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1.2 Defnyddio’r Cod
Dylid darllen y cod hwn ar y cyd â Chod Mynediad 
Rhwydwaith Dŵr Dyffryn Dyfrdwy. Pan fyddwn yn 
ymrwymo i gytundeb i allforio dŵr, byddwn yn ymrwymo 
i’r masnachau hynny gan gydymffurfio’n llawn â’r 
trefniadau gweithredol a masnachol a nodir yn y Cod 
Mynediad Rhwydwaith.

Rydym yn disgwyl i’r Cod hwn fod yn rhan o gyfres 
ehangach o adnoddau i annog masnachu dŵr yn 
effeithlon yn y tymor byr a’r tymor canolig wrth i’r 
marchnadoedd masnachu dŵr ddatblygu. Byddwn yn 
diweddaru ein Cod yn unol â gofynion ac egwyddorion 
Ofwat. 

Bydd y Cod hwn ar gael ar ein gwefan.

1.3 Manylion Cyswllt
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau o ran y Cod 
hwn, cysylltwch â

Mr William Mackveley 
Uwch Ddadansoddwr Strategaeth Busnes 
Strategaeth a Rheoleiddio 
Severn Trent Plc

Severn Trent Centre, 2 St John’s Street, Coventry, West 
Midlands, CV1 2LZ

E-bost: William.mackveley@severntrent.co.uk

Hwn ydy Cod Masnachu a Chaffael Dŵr 
Dyffryn Dyfrdwy (“y Cod”). Mae wedi cael 
ei ysgrifennu er mwyn egluro ein polisïau, 
ein hegwyddorion a’n gofynion pan fyddwn 
yn ymrwymo i drefniadau masnachu dŵr â 
thrydydd partïon, gan gynnwys cwmnïau 
dŵr eraill.

1.1 Pwrpas y Cod
Drwy gyhoeddi’r Cod hwn, rydym yn ei gwneud yn glir 
ein bod ni, mewn egwyddor, yn fodlon masnachu â 
thrydydd partïon am ffynonellau dŵr sy’n rhesymol o 
safbwynt economaidd ac amgylcheddol, ac a fydd yn 
gwneud cyfraniad ystyrlon i’n sefyllfa ni neu eu sefyllfa 
nhw o ran ffynonellau dŵr. Gellir masnachu ar gyfer dŵr 
crai, dŵr wedi’i drin yn rhannol neu ddŵr wedi’i drin yn 
llawn. 

Mae Ofwat, yr Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau 
Dŵr, yn awyddus i annog masnachu dŵr yn y sector 
cyflenwi dŵr cyhoeddus a thu hwnt, lle bo’n effeithlon 
gwneud hynny. Yn adolygiad prisiau 2014 (PR14), 
cyflwynon nhw gymhelliad ariannol i annog cwmnïau 
i gynnwys masnachu dŵr yn eu Cynlluniau Rheoli 
Adnoddau Dŵr. 

Er mwyn diogelu cwsmeriaid, mae Ofwat yn ei 
gwneud yn ofynnol i gwmnïau dŵr sy’n ceisio elwa o 
gymelliadau masnachu ariannol allu dangos eu bod yn 
cydymffurfio â Chod Masnachu a Chaffael cymeradwy. 
Byddant yn asesu masnachau newydd i weld a ydynt yn 
cydymffurfio yn ystod yr adolygiad prisiau nesaf (PR19) 
er mwyn pennu a ydy masnach yn cymhwyso ar gyfer 
cymhelliant ariannol.  

1.0 Cyflwyniad
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2.0 Ein safbwynt ar fasnachu dŵr

2.2 Ein rheoleiddwyr
Rydym yn darparu dŵr yfed iach i’n cwsmeriaid, yn unol 
â rhwymedigaethau ein trwydded gyflenwi a nodir yn 
Neddf y Diwydiant Dŵr 1991 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf 
y Diwydiant Dŵr 2003 a Deddf y Diwydiant Dwr 2014). 
Rydym hefyd yn gweithredu’n unol â Deddf Cystadleuaeth 
1998, Cyfarwyddeb Cynefinoedd y Comisiwn Ewropeaidd 
a’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Mae’r rheoliadau hyn yn 
cael eu gorfodi gan ein rheoleiddwyr:

• Llywodraeth Cymru sy’n pennu’r cyfeiriad strategol 
ar gyfer polisi dŵr yng Nghymru. Y prif nod polisi 
ydy sicrhau dull mwy integredig a chynaliadwy ar 
gyfer rheoli dŵr a gwasanaethau cysylltiedig yng 
Nghymru, gyda phwyslais penodol ar adnabod gwerth 
yr adnoddau dŵr sydd ar gael i Gymru, a sicrhau 
manteision go iawn yn seiliedig ar werth yr adnoddau 
hynny. Mae’n cefnogi masnachu fel un o’r amrywiaeth 
o ddewisiadau sydd ar gael i gwmnïau er mwyn 
sicrhau’r gwerth gorau i gwsmeriaid yng Nghymru. 
Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i gwmnïau dŵr 
sy’n gweithredu’n gyfan gwbl neu gan fwyaf yng 
Nghymru i gytuno’n unig i rannu adnoddau ac i 
fasnachu dŵr lle na fyddai hynny’n achosi niwed i’r 
cwmni dyledus a’i gwsmeriaid, yn enwedig lle efallai y 
defnyddir masnachu i ateb y galw yn Lloegr.

• Adran anweinidogol y Llywodraeth yw’r Awdurdod 
Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat). Ofwat ydy’r 
rheoleiddiwr economaidd ar gyfer y sectorau dŵr a 
charffosiaeth yng Nghymru a Lloegr, ac mae’n gyfrifol 
am sicrhau bod y cwmnïau penodedig yn darparu 
gwasanaeth effeithlon o safon uchel i ddefnyddwyr, 
a hynny am bris teg. Bwriad Ofwat ydy annog 
masnachu dŵr rhwng cwmnïau dŵr penodedig 
a chwmnïau nad ydynt yn rhai dŵr, ac mae wedi 
datblygu cymhelliad ariannol i hwyluso hynny. 

• Cafodd yr Arolygiaeth Dŵr Yfed ei ffurfio yn 1990 i 
roi sicrwydd annibynnol fod cyflenwadau dŵr yng 
Nghymru a Lloegr yn ddiogel a bod ansawdd dŵr 
yfed yn dderbyniol ar gyfer defnyddwyr.

• Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n rheoleiddio ein 
gweithgareddau amgylcheddol yng Nghymru, 
ac Asiantaeth yr Amgylchedd sy’n cyflawni’r 
swyddogaeth honno yn Lloegr. Rydym hefyd yn 
gweithredu yn unol â fframwaith polisi amgylcheddol 
Llywodraeth Cymru.

Mae’r adran hon yn darparu trosolwg o Ddŵr 
Dyffryn Dyfrdwy, ein hadnoddau dŵr, ein 
safbwynt ar fasnachu dŵr, yn ogystal â chip 
ar ein prif reoleiddwyr.

2.1 Dŵr Dyffryn Dyfrdwy
Cafodd Dŵr Dyffryn Dyfrdwy ei ffurfio yn 1997, o 
ganlyniad i uno Cwmni Dŵr Caer a Chwmni Dŵr 
Wrecsam gynt. Roedd gan y ddau gwmni hyn 
wreiddiau’n dyddio’n ôl i ganol y bedwaredd ganrif ar 
bymtheg.

Cwmni cyflenwi dŵr yn unig ydy Dŵr Dyffryn Dyfrdwy, 
ac nid ydym yn delio â thynnu carffosiaeth. Mae ein 
hardal gyflenwi yn ymestyn dros 831 cilomedr sgwâr 
yng ngogledd ddwyrain Cymru a gogledd orllewin 
Lloegr.

Rydym yn gweithredu wyth cronfa gronni, dwy 
ffynhonnell tynnu o afon, un dŵr daear ac un mewndirol 
er mwyn cyflenwi tua 62 miliwn litr o ddŵr i dros 
258,000 o gwsmeriaid bob dydd.

Ar hyn o bryd, mae dŵr yn cael ei drin mewn chwech 
o weithfeydd trin dŵr, ac mae’r dŵr yn cael ei gyflenwi 
drwy rwydwaith sy’n cynnwys 1,940km o brif bibelli dŵr, 
30 gorsaf bwmpio a 35 cronfa storio dŵr glan.

Ein prif gyfrifoldeb ydy gweithredu a chynnal a chadw 
ein rhwydweithiau asedau i sicrhau cyflenwad dŵr yfed 
diogel a dibynadwy i’n cwsmeriaid.

Ym mis Chwefror 2017, daethom yn rhan o grŵp 
Severn Trent. Mae’n uniad naturiol, ac rydym yn 
mwynhau dysgu a rhannu sgiliau newydd ymysg ein 
gilydd wrth i ni geisio mynd ati ar y cyd i wella profiadau 
ein cwsmeriaid. Bydd ein cwsmeriaid ni a rhai Severn 
Trent yn elwa ar y broses o rannu arferion gorau rhwng y 
ddau fusnes. Bydd grŵp cyfunol Severn Trent hefyd yn 
elwa ar drwydded ddŵr ar wahân ar gyfer Cymru, a llais 
cryfach dros ein cwsmeriaid yng Nghymru.
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2.4 Masnachu dŵr 
Rydym yn llawn cefnogi masnachu dŵr rhwng cwmnïau 
pan fydd gwneud hynny’n rhesymol o safbwynt 
amgylcheddol ac economaidd. Mae gan fasnachu dŵr 
y potensial i fod yn ddull mwy ecogyfeillgar ar gyfer 
defnyddio adnoddau naturiol, lle mae ardaloedd sydd 
â dŵr dros ben yn allforio dŵr i ardaloedd lle mae 
diffyg. Mae gan fasnachu’r potensial hefyd i ddiogelu 
biliau dŵr ein cwsmeriaid, lle mae masnachu yn ddewis 
rhatach na datblygu ffynhonnell ddŵr newydd.

Mae gennym bedwar trefniant mewnforio mewn swp ac 
un trefniant allforio mewn swp â chwmnïau dŵr cyfagos.

Fel rhan o’r broses gynllunio ar gyfer rheoli adnoddau 
dŵr, rydym yn ymgysylltu â chwmnïau dŵr cyfagos i 
fagu gwell dealltwriaeth o unrhyw gyfleoedd mewnforio/
allforio dŵr er mwyn helpu i reoli’r cydbwysedd o ran 
y cyflenwad a’r galw dros y cyfnod cynllunio tan 2045. 
Drwy’r Cod hwn, a’r adnoddau sydd ar y gweill ar 
gyfer hyrwyddo marchnadoedd masnachu dŵr, rydym 
yn gobeithio annog trydydd partïon eraill i ystyried 
masnachu dŵr.

2.3 Adnoddau dŵr
At ddibenion cynllunio adnoddau dŵr, rydym yn rhannu 
ardal gyflenwi ein cwmni yn ddau barth adnoddau dŵr; 
Caer a Wrecsam. Mae’r ffigur isod yn darparu darlun o’n 
hardal gyflenwi.

Ardal gyflenwi Dŵr Dyffryn Dyfrdwy
Mae 85% o’n holl ddŵr crai yn dod o Afon Dyfrdwy, 
10% o gronfeydd cronni, a’r gweddill o ffynhonnell dŵr 
ffynnon yn Llangollen a dyfrhaen yn Mickle Trafford.

Mae’n ofynnol i ni lunio Cynllun Rheoli Adnoddau 
Dwr bob pum mlynedd, sy’n darparu rhagolwg o’n 
cyflenwad (faint o ddŵr gallwn ni ei ddarparu) a’r galw 
(faint o ddŵr sydd ei angen ar ein cwsmeriaid a’n 
rhwydwaith) dros y 25 mlynedd nesaf. Mae’n rhaid i ni 
allu ateb gofynion ein cwsmeriaid yn ystod sychder pan 
fydd y galw ar ei uchaf, gan ddiogelu’r amgylchedd ar yr 
un pryd. 

Yn ôl ein dadansoddiadau o Gynllun 2014, bydd  
dŵr dros ben yn ein dau Barth Adnoddau Dŵr tan 2040. 
Rydym yn parhau i ddiweddaru ein rhagolygon o ran 
cyflenwad / galw hyd at 2045 yn unol â  
Chynllun 2019. 
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Saesneg Cymraeg
Key Allwedd
DVW Supply area Ardal gyflenwi Dŵr Dyffryn 

Dyfrdwy
Lowland land Tir isel
Upland land Tir uchel
Major Settlement Setliad Mawr
Major industry Diwydiant mawr
Reservoir, River abstr’n Cronfa, Tynnu o afon
WTW, Borehole Gwaith trin dŵr, Twll turio
Raw Water transfer Trosglwyddo dŵr crai
National Boundary Ffin Genedlaethol
WRZ boundary Ffin Parth Adnoddau Dŵr
Irish Sea Môr Iwerddon
Dee Estuary Aber Afon Dyfrdwy
England Lloegr 
Wales Cymru
Ellesmere Port Ellesmere Port
Mersey Estuary Aber Afon Mersi
Stanlow Oil Rafinery Purfa Olew Stanlow
Boughton WTW Gwaith trin dŵr Brychdyn
Chester WRZ Parth Adnoddau Dŵr Caer
Wrexham WRZ Parth Adnoddau Dŵr 

Wrecsam
Wrehxam Industiral Estate Stad Ddiwydiannol 

Wrecsam
Lywn Onn WTW Gwain trin dŵr Llwyn Onn

Legacy WTW Gwain trin dŵr Legacy
Pendinas WTW Gwain trin dŵr Pendinas
Llyn Brenig Llyn Brenig

Lyyn Celyn Llyn Celyn
Bala Lake Llyn Tegid
River Dee Afon Dyfrdwy
Pendinas WTW Gwain trin dŵr Pendinas
Airbus UK Airbus UK

Shotton (Steel & Paper) Shotton (Dur a Phapur)

Allwedd
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Rydym yn barod i fasnachu â chwmnïau 
dŵr eraill a thrydydd partïon mewn ffordd 
dryloyw a chyfrifol nad yw’n gwahaniaethu. 
Ni fyddwn yn cytuno ar fasnachau o’r fath 
oni bai fod tystiolaeth ddigonol i sicrhau na 
fydd effeithiau niweidiol ar ein cwsmeriaid 
na’r amgylchedd naturiol. Ni fyddwn chwaith 
yn cytuno ar fasnachau mewnforio oni bai 
fod budd economaidd o wneud hynny, gan 
ystyried maint, ansawdd, yr amgylchedd a 
meini prawf perthnasol eraill.

Mae ein Cod yn cyd-fynd â chanllawiau 
Ofwat ynghylch masnachu dŵr. Bydd 
unrhyw fasnachau cymwys y byddwn yn 
rhan ohonynt yn cael eu gwneud yn unol â’r 
Cod hwn. Mae’n rhaid i unrhyw gwmni dŵr 
penodedig sy’n dymuno cael cymhelliad 
masnachu, ar gyfer mewnforio ac allforio, 
gydymffurfio â Chod Masnachu a Chaffael 
sydd wedi’i gymeradwyo gan Ofwat. 

Byddwn yn diweddaru ein Cod, sydd wedi’i 
gymeradwyo gan Ofwat, yn unol â gofynion 
ac egwyddorion Ofwat, a bydd ar gael i’r 
cyhoedd ar ein gwefan. 

Bydd ein hallforion masnachu dŵr yn cael 
eu gwneud yn unol â’n Cod Mynediad 
Rhwydwaith. Mae fersiwn diweddaraf y 
Cod hwn ar gael ar ein gwefan. O ran pob 
masnach gymwys, byddwn yn rhannu ag 
Ofwat y prosesau a ddilynwyd i ddangos 
cydymffurfiad â’r Cod wrth wneud cais am 
gymelliadau masnachu dŵr. Dylai hyn roi 
hyder yn ein prosesau agored a thryloyw 
i reoleiddwyr ac i ddarpar bartneriaid 
masnachu. 

Mae’r egwyddorion masnachu a chaffael 
canlynol, sy’n nodi ein hagwedd at fasnachau 
dŵr arfaethedig â chwmnïau eraill a thrydydd 
partïon, yn seiliedig ar y canllawiau a 
gyhoeddwyd gan Ofwat.

3.0 Prif egwyddorion y Cod Masnachu a Chaffael
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3.1 Tryloywder ac archwilio
Rydym wedi ymrwymo i’r prosesau tryloywder canlynol 
ar gyfer asesu a gweithredu masnachau dŵr, sy’n cael 
ei ddangos gan y methodolegau a nodir yn ein Cynllun 
Rheoli Adnoddau Dŵr, heb beryglu safle masnachol 
unrhyw ddarpar bartner masnachu. Rydym yn dal wedi 
ymrwymo i weithio’n adeiladol gyda rhanddeiliaid eraill. 

Ar gyfer pob masnach gymwys lwyddiannus, byddwn 
yn paratoi adroddiad archwilio a fydd yn rhoi manylion 
o’r prosesau a ddilynwyd yn ystod y trafodaethau 
masnachu, ac yn dangos ein bod wedi cydymffurfio â 
phob rhan o’r Cod hwn. Bydd hwn yn cael ei gyflwyno 
ynghyd â’n cynllun busnes ar gyfer PR19.

3.2 Hyd contractau
Byddwn yn ceisio hydoedd contract sy’n deg ac yn 
gymesur i’r naill barti a’r llall. Pan fydd meintiau mawr o 
ddŵr i’w masnachu, byddai’n well gennym gontractau 
sy’n para’n hwy na 25 mlynedd, gyda chyfnodau 
rhybudd hir. Dylai hyn roi digon o amser i’r naill barti a’r 
llall wneud trefniadau eraill os bydd angen ffynonellau 
dŵr eraill er mwyn cynnal cyflenwadau digonol.

3.3 Dirwyn masnachau i ben
Mae gennym nifer o fasnachau â chwmnïau dŵr 
penodedig eraill ar hyn o bryd, ac rydym yn cyflwyno 
adroddiad i Ofwat ar y masnachau hyn yn flynyddol. 
Er mwyn cymhwyso ar gyfer cymelliadau masnachu, 
ni ellir fod wedi cytuno ar y fasnach gymwys cyn mis 
Gorffennaf 2013, a rhaid iddi fod yn weithredol rhwng 
mis Ebrill 2015 a mis Mawrth 2020. Rydym yn sicrhau 
Ofwat a phartïon eraill sydd â diddordeb na fyddwn 
yn camliwio unrhyw un o’n masnachau presennol er 
mwyn cael cymelliadau masnachu drwy dwyll. Rydym 
yn disgwyl yr un safonau gan ein partneriaid masnachu 
presennol ac unrhyw ddarpar bartneriaid. Os byddwn 
yn cytuno ar unrhyw fasnachau dŵr newydd, bydd yr 
adroddiad archwilio a fydd yn cael ei baratoi ar gyfer 
Ofwat yn dangos bod y masnachau yn rhai newydd, ac 
nid yn un presennol a oedd wedi cael ei dirwyn i ben a’i 
hailddechrau yn artiffisial.

3.4 Asesu costau
Byddwn yn asesu costau a manteision unrhyw ddarpar 
fasnach dŵr yn yr un modd ag y mae dewisiadau 
mewnol yn cael eu hystyried yn ein Cynllun Rheoli 
Adnoddau Dŵr. Bydd nodweddion amgylcheddol ac 
economaidd pob darpar fasnach yn cael eu profi yn 
erbyn yr un meini prawf o dan y Gyfarwyddeb Asesu 
Amgylcheddol Strategol â’n cynlluniau mewnol. 
Byddwn yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod 
y costau’n cael eu dyrannu’n gywir a’u hadennill yn 
llawn, a bod y masnachau’n cael eu cyflawni am y gost 
economaidd gyffredinol leiaf. 

3.5 Perthynas â’r Cynllun Rheoli  
Adnoddau Dŵr
Bydd masnachu dŵr yn cael yr un chwarae teg â nifer 
o ddewisiadau a fydd yn llunio ein Cynllun Rheoli 
Adnoddau Dŵr i gynnal y cyflenwad/galw ar draws ein 
dau Barth Adnoddau Dŵr. Bydd ein Dull ar gyfer Cynllun 
2019 yn debyg i ddull Cynllun 2014, ac yn cydymffurfio 
â’r canllawiau diweddaraf ar gynllunio adnoddau dŵr.
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3.6 Masnachau sy’n rhesymol  
o safbwynt economaidd
Byddwn yn ymrwymo i gytuno ar fasnachau pan fydd 
gwneud hynny’n ddoeth o safbwynt economaidd ac 
o fudd i’n cwsmeriaid, gan ystyried cynlluniau eraill ar 
gyfer rheoli’r cyflenwad a’r galw fel rhan o’r Cynllun 
Rheoli Adnoddau Dŵr. Ni fydd masnach yn rhesymol 
o safbwynt economaidd oni bai fod ei chost oes gyfan 
yn llai na’r dewisiadau eraill cymaradwy, gan ystyried 
ffactorau megis; ansawdd y dŵr; cynaliadwyedd; 
digonolrwydd; costau trafnidiaeth, ayb.

3.7 Masnachau sy’n rhesymol  
o safbwynt amgylcheddol
Rydym wedi ymrwymo, o dan gyfraith Cymru a’r DU, 
i ddiogelu’r amgylchedd naturiol. Felly, mae’n rhaid 
i bob darpar fasnach gymwys beidio â pheryglu ein 
hymrwymiadau. Mae ein Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr 
yn cyd-fynd â’r gofynion hyn, ac rydym yn gweithio’n 
rhagweithiol gyda’n rheoleiddwyr amgylcheddol i reoli 
ansawdd y dŵr, peryglon rhywogaethau goresgynnol 
a materion llif sy’n deillio o’n gwaith tynnu. Byddwn yn 
cytuno ar fasnachau dŵr cymwys yn unig lle na fyddant 
yn cael effaith niweidiol ar yr amgylchedd. 

3.8 Mewnforion i Ddŵr Dyffryn Dyfrdwy
Byddwn yn cadw at yr egwyddorion canlynol wrth fwrw 
ymlaen â mewnforion masnach cymwys:

Triniaeth gyfartal a theg:

Byddwn yn trin pob partner masnachu presennol a phob 
darpar bartner yn deg. Bydd y dewisiadau masnachu’n 
cael eu hystyried gyda’r un lefel o graffu a manyldeb â’n 
dewisiadau mewnol ein hunain ar gyfer y cyflenwad / 
galw, fel rhan o’n Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr.

Caffael heb wahaniaethu:

Mae’n ofynnol i bob cwmni dŵr penodedig ystyried 
masnachau dŵr yn ystod y broses o lunio’i Gynllun 
Rheoli Adnoddau Dŵr. Rydym yn fodlon cynnal 
trafodaethau masnach ag unrhyw drydydd parti ar sail 
anwahaniaethol. Er enghraifft, byddwn yn rhoi’r un 
wybodaeth i bob parti sy’n gwneud cynnig. 

Prynu economaidd:

Ni fyddwn yn cytuno ar fasnachau oni bai fod 
gwneud hynny’n effeithlon yn economaidd. Bydd 
penderfyniadau o’r fath yn seiliedig ar yr egwyddorion 
a nodir yn ein Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr. Mae hyn 
yn golygu ein bod yn gallu sicrhau ein cwsmeriaid 
a’n rheoleiddwyr y byddwn yn prynu’r adnoddau dŵr 
mwyaf doeth o safbwynt economaidd sydd ar gael, gan 
ystyried ffactorau megis ansawdd y dŵr a maint. 

Prosesau cystadleuol:

O ganlyniad i’n sefyllfa yn y dyfodol ar gyfer cydbwyso 
cyflenwad dŵr a’r galw amdano, mae’n bosibl y 
byddai mewnforio o drydydd parti yn ymarferol. Mae 
rhwymedigaeth arnom o dan ddeddfau cystadleuaeth 
y DU a’r UE i sicrhau prosesau cystadleuol, ac rydym 
yn llawn cefnogi’r defnydd ohonynt pan fydd mwy 
nag un cyflenwr yn gwneud cynnig i gyflenwi dŵr. Os 
bydd mwy nag un yn cynnig, bydd proses gystadleuol 
wedi’i strwythuro yn cael ei defnyddio i ddewis y 
cyflenwr llwyddiannus, a byddai manylion hynny’n 
cael eu rhannu ag Ofwat wrth wneud cais am unrhyw 
gymelliadau masnachu dŵr.

Rheoli mewnforion:

Rydym yn rheoli ein rhwydwaith cyflenwi dŵr 
cyhoeddus dros ddau Barth Adnoddau Dŵr ar wahân. 
Byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid masnachu i 
sicrhau bod mewnforion dŵr i Ddŵr Dyffryn Dyfrdwy 
mor effeithlon â phosibl. Bydd asedau sy’n bodoli 
eisoes yn cael eu defnyddio lle bo modd.

3.9 Allforion o Ddŵr Dyffryn Dyfrdwy
Byddwn yn cadw at yr egwyddorion canlynol wrth fwrw 
ymlaen ag allforion masnach cymwys:

Triniaeth gyfartal a theg:

Byddwn yn trin pob partner masnachu presennol a phob 
darpar bartner yn deg. Bydd y dewisiadau masnachu’n 
cael eu hystyried gyda’r un lefel o graffu a manyldeb â’n 
dewisiadau mewnol ein hunain ar gyfer y cyflenwad / 
galw, fel rhan o’n Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr.
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Asesu costau:

Bydd costau pob darpar fasnach gymwys yn cael 
eu hasesu i’r un lefel o fanyldeb â’r dewisiadau eraill 
sy’n cael eu hystyried yn y Cynllun Rheoli Adnoddau 
Dŵr, a byddant yn seiliedig ar gostau oes gyfan. 
Bydd nodweddion economaidd, amgylcheddol a 
chymdeithasol yn cael eu dadansoddi i sicrhau bod 
y fasnach yn fuddiol ac mai honno sydd â’r gost 
gyffredinol leiaf. Byddwn yn ceisio dyrannu costau’n 
gywir a sicrhau bod y costau’n cael eu hadennill yn 
llawn o unrhyw gytundeb masnachu. Yn unol â pholisi 
Llywodraeth Cymru, byddwn yn cytuno’n unig i rannu 
adnoddau ac i fasnachu dŵr lle na fyddai hynny’n 
achosi niwed i’r cwmni dyledus a’i gwsmeriaid, yn 
enwedig lle efallai y defnyddir masnachu i ateb y galw 
yn Lloegr.

Rheoli allforion:

Byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid masnachu 
presennol i sicrhau bod ein hallforion dŵr mor effeithlon â 
phosibl, gan ddefnyddio seilwaith ac asedau sy’n bodoli 
eisoes i wneud yn siŵr bod y costau’n cael eu lleihau lle 
bo modd. Pan fydd angen seilwaith ac asedau newydd 
i alluogi allforio, bydd y rhain yn cael eu hadeiladu 
mor effeithlon â phosibl. Os bydd trothwy cyfanswm y 
gwariant oes gyfan yn fwy na £100 miliwn, byddwn yn 
ystyried defnyddio caffael uniongyrchol gan drydydd 
partïon fel ffordd o wneud y buddsoddiadau hyn. 

3.10 Egwyddorion allweddol eraill
Neilltuo:

Ni all y partner masnachu neilltuo cytundeb masnachu 
cymwys i unrhyw barti arall heb ganiatâd Dŵr Dyffryn 
Dyfrdwy ymlaen llaw.

Cydymffurfio:

Byddwn yn cydymffurfio â phob cyfraith a deddfwriaeth 
berthnasol, gan gynnwys Deddf Cystadleuaeth 1998, 
ac rydym yn disgwyl yr un fath gan ein partneriaid 
masnachu. Bydd angen i fasnachau gydymffurfio â 
Chod Mynediad Rhwydwaith Dŵr Dyffryn Dyfrdwy, lle 
bo hynny’n berthnasol. Pan fydd cynigion masnachu 
cymwys yn dod i law, byddwn yn rhoi gwybod i 
reoleiddwyr am hynny (lle bo angen).

Cydweithio:

Bydd Dŵr Dyffryn Dyfrdwy a’n partner(iaid) masnachu 
yn cydweithio â’i gilydd er mwyn galluogi darpariaeth 
barhaus o ddŵr iach yn achos masnachau dŵr yfed, 
ac adnoddau dŵr yn achos masnachau dŵr crai. 
Bydd darpariaethau o’r fath yn ystyried cyfanrwydd 
y rhwydwaith dŵr cyhoeddus, a sut mae wedi cael 
ei gynnal a’i gadw, gan gynnwys cyfleusterau trin 
cysylltiedig lle bo hynny’n berthnasol.

Rheoli argyfwng:

Arnom ni fydd y prif gyfrifoldeb dros reoli gweithdrefnau 
argyfwng yng nghyswllt ein rhwydweithiau dŵr a’n 
hadnoddau dŵr. Bydd disgwyl i bartneriaid masnachu 
gydweithredu â’n gweithdrefnau argyfwng yn 
ystod argyfwng lle mae diogelwch y cyflenwad dŵr 
cyhoeddus dan fygythiad. 

Masnach gymwys:

Masnach gymwys ydy cytundeb newydd â thrydydd parti, 
gan gynnwys cwmnïau dŵr penodedig, ar gyfer mewnforio 
dŵr, a chytundeb newydd â chwmnïau dŵr penodedig ar 
gyfer allforio dŵr. Er mwyn cymhwyso ar gyfer cymelliadau 
masnachu, ni ellir fod wedi cytuno ar y fasnach gymwys 
cyn mis Gorffennaf 2013, a rhaid iddi fod yn weithredol 
rhwng mis Ebrill 2015 a mis Mawrth 2020.

Cytundebau masnachu:

Bydd angen i’r naill barti a’r llall lofnodi cytundeb masnachu 
cyn gall masnach gymwys ddechrau. Bydd cytundebau o’r 
fath yn cynnwys telerau ac amodau’r fasnach. 

Effeithiau masnachu:

Ni all unrhyw fasnach gymwys gael effaith niweidiol ar 
ein cwsmeriaid o ran darpariaeth gwasanaeth a/neu 
ansawdd y dŵr. Ar ben hynny, ni ddylai masnachau 
cymwys gael effaith niweidiol ar yr amgylchedd naturiol. 

Partneriaid masnachu:

Mae’n rhaid i fasnach gymwys fod rhwng partïon lle 
nad oes unrhyw gysylltiad rhyngddynt. Nid ydy hyn 
yn atal cwmnïau eraill yng ngrŵp Severn Trent rhag 
ymrwymo i fasnachau sydd ddim yn cymhwyso ar gyfer 
cymelliadau masnachu dŵr. 

Ansawdd dŵr:

Gellir masnachu ar gyfer dŵr crai, dŵr wedi’i drin 
yn rhannol neu ddŵr yfed. Mae’n rhaid i fasnachwyr 
gadw at y Protocolau Ansawdd Dŵr fel y nodir gan yr 
Arolygiaeth Dŵr Yfed.
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Adran
Pedwar
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4.0 Geirfa

Tynnu Y broses o dynnu dŵr o'r amgylchedd naturiol.

Trwydded 
Dynnu Y drwydded mae'n rhaid ei chael i dynnu dŵr o'r amgylchedd naturiol.

Cyngor 
Defnyddwyr 
Dŵr

Y corff defnyddwyr statudol ar gyfer defnyddwyr dŵr a dŵr gwastraff 
yng Nghymru a Lloegr.

DEFRA Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig.

Arolygiaeth 
Dŵr Yfed

Yr Arolygiaeth Dŵr Yfed ydy rheoleiddiwr annibynnol dŵr yfed yng 
Nghymru a Lloegr, gan sicrhau bod cwmnïau dŵr yn cyflenwi dŵr yfed 
diogel sy'n dderbyniol i ddefnyddwyr ac yn cyrraedd y safonau sydd 
wedi'u pennu yn y gyfraith.

Sychder
Cyfnod estynedig o lefelau glaw anarferol o isel, gan arwain at brinder 
dŵr. Yn y Deyrnas Unedig, mae hyn yn cael ei ddiffinio fel 15 diwrnod 
yn olynol â chyfanswm gwlybaniaeth dyddiol o lai na 0.2mm.

Asiantaeth yr 
Amgylchedd Y rheoleiddiwr ar gyfer yr amgylchedd naturiol yn Lloegr.

Offeryn Penodi

Mae'r cwmnïau dŵr (a charffosiaeth) yn gweithredu o dan Offerynnau 
Penodi sy'n cael eu rhoi gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr 
Amgylchedd ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru, neu gan y Cyfarwyddwr, 
i ddarparu gwasanaethau dŵr a charffosiaeth yng Nghymru a Lloegr. 
Mae'r Offeryn Penodi yn gosod amodau ar y cwmnïau, ac mae'n ofynnol 
i'r Cyfarwyddwr eu gorfodi.

Megalitr 1 miliwn litr o ddŵr.

Cyfoeth 
Naturiol Cymru Y rheoleiddiwr ar gyfer yr amgylchedd naturiol yng Nghymru.

Ofwat
Adran anweinidogol y Llywodraeth yw'r Awdurdod Rheoleiddio 
Gwasanaethau Dŵr (Ofwat). Ofwat ydy'r rheoleiddiwr economaidd ar 
gyfer y sectorau dŵr a charffosiaeth yng Nghymru a Lloegr.

Dŵr yfed Dŵr sy'n cael ei gyflenwi at ddibenion defnydd domestig a/neu 
gynhyrchu bwyd, fel y diffinnir gan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991.
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PR14 (PR 19)

Adolygiad Cyfnodol - unwaith bob pum mlynedd mae Ofwat, y 
rheoleiddiwr economaidd ar gyfer y diwydiant dŵr a charffosiaeth, yn 
gosod cyfyngiadau prisiau sy'n galluogi cwmnïau dŵr a charffosiaeth 
i ariannu'r gwaith o ddarparu gwasanaethau i gwsmeriaid, yn unol â'r 
safonau a'r gofynion perthnasol. Cynhaliwyd yr adolygiad diweddaraf 
yn 2014 (PR14) a bydd y nesaf yn cael ei gynnal yn 2019 (PR19).

Rheoli Prisiau Y cyfyngiadau mae Ofwat yn eu gosod ar y prisiau mae cwmnïau 
penodedig yn gallu codi ar gyfer eu gwasanaethau.

Lleihau er 
mwyn bod yn 
Gynaliadwy

Y gostyngiadau mewn achosion o dynnu trwyddedig sy'n ofynnol gan 
Gyfoeth Naturiol Cymru yng Nghymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn 
Lloegr er mwyn sicrhau nad yw'r gwaith tynnu yn cael effaith niweidiol 
ar yr amgylchedd naturiol. 

Ymgymerwr 
Dŵr (a 
Charthffosiaeth)

Cwmni a benodir dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 i ddarparu 
gwasanaethau dŵr (a charffosiaeth) ar gyfer ardal ddaearyddol yng 
Nghymru neu Loegr.

Masnachu dŵr Cytundeb rhwng dau gwmni neu fwy i drosglwyddo dŵr rhyngddynt.

WIA91 Deddf y Diwydiant Dŵr 1991.

Cynllun Rheoli 
Adnoddau Dŵr

Cynllun strategol ymgymerwr dŵr penodedig ar gyfer rheoli'r 
cydbwysedd rhwng cyflenwad dŵr a'r galw amdano dros gyfnod o 25 
mlynedd ydy'r Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr. 

Parth 
Adnoddau Dŵr

Y Parth Adnoddau Dŵr ydy'r parth mwyaf posibl lle gellir rhannu  
pob adnodd, gan gynnwys trosglwyddiadau allanol ac, felly, y parth lle 
bydd pob cwsmer yn wynebu'r un perygl o fethiant cyflenwad yn sgil 
diffyg adnoddau.
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Adran
Pum
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5.0 Deunyddiau cyfeirio defnyddiol:

Y Ddeddf Cystadleuaeth 

Arolygiaeth Dŵr Yfed

Asiantaeth yr Amgylchedd

Cyfarwyddeb Cynefinoedd

Canllawiau Ofwat ar Godau Masnachu a Chaffael

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cod Mynediad Rhwydwaith Dŵr Dyffryn Dyfrdwy

Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr 2014 Dŵr Dyffryn Dyfrdwy

Deddfau Dŵr

Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr

Mae’r rhestr ganlynol yn cynnwys dogfennau 
defnyddiol i ategu’r Cod Masnachu a  
Chaffael hwn.
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