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Ynglŷn â'r ddogfen hon 

Ofwat yw'r rheoleiddiwr economaidd ar gyfer y sectorau dŵr a charthffosiaeth ledled 

Cymru a Lloegr. Rydym yn datblygu rheolau newydd i reoli sut y bydd y cwmnïau1 

dŵr a dŵr gwastraff Cymreig yn gosod eu taliadau ar gyfer gwasanaethau 

datblygwyr. Yn y ddogfen hon, rydym yn gofyn am farn rhagddeiliaid am y dull 

presennol i godi tâl ar gyfer gwasanaethau datblygwyr a pha newidiadau y gellir eu 

rhoi yn eu lle yn y dyfodol. Rydym yn awyddus iawn i glywed gan ddatblygwyr a 

darparwyr hunan-leyg sy’n gweithredu’n unig neu’n bennaf yng Nghymru. 

Os hoffech ein hysbysu am eich barn, gallwch gwblhau arolwg ar-lein sy’n nodi nifer 

o gwestiynau am y mater hwn. Os hoffech gysylltu â ni’n uniongyrchol naill ai drwy e-

bost neu drwy drafodaeth uniongyrchol (wrth ffonio neu gyfarfod cynhadledd fideo)

e-bostiwch ni ar charging@ofwat.gov.uk. Rydym yn awyddus i dderbyn ymatebion

cyn diwedd mis Medi, ond gallem dderbyn ymatebion a roddir ar ôl y dyddiad hwn.

Byddwn hefyd yn cynnal cynhadledd fideo ar gyfer pob parti sydd â diddordeb ar 1

Medi 2020 i esbonio’r broses o ddatblygu’r rheolau codi tâl hyn ac i ateb cwestiynau.

Os hoffech ymuno â’r gynhadledd neu awgrymu cwestiwn yr hoffech i ni ei drafod,

anfonwch e-bost at y cyfeiriad uchod.

1 Cwmnïau sy’n dal penodiadau o dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991, ar hyn o bryd Dŵr Cymru Welsh 
Water, Hafren Dyfrdwy ac Albion Eco Limited. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Di-pQmqZskGFEj7SN6uDEyegjjiXLjdBlBrxp9nVJy5UMkZTVzk4RzVNQkJXOTRCQTVQWlU2VU8yOS4u
mailto:charging@ofwat.gov.uk
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Codi tâl ar gyfer gwasanethau datblygwyr 

Mae gwasanaethau datblygwyr yn y sectorau dŵr a dŵr gwastraff yn cynnwys 

amrywiaeth o weithgareddau,2 o gysylltu eiddo newydd ei adeiladu â’r system dŵr 

neu ddŵr gwastraff cyhoeddus i ddarparu prif bibellau dŵr newydd neu gais i ail-leoli 

prif bibellau dŵr neu garthfosydd presennol. Gellir darparu’r rhan fwyaf o’r 

gwasanaethau hyn gan naill ai’r cwmni dŵr lleol neu gan drydydd parti, a thelir 

amdanynt gan y cwsmer sy’n gwneud cais am y gwasanaeth. Gan fod y cwmni dŵr 

lleol yn fonopoli ac yn tueddu i ddarparu’r rhan fwyaf o’r gwasanaethau hyn, rydym 

yn rheoleiddio’r newidiadau hyn i helpu i sicrhau bod y taliadau a osodir gan y 

cwmnïau hyn yn deg.  

Ar hyn o bryd, nodir y rheolau am osod y fath daliadau mewn deddfwriaeth.3 Gellir 

diwygio’r rheolau’n unig wrth newid y ddeddfwriaeth, sy’n peri iddynt fod yn araf i 

ymdopi â newidiadau dros amser.  Mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried yr opsiwn 

o ddisodli’r rheolau pendant hyn gyda dyletswydd ar Ofwat i osod rheolau codi tâl 

sy’n rheoli sut mae’r cwmnïau dŵr Cymreig yn gosod eu taliadau ar gyfer 

gwasanaethau datblygwyr. Byddai rhoi'r hawl i Ofwat osod rheolau’n golygu y gellid 

newid y rheolau hynny’n haws, mewn ymateb i newidiadau yn y modd y darperir 

gwasanaethau datblygwyr neu yr ystyrir profiadau rhanddeiliaid.   

Ym mis Rhagfyr 2018, ymgynghorom ynghylch rhai opsiynau cychwynnol am y dull y 

gallem ei ddilyn i reoleiddio codi tâl am wasanaethau datblygwyr ar gyfer y cwmnïau 

dŵr Cymreig. Rydym wedi ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad hwnnw, ond gan 

mai barn ychydig a dderbyniom, rydym yn chwilio am farn rhanddeiliaid ychwanegol i 

helpu i’n hysbysu sut y dylid gosod y rheolau codi tâl hyn.   

Cwestiynau ar gyfer rhanddeiliaid 

Rydym yn dymuno cael barn rhanddeiliaid ynghylch sut y dylid rheoleiddio taliadau 

am wasanaethau datblygwyr gan y cwmnïau dŵr Cymreig. Rydym wedi gosod chwe 

cwestiwn yr hoffem glywed amdanynt gan randdeiliaid, yn arbennig datblygwyr, 

darparwyr hunan-leyg a phenodedigion newydd (NAVs) yr effeithir arnynt yn 

uniongyrchol gan unrhyw newidiadau yn y modd y codir tâl am wasanaethau 

datblygwyr. Byddem hefyd yn croesawu ynrhyw sylwadau cyffredinol sydd gennych 

ynghylch y taliadau am wasanaethau datblygwyr na chynhwysir yn y cwestiynau hyn. 

                                            
2 Gweler adran 2.1 o’n December 2018 consultation. 
3 Deddf y Diwydiant Dŵr 1991.  

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2018/12/New-connections-charges-for-Welsh-companies-consultation-final.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2018/12/New-connections-charges-for-Welsh-companies-consultation-final.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/56/contents
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Rydym yn cydnabod bod yr ymateb i’r pandemig Covid-19 yn cael effaith ar y 

diwydiant adeiladu ar hyn o bryd. Os am unrhyw reswm bydd y pandemig yn effeithio 

ar eich gallu i ymateb i’r cais hwn, rhowch wybod i ni. 

1) Oes gennych unrhyw bryderon penodol gyda’r dull presennol i godi 

tâl am wasanaethau datblygwyr gan y cwmnïau dŵr Cymreig neu 

nodweddion yr hoffech eu gweld yn cael eu cadw? 

Rydym yn llunio polisi ar gyfer Cymru ar sail tystiolaeth sy’n berthnasol yn benodol i 

Gymru. Felly, rydym am glywed am unrhyw bryderon sydd gennych gyda’r dull 

presennol i godi tâl am wasanaethau datblygwyr gan y cwmnïau dŵr Cymreig neu 

nodweddion yr hoffech eu gweld yn cael eu cadw. 

Pan gynigiom reolau codi tâl newydd ar gyfer y cwmnïau dŵr Seisnig, cododd 

rhanddeiliaid nifer o bryderon am y rheolau a oedd yn eu lle’n barod yn Lloegr (ac ar 

hyn o bryd yn eu lle ar gyfer y cwmnïau dŵr Cymreig). Mae enghreifftiau o’r math o 

faterion a godwyd gan randdeiliaid Seisinig yn cynnwys: 

 y potensial y byddai’r taliadau terfynol ar gyfer gwasanaeth datblygwyr yn 

wahanol iawn i’r tâl a amcangyfrifwyd a roddwyd gan y cwmni dŵr, gan ei 

gwneud yn anodd rhagfynegi costau gwirioneddol y gwaith; 

 pryderon y byddai tâl dwbl o bosibl am beth gwaith, megis gwaith atgyfnerthu 

oddi ar y safle y gellid codi tâl amdano trwy daliadau archebu am brif bibellau dŵr 

a charthffosydd newydd yn ogystal â thrwy daliadau seilwaith;  

 pryderon nad oedd y taliadau’n eglur iawn ac roedd yn anodd gwybod am ba 

weithgareddau y codwyd pob tâl a sut y penderfynwyd y taliadau; a 

 dymuniad gan rai rhanddeiliaid i gadw balans y taliadau a oedd yn bodoli rhwng 

costau roedd y cwmnïau dŵr yn gyfrifol amdanynt roedd y datblygwr wedi talu 

amdanynt a chostau a gyllidwyd gan gwsmeriaid dŵr presennol. 

 

2) Beth yw eich barn am gadw’r dull presennol i godi tâl am 

wasanethau datblygwyr gan y cwmnïau dŵr Cymreig? 

Tra ein bod yn ystyried ffyrdd posibl i newid sut y reoleiddir y modd rydym yn codi tâl 

am wasanaethau datblygwyr ar gyfer cwmnïau Cymreig, un opsiwn sydd gennym yw 

cadw’r dull presennol. O ganlyniad, rydym yn dymuno clywed eich barn ynghylch a 

fyddai’n well gennych gadw’r dull presennol neu beidio. 

 

3) Fyddai’n well gennych y byddai taliadau am wasanaethau 

datblygwyr yn adlewyrchu cost wirioneddol darparu pob 

gwasanaeth arbennig neu bod yn fwy rhagfynegol? 
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O dan y trefniadau codi tâl presennol ar gyfer cwmnïau dŵr Cymreig, mae’r taliadau 

am wasanaethau megis archebu prif bibell ddŵr yn seiliedig ar y costau gwirioneddol 

roedd y cwmni dŵr yn gyfrifol amdanynt i ddarparu'r gwasanaeth hwnnw. Mae'r 

cwmni dŵr yn amcangyfrif y tâl tebygol cyn y cychwynnir ar y gwaith, ond yna’n codi 

taliadau sy’n seiliedig ar y costau gwirioneddol roeddent yn gyfrifol amdanynt. O 

ganlyniad, mae’n bosibl y ceir gwahaniaeth deunyddiau rhwng yr amcangyfrif a’r tâl 

terfynol os oedd y gwaith wedi profi’n haws neu’n fwy heriol na’r hyn a ddisgwylid. 

Roedd cwmnïau dŵr Seisinig yn arfer gosod taliadau am wasanaethau datblygwyr 

yn y ffordd hon, ond maent nawr yn gosod taliadau ymlaen llaw, gan ddilyn gwaith 

gan Ofwat.  Mae hyn yn golygu bod taliadau’n rhagfynegadwy, ond mae’n bosibl nad 

ydynt yn adlewyrchu cost go iawn gwneud y gwaith lle mae’n fwy neu’n llai cymhleth 

na'r hyn a ddisgwylid. 

Yn gyffredinol, nid yw’n bosibl i gwmnïau osod taliadau’n gywir ar gyfer pob safle 

datblygu potensial ymlaen llaw. Mae safleoedd yn gwahaniaethu yn ôl natur a maint 

y gwaith sydd angen ei wneud, felly mae angen i gwmnïau naill ai amcangyfrif y tâl 

tebygol (a chysoni ar ôl hynny yn seiliedig ar y costau go iawn a ysgwyddwyd) neu 

osod taliadau ymlaen llaw yn seiliedig ar ddatblygiad ‘nodweddiadol’ - ond yn 

cydnabod y gallai’r costau go iawn a ysgwyddir fod yn wahanol i’r tâl rhagweladwy, 

ymlaen llaw. O ganlyniad, rydym yn dymuno gwybod a yw’n well gennych: 

 daliadau sy’n adlewyrchu'r gost yn gadarn megis taliadau sy’n seiliedig ar y 

costau gwirioneddol terfynol; 

 taliadau rhagfynegol iawn a osodir ymlaen llaw yn seiliedig ar gostau a 

amcangyfrifwyd, ond mae’n bosibl na fyddent yn adlewyrchu’r costau 

gwirioneddol y mae’r cwmni dŵr yn gyfrifol amdanynt; 

 cydbwysedd rhwng y ddau hyn, megis sicrhau bod cap o fewn 10% o’r 

amcangyfrif cychwynnol ar y taliad terfynol (a gall fod yn is na'r amcangyfrif 

cychwynnol);  

 gwasanaethau datblygwyr a delir ar sail tâl sefydlog y llain sy’n cynrychioli’r gost 

gyfartalog o gyflwyno gwasanaethau datblygwyr ac nid yw’n ystyried unrhyw 

gostau penodol i’r safle; neu 

 dull arall yr hoffech ei awgrymu o bosibl. 

 

4) Beth yw eich barn am y gwrthbwysiad incwm? 

Ar hyn o bryd ar gyfer cwmnïau dŵr Cymreig, pan fydd datblygwr yn gofyn am 

adeiladu prif bibell ddŵr neu garthffos newydd, mae’r cwmni dŵr yn darparu incwm a 

wrthbwyisir i’r datblygwr. Gostyngiad yw hwn ar y taliad am y brif bibell ddŵr neu 

garthffos newydd i adlewyrchu’r refeniw ychwanegol y bydd y cwmni dŵr yn derbyn o 

filiau dŵr a\neu ddwr gwastraff a delir gan y cwsmeriaid yn y pen draw sydd newydd 

eu cysylltu.  

https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/markets/connections-market/new-connections/new-connections-english-undertakers/
https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/markets/connections-market/new-connections/new-connections-english-undertakers/
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Ym mis Ebrill 2020, newidiom y modd y mae'r incwm yn gwrthbwyso gwaith ar gyfer 

cwmnïau dŵr Seisinig fel ei fod yn cael ei weithredu gyda phob cysylltiad newydd yn 

hytrach na’i weithredu’n unig gyda gwasanaethau datblygwyr sy’n cynnwys prif 

bibellau dŵr a charthffosydd y gofynnir amdanynt.4 Mae'r newid hwn yn caniatáu i’r 

gostyngiad gael ei weithredu yn achos pob cwsmer a oedd yn dymuno cael cysylltiad 

dŵr neu ddŵr gwastraff newydd, gan wneud y dull o osod taliadau ar gyfer darparwyr 

hunan-leyg yn symlach a chael gwared ar rwystr i NAVs gystadlu am safleoedd 

newydd i weithio arnynt. Nid yw gwerth cyffredinol y gostyngiad y mae’r cwmnïau 

dŵr yn ei ddarparu bob blwyddyn yn newid, ond mae nawr wedi’i ledaenu dros nifer 

mwy o wasanaethau cysylltu newydd. O ganlyniad, mae’n bosibl y bydd 

datblygiadau sy’n cynnwys archebu’n derbyn gostyngiad llai na’r un o dan y 

trefniadau presennol, ond bydd datblygiadau na fyddant yn cynnwys archebu yn 

derbyn gostyngiad, na fyddent wedi’i dderbyn yn flaenorol.  

Mae mater amseru hefyd i'w ystyried gyda’r newid hwn. Ar gyfer cwmnïau dŵr 

Seisinig, gweithredir y gostyngiad nawr yn y tâl seilwaith, y telir amdano ar ôl i’r 

cysylltiadau newydd eu cwblhau. Yn y system bresennol ar gyfer cwmnïau dŵr 

Cymreig, gweithredir y gostyngiad yn y tâl archebu a delir fel arfer cyn i’r gwaith 

gychwyn ar y brif bibell ddŵr neu’r garthffos newydd. Mae hyn yn golygu y 

gweithredir y gostyngiad yn hwyrach yn y broses ar gyfer cwmnïau dŵr Seisnig a 

allai olygu goblygiad llif arian i ddatblygwyr. 

Hoffem glywed barn rhanddeiliaid yng Nghymru am y gostyngiad hwn, gan gynnwys 

a ddylem wneud newid tebyg yn y ffordd y gweithredir y gostyngiad hwn gan 

gwmnïau dŵr Seisinig. 

5) Oes unrhyw nodweddion eraill yr hoffech eu gweld yn y ffordd y 

gosodir taliadau am wasanaethau datblygwyr a’r rheolau sy’n eu 

rheoli? 

Os oes unrhyw nodweddion o'r taliadau hyn neu’r rheolau sy’n eu rheoli rydych yn 

dymuno eu gweld nad ydynt yn cael eu cynnwys yn y cwestiynau uchod, rhowch 

wybod i ni. Gallai hyn fod yn nodwedd o’r rheolau y byddwn yn eu gosod neu’n 

nodwedd o’r taliadau y bydd y cwmnïau’n gosod wedyn o dan y rheolau hyn. Mae 

amrywiaeth o nodweddion o godi tâl ar gyfer gwasanaethau datblygwyr y byddech 

yn dymuno gwneud sylw arnynt o bosibl megis: 

 sut y gwneir taliadau ased pan fydd darparwr hunan-leyg yn ymgymryd â 

chysylltiadau newydd yn hytrach na’r cwmni dŵr. 

                                            
4 Ymgynghoriad ar reolau codi tâl am gysylltiadau newydd a datblygiadau newydd ar gyfer cwmnïau 
Seisnig o fis Ebrill 2020 – Ebrilll 2019. 

https://www.ofwat.gov.uk/consultation/consultation-on-charging-rules-for-new-connections-and-new-developments-for-english-companies-from-april-2020/#Consultation
https://www.ofwat.gov.uk/consultation/consultation-on-charging-rules-for-new-connections-and-new-developments-for-english-companies-from-april-2020/#Consultation
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 sut y dylid codi tâl am unrhyw waith atgyfnerthu oddi ar y safle lleol y mae ei 

angen i gwrdd â'r galw ychwanegol gan ddatblygiad newydd; a 

 sut y dylid codi tâl am welliannau strategol i’r rhwydwaith dŵr a dŵr gwastraff i 

gwrdd â’r galw ychwanegol gan ddatblygiadau newydd, y codir tâl amdanynt ar 

hyn o bryd trwy dâl seilwaith a roddir ar bob cysylltiad newydd. 

 

6) Oes unrhyw bwyntiau eraill yr hoffech eu codi gyda ni nad ydynt yn 

cael eu cynnwys gan y cwestiynau eraill? 

Gadewch i ni wybod os oes unrhyw bwyntiau eraill gennych yr hoffech eu codi gyda 

ni nad ydynt yn cael eu cynnwys gan y cwestiynau eraill. 

7) Rhowch ychydig o wybodaeth am y sefydliad rydych yn ei 

gynrychioli. 

I’n helpu i ddeall sut mae mathau gwahanol o randdeiliaid yn ystyried y materion 

hyn, byddai o gymorth os byddwch yn gallu cynnwys ychydig o wybodaeth am y 

sefydliad rydych yn ei gynrychioli. Er enghraifft, ydych chi’n ddatblygwr, yn ddarparwr 

hunan-leyg neu’n rhanddeiliad arall sydd â diddordeb yn y materion hyn? Hoffem 

hefyd ddeall ble rydych yn gweithredu (yng Nghymru, yn Lloegr neu'r ddwy wlad). 

Ymateb i’r cais hwn am farn rhanddeiliaid 

Rydym yn cydnabod bod gennym opsiynau cyfyngedig i ymgysylltu’n uniongyrchol â 

rhanddeiliaid o dan yr amgylchiadau presennol oherwydd canllaw cadw pellter 

cymdeithasol Llywodraeth Cymru a’r DU yn ystod y pandemig Covid-19. Fodd 

bynnag, rydym yn gallu derbyn cyflwyniadau sy’n cael eu e-bostio. Os byddai’n well 

gennych drafod y materion hyn gyda’n ni’n uniongyrchol, gallwn drefnu amser i 

gynnal cyfarfodydd ffôn neu gynhadledd fideo. Os hoffech drefnu galwad neu 

gynhadledd fideo, neu e-bostio eich ymateb, e-bostiwch ni: charging@ofwat.gov.uk.  

Gallwch hefyd roi eich barn am y materion a drafodwyd yn y ddogfen hon wrth 

gwblhau arowlg ar-lein ar Ffurflenni Microsoft, y gellir dod o hyd iddynt yn y cyfeiriad 

canlynol. Noder y byddwn yn sicrhau’r un diogelwch data am unrhyw wybodaeth a 

roddir gennych drwy’r arolwg hwn fel y byddem ar gyfer ymatebion wedi’u e-bostio. 

Yn olaf, byddwn hefyd yn cynnal cynhadledd fideo ar 1 Medi i esbonio’r broses o 

ddatblygu’r rheolau codi tâl hyn ac i ateb rhai cwestiyanu a godwyd gan randdeiliaid.  

Os hoffech ymuno â’r gynhadledd neu awgrymu cwestiwn yr hoffech i ni ei drafod, 

anfonwch e-bost at y cyfeiriad uchod. 

mailto:charging@ofwat.gov.uk
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=OfficeDotCom&route=&lang=en-US#FormId=Di-pQmqZskGFEj7SN6uDEyegjjiXLjdBlBrxp9nVJy5UMkZTVzk4RzVNQkJXOTRCQTVQWlU2VU8yOS4u
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Mae’n bosibl y cyhoeddir ymatebion ysgrifenedig i’r cais hwn am farn rhanddeiliaid ar 

ein gwefan ar www.ofwat.gov.uk, oni bai y byddwch yn nodi eich bod yn dymuno i'ch 

ymateb beidio â chael ei gyhoeddi. Gall gwybodaeth a ddarperir mewn ymateb i’r 

ymgynghoriad hwn, gan gynnwys gwybodaeth bersonol, gael ei chyhoeddi neu ei 

datgelu yn unol â deddfwriaeth mynediad at wybodaeth - yn bennaf Deddf Rhyddid 

Gwybodaeth 2000 (FoIA), y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 2016, Deddf 

Diogelu Data 2018 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. I gael 

gwybodaeth bellach am sut rydym yn prosesu data personol gweler ein Polisi 

Preifatrwydd.   

Os hoffech i’r wybodaeth a ddarperir gennych gael ei thrin yn gyfrinachol, a fyddech 

cystal â bod yn ymwybodol bod ‘Cod Ymarfer’ statudol yn bodoli, o dan FoIA, sy’n 

delio, ymhlith pethau eraill, gyda rhwymedigaethau cyfrinachedd. O gofio hyn, 

byddai’n ddefnyddiol petaech yn gallu egluro i ni pam eich bod yn ystyried y 

wybodaeth a ddarparwyd gennych yn gyfrinachol. Os byddwn yn derbyn cais i 

ddatgelu’r wybodaeth, byddwn yn rhoi ystyriaeth lawn i’ch eglurhad, ond ni allwn roi 

sicrwydd i chi y gallwn gynnal cyfrinachedd ym mhob sefyllfa. Ni fydd ymwadiad 

cyfrinachedd awtomatig a gynhyrchwyd gan eich system TG ynddo’i hun yn cael ei 

ystyried yn rhwymol ar Ofwat.  

 

Ymatebion i’r Ymgynghoriad yn y Gymraeg 

Rydym yn croesawu unrhyw ymatebion i’r ymgynghoriad hwn yn y Gymraeg neu’r 

Saesneg. Fodd bynnag, lle byddwn yn derbyn ymatebion yn y Gymraeg, byddwn yn 

eu rhannu gyda chwmni allanol i ddibenion cyfieithu. 

Y camau nesaf 

Unwaith y byddwn wedi casglu’r farn ychwanegol hon gan randdeiliaid byddwn yn ei 

defnyddio i hysbysu ein rheolau codi tâl a gynigiwyd. Byddwn wedyn yn cynnal 

ymgynghoriad cyhoeddus yn hwyrach eleni ynghylch set o reolau codi tâl posibl 

mewn manylder llawn ac opsiynau fel y gall rhanddeiliaid weld sut y byddai’r dulliau 

hyn yn gweithredu. Bydd yn caniatáu i ni gael adborth gan randdeiliaid am 

ddiwygiadau neu welliannau y gellir eu gwneud i’r dulliau hyn i osod rheolau codi tâl. 

Os penderfynir bwrw ymlaen gyda chyflwyno rheolau codi tâl newydd, byddwn yn 

cyhoeddi yngynghoriad ffurfiol ar fersiwn derfynol y rheolau codi tâl a fyddai’n dod â 

nhw i rym. Nid oes gennym ddyddiad penodol ar gyfer cyflwyno unrhyw reolau codi 

tâl newydd a byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru er mwyn dod o hyd i 

adeg addas i gyflwyno unrhyw reolau codi tâl newydd. Fodd bynnag, ni fyddem 

http://www.ofwat.gov.uk/


Cais am farn rhagddeiliaid am godi tâl am wasanaethau datblygwr yng Nghymru 

8 

eisiau cyflwyno unrhyw reolau codi tal newydd i ddod i rym cyn mis Ebrill 2022 gan 

ein bod yn cydnabod unwaith i ni gyflwyno rheolau codi tâl newydd, bydd angen 

amser ar y cwmnïau dŵr Cymreig i ddatblygu cynllun newydd o godi taliadau a 

fyddai’n cydymffurfio â’r rheolau codi tâl newydd. 

 



Mae Ofwat (yr Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr) yn adran
llywodraeth anweinidogol. Rydym yn rheoleiddio’r sector dŵr yng
Nghymru a Lloegr.
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