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Ein gweledigaeth a’n blaenoriaethau strategol allweddol

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

3
Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Neges gan y Cadeirydd

Yn anochel, mae newid yn dod â’i heriau ac, i’r
Cyngor Defnyddwyr Dŵr, un o’r pwysicaf fydd sicrhau
bod busnesau o bob maint yn deall y farchnad ddŵr
newydd.

enquiries@ccwater.org.uk
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Gwasanaeth carthffosiaeth
sy’n gweithio

Yr hyn sy’n aneglur o hyd adeg ysgrifennu’r ddogfen
hon yw p’un ai a yw Llywodraeth y Deyrnas Unedig
yn bwriadu ymestyn dewis tebyg i aelwydydd yn
Lloegr. Dywedodd dwy o bob tair aelwyd yn ein

Hefyd, rydym yn ymbaratoi ar gyfer Adolygiad
Prisiau 2019 (AP19), a fydd yn dominyddu’n baich
gwaith erbyn dechrau 2018-19. Roedd yr adolygiad
diwethaf o brisiau yn gam sylweddol ymlaen i
ddefnyddwyr o safbwynt cynrychiolaeth defnyddwyr
a’r canlyniadau terfynol o ran pris a gwasanaeth.
Ond nid oedd yn berffaith o bell ffordd a’n tasg
gychwynnol fydd sicrhau ein bod yn dylanwadu ar
ddatblygiad methodoleg Ofwat ar gyfer AP19 fel ei

Cyflenwad dŵr
cydnerth

Yng Nghymru, bydd ein ffocws ar wella gwasanaethau
i sicrhau bod cwsmeriaid busnes yng Nghymru yn
elwa o wasanaethau rhagorol i gwsmeriaid. Byddwn
yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru ac
yn rhoi cyngor iddi ar raddfa a natur y cwynion a’r
ymholiadau sydd wedi’u datrys gan gwmnïau dŵr sy’n
gwasanaethu cwsmeriaid busnes yng Nghymru.

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

Yn y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweithio’n
galed i ailstrwythuro’n sefydliad fel y gallwn barhau’n
eiriolwr grymus dros fuddiannau busnesau micro,
bach a chanolig, yn ogystal â busnesau mawr. Rydym
wedi defnyddio’n cysylltiadau cydnerth â mudiadau
masnach, fel y Ffederasiwn Busnesau Bach, Undeb
Cenedlaethol yr Amaethwyr (NFU), y Ffederasiwn
Adeiladwyr Cartrefi a sawl un arall, i roi gwybod
i fusnesau sut y gallent elwa o’r diwygiadau i’r
farchnad.

hymchwil y byddent yn croesawu cystadleuaeth, a
hoffem weld marchnad ffyniannus yn cynnig prisiau a
gwasanaethau gwell i ddefnyddwyr. Ond mae hynny’n
dibynnu ar allu’r farchnad i gynnig arbedion blynyddol
digonol i annog defnyddwyr i ddangos diddordeb,
a fydd yn her o ystyried y gyfran fechan y mae
manwerthu yn ei gynrychioli o fil blynyddol cyfartalog
defnyddwyr, sef £400. Canfuom fod cefnogaeth
defnyddwyr yn disgyn yn sylweddol pan ddatgelwyd
lefel yr arbedion posibl. Gallai methu â chynnig
arbedion digonol lethu cyfraddau newid cyflenwyr ac,
o bosibl, wanhau unrhyw gystadleuaeth yn y farchnad
— gan gynyddu risg gwasanaeth gwael, nifer uwch
o gŵynion a phrisiau uwch. Dyna pam y byddwn yn
monitro sut mae busnesau micro a bach yn ymhél â’r
farchnad manwerthu newydd i fesur pa effaith y gallai
cystadleuaeth ei chael ar aelwydydd.

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Croeso i’n Blaenraglen Waith sy’n amlinellu ein hagenda ar gyfer defnyddwyr dros y tair blynedd nesaf. Erbyn
i chi ddarllen y ddogfen hon, byddwn wedi gweld y farchnad manwerthu dŵr yn agor i gwsmeriaid busnes yn
Lloegr — un o’r newidiadau mwyaf arwyddocaol i’r diwydiant ers preifateiddio dros 25 mlynedd yn ôl.

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

Neges gan y Cadeirydd, Alan Lovell

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

Neges gan y Cadeirydd, Alan Lovell (parhaodd)

Dyma agenda heriol ond un rydym yn hyderus y gallwn
fynd i’r afael â hi gyda’r gefnogaeth a gawn gan ein
partneriaid a rhanddeiliaid ar draws y diwydiant dŵr
a thu hwnt.
Mae ein hailstrwythuro wedi ein galluogi i ysgwyddo
pwysau chwyddiant hyd yn hyn a darparu adnoddau i
fynd i’r afael â’r agenda hon. Ein bwriad yw codi ffi
ein trwydded gan swm rhesymol o £110,000 yn 201718 a £110,000 yn 2018-19 er mwyn buddsoddi mewn
adnoddau ar gyfer agor cystadleuaeth manwerthu i
fusnesau a dechrau ein gwaith ar adolygiad prisiau
2019. Bydd cost ffi ein trwydded i ddefnyddwyr yn
parhau tuag 21c y bil.
Gwn y byddwn yn gallu dibynnu ar eich cefnogaeth
unwaith eto wrth i ni ganolbwyntio ar gyflawni
agenda sy’n seiliedig ar uchelgais i gadw defnyddwyr
wrth graidd diwydiant dŵr sy’n newid.

www.ccwater.org.uk
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Gwasanaeth carthffosiaeth
sy’n gweithio

Yn ogystal, mae gan ddefnyddwyr ran hanfodol i’w
chwarae wrth arbed dŵr ac rydym yn ymroddedig i
godi ymwybyddiaeth defnyddwyr o werth dŵr a

Cyflenwad dŵr
cydnerth

enquiries@ccwater.org.uk

Mae’n hanfodol bod y diwydiant yn taro’r cydbwysedd
cywir rhwng bodloni disgwyliadau uniongyrchol
defnyddwyr a gwneud yn siŵr bod cwmnïau dŵr yn
gallu mynd i’r afael â materion a allai gael effaith
ddifrifol ar genedlaethau’r dyfodol. Dyna pam y
byddwn am weld strategaeth hirdymor gan y sector
i ateb heriau twf yn y boblogaeth, y newid yn yr
hinsawdd a’r angen i amddiffyn ein hamgylchedd.
Fel aelod o Fwrdd Rhaglen Ddraenio’r 21ain Ganrif
a Grŵp Gweithredu ar Gydnerthedd Dŵr a Dŵr
Gwastraff y diwydiant, byddwn yn gweithio’n agos
â’r diwydiant i sicrhau bod ein systemau draenio
a charthffosiaeth yn ddigon cydnerth i amddiffyn
defnyddwyr rhag effeithiau glaw trwm a llifogydd.

buddion ei ddefnyddio’n fwy doeth. Hefyd, byddwn
yn helpu pobl i leihau risg llifogydd o garthffosydd
trwy gael dealltwriaeth well o’r hyn y gallant ei
daflu’n ddiogel i lawr y toiled, y draen a’r sinc.

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

Bydd ein sedd ym mhob Grŵp Her gan Gwsmeriaid
yng Nghymru a Lloegr yn rhoi llwyfan dylanwadol
i ni arwain yr her o ran ymgysylltu a sicrhau bod
cwmnïau dŵr yn adlewyrchu barn eu defnyddwyr
yn eu cynlluniau gwariant ar gyfer 2020-2025. Bydd
cwsmeriaid eisiau gweld gwerth am arian a bod eu
blaenoriaethau’n cael eu cyflawni yn y tymor byr a’r
tymor hir. Ond, bydd angen i ni hefyd weithio gyda
chwmnïau dŵr i sicrhau bod mwy o aelwydydd sydd
eisoes yn cael trafferth talu, yn cael help. Mae’r
blynyddoedd diwethaf wedi rhoi sylfaen gadarn i ni ar
gyfer mynd i’r afael â her fforddiadwyedd ym maes
dŵr, gyda mwy o gefnogaeth ar gael nag erioed o’r
blaen yn sgil lledaeniad tariffau cymdeithasol ar gyfer
aelwydydd incwm isel a chymorth arall. Ond, rydym

eisiau gweld y diwydiant yn cynyddu ymwybyddiaeth
o gynlluniau fel WaterSure a thariffau cymdeithasol,
lle mae’r gefnogaeth yn cyrraedd tua hanner y
defnyddwyr sy’n gymwys. Yng Nghymru, byddwn yn
parhau i wneud hyn trwy gynnig gwybodaeth hwylus
i asiantaethau cymorth am y cymorth sydd ar gael,
yn unol â’n hymrwymiadau i’r Strategaeth Ddŵr
i Gymru.

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

bod yn canolbwyntio ar flaenoriaethau defnyddwyr.
Bydd hyn yn hanfodol i sicrhau bod penderfyniadau’r
rheoleiddiwr ar brisiau, buddsoddiadau a
lefelau gwasanaeth yn seiliedig ar yr hyn y mae
defnyddwyr ei eisiau ac yn disgwyl ei gael. Gwneir
y penderfyniadau hyn yn ystod cyfnod pan fydd
chwyddiant yn debygol o gael effaith gynyddol ar
filiau. Hefyd, byddwn yn pwyso ar y rheoleiddiwr
i wneud yn siŵr nad yw’n rhy hael o ran ei
ragdybiaethau ynghylch costau benthyca
cwmnïau dŵr.

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

Ein Gweledigaeth
Rhoi defnyddwyr wrth graidd y diwydiant dŵr

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Ein blaenoriaethau strategol allweddol
Rydym yn defnyddio’n blaenoriaethau strategol i gyfeirio’n gwaith fel y gallwn gyflawni ein gweledigaeth.
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GWASANAETH
CARTHFFOSIAETH
CYDNERTH,
CYNALIADWY SY'N
GWEITHIO nawr ac yn
y dyfodol ac sy'n cael
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gan ddefnyddwyr
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Gwasanaeth carthffosiaeth
sy’n gweithio
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CYFLENWAD
DŴR CYDNERTH,
CYNALIADWY, O
ANSAWDD DA nawr
ac yn y dyfodol y
mae defnyddwyr yn ei
werthfawrogi ac yn ei
ddefnyddio'n ddoeth

Cyflenwad dŵr
cydnerth

enquiries@ccwater.org.uk

Pwyso am BRISIAU TEG,
SY'N WERTH AM ARIAN
AC YN FFORDDIADWY
YN Y TYMOR HIR

Cwmnïau dŵr
sy'n darparu
GWASANAETHAU SY'N
HAWDD CAEL ATYNT,
SY'N IAWN Y TRO
CYNTAF ac sy'n datrys
problemau a chwynion
yn gyflym a didrafferth

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

SIARAD O BLAID
DEFNYDDWYR SY'N
AELWYDYDD A BUSNESAU,
A’U HYSBYSU trwy
gynnig llais annibynnol,
y gellir ymddiried ynddo,
sy'n rhoi gwybod i
ddefnyddwyr am faterion
allweddol yn ymwneud
â dŵr ac sy'n sicrhau
bod Llywodraethau,
y diwydiant dŵr a
rhanddeiliaid eraill yn
deall barn defnyddwyr dŵr

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

Pwy yw’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr — ein sefydliad

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yw’r sefydliad statudol
ac annibynnol sy’n cynrychioli defnyddwyr sy’n
aelwydydd ac yn fusnesau ar draws Cymru a
Lloegr. Mae gennym swyddfeydd yn y ddwy wlad a
chynrychiolwyr (o’r enw Eiriolwyr Defnyddwyr Lleol)
yng Nghymru ac ar draws y rhanbarthau yn Lloegr.

Ein gwerthoedd

Rydym yn gweithio gyda defnyddwyr i wrando ar
eu barn, ateb eu hymholiadau a datrys eu cwynion
am gwmnïau dŵr. Rydym yn defnyddio tystiolaeth
a gafwyd o ymchwil defnyddwyr, gwybodaeth am y
farchnad, cymariaethau rhwng cyfleustodau, data
am gŵynion a pherfformiad cwmnïau, yn ogystal ag
adborth gan ddefnyddwyr busnes ac aelwydydd i
lywio’n gwaith ar ran pob defnyddiwr dŵr.

Mae ein gwaith yn seiliedig ar dystiolaeth er mwyn
ein helpu i gyflawni canlyniadau

Mae ein gwerthoedd yn diffinio’r hyn rydym ni’n
sefyll drosto fel sefydliad ac yno i’n harwain yn ein
gwaith a’n penderfyniadau o ddydd i ddydd.
Gwybodus

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

Proffesiynol
Rydym yn cyflawni ein nodau yn gyson trwy fod yn
drylwyr ac yn effeithlon
Parchus
Rydym yn trin pobl yn deg, gyda chwrteisi, gan
ystyried eu hanghenion unigol
Agored

Cyflenwad dŵr
cydnerth

Rydym yn dryloyw ac agored wrth ymwneud â phawb

1 Lle’r ydym yn cyfeirio at ‘gwsmeriaid busnes’, rydym yn cyfeirio at gwsmeriaid nad ydynt yn aelwydydd, sef cwsmeriaid busnes, elusennau a sefydliadau’r sector cyhoeddus.
2 Gellir cael gwybodaeth am ein rhanbarthau yma.

enquiries@ccwater.org.uk
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Gwasanaeth carthffosiaeth
sy’n gweithio

Mae ein dyletswydd i bobl agored i niwed a’r angen
am ddatblygu cynaliadwy (h.y. cydbwyso agweddau
economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol) wrth
wraidd ein holl weithgareddau. Yn ogystal â’n
dyletswyddau ffurfiol, rydym hefyd yn canolbwyntio
ar gael y cydbwysedd yn gywir yn y tymor hir o ran
fforddiadwyedd a sicrhau bod cyflenwadau dŵr
a gwasanaethau carthffosiaeth yn gydnerth yn y
dyfodol. Mae cydbwysedd i’w daro rhwng cost biliau
nawr a chost biliau cenedlaethau’r dyfodol.

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yw’r sefydliad statudol ac annibynnol sy’n cynrychioli defnyddwyr
sy’n aelwydydd ac yn fusnesau1 ar draws Cymru a Lloegr. Mae gennym swyddfeydd yn y ddwy
wlad a chynrychiolwyr (o’r enw Eiriolwyr Defnyddwyr Lleol) yng Nghymru ac ar draws y
rhanbarthau2 yn Lloegr.

Ein heiriolaeth ar ran defnyddwyr

www.ccwater.org.uk

Y Cyngor
Defnyddwyr
Dŵr yn
trafod
Mynd i'r afael
â'r mater a'r
gwasanaeth i
ddefnyddwyr yn
gwella

Mae rhan amlwg o’n gwaith
eiriolaeth ar ran defnyddwyr yn
digwydd yn lleol trwy gyfarfodydd
wyneb yn wyneb â’r cwmnïau
dŵr. Rydym yn cynnal cyfarfodydd
yn gyhoeddus er mwyn dwyn y
cwmnïau i gyfrif ac yn cyfarfod â
nhw’n rheolaidd i weithio ar bolisïau
neu arferion sydd angen ein llais
annibynnol ar ran y defnyddiwr.
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Gwasanaeth carthffosiaeth
sy’n gweithio
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Angen mynd
i'r afael â
pherfformiad
cwmni

Cyflenwad dŵr
cydnerth

Mae ein rôl dylanwadu ac eirioli ar ran defnyddwyr
yn rôl allweddol gyda phob manwerthwr a chwmni
dŵr, yn ogystal â rheoleiddwyr a Llywodraethau. Pan
ddown o hyd i faes sy’n niweidiol i ddefnyddwyr,
rydym yn gweithio gyda’r rhanddeiliad perthnasol i
fynd i’r afael ag ef.

Pan fydd angen trafod cynlluniau
gwasanaeth a phrisiau’r dyfodol,
codi pryderon am filiau, trafod
newidiadau i gynlluniau taliadau,
gweithio ar newidiadau i bolisïau
ar ollyngiadau o safbwynt y
defnyddiwr, neu fynd i’r afael â
chwynion am berfformiad — gan
enwi dim ond ambell fater — yna
mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yno
i weithio gyda phob cwmni dŵr a
manwerthwr ar ran y defnyddiwr
dŵr – boed yn ddefnyddiwr busnes
neu aelwyd.

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

Rydym yn rhoi cyngor a gwybodaeth i ddefnyddwyr
ar faterion dŵr, sy’n gallu rhoi gwybod iddynt am eu
hawliau neu ddylanwadu ar newid mewn ymddygiad,
er enghraifft o ran defnyddio dŵr. Rydym yn ymdrin
â chwynion defnyddwyr ar eu rhan os ydynt wedi
ceisio datrys problemau gyda’u cwmnïau dŵr ond
wedi methu. Ac, yn holl bwysig, byddwn yn ceisio
sicrhau bod llais y defnyddiwr yn cael ei glywed yn
ystod Adolygiad Prisiau 2019.

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Rydym yn cynnig llais cryf ar ran defnyddwyr trwy ein gwaith eiriolaeth. Mae ein hymchwil defnyddwyr yn
llywio’n gwaith ac rydym yn gwneud yn siwr bod llais torfol defnyddwyr i’w glywed yn y trafodaethau ar ddŵr
yng Nghymru a Lloegr, fel bod defnyddwyr yn parhau’n ganolog i’r diwydiant dŵr.

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

Beth mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn ei wneud
a sut rydym yn ei wneud

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

Beth mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn ei wneud
a sut rydym yn ei wneud (parhaodd)

»	Cymru: Fforwm Dŵr Cymru Llywodraeth Cymru, y
Bartneriaeth Amddiffyn Defnyddwyr yng Nghymru a
Phartneriaeth Dŵr ac Iechyd Cymru.

enquiries@ccwater.org.uk

Yng Nghymru, rydym yn gweithio gyda Llywodraeth
Cymru i sicrhau ein bod yn chwarae ein rhan yn
ei helpu i gyflawni Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol 2015, Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, a’u
polisïau cysylltiedig.
Yn ogystal, mae’r Strategaeth Ddŵr i Gymru yn
amlinellu cynllun gweithredu ar gyfer adnoddau dŵr
a gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth yng Nghymru.
Mae’n darparu’r cyd-destun ar gyfer ein gwaith
yng Nghymru ac mae’n cyflwyno camau gweithredu
penodol sy’n enwi’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr o ran eu
cyflawni. Amlinellir y rhain yn fanylach ar dudalen 41.

www.ccwater.org.uk
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Gwasanaeth carthffosiaeth
sy’n gweithio

»	Lloegr: Water Resources yn y de-ddwyrain, a
grwpiau Water Resources Anglia.

Ein gwaith yng Nghymru

Cyflenwad dŵr
cydnerth

»	Cymru a Lloegr: Grwpiau Her gan Gwsmeriaid
cwmnïau dŵr, Grŵp Trawsbleidiol Seneddol y
DU ar Ddŵr, Grŵp Llywio Sylfaen Dystiolaeth
Effeithlonrwydd Dŵr, y Fforwm Gallu Iechyd Meddwl,
grwpiau rhanddeiliaid y Gyfarwyddeb Fframwaith
Dŵr a Phaneli Cyswllt Ardaloedd Basn Afon
cysylltiedig, grŵp Darganfod Dŵr Water UK, grŵp
Rhaglen Ddraenio’r 21ain Ganrif, y Grŵp Gweithredu
ar Gydnerthedd Dŵr a Dŵr Gwastraff ac amrywiol
Grwpiau Llywio Ymchwil Diwydiant Dŵr y DU.

»	Rydym yn cyflwyno tystiolaeth i bwyllgorau
seneddol perthnasol (e.e. Pwyllgor yr Amgylchedd,
Bwyd a Materion Gwledig, y Pwyllgor Cyfrifon
Cyhoeddus, y Pwyllgor Dethol Materion Cymreig
a Phwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar
yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd) yn ogystal
ag awdurdodau cystadleuaeth, gan gynnwys yr
Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd.

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

Hefyd, rydym yn eiriol ar ran defnyddwyr dŵr mewn
grwpiau sy’n trafod ac yn dylanwadu ar gyflwyno
gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth da, fel:

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Os oes angen i ni eirioli ynghylch mater cenedlaethol
yn ymwneud ag amddiffyn defnyddwyr, byddwn yn
codi’r mater gyda’r sector dŵr a newydd-ddyfodiaid,
Ofwat, Defra, Llywodraeth Cymru neu randdeiliaid
eraill fel bo’r angen.

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Dim ond trwy gydweithio’n agos â’r diwydiant dŵr a’n rhanddeiliaid y gallwn gyflawni’n blaenoriaethau ar
ran defnyddwyr dŵr a charthffosiaeth. Gwnawn hyn drwy weithio’n lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol
gyda’r canlynol:

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

Beth mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn ei wneud
a sut rydym yn ei wneud (parhaodd)

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf
Cyflenwad dŵr
cydnerth

www.ccwater.org.uk
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Gwasanaeth carthffosiaeth
sy’n gweithio

enquiries@ccwater.org.uk

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

Sicrhau deilliannau i ddefnyddwyr dŵr
— ein mesurau ar gyfer 2017-18

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Siarad o blaid defnyddwyr busnes ac aelwydydd, a’u hysbysu

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

www.ccwater.org.uk

Mae dros 250,000 o ddefnyddwyr yn amlygu arbedion
posibl i’w bil dŵr trwy ddefnyddio ein cyfrifiannell
mesurydd dŵr yn ystod 2017-18.
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Gwasanaeth carthffosiaeth
sy’n gweithio

enquiries@ccwater.org.uk

Mae gan ddefnyddwyr wybodaeth well am faterion
dŵr gan fod 100 miliwn o gyfleoedd i weld ein
negeseuon yn ystod 2017-18.

Cyflenwad dŵr
cydnerth

Mae’r sector dŵr yn codi ymwybyddiaeth cwsmeriaid
busnes o gystadleuaeth manwerthu yn Lloegr i 75%
erbyn 2018.

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

Sicrhau deilliannau i ddefnyddwyr dŵr
— ein mesurau ar gyfer 2017-18 (parhaodd)

Gwasanaethau sy’n hawdd cael atynt ac
sy’n iawn y tro cyntaf

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Prisiau teg, sy’n cynnig gwerth am arian ac sy’n fforddiadwy yn y tymor hir

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

www.ccwater.org.uk

Mae cwmnïau dŵr gwael eu perfformiad yn ei
chael hi’n iawn y tro cyntaf ac yn cael llawer llai o
gŵynion, fel y dangosir yn Adroddiad Cwynion 2018.
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Gwasanaeth carthffosiaeth
sy’n gweithio

enquiries@ccwater.org.uk

Mae nifer y defnyddwyr sy’n troi at gynlluniau
tariff cwmnïau dŵr, fel WaterSure a thariffau
cymdeithasol, yn cynyddu 10 pwynt canran erbyn
2018. A chynnydd yn nifer y defnyddwyr sydd o’r
farn bod eu bil yn fforddiadwy.

Cyflenwad dŵr
cydnerth

Mwy o ddefnyddwyr yn dweud bod eu bil dŵr a
charthffosiaeth yn rhoi gwerth am arian, a boddhad
yn cynyddu o 76% ar gyfer dŵr a 78% ar gyfer
carthffosiaeth yn ein harolwg Water Matters 2018.

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

Sicrhau deilliannau i ddefnyddwyr dŵr
— ein mesurau ar gyfer 2017-18 (parhaodd)

Cyflenwad dŵr cydnerth, o ansawdd da

Gwasanaeth carthffosiaeth cynaliadwy,
cydnerth sy’n gweithio

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Gwasanaethau sy’n hawdd cael atynt ac
sy’n iawn y tro cyntaf

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

www.ccwater.org.uk

Mae llai o ddefnyddwyr yn dioddef llifogydd o
garthffosydd ac mae nifer y rhai sydd angen cwyno
i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn gostwng islaw 600
erbyn Mawrth 2018.
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Gwasanaeth carthffosiaeth
sy’n gweithio

enquiries@ccwater.org.uk

Mae gan fwy o ddefnyddwyr hyder yn eu cwmni dŵr
i gyflwyno cyflenwad sicr, tymor hir. Mesur newydd a
fydd yn seiliedig ar ein harolwg Water Matters 2016.

Cyflenwad dŵr
cydnerth

Caiff defnyddwyr ymateb boddhaol a phrydlon
gennym wrth gwyno am eu cwmni dŵr, gyda 99.5%
yn cael ymateb o fewn 5 diwrnod, a 75% yn fodlon
â’n gwasanaeth yn ystod 2017-18.

Ein Blaenraglen Waith 2017-2020
— Cyflawni ein Blaenoriaethau
Strategol Allweddol

enquiries@ccwater.org.uk

www.ccwater.org.uk
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Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

BLAENORIAETH STRATEGOL ALLWEDDOL 1
SIARAD O BLAID DEFNYDDWYR SY’N AELWYDYDD A BUSNESAU A RHOI GWYBODAETH IDDYNT

Beth fydd ein gweithgareddau yn helpu
i’w gyflawni i ddefnyddwyr

Gyda’r farchnad manwerthu ar agor i fusnesau,
byddwn yn parhau i weithio i greu’r amodau ar gyfer
marchnad lwyddiannus. Byddwn yn gweithredu ac
yn mynnu bod Ofwat neu MOSL yn ymateb os bydd
problemau systemig. Byddwn yn datblygu ymhellach
ein gwaith ymhlith cwsmeriaid busnes3 i roi gwybod
iddynt ba fanwerthwr sy’n cael y nifer lleiaf o
gŵynion (cwynion atom ni ac yn uniongyrchol atyn
nhw), yn amlygu manteision ac anfanteision newid
cyflenwr neu ail-drafod, yn olrhain ymwybyddiaeth
defnyddwyr ac yn amddiffyn cwsmeriaid sydd wedi’u
siomi trwy fethiant yn y gwasanaeth, er enghraifft
camddefnyddio data neu os bydd eu manwerthwr
yn cau. Rydym am weld y sector dŵr yn codi
ymwybyddiaeth cwsmeriaid busnes o gystadleuaeth
manwerthu yn Lloegr i 75% erbyn 2018.

Cyflenwad dŵr
cydnerth

Ar wahân a thrwy ddefnyddio’n lle mewn Grwpiau
Her gan Gwsmeriaid cwmnïau, byddwn yn arwain
yr her o ran ymgysylltu â defnyddwyr ac yn gwneud
yn siŵr bod cwmnïau wedi gofyn barn defnyddwyr
am flaenoriaethau gwariant wrth i Adolygiad
Prisiau 2019 gychwyn, ac adlewyrchu’r rhain yn

eu cynlluniau busnes. Os nad yw cwmnïau yn
gwrando ar ganlyniadau eu hymchwil defnyddwyr eu
hunain, ni fydd y llais sy’n mynnu bod rhaid i farn
defnyddwyr fod wrth wraidd datblygiad cynlluniau
busnes cwmnïau ar gyfer 2020-25.

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

Mae ein gwaith yn ymwneud â chynrychioli
defnyddwyr. Mae ein llais, a gefnogir gan statud,
yn helpu i sicrhau bod defnyddwyr dŵr yn cael
eu clywed. Mae Adolygiad Prisiau 2019 yn ddarn
allweddol o waith i ni er mwyn helpu defnyddwyr
gael dweud eu dweud am eu gwasanaethau at
y dyfodol. Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod
defnyddwyr nawr ac yn y dyfodol yn talu pris teg
am eu gwasanaeth dŵr a charthffosiaeth. Bydd ein
llais fel cynrychiolydd defnyddwyr yn helpu i ddwyn
sylw’r diwydiant, Llywodraethau a rhanddeiliaid
eraill i bryderon a phroblemau grwpiau unigol o
ddefnyddwyr ynghylch materion fel cost cyfalaf neu
gymariaethau rhwng cwmnïau.

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Trwy ddarparu llais dibynadwy, annibynnol sy’n rhoi gwybod i ddefnyddwyr am faterion allweddol
yn ymwneud â dŵr ac yn sicrhau bod Llywodraethau, y diwydiant dŵr a rhanddeiliaid eraill yn
deall barn defnyddwyr dŵr, gan gynnwys yn ystod yr Adolygiad Prisiau.

enquiries@ccwater.org.uk

www.ccwater.org.uk
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Gwasanaeth carthffosiaeth
sy’n gweithio

3 Lle’r ydym yn cyfeirio at ‘gwsmeriaid busnes’, rydym yn cyfeirio at gwsmeriaid nad ydynt yn aelwydydd, sef cwsmeriaid busnes, elusennau a sefydliadau’r sector cyhoeddus.

SIARAD O BLAID DEFNYDDWYR SY’N AELWYDYDD A BUSNESAU A RHOI GWYBODAETH IDDYNT (parhaodd)

Rydym yn ymgymryd â rolau allweddol ar lefel
genedlaethol gyda Llywodraethau, Ofwat a
rheoleiddwyr amgylcheddol yng Nghymru a Lloegr.
Byddwn yn herio Ofwat ar ran defnyddwyr
wrth iddo ystyried cost cyfalaf, i wrthbwyso’r
pwysau ariannol a allai godi yn sgil gadael yr
Undeb Ewropeaidd, a lobi gref y diwydiant
o blaid costau ariannu uwch (a’u heffaith
ar filiau uwch i ddefnyddwyr). Byddwn yn
pwyso i sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu
cyflwyno’n effeithlon, am gost sy’n cynnig
gwerth am arian, trwy annog Ofwat i sicrhau
bod ei ragdybiaethau am gost ariannu cwmnïau
yn realistig ac osgoi’r gorhaelioni a welwyd
mewn adolygiadau prisiau cynt.

www.ccwater.org.uk

Bydd ein gwaith eiriolaeth ar ran defnyddwyr
hefyd yn cynnwys helpu Llywodraethau’r DU a
Chymru wrth iddynt ddatblygu eu fframweithiau
ar gyfer Adolygiad Prisiau 2019, fel eu bod yn
dylanwadu ar Ofwat i ganolbwyntio ei fethodoleg
ar ofynion defnyddwyr. Hefyd, byddwn yn
gweithio gydag Ofwat i helpu i sicrhau bod ei
fethodoleg fanwl ar gyfer yr adolygiad prisiau’n
gallu cyflawni’r deilliannau gorau i ddefnyddwyr.
Bydd hyn yn cynnwys sut mae ymrwymiadau
perfformiad 2020-25 cwmnïau ac unrhyw
gymhellion i gyflawni’r rhain yn seiliedig ar
dystiolaeth gadarn o flaenoriaethau defnyddwyr,
a bod tystiolaeth o gefnogaeth defnyddwyr
iddynt. Mae hyn yn arbennig o bwysig gan fod rhai

hafan
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Gwasanaeth carthffosiaeth
sy’n gweithio

enquiries@ccwater.org.uk

Ein rôl genedlaethol

Cyflenwad dŵr
cydnerth

Ein gwaith eiriolaeth ar ran defnyddwyr — Siarad
ar ran defnyddwyr a gweithredu ar eu rhan, fel y
gallwn ddylanwadu ar benderfyniadau ar bob lefel.

Bydd yr Adolygiad Prisiau yn rhan fwyfwy trwm
o’n baich gwaith yn 2017-18 a bydd yn dominyddu
llawer o’n gwaith polisi erbyn 2018-19. Rydym yn
amlygu ein meysydd gwaith penodol yn ymwneud
â’r adolygiad prisiau mewn glas golau.

Byddwn yn cyd-drafod â’r Environment Agency
(EA), Cyfoeth Naturiol Cymru, Natural England
a’r Arolygiaeth Dŵr Yfed, fel eu bod yn
ystyried effaith eu penderfyniadau ar filiau a
gwasanaethau defnyddwyr, a byddwn yn gweithio
gyda chwmnïau dŵr i ystyried dulliau arloesol o
ledaenu cost ateb gofynion newydd. Gwelom y
dull hyblyg hwn yn gweithio’n dda yn Adolygiad
Prisiau 2014, pan gytunodd yr EA i gynnig Wessex
Water o ran treial dalgylch Bristol Avon.

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

Sut byddwn yn cyflawni ein nodau

1.	Adolygiad Prisiau 2019

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Hefyd, byddwn yn gwneud yn siwr bod barn
busnesau micro, bach a chanolig yn cael ei chlywed
wrth i’r farchnad manwerthu agor. Rydym eisiau
i’r cwsmeriaid hynny wybod bod ganddynt y cyfle
i newid manwerthwr neu ail-drafod os byddant
yn dymuno hynny a chael help gennym os oes
arnynt ei angen. Byddwn yn helpu Llywodraeth
Cymru i roi gwybod i gwsmeriaid ar y ffin rhwng
Cymru a Lloegr am eu hawliau o ran cystadleuaeth
ac os na wrandewir ar gwsmeriaid busnes yng
Nghymru, byddwn yn llais ar eu rhan nhw hefyd.
Yng Nghymru, byddwn yn canolbwyntio ar safonau
gwasanaeth cwmnïau dŵr, fel bod cwsmeriaid busnes
yng Nghymru yn elwa o wasanaethau rhagorol i
gwsmeriaid. Byddwn yn rhannu arfer da i Gymru ac
o Gymru.

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

BLAENORIAETH STRATEGOL ALLWEDDOL 1

SIARAD O BLAID DEFNYDDWYR SY’N AELWYDYDD A BUSNESAU A RHOI GWYBODAETH IDDYNT (parhaodd)

Trwy weithio gyda phob cwmni dŵr, a gweithio
ar wahân gyda’u Grwpiau Her gan Gwsmeriaid
a Fforwm Dŵr Cymru Llywodraeth Cymru, ein
rôl fydd helpu i sicrhau bod cynlluniau busnes
cwmnïau dŵr ar gyfer 2020-25 yn cynnig cynigion
ynghylch prisiau, cyflwyno gwasanaethau a
buddsoddi sydd wedi’i seilio ar dystiolaeth gadarn
o farn defnyddwyr, lle bynnag y bo’n bosibl.
Rydym am weld barn a gafwyd o amrywiaeth
o ffynonellau defnyddwyr a thystiolaeth bod
cynigion cwmnïau yn dderbyniol i ddefnyddwyr.

Rydym eisiau gweld cydbwysedd teg rhwng yr hyn y
mae defnyddwyr dŵr yn ei dalu am eu gwasanaeth
dŵr a charthffosiaeth a’r hyn y mae buddsoddwyr yn
ei adennill ar eu buddsoddiad4.
Lle y mae tystiolaeth yn dangos bod cwmnïau
dŵr wedi perfformio’n well yn ariannol na
rhagdybiaethau Ofwat ynghylch costau dyledion,
chwyddiant neu dreth yn ystod 2015-20, rydym eisiau
iddynt rannu’r llwyddiant hwn gyda defnyddwyr
trwy fuddsoddi’n ychwanegol yn y meysydd sy’n
flaenoriaeth i ddefnyddwyr; help i ddefnyddwyr
mewn amgylchiadau bregus neu ostwng biliau. Rydym
yn ffafrio dull Dŵr Cymru o ofyn barn defnyddwyr yn
uniongyrchol ynghylch sut dylai’r arian gael ei wario.

4 Nid oes gan Dŵr Cymru gyfranddalwyr.

enquiries@ccwater.org.uk
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Gwasanaeth carthffosiaeth
sy’n gweithio

Byddwn yn herio’r cwmnïau ynghylch eu
cynlluniau ac yn dwyn Ofwat i gyfrif am ei
fethodoleg i sicrhau eu bod, ill dau, yn mynd
i’r afael ag anghenion defnyddwyr presennol
(yn y tymor byr) a defnyddwyr y dyfodol, a’u
pryderon ynghylch fforddiadwyedd. Rydym eisiau
gweld ymrwymiadau ynghylch perfformiad sy’n

2.	Herio ar ran defnyddwyr

Cyflenwad dŵr
cydnerth

Defnyddwyr y Dyfodol

cyfrannu at ddeilliannau tymor hir (fel gwydnwch
rhwydweithiau dŵr a dŵr gwastraff yn y dyfodol).
Byddwn yn herio’r cwmnïau ac Ofwat i sicrhau
bod y refeniw a sicrheir oddi wrth ddefnyddwyr
presennol ac yn y dyfodol yn sicrhau bod proffil
biliau yn gyson ac yn adlewyrchu costau effeithlon
yn y tymor byr a’r tymor hir.

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

Byddwn yn pwyso o blaid cael cydbwysedd
priodol o ran cyflawni disgwyliadau defnyddwyr
presennol heb oedi buddsoddiad gofynnol y bydd
defnyddwyr y dyfodol yn gorfod talu amdano.
Mae’n bwysig bod unrhyw ystyriaeth ynghylch
anghenion cenedlaethau o ddefnyddwyr nawr ac
yn y dyfodol yn llunio barn deg o’r cydbwysedd
cywir o gostau i’w talu yn y tymor byr a’r
tymor hir (cymarebau Talu Wrth Ddefnyddio,
fel y’u gelwir) i sicrhau bod gwasanaethau yn
ddibynadwy a biliau yn sefydlog, nawr ac yn
y dyfodol.

Ein rôl leol gyda phob cwmni a’u Grŵp Her gan
Gwsmeriaid lleol

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

cwmnïau’n cael ‘gwobrau’ ariannol sylweddol
y bydd eu defnyddwyr yn talu amdanynt; ac ar
gyfer Dŵr Cymru, mae risg y gallai cosb hefyd
fod yn niweidiol i ddefnyddwyr gan nad oes gan
y cwmni gyfranddalwyr i ariannu’r gosb. Rydym
am helpu i sicrhau bod penderfyniadau Ofwat ar
brisiau, buddsoddiadau a lefelau gwasanaeth,
a’r ymrwymiadau perfformiad a gyflawnir gan
gwmnïau dŵr, wedi’u seilio ar dystiolaeth
o flaenoriaethau defnyddwyr a beth mae
defnyddwyr yn disgwyl ei dderbyn.

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

BLAENORIAETH STRATEGOL ALLWEDDOL 1

SIARAD O BLAID DEFNYDDWYR SY’N AELWYDYDD A BUSNESAU A RHOI GWYBODAETH IDDYNT (parhaodd)

Gyda’r farchnad manwerthu i gwsmeriaid busnes yn
Lloegr ar agor, byddwn yn parhau i weithio i greu’r
amodau ar gyfer marchnad lwyddiannus.

5 Wrth sôn am gystadleuaeth manwerthu yn Lloegr, rydym yn cyfeirio at gystadleuaeth manwerthu i gwsmeriaid busnes cwmnïau dŵr sy’n gweithredu yn llwyr neu yn bennaf yn Lloegr. Ar hyn o
bryd, mae hyn yn cynnwys rhai ardaloedd o ganolbarth Cymru sy’n cael eu gwasanaethu gan Severn Trent.

enquiries@ccwater.org.uk
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Gwasanaeth carthffosiaeth
sy’n gweithio

Byddwn yn defnyddio ein hymchwil a’n tystiolaeth
mewn trafodaethau â’r Llywodraethau, y sector
dŵr a sefydliadau perthnasol eraill fel bod llais

Cyflenwad dŵr
cydnerth

Yng Nghymru, byddwn yn canolbwyntio ar safonau
gwasanaeth cwmnïau dŵr i sicrhau bod cwsmeriaid
busnes yng Nghymru yn elwa o wasanaethau rhagorol
i gwsmeriaid. Byddwn yn rhannu arfer da gan
gwmnïau dŵr yng Nghymru gyda chwmnïau dŵr yn
Lloegr. Hefyd, byddwn yn rhoi cyngor i Lywodraeth
Cymru ar raddfa a natur cwynion ac ymholiadau
ynghylch agor y farchnad manwerthu yn Lloegr

Yn Lloegr yn benodol, byddwn yn gweithredu
ac yn mynnu bod Ofwat neu MOSL yn ymateb os
bydd problemau systemig â’r farchnad. Byddwn
yn parhau â’n gwaith gyda chwsmeriaid busnes i
roi gwybod iddynt: pa fanwerthwr sy’n cael llai o
gŵynion (wedi’u cyfeirio atom ni ac yn uniongyrchol
at y manwerthwr); trafodion gadael trefniadau
manwerthu; manteisio ac anfanteision newid
cyflenwr neu aildrafod. Hefyd, byddwn yn olrhain
ymwybyddiaeth o’r farchnad manwerthu, yn asesu
effaith gweithgarwch cyfanwerthu ar berfformiad
manwerthwr a’i allu i wasanaethu cwsmeriaid, ac
yn amddiffyn cwsmeriaid ynghyd â delio â chwynion
defnyddwyr pan fyddant wedi’u siomi trwy fethiant
yn y gwasanaeth neu os bydd eu manwerthwr
yn cau.

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

Mae cwsmeriaid busnes eisiau marchnad sy’n
gweithio. Fel eiriolwr cwsmeriaid busnes yng
Nghymru a Lloegr, byddwn yn parhau i gyfleu’r
neges, sef ni waeth ble mae busnes neu sefydliad,
mae’n disgwyl gwasanaeth da, biliau sy’n iawn y
tro cyntaf, cyngor ar sut i arbed dŵr, help os bydd
rhywbeth yn mynd o’i le a chontract sy’n onest
ynghylch beth mae’r busnes yn ymrwymo iddo. Ni
fydd yr hanfodion hyn yn newid dim ond oherwydd
bod y ffordd mae’r busnes yn talu ei fil yn Lloegr
efallai wedi newid.

i gwsmeriaid busnes sy’n cael eu gwasanaethu
gan gwmnïau dŵr Cymru, yn enwedig cwmnïau
ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr, y bydd ganddynt
fwy o gwestiynau am eu cymhwysedd, fel y gall
Llywodraeth Cymru gasglu tystiolaeth am y
farchnad manwerthu.

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

3.	Bod yn eiriolwr ar ran cwsmeriaid
busnes5

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

BLAENORIAETH STRATEGOL ALLWEDDOL 1

SIARAD O BLAID DEFNYDDWYR SY’N AELWYDYDD A BUSNESAU A RHOI GWYBODAETH IDDYNT (parhaodd)

»	Codi unrhyw broblemau diwydiant-cyfan gyda’r
corff priodol (fel Ofwat neu MOSL) a phwyso am
newidiadau i reoliadau neu godau’r farchnad, lle
bo’r angen

Codi ymwybyddiaeth

»	Annog y diwydiant, yn enwedig newyddddyfodiaid, i ddefnyddio proses gwyno effeithlon.

»	Parhau i helpu codi ymwybyddiaeth cwsmeriaid
o’r farchnad manwerthu, yn uniongyrchol a thrwy
sefydliadau masnach fel Ffederasiwn y Busnesau
Bach, Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr, y British
Beer & Pub Association a Siambrau Masnach
Prydain.

»	Gweithio gyda manwerthwyr a chyfanwerthwyr
dŵr i amddiffyn cwsmeriaid busnes pan fydd
argyfyngau er mwyn sicrhau eu bod yn gallu cael
at gymorth yn hawdd mewn argyfwng a’u bod yn
gwybod gyda phwy i gysylltu i gael y cymorth hwn.

»	Defnyddio negeseuon cyson am gymhwysedd.

»	Helpu i lywio datblygiad amddiffyniadau i ddiogelu
defnyddwyr wrth iddynt ryngweithio â Chanolwyr
Trydydd Parti, a elwir yn froceriaid yn gyffredin.

Gwneud yn siwr bod y farchnad yn gweithio

enquiries@ccwater.org.uk

www.ccwater.org.uk

Cyhoeddi profiadau a pherfformiad cwsmeriaid
»	Olrhain profiad y cwsmer busnes yn Lloegr a barn
cwsmeriaid busnes yng Nghymru.
»	Darparu gwybodaeth am berfformiad manwerthwyr
o ran cwynion, sef y cwynion a gawn ni a’r
cwynion uniongyrchol i’r manwerthwyr. Hefyd,
byddwn yn ystyried pa ddata arall sy’n ddefnyddiol
i hysbysu defnyddwyr wrth i’r farchnad ddatblygu.
»	Monitro profiad y cwsmer o Ganolwyr
Trydydd Parti.
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»	Monitro’r farchnad a manwerthwyr yn fanwl a
sicrhau bod mesurau digonol ar waith i amddiffyn
y defnyddiwr.

»	Casglu tystiolaeth am y farchnad, fel data am
gŵynion ac ymchwil ymhlith defnyddwyr, y byddwn
yn ei rhannu gyda’r Llywodraethau yng Nghymru a
Lloegr, Ofwat, MOSL a’r manwerthwyr.

»	Darparu ffynhonnell wybodaeth ddiduedd am yr
hyn sy’n cael ei gynnig i gwsmeriaid, rhoi cyngor
am gymhwysedd cwsmeriaid i gymryd rhan yn y
farchnad a helpu gyda chwestiynau ynghylch pwy
sy’n gymwys i newid cyflenwr yn yr ardaloedd ar y
ffin rhwng Cymru a Lloegr.

Cyflenwad dŵr
cydnerth

»	Parhau i weithio gyda manwerthwyr newydd wrth
iddynt ymuno â’r farchnad fel bod cwsmeriaid yn
gwybod y gallant gysylltu â’r Cyngor Defnyddwyr
Dŵr os bydd ganddynt broblem.

»	Ymdrin yn effeithiol ag unrhyw gŵynion a
gawn gan gwsmeriaid am y manwerthwyr sy’n
gweithredu yn y farchnad gystadleuol.

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

» Eirioli o blaid amddiffyn sefydliadau a busnesau
micro, bach a chanolig yng Nghymru a Lloegr.

Cynnig cyngor

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

cwsmeriaid busnes yn cyrraedd y rhai sy’n gwneud
penderfyniadau. Byddwn yn helpu i sicrhau bod
cystadleuaeth manwerthu i gwsmeriaid busnes sy’n
cael eu gwasanaethu gan gwmnïau dŵr Lloegr, yn
cyflawni buddion pris a gwasanaeth trwy:

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

BLAENORIAETH STRATEGOL ALLWEDDOL 1

SIARAD O BLAID DEFNYDDWYR SY’N AELWYDYDD A BUSNESAU A RHOI GWYBODAETH IDDYNT (parhaodd)

Rhaid dysgu gwersi o’r farchnad i gwsmeriaid
busnes cyn bwrw ymlaen â chystadleuaeth i
aelwydydd. Credwn mai synhwyrol yw asesu profiad
cwsmeriaid busnesau micro, bach a chanolig eu
maint o gystadleuaeth manwerthu i er mwyn hysbysu
penderfyniad Llywodraeth y DU ynghylch p’un ai
i fwrw ymlaen â chystadleuaeth i aelwydydd. Os
bydd Llywodraeth y DU yn penderfynu bwrw ymlaen
â chystadleuaeth manwerthu i aelwydydd gyda’r
cwmnïau hynny yn Lloegr, byddwn yn parhau i
ddadlau o blaid buddion pendant i ddefnyddwyr sy’n
aelwydydd. Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth y
DU, Ofwat a’r diwydiant i sicrhau bod rheoliadau a
chodau ar waith gan y farchnad fel bod defnyddwyr
wedi’u hamddiffyn rhag effeithiau niweidiol o ran
y pris a lefel y gwasanaeth a gânt, a sicrhau bod
amddiffyniadau priodol ar gyfer defnyddwyr agored
i niwed, gan gynnwys y rhai ar dariffau cymdeithasol
a WaterSure.

Rydym o’r farn ei bod hi’n bwysig i ddefnyddwyr
ddeall sut mae eu cwmni yn perfformio o
gymharu â darparwyr gwasanaethau eraill. Mae
hyn yn berthnasol i’r farchnad monopoli ar gyfer
aelwydydd, Penodiadau Newydd ac Amrywiadau, a’r
farchnad manwerthu ar gyfer busnesau. Yn ystod y
Flaenraglen Waith hon:
»	Byddwn yn dangos i ddefnyddwyr pa gwmnïau
sy’n cyflawni’n dda trwy barhau i gasglu data ar
berfformiad gan gwmnïau a chynnig manylion,
dadansoddiad a sylwebaeth. Hefyd, bydd yn rhoi sail
i ni herio’r cwmnïau hynny nad ydynt yn cyflawni
cystal ag eraill o ran eu perfformiad cymharol.

»	Byddwn yn rhoi gwybodaeth o’n Adroddiad
Cwynion ac ymchwil Water Matters ar wefan
‘Discover Water’ - dangosfwrdd y diwydiant
o wybodaeth am berfformiad cwmnïau dŵr i
ddefnyddwyr a rhanddeiliaid.
»	Byddwn yn ystyried sut mae cwmnïau yn gwneud
o gymharu â’r ymrwymiadau a wnaethant i’w
defnyddwyr ynghylch eu perfformiad yn Adolygiad
Prisiau 2014, ac ai’r metrigau hynny yw’r rhai
cywir ar gyfer y dyfodol. Byddwn yn ystyried sut
i sicrhau bod y wybodaeth hon ar gael yn hawdd i
ddefnyddwyr.

Cyflenwad dŵr
cydnerth

»	Byddwn yn rhoi gwybodaeth am berfformiad
manwerthwyr - mae’n debygol y bydd hyn am
gŵynion i ddechrau, ond gallai ymdrin â meysydd
eraill hefyd wrth i faterion ddod i’r amlwg.
Bydd hyd a lled y gwaith hwn yn gysylltiedig â
fframwaith monitro Ofwat fel na fydd dyblygu.

How is my water company performing? Dolen yma.

enquiries@ccwater.org.uk

www.ccwater.org.uk
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»	Byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth i ddefnyddwyr
am gwmnïau ar dudalennau ‘How is my Company
Doing?’6 ein gwefan.
6

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

5.	Hysbysu defnyddwyr

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

4. Cystadleuaeth i aelwydydd yn Lloegr

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

BLAENORIAETH STRATEGOL ALLWEDDOL 1

Dylanwadu ar yr agenda
Arwain yr agenda defnyddwyr - eirioli o safbwynt y defnyddiwr

2017-18

2018-19

2019-20

2020 & beyond









A1: Dylanwadu ar fethodoleg Ofwat ar gyfer Adolygiad Prisiau 2019 fel ei bod yn canolbwyntio ar
gyflawni anghenion defnyddwyr presennol a’r dyfodol mewn ffordd gost-effeithlon, sy’n cyflawni
gwerth am arian.



A2: Dylanwadu ar benderfyniad Ofwat ynghylch cost cyfalaf fel nad yw’n or-hael i gwmnïau dŵr.
A3: Dylanwadu ar gynlluniau busnes 2020-25 fel bod ymrwymiadau wedi’u seilio ar dystiolaeth o
anghenion a disgwyliadau gwahanol grwpiau o ddefnyddwyr.
A4: Sicrhau bod cynigion yn ystyried defnyddwyr y dyfodol a’u bod yn dderbyniol i’r mwyafrif o
ddefnyddwyr.

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Adolygiad Prisiau 2019 — mae cynlluniau busnes cwmnïau dŵr yn adlewyrchu’r hyn y mae defnyddwyr ei eisiau nawr ac yn y tymor hir












A6: Helpu i godi ymwybyddiaeth cwsmeriaid o’r farchnad manwerthu dŵr a charthffosiaeth a beth
mae’n ei gynnig.









A7: Rhoi cyngor diduedd i gwsmeriaid ar gynnig y farchnad a delio â chwynion cwsmeriaid.









A8: Ymateb i ymgynghoriadau ar y Côd i gynnig llais eiriolwr y defnyddiwr.
A9: Sicrhau bod perfformiad a safonau gwasanaeth i gwsmeriaid busnes yng Nghymru o leiaf yn
cyfateb i’r rhai yn Lloegr.



































Herio ar ran defnyddwyr dŵr — annog tegwch
Bod yn Eiriolwr Cwsmeriaid Busnes — gwneud yn siwr bod y farchnad yn gweithio

Cystadleuaeth i Aelwydydd yn Lloegr — helpu i’r penderfyniadau adlewyrchu disgwyliadau defnyddwyr
A10: Os bydd cystadleuaeth i aelwydydd yn mynd yn ei blaen - Sicrhau bod datblygiad pellach
cystadleuaeth manwerthu i aelwydydd yn bodloni disgwyliadau defnyddwyr ynghylch marchnad

o’r fath er mwyn iddi fod yn llwyddiannus.
A11: Os bydd cystadleuaeth i aelwydydd yn mynd yn ei blaen, gweithio gyda’r sector i ddatblygu

polisïau amddiffyn defnyddwyr.
Hysbysu Defnyddwyr — rhoi i ddefnyddwyr y wybodaeth y mae arnynt ei hangen i farnu gwerth am arian
A12: Cyhoeddi manylion, dadansoddiad, sylwebaeth a data am berfformiad.

enquiries@ccwater.org.uk

www.ccwater.org.uk
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Cyflenwad dŵr
cydnerth



Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf



A5: Herio cwmnïau dŵr i rannu perfformiad gwell na’r disgwyl i sicrhau cydbwysedd teg.

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

Allwedd  = prif gyfnod gweithgarwch  = gweithgarwch parhaus

Amserlen ar gyfer cyflawni

Pwyso am BRISIAU TEG, SY’N WERTH AM ARIAN AC YN FFORDDIADWY YN Y TYMOR HIRam BRISIAU
TEG, SY’N WERTH AM ARIAN AC YN FFORDDIADWY YN Y TYMOR HIR

Biliau derbyniol a fforddiadwy a blaenoriaethau
defnyddwyr ar gyfer y gwasanaeth yn cael eu
bodloni yn y tymor hir
Bydd gwaith ar yr Adolygiad Prisiau, fel bod gan
ddefnyddwyr wasanaethau diogel a chydnerth
am brisiau fforddiadwy nawr ac yn y tymor hir, yn
rhan allweddol o’n gwaith yn ystod y Flaenraglen
Waith hon. Disgrifiom uchod ein rôl eiriolaeth
yn yr Adolygiad Prisiau i wneud yn siŵr bod
defnyddwyr dŵr yn cael biliau sy’n dderbyniol
iddynt. Byddwn hefyd yn pwyso ar gwmnïau i
sicrhau bod eu cynlluniau busnes yn bodloni
disgwyliadau defnyddwyr ynghylch ansawdd y
gwasanaeth y maent yn disgwyl ei gael. Rydym
eisiau gweld cynlluniau sy’n cyflwyno gwasanaeth
cydnerth nawr ac yn y dyfodol.

www.ccwater.org.uk

»	Byddwn yn herio cwmnïau os ydym o’r farn eu
bod wedi defnyddio tystiolaeth defnyddwyr i
gyfiawnhau cynllun a luniwyd eisoes. Rydym
eisiau gweld gwaith cynllunio opsiynau a
senarios sy’n dangos bod cwmnïau wedi
defnyddio barn defnyddwyr i lunio’u cynlluniau.
Bydd hyn yn galluogi’r Grwpiau Her gan
Gwsmeriaid i ystyried p’un a yw’r cwmnïau
wedi ystyried uchelgeisiau defnyddwyr yn deg
wrth ddrafftio’u cynlluniau.
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6.	Adolygiad Prisiau 2019

»	Byddwn yn defnyddio dadansoddi cymharol
i sicrhau bod y cwmnïau’n cael eu herio i
gyflawni’n dda yn ystod 2020-25. Byddwn yn
parhau i bwyso ar Ofwat a chwmnïau dŵr i
gynnwys ymrwymiad ynghylch perfformiad
sy’n seiliedig ar foddhad defnyddwyr. Gellid
cymharu hyn â sectorau y tu hwnt i ddŵr a
chyfleustodau eraill, a byddem yn annog arloesi
er mwyn mynd i’r afael â gwahanol anghenion
defnyddwyr cwmnïau dŵr.

Cyflenwad dŵr
cydnerth

Rydym eisiau i bob defnyddiwr gael cyfle rhesymol
i fanteisio ar, a chael, gwasanaeth sy’n darparu
ar eu cyfer nhw, i filiau fod yn fforddiadwy i fwy o
ddefnyddwyr, ac i fwy o’r rhai sy’n cael trafferth
talu gael yr help, y cyngor a’r cymorth y mae arnynt
eu hangen. Hoffem petai tariffau cymdeithasol yn
ateb anghenion defnyddwyr yn well ar draws Cymru
a Lloegr. Rydym am i nifer y defnyddwyr sy’n troi at
gynllun tariffau cwmnïau dŵr, fel Watersure a

Sut byddwn yn cyflawni ein nodau

»	Rydym eisiau gweld proses Adolygu Prisiau sy’n
gwrando ar farn defnyddwyr lleol ac yn eu
trosi’n gywir i gynlluniau busnes cwmnïau.

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

Mae’n bwysig bod defnyddwyr yn teimlo’u bod yn
cael gwasanaeth sy’n cynrychioli gwerth am arian
ac rydym eisiau i foddhad defnyddwyr â gwerth
am arian gynyddu dros gyfnod y flaenraglen waith
hon. Dyma ddiwydiant lle na all defnyddwyr sy’n
aelwydydd fynd ati i ddewis eu gwasanaethau dŵr
a charthffosiaeth a bydd cwsmeriaid busnes yn
gyffredinol yn parhau i dderbyn eu gwasanaethau
cyfanwerthu gan y cwmni sy’n gwasanaethu’u
lleoliad daearyddol. Yn ein rôl yn Adolygiad Prisiau
2019, byddwn yn sicrhau bod llais y defnyddiwr yn
cael ei glywed o ran prisiau a gwasanaeth yn y tymor
byr a’r tymor hir, yn genedlaethol ac yn lleol.

thariffau cymdeithasol, gynyddu 10 pwynt canran
erbyn 2018 a gweld cynnydd yn y nifer sydd o’r farn
bod eu bil yn fforddiadwy.

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Beth fydd ein gweithgareddau yn helpu
i’w gyflawni i ddefnyddwy

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

BLAENORIAETH STRATEGOL ALLWEDDOL 2

Pwyso am BRISIAU TEG, SY’N WERTH AM ARIAN AC YN FFORDDIADWY YN Y TYMOR HIRam BRISIAU
TEG, SY’N WERTH AM ARIAN AC YN FFORDDIADWY YN Y TYMOR HIR (parhaodd)

7.	Amddiffyn Defnyddwyr

7.1 Help i’r defnyddwyr hynny sy’n cael
trafferth talu, gan gynnwys tariffau
cymdeithasol
Rydym am i’r bil fod yn fforddiadwy i fwy o
ddefnyddwyr. Rydym am weld mwy o help a
chyngor i’r rhai sy’n cael trafferth talu a thariffau

Crynodeb o Ddyfarniadau Terfynol Ofwat 2014. Dolen yma.

enquiries@ccwater.org.uk
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7

Cyflenwad dŵr
cydnerth

Rydym ni eisiau i bob defnyddiwr gael at wasanaeth
sy’n bodloni eu hanghenion. Os na all defnyddwyr
gael hyn gan eu cwmni a’i fod yn arwain at effaith
niweidiol ar eu lles, eu cyllid neu eu hiechyd — rydym
o’r farn eu bod yn agored i niwed. Weithiau, dim ond
dros dro y byddant yn agored i niwed ac mae angen
i ni weithio gyda’r cwmnïau i adnabod pwyntiau
allweddol pan allai hynny ddigwydd, fel y gall
cwmnïau gamu i’r adwy a chynnig cymorth yn fuan.

Trwy ddefnyddio gwybodaeth o’n hymchwil
ddiweddar gan Brifysgol Sheffield Hallam, credwn fod
mwy y gellir ei wneud i ymgysylltu â defnyddwyr sy’n
cael trafferth talu er mwyn sicrhau eu bod yn cael
yr help y mae arnynt ei angen. Rydym am i fwy gael
ei wneud i fanteisio ar ‘adegau newid’ (symud tŷ,
cartref cyntaf ac ati) i wreiddio negeseuon ynghylch
cymorth â fforddiadwyedd dŵr, ac i fanteisio ar
gyfleoedd i weithio gydag asiantaethau lleol, gan
gynnwys asiantaethau yn y sectorau iechyd a gofal
cymdeithasol, a chydlynu cyfathrebu â nhw. Hefyd,
rydym eisiau gweld cwmnïau’n gwneud mwy o
ddefnydd o gyfathrebu cyffredinol nad yw’n ymwneud
â thrafodion er mwyn creu perthynas â defnyddwyr.
Trwy wneud y newidiadau hyn y gall cwmnïau helpu
Ofwat i gyflawni ei nod7 , sef helpu miliwn yn fwy o
bobl yn cael cymorth i helpu talu eu bil.

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

»	Mae’r angen i gwmnïau lunio cynlluniau
strategol tymor hir (25 mlynedd neu fwy) yn
rhan hollbwysig o’r broses hon. Dim ond trwy
archwilio hyd a lled senarios posibl yn y tymor
hir y gall cwmnïau obeithio creu busnesau
cydnerth, wedi’u hariannu’n dda.

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

»	Rydym yn ymwybodol iawn o’r angen i
gydbwyso’r bil mae’r defnyddiwr yn ei dalu
nawr â’r bil y bydd angen i ddefnyddwyr y
dyfodol ei dalu. Byddwn eisiau gweld tystiolaeth
o broffiliau prisio tymor hir sy’n cyfrif am wario
nawr/arbed eto - arbed nawr/gwario eto - neu
senarios am filiau sy’n gytbwys.

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu
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Pwyso am BRISIAU TEG, SY’N WERTH AM ARIAN AC YN FFORDDIADWY YN Y TYMOR HIRam BRISIAU
TEG, SY’N WERTH AM ARIAN AC YN FFORDDIADWY YN Y TYMOR HIR (parhaodd)
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Cyflenwad dŵr
cydnerth

enquiries@ccwater.org.uk

Ar hyn o bryd, mae cynlluniau tariffau cymdeithasol
yn helpu tua hanner y defnyddwyr a allai elwa.
Byddwn yn canolbwyntio’n benodol ar weithio gyda
chwmnïau sy’n cael trafferth cyflawni eu targedau
ac yn pwyso ar bob cwmni i gyflawni’r buddion
mwyaf o’r cyllid sydd ar gael iddynt, ar y cyfle
cyntaf. Yn unol â’r Strategaeth Ddŵr i Gymru,
rydym yn rhoi gwybodaeth hawdd ei chyrraedd i
asiantaethau cyngor yng Nghymru am y cymorth
sydd ar gael gan y cwmnïau dŵr ac yn llunio
cysylltiadau â mentrau ehangach i fynd i’r afael
â thlodi. Byddwn yn darparu hyn i asiantaethau
yn Lloegr hefyd. Byddwn hefyd yn parhau i dynnu
sylw Llywodraethau yng Nghymru a Lloegr at y
cyfyngiadau ar yr hyn y gellir ei gyflawni drwy’r
trefniadau presennol ar gyfer tariffau a ariennir gan
ddefnyddwyr, ac y byddai’n well gan ddefnyddwyr
weld dull cenedlaethol.

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

Mae’r nifer sy’n manteisio ar dariffau cymdeithasol
yn amrywio ar hyn o bryd. Mae rhai cwmnïau eisoes
wedi cyflawni targedau’r niferoedd, gydag eraill yn
parhau i weithio tuag at eu targedau. Byddwn yn
parhau i helpu i fynd i’r afael â hyn trwy ein gwaith
gyda chwmnïau ar weithredu, gwella a hyrwyddo
tariffau cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys cael
cwmnïau i rannu arfer da a chydweithio i ddod o

hyd i atebion i’r problemau a gânt wrth roi help
i gwsmeriaid sy’n cael trafferth talu, fel cynnig
mesurydd dŵr neu help adeg cyfnod o newid ym
mywyd defnyddwyr. Hefyd, byddwn yn cynorthwyo
â gwaith i sicrhau bod mwy o ddata’n cael ei rannu,
lle y byddai hynny’n galluogi cwmnïau i dargedu
cymorth tuag at ddefnyddwyr yn fwy effeithiol.

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

cymdeithasol sy’n bodloni anghenion defnyddwyr.
Rydym eisiau adeiladu ar ein gwaith gyda chwmnïau
yn ystod y blynyddoedd diwethaf a sicrhaodd fod
mwy o help ar gael i ddefnyddwyr sy’n cael trafferth
fforddio’u biliau. Rydym eisiau gweld cynnydd yn
nifer y defnyddwyr sy’n gwybod am gymorth fel
WaterSure neu WaterSure Cymru, o’r nifer cymharol
isel presennol. Mae gan gwmnïau dŵr ran allweddol
i’w chwarae yn hyn o beth, oherwydd mae’n bosibl
mai’r bil dŵr fydd y cyntaf heb ei dalu pan fydd
defnyddwyr yn dechrau cael trafferthion ariannol.
Mae gennym rôl yn helpu i rannu arfer da ynghylch
cyrraedd defnyddwyr mewn amgylchiadau agored i
niwed ar draws y diwydiant. Rydym eisiau i gymorth
ar gyfer pobl agored i niwed yn ariannol gael ei
ddiogelu os bydd cystadleuaeth manwerthu’n cael ei
chyflwyno i aelwydydd yn Lloegr.

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu
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Pwyso am BRISIAU TEG, SY’N WERTH AM ARIAN AC YN FFORDDIADWY YN Y TYMOR HIRam BRISIAU
TEG, SY’N WERTH AM ARIAN AC YN FFORDDIADWY YN Y TYMOR HIR (parhaodd)

Mae’n bwysig bod defnyddwyr yn ystyried bod
polisïau codi tâl cwmnïau yn deg. Byddwn yn mynd
ati i sicrhau nad yw defnyddwyr yn wynebu cynnydd
sydyn a sylweddol yn eu bil o ganlyniad i newidiadau
i dariffau, oherwydd gwyddom o’n cyswllt â
defnyddwyr fod newidiadau o’r fath yn annerbyniol
iddynt ac, mewn ambell achos, nad ydynt yn gallu
ymdopi â hynny. Byddwn yn cyd-drafod â chwmnïau
i sicrhau bod sylfaen y newid yn gadarn, eu bod
wedi ystyried effaith y newid ar wahanol segmentau
defnyddwyr a bod pontio sensitif i’r defnyddwyr
sydd wedi’u heffeithio fwyaf.

Yn ystod Adolygiad Prisiau 2019, bydd llawer o’n
ffocws ar bolisi yn troi at y cwmnïau dŵr lleol.
Byddwn yn gweithio gyda phob cwmni i herio’u
cynlluniau a bod yn aelodau o’u Grwpiau Her gan
Gwsmeriaid, ac yn gwneud yn siwr bod chwarae teg
i’r defnyddiwr lleol, a helpu pob un o’r Grwpiau
hyn i ystyried sut mae cwmni yn herio’i hun trwy
ddarparu data cymharol. Byddwn yn datgan ein
pryderon os yw’n ymddangos nad yw cwmnïau’n
gwrando ar eu defnyddwyr ac yn herio cynigion

buddsoddi nad ydynt yn ymddangos fel petaent
yn cynnig gwerth am arian nac wedi ystyried y
goblygiadau o ran cost dros y tymor hir.
Hefyd, byddwn yn cyflwyno’r safbwynt lleol os
bydd cwmni dŵr eisiau uno â chwmni dŵr arall, fel
bod buddiannau defnyddwyr yn cael eu hystyried.
Yng Nghymru, ar ôl i Severn Trent Water gymryd
Dŵr Dyffryn Dyfrdwy drosodd yn ddiweddar, bydd
y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn gweithio’n galed i
amddiffyn a chynrychioli defnyddwyr sy’n derbyn
gwasanaethau yn yr ardal honno.

www.ccwater.org.uk
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Cyflenwad dŵr
cydnerth

Bydd ein gwaith statudol yn adolygu cynigion codi tâl
cwmnïau hefyd yn helpu i sicrhau nad yw cwmnïau
yn cyflwyno polisïau codi tâl sy’n annheg neu’n
anghyson â rheolau codi tâl Ofwat a bod unrhyw
newidiadau’n cael eu rhoi ar waith yn raddol. Hefyd,
byddwn yn parhau i amlygu arfer da mewn polisïau
codi tâl ac yn pwyso ar bob cwmni i’w fabwysiadu.

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

Y Safbwynt Lleol

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

7.2 Prisiau teg

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

BLAENORIAETH STRATEGOL ALLWEDDOL 2

Pwyso am BRISIAU TEG, SY’N WERTH AM ARIAN AC YN FFORDDIADWY YN Y TYMOR HIRam BRISIAU
TEG, SY’N WERTH AM ARIAN AC YN FFORDDIADWY YN Y TYMOR HIR (parhaodd)
Allwedd  = prif gyfnod gweithgarwch  = gweithgarwch parhaus

Prisiau fforddiadwy a derbyniol

2017-18

2018-19

2019-20

2020 a thu hwnt

Adolygiad Prisiau 2019 — mae cynlluniau busnes yn adlewyrchu’r hyn y mae defnyddwyr ei eisiau nawr ac yn y tymor hir ac mae cwmnïau yn herio’u hunain
i fod cystal â’r cwmnïau gorau yn y diwydiant


A14: Pwyso am gynnwys mesur perfformiad ar foddhad neu amgyffredion defnyddwyr.





A15: Gwella cyngor, ymwybyddiaeth a mynediad at gynlluniau cymorth i ddefnyddwyr
sy’n cael problemau fforddiadwyedd. Lle y bo’n briodol, pwyso am rannu data er
mwyn helpu i amlygu pobl fydd yn elwa o gymorth.



A16: Gweithio gyda chwmnïau wrth iddynt ddatblygu, gweithredu ac ymestyn tariffau
cymdeithasol a chynlluniau cymorth eraill. Adolygu sut maent yn bodloni arweiniad
Llywodraethau nodi gwelliannau i sicrhau’r cymorth mwyaf i’r rhai mewn angen.
A17: Gweithio gyda Llywodraeth Cymru, Ofwat, cwmnïau dŵr yng Nghymru a sefydliadau
defnyddwyr i gyflawni’r prif gamau gweithredu yn y Strategaeth Ddŵr i Gymru
er mwyn mynd i’r afael â’r materion allweddol yn ymwneud â mynediad at
wasanaethau dŵr a charthffosiaeth fforddiadwy, mynd i’r afael â dyled, sicrhau
ffocws cryf ar y defnyddiwr a hybu defnydd effeithlon ar ddŵr.



































Amddiffyn defnyddwyr — help i’r rhai sy’n cael trafferth talu

Cyflenwad dŵr
cydnerth



Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

A13: Trwy ddefnyddio ein dadansoddi cymharol, sicrhau bod cwmnïau’n herio’u hunain i
gyflawni perfformiad sy’n cymharu’n dda â chwmnïau eraill.

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Amserlen ar gyfer cyflawni

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

BLAENORIAETH STRATEGOL ALLWEDDOL 2

Prisiau Teg — helpu defnyddwyr i dalu pris teg am y gwasanaeth

enquiries@ccwater.org.uk
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A18: Cynrychioli buddiannau defnyddwyr dŵr ym maes prisiau gyda chwmnïau dŵr,
rheoleiddwyr a Llywodraethau, a rhannu arfer da.

Cwmnïau dŵr sy'n darparu GWASANAETHAU SY’N HAWDD CAEL ATYNT, SY'N IAWN Y TRO CYNTAF
ac sy’n datrys problemau a chwynion yn gyflym a didrafferth

Mae perfformiad cwmnïau dŵr yn ganolbwynt pennaf
i ni. Mae defnyddwyr eisiau cwmni sy’n cyflawni’r
tro cyntaf, gyda gwasanaeth gwych i gwsmeriaid.
Os nad yw hynny’n digwydd, byddwn yn defnyddio’n
tystiolaeth i dargedu’r perfformwyr gwael.

www.ccwater.org.uk

O ran ein safonau perfformiad ein hunain ar gyfer
ymdrin â chwynion, rydym yn gwneud yn dda o
gymharu â sefydliadau tebyg. Rydym bob amser
yn anelu at wella ymhellach ac wrth i’r farchnad
manwerthu ddatblygu yn Lloegr i gwsmeriaid busnes,
byddwn yn cynnal ein safonau da, ni waeth pa
gŵynion newydd ac amrywiol a gawn.

Ein safonau perfformiad
»	99.5% o gŵynion wedi’u cydnabod o
fewn pum niwrnod gwaith.
»	80% o gŵynion wedi’u datrys o fewn
20 diwrnod gwaith.
»	91% o gŵynion wedi’u datrys o fewn
40 diwrnod gwaith.
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Bydd y farchnad manwerthu newydd i gwsmeriaid
busnes yn Lloegr yn cynnig heriau newydd i ni. I
baratoi ar gyfer y farchnad newydd, fe wnaethom
ailstrwythuro’n tîm cyswllt yn 2015-16 fel bod yr
adnoddau’n barod gennym i ateb yr heriau sydd i
ddod. Bellach, bydd ein rôl yn ehangu i gynnwys
manwerthwyr ar gyfer cwsmeriaid busnes. Bwriadwn
gyhoeddi gwybodaeth am berfformiad manwerthwyr.
I ddechrau, bydd hyn yn cynnwys nifer y cwynion
yn unig (cwynion i fanwerthwyr ac i ni), ac wrth
i’r farchnad ehangu, byddwn yn ystyried pa mor

Ein nod yw rhoi cyngor o ansawdd da, gyda safonau
sy’n cyd-fynd â hynny.

Cyflenwad dŵr
cydnerth

Mae ein rôl eirioli ar ran defnyddwyr wedi’i chreu o’r
cyfoeth o wybodaeth a gasglwn trwy ein cysylltiad
o ddydd i ddydd â defnyddwyr am eu hymholiadau
a’u cwynion. Mae hyn, ynghyd â’r data gan gwmnïau
am eu cwynion, yn caniatáu i ni ddatblygu darlun o
ansawdd y gwasanaeth mae pob cwmni yn ei roi i’w
ddefnyddwyr. Rydym yn cymryd y wybodaeth hon a’i

Yn ogystal, mae gennym ddyletswydd tuag at
ddefnyddwyr sydd mewn amgylchiadau agored i
niwed, sef rôl rydym ni’n ei chymryd o ddifrif. Yn
ein barn ni, mae’n bwysig bod defnyddwyr yn gallu
cael at eu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth yn
hawdd a chyfleus, beth bynnag fo’u hamgylchiadau
personol neu eu sefyllfa. I gyflawni hyn, rydym eisiau
gweld bod cwmnïau’n sicrhau eu bod yn gynhwysol
wrth gynllunio a chyflwyno’u gwasanaethau, eu
gwybodaeth a’u polisïau.

ddefnyddiol fyddai efallai cyhoeddi gwybodaeth
ychwanegol am wasanaeth cwsmeriaid.

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

Nifer y cwynion a dderbynnir gan gwmnïau dŵr
yw un o’r prif ffyrdd o fesur eu gwasanaeth i
gwsmeriaid. Mae gweithio i sicrhau bod y diwydiant
yn gostwng nifer y cwynion yn adlewyrchu’n dda
ar y diwydiant. Mae bod ymhlith y cwmnïau sy’n
perfformio orau o ran cwynion hefyd yn gymhelliad
i gwmnïau o safbwynt eu henw da. Rydym eisiau
gweld cwmnïau dŵr sy’n perfformio’n wael yn ei
chael hi’n iawn y tro cyntaf ac yn cael nifer llai o
lawer o gŵynion erbyn ein Hadroddiad Cwynion 2018.

defnyddio i bwyso ar gwmnïau gwael eu perfformiad
i wella neu i siarad â’r llywodraethau yng Nghymru
a Lloegr, Ofwat neu’r diwydiant am faterion y mae
angen mynd i’r afael â nhw.

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Beth fydd ein gweithgareddau yn helpu
i’w gyflawni i ddefnyddwyr dŵr

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

BLAENORIAETH STRATEGOL ALLWEDDOL 3

Cwmnïau dŵr sy'n darparu GWASANAETHAU SY’N HAWDD CAEL ATYNT, SY'N IAWN Y TRO CYNTAF
ac sy’n datrys problemau a chwynion yn gyflym a didrafferth (parhaodd)

9. Adroddiad cwynion

»	Bydd 75% o ddefnyddwyr yn fodlon â’n gwasanaeth
ymdrin â chwynion yn gyffredinol.
»	Bydd 61% o ddefnyddwyr yn fodlon â chanlyniad
eu cwyn.

Sut byddwn yn cyflawni ein nodau
Gwella perfformiad cwmnïau
8. P
 wyso ar gwmnïau gwael eu
perfformiad i wella
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Cyflenwad dŵr
cydnerth

Bydd yn dwyn cwmnïau dŵr sy’n perfformio’n wael
i gyfrif. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth sydd
gennym i amlygu meysydd er anfantais ac yn pwyso
ar y diwydiant neu ar gwmnïau unigol i fynd i’r afael
â nhw. Yn benodol, byddwn yn targedu’r cwmnïau
hynny sy’n perfformio’n wael yn gyson, ac yn pwyso
arnynt i wella.

Byddwn yn cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol ar
gŵynion ysgrifenedig a chysylltiadau digroeso dros y
ffôn, gan ganmol y cwmnïau gwell eu perfformiad a
beirniadu’r rhai gwael. Byddwn yn herio’r diwydiant
ynghylch themâu o gŵynion ac yn cynnal y pwysau
ar gwmnïau i ostwng nifer y cwynion. Rydym yn
siomedig i weld bod y duedd o ostyngiad yn nifer
y cwynion dros y blynyddoedd diwethaf wedi
arafu a byddwn yn galw eto ar gwmnïau i wella
gwasanaethau a dileu’r angen i ddefnyddwyr orfod
cwyno. Yn benodol, byddwn yn monitro cwynion gan
gwsmeriaid busnes ac unrhyw broblemau a allai godi
o’r farchnad manwerthu yn Lloegr yn fanwl. Rydym
yn cydnabod y bydd rhai problemau cychwynnol i’w
gweld yn ystod y flwyddyn gyntaf o agor y farchnad
felly byddwn yn gweithio gyda manwerthwyr,
cyfanwerthwyr ac eraill, fel Canolwyr Trydydd Parti,
i wella prosesau er budd defnyddwyr a byddwn yn eu
herio os bydd angen.

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

»	Bydd 80% o ddefnyddwyr yn fodlon â chyflymder
ein gwasanaeth.

enquiries@ccwater.org.uk

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Ein targedau boddhad defnyddwyr

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

BLAENORIAETH STRATEGOL ALLWEDDOL 3

Cwmnïau dŵr sy'n darparu GWASANAETHAU SY’N HAWDD CAEL ATYNT, SY'N IAWN Y TRO CYNTAF
ac sy’n datrys problemau a chwynion yn gyflym a didrafferth (parhaodd)

11. Ein hasesiadau o gŵynion a dyledion
cwmnïau dŵr

Byddwn yn ystyried a yw defnyddwyr yn agored i
niwed pan fyddwn yn mynd i’r afael â chwynion fel
bod defnyddwyr yn cael eu trin yn gyfartal. Byddwn
yn monitro perfformiad cwmnïau wrth ddelio â
defnyddwyr mewn amgylchiadau agored i niwed
o’r cwynion a gawn ac o’n hasesiadau a’r SIM. Pan
fyddwn yn amlygu problemau, byddwn yn mynd i’r
afael â nhw gyda’r cwmni. Byddwn yn defnyddio
canfyddiadau ein gwaith i asesu gwasanaethau
cwmnïau, o ran bodloni anghenion pobl a allai fod
yn agored i niwed er mwyn amlygu a rhannu arfer
da. Hefyd, byddwn yn defnyddio’r canfyddiadau
i bwyso ar gwmnïau i wella pa mor gynhwysol yw
gwasanaethau, lle bo’r angen, fel yr amlinellir yn y

www.ccwater.org.uk

14. Sicrhau bod cwsmeriaid busnes yn cael
gwasanaethau da neu well
Byddwn yn monitro perfformiad y darparwyr
manwerthu newydd a phresennol yn Lloegr a’r
rhai sy’n darparu gwasanaethau dŵr manwerthol
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13. Defnyddwyr mewn amgylchiadau
agored i niwed

Byddwn yn helpu i gydlynu ac arwain y gwaith o
safoni meini prawf mynediad a gwybodaeth hanfodol
ar gyfer cofrestri pobl agored i niwed a chynlluniau
cymorth yn y diwydiant dŵr. Er enghraifft,
rydym eisiau i bob cwmni ddefnyddio’r ymadrodd
‘gwasanaethau â blaenoriaeth’ wrth nodi’r help
ychwanegol parhaol sydd ar gael i ddefnyddwyr.
Bydd defnyddio ymadrodd cyffredin (ym maes dŵr
ac ynni) yn ei gwneud hi’n haws i ddefnyddwyr
adnabod y cynlluniau ac yn helpu asiantaethau
cyngor cenedlaethol i roi cymorth yn fwy effeithiol.
Byddwn yn sicrhau bod cymorth ehangach i bobl
agored i niwed yn cael ei amddiffyn os bydd
cystadleuaeth manwerthu’n cael ei chyflwyno i
aelwydydd yn Lloegr.

Cyflenwad dŵr
cydnerth

Byddwn yn cynnal asesiadau o’r cwmnïau hynny sy’n
perfformio’n wael mewn perthynas â nifer y cwynion
a gânt gan ddefnyddwyr. Byddwn yn bwrw golwg ar
eu polisïau ar ymdrin â chwynion a’u dulliau o wneud
fel y gallwn eu helpu i wella’u harferion. Yn ogystal,
byddwn yn bwrw golwg ar sut mae cwmnïau yn rheoli
dyledion ac yn adolygu cyfrifon defnyddwyr sydd
mewn dyled i sicrhau bod refeniw’n cael ei gasglu’n
effeithiol ac yn sensitif. Byddwn yn nodi meysydd i’w
gwella ac yn rhannu arfer da lle y’i gwelir.

Pan fydd cwmni’n cyflwyno gwasanaeth da i
ddefnyddwyr, byddwn yn amlygu hynny a’i rannu
gyda gweddill y diwydiant. Defnyddir gwybodaeth
o’n hasesiadau o gŵynion a dyledion, ein hymchwil
ymhlith defnyddwyr, ymdriniaeth â chwynion, mentrau
cwmnïau a gwybodaeth SIM i amlygu arfer da.

Safon Brydeinig ar gyfer darpariaeth gwasanaethau
cynhwysol, gan ystyried canllawiau Ofwat ar fod yn
agored i niwed, a gyhoeddwyd yn Chwefror 2016.

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

Byddwn yn gweithio gyda’r diwydiant ac Ofwat
ar ddatblygu Mecanwaith Cymhellion Gwasanaeth
(SIM) newydd a dull newydd o fesur profiad y
defnyddiwr a fydd yn fwy addas ar gyfer tirlun
newydd defnyddwyr ac yn annog cwmnïau i wella’u
gwasanaeth ymhellach. Byddwn yn pwysleisio’r
angen am SIM newydd a dull newydd o fesur
profiad y defnyddiwr i annog yr ymddygiad cywir
gan gwmnïau ac annog cwmnïau i ymgysylltu â
defnyddwyr a siarad â nhw.

12. Amlygu arfer da

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

10. Mecanwaith Cymhellion Gwasanaeth y
Dyfodol neu Fesur Profiad y Defnyddiwr

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

BLAENORIAETH STRATEGOL ALLWEDDOL 3

Cwmnïau dŵr sy'n darparu GWASANAETHAU SY’N HAWDD CAEL ATYNT, SY'N IAWN Y TRO CYNTAF
ac sy’n datrys problemau a chwynion yn gyflym a didrafferth (parhaodd)

www.ccwater.org.uk

Pan fydd digwyddiad arwyddocaol, fel llifogydd neu
ddigwyddiad yn ymwneud ag ansawdd dŵr, gall hyn
achosi risg amgylchiadau bregus i’r gymuned gyfan.
Byddwn yn archwilio a oes cyfleoedd i gwmnïau
ddatblygu strategaeth ‘Bregusrwydd cymuned’ gyda
sefydliadau partneriaeth lleol (fel Awdurdodau
Lleol, adrannau tân a’r heddlu, grwpiau iechyd lleol,
cymdeithasau preswylwyr a grwpiau cymuned) fel
bod pob defnyddiwr yn cael gwybodaeth am yr hyn
sy’n digwydd, beth mae angen iddynt ei wneud a
bod y cymorth cywir o fewn cyrraedd hawdd atynt ar
yr amser cywir.
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16. Bregursrwydd cymuned

Cyflenwad dŵr
cydnerth

i gwsmeriaid busnes â defnydd mawr iawn yng
Nghymru. Byddwn yn amlygu unrhyw feysydd pryder
ac yn pwyso ar fanwerthwyr i ddatrys pob problem
gwasanaeth cwsmeriaid. Os gwelwn broblemau ar
draws y diwydiant, byddwn yn eu codi gydag Ofwat,
MOSL neu gyrff priodol eraill.

Cynllun yw WATRS sy’n ddull amgen o ddatrys
anghydfod, a gyflwynwyd yn wirfoddol gan y
diwydiant dŵr ym mis Ebrill 2015. Mae WATRS
yn annibynnol ar y cwmnïau, Ofwat a’r Cyngor
Defnyddwyr Dŵr. Mae gan ddefnyddwyr sydd
wedi dod i ddiwedd prosesau’u cwmni a’r Cyngor
Defnyddwyr Dŵr ar gyfer ymdrin â chwynion yr hawl
i droi at y cynllun. Caiff ei berfformiad ei adolygu’n
flynyddol gan y Panel Goruchwylio Annibynnol.

Y Safbwynt Lleol

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

15. Cynllun Datrysiadau Dŵr (WATRS)

Byddwn yn parhau i roi adborth i adolygiadau’r Panel
Goruchwylio Annibynnol yn y dyfodol, gan roi cyngor
ar sut mae’r cynllun wedi bod o fudd i ddefnyddwyr
ac unrhyw welliannau y gellid eu gwneud i’r cynllun,
yn ein barn ni.

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Trwy ein Fforwm Cwsmeriaid Busnes a’n cysylltiadau
eraill â chyrff cynrychioli busnesau, byddwn yn
ceisio amlygu unrhyw bryderon a, lle y bo’n briodol,
yn pwyso ar fanwerthwyr a chyfanwerthwyr i fynd i’r
afael â’r rhain. Yn ogystal, byddwn yn defnyddio’n
cyswllt â’r grŵp cwsmeriaid hwn i amlygu unrhyw
faterion sy’n deillio o’r farchnad manwerthu yn
Lloegr ac i sicrhau bod cwsmeriaid busnes yn
gallu cael at yr holl wybodaeth y mae ei hangen
arnynt i ymgiprys â’r farchnad, gyda golwg benodol
ar gwsmeriaid ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr.
Byddwn yn cynnal deialog â manwerthwyr fel y gall
problemau cwsmeriaid gael eu datrys.

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

BLAENORIAETH STRATEGOL ALLWEDDOL 3

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

Allwedd  = prif gyfnod gweithgarwch  = gweithgarwch parhaus

Gwasanaethau sy’n hawdd cael atynt ac sy’n iawn y tro cyntaf

2020 a thu hwnt

A19: Cyhoeddi adroddiadau cwynion.









A20: Pwyso ar gwmnïau gwael eu perfformiad i wella.









A21: Dylanwadu ar y Mecanwaith Cymhellion Gwasanaeth a’r dull newydd o fesur profiad
y cwsmer yn y dyfodol.









A22: Cynnal asesiadau o arferion cwmnïau yn ymwneud â chwyno a dyledion.









A23: Amlygu arfer da a’i rannu.









A24: Gwella’r gwasanaeth i ddefnyddwyr mewn amgylchiadau agored i niwed.









A25: Sicrhau bod cwsmeriaid busnes yng Nghymru’n cael gwasanaethau da neu well









A26: Cynnal fforymau mynych i gwsmeriaid busnes a defnyddio’r adborth i lywio’n gwaith
yn cynrychioli cwsmeriaid a phwyso ar gystadleuaeth manwerthu i ddarparu’r
canlyniadau cywir i gwsmeriaid.









A27: Annog pob cwmni i ddefnyddio ‘gwasanaethau â blaenoriaeth’ i ddisgrifio’u
cynlluniau cymorth.









A28: Rhannu arfer da o ran cyrraedd defnyddwyr agored i niwed.









Iawn y tro cyntaf — nid oes angen i ddefnyddwyr gwyno gan fod y gwasanaeth yn
rhagorol

Hawdd cael atynt — bod darpariaeth ar gyfer anghenion defnyddwyr agored i niwed
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Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

BLAENORIAETH STRATEGOL ALLWEDDOL 4
CYFLENWAD DŴR CYDNERTH, CYNALIADWY, O ANSAWDD DA NAWR AC YN Y DYFODOL y mae
defnyddwyr yn ei werthfawrogi ac yn ei ddefnyddio’n ddoeth

17. Adolygiad Prisiau 2019 —
Strategaethau cydnerth, tymor hir
Yn ystod Adolygiad Prisiau 2019, rydym am weld
cwmnïau’n datblygu strategaethau cydnerth,
tymor hir sy’n cyfrif am y pwysau cynyddol ar
adnoddau dŵr ac sy’n ymestyn buddsoddiad dros
gyfnod priodol, fel bod y gwasanaeth dŵr yn
parhau’n ddiogel, yn gydnerth, yn fforddiadwy ac
yn dderbyniol i ddefnyddwyr nawr ac yn y dyfodol.

Byddwn yn cymryd rhan yn y broses Cynllunio
Rheoli Adnoddau Dŵr yng Nghymru a Lloegr, i
sicrhau bod cynlluniau cwmnïau yn adlewyrchu
barn a blaenoriaethau defnyddwyr. Byddwn yn
cefnogi ac yn dylanwadu ar ddulliau cwmnïau
o gynnwys defnyddwyr wrth ystyried materion
allweddol fel cydnerthedd, anghenion y gymuned
a fforddiadwyedd yn y tymor hir. Mae Cynlluniau
Rheoli Adnoddau Dŵr yn gyfraniad allweddol at
gynlluniau busnes 2020-25 cwmnïau, felly mae
cael cyfraniadau o ansawdd da gan ddefnyddwyr
ar yr adeg hon yn bwysig.

19. Mesuryddion gorfodol

8 Water UK: Dolen yma.
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Byddwn yn parhau i weithio’n agos gyda’r
cwmnïau dŵr hynny sy’n gweithredu rhaglenni
gosod mesuryddion gorfodol i sicrhau bod unrhyw
broblemau gan ddefnyddwyr yn cael eu datrys yn
briodol, bod y profiad a’r dysgu’n cael eu nodi,
a bod arfer da’n cael ei rannu’n ehangach. Lle y
cynigir cynlluniau ar gyfer mesuryddion gorfodol neu

Cyflenwad dŵr
cydnerth

Rydym eisiau gweld strategaeth tymor hir i’r sector
ateb heriau twf mewn poblogaeth a niferoedd tai,
y newid yn yr hinsawdd a’r angen i amddiffyn ein
hamgylchedd. Nod hyn fydd sicrhau gwasanaethau
dŵr cydnerth, fforddiadwy nawr ac i genedlaethau
i ddod, yn ogystal â’r angen cyson i allu gwrthsefyll
methiant gweithredol neu ymosodiad terfysgol. Mae
‘Water resources long-term planning framework

Sut byddwn yn cyflawni’n nodau:

18. C
 ynlluniau Rheoli Adnoddau Dŵr
(WRMP)

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

Mae’r pwysau ar ein gwasanaethau dŵr mewn rhai
ardaloedd eisoes yn amlwg a byddant yn cynyddu
gydag amser. Bydd cynlluniau ar gyfer gwneud i’r
gwasanaethau hanfodol hyn fod yn gydnerth ar gyfer
y dyfodol yn galw am fuddsoddi mewn datblygu
ffynonellau dŵr newydd ac arloesi wrth wneud
defnydd gwell o’r hyn sydd gennym eisoes. Byddwn
yn annog cwmnïau i ystyried dulliau a thechnolegau
newydd, yn enwedig pan fydd y rhain yn ymwneud
â rheoli’r galw (effeithlonrwydd dŵr a rheoli
gollyngiadau) ac ailddefnyddio dŵr. Yng Nghymru,
nodwn bwyslais penodol ar gydnerthedd adnoddau
naturiol a gwella’r amgylchedd naturiol a byddwn yn
cynrychioli defnyddwyr dŵr wrth i bolisïau gael eu
hystyried, eu datblygu a’u gweithredu.

2015-2065’ Water UK yn fan cychwyn da. Byddwn
yn ymwneud â’r cwmnïau wrth iddynt ddatblygu’u
Cynlluniau Rheoli Adnoddau Dŵr tymor hir a’u
cynlluniau busnes ar gyfer 2020-25 i sicrhau bod
cwmnïau’n mynd i’r afael â’r heriau hyn. P’un a oes
gan ddefnyddwyr hyder yn eu cwmni dŵr i ddarparu
cyflenwad diogel hir dymor, yn ôl ein harolwg Water
Matters 2018, fydd yn penderfynu ar lwyddiant hyn.

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Beth fydd ein gweithgareddau’n helpu i’w
gyflawni i ddefnyddwyr

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

BLAENORIAETH STRATEGOL ALLWEDDOL 4
CYFLENWAD DŴR CYDNERTH, CYNALIADWY, O ANSAWDD DA NAWR AC YN Y DYFODOL y mae
defnyddwyr yn ei werthfawrogi ac yn ei ddefnyddio’n ddoetH (parhaodd)

20. Defnyddio dŵr yn ddoeth

Mae gan dde-ddwyrain Lloegr broblemau penodol
o ran adnoddau dŵr, y mae twf yn y boblogaeth,
y newid yn yr hinsawdd a’r angen i amddiffyn yr
amgylchedd dŵr yn effeithio arnynt. Rydym wedi
gweithio ac rydym yn parhau i weithio gyda’r
cwmnïau dŵr sy’n bwrw ymlaen â mesuryddion
gorfodol, sy’n gallu bod yn fater sensitif i rai
defnyddwyr dŵr. Yn benodol, rydym yn asesu
cynlluniau gweithredu cwmnïau, eu strategaethau
o ran cyfathrebu â defnyddwyr a’u cynlluniau ar
gyfer mynd i’r afael â phroblemau sy’n dod i’r
amlwg. Byddwn yn defnyddio canlyniadau ymchwil
i brofiad defnyddwyr o fesuryddion gorfodol —
ymchwil a gomisiynwyd gan Southern Water a’r
Cyngor Defnyddwyr Dŵr9 — i rannu pwyntiau dysgu
ac adeiladu ar y profiad a gafwyd hyd yn hyn fel bod
defnyddwyr yn cael yr help a’r gefnogaeth y mae
arnynt eu hangen.

23. Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr
Byddwn yn parhau i ddylanwadu ar ddosbarthu
costau’n deg a graddfa a chyflymder buddsoddi wrth
i’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr gael ei rhoi ar
waith ar draws Cymru a Lloegr.
24. Pibelli cyflenwadau dŵr preifat
Byddwn yn ystyried barn defnyddwyr mewn
perthynas â phibellau cyflenwadau dŵr preifat wrth
i ni barhau i fonitro datblygiadau a phroblemau
a’u heffaith ar ddefnyddwyr dŵr. Byddwn yn
gweithio’n agos â Llywodraeth Cymru wrth iddi
adolygu ei safiad ynghylch perchenogaeth ar bibellau
cyflenwadau dŵr.

9 Beneath the Surface: Consumers’ Experiences of Universal Metering. Dolen yma.
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O ystyried y pwysigrwydd a rydd defnyddwyr ar fynd
i’r afael â lefelau gollyngiadau presennol, byddwn yn
herio cwmnïau dŵr i ymhél â defnyddwyr ynghylch
y mater hwn fel rhan o ddatblygiad eu Cynlluniau
Rheoli Adnoddau Dŵr ac ateb disgwyliadau
defnyddwyr ynghylch lleihau gollyngiadau.

Byddwn yn parhau i gymryd rhan mewn trafodaethau
gyda Defra a rheoleiddwyr ar ddiwygio ymhellach
i fyny’r gadwyn yn Lloegr, fel bod newidiadau
arfaethedig i wasanaethau cyfanwerthu yn ystyried
yr effaith ar y defnyddiwr dŵr, o ran argaeledd dŵr
a’i fforddiadwyedd yn y tymor hir.

Cyflenwad dŵr
cydnerth

21. Gollyngiadau

Y Safbwynt Lleol

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

Byddwn yn parhau i fanteisio ar gyfleoedd i godi
ymwybyddiaeth defnyddwyr o werth dŵr, pryd y
gallai defnyddwyr elwa o ddewis cael mesurydd dŵr
a’r angen am ddefnyddio dŵr yn ddoeth, buddion
hynny a’i gysylltiadau ag effeithlonrwydd ynni. Trwy
weithio gyda rhanddeiliaid eraill, byddwn yn ceisio
defnyddio neges gyson, syml, sy’n edrych tuag at
y dyfodol, trwy amrywiaeth o sianeli cyfathrebu.
Hefyd, byddwn yn helpu busnesau micro, bach a
chanolig eu maint i feddwl am effeithlonrwydd dŵr
trwy ein cysylltiadau partneriaeth.

22. Diwygio ymhellach i fyny’r gadwyn

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

fesuryddion clyfar yn Adolygiad Prisiau 2019, byddwn
yn craffu ar gynlluniau ar gyfer cysylltiad o ansawdd
da â defnyddwyr ynghylch y mater hwn.

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

Allwedd  = prif gyfnod gweithgarwch  = gweithgarwch parhaus

2018-19

2019-20

2020 a thu hwnt

A29: Gweithio gyda chwmnïau wrth iddynt ddatblygu eu strategaethau tymor hir, eu
Cynlluniau Rheoli Adnoddau Dŵr a’u Cynlluniau Sychder. Gweithio gyda’r Grŵp
Gweithredu ar Gydnerthedd Dŵr a Dŵr Gwastraff i sicrhau bod cynnydd o ran
cydnerthedd yn y diwydiant dŵr









A30: Gweithio gyda chwmnïau sy’n gweithredu rhaglenni mesuryddion gorfodol i sicrhau
proses hwylus i ddefnyddwyr.









A31: Helpu i godi ymwybyddiaeth o faterion adnoddau dŵr a defnyddio dŵr yn ddoeth
trwy’r cyfryngau cymdeithasol a mentrau ar y cyd â rhanddeiliaid eraill.









A32: Gweithio gyda Llywodraeth y DU a Rheoleiddwyr ar ddiwygio ymhellach i fyny’r
gadwyn yn Lloegr.









A33: Cymryd rhan mewn gweithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr a phaneli cyswllt
lleol a chenedlaethol.









Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

2017-18

Cyflenwad dŵr cydnerth, dibynadwy, o ansawdd da

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Amserlen ar gyfer cyflawni

Cyflenwad dŵr
cydnerth
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Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

BLAENORIAETH STRATEGOL ALLWEDDOL 5
GWASANAETH CARTHFFOSIAETH CYDNERTH, CYNALIADWY SY’N GWEITHIO NAWR AC YN
Y DYFODOL ac sy’n cael ei ddefnyddio’n gyfrifol gan ddefnyddwyr

Sut byddwn yn cyflawni ein nodau:
25. Adolygiad Prisiau 2019 – Cynllunio
cydnerth hirdymor
Yn ystod Adolygiad Prisiau 2019, byddwn yn
gweithio gyda chwmnïau a Grwpiau Her gan
Gwsmeriaid i annog cynlluniau fforddiadwy tymor
hir fel y bydd rhwydweithiau carthffosiaeth yn
fwy cydnerth yn y dyfodol, gyda llai o lifogydd
o garthffosydd. Byddwn yn annog cwmnïau i
ystyried i ba raddau y mae eu cynlluniau yn
bodloni’r gofynion ychwanegol a amlinellir yn
yr adroddiad ar ‘National Flood Resistance’, a
gyhoeddwyd ym mis Medi 2016.
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Rydym am weld llai o ddefnyddwyr yn dioddef
llifogydd o garthffosydd ac rydym am weld
defnyddwyr sy’n fodlon â’r ymateb gan eu cwmni
carthffosiaeth yn dilyn llifogydd o garthffos.
Rydym eisiau gweld gostyngiad yn nifer y cwynion
ynghylch carthffosiaeth i gwmnïau a’r Cyngor
Defnyddwyr Dŵr erbyn mis Mawrth 2018. Hefyd,
byddwn yn dadansoddi data SIM am dystiolaeth
o lefelau gwasanaeth.

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

Mae effeithiau’r newid yn yr hinsawdd i’w gweld
eisoes. Mae gaeafau cynhesach yn dod â mwy o
law ac, ar adegau, gall hyn fod yn drwm iawn.
Ar ei waethaf, mae’n arwain at lifogydd helaeth,
ond mae glawiadau trwm ond byr hefyd yn gallu
gorlifo carthffosydd ac achosi llifogydd lleol mewn
eiddo ac ar ardaloedd allanol. Wrth i ni ystyried
y materion hyn, byddwn yn cyfrif am effaith
Deddf yr Amgylchedd (Cymru) a Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru, y Ddeddf
Rheoli Llifogydd a Dŵr a’r adolygiad o Ddeddf Tai a
Chynllunio 2016 yn Lloegr, lle y mae’n berthnasol
i ddraenio dŵr wyneb. Hefyd, rydym eisiau gweld
ymgysylltu â defnyddwyr ynghylch cydnerthedd yn
y tymor hir yn ystod Adolygiad Prisiau 2019 fel y
gall cwmnïau bwyso a mesur barn defnyddwyr wrth
iddynt lunio’u cynlluniau busnes ar gyfer 2020-25.

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Beth fydd ein gweithgareddau yn helpu
i’w gyflawni i ddefnyddwyr

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

BLAENORIAETH STRATEGOL ALLWEDDOL 5
GWASANAETH CARTHFFOSIAETH CYDNERTH, CYNALIADWY SY’N GWEITHIO NAWR AC YN
Y DYFODOL ac sy’n cael ei ddefnyddio’n gyfrifol gan ddefnyddwyr (parhaodd)

Mae’r llifogydd mewn rhai rhannau o Loegr (y
gogledd, ardaloedd y canolbarth a gwastadeddau
Gwlad yr Haf) dros y blynyddoedd diwethaf wedi
ychwanegu at ein hawydd i weld adran 42 Deddf
Rheoli Llifogydd a Dŵr yn cael ei rhoi ar waith,
sef adran sy’n caniatáu am drosglwyddo draeniau,
carthffosydd a gorsafoedd pwmpio yn orfodol i
gwmnïau carthffosiaeth. Nid yw carthffosydd a
draeniau ochrol a adeiladwyd yn Lloegr10 ar ôl
Gorffennaf 2011 yn cael eu mabwysiadu’n awtomatig
gan gwmnïau carthffosiaeth. Felly, bydd llawer o
garthffosydd ym mherchenogaeth perchnogion tai
yn y pen draw.

27. Draenio dŵr wyneb

Mae’r broblem hon yn gysylltiedig â gweithredu
systemau draenio dŵr wyneb a’r hawl awtomatig
i gysylltu â charthffosydd cyhoeddus. Byddwn yn
cyfarfod â Dŵr Cymru i weld sut mae’r broses
fabwysiadu yn dod yn ei blaen yng Nghymru ac
a oes gwersi i’w dysgu a fydd yn helpu i annog a
chefnogi cwmnïau sy’n defnyddio Systemau
Draenio Cynaliadwy.

Mae angen cynllun tymor hir ar gyfer problemau
draenio dŵr wyneb yng Nghymru a Lloegr, felly
byddwn yn cefnogi cynlluniau cwmnïau sy’n ystyried
cynlluniau draenio cynaliadwy tymor hir ac sy’n
cynnwys y rhain yn eu cynlluniau busnes ar gyfer
2020-25.

Cyflenwad dŵr
cydnerth

Byddwn yn gweithio gyda’r Grŵp Gweithredu ar
Gydnerthedd Dŵr a Dŵr Gwastraff i sicrhau cynnydd
o ran rhwydweithiau cydnerth. Byddwn yn gweithio
gyda Bwrdd Rhaglenni Draenio’r 21ain Ganrif dan
arweiniad Water UK, a’i is-grŵp ar Gamddefnyddio
Carthffosydd, i sicrhau bod negeseuon cyson i
ddefnyddwyr ynghylch cyfrifoldebau cwmnïau a
defnyddwyr. Rydym yn cefnogi safiad y diwydiant
o ran weips ‘fflysiadwy’ a’i ymgyrchoedd ynghylch
olew, saim a braster, ac rydym wedi ymrwymo i’r
‘International Flushability Statement’.

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

Y Safbwynt Lleol

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

26.	Gweithio mewn partneriaeth
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10 Nid yw’r sefyllfa hon yn bodoli yng Nghymru gan fod Adran 42 wedi’i rhoi ar waith, gan ganiatáu am drosglwyddo draeniau, carthffosydd ac asedau pwmpio yn orfodol i Dŵr Cymru.

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

Allwedd  = prif gyfnod gweithgarwch  = gweithgarwch parhaus
2019-20

A34: Herio cwmnïau dŵr a charthffosiaeth i ddatrys problemau llifogydd o garthffosydd i
ddefnyddwyr, gan gyflawni yn unol â deilliannau sydd wedi’u haddo yng nghynlluniau
busnes 2015-2020.







A35: Monitro cwmnïau wrth iddynt addasu i effeithiau’r newid yn yr hinsawdd trwy fynd
i’r afael ag effeithiau llifogydd a dŵr wyneb ar asedau carthffosiaeth allweddol, yr
amgylchedd ac, yn sgil hynny, defnyddwyr.









A36: Monitro bod cwmnïau yn addasu i effeithiau’r twf yn y boblogaeth gan ystyried yr
effeithiau ar y systemau carthffosiaeth, yr amgylchedd a defnyddwyr datblygiadau
tai newydd.









A37: Gweithio gyda Bwrdd Rhaglen Ddraenio’r 21ain Ganrif i gyflwyno system ddraenio
gydnerth ar gyfer y 50 mlynedd nesaf a thu hwnt.









A38: Codi ymwybyddiaeth defnyddwyr o gamddefnyddio carthffosydd a’u helpu i ddeall
effaith yr ymddygiad hwn.









A39: Annog a chynorthwyo cwmnïau i weithio gydag eraill ar gyflwyno a gweithredu
systemau draenio cynaliadwy i leihau neu reoli dŵr wyneb sy’n mynd i’r
rhwydwaith carthffosiaeth.
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2020 a thu hwnt

Cyflenwad dŵr
cydnerth

2018-19

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

2017-18

Gwasanaeth carthffosiaeth cydnerth, cynaliadwy sy’n
gweithio nawr ac yn y dyfodol

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Amserlen ar gyfer cyflawni

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

Sut mae ein hymchwil, ynghyd â chwynion,
yn llywio ein gwaith

Rydym yn cynnwys hyblygrwydd yn ein cynllun
ymchwil fel y gallwn ymateb i faterion newydd sy’n
codi neu faterion nad oedd modd eu rhagweld, a
bydd angen safbwynt y defnyddiwr. Caiff ein holl
ymchwil ei chyflawni gan asiantaethau allanol,
annibynnol a disgwyliwn iddynt weithio yn unol â
Chôd Ymddygiad y Gymdeithas Ymchwil Marchnad.
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Lle y bo’n briodol, byddwn yn gweithio mewn
partneriaeth â chwmnïau dŵr neu sefydliadau eraill
trwy ein hymchwil i ddeall barn defnyddwyr a hybu
ymgysylltiad da â chwsmeriaid. Rydym yn chwilio am
gyfleoedd i ehangu’r dull cydweithredol hwn lle y
gallwn — ond rydym yn cydnabod bod y diwydiant yn
gwerthfawrogi ein llais annibynnol hefyd.

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

Mae tueddiadau presennol yn dangos i ni fod angen
i’r diwydiant dŵr wella boddhad defnyddwyr dŵr
â gwerth am arian o hyd. Mae defnyddwyr eisiau
cael dweud eu dweud o ran gosod prisiau, mae
defnyddwyr sy’n aelwydydd eisiau arbediad rhesymol
mewn pris os bydd cystadleuaeth manwerthu yn
cychwyn yn Lloegr ac mae defnyddwyr angen
gwybod mwy am werth dŵr a defnyddio dŵr
yn ddoeth.

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Bob blwyddyn, rydym yn ymgymryd ag ymchwil
sy’n helpu i lywio ein gwaith. Rydym yn edrych ar
dystiolaeth a thueddiadau o ymchwil defnyddwyr,
cwynion a gwybodaeth gymharol am berfformiad
i benderfynu sut i ganolbwyntio ein hadnoddau er
budd defnyddwyr dŵr. Lle y bo’n bosibl, rydym
yn edrych ar farn defnyddwyr o Gymru ac yn ei
chymharu â’r farn yn Lloegr fel y gallwn ystyried
unrhyw wahaniaethau arwyddocaol.

Ymchwil sy’n ategu’r gwaith a gyflawnwn:

Allwedd  = prif gyfnod gweithgarwch  = gweithgarwch parhaus

2018-19

2019-20

2020 a thu hwnt

A40: Water Matters - ymchwil ymhlith aelwydydd ar foddhad a gwerth am arian
(blynyddol).









A41: Testing the Waters - ymchwil cwsmeriaid busnes ar foddhad a gwerth am arian
(chwe-misol, ar hyn o bryd).



Ymchwil olrhain



Prisiau teg, sy’n
werth am arian

2017-18

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

Mae ein cynlluniau presennol ar gyfer 2017-18 isod,
ond maent yn destun newid:

Ymchwil i gystadleuaeth


A43: Ymchwil ar ôl agor y farchnad - i asesu profiadau cwsmeriaid busnes o’r
farchnad newydd.








Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

A42: Ymwybyddiaeth cwsmeriaid busnes fod y farchnad yn agor.

Ymchwil yr Adolygiad Prisiau
A44: Dulliau newydd o brofi parodrwydd defnyddwyr i dalu - argymhellion am ffyrdd
o wella’r rhyngwyneb â defnyddwyr, dulliau ymgysylltu eraill i fesur parodrwydd
i dalu a thechnegau ar gyfer cael barn defnyddwyr am gyfaddawdau tymor byr a
thymor hir.



A45: Ymchwil AP19 - ymchwil i gynorthwyo â chyflawni adolygiad prisiau 2019.




Ymchwil rhanddeiliaid
A47: Amgyffredion rhanddeiliaid ynghylch y Cyngor Defnyddwyr Dŵr – i ddeall
amgyffredion rhanddeiliaid o berfformiad y Cyngor Defnyddwyr Dŵr a pha
welliannau y gallem eu gwneud.





Cyflenwad dŵr
cydnerth

A46: Ymchwil AP24 - ymchwil i baratoi ar gyfer y broses nesaf o osod prisiau.

Ymchwil yng Nghymru yn unig

enquiries@ccwater.org.uk



www.ccwater.org.uk

hafan

38

Gwasanaeth carthffosiaeth
sy’n gweithio

A48: Mabwysiadu pibellau cyflenwi

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 gwaith y Cyngor Defnyddwyr Dŵr
yn cyd-fynd yn uniongyrchol â phump o
amcanion strategol Defra fel a ganlyn:
Amcanion effaith

Amcan cyflawni
3. Cyflawni’n rhagorol, ar amser ac o fewn
y gyllideb, gyda gwerth rhagorol am
arian.
Organisational objectives
4. Sefydliad rhagorol (Sefydliad sy’n
ymdrechu’n gyson i fod y gorau, yn
canolbwyntio ar ddeilliannau a herio’i
hun yn gyson).
5. Ein pobl (Gweithlu cynhwysol,
proffesiynol gydag arweinwyr sy’n
cydnabod cyfraniad pobl a meithrin gallu
i gyflawni deilliannau gwell).

enquiries@ccwater.org.uk

Mae Strategaeth Ddŵr i Gymru Llywodraeth Cymru yn
amlinellu’r cyfeiriad strategol ar gyfer polisi dŵr dros yr 20
mlynedd nesaf a thu hwnt, a’i nod yw cyflwyno ymagwedd
fwy integredig a chynaliadwy o reoli dŵr a gwasanaethau
cysylltiedig yng Nghymru. Mae’r ffocws ar sicrhau bod pobl
Cymru yn cael gwasanaethau gwerth am arian, o’r radd
flaenaf, gyda dŵr yn cael ei ddefnyddio’n effeithlon, yn
ddiogel a chyda pharch gan bawb. Mae amcanion ehangach
Llywodraeth Cymru ar gyfer dŵr wedi’u hamlinellu ar
dudalen 41.
Ein rôl yw sicrhau bod ffocws cryf ar ddefnyddwyr yn
ganolog i’r ddarpariaeth gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth
yng Nghymru.
O ran datganoli, bydd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn monitro’r
sefyllfa o ran y posibilrwydd o ddatganoli dŵr a charthffosiaeth
a, lle y bo’n briodol, yn gweithio gyda defnyddwyr i sicrhau
eu bod yn wybodus a chysylltiedig. Byddwn yn tynnu sylw’r
rhanddeiliaid at unrhyw oblygiadau nas rhagwelwyd i
ddefnyddwyr yn sgil y broses ddatganoli, wrth iddi ddatblygu.

12 Y Strategaeth Ddŵr i Gymru. Dolen yma.
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11 Creating a Great Place for Living; Defra strategy to 2020. Dolen yma.

Yng Nghymru, mae hyn wedi’i adlewyrchu yn y Strategaeth
Ddŵr i Gymru12, a hefyd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru) a Deddf yr Amgylchedd (Cymru).

Cyflenwad dŵr
cydnerth

1. Yr amgylchedd (Amgylchedd iachach
a glanach, o fudd i bobl a’r economi).
Nod: dŵr glanach a defnydd cynaliadwy.

2. Amddiffyn (Cenedl sydd wedi’i
hamddiffyn yn well rhag llifogydd,
clefydau anifeiliaid a phlanhigion, a
pheryglon eraill, gyda gallu cadarn
i ymateb ac adfer). Nod: Gwella
cydnerthedd busnesau ac unigolion yn
wyneb sychder a cholli cyflenwad dŵr.

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

Mae Strategaeth Defra11 yn cyflwyno
cydweledigaeth a chyfres o amcanion
strategol ar gyfer Defra gyfan yn y
cyfnod hyd at 2020. Mae nodau Defra yn
canolbwyntio ar bedwar amcan effaith,
sy’n esbonio’i nodau uchelgeisiol, tymor hir
a’r gwahaniaethau cadarnhaol y bydd yn eu
gwneud i’r DU. Yn ogystal, mae ganddo un
amcan cyflawni a dau amcan sefydliadol.

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Mae gweithgareddau’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn cyd-fynd â’r strategaethau sydd wedi’u hamlinellu
gan Defra a Llywodraeth Cymru. Mae’r blaenoriaethau a’r gweithgareddau a amlinellir ym mhob un
o bum thema allweddol y Flaenraglen Waith hon yn cyd-daro â’r amcanion llywodraethol hyn.

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

Gwahaniaethau rhwng Cymru a Lloegr
Rydym yn cadw llygad barcud ar ddatblygiad polisïau a deddfwriaeth i sicrhau ein bod yn deall sut mae gwahaniaethau sy’n dod i’r amlwg rhwng
polisïau Cymru a Lloegr yn debygol o effeithio ar ddefnyddwyr dŵr ar y naill ochr a’r llall o’r ffin. Y gwahaniaethau amlycaf hyd yn hyn yw:
Cymru

Ar agor i bob cwsmer busnes

Marchnad manwerthu i gwsmeriaid busnes

Ymestyn cystadleuaeth manwerthu y tu hwnt i
50Mg/l ddim yn berthnasol

Yn mynd rhagddo

Cystadleuaeth ymhellach i fyny’r gadwyn

Dim bwriad deddfu ar gyfer llai na 50Mg/l

Cynllun gwirfoddol

Cofrestru anheddwyr gan landlordiaid

Cofrestru gorfodol

Yn mynd rhagddo

Diwygio echdynnu

Yn mynd rhagddo

Ddim yn berthnasol

Ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Ddim yn berthnasol

Safonau ar gyfer carthffosydd adeiladau newydd

Cyhoeddwyd yn 2012

Arweiniad yn awgrymu croes-gymhorthdal o hyd at 1.5%

Tariffau Cymdeithasol

Arweiniad yn awgrymu croes-gymhorthdal o hyd at 2.5%

Nid yw SIM i gwsmeriaid busnes wedi bod yn
berthnasol ers 2015

Monitro sgorau meintiol y Fecanwaith Cymhellion
Gwsanaeth (SIM) ar gyfer cwsmeriaid busnes

Yn berthnasol ar sail gwybodaeth o gŵynion
ysgrifenedig cwsmeriaid busnes

Datblygiadau deddfwriaethol a pholisi posibl y byddwn yn eu cynnwys yn ein rhaglen, wrth iddynt gael eu cadarnhau:
Cystadleuaeth i aelwydydd

Ddim yn berthnasol

Ddim yn berthnasol

Deddf Cymru ac ymestyn y trefniant datganoli i
wasanaethau carthffosiaeth

Yn berthnasol

Rhai goblygiadau i ddefnyddwyr a chwmnïau trawsffiniol

Gweithredu argymhellion Adolygiad Silk ynghylch
datganoli dŵr

Rhai goblygiadau i ddefnyddwyr a chwmnïau trawsffiniol

Ddim yn berthnasol

Deddf yr Amgylchedd (Cymru)

Yn berthnasol

Deddf Tai a Chynllunio 2016 (171)
Rhaid i’r Ysgrifennydd Gwladol gynnal adolygiad o
bolisïau ar ddraenio cynaliadwy yn gysylltiedig â
datblygu tir yn Lloegr

Safonau Draenio Cynaliadwy

Cyflwyno safonau argymelledig

Ddim yn berthnasol

Trosglwyddo perchenogaeth pibellau cyflenwadau
dŵr preifat i gwmnïau

Costau a manteision yn cael eu harchwilio

Ddim yn berthnasol

Gosod systemau chwistrellu gorfodol rhag tân ym
mhob eiddo newydd yng Nghymru

Monitro goblygiadau oherwydd cyfyngiadau
technegol sy’n rhwystro gosod mesuryddion mewn
eiddo sydd â systemau chwistrellu wedi’u gosod
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Cyflenwad dŵr
cydnerth

Yn cael ei archwilio

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

Ystyriaeth

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Lloegr

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

Ein gwaith gyda Llywodraeth Cymru

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Yng Nghymru, rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau ein bod yn chwarae ein rhan wrth ei helpu i wireddu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol, Deddf yr Amgylchedd (Cymru) a’u polisïau cysylltiedig. Yn ogystal, mae’r Strategaeth Ddŵr i Gymru yn amlinellu cynllun gweithredu ar gyfer
adnoddau dŵr a gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth yng Nghymru. Mae’n rhoi’r cyd-destun ar gyfer ein gwaith yng Nghymru ac mae’n cyflwyno camau
gweithredu penodol sy’n enwi’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ar gyfer eu cyflawni.

www.ccwater.org.uk

Gweithio gyda rhanddeiliaid eraill i helpu
i gyflawni nodau a chamau gweithredu'r
Strategaeth Ddŵr.
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Cyflenwad dŵr
cydnerth

Gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru
ac eraill i helpu:
» Monitro effeithiolrwydd tariffau cymdeithasol.
» Monitro costau a buddion diwygio'r farchnad i
lywio polisi yn y dyfodol.
» Deall cost a buddion trosglwyddo
perchenogaeth pibellau cyflenwadau dŵr sydd
ym mherchenogaeth breifat i gwmnïau dŵr.

Sicrhau bod gwybodaeth o ansawdd da
ar gael i gwsmeriaid busnes am bwy sy'n
gymwys i gymryd rhan yn y farchnad
manwerthu newydd, yn enwedig y
cwsmeriaid hynny mewn ardaloedd
traws-ffiniol.

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

Arwain ar roi cyngor ynghylch biliau dŵr
fforddiadwy a rheoli dyledion.

Gweithio gyda Llywodraeth Cymru
ac eraill ar ei chynllun i ddatblygu
negeseuon cyson ynghylch:
» Rheoli dyledion dŵr.
» Effeithlonrwydd dŵr.
» Sut gall defnyddwyr ymwneud
â'u cwmni dŵr.

Siarad o blaid defnyddwyr
dŵr a’u hysbysu

ein cost

Prisiau teg, sy’n
werth am arian

Trwy ein gostyngiadau cost termau real ers ein sefydlu, rydym wedi dangos ein bod yn
ymrwymo i gynnig gwerth am arian a lleihau ein costau i ddefnyddwyr dŵr cymaint â phosibl.
Mae cost ffi ein trwydded wedi bod yn 21c fesul bil
dŵr ers 2011-12, gan ein bod wedi cyfrif am gynnydd
mewn costau oherwydd chwyddiant.

Gwasanaethau sy’n
iawn y tro cyntaf

Cynorthwyodd ein hailstrwythuro yn 2015 i ni gyfrif
am bwysau chwyddiant pellach a darparu adnoddau i
fynd i’r afael â’n hagenda. Ein bwriad yw codi ffi ein
trwydded gan swm rhesymol o £110,000 yn 2017-18
a £110,000 pellach yn 2018-19 i fuddsoddi adnoddau
ar gyfer agor cystadleuaeth manwerthu i fusnesau a
dechrau ein gwaith ar Adolygiad Prisiau 2019. Byddai
hyn yn golygu bod ffi ein trwydded yn £5.24 miliwn
yn 2017-18. Yn 2018-19, byddai ffi ein trwydded yn
£5.35 miliwn.
Bach iawn o effaith a gaiff y ddau gynnydd
arfaethedig yn ffi ein trwydded ar ddefnyddwyr,
sef cynnydd o lai na cheiniog.
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Cyflenwad dŵr
cydnerth

Ar gyfer pob blwyddyn ariannol, bydd cyllideb y
Cyngor Defnddwyr Dŵr yn cael ei hariannu’n llawn
o ffi’r drwydded

Prif swyddfa:
Cyngor Defnyddwyr Dŵr
Sgwar Victoria House
Sgwar Victoria
Birmingham
4AJ B2
Sylwadau ac ymholiadau at:
E-bost: enquiries@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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