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Myfyrdodau
Gan ein cadeirydd
Mae’n bleser gennyf eich croesawu i Adolygiad Blynyddol CCW
ar gyfer 2019-20. Mae wedi bod yn flwyddyn a nodweddwyd gan
newidiadau a heriau enfawr – o sicrhau’r fargen orau bosibl i
gwsmeriaid wrth i’r Adolygiad Prisiau ddod i ben i ymateb1 i effaith
COVID-19. Rwy’n falch ein bod wedi parhau i weithredu fel llais
pwerus a pherthnasol i ddefnyddwyr dŵr bob cam o’r ffordd.
Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi cynorthwyo mwy na 10,000 o gwsmeriaid
gyda chwynion yn erbyn eu cwmni dŵr, gan helpu i ddychwelyd bron i £1.5 miliwn
mewn iawndal ariannol. Rydym wedi brwydro’n galed i gadw’r pwysau ar y cwmnïau
sy’n perfformio waethaf, gan ddefnyddio’r cyfoeth o ddata ac ymchwil sydd ar gael
i ni i’w dwyn i gyfrif yn erbyn arferion gorau eu cymheiriaid. Roedd cyhoeddi ein
hadroddiad blynyddol ar gwynion cwsmeriaid ym mis Medi 2019 yn sbardun i dri
o’r pedwar cwmni dŵr a feirniadwyd gennym i wella eu perfformiad.
Yn y cyfamser, fe wnaethom barhau’n ymroddedig i gefnogi cwsmeriaid mewn caledi
ariannol. Helpodd ein hadnoddau cyfrifi ar-lein dros 2,800 o gwsmeriaid incwm isel
i nodi mwy na £4.2 miliwn mewn budd-daliadau a grantiau ychwanegol y gallai
fod ganddynt hawl iddynt. Gwnaethom hefyd helpu cwsmeriaid i arbed dŵr ac
arian, gyda thros 256,000 o ymweliadau â’n cyfrifydd mesurydd dwr yn cynhyrchu
arbedion posibl o bron i £15.6 miliwn. Yn ystod y 12 mis diwethaf yn unig rydym hefyd
wedi helpu i oruchwylio’r defnydd mewn cynlluniau tariff cymdeithasol sy’n golygu
bod bron i 750,000 o aelwydydd incwm isel bellach yn cael biliau dŵr is. Dim ond
parhau i dyfu wnaiff pwysigrwydd y gwaith hwn yn ystod y flwyddyn i ddod, wrth
i sgil-effeithiau ariannol COVID-19 ddod yn fwy amlwg.
Parhau wnaeth ein hymgyrch i sicrhau bod defnyddwyr yn ganolog i’r broses o
bennu prisiau hefyd, gyda’n hadborth ar gynlluniau drafft Ofwat yn cael ei lywio
gan farn mwy na 10,000 o gwsmeriaid. Er ein bod yn falch o weld bod y rhan
fwyaf o gwsmeriaid yng Nghymru a Lloegr yn cefnogi’r cynigion pum mlynedd,
codwyd pryderon gennym am yr effaith a gafodd cymhellion rheoleiddio ar
ganfyddiadau cwsmeriaid.

1

750,000
o aelwydydd
incwm isel yn
derbyn biliau dŵr
rhatach

Mae ein
cyfrifiannell
mesurydd
dŵr wedi nodi
arbedion biliau
posibl o

£15.6 miliwn

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.
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Myfyrdodau
Gan ein cadeirydd
Roedd yn ymddangos bod pecyn terfynol Ofwat o derfynau prisiau, buddsoddiad a
lefelau gwasanaeth ym mis Rhagfyr 2019 yn fargen dda i lawer o gwsmeriaid dros y
pum mlynedd nesaf - ond mater i’r cwmnïau yn awr yw cyflawni’r ymrwymiadau hyn.
Os gwnânt hynny, gall llawer o aelwydydd edrych ymlaen at filiau is yn gyfnewid am
fwy o fuddsoddi mewn gwell gwasanaethau. Bydd mwy o arian hefyd yn mynd i
wasanaethau diogelu rhag gofynion cynyddol newid yn yr hinsawdd a thwf y boblogaeth.
Amser a ddengys a fydd maint y buddsoddiad yn ddigon i adfer y tir sydd wedi’i golli yn
ystod degawd o laesu dwylo gan y diwydiant.
Rydym hefyd wedi parhau i fod yn eiriolwr cryf dros gwsmeriaid busnes, y mae eu
cwynion i ni wedi codi bedair gwaith ers i’r mwyafrif helaeth o gwsmeriaid nad ydynt
yn aelwydydd yn Lloegr gael y rhyddid i newid manwerthwr dŵr ym mis Ebrill 2017.
Wrth inni nesáu at drydydd pen-blwydd y farchnad, yr oedd rhai arwyddion bach o
welliant, ond mae nifer y cwynion yn parhau’n bell o ddychwelyd at y lefelau cyn agor
y farchnad. Mae’r gostyngiad yn nifer y cwynion yn awgrymu bod ein her gadarn
wedi’i thargedu at fanwerthwyr sy’n perfformio’n wael yn dechrau talu ar ei ganfed,
ac rydym wedi arwain y ffordd o ran dod â manwerthwyr at ei gilydd i fynd i’r afael
ag achosion mwyaf cyffredin y cwynion.
Nid ydym wedi ofni herio ein hunain i wella hefyd gyda CCW yn gwneud sawl newid
pwysig. Yn gyntaf, lansiwyd golwg a brand newydd newydd gennym: CCW – y corff sy’n
rhoi llais i ddefnyddwyr dŵr. Ysbrydolwyd y newid hwn gan ddefnyddwyr gan olygu ein
bod yn symud i ffwrdd oddi wrth enw a logo CCWater, a oedd wedi aros yn ddigyfnewid
i raddau helaeth ers sefydlu’r sefydliad yn ôl yn 2005.
Dechreuwyd hefyd ar y broses o newid cyfansoddiad Bwrdd CCW, gan leihau nifer ein
pwyllgorau rhanbarth o bump i ddau, er mwyn i ni ddwyn cwmnïau dŵr i gyfrif mewn
ffordd fwy cyson. Bydd treialu ein cymuned WaterVoice ar-lein newydd - sy’n cynnwys
ychydig dros 600 o ddefnyddwyr – hefyd yn ein helpu i gadw mewn cysylltiad
â newidiadau yn safbwyntiau pobl ar ystod eang o bynciau.
Bydd yr holl newidiadau hyn yn ein grymuso i fod yn eiriolwr cryfach fyth dros
ddefnyddwyr ac yn sicrhau ein bod yn ymateb yn gyflym i’r materion pwysicaf sy’n
bygwth achosi niwed i gwsmeriaid. Bydd hynny’n bwysig iawn wrth i’r diwydiant addasu
i’r heriau economaidd a chymdeithasol sylweddol sy’n dod i’r amlwg yn sgil COVID-19.

Roedd cymuned
ar-lein WaterVoice
yn cynnwys

600
o ddefnyddwyr

Rob Light Cadeirydd, CCW
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Rydyn ni wedi
ateb tua

400,000
Mae CCW yn bodoli i hyrwyddo
buddiannau’r holl ddefnyddwyr dŵr yng
Nghymru a Lloegr ac mae ein gwaith fel y
corff defnyddwyr statudol annibynnol ar
gyfer y sector dŵr yn amrywiol iawn.
Bob dydd rydym yn rhoi cyngor i bobl ar eu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth ac yn cefnogi
cwsmeriaid gyda chwynion nad ydynt wedi gallu eu datrys gyda’u cyflenwr. Ers 2005 rydym
wedi ymdrin â thua 400,000 o gwynion ac ymholiadau ac wedi helpu i ddychwelyd £31 miliwn
mewn iawndal ariannol i gwsmeriaid cartrefi a busnes.

o gwynion ac
ymholiadau ers
2005

Wedi helpu i
ddychwelyd

£31

miliwn

o iawndal

Rydym yn ymchwilio’n ddwfn i farn defnyddwyr ar gwmnïau dŵr a’r gwasanaethau hanfodol
y maent yn eu darparu drwy gynnal ystod eang o ymchwil. Mae olrhain agweddau pobl ar
faterion gan gynnwys diogelu’r amgylchedd, arbed dŵr ac ansawdd dŵr yfed yn ein helpu i
ddylanwadu ar y diwydiant dŵr, rheoleiddwyr a llywodraethau yng Nghymru a Lloegr i sicrhau
eu bod yn gwneud penderfyniadau sy’n adlewyrchu blaenoriaethau a phryderon defnyddwyr.
Mae ein dealltwriaeth o farn defnyddwyr dŵr hefyd yn ein helpu i chwarae rhan allweddol ym
mhroses pennu prisiau pum mlynedd y diwydiant fel bod y rheoleiddiwr Ofwat a chwmnïau
dŵr yn gwrando ar yr hyn y mae cwsmeriaid am ei gael ac yn darparu pecyn sy’n adlewyrchu
ansawdd y gwasanaethau y maent yn eu disgwyl, am bris sy’n dderbyniol iddynt.

Rôl allweddol
wrth bennu

pris 5
mlynedd y
diwydiant
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Ein blaenoriaethau
Yr oedd ein gwaith yn deillio o’n pedair prif thema y dywedodd defnyddwyr wrthym eu
bod am inni ganolbwyntio ein hymdrechion arnynt. Mae’r Adolygiad Blynyddol yn nodi’r
hyn roeddem yn gallu ei gyflawni ar gyfer defnyddwyr o fewn y ffrydiau gwaith hyn.

Dyma oedd ein pedair blaenoriaeth strategol ar gyfer defnyddwyr:

1

2

3

4

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

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 yr hirdymor

Llywio’r sector dŵr trwy hysbysu
ac ymgysylltu â phob defnyddiwr
fel bod penderfynwyr a’r
diwydiant yn gweithredu ar
sail lleisiau defnyddwyr
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Bron i 750,000

Bron i £1.5 miliwn

Mwy na £15 miliwn

Comisiynwyd 4

Cynhaliwyd 142

Ychydig dros £4 miliwn

Buom hefyd yn cefnogi
pobl gyda mwy na 2,000

Mwy na 10,000

o aelwydydd incwm isel bellach
yn cael biliau is drwy gynlluniau
tariff cymdeithasol cwmnïau dŵr,
y buom yn cynorthwyo’r diwydiant
i’w datblygu a’u hyrwyddo..

Yr hyn a
gyflawnwyd
gennym
– cipolwg
Rydym yn costio tua
22c i bob talwr bil yng
Nghymru a Lloegr gan
sicrhau amrywiaeth
enfawr o fanteision
i ddefnyddwyr yn
ystod 2019-20, a oedd
yn cynnwys:

yr arbedion biliau posibl roedd
miloedd o aelwydydd yn gallu
eu canfod drwy ddefnyddio ein
cyfrifiydd mesurydd dŵr.

mewn taliadau lles posibl y gallai
miloedd o aelwydydd sy’n brin o
arian eu hawlio ar ôl defnyddio
ein Cyfrifydd Budd-daliadau.
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adroddiad ymchwil mawr
gennym i ehangu ein
dealltwriaeth o farn defnyddwyr
gan ymgyrchu dros newidiadau
gan y diwydiant dŵr,
rheoleiddwyr a llywodraethau.

o ymholiadau am eu gwasanaethau
dŵr a charthffosiaeth

mewn iawndal ariannol y
gwnaethom helpu i’w sicrhau
i ddefnyddwyr ar ôl datrys eu
cwynion yn erbyn cwmnïau
dŵr neu fanwerthwyr dŵr.

o ymchwiliadau gennym lle’r
oeddem yn teimlo bod y ffordd yr
ymdriniwyd â chwyn gan gwmni
dŵr neu fanwerthwr wedi bod
yn wael ac nad oedd yn sicrhau
canlyniad teg i’r defnyddiwr.

o gwynion am gwmnïau dŵr a
manwerthwyr dŵr lle y bu’n tîm
cysylltiadau defnyddwyr yn helpu
defnyddwyr i’w datrys. Buom hefyd
yn cefnogi pobl gyda mwy na 2,000
o ymholiadau am eu gwasanaethau
dŵr a charthffosiaeth.

ccwater.org.uk

Blaenoriaethau
defnyddwyr:
Biliau fforddiadwy
a gwerth am arian
Hyrwyddo prisiau fforddiadwy y mae
defnyddwyr presennol a defnyddwyr
y dyfodol o’r farn eu bod yn deg ac yn
cynnig gwerth am arian.

08 Adolygiad blynyddol Ar gyfer cymru a lloegr

ccwater.org.uk

Blaenoriaethau defnyddwyr:
Biliau fforddiadwy a gwerth
am arian
Prif gyflawniadau:
Mae bron i 750,000 o aelwydydd incwm isel
bellach wedi cofrestru ar gyfer gostyngiadau
mewn biliau drwy dariffau cymdeithasol
cwmnïau dŵr – 36 y cant i fyny o’i gymharu
â’r flwyddyn flaenorol. Roedd hyn yn cynnwys
bron i 90,000 o gwsmeriaid yng Nghymru

Nodwyd £4.2 miliwn mewn taliadau
budd-dal lles posibl gan aelwydydd drwy
ddefnyddio ein Cyfrifydd Budd-daliadau

Nodwyd mwy na £15 miliwn mewn arbedion
biliau posibl gan ddefnyddwyr drwy
ddefnyddio ein cyfrifydd mesurydd dŵr
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Blaenoriaethau defnyddwyr:
Biliau fforddiadwy a gwerth
am arian
Ymgyrchu dros filiau teg

Yng Nghymru

Mae pob un ohonom am deimlo ein bod yn cael bargen deg - boed hynny’n talu am gynnyrch mewn siop
neu’n cael gwasanaeth hanfodol wedi’i bibellu i ni fel dŵr. Mae’r ymdeimlad hwnnw o degwch hyd yn oed
yn fwy hanfodol gyda gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth lle na all aelwydydd bleidleisio gyda’u traed a
dewis cyflenwr gwahanol.

Datgelodd ein harolwg Water
Matters yn 2019 fod cwsmeriaid yng
Nghymru yn llawer mwy bodlon nag
aelwydydd yn Lloegr gyda’r rhan
fwyaf o agweddau ar eu cwmni dŵr,
gan gynnwys lefelau gwasanaeth,
gwerth am arian a thegwch.

Mae pob un ohonom am deimlo ein bod yn cael
bargen deg - boed hynny’n talu am gynnyrch mewn
siop neu’n cael gwasanaeth hanfodol wedi’i bibellu
i ni fel dŵr. Mae’r ymdeimlad hwnnw o degwch hyd
yn oed yn fwy hanfodol gyda gwasanaethau dŵr a
charthffosiaeth lle na all aelwydydd bleidleisio gyda’u
traed a dewis cyflenwr gwahanol.

sydd wedi aros yr un fath dros yr wyth mlynedd
diwethaf. Mewn ymdrech i helpu cwmnïau i fynd
i’r afael â’r mater, lluniwyd canllaw gennym ar sut i
newid canfyddiadau cwsmeriaid ar degwch a gwerth
am arian. Roedd TimetoChange yn cynnwys saith prif
awgrym sy’n gysylltiedig â chyllido cwmnïau, lefelau
gwasanaeth a hunaniaeth leol.

Gall canfyddiadau defnyddwyr o degwch arwain at
ganlyniadau pellgyrhaeddol i berthynas cwmnïau
dŵr â’u cwsmeriaid a’u hymdrechion i feithrin
ymddiriedaeth a boddhad yn y gwasanaethau y
maent yn eu darparu. Rydym wedi pwysleisio dro ar ôl
tro bwysigrwydd cwmnïau’n gwneud mwy i brofi i’w
cwsmeriaid eu bod yn cael bargen deg. Fodd bynnag,
erys bwlch rhwng boddhad sylweddol cwsmeriaid
â’u gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth a lefelau
llai o foddhad â’r hyn a godir arnynt. Datgelodd ein
harolwg Water Matters yn 2019 fod tua chwech o bob
deg aelwyd ledled Cymru a Lloegr o’r farn bod yr hyn
roeddent yn ei dalu i’w cwmni dŵr yn deg, er bod y
mwyafrif helaeth (9 allan o 10) o gwsmeriaid yn dweud
eu bod yn fodlon â’r gwasanaeth a gawsant.

Gall camau syml fel osgoi codiadau sydyn ym mhrisiau
biliau neu ‘bethau annisgwyl cas’ eraill, beri i bob
cyswllt â chwsmeriaid fod yn gadarnhaol a gall dangos
i dalwyr biliau sut mae eu harian yn cael ei ddefnyddio
i wella gwasanaethau ar eu stryd nhw drawsnewid
canfyddiadau pobl. Anogwyd cwmnïau hefyd i fod
yn fwy agored ynghylch eu trefniadau ariannol a sut
mae’r rhain o fudd i gwsmeriaid, adeiladu delwedd
gymunedol gadarnhaol a gofalu am bob cartref – yn
enwedig pan fydd angen help ychwanegol arnynt.

Canmolwyd ymdrechion cwmnïau
yng Nghymru i gynnal y sgoriau hyn
sy’n gyson uchel ar draws llawer o
fesurau ond tynnwyd sylw hefyd at
feysydd i’w gwella.

Mae rhai cwmnïau wedi ymateb yn dda i’r her a
gall y posibilrwydd o filiau is i lawer o gwsmeriaid
dros y pum mlynedd nesaf – yn gyfnewid am
fwy o fuddsoddiad yn y pethau y maent yn poeni
fwyaf amdanynt – helpu’r diwydiant i drawsnewid
canfyddiadau o degwch. Fodd bynnag, rhaid i
gwmnïau gyflawni’r llu o ymrwymiadau y maent
wedi’u gwneud i gwsmeriaid fel rhan o becyn Adolygu
Prisiau 2019.

Mae hynny’n awgrymu y gallai fod
angen i’r cwmnïau yng Nghymru wella
eu cyfathrebu â chwsmeriaid a sicrhau
bod pob cyswllt yn cyfrif.

Yn sgil diddordeb eang yn y cyfryngau wrth i’r
adroddiad gael ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf 2019
crëwyd llwyfan cryf inni rybuddio’r diwydiant y gallai
dalu pris uchel am ei hunanfoddhad ynghylch tegwch,
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Sgoriodd eu cwmni dŵr yn uwch
hefyd ar lefelau ymddiriedaeth, er bod
hwn yn ddarlun sy’n gwella ar draws y
ddwy wlad.

Mae cwsmeriaid yng Nghymru yn llai
tebygol na’r rhai yn Lloegr o gysylltu
â’u cwmni dŵr pan fyddant yn dod ar
draws problem.

ccwater.org.uk

Blaenoriaethau defnyddwyr:
Biliau fforddiadwy a gwerth
am arian
Helpu aelwydydd incwm isel i aros ar eu traed

Yng Nghymru

Ni ddylai neb wynebu’r posibilrwydd o fethu fforddio rhywbeth mor hanfodol â dŵr ac eto mae
ein hymchwil yn dangos bod llawer o aelwydydd yn ei chael hi’n anodd. Mae un o bob wyth
cwsmer wedi dweud wrthym yn gyson nad yw eu bil dŵr yn fforddiadwy. Nid yw’r difrod a
achosir i’r economi gan COVID-19 ond yn debygol o ddwysáu’r pwysau hwnnw a gadael hyd yn
oed mwy o aelwydydd mewn sefyllfa lle na allant dalu am gost pethau sylfaenol fel dŵr.

Roedd bron i 90,000 o gwsmeriaid
yng Nghymru yn cael cymorth drwy
dariffau cymdeithasol erbyn diwedd
2019-20 - cynnydd o 13 y cant o’i
gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

Dechreuodd ein hymgyrchu i sicrhau bod
y diwydiant yn rhoi cymorth i gwsmeriaid
mewn caledi flynyddoedd lawer cyn i fygythiad
COVID-19 ddod i’r amlwg ar y gorwel. Mae
CCW wedi bod ar flaen y gad o ran ehangu’r
cynlluniau sydd ar gael i aelwydydd sy’n cael eu
llesteirio gan incwm isel, dyled neu anawsterau
eraill. Roedd cyhoeddi ein hadroddiad Water
for All ym mis Hydref 2019 yn tynnu sylw at y
camau sylweddol y mae cwmnïau dŵr wedi’u
cymryd i ddarparu achubiaeth i gwsmeriaid sy’n
brin o arian.
Mae twf tariffau cymdeithasol wedi bod yn
ganolog i hyn gyda CCW yn chwarae rhan
flaenllaw yn y gwaith o’u hyrwyddo.
Gall rhai o’r tariffau hyn leihau biliau ar gyfer
aelwydydd incwm isel cymwys gymaint â 90
y cant. Gan weithio’n agos gyda chwmnïau
dŵr a defnyddio ein hamrywiaeth o sianelau
cyfathrebu, gwnaethom helpu i sicrhau bod
bron i 750,000 o gwsmeriaid wedi’u cofrestru
ar gyfer y tariffau hyn erbyn diwedd y flwyddyn
– cynnydd o 36 y cant ers 2018-19. Yr oedd
gwerth ariannol y cymorth hwn yn werth mwy
na £100 miliwn.
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Tynnodd ein hadroddiad Water for All sylw
hefyd at yr amrywiadau rhanbarthol sylweddol
yn nifer y cwsmeriaid sy’n cael cymorth a
lefelau’r cymorth a gynigir. Roedd gostyngiadau
cyfartalog y bil blynyddol a ddarparwyd
drwy dariffau cymdeithasol â chymhorthdal
cwsmeriaid yn amrywio o gymaint â £277
i gyn lleied â £22. Y rheswm am hynny’n
bennaf yw bod effaith y cynlluniau hyn yn cael
ei chyfyngu gan gwmnïau sy’n dibynnu ar
barodrwydd cwsmeriaid eraill i’w hariannu.
Dim ond tri chwmni – Dŵr Cymru Welsh
Water, Yorkshire Water a United Utilities –
a gyfrannodd rywfaint o’u helw eu hunain
i dariffau cymdeithasol ond parhawyd i
ymgyrchu dros eraill i ddilyn eu hesiampl.
Erys perygl y bydd cymorth drwy’r cynlluniau
hyn yn sychu oni bai bod mwy o gwmnïau dŵr
yn twrio yn eu pocedi i gefnogi’r nifer cynyddol
o bobl sy’n wynebu colli incwm yn sgil COVID-19.
Efallai fod angen ailfeddwl yn radical am y
ffordd y caiff cymorth ariannol ei ariannu yn y
dyfodol er mwyn gwneud cynnydd pellach o
ran dileu tlodi dŵr. Mae CCW wedi canfod bod
cwsmeriaid yn cefnogi’r syniad o ddefnyddio
arian cyhoeddus i helpu i ariannu cymorth gyda
biliau dŵr.

Mae hyn yn dal i fod ymhell o fynd
i’r afael â maint y caledi sydd wedi
gadael un o bob wyth aelwyd yng
Nghymru yn dweud wrthym na allant
fforddio eu bil dŵr.
Dyna pam y gwnaethom gefnogi
cynnig gan Dŵr Cymru Welsh Water i
barhau i ddarparu cyllid ychwanegol ar
gyfer ei gynllun dros y pum mlynedd
nesaf fel y gallai gynorthwyo mwy o
gwsmeriaid incwm isel.
Cefnogwyd y symudiad yn y pen draw
gan y rheoleiddiwr Ofwat yn ei setliad
adolygu prisiau. Buom hefyd yn cynnal
trafodaethau gyda’r cwmni ynghylch
cynyddu cyfraniad traws-gymhorthdal
ei gwsmeriaid o 2021-22, ar ôl adolygu
ymchwil cwsmeriaid y cwmni.

ccwater.org.uk

Blaenoriaethau defnyddwyr:
Biliau fforddiadwy a gwerth
am arian
Yng Nghymru

Rhoi hwb i fathau eraill o gymorth

Nid yw’n ofynnol i gwmnïau gynnig y
cynllun WaterSure yng Nghymru ond
maent yn rhoi cymorth i gwsmeriaid
incwm isel y mae defnydd uchel o
ddŵr yn hanfodol iddynt.

Dim ond un o’r ffyrdd y gall cwsmeriaid geisio cymorth gyda biliau yw tariffau
cymdeithasol gan fod cwmnïau dŵr hefyd yn cynnig amrywiaeth o gynlluniau
cymorth eraill.
Mae’r rhain yn cynnwys WaterSure a
WaterSure Cymru, a all roi cymorth
i gwsmeriaid mewn amgylchiadau
penodol. Er mwyn bod yn gymwys,
rhaid i gwsmer fod â mesurydd dŵr,
fod yn derbyn budd-daliadau lles
penodol a naill ai â thri neu fwy o
blant neu â rhywun ar yr aelwyd sy’n
defnyddio llawer o ddŵr oherwydd
cyflwr meddygol.
Mae’r cynllun yn gosod terfyn ar
fil cwsmer fel nad ydynt yn talu
ceiniog yn fwy na’r tâl cyfartalog yn
eu rhanbarth.

Drwy ein gwaith helaeth yn y
cyfryngau a sianelau cyfathrebu
eraill, rydym wedi helpu i godi
ymwybyddiaeth o WaterSure gyda’r
niferoedd sy’n manteisio ar y cynllun
yn cynyddu 7 y cant yn ystod
2019-20. Mae dros 165,000 o
gwsmeriaid â mesuryddion bellach
wedi’u cofrestru i gael cymorth ledled
Cymru a Lloegr. Roedd gwerth y
cymorth hwn dros £45 miliwn.

Cafodd dros 16,500 o gwsmeriaid â
mesuryddion y cymorth hwn yng
Nghymru - cynnydd o 8 y cant o’i
gymharu â’r flwyddyn flaenorol.
Parhaodd Dŵr Cymru Welsh Water
hefyd i gefnogi mwy na 15,000 o
gwsmeriaid a oedd yn bodloni’r
meini prawf i fod yn gymwys ar
gyfer WaterSure ond nad oeddent â
mesuryddion. Darparwyd y cymorth
i ddechrau fel rhan o Gymorth
Dŵr Cymru - cynllun sydd wedi’i
ddiddymu’n raddol ers hynny.

Dros y pum mlynedd diwethaf
bu cynnydd o 50 y cant yn nifer y
cwsmeriaid sydd wedi’u cofrestru
ar gyfer WaterSure, er gwaethaf
ymddangosiad tariffau cymdeithasol.

165,000

a mwy o gwsmeriaid
mesurydd dŵr
bellach wedi
cofrestru ar gyfer
WaterSure
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50%

yn fwy o
gwsmeriaid wedi
cofrestru ar gyfer
WaterSure dros y 5
mlynedd diwethaf
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Blaenoriaethau defnyddwyr:
Biliau fforddiadwy a gwerth
am arian
Elwa ar fanteision ein hadnoddau ar-lein
Un ffordd y gallwn sicrhau nad yw aelwydydd sy’n brin o arian yn wynebu argyfwng yw
drwy sicrhau nad ydynt yn colli allan ar arbedion ar eu biliau neu ffrydiau incwm eraill y
mae ganddynt hawl iddynt. Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd o ehangu’r adnoddau
a’r cyngor ar ein gwefan i leihau’r risg y bydd hyn yn digwydd.
Bedair blynedd yn ôl, dechreuom gydweithio
ag elusen ymladd tlodi Turn2Us i lansio
Cyfrifydd Budd-daliadau ac Adnodd Chwilio
am Grantiau. Mae gan y ddau y potensial
i ddatgloi ffynonellau incwm i bobl sydd
mewn caledi ariannol fel y gallant beidio
â mynd i ddyled.
Defnyddiodd dros 2,100 o bobl ein Cyfrifydd
Budd-daliadau i ganfod £4.2 miliwn mewn
hawliau posibl i fudd-daliadau yn ystod
2019-20. Defnyddiodd 679 o bobl eraill yr
adnodd chwilio am grantiau i archwilio pwll
o fwy na 3,000 o gronfeydd elusennol am
gymorth ariannol.
Yr adnodd mwyaf poblogaidd ar ein gwefan o
hyd oedd ein cyfrifydd mesurydd dŵr, sydd
wedi helpu degau o filoedd o aelwydydd dros
y blynyddoedd i benderfynu a fyddent yn well
eu byd yn newid i daliadau â mesuryddion
dŵr. Mae’r cynnydd mewn mesuryddion yn
golygu bod nifer y bobl sy’n talu biliau dŵr
sydd heb ei fesur yn gostwng gyda mwy na
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hanner y cartrefi bellach â mesurydd dŵr
wedi’i osod. Fodd bynnag, mae dal nifer
fawr o gwsmeriaid a allai elwa o newid, yn
enwedig mewn cartrefi lle mae llai o ddeiliaid
nag ystafelloedd gwely.
Mae ein cyfrifydd yn ei gwneud hi’n hawdd
i gwsmeriaid wirio a allai fod yn werth
mynd amdani. Ni fydd pawb yn gwneud
arbediad ond mae rhai cwsmeriaid yn canfod
y gallant docio cannoedd o bunnoedd oddi
ar eu biliau.
Cafodd y cyfrifydd sylw mawr yn y cyfryngau
cenedlaethol a rhanbarthol drwy gydol y
flwyddyn a denodd don o ymwelwyr ar ôl cael
ei hyrwyddo gan yr arbenigwr ar arbed arian
Martin Lewis ar ei sioe gostwng biliau ar ITV.

Ad-daliad am
daliadau dwbl
Roedd Mr W yn gweithredu gydag
atwrneiaeth dros ei ffrind, a oedd
yn profi problemau gyda dyled a
oedd yn ddyledus i’w gwmni dŵr.
Roedd wedi darganfod bod y cwmni
wedi bod yn parhau i gymryd arian
yn uniongyrchol o fudd-daliadau
ei ffrind, yn ogystal â debyd
uniongyrchol gan ei fanc, a oedd
yn golygu ei fod wedi bod yn talu
ddwywaith ers dros flwyddyn.
Cyfaddefodd y cwmni i CCW ei fod
trwy gamgymeriad wedi cymryd
mwy o daliadau nag y dylai fod wedi’i
wneud. Ymddiheurodd a chytunodd
i ad-dalu’r taliadau ychwanegol, sef
cyfanswm o fwy na £120.
Llwyddasom hefyd i sicrhau taliad
ewyllys da o £25 fel cydnabyddiaeth
o’i wasanaeth gwael i gwsmeriaid.

Cafwyd dros 256,000 o ymweliadau â’r
safle gan gynorthwyo aelwydydd i ganfod
cyfanswm arbedion posibl o bron i £15.6
miliwn ar eu biliau.
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Blaenoriaethau defnyddwyr:
Biliau fforddiadwy a gwerth
am arian
Ehangu’r rhwyd o gymorth i’r cwsmeriaid mwyaf agored i niwed
Roedd yr achosion o COVID-19 yn ein hatgoffa’n glir pa mor gyflym y gall ein bywydau newid a’n gadael
mewn sefyllfa lawer mwy agored i niwed. Mae’r amgylchiadau hyn hefyd yn cyflwyno heriau enfawr i
gwmnïau dŵr sydd â chyfrifoldeb i addasu’n gyflym i anghenion eu cwsmeriaid sy’n prysur newid pan
fydd amhariad neu argyfwng yn taro.
Cyn i COVID-19 ddod i’r amlwg, roeddem wedi
parhau i weithio’n agos gyda chwmnïau dŵr i
gynyddu cysondeb a lefelau cymorth sydd ar gael i
gwsmeriaid ag ystod eang o anghenion ychwanegol.
Yn ganolog i’r gwaith hwn roedd hyrwyddo
Gwasanaethau Blaenoriaeth, a all ddarparu
cymorth ychwanegol am ddim i gwsmeriaid y mae
angen cymorth ychwanegol arnynt i gael mynediad
at wasanaethau cwmni. Mae hyn yn hanfodol
bwysig, yn enwedig pan fydd cwsmeriaid yn sydyn
yn wynebu amhariad ar eu cyflenwad dŵr ac angen
help llaw.
Cododd nifer y defnyddwyr a gofrestrwyd i gael
cymorth drwy’r gwasanaethau hyn o 420,000 yn
2018-19 i ychydig o dan 600,000 yn 2019-20 – cynnydd
o 42 y cant. Fodd bynnag, mae canran gyffredinol
yr aelwydydd ar gofrestrau gwasanaethau
blaenoriaeth yn dal i fod ymhell o gyrraedd y targed
o 7 y cant y mae’r rheoleiddiwr Ofwat yn dymuno ei
weld erbyn 2025.
Mae angen mwy o gydweithredu ar draws y
diwydiant a thu hwnt a dyna pam y cawsom ein
hannog i weld cynifer o sefydliadau’n mynychu ein
seminar fforddiadwyedd a bregusrwydd ym mis
2

Chwefror 2020. Buom yn archwilio materion oedd
yn cynnwys cefnogi ac amddiffyn defnyddwyr
mewn amgylchiadau o fregusrwydd tymor hwy a
thros dro, rôl cwmnïau cyfleustodau o ran amddiffyn
defnyddwyr rhag sgamiau a chefnogi’r rhai a allai
fod yn profi problemau iechyd meddwl.
Ychydig dros fis yn ddiweddarach, gwelwyd prawf
llym ar allu cwmnïau dŵr i gefnogi cwsmeriaid
mewn ystod eang o amgylchiadau bregus o
ganlyniad i’r brigiad o achosion COVID-19 a’r
cyfyngiadau symud a ddaeth yn ei sgil. Un o’r
pryderon pwysicaf oedd sicrhau bod cwmnïau’n
ymateb yn gyflym i nodi’r angen a darparu’r cymorth
ariannol neu ymarferol oedd ei angen ar gwsmeriaid
i oroesi’r storm.

42%

yn fwy o
ddefnyddwyr wedi
cofrestru ar gyfer
gwasanaethau
blaenoriaeth

Buom yn gweithio’n agos gyda Water UK2 a
chwmnïau wrth iddynt ddatblygu cytundeb ar draws
y sector ar gyfres o fesurau cymorth uniongyrchol
i fynd i’r afael â’r amrywiaeth o achosion posibl o
fregusrwydd sy’n deillio o’r argyfwng iechyd. Bydd
y gwaith hwn yn parhau’n bell i mewn i 2020 gan
ein bod yn cefnogi ymdrechion y sector i sefydlu
cynlluniau a all helpu cwsmeriaid i lywio effeithiau
tymor hwy COVID-19 ar eu bywydau a’u cyllid.

Mae Water UK yn sefydliad aelodaeth sy’n cynrychioli’r prif gwmnïau dŵr a charthffosiaeth statudol yng
Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.
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Blaenoriaethau defnyddwyr:
Biliau fforddiadwy a gwerth
am arian

Costio

22c

y pen i ariannu
gwasanaethau CCW
yn 2019-2020

Cyfyngu ar ein costau
Mae gan ddefnyddwyr yr hawl i ddisgwyl gwerth am arian nid yn unig
gan gwmnïau dŵr ond gan CCW, sy’n cael ei ariannu drwy eu biliau dŵr.
£5.78 miliwn oedd cost yr ystod eang o wasanaethau a ddarparwyd gennym
i ddefnyddwyr yn ystod 2019-20. Mae hynny’n cyfateb i dâl o 22c ar gyfer pob
un sy’n talu bil dŵr yng Nghymru a Lloegr – dim ond ceiniog yn fwy nag oedd
cost ein gwasanaethau i bob cartref yn 2011-12. Rydym wedi cadw ein costau’n
isel yn gyson drwy nodi arbedion sy’n ein helpu i liniaru pwysau chwyddiant,
tra’n parhau i fuddsoddi yn ein gwasanaethau. Gallwch ddarllen mwy yn ein
Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon.
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Blaenoriaethau
defnyddwyr:
yn iawn y
tro cyntaf
Herio cwmnïau i ddarparu eu
gwasanaethau yn iawn y tro
cyntaf, amddiffyn defnyddwyr
cartrefi a busnes pan fydd
pethau’n mynd o chwith a
darparu gwasanaeth hawdd
ei ddefnyddio i bawb.
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Blaenoriaethau defnyddwyr:
yn iawn y tro cyntaf
Prif gyflawniadau:
Parhau i roi pwysau ar gwmnïau dŵr a
manwerthwyr dŵr sy’n perfformio’n wael
drwy ein gwaith helaeth yn y cyfryngau a
chydweithio â phartneriaid yn y sector

Cefnogi aelwydydd a busnesau gan ymdrin
â mwy na 12,000 o gwynion ac ymholiadau
am eu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth –
gan gynnwys mwy na 140 o ymchwiliadau i’r
achosion mwyaf difrifol

Sicrhau £1.5 miliwn mewn iawndal
ariannol i gwsmeriaid a siomwyd gan eu
cwmni dŵr neu fanwerthwr dŵr
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Blaenoriaethau defnyddwyr:
yn iawn y tro cyntaf
Dwyn manwerthwyr dŵr sy’n perfformio’n wael i gyfrif
Yn wahanol i gwsmeriaid cartref nad ydynt yn gallu newid eu cyflenwr, mae’r mwyafrif helaeth o gwsmeriaid
busnes yn Lloegr wedi cael y rhyddid i chwilio am fargen well ers mis Ebrill 2017.
Dyna pryd yr agorwyd y farchnad dŵr manwerthu
annomestig yn Lloegr i fwy o gystadleuaeth a
dechreuodd llif o fanwerthwyr dŵr newydd gystadlu
i ddarparu gwasanaethau gan gynnwys bilio, darllen
mesuryddion ac ymdrin â gwasanaethau cwsmeriaid.
Parhaodd y cwmnïau dŵr rhanbarthol presennol i
ddarparu gwasanaethau cyfanwerthu – gan gynnwys trin
a chludo dŵr tap a dŵr gwastraff.
Roedd addewid y byddai mwy o gystadleuaeth yn
arwain at gyfnod newydd o wasanaethau gwell wedi’u
teilwra i ddiwallu anghenion cwsmeriaid busnes unigol,
ynghyd â’r posibilrwydd o arbedion posibl ar eu biliau.
Mae rhai cwsmeriaid wedi elwa a dywedodd naw o
bob deg wnaeth newid wrthym eu bod yn fodlon â’r
broses o newid cyflenwr3. Ond i ormod o fusnesau bach
mae’r farchnad wedi sbarduno ton o anfodlonrwydd ac
anawsterau sydd wedi arwain at ymchwydd yn y cwynion.
Er i CCW dderbyn pedair gwaith yn fwy o gwynion gan
gwsmeriaid busnes yn 2019-20 na chyn i’r farchnad
agor, roedd o leiaf rai arwyddion bach o adferiad tua
diwedd y flwyddyn. Am y tro cyntaf ers i’r farchnad
agor, gwelsom ostyngiad cyffredinol mewn cwynion yn
2019-20, wrth i’n her gadarn i grŵp bach o fanwerthwyr
sy’n perfformio’n wael ddechrau dwyn ffrwyth. Bob
chwarter, tynnwyd sylw at y manwerthwyr sy’n perfformio
orau a’r rhai sy’n perfformio waethaf wrth ymdrin â
chwynion a defnyddiwyd hyn i gynnal y pwysau ar y rhai
yr oedd angen iddynt wella ar frys. Parhaodd ein tîm
cysylltiadau â defnyddwyr hefyd i gyfarfod yn rheolaidd â
3
4

manwerthwyr i drafod meysydd sy’n peri pryder a’r ffordd
orau o fynd i’r afael ag achosion sylfaenol cwynion.
Un o’r perfformwyr gwaethaf oedd Water Plus, a oedd
yn cyfrif am fwy na hanner y 107 o ymchwiliadau a
gynhaliwyd gennym i achosion lle bu methiannau
difrifol wrth ymdrin â chwyn cwsmer gan fanwerthwr4.
Cyfarfu ein Prif Swyddog Gweithredol a’n Cadeirydd â’r
manwerthwr ym mis Mawrth 2020 i drafod ein pryderon
parhaus ynghylch ei berfformiad. Gwnaethom yn glir
ein bod yn disgwyl iddo ddangos gwelliant sylweddol a
chyflym yn ystod y misoedd nesaf. Cydnabu Water Plus
y materion ac ymrwymodd i weithio gyda ni i weithredu
pecyn o welliannau i ymdrin â chwynion i’w cwsmeriaid.
Cyfarfuom hefyd â Clear Business Water ym mis Chwefror
2020 i leisio ein pryderon ynghylch ei berfformiad gwael.
Ymatebodd y manwerthwr drwy roi cynllun gweithredu
ar waith i leihau cwynion islaw cyfartaledd y farchnad.
Bydd CCW yn monitro ei berfformiad yn ofalus yn 2020-21
ynghyd â pherfformiad Castle Water, a oedd yn parhau
i beri pryder i ni. Cafodd Castle Water ei feirniadu’n aml
gennym ni drwy gydol y flwyddyn am ei berfformiad
anghyson a methiant i sefydlu tuedd hirdymor o welliant.

Yng nghymru
Dim ond y cwsmeriaid busnes
hynny yng Nghymru sy’n defnyddio
mwy na 50 megalitr o ddŵr y
flwyddyn sy’n cael dewis eu
manwerthwr cyflenwi dŵr.
Fodd bynnag, parhawyd i fonitro
perfformiad cwynion y cwmnïau
yng Nghymru er mwyn sicrhau bod
cwsmeriaid busnes yn cael lefelau da
o wasanaeth. Datgelodd ein
hadroddiad cwynion annomestig –
a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf
2019 – fod Dŵr Cymru Welsh Water
a Hafren Dyfrdwy wedi perfformio’n
dda gyda lefelau cwynion yn is na
chyfartaledd y diwydiant.

Rhoddodd ystyriaeth i’r llu o faterion cwynion y tynnwyd
sylw atynt ac ymrwymodd i roi mesurau ar waith i fynd
i’r afael â hwy. Mae ei uno â’r Affinity for Business ar 1
Ebrill 2020, cwmni arall sy’n perfformio’n well, hefyd yn
rhoi cyfle i’r cwmni newydd rannu dysgu a gwella ei
wasanaeth yn sylweddol i gwsmeriaid.

Yn seiliedig ar ganfyddiadau ymchwil Profi’r Dyfroedd 2019 gyda chwsmeriaid busnes.
Cafwyd cyfanswm o 107 o ymchwiliadau i gwynion manwerthwyr – daeth cwsmeriaid annomestig â 105 o’r rhain atom gyda’r lleill yn ymwneud ag eiddo domestig.
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Blaenoriaethau defnyddwyr:
yn iawn y tro cyntaf
Rhoi cwsmeriaid wrth wraidd y farchnad
Ochr yn ochr â’n gwaith uniongyrchol gyda manwerthwyr, buom hefyd yn cydweithio’n
agos â gweithredwr y farchnad MOSL i wella tirwedd y defnyddiwr.
Rydym wedi galw ar MOSL i roi mwy o
wybodaeth am y farchnad o ran partïon
masnachu nad ydynt yn bodloni gofynion
perfformiad, megis darllen mesuryddion
mewn modd amserol. Rydym wedi ymrwymo
i sicrhau bod data’r farchnad – yn seiliedig ar
wybodaeth CCW a MOSL5 – yn fwy tryloyw a
hygyrch wrth symud ymlaen.
Ym mis Hydref 2019, daeth CCW yn
gynrychiolydd cwsmeriaid gyda hawliau
pleidleisio ar Banel Codau Marchnad
MOSL. Mae hyn yn ein galluogi i bleidleisio
ar gynigion newid cod a sicrhau bod
buddiannau gorau cwsmeriaid yn cael eu
cynrychioli. Wrth symud ymlaen byddwn
yn defnyddio ein haelodaeth i sicrhau
bod newidiadau i godau’r farchnad yn
canolbwyntio ar ddatrys y materion sy’n
achosi’r niwed mwyaf i gwsmeriaid.

5
6

Sicrhau hawliau
pleidleisio yn

Hydref 2019
ar Banel Codau’r
Farchnad MOSL

Parhawyd hefyd i weithio gyda’r Grŵp
Manwerthwyr a Chyfanwerthwyr (RWG)
mewn ymdrech i dargedu’r meysydd
hynny sy’n achosi’r anawsterau mwyaf
i gwsmeriaid6.
Mae’r rhain yn cynnwys problemau
cyfathrebu rhwng manwerthwyr a
chyfanwerthwyr ac anghysondebau yn y
ffordd y mae partïon masnachu yn ymdrin
â cheisiadau gan gwsmeriaid – fel ceisiadau
am lwfans dŵr yn gollwng.
Helpodd ein tîm i lunio cynnwys canllawiau
arfer gorau a gynlluniwyd er budd
cwsmeriaid a phartïon masnachu. Byddwn
yn parhau i ddefnyddio ein presenoldeb ar
y grŵp i gynorthwyo gyda ffyrdd eraill o
geisio gwella lefelau’r gwasanaeth a’r profiad
i gwsmeriaid.

Mae MOSL yn gyfrifol am oruchwylio’r modd y mae’r farchnad manwerthu dŵr annomestig yn Lloegr yn rhedeg.
Mae’r Grŵp Manwerthwyr a Chyfanwerthwyr (RWG) yn cynnwys manwerthwyr a chyfanwerthwyr gyda mewnbwn
gan bartïon eraill gan gynnwys CCW, MOSL ac Ofwat. Ei nod yw mynd i’r afael â’r materion mwyaf sy’n effeithio ar y
farchnad manwerthu dŵr a gwneud newidiadau/rhannu arfer da i wella lefelau gwasanaethau i gwsmeriaid.
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Helpu busnesau bach i oroesi storm COVID-19
Wrth i ni nesáu at ddiwedd y flwyddyn ariannol, cafodd llawer o fusnesau bach eu
dal mewn anawsterau dybryd a achoswyd gan y brigiad o achosion COVID-19.
Roedd yr effaith ar fusnesau’n amrywio’n
aruthrol, gyda rhai’n gorfod lleihau eu
gweithrediadau, tra bu’n rhaid i eraill gau
dros dro. Symudwyd yn gyflym i weithio
gyda’r Llywodraeth, MOSL ac Ofwat i sicrhau
bod y sector dŵr yn dod yn ffynhonnell
cymorth yn ystod yr amhariad a’r ansicrwydd.
Cyflwynwyd llu o newidiadau rheoleiddiol
yn gyflym i leddfu’r pwysau ar fanwerthwyr
a rhyddhau cymorth i gwsmeriaid busnes yr
oedd angen rhyddhad ariannol arnynt.
Roedd y mesurau hyn yn cynnwys caniatáu
i gwsmeriaid busnes a oedd yn gorfod cau
dros dro gael eu heithrio rhag talu taliadau
dŵr. Buom hefyd yn pwyso ar fanwerthwyr i
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gynnig seibiannau talu i gwsmeriaid
oedd yn ei chael yn anodd fforddio eu
biliau ac atal y bygythiad o ddatgysylltu
yn ystod y cyfyngiadau symud.

Galw ar
fanwerthwyr i
gynnig seibiant/
gwyliau talu i
gwsmeriaid busnes
sydd wedi’u
heffeithio gan
COVID-19

Mae’r daith tuag at adfer eu sefyllfa yn
debygol o fod yn un hir i lawer o fusnesau
wrth iddynt ddod allan o’r argyfwng
iechyd ac mae gan CCW gynlluniau ar
waith i gefnogi cwsmeriaid drwy’r misoedd
anodd sydd o’n blaenau.
Mae’r rhain yn cynnwys cyhoeddi canllawiau
i gwsmeriaid ar eu hawliau a’r hyn y gallant
ei ddisgwyl o ran costau pan fyddant yn
ailagor eu drysau.
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Blaenoriaethau defnyddwyr:
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Daw pedwar cwmni dŵr o dan y lach oherwydd cwynion
Nid manwerthwyr dŵr yn unig a wynebodd feirniadaeth ffyrnig a mwy o graffu
gennym am eu perfformiad gwael ar gwynion yn ystod y flwyddyn.
Roedd cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol
ar gwynion y diwydiant dŵr ar gyfer
2018-19 ym mis Medi 2019 yn amlygu
pryderon sylweddol ynghylch perfformiad
pedwar cwmni dŵr sy’n gwasanaethu
aelwydydd yn Lloegr. Roedd adroddiadau
helaeth ynglŷn â’n hadroddiad yn y
cyfryngau yn caniatáu i ni gynyddu’r pwysau
ar y cwmnïau hyn i fynd at wraidd y cynnydd
mewn cwynion.
Gofynnodd ein cadeiryddion rhanbarthol
hefyd am ddiweddariadau chwarterol gan

y pedwar - Northumbrian Water, Essex a
Suffolk Water, Hafren Dyfrdwy a Thames
Water – yn nodi pa gamau yr oeddent yn
eu cymryd i leihau cwynion ysgrifenedig
a galwadau gan gwsmeriaid i ddatrys y
materion hyn.
Roedd y rhan fwyaf o’r cwmnïau hyn ar y
trywydd iawn i wella eu perfformiad yn
2019-20 a bydd eu cynnydd yn cael ei amlygu
yn ein hadroddiad blynyddol nesaf ym mis
Medi 2020.

Yng Nghymru
Rhybuddiwyd Hafren Dyfrdwy fod
yn rhaid iddo ddangos gwelliant
sylweddol ar ôl iddo gael ei enwi fel
un o’r pedwar perfformiwr gwaethaf
ar gyfer cwynion cartrefi yn ein
hadroddiad ym mis Medi 2019.
Adroddodd y cwmni gynnydd o 154 y
cant mewn cwynion ysgrifenedig, yn
ogystal â chynnydd sydyn yn nifer y
galwadau gan gwsmeriaid i ddatrys
problemau gwasanaeth. Deilliodd
llawer o’r problemau o ganlyniad
i gynnydd mewn amhariadau ar
gyflenwadau dŵr a phroblemau gyda
biliau wrth i Ddŵr Dyffryn Dyfrdwy
drosglwyddo i Hafren Dyfrdwy.
Gofynnwyd i Hafren roi diweddariadau
chwarterol i CCW yn nodi pa gamau
yr oedd wedi’u cymryd a’r cynnydd
yr oedd wedi’i wneud o ran lleihau
cwynion. Erbyn diwedd 2019-20 roedd
y cwmni ar y trywydd iawn i wella
ond roedd yn parhau i fod yn un o
berfformwyr gwaetha’r diwydiant.
Bydd CCW yn nodi’r cynnydd y mae
wedi’i wneud a pha gamau pellach y
mae angen eu cymryd pan fydd yn
cyhoeddi ei adroddiad blynyddol nesaf
ym mis Medi 2020.
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9% yn

Mae cwynion cyffredinol i CCW yn gostwng ond mae problemau o hyd
Gan amlaf gall cwsmeriaid ddatrys unrhyw broblemau a gânt gyda’u gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth yn
uniongyrchol gyda’u cyflenwr. Fodd bynnag, pan fydd cwsmer wedi disbyddu gweithdrefn gwyno ei gwmni
dŵr gall droi atom i geisio helpu i ddatrys y broblem.
roeddem wedi derbyn 4 y cant yn llai o gwynion ond
erbyn diwedd y cyfnod roedd wedi gostwng o 9 y cant.

Teimlai llai o gwsmeriaid fod angen gwneud hyn yn
2019-20 gyda CCW yn gweld gostyngiad cyffredinol o 9
y cant mewn cwynion.
Ni wnaeth y cynnydd mawr arferol mewn cwynion
a brofwn pan fydd cwsmeriaid yn derbyn eu biliau
newydd rhwng mis Chwefror a mis Ebrill yn cynyddu i’r
un uchelfannau. Gellir priodoli hyn yn rhannol i effaith
COVID-19 a chwmnïau’n cynyddu eu cyfathrebu â
chwsmeriaid yn ystod camau cynnar y pandemig.
Yn fwy cyffredinol, cysylltodd llai o gwsmeriaid â
CCW wrth i argyfwng iechyd COVID-19 ddyfnhau yn
ystod mis Mawrth. Ar ddechrau tri mis olaf y flwyddyn

llai o gwynion
gan gwsmeriaid
yn 2019-20

Er gwaethaf y gostyngiad mewn cysylltiadau, nid oedd
ein llwyth gwaith wedi gostwng oherwydd cynnydd
mawr yn nifer yr ymchwiliadau y bu’n rhaid i ni eu
cynnal i’r achosion mwyaf difrifol o ymdrin â chwynion
yn wael gan gwmnïau dŵr a manwerthwyr.
Bu’n rhaid estyn mwy na 140 o’r cwynion yr
ymdriniwyd â nhw i fod yn ymchwiliadau – a hynny’n
gynnydd o 118 y cant ers y flwyddyn flaenorol. Roedd
y mwyafrif helaeth o’r ymchwiliadau hyn yn ymwneud
â manwerthwyr.

Wedi cynnal

142
o ymchwiliadau
ffurfiol yn ystod
2019-20

Cysylltiadau â CCW gan Gwsmeriaid
2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

Ymholiadau

2,022

2,0197

9,165

10,699

Cwynion

10,256

11,254

9,650

8,715

142

65

29

7

Ymchwiliadau Ffurfiol

7

Bu gostyngiad amlwg yn nifer yr ymholiadau yn 2018-19 oherwydd newid yn ein gallu i adrodd dros y ffôn. Doeddem ni ddim bellach yn cofnodi
ymholiadau trafodol – er enghraifft, rhywun yn ein galw i ofyn am fanylion cyswllt eu cwmni dŵr.
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Gwelliannau wedi’u targedu
Nodir isod ein perfformiad yn erbyn y targedau a osodwyd gennym ar ddechrau’r flwyddyn. Mae’r tabl yn
dangos ein bod wedi rhagori ar ein targedau o gydnabod cwynion o fewn 5 diwrnod a chau achosion o fewn
20 a 40 diwrnod ar ôl iddynt gyrraedd. Mae hyn yn nodi newid i’w groesawu o 2018-19 pan fethwyd cyrraedd
ein targedau ar gyfer cau achosion o fewn 20 a 40 diwrnod gwaith.
Adeiladwyd ar y gwelliannau hyn drwy wella’r ffordd
y mae ein systemau’n gweithio gyda’i gilydd, gan
ostwng amser gweinyddu fel bod materion a godir gan
gwsmeriaid yn cyrraedd y gweithiwr achos priodol yn
gynt. Roedd newidiadau i’n ffurflen gwyno ac ymholi
hefyd yn agor sianeli cyfathrebu ehangach, gan ei
gwneud yn haws i gwsmeriaid anfon gwybodaeth
atom ar-lein.

Roedd gwelliannau i’n hadroddiadau a’n rhagolygon
adnoddau yn ein galluogi i roi cynlluniau mwy cadarn
ar waith i’n helpu i reoli lefelau uchel o gyswllt.
Roeddem hefyd yn gallu defnyddio adnoddau
ychwanegol ar fyr rybudd i wella ein dull o ymdrin
â chwynion a’n cymorth dros y ffôn i gwsmeriaid.

Canran y cwynion
2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

Targed

Cyflawnwyd

Targed

Cyflawnwyd

Targed

Cyflawnwyd

Targed

Cyflawnwyd

99.5%

99.9%

99.5%

99.7%

99.7%

99.7%

99.5%

99.6%

Wedi’i gau o fewn
20 diwrnod gwaith

80%

80%

80%

76.4%

80%

80%

80%

80.4%

Wedi’i gau o fewn
40 diwrnod gwaith

91%

91.8%

91%

88.7%

91%

92.4%

91%

92.1%

Cydnabyddwyd o
fewn 5 diwrnod
gwaith

Ad-daliad ffioedd am fod
dŵr yn gollwng
Pan dderbyniodd Ms M ei bil dŵr
cyntaf ar ôl symud tŷ, roedd yn fwy
na dwbl ei swm debyd uniongyrchol
arferol. Dywedodd ei chwmni dŵr
wrthi y gallai fod dŵr yn gollwng
o fewn y tŷ felly fe wnaeth hi alw
plymwr. Ar ôl pedwar ymweliad ar
wahân, darganfu plymwr Ms M fod y
dŵr yn gollwng y tu allan i’w chartref,
ym mhibellau’r cwmni dŵr.
Camodd CCW i mewn a gofynnodd
i’r cwmni dalu iawndal i Ms M am
fethiannau gwasanaeth y cwmni a
gofyn iddynt ad-dalu ei chostau llogi
plymwr. Cytunodd y cwmni hefyd i
ôl-ddyddio biliau Ms M i’r dyddiad y
symudodd i mewn.

Roeddwn i eisiau cysylltu
i ddweud ein bod wedi
cyrraedd rhywle gyda’n
cwmni dŵr o’r diwedd,
ac i chi mae’r diolch am
fynd i’r afael ag ef! Rwy’n
gwerthfawrogi eich help
yn fawr
Ms M
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Gwelliannau wedi’u targedu
Nodir isod ein perfformiad yn erbyn y targedau a osodwyd gennym ar ddechrau’r flwyddyn.
Yn ystod y flwyddyn cynhaliwyd arolwg o hyd at 100 o
gwsmeriaid y mis i ganfod pa mor fodlon oeddent â
phob agwedd ar ein gwasanaeth. Gwnaethom ragori
ar ein targed ar gyfer boddhad cwsmeriaid â chwrteisi
ond nid oeddem yn cyrraedd ein disgwyliadau o ran
boddhad cyffredinol â gwasanaeth, canlyniad cwynion a
chyflymder. Er i ni wella ar 2018-19, roedd y canlyniadau’n
dal yn siomedig. Yr ydym wedi rhoi mesurau ar waith a
byddwn yn parhau i wneud er mwyn sicrhau ein bod nôl
ar y trywydd iawn.
Dechreuodd y gwaith ar wella boddhad yn gyffredinol
yn 2018-19 gyda gwell galluoedd rhagweld a mwy o

adnoddau a oedd yn ein galluogi i addasu i ymateb
i gynnydd sydyn yn y galw yn gyflym. Gwelsom
egin gwyrdd y gwelliannau yn rhan olaf y flwyddyn
a pharhaodd hynny yn ystod 2019-20. Cyflwynwyd
gwelliannau pellach y llynedd gan gynnwys gwneud ein
gwasanaeth yn haws i gwsmeriaid ei ddefnyddio drwy
adnoddau fel ein gwefan. Gwnaethom hefyd gynnal
ymchwil i anghenion a disgwyliadau ein cwsmeriaid
mewn gwahanol amgylchiadau. Bydd y canfyddiadau
hyn yn llywio’r ffordd rydym yn addasu ein gwasanaethau
i adlewyrchu’r hyn y mae cwsmeriaid am ei gael gennym
ni. Rydym yn hyderus y bydd y rhain yn arwain at
welliannau yn ein lefelau boddhad yn 2020-21.

Boddhad cwsmeriaid â phob agwedd o ddull CCW o ymdrin â chwynion
2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

Targed

Cyflawnwyd

Targed

Cyflawnwyd

Targed

Cyflawnwyd

Targed

Cyflawnwyd

Gwasanaeth

75%

72.6%

75%

67.9%

75%

73.3%

72%

75.9%

Canlyniad y gŵyn

61%

57.9%

61%

54.7%

61%

63.5%

61%

62.5%

Cyflymder

80%

73.7%

80%

66.4%

80%

69.1%

80%

77.2%

Cwrteisi

93%

94.8%

93%

93.7%

93%

93.5%

93%

93.6%
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Methiannau manwerthwyr yn arwain at gynnydd mewn ymchwiliadau
Mae cwmnïau dŵr a manwerthwyr dŵr fel arfer yn derbyn ein hargymhellion unwaith y
byddwn ni’n ymweud ag achos cwsmer ac yn aml gellir datrys y mater bryd hynny. Serch hynny,
weithiau mae’n rhaid i ni gynyddu ein hymwneud ag achosion lle ceir tystiolaeth o ymdrin â
chwynion yn wael.
Yr ymchwiliadau ffurfiol hyn yw’r achosion
mwyaf difrifol o fethiant ar ran y cwmni
dŵr neu’r manwerthwr. Yn ystod 2019-20
cynhaliwyd 142 o ymchwiliadau ffurfiol – mwy
na dwbl y flwyddyn flaenorol.
Nifer fach o fanwerthwyr dŵr sy’n perfformio’n
wael sy’n gwasanaethu cwsmeriaid
annomestig oedd yn bennaf gyfrifol am y
cynnydd hwn.
Mae hyn yn parhau i fod yn etifeddiaeth o’r
anawsterau sydd wedi llesteirio’r farchnad dŵr
manwerthu annomestig yn Lloegr ers iddi agor
ym mis Ebrill 2017.

Roedd Water Plus yn cyfrif am 57 o’r
ymchwiliadau gyda Wave, Castle Water a
SES Business Water hefyd yn gweld cynnydd
sylweddol o gymharu â 2018-19.

Yng nghymru
Buom yn helpu i ddychwelyd dros
£17,000 mewn iawndal ariannol i
gwsmeriaid Dŵr Cymru Welsh
Water a Hafren Dyfrdwy, wrth i ni
eu cefnogi gyda chwynion yn erbyn
y ddau gwmni.

Arweiniodd ein hymchwiliadau at 67 o
gwsmeriaid yn derbyn iawndal, gyda 15
achos arall yn golygu bod cwmnïau’n gorfod
gweithredu mewn rhyw fodd arall.
Yn gyffredinol, gwnaethom helpu i sicrhau
bron i £1.5 miliwn mewn iawndal ariannol i
gwsmeriaid – gan gymryd ein cyfanswm ers
2005 y tu hwnt i £31 miliwn ar gyfer aelwydydd
a busnesau sydd wedi cael eu siomi gan eu
cwmni dŵr.

Wedi
sicrhau

£1.5miliwn
o iawndal
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Blaenoriaethau
defnyddwyr:
gwasanaethau
dŵr a dŵr
gwastraff diogel
a dibynadwy
Pwyso ar gwmnïau i ddarparu
gwasanaethau dŵr a dŵr
gwastraff diogel, dibynadwy y
gall pob defnyddiwr ymddiried
ynddynt yn awr ac yn y tymor hir.
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gwastraff diogel a dibynadwy
Prif gyflawniadau:
Ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth ymhlith
defnyddwyr o’r pwysau ar ein hadnoddau
dŵr a’r rôl hanfodol y gall pobl ei chwarae
wrth arbed dŵr

Amlygu perfformiad gwael rhai cwmnïau
dŵr o ran lleihau achosion o ddŵr yn
gollwng a thynnu sylw at yr effaith y mae
hyn yn ei gael ar ganfyddiadau defnyddwyr
o’r diwydiant

Cefnogi ymdrechion y diwydiant i
ddarparu canllawiau a labeli cliriach i
ddefnyddwyr ar ba eitemau sy’n ddiogel i
fflysio i lawr y tŷ bach.
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gwasanaethau dŵr a dŵr
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Cadw ein tapiau’n llifo i’r dyfodol
Roedd yr achosion COVID-19 yn ein hatgoffa’n glir pa mor bwysig yw mynediad at ddŵr glân o ran diogelu ein
hiechyd drwy olchi dwylo’n rheolaidd, hylendid cyffredinol, yn ogystal â sicrhau bod digon o ddŵr yn y corff.
Fodd bynnag, mae effaith gyfunol twf y boblogaeth a’n
hinsawdd gynyddol gyfnewidiol yn ei gwneud yn anos
sicrhau bod digon o ddŵr i fynd o gwmpas heb achosi
niwed i’r afonydd, y nentydd a’r amgylchedd ehangach
sy’n dibynnu arno hefyd.
Nid yw gwneud dim yn opsiwn o gofio, pe na bai unrhyw
gamau’n cael eu cymryd erbyn 2050, y byddai angen 3.4
biliwn litr ychwanegol o ddŵr y dydd i gau’r bwlch yn ein
cyflenwad dŵr cyhoeddus. Mae cydbwyso anghenion ein
cymdeithas a’n hamgylchedd yn dod yn fwy heriol wrth
i bob blwyddyn fynd heibio ond gyda mwy o gydweithio
gallwn wrthdroi’r sefyllfa. Dyna pam yr oeddem yn falch
iawn o fod yn rhan o’r gwaith o ddatblygu Fframwaith
Adnoddau Dŵr Cenedlaethol Lloegr. Mae’n nodi
disgwyliadau Llywodraeth y DU a rheoleiddwyr i’r
cwmnïau dŵr gydweithio â defnyddwyr dŵr eraill i
ddatblygu cynlluniau rhanbarthol a fydd gyda’i gilydd
yn diwallu’r angen cenedlaethol am ddŵr yn y dyfodol.
Gallai hyn gynnwys datblygu prosiectau strategol newydd
ar raddfa fawr – gan gynnwys adeiladu cronfeydd dŵr
newydd a throsglwyddo dŵr rhwng rhanbarthau – yn
ogystal â ffynonellau dŵr newydd fel dihalltu ac ailgylchu.
Ochr yn ochr â’r datblygiadau hyn, bydd angen
gostyngiad sylweddol o hyd mewn achosion o ddŵr yn
gollwng ac ymgyrchu parhaus i annog pobl i fabwysiadu
ymddygiadau sy’n fwy effeithlon o ran dŵr er mwyn
helpu i leihau eu defnydd personol.
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Ymunasom â rhanddeiliaid y diwydiant, gan
gynnwys cwmnïau dŵr, academyddion a sefydliadau
amgylcheddol i helpu i lunio a chefnogi lansiad ymgyrch
Love Water yn Lloegr. Mae’r ymgyrch wedi cael ei
harwain gan Asiantaeth yr Amgylchedd a Water UK
gyda’r nod o helpu pobl i ddeall gwerth pob diferyn o
ddŵr y maent yn ei ddefnyddio. Yn y cyfnod cyn lansio’r
ymgyrch yn ystod haf 2019, buom â rhan allweddol yn y
gwaith o ddatblygu a mireinio rhai o’r negeseuon sy’n
canolbwyntio ar ddefnyddwyr ar arbed dŵr. Helpodd ein
hymchwil a’n mewnwelediad hefyd i ddylanwadu ar naws
a ffocws yr ymgyrch. Bydd y cyfranogiad hwnnw’n parhau
yn 2020-21 pan fyddwn yn gobeithio gweld yr ymgyrch
yn fwy amlwg.
Drwy gydol y flwyddyn, cynhyrchwyd ffrwd o gynnwys
a blogiau cyfryngau cymdeithasol gennym hefyd
er mwyn helpu defnyddwyr i ddeall arwyddocâd eu
gweithredoedd bach o fewn y darlun ehangach o
ddiogelu dyfodol ein hadnoddau dŵr. Cynigiwyd cyngor
ymarferol gennym ar sut i arbed dŵr, gan dynnu sylw at y
cysylltiad rhwng dŵr ac ynni a’r arbedion ariannol posibl
a allai ddeillio o hyn. Fel y soniwyd yn yr adran Gwerth am
Arian, parhaodd ein cyfrifydd mesurydd dŵr i ddarparu
arf amhrisiadwy i helpu defnyddwyr i ddeall a allent fod
yn well eu byd yn newid i fesurydd dŵr.
Defnyddiwyd y cyfrifydd dros 256,000 o weithiau
yn ystod y flwyddyn a helpodd defnyddwyr i
nodi arbedion bil blynyddol posibl gwerth bron i
£15.6 miliwn.

Yng Nghymru
Cyfrannwyd at ddigwyddiadau
Fforwm Dŵr Cymru a gynhaliwyd gan
Lywodraeth Cymru yn 2019-20.
Roedd y materion a drafodwyd yn
cynnwys digwyddiadau tywydd eithafol
2018, addasu i’r newid yn yr hinsawdd,
strategaeth genedlaethol Llywodraeth
Cymru ar lifogydd a rôl Comisiwn
Seilwaith Cenedlaethol newydd Cymru.
Parhaodd effaith cyfnodau o dywydd
eithafol yng Nghymru i dynnu sylw
at bwysigrwydd hanfodol adeiladu
rhwydwaith dŵr a charthffosiaeth mwy
cydnerth. Buom yn gweithio gyda
chwmnïau dŵr yn ystod y llifogydd
difrifol ym mis Chwefror 2020 i sicrhau
eu bod yn cyfathrebu’n effeithiol
â chwsmeriaid yr amharwyd ar eu
cyflenwad dŵr. Dechreuwyd hefyd weithio
gyda’r Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol
yng Nghymru i nodi adnoddau dŵr a
materion cyflenwi i fwydo i mewn i’w
alwad am dystiolaeth.
Mewn mannau eraill, gwnaethom
gynorthwyo cwmnïau dŵr yng Nghymru
a rhanddeiliaid eraill i helpu i hyrwyddo
negeseuon priodol i ddefnyddwyr ar
arbed dŵr. Llwyddasom i gael Dŵr
Cymru Welsh Water i gydnabod
pwysigrwydd codi ymwybyddiaeth o’r
opsiwn mesuryddion yng Nghymru.
Codwyd hefyd bwysigrwydd adolygu
cynllun gweithredu effeithlonrwydd dŵr
Cymru fel rhan o adolygiad Strategaeth
Ddŵr Cymru, tra’n parhau i gefnogi
gwaith y Ford Gron Effeithlonrwydd Dŵr
yng Nghymru.

ccwater.org.uk

Blaenoriaethau defnyddwyr:
gwasanaethau dŵr a dŵr
gwastraff diogel a dibynadwy

Wynebodd Hafren Dyfrdwy
feirniadaeth gyhoeddus gennym
yn ystod haf a hydref 2019 ar ôl i ni
adrodd ei fod yn un o dri chwmni dŵr
i fethu ei dargedau rheoleiddiol o ran
dŵr yn gollwng yn 2018-19.

Industry on
course for a

7%

reduction in
leakage

Mynnu mwy o frys ar achosion o ddŵr yn gollwng
Dros y degawd diwethaf, rydym wedi galw dro ar ôl tro ar y diwydiant i ddangos mwy o frys ac uchelgais
wrth fynd i’r afael ag achosion o ddŵr yn gollwng ar draws y rhwydwaith dŵr. Mae defnyddwyr yn
disgwyl i gwmnïau dŵr fod yn arwain drwy esiampl pan ddaw’n fater o ddefnyddio dŵr yn ddoeth ond bu
hunanfoddhad yn amlwg yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf.
Mae hynny’n peryglu lleddfu cymhelliant pobl eu hunain
i arbed dŵr os ydynt yn canfod nad yw eu cwmni dŵr yn
tynnu ei bwysau.
Yn sgil cyhoeddi ein hadroddiad cydnerthedd dŵr
blynyddol - Water, Water Everywhere – ym mis Medi
2019 datgelwyd fod faint o ddŵr a gollwyd drwy bibellau
sy’n gollwng wedi gostwng yn 2018-19 am y tro cyntaf
ers 2015-16.
Fodd bynnag, roedd hwn yn ostyngiad ymylol o 0.2% o’i
gymharu â’r flwyddyn flaenorol a methodd tri chwmni
– Thames Water, Hafren Dyfrdwy ac Affinity Water – â
chyrraedd eu targedau rheoleiddiol o ran dŵr yn gollwng.
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Yng Nghymru

Cododd yr adroddiad gwestiynau difrifol ynghylch a
fyddai rhai cwmnïau’n gallu ymateb i’r her o gyflawni’r
targedau llawer mwy ymestynnol a nodwyd gan y
rheoleiddiwr am y pum mlynedd nesaf. Ailadroddwyd ein
rhybudd hefyd y byddai defnyddwyr yn llai brwdfrydig i
ddefnyddio dŵr yn ddoeth pe baent yn canfod nad oedd
cwmnïau dŵr yn gwneud digon i leihau gwastraff.

Galwyd ar y cwmni i fynd i’r afael
ar frys â’i berfformiad o ran dŵr yn
gollwng ac roedd arwyddion ei fod
wedi ymateb i’n her yn 2019-20. Roedd
y cwmni ar y trywydd iawn i wella ei
lefelau gollwng cyffredinol ond roedd
yn parhau ymhlith y perfformwyr
gwaethaf yn y diwydiant.
Yn ogystal â buddsoddiad ychwanegol,
rydym am weld y cwmni’n croesawu
dulliau mwy arloesol o gyflymu
gwelliannau i wella ei wasanaethau i
gwsmeriaid.

Wrth inni nesáu at ddiwedd 2019-20, yr oedd arwyddion
bod y neges o’r diwedd yn suddo i mewn gyda’r
diwydiant ar y trywydd iawn i ostwng achosion o ddŵr
yn gollwng o 7 y cant. Bydd cynnydd cwmnïau’n cael ei
amlygu yn ein hadroddiad cydnerthedd blynyddol yn
hydref 2020.

ccwater.org.uk

Blaenoriaethau defnyddwyr:
gwasanaethau dŵr a dŵr
gwastraff diogel a dibynadwy

Cyfrif wedi’i newid trwy
gamgymeriad
Cysylltodd Mr D â CCW ar ôl derbyn
dau fil ar wahân pan oedd ei gwmni
dŵr wedi newid ei gyfrif trwy
gamgymeriad o gyfrif domestig i
gyfrif busnes, ond gan ddweud ei fod
yn dal i fod yn atebol am y ddau fil.

Amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed rhag amhariad
Pan fydd cartref yn cael ei adael heb gyflenwad dŵr yn sydyn gall achosi anghyfleustra
enfawr iddynt, yn enwedig os na chafwyd rhybudd ymlaen llaw o’r amhariad.
Gall tasgau o ddydd i ddydd fod yn anodd iawn
a gall gynyddu’r ymdeimlad o unigedd ymhlith
defnyddwyr mewn amgylchiadau bregus. Dylai
lleihau amhariadau fod yn flaenoriaeth i bob
cwmni dŵr ond amlygodd ein hadroddiad
cydnerthu’r diffyg cynnydd a wnaed gan y
diwydiant. Roedd hefyd yn codi amheuon a
oedd cwmnïau dŵr mewn sefyllfa gryfach i
ddelio ag achos pellach o dywydd oer difrifol a’r
dadmer cyflym a adawodd ddegau o filoedd o
gwsmeriaid heb ddŵr ym mis Mawrth 2018.
Dangosodd ein hadroddiad cydnerthedd fod
yr amser yr oedd pobl yn dioddef amhariad
ar eu cyflenwad dŵr wedi cynyddu un rhan o
bump ers 2016-17. Rhaid i gwmnïau gynllunio
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ar gyfer digwyddiadau tywydd mwy difrifol
sy’n dod yn fwyfwy cyffredin oherwydd newid
yn yr hinsawdd. Mae’n hanfodol bod ganddynt
gynlluniau ar waith i osgoi methiannau,
lliniaru’r effeithiau ac adfer yn gyflym o dywydd
sy’n amharu.
Er bod ymyriadau i’r cyflenwad yn dal i ddigwydd,
byddwn yn parhau i wthio’r diwydiant i gadw
hyn i leiafswm a byddwn yn tynnu sylw’n
gyhoeddus at gwmnïau nad ydynt yn cyrraedd
y safonau gwasanaeth a ddisgwyliwn. Byddwn
hefyd yn gweithio gyda chwmnïau i sicrhau eu
bod yn darparu cymorth a gwybodaeth briodol
i gwsmeriaid, yn enwedig y rhai sy’n eu cael eu
hunain mewn amgylchiadau bregus.

Dywedodd CCW wrth y cwmni i
ddarparu tystiolaeth glir o’r taliadau
yr oedd Mr D wedi’u gwneud, ac i ba
gyfrif/cyfrifon yr oedd y rhain wedi’u
credydu iddynt. Mynnwyd hefyd y dylai’r
cwmni wneud taliad ewyllys da i Mr D
am y dryswch a’r amser yr oedd wedi’i
gymryd i gywiro camgymeriadau’r
cwmni. Yn dilyn ein hymchwiliad,
darparodd y cwmni’r holl dystiolaeth yr
oeddem wedi gofyn amdano ar ran
Mr D. Fe wnaethon nhw hefyd ganslo’r
cais am daliad ar gyfer y cyfrif oedd
wedi’i gau, a oedd yn golygu bod Mr
D mewn credyd a bod yr holl daliadau
wedi’u gwneud.

O’r diwedd mae popeth
wedi’i ddatrys a dylai hynny
fod yn ddiwedd y mater.
Roeddwn i eisiau dweud
diolch i chi am eich help.
Mr D
ccwater.org.uk

Blaenoriaethau defnyddwyr:
gwasanaethau dŵr a dŵr
gwastraff diogel a dibynadwy
Rhoi terfyn ar y dioddefaint a achosir gan lifogydd carthffosydd
Prin yw’r methiannau mewn gwasanaethau sydd â’r potensial i achosi mwy o ofid i
ddefnyddwyr neu ddifrod i’r amgylchedd na llifogydd carthffosydd.
Mae helpu cwsmeriaid cartrefi a busnes i
ddatrys eu cwynion yn erbyn cwmnïau dŵr
wrth iddynt ddelio â chanlyniadau diflas
digwyddiadau wedi cryfhau ymhellach ein
penderfyniad i sicrhau na fydd y broblem yn
codi ei ben fyth eto.
Mae ein hymgyrchu a’n gwaith gyda
chwmnïau wedi bod yn allweddol i sicrhau
gostyngiad sylweddol mewn achosion o
lifogydd mewn carthffosydd. Dros y pum
mlynedd diwethaf mae nifer yr eiddo sydd
wedi dioddef llifogydd gyda charthffosiaeth
wedi gostwng chwarter, tra bod achosion o
lifogydd allanol wedi gostwng bron 40 y cant
yn ystod yr un cyfnod.
Ni fyddai dim o’r cynnydd da a welsom wedi
bod yn bosibl heb gydweithio ar draws
y diwydiant – yn enwedig gwaith Bwrdd
Rhaglen Draenio’r 21ain Ganrif a arweinir gan
Water UK. Roedd CCW yn aelod o’r Bwrdd, a
oedd hefyd yn cynnwys pob un o’r 12 cwmni
carthffosiaeth, yn ogystal â chynrychiolwyr
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40%

yn llai o achosion
llifogydd dros y 5
mlynedd diwethaf

o lywodraethau, rheoleiddwyr a grwpiau
amgylcheddol. Cymerwyd camau breision
gan y grŵp i nodi sut y byddai systemau
draenio’r DU yn goresgyn y pwysau a
achosir gan newid yn yr hinsawdd a thwf y
boblogaeth dros y 50 mlynedd nesaf. Roedd
yn siom enfawr i ni pan ddiddymwyd y
Bwrdd yn 2019.
Roedd casgliad yr Adolygiad Prisiau ym
mis Rhagfyr 2019 yn nodi ton newydd o
ymrwymiadau a buddsoddiad dros y pum
mlynedd nesaf gyda’r nod o leihau achosion
o lifogydd carthffosydd ymhellach fyth, tra’n
cryfhau seilwaith. Roeddem yn cymeradwyo
ymrwymiadau i ehangu’r defnydd o
systemau draenio cynaliadwy a mabwysiadu
atebion mwy arloesol – fel cynlluniau
carthffosydd deallus. Fodd bynnag, yr ydym
am weld y diwydiant yn dangos lefel fwy
cyson o uchelgais i ddileu llifogydd mewn
carthffosydd a’r dioddefaint y mae’n ei
achosi i’r teuluoedd a’r cymunedau y mae’n
effeithio arnynt.

ccwater.org.uk

Blaenoriaethau defnyddwyr:
gwasanaethau dŵr a dŵr
gwastraff diogel a dibynadwy
Dod o hyd i ffordd glir ymlaen gyda charthffosydd yn blocio
Parhawyd i helpu i arwain ymdrechion i leihau nifer yr achosion o flocio ac achosion o
lifogydd a achosir gan eitemau amhriodol yn cael eu fflysio i lawr y sinc, y toiled a’r draen.
Mae gan y rhain ganlyniadau pellgyrhaeddol i ddefnyddwyr a’r amgylchedd. Gyda’i gilydd,
mae cwmnïau carthffosiaeth yn gwario tua £100 miliwn y flwyddyn yn clirio pibellau
wedi’u tagu y telir amdanynt drwy filiau cwsmeriaid.
Er hynny, mae gofid personol a chost gweld
eich cartref ac eiddo’n nofio mewn carthion
budr yn waeth byth.
Yn ystod y flwyddyn, buom yn ceisio
uno’r diwydiant – yn ogystal â grwpiau
amgylcheddol a chwsmeriaid – y tu ôl i
ymdrechion i greu ymgyrch genedlaethol
i helpu defnyddwyr i ddeall sut y gallant
chwarae eu rhan i ddiogelu ein carthffosydd
rhag camddefnydd. Ychydig o gynnydd a
wnaed ar lefel genedlaethol ond nid oedd
hynny’n ein hatal rhag cefnogi rhai cwmnïau
gyda’u hymgyrchoedd rhanbarthol eu
hunain.
Roeddem yn parhau i leisio’n barn ar
fater labelu cynnyrch a sicrhau nad oedd
defnyddwyr yn cael eu camarwain ynghylch
pa eitemau oedd yn ddiogel i’w fflysio i lawr
y toiled. Ym mis Hydref 2019, rhoddodd CCW
gefnogaeth gyhoeddus i ddyfarniad nodedig
gan yr Awdurdod Safonau Hysbysebu
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Mae cwmnïau
carthffosiaeth
yn gwario

£100miliwn
y flwyddyn yn
dadflocio pibelli

(ASA) ar ôl gwahardd hysbyseb am
gamarwain defnyddwyr ynghylch a oedd
modd fflysio Andrex Washlets. Yr oedd
hynny’n paratoi’r ffordd i’r gwneuthurwr
Kimberly-Clark ymrwymo i safon Fine to
Flush cydnabyddedig y diwydiant.
Ein gobaith yw y bydd mwy o
weithgynhyrchwyr yn awr yn dilyn eu
hesiampl fel bod defnyddwyr yn cael eu
grymuso gyda dewis eang o gynhyrchion
fforddiadwy y gallant eu fflysio’n ddiogel i
lawr y tŷ bach heb beryglu blocio.
Ym mis Ionawr 2020, ymatebodd Anglian
Water a United Utilities i’n her i ddod ag
ystod eang o gyrff at ei gilydd i ddatblygu
strategaeth i leihau camddefnyddio
carthffosydd a blocio. Mae gan y grŵp
Unflushables y potensial i ysgogi cynnydd
sylweddol ar y mater hwn ac edrychwn
ymlaen at gefnogi ei waith.

ccwater.org.uk

Blaenoriaethau
defnyddwyr:
hysbysu ac
ymgysylltu â’r
holl ddefnyddwyr
a rhanddeiliaid
Llywio’r sector dŵr trwy
hysbysu ac ymgysylltu â phob
defnyddiwr fel bod penderfynwyr
a’r diwydiant yn gweithredu ar
leisiau defnyddwyr
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Blaenoriaethau defnyddwyr:
hysbysu ac ymgysylltu â’r holl
ddefnyddwyr a rhanddeiliaid
Headline achievements:
Darparu cyngor, mewnwelediad a barn
i ddefnyddwyr ar amrywiaeth eang o
faterion drwy fwy na 2,400 o ddarnau
unigol o sylw yn y cyfryngau

Ymgysylltu â tua 2.6 miliwn o bobl drwy
ein sianelau cyfryngau cymdeithasol lle
darparwyd cyngor a chymorth gennym
ar wasanaethau dŵr a charthffosiaeth

Cwrdd â’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau
gwleidyddol allweddol gan gynnwys
Ysgrifennydd yr Amgylchedd i gynnal y
pwysau ar y diwydiant dŵr i fynd i’r afael â
materion sy’n anfanteisiol i ddefnyddwyr
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Blaenoriaethau defnyddwyr:
hysbysu ac ymgysylltu â’r holl
ddefnyddwyr a rhanddeiliaid
Llais y gellir ymddiried ynddo yn y cyfryngau
Cynhaliodd CCW berthynas gref â’r cyfryngau yn 2019-20, gan roi llwyfan pwerus i
ni sicrhau newidiadau cadarnhaol. Fel y ffynhonnell naturiol iddynt ‘fynd ati’ y gellir
ymddiried ynddi am gyngor annibynnol, ymchwil a mewnwelediad ar faterion sy’n
effeithio ar ddefnyddwyr dŵr, yr oeddem nid yn unig yn adeiladu ar ein sylw ein hunain
yn y cyfryngau, ond yn llywio straeon newyddion cenedlaethol a dadleuon gwleidyddol
o’r tu ôl i’r llenni.
Yn ystod y flwyddyn, rhoddwyd sylw i ni
mewn mwy na 2,400 o ddarnau unigol o sylw,
a buom yn siarad ar faterion yn amrywio o
effeithlonrwydd dŵr a mynd i’r afael â dŵr yn
gollwng i atal rhwystrau mewn carthffosydd
a hyrwyddo’r cymorth ariannol sydd ar gael.
Roedd gan y negeseuon hyn y potensial i
gyrraedd cynulleidfa gyfunol o bron i 218
miliwn o bobl.
Rhoddodd ein harbenigwyr gyngor, barn a
mewnwelediad ar sioeau teledu a radio gan
gynnwys You and Yours y BBC, Rip Off Britain,
a BBC Breakfast yn ogystal â phapurau
newydd cenedlaethol gan gynnwys y Sun,
Daily Mail, Daily Express a’r Guardian.

Roeddem hefyd yn ymddangos yn rheolaidd
ar orsafoedd radio lleol ac yn y wasg
ranbarthol i archwilio mwy o straeon a
materion lleol sy’n effeithio ar ddefnyddwyr.
Parhaodd ein adnoddau ar-lein i ymddangos
yn rheolaidd ar y teledu ac mewn cyfryngau
print, gan ddenu dros 406,000 o ymwelwyr
i’n gwefan o blith defnyddwyr yr oedd angen
help arnynt gyda materion yn ymwneud â’u
gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth, gan
geisio lleihau eu biliau neu gael gafael ar
gymorth ariannol.

Cawsom sylw
mewn

2,400
o erthyglau a
darllediadau

Roedd
gennym
gynulleidfa o

218

miliwn
i gyd

Unwaith eto, roedd ein cyfrifydd mesurydd
dŵr yn llwyddiant ysgubol gydag aelwydydd
yn ceisio gweld a allent fod yn well eu byd yn
newid i fesurydd.

Llwyddodd ein
gwefan i ddenu

406,000
o ymwelwyr
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Blaenoriaethau defnyddwyr:
hysbysu ac ymgysylltu â’r holl
ddefnyddwyr a rhanddeiliaid
Sianelu grym y cyfryngau cymdeithasol
Roedd y cyfryngau cymdeithasol yn parhau i fod yn rhan hanfodol o’n strategaeth i
hysbysu defnyddwyr a’u cynghori, yn ogystal ag ymgysylltu â rhanddeiliaid o fewn a
thu hwnt i’r sector.
Yn 2019-20, ymgysylltodd tua 2.6 miliwn o bobl â’n negeseuon ar draws ein sianelau
drwy ymweld â’n tudalennau a hoffi, rhannu neu roi sylwadau ar ein cynnwys. Mae
ein hôl troed mwyaf ar y cyfryngau cymdeithasol yn parhau gyda Twitter lle cawsom
fwy na 700 o ddilynwyr newydd. Mae ein presenoldeb a’n lefelau ymgysylltu yn
parhau i dyfu ar lwyfannau eraill hefyd, gan gynnwys Instagram, LinkedIn a Facebook.

Bil anarferol o uchel
Cysylltodd Ms D â CCW ar ôl
derbyn bil anarferol o uchel gan
ei chwmni dŵr.
Ymchwiliodd ei chyflenwr a chanfod
nad oedd unrhyw ddŵr yn gollwng o’r
mesurydd, ac nad oedd y mesurydd
ar gyflenwad a rennir ychwaith, gan
adael dau ddewis – bod y mesurydd
yn ddiffygiol neu fod y cwsmer wedi
cynyddu ei defnydd o ddŵr.
Trefnodd CCW brofion annibynnol
ar y mesurydd, a chanfod nad oedd
unrhyw nam arno. Fodd bynnag,
dadleuwyd na allai fod yn ganlyniad i
ddefnydd Ms D gan fod y cynnydd yn
rhy fawr ac nad oedd yn cyd-fynd â
darlleniadau blaenorol ei mesurydd.
Ar ôl inni fod yn ymwneud â’r achos,
cytunodd y cwmni dŵr i roi lwfans
untro o £2,345 fel arwydd o ewyllys da.
Gosodwyd mesurydd newydd hefyd, a
oedd yn rhoi darlleniadau’n fwy cyson
â defnydd Ms D.

Hoffwn ddiolch i chi, mae wedi
bod yn gyfnod mor anodd ac
roeddwn i’n teimlo mor agored
i niwed. Mae’n gymaint o
ryddhad. Diolch yn fawr am
eich help.
Mrs D
36 Adolygiad blynyddol Ar gyfer cymru a lloegr

ccwater.org.uk

Blaenoriaethau defnyddwyr:
hysbysu ac ymgysylltu â’r holl
ddefnyddwyr a rhanddeiliaid
Yng Nghymru
Parhawyd i gadw cysylltiadau agos
ag Aelodau Cynulliad Cymru, y
mae rhai ohonynt wedi mynychu
ein cyfarfodydd Pwyllgor Cymru yn
gyhoeddus.

Llunio’r ddadl wleidyddol
Roedd mwy o ffocws gwleidyddol ar y diwydiant dŵr yn ystod 2019-20 wrth i
weinidogion droi eu gwaith craffu at fethiannau hirsefydlog ar faterion fel dŵr yn
gollwng a pharodrwydd amgylcheddol.
Wrth i dywydd cynnes ym mis Mehefin
2019 ddod â’r posibilrwydd o wahardd
pibellau dŵr a sychder, gwahoddwyd ein Prif
Swyddog Gweithredol, Tony Smith, gan yr
Ysgrifennydd Gwladol ar y pryd, Michael Gove,
i fynychu cyfarfod caeedig o Brif Swyddogion
Gweithredol cwmnïau dŵr a rheoleiddwyr
ar berfformiad y sector dŵr ym mis
Gorffennaf 2019.
Mewn mannau eraill, roedd ein gallu i
ymgysylltu’n fwy rheolaidd â Seneddwyr
yn cael ei gyfyngu gan gynlluniau Ymadael
â’r UE, cyfnod o burdah cyn Etholiad

37 Adolygiad blynyddol Ar gyfer cymru a lloegr

Cyffredinol Rhagfyr 2019, a’r brigiad o
achosion coronafeirws. Er gwaethaf hyn,
roeddem yn parhau i roi mewnwelediad a
chefnogaeth iddynt droeon, drwy sesiynau
briffio Gweinidogol ac ystadegau ymchwil
a chynhaliwyd nifer o gyfarfodydd un-wrthun cynhyrchiol gydag ASau, Gweinidogion
a swyddogion y Llywodraeth. Buom hefyd
yn parhau i feithrin perthynas adeiladol â
rhanddeiliaid allweddol yn y diwydiant –
gan gynnwys Ofwat, yr Arolygiaeth Dŵr
Yfed, Grwpiau Her Cwsmeriaid cwmnïau
ac Asiantaeth yr Amgylchedd – er budd
defnyddwyr dŵr.

Cyfarfuom yn breifat hefyd â
Gweinidogion Llywodraeth Cymru
yn ogystal â Cyfoeth Naturiol Cymru
a Chomisiwn Seilwaith Cenedlaethol
Cymru, i drafod amrywiaeth o
bynciau gan gynnwys Adolygiad
Prisiau 2019, effaith y newid o Ddŵr
Dyffryn Dyfrdwy i Hafren Dyfrdwy ar
gwsmeriaid a datblygu rheoliadau
landlordiaid newydd yng Nghymru.
Ym mis Hydref 2019, croesawyd
Cadeirydd newydd Cymru,
Rhodri Williams, a benodwyd gan
Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr
Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

ccwater.org.uk

Blaenoriaethau defnyddwyr:
hysbysu ac ymgysylltu â’r holl
ddefnyddwyr a rhanddeiliaid
Meithrin cysylltiadau agosach â rhanddeiliaid
Roedd penodi Cadeirydd Cenedlaethol newydd ar gyfer CCW ym
mis Mehefin 2019 yn hwb i gyfres o gyfarfodydd rhanddeiliaid
ychwanegol rhwng Rob Light a swyddogion allweddol y Llywodraeth,
sefydliadau rhanddeiliaid ac arweinwyr y diwydiant dŵr.
I gefnogi ein hymgyrchoedd strategol allweddol, bu Rob ac uwch
lefarwyr eraill CCW yn annerch cynrychiolwyr mewn nifer o gynadleddau
a digwyddiadau proffil uchel, gan gynnwys cynhadledd Ynni San Steffan,
Cynadleddau Cwsmeriaid a Fforddiadwyedd Wythnos Cyfleustodau,
Uwchgynhadledd Contract Cymdeithasol yr Adroddiad Dŵr a
digwyddiad bord gron Seneddol a gynhaliwyd gan y New Statesman.

Datrys dyled oedd heb
ei dalu
Er gwaethaf gwneud taliadau
rheolaidd a chysylltu â’i chwmni dŵr
ar sawl achlysur er mwyn datrys y
mater, cysylltodd asiantaeth casglu
dyledion â Ms S dro ar ôl tro ynghylch
bil dŵr oedd heb ei dalu.
Camodd CCW i mewn, a darganfu’r
cwmni fod gan Ms S ddau gyfrif o
dan ei henw – un oherwydd bod ei
chyd-letywr wedi symud allan gan
hysbysu’r cwmni heb yn wybod iddi
hi. O ganlyniad, er iddi wneud taliadau
pan oeddent yn ddyledus, parhaodd ei
chyfrif i ddangos ei fod mewn dyled.
Wedi i CCW fynd i’r afael ag ef,
ailasesodd y cwmni gyfrif Ms S a rhoi
credyd iddi am y camgymeriadau
gyda’r taliadau yr oeddent wedi’u
derbyn. Yn ogystal, darparodd daliad
ewyllys da o £60 am yr anghyfleustra a
achoswyd.

Alla i ddim diolch digon i chi
am eich holl help. Mae hon
wedi bod yn sefyllfa mor
anodd; mae’n rhyfeddol o’r
diwedd cael trefn ar y cyfan
ac mae’r diolch i chi am gamu
i’r adwy
Ms S
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Blaenoriaethau defnyddwyr:
hysbysu ac ymgysylltu â’r holl
ddefnyddwyr a rhanddeiliaid

Golwg newydd sbon
Yn olaf, ym mis Chwefror 2020, cymerwyd y cam enfawr o
lansio golwg a brand newydd i’n sefydliad. Fe’n gelwir bellach
yn CCW – y corff sy’n rhoi llais i ddefnyddwyr dŵr.
Cafodd y newid ei ysbrydoli gan ddefnyddwyr a bydd yn rhan
hanfodol o’n hymdrechion ehangach i godi ymwybyddiaeth o’n
gwaith yn hyrwyddo eu buddiannau a sicrhau bod mynediad
hawdd i’n gwasanaethau bob amser. Wrth ailfrandio, fe
wnaethom ni symud i ffwrdd oddi wrth enw a logo CCWater – a
oedd wedi aros yn ddigyfnewid i raddau helaeth ers genedigaeth
y sefydliad yn ôl yn 2005 – a chynyddu amlygrwydd y Gymraeg
yn ein hunaniaeth graidd.
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Ein Bwrdd – 2019-20
Eiriolwyr Defnyddwyr Lleol
- LCAs
Rob Light

Professor Bernard Crump

Rydym yn penodi grŵp o Eiriolwyr
Defnyddwyr Lleol sy’n gweithio
gyda’n timau yn rhanbarthau Lloegr
a Chymru i hyrwyddo buddiannau
cwsmeriaid yn eu hardal.

Tony Smith

Rhodri Williams

Mae LCAs yn chwarae rhan hanfodol
wrth ddwyn cwmnïau dŵr i gyfrif am y
gwasanaethau y maent yn eu darparu
i bobl leol, yn ogystal â sicrhau bod
cyflenwyr yn gwneud penderfyniadau
sy’n adlewyrchu barn eu cwsmeriaid.

Julie Hill

Dysgwch fwy am ein Eiriolwyr
Defnyddwyr Lleol (LCAs) yma

Cadeirydd

Prif weithredwr*

Rob Light

Cadeirydd dros dro
gogledd lloegr

Sir Tony Redmond

Cadeirydd canolog a dwyreiniol

Cadeirydd cymru

Aelod annibynnol

Cadeirydd llundain a
de-ddwyrain lloegr

Rob Wilson

David Heath CBE

Alison Austin OBE

Cadeirydd gorllewinol

Aelod annibynnol

Aelod annibynnol

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am bob un o aelodau ein Bwrdd yma
*

Ymddeolodd Tony Smith ar ddiwedd Mis Mehefin 2020 ac fe benodwyd Emma Clancy yn ei le.
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Cysylltwch â ni
CCW,
1st Floor,
Victoria Square House,
Victoria Square,
Birmingham, B2 4AJ
Tel: 0300 034 2222
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E-bost: enquiries@ccwater.org.uk

Oriau sywddfa: between 8.30am to 5.00pm Monday - Friday

