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Yngly^n a^’r ddogfen hon
Mae’r ddogfen hon yn egluro ein blaenraglen waith ar gyfer y
flwyddyn ariannol nesaf. Rydym yn canolbwyntio ar y prosiectau
strategol y bwriadwn eu cyflawni yn hytrach nag ar
weithgareddau arferol. Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth
ddangosol ar waith y byddwn yn ei wneud yn 2014-15 a 2015-16.

Mae’r ddogfen hon yn adlewyrchu’r newidiadau a wnaed ers, ac
o ganlyniad i'r gwaith ymgynghori a wnaethom ar ddrafft ein
blaenraglen ar gyfer 2013-14 hyd 2015-16. Cynhaliwyd yr
ymgynghoriad gennym rhwng 29 Tachwedd 2012 a 31 Ionawr
2013.

O dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 (fel y diwygiwyd gan Ddeddf
Dŵr 2003) mae dyletswydd arnom i ymgynghori ar ein
blaenraglen a’i chyhoeddi cyn y flwyddyn ariannol nesaf.

Hoffem dynnu sylw rhanddeiliaid at y ffaith y gallem ailedrych ar 
y rhaglen waith hon yn y flwyddyn i ddod, pe byddai hynny’n
angenrheidiol yn dilyn diweddariad o strategaeth Ofwat, sydd
wedi ei drefnu i ddigwydd yn gynnar yn yr haf.

Pan fydd y ddogfen yn defnyddio’r term ‘Llywodraeth’, bydd yn
cyfeirio at Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru fel sy’n briodol,
oni nodir yn wahanol.

Ceir rhagor o wybodaeth am ein gwaith ar ein gwefan yn
www.ofwat.gov.uk.
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Asesiad strategol (2013-14 hyd 2015-16)

Yn ein strategaeth fe wnaethom

amlygu’r angen am i’r sectorau

dŵr a charthffosiaeth yng

Nghymru a Lloegr newid gyda’i

gilydd i fodloni heriau’r dyfodol.

Mae newid hinsawdd, twf

poblogaeth, newidiadau

demograffig, disgwyliadau

cynyddol cwsmeriaid a phwysau

ar adnoddau dŵr yn creu

amgylchedd newydd a llai

rhagfynegadwy. Gyda’n gilydd

mae angen i ni ddod o hyd i

atebion ymarferol, ar lefelau

strategol a gweithredol.

Er mwyn chwarae ein rhan, yn

2010 fe wnaethom lansio ein

rhaglen prosiectau rheoleiddio ar

gyfer y dyfodol er mwyn

datblygu syniadau ffres ar gyfer

rheoleiddio’r sectorau sy’n

adeiladu ar lwyddiant y

gorffennol. Dros y flwyddyn

ddiwethaf, gan fod y cyntaf o’n

prosiectau wedi dod i ben, mae

ein fframwaith rheoleiddio ar

gyfer y dyfodol wedi dechrau

dod i’w lle. Er enghraifft gyda

chymorth a chyfraniadau gan ein

rhanddeiliaid, rydym wedi:

• darparu dull seiliedig ar risg ar

gyfer rheoleiddio a fydd yn ein

galluogi i fod yn hyblyg wrth

ymateb i risgiau sy’n dod i’r

amlwg neu’n newid a, lle bo

angen, cymryd camau

gweithredu cyflym a phendant i

ddiogelu defnyddwyr (ein

prosiect cydymffurfio â

rheoleiddiad);

• datblygu’r egwyddorion lefel

uchel a fydd yn arwain ein dull

ar gyfer gosod prisiau yn y

dyfodol er mwyn ein helpu i

chwarae ein rhan mewn

darparu sectorau dŵr a

charthffosiaeth cynaliadwy (ein

prosiect terfynau prisiau i’r

dyfodol); a

• Nodi meysydd lle gallai

cwsmeriaid fod angen rhagor o

ddiogelwch a’r ystod o

ddyfeisiau y gallem eu

defnyddio i’w grymuso,

ymgysylltu â hwy a’u diogelu

(ein prosiect diogelu

cwsmeriaid)

Dros y flwyddyn nesaf byddwn

yn parhau i gyflawni nifer o

feysydd gwaith strategol

allweddol. Byddwn yn:

• defnyddio ein hegwyddorion

terfynau prisiau i’r dyfodol i

ddatblygu a gweithredu ein dull

ar gyfer gosod rheolaethau

prisiau yn 2014 ar gyfer pob

cwmni dŵr a charthffosiaeth a

dŵr yn unig yng Nghymru a

Lloegr ar gyfer pob blwyddyn

rhwng 2015 a 2020 (ein

prosiect gweithredu terfynau

prisiau);

• gweithio gyda’r Llywodraeth a

rhanddeiliaid eraill i gynllunio

sut y byddwn yn gweithredu

cynigion Llywodraeth y DU i

gyflwyno rhagor o

gystadleuaeth a dewis yn

Lloegr – a bod y Mesur Dŵr

Drafft yn dod yn ddeddf (ein

prosiect dewis a threfniadau

masnachu); ac

• ystyried sut y gall prisio

gynorthwyo i ddarparu

gwasanaethau dŵr a

charthffosiaeth yn fwy

effeithlon (ein prosiect codi tâl).

Byddwn hefyd yn defnyddio

canlyniadau ein prosiect

diogelu’r defnyddiwr i rymuso,

ymgysylltu â a diogelu

defnyddwyr yn well. A byddwn

yn parhau i ddarparu gwell

rheoleiddio a gwerth am arian –

er enghraifft drwy weithredu

fframwaith perfformiad i wella

tryloywder ynglŷn â’r modd y

gwnawn ein gwaith.

http://www.ofwat.gov.uk/future
http://www.ofwat.gov.uk/future
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Rydym yn gweithredu o fewn y

fframwaith polisi cyffredinol a

osodwyd i’r sectorau gan

Lywodraethau’r DU a Chymru, a dros

y flwyddyn sydd i ddod gallai nifer o

ffactorau newid ein cynlluniau.

• Mae ein Bwrdd yn diwygio ac yn

adfywio ein strategaeth. Mae hyn

yn dilyn penodiad Cadeirydd

newydd a phenodiad aelodau

Bwrdd anweithredol newydd sydd

ar fin digwydd.

• Cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei

Fesur Dŵr Drafft ym mis Gorffennaf

2012 ar gyfer craffu cyn-

deddfwriaethol. Bydd hwn yn

cyflwyno diwygiadau sylweddol i’r

sectorau a newidiadau i’n rôl. Yn

amodol ar benderfyniadau gan y

Senedd, gallai’r ddeddfwriaeth hon

ddod yn ddeddf yn 2014-15.

• Mae Llywodraeth y DU wedi

cyhoeddi ei datganiad polisi

strategol terfynol sy’n egluro’r

canlyniadau y mae’n ei disgwyl

oddi wth y sectorau ac yn

diweddaru canllawiau cymdeithasol

ac amgylcheddol i ni.

• Mae Llywodraeth y DU yn gwneud

newidiadau i gynrychiolaeth

defnyddwyr mewn diwydiannau a

reoleiddir – ac yn cyfuno’r

Comisiwn Cystadleuaeth a’r

Swyddfa Masnachu Teg yn

Awdurdod Cystadleuaeth a

Marchnadoedd.

• Ar adeg ysgrifennu hwn, disgwylir i

Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei

strategaeth dŵr ar gyfer Cymru ar

ddechrau 2013 ynghyd â

chanllawiau cymdeithasol ac

amgylcheddol wedi eu diweddaru

ar ein cyfer ni. Caiff corff

amgylcheddol unigol newydd –

Cyfoeth Naturiol Cymru – hefyd ei

sefydlu o fis Ebrill 2013.

Os bydd y newidiadau hyn yn

effeithio ar ein cynllun gwaith byddwn

yn cyfathrebu hyn yn glir i’n

rhanddeiliaid.

Hoffem ddiolch i’r rhanddeiliaid

hynny a ymatebodd i ymgynghoriad

ein blaenraglen drafft. Nodwn

grynodeb o’r prif faterion a godwyd

ganddynt ar dudalen 27 ynghyd â’n

hymateb ninnau. Byddwn yn ystyried

sylwadau a dderbyniwyd gennym ar

ddarnau penodol o waith wrth i ni

gyflawni ein rhaglen waith.

Dw^ r heddiw, dw^ r yfory
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Ein strategaeth – crynodeb

Dyma ein dyhead hirdymor. Gweledigaeth

Cylch dŵr cynaliadwy sy’n ein galluogi i fodloni ein hanghenion ni ar

gyfer gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth tra’n galluogi cenedlaethau’r

dyfodol i fodloni eu hanghenion hwythau (‘Dw^ r cynaliadwy’).

Mae ein cenhadaeth a’n nodau yn amlinellu

sut y byddwn yn cyfrannu at wireddu ein

gweledigaeth.

Ein cenhadaeth a’n nodau

Sicrhau bod cwsmeriaid yn parhau i dderbyn gwasanaethau dŵr a

charthffosiaeth diogel, dibynadwy, effeithiol a fforddiadwy sy’n

hyrwyddo canlyniadau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol

cadarnhaol heddiw, yfory ac yn yr hirdymor (‘Dw^ r heddiw, dw^ r yfory’).

• Sicrhau bargen deg i gwsmeriaid

• Cadw cwmnïau’n atebol

• Gwneud i fonopolïau wella

• Harneisio grymoedd y farchnad

• Cyfrannu at ddatblygu

cynaliadwy

• Cyflawni gwell rheoleiddio

Mae ein gwerthoedd yn disgrifio sut y bydd

ein sefydliad, ac unigolion o’i fewn, yn

ymddwyn wrth gyflawni holl agweddau ein

gwaith.

Cyfrifoldeb

Mae gennym werthoedd sy’n sail i’n gweledigaeth, ein cenhadaeth a’n

nodau. Byddwn yn gweithredu i’r safonau uchaf a ddisgwylir mewn

swydd gyhoeddus, ac yn cynnal ein gwaith mewn ffordd gyfrifol a

moesegol.

• Rhagoriaeth 

• Arweinyddiaeth

• Parch

• Cywirdeb

Mae ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a’n

nodau yn sail i’n blaenoriaethau blynyddol, 

a gyflwynir gennym bob blwyddyn yn ein

blaenraglen.

Mae’r blaenoriaethau blynyddol hyn yn sail 

i amcanion ein uwch dîm rheoli. Yn eu tro,

mae’r rhain yn rhaeadru trwy’r holl sefydliad

i amcanion holl staff Ofwat.

Mae hyn yn sicrhau bod y camau sydd eu

hangen i gyflawni ein strategaeth yn cael eu

dosrannu a’u halinio i gyfrifoldebau unigol.

Darpariaeth

Mae ein hadroddiad blynyddol a’n cyfrifon

yn dangos yr hyn a gyflawnwyd gennym bob

blwyddyn ac yn adrodd ar y cynnydd a

wnaed wrth gyflawni ein strategaeth.

Cynnydd ac atebolrwydd

Bob blwyddyn byddwn yn adolygu pa mor dda yr ydym wedi ei wneud

wrth gyflawni ein rhaglen waith, ac yn adrodd ar effeithlonrwydd ac

effeithiolrwydd ein sefydliad yn ein hadroddiad blynyddol a chyfrifon.

Cyflwynir y ddogfen hon i sylw’r Senedd. 

Gweledigaeth

Cenhadaeth

Nodau

Blaenoriaethau blynyddol Ofwat

Blaenoriaethau blynyddol y tîm

Blaenoriaethau blynyddol yr unigolion
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Ein rhaglen reoleiddio i’r dyfodol

mewn cyd-destun

Mae’r diagram (gyferbyn) yn rhoi cyd-destun lefel uchel i’n rhaglen waith. Mae’n

amlygu’r:

• prif rymoedd ysgogi – a’u heffeithiau – ar gyfer cynnal ein rhaglen reoleiddio i’r

dyfodol (‘heriau i’r sectorau’);

• ffactorau allanol a fydd yn siapio ein gwaith (‘ysgogwyr allanol ar gyfer newid’);

• prosiectau strategol a fydd yn llywio ein dull rheoleiddio (gweithredu terfynau pris,

dewis a threfniadau masnachu a chodi tâl);

• prosiectau pwysig a gwaith arall a fydd yn caniatáu i ni gyflawni ein prosiectau

strategol (‘prosiectau galluogi’); 

• prosiectau sydd wedi gorffen ac sydd eisoes yn llywio ein dull rheoleiddio a’n

prosiectau eraill (‘prosiectau wedi’u cwblhau); a’r

• manteision y bydd ein dull yn eu sicrhau (‘manteision i gwsmeriaid, yr amgylchedd, 

y cwmnïau a buddsoddwyr’).
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Manteision i
gwsmeriaid, yr
amgylchedd, y
cwmnïau a’r
buddsoddwyr:

Gwasanaethau dw^ r,

carthffosiaeth a

draenio diogel,

dibynadwy a

chynaliadwy

Defnydd mwy effeithlon

ar adnoddau dw^ r

Gwasanaethau a

chynlluniau sy’n

canolbwyntio mwy ar 

y cwsmer

Defnyddwyr wedi eu

grymuso a’u

hymgysylltu

Taliadau teg a thryloyw

Busnesau hyblyg a

deinamig

Cyfleoedd parhaus i

fuddsoddi

Arloesedd wrth ariannu

a darparu

gwasanaethau

Rheoleiddio cymesur

ac wedi’i dargedu

Manteision
Rheoleiddio

i’r dyfodol

Ysgogwyr

allanol ar

gyfer newid

Heriau i’r

sectorau

Prosiectau

strategol:

Gweithredu
terfynau prisiau

Dewis a
threfniadau
masnachu

Codi tâl Prosiectau

strategol  

Prosiectau

galluogi:

Symleiddio
trwyddedau

Thames
Tideway

Rheoli
perfformiad a
thryloywder

Heriau i’r sectorau: newid hinsawdd | risgiau fforddiadwyedd | safonau

amgylcheddol cynyddol | disgwyliadau defnyddwyr cynyddol | twf poblogaeth 
a newidiadau mewn ffordd o fyw

Prosiectau

galluogi 

Prosiectau

wedi’u

cwblhau:

Diogelu’r
defnyddiwr

Terfynau prisiau
i’r dyfodol

Cydymffurfio â
rheoleiddiad

Ysgogwyr allanol ar gyfer newid: Mesur Dŵr Drafft Llywodraeth y DU |

Datganiad Polisi Strategol Llywodraeth y DU | Polisi Llywodraeth ar
gystadleuaeth a defnyddwyr | Strategaeth Dŵr a Chanllawiau Cymdeithasol ac
Amgylcheddol Llywodraeth Cymru | Glasbrint ar gyfer Dŵr yr UE | barn
rhanddeiliaid 

Prosiectau

wedi’u cwblhau 



Ein prosiectau – crynodeb 

Dewis a threfniadau
masnachu

Rydym yn gweithio gyda’r

Llywodraeth a rhanddeiliaid eraill

i gynllunio sut y byddwn yn

gweithredu’r cynigion - yn Mesur

Dŵr Drafft Llywodraeth y DU - i

gyflwyno rhagor o gystadleuaeth

a dewis yn Lloegr. Mae hyn er

mwyn rhoi manteision ar gyfer

cwsmeriaid a chynorthwyo i

sicrhau bod adnoddau prin yn

cael eu defnyddio’n ddarbodus.

Rydym yn gwneud ein

paratoadau i gynorthwyo

marchnadoedd i agor yn gyflym

ac effeithiol os bydd y

ddeddfwriaeth a gynigir yn dod

yn ddeddf. Byddwn hefyd yn rhoi

ystyriaeth i unrhyw newidiadau y

gallai Llywodraeth Cymru eu

cynnig ar gyfer Cymru.

Rydym yn canolbwyntio ar waith

a fydd yn sicrhau bod:

• dim gwahaniaethu diangen i’r

farchnad;

• set o reolau a chodau i reoli’r

prosesau marchnad; a

• thrwyddedau newydd a

phrosesau trwyddedu i

gyflawni nodau’r Mesur Dŵr

Drafft.

Byddwn hefyd yn gweithio ar

fesurau ac ysgogiadau i annog

cwmnïau dŵr i fasnachu dŵr - lle

mae hwn yw’r dewis mwyaf

effeithlon – er mwyn cydbwyso’r

cyflenwad a’r galw am ddŵr.

Codi tâl 

Rydym yn ystyried sut y gall

prisio gynorthwyo i ddarparu

gwasanaethau dŵr a

charthffosiaeth yn fwy effeithlon.

Rydym yn canolbwyntio ar y

taliadau a fyddai’n:

• cefnogi dechreuwyr sy’n

cyflenwi adnoddau dŵr;

• cefnogi dechreuwyr sy’n

cyflenwi gwasanaethau

manwerthu;

• gwella codi tâl am waith

cysylltu newydd; a

• chefnogi’r fframwaith ar gyfer

penodiadau newydd ac

amrywiadau.

Rydym yn ymchwilio materion

cysylltiedig â chodi tâl gyda’n

dull ar gyfer gosod prisiau yn y

dyfodol  a’r diwygiadau

ehangach a gynigir gan

Lywodraeth y DU yn ei Phapur

Gwyn ar Ddŵr a’i Mesur Dŵr

Drafft. Byddwn yn ystyried

unrhyw faterion y bydd

Llywodraeth Cymru yn codi yn

ei strategaeth dŵr.

Yn amodol ar daith y Mesur Dŵr

Drafft drwy’r Senedd, bwriadwn

ymgynghori ar faterion codi tâl

sy’n gysylltiedig â gweithredu

diwygiadau’r farchnad yn 

2014-15.
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Gweithredu terfynau
prisiau

Byddwn yn amlinellu, ac yn

gweithredu, ein proses ar gyfer

gosod rheolaethau prisiau yn

2014.

Byddwn yn:

• gwneud penderfyniadau

ynglŷn â’n polisïau;

• amlinellu beth sydd angen i

gwmnïau gyflwyno i ni er

mwyn caniatáu i ni osod

rheolaethau prisiau;

• ymgysylltu â’r holl randdeiliaid;

• adolygu cynlluniau busnes

cwmnïau; a

• gosod rheolaethau pris.

Byddwn yn cyhoeddi ein

methodoleg derfynol ar gyfer

adolygiad prisiau 2014 yn

gynnar yn haf 2013. Bydd hyn

yn adlewyrchu canlyniadau’r

ymgynghoriadau ar ein

methodoleg ddrafft a’n

disgwyliadau ar gyfer cynlluniau

busnes cwmnïau.

Fel rhan o’r prosiect hwn

byddwn yn:

• rhoi ystyriaeth i’r amgylchedd;

• herio’r cwmnïau i reoli eu

hasedau’n effeithlon ac

effeithiol; a

• gwneud newidiadau i

drwyddedau cwmnïau. Fe

wnaethom ymgynghori ar y

newidiadau hyn yn 2012-13.

http://www.official-documents.gov.uk/document/cm83/8375/8375.pdf
http://www.official-documents.gov.uk/document/cm83/8375/8375.pdf


Thames Tideway

Mae prosiect Thames Tideway yn

brosiect buddsoddi mawr a

chymhleth i leihau gorlifoedd

carthffosiaeth heb ei drin i’r Afon

Tafwys.

Byddwn yn:

• sicrhau na fydd cost cynllun

Thames Tideway yn uwch nag

sydd angen iddo fod a bod

cwsmeriaid Thames Water yn

derbyn y gwerth gorau posibl

am arian; ac yn

• defnyddio gwersi a dysgwyd o

hyn i ddatblygu dulliau

rheoleiddio yn y dyfodol ac

ariannu ar gyfer prosiectau

seilwaith graddfa fawr (gan mai

hwn yw’r cynllun mwyaf a

gyflawnwyd gan gwmni dŵr ers

preifateiddio).

Byddwn yn bwydo i’r

ymgynghoriadau a’r

penderfyniadau a wneir gan

Lywodraeth y DU, Thames Water

ac eraill.

Rheoli perfformiad a
thryloywder

Rydym yn gwneud newidiadau

er mwyn gwella ein prosesau

llywodraethu a rheoli

perfformiad. Yn benodol, rydym

yn cynnig rhoi prosesau adrodd

blynyddol newydd mwy tryloyw

ar waith. Bydd y rhain yn dweud

wrth ein rhanddeiliad sut yr

ydym yn perfformio wrth

gyflawni ein gwaith a defnyddio

ein hadnoddau.

Gwnaethom ymgynghori ar ein

fframwaith arfaethedig ochr 

yn ochr â’r blaenraglen ddrafft.

Byddwn yn cyhoeddi ein

fframwaith terfynol yn gynnar 

yn 2013-14. Byddwn wedyn yn

treialu fersiwn llai o’n fframwaith

yn ystod gweddill 2013-14 cyn

ei gweithredu’n llawn yn 

2014-15.

Symleiddio
trwyddedau

Rydym eisiau gwella

trwyddedau’r cwmnïau a

rheoleiddir drwy:

• eu gwneud yn glir a chryno; a

• sicrhau cysondeb gyda

newidiadau i’n fframwaith

rheoleiddio cyffredinol.

Rydym hefyd eisiau cyflwyno

safonau gwasanaeth gofynnol 

y mae angen i’r cwmnïau eu

cyflawni ar gyfer:

• datblygwyr;

• sefydliadau hunan-osod; a

• thirfeddianwyr.

Byddwn yn rhoi’r gwaith

symleiddio trwyddedau a wnaed

gennym ar gael yn ystod 2013 –

ac yn ceisio datblygu’r gwaith

hwn ar ôl adolygiad prisiau

2014. Hefyd byddwn yn

cyhoeddi ymgynghoriad ar

safonau gwasanaeth gofynnol

yn gynnar yn 2013-14.
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Dyddiadau allweddol yn 2013-14

Chwarter 1

(Ebrill –

Mehefin)

Ymgynghoriad ar ddisgwyliadau cynllunio busnes ar gyfer adolygiad prisiau

2014 (gweithredu terfynau prisiau)

Newidiadau i drwyddedau cwmnïau (gweithredu terfynau prisiau)

Dogfen drafod ar sefydlu tegwch yn y marchnadoedd dŵr a charthffosiaeth

(dewis a  threfniadau masnachu)

Canllawiau i gwmnïau ar negodi cyflenwadau swmp (dewis a threfniadau

masnachu)

Ymgynghoriad ar safonau gwasanaeth ar gyfer datblygwyr, sefydliadau

hunan-osod a thirfeddianwyr (symleiddio trwyddedau)

Ymgynghoriad ar lywodraethu marchnad (dewis a threfniadau masnachu)

Fframwaith perfformiad terfynol (rheoli perfformiad a thryloywder)

Methodoleg derfynol a disgwyliadau cynllunio busnes ar gyfer adolygiad

prisiau 2014 (gweithredu terfynau prisiau)

Chwarter 2

(Gorffennaf  –

Medi)

Casgliadau llywodraethu’r farchnad (dewis a threfniadau masnachu)

Bydd pob cwmni yn cyhoeddi drafft cynllun rheoli adnoddau dŵr (gweithredu

terfynau prisiau) 

Chwarter 3

(Hydref  –

Rhagfyr)

Datblygu trwyddedau ar gyfer dechreuwyr newydd (dewis a threfniadau

masnachu)

Safonau gwasanaeth ar gyfer datblygwyr, sefydliadau hunan-osod a

thirfeddianwyr (symleiddio trwyddedau)

Chwarter 4

(Ionawr –

Mawrth)

Ymgynghori ar ddatblygiad trwyddedau ar gyfer dechreuwyr newydd (dewis

a threfniadau masnachu)

Dadansoddiad o gynlluniau busnes cwmnïau (gweithredu terfynau prisiau)

Grwpiau her cwsmeriaid yn cyflwyno eu hadroddiadau ar ymgysylltiad

cwsmeriaid gan gwmnïau (gweithredu terfynau prisiau)
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Sicrhau bargen

deg i gwsmeriaid

Yn ein strategaeth, dywedom fod hyn yn

golygu:

• gwneud yn siŵr bod yr holl gwsmeriaid yn

derbyn y gwasanaethau y maent yn eu

disgwyl am bris sy’n eu trin hwy ac eraill yn

deg, sy’n dryloyw ac sy’n rhoi’r dewis a

rhywfaint o reolaeth iddynt dros y taliadau 

y maent yn eu talu;

• os na fydd dewis i gwsmeriaid, herio

monopolïau i wella pob agwedd ar y

gwasanaeth a’r pris y maent yn ei gynnig.

Lle nad oes dewis, gwneud yn siŵr bod

marchnadoedd yn sicrhau manteision i

gwsmeriaid a’r amgylchedd;

• gwneud yn siŵr bod cwsmeriaid nawr ac yn

y dyfodol yn cyfrannu eu cyfran deg – a dim

mwy – tuag at ddŵr cynaliadwy; a

• gwneud yn siŵr bod ein gwaith yn rhoi

ystyriaeth i flaenoriaethau cwsmeriaid, yn

cynnwys y rheiny sydd angen cymorth

ychwanegol a’r rheiny sydd ar incymau isel. 

Sut byddwn yn gwneud hyn  

• Gweithio’n agos gyda Llywodraethau’r DU 

a Chymru a rhanddeiliaid eraill i ddatblygu 

a phrofi fframweithiau codi tâl a fyddai’n

cynorthwyo i ddarparu gwasanaethau dŵr 

a charthffosiaeth yn fwy effeithlon.

• Ymgynghori ar faterion codi tâl sy’n

gysylltiedig â gosod prisiau fel rhan o’r

ymgynghoriad ar ein methodoleg ar osod

rheolaethau prisiau yn 2014.

• Yn dibynnu ar ddeddfwriaeth, ymgynghori ar

faterion codi tâl eraill (o un cwmni dŵr

penodedig i un arall).

Ein nod yw cyflenwi

• Fframweithiau codi tâl sy’n cynorthwyo i

ddarparu gwasanaethau dŵr a

charthffosiaeth yn fwy effeithlon, yn arbennig

o ran darpariaeth:

– adnoddau dŵr;

 – gweithgareddau manwerthu;

 – gwasanaethau mewn datblygiadau 

newydd; a

 – phenodiadau newydd ac amrywiadau. 

Ein prosiect codi tâl
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Byddwn hefyd yn:

• grymuso cwsmeriaid i sicrhau bargen deg a safonau gwasanaeth digonol drwy:

– ystyried y system(au) gwneud iawn a fydd yn gwasanaethu cwsmeriaid orau wrth gywiro pethau pan 

fo ganddynt broblemau gyda’u cyflenwr dŵr a charthffosiaeth. Byddwn hefyd yn adolygu a oes angen

unrhyw newidiadau ac yn gweithio gyda rhanddeiliad i ymchwilio sut i gyflawni gwelliannau (2013-14 

a 2014-15);

– annog y cwmnïau i ddarparu gwell gwybodaeth i’w cwsmeriaid, fel bod y cwsmeriaid hynny yn gallu 

gwneud penderfyniadau gwell a deall y gwasanaethau y mae ganddynt hawl i’w derbyn (2013-14);

– cyfrannu at ddatblygu trefniadau diogelu’r defnyddwyr ar gyfer cwsmeriaid dibreswyl ar ôl cyflwyno 

cystadleuaeth, yn cynnwys trefniadau penodol ar gyfer y busnesau lleiaf eu maint (2013-14, 2014-15 

a 2015-16); a

– gweithredu newidiadau yn ein polisïau i sicrhau bod cwsmeriaid yn cael eu trin yn deg pan fo 

cwmnïau wedi eu bilio yn anghywir (2013-14);

• pan fo angen hynny, herio’r cwmnïau dŵr a charthffosiaeth er mwyn sicrhau bod unrhyw gostau

cysylltiedig â throsglwyddo carthffosydd preifat yn ddarbodus ac effeithlon, ac yn adlewyrchu’r costau

gwirioneddol a geir gan gwmnïau (2013-14); a

• cyhoeddi egwyddorion polisi terfynol ar gyfer codi tâl am gysylltiadau newydd. Bydd hyn yn nodi’r

egwyddorion y byddwn yn eu dilyn wrth wneud penderfyniadau mewn achosion pan fydd cwmnïau dŵr

a thrydydd parti yn anghytuno ar y taliadau a wna cwmnïau ar gyfer darparu cysylltiadau i’w

rhwydweithiau dŵr a charthffosiaeth (2013-14).



Sut byddwn yn gwneud hyn  

• Parhau i weithio gyda’r cwmnïau i gytuno ar

newidiadau i’r elfennau hynny o’u trwyddedau

sydd erbyn hyn yn ddarfodedig, neu sydd

angen eu newid o ganlyniad i newidiadau yn

ein fframwaith rheoleiddio cyffredinol.

• Gweithio gyda Defra, y cwmnïau, datblygwyr,

sefydliadau hunan-osod a thirfeddianwyr i

ddatblygu newidiadau arfaethedig i

drwyddedau er mwyn datblygu lefelau

gwasanaeth gofynnol.

Cadw cwmnïau’n

atebol

Yn ein strategaeth, dywedom fod hyn yn

golygu:

• gwneud yn siŵr bod y cwmnïau yn darparu’r

gwasanaethau y maent yn eu haddo am

bris y maent wedi ei gytuno a’u bod yn

bodloni eu rhwymedigaethau cyfreithiol;

• gwneud yn siŵr bod cyflenwyr monopoli yn

gwrando ar eu cwsmeriaid, yn cyflawni eu

blaenoriaethau a'u bod yn onest ynglŷn â’u

perfformiad. A, lle bo marchnadoedd

agored, sicrhau nad yw’r cwmnïau sy’n

gweithredu ynddynt yn torri rheolau’r

farchnad;

• gwneud yn siŵr bod y cwmnïau yn bodloni

eu rhwymedigaethau cymdeithasol,

economaidd ac amgylcheddol eangach; a

• lle bo cwmnïau yn methu, cymryd camau

teg a phriodol yn eu herbyn er mwyn

diogelu cwsmeriaid, rhoi pethau’n iawn a’u

hatal rhag methiannau pellach.
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• Trwyddedau cwmni sy’n:

– glir, cryno ac mor gyson â phosibl;

– effeithiol a phriodol i’n fframwaith 

rheoleiddio sy’n esblygu (fel y dylanwadir 

gan y Papur Gwyn Dŵr a’r Mesur Dŵr 

Drafft); ac sy’n

– cynnwys safonau gwasanaeth gofynnol 

y mae’n rhaid i gwmnïau eu cyflawni.

Ein nod yw cyflenwi

Ein prosiect symleiddio
trwyddedau

Dyddiadau allweddol yn 2013-14

Ymgynghoriad ar y safonau gwasanaeth 

yr ydym yn disgwyl i gwmnïau eu darparu 

i ddatblygwyr, sefydliadau hunan-osod a

thirfeddianwyr ‒ a siarter yn amlinellu sut 

yr ydym yn disgwyl i gwmnïau ac eraill

ryngweithio (chwarter 1, 2013-14).

Safonau gwasanaeth ar gyfer datblygwyr,

sefydliadau hunan-osod a thirfeddianwyr

(chwarter 3, 2013-14).



Sut byddwn yn gwneud hyn

• Gweithredu newidiadau y cytunir arnynt i

drwyddedau cwmnïau (2013-14).

Dyddiadau allweddol yn 2013-14

Newidiadau i drwyddedau cwmnïau (chwarter

1, 2013-14).

Byddwn hefyd yn:

• parhau i weithredu ein dull seiliedig ar risg ar gyfer rheoleiddio drwy ddefnyddio gwybodaeth o ystod 

o ffynonellau i gadarnhau bod cwmnïau’n cyflawni ar gyfer eu cwsmeriaid ac yn adrodd ar unrhyw

gamau y gallem fod wedi eu cymryd ar ran cwsmeriaid – er mwyn sicrhau bod cwmnïau yn cywiro

pethau (2013-14);

• ymchwilio a datrys anghydfodau rhwng cwmnïau a chwsmeriaid mewn achosion lle bydd cwsmer yn

honni bod eu cwmni wedi methu â darparu gwasanaeth penodol (2013-14 a 2014-15);

• yn amodol ar ddeddfwriaeth, rhoi trefniadau amgen ar waith ar gyfer datrys anghydfodau fel gall y rhai

sy’n rhan ohonynt wneud hyn yn gyflym a chost effeithiol (2013-14 a 2014-15); a

• gwella tryloywder ynglŷn â’r ffordd yr ydym yn ymchwilio ac yn datrys anghydfodau, a bod yn fwy

agored ynglŷn â sut yr ydym yn blaenoriaethu ein hymchwiliadau. Byddwn yn gwneud hyn drwy

ddiweddaru’r wybodaeth ar ein gwefan yn rheolaidd a chynhyrchu canllawiau ar gyfer rhanddeiliaid

ynglŷn â beth sydd angen iddynt ei ddarparu pan fyddant yn gofyn i ni wneud penderfyniad. Byddwn

hefyd yn cyhoeddi amserlenni ar gyfer gwahanol fathau o achosion (2013-14).

15Dw^ r heddiw, dw^ r yfory

Ein nod yw cyflenwi

• Newidiadau i drwyddedau cwmnïau dŵr sy’n

ein galluogi i osod terfynau prisiau sy’n

adlewyrchu amgylchiadau sy’n newid.

Ein prosiect gweithredu
terfynau prisiau
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Sut byddwn yn gwneud hyn 

Gwneud i

fonopolïau wella

Yn ein strategaeth, dywedom fod hyn yn

golygu:

• herio’r cwmnïau monopoli i wella ym mhob

agwedd o’u perfformiad, gan gyflawni

blaenoriaethau eu cwsmeriaid yn ogystal

â’u rhwymedigaethau cyfreithiol;

• gwneud yn siŵr nad yw’r modd y mae

monopolïau’n gweithredu yn ymyrryd â

marchnadoedd effeithlon ac effeithiol – a’u

bod yn cael eu hannog i ddysgu, addasu

ac ymddwyn mewn ffyrdd sy’n dynwared

marchnadoedd cystadleuol lle bynnag y bo

hynny’n bosibl;

• gwneud yn siŵr bod cwmnïau monopoli yn

cynorthwyo i sicrhau sicrwydd dŵr a

bodloni eu rhwymedigaethau

cymdeithasol, economaidd ac

amgylcheddol ehangach yn effeithiol ac

effeithlon; a

• gwneud yn siŵr bod ein system rheoleiddio

yn rhoi’r cymhelliannau cywir i sicrhau bod

monopolïau yn arloesi er mwyn gwella pob

agwedd ar eu gwasanaethau.

Ein nod yw cyflenwi

• Proses ar gyfer gosod rheolaethau prisiau yn

2014 sy’n:

– annog cwmnïau i gymryd rhagor o 

berchnogaeth am eu cynlluniau busnes;

– gwneud yn siŵr bod gan gwsmeriaid lais 

mewn siapio cynlluniau busnes cwmnïau; 

ac sydd

– wedi ei thargedu, sy’n gymesur ac sy’n 

cyflawni gwell rheoleiddio yn ymarferol.

• Rheolaethau prisiau yn 2014 ar gyfer

gwasanaethau monopoli sy’n:

– gyson â chasgliadau ein prosiectau 

terfynau prisiau i’r dyfodol a chydymffurfio 

â rheoleiddio;

– rhoi ystyriaeth i flaenoriaethau 

Llywodraethau’r DU a Chymru ar gyfer y 

sectorau – a’u polisïau ehangach; ac sy’n

– galluogi’r cwmnïau i ddarparu’r hyn y mae 

cwsmeriaid ei eisiau mewn modd 

effeithlon, cynaliadwy a hirdymor.

• Ymgynghori ar y wybodaeth yr ydym ei

hangen i osod rheolaethau prisiau (2013-14).

• Cyhoeddi ein methodoleg derfynol ar gyfer

gosod rheolaethau prisiau ar gyfer

gwasanaethau manwerthu a chyfanwerthu

(2013-14), yn cynnwys (ymhlith pethau eraill):

 – nodi ac asesu cryfder cymhelliannau 

(gwobrwyon a chosbau) y dylai’r cwmnïau 

eu derbyn o fewn rheolaethau prisiau;

 – ystyried sut y dylid rhannu risgiau ymhlith 

cwsmeriaid, y cwmnïau, buddsoddwyr a 

rhanddeiliaid eraill;

 – ystyried a ddylem ehangu (neu ddiwygio) ein

cynllun presennol ar gyfer annog y cwmnïau 

i wella’r gwasanaethau y mae eu cwsmeriaid

yn eu cael (y mecanwaith cymell 

gwasanaeth); a

Ein prosiect gweithredu
terfynau prisiau
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 – lle bo hynny’n briodol, datblygu 

fframweithiau ar gyfer dulliau i fodloni 

canlyniadau a ddiffiniwyd gan y cwmnïau 

neu dargedau neu rwymedigaethau eraill, 

megis gollyngiadau a rheoli asedau.

• Cyhoeddi’r wybodaeth derfynol yr ydym ei

hangen er mwyn gosod rheolaethau prisiau

(2013-14).

• Tynnu ar y wybodaeth sydd ar gael i ni – yn

cynnwys yn benodol barn grŵp her cwsmeriaid

pob cwmni – adolygu a herio cynlluniau

busnes y cwmnïau. Byddwn yn canolbwyntio

ar feysydd lle mae’r risgiau mwyaf, neu lle nad

yw’r cynllun o safon digon uchel (2013-14).

• Ymgynghori ar ein penderfyniadau drafft o

reolaethau prisiau cwmnïau dŵr ac, yn dilyn

sylwadau gan y cwmnïau a chwsmeriaid,

gwneud penderfyniadau terfynol (2014-15).

• Adolygu’r gwersi a ddysgwyd gan adolygiad

prisiau 2014 (2015-16).

Sut byddwn yn gwneud hyn

• Gweithio gyda Defra, Asiantaeth yr

Amgylchedd, Thames Water a rhanddeiliaid

eraill i ganfod y model gweithredu ac ariannu

gorau ar gyfer cynllun Thames Tideway sy’n

sicrhau:

 – y caiff ei gyflawni’n effeithiol ac effeithlon;

 – nad yw’n costio mwy nag sydd angen iddo 

gostio; a

 – bod cwsmeriaid yn cael y gwerth gorau 

posibl am arian (2013-14, 2014-15 a 

2015-16).

• Pan fydd Llywodraeth y DU yn gweithredu

rheoliadau a gynhwysir yn y Neddf Rheoli

Llifogydd a Dŵr 2010, byddwn yn ymgynghori

ar drwydded ar gyfer darparwr seilwaith

trydydd parti (2013-14) ac yna cynorthwyo

gyda phenodiad darparwr seilwaith

llwyddiannus(2014-15).

Ein nod yw cyflenwi

• Costau effeithlon ac effeithiol cwsmeriaid yn

unig.

• Thames Water ac unrhyw ddarparwyr

seilwaith trydydd parti yn atebol i gwsmeriaid

y cwmni.

• Dulliau newydd ar gyfer cyflawni prosiectau

mawr sy’n cynhyrchu gwell canlyniadau ar

gyfer cwsmeriaid ledled Cymru a Lloegr.

Ein prosiect Thames Tideway

Ymgynghori ar ddisgwyliadau cynllunio busnes

ar gyfer adolygiad prisiau 2014 (chwarter 1,

2013-14).

Methodoleg derfynol a disgwyliadau cynllunio

busnes ar gyfer adolygiad prisiau 2014

(chwarter 1, 2013-14).

Dadansoddiad o gynlluniau busnes cwmnïau

(chwarter 4, 2013-14).

Grwpiau her cwsmeriaid yn cyflwyno eu

hadroddiadau sicrwydd ar ymgysylltiad

cwsmeriaid gan gwmnïau (chwarter 4, 

2013-14).

Dyddiadau allweddol yn 2013-14



Sut byddwn yn gwneud hyn 

Ein nod yw cyflenwi

• Yn amodol ar ddeddfwriaeth Llywodraeth y

DU:

 – marchnad ar gyfer gwasanaethu 

manwerthu dŵr a charthffosiaeth sy’n rhoi 

dewis o gyflenwr manwerthu i gwsmeriaid 

dibreswyl; a

– marchnad ddŵr a charthffosiaeth 

gyfanwerthol er mwyn cynyddu’r cwmpas 

ar gyfer mynediad a chanlyniadau mwy 

effeithlon ac arloesedd.

• Gwell fframwaith ar gyfer masnachu dŵr er

mwyn cynorthwyo i roi gwell canlyniadau ar

gyfer cwsmeriaid a’r amgylchedd.

Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth y DU,

rheoleiddwyr, cwmnïau, a chwsmeriaid i baratoi

ar gyfer cyflawni’r diwygiadau a amlinellir yn y

Mesur Dŵr Drafft. Yn arbennig byddwn yn:

• ddatblygu trefniadau’r farchnad sy’n caniatáu

i’r holl gwsmeriaid dibreswyl ddewis eu

cyflenwr manwerthu, tra ar yr un pryd sicrhau

bod ganddynt ddiogelwch effeithiol;

• ymgynghori ar gynllun trwyddedau dŵr

manwerthol, trwyddedau carthffosiaeth

manwerthol a threfniadau’r farchnad

manwerthu, yn cynnwys trefn lywodraethu’r

farchnad a chodau marchnad (y rheolau a’r

egwyddorion y mae’n rhaid i gyflenwyr gadw

atynt);

• ymgynghori ar gynllun trwyddedau dŵr a

charthffosiaeth manwerthol a threfniadau’r

farchnad manwerthu, yn cynnwys trefn

lywodraethu’r farchnad a chodau marchnad;
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Harneisio grymoedd

y farchnad

Yn ein strategaeth, dywedom fod hyn yn

golygu:

• defnyddio marchnadoedd wedi’u

rheoleiddio i ddatgelu gwybodaeth newydd

neu ddulliau newydd i gynorthwyo i roi

sicrwydd dŵr yn yr hirdymor;

• cyflwyno marchnadoedd wedi’u rheoleiddio

lle mae manteision hirdymor amlwg i

gwsmeriaid a’r amgylchedd;

• monitro marchnadoedd i wneud yn siŵr eu

bod yn gweithredu’n effeithiol ac effeithlon

– a chymryd camau gweithredu pan na

fyddant; a

• chynllunio marchnadoedd – a’r offer

rheoleiddiol i’w harneisio – mewn ffyrdd

sy’n hyrwyddo manteision cymdeithasol,

economaidd ac amgylcheddol cadarnhaol.

Ein prosiect dewis a
threfniadau masnachu



Byddwn hefyd yn:

• parhau i adolygu ein fframwaith rheoleiddio yng ngoleuni newidiadau i’r fframwaith uno arbennig yn y

sectorau dŵr a charthffosiaeth (2013-14). Ymgynghorodd Llywodraeth y DU ar hyn yn ystod 2012-13.

Dyddiadau allweddol yn 2013-14

Ymgynghoriad ar lywodraethu’r farchnad er

mwyn arwain y sectorau wrth sefydlu codau a

fydd yn penderfynu sut y bydd y

marchnadoedd ar gyfer gwasanaethau dŵr a

charthffosiaeth yn gweithredu (chwarter 1,

2013-14).

Dogfen drafod ar sefydlu tegwch (o ran

materion yn ymwneud â a dim yn ymwneud â

phrisiau), sy’n cynorthwyo i roi dewis effeithiol i

gwsmeriaid (chwarter 1, 2013-14).

Canllawiau i gwmnïau ar negodi cyflenwadau

swmp (chwarter 1, 2013-14).

Canlyniad ymgynghoriad llywodraethu’r

farchnad (chwarter 2, 2013-14).

Datblygu trwyddedau ar gyfer dechreuwyr

newydd (chwarter 3, 2013-14).

Ymgynghori ar ddatblygu trwyddedau ar gyfer

dechreuwyr newydd (chwarter 4, 2013-14).
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• ymgysylltu â rhanddeiliaid y diwydiant ynglŷn

â sut y gallwn gael triniaeth deg ar gyfer

dechreuwyr newydd ac osgoi gwahaniaethu

diangen; a

• gweithio gyda Chomisiwn y Diwydiant Dŵr ar

gyfer yr Alban (WICS), Llywodraeth y DU a

Llywodraeth yr Alban i gymryd camau at

farchnad bosibl ar y cyd rhwng Lloegr a’r

Alban ar gyfer gwasanaethau dŵr a

charthffosiaeth manwerthol. Bydd hyn yn

cynnwys cytuno ar drefniadau trwyddedu ar y

cyd.
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Cyfrannu at

ddatblygu

cynaliadwy

Yn ein strategaeth, dywedom fod hyn yn

golygu:

• gwneud yn siŵr bod cwsmeriaid yn parhau

i dderbyn gwasanaethau dŵr a

charthffosiaeth diogel, dibynadwy,

effeithlon a fforddiadwy sy’n hyrwyddo

effeithiau cymdeithasol ac amgylcheddol

cadarnhaol nawr a dros yr hirdymor;

• gwneud yn siŵr bod y cwmnïau’n bodloni

anghenion eu cwsmeriaid ac yn darparu

sicrwydd dŵr hirdymor yn effeithiol ac

effeithlon;

• gwneud yn siŵr bod y cwmniau’n cyfrannu

tuag at amcanion cymdeithasol,

economaidd ac amgylcheddol ehangach; a

• gwneud yn siŵr ein bod yn gwneud

dewisiadau cynaliadwy a bod ein

hymagwedd tuag at reoleiddio yn annog

eraill i wneud hynny hefyd.

Sut byddwn yn gwneud hyn

Ein nod yw cyflenwi

• Cwmnïau sy’n bodloni eu rhwymedigaethau

amgylcheddol ac yn gwneud gwelliannau

amgylcheddol eraill yn effeithlon, ac yn unol

â’r hyn y mae eu cwsmeriaid yn ei

ddymuno.

• Cynorthwyo i wneud echdynnu yn fwy

cynaliadwy drwy weithio gyda Defra ac

Asiantaeth yr Amgylchedd ar ddiwygio

hirdymor i’r fframwaith rheoli echdynnu 

(2013-14).

• Amlinellu ein hymagwedd ar ollyngiadau ar

gyfer yr adolygiad prisiau nesaf (2013-14).

• Parhau i weithio gyda Llywodraethau Cymru

a’r DU, Asiantaeth yr Amgylchedd, Natural

England a’r Gyfarwyddiaeth Dŵr Yfed ar

weithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr fel

bod cwsmeriaid dŵr ddim ond yn cyfrannu at 

y gwaith o liniaru effaith cwmnïau dŵr a

charthffosiaeth neu waith sydd fel arall o fudd

iddynt hwy (2013-14).

• Sicrhau bod ein proses adolygu prisiau wedi

ei halinio cymaint â phosibl gyda

fframweithiau rheoleiddiol eraill megis

cynlluniau rheoli basn afon a chynlluniau

rheoli adnoddau dŵr (2013-14).

• Cyfrannu at Raglen Addasu Cenedlaethol

Llywodraeth y DU ar gyfer newid hinsawdd

(2013-14).

Ein prosiect gweithredu
terfynau prisiau



Byddwn hefyd yn:

• parhau i weithio gydag Asiantaeth yr Amgylchedd a’r Gyfarwyddiaeth Dŵr Yfed (2013-14 a 2014-15) i:

– gryfhau ein perthynas weithio;

– cydgysylltu ein proses adolygu prisiau gyda phrosesau rheoleiddio eraill; a

– darparu gwell rheoleiddio yn ymarferol.
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Dyddiadau allweddol yn 2013-14

Bydd pob cwmni yn cyhoeddi cynllun rheoli

adnoddau dŵr drafft (chwarter 2, 2013-14).

Byddwn yn amlinellu ein hymagwedd at newid

hinsawdd, adnoddau dŵr ac ansawdd dŵr yn

ein methodoleg derfynol ar gyfer gosod

rheolaethau prisiau yn 2014 (chwarter 1, 

2013-14). 
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Cyflawni gwell

rheoleiddio

Yn ein strategaeth, dywedom fod hyn yn

golygu:

• rheoleiddio effeithiol, wedi ei gyflawni’n

effeithlon ar y gost isaf bosibl i gwsmeriaid

a’r baich lleiaf i’r cwmniau;

• cyfundrefn reoleiddio sy’n annog y

cwmniau i fodloni anghenion cwsmeriaid

a’r amgylchedd – ac sy’n gweithredu yn

erbyn y rheiny nad sy’n gwneud hynny;

• adolygu’n barhaus yr offer, y dulliau a’r

wybodaeth yr ydym yn eu defnyddio i

wneud yn siŵr bod monopolïau yn gwella’r

gwasanaethau y maent yn eu cynnig a bod

marchnadoedd yn rhoi manteision i

gwsmeriaid ac i’r amgylchedd; a

• rheoleiddio sy’n hyrwyddo canlyniadau

cymdeithasol, economaidd ac

amgylcheddol cadarnhaol.

Sut byddwn yn gwneud hyn  

• Yn dilyn ymgynghoriad, byddwn yn raddol yn

gweithredu ein trefniadau adrodd blynyddol

ein hunain (2013-14 a 2014-15). Bydd hyn yn

cynnwys:

– sut yr ydym yn bwriadu monitro ein 

perfformiad ein hunain – yn arbennig sut y 

byddwn yn bodloni’r egwyddorion gwell 

rheoleiddio o fod yn atebol, cymesur, wedi 

targedu, cyson a thryloyw; a’r

– wybodaeth a ddarperir gennym ynglŷn â sut

y defnyddiwn ein hadnoddau.

• Adrodd ar ein perfformiad gan ddefnyddio’r

trefniadau hyn bob blwyddyn (2013-14, 

2014-15 a 2015-16).

Ein nod yw cyflenwi

• Fframwaith rheoli perfformiad – yn unol ag

argymhellion adolygiad Gray – sy’n rhoi gwell

tryloywder ar gyfer ein rhanddeiliaid ynglŷn â

sut yr ydym yn:

– perfformio yn erbyn ein strategaeth a’n 

hamcanion; ac yn

– dyrannu a defnyddio ein hadnoddau.  

Byddwn hefyd yn:

• rhoi ystyriaeth i:

– ddatganiad polisi strategol terfynol a 

chanllawiau cymdeithasol ac amgylcheddol 

Llywodraeth y DU; a

– strategaeth dŵr a chanllawiau cymdeithasol ac

amgylcheddol Llywodraeth Cymru (2013-14).

• cyhoeddi cod ymarfer diwygiedig ynglŷn â sut y

cynhaliwn ein hymgynghoriadau (2013-14).

Ein prosiect rheoli perfformiad
a thryloywder
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Mesur ein perfformiad

Yn ein strategaeth fe wnaethom ymrwymo i

ddatblygu’r dull yr ydym yn ei ddefnyddio i ddal

cwmniau’n atebol am eu perfformiad. Rydym hefyd

angen fframwaith ar gyfer monitro ein perfformiad

ein hunain fel rheoleiddiwr economaidd. Byddai

hyn yn:

• gwella tryloywder effaith ein gweithredu ar gyfer

ein rhanddeiliaid;

• ein cynorthwyo i ganfod effaith unrhyw gamau a

gymerir gennym; a’n

• cynorthwyo i dargedu a defnyddio ein hadnoddau

yn y modd mwyaf effeithiol.

Cyhoeddom ein fframwaith perfformiad drafft ochr

yn ochr ag ymgynghoriad ein blaenraglen drafft.

Croesawodd ein rhanddeiliaid ein gwaith a

rhoddwyd rhai sylwadau a syniadau defnyddiol.

Byddwn yn defnyddio eu hymateb i ddatblygu ein

fframwaith perfformiad terfynol, a gyhoeddir

gennym yn gynnar yn 2013-14. Byddwn wedyn yn

treialu fersiwn lai o’r system ar gyfer 2013-14.

Bydd hyn yn caniatáu i ni brofi ein fframwaith cyn 

y byddwn yn ei weithredu yn llawn yn 2014-15.
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Ein dull ar gyfer ymgynghori

Mae gan y penderfyniadau y gallwn eu cynnig ganlyniadau

mawr ar gyfer:

• cwsmeriaid, yr ydym yn gwarchod eu buddiannau;

• y cwmniau a reoleiddir gennym;

• yr amgylchedd; ac 

• economi’r DU yn gyffredinol.

Wrth wneud ein gwaith rhaid i ni fod yn arbennig o ofalus

ynglŷn â beth yr ydym yn ei wneud a sut y byddwn yn ei

wneud. Mae angen i ni gydbwyso manteision unrhyw

weithredu a wnawn gyda’r costau a allai gael eu rhoi ar

gwsmeriaid, y cwmniau a reoleiddir gennym neu eraill. Yn y

pen draw, rhaid i’n penderfyniadau ganiatáu i’r rheiny yr ydym

yn eu rheoleiddio i ddarparu gwasanaethau dŵr a

charthffosiaeth cynaliadwy nawr ac yn y dyfodol.

Mae ein dull arferol ar gyfer gwneud penderfyniadau yn

cynnwys ymgynghori arnynt gyda’r bobl neu’r sefydliadau

hynny sydd â diddordeb yn y pwnc. Mae hyn yn ein

cynorthwyo i fod yn siŵr bod ein penderfyniadau wedi eu

seilio ar y wybodaeth orau bosibl ac ar ystod eang o farn.

Fel rhan o’n hymrwymiad i arfer gorau mewn rheoleiddio,

bwriadwn ddiweddaru ‘Dweud eich dweud: cod ymarfer

Ofwat ar ymgynghoriadau’ (Saesneg), a gyhoeddwyd

gennym yn 2003. Bwriadwn ystyried ‘Egwyddorion

ymgynghori - canllawiau’ (Saesneg), Llywodraeth y DU a

gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2012.

Mewn ymateb i’n cais yn ein blaenraglen ddrafft, rhoddodd

nifer o randdeiliaid eu barn am ein dull cyffredinol o

ymgynghori ac ymgysylltu. Byddwn yn defnyddio’r ymatebion

hyn i ddatblygu ein cod ymarfer, y bwriadwn ei gyhoeddi yn

nhymor yr hydref 2013. 

rhaid i’n

penderfyniada

u ganiatáu i’r

rheiny yr ydym

yn eu

rheoleiddio

ddarparu

gwasanaethau

dw^ r a

charthffosiaeth

cynaliadwy

nawr ac yn y

dyfodol”

“

https://www.gov.uk/government/publications/consultation-principles-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/consultation-principles-guidance
https://www.ofwat.gov.uk/consumerissues/pointofview/gud_pro_havyoursay20040722.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/consumerissues/pointofview/gud_pro_havyoursay20040722.pdf


Dw^ r heddiw, dw^ r yfory

Ariannu’r gwaith o gyflawni ein rhaglen waith

Ein nod yw cyflawni ein

dyletswyddau cyfreithiol yn effeithiol

ac effeithlon, a rhoi gwerth am arian.

Caiff ein gofynion o ran gwariant eu

talu o daliadau trwydded a gesglir

gan y cwmnïau a reoleiddir gennym.

Mae ein cyllideb o £21.5 miliwn ar

gyfer 2013-14 yn cyfateb i tua 85

ceiniog bob blwyddyn ar gyfer pob

defnyddiwr yng Nghymru a Lloegr,

neu tua 0.2% o drosiant y sectorau.

Rydym wedi symud at ddull sy’n fwy

seiliedig ar risg, wedi’i dargedu ac yn

gymesur ar gyfer rheoleiddio. Golyga

hyn ein bod wedi gallu ailgyfeirio

adnoddau sy’n bodoli’n barod i’r

gwaith newydd a amlinellir yn y

ddogfen hon. Mae hyn yn cynnwys

paratoi ar gyfer gweithrediad posibl

diwygiadau a amlinellir ym Mesur

Dŵr Drafft Llywodraeth y DU.

Mae’r ffi trwydded cyffredinol a

gynigir, sef £19.7 miliwn ar gyfer

2013-14 wedi codi am y tro cyntaf

mewn pedair blynedd. Mae hyn er

mwyn sicrhau y gall Ofwat gyflawni ei

waith hyd at y penderfyniadau prisiau

yn 2014 a datblygiadau strategol

diwygio’r farchnad. Caiff y gost o

reoleiddio prosiect twnnel Thames

Tideway ei adennill ar wahân o

goffrau Thames Water. Y

rhagamcaniad a gynigir ar gyfer y ffi

arbennig hon yw £1.5 miliwn.

Gallai ein gwaith newid ymhellach o

ganlyniad i bolisïau a deddfwriaeth

Llywodraethau’r DU a Chymru. Er

enghraifft, caiff maint a chyflymder

ein prosiect diwygio’r farchnad ei

bennu gan y ddeddfwriaeth a

gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU

yn haf 2012. Disgwylir i Lywodraeth

Cymru gyhoeddi ei strategaeth dŵr

diwygiedig yn ystod 2013, a allai roi

rhagor o gyfrifoldebau newydd i ni –

megis sicrhau y gall cwmnïau sy’n

gweithredu yng Nghymru gynorthwyo

cwsmeriaid sy’n cael trafferthion i

dalu eu biliau. Os felly, byddwn yn

adolygu ein cyllidebau presennol a

rhai i’r dyfodol yn unol â hynny.

25
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Sut yr ydym yn rhoi gwerth am arian 

• canlyniadau mwy effeithiol ar gyfer defnyddwyr; a

• gwell gwerth am arian ar gyfer cwsmeriaid (sy’n talu ein costau

gweithredu).

Rydym yn defnyddio ein dull i benderfynu a ydym yn dechrau gwaith

newydd ai peidio. Rydym yn:

• asesu ai ni sydd yn y sefyllfa orau i weithredu;

• pwyso a mesur costau tebygol a manteision posibl y gwaith; a

• phenderfynu a yw’r cynnig yn bwriadu mynd ynghylch y gwaith yn 

y modd cywir.

Dylai hyn ein cynorthwyo i wneud yn siŵr bod y gwaith a wnawn yn

gymesur i’r risgiau a berir, ac wedi eu targedu ar y meysydd sydd fwyaf

pwysig i gwsmeriaid.

s
io

n

Uchel
Mae gan y prosiectau

hyn le mewn portffolio

gwaith cytbwys

Prosiectau a

ddymunir

M
a

n
te

i

Prosiectau nas

dymunir

Mae gan y prosiectau

hyn le mewn portffolio

gwaith cytbwys

Isel

Uchel Costau Isel
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Crynodeb o’r ymatebion i’n

ymgynghoriad ar ddrafft ein

blaenraglen

Fe wnaethom ymgynghori ar ddrafft

ein blaenraglen rhwng 29 Tachwedd

2012 a 31 Ionawr 2013.

Derbyniasom 17 ymateb ynglŷn â’n

rhaglen a’n fframwaith perfformiad

drafft.

Yn gyffredinol, roedd yr ymatebwyr

ar y cyfan yn cefnogi ein rhaglen

waith. Roedd nifer o’r sylwadau a

dderbyniwyd gennym yn ymwneud â

phrosiectau neu feysydd gwaith

penodol a byddwn yn ystyried y rhain

wrth i ni gyflwyno ein rhaglen waith

dros y flwyddyn nesaf.

Isod, amlinellwn y prif themâu a

ddaeth i’r amlwg o’r ymgynghoriad,

a’n hymateb i’r materion a godwyd.

Pwysigrwydd adolygiad prisiau
2014

Pwysleisiodd nifer o ymatebwyr

bwysigrwydd ein prosiect gweithredu

terfynau prisiau. Yn arbennig,

gwnaethant amlygu’r angen i ni

ganolbwyntio ein hadnoddau ar

gyflawni adolygiad prisiau 2014 yn

brydlon ‒ ac i ymgysylltu gyda’n

rhanddeiliaid.

Rydym yn ymwybodol o’n

blaenoriaethau ac yn sicrhau eu bod

yn derbyn yr adnoddau priodol.

Rydym wedi ymrwymo i ymgysylltu’n

briodol gyda’n rhanddeiliaid drwy

gydol y broses adolygu prisiau. 

Paratoi ar gyfer diwygiadau’r
farchnad

Cwestiynodd nifer o ymatebwyr

gyflymder gwaith diwygio’r farchnad,

o gofio nad yw deddfwriaeth wedi ei

gytuno’n ffurfiol eto gan Senedd y

DU. Gofynnodd eraill i randdeiliaid

gael digon o gyfleoedd i gynorthwyo i

siapio diwygiadau a gynllunnir.

Rydym yn cydnabod y cydbwysedd

rhwng cael polisi Llywodraeth y DU

clir ynglŷn â diwygio’r farchnad a’r

deddfu sydd ei angen i’w roi ar waith.

Rydym yn gweithio’n agos gydag

aelodau eraill o’r Grŵp Lefel Uchel –

a sefydlwyd gan Weinidogion – i

baratoi ar gyfer, a datblygu,

diwygiadau. Gellir gweld gwaith y

Grŵp Lefel Uchel ar adran newydd

ein gwefan yn www.ofwat.gov.uk/hlg.

Hunan-osod a chodi tâl am
gysylltiadau newydd

Cododd un ymatebydd faterion

ynglŷn â hunan-osod (lle mae’r

datblygwr yn dewis ei gontractwr ei

hun i osod prif gyflenwad dŵr neu

garthffosydd newydd) a thaliadau

cysylltu ar gyfer seilwaith dŵr a

charthffosiaeth. Yn arbennig, roedd

yn poeni am oedi ynglŷn â dau ddarn

o waith yr ydym wedi bod yn ei

wneud ar:

• ddatblygu safonau gwasanaeth yr

ydym yn disgwyl i gwmnïau eu

darparu i ddatblygwyr, sefydliadau

hunan-osod a thirfeddiannwr; a

http://www.ofwat.gov.uk/hlg
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• diwygio ein hegwyddorion polisi ar gyfer codi tâl

am gysylltiadau newydd.

Roedd yr ymatebydd hefyd yn poeni am

dryloywder ein gwaith achos a’n cynlluniau i

flaenoriaethu'r hyn yr ydym yn ei wneud.

Er mwyn gwella tryloywder yn y meysydd hyn, yn

2013-14 byddwn yn:

• ymgynghori ar – a chyhoeddi – safonau

gwasanaeth, yr ydym wedi eu datblygu gan

ddefnyddio grwpiau o randdeiliaid â diddordeb;

• cyhoeddi ein blaenoriaethau polisi diwygiedig ar

gyfer codi tâl am gysylltiadau newydd; a

• gwneud gwaith i wella tryloywder ein gwaith

achos drwy – er enghraifft – gyhoeddi

amserlenni ar gyfer gwahanol fathau o achosion

(gweler tudalen 15).

Biliau cywir ar gyfer adeiladau masnachol

Roedd un ymatebydd yn dymuno ein gweld yn

dechrau gwaith newydd ar annog cwmniau dŵr i

wella cywirdeb eu biliau i eiddo masnachol. Mae

sicrhau cywirdeb biliau cwsmeriaid eisoes yn rhan

o gyfrifoldeb pob cwmni. Ac yn dilyn cyflwyno

diwygiadau cynlluniedig i’r farchnad yn y Mesur

Dŵr Drafft, bydd cywirdeb biliau ar gyfer

cwsmeriaid busnes yn rhan allweddol o’r

gwasanaeth y bydd manwerthwyr am gystadlu â’i

gilydd i’w ddarparu.

Fframwaith perfformiad drafft

Derbyniom nifer sylweddol o sylwadau ynglŷn â’n

fframwaith perfformiad drafft. Roedd mwyafrif yr

ymatebwyr yn croesawu’r gwaith hwn. Fel yr

amlygir gennym ar dudalen 24, byddwn yn

defnyddio barn ac awgrymiadau a dderbyniwyd i

ddatblygu ein fframwaith perfformiad terfynol.

Dyddiadau mwy penodol yn y blaenraglen

Gofynnodd nifer o ymatebwyr am i ddyddiadau

mwy penodol gael eu cynnwys yn ein blaenraglen.

Darparwn wybodaeth wedi ei diweddaru i’n

rhanddeiliaid ynglŷn â’r digwyddiadau a’r

cyhoeddiadau a gynllunnir gennym yn ein

cylchlythyron ar ffurf e-bost. Mae hyn yn rhoi

gwybodaeth fwy manwl nag a fyddai ar gael iddynt

pe byddem yn cynnwys rhagamcaniadau o

ddyddiadau yn ein blaenraglen – rhagor na

blwyddyn ymlaen llaw – o waith y bwriadwn ei

wneud.

Ymgynghori ac ymgysylltu

Yn unol â’n cais yn ein hymgynghoriad, rhoddodd

nifer o ymatebwyr eu barn i ni am ein dull

cyffredinol o ymgynghori ac ymgysylltu wrth

gyflawni ein gwaith. Byddwn yn defnyddio’r

sylwadau a dderbyniwyd i ddatblygu ein cod

ymarfer ar ymgynghori, y bwriadwn ei gyhoeddi yn

nhymor yr hydref 2013-14.  

Gwerth am arian

Cwestiynodd nifer o ymatebwyr y cynnydd

arfaethedig yn ein ffi trwydded. Rydym wedi

cynyddu ein ffi trwydded er mwyn ariannu’r

cynnydd sylweddol mewn gwaith oherwydd ein

prosiectau gweithredu terfynau prisiau a diwygio’r

farchnad, sydd – fel yr amlygwyd hefyd gan nifer o

ymatebwyr – yn strategol bwysig. Dyma’r tro

cyntaf mewn pedair blynedd yr ydym wedi codi ein

ffi trwydded ac rydym wedi cadw’r cynnydd o dan

lefel chwyddiant dros yr un cyfnod. Rydym yn

herio ein hunain i roi gwerth am arian ar gyfer

cwsmeriaid dŵr wrth gyflawni ein holl waith.

Mae copïau llawn o’r ymatebion i ymgynghoriad

ein blaenraglen ddrafft, yn cynnwys ymatebion i’n

ymgynghoriad fframwaith perfformiad drafft, ar

gael ar ein gwefan.
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gael caniatâd deiliaid yr hawlfraint dan sylw.

Dylid anfon unrhyw ymholiadau parthed y cyhoeddiad hwn atom yn 

mailbox@ofwat.gsi.gov.uk.

Mae’r ddogfen hon ar gael hefyd ar ein gwefan yn www.ofwat.gov.uk.

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.




