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Sicrhau’r deilliannau gorau i bob defnyddiwr dŵr, yn awr ac yn y dyfodol
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Hefyd, bu’n flwyddyn arwyddocaol iawn i gwsmeriaid
dŵr yn Lloegr sy’n fusnesau, sydd wedi gallu elwa
o agor y farchnad adwerthu dŵr annomestig.
Manteisiodd rhai sefydliadau ar y cyfle i chwilio
am bris dŵr gwell yn gyflym. Ein hamcanion fu
hyrwyddo ymwybyddiaeth o’r farchnad a sicrhau
bod cystadleuaeth yn gweithio i bawb sy’n gymwys,
gan gynnig lefelau uwch o wasanaeth a gwerth am
arian. Roedd yr arwyddion cynnar yn gadarnhaol,
ond erbyn yr hydref, gwelom gynnydd mawr yn
nifer y cwynion i ni gan gwsmeriaid, am nifer bach o
adwerthwyr. Aethom ati ar unwaith i roi pwysau ar y
cwmnïau gwael hyn eu perfformiad ac, erbyn diwedd
y flwyddyn, roedd arwyddion calonogol o welliant.
Rhaid i hynny barhau dros y misoedd nesaf os ydym
am i hyder yn y farchnad a’r niferoedd sy’n ymwneud
â’r farchnad gynyddu. Er mwyn i’r farchnad wireddu
ei photensial llawn, mae angen i adwerthwyr a
broceriaid hefyd wneud rhagor i hoelio sylw mwyafrif
y busnesau bach a chanolig eu maint nad ydynt yn
gwybod bod ganddynt yr hawl i newid cyflenwr.

Iawn y tro cyntaf

Rydym wedi helpu i lywio a ffurfio’r drafodaeth
ehangach, gan gael ein cymell gan ein nod, sef
sicrhau’r deilliannau gorau i bob defnyddiwr dŵr,
yn awr ac yn y dyfodol - ni waeth beth fo’r model
perchenogaeth. Hefyd, rydym wedi cefnogi miloedd
o gwsmeriaid pan mae cwmnïau wedi’u siomi. Ni
fu gwell enghraifft o hyn nag ym mis Mawrth 2018,
pan frwydrom i amddiffyn buddiannau dros 200,000
o gwsmeriaid ar draws rhannau o Gymru a Lloegr a
adawyd heb ddŵr. Achoswyd y tarfu helaeth gan
ddadmer sydyn wedi i’r Dihiryn o’r Dwyrain ostwng y
tymheredd yn sylweddol. Yn ogystal â chynorthwyo
cwsmeriaid â’u cwynion, arweiniom yn llwyddiannus
alwadau ar i gwmnïau dŵr dalu lefelau tecach o

iawndal a oedd yn adlewyrchu’r anghyfleustra a’r
trallod enfawr a achoswyd. O ganlyniad, derbyniodd
llawer o gwsmeriaid hyd at £150, mwy o lawer na’r
swm a warentir gan ganllawiau statudol y diwydiant.
Gallwch ddarllen rhagor am ein hymdrechion
ehangach i gefnogi cwsmeriaid gyda’u cwynion yn yr
adran Yn Iawn y Tro Cyntaf.

Gwerth am arian

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi hyrwyddo
buddiannau defnyddwyr yn wyneb rhywfaint o’r
craffu cyhoeddus a gwleidyddol dwysaf ar y diwydiant
dŵr ers preifateiddio. Bu dadl ffyrnig ynghylch tegwch
cwmnïau dŵr a ph’un a fyddai model perchenogaeth
arall yn gwasanaethu buddiannau defnyddwyr yn
well. Wrth wraidd y drafodaeth y bu pryderon yr ydym
ni wedi’u codi ers sawl blwyddyn. Mae pryderon am
werth gwasanaethau am arian, cynnydd mawr mewn
biliau a setliadau rheoleiddiol sydd wedi bod yn
rhy hael i gwmnïau dŵr oll wedi niweidio tegwch y
diwydiant o safbwynt defnyddwyr. Yn fwy diweddar,
mae methiannau uchel eu proffil o ran gwasanaeth
rhai cwmnïau dŵr wedi tanio’r drafodaeth ymhellach
a pheryglu ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd yn y
diwydiant ehangach.

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Myfyrdodau’r Cadeirydd - Parhaodd

Hoffwn orffen trwy gydnabod ein haelodau staff
anhygoel a chefnogaeth ein partneriaid allweddol, yn
ein helpu i gyflawni cymaint ar ran defnyddwyr dros y
flwyddyn ddiwethaf.
Rwy’n argyhoeddedig y gallwn, gyda’n gilydd, herio
cwmnïau dŵr yn llwyddiannus i ailfeithrin hyder ac
ymddiriedaeth yn y diwydiant.

Alan Lovell - Cadeirydd
Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr

1.

Yr Adolygiad Prisiau yw’r broses reoleiddiol sy’n pennu’r uchafswm pris i bob cwmni dŵr
yng Nghymru a Lloegr, ynghyd â’r ymrwymiadau gwasanaeth a buddsoddi, am 5 mlynedd.

2.

Cost cyfalaf yw’r rhagdybiaeth a wna’r rheoleiddiwr, Ofwat, am y gost y bydd cwmnïau dŵr
yn mynd iddi wrth godi cyfalaf i ariannu buddsoddiadau yn eu hasedau, fel piblinellau.

3.

Mae’r ffigurau’n seiliedig ar ein harolwg Materion Dŵr blynyddol o farn cwsmeriaid
domestig am eu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth.

Dŵr drwy’r tap

A L L A N FA

4

Gwasanaeth carthffosiaeth cydnerth sy’n
gweithio

Email - enquiries@ccwater.org.uk
Website - www.ccwater.org.uk

Iawn y tro cyntaf

Hefyd, gall defnyddwyr ddisgwyl i ni arwain y ffordd
wrth sicrhau bod cwmnïau dŵr yn gwneud rhagor i
helpu’r tair miliwn o aelwydydd sy’n dweud wrthym
eu bod yn cael trafferth fforddio’u biliau dŵr.3 Yn ein
hadran Gwerth am Arian, gallwch ddarllen sut rydym
wedi helpu cwmnïau dŵr i gynyddu’r niferoedd sy’n
manteisio ar dariffau cymdeithasol bron 50 y cant yn
2017/18 - mae hyn yn golygu bod bron i 400,000 o

aelwydydd ag incwm isel yn cael biliau is erbyn hyn.
Hefyd, darllenwch sut helpodd ein Cyfrifiannell Budddaliadau i amlygu dros £9.3 miliwn o daliadau lles
posibl yr oedd cwsmeriaid yn colli allan arnynt. Rydym
yn falch bod y llwyddiannau hyn a llwyddiannau eraill
yn newid bywyd defnyddwyr er gwell, ond ni allwn
fforddio gorffwys ar ein rhwyfau. Mae lefel y cymorth
sydd ar gael gan gwmnïau yn ddiferyn yn unig o
gymharu â’r môr o gartrefi y mae angen help ariannol
arnynt. Credwn ei bod hi’n hen bryd i gwmnïau
estyn yn ddyfnach i’w poced i gynorthwyo mwy o
gwsmeriaid sy’n wynebu caledi ariannol.

Gwerth am arian

Gan edrych ymlaen at 2018/19, bydd buddiannau
defnyddwyr y dyfodol – nid dim ond y presennol –
yn flaenllaw ar ein hagenda wrth i ni gychwyn ar rai
o gamau pwysicaf Adolygiad Prisiau 2019.1 Bydd y
broses hon yn diffinio faint bydd pob un ohonom yn
ei dalu am ein gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth
hyd at 2025. Hefyd, mae angen i ni sicrhau bod
cwmnïau dŵr yn buddsoddi digon i ddatblygu a
chynnal rhwydwaith dŵr a charthffosiaeth a all ateb
galwadau poblogaeth sy’n cynyddu a’n hinsawdd sy’n
newid. Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi helpu i
osod sylfeini cadarn i sicrhau bod y broses hon o osod
prisiau yn ymdrin â rhai o heriau pwysicaf ein hoes.
Chwaraeom ran allweddol yn darbwyllo Ofwat i osod
ei gost isaf erioed ar gyfer cyfalaf, ar ôl galw droeon ar
y rheoleiddiwr i ymdrin yn llymach â chostau cyllido
cwmnïau dŵr.2 Mae’r penderfyniad hwn yn golygu
bod pob cwsmer yn gallu disgwyl i’w fil fod rhwng
£15 a £25 yn is bob blwyddyn rhwng 2020 a 2025, nag
y byddai wedi bod fel arall. Gallwch ddarllen rhagor
am y ffordd rydym wedi dylanwadu ar gamau cynnar
yr adolygiad prisiau yn Siarad o blaid Defnyddwyr.

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Eich corff gwarchod dŵr – Beth rydym ni’n ei wneud i chi
Sicrhau’r deilliannau gorau i bob defnyddiwr dŵr, yn awr ac yn y dyfodol.

Mae ein harbenigedd a’n dylanwad hefyd yn
hollbwysig wrth sicrhau bod y rheoleiddiwr, Ofwat, a
chwmnïau dŵr yn rhoi safbwyntiau a blaenoriaethau
defnyddwyr wrth wraidd proses y diwydiant o osod
prisiau am 5 mlynedd. Trwy graffu ar gynlluniau
busnes cwmnïau dŵr a’r ffordd y mae Ofwat yn
ymdrin â phob adolygiad, gwnawn y cyfan a allwn i
sicrhau’r deilliannau gorau i bob defnyddiwr dŵr - yn
awr ac yn y dyfodol.

Iawn y tro cyntaf

Ers ein sefydlu yn 2005, rydym wedi gweithio’n galed
i wella gwasanaeth cwmnïau dŵr, gan bwyso arnynt
i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i gwsmeriaid.
Os daw cwsmer ar draws problem ac ni all ei datrys
gyda’i gwmni dŵr, gall droi atom i gael cymorth
am ddim. Dros y 13 blynedd diwethaf, rydym wedi
helpu defnyddwyr gyda 380,000 a mwy o gŵynion
ac ymholiadau, ac wedi sicrhau dros £27 miliwn o
iawndal ariannol i gwsmeriaid cartref a busnes sydd
wedi cael cam.

yn defnyddio’r holl wybodaeth hon i sicrhau bod barn
a phryderon defnyddwyr yn cael eu derbyn a’u deall
gan Lywodraethau’r DU a Chymru, rheoleiddwyr a’r
diwydiant ehangach.

Gwerth am arian

Ni yw’r corff statudol, annibynnol sy’n cynrychioli’r
holl ddefnyddwyr dŵr a charthffosiaeth yng
Nghymru a Lloegr. Mae ein gwaith yn cynnwys rhoi
cyngor a gwybodaeth am faterion dŵr, ac ymchwilio i
gŵynion os nad yw cwsmeriaid dŵr wedi gallu datrys
problemau gyda’u cwmnïau monopoli dŵr neu eu
hadwerthwyr.

Ond mae ein dylanwad yn mynd ymhell y tu hwnt i
ddatrys cwynion yn unig.
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Dŵr drwy’r tap

Nid oes unrhyw sefydliad arall mewn lle gwell i
ddeall barn a blaenoriaethau defnyddwyr ynghylch
gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth. Mae ein hymchwil
helaeth a’r miloedd o gŵynion ac ymholiadau rydym
yn ymdrin â nhw bob blwyddyn yn rhoi cipolwg heb
ei ail i ni i agweddau a barn defnyddwyr ynghylch
materion, gan gynnwys eu boddhad â gwasanaethau
a gwerth am arian, arbed dŵr, lefelau ymddiriedaeth
yn y diwydiant a’u hawydd am gystadleuaeth. Rydym

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Defnyddwyr yn gosod yr agenda

Mae’r blaenoriaethau hyn i ddefnyddwyr yn rhoi’r
fframwaith i’n Blaenraglen Waith sy’n amlinellu’n
fanwl sut y byddwn yn bwrw ymlaen â buddiannau
defnyddwyr dros y tair blynedd nesaf.

Yn 2017/18, dyma oedd ein 5 blaenoriaeth strategol allweddol:
Siarad o blaid defnyddwyr busnes ac aelwyd a’u hysbysu trwy ddarparu llais dibynadwy, annib-

Gwerth am arian

Gall ein gwaith ond fodloni disgwyliadau ac anghenion
defnyddwyr os byddwn yn canolbwyntio ar fynd i’r
afael â’r blaenoriaethau sy’n bwysicaf iddynt, yr ydym
yn eu hamlygu o’n gwaith ymchwil. Dyma pam rydym
yn adolygu ein hagenda bob blwyddyn i sicrhau ei
bod yn parhau i adlewyrchu’r hyn y mae defnyddwyr
am i ni ei wneud.

ynnol 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
Pwyso am brisiau teg, gwerth am arian sy’n fforddiadwy yn y tymor hir
Bod cwmnïau dŵr yn cynnig gwasanaethau hawdd cael atynt, sy’n iawn y tro cyntaf ac yn datrys
problemau a chwynion yn gyflym ac yn ddiffwdan

Iawn y tro cyntaf

Cyflenwad dŵr cydnerth, cynaliadwy ac o ansawdd da yn awr ac yn y dyfodol, y mae defnyddwyr
yn ei werthfawrogi ac yn ei ddefnyddio’n ddoeth
Gwasanaeth carthffosiaeth cydnerth, cynaliadwy sy’n gweithio yn awr ac yn y dyfodol, ac sy’n cael
ei ddefnyddio’n gyfrifol gan ddefnyddwyr

Dŵr drwy’r tap
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Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Cipolwg ar y flwyddyn
Cost ariannu’r amrywiaeth eang o wasanaethau a’r cyngor a’r cymorth dihafal yr oeddem wedi gallu’u cynnig i ddefnyddwyr y llynedd oedd 21c yn
unig i bob talwr bil dŵr. Yn gyfnewid am y ffi hon, roeddem wedi gallu cyflwyno amrywiaeth eang o fuddion i ddefnyddwyr, gan gynnwys y canlynol:

wedi’u hamlygu gan 3,400 o ddefnyddwyr gan ddefnyddio’n Cyfrifiannell
Budd-daliadau.

TUA £14.5 MILIWN O ARBEDION POSIBL

IAWNDAL O HYD AT £150 Y CWSMER

i’r aelwydydd a ddefnyddiodd ein cyfrifiannell mesurydd dŵr i weld p’un a
fyddent yn elwa o newid i fesurydd dŵr. Denodd y gyfrifiannell 250,000 o
ddefnyddwyr yn ystod y flwyddyn.

y gwnaethom helpu i’w sicrhau i gwsmeriaid y gwnaeth tywydd
oer y ‘Dihiryn o’r Dwyrain’ darfu ar eu cyflenwadau dŵr.

BRON I 19,000 O GŴYNION AC YMHOLIADAU

BRON I 400,000 O AELWYDYDD AG INCWM
ISEL YN CAEL BILIAU IS
ar ôl i ni weithio gyda chwmnïau dŵr i gynyddu nifer y rhai a
oedd yn manteisio ar dariffau cymdeithasol dros 50 y cant.

CYNULLEIDFA O 218 MILIWN

7 ADRODDIAD YMCHWIL

sef nifer y bobl a allai fod wedi gweld neu glywed ein cyngor a’n gwybodaeth i
ddefnyddwyr, trwy flwyddyn ddigynsail arall o sylw yn y wasg.

a gomisiynwyd gennym i ddatblygu ein dealltwriaeth o farn defnyddwyr
a dylanwadu ar y diwydiant dŵr, rheoleiddwyr a llywodraethau i
ddatblygu gwasanaethau a pholisïau sy’n adlewyrchu anghenion a
disgwyliadau defnyddwyr.

Dŵr drwy’r tap

am gwmnïau ac adwerthwyr dŵr, y gwnaethom helpu defnyddwyr i’w
datrys. Cafodd tuag 80 y cant o’r cwynion a dderbyniom eu cau o fewn 20
diwrnod gwaith.

PWYSO’N LLWYDDIANNUS

Iawn y tro cyntaf

DROS £9.3 MILIWN O FUDD-DALIADAU LLES POSIBL

wedi’i sicrhau i ddefnyddwyr a ofynnodd am ein helpu i ddatrys cwyn.
Er 2005, rydym wedi dychwelyd dros £27 miliwn i ddefnyddwyr sydd
wedi cael cam.

ar y cwmnïau a’r adwerthwyr dŵr mwyaf sâl eu perfformiad o ran cwynion
gan gwsmeriaid i wella’u perfformiad yn sylweddol.
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Gwerth am arian

BRON I £1.4 MILIWN O IAWNDAL ARIANNOL

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Gwerth am arian

BLAENORIAETH DEFNYDDWYR 1:
SIARAD O BLAID DEFNYDDWYR BUSNES AC AELWYD A’U HYSBYSU
trwy ddarparu llais dibynadwy, annibynnol 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.

EIN 3 BUDDUGOLIAETH BENNAF I DDEFNYDDWYR:
- Defnyddiom ein hadroddiadau ymchwil a’n hadroddiadau ar gŵynion i hyrwyddo buddiannau busnesau bach a chanolig eu
maint y mae’r farchnad adwerthu dŵr wedi effeithio arnynt, gan bwyso’n llwyddiannus ar adwerthwyr sâl eu perfformiad i wella.

Iawn y tro cyntaf

- Atom ni ddaeth y cyfryngau cenedlaethol, gan gynnwys teledu a radio’r BBC, ITV a’r Financial Times, i gael sylwadau
ar faterion defnyddwyr dŵr, ac ymddangosodd ein negeseuon gerbron cynulleidfa bosibl o 218 miliwn o bobl.
- Dylanwadom ar newidiadau i Adolygiad Prisiau 2019 fel ei fod, erbyn hyn, yn cynnwys cymhellion newydd i gwmnïau dŵr wella’u lefelau gwasanaeth.

CRYNODEB – BETH GYFLAWNOM NI:
- Defnyddiom ein hymchwil i bwyso ar y diwydiant dŵr i wneud rhagor i godi ymwybyddiaeth o’r farchnad dŵr annomestig ymhlith busnesau bach a chanolig eu maint.

- Gwnaethom yn siŵr bod gwell gwybodaeth gan gyrff eraill defnyddwyr, rheoleiddwyr a gwleidyddion yng Nghymru a Lloegr am farn defnyddwyr a’r hyn sy’n bwysicaf iddynt.
- Siaradom o blaid buddiannau defnyddwyr yn ystod trafodaethau â chwmnïau dŵr a rhanddeiliaid eraill yng nghyfarfodydd Fforwm Dŵr Cymru Llywodraeth Cymru a Fforwm AP19.

Dŵr drwy’r tap

- Dylanwadom ar gamau cynnar y broses gosod prisiau i sicrhau bod mwy o alwadau ar gwmnïau dŵr i wella’u gwasanaeth i gwsmeriaid.

- Heriom gwmnïau dŵr i wella’u gwasanaeth a rhoesom wybod i ddefnyddwyr am eu hawliau trwy lefelau digynsail o sylw yn y cyfryngau.

Email - enquiries@ccwater.org.uk
Website - www.ccwater.org.uk

A L L A N FA

8

Gwasanaeth carthffosiaeth cydnerth sy’n
gweithio

- Denom dros 346,000 o ymwelwyr i’n gwefan ar ei newydd wedd, gyda chyngor a chymorth ynghylch eu biliau a’u gwasanaethau.

Beth wnaethom ni, yn fanwl : Llunio marchnad ddŵr newydd sy’n gweithio i bawb

Ar ôl misoedd o baratoi gyda chyfanwerthwyr,
adwerthwyr a chyrff, yn cynnwys gweithredwr y
farchnad, MOSL (Market Operator Service Limited),
roedd popeth yn barod wrth i’r farchnad adwerthu
dŵr fwyaf yn y byd lansio’n hwylus, ar amser.

Yn ystod y flwyddyn, fe wnaethom hefyd arwain
gweithdai i adwerthwyr, gan roi arweiniad iddynt ar
sut i roi gwybodaeth i ni am gŵynion cwsmeriaid.
Dylai hyn ddod â mwy o gysondeb a chymharedd
i’r ffordd y mae adwerthwyr yn rhoi gwybod am
gŵynion, gan ein galluogi i fonitro sut mae’r farchnad

“Diolch yn fawr iawn i chi am eich holl help
– aeth y broblem hon yn ei blaen am sawl
mis, ond cafodd ei datrys yn gyflym iawn pan
gamoch chi i’r adwy. Diolch yn fawr iawn i’r
tîm am eu hymdrechion.”
- Mr Wilkins

Small and medium-sized businesses’ awareness of the retail water market report – Ionawr 2018

Email - enquiries@ccwater.org.uk
Website - www.ccwater.org.uk
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4.

Byddwn yn parhau i ddilyn trywydd lefelau
ymwybyddiaeth a defnyddio’n hymchwil a’n
gwybodaeth i annog y sector cyfan i gynyddu
ymgysylltiad cwsmeriaid.

YNG NGHYMRU: Mae’r dewis i gwsmeriaid annomestig
sy’n cael eu gwasanaethu gan gwmni dŵr sy’n seiliedig
yn bennaf neu’n gyfan gwbl yng Nghymru wedi’i
gyfyngu o hyd i’r rhai sy’n defnyddio mwy na 50 megalitr o ddŵr y flwyddyn. Fodd bynnag, pwysom ar y ddau
gwmni dŵr yng Nghymru i ddangos eu bod yn cynnig
y lefelau uchaf posibl o wasanaeth i’w holl gwsmeriaid
annomestig. Hefyd, dylanwadom ar Lywodraeth
Cymru ac Ofwat i’w gwneud yn glir bod yn rhaid i’r
cwmnïau yng Nghymru ymrwymo i gyflawni lefelau
uchel o foddhad ymhlith cwsmeriaid annomestig
fel rhan o’u cynlluniau busnes ar gyfer Adolygiad
Prisiau 2019.

Dŵr drwy’r tap

Yn ystod y flwyddyn, buom yn dilyn trywydd
ymwybyddiaeth busnesau bach a chanolig eu maint
o’r farchnad i sicrhau nad oeddent yn cael eu gadael
ar ôl, a rhannom ein canfyddiadau gydag adwerthwyr
a’r diwydiant ehangach. Ar ddechrau 2018, roedd
ein hymchwil yn awgrymu mai prin fu’r newid mewn
ymwybyddiaeth ers i’r farchnad agor, gyda 2 yn unig
o bob 5 BBaCh yn gwybod eu bod yn gallu newid
adwerthwr.4 Wedi i gwsmeriaid ddod yn ymwybodol,
roedd y mwyafrif helaeth yn awyddus i wneud i’w
dewis gyfrif. Roedd bron i hanner ohonynt (47%) wedi
chwilio am ragor o wybodaeth, gyda thraean (31%)
wedi cytuno ar bris gwell gyda’u darparwr presennol

Defnyddiom ein canfyddiadau codi ymwybyddiaeth
i herio’r rhai sy’n gweithredu yn y farchnad i roi
gwybod i gwsmeriaid busnes llai am y farchnad a’u
helpu i ddeall bod ganddo rywbeth i’w gynnig iddynt.
Cafodd adwerthwyr eu hannog i rannu astudiaethau
achos i amlygu profiadau BBaCh a oedd wedi ymhél â’r
farchnad. Hefyd, fe wnaethom bwyso ar adwerthwyr
i wella gwelededd eu pris a’r gwasanaeth a gynigir
ganddynt, i’w gwneud yn haws i BBaCh wneud dewis
gwybodus. Fe wnaeth y Cyngor Defnyddwyr Dŵr
chwarae ei ran hefyd trwy weithio’n agos gyda chyrff
cynrychiolaidd, gan gynnwys Siambrau Masnach
Prydain ac Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr, i roi’r gair
ar led ymhlith eu haelodau. Fodd bynnag, mae llawer
iawn mwy o waith i’w wneud dros y flwyddyn sydd i
ddod i sicrhau bod y farchnad yn gweithio i bawb, nid
dim ond y cwsmeriaid mwyaf.

yn gwasanaethu cwsmeriaid yn fwy effeithiol. Hefyd,
cynhaliom grwpiau gweithdy i adwerthwyr er
mwyn bwrw golwg ar faterion a oedd wedi arwain
at wasanaeth sâl i gwsmeriaid, ynghyd â sut i wella
perthnasoedd gweithio gyda chyfanwerthwyr.

Iawn y tro cyntaf

Mae dewis yn cynnig y gobaith o filiau is a gwasanaeth
gwell, ac roeddem yn benderfynol o sicrhau
bod y farchnad yn gweithio i bawb, o’r gadwyn
archfarchnadoedd fwyaf i’r siop flodau leiaf.

ac ychydig o dan chwarter (24%) wedi newid cyflenwr.

Gwerth am arian

Roedd lansio’r farchnad adwerthu dŵr annomestig yn
Lloegr ar 1 Ebrill yn rhan flaenllaw o’n gwaith wrth i
ni ddechrau 2017/18. Am y tro cyntaf, roedd rhwydd
hynt i bob cwsmer annomestig yn Lloegr newid
darparwr ei wasanaeth adwerthu dŵr, gan gynnwys
bilio, darllen mesurydd a rheoli cyfrif.

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu - Parhaodd

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu - Parhaodd
Cynyddu’n hymgysylltiad â phenderfynwyr allweddol

YNG NGHYMRU: Caerdydd oedd lleoliad ein gweithdy
ar faterion defnyddwyr yng Nghymru ac, yno, ymunodd
amrywiaeth eang o randdeiliaid â ni. Canolbwyntiodd y
drafodaeth ar faterion yn cynnwys draenio cynaliadwy,
cynorthwyo cwsmeriaid mewn caledi ariannol a barn
defnyddwyr am fabwysiadu pibellau cyflenwi preifat
gan gwmnïau dŵr. Helpodd barn rhanddeiliaid i lywio’n
Blaenraglen Waith ar gyfer 2018-21, a gyhoeddom ym

Mae Wythnos Arbed Dŵr yn ymgyrch flynyddol a drefnir gan y sefydliad nid er elw, Waterwise, i annog pawb i werthfawrogi dŵr a’i ddefnyddio’n ddoeth.
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Hefyd, fe wnaeth traean o Aelodau’r Cynulliad addo
arbed dŵr pan ymunont â ni mewn sesiwn galw heibio
a gynhaliwyd yng Nghaerdydd i gyd-fynd ag Wythnos
Arbed Dŵr.5 Roedd tri gweinidog – gan gynnwys
Gweinidog yr Amgylchedd - ymhlith yr 20 AC a gytunodd
i un o’r chwe adduned wahanol i ddefnyddio dŵr yn
ddoeth. Hefyd, manteisiodd aelodau ar y cyfle i ddysgu
rhagor am y ffordd yr ydym wedi helpu miloedd o
ddefnyddwyr yng Nghymru i ddatrys cwynion yn erbyn
eu cwmni dŵr.

Dŵr drwy’r tap

Rhoddodd y gweithdai i randdeiliaid gipolwg i’r
Cyngor Defnyddwyr Dŵr ac eraill a oedd yn bresennol
i safbwyntiau rhanddeiliaid eraill. Roedd y rhain yn
cynnwys pobl sy’n gweithio yn y sector gwirfoddol
sy’n helpu rhai o’r bobl fwyaf agored i niwed mewn
cymdeithas. Mae hyn yn helpu’r ffordd rydym ni ac
eraill yn llunio’n polisïau a’n harferion yn y dyfodol, i
ystyried pob aelod o gymdeithas.

mis Mawrth 2017.

Iawn y tro cyntaf

Ym mis Medi, ymunodd amrywiaeth eang
o randdeiliaid o’r sector dŵr, y Llywodraeth,
rheoleiddwyr, cyrff amgylcheddol a chyrff defnyddwyr
â ni mewn dau weithdy ar faterion defnyddwyr a
gynhaliwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhoddodd ein
digwyddiad yn Lloegr gyfle i randdeiliaid rannu’u barn
ar y prif faterion a heriau sy’n wynebu’r diwydiant dŵr,
gan gynnwys Adolygiad Prisiau 2019 a ph’un a oedd
cwmnïau yn defnyddio digon o dystiolaeth o blith
cwsmeriaid i lunio’u cynlluniau busnes. Pynciau llosg
eraill a drafodwyd oedd cymorth i gwsmeriaid agored
i niwed a pherfformiad y farchnad adwerthu dŵr
chwe mis ers ei lansio yn Lloegr.

Yn dilyn yr Etholiad Cyffredinol ym mis Mehefin
2017, cysylltodd Cadeirydd Cymru a’r Cadeiryddion
Rhanbarthol yn Lloegr â phob Aelod Seneddol
etholedig newydd yn yr ardal i gyflwyno’u hunain,
esbonio gwaith y Cyngor Defnyddwyr Dŵr a chynnig
ein cymorth iddynt ar gyfer eu gwaith gydag
etholwyr. Hefyd, ysgrifennodd y Cadeiryddion at ASau
a ailetholwyd i’w hatgoffa bod y Cyngor Defnyddwyr
Dŵr ar gael i gynnig cymorth, cyngor a gwybodaeth
ynghylch materion defnyddwyr dŵr. Yn sgil hyn,
cynhaliom gyfres o dair sesiwn galw heibio i ASau yn
San Steffan a sesiwn yng Nghaerdydd a fynychwyd
gan draean o aelodau’r Cynulliad. Rhoddodd y
digwyddiadau hyn gyfle i ASau ac ACau ddysgu
rhagor am ein gwaith a sut y gallwn eu helpu nhw a’u
hetholwyr, yn ogystal â thrafod amrywiaeth eang o
faterion, gan gynnwys effeithlonrwydd dŵr, cymorth
i gwsmeriaid sydd mewn amgylchiadau bregus, ac
yswiriant rhag llifogydd. Roedd llawer o wleidyddion
a fethodd ddod i’n sesiynau galw heibio wedi cysylltu
â ni i ofyn am wybodaeth am berfformiad cwmnïau
dŵr ar draws eu hetholaethau.

Gwerth am arian

Mae effaith ein gwaith yn dibynnu i ryw raddau
ar gryfder ein perthnasoedd â rhanddeiliaid a
phenderfynwyr allweddol sy’n gallu dylanwadu
ar agenda defnyddwyr dŵr. Yn ystod y flwyddyn,
cynhaliom gyfres o gyfarfodydd â rhanddeiliaid
allweddol, gan gynnwys Age UK, Cyngor ar Bopeth,
Cymdeithas Llywodraeth Leol Lloegr a Which?

Dylanwadu ar gamau cynnar Adolygiad Prisiau 2019

Hefyd, cyfrannom at Fforwm AP19 Llywodraeth Cymru, a
gyfarfu 5 gwaith yn ystod y flwyddyn. Ym mis Gorffennaf,
arweiniom drafodaeth ar flaenoriaethau ac ymgysylltiad

"Doedd dim angen i’r sefyllfa hon ddatblygu
o gwbl ond rydyn ni mor falch bod y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr ar gael i ymladd ein hachos.
Diolch i bob un ohonoch am eich cymorth a’ch
cefnogaeth i fynd i’r afael â’r mater hwn - mae’n
gymaint o ryddhad bod popeth wedi’i ddatrys!”
- Mr Jenkins

Defining triangulation and willingness to pay in the water sector – ymchwil a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2017
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YNG NGHYMRU: Parhaom yn gyfrannwr pwysig at
Fforwm Dŵr Cymru, gan gynrychioli aelwydydd a
chwsmeriaid annomestig mewn trafodaethau, yn
amrywio o’r posibilrwydd o drosglwyddo pibellau
cyflenwi i berchnogaeth cwmnïau dŵr, lleihau lefelau
plwm yn y cyflenwad dŵr a gwella effeithiolrwydd
dŵr, i Gynlluniau Draenio Cynaliadwy, rhwystrau i
garthffosydd, a gwaith Rhaglen Ddraenio’r 21ain Ganrif.

Dŵr drwy’r tap

Byddem wedi gwerthfawrogi petai’r cynigion wedi
mynd ymhellach, trwy gynnwys mesur ar wahân yn
seiliedig ar foddhad cwsmeriaid â gwerth am arian, yn
ogystal â chynyddu’r cosbau ariannol am berfformiad

Hefyd, cafwyd datblygiad arwyddocaol yn ein
hymdrechion i sicrhau bod cwmnïau dŵr yn dangos
mwy o uchelgais wrth gynorthwyo cwsmeriaid
sy’n cael trafferth fforddio’u biliau ac sydd mewn
amgylchiadau bregus eraill. Am y tro cyntaf, bydd
cynlluniau busnes pob cwmni dŵr yn cael eu hasesu
yn ystod yr adolygiad prisiau o safbwynt pa mor dda
y maent yn bodloni’r heriau hyn. Fodd bynnag, ni
aeth Ofwat â’r maen i’r wal yn llwyr a chynnwys ein
hawgrym i osod ymrwymiadau perfformiad cyffredin
ar gyfer pob cwmni dŵr, a fyddai wedi cryfhau’r
her i’r diwydiant fynd i’r afael â fforddiadwyedd a
sefyllfaoedd bregus, yn ein barn ni.

cwsmeriaid yng nghyd-destun Methodoleg AP19 drafft
Ofwat ac un o’i themâu allweddol - Gwasanaeth Gwych
i Gwsmeriaid. Canolbwyntiodd y drafodaeth ar ymchwil
annibynnol a gomisiynwyd gennym, a wnaeth fwrw
golwg ar wella’r defnydd ar ymchwil i barodrwydd i
dalu yn ystod y broses gosod prisiau. Hefyd, bu’n bwrw
golwg ar sut gall cwmnïau ddefnyddio amrywiaeth
ehangach o dystiolaeth o gwsmeriaid yn well wrth
wneud penderfyniadau cynllunio.6

Iawn y tro cyntaf

Ers sawl blwyddyn, roeddem wedi pwyso ar Ofwat i
adolygiadau gwobrau a chosbau i gwmnïau dŵr, a
chynnwys mesur newydd yn seiliedig ar brofiadau
cwsmeriaid. Teimlom y byddai rhoi mwy o bwyslais
ar brofiadau ehangach cwsmeriaid yn rhoi mwy
o symbyliad i gwmnïau dŵr ganolbwyntio ar eu
cwsmeriaid drwy’r amser, ac arloesi ar eu rhan, nid
dim ond yn ystod yr adolygiad prisiau. Fe wnaeth ein
hymgyrchu ar y mater hwn ddwyn ffrwyth o’r diwedd
pan gynhwysodd Ofwat fesur cymhelliad newydd yn
ei fethodoleg ar gyfer AP19 o’r enw ‘Mesur y cwsmer
o brofiad’ – neu C-Mex yn fyr. Yn hollbwysig, bydd y
mesur yn ystyried boddhad â’r gwasanaeth ymhlith
cwsmeriaid pob cwmni, yn ogystal ag asesu sut mae
cwmnïau yn ymdrin â chysylltiadau gan gwsmeriaid.

gwael. Fodd bynnag, mae C-Mex yn gam mawr ymlaen
o hyd ar y llwybr tuag at sicrhau bod gan gwmnïau dŵr
fwy o gymhelliad i roi cwsmeriaid yn gyntaf a darparu
lefel uchel o wasanaeth sy’n bodloni’u disgwyliadau.

Gwerth am arian

Fe wnaeth ein gwaith ar Adolygiad Prisiau 2019 – a
fydd yn gosod prisiau ar gyfer cwsmeriaid rhwng
2020 a 2025 – gyflymu yn ystod 2017/18 wrth i ni
chwilio am y cytundeb gorau posibl i gwsmeriaid ar
brisiau a gwasanaeth wrth gamu i’r degawd nesaf.
Un o’r cerrig milltir cynnar ar y daith gosod prisiau yw
methodoleg Ofwat ac roeddem yn falch o weld bod y
rheoleiddiwr wedi derbyn llawer o’n hawgrymiadau,
pan gyhoeddodd Ofwat ei fersiwn derfynol o’r
fethodoleg ym mis Rhagfyr 2017.

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu - Parhaodd

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu - Parhaodd
Hysbysu defnyddwyr drwy’r cyfryngau

Roedd diddordeb brwd ymhlith y cyfryngau
ynghylch cyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol ar
Gŵynion Cwsmeriaid ym mis Medi wedi rhoi llwyfan
cyhoeddus i ni roi pwysau ar berfformwyr mwyaf sâl y
diwydiant, gan gynnwys Southern Water a Cambridge

Manteisiom ar y don o ddiddordeb gan y cyfryngau i
bwyso ar gwmnïau i wella’u cynllunio a’u cyfathrebu â
chwsmeriaid, a oedd yn ddiffygiol mewn sawl achos.
Trwy gyfres o gyfweliadau ac erthyglau yn y cyfryngau
cenedlaethol a rhanbarthol, arweiniom hefyd
alwadau i gwmnïau fynd y tu hwnt i lefelau iawndal
safonol er mwyn adlewyrchu’r anghyfleustra a’r trallod
a achoswyd i lawer o gwsmeriaid. Ymatebodd y rhan
fwyaf o gwmnïau dŵr yn gadarnhaol i’n her ac fe

Dŵr drwy’r tap

Erbyn diwedd y flwyddyn, roedd ein negeseuon wedi
cyrraedd darpar gynulleidfa o 218 miliwn o bobl, yn
ymestyn dros 1,750 a mwy o eitemau ar-lein, mewn
print ac wedi’u darlledu – yn rhagori ar bopeth a
wnaethom yn y gorffennol.

Hefyd, codom ein llais yn gyflym pan roedd
methiannau gan gwmnïau dŵr yn achosi tarfu,
anghyfleustra neu drallod i ddefnyddwyr. Fe wnaeth
hyn gynnwys herio cwmnïau ynghylch eu hymateb
i’r tarfu a achoswyd i gyflenwadau dŵr gan y dadmer,
wedi i’r ‘Dihiryn o’r Dwyrain’ ostwng tymereddau’n
sylweddol ledled Cymru a Lloegr. Roedd dros 200,000
o gwsmeriaid, yn bennaf ar draws de-ddwyrain a
de Lloegr, canolbarth Lloegr a Chymru, wedi colli’u
cyflenwadau dŵr wrth i bibwaith preifat a chwmnïau
dŵr gael trafferth ymdopi â’r newid sydyn mewn
tymheredd.

Iawn y tro cyntaf

Bu cynnydd yn y craffu cyhoeddus a gwleidyddol
ar y diwydiant dŵr yn ystod 2017/18 yn fodd i roi
llwyfan cryfach fyth i ni siarad o blaid defnyddwyr yn
y wasg. Fe wnaeth ein cysylltiadau cryf â’r cyfryngau
cenedlaethol a rhanbarthol ein galluogi i gynnig
barn ragweithiol am amrywiaeth o ystyriaethau’r
diwydiant, gan gynnwys mesuryddion, arbed arian a
dŵr, gollyngiadau, cwynion cwsmeriaid, rhwystrau i
garthffosydd a tharfu ar gyflenwadau dŵr.

Water. Trafododd ein Prif Weithredwr ganfyddiadau’r
adroddiad ar draws y BBC, a chymerodd ein
cadeiryddion rhanbarthol ran mewn cyfres o
gyfweliadau gyda gorsafoedd radio a phapurau
newyddion lleol. Yn gyfan gwbl, crybwyllwyd yr
adroddiad mewn dros 350 eitem unigol yn y cyfryngau
a gostyngodd Southern Water a Cambridge Water
nifer y cwynion ysgrifenedig a gawsant yn y flwyddyn.

Gwerth am arian

Hyd yn oed mewn byd cyfathrebu sy’n newid yn
gyflym, mae cyfryngau traddodiadol yn rhan hanfodol
o hyd o’n harfogaeth wrth hysbysu defnyddwyr am
eu hawliau a dwyn y diwydiant dŵr i gyfrif trwy daflu
goleuni ar berfformwyr gwael. Mae ein hymchwil,
ein gwybodaeth a’n profiad helaeth o hyrwyddo
achos defnyddwyr dŵr yn golygu mai atom ni y daw
newyddiadurwyr sy’n chwilio am farn wybodus,
annibynnol.
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Yn parhau drosodd

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu - Parhaodd
Hysbysu defnyddwyr drwy’r cyfryngau - Parhaodd

Yn y tymor hwy, rydym yn gobeithio y bydd
cefnogaeth Ofwat i’n galwadau i adolygu’r Cynllun
Safonau Gwarantedig (GSS) yn arwain at lefelau
tecach a mwy cyson o iawndal i’r holl gwsmeriaid sy’n
dioddef tarfu ar eu gwasanaethau.

mesurydd dŵr am gyfnod prawf.
Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn cymryd ei ymrwymiad
i’r Cynllun Iaith Gymraeg o ddifrif a sicrhaom fod ein holl
ddatganiadau i’r wasg sy’n effeithio ar ddefnyddwyr yng
Nghymru’n cael eu cyfieithu i’r Gymraeg a’u cyhoeddi ar
ein gwefan.

Gwerth am arian

wnaethom gomisiynu ymchwil ymhlith cwsmeriaid a
oedd wedi’u heffeithio, a ddangosodd fod y mwyafrif
helaeth o aelwydydd yn fodlon â’r iawndal a gawsant.
Fodd bynnag, roedd llai o lawer o fusnesau o’r farn
bod y taliadau a gawsant yn adlewyrchu’r colledion a
ddioddefasant.7

Iawn y tro cyntaf
Dŵr drwy’r tap

YNG NGHYMRU: Rhoddodd y cyfryngau yng Nghymru
lwyfan pwysig i ni siarad o blaid defnyddwyr a rhoi
cyngor ar amrywiaeth eang o faterion, yn ogystal â herio
perfformiad cwmnïau dŵr. Cynhaliom gyfweliadau â
darlledwyr ar bynciau yn cynnwys effaith rhwystrau
i garthffosydd a llifogydd, cymorth i gwsmeriaid sy’n
cael trafferth talu eu biliau a’r tarfu ar gyflenwadau
dŵr yn ystod y tywydd oer. Hefyd, buom yn cydweithio
â chwmnïau dŵr yng Nghymru i godi ymwybyddiaeth
o faterion pwysig, gan gynnwys dysgu defnyddwyr sut
i waredu’n ddiogel eitemau a all rwystro draeniau a
charthfosydd.
Cefnogodd ein hymchwil a’n datganiadau mynych i’r
wasg ein hymdrechion ehangach i bwyso ar gwmnïau
dŵr i gynnig gwell gwasanaeth a gostwng nifer y
cwynion, yn ogystal â rhoi cyngor i ddefnyddwyr ar
gymorth ariannol, sut i arbed arian ar filiau a defnyddio
Customers’ experiences of water supply interruptions following the freeze-thaw events of March 2018 – ymchwil a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2018

Email - enquiries@ccwater.org.uk
Website - www.ccwater.org.uk

A L L A N FA

13

Gwasanaeth carthffosiaeth cydnerth sy’n
gweithio

7.

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu - Parhaodd
Ffynhonnell gymorth boblogaidd a dibynadwy

Fe wnaeth adrannau poblogaidd eraill gynnwys ein
cyngor i helpu cwsmeriaid ostwng eu biliau neu ddod
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“Bu’r Cyngor Defnyddiwr Dŵr o gymorth mawr
i mi ddadlau fy achos a’m hatal rhag cael fy
mwlio. Cyn gynted ag y camoch chi i’r adwy,
newidiodd agwedd y cwmni dŵr yn llwyr.”
- Mr Basra

Dŵr drwy’r tap

Ymwelodd dros 346,000 o bobl â’n gwefan yn
2017/18 ac, eto, ein cyfrifiannell mesurydd dŵr oedd
y prif atyniad. Mae’r adnodd yn galluogi aelwydydd i
ddarganfod yn gyflym p’un a allent arbed arian trwy
newid i dalu yn ôl mesurydd, yn hytrach na bil heb ei
fesur. Fe wnaeth ein sylw helaeth yn y cyfryngau a’n
hymgyrchu i helpu defnyddwyr arbed arian ddenu
250,000 o ymweliadau â’r gyfrifiannell, gan helpu
aelwydydd i amlygu arbedion posibl o £14.5 miliwn.
Daeth dros 40,000 o’r ymweliadau hyn drwy Money
Saving Expert, sef prif ffynhonnell yr atgyfeiriadau i’n
gwefan o hyd.

Dros y flwyddyn nesaf, gobeithiwn gryfhau’r
cysylltiadau rhwng ein gwefan a’n presenoldeb
cynyddol ar y cyfryngau cymdeithasol, gan ei gwneud
yn haws fyth i ddefnyddwyr gael at y cymorth
a’r cyngor y mae arnynt eu hangen. Gwnaethom
gynnydd da yn y maes hwn yn ystod 2017/18 wrth i
ni barhau i gynyddu’n gweithgarwch a’n cysylltiadau
ar draws y cyfryngau cymdeithasol. Tyfodd nifer ein
dilynwyr ar Twitter fwy na 1,250, i 6,246, a chawsom
bron i 60,000 o ymweliadau â’n proffil. Cyfeiriwyd
atom mewn 1,918 o negeseuon trydar ac fe wnaeth
ein negeseuon ein hunain gyrraedd cynulleidfa
bosibl o bron i 1.9 miliwn o ddefnyddwyr. Yn ogystal
â chynyddu’n gweithgarwch a nifer ein dilynwyr ar
Facebook a LinkedIn, lansiom gyfrif Instagram ar
ddechrau 2018/19 hefyd.

Iawn y tro cyntaf

Dechreuom y flwyddyn trwy ail-lansio’r safle ar ei
newydd wedd, sy’n haws i ddefnyddwyr symud
o’i chwmpas - ysbrydolwyd y newidiadau gan yr
ymchwil a wnaethom gyda defnyddwyr. Yn ogystal â
diwyg symlach, fe wnaethom wella golwg ein hafan
dudalen, yr adran i gwsmeriaid busnes, ychwanegu
map o’r safle a mireinio cynnwys y wefan fel ei bod yn
fwy diddorol i ddefnyddwyr.

o hyd i gymorth ariannol, arweiniad ar sut i gwyno
a’n Cyfrifiannell Budd-daliadau. Yn ystod y flwyddyn,
helpodd y gyfrifiannell i fwy na 3,400 o gwsmeriaid
ag incwm isel amlygu hawl bosibl i dros £9.3 miliwn o
fudd-daliadau lles yn flynyddol.

Gwerth am arian

Gall defnyddwyr gael at gyfoeth o gymorth a chyngor
ar unrhyw adeg o’r dydd drwy ein gwefan a’n sianeli
cyfryngau cymdeithasol. Yn aml, ein gwefan yw
cyrchfan cyntaf defnyddwyr pan fyddant yn chwilio
am gyngor ar bopeth o ddatrys cwyn i gael cyngor ar
sut i ostwng eu bil neu arbed dŵr.

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Gwerth am Arian

Gwerth am arian

BLAENORIAETH DEFNYDDWYR 2:
GWERTH AM ARIAN
pwyso am brisiau teg, gwerth am
arian sy’n fforddiadwy yn y tymor hir

EIN 3 BUDDUGOLIAETH BENNAF I DDEFNYDDWYR:
- Dylanwadom ar benderfyniad y rheoleiddiwr i osod y gost isaf erioed ar gyfer cyfalaf – arbediad o rhwng £15 a £25 i gwsmeriaid yn
eu biliau o 2020 i 2025 – cyfanswm o ryw £3 biliwn dros y cyfnod pum mlynedd.

Iawn y tro cyntaf

- Derbyniodd bron i 400,000 o aelwydydd ag incwm isel gymorth ariannol trwy gynlluniau tariffau cymdeithasol – cynnydd o dros 50 y cant..
- Amlygwyd dros £9.3 miliwn o fudd-daliadau lles posibl i gwsmeriaid trwy ein Cyfrifiannell Budd-daliadau.

CRYNODEB - BETH GYFLAWNOM NI:
- Pwysom yn llwyddiannus ar Ofwat i osod ei ragdybiaeth isaf erioed o gost cyfalaf ar gyfer Adolygiad Prisiau 2019, gan arbed hyd at £25 y flwyddyn i gwsmeriaid.

Dŵr drwy’r tap

- Buom yn gweithio gyda chwmnïau dŵr, y cyfryngau a rhanddeiliaid allweddol eraill i ysgogi cynnydd o 51 y cant yn nifer yr aelwydydd ag incwm isel sy’n cael help
ariannol trwy gynlluniau tariffau cymdeithasol.
- Helpom dros 3,450 o bobl i amlygu cyfanswm o dros £9.3 miliwn o hawliau posibl i fudd-daliadau lles trwy ein Cyfrifiannell Budd-daliadau ar-lein.
- Fe wnaethom ostwng effeithiau posibl biliau carthffosiaeth i hyd at 39,000 o gwsmeriaid yng Nghymru yn sgil cynigion gan Ddŵr Severn Trent a Dŵr Dyffryn
Dyfrdwy i amrywio’u trwyddedau.
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- Buom yn cydweithredu â chwmnïau dŵr i wella brandio a hyrwyddo Gwasanaethau â Blaenoriaeth, gyda 56,000 yn fwy o gwsmeriaid agored i niwed yn cael
y cymorth ychwanegol y mae arnynt ei angen, o ganlyniad.

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Gwerth am Arian - Parhaodd
Beth wnaethom ni, yn fanwl : Newid cwrs costau cyllido cwmnïau a’u biliau

Gwerth am arian

Un o’r penderfyniadau cynharaf, ond pwysicaf,
ym mhob Adolygiad Prisiau yw rhagdybiaeth
y rheoleiddiwr, Ofwat, am gost cyfalaf. Dyma’r
rhagdybiaeth a wna ynghylch y gost yr â cwmnïau dŵr
iddi wrth godi cyfalaf i ariannu buddsoddiad mewn
asedau fel piblinellau a gweithfeydd trin dŵr. Mae dŵr
yn sector cyfalaf-ddwys, sy’n golygu y gall enillion i
fuddsoddwyr ac ad-daliadau llog dyledion gael effaith
sylweddol ar filiau cwsmeriaid. Gall cynnydd o 1 y cant
yng nghost cyfalaf ychwanegu tuag £20 y flwyddyn
at y bil cyfartalog - felly, mae cael y rhagdybiaeth yn
gywir yn hollbwysig i gwsmeriaid.

Iawn y tro cyntaf
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Dŵr drwy’r tap

Dros y degawd diwethaf, rydym wedi pwyso ar
Ofwat i osod cost llawer is ar gyfer cyfalaf, ond
parhaodd rhagdybiaethau’r rheoleiddiwr i fod yn
rhy hael i gwmnïau dŵr. Gadawyd cwsmeriaid i
dalu’r gwahaniaeth trwy filiau a oedd yn uwch nag
y byddent wedi bod fel arall. Eto fyth, galwom ar i
Ofwat fynd i’r afael â’r mater hwn wrth iddo baratoi
i osod ei ragdybiaeth ar gyfer Adolygiad Prisiau
2019 ym mis Rhagfyr 2017. Rhannom ein hymchwil
annibynnol gyda’r rheoleiddiwr, a oedd yn ategu’r
farn y dylai Ofwat osod y gost cyfalaf isaf ar gyfer
adolygiad prisiau ers preifateiddio. Ymatebodd y
rheoleiddiwr yn gadarnhaol trwy osod rhagdybiaeth
o fewn yr ystod a argymhellwyd yn ein hadroddiad.
Rhwng 2020 a 2025, bydd hyn yn arbed rhwng £15
a £25 y flwyddyn i bob cwsmer, trwy dale llai nag yn
y gorffennol am ariannu buddsoddiad cwmnïau dŵr
mewn gwasanaethau hanfodol.

Mwy o gwsmeriaid ag incwm isel yn cael y cymorth ariannol y mae arnynt ei angen

Rhoddodd ein perthynas gref â’r cyfryngau lwyfan
amhrisiadwy i ni godi ymwybyddiaeth o’r help ariannol
sydd ar gael i aelwydydd sy’n cael trafferth cael dau
pen llinyn ynghyd. Fe wnaeth erthyglau mewn nifer
o bapurau newyddion cenedlaethol, gan gynnwys
The Sun, Daily Express a’r Sunday Times, roi’r cyfle i
ni hyrwyddo cynlluniau cymorth a buddion posibl

Yn ystod yr haf, ymgyrchom drwy’r cyfryngau
rhanbarthol i godi ymwybyddiaeth o’r hawl i gael
mesurydd dŵr ar brawf am hyd at ddwy flynedd, ar
ôl i’n hymchwil ddatgelu nad oedd mwyafrif helaeth
y defnyddwyr yn gwybod am yr opsiwn hwn, yr
oeddem wedi llwyddo yn y gorffennol i gael pob
cwmni i’w gynnig.
Hefyd, fe wnaeth yr arbenigwr ar arbed arian, Martin
Lewis, barhau i danio rhagor o ddiddordeb yn ein
cyfrifiannell mesurydd dŵr trwy sôn amdani’n fynych
yn ystod ei ymddangosiadau ar y teledu a’r radio.
Daeth y don fwyaf o ddiddordeb ym mis Ionawr pan
gafodd ei chynnwys ar rifyn arbennig o raglen Martin
Lewis Money Show ar ITV, ar leihau biliau. Cafwyd
dros 22,000 o ymweliadau â’r gyfrifiannell gan wylwyr
yn ystod y darllediad byw yn unig, gyda defnyddwyr
hefyd yn manteisio ar y cyfle i wrando ar ein cyngor
ar dariffau cymdeithasol a chymorth arall. Erbyn
diwedd y flwyddyn, roedd wedi denu tua 250,000 o
ymweliadau, gyda defnyddwyr yn amlygu cyfanswm o
£14.5 miliwn o arbedion posibl i’w biliau yn flynyddol.
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Dŵr drwy’r tap
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Amlygom y cynnydd mewn cymorth ar gyfer
aelwydydd ag incwm isel yn ein hadroddiad Staying
afloat: Addressing customer vulnerability in the
water sector, a gyhoeddwyd yn ystod yr hydref.
Croesawodd yr adroddiad y cynnydd sylweddol
yn nifer y cwsmeriaid sy’n cael cymorth, ond
rhybuddiodd bod angen gwneud llawer mwy, gyda
rhyw 1 o bob 5 cwsmer yn unig yn cael y cymorth y
mae arnynt ei angen. Hefyd, esboniom fod y cyllid
ar gyfer llawer o gynlluniau tariffau cymdeithasol
mewn perygl o ddod i ben oni bai bod cwmnïau dŵr
yn barod i fynd i’w poced eu hunain i gynyddu faint
o gymorth a gynigiwyd. Eleni, byddwn yn parhau i
bwyso ar y diwydiant i osod targedau uchelgeisiol
i sicrhau bod cymorth ariannol yn gwneud mwy o
lawer na chrafu’r wyneb yn unig a’i fod yn cyrraedd
nifer fwy o gwsmeriaid.

defnyddio’n cyfrifiannell mesurydd dŵr. Bu’n bosibl
i ni amlygu sut gallai’r adnodd helpu defnyddwyr i
gyfrifo’n sydyn p’un a allent arbed arian trwy newid
o gostau heb eu mesur i fesurydd dŵr. Mae rhai
cwsmeriaid yn darganfod eu bod yn gallu arbed dros
£100 y flwyddyn.

Iawn y tro cyntaf

Rydym wedi bod yn effro i’r her hon ers sawl blwyddyn
ac wedi arwain ymdrechion i sicrhau bod y diwydiant
dŵr yn gwneud mwy i helpu cwsmeriaid sy’n cael
trafferth talu’u biliau neu sydd mewn perygl o fynd i
ddyled. O ganlyniad i’n hymgyrchu a’n gwaith gyda
chwmnïau dŵr, mae bron i 400,000 o aelwydydd ag
incwm isel bellach yn cael biliau dŵr is trwy gynlluniau
tariffau cymdeithasol, nifer sydd wedi cynyddu
dros 50 y cant yn y flwyddyn ddiwethaf. Mewn rhai
achosion, gall y tariffau hyn ostwng biliau cymaint
â 90 y cant, ond mae diffyg ymwybyddiaeth o’r
cynlluniau hyn wedi golygu bod llawer o gwsmeriaid
sy’n gymwys amdanynt yn colli allan o hyd. Mae’r
diffyg ymwybyddiaeth hwn wedi’i ddwysáu gan yr
amgyffrediad ymhlith rhai aelwydydd nad yw helpu
nhw yn bwysig i’w cwmni dŵr. Roedd newid yr
amgyffrediad hwnnw wedi parhau’n flaenllaw ar ein
hagenda wrth i ni weithio’n agos gyda chwmnïau dŵr
i rannu arferion gorau o ran hyrwyddo’r cynlluniau
hyn. Fe wnaethom hwyluso mwy o gydweithio trwy

drefnu Seminar Fforddiadwyedd, a wnaeth ddwyn
ynghyd gwmnïau dŵr, economegwyr ymddygiad
a sefydliadau eraill sy’n cefnogi pobl sy’n fregus yn
ariannol, i rannu arferion da a thechnegau arloesol ar
gyfer datblygu a hyrwyddo cymorth.

Gwerth am arian

Mae ein profiadau o siarad â chwsmeriaid yn golygu
ein bod ni’n ymwybodol iawn o’r pwysau ariannol
sy’n wynebu llawer o unigolion a theuluoedd. Mae
gwneud i incwm isel ymestyn yn ddigon pell i dalu
costau cynyddol biliau hanfodol yn frwydr hynod
anodd i lawer o’r cwsmeriaid sy’n gofyn am ein help
a’n cyngor ar amrywiaeth o faterion, gan gynnwys
dyled. Adlewyrchir graddfa’r broblem yn ein hymchwil
ni, sy’n awgrymu bod tua 3 miliwn o aelwydydd o’r
farn bod eu biliau dŵr yn rhy ddrud.

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Gwerth am Arian - Parhaodd

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Gwerth am Arian - Parhaodd
Mwy o gwsmeriaid ag incwm isel yn cael y cymorth ariannol y mae arnynt ei angen - Parhaodd

Gwerth am arian

YNG NGHYMRU: Parhaom i arwain y gwaith o
hyrwyddo ymwybyddiaeth o filiau dŵr fforddiadwy a
dyledion, a chyngor arnynt, fel rhan o’n hymrwymiad i’r
Strategaeth Ddŵr i Gymru.8 Fe wnaeth hyn sicrhau sylw
i’n cyngor ar arbed arian yng nghyfryngau Cymru, yn
ogystal â chodi ymwybyddiaeth trwy ein gweithgarwch
ar y cyfryngau cymdeithasol trwy gydol y flwyddyn.

Iawn y tro cyntaf

Gwnaed cynnydd enfawr yn hyrwyddo tariffau
cymdeithasol yng Nghymru, gyda bron i 60,000 o
gwsmeriaid ar incwm isel bellach wedi’u cofrestru i
gael cymorth. Arbedodd hyn dros £15 miliwn i filiau
aelwydydd sy’n cael trafferthion ariannol.

Dŵr drwy’r tap

Datblygwyd y Strategaeth Ddŵr i Gymru gan Lywodraeth Cymru a dyma’r cynllun hirdymor ar gyfer darparu amgylchedd dŵr sy’n ffynnu, sy’n cynnig gwerth am arian i ddefnyddwyr.
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Gwerth am Arian - Parhaodd
Galw’n parhau am WaterSure

Parhaodd yr adnoddau hyn i gynnig achubiaeth
ariannol i filoedd o gwsmeriaid prin o arian yn ystod
2017/18, gydag oddeutu 3,450 o bobl yn defnyddio’r
Cyfrifiannell Budd-daliadau i sicrhau budd-daliadau
blynyddol posibl sy’n werth cyfanswm o dros £9.3
miliwn. Hefyd, defnyddiodd dros 530 o gwsmeriaid
ein Hadnodd Chwilio Grantiau i ganfod ffynonellau
posibl o gymorth ariannol arall.

Dŵr drwy’r tap
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Dros y degawd diwethaf, mae’r Cyngor Defnyddwyr
Dŵr wedi bod yn flaenllaw yn ceisio helpu i liniaru’r
pwysau ar gwsmeriaid sy’n brwydro i ymdopi â thalu
biliau dŵr. Mae llawer o’n gwaith wedi canolbwyntio
ar helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i ffyrdd o ostwng
eu biliau trwy gynlluniau fel tariffau cymdeithasol. Yn
fwy diweddar, rydym wedi ehangu’n dull trwy helpu
defnyddwyr i nodi ffyrdd o gynyddu’u hincwm. Yn
ganolog i hyn fu’n partneriaeth gyda’r elusen cymorth
tlodi, Turn2us. Daethom ni a’r elusen at ein gilydd yn
2016 i lansio Cyfrifiannell Budd-daliadau ar ein gwefan
i helpu defnyddwyr i ddelio â chymhlethdodau’r
system les a nodi p’un a oedd ganddynt hawl i incwm
ychwanegol. Hefyd, cyflwynom Adnodd Chwilio
Grantiau, gan alluogi pobl i chwilio dros 3,000 o
gronfeydd elusennol am gymorth ariannol.

Iawn y tro cyntaf

YNG NGHYMRU: Fe wnaeth nifer cwsmeriaid Dŵr
Cymru a gofrestrodd ar gyfer WaterSure gynyddu 23 y
cant i bron 13,500, a chynyddodd nifer cwsmeriaid Dŵr
Dyffryn Dyfrdwy a gofrestrodd 11 y cant - i fwy na 1,400.

Gwerth am arian

Gall WaterSure osod uchafswm ar filiau rhai cwsmeriaid
â mesuryddion os ydynt yn derbyn budd-daliadau
ac mae arnynt angen defnyddio llawer o ddŵr, naill
ai am resymau meddygol neu oherwydd bod nifer
penodol o blant dibynnol ar yr aelwyd. Fe wnaeth
ein gwaith gyda chwmnïau a’n gwaith yn hyrwyddo’r
cynllun sicrhau bod nifer cynyddol o aelwydydd
wedi cofrestru am y cymorth hwn. Fe wnaeth y nifer
a gofrestrodd ar gyfer y cynllun gynyddu dros 16 y
cant yn 2017/18. Mae dros 138,000 o gwsmeriaid â
mesuryddion bellach wedi cofrestru am gymorth
yng Nghymru a Lloegr. Mae hyn yn gynnydd o 756 y
cant dros yr 11 mlynedd ers i ni arwain prosiect i ailfrandio’r cynllun a chodi ymwybyddiaeth ohono.

Elwa ar fuddion ein hadnoddau arbed arian
ar-lein

Cefnogi cwsmeriaid agored i niwed

Cynhaliom y momentwm hwn trwy wahodd
amrywiaeth eang o randdeiliaid i ddod i’n Seminar
cyntaf erioed ar Freguster, lle archwiliom faterion
yn cynnwys y cynnydd a wnaed ynghylch breguster

Ym mis Ionawr 2018, gwrthwynebom gynlluniau i
amrywio ardaloedd cyflenwi trwyddedig Dŵr Dyffryn
Dyfrdwy a’i riant-gwmni, Severn Trent, ymhlith pryderon
y gallai fod yn waeth yn ariannol ar hyd at 39,000 o
gwsmeriaid dŵr gwastraff yn y tymor hir.
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YNG NGHYMRU: Nid yw cyfuno a chaffael cwmnïau yn
anghyffredin yn y diwydiant dŵr, ond gallant gael cryn
effaith ar gwsmeriaid y cwmnïau dŵr sy’n gysylltiedig
ag unrhyw gytundeb. Ein rôl yw gwneud yn siŵr bod
hawliau defnyddwyr yn cael eu hamddiffyn, ynghyd â’u
biliau ac ansawdd eu gwasanaeth. Byddwn yn herio
unrhyw gynlluniau a allai niweidio cwsmeriaid yn ein
barn ni.

Dŵr drwy’r tap

Rhoddodd y newidiadau hyn a’r cynnydd mewn
gweithgareddau hyrwyddo gan gwmnïau dŵr hwb
gwerthfawr i ymwybyddiaeth o’r cynlluniau hyn, a
chynyddodd nifer y bobl a oedd wedi cofrestru o
308,000 i 364,000 yn ystod 2017/18.

Amddiffyn defnyddwyr y mae trosfeddiannu
neu gyfuno cwmnïau dŵr wedi effeithio
arnynt

Iawn y tro cyntaf

O ganlyniad i’n cydweithredu, fe wnaeth pob un o’r 21
cwmni dŵr yng Nghymru a Lloegr frandio’u cynlluniau
cymorth anariannol eu hunain yn Wasanaethau â
Blaenoriaeth.

YNG NGHYMRU: Cofrestrodd bron i 26,200 o
gwsmeriaid Dŵr Cymru i gael cymorth ychwanegol
trwy’r Cofrestri Gwasanaethau â Blaenoriaeth erbyn
diwedd y flwyddyn – cynnydd o fwy na 10 y cant. Hefyd,
gwelodd Dŵr Dyffryn Dyfrdwy gynnydd llai o oddeutu
5 y cant, ac mae 151 o gwsmeriaid wedi cofrestru
erbyn hyn.

Rhybuddiom Ofwat, trwy ei ymgynghoriad ar y cynigion,
fod cwsmeriaid dŵr gwastraff ym Mhowys a rhannau
o Sir Fynwy yn fwy tebygol o wynebu cynnydd uwch
yn eu biliau o ganlyniad i’r newidiadau a gynigiwyd
gan y cwmni, nag y byddent wedi’u hwynebu fel arall
dros y degawd nesaf a thu hwnt. Hefyd, fe wnaethom
bwyso ar Severn Trent i amddiffyn cwsmeriaid yn y
rhanbarth rhag unrhyw effaith hirdymor ar filiau neu
wynebu bygythiad beirniadaeth gyhoeddus gennym.
Ymatebodd y cwmni i’n pwysau trwy ymrwymo i liniaru
unrhyw gynnydd i filiau’r cwsmeriaid dŵr gwastraff hyn
am gyfnod penagored.

Gwerth am arian

Fe wnaeth sicrhau bod cwsmeriaid mewn
amgylchiadau bregus yn cael y cymorth pwrpasol yr
oedd arnynt ei angen gan eu cwmni dŵr barhau’n
flaenoriaeth i ni. Parhaom i weithio’n agos gyda
chwmnïau dŵr i gynyddu cysondeb a lefelau’r
cymorth sydd ar gael i gwsmeriaid ag amrywiaeth
eang o anghenion ychwanegol. Hefyd, cefnogom
ymdrechion y diwydiant i godi ymwybyddiaeth o’r
cynlluniau hyn, sy’n chwarae rôl hanfodol yn sicrhau
bod cwsmeriaid agored i niwed yn cael cymorth
ychwanegol - yn enwedig yn ystod cyfnodau o darfu
ar eu cyflenwad dŵr.

defnyddwyr, cyfleoedd i’r sectorau dŵr ac ynni
gydweithredu ar Wasanaethau â Blaenoriaeth, a
diogelu yn y diwydiant dŵr.

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Gwerth am Arian - Parhaodd
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Iawn y tro cyntaf

Gwerth am arian

BLAENORIAETH DEFNYDDWYR 3:
IAWN Y TRO CYNTAF
Bod cwmnïau dŵr yn cynnig gwasanaethau hawdd cael atynt, sy’n iawn y
tro cyntaf ac yn datrys problemau a chwynion yn gyflym ac yn ddiffwdan.

EIN 3 BUDDUGOLIAETH BENNAF I DDEFNYDDWYR :
- Cynorthwyom aelwydydd a busnesau gyda bron i 19,000 o gŵynion ac ymholiadau am gwmnïau dŵr a’r gwasanaethau a ddarparant.
- Sicrhaom £1.4 miliwn o iawndal ariannol i gwsmeriaid sydd wedi cael cam, gan gynnwys £580,000 i gwsmeriaid annomestig.

Iawn y tro cyntaf

- Heriom yn llwyddiannus gwmnïau ac adwerthwyr dŵr â nifer uchel o gŵynion i wella’u perfformiad gwael.

CRYNODEB – BETH GYFLAWNOM NI:
- Helpom ddatrys bron i 19,000 o gŵynion ac ymholiadau gan ddefnyddwyr am eu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth.

Dŵr drwy’r tap

- Sicrhaom bron i £1.4 miliwn o iawndal ariannol i gwsmeriaid â chwyn yn erbyn eu cwmni neu adwerthwr dŵr.
- Fe wnaethom ddwyn cwmnïau dŵr gwaethaf eu perfformiad y diwydiant i gyfrif trwy’r cyfryngau ac ysgogi gwelliannau mewn gwasanaeth.
- Cynorthwyom gwsmeriaid annomestig â mwy na 4,100 o gŵynion ac ymholiadau wrth iddynt lywio’r farchnad adwerthu dŵr newydd yn Lloegr.
- Heriom adwerthwyr dŵr sâl eu perfformiad, â niferoedd anghymesur o uchel o gŵynion, i wella’u gwasanaeth.
- Cyhoeddom arferion da o’n hasesiadau o’r modd y mae cwmnïau’n ymdrin â chwynion a rheoli dyledion, gan eu rhannu gyda’r diwydiant.
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Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Iawn y tro cyntaf - Parhaodd
Beth wnaethom ni, yn fanwl : Y farchnad newydd yn gadael ei hôl

Iawn y tro cyntaf

Roedd ein tîm Cysylltiadau Defnyddwyr wedi bod yn
barod am gynnydd yn y cysylltiadau gan fusnesau a
oedd eisiau ein help wrth lywio’r farchnad. Ond, wrth
i’r flwyddyn fynd yn ei blaen, daeth yn fwyfwy amlwg
fod nifer bach o adwerthwyr yn gyfrifol am gynnydd
hyd yn oed yn fwy nag yr oeddem wedi’i ddisgwyl yn
nifer y cwynion. Erbyn diwedd y flwyddyn, roeddem
wedi derbyn 2,780 o gŵynion gan gwsmeriaid
annomestig - dros deirgwaith yn fwy nag yr oeddem
wedi ymdrin â nhw yn y 12 mis cyn i’r farchnad agor.
Gellid olrhain llawer o’r problemau hyn yn ôl i nifer
bach o adwerthwyr, gan fod mwyafrif helaeth yn
darparu lefel dda o wasanaeth i’w cwsmeriaid.

Daeth yn amlwg, fodd bynnag, fod perfformiad
gwael parhaus rhai adwerthwyr yn mynnu ymateb
cryfach gennym. Ym mis Mawrth 2018, beirniadom
berfformiad Castle Water yn gyhoeddus, sef y
cwmni a oedd yn cyfrif am oddeutu 44 y cant o’r
cwynion a gawsom rhwng mis Medi a diwedd mis
Chwefror. Roedd nifer y cwynion am Castle Water
fwy na dwywaith cyfartaledd y diwydiant, o ystyried
cyfanswm nifer y pwyntiau cyflenwi. Arweiniodd
ein beirniadaeth o’r adwerthwr yn y cyfryngau
at arwyddion cynnar o welliant gan Castle Water.
Byddwn yn parhau i graffu’n fanwl ar ei berfformiad,
yn ogystal â pherfformiad Anglian Water Business –
sydd bellach yn rhan o Wave - a Water Plus. Roedd yr
adwerthwyr hyn ymhlith perfformwyr cymharol wael
eraill yr ydym am iddynt wella. Fe wnaeth cyhoeddi
ein hadroddiad cyntaf erioed ar gŵynion annomestig,
ddiwedd Mehefin 2018, ategu’n gwaith yn y maes
hwn. Gallwch ei ddarllen yma.

Gwerth am arian

Daeth un o’r heriau mwyaf i ni a’r diwydiant ehangach
ar ddechrau’r flwyddyn yn sgil lansio marchnad
adwerthu dŵr mwyaf y byd i fusnesau. Dyma’r newid
mwyaf arwyddocaol i’r diwydiant ers preifateiddio
ym 1989, gan roi cyfle i bob cwsmer annomestig yn
Lloegr newid ei adwerthwr dŵr neu drafod pris gwell.
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Dŵr drwy’r tap

Rhoesom bwysau ar adwerthwyr i fynd i’r afael â rhai
o’r anawsterau a oedd yn dod i’r amlwg. Arweiniodd
hyn at rai gwelliannau ar unwaith, gan gynnwys
cyfathrebu cliriach i’w gwneud yn haws i gysylltu ag
adwerthwyr a hyfforddiant ychwanegol i staff llinell
flaen gwasanaethau cwsmeriaid cyflenwyr. Hefyd,
arweiniodd ein cyfryngu at adfer £580,000 o iawndal
ariannol i gwsmeriaid annomestig oedd â chwyn yn
erbyn eu hadwerthwr neu eu cwmni dŵr.

Gwneud yn siŵr bod cwmnïau dŵr yn unioni cam
Yn ystod y flwyddyn, helpom ddefnyddwyr â bron i 19,000 o gŵynion ac ymholiadau
ynghylch amrywiaeth eang o faterion. Ar y cyfan, gostyngodd cysylltiadau â ni
bron i 3 y cant, ond ysgogwyd hynny gan lai o ymholiadau, gan fod nifer y cwynion
a gawsom yn mynd i’r cyfeiriad arall, gyda chynnydd o bron i 11 y cant.

Ymholiadau

Cwynion
9,165

2017-18

7,695

2014-15

Ymchwiliadau Ffurfiol

7

2014-15

9,991

2014-15

10,138

18

Perfformiad gwael nifer bach o adwerthwyr dŵr yn sgil agor y farchnad
adwerthu annomestig newydd yn Lloegr oedd yn bennaf gyfrifol am
y cynnydd mewn cwynion. Fodd bynnag, roedd ein tîm cysylltiadau
defnyddwyr wedi gallu parhau i gyflawni’r targedau perfformiad yn
ein Cynllun Busnes Gweithredol (CBG) ar gyfer ymateb i gŵynion o
fewn 5, 20 a 40 niwrnod gwaith.

21
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2015-16

Dŵr drwy’r tap

29

2015-16

8,715

Canfyddiadau

2017-18
2016-17

2016-17

Iawn y tro cyntaf

8,453

2015-16

9,650

2017-18
10,699

2016-17

Gwerth am arian

Gan amlaf, nid oes rhaid i ddefnyddwyr feddwl ddwywaith am eu gwasanaethau
dŵr a charthffosiaeth sydd, o bosibl, yn esbonio’n rhannol pam mae lefelau
boddhad aelwydydd yng Nghymru a Lloegr â’u gwasanaethau wedi bod yn
gyson uchel iawn am y saith mlynedd diwethaf. Fodd bynnag, pan fydd pethau’n
mynd o le, disgwyliwn i gwmnïau dŵr gywiro hynny yn gyflym, yn effeithiol ac yn
ddiffwdan. Os bydd cwmnïau’n methu gwneud hyn, gall cwsmeriaid ddibynnu ar
ein tîm Cysylltiadau Defnyddwyr i ymladd eu hachos nhw.

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Iawn y tro cyntaf - Parhaodd

Targed y CBG

Ein Canlyniad

Dangosir ein perfformiad wrth ymdrin â chwynion am gwmnïau dŵr (cwmnïau
cyfanwerthu ac adwerthu) o gymharu â’n targedau yn y CBG yn y tabl isod. Fe wnaethom
fodloni neu ragori ar ein holl dargedau perfformiad eleni.

Gwerth am arian

Cydnabod o fewn 5 niwrnod gwaith

Datrys o fewn 20 niwrnod
99.5%
99.7%

2017-18

80%
80%

2016-17

99.5%
99.6%

2016-17

80%
80.4%

2015-16

99%
99.9%

2015-16

78%
82.4%

2014-15

99.5%
99.9%

2014-15

79%
82.6%

Canlyniad

2016-17

91%
92.1%

2015-16

90%
92.6%

2014-15

91%
92.3%

2017-18 Targed y CBG wedi’i gyflawni
2016-17 Targed y CBG wedi’i gyflawni
2015-16 Targed y CBG wedi’i gyflawni
2014-15 Targed y CBG wedi’i gyflawni
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Dŵr drwy’r tap
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Iawn y tro cyntaf

2017-18

Datrys o fewn 40 niwrnod

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Iawn y tro cyntaf - Parhaodd

Boddhad cwsmeriaid â phob agwedd ar ddulliau’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr o ymdrin â chwynion

Targed y CBG

Ein Canlyniad

Yn ail chwarter y flwyddyn, rhoddodd y nifer uwch o gŵynion a gawsom gan
gwsmeriaid annomestig bwysau ychwanegol ar ein gallu i ymdrin â chwynion. Fe
wnaethom symleiddio’n prosesau gweinyddol yn gyflym, a recriwtio a hyfforddi
mwy o aelodau staff. Arweiniodd yr anawsterau cychwynnol a gawsom at
amseroedd hirach wrth ymdrin ag achosion. Fodd bynnag, fe wnaeth y newidiadau
a wnaed gennym ein rhoi ar ben ffordd unwaith eto a gwelsom gynnydd o saith
pwynt canran yn lefel y boddhad â chyflymder ein gwasanaeth erbyn y trydydd
chwarter.

Canlyniad y gŵyn

Cyflymder
61%
63.5%

2017-18

80%
69.1%

2016-17

61%
62.5%

2016-17

80%
77.2%

2015-16

58%
60.4%

2015-16

79%
81%

2014-15

61%
57.4%

2014-15

80%
79.8%

Gwasanaeth

Iawn y tro cyntaf

2017-18

Cwrteisi
2017-18

93%
93.5%

2016-17

75%
75.9%

2016-17

93%
93.6%

2015-16

72%
73.8%

2015-16

90%
92.8%

2014-15

75%
72.6%

2014-15

93%
93.3%
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73.3%

Dŵr drwy’r tap

2017-18

Email - enquiries@ccwater.org.uk
Website - www.ccwater.org.uk

Gwerth am arian

Yn ystod y flwyddyn, fe wnaethom gynnal arolwg o hyd at 100 o gwsmeriaid y
mis i ddarganfod pa mor fodlon yr oeddent â phob agwedd ar ein gwasanaeth.
Fe wnaethom ragori ar ein targedau ar gyfer boddhad cwsmeriaid â chanlyniadau
cwynion a’n cwrteisi. O ran ein targed ar gyfer boddhad cyffredinol â’r gwasanaeth,
roeddem ar ei hôl hi ychydig; achos hyn oedd methu cyflawni’n targed ar gyfer
boddhad â chyflymder, o ganlyniad i ddatrys nifer fawr o broblemau a godwyd gan
y farchnad adwerthu annomestig.

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Iawn y tro cyntaf - Parhaodd

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Iawn y tro cyntaf - Parhaodd
Ymchwilio i gwmnïau a sicrhau iawndal

Gwerth am arian

Gan amlaf, bydd cwmnïau dŵr yn dilyn ein
hargymhellion pan fyddwn ni’n dod i gysylltiad ag
achos cwsmer a bydd ein cyfryngu ni yn ddigon i
ddatrys y broblem heb orfod gweithredu’r weithdrefn
gwyno gyfan. Ond os bydd cwmni’n methu cynnig
yr hyn sy’n ganlyniad teg i’r cwsmer yn ein barn ni,
mae gennym y grym i lansio ymchwiliad ffurfiol. Yn
ystod y flwyddyn, cynhaliom 30 ymchwiliad ffurfiol, o
gymharu â saith yn unig yn ystod 2016/17. Achoswyd
y cynnydd sylweddol hwn i raddau helaeth yn sgil
agor y farchnad adwerthu dŵr, gyda phob un ond
dau o’r ymchwiliadau’n ymwneud ag adwerthwyr. O
ganlyniad i’r cwynion y gwnaethom ymchwilio iddynt
a’u datrys, cafodd 17 o gwsmeriaid iawndal ariannol a
chytunodd un cwmni i weithredu ymhellach. Cafodd
10 o gwsmeriaid ymateb ac esboniad manylach gan
eu cyflenwr. Nid yw’r ddau ymchwiliad sy’n weddill
wedi’u datrys eto.

Iawn y tro cyntaf
Dŵr drwy’r tap

Hefyd, arweiniodd ein gwaith at ddychwelyd £1.4
miliwn i gwsmeriaid mewn iawndal ariannol. Ers ein
creu yn 2005, rydym wedi adhawlio dros £27 miliwn
i aelwydydd a busnesau sydd wedi cael cam gan eu
cwmni dŵr.
YNG NGHYMRU: Helpom gael dros £20,500 o iawndal
ariannol i gwsmeriaid Dŵr Cymru a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy
trwy eu cynorthwyo â chwynion yn erbyn eu cwmni dŵr.
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Iawn y tro cyntaf - Parhaodd
Dwyn perfformwyr gwael i gyfrif

Cafodd Dŵr Dyffryn Dyfrdwy ganmoliaeth gennym
ar ôl cael ei enwi’n gwmni gorau ei berfformiad yng
Nghymru a Lloegr ar gyfer cwynion ysgrifenedig. Hefyd,
adroddodd y cwmni ostyngiad sylweddol – bron i 42 y
cant – yn nifer y galwadau a gafodd gan gwsmeriaid yn
ceisio datrys problemau.
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Dŵr drwy’r tap

Defnyddiom ddiddordeb helaeth y cyfryngau
cenedlaethol a rhanbarthol yn ein hadroddiad i
bwysleisio ein her i gwmnïau dŵr sâl eu perfformiad
wella’u gwasanaeth a chwtogi nifer y cwynion.
Cambridge Water adroddodd y cynnydd mwyaf yn
nifer y cwynion ysgrifenedig, gan godi bron i 250 y
cant, a Southern Water oedd perfformiwr gwaethaf
y diwydiant o hyd. Gofynnom i’r ddau gwmni roi
adroddiadau rheolaidd i ni dros weddill y flwyddyn,
yn dangos sut roeddent yn mynd i’r afael ag achosion

YNG NGHYMRU: Yn ystod hydref 2016, codom bryderon
ynghylch cynnydd mawr yn nifer y cwynion a wnaed i
Ddŵr Cymru, a oedd ymhlith y perfformwyr gwaethaf
yn ein hadroddiad blynyddol. Ymatebom trwy ofyn i’r
cwmni roi adroddiadau chwarterol i ni gan amlygu
pa gamau yr oedd yn eu cymryd i gwtogi ar y cynnydd
hwn. Ymatebodd y cwmni’n gadarnhaol trwy weithredu
llu o fesurau i wella’i ymateb i broblemau cwsmeriaid.
Dechreuodd hyn gael effaith dros y misoedd nesaf ac,
erbyn Medi 2017, roedd Dŵr Cymru wedi gostwng nifer
ei gŵynion ysgrifenedig i lefel gerllaw lefel 2014-15, pan
oedd ei berfformiad yn dda. O’r herwydd, rhoddom y
gorau i ofyn am adroddiadau chwarterol manwl gan
y cwmni. Dangosodd ein hadroddiad o fis Medi ar
gŵynion fod cwynion a wnaed yn ysgrifenedig a thros
y ffôn i Ddŵr Cymru wedi gostwng yn ystod 2016/17. Fe
wnaeth nifer y cwynion ysgrifenedig i’r cwmni barhau
i ostwng trwy gydol 2017/18 ond rydym eisiau gweld
gwelliannau pellach dros y flwyddyn i ddod.

Iawn y tro cyntaf

Mae nifer y cwynion ysgrifenedig wedi gostwng bob
blwyddyn er 2008/09 wrth i ni dargedau cwmnïau
sâl eu perfformiad a rhoi pwysau arnynt i wella. Er y
bu cynnydd yn galonogol, fe wnaeth cyhoeddi ein
Hadroddiad ar Gŵynion Blynyddol i’r Diwydiant Dŵr
ym mis Medi 2017 roi rhybudd amserol i’r diwydiant.
Datgelodd y bu’n rhaid i gwsmeriaid wneud dros 2
filiwn o alwadau ffôn i gwmnïau dŵr yn ystod 2016/17
i ddatrys problemau â’u gwasanaethau – cynnydd o
fwy na 40,000. Taflodd hynny gysgod ar ostyngiad o
11 y cant yn nifer y cwynion ysgrifenedig – i lawr o
106,839 i 95,274.

sylfaenol cwynion. Erbyn diwedd Mawrth 2018, roedd
y ddau gwmni wedi adrodd am welliannau sylweddol
yn eu perfformiad o ran cwynion ysgrifenedig, ond
byddwn yn parhau i graffu’n fanwl arnynt.

Gwerth am arian

Nid yw’n ddigon i gwmnïau ac adwerthwyr dŵr
ddatrys cwynion. Rydym yn disgwyl iddynt ddysgu
o’u camgymeriadau ac ymdrechu i gael pethau’n ‘iawn
y tro cyntaf’. Dros y degawd diwethaf, mae hwn wedi
bod yn hollbwysig ar gyfer trawsnewid diwydiant
a oedd wedi siomi cwsmeriaid yn rhy aml ac wedi
caniatáu naid mawr yn nifer y cwynion.

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Iawn y tro cyntaf - Parhaodd
Rhannu arfer gorau

Iawn y tro cyntaf

Yn 2017/18, asesom y modd yr oedd tri chwmni wedi
ymdrin â chwynion a gwnaethom 4 argymhelliad am
welliannau. Nodwyd chwech o feysydd arfer da, y
gwnaethom eu rhannu gyda’r diwydiant yn ehangach
i annog arfer gorau fel rhan o’n hadroddiad asesu
blynyddol.

“Fe wnaeth y Cyngor Defnyddwyr
Dŵr gymryd meddiant ar y gŵyn yn
broffesiynol a chynnig llais diduedd er
mwyn sicrhau cwrs cyfiawnder.”
- Mr Mahmood

Gwerth am arian

Bob blwyddyn, rydym yn ymweld â chwmnïau
dŵr i asesu’r modd y maent yn ymdrin â chwynion
ysgrifenedig a rheoli dyledion. Rydym yn cynnal
adolygiad manwl o sampl o 25 cwyn ysgrifenedig gan
gwsmeriaid a 25 o gyfrifon lle y mae arian yn ddyledus
gan y cwsmer.

Dŵr drwy’r tap

Mae angen i gwmnïau dŵr gasglu taliadau gan
gwsmeriaid yn effeithiol, ond rydym yn disgwyl iddynt
ddangos sensitifrwydd hefyd a chynnig cymorth i
bobl sydd mewn trafferthion ariannol gwirioneddol.
Bob blwyddyn, edrychwn ar sampl o achosion gan
gwmnïau i sicrhau eu bod yn ymdrin yn sensitif â’r
rhai sy’n cael trafferth â dyledion. Yn 2017/18, fe
wnaethom adolygu perfformiad 4 cwmni dŵr – tri yn
Lloegr ac un yng Nghymru. Amlygodd y rhain 9 maes
arfer da a gwnaethom 11 argymhelliad.
YNG NGHYMRU: Bob blwyddyn, rydym yn asesu’r
modd y mae o leiaf un cwmni yng Nghymru yn ymdrin
â chwynion a rheoli dyledion. Yn 2017/18, cynhaliom
asesiad o Ddŵr Cymru a amlygodd ddau faes arfer da.
Gwnaethom ddau argymhelliad, gan gynnwys gwella
lefel y manylder yn ei ymateb i rai cwsmeriaid.
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Iawn y tro cyntaf - Parhaodd
Cyngor ar-lein i ddefnyddwyr

Gwerth am arian

Bob blwyddyn, mae miloedd o bobl yn clicio ar ein gwefan
cymorth i ddefnyddwyr, sy’n cynnwys yr atebion i rai o
gwestiynau mwyaf cyffredin aelwydydd a busnesau am eu
gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth.

Yn ystod 2017/18

Iawn y tro cyntaf

a chyflwynont 2,000 o
gŵynion neu ymholiadau i’n
tîm cysylltiadau defnyddwyr.
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Edrychodd ymwelwyr
ar 84,000 o atebion...

Dŵr drwy’r tap

defnyddiodd dros 89,000
o bobl y safle cymorth i
chwilio am wybodaeth

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Dŵr drwy’r tap

Gwerth am arian

BLAENORIAETH DEFNYDDWYR 4:
DŴR DRWY’R TAP
cyflenwad dŵr cydnerth, cynaliadwy ac o ansawdd da yn awr ac yn y
dyfodol, y mae defnyddwyr yn ei werthfawrogi ac yn ei ddefnyddio’n ddoeth.
EIN 3 BUDDUGOLIAETH BENNAF I DDEFNYDDWYR:
- Amlygom dros £14.5 miliwn o arbedion posibl i filiau cwsmeriaid trwy ein cyfrifiannell mesurydd dŵr.
- Cynyddom y pwysau cyhoeddus ar gwmnïau dŵr i ostwng gollyngiadau, a chytunodd pob cwmni o ganlyniad i gyrraedd yr
her a osodwyd gan Ofwat, sef gostwng gollyngiadau gan o leiaf 15%.

Iawn y tro cyntaf

- Heriom gwmnïau dŵr yn llwyddiannus i dalu mwy o iawndal i gwsmeriaid yr oedd tarfu oherwydd tywydd garw wedi
effeithio arnynt ac, o ganlyniad, talwyd hyd at £150 i rai cwsmeriaid y bu tarfu ar eu cyflenwad am dros 48 awr.

CRYNODEB – BETH GYFLAWNOM NI:
- Defnyddiom ein hymchwil i ddylanwadu ar ddulliau’r diwydiant o annog defnyddwyr i ddefnyddio dŵr yn ddoethach.
- Fe wnaethom gyd-noddi’r Wythnos Arbed Dŵr i helpu defnyddwyr i ddeall pwysigrwydd defnyddio dŵr yn ddoeth.

- Gwnaethom yn siŵr bod cwmnïau dŵr yn talu mwy na dim ond lefelau iawndal statudol i filoedd o gwsmeriaid yr oedd y tywydd drwg mis Mawrth wedi tarfu ar eu cyflenwadau dŵr.
- Rhoesom fwy o bwysau ar gwmnïau dŵr â hanes gwael o ostwng gollyngiadau.
- Cefnogom ymdrechion ar draws y diwydiant i hyrwyddo’r gallu i gael at ddŵr tap mewn mannau cyhoeddus.

Dŵr drwy’r tap

- Heriom y modd yr oedd cwmnïau dŵr wedi ymdrin â digwyddiadau a achosodd darfu ar gyflenwadau dŵr defnyddwyr.

- Denom 250,000 o ymweliadau â’n cyfrifiannell mesurydd dŵr, a helpodd gwsmeriaid i amlygu arbedion blynyddol posibl o oddeutu £14.5 miliwn i’w biliau dŵr.
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- Defnyddiom ein hymchwil i helpu i godi ymwybyddiaeth o’r opsiwn i gael mesurydd dŵr ar gyfnod prawf.

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Dŵr drwy’r tap - Parhaodd
Beth wnaethom ni, yn fanwl : Helpu defnyddwyr i weld y darlun ehangach o ran effeithlonrwydd dŵr

Saving Water: Helping customers see the bigger picture – cyhoeddwyd ym mis Hydref 2017
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9.

"Diolch am eich cymorth a’ch cefnogaeth
i ddatrys y mater hwn. Roedd y gofal
cwsmeriaid yn rhagorol ac rwy’n hapus
iawn gyda’r canlyniad; roeddwn yn
gwerthfawrogi’ch cymorth yn fawr iawn."
- Ms Elstone

Dŵr drwy’r tap

Rhannom ein hymchwil gyda’r sector dŵr a
defnyddio’r canfyddiadau i ddylanwadu ar y modd y
mae cwmnïau dŵr a sefydliadau eraill yn cyfathrebu â
defnyddwyr ynghylch defnyddio dŵr yn ddoeth. Dros
y flwyddyn sydd i ddod, byddwn yn parhau i annog

Iawn y tro cyntaf

Yn ystod haf 2017, cynhaliom astudiaeth yn bwrw
golwg ar y ffordd orau o gyfleu negeseuon i
ddefnyddwyr am effeithlonrwydd dŵr.9 Trwy ein
sgyrsiau â defnyddwyr, daeth i’r amlwg fod angen
i ni wneud mwy na dim ond rhoi awgrymiadau
ymarferol i bobl ar sut i arbed dŵr. Mae angen help
ar ddefnyddwyr i ddeall y darlun ehangach sy’n
gysylltiedig â’r pwysau ar ein hadnoddau dŵr a
pham mae’r camau bach maen nhw’n eu cymryd
o bwys mawr. Heb roi’r cyd-destun ehangach hwn,
mae cyngor ac awgrymiadau ynghylch arbed dŵr yn
debygol o syrthio ar dir diffaith.

cwmnïau i gynnal sgyrsiau syml â’u cwsmeriaid am y
rhesymau pam y dylai arbed dŵr fod yn bwysig i bob
un ohonom. Hefyd, byddwn yn parhau i bwyso ar
gwmnïau i fod yn fwy uchelgeisiol yn eu hymdrechion
i ostwng gollyngiadau a rhoi gwybod i gwsmeriaid
am y gwaith a wnânt. Mae gollyngiadau’n cael effaith
sylweddol ar gymhelliad cwsmeriaid eu hunain i
ddefnyddio dŵr yn ddoeth ac mae angen i gwmnïau
ddangos eu bod yn gwneud pob dim posibl i fynd i’r
afael â hynny.

Gwerth am arian

Mae’n hawdd cymryd dŵr o’r tap yn ganiataol, ond
nid oes dianc rhag y ffaith bod y cynnydd yn ein
poblogaeth a’r newid yn yr hinsawdd yn cynyddu’r
pwysau ar ein hadnoddau dŵr. Os na wnawn unrhyw
beth i fynd i’r afael â’r her hon, erbyn 2050, gallai fod
dros 20 y cant yn fwy o alw am ddŵr na’r cyflenwad dŵr
sydd ar gael yn y DU. Nid yw gwneud dim yn opsiwn rhaid i ni weithredu. Mae hynny’n golygu bod angen i
gwmnïau dŵr gynllunio a buddsoddi mewn galluogi
i’n cyflenwadau wrthsefyll y pwysau hyn yn well. Ond
mae angen i ni hefyd annog defnyddwyr i chwarae eu
rhan yn ogystal, gan ddefnyddio dŵr yn ddoeth.

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Dŵr drwy’r tap - Parhaodd
Gwneud arbed dŵr yn arfer oes

Gwerth am arian

Cydweithredu â sefydliadau eraill ar ymgyrchoedd
yw un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol o hyd i ni allu rhoi
gwybodaeth i ddefnyddwyr, am ei fod yn ein galluogi
ni i ddylanwadu ar gynulleidfa fwy o lawer. Dros y
pum mlynedd diwethaf, mae Wythnos Arbed Dŵr
Waterwise wedi datblygu’n un o ymgyrchoedd mwyaf
dylanwadol y sector ar effeithlonrwydd dŵr. Rydym
bob amser wedi cefnogi’r ymgyrch, ond penderfynom
wneud mwy o gyfraniad ym Mawrth 2018 trwy ddod yn
un o’i brif noddwyr. Yn ystod yr wythnos, fe wnaethom
annog pobl a sefydliadau ar draws y cyfryngau
cymdeithasol i wneud adduned gyhoeddus i arbed
dŵr. Hefyd, rhannom lif cyson o gyngor a syniadau
am arged dŵr ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.
Denodd yr ymgyrch lawer o sylw, gan gynnwys bron
i 5,000 o negeseuon trydar yn defnyddio’r hashnod
swyddogol #watersavingweek. Roedd potensial i’r
negeseuon hyn gyrraedd cynulleidfa o fwy na 27
miliwn o ddefnyddwyr ar Twitter, gyda thros 1,500 o
bobl yn clicio ar wefan yr ymgyrch hefyd.

Iawn y tro cyntaf
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Dŵr drwy’r tap

YNG NGHYMRU: Yn ystod ymgyrch yr Wythnos
Arbed Dŵr, cynhaliom sesiwn galw heibio ar thema
effeithlonrwydd dŵr yng Nghaerdydd i Aelodau’r
Cynulliad (ACau). Fe wnaeth tua thraean o Aelodau
Cynulliad addo arbed dŵr, a dysgu rhagor am y ffordd yr
ydym yn cefnogi’u hetholwyr. Roedd tri Gweinidog - gan
gynnwys Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn
AC - ymhlith yr 20 AC a ymrwymodd i ddefnyddio dŵr yn
ddoeth, yn ystod y sesiwn dan arweiniad ein Cadeirydd
yng Nghymru, Tom Taylor. Yfed dŵr o’r tap yn hytrach na
phrynu dŵr potel oedd yr adduned fwyaf poblogaidd o
blith y chwech a roddwyd i ACau ddewis ohonynt.

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Dŵr drwy’r tap - Parhaodd
Mynnu mwy o uchelgais wrth leihau gollyngiadau

YNG NGHYMRU: Ym mis Tachwedd 2017, cyhoeddom
ymchwil cydweithredol yn archwilio barn cwsmeriaid
am y posibilrwydd o drosglwyddo perchenogaeth
pibellau cyflenwi dŵr preifat o berchenogion eiddo i
gwmnïau dŵr. Datgelodd fod tua naw o bob 10 cwsmer
o’r farn bod trosglwyddo arfaethedig yn dderbyniol
mewn egwyddor - er, gostyngodd lefel y gefnogaeth
ychydig pan roddwyd gwybod iddynt am y goblygiadau
ehangach. Bydd yr adroddiad yn helpu i lywio
trafodaethau Llywodraeth Cymru am drosglwyddo
perchenogaeth pibellau yng Nghymru.

Dŵr drwy’r tap

Defnyddiom gyhoeddi ein hadroddiad, Water,
water everywhere?, i rybuddio’r diwydiant ei fod
mewn perygl o danseilio symbyliad defnyddwyr
i ddefnyddio dŵr yn ddoethach oni bai ei fod yn
atal lefelau cynyddol o ollyngiadau. Amlygodd ein
hadroddiad y bwlch rhwng perfformiad y cwmnïau
gorau a’r gwaethaf, gyda Thames Water yn colli tua
179 litr o ddŵr yr eiddo y dydd, o gymharu â Southern
Water, sy’n colli llai nag 80 litr yr eiddo y dydd.

Mynegom ein cefnogaeth i gynigion newydd y
rheoleiddiwr, Ofwat, sef bod cwmnïau’n gostwng
gollyngiadau o 15 y cant o leiaf rhwng 2020 a
2025. Fodd bynnag, mae angen i hyn fod yn rhan o
strategaeth dymor hwy i ostwng lefelau gollyngiadau
ymhellach fyth yn ein barn ni. Credwn fod hon yn
uchelgais realistig, ar yr amod bod y diwydiant cyfan
yn manteisio ar dechnolegau newydd i ddarganfod
gollyngiadau a ffyrdd mwy arloesol o weithio.

Iawn y tro cyntaf

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae perfformiad y
diwydiant o ran gollyngiadau wedi gwastatáu ac, ym
mis Rhagfyr 2017, adroddom fod lefelau gollyngiadau
cyffredinol wedi cynyddu ychydig dros 1 y cant. Yn
2016/17, collodd cwmnïau dŵr yng Nghymru a Lloegr
3.1 biliwn litr o ddŵr y dydd - digon i lenwi bron i 1,250
o byllau nofio Olympaidd.10

mewn gollyngiadau. Fe wnaeth y rhain gynnwys Dŵr
Dyffryn Dyfrdwy, Essex and Suffolk Water, Cambridge
Water, Portsmouth Water, Thames Water a Bristol
Water.

Gwerth am arian

Mae’r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn barod i chwarae
eu rhan wrth ddefnyddio dŵr yn ddoeth, ond
maent hefyd yn disgwyl i’r diwydiant dŵr arwain
drwy esiampl. Ychydig iawn a all daflu dŵr oer ar
frwdfrydedd rhywun yn fwy na’r amgyffrediad bod
eu cwmni dŵr yn gwastraffu llawer iawn o ddŵr trwy
ollyngiadau. Dyma pam rydym ni’n herio cwmnïau
gwael eu perfformiad sy’n anfon y neges anghywir i’w
cwsmeriaid.

Denodd ein hadroddiad sylw helaeth yn y cyfryngau
rhanbarthol a chenedlaethol, gan roi’r cyfle i ni herio’n
gyhoeddus y cwmnïau a welodd y cynnydd mwyaf
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10. Water, water everywhere? Delivering a resilient water system – cyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2017
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Dŵr drwy’r tap - Parhaodd
Pwyso am gyflenwad dŵr dibynadwy
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YNG NGHYMRU: Bu tarfu ar gyflenwadau dŵr bron
i 30,000 o gwsmeriaid Dŵr Cymru yn ystod y tywydd
oer difrifol a’r dadmer sydyn ym mis Mawrth 2018. Fe
wnaethom bwyso a mesur pa mor dda y cefnogodd y
cwmni ei gwsmeriaid yn ystod y tarfu, drwy’r un ymchwil
ag y cynhaliom gyda chwmnïau a effeithiwyd yn Lloegr.
Bydd ein canfyddiadau’n cael eu defnyddio i sicrhau
bod y cwmni’n dysgu gwersi am sut i wella’i ymateb a’i
gymorth i gwsmeriaid yn ystod digwyddiad mawr.

Dŵr drwy’r tap

Defnyddiom y cyfryngau rhanbarthol a chenedlaethol
i roi cyngor i ddefnyddwyr a oedd wedi’u heffeithio,
a heriom gwmnïau yn gyhoeddus i fynd y tu hwnt i’r
Cynllun Safonau Gwarantedig (GSS) wrth dalu iawndal
i gwsmeriaid, o ystyried graddau’r tarfu. O ganlyniad
i’n hymyrraeth gynnar, talodd cwmnïau hyd at £150
y cwsmer, sef swm uwch o lawer na chanllawiau
statudol y diwydiant.

Iawn y tro cyntaf

Pan aiff pethau o le, ceisiwn ymateb yn gyflym ac yn
bendant bob tro i wneud yn siŵr bod cwmnïau dŵr
yn gwneud pob dim posibl i leihau unrhyw darfu ar
eu cwsmeriaid. Ni fu gwell enghraifft o hyn nag yn
ystod mis Mawrth 2018, pan achosodd dadmer sydyn
yn dilyn tywydd rhewllyd rywfaint o’r tarfu mwyaf
mewn cof ar gyflenwadau dŵr. Collodd dros 200,000 o
gwsmeriaid ar hyd a lled de-ddwyrain Lloegr, rhannau
o dde-orllewin Lloegr, canolbarth Lloegr a Chymru
gyflenwad dŵr oherwydd bod pibellau wedi byrstio.

Wrth i gyflenwadau adfer yn raddol, gofynnodd y
Gweinidog Dŵr yn Defra i’r rheoleiddiwr, Ofwat,
gynnal adolygiad ffurfiol o’r tarfu ar gyflenwadau
dŵr. Roedd y rheoleiddiwr yn awyddus i ddefnyddio’n
gwybodaeth unigryw o ddelio â channoedd o
gŵynion ac ymholiadau gan gwsmeriaid yn ystod
y tarfu. Hefyd, comisiynom ymchwil i archwilio
profiadau ehangach cwsmeriaid, gan ymgorffori
eu barn am gyfathrebiadau, iawndal a chymorth
cwmnïau dŵr i bobl sy’n byw mewn amgylchiadau
bregus. Cyhoeddwyd ein canfyddiadau ym mis
Mehefin 2018 ac roeddent yn rhan allweddol o
adolygiad Ofwat. Gallwch ddarllen yr adroddiad ar ein
gwefan fan hyn.

Gwerth am arian

Dro ar ôl tro, dywed defnyddwyr wrthym mai’r hyn
y maent ei eisiau yn anad dim gan eu cwmni dŵr
yw cyflenwad sicr o ddŵr tap, y gallant ddibynnu
arno bob amser. Gan amlaf, bodlonir y disgwyliadau
hyn, gyda thros 90 y cant o ddefnyddwyr yn dweud
wrthym yn gyson eu bod yn fodlon â’u cyflenwad. Ym
mis Rhagfyr, adroddom fod cyfnod defnyddwyr heb
ddŵr o’r tap wedi gostwng ychydig dros dair munud,
i 10 munud a 45 eiliad yr eiddo, ar gyfartaledd. Ond
mynegom bryderon fod perfformiad cwmnïau dŵr yn
amrywio’n sylweddol a galwom ar i gwmnïau sâl eu
perfformiad wneud yn well.

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Dŵr drwy’r tap - Parhaodd
Hyrwyddo gallu’r cyhoedd i gael dŵr tap

Cefnogom yr ymgyrch ail-lenwi, gan ei hyrwyddo’n
helaeth ar y cyfryngau cymdeithasol, a chymryd
rhan mewn cyfres o gyfweliadau yn y cyfryngau
rhanbarthol a chenedlaethol yn hyrwyddo buddion
dŵr tap. Hefyd, fe wnaethom adnewyddu’n galwadau
ar i fariau a bwytai trwyddedig fod yn fwy rhagweithiol
wrth gynnig dŵr tap i’w cwsmeriaid ar eu heiddo. Fe
wnaeth hyn adeiladu ar yr ymgyrch a gefnogom gyda
Chymdeithas Llywodraeth Leol Lloegr yn Ebrill 2016
i helpu i annog defnyddwyr i ddewis dŵr tap yn lle
diodydd melys.

Iawn y tro cyntaf

Rydym am i ddefnyddwyr allu mwynhau holl
fanteision cael dŵr o’r tap sydd gyda’r gorau yn
y byd a dyma pam rydym wedi ymgyrchu i wella
gallu’r cyhoedd i gael ato. Er y bydd tua dau o bob
tri ohonom yn ymestyn yn reddfol at y tap i gael dŵr
i’w yfed gartref, mae’n stori wahanol pan fyddwn yn
gadael y tŷ. Mae ein hymchwil yn dangos bod llai
nag un o bob 5 o bobl yn dewis dŵr tap pan fyddant
allan, gan ddewis prynu dŵr potel yn lle hynny yn aml.
Roedd dros hanner y defnyddwyr wedi rhoi’r bai am
orfod gwneud y dewis hwn ar fethu cael at ddŵr o’r
tap yn hawdd mewn mannau cyhoeddus.11

ffynhonnau yfed newydd i’r cyhoedd a, lle rhoddwyd
y gorau i ddefnyddio ffynhonnau hanesyddol, eu
hadfer. Yn ogystal ag annog pobl i yfed dŵr tap, y
gobaith yw y bydd y cynllun yn helpu i leihau’r 16
miliwn o boteli plastig sy’n mynd i safleoedd tirlenwi
neu sy’n difetha’r amgylchedd a’r dyfrffyrdd ddydd ar
ôl dydd.

Gwerth am arian

Prin yw’r gwledydd a all frolio dŵr yfed sydd yr un mor
ddiogel ac o ansawdd cyson uchel â’r hyn a welir yng
Nghymru a Lloegr. Mae buddsoddiadau sylweddol
gan gwmnïau dŵr a rheoliadau llym yn helpu i sicrhau
mai yn anaml y mae’r safonau hyn yn gostwng. Bob
blwyddyn, mae cwmnïau dŵr yn cynnal miliynau
o brofion i archwilio ansawdd dŵr tap. Ym mis
Gorffennaf, adroddodd yr Arolygiaeth Dŵr Yfed - sy’n
rheoleiddio ansawdd dŵr - fod 99.96 y cant o’r holl
samplau hyn wedi pasio’n ddidrafferth.

Dŵr drwy’r tap

Ym mis Ionawr 2018, lansiodd Water UK ymgyrch yn
addo cael gwared ar rai o’r rhwystrau sy’n atal pobl
rhag cael dŵr tap. Mae cwmnïau dŵr wedi ymrwymo
i greu rhwydwaith cenedlaethol o adwerthwyr, siopau
coffi, busnesau ac awdurdodau lleol sy’n cynnig
gorsafoedd ail-lenwi lle y gall pobl lenwi’u potel ddŵr
am ddim. Hefyd, mae rhai cwmnïau’n bwriadu gosod
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11. Yn seiliedig ar ganfyddiadau ein hadroddiad – Attitudes to tap water and using water wisely, August 2016
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Dŵr drwy’r tap - Parhaodd
Cyfrifiannell mesurydd dŵr yn cyfrifo
arbedion mawr i filiau
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Er bod symud i fesurydd yn orfodol mewn rhai
ardaloedd o dde-ddwyrain Lloegr, nid dyna’r sefyllfa
mewn rhannau eraill o Loegr ac yng Nghymru. Gan
amlaf, bydd gan aelwydydd hyd at ddwy flynedd i roi
cynnig ar fesurydd a newid yn ôl i brisiau sefydlog os
nad ydynt yn fodlon neu os nad ydynt yn arbed arian.
Fodd bynnag, nid yw pawb yn ymwybodol o’u hawliau
a datgelodd ymchwil a gyhoeddom yn ystod haf 2017
mai un yn unig o bob pedwar cwsmer dŵr sy’n talu
prisiau sefydlog a wyddai am yr opsiwn i roi cynnig ar
fesurydd. Yn ystod mis Gorffennaf, lansiom ymgyrch
yn y cyfryngau oedd â’r nod o godi ymwybyddiaeth
o’u hawliau, a rhybuddio defnyddwyr y gallent fod yn
colli allan ar filiau is. Mewn cyfweliadau ar sianeli radio
rhanbarthol ac mewn erthyglau papurau newyddion,
anogom gwsmeriaid i ddefnyddio ein cyfrifiannell
mesurydd dŵr i weld a allent elwa’n ariannol trwy
newid. Byddwn yn mesur pa mor llwyddiannus
y gwnaethom godi lefelau ymwybyddiaeth pan
gyhoeddir ein harolwg Materion Dŵr nesaf ym mis
Gorffennaf 2018.

Dŵr drwy’r tap

Parhaodd y cyfrifiannell i ddenu sylw helaeth yn y
wasg trwy gydol 2017/18, gan ymddangos mewn
cyhoeddiadau yn cynnwys The Sun, Daily Express, Mail
Online a nifer fawr o bapurau newyddion rhanbarthol.
Y cynghorydd ar arbed arian, Martin Lewis, achosodd
y don fwyaf o ymwelwyr â’r cyfrifiannell ym mis Ionawr
2018 pan ymddangosodd ar ei raglen arbennig ar
ITV1, ar leihau biliau. Defnyddiodd bron i 40,000 o

Codi ymwybyddiaeth o’r opsiwn i gael
mesurydd am gyfnod prawf

Iawn y tro cyntaf

I gwsmeriaid eraill sy’n parhau i dalu prisiau heb eu
mesur, gall dewis newid i fesurydd arwain at arbedion
sylweddol mewn biliau. Mae rhai hyd yn oed yn
sylwi’u bod yn gallu arbed dros £100 y flwyddyn. Ni
fydd pob aelwyd yn elwa o newid, felly dyma pam
y datblygom gyfrifiannell mesurydd dŵr i helpu
cwsmeriaid i fesur p’un a allent arbed arian. Ar ôl ateb
ychydig gwestiynau am eu defnydd ar ddŵr, mae’r
cyfrifiannell yn gallu cyfrifo tua faint godir ar y cwsmer
gyda mesurydd. Yna, gall y cwsmer gymharu hynny â’i
fil heb ei fesur.

Gwerth am arian

Mae dros hanner yr aelwydydd yng Nghymru a Lloegr
yn talu am eu cyflenwad dŵr ar sail prisiau wedi’u
mesur erbyn hyn. Yn ne-ddwyrain Lloegr, mae mwyafrif
helaeth y cwsmeriaid yn talu am eu cyflenwad fel hyn
oherwydd rhaglenni gosod mesuryddion gorfodol.
Mae’r rhain yn rhan o ymdrechion ehangach i fynd i’r
afael â’r straen ar adnoddau dŵr y rhanbarth.

aelwydydd yr adnodd ar-lein yn ystod mis y darllediad
– y nifer fwyaf o ymweliadau â’r cyfrifiannell mewn mis
unigol er Medi 2016, pan ymddangosodd ar Rip Off
Britain ar BBC One. Yr arbediad blynyddol cyfartalog i
gwsmeriaid a ddefnyddiodd y gyfrifiannell ac a oedd
yn debygol o fod ar eu hennill gyda mesurydd oedd
£220.

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Gwasanaeth carthffosiaeth cydnerth sy’n
BLAENORIAETH DEFNYDDWYR 5:
GWASANAETH CARTHFFOSIAETH CYDNERTH, CYNALIADWY SY’N GWEITHIO
yn awr ac yn y dyfodol, ac sy’n cael ei ddefnyddio’n gyfrifol gan ddefnyddwyr.

Gwerth am arian

EIN 3 BUDDUGOLIAETH BENNAF I DDEFNYDDWYR:
- Bu’n rhaid i lai o ddefnyddwyr orfod cwyno i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr am lifogydd carthffosydd wrth i ni bwyso ar gwmnïau dŵr i wella’u dull o ymdrin â digwyddiadau.
- Ymgyrch ranbarthol arobryn i fynd i’r afael â chamddefnyddio carthffosydd a helpu defnyddwyr i ddeall sut i leihau risg rhwystrau i bibellau.
- Cyflwynom argymhellion yn herio’r diwydiant i gymryd yr awenau wrth annog datblygwyr a phartneriaid eraill i ystyried y defnydd ehangach ar systemau draenio cynaliadwy.

Iawn y tro cyntaf

CRYNODEB – BETH GYFLAWNOM NI:
- Gostyngodd nifer y cwynion i ni am lifogydd carthffosydd o fwy na 500 i lai na 400 wrth i ni bwyso ar gwmnïau i ymdrin â digwyddiadau yn well.

Dŵr drwy’r tap

- Gweithiom mewn partneriaeth â chwmnïau ac eraill i helpu codi proffil camddefnyddio carthffosydd a heriom wneuthurwyr i wella’r manylion
ar labeli weips fel rhan o Raglen Ddraenio’r 21ain Ganrif.
- Lluniom bartneriaeth â Southern Water mewn ymgyrch arobryn i helpu defnyddwyr i ofalu’n well am eu draeniau a’r rhwydwaith carthffosydd.
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Beth wnaethom ni, yn fanwl : Gwella ymateb cwmnïau dŵr i lifogydd carthffosydd

Ond bu cyhoeddi ein hadroddiad - Clear way forward:
Building a resilient sewerage and drainage system
- ym mis Tachwedd 2017, yn rhybudd rhag bod yn
hunanfodlon am fater sydd ymhell o fod wedi cael
ei ddatrys. Effeithiodd llifogydd carthffosydd ar
bron i 5,700 eiddo yn ystod 2016/17, bron traean yn
fwy na’r flwyddyn gynt. Perfformiad gwael United
Utilities (+90%) a Thames Water (+39%) oedd yn
gyfrifol i raddau helaeth am y cynnydd. Rydym wedi
herio’r cwmnïau hyn i wella’r gwaith o gynnal a
chadw a gweithredu’u rhwydweithiau carthffosydd,

Hefyd, heriom gwmnïau i ddefnyddio modelu gwell
er mwyn deall pa eiddo sy’n fwyaf tebygol o gael eu
gorlifo a gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau
eraill i roi atebion hirdymor mwy effeithiol ar waith.
Dylai’r rhain gynnwys atebion draenio cynaliadwy,
nad oes digon o ddefnydd arnynt yn ein barn ni - yn
enwedig yn Lloegr - er gwaethaf yr effaith gadarnhaol
y gallant ei chael ar liniaru’r pwysau mae llif sydyn o
ddŵr arwyneb yn eu creu. Yn raddol, rydym yn gweld
mwy o gwmnïau’n ystyried defnyddio opsiynau
draenio cynaliadwy i reoli dŵr arwyneb fel rhan o’r
cynigion buddsoddi ar gyfer 2020 a’r tu hwnt.
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Hefyd, mae’r diwydiant wedi derbyn ein galwadau
i ddarparu ymateb cyflymach, mwy ystyriol, i
gwsmeriaid sydd wedi dioddef anffawd llifogydd
carthfosydd. Mae’r cynnydd a wnaed gan y rhan fwyaf
o gwmnïau wedi’i adlewyrchu yn y ffaith ein bod
wedi cael llawer llai o gŵynion gan ddefnyddwyr am
lifogydd carthffosydd yn 2017/18 - o ychydig dros 500
i lai na 370.

Canmolodd ein hadroddiad ymdrechion cwmnïau
wrth leihau nifer yr ardaloedd allanol yr oedd
carthffosiaeth wedi gorlifo iddynt, a ostyngodd 11 y
cant. Ond fe wnaethom addo cynnal y pwysau ar y
diwydiant i gyflawni ei ymrwymiad i ostwng nifer yr
eiddo y mae carthffosiaeth yn gorlifo iddynt 33 y cant
rhwng 2015 a 2020.

Dŵr drwy’r tap

Gwnaed llawer o gynnydd dros y chwarter canrif
diwethaf i leihau nifer yr eiddo sy’n dioddef llifogydd
carthffosiaeth. Ym 1992/93, effeithiodd llifogydd
mewnol o’r carthffosydd ar bron i 12,000 o gartrefi a
busnesau. Roedd y nifer hwnnw wedi mwy na haneru
erbyn canol y degawd presennol, wrth i gwmnïau
ymateb yn gadarnhaol i’n pwysau i wella gwydnwch
y rhwydwaith carthffosydd, gan gymryd camau fel
gwella cynnal a chadw carthffosydd i leihau rhwystrau,
gwella’r rheolaeth ar ddŵr wyneb i’w atal rhag
gorlwytho carthffosydd a chynyddu ymwybyddiaeth

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn aelod o Fwrdd
Draenio’r 21ain Ganrif, sef prosiect gan Water UK sydd
wedi dwyn dros 40 o sefydliadau ynghyd i amlygu’r
prif risgiau i ddraenio yn y dyfodol a chynnig opsiynau
ar gyfer ffyrdd o fynd i’r afael â’r risgiau hyn. Mae dwy
thema strategol i’r Rhaglen: cynllunio hirdymor a
gwella gwasanaethau trwy newid ymddygiad.

yn enwedig yn ystod cyfnodau o law mawr, sef
rheswm allweddol dros y cynnydd. Disgwyliwn weld
gostyngiad yn nifer yr eiddo sydd mewn perygl o
ddioddef llifogydd yn eu hardaloedd nhw.

Iawn y tro cyntaf

Ar lefel leol, mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi herio
cwmnïau i gyflawni eu Hymrwymiadau Perfformiad
2015-20 i ostwng nifer yr eiddo sydd mewn perygl
o ddioddef llifogydd carthffosydd yn fewnol ac
yn allanol, gan bwyso ar gwmnïau i gyrraedd eu
targedau, neu ragori arnynt. Hefyd, heriwyd cwmnïau
i ddatblygu strategaethau hirdymor i fynd i’r afael yn
effeithiol â risg llifogydd carthffosydd yn eu cynlluniau
busnes 2020-25. Gwelwn ganlyniadau’r gwaith
hwn pan fydd Adroddiadau Perfformiad Blynyddol
cwmnïau (ar gyfer 2017-18) a’u cynlluniau busnes ar
gael yn ddiweddarach yn ystod 2018-19.

y cyhoedd o risg gwaredu braster ac eitemau nad
ydynt yn fflysio i garthffosydd.

Gwerth am arian

Llifogydd carthffosydd yw un o’r methiannau mwyaf
trawmatig mewn gwasanaeth y gall cwmni dŵr ei
achosi i ddefnyddwyr. Felly, disgwyliwn i’r diwydiant
wneud pob dim posibl i amddiffyn aelwydydd a
busnesau rhag y boen emosiynol o wylio’u trysorau’n
cael eu dinistrio gan garthffosiaeth.

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Gwasanaeth carthffosiaeth cydnerth sy’n gweithio - Parhaodd

Mynd i’r afael â chamddefnyddio carthffosydd a hysbysu defnyddwyr

Diolch i ‘The Unflushables’, enillodd Southern Water
a’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr Wobr Aur ar gyfer
Ymgyrch Cyfathrebiadau Busnes a Chorfforaethol yng
Ngwobrau PRide y CIPR ar gyfer de Lloegr ac Ynysoedd
y Sianel ym mis Tachwedd 2017.

Brwydro’r ‘Anfflysiadwy’
Yn gynnar yn ystod 2017, daethom ni a Southern
Water at ein gilydd i gefnogi ymgyrch ranbarthol
o’r enw ‘The Unflushables’, gan rannu’r uchelgais o
helpu defnyddwyr i chwarae eu rhan yn gostwng risg
llifogydd carthffosydd. Canolbwynt yr ymgyrch oedd
ffilm wedi’i hanimeiddio, a gynhyrchwyd gan Progress
Film Company o Brighton, a ddefnyddiodd hanesion
grymus go iawn i helpu cwsmeriaid i ddeall yr effaith
drychinebus gall llifogydd carthffosydd ei chael ar
gartrefi ac eiddo pobl. Cynhaliwyd yr ymgyrch trwy

Dŵr drwy’r tap
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Hefyd, roeddem yn rhan o’r grŵp llywio a wnaeth
ariannu a gweithio gyda’r cwmni buddiannau
cymunedol, City to Sea, drwy Raglen Ddraenio’r 21
Ganrif, i gyflwyno ymgyrch genedlaethol yn anelu
at leihau faint o weips a nwyddau mislif sy’n cael eu
fflysio i’n carthffosydd. Cynhyrchwyd cyfres o fideos ac
adnoddau addysgol a bu’r ymgyrch yn gweithio gyda
dylanwadwyr trydydd parti i greu cryn ddiddordeb a
chysylltiadau ar y cyfryngau cymdeithasol.

Iawn y tro cyntaf

Amcangyfrifir bod y diwydiant yn gwario hyd at £100
miliwn y flwyddyn ar glirio rhwystrau sy’n cael eu
hachosi gan eitemau na ddylent fynd i’n carthffosydd.
Mae’r costau glanhau hyn yn cael eu trosglwyddo i
bob cwsmer, yn eu bil. Y gost emosiynol ac ariannol
hon yw’r rheswm pam yr ydym yn benderfynol i
helpu defnyddwyr ddeall yn well sut i ofalu am ein
carthffosydd. Yn benodol, helpom arwain ffrwd waith
i ostwng camddefnydd ar garthffosydd. Mae effaith
rhoi sylweddau amhriodol - gan gynnwys braster, olew
a saim, weips a chewynnau - i lawr y toiled, y draen
neu’r sinc, yn gallu bod yn drychinebus i’r rhwydwaith
carthffosydd ac, yn y pen draw, i ddefnyddwyr. Yn
aml, yr eitemau hyn sydd wrth wraidd rhwystrau i
garthffosydd, sy’n gallu arwain at garthffosiaeth yn
gorlifo i gartrefi a busnesau pobl.

gydol y flwyddyn a rhoddodd syniadau a chyngor
i ddefnyddwyr i’w helpu i gael gwared yn ddiogel
ar yr ‘Unflushables’ - gan gynnwys weips, cewynnau
ac olion seimllyd coginio - a’u cadw o’r system
garthffosydd. Rhwng misoedd Chwefror a Thachwedd
2017, cyrhaeddodd ffilmiau a negeseuon yr ymgyrch
gynulleidfa amcangyfrifiedig o bron i 14 miliwn o
bobl.

Gwerth am arian

Parhaodd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr i chwarae
rhan ddylanwadol yn llywio polisïau at y dyfodol
sy’n helpu i sicrhau bod ein system garthffosiaeth
a draenio’n gallu goresgyn heriau uniongyrchol y
cynnydd yn y boblogaeth a’n hinsawdd esblygol, a
heriau’r rheiny yn y dyfodol. Un o’n ffyrdd o wneud
hyn oedd trwy ein haelodaeth o Fwrdd Rhaglen
Ddraenio’r 21ain Ganrif dan arweiniad Water UK, sy’n
cynnwys pob un o’r 12 cwmni carthffosiaeth yn y
DU a chynrychiolwyr llywodraethau, rheoleiddwyr a
grwpiau amgylcheddol.

Hefyd, parhaom i gefnogi ymgyrch ryngwladol,
yn gynnwys cwmnïau dŵr yn ogystal â grwpiau
amgylcheddol a chwsmeriaid ar draws 19 o wledydd,
i ddwyn perswâd ar wneuthurwyr weips i’w labelu’n
glir â’r neges na ddylid eu fflysio. Fe wnaeth yr ymgyrch
ennill tir sylweddol yn 2017/18 gydag adwerthwyr
amlwg, gan gynnwys Tesco a Sainsbury’s, yn rhoi label
‘peidiwch â fflysio’ ar ddeunydd pecynnu eu weips.

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Gwasanaeth carthffosiaeth cydnerth sy’n gweithio - Parhaodd

Dyfodol cynaliadwy i ddraenio

Gwerth am arian

Mae systemau draenio cynaliadwy yn cynnig ffordd
gyfeillgar i’r amgylchedd o liniaru’r pwysau mae
cyfeintiau mawr o ddŵr arwyneb yn eu rhoi ar ein
rhwydwaith carthffosiaeth, yn enwedig yn ystod glaw
mawr. Mae sawl math o system ddraenio gynaliadwy,
gan gynnwys pyllau wedi’u dylunio’n arbennig a
phantiau glaswelltog.

Iawn y tro cyntaf

Yng nghynllun amgylcheddol 25 mlynedd
Llywodraeth y DU, mae cynigion a allai annog
defnyddio systemau draenio cynaliadwy a’u cynnal
a chadw yn y tymor hir, ond bu cynnydd yn arafach
nag y byddem wedi’i obeithio. Dyna pam y parhaom
i annog a phwyso ar gwmnïau dŵr a charthffosiaeth
i ystyried defnyddio’r cynlluniau cynaliadwy hyn i
amddiffyn cartrefi a busnesu’n fwy rhagweithiol rhag
risg llifogydd carthffosydd. Cyflwynom argymhellion
yn herio’r diwydiant i gymryd yr awenau wrth annog
datblygwyr a phartneriaid eraill i ystyried defnyddio
systemau draenio cynaliadwy i helpu amsugno
rhywfaint o’r pwysau mae glaw mawr yn ei roi ar
y rhwydwaith carthffosydd. Hefyd, pwysodd ein
pwyllgorau rhanbarthol yn Lloegr ar gwmnïau i sicrhau
bod systemau draenio cynaliadwy yn ymddangos yn
natblygiad eu cynlluniau busnes ar gyfer Adolygiad
Prisiau 2019.pwyllgorau rhanbarthol yn Lloegr ar
gwmnïau i sicrhau bod systemau draenio cynaliadwy
yn ymddangos yn natblygiad eu cynlluniau busnes ar
gyfer Adolygiad Prisiau 2019.

Dŵr drwy’r tap

A L L A N FA

40

Gwasanaeth carthffosiaeth cydnerth sy’n
gweithio

Email - enquiries@ccwater.org.uk
Website - www.ccwater.org.uk

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Gwasanaeth carthffosiaeth cydnerth sy’n gweithio - Parhaodd

Roedd Bwrdd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn cynnwys naw aelod yn ystod 2017/18:

Syr Tony Redmond

Tom Taylor

CADEIRYDD, CYMRU

Robert Light

Yr Athro. Bernard Crump

CADEIRYDD, RHANBARTH GORLLEWIN
LLOEGR

CADEIRYDD, RHANBARTH
GOGLEDD LLOEGR

Iawn y tro cyntaf

IS-GADEIRYDD Y CYNGOR, A
CHADEIRYDD, RHANBARTH LLUNDAIN A
DE-DDWYRAIN LLOEGR

Y Gwir Anrhydeddus David Heath CBE

Gwerth am arian

Alan Lovell

CADEIRYDD Y CYNGOR

Gallwch ddysgu rhagor am ein haelodau Bwrdd yma.

Siarad O Blaid Defnyddwyr A’u Hysbysu

Ein Bwrdd

CADEIRYDD, RHANBARTH CANOLBARTH
A DWYRAIN LLOEGR

Dŵr drwy’r tap

Philip Johnson
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Tony Smith

PRIF WEITHREDWR
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Julie Hill

AELOD ANNIBYNNOL

Prif swyddfa :
Cyngor Defnyddwr Dŵr
Sgwar Victoria House
Sgwar Victoria
Birmingham 4AJ B2
Sylwadau ac ymholiadau at:
pr@ccwater.org.uk
Darllenwch Cynllun Busnes Gweithredol y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn:
www.ccwater.org.uk/publications/obp/

Awst 2018

Cyngor Defnyddwyr Dŵr (CCWater)

Mae llais annibynnol defnyddwyr dŵr yng Nghymru a Lloegr
Sicrhau’r deilliannau gorau i bob defnyddiwr dŵr, yn awr ac yn y dyfodol
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