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1. Ynglŷn â'r ddogfen hon 

Amrywiad ar benodiad Dŵr Cymru Cyfyngedig i gynnwys 
Parc Llanilid  

Ar 20 Awst 2018, dechreuodd Ofwat ymgynghoriad ar gynnig i amrywio penodiad 
Dŵr Cymru Cyfyngedig (“Dŵr Cymru”) i ddod yn ddarparwr gwasanaethau dŵr a 
charthffosiaeth ar gyfer datblygiad yn ardal cyflenwi dŵr a gwasanaethau 
carthffosiaeth SSE Water Limited (“SSE Water”) a elwir yn Parc Llanilid yn Rhondda 
Cynon Taf (“y Safle”).  

Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 3 Ionawr 2019. Yn ystod y cyfnod ymgynghori 
derbyniasom sylwadau gan ddau sefydliad, a gwnaethom eu hystyried wrth wneud 
ein penderfyniad. Ar 11 Ionawr 2019 gwnaethom ganiatáu amrywiad i benodiad 
presennol Dŵr Cymru er mwyn ei alluogi i gyflenwi gwasanaethau dŵr a 
charthffosiaeth i'r Safle.   

Mae'r hysbysiad hwn yn rhoi ein rhesymau dros wneud yr amrywiad hwn. 

 

  

https://www.ofwat.gov.uk/consultation/proposal-to-grant-a-variation-of-appointment-to-dwr-cymru-cyfyngedig-welsh-water-to-enable-it-to-provide-water-and-sewerage-services-to-a-site-called-parc-llanilid-rhondda-cynon-t/
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2. Rhagymadrodd 

Mae'r mecanwaith penodiad ac amrywiad newydd, a ragnodwyd gan y Senedd ac a 
nodir mewn deddfwriaeth sylfaenol, yn caniatáu i un cwmni ddisodli'r cwmni 
presennol fel darparwr gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth ar gyfer ardal benodol. 
Gellir defnyddio'r mecanwaith hwn gan gwmnïau newydd er mwyn mynd i mewn i'r 
farchnad a gan gwmnïau presennol i ehangu i ardaloedd lle nad hwy yw'r cwmni 
penodedig. Yn yr achos hwn, gwnaeth Dŵr Cymru gais i ddisodli SSE Water i fod y 
cwmni dŵr a charthffosiaeth penodedig ar gyfer y Safle. 

Gall cwmni wneud cais am benodiad newydd (neu amrywiad ar ei benodiad 
presennol i wasanaethu safle ychwanegol) os bodlonir unrhyw un o'r tri maen prawf 
canlynol: 

• Nid oes unrhyw eiddo yn yr ardal penodiad arfaethedig yn cael ei 
wasanaethu gan y cwmni penodedig presennol ar yr adeg pan wneir y 
penodiad (y “maen prawf heb wasanaeth”); 

• Mae pob eiddo yn debygol o gael ei gyflenwi gydag o leiaf 50 mega litr y 
flwyddyn (yn Lloegr) neu o leiaf 250 mega litr y flwyddyn (yng Nghymru) a 
bod y cwsmer mewn perthynas â phob eiddo yn cydsynio (“y maen prawf 
defnyddiwr mawr”); 

• Mae'r cyflenwr dŵr a charthffosiaeth presennol yn yr ardal yn cydsynio i'r 
penodiad (“y maen prawf cydsynio”). 

Wrth ystyried ceisiadau am benodiadau ac amrywiadau newydd, bydd Ofwat yn 
gweithredu o fewn y fframwaith statudol a nodir gan y Senedd, yn cynnwys ein 
dyletswydd i ddiogelu defnyddwyr lle bynnag y bo hynny'n briodol drwy hyrwyddo 
cystadleuaeth effeithiol. Yn benodol, mewn perthynas â safleoedd heb wasanaeth, 
rydym yn ceisio sicrhau bod y cwsmeriaid fydd ar y safle yn y dyfodol - fydd ddim yn 
cael dewis cyflenwr - wedi'u diogelu'n ddigonol. Wrth asesu ceisiadau am 
benodiadau ac amrywiadau newydd, y ddwy egwyddor polisi allweddol yr ydym yn 
eu defnyddio yw: 

1. Ni ddylai cwsmeriaid, na chwsmeriaid y dyfodol, fod yn waeth eu byd 
nag y byddent pe baent wedi cael eu cyflenwi gan y penodai 
presennol; a 
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2. Rhaid i ni fod yn fodlon y bydd y sawl sy'n gwneud cais yn gallu 
ariannu'n briodol y gwaith o gyflawni ei swyddogaethau fel cwmni dŵr a 
charthffosiaeth. 

Gall mynediad ac ehangu (a hyd yn oed bygythiad o hyn gan gystadleuwyr posibl) 
arwain at fanteision ar gyfer gwahanol gwsmeriaid (megis cwsmeriaid preswyl a 
busnes a datblygwyr safleoedd tai newydd). Gall manteision gynnwys disgownt ar 
brisiau, gwell gwasanaethau, gwelliannau amgylcheddol ac arloesedd yn y modd y 
caiff gwasanaethau eu darparu. 

Gall manteision hefyd ddod i gwsmeriaid sy'n parhau gyda'r penodai presennol, 
oherwydd pan fo'r penodai presennol yn wynebu her i'w fusnes, gall yr her honno 
weithredu fel ysgogiad iddo wella ei wasanaethau. Credwn y gall manteision 
ehangach cystadleuaeth drwy'r mecanwaith penodiadau ac amrywiadau newydd 
wrthbwyso unrhyw anfanteision posibl ar gyfer cwsmeriaid presennol a allai godi. 
Rydym yn ystyried yr anfanteision posibl hyn mewn rhagor o fanylder isod. 
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3. Y cais 

Gwnaeth Dŵr Cymru gais i fod yn benodai gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth ar 
gyfer y Safle o dan y maen prawf heb wasanaeth, a nodir yn adran 7(4)(b) WIA91 
(“WIA91”). Bydd Dŵr Cymru yn gwasanaethu'r Safle gan ddefnyddio ei seilwaith 
presennol ei hun. 

3.1 Statws heb wasanaeth y Safle 

Er mwyn cymhwyso o dan y maen prawf heb wasanaeth, rhaid i'r sawl sy'n gwneud 
cais ddangos, ar yr adeg y gwneir y penodiad, nad oes unrhyw eiddo yn yr ardal 
penodiad arfaethedig yn cael ei wasanaethu gan y penodai presennol. Darparodd 
SSE Water lythyr, dyddiedig 13 Mehefin 2018, yn cadarnhau bod y Safle, yn ei farn 
ef, heb wasanaeth. Wedi adolygu ffeithiau'r Safle hwn, a rhoi ystyriaeth i'r llythyr gan 
y cwmni presennol, roeddem o'r farn bod y Safle heb wasanaeth. 

3.2 Hyfywedd ariannol y cynnig 

Byddwn dim ond yn gwneud penodiad os ydym yn fodlon bod y cynnig yn peri risg 
isel o fod yn ariannol anhyfyw. Rydym yn asesu'r risg o hyfywedd ariannol fesul safle 
unigol a hefyd yn ystyried sefyllfa ariannol y cwmni yn gyffredinol. 

Yn seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael i ni, daethom i'r casgliad bod y Safle yn 
dangos hyfywedd ariannol digonol, a bod Dŵr Cymru wedi ein bodloni y gall ariannu 
ei swyddogaethau a'i fod yn gallu eu cyflawni'n briodol.  

3.3 Asesiad 'dim gwaeth eu byd'  

Bydd Dŵr Cymru yn codi tâl ar gwsmeriaid terfynol yn unol â'r taliadau y mae'n eu 
codi ar bob cwsmer yn ei ardal gyflenwi, y mae SSE Water yn ei gyfateb ar hyn o 
bryd. 

Ein barn ni yw na fyddai cwsmeriaid ar y Safle yn waeth eu byd nag y byddent petai 
SSE Water yn gyflenwr gwasanaeth dŵr a charthffosiaeth iddynt.  

3.4 Dewis datblygwr  

Lle bo hynny'n berthnasol, rydym yn rhoi ystyriaeth i ddewisiadau datblygwr y safle. 
Yn yr achos hwn, dywedodd y datblygwr ei fod am i Dŵr Cymru fod yn gwmni dŵr a 
charthffosiaeth ar gyfer y Safle. 
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4. Ymatebion a dderbyniwyd i'r ymgynghoriad 

Derbyniom ddau ymateb i'n hymgynghoriad; gan Asiantaeth yr Amgylchedd a'r 
Cyngor Defnyddwyr Dŵr (“CCWater”). Gwnaethom roi ystyriaeth i'r ymatebion hyn 
cyn gwneud y penderfyniad i amrywio penodiad Dŵr Cymru. Mae'r pwyntiau a 
godwyd yn yr ymatebion wedi'u nodi isod. 

4. 1 CCWater 

Ymatebodd CCWater a mynegi siom y bydd peth iawndal, o dan y Cynllun 
Gwarantu Safonau, yn lleihau os penodir Dŵr Cymru yn ddarparwr dŵr a 
charthffosiaeth ar gyfer y safle hwn, ond yn nodi bod Dŵr Cymru yn cynnig tariff 
cymdeithasol, na chynigir gan SSE Water. Gan fod hyn yn debygol o fod o fudd i 
fwy o gwsmeriaid na'r rheini yr effeithir arnynt gan leihad mewn iawndal, roedd 
CCWater yn gefnogol i gynnig Ofwat i ganiatáu'r cais hwn. 

4. 2 Asiantaeth yr Amgylchedd 

Ymatebodd Asiantaeth yr Amgylchedd i ddatgan nad oedd ganddi unrhyw 
wrthwynebiadau i'r amrywiad.  

 

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2017/03/The-guaranteed-standards-scheme-GSS-summary-of-standards-and-conditions.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2017/03/The-guaranteed-standards-scheme-GSS-summary-of-standards-and-conditions.pdf
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5. Casgliad 

Wedi asesu cais Dŵr Cymru, ac wedi rhoi ystyriaeth i'r ymatebion a dderbyniwyd i'n 
hymgynghoriad, penderfynom ganiatáu'r amrywiad i ardal penodiad Dŵr Cymru er 
mwyn gadael iddo wasanaethau'r Safle ar gyfer gwasanaethau dŵr a 
charthffosiaeth. Daeth y penodiad hwn i rym ar 12 Ionawr 2019. 
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Atodiad 1: Mapiau Safle 



Mae Ofwat (yr Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr) yn adran
llywodraeth anweinidogol. Rydym yn rheoleiddio’r sector dŵr yng
Nghymru a Lloegr. Ein gweledigaeth yw bod yn rheoleiddiwr yr 
ymddiriedirynddo ac a berchir, bod yn flaengar a herio ein hunain ac
eraill er mwyn meithrin ymddiriedaeth a hyder mewn dŵr.

Ofwat
Centre City Tower
7 Hill Street
Birmingham B5 4UA

Ffôn: 0121 644 7500
Ffacs: 0121 644 7533
Gwefan: www.ofwat.gov.uk
E-bost: mailbox@ofwat.gsi.gov.uk

Ionawr 2019 

© Hawlfraint y Goron 2019

Mae’r cyhoeddiad hwn wedi ei drwyddedu o dan delerau’r Drwydded 
Llywodraeth Agored v3.0 oni bai y nodir yn wahanol. I weld y drwydded 
hon, ewch I nationalarchives.gov.uk/doc/open-governmentlicence/
version/3.

Lle yr ydym wedi nodi unrhyw wybodaeth hawlfraint trydydd parti bydd 
angen i chi gael caniatâd gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw.

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

Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r cyhoeddiad hwn atom yn 
mailbox@ofwat.gsi.gov.uk.
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