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Ynglŷn â’r ddogfen hon

Mae’r ddogfen hon yn nodi ein blaenraglen waith ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod. Canolbwyntiwn ar

y prosiectau yr ydym yn bwriadu eu cynnal yn hytrach nag ar ein gweithgareddau arferol.

Mae’r ddogfen hon yn adlewyrchu newidiadau ers, ac o ganlyniad i, yr ymgynghori ar ein blaenraglen ddrafft

ar gyfer 2014-15. Cynhaliom yr ymgynghoriad rhwng 15 Ionawr ac 11 Chwefror 2014.

O dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Dŵr 2003), mae dyletswydd arnom i

ymgynghori ar, a chyhoeddi, ein blaenraglen cyn y flwyddyn ariannol sydd i ddod.

Mae gwybodaeth bellach i’w chael ar ein gwefan yn www.ofwat.gov.uk.
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C
roeso i'n blaenraglen waith derfynol ar

gyfer 2014-15. Pan gyhoeddom ein

blaenraglen ddrafft er mwyn ymgynghori

arni ym mis Ionawr gwnaethom ddatgan

ein bod yn adolygu ein strategaeth hirdymor ar gyfer

rheoleiddio’r sector dŵr yng Nghymru a Lloegr.

Gwnaethom ddatgan hefyd mai dim ond dechrau ar

ddeialog yr oeddem am ei chael gyda’n

rhanddeiliaid ynglŷn â chyfeiriad y sector ac Ofwat i’r

dyfodol oedd hyn.

Rydym, yn croesawu’r sgyrsiau cadarnhaol ac

agored a gawsom gyda nifer o'n rhanddeiliaid hyd

yma. Mae hyn yn cynnwys yr ymatebion y

gwnaethom eu derbyn i’r ymgynghoriad ar ein

blaenraglen ddrafft, yr ydym wedi eu defnyddio i

ddatblygu’r rhaglen waith derfynol hon.

Edrychwn ymlaen at barhau'r ymgysylltiad hwn - neu

ei ddechrau gyda'r rhanddeiliaid hynny yr ydym eto

i'w cyfarfod - wrth i ni ddatblygu, mireinio a dechrau

rhoi ar waith ein strategaeth newydd dros y 12 mis

nesaf. Yr un yw ein nod, sef datblygu strategaeth

sy'n ein cynorthwyo i aros ar flaenau’n traed: gan

gynorthwyo pob parti sydd â diddordeb mewn

gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff i gwrdd â'r

Rhagair

heriau sydd o’n blaen er budd y defnyddwyr

presennol a rhai’r dyfodol a’r gymdeithas yn fwy

eang.

Wrth gwrs, byddwn yn cynnal, ar y cyd â datblygu

ein strategaeth eleni, gyfres hollbwysig o brosiectau

a fydd hefyd yn cyfrannu’n uniongyrchol at sut y

byddwn yn parhau i reoleiddio’r sector. Mae hyn yn

cynnwys y canlynol:

• Cyflawni adolygiad prisiau 2014 a pharhau i annog

cwmnïau i roi anghenion y cwsmeriaid wrth galon

eu penderfyniadau busnes yn 2015 ac wedi hynny.

• Rhoi rhaglen trawsnewid busnes ar waith er mwyn

ein cynorthwyo i gyflawni ein strategaeth.

• Herio cwmnïau i roi hyd yn oed mwy o ffocws ar eu

cwsmeriaid ac i gyrraedd safonau uchel o ran

arweinyddiaeth, tryloywder a threfn lywodraethol

corfforaethol.

• Ceisio sicrhau’r canlyniadau gorau ar gyfer

cwsmeriaid sy’n anfodlon â’r gwasanaeth y maent

yn ei dderbyn gan eu cwmni dŵr drwy, er

enghraifft, barhau i weithio gyda’r sector i sefydlu

proses datrys anghydfod amgen a fydd yn

cynorthwyo i sicrhau y caiff cwynion eu delio â hwy

yn gyflym ac effeithiol.

Jonson Cox
Cadeirydd

Cathryn Ross
Prif Weithredwr



Ein nod yw datblygu
strategaeth sy’n

sicrhau ein bod yn
aros ar flaenau’n

traed
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• Gwneud gwaith paratoi doeth ar

gyfer y newidiadau i’r sector a

gynigir gan Lywodraeth y DU yn

y Bil Dŵr. Mae hyn yn cynnwys

cyfrannu at y gwaith sydd ei

angen i ganiatáu i’r holl

gwsmeriaid dibreswyl yn Lloegr

ddewis eu cyflenwr

gwasanaethau manwerthu dŵr

a dŵr gwastraff o fis Ebrill 2017

ymlaen. Mae hefyd yn golygu

gwneud yn siŵr bod ein gwaith

yn parhau’n gyson â’r

ddyletswydd gwytnwch newydd

a gynllunnir ar gyfer Ofwat.

• Gwneud defnydd llawn o’n

pwerau fel rheoleiddiwr o dan

Ddeddf Cystadleuaeth 1998 a

Deddf y Diwydiant Dŵr 1991

mewn perthynas ag achosion

strategol, sy’n ein cynorthwyo i

sicrhau bod y sector yn cwrdd

â'i rwymedigaethau yn effeithlon

ac effeithiol er budd gorau

cwsmeriaid.

• Chwarae ein rhan i sicrhau bod

cwmnïau effeithlon yn gallu

denu buddsoddiad dyled ac

ecwiti ac agwedd briodol at risg

ac adenillion wrth ariannu’r

seilwaith asedau a’r

gwasanaethau manwerthu.

Edrychwn ymlaen at weithio

gyda’n holl randdeiliaid yn ystod

2014-15 er mwyn cynorthwyo’r

sector i ddiwallu anghenion

cwsmeriaid yn awr ac i’r dyfodol.



Blaenraglen Ofwat 2014-15

4



5

M
ae gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff

yn hanfodol i fywyd. Mae cwsmeriaid

cwmnïau dŵr yn haeddu gwasanaeth da

am bris teg. Ar hyn o bryd nid yw'r rhan

fwyaf o gwsmeriaid yng Nghymru a Lloegr yn gallu

dewis eu cyflenwr ac maent yn derbyn

gwasanaethau gan eu darparwr lleol sydd â

monopoli.

Mae’r sector dŵr yn wynebu sawl her, megis newid

hinsawdd a thwf y boblogaeth, sydd gyda’i gilydd yn

creu amgylchedd anrhagweladwy. Mae’r heriau hyn

yn golygu bod angen i’r sector cyfan ddod yn fwy

ymatebol, arloesol ac edrych tua’r dyfodol wrth

ymateb i anghenion y cwsmer.

Oherwydd bod yn rhan fwyaf o gwsmeriaid yn methu

dewis eu cyflenwr, ein rôl ni yw diogelu eu

buddiannau hwy a buddiannau cwsmeriaid y

dyfodol. Fel rhan o hyn, rydym yn sicrhau bod

cwmnïau dŵr yn gallu, ac yn cael eu hysgogi i

fuddsoddi’n effeithlon yn eu busnesau, tra’n cynnal

eu mynediad at farchnadoedd cyfalaf preifat am gost

resymol.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rydym wedi

gwneud gwelliannau i’r ffordd yr ydym yn

rheoleiddio, er mwyn ysgogi’r newid angenrheidiol

mewn diwylliant ac i gynorthwyo i oresgyn yr heriau

y mae’r sector yn eu hwynebu. Mae’r gwelliannau

hyn yn cynnwys cyflwyno:

• dull sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau ar gyfer

rheoleiddio, sy’n edrych ar beth mewn gwirionedd

sy’n bwysig i gwsmeriaid, a rhoi gofod i’r sector

arloesi o ran cynhyrchion a gwasanaeth

cwsmeriaid;

• dull seiliedig ar risg ar gyfer rheoleiddio, sy’n rhoi

mwy o ryddid rheoli i gwmnïau ac yn sicrhau

rhagor o atebolrwydd i’w cwsmeriaid am eu

perfformiad eu hunain; a

• dull gwell ar gyfer gosod pecynnau pris a

gwasanaeth (‘rheolaethau pris’) y mae’n rhaid i

Asesiad strategol 2014-15

gwmnïau dŵr eu cyflawni. Bydd hyn yn

cynorthwyo i’w hannog i ddarparu gwasanaethau

dŵr a dŵr gwastraff sy’n canolbwyntio mwy ar y

cwsmer, sy’n effeithiol ac yn gynaliadwy gan

alluogi buddsoddiad a chefnogi twf economaidd.

2014-15 – blwyddyn o drawsnewid

Mae’r flwyddyn sydd i ddod un o drawsnewid ar

gyfer Ofwat am y rhesymau canlynol.

• Rydym yn cynnal adolygiad prisiau 2014 (PR14) a

fydd yn golygu y byddwn yn gosod y rheolaethau

pris y bydd cwmnïau monopoli yn eu cyflwyno i’w

cwsmeriaid yn y pum mlynedd rhwng 2015 a 2020.

Bydd hyn yn cynnwys ein bod yn gweithredu nifer

o’r mentrau rheoleiddio yr ydym wedi eu datblygu

dros y tair blynedd diwethaf mewn ymgynghoriad

agos â rhanddeiliaid.

• Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno

deddfwriaeth i Senedd y DU a fydd yn gwneud

newidiadau i sut y bydd y sector yn gweithredu a’n

rôl ni, yn cynnwys cyflwyniad arfaethedig

cystadleuaeth manwerthu dibreswyl. Yn amodol ar

broses seneddol mae’r Bil Dŵr yn debygol o ddod

yn gyfraith erbyn gwanwyn 2014.

• Cyhoeddodd Llywodraeth y DU ganllawiau

strategol a chanllawiau cymdeithasol ac

amgylcheddol newydd ar ein cyfer yn 2013.

• Cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei chanllawiau

strategol a chanllawiau cymdeithasol ac

amgylcheddol newydd ar ein cyfer, a ddaeth i rym

ym mis Chwefror 2014.

• Mae mwyafrif ein Bwrdd a’r uwch dîm arwain eu

penodi’n ddiweddar. Mae hyn yn cynnwys:

̶ Cadeirydd newydd ar ddiwedd 2012;

̶ pedwar Cyfarwyddwr Anweithredol newydd yn

ystod 2013;

̶ Prif Weithredwr newydd ar ddiwedd 2013; a

̶ pedwar aelod newydd o’r uwch dîm arwain.

O gofio’r newidiadau a’r heriau a amlygwyd uchod,

ystyriwn mai nawr yw'r amser cywir i ddatblygu

http://www.ofwat.gov.uk/aboutofwat/structure/organisation/
http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs.htm?act=dis&id=252189&ds=1/2014
http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs.htm?act=dis&id=252189&ds=1/2014
http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs.htm?act=dis&id=252189&ds=1/2014
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/221043/pb13884-sps-seg-ofwat-201303.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/221043/pb13884-sps-seg-ofwat-201303.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/221043/pb13884-sps-seg-ofwat-201303.pdf
http://services.parliament.uk/bills/2013-14/water.html
http://www.ofwat.gov.uk/pricereview/
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strategaeth hirdymor newydd ar gyfer rheoleiddio'r

sector dŵr yng Nghymru a Lloegr. Mae angen

gweledigaeth ar gyfer y sector sy’n cwmpasu

darparwyr gwasanaeth a chwsmeriaid. Mae angen

gweledigaeth hefyd ar gyfer Ofwat a fydd yn nodi sut

y byddwn yn rheoleiddio’r sector o 2015-20 ac wedi

hynny.

Byddwn yn amlinellu strategaeth newydd, a fydd yn

llywio’r hyn a wnawn a sut yr ydym yn gweithio. Wrth

ddatblygu ein strategaeth rydym yn ystyried ein

profiad hyd yma o ran newid ein dull tuag at

reoleiddio. Mae hyn yn cynnwys beth yr ydym wedi

ei gyflawni drwy:

• newid y modd yr ydym yn gosod rheolaethau

prisiau yn PR14;

• ein gwaith ar arweinyddiaeth Bwrdd a threfn

lywodraethol gorfforaethol mewn cwmnïau a

reoleiddir;

• ein her i reolwyr cwmnïau i rannu gyda’u

cwsmeriaid yr hyn sydd wedi bod yn anodd a’r

manteision o ganlyniad i ffactorau y tu hwnt i

reolaeth y cwmni; ac

• ein gwaith gyda’r sector ar gynllun datrys

anghydfod amgen.

Rydym hefyd yn rhoi ystyriaeth i’r hyn yr ydym wedi

ei glywed eisoes yn ein trafodaethau gyda

rhanddeiliaid. Mae hyn yn cynnwys:

• grwpiau cwsmeriaid;

• sefydliadau amgylcheddol;

• buddsoddwyr;

• cwmnïau;

• gwneuthurwyr polisi; a

• rheoleiddwyr eraill.

Byddwn yn datblygu ein strategaeth newydd dros y

12 mis nesaf. Gwnawn hyn mewn ymgynghoriad â’r

nifer o grwpiau a sefydliadau sy’n chwarae rhan

bwysig yn y sector dŵr. Ystyriwn y bydd ymgysylltu

mewn deialog o’r fath yn ein cynorthwyo i

benderfynu ar strategaeth a fydd yn rhoi sail gadarn

ar gyfer ein rheoleiddio mewn blynyddoedd a ddaw.

Byddai strategaeth o’r fath yn:

• cydnabod bod dŵr a dŵr gwastraff yn

wasanaethau cyhoeddus hanfodol a rhoi ein

cwsmeriaid wrth galon popeth a wnawn;

• adlewyrchu anghenion pawb sy’n elwa o

wasanaethau dŵr a dŵr gwastraff, yn cynnwys

cwsmeriaid presennol a'r dyfodol a'r gymdeithas

yn fwy eang;

• mynd i’r afael â’r berthynas rhwng gwasanaethau

dŵr a dŵr gwastraff a’r amgylchedd ehangach;

• deall, er bod gan y cwmnïau dŵr a reoleiddir rôl

hollbwysig i’w chwarae mewn cyflenwi’r hyn sydd

ei angen ar ac a ddymuna cwsmeriaid, bod gan

gwmnïau a sefydliadau eraill hefyd rolau pwysig

a'u bod yn effeithio ar, ac o fewn y sector;

• cydnabod yr angen i osod a chynnal rhai safonau

arbennig – er enghraifft ym maes iechyd y

cyhoedd, diogelu’r amgylchedd a lefelau craidd

gwasanaeth – a rôl Ofwat yn eu cyflenwi;

• canolbwyntio ar rôl Ofwat mewn sicrhau

cysylltiadau effeithiol rhwng cwmnïau dŵr,

buddsoddwyr a chwsmeriaid;

• parhau i harneisio manteision cystadleuaeth a

grymoedd y farchnad lle bo'n briodol er mwyn

ysgogi effeithlonrwydd a rhoi gwell canlyniadau i

bob cwsmer; a

• parhau i weld Ofwat yn cynnal amodau o dan ba

rai y gall cwmnïau effeithlon ariannu eu busnesau

dŵr a dŵr gwastraff.

Yn ogystal â datblygu ein strategaeth, rydym yn rhoi

rhaglen trawsnewid busnes ar waith i’n cynorthwyo

i'w chyflawni. Bydd hyn yn sicrhau bod yr hyn a

wnawn, y math o sefydliad ydym a’r ffordd yr ydym

yn gweithio gyda'i gilydd yn ein galluogi i wireddu ein

gweledigaeth. Rydym hefyd yn datblygu ein

cynlluniau ar gyfer meysydd gwaith newydd. Mae

hyn yn cynnwys:

• datblygu ein strategaeth ar gyfer sicrhau bod

cwsmeriaid preswyl agored i niwed a busnesau

bach yn cael gwrandawiad ac y caiff eu



Bydd deialog yn
ein helpu ni i
benderfynu ar

strategaeth a fydd
yn rhoi sail gadarn

ar gyfer ein
rheoleiddio yn y
blynyddoedd a

ddaw

hanghenion eu diwallu: a

• ystyried y ffordd orau y gallwn glywed ac ymateb i

farn cwsmeriaid yn ein gwaith.

Byddwn yn ceisio cynnwys yr holl randdeiliaid

perthnasol yn y gwaith o ddatblygu’r cynlluniau hyn.

Rhaglen waith 2014-15

Yn y ddogfen hon amlinellwn y prosiectau craidd y

bwriadwn eu cyflwyno dros y flwyddyn nesa Maent

yn adlewyrchu ein dyletswyddau statudol ac maent

yn cydweddu i’r canllawiau strategol a gawsom gan

Lywodraethau’r DU a Chymru. Ar gyfer pob prosiect

unigol disgrifiwn:

• beth ydyw;

• beth a geisiwn ei gyflawni;

• sut fyddwn yn gwneud hyn;

• y manteision y bydd yn eu rhoi;

• y dyddiadau allweddol yn 2014-15; a

• sut mae’n cydweddu i flaenoriaethau polisi

Llywodraethau’r DU a Chymru.

Diolchwn i’r rhanddeiliaid hynny a ymatebodd i’n

hymgynghoriad ar ein blaenraglen ddrafft. Rydym

wedi cynnwys crynodeb o’r prif faterion a godwyd ar

dudalen 40 ynghyd â’n hymateb ni iddynt. Byddwn

hefyd yn rhoi ystyriaeth i sylwadau a dderbynnir

gennym am brosiectau penodol wrth i ni eu cyflwyno.

Wrth gyflawni ein rhaglen waith byddwn yn ceisio

cynnwys yr holl randdeiliad perthnasol. Mae hyn yn

cynnwys, ond heb ei gyfyngu i’r canlynol:

• cwsmeriaid a’u cynrychiolwyr;

• cyrff amgylcheddol;

• cwmnïau dŵr;

• Llywodraeth y DU;

• Llywodraeth Cymru; a 

• rheoleiddwyr eraill.

Croesawn y cyfraniad parhaus a wneir gan ein holl

randdeiliad i’n gwaith.
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Dyddiadau allweddol yn 2014-15

Ebrill –
Mehefin

Pob cwmni a reoleiddir i gael codau gwirfoddol ar drefn lywodraethol ar 1 Ebrill 2014

(Arweinyddiaeth Bwrdd, tryloywder a threfn lywodraethol).

Cyhoeddi ein hegwyddorion terfynol ar gyfer cwmnïau daliannol (Arweinyddiaeth

Bwrdd, tryloywder a threfn lywodraethol).

Cyhoeddi sylwadau ar yr hyn yr ydym wedi ei weld mewn codau cwmnïau, gan amlygu

meysydd arfer gorau a meysydd y credwn lle gellir gwella. (Arweinyddiaeth Bwrdd,

tryloywder a threfn lywodraethol).

Cadarnhau statws cwmni gwell (Adolygiad prisiau 2014).

Cyhoeddi dyfarniadau drafft ar gyfer cwmnïau sydd â chynlluniau busnes gwell

(Adolygiad prisiau 2014).

Cyhoeddi dyfarniadau drafft ar gyfer cwmnïau sy’n ceisio dyfarniad mis Mehefin

(Adolygiad prisiau 2014).

Cyhoeddi datganiad gweledigaeth drafft Ofwat ar gyfer ymgynghoriad (Strategaeth

newydd).

Ymgynghori ar drefniadau llywodraethu marchnad arfaethedig ar gyfer y farchnad

manwerthu newydd ar gyfer cwsmeriaid dibreswyl (Dewis a threfniadau masnachu).

Gorffennaf
– Medi

Ymgynghori ar sut y gallwn gyflawni sefyllfa deg mewn marchnadoedd dŵr a dŵr

gwastraff (Dewis a threfniadau masnachu).

Cyhoeddi dyfarniadau drafft ar gyfer cwmnïau eraill (Adolygiad prisiau 2014).
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Hydref –
Rhagfyr

Cyhoeddi dyfarniadau terfynol ar gyfer pob cwmni (Adolygiad prisiau 2014).

Cyhoeddi datganiad gweledigaeth terfynol (Strategaeth newydd).

Ymgynghori ar ein blaenoriaethau strategol (Strategaeth newydd).

Ymgynghori ar sut y byddwn yn monitro ein hamgylchedd allanol a’n cynnydd tuag at

ein nodau strategol (Strategaeth newydd).

Sefydlu map a’n dull ar gyfer cynnal gwaith adolygu trwyddedau (Adolygu trwyddedau).

Cyhoeddi ein blaenoriaethau strategol terfynol (Strategaeth newydd).

Cyhoeddi ein casgliadau ynglŷn â sut y byddwn yn monitro ein hamgylchedd allanol a’n

cynnydd tuag at ein blaenoriaethau strategol (Strategaeth newydd).

Ionawr –
Mawrth

Cyhoeddi datganiad penderfyniad ar ein dull i sicrhau sefyllfa deg (Dewis a threfniadau

masnachu).

Ymgynghori ar newidiadau i’r amodau safonol yn nhrwyddedau deiliaid trwyddedau

cyflenwi dŵr (WLS) i symud y gwaharddiad sydd arnynt i fasnachu yn ardal eu

penodiadau cysylltiedig (‘gwaharddiad masnachu mewn-ardal’) er mwyn gweithredu’r

newidiadau a nodir yn y Ddeddf Menter a Diwygio Rheoleiddio 2013 (Dewis a

threfniadau masnachu).

Ymgynghori ar ddatblygu’r wybodaeth a gyhoeddir gan gwmnïau monopoli ar wahanol

rannau eu busnesau – a adwaenir fel ‘gwahanu cyfrifyddu’ (Dewis a threfniadau

masnachu).

Cyhoeddi canllawiau wedi eu diweddaru ynglŷn â pha gwsmeriaid yr ydym yn ystyried

yn gymwys i ddewis eu cyflenwr manwerthu dŵr a dŵr gwastraff (Dewis a threfniadau

masnachu).

Pob cwmni a reoleiddir yn bodloni’n llawn ein hegwyddorion Arweinyddiaeth Bwrdd,

tryloywder a threfn lywodraethol fel isafswm erbyn mis Ebrill 2015 (Arweinyddiaeth

Bwrdd, tryloywder a threfn lywodraethol).

Amlinelluein dull ar gyfer ystyried trefniadau gweinyddu arbennig (Trefniadau

gweinyddu arbennig).

Ymgynghori ar, a chyhoeddi ein blaenraglen gwaith ar gyfer 2015-16 (Strategaeth

newydd).
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Prosiect Ofwat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Adolygiad prisiau

2014
      

Dewis a masnachu

trefniadau
  

Arweinyddiaeth

Bwrdd, tryloywder a

threfn lywodraethol

    

Adolygu

trwyddedau
  

Thames Tideway      

Gwaith achos   

Arbennig trefniadau

gweinyddu
  

Strategaeth newydd          

Sut mae ein rhaglen waith yn cydweddu i flaenoriaethau
Llywodraethau’r DU a Chymru – crynodeb

Blaenoriaethau Llywodraeth y DU

1. Effaith newidiadau rheoleiddio ar ragolygon buddsoddi’r sector

2. Cymesuredd y fframwaith rheoleiddio

3. Effeithiau’r fframwaith rheoleiddio ar broffil buddsoddi y sector

4. Cyfraniad i amcanion datblygu cynaliadwy’r Llywodraeth

5. Effeithiau’r dull rheoleiddio ar baratoad y sector ar gyfer heriau hirdymor, megis newid hinsawdd

6. Effaithiau’r dull rheoleiddio ar arloesedd cwmnïau, megis rheoli dalgylch

7. Effaithiau’r dull rheoleiddio ar wytnwch sector a rheolaeth adnodd dŵr cynaliadwy

8. Digonolrwydd gweithredu gan gwmnïau i gynorthwyo cwsmeriaid sy’n ei chael hi’n anodd i dalu biliau

9. Cynnydd ar gystadleuaeth, i sicrhau fod hyn yn unol â’r Papur Gwyn ar Ddŵr a ffiniau Llywodraeth

10. Effeithiolrwydd adolygiad prisiau 2014 o ran cyflawni’r canlyniadau a geisir gan gwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill
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Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru

Ofwat project 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Adolygiad prisiau

2014
        

Dewis a masnachu

trefniadau


Arweinyddiaeth

Bwrdd, tryloywder a

threfn lywodraethol

  

Adolygu

trwyddedau


Thames Tideway Amherthnasol

Gwaith achos  

Arbennig trefniadau

gweinyddu
  

Strategaeth newydd          

1. Cynigion rheoleiddio: asesu effaith newidiadau rheoleiddio ar gwsmeriaid a buddsoddwyr

2. Rhwymedigaethau amgylcheddol a statudol: hwyluso cydymffurfio â deddfwriaeth ddomestig ac Ewropeaidd

3. Datblygu cynaliadwy: cyfrannu at amcanion datblygu cynaliadwy Llywodraeth Cymru

4. Fforddiadwyedd: rhoi ystyriaeth i faterion fforddiadwyedd yng Nghymru

5. Effeithlonrwydd ac atebion cost effeithiol: ysgogi arloesedd o fewn y ffiniau a nodir gan Lywodraeth Cymru er

mwyn sicrhau gwelliannau mewn effeithlonrwydd

6. Gwytnwch ac atebion seiliedig ar ganlyniadau cyd–gysylltiedig: galluogi gwytnwch yn erbyn peryglon naturiol a

pheryglon eraill

7. Ymchwil a phenderfyniadau a chreu polisïau seiliedig ar dystiolaeth: rhoi ystyriaeth i ymchwil a chostau wrth

wneud penderfyniadau

8. Ansawdd dŵr yfed: sicrhau cydymffurfiad â rhwymedigaethau ansawdd dŵr yfed

9. Atebion rheoli dŵr integredig: annog atebion rheoli dŵr arloesol a chynaliadwy

10. Rheoli adnoddau i’r dyfodol: annog cynllunio ac atebion hir dymor integredig
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Adolygiad prisiau 2014

Beth ydyw 

Yn 2014-15, byddwn yn penderfynu ar y pecyn pris a gwasanaeth

(y ‘rheolaethau prisiau’) y bydd yn rhaid i bob un o’r cwmnïau

monopoli dŵr yng Nghymru a Lloegr eu darparu ym mhob un o’r

pum mlynedd rhwng 2015 a 2020.

Rydym yn dilyn ein datganiad methodoleg derfynol, a gyhoeddwyd

gennym ym mis Gorffennaf 2013. Dechreuodd proses gosod

prisiau ffurfiol pan anfonodd pob cwmni ei gynllun busnes atom

\endash  gwnaethant hynny ar 2 Rhagfyr 2013.

Byddwn yn parhau i ddarparu\rquote r prosiect hwn wedi diwedd

2014-15.

Beth a geisiwn ei
gyflawni

Proses gosod prisiau gymesur

sy’n:

• rhoi asesiad o gynlluniau

busnes cwmnïau wrth galon

y broses;

• galluogi’r cwmnïau i

ddarparu gwasanaethau y

mae eu cwsmeriaid am eu

cael, a hynny mewn modd

effeithiol ac am brisiau y

gallant eu fforddio;

• cyson â’n hegwyddorion

gosod prisiau hirdymor;

ac yn

• rhoi ystyriaeth i

rwymedigaethau

amgylcheddol ac ansawdd

statudol sydd ar gwmnïau.
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Manteision y prosiect hwn 

Dengys dadansoddiad annibynnol a gynhaliwyd ar ein rhan gan

PwC y gallai newidiadau a wnaed gennym i’n methodoleg ar

gyfer yr adolygiad prisiau 2014 ddod a gwerth rhagor na £2 biliwn

o fanteision i gwsmeriaid. Mae hyn yn cynnwys:

• grymuso cwsmeriaid heddiw drwy roi llais cryfach iddynt ynglŷn â

sut y mae cwmnïau yn darparu gwasanaethau a faint y mae

cwsmeriaid yn ei dalu amdanynt;

• diogelu anghenion cwsmeriaid y dyfodol drwy sicrhau bod

cwmnïau’n cynllunio sut y byddant yn darparu cyflenwadau sicr a

chynaliadwy dros yr hirdymor;

• annog cwmnïau i gynhyrchu cynlluniau o safon uchel yn seiliedig

ar eu rhwymedigaethau cyfreithiol ac ymgysylltiad effeithiol â

chwsmeriaid – a rhoi iddynt ragor o berchnogaeth am gyflawni’r

cynlluniau hynny;

• herio cwmnïau i gadw costau’n isel a rhoi gwell gwerth i

gwsmeriaid a’r amgylchedd;

• sicrhau bod y cydbwysedd rhwng risg a gwobr yn ddigon

cydnaws â’r budd mwyaf i gwsmeriaid

• cynnal y sefydlogrwydd a’r tryloywder y mae buddsoddwyr yn eu

gwerthfawrogi ac a fydd yn eu hannog i barhau i ariannu

buddsoddiad hirdymor; a

• datgelu gwybodaeth newydd gan gwmnïau i wella sut y byddwn

yn gosod rheolaethau prisiau yn y dyfodol ac yn parhau i

ddiogelu buddiannau cwsmeriaid.

Dyddiadau allweddol
yn 2014-15

• Cadarnhau statws cwmni

gwell (4 Ebrill 2014).

• Cyhoeddi dyfarniadau drafft

ar gyfer cwmnïau sydd â

chynlluniau busnes gwell

(30 Ebrill 2014).

• Cyhoeddi dyfarniadau drafft

ar gyfer cwmnïau sy’n ceisio

dyfarniad mis Mehefin

(25 Mehefin 2014).  

• Cyhoeddi dyfarniadau drafft

ar gyfer cwmnïau eraill

(29 Awst 2014).

• Cyhoeddi dyfarniadau

terfynol ar gyfer pob cwmni

(12 Rhagfyr 2014).

Sut fyddwn yn gwneud hyn

• Byddwn yn cyhoeddi ein penderfyniadau drafft ar reolaethau

prisiau cwmnïau (‘dyfarniadau drafft’). Mae hyn yn cynnwys ein

barn ynglŷn ag isafswm y gwariant y mae angen i gwmnïau ei

wneud (‘gwaelodlinau’) a’r gwobrau a’r cosbau y gallant eu dewis

ohonynt wrth benderfynu lefel eu gwariant (‘dewislenni’).

• Yn dilyn sylwadau gan y cwmnïau a rhanddeiliaid eraill byddwn

yn gwneud ein dyfarniadau terfynol ar reolaethau pris.

• Byddwn yn adolygu ein dull ar gyfer monitro sut mae cwmnïau yn

cyflawni eu rheolaethau pris yn ystod 2015-20, gan gynnwys ein

disgwyliadau ar gyfer y wybodaeth y maent yn ei chyhoeddi am

eu perfformiad ar gyfer cwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill.

• Os bydd unrhyw gwmnïau yn gofyn i ni wneud hynny, byddwn yn

atgyfeirio ein penderfyniadau ar y dyfarniadau terfynol i’r

Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd.

• Byddwn yn adolygu’r gwersi a ddysgwyd o adolygiad prisiau 2014.
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Blaenoriaeth a chyfraniad

1. Effaith newidiadau rheoleiddio ar ragolygon buddsoddi’r sector

Rydym wedi cadw sawl elfen o’n dull ar gyfer rheolaethau pris sydd wedi gweithio’n dda yn y gorffennol er

mwyn rhoi sicrwydd a sefydlogrwydd i gwmnïau a buddsoddwyr. Rydym hefyd wedi cyflwyno cyfleoedd ar

gyfer gwell gwobrau i gwmnïau sy’n gwneud yn dda.   

2. Cymesuredd y fframwaith rheoleiddio

Ni wnaethom osod rheolau manwl ar gyfer cynlluniau busnes cwmnïau. Yn hytrach, rydym yn defnyddio

cyfres o brofion (ein ‘adolygiad seiliedig ar risg’) i adolygu ansawdd cynllun pob cwmni a chanolbwyntio ar

y meysydd hynny lle mae’r risgiau mwyaf i gwsmeriaid a’r amgylchedd.

4. Cyfraniad i amcanion datblygu cynaliadwy’r Llywodraeth

Mae ein proses adolygu prisiau wedi mynd i’r afael â’r duedd oedd gan gwmnïau i adeiladu atebion cyfalaf

graddfa fawr, drwy ganiatáu iddynt gynnig rhagor o atebion mwy arloesol a chynaliadwy megis rheoli

dalgylch ac effeithiolrwydd dŵr yn eu cynlluniau busnes. Bydd cwmnïau hefyd yn darparu gwasanaethau

yn seiliedig ar y canlyniadau mae cwsmeriaid yn eu dymuno, gan gymryd i ystyriaeth goblygiadau

hirdymor a’u rhwymedigaethau amgylcheddol.

5. Effeithiau’r dull rheoleiddio ar baratoad y sector ar gyfer heriau hirdymor, megis newid

hinsawdd / 6 Effeithiau’r dull rheoleiddio ar arloesedd cwmnïau, megis rheoli dalgylch / 

10. Effeithiolrwydd adolygiad prisiau 2014 o ran cyflawni’r canlyniadau a geisir gan gwsmeriaid

a rhanddeiliaid eraill

Mae ein hadolygiad prisiau yn caniatáu i gwmnïau ddarparu gwasanaethau yn seiliedig ar y canlyniadau

mae cwsmeriaid yn eu dymuno ac sy’n cymryd i ystyriaeth goblygiadau hirdymor a’u rhwymedigaethau

amgylcheddol. Mae ein methodoleg yn rhoi hyblygrwydd i gwmnïau gyflawni atebion sy’n rhoi’r

canlyniadau hyn yn y modd mwyaf cost effeithlon. Mae hyn yn cynnwys defnyddio atebion mwy arloesol ar

gyfer darparu’r gwasanaethau y mae eu cwsmeriaid yn eu disgwyl. Darparodd y cwmnïau adroddiad gan

eu grŵp her cwsmeriaid (CCG) fel rhan o gyflwyniadau eu cynllun busnes. Mae’r grwpiau hyn yn chwarae

rôl bwysig mewn herio sut mae’r cwmni wedi cynnwys barn eu cwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill yn eu

cynlluniau. Byddwn yn parhau i gydnabod y rôl bwysig hon a byddwn yn rhoi ystyriaeth i farn y CCGau

wrth i ni gyrraedd ein dyfarniadau drafft a therfynol.

8. Digonolrwydd gweithredu gan gwmnïau i gynorthwyo cwsmeriaid sy’n ei chael hi’n anodd i

dalu biliau

Fforddiadwyedd yw un o’r profion allweddol mewn asesu pa mor dda mae cynlluniau cwmnïau yn cyflawni

ar gyfer eu cwsmeriaid yn awr ac yn yr hirdymor. Fel rhan o hyn edrychwn ar sut mae cwmnïau yn rheoli

dyledion drwg ac yn rhyngweithio gyda’r cwsmeriaid hynny sy’n ei chael hi’n anodd i dalu eu biliau.

Sut mae’r prosiect hwn yn cyfrannu i flaenoriaethau polisi strategol
Llywodraeth y DU
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Blaenoriaeth a chyfraniad

Cynigion rheoleiddio: asesu effaith newidiadau rheoleiddio ar gwsmeriaid a buddsoddwyr

Rydym wedi cadw sawl elfen o’n dull ar gyfer rheolaethau pris sydd wedi gweithio’n dda yn y gorffennol er

mwyn rhoi sicrwydd a sefydlogrwydd i gwmnïau a buddsoddwyr. Rydym hefyd wedi cyflwyno cyfleoedd ar

gyfer gwell gwobrau i gwmnïau sy’n gwneud yn dda.

Rhwymedigaethau amgylcheddol a statudol: hwyluso cydymffurfio â deddfwriaeth ddomestig ac

Ewropeaidd  

Ni wnaethom osod rheolau manwl ar gyfer cynlluniau busnes cwmnïau. Yn hytrach, rydym yn defnyddio

cyfres o brofion (ein ‘adolygiad seiliedig ar risg) i adolygu ansawdd cynllun pob cwmni a chanolbwyntio ar

y meysydd hynny lle mae’r risgiau mwyaf i gwsmeriaid a’r amgylchedd.

Datblygu cynaliadwy: cyfraniad i amcanion datblygu cynaliadwy Llywodraeth Cymru

Mae ein proses adolygu prisiau wedi mynd i’r afael â'r duedd oedd gan gwmnïau i adeiladu atebion cyfalaf

graddfa fawr, drwy ganiatáu iddynt gynnig rhagor o atebion mwy arloesol a chynaliadwy megis rheoli

dalgylch ac effeithiolrwydd dŵr yn eu cynlluniau busnes. Bydd cwmnïau hefyd yn darparu gwasanaethau

yn seiliedig ar y canlyniadau mae cwsmeriaid yn eu dymuno, gan gymryd i ystyriaeth goblygiadau

hirdymor a’u rhwymedigaethau amgylcheddol.

Fforddiadwyedd: rhoi ystyriaeth i faterion fforddiadwyedd yng Nghymru

Fforddiadwyedd yw un o’r profion allweddol mewn asesu pa mor dda mae cynlluniau cwmnïau yn cyflawni

ar gyfer eu cwsmeriaid yn awr ac yn yr hirdymor. Fel rhan o hyn edrychwn ar sut mae cwmnïau yn rheoli

dyledion drwg ac yn rhyngweithio gyda’r cwsmeriaid hynny sy’n ei chael hi’n anodd i dalu eu biliau.

Effeithlonrwydd ac atebion cost effeithiol: ysgogi arloesedd o fewn y ffiniau a nodir gan

Lywodraeth Cymru er mwyn sicrhau gwelliannau mewn effeithlonrwydd / Gwytnwch ac atebion

seiliedig ar ganlyniadau cyd-gysylltiedig: galluogi gwytnwch yn erbyn peryglon naturiol a

pheryglon eraill / Ansawdd dŵr yfed: sicrhau cydymffurfiad â rhwymedigaethau ansawdd dŵr

yfed / Atebion rheoli dŵr integredig: annog atebion rheoli dŵr arloesol a chynaliadwy / Rheoli

adnoddau i’r dyfodol: annog cynllunio ac atebion hir dymor integredig

Mae ein hadolygiad prisiau yn caniatáu i gwmnïau ddarparu gwasanaethau yn seiliedig ar y canlyniadau

mae cwsmeriaid yn eu dymuno ac sy’n cymryd i ystyriaeth goblygiadau hirdymor a’u rhwymedigaethau

amgylcheddol. Mae ein methodoleg yn rhoi hyblygrwydd i gwmnïau gyflawni atebion sy'n rhoi'r

canlyniadau hyn yn y modd mwyaf cost effeithlon.  Mae hyn yn cynnwys defnyddio atebion mwy arloesol

ar gyfer darparu’r gwasanaethau y mae eu cwsmeriaid yn eu disgwyl. Darparodd y cwmnïau adroddiad

gan eu grŵp her cwsmeriaid (CCG) fel rhan o gyflwyniadau eu cynllun busnes. Mae'r grwpiau hyn yn

chwarae rôl bwysig mewn herio sut mae'r cwmni wedi cynnwys barn eu cwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill

yn eu cynlluniau. Byddwn yn parhau i gydnabod y rôl bwysig hon a byddwn yn rhoi ystyriaeth i farn y

CCGau wrth i ni gyrraedd ein dyfarniadau drafft a therfynol.

Sut mae’r prosiect hwn yn cyfrannu i flaenoriaethau polisi Llywodraeth
Cymru
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Beth ydyw

Ym mis Mehefin 2013 cyhoeddodd Llywodraeth y DU y Bil Dŵr. Os caiff ei basio’n

ffurfiol drwy broses seneddol y DU bydd y ddeddfwriaeth hon, ymhlith pethau eraill, yn:

• caniatáu i’r holl gwsmeriaid dibreswyl yn Lloegr ddewis eu cyflenwr gwasanaethau

dŵr a dŵr gwastraff manwerthol;

• caniatáu cyflwyniad marchnadoedd i wasanaethau dŵr a dŵr gwastraff

cyfanwerthol; a

• rhoi dyletswydd sylfaenol arnom i wneud y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff yn

fwy gwydn fyth.

Rydym yn cydnabod nad yw Llywodraeth Cymru eisiau ymestyn cystadleuaeth yng

Nghymru. Rydym yn gweithio gyda Llywodraethau’r DU a Chymru a rhanddeiliaid

eraill i gynllunio sut y byddwn yn gweithredu’r cynigion sydd yn y Bil. Mae hyn yn

cynnwys gweithio gyda’r rhaglen Dŵr Agored er mwyn paratoi diwygiadau i’r farchnad.

Byddwn yn parhau i ddarparu’r prosiect hwn wedi diwedd 2014-15.

Dewis a threfniadau
masnachu
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Beth a geisiwn ei gyflawni

Yn amodol ar ddeddfwriaeth Llywodraeth y DU:

• marchnad ar gyfer gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff

manwerthol sy’n rhoi dewis o gyflenwr manwerthu i gwsmeriaid

dibreswyl yn Lloegr o 1 Ebrill 2017;

• map ar gyfer cyflwyno marchnadoedd ar gyfer gwasanaethau

dŵr a dŵr gwastraff cyfanwerthol er mwyn cynyddu’r cyfle ar

gyfer mynediad a chanlyniadau mwy effeithlon ac arloesedd; a

• newidiadau i’n fframwaith rheoleiddio sy’n cyflwyno’r diwygiadau

a gynhwysir yn y Bil Dŵr yn effeithiol ac effeithlon. Mae hyn yn

cynnwys gosod rheolaethau pris ar wahân ar gyfer busnesau

manwerthu a chyfanwerthu y cwmnïau monopoli.

Sut fyddwn yn gwneud hyn

Byddwn yn gweithio gyda’r rhaglen Dŵr Agored er mwyn paratoi ar gyfer cyflawni’r

diwygiadau i’r farchnad a nodir yn y Bil Dŵr. Yn benodol, byddwn yn:

• datblygu trefniadau marchnad sy’n caniatáu i’r holl gwsmeriaid dibreswyl yn Lloegr

ddewis eu cyflenwr manwerthu, tra ar yr un pryd yn sicrhau eu bod wedi eu

diogelu’n ddigonol;

• gweithio gyda Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill i sicrhau bod y trefniadau ar

gyfer cwsmeriaid dibreswyl cwmnïau sy’n gweithredu’n gyfan neu’n rhannol yng

Nghymru a all ddewis eu cyflenwr o dan y darpariaethau trwyddedu cyflenwad dŵr

(WSL) presennol, yn cydweddu i’r trefniadau marchnad newydd yn Lloegr;

• ymgynghori ar lunio trwyddedau dŵr manwerthol, trwyddedau dŵr gwastraff

manwerthol a threfniadau marchnad manwerthol, yn cynnwys trefn lywodraethol y

farchnad a chodau marchnad (y rheolau a’r egwyddorion y mae’n rhaid i gyflenwyr

gadw atynt);

• ymgysylltu â rhanddeiliaid ar draws y sector ynglŷn â chynllun trwyddedau dŵr a

dŵr gwastraff cyfanwerthol, yn cynnwys trefn lywodraethol y farchnad a chodau

marchnad;

• ymgynghori ynglŷn â sut y gallwn wneud y sefyllfa’n deg ar gyfer dechreuwyr

newydd ac osgoi gwahaniaethu diangen;

• ymgynghori ar faterion codi tâl sy’n ymwneud â gweithredu diwygiadau’r farchnad; a

• gweithio gyda Chomisiwn y Diwydiant Dŵr ar gyfer yr Alban (WICS), Llywodraeth y

DU a Llywodraeth yr Alban i gymryd camau tuag at farchnad Lloegr-Alban ar y cyd

ar gyfer gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff manwerthol. Bydd hyn yn cynnwys

cytuno ar drefniadau trwyddedu ar y cyd.
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Dyddiadau allweddol yn 2014-15

• Ymgynghori ar drefniadau llywodraethu marchnad arfaethedig ar

gyfer y farchnad manwerthu newydd ar gyfer cwsmeriaid

dibreswyl (Ebrill – Mehefin).

• Cyhoeddi fframwaith ar gyfer codau marchnad (Ebrill – Mehefin).

• Ymgynghori ar sut y gallwn gyflawni sefyllfa deg mewn

marchnadoedd dŵr a dŵr gwastraff (Gorffennaf – Medi).

• Ymgynghori ar sut y gallwn gyflawni sefyllfa deg mewn

marchnadoedd dŵr a dŵr gwastraff (Ionawr – Mawrth).

• Ymgynghori ar newidiadau i'r amodau safonol yn nhrwyddedau

deiliaid trwyddedau cyflenwi dŵr (WLS) i symud y gwaharddiad

sydd arnynt i fasnachu yn ardal eu penodiadau cysylltiedig

(‘gwaharddiad masnachu mewn-ardal’) er mwyn

gweithredu\rquote r newidiadau a nodir yn y Ddeddf Menter a

Diwygio Rheoleiddio 2013 (Ionawr – Mawrth).

• Ymgynghori ar ddatblygu’r wybodaeth a gyhoeddir gan gwmnïau

monopoli ar wahanol rannau eu busnesau – a adwaenir fel

‘gwahanu cyfrifyddu’ (Ionawr – Mawrth).

• Cyhoeddi canllawiau wedi eu diweddaru ynglŷn â pha gwsmeriaid

yr ydym yn ystyried yn gymwys i ddewis eu cyflenwr manwerthu

dŵr a dŵr gwastraff (Ionawr – Mawrth).

Manteision y prosiect hwn

Bydd y prosiect hwn yn sicrhau marchnad effeithiol ar gyfer gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff

manwerthol ar gyfer cwsmeriaid dibreswyl yn Lloegr. Bydd hyn yn:

• caniatáu i’r cwsmeriaid hyn ddewis y pecyn pris a gwasanaeth manwerthu y maent yn ei hystyried

sydd orau iddynt hwy;

• cadw cyflenwyr yn atebol i’w cwsmeriaid gan fod gan gwsmeriaid y gallu i newid os ydynt yn anfodlon;

• herio cwmnïau cyfanwerthu a manwerthu i fod yn fwy effeithlon mewn darparu gwasanaethau a

chynnig cynhyrchion a gwasanaethau newydd i gwsmeriaid;

• caniatáu i ni dynnu rheoleiddiad yn ôl – a lleihau beichiau rheoleiddiol – mewn ardaloedd lle mae grym

y farchnad yn ddigonol i ddiogelu budd y cwsmer.

Bydd y prosiect hwn hefyd yn gweithio tuag at gyflwyno marchnadoedd ar gyfer gwasanaethau

cyfanwerthol. Gallai hyn, ymhlith pethau eraill:

• wella gwytnwch gwasanaethau i gwsmeriaid drwy roi mwy o hyblygrwydd i gyflenwyr fasnachu dŵr; a

• lleihau difrod amgylcheddol drwy roi mwy o gyfleoedd i gyflenwyr leihau tynnu dŵr o ardaloedd lle

mae’n brin.
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Blaenoriaeth a chyfraniad

1. Effaith newidiadau rheoleiddio ar ragolygon buddsoddi’r sector

Rydym eisoes wedi ymrwymo i ddyrannu gwerthoedd cyfalaf rheoleiddiol (RCV) yr holl

gwmnïau monopoli i’w rheolaethau pris cyfanwerthu fel rhan o adolygiad prisiau 2014.

Mae hyn yn diogelu buddsoddwyr rhag risg marchnad ymestynnol ar gyfer

gwasanaethau manwerthol ar gyfer cwsmeriaid dibreswyl. Byddwn yn ymgynghori’n

eang cyn y byddwn yn gwneud unrhyw benderfyniadau a allai effeithio’n sylweddol ar

hyder buddsoddwyr.

4. Cyfraniad i amcanion datblygu cynaliadwy’r Llywodraeth

Yn seiliedig ar brofiad marchnad debyg yn yr Alban, disgwylir i’r farchnad ymestynnol ar

gyfer gwasanaethau manwerthu yn Lloegr gynyddu effeithlonrwydd dŵr gan

gwsmeriaid dibreswyl yn sylweddol. Bydd hefyd yn eu cynorthwyo i leihau eu biliau a

lleihau allyriadau nwy tŷ gwydr.

9. Cynnydd ar gystadleuaeth, i sicrhau fod hyn yn unol â'r Papur Gwyn ar Ddŵr a

ffiniau Llywodraeth 

Rydym yn cynorthwyo i baratoi ar gyfer gweithrediad marchnad effeithiol ar gyfer

gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff manwerthol yn Lloegr erbyn mis Ebrill 2017 – yn

amodol ar fod y Bil Dŵr yn dod yn gyfraith. Mae hyn yn unol â pholisi Llywodraeth y DU.

Sut mae’r prosiect hwn yn cyfrannu i flaenoriaethau polisi
Llywodraeth Cymru

Blaenoriaeth a chyfraniad

Cynigion rheoleiddio: asesu effaith newidiadau rheoleiddio ar gwsmeriaid a

buddsoddwyr

Wrth gyflawni’r prosiect hwn rydym yn rhoi ystyriaeth i’r sefyllfa polisi gwahanol sydd

gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â chystadleuaeth. Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth

Cymru a rhanddeiliaid eraill er mwyn sicrhau bod y trefniadau ar gyfer cwsmeriaid

dibreswyl cwmnïau sy’n gweithredu’n gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru a all

ddewis eu cyflenwr o dan y darpariaethau WSL presennol ac sy’n cydweddu i’r

trefniadau marchnad newydd yn Lloegr.

Sut mae’r prosiect hwn yn cyfrannu i flaenoriaethau polisi
strategol Llywodraeth y DU
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Arweinyddiaeth Bwrdd,
tryloywder a threfn lywodraethol

Beth a geisiwn ei gyflawni

Sector sy’n:

• gweithredu i’r safonau arweinyddiaeth, trefn

lywodraethol a thryloywder uchaf;

• cynnal hyder cwsmeriaid fel eu bod yn parhau

i dalu eu biliau dŵr a charthffosiaeth; ac yn

• cynnal hyder buddsoddwyr ac yn gallu parhau

i ddenu buddsoddiad ar gyfraddau

cystadleuol.

Beth ydyw

Mae’r sector dŵr – a’r modd yr ydym yn ei

rheoleiddio – yn esblygu. Os ydym i gymryd

agwedd lai ymwthiol tuag at reoleiddio, mae

angen i ni fod yn hyderus bod cwmnïau dŵr a

reoleiddir – a’u perchnogion (‘cwmnïau

daliannol’) – yn gweithredu er budd y cyhoedd a

bod eu harweinyddiaeth, eu tryloywder a’u trefn

lywodraethol yn adlewyrchu hyn.

Ym mis Medi 2013 cyhoeddom ‘Arweinyddiaeth

Bwrdd, tryloywder a threfn lywodraethol –

egwyddorion’, sy’n nodi’r safonau yr ydym yn

disgwyl i gwmnïau a reoleiddir eu mabwysiadu

fel isafswm. Mae’r cyhoeddiad hwn hefyd yn

nodi ein disgwyliadau y bydd gan bob cwmni a

reoleiddir godau gwirfoddol ar waith erbyn mis

Ebrill 2014 sy’n nodi eu dull o ran trefn

lywodraethol.

Mae hwn yn ddull esblygol sy’n rhoi atebolrwydd

ar bob Bwrdd i wneud yn siŵr bod ei gwmni yn

mabwysiadu ac yn arddangos safonau uchel o

arweinyddiaeth Bwrdd a threfn lywodraethol.

Gwnaethom ymgynghori ar egwyddorion ar

gyfer cwmnïau daliannol yn gynnar yn 2014.

Bwriadwn gyhoeddi egwyddorion terfynol yn

2014-15.

Byddwn yn parhau i ddarparu’r prosiect hwn

wedi diwedd 2014-15.

http://www.ofwat.gov.uk/regulating/pap_con20140131leadershipholdco.pdf?download=Download#
http://www.ofwat.gov.uk/regulating/pap_con20140131leadershipholdco.pdf?download=Download#
http://www.ofwat.gov.uk/regulating/pap_con20130920boardleadership.pdf?download=Download#
http://www.ofwat.gov.uk/regulating/pap_con20130920boardleadership.pdf?download=Download#
http://www.ofwat.gov.uk/regulating/pap_con20130920boardleadership.pdf?download=Download#
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Manteision y prosiect hwn

Mae’r prosiect hwn yn:

• sicrhau bod gan gwsmeriaid hyder bod Bwrdd pob cwmni a

reoleiddir yn rhoi ystyriaeth lawn i fuddiannau cwsmeriaid;

• annog Byrddau sy’n canolbwyntio ar hyfywedd hirdymor y cwmni

a reoleiddir;

• annog cwmnïau a reoleiddir a’r grwpiau y maent yn perthyn

iddynt i ddatblygu codau yn wirfoddol a mabwysiadu arfer gorau;

• hyrwyddo sector sydd â hyder cwsmeriaid a buddsoddwyr;

• annog Byrddau cwmnïau a reoleiddir i ganolbwyntio ar

gynaliadwyedd hirdymor; ac yn

• cefnogi rheoleiddio llai ymwthiol.

Dyddiadau allweddol
yn 2014-15

• Pob cwmni a reoleiddir i gael

cod gwirfoddol ar drefn

lywodraethol ar 1 Ebrill 2014

(Ebrill – Mehefin).

• Cyhoeddi egwyddorion

terfynol ar gyfer cwmnïau

daliannol (Ebrill – Mehefin).

• Cyhoeddi sylwadau ar yr hyn

yr ydym wedi ei weld mewn

codau cwmnïau, gan amlygu

meysydd arfer gorau a

meysydd y credwn lle gellir

gwella. (Ebrill – Mehefin).

• Pob cwmni a reoleiddir yn

bodloni’n llawn ein

hegwyddorion

Arweinyddiaeth Bwrdd,

tryloywder a threfn

lywodraethol fel isafswm

erbyn mis Ebrill 2015

(Ionawr – Mawrth).

Sut fyddwn yn gwneud hyn 

Byddwn yn:

• archwilio cod pob cwmni ac yn ceisio gwelliannau pan fo angen;

• tynnu sylw cwmnïau at enghreifftiau o arfer gorau;

• ystyried datblygiadau i drwyddedau cwmnïau er mwyn cefnogi

ein dull; a

• lle bo perchnogion cwmnïau yn newid, byddwn yn gwneud yn

siŵr bod buddsoddwyr newydd yn mabwysiadu safonau uchel o

arweinyddiaeth Bwrdd, tryloywder a threfn lywodraethol sy’n

bodloni ein hegwyddorion fel isafswm.
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Blaenoriaeth a chyfraniad

Cynigion rheoleiddio: asesu effaith newidiadau rheoleiddio ar gwsmeriaid a buddsoddwyr

Mae’r prosiect hwn yn rhoi eglurder i gwsmeriaid a buddsoddwyr ar faterion trefn lywodraethol yn y sector.

Rhwymedigaethau amgylcheddol a statudol: hwyluso cydymffurfio â deddfwriaeth ddomestig ac

Ewropeaidd  

Mae’r prosiect hwn yn sicrhau bod pob Bwrdd yn deall ymrwymiadau ei gwmni ac yn cyfarwyddo’r modd y

cânt eu cyflawni.

Datblygu cynaliadwy: cyfrannu at amcanion datblygu cynaliadwy Llywodraeth Cymru

Mae’r prosiect hwn yn annog Byrddau cwmnïau i ganolbwyntio ar gynaliadwyedd hirdymor y sector.

Sut mae’r prosiect hwn yn cyfrannu i flaenoriaethau polisi Llywodraeth Cymru

Blaenoriaeth a chyfraniad

1. Effeithiau newidiadau rheoleiddio ar ragolygon buddsoddi’r sector 

Mae’r prosiect hwn yn rhoi eglurder i fuddsoddwyr ar faterion trefn lywodraethol yn y sector.

2. Cymesuredd y fframwaith rheoleiddio

Mae’r prosiect hwn yn annog hunanreoleiddio, sydd ddim yn ychwanegu at faich rheoleiddio.

3. Effeithiau’r fframwaith rheoleiddio ar broffil buddsoddi y sector 

Mae’r prosiect hwn yn annog buddsoddiad hirdymor.

5. Effeithiau’r dull rheoleiddio ar baratoad y sector ar gyfer heriau hirdymor, megis newid

hinsawdd

Mae’r prosiect hwn yn annog Byrddau cwmnïau i ganolbwyntio ar gynaliadwyedd hirdymor y sector.

10. Effeithiolrwydd adolygiad prisiau 2014 o ran cyflawni’r canlyniadau a geisir gan gwsmeriaid a

rhanddeiliaid eraill

Mae ein dull newydd ar gyfer y broses cynllunio busnes yn rhoi’r cyfrifoldeb ar Fyrddau cwmnïau i fod yn

berchen ar, ac yn atebol am, eu cynlluniau. Roeddem yn ei gwneud hi’n ofynnol i Fwrdd pob cwmni roi

sicrwydd bod ei gynllun yn un o ansawdd uchel ac y bydd yn rhoi canlyniadau da ar gyfer cwsmeriaid

presennol, cwsmeriaid y dyfodol ac ar gyfer yr amgylchedd.

Sut mae’r prosiect hwn yn cyfrannu i flaenoriaethau polisi strategol
Llywodraeth y DU
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Beth ydyw

Mae gan bob cwmni a reoleiddir gennym

drwydded sy’n nodi’r telerau a’r amodau y

mae’n rhaid iddo gydymffurfio â hwy er mwyn

darparu gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff neu

wasanaethau dŵr yn unig.  Dros amser mae’r

trwyddedau wedi mynd yn gynyddol gymhleth

ac mae rhai rhannu erbyn hyn yn hen. Rydym

am eu gwella drwy:

• eu gwneud yn glir a chryno; a

• gwneud yn siŵr eu bod yn addas at y diben

a’u bod yn adlewyrchu’r newidiadau yr ydym

yn eu gwneud i’n fframwaith rheoleiddio yn

gyffredinol.

Wrth gyflawni’r gwaith hwn bwriadwn adeiladu

ar y gwersi a ddysgwyd a’r trafodaethau

adeiladol a gawsom gyda rhanddeiliaid pan

wnaethom newid trwyddedau cwmnïau yn

flaenorol.

Byddwn yn parhau i ddarparu’r prosiect hwn

wedi diwedd 2014-15.

Beth a geisiwn ei gyflawni

• Trwyddedau cwmni sy’n glir, cryno a chyson

• Rhwymedigaethau ar gyfer trwyddedau sy’n

effeithiol a phriodol ar gyfer ein fframwaith

rheoleiddio sy’n esblygu a’r Bil Dŵr

• Strwythur trwydded modwlar sy’n adlewyrchu’r

gweithgareddau a wneir gan gwmnïau sy’n

gweithredu yn y sector

• Amgylchedd aeddfed sy’n hwyluso agwedd

adeiladol at addasiadau trwydded rhwng y

rheoleiddiwr a’r sector.

Adolygu trwyddedau
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Sut fyddwn yn gwneud hyn

Gan adeiladu ar ein gwaith blaenorol i symleiddio trwyddedau a

thrafodaethau adeiladol gyda chwmnïau ynglŷn ag addasu eu

trwyddedau, byddwn yn datblygu ein cynlluniau ar gyfer cynnal

adolygiad cyfannol o:

• rwymedigaethau’r drwydded ar gwmnïau yn y sector dŵr;

• y dull ar gyfer cynnal yr adolygiad; a’r

• ffordd y bydd angen i amodau trwydded cwmnïau addasu a

newid er mwyn cwrdd â heriau yn y dyfodol

Byddwn yn defnyddio canlyniadau’r adolygiad i osod y fframwaith

ar gyfer esblygu trwyddedau cwmnïau fel bod y cynnwys a’r

strwythur yn addas at y diben ac y gellir eu haddasu’n hawdd i

fodloni’r modd y mae rheoleiddio a’r sector yn datblygu.

Manteision y prosiect hwn

Bydd y prosiect hwn yn sicrhau:

• trwyddedau cwmnïau sy’n adlewyrchu newidiadau yn y modd yr ydym yn

rheoleiddio a’r amgylchedd yr ydym yn rheoleiddio ynddo, megis newidiadau i’n

proses gosod prisiau ac i’r fframwaith ar gyfer cystadleuaeth yn Lloegr;

• rhwymedigaethau trwydded wedi’u diweddaru sy’n caniatáu i gwsmeriaid ddeall pa

wasanaethau y gallant eu disgwyl gan y cwmnïau sy’n eu cyflenwi;

• bod buddsoddwyr yn deall yn glir rwymedigaethau cwmnïau;

• cwmnïau yn dangos sut y maent yn bodloni rhwymedigaethau eu trwydded;

• rhwymedigaethau trwydded sydd wedi’u cynllunio i fodloni’r gwasanaethau penodol

y mae cwmni yn eu darparu;

• eglurder ar gyfer cwmnïau newydd sydd eisiau cyflenwi gwasanaethau ynglŷn â’r

rhwymedigaethau y bydd yn rhaid iddynt eu bodloni; a

• thrwyddedau sy’n addas at y diben ac sy’n rhoi atebolrwydd ar Fwrdd pob cwmni i

fodloni ei rwymedigaethau, gan ganiatáu i ni fabwysiadu rheoleiddio llai ymwthiol lle

bo cwmnïau yn amlwg yn dangos eu bod yn gwneud hynny.

Dyddiadau allweddol
yn 2014-15

• Sefydlu map a dull ar gyfer

cynnal gwaith adolygu

trwyddedau (Hydref –

Rhagfyr).



Blaenoriaeth a chyfraniad

1. Effaith newidiadau rheoleiddio ar ragolygon buddsoddi’r sector

/ 3. Effeithiau’r fframwaith rheoleiddio ar broffil buddsoddi y sector

Mae’r prosiect hwn yn sicrhau bod buddsoddwyr yn deall yn llawn y rhwymedigaethau

ar gwmnïau sy’n gweithredu yn y sector hwn a bod ganddynt hyder yn yr amgylchedd

rheoleiddio.

2. Cymesuredd y fframwaith rheoleiddio

Mae’n debygol y ceir effaith tymor byr ar y baich rheoleiddio o’r gwaith sydd ei angen er

mwyn adolygu trwyddedau. Fodd bynnag, bydd manteision hirdymor i hyn.

9. Cynnydd ar gystadleuaeth, i sicrhau fod hyn yn unol â'r Papur Gwyn ar Ddŵr a

ffiniau Llywodraeth 

Rydym eisiau darparu rhwymedigaethau trwydded sy’n canolbwyntio’n briodol ac sy’n

gyson â’r Bil Dŵr.

Sut mae’r prosiect hwn yn cyfrannu i flaenoriaethau polisi
strategol Llywodraeth y DU
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Blaenoriaeth a chyfraniad

Cynigion rheoleiddio: asesu effaith newidiadau rheoleiddio ar gwsmeriaid a

buddsoddwyr

Mae’r rhwymedigaethau ar gwmnïau sy’n gweithredu yn y sector hwn yn glir, yn addas

at y diben ac yn ystyried budd cwsmeriaid.

Sut mae’r prosiect hwn yn cyfrannu i flaenoriaethau polisi
Llywodraeth Cymru
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Thames Tideway

Beth ydyw

Prosiect buddsoddi cymhleth a mawr yw

Thames Tideway er mwyn lleihau gorlifannau

carthion heb eu trin i Afon Tafwys.

Mae’n golygu adeiladu carthffos fawr newydd o

dan rannau o Lundain (Twnnel ‘Thames

Tideway’). Hwn yw’r cynllun mwyaf a

gyflawnwyd gan gwmni dŵr ers preifateiddio.

Gallai hefyd gael effaith sylweddol ar

gwsmeriaid dŵr gwastraff Thames Water – yn

cynnwys y gwasanaethau y maent yn eu derbyn

a’r biliau y maent yn eu talu – cymunedau lleol

a’r amgylchedd.

Dros y degawd diwethaf rydym wedi gweithio

gyda Thames Water a rhanddeiliaid eraill i

ddeall yr angen i leihau gollyngiadau yn Afon

Tafwys a’r datrysiadau sydd ar gael er mwyn

bodloni gofynion cyfreithiol Ewropeaidd. Mae

Llywodraeth y DU wedi cefnogi’r prosiect fel yr

ateb gwerth gorau.

Rydym yn gweithio gyda Thames Water, Defra a

rhanddeiliaid eraill i gefnogi datblygiad a chyllido

cynlluniau’r cwmni. Ein rôl ni yw sicrhau:

• bod prosiect Thames Tideway yn cael ei

reoleiddio’n briodol;

• bod unrhyw gostau a geir yn effeithlon ac yn

parhau i roi’r gwerth gorau i gwsmeriaid

Thames Water; a

• bod Thames Water yn dilyn arfer gorau.

Byddwn yn parhau i ddarparu’r prosiect hwn

wedi diwedd 2014-15.



Sut fyddwn yn gwneud hyn 

Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth y DU, Asiantaeth yr

Amgylchedd, Thames Water a rhanddeiliaid eraill i ganfod y model

gweithredu a chyllido mwyaf addas ar gyfer Twnnel Thames Tideway

sy’n sicrhau:

• ei fod yn cael ei gyflawni’n effeithiol ac effeithlon;

• nad yw’n costio mwy na sydd ei angen; a

• bod cwsmeriaid yn cael y gwerth gorau posibl am arian. 

TCreodd Llywodraeth y DU y Rheoliadau y Diwydiant Dŵr (Prosiectau

Seilwaith Penodedig) (Ymgymerwyr Lloegr) 2013 ym mis Mehefin

2013. O dan y rheoliadau hyn, byddwn yn cynorthwyo i benodi

darparwr seilwaith llwyddiannus pe bai’r prosiect yn cael ei bennu gan

yr Ysgrifennydd Gwladol.

Manteision y prosiect 

Bydd y prosiect yn cynorthwyo i:

• sicrhau nad yw Twnnel Thames Tideway yn costio mwy nag sy’n rhaid iddo ac y ceir y gwerth gorau

am arian;

• datblygu dull cyllido a chyflenwi amgen a ddylai roi gwerth gwell yn gyffredinol i gwsmeriaid;

• sicrhau bod risgiau Twnnel Thames Tideway wedi eu gwahanu’n gywir oddi wrth fusnes penodedig

Thames Water fel na chaiff cyllido y busnes penodedig ei beryglu;

• rhoi’r pwysau cystadleuol mwyaf posibl yn y sector dŵr mewn modd na all y fframwaith rheoleiddio

presennol ei wneud drwy ddatblygu model darparwr seilwaith trydydd parti i gyllido a chyflenwi Twnnel

Thames Tideway;

• cefnogi datblygiad cynnig buddsoddi hirdymor a fydd yn galluogi i brosiect seilwaith mawr gael ei

gyflawni a fydd yn gwneud i Afon Tafwys gydymffurfio â Chyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol; a

• darparu’r gallu angenrheidiol yn y rhwydwaith carthffosiaeth ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
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Beth a geisiwn ei gyflawni

• Cynllun lle bydd cwsmeriaid dim ond yn ariannu costau effeithlon ac effeithiol.

• Bydd Thames Water ac unrhyw ddarparwyr seilwaith trydydd parti yn atebol i

gwsmeriaid y cwmni.

• Dulliau newydd ar gyfer cyflawni prosiectau mawr sy’n rhoi gwell canlyniadau i

gwsmeriaid ledled Cymru a Lloegr.

Dyddiadau allweddol
yn 2014-15

Wedi i Thames Tideway gaffael

yn gystadleuol ddarparwr

seilwaith – y dewis a ffafrir ar

gyfer cyllido a chyflawni’r

twnnel – byddem, yn dilyn

ymgynghoriad, yn edrych i

ddynodi a rhoi trwydded i’r

ymgeisydd buddugol.
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Blaenoriaeth a chyfraniad

1. Effaith newidiadau rheoleiddio ar ragolygon buddsoddi’r sector

Dylai datblygu model darparwr seilwaith trydydd parti i gyllido a chyflawni Twnnel Thames Tideway roi

sicrwydd rheoleiddiol i fuddsoddwyr.

2. Cymesuredd y fframwaith rheoleiddio

Nod y prosiect hwn yw datblygu model cyllido a chyflawni newydd a fydd yn caniatáu ar gyfer rheoleiddio

wedi’i dargedu drwy fath arbennig o drwydded a rheoleiddio yn hytrach nag ‘un dull addas i bawb’.

4. Cyfraniad i amcanion datblygu cynaliadwy’r Llywodraeth

Mae’r prosiect hwn yn cefnogi datblygiad cynnig buddsoddiad hirdymor a fydd yn galluogi i brosiect

seilwaith mawr gael ei gyflawni ac yn gwneud yn siŵr bod Afon Tafwys yn cydymffurfio â’r Gyfarwyddeb

Trin Dŵr Gwastraff Trefol a rhoi’r gallu angenrheidiol yn y rhwydwaith carthffosiaeth ar gyfer

cenedlaethau’r dyfodol.

5. Effeithiau’r dull rheoleiddio ar baratoad y sector ar gyfer heriau hirdymor, megis newid hinsawdd

Mae’r prosiect hwn yn cefnogi datblygiad cynnig buddsoddiad hirdymor er mwyn galluogi i Dwnnel

Thames Water gael ei gyflawni.

7. Effaithiau’r dull rheoleiddio ar wytnwch sector a rheolaeth adnodd dŵr cynaliadwy

Mae’r prosiect hwn yn galluogi buddsoddiad mewn rhwydweithiau gwydn drwy ddatblygu model cyflawni a

chyllido amgen er mwyn cyflawni prosiect seilwaith mawr a gwneud yn siŵr bod Afon Tafwys yn

cydymffurfio â’r Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol a rhoi’r gallu angenrheidiol yn y rhwydwaith

carthffosiaeth ar gyfer y genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol.

9. Cynnydd ar gystadleuaeth, i sicrhau fod hyn yn unol â’r Papur Gwyn ar Ddŵr a ffiniau

Llywodraeth

Mae’r gwaith sy’n cael ei wneud fel rhan o’r prosiect hwn i ddatblygu darparwr seilwaith trydydd parti i

gyllido a chyflawni Twnnel Thames Tideway yn rhoi cyfle i fanteisio i’r eithaf ar bwysau cystadleuol yn y

sector dŵr mewn modd na all y fframwaith rheoleiddio presennol ei wneud.

Sut mae’r prosiect hwn yn cyfrannu i flaenoriaethau polisi strategol
Llywodraeth y DU

Cymeradwywyd prosiect Thames Tideway gan Lywodraeth y DU. Nid y nod ynddo’i hun yw mynd i’r afael â’r

blaenoriaethau polisi strategol y mae Llywodraeth y DU wedi eu gosod ar ein cyfer. Fodd bynnag, drwy

gyflawni ein gwaith, ceisiwn sicrhau bod ei ganlyniadau wedi eu cydweddu i’r blaenoriaethau polisi strategol.
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Nid yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru yn

briodol i’r prosiect hwn gan ei fod yn ymwneud yn

benodol â seilwaith yn Lloegr. Fodd bynnag, byddwn

yn rhoi ystyriaeth i flaenoriaethau Llywodraeth

Cymru pan fyddwn yn cymhwyso'r dulliau a’r gwersi

a ddysgwyd i seilwaith yng Nghymru yn y dyfodol.

Sut mae’r prosiect hwn yn cyfrannu
i flaenoriaethau polisi Llywodraeth
Cymru



Blaenraglen Ofwat 2014-15

30

Gwaith achos

Beth ydyw

Mae gennym ystod o bwerau statudol y gallwn eu defnyddio, ac y

mae gofyn i ni eu defnyddio i:

• gyflawni ein dyletswyddau cyfreithiol; a

• sicrhau bod cwsmeriaid yn cael y fargen orau gan eu cyflenwyr.

Mae ein gallu i wneud mwy o benderfyniadau ynglŷn ag

anghydfodau, cwynion ac achosion eraill (‘gwaith achos’) o dan

Ddeddf Cystadleuaeth 1998, Deddf Menter 2002 a Deddf y

Diwydiant Dŵr 1991 yn arfau pwerus y gallwn eu defnyddio.

Rhannwn lawer o’n pwerau gwaith achos gyda chyrff eraill, yn

arbennig ein pwerau parthed y Ddeddf Cystadleuaeth a’r Ddeddf

Menter. Mae nifer o newidiadau ar y gweill a fydd yn effeithio ar sut

y byddwn yn defnyddio’r ddau bŵer hwn yn benodol. Y rhain yw:

• sefydlu’r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd; a

• prif ddyletswydd cystadleuaeth newydd a roddir ar bob

rheoleiddiwr sector yn Neddf  Menter a Diwygio Rheoleiddio 2013.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf rydym wedi canolbwyntio’n fwyfwy

ar achosion sy’n strategol arwyddocaol. Mae hyn yn cynnwys

achosion sy’n:

• ymwneud â’r niwed mwyaf difrifol i gwsmeriaid;

• caniatáu i ni osod cynseiliau pwysig a allai wella’r ffordd y mae’r

sector dŵr yn gweithredu; neu

• anfon neges glir i gwmnïau i gyflawni eu rhwymedigaethau,

cynyddu cydymffurfio ac i’w rheolwyr fod yn atebol am eu

penderfyniadau.

Mae hyn yn cynorthwyo i roi gwell canlyniadau cyffredinol i

gwsmeriaid.
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Yn 2014-15, bwriadwn barhau i weithredu a

datblygu ein dull. Mae hyn yn cynnwys paratoi i

ddefnyddio trefniadau newydd y mae

Llywodraeth y DU wedi eu cynnig yn y Bil Dŵr i

roi gwell cyfle i ni arfer peth disgresiwn ynglŷn â

pha achosion y byddwn yn eu cymryd. Byddai

hyn yn caniatáu i ni drosglwyddo rhai o’r

cwynion ac anghydfodau arferol, llai yr ydym yn

delio â hwy ar hyn o bryd i ddyfarnwr trydydd

parti annibynnol a fydd yn gweithredu ar ein

rhan ac o dan ein harweiniad Fel hyn gall

cwsmeriaid gael gwell canlyniadau ar gyfer eu

cwyn neu anghydfod. Gallwn hefyd

ganolbwyntio mwy o’n hadnoddau ar achosion

strategol a fyddai’n rhoi mwy o fanteision i’r holl

gwsmeriaid.

Byddwn dim ond yn gallu trosglwyddo achosion

unwaith y bydd y Bil Dŵr wedi dod yn gyfraith,

bod y darpariaethau perthnasol yn cael eu

gwneud yn ddeddf gan yr Ysgrifennydd Gwladol

a’n bod wedi sefydlu’r trefniadau trosglwyddo.

Mae hyn yn cynnwys ymgynghori a chyhoeddi

canllawiau i’r trydydd parti ynglŷn â’r

anghydfodau y mae’n delio â hwy.

Yn ogystal, er mwyn cynorthwyo cwsmeriaid a

chwmnïau i ddatrys yr anghydfodau sydd

ganddynt, rydym yn cynorthwyo’r cwmnïau –

ynghyd â’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr (CCWater)

a Water Uk (y corff cynrychioliadol ar gyfer

cwmnïau) – i sefydlu cynllun datrys

anghydfodau amgen (ADR) annibynnol.

Sut fyddwn yn gwneud hyn

Byddwn yn:

• defnyddio ein hadnoddau’n effeithiol a dewis

achosion strategol sy’n rhoi mwy o fanteision

i’r holl gwsmeriaid;

• paratoi ar gyfer y trefniadau newydd ar gyfer

trosglwyddo achosion arferol wrth ragweld y

Bil Dŵr yn dod yn gyfraith a’r darpariaethau

perthnasol yn dod yn ddeddf;

• gweithio’n agos gyda chwmnïau, CCWater a

Water UK i gynorthwyo i sefydlu cynllun ADR

annibynnol; ac

• archwilio meysydd lle gallem ymgysylltu mewn

gweithio mewn partneriaeth effeithiol gyda

rheoleiddwyr a sefydliadau eraill.

Beth a geisiwn ei gyflawni

• Penderfyniadau effeithlon, effeithiol ac

amserol ar achosion strategol

• Trefniadau gweithio effeithiol gyda thrydydd

parti er mwyn trosglwyddo achosion arferol

iddynt, yn amodol ar y trefniadau a amlinellir

yn y Bil Dŵr yn dod yn gyfraith.
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Blaenoriaeth a chyfraniad

2. ProCymesuredd y fframwaith rheoleiddio

Bydd y prosiect hwn yn rhoi mwy o ddisgresiwn i ni ganolbwyntio ar yr achosion sydd fwyaf arwyddocaol

yn strategol ac sydd â’r potensial i roi’r buddiannau gorau i gwsmeriaid.

7. Effaithiau’r dull rheoleiddio ar wytnwch sector a rheolaeth adnodd dŵr cynaliadwy

Bydd y prosiect hwn yn galluogi fframwaith clir ar gyfer parhad gwasanaethau i gwsmeriaid. Mae ein

gwaith yn debygol o dargedu achosion sy’n rhoi cynseiliau pwysig ar gyfer masnachu dŵr, a all

gynorthwyo i wella gwytnwch cyflenwadau i gwsmeriaid.

9. Cynnydd ar gystadleuaeth, i sicrhau fod hyn yn unol â’r Papur Gwyn ar Ddŵr a ffiniau

Llywodraeth

Mae ein gwaith yn debygol o gynnwys achosion sy’n rhoi cynseiliau pwysig ar gyfer annog cystadleuaeth

yn Lloegr fel y nodir yn y Bil Dŵr.

Sut mae’r prosiect hwn yn cyfrannu i flaenoriaethau polisi strategol
Llywodraeth y DU

Manteision y prosiect hwn

Bydd y prosiect yn:

• rhoi gwell canlyniadau i gwsmeriaid;

• rhoi mwy o hyblygrwydd i ni ganolbwyntio ar achosion sydd â’r

potensial i roi’r manteision gorau i gwsmeriaid; a

• caniatáu i ni barhau i ddatblygu agwedd fwy tryloyw, effeithiol ac

effeithlon tuag at waith achos. Drwy ganolbwyntio ar achosion

strategol a gwneud ein penderfyniadau yn fwy hygyrch,

gobeithiwn:

– osod cynseiliau clir;

– ei gwneud hi’n gliriach pa fath o achosion yr ydym yn eu

targedu; ac

– yn y pen draw annog cydymffurfio gan gwmnïau, ysgogi gwell

canlyniadau ar gyfer cwsmeriaid a chynorthwyo i osgoi cynnal

achosion i faterion tebyg yn y dyfodol.

Dyddiadau allweddol
yn 2014-15

Yn amodol ar y Bil Dŵr yn dod

yn gyfraith, byddwn yn paratoi

ar gyfer trosglwyddo ein

hachosion gwaith achos llai

cymhleth sy’n wynebu’r

cyhoedd i gorff trydydd parti

gan ragweld y darpariaethau

perthnasol yn dod yn ddeddf.

Disgwyliwn i gynllun ADR

cwmnïau ddechrau yn 2014-15.



33

Blaenoriaeth a chyfraniad

Cynigion rheoleiddio: asesu effaith newidiadau rheoleiddio ar gwsmeriaid a

buddsoddwyr / Ymchwil a phenderfyniadau a chreu polisïau seiliedig ar

dystiolaeth: rhoi ystyriaeth i ymchwil a chostau wrth wneud penderfyniadau

Byddwn yn sicrhau bod ein hymyriadau gwaith achos a phenderfyniadau dilynol yn

gymesur ac wedi eu seilio ar dystiolaeth. Lle bydd gennym y disgresiwn i ddewis

achosion, byddwn yn blaenoriaethu ein gwaith achos a’n gweithgaredd gorfodi yn y

meysydd hynny lle mae’r ymddygiad dan sylw yn peri’r risg mwyaf i gwsmeriaid. Hefyd,

pan fyddwn yn blaenoriaethu ein gwaith achos, byddwn yn ystyried y manteision y

gallwn eu rhoi i gwsmeriaid yn erbyn costau’r achos.

Rhwymedigaethau amgylcheddol a statudol: hwyluso cydymffurfio â

deddfwriaeth ddomestig ac Ewropeaidd

Bydd y prosiect hwn yn dal cwmnïau i gyfrif a sicrhau eu bod yn cyflawni eu

rhwymedigaethau cyfreithiol a rheoleiddiol mewn perthynas ag amodau trwydded, eu

rhwymedigaethau o dan Gyfraith Cystadleuaeth y DU a’r UE a dyletswyddau statudol o

dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991.

Sut mae’r prosiect hwn yn cyfrannu i flaenoriaethau polisi
Llywodraeth Cymru
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Trefniadau gweinyddu
arbennig

Beth ydyw

Mae gennym ddyletswyddau i sicrhau bod

cwmnïau effeithlon yn gallu ariannu eu

swyddogaethau a chyflawni eu

rhwymedigaethau cyfreithiol. Efallai y bydd

amgylchiadau lle bydd cwmni:

• yn methu cyflawni ei rwymedigaethau

cyfreithiol ac nid yw, neu ni all gymryd camau

unioni; neu

• yn methu ag ariannu ei swyddogaethau

oherwydd, er enghraifft, penderfyniadau gwael

gan ei reolwyr neu newidiadau sylweddol ac

annisgwyl yn ei gostau (‘sioc costau’).

Yn yr amgylchiadau hyn mae gennym bwerau i

benodi Gweinyddwr Arbennig i oruchwylio

gwaith rhedeg y cwmni. Mae hyn yn sicrhau bod

gwasanaethau i gwsmeriaid yn cael eu cynnal.

Yn ffodus, nid ydym erioed wedi gorfod

defnyddio’r trefniadau gweinyddu arbennig hyn,

ond bu nifer o flynyddoedd ers i ni eu hadolygu.

Felly, bwriadwn weithio gyda Llywodraethau’r

DU a Chymru yn ystod 2014-15 i adolygu pa

mor effeithiol ydynt.

Byddwn yn parhau i ddarparu’r prosiect hwn

wedi diwedd 2014-15.

Beth a geisiwn ei gyflawni

• Adroddiad ar effeithiolrwydd y trefniadau

gweinyddu arbennig presennol.

• Os oes angen, newidiadau i’r trefniadau

hynny.

Sut fyddwn yn gwneud hyn

Byddwn yn:

• adolygu effeithiolrwydd y trefniadau gweinyddu

arbennig presennol;

• ymgynghori ar ein canfyddiadau drafft ac

unrhyw newidiadau yr ydym y cynnig eu

gwneud; a

• cyhoeddi ein canfyddiadau terfynol – a

gweithredu unrhyw newidiadau.
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Blaenoriaeth a chyfraniad

1. Effaith newidiadau rheoleiddio ar ragolygon buddsoddi’r

sector

Mae’r prosiect hwn yn rhoi eglurder i fuddsoddwyr a rhanddeiliaid

eraill ynglŷn â gweithrediad y trefniadau gweinyddu arbennig.

4. Cyfraniad i amcanion datblygu cynaliadwy’r Llywodraeth

/ 7. Effeithiau’r dull rheoleiddio ar wytnwch sector a rheolaeth

adnodd dŵr cynaliadwy

Mae’r prosiect hwn yn rhoi fframwaith clir ar gyfer parhad

gwasanaethau i gwsmeriaid.

Sut mae’r prosiect hwn yn cyfrannu i
flaenoriaethau polisi strategol Llywodraeth y DU

Manteision y
prosiect hwn

Bydd y prosiect yn:

• rhoi tryloywder i’r holl

randdeiliaid ynglŷn â

gweithrediad y trefniadau

gweinyddu arbennig; a

• sicrhau bod cwsmeriaid yn

cael eu diogelu pe byddem

yn rhoi cwmni mewn camau

gweinyddu arbennig.

Dyddiadau allweddol
yn 2014-15

• Nodi ein dull ar gyfer

ystyried trefniadau

gweinyddu arbennig (Ionawr

– Mawrth).

Blaenoriaeth a chyfraniad

Cynigion rheoleiddio: asesu effaith newidiadau rheoleiddio ar gwsmeriaid a buddsoddwyr

Mae’r prosiect hwn yn rhoi eglurder i fuddsoddwyr a rhanddeiliaid eraill ynglŷn ag effeithiolrwydd y

trefniadau gweinyddu arbennig.

Datblygu cynaliadwy: cyfrannu at amcanion datblygu cynaliadwy Llywodraeth Cymru

/ Gwytnwch ac atebion seiliedig ar ganlyniadau cyd-gysylltiedig: galluogi gwytnwch yn erbyn

peryglon naturiol a pheryglon eraill

Mae’r prosiect hwn yn rhoi fframwaith clir ar gyfer parhad gwasanaethau i gwsmeriaid.

Sut mae’r prosiect hwn yn cyfrannu i flaenoriaethau polisi Llywodraeth
Cymru
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Strategaeth newydd

Beth ydyw

Rydym yn adolygu ein cynllun hirdymor (‘ein strategaeth’) ar gyfer

rheoleiddio’r sector dŵr yng Nghymru a Lloegr. Byddwn yn

datblygu strategaeth sy’n nodi sut y bwriadwn:

• gyflawni ein dyletswyddau cyfreithiol

• cyflawni ein rhwymedigaethau eraill (er enghraifft, ein

rhwymedigaeth fel sefydliad sector cyhoeddus i roi gwerth am

arian); a

• cyfrannu at flaenoriaethau Llywodraethau’r DU a Chymru.

Bydd y strategaeth newydd yn disodli ‘Darparu dŵr cynaliadwy –

Strategaeth Ofwat’, a gyhoeddwyd gennym ym mis Mawrth 2010.
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Sut fyddwn yn gwneud hyn

• Byddwn yn ymgynghori ar ein gweledigaeth ddrafft yn haf 2014.

• Ar ôl ystyried ymatebion i’n hymgynghoriad a dulliau ymgysylltu

eraill fydd gennym gyda’n rhanddeiliaid, byddwn yn cyhoeddi ein

gweledigaeth derfynol yn nhymor yr hydref 2014.

• Yn seiliedig ar ein gweledigaeth, byddwn yn datblygu ac yn

ymgynghori ar ein blaenoriaethau strategol.

• Byddwn yn defnyddio ein gweledigaeth a’n blaenoriaethau

strategol i ddatblygu ein cynllun busnes strategol ar gyfer 2015-16

hyd 2017-18 a’n cynllun gweithredol a blaenraglen waith ar gyfer

2015-16.

• Byddwn yn ymgynghori ar ac yn cyhoeddi ein fframwaith

perfformiad er mwyn mesur ein cynnydd tuag at ein gweledigaeth.

Manteision y prosiect hwn

• Cynllun clir ynglŷn â sut y bydd Ofwat yn cyflawni ei

ddyletswyddau a’i rwymedigaethau eraill.

• Cyfle i randdeiliaid ddeud wrthym sut yr ydym yn gwneud ein

gwaith.

• Sicrwydd a thryloywder ar gyfer ein rhanddeiliaid ynglŷn â’n

blaenoriaethau hirdymor a ffocws ein gwaith.

• Sicrhau bod y cwmnïau yr ydym yn eu rheoleiddio yn rhoi eu

cwsmeriaid wrth galon y penderfyniadau y maent yn eu gwneud.

Dyddiadau allweddol
yn 2014-15

• Cyhoeddi gweledigaeth

ddrafft ar gyfer ymgynghori

arni (Ebrill – Mehefin).

• Cyhoeddi gweledigaeth

derfynol (Hydref – Rhagfyr).

• Ymgynghori ar a chyhoeddi

ein blaenoriaethau strategol

terfynol (Hydref – Rhagfyr).

• Ymgynghori ar sut y byddwn

yn monitro ein hamgylchedd

allanol a’n cynnydd tuag at

ein blaenoriaethau strategol

(Hydref –  Rhagfyr).

• Cyhoeddi ein casgliadau

ynglŷn â sut y byddwn yn

monitro ein hamgylchedd

allanol a’n cynnydd tuag at

ein blaenoriaethau strategol

(Hydref – Rhagfyr).

• Ymgynghori ar ein

blaenraglen waith at gyfer

2015-16 (Ionawr – Mawrth).

• Cyhoeddi ein blaenraglen

waith ar gyfer 2015-16

(Ionawr – Mawrth).

Beth a geisiwn ei gyflawni

• Dogfen sy’n nodi ein gweledigaeth hirdymor ar gyfer y sector dŵr

ac Ofwat (ein ‘gweledigaeth’).

• Cynllun busnes strategol sy’n nodi sut y byddwn yn gweithredu

ein gweledigaeth yn 2015-16 hyd 2017-18.

• Cynllun cyflenwi gweithredol a blaenraglen waith ar gyfer 2015-16.

• Dogfen sy’n nodi sut y bwriadwn fonitro ein hamgylchedd allanol

a mesur ein cynnydd tuag at ein gweledigaeth (‘dangosfwrdd’).

• Rhaglen o drawsnewid busnes er mwn cefnogi gweithrediad ein

strategaeth newydd.

Bydd ein strategaeth newydd yn cyfrannu at holl flaenoriaethau

Llywodraethau’r DU a Chymru.

Blaenoriaethau Llywodraethau’r DU a Chymru
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Ariannu cyflawniad ein rhaglen waith

Ein nod yw cyflawni ein dyletswyddau cyfreithiol yn effeithiol ac effeithlon, a rhoi gwerth am arian. Bydd ein

gofynion gwariant yn cael eu talu gan ffioedd trwydded a adenillir gan y cwmnïau a reoleiddir gennym.

Yn ein blaenraglen ddrafft gwnaethom egluro bod angen i ni gynyddu ein cyllideb a’n ffi trwydded. Roedd

hyn yn bennaf oherwydd costau untro sylweddol o gyflawni adolygiad prisiau 2014 a’n rhaglen trawsnewid

busnes.

Yn 2014- 15 bydd ein ffi trwydded yn £29.94 miliwn. Caiff hyn ei wrthbwyso gan nodyn credyd o rhwng

£700,000 a £900,000, yr ydym wedi ei ddychwelyd i gwmnïau yn 2013-14. Felly, bydd ein ffi trwydded net

rhwng £29.04 miliwn a £29.24 miliwn. Mae hyn yn gyfwerth â thua 0.3% o drosiant y sector.

Byddwn yn adfer cost rheoleiddio prosiect Twnnel Thames Tideway ar wahân i Thames Water. Yr

amcangyfrifiad ar gyfer y ffi arbennig hon yw £1.5 miliwn.

Mae’r gyllideb uwch ar gyfer 2014-15 yn adlewyrchu’r costau untro ychwanegol sydd eu hangen i

drawsnewid Ofwat yn sefydliad mwy ystwyth, sydd â mwy o ffocws ac sy’n effeithlon. Bydd yn sicrhau ein

bod yn sicrhau’r effeithlonrwydd sylweddol a lleihad mewn costau sydd eu hangen arnom i gyflawni ein

strategaeth newydd tra’n gweithredu o fewn cyllideb llawer tynnach o 2015-16 ymlaen – pan fyddwn yn

amodol ar setliad a osodir gan Drysorlys EM drwy’r Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr.

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd bod yn dryloyw ynglŷn â’r modd y bwriadwn ddefnyddio ein cyllideb yn

2014-15. Felly byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth ar gyfer ein rhanddeiliaid yn gynnar yn 2014-15.
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Newidiadau i’n rhaglen waith a’n
cyllidebau

Gall ein rhaglen waith newid ymhellach yng ngoleuni ein strategaeth

newydd a pholisïau a deddfwriaeth newydd Llywodraethau’r DU a

Chymru

Er enghraifft:

• caiff maint a chyflymder ein prosiect dewis a’n trefniadau masnachu

ei bennu gan ddatblygiad deddfwriaeth a gyflwynwyd gan

Lywodraeth y DU yn Senedd y DU yn ystod haf 2013; ac

• mae disgwyl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei strategaeth dŵr

ddiwygiedig yn ystod 2014, a allai roi cyfrifoldebau newydd i ni.

Mae ein blaenraglen hefyd yn eithrio unrhyw waith

arferol y gallai fod gofyn i ni ei wneud yn ystod y

flwyddyn. Mae hyn yn cynnwys:

• ymchwiliadau;

• gorfodi;

• anghydfodau; neu

• achosion cyfreithiol.

Er ein bod yn anelu i wneud tybiaethau darbodus - yn seiliedig ar

brofiad y gorffennol - ynglŷn â faint o waith arferol y gallwn yn rhesymol

ei ddisgwyl, gallwn dderbyn mwy neu lai nag a ragwelir gennym.

Os bydd ein rhaglen waith yn newid, byddwn yn adolygu ein cyllidebau

presennol a chyllidebau ar gyfer y dyfodol yn unol â hynny.

Mae ein blaenraglen
hefyd yn eithrio

unrhyw waith arferol
y gallai fod gofyn i ni
ei wneud yn ystod

y flwyddyn
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Crynodeb o ymatebion i’n hymgynghoriad ar ein
blaenraglen draft ymgynghoriad

Gwnaethom ymgynghori ar ein blaenraglen ddrafft

rhwng 15 Ionawr ac 11 Chwefror 2014. Derbyniom

16 o ymatebion ysgrifenedig. Cawsom hefyd

adborth pellach yn uniongyrchol gan randdeiliaid

drwy drafodaethau a gawsom gyda hwy.

Roedd mwyafrif y sylwadau a dderbyniwyd gennym

yn ymwneud â sut yr ydym yn cyflenwi prosiectau

penodol. Byddwn yn ystyried y rhain wrth i ni

gyflenwi ein rhaglen waith dros y flwyddyn i ddod.

Roedd mwyafrif yr ymatebwr yn cefnogi’n gyffredinol

ein rhaglen waith, yn enwedig ein prosiect i ddatblygu

strategaeth newydd. Roeddent yn croesawu

cyflwyniad y rhaglen waith, yn cynnwys y modd yr

ydym yn dangos sut mae ein rhaglen yn cydweddu i

flaenoriaethau polisi strategol Llywodraeth y DU.

Rydym wedi defnyddio dull tebyg ar gyfer adrodd yn

wirfoddol ar sut mae ein prosiectau yn cydweddu i

flaenoriaethau Llywodraeth Cymru.

Isod rydym yn dangos y prif themâu a gododd o’r

ymgynghoriad a’n hymateb i’r materion a godwyd.

Adolygiad prisiau 2014

Pwysleisiodd mwyafrif yr ymatebwyr bwysigrwydd

adolygiad prisiau effeithlon ac effeithiol dros y

flwyddyn nesaf. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd

cyflawni’r adolygiad prisiau, a hyn fydd ein prif

flaenoriaeth yn ystod 2014-15.

Dewis a threfniadau masnachu

Roedd rhai rhanddeiliaid yn meddwl nad oeddem yn

ddigon clir yn ein blaenraglen ddrafft bod 

Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu polisi

gwahanol ar gyfer cystadleuaeth yng Nghymru.

Rydym yn hapus i egluro hyn ac rydym wedi

gwneud hynny ar dudalennau 16-18.

Materion codi tâl

Gofynnodd rhai rhanddeiliaid i ni egluro nifer o

faterion yn ymwneud â’n gwaith ar godi tâl fel rhan

o’r prosiectau adolygu prisiau a dewis a threfniadau

masnachu. Mae hwn yn faes polisi cymhleth a

rhyng-gysylltiol. Fodd bynnag, ymhlith pethau eraill,

rydym wedi gwneud y canlynol.

• Gwnaethom sefydlu gweithgorau ym mis Ionawr

2014 fel rhan o’n gwaith PR14 ac mewn ymateb i’r

Bil Dŵr.  Mae’r cylch gwaith ar gyfer y grŵp hwn yn

gynnwys llywio datblygiad ein polisi ar

ddiwygiadau codi tâl yn y dyfodol, megis cynghori

ar faterion gweithredu ymarferol.

• Cyhoeddom ymgynghoriad cychwynnol ar

daliadau cyfanwerthol a manwerthol ym mis

Ionawr 2014. Heb ragfarnu canlyniad proses

Senedd y DU, byddwn yn ymgynghori ymhellach

yn y maes hwn – a fydd yn cynorthwyo cwmnïau

i baratoi eu taliadau ar gyfer 2015-16 – unwaith

y daw’r Bil Dŵr yn gyfraith ac y bydd Llywodraeth

y DU yn ymgynghori ar ei ganllawiau codi tâl drafft.

• Rydym eisoes wedi dechrau ystyried materion codi

tâl sy’n gysylltiedig â chyflwyno cystadleuaeth i

wasanaethau oddi wrth y cwsmer, yn cynnwys

cyhoeddi papur trafod ar brisiau mynediad yn

2013. Yn amodol ar y Bil Dŵr yn dod yn gyfraith,

disgwylir i’r diwygiadau hyn ddechrau tuag at

ddiwedd y degawd nesaf. Felly mae hwn yn waith

hirdymor.

http://www.ofwat.gov.uk/aboutofwat/reports/rpt_fwd_2014-15_fwdprog_draft.pdf?view=responses
http://www.ofwat.gov.uk/aboutofwat/reports/rpt_fwd_2014-15_fwdprog_draft.pdf?download=Download#
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• Rydym eisoes wedi dechrau edrych ar godi tâl ar

gysylltiadau newydd, yn cynnwys cyhoeddi papur

trafod ar y maes gwaith hwn yn 2013. Unwaith y

daw’r Bil Dŵr yn gyfraith ac y bydd Llywodraeth y

DU yn cyhoeddi canllawiau, byddwn yn gallu

cyhoeddi rheolau newydd ynglŷn â hyn.

Byddwn yn ceisio egluro’r materion penodol a

godwyd gan randdeiliaid unigol yn ein sgyrsiau

gyda hwy.

Arweinyddiaeth Bwrdd, tryloywder a
threfn lywodraethol

Roedd nifer o randdeiliaid yn croesawu’r gwaith yr

ydym eisoes wedi ei wneud yn y maes hwn.

Gofynnodd dau ohonynt a fyddem yn gwneud ein

hadolygiad o godau a threfn lywodraethol cwmnïau

yn gyhoeddus.

Byddwn yn cyhoeddi casgliadau ein hadolygiad o

godau cwmnïau. Fel rhan o hyn byddwn yn amlygu

meysydd o arferion arloesol a blaengar. Byddwn

hefyd yn amlygu meysydd lle nad yw cwmnïau wedi

cwrdd â’n disgwyliadau a lle mae rhagor o waith

iddynt ei wneud.

Adolygu trwyddedau

Croesawodd mwyafrif ein rhanddeiliaid ein cynnig i

barhau ein gwaith yn y maes hwn, y gwnaethom ei

ohirio hyd nes wedi’rr adolygiad prisiau. Gofynnodd

rhai rhanddeiliaid am sicrwydd y byddwn yn parhau’r

ddeialog adeiladol y gwnaethom ei datblygu gyda

hwy yn ystod ein newidiadau blaenorol i

drwyddedau cwmnïau. Rydym yn hapus i roi’r

sicrwydd hwn ac wedi dechrau ar ein bwriad ar

dudalennau 23 i 25.

Gwaith achos

Credai un rhanddeiliad y dylem fod wedi bod yn

gliriach yn ein blaenraglen ddrafft bod ein

mae gallu i drosglwyddo ein hachosion arferol i

ddarparwr ADR yn ddibynnol ar:

• y Bil Dŵr yn dod yn gyfraith; a

• darpariaethau perthnasol o fewn y Bil yn cael eu

gwneud yn ddeddf.

Gofynnodd rhanddeiliaid arall a fyddem yn

defnyddio canllawiau ar gyfer y darparwr ADR wrth

ddelio ag achosion yr ydym yn eu trosglwyddo

iddynt.

Rydym wedi llunio’r testun yn disgrifio’r prosiect ar

dudalennau 30 i 33 yn gliriach ar y ddau bwynt.

Trefniadau gweinyddu arbennig

Croesawodd nifer o’n rhanddeiliaid ein gwaith yn y

maes hwn. Pwysleisiodd un bod angen i ni fod yn

gliriach y byddwn yn rhoi ystyriaeth i’r gwaith y mae

Llywodraeth y DU yn bwriadu ei wneud yn y maes

hwn yn ystod 2014-15. Pwysleisiodd un arall yr

angen i ni ymgysylltu â’r holl randdeiliaid wrth

adolygu trefniadau.

Rydym wedi gwneud y testun ar dudalennau 34 i 35

yn gliriach. Byddwn hefyd yn ymgysylltu â chwmnïau

dŵr a rhanddeiliaid eraill wrth gyflawni’r gwaith hwn.
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Strategaeth newydd

Croesawn y gefnogaeth a dderbyniom ynglŷn â’n

cynnig i ddatblygu strategaeth newydd. Byddwn yn

ystyried y sylwadau a dderbynnir gennym wrth i ni

barhau ein trafodaethau gyda rhanddeiliaid dros y

12 mis nesaf.

Mewn perthynas â’n strategaeth, holodd rhai

ymatebwyr am ganlyniad ‘Atodiad A: ymgynghoriad

ar fesur ac adrodd ar berfformiad’, a gyhoeddwyd

gennym ochr yn ochr â’n blaenraglen ddrafft ar gyfer

2013-14 a 2015-16 ym mis Tachwedd 2012. Byddwn

yn defnyddio’r gwaith hwn a’r ymatebion y byddwn

yn eu derbyn wrth i ni ddatblygu fframwaith

perfformiad ar gyfer ein strategaeth newydd.

Ariannu ein rhaglen waith 

Nododd nifer o randdeiliaid y cynnydd mawr yn y ffi

trwydded a gynigir gennym ar gyfer 2014-15.

Gofynnodd rai am ddadansoddiad pellach o’n

costau er mwyn dangos tryloywder i gwsmeriaid ac

eraill ynglŷn â sut y bwriadwn ddefnyddio ein ffi

trwydded. Nododd un rhanddeiliad hefyd effaith ein

cost ar filiau cwsmeriaid.

Rydym yn cydnabod bod ein ffi trwydded yn uwch

nag ydoedd mewn blynyddoedd blaenorol. Mae hyn

o ganlyniad i gostau untro sylweddol er mwyn

cefnogi cyflawniad ein prosiect adolygu prisiau a’n

gwaith ar drawsnewidiad busnes. Yn y pen draw

bydd y costau hyn yn ein galluogi i weithio o fewn

cyllideb sydd wedi’i lleihau’n sylweddol yn 2015-16.

Byddant hefyd yn cefnogi cyflawniad proses adolygu

prisiau yr ydym yn rhagweld a fydd yn cefnogi biliau

mwy fforddiadwy ar gyfer cwsmeriaid. Rydym wedi

dychwelyd ffioedd trwydded nas gwariwyd yn2013-

14 i gwsmeriaid drwy nodyn credyd i gwmnïau, a

fydd yn gwrthbwyso eu ffioedd trwydded ar gyfer

2014-15. Byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth

ychwanegol ynglŷn â sut y bwriadwn ddefnyddio ein

cyllideb yn gynnar yn 2014-15.
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