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2. Cyflwyniad y Cadeirydd
Mae’n bleser gennyf eich cyflwyno i’n
Blaenraglen Waith ar gyfer Ebrill 2021
i 2024. Mae’n pennu’r blaenoriaethau
a’r pedair prif ymgyrch a fydd yn siapio
ein gwaith dros y tair blynedd nesaf
ac yn ein helpu i gyflawni ein nod yn
y pen draw – sef sicrhau bargen deg i
ddefnyddwyr dŵr, yn awr ac yn y dyfodol.
Mae’r genhadaeth hon yn fwy o flaenoriaeth
nag erioed erbyn hyn oherwydd effaith Covid-19,
sydd wedi taflu cysgod dros fywydau pob un
ohonom yn ystod y 12 mis diwethaf. Mae miliynau
o aelwydydd a busnesau yn cyfrif y gost sydd
wedi dod i’w rhan oherwydd y pandemig.
Daw dechrau 2021 â gobaith newydd, ond fe
gymer lawer o amser i’r clwyfau economaidd a
chymdeithasol wella. Mae hynny'n arbennig o wir
i'r rhai yn ein cymdeithas yr effeithiwyd arnynt yn
anghymesur, gan gynnwys pobl o gymunedau
ethnig amrywiol, aelwydydd incwm isel a'r
rhai sy'n dioddef o gyflyrau iechyd sylfaenol.
Un o’n hymgyrchoedd mwyaf tyngedfennol fydd
sicrhau y gall y diwydiant dŵr ddarparu'r cymorth
ariannol sydd ei angen ar gwsmeriaid sy'n ei chael
hi'n anodd talu eu biliau. Cyn i’r pandemig daro,
roedd tua thair miliwn o aelwydydd yn dweud nad
oeddent yn gallu fforddio eu biliau dŵr, ond mae’r
nifer yn debygol o godi wrth i ddiweithdra barhau i
gynyddu ac wrth i fwy o fusnesau gau. Pobl o dan 25
oed, pobl dros 75 oed a phobl o leiafrifoedd ethnig
sydd fwyaf tebygol o fethu â chael cymorth ariannol
gyda’u biliau. Bydd ymchwil wedi'i diweddaru yn
ein galluogi i asesu sut mae'r darlun hwnnw wedi
newid o ganlyniad i'r pandemig. Bydd ein hymgyrch
i wneud gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff
yn fforddiadwy i bawb yn ceisio sicrhau bod
cwsmeriaid sy’n cael trafferth i dalu eu bil dŵr yn
cael cymorth ystyrlon sy’n adlewyrchu eu hangen.
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Bydd cydweithio yn hollbwysig os ydym am
ddatrys tlodi dŵr, a dyna pam y byddwn yn bwrw
ein rhwyd ymhell ac yn eang er mwyn cael yr
arbenigedd a’r ddealltwriaeth angenrheidiol
i ddod o hyd i atebion effeithiol. Carreg filltir
allweddol o ran cyflawni hyn fydd cwblhau ein
hadolygiad annibynnol ar fforddiadwyedd dŵr ar
ran Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yng
ngwanwyn 2021. Gan weithio gyda phartneriaid o
bob rhan o’r sector dŵr a thu hwnt, ein gobaith yw
cyflwyno pecyn o argymhellion a fydd yn ein rhoi
ar y llwybr iawn tuag at ddarparu cymorth gwell a
mwy cynaliadwy i gwsmeriaid sy’n wynebu caledi.
Hefyd, pan fydd defnyddwyr mewn sefyllfa fregus,
rydym eisiau gweld y mwyafrif ohonynt yn cael eu
grymuso â’r wybodaeth angenrheidiol i gael gafael
ar yr ystod o gymorth ymarferol y gall cwmnïau
dŵr ei gynnig iddynt. Wrth lansio ein Maniffesto
Bregusrwydd ym mis Tachwedd 2020, fe wnaethom
bennu ymrwymiadau uchelgeisiol i chwalu’r
rhwystrau sy’n atal pobl rhag elwa ar y cymorth
a ddarperir trwy wasanaethau â blaenoriaeth
cwmnïau dŵr. Mae CCW wedi ymrwymo i wneud
popeth o fewn ei allu i sicrhau bod llais pawb yn
cael ei glywed, ac rydym yn casglu gwybodaeth o
amrywiaeth o ffynonellau ar sut i ddileu'r rhwystrau
sy'n atal defnyddwyr rhag bod yn ymwybodol
o'r cymorth sydd ei angen arnynt, a chael gafael
arno. Byddwn yn gweithio gyda chwmnïau dŵr a
sefydliadau eraill i gyflawni hyn. Yn ogystal â chodi
ymwybyddiaeth o’r cymorth hwn, byddwn hefyd yn
rhoi ‘templed llwyddiant’ i gwmnïau dŵr er mwyn
sicrhau y bydd defnyddwyr yn cael yr wybodaeth
iawn ar yr adeg iawn yn ystod cyfnodau o darfu.
Y tu hwnt i gymorth ariannol ac ymarferol,
gwyddom fod nifer o ddefnyddwyr yn dal i fethu â
chael yr help sydd ei angen arnynt i ddatrys cwyn
pan fydd cwmni dŵr yn eu siomi. Yr elfen allweddol
o ran datgloi’r cymorth hwnnw yw sicrhau bod
mwy o ddefnyddwyr yn ymwybodol o CCW a’r rôl
effeithiol y gallwn ei chwarae wrth unioni pethau.

Lle rydym yn defnyddio 'busnes', mae hyn yn cyfeirio at bob defnyddiwr annomestig, megis adrannau a chyrff y

Yn ystod y 15 mlynedd diwethaf rydym wedi helpu i
sicrhau digolledu ariannol gwerth dros £30 miliwn
i ddefnyddwyr a oedd wedi’u tramgwyddo. Drwy
dynnu mwy o sylw atom ni ein hunain a thrwy wella
ymwybyddiaeth y cyhoedd o CCW, credwn y gall
miloedd yn fwy o ddefnyddwyr elwa ar ein cymorth.
Yn ogystal ag ymgyrchu’n frwd ynglŷn â’r materion
sy’n achosi’r rhwystredigaeth fwyaf i ddefnyddwyr,
byddwn hefyd yn arwain y ffordd o ran helpu’r
diwydiant i ddysgu ar sail ei gamgymeriadau
a rhannu enghreifftiau da o arferion gorau.
Ni fydd y dasg o ddelio ag anawsterau uniongyrchol
Covid-19 yn tynnu ein sylw oddi ar ddelio â’r heriau
tymor hwy sy’n wynebu’r sector. Yn y flwyddyn
ddiwethaf, rydym wedi gweld tystiolaeth bellach o’r
pwysau mae ein poblogaeth gynyddol a’n hinsawdd
fwyfwy cyfnewidiol yn eu rhoi ar ein gwasanaethau
dŵr a dŵr gwastraff. Mae defnyddwyr yn disgwyl i
gwmnïau dŵr ymateb i’r heriau amgylcheddol hyn
drwy arloesi a buddsoddi, gan fynd ati ar yr un pryd
i gadw biliau’n fforddiadwy yn y tymor byr a’r tymor
hir. Mae hyn yn gofyn am gydbwysedd manwl
rhwng gwahanol ofynion, ond bydd yn haws i’w
gyflawni os ydym yn sicrhau bod lleisiau cwsmeriaid
y dyfodol – nid cwsmeriaid y presennol yn unig – yn
cael eu clywed, a’u bod â budd yn y penderfyniadau
sy’n effeithio ar eu dyfodol. Dyna pam y byddwn
yn disgwyl i gwmnïau dŵr weithredu ar sail lleisiau
cwsmeriaid dŵr y dyfodol. Byddwn yn gweithio
gyda chwmnïau i’w helpu i ddeall yr hyn mae’r
genhedlaeth nesaf o gwsmeriaid yn ei ddisgwyl – o
gyfathrebu a gwasanaethau i gwsmeriaid, i gadw
biliau’n fforddiadwy a diogelu’r amgylchedd.

amlach y tro cyntaf. Byddwn yn creu mwy o
gyfleoedd i gwmnïau a manwerthwyr dŵr ddod at
ei gilydd a rhannu arferion gorau drwy ein gweithdai
ar gyfer y diwydiant a thrwy fewnwelediadau
yn sgil ein hasesiadau o gwynion a dyledion.

Bydd ein strategaeth tair
blynedd yn ein rhoi ar drywydd
newydd a fydd yn ein gwneud
yn eiriolwr cryfach nag erioed o
blaid defnyddwyr ac yn bartner
effeithiol a all esgor ar newid
cadarnhaol o fewn y sector.

Robert Light
Robert Light
Cadeirydd, CCW

Bydd ein gwaith ymgyrchu’n cael ei ysgogi gan
farn a phryderon defnyddwyr – barn a phryderon
sydd wedi deillio o’r miloedd o gwynion rydym
yn delio â nhw bob blwyddyn, yn ogystal â’n
rhaglen helaeth o waith ymchwil. Ymhellach, drwy
wneud ein cynlluniau ymchwil yn fwy hyblyg,
bydd modd i ni sicrhau ein bod yn ymwybodol
o flaenoriaethau diweddaraf y defnyddwyr.
Bydd modd hefyd i ddefnyddwyr barhau i ddibynnu
arnom ni i gywiro pethau pan fydd eu cwmni dŵr
neu eu manwerthwr dŵr wedi methu. Ond, nid
yw datrys cwynion yn ddigon. Rhaid i’r diwydiant
ddysgu ar sail ei gamgymeriadau a llwyddo yn

llywodraeth, awdurdodau rhanbarthol a lleol, ymddiriedolaethau'r GIG, ysgolion, sefydliadau crefyddol ac elusennau
2

Lle rydym yn defnyddio 'dŵr', rydym yn aml yn golygu cwmnïau dŵr a dŵr gwastraff
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3. Ein Cenhadaeth a’n Hamcanion

Ein Cenhadaeth yw:
Sicrhau bargen deg i
ddefnyddwyr dŵr, yn
awr ac yn y dyfodol.

Byddwn yn defnyddio cyfuniad o ddulliau i’n
helpu i gyflawni ein cenhadaeth a’n hamcanion:
gwaith ymgyrchu, rhannu arferion gorau o
bob rhan o’r sector a thu hwnt, a bod yn llais
i ddefnyddwyr dŵr, yn awr ac yn y dyfodol,
yn y trafodaethau sy’n effeithio arnynt.

4. Ein Hymgyrchoedd Strategol
Er mwyn i ni allu gwireddu ein cenhadaeth,
bydd ein gwaith yn rhoi blaenoriaeth i bedair o
ymgyrchoedd strategol allweddol. Llywiwyd y rhain
gan adolygiad parhaus o'n blaenoriaethau polisi,
mewn ymateb i anghenion newidiol defnyddwyr
domestig a busnes. Byddwn yn gweithio'n galed
dros y misoedd nesaf i ddod â'r rhain yn fyw
mewn ffordd sy'n taro tant gyda defnyddwyr. Mae
ein gwaith ar gwynion defnyddwyr yn cynnig

cymorth uniongyrchol i ddefnyddwyr dŵr pan
fyddant ei angen fwyaf ac – ynghyd â’n gwaith
ymchwil – mae’n rhoi cipolwg gwerthfawr i ni
ar y materion sydd angen eu datrys. Byddwn
yn sôn mwy am y gwaith hwnnw yn adran 6.
Mae’r tudalennau canlynol yn ystyried yr
ymgyrchoedd hyn yn fanylach, yn cynnwys pam
maent yn bwysig a’r newid rydym eisiau ei gyflawni.

Mae gennym bump o amcanion i’n
helpu i gyflawni’r genhadaeth hon:

Dŵr fforddiadwy i bawb

Rhoi
diwedd ar
dlodi dŵr

CCW: llais
ar gyfer
eich cwyn

Rhoi diwedd
ar lifogydd
carthffosydd

Gwybod pa
help sydd
ar gael

Gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff sy'n gallu gwrthsefyll y newid yn
yr hinsawdd i ddefnyddwyr presennol a defnyddwyr y dyfodol

Gwasanaethau wedi'u llywio gan farn cwsmeriaid

Gwasanaethau sy'n diwallu anghenion pawb

Prosesau cwyno effeithiol a hawdd eu dilyn
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Ymgyrch Strategol 1

Rhoi diwedd
ar dlodi dŵr

Ymgyrch Strategol 2
Er mwyn cyflawni ein hymgyrch, byddwn yn:
<

Pam mae ein hymgyrch yn bwysig
Hyd yn oed cyn effaith economaidd
Covid-19, dywedodd un o bob 10 aelwyd
yng Nghymru a Lloegr wrthym eu bod
yn cael trafferth i fforddio eu bil dŵr.
Mae cwmnïau dŵr yn cynnig cymorth drwy
dariffau cymdeithasol, ond mae nifer y bobl y
credwn y gallent fod yn gymwys i gael y cymorth
hwn yn llawer uwch na lefel y cyllid sydd ar
gael. Mae rhai grwpiau hefyd sydd hyd yn oed
mewn mwy o berygl o golli allan ar gymorth
ariannol gyda’u biliau – y rhai o dan 25 oed, pobl
dros 75 oed a grwpiau lleiafrifoedd ethnig.
Rydym eisiau ysgogi newid er mwyn creu
system decach a all gynnig help ystyrlon i
bawb sy’n cael trafferth i dalu eu biliau.

Barn cwsmeriaid ar allu fforddio eu
bil o ganlyniad i Covid-19
chwarter (25%) yn poeni mwy nag
arfer am dalu eu bil dŵr.

<

<

<

<

<

<

Mai 2020 WaterVoice Panel

Gweithio gyda Llywodraethau i gyflwyno
newidiadau a argymhellir gan Adolygiad
Fforddiadwyedd Dŵr CCW er mwyn gwella
cynlluniau cymorth i gwsmeriaid. Byddwn
yn gwneud hyn drwy ymgysylltu ag
Aelodau Seneddol ac Aelodau o’r Senedd i
ychwanegu eu cefnogaeth at ein hymgyrch
Cael hyrwyddwyr defnyddwyr eraill i ymuno
â ni yn ein galwad am newid, gan gynnwys
StepChange, Cyngor ar Bopeth, Cyngor ar
Bopeth Cymru a National Energy Action
Codi llais yn y cyfryngau a galw am
newid yn seiliedig ar ganfyddiadau ein
Hadolygiad Fforddiadwyedd Dŵr
Datblygu hunaniaeth bwrpasol i’r ymgyrch
sy'n cyfuno dylunio effeithiol â naratif
cydlynol sy'n taro tant gyda’i chynulleidfa
darged ac sy'n cefnogi'r amcan uchod.
Annog rhannu arferion gorau ymhlith
cwmnïau sy'n gwneud cynnydd da tuag at
ddileu tlodi dŵr ac sy'n dangos dealltwriaeth
dda o'r achosion sylfaenol a sut i godi
ymwybyddiaeth defnyddwyr o gymorth
Lle bo'n briodol, annog rhannu data'r
Llywodraeth i helpu cwmnïau dŵr a
rheoleiddwyr i nodi'r rhai sydd angen cymorth
Sicrhau bod yr help mae manwerthwyr yn
ei gynnig oherwydd Covid-19 yn cyrraedd
y cwsmeriaid busnes sydd ei angen

Barnwch ni ar sail ein canlyniadau – dyma’r
canlyniadau rydym eisiau eu gweld:
<

<

7

Neb mewn tlodi dŵr erbyn 2030, gyda
nifer y cwsmeriaid a gefnogir drwy
gynlluniau i leihau biliau yn cynyddu o tua
1 miliwn i o leiaf 2 filiwn erbyn 2024
Erbyn 2024, yr ymagwedd tuag at
dariffau cymdeithasol yng Nghymru a
Lloegr yn adlewyrchu'r argymhellion
a wnawn i'r llywodraethau yn ein
Hadolygiad Fforddiadwyedd Dŵr

CCW: llais ar
gyfer eich
cwyn

Er mwyn cyflawni ein hymgyrch, byddwn yn:
<

Cynnal ymgyrchoedd polisi grymus
er mwyn sicrhau bod brand CCW yn
weladwy i ddefnyddwyr dŵr. Cysylltu
ag elusennau lleol neu genedlaethol lle
mae hyn yn fuddiol i ddefnyddwyr

<

Ymdrin â materion systematig drwy rannu
arferion gorau er mwyn sicrhau canlyniadau
gwell i ddefnyddwyr domestig a busnes

<

Gwella ein perfformiad yn barhaus o ran delio â
chwynion a’n rôl yn y broses gwyno gyffredinol

<

Defnyddio’r cyfryngau i roi llais croyw
i faterion yn ymwneud â defnyddwyr
dŵr ac i godi ymwybyddiaeth o’n rôl

<

Datblygu hunaniaeth bwrpasol i’r ymgyrch
sy'n cyfuno dylunio effeithiol â naratif
cydlynol sy'n taro tant gyda’i chynulleidfa
darged ac sy'n cefnogi'r amcan uchod.

<

Cynyddu ein presenoldeb ar y cyfryngau
cymdeithasol er mwyn gwneud ein
gwasanaethau’n fwy gweladwy, yn cynnwys
defnyddio astudiaethau achos i dynnu
sylw at straeon llwyddiant defnyddwyr

<

Ein gwneud ein hunain yn fwy gweladwy i
ddefnyddwyr a chwsmeriaid busnes drwy
sicrhau bod brand a gwasanaeth CCW yn glir
i ddefnyddwyr ar wefannau cwmnïau dŵr

<

Ein gwneud ein hunain yn fwy gweladwy ‘ar
lawr gwlad’ yn dilyn digwyddiadau mawr yn
ymwneud â chyflenwadau dŵr, drwy ddarparu
help rhagweithiol lle bo angen i gyrraedd y
defnyddwyr hynny nad ydyn nhw ar-lein

Pam mae ein hymgyrch yn bwysig
Nid yw rhai defnyddwyr domestig a busnes
yn ymwybodol o'n gwasanaeth am ddim,
a allai eu helpu i ddatrys eu cwyn yn erbyn
eu darparwr dŵr neu ddŵr gwastraff.
Mae hynny’n golygu y gallent golli cyfle i gael addaliad, iawndal neu help i ddatrys y broblem gyda’r
cyflenwad dŵr neu’r gwasanaeth dŵr gwastraff.
Dydyn ni ddim yn meddwl bod hynny'n deg.
Mae gwneud yn siŵr fod defnyddwyr yn gwybod
pwy yw eu hyrwyddwr defnyddwyr dŵr yn
gam mawr tuag at sicrhau y gallant gael ein
help a’n cymorth pan fyddant eu hangen.

Stori cwsmer busnes
Ym mis Awst 2019 cafodd Clwb Pêldroed Welling fil dŵr annisgwyl o fawr.
Ar ôl cynnal ymchwiliad, daethpwyd o
hyd i ddŵr yn gollwng a oedd wedi ei
achosi gan fesurydd dŵr a oedd wedi ei
osod yn anghywir gan Thames Water.
Methodd manwerthwr dŵr y clwb, Castle
Water, â dadlau’n ddigonol y dylai’r clwb
gael ad-daliad llawn, gan mai gwaith
gwael y cyfanwerthwr ar y mesurydd dŵr
a oedd wrth wraidd y gollyngiad dŵr. O’r
herwydd, dim ond ad-daliad o £17,000 a
gafodd y clwb – sef canran fechan o’r bil.
Cysylltodd y clwb â CCW i gael help i
ddatrys y mater, oherwydd roedd y bil
mawr yn golygu bod ei ddyfodol yn y fantol,
yn enwedig yng ngoleuni’r pandemig
byd-eang. Arweiniodd ein hymyriad at y
clwb yn derbyn iawndal o £75,000 – gan
wneud gwahaniaeth mawr i’w oroesiad.

Barnwch ni ar sail ein canlyniadau – dyma’r
canlyniadau rydym eisiau eu gweld:
<

Bydd lefelau dwyn i gof y brand wedi
cynyddu o lai nag 1% i 3% erbyn 2024

<

Bydd lefelau ein cwsmeriaid presennol
sy'n dweud eu bod wedi clywed
amdanom cyn cysylltu â ni wedi
cynyddu o 18% i 30% erbyn 2024

<

Bydd bodlonrwydd defnyddwyr gyda
gwasanaeth CCW wedi cynyddu i 80% o leiaf
erbyn 2024. Byddwn yn adolygu'r targed hwn ar
ddiwedd 2021-22, er mwyn sbarduno gwelliant o
flwyddyn i flwyddyn dros gyfnod y Strategaeth
8
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Ymgyrch Strategol 3

Rhoi diwedd ar lifogydd
carthffosydd
Pam mae ein hymgyrch yn bwysig
Mae cael llifogydd carthffosydd - yn enwedig y
tu mewn i'n cartref neu fusnes - yn un o'r ffyrdd
gwaethaf y gall ein cwmni dŵr gwastraff ein
methu ni a niweidio'r amgylchedd. Ni ddylai
ddigwydd ond, yn ystod 2019-20, gwelwyd cynnydd
o 14 y cant yn nifer yr adeiladau a ddioddefodd
lifogydd o ganlyniad i garthffos cwmni.
Mae'n rhaid i rai aelwydydd a busnesau hyd
yn oed ddioddef llifogydd fwy nag unwaith.
Mae'n rhaid ei bod yn arbennig o rwystredig
i'r sawl sy'n dioddef llifogydd dro ar ôl tro fod
yr iawndal a delir gan gwmnïau dŵr gwastraff
yn gallu eich gadael ar eich colled. Ar ben hyn,
gall y gwaith clirio neu’r help tuag at gynnydd
mewn premiymau yswiriant fod yn araf.
Credwn fod angen i hyn oll newid.
Dyna pam rydym am gael cymorth ac iawndal
ychwanegol i'r rhai sy'n dioddef llifogydd
carthffosydd dro ar ôl tro, ynghyd â safonau
gwasanaeth gwell i bawb yr effeithir arnyn nhw.

Mae'n golygu mwy na datrys problem pan fydd
pethau'n mynd o chwith. Rydym hefyd am weld y
cwmnïau dŵr gwastraff yn atal llifogydd cyn iddynt
ddigwydd drwy gydweithio gydag asiantaethau
perygl llifogydd eraill i gynllunio a rhagweld yn
well ble y bydd y problemau'n codi. Yn aml, gall
llifogydd carthffosydd fod o ganlyniad i amrywiaeth
o ffactorau gwahanol, a bydd cynllunio drwy'r
Cynlluniau Rheoli Draenio a Dŵr Gwastraff tymor hir
yn gofyn am ddull amlasiantaethol a buddsoddiad
yn y pen draw. Y cynlluniau hyn yw lle mae
cwmnïau, ac asiantaethau perygl llifogydd eraill, yn
edrych ymlaen er mwyn deall y perygl o lifogydd
carthffosydd yn eu hardal, gyda hynny wedyn yn
caniatáu iddynt fwrw ymlaen â'r gwaith o ddod o
hyd i atebion i broblemau capasiti yn y dyfodol.
Er mwyn helpu i ddatrys llifogydd carthffosydd
yn ehangach, bydd angen i ddefnyddwyr fod yn
fwy ymwybodol o'r effaith mae cadachau gwlyb
ac eitemau eraill nad oes modd eu 'fflysio' yn ei
chael ar achosi rhwystrau mewn carthffosydd.
Gall gwaredu'r eitemau hyn yn gyfrifol leihau
rhwystrau ac felly llifogydd a llygredd carthffosydd.
Byddwn yn gweithio gyda'r diwydiant i sicrhau
dull cydgysylltiedig o gael y neges 'peidiwch
â'i fflysio!' ym meddyliau defnyddwyr.

Fe wnaeth ein hadroddiad ar gydnerthedd ddarganfod bod 14% yn fwy o
adeiladau wedi dioddef llifogydd carthffosydd yn 2019-2020 o gymharu
â'r flwyddyn flaenorol.

Er mwyn cyflawni ein hymgyrch, byddwn yn:
<

<

Gweithredu ar ran y rhai sy'n dioddef llifogydd
dro ar ôl tro i ymchwilio i'r broblem, ei lliniaru
a nodi atebion hirdymor gyda gwell iawndal
hyd nes y bydd y mater wedi’i ddatrys

<

Cynnal sesiwn arferion gorau gyda'r sector, fel y
gall y cwmnïau dŵr gwastraff hynny sy'n arwain
y maes rannu eu syniadau da ac fel y gellir ffurfio
consensws ar sut beth yw 'gwasanaeth da'

<

Ymchwilio i ba gwmnïau sy'n dal i ddefnyddio'r
cafeat tywydd eithriadol (sy'n golygu
nad oes angen i gwmni dŵr gwastraff
dalu allan), ac a yw'n addas i'r diben

<

Cael cwmnïau dŵr i ymrwymo i glirio a
glanhau ar ôl llifogydd carthffosydd bob
tro y bydd eu hased nhw yn gyfrifol.

<

<

9

Datblygu hunaniaeth bwrpasol i’r ymgyrch
sy'n cyfuno dylunio effeithiol â naratif
cydlynol sy'n taro tant gyda’i chynulleidfa
darged ac sy'n cefnogi'r amcan uchod.

Cael cwmnïau dŵr i ymrwymo i amser
ymateb ar y safle ar gyfer llifogydd
carthffosydd y tu mewn a'r tu allan.
Alinio iawndal fel bod y colledion ariannol ac
emosiynol yn cael eu hystyried, er enghraifft,
mewn rhai achosion gallai hyn olygu talu
tâl-dros-ben yswiriant y cwsmer, o leiaf

<

Gweithio mewn partneriaeth â chwmnïau dŵr
gwastraff, rheoleiddwyr ac asiantaethau perygl
llifogydd eraill i lywio'r gwaith o ddatblygu
cynlluniau draenio a rheoli dŵr gwastraff

<

Gweithio ledled Cymru a Lloegr gyda chwmnïau
dŵr gwastraff i fonitro perfformiad yn erbyn
eu hymrwymiad mewnol i berfformiad
mewn perthynas â llifogydd carthffosydd

<

Gweithio mewn partneriaeth â'r sector
dŵr a chwarae rhan gref wrth roi gwybod
i ddefnyddwyr am gamddefnyddio
carthffosydd, er enghraifft, yn sgil saim,
olewau, brasterau a chadachau gwlyb

<

Gweithio mewn partneriaeth ar Dasglu
ar lifogydd carthffosydd i helpu i
leihau llygredd yn yr amgylchedd

Barnwch ni ar sail ein canlyniadau – dyma’r
canlyniadau rydym eisiau eu gweld:
<

Erbyn 2023, bydd mwy o gymorth ac
iawndal ar gael i’r rhai sy’n dioddef
llifogydd carthffosydd dro ar ôl tro

<

Amseroedd safonol ar y safle erbyn 2023
ac adolygiad o sut y cynigir yr iawndal

<

Ar ôl adolygu'r cafeat tywydd eithafol, efallai y
byddwn eisiau cael gwared ar y cafeat ‘tywydd
eithriadol’ o bolisïau cwmnïau erbyn 2023
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Ymgyrch Strategol 4

Gwybod pa help sydd ar gael
Pam mae ein hymgyrch yn bwysig
Mae angen help llaw ychwanegol ar ben un
ohonom o dro i dro. I rai ohonom, rhywbeth yn
y tymor byr fydd hyn, pan fyddwn newydd ddod
adref o’r ysbyty neu wedi cael babi newydd.
Ond mae rhai ohonom – pobl anabl neu
bobl â phroblemau iechyd hirdymor – angen
rhywfaint o help ychwanegol drwy’r adeg.
Dyma pam mae gan gwmnïau dŵr Gofrestri
Gwasanaethau â Blaenoriaeth . Pan fydd cwmnïau
dŵr yn gwybod pa rai o’u defnyddwyr sydd angen
help ychwanegol (hyd yn oed pe bai hynny am
gyfnod byr yn unig), gallant dargedu’r help hwnnw
pe bai rhywbeth yn mynd o’i le ar y cyflenwad dŵr,
pe bai angen gwybodaeth ar ffurf Braille, neu os
nad yw rhywun yn hoffi ateb y drws i ddieithriaid.

Dim ond 42% o ddefnyddwyr sy’n ymwybodol
o’r help hwn, a dydy hynny ddim yn ddigon yn
ein barn ni. Canfu ein hadroddiad Materion Dŵr
hefyd, er bod cwsmeriaid Affricanaidd Du yn
ymgysylltu mwy na'r cyfartaledd â gweithgarwch
cwmnïau dŵr, fod y lefel hon yn sylweddol is ar
gyfer grwpiau cwsmeriaid lleiafrifoedd ethnig
eraill. Credwn fod angen i gwmnïau ddatblygu
dealltwriaeth o anghenion y grwpiau hyn, fel
y gallant wella ymgysylltiad lle bo angen. Mae
angen iddynt hefyd sicrhau bod eu cwsmeriaid i
gyd yn ymwybodol o'u Cofrestr Gwasanaethau â
Blaenoriaeth, a chael mwy o bobl i roi eu henwau
arni. Fe fyddwn ninnau’n chwarae ein rhan hefyd.

Er mwyn cyflawni ein hymgyrch, byddwn yn:
<

<

Cael hyrwyddwyr defnyddwyr eraill i
ymuno â ni yn ein galwad am newid,
megis Cyngor ar Bopeth, Cyngor ar Bopeth
Cymru a National Energy Action

<

Cydweithio ag eraill ar gyfer llwybrau haws i
ddefnyddwyr gofrestru ar gyfer y cymorth sydd
ei angen arnynt ar draws sectorau, a'i reoli

<

Datblygu hunaniaeth bwrpasol i’r ymgyrch
sy'n cyfuno dylunio effeithiol â naratif
cydlynol sy'n taro tant gyda’i chynulleidfa
darged ac sy'n cefnogi'r amcan uchod.

<

Defnyddio ein dylanwad gyda chwmnïau
dŵr i wneud iddynt ganolbwyntio mwy ar
godi ymwybyddiaeth defnyddwyr o’r help
sydd ar gael, a monitro nifer y cwsmeriaid
sy’n gofyn am help ychwanegol drwy dynnu
sylw at y negeseuon yn ein Maniffesto
Agored i Niwed. Mae hyn yn cynnwys yr
angen i ail-ymgysylltu â chymunedau fel
partneriaid sy'n cymryd rhan i ddatblygu
dealltwriaeth o anghenion y cymunedau

<

Targedu ein negeseuon cyfathrebu ein
hunain, a rhai cwmnïau dŵr, at rannau
o’r gymdeithas a fyddai’n elwa ar wybod
am y cofrestri, yn cynnwys cyfleu’r neges
i ddefnyddwyr pan aiff rhywbeth o’i le yn
annisgwyl ar eu cyflenwad dŵr. Byddwn yn
sicrhau bod ein gwybodaeth yn gynhwysol
ac felly'n hygyrch i bawb, er enghraifft, drwy
sicrhau ei bod ar gael mewn sawl iaith

<

Ein gwneud ein hunain yn fwy gweladwy ‘ar

Barn defnyddwyr am ymwybyddiaeth o
gael cymorth pan fydd ei angen arnynt:
Yn ôl ein harolwg Materion Dŵr
diweddaraf, mae llai o bobl bellach yn
ymwybodol o'r cymorth sydd ar gael i
gwsmeriaid agored i niwed

3

Mae gan bob cwmni dŵr yng Nghymru a Lloegr

gynlluniau sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gofrestru
ar gyfer cymorth ychwanegol am ddim fel bod
ganddynt fynediad priodol at wasanaethau dŵr a
charthffosiaeth, beth bynnag fo'u hamgylchiadau.
Mae mwy o wybodaeth ar ein gwefan yma.

11

Gofyn i Lywodraethau Lloegr wella’r
modd y rhennir gwybodaeth ar draws
adrannau a sicrhau y gall cwmnïau dŵr
a rheoleiddwyr gael mynediad at ddata
swyddogol ynglŷn â phwy sydd angen help

lawr gwlad’ yn dilyn digwyddiadau mawr yn
ymwneud â chyflenwadau dŵr, drwy ddefnyddio
ein rhwydweithiau lleol a thechnegau
megis ymchwil i gyrraedd y defnyddwyr
hynny a allai fod angen help ychwanegol
Barnwch ni ar sail ein canlyniadau – dyma’r
canlyniadau rydym eisiau eu gweld:
<

Ymwybyddiaeth defnyddwyr o'r gofrestr
gwasanaethau â blaenoriaeth yn cynyddu i
55% erbyn 2024 ac i 75% erbyn diwedd 2030

<

Nifer y defnyddwyr sydd wedi cofrestru ar
Gofrestri Gwasanaethau â Blaenoriaeth
cwmnïau’n cynyddu i 6% erbyn 2024 –
carreg filltir tuag at eu gofyniad ymrwymiad
perfformiad cyffredinol o 7% erbyn 2025
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5.	Clywed gan
ddefnyddwyr dŵr – ein
Ar gyfer 2021-22, byddwn yn cynnal ein
hymchwil olrhain defnyddwyr domestig
blynyddol Materion Dŵr a Profi’r Dyfroedd
sy'n olrhain barn defnyddwyr busnes.
Byddwn hefyd yn dal i ddefnyddio
WaterVoice, ein gwaith ymgysylltu â
defnyddwyr, fel y gallwn wrando ar
farn defnyddwyr domestig a busnes ar
amrywiaeth o bynciau yn gyflym ac yn
rhwydd. Rydym hefyd yn mynd i weithio
mewn partneriaeth ag Ofwat ar rai o'n
prosiectau ymchwil yn ystod 2021-22.

Er mwyn helpu cwmnïau dŵr i wella’r ffordd maen nhw’n mynd i’r
afael â gwaith ymchwil, yn enwedig ar gyfer yr Adolygiad Prisiau, fe
wnaethom ofyn i ddefnyddwyr am eu barn:

Bydd ein gwaith ymchwil arall ar ddefnyddwyr
yn canolbwyntio ar brosiectau a syniadau
y bydd eu hangen i ddatblygu naill ai ein
hymgyrchoedd presennol neu ein hymgyrchoedd
yn y dyfodol ac i greu ein polisïau.
Er mwyn dod â materion cydraddoldeb, amrywiaeth
a chynhwysiant yn fyw drwy ein gwaith defnyddwyr,
byddwn yn parhau i chwilio am gyfleoedd i ddysgu
sut y gall profiadau grwpiau penodol fod yn
wahanol, gan ddefnyddio ein mewnwelediad o
ymchwil, cwynion neu o fannau eraill. Yn ogystal â'n
ffocws arferol ar ddefnyddwyr o dan amgylchiadau
bregus, rydym am ddeall yn fanylach y niwed a
brofir gan bobl yn y meysydd canlynol: hil, anabledd,
oedran a'r rhai mewn lleoliadau gwledig. Bydd
hyn yn ein galluogi i deilwra ein camau nesaf a'n
datblygiad polisi, yn ôl yr heriau mae grwpiau
penodol o ddefnyddwyr yn eu hwynebu.

Byddai'n rhaid i chi
fod yn arbenigwr
i ateb hynny.
Cwsmer HH,
Abertawe

Pan fyddwch chi’n
llenwi arolwg ar-lein,
dydych chi ddim yn
cael unrhyw beth yn ôl
bob amser – yn dweud
a fu’n ddefnyddiol
neu a wnaeth arwain
at unrhyw beth.
Cwsmer NHH,
Crawley

Os oes [cyfres] iawn o
gwestiynau, gall fod
o fudd i’r gymuned,
gall fod o fudd i’r
wlad, ac mewn
gwirionedd gall wneud
gwahaniaeth er gwell.

Mae'n bwysig, ond
mae angen iddo
fod yn rhwyddach
neu'n fyrrach.
Cwsmer y Dyfodol,
Birmingham

Cwsmer HH,
Caerwysg

13

Ein hymchwil
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6.	Ein cyfrifoldebau statudol
a'n gwaith parhaus
Rydym wedi nodi ffocws ein hymgyrchoedd
– rhywbeth a fydd yn ein helpu i wneud
newidiadau go iawn i ddefnyddwyr dŵr, yn
awr ac yn y dyfodol. Hefyd, mae yna feysydd
eraill y byddwn yn gweithio arnynt fel y
gallwn wneud gwahaniaeth i ddefnyddwyr
domestig a busnes. Mae'r materion hyn
yn cynnwys ein gwaith ar lywio Adolygiad
Prisiau 2024, a gwella'r farchnad fanwerthu
ar gyfer cwsmeriaid busnes. Er mwyn
rhoi blas i chi ar rywfaint o’r gwaith arall a
wnawn, rydym wedi nodi rhai pethau isod.

Fe wnaeth rhywfaint o’n gwaith
parhaus yn ystod 2019-20 gyflawni
hyn ar gyfer defnyddwyr dŵr:
Bron i 750,000
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.

Bron i £1.5 miliwn
mewn iawn ariannol
i ddefnyddwyr ar ôl i
ni ddatrys eu cwyn yn
erbyn cwmni dŵr neu
fanwerthwr dŵr.

Mwy na £15 miliwn
yr arbedion biliau
posibl roedd miloedd o
aelwydydd wedi gallu eu
nodi drwy ddefnyddio ein
cyfrifydd mesurydd dŵr.
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Sut y byddwn yn cyflawni ein
cyfrifoldebau statudol a’n
dyletswyddau cyfreithiol eraill

Cyfrifoldebau statudol CCW
<

<

<

Helpu aelwydydd a chwsmeriaid
busnes gydag ymholiadau a chwynion;
a chyhoeddi gwybodaeth am y modd
mae cwmnïau dŵr a manwerthwyr
dŵr yn delio â chwynion

<

Helpu defnyddwyr difreintiedig, fel y
rhai sydd mewn amgylchiadau bregus
neu sy’n byw mewn ardaloedd gwledig
Cynrychioli buddiannau defnyddwyr
a gaiff eu cyflenwi gan gwmnïau
newydd yn y farchnad fanwerthu

Sicrhau yr ymgynghorir â
ni ynglŷn â’r canlynol:
<

Cynlluniau taliadau

<

Rhai gweithgareddau yn y
farchnad fanwerthu

<

Rheoliadau drafft yn ymwneud â
chyflenwi dŵr i ymgymerwr dŵr gan
berson nad yw’n ymgymerwr dŵr.

<

Ffioedd trwyddedau o ganlyniad i
gynlluniau digolledu cwsmeriaid

<

Canllawiau a blaenoriaethau
strategol Llywodraethau Cymru a'r
DU mewn perthynas â thaliadau

Gallwch gael mwy o
wybodaeth am ein
dyletswyddau cyfreithiol
yma ar ein gwefan.

<

Siapio’r ffordd y datblygir y fframwaith
ar gyfer Adolygiad Prisiau 2024 er
mwyn sicrhau y bydd barn defnyddwyr
y presennol a defnyddwyr y dyfodol
yn gwneud gwahaniaeth. Byddwn yn
hyrwyddo ymgysylltu â defnyddwyr
busnes a domestig mewn ffordd
ystyrlon, ac yn barhaus, i lywio
meddylfryd a chynlluniau'r sector
yn llawn. Bydd hyn yn cynnwys
adlewyrchiad cliriach o anghenion
manwerthwyr a chwsmeriaid busnes
yn y broses adolygu prisiau

Monitro cynnydd cwmnïau i fodloni
ymrwymiadau perfformiad 2020-25

<

Ymateb i ymgynghoriadau’n ymwneud â
materion a allai effeithio ar ddefnyddwyr
dŵr yn awr neu yn y dyfodol

<

Gweithio mewn partneriaeth â'r sector
i wella taith cwynion defnyddwyr; a

<

Sicrhau bod materion defnyddwyr busnes
a domestig yn parhau i gael sylw drwy
ddefnyddio partneriaethau, y cyfryngau
a’r cyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â
chodi ein proffil lleol a rhanbarthol ar y
cyfryngau. Mae'r materion hyn yn cynnwys:
▷

camddefnyddio carthffosydd, fel rhoi
cadachau gwlyb i lawr y toiled, neu
fusnesau'n arllwys olew i lawr y sinc

▷

helpu aelwydydd a busnesau mewn
partneriaeth â Gweithredwyr y
Farchnad MOSL, y Grŵp Cyfanwerthwyr
Manwerthwyr, Undebau a Waterwise
i ddefnyddio dŵr yn ddoeth, er lles yr
amgylchedd ac er mwyn lleihau costau

▷

chwilio am gyfleoedd i godi
proffil y berthynas rhwng dŵr
ac effeithlonrwydd ynni mewn
ymgais i leihau costau a chyflawni
sero net, gan gynnwys mewn
partneriaeth â Cyngor ar Bopeth yn
ystod eu Gaeaf Arbed Ynni Mawr

▷

yr opsiwn o gael mesurydd dŵr

Rhannu arferion gorau gyda chwmnïau
dŵr, er enghraifft ar y canlynol:
▷

mentrau fforddiadwyedd a
mentrau bregusrwydd

▷

ymdrin â chwynion gyda
manwerthwyr a mynd i'r
afael ag achosion sylfaenol
cwynion cwsmeriaid busnes
gyda manwerthwyr a
chyfanwerthwyr yn Lloegr a
chwmnïau dŵr yng Nghymru

▷

<

<

helpu defnyddwyr gyda’u
cwynion a gwella perfformiad

Cynrychioli ac ymgyrchu dros gwsmeriaid
busnes fel bod eu hanghenion
yn cael blaenoriaeth wrth wneud
penderfyniadau yn y farchnad ddŵr
fanwerthu, megis effaith Covid-19
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7.	Yr hyn a gostiwn i
ddefnyddwyr dŵr
Yn ystod 2019-20, fe helpon ni fwy na 10,000 o
gwsmeriaid gyda chwynion yn erbyn eu cwmni dŵr
neu ddŵr gwastraff, gan helpu i ddychwelyd bron i
£1.5 miliwn mewn iawn ariannol.

Mae ffi’r drwydded yn galluogi pob defnyddiwr dŵr
yng Nghymru a Lloegr i gael mynediad at gyngor,
help a chynrychiolaeth pan fydd eu hangen arnynt.
Mae’n eu galluogi hefyd i ymgyrchu a chynrychioli
defnyddwyr gyda Llywodraethau, rheoleiddwyr a
chwmnïau dŵr.

Bydd ein gwaith yn ystod
2021-24 yn costio tua 22.5c y
flwyddyn i bob talwr bil dŵr,
tua’r un faint ag yn 2020-21.

Byddwn yn symud i
swyddfeydd newydd yn
Birmingham a Chaerdydd
yn ystod 2021 i hyrwyddo
arferion gwaith hyblyg.

Bydd ffi ein trwydded yn
£5.970 miliwn yn 2021-22,
cynnydd bach o £72,000 o
£5,898 miliwn yn 2020-21.
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8.	Sut mae ein gwaith yn
cysylltu ag amcanion Defra
a Llywodraeth Cymru
Rydym yn chwarae ein rhan gan helpu Llywodraeth y DU i gyflawni’r amcanion
a nodir yn ei chynllun amgylchedd 25 mlynedd, ac yn arbennig o ran y ddwy
flaenoriaeth i amddiffyn defnyddwyr a sicrhau cydnerthedd hirdymor. Isod, amlinellir
sut mae ein huchelgeisiau’n cyd-fynd â blaenoriaethau’r Llywodraeth.

Nodau Llywodraeth y DU

Diwydiant y mae defnyddwyr yn ymddiried ynddo sy'n
darparu rhagoriaeth mewn gwasanaethau o ddydd i
ddydd, a chymorth i ddefnyddwyr sy'n agored i niwed
Gwasanaethau
sy'n diwallu
anghenion pawb

Yng Nghymru, rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau ein bod yn chwarae ein
rhan i'w helpu i gyflawni Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, Deddf yr Amgylchedd (Cymru),
Cymru Fwy Cyfartal ac i wneud Cymru yn lle teg, gwyrdd a llewyrchus. Byddwn yn gweithio’n agos
gyda’r Llywodraeth a chwmnïau yng Nghymru ar yr adolygiad o’r Strategaeth Ddŵr i Gymru.

Gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff cydnerth,
diogel [iach] a fforddiadwy i ddefnyddwyr
heddiw ac i genedlaethau'r dyfodol
Dŵr a dŵr
gwastraff
fforddiadwy i
bawb

Gwasanaethau
dŵr a dŵr gwastraff sy'n
gallu gwrthsefyll
y newid yn yr hinsawdd i
ddefnyddwyr presennol
a defnyddwyr
y dyfodol

Fforddiadwyedd
Ymgysylltu â chwsmeriaid ac
ystyried anghenion gwahanol

Arloesi
Ymgysylltu â chwsmeriaid ac
ystyried anghenion gwahanol

Diwydiant y mae defnyddwyr yn ymddiried ynddo sy'n
darparu rhagoriaeth mewn gwasanaethau o ddydd i
ddydd, a chymorth i ddefnyddwyr sy'n agored i niwed.
Prosesau cwyno
effeithiol a
hawdd eu dilyn

Ymgysylltu â chwsmeriaid ac
ystyried anghenion gwahanol
Mae'r dull yn gyson â pholisi Llywodraeth Cymru
ar fanwerthu a chystadleuaeth i fyny'r gadwyn

Diwydiant y mae defnyddwyr yn ymddiried
ynddo sy'n gweithredu er budd tymor
hir cymdeithas a'r amgylchedd.
Amgylchedd naturiol ffyniannus
gyda mwy o werth amgylcheddol

Nodau Llywodraeth Cymru

Gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff cydnerth,
diogel [iach] a fforddiadwy i ddefnyddwyr
heddiw ac i genedlaethau'r dyfodol
Gwasanaethau
wedi'u llywio
gan farn
defnyddwyr

Arloesi

Rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy

Ymgysylltu â chwsmeriaid ac
ystyried anghenion gwahanol

Ymgysylltu â chwsmeriaid ac
ystyried anghenion gwahanol

Diogelu fforddiadwyedd, cydnerthedd
a pherfformiad tymor hwy

Ystyried cydnerthedd mewn perthynas
â heriau tymor hir a thymor byr
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