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1. Ynglŷn â'r ddogfen hon 

Rydym yn cynnig rhoi amrywiad penodiad i Dŵr Cymru Cyfyngedig fel cwmni dŵr a 
charthffosiaeth ac amrywio penodiad SSE Water Ltd (“SSE Water”) fel cwmni dŵr a 
charthffosiaeth. Ymgynghoriad ar y cynnig yw'r hysbysiad hwn o dan adran 8(3) 
Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 (“WIA91”).  

Bydd y cyfnod ymgynghori yn para am 28 diwrnod o ddyddiad cyhoeddi'r hysbysiad 
hwn. Ar ôl ystyried unrhyw sylwadau a gyflwynir yn ystod y cyfnod ymgynghori mewn 
ymateb i'r hysbysiad ymgynghori hwn, bydd Ofwat yn penderfynu a yw am roi'r 
amrywiad penodiad a nodir uchod ai peidio.  
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2. Y Safle  

Ar 10 Mawrth 2009, rhoddwyd amrywiad i SSE Water i ddarparu gwasanaethau dŵr 
a charthffosiaeth i safle o'r enw Parc Llanilid (“y Safle”). Nid aeth mwyafrif y 
datblygiad rhagddo yn dilyn yr amrywiad, ac nid oes unrhyw ddatblygiad wedi mynd 
rhagddo ar y Safle fel y dangosir ar y map a amlinellir yn y cais hwn. 

Mae Dŵr Cymru Cyfyngedig (“Dŵr Cymru”) nawr wedi gwneud cais am amrywiad i'w 
benodiad i allu darparu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth i'r Safle. Os caniateir yr 
amrywiad, bydd Dŵr Cymru yn darparu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth i 
ddatblygiad newydd o 1850 eiddo preswyl a 'chanolfan bentref' a gynlluniwyd i 
gynnwys cyfleusterau hamdden, canolfan feddygol, ysgol gynradd, unedau 
manwerthu/gwasanaethau/bwyd a diod; a gofod llawr swyddfeydd a masnachol. Nid 
yw cyfanswm terfynol y safleoedd dibreswyl ar gyfer y ganolfan bentref hon wedi'i 
gadarnhau. 
  
Gellir gweld mapiau ffiniau'r safle yn adran 8 y ddogfen hon. 
 
Mae'r Safle o fewn ardal gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth SSE Water. Mae Dŵr 
Cymru yn cynnig darparu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth i'r Safle gan 
ddefnyddio ei seilwaith presennol.  
 
Mae'n debygol y bydd y cyntaf o'r chwe cham adeiladu ar gyfer y Safle wedi'i 
adeiladu'n llawn erbyn mis Rhagfyr 2018, a bydd yn cynnwys y 217 cartref cyntaf. 
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3. Yr ymgeisydd  

Mae Dŵr Cymru yn ymgymerwr dŵr a charthffosiaeth gweithredol, yn gwasanaethu 
dros dair miliwn o bobl ar draws rhan fawr o Gymru. Ers 2001 mae wedi bod yn 
eiddo i, a chael ei ariannu a'i reoli gan, Glas Cymru. Mae Glas Cymru yn gwmni 
cyfyngedig drwy warant ac felly nid oes ganddo randdeiliaid.  
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4. Y cynnig

Mae Ofwat yn cynnig: 

• rhoi amrywiad penodiad i Dŵr Cymru fel cwmni dŵr a charthffosiaeth; ac
• amrywio penodiad SSE Water fel cwmni dŵr a charthffosiaeth drwy eithrio'r Safle

o'i ardal cyflenwi dŵr a'i ardal gwasanaethau carthffosiaeth.

Drwy gyfrwng yr uchod, bydd Dŵr Cymru yn dod yn ddarparwr gwasanaethau dŵr a 
charthffosiaeth ar gyfer y Safle.  
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5. Ein dull ar gyfer asesu'r cais hwn 

Mae'r mecanwaith penodi ac amrywio newydd, a nodir mewn deddfwriaeth 
sylfaenol1, yn rhoi cyfle ar gyfer mynediad ac ehangu i'r sectorau dŵr a 
charthffosiaeth drwy ganiatáu i un cwmni ddisodli'r penodai presennol fel darparwr 
gwasanaethau dŵr a/neu garthffosiaeth ar gyfer ardal benodol. Gellir defnyddio'r 
mecanwaith hwn gan gwmnïau newydd er mwyn mynd i'r farchnad a gan benodeion 
presennol i ehangu eu busnes.  

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 statudol i ddiogelu defnyddwyr, lle bynnag y bo hynny'n briodol drwy 
hyrwyddo cystadleuaeth effeithiol.  Yn benodol, mewn perthynas â safleoedd heb 
wasanaeth, rydym yn teimlo bod yn rhaid i ni 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:  

• ni ddylai cwsmeriaid, na chwsmeriaid y dyfodol, fod yn waeth eu byd na pe bai'r 
safle wedi cael ei gyflenwi gan y penodai presennol; a 

• rhaid i Ofwat fod yn fodlon y bydd yr ymgeisydd yn gallu ariannu'n briodol y 
gwaith o gyflawni ei swyddogaethau fel cwmni dŵr a/neu garthffosiaeth. 

Gwnaethom egluro'r ddwy egwyddor polisi yma ym mis Chwefror 2011 pan 
gyhoeddwyd ein dogfennau polisi a phrosesau penodiadau ac amrywiadau newydd. 
Ym mis Tachwedd 2012, gwnaethom gyhoeddi ein ‘Datganiad ar ein dull ar gyfer 
asesu hyfywedd ariannol ceisiadau ar gyfer penodiadau ac amrywiadau newydd’. 
Mae hwn yn datgan y byddwn yn defnyddio asesiad hyfywedd ariannol seiliedig ar 
gwmni, yn hytrach nag asesiad manwl seiliedig ar y safle, lle mae''n briodol gwneud 
hynny. 

Pan fyddwn yn asesu a fydd cwsmeriaid yn waeth eu byd o ganlyniad i'r penodiad, 
rydym yn ystyried nid yn unig y cwsmeriaid ar y safle ond hefyd cyffredinolrwydd 
cwsmeriaid - h.y. cwsmeriaid y darparwr presennol a chwsmeriaid yn fwy cyffredinol 
ar draws Cymru a Lloegr, sydd yn ein barn ni yn elwa o weithrediad effeithiol y 
mecanwaith penodiad ac amrywiad newydd.  

                                            
1 Mae'r fframwaith cyfreithiol ar gyfer penodiadau newydd wedi'i nodi yn WIA91. Mae Adran 7 WIA91 
yn nodi'r meini prawf ar gyfer gwneud penodiad neu amrywiad. Mae Adran 8 yn nodi'r weithdrefn ar 
gyfer gwneud y penodiad neu'r amrywiad hwnnw. 

http://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2015/11/pap_pos110228navpolicy.pdf
http://www.ofwat.gov.uk/publication/new-appointment-variation-applications-statement-process/
http://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2015/12/pap_pos20121112navfinance.pdf
http://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2015/12/pap_pos20121112navfinance.pdf
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6. Y cais  

Mae Dŵr Cymru wedi gwneud cais i fod yn gwmni dŵr a charthffosiaeth ar gyfer y 
Safle o dan y maen prawf heb wasanaeth, a nodir yn adran 7(4)(b) WIA91.   

6.1 Statws heb wasanaeth y Safle  

Er mwyn cymhwyso o dan y maen prawf heb wasanaeth, rhaid i ymgeisydd 
ddangos, ar yr adeg y gwneir y penodiad, nad oes unrhyw eiddo yn yr ardal 
arfaethedig yn cael ei wasanaethu gan y penodai presennol.  

Mae SSE Water wedi darparu llythyr, dyddiedig 13 Mehefin 2018, yn cadarnhau bod 
y Safle, yn ei farn ef, heb wasanaeth.  

6.2 Diogelu cwsmeriaid  

Mae Ofwat yn gweithredu i ddiogelu defnyddwyr, yn arbennig y rheini sy'n methu 
dewis eu cyflenwr. Wrth asesu ceisiadau i gyflenwi safleoedd datblygu newydd, mae 
Ofwat yn gweithredu ar ran y cwsmeriaid presennol yn ogystal â chwsmeriaid posibl 
sydd ddim ar y safle eto, er mwyn diogelu eu buddiannau. Nid yw'r ffaith nad yw 
cwsmeriaid y dyfodol ar safle wedi dewis eu cyflenwr yn uniongyrchol yn rhywbeth 
sy'n unigryw i benodiadau ac amrywiadau newydd - dim ond cwsmeriaid busnes, 
elusennol a chyhoeddus ("Cwsmeriaid Busnes") yng Nghymru a Lloegr sy'n gallu 
dewis eu cyflenwr2.  

Gan gydnabod hyn, mae ein hasesiad o gynigion ymgeisydd yn cynnwys 
dadansoddiad o'i gynlluniau er mwyn sicrhau na fydd cwsmeriaid yn waeth eu byd o 
ran eu biliau blynyddol a lefelau gwasanaeth nag y byddent pe baent wedi cael eu 
cyflenwi gan y penodai presennol y mae'r safle perthnasol yn gorwedd o fewn ei 
ardal ddaearyddol. Byddwn yn parhau i ddiogelu cwsmeriaid ar safle drwy reoleiddio 
prisiau a lefelau gwasanaeth y penodai newydd.  

                                            
2 Gall Cwsmeriaid Busnes y mae eu heiddo i gael ei gyflenwi, neu'n debygol o gael ei gyflenwi, gan o 
leiaf 50 Ml lle bo'r ardal yn gyfan gwbl neu'n bennaf yng Nghymru i bob diben newid cyflenwyr dŵr 
a/neu garthffosiaeth o 1 Ebrill 2017. 
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6.3 Pris  

Yn flaenorol roedd SSE Water wedi gwarantu cyfateb prisiau Dŵr Cymru ar y safle 
hwn. Gan y byddai'r safle yn dychwelyd i Dŵr Cymru bydd yn codi ei dariff safonol ar 
gwsmeriaid y safle. 

6.4 Lefelau Gwasanaeth  

Mae gofyn i bob penodai o dan amodau ei benodiad gyhoeddi Cod Ymarfer ar 
ddyledion a Chod Cwsmeriaid ar gyfer ei gwsmeriaid preswyl. Rhaid i gwmnïau dŵr 
hefyd gyhoeddi Cod Ymarfer ar ollyngiadau. Rydym wedi asesu Codau Ymarfer a 
Chod Cwsmeriaid arfaethedig Dŵr Cymru, a'n barn ni yw bod y rhain o safon briodol. 
Ein barn ni yw na fyddai cwsmeriaid ar y Safle yn waeth eu byd o ran y pwyntiau yr 
ymdrinnir â hwy gan y Codau Ymarfer a'r Cod Cwsmeriaid uchod nag y byddent 
petai SSE Water yn gyflenwr gwasanaeth dŵr a charthffosiaeth i'r cwsmeriaid.  

6.5 Dewis perchennog y Safle  

Mae Persimmon Homes, datblygwr y Safle, wedi darparu llythyr yn cadarnhau ei fod 
yn dymuno i Dŵr Cymru fod yn benodai ar gyfer y Safle. 

6.6 Cyfoeth Naturiol Cymru a'r Arolygiaeth Dŵr Yfed 

Rydym yn rhoi ystyriaeth i farn y sefydliadau hyn cyn mynd ati i gynnal 
ymgynghoriad ffurfiol ar gais am benodiad newydd. Dywedodd Cyfoeth Naturiol 
Cymru a'r Arolygiaeth Dŵr Yfed wrthym eu bod yn fodlon i ni ymgynghori ar y cais 
hwn3.  

6.7 Cwsmeriaid y cwmni presennol  

Wrth ystyried a fydd cwsmeriaid ddim yn waeth eu byd, gwnaethom hefyd ystyried 
effeithiau posibl y gallai'r amrywiad hwn eu cael ar y prisiau y bydd sail cwsmeriaid 
presennol SSE Water eu hwynebu.  

                                            
3 Ymgynghorir yn ffurfiol hefyd gyda Cyfoeth Naturiol Cymru a'r Arolygiaeth Dŵr Yfed ynglŷn â'r 
cynigion, gan eu bod ar y rhestr o sefydliadau y mae'n rhaid ymgynghori'n ffurfiol â hwy fel y nodir yn 
adran 8(4)(b) WIA91. 
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Er mwyn asesu'r effaith y gallai caniatáu'r safle ei gael ar gwsmeriaid y cwmni 
presennol, byddem fel arfer yn cymharu'r refeniw y gallai'r cwmni presennol fod wedi 
disgwyl ei dderbyn a'r costau cynnal a chadw y byddai wedi disgwyl eu hysgwyddo 
pe buasai'n gwasanaethu'r safle'n uniongyrchol, yn hytrach na'r refeniw y byddai'n 
eu derbyn a'r costau y byddai'n eu hysgwyddo yn y trefniant NAV arfaethedig.  

Fodd bynnag, gan fod yr amrywiad hwn yn ymwneud â chwmni dŵr a charthffosiaeth 
rhanbarthol yn cymryd safle yn ôl i'w ardal gyflenwi oddi wrth benodai, rydym wedi 
nodi bod SSE Water yn pennu ei gostau yn seiliedig ar rai y cyflenwr gwasanaethau 
dŵr a charthffosiaeth rhanbarthol ar ei safleoedd. Felly, ni fydd yr amrywiad hwn yn 
cael unrhyw effaith ar filiau cwsmeriaid. 

Nid yw'r amcangyfrifiad hwn yn rhoi ystyriaeth i'r manteision goferu posibl i 
gwsmeriaid yn deillio o arbedion effeithlonrwydd dynamig a gyflawnir o ganlyniad i'r 
broses gystadleuol i ennill safleoedd.  

Felly, rydym o'r farn y byddai caniatáu'r amrywiad hwn i Dŵr Cymru yn cael dim 
effaith ariannol ar filiau cwsmeriaid a gallai roi manteision posibl ar gyfer cwsmeriaid. 

6.8 Y gallu i ariannu a chynnal ei swyddogaethau yn briodol 

Mae gennym ddyletswydd statudol i sicrhau y gall penodeion effeithlon ariannu'r 
gwaith o gynnal ei swyddogaethau yn briodol. Pan fo cwmni'n gwneud cais am 
benodiad newydd neu amrywiad, rhaid iddo ein bodloni y bydd yn gallu cyflawni'r holl 
ddyletswyddau a'r rhwymedigaethau sy'n gysylltiedig â bod yn gwmni dŵr neu 
garthffosiaeth penodedig.  

Gan fod Dŵr Cymru yn ymgymerwr penodedig sefydledig mawr, rydym yn fodlon ei 
fod yn gallu ariannu ei swyddogaethau. Mae ganddo fynediad at nifer o ffynonellau 
cyllid a byddai'r safle hwn yn gyfystyr â chyfran fach iawn o gyfanswm ei 
weithgarwch rheoledig.  Nid ydym wedi ei gwneud hi'n ofynnol i Dŵr Cymru gynnig 
sicrwydd ariannol ychwanegol i ddiogelu cwsmeriaid ar y safle. 

Ar y sail hon, ein barn ni yw bod y perygl na fyddai'r Safle hwn yn ariannol hyfyw yn 
fach iawn ac o ganlyniad rydym ar hyn o bryd yn fodlon y byddai Dŵr Cymru yn gallu 
ariannu ei swyddogaethau pe rhoddir yr amrywiad. 
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7. Casgliad a'r camau nesaf

Wrth asesu cais Dŵr Cymru, rydym wedi ystyried manteision cyffredinol penodiadau 
newydd. Ein barn ni yw y byddai ein dwy egwyddor polisi allweddol yn cael eu 
bodloni yn yr achos hwn, gan na fyddai cwsmeriaid yn waeth eu byd, ac y byddai 
Dŵr Cymru yn gallu ariannu, a chyflawni, ei swyddogaethau.  

Rydym ar hyn o bryd o blaid caniatáu amrywiad o dan y maen prawf heb wasanaeth. 
Rydym yn ymgynghori ar ein cynnig i wneud hynny.  

Lle i anfon eich sylwadau 

Dylai unrhyw berson sy'n dymuno gwneud sylwadau neu wrthwynebiadau parthed y 
cais wneud hynny'n ysgrifenedig at Ben Groom yn Centre City Tower, 7 Hill Street, 
Birmingham, B5 4UA neu drwy e-bost at Ben.Groom@ofwat.gsi.gov.uk 

Rhaid i Ofwat dderbyn sylwadau dim hwyrach na 17.00 ar 3 Ionawr 2019. Gellir cael 
rhagor o wybodaeth am sut i wneud sylwadau neu wrthwynebiadau, yn cynnwys 
gwybodaeth ar drin gwybodaeth gyfrinachol, gan Ofwat yn y cyfeiriad uchod neu yn 
http://www.ofwat.gov.uk/foi/ 

Bydd Ofwat yn defnyddio'r wybodaeth yr ydych wedi ei darparu dim ond at ddiben yr 
ymgynghoriad hwn. Byddwn yn cadw eich gwybodaeth yn unol ag amserlen cadw 
Ofwat ac ni fyddwn yn ei rhannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod 
rhwymedigaeth gyfreithiol arnom i wneud hynny. I gael rhagor o wybodaeth gweler 
Polisi Preifatrwydd Ofwat yn ein Cynllun Cyhoeddiadau. 

mailto:Ben.Groom@ofwat.gsi.gov.uk
http://www.ofwat.gov.uk/foi/
http://www.ofwat.gov.uk/publication/privacy-policy/


8. Map 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 ymd-
diriedir ynddo 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
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