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Ynglŷn â'r ddogfen hon  
Mae gwaith cwmnïau dŵr yn cefnogi pob agwedd ar fywyd modern ar gyfer 
pawb, bob dydd. Mae gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff diogel a dibynadwy 
yn hanfodol ar gyfer iechyd a lles y cyhoedd. Fel cymdeithas, rydym yn 
disgwyl i gwmnïau dŵr ddarparu gwasanaethau gwydn a fforddiadwy i bawb 
ac i gynllunio a buddsoddi'n effeithiol ar gyfer yr hirdymor.

Mae angen i ni ofalu am ein hamgylchedd er mwyn sicrhau mynediad 
cynaliadwy at ddŵr fel y gallwn ni a chenedlaethau'r dyfodol fwynhau'r natur 
sydd o'n cwmpas. Rydym yn disgwyl i gwmnïau dŵr gynnal a gwella iechyd 
ein hafonydd, llynnoedd, dyfroedd arfordirol ac ecosystemau wrth iddynt 
dynnu a thrin dŵr a gwaredu gwastraff sydd wedi'i drin yn ôl i'r amgylchedd. 

Rôl Ofwat yw galluogi, cymell a dal cwmnïau i gyfrif am ddarparu'r 
gwasanaeth gorau posibl i gwsmeriaid, cymdeithas a'r amgylchedd nawr ac 
yn y dyfodol. Rydym yn goruchwylio'r marchnadoedd sy'n bodoli yn y sector 
dŵr er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn gweithio i gwsmeriaid.

Mae'r ddogfen hon yn nodi'r syniadaeth sy'n dod i'r amlwg ynglŷn â 
gweledigaeth newydd a rennir ar gyfer y sector dŵr a strategaeth Ofwat ar 
gyfer rheoleiddio'r cwmnïau dŵr a dŵr gwastraff yng Nghymru a Lloegr o 2020 
ymlaen. Byddwn yn cyhoeddi'r fersiwn derfynol yn yr hydref. 

Rydym yn croesawu barn ar bob agwedd, yn arbennig ynglŷn ag a fydd y 
syniadau a'r dulliau sydd ynddi yn ein cynorthwyo i ysgogi newid cadarnhaol 
parhaus. Gallwch gadw llygad ar y sgwrs, gweld sut mae'r weledigaeth yn 
esblygu a rhoi eich barn am ein strategaeth drwy fynd i'n microwefan yn   
www.ofwat.gov.uk/vision-waterstories. Gallwch hefyd rannu eich gweledigaeth 
eich hun ar gyfer dyfodol dŵr drwy Twitter neu Instagram gan ddefnyddio'r 
hashnod #waterstories.  

Edrychwn ymlaen at glywed gennych.
Cynnwys

Cyd-destun ar gyfer 
strategaeth Ofwat

Trosolwg o  
strategaeth sy'n dod 
i'r amlwg Ofwat

Newidiadau  
i strategaeth Ofwat 

www.ofwat.gov.uk/vision-waterstories
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Mae ein syniadaeth am ein strategaeth o 2020 ymlaen yn seiliedig ar  
y canlynol:  

• Gweledigaeth a rennir y mae cwmnïau, rheoleiddwyr a  
llywodraethau yn ei chreu ar gyfer y sector;

• Yr heriau o ran cyflawni'r weledigaeth honno; a'r
• Dyletswyddau ac amcanion a roddwyd i Ofwat gan Lywodraeth  

Cymru a Llywodraeth y DU, polisi Llywodraeth a mewnwelediad  
gan adolygiadau Llywodraeth.

Cyd-destun 
ar gyfer 
strategaeth 
Ofwat
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Gweledigaeth a rennir 
ar gyfer y sector

Mae'r cwmnïau dŵr, Ofwat, 
Asiantaeth yr Amgylchedd, 
yr Arolygiaeth Dŵr Yfed a 
Llywodraethau Cymru a'r DU yn 
cydweithio i greu gweledigaeth a 
rennir ar gyfer y sector dŵr. Mae 
gan bob un ohonom rôl wahanol 
i'w chwarae. Bydd y weledigaeth 
yn nodi ein cyd-ddyheadau 
ynglŷn â'r hyn y dylai'r sector dŵr 
ei ddarparu ar gyfer cwsmeriaid, 
cymunedau a'r amgylchedd yn y 
blynyddoedd sydd i ddod.

Hyd yma mae'r gwaith ar 
y weledigaeth wedi cael ei 
lywio gan drafodaethau gyda 
chwsmeriaid a rhanddeiliaid, 
yn cynnwys dros filiwn o bobl y 
gwnaeth y cwmnïau siarad â hwy 
wrth iddynt lunio eu cynlluniau 
busnes hyd at 2025.  

Mae tri phrif ddyhead yn dod i'r amlwg:

Darparu rhagoriaeth bob dydd
Mae'r safon gwasanaeth yn codi drwy'r amser ac mae disgwyliadau sy'n 
newid gan gwsmeriaid yn cael eu diwallu.

Stiwardiaeth ar gyfer y dyfodol
Mae cwmnïau yn rhannu cyfrifoldeb am feddwl a chynllunio ar gyfer yr 
hirdymor. Maent yn gofalu am y systemau, perthynas, buddsoddiad ac enw 
da er mwyn sicrhau dyfodol cynaliadwy. Maent yn diogelu ac yn gwella'r 
amgylchedd.

Gwerth i unigolion ac i gymdeithas
Mae dŵr yn fforddiadwy. Drwy ddarparu gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff, 
mae cwmnïau'n rhoi gwerth i gwsmeriaid, cymunedau a'r amgylchedd.

Rydym yn cydweithio i siapio a mireinio'r weledigaeth hon ar gyfer dyfodol dŵr 
yng Nghymru a Lloegr. 
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Heriau ar gyfer gwireddu'r  
weledigaeth
Mae heriau sylweddol iawn i'n gweledigaeth a rennir o ragoriaeth, stiwardiaeth a gwerth. Er bod rheoleiddwyr a'r 
cwmnïau eisoes yn gweithio i fynd i'r afael â hwy, mae'r heriau'n gofyn am adfywio strategaeth Ofwat. Y prif heriau yw: 

Adnoddau dŵr hirdymor

Mae poblogaeth sy'n tyfu a newid 
hinsawdd yn ei gwneud hi'n 
anoddach i ddiwallu'r galw am ddŵr 
mewn rhannau o Gymru a Lloegr. 
Nid yw cynllunio ar gyfer cyflenwad 
dŵr gwydn a fforddiadwy hyd yma 
yn effeithiol. Ochr yn ochr â hyn, 
mae ein defnydd dŵr fesul pen yn 
parhau ymhlith yr uchaf yn Ewrop. 
Mae angen i ni newid sut yr ydym yn 
defnyddio dŵr. 

Gwytnwch gweithredol 

Nid yw asedau cwmnïau bob amser 
yn wydn i ddigwyddiadau tywydd 
eithafol, cynnydd mewn defnydd neu 
siociau eraill. Yn ystod yr achos o 
rewi/dadmer yn 2018 collodd dros 
200,000 o gwsmeriaid gyflenwad 
am dros bedair awr. Bydd newid 
hinsawdd a thwf poblogaeth yn rhoi 
rhagor o straen ar yr asedau hyn. 

Pwysau ar yr amgylchedd 
naturiol
Mae cynnydd mewn tynnu dŵr 
yn rhoi straen ar fyd natur. Mae 
llifogydd a sychder sy'n digwydd o 
ganlyniad i newid hinsawdd yn dod 
yn ddigwyddiadau mwy cyffredin.  
Yn ogystal â tharfu ar fywydau 
pobl mae hyn hefyd yn peryglu 
mwy ar ecosystemau. Mae Cynllun 
Amgylchedd 25 mlynedd Llywodraeth 
y DU a dull Llywodraeth Cymru ar 
gyfer rheolaeth gynaliadwy adnoddau 
naturiol yn codi'r disgwyliad y bydd 
cwmnïau dŵr yn chwarae rhan fwy 
mewn gwella'r amgylchedd a lliniaru 
effaith newid hinsawdd. 

Disgwyliadau sy'n newid 
gan gwsmeriaid
Mae profiad cwsmeriaid mewn 
sectorau eraill yn fwyfwy personol, 
wedi'i alluogi'n ddigidol ac yn seiliedig 
ar ddulliau soffistigedig o ragweld 
a diwallu eu hanghenion. Mae 
cwmnïau dŵr yn gwneud cynnydd yn 
hyn o beth, ond mae angen gwella'n 
sylweddol. 

Dilysrwydd

Mae enw da'r diwydiant wedi'i 
niweidio gan fod rhai cwmnïau 
dŵr yn y gorffennol wedi bod yn 
canolbwyntio mwy ar wneud arian 
i'w perchnogion a'u rheolwyr nac 
mewn darparu ar gyfer cwsmeriaid, 
cymdeithas a'r amgylchedd. Yn 
gynyddol mae pobl yn disgwyl i 
gwmnïau weithredu'n foesegol ac er 
budd y blaned a chymdeithas. Mae 
cwmnïau wedi, ac maent yn dal i, 
gymryd camau i adfer ymddiriedaeth 
y cyhoedd. Mae angen i'r diwydiant 
gadw ar y blaen i ddisgwyliadau 
cymdeithas os yw am gael trwydded 
sefydlog i weithredu.

Fforddiadwyedd

Fel gwasanaeth hanfodol, mae 
angen i ddŵr fod yn fforddiadwy i 
bawb.  Ar hyn o bryd mae 3 miliwn o 
gwsmeriaid yn cael anhawster i dalu 
eu biliau dŵr. Mae angen i ni ddod o 
hyd i ffyrdd i fynd i'r afael â'r heriau 
presennol tra'n gwneud biliau'n 
fforddiadwy

© Oliver Dixon
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Mae Ofwat yn rheoleiddio'r diwydiant dŵr a dŵr gwastraff 
yng Nghymru a Lloegr yn unol â'r dyletswyddau a nodir yn 
Neddf y Diwydiant Dŵr 1991. Mae'n rhaid i ni weithredu 
yn unol â'r blaenoriaethau strategol a'r datganiadau 
gwrthrychol a nodir gan Lywodraethau Cymru a'r DU. 

Mae'r fframwaith statudol hwn yn ei gwneud hi'n ofynnol 
i ni ddiogelu buddiannau'r cwsmeriaid presennol a 
rhai'r dyfodol. Ein gwaith yw sicrhau bod cwmnïau'n 
cyflawni eu swyddogaethau'n briodol ac y gall cwmnïau 
effeithlon ariannu eu busnes. Mae angen i ni sicrhau 
bod gwytnwch hirdymor, yn cynnwys drwy reolaeth 
gynaliadwy ar adnoddau naturiol. Mae'r ddwy Lywodraeth 
yn gofyn i ni annog cwmnïau i chwilio am atebion sy'n rhoi 
manteision ehangach i gymdeithas a'r amgylchedd wrth 
iddynt gyflawni eu busnes. Rhaid i ni sicrhau bod dŵr yn 
parhau'n fforddiadwy a bod anghenion cwsmeriaid agored 
i niwed yn cael eu diwallu. 

Rôl a chyd-
destun polisi  
Ofwat  

Rydym hefyd yn gweithio o fewn y cyd-destun polisi ehangach a osodwyd gan 
Lywodraethau Cymru a'r DU. Mae'r polisïau hyn ac adolygiadau parhaus a 
gomisiynir gan Lywodraeth yn berthnasol wrth i ni ystyried ein strategaeth o 
2020 ymlaen: 

• Cynllun Amgylchedd 25 mlynedd Llywodraeth y DU, sy'n amlinellu 
uchelgais Llywodraeth y DU ar gyfer diogelu a gwella'r amgylchedd;

• 'Strategaeth Dŵr i Gymru' Llywodraeth Cymru, sy'n nodi cyfres o nodau 
polisi hirdymor y mae Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru yn 
anelu atynt;

• Cynllun Cyflawni Carbon Isel Llywodraeth Cymru, sy’n amlinellu’r dull 
ar gyfer torri allyriadau a symud at economi carbon isel mewn modd 
sy’n rhoi’r buddiannau ehangach gorau posibl i Gymru, gan sicrhau 
cymdeithas decach, iaach a mwy cydradd;

• Strategaeth Ffyniant i Bawb Llywodraeth Cymru ar gyfer twf cynaliadwy;
• Yr ymgynghoriad diweddar gan Drysorlys EM a BEIS ar annog arloesedd 

mewn cyfleustodau a reoleiddir;
• 'Asesiad Seilwaith Cenedlaethol' y Comisiwn Seilwaith Cymunedol 

(NIC), sy'n nodi argymhellion i gynnal a chynyddu gwytnwch i sychder a 
llifogydd;

• Astudiaeth rheoleiddiad economaidd NIC, a fydd yn asesu pa newidiadau 
a allai fod yn angenrheidiol i'r fframwaith rheoleiddio presennol er mwyn 
hwyluso anghenion buddsoddi mewn seilwaith yn y dyfodol;

• Adroddiad Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar 'Reoleiddio i Ddiogelu 
Defnyddwyr', sy'n argymhell bod rheoleiddwyr yn mynd ymhellach 
mewn diffinio, mesur ac adrodd ar eu llwyddiant o ran cyflawni yn erbyn 
canlyniadau sydd wedi'u canolbwyntio ar y cwsmer; 

• Y 'Strategaeth Ddiwydiannol' sy'n nodi cynllun Llywodraeth y DU ar gyfer 
rhoi hwb i gynhyrchiant, yn cynnwys y nod o gefnogi busnesau gyda 
rheoleiddio sy'n cefnogi arloesedd; 

• Papur Gwyrdd 'Moderneiddio Marchnadoedd Defnyddwyr', sy'n nodi 
ystod o feysydd i reoleiddwyr eu harchwilio er mwyn ymateb i her 
marchnadoedd defnyddwyr modern, yn cynnwys camau i greu safonau 
gofynnol ac arfer gorau ar gyfer cwsmeriaid agored i niwed. 

Ochr yn ochr â'r uchod, mae'n rhaid i'n strategaeth ar gyfer y dyfodol 
hefyd ystyried sut y gall ein rheoleiddio gyfrannu at gyflawniad polisïau a 
strategaethau ehangach Llywodraeth Cymru yn ymwneud â'r sector, megis 
y rheini a adlewyrchir yn Neddf Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) a Deddf yr 
Amgylchedd (Cymru).

https://www.gov.uk/government/publications/25-year-environment-plan
https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2018-01/150120-water-strategy-summary-of-responses-en.pdf
https://gov.wales/written-statement-publication-prosperity-all-low-carbon-wales
https://gov.wales/written-statement-publication-prosperity-all-low-carbon-wales
https://www.gov.uk/government/consultations/encouraging-innovation-in-regulated-utilities
https://www.gov.uk/government/consultations/encouraging-innovation-in-regulated-utilities
https://www.nic.org.uk/publications/national-infrastructure-assessment-2018/
https://www.nic.org.uk/our-work/regulation/
https://www.nao.org.uk/report/regulating-to-protect-consumers-utilities-communications-and-financial-services-markets/
https://www.nao.org.uk/report/regulating-to-protect-consumers-utilities-communications-and-financial-services-markets/
https://www.gov.uk/government/topical-events/the-uks-industrial-strategy
https://www.gov.uk/government/consultations/consumer-green-paper-modernising-consumer-markets
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Trosolwg o 
strategaeth 
sy'n dod  
i'r amlwg  
Ofwat

Rydym yn edrych o'r newydd ar sut y gallwn gyflawni ein rhan ni o'r 
weledigaeth a rennir. Mae llawer sydd wedi gweithio yn y gorffennol 
y dylem ei gadw a'i esblygu. Ond mae'r heriau'n golygu bod angen i ni 
wneud newidiadau pwysig yn yr hyn yr ydym yn ei wneud a sut rydym  
yn gweithio.
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Cadw ac esblygu

Cymhelliannau seiliedig ar 
ganlyniad, wedi'i ailosod 
bob pum mlynedd
Mae ailosod lwfansau refeniw, 
ymrwymiadau perfformiad a 
chymhelliannau bob pum mlynedd 
yn caniatáu i ni ysgogi gwelliant 
parhaus. Byddwn yn gwobrwyo 
cwmnïau sy'n bodloni ymrwymiadau 
perfformiad ymestynnol sy'n 
canolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig 
i gwsmeriaid ac sy'n cyflawni ar 
gyfer cymdeithas a'r amgylchedd.  
Mae gwasanaeth cwsmeriaid a 
pherfformiad gweithredol wedi gwella 
dros y 30 mlynedd diwethaf. Rydym 
yn disgwyl gweld newid mawr yn y 
cyfnod hyd at 2025 o ran achosion o 
darfu ar gyflenwadau, bodlonrwydd 
cwsmeriaid, gollyngiadau a llifogydd 
carthffosydd, er enghraifft.

Enillion a ganiateir 
ar asedau'r cwmni a 
reoleiddir 
Mae'r dull hwn ar gyfer gosod y pris y 
gall cwmnïau ei godi yn rhoi sicrwydd 
refeniw ac elw rhagfynegadwy i 
fuddsoddwyr. Mae wedi bod yn 
llwyddiannus mewn denu ariannu 
cost isel sydd ei angen er mwyn 
glanhau'r amgylchedd a darparu 
gwasanaethau dŵr dibynadwy a 
diogel i gwsmeriaid. Mae dros £4 
biliwn wedi'i fuddsoddi bob blwyddyn 
yn y seilwaith dŵr ers preifateiddio 
30 o flynyddoedd yn ôl. Mae yfed 
dŵr tap yng Nghymru a Lloegr yn 
un o'r safonau uchaf yn y byd. Mae 
cwsmeriaid yn talu tua £1 y dydd am 
ddŵr yfed, draenio a gwasanaethau 
carthffosiaeth.

Ymgysylltu â chwsmeriaid 

Dylai cwsmeriaid fod wrth galon 
cwmnïau. Mae hyn yn golygu bod 
ganddynt hwy, nid Ofwat, berthynas 
â chwsmeriaid. Mae'n golygu eu 
bod hwy'n defnyddio dull cynhwysol 
i ddeall y gwahanol gwsmeriaid y 
maent yn eu gwasanaethu, gan 
ymgysylltu'n uniongyrchol ac yn 
rheolaidd gyda hwy, a sicrhau bod 
y penderfyniadau a wnânt wedi'u 
hysbysu'n dda gan flaenoriaethau 
a buddiannau cwsmeriaid a'u 
disgwyliadau sy'n newid.  

Gall marchnadoedd, 
masnachu a 
chystadleuaeth  
ysgogi rhagor o arloesedd er mwyn 
cynorthwyo'r diwydiant i ymateb i'w 
heriau mewn modd cost isel. Gallant 
hefyd gynorthwyo'n strategol i: 

• ddarparu cysylltiadau cyflymach, 
cost isel ac effeithlon o ran dŵr i 
gartrefi newydd; 

• canfod ffynonellau newydd ar 
gyfer cyflenwad dŵr cyhoeddus a 
chynhyrchion arbed dŵr arloesol 
ar gyfer busnesau; 

• a galluogi defnydd newydd ar 
gyfer gwastraff a gynhyrchir yn y 
diwydiant. Mae'r marchnadoedd 
sydd gennym yn dal i aeddfedu a 
byddwn yn parhau i ganolbwyntio 
ar wneud iddynt weithio'n well i 
gwsmeriaid a chymdeithas.  

Wrth ddatblygu ein dull ar gyfer 
defnydd mecanweithiau marchnad yn 
y dyfodol, byddwn yn rhoi ystyriaeth i 
wahanol bolisïau Llywodraeth Cymru 
a Llywodraeth y DU. 

Gwytnwch ariannol ac 
arweinyddiaeth bwrdd

Mae gwytnwch ariannol, rheoleiddio 
cryf wedi'i neilltuo a threfniadau 
llywodraethu cyfrifol sy'n rhoi 
ystyriaeth i fuddiannau cwsmeriaid 
a rhanddeiliaid eraill ochr yn ochr 
â buddiannau buddsoddwyr yn 
hollbwysig. Rhan bwysig o hyn yw 
cydnabod rôl Byrddau mewn arwain 
cwmnïau dŵr i roi gwerth cyhoeddus 
ac elw i randdeiliaid. Rydym wedi 
gwneud gwelliannau sylweddol yn y 
meysydd hyn yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf drwy ddatganiad 'Back 
in Balance' ac rydym yn gweithio 
ar egwyddorion arweinyddiaeth 
bwrdd, a byddwn yn parhau i wneud 
gwelliannau pellach. 

Yn seiliedig ar asesiad 
cychwynnol o'r hyn sydd wedi 
gweithio'n dda hyd yma, rydym 
yn disgwyl cadw ac adeiladau 
ar lawer o'n fframwaith polisi, yn 
cynnwys:
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Tri newid 
Credwn fod tri newid sylweddol y mae angen i ni eu 
gwneud o ran ein dull ar gyfer rheoleiddio.  Y rhain yw:

Creu gwell dyfodol 
Gallwn ddod â phersbectif tymor hwy i'n dull drwy:

• osod targedau hirdymor; 
• cynllunio ar gyfer adnoddau dŵr cynaliadwy yn y 

dyfodol; a
• sicrhau gwytnwch gweithredol hirdymor.

Ysgogi newid trawsnewidiol
Gallwn fod yn fwy rhagweithiol mewn cyflawni gwytnwch 
tra'n cadw dŵr yn fforddiadwy a gwella'r amgylchedd 
drwy:  

• alluogi mabwysiadu dulliau arloesol;
• annog atebion fforddiadwy ar gyfer yr amgylchedd;
• aeddfedu perthynas cwmnïau gyda'u cwsmeriaid; a
• troi gwybodaeth yn ddealltwriaeth. 

Annog mentrau preifat i roi gwerth 
cyhoeddus
Gallwn roi gwell cydnabyddiaeth i'r buddiannau 
cyhoeddus y gall cwmnïau eu rhoi tra'n cadw'r sector 
yn arianadwy a sicrhau gwasanaethau dibynadwy i 
gwsmeriaid drwy:

• ddisgwyl i gwmnïau berchnogi eu diben cyhoeddus;
• annog darpariaeth gwerth cymdeithasol ac 

amgylcheddol; a
• sicrhau gwerth yn ei gyfanrwydd ar gyfer cwsmeriaid, 

cymunedau a'r amgylchedd.

Sut rydym yn gweithio
Er mwyn gwneud y newidiadau hyn a chyflawni'r dyheadau yn y weledigaeth, rydym yn disgwyl gwneud nifer o 
newidiadau i sut rydym yn gweithio. Mae'r rhain yn cynnwys:

Gwrando mwy ar gwsmeriaid fel y gallwn ysgogi 
newid a galluogi cwmnïau dŵr wrth iddynt roi gwerth i 
gwsmeriaid, cymunedau a chymdeithas.

Cydweithio a gweithio mwy mewn partneriaeth gyda 
rheoleiddwyr eraill, yn cynnwys drwy UKRN, ar gyfer dull 
mwy cydgysylltiedig ac effeithiol. Gallwn hefyd rannu 
arbenigedd, dealltwriaeth ac adnoddau gyda'r Cyngor 
Defnyddwyr Dŵr a chyrff defnyddwyr eraill a sefydliadau 
sy'n arbenigo mewn gwasanaeth cwsmeriaid a moesegau 
busnes.

Creu gofod ar gyfer trafodaeth agored gyda 
chwmnïau dŵr er mwyn cadw'n gyfredol â'r heriau 
cysylltiedig â pherfformiad a heriau eraill ar draws y 
diwydiant ac o fewn cwmnïau unigol. Cydweithio i'w 
datrys pan fo hynny'n briodol. 

Cynnal adolygiadau mwy aml a hefyd gwerthusiadau 
o pa mor effeithiol yw ein rheoleiddio mewn ysgogi 
newidiadau tymor canolig a hirdymor a gwelliannau sydd 
eu hangen yn y sector.

Datblygu sgiliau newydd a gwneud gwell defnydd 
ar ddata fel ein bod yn fwy effeithiol ac effeithlon ym 
mhopeth a wnawn.  
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Newidiadau  
i strategaeth 
Ofwat 

Mae'r tri newid allweddol rydym yn eu cynnig o ran ein strategaeth sy'n 
esblygu yn cynnwys: 

• creu gwell dyfodol;
• ysgogi newid trawsnewidiol; ac
• annog mentrau preifat i roi gwerth cyhoeddus.

Yn yr adran hon rydym yn amlinellu'r rhesymeg dros y newidiadau hyn 
a beth y gall Ofwat ei wneud er mwyn eu cyflawni. Wrth gloi rydym yn 
trafod rhai goblygiadau posibl i'r strategaeth hon ar gyfer rheolaeth 
prisiau o 2025 ymlaen. 
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Mae'r heriau sy'n wynebu'r diwydiant, megis newid hinsawdd a thwf 
poblogaeth, yn cynnwys tueddiadau hirdymor. Efallai na theimlir eu heffaith 
yn llawn yn y pum i ddeng mlynedd nesaf, ond os na fyddwn yn gweithredu 
er mwyn ennill y blaen ar y tueddiadau hyn - er enghraifft drwy leihau defnydd 
dŵr neu archwilio ffynonellau dŵr newydd - byddwn yn rhedeg allan o amser 
i ddod o hyd i atebion cynaliadwy a fforddiadwy.  Ni fyddwn yn gallu cyflawni'r 
rhagoriaeth, stiwardiaeth neu werth ehangach a ddisgrifir yn ein gweledigaeth 
a rennir. 

Mae dull Ofwat ar gyfer rheoleiddio yn canolbwyntio ar gylch adolygu prisiau 
pum mlynedd. Rydym yn gofyn i gwmnïau roi eu cynlluniau busnes pum 
mlynedd yn y cyd-destun hirdymor a gwneud ymrwymiadau mynegiannol 15 
mlynedd. Ond gallem wneud mwy i baratoi ar gyfer y tymor hwy a sicrhau ein 
bod ni gyd yn canolbwyntio ar gyflawni cynnydd cynaliadwy dros ddegawdau.

Creu gwell 
dyfodol

Rhesymeg 
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Beth allai Ofwat ei wneud 
Cyflenwadau dŵr hirdymor
Mae angen fframwaith rheoleiddio newydd i ddarparu'r 
adnoddau dŵr y bydd eu hangen arnom yn yr hirdymor 
am bris fforddiadwy tra'n diogelu a gwella'r amgylchedd. 
Mae'r angen i ddatblygu cyflenwadau dŵr newydd, 
cynyddu atebion o ran masnachu a galw, wedi'u nodi'n 
glir gan y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol yn ei 
adroddiad diweddaraf ‘Preparing for a drier future – 
England’s water infrastructure needs’. 

Ar y cyd ag Asiantaeth yr Amgylchedd a'r Arolygiaeth 
Dŵr Yfed rydym wedi creu tîm ar y cyd (y Gynghrair 
Rheoleiddio i Hyrwyddo Datblygiad Seilwaith – RAPID) 
i ddatblygu fframwaith ar gyfer y seilwaith newydd sydd 
ei angen ar gyfer sicrwydd dŵr.  Rydym yn cysylltu 
â chwmnïau dŵr wrth iddynt werthuso ac ymchwilio 
trosglwyddiadau a seilwaith storio posibl at y diben hwn. 

Rydym hefyd yn gweithio gydag Asiantaeth yr 
Amgylchedd ar y Fframwaith Cenedlaethol newydd 
ar gyfer cynllunio rheolaeth adnoddau dŵr. Bydd y 
fframwaith newydd hwn yn gwella'r dull Cynllunio 
Adnoddau Dŵr fesul cwmni i annog cynllunio adnoddau 
dŵr strategol ar draws ffiniau cwmnïau.

Gwytnwch gweithredol
Mae angen i'r diwydiant ddatblygu'n barhaus ei ddull 
ar gyfer rheoli asedau os yw'n mynd i ymateb mewn 
modd fforddiadwy i'r heriau o ran gwytnwch sy'n codi 
o dwf poblogaeth a newid hinsawdd. Drwy ddeall eu 
hasedau, gall cwmnïau dargedu a bod yn fwy effeithlon 
yn eu gweithgarwch cynnal a chadw a disodli, bod yn 
fwy rhagweithiol mewn lliniaru effaith newid hinsawdd a 
lleihau risg methiant gwasanaeth i gwsmeriaid.

Nid oes gan bob cwmni ddigon o ddealltwriaeth am gyflwr 
a gwytnwch eu hasedau, neu sut mae hyn yn debygol 
o esblygu dros y tymor hwy. Byddwn yn ceisio rhagor 
o wybodaeth gan gwmnïau yn y maes hwn fel y gallwn 
ddyfeisio dull ar gyfer ysgogi gwelliannau. 

 

disgwyliadau hirdymor  
Gallai disgwyliadau hirdymor gynorthwyo'r diwydiant 
wrth iddo benderfynu lle i dargedu arloesedd, a gallai 
ganolbwyntio Ofwat ac eraill ar newidiadau polisi er mwyn 
galluogi cynnydd.  Gallem adrodd yn gyfnodol ar gynnydd 
yn erbyn y disgwyliadau hyn ac adolygu a diweddaru ein 
dull rheoleiddio yn unol â hynny. 

Byddem yn gweithio gyda llywodraethau, rheoleiddwyr, 
cyrff defnyddwyr ac eraill yn y sector i sicrhau bod y 
disgwyliadau hyn yn adlewyrchu blaenoriaethau ac 
anghenion cwsmeriaid a'r amgylchedd.  Mae angen 
iddynt gael eu llywio gan arbenigedd cwmnïau a rhoi 
ystyriaeth i farn gwahanol randdeiliaid ledled Cymru a 
Lloegr. Byddem yn edrych i sicrhau bod y disgwyliadau 
hyn yn ategu'r ymrwymiadau hirdymor y mae'r cwmnïau 
yn eu gwneud, yn cynnwys y rheini a nodir yn Ymrwymiad 
Budd y Cyhoedd Water UK diweddar ac yn eu cynlluniau 
busnes.  

Mae'n rhaid i ni ystyried y gymysgedd o dargedau cadarn 
o gymharu â dyheadau a thueddiadau. Mae'n rhaid i 
ni hefyd wneud yn siŵr bod unrhyw ddisgwyliadau yn 
seiliedig ar ganlyniadau ac yn briodol yng nghyd-destun 
Cymru a Lloegr. 

Wrth wneud y gwaith hwn byddai gennym welededd 
cyfyngedig o gost bodloni dyheadau hirdymor neu sut 
y gallai newid mewn technoleg yn y dyfodol effeithio 
ar ein huchelgais. Byddai angen i ni ddarparu digon o 
hyblygrwydd i gyfrif am hyn a thystiolaeth newydd arall, 
heb wanhau'r ffocws y gall disgwyliadau clir ei roi. 

 

Archwilio sut y gallwn 
weithio gydag eraill i osod 

nifer o ddisgwyliadau 
hirdymor strategol ar gyfer 

y diwydiant

Dilyn ymlaen gyda'r 
gwaith ar y cyd sydd 

eisoes wedi'i ddechrau 
i wella gwytnwch 
cyflenwadau dŵr 

hirdymor

Ystyried sut y gallwn 
gryfhau dull y diwydiant ar 
gyfer cyflawni gwytnwch 
gweithredol hirdymor o 

ran ei asedau, yn arbennig 
yn wyneb newid hinsawdd
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Mae'r heriau uniongyrchol a hirdymor sy'n wynebu'r diwydiant yn sylweddol, 
ac mae ein gweledigaeth o ragoriaeth, stiwardiaeth a gwerth yn uchelgeisiol. 
Rydym yn hyderus y gallwn barhau i wneud cynnydd drwy'r cymhelliannau 
ariannol yr ydym yn eu gosod ar gwmnïau. Ond mae gennym offer eraill y 
gallwn hefyd eu defnyddio i gyflymu newid, Cawsom lwyddiant yn ddiweddar 
mewn sicrhau newidiadau drwy wneud y canlynol: gosod egwyddorion, megis 
ar Arweinyddiaeth Bwrdd; adrodd ar arfer da a gwael, megis ar wytnwch 
gweithredol yn ystod achos o rewi/dadmer; ac ymgysylltu â chwmnïau unigol 
ar risgiau penodol, yn cynnwys y rheini'n ymwneud â gwytnwch ariannol, 
Ar hyn o bryd rydym yn ystyried newid trwyddedau cwmnïau i osod safonau 
cyson yn ymwneud a neilltuo cyllid.

Rhesymeg 

Ysgogi  
newid  
trawsne- 
widiol
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Cyflymder arloesedd 
Mae technegau, technolegau a modelau busnes newydd yn hollbwysig er 
mwyn cynyddu cynhyrchiant ac ymateb i heriau strategol yn y modd mwyaf 
cost effeithiol. Mae'r sector wedi bod yn araf i fabwysiadau offer a thechnegau 
newydd ac mae llawer o ddyblygu ymdrech a gwariant yn y maes hwn.

Diogelu a gwella'r amgylchedd naturiol 
Mae rheolaeth fwy cynaliadwy o'n hadnoddau naturiol - yn cynnwys newid sut 
yr ydym yn defnyddio dŵr - yn hollbwysig os ydym am gyflawni'r uchelgeisiau 
a nodir gan y ddwy Lywodraeth, sicrhau ein bod yn gallu ymateb i heriau 
hirdymor o ran adnoddau, a mynd i'r afael â phwysau newid hinsawdd a thwf 
poblogaeth.    

Perthynas â chwsmeriaid 
Mae parhau i feithrin perthynas aeddfed gyda chwsmeriaid yn hollbwysig 
os yw cwmnïau dŵr am fodloni eu disgwyliadau a darparu gwerth ar gyfer 
cwsmeriaid a chymunedau, yn cynnwys y rheini sy'n agored i niwed neu'n cael 
trafferthion i dalu. 

Creu dealltwriaeth 
Er mwyn bod yn fwy effeithiol mewn ysgogi newid ar gyfer cwsmeriaid 
a'r amgylchedd, gallai Ofwat wneud mwy i droi'r data sydd gennym yn 
ddealltwriaeth a defnyddio dull ffres ar gyfer sut yr ydym yn adrodd ar 
berfformiad cwmnïau a'r diwydiant yn gyffredinol. 

Beth allai Ofwat ei wneud 
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Yr amgylchedd naturiol  

Mae cyfle i reoleiddwyr a Llywodraethau gydweithio er 
mwyn sicrhau bod ein hecosystemau a'n hadnoddau 
dynol yn cael eu rheoli'n gynaliadwy a bod ein 
huchelgeisiau a rennir a chyfrifoldebau ar gyfer 
stiwardiaeth yn cael eu bodloni, tra'n cadw dŵr yn 
fforddiadwy. 

Fel y trafodwyd uchod, gallai hyn ddechrau drwy osod 
targedau hirdymor a thymor canolir ar y cyd er mwyn 
rhoi ffocws cryfach ar y byd naturiol. Gallai'r rhain 
gynnwys uchelgeisiau i leihau'n radical ddefnydd dŵr, 
lleihau i'r eithaf lygredd o orlifiant charthffosydd ac adfer 
amgylcheddau naturiol i statws ecolegol da. 

Gallwn weithio gyda'n gilydd i symud rhwystrau, 
anghysonderau a bylchau mewn rheoleiddio a allai 
lesteirio cwmnïau rhag bodloni ein huchelgeisiau a rennir 
mewn modd cost isel. Gallem weithio gyda'n gilydd i 
adolygu'r dystiolaeth sydd ar gael er mwyn pwyso a 
mesur a roddwyd ystyriaeth gywir i arbedion cost sy'n 
deillio o dechnegau newydd a'r gwerth cyffredinol a 
chyfalaf naturiol sy'n cael ei greu pan fydd yr amgylchedd 
yn cael ei wella. Efallai y bydd angen i Ofwat fod yn fwy 
cydgysylltiedig gyda rheoleiddwyr mewn sectorau eraill er 
mwyn creu fframwaith rheoleiddio a chanfod cyfleoedd i 
annog cwmnïau dŵr i archwilio dulliau economi cylchol. 

Arloesedd 

Mae cwmnïau yn cryfhau eu ffocws ar gydweithredu ac 
arloesedd. Rydym yn croesawu lansiad Cronfa Arloesedd 
Dŵr y Byd sy'n ymwneud â Dŵr Hafren Trent ac United 
Utilities yn gweithio mewn partneriaeth â darparwyr 
gwasanaethau dŵr o amgylch y byd i gyllido, datblygu a 
chyflymu technolegau newydd.  

Gallai Ofwat wneud mwy i hwyluso mabwysiadu offer a 
thechnegau newydd. Gallem gynnwys cyllid wedi'i neilltuo 
yn ein datganiad setliad rheoleiddio sydd i ddod yn fuan 
er mwyn gwobrwyo cwmnïau sydd wedi cyflwyno dulliau 
arloesol. Neu gallem sefydlu canolfan ragoriaeth i ysgogi 
mwy o gydgysylltu mewn treialu a chyflwyno technolegau 
a ffyrdd o weithio newydd gan gwmnïau dŵr. 

Byddwn yn ystyried opsiynau ar gyfer sut y gallem gallem 
ddarparu arweiniad a chyngor cyflym ac effeithiol ar 
driniaeth reoleiddiol dulliau arloesol. Byddwn yn parhau 
gyda'n gwaith i wella sut mae'r farchnad  busnesau 
manwerthu newydd a marchnadoedd eraill yn gweithio. 
Maent yn gyfrwng pwysig ar gyfer dod â syniadau newydd 
a dulliau aflonyddgar i'r sector yn gyfan. 

Gallem archwilio rôl data mewn hyrwyddo arloesedd 
ac ystyried a oes angen rhagor o weithredu i wneud 
data cwmnïau dŵr ar gael yn agored er mwyn caniatáu 
dealltwriaeth a gwasanaethau a chynhyrchion newydd i 
gael eu datblygu. 

 

Perthynas cwsmeriaid

Ymgysylltodd cwmnïau gyda thua 1.5 miliwn o 
gwsmeriaid wrth iddynt ddatblygu eu cynlluniau busnes 
PR19, mewn proses a oedd yn destun her annibynnol a 
sicrwydd gan Grwpiau Her Cwsmeriaid. 

Mae mwy y gallem ei wneud i ysgogi gwelliant parhaus 
o fewn y cyfnod rheoleiddio nesaf. Gallem weithio mewn 
partneriaeth ag arbenigwyr parthed sut i ddefnyddio llais y 
cwsmer yn y penderfyniadau a wneir gan gwmnïau. Mae 
cwmpas i ni sicrhau bod y sector cyfan yn adeiladu ar 
arfer gorau ac yn dysgu gan gyfleoedd newydd sy'n cael 
eu hagor gan gyfryngau cymdeithasol a thechnolegau 
digidol. 

Gallem weithio gyda CCWater a rheoleiddwyr sectorau 
eraill i wella sut mae'r diwydiant yn gwasanaethu'r rhai 
mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. Gallai hyn 
gynnwys enwi'r cwmnïau hynny sy'n syrthio ar ei hôl hi ac 
ystyried rhwymedigaethau trwydded lefel uchel er mwyn 
egluro'r disgwyliadau ar gwmnïau yn y maes hwn. 

Ar y cyfan, os byddwn yn datblygu ein dealltwriaeth ein 
hunain, gallai hyn ein galluogi i ysgogi cwmnïau i feithrin 
y berthynas sydd ei hangen arnynt gyda'u cwsmeriaid. 
Fel rhan o hyn gallem wneud gwell defnydd ar ymchwil 
sydd ar gael yn gyhoeddus a defnyddio cyfryngau 
cymdeithasol a thechnoleg gwybodaeth i wrando a dysgu 
mwy am gwsmeriaid a'u hanghenion. 

 

Dull Ofwat ar gyfer mewnwelediad ac 
adrodd
Rydym yn casglu swm sylweddol o ddata gan gwmnïau 
dŵr ynglŷn â phob agwedd ar eu perfformiad. Er mwyn 
bod yn fwy effeithiol mewn ysgogi gwelliannau mewn 
perfformiad yn gyffredinol, gallem gyfuno ein data gyda 
darnau eraill o wybodaeth a gwneud rhagor i'w droi'n 
ddealltwriaeth. Gallem archwilio sut rydym yn gweithio 
gyda rheoleiddwyr eraill fell y gallwn greu dealltwriaeth 
a chymariaethau traws sector er mwyn ein cynorthwyo i 
ysgogi newid pellach yn y diwydiant dŵr. 

Gyda'r ddealltwriaeth hon gallem ddarparu adroddiadau 
gwell ar y cynnydd y mae'r diwydiant yn ei wneud o ran 
cyflawni ar gyfer cwsmeriaid a'r amgylchedd.  Gallem fod 
yn gyflymach mewn sylwi ar dueddiadau trawsbynciol 
neu ganfod materion perfformiad sy'n arbennig ar gyfer 
cwmni penodol. Dylai dull ffres ein cynorthwyo i gadw 
effeithiolrwydd ein fframwaith rheoleiddiol wedi'i adolygu. 
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Annog mentrau 
preifat i roi  
gwerth  
cyhoeddus  

Swyddogaeth graidd cwmnïau dŵr yw darparu gwasanaethau dŵr a dŵr 
gwastraff ar gyfer cwsmeriaid presennol a rhai'r dyfodol. Wrth ddarparu'r 
gwasanaethau hyn, mae cwmnïau dŵr yn darparu gwerth cyhoeddus 
pwysig - iechyd y cyhoedd a thraethau glanach er enghraifft. Mae gan nifer 
o bobl sy'n gweithio yn y diwydiant ethos gwasanaethau cyhoeddus cryf. 
Mae'r weledigaeth ar y cyd yn gosod dyhead bod cwmnïau'n darparu llawer 
mwy o werth ar gyfer yr amgylchedd a chymunedau wrth iddynt gyflawni eu 
swyddogaethau craidd. 

Mae enghreifftiau o sut y gall cwmnïau dŵr (a sut y mae rhai) yn cyflawni mwy 
ar gyfer cymdeithas a'r amgylchedd yn cynnwys:

• defnyddio rheoli dalgylch, yn hytrach na dulliau traddodiadol ar gyfer dŵr 
a thrin gwastraff dŵr.. Mae'r rhain yn gwella ansawdd afonydd, gwella 
llesiant cymunedau lleol a gallant leihau costau dros yr hirdymor. 

• gweithio mewn partneriaeth â chwmnïau ynni lleol er mwyn defnyddio dŵr 
wedi'i ailgylchu, a chreu a defnyddio ynni adnewyddadwy. Mae hyn yn 
lleihau costau ar gyfer cwsmeriaid, mae'n dda ar gyfer yr amgylchedd ac 
yn creu cyfoeth ynlleol; a

• chynorthwyo gyda thwf economaidd lleol mewn cymunedau o 
amddifadedd drwy swyddi a chyfleoedd hyfforddiant mewn cwmnïau tra'n 
darparu ffrwd o dalent ar gyfer y cwmni.

Os bydd cwmnïau dŵr yn ei gwneud yn genhadaeth iddynt ddarparu'r gwerth 
gorau i'r cyhoedd drwy eu gweithgareddau busnes craidd, byddent yn ymuno 
â mentrau preifat ar draws ystod o sectorau wrth ymateb i ddisgwyliadau 
cynyddol ynghylch yr hyn y mae busnes yn ei gyflawni ar gyfer cymdeithas. 

Drwy ganolbwyntio'n gryfach ar roi gwerth i gymunedau a'r amgylchedd, gall y 
diwydiant dŵr ail-feithrin ymddiriedaeth. Gall ystod o opsiynau cyllido cwmnïau 
ehangu, gan gynnwys drwy gyrchu cronfeydd Amgylcheddol, Cymdeithasol 
a Llywodraethu. Efallai y byddai'n haws i gwmnïau dŵr ddenu sgiliau a chael 
cefnogaeth cwsmeriaid a phartneriaid eraill mewn mynd i'r afael â'r heriau sy'n 
gysylltiedig â newid hinsawdd a thwf poblogaeth.

Rhesymeg 
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Yn draddodiadol mae Ofwat wedi canolbwyntio ei reoleiddio ar roi gwerth am 
arian i gwsmeriaid, gydag ystyriaethau i werth cymdeithasol ehangach wedi'u 
cyfyngu i ganiatáu i gwmnïau adennill y gost effeithlon sy'n gysylltiedig â 
bodloni safonau amgylcheddol neu iechyd y cyhoedd a osodir gan reoleiddwyr 
eraill neu lywodraeth. 

Gyda PR19 rydym wedi dechrau ymgysylltu ag ystyriaethau ehangach o ran 
gwerth cyhoeddus, er enghraifft drwy wahodd cwmnïau i osod ymrywmiadau 
perfformiad amgylcheddol a chymdeithasol a gefnogir gan gwsmeriaid, megis 
am lanhau afonydd a chefnogi'r rheini sydd mewn dyled. Mae amcanion 
newydd yr ydym wedi'u cyflwyno'n ddiweddar yn ei gwneud hi'n ofynnol i 
fyrddau cwmnïau osod diben sy'n cydnabod buddiannau holl randdeiliaid y 
cwmni. 

Gallem esblygu ein dull ymhellach yng ngoleuni'r cyfleoedd na fanteisiwyd 
arnynt a'r pwysigrwydd o'r newydd y gallai darparu gwerth cyhoeddus ei 
chwarae yn nyfodol y diwydiant. Rhaid i ni hefyd sicrhau bod cwsmeriaid yn 
derbyn gwasanaethau dibynadwy ac y gall y sector barhau i ddenu cyllid. 

Esblygiad ein dull
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BuddsoddwyrYr amgylchedd

Cymdeithas Cwsmeriaid

Ymrwymiadau

Gwerth yn ei 
gyfanrwydd

Gwerth preifat

Gwerth cyhoeddus

Cwsmeriaid 
y dyfodol

Edrych ar i gwmnïau berchnogi'r dyhead  o greu mwy o werth cyhoeddus wrth iddynt gyflawni 
eu rôl o ddarparu gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff. Dylai hyn danategu a chael ei wreiddio yn 
niben a diwylliant y cwmnïau dŵr. 

Mae rhai cwmnïau yn y sector eisoes yn datblygu a ffurfioli rôl gwasanaeth cyhoeddus yn ffurfiol er 
mwyn meithrin ymddiriedaeth cwsmeriaid. Rydym hefyd yn croesawu cyhoeddiad diweddar Water 
UK o ymrwymiad budd y cyhoedd sy'n annog cwmnïau i gynnwys budd y cyhoedd yn eu diben 
busnes ac yn gosod nifer o ddyheadau gwerth cyhoeddus y diwydiant ar gyfer 2030. Byddwn yn 
cadw llygad ar sut y mae hyn yn datblygu dros y 12 nesaf ac yn ystyried pa gamau, os o gwbl, y 
mae angen i ni eu cymryd. 

Annog cwmnïau dŵr i ddarparu gwell gwerth cymdeithasol ac amgylcheddol. Efallai y byddwn 
yn adrodd ar ac yn mesur eu cynnydd mewn cyflawni ar gyfer cymdeithas - o bosibl yn gweithio 
mewn partneriaeth â chyrff achredu sydd eisoes wedi'u sefydlu ar gyfer y diben hwn. Gallem 
hefyd ystyried mewn adolygiadau prisiau yn y dyfodol pa gymhelliannau o ran proses, enw da 
neu'n ariannol y gallem eu rhoi i gwmnïau sy'n effeithiol mewn cyflawni er budd cymdeithas a'r 
amgylchedd. 

Sicrhau gwerth ar gyfer cwsmeriaid, cymunedau a'r amgylchedd. Mae digonedd o gyfleoedd 
na fanteisiwyd arnynt i gwmnïau ychwanegu mwy o werth cyhoeddus heb olygu rhagor o gostau 
i berchnogion neu gwsmeriaid, tra'n cefnogi, nid cyfaddawdu, darpariaeth gwasanaethau craidd. 
Caiff y cyfleoedd hyn eu gwella pan fydd cwmnïau'n gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau 
sy'n dod ag arbenigedd ategol a ffynonellau cyllid newydd. Byddwn yn monitro'n ofalus er mwyn 
sicrhau nad yw cwsmeriaid ar eu colled ac y gall y sector barhau i ddenu buddsoddiad. 

Efallai y bydd barn wahanol ynglŷn â pha rôl y dylai cwmnïau ei chwarae mewn cymdeithas ac 
ar gyfer yr amgylchedd ac ynghylch a ddylai cwsmeriaid dalu am fanteision ehangach y mae 
cwmnïau'n eu darparu. Tra bod rhai penderfyniadau yn rhai i Lywodraeth eu gwneud, byddwn 
yn ymgysylltu'n adeiladol yn y trafodaethau hyn ac yn darparu dadansoddiad i ddangos ffyrdd i 
ddarparu gwell gwerth cyhoeddus tra'n cadw gwasanaethau'n ddibynadwy a fforddiadwy a sicrhau 
bod diwydiant effeithlon yn parhau â'r gallu i ddenu buddsoddiad.

Beth allai Ofwat ei wneud 
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Esblygu ein dull ar gyfer  
rheoli prisiau

Safonau perfformiad

Gwnaethom gyflwyno perfformiad canlyniad mynegiannol 
hyd 2035 yn PR19 a byddwn yn ystyried sut y mae'r 
adolygiad prisiau pum mlynedd alinio i gyflawniad 
dyheadau hirdymor i dymor canolig. 

O fynd ymhellach, byddwn yn ystyried pa safonau 
perfformiad newydd a allai fod yn briodol yng ngoleuni'r 
weledigaeth ar y cyd, yn arbennig arfer gorau mewn 
diogelu a gwella'r amgylchedd a chyflawni ar gyfer 
cymdeithas. Efallai y bydd angen i ni wella ein gallu i 
asesu'r dulliau cyfrifyddu cyfalaf naturiol y mae cwmnïau'n 
eu defnyddio yn eu cynlluniau busnes er mwyn calibradu 
cymhelliannau.

Cwmpas yr adolygiad
Byddwn yn ystyried sut y mae rôl fwy marchnadoedd yn 
y gadwyn gwerth cyfanwerthol yn galluogi i'r adolygiad 
prisiau gael ei ailgynllunio.  Byddwn hefyd yn ystyried 
cwmpas yr adolygiad prisiau yng ngoleuni datblygiadau 
mewn mannau eraill yn y strategaeth. Rydym yn nodi 
bod PR19 wedi cynnwys ystod eang o weithgareddau 
megis ar agwedd cwmnïau tuag at fod yn agored i 
niwed, elfennau corfforaethol, ariannol a gweithredol 
ac arloesedd a byddwn yn ystyried i ba raddau y gellir 
ymdrin â'r rhain yn effeithiol y tu allan i'r broses adolygu 
prisiau.  

Gwobrwyon proses a symleiddio  
Os bydd cwmnïau yn herio eu hunain ac yn ymateb 
er mwyn darparu'n effeithiol ar gyfer cwsmeriaid, yr 
amgylchedd a chymunedau, yna gallent elwa gan 
fanteision o ran enw da, gweithdrefnau ac yn ariannol 
mewn adolygiadau dilynol. Efallai y byddwn yn ystyried 
esblygu'r dull llwybr carlam presennol i wahaniaethu 
ymhellach rhwng y broses ar gyfer cwmnïau sydd ag enw 
da mewn cyflawni'r dyheadau yn y weledigaeth a'r rheini 
sy'n syrthio ar ei hôl hi. 

Ymgysylltu â chwsmeriaid  
Gallem ddefnyddio dealltwriaeth i wella gallu cwsmeriaid 
a rhanddeiliaid i siapio cynlluniau busnes cwmnïau, a allai 
leihau'r angen am ymyrraeth Ofwat.  Efallai y bydd achos 
dros gael arolygon cenedlaethol neu waith arall i wella 
dadansoddiad o gadernid parodrwydd i dalu, yn arbennig 
ar gyfer ymrwymiadau newydd a allai gael effaith 
sylweddol ar filiau cwsmeriaid.  

Mae adolygiadau prisiau yn ein galluogi i herio cwmnïau ac ailosod y galw ar gwmnïau gan roi ystyriaeth i newidiadau 
yn y gymdeithas yn ehangach. Byddant yn parhau'n offeryn pwysig ar gyfer darparu gwerth i gwsmeriaid, cymunedau 
a'r amgylchedd ac am ddal cwmnïau i gyfrif. 

Byddwn yn adeiladu ar ac yn dysgu gwersi gan adolygiadau prisiau 2014 a 2019 a siapio ein dull yn 2024 a thu hwnt. 
Rydym hefyd yn gweld cyfle i ail-siapio rôl adolygiadau prisiau, gan roi ystyriaeth i'r weledigaeth a'r strategaeth sy'n 
dod i'r amlwg a'r cyfeiriad teithio a osodwyd yn PR19. 

Strategaeth ar dudalen
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