
ae cwsmeriaid cwmnïau

dŵr a charthffosiaeth yn

haeddu gwasanaeth

rhagorol am bris teg. Y flwyddyn

nesaf byddwn yn gosod y pris a’r

pecyn gwasanaeth (‘rheolaethau

prisiau’) y mae’n rhaid i gwmnïau

ei ddarparu ar gyfer pob un o’r

pum mlynedd rhwng 2015 a 2020.

Er mwyn gwneud hyn mae angen i

bob cwmni roi cynllun busnes i ni.

Bydd hwn yn egluro sut y bwriada

ddarparu gwasanaethau i

gwsmeriaid a bodloni ei

rwymedigaethau cyfreithiol dros y

pum mlynedd nesaf a thu hwnt i

hynny – a’r prisiau mae am eu

codi. Rydym nawr yn ymgynghori

ynglŷn â’r wybodaeth y byddwn

am i’r cwmnïau ei chynnwys yn eu

cynlluniau a sut y byddwn yn eu

hasesu.

Mae ein cynigion yn adeiladu ar

ein methodoleg arfaethedig ar

gyfer gosod rheolaethau prisiau yn

2014, a gyhoeddwyd gennym ym

mis Ionawr 2013.

Mae’r nodyn briffio hwn yn crynhoi

ein cynigion, ac yn egluro beth

maent yn ei olygu i randdeiliaid.

Trosolwg

Rydym eisiau i gwmnïau dŵr roi

anghenion cwsmeriaid wrth galon

eu cynlluniau, tra’n bodloni eu

rhwymedigaethau amgylcheddol

a’u rhwymedigaethau cyfreithiol

eraill. Rydym hefyd am i Fwrdd

cyfarwyddwyr pob cwmni gymryd

cyfrifoldeb am wneud yn siŵr eu

bod wedi gwneud hyn.

Mae hyn yn unol â meddylfryd

Llywodraeth y DU a Llywodraeth

Cymru, ac mae’n rhan allweddol

o’n cynllun hirdymor ar gyfer

sectorau dŵr a charthffosiaeth

gwydn a chynaliadwy. Mae ein

cynigion yn cefnogi twf

economaidd, effeithlonrwydd a

chynaliadwyedd drwy:

• roi rhagor o berchnogaeth i

gwmnïau dros, ac atebolrwydd

am, eu cynlluniau;

• annog cwmnïau i greu cynlluniau

o safon uchel, yn seiliedig ar eu

rhwymedigaethau cyfreithiol ac

ymgysylltiad effeithiol gyda’u

cwsmeriaid;

• canolbwyntio ar y risgiau

allweddol i gwsmeriaid a’r

amgylchedd; a

• darparu gwell proses gosod

prisiau yn gyffredinol.

Rydym yn crynhoi ein cynigion ar

gyfer pob cam o’r broses gosod

prisiau isod. Wedyn eglurwn beth

y maent yn ei olygu ar gyfer

gwahanol randdeiliaid.

Cam 1 – disgwyliadau cynllun

busnes

Mae’n rhaid i bob cwmni ddatblygu

ei gynllun ei hun. Cyfrifoldeb

Bwrdd cyfarwyddwyr pob cwmni

M

Darparu dŵr cynaliadwy

Gosod prisiau yn 2014 – 
cynlluniau busnes cwmnïau

www.ofwat.gov.ukNodyn briffio cryno ar gyfer rhanddeiliaid

Rydym yn cynnig dull newydd ar gyfer adolygu cynlluniau cwmnïau fel

rhan o osod eu rheolaethau prisiau. Bydd yn annog y cwmnïau yn gryf

i ganolbwyntio ar eu cwsmeriaid yn hytrach nag ar eu rheoleiddiwr.

Am y tro cyntaf cynigwn raddio safon cynllun pob cwmni. Caiff

cwmnïau gyda chynlluniau o safon uchel eu gwobrwyo.

Drwy raddio cwmnïau yn y ffordd hon gallwn ganolbwyntio ar yr

ardaloedd hynny – a’r cynlluniau cyffredinol – lle mae’r perygl mwyaf i

gwsmeriaid a’r amgylchedd. Bydd y broses hon yn annog cwmnïau i

baratoi cynlluniau o safon uchel sy’n canolbwyntio ar yr hyn y mae eu

cwsmeriaid am ei gael, tra’n darparu gwasanaethau cynaliadwy dros

yr hirdymor. Bydd hefyd yn rhoi rhagor o berchnogaeth iddynt dros, ac

atebolrwydd am, eu cynlluniau.

Dŵr heddiw, dŵr yfory
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fydd dod o hyd i’r ffordd orau i

gyflwyno ei achos, a dangos sut y

mae wedi rhoi ystyriaeth i

anghenion a dymuniadau

cwsmeriaid, tra’n bodloni eu

rhwymedigaethau cyfreithiol. Er

na fyddwn yn dweud wrthynt sut i

wneud hyn, bydd y cwmnïau fydd

â’r cynlluniau gorau wedi

ymgysylltu’n ymarferol â’u

cwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill.

Dylai cynllun pob cwmni amlinellu

ei gynigion ar gyfer y

gwasanaethau y mae’n eu

darparu – yn gyffredinol, ac ym

mhob un o bedwar rhan

(‘elfennau’) ei fusnes ar gyfer pa

rai y byddwn yn gosod prisiau

unigol ar eu cyfer: manwerthu

preswyl, manwerthu dibreswyl,

cyfanwerthu dŵr, a gwasanaethau

carthffosiaeth cyfanwerthol.

Rydym wedi cynnig y data y dylai

pob cwmni ei anfon atom ar gyfer

pob elfen, a’r data y dylent ei

anfon atom ym mis Awst 2013 er

mwyn ein cynorthwyo i baratoi ar

gyfer gosod prisiau.

Bydd angen i Fwrdd pob cwmni

hefyd ein darparu â datganiad yn

ein sicrhau o safon y cynllun a’r

wybodaeth ynddo.

Cam 2 – cyflwyno cynlluniau

Cynigwn fod y cwmnïau yn anfon

eu cynlluniau atom erbyn

2 Rhagfyr 2013 yn hytrach nac yn

gynnar yn 2014. Byddwn hefyd yn

gofyn i’r grwpiau her cwsmeriaid

(CCG) annibynnol – a sefydlir gan

bob cwmni – i anfon eu

hadroddiadau atom erbyn yr un

dyddiad.

Bydd hyn yn gwella’r broses

gosod prisiau trwy roi rhagor o

amser i gwsmeriaid a

rhanddeiliaid eraill yn

ddiweddarach yn y broses i

gynnig sylwadau ar ein

penderfyniadau drafft. Bydd hefyd

yn rhoi amser i ni wrando’n ofalus

arnynt a gwneud unrhyw

newidiadau y gallai fod angen i ni

eu gwneud.

Cam 3 – asesu cynlluniau

cwmnïau

Byddwn yn defnyddio cyfres o

brofion i asesu safon cynllun pob

cwmni. Bydd hyn yn rhoi graddiad

‘uwch’, ‘safonol’ neu ‘ailgyflwyno’ i

gynllun pob cwmni. Bydd y

graddiad hwn yn penderfynu:

• faint y byddwn yn craffu ar ac yn

herio cynllun y cwmni;

• y broses y byddwn yn ei dilyn er

mwyn gosod ei brisiau; a’r

• gwobrau a’r cosbau ariannol

(‘ysgogiadau’) posibl y gall

cwmni eu cyrchu.

Byddwn yn graddio pob elfen o

gynllun pob cwmni. Y graddiad

isaf y bydd yn ei gael ar gyfer

unrhyw un elfen fydd y graddiad

ar gyfer y cynllun yn gyffredinol.

Ein profion

Bydd ein profion ar gynllun pob cwmni yn edrych ar y meysydd

canlynol.

• Canlyniadau, yn cynnwys ymgysylltu â chwsmeriaid.

• Costau.

• Risgiau a gwobrau.

• Fforddiadwyedd ac arianadwyedd.

Fel rhan o’n profion byddwn yn ystyried y sicrwydd y bydd Bwrdd pob

cwmni yn ei roi i ni am ei gynllun, a pherfformiad ei gwmni yn ystod

2010-15. Byddwn hefyd yn rhoi ystyriaeth ofalus i’r adroddiadau gan

grwpiau her cwsmeriaid (CCG).

Mae’r CCG yn fforwm newydd a grymus drwy ba un y gall cwmnïau

ymgysylltu â’u holl gwsmeriaid, yn cynnwys talwyr biliau a

rheoleiddwyr amgylcheddol. Bydd adroddiadau’r CCG yn dweud

wrthym pa mor dda y mae cwmnïau wedi ymgysylltu â’u cwsmeriaid

ac a yw eu cynlluniau mewn gwirionedd yn adlewyrchu barn a

blaenoriaethau cwsmeriaid fel y cawsant eu mynegi yn ystod yr

ymgysylltu hwnnw. Bydd yr adroddiadau hefyd yn amlygu pryderon

defnyddwyr a phryderon amgylcheddol a sut y mae cwmnïau wedi

mynd i’r afael â’r rhain.

Rydym eisiau i gwmnïau gynhyrchu cynlluniau o’r safon gorau posibl,

a pheidio â cheisio rhagdybio ein hasesiadau. Felly ni fyddwn yn

amlinellu’r trothwyon fydd eu hangen ar y cynlluniau cwmnïau ymlaen

llaw er mwyn cyrraedd graddiad ‘uwch’ neu ‘safonol’.

Rydym yn darparu rhagor o fanylion am ein profion yn ein

hymgynghoriad.

Dŵr heddiw, dŵr yfory



Yr elfennau ‘uwch’ fydd y rheiny

sy’n pasio’r holl brofion. Yr

elfennau ‘safonol’ fydd y rheiny

sy’n methu o leiaf un prawf ond

sydd yn dal yn dda o ran eu safon

ac nid oes iddynt unrhyw

ddiffygion difrifol. Byddwn yn rhoi

graddiad ‘ailgyflwyno’ i’r elfennau

hynny lle mae gwendidau difrifol, a

lle byddwn angen i gwmni anfon ei

gynllun i ni eto.

Cynigwn gyhoeddi ein graddiad ar

gyfer pob cwmni wedi i ni eu

hasesu.

Rydym yn ymwybodol bod nifer o

randdeiliaid, yn arbennig

buddsoddwyr, yn rhoi pwyslais

sylweddol ar unrhyw asesiad o’r

cwmnïau a gynhelir gennym. Felly,

er bod safon uchel i’w bodloni,

bydd y cwmnïau a fydd yn cyflawni

graddiad uwch yn elwa o well enw

da gyda’r rhanddeiliaid hynny.

Byddwn hefyd yn cyhoeddi unrhyw

newidiadau i’n hasesiadau yn

ystod y broses gosod prisiau.

Cam 4 – herio cynlluniau

cwmnïau

Ar ôl asesu cynllun pob cwmni,

byddwn yn craffu arnynt ac yn eu

herio.

• Elfennau Uwch – byddant yn

cael lefel is o graffu a her

gennym ni – a bydd cynigion y

cwmni i bob pwrpas heb eu

newid ar gyfer ein

penderfyniadau drafft.

• Elfennau Safonol – byddant yn

cael lefel uwch o graffu a her –

ac efallai y byddwn yn newid rhai

o gynigion y cwmni yn ein

penderfyniadau drafft.

• Elfennau Ailgyflwyno –

byddant yn cael y lefel mwyaf

dwys o graffu a her – a bydd

angen i’r cwmni newid ei gynllun

a’i ailgyflwyno cyn y gwnawn ei

benderfyniad drafft.

Rydym yn disgwyl i bob cwmni

weithio’n galed i geisio cyrraedd y

ddau gategori cyntaf. Ond rydym

yn cynnig y trydydd categori ar

gyfer unrhyw gwmni sy’n cyflwyno

cynllun sydd â diffygion difrifol.

Cam 5 – gosod rheolaethau

prisiau

Ar gyfer y cam olaf hwn o’r broses

adolygu prisiau, byddwn yn modelu

rheolaethau prisiau pob cwmni.

Bydd cwmnïau gyda:

• chynlluniau cyffredinol uwch

yn debygol o dderbyn eu

penderfyniadau drafft yn gynnar,

a byddant yn gymwys ar gyfer

ysgogiadau ariannol ychwanegol;

• cynlluniau cyffredinol safonol

yn dilyn y broses safonol, a bydd

ganddynt fynediad at ysgogiadau

safonol; a

• chynlluniau cyffredinol i’w

hailgyflwyno yn wynebu

penderfyniadau drafft wedi eu

hoedi, a gallant dderbyn

ysgogiadau llai atyniadol.

Byddwn yn ymgynghori ar ein

penderfyniadau drafft fel y gall

cwsmeriaid ac unigolion a

sefydliadau eraill ddweud wrthym

beth maent yn ei feddwl. Byddwn

yn rhoi ystyriaeth i’r safbwyntiau

hyn wrth wneud ein

penderfyniadau terfynol. Yna bydd

biliau dŵr a charthffosiaeth

cwsmeriaid yn newid o fis Ebrill

2015 ymlaen.

Camau nesaf

Rydym yn croesawu eich barn am

ein hymgynghoriad. Cewch

fanylion sut i ymateb yn y brif

ddogfen. Mae’r ymgynghoriad yn

cau ar 23 Mai 2013. Byddwn yn

cynnal gweithdai a chyfarfodydd

gyda rhanddeiliaid unigol er mwyn

ategu’r broses ymgynghori. Cewch

ragor o wybodaeth am amserlen

adolygiad prisiau 2014 gyffredinol

ar ein gwefan.

Byddwn yn parhau i weithio gyda

rhanddeiliaid eraill yn cynnwys

rheoleiddwyr eraill – yn arbennig

Asiantaeth yr Amgylchedd, yr

Arolygiaeth Dŵr Yfed a Cyfoeth

Naturiol Cymru – wrth i ni

ddatblygu’r adolygiad prisiau.

Dŵr heddiw, dŵr yfory
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Mae Ofwat (Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr) yn adran

llywodraeth anweinidogol. Rydym yn gyfrifol am sicrhau bod y sectorau

dŵr a charthffosiaeth yng Nghymru a Lloegr yn darparu gwasanaeth o

ansawdd da ac effeithlon i ddefnyddwyr am bris teg.

Dŵr heddiw, dŵr yfory

Ofwat

Centre City Tower

7 Hill Street

Birmingham B5 4UA

Ffôn: 0121 644 7500

Ffacs: 0121 644 7699

Gwefan: www.ofwat.gov.uk

E-bost: mailbox@ofwat.gsi.gov.uk

Argraffwyd ar bapur sy’n cynnwys isafswm o 75% o
bapur gwastraff ôl-ddefnyddiwr wedi ei ddad-incio

Ebrill 2013

© Hawlfraint y Goron 2013

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am osod prisiau

ac adolygiad prisiau 2014 ar ein gwefan yn

www.ofwat.gov.uk/pricereview.

Beth mae ein cynigion yn ei olygu ar gyfer rhanddeiliaid

Cwsmeriaid Yr amgylchedd

Bydd ganddynt lais llawer cryfach yn y ffordd y caiff
prisiau eu gosod oherwydd bydd yn rhaid i gwmnïau
ddangos eu bod wedi gwrando arnynt.

Gallwn ganolbwyntio ar gael gwelliannau i’r elfennau
a’r cynlluniau cyffredinol hynny sy’n wael, er mwyn
cael bargen well i gwsmeriaid.

Drwy ofyn i gwmnïau gyflwyno eu cynlluniau yn
gynharach byddwn yn rhoi rhagor o amser i
gwsmeriaid ddweud wrthym beth maent yn ei feddwl
o’n penderfyniadau drafft.

Bydd yn rhaid i Fyrddau cwmnïau ganolbwyntio’n
galed ar gyflawni eu rhwymedigaethau cyfreithiol a
rhoi lefel uchel o sicrwydd bod eu cynlluniau yn eu
cyflawni. Mae hyn yn cynnwys eu rhwymedigaethau
amgylcheddol.

Mae rheoleiddwyr ansawdd ac amgylcheddol yn
aelodau allweddol o’r CCG, fel y gallant leisio
unrhyw bryderon yn uniongyrchol gyda chwmnïau a
dylanwadu ar eu cynlluniau.

Gallwn ganolbwyntio ar gael gwelliannau i’r
cynlluniau hynny sydd ddim yn rhoi canlyniadau
amgylcheddol da.

Cwmnïau Buddsoddwyr

Bydd gan bob cwmni ragor o ryddid i ddatblygu sut y
mae’n darparu ei wasanaethau, gyda rhagor o
gyfleoedd arloesedd gael ei wobrwyo.

Caiff cwmnïau â chynlluniau o safon uchel eu
gwobrwyo drwy ysgogiadau enw da, gweithdrefnol
ac ariannol.

Bydd yr holl gwmnïau yn elwa o lai o faich
rheoleiddiol oherwydd rydym yn gofyn am lawer llai
o ddata ganddynt.

Mae gan Fwrdd cyfarwyddwyr pob cwmni
atebolrwydd clir am safon ei gynllun.

Bydd buddsoddwyr mewn cwmnïau sydd â
chynlluniau o safon uchel yn elwa o’r gwobrau y
mae eu cwmni’n eu derbyn.

Drwy weld ein graddiad ar gyfer cynllun pob cwmni,
bydd gan fuddsoddwyr dryloywder ynglŷn â
pherfformiad pob cwmni.

www.ofwat.gov.uk/pricereview



