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Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a’n methodoleg 
derfynol ar gyfer adolygiad prisiau 2019 

Bydd methodoleg derfynol adolygiad prisiau 2019 (PR19) yn chwarae rhan 
bwysig mewn cyfrannu at gyflawniad blaenoriaethau ac amcanion Llywodraeth 
Cymru.  

Gall Llywodraeth Cymru nodi blaenoriaethau ac amcanion strategol ar ein cyfer, y 
mae'n ofynnol i ni weithredu yn unol â hwy wrth gyflawni ein swyddogaethau 
perthnasol sy’n ymwneud yn gyfan gwbl neu’n bennaf â Chymru. Gosodwyd ei 
blaenoriaethau ac amcanion strategol arfaethedig gerbron Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru ar 23 Tachwedd 20171. Yng ngweddill y ddogfen hon, rydym yn ystyried y 
blaenoriaethau ac amcanion strategol drafft hyn ac yn nodi sut y mae ein 
methodoleg derfynol ar gyfer PR19 yn cefnogi cyflawniad y blaenoriaethau a’r 
amcanion hynny (yr ydym yn cyfeirio atynt fel ‘ddatganiad polisi strategol’ 
Llywodraeth Cymru). 

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi chwe amcan ar gyfer Ofwat. Maent yn nodi sut y 
dylem roi ystyriaeth i amgylchiadau penodol Cymru wrth ddatblygu cynigion newydd 
sy’n ymwneud â Chymru. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi nodi ei blaenoriaethau 
ar gyfer rheoleiddiad economaidd y sector Dŵr yng Nghymru2 o dan y saith pennawd 
canlynol: 

• fforddiadwyedd; 
• arloesedd; 
• y tymor hir; 
• marchnadoedd a chystadleuaeth; 
• cydnerthedd; 
• canolbwyntio'n gryf ar gwsmeriaid; a 
• rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.  

Mae ein methodoleg PR19 yn adlewyrchu’r amcanion a’r blaenoriaethau pwysig hyn 
ar gyfer Cymru. Er mai dim ond yn ddiweddar y cyhoeddwyd yr amcanion a’r 

                                            

 

1 Rydym yn rhagweld, oni bai y bydd y Cynulliad yn penderfynu peidio â’u cymeradwyo, y cânt eu 
cyhoeddi yn yr ychydig wythnosau nesaf. 
2 Cyhoeddir datganiad Llywodraeth Cymru sy’n nodi blaenoriaethau ac amcanion strategol o dan 
adran 2B Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 parthed swyddogaethau perthnasol Ofwat yn ymwneud â 
meysydd ymgymerwyr dŵr ac ymgymerwyr charthffosiaeth sydd yn gyfan gwbl neu'n bennaf yng 
Nghymru. 

http://www.assembly.wales/laid%20documents/gen-ld11283/gen-ld11283-e.pdf
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blaenoriaethau hyn, llywiwyd datblygiad ein methodoleg gan Strategaeth Ddŵr i 
Gymru Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd yn 2015, a thrafodaethau gyda 
Llywodraeth Cymru ynglŷn â datblygiad yr amcanion a blaenoriaethau strategol. 

Rydym am i gwmnïau wneud yn siŵr bod eu cynlluniau busnes yn bodloni anghenion 
eu cwsmeriaid ar gyfer 2020-25 a thu hwnt. Mae ein methodoleg derfynol ar gyfer 
PR19 yn nodi ein disgwyliadau a'n gofynion ar gyfer cwmnïau dŵr monopoli wrth 
baratoi cynlluniau busnes. Mae hefyd yn amlinellu sut y byddwn yn:  

• gwerthuso'r cynlluniau hynny, drwy ein hasesiad cychwynnol o gynlluniau 
busnes; ac yn  

• gosod terfynau prisiau ac ymrwymiadau gwasanaeth cwmnïau a'r fframwaith 
cymhelliant ehangach.  

Mae gweddill y ddogfen hon wedi'i strwythuro fel a ganlyn: 

• rydym yn nodi awdurdodaeth Llywodraeth Cymru mewn perthynas â dŵr a dŵr 
gwastraff a newidiadau posibl yn y dyfodol; 

• rydym yn ystyried amcanion Llywodraeth Cymru ar ein cyfer ni; 
• rydym yn nodi sut y mae ein methodoleg PR19 yn adlewyrchu pob un o 

flaenoriaethau Llywodraeth Cymru; ac yn 
• nodi’n fras sut y byddwn yn adrodd ar ddatganiad polisi strategol Llywodraeth 

Cymru. 

Awdurdodaeth Llywodraeth Cymru ym meysydd dŵr a dŵr 
gwastraff 

O dan y ddeddfwriaeth bresennol, mae gan Lywodraeth Cymru awdurdodaeth dros 
weithgareddau cwmnïau dŵr y mae eu hardaloedd yn gyfan gwbl neu’n bennaf yng 
Nghymru. Rydym wedi datblygu ein methodoleg derfynol i adlewyrchu hyn. Yn y 
dyfodol disgwyliwn y bydd awdurdodaeth Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, 
mewn perthynas â dŵr a dŵr gwastraff, wedi’u halinio’n agosach i ffiniau 
cenedlaethol yn hytrach na ffiniau cwmnïau. Mae hyn yn dilyn argymhellion 
Comisiwn Silk. Bydd Deddf Cymru 2017 yn hwyluso hyn. Lle bo hynny’n briodol, 
rydym wedi rhoi ystyriaeth i’r newidiadau posibl hyn wrth ddatblygu ein syniadaeth, 
ond mae ein methodoleg wedi’i seilio ar y fframwaith deddfwriaethol presennol.   

http://gov.wales/docs/desh/publications/150521-water-strategy-for-wales-en.pdf
http://gov.wales/docs/desh/publications/150521-water-strategy-for-wales-en.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140605075122/http:/commissionondevolutioninwales.independent.gov.uk/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/4/contents/enacted
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Amcanion Llywodraeth Cymru ar gyfer Ofwat 

Yn yr adran hon rydym yn nodi pob un o amcanion Llywodraeth Cymru sy’n 
berthnasol i fethodoleg derfynol PR193, ac yn egluro sut y caiff y rhain eu 
hadlewyrchu yn ein methodoleg PR19. 

Rydym yn disgwyl i Ofwat ddatblygu’r fframwaith rheoleiddio fel y mae’n 
berthnasol i Gymru ar sail tystiolaeth gadarn berthnasol yng nghyd-destun 
Cymru. Mae’n rhaid iddo ddangos sut y mae wedi ystyried yr amgylchiadau sy’n 
benodol i Gymru wrth ddatblygu cynigion newydd sy’n berthnasol i Gymru ac 
ymgynghori arnynt. Pan fo’n briodol, dylai fabwysiadu dull gwahanol ar gyfer 
ymgymerwyr a reoleiddir gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. 

Yn ein methodoleg PR19 rydym wedi: 

• meintioli budd a chostau elfennau allweddol ein methodoleg ar wahân ar gyfer 
cwmnïau y mae eu hardaloedd yn gyfan gwbl neu’n bennaf yn Lloegr a 
chwmnïau y mae eu hardaloedd yn gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru;  

• ystyried yn benodol gysondeb ein methodoleg â pholisi Llywodraeth Cymru yn 
y gwerthusiadau effaith; ac 

• ystyried tystiolaeth sy'n benodol i Gymru wrth ddatblygu methodoleg PR19, er 
enghraifft ar ddarpariaeth dyled ddrwg.    

Mae rhai gwahaniaethau pwysig ym methodoleg PR19 rhwng Cymru a Lloegr, sy'n 
adlewyrchu’r gwahaniethau yn y fframwaith cyfreithiol. 

• Byddwn yn parhau o osod rheolaethau prisiau ar gyfer holl weithgareddau 
manwerthu busnes dŵr a dŵr gwastraff cwmnïau dŵr Cymru. 

• Nid ydym wedi cynnwys yr addasiad ar gyfer mynediad marchnad 
ddwyochrog a chyrchu gofynion adrodd am brisio ar gyfer cwmnïau dŵr yng 
Nghymru, sy’n gyson â pholisi Llywodraeth Cymru i beidio â chyflwyno’r 
farchnad hon.  

Rydym yn nodi bod un cwmni y mae ei ardal yn gyfan gwbl neu’n bennaf yng 
Nghymru, Dŵr Cymru, yn eiddo i gwmni di-ddifidend cyfyngedig trwy warant - golyga 

                                            

 

3 Mae’r amcan terfynol yn datgan y dylai Ofwat gyflwyno adroddiad blynyddol i Weinidogion Cymru. 
Mae hyn y tu allan i gwmpas methodoleg derfynol PR19 ac felly nid yw wedi’i gynnwys yma. 
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hyn bod unrhyw warged ariannol yn cael ei gadw er budd ei gwsmeriaid. Fel yr ydym 
yn esbonio ym mhennod 10 ein methodoleg derfynol PR19, rydym yn teimlo bod y 
cyfuniad o gymhellion trefniadol, ariannol ac o ran enw da yr ydym yn eu defnyddio 
yn briodol i’r holl strwythurau a modelau perchnogaeth presennol, yn cynnwys rhai 
Dŵr Cymru.  

Rydym yn disgwyl i Ofwat herio cwmnïau i gyflawni ar gyfer cwsmeriaid yn 
seiliedig ar gymariaethau rhwng cwmnïau yng Nghymru ac yn Lloegr, ac ar 
draws sectorau pan fo’n briodol. Dylai ganiatáu ar gyfer y gwahaniaethau yn yr 
amgylcheddau gweithredol a chyfreithiol sydd gan gwmnïau yng Nghymru, ac 
ystyried amrywiaethau yn y blaenoriaethau sydd gan gwsmeriaid a 
rhanddeiliaid eraill. 

Mae methodoleg PR19 yn rhoi pwyslais cryf ar gymariaethau rhwng cwmnïau yng 
Nghymru a Lloegr ac felly mae iddi’r un strwythur rheolaeth prisiau bras ar draws 
Cymru a Lloegr. Bydd hyn yn caniatáu i gwmnïau Cymru gael eu cymharu yn erbyn 
ystod ehangach o gwmnïau, gan ganiatáu i dargedau mwy ymestynnol gael eu 
gosod, gan fod o fudd i gwsmeriaid yng Nghymru. Dau faes lle mae cymharu rhwng 
cwmnïau yn arbennig o bwysig yw: 

• ymrwymiadau perfformiad cyffredin, sy’n hyrwyddo tryloywder ac yn gwella 
cymharedd ar draws cwmnïau fel y gallwn ni, a chwsmeriaid, ddal cwmnïau i 
gyfrif - rydym yn disgwyl i gwmnïau osod lefelau ymrwymiad perfformiad 
ymestynnol ar gyfer y rhain; a 

• meincnodi cost, lle byddwn yn defnyddio data gan bob cwmni yn ein modelau 
cost i osod gwaelodlinau cost ymestynnol, tra’n rhoi ystyriaeth i wahaniaethau 
cyfreithiol mewn maint ac amgylchedd gweithredu.  

Pan fo hynny’n briodol, byddwn hefyd yn meincnodi cwmnïau dŵr yn erbyn sectorau 
eraill, er enghraifft ar gostau dyled ddrwg ac amgylchedd gweithredu. 

Mae ein methodoleg PR19 yn pwysleisio pwysigrwydd bod cwmniau’n ymgysylltu â 
chwsmeriaid ac yn adlewyrchu blaenoriaethau a dewisiadau eu cwsmeriaid yn eu 
cynlluniau busnes. Gyda’r dull hwn disgwyliwn i gynlluniau busnes cwmnïau o 
Gymru adlewyrchu blaenoriaethau a dewisiadau cwsmeriaid o Gymru. Byddwn yn 
profi cynlluniau busnes am eu hymgysylltiad â chwsmeriaid a'r ystyriaeth y maent yn 
eu rhoi i flaenoriaethau cwsmeriaid drwy ein hasesiad cychwynnol o gynlluniau 
busnes.  
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Yn dilyn ein hasesiad cychwynnol o gynlluniau busnes, caiff cwmnïau sydd â 
chynlluniau busnes o ansawdd sydd ag uchelgais ac arloesedd sylweddol ar gyfer 
cwsmeriaid ac sy’n gwthio ffiniau’r diwydiant ac yn gosod patrwm i eraill eu graddio 
fel ‘eithriadol’ a gallant ddisgwyl enillion ariannol uwch, yn ogystal â budd trefniadol 
ac o ran enw da. Bydd cwmnïau y mae angen ‘craffu’n sylweddol’ ar eu cynlluniau 
busnes yn wynebu anghymhellion ariannol, trefniadol ac o ran enw da. 

Rydym yn disgwyl i Ofwat roi sylw dyledus i wahaniaethau yn y presennol ac yn 
y dyfodol ym mholisïau a chyfreithiau'r DU a Llywodraeth Cymru, gan gynnwys 
pan fo rhwymedigaethau newydd ar gyfer cwmnïau dŵr yng Nghymru. 

Mae ein methodoleg PR19 yn rhoi ystyriaeth i wahaniaethau mewn polisi a’r gyfraith 
rhwng Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru a bydd yn parhau i wneud hynny wrth 
i’r broses adolygu prisiau fynd rhagddi. Mae ein methodoleg PR19 yn gyson â pholisi 
Llywodraeth Cymru i beidio ag ymestyn cystadleuaeth manwerthu busnes na 
chyflwyno cystadleuaeth i fyny’r gadwyn gyflenwi. Er enghraifft, nid ydym wedi 
cynnwys yr addasiad ar gyfer mynediad marchnad ddwyochrog a chyrchu gofynion 
adrodd am brisio ar gyfer cwmnïau dŵr yng Nghymru. Byddwn yn parhau i osod 
rheolaethau prisiau manwerthu busnes ar gyfer cwmnïau y mae eu hardaloedd yn 
gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru.   

Mae ein methodoleg PR19 yn ei gwneud hi’n ofynnol i fyrddau cwmnïau roi sicrwydd 
y byddant yn parhau i gydymffurfio â’u rhwymedigaethau statudol a 
rhwymedigaethau eu trwydded nawr ac yn y dyfodol.  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru 
wedi cyhoeddi papur, ‘Disgwyliadau a rhwymedigaethau PR19’4 sy’n nodi ein 
rhwymedigaethau statudol ar gyfer cwmnïau dŵr yng Nghymru. Bydd ein 
methodoleg a’n fframwaith rheoleiddio yn cynorthwyo cwmnïau i reoli newid i 
rwymedigaethau yn y dyfodol fel bod cwmnïau’n parhau i allu ariannu eu 
swyddogaethau, tra’n diogelu cwsmeriaid. Lle bo rhwymedigaethau newydd yn 
arwain at gostau sylweddol, gall cwmnïau wneud cais am benderfyniad dros dro er 
mwyn caniatáu i derfynau prisiau gael eu haddasu.  

 

                                            

 

4 Ar gael gan Gyfoeth Naturiol Cymru ar gais. 
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Dylai Ofwat ystyried sut i alluogi neu annog cwmnïau i gyfrannu at gyflawni 
polisi a strategaethau Llywodraeth Cymru. Dylai Ofwat ystyried sut i alluogi neu 
annog cwmnïau i gyfrannu at gyflawni polisi a strategaethau Llywodraeth 
Cymru. Dylai Ofwat nodi’n glir sut y mae unrhyw un o’i benderfyniadau mawr yn 
gyson ag amcanion a blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru, er 
enghraifft, wrth osod y fethodoleg ar gyfer adolygu prisiau, cyflwyno cynigion 
am newidiadau i’r fframwaith rheoleiddio megis newidiadau i amodau penodi 
ymgymerwyr, neu gyhoeddi penderfyniadau. 

Mae’r ddogfen hon yn nodi sut mae ein methodoleg PR19 yn gyson â blaenoriaethau 
ac amcanion strategol Llywodraeth Cymru, a sut mae’r fethodoleg yn galluogi ac yn 
cymell cwmnïau sy’n gweithredu’n gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru i gyfrannu 
at gyflawniad polisi a strategaethau Llywodraeth Cymru.  

Trwy'r cyfan o'n dogfennau methodoleg PR19, rydym wedi amlygu meysydd lle mae 
ein methodoleg yn wahanol ar gyfer cwmnïau sy’n gweithredu’n gyfan gwbl neu’n 
bennaf yng Nghymru o gymharu â chwmnïau sy’n gweithredu’n gyfan gwbl neu’n 
bennaf yn Lloegr. Hefyd, rydym wedi ystyried yn ofalus gyd-destun ehangach 
amcanion polisi Llywodraeth Cymru, megis y rheini a gyflwynwyd yn Neddf 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. O ran ein methodoleg, rydym wedi gwneud 
hyn drwy bwysleisio dull hirdymor ar gyfer cydnerthedd, fel yr adlewyrchir yn y saith 
egwyddor cydnerthedd yr ydym yn disgwyl i gwmnïau eu hadlewyrchu yn eu 
cynlluniau busnes. Caiff yr egwyddorion hyn hefyd eu hadlewyrchu yn ein cyngor i 
gwmnïau ar eu cynlluniau rheoli adnoddau dŵr (WRMP), sydd angen eu cynllunio yn 
y fath fodd fel nad ydynt yn gosod cyfran anghymesur o gostau seilwaith newydd, 
a/neu ddiweddariadau i seilweithiau presennol, ar genedlaethau’r dyfodol. Yn 
ogystal, bwriedir i’r ymrwymiadau perfformiad cyffredin yr ydym yn eu rhoi ar 
gwmnïau yn PR19 i gymell dull hirdymor ar gyfer cydnerthedd. 

Dylai Ofwat ystyried a yw ei fframwaith rheoleiddio yn glir ac yn gydlynol ar y 
cyfan ac mewn cyd-destun penodol i Gymru. Dylai Ofwat roi sylw i ddymunoldeb 
fframwaith rheoleiddio sy’n syml, effeithiol ac effeithlon. Dylai Ofwat geisio 
cynnal fframwaith rheoleiddio sy’n dryloyw ac yn caniatáu i gwmnïau, 
buddsoddwyr a chwsmeriaid i gynllunio ar gyfer y tymor hir, gan annog 
gwelliannau o ran effeithlonrwydd. 

Mae ein methodoleg derfynol PR19 yn adlewyrchu ein hegwyddorion rheoli prisiau 
parhaus, y gwnaethom eu nodi yn ein hadolygiad prisiau diwethaf. Mae’r 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20150624091829/http:/ofwat.gov.uk/future/monopolies/fpl/pap_pos201205fplprincip.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20150624091829/http:/ofwat.gov.uk/future/monopolies/fpl/pap_pos201205fplprincip.pdf
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egwyddorion hyn yn cynnwys gwell egwyddorion rheoleiddio ar gyfer rheolaethau 
prisiau wedi’u targedu, gosod prisiau cymesur, cymhellion effeithiol, a thryloywder a 
rhagfynegadwyedd. Fel rhan o’n hasesiad effaith rydym wedi asesu ein cynigion 
methodoleg PR19 yn erbyn yr egwyddorion hyn. Mae ein methodoleg PR19 yn 
nodi’n fanwl ein dull ar gyfer rheolaethau gosod prisiau ar gyfer PR19 yn cynnwys y 
modelau ariannol a’r modelau a thablau data cysylltiedig.  

Sut mae ein methodoleg PR19 yn adlewyrchu pob un o 
flaenoriaethau Llywodraeth Cymru 

Yn yr adran hon, rydym yn nodi sut y mae ein methodoleg PR19 yn adlewyrchu pob 
un o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru yn eu tro.  

Fforddiadwyedd 

Rydym yn disgwyl i Ofwat ystyried pa mor fforddiadwy yw cynllun ei fframwaith 
rheoleiddio ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. Dylai Ofwat gymell cwmnïau i chwilio 
am wella effeithlonrwydd yn barhaus gyda’r nod o ddarparu mwy am lai er 
mwyn cael gwell gwerth am arian o wasanaethau dŵr a charthffosiaeth, gan 
roi sylw i gydnerthedd a gwasanaeth yn y tymor hir. Rydym yn disgwyl y bydd 
tariffau cymdeithasol ar gael i’r rhai sy’n ei chael hi’n anodd talu, gan 
adlewyrchu safbwyntiau'r cwsmeriaid yn gyffredinol. Yn ogystal â hynny, rydym 
yn disgwyl i Ofwat gefnogi ymdrechion priodol gan gwmnïau i ymateb i’r her o 
reoli dyled cwsmeriaid a lleihau’r dyledion a ddilëir er mwyn lliniaru effaith 
dyledion drwg ar filiau cwsmeriaid eraill. 

Mae methodoleg PR19 yn rhoi cyfleoedd i gwmnïau wneud biliau’n fwy fforddiadwy 
ac i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol a gwella cydnerthedd. Yn seiliedig ar 
dystiolaeth o’r farchnad, disgwyliwn i gostau ariannu fod yn is ar gyfer PR19. Gallwn 
hefyd weld cyfleoedd i gwmnïau ddefnyddio'r fframwaith rheolaeth prisiau i wneud 
arbedion effeithlonrwydd sylweddol. 

• Byddwn yn gweithredu cymhellion rhannu costau cliriach i gyflwyno a 
chyflawni cynlluniau busnes effeithlon. 

• Byddwn yn meincnodi cwmnïau (o fewn y sector, ac yn erbyn sectorau eraill, 
lle bo hynny’n briodol) i asesu effeithlonrwydd cost a gosod gwaelodlinau cost 
effeithlon ac ymestynnol.  
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• Bydd ein heriau cryfach ar ansawdd gwasanaeth cwmnïau drwy ein hasesiad 
o ganlyniadau yn hyrwyddo gwerth am arian.  

O’u hystyried gyda’i gilydd, dylai’r mesurau hyn ganiatáu i gwmnïau roi gwerth am 
arian a biliau is i gwsmeriaid, tra’n gwella cydnerthedd ac ansawdd gwasanaeth.  

Rydym wedi gwneud fforddiadwyedd yn thema allweddol ar gyfer PR19. Fel rhan o’n 
hasesiad cychwynnol o gynlluniau busnes, byddwn yn ystyried i ba raddau y bydd 
cwmnïau dŵr yn sicrhau biliau fforddiadwy, sy’n werth am arian, nawr ac yn y 
dyfodol ac yn mynd i’r afael â fforddiadwyedd ar gyfer y rheini sy’n ei chael hi’n 
anodd, neu sydd mewn perygl o’i chael hi’n anodd, i dalu. Rydym yn disgwyl i 
gwmnïau ymgysylltu â’u cwsmeriaid er mwyn deall beth yw fforddiadwyedd iddynt 
hwy ac i ddatblygu cynlluniau sy’n fforddiadwy dros y tymor byr ac yn y tymor hir - 
mae hyn yn cynnwys ystyried lefel y biliau, a’r newid ynddynt.  

Rydym yn disgwyl i gwmnïau gynnig ystod o ddewisiadau cymorth, yn cynnwys 
tariffau cymdeithasol, a bod yn fwy rhagweithiol i gael cwsmeriaid sy’n ei chael hi'n 
anodd, neu sydd mewn perygl o'i chael hi'n anodd, i dalu eu biliau ar y dewisiadau 
cymorth hynny. Byddwn yn archwilio hyn yn ein hasesiad o gynlluniau busnes 
cwmnïau. Yn 2013 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllaw i gwmnïau dŵr Cymru 
ac Ofwat ynglŷn â thariffau cymdeithasol. Mae’n rhaid i ni roi ystyriaeth i hyn. Mae 
rhai tariffau cymdeithasol yn fuddiol o ran cost gan eu bod yn lleihau dyled ddrwg. 
Ond byddwn yn disgwyl gweld tystiolaeth gref bod cwsmeriaid yn gefnogol i dariffau 
cymdeithasol sy’n mynd y tu hwnt i lefelau cymorth cost a budd a bod y gefnogaeth 
hon yn cael ei darparu yn y modd mwyaf effeithlon.  

Byddwn yn profi cynigion cwmnïau ar fforddiadwyedd yn erbyn pum egwyddor 
(ymgysylltu â chwsmeriaid, cymorth cwsmeriaid, effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a 
hygyrchedd i gwsmeriaid sy’n cael hi'n anodd talu).  

Bydd y Grwpiau Her Cwsmeriaid yn rhoi sicrwydd annibynnol i ni ynglŷn â pha mor 
dda y mae pob cwmni wedi ymgysylltu â’i gwsmeriaid o ran fforddiadwyedd, a pha 
mor dda yr adlewyrchir hyn yng nghynllun busnes y cwmni. 

Ni ddylai cwsmeriaid dalu am ddyled ddrwg sy’n ganlyniad i arferion gwael o ran 
adennill refeniw a rheoli dyled. Yn ei hymgynghoriad ar ddyled ddrwg yn y diwydiant 
dŵr yng Nghymru a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf 2013, nododd Llywodraeth 
Cymru bod cost dyled o ganlyniad i beidio â thalu biliau dŵr yn cael ei hysgwyddo 
gan yr holl gwsmeriaid sydd yn talu, ac yng Nghymru ar hyn o bryd mae hyn yn 
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ychwanegu tua £20 y flwyddyn at bob bil5. Gwnaethom gomisiynu PwC6 i ystyried 
perfformiad cost cymharol cwmnïau dŵr o ran rheoli dyled a gwasanaethau 
cwsmeriaid o fewn y sector ac ar draws sectorau er mwyn canfod arfer gorau.  

Byddwn yn ystyried effeithlonrwydd costau manwerthu a’r dulliau ar gyfer lefelau 
dyled ddrwg yn ein hasesiad cychwynnol o gynlluniau busnes. Rydym yn disgwyl i 
gwmnïau ddangos bod eu costau ac arferion adennill refeniw a rheoli dyled ddrwg yn 
unol ag arfer gorau. Mae’n ofynnol i gwmnïau amlinellu sut y bydd eu dull 
arfaethedig yn eu galluogi i ddod yn fwy effeithlon a sicrhau gwelliannau i 
gwsmeriaid.  

Rydym hefyd wedi rhoi mesurau ar waith i annog cwmnïau dŵr i fynd i’r afael â 
safleoedd bwlch (lle defnyddir gwasanaethau dŵr a/neu ddŵr gwastraff, ond nid yw’r 
eiddo ar system y cwmni dŵr ac felly ni chaiff ei filio) a gwagleoedd (eiddo sydd wedi 
eu dosbarthu fel rhai gwag) yn fwy effeithiol. Os nad eir i’r afael â’r ddau fater hwn 
gallant arwain at gynnydd ym miliau cwsmeriaid. 

Arloesedd 

Dylai Ofwat annog cwmnïau i ddod o hyd i ffyrdd newydd o ddarparu 
gwasanaethau i’r cwsmeriaid a’r amgylchedd yn fwy effeithlon, yn seiliedig ar 
dystiolaeth a gwaith ymchwil cadarn. Enghraifft o hyn fyddai datblygu 
marchnadoedd ar gyfer gwasanaethau ecosystem, a’r rheini’n seiliedig ar 
dystiolaeth economaidd a gwyddonol gref ac wedi ystyried yr egwyddor mai’r 
llygrwr sy’n talu. Dylai Ofwat annog y defnydd o ddulliau gweithredu ar gyfer y 
dalgylch, sy’n cydnabod y gwerth o gael partneriaethau ehangach a chysylltiad 
perchnogion tir, ffermwyr a rhanddeiliaid eraill wrth gyflawni gwelliannau.   

Rydym wedi gwneud arloesedd yn un o’n pedair prif thema ar gyfer methodoleg 
PR19. Mae hefyd yn un o dair nodwedd allweddol, ynghyd ag uchelgais ac ansawdd 
uchel, y byddwn yn asesu cynlluniau busnes cwmnïau yn eu herbyn fel rhan o'n 
hasesiad cychwynnol o gynlluniau busnes. Rydym yn disgwyl i gwmnïau ddangos 
                                            

 

5 Mynd i'r afael â dyled ddrwg yn y diwydiant dŵr yng Nghymru: ymgynghoriad - 
crynodeb o ymatebion, Awst 2014. 
6 Effeithlonrwydd Gwasanaethau Manwerthu, PriceWaterhouseCoopers, 28 Medi 
https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/vulnerability/debt-management-and-
other-retail-costs-research-and-recommendations/   

https://consultations.gov.wales/sites/default/files/consultation-documents/140826-bad-debt-in-the-water-industry-summary-of-responses-en.pdf
https://consultations.gov.wales/sites/default/files/consultation-documents/140826-bad-debt-in-the-water-industry-summary-of-responses-en.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/vulnerability/debt-management-and-other-retail-costs-research-and-recommendations/
https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/vulnerability/debt-management-and-other-retail-costs-research-and-recommendations/
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uchelgais ac arloesedd drwy eu cynlluniau yn gyfan, yn cynnwys sut y byddant yn 
arloesi i gyflawni fforddiadwyedd, cydnerthedd a gwasanaeth cwsmeriaid gwych. 

Dim ond cynlluniau busnes uchelgeisiol, arloesol ac o ansawdd uchel fydd yn gallu 
cael eu barnu’n rhagorol a derbyn budd ariannol, trefniadol ac o ran enw da. Er 
mwyn cynorthwyo cwmnïau rydym wedi cyhoeddi ‘InnovateIN: driving innovation in 
water’ ochr yn ochr â’n methodoleg PR19 sy’n nodi arfer da mewn perthynas ag 
arloesedd. 

Bydd asesiad cychwynnol cynlluniau busnes hefyd yn profi gallu cwmnïau i arloesi 
drwy archwilio a oes ganddynt y diwylliant cywir ar gyfer arloesedd ac a ydynt, drwy 
eu systemau, eu prosesau a’u pobl, yn gallu rhoi canlyniadau i gwsmeriaid a’r 
amgylchedd drwy arloesedd. 

Bydd y fframwaith totex a chanlyniadau yn hwyluso arloesedd drwy ei gwneud hi'n 
glir pa ganlyniadau y disgwylir i gwmnïau eu cyflawni, tra’n rhoi’r hyblygrwydd i 
gwmnïau o ran sut y maent yn eu cyflawni. Bydd gan gwmnïau gymhellion ariannol 
cryf yn ystod y cyfnod rheolaeth prisiau i roi’r canlyniadau y mae cwsmeriaid am eu 
cael am y costau isaf, gan ysgogi arloesedd. Bydd cymhellion cyflawni canlyniadau 
yn gwobrwyo cwmnïau sy’n cyflawni gwelliannau gwasanaeth sy’n symud ffiniau ar 
gyfer eu cwsmeriaid - ac yn cosbi cwmnïau sy’n syrthio ar ei hôl hi. Bydd y 
canolbwyntio ar ganlyniadau yn hytrach nac allbynnau, a chynnwys y dull cyfalaf 
naturiol (lle bo hynny’n briodol), yn lleihau’r rhwystrau ar gyfer datrysiadau rheoli 
dalgylch ar y cyd a marchnadoedd ar gyfer gwasanaethau amgylcheddol, yn gyson â 
Strategaeth Ddŵr i Gymru. Bydd hyn yn hwyluso cwmnïau i ddod i gytundebau 
gydag echdynwyr a llygrwyr, er mwyn gwella ansawdd yr ecosystemau y maent yn 
gweithredu ynddynt. Bydd hefyd yn osgoi rhai o’r costau sy’n gysylltiedig â datblygu 
ffynonellau dŵr newydd, neu drin dŵr sydd wedi llygru. Atgyfnerthir hyn drwy ein 
prawf asesu cychwynnol ar gydnerthedd, sy’n ei gwneud hi’n ofynnol i gwmnïau 
ystyried yr ystod lawn o ddewisiadau lliniaru. O fewn hyn disgwyliwn i gwmnïau 
ystyried cynlluniau rheoli dalgylch a draenio cynaliadwy. 

 

 

 

  

http://gov.wales/docs/desh/publications/150521-water-strategy-for-wales-en.pdf
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Y tymor hir 

Rydym yn disgwyl i Ofwat roi ystyriaeth i’r cydbwysedd priodol rhwng 
fforddiadwyedd yn y tymor byr a’r angen i ddiogelu'r fforddiadwyedd, y 
cydnerthedd a’r perfformiad yn y tymor hir. Dylai’r fframwaith rheoleiddio geisio 
sicrhau nad yw cwmnïau yn gohirio buddsoddi priodol yn y tymor byr ac felly’n 
amharu ar fuddiannau cwsmeriaid yn y dyfodol. Dylid monitro’r asedau a’u 
cadw'n briodol er mwyn sicrhau bod y costau a ysgwyddir gan bobl sy'n talu’r 
biliau yn y dyfodol yn effeithlon. Rydym yn disgwyl i gwmnïau gael 
fframweithiau cynllunio hirdymor ar gyfer dŵr a dŵr gwastraff. Dylai Ofwat 
annog a chymell cynllunio hirdymor gan gwmnïau er mwyn diogelu rhag heriau 
cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol a ddisgwylir yn y dyfodol, gan 
fanteisio ar arloesi technolegol ar yr un pryd.  

Bydd ein methodoleg yn ei gwneud hi’n ofynnol i gwmnïau ystyried y cydbwysedd 
priodol rhwng fforddiadwyedd tymor byr a fforddiadwyedd tymor hir, cydnerthedd a 
pherfformiad. Rydym am weld cwmnïau’n bod yn deg i genedlaethau’r dyfodol, fel y 
mae cwsmeriaid. Mae ein methodoleg PR19 yn glir y dylai cwmnïau wneud 
penderyfniadau priodol am fuddsoddiad a chostau er mwyn gwneud yn siŵr nad 
ydynt yn pentyrru problemau ar gyfer cyfnodau rheolaeth prisiau dilynnol a 
chwsmeriaid y dyfodol, yn gyson â’r egwyddor datblygu cynaliadwy a nodir yn Neddf 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Yn ystod asesiad cychwynnol cynlluniau busnes byddwn yn profi argymhellion 
cwmnïau ar gyfer fforddiadwyedd cyffredinol biliau yn ogystal â fforddiadwyedd dros 
y tymor hir.  

Bydd ein hasesiad cychwynnol o gynlluniau busnes yn profi cynigion cwmnïau ar 
gydnerthedd gyda’r profion canlynol: 

1. Pa mor dda mae’r cwmni wedi defnyddio’r dystiolaeth orau sydd ar gael i asesu a 
blaenoriaethu’n wrthrychol yr ystod amrywiol o risgiau a chanlyniadau 
amhariadau i’w systemau a’i wasanaethau, ac wedi ymgysylltu’n effeithiol â 
chwsmeriaid ar y risgiau a’r canlyniadau hyn?  

2. Pa mor dda mae’r cwmni wedi asesu’n wrthrychol yr ystod lawn o opsiynau 
lliniaru ac wedi dewis y datrysiadau sy’n cynrychioli’r gwerth gorau am arian dros 
y tymor hir, ac yn cael cefnogaeth gan gwsmeriaid? 

Wrth asesu risgiau, disgwyliwn i gwmnïau roi ystyriaeth i heriau cymdeithasol, 
economaidd ac amgylcheddol. Rydym hefyd yn disgwyl i gwmnïau roi ystyriaeth i 
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gynllunio dŵr a dŵr gwastraff ehangach. Mae gan gynllunio ar gyfer gwasanaethau 
dŵr glân, yn cynnwys WRMPau statudol (sy’n cwmpasu cyfnod o 25 mlynedd), 
fframwaith sydd wedi’i ddatblygu’n dda. Mae hyn yn galluogi cwmnïau i asesu 
pwysau a risgiau yn wrthrychol ac ymgysylltu’n effeithiol â chwsmeriaid. Fel 
ymgynghorai statudol mewn perthynas ag WRMPau, rydym yn chwarae rhan 
weithredol yn y broses, ac maent yn fewnbwn pwysig i ddatblygiad ac adolygiad 
cynlluniau busnes ar gyfer PR19. 

Mae proses statudol ar gyfer cynllunio adnoddau dŵr, ond nid oes un ar gyfer 
cynllunio dŵr gwastraff. O ganlyniad, nid yw cynllunio dŵr gwastraff a draenio tymor 
hir mor ddatblygedig na thryloyw â chynllunio adnoddau dŵr. Un o argymhellion ein 
grŵp gorchwyl a gorffen ar gydnerthedd oedd y dylai pob cwmni fod â chynllun dŵr 
gwastraff a charthffosiaeth. Fel rhan o’n hasesiad cychwynnol o gynlluniau busnes, 
byddwn yn asesu i ba raddau y mae’r cynlluniau hyn yn rhoi ystyriaeth i gydnerthedd 
trefniadol tymor hir. Byddwn yn asesu i ba raddau y mae cwmnïau wedi dangos dull 
uchelgeisiol, tryloyw a chynhwysfawr ar gyfer cynllunio dŵr gwastraff a draenio tymor 
hir yn eu cynlluniau busnes. Rydym yn disgwyl i gwmnïau ddatblygu eu 
strategaethau draenio drwy ddefnyddio canllawiau arfer gorau y fframwaith 
strategaeth draenio. Dylent hefyd ddefnyddio offer a ddatblygwyd fel rhan o raglen 
draenio’r unfed ganrif ar hugain a arweinir gan Water UK a’r fframwaith datblygu ar 
gyfer cynlluniau rheoli draenio a dŵr gwastraff.  

Byddwn yn ystyried, fel rhan o’n hasesiad cychwynnol o gynlluniau busnes, i ba 
raddau y mae cwmnïau’n ystyried datrysiadau draenio y tu allan i ffiniau traddodiadol 
er mwyn gwneud gwasanaethau dŵr gwastraff yn fwy cydnerth. Rydym yn disgwyl i 
gwmnïau ystyried rôl partneriaethau, rheoli dalgylch a dewisiadau meddalach eraill 
ar y cyd â datrysiadau seiliedig ar asedau sefydlog. Dylent ddangos eu bod yn 
cydweithio ag eraill, yn arbennig awdurdodau lleol a byrddau draenio mewnol, i 
gynllunio a datblygu datrysiadau integredig ar gyfer rheoli dŵr wyneb; annog a 
hwyluso systemau draenio cynaliadwy; a chydweithredu i reoli risgiau llifogydd 
ehangach. Rydym wedi rhoi sylw penodol i hyrwyddiad effeithiol a chynnar gan 
Lywodraeth Cymru o daliad ar gyfer cynlluniau gwasanaethau ecosystem, ac rydym 
yn annog cwmnïau i weithio gyda phartneriaid lleol i ddyblygu a phenderfynu ar faint 
cynlluniau o’r fath. 

Yn ogystal, mae ein fframwaith canlyniadau, gyda’i ymrwymiadau perfformiad a 
chymhellion ariannol ac o ran enw da ar faterion megis iechyd asedau, yn cefnogi 
cynllunio tymor hir gyfer gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff. Rydym yn ei gwneud 
hi’n ofynnol i gwmnïau osod rhagamcaniadau ar gyfer eu hymrwymiadau perfformiad 
am o leiaf ddeng mlynedd y tu hwnt i 2025, er mwyn annog dull tymor hir mewn 
cynlluniau busnes.  

https://www.ofwat.gov.uk/publication/resilience-task-and-finish-group-final-report/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/drainage-strategy-framework-for-water-and-sewerage-companies-to-prepare-drainage-strategies/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/drainage-strategy-framework-for-water-and-sewerage-companies-to-prepare-drainage-strategies/
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Mae’n rhaid i Ofwat weithio gyda'r Arolygiaeth Dŵr Yfed i reoleiddio cwmnïau, 
i’w hannog a’u cymell i gynnal safonau uchel presennol ansawdd dŵr yfed y 
cyhoedd ar gyfer y tymor hir. Dylai hyn gynnwys derbynioldeb gan y cwsmeriaid, 
yn ogystal â buddioldeb. 

Mae ansawdd dŵr yfed yn flaenoriaeth uchel ar gyfer cwsmeriaid. Mae ein 
methodoleg PR19 yn cynnwys ymrwymiad perfformiad cyffredin ar ansawdd y 
cyflenwad dŵr, y mynegai risg cydymffurfio, y mae’r Arolygiaeth Dŵr Yfed wedi ei 
datblygu mewn ymgynghoriad â’r diwydiant.  

Marchnadoedd a chystadleuaeth  

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y rhan y gall marchnadoedd ei chwarae 
weithiau i godi safonau perfformiad ac ysgogi effeithlonrwydd. Fodd bynnag, 
dylai Ofwat sicrhau bod ei ddull rheoleiddio yn gyson â pholisi Llywodraeth 
Cymru o ran cystadleuaeth manwerthu a chystadleuaeth ymhellach i fyny’r 
gadwyn gyflenwi. Dylai dull rheoleiddio marchnadoedd Ofwat geisio sicrhau 
bod tegwch rhwng y rhai sy’n newydd i’r farchnad a’r ymgymerwyr sydd eisoes 
yno. At hynny, ni ddylai Ofwat geisio cyflwyno cystadleuaeth pan fyddai 
gweithgarwch newydd-ddyfodiaid yn gostwng atebolrwydd yr ymgymerwyr ar y 
cyfan o ran cyflawni gwasanaethau rhagorol i’r cwsmeriaid a’r amgylchedd a 
bygwth uniondeb ac effeithlonrwydd y broses o reoli’r systemau rhwydwaith yn 
ei chyfanrwydd.  Ni ddylai Ofwat symud tuag at godi prisiau gwahanol ar 
ddefnyddwyr yn seiliedig ar y gost o ddarparu gwasanaethau dŵr a 
charthffosiaeth i’w lleoliad daearyddol. 

Mae ein dull rheoleiddio yn gyson â pholisi Llywodraeth Cymru i beidio ag ymestyn 
cystadleuaeth manwerthu neu gyflwyno cystadleuaeth i fyny'r gadwyn gyflenwi. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu peidio â chynnwys cystadleuaeth i fyny'r 
gadwyn gyflenwi. Felly ni fydd y model marchnad ddwyochrog ar gyfer adnoddau 
dŵr yr ydym ni’n ei roi ar waith ar gyfer cwmnïau y mae eu hardaloedd yn gyfan gwbl 
neu’n bennaf yn Lloegr yn berthnasol i gwmnïau presennol y mae eu hardaloedd yn 
gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru. 

Fodd bynnag, gall hyrwyddo marchnadoedd, lle bo hynny’n briodol, helpu i gyflawni 
blaenoriaethau eraill Llywodraeth Cymru megis fforddiadwyedd, arloesedd, 
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cydnerthedd a chanolbwyntio'n gryf ar y cwsmeriaid. Bydd ein methodoleg PR19 yn 
hyrwyddo datblygiad marchnadoedd yng Nghymru, i’r graddau bod hyn yn gyson â 
pholisi Llywodraeth Cymru, yn y meysydd canlynol:   

• eco-wasanaethau (gwasanaethau amgylcheddol);  
• adnoddau dŵr;  
• bioadnoddau (llaid charthffosiaeth); ac 
• os yn briodol, caffael uniongyrchol ar gyfer cwsmeriaid (cyflawniad cynlluniau 

mawr gan drydydd parti). 

Byddwn yn sicrhau tryloywder er mwyn hwyluso datblygiad marchnadoedd. Er 
enghraifft, ym meysydd adnoddau dŵr a bioadnoddau, byddwn yn ei gwneud hi’n 
ofynnol i gwmnïau dŵr gyhoeddi gwybodaeth am y farchnad er mwyn mynd i’r afael 
â’r diffyg gwybodaeth o du’r cyflenwi ar gynhyrchiant llaid a diffygion cyflenwad dŵr. 
Bydd hyn yn gymorth i greu sefyllfa deg rhwng y rhai sy'n newydd i'r farchnad a'r 
ymgymerwyr presennol. 

Bydd caffael uniongyrchol ar gyfer cwsmeriaid, lle bo hynny’n briodol, yn galluogi 
cwmnïau dŵr i dendro’n gystadleuol am ariannu, cynllunio, adeiladu a gweithredu 
prosiectau mawr. Gall hyn leihau’r costau y mae cwsmeriaid yn eu talu ar gyfer yr 
asedau newydd mwyaf neu fwyaf drud drwy gynyddu pwysau cystadleuol ar gostau 
prosiect ac ariannu, ac ysgogi arloesedd drwy ragor o ddewis. Boed caffael 
uniongyrchol ar gyfer cwsmeriaid yn cael ei ddefnyddio yn y pen draw neu beidio, 
mae cwmnïau’n debygol o wella canlyniadau drwy ystyried a gwerthuso dewisiadau 
amgen. 

Rydym yn disgwyl i gwmnïau ystyried defnyddio caffael uniongyrchol ar gyfer 
cwsmeriaid lle mae tendro cystadleuol yn rhoi’r budd gorau i gwsmeriaid. Nid oes 
disgwyl i gwmnïau ddefnyddio caffael uniongyrchol ar gyfer cwsmeriaid lle byddai’r 
costau ychwanegol yn gorbwyso’r budd. Teimlwn fod caffael uniongyrchol yn 
debygol o gael y budd mwyaf pan fo prosiectau’n annibynnol o ran lleihau nifer y 
rhyngweithiadau gyda gweddill y rhwydwaith, a bod y risgiau wedi eu deall yn dda. 
Bydd hyn yn lleihau’r risg i uniondeb ac effeithlonrwydd rheolwyr systemau’r 
rhwydwaith yn eu cyfanrwydd. Bydd cwmnïau dŵr yn parhau’n atebol am eu 
rhwymedigaethau statudol a rhwymedigaethau eu trwydded ac felly byddant yn 
parhau’n atebol am ddarparu gwasanaethau rhagorol i gwsmeriaid a’r amgylchedd.  
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Cydnerthedd  

Mae gan Ofwat ran allweddol i’w chwarae wrth gyflawni sector dŵr cydnerth. 
Dylai’r dull a’r fframwaith rheoleiddio sydd gan Ofwat annog, galluogi a chymell 
cydnerthedd o ran heriau yn y tymor byr ac yn yr hirdymor. Cyfrifoldeb y 
cwmnïau yw sicrhau bod yr asedau a’r gwasanaethau a ddarperir ganddynt yn 
ddigon cydnerth i wrthsefyll peryglon naturiol a phroblemau eraill y gellir eu 
rhagweld yn rhesymol, a bod eu gwasanaethau yn ddigon cydnerth i wrthsefyll 
diffygion yn yr asedau a bygythiadau eraill, gan gynnwys ymosodiadau seiber. 
Dylai Ofwat annog a chymell cwmnïau i gynnal a gwella cydnerthedd 
ecosystemau a’r manteision a ddaw wrth gyflawni eu swyddogaethau. Drwy 
wneud hyn, dylai Ofwat ddiwallu anghenion cenedlaethau’r presennol heb 
amharu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion nhw. 

Rydym wedi gwneud cydnerthedd yn un o’n pedair prif thema methodoleg PR19. 
Rydym yn disgwyl i gwmnïau ddefnyddio ein saith egwyddor cynllunio cydnerthedd 
yn eu cynlluniau busnes. 

Egwyddor 1: Ystyried cydnerthedd yn ei gyfanrwydd ar gyfer y tymor hir. Dylai 
cwmnïau ddangos dealltwriaeth systematig ac integredig o risg gwasanaeth a 
systemau ar draws y busnes cyfan, gan ystyried risgiau tymor byr, canolig a thymor 
hir. 

Egwyddor 2: Sector dŵr sy’n naturiol gydnerth. Dylai cwmnïau hyrwyddo 
cydnerthedd ecosystem a bioamrywiaeth fel rhan allweddol o’r broses gwneud 
penderfyniadau ar gyfer sicrhau gwasanaethau cydnerth lle bo hyn yn gyson â rôl 
cwmnïau fel darparwyr gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff. 

Egwyddor 3: Ymgysylltu â chwsmeriaid. Dylai dyheadau ynglŷn â lefelau 
cydnerthedd gael eu hysbysu drwy ymgysylltu â chwsmeriaid, er mwyn cynorthwyo 
cwmnïau i ddeall disgwyliadau eu cwsmeriaid ar lefelau gwasanaeth. 

Egwyddor 4: Ystyriaeth gyffredinol i ddewisiadau ymyrraeth. Dylai cynlluniau 
cwmnïau i reoli cydnerthedd ystyried casgliad llawn o gamau lliniaru ac ymyriadau 
sy’n ystyried holl elfennau cydnerthedd, yn cynnwys ymateb ac adfer. 

Egwyddor 5: Rhoi datrysiadau gwerth gorau i gwsmeriaid. Dylai cynlluniau 
cwmnïau i reoli cydnerthedd ystyried y datrysiadau gwerth gorau ar gyfer cwsmeriaid 
yn y tymor hir, a allai gynnwys datrysiadau sy'n ymestyn dros gyfnod hir. 
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Egwyddor 6: Canlyniadau a dull sy’n canolbwyntio ar y cwsmer. Dylai cynlluniau 
cwmnïau i reoli cydnerthedd lywio’r canlyniadau y maent yn eu cynnig.  

Egwyddor 7: Sicrwydd cyffredinol a chytuniad. Bydd angen i Fyrddau Cwmnïau 
ein sicrhau bod eu cynlluniau busnes yn cael eu llywio gan asesiad cadarn a 
systematig o gydnerthedd systemau a gwasanaethau y cwmni. Golyga hyn gynnwys 
barn y cwsmer ac asesu’n wrthrychol fuddiannau tymor hir cwsmeriaid. 

Byddwn yn profi ymlyniad cwmnïau i’r egwyddorion hyn drwy ein profion 
cydnerthedd yn ein hasesiad cychwynnol o gynlluniau busnes a amlinellir gennym 
uchod. 

Yn unol ag egwyddor 1, disgwyliwn i gwmnïau ystyried cydnerthedd i risgiau tymor 
byr, canolig a thymor hir. Wrth asesu risgiau byddwn yn profi a yw cwmnïau wedi 
ystyried ystod lawn o risgiau yn cynnwys risgiau sy’n gysylltiedig â seilwaith ac 
asedau a’r rheini sy’n gysylltiedig â systemau, prosesau a phobl. Dylai cwmnïau 
ystyried yr ystod lawn o beryglon a bygythiadau posibl a allai effeithio ar 
ddarpariaeth gwasanaeth megis peryglon naturiol a phroblemau eraill y gellir yn 
rhesymol eu rhagweld, yn cynnwys seilwaith dŵr a dŵr gwastraff yn dioddef 
llifogydd, prif bibellau dŵr yn byrstio a methiannau o ran asedau eraill neu 
ymosodiadau corfforol neu seiber.  

Yn unol ag egwyddor 2, mae hyrwyddo cydnerthedd ecosystem a bioamrywiaeth yn 
rhan allweddol o’r broses gwneud penderfyniadau er mwyn sicrhau gwasanaethau 
cydnerth, lle bo hyn yn gyson â rolau cwmnïau fel darparwyr gwasanaethau dŵr a 
dŵr gwastraff. Bydd angen i gwmnïau ddarparu cynlluniau amgylcheddol lle mae 
dyletswydd gyfreithiol arnynt i wneud hynny. Neu, pan fo hynny’n gyson â rôl cwmni 
fel darparwr gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff, hwn yw’r dull gwerth gorau o roi 
canlyniad yn unol â dewisiadau a blaenoriaethau cwsmeriaid, a’i fod yn fforddiadwy.   

Bydd ein fframwaith canlyniadau, gyda’i ymrwymiad perfformiad a chymhellion 
ariannol ac o ran enw da, yn annog timau rheoli cwmnïau i nodi a lliniaru risgiau 
perthnasol i wasanaethau a seilwaith dŵr a dŵr gwastraff i atal methiannau mewn 
gwasanaeth. Fe fydd 14 ymrwymiad perfformiad cyffredin craidd, sy’n cwmpasu 
ystod o faterion yn cynnwys cydnerthedd ac iechyd asedau. Fel rhan o’n her i 
gwmnïau ar gydnerthedd, rydym yn cyflwyno dau ymrwymiad perfformiad cyffredin 
sy’n edrych i’r dyfodol ar gyfer cydnerthedd: y perygl o gyfyngiadau cyflenwad dŵr 
difrifol mewn achosion sychder sy'n siawns 1 mewn 200 o flynyddoedd a pherygl o 
lifogydd yn y dyfodol mewn storm sy'n siawns 1 mewn 50 o flynyddoedd. Mae angen 
i gwmnïau gynnig lefelau ymestynnol ar gyfer eu hymrwymiadau perfformiad 
cydnerthedd, yn dilyn ymgysylltiad â’u cwsmeriaid a rhanddeiliaid.  
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Canolbwyntio'n gryf ar y cwsmeriaid  

Rydym yn disgwyl i Ofwat gymell cwmnïau i ymgysylltu â chwsmeriaid a 
rhanddeiliaid yn effeithiol a chyflawni’r hyn y mae'r cwsmeriaid ei eisiau, o 
gofio y gall fod blaenoriaethau gwahanol gan gwsmeriaid gwahanol, gan 
gynnwys cwsmeriaid sy’n agored i niwed. Dylai cwmnïau ddangos bod eu 
cynlluniau busnes yn dderbyniol ac yn fforddiadwy, gan roi sylw i’w cwsmeriaid 
presennol a chwsmeriaid y dyfodol. Dylai Ofwat hefyd annog cwmnïau i 
gyfathrebu’n effeithiol â’u cwsmeriaid a chynyddu ymrwymiad y cwsmeriaid 
pan all ymddygiad y cwsmeriaid helpu i leihau problemau gweithredu a gwella 
effeithlon. 

Rydym wedi gwneud cydnerthedd yn un o’n pedair prif thema methodoleg PR19. 
Wrth weithredu eu busnesau a datblygu eu cynlluniau busnes, rydym yn disgwyl i 
gwmnïau ymgysylltu’n weithredol, ystyrlon ac effeithiol gyda’u cwsmeriaid a’u 
rhanddeiliaid. Bydd hyn yn eu helpu i ddatblygu dealltwriaeth ddofn o ddymuniadau 
cwsmeriaid am wasanaethau, canlyniadau a buddsoddiad, a hefyd fforddiadwyedd 
eu cynllun dros y tymor hir. Fel rhan o’n methodoleg PR19 rydym wedi sefydlu nifer 
o egwyddorion sy’n ategu ymgysylltu da â chwsmeriaid. Ymhlith pethau eraill, mae’r 
egwyddorion hyn yn nodi’r canlynol:  

• dylai cwmnïau gynnwys cwsmeriaid mewn darpariaeth gwasanaeth, yn 
cynnwys drwy gyfranogiad cwsmeriaid;  

• dylai cwmnïau ddeall anghenion a gofynion gwahanol gwsmeriaid yn cynnwys 
cwsmeriaid sydd mewn amgylchiadau a allai eu gwneud yn agored i niwed; a 

• dylai cwmnïau ymgysylltu ar faterion tymor hwy megis cydnerthedd, 
diogelwch gwasanaethau a fforddiadwyedd biliau yn y tymor hir. 

Trwy ein hasesiad cychwynnol o gynlluniau busnes, byddwn yn profi ansawdd 
ymgysylltiad cwmni â’i gwsmeriaid, yn cynnwys ei agwedd tuag at gyfranogiad 
cwsmeriaid a pha mor dda mae ymgysylltiad cwmni â’i gwsmeriaid wedi cael ei 
adlewyrchu ar draws ei gynllun busnes. Byddwn hefyd angen sicrwydd gan Fyrddau 
cwmnïau bod eu cynlluniau busnes wedi cael eu llywio gan ymgysylltiad â 
chwsmeriaid. Bydd Grwpiau Her Cwsmeriaid yn rhoi her annibynnol i gwmnïau ac yn 
rhoi sicrwydd annibynnol i ni ynglŷn ag ansawdd ymgysylltiad cwmni â'i gwsmeriaid; 
a'r graddau y caiff hyn ei adlewyrchu yn ei gynllun busnes. 

Mae dau o'n 14 ymrwymiad perfformiad cyffredin yn ymwneud yn uniongyrchol â 
phrofiad cwsmeriaid, gydag un ymrwymiad ar brofiad cwsmeriaid manwerthu preswyl 
ac un ar brofiad cwsmeriaid gwasanaethau datblygwr. Bydd ein mesur cwsmeriaid o 
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brofiad (C-MeX) yn cynnwys profiadau nid yn unig y cwsmeriaid sy’n cysylltu â’u 
cwmnïau, ond hefyd cwsmeriaid nad sy’n cysylltu, fel y caiff cwmnïau eu cymell i 
gyflawni ar gyfer eu holl gwsmeriaid. Bydd y mesur profiad gwasanaethau datblygwr 
(D-MeX) newydd yn cymell cwmnïau i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i 
gwsmeriaid cysylltiadau newydd. 

Mae’n rhaid i gwmnïau Cymru gael o leiaf un ymrwymiad perfformiad penodol ar 
ansawdd y gwasanaethau manwerthu y maent yn eu darparu i’w cwsmeriaid busnes.  

Rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy  

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod angen dull mwy integredig o reoli ein 
hadnoddau naturiol, gan gynnwys drwy ddulliau dalgylch cyfan. Dylai Ofwat 
annog a chymell defnydd cynaliadwy o adnoddau dŵr, gan gynnwys annog 
cwmnïau i leihau gollyngiadau a defnydd pan fo hynny’n gost -effeithiol. Dylai 
Ofwat annog a chymell cwmnïau i reoli dŵr gwastraff a dŵr wyneb mewn modd 
integredig a chynaliadwy. Dylid cymell cwmnïau i ddod o hyd i ddatrysiadau 
sy’n cyflawni buddion ehangach i’r gymdeithas ac i’r amgylchedd, pan fo 
tystiolaeth gadarn i gyfiawnhau hynny. 

Cydnabyddir pwysigrwydd buddsoddi mewn adnoddau naturiol a gwneud ein 
hecosystemau yn fwy cydnerth gan Adroddiad ar Sefyllfa Naturiol Cyfoeth Naturiol 
Cymru a Strategaeth Ddŵr i Gymru Llywodraeth Cymru. 

Fel rhan o’n hasesiad cychwynnol o gynlluniau busnes, byddwn yn ystyried i ba 
raddau y mae’r cynlluniau'n:  

• cynllunio a buddsoddi’n briodol i fodloni eu dyletswyddau statudol, a mynd y 
tu hwnt i’r rhain lle bo hynny’n gyson â rolau cwmnïau fel darparwr 
gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ac mai dyma’r ffordd orau i gyflawni 
canlyniad yn unol â dymuniadau a blaenoriaethau’r cwsmeriaid a’i fod yn 
fforddiadwy;  

• ystyried cydnerthedd ecosystem a bioamrywiaeth fel rhan o’u prosesau 
gwneud penderfyniadau - mae sector dŵr naturiol gydnerth yn un o’n 
egwyddorion cynllunio cydnerthedd y gwnaethom eu pwysleisio yn ein dogfen 
‘resilience in the round’. Bydd ystyriaeth cwmnïau o’u heffaith ar yr 
amgylchedd yn arbennig o bwysig lle bydd gweithrediadau cwmnïau yn 
dibynnu ar ecosystemau a’r amgylchedd naturiol, er enghraifft, echdynnu, trin 
a gollyngiadau; 

https://naturalresources.wales/evidence-and-data/research-and-reports/the-state-of-natural-resources-report-assessment-of-the-sustainable-management-of-natural-resources/?lang=en
http://gov.wales/docs/desh/publications/150521-water-strategy-for-wales-en.pdf
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• wedi seilio eu cynlluniau busnes ar ddadansoddiadau trylwyr o’u sefyllfa 
adnoddau dŵr tymor hir drwy’r broses WRMP; a 

• dangos eu bod wedi dadansoddi budd a chostau eu dewisiadau buddsoddi, 
yn cynnwys y budd a’r costau ehangach i’r economi a’r gymdeithas, gan eu 
bod wedi ymgysylltu â chwsmeriaid er mwyn deall eu barn.   

Mae’r dull cyfalaf naturiol yn rhoi cyfle i werth ecosystemau gael ei gynnwys yn well 
o fewn y gwerthusiad cydnerthedd a, lle bo hynny’n briodol, gellid ei gynnwys yn well 
yn asesiad o effaith gweithgareddau’r cwmni.   

Mae ein 14 ymrwymiad perfformiad cyffredin craidd yn berthnasol i bob cwmni dŵr 
ac yn cwmpasu’r canlyniadau sydd fwyaf pwysig i gwsmeriaid, yn cynnwys yr 
amgylchedd, cydnerthedd ac iechyd asedau. Bydd yr ymrwymiadau perfformiad 
cyffredin hyn yn hyrwyddo tryloywder ac yn gwella modd o gymharu ar draws 
cwmnïau fel y gallwn ni, a chwsmeriaid, ddal cwmnïau i gyfrif. Mae nifer o’r 
ymrwymiadau perfformiad cyffredin hyn yn ymwneud â rheoli adnoddau naturiol yn 
gynaliadwy - er enghraifft, digwyddiadau o lygredd, defnydd y pen a gollyngiadau. 
Rydym yn disgwyl i gwmnïau osod lefelau ymrwymiad perfformiad ymestynnol ar 
gyfer y rhain, a ddylai leihau effaith cwmnïau dŵr ar yr amgylchedd. Mae lleihau 
gollyngiadau yn faes rydym yn disgwyl gweld uchelgais yng nghynllun pob cwmni ar 
gyfer ei gwsmeriaid, ac arloesedd o ran sut y caiff ei gyflawni. Byddwn yn ei gwneud 
hi’n ofynnol i gwmnïau gyfiawnhau eu cynigion yn erbyn ein heriau. Mae’r heriau hyn 
yn cynnwys lleihad gwerth 15% erbyn 2025 neu berfformiad chwartel uchaf ar 
ollyngiadau fesul eiddo, fesul diwrnod drwy gydol cyfnod 2020-25.  

Rydym yn ei gwneud hi’n ofynnol i gwmnïau fod â chwmpas cynhwysfawr o’u heriau 
amgylcheddol yn eu hymrwymiadau perfformiad penodol a rhoi ystyriaeth i 
ddymuniadau cwsmeriaid a’r amgylchedd, bioamrywiaeth a chyfalaf naturiol wrth 
osod eu lefelau ymrwymiad perfformiad ac ODI.  

Bydd yr ymrwymiadau perfformiad amgylcheddol penodol hyn yn gorwedd ochr yn 
ochr â’r mecanwaith cymhelliant tynnu dŵr (AIM), y mae’n rhaid i bob cwmni gael 
ymrwymiad perfformiad penodol arnynt. Mae'r AIM yn cymell cwmnïau dŵr i leihau 
effaith amgylcheddol tynnu dŵr mewn safleoedd amgylcheddol sensitif yn ystod 
cyfnodau diffiniedig o lif dŵr wyneb isel. 

Adrodd ar ddatganiad polisi strategol y Llywodraeth 

Yn y man byddwn yn hysbysu Llywodraeth Cymru sut y cynigwn adrodd ar pa mor 
dda yr ydym yn bodloni disgwyliadau ei datganiad polisi strategol. Bydd ein 
blaenraglen waith ac adroddiad blynyddol sydd i ddod yn fuan hefyd yn cynnwys 
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esboniad o’n hymdrechion i ddatblygu ymhellach flaenoriaethau ac amcanion 
Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector dŵr. 
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