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Gair gan ein Cadeirydd

Croeso cynnes i’n Blaenraglen Waith, a fydd, gobeithio, yn

Felly, mae’r sector ar groesffordd a gallai’r llwybr y bydd yn

rhoi darlun clir i chi o’n blaenoriaethau wrth i ni gynrychioli

ei gymryd nawr ddiffinio ei ddyfodol. Wrth i ni gamu ymlaen

buddiannau pob defnyddiwr dŵr dros y tair blynedd nesaf.

i flwyddyn olaf Adolygiad Prisiau 2019, mae gan gwmnïau
gyfle i newid amgyffrediad cyfran fawr o gwsmeriaid

Nid yw datblygu ein rhaglen waith fyth yn dasg hawdd ac

sy’n dweud wrthym ni nad ydynt yn cael bargen deg. Os

mae wedi teimlo’n arbennig o heriol eleni, o ystyried y craffu

yw cwmnïau’n methu derbyn yr her hon, bydd hyder

dwys ar ddarparu ein hadnodd mwyaf gwerthfawr – dŵr.

cwsmeriaid yn y diwydiant yn parhau i edwino.

Bu cryn ddadlau gwleidyddol ynghylch dyfodol cwmnïau

Ond, beth mae’r her amlwg hon yn ei olygu i ni fel y corff

dŵr a ph’un ai a fyddai model perchnogaeth gwahanol yn

defnyddwyr a’r blaenoriaethau a amlinellir ar y tudalennau

gwasnaethu buddiannau defnyddwyr yn well. Yn drawiadol,

canlynol?

canolbwyntiodd llawer o’r drafodaeth ar faterion rydym
wedi’u codi’n fynych dros y degawd diwethaf. Mae mynd

Mae’n golygu cadw’r pwysau ar gwmnïau dŵr ac Ofwat i

i’r afael â phryderon defnyddwyr ynghylch tegwch biliau a

ddarparu bargen derfynol yn Adolygiad Prisiau 2019 sy’n

gwerth am arian, wrth i gwmnïau dŵr elwa ar ysbail sytsem

dderbyniol a fforddiadwy i gwsmeriaid: bargen sy’n taro’r

reoleiddio or-hael, wastad wedi bod yn uchel ar ein hagenda

cydbwysedd cywir rhwng mynd i’r afael ag anghenion

– fel y mae heddiw.

buddsoddi cenedlaethau presennol a chenedlaethau’r
dyfodol, a darparu biliau sefydlog yn yr hirdymor. Os na

Yn rhy aml yn y flwyddyn ddiwethaf, rydym hefyd wedi

fydd cynllun yn bodloni disgwyliadau cwsmeriaid, byddwn

gweld rhai cwmnïau’n methu â bodloni disgwyliadau

yn ei herio ac yn pwyso am wneud newidiadau iddo.

cwsmeriaid. Mae methu targedau o ran gollyngiadau
a delio’n wael â tharfu mawr ar gyflenwadau dŵr, fel y

Mae’n golygu herio’r system reoleiddio i sicrhau bod

dioddefodd dros 200,000 o gwsmeriaid yn ystod tywydd

cwmnïau dŵr yn derbyn gwobrau ariannol yn unig am

rhewllyd Mawrth 2018, wedi niweidio hygrededd y

berfformio’r gwasanaethau sydd bwysicaf i gwsmeriaid

diwydiant ymhellach.

yn eithriadol. Nid yw gwobrwyo cwmnïau am ddim mwy na

Mae gan gwmnïau dŵr
gyfle i newid amgyffrediad
cyfran fawr o gwsmeriaid
sy’n dweud wrthym ni nad
ydynt yn cael bargen deg...
Alan Lovell

‘gwneud eu gwaith dydd i ddydd’ yn dderbyniol i ni nac i’n
cwsmeriaid.
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Gair gan ein Cadeirydd Parhad

Mae’n golygu gwneud yn siŵr bod cwmnïau dŵr yn rhannu

Mae’n golygu parhau i ostwng nifer y cwynion gan

ffrwyth eu llwyddiant ariannol gyda’u cwsmeriaid, nid dim

gwsmeriaid i’r diwydiant trwy enwi a chywilyddio cwmnïau

ond cyfranddalwyr. Gallai hynny olygu gostwng biliau neu’n

gwael eu perfformiad a phwyso ar y diwydiant i fynd i’r afael

fwy tebygol, fuddsoddi’n ychwanegol yn y gwasanaethau

â’r hyn sydd wrth wraidd eu tanberfformio. Hefyd, byddwn

sydd bwysicaf i gwsmeriaid. Gall hynny helpu i feithrin yr

yn cynnal ein pwysau ar Ofwat i ddefnyddio holl rym ei

amgyffrediad bod cwsmeriaid yn cael pris teg a gwerth am

bwerau rheoleiddio i gosbi cwmnïau sydd ar ei hôl hi o hyd.

arian.
Mae sgyrsiau a gafwyd nid yn unig gyda defnyddwyr, ond
Mae’n golygu gwella’r cymorth a’r ymateb gan gwmnïau dŵr

gyda sefydliadau eraill a fynychodd ein gweithdai Materion

i anghenion defnyddwyr sydd mewn amgylchiadau bregus.

Cwsmeriaid craff yng Nghaerdydd a Llundain, wedi llywio

Rydym wedi helpu cwmnïau dŵr i osod sylfeini cadarn trwy

llawer o gynnwys ein Blaenraglen Waith. Maent wedi rhoi

ein harweiniad a’n cymorth, ond dangosodd y methiannau a

cipolwg amhrisiadwy i ni ar y ffordd y gallwn barhau i fod

welwyd yn ystod y tarfu adeg y tywydd oer bod llawer mwy

yn eiriolwr effeithiol ar ran defnyddwyr yn ystod y cyfnod

o waith i’w wneud. Byddwn yn gweithio gyda’r diwydiant i

cythryblus hwn.

sicrhau ei fod yn mabwysiadu dull mwy effeithiol o gefnogi
cwsmeriaid sy’n cael eu hunain mewn amgylchiadau bregus,

Rydym yn barod i dywallt ein brwdfrydedd, ein hegni a’n

yn annisgwyl, yn ystod tarfu annisgwyl.

harbenigedd i gyflawni’r blaenoriaethau hyn fel y gallwn
sicrhau’r canlyniadau gorau i gwsmeriaid, heddiw ac i’r

Mae’n golygu mynnu bod cwmnïau dŵr yn dangos mwy

dyfodol.

o uchelgais wrth gefnogi’r 3 miliwn o gartrefi sy’n dweud
wrthym bod eu biliau dŵr yn anfforddiadwy. Mae hynny’n
cynnwys mynd i’w pocedi eu hunain i ariannu’r gwaith o
ehangu tariffau cymdeithasol a chynlluniau eraill sy’n gallu
cynnig cymorth ystyrlon i gwsmeriaid sy’n cael trafferth talu.

Alan Lovell
Cadeirydd

Gall defnyddio’u helw eu hunain i ariannu’r cynlluniau hyn –
yn hytrach na dibynnu ar ewyllys da a thraws-gymhorthdal
cwsmeriaid –helpu cwmnïau i ddangos eu bod yn poeni go
iawn am y bobl sy’n cael eu gwasanaethu ganddynt.
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1. Amdanom ni
1.1 Ein sefydliad – pwy ydym ni, beth yw ein gwaith a faint yw ein cost

Pwy ydym ni
Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yw’r ‘corff gwarchod dŵr’, sy’n

Rydym yn rhoi cyngor a gwybodaeth i ddefnyddwyr yn-

hyrwyddo buddiannau defnyddwyr dŵr yng Nghymru

ghylch materion dŵr ac yn ymchwilio i gwynion pan fydd

a Lloegr. Ein nod yw sicrhau’r deilliannau gorau i bob

cwsmeriaid dŵr wedi ceisio datrys eu cwyn yn uniongyrchol

defnyddiwr dŵr, yn awr ac yn y dyfodol.

gyda’u cwmni dŵr neu eu hadwerthwr, ond wedi methu.

Yn cynrychioli defnyddwyr dŵr sy’n aelwydydd, yn fusnesau

Ers ein sefydlu yn 2005, rydym wedi cynorthwyo defnyd-

ac yn ddefnyddwyr dibreswyl eraill, rydym yn defnyddio

dwyr â thros 380,000 o gwynion ac ymholiadau drwy ddal

ein hymchwil a’n data ar gwynion i ddwyn y diwydiant dŵr

cwmnïau dŵr i gyfrif ac wedi helpu i adennill dros £27 miliwn

i gyfrif, gan helpu i sicrhau bod cwsmeriaid yn parhau’n

o iawndal ariannol i gwsmeriaid preswyl a busnes blin.

ganolog i benderfyniadau a wneir.
Mae ein hymchwil annibynnol i agweddau ac amgyffrediaMae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr, a sefydlwyd yn 2005, yn

dau defnyddwyr yn rhoi dealltwriaeth unigryw i ni o dued-

gorff cyhoeddus anadrannol ac yn gorff statudol.

diadau hirdymor y diwydiant, amgyffrediadau cwsmeriaid a

Beth yw ein gwaith
Rydym ni’n ymgyrchu’n rhanbarthol ac yn genedlaethol

phroblemau dydd i ddydd. Mae’r cipolwg hwn yn ein helpu
ni i sicrhau bod barn a buddiannau defnyddwyr yn parhau’n
ganolog i broses gosod prisiau’r diwydiant.

i sicrhau bod lleisiau defnyddwyr i’w clywed ac yn helpu
i lywio’r sector yng Nghymru a Lloegr, gan ddadlau achos
defnyddwyr dŵr i lywodraethau, rheoleiddiwr y diwydiant
- Ofwat, , cwmnïau dŵr lleol (yn cynnwys penodiadau llai
newydd), adwerthwyr i gwsmeriaid busnes a rhanddeiliaid
eraill, fel Asiantaeth yr Amgylchedd a Cyfoeth Naturiol
Cymru.
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1. Amdanom ni
1.1 Ein sefydliad – pwy ydym ni, beth yw ein gwaith a faint yw ein cost

Eiriolaeth a Phartneriaeth
Rydym yn cydweithio â’r diwydiant a thu hwnt er mwyn

Yn 2019-2020, mae gennym ffi o £5.783 miliwn ar gyfer ein

cynnig eiriolaeth ar ran defnyddwyr dŵr a charthffosiaeth.

trwydded, cynnydd o gymharu â £5.527 miliwn yn ystod

Yn ogystal â helpu gyda chwynion, yn ganolog i’n gwaith

2018-19, a chyllideb o £5.9 miliwn. Mae hyn oherwydd yr

hefyd y mae dadlau achos defnyddwyr dŵr gerbron lly-

angen am fwy o adnoddau, yn benodol i ymdrin yn effeithiol

wodraethau, rheoleiddiwr y diwydiant – Ofwat, cwmnïau dŵr

â’r cynnydd yn nifer y cwynion i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr,

lleol, adwerthwyr i gwsmeriaid busnes a’n rhanddeiliaid eraill,

yn enwedig gan gwsmeriaid nad ydynt yn aelwydydd. Hefyd,

fel Asiantaeth yr Amgylchedd neu Cyfoeth Naturiol Cymru,

mae’n adlewyrchu parhad yn ein gwaith ar Adolygiad Prisiau

yn ganolog i’n gwaith. Os yw’n ymddangos bod ein buddi-

2019, a rhywfaint o bwysau chwyddiant. Mae gostyngiad

annau yn gorgyffwrdd â buddiannau Ofwat a’r Arolygiaeth

yn ein costau eiddo yn gwrthbwyso’r cynnydd hwn, gan

Dŵr Yfed, rydym yn ceisio cynnal partneriaethau effeithiol

y byddwn yn rhannu ein swyddfeydd gyda chorff arall y

â’r sefydliadau hynny.

llywodraeth o ddechrau 2019 ymlaen.

Ein cost
Cost ein gwaith ar gyfer 2019-2020 i bob talwr bil dŵr fydd
tua 22c y flwyddyn.
Rydym wedi ymrwymo i gynnig gwerth am arian a lleihau ein
costau i ddefnyddwyr dŵr trwy ostyngiadau i gostau mewn
termau real. Ar gyfartaledd, mae cynnydd yn ein costau
wedi parhau i fod islaw’r mynegai prisiau manwerthu (RPI)
am y 10 mlynedd diwethaf.
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1. Amdanom ni
1.2 Ein llwyddiannau – beth gyflawnom ni ar ran defnyddwyr dŵr yn 2017-18

Yn ystod 2017-18, fe ddefnyddiom ein dylanwad i gyflawni
buddion sylweddol i ddefnyddwyr ledled Cymru a Lloegr.
Mae rhai uchafbwyntiau mesuradwy o Adolygiad Blynyddol

DROS £14.5 MILIWN o arbedion posibl wedi’u nodi i FWY NA 346,000 o bobl a ddefnyddiodd ein
cyfrifiannell mesurydd dŵ.r yn 2017-2018 i weld p’un a allent arbed arian trwy newid i fesurydd.

2017-2018 wedi’u hamlinellu isod.
BILIAU DŴR IS i BRON 400,000 o aelwydydd incwm isel, dros 57,000 ohonynt yng Nghymru, ar ôl
I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn a gyflawnom

i ni weithio gyda chwmnïau dŵr i hybu ymwybyddiaeth o’r help sydd ar gael trwy gynlluniau tariffau

i ddefnyddwyr yn 2017-2018, lawrlwythwch ein

cymdeithasol, gyda chynnydd o fwy na 50% o gymharu â’r flwyddyn gynt.

Hadolygiad Blynyddol yma.
BRON I £1.4 MILIWN o iawndal ariannol wedi’i sicrhau i gwsmeriaid a ofynnodd am ein help i
ddatrys cwyn yn erbyn eu cwmni dŵr. Roedd hyn yn cynnwys £20,000 i gwsmeriaid cwmnïau dŵr yng
Nghymru. Rydym wedi sicrhau dros £27 MILIWN i gwsmeriaid ers sefydlu yn 2005.

DROS £9.33 miliwn o fudd-daliadau lles posibl i’w hawlio, wedi’u hamlygu wrth i FWY NA 3,400 o
ddefnyddwyr ddefnyddio’n Cyfrifiannell Budd-daliadau.

BRON 19,000 o ddefnyddwyr wedi cael help gyda’u cwynion a’u hymholiadau am gwmnïau dŵr.
Mae hyn yn dod â chyfanswm nifer y cwynion ac ymholiadau i ni ymdrin â nhw ers ein ffurfio yn 2005 i
ryw 380,000.

DROS 4,100 o ddefnyddwyr dibreswyl wedi cael help gyda’u cwynion a’u hymholiadau am
adwerthwyr yn ystod blwyddyn gyntaf y farchnad adwerthu.

CYNULLEIDFA BOSIBL O 218 MILIWN wedi gweld neu glywed ein cyngor a’n gwybodaeth i
ddefnyddwyr trwy flwyddyn digynsail arall o sylw yn y cyfryngau.
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2. Ein strategaeth a beth fyddwn ni’n ei gyflawni yn 2019-20
2.1 Ein nod strategol: Sicrhau’r deilliannau gorau
i bob defnyddiwr dŵr – yn awr ac yn y dyfodol
Mae’r Flaenraglen Waith hon yn gynllun i’n helpu ni i gyflawni ein nod ar ran defnyddwyr dŵr yng Nghymru a Lloegr. Wrth wneud hynny, byddwn yn
canolbwyntio ar bedair blaenoriaeth strategol allweddol, wedi’u llywio gan ddisgwyliadau defnyddwyr am yr hyn y dymunant i ni ei wneud.

Disgwyliadau defnyddwyr dŵr o’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr
Gwerth am arian gan

Gwasanaeth da gan

Dŵr o ansawdd ac

System garthffosiaeth

Rhywun i ddadlau

gwmnïau dŵr

gwmnïau dŵr

argaeledd cynaliadwy, a

gynaliadwy sy’n gweithio

drostynt a’u hysbysu

llai o ollyngiadau

Ein Blaenoriaethau Strategol
Siapio’r sector dŵr trwy sicrhau bod

Pwyso ar gwmnïau am wasanaethau

Herio cwmnïau i ddarparu eu

Eiriol o blaid prisiau fforddiadwy sy’n

lleisiau defnyddwyr yn ganolog i

dŵr a dŵr gwastraff diogel a dibynadwy,

gwasanaeth yn iawn y tro cyntaf,

cael eu hystyried yn rhai teg a gwerth

benderfyniadau a hysbysu defnyddwyr

y gall pob defnyddiwr ymddiried

amddiffyn eu defnyddwyr preswyl a

am arian gan bob defnyddiwr presennol

am faterion sy’n effeithio arnynt

ynddynt, yn awr ac yn yr hirdymor

busnes pan aiff pethau o le a chynnig

a defnyddwyr y dyfodol

gwasanaeth hawdd cael ato i bawb

Pan gyfeiriwn at ‘ddefnyddwyr’, rydym yn golygu defnyddwyr sy’n aelwydydd, yn fusnesau a defnyddwyr dibreswyl eraill.
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Ein Gwerthoedd
Mae’r gwerthoedd hyn yn diffinio’r hyn rydym ni’n sefyll drosto fel sefydliad ac yn ein cyfeirio yn ein gwaith a’n
penderfyniadau o ddydd i ddydd

1. Gwybodus

2. Proffesiynol

3. Parchus

4. Agored

Mae ein gwaith yn seiliedig ar

Rydym yn cyflawni ein nodau yn

Rydym yn trin pobl yn deg, gyda

Rydym yn dryloyw ac yn agored

dystiolaeth er mwyn ein helpu i

gyson trwy fod yn drylwyr ac yn

chwrteisi, gan ystyried eu hanghenion

wrth ymwneud â phawb

gyflawni canlyniadau.

effeithlon

unigol

Rydym yn sefydliad Ystyriol o Ddementia.
Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.
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Ein 5 ymgyrch allweddol ar gyfer 2019-20
Mae gennym gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y tair blynedd nesaf, ac rydym wedi amlinellu pum maes allweddol y byddwn
yn ymgyrchu yn eu cylch i wneud gwahaniaeth go iawn ar ran defnyddwyr dŵr yng Nghymru a Lloegr. Dangosir ein
hamcanion ar gyfer ymgyrchoedd 2019-2020 isod, ac yn ategu’r rhain bydd ein gwaith statudol parhaus o helpu cwsmeriaid
gyda’u cwynion, adolygu cynlluniau codi tâl cwmnïau a’u cynigion am dariffau cymdeithasol:

1. Parhau i roi pwysau ar gwmnïau dŵr gwael eu perfformiad. Byddwn yn gwneud hyn trwy:
Ddefnyddio’n data i edrych ar broblemau cwynion eang systemig y diwydiant, fel y gallwn bwyso ar gwmnïau i ddatrys yr hyn sydd
wrth wraidd y cwynion
Mynd i’r afael â thanberfformio o ran cwynion, gollyngiadau, gwydnwch, carthffosiaeth a phroblemau â gwasanaethau gyda chwmnïau ac
adwerthwyr yn uniongyrchol ac yn gyhoeddus, ac ystyried sut gellir gwella’r broses gwyno.
Cynnal pwysau ar Ofwat i gosbi cwmnïau gwael eu perfformiad, lle bo’r angen.

2. Cael cwmnïau i rannu eu helw tybiedig o £500 miliwn, yn sgil perfformiad ariannol gwell na’r disgwyl, gyda chwsmeriaid i
wella lefelau gwasanaeth neu ostwng biliau. Byddwn yn gwneud hyn trwy:
Ddangos perfformiad ariannol cwmnïau dŵr, ac annog mwy o dryloywder gan gwmnïau ar sut mae eu perfformiad ariannol
o fudd i gwsmeriaid.
Cyd-drafod â chwmnïau i rannu eu helw annisgwyl yn sgil perfformiad ariannol gwell na’r disgwyl gyda chwsmeriaid i helpu i wella’r
amgyffrediadau ynghylch tegwch prisiau, gwerth am arian a hygrededd y cwmni ymhlith ei gwsmeriaid.

3. Adolygiad Prisiau (2019) sy’n cyflawni ar gyfer defnyddwyr. Byddwn yn gwneud hyn trwy:
Brofi derbynioldeb Penderfyniadau Drafft Ofwat ar Adolygiad Prisiau 2019 ymhlith cwsmeriaid, a gwthio am newidiadau pan fydd cynlluniau’n methu’r nod.
Pwyso am fesur y cwsmer o’r profiad (C-MeX) sy’n cymell gwelliant sylweddol yn gryf ym mherfformiad cwmnïau.
Herio cyfundrefn cymhellion rheoleiddio Ofwat fel ei bod yn gwobrwyo cwmnïau am berfformiad eithriadol yn y meysydd sydd o’r pwys mwyaf i ddefnyddwyr yn unig.
Cynnal y pwysau ar benderfyniadau Ofwat ynghylch cost cyfalaf a chymhellion i sicrhau bod Adolygiad Prisiau 2019 yn llai hael nag adolygiadau blaenorol o brisiau.

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.
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Ein 5 ymgyrch allweddol ar gyfer 2019-20
4. Sicrhau mwy o help i ddefnyddwyr mewn amgylchiadau bregus. Byddwn yn gwneud hyn trwy:
Gynorthwyo cwmnïau i ragori ar eu targedau i helpu 500,000 o gwsmeriaid bregus yn ariannol erbyn Ebrill 2020.
Pwyso ar gwmnïau i gyfrannu at eu tariffau cymdeithasol o’u helw ac, felly, gwella’u hygrededd ym marn eu cwsmeriaid.
Cadw pwysau ar gwmnïau i ystyried defnyddwyr mewn amgylchiadau bregus, gan gynnwys y cwsmeriaid sy’n cael eu hystyried yn ‘gwsmeriaid
bregus dros dro’ – yn ystod tarfu annisgwyl.
Cadw’r pwysau ar gwmnïau i gynnig help ystyrlon a chodi ymwybyddiaeth o gymorth i bob defnyddiwr.

5. Cael y farchnad adwerthu ddibreswyl i weithio’n well i gwsmeriaid. Byddwn yn gwneud hyn trwy:
Roi pwysau ar gyfanwerthwyr ac adwerthwyr i ddatrys y problemau bilio a data sy’n achosi problemau i gwsmeriaid.
Peri gostyngiad sylweddol yn nifer y cwynion gan gwsmeriaid busnes i ni erbyn diwedd 2020, o gymharu â lefelau 2017-18.
Gweithio gyda thrydydd partïon i godi ymwybyddiaeth ymhlith busnesau micro, bach a chanolig eu maint.
Rhoi pwysau ar gyfanwerthwyr ac adwerthwyr i gael cynlluniau ar waith ac i gydweithio yn ystod argyfyngau, fel achosion o darfu ar gyflenwadau
dŵr, i sicrhau bod cwsmeriaid dibreswyl yn deall sut i gael gafael ar gyflenwadau dŵr amgen a phryd fydd eu cyflenwad yn cael ei adfer.

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.
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2.2 Mesur llwyddiant
y deilliannau rydym yn ceisio eu cyflawni yn 2019-20

Blaenoriaeth Strategol

Deilliannau

Siapio’r sector dŵr trwy sicrhau bod lleisiau

Mae negeseuon i randdeiliaid yn cael eu dylanwadu gan ein safiadau allweddol ac yn eu hadlewyrchu.

defnyddwyr yn ganolog i benderfyniadau a hysbysu
defnyddwyr am faterion sy’n effeithio arnynt

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

Defnyddwyr a rhanddeiliaid mwy gwybodus, gyda’n negeseuon yn y cyfryngau’n cyrraedd cynulleidfa bosibl o 150 miliwn
a’n negeseuon ar y we a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol yn cyrraedd 2 filiwn.

Bydd pob cwmni dŵr yn cyrraedd eu targedau o ran gollyngiadau, neu’n rhagori arnynt.
Mae angen i lai o ddefnyddwyr gwyno wrth y Cyngor Defnyddwyr Dŵr am darfu ar gyflenwadau, gyda chwynion atom ni’n
disgyn islaw 170 erbyn Mawrth 2020.
Mae angen i lai o ddefnyddwyr gwyno wrth y Cyngor Defnyddwyr Dŵr am lifogydd carthffosiaeth a bydd nifer y cwynion
atom ni’n gostwng i 368 neu lai erbyn Mawrth 2020.

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

Tuedd ar i fyny yn ymwybyddiaeth defnyddwyr o’r help ychwanegol sydd ar gael i ddefnyddwyr mewn amgylchiadau bregus1
Caiff defnyddwyr ymateb boddhaol a phrydlon gennym wrth gwyno am eu cwmni dŵr, ac rydym yn cyrraedd neu’n rhagori ar y
safonau perfformiad sydd wedi’u hamlinellu yma.
Mae cwmnïau dŵr gwael eu perfformiad yn gwella’u gwasanaeth ac yn cael llai o gwynion a chysylltiadau o lawer,
fel y bydd ein Hadroddiad Cwynion 2020 yn ei ddangos.

Eiriol o blaid prisiau fforddiadwy sy’n cael eu
hystyried yn rhai teg a gwerth am arian gan bob
defnyddiwr presennol a defnyddwyr y dyfodol2

Nifer uwch o ddefnyddwyr yn datgan bod eu bil dŵr a charthffosiaeth yn cynrychioli gwerth am arian.
Mwy o ddefnyddwyr o’r farn bod eu biliau yn fforddiadwy yn 2020.
Mwy o ddefnyddwyr yn ystyried bod eu biliau yn deg.

1. Adroddir ar hyn yn arolwg Materion Dŵr 2019.
2. Caiff yr holl ffactorau hyn eu mesur yn arolwg Materion Dŵr 2019.

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.
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3. Cyflawni ein blaenoriaethau strategol ar gyfer 2019-22
3.1 Siapio’r sector dŵr trwy sicrhau bod lleisiau defnyddwyr yn ganolog

i benderfyniadau a hysbysu defnyddwyr am faterion sy’n effeithio arnynt
I gyflawni ein hamcanion o dan y flaenoriaeth strategol hon, byddwn yn ymgymryd
â nifer o weithgareddau craidd (busnes yn ôl yr arfer), y bydd nifer o brosiectau â
chyfyngiad amser arnynt yn eu hategu yn ystod y cynllun tair blynedd hwn.

Outcomes
Pam mae’r flaenoriaeth hon yn bwysig:

mewn gwasanaeth, yn gallu niweidio amgyffrediad defnyd-

Rydym yn siarad o blaid defnyddywr mewn nifer o ffyrdd:

dwyr o’r sector dŵr, a thegwch biliau ac elw. Os yw cwmnïau

er enghraifft, rydym yn weithgar iawn yn y cyfryngau; rydym
yn cynnig llais annibynnol, dibynadwy sy’n hysbysu defnyddwyr dŵr a charthffosiaeth am faterion allweddol ac mae’n
sicrhau bod llywodraethau, cwmnïau dŵr a rhanddeiliaid
eraill yn deall barn defnyddwyr. Byddwn yn parhau i ddylanwadu ar y materion sy’n bwysig i ddefyddwyr, yn enwedig
y 5 maes ymgyrchu allweddol a amlinellir ar dudalen 10. Rydym yn eiriol ar ran defnyddwyr ac yn defnyddio’n hymchwil
a’n gwybodaeth i hysbysu’r camau gweithredu sy’n cael eu
cymryd gan y bobl sy’n gwneud penderfyniadau ar faterion

Mae negeseuon i randdeiliaid yn
adlewyrchu ein safiadau allweddol.

yn datgan y gwasanaethau a ddarparant yn glir, a’r gwelliannau lleol penodol a wnânt i’w rhwydwaith, ac i’r gwasanaethau a gynigiant, gallai hyn helpu i leihau anfoddhad yn
y maes hwn.
Mae trafodaethau ar fodelau perchnoageth a pha fath o gy-

Mae defnyddwyr yn fwy gwybodus am
faterion dŵr, gyda’n negeseuon yn y
cyfryngau’n cyrraedd cynulleidfa bosibl

nrychiolaeth defnyddwyr a allai weithio orau o dan strwyth-

o 150 miliwn a’n negeseuon ar y we

uau perchenogaeth gwahanol yn deybol o barhau i 2019, a

a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol yn

byddwn yn cyfrannu at y trafodaethau hynny lle bo’r gofyn.

cyrraedd 2 filiwn.

allweddol y diwydiant.
Er enghraifft, credwn nad yw defnyddwyr yn ganolog i benderfyniadau bob amser gan fod ymddygiad corfforaethol rhai
cwmnïau dŵr ynn gallu cael effaith niweidiol ar amgyffrediad
defnyddwyr ohonynt. Mae’r ymddygiad hwn, pan fydd yn
cyd-fynd â methiant difrifol

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.
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Siapio’r sector dŵr: Gweithgarwch craidd

Bod yn eiriolwr ar ran defnyddwyr dŵr fel bod llais

Pwyso am safonau gwasanaeth gwell i

defnyddwyr yn cael ei glywed

gwsmeriaid busnes yng Nghymru a Lloegr

Mae gwella ffydd pobl yn y diwydiant yn dibynnu ar

Gan fod y farchnad adwerthu yn tyfu’n araf o

defnyddwyr ynghylch p’un a yw cwmnïau yn

ran ymwybyddiaeth busnesau micro a bach a chanolig,

cyflawni’r hyn sy’n bwysig ym marn y defnyddwyr.

byddwn yn pwyso ar adwerthwyr i ymgysylltu â’r

Ein rôl yw sicrhau bod cwmnïau, Ofwat

busnesau hyn fel eu bod yn deall bod marchnad ar gael

a’r llywodraethau yn gwybod beth yw barn cwsmeriaid

sy’n rhoi dewis iddynt o ddarparwyr gwasanaeth

ar faterion, fel y gallant weithredu’n briodol. Os

adwerthu a beth yw’r pris a’r gwasanaeth a gynigir.

bydd y sector yn anwybyddu barn cwsmeriaid, mae’n
peryglu hygrededd y diwydiant.amgyffrediadau

Yng Nghymru, byddwn yn monitro adborth gan gwsmeriaid
busnes ac yn hysbysu Llywodraeth Cymru am y gwersi a

Byddwn yn gweithio gyda’r cyfryngau yn lleol ac yng
Nghymru i helpu i hysbysu defnyddwyr am faterion dŵr a
charthffosiaeth. Gallai hyn fod drwy amlygu
penderfyniadau cwmnïau lleol am elw, neu trwy roi
pwysau ar gwmnïau gwael eu perfformiad i wella’u
gwasanaeth, neu edrych ar draws ar broblemau cwynion
ledled y diwydiant i fynd at wraidd y cwynion.

ddysgwyd gan y farchnad adwerthu yn Lloegr. Byddwn yn
helpu gyda chyfathrebu, negeseuon a chymorth yn ystod y
newidiadau i gymhwysedd cwsmeriaid busnes Dŵr Cymru yn
Lloegr (yn sgil Deddf Cymru 2017 yn dod i rym).
Byddwn yn cyfarfod ag adwerthwyr trafferthus i fynd i’r
afael â chwynion am y gwasanaeth, yn enwedig mewn
achosion lle’r ymddengys bod cwynion am y gwasanaeth yn
gwaethygu, mewn ymdrech i ddadwneud y duedd honno.
Hefyd, rydym yn pwyso ar gwmnïau dŵr a charthffosiaeth
cyfanwerthu i helpu i wella lefelau gwasanaeth.

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.
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Siapio’r sector dŵr: Prosiectau â chyfyngiad amser
I gael dadansoddiad ac amserlen fanwl o’n gwaith cyflawni, darllenwch Atodiad 1 (Blaenoriaeth Strategol 1)

Monitro a herio cwmnïau i wella
hygrededd y sector, yn enwedig o

Safbwynt Cymru

ran perfformiad ariannol

Byddwn yn cyhoeddi adroddiad ar berfformiad ariannol

Fel rhan o’n dadansoddiad o sefyllfa ariannol, perfformiad

cwmnïau a’r goblygiadau i ddefnyddwyr. Byddwn yn pwyso

a rhannu perfformiad gwell na’r disgwyl cwåmnïau gyda

ar gwmnïau i rannu elw o berfformiad gwell na’r disgwyl gyda

chwsmeriaid, byddwn yn cynnal trafodaethau â Dŵr Cymru

chwsmeriaid; sicrhau bod Ofwat yn gwybod am berfformiad

ynghylch sut mae penderfyniadau i rannu/ailfuddsoddi elw neu

ac yn ei ystyried wrth adolygu prisiau; a, lle bo’r angen,

wobrau yn eu busnes er budd cwsmeriaid yn cael eu gwneud.

yn pwyso ar gwmnïau i esbonio pam mae eu strwythurau
ariannol, eu perfformiad a’u polisïau er budd i’r cyhoedd.

Byddwn yn parhau i fonitro goblygiadau sefydlu
cwmni newydd i Gymru yn unig, Hafren Dyfrdwy.

Byddwn yn defnyddio ein dadansoddiad o ddata cwynion,

Rydym yn ymroddedig o hyd i herio unrhyw

a safbwyntiau cwsmeriaid am berfformiad pob cwmni i nodi

oblygiadau i gwsmeriaid, yn enwedig o ran yr

meysydd neu gwmnïau sy’n destun pryder neu’n

effeithiau ar eu prisiau.

haeddu canmoliaeth.

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.
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3. Cyflawni ein blaenoriaethau strategol ar gyfer 2019-22
3.2 Pwyso ar gwmnïau am wasanaethau dŵr a dŵr gwastraff diogel a dibynadwy,
y gall pob defnyddiwr ymddiried ynddynt yn awr ac yn yr hirdymor
Er mwyn cyflawni ein hamcanion o dan y flaenoriaeth strategol hon, byddwn yn ymgymryd
â nifer o weithgareddau craidd (busnes yn ôl yr arfer), y bydd nifer o brosiectau â
chyfyngiad amser arnynt yn eu hategu yn ystod y cynllun tair blynedd hwn.

Deilliannau
Pam mae’r flaenoriaeth hon yn bwysig:

yn cynllunio ar gyfer gwasanaethau dŵr ac yn eu darparu yn

Bydd pob cwmni dŵr yn cyrraedd eu targedau

Mae angen gweithredu ar frys ynghylch gwydnwch

y dyfodol; felly, mae’n hanfodol bod cynrychiolaeth gadarn

o ran gollyngiadau neu’n rhagori arnynt.

a dibynadwyedd y gwasanaeth dŵr a dŵr gwastraff
dros yr hirdymor. Yn ei adroddiad ‘Preparing for a drier

(a chyson) ar gyfer defnyddwyr, ar lefel genedlaethol ac yn
lleol, lle byddai’r effeithiau i’w teimlo.

Mae angen i lai o ddefnyddwyr gwyno wrth

future’, amlygodd y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol
bod angen dull ‘dau ffrwd’ gan ddefnyddio gostyngiadau
mewn gollyngiadau, defnydd helaeth ar fesuryddion/
effeithlonrwydd dŵr a datblygu adnoddau newydd i
gynnig capasiti a gwydnwch ychwanegol yn wyneb sychder
eithafol hyd at 2050. Mae angen i hyn fodloni anghenon
cwsmeriaid a’r amgylchedd. Rydym yn cefnogi’r alwad am
fwy o wydnwch ac rydym bob amser wedi cefnogi dull dau
ffrwd. Os datblygir yr argymhellion hyn, bydd hi’n hanfodol
bod yr effaith ar ddefnyddwyr a’r goblygiadau iddynt
yn ganolog i unrhyw benderfyniadau ac i ddatblygiad
strategaethau yn y dyfodol. Byddai rhai o’r cynigion hyn yn
cael effaith uniongyrchol iawn a r ddefnyddwyr, ar unwaith,
er enghraifft mesuryddion neu fuddsoddi mewn ffynonellau
cyflenwi newydd. Bydd effaith eraill yn llai amlwg, oherwydd
gallent olygu newidiadau mewn prosesau trin ac ailgylchu
dŵr. Fodd bynnag, mae potensial i’r penderfyniadau a wneir
dros y blynyddoedd nesaf newid y ffordd mae’r sector dŵr

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Mae angen mynd i’r afael â phroblemau sydd ynghlwm wrth
seilwaith sy’n heneiddio er mwyn sicrhau bod cwsmeriaid
yn cael safon a dibynadwyedd y gwasanaeth y mae arnynt
ei angen bob dydd. Mae ein galwad ers amser ar i gwmnïau
leihau lefelau gollyngiadau er mwyn bodloni disgwyliadau
eu cwsmeriaid yn ennill momentwm hefyd. Mae Ofwat
wedi rhoi targed i’r diwydiant o 15% mewn gostyngiadau
ar gyfer 2020-25, ond credwn fod cyfle i gwmnïau fod
yn fwy uchelgeisiol fyth, yn enwedig lle y bo lefel uchel o
ollyngiadau yn parhau a/neu mae cwmnïau wedi methu â
bodloni targedau blaenorol. Mae nifer y cwmnïau sy’n dewis
cyrraedd ond nid rhagori ar darged gollyngiadau Ofwat yn
siomedig. Yng Nghymru, fel rhan o Ddeddf yr Amgylchedd
(Cymru0, mae pwyslais penodol ar wydnwch adnoddau
naturiol a gwella’r amgylchedd naturiol, a byddwn yn
cynrychioli defnyddwyr dŵr wrth i bolisïau gael eu hystyried
a’u datblygu. Mae Cynllun yr Amgylchedd, 25 mlynedd,
Defra hefyd yn amlygu bod gollyngiadau’n broblem wrth
gyflawni ei uchelgais, sef ‘dŵr glân a digonol’.

y Cyngor Defnyddwyr Dŵr am darfu ar
gyflenwadau, gyda nifer y cwynion atom ni’n
disgyn islaw 170 erbyn Mawrth 2020.
Mae angen i lai o ddefnyddwyr gwyno wrth
y Cyngor am lifogydd o garthffosydd a bydd
nifer y cwynion yn gostwng i 368 neu lai erbyn
Mawrth 2020.
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Gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff diogel a dibynadwy:
Gweithgarwch craidd (Adnoddau dŵr)

Pwyso am gyflenwadau dŵr cydnerth,
diogel a fforddiadwy, sy’n cynnig y gwerth
gorau am arian yn awr ac yn yr hirdymor.

Herio lefelau gollyngiadau pan fydd
perfformiad yn wael. Pwyso ar gwmnïau
i ragori ar ymrwymiadau eu targedau
perfformio.

Dylanwadu a hyrwyddo gweithgarwch
i helpu defnyddwyr i ddeall pam mae’n
bwysig defnyddio dŵr yn ddoeth.

Bydd canlyniad Adolygiad Prisiau 2019 a

Rydym wedi amlygu problem gollyngiadau

Gyda phwysau cynyddol ar ein hadnoddau

phroses Cynllunio Rheoli Adnoddau Dŵr

yn gyson dros y blynyddoedd yn ein

dŵr, mae helpu cwsmeriaid i ddeall pam mae

(WRMP19) yn pennu pa gamau gweithredu

hadroddiadau ‘Delving into Water’ ac,

defnyddio dŵr yn ddoeth - gweld y ‘darlun

bydd cwmnïau’n eu cymryd yn 2020-2025.

yn 2017 a 2018, ein hadroddiadau ar

ehangach’ - yn bwysig. Byddwn yn parhau

Felly, mae’n hanfodol bod penderfyniad

wydnwch, ‘Water, water everywhere?’. Dros

i weithio gyda llywodraethau, y sector a

terfynol Ofwat yn taro’r cydbwysedd cywir

y tair blynedd nesaf, byddwn yn pwyso ar

rhanddeiliaid, fel Waterwise, Water Resources

rhwng yr angen i ddarparu gwasanaethau

gwmnïau i wella perfformiad lle na fyddant

yn ne-ddwyrain Lloegr, a Water Resources

fforddiadwy gyda’r angen i fuddsoddi’n

yn bodloni disgwyliadau eu cwsmeriaid,

East, i annog cwsmeriaid i weithredu er

briodol mewn darparu gwasanaethau

byddwn yn amlygu arfer da ac arloesiadau,

mwyn lleihau eu defnydd o ddŵr. Byddwn

cydnerth, o ansawdd uchel yn yr hirdymor.

ac yn tynnu sylw at y cwmnïau sydd wedi

yn deall y rhwystrau yng Nghymru ac yn

Gwyddom ei bod hi’n well gan gwsmeriaid

gwella’u rheolaeth ar ollyngiadau yn

sicrhau bod gweithredu cydgysylltiedig ar

bod eu biliau yn sefydlog, heb gynnydd

sylweddol. Byddwn yn mynd i’r afael â hyn

adnoddau dŵr ar gyfer yr hirdymor. Yn lleol,

sydyn bob hyn a hyn - mae hyn yn wir ar

ar lefel genedlaethol yng Nghymru a Lloegr,

byddwn yn pwyso ar gwmnïau â lefel uchel

gyfer biliau blynyddol, ac mae’n berthnasol

a hefyd yn lleol gyda phob cwmni dŵr, i

o ddefnydd fesul unigolyn, yn enwedig

hefyd ym mhob Adolygiad Prisiau - ni ddylai

gynnal y pwysau wyneb yn wyneb. Byddwn

mewn ardaloedd lle mae yna straen ar ddŵr.

cadw biliau’n isel yn y tymor byr arwain at

hefyd yn helpu i godi ymwybyddiaeth o

Byddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid

newid sylweddol yn yr Adolygiad

gyfrifoldeb cwsmeriaid am bibellau cyflenwi

eraill i godi ymwybyddiaeth o’r pwysau ar

canlynol o Brisiau.

preifat ac yn delio ag unrhyw ollyngiadau

ein cyflenwadau dŵr ac i annog cwsmeriaid i

o’r pibellau hynny ac yn eu cartrefi.

ddefnyddio dŵr yn fwy effeithlon.

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.
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Gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff diogel a dibynadwy:
Prosiectau â chyfyngiad amser arnynt (Adnoddau Dŵr)

Cynghori ar y goblygiadau i’r cwsmer yn

Cyfrannu at drafodaethau gyda chwmnïau

sgil rhaglenni mesuryddion a newidiadau

a llywodraethau ynghylch mabwysiadu

posibl yn y polisi ar fesuryddion yn Lloegr.

pibellau cyflenwi cwsmeriaid.

Gwella adnoddau i bawb.

Mae cam cyflwyno nifer o gynlluniau

Rydym eisoes yn gweithio gyda

Wrth i gwmnïau ystyried opsiynau trosglwyddo

gosod mesuryddion gorfodol yn Lloegr

Llywodraeth Cymru wrth iddi ystyried

dŵr strategol ymhellach; mewn ymateb i

yn dod i ben, felly byddwn yn sicrhau bod

opsiynau mabwysiadu pibellau cyflenwi

gynigion cadarn, byddwn yn ceisio sicrwydd/a

unrhyw broblemau heb eu datrys sydd gan

cwsmeriaid, ac a yw’n angenrheidiol yng

bodlonrwydd bod costau’n cael eu dyrannu’n

gwsmeriaid yn cael sylw priodol. Byddwn

Nghymru.

deg heb roi unrhyw gwsmeriaid yn agored

yn parhau i weithio’n agos gyda’r cwmnïau
dŵr hynny sydd o hyd yn rhoi rhaglenni

i unrhyw risgiau ychwanegol na thrawsByddwn yn defnyddio’r arsylwadau

gymhorthdal posibl.

mesuryddion gorfodol ar waith i sicrhau ein

a wnaed trwy ein hymchwil ar y cyd i

bod yn cael gwybod am y profiad a’r dysgu,

drosglwyddo pibellau cyflenwi i lywio

Yn Lloegr, byddwn yn ymateb i unrhyw

a bod arfer da’n cael ei rannu’n ehangach.

unrhyw drafodaethau a chyfathrebu yn y

ymgynghoriad pellach gan Defra ar y

Lle y bo cynlluniau am fesuryddion clyfar

dyfodol ynghylch bwrw ymlaen ag unrhyw

cynigion yn yr Adroddiad Arbed Dŵr

neu orfodol wedi’u cynnwys ym mhecynnau

newid i bolisi yng Nghymru. Deallwn fod

diweddar i’r Senedd, ac yn darparu’r

Adolygiad Prisiau 2019 yn lleol, byddwn

Llywodraeth Cymru yn ystyried dull fesul

ddealltwriaeth ofynnol i gwsmeriaid.

yn craffu ar gynlluniau gweithredu, gan

cam o ymdrin â pherchnogaeth.

gynnwys cymorth i gwsmeriaid yn ystod
ac ar ôl y pontio i filiau trwy fesurydd. Os
cynigir newidiadau i’r polisi ar fesuryddion yn
Lloegr, byddwn yn cynrychioli buddiannau
defnyddwyr mewn trafodaethau ac

Yng Nghymru, byddwn yn gweithio gyda
rhanddeiliaid eraill i archwilio sut gellir
cefnogi defnyddwyr cyflenwadau dŵr
preifat mewn cyfnodau o angen.

ymgynghoriadau cysylltiedig.
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Gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff diogel a dibynadwy:
Ein gwaith ar ansawdd dŵr

Gweithgarwch Craidd

Prosiectau â chyfyngiad amser yn ystod y cynllun tair

Cyflwyno safbwynt y defnyddiwr mewn trafodaethau ar

blynedd hwn

ddisgwyliadau’r cwsmer ynghylch materion gwasanaeth,

Cyflwyno safbwynt y cwsmer i atebion cwmnïau ar gyfer

fel blas ac arogl a golwg y cyflenwad dŵr.

gwella safonau o ran plwm yn y cyflenwad dŵr yng
Nghymru a Lloegr

Pryderon am faterion ansawdd dŵr yw un o’r pum prif reswm

Byddwn yn parhau i fonitro datblygiadau mewn ansawdd

pam ddywedodd cwsmeriaid bod eu prisiau yn annheg.

dŵr yfed ac yn ystyried eu heffaith ar ddefnyddwyr dŵr. Lle

Pan fydd ein cwynion yn dangos bod hyn yn broblem gyda

y bo angen, byddwn yn ystyried dulliau gwahanol gwmnïau

rhai cwmnïau dŵr, neu fod yr Arolygiaeth Dŵr Yfed yn nodi

ac yn rhoi safbwynt defnyddwyr ynghylch cael gwared ar

problem, byddwn yn mynd i’r afael â hyn gyda nhw yn ein

bibellau plwm.

cyfarfodydd tri misol neu yn ein cyfarfodydd cyhoeddus, gan
gynnwys yr Arolygiaeth Dŵr Yfed lle bo’r angen.

Yng Nghymru, byddwn yn cynnig safbwynt y defnyddiwr
mewn trafodaethau ar ostwng faint o blwm sydd mewn
dŵr (trwy osod pibellau newydd). Hefyd, byddwn yn
gweithio ar gyflwyno negeseuon ar y cyd a chyfathrebiadau
â defnyddwyr, gan gael eu harwain gan ddewisiadau
defnyddwyr. Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid fel
Partneriaeth Dŵr ac Iechyd Cymru a Fforwm Dŵr Cymru.
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Gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff diogel a dibynadwy:
Gweithgarwch craidd (dŵr gwastraff)
I gael dadansoddiad ac amserlen fanwl o’n gwaith cyflawni, darllenwch Atodiad 1 (Blaenoriaeth Strategol 2)

Adolygu perfformiad cwmnïau o ran llifogydd
Pwyso am fuddsoddi mewn systemau

carthffosydd fel y gallwn dargedu a herio cwmnïau

carthffosiaeth a chynlluniau arloesol at y

gwael eu perfformiad; amlygu arfer da ac atebion

dyfodol sy’n dangos y gwerth gorau am

arloesol. Rhoi pwysau ar gwmnïau i ragori ar

arian dros yr hirdymor

eu hymrwymiadau perfformiad o ran llifogydd

Cefnogi atebion pragmatig, weithiau
arloesol i broblemau dŵr a dŵr
gwastraff, fel cynlluniau dalgylch

carthffosydd, nid dim ond eu bodloni.

Mae’n amlwg bod glaw trwm iawn am

Rydym eisiau i lai o ddefnyddwyr busnes a

Byddwn yn parhau i annog cwmnïau i rannu

gyfnodau byr yn gallu bod yn drech na

phreswyl ddioddef llifogydd carthffosydd.

arferion da a gwybodaeth am systemau draenio

chapasiti carthffosydd cyhoeddus, gan

Un ffordd y byddwn yn pwyso ar gwmnïau

dŵr wyneb.

effeithio ar gartrefi cwsmeriaid, gerddi,

i gyflawni hyn yw trwy ddadansoddi

busnesau a chymunedau.Os nad yw’r

perfformiad cwmnïau o ran llifogydd

diwydiant dŵr yn gweithredu, gallwn ddisgwyl

carthffosydd. Byddwn yn amlygu a rhannu

ffynonellau eang ychwanegu at y pris

cynnydd yn y digwyddiadau hyn yn y

meysydd arfer da hefyd. Byddwn yn herio

mae defnyddwyr yn ei dalu nawr ac yn yr

dyfodol. Rydym yn ymwybodol o’r pwysau

cwmnïau yn ein cyfarfodydd tri misol lleol

hirdymor, felly byddwn yn parhau i gefnogi

hyn wrth i ni herio cwmnïau i ddarparu

ac yn rhoi pwysau arnynt i fod y gorau o

cynlluniau rheoli dalgylch, lle gall gweithio

gwelliannau ar gyfer yr hirdymor, yn enwedig

safbwynt perfformiad. Byddwn hefyd yn

mewn partneriaeth ostwng yr effaith ar

yng ngoleuni Cynllun yr Amgylchedd 25

helpu i hysbysu defnyddwyr beth i beidio â

gostau trin dŵr.

mlynedd Defra, a’i her i gwmnïau edrych

fflysio i garthffos.

Gall mynd i’r afael â llygredd o ystod neu

ymhellach tuag at y dyfodol wrth gynllunio

Byddwn yn cymryd rhan yn natblygiad

ar gyfer carthffosiaeth; a her Llywodraeth

Cynlluniau Draenio a Charthffosiaeth

Cymru i amlygu atebion draenio sy’n helpu i

gan y diwydiant dŵr yn gynnar yn ystod

liniaru risg cynyddol llifogydd yng Nghymru.

ymgynghoriadau cwmnïau ac yn ystod
camau hwyrach ymgynghoriad cyn
cyhoeddi’r cynlluniau yn Rhagfyr 2022.
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3. Cyflawni ein blaenoriaethau strategol ar gyfer 2019-22
3.3 Herio cwmnïau i ddarparu eu gwasanaeth yn iawn y tro cyntaf, amddiffyn defnyddwyr
preswyl a busnes pan aiff pethau o le a chynnig gwasanaeth hawdd cael ato i bawb
mwyn cyflawni ein hamcanion o dan y flaenoriaeth strategol hon, byddwn yn ymgymryd â nifer o weithgareddau craidd, y
bydd nifer o brosiectau â chyfyngiad amser arnynt yn eu hategu yn ystod y cynllun tair blynedd hwn.

Pam mae’r flaenoriaeth hon yn bwysig:

Deilliannau

Canfu ein hymchwil, Materion Dŵr, fod y profiad

Tuedd gynyddol yn ymwybyddiaeth defnyddwyr o’r

uniongyrchol o wasanaeth yn ffactor allweddol wrth
ddylanwadu ar b’un ai a yw cwsmeriaid o’r farn bod prisiau

help ychwanegol sydd ar gael i ddefnyddwyr mewn

yn annheg. Dros y pedair blynedd diwethaf, mae’r rhai sy’n

amgylchiadau bregus.3

meddwl bod prisiau yn annheg yn fwy tebygol o lawer o
fod wedi cysylltu â’r cwmni yn ystod y 12 mis blaenorol
ac maent yn fwy tebygol o fod yn anfodlon â’r cysylltiad

Caiff defnyddwyr ymateb boddhaol a phrydlon

hwnnw.

gennym wrth gwyno am eu cwmni dŵr, ac rydym yn

Mae gwneud rhywbeth yn iawn y tro cyntaf i osgoi cwynion,
a datrys cwynion yn effeithiol, yn hanfodol i bob cwmni

cyrraedd neu’n rhagori ar y safonau perfformiad sydd
wedi’u hamlinellu ar dudalen 24.

ac i hygrededd y diwydiant. Os bydd cwyn, mae angen i
ni sicrhau bod gan y cwsmer broses gyflym i’w dilyn sy’n
caniatáu i’w gŵyn gael ei datrys. Dyma pam y byddwn

Mae cwmnïau dŵr gwael eu perfformiad yn gwella’u

yn ystyried sut gall y broses gwyno gael ei gwella a’n rôl

gwasanaeth ac yn cael llai o gwynion a

yn y broses honno. Mae’n annerbynniol bod cwsmeriaid

chysylltiadau o lawer.

busnes yn cael gwasanaeth gwael gan adwerthwyr, rydym
eisiau gweld gostyngiad sylweddol yn nifer y cwynion gan
gwsmeriaid busnes i ni erbyn 2020, o gymharu â lefelau
2017-18.end of 2020, compared to 2017-18 levels.

3. Adroddiad ar hyn yn ei harolwg Materion Dŵr 2019.
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Yn iawn y tro cyntaf: Gweithgarwch craidd

Defnyddwyr mewn

Cyngor a chwynion defnyddwyr

Cwsmeriaid Busnes

Byddwn yn edrych ar broblemau cwynion

Byddwn yn creu marchnad adwerthu sy’n

Byddwn yn annog cynllunio a darparu

ledled y diwydiant fel y gallwn bwyso ar

gweithio’n dda yn Lloegr trwy dynnu sylw

gwasanaethau sy’n gynhwysol i bob defnyddiwr,

amgylchiadau bregus

gwmnïau i ganfod y rhesymau wrth wraidd

Ofwat, MOSL ac eraill at yr hyn y mae’r

yn enwedig defnyddwyr mewn amgylchiadau

cwynion. Lle y bo problemau’n codi o gwynion,

farchnad yn ei gyflawni i gwsmeriaid busnes

bregus, gan gynnwys y rhai sy’n fregus dros dro,

byddwn yn pwyso ar adwerthwyr a chwmnïau i

a phryderon sydd gennym, y mae angen

er enghraifft pan fydd tarfu ar y cyflenwad dŵr.

weithredu. Lle y gwelwn arfer

eu datrys. Byddwn yn gweithio gyda’r

Byddwn yn edrych ar enghreifftiau o arfer da o’r

nod o rannu arfer da gydag adwerthwyr a

sector dŵr ac o sectorau eraill i amlygu ymhle

chyfanwerthwyr a sicrhau eu bod yn cael ei

mae bylchau o hyd wrth wireddu

Amlygir cwmnïau gwael eu perfformiad yn ein

fabwysiadu, fel bod cwsmeriaid busnes yng

cynllunio cynhwysol.

hadroddiad cwynion aelwydydd a byddant

Nghymru a Lloegr yn cael gwasanaethau

da, byddwn yn ei rannu.

yn rhoi diweddariad tri misol ar y mentrau i

da neu well.

wella’u gwasanaeth. Byddwn yn ymgymryd ag

Byddwn yn dadansoddi ac yn adrodd

asesiadau o gwynion, yn rhannu arfer da ac yn

ar berfformiad adwerthwyr fel y gall

gwneud argymhellion.

cwsmeriaid busnes yn Lloegr gymharu’r

Byddwn yn cynnig help a chyngor i gwsmeriaid

yn creu darlun o sut mae adwerthwyr yn

preswyl a busnes pan fydd ganddynt

rheoli’u perthynas gwasanaeth cwsmeriaid

gŵyn neu ymholiad.

â chwsmeriaid busnes, a sut mae

gwasanaeth a ddarperir. Mae cwynion

cyfanwerthwyr ac adwerthwyr yn rheoli eu
hymwneud â’i gilydd.
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Yn iawn y tro cyntaf: Prosiectau â chyfyngiad amser

Ymchwilio i ba mor gynhwysfawr yw
Gwella’r broses gwyno

Cefnogi cwsmeriaid busnes

cynlluniau brys cwmnïau dŵr yn achos

i gwsmeriaid

yng Nghymru

digwyddiad (yn enwedig i ddefnyddwyr
bregus)

Byddwn yn gweithio gyda’r diwydiant a’r

Byddwn yn cefnogi cwsmeriaid busnes

Yn lleol, byddwn yn adolygu unrhyw darfu

darparwr arfarnu WATRS i sicrhau bod cyn

mewn ardaloedd ar y ffin, megis Powys,

annisgwyl ar gyflenwadau, a digwyddiadau

lleied â phosibl o gwynion sy’n llusgo ymlaen

Caer a Swydd Henffordd, sydd am gael

mawr eraill, i weld pa mor dda mae’r cwmni wedi

gan gwsmeriaid a bod cwynion cwsmeriaid yn

gwybodaeth am eu gallu i newid cyflenwyr

rhoi argymhellion o brofiadau defnyddwyr yn

gallu cael eu datrys heb oedi diangen. Dim ots

dŵr a charthffosiaeth, yn dilyn creu Hafren

ystod y tarfu annisgwyl oherwydd ‘y Dihiryn

pa sianeli cyfathrebu a ddefnyddir, byddwn

Dyfrdwy neu gychwyn llawn Deddf Cymru

o’r Dwyrain’ ar waith. Rhaid i gwmnïau ddangos

yn pwyso ar gwmnïau i ddelio â chwynion yn

2017. Byddw yn monitro unrhyw bryderon

eu bod yn gweithredu ar y gwersi a ddysgwyd

effeithiol a lleihau nifer y camau a’r amser mae’n

sydd ganddynt.

o ddigwyddiadau a’u bod yn gwella’u dull o

ei gymryd i ddatrys cwynion.

helpu, amddiffyn a chefnogi defnyddwyr cyn
ac yn ystod digwyddiad, ac wedi hynny. Mae
hyn yn cynnwys ystyried sut dylid cysylltu â
defnyddwyr bregus dros dro a bod â’r gallu
i ymateb i ddigwyddiadau annisgwyl, fel bod
cyflenwadau cwsmeriaid yn cael eu hadfer yn
gyflym a bod dŵr ar gael mewn argyfwng.
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Y safonau a gynigiwn i ddefnyddwyr wrth ymdrin â’u cwynion
O ran ein safonau perfformiad ni ar gyfer ymdrin â chwynion, rydym yn cymharu’n dda â sefydliadau tebyg. Ond nid da lle gellir gwell. Ein nod
bob amser yw gwella ymhellach a chynnal ein safonau da, waeth pa gwynion newydd ac amrywiol a gawn. Rydym yn gosod targedau heriol i ni
ein hunain o ran amseroedd cydnabod achosion a’u datrys, yn ogystal ag ar gyfer boddhad cwsmeriaid, a’n nod yw bodloni’r rhain o flwyddyn
i flwyddyn. Mae hyn wedi bod yn fwy heriol yn y 18 mis diwethaf oherwydd y cynnydd yn nifer y cwynion gan gwsmeriaid busnes, yn dilyn agor
y farchnad adwerthu. Mae’r baich gwaith ychwanegol hwn yn golygu ein bod wedi gorfod cynyddu ein gallu i ateb galwadau cwsmeriaid ac
ymdrin â lefelau cwynion uchel, sydd wedi effeithio ar Ffi ein Trwydded ar gyfer 2019-20.

Ein safonau perfformiad

Ein targedau boddhad defnyddwyr

Cydnabod 99.5% o gwynion o fewn 5 diwrnod gwaith.

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

Datrys 80% o gwynion o fewn 20 diwrnod gwaith.

61% o ddefnyddwyr yn fodlon â chanlyniad eu cwyn.

Datrys 91% o gwynion o fewn 40 diwrnod gwaith.

80% o ddefnyddwyr yn fodlon â chyflymder ein gwasanaeth.

Mae’r safonau perfformiad hyn a’r targedau
boddhad defnyddwyr yn cymharu’n ffafriol â
chymharydd-sefydliadau eraill.

I gael dadansoddiad ac amserlen fanwl o’n gwaith cyflawni, darllenwch Atodiad 1 (Blaenoriaeth Strategol 3)

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

24

3. Cyflawni ein blaenoriaethau strategol ar gyfer 2019-22
3.4 Eiriol o blaid prisiau fforddiadwy sy’n cael eu hystyried yn rhai teg a

gwerth am arian gan bob defnyddiwr presennol a defnyddwyr y dyfodol
Er mwyn cyflawni ein hamcanion o dan y flaenoriaeth strategol hon, byddwn yn ymgymryd â nifer o
weithgareddau craidd, y bydd nifer o brosiectau â chyfyngiad amser arnynt yn eu hategu yn ystod y
cynllun tair blynedd hwn.

Deilliannau
Pam mae’r flaenoriaeth hon yn bwysig:

Mae nifer uwch o ddefnyddwyr yn datgan

Mae defnyddwyr wedi dweud wrthym fod gwerth am arian

Oherwydd bod tegwch prisiau a sut mae hynny’n cysylltu

a thegwch yn faterion allweddol i’r sector dŵr. Gwyddom

bod eu bil dŵr a charthffosiaeth yn

â hygrededd y diwydiant o dan ein chwyddwydr, byddwn

fod amgyffrediadau defnyddwyr o degwch a gwerth am

yn parhau â’n hymdrech i sicrhau bod prisiau yn deg trwy

cynrychioli gwerth am arian.

arian ar ei hôl hi o gymharu â metrigau eraill a bod angen eu

ein hadolygiadau blynyddol o gynlluniau prisiau cwmnïau

gwella ar frys i wella hygrededd y diwydiant.

ac yn pwyso am gynlluniau tariffau cymdeithasol sy’n
adlewyrchu arfer da.

Mae blwyddyn gyntaf y Flaenraglen Waith hon yn dechrau
gyda’r cam olaf i sicrhau bod cwsmeriaid yn cael y

I sicrhau bod cymorth yn cyrraedd y bobl sydd ei angen,

fargen orau bosibl o Adolygiad Prisiau 2019. Gan edrych

byddwn yn parhau â’n neges, sef ein bod eisiau i’r cymorth

tua’r dyfodol, byddwn yn ystyried sut mae Adolygiad

a gynigir gan gwmnïau drwy dariffau cymdeithasol ehangu,

Prisiau 2019 wedi cyflawni ar ran cwsmeriaid, i ba raddau

a bod cwmnïau yn gwneud cyfraniad ariannol mwy at

mae barn cwsmeriaid wedi dylanwadu ar ganlyniad yr

ariannu’r tariffau cymdeithasol hynny.

Mae mwy o ddefnyddwyr o’r farn bod eu
biliau yn fforddiadwy yn 2019.
Mae mwy o ddefnyddwyr yn ystyried
bod eu biliau yn deg.

adolygiad prisiau a beth ddylai newid at y dyfodol. Hefyd,
byddwn yn cynrychioli buddiannau defnyddwyr y mae eu
cwmnïau yn apelio yn erbyn eu penderfyniad i’r Awdurdod
Cystadleuaeth a Marchnadoedd.
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Prisiau fforddiadwy, teg a gwerth am arian: Gweithgarwch craidd

Diogelu Defnyddwyr

Heriau Lleol a Heriau Cymru

Byddwn yn helpu i sicrhau bod cwmnïau yn cynnig cymorth

Byddwn yn herio cwmnïau yn lleol i sicrhau bod yr uchelgais

ariannol effeithiol i’r rhai â’r angen mwyaf, sy’n cael trafferth

a’r addewidion yng nghynlluniau busnes cwmnïau yn cael

talu, gan ddefnyddio gwybodaeth o’n hymchwil defnyddwyr ac

eu rhoi ar waith a bod cynnydd yn cael ei fonitro’n effeithiol

enghreifftiau o arfer da o’r diwydiant dŵr ac o sectorau eraill.

drwy ein cyfarfodydd tri misol. Hefyd, byddwn yn herio yn ein
cyfarfodydd cyhoeddus lleol pan fydd gennym

Byddwn yn parhau â’n gwaith statudol yn adolygu cynigion codi

bryderon am gynnydd.

tâl cwmnïau er mwyn pwyso am fabwysiadu arferion da ac i sicrhau
nad yw cwmnïau yn cyflwyno polisïau codi tâl sy’n annheg neu sy’n

Byddwn yn parhau â’n sgyrsiau am berfformiad yn

anghyson â rheolau codi tâl Ofwat. Byddwn yn sicrhau bod unrhyw

uniongyrchol gyda phob cwmni dŵr drwy ein cyfarfodydd

newidiadau yn cael eu rhoi ar waith mewn ffordd sy’n osgoi unrhyw

cyswllt tri misol a’n cyfarfodydd pwyllgor cyhoeddus. Nid

sioc mawr mewn biliau i unrhyw gwsmeriaid. Bydd hyn yn cynnwys

yn unig y bydd y trafodaethau hyn yn canolbwyntio ar

craffu’n benodol ar brisiau cwsmeriaid Hafren Dyfrdwy.

berfformiad gwael a chynnig gwerth am arian ond byddant
hefyd yn amlygu meysydd o berfformiad da; rhannu arfer
da ac arloesiadau. Hefyd, byddwn yn trafod materion
fel cynlluniau fforddiadwyedd a diwygiadau i bolisïau
defnyddwyr, er enghraifft polisïau ar ddyled.
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Prisiau fforddiadwy, teg a gwerth am arian: Prosiectau
â chyfyngiad amser – Adolygiad Prisiau 2019

Adolygiad Prisiau -

Ymrwymiadau o ran perfformiad/

Adolygiadau a

Penderfyniadau Drafft

cymhellion ariannol

chynrychiolaeth

Byddwn yn ymchwilio i ba mor dderbyniol

Credwn y gallai cwsmeriaid ymateb yn

Byddwn yn parhau i herio cwmnïau yn lleol ac

i gwsmeriaid y mae penderfyniadau drafft

chwyrn os yw cwmnïau’n cael buddion

yng Nghymru ar eu cynlluniau busnes. Byddwn

adolygiad prisiau Ofwat ar gyfer pob cwmni.

rheoleiddiol yn sgil biliau cwsmeriaid

yn gwneud hyn yn uniongyrchol drwy ein

Pan fydd yn annerbyniol o isel, byddwn yn herio

uwch am berfformiad nad yw’n ymestyn

cyfarfodydd tri misol gyda’r cwmnïau a thrwy’r

Ofwat ynghylch sut bydd yn mynd i’r afael â’r

a/neu nad yw’n eithriadol, yn enwedig

Grwpiau Her Cwsmeriaid.

problemau hyn wrth wneud y

gyda’r diwydiant dŵr o dan fwy o ffocws

penderfyniad terfynol.

gwleidyddol a ffocws gan y cyfryngau.

Byddwn yn adolygu proses yr adolygiad prisiau

Byddwn yn parhau i herio Ofwat i ystyried

o safbwynt y cwsmer. Bydd hyn yn cynnwys

barn cwsmeriaid, os bydd diffyg uchelgais

edrych ar grwpiau her cwsmeriaid; beth all

mewn ymrwymiadau o ran perfformiad.

ddigwydd yn y dyfodol; a thechnegau ar gyfer
ymgysylltu â chwsmeriaid a rhanddeiliaid ac
annog eu cyfranogiad, a chyd-gynllunio, nodi a
hyrwyddo arloesedd ac arfer da.
Os oes angen, byddwn yn cynrychioli
cwsmeriaid mewn unrhyw ymchwiliad gan y
CMA, os bydd cwmni dŵr yn apelio yn erbyn
penderfyniad terfynol Ofwat.
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Prisiau fforddiadwy, teg a gwerth am arian: Prosiectau
â chyfyngiad amser – diogelu defnyddwyr

Pwyso am fodel ariannu tariffau

Rhannu’r arloesiadau sy’n deillio o

cymdeithasol hirdymor

ddatblygiadau rhannu data

Fel y mae, mae potensial i’r trefniadau presennol ar gyfer tariffau

Byddwn yn gweithio gyda’r diwydiant, llywodraethau a

cymdeithasol helpu rhyw chwarter yn unig o’r cwsmeriaid y mae

rhanddeiliaid i helpu i sicrhau bod darpariaethau rhannu

angen cymorth arnynt gan eu bod yn dibynnu ar barodrwydd

data newydd Deddf yr Economi Ddigidol yn sicrhau buddion

cwsmeriaid i ariannu’r tariffau hyn drwy eu biliau. Byddwn yn annog

gwirioneddol o ran targedu cymorth yn effeithiol yng

cwmnïau i wneud rhagor i gyfrannu tuag at ariannu cynlluniau o’r

Nghymru a Lloegr.

fath ond, wrth edrych tua’r dyfodol, rydym am weld model ariannu
hirdymor yn dod i’r fei er mwyn gallu dileu tlodi dŵr.
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4. Llywio ein gwaith drwy ymchwil
Mae ein hymchwil yn dweud wrthym ni beth sy’n bwysig i ddefnyddwyr. Rydym yn casglu gwybodaeth bob blwyddyn fel y gallwn adolygu’n
gyson yr hyn y mae angen i ni ei wneud o ganlyniad i wybodaeth am ddefnyddwyr a gafwyd o’n hymchwil. Rydym yn bwriadu treialu panel
neu gymuned defnyddwyr yn 2019-2020 i’n helpu ni i gasglu barn cwsmeriaid mewn ffordd symlach ar gyfer rhai pynciau. Lle y bo’n briodol,
byddwn yn gweithio gyda chwmnïau dŵr ar feysydd o ddiddordeb i’r naill a’r llall ohonom neu’n gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau er
mwyn hyrwyddo ymgysylltiad da â defnyddwyr, gan gydnabod bod ein llais annibynnol o bwys i’r diwydiant hefyd.
Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth gymharol y mae cwmnïau’n ei rhannu gyda ni am berfformiad gweithrediadol, yn ogystal â’r hyn y dywed
cwsmeriaid wrthym am eu barn am eu cwmni dŵr, i amlygu a chanmol arfer da a beirniadu perfformiad gwael. Byddwn yn defnyddio’r
wybodaeth hon fel cymhelliad i berfformwyr gwaeth wella yng nghyd-destun eu henw da ac i arweinwyr y diwydiant rannu arfer da, trwy
gyhoeddi adroddiadau; cyflwyno mewn cynadleddau, yn y cyfryngau ac yn eu trafodaethau lleol â chwmnïau.
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4. Llywio ein gwaith drwy ymchwil Parhad
Ymchwil sy’n ategu ein darpariaeth:

2019-20

2020-21

2021-22

2022 a thu hwnt

Ymchwil olrhain
Materion Dŵr – ein hymchwil blynyddol helaeth i ddefnyddwyr sy’n aelwydydd, sy’n rhoi golwg
gynhwysfawr ar farn defnyddwyr am faterion dŵr a charthﬀosiaeth, gan gynnwys gwerth am
arian a boddhad â’r gwasanaeth.

Proﬁ’r Dyfroedd – ein harolwg ar raddfa fawr o gwsmeriaid busnes yng Nghymru a Lloegr i fesur
eu barn am faterion dŵr a charthﬀosiaeth sy’n eﬀeithio arnynt, gan gynnwys gwerth am arian, a
chael amcan o’u hamgyﬀrediadau ynghylch y diwydiant dŵr.

Ymchwil arall
Deall beth y bydd cwsmeriaid yn y dyfodol ei angen o’r diwydiant dŵr – sut gallai
pethau newid i gwsmeriaid yn y dyfodol a sut bydd yn rhaid i’r diwydiant dŵr addasu.

Ymchwil yr Adolygiad Prisiau
Ymchwil Adolygiad Prisiau 2019 – Pa mor dderbyniol yw penderfyniadau draﬀt Ofwat.
Deall anghenion cwsmeriaid yn y broses cynllunio busnes.
Ymchwil Adolygiad Prisiau 2024 – ymchwil i baratoi ar gyfer y broses nesaf o osod prisiau.

Cyhoeddi ein hadroddiadau gwybodaeth ategol
sy’n deillio o’n dealltwriaeth o ymchwil
Mae hyn yn cynnwys ein hadroddiad uchafbwyntiau, a fydd yn canolbwyntio bob
blwyddyn ar faes anfanteisiol i ddefnyddwyr fel y datgelwyd gan y data, fel gwerth am
arian, a beth all y diwydiant ei wneud i newid amgyﬀrediadau’n gadarnhaol.
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5. Ar ôl 2019-22 – y materion fydd yn effeithio ar y sector dros y degawdau i ddod
Rydym wedi edrych ar gyfnod 25 mlynedd i asesu’r heriau sydd gerbron er mwyn ystyried beth ddylai’r sector fod yn barod amdano. Mae adroddiad y Comisiwn
Seilwaith Cenedlaethol yn adlewyrchu ein safbwynt ni, sef na ddylid gwneud yn fach o’r her sy’n wynebu’r sector dŵr wrth barhau i gynnig gwasanaeth dŵr a
charthffosiaeth o ansawdd da yn wyneb y newid yn yr hinsawdd, twf yn y boblogaeth sy’n heneiddio ac asedau sy’n heneiddio - gan gadw biliau yn fforddiadwy
hefyd. Bydd angen dulliau arloesol ac ymagwedd fwy strategol at gynllunio, sy’n caniatáu buddsoddi fesul cam yn briodol ac ar gyflymder priodol i’r gwelliannau.
Rydym wedi ymrwymo i helpu’r sector i ymateb i’r her hon a datblygu ei ymgysylltiad â defnyddwyr er mwyn bodloni disgwyliadau byrdymor defnyddwyr, a
darparu gwasanaeth rhagorol a gwerth rhagorol am arian. Mae rhai o’r materion y gallai’r sector eu hwynebu dros y blynyddoedd nesaf wedi’u rhestru isod, er y
gellid cael gwahaniaethau rhwng Cymru a Lloegr:
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5. Ar ôl 2019-22 – y materion fydd yn effeithio ar y sector dros y degawdau i ddod

Lefelau cynyddol o ddyled
gan aelwydydd/Dymuniad i
ddileu tlodi dŵr

Poblogaeth sy'n heneiddio,
problemau iechyd meddwl
ar gynnydd ymhlith
pobl ifanc

Angen fwy fyth am gyfathrebu
/ presenoldeb / arloesiadau
technegol ar y rhyngrwyd

Eﬀeithiau ar ddẃr

Eﬀeithiau ar ddẃr

Eﬀeithiau ar garthﬀosiaeth

Tywydd mwy eithafol yn
arwain at fwy o wahaniaeth
rhanbarthol o ran yr
adnoddau dŵr sydd ar gael

Mwy o berygl o sychder
eithafol yn arwain at
gyfyngiadau ar
gyﬂenwad/torri cyﬂenwad

Glawiad dwys eithafol yn
arwain at fwy o lifogydd o
garthﬀosydd

Ymatebion i newid
yn yr hinsawdd

Dymuniad i gael dim
gollyngiadau, dim tarfu ar
gyﬂenwadau dŵr

Pwysau i drosglwyddo
dŵr/masnachu dŵr
Pwysau am gronfeydd/seilwaith
newydd neu ddihalwyno

Newid disgwyliadau/
problemau

Cynrychiolaeth defnyddwyr
yn datblygu yn unol â
modelau perchnogaeth
newydd neu gystadleuaeth
gan aelwydydd

Materion defnyddwyr

Effeithiau newid
yn yr hinsawdd

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Disgwyliad i'r sector gyﬂawni rôl
gymdeithasol ehangach

Eﬀeithiau annerbyniol ar ﬁliau
wedi'u hachosi gan yr angen am
fwy o gynnal a chadw;
adnewyddu asedau mawr; neu
gystadleuaeth ymhellach oddi
wrth y cwsmer

Eﬀeithiau ar ddŵr a
charthﬀosiaeth
Diraddio ansawdd dŵr heb
ei drin gan leihau'r
adnoddau sydd ar gael a
chynyddu costau trin

Mwy o bwysau i orfodi gosod
mesuryddion a lleihau'r
defnydd fesul unigolyn

Dymuniad i ddileu llifogydd o
garthﬀosydd
Gwahanu systemau dŵr wyneb
Cyfrifoldeb ychwanegol ar
gwmnïau am lifogydd

Y Deyrnas Unedig ar ôl gadael yr
UE - pryderon ynghylch y gallu i
gael arian a materion
cymdeithasol a diwydiant dŵr
ehangach, fel dim digon o
weithwyr

Mabwysiadu pibellau cyﬂenwi
dŵr oherwydd tarfu i'r
cyﬂenwad dŵr a newidiadau
mewn safonau plwm
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6. Cynnal ein cysylltiadau â Llywodraethau yng Nghymru a Lloegr
Mae gweithgareddau’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn cyd-fynd â’r strategaethau sydd wedi’u hamlinellu gan Lywodraeth Cymru a Defra. Mae’r blaenoriaethau
a’r gweithgareddau sydd wedi’u hamlinellu o dan bob un o’r pedair thema allweddol yn y Flaenraglen Waith hon yn cyd-daro â’r amcanion llywodraeth hyn.

Ein gwaith gydag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig
Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i sicrhau ein bod yn chwarae ein rhan wrth ei helpu i gyflawni’r amcanion yn ei gynllun amgylchedd 25 mlynedd,
yn enwedig ei dwy flaenoriaeth gyffredinol, sef amddiffyn defnyddwyr a sicrhau gwydnwch hirdymor. Caiff nodau Defra ar gyfer dŵr eu hamlinellu’n bennaf
yn ei Blaenoriaethau ac Amcanion Strategol ar gyfer Ofwat, sef:

Amddiﬀyn cwsmeriaid

Cymorth

Sicrhau gwydnwch hirdymor

mae angen i'r sector dŵr wneud mwy i amlygu a
bodloni anghenion cwsmeriaid sy'n cael traﬀerth
ﬀorddio eu taliadau

mae cwmnïau'n gwella argaeledd, ansawdd, safon,
hyrwyddo a'r nifer sy'n cael cymorth ar gyfer
cwsmeriaid preswyl ag incwm isel a chwsmeriaid
bregus eraill

dylai'r sector dŵr gynllunio, buddsoddi a
gweithredu i fodloni anghenion cwsmeriaid yn awr
ac yn y dyfodol, mewn ﬀordd sy'n cynnig y gwerth
gorau am arian dros yr hirdymor

Busnesau Bach

Gwneud i Farchnadoedd Weithio

Cyﬂenwad dŵr

mae angen i gwmnïau dŵr gael ﬀocws gwell ar
anghenion cwsmeriaid sy'n fusnesau bach, a all
gael traﬀerth manteisio ar y prisau gorau

dylai'r sector annog arloesedd a chyﬂawni
arbedion eﬀeithlonrwydd mewn modd dwyn i gof
yr angen: (i) i wella gwydnwch hirdymor
systemau/gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraﬀ;
a/neu (ii) amddiﬀyn cwsmeriaid bregus yn well

Dylai'r sector ostwng ymhellach y risg hirdymor i
wydnwch y cyﬂenwad dŵr yn wyneb sychder a
ﬀactorau eraill, gan gynnwys trwy atebion cyﬂenwi
newydd, rheoli'r galw a masnachu dŵr cynyddo

Dŵr gwastraﬀ

Gwydnwch

Gwydnwch

dylai cwmnïau dŵr wella cynllunio a buddsoddi i
fodloni anghenion dŵr gwastraﬀ cwsmeriaid
presennol a chwsmeriaid yn y dyfodol

dylai cwmnïau dŵr wneud yn siŵr eu bod yn asesu
gwydnwch eu system a'u seilwaith yn erbyn yr holl
beryglon a bygythiadau a chymryd camau cymesur
i wella gwydnwch lle bo'r angen

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

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.
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Ein gwaith gyda Llywodraeth Cymru
Yng Nghymru, rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau ein bod yn chwarae ein rhan wrth ei helpu i gyflawni Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, Deddf yr Amgylchedd
(Cymru) a’i pholisïau ar ddŵr a charthffosiaeth. Dros y blynyddoedd nesaf, byddwn yn gweithio’n agos gyda’r Llywodraeth a chwmnïau yng Nghymru wrth i ddarpariaethau Deddf Cymru 2017
ddod i rym, a fydd yn newid ffiniau rheoleiddio’r diwydiant dŵr yng Nghymru o Gymru yn bennaf neu’n gyfan gwbl, i Gymru yn unig ac i Loegr yn unig. Byddwn yn parhau i weithio dan lyw’r
Strategaeth Ddŵr i Gymru gan ei bod yn amlinellu cynllun gweithredu ar gyfer adnoddau dŵr a gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth yng Nghymru ac mae’n darparu’r cyd-destun ar gyfer ein
gwaith yng Nghymru (gweler isod). Rydym yn ymwybodol bod rhai o’r blaenoriaethau yn y Strategaeth honno yn newid, gyda phwyslais cynyddol ar gael gwared ar blwm a charthffosiaeth/
draenio cynaliadwy yng Nghymru yn datblygu’n flaenoriaethau amserol, yn ogystal â’r drafodaeth ar faterion dŵr a masnachu gan ystyried y budd i ddinasyddion Cymru. Gallai ailystyried
arweiniad Llywodraeth Cymru ddylanwadu ar gyfiawnder cymdeithasol ac adolygiad o gynlluniau cymorthar gyfer y cwmnïau yng Nghymru hefyd. Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru wedi
amlinellu ei blaenoriaethau ar gyfer Ofwat yn ei Datganiad Blaenoriaethau ac Amcanion Strategol. Yn olaf, rydym yn ymwybodol o’r drafodaeth ar y Bil Twf Gwyrdd ac yn cymryd rhan ynddi,
a byddwn yn parhau i gymryd rhan yn y drafodaeth, gyda phwyslais ar fudd pennaf cwsmeriaid dŵr a charthffosiaeth yn y dyfodol.

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

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

Gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ac eraill i
helpu i:
Monitro eﬀeithiolrwydd tariﬀau cymdeithasol.
Monitro costau a buddion diwygio'r farchnad i
lywio'r polisi yn y dyfodol.
Deall opsiynau, costau a buddion trosglwyddo
perchnogaeth pibellau cyﬂenwi dŵr sydd ym
mherchnogaeth cwsmeriaid i gwmnïau dŵr.

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

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

I gael dadansoddiad o wahaniaethau yn y sector dŵr rhwng Cymru a Lloegr, gweler Atodiad 2.
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Cysylltwch â Ni

Lloegr
Consumer Council for Water
Victoria Square House
Victoria Square
Birmingham
B2 4AJ

Cymru
Cyngor Defnyddwyr Dŵr Cymru
Adeiladau Cyffredinol
31-33 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0AB
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Atodiad 1. Siapio’r sector dŵr: Amserlen gyflawni
Siapio’r sector dŵr trwy sicrhau bod lleisiau defnyddwyr yn ganolog i
benderfyniadau a hysbysu defnyddwyr am faterion sy’n effeithio arnynt

2019
/ 20

2020
/ 21

2021
/ 22

2022
+

Gweithred
Cymru a
Lloegr

Gweithred
i’r tîm
lleol

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

Ceisio cyﬂeoedd yn rhagweithiol i godi materion defnyddwyr, er enghraiﬀt defnyddio dŵr yn ddoeth,
biliau dŵr, cynlluniau ail-lenwi, a gwaredu brasterau, olew a saim, yn y cyfryngau darlledu, print ac ar-lein,
yn genedlaethol ac yn lleol ac yng nghyfryngau’r sector dŵr. Ymgysylltu â defnyddwyr a rhanddeiliaid
ynghylch materion allweddol trwy sianeli presennol y cyfryngau cymdeithasol a rhai newydd.
Cyhoeddi un tabl cynghrair i ddangos perﬀormiad cwmnïau yn y meysydd sydd bwysicaf i
gwsmeriaid, ar sail gymharol. (yn amodol ar dreial cychwynnol gyda chwmnïau)

Annog arloesedd wrth ymateb i ddyheadau gwasanaeth cwsmeriaid, yn ogystal
â datblygiadau dŵr a dŵr gwastraﬀ ac ymgysylltu â defnyddwyr.

Pwyso am safonau gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid busnes yng Nghymru a Lloegr
Yn lleol, byddwn yn herio adwerthwyr, cyfanwerthwyr a chwmnïau dŵr sy’n gweithredu yng
Nghymru a Lloegr, i weithio i wella safonau gwasanaeth i gwsmeriaid busnes.
Helpu i godi ymwybyddiaeth cwsmeriaid o’r farchnad adwerthu dŵr a charthﬀosiaeth yn Lloegr
a’r hyn y mae’n ei gynnig, trwy bwyso ar adwerthwyr i ymgysylltu â busnesau a thrwy weithio
gyda grwpiau cynrychioli busnesau, yn enwedig grwpiau sy’n gysylltiedig â busnesau micro a
busnesau bach a chanolig (BBaCh), a’r rhai yn yr ardaloedd ar y ﬃn.

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

Ll

Amddiﬀyn cwsmeriaid drwy weithio ar ddiwygiadau i godau marchnad cwsmeriaid
dibreswyl, cyfrannu at ymgynghoriadau, a chefnogi arfer da fel y bo angen.

Ll

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

= prif gyfnod gweithgarwch

= gweithgarwch parhaus

C = gweithgaredd Cymru’n unig Ll

= gweithgaredd yn Lloegr yn unig

= Cymru a Lloegr
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Atodiad 1. Siapio’r sector dŵr: Amserlen gyflawni
Siapio’r sector dŵr trwy sicrhau bod lleisiau defnyddwyr yn ganolog i
benderfyniadau a hysbysu defnyddwyr am faterion sy’n effeithio arnynt

2019
/ 20

2020
/ 21

2021
/ 22

2022
+

Gweithred
Cymru a
Lloegr

Gweithred
i’r tîm
lleol

Pwyso am safonau gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid busnes yng Nghymru a Lloegr
Byddwn yn canolbwyntio ar sicrhau bod cwsmeriaid busnes a chwsmeriaid dibreswyl
eraill yn cael gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid, a lle y bo’n berthnasol, yn cynghori Llywodraeth
Cymru a Defra ar faterion sy’n dod i’r amlwg, trwy fonitro cysylltiadau gan gwsmeriaid dibreswyl.

Wrth gyﬂwyno a rhoi Deddf Cymru 2017 ar waith, byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru
a chwmnïau dŵr i roi negeseuon i gwsmeriaid busnes Dŵr Cymru yn Lloegr.

C

Monitro adborth cwsmeriaid busnes ar fanteision ac anfanteision cystadleuaeth adwerthu, a byddwn yn
hysbysu’r llywodraethau am wersi a ddysgodd y farchnad yn Lloegr ac yn hysbysu unrhyw
drafodaethau yn y dyfodol ar gystadleuaeth bellach yn Lloegr.

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

Monitro a herio cwmnïau i wella hygrededd y sector, gan gynnwys o ran perfformiad ariannol
Cyhoeddi gwybodaeth am berﬀormiad ariannol cwmnïau fel bod cwmnïau’n herio eu hunain i ystyried sut
mae eu hagwedd at elw, buddrannau a chyﬂogau i uwch swyddogion yn ymddangos i ddefnyddwyr
ac yn eﬀeithio ar eu hygrededd yn ehangach.

Herio cwmnïau dŵr i rannu eu llwyddiant os oes tystiolaeth o berﬀormiad ariannol gwell na’r disgwyl
neu elw tybiedig (e.e. yn deillio o chwyddiant uwch) er mwyn sicrhau cydbwysedd teg rhwng.
cyfranddalwyr a chwsmeriaid.

Monitro a herio cwmnïau i wella barn defnyddwyr am degwch prisiau yn y sector o ystyried eu
perﬀormiad ariannol e.e. buddrannau, trethiant a strwythurau corﬀoraethol.

Consumer Council for Water.

= prif gyfnod gweithgarwch

= gweithgarwch parhaus

C = gweithgaredd Cymru’n unig Ll

= gweithgaredd yn Lloegr yn unig

= Cymru a Lloegr
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Atodiad 1. Siapio’r sector dŵr: Amserlen gyflawni
Siapio’r sector dŵr trwy sicrhau bod lleisiau defnyddwyr yn ganolog i
benderfyniadau a hysbysu defnyddwyr am faterion sy’n effeithio arnynt

2019
/ 20

2020
/ 21

2021
/ 22

2022
+

Gweithred
Cymru a
Lloegr

Gweithred
i’r tîm
lleol

Monitro a herio cwmnïau i wella hygrededd y sector, gan gynnwys o ran perfformiad ariannol
Monitro a herio perﬀormiad o ran Cymhellion Cyﬂawni Deilliannau yn ystod 2019-25 (yn cynnwys blwyddyn
olaf Adolygiad Prisiau 2014), yn enwedig pan fydd perﬀormiad gwell na’r disgwyl yn arwain at wobra ariannol
i gyfranddalwyr, y mae’r defnyddwyr yn talu amdanynt. Annog cynnwys defnyddwyr wrth ystyried sut dylid
defnyddio gwobrau ariannol er budd defnyddwyr. Byddwn hefyd yn Herio Dŵr Cymru ar sut mae’n defnyddio
gwobrau ariannol er nad oes ganddo gyfranddalwyr.

Yng Nghymru, parhau i herio os bydd newidiadau i’r drwydded oherwydd bod Severn Trent wedi prynu Dŵr Dyﬀryn
Dyfrdwy (bellach Hafren Dyfrdwy) yn achosi newidiadau a allai eﬀeithio’n andwyol ar unrhyw gwsmeriaid.

Deddf Cymru 2017 yn dod i rym yng Nghymru
Wrth i ddarpariaethau Ddeddf Cymru 2017 yn ymwneud ag ad-drefnu ﬃniau rheoleiddio’r diwydiant
dŵr yng Nghymru a Lloegr ddod i rym, sicrhau ein bod yn hyrwyddo buddiannau cwsmeriaid ac yn
cydweithredu â’r cwmnïau dŵr wrth roi gwahanol bolisïau Llywodraeth Cymru ar waith mewn ﬀordd
sy’n fuddiol ac yn glir i gwsmeriaid (e.e. cofrestru meddianwyr gan landlordiaid, deddfwriaeth a pholisi
carthﬀosiaeth a dŵr gwastraﬀ, ac ati).

Gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar y negeseuon ynghylch symud cyfrifoldeb am ddŵr i ﬃn
Cymru/Lloegr, yn hytrach na ﬃn Dŵr Cymru.

C

Hysbysu defnyddwyr a dwyn cwmnïau i gyfrif
Cyhoeddi gwybodaeth gymharol am berﬀormiad cwmnïau fel bod cwmnïau’n herio eu hunain i ddarparu
gwasanaeth gynyddol ddibynadwy i’w defnyddwyr ac i gynyddu lefel boddhad cwsmeriaid â’r gwasanaeth.

Cyhoeddi gwybodaeth am berﬀormiad cwmnïau ac arfer da yn gysylltiedig â ﬀorddiadwyedd a
chwsmeriaid bregus fel bod cwmnïau’n herio’u hunain i wella darpariaeth cymorth i’w cwsmeriaid.

Cyhoeddi gwybodaeth am berﬀormiad cwmnïau yn gysylltiedig â chwynion aelwydydd a chwynion
busnesau fel bod cwmnïau ac adwerthwyr yn herio’u hunain i roi perﬀormiad sy’n cymharu’n dda â’r
cwmnïau gorau yn y sector.

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

= prif gyfnod gweithgarwch

= gweithgarwch parhaus

C = gweithgaredd Cymru’n unig Ll

= gweithgaredd yn Lloegr yn unig

= Cymru a Lloegr
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Atodiad 1. Siapio’r sector dŵr: Amserlen gyflawni
Siapio’r sector dŵr trwy sicrhau bod lleisiau defnyddwyr yn ganolog i
benderfyniadau a hysbysu defnyddwyr am faterion sy’n effeithio arnynt

2019
/ 20

2020
/ 21

2021
/ 22

2022
+

Gweithred
Cymru a
Lloegr

Gweithred
i’r tîm
lleol

Mynediad hawdd at ein gwasanaethau
Sicrhau mynediad hawdd i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr i gwsmeriaid sydd angen cyngor neu sydd
angen datrys cwyn am ddŵr dros y ﬀôn, drwy’r e-bost, ar y cyfryngau cymdeithasol neu drwy lythyr.

Rydym hefyd yn cynnal cyfarfodydd yn gyhoeddus ar draws rhanbarthau Lloegr ac yng Nghymru,
sy’n galluogi defnyddwyr i siarad â ni wyneb yn wyneb a defnyddio ein gwasanaethau.

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

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

= prif gyfnod gweithgarwch

= gweithgarwch parhaus

C

C = gweithgaredd Cymru’n unig Ll

= gweithgaredd yn Lloegr yn unig

= Cymru a Lloegr
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Atodiad 1. Gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff digoel a dibynadwy: Amserlen gyflawni
Gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff diogel a dibynadwy, y gall defnyddwyr ymddiried
ynddynt yn awr ac yn yr hirdymor / Adnoddau Dŵr

2019
/ 20

2020
/ 21

2021
/ 22

2022
+

Gweithred
Cymru a
Lloegr

Gweithred
i’r tîm
lleol

Pwyso am gyflenwadau dŵr gwydn, diogel a fforddiadwy, sy’n cynnig y gwerth gorau am arian yn awr ac yn yr hirdymor.
Byddwn yn herio os na fydd penderfyniad draﬀt Ofwat yn taro’r cydbwysedd cywir rhwng yr angen
i ddarparu gwasanaethau ﬀorddiadwy a’r angen i fuddsoddi’n briodol mewn darparu gwasanaethau
gwydn, o ansawdd uchel, yn yr hirdymor.

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

Herio cwmnïau lle nad yw eu cynigion ar gyfer y Cynlluniau Rheoli Adnoddau Dŵr yn glir, lle nad
ydynt yn adlewyrchu tystiolaeth o farn cwsmeriaid, neu lle na fyddant, o bosibl, yn darparu
gwasanaeth dŵr cynaliadwy yn yr hirdymor.

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

Herio lefelau gollyngiadau pan fydd perfformiad yn wael. Pwyso ar gwmnïau i ragori ar eu hymrwymiadau perfformiad yn gysylltiedig â gollyngiadau.
Byddwn yn herio cwmnïau gwael eu perﬀormiad o ran gollyngiadau trwy ein gwaith lleol, ond byddwn hefyd yn
sicrhau bod barn cwsmeriaid am ollyngiadau yn parhau ar agenda’r diwydiant. Byddwn hefyd yn helpu i godi
ymwybyddiaeth o gyfrifoldeb cwsmeriaid am bibellau cyﬂenwi preifat ac am ymdrin ag unrhyw ollyngiadau o’r
pibellau hyn ac yn eu cartreﬁ.

Dylanwadu a hyrwyddo gweithgarwch i helpu defnyddwyr i ddeall pam mae’n bwysig defnyddio dŵr yn ddoeth.
Gweithio i godi ymwybyddiaeth defnyddwyr busnes a phreswyl o’r heriau mae’r sector yn eu
hwynebu, beth sy’n cael ei wneud i fynd i’r afael â’r heriau hyn ac esbonio’r rhesymau pam mae’n
bwysig i bawb ddefnyddio dŵr yn ddoeth.

Gweithio gyda rhanddeiliaid yng Nghymru a Lloegr, yn cynnwys Llywodraeth Cymru, ar eu cynlluniau i
ddatblygu negeseuon cyson, gan helpu defnyddwyr i ddeall y ‘darlun mawr’ (ynghylch pam mae angen i ni
ddefnyddio dŵr yn gyfrifol) ac annog defnyddwyr i ddefnyddio dŵr yn ddoeth yn awr ac yn y dyfodol.

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

= prif gyfnod gweithgarwch

= gweithgarwch parhaus

C = gweithgaredd Cymru’n unig Ll

= gweithgaredd yn Lloegr yn unig

= Cymru a Lloegr
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Atodiad 1. Gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff digoel a dibynadwy: Amserlen gyflawni
Gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff diogel a dibynadwy, y gall defnyddwyr ymddiried
ynddynt yn awr ac yn yr hirdymor / Adnoddau Dŵr

2019
/ 20

2020
/ 21

2021
/ 22

2022
+

Gweithred
Cymru a
Lloegr

Gweithred
i’r tîm
lleol

Cynghori ar y goblygiadau i gwsmeriaid yn sgil rhaglenni mesuryddion a newidiadau posibl yn y polisi ar fesuryddion yn Lloegr.
Cynrychioli barn defnyddwyr os bydd cynigion gan y Llywodraeth i newid ei pholisi ar fesuryddion.

Cynghori cwmnïau ar agweddau ar y rhaglenni mesuryddion gorfodol yn Lloegr sy’n berthnasol i’r
defnyddiwr i sicrhau bod defnyddwyr yn cael y wybodaeth a’r cymorth y mae arnynt eu hangen i
symud i dalu ar sail mesurydd a helpu i sicrhau biliau dŵr a charthﬀosiaeth ﬀorddiadwy.

Adolygu beth mae’r rhaglenni gorfodol wedi’i gyﬂawni, a pha broblemau sydd wedi dod i’r
amlwg/pa wersi sydd wedi’u dysgu. Yn hollbwysig hefyd, eﬀaith y rhain ar agweddau ac
ymddygiadau (a biliau) defnyddwyr.

Cyfrannu at drafodaethau gyda chwmnïau a llywodraethau ynghylch mabwysiadu pibellau cyflenwi cwsmeriaid.
Cynghori llywodraethau ar ymatebion defnyddwyr i senarios posibl ar gyfer trosglwyddo cyfrifoldeb am
bibellau cyﬂenwi dŵr sydd ym mherchnogaeth cwsmeriaid i gwmnïau dŵr, mewn ymateb i darfu ar
gyﬂenwadau dŵr oherwydd gollyngiadau o ochr y cwsmer a safonau plwm llymach.

Gwella adnoddau i bawb
Wrth i gwmnïau ystyried opsiynau trosglwyddo dŵr strategol ymhellach; mewn ymateb i gynigion cadarn,
byddwn yn ceisio sicrwydd/bodlonrwydd bod costau’n cael eu dyrannu’n deg heb roi cwsmeriaid yn agored i
unrhyw risgiau ychwanegol neu draws-gymhorthdal posibl.

Yn Lloegr, byddwn yn ymateb i unrhyw ymgynghoriad pellach gan Defra ar y cynigion sydd
wedi’u cynnwys yn yr Adroddiad Arbed Dŵr diweddar i’r Senedd, ac yn darparu’r
ddealltwriaeth sydd ei hangen i ddefnyddwyr.

Ll

Yng Nghymru, byddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid eraill i archwilio sut mae cefnogi defnyddwyr
cyﬂenwadau dŵr preifat mewn cyfnodau o angen.

C

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

= prif gyfnod gweithgarwch

= gweithgarwch parhaus

C = gweithgaredd Cymru’n unig Ll

= gweithgaredd yn Lloegr yn unig

= Cymru a Lloegr
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Atodiad 1. Gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff digoel a dibynadwy: Amserlen gyflawni
Gwasanaethau
dŵr and
a dŵr
gwastraff diogel
a that
dibynadwy,
y gall
defnyddwyr
ymddiried
Safe, reliable water
wastewater
services
consumers
can
trust now and
in the long term
yn awr ac yn yr hirdymor / Ansawdd Dŵr
/ynddynt
Water Quality

2019
/ 20

2020
/ 21

2021
/ 22

2022
+

England &
Gweithred
Walesa
Cymru
action
Lloegr

Action
Gweithred
for
i’r local
tîm
team
lleol

Cyflwyno
safbwynt
y defnyddiwr
arcustomer
ddisgwyliadau’r
cwsmer
ynghylch
materion
blasand
ac arogl
a golwgof
y the
cyflenwad
dŵr.
Provide the
consumer
perspectivei drafodaethau
into debates on
expectations
around
service
issues gwasanaeth,
like taste andfel
odour
appearance
water supply.
Where we have
have persistent
persistentor
oraalarge
largenumber
numberof
ofcomplaint
complaintissues
issueson
onwater
waterquality,
quality,
we
will
address
them
we
will
address
them
at our quarterly
quarterly meetings
meetingswith
withcompanies
companiesor
oratatmeetings
meetingsininpublic,
public,involving
involving
the
Drinking
Water
the
Drinking
Water
Inspectorate
(DWI) where
whereneeded.
needed.
Inspectorate (DWI)

Provide the
consumer
perspectivei atebion
into company
solutions
to improving
standards
leadyninythe
water supply
in Wales
Cyflwyno
safbwynt
y defnyddiwr
cwmnïau
ar gyfer
gwella safonau
o ranon
plwm
cyflenwad
dŵr yng
Nghymru
Yng Nghymru, byddwn yn parhau i ymgysylltu â Llywodraeth Cymru, ac yn defnyddio’r dystiolaeth o’n
hymchwil cwsmeriaid, wrth iddi ystyried opsiynau ynghylch costau a buddion cwmnïau’n mabwysiadu
pibellau cyﬂenwi cwsmeriaid, ac a yw hynny’n angenrheidiol yng Nghymru.

C
W

/ Dŵr
gwastraff
Wastewater
Pwyso
am
mewn
systemausystems
carthffosiaeth
a chynlluniau
at ydemonstrate
dyfodol sy’n the
dangos
gwerth
arian
hirdymor
Pressing
forfuddsoddi
investment
in sewerage
and innovative,
futurearloesol
plans that
best yvalue
for gorau
moneyam
over
the dros
long yr
term
Cymryd
rhan
natblygiad of
Cynlluniau
a Charthﬀosiaeth
y diwydiant
dŵr
i sicrhau
Engage in
the yn
development
DrainageDraenio
and Sewerage
Plans by thegan
water
industry to
ensure
the bod
consumer
safbwynt
y defnyddiwr
wedi’i ystyried,
yn enwedig
o of
ranvalue
gwerth
arianand
a chynllunio
ar gyfer
perspective
has been considered,
especially
in terms
for am
money,
planning for
gwydnwch
hirdymor.
long-term resilience.

Yng
Nghymru,
yn consumers
cynrychioli in
buddiannau
defnyddwyr
yng Nghymru,
lle bo’rGrowth
angen yn
â’r
In Wales,
we willbyddwn
represent
Wales’ interests,
where needed
on the Green
Bill,gysylltiedig
as it looks to
Bil
Twf Gwyrdd,
wrthlegislation.
iddo fynd ati i symleiddio deddfwriaeth ar ddraenio.
streamline
drainage

C
W

Byddwn
yn cynrychioli
buddiannau
drafodaeth
ar drainage
ddiwygioreform
carthﬀosiaeth
We will represent
consumer
interestsdefnyddwyr
in discussionynony sewerage
and
followingathe Welsh
draenio
yn sgil
ymgynghoriad
Llywodraeth
Cymru ar reoli
adnoddau
naturiol
yn gynaliadwy,
Government
consultation
on sustainable
management
of natural
resources,
including
on any gan
gynnwys
yn gysylltiedig
ag unrhyw ddeddfwriaeth ar ddraenio yn y dyfodol.
future drainage
legislation.

C
W

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

= prif gyfnod gweithgarwch

= gweithgarwch parhaus

C = gweithgaredd Cymru’n unig Ll

= gweithgaredd yn Lloegr yn unig

= Cymru a Lloegr
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Atodiad 1. Gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff digoel a dibynadwy: Amserlen gyflawni
Safe, reliable water
wastewater
services
consumers
can
trust now and
in the long term
Gwasanaethau
dŵr and
a dŵr
gwastraff diogel
a that
dibynadwy,
y gall
defnyddwyr
ymddiried
/ynddynt
Wastewater
yn awr ac yn yr hirdymor / Dŵr gwastraff

2019
/ 20

2020
/ 21

2021
/ 22

2022
+

England &
Gweithred
Walesa
Cymru
action
Lloegr

Action
Gweithred
for
i’r local
tîm
team
lleol

Adolygu perfformiad cwmnïau o ran llifogydd carthffosydd
Adolygu perﬀormiad cwmnïau o ran llifogydd o garthﬀosydd fel y gallwn dargedu a herio cwmnïau gwael eu
perﬀormiad; amlygu arfer da ac atebion arloesol. Pwyso ar gwmnïau i ragori ar eu hymrwymiadau
perﬀormiad o ran llifogydd carthﬀosydd, nid dim ond eu bodloni.

Supporting
pragmatic,
sometimes
innovative
to water
problems,
such
as catchment schemes
Cefnogi
atebion
pragmatig,
weithiau
arloesolsolutions
i broblemau
dŵr aand
dŵrwastewater
gwastraff, fel
cynlluniau
dalgylch
Encourage
innovation
with partnership
working ar
onfaterion
drainage
issues. We
will continue
to encourage
Annog
arloesi
wrth weithio
mewn partneriaeth
draenio.
Byddwn
yn parhau
i annog
companies
to share
good
and knowledge
on surface
drainage systems.
cwmnïau
i rannu
arfer
da apractice
gwybodaeth
am systemau
draeniowater
dŵr wyneb.

Codi ymwybyddiaeth defnyddwyr o gamddefnydd ar garthﬀosydd, fel ﬄysio weips gwlyb i lawr y
toiled , neu arllwys olew a saim i lawr y draen, a’u helpu i ddeall eﬀaith yr ymddygiad hwn.

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

= prif gyfnod gweithgarwch

= gweithgarwch parhaus

C = gweithgaredd Cymru’n unig Ll

= gweithgaredd yn Lloegr yn unig

= Cymru a Lloegr
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Atodiad 1. Yn iawn y tro cyntaf: Amserlen gyflawni
2019
/ 20

Darparu gwasanaeth hawdd cael ato yn iawn y tro cyntaf i bawb

2020
/ 21

2021
/ 22

2022
+

Gweithred
England &
Cymru
Walesa
Lloegr
action

Gweithred
Action
for
i’r local
tîm
team
lleol

Cyngor a chwynion
Consumer
advice & defnyddwyr
complaints
Defnyddio
ein data
i edrych
broblemau
cwynion
ledled
y diwydiant
fel y gallwn
Using
our data,
we will
look atar
systemic
industry
widesystemig
complaint
issues,
so we can press
companies
bwyso
ar gwmnïau
i ddatrys
hyn sydd wrth wraidd cwynion.
to
resolve
the root causes
of yr
complaints.

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar Gwynion Aelwydydd yn amlygu cwmnïau gwael eu
perﬀormiad, a phwyso am welliannau gan gwmnïau gwael eu perﬀormiad unigol a phan fo
problem sylweddol ar draws y diwydiant.

Gweithio gydag Ofwat a chwmnïau i sicrhau bod y C-mex (mesur y cwsmer o’r proﬁad) yn y
dyfodol yn gwella’r gwasanaeth cwsmeriaid yn eﬀeithiol, yn cynyddu boddhad cwsmeriaid, yn
gostwng nifer y cwynion ac yn sicrhau buddion i ddefnyddwyr.

Cynnal asesiadau
o arferion
cwmnïaucomplaint
yn ymwneud
â chwynion
a dyledion.
Conduct
assessments
of companies’
and debt
practices.

Amlygu aand
rhannu
arfer
dapractice
ac arloesiadau
gyda’r nod
wella’n
drwy improvement
ein cyhoeddiadau.
Highlight
share
good
and innovations
in o
the
spirit barhaus,
of continuous
through our publications.
Rhoi cyngor a help diduedd, o ansawdd da i ddefnyddwyr dŵr preswyl, busnes a hunanwasanaeth,
pan fydd
ganddynt
eu gwasanaeth
neu gŵyn
yn erbyn
cwmni, boed
Provide
good
quality,ymholiad
impartialam
advice
and help to dŵr
household,
business
andeu
self-serve
wateryn
consumers,
gyfanwerthwr,
yn
adwerthwr
neu’n
gyfryngwr
trydydd
parti.
when they have an enquiry about their water service or a complaint against their water company, retailer or

third party intermediary.
Gweithio gyda’r Cynllun Datrysiadau Dŵr i sicrhau deilliannau da i ddefnyddwyr pan nad yw ymyriad
Cyngor
Defnyddwyr
Dŵr wediScheme
rhoi’r canlyniad
iddynt.
Work
with
the Water Redress
(WATRS) atoddymunant
ensure good
outcomes for those consumers where
CCWater’s intervention has not given them the result they wanted.

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

= prif gyfnod gweithgarwch

= gweithgarwch parhaus

C = gweithgaredd Cymru’n unig Ll

= gweithgaredd yn Lloegr yn unig

= Cymru a Lloegr
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Atodiad 1. Yn iawn y tro cyntaf: Amserlen gyflawni
2019
/ 20

Darparu gwasanaeth hawdd cael ato yn iawn y tro cyntaf i bawb

2020
/ 21

2021
/ 22

2022
+

Gweithred
England &
Cymru
Walesa
Lloegr
action

Gweithred
Action
for
i’r local
tîm
team
lleol

Cwsmeriaid
Busnes yng
Nghymru
a Wales
Lloegr
Business
Customers
in England
and
Press
and water
companies
so fel
business
and other non-household
customers
in England
Pwysoretailers
ar adwerthwyr
a chwmnïau
dŵr
bod cwsmeriaid
busnes a chwsmeriaid
dibreswyl
eraill
and
receive
goodynorcael
improved
services from
their
wholesalers.neu gyfanwerthwyr.
yng Wales
Nghymru
a Lloegr
gwasanaethau
da neu
wellretailers
gan eu or
hadwerthwyr

Cyhoeddi
blynyddol
o gwynion
gwsmeriaid dibreswyl
ymwneud
ag adwerthwyr
Publish
an adroddiad
annual report
of complaints
fromgan
non-household
customersyn
covering
retailers
in
yn Lloegrand
a chwmnïau
dŵr yngin
Nghymru
y gall
cwsmeriaid
weld
perﬀormiad
pob
England
water companies
Wales tofel
allow
customers
to see
the
performance
ofadwerthwr.
each retailer.

Cyhoeddi
gwybodaeth
fonitro
bob tri mis
gwynion i’rto
Cyngor
Defnyddwyr
Dŵr gan gwsmeriai
dibreswyl.
Publish
quarterly
monitoring
information
onarcomplaints
CCWater
from non-household
customers.

Hold
business
customer
forums
and use
the feedback
to inform
our work
representing
customers and
Cynnal
ﬀorymau
i gwsmeriaid
busnes
a defnyddio’r
adborth
i lywio’n
gwaith
o gynrychioli
pressing
for athe
retail market
to deliver
the right
outcomes deilliannau
for customers.
cwsmeriaid
phwyso
ar y farchnad
adwerthu
i ddarparu’r
priodol i gwsmeriaid.

Defnyddwyrinmewn
amgylchiadau
bregus
Consumers
vulnerable
circumstances
Share
good
practice
and innovations
our
publications
on water
companiesbregus
reaching
consumers in
Rhannu
arfer
da ac arloesiadau
o ranthrough
cyrraedd
defnyddwyr
mewn
amgylchiadau
drwy
vulnerable
circumstances.
ein cyhoeddiadau.

Archwilio
cyﬂeoedd i hyrwyddo
cynllunio
cynhwysol,
gwella diogelwch,
gwasanaethau
â and other ways
Explore
opportunities
to champion
inclusive
design, improve
safeguarding,
priority services
blaenoriaeth
a ﬀyrdd
o gynorthwyo
defnyddwyr mewn amgylchiadau bregus.
to
assist consumers
ineraill
vulnerable
circumstances.

Encourage
companies
raise awareness
assistance
for consumers
in vulnerable
circumstances.
Annog cwmnïau
i godi to
ymwybyddiaeth
o of
gymorth
i ddefnyddwyr
mewn
amgylchiadau
bregus.
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Atodiad 1. Yn iawn y tro cyntaf: Amserlen gyflawni
2019
/ 20

Darparu gwasanaeth hawdd cael ato yn iawn y tro cyntaf i bawb

2020
/ 21

2021
/ 22

2022
+

Gweithred
England &
Cymru
Walesa
Lloegr
action

Gweithred
Action
for
i’r local
tîm
team
lleol

Gwella’r broses
gwyno i gwsmeriaid
Improving
the complaint
process for customers
Gweithio
diwydiant
i gyﬂymu’r
broses
o ymdrin
â chwynion
a lleihaudelays
oedi i’r
Work
withgyda’r
the industry
to speed
up their
complaint
handling
and minimise
toachwynydd.
the complainant.

Cefnogi cwsmeriaid
ynginNghymru
Supporting
business busnes
customers
Wales
Cynghori
a chynorthwyo
cwsmeriaid
busnes
a chwsmeriaid
dibreswyl
eraill areas
yn yr ardaloedd
Advise
and
support business
and other
non-household
customers
in border
of Englandar y
ﬃn rhwng Cymru
a Lloegrwhose
(Swydd
Henﬀordd
a Chaer),
y bydd euretail
gallumarket
i fanteisio
y farchnad
(Herefordshire,
Chester),
ability
to access
the competitive
hasar
either
changed
adwerthu
gystadleuol
ai wedi
newid yn sgil y drwydded newydd i Hafren Dyfrdwy.
through
the
new Hafrennaill
Dyfrdwy
license.

Ymchwilio i bahow
morcomprehensive
gynhwysfawr yw
cynlluniau
brys cwmnïau
dŵr
yn achos
enwedig
Investigating
water
companies’
emergency
plans
are indigwyddiad
event of an (yn
incident
(esp.i ddefnyddwyr
to vulnerable bregus)
consumers).
Locally, we will review how companies are informing, protecting and supporting consumers during
Yn lleol, byddwn yn adolygu sut mae cwmnïau’n hysbysu, amddiﬀyn a chefnogi defnyddwyr yn ystod digwyddiadau sy’n
unplanned supply interruption incidents, and other major events. We will share good practice
tarfu’n annisgwyl ar gyﬂenwadau, a digwyddiadau mawr eraill. Byddwn yn rhannu arfer da o fewn y sector a thu allan ac yn
from within and outside the sector and will review company progress against their submitted
adolygu cynnydd cwmnïau yn erbyn eu cynlluniau gweithredu a gyﬂwynwyd i Ofwat mewn ymateb i’r Dihiryn o’r Dwyrain.
action plans to Ofwat in response to the “Beast from the East 2018”.
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Atodiad 1. Prisiau fforddiadwy, teg a gwerth am arian: Amserlen gyflawni
Prisiau fforddiadwy sy’n cael eu hystyried yn rhai teg a gwerth am
arian gan bob defnyddiwr presennol a defnyddwyr y dyfodol

2019
/ 20

2020
/ 21

2021
/ 22

2022
+

Gweithred
Cymru a
Lloegr

Gweithred
i’r tîm
lleol

Diogelu Defnyddwyr – cynlluniau cymorth
Helpu i wella ymhellach ymwybyddiaeth a mynediad at gynlluniau cymorth i ddefnyddwyr sy’n
cael problemau ﬀorddiadwyedd.

PROSIECTAU CHYFYNGIAD AMSER – Rhannu data
Cynorthwyo â’r gwaith o weithredu rhannu data a defnyddio hynny yn eﬀeithiol (Deddf yr Economi Ddigidol).

Rhannu arloesiadau ac arfer da yn ymwneud â rhannu data.

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

PROSIECT CHYFYNGIAD AMSER – Pwyso am fodel ariannu tariﬀau cymdeithasol hirdymor
Ymgysylltu â defnyddwyr eto ynghylch ﬀorddiadwyedd a disgwyliadau defnyddwyr ynghylch
tariﬀau cymdeithasol - ystyried sut olwg ddylai fod ar y genhedlaeth nesaf o dariﬀau cymdeithasol.

Yn sgil pryderon am eﬀeithiau newidiadau, gweithio gyda’r cwmnïau dŵr yng Nghymru os byddant yn mynd ati i adolygu eu
tariﬀau cymdeithasol (HelpU) a’u cynlluniau cymorth i fynd i’r afael ag adborth newydd gan gwsmeriaid, arweiniad
diwygiedig a’r angen i addasu yn wyneb newidiadau i anghenion grwpiau sy’n fregus yn ariannol ac fel arall.

C

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

C

Herio Hafren Dyfrdwy i roi’r gofynion ar gyfer landlordiaid yng Nghymru ar waith a chofrestru’u
tenantiaid sy’n gyfrifol am dalu’r biliau dŵr a charthﬀosiaeth.

C
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Atodiad 1. Prisiau fforddiadwy, teg a gwerth am arian: Amserlen gyflawni
Prisiau fforddiadwy sy’n cael eu hystyried yn rhai teg a gwerth am
arian gan bob defnyddiwr presennol a defnyddwyr y dyfodol

2019
/ 20

2020
/ 21

2021
/ 22

2022
+

Gweithred
England &
Cymru
Walesa
Lloegr
action

Gweithred
Action
for
i’r local
tîm
team
lleol

Diogelu
Defnyddwyr
Teg
Consumer
Protection––Prisiau
Fair Charges
Cynrychioli
buddiannau
defnyddwyr
ym maes
prisiauto
gyda
chwmnïau
dŵr,new
rheoleiddwyr
Represent water
consumers’
interestsdŵr
in charging
matters
water
companies,
appointees,a
Llywodraethau,
a rhannu arferand
da.share good practice.
regulators and Governments,

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

PROSIECT
CHYFYNGIAD
AMSER –creating
Ystyrieda creu
un adnodd
pwrpasol
i ddefnyddwyr
allu
TIME-LIMITED
PROJECT - Consider
one stop
shop tool
for consumers
to look at
alledrych ar
bob
opsiwn
i ostwng
biliau.
options
to reduce
bills.

Sicrhau
bod
sioc ynghylch
y bil yn cael ei including
osgoi/ei liniaru,
gan gynnwys
i gwsmeriaid
Ensure bill
shocks
are avoided/mitigated,
for customers
of Hafren
Dyfrdwy Hafren
following the
Dyfrdwy
ar by
ôl i Severn
SevernTrent
Trentof
brynu
Dŵr Dyﬀryn
acquisition
Dee Valley
Water.Dyfrdwy.

C
W

TIME-LIMITED
PROJECT - Work
with
the watergyda’r
companies
to ensure
that thenad
implementation
of rheoliadau
PROSIECT
CHYFYNGIAD
AMSER
- Gweithio
cwmnïau
dŵr i sicrhau
yw gweithredu
theSystemau
Fire Sprinkler
regulations
notarwain
result at
increased
charges
for water customers
in Wales.
ar
Chwistrellu
rhagdoes
Tân yn
brisiau uwch
i gwsmeriaid
dŵr yng Nghymru.

C
W

Heriau
Lleol
a Heriau
Cymru
Local and
Wales
Challenges
Byddwn yn herio cwmnïau yn lleol i sicrhau eu bod yn cyﬂawni eu cynlluniau busnes cwmni ac yn gwneud
cynnydd yn eﬀeithiol drwy ein cyfarfodydd tri misol. Hefyd, byddwn yn herio yn ein cyfarfodydd
cyhoeddus pan fydd gennym bryderon am gynnydd.

Byddwn
cynnal up
y pwysau
ar gwmnïau
i wella amgyﬀrediad
defnyddwyr
ynghylch
gwerth
Keep theyn
pressure
on companies
to improve
customers’ perception
of value
for money,
asam
this
arian,
gan
hyn yn eﬀeithio
farn
cwsmeriaid
o ran
o ﬀydd
syddthrough
ganddynt
eu cwmni
impacts
onfod
customer’s
view of ar
how
much
they trust
theirfaint
water
company,
ouryn
publications,
dŵr,
drwy ein
cyhoeddiadau,
mewn cynadleddau ac yn y cyfryngau.
conference
appearances
andymddangosiadau
in the media.
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Atodiad 1. Prisiau fforddiadwy, teg a gwerth am arian: Amserlen gyflawni
2019
/ 20

Adolygiad Prisiau 2019

2020
/ 21

2021
/ 22

2022
+

Gweithred
Cymru a
Lloegr

Gweithred
i’r tîm
lleol

Penderfyniadau Drafft
PROSIECT CHYFYNGIAD AMSER Byddwn yn proﬁ derbynioldeb penderfyniadau draﬀt Ofwat gyda
defnyddiwr pob cwmni, gan bwyso am benderfyniad terfynol sy’n bodloni disgwyliadau cwsmeriaid.

PROSIECT CHYFYNGIAD AMSER Byddwn yn adolygu ac yn ymateb i benderfyniadau draﬀt
Ofwat, gan gynnwys eu barn derfynol am gost cyfalaf.

PROSIECT CHYFYNGIAD AMSER Adolygu a ydy’r penderfyniadau draﬀt yn mynd i’r afael
â breguster ariannol ac ehangach.

Ymrwymiadau Perfformio
PROSIECT CHYFYNGIAD AMSER Herio Ofwat, os bydd diﬀyg uchelgais mewn ymrwymiadau perﬀormio; os nad ydynt
yn adlewyrchu barn defnyddwyr ar gymhellion rheoleiddio Ofwat neu ﬂaenoriaeth y cwsmer i’r cymhelliant dan sylw.

Adolygiadau a Chynrychioliadau
PROSIECT CHYFYNGIAD AMSER Ystyried eﬀaith Adolygiad Prisiau 2019 o safbwynt y defnyddiwr a pha
agweddau a allai ganolbwyntio’n fwy ar y defnyddiwr yn y dyfodol.

PROSIECT CHYFYNGIAD AMSER Ystyried dyfodol ymgysylltiad defnyddwyr ag adolygiadau prisiau.

PROSIECT CHYFYNGIAD AMSER Byddwn yn cynrychioli cwsmeriaid mewn unrhyw ymchwiliad gan y CMA, os
bydd cwmni dŵr yn apelio yn erbyn penderfyniad terfynol Ofwat.

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.
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Atodiad 2. Gwahaniaethau yn y sector dŵr rhwng Cymru a Lloegr
Rydym yn cadw llygad barcud ar ddatblygiad polisïau a deddfwriaeth i sicrhau ein bod yn deall sut mae gwahaniaethau sy’n dod i’r amlwg
mewn polisi rhwng Cymru a Lloegr yn debygol o effeithio ar ddefnyddwyr dŵr ar y naill ochr a’r llall o’r ffin. Y gwahaniaethau amlycaf yw:
Lloegr

Mater

Cymru

Ar agor i bob cwsmer dŵr a
charthﬀosiaeth dibreswyl cymwys

Marchnad adwerthu i gwsmeriaid busnes

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

O dan ystyriaeth

Cystadleuaeth ymhellach i fyny’r gadwyn, lle y gall
adwerthwyr ddewis eu darparwyr dŵr cyfanwerthu
(marchnad ddwyochrog)

Amherthnasol

Cynllun gwirfoddol

Cofrestru meddianwyr gan landlordiaid

Cofrestru gorfodol

Yn cael ei weithredu drwy
is-ddeddfwriaeth

Diwygio echdynnu

Yn dilyn ymgynghoriad, bydd y broses nawr yn
amlinellu amserlen ar gyfer datblygu polisi

Amherthnasol

Ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
a Chynlluniau Llesiant gan Fyrddau Gwasanaethau
Cyhoeddus

Ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol a hwyluso’i gweithrediad. Cefnogi
synergeddau rhwng cynlluniau

Wedi’i atal

Safonau ar gyfer adeiladu carthﬀosydd newydd
a Safonau Draenio Cynaliadwy

Rheoliadau Systemau Draenio Cynaliadwy
newydd yn dod i rym ar 9 Ionawr 2019

Wedi’i atal

Diwygio carthﬀosiaeth a draenio

Yn dilyn ymgynghoriad, bydd y broses nawr
yn amlinellu amserlen ar gyfer datblygu polisi

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.
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Atodiad 2. Gwahaniaethau yn y sector dŵr rhwng Cymru a Lloegr
Rydym yn cadw llygad barcud ar ddatblygiad polisïau a deddfwriaeth i sicrhau ein bod yn deall sut mae gwahaniaethau sy’n dod i’r amlwg
mewn polisi rhwng Cymru a Lloegr yn debygol o effeithio ar ddefnyddwyr dŵr ar y naill ochr a’r llall o’r ffin. Y gwahaniaethau amlycaf yw:
Lloegr

Mater

Cymru

Mae arweiniad yn awgrymu croes-gymhorthdal
o hyd at 1.5% y ﬂwyddyn

Tariﬀau cymdeithasol

Mae arweiniad yn awgrymu croes-gymhorthdal
o hyd at 2.5% y ﬂwyddyn

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

Monitro sgorau meintiol i gwsmeriaid busnes trwy
Fecanwaith Cymhellion Gwasanaeth (SIM)

Mae’n berthnasol i wybodaeth am gwynion
ysgrifenedig cwsmeriaid busnes

Goblygiadau tebygol i rai segmentau
defnyddwyr a chwmnïau sy’n croesi’r ﬃn

Deddfu darpariaethau Deddf Cymru i ad-drefnu
ﬃniau rheoleiddio’r diwydiant dŵr.

Goblygiadau tebygol i rai segmentau
defnyddwyr a chwmnïau sy’n croesi’r ﬃn

Amherthnasol

Deddf yr Amgylchedd (Cymru)

Yn berthnasol

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

Cystadleuaeth i aelwydydd

Nid yw Llywodraeth Cymru
yn ystyried hyn

Amherthnasol

Trosglwyddo perchnogaeth pibellau cyﬂenwi dŵr
ym mherchnogaeth cwsmeriaid i gwmnïau

Mae’r costau a’r buddion yn cael eu harchwilio.
Dilynir deilliannau i fyny yn dilyn yr ymgynghoriad.

Amherthnasol

Gosod systemau chwistrellu dŵr rhag tân yn orfodol
ym mhob eiddo newydd yng Nghymru

Monitro’r goblygiadau i segmentau defnyddwyr,
y prisiau a godir arnynt a gwasanaethau

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.
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