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PWY YDYM NI, BETH RYDYM NI’N EI WNEUD A’N COST

DIBYNADWY GWASANAETHAU

3
GYWIR Y TRO CYNTAF

RHAGAIR Y CADEIRYDD

GWERTH AM ARIAN

RHAGAIR Y CADEIRYDD
Croeso i’n Blaenraglen Waith, sy’n amlinellu ein nod a’n blaenoriaethau o ran cynrychioli buddiannau
defnyddwyr dŵr ledled Cymru a Lloegr am y tair blynedd nesaf.

Byddwn yn pwyso ar bob cwmni i gyflwyno cynllun sy’n
dderbyniol i gwsmeriaid, gan gadw biliau mor sefydlog a
theg â phosibl tra’n mynd i’r afael â rhai o heriau mwyaf
ein hoes. Un o’r heriau pwysicaf fydd cryfhau gwydnwch
ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff fel y gallant
wrthsefyll pwysau cynyddol y newid yn ein hinsawdd
a thwf y boblogaeth. Rhaid i gwmnïau dŵr daro’r
cydbwysedd cywir rhwng mynd i’r afael ag anghenion
cenedlaethau presennol a chenedlaethau’r dyfodol, gan
ddarparu biliau sefydlog yn y tymor hwy.

Fodd bynnag, nid pen y daith yn 2019 sy’n bwysig yn hyn
o beth, ond sut byddwn yn ei gyrraedd.

Un o’r ffyrdd rydym wedi helpu i leddfu’r pwysau ar
filiau cwsmeriaid yw trwy herio Ofwat ynghylch ei

Nid yw’r heriau hyn yn anorchfygol, os yw cwmnïau dŵr
yn barod i arloesi. Rydym am weld cwmnïau’n dysgu sut
i fod yn fwy hyblyg ac ymatebol, gan geisio syniadau
newydd ac arloesol, yn hytrach na dibynnu ar ddulliau
mwy traddodiadol.

1 Materion Dŵr - yma – Gwnaed gwaith maes rhwng 10 Hydref 2016 a 15 Ionawr 2017.
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Yng nghefndir y broses nesaf o osod prisiau fydd craffu
cyhoeddus a gwleidyddol dwys ar degwch y diwydiant;
y gwerth am arian a gynigia; a pha fodel fyddai’n
gwasanaethu buddiannau defnyddwyr dŵr orau. Wrth
i’r sector ymateb i’r her hon, dylai gofio nad yw rhai
1
cwsmeriaid o hyd yn ymddiried yn y cwmnïau dŵr ;
mae eu boddhad â gwerth am arian yn is na’u boddhad
â’r gwasanaeth, ac mae mwy fyth o’r farn nad yw eu
prisiau yn deg. Un rheswm dros hyn yw bod cwsmeriaid
o’r farn nad oes modd ymddiried mewn cwmnïau dŵr
yn gyffredinol a bod gwneud arian yn bwysicach iddynt
na’u cwsmeriaid. Dros y ddwy flynedd nesaf, mae gan
gwmnïau dŵr gyfle i ddylanwadu ar farn y cyhoedd trwy
ddangos bod buddiannau defnyddwyr yr un mor bwysig
iddynt â buddiannau eu buddsoddwyr.

DIBYNADWY GWASANAETHAU

Rydym am weld cwmnïau dŵr yn ymgysylltu â
defnyddwyr ym mhob cam o’r daith osod prisiau,
fel y datblygant gynlluniau busnes sy’n adlewyrchu
dymuniadau eu cwsmeriaid am bris a dderbynnir gan
eu cwsmeriaid. Mae cyfathrebu da yn ganolog i’r
uchelgais hwn. Mae angen i gwmnïau ddefnyddio’r holl
ddulliau sydd ar gael iddynt - gan gynnwys y cyfryngau
cymdeithasol, gwe-sgwrsio a negeseuon testun - i gael
gwell dealltwriaeth o’r hyn sydd bwysicaf i ddefnyddwyr.

GYWIR Y TRO CYNTAF

Mae’n hollbwysig i ni gael ein
blaenoriaethau’n gywir, i sicrhau ein bod
yn canolbwyntio ar fynd i’r afael â’r heriau
sy’n cael yr effaith fwyaf ar ddefnyddwyr
dŵr. Bydd hyn yn arbennig o bwysig yn
ystod yr Adolygiad Prisiau, gorchwyl a fydd
yn dylanwadu ar sawl agwedd ar ein gwaith
tan wanwyn 2019.

(PARHAODD)

enquiries@ccwater.org.uk

Byddwn yn parhau i fonitro profiadau mentrau bach a
chanolig eu maint a defnyddio’r cipolygon hyn i helpu
i lywio unrhyw benderfyniad gan Lywodraeth y DU yn y
dyfodol i ehangu cystadleuaeth i gwsmeriaid domestig
yn Lloegr. Yng Nghymru, byddwn yn canolbwyntio’n
hymdrechion ar sicrhau bod cwsmeriaid busnes na
allant newid adwerthwr yn parhau i weld gwelliant yn
eu gwasanaethau ac yn elwa o unrhyw wybodaeth ac
arloesiadau y gall y farchnad yn Lloegr eu cynnig.

www.ccwater.org.uk

Dyma rai yn unig o’r blaenoriaethau rydym wedi’u
hamlinellu yn ein Blaenraglen Waith. Hyderwn y byddwch
chi’n gweithio gyda ni i sicrhau ein bod yn eiriolwr
grymus ac effeithiol o hyd ar ran defnyddwyr dŵr.

Alan Lovell, Chair
Consumer Council for Water
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Yn ganolog i’n gwaith o ddydd i ddydd o hyd bydd
ein hymrwymiad i sicrhau bod cwmnïau dŵr yn cael
pethau’n gywir y tro cyntaf ac yn rhoi llai o reswm
i ddefnyddwyr gwyno am y gwasanaeth a gânt. Mae
ein pwysau ar gwmnïau dŵr wedi sicrhau gwelliannau
mawr dros y degawd diwethaf ond mae arwyddion bod
cynnydd y diwydiant wedi dechrau aros yn yr unfan.
Bydd ein hadroddiad blynyddol ar gwynion yn rhan
bwysig o hyd o’n hymdrechion i herio’r cwmnïau dŵr
gwaeth eu perfformiad a gweithio gyda nhw i wella’u

Yn ogystal, byddwn yn cyhoeddi adroddiad ar wahân
yn cymharu’r cwynion a gafwyd gan adwerthwyr sy’n
gweithredu yn y farchnad adwerthu dŵr newydd i
fusnesau yn Lloegr. Bydd hyn yn caniatáu i fusnesau
wneud penderfyniad mwy gwybodus wrth ddewis
eu darparwr ac yn cymell adwerthwyr i gyflwyno
gwasanaeth gwell. Adeg ysgrifennu’r ddogfen hon,
roeddem wedi gweld cynnydd uwch na’r disgwyl yn
nifer y cwynion i ni gan gwsmeriaid busnes. Rydym yn
canolbwyntio’n hymdrechion ar wella perfformiad nifer
bach o adwerthwyr sy’n gyfrifol am gyfran anghymesur
o’r cwynion hyn.

Hefyd yn flaenllaw ar yr agenda o hyd bydd helpu dros
3 miliwn o aelwydydd sy’n dweud wrthym nad yw
eu biliau dŵr yn fforddiadwy. O ganlyniad i’n gwaith
gyda’r diwydiant, lansiodd pob un o’r 21 cwmni dŵr
gynlluniau tariffau cymdeithasol i helpu cwsmeriaid ag
incwm isel. Mae’r nifer sy’n hawlio’r cymorth hwn yn
cynyddu’n raddol, ond wrth i’r cyllid ar gyfer rhai o’r
tariffau gostyngol hyn eisoes yn dod i ben, mae perygl
gwirioneddol mai diferyn yn unig fydd yr help sydd
ar gael o gymharu â’r môr o gwsmeriaid sydd angen
cymorth. Mae’r amser wedi dod i gwmnïau dŵr estyn eu
dwylo i’w pocedi dyfnion eu hunain i gynyddu’r cymorth
ariannol sydd ar gael i bobl sy’n ei chael hi’n anodd talu
eu bil. Yn y tymor hwy, byddwn yn pwyso ar y diwydiant i
amlygu a gweithredu model cyllido mwy cynaliadwy sy’n
sicrhau nad crafu’r wyneb yn unig a wnawn wrth fynd i’r
afael â fforddiadwyedd dŵr.

DIBYNADWY GWASANAETHAU

Ar yr un pryd, byddwn hefyd yn parhau i ddadlau gerbron
Ofwat y dylai ei system gwobrau a chosbau ariannol – sef
Cymhellion Cyflawni Gweithredol – wobrwyo cwmnïau
dŵr am wasanaeth eithriadol yn y meysydd sydd
bwysicaf i’w cwsmeriaid yn unig.

gwasanaeth. Byddwn yn ehangu’r adroddiad hwn i
gynnwys holl sianeli cyswllt cwsmeriaid â chwmnïau
dŵr, gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol, gwesgwrsio a negeseuon testun. Bydd hyn yn rhoi golwg fwy
cynhwysfawr o berfformiad cwmnïau ac ymhle y mae
angen gwelliannau.

GYWIR Y TRO CYNTAF

gost cyfalaf. Dyma’i ragdybiaeth ynghylch y gost i
gwmnïau dŵr o ddarparu adenillion i’w benthycwyr
a’u cyfranddalwyr am ariannu’r buddsoddiad a wnânt
mewn gwasanaethau i gwsmeriaid. Mae’n hollbwysig
cael hyn yn gywir, gan ei fod yn cyfrif am fwy na
chwarter y bil dŵr cyfartalog. Roeddem yn falch o weld
bod rhagdybiaeth Ofwat, a gyhoeddwyd yn Rhagfyr
2017, o fewn yr ystod a awgrymwyd yn ein hadroddiad
annibynnol ni. Yn y cyfamser, byddwn yn rhoi pwysau ar
gwmnïau dŵr sydd wedi elwa’n uniongyrchol o orhaelioni
rheoleiddiol yn yr adolygiad diwethaf o brisiau i rannu’r
arian annisgwyl hwnnw gyda’u cwsmeriaid.

GWERTH AM ARIAN

RHAGAIR Y CADEIRYDD

GWERTH AM ARIAN

PWY YDYM NI, BETH RYDYM NI’N EI WNEUD A’N COST
Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yw’r sefydliad statudol annibynnol sy’n cynrychioli defnyddwyr dŵr a
charthffosiaeth preswyl, busnes a dibreswyl eraill ar draws Cymru a Lloegr.

EIRIOLAETH A PHARTNERIAETH

Cyfeirir atom yn aml fel y ‘corff gwarchod dŵr’. Mae
gennym swyddfeydd yn y ddwy wlad a chynrychiolwyr
(a elwir yn Eiriolwyr Defnyddwyr Lleol) yng Nghymru ac
1
ar draws y rhanbarthau yn Lloegr. Ein nod yw sicrhau’r
deilliannau gorau i bob defnyddiwr dŵr, yn awr ac yn
y dyfodol.

Rydym yn gwneud ymchwil, yn creu partneriaethau â’r
diwydiant a thu hwnt, ac yn eiriol ar ran defnyddwyr dŵr
a charthffosiaeth. Yn ogystal â helpu gyda chwynion,
ein gwaith craidd hefyd yw dadlau achos defnyddwyr
dŵr gerbron llywodraethau, rheoleiddiwr y diwydiant,
Ofwat, cwmnïau dŵr lleol, adwerthwyr i fusnesau
a’n rhanddeiliaid eraill. Os yw’n ymddangos bod ein
buddiannau yn gorgyffwrdd â rhai Ofwat a’r Arolygiaeth
Dŵr Yfed, rydym yn ceisio cynnal partneriaethau
effeithiol â’r sefydliadau hynny.

BETH MAE’R CYNGOR DEFNYDDWYR DŴR YN EI
WNEUD

DIBYNADWY GWASANAETHAU

EIN COST
Ers ein sefydlu yn 2005, rydym wedi dangos ein bod yn
ymrwymo i gynnig gwerth am arian a lleihau ein costau
i ddefnyddwyr dŵr trwy ostyngiadau tymor real mewn
cost. Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi ymrwymo i
gadw costau mor isel â phosibl ac mae gennym hanes da
o hyn. Ar gyfartaledd, mae ffi ein trwydded wedi codi ar
gyfradd islaw chwyddiant ac mae 35% yn is nag y byddai
pe bai RPI wedi’i ychwanegu bob blwyddyn.
Ers 2011-12, cost ffi ein trwydded fu 21c fesul bil dŵr,
am ein bod ni wedi cyfrif am gynnydd mewn costau yn
sgil chwyddiant.

1 Gellir cael gwybodaeth am ein rhanbarthau yma
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Rydym yn cynnig llais cryf ar ran defnyddwyr trwy gadw
mewn cysylltiad agos â chwmnïau dŵr lleol, Grwpiau
Her gan Gwsmeriaid cwmnïau lleol, adwerthwyr a
defnyddwyr eu hunain. Mae ein hymchwil a’n data am
gwmnïau a chwynion defnyddwyr yn llywio’n gwaith.
Rydym yn gwneud yn siŵr bod llais torfol defnyddwyr
i’w glywed yn y trafodaethau ar ddŵr yng Nghymru a
Lloegr, a bod y deilliannau gorau’n cael eu sicrhau i
ddefnyddwyr - yn awr ac yn y dyfodol. 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 defnyddio llai
o ddŵr. Rydym yn ymdrin â chwynion defnyddwyr ar
eu rhan os ydynt wedi ceisio datrys problemau gyda’u
cwmni neu eu hadwerthwr dŵr ond wedi methu.

GYWIR Y TRO CYNTAF

PWY YW’R CYNGOR DEFNYDDWYR DŴR

GWERTH AM ARIAN

PWY YDYM NI, BETH RYDYM NI’N EI WNEUD A’N COST (PARHAODD)

GYWIR Y TRO CYNTAF

Yn 2018-19, ffi ein trwydded fydd £5.527 miliwn,
sydd wedi codi o £5.24 miliwn o ganlyniad i bwysau
chwyddiant, y baich gwaith sy’n gysylltiedig ag Adolygiad
Prisiau 2019 a’r buddsoddiad mewn seilwaith a systemau’r
rhwydwaith TGCh. Ein cyllideb yw £5.6 miliwn.

EIN GWERTHOEDD
Mae ein gwerthoedd yn diffinio’r hyn rydym ni’n sefyll
drosto fel sefydliad ac yn ein cyfeirio yn ein gwaith a’n
penderfyniadau o ddydd i ddydd.

DIBYNADWY GWASANAETHAU

GWYBODUS
Mae ein gwaith yn seiliedig ar dystiolaeth i’n helpu i
gyflawni canlyniadau
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

enquiries@ccwater.org.uk
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Rydym yn dryloyw ac yn agored wrth ymwneud â phawb

DROS 19,000 o ddefnyddwyr wedi cael help â chwynion ac ymholiadau am dŵr. Daw hyn â
chyfanswm nifer y cwynion ac ymholiadau i ni ymdrin â nhw ers ein ffurfio yn 2005 i ryw 370,000.
BRON £1.3 MILIWN o iawndal ariannol wedi'i sicrhau i gwsmeriaid a ofynnodd am ein help i
ddatrys cwyn yn erbyn eu cwmni dŵr. Fe wnaeth hyn gynnwys £71,000 i gwsmeriaid cwmnïau dŵr
yng Nghymru. Rydym wedi adfer dros £26 MILIWN i gwsmeriaid ers ein ffurfio yn 2005.
BRON £460,000 wedi'i adhawlio mewn iawndal ac ad-daliadau i gwsmeriaid busnes trwy
gyfryngu mewn anghydfodau â chwmnïau dŵr. Fe wnaeth hyn gynnwys bron £44,000 i gwsmeriaid
dibreswyl yng Nghymru.

DROS 3,800 o ddefnyddwyr wedi'u helpu i amlygu budd-daliadau lles posibl y mae ganddynt hawl
iddynt, sy'n werth cyfanswm o DROS £6.25 miliwn gan ddefnyddio'n Cyfrifiannell Budd-daliadau.
MWY NA 260,000 o aelwydydd ag incwm isel yn cael biliau dŵr is erbyn hyn ar ôl i ni weithio
gyda chwmnïau dŵr i hybu ymwybyddiaeth o'r help sydd ar gael trwy gynlluniau tariffau
cymdeithasol.

DIBYNADWY GWASANAETHAU

DROS £14.5 MILIWN o arbedion posibl wedi'u hamlygu i FWY NA 265,000 o bobl a ddefnyddiodd
ein cyfrifiannell mesurydd dŵr yn 2016/17 i weld a allent arbed arian trwy newid i fesurydd.

GYWIR Y TRO CYNTAF

Ein Hadolygiad Blynyddol yw ein cofnod ffurfiol o’r
hyn a gyflawnom wrth weithio ar ran defnyddwyr dŵr.
Gallwch ddarllen am ein cyflawniadau yma. Yn ystod
2016-17, defnyddiom ein dylanwad i gyflawni buddion
sylweddol i ddefnyddwyr ledled Cymru a Lloegr. Mae
rhai uchafbwyntiau mesuradwy wedi’u hamlinellu isod.
Gan fod y Flaenraglen Waith hon ddechrau ym mis Ebrill
2018, rydym yn llunio’n Hadolygiad Blynyddol nesaf ar
gyfer 2017-18.

GWERTH AM ARIAN

BETH GYFLAWNOM NI AR RAN DEFNYDDWYR DŴR YN 2016-17

168 MILIWN o ddefnyddwyr posibl wedi clywed ein cyngor i ddefnyddwyr ar ôl y flwyddyn orau
eto o waith yn y cyfryngau.

www.ccwater.org.uk
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Sicrhau’r deilliannau gorau i bob defnyddiwr dŵr – yn awr ac yn y dyfodol

Gwasanaethau dŵr
a dŵr gwastraff
diogel a dibynadwy y
gall pob defnyddiwr
ymddiried ynddynt
yn awr ac yn yr
hirdymor

www.ccwater.org.uk

Cynnig
gwasanaeth
hawdd cael ato
yn gywir y tro
cyntaf i bob
defnyddiwr
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Hysbysu ac
ymgysylltu â phob
defnyddiwr fel
bod penderfynwyr
yn gweithredu ar
eu llais

DIBYNADWY GWASANAETHAU

Prisiau fforddiadwy
sy’n cael eu hystyried
yn rhai teg a gwerth
am arian gan bob
defnyddiwr presennol a
defnyddwyr y dyfodol

SICRHAU'R
DEILLIANNAU
GORAU I BOB
DEFNYDDIWR
DŴR - YN AWR AC
YN Y DYFODOL

GYWIR Y TRO CYNTAF

Byddwn yn herio’r diwydiant oherwydd rydym am weld
gwasanaeth dŵr a charthffosiaeth gwych i bawb sy’n
cynnig gwerth da am arian yn awr ac yn yr hirdymor,
sydd wedi’i lunio gyda defnyddwyr mewn golwg ac mewn
partneriaeth â defnyddwyr. Cynllun yw’r Flaenraglen
Waith hon i bawb yn y sector ddangos uchelgais ynghylch
yr hyn a all gael ei gyflawni ar gyfer defnyddwyr.

GWERTH AM ARIAN

EIN NOD AR GYFER GWASANAETHAU DŴR A CHARTHFFOSIAETH I GWSMERIAID
PRESWYL A BUSNES A’N BLAENORIAETHAU STRATEGOL

GWERTH AM ARIAN

EIN NOD AR GYFER GWASANAETHAU DŴR A CHARTHFFOSIAETH I GWSMERIAID
PRESWYL A BUSNES A’N BLAENORIAETHAU STRATEGOL (PARHAODD)

1

MAE EIN BLAENORIAETHAU STRATEGOL YN SEILIEDIG AR DDISGWYLIADAU DEFNYDDWYR O’R HYN Y MAENT EISIAU I NI EI WNEUD A’U BLAENORIAETHAU.

Gwerth am arian gan gwmnïau
dŵr

Gwasanaeth da gan gwmnïau
dŵr

Ansawdd dŵr a dŵr ar gael yn
gynaliadwy, a llai o ollyngiadau

System garthffosiaeth
gynaliadwy sy'n gweithio

Rhywun i ddadlau drostynt a'u
hysbysu

Eiriol o blaid prisiau fforddiadwy sy’n
cael eu hystyried yn rhai teg a gwerth
am arian gan bob defnyddiwr presennol
a defnyddwyr y dyfodol

Herio cwmnïau i ddarparu eu
gwasanaeth yn gywir y tro cyntaf,
amddiffyn defnyddwyr preswyl a
busnes pan aiff pethau o le a chynnig
gwasanaeth hawdd cael ato i bawb

Pwyso ar gwmnïau am wasanaethau
dŵr a dŵr gwastraff diogel a
dibynadwy, y gall pob defnyddiwr
ymddiried ynddynt yn awr ac yn yr
hirdymor

Llywio’r sector dŵr trwy hysbysu ac
ymgysylltu â phob defnyddiwr fel
bod penderfynwyr a’r diwydiant yn
gweithredu ar lais y defnyddiwr

1 Disgwyliadau ar gyfer y Cyngor Defnyddwyr Dŵr. 1.3.2 – Dolen yma.

enquiries@ccwater.org.uk
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Lle y cyfeiriwn at ‘bob defnyddiwr’, rydym yn golygu defnyddwyr sy’n aelwydydd, busnesau a defnyddwyr dibreswyl eraill.

DIBYNADWY GWASANAETHAU

EIN BLAENORIAETHAU STRATEGOL

GYWIR Y TRO CYNTAF

BLAENORIAETHAU DEFNYDDWYR DŴR I'R CYNGOR DEFNYDDWYR DŴR

GWERTH AM ARIAN

SUT BYDDWN YN MESUR CANLYNIADAU EIN DYLANWAD AR RAN
DEFNYDDWYR DŴR – EIN MESURAU AR GYFER 2018-19

PRISIAU TEG, FFORDDIADWY, SY’N CYNNIG GWERTH AM ARIAN YN AWR AC YN Y DYFODOL
GYWIR Y TRO CYNTAF

ADOLYGIAD
PRISIAU
2019

www.ccwater.org.uk

Yn ein Harolwg Rhanddeiliaid 2018, mae
rhanddeiliaid yn rhoi pwys ar ein cyfraniad at
Adolygiad Prisiau 2019.
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enquiries@ccwater.org.uk

Mae nifer y defnyddwyr sydd o’r farn bod eu bil
yn fforddiadwy yn cynyddu yn ein harolwg Materion
Dŵr 2018.

DIBYNADWY GWASANAETHAU

Mae mwy o ddefnyddwyr yn barnu bod eu bil dŵr
a charthffosiaeth yn cynnig gwerth am arian ac
mae boddhad yn cynyddu yn ein harolwg Materion
Dŵr 2018.

GWERTH AM ARIAN

SUT BYDDWN YN MESUR CANLYNIADAU EIN DYLANWAD AR RAN
DEFNYDDWYR DŴR – EIN MESURAU AR GYFER 2018-19 (PARHAODD)

CYNNIG GWASANAETH HAWDD CAEL ATO, SY’N GYWIR Y TRO CYNTAF I BAWB
GYWIR Y TRO CYNTAF

www.ccwater.org.uk

Mae cwmnïau dŵr gwael eu perfformiad yn ei chael
hi’n gywir y tro cyntaf ac yn cael nifer sylweddol llai
o gŵynion a chysylltiadau, fel y bydd ein Hadroddiad
Cwynion 2019 yn ei ddangos.
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enquiries@ccwater.org.uk

Caiff defnyddwyr ymateb boddhaol a phrydlon
gennym wrth gwyno am eu cwmni dŵr ac rydyn yn
bodloni’r safonau perfformiad a amlinellir ar dudalen
26, neu’n rhagori arnynt.

DIBYNADWY GWASANAETHAU

Mae mwy o ddefnyddwyr yn dod i wybod am yr help
ychwanegol (gwasanaethau â blaenoriaeth) sydd ar
gael gan gwmnïau, fel y bydd ein harolwg Materion
Dŵr 2018 yn ei adrodd.

www.ccwater.org.uk

Defnyddwyr dŵr mwy gwybodus, gyda 100 miliwn yn
gweld ein negeseuon yn y cyfryngau. Ein nod yw i’n
gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol gyrraedd 2 filiwn.
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enquiries@ccwater.org.uk

Mae ar lai o ddefnyddwyr angen cwyno i’r Cyngor
Defnyddwyr Dŵr am darfu ar gyflenwadau ac
mae nifer y cwynion i ni’n disgyn islaw 99 erbyn
Mawrth 2019.

DIBYNADWY GWASANAETHAU

Mae ar lai o ddefnyddwyr angen cwyno i’r Cyngor
Defnyddwyr Dŵr am lifogydd o garthffosydd, ac
mae nifer y cwynion i ni’n disgyn islaw 550 erbyn
Mawrth 2019.

HYSBYSU DEFNYDDWYR A SIARAD AR EU RHAN
GYWIR Y TRO CYNTAF

GWASANAETHAU DŴR A DŴR GWASTRAFF DIOGEL A DIBYNADWY, Y GALL DEFNYDDWYR YMDDIRIED
YNDDYNT YN AWR AC YN YR HIRDYMOR

GWERTH AM ARIAN

SUT BYDDWN YN MESUR CANLYNIADAU EIN DYLANWAD AR RAN
DEFNYDDWYR DŴR – EIN MESURAU AR GYFER 2018-19 (PARHAODD)

GWERTH AM ARIAN

GOLWG HIRDYMOR AR Y MATERION A ALLAI EFFEITHIO AR Y SECTOR DŴR
Mae’n rhaid i’r sector dŵr edrych i’r hirdymor i gynllunio asedau dŵr a dŵr gwastraff cynaliadwy.

Poblogaeth sy'n
heneiddio

Angen bythol
gynyddol am
gyfathrebu/
presenoldeb
ar y rhyngrwyd

Barn am
gystadleuaeth
i aelwydydd

Newid i
ddisgwyliadau

Disgwyliadau
cynyddol gan
gwsmeriaid

Dadl wleidyddol
gynyddol am
werth am arian
a thegwch

Mwy o graffu
gwleidyddol ar
elw

Datganoli yn y
DU/Ymadael
â'r UE

Pwysau wedi'u
harwain gan yr
amgylchedd

Pwysau'r newid
yn yr hinsawdd

Gwahaniaeth
rhanbarthol
mewn
adnoddau dŵr

Cyfrifoldeb
ychwanegol i
gwmnïau am
lifogydd

Dylanwadu ar
ymddygiad o
ran defnyddio
dŵr

Effeithiau
eraill

Twf arafach na'r
darogan yn y
boblogaeth yn
arwain at
asedau nas
defnyddir ddigon

Adnewyddu
asedau pwysig

Newid
demograffig
- dim digon o
weithwyr

Mabwysiadu
pibellau dŵr
preifat

www.ccwater.org.uk
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Lefelau
cynyddol o
ddyled gan
aelwydydd

DIBYNADWY GWASANAETHAU

Dyma restr o rai o’r materion gallai’r sector eu hwynebu
ac y byddai angen iddo gymryd sylw ohonynt dros y
blynyddoedd nesaf:

Pwysau wedi'u
harwain gan
ddefnyddwyr

GYWIR Y TRO CYNTAF

Rydym wedi edrych dros gyfnod 25 mlynedd i asesu’r
heriau sydd o’u blaen i ystyried beth ddylai’r sector
fod yn barod amdano. Ni ddylem wneud yn fach o’r her
i’r sector dŵr o ran parhau i gynnig gwasanaeth dŵr
a charthffosiaeth o ansawdd da yn wyneb y newid yn
yr hinsawdd a’r twf yn y boblogaeth, pwysau ar filiau
ac asedau sy’n heneiddio. Bydd yn galw am ddulliau
arloesol ac awydd i wneud gwelliannau fesul cam. Rydym
yn ymrwymo i helpu’r sector i ddatblygu ei ymgysylltiad
â defnyddwyr fel bod y cynlluniau a wnânt dros y tymor
byr a’r tymor hir yn bodloni disgwyliadau defnyddwyr ac
yn cynnig gwasanaeth rhagorol a gwerth am arian.

EIN BLAENRAGLEN WAITH 2017-2020
— CYFLAWNI EIN BLAENORIAETHAU
STRATEGOL ALLWEDDOL

enquiries@ccwater.org.uk

www.ccwater.org.uk
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GWERTH AM ARIAN

BLAENORIAETH STRATEGOL 1
EIRIOL O BLAID PRISIAU FFORDDIADWY SY’N CAEL EU HYSTYRIED YN RHAI TEG A GWERTH AM ARIAN GAN BOB
DEFNYDDIWR PRESENNOL A DEFNYDDWYR Y DYFODOL
Deilliannau - Mae mwy o ddefnyddwyr yn barnu bod eu bil dŵr a charthffosiaeth yn cynnig gwerth am arian ac mae
boddhad yn cynyddu1 yn ein harolwg Materion Dŵr. Mae nifer y defnyddwyr sydd o’r farn bod eu bil yn fforddiadwy2 yn
cynyddu yn ein harolwg Materion Dŵr 2018. Yn ein Harolwg Rhanddeiliaid 2018, dywed rhanddeiliaid eu bod yn rhoi pwys
ar ein cyfraniad at Adolygiad Prisiau 2019.

PWYSO AM FILIAU DERBYNIOL A FFORDDIADWY
GYDA CHYMORTH EFFEITHIOL I DDEFNYDDWYR
AGORED I NIWED

HERIO AR RAN DEFNYDDWYR Y DYFODOL FEL BOD
ANGHENION YN CAEL EU BODLONI MEWN FFORDD
EFFEITHLON A BOD BILIAU’N SEFYDLOG

1 Yn 2016, roedd boddhad cwsmeriaid â gwerth am arian yn 73% ar gyfer dŵr (D) ac yn 76% ar gyfer carthffosiaeth (C); roedd boddhad cwsmeriaid â gwasanaethau yn 93%D ac yn 88%C
2 Cytunodd 74% o gwsmeriaid bod eu bil yn fforddiadwy yn ein harolwg yn 2016

enquiries@ccwater.org.uk

www.ccwater.org.uk
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Byddwn yn herio cwmnïau i gyflawni disgwyliadau
defnyddwyr heb gynyddu biliau, gan fynd i’r afael â
heriau’r dyfodol hefyd (fel y newid yn yr hinsawdd,
bioamrywiaeth, twf yn y boblogaeth a mynd i’r afael
â risgiau i’r ddarpariaeth gwasanaeth dŵr a dŵr
gwastraff). I’n helpu i gyflawni hyn, hoffem weld Ofwat
yn annog arbedion effeithlonrwydd pellach mewn costau
ar draws y sector. Bydd yr anogaeth hon a chost is
cyfalaf, buddsoddi yn y dyfodol gan gwmnïau a dod yn
fwy effeithlon ac arloesol, yn cynyddu’r tebygolrwydd y

DIBYNADWY GWASANAETHAU

Un o’n nodau allweddol yn y Flaenraglen Waith hon fydd
sicrhau bod Adolygiad Prisiau 2019 yn cyflwyno prisiau a
newidiadau i filiau sy’n dderbyniol ac yn fforddiadwy i
ddefnyddwyr presennol a defnyddwyr y dyfodol, a bod
blaenoriaethau defnyddwyr wedi’u hadlewyrchu mewn
cynlluniau. Dylai cwmnïau yng Nghymru a Lloegr ymateb
i her Llywodraeth Cymru a Defra ym Mlaenoriaethau
Strategol ac Amcanion pob llywodraeth ar gyfer Ofwat
, i gynllunio a buddsoddi mewn ffordd sy’n cynnig y
gwerth gorau am arian yn y tymor hir. Hefyd, rhaid bod
cymorth effeithiol i ddefnyddwyr agored i niwed (gan
gynnwys defnyddwyr â phroblemau fforddiadwyedd), a
bod cwmnïau cael eu gweld yn cyflawni blaenoriaethau

defnyddwyr ar gyfer gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff.
I gyflawni hyn, byddwn yn parhau i weithio gydag
Ofwat, cwmnïau, Fforwm Cymru Adolygiad Prisiau 2019
a rhanddeiliaid eraill – yn pwyso’n uniongyrchol a thrwy
ein rôl allweddol mewn Grwpiau Her gan Gwsmeriaid
i sicrhau bod cwmnïau’n ymateb i dystiolaeth gan eu
defnyddwyr ac yn creu cynlluniau gyda defnyddwyr
mewn golwg.

GYWIR Y TRO CYNTAF

Adolygiad Prisiau 2019 - Byddwn yn pwyso
er mwyn gweld cynlluniau busnes derbyniol
sy’n adlewyrchu’r hyn y byddai defnyddwyr
presennol a defnyddwyr y dyfodol yn rhoi
pwys arno a chwmnïau sy’n herio’u hunain i
gyfateb i’r goreuon yn y diwydiant

GWERTH AM ARIAN

BLAENORIAETH STRATEGOL 1
EIRIOL O BLAID PRISIAU FFORDDIADWY SY’N CAEL EU HYSTYRIED YN RHAI TEG A GWERTH AM ARIAN GAN BOB
DEFNYDDIWR PRESENNOL A DEFNYDDWYR Y DYFODOL (PARHAODD)

PWYSO FEL BOD BARN DEFNYDDWYR YN LLYWIO
PENDERFYNIADAU

PWYSO AM GYNLLUNIAU BUSNES SY’N ARWAIN AT
FWY O FODDHAD GAN GWSMERIAID

enquiries@ccwater.org.uk

Gan edrych ymhellach tua’r dyfodol, yn ogystal ag
ystyried gwersi Adolygiad Prisiau 2019 o safbwynt
y defnyddiwr, byddwn yn adolygu effeithiolrwydd
Grwpiau Her lleol gan Gwsmeriaid ac yn ystyried dyfodol
ymgysylltu â defnyddwyr mewn adolygiadau prisiau er
mwyn cynnig argymhellion ar gyfer y dyfodol.

Diogelu defnyddwyr — Byddwn yn pwyso
am gymorth i’r rhai sy’n ei chael hi’n
anodd talu
RHANNU ARFER DA AM HELPU DEFNYDDWYR SY’N
EI CHAEL HI’N ANODD TALU
Mae ein gwaith gyda’r diwydiant wedi arwain at dariffau
cymdeithasol gan bob un o’r 21 cwmni dŵr ac mae
nifer y bobl sy’n manteisio ar gynlluniau cymorth eraill
wedi cynyddu’n gyflym: mae hyn i’w ddathlu, gan ei
fod yn gam i’r cyfeiriad cywir. Fodd bynnag, mae ar rai

www.ccwater.org.uk
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Dylai unrhyw wobrau cymhelliad ariannol a osodir gan
Ofwat gael eu talu yn achos perfformiad eithriadol

CYNLLUNIO AR GYFER SUT BYDD DEFNYDDWYR YN
YMGYSYLLTU YN Y DYFODOL

DIBYNADWY GWASANAETHAU

Rydym am weld cwmnïau’n dangos bod barn
defnyddwyr wedi bod yn annatod i’r penderfyniadau
a wnaethant. Bydd cwmnïau’n cael eu herio i ddangos
bod ymrwymiadau o ran perfformiad ac unrhyw
gymhellion sy’n annog cyflawni’r rhain wedi’u seilio
ar dystiolaeth gadarn o flaenoriaethau defnyddwyr.
Cesglir y dystiolaeth hon gan gwmnïau trwy ymgysylltu
â defnyddwyr i ddeall eu dewisiadau, eu blaenoriaethau
a’u disgwyliadau, gan ddefnyddio amrywiaeth o wahanol
ddulliau cyfathrebu ac ymchwil.

yn unig sy’n cynnig buddion pendant i ddefnyddwyr, a
dylent fod yn dderbyniol i ddefnyddwyr. Byddwn yn herio
ynghylch y materion allweddol hyn, ar ran y defnyddiwr.

GYWIR Y TRO CYNTAF

bydd biliau’n sefydlog yn y dyfodol. Rydym eisiau gweld
cydbwysedd priodol rhwng anghenion cenedlaethau
presennol o ddefnyddwyr a chenedlaethau’r dyfodol,
a byddwn yn herio cwmnïau i sicrhau eu bod yn
defnyddio’r dull cywir fel bod buddsoddiadau cwmnïau
yn ystyried yn deg y cydbwysedd cywir o gostau i’w talu
yn y tymor byr ac yn y tymor hir.

GWERTH AM ARIAN

BLAENORIAETH STRATEGOL 1
EIRIOL O BLAID PRISIAU FFORDDIADWY SY’N CAEL EU HYSTYRIED YN RHAI TEG A GWERTH AM ARIAN GAN BOB
DEFNYDDIWR PRESENNOL A DEFNYDDWYR Y DYFODOL (PARHAODD)

i wneud rhagor i gyfrannu at gyllido cynlluniau o’r
fath ond, o edrych tua’r dyfodol, rydym am ganfod a
gweithredu model ariannu hirdymor fel y gall cwsmeriaid
barhau i gael at y cymorth y mae arnynt ei angen.
Byddwn yn gweithio i wireddu hynny.

ADOLYGU PRISIAU I AMLYGU ANNHEGWCH A
SICRHAU NEWIDIADAU

RHANNU’R ARLOESIADAU SY’N DEILLIO O
DDATBLYGIADAU RHANNU DATA

Byddwn yn parhau â’n gwaith statudol yn adolygu
cynigion cwmnïau ar gyfer prisiau i sicrhau nad yw
cwmnïau’n cyflwyno polisïau ar brisiau sydd naill ai’n
annheg neu’n anghyson â rheolau Ofwat ar brisiau.
Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod unrhyw newidiadau’n
cael eu gweithredu mewn modd sy’n osgoi sioc bil
sylweddol i unrhyw gwsmer. Hefyd, byddwn yn parhau
i amlygu arfer da mewn polisïau ar brisiau, a’i rannu.

Y safbwynt lleol

Mewn rhai achosion, mae cwmnïau wedi gwario’r holl
gyllid y mae cwsmeriaid wedi cytuno iddo ar gyfer
tariffau cymdeithasol. Fodd bynnag, gallai mwy o lawer
o gwsmeriaid elwa o’u help. Byddwn yn annog cwmnïau

Byddwn yn parhau â’n sgyrsiau ar berfformiad yn
uniongyrchol â phob cwmni dŵr yn rhanbarthau Lloegr
c yng Nghymru trwy ein cyfarfodydd cyswllt tri-misol
a’n cyfarfodydd pwyllgor yn gyhoeddus. Bydd y

enquiries@ccwater.org.uk

HERIO CWMNÏAU WYNEB YN WYNEB

www.ccwater.org.uk

Trwy ddefnyddio ein dadansoddiadau cymharol, byddwn
yn herio cwmnïau (yn uniongyrchol a thrwy Grwpiau
Her gan Gwsmeriaid) i gyflawni targedau Ymrwymiadau
Perfformiad sy’n cymharu’n dda â’u cymheiriaid a
sectorau eraill. Mewn Grwpiau Her gan Gwsmeriaid, er
enghraifft, bydd hyn yn ymestyn gallu’r grŵp i herio’r
cwmni i fod y gorau y gall fod a symud y cwmni rhag
ceisio gwella’i berfformiad ei hun heb ystyried ei sefyllfa
o gymharu â gweddill y diwydiant.
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PWYSO AM FODEL CYLLIDO HIRDYMOR AR GYFER
TARIFFAU CYMDEITHASOL

DEFNYDDIO EIN DATA CYMHAROL I YMESTYN EIN
GALLU I BWYSO AM BERFFORMIAD GWELL

DIBYNADWY GWASANAETHAU

Byddwn yn gweithio gyda’r diwydiant, llywodraethau
a rhanddeiliaid eraill i helpu sicrhau bod darpariaethau
newydd ar rannu data yn Neddf yr Economi Ddigidol yn
cyflawni buddion go iawn o safbwynt targedu cymorth
yn effeithiol yng Nghymru a Lloegr. Bydd hyn yn bwysig
wrth i gost byw godi oherwydd bod prisiau tanwydd yn
codi ac effaith Brexit ar bris eitemau hanfodol.

trafodaethau hyn yn canolbwyntio nid yn unig
ar berfformiad gwael, ond ar amlygu meysydd o
berfformiad da hefyd. Mae ein cyfarfodydd cyswllt
tri-misol yn caniatáu i ni drafod materion fel y canlynol
yn uniongyrchol: perfformiad o ran gollyngiadau neu
gŵynion; mentrau fforddiadwyedd; diwygiadau i bolisïau
yn ymwneud â defnyddwyr, er enghraifft ar ddyled; a
dulliau o ymdrin â chwynion, a fydd yn cynnwys sgyrsiau
am gŵynion unigol pan fydd angen.

GYWIR Y TRO CYNTAF

cwmnïau angen gwneud cynnydd pellach o hyd. Byddwn
yn parhau i sicrhau bod arfer da, gan gynnwys arfer da
o sectorau eraill, yn cael ei fabwysiadu a’i rannu a bod
cwmnïau’n defnyddio dulliau arloesol, fel ‘adegau o
newid’ a ‘gwneud i bob cysylltiad gyfrif’, i gyrraedd a
helpu’r cwsmeriaid hynny y mae angen cymorth arnynt.

PRISIAU FFORDDIADWY SY’N CAEL EU HYSTYRIED YN RHAI TEG A GWERTH AM ARIAN GAN BOB
DEFNYDDIWR PRESENNOL A DEFNYDDWYR Y DYFODOL

2018-19

2019-20

2020-21

GWERTH AM ARIAN

Allwedd  = prif gyfnod gweithgarwch  = gweithgarwch parhaus

Amserlen ar gyfer cyflawni

2021 A’R
TU HW NT

Adolygiad Prisiau 2019 — mae cynlluniau busnes yn adlewyrchu’r hyn y mae defnyddwyr ei eisiau yn awr ac yn yr hirdymor ac mae
cwmnïau’n herio’u hunain i gyfateb i’r goreuon yn y diwydiant
√

Pwyso ar gwmnïau i ymchwilio i’w Cymhellion Cyflawni Deilliannau a’u profi gyda defnyddwyr – gan gynnwys
egwyddor defnyddio Cymhellion Cyflawni Deilliannau, pa Ymrwymiadau Perfformiad mae’r cymhellion yn cael
eu cymhwyso iddynt, a’u gwerth ariannol.

√

Pwyso ar gwmnïau i brofi derbynioldeb cynigion cynlluniau busnes gyda defnyddwyr.

√

Byddwn yn profi penderfyniadau drafft am eu derbynioldeb gyda defnyddwyr pob cwmni.

√

Gweithio gyda Llywodraeth Cymru ac eraill ar ei chynllun i ddatblygu negeseuon cyson ynghylch sut gall
defnyddwyr ymgysylltu â’u cwmni dŵr.

√

1

Trafod gyda chwmnïau perthnasol sut maent yn adlewyrchu’r newidiadau arfaethedig i ffiniau yng Nghymru
a Lloegr yn eu cynlluniau busnes, ac ymgysylltu â defnyddwyr sy’n cael eu heffeithio.

√
DIBYNADWY GWASANAETHAU

Herio cwmnïau i ddefnyddio ystod eang o dystiolaeth i sefydlu blaenoriaethau defnyddwyr a’u ‘parodrwydd i dalu’,
gan ddeall yr amrywiaeth bosibl yn nisgwyliadau gwahanol grwpiau defnyddwyr a’r hyn sy’n well ganddynt.

GYWIR Y TRO CYNTAF

CYFRANOGIAD DEFNYDDWYR

√

Ystyried effaith Adolygiad Prisiau 2019 o safbwynt y defnyddiwr.

√

Ystyried dyfodol ymgysylltu â defnyddwyr mewn adolygiadau prisiau, ar ôl ystyried effeithiolrwydd grwpiau
her gan gwsmeriaid.

√

√

enquiries@ccwater.org.uk

www.ccwater.org.uk
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1 Bydd cwmnïau dŵr sy’n gweithredu’n gyfan gwbl neu yn bennaf yng Nghymru neu Loegr yn gweithio yn unol â chyfraith Cymru wrth weithredu yng Nghymru a bydd cwmnïau sy’n gweithredu yn Lloegr yn gwneud hynny yn unol â chyfraith y DU.

PRISIAU FFORDDIADWY SY’N CAEL EU HYSTYRIED YN RHAI TEG A GWERTH AM ARIAN GAN BOB
DEFNYDDIWR PRESENNOL A DEFNYDDWYR Y DYFODOL

2018-19

2019-20

2020-21

2021 A’R
TU HW NT

Annog arloesi wrth ymateb i ddyheadau o ran gwasanaethau cwmseriaid, ynghyd â datblygiadau dŵr a dŵr gwastraff
ac ymgysylltu â defnyddwyr.

√

√

√

√

Annog cwmnïau i driongli amrywiol ffynonellau tystiolaeth o farn defnyddwyr a’r hyn sy’n well ganddynt i gryfhau
cynigion eu cynllun busnes.

√

Herio cwmnïau i ddangos sut maent wedi cydbwyso anghenion y bobl sy’n talu biliau ar hyn o bryd a’r rhai a fydd yn
talu yn y dyfodol, o ran y canlyniad mae’r cwmni’n bwriadu ei gyflawni yn y tymor byr a’r tymor hir, a chydbwysedd
y costau a’r effeithiau ar filiau.

√

√

√

√

GWERTH AM ARIAN

Allwedd  = prif gyfnod gweithgarwch  = gweithgarwch parhaus

Amserlen ar gyfer cyflawni

FFORDDIADWYEDD

ARLOESI

Defnyddio’n dadansoddiad cymharol i sicrhau bod cwmnïau’n herio’u hunain i gyflawni perfformiad sy’n cymharu’n
dda â chwmnïau eraill ac amlygu perfformiad da.

√

Pwyso am gymhellion a mesurau cadarn o berfformiad i:

√

(a) annog cynnydd yn lefel boddhad cwsmeriaid pan fydd gan gwsmeriaid reswm i gysylltu â’u cwmni;
(b) annog cynnydd ym moddhad cwsmeriaid â gwerth am arian a’r gwasanaeth i gwsmeriaid sydd heb gael rheswm
i gysylltu â’u cwmni; ac

DIBYNADWY GWASANAETHAU

ASESU PERFFORMIAD

GYWIR Y TRO CYNTAF

Pwyso ar i gynlluniau busnes adlewyrchu ein blaenoriaeth ni, sef dyblu’r help sydd ar gael i’r rhai sy’n cael trafferth
â fforddiadwyedd.

(c) annog cynnydd yn nifer y cwsmeriaid sy’n gwybod bod cymorth ar gael i gwsmeriaid mewn amgylchiadau bregus
a boddhad cwsmeriaid ei bod hi’n hawdd cael at wasanaethau.
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19

GAN LUNIO'R SECTOR

enquiries@ccwater.org.uk

PRISIAU FFORDDIADWY SY’N CAEL EU HYSTYRIED YN RHAI TEG A GWERTH AM ARIAN GAN BOB
DEFNYDDIWR PRESENNOL A DEFNYDDWYR Y DYFODOL

2018-19

2019-20

2020-21

2021 A’R
TU HW NT

Helpu i ymestyn ymhellach ymwybyddiaeth a mynediad at gynlluniau cymorth i ddefnyddwyr sy’n cael problemau
fforddiadwyedd.

√

√

√

√

Helpu i sicrhau bod data’n cael ei rannu’n effeithiol a defnyddio hynny yn effeithiol (Deddf yr Economi Ddigidol), gan
gynnwys yng Nghymru.

√

Rhannu arloesiadau ac arfer da yn ymwneud â rhannu data.

√

√

√

√

√

√

√

√

GWERTH AM ARIAN

Allwedd  = prif gyfnod gweithgarwch  = gweithgarwch parhaus

Amserlen ar gyfer cyflawni

Amddiffyn defnyddwyr — help i’r rhai sy’n ei chael hi’n anodd talu
YMWYBYDDIAETH A MYNEDIAD

Gweithio gyda chwmnïau wrth iddynt ddatblygu, gweithredu, adolygu a gwella tariffau cymdeithasol a chynlluniau
cymorth eraill. Monitro effeithiolrwydd tariffau cymdeithasol ac amlygu gwelliannau i wneud y mwyaf o gymorth i
bobl mewn angen.

√

YNG NGHYMRU
Gweithio gyda Llywodraeth Cymru, Ofwat, cwmnïau dŵr yng Nghymru a mudiadau defnyddwyr ar gyflawni prif
gamau gweithredu’r Strategaeth Ddŵr i Gymru er mwyn mynd i’r afael â’r materion allweddol ynghylch mynediad
at wasanaethau dŵr a charthffosiaeth fforddiadwy, mynd i’r afael â dyled, sicrhau ffocws cadarn ar ddefnyddwyr a
hyrwyddo’r defnydd effeithlon ar ddŵr.

√

√

Pwyso am barhau â’r gofyniad bod landlordiaid o Loegr ag eiddo yn ardal Dŵr Cymru a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn
cofrestru’u tenantiaid sy’n atebol am y biliau dŵr a charthffosiaeth ar ôl alinio’r ffin ar gyfer dŵr.

√

√

√

√

enquiries@ccwater.org.uk
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Herio’r cwmni i weithredu’r gofynion bod landlordiaid sy’n cael eu gwasanaethu gan Severn Trent (neu gwmni newydd
o dan drwydded amrywiol) yng nghanolbarth Cymru yn dechrau cofrestru’u tenantiaid sy’n atebol am y biliau dŵr a
charthffosiaeth.

DIBYNADWY GWASANAETHAU

Mynd ati eto i ymgysylltu â defnyddwyr ynghylch fforddiadwyedd a disgwyliadau defnyddwyr o ran tariffau
cymdeithasol – ystyried sut olwg ddylai fod ar y genhedlaeth nesaf o dariffau cymdeithasol.

GYWIR Y TRO CYNTAF

TARIFFAU CYMDEITHASOL A CHYMORTH ARALL

PRISIAU FFORDDIADWY SY’N CAEL EU HYSTYRIED YN RHAI TEG A GWERTH AM ARIAN GAN BOB
DEFNYDDIWR PRESENNOL A DEFNYDDWYR Y DYFODOL

2018-19

2019-20

2020-21

2021 A’R
TU HW NT

Cynrychioli buddiannau defnyddwyr dŵr a datblygwyr ym maes prisiau gyda chwmnïau dŵr, rheoleiddwyr a
Llywodraethau, a rhannu arfer da.

√

√

√

√

Sicrhau bod sioc ynghylch biliau’n cael ei osgoi/ei liniaru, gan gynnwys i gwsmeriaid yng Nghymru ar ôl i Severn Trent
brynu Dŵr Dyffryn Dyfrdwy ac yn sgil unrhyw newidiadau arfaethedig i ffiniau trwydded yn y dyfodol.

√

√

√

√

Sicrhau bod cwsmeriaid yn ymwybodol o opsiynau i dorri biliau, gan gynnwys trwy fesurydd, ad-daliadau draenio dŵr
wyneb a chymorth ynghylch fforddiadwyedd.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

GWERTH AM ARIAN

Allwedd  = prif gyfnod gweithgarwch  = gweithgarwch parhaus

Amserlen ar gyfer cyflawni

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

Gweithio gyda’r cwmnïau dŵr i sicrhau nad yw gweithredu rheoliadau Systemau Chwistrellu rhag Tân yn arwain at
brisiau uwch i gwsmeriaid dŵr yng Nghymru.

GYWIR Y TRO CYNTAF

YNG NGHYMRU

Gwerth am Arian – gwasanaeth sy’n werth y pris, ym marn cwsmeriaid
Ystyried sut gallwn gymharu barn defnyddwyr am berfformiad ar draws nifer o ddiwydiannau i gael gwybod lle mae’r
diwydiant dŵr yn sefyll ym marn defnyddwyr wrth gynnig gwerth am arian a gwasanaeth.

www.ccwater.org.uk
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√

DIBYNADWY GWASANAETHAU

Codi dyheadau’r diwydiant o ran y gwerth a gynigiant i ddefnyddwyr, ymhlith ei gilydd a chyda diwydiannau eraill.

GWERTH AM ARIAN

BLAENORIAETH STRATEGOL 2
HERIO CWMNÏAU I DDARPARU EU GWASANAETH YN GYWIR Y TRO CYNTAF, AMDDIFFYN DEFNYDDWYR PRESWYL A
BUSNES PAN AIFF PETHAU O LE A CHYNNIG GWASANAETH HAWDD CAEL ATO I BAWB

PWYSO AR GWMNÏAU I ATAL PROBLEMAU SY’N
EFFEITHIO AR DDEFNYDDWYR RHAG DIGWYDD

MYNNU BOD GOSTYNGIAD YN NIFER Y CWYNION
TRWY BWYSO AR GWMNÏAU GWAEL EU
PERFFORMIAD
Ar hyn o bryd, cwynion a chysylltiadau digroeso yw un o
brif ddulliau mesur y gwasanaeth mae cwmnïau dŵr yn
ei roi i gwsmeriaid. Byddwn yn gweithio i sicrhau bod y
diwydiant yn gostwng nifer y cwynion a’r cysylltiadau,
a fydd yn adlewyrchu’n dda ar y diwydiant ac yn
gymhelliad i gwmnïau dŵr ac adwerthwyr dibreswyl o ran
eu henw da. Ar ôl 2020, bydd y ffocws hwn yn newid o
‘gysylltiadau digroeso’ i gŵynion a wneir dros y ffôn, yn
unol â’r newidiadau a fwriedir i’r diwydiant.

CYNHYRCHU GWYBODAETH AM BERFFORMIAD
ADWERTHWYR FEL Y GALL CWSMERIAID BUSNES
GYMHARU DARPARWYR
Yn achos y farchnad adwerthu ddibreswyl yn Lloegr,
byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth am berfformiad
adwerthwyr eu hunain ynghylch cwynion er mwyn cymell
gwelliannau parhaus. Byddwn yn cyfarfod yn lleol â’r
adwerthwyr hynny a ddylai fod yn cynnig gwasanaeth
gwell. Bob tri mis, byddwn yn rhannu’r wybodaeth a
gasglwn gyda sefydliadau fel Ofwat a Market Operator
Services Limited (MOSL) fel y gallwn ganolbwyntio ar
gynnal gwasanaeth cwmseriaid yn uchel yn ehangach yn
y farchnad.

1 Mae ein Hadroddiadau ar Gŵynion y Diwydiant Dŵr ar gael yma. Yn ystod 2016/17, roedd nifer y cwynion ysgrifenedig a’r cysylltiadau ffôn digroeso â chwmnïau ymhell dros 2.2 filiwn. Mae hyn yn uchel ac rydym yn herio cwmnïau i ostwng nifer eu cwynion.
2 Roedd ymwybyddiaeth cwsmeriaid o wasanaethau â blaenoriaeth yn 44% yn ein harolwg Materion Dŵr 2016.
3 Mae adroddiad ar foddhad cwsmeriaid â’n gwasanaeth a’n perfformiad o gymharu â safonau ar gael yma. Yn 2016-17, roedd 77% yn fodlon â chyflymder
ein gwasanaeth. Roedd lefel y boddhad cyffredinol yn 76%.
4 Mynegai Boddhad Cwsmeriaid y DU y Sefydliad Gwasanaethau Cwsmeriaid. Dolen yma
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Byddwn yn pwyso ar gwmnïau neu adwerthwyr gwael
eu perfformiad i wella a byddwn yn siarad ag Ofwat a’r
sector am faterion y diwydiant cyfan, y mae angen mynd
i’r afael â nhw. Mae cynrychioli defnyddwyr ynghylch eu

cwynion yn rhan o’n rôl eiriolaeth ar ran defnyddwyr.
Defnyddiwn y cyfoeth o wybodaeth a gasglwn trwy
ein cyswllt o ddydd i ddydd â defnyddwyr, ynghyd â’r
data gan gwmnïau am eu cwynion, i ddatblygu darlun
o ansawydd y gwasanaeth sy’n cael ei gynnig gan
bob cwmni neu adwerthwr. Pan fydd y darlun hwnnw
gennym, byddwn yn gweithio gyda’r perfformwyr gwaeth
ar sut i ddatblygu’u gwasanaeth.

DIBYNADWY GWASANAETHAU

Mae defnyddwyr preswyl a busnes eisiau gwasanaethau
dŵr a charthffosiaeth sy’n gweithio’r tro cyntaf a
dyma pam mae pwyso ar gwmnïau dŵr ynghylch eu
perfformiad yn parhau’n flaenoriaeth i ni. Byddwn yn
amddiffyn defnyddwyr pan aiff pethau o le, ond rydym
am i gwmnïau feddwl am sut mae eu gwasanaeth yn
gweithio ar bob adeg er mwyn osgoi problemau. Canfu’r
4
Sefydliad Gwasanaethau Cwsmeriaid fod y sefydliadau
sy’n perfformio orau yn tueddu i fod yn effeithiol nid yn

unig wrth ymdrin â chwynion ond wrth atal problemau
rhag digwydd yn rhagweithiol. Dyma pam yr awn i’r
cwmnïau hynny sy’n wael eu perfformiad er mwyn
gweithio gyda nhw ar y gwersi y gallant eu dysgu o’r
materion a godwyd mewn cwynion.

GYWIR Y TRO CYNTAF

Deilliannau: Mae cwmnïau dŵr gwael eu perfformiad yn ei chael hi’n gywir y tro cyntaf ac yn cael nifer sylweddol llai o
gŵynion a chysylltiadau, fel y bydd ein Hadroddiad Cwynion 20191 yn ei ddangos. Mae mwy o ddefnyddwyr yn dod i wybod
am yr help ychwanegol (gwasanaethau â blaenoriaeth)2 sydd ar gael gan gwmnïau, fel y bydd ein harolwg Materion Dŵr 2018
yn ei adrodd. Caiff defnyddwyr ymateb boddhaol a phrydlon3 gennym wrth gwyno am eu cwmni dŵr a byddwn yn bodloni’n
safonau perfformiad, neu’n rhagori arnynt, wrth ymdrin â chwyn defnyddiwr am ei gwmni dŵr neu garthffosiaeth.

GWERTH AM ARIAN

BLAENORIAETH STRATEGOL 2
HERIO CWMNÏAU I DDARPARU EU GWASANAETH YN GYWIR Y TRO CYNTAF, AMDDIFFYN DEFNYDDWYR
PRESWYL A BUSNES PAN AIFF PETHAU O LE A CHYNNIG GWASANAETH HAWDD CAEL ATO I BAWB (PARHAODD)

Byddwn yn amddiffyn defnyddwyr pan fyddant yn cwyno
i ni am eu cwmni neu eu hadwerthwr dŵr. Ein nod yw
rhoi cyngor o ansawdd da, gyda safonau sy’n cyfateb.
Mae ein safonau perfformiad ni wrth ymdrin â chwynion
yn cymharu’n dda â sefydliadau tebyg a’n nod yw cynnal
y safonau uchel hyn. Mae ein rôl yn cynnwys cynorthwyo
cwsmeriaid busnes â chwynion neu ymholiadau am
eu hadwerthwr, yn ogystal â darparu gwybodaeth fwy
cyffredinol am gyflwyno cystadleuaeth adwerthu a pha
ddewisiadau sydd gan gwsmeriaid dibreswyl erbyn hyn.

enquiries@ccwater.org.uk

Y safbwynt lleol – gwendid cymuned pan
aiff pethau o le
YMCHWILIO I BA MOR GYNHWYSFAWR YW
CYNLLUNIAU AT ARGYFWNG CWMNÏAU DŴR
Byddwn yn amddiffyn defnyddwyr trwy siarad â
chwmnïau am eu cynlluniau at argyfwng. Gall fod angen
y cynlluniau hyn pan fydd digwyddiad yn bwrw cymuned,
gan effeithio ar ei gwasanaethau dŵr/carthffosiaeth.
Bryd hynny, dylai cwmïau wneud yn siwr bod defnyddwyr
yn gwybod pa gamau y mae arnynt angen eu cymryd, pa
help sydd ar gael, pa gamau mae’r cwmni’n eu cymryd
i ddatrys y digwyddiad, rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i
ddefnyddwyr am gynnydd wrth ddatrys y digwyddiad a’u
digolledu’n deg, lle y bo’n briodol.
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HYRWYDDO GASANAETHAU SYDD WEDI’U DYLUNIO
AC SY’N CAEL EU CYFLWYNO’N GYNHWYSOL I

Mae’n hanfodol bod defnyddwyr yn gallu cael at eu
gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth mewn modd hawdd
a chyfleus, beth bynnag fo’u hamgylchiadau neu’u
sefyllfa bersonol. I gyflawni hyn, byddwn yn hyrwyddo’r
gwaith o sicrhau cynwysoldeb wrth ddylunio a chyflwyno
polisïau, gwybodaeth a gwasanaethau cyfanwerthu ac
adwerthu, ac yn cysylltu â’r sector ynni.

DIBYNADWY GWASANAETHAU

RHOI HELP A CHYNGOR O ANSAWDD DA I
DDEFNYDDWYR PRESWYL A BUSNES PAN FYDD
GANDDYNT GŴYN NEU YMHOLIAD

BOB DEFNYDDIWR, YN ENWEDIG Y RHAI MEWN
AMGYLCHIADAU BREGUS

GYWIR Y TRO CYNTAF

Byddwn yn cyhoeddi adroddiad blynyddol ar gŵynion,
sef y cwynion i ni am y farchnad newydd er mwyn rhoi
gwybodaeth i gwsmeriaid busnes am newid darparwyr a
chymell adwerthwyr i wella’u gwasanaeth. Hefyd, byddwn
yn monitro’r farchnad adwerthu i gwsmeriaid dibreswyl
yng Nghymru i ddeall pa faterion sy’n cael eu codi gan y
cwsmeriaid hynny sy’n gymwys i newid cyflenwyr os ydynt
yn defnyddio 50 mega litr neu ragor o ddŵr.

DARPARU GWASANAETH HAWDD CAEL ATO YN GYWIR Y TRO CYNTAF I BAWB

2018-19

2019-20

2020-21

2021 A’R
TU HW NT

GWERTH AM ARIAN

Allwedd  = prif gyfnod gweithgarwch  = gweithgarwch parhaus

Amserlen ar gyfer cyflawni

Yn gywir y tro cyntaf – nid oes angen i ddefnyddwyr gwyno gan eu bod yn cael gwasanaeth rhagorol gan eu cwmni
√

√

√

√

Cyhoeddi Adroddiad ar Gŵynion i Adwerthwyr gan Gwsmeriaid Dibreswyl.

√

√

√

√

Cyhoeddi gwybodaeth fonitro bob tri mis ar gŵynion i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr am y farchnad ddibreswyl.

√

√

√

√

Gweithio gydag Ofwat a chwmnïau i sicrhau bod mesur y cwsmer o’r profiad yn y dyfodol yn gwella’r gwasanaeth
cwsmeriaid yn effeithiol, gan gynyddu boddhad defnyddwyr, gostwng nifer y cwynion a sicrhau buddion i ddefnyddwyr.

√

√

√

√

Cynnal asesiadau o arferion cwmnïau yn ymwneud â chwynion a dyledion.

√

√

√

√

Amlygu a rhannu arfer da ac arloesiadau gyda’r nod o wella’n barhaus.

√

√

√

√

1

Ystyried sut caiff data mawr ei ddefnyddio yn y diwydiant a ph’un ai a yw’n cyflawni ar ran defnyddwyr .

√

Sicrhau bod cwsmeriaid busnes a chwsmeriaid dibreswyl eraill yng Nghymru a Lloegr yn cael gwasanaethau da neu
well gan eu hadwerthwyr neu gyfanwerthwyr.

√

√

√

√

Cynnal fforymau mynych i gwsmeriaid busnes a defnyddio’r adborth i ddylanwadu ar ein gwaith o gynrychioli
cwsmeriaid a phwyso ar gystadleuaeth adwerthu i ddarparu’r deilliannau cywir i gwsmeriaid.

√

√

√

√

Cynghori cwsmeriaid busnes yn ardal Powys, y mae Severn Trent yn darparu eu gwasanaethau cyfanwerthu, pan
fydd ganddynt gwestiynau am eu gallu i fanteisio ar y farchnad adwerthu gystadleuol ar ôl i newid i ffiniau dŵr o
2020 ymlaen.

√

√

√

√
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1 Ystyr data mawr yw setiau data aruthrol o fawr all gael eu dadansoddi i ddatgelu patrymau, tueddiadau a chysylltiadau, yn enwedig mewn perthynas ag ymddygiad a rhyngweithiadau dynol.

DIBYNADWY GWASANAETHAU

Cwsmeriaid Busnes – helpu busnesau a chwsmeriaid dibreswyl eraill i gael gwasanaeth da

enquiries@ccwater.org.uk

GYWIR Y TRO CYNTAF

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar Gŵynion a Chysylltiadau Digroeso (dros y ffôn, ar ôl 2020) yn amlygu cwmnïau
gwael eu perfformiad a phwyso am welliannau.

DARPARU GWASANAETH HAWDD CAEL ATO YN GYWIR Y TRO CYNTAF I BAWB

2018-19

2019-20

2020-21

GWERTH AM ARIAN

Allwedd  = prif gyfnod gweithgarwch  = gweithgarwch parhaus

Amserlen ar gyfer cyflawni

2021 A’R
TU HW NT

Helpu defnyddwyr o dan amgylchiadau agored i niwed – helpu i sicrhau bod anghenion defnyddwyr mewn amgylchiadau agored i niwed
yn cael eu diwallu
√

√

√

√

Archwilio cyfleoedd i’r sector dŵr gydweithio â chwmnïau ynni ynghylch diogelu, gwasanaethau â blaenoriaeth
a ffyrdd eraill o gynorthwyo defnyddwyr mewn amgylchiadau agored i niwed.

√

√

√

√

Annog cwmnïau i godi ymwybyddiaeth o gymorth i ddefnyddwyr mewn amgylchiadau agored i niwed.

√

√

√

√

Amddiffyn defnyddwyr pan aiff pethau o le – sut gallwn helpu defnyddwyr preswyl, busnes a defnyddwyr dibreswyl eraill
√

√

√

√

Gweithio gyda’r Cynllun Datrysiadau Dŵr i sicrhau deilliannau da i’r nifer bach o ddefnyddwyr sydd wedi methu
cael y canlyniad a ddymunont yn sgil cyfryngu.

√

√

√

√
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DIBYNADWY GWASANAETHAU

Rhoi cyngor a help o ansawdd da i ddefnyddwyr dŵr preswyl, busnes a hunanwasanaeth, pan fydd ganddynt
ymholiad am eu gwasanaeth dŵr neu gŵyn yn erbyn eu cwmni, boed yn gyfanwerthwr, yn adwerthwr neu’n
gyfryngwr trydydd parti.

GYWIR Y TRO CYNTAF

Rhannu arfer da ac arloesiadau o ran cyrraedd defnyddwyr mewn amgylchiadau agored i niwed.

GWERTH AM ARIAN

BLAENORIAETH STRATEGOL 2
HERIO CWMNÏAU I DDARPARU EU GWASANAETH YN GYWIR Y TRO CYNTAF, AMDDIFFYN DEFNYDDWYR PRESWYL
A BUSNES PAN AIFF PETHAU O LE A CHYNNIG GWASANAETH HAWDD CAEL ATO I BAWB (PARHAODD)

O ran ein safonau perfformiad ni ar gyfer ymdrin â
chwynion, rydym yn cymharu’n dda â sefydliadau tebyg.
Ein nod bob amser yw gwella ymhellach a chynnal ein
safonau da, ni waeth beth fo’r cwynion newydd ac
amrywiol a gawn.

EIN SAFONAU PERFFORMIAD

EIN TARGEDAU BODDHAD DEFNYDDWYR

Cydnabod 99.5% o gŵynion o fewn pum niwrnod gwaith.

Bydd 75% o ddefnyddwyr yn fodlon ag ansawdd ein
gwasanaeth ymdrin â chwynion.

Datrys 80% o gŵynion o fewn 20 diwrnod gwaith.

Bydd 61% o ddefnyddwyr yn fodlon â chanlyniad
eu cwyn.

Datrys 91% o gŵynion o fewn 40 diwrnod gwaith.

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

GYWIR Y TRO CYNTAF

Ein safonau i ddefnyddwyr wrth ymdrin â
chwynion defnyddwyr yn erbyn eu cwmni.

Mae’r safonau perfformiad a’r targedau boddhad defnyddwyr hyn yn cymharu’n ffafriol â sefydliadau
1
cymharydd eraill .
DIBYNADWY GWASANAETHAU

enquiries@ccwater.org.uk
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1 Dyma’r ffigurau yn ein cynllun busnes ar gyfer 2018-19, sy’n cael eu hadolygu’n flynyddol.

GWERTH AM ARIAN

BLAENORIAETH STRATEGOL 3
PWYSO AR GWMNÏAU AM WASANAETHAU DŴR A DŴR GWASTRAFF DIOGEL A DIBYNADWY, Y GALL POB
DEFNYDDIWR YMDDIRIED YNDDYNT YN AWR AC YN YR HIRDYMOR
Deilliannau: Mae ar lai o ddefnyddwyr angen cwyno i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr am lifogydd o garthffosydd, ac
mae nifer y cwynion i ni’n disgyn islaw 550 erbyn Mawrth 2019. Mae ar lai o ddefnyddwyr angen cwyno i’r Cyngor
Defnyddwyr Dŵr am darfu ar gyflenwadau ac mae nifer y cwynion i ni’n disgyn islaw 99 erbyn Mawrth 2019.

ADOLYGIAD PRISIAU 2019 – PWYSO AM
GYFLENWADAU DŴR CYDNERTH, DIOGEL A
FFORDDIADWY, SY’N CYNNIG Y GWERTH GORAU AM
ARIAN YN AWR AC YN YR HIRDYMOR

DYLANWADU AR WEITHGARWCH I HELPU
DEFNYDDWYR I DDEFNYDDIO DŴR YN DDOETH A
HYBU’R GWEITHGARWCH HWNNW
Byddwn yn helpu i lywio’r diwydiant dŵr er budd
defnyddwyr mewn sawl ffordd, gan gynnwys trwy
hyrwyddo syniadau am ddefnyddio dŵr yn ddoeth. P’un
a ydych chi yn ne-ddwyrain Lloegr, lle y mae’r mwyaf o
straen ar adnoddau dŵr, neu yng Nghymru a gorllewin
Lloegr lle y mae adnoddau dŵr yn fwy toreithiog, trwy
ddefnyddio dŵr yn ddoeth, gall pob un ohonom helpu
i amddiffyn ein hamgylchedd a’n hadnoddau naturiol.
Roedd bygythiad sychder yn ne-ddwyrain Lloegr yn ystod
2018 oherwydd cyfnod hir pan oedd lefel y glawiad
islaw’r cyfartaledd a’r straen mae hyn yn ei roi ar yr
adnoddau dŵr yn y rhanbarth, yn dangos y pwysau sydd
eisoes ar rai ardaloedd o ran cydbwyso’r cyflenwad
a’r galw. Dim ond cynyddu fydd y pwysau hyn gydag
amser, oherwydd y newid yn yr hinsawdd a’r twf yn y
boblogaeth. Trwy weithio gyda’r diwydiant a rhanddeiliaid

www.ccwater.org.uk

27

GAN LUNIO'R SECTOR

enquiries@ccwater.org.uk

a bioamrywiaeth, a gwydnwch yn wyneb methiant
gweithredol, ymosodiad corfforol neu ymosodiad seiber.

DIBYNADWY GWASANAETHAU

Byddwn yn pwyso ar gwmnïau i gynllunio a buddsoddi
mewn adnoddau dŵr, gyda’r nod o gyflawni’r gwerth
gorau am arian i ddefnyddwyr presennol a defnyddwyr y
dyfodol, yn uniongyrchol a thrwy ein rôl mewn Grwpiau
Her lleol gan Gwsmeriaid/Grwpiau Her gan Gwsmeriaid
cwmnïau dŵr Cymru. Lle bo’r angen a lle bo defnyddwyr
yn ei gefnogi, byddwn yn galw am fuddsoddiad newydd
mewn datblygu ffynonellau dŵr newydd, ac arloesi
o ran defnyddio’r hyn sydd gennym yn well, ac yn
cefnogi Defra wrth iddi ddatblygu ei Datganiad Polisi
Cenedlaethol. Byddwn yn gofyn i gwmnïau ddangos
ystyriaeth hirdymor yn eu Cynlluniau Rheoli Adnoddau
Dŵr i sicrhau bod gan ddefnyddwyr gyflenwadau dŵr
cydnerth, diogel a fforddiadwy y gallant ymddiried
ynddynt a dibynnu arnynt yn wyneb heriau uniongyrchol
a thymor hwy'r newid yn yr hinsawdd a’r twf yn y
boblogaeth, cyflawni amcanion amddiffyn yr amgylchedd

GYWIR Y TRO CYNTAF

Adnoddau dŵr

GWERTH AM ARIAN

STRATEGIC PRIORITY 3
PRESS COMPANIES FOR SAFE, RELIABLE WATER AND WASTEWATER SERVICES THAT ALL CONSUMERS CAN
TRUST NOW AND IN THE LONG TERM (PARHAODD)

ANNOG RHEOLAETH AR OLLYNGIADAU A PHWYSO
AR GWMNÏAU PAN FYDD PERFFORMIAD YN WAEL

www.ccwater.org.uk

Yn ystod Adolygiad Prisiau 2019 byddwn yn pwyso
ar gwmnïau i gynllunio a buddsoddi yn eu systemau
carthffosiaeth gyda’r nod o gyflawni’r gwerth gorau am
arian i ddefnyddwyr presennol a defnyddwyr y dyfodol,
yn uniongyrchol a thrwy ein rôl mewn Grwpiau Her lleol
gan Gwsmeriaid/Grwpiau her gan Gwsmeriaid cwmnïau
dŵr Cymru. Lle bo’i angen a lle bo defnyddwyr yn ei
gefnogi, byddwn yn galw am fuddsoddiad newydd yn y
rhwydwaith carthffosiaeth a ffyrdd arloesol o gadw dŵr
wyneb allan o garthffosydd. Mae’n amlwg bod pyliau
trwm, byr o law yn gallu mynd yn drech na chapasiti
carthffosydd cyhoeddus. Pan na all y dulliau diogelwch
sydd wedi’u cynnwys yn y system carthffosydd cyhoeddus
i gludo dŵr budr o gartrefi a busnesau ymdopi mwyach,
mae cynnwys carthffosydd yn gorlifo i’n cartrefi, ein
gerddi, ein busnesau a’n cymunedau. Os nad yw’r
diwydiant dŵr yn gwneud unrhyw beth, gallwn ddisgwyl
mwy o’r digwyddiadau hyn yn y dyfodol. Byddwn yn
ymwybodol o’r pwysau hyn wrth i ni herio cwmnïau i
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ADOLYGIAD PRISIAU 2019 – PWYSO AM
FUDDSODDI MEWN SYSTEMAU CARTHFFOSIAETH
A CHYNLLUNIAU ARLOESOL AT Y DYFODOL SY’N
DANGOS Y GWERTH GORAU AM ARIAN YN YR
HIRDYMOR

DIBYNADWY GWASANAETHAU

Byddwn yn adolygu cwmnïau nad ydynt yn chwarae eu
rhan i leihau’r straen ar adnoddau dŵr ac yn amlygu’r
cwmnïau hynny sydd wedi gwella’u rheolaeth ar
ollyngiadau yn sylweddol. Gwyddom fod defnyddwyr o’r
farn bod rheoli gollyngiadau yn bwysig a’u bod yn fwy
tebygol o weithredu i arbed dŵr os gwelant gwmnïau
dŵr yn chwarae eu rhan. Byddwn yn annog dulliau sy’n
ystyried gwella effeithlonrwydd dŵr, rheoli gollyngiadau,
ailddefnyddio dŵr, ynghyd â datblygu mathau eraill
o adnoddau. Yng Nghymru, fel rhan o Ddeddf yr
Amgylchedd (Cymru), mae pwyslais penodol ar wydnwch
adnoddau naturiol a gwella’r amgylchedd naturiol a
byddwn yn cynrychioli defnyddwyr dŵr wrth i bolisïau
gael eu hystyried, eu datblygu a’u gweithredu.

Dŵr gwastraff
GYWIR Y TRO CYNTAF

eraill, byddwn yn mynd ati i gynyddu ymwybyddiaeth
defnyddwyr o’r materion hyn a thargedu negeseuon
am effeithlonrwydd dŵr ac arbed dŵr yn briodol i
adlewyrchu’r cynulleidfaoedd gwahanol a’r amgylchiadau
lleol. Er enghraifft yng Nghymru, gallai mwy o ffocws fod
ar arbed costau trin dŵr nag ar brinder dŵr.

GWERTH AM ARIAN

STRATEGIC PRIORITY 3
PRESS COMPANIES FOR SAFE, RELIABLE WATER AND WASTEWATER SERVICES THAT ALL CONSUMERS CAN
TRUST NOW AND IN THE LONG TERM (PARHAODD)

enquiries@ccwater.org.uk

Gall cost mynd i’r afael â llygredd gwasgaredig
ychwanegu hefyd at y pris mae defnyddwyr yn ei dalu
yn awr ac yn yr hirdymor, felly byddwn yn parhau i
gefnogi cynlluniau rheoli dalgylch lle y gall gweithio
mewn partneriaeth â ffermwyr leihau faint o lygredd
gwasgaredig sy’n mynd i afonydd ac sy’n effeithio’n
anuniongyrchol ar gostau trin dŵr. Mewn rhai achosion,
bydd y gwaith dalgylch o fudd i genedlaethau’r
dyfodol. Os bydd angen hefyd, byddwn yn ystyried sut
gallai diwygio’r Polisi Amaeth Cyffredinol effeithio ar
ddefnyddwyr dŵr.

Y safbwynt lleol
HYRWYDDO CYFRANOGIAD DEFNYDDWYR ER MWYN
CYFRIF AM FARN DEFNYDDWYR
Yn ystod Adolygiad Prisiau 2019, byddwn yn annog
defnyddwyr lleol i gymryd rhan mewn penderfyniadau ar
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Rydym am i lai o ddefnyddwyr preswyl neu fusnes
ddioddef llifogydd o garthffosydd. Un ffordd y byddwn yn
pwyso ar gwmnïau carthffosiaeth i gyflawni hyn yw trwy
ddadansoddi perfformiad cwmnïau ynghylch llifogydd o
garthffosydd. Defnyddiwn y dadansoddiad hwn i bwyso
ar gwmnïau i leihau llifogydd o garthffosydd a, hefyd,
i dargedu’r cwmnïau hynny y mae eu perfformiad
cymharol yn wael. Gall gael ei ddefnyddio hefyd i amlygu
meysydd perfformiad da. Byddwn yn herio cwmnïau yn

CEFNOGI DATRYSIADAU PRAGMATIG, ARLOESOL
WEITHIAU I BROBLEMAU DŴR A DŴR GWASTRAFF,
FEL CYNLLUNIAU DALGYLCH

adnoddau dŵr lleol a datrysiadau ar gyfer dŵr gwastraff.
Byddwn yn herio pan na fydd cwmnïau yn dilyn
canlyniadau ymchwil defnyddwyr drwodd i’w cynlluniau
busnes. Yng Nghymru, byddwn hefyd yn cynorthwyo
Llywodraeth Cymru, lle bo’r angen, ag ymgysylltu â
defnyddwyr, wrth drefnu bod cyfrifoldebau cwmnïau dŵr
yn cyd-fynd â’r ffin rhwng Cymru a Lloegr.

DIBYNADWY GWASANAETHAU

ADOLYGU PERFFORMIAD CWMNÏAU YNGHYLCH
LLIFOGYDD O GARTHFFOSYDD FEL Y GALLWN
DARGEDU CWMNÏAU GWAEL EU PERFFORMIAD

eich cyfarfodydd tri-misol ac yn rhoi pwysau arnynt i fod
y gorau o ran perfformiad.

GYWIR Y TRO CYNTAF

ddarparu gwelliannau at yr hirdymor, yn enwedig
yn sgil her Defra i Ofwat yn ei Strategic Priorities
and Objectives for Ofwat i gael cwmnïau i edrych
ymhellach at y dyfodol o ran cynllunio ar gyfer
carthffosiaeth, a her Llywodraeth Cymru i amlygu
datrysiadau draenio sy’n helpu i liniaru’r risg uwch o
lifogydd yng Nghymru. 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 Llifogydd a Rheoli Dŵr a’r adolygiad
o Ddeddf Tai a Chynllunio 2016 yn Lloegr, lle y bo’n
berthnasol i ddraenio dŵr wyneb.

GWASANAETHAU DŴR A DŴR GWASTRAFF DIOGEL A DIBYNADWY, Y GALL POB DEFNYDDIWR YMDDIRIED
YNDDYNT YN AWR AC YN YR HIRDYMOR

2018-19

2019-20

2020-21

2021 A’R
TU HW NT

Sicrhau bod pob cwmni wedi ymgysylltu’n briodol â defnyddwyr ar ei Gynllun Rheoli Adnoddau Dŵr a’i Gynlluniau
Sychder, fel bod defnyddwyr yn cefnogi’r cynigion.

√

√

√

√

Herio cwmnïau pan nad yw eu Cynlluniau Rheoli Adnoddau Dŵr yn glir, pan nad ydynt yn adlewyrchu tystiolaeth o farn
cwsmeriaid neu pan fydd posibilrwydd na fyddant yn darparu gwasanaeth dŵr cynaliadwy dros gyfnod tymor hir.

√

√

Wrth i lywodraethau ddatblygu’u polisïau hirdymor ar gyfer cynllunio a rheoli adnoddau dŵr, bydd y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr yn rhoi safbwynt y defnyddiwr gan ddefnyddio’i wybodaeth am ddefnyddwyr.

√

√

√

√

Yng Nghymru, tra bo’r achos amgylcheddol yn cael ei ddadlau dros ychwanegu llai o ffosffadau ac amnewid mwy o
bibellau plwm, byddwn yn rhoi safbwynt y defnyddiwr ynghylch amnewid pibellau cyflenwi ac yn cyfleu negeseuon ar
y cyd pan fo’r rhain yn cyd-fynd â dewisiadau defnyddwyr.

√

√

√

√

Arwain ac annog ymdrechion i godi ymwybyddiaeth defnyddwyr o’r heriau mae’r sector yn eu hwynebu, beth sy’n cael
ei wneud i fynd i’r afael â’r heriau hyn ac esbonio’r rhesymau pam mae’n bwysig i bawb ddefnyddio dŵr yn ddoeth.

√

√

√

√

Gweithio gyda Llywodraeth Cymru ac eraill ar eu cynlluniau i ddatblygu negeseuon cyson sy’n rhan o’r ‘darlun mawr’
(ynghylch pam mae angen i ni ddefnyddio dŵr yn gyfrifol) er mwyn annog defnyddwyr i ddefnyddio dŵr yn ddoeth yn
awr ac yn y dyfodol.

√

√

√

√

√

√

√

√

GWERTH AM ARIAN

Allwedd  = prif gyfnod gweithgarwch  = gweithgarwch parhaus

Amserlen ar gyfer cyflawni

Adolygiad Prisiau 2019: sicrhau strategaethau gwydn, hirdymor ar ddŵr a dŵr gwastraff
GYWIR Y TRO CYNTAF

Defnyddio Dŵr yn Ddoeth

Cynghori cwmnïau ar agweddau ar y rhaglenni mesuryddion gorfodol yn Lloegr sy’n berthnasol i’r defnyddiwr i sicrhau
bod defnyddwyr yn cael y wybodaeth a’r cymorth angenrheidiol i symud i dalu ar sail mesurydd a helpu i sicrhau biliau
dŵr a charthffosiaeth fforddiadwy.
Adolygu’r ymagweddau gwahanol at fesuryddion sy’n cael eu mabwysiadu, beth sydd wedi’i gyflawni gan raglenni
gorfodol a pha broblemau sydd wedi dod i’r amlwg/pa wersi sydd wedi’u dysgu. Yn holl bwysig hefyd, effaith y rhain
ar agweddau ac ymddygiadau (a biliau) defnyddwyr.

www.ccwater.org.uk

√

30

GAN LUNIO'R SECTOR

enquiries@ccwater.org.uk

DIBYNADWY GWASANAETHAU

Cynghori ar fesuryddion dŵr gorfodol yn Lloegr

GWASANAETHAU DŴR A DŴR GWASTRAFF DIOGEL A DIBYNADWY, Y GALL POB DEFNYDDIWR YMDDIRIED
YNDDYNT YN AWR AC YN YR HIRDYMOR

2018-19

2019-20

2020-21

2021 A’R
TU HW NT

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Herio cwmnïau i ddatrys problemau llifogydd carthffosydd i ddefnyddwyr trwy gyflawni yn unol â’r deilliannau y
gwnaethant addo eu cyflawni a chywiro pethau pan aiff pethau o le.

√

√

√

√

Annog arloesi gyda gweithio mewn partneriaeth ar faterion draenio.

√

√

√

√

Gweithio gyda Bwrdd Rhaglen Ddraenio’r 21ain Ganrif i ddarparu system ddraenio gydnerth ar gyfer yr 50 mlynedd
nesaf a’r tu hwnt.

√

√

√

√

Codi ymwybyddiaeth defnyddwyr o’r camddefnydd ar garthffosydd, fel fflysio weipiau gwlyb i lawr y tŷ bach neu
arllwys olew a braster i lawr y draen, a’u helpu nhw i ddeall effaith yr ymddygiad hwn.

√

√

√

√

Yng Nghymru, byddwn yn cynrychioli buddiannau defnyddwyr yn y drafodaeth ar ddiwygio carthffosiaeth a draenio yn
sgil ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.

√

√

√

√

GWERTH AM ARIAN

Allwedd  = prif gyfnod gweithgarwch  = gweithgarwch parhaus

Amserlen ar gyfer cyflawni

Ansawdd Dŵr a Rheoli Digwyddiadau
GYWIR Y TRO CYNTAF

Monitro gweithgarwch a chyfathrebiadau cwmnïau sy’n berthnasol i ddefnyddwyr pan fydd digwyddiadau arwyddocaol
yn ymwneud â’r cyflenwad, ansawdd dŵr neu lifogydd, gan roi cymorth ac adborth i’r cwmni fel y bo’n briodol.
Hefyd, byddwn yn rhoi gwybodaeth a chyngor i ddefnyddwyr sydd wedi’u heffeithio. Byddwn yn defnyddio’n
gwybodaeth am arfer da yn y meysydd hyn i roi cyngor ac annog arloesi.
Defnyddio ein hymchwil ar y cyd (â Llywodraeth Cymru a’r cwmnïau dŵr sy’n gweithredu yng Nghymru) i ddeall
ymatebion defnyddwyr i senarios posibl ar gyfer trosglwyddo cyfrifoldeb am bibellau cyflenwi dŵr sydd ym
mherchenogaeth cwsmeriaid i gwmnïau dŵr. Byddwn yn parhau i ymgysylltu â Llywodraeth Cymru wrth iddi ddatblygu
ei pholisi yn y maes hwn i ddeall cost a manteision trosglwyddo perchenogaeth.

Herio Cwmnïau Gwael eu Perfformiad

Dŵr Gwastraff – gwneud yn siwr bod y carthffosydd yn gweithio i ddefnyddwyr
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DIBYNADWY GWASANAETHAU

Byddwn yn cynnal adolygiad blynyddol o berfformiad cwmnïau dŵr o safbwynt gollyngiadau a llifogydd carthffosydd,
ac yn ei ddefnyddio i herio perfformiad gwael cymharol. Byddwn yn pwyso ar gwmnïau i gyflawni disgwyliadau
defnyddwyr ynghylch gostwng lefelau gollyngiadau - a rhagori ar y disgwyliadau hyn - trwy osod ymrwymiadau
perfformiad/targedau heriol iddynt eu hunain.

GWERTH AM ARIAN

BLAENORIAETH STRATEGOL 4
LLYWIO’R SECTOR DŴR TRWY HYSBYSU AC YMGYSYLLTU Â PHOB DEFNYDDIWR FEL BOD PENDERFYNWYR
A’R DIWYDIANT YN GWEITHREDU AR LAIS Y DEFNYDDIWR
Deilliannau: Mae defnyddwyr yn gwybod mwy am faterion dŵr, gydag oddeutu 100 miliwn o gyfleoedd i weld ein
negeseuon mewn cyfryngau traddodiadol yn ystod 2018-19. Ein nod hefyd yw i’r nifer mae ein gwefan a’n cyfryngau
cymdeithasol yn eu cyrraedd gynyddu o 1.5 miliwn i 2 filiwn.

ADOLYGIAD PRISIAU 2019 – HERIO CWMNÏAU AC
OFWAT GYDA GWYBODAETH AM DDISGWYLIADAU
DEFNYDDWYR, FEL BOD Y CANLYNIADAU YN
DDERBYNIOL I DDEFNYDDWYR

enquiries@ccwater.org.uk

HELPU I WNEUD I’R FARCHNAD ADWERTHU
DDIBRESWYL YN LLOEGR WEITHIO TRWY AMLYGU
YMHLE MAE’R FARCHNAD YN LLWYDDO AC YMHLE
MAE’N SIOMI CWSMERIAID BUSNES
Gwnawn ein rhan i helpu creu’r amodau ar gyfer
marchnad adwerthu lwyddiannus i fusnesau a
chwsmeriaid dibreswyl eraill, sy’n bodloni eu
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Sicrhau canlyniadau i ddefnyddwyr yw ein prif nod yn
ystod ein gwaith ar Adolygiad Prisiau 2019. Byddwn yn
gwneud yn siwr bod defnyddwyr yn cael cyfle i gymryd
rhan ym mhenderfyniadau cwmnïau dŵr ar eu cynlluniau
dŵr a charthffosiaeth pum mlynedd a thymor hwy, a
dylanwadu ar y penderfyniadau hyn. Hefyd, byddwn

yn helpu Grwpiau Her gan Gwsmeriaid i gymharu sut
mae pob cwmni yn gwneud, fel y gallant farnu p’un a
yw cynllun eu cwmni yn ddigon uchelgeisiol i fodloni
disgwyliadau defnyddwyr. Lle nad yw’n ymddangos bod
cwmnïau wedi gwrando ar flaenoriaethau eu defnyddwyr
ynghylch gwariant, byddwn yn eu herio. Byddwn yn
herio Ofwat, y rheoleiddiwr, os na fyddai defnyddwyr yn
croesawu ei gynigion rheoleiddiol, fel bod defnyddwyr
yn y pen draw yn cael gwasanaeth dŵr a charthffosiaeth
sy’n dderbyniol iddynt yn awr ac i’r dyfodol. Tua diwedd
Adolygiad Prisiau 2019, byddwn yn ystyried sut olwg
ddylai fod ar ddyfodol ymgysylltu â chwsmeriaid ar ôl
ystyried effeithiolrwydd Grwpiau Her gan Gwsmeriaid yn
y broses.

DIBYNADWY GWASANAETHAU

Ein gwaith eiriolaeth yw’r ffordd rydym ni’n cynrychioli
defnyddwyr ac yn sicrhau canlyniadau iddynt. Mae ein
llais ni, a gefnogir gan statud, yn helpu i sicrhau bod
barn defnyddwyr dŵr yn cael eu clywed yn y lleoedd
hynny sy’n cyfrif – mewn Llywodraethau, mewn cwmnïau
dŵr, a chan Ofwat a rheoleiddwyr eraill, fel Asiantaeth
yr Amgylchedd, yr Arolygiaeth Dŵr Yfed, Cyfoeth
Naturiol Cymru a Natural England.

GYWIR Y TRO CYNTAF

BOD YN EIRIOLWR AR RAN DEFNYDDWYR DŴR FEL
BOD LLAIS DEFNYDDWYR YN CAEL EI GLYWED

GWERTH AM ARIAN

STRATEGIC PRIORITY 4
SHAPE THE WATER SECTOR BY INFORMING AND ENGAGING ALL CONSUMERS SO THAT CONSUMERS’
VOICES ARE ACTED UPON BY DECISION MAKERS AND THE INDUSTRY (PARHAODD)

Byddwn yn parhau i dalu sylw arbennig i’r materion a
allai effeithio ar fusnesau micro, bach a chanolig wrth
iddynt ymhél â’r farchnad, fel y gallwn bwyso am wneud
newidiadau i sicrhau bod y busnesau hynny yn gallu
cymryd rhan lawn ynddi. Byddwn yn cael tystiolaeth
o’u profiadau trwy ymgysylltu’n uniongyrchol â’r cyrff
sy’n eu cynrychioli a gwneud ymchwil yn uniongyrchol â
chwsmeriaid busnes.

Os bydd newidiadau arfaethedig i ffiniau rhwng Cymru
a Lloegr yn mynd rhagddynt at ddibenion deddfwriaeth
dŵr, byddwn yn helpu Llywodraeth Cymru i roi gwybod i
gwsmeriaid sydd wedi’u heffeithio am eu hawliau o ran
cystadleuaeth. Ac, os na fydd unrhyw un yn gwrando ar
gwsmeriaid busnes yng Nghymru, byddwn yn llais ar eu
rhan 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 gyda Chymru
ac ohoni.

DIBYNADWY GWASANAETHAU

HELPU BUSNESAU MICRO, BACH A CHANOLIG I GAEL
AT Y FARCHNAD ADWERTHU

CEFNOGI CWSMERIAID BUSNES YNG NGHYMRU I
ELWA O WASANAETHAU RHAGOROL

GYWIR Y TRO CYNTAF

disgwyliadau. Byddwn yn gweithredu ac yn ysgogi Ofwat
neu MOSL i ymateb os down o hyd i unrhyw broblemau
systematig drwy ein gwaith gyda chwmseriaid busnes
ar gŵynion ac ymholiadau. Byddwn yn dweud wrth
1
gwsmeriaid busnes ba adwerthwr sy’n cael y nifer
fwyaf neu’r nifer lleiaf o gŵynion (cwynion i ni ac yn
uniongyrchol i’r adwerthwr), yn amlygu manteision
ac anfanteision newid neu ail-drafod, yn olrhain
ymwybyddiaeth defnyddwyr ac yn amddiffyn cwsmeriaid
sydd wedi’u siomi gan fethiant yn y gwasanaeth, fel
camddefnyddio data neu os bydd eu hadwerthwr yn cau.

Y safbwynt lleol
CYNYDDU’R PWYSAU YN Y CYFRYNGAU YN LLEOL
Byddwn yn gweithio’n lleol gyda’r cyfryngau i helpu
rhoi gwybod i ddefnyddwyr am broblemau dŵr a
charthffosiaeth. Gallai hyn gael ei wneud trwy godi
proffil defnyddio dŵr yn ddoeth i greu buddion
cymdeithasol neu roi pwysau ar fri cwmnïau dŵr gwael
eu perfformiad i wella’u gwasanaeth i ddefnyddwyr.

enquiries@ccwater.org.uk
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1 Lle’r ysgrifennwn ‘gwsmeriaid busnes’, rydym yn cyfeirio at gwsmeriaid dibreswyl, fel cwsmeriaid busnes, elusennau a sefydliadau sector cyhoeddus.

DYLANWADU AR AGENDA DEFNYDDWYR DŴR TRWY HYSBYSU DEFNYDDWYR A SIARAD AR EU RHAN

2018-19

2019-20

2020-21

2021 A’R
TU HW NT

√

√

√

GWERTH AM ARIAN

Allwedd  = prif gyfnod gweithgarwch  = gweithgarwch parhaus

Amserlen ar gyfer cyflawni

Dylanwadu ar benderfynwyr – arwain agenda defnyddwyr — eiriolaeth o safbwynt y defnyddiwr
√

Herio cwmnïau ynghylch eu cynlluniau i gyfathrebu â defnyddwyr yn yr oes ddigidol. Sut dylent gyfleu gwybodaeth
am filiau a gwybodaeth arall yn y dyfodol?
Pan gyhoeddir Adolygiad wedi’i Deilwra o’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr, byddwn yn dangos sut rydym yn effeithiol o ran
siarad ar ran defnyddwyr dŵr a sut rydym yn eiriol ar eu rhan.

√
√

√

Adolygiad Prisiau 2019 — mae cynlluniau busnes cwmnïau dŵr yn adlewyrchu’r hyn y mae ar ddefnyddwyr ei eisiau yn awr ac yn yr hirdymor
√

√

Sicrhau bod cynigion yn ystyried defnyddwyr y dyfodol a’u bod yn dderbyniol i’r mwyafrif o ddefnyddwyr.

√

√

Herio ar ran defnyddwyr dŵr — annog tegwch
Herio cwmnïau dŵr i rannu perfformiad gwell na’r hyn a ragwelwyd neu arian annisgwyl (e.e. o chwyddiant uwch),
i sicrhau cydbwysedd teg rhwng cyfranddalwyr a chwsmeriaid.

√

Monitro a herio perfformiad o ran Cymhellion Cyflawni Deilliannau yn ystod 2020-25, yn enwedig lle y bo perfformiad
gwell na’r hyn a ragwelwyd yn arwain at wobrau ariannol mae defnyddwyr yn eu talu.

√
√

√

√

√

Yng Nghymru, sicrhau nad yw prynu Dŵr Dyffryn Dyfrdwy gan Severn Trent Water a newidiadau yn y dyfodol i
drwyddedau cwmnïau yn effeithio’n andwyol ar unrhyw gwsmeriaid (h.y. codi prisiau), bod buddiannau defnyddwyr
yn cael eu hamddiffyn a bod eu barn yn cael ei hystyried wrth i drosfeddiannu Dŵr Dyffryn Dyfrdwy gan Severn Trent
ymwreiddio a bod newidiadau i drwyddedau’n cael eu cynnig.

√

√

√

√

enquiries@ccwater.org.uk
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Yn achos Dŵr Cymru, lle y mae’r cwmni yn cadw gwobrau, eu hannog i gynnwys defnyddwyr wrth ystyried sut dylai
gwobrau ariannol gael eu defnyddio er budd defnyddwyr Dŵr Cymru. Hefyd, annog defnyddwyr i gymryd rhan mewn
penderfyniadau ar sut y dylid talu unrhyw gosbau.

DIBYNADWY GWASANAETHAU

Dylanwadu ar gynlluniau busnes 2020-25 fel bod ymrwymiadau wedi’u seilio ar dystiolaeth o anghenion a disgwyliadau
gwahanol grwpiau o ddefnyddwyr ac yn sicrhau gwydnwch tymor hwy i ddefnyddwyr a’r amgylchedd y mae’r sector yn
dibynnu ac yn effeithio arno.

GYWIR Y TRO CYNTAF

Dylanwadu ar benderfynwyr mewn Llywodraethau, rheoleiddwyr a’r diwydiant dŵr i sicrhau bod barn defnyddwyr
a datblygwyr yn cael ei hystyried wrth ddatblygu polisïau, cynigion neu fentrau a fydd yn effeithio arnynt.

DYLANWADU AR AGENDA DEFNYDDWYR DŴR TRWY HYSBYSU DEFNYDDWYR A SIARAD AR EU RHAN

2018-19

2019-20

2020-21

2021 A’R
TU HW NT

Helpu i godi ymwybyddiaeth cwsmeriaid o’r farchnad adwerthu dŵr a charthffosiaeth yn Lloegr a’r hyn y mae’n ei
gynnig, trwy weithio gyda grwpiau cynrychioli busnesau, yn enwedig grwpiau sy’n gysylltiedig â busnesau micro a
busnesau bach a chanolig (BBaCh), a’r rhai ar y ffin.

√

√

√

√

Cynnig ffynhonnell ddiduedd o gyngor i gwsmeriaid busnesau micro, BBaCh a chwsmeriaid busnes a dibreswyl eraill
ledled Cymru a Lloegr, a mynd i’r afael â chwynion lle nad yw cwmnïau ac adwerthwyr wedi cael eu gwasanaeth yn
gywir y tro cyntaf.

√

√

√

√

Deall sut mae’r farchnad yn Lloegr yn gweithio i gyfranogwyr, gan gynnwys busnesau micro a BBaCh; datrys problemau
wrth iddynt godi a chodi problemau systemig gyda phenderfynwyr, ac adeiladu ar ein perthynas gadarn â sefydliadau
masnach.

√

√

√

√

Amddiffyn cwsmeriaid trwy weithio ar ddiwygiadau i godau ac ymgynghoriadau fel bo’r angen.

√

√

√

√

Sicrhau bod safonau gwasanaeth i gwsmeriaid busnes yng Nghymru yn rhagorol ac nad ydynt yn dirywio.

√

√

√

√

Yng Nghymru, byddwn yn canolbwyntio ar sicrhau bod cwsmeriaid busnes yn cael gwasanaeth rhagorol i gwmseriaid
ac yn cynghori Llywodraeth Cymru am faterion sy’n dod i’r amlwg, yn enwedig ar y ffin, ac mewn perthnas â’r newid
i ardal drwydded Severn Trent yng Nghymru a Lloegr.

√

√

√

√

Yng Nghymru, byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion yn ymwneud â negeseuon i gwsmeriaid busnes
Dŵr Cymru yn Lloegr.

√

√

√

Monitro manteision ac anfanteision diwygio’r farchnad yn Lloegr i hysbysu polisi yn y dyfodol yng Nghymru.

√

√

√

√

√

√

GWERTH AM ARIAN

Allwedd  = prif gyfnod gweithgarwch  = gweithgarwch parhaus

Amserlen ar gyfer cyflawni

Bod yn Hyrwyddwr Cwsmeriaid Busnes — gwneud yn siwr bod y farchnad yn gweithio
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GYWIR Y TRO CYNTAF

Helpu busnesau micro, bach a chanolig i feddwl am effeithlonrwydd dŵr trwy ein cysylltiadau partneriaeth.

DYLANWADU AR AGENDA DEFNYDDWYR DŴR TRWY HYSBYSU DEFNYDDWYR A SIARAD AR EU RHAN

2018-19

2019-20

2020-21

GWERTH AM ARIAN

Allwedd  = prif gyfnod gweithgarwch  = gweithgarwch parhaus

Amserlen ar gyfer cyflawni

2021 A’R
TU HW NT

Cystadleuaeth i Aelwydydd yn Lloegr — helpu i’r penderfyniadau adlewyrchu disgwyliadau defnyddwyrcysylltiadau partneriaeth.
√

√

√

Os penderfynir bwrw ymlaen â chystadleuaeth i aelwydydd, 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
Cyhoeddi gwybodaeth am berfformiad cwmnïau yn y meysydd sydd bwysicaf i ddefnyddwyr. (Er enghraifft, gwydnwch,
cwynion a fforddiadwyedd),er mwyn gwella perfformiad cyffredinol y sector.

√

√

Cyhoeddi ein hadroddiadau cipolygon atodol a gafwyd o’n dealltwriaeth o ymchwil a pherfformiad cwmnïau i herio’r
diwydiant ymhellach. Cyhoeddi a rhannu data gydag Ofwat a MOSL ar gŵynion cwsmeriaid dibreswyl yn erbyn
adwerthwyr a rhannu ein gwybodaeth gymharol gyda Discover Water.

√

√

Ceisio cyfleoedd yn rhagweithiol i godi problemau defnyddwyr yn y cyfryngau darlledu, print ac ar-lein, yn
genedlaethol ac yn lleol ac yng nghyfryngau’r sector dŵr. Ymgysylltu â defnyddwyr a rhanddeiliaid ynghylch materion
allweddol trwy sianeli presennol y cyfryngau cymdeithasol a rhai newydd.

√

√

Cynorthwyo Llywodraeth Cymru â chyfleu negeseuon ynghylch symud y cyfrifoldeb am ddŵr i’r ffin rhwng Cymru a
Lloegr, yn hytrach na ffiniau cwmnïau.

√

√

I sicrhau bod pawb yn gallu manteisio ar ein gwasanaethau, rydym yn gallu cael at wasanaethau cyfieithu ac rydym yn
cyfieithu gwybodaeth i’r Gymraeg yn rheolaidd yn unol â’n Hymrwymiadau i’r Iaith Gymraeg.

√

√

√

√

Rydym yn derbyn cwynion dros y ffôn, drwy’r e-bost, drwy’r cyfryngau cymdeithasol neu drwy lythyr i sicrhau bod pob
defnyddiwr yn cael cyfle i gael help a chyngor gennym. Hefyd, rydym yn cynnal cyfarfodydd yn gyhoeddus ar draws
rhanbarthau Lloegr ac yng Nghymru, sy’n rhoi cyfleoedd i ddefnyddwyr siarad â ni wyneb yn wyneb.

√

√

√

√

Codi problemau defnyddwyr trwy’r cyfryngau a’r cyfryngau cymdeithasol

Mynediad hawdd at ein gwasanaethau
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DIBYNADWY GWASANAETHAU

√

GYWIR Y TRO CYNTAF

Os penderfynir bwrw ymlaen â chystadleuaeth i aelwydydd – sicrhau bod datblygiad pellach cystadleuaeth adwerthu
i aelwydydd yn bodloni disgwyliadau defnyddwyr ar gyfer marchnad o’r fath er mwyn iddi fod yn llwyddiannus.

Cawn wybod beth sy’n bwysig i ddefnyddwyr trwy ein hymchwil. Rydym yn casglu gwybodaeth bob blwyddyn fel y gallwn adolygu’r
hyn y mae angen i ni ei wneud yn barhaus, o ganlyniad i’r wybodaeth am ddefnyddwyr a gawn trwy ein hymchwil. Lle y bo’n
briodol, byddwn yn gweithio gyda chwmnïau dŵr ar faterion sydd o ddiddordeb ar y cyd neu’n gweithio mewn partneriaeth â
sefydliadau eraill i hybu ymgysylltiad da â defnyddwyr, gan gydnabod bod ein llais annibynnol o bwys i’r diwydiant hefyd.

GWERTH AM ARIAN

EIN CYNLLUNIAU I DDARPARU GWYBODAETH AM DDEFNYDDWYR TRWY YMCHWIL

DYMA’N CYNLLUNIAU ISOD, OND GALLENT NEWID:

2018-19

2019-20

2020-21

2021 A’R
TU HW NT









Ymchwil olrhain
Materion Dŵr - ein hymchwil blynyddol helaeth i ddefnyddwyr sy’n aelwydydd, sy’n rhoi golwg gynhwysfawr ar safiad
defnyddwyr ynghylch materion dŵr a charthffosiaeth, gan gynnwys gwerth am arian a boddhad â’r gwasanaeth.
Profi’r Dyfroedd – ein harolwg ar raddfa fawr o gwsmeriaid busnes i fesur eu barn am faterion dŵr a charthffosiaeth
sy’n effeithio arnynt, gan gynnwys gwerth am arian; a chael amcan o’u canfyddiadau ynghylch y diwydiant dŵr.







Profiadau cwsmeriaid busnes o’r farchnad – dilyn gwaith 2017-18 i fyny.





Casglu tystiolaeth i helpu datblygu polisïau yn y dyfodol o ran cystadleuaeth aelwydydd.

DIBYNADWY GWASANAETHAU

Ymchwil cystadleuaeth
Ymwybyddiaeth cwsmeriaid busnes o’r farchnad adwerthu – arolwg ar-lein i fesur ymwybyddiaeth cwsmeriaid
busnesau micro a BBaCh o’r farchnad adwerthu dŵr.





Ymchwil Adolygiadau Prisiau
Ymchwil Adolygiad Prisiau 2019 – ymchwil i gynorthwyo â chyflawni Adolygiad Prisiau 2019.



Ymchwil Adolygiad Prisiau 2024 – ymchwil i baratoi ar gyfer y broses nesaf o osod prisiau.

GYWIR Y TRO CYNTAF

YMCHWIL SY’N ATEGU EIN DARPARIAETH:






Ymchwil rhanddeiliaid

enquiries@ccwater.org.uk
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Perthynas rhanddeiliaid â’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr – deall barn rhanddeiliaid am y blaenoriaethau ar gyfer y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr ac ym mha feysydd y gallem ymestyn y berthynas waith.

GWERTH AM ARIAN

EIN CYSYLLTIADAU AG ADRAN YR AMGYLCHEDD, BWYD A MATERION
GWLEDIG, A LLYWODRAETH CYMRU
Mae gweithgareddau’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn cyd-fynd â’r strategaethau a amlinellir gan Defra a
Llywodraeth Cymru. Mae’r blaenoriaethau a’r gweithgareddau sydd wedi’u hamlinellu o dan bob un o’r
pedair thema allweddol yn y Flaenraglen Waith hon yn cyd-fynd â’r amcanion llywodraethol hyn.

Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i sicrhau
ein bod yn chwarae ein rhan wrth ei helpu i gyflawni
ei hamcanion ac, yn benodol, ei dwy flaenoriaeth
gyffredinol, sef amddiffyn defnyddwyr a sicrhau
gwydnwch tymor hir. Caiff nodau Defra ar gyfer dŵr
eu hamlinellu’n bennaf yn ei Strategic Priorities and
Objectives for Ofwat, sef:

DŴR GWASTRAFF - dylai
cwmnïau dŵr wella'u cynllunio
a'u buddsoddi i fodloni anghenion
cwsmeriaid presennol a
chwsmeriaid y dyfodol o ran dŵr
gwastraff

GWYDNWCH - dylai cwmnïau
dŵr sicrhau eu bod yn asesu
gwydnwch eu system a'u seilwaith
yn erbyn yr holl fygythiadau
a pheryglon posibl a chymryd
camau cymesur i wella gwydnwch
lle bo'r angen

GWYDNWCH - dylai cwmnïau
ddatblygu gwydnwch ecosystemau
sydd wrth wraidd systemau dŵr
a dŵr gwastraff, trwy annog y
defnydd cynaliadwy ar gyfalaf
naturiol ac ystyried y costau a'r
buddion ehangach i'r economi, i
gymdeithas ac i'r amgylchedd yn
briodol

AMDDIFFYN CWSMERIAID mae angen i'r sector dŵr fynd
ymhellach i amlygu a bodloni
anghenion cwsmeriaid sy'n ei
chael hi'n anodd fforddio'r prisiau
a godir arnynt

CYMORTH - mae angen i gwmnïau
wella'r cymorth sydd ar gael,
ei ansawdd a'i hyrwyddo'n well
i gwsmeriaid ag incwm isel ac
aelwydydd eraill sy'n agored i
niwed, a chynyddu'r nifer sy'n
manteisio arno

BUSNES BACH - dylai ffocws
cwmnïau dŵr ar anghenion
busnesau bach a all ei chael hi'n
anodd cael gafael ar y prisiau
gorau fod yn well

GWNEUD I FARCHNADOEDD
WEITHIO - dylai'r sector annog
arloesi a chyflawni arbedion
effeithlonrwydd mewn ffordd sy'n
cyfrif am yr angen i ddatblygu:
(i) gwydnwch hirdymor systemau
/ gwasanaethau dŵr a dŵr
gwastraff; a / neu (ii) amddiffyn
cwsmeriaid agored i niwed

www.ccwater.org.uk
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CYFLENWAD DŴR - Dylai'r
sector hybu gostyngiad yn y risg
hirdymor i wydnwch y cyflenwad
dŵr oherwydd sychder a
ffactorau eraill, gan gynnwys trwy
ddatrysiadau cyflenwi newydd,
rheoli'r galw a mwy o fasnachu
dŵr

DIBYNADWY GWASANAETHAU

enquiries@ccwater.org.uk

SICRHAU GWYDNWCH HIRDYMOR
- dylai'r sector dŵr gynllunio,
buddsoddi a gweithredu i fodloni
anghenion cwsmeriaid presennol
a chwsmeriaid y dyfodol, mewn
ffordd sy'n cynnig y gwerth gorau
am arian dros yr hirdymor

GYWIR Y TRO CYNTAF

EIN GWAITH GYDAG ADRAN YR AMGYLCHEDD, BWYD
A MATERION GWLEDIG

GWERTH AM ARIAN

EIN CYSYLLTIADAU AG ADRAN YR AMGYLCHEDD, BWYD A MATERION
GWLEDIG, A LLYWODRAETH CYMRU (PARHAODD)

EIN GWAITH GYDA LLYWODRAETH CYMRU

Arwain ar roi cyngor ar filiau dŵr
fforddiadwy a rheoli dyledion.

Gweithio gyda Llywodraeth Cymru
ac eraill ar ei chynlluniau i ddatblygu
negeseuon cyson am:
» Reoli dyledion dŵr.
» Effeithlonrwydd dŵr.

Gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ac
eraill i helpu:
» Monitro effeithiolrwydd tariffau cymdeithasol.
» Monitro costau a buddion diwygio'r farchnad
i lywio polisïau'r dyfodol.

enquiries@ccwater.org.uk
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» Deall cost a manteision trosglwyddo
perchenogaeth pibellau cyflenwi dŵr preifat i
gwmnïau dŵr.

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

DIBYNADWY GWASANAETHAU

» Sut gall defnyddwyr ymgysylltu â'u
cwmni dŵr.

Sicrhau bod gwybodaeth o ansawdd
da ar gael i gwsmeriaid busnes, am
bwy sy'n gymwys i gymryd rhan yn y
farchnad adwerthu, yn enwedig i'r
cwsmeriaid hynny mewn ardaloedd
sy'n croesi'r ffin.

GYWIR Y TRO CYNTAF

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, Deddf yr
Amgylchedd (Cymru) a’i pholisïau ategol. Yn ogystal, mae 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 yn cyflwyno camau gweithredu penodol sy’n enwi’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn gysylltiedig â’u cyflawni.
Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu ei blaenoriaethau ar gyfer Ofwat yn ei Datganiad Blaenoriaethau ac Amcanion Strategol ar gyfer Ofwat.

GWERTH AM ARIAN

GWAHANIAETHAU RHWNG CYMRU A LLOEGR YN Y SECTOR DŴR
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 mewn polisi
rhwng Cymru a Lloegr yn debygol o effeithio ar ddefnyddwyr dŵr ar y naill ochr a’r llall o’r ffin. Y gwahaniaethau amlycaf yw:
LLOEGR

MATER

MATER

Marchnad fanwerthu i gwsmeriaid busnes

Ar agor i gwsmeriaid dŵr dibreswyl sy’n defnyddio mwy
na 50ML yn unig

Yn mynd rhagddo

Ddim yn berthnasol

Cynllun gwirfoddol

Cystadleuaeth ymhellach i fyny’r gadwyn, lle y gall
adwerthwyr ddewis eu darparwr dŵr cyfanwerthol
(marchnad ddwyffordd)
Cofrestru anheddwyr gan landlordiaid

Yn cael ei weithredu trwy is-ddeddfwriaeth

Diwygio echdynnu

Ddim yn berthnasol

Ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a
Chynlluniau Llesiant gan Fyrddau Gwasanaethau
Cyhoeddus
Safonau ar gyfer carthffosydd adeiladau newydd a
Safonau Draenio Cynaliadwy
Diwygio carthffosiaeth a draenio

Yn aros am ganlyniadau’r ymgynghoriad ar Reoli Adnoddau
Naturiol yn Gynaliadwy
Ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a
hwyluso’i gweithredu. Cefnogi synergeddau rhwng
cynlluniau
Cyflwyno safonau argymelledig o Fai 2018 ymlaen

Wedi’u dal yn ôl
Wedi’i ddal yn ôl

Cofrestru gorfodol

Tariffau cymdeithasol
Deddf yr Economi Ddigidol

Nid yw SIM i gwsmeriaid busnes wedi bod yn berthnasol
ers 2015
Goblygiadau tebygol i rai segmentau defnyddwyr a
chwmnïau sy’n croesi’r ffin
Ddim yn berthnasol

Monitro sgorau meintiol i gwsmeriaid busnes trwy
Fecanwaith Cymhellion Gwsanaeth (SIM)
Ymddeddfiad rhai o ddarpariaethau Deddf Cymru gydag
amser. Ad-drefnu ffiniau rheoleiddiol y diwydiant dŵr.
Deddf yr Amgylchedd (Cymru)

Mae’n berthnasol i wybodaeth am gŵynion ysgrifenedig
cwsmeriaid busnes
Goblygiadau tebygol i rai segmentau defnyddwyr a
chwmnïau sy’n croesi’r ffin
Yn berthnasol

Datblygiadau deddfwriaethol a pholisi posibl y byddwn yn eu cynnwys yn ein rhaglen, wrth iddynt gael eu cadarnhau:
Gallai gael ei archwilio gan y llywodraeth (Defra) maes o
law
Ddim yn berthnasol

enquiries@ccwater.org.uk

Nid yw’n cael ei archwilio gan Lywodraeth Cymru

Trosglwyddo perchenogaeth pibellau cyflenwi dŵr ym
mherchenogaeth breifat i gwmnïau
Gorfodaeth i osod systemau chwistrellu dŵr rhag tân ym
mhob eiddo newydd yng Nghymru

Archwiliad o gostau a manteision. Dilyn deilliannau i fyny ar ôl
yr ymgynghoriad
Monitro’r goblygiadau i segmentau defnyddwyr, y prisiau a
godir arnynt a’u gwasanaethau

www.ccwater.org.uk
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Ddim yn berthnasol

Cystadleuaeth i aelwydydd

DIBYNADWY GWASANAETHAU

Arweiniad yn awgrymu croes-gymhorthdal o hyd at 1.5%
yn flynyddol
Deddfwriaeth wedi’i chwblhau

Yn aros am ganlyniadau’r ymgynghoriad ar Reoli Adnoddau
Naturiol yn Gynaliadwy
Arweiniad yn awgrymu croes-gymhorthdal o hyd at 2.5%
yn flynyddol
Deddfwriaeth i’w chwblhau yn ystod 2018

GYWIR Y TRO CYNTAF

Ar agor i bob cwsmer dŵr a charthffosiaeth dibreswyl

Consumer Council for Water
1st Floor, Victoria Square House
Victoria Square
Birmingham
B2 4AJ

Cyngor Defnyddwyr Dŵr, Cymru
General Buildings
31-33 Newport Road
Caerdydd
CF24 0AB

MAE’R CYNGOR DEFNYDDWYR DŴR (CCWATER)
MAE LLAIS ANNIBYNNOL DEFNYDDWYR DŴR YNG NGHYMRU A LLOEGR

