen iddynt barhau i ddangos i gwsmeriaid y
gwasanaethau y maent yn eu darparu ar hyn o
bryd, ac y byddant yn eu darparu yn y dyfodol,
yn gyfnewid am yr arian y mae cwsmeriaid yn
ei roi bob blwyddyn. Wrth wneud hynny, bydd
cwmnïau mewn sefyllfa well i gynyddu lefelau
bodlonrwydd cwsmeriaid ar wasanaethau,
gwerth am arian ac ymddiriedaeth.

Allanfa
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9 Gallwch ddarllen Water Matters 2014 yma
10 Gallwch ddarllen Testing the Waters yma
11 Gallwch ddarllen Living with Water Poverty yma

E-bost: enquiries@ccwater.org.uk
Gwefan: www.ccwater.org.uk

Lawn y tro cyntaf

Pam y mae’n bwysig ein bod
ni’n gwneud y gwaith hwn:

Yn ogystal, mae 77% o gwsmeriaid domestig
yn dweud bod eu bil dŵr yn fforddiadwy, ond
68% yn unig sydd o’r farn bod eu taliadau
dŵr a charthffosiaeth yn deg; mae sgorau
ymddiriedaeth cyfartalog wedi aros yn gymharol
gyson ar gyfer dŵr a charthffosiaeth ar 78%, tra
bod ymddiriedaeth mewn cyflenwyr ynni ar 74%.

helpu i fynd i’r afael â fforddiadwyedd, nid dim
ond yn y sector dŵr ond mewn sectorau eraill
hefyd.

Gwerth am arlan

Anogir cwmnïau dŵr i ddefnyddio segmentu
cwsmeriaid wrth fynd ati i wella bodlonrwydd
cwsmeriaid ar werth am arian gwasanaethau dŵr
a charthffosiaeth ar gyfer eu cwsmeriaid
domestig, busnes ac annomestig eraill.

dŵr a’u gwerth am arian wedi cynyddu ychydig
o 72% yn 2012 i 74%, ond bod bodlonrwydd ar
wasanaeth a gwerth am arian gwasanaethau
carthffosiaeth a draenio dŵr wyneb wedi
gostwng o 72% yn 2012 i 68%.

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Gwerth am arian

(parhaodd)

Sut y byddwn yn cyflawni hyn

2018-19













Gweithio gyda Llywodraeth Cymru, Ofwat, cwmnïau dŵr yng Nghymru a sefydliadau defnyddwyr ar gyflawni
prif gamau gweithredu’r Strategaeth Ddŵr i Gymru er mwyn ymdrin â’r materion allweddol sy’n ymwneud â
mynediad at wasanaethau dŵr a charthffosiaeth fforddiadwy, mynd i’r afael â dyled, sicrhau pwyslais cryf ar
gwsmeriaid a hyrwyddo defnydd effeithlon o ddŵr.









Pwyso ar gwmnïau i gynyddu’r defnydd o segmentu cwsmeriaid wrth fynd ati i wella bodlonrwydd ar werth
am arian gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth ar gyfer cwsmeriaid domestig, busnes ac annomestig eraill.













Byddwn yn gweithio gyda’r diwydiant er mwyn helpu i sicrhau bod cwsmeriaid yn cael gwybod sut y
defnyddir eu harian i wella gwasanaethau – yn y tymor byr, ac i fynd i’r afael â heriau tymor hir fel cydnerthedd
yn y dyfodol.









Gweithio gyda chwmnïau dŵr yng Nghymru a Llywodraeth Cymru er mwyn helpu i asesu unrhyw faterion
defnyddwyr ac effaith y gofyniad i gofrestru meddianwyr yng Nghymru ar leihau dyled.













Herio cwmnïau i fodloni disgwyliadau defnyddwyr o ran fforddiadwyedd a darparu gwerth am arian gan
arwain at filiau derbyniol a fforddiadwy.
Gwella cynlluniau cyngor ar gyfer defnyddwyr sy’n cael problemau fforddiadwyedd, yn ogystal ag
ymwybyddiaeth ohonynt a mynediad atynt. Cydweithredu â chwmnïau a sefydliadau defnyddwyr i bwyso am
rannu data er mwyn helpu i amlygu pobl a fydd yn elwa ar gymorth, ac integreiddio negeseuon ynghylch tlodi
tanwydd a dŵr.

Gweithio gyda chwmnïau wrth iddynt ddatblygu, gweithredu a gwella cynlluniau tariffau cymdeithasol a
chynlluniau cymorth eraill, gan helpu i gyflawni eu hymrwymiadau PR14 i wella cymorth. Adolygu’r cynlluniau
er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni canllawiau’r llywodraeth ac yn goresgyn gwahaniaethau sy’n achosi
problem i gwsmeriaid.

Cynrychioli buddiannau defnyddwyr dŵr mewn perthynas â materion codi tâl gerbron cwmnïau dŵr,
rheoleiddwyr a’r llywodraeth, a rhannu arfer da.
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Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Gwerth am arian

(parhaodd)

Sut y byddwn yn cyflawni hyn

Pwyso i sicrhau bod safbwyntiau defnyddwyr yn parhau i gael eu cynrychioli yn Adolygiad o Brisiau 2019.
Monitro perfformiad cwmnïau yn unol ag ymrwymiadau Cymhelliant Cyflawni Canlyniad.
Gweithio gyda chwmnïau, Ofwat a Grwpiau Her gan Gwsmeriaid ar ddull o rannu buddion perfformiad
ariannol gwell â chwsmeriaid.

2016-17

2017-18

2018-19













2019 a
thu hwnt




Gwerth am arlan

Taliadau derbyniol a fforddiadwy (parhaodd)

 prif gyfnod gweithgarwch
 gweithgarwch parhaus

Allwedd

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Gwerth am arian

Lawn y tro cyntaf
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Bod cwmnïau dŵr yn darparu GWASANAETHAU SY’N IAWN Y TRO CYNTAF ac yn datrys problemau’n gyflym a heb drafferth

*Rydym yn adolygu ffigurau ein Cynllun Busnes
Gweithredol bob blwyddyn i weithio tuag at
gyrraedd a/neu ragori ar dargedau’r flwyddyn
flaenorol.
Gwella perfformiad cwmnïau

Ein safonau perfformiad*

•
•

Ein safonau bodlonrwydd*

•

•

•

Bydd cwmnïau yr amlygir eu bod yn
perfformio’n wael yn ein hadroddiad
cwynion blynyddol neu yn ôl nifer y
cwynion a dderbyniwn yn eu herbyn neu ym
Mecanwaith Cymhelliant Gwasanaeth (SIM)
Ofwat12, yn ymrwymo i wella ac yn darparu
tystiolaeth o’u gwelliannau. O ganlyniad,
bydd nifer y cwynion a gânt yn gostwng;
Bydd cwmnïau sy’n tanberfformio yn
mabwysiadu’r argymhellion sy’n codi o’n
cyfarfodydd cyswllt, a’n hasesiadau cwynion
a dyledion. Byddwn yn amlygu arfer da a’i
rannu gyda chwmnïau yn ystod yr asesiadau
eu hunain a chyda’r diwydiant trwy ein
hadroddiad cyhoeddedig. O ganlyniad,
bydd nifer y cwynion a gaiff y cwmnïau sy’n
perfformio waethaf yn gostwng a bydd y
bwlch yn cau rhyngddynt hwy a’r cwmnïau

Sicrhau bod cystadleuaeth fanwerthu ar gyfer
busnesau a chwsmeriaid annomestig eraill yn
gweithio yn Lloegr

•

Bydd pryderon defnyddwyr yn derbyn sylw
a gwersi’n cael eu dysgu o broblemau y
daethpwyd ar eu traws mewn sectorau eraill,
fel ynni.

Sicrhau bod busnesau a chwsmeriaid
annomestig eraill yng Nghymru yn cael
gwasanaethau da neu well

•

Bydd pryderon cwsmeriaid yn derbyn sylw
a gwersi’n cael eu dysgu o broblemau y
daethpwyd ar eu traws gan gwsmeriaid
annomestig a busnes cwmnïau sydd wedi’u
lleoli yng Nghymru yn bennaf.

Dŵr drwy’r tap

•

Bydd 75% o gwsmeriaid yn fodlon ar ein
gwasanaeth cyffredinol ar gyfer ymdrin â
chwynion;
Bydd 61% o gwsmeriaid yn fodlon ar
ganlyniad eu cwyn;
Bydd 80% o gwsmeriaid yn fodlon ar
gyflymder ein gwasanaeth.

•

sy’n perfformio’n well;
Bydd bodlonrwydd defnyddwyr ar
wasanaethau yn parhau i wella o’r ffigurau
cyfredol, sef 94% (dŵr) a 91% (carthffosiaeth).

Lawn y tro cyntaf

•

Bydd 99.5% o gwynion yn cael eu hateb o
fewn 5 niwrnod gwaith;
Bydd 80% o achosion yn cael eu datrys o fewn
20 niwrnod gwaith;
Bydd 91% o achosion yn cael eu datrys o fewn
40 niwrnod gwaith.

•

Gwerth am arlan

Yr hyn y bydd ein
gweithgareddau’n helpu i’w
gyflawni ar gyfer defnyddwyr:

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Lawn y tro cyntaf

12 Mae SIM wedi’i gynllunio i wella lefel y gwasanaeth a ddarperir gan gwmnïau dŵr

Allanfa
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System garthffosiaeth
sy’n gweithio
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Gwefan: www.ccwater.org.uk

(parhaodd)

Cynllun Iawndal Dŵr (WATRS)

Yn 2015, ailstrwythurwyd ein timau ymdrin
â chwynion er mwyn ein helpu i gyflawni ein
gweithgareddau allweddol isod yn well. Rydym
wedi ymrwymo i gynnal perthynas waith leol

Allanfa
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Sut y byddwn yn cyflawni hyn
Dŵr drwy’r tap

Mae Panel Goruchwylio Annibynnol WATRS wedi
cwblhau adolygiad chwe mis o effeithiolrwydd
WATRS. Mae adolygiad 12 mis wedi’i gynllunio.
Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi rhoi
adborth ar sut mae’r cynllun wedi bod o fudd
i ddefnyddwyr yn ystod chwe mis cyntaf ei
weithrediad, gan gynnwys gwelliannau y teimlwn

Mae’r ffordd y mae cwynion a materion yn
ymwneud â gwasanaethu’n cael eu trin gan
gwmnïau dŵr a charthffosiaeth yn dylanwadu’n
sylweddol ar ba mor fodlon yw cwsmeriaid ar
ansawdd a gwerth am arian y gwasanaethau
y maent yn eu derbyn gan eu cwmni. Gall hyn
gael ei adlewyrchu yn y sgorau Mecanwaith
Cymhelliant Gwasanaeth chwarterol, mewn
cwynion a dderbynnir gan y Cyngor Defnyddwyr
Dŵr, ac yn ein harolygon olrhain aelwydydd a
busnes, sef Water Matters a Testing the Waters yn
ôl eu trefn.

Lawn y tro cyntaf

Pan fydd cwyn wedi dilyn proses y cwmni
i’r pen a bod y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn
gysylltiedig, byddwn yn sicrhau bod defnyddwyr
yn ymwybodol o’u hawl i gyflwyno eu hachos i
WATRS.

Pam y mae’n bwysig ein bod
ni’n gwneud y gwaith hwn:

effeithiol gyda chwmnïau ac, fel y cyfryw,
neilltuwyd uwch weithiwr achos cwsmeriaid
penodol i bob cwmni, a fydd yn gweithredu fel
pwynt cyswllt mewn trafodaethau rhwng tîm
rheoli cwynion cwmni a’n Cadeirydd Pwyllgor
rhanbarthol neu Gadeirydd Pwyllgor Cymru,
Eiriolwyr Defnyddwyr Lleol a staff polisi.

Gwerth am arlan

Ym mis Ebrill 2015, cyflwynwyd cynllun
gwirfoddol Dull Amgen o Ddatrys Anghydfod
o’r enw Cynllun Iawndal Dŵr (WATRS) gan y
diwydiant dŵr. Mae WATRS yn annibynnol ar
gwmnïau dŵr a’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ac
yn gweithredu ar ddiwedd prosesau cwynion
cwmnïau a’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr. Mae’r
cynllun ar gael i ddefnyddwyr sydd wedi dilyn
prosesau ymdrin â chwynion eu cwmni a’r Cyngor
Defnyddwyr Dŵr i’r pen.

y gellid eu gwneud i’r cynllun yn y dyfodol.

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Lawn y tro cyntaf

(parhaodd)

Sut y byddwn yn cyflawni hyn

2018-19













Pwyso i sicrhau bod mesurau perfformiad cwynion cwmnïau a osodir gan Ofwat yn y dyfodol yn cydnabod
bod cwsmeriaid eisiau cwyno gan ddefnyddio pa gyfrwng cyfathrebu bynnag sy’n well ganddynt, a bod
cwynion yn derbyn yr un sylw ni waeth sut y’u cyflwynir.









Gweithio gyda’r diwydiant ac Ofwat i asesu a yw’r mesurau SIM cyfredol yn parhau i fod yn addas a darparu
dewisiadau eraill sy’n parhau i gymell cwmnïau i ddarparu gwasanaeth da a chosbi’r rhai sy’n perfformio’n
wael.









Ymateb yn effeithiol i ymholiadau a chwynion gan fusnesau a defnyddwyr annomestig eraill ynglŷn â
chymhwysedd a newid cyflenwr sy’n codi o’r trefniadau marchnad gystadleuol newydd yn Lloegr. Sicrhau bod
defnyddwyr busnes yng Nghymru yn cael y cyngor iawn.









Monitro materion cwsmeriaid busnes ac annomestig yng Nghymru trwy’r Mecanwaith Cymhelliant
Gwasanaeth (SIM) meintiol a fydd yn parhau i fonitro cosbau am gwynion ysgrifenedig, uwchgyfeirio ac
ymchwiliadau’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ar gyfer cwsmeriaid busnes ac annomestig yng Nghymru.









Cynnal asesiadau ymdrin â chwynion ac adennill dyledion mewn cwmnïau er mwyn ein galluogi i fonitro
perfformiad cwmnïau ac adrodd ar arfer da a gwelliannau y dylid eu gwneud.













Helpu defnyddwyr domestig a busnes gyda’u hymholiadau a datrys eu cwynion am gwmnïau dŵr mewn
modd amserol ac effeithiol.
Pwyso ar gwmnïau i ddarparu gwasanaethau a pherfformiad gwell i ddefnyddwyr, wrth i’r Cyngor Defnyddwyr
Dŵr rannu arfer da a sefydlu mesurau ar gyfer gwella gwasanaethau a pherfformiad fel bod gan ddefnyddwyr
lai o angen i gwyno.

Cyfeirio cwyn defnyddiwr at y Cynllun Iawndal Dŵr (WATRS) fel y bo’n briodol.
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2019 a
thu hwnt

Dŵr drwy’r tap

2017-18

Lawn y tro cyntaf

2016-17

Gwerth am arlan

Gwasanaethau sy’n iawn y tro cyntaf

 prif gyfnod gweithgarwch
 gweithgarwch parhaus

Allwedd

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Lawn y tro cyntaf

(parhaodd)

Sut y byddwn yn cyflawni hyn

Bydd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn parhau i adolygu ei berfformiad o ran ymdrin â chwynion ac yn gweithio
tuag at gyrraedd a/neu ragori ar dargedau’r flwyddyn flaenorol.

2016-17

2017-18

2018-19







2019 a
thu hwnt



Targedau perfformiad ar gyfer 2016/2017
Bydd 99.5% o gwynion yn cael eu hateb o fewn 5 niwrnod gwaith (o gymharu â tharged o 99.5% yn
2015/2016);

•

Bydd 80% o achosion yn cael eu datrys o fewn 20 niwrnod gwaith (o gymharu â tharged o 78% yn
2015/2016);

•

Bydd 91% o achosion yn cael eu datrys o fewn 40 niwrnod gwaith (o gymharu â tharged o 90% yn
2015/2016).

Lawn y tro cyntaf

•

Targedau bodlonrwydd ar gyfer 2016/2017
Bydd 75% o gwsmeriaid yn fodlon ar ein gwasanaeth ymdrin â chwynion (o gymharu â tharged o 72% yn
2015/2016);

•

Bydd 61% o gwsmeriaid yn fodlon ar ganlyniad eu cwyn (o gymharu â tharged o 58% yn 2015/2016);

•

Bydd 80% o gwsmeriaid yn fodlon ar gyflymder ein gwasanaeth (o gymharu â tharged o 79% yn
2015/2016).

Allanfa
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Dŵr drwy’r tap

•

Gwerth am arlan

Gwasanaethau sy’n iawn y tro cyntaf (parhaodd)

 prif gyfnod gweithgarwch
 gweithgarwch parhaus

Allwedd

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Lawn y tro cyntaf

CYFLENWAD DŴR DIBYNADWY, CYDNERTH, CYNALIADWY, DIOGEL O ANSAWDD DA y mae defnyddwyr yn ei werthfawrogi ac yn ei
ddefnyddio’n ddoeth

•

•

•

•

Mae cwsmeriaid hefyd wedi dweud wrthym y
byddant yn arbed dŵr os gallant weld bod eu
cwmni’n gwneud yr un fath trwy gymryd camau
pendant i chwilio am ollyngiadau a’u hatgyweirio.
Yn sgil twf y boblogaeth, newidiadau demograffig
a’r newid yn yr hinsawdd, daw’r angen i
warchod dŵr yn bwysicach fyth, yn enwedig
mewn ardaloedd lle mae adnoddau eisoes yn
gyfyngedig.

Pam y mae’n bwysig ein bod
ni’n gwneud y gwaith hwn:
Er mwyn sicrhau bod cyflenwad cydnerth a
chynaliadwy o ddŵr yfed ar gael, mae’n bwysig
bod defnyddwyr yn defnyddio dŵr yn ddoeth
a bod cwmnïau’n mynd i’r afael â gollyngiadau.

E-bost: enquiries@ccwater.org.uk
Gwefan: www.ccwater.org.uk
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System garthffosiaeth
sy’n gweithio

13 Cymerwyd y ffigurau o’r ymchwil ‘Water Matters’ (gweler tudalen 19)
14 Cymerwyd y ffigurau o’r ymchwil “Testing the Waters” (gweler tudalen 19)
15 Mae cwmnïau dŵr yn cynhyrchu Cynlluniau Rheoli Adnoddau Dŵr sy’n amlinellu sut y maent yn bwriadu rheoli adnoddau dŵr dros gyfnod 25 mlynedd. Mae’r cynlluniau hyn yn cael eu monitro gan y
Cyngor Defnyddwyr Dŵr ac eraill.
16 Gallwch ddarllen ‘Defnyddio dŵr yn ddoeth ac agweddau at ddŵr tap’ yma

Dŵr drwy’r tap

•

•

Mae ein hymchwil16 wedi dangos nad yw 41%
o ddefnyddwyr a arolygwyd wedi gwneud
penderfyniad pendant i ddefnyddio llai o ddŵr
yn ystod y tair blynedd diwethaf, a bod 23% heb
gymryd unrhyw gamau i arbed dŵr.

Lawn y tro cyntaf

•

Bydd cwmnïau’n cynnal y lefel uchel o
gwsmeriaid sy’n fodlon ar ddibynadwyedd
eu cyflenwad dŵr. Ar hyn o bryd, mae 97% o
gwsmeriaid domestig yn fodlon (o gymharu
â 92% yn 2010)13 ac mae 95% o fusnesau a
chwsmeriaid annomestig eraill yn fodlon14 ;
Bydd rhwydweithiau cyflenwi cwmnïau’n fwy
cydnerth ac yn darparu cyflenwad dŵr diogel
a dibynadwy i ddefnyddwyr yn y tymor hir;
Bydd penderfynwyr allweddol yn cael
gwybod am effeithiau posibl polisïau newydd
neu bolisïau sy’n newid ar gwsmeriaid, er
enghraifft cynigion ar gyfer diwygio tynnu
dŵr;
Bydd Cynlluniau Rheoli Adnoddau Dŵr15
yn dangos sut yr ystyriwyd anghenion a
blaenoriaethau defnyddwyr a sut y dewiswyd
yr opsiynau mwyaf cynaliadwy;
Bydd defnyddwyr yn gwybod mwy am bolisi
a pherfformiad eu cwmni o ran gollyngiadau.

•

Bydd cwmnïau’n darparu gwybodaeth ar eu
gwefan a/neu ar eu gwybodaeth filio;
Bydd defnyddwyr yn gwybod sut y gallant
ddefnyddio dŵr ac ynni’n ddoeth ac arbed
arian. Dros amser, bydd ein hymchwil olrhain
yn dangos cynnydd yn nifer y cwsmeriaid sy’n
cymryd camau pendant i arbed dŵr;
Bydd unrhyw raglenni mesuryddion gorfodol
yn y dyfodol yn defnyddio arfer da a gwersi
a ddysgwyd o raglenni presennol, ac yn cael
eu rhoi ar waith mewn modd sensitif a chyda
chymorth i gwsmeriaid;
Bydd asesiad o gostau a buddion
mesuryddion yng Nghymru yn y dyfodol yn
ystyried unrhyw dystiolaeth sydd ar gael am
gwsmeriaid.

Gwerth am arlan

Yr hyn y bydd ein
gweithgareddau’n helpu i’w
gyflawni ar gyfer defnyddwyr:

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Dŵr drwy’r tap

(parhaodd)

Sut y byddwn yn cyflawni hyn

2018-19

Gweithio gyda chwmnïau a sefydliadau eraill perthnasol i sicrhau bod datrysiadau cynaliadwy’n cael eu canfod
i faterion yn ymwneud â’r cyflenwad dŵr a gwastraff dŵr. Bydd hyn yn arwain at wasanaethau cwsmeriaid
cadarn ac yn diogelu’r amgylchedd dŵr yn y tymor hir, ar yr un pryd ag ystyried gallu cwsmeriaid i dalu a
rhannu’r costau’n deg ar draws cenedlaethau presennol cwsmeriaid a chenedlaethau’r dyfodol.









Gweithio gyda’r ddwy lywodraeth a’r ddau reoleiddiwr amgylcheddol ar ddiwygio’r system trwyddedu tynnu
dŵr yng Nghymru a Lloegr.





































Sicrhau bod gwybodaeth gywir ac amserol ar gael i ddefnyddwyr am faterion yn ymwneud â’r cyflenwad
dŵr ac ansawdd dŵr yfed (gan weithio gyda’r Arolygiaeth Dŵr Yfed, cwmnïau a Phartneriaeth Dŵr ac Iechyd
Cymru).
Gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar ddatblygu ei strategaeth tymor hir i ddileu’r risgiau iechyd sy’n
gysylltiedig â defnydd hanesyddol o blwm mewn plymwaith.
Cynorthwyo Llywodraeth Cymru i goladu/archwilio’r dystiolaeth ynglŷn â chostau a buddion trosglwyddo
pibellau cyflenwad dŵr preifat.
Helpu defnyddwyr i ddeall ac ymgysylltu â sut y gallai’r newid yn yr hinsawdd effeithio ar y gwasanaethau a
dderbyniant.
Parhau i ymgysylltu ag Ofwat wrth iddo ddatblygu gwell dealltwriaeth o’r hyn y mae cydnerthedd yn ei olygu
i’r diwydiant dŵr, a phwyso i sicrhau bod cwsmeriaid yn ganolog i’r cynlluniau ar gyfer symud hyn yn ei flaen.
Adolygu’r broses o weithredu rhaglenni mesuryddion gorfodol a defnyddio gwersi a ddysgwyd i lywio
rhaglenni yn y dyfodol.
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2019 a
thu hwnt

Dŵr drwy’r tap

2017-18

Lawn y tro cyntaf

2016-17

Gwerth am arlan

Cyflenwad dŵr dibynadwy, cydnerth, cynaliadwy, diogel o ansawdd da

 prif gyfnod gweithgarwch
 gweithgarwch parhaus

Allwedd

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Dŵr drwy’r tap

(parhaodd)

Sut y byddwn yn cyflawni hyn

2016-17

2017-18

Gweithio gyda Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, y cwmnïau dŵr sy’n gweithredu yng Nghymru,
yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni a Cymru Effeithlon er mwyn helpu i asesu costau a buddion mesuryddion yng
Nghymru.
Annog cwmnïau dŵr i flaenoriaethu gwaith lleihau gollyngiadau a rhoi gwybod i ddefnyddwyr mewn ffordd
sy’n bodloni eu disgwyliadau.
Annog cwmnïau i gynllunio a gweithio ar y cyd, yn enwedig trwy grwpiau Adnoddau Dŵr De-ddwyrain Lloegr
ac Adnoddau Dŵr Dwyrain Anglia.







2018-19

2019 a
thu hwnt











Gwerth am arlan

Cyflenwad dŵr dibynadwy, cydnerth, cynaliadwy, diogel o ansawdd da (parhaodd)

 prif gyfnod gweithgarwch
 gweithgarwch parhaus

Allwedd

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Dŵr drwy’r tap

Lawn y tro cyntaf
Dŵr drwy’r tap
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Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

System garthffosiaeth sy’n gweithio

GWASANAETH CARTHFFOSIAETH CYNALIADWY A CHYDNERTH SY’N GWEITHIO ac yn cael ei ddefnyddio’n gyfrifol gan ddefnyddwyr

•

Lawn y tro cyntaf

•

Bydd rhwydweithiau carthffosiaeth
cwmnïau’n fwy cydnerth a dibynadwy yn y
tymor hir, gyda llai o ddigwyddiadau llifogydd
carthffosydd. Mesurir perfformiad trwy
gynnydd tuag at ymrwymiadau a roddwyd
gan gwmnïau yn eu cynlluniau busnes ar
gyfer 2015-2020;
Bydd defnyddwyr yn fodlon ar yr ymateb gan
eu cwmni carthffosiaeth yn dilyn digwyddiad
llifogydd carthffos. Bydd cwynion i gwmnïau
a’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn lleihau dros y
cyfnod.

•

yn debygol o ostwng os na fydd cwmnïau’n
ymateb i fygythiadau’r newid yn yr hinsawdd;
Rydym eisoes yn gweld effeithiau’r newid
yn yr hinsawdd. Mae gaeafau cynhesach
yn arwain at fwy o lawiad, sy’n gallu bod yn
ddwys ar adegau. Ar ei waethaf, mae’n arwain
at lifogydd eang, ond mae digwyddiadau
glawiad trwm sydyn yn gallu achosi i
garthffosydd orlifo i eiddo ac ardaloedd
allanol.

Gwerth am arlan

Yr hyn y bydd ein
gweithgareddau’n helpu i’w
gyflawni ar gyfer defnyddwyr:

•

Dŵr drwy’r tap

Pam y mae’n bwysig ein bod
ni’n gwneud y gwaith hwn:

E-bost: enquiries@ccwater.org.uk
Gwefan: www.ccwater.org.uk
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System garthffosiaeth
sy’n gweithio

Ers 2006, rydym wedi olrhain safbwyntiau
cwsmeriaid domestig ar berfformiad
cwmnïau yn Water Matters. Yn 2014,
dywedodd 91% o ddefnyddwyr eu bod yn
fodlon ar eu gwasanaethau carthffosiaeth.
Mae’r lefel gymharol uchel hon o fodlonrwydd

(parhaodd)

Sut y byddwn yn cyflawni hyn

Herio cwmnïau dŵr a charthffosiaeth i ddatrys problemau llifogydd carthffosydd i ddefnyddwyr, gan
gyflawni’r canlyniadau yr ymrwymwyd iddynt yng nghynlluniau busnes 2015-2020.
Monitro bod cwmnïau’n addasu i effeithiau’r newid yn yr hinsawdd trwy fynd i’r afael ag effeithiau llifogydd a
sychder ar asedau carthffosiaeth allweddol, yr amgylchedd ac, wedi hynny, defnyddwyr.
Annog cwmnïau i weithio gydag eraill ar gyflwyno a gweithredu Systemau Draenio Cynaliadwy er mwyn
lleihau neu reoli’r dŵr wyneb sy’n mynd i mewn i’r rhwydwaith carthffosiaeth.

Gwneud yn siwr bod cwmnïau’n barod i drosglwyddo gorsafoedd pwmpio preifat i berchenogaeth cwmnïau,
a gweithio gyda hwy i amlygu unrhyw faterion cwsmeriaid cyn trosglwyddo.
Cynyddu ymwybyddiaeth defnyddwyr o effaith llygredd gwasgaredig a’u helpu i ddeall sut y gallant ei leihau.
Cynyddu ymwybyddiaeth defnyddwyr o gamddefnyddio carthffosydd a’u helpu i ddeall effaith yr ymddygiad
hwn.

2017-18

2018-19

2019 a
thu hwnt

































Lawn y tro cyntaf

Monitro bod cwmnïau’n addasu i effeithiau’r twf yn y boblogaeth gan ystyried effeithiau datblygiadau tai
newydd ar y systemau carthffosiaeth, yr amgylchedd a defnyddwyr.

2016-17

Gwerth am arlan

Gwasanaeth carthffosiaeth cynaliadwy a chydnerth sy’n gweithio

 prif gyfnod gweithgarwch
 gweithgarwch parhaus

Allwedd

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

System garthffosiaeth sy’n gweithio

Dŵr drwy’r tap
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o’n rhaglen ymchwil bob blwyddyn. Lle y bo’n
briodol, byddwn yn gweithio mewn partneriaeth
â chwmnïau dŵr neu sefydliadau eraill trwy ein
hymchwil i ddeall safbwyntiau cwsmeriaid a
hyrwyddo ymgysylltiad da â chwsmeriaid. Ceisiwn

gynyddu’r dull cydweithrediadol hwn lle y bo
modd – ond cydnabyddwn fod y diwydiant yn
gwerthfawrogi ein llais annibynnol hefyd.

Allwedd
Ymchwil sy’n ategu’r gwasanaethau a ddarparwn:

 prif gyfnod gweithgarwch
 gweithgarwch parhaus
2018-19








2019 a
thu hwnt






Dŵr drwy’r tap

2017-18

Lawn y tro cyntaf

2016-17

Ymchwil Olrhain
Water Matters – ymchwil ddomestig ar fodlonrwydd a gwerth am arian (olrheiniwr blynyddol).
Testing the Waters – ymchwil annomestig ar fodlonrwydd a gwerth am arian (olrheiniwr chwemisol).
Ymchwil Cydnerthedd a Chynaliadwyedd
Diweddariad ar Raglen Mesuryddion Cyffredinol Southern Water – ymchwil ar y cyd â Southern Water i
ddeall pa un a yw pryderon gwreiddiol cwsmeriaid wedi’u gwireddu neu wedi derbyn sylw, a yw canfyddiad
cwsmeriaid o fesuryddion wedi newid ac a yw mesuryddion wedi newid y ffordd y maent yn defnyddio dŵr.
Ailddefnyddio dŵr – ychwanegu at ymchwil gan gwmnïau i archwilio agweddau cwsmeriaid at egwyddor
ailddefnyddio dŵr gwastraff ar raddfa fawr.
Gweithgareddau arbed dŵr – olrhain agwedd ac ymddygiad cwsmeriaid a defnyddwyr mewn perthynas â
defnyddio dŵr yn ddoeth a dŵr tap.
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Gwerth am arlan

Mae ein hymchwil a gwybodaeth o gwynion
cwsmeriaid am gwmnïau dŵr yn dweud wrthym
beth sy’n bwysig i ddefnyddwyr. Rydym yn
adolygu’r hyn y mae angen i ni ei wneud o
ganlyniad i’r hyn a ddeallwn am ddefnyddwyr

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Sut mae ein hymchwil a chwynion yn llywio ein
gwaith

(parhaodd)

Allwedd
2016-17

2017-18





2018-19

2019 a
thu hwnt

Ymchwil ar Ddiwygio’r Farchnad
Ymchwil ar Ddiwygio’r Farchnad – ymchwil i ddarparu mwy o dystiolaeth defnyddwyr yn y maes hwn a
ffurfio’r agenda. Cynhelir ymchwil fel y bo’r angen. Mae ymchwil a gwblhawyd yn cynnwys ‘Uncharted Waters’.



Ymchwil Ar Ôl Agor y Farchnad – i lywio asesiad o oblygiadau’r newidiadau yn sgil diwygio’r farchnad i
ddefnyddwyr dŵr a charthffosiaeth yng Nghymru a Lloegr.

Gwerth am arlan

Ymchwil sy’n ategu’r gwasanaethau a ddarparwn (parhaodd):

 prif gyfnod gweithgarwch
 gweithgarwch parhaus

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Sut mae ein hymchwil a chwynion yn llywio ein
gwaith

Ymchwil ar yr Adolygiad Prisiau

Lawn y tro cyntaf

Dulliau newydd o brofi parodrwydd cwsmeriaid i dalu (PR19) – i brofi sut mae ymchwil parodrwydd i dalu
a derbynioldeb yn cael ei phortreadu i gwsmeriaid ac a yw’n rhwydd iddynt ei deall.




Ymchwil PR19 – ymchwil i baratoi ar gyfer y broses gosod prisiau nesaf (ar y cyd ag Ofwat a/neu’r diwydiant o
bosibl).



Ymchwil ar Adolygiad Silk
Ymchwil i gynorthwyo Llywodraeth Cymru ag Adolygiad Silk – i geisio safbwyntiau cwsmeriaid ar
argymhellion allweddol Adolygiad Silk, yn benodol datganoli gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth yn llawn i
Lywodraeth Cymru ac ailalinio cymhwysedd deddfwriaethol i’r ffin genedlaethol.



Canfyddiadau Rhanddeiliaid am y Cyngor Defnyddwyr Dŵr – i ddeall canfyddiadau rhanddeiliaid o
berfformiad y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ac a oes unrhyw welliannau y gellid eu gwneud.
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Dŵr drwy’r tap

Ymchwil ar Randdeiliaid

Gwerth am arlan
Lawn y tro cyntaf

Mae amcanion ehangach Defra a Llywodraeth
Cymru ar gyfer dŵr yn cynnwys lleihau
risg llifogydd (o garthffosydd ac yn fwy
cyffredinol), rheoli adnoddau dŵr, gwella
effeithlonrwydd dŵr a mynd i’r afael â dyled
a fforddiadwyedd. Yng Nghymru, adlewyrchir
hyn yn y Strategaeth Ddŵr i Gymru, ac rydym
wedi ymrwymo i weithio gyda Llywodraeth
Cymru i helpu i gyflawni ei hamcanion.

Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Sut mae’r Flaenraglen Waith yn cyfrannu at amcanion
ehangach Defra a Llywodraeth Cymru ar gyfer y
sector dŵr

Mae’r blaenoriaethau a’r gweithgareddau
a amlinellir o dan bob un o’r pum thema
allweddol yn y Flaenraglen Waith hon yn cydfynd â’r amcanion llywodraethol hyn.

Dŵr drwy’r tap
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Siarad o blaid defnyddwyr dŵr a’u hysbysu

Ein cost
Ein ffi drwydded ar gyfer 2016/17 fydd £5.13
miliwn.

Gwerth am arlan
Lawn y tro cyntaf

Rydym wedi dangos, trwy ein gostyngiadau
cost wirioneddol ers i ni gael ein sefydlu, ein
bod yn ymrwymedig i ddarparu gwerth am
arian a lleihau ein costau i gwsmeriaid dŵr
gymaint â phosibl. Mae cost ein ffi drwydded
wedi aros ar 21c fesul bil dŵr ers 2011/12,
gan ein bod ni wedi ymdopi â chynnydd
mewn costau a chynhyrchu arbedion yn
sgil ailstrwythuro. Bydd hyn yn ein galluogi
i gynnal y ffi drwydded ar y lefel bresennol
heblaw mewn amgylchiadau eithriadol.
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Dŵr drwy’r tap

Ar gyfer 2016/17, bydd cyllideb y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr yn cael ei hariannu
o gyfuniad o ffi drwydded 2016/17 a
thanwariant disgwyliedig yn 2015/16 y
mae Defra wedi gofyn i ni ei gario ymlaen.
O 2017/18 ymlaen, bydd cyllideb y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr yn cael ei hariannu’n
uniongyrchol o Ffi Drwydded y flwyddyn i
ddod a bydd yn cyfateb i’n costau rhagolygol.

Prif swyddfa:
Cyngor Defnyddwyr Dŵr
Sgwâr Victoria House
Sgwâr Victoria
Birmingham
4AJ B2
Sylwadau ac ymholiadau at:
Janine Shackleton - Rheolwr polisi
E-bost: janine.shackleton@ccwater.org.uk
Darllenwch Cynllun Busnes Gweithredol y
Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn
www.ccwater.org.uk/publications/obp/

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ( CCWater )

Mae llais annibynnol defnyddwyr dŵr yng Nghymru a Lloegr
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