CYNGOR DEFNYDDWYR DŴR
Adolygiad Blynyddol 2018/19

Sicrhau’r canlyniadau gorau i bob defnyddiwr dŵr – yn awr ac yn y dyfodol

PRISIAU FFORDDIADWY

Cynnwys

YN IAWN Y TRO CYNTAF

MYFYRDODAU’R CADEIRYDD 							2
EICH DŴR - EICH CORFF GWARCHOD 						
4
EIN BLAENORIAETHAU 								5
EIN BLWYDDYN MEWN RHIFAU 							6
BLAENORIAETHAU CWSMERIAD
PRISIAU FFORDDIADWY 								7
IAWN Y TRO CYNTAF 									13
GWASANAETHAU DŴR A DŴR GWASTRAFF DIOGEL A DIBYNADWY 20
HYSBYSU AC YMGYSYLLTU Â PHOB DEFNYDDIWR A RHANDDEILIAD 27

DŴR A DŴR
GWASTRAFF
DIBYNADWY

EIN BWRDD 										32
CYSYLLTWCH Â NI									33

HYSBYSU AC
YMGYSYLLTU

1

Pleser o’r mwyaf yw cyflwyno ein Hadolygiad
Blynyddol ar gyfer 2018/19, sef yr adolygiad
cyntaf ers i mi gael fy mhenodi’n Gadeirydd.

Boed yn ddychwelyd £2 filiwn mewn iawndal
ariannol i’r miloedd o gwsmeriaid a ddaeth
atom ni gyda chŵyn neu i gael cymorth, neu
ymgyrchu i sicrhau bod mwy na hanner miliwn
o aelwydydd incwm isel yn derbyn help ariannol
gyda’u biliau dŵr bellach – mae miliynau o bobl
wedi cael budd o’n gwaith.

Yn ystod y gwanwyn, fe gynhalion ni ymchwil
yn yr ardaloedd a gafodd eu heffeithio fwyaf i
bennu pa mor dda roedd cwmnïau wedi cefnogi
eu cwsmeriaid, a gwnaethom gyflwyno ein
canfyddiadau i adolygiad ehangach y
rheoleiddiwr Ofwat. Daethom i’r casgliad bod y
ffordd yr aeth cwmnïau megis Thames
Water, Southern Water, South East Water a

Fe alwon ni hefyd ar gwmnïau i arwain trwy
esiampl trwy wneud mwy o ymdrech i leihau’r
dŵr a gollir trwy bibellau yn gollwng. Ym mis
Awst, fe gyhoeddon ni ein hadroddiad Water,
water everywhere? Delivering resilient water
and wastewater services, a amlygodd
berfformiad gwael rhai cwmnïau – gyda naw
ohonynt wedi methu â chyflawni eu targedau
rheoleiddio. Fe alwon ni ar y diwydiant i gymryd
camau’n syth i leihau’r 3.1 biliwn litr o ddŵr a
gollir trwy ollyngiadau bob dydd.
Roedd y tymereddau uchel a’r diddordeb yn y
diwydiant yn gyfle i ni sicrhau bod safbwyntiau
defnyddwyr yn cael eu clywed yn ystod
blwyddyn arall pan gawson ni fwy o sylw nag
erioed yn y cyfryngau. Cynhaliodd ein
harbenigwyr bob math o gyfweliadau yn ystod

1

Yr Adolygiad Prisiau yw’r broses reoleiddiol o bennu prisiau bob pum mlynedd sy’n pennu’r terfynau ar yr hyn y gall cwmnïau dŵr ei godi ar eu
cwsmeriaid, ynghyd â’r ymrwymiadau gwasanaeth a’r buddsoddiad y mae’n rhaid iddynt eu cyflawni yn gyfnewid am hynny.
2
Cwmpasodd ein hymchwil ranbarthau a gyflenwir gan Thames Water, South East Water, Affinity Water, Southern Water, Affinity Water, South West
Water a Dŵr Cymru. Yr ardaloedd hyn a welodd y tarfu mwyaf.
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Mae llwyddiant ein hymgyrch tymor hir i
sicrhau bod y rheoleiddiwr Ofwat yn dod yn fwy
cadarn o ran costau ariannu cwmnïau dŵr yn
golygu bod cwsmeriaid yn gallu edrych ymlaen
at y setliad prisiau gorau ers preifateiddio. Bydd

Roedd hynny’n amlwg ar ddechrau’r flwyddyn
pan roedd cwmnïau’n dal i ddygymod ag
effeithiau Storm Emma a’r ‘Bwystfil o’r
Dwyrain’. Arweiniodd y gostyngiad eithafol yn
y tymheredd ac yna’r dadmer sydyn at darfu
eang, gyda mwy na 200,000 o gwsmeriaid yn
colli eu cyflenwad dŵr am gyfnod o rhwng
pedair awr a sawl diwrnod.

Wrth i ni agosáu at yr haf, cawsom her fawr
arall gan y tywydd, ond y tro hwn gwres oedd
yn poeni’r cwmnïau yn sgil tymereddau uchel yn
ystod un o’r cyfnodau sychaf erioed yn Lloegr.
Gyda’r bygythiad o sychder yn dod yn nes bob
dydd, fe gefnogon ni ymdrechion gan y diwydiant i helpu defnyddwyr ddeall pwysigrwydd
defnyddio dŵr yn ddoeth.

DŴR A DŴR
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Mae cwmnïau dŵr wedi teimlo grym llawn ein
pwysau a’n dylanwad hefyd wrth i ni herio
perfformwyr gwael y diwydiant i wella’u
perfformiad ar faterion yn amrywio o
ollyngiadau ac achosion o darfu ar gyflenwad
i drafod cwynion a chefnogaeth i’r rhai sy’n
wynebu amgylchiadau anodd. Mewn llawer o
achosion, megis cwynion, mae hyn eisoes wedi
arwain at welliannau sylweddol i ddefnyddwyr.
Ond mae llawer mwy i’w wneud o hyd, yn
enwedig wrth i ni nesáu at gwblhau’r Adolygiad
Prisiau1 ym mis Rhagfyr 2019.

Yr her i ni wedyn fydd dwyn y diwydiant i gyfrif
a sicrhau ei fod yn cyflawni’r ymrwymiadau
terfynol y mae’n eu gwneud i gwsmeriaid. Yn
y flwyddyn ddiwethaf, rydyn ni wedi gweld na
ellir ymddiried mewn rhai cwmnïau i gyflawni eu
haddewidion.

Severn Trent i’r afael â’r tarfu wedi gwneud
bywyd yn anoddach i lawer o bobl nag yr oedd
angen iddo fod2. Aethom ati i annog y diwydiant
cyfan i roi ein hamgymhellion ar waith, a galw
ar Ofwat i gymryd camau cryf yn erbyn unrhyw
gwmni a fyddai’n euog o ailadrodd yr un
methiannau yn y dyfodol.

YN IAWN Y TRO CYNTAF

Gobeithio y byddwch chi’n mwynhau darllen
mwy am yr hyn rydyn ni wedi’i gyflawni ar ran
defnyddwyr dŵr, yn erbyn y cefndir o 12 mis
heriol tu hwnt arall i’r sector.

y rhan fwyaf o aelwydydd yn gweld
biliau’n aros yr un fath – neu’n gostwng hyd yn
oed – ar ôl ychwanegu chwyddiant yn gyfnewid
am becyn mawr o fuddsoddiad mewn diogelu’r
amgylchedd a’r gwasanaethau sydd bwysicaf i
gwsmeriaid. Gall defnyddwyr ddibynnu arnom ni
i barhau i roi pwysau ar y diwydiant i sicrhau’r
fargen orau bosibl iddyn nhw wrth i ni nesáu at
benderfyniad terfynol Ofwat ar bris, gwasanaeth
a buddsoddiad.

PRISIAU FFORDDIADWY

Myfyrdodau’r cadeirydd

3
4

Treblodd nifer y cwynion nad oeddent gan
aelwydydd a drafodwyd gan CCWater yn ystod
blwyddyn gyntaf y farchnad, ac nid yw’r duedd
hon wedi dangos unrhyw arwydd o ostwng dros y
12 mis diwethaf, gyda’r cynnydd yn cael ei
sbarduno gan nifer fach o fanwerthwyr sy’n
perfformio’n wael. Parhaodd ein timau
rhanbarthol i weithio’n agos gyda’r cwmnïau
hyn i nodi a mynd i’r afael â’r achosion
sylfaenol, ynghyd â rhoi sylw i berfformiad
gwael yn gyhoeddus.
Er gwaethaf yr heriau hyn, mynegodd bron i naw
o bob deg cwsmer busnes yn Lloegr sydd wedi
newid cyflenwr eu bod yn fodlon â’r broses4,
gan ddangos unwaith y bydd manwerthwyr yn
lleihau nifer y cwynion a gwella ymwybyddiaeth
cwsmeriaid, dylai hyder a gweithgarwch yn y
farchnad barhau i dyfu.
Rydyn ni’n falch tu hwnt o’r hyn rydyn ni wedi’i

gyflawni dros y 12 mis diwethaf, ond mae llawer
iawn o waith caled i’w wneud o hyd. Yn y
flwyddyn i ddod, byddwn ni’n ymgyrchu’n
galetach fyth ar y materion mae defnyddwyr
wedi dweud wrthym y dylen ni roi blaenoriaeth
iddyn nhw.
Byddwn ni’n gofyn am fwy gennym ni’n hunain a
gan y diwydiant ar bopeth o leihau nifer y
cwynion a dileu gwasanaeth gwael i wella’r
cymorth i’r aelwydydd mwyaf agored i niwed a
sicrhau bod yr adolygiad prisiau’n gwireddu ei
addewidion i gwsmeriaid. Gall cwmnïau na fyddant yn perfformio’n dda ddisgwyl i ni eu dwyn
i gyfrif.

Robert Light
Cadeirydd - Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr

Mae llawer o’r ffigurau fforddiadwyedd a chymorth yn ein hadolygiad blynyddol yn rhai dros dro, felly gallant newid cyn y dyddiad cyhoeddi.

Testing the Waters: Business customers’ views on their water and sewerage services 2018.
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Roedd yr adnoddau hyn yn rhan hollbwysig o’n
hymgyrch i sicrhau nad yw cwsmeriaid sy’n
wynebu caledi ariannol yn byw mewn ofn o
fethu â thalu eu biliau. Fe ddaliom ni ati i roi
pwysau ar gwmnïau i ehangu’r cymorth sydd
ar gael ac i godi ymwybyddiaeth defnyddwyr
o’r cymorth hwn. Mae’r ffigurau diweddaraf o
2018/19 yn dangos bod nifer y cwsmeriaid a
gefnogwyd trwy gynlluniau tariff
cymdeithasol wedi cynyddu 36 y cant i 533,0003.
Mae hyn yn gynnydd calonogol, ond credwn y
gall y diwydiant wneud mwy i helpu’r rhai sy’n
ei chael hi’n anodd talu. Dyna pam y byddwn

Maes arall o bryder mawr i ni oedd y farchnad
manwerthu dŵr yn Lloegr, a ddathlodd ei
phen-blwydd yn ddwy oed ym mis Ebrill 2019.
Roedd rhoi rhyddid i gwsmeriaid busnes a
chwsmeriaid annomestig eraill newid
manwerthwr dŵr i fod i wella’r gwasanaeth a
chynyddu lefelau boddhad, ond mae’r farchnad
yn parhau i gael ei llesteirio gan y cynnydd
mewn cwynion yn erbyn rhai cwmnïau.

DŴR A DŴR
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Defnyddiodd miloedd o aelwydydd incwm isel
eraill ein Cyfrifydd Budd-daliadau i ddatgloi
hawliau posibl i fudd-daliadau lles gwerth £10.1
miliwn.

ni’n parhau i alw ar gwmnïau i ddilyn esiampl
United Utilities, Dŵr Cymru and Yorkshire Water
trwy gyfrannu rhywfaint o’u helw at y cynlluniau
hyn, yn hytrach na dibynnu ar gyllid o filiau
cwsmeriaid eraill.

YN IAWN Y TRO CYNTAF

Teimlwyd ein heffaith ar-lein hefyd, gyda mwy
na thair miliwn o bobl yn ymgysylltu â ni trwy
ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol.
Parhaodd adnoddau ar-lein megis ein cyfrifydd
mesurydd dŵr i ddenu ton o ymwelwyr a oedd
yn awyddus i weld a allen nhw arbed arian
trwy newid i ddefnyddio mesurydd. Yn ystod y
flwyddyn, fe’i defnyddiwyd fwy na 300,000 o
weithiau a nodwyd arbedion posibl o dros £19
miliwn.

PRISIAU FFORDDIADWY

ac ar ôl y tywydd poeth, gan gynnig gwybodaeth
ar bopeth o wahardd defnyddio pibelli dyfrhau
a gollyngiadau i ddifidendau cyfranddalwyr
a chanfyddiadau cwsmeriaid. Erbyn diwedd
2018/19, roedd ein gweithgarwch yn y cyfryngau
wedi cyrraedd cynulleidfa bosibl o 322 miliwn o
bobl.

PRISIAU FFORDDIADWY

Eich dŵr - eich corff gwarchod

YN IAWN Y TRO CYNTAF

Bob blwyddyn, rydyn ni’n cynnal pob math o
ymchwil yn archwilio barn cwsmeriaid ar eu
cwmni dŵr a’r gwasanaethau y mae’n eu
darparu, ynghyd ag agweddau at ddiogelu’r
amgylchedd, dŵr tap, arbed dŵr a
chystadleuaeth yn y sector. Mae’r rhain yn rhoi
gwybodaeth werthfawr i ni rydyn ni’n ei
defnyddio i ddylanwadu ar gwmnïau dŵr,

rheoleiddwyr a Llywodraeth Cymru a
Llywodraeth y DU i geisio sicrhau eu bod yn
gwneud penderfyniadau sy’n mynd i’r afael â
blaenoriaethau a phryderon defnyddwyr.
Mae’n ein galluogi ni i wneud cyfraniad
allweddol at broses o bennu prisiau bob pum
mlynedd y diwydiant hefyd fel bod y
rheoleiddiwr Ofwat a chwmnïau dŵr yn gwrando
ar yr hyn mae cwsmeriaid ei eisiau ac yn
darparu pecyn sy’n adlewyrchu ansawdd y
gwasanaethau maen nhw’n eu disgwyl, am bris
sy’n dderbyniol iddyn nhw.
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Os ydych chi’n ddefnyddiwr dŵr aelwyd neu
fusnes yng Nghymru a Lloegr, gallwch chi
ddibynnu arnom ni i frwydro drosoch chi a
sicrhau eich bod chi’n cael y gwasanaeth gorau
posibl gan eich cwmni neu eich manwerthwr
dŵr. Fel y corff defnyddwyr statudol annibynnol
ar gyfer y sector, mae ein gwaith o ran
hyrwyddo buddiannau defnyddwyr yn
amrywiol iawn. Bob dydd, rydyn ni’n darparu
cyngor i bobl ar eu gwasanaethau dŵr a
charthffosiaeth ac yn cefnogi cwsmeriaid gyda

chwynion nad ydyn nhw wedi llwyddo i’w datrys
gyda’u cyflenwr. Ers 2005, rydyn ni wedi trafod
tua 400,000 o gwynion ac ymholiadau ac wedi
helpu i ddychwelyd £29 miliwn mewn iawndal
ariannol i gwsmeriaid domestig a busnes.

DŴR A DŴR
GWASTRAFF
DIBYNADWY

Sicrhau’r deilliannau gorau i bob defnyddiwr
dŵr – yn awr ac yn y dyfodol

PRISIAU FFORDDIADWY

Ein blaenoriaethau
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Canolbwyntiodd ein gwaith yn 2018/19 ar
bedair thema eang a gododd o’r hyn y
dywedodd defnyddwyr wrthym sydd bwysicaf
iddyn nhw. Mae ein hadolygiad blynyddol yn
edrych ar yr hyn y llwyddon ni i’w gyflawni ar
gyfer defnyddwyr ym mhob un o’r meysydd
blaenoriaeth hyn.
Dyma oedd ein pedair blaenoriaeth strategol
ar gyfer defnyddwyr:

•

Herio cwmnïau i ddarparu eu gwasanaeth
yn iawn y tro cyntaf, diogelu defnyddwyr
domestig a busnes pan fo rhywbeth yn mynd
o’i le a darparu gwasanaeth sy’n hawdd i
bawb gael mynediad ato.

•

Rhoi pwysau ar gwmnïau i ddarparu
gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff
diogel a dibynadwy y gall pob
defnyddiwr ymddiried ynddyn nhw nawr ac
yn y tymor hir.

•

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

Roeddwn i’n falch iawn o’r ffordd yr aeth
CCWater ati i ymdrin â’m cwyn yn erbyn fy
nghwmni dŵr ar ôl iddyn nhw osod mesurydd
dŵr newydd yn fy eiddo a ddechreuodd ollwng
dŵr, gan arwain at bron i £2,000 mewn costau
dŵr – ac roedden nhw’n disgwyl i mi dalu’r
cyfan. Dymuniadau gorau i CCWater, gobeithio
y gallwch chi wasanaethu eraill cystal ag yr
ydych chi wedi fy ngwasanaethu i.
- Mr D
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Hyrwyddo prisiau fforddiadwy y mae
defnyddwyr presennol a defnyddwyr y
dyfodol o’r farn eu bod yn deg ac yn cynnig
gwerth am arian.

DŴR A DŴR
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•

5

Fe gostion ni 21c i bob talwr biliau yng Nghymru a Lloegr yn ystod 2018/19 ac, yn gyfnewid am hynny, fe ddarparon ni bob math o fuddiannau
i ddefnyddwyr, gan gynnwys:

533,000 O AELWYDYDD INCWM ISEL YN DERBYN BILIAU IS
– ar ôl i ni weithio gyda chwmnïau dŵr i gynyddu’r defnydd
o dariffau cymdeithasol 36 y cant.

YCHYDIG DROS £10 MILIWN MEWN BUDDIANNAU LLES
POSIBL – nodwyd ar gyfer miloedd o aelwydydd sy’n
ei chael hi’n anodd talu a ddefnyddiodd ein cyfrifydd
budd-daliadau.

MWY NAG 11,000 O GWYNION - am gwmnïau a
manwerthwyr dŵr y gwnaethon ni helpu cwsmeriaid
domestig a busnes i geisio eu datrys a cheisio gwneud iawn
am hynny lle’n briodol. Fe wnaethon ni ymdrin â 28,000 o
alwadau yn cwmpasu pob math o ymholiadau, materion a
chyngor.

322 MILIWN – y gynulleidfa a allai fod wedi darllen,
gwylio neu glywed ein cyngor i ddefnyddwyr yn ystod
blwyddyn arall heb ei thebyg o sylw yn y cyfryngau.

65 O YMCHWILIADAU FFURFIOL - cynhaliwyd y rhain lle
roedden ni’n teimlo nad oedd cwmni neu fanwerthwr dŵr
wedi sicrhau canlyniad teg i gwsmeriaid. Arweiniodd dros
hanner y rhain at gwsmeriaid yn derbyn iawndal ariannol
neu gamau eraill yn cael eu cymryd.
4 ADRODDIAD YMCHWIL O BWYS – comisiynwyd y rhain i
wella’n dealltwriaeth o farn defnyddwyr ac i ddylanwadu
ar y diwydiant dŵr, rheoleiddwyr a llywodraethau i
ddatblygu gwasanaethau a pholisïau sy’n adlewyrchu
anghenion a disgwyliadau defnyddwyr.
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Gallwch chi ddarllen mwy am sut y defnyddion ni eich arian i ariannu ein gwaith yn Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2018/19.
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£2 FILIWN MEWN IAWNDAL ARIANNOL – sicrhawyd ar
gyfer defnyddwyr a ofynnodd am ein help i ddatrys cwyn.
Ers 2005, rydyn ni wedi dychwelyd £29 miliwn at
ddefnyddwyr a oedd wedi cwyno.

YN IAWN Y TRO CYNTAF

MWY NAG £19 MILIWN MEWN ARBEDION POSIBL – ar gyfer
yr aelwydydd a ddefnyddiodd ein cyfrifydd mesurydd dŵr
i weld a fyddai’n well iddyn nhw newid i fesurydd dŵr.

PRISIAU FFORDDIADWY

Ein blwyddyn mewn rhifau

PRISIAU FFORDDIADWY
Hyrwyddo prisiau fforddiadwy y mae defnyddwyr presennol a
defnyddwyr y dyfodol o’r farn eu bod yn deg ac yn cynnig gwerth
am arian.
7

EIN TAIR BUDDUGOLIAETH BENNAF I
DDEFNYDDWYR:

• £10.1 miliwn mewn budd-daliadau lles
a nodwyd trwy ein cyfrifydd
budd-daliadau

CRYNODEB – BETH GYFLAWNON NI:
Herio cwmnïau dŵr i fynd i’r afael â
phryderon defnyddwyr yn ymwneud â
thegwch a fforddiadwyedd eu biliau.

•

Gweithio gyda chwmnïau dŵr, y cyfryngau
a phartneriaid eraill i sicrhau bod 533,000
o aelwydydd incwm isel yn derbyn
gostyngiadau ar eu bil trwy gynlluniau
tariff cymdeithasol5 – cynnydd o 36 y cant
o gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

•

Helpu mwy na 3,200 o bobl i nodi hawliau
lles blynyddol posibl gwerth £10.1 miliwn

•

Cefnogi ymdrechion i sicrhau bod mwy o
ddefnyddwyr sy’n wynebu amgylchiadau
anodd yn gallu cael mynediad at y cymorth
ychwanegol sydd ei angen arnyn nhw gan
gwmnïau dŵr.

BETH WNAETHON NI, YN FANWL:
Herio cwmnïau i ddarparu bargen decach
Rydyn ni i gyd eisiau cael ein trin yn deg gan
fusnesau sy’n darparu’r gwasanaethau hanfodol
mae ein bywydau yn dibynnu arnyn nhw. Os nad
yw pobl yn credu eu bod nhw’n cael bargen
deg, mae’n gallu newid eu barn am ddarparwr
gwasanaethau yn gyfan gwbl – ac nid yw dŵr yn
eithriad. Dros y saith mlynedd diwethaf, mae
perfformiad y diwydiant o ran tegwch prisiau
wedi bod yn siomedig. Mae cwmnïau wedi ei
chael hi’n anodd pontio’r bwlch rhwng lefelau
boddhad uchel cwsmeriaid domestig gyda’r
gwasanaeth a chanfyddiadau siomedig o ran
tegwch a gwerth am arian.
Mae’n duedd a barhaodd yn ystod haf 2018 pan
gyhoeddon ni ein harolwg Water Matters, sef un
o’r astudiaethau blynyddol annibynnol mwyaf o

Fe fanteision ni ar ddiddordeb eang y
cyfryngau yn ein hadroddiad i herio’r diwydiant
i fynd i’r afael ag achosion sylfaenol diffyg
boddhad ynglŷn â thegwch a gwerth am arian
prisiau. Rhybuddiwyd cwmnïau bod perygl y
bydd eu hygrededd yn cael ei danseilio yn
llygaid defnyddwyr pe bydden nhw’n methu â
rhoi blaenoriaeth i’r mater hwn. Dylai’r
diwydiant fynd ati i gyflawni’r dasg hon trwy
feithrin perthynas gryfach â’i gwsmeriaid a
gwneud i bob cysylltiad â nhw gyfrif. Mae
hynny’n golygu sicrhau eu bod nhw’n cael y
newyddion diweddaraf drwy’r flwyddyn, yn
hytrach na dim ond pan fo problemau’n codi.
Gall darparu gwybodaeth glir a hygyrch am y
materion sydd o bwys i gwsmeriaid, gan
gynnwys sut mae eu biliau yn ariannu
gwelliannau i’r rhwydwaith ac yn lleihau
gollyngiadau, helpu i wella ymddiriedaeth
cwsmeriaid yn eu cwmni.
Yn y flwyddyn i ddod, byddwn yn darparu
canllawiau newydd i gwmnïau dŵr ar sut i wella
canfyddiadau cwsmeriaid o degwch a gwerth am
arian trwy bob math o awgrymiadau ymarferol.
Rydyn ni’n gobeithio y bydd cwmnïau’n
gweithredu ar ein cyngor, y credwn y bydd yn

5

Mae cynlluniau tariff cymdeithasol yn cael eu darparu gan gwmnïau dŵr, a gallant leihau biliau aelwydydd incwm isel cymwys yn sylweddol. Fe’u
hariennir yn bennaf trwy draws-gymorthdaliadau cwsmeriaid eraill.
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HYSBYSU AC
YMGYSYLLTU

•

Denu mwy na 300,000 o ymweliadau â’n
cyfrifydd mesurydd dŵr i helpu
defnyddwyr i nodi arbedion posibl gwerth
£19.7 miliwn trwy newid i fesurydd.

DŴR A DŴR
GWASTRAFF
DIBYNADWY

• Arbedion blynyddol posibl o £19.7
miliwn ar filiau dŵr i rai o’r miloedd
o bobl a ddefnyddiodd ein cyfrifydd
mesurydd dŵr

•

farn cwsmeriaid domestig am eu gwasanaethau
dŵr a charthffosiaeth. Dywedodd naw o bob deg
defnyddiwr wrthym eu bod nhw’n fodlon â’u
cyflenwad dŵr a’u gwasanaeth carthffosiaeth,
ond dim ond chwech o bob deg oedd o’r farn
bod y pris roedden nhw’n gorfod ei dalu yn deg.

YN IAWN Y TRO CYNTAF

• 533,000 o aelwydydd incwm isel yn
derbyn help ariannol gyda biliau trwy
gynlluniau tariff cymdeithasol –
cynnydd o 36 y cant o gymharu â
2017/18

trwy ein cyfrifydd budd-daliadau.

PRISIAU FFORDDIADWY

Prisiau fforddiadwy

Ehangu’r rhwyd cymorth i gwsmeriaid sy’n ei
chael hi’n anodd talu

HYSBYSU AC
YMGYSYLLTU

Ychydig iawn o sefydliadau sydd mewn sefyllfa
well na ni i ddeall y pwysau sydd ar aelwydydd
sy’n wynebu caledi ariannol a’r rhai sy’n poeni
am eu gallu i dalu eu biliau dŵr. Mae maint y
broblem yn amlwg trwy’r miloedd o sgyrsiau
rydyn ni’n eu cael gyda chwsmeriaid bob
blwyddyn. Yn aml, incwm isel yw’r broblem
fwyaf wrth i gwsmeriaid ei chael hi’n anodd cael

Dim ond tri chwmni dŵr – Dŵr Cymru,
United Utilities a Yorkshire Water – sy’n
defnyddio cyfran o’u helw i helpu i ariannu eu
tariffau cymdeithasol. Ond byddwn ni’n parhau i
ddadlau y dylai cwmnïau eraill ddilyn eu
hesiampl fel bod llai o bobl ar incwm isel yn
cael eu gadael yn waglaw.

DŴR A DŴR
GWASTRAFF
DIBYNADWY

Fe gymeradwyon ni ymdrechion cwmnïau yng
Nghymru o ran cynnal y sgoriau uchel cyson
hyn ar draws llawer o fesurau, ond nodwyd
meysydd i’w gwella hefyd. Mae cwsmeriaid
yng Nghymru yn llai tebygol na’r rhai dros y
ffin i gysylltu â’u cwmni dŵr pan fo problem.
Mae hynny’n awgrymu efallai bod gan
gwmnïau yng Nghymru fwy i’w wneud i
wella eu dulliau o gyfathrebu â chwsmeriaid a
gwneud i bob cysylltiad gyfrif.

Ni ddylai unrhyw un orfod poeni am allu fforddio
rhywbeth mor hanfodol â dŵr, ond dyna’r
gwirionedd sy’n wynebu tua thair miliwn o
aelwydydd. Dyna pam ein bod ni’n parhau i
ofyn llawer gan gwmnïau o ran darparu cymorth
mewn cyfyngder i aelwydydd cyn iddyn nhw
fynd i ddyled. Mae ein gwaith ymgyrchu a
chydweithredu gyda’r diwydiant wedi bod yn
sbardun i’r twf yn y defnydd o dariffau
cymdeithasol. Gall y cynlluniau hyn, a
ariennir yn bennaf gan gwsmeriaid, leihau biliau
aelwydydd incwm isel, a hynny gymaint â 90 y
cant mewn rhai achosion. Fodd bynnag, mae eu
heffaith bosibl wedi’i llesteirio gan ddau rwystr
mawr – diffyg ymwybyddiaeth a chyllid. Rydyn
ni wedi gwneud cynnydd da o ran goresgyn y
cyntaf o’r heriau hyn trwy gefnogi’r diwydiant i
hyrwyddo’r cynlluniau a galluogi arfer da i gael
ei rannu ar draws y sector. Mae sylw
helaeth yn y cyfryngau – ynghyd â llif rheolaidd
o awgrymiadau a chyngor ar y cyfryngau
cymdeithasol – wedi ein helpu ni i godi
ymwybyddiaeth o’r cymorth sydd ar gael i
aelwydydd incwm isel. Mae’r ymdrechion hyn yn
parhau i ddwyn ffrwyth, gyda chynnydd o 36 y
cant yn nifer yr aelwydydd sy’n cofrestru ar
gyfer tariffau cymdeithasol yn 2018/19, gan
ddod â’r cyfanswm i 533,000.

yn dal i gael ei gyfyngu gan barodrwydd
cwsmeriaid eraill i’w hariannu. Heb ragor o
gyllid, ni fyddai’r cynlluniau hyn yn gallu
cyrraedd tri chwarter y cwsmeriaid sydd angen
cymorth. Fe wnaethon ni alw eto am i fwy o
gwmnïau gyfrannu cyfran o’u helw nhw i
ymestyn cwmpas eu cynlluniau, yn hytrach na
dibynnu ar ewyllys da cwsmeriaid eraill i
ddarparu’r cymhorthdal.

YN IAWN Y TRO CYNTAF

YNG NGHYMRU: Unwaith eto, dangosodd ein
hadroddiad Water Matters fod cwsmeriaid yng
Nghymru yn fwy bodlon o lawer nag
aelwydydd yn Lloegr â’r rhan fwyaf o
agweddau ar eu cwmni dŵr, gan gynnwys
gwasanaeth, gwerth am arian a thegwch. Yn
ogystal, sgoriodd aelwydydd yng Nghymru eu
cwmni dŵr yn uwch ar lefelau ymddiriedaeth, er bod y darlun hwn yn gwella yn y ddwy
wlad.

dau ben llinyn ynghyd gyda chostau cynyddol
biliau aelwyd a biliau hanfodol eraill.

PRISIAU FFORDDIADWY

I cyfrannu at feithrin perthynas gryfach rhwng y
diwydiant a’r bobl y mae’n eu gwasanaethu.

Amlygwyd y cynnydd cadarnhaol yn ein
hadroddiad fforddiadwyedd Water for All, a
gyhoeddwyd ym mis Hydref 2018, ond
rhoddwyd gair o rybudd hefyd. Fe rybuddion ni
fod y twf mewn cynlluniau tariff cymdeithasol

9

Defnyddiodd mwy na 3,200 o bobl y Cyfrifydd
Budd-daliadau yn ystod y flwyddyn i bori drwy’r
system les gymhleth a nodi taliadau
budd-daliadau blynyddol posibl gwerth £10.1
miliwn. Defnyddiodd dros 800 o ddefnyddwyr yr
Adnodd Chwilio am Grantiau hefyd i bori drwy
gronfa o fwy na 3,000 o gronfeydd elusennol am
gymorth ariannol.

Mae’r cyfrifydd wedi bod yn llwyddiant mawr a
chafodd sylw eang yn y cyfryngau unwaith eto,
gyda sylw ar deledu cenedlaethol a
rhanbarthol, ar y radio ac mewn papurau
newydd. Cafwyd cynnydd mawr yn nifer yr
ymwelwyr yn ystod mis Ionawr 2019 pan gafodd
ei hyrwyddo ar raglen arbennig y Martin Lewis
Money Show ar filiau. Defnyddiodd yr arbenigwr
arbed arian Martin Lewis y cyfrifydd yn fyw ar
yr awyr i weld faint o arian y gallai aelod o’r
gynulleidfa ei arbed trwy gael mesurydd.
Erbyn diwedd y flwyddyn, roedd ein cyfrifydd
wedi’i ddefnyddio dros 300,000 o weithiau ac
wedi helpu aelwydydd i nodi arbedion posibl o
tua £19.7 miliwn.
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HYSBYSU AC
YMGYSYLLTU

Rydyn ni wedi parhau i ddefnyddio’r cyfryngau
a’n cyfryngau cyfathrebu eraill i godi
ymwybyddiaeth o WaterSure ymhlith cwsmeriaid
a all fod yn gymwys ond sy’n colli’r cyfle i gael

Un o’r llwyddiannau mawr yn ein hymdrechion i
helpu cwsmeriaid sy’n ei chael hi’n anodd cael
dau ben llinyn ynghyd yw ein partneriaeth â’r
elusen rhyddhad o dlodi Turn2Us. Dair blynedd
yn ôl, fe ddechreuon ni weithio gyda’r
sefydliad i lansio Cyfrifydd Budd-daliadau ac
Adnodd Chwilio am Grantiau ar ein gwefan.
Mae gan y naill a’r llall y potensial i ddatgloi
ffynonellau incwm ar gyfer pobl sy’n wynebu
caledi ariannol fel y gallan nhw osgoi mynd
i drafferth gyda biliau dŵr a biliau domestig
eraill.

O ran lleihau cost biliau cyfleustodau, efallai
na fydd dŵr yn dod i’ch meddwl yn syth fel
ffynhonnell arbedion – yn enwedig gan nad yw
aelwydydd yn gallu dewis cyflenwr fel y maen
nhw gyda rhai cyfleustodau eraill. Fodd bynnag,
mae ein cyfrifydd mesurydd dŵr wedi helpu
cannoedd ar filoedd o ddefnyddwyr i gael budd
posibl drwy newid i fesurydd dŵr. Ni fydd pawb
yn gallu lleihau eu bil ond, mewn rhai achosion,
gall pobl arbed cannoedd o bunnoedd. Mae ein
cyfrifydd yn helpu cwsmeriaid i asesu a fyddai’n
werth iddyn nhw fynd amdani a ffarwelio â
ffioedd heb fesurydd.

DŴR A DŴR
GWASTRAFF
DIBYNADWY

Ymhell cyn i dariffau cymdeithasol cwmnïau
ymddangos fel ffynhonnell cymorth ariannol,
roedd y cynllun statudol WaterSure yn darparu
cymorth i gwsmeriaid o dan amgylchiadau
penodol. I fod yn gymwys, rhaid i gwsmer dalu
drwy fesurydd, bod yn derbyn budd-daliadau
lles penodol a bod â thri o blant neu fwy neu’n
byw gyda rhywun sy’n defnyddio llawer o ddŵr
oherwydd cyflwr meddygol. Mae’r cynllun yn
capio bil cwsmer fel nad oes rhaid iddo dalu
ceiniog yn fwy na’r gost gyfartalog drwy
fesurydd.

Sicrhau buddiannau o’n hadnoddau ar-lein

Arbedion cyfrifydd mesurydd dŵr yn llifo tu
hwnt i £19 miliwn

YN IAWN Y TRO CYNTAF

Codi ymwybyddiaeth o WaterSure

cymorth. Mae nifer gynyddol o gwsmeriaid a
oedd yn cael eu helpu drwy’r cynllun yn
flaenorol yn cael eu cynorthwyo gan dariffau
cymdeithasol erbyn hyn, sy’n darparu
gostyngiadau mwy ar filiau. Er gwaethaf hyn,
parhaodd nifer y cwsmeriaid sy’n derbyn
help trwy WaterSure i dyfu ac, erbyn diwedd
2018/19, roedd mwy na 151,000 o aelwydydd
wedi cofrestru – sef cynnydd o bron i 9 y cant o
gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

PRISIAU FFORDDIADWY

YNG NGHYMRU:
Fe weithion ni gyda chwmnïau dŵr yng
Nghymru i helpu i hyrwyddo eu tariffau
cymdeithasol a chynlluniau cymorth
ehangach. Mae Dŵr Cymru wedi bod yn un o’r
cwmnïau mwyaf llwyddiannus o ran helpu’r
rhai sy’n ei chael hi’n anodd fforddio biliau
trwy ei dariff cymdeithasol. Ond mae ei
lwyddiant wedi arwain at ddiffyg cyllid ar
gyfer y cynllun, er bod y cwmni wedi cyfrannu
cyllid o’i elw ei hun. Cynigiodd y cwmni
newidiadau i feini prawf cymhwysedd y
cynllun i fynd i’r afael â’r diffyg cyllid. Fe
wnaethon ni ddarbwyllo Dŵr Cymru i leihau
effaith biliau ar yr aelwydydd hynny a allai fod
ar eu colled o ganlyniad i’r newidiadau.

Pe na bai CCWater wedi ymyrryd ar fy rhan i,
dydw i ddim yn meddwl y byddai fy llais wedi
cael ei glywed.
- Miss K
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HYSBYSU AC
YMGYSYLLTU

Fe alwon ni ar y diwydiant i weithredu ar ein
hargymhellion a oedd yn cynnwys camau i
ddarparu gwybodaeth yn gyflymach ac yn fwy

Tua diwedd 2018/19, fe gymeradwyon ni saith
cwmni am gynyddu’r iawndal i bobl a fyddai’n
cael eu heffeithio gan unrhyw darfu ar
gyflenwadau yn y dyfodol. Cytunodd y cwmnïau
hyn i dalu mwy o arian yn awtomatig i
aelwydydd sy’n dioddef tarfu ar eu cyflenwad
am 12 awr neu fwy. Cynigiodd Ofwat y
diwygiadau fel rhan o adolygiad ehangach o’r
ffordd yr aeth y diwydiant i’r afael â’r tarfu a
achoswyd gan y Bwystfil o’r Dwyrain, a symudon
ni’n gyflym i roi pwysau ar bob cwmni i
fabwysiadu’r argymhellion, yn hytrach na
disgwyl iddyn nhw gael eu gwneud yn gyfreithiol
rwymol yn y dyfodol.

Yn ogystal, pwysleisiodd ein tîm ffioedd wrth
y rheoleiddiwr bod angen am adolygiad llawer
ehangach o iawndal, sy’n mynd y tu hwnt i golli
cyflenwad dŵr yn unig ac yn ystyried yr ystod
lawn o safonau gwarantedig y mae gan
ddefnyddwyr yr hawl i’w disgwyl.

DŴR A DŴR
GWASTRAFF
DIBYNADWY

Ym mis Mehefin 2018, cyhoeddon ni ymchwil a
ddangosodd na dderbyniodd naw o bob deg
cwsmer a oedd yn agored i niwed yn ystod
cyfnod y tarfu unrhyw gymorth ychwanegol gan
eu cwmni dŵr. Gwnaeth llawer o’r cwmnïau
yr effeithiwyd arnyn nhw fwyaf – gan gynnwys
Thames Water, South East Water, Southern
Water a Severn Trent – fywyd yn anoddach o
lawer i filoedd o’u cwsmeriaid trwy gyfathrebu
gwael a diffyg cyflenwadau dŵr mewn argyfwng.

Mae yna dystiolaeth bod rhai cwmnïau dŵr
wedi gweithredu ar ein pryderon ac y byddan
nhw’n fwy parod i helpu eu cwsmeriaid yn ystod
unrhyw darfu yn y dyfodol. Ond mae angen i
rai cwmnïau fynd ymhellach o lawer o hyd, a
byddwn ni’n parhau i bwyso arnyn nhw i addasu
eu cynlluniau.

Rhoddwyd y newidiadau ar waith gan Wessex
Water, South West Water (gan gynnwys
Bournemouth Water), South East Water, SES
Water, Dŵr Cymru, United Utilities a Yorkshire
Water. Roedd Severn Trent Water a Hafren
Dyfrdwy i fod i wneud yr un fath yn gynnar yn
2019/20, a does dim esgus i eraill oedi
ymhellach.

YN IAWN Y TRO CYNTAF

Mae bod yn agored i niwed yn golygu llawer
mwy na chaledi ariannol yn unig, a pharhaodd
ein gwaith i adlewyrchu ystod eang yr heriau
tymor byr a hirdymor sy’n wynebu defnyddwyr
o dan amrywiaeth eang o amgylchiadau. Mae
gan gwmnïau dŵr gyfrifoldeb i sicrhau nad yw
unrhyw un o dan anfantais wrth gael mynediad
at eu gwasanaethau oherwydd anabledd,
cyflwr meddygol neu amgylchiadau eraill a allai
fod yn rhwystr. Mae cwmnïau dŵr wedi gwneud
cynnydd sylweddol yn y maes hwn, ond cafodd
y diwydiant ysgytwad ym mis Mawrth 2018 pan
fu cyfnod estynedig o dywydd rhewllyd yn sgil
y Bwystfil o’r Dwyrain. Er gwaethaf ymdrechion
llawer o weithwyr y cwmni i amddiffyn
cwsmeriaid rhag effaith y tymereddau isel,
tarfwyd ar gyflenwad dŵr dros 200,000 o
gwsmeriaid. Fodd bynnag, y diffyg cymorth i rai
o’r aelwydydd mwyaf agored i niwed a achosodd
y pryder mwyaf.

effeithiol i ddefnyddwyr, gyda mwy o ‘draed ar
y ddaear’ i gyrraedd pobl. Roedd angen gwneud
gwelliannau hefyd i ddarpariaeth dŵr mewn
argyfwng trwy fwy o orsafoedd dŵr lleol a
dosbarthiad o ddrws i ddrws.

PRISIAU FFORDDIADWY

Dysgu gwersi yn sgil y Bwystfil o’r Dwyrain

Arweiniodd ein cydweithrediad at bob cwmni yn
brandio Gwasanaethau â Blaenoriaeth eu
cynllun cymorth anariannol. Mae’r rhain yn
darparu cymorth ychwanegol am ddim i
gwsmeriaid sydd angen help ychwanegol i gael
mynediad at wasanaethau cwmni neu i
ddarparu cymorth brys yn achos tarfu ar eu
cyflenwad dŵr. Bu cynnydd o 22 y cant yn nifer
y bobl sydd wedi cofrestru ar gyfer
Gwasanaethau â Blaenoriaeth cwmnïau dŵr, i
bron i 420,000.
Mae llawer mwy o waith i’w wneud o hyd i
wella’r ffordd mae cwmnïau’n cefnogi
cwsmeriaid, yn enwedig y rhai sy’n agored i
niwed – neges a gyflwynwyd yn glir yn ein

seminar agored i niwed a fforddiadwyedd ym
mis Tachwedd 2018. Yn ystod y sesiwn y daeth
llawer iddi, fe archwilion ni syniadau newydd ar
gyfer hysbysu ac amddiffyn aelwydydd, ynghyd â
rolau cwmnïau o ran diogelu cwsmeriaid.
Yn yr hydref, fe gyhoeddon ni ganllawiau
newydd ar gyfer cwmnïau dŵr a ddangosodd sut
y gallai gwella cydweithredu, cyfathrebu a
chysondeb helpu i sicrhau gwell cymorth i
aelwydydd agored i niwed.
Mae’r canllaw’n defnyddio enghreifftiau o arfer
da o’r diwydiant dŵr a thu hwnt i ddangos sut y
gall cwmnïau dŵr ateb yr her o ddarparu
cymorth yn fwy effeithiol, codi ymwybyddiaeth
o’r cymorth sydd ar gael a chynnig y math iawn
o gymorth ar yr amser iawn.

YN IAWN Y TRO CYNTAF

Cymru gafodd ei tharo waethaf gan beth o’r
tywydd gwael yn ystod Storm Emma a’r
Bwystfil o’r Dwyrain, gan arwain at bron i
21,000 o gwsmeriaid Dŵr Cymru yn colli eu
cyflenwad dŵr am bedair awr neu fwy. Yn ôl
ein hymchwil, a gynhaliwyd ym mis Mehefin
2018, ni dderbyniodd llawer o’r aelwydydd
hyn y cymorth oedd ei angen arnyn nhw gan y
cwmni yn ystod y tarfu. Yn arbennig,
dywedodd bron i draean o’r cwsmeriaid yr
effeithiwyd arnyn nhw na dderbynion nhw
unrhyw ohebiaeth gan Dŵr Cymru. A
dywedodd llai nag un o bob deg cwsmer sy’n
byw o dan amgylchiadau agored i niwed eu
bod wedi derbyn cymorth wedi’i deilwra. Yn
ogystal, dangosodd y canfyddiadau ddiffygion
yn y ddarpariaeth o ddŵr potel mewn
argyfwng gan y cwmni.

anghenion ychwanegol, gan helpu i sicrhau bod
mwy o aelwydydd yn ymwybodol o’r cymorth
hwn.

PRISIAU FFORDDIADWY

YNG NGHYMRU:

DŴR A DŴR
GWASTRAFF
DIBYNADWY

HYSBYSU AC
YMGYSYLLTU

Cydnabuwyd ymdrechion staff a chontractwyr
y cwmni o ran cynnal y cyflenwad i’r rhan
fwyaf o’r cwsmeriaid, ond galwyd arnyn nhw
i fynd i’r afael â’r pryderon a gododd yn ein
hymchwil. Mae Dŵr Cymru wedi cyflwyno
amrywiaeth o fesurau y gobeithiwn y byddan
nhw’n ei helpu i fynd i’r afael ag unrhyw
darfu yn y dyfodol. Roedd hyn yn cynnwys
gwella ei fynediad at gyflenwadau o ddŵr
potel yn ystod cyfnodau o alw mawr.
Hyrwyddo twf Gwasanaethau â Blaenoriaeth
Fe ddalion ni ati i weithio’n agos â chwmnïau
dŵr i wella cysondeb a lefelau’r cymorth sydd
ar gael i gwsmeriaid ag amrywiaeth eang o
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IAWN Y TRO CYNTAF

Herio cwmnïau i ddarparu eu gwasanaethau yn IAWN Y TRO CYNTAF,
diogelu defnyddwyr domestig a busnes pan fo rhywbeth yn mynd o’i
le a darparu gwasanaeth sy’n hawdd i bawb gael mynediad ato.
13

EIN TAIR BUDDUGOLIAETH BENNAF I
DDEFNYDDWYR:
• Helpu aelwydydd a busnesau gyda mwy
nag 11,000 o gwynion.

• Llwyddo i herio tri chwmni dŵr sy’n
perfformio’n wael i leihau nifer y
cwynion gan eu cwsmeriaid.
CRYNODEB – BETH GYFLAWNON NI:
Helpu cwsmeriaid i ddatrys mwy nag
11,000 o gwynion yn erbyn cwmnïau dŵr
ac ymdrin â 28,000 o alwadau, gan
gynnwys ymholiadau gan ddefnyddwyr ar
bob math o faterion yn ymwneud â’u
gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth.
Dychwelyd £2 filiwn mewn iawndal
ariannol i gwsmeriaid â chŵyn yn erbyn eu
cwmni dŵr.

•

Sicrhau newid cadarnhaol ym
mherfformiad y cwmnïau dŵr a oedd yn
perfformio waethaf o ran cwynion trwy ein
hadroddiadau a’n defnydd o’r cyfryngau.

•

Cefnogi cwsmeriaid busnes a

•

Cyhoeddi meysydd o arfer da o’n
hasesiadau o’r ffordd mae cwmnïau’n
ymdrin â chwynion a rheoli dyledion, gan
eu rhannu gyda’r diwydiant.

BETH WNAETHON NI, YN FANWL:
Cwynion yn parhau i effeithio ar y farchnad
manwerthu dŵr
Ers mis Ebrill 2017, mae’r rhan fwyaf o
gwsmeriaid busnes a chwsmeriaid
annomestig eraill yn Lloegr wedi mwynhau’r
rhyddid i newid pwy sy’n darparu eu
gwasanaethau manwerthu dŵr. Mae’r rhain yn
cynnwys bilio, darllen mesuryddion a
gwasanaethau eraill sy’n wynebu’r cwsmer. Y
disgwyl oedd y byddai dewis yn sicrhau ton o
fuddiannau i gwsmeriaid, gan gynnwys biliau is a
gwasanaethau wedi’u teilwra i ddiwallu
anghenion penodol gwahanol fusnesau. Dros
ddwy flynedd ers lansio cystadleuaeth, mae
llawer o’r buddiannau hyn wedi’u tanseilio gan
broblemau gyda gwasanaeth a nifer uchel o
gwynion am rai cwmnïau.

Sbardunwyd y ddau gynnydd gan nifer fach
o fanwerthwyr a oedd yn perfformio’n wael
a oedd yn gyfrifol am gyfran anghymesur o’r
cynnydd mewn cwynion. Roedd bron i ddwy ran
o dair o’r cwynion a wnaed i CCWater yn
ymwneud â biliau, gyda llawer o gwsmeriaid
busnes yn dadlau ynghylch faint o ddŵr y maen
nhw wedi gorfod talu am ei ddefnyddio.
O’r manwerthwyr mwy o faint, Castle Water
dderbyniodd y mwyaf o gwynion ysgrifenedig
gan gwsmeriaid yn ystod blwyddyn gyntaf y
farchnad, yn seiliedig ar gyfanswm y pwyntiau
cyflenwi. Hwn oedd y perfformiwr gwaethaf ar
gyfer cwynion a wnaed i CCWater hefyd.
Arweiniodd perfformiad cymharol wael Water
Plus a Wave at y manwerthwyr hyn yn cael
cyfarwyddyd gennym ni i wella eu perfformiad.
Roedd newyddion gwell o lawer i gwsmeriaid
Water2business ac Affinity for Business, gyda’r
manwerthwyr hyn yn dod i’r brig fel rhai o’r
perfformwyr gorau yn ystod y flwyddyn gyntaf.

Ym mis Gorffennaf 2018, fe gyhoeddon ni ein
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•

Herio manwerthwyr dŵr a oedd yn
perfformio’n wael â niferoedd anghymesur
o uchel o gwynion er mwyn dal ati i roi
pwysau arnyn nhw i wella.

DŴR A DŴR
GWASTRAFF
DIBYNADWY

•

•

hadroddiad cyntaf erioed ar gwynion gan
gwsmeriaid annomestig, a amlygodd rai o’r
perfformwyr gorau a gwaethaf yn ystod 12 mis
cyntaf cystadleuaeth. Nododd fod cwsmeriaid
annomestig wedi gwneud 14,885 o gwynion
ysgrifenedig yn ystod 2017/18 – cynnydd o 26
y cant o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Yn
ogystal, roedd nifer y cwynion a wnaed gan
gwsmeriaid yn erbyn manwerthwyr wedi mwy na
threblu.

YN IAWN Y TRO CYNTAF

• Helpu i sicrhau £2 filiwn mewn iawndal
ariannol i gwsmeriaid sydd wedi cael
cam gan eu cwmni dŵr.

chwsmeriaid annomestig eraill gyda bron i
4,000 o gwynion a 500 o ymholiadau.

PRISIAU FFORDDIADWY

Right First Time

Erbyn diwedd 2018/19, roedd ein gwaith
cyfryngu wedi helpu i sicrhau £1.4 miliwn o
iawndal ariannol i gwsmeriaid annomestig a
ddaeth atom ni i gael help gyda chŵyn.
YNG NGHYMRU: Ni arweiniodd agor y farchnad
yn Lloegr at unrhyw newid i gwsmeriaid
annomestig yng Nghymru, lle dewisodd
Llywodraeth Cymru gadw’r trothwy newid i
fusnesau sy’n defnyddio 50 megalitr neu fwy y
flwyddyn. Fodd bynnag, fe ddalion ni ati i asesu
profiadau cwsmeriaid annomestig yn y ddwy
wlad i ddarparu darlun cyflawn. Dangosodd ein
hadroddiad blynyddol cyntaf ar gwynion gan
gwsmeriaid annomestig, a gyhoeddwyd ym mis
Gorffennaf 2018, mai Dee Valley Water – sef
Hafren Dyfrdwy erbyn hyn – oedd un o’r
cwmnïau a oedd yn perfformio orau. Yn ogystal,
nododd Dŵr Cymru fod niferoedd y cwynion gan
gwsmeriaid annomestig yn is na’r cyfartaledd ar
gyfer Cymru a Lloegr.
Fe ddalion ni ati i fonitro cwynion gan
gwsmeriaid annomestig yn ystod 2018/19 a
defnyddio ein cyfarfodydd cyswllt chwarterol
gyda’r ddau brif gyflenwr yng Nghymru – a
chyfarfodydd gyda Llywodraeth Cymru – i
amlygu perfformiad y cwmnïau hyn o gymharu
â’r manwerthwyr yn Lloegr. Rhoddon ni gyngor
hefyd ar sut y gallai’r cwmnïau yng
Nghymru wella eu dulliau cyfathrebu â
chwsmeriaid busnes.

HYSBYSU AC
YMGYSYLLTU

Rydyn ni’n cydnabod bod gan gyfanwerthwyr,
sy’n parhau i drin a phwmpio dŵr i gwsmeriaid
busnes ac ymdrin â’u dŵr gwastraff, gyfraniad
sylweddol i’w wneud at ddatrys materion yn
gyflym. Dywedodd manwerthwyr wrthym fod tua
un o bob pedwar cwyn yn ymwneud â
phroblemau gyda manwerthwr. Yn ogystal,
ymyrrodd ein tîm cysylltiadau cwsmeriaid mewn
sawl cwyn lle roedd cwsmer wedi’i ddal mewn
anghydfod rhwng ei fanwerthwr a’i
gyfanwerthwr.

Y rhan fwyaf o’r amser, nid oes rhaid i
aelwydydd feddwl am eu gwasanaethau dŵr neu
garthffosiaeth, ac yn anaml y mae rhywbeth yn
mynd o’i le. Dyna’r ffordd y dylai pethau fod
o ystyried pa mor hanfodol yw’r cyfleustodau
hyn i’n bywydau bob dydd. Fodd bynnag, pan
fo rhywbeth yn mynd o’i le, rydyn ni’n disgwyl i
gwmnïau dŵr ddatrys y broblem yn gyflym, gyda
chyn lleied o darfu ac anghyfleustra â phosibl i’r
cwsmer. Os na fyddan nhw’n gwneud hynny, gall
cwsmeriaid droi atom ni i gael help i ddatrys eu
cwyn a cheisio cael iawndal priodol gan y
cwmni.

DŴR A DŴR
GWASTRAFF
DIBYNADWY

Yn ystod y flwyddyn, fe aethon ni ati i ddwyn
perfformwyr gwael i gyfrif trwy gyhoeddi
diweddariadau chwarterol ar nifer y cwynion
roedden ni wedi’u derbyn gan gwsmeriaid
annomestig. Yn ogystal, trefnodd ein
Cadeiryddion rhanbarthol a’n timau polisi a
chysylltiadau cwsmeriaid gyfarfodydd cyswllt
rheolaidd gyda manwerthwyr i ddeall achosion
sylfaenol cwynion ac archwilio ffyrdd o ddatrys
problemau sy’n codi dro ar ôl tro. Er gwaethaf
ein hymdrechion, roedd nifer y cwynion gan
gwsmeriaid annomestig wedi cynyddu eto erbyn
diwedd 2018/19 i 3,987 – cynnydd o 43 y cant
ers y flwyddyn flaenorol. Roedd mwy na hanner
y cwynion (64 y cant) gan gwsmeriaid y ddau
fanwerthwr mwyaf – Water Plus a Castle Water
– sy’n fwy na’u cyfran o bwyntiau cyflenwi yn y
farchnad.

Mwy o gwsmeriaid yn troi atom ni i gwyno

YN IAWN Y TRO CYNTAF

Roedd arwyddion erbyn diwedd y flwyddyn bod
y cydweithio rhwng y ddau barti hwn yn dechrau
gwella, ond byddwn yn parhau i geisio sicrhau
cyfathrebu gwell fel bod cwynion yn cael eu
datrys yn gyflym a hwylus i gwsmeriaid.

PRISIAU FFORDDIADWY

Gallwch chi weld sut mae’r cwmnïau hyn wedi
datblygu yn ein hadroddiad blwyddyn dau a
gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019 ond sydd y
tu allan i flwyddyn adrodd yr adolygiad
blynyddol hwn.
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Cysylltiadau â CCWater
gan gwsmeriaid

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2,019

9,165

10,699

8,453

Cwynion

11,254

9,650

8,715

9,991

65

29

71

8

Ymchwiliadau ffurfiol

Dangosir ein perfformiad yn erbyn y targedau
rydyn ni’n eu gosod i ni’n hunain o ran ymdrin â
chwynion am gwmnïau dŵr (cwmnïau
cyfanwerthu a manwerthu) yn y tabl isod. Fe
wnaethon ni ragori ar ein targed o ran cydnabod
cwynion, ond methon ni â chyflawni ein targed
ar gyfer cau cwynion mewn 20 a 40 diwrnod
gwaith. Roedd y cynnydd mewn cwynion a
dderbyniwyd yn 2018/19 wedi gadael
ôl-groniad, er ein bod wedi rhoi adnoddau
ychwanegol ar waith. Fe gymerodd hi tan y
trydydd chwarter i ni ddal i fyny, ac fe
effeithiodd hyn ar ein targedau cau a boddhad
cwsmeriaid gyda’n gwasanaeth.

Diolch yn fawr am eich holl
waith caled ac am helpu
i ymlach fy achos. Mae hi
wedi bod yn ddwy flynedd
a hanner rwystredig iawn
ond, diolch i help CCWater,
dwi’n teimlo bod y mater
wedi cael ei ddatrys o’r
diwedd.
- Mr B

HYSBYSU AC
YMGYSYLLTU

Bu gostyngiad sylweddol yn nifer yr ymholiadau
a dderbyniwyd, ond roedd ein llinellau ffôn mor
brysur ag erioed. Roedd y gostyngiad yn bennaf
oherwydd newid yn ein galluoedd adroddiadau
ffôn, a oedd yn golygu nad oedden ni’n cofnodi
ymholiadau trafodaethol mwyach – er
enghraifft, rhywun yn ein ffonio i ofyn am

fanylion cyswllt eu cwmni dŵr. Cafodd mwy nag
80 y cant o’n hymholiadau eu derbyn dros y ffôn
yn 2017/18, o gymharu â dim ond 40 y cant yn y
flwyddyn ddiwethaf. Ond fe drafodon ni bron i
28,000 o alwadau – cynnydd o 2,000 o gymharu
â’r 12 mis blaenorol.

DŴR A DŴR
GWASTRAFF
DIBYNADWY

Fe dderbynion ni 17 y cant yn fwy o gwynion o
gymharu â’r flwyddyn flaenorol, yn bennaf
oherwydd niferoedd uchel y cwynion gan
gwsmeriaid annomestig. Bu cynnydd o 45 y cant
yn nifer y cwynion am fanwerthwyr o gymharu â
2017/18. Mae’n duedd y gellir ei holrhain yn ôl i
gyfnod cynnar y gystadleuaeth yn Lloegr ac nid
yw’n dangos unrhyw arwyddion o arafu. Roedd y
rhan fwyaf o’r cwynion yn ymwneud â nifer fach
o fanwerthwyr, ac aethom ati i weithio gyda
nhw i geisio datrys yr achosion sylfaenol a helpu
cwmnïau i’w datrys yn y pwynt cyswllt cyntaf.
Bu cynnydd o 4 y cant hefyd yn nifer y
cwynion gan aelwydydd ynghylch y
gwasanaethau a ddarperir gan gwmnïau dŵr.

YN IAWN Y TRO CYNTAF

Ymholiadau

Rydyn ni wedi gwella ein dulliau adrodd i’n
galluogi ni i gynllunio’n well ar gyfer lefelau
uchel o gyswllt, waeth a oes modd eu
rhagweld ai peidio. Mae gwelliannau wedi’u
gwneud hefyd fel y gallwn ni roi adnoddau
ychwanegol ar waith ar fyr rybudd. Fe orffenon
ni’r flwyddyn mewn sefyllfa gryfach o lawer, heb
unrhyw ôl-groniad o gwynion a gan gyflawni’r
targedau 20 a 40 diwrnod.

PRISIAU FFORDDIADWY

Yn ystod 2018/19, helpon ni bobl gyda mwy na
11,000 o gwynion ar bob math o faterion.
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2018-19

Wedi’i
Targed gyflawni

2017-18

2016-17

Wedi’i
Wedi’i
Targed gyflawni Targed gyflawni

2015-16

Wedi’i
Targed gyflawni

99.5%

99.7%

99.5%

99.7%

99.5%

99.6%

99%

99.9%

Cau mewn 20 diwrnod gwaith

80%

76.4%

80%

80%

80%

80.4%

78%

82.4%

Cau mewn 40 diwrnod gwaith

91%

88.7%

91%

92.4%

91%

92.1%

90%

92.6%

Medi 2018 ymlaen. Erbyn chwarter olaf y
flwyddyn, roedden ni’n rhagori ar ein targed
cynllun busnes ar gyfer boddhad gydag ansawdd
ein gwasanaeth cyffredinol, a gwelon ni welliant
hefyd ar draws mesurau eraill.
Mae hynny’n golygu bod gennym ni blatfform
cryf i gyflawni neu, o bosibl, ragori ar ein
targedau yn y flwyddyn i ddod.

2017-18

2016-17

Wedi’i
Targed gyflawni Targed

Wedi’i
gyflawni

2015-16

Wedi’i
Targed gyflawni

54.7%

61%

63.5%

61%

62.5%

58%

60.4%

Cyflymder

80%

66.4%

80%

69.1%

80%

77.2%

79%

81%

Gwasanaeth

75%

67.9%

75%

73.3%

75%

75.9%

72%

73.8%

Cwrteisi

93%

93.7%

93%

93.5%

93%

93.6%

90%

92.8%
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61%

DŴR A DŴR
GWASTRAFF
DIBYNADWY

Roedd y cynnydd annisgwyl o uchel yn nifer y
cwynion wedi effeithio ar ein gallu i gyflawni
targedau boddhad cwsmeriaid hefyd. Fe ragoron
ni ar ein targed ar gyfer boddhad cwsmeriaid
gyda’n cwrteisi, ond siom oedd methu â
chyflawni’r targed o ran boddhad cyffredinol
gyda’r gwasanaeth, canlyniad cwynion a
chyflymder. Fodd bynnag, roedd y gwaith a
gyflawnon ni yn ystod hanner cyntaf y
flwyddyn, gan gynnwys mwy o hyblygrwydd i
addasu ein gweithlu’n gyflym, yn sicrhau bod
boddhad gyda’n gwasanaeth wedi cynyddu o fis
Boddhad cwsmeriaid gyda phob
2018-19
agwedd ar broses trafod
Wedi’i
Targed gyflawni
cwynion CCWater

YN IAWN Y TRO CYNTAF

Cydnabod o fewn 5
diwrnod gwaith

PRISIAU FFORDDIADWY

Canran y cwynion

Un o’r heriau mwyaf i ni pan gawson ni ein creu
yn 2005 oedd arafu llif y cwynion gan
gwsmeriaid, a oedd wedi erydu ymddiriedaeth a
hyder y cyhoedd mewn cwmnïau dŵr. Gyda nifer
y cwynion yn mynd y tu hwnt i bob
rheolaeth, aethom ati i fynd i’r afael â’r
problemau sylfaenol a thargedu perfformwyr
gwaethaf y diwydiant i geisio sicrhau gwelliant.
Dros ddegawd yn ddiweddarach, mae nifer y
cwynion ysgrifenedig wedi gostwng bron i 70 y
cant o gymharu â’r penllanw yn 2007/08.
Parhaodd y duedd gadarnhaol honno pan
gyhoeddon ni ein hadroddiad cwynion
blynyddol ym mis Medi 2018, a ddangosodd
fod nifer y cwynion ysgrifenedig wedi gostwng
17 y cant arall6. Fodd bynnag, testun pryder
oedd gweld nad oedd nifer y galwadau roedd
cwsmeriaid wedi gorfod eu gwneud i gwmnïau
dŵr i ddatrys problemau – a elwir yn ‘gysylltiadau digroeso’ – wedi disgyn dros y tair blynedd
diwethaf.

Arweiniodd ein hymchwiliadau at 32 o
gwsmeriaid yn derbyn iawndal ariannol, gyda
chwech arall yn arwain at gwmnïau’n gorfod
cymryd rhyw gamau gweithredu eraill. Cafodd
25 o gwsmeriaid eraill esboniad gan eu cyflenwr,
ac roedd y ddau ymchwiliad arall yn dal i fod ar
agor adeg llunio’r adroddiad hwn.

YNG NGHYMRU:
Fe helpon ni i ddychwelyd mwy na £37,000
mewn iawndal ariannol i gwsmeriaid Dŵr
Cymru a Hafren Dyfrdwy wrth i ni ei
cynorthwyo nhw gyda chwynion yn erbyn y
ddau gwmni.
6

HYSBYSU AC
YMGYSYLLTU

Arweiniodd ein gwaith at £2 filiwn yn cael ei
ddychwelyd i gwsmeriaid mewn iawndal
ariannol. Ers ein creu yn 2005, rydyn ni wedi
adennill £29 miliwn i aelwydydd a busnesau
sydd wedi cael cam gan eu cwmni dŵr.

Fe rybuddion ni’r diwydiant rhaf bod yn
hunanfodlon a beirniadu perfformiad cymharol
wael Bristol Water, Southern Water ac SES Water
yn Swydd Surrey. Gofynnwyd i’r tri chwmni
ddarparu adroddiadau chwarterol i ni, gan
esbonio pa gamau roedden nhw wedi’u cymryd
i fynd i’r afael â’n pryderon a’r cynnydd oedd
wedi’i wneud. Mae ein dull wedi’i dargedu wedi
bod yn effeithiol o ran helpu i ysgogi cwmnïau
i wella eu dulliau o drafod cwynion. Roedd
hynny’n wir unwaith eto, gyda phob un o’r tri
chwmni yn adrodd gwelliannau erbyn diwedd y
flwyddyn.

Gwasanaeth gwych a
datrys problem ar ôl chwe
mis rhwystredig iawn yn
ceisio gwneud hynny, a
chael fy anwybyddu gan fy
nghwmni dŵr ar ôl i bibell
fyrstio – pibell roeddwn
ni’n meddwl bod gen i
amddiffyniad yn ei
herbyn – gan gostio
miloedd o bunnoedd i mi.
Dwi’n gobeithio na fydd
angen i mi ofyn, ond fe
fyddwn i’n gofyn i CCWater
am gymorth eto, yn sicr.
Roeddwn i’n cael gwybod
beth oedd yn digwydd
gydol y broses – hapus
iawn.
- Mrs B

DŴR A DŴR
GWASTRAFF
DIBYNADWY

Fel arfer, mae cwmnïau dŵr yn derbyn ein
hargymhellion unwaith i ni ddechrau mynd i’r
afael ag achos cwsmer ac, yn aml, gall y mater
gael ei ddatrys yn y cam hwn. Fodd bynnag, os
credwn ni nad yw’r cwmni wedi mynd yn ddigon
pell, hyd yn oed ar ôl mynd drwy bob cam o’i
weithdrefn gwyno, gallwn ni lansio ymchwiliad
ffurfiol. Yn ystod 2018/19, fe gynhalion ni 65 o
ymchwiliadau ffurfiol – mwy na dwbl cyfanswm
y flwyddyn flaenorol. Nifer fach o fanwerthwyr
oedd yn bennaf gyfrifol am y cynnydd, gan fod
rhannau o’r farchnad dŵr annomestig yn Lloegr
yn dal i wynebu anawsterau. Roedd 21 o’n
hymchwiliadau’n ymwnud â Water Plus, oedd yn
fwy na Wave (14) a Castle Water (9).

YN IAWN Y TRO CYNTAF

Rhoi pwysau ar berfformwyr gwael

PRISIAU FFORDDIADWY

Ymchwilio i gwmnïau a sicrhau iawndal

Mae’r data cwynion a gyhoeddwyd ym mis Medi 2018 yn cwmpasu’r cyfnod adrodd rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018.
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Daliodd Dŵr Cymru ati i wneud cynnydd da
o ran lleihau nifer y cwynion ysgrifenedig,
a oedd wedi gostwng 42 y cant yn 2017/18.
Fodd bynnag, gwelodd y cwmni gynnydd
(8.7%) mewn cysylltiadau digroeso. Fe
barhaodd ychydig yn is na’r lefel lle
byddem yn gofyn i gwmni ddarparu
adroddiadau cynnydd chwarterol i ni. Er ein
bod ni’n falch bod nifer y cwynion
ysgrifenedig wedi gostwng, rhaid gwneud mwy
i leihau’r angen i gwsmeriaid gysylltu dros y
ffôn gan eu bod nhw wedi cael trafferthion.

Bob blwyddyn, rydyn ni’n ymweld â chwmnïau
dŵr i fwrw golwg ar sut maen nhw’n mynd i’r
afael â chwynion ysgrifenedig a rheoli cyfrifon
cwsmeriaid sydd mewn dyled. Mae sampl o 25 o
gwynion ysgrifenedig gan gwsmeriaid a 25 o
gyfrifon lle mae gan gwsmer ôl-ddyledion yn
cael eu hadolygu fel rhan o’r asesiad.

Fe aseson ni brosesau
trafod cwynion a rheoli dyledion Dŵr Cymru,
gan nodi wyth maes o arfer da a gwneud dau
argymhelliad ar gyfer gwella. Roedd y ddau
argymhelliad yn ymwneud â thrafod cwynion
ac yn cynnwys sicrhau bod y cwmni’n mynd i’r
afael â holl bwyntiau’r cwsmeriaid yn ei
ohebiaeth, a darparu mwy o wybodaeth i
CCWater am y camau dilynol yr oedd wedi’u
cymryd.

HYSBYSU AC
YMGYSYLLTU

Dangosodd Dee Valley Water, a ddisodlwyd gan
y cyflenwr newydd Hafren Dyfrdwy ym mis
Gorffennaf 2018, welliant cryf o ran
cysylltiadau digroeso – gan sicrhau
gostyngiad o dros draean. Ond mwy o bryder
oedd gweld mwy o’i gwsmeriaid yn gwneud
cwynion ysgrifenedig, yn bennaf oherwydd
dau fater gweithredol. Byddwn ni’n edrych am
welliant sylweddol gan Hafren Dyfrdwy pan
fyddwn ni’n cyhoeddi ein hadroddiad nesaf
ym mis Medi 2019.

Mae angen i gwmnïau dŵr allu casglu ffioedd yn
effeithiol er mwyn lleihau cost ehangach biliau
heb eu talu i gwsmeriaid. Ond dylen nhw fod yn
ymwybodol o’r pwysau ariannol ar rai aelwydydd
ac amgylchiadau sy’n gofyn iddyn nhw
fabwysiadu dull mwy sensitif, hyblyg a
thosturiol. Mae byw gyda dyled yn gallu cael
effaith ddinistriol ar bobl, ac mae angen i
gwmnïau dŵr fod yn ffynhonnell o
gymorth, yn hytrach na phwysau ychwanegol.

YNG NGHYMRU:

DŴR A DŴR
GWASTRAFF
DIBYNADWY

Yn ystod y flwyddyn, fe barhaon ni i fonitro
cynnydd mewn cwynion yn ymwneud â
rheoli dyledion gan gwsmeriaid Dŵr Cymru.
Gweithiodd ein tîm yng Nghymru gyda’r
cwmni i helpu i wella eu tôn llais wrth
gyfathrebu â chwsmeriaid.

Fe aseson ni pa mor dda roedd y tri chwmni
wedi mynd i’r afael â chwynion ysgrifenedig a
dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn, gan wneud
pedwar argymhelliad a nodi saith maes o arfer
da. Roedd yr argymhellion yn cynnwys sicrhau
bod cwmnïau’n mynd i’r afael â phob pwynt a
godwyd gan gwsmer yn eu hymateb a
thynhau’r broses fel nad yw cwyn yn mynd ar
goll rhwng gwahanol adrannau.

cynnwys sicrhau bod cwsmeriaid yn
ymwybodol o’r opsiwn treial mesurydd am
ddim, lle gallen nhw elwa ar newid i ffioedd
mesuredig. Yn ogystal, gofynnwyd i gwmnïau
sicrhau eu bod nhw’n cyfeirio cwsmeriaid at
yr amrywiaeth o gynlluniau cymorth a allai eu
helpu nhw i roi trefn ar eu sefyllfa ariannol.

YN IAWN Y TRO CYNTAF

Rhannu arfer da gyda’r diwydiant

PRISIAU FFORDDIADWY

YNG NGHYMRU:

Fe adolygon ni berfformiad pum cwmni dŵr
mewn perthynas â rheoli dyledion, gan nodi 13
maes o arfer da, a gwneud naw
argymhelliad hefyd. Rhannwyd y meysydd o
arfer da hyn gyda gweddill y diwydiant yn ein
hadroddiad trosolwg blynyddol. Roedd yn
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GWASANAETHAU DŴR A DŴR GWASTRAFF
DIOGEL A DIBYNADWY

Rhoi pwysau ar gwmnïau i ddarparu gwasanaethau dŵr a dŵr
gwastraff diogel a dibynadwy y gall defnyddwyr ymddiried ynddyn
nhw nawr ac yn y tymor hir.
20

EIN TAIR BUDDUGOLIAETH BENNAF I
DDEFNYDDWYR:

a cheisio gwneud newidiadau i gynlluniau
presennol cwmnïau.

•

• Ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth o’r
angen i arbed dŵr a helpu defnyddwyr
i gael gafael ar gyngor ymarferol yn
ystod tywydd poeth yr haf.

Ymuno â’r frwydr yn erbyn plastig trwy
hyrwyddo manteision dŵr tap a chefnogi’r
Diwrnod Ail-lenwi Cenedlaethol cyntaf
erioed7.

•

• Codi ymwybyddiaeth o’r angen i ofalu
am eich toiled a chadw cynhyrchion
nad oes modd eu fflysio allan o
ddraeniau a charthffosydd.

Defnyddio ein hymchwil i frwydro yn erbyn
‘cynhyrchion nad oes modd eu fflysio’ a
helpu defnyddwyr i ofalu am ein draeniau
a’n carthffosydd yn well.

•

Defnyddio ein hymchwil i ddeall y
pwyntiau lle mae ymateb cwmnïau i
ddigwyddiadau gweithredol yn gyfyngedig
a’r hyn y gellir ei wneud i helpu
cwsmeriaid pan fo tarfu ar wasanaethau’n
digwydd.

BETH GYFLAWNON NI:
•

•

Noddi ymgyrch Wythnos Arbed Dŵr
lwyddiannus arall i helpu i godi
ymwybyddiaeth o bwysigrwydd
gwerthfawrogi ac arbed dŵr.
Tynnu sylw at sut y gall y diwydiant
wella’r ffordd y mae’n cefnogi cwsmeriaid
yn ystod achosion o darfu ar y cyflenwad,

BETH WNAETHON NI, YN FANWL:
Gwella’r ffordd mae cwmnïau yn ymdrin ag
achosion o darfu
Un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r diwydiant
dŵr yw addasu i’r newid yn yr hinsawdd mewn
ffordd sy’n sicrhau y gallwn ni i gyd barhau
i dderbyn cyflenwad dibynadwy o ddŵr tap.
Roedd hynny’n amlwg gydol 2018 pan

Cafodd ein hymchwil a’n hargymhellion eu
cynnwys yn adolygiad y rheoleiddiwr Ofwat8, a
arweiniodd at orfodi’r holl gwmnïau yr
effeithiwyd arnyn nhw i lunio cynlluniau
gweithredu i fynd i’r afael â’u diffygion. Fe
ddywedon ni wrth gwmnïau am weithredu ar
ein canfyddiadau ymchwil a’n hargymhellion,
gan gynnwys sicrhau bod gwybodaeth ar gael yn
gyflymach ac yn fwy effeithiol i ddefnyddwyr a
gwella’r ddarpariaeth dŵr mewn argyfwng trwy

7

Mae Diwrnod Ail-lenwi Cenedlaethol yn ymgyrch flynyddol sy’n ceisio lleihau gwastraff plastig trwy annog pobl i roi’r gorau i ddefnyddio poteli
plastig o blaid potel y gellir ei hailddefnyddio a’i llenwi mewn miloedd o bwyntiau Ail-lenwi am ddim. Mae’r ymgyrch a’r cynllun Ail-lenwi yn cael eu
harwain gan yr elusen City to Sea.
8
Mae adroddiad Out in the Cold Ofwat ar gael i’w ddarllen yn llawn yma
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•

Taflu goleuni ar fethiant rhai cwmnïau i
gyflawni targedau gollyngiadau a mynnu
bod camau brys yn cael eu cymryd.

Gydol y flwyddyn, fe aethom ati i ddwyn y
diwydiant i gyfrif ac, yn gynnar yn 2018/19, fe
gyhoeddon ni ymchwil a ddatgelodd i ba raddau
yr effeithiwyd ar filoedd o aelwydydd a busnesau
oherwydd y ffordd wael yr aeth rhai cwmnïau i’r
afael â’r tarfu yn ystod y Bwystfil o’r Dwyrain a
Storm Emma. Collodd mwy na 200,000 o
gwsmeriaid eu cyflenwad dŵr am bedair awr
neu fwy, ond dywedodd llawer wrthym fod
diffyg cymorth a chyfathrebu wedi gwneud
pethau’n waeth. Roedd y rhai yr effeithiwyd
arnyn nhw fwyaf yn cynnwys cwsmeriaid o dan
amgylchiadau agored i niwed, gyda mwy na
naw o bob deg yn dweud nad oedden nhw wedi
derbyn unrhyw gymorth ychwanegol gan eu
cyflenwr.

DŴR A DŴR
GWASTRAFF
DIBYNADWY

Cefnogi datblygiad yr ymgyrch Caru Dŵr
genedlaethol i sicrhau newidiadau parhaol
i’r ffordd rydyn ni’n gwerthfawrogi a
defnyddio dŵr.

YN IAWN Y TRO CYNTAF

•

• Tynnu sylw at gwmnïau dŵr sy’n
perfformio’n wael am fethu â chyflawni
eu targedau gollyngiadau a mynnu bod
y diwydiant yn gweithredu’n gyflym i
wella.

ddilynwyd yr eira trwm a’r gostyngiad
difrifol mewn tymereddau yn ystod y Bwystfil
o’r Dwyrain ym mis Mawrth gan un o’r hafau
poethaf a sychaf erioed. Darparodd yr eithafon
hyn y cefndir i flwyddyn anodd i lawer o
gwmnïau dŵr wrth i wendidau yn eu cynllunio
a’u seilwaith ddod i’r amlwg.

PRISIAU FFORDDIADWY

Gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff diogel a dibynadwy

Y tywydd poeth yn rhoi pwysau ar
berfformwyr gwael

Gall cwmnïau a fydd yn methu â chyflawni eu
targedau pan fydd y diweddariad blynyddol
nesaf yn cael ei gyhoeddi yr haf hwn ddisgwyl
wynebu mwy o her a chraffu gennym ni.

Rhannu ein cariad tuag at ddŵr
Mae ein bywydau’n dibynnu ar ddŵr, ond mae ei
ddyfodol yn dibynnu arnom ni yn defnyddio dŵr
yn fwy effeithlon, gan helpu i leihau’r pwysau ar
ein llynnoedd, afonydd a nentydd. Mae’r newid
yn yr hinsawdd a gofynion poblogaeth sy’n tyfu
yn rhoi adnoddau dŵr o dan bwysau enfawr,
gan fygwth gwneud niwed mawr i’r amgylchedd
naturiol lle rydyn ni’n cael ein dŵr tap.
Roedd y cydbwysedd yr oedd rhaid i gwmnïau
dŵr ei sicrhau rhwng diwallu ein hanghenion
a diogelu’r amgylchedd yn amlwg yn ystod haf
chwilboeth 2018, gyda’r bygythiad y byddai
aelwydydd ledled gogledd-orllewin Lloegr yn
cael eu gwahardd rhag defnyddio pibelli
dyfrhau. Fe ymunon ni â’r diwydiant i annog
pobl i leihau eu defnydd wrth i’r tymheredd
a’r galw am ddŵr gynyddu. Rhannwyd ein
negeseuon a’n cyngor i ddefnyddwyr ar draws y
cyfryngau cymdeithasol ac yn ystod llif cyson
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Yn ystod yr haf, daeth i’r amlwg bod naw cwmni
dŵr wedi methu â chyflawni eu targedau
gollyngiadau yn 2017/18, gan gynnwys Severn
Trent, Yorkshire Water, Bristol Water, Dee
Valley Water, Essex and Suffolk Water,
Cambridge Water, South Staffs Water, Thames
Water a Portsmouth Water. Roedd mwy na
3.1 biliwn litr o ddŵr wedi cael ei ollwng yng
Nghymru a Lloegr bob dydd – cynnydd o 1.5 y
cant o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Roedd
risg y byddai’r cyhoeddiad yn tanseilio
ymdrechion cwmnïau i annog defnyddwyr i

Fe gefnogon ni her Ofwat i gwmnïau leihau
gollyngiadau o leiaf 15 y cant rhwng 2020 a
2025 fel rhan o Adolygiad Prisiau 2019, ond fe
rybuddion ni’r diwydiant y dylai camau gael eu
cymryd ar unwaith o ystyried y galw cynyddol ar
ein hadnoddau.

DŴR A DŴR
GWASTRAFF
DIBYNADWY

Dydyn ni ddim yn ymddiheuro am fod yn un o’r
sefydliadau prin sy’n dal ati i gwestiynu
perfformiad ac uchelgais cwmnïau dŵr mewn
perthynas â gollyngiadau. Mae pibellau sy’n
gollwng yn cythruddo defnyddwyr ac yn effeithio
ar eu brwdfrydedd i arbed dŵr pan maen nhw’n
gweld eu cwmni dŵr yn llusgo’i draed wrth
drwsio pibellau sy’n gollwng.

YNG NGHYMRU: Fe amlygon ni fethiant Dee
Valley Water i gyflawni ei darged
gollyngiadau yn ein hadroddiad cydnerthedd
blynyddol, a gyhoeddwyd yn ystod haf 2018.
Methodd y cwmni – a ddaeth yn Hafren
Dyfrdwy – er ei fod wedi adrodd un o’r
gostyngiadau mwyaf mewn gollyngiadau yng
Nghymru a Lloegr. Fe herion ni’r cwmni a
pherfformwyr gwael eraill trwy’r cyfryngau a’n
cyfarfodydd pwyllgor preifat a chyhoeddus eraill
gyda chwmnïau yng Nghymru. Dywedodd ein tîm
yn glir ei fod eisiau gweld gwelliant sylweddol
pan fyddai Hafren Dyfrdwy’n cyhoeddi ei
ganlyniadau 2018/19 yr haf hwn.

YN IAWN Y TRO CYNTAF

Roedd tystiolaeth bod y pedwar cwmni a oedd
wedi achosi’r pryderon mwyaf yn adolygiad
Ofwat – Thames Water, Severn Trent, South East
a Southern Water – wedi dechrau cymryd camau
i fynd i’r afael â’n pryderon yn eu cynlluniau
gweithredu. Ond wrth i aeaf arall agosáu, nid
oeddem wedi’n hargyhoeddi bod rhai wedi mynd
yn ddigon pell nac wedi ymateb gyda digon o
frys.

ddefnyddio llai o ddŵr, gan fod y diwydiant yn ei
chael hi’n anodd cadw i fyny â’r galw cynyddol
yn ystod un o’r hafau poethaf erioed. Ond roedd
sylw’r cyfryngau yn gyfle hefyd i ni roi pwysau
ar berfformwyr gwael a oedd wedi methu ag
ymateb i’r ffaith bod gollyngiadau’n bwysig i
gwsmeriaid. Adleisiwyd y neges hon yn ein
hadroddiad cydnerthedd blynyddol a roddodd
ddarlun o berfformiad gwael gan ormod o
gwmnïau mewn perthynas â gollyngiadau, tarfu
ar gyflenwad ac ymdrechion i leihau defnydd
unigolion. Dangosodd fod yr amser yr oedd
cwsmeriaid wedi’u gadael heb ddŵr ar
gyfartaledd wedi mwy na dyblu i 22 munud, yn
bennaf oherwydd tywydd oer mis Mawrth.

PRISIAU FFORDDIADWY

fwy o orsafoedd dŵr lleol a dosbarthu o ddrws i
ddrws.

Erbyn diwedd 2018/19, roedd yr ymgyrch yn
dechrau datblygu gyda’r nod o’i lansio yn ystod
haf 2019, gyda chefnogaeth CCWater a
phartneriaid eraill ar draws y sector a thu hwnt.

Daliodd ein tîm ati hefyd i alw am greu cynllun
gweithredu effeithlonrwydd dŵr Cymru, fel rhan
o’r adolygiad o’r Strategaeth Ddŵr i Gymru9, a
gwnaethom gynnig cydweithredu ar sefydlu Bord
Gron Effeithlonrwydd Dŵr yng Nghymru.

9

Mae’r Strategaeth Ddŵr i Gymru yn amlinellu gweledigaeth Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y wlad yn parhau i fod ag amgylchedd dŵr ffyniannus
sy’n cael ei reoli mewn ffordd gynaliadwy ac yn helpu i hyrwyddo cymunedau iach, busnesau llwyddiannus a’r amgylchedd.
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Gan weithio ochr yn ochr â rhanddeiliaid eraill y
diwydiant, gan gynnwys cwmnïau dŵr,
academyddion a sefydliadau amgylcheddol,
gwnaethom gyfraniad blaenllaw at ddatblygu
ymgyrch ar draws y sector o’r enw Caru Dŵr.
Nod yr ymgyrch, a arweinir ar y cyd gan
Asiantaeth yr Amgylchedd a Water UK, yw helpu
pobl o bob oedran i werthfawrogi a diogelu ein
hadnoddau dŵr trwy newid ein hagweddau a’n
hymddygiad. Roedd ein cyfraniad yn
canolbwyntio’n bennaf ar ddatblygu negeseuon
yr ymgyrch, ac rydyn ni’n gobeithio y byddan
nhw’n helpu pawb i ddeall yn well pam mae ein

DŴR A DŴR
GWASTRAFF
DIBYNADWY

Mae gaeaf sych arall a dechrau sych i 2019 yn
golygu y gall yr un heriau godi eto yn
ddiweddarach yn y flwyddyn, sy’n tanlinellu
pwysigrwydd defnyddio dŵr yn ddoeth gydol
y flwyddyn. Dyna pam yr aethon ni ati gydol
2018/19 i fachu ar bob cyfle i helpu pobl i
werthfawrogi dŵr a nodi ffyrdd o arbed yn y
cartref, yn yr ardd ac yn y gwaith. Roedd ein
nawdd i Wythnos Arbed Dŵr yn ystod gwanwyn
2019 yn gyfle gwych i atgyfnerthu’r negeseuon
hyn. Mae’r ymgyrch yn cael ei harwain gan
Waterwise, ond mae’n cynnwys llawer o
gwmnïau dŵr, rheoleiddwyr, grwpiau
amgylcheddol ac elusennau yn gweithio gyda’i
gilydd i amlygu pwysigrwydd gwerthfawrogi
dŵr. Yn ystod yr wythnos, fe rannon ni gyfoeth
o adnoddau a chyngor i ddefnyddwyr ar draws y

cyfryngau cymdeithasol ar sut i leihau eu
defnydd, gan gynnwys blog ar sut i ganfod
a thrwsio toiled sy’n gollwng. Cyrhaeddodd
negeseuon yr ymgyrch gynulleidfa bosibl o 27
miliwn o ddefnyddwyr ar Twitter yn unig.

YN IAWN Y TRO CYNTAF

o gyfweliadau gyda’r cyfryngau.

YNG NGHYMRU: Nid oedd diogelu dyfodol ein
hadnoddau dŵr yng Nghymru byth ymhell o’n
hagenda, a buom yn cyfarfod yn rheolaidd â
chwmnïau i graffu ar eu gwaith. Ym mis Rhagfyr
2018, fe archwilion ni fanteision ac
anfanteision posibl rhannu mwy o adnoddau
Cymru gyda Lloegr yn ystod ein cyfarfod Bwrdd
cyhoeddus, a gynhaliwyd yng Nghaerdydd. Mae
ehangu’r defnydd o gynlluniau trosglwyddo dŵr
yn un o amryw o opsiynau sy’n cael eu hystyried
gan gwmnïau dŵr wrth iddyn nhw geisio diogelu
cyflenwadau rhag gofynion cynyddol yn sgil y
newid yn yr hinsawdd a’r twf mewn poblogaeth.
Rhoddodd Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy
gyflwyniadau ar yr effaith bosibl ar ddefnyddwyr
a’r amgylchedd, a chafodd ein trafodaethau
sylw ar BBC Cymru. Byddwn ni’n parhau i annog
cwmnïau i weithio gyda’i gilydd i wneud y
defnydd gorau o’n hadnoddau, ond nid gyda
chost annerbyniol i ddefnyddwyr na’r
amgylchedd yng Nghymru.

PRISIAU FFORDDIADWY

camau unigol yn bwysig.

Galla i gadarnhau ein
bod ni wedi derbyn y
siec gan ein cwmni dŵr.
Hoffem ddiolch i chi am
eich holl gymorth ar y
mater anodd hwn, ac
rydyn ni’n
gwerthfawrogi popeth
a wnaethoch chi i ni i’w
ddatrys
- Mrs A
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10

Mae ein cefnogaeth ar gyfer Ail-lenwi’n parhau
i ennill momentwm, ac fe gefnogon ni lansiad
y Diwrnod Ail-lenwi Cenedlaethol cyntaf erioed
ym mis Medi 2018. Cafodd defnyddwyr eu
hannog i ddod i’r arfer o gario potel ddŵr y
gellir ei hailddefnyddio i’w hail-lenwi yn un o’r
miloedd o bwyntiau ail-lenwi a ddangosir ar yr
ap Ail-lenwi. Ein huchelgais yw gwneud
cyfraniad mwy gweithredol at Ail-lenwi ac
archwilio ffyrdd y gallwn ni weithio gyda’n
gilydd i annog mwy o bobl i fwynhau manteision
dŵr tap.
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Yn aml, nodir mai mynediad gwael yw’r
rhwystr mwyaf sy’n atal pobl rhag yfed dŵr tap
pan maen nhw allan o’r tŷ, ond mae’r frwydr
yn erbyn gwastraff plastig wedi dechrau newid
hynny. Mae wedi helpu i sbarduno’r cynnydd
mewn gorsafoedd Ail-lenwi ledled y wlad ac, o
ganlyniad, y galw am ddŵr tap. Mae’r cynllun
– a gaiff ei gynnal gan yr elusen City to Sea – yn
galluogi pobl i lenwi eu potel gyda dŵr tap am
ddim mewn pwyntiau ar draws y wlad. Mae’r
rhain i’w cael mewn tua 20,000 o gaffis, siopau,
meysydd awyr, gorsafoedd rheilffordd a
lleoliadau eraill ledled y DU, a gellir dod o hyd
iddyn nhw yn gyflym gan ddefnyddio ap y mae
modd ei lawrlwytho. Y gobaith yw y bydd y
cynnydd cyflym mewn Ail-lenwi’n helpu i droi
llanw gwastraff plastig sydd eisoes wedi gwneud

difrod mawr i’n cefnforoedd, bywyd gwyllt a
chynefinoedd eraill. Nod ymgyrchwyr yw atal
biliwn o boteli plastig rhag mynd i safleoedd
tirlenwi erbyn 2025.
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Mae mwy na naw o bob deg aelwyd yn dweud
wrthym eu bod yn fodlon â’r cyflenwad dŵr a
bibellir i’w cartref – a dyw hynny ddim yn
syndod. Mae miliynau o brofion trylwyr yn cael
eu cynnal ar ein dŵr yfed bob blwyddyn i
sicrhau ei fod yn bodloni rhai o’r safonau
ansawdd uchaf yn y byd. Mae safonau wedi bod
yn uchel yn gyson dros y degawd diwethaf, gyda
bron i 100 y cant o’r samplau yn pasio gyda
chanmoliaeth fawr. Efallai bod hynny’n esbonio
pam mae bron i ddwy ran o dair ohonom yn yfed
dŵr tap pan rydyn ni’n sychedig gartref, ond
mae’n stori arall pan fyddyn ni’n gadael y tŷ10.
Mae ein hymchwil yn dangos y bydd llai nag un
o bob pump ohonom yn yfed dŵr tap pan rydyn
ni oddi cartref, gyda llawer mwy yn dewis prynu
dŵr potel yn lle hynny.
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Cefnogi’r chwyldro Ail-lenwi

Consumer Attitudes to Tap Water and Using Water Wisely – adroddiad CCWater yn 2016
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Rydyn ni wedi cefnogi’r defnydd cynyddol o
SuDS fel dull cynaliadwy o leihau’r pwysau ar
ein rhwydwaith carthffosydd a lleihau’r risg o
lifogydd.

HYSBYSU AC
YMGYSYLLTU

Fe groesawon ni’r cynnydd da a wnaed gan y
diwydiant, ond fe rybuddion ni yn erbyn
hunanfoddhad, gyda’r angen i sicrhau bod
cwmnïau’n parhau i fuddsoddi’n helaeth i
wrthsefyll y pwysau yn sgil y newid yn yr
hinsawdd a’r twf mewn poblogaeth. O ystyried
maint yr heriau hyn, syndod a siom oedd gweld
y 21st Century Drainage Programme Board, dan
arweiniad Water UK, yn cael ei ddiddymu yn
gynnar yn 2019. Roedd y grŵp wedi
darparu llwyfan gwych i gwmnïau
carthffosiaeth, llywodraethau, rheoleiddwyr,
defnyddwyr a grwpiau amgylcheddol gynllunio
llwybr tuag at rwydwaith carthffosydd a
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Ni ddylai unrhyw un orfod dioddef trawma gweld
carthffosiaeth yn gorlifo i mewn i’w cartref, gan
ddinistrio eiddo ac atgofion na ellir cael
rhywbeth tebyg yn eu lle yn rhwydd. Mae’n
anodd dychmygu methiant gwasanaeth mwy
difrifol, a dyna pam rydyn ni wedi rhoi
pwysau ar gwmnïau i leihau’r risg. Mae
cynnydd cadarnhaol wedi’i wneud, gyda
defnyddwyr wyth gwaith yn llai tebygol o
ddioddef llifogydd carthffosiaeth nag yr oedden
nhw ddechrau’r 1990au. Adlewyrchwyd hynny
yn ein hadroddiad cydnerthedd a gyhoeddwyd
yn ystod haf 2018, a ddangosodd bod mynychder
digwyddiadau llifogydd mewnol wedi gostwng
dros draean yn ystod y 12 mis blaenorol. Bu

gostyngiad tebyg ym mynychder llifogydd y tu
allan i eiddo hefyd, a Yorkshire Water oedd yr
unig gwmni i adrodd am gynnydd.
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Cadw ein carthffosydd i lifo

YNG NGHYMRU: Fe groesawon ni gyflwyno
rheoliadau newydd gan Lywodraeth Cymru a
fydd yn helpu i hyrwyddo twf systemau
draenio cynaliadwy (SuDS) ar gyfer dŵr
wyneb. Mae’n golygu bod rhaid i bob
datblygiad newydd yng Nghymru o fwy nag un
annedd, neu lle mae’r ardal adeiladu yn 100
metr sgwâr neu fwy, fod â system ddraenio
gynaliadwy ar gyfer dŵr wyneb. Bydd rhaid
i’r rhain gael eu hadeiladu yn unol â safonau
SuDS statudol a’u cymeradwyo gan yr
awdurdod lleol cyn i’r gwaith adeiladu
gychwyn.
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draenio cynaliadwy. Mae cynnydd calonogol
wedi’i wneud ar draws sawl maes a fyddai wedi
bod o fudd i ddefnyddwyr a chwsmeriaid sy’n
cael eu heffeithio gan lifogydd o garthffosydd.
Mae’n hollbwysig nad yw’r momentwm hwn yn
cael ei golli a byddwn ni’n edrych ar ffyrdd y
gallwn ni adeiladu ar y seiliau cryf a osodwyd
gan y grŵp.
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Roedd llawer mwy o ddatblygiadau calonogol yn
y frwydr i wneud labeli cynhyrchion yn gliriach i
ddefnyddwyr ynghylch pa weips untro sy’n addas
i gael eu fflysio i lawr y toiled. Ofer fu
ymdrechion i ddarbwyllo rhai cynhyrchwyr i
ddileu’r honiad bod eu cynhyrchion yn addas
i’w fflysio. Ond ymatebodd y diwydiant trwy
lansio label Fine to Flush newydd y gellir ei
ddyfarnu i gynhyrchwyr y mae eu cynhyrchion
yn pasio profion labordy trylwyr. Fe gefnogon ni
ei lansiad ym mis Ionawr 2019 gyda’r neges bod
ganddo’r potensial i wneud pethau’n gliriach i
ddefnyddwyr. Erbyn diwedd 2018/19, dim ond
un cynnyrch oedd wedi ennill safon y diwydiant
a, hyd nes i fwy o gynhyrchion tebyg gyrraedd
silffoedd archfarchnadoedd, byddwn ni’n parhau
i gynghori defnyddwyr i fflysio wrin, carthion a
phapur.

DŴR A DŴR
GWASTRAFF
DIBYNADWY

HYSBYSU AC
YMGYSYLLTU

Mae sicrhau bod defnyddwyr yn cael mwy o
wybodaeth am sut i ofalu am eu draeniau a’u
carthffosydd yn rhan allweddol o liniaru
bygythiad rhwystrau. A chadarnhaodd ymchwil a
gyhoeddon ni cyn Nadolig 2018 fod gan y sector
lawer o waith i’w wneud o hyd i godi
ymwybyddiaeth a newid ymddygiad. Dangosodd
fod un o bob pum person yn dal i arllwys braster,
olew a saim ar ôl coginio i lawr draen neu sinc y
gegin – gyda phobl 18 i 34 oed y mwyaf tebygol
o’i arllwys i lawr twll y plwg. Denodd y
canfyddiadau ddiddordeb sylweddol gan y
cyfryngau, wrth i ni fachu ar y cyfle i atgoffa
aelwydydd o bwysigrwydd rhoi’r hyn sy’n
weddill o’u coginio dros yr ŵyl yn y bin.

cwmnïau carthffosiaeth a grwpiau
amgylcheddol a chwsmeriaid ynghyd gael mwy o
effaith o ran newid ymddygiad defnyddwyr, ond
roedd y diffyg cynnydd yn siom i ni.

YN IAWN Y TRO CYNTAF

Mae tua £100 miliwn y flwyddyn yn cael ei wario
gan y diwydiant yn clirio carthffosydd sydd
wedi’u blocio gan eitemau na ddylen nhw fod yn
ein carthffosydd. Gan amlaf, mae’r ‘cynhyrchion
nad oes modd eu fflysio’ yn cynnwys weips,
cewynnau, bydiau cotwm a braster, olew a saim
sydd dros ben ar ôl coginio. Mae’r costau enfawr
o glirio’r rhwystrau hyn yn cael eu trosglwyddo i
gwsmeriaid trwy eu biliau. Ond dyw hynny ddim
yn adlewyrchu’r gost enfawr i’r amgylchedd nac
i’r rhai sy’n gorfod ymdrin â chanlyniadau
llifogydd carthffosiaeth.

PRISIAU FFORDDIADWY

Dileu bygythiad ‘cynhyrchion nad oes modd eu
fflysio’

Fe ddalion ni ati hefyd i gyflwyno’r achos dros
ymgyrch codi ymwybyddiaeth genedlaethol trwy
ein gwaith yn helpu i arwain y ffrwd waith
camddefnyddio carthffosydd, a ddeilliodd o’r
21st Century Drainage Board. Gallai dwyn
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HYSBYSU AC YMGYSYLLTU Â PHOB DEFNYDDIWR A RHANDDEILIAD
Llywio’r sector dŵr trwy hysbysu ac ymgysylltu â phob defnyddiwr
fel bod lleisiau defnyddwyr yn cael eu hystyried gan benderfynwyr
a’r diwydiant.
27

EIN TAIR BUDDUGOLIAETH BENNAF I
DDEFNYDDWYR:

Darparodd ein gwefan gyngor a chymorth
i fwy na 436,000 o ymwelwyr, gyda’n
cyfrifydd mesurydd dŵr ar-lein yn helpu
300,000 o gwsmeriaid i nodi arbedion
posibl o £19.7 miliwn.

•

Cynyddu ein rhyngweithio â defnyddwyr
trwy’r cyfryngau cymdeithasol. Yn ystod
y flwyddyn, rhyngweithiodd 2.58 miliwn
o bobl â’n negeseuon trwy ymweld â’n
tudalennau neu hoffi neu rannu ein
cynnwys. Fe lansion ni sianel Instagram
newydd hefyd i gynyddu ein cyrhaeddiad
ar-lein i ddemograffeg amrywiol.

Cynrychioli a hyrwyddo buddiannau
defnyddwyr dŵr i Lywodraeth Cymru a
Llywodraeth y DU a Seneddwyr o bob cwr
o’r sbectrwm gwleidyddol

CRYNODEB – BETH GYFLAWNON NI:
•

Ymgysylltu’n uniongyrchol ag amrywiaeth
o randdeiliaid, gan gynnwys y
Llywodraeth, Gwrthblaid Ei Mawrhydi,
Ofwat a rheoleiddwyr eraill, Water UK,
sefydliadau ymgyrchu ac undebau llafur.

Ehangu ein hymgysylltu â’r cyhoedd i
gynyddu cyfranogiad y cyhoedd yn ein
cyfarfodydd Bwrdd a sicrhau bod
cwsmeriaid yn cael eu cynrychioli mewn
newidiadau hanfodol i gyflenwadau dŵr.

BETH WNAETHON NI, YN FANWL:
Ymateb i graffu cyhoeddus ar y diwydiant dŵr
Roedd y materion allweddol a arweiniodd at fwy
o graffu cyhoeddus a gwleidyddol ar y diwydiant
dŵr yn ystod 2018/19 yn cynnwys gollyngiadau,
cydnerthedd a thâl staff gweithredol.
Galluogodd ein hymateb cyflym i ddigwyddiadau
ni i sicrhau sylw heb ei debyg gan y cyfryngau i
hyrwyddo buddiannau defnyddwyr. Fe
gyflwynon ni lefarwyr i ymddangos ar y
cyfryngau cenedlaethol a rhanbarthol i drafod yr
effaith y gall y materion hyn ei chael ar farn

Cafwyd sawl ymddangosiad ar gyfryngau
uchel eu proffil, gan gynnwys BBC Breakfast,
Newsnight a’r Today Programme ar Radio 4,
ynghyd ag erthyglau nodwedd mewn papurau
newydd cenedlaethol uchel eu proffil gan
gynnwys The Times, Daily Telegraph a’r
Financial Times.
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HYSBYSU AC
YMGYSYLLTU

•

Manteisio ar y craffu cynyddol ar y
sector dŵr gan wleidyddion a’r cyfryngau
i hyrwyddo buddiannau defnyddwyr mewn
cyfryngau cenedlaethol uchel eu proffil
ar draws 2,100 o erthyglau neu eitemau
unigol.

•

Cafodd rhew a dadmer sydyn Storm Emma a’r
Bwystfil o’r Dwyrain ddechrau 2018 ei ddilyn
gan haf o dymereddau uchel a glawiad isel, gan
ddod â chydnerthedd y diwydiant dŵr,
agweddau at ollyngiadau ac ymdrechion i
leihau’r defnydd o ddŵr i’r amlwg. Fe
weithredon ni fel eiriolwr clir ar ran defnyddwyr
gydol y cyfnod, gan ddefnyddio’r ffocws
cyhoeddus cynyddol ar y diwydiant i amlygu’r
ymchwil a gyhoeddwyd gennym yn ddiweddar,
gan gynnwys arolwg olrhain blynyddol Water
Matters ac adroddiad cydnerthedd o’r enw
Water, Water Everywhere? Delivering resilient
water and wastewater services.

DŴR A DŴR
GWASTRAFF
DIBYNADWY

Dylanwadu ar benderfyniadau allweddol
yn ystod Adolygiad Prisiau 2019 a fydd yn
sicrhau bod cwsmeriaid yn cael mwy am
eu harian

defnyddwyr am y sector dŵr. Darparodd y
cyfryngau lwyfan pwerus hefyd i ni daflu
goleuni ar berfformwyr gwael y diwydiant a
mynnu gwelliannau gan y cwmnïau hyn neu
wynebu’r posibilrwydd o niwed pellach i’w henw
da. Gwelwyd enghraifft dda o hyn ym mis Medi
2018 wrth i ni geryddu tri chwmni dŵr –
Southern Water, Bristol Water ac SES Water – am
eu perfformiad gwael yn ein hadroddiad cwynion
blynyddol. Erbyn diwedd y flwyddyn, roedd pob
un o’r tri chwmni wedi ymateb yn gadarnhaol
i’n her gyhoeddus i wella eu gwasanaeth.

YN IAWN Y TRO CYNTAF

Darparu llais pwerus a dylanwadol ar gyfer
defnyddwyr ar draws cyfryngau
cenedlaethol a rhanbarthol, gan gyrraedd
cynulleidfa bosibl o 322 miliwn o bobl

•

PRISIAU FFORDDIADWY

Hysbysu ac ymgysylltu â phob defnyddiwr a rhanddeiliad

Cryfhau cysylltiadau â rhanddeiliaid allweddol

Diolch yn fawr am eich
cymorth amhrisiadwy’n
fy helpu i ddatrys fy
nghwyn – fyddaihyn ddim
wedi digwydd heb eich
help chi.
- Miss T

HYSBYSU AC
YMGYSYLLTU

Cynyddodd ein gweithgarwch ymgysylltu â’r
cyhoedd yn ystod y flwyddyn hefyd. Roedd
cynyddu cyfranogiad defnyddwyr yn ein
cyfarfodydd Bwrdd cyhoeddus yn bosibl trwy
gyflwyno ‘vox pops’, gan alluogi aelodau’r
cyhoedd i gyflwyno cwestiynau wedi’u recordio
ymlaen llaw i dimau arwain cwmnïau dŵr. Yn y
cyfamser, fe gynrychiolon ni fuddiannau
defnyddwyr mewn ymarfer ymgysylltu â’r
cyhoedd ar Ynysoedd Scilly, a archwiliodd
cynlluniau South West Water i ymestyn ei ardal
drwydded i gynnwys yr ynysoedd.

Fe barhaon ni i gynnal cysylltiadau agos ag
Aelodau’r Cynulliad, gyda rhai ohonyn nhw’n
mynychu cyfarfodydd cyhoeddus Pwyllgor
Cymru. Fe gynhalion ni gyfarfodydd preifat a
Gweinidogion Cymru hefyd i drafod pob math
o bynciau, gan gynnwys Adolygiad Prisiau
2019, y pontio o Dee Valley Water i Hafren
Dyfrdwy a rheoliadau sy’n berthnasol i
landlordiaid yng Nghymru.

Er gwaethaf y ffaith bod ein cyfleoedd i
ymgysylltu’n uniongyrchol â Seneddwyr wedi’u
cyfyngu gan y penderfyniad i ymadael â’r UE,
rydyn ni wedi cynnal sawl cyfarfod cynhyrchiol
11

Mae Grwpiau Her Cwsmeriaid (CCGs) yn grwpiau lleol annibynnol o gynrychiolwyr cwsmeriaid a rhanddeiliaid allweddol eraill. Maen nhw’n herio a
chraffu ar gynlluniau busnes cwmnïau dŵr a gyflwynir fel rhan o’r broses o bennu prisiau.

DŴR A DŴR
GWASTRAFF
DIBYNADWY

Yn sgil diwygio ein strategaeth ymgysylltu â
rhanddeiliaid yn gynnar yn 2018/19, aethom ati
i gryfhau dylanwad y sefydliad gyda
chysylltiadau allweddol yn y Senedd,
llywodraeth leol, y sector dŵr a’r gymuned
fusnes ehangach. Fe gymeron ni gamau hefyd i
atgyfnerthu ein cysylltiadau cryf â rhanddeiliaid
allweddol y diwydiant ymhellach – gan
gynnwys Ofwat, yr Arolygiaeth Dŵr Yfed, Grŵp
Her Cwsmeriaid11 pob cwmni ac Asiantaeth yr
Amgylchedd – er lles defnyddwyr dŵr.

Cynhaliwyd rhaglen o gyfarfodydd â
rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys ein
cydweithwyr yn yr Alban a Gogledd Iwerddon,
gydol y flwyddyn. Fe gynhalion ni ddau weithdy
materion cwsmeriaid a alluogodd ni i ymgysylltu
ag amrywiaeth eang o randdeiliaid o’r sector
dŵr, llywodraethau, rheoleiddwyr a chyrff
amgylcheddol a defnyddwyr yng Nghymru a
Lloegr. Yn ogystal, gwahoddwyd rhanddeiliaid
allweddol o’r diwydiant dŵr i’n cyfarfodydd
Bwrdd preifat i drafod materion o ddiddordeb
cyffredin, a gwahoddwyd aelodau Bwrdd Ofwat
ac Asiantaeth yr Amgylchedd i sesiynau
rhwydweithio gyda’n Bwrdd i ddysgu mwy am
waith ei gilydd.

YNG NGHYMRU:

YN IAWN Y TRO CYNTAF

Yn ogystal â’r cyfryngau, rhoddodd ffigyrau
gwleidyddol sylw manwl i gyfreithlondeb,
tryloywder a hygrededd y sector dŵr yn
2018/19. Fe ddarparon ni dystiolaeth
ysgrifenedig a llafar i Bwyllgor Dethol yr
Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (EFRA)
mewn ymateb i’w ymchwiliad i reoleiddio’r
diwydiant dŵr. Adlewyrchodd adroddiad y
pwyllgor ein safbwyntiau ar yr angen i gwmnïau
dŵr ddangos mwy o uchelgais o ran mynd i’r
afael â gollyngiadau – ynghyd â’r cwmpas i
fyrhau’r broses gwyno – a chefnogodd ymateb
dilynol y Llywodraeth ein galwadau am ddull
graddol o gyflwyno mesuryddion gorfodol.

gydag ASau ac aelodau Tŷ’r Arglwyddi, ynghyd â
sefydliadau ymgyrchu ac undebau llafur.

PRISIAU FFORDDIADWY

Gyda’i gilydd, cafodd ein negeseuon sylw mewn
2,100 o adroddiadau yn y cyfryngau, a
gyrhaeddodd gynulleidfa bosibl o 322 miliwn.
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Cafodd ein galwadau ar i Ofwat roi
ymrwymiadau perfformiad cyffredin ar waith ar
gyfer pob un o’r cwmnïau i fesur eu
hymdrechion o ran helpu cwsmeriaid agored i
niwed eu clywed hefyd. Cadarnhaodd y
rheoleiddiwr yn gynnar yn 2019 y byddai’n
cyflwyno mesur yn seiliedig ar ganran y
cwsmeriaid domestig ar Gofrestr Gwasanaethau
â Blaenoriaeth (PSR) pob cwmni. Er na aeth y
cynnig mor bell ag yr oedden ni wedi’i argymell,
roedd yn gam pwysig arall tuag at sicrhau bod
cwmnïau’n cyrraedd mwy o gwsmeriaid sydd
angen amrywiaeth o gymorth.

HYSBYSU AC
YMGYSYLLTU

Un o’n llwyddiannau cynnar yn Adolygiad
Prisiau 2019 oedd darbwyllo Ofwat i fod yn fwy
cadarn mewn perthynas â chostau ariannol
cwmnïau, gan ein bod ni wedi ymgyrchu ers tro
byd dros gydbwysedd tecach rhwng cwsmeriaid
a chyfranddalwyr. Gall rhagdybiaeth Ofwat ar y
gost y bydd cwmnïau yn ei chodi i godi cyfalaf
i ariannu eu buddsoddiad gael effaith fawr ar
filiau cwsmeriaid. Gall cynnydd o 0.1 y cant yn
unig yng nghost cyfalaf ychwanegu tua £2 at y

DŴR A DŴR
GWASTRAFF
DIBYNADWY

Wrth i’r broses o bennu prisiau ennill
momentwm yn ystod 2018/19, aethom ati i
graffu ar gynlluniau busnes cwmnïau dŵr mewn
ymgais i sicrhau bod eu cyflwyniadau i’r
rheoleiddiwr yn adlewyrchu blaenoriaethau eu
cwsmeriaid. Yn ogystal, fe ddarparon ni farn
werthfawr cwsmeriaid i Ofwat ar effaith bosibl
lefelau biliau, cymhellion ariannol i gwmnïau,
cynlluniau fforddiadwyedd a chydnerthedd,
gan herio cwmnïau i ddarparu mwy o’r hyn sy’n
bwysig i’w cwsmeriaid.

Fe groesawon ni’r newid ond, yn ystod gwanwyn
2019, fe gyflwynon ni ddadansoddiad
annibynnol newydd i Ofwat, a awgrymodd y
gallai’r rheoleiddiwr fod yn fwy cadarn fyth a
thorri £1 i £14 pellach oddi ar filiau cwsmeriaid.
Mae’r rheoleiddiwr wedi ystyried ein
canfyddiadau ac rydyn ni’n ffyddiog y gallai
arwain at ostyngiadau pellach pan fydd y
penderfyniadau terfynol yn cael eu gwneud ym
mis Rhagfyr 2019.

gan gwsmeriaid ledled Cymru a Lloegr.
Oherwydd hynny, yn ystod haf 2019,
byddwn ni’n profi penderfyniadau drafft Ofwat
ar derfynau pris, ymrwymiadau gwasanaeth
a buddsoddiad pob cwmni i sicrhau eu bod yn
dderbyniol i gwsmeriaid. Os byddan nhw’n
methu â chyflawni disgwyliadau cwsmeriaid,
byddwn ni’n galw ar y rheoleiddiwr i wneud
newidiadau sy’n mynd i’r afael â’r pryderon hyn
cyn ei benderfyniadau terfynol ym mis Rhagfyr
2019.

YN IAWN Y TRO CYNTAF

Ychydig iawn o bethau sy’n bwysicach i
gwsmeriaid dŵr nawr ac yn y dyfodol na’r
setliad sy’n cael ei wneud bob pum mlynedd
rhwng y rheoleiddiwr Ofwat a chwmnïau dŵr.
Mae’r adolygiad prisiau’n amlinellu’r terfynau ar
yr hyn y gall cwmnïau ei godi ar gwsmeriaid a’r
hyn y disgwylir iddyn nhw ei wneud yn
gyfnewid am yr arian hwnnw. Ein gwaith ni yw
sicrhau bod pob penderfyniad allweddol yn
seiliedig ar yr hyn mae cwsmeriaid ei eisiau, am
bris sy’n dderbyniol iddyn nhw.

bil cyfartalog. Ers blynyddoedd lawer, mae’r
diwydiant wedi pocedu elw sylweddol o
ragdybiaeth or-hael Ofwat, ond efallai bod
hynny ar fin newid. Ym mis Rhagfyr 2017,
dangosodd y rheoleiddiwr ei fod wedi gwrando
ar ein pryderon ac y byddai’n gosod ei
ragdybiaeth isaf erioed – gan dorri rhwng £15 a
£25 oddi ar y bil cyfartalog dros y pum mlynedd
nesaf.

PRISIAU FFORDDIADWY

Sicrhau’r fargen orau i gwsmeriaid yn Adolygiad Prisiau

Y peth pwysicaf i ni yw sicrhau bod setliad
terfynol yr adolygiad prisiau’n cael ei gefnogi
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Dylanwad ar-lein

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn dal i fod yn
adnodd cyfathrebu pwysig, gan alluogi
CCWater i ryngweithio’n ddyddiol gyda
defnyddwyr, rhanddeiliaid a’r cyfryngau. Yn
ystod y flwyddyn, fe ehangon ni ein
presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol a’i
ddefnyddio i hyrwyddo negeseuon allweddol ein
hymgyrchoedd a chyfeirio pobl at ein gwefan.
Rhyngweithiodd mwy na 2.5 miliwn o bobl â’n
negeseuon trwy ymweld â’n tudalennau neu
hoffi neu rannu ein cynnwys. Parhaodd nifer
ein dilynwyr ar Twitter, Facebook a LinkedIn i
dyfu, ac fe lansion ni sianel Instagram newydd i
ehangu ein cyrhaeddiad ar-lein ymhellach.

DŴR A DŴR
GWASTRAFF
DIBYNADWY

Mae cyfryngau ar-lein yn gyfrwng hollbwysig i ni
ryngweithio â’r defnyddwyr rydyn ni’n eu
cynrychioli. Mae ein gwefan yn parhau i
ddarparu cyngor a chymorth ar amrywiaeth eang
o faterion, gan helpu defnyddwyr i ddeall eu
hawliau wrth ymdrin â chwmnïau dŵr a’u tywys
nhw wrth wneud penderfyniadau hollbwysig am
eu defnydd o ddŵr.

Mae ein cyfrifyddion ar-lein yn parhau i helpu
cwsmeriaid i arbed dŵr ac arian. Ymwelodd dros
300,000 o bobl â’n cyfrifydd mesurydd dŵr
ar-lein yn 2018/19, gan arbed dros £19.7
miliwn. Yn y cyfamser, helpodd ein cyfrifydd
budd-daliadau a’n hadnodd chwilio am grantiau
dros 4,100 o bobl i ddod o hyd i help ariannol
neu i nodi cymhorthdal incwm ychwanegol y
gallen nhw fod â hawl i’w gael.

YN IAWN Y TRO CYNTAF

Rhoddodd ein cyfraniad gweithredol iawn
at Fforwm PR19 Llywodraeth Cymru a Grŵp
Her Cwsmeriaid pob cwmni lwyfan da i ni
ddylanwadu ar y broses o bennu prisiau yng
Nghymru. Fe herion ni’r ddau gwmni ynghylch
eu gweithgareddau i gael barn cwsmeriaid am
rai o’r agweddau pwysicaf ar eu cynlluniau
busnes. Fe godon ni bryderon ynglŷn â diffyg
uchelgais ar faterion megis achosion o darfu ar
gyflenwad a llifogydd carthffosydd. Fe
drafodon ni’r adolygiad prisiau hefyd a rhannu
ein safbwyntiau gyda Gweinidog Cymru, gan
rybuddio am y perygl o lefelau gwasanaeth
yng Nghymru yn disgyn y tu ôl i Loegr pe na
bai’r ddau gwmni’n dangos mwy o uchelgais.

PRISIAU FFORDDIADWY

YNG NGHYMRU:

HYSBYSU AC
YMGYSYLLTU

Yn 2018/19, ymwelodd dros 436,000 o bobl â’n
gwefan, gyda’n presenoldeb uwch ar y
cyfryngau cymdeithasol a sylw ar y teledu gan yr
arbenigwr arbed arian Martin Lewis yn cyfrannu
at gynnydd o 22 y cant yn y traffig ar y wefan o
gymharu â’r flwyddyn flaenorol.
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Ein Bwrdd 2018-19
ALAN LOVELL
CADEIRYDD CYMRU A LLOEGR*

YR ATHRO BERNARD CRUMP
CADEIRYDD CANOLBARTH A
DWYRAIN LLOEGR

TOM TAYLOR
CADEIRYDD CYMRU (hyd at fis
Rhagfyr 2018)**

ROBERT LIGHT
CADEIRYDD GOGLEDD LLOEGR

JULIE HILL
AELOD ANNIBYNNOL

ALISON AUSTIN OBE
AELOD ANNIBYNNOL

Eiriolwyr Defnyddwyr Lleol - LCAs
Rydyn ni’n penodi grŵp o eiriolwyr
defnyddwyr lleol (LCAs) sy’n gweithio gyda’n
timau yng Nghymru a rhanbarthau Lloegr i
hyrwyddo buddiannau cwsmeriaid yn eu
hardal. Mae’r eiriolwyr yn gwneud cyfraniad
allweddol at ddwyn cwmnïau dŵr i gyfrif am
y gwasanaethau maen nhw’n eu darparu i
bobl leol, ynghyd â sicrhau bod cyflenwyr yn
gwneud penderfyniadau sy’n adlewyrchu barn
eu cwsmeriaid. Dysgwch fwy am yr eiriolwyr
yma.

*Cafodd Alan Lovell ei olynu fel Cadeirydd gan Robert Light ym mis Mehefin 2019.
** Gadawodd Tom Taylor y Bwrdd ar ddiwedd 2018, gyda’r Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol Phil Marshall yn cyflawni’r dyletswyddau
fel cadeirydd dros dro tan i olynydd gael ei benodi.
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DAVID HEATH CBE
CADEIRYDD GORLLEWIN
LLOEGR

ROB WILSON
AELOD ANNIBYNNOL

Gallwch chi ddysgu mwy am bob un o’n
haelodau Bwrdd yma.

DŴR A DŴR
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