
Amser i weithredu, gyda’n 
gilydd: strategaeth Ofwat

Hydref 2019

www.ofwat.gov.uk



   Amser i weithredu, gyda’n gilydd: strategaeth Ofwat  32   Amser i weithredu, gyda’n gilydd: strategaeth Ofwat

Mae cwmnïau dŵr yn cefnogi pob agwedd ar fywyd. Mae 
gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff diogel a dibynadwy yn 
hanfodol ar gyfer ein bywyd pob dydd, ein lles a’n byd naturiol. 

Nid yw’r angen i ni ddarparu’r gwasanaethau hyn tra’n cadw 
biliau’n fforddiadwy yn rhywbeth newydd, ond mae maint yr 
her ar gyfer y dyfodol. Rydym yn wynebu argyfwng hinsawdd, 
tywydd mwy anwadal, a thwf poblogaeth. Rydym eisoes yn 
teimlo’r effaith: mae yna ardaloedd lle mae adnoddau dŵr 
yn brin, ac eraill lle ceir llifogydd yn aml. Ar yr un pryd mae 
pobl yn disgwyl fwyfwy i gwmnïau weithredu’n foesegol ac er budd y blaned a 
chymdeithas. Rydym eisiau i’r sector dŵr fanteisio ar y cyfle i adfer ymddiriedaeth 
y cyhoedd. 

Ni allwn straffaglu drwyddi yn unig. Mae angen i ni weithredu nawr er mwyn 
sicrhau’r dyfodol. 

Mae’r strategaeth hon yn esbonio sut y byddwn yn ysgogi cynnydd yn y sector 
dŵr nawr a dros y tymor hwy. Mae’n esblygu ac yn gwella ar ein dull presennol, 
er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn canolbwyntio ar gynnal cynnydd dros 
ddegawdau i ddod, nid dim ond dros y pum mlynedd nesaf. 

Yn Ofwat, rydym yn paratoi ein hunain i gyflawni a chyfateb i uchelgais ein 
strategaeth newydd. Byddwn yn gweithredu’n hyderus, gyda phwrpas ac 
uniondeb. Fodd bynnag, ni allwn wneud hyn ar ein pen ein hunain. Byddwn yn 
dod ynghyd gyda rheoleiddwyr, llywodraethau, cwmnïau a chymdeithas sifil i 
gyflawni ein huchelgais: i’r sector dŵr ddarparu’r gwasanaethau gorau posibl i 
gwsmeriaid, gwella’r amgylchedd a gwella bywyd drwy ddŵr.

Rydym yn llawn cyffro ac yn optimistig y gallwn, fel sector, wneud gwahaniaeth 
gwirioneddol. Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi i sicrhau’r dyfodol gwell hwn.

Rachel Fletcher
Prif Weithredwr
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Mae’r sector dŵr yn wynebu heriau sylweddol, 
nid y lleiaf gan newid hinsawdd, twf poblogaeth, 
a’r cwestiynau’n ymwneud â thrwydded 
cwmnïau i weithredu. Yn ogystal â’r materion 
amlweddog a chymhleth hynny, mae’r galw gan 
gwsmeriaid yn newid. Mae angen i ni wneud 
yn siŵr bod y gwasanaeth mwyaf hanfodol 
hwn yn gwella ac yn parhau’n fforddiadwy i 
bawb. Rhaid i ni yn ogystal wneud yn siŵr bod 
anghenion amrywiol cwsmeriaid, ac yn arbennig 
y rheini mewn amgylchiadau bregus, yn cael eu 
diwallu’n iawn. 

Mae yna hefyd gyfleoedd enfawr na fanteisiwyd 
arnynt. Mae cwmnïau dŵr bron yn gyfan gwbl 
wedi integreiddio i’r cymunedau y maent yn 
eu gwasanaethu, gyda’r potensial i gael effaith 
gadarnhaol yn eu hamgylchedd lleol. 

Mae’r sector wedi buddsoddi’n fawr ar ein byd 
naturiol ac yn ddibynnol arno. Mae hwn yn 
gyfrifoldeb mawr ond rhydd hefyd gyfle grymus 
i ddiogelu a gwella ein hamgylchedd. Drwy 

groesawu syniadaeth newydd ac arloesedd, yn 
cynnwys technoleg newydd, gall cwmnïau dŵr 
wella perfformiad, gan roi budd i gwsmeriaid, 
cymunedau a’r amgylchedd tra’n cadw costau i 
lawr.  

Mae’r strategaeth hon yn nodi ein huchelgais ar 
gyfer y sector dŵr: darparu’r gwasanaeth gorau 
oll i gwsmeriaid, gwella’r amgylchedd a gwella 
bywyd drwy ddŵr, nawr ac yn y dyfodol - a’r rôl 
y byddwn ni’n ei chwarae i gyflawni hyn.      

Mae wedi’i seilio ar y canlynol:

• gweledigaeth o ragoriaeth, gwerth a 
stiwardiaeth ar gyfer y sector dŵr y mae 
cwmnïau, rheoleiddwyr a llywodraethau i 
gyd yn gweithio tuag ati.

• asesiad o’r heriau presennol, yn cynnwys 
newid hinsawdd, fforddiadwyedd a 
pherfformiad cwmnïau, a sut y gallai’r rhain 
ddatblygu dros yr hirdymor; a’r

• dyletswyddau ac amcanion a roddwyd i 
Ofwat gan Lywodraethau’r DU a Chymru, 
polisi llywodraeth a mewnwelediad gan 
adolygiadau llywodraeth.

Amser i weithredu

“Rydym eisiau gweld  
angerdd a brys”

“Rydym eisiau gweld gwelliannau ym 
mhob elfen o berfformiad cwmnïau  
a gweld cynnydd mewn cyflymder a  

lefel y newid”
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Yr hyn rydym wedi’i glywed
Yn ystod y flwyddyn rydym wedi treulio ein hamser yn gwrando. Gwnaethom 
estyn allan at dros 2,000 o bobl oedd â diddordeb yn y sector dŵr a chawsom 
sgyrsiau wyneb yn wyneb gyda dros 250 o sefydliadau ac aelodau’r cyhoedd wrth 
i ni ddatblygu ein strategaeth. Mae’r sgyrsiau hynny wedi llywio ein ffordd o feddwl 
a siapio’r strategaeth hon.

Pwysleisiodd nifer o’r bobl y gwnaethom siarad â hwy bwysigrwydd ymateb ac 
addasu i newid hinsawdd a maint yr heriau amgylcheddol hirdymor sy’n wynebu’r 
sector. 

Clywsom pa mor bwysig yw hi bod dŵr yn fforddiadwy i bawb, ac i bob cwmni 
dŵr fod wedi’i ysgogi gan fudd y cyhoedd. 

Tynnodd eraill sylw at bwysigrwydd deall a chynnwys cwsmeriaid a chymunedau 
mewn penderfyniadau, yn ogystal â’r angen ar gyfer newid mewn ymddygiad er 
mwyn lleihau defnydd dŵr a llygredd.

Clywsom am bwysigrwydd cwmnïau’n cydweithio a rheoleiddwyr yn gweithio 
mewn partneriaeth, gyda chymorth mewnwelediad gan ddata.  

Gallwch weld yr holl ymatebion ymatebion i’n strategaeth ddrafft, a gyhoeddwyd 
ym mis Mai 2019.

“Mae dyheadau hirdymor yn  
bwysig i ddangos y mha gyfeiriad  

strategol y mae angen teithio”
“Byddwn yn gweithio gyda  

llywodraethau a rheoleiddwyr eraill i osod 
targedau strategol hirdymor”

https://www.ofwat.gov.uk/consultation/ofwats-emerging-strategy-join-the-conversation/#Responses
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Rydym wedi clywed gan aelodau’r cyhoedd sut y mae dŵr yn hollbwysig i bob 
agwedd ar fywyd. Drwy ein sgyrsiau, rydym wedi canfod beth y mae pobl ei angen 
fwyaf gan y sector dŵr:

• gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff dibynadwy, gwydn, diogel ac o ansawdd da 
i bawb;

• cwmnïau dŵr i adael yr amgylchedd mewn gwell cyflwr ar gyfer ein plant a 
phlant ein plant;

• gwerth am arian, cadw dŵr yn fforddiadwy hyd yn oed y rheini sydd ar incwm 
isel; a

• cwmnïau dŵr i weithredu er budd hirdymor cymdeithas a’r amgylchedd tra’n 
dal i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i gwsmeriaid heddiw.

Bydd ein holl waith a nodir yn y strategaeth hon yn diwallu un neu ragor o’r 
anghenion hyn. Byddwn yn adrodd yn glir ac yn rheolaidd ynglŷn â’r hyn rydym 
wedi’i gyflawni fel y gall pob un weld ein cynnydd.

Beth sydd ei angen ar gwsmeriaid

“Ni fyddai bywyd yn bodoli heb ddŵr”

“Mae angen i ni weithredu nawr  
i sicrhau'r dyfodol”
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Yn seiliedig ar yr hyn a glywsom, 
rydym wedi gosod tri nod i’n hunain 
ar gyfer y blynyddoedd nesaf.

Yr hyn rydym 
eisiau ei  
gyflawni

Trawsnewid perfformiad 
cwmnïau dŵr 

Ysgogi cwmnïau dŵr i ymateb 
i heriau hirdymor drwy ragor o 

gydweithredu a phartneriaethau

Cwmnïau dŵr i roi gwell 
gwerth cyhoeddus, gan gyflawni 

mwy ar gyfer cwsmeriaid, 
cymdeithas a’r gymuned
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Sut fyddwn yn gwneud hyn
Byddwn yn defnyddio ein holl offer rheoleiddio presennol ac yn datblygu rhai newydd, yn cynnwys 
cynyddu ein dylanwad, data a mewnwelediad, er mwyn cyflawni’r nodau hyn. Wrth i ni wneud hyn, 
bydd angen i’r sector esblygu a newid.

Bydd angen i gwmnïau gael perthynas fwy 
ystyrlon a dibynadwy gyda chwsmeriaid a 
chymunedau.

Bydd angen i gwmnïau wella’r amgylchedd 
fel rhan greiddiol o’u busnes i ddarparu 
cyflenwadau dŵr cynaliadwy a gwydn. 

Bydd angen i gwmnïau gael eu rhedeg gyda 
diben clir, gan ychwanegu gwerth cyhoeddus 
ehangach i gwsmeriaid a chymunedau yn 
ogystal ag i gyfranddalwyr.                                                                                                                              

Bydd angen i gwmnïau gydweithredu a 
gweithio gydag eraill oddi mewn a thu hwnt i’r 
sector, gan adlewyrchu anghenion y lleoedd y 
maent yn gweithredu ynddynt. 

Bydd Ofwat yn gwrando ar gwsmeriaid yn fwy 
uniongyrchol er mwyn profi’n well ein polisïau ac 
arwain lle a sut rydym yn dal cwmnïau i gyfrif.  

Bydd Ofwat yn gwneud yr amgylchedd yn rhan 
annatod o bopeth a wnawn, gan gydnabod 
bod cwsmeriaid eisiau gwelliannau gweladwy, 
ochr yn ochr â chyflenwadau dŵr dibynadwy a 
fforddiadwy.   

Bydd Ofwat yn parhau i gryfhau byrddau 
cwmnïau ac esblygu sut rydym yn gweithio i 
hyrwyddo diben cyhoeddus ehangach. 

Bydd Ofwat yn annog mwy o gydweithredu 
ar draws y sector a bydd yn gweithio mewn 
partneriaeth ag eraill i gynyddu ein heffaith.

Bydd gwneud y newidiadau hyn yn helpu i ddiwallu anghenion cwsmeriaid: cyflenwadau dŵr 
dibynadwy a diogel heddiw gyda gwell amgylchedd, biliau fforddiadwy a dyfodol gwydn a 
chynaliadwy ar gyfer dŵr. 

Wrth i ni wneud hyn, byddwn yn gweithio i gyflawni blaenoriaethau strategol Llywodraethau’r  
DU a Chymru ar gyfer Ofwat, a pholisi Llywodraethau’r DU a Chymru.

“Mae gan y diwydiant dŵr  
botensial enfawr i gynyddu ei werth 

cymdeithasol… Y cyfan sydd ei angen  
arnom yw arweinyddiaeth a  

chreadigrwydd”
“Mae pobl yn disgwyl i gwmnïau 

weithredu'n foesegol ac er budd y blaned 
a chymdeithas. Rydym eisiau i'r sector 

dŵr fanteisio ar y cyfle hwn ac adfer 
ymddiriedaeth y cyhoedd”
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Mae tri nod strategol Ofwat yn rhyngberthynol ac yn atgyfnerthu ei gilydd. Bydd 
ffocws manwl ar ysgogi perfformiad ac effeithlonrwydd nawr yn rhoi cwmnïau 
mewn gwell lle i wynebu’r heriau sydd o’u blaenau. Wrth i gwmnïau baratoi ar 
gyfer y dyfodol, bydd angen iddynt arloesi a gwneud buddsoddiad mewn asedau a 
phobl, a ddylai roi buddion tymor byr a hirdymor. Ac os bydd cwmnïau’n gwreiddio 
diben cyhoeddus ehangach yn eu busnes, dylai hyn eu helpu i sicrhau dilysrwydd 
ac ewyllys da, gan ganiatáu iddynt ddatgloi potensial llawn eu pobl, a denu 
ffynonellau buddsoddiad newydd i’w gwneud yn fwy llwyddiannus yn gyffredinol.

Yma rydym yn nodi’r dull y byddwn yn ei ddefnyddio a pheth o’r gwaith allweddol 
y byddwn yn ei wneud i gefnogi pob un o’r nodau hyn. Byddwn yn parhau i edrych 
ar effeithiolrwydd ein gwaith ac adfywio ein blaenoriaethau o bryd i’w gilydd.  

Nid ydym yn dechrau o ddim, ond yn hytrach yn adeiladu ar ac yn mireinio’r 
gwaith yr ydym eisoes yn ei wneud, gan roi dilyniant i fuddsoddwyr. Mae hyn yn 
cynnwys ein gwaith o ran:  

• pennu adolygiadau prisiau; 
• creu a gwella marchnadoedd; 
• sefydlu fframwaith ar gyfer gwytnwch ariannol cryf; ac 
• ysgogi arweinyddiaeth a llywodraethu bwrdd effeithiol. 

Er mwyn cyflawni ein nodau byddwn yn defnyddio ystod eang o offer a dulliau 
– offer ffurfiol megis rhwymedigaethau trwydded newydd ac offer meddal megis 
dylanwadu a chynnull. Byddwn yn gweithio gyda’r diwydiant a rhanddeiliaid i fynd 
i’r afael â heriau a rennir neu er mwyn darparu cefnogaeth strategol. Mae gan 
y diwydiant dŵr nifer o reoleiddwyr a chyrff llywodraeth a byddwn yn gweithio’n 
agos gyda hwy i ddarparu dull mwy cyson.

Byddwn bob amser yn rheoleiddio gyda’r nod o roi’r canlyniad gorau i gwsmeriaid. 
Cyfrifoldeb byrddau a thimau gweithredol cwmnïau dŵr yw eu harweinyddiaeth, 
rheolaeth a’u gweithrediad. Fodd bynnag, pan welwn berfformiad gwael gan 
gwmnïau neu risgiau i gwsmeriaid yn dod i’r amlwg, ni fyddwn yn oedi rhag camu i 
mewn, gan ddefnyddio ein pwerau ffurfiol os bydd angen. 

Ein dull a’n meysydd gwaith

Trawsnewid 
perfformiad 

cwmnïau dŵr 

Ysgogi cwmnïau 
dŵr i ymateb i heriau 

hirdymor

Cwmnïau dŵr 
i roi gwell 

gwerth 
cyhoeddus 
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Bydd ein strategaeth newydd yn cyflawni newid tymor hwy ledled Cymru a Lloegr. 
Golyga ein nodau y bydd yr holl gwsmeriaid yng Nghymru a Lloegr a’r gymuned 
ehangach yn elwa gan newid mawr mewn perfformiad cwmnïau, cyflenwad dŵr 
mwy gwydn a dibynadwy, a ffocws cynyddol ar ddiben cyhoeddus. Er mwyn 
cyflawni’r nodau hyn bydd angen i ni fodloni blaenoriaethau ac amcanion strategol 
y ddwy Lywodraeth. 

Mae’r amgylchiadau penodol yng Nghymru yn bwysig i ni. Mae Dŵr Cymru yn 
gweithredu fel cwmni di-ddifidend. Rhoddodd ddeddfwriaeth ddiweddar yng 
Nghymru, megis Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr 
Amgylchedd (Cymru ) 2016 fframwaith clir ar gyfer datblygu polisi a rheoleiddio 
yng Nghymru. Mae Strategaeth Dŵr Cymru (2015) yn nodi dull penodol 
Llywodraeth Cymru ar gyfer polisi dŵr, gan gydnabod bod dŵr yn un o asedau 
naturiol pwysicaf Cymru a rhaid ei reoli’n gynaliadwy. 

Byddwn yn parhau i reoleiddio mewn modd sy’n adlewyrchu unrhyw 
wahaniaethau mewn polisi, yn cynnwys gwahanol gyfeiriadau polisi gan 
Lywodraethau’r DU a Chymru parthed defnyddio cystadleuaeth a marchnadoedd.

Mae ein perthynas gyda rhanddeiliaid yn allweddol i ddeall yr amgylchiadau a’r 
heriau penodol yng Nghymru. O’r flwyddyn nesaf ymlaen byddwn yn cryfhau ein 
hymgysylltiad â Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, yr Arolygiaeth Dŵr 
Yfed a rhanddeiliaid eraill. Byddwn yn cydweithio i archwilio sut a phryd y mae 
angen i ni ddefnyddio dull gwahanol er mwyn alinio gyda deddfwriaeth a pholisïau 
Cymru fel ein bod yn cyflawni ein nodau mewn modd sy’n gweithio i Gymru. 

Ochr yn ochr â hyn, ac er mwyn cynorthwyo cydweithredu a rhannu syniadau, 
rydym yn cryfhau ein presenoldeb yng Nghymru. Byddwn yn sefydlu swyddfa yng 
Nghymru am y tro cyntaf er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn cyfranogi’n iawn 
mewn trafodaethau polisi yng Nghymru, a gwneud y defnydd gorau o arbenigedd 
rhanddeiliaid a rheoleiddwyr yng Nghymru. 

 

 

Rheoleiddio yng Nghymru
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Pam fod y nod hwn yn bwysig?

Rydym eisiau bod yn fwy llwyddiannus mewn 
gwella pob agwedd ar berfformiad cwmnïau 
dŵr a gweld cynnydd yng nghyflymder a 
lefel newid. Mae’r nod hwn yn heriol. Mae 
perfformiad wedi aros yn ei unfan mewn 
rhai meysydd, mae’n ddarniog ar draws 
cwmnïau, ac mae disgwyliadau cwsmeriaid 
a chymdeithas yn newid. Mae gwasanaeth 
mewn sectorau eraill yn gynyddol bersonol ac 
yn cael ei alluogi’n ddigidol, ac mae’r sector 
dŵr ar ei hôl hi. Mae pryder, a chyfiawnhad 
dros hynny, ynglŷn â lefelau presennol 
llygredd, ac mae etifeddiaeth ymddygiad 
corfforaethol gwael mewn rhai cwmnïau yn dal 
i effeithio ar ddilysrwydd y sector yn gyfan.

Beth sy’n digwydd eisoes?

Rydym yn gosod targedau ymestynnol ar 
berfformiad ac effeithlonrwydd fel rhan o’r 
adolygiad prisiau pum mlynedd. Mae gennym 
ofynion newydd ar waith i wella gwytnwch 
ariannol, ac arweinyddiaeth a llywodraethu bwrdd. Rydym yn parhau i ysgogi 
gwell perfformiad ar gyfer cwsmeriaid drwy adrodd ar arferion da a gwael mewn 
meysydd megis gwytnwch gweithredol a thrwy gymryd camau gorfodi pan fo 
angen. Dylai pwysau cystadleuol ar fanwerthwyr sy’n gwerthu dŵr i gwsmeriaid 
busnes a chwmnïau sy’n darparu gwasanaethau i ddatblygwyr eiddo hefyd ysgogi 
gwelliannau mewn effeithlonrwydd a gwasanaeth, yn ogystal â rhoi arloesedd y 
mae ei angen yn fawr.    

Trawsnewid perfformiad  
cwmnïau dŵr  Beth fydd llwyddiant?

Os ydym yn llwyddiannus, dylem weld mwy o gwmnïau’n cyflawni a chynnal 
gwelliannau mawr yn eu darpariaeth ar gyfer cwsmeriaid, cymunedau a’r 
amgylchedd. Bydd cwmnïau sy’n methu o ran eu hymrwymiadau yn gwella. 
Dylem weld llai o fethiannau gwasanaeth difrifol a digwyddiadau o lygredd a, pan 
fyddant yn y digwydd, dylent gael sylw’n gyflymach. Dylem weld marchnadoedd 
mwy deinamig yn ysgogi effeithlonrwydd a gwelliant perfformiad, ond hefyd yn 
cyflwyno amrywiaeth o fodelau busnes ac offer newydd i wella profiad cwsmeriaid. 
Dylem weld y diwydiant dŵr yn symud i fyny’r tabl traws sector o ran gwasanaeth 
cwsmeriaid, ymateb i amrywiaeth anghenion eu cwsmeriaid yn cynnwys y rheini 
sydd mewn amgylchiadau bregus. Dylem weld y sector yn llwyddo i leihau 
defnydd y pen. Dylai cwsmeriaid cwmnïau dŵr a’u cymunedau gael mwy o hyder 
bod eu cwmni dŵr yn ymateb i’w hanghenion a’u disgwyliadau.

Beth arall fyddwn ni’n ei wneud?

Er mwyn cyflymu’r newid a chodi safonau gwasanaeth i ddiwallu disgwyliadau 
sy’n newid, byddwn yn adeiladu ar yr hyn sydd eisoes ar waith er mwyn:

• annog cwmnïau i fabwysiadu dulliau arloesol a thechnolegau;
• archwilio dull data agored gan gwmnïau dŵr;
• ysgogi gwelliannau ym mherthynas y sector gyda chwsmeriaid a’i allu i 

ddiwallu eu hanghenion amrywiol, yn arbennig y rheini sydd fwyaf bregus 
mewn cymdeithas

• gwneud gwell defnydd o’r wybodaeth sydd ar gael i ni, gan ddefnyddio dull 
wedi’i dargedu ar gyfer dal cwmnïau unigol i gyfrif ac archwilio materion 
trawsbynciol; a 

• pharhau i alluogi datblygiad marchnadoedd newydd a’r rhai presennol lle 
gallant roi’r budd mwyaf i gwsmeriaid.

Rydym yn egluro pob un o’r mentrau newydd hyn mewn rhagor o fanylder isod.
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Arloesedd
Mae arloesedd yn hollbwysig ar gyfer ymateb i’r heriau yr ydym yn eu hwynebu 
mewn modd cost-effeithiol a chynaliadwy. Mae ein fframwaith adolygu prisiau 
eisoes yn hyrwyddo arloesedd drwy osod canlyniadau ymestynnol i gwmnïau dŵr 
a rhoi iddynt yr hyblygrwydd i fabwysiadau dulliau arloesol o gyflawni, a chawn ein 
calonogi wrth weld rhai cwmnïau’n dangos gwir uchelgais yn hyn o beth. 

Fodd bynnag, mae cyfleoedd sylweddol na fanteisiwyd arnynt yn parhau ar gyfer y 
diwydiant i weithio gyda’i gilydd, y gadwyn gyflenwi a’r rheini mewn sectorau eraill 
i dreialu a mabwysiadau arferion newydd a thechnoleg i drawsnewid perfformiad. 
Mae angen symleiddio’r mentrau presennol fel bod ymdrechion yn ategol yn 
hytrach na dyblygol, bod dysgu yn cael ei rannu, ac y gellir mabwysiadu technoleg 
sydd wedi’i brofi ei fod yn gweithio yn hawdd ar draws y diwydiant. O gofio hynny, 
rydym wedi gofyn i gwmnïau ystyried a ddylent sefydlu canolfan ddŵr ar gyfer 
rhagoriaeth - hyb cydweithredol ar gyfer arbenigedd, gwybodaeth am y farchnad a 
mewnwelediad - a strategaeth arloesedd ar gyfer y sector.

Rydym wedi ymgynghor ar sut i ysgogi arloesedd yn y sector dŵr a byddwn yn 
dod i benderfyniad terfynol ar gyllido arloesedd ychwanegol yn ddiweddarach yn 
y flwyddyn. Byddwn hefyd yn parhau i ystyried y rôl y dylai rheoleiddio ei chwarae 
fel galluogwr ar gyfer arloesedd. Byddwn yn treialu siop un stop o fewn Ofwat er 
mwyn darparu cyngor rheoleiddiol anffurfiol i unrhyw un sydd am ddechrau menter 
arloesol. 

Rolau marchnadoedd 

Gall cystadleuaeth a marchnadoedd roi budd sylweddol i’r sector drwy 
sicrhau effeithlonrwydd cost ac annog lefelau gwasanaeth uwch, tra 
hefyd yn cymell arloesedd. Byddwn yn canolbwyntio ein sylw ar alluogi 
datblygiad marchnadoedd newydd a phresennol lle gallant roi’r budd mwyaf i 
gwsmeriaid. Byddwn yn gwneud y canlynol. 

• Gweithio’n agos gyda gweithredwr y farchnad (MOSL) i asesu perfformiad 
y farchnad manwerthu busnes yn Lloegr, gan herio cyfanwerthwyr a 
manwerthwyr i gyd i chwarae eu rhan mewn rhoi’r budd gorau posibl i 
gwsmeriaid.

• Parhau i archwilio ffyrdd i annog y marchnadoedd ar gyfer cysylltiadau 
newydd (NAVs) a gwasanaethau datblygwyr. 

• Archwilio ac annog masnachu adnoddau dŵr a bioadnoddau, tendro 
cystadleuol ar gyfer datblygiad seilwaith mawr a datblygu platfformau bidio 
agored ar gyfer gwasanaethau amgylcheddol. 

• Parhau i ddefnyddio ein hoffer rheoleiddio er mwyn sicrhau nad 
yw cyfranogwyr yn y farchnad yn ymgysylltu mewn ymddygiadau 
gwrthgystadleuol, yn cynnwys defnyddio ein pwerau ffurfiol pan fo angen.

Rydym yn cydnabod y gwahanol bolisïau sydd gan Lywodraethau’r DU a 
Chymru o ran defnyddio cystadleuaeth a marchnadoedd a byddwn yn parhau 
i ymgysylltu â rhanddeiliaid yng Nghymru ynglŷn â hyn.

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2019/07/Ofwat%E2%80%99s-emerging-strategy-driving-transformational-innovation-in-the-sector-1.pdf
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Data agored  
Mae data agored yn golygu gwneud data ar gael yn hawdd i bawb ei gyrchu, ei 
ddefnyddio a’i rannu. Mae nifer o gwmnïau a chyrff cyhoeddus mewn sectorau 
megis bancio, bwyd a thrafnidiaeth erbyn hyn yn rhannu eu data craidd. Yn ei 
adroddiad ‘Data for the public good1’ mae’r Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol yn 
tynnu sylw at yr angen ar gyfer mwy o rannu data ar asedau seilwaith er mwyn 
ysgogi gwerth cyhoeddus. Ym maes dŵr, dim ond ychydig o gwmnïau sydd wedi 
cyflwyno mynediad agored ar eu setiau data.  

Gallai dull data agored ar gyfer gwybodaeth a ddelir gan gwmnïau dŵr gymell 
arloesedd a chydweithredu, ac annog modelau busnes newydd a chynigion 
gwasanaeth sydd o fudd i gwsmeriaid. Mae potensial i eraill ddefnyddio’r data, 
datblygu apiau sy’n gwella profiad cwsmeriaid neu roi mewnwelediadau ar gyfer y 
cwmni ar berfformiad ei asedau. Gallai data agored wella tryloywder i gwsmeriaid 
a pherchnogion cwmnïau, a meithrin ymddiriedaeth yn y cwmnïau dŵr.

Byddwn yn ystyried sut y gallai data agored chwarae rôl ganolog yn ein cynigion 
i ysgogi arloesedd. Drwy Rwydwaith Rheoleiddwyr y DU (UKRN) rydym yn 
archwilio’r cyfleodd a’r risgiau sy’n gysylltiedig â data agored, a rôl rheoleiddwyr.

Byddwn yn parhau i eirioli tryloywder ac annog cwmnïau dŵr i fabwysiadu dulliau 
wedi’u halinio ar gyfer eu data.

Mewnwelediadau
Byddwn yn troi’r wybodaeth a ddelir gennym, ynghyd â gwybodaeth o ffynonellau 
eraill, yn fewnwelediadau a fydd yn ein helpu i ysgogi gwelliannau mewn 
perfformiad cwmnïau dŵr. 

Byddwn yn defnyddio’r mewnwelediad hwn i ddeall y cynnydd sy’n cael ei wneud 
mewn gwella perfformiad y diwydiant ac er mwyn gwireddu dyheadau hirdymor. 
Bydd y mewnwelediad hwn yn siapio ein blaenoriaethau polisi a meysydd ffocws, 
a chaniatáu i ni werthuso ein heffeithiolrwydd.  

Bydd yn llunio sail o ymgysylltu rheolaidd gyda phob cwmni dŵr gan ganiatáu i ni 
gryfhau ein dealltwriaeth o bob cwmni dros amser. Dylai ein helpu i sylwi ar risgiau 
i ddarpariaeth ar gyfer cwsmeriaid, gan ein helpu i weithredu’n gyflym a chymryd 
camau wedi’u targedu pan fo angen. 

Byddwn hefyd yn gwneud mwy i rannu ein mewnwelediadau yn gyhoeddus, yn 
cynnwys darparu enghreifftiau o arfer da a gwael, pan fo hyn yn ddefnyddiol 
mewn ysgogi gwell perfformiad.    

 1  Mae adroddiad y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol yn berthnasol i gwmnïau dŵr yn Lloegr yn unig.

https://www.nic.org.uk/wp-content/uploads/Data-for-the-Public-Good-NIC-Report.pdf
https://www.ukrn.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/UKRN-Infrastructure-Data-Sharing-0919.pdf
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Cwsmeriaid a chymunedau
Rydym am weld cwmnïau dŵr yn trawsnewid eu gallu i wasanaethu cwsmeriaid 
ac ymateb i amrywiaeth lawn anghenion cwsmeriaid, yn arbennig y rheini mewn 
sydd amgylchiadau bregus. 

Mae gwasanaethau dŵr yn gynhenid leol. Rydym eisiau gweld cwmnïau’n 
adeiladu ar yr ymchwil y maent wedi’i wneud ar gyfer eu cynlluniau busnes er 
mwyn cryfhau eu dealltwriaeth o a’u perthynas â’u cymunedau lleol a gwella eu 
gallu i ddiwallu anghenion y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.  

Rydym yn disgwyl i gwmnïau weithio gyda phartneriaid lleol er mwyn mynd i’r 
afael â heriau strategol. Mae cyfranogiad cryf cwsmeriaid a chymunedau yn 
allweddol i’r newid mewn ymddygiad sydd ei angen er mwyn defnyddio dŵr yn 
ddoeth a lleihau’r risg o lygredd o ganlyniad i garthffosydd yn blocio. Byddwn yn 
gweithio ar y cyd i ymchwilio beth ddylai ein rôl fod er mwyn galluogi’r mentrau 
hyn.

Mae ystod o gamau eraill y byddwn yn eu cymryd i wella canlyniadau ar gyfer 
cwsmeriaid a chymunedau. Byddwn yn gwneud y canlynol.

• Gwneud mwy i wrando a deall anghenion a blaenoriaethau pobl. Byddwn yn 
defnyddio ymchwil cwsmeriaid a chyfryngau cymdeithasol, ac yn gweithio 
gyda’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr (CCWater) i wella’r corff tystiolaeth ynglŷn ag 
agweddau a phrofiad pobl. Byddwn yn defnyddio hyn i brofi ein polisïau ein 
hunain yn ogystal â herio cwmnïau ynglŷn â’u perfformiad ac aeddfedrwydd eu 
partneriaethau a’u cydweithredu gyda’r bobl y maent yn eu gwasanaethu.

• Gweithio ar y cyd gyda chyrff defnyddwyr a rheoleiddwyr mewn sectorau 
eraill i roi fframwaith cefnogi mwy cyfannol ar gyfer cwsmeriaid sydd mewn 
amgylchiadau bregus. 

• Gwella’r broses trin cwynion cwsmeriaid fel y caiff cwsmeriaid eu helpu’n fwy 
effeithiol a chyflym.

• Ystyried yr achos ar gyfer rhwymedigaethau trwydded lefel uchel i ddarparu 
gofynion rhwymol ar sut y mae cwmnïau’n trin eu cwsmeriaid a’r rhai mwyaf 
bregus mewn cymdeithas.



   Amser i weithredu, gyda’n gilydd: strategaeth Ofwat  2928   Amser i weithredu, gyda’n gilydd: strategaeth Ofwat

Wynebu’r heriau hirdymor 
sydd i ddod
Pam fod y nod hwn yn bwysig?

Mae cenedlaethau’r dyfodol, yn ogystal â 
chwsmeriaid heddiw, angen gwasanaethau dŵr a dŵr 
gwastraff o ansawdd uchel, dibynadwy a fforddiadwy, 
ac amgylchedd ffyniannus i’w fwynhau. Mae’n rhaid 
i ni, fel sector, weithredu gyda’n gilydd nawr i ganfod 
datrysiadau i ymateb i’r heriau hirdymor y mae newid 
hinsawdd a thwf poblogaeth yn eu peri i’r amcan 
hwn.   

Beth sy’n digwydd eisoes a beth arall fyddwn 
ni’n ei wneud?

Rydym eisoes yn gofyn i gwmnïau roi eu cynlluniau 
busnes pum mlynedd yn y cyd-destun hirdymor a 
gwneud ymrwymiadau perfformiad mynegiannol 15 
mlynedd. Ond mae mwy i’w wneud.

Er mwyn chwarae ein rhan byddwn yn:

• gweithio gyda llywodraethau a rheoleiddwyr dŵr 
eraill er mwyn gosod nifer o dargedau hirdymor 
strategol ar gyfer y sector;

• creu dull mwy cadarn ar gyfer cynllunio a rheoli 
adnoddau dŵr;

• cryfhau dull y diwydiant ar gyfer sicrhau gwytnwch gweithredol hirdymor o ran 
ei asedau;

• gwneud yr amgylchedd yn rhan annatod o bopeth a wnawn, gan gydnabod 
bod cwsmeriaid eisiau gwelliannau gweladwy, ochr yn ochr â chyflenwadau 
dŵr dibynadwy a fforddiadwy; ac 

• adolygu ein dull o ran sut rydym yn defnyddio’r adolygiad prisiau.

Beth fydd llwyddiant?

Os byddwn yn llwyddiannus, bydd y diwydiant yn gwybod beth sy’n ddisgwyliedig 
ganddo yn yr hirdymor. Dylai hyn ysgogi arloesedd, cydweithredu a gweithredu 
tymor byr arall megis datblygu pobl sydd â’r sgiliau newydd y mae eu hangen 
ar y diwydiant ar gyfer y dyfodol. Bydd gennym bartneriaethau cryfach gyda 
llywodraethau a rheoleiddwyr, a byddwn yn adeiladu fframweithiau polisi cydlynol 
sy’n canolbwyntio ar y dyfodol. Byddwn yn gweithredu ar y cyd, pan fo angen, 
ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, a byddwn yn gallu asesu a chyflymu cynnydd y 
sector. 

Wrth i ni fynd i gyfnodau rheoleiddio yn y dyfodol bydd gennym drefniadau llawer 
cryfach ar waith er mwyn sicrhau bod yna ddigon o ddŵr o ansawdd uchel ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol a’r amgylchedd, gan chwarae rôl gref mewn gwireddu’r 
uchelgais i adael ein hamgylchedd mewn gwell cyflwr nag y cawsom ef. Bydd gan 
bob cwmni ddealltwriaeth aeddfetach o effaith twf poblogaeth a newid hinsawdd ar 
berfformiad eu hasedau a sut i liniaru’r heriau hyn. Ar y cyfan, byddwn yn ysgogi 
cwmnïau i wella’r amgylchedd tra’n darparu gwasanaethau y gall pobl eu fforddio. 
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Dyheadau a thargedau hirdymor
Rydym yn gweithio gyda Llywodraethau’r DU a Chymru, Asiantaeth yr 
Amgylchedd, Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Arolygiaeth Dŵr Yfed i ddatblygu 
dyheadau a thargedau hirdymor. Bydd y rhain yn canolbwyntio ar dri maes - 
gwytnwch, yr amgylchedd a rhagoriaeth gwasanaeth. Y nod yw darparu mwy o 
eglurder i’r diwydiant ynglŷn â blaenoriaethau strategol hirdymor yn y meysydd 
hyn, a darparu fframwaith i fesur cynnydd. Bydd y dyheadau yn rhoi cyd-destun ar 
gyfer blaenoriaethau adolygu prisiau yn y dyfodol. 

Byddwn yn alinio’r blaenoriaethau a’r targedau hyn ar draws Cymru a Lloegr, ond 
byddwn yn defnyddio mesurau gwahanol er mwyn rhoi ystyriaeth i flaenoriaethau 
Cymru a Lloegr pan fo hynny’n briodol. Pan fydd y rhain wedi’u pennu’n derfynol, 
disgwyliwn adrodd yn rheolaidd ar gynnydd, ac adolygu a mireinio ein dull i 
adlewyrchu technoleg sy’n esblygu ac arloesedd. 

Bydd y dyheadau hirdymor hyn yn rhai lefel uchel, gan roi lle i gwmnïau 
benderfynu sut i’w cyflawni, a byddant yn ategu yn hytrach na disodli 
ymrwymiadau perfformiad PR19 a’r dyheadau y mae’r diwydiant wedi’u gosod ar 
blastigau, gollyngiadau, tlodi dŵr, lleihau carbon a symudedd cymdeithasol.  

Cyflenwadau dŵr hirdymor
Mae adroddiad ‘Preparing for a drier future’ y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol 
wedi amlygu’r angen ar gyfer cyflenwadau dŵr newydd, mwy o fasnachu dŵr ac 
atebion o ran y galw. 

Rydym yn gweithio gydag eraill yn y sector i greu Fframwaith Cenedlaethol 
newydd ar gyfer cynllunio rheolaeth adnoddau dŵr, gyda’r nod o sicrhau 
gwytnwch, fforddiadwyedd a gwelliant amgylcheddol. Bydd y fframwaith hwn yn 
cryfhau cynllunio rhanbarthol ac yn dod â chydlyniad i’r modd y defnyddir dŵr ar 
gyfer cyflenwad cyhoeddus, amaethyddiaeth, pŵer thermol a diwydiant. Bydd yn 
defnyddio atebion seiliedig ar ddalgylch yn ogystal â rheoli’r galw a chyflenwadau 
newydd. 

Mae dull cryfach ar gyfer cynllunio rhanbarthol a rhyngranbarthol eisoes yn 
cyflwyno cynigion ar gyfer prosiectau seilwaith strategol er mwyn diwallu 
ein hanghenion yn y dyfodol. Rydym wedi sefydlu tîm ar y cyd (Cynghrair 
Rheoleiddwyr ar gyfer Gwella Datblygiad Selwaith – RAPID) gydag asiantaeth 
yr amgylchedd a’r Arolygiaeth Dŵr Yfed, a fydd hefyd yn gweithio gyda Chyfoeth 
Naturiol Cymru. Y dasg ar gyfer y tîm yw goruchwylio’r prosiectau strategol a 
gynigir gan gwmnïau dŵr a gwella’r fframwaith rheoleiddio ar gyfer cynllunio 
adnoddau dŵr, gan ategu’r prosesau gwneud penderfyniadau a chynllunio 
presennol. Y nod yw cael portffolio o brosiectau cost effeithiol ac sy’n gwella’r 
amgylchedd yn barod i ymgynghori arnynt o 2024 er mwyn mynd i’r afael â 
materion cyflenwad hirdymor. 

Gwytnwch gweithredol  
Mae angen i’r diwydiant ddatblygu’n barhaus ei ddull ar gyfer rheoli a gweithredu 
asedau os yw’n mynd i ymateb i’r heriau o ran gwytnwch sy’n codi o dwf 
poblogaeth llifogydd, sychder a thywydd eithafol. Disgwyliwn i bob cwmni fod â 
digon o ddealltwriaeth o’u hasedau. Golyga hyn y gallant dargedu’n effeithlon 
eu gweithgareddau cynnal a chadw a disodli, bod yn graffach yn sut y maent 
yn eu gweithredu er mwyn lleihau risgiau, bod yn rhagweithiol mewn lliniaru 
effeithiau newid hinsawdd a lleihau gollyngiadau a risgiau methiant gwasanaeth i 
gwsmeriaid. 

Mae digwyddiadau diweddar o 
wytnwch gwael i dywydd drwg 
yn awgrymu efallai bod angen 
gwelliannau sylweddol mewn 
gwytnwch gweithredol. Byddwn 
yn ceisio rhagor o wybodaeth 
gan gwmnïau yn y maes hwn fel 
y gallwn ddyfeisio dull ar gyfer 
ysgogi gwelliannau.

https://www.water.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/Public-Interest-Commitment.pdf
https://www.nic.org.uk/publications/preparing-for-a-drier-future-englands-water-infrastructure-needs/
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Ein hamgylchedd
Mae’r byd naturiol yn sylfaenol i’r sector dŵr, ond mae’n wynebu 
heriau mawr ar ffurf argyfwng hinsawdd, colli bywyd gwyllt a 
dirywiad yr amgylchedd. Os ydym yn mynd i adeiladu dyfodol 
gwydn a chynaliadwy, rhaid i ni gamu ymlaen a mynd i’r afael â’r 
heriau hyn. 

Rydym yn disgwyl i gwmnïau dŵr ystyried yr amgylchedd 
fel rhan annatod o’u busnes, na ellir ei wahanu oddi wrth y 
gwasanaethau y maent yn eu darparu. Rydym eisiau gweld y 
sector yn gweithio gyda rhanddeiliaid i adfer a gwella statws 
ecolegol ein hamgylcheddau dŵr ac ychwanegu gwerth i’r tir a 
ddelir ac a ddefnyddir ganddynt. Rydym eisiau gweld cwsmeriaid 
presennol a rhai’r dyfodol yn cael eu diogelu rhag effeithiau 
tywydd eithafol a llygredd. 

Bydd yr amgylchedd yn rhan annatod o bopeth a wnawn ninnau hefyd. Byddwn 
yn gwneud y canlynol.
• Gweithio gyda rheoleiddwyr amgylcheddol a Llywodraethau’r DU a Chymru 

er mwyn sicrhau bod y rhaglenni amgylcheddol nesaf (WINEP yn Lloegr NEP 
yng Nghymru) a’r cynlluniau ar gyfer y sector dŵr (yn cynnwys Cynlluniau 
Rheoli Draenio a Dŵr Gwastraff) yn rhoi’r budd strategol gorau i gwsmeriaid 
a’r amgylchedd; ac yng Nghymru sicrhau eu bod yn gwella bioamrywiaeth ac 
yn hyrwyddo gwytnwch ecosystemau.

• Gweithio gydag eraill yn archwilio’r ffordd orau y gallwn ddefnyddio dulliau 
cyfrifyddu cyfalaf naturiol er mwyn gwerthuso gweithgareddau cwmnïau, a sut 
y gall cwmnïau eu defnyddio orau i wneud penderfyniadau.

• Ystyried y ffordd orau i sicrhau newid effeithiol yn sut mae pobl yn defnyddio 
dŵr a’r system dŵr gwastraff er mwyn lleihau’r galw yn gyffredinol a llygredd, 
gan roi ystyriaeth i ymgynghoriad DEFRA ar fesurau i leihau defnydd dŵr 
personol. 

• Annog cwmnïau i wneud mwy o ddefnydd o ddatrysiadau seiliedig ar natur, 
yn cynnwys Systemau Draenio Trefol Cynaliadwy a mecanweithiau marchnad 
mewn meysydd allweddol megis gwasanaethau bioadnoddau ac ecosystem.

• Cryfhau dull y sector ar gyfer lliniaru newid hinsawdd ac addasu, gan adeiladu 
ar ymrwymiad cwmnïau i sicrhau dim allyriadau net erbyn 2030, a’u gwthio 
i wneud popeth y gallant i fod yn barod am yr heriau a ddaw yn sgil newid 
hinsawdd.
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Adolygiadau prisiau 
Mae’r adolygiad prisiau yn offeryn rheoleiddio hanfodol. Mae’n ysgogi 
buddsoddiad a newid cynaliadwy mewn cwmnïau dŵr sydd o fudd i gwsmeriaid 
sy’n talu biliau, yr amgylchedd a chymdeithas ehangach dros yr hirdymor. 

Fel rhan allweddol o’n strategaeth, bydd elfennau craidd y fframwaith adolygu 
prisiau presennol yn parhau: cynlluniau cwmnïau wedi’u hadeiladu ar 
ddealltwriaeth gref o anghenion cwsmeriaid, dull seiliedig ar ganlyniadau gyda 
chymelliadau ystyrlon am berfformio’n well, rheolaethau prisiau ar wahân lle bo 
hynny’n briodol ar gyfer marchnadoedd penodol ac enillion a ganiateir ar Werth 
Cyfalaf Rheoleiddiol (RCV). 

Gan edrych heibio i PR19, rydym eisiau dysgu gwersi mewn siapo ein dull yn 
2024 a thu hwnt. Byddwn yn archwilio’r ffordd orau i’w defnyddio fel offeryn 
rheoleiddio effeithiol i gyflawni ein nodau. Er enghraifft, byddwn yn:

• Archwilio a oes rhai meysydd o weithgarwch cwmnïau y dylid eu hystyried 
y tu allan i’r adolygiad prisiau, er enghraifft buddsoddiad seilwaith mawr a 
allai gwmpasu nifer o gyfnodau rheoleiddio, y gellir mynd i’r afael orau â hwy 
drwy brosesau caffael uniongyrchol neu lle gallai dull wedi’i addasu ar gyfer 
rheolaethau gosod prisiau fod yn briodol o gofio datblygiadau yn y farchnad 
megis bioadnoddau.

• Archwilio sut y gallem ddefnyddio mewnwelediad a gallu adrodd cryfach yn 
Ofwat i asesu perfformiad ac effeithlonrwydd cwmnïau yn fwy rheolaidd yn 
ystod y cyfnod rheoleiddio. Byddai disgwyl i gwmnïau ddatblygu cynlluniau 
busnes gan roi ystyriaeth i’r mewnwelediad hwn, sy’n golygu y dylai fod llai 
o ymyrraeth mewn adolygiad prisiau. Gallai hyn hefyd ganiatáu ar gyfer 
symleiddio’r broses adolygu prisiau ar gyfer cwmnïau sydd â hanes blaenorol 
cryf.  

• Ystyried sut i wella gallu cwsmeriaid a rhanddeiliaid i siapio a herio cynlluniau 
busnes cwmnïau yn y dyfodol. Fel rhan o hyn byddwn yn ystyried sut y gallwn 
alluogi dull mwy cyson ar gyfer ymchwil cwsmeriaid er mwyn osgoi bod 
gwahaniaethau mewn methodoleg yn dylanwadu ar ganlyniadau. 

• Adeiladu ar yr ymrwymiadau perfformiad mynegiannol hyd 2035 y gwnaethom 
eu cyflwyno yn PR19, gan gydnbabod y gallai ffocws cwmnïau dal fod yn 
bennaf ar gyflanwi’r tagedau pum mlynedd ar draul syniadaeth tymor hwy. 
Byddwn yn ystyried sut y mae’r adolygiad prisiau yn alinio gyda chyflawniad 
dyheadau a thargedau hirdymor neu dymor canolig a gytunwyd.
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Pam fod y nod hwn yn bwysig?

Gyda’u hôl troed daearyddol ac amgylcheddol 
clir, mae cwmnïau dŵr mewn safle delfrydol i roi 
gwerth cyhoeddus sylweddol wrth iddynt gyflawni 
eu swyddogaeth graidd o ddarparu gwasanaethau 
dŵr a dŵr gwastraff i gwsmeriaid. Mae budd o ran 
iechyd cyhoeddus ac amgylcheddol eisoes yn cael 
ei gyflawni ac mae ethos gwasanaeth cyhoeddus 
cryf ymhlith y rheini sy’n gweithio yn y sector. Mae 
cwmpas i gwmnïau wneud llawer mwy heb dynnu 
sylw oddi ar eu swyddogaethau craidd na gwneud 
dŵr yn anfforddiadwy. Byddai hyn yn rhoi budd - i 
gwsmeriaid, cymunedau, cwmnïau a’u buddsoddwyr 
fel ei gilydd.

Mae disgwyliad cynyddol gan bobl i gwmnïau ym 
mhob sector i ymddwyn mewn modd moesegol 
ac ystyried eu heffaith ehangach - boed hynny ar 
eu gweithwyr, yr amgylchedd neu gymdeithas. Ar 
gyfer y cwmnïau dŵr, gallai ffocws cryfach ar ddiben 
cyhoeddus eu helpu i ailsefydlu dilysrwydd yng 
ngolwg y cyhoedd a chaniatáu iddynt gael cefnogaeth 
cwsmeriaid a phartneriaid eraill mewn mynd i’r afael 
â’r heriau sydd o’u blaenau. Mae peth tystiolaeth yn 
awgrymu bod busnesau a gaiff eu harwain gan yr 
amcan o wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn elwa dros 
yr hirdymor. Efallai y byddant yn ei gweld hi’n haws i 
ddenu, cadw a chael cyfranogiad llawn gan eu staff, 
cael mynediad at gyllid ar gost is neu wneud arbedion 
effeithlonrwydd o’r mentrau arloesol sy’n deillio o’u 
partneriaethau.

Rhoi well gwerth  
cyhoeddus Beth yw ystyr gwerth cyhoeddus?        

Mae’r nod hwn yn ymwneud â chwmnïau’n chwilio am ffyrdd i roi gwerth 
cymdeithasol drwy gynnal eu gweithgareddau craidd yn wahanol. Mae 
enghreifftiau yn cynnwys defnyddio datrysiadau seiliedig ar natur yn hytrach na 
seilwaith caled mewn prosesau dŵr a thrin dŵr gwastraff; neu benderfynu lleoli 
cyfleusterau hyfforddiant mewn cymunedau o amddifadedd er mwyn ysgogi 
datblygiad economaidd lleol. Gallai nodweddion cwmni sy’n gweithio gyda diben 
cyhoeddus cryf gynnwys y canlynol.

• Caiff pob rhan o’r busnes a phob penderfyniad busnes eu gweld fel cyfle i 
ychwanegu gwerth i gymdeithas. Dros amser, ceir diwylliant a meddylfryd 
cynaledig sy’n ymestyn o’r ystafell bwrdd i weithwyr llinell flaen.

• Mae’r cwmni’n ymdrechu i ganfod sefyllfaoedd lle bo pawb ar eu hennill, sydd 
yn is neu’n cyfateb o ran cost i ddulliau traddodiadol ond sy’n rhoi mwy o fudd 
i’r cyhoedd. Mae’r cwmni’n rhoi ffocws cryf ar yr achos busnes hirdymor; yn 
defnyddio partneriaethau i gyflwyno ffynonellau arian ac arbenigedd newydd; 
ac sy’n ffurfio trefniadau masnachol gyda pherchnogion tir, llywodraeth leol, 
busnesau ac eraill.

• Mae’r cwmni’n anelu i fynd y tu hwnt i’r safonau a’r norm a osodir gan 
reoleiddwyr pan mai dyna’r peth iawn i’w wneud. Mae’n rhagweithiol mewn 
ymgysylltu â rheoleiddwyr a gwneuthurwyr polisi er mwyn amlygu a helpu i 
gael gwared ar rwystrau rheoleiddiol.

Mae ymrwymiad i ddiben cyhoeddus yn mynd y tu hwnt i asio ynghyd 
weithgareddau cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol presennol neu fynd ar ôl 
mentrau sydd heb ddealltwriaeth gref o anghenion cymunedau. Ni all ymrwymiad 
i ddiben cyhoeddus wneud yn iawn am ddiffygion mewn darparu gwasanaethau 
dŵr a dŵr gwastraff diogel, gwydn a fforddiadwy ac arferion corfforaethol cyfrifol. 
Mae’n hollbwysig nad yw cwmnïau yn gwneud gweithgareddau a allai dynnu 
sylw’r bwrdd, rheolwyr a staff yn sylweddol oddi ar ddarparu gwasanaethau craidd 
i gwsmeriaid.
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Beth sy’n digwydd eisoes?

Rydym eisoes wedi dechrau annog y dull hwn yn y diwydiant, gan ei gwneud hi’n 
ofynnol i gwmnïau rhanbarthol fod yn ariannol wydn, ac i’w byrddau osod diben i’r 
cwmnïau ei ddilyn. Mae ymrwymiadau perfformiad adolygiad prisiau yn cynnwys 
help i’r rheini sydd mewn sefyllfaoedd bregus, cymorth i’r rheini sydd mewn dyled, 
a mwy o greu a defnyddio ynni adnewyddadwy. 

Mae’r rhan fwyaf o gwmnïau eisoes yn ymgysylltu mewn gweithgareddau 
cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol, megis dyngarwch a gwirfoddoli, ac mae 
rhai wedi creu eu ‘contract cymdeithasol’ eu hunain. Mae eraill wedi, neu’n 
ystyried, gwreiddio diben cyhoeddus drwy newidiadau i’w Erthyglau Cymdeithasu 
neu eu trwydded. Mae pob cwmni yn Lloegr wedi cytuno i Ymrwymiad Budd y 
Cyhoedd gydag ymrwymiadau 2030 penodol ar garbon, gollyngiadau, plastigau, 
symudedd cymdeithasol a thlodi dŵr. Mae cwmnïau dŵr yng Nghymru yn 
gweithredu o fewn fframwaith Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015, sy’n gwreiddio ac yn cwmpasu’r gwerthoedd ymrwymiad cyhoeddus hynny.

Er gwaethaf camau calonogol, nid yw’r sector yn ei gyfanrwydd hyd yma wedi 
manteisio ar y cyfle i integreiddio gwerth cyhoeddus yn ddyfnach ac yn fwy 
systematig. 

Beth arall fyddwn ni’n ei wneud?

Rydym eisiau rhoi gofod i gwmnïau ystyried sut i wreiddio diben cyhoeddus, ond 
bydd Ofwat yn parhau i fod yn weithredol yn y maes hwn, gan hyrwyddo diben 
cyhoeddus ac archwilio’r goblygiadau ar gyfer ein rheoleiddio. Byddwn yn gwneud 
y canlynol.

• Datblygu fframwaith i ddeall a gwerthuso gwerth cymdeithasol ac 
amgylcheddol.

• Ystyried defnyddio prosesau a chymelliadau enw da a monitro perfformiad 
cwmnïau’n barhaus er mwyn annog mabwysiadu hyn yn eang ar draws y 
diwydiant.

• Cynorthwyo mabwysiadwyr cynnar lle gallwn, er enghraifft drwy ystyried 
gyda chwmnïau sut y gellir adlewyrchu diben cyhoeddus mewn ymrwymiad 
trwydded ffurfiol. 

• Parhau i adolygu ein gofynion ariannol a llywodraethu ar gyfer cwmnïau fel eu 
bod yn effeithiol mewn denu buddsoddwyr sy’n canolbwyntio ar yr hirdymor a 
darpariaeth gwasanaeth cyhoeddus.

• Parhau i archwilio’r achos dros gwmnïau diben cyhoeddus ac amlygu’r 
cyfleoedd ar gyfer cydweithredu, fel y gwnaethom yn ein cynhadledd Future30. 
Rydym nawr yn gweithio gyda chwmnïau dŵr ac Ignition Brewery yn Lewisham 
i gynnal cynlluniau peilot ar sut i recriwtio staff sydd ag anghenion dysgu 
ychwanegol fel bod ein gweithluoedd yn adlewyrchu’n well y cymunedau yr 
ydym yn eu gwasanaethu.    

https://ofwat.shorthandstories.com/ofwatfuture30/index.html
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Byw ein strategaeth 

Mae’r tri nod strategol a’r newidiadau i’n dull rheoleiddio yr ydym yn eu nodi yma 
yn golygu bod angen i ni esblygu sut rydym yn gweithio. Fel rheoleiddiwr, rydym 
yn paratoi i gyflawni a chyfateb i uchelgais y strategaeth newydd hon. Mae’n 
bwysig i ni fod pethau ar lawr gwlad yn newid yn fawr fel bod ein heffaith ar 
gwsmeriaid, yr amgylchedd a dyfodol dŵr yn weladwy ac ystyrlon. 

Er mwyn cyflawni hyn byddwn yn gwneud y canlynol.

• Gwella ein dealltwriaeth o’r materion a wynebir gan gwsmeriaid, cymunedau a 
chwmnïau fel y gallwn ysgogi newid cadarnhaol.

• Cysylltu a chydweithredu ag eraill ar draws y sector a thu hwnt gan ddefnyddio 
systemau, meddwl, ein llais a’n dylanwad yn ogystal â phwerau rheoleiddio 
traddodiadol.

• Cynyddu ein hymgysylltu â’r diwydiant, teithio o gwmpas mwy fel y gallwn weld 
drosom ein hunain y gwaith y mae cwmnïau dŵr yn ei wneud a dysgu gan hyn 
a gan sectorau eraill.

• Adeiladu ar ein profiad o greu timau rhyngddisgyblaeth fel ein bod yn ystwyth 
ac yn effeithlon ym mhopeth a wnawn.

• Datblygu strategaeth data a meithrin gallu pellach yn hyn o beth, gan ein 
galluogi i wella ein mewnwelediad y gellir gweithredu arno, targedu’n effeithiol 
ein gweithgareddau a gwella ein prosesau rheoleiddio.

• Datblygu arweinwyr meddwl ac arweinwyr pobl, yn ogystal â sgiliau newydd, 
ar draws ein holl feysydd arbenigedd. 

Byddwn yn addasu, bod yn hyderus, gweithredu gyda phwrpas ac uniondeb a 
gwella’n barhaus fel ein bod yn gwneud y cyfraniad gorau posibl i wella bywyd 
drwy ddŵr.
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