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Does dim dwywaith bod Covid-19 wedi gwneud 
y flwyddyn a aeth heibio yn heriol i fusnesau ac 
unigolion ledled y wlad. Mae maint y dasg a’r brys 
wrth fynd i’r afael â newid hinsawdd hefyd wedi dod 
yn fwyfwy amlwg. 

Rydym yn falch o weld bod y diwydiant wedi cymryd 
camau yn ystod y pandemig, gan barhau i ddarparu 
gwasanaethau cyhoeddus hanfodol yr ydym i gyd 
yn dibynnu arnynt, cefnogi’r rhai mwyaf bregus a’i 
gadwyn gyflenwi, a dod ymlaen i chwarae rhan yn 
adferiad gwyrdd y wlad. Rydym hefyd yn croesawu 
cyhoeddi map llwybrau Water UK hyd at 2030 sy’n dangos sut y bydd y diwydiant yn 
cyflawni allyriadau nwyon tŷ gwydr sero-net gweithredol erbyn y dyddiad hwnnw. 
Ac eto, rydym yn gwybod bod llawer mwy angen ei wneud. Nid ydym wedi gweld 
gwir effaith y pandemig o ran breuder cwsmeriaid na fforddiadwyedd hyd yma. Mae 
brys cynyddol am alwadau i wella ansawdd dŵr afonydd a dŵr nofio, ac ehangu 
bioamrywiaeth. Mae effeithiau newid hinsawdd yn parhau i gael ei deimlo gan 
gwmnïau a chwsmeriaid fel ei gilydd, gyda llifogydd difrifol a thymheredd uchel yn 
y flwyddyn a aeth heibio. Mae hyn oll yn tynnu sylw at yr heriau y bydd angen i ni 
gyd eu hwynebu os yw cwsmeriaid i dderbyn gwasanaethau fforddiadwy, gwydn, o 
ansawdd uchel ac sy’n gynaliadwy i’r amgylchedd yn y dyfodol.

Mae’r flwyddyn ddiwethaf yma wedi’n hatgoffa ei bod, hyd yn oed yng nghanol 
argyfwng, yn bosib gyrru ymlaen i wneud buddsoddiadau sydd ddirfawr eu hangen. 
Rydym wedi gweld rhai cwmnïau hefyd yn gwneud gwelliannau gwasanaeth 
sylweddol (megis ar ollyngiadau dŵr). Rydym yn falch o weld cwmnïau dŵr 
yn cydweithio (er enghraifft er mwyn paratoi ar gyfer Gadael y UE ac annog 
effeithlonrwydd dŵr), a’r ymroddiad parhaus i bwrpas cyhoeddus y sector. Rydym 
wedi elwa o weithio gyda’n gilydd gyda’r diwydiant, er enghraifft i gynllunio’r gronfa 
arloesedd i archwilio sut i leihau’r niwed amgylcheddol sy’n deillio o garthffosiaeth 
sy’n gorlifo ac i asesu effaith Covid-19 ar y sector. Edrychwn ymlaen at gydweithio 
pellach yn arbennig wrth i Ofwat gychwyn ar gamau cychwynnol o gynllunio’r 
adolygiad pris nesaf. 

Wrth i ni edrych ymlaen at 2021-22, mae’r themâu allweddol yn ein strategaeth, 
‘Amser i weithredu, gyda’n gilydd’, yn fwy perthnasol nawr nag erioed o’r blaen. 
Nodwn yn ein strategaeth y deilliannau yr ydym am eu cyflawni yn erbyn ein tair nod 
strategol:

Rhagair

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2019/10/Time-to-act-together-Ofwats-strategy-1.pdf
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• Trawsnewid perfformiad cwmni.
• Gyrru’r cwmnïau tuag at gwrdd â heriau hir-dymor.
• Cwmnïau dŵr arddangos pwrpas ehangach i’r cyhoedd.

Ein penderfyniadau PR19 terfynol yw’r blociau adeiladu allweddol ar gyfer cyflawni’r 
amcanion hyn, yn ariannu buddsoddiadau cwmni a gosod ymrwymiadau deilliant a 
pherfformiad ar gyfer cwsmeriaid a’r amgylchedd. 

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r gwaith y bwriedir ei wneud gennym yn ystod y flwyddyn 
ariannol 2021-22 er mwyn cyflawni’n blaenoriaethau strategol. Rydym hefyd yn 
dangos sut mae ein gwaith yn alinio gyda’r Datganiadau Polisi Strategol a nodwyd 
gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. 

Byddwn yn parhau i weithredu’n hyderus, i bwrpas a chyda hygrededd, yn ymuno 
â rheoleiddwyr, llywodraethau, cwmnïau a’r gymdeithas sifil i gyflawni ein 
huchelgeisiau a chyflawni ein pwrpas craidd o wella bywyd drwy ddŵr. Ymrwymwn i 
gyflawni’n cyfrifoldeb ein hunain i wrando, addasu a gwella’n barhaus fel ein bod yn 
gwneud y gwaith gorau posib o ddwyn y sector i gyfrif.

David Black
Prif Weithredwr Dros Dro*

*O 1 Ebrill 2021 
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Edrych ymlaen

Yn ogystal â nodi ein blaenraglen ar gyfer 2021-22 yma, rydym hefyd yn gweithio ar 
gynllun aml-flwyddyn hyd at ddiwedd y cyfnod rheoleiddio presennol o bum mlynedd 
ym Mawrth 2025. Bydd y cynllun hwn yn nodi meysydd ffocws Ofwat ac o gymorth i 
randdeiliaid ddeall y materion y bwriadwn ymgysylltu â hwy yn ystod y blynyddoedd 
i ddod. Mi fydd hefyd yn ein helpu ni gyda’n cynllunio tymor canol o ran ariannu a 
gwella effeithlonrwydd. 

Mae’r cynllunio tymor canol hwn yn cydnabod y strwythurau niferus y bydd raid i 
ni roi mewn lle ymhell cyn yr adolygiad pris nesaf os ydym am fod yn y safle orau i 
fynd i’r afael â heriau’r dyfodol a chyflawni ein hamcanion cyfunol hirdymor ar gyfer 
y sector – y tu hwnt i 2025. Bydd cydrannau eraill yn sicr o ddod i’r amlwg wrth i ni 
gychwyn ymgynghori ar y fframwaith PR24 a thros gyfnod o amser. Yn benodol yn 
y blynyddoedd cynharaf o’r cylch adolygu prisiau, yn ogystal â chychwyn datblygu 
fframwaith y PR24, mae angen i ni ganolbwyntio ar y canlynol:

• Rhaglen Amgylcheddol Genedlaethol y Diwydiant Dŵr Nesaf (WINEP yn Lloegr; 
NEP yng Nghymru): parhau â gwaith y llywodraeth, rheoleiddwyr a’r sector i 
esblygu WINEP fel ei fod yn canolbwyntio mwy ar ganlyniadau, medru ymgorffori 
deilliannau amgylcheddol ehangach (fel sero-net, bioamrywiaeth a gwytnwch 
llifogydd), ac yn caniatáu dull sy’n canolbwyntio mwy ar systemau a dalgylchoedd 
ac sy’n galluogi partïon perthnasol i gyd-gynllunio, cyd-ddarparu a chyd-ariannu.  

• Sero-net: parhau i ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o gynnydd a pherfformiad 
cwmni ar leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr. Bydd hyn yn ein galluogi i gefnogi, 
herio a gyrru’r ymdrech sector-gyfan hon, gan gynorthwyo ein gallu ni ynghyd 
â rhanddeiliaid eraill i helpu sicrhau bod sero-net yn cael ei gyflawni yn y ffordd 
orau a mwyaf effeithiol posib trwy PR 24 a thu hwnt hyd 2050.

• Cynlluniau adnoddau dŵr strategol: cadw’r momentwm ar ffurf a darpariaeth 
cynlluniau sy’n datblygu datrysiadau strategol ar reoli cyflenwad dŵr yn yr 
hirdymor. Bydd hyn yn gofyn am ffocws parhaus ar gydweithio, yn cynnwys yr 
angen i fynd i’r afael â rhwystrau rheolaethol ar gyfer cynlluniau o’r fath.

• Perfformiad Cwmnïau: parhau i wella a diweddaru ein dealltwriaeth o berfformiad 
cwmnïau, gwneud y gorau o’r data sydd ar gael i ni a bod cwmnïau yn ei rannu 
gyda’u rhanddeiliaid, gan sicrhau ein bod yn manteisio ar y mewnwelediad a 
ddarperir gan y wybodaeth yma.

1.  Cyflwyniad
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Yn fwy cyffredinol, erbyn diwedd y cyfnod adolygu prisiau hwn, ein nod fydd:  

• Dyfnhau ein dealltwriaeth o gwsmeriaid: cydweithio gyda CCWater, MOSL a 
rhanddeiliaid eraill, Defra a Llywodraeth Cymru i’n galluogi i ymateb yn well i 
anghenion gwahanol grwpiau o gwsmeriaid a gwella ein gwasanaeth cwsmeriaid, 
yn arbennig i’r rhai mwyaf bregus;

• Gwneud cwmnïau yn atebol am berfformio’n well: disgwyliwn weld gwelliant 
sylweddol yn arbennig oddi wrth y rhai sy’n perfformio salaf mewn meysydd lle 
mae effaith y perfformiad gwael yn cael ei deimlo fwyaf gan gwsmeriaid neu’r 
amgylchedd;

• Ehangu cyfleoedd i fuddsoddwyr: trwy ddatblygu dulliau newydd i ddatblygiad 
strategol o isadeiledd yng nghyd-destun cynlluniau RAPID a DPC, yn cynnwys trwy 
ddatblygu atebion sy’n seiliedig ar natur;  

• Gwella effeithlonrwydd y marchnadoedd i ddarparu gwerth am arian i gwsmeriaid 
a hyrwyddo arloesedd i helpu cyflawni ein hamcanion cynaliadwyedd ehangach: 
mae hyn yn mynd law yn llaw gydag adnabod persbectifau polisi gwahanol 
Llywodraeth Cymru ar y defnydd o gystadleuaeth a marchnadoedd yn y sector yng 
Nghymru;

• Cefnogi’r gwaith o ddatblygu gwell diwylliant arloesedd: ysgogi newid cadarnhaol 
ymhellach mewn diwylliant cwmnïau o ran ymdriniaeth y sector o arloesedd a 
darparu gwerth cyhoeddus yn fwy cyffredinol. Disgwyliwn weld y sector yn cadw 
i fyny gyda’r cyfleoedd a gyflwynir trwy newidiadau technolegol i wella’r modd y 
cyflawnir canlyniadau ar gyfer cwsmeriaid a’r amgylchedd.

Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru fel ei gilydd yn 
ein holl weithgaredd er mwyn sicrhau ein bod yn chwarae ein rhan i gyflawni eu 
blaenoriaethau a’u hamcanion strategol priod hwy ar gyfer y sector, yn ogystal â 
gwneud popeth o fewn ein gallu i ddarparu a sicrhau eglurder i’r sector o’r targedau 
strategol hirdymor y dylent fod yn gweithio tuag atynt. Byddwn hefyd yn parhau i 
gydweithio gydag amrywiaeth o reoleiddwyr eraill, gan gynnwys drwy’r UKRN i wneud 
y gorau o effeithlonrwydd ac effaith ein gwaith. Gyda UKRN yn benodol, byddwn yn 
parhau i gydweithio ar amrywiaeth o faterion, gan gynnwys newid hinsawdd (a sero-
net), cost cyfalaf a defnyddwyr, yn arbennig defnyddwyr mewn sefyllfaoedd bregus.

Isod rydym yn nodi fesul pennawd y cynnydd wrth gyflawni’r tri amcan canolog yn ein 
strategaeth.
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Trawsnewid perfformiad cwmnïau

Rydym yn cydnabod y cyfraniad sylweddol y mae cwmnïau dŵr a’u gweithwyr wedi’i 
wneud wrth ymateb i bandemig Covid-19 yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Gwnaed 
gwelliannau sylweddol hefyd gan rai cwmnïau yn rhai o’u metrigau perfformiad ar 
ddiwedd yr AMP, ac mae rhai hefyd yn nodi eu bod ar y trywydd iawn i berfformio’n 
well na thargedau PR19. Fodd bynnag, rydym wedi gweld enghreifftiau o berfformiad 
gwael, yn arbennig felly o safbwynt nifer o ddeilliannau amgylcheddol, ac rydym  
yn parhau i fod yn bryderus am weithrediadau a gwytnwch ariannol rhai  
cwmnïau. Mae mwy o waith i’w wneud eto er mwyn sicrhau’r gwerth  
gorau i gwsmeriaid trwy’r farchnad fusnes manwerthu, gan gynnwys 
gweithio gyda chyfranogwyr y farchnad i ddatrys y gwrthdaro 
a nodwyd a hwyluso arloesedd pellach mewn cynigion 
gwasanaeth. Bydd ein huchelgais i wella ein dealltwriaeth o 
gwmnïau dŵr â’r hyn sy’n gyrru perfformiad yn faes allweddol 
y byddwn yn canolbwyntio arno’r flwyddyn nesaf, gan 
adeiladu ar y gwaith yr ydym wedi ei wneud eisoes i wella 
ansawdd ein data a’n mewnweledigaeth a sicrhau bod 
cwmnïau’n harneisio’r datblygiadau technolegol er mwyn 
gwella.

Paratoi i ymateb i heriau hirdymor

Bu peth cynnydd gwirioneddol eleni, yn arbennig wrth adnabod 
a datblygu’r prosiectau buddsoddi mawr sydd eu hangen i ddarparu 
gwasanaethau dibynadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae’n bwysig 
bod y momentwm hwn yn cael ei gynnal. Mae ein blaenraglen ar gyfer y flwyddyn 
nesaf yn tynnu sylw at y cerrig milltir allweddol yn y datblygiad o nifer o gynlluniau 
strategol, gan gynnwys Cronfa Ddŵr Havant Thicket, cynlluniau cwmni DPC a 
chynlluniau strategol RAPID. Fodd bynnag, gosodir y rhain yng nghyd-destun 
persbectif tymor hirach ac mae angen sicrhau gwell ffocws ar gynllunio systemau 
dŵr gwastraff dŵr a’r synergedd rhwng rheoli llifogydd ac adnoddau dŵr. Rydym yn 
cydnabod yr angen i ddenu’r math cywir o fuddsoddiad ar gyfer yr hirdymor, gan 
edrych y tu hwnt i atebion isadeiledd traddodiadol caled, a chyda lefel priodol o elw i 
fanteisio orau ar y cyfleoedd i ddarparu ar gyfer cwsmeriaid a’r amgylchedd hyd at, a 
thu hwn i’r cyfnod adolygu prisiau nesaf. Mae angen i unrhyw atebion ochr gyflenwi, 
o ochr dŵr a dŵr gwastraff, gael ei gyfuno gyda ffocws cryf ar ochr ymddygiad ac 
angen y cwsmer – o effeithlonrwydd dŵr a llai o ddefnydd i ddefnydd ystyriol a 
phriodol o’r isadeiledd draenio.
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Mwy o werth cyhoeddus  

Er bod llawer o enghreifftiau o gydnabyddiaeth ac ymwybyddiaeth gadarnhaol 
o bwrpas cyhoeddus ehangach y sector, er enghraifft trwy ymateb cwmnïau i 
Covid-19, rydym eto i weld hyn yn cael ei drosglwyddo i holl agweddau diwylliant 
cwmnïau o weithrediadau a phenderfyniadau ariannol o ddydd i ddydd. Byddwn 
yn parhau i ddefnyddio ystod o ddulliau i sicrhau budd ar gyfer cwsmeriaid, 
cymunedau a’r amgylchedd. Byddwn hefyd yn parhau ein gwaith partneriaeth gyda 
CCW i ddatblygu ein dealltwriaeth o’n cwsmeriaid a disgwyliwn weld cefnogaeth 
cwmnïau i gwsmeriaid bregus yn cael ei droi’n ddeilliannau pendant, er enghraifft, 
trwy ein gwaith gydag Ofgem o rannu data cofrestr blaenoriaeth gwasanaeth (PSR) 
rhwng y sectorau dŵr ac ynni. Disgwyliwn hefyd weld mwy o ddulliau a deilliannau 
amgylcheddol er enghraifft yn ein gwaith ar yr WINEP yn Lloegr a’r NEP yng Nghymru, 
gan gynnwys sut y gallai atebion sy’n seiliedig ar natur gael eu mewnosod. 

Isod, nodwn sut bydd ein gwaith ar gyfer y flwyddyn nesaf yn adlewyrchu ein nodau 
strategol craidd ac yn rhoi’r deilliannau i’n cwsmeriaid a’r amgylchedd fel a nodwyd 
gennym yn ein strategaeth, ‘Amser i weithredu, gyda’n gilydd’ (Adran 2); sut mae 
ein gwaith yn mynd ochr yn ochr â’r blaenoriaethau strategol ac amcanion sy’n cael 
eu gosod allan gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru (Adran 3); amcangyfrif 
o’r holl wariant y byddwn yn disgwyl ei gael yn ystod y flwyddyn yn yr ymarfer o’n 
swyddogaethau (Adran 4); a’r cerrig milltir y gellir eu cyflawni yn ein blaenraglen 
waith (Adran 5). Mae’r Atodiad yn nodi sut y bwriadwn gwrdd â’n ymrwymiadau 
mewn perthynas â gwell rheoleiddio.

Cydnabyddwn, yn sgil effeithiau parhaus pandemig Covid-19 y bydd yn rhaid i ni 
arddangos hyblygrwydd yn ein blaenoriaethau cyflawni, yn cynnwys cwrdd ag 
anghenion cyfnewidiol cwsmeriaid.

8
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2.  Ein nodau strategol hyd at 2025 a thu hwnt 
wedi’i alinio â deilliannau i gwsmeriaid a’r 
amgylchedd 

Mae ein strategaeth yn nodi ein hamcanion (uchod) ar gyfer y sector, gyda’r cyfan yn 
cyd-gysylltu ac yn atgyfnerthu ei gilydd. Rydym hefyd wedi ymroi i sicrhau bod ein 
holl waith yn diwallu un neu fwy o anghenion cwsmeriaid a nodwyd gennym, sef yn 
ein hanfod:

• Gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff dibynadwy, gwydn, diogel o ansawdd da;
• Gadael yr amgylchedd mewn cyflwr gwell ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol; 
• Gwerth am arian i gwsmeriaid, cadw biliau’n fforddiadwy; a
• Sicrhau bod cwmnïau’n gweithredu er lles hirdymor cymdeithas a’r amgylchedd.

Nodwyd yr hyn a ddisgwyliwyd gan gwmnïau a’r hyn yr ydym ni fel Ofwat wedi 
ymrwymo iddynt er mwyn cyflawni’r deilliannau hyn, gan adeiladu a mireinio’r 
gwaith sydd eisoes yn cael ei wneud gennym, gan ddarparu dilyniant i fuddsoddwyr 
a defnyddio’r ystod lawn o offer sydd ar gael i ni. Roeddem hefyd yn cydnabod y 
byddai’n rhaid i Ofwat hefyd esblygu a gwella’n barhaus os oeddem i gyflawni’r 
uchelgeisiau a bennwyd gennym.

Trawsnewid perfformiad 
cwmnïau dŵr

Ysgogi cwmnïau dŵr 
i ymateb i heriau 

hirdymor drwy ragor 
o gydweithredu a 
phartneriaethau

Cwmnïau dŵr i ddarparu 
gwell gwerth cyhoeddus, 

darparu mwy ar gyfer 
cwsmeriaid, cymdeithas 

a’r amgylchedd
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Isod, rydym yn nodi’r hyn yr anelwn i’w gyflawni yn 2021-22 yn erbyn y pedwar deilliant 
ar gyfer cwsmeriaid a’r amgylchedd. Gall y categoreiddio fod yn amherffaith, eto’n 
cydnabod y gorgyffwrdd sylweddol sydd rhyngddynt. 

Gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff dibynadwy, gwydn, diogel 
ac o ansawdd da

Byddwn yn parhau i wella ein dealltwriaeth o, a’n hadrodd o berfformiad cwmnïau. 
Byddwn yn defnyddio’r fewnweledigaeth i lywio polisi a sbarduno gwelliannau, yn 
enwedig yn y cwmnïau sydd â’r perfformiadau gwaethaf. 

Byddwn yn pennu taliadau cwmni yn ystod y flwyddyn ac yn tanberfformio yn erbyn 
ymrwymiadau perfformiad PR19.

Byddwn yn asesu effaith Covid-19 ar berfformiad cwmni yn y cylch fel rhan o’n 
prosesau cysoni ac ystyried goblygiadau hyn ar gyfer datblygu polisi.

Byddwn yn annog y diwydiant i wella ei ddulliau i wytnwch asedau, gan gynnwys 
trwy asesiad aeddfedrwydd a thynnu sylw at feysydd o arfer dda. Byddwn yn 
cydweithio â rhanddeiliaid i gefnogi a chymell draeniad cynaliadwy ar safleoedd 
datblygu newydd. Byddwn hefyd yn cefnogi cymhwysiad o safonau draeniad 
cynaliadwy – sydd nawr yn orfodol yng Nghymru ar gyfer pob datblygiad dros  
100 m2.

Byddwn yn gweithio’n ddiwyd i annog data agored yn y diwydiant ac i hyrwyddo 
arloesedd ymhellach. 

10



Gwerth am arian i gwsmeriaid, cadw biliau’n fforddiadwy

Er mwyn llywio ein gwaith o lunio polisïau a hyrwyddo gwelliannau mewn 
gwasanaethau i gwsmeriaid, byddwn yn gweithio gyda CCW i wella ein 
dealltwriaeth o gwsmeriaid gan ganolbwyntio ar y rhai sydd mewn sefyllfaoedd 
bregus. Rydym yn cymryd rhan yn adolygiad y CCW o gefnogaeth i gwsmeriaid 
sy’n profi problemau fforddiadwyedd, ac byddwn yn cyhoeddi ein canllawiau 
diweddaraf ar sut y dylai cwmnïau ymdrin â dyledion cwsmeriaid unwaith y 
bydd adolygiad y CCW wedi ei gwblhau. Byddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid 
ar weithredu’r argymhellion sy’n deillio o’n hadroddiad ar y cyd sy’n ymdrin â 
chwynion.

Byddwn yn sicrhau bod cwsmeriaid busnes yn cael eu cefnogi trwy gydol y 
pandemig a thu hwnt, ac yn gweithio gyda MOSL a’r diwydiant ehangach i wella 
gwerth yr hyn mae cwsmeriaid yn ei dderbyn gan y farchnad busnes manwerthu. 

Byddwn yn annog rhoi ffocws cynyddol ar effeithlonrwydd dŵr yn y diwydiant, gan 
gynnwys marchnadoedd manwerthu a chysylltiadau newydd, ac mewn safonau 
adeiladu.

Gadael yr amgylchedd mewn cyflwr gwell i genedlaethau’r 
dyfodol

Byddwn yn parhau i gydweithio a rheoleiddwyr eraill er mwyn gwella Rhaglenni 
Amgylcheddol y Diwydiant Dŵr a sicrhau bod WINEP yn rhoi mwy o ffocws ar 
ddeilliannau a chaniatáu defnydd mwy helaeth o atebion yn seiliedig ar natur wrth 
baratoi at PR24.

Byddwn y gweithio â rheoleiddwyr eraill i gefnogi argymhellion cryf gan gwmnïau 
dŵr sy’n cyfrannu tuag at adferiad gwyrdd. 

Byddwn yn gweithio gydag eraill i osod uchelgais newydd ar gyfer ansawdd dŵr 
yn yr amgylchedd, fel rhan o Dasglu Gorlifo Stormydd, i leihau amlder a chyfaint 
gorlifo carthffosydd. Byddwn yn parhau i weithio ar brosiect Twnnel Thames 
Tideway fydd yn lliniaru gorlifo carthffosydd yn sylweddol yn Llundain.

Byddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid eraill ar ymrwymiad y sector ar sero-net.

Ofwat’s forward programme 2021-22 – draft for consultation
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Cwmnïau i weithredu er lles hirdymor y gymdeithas a’r 
amgylchedd

Byddwn yn dechrau cynllunio PR24, gan nodi fframwaith lefel uchel i hyrwyddo 
dull gweithredu hirdymor. Bydd hyn yn adlewyrchu’r safbwyntiau a blaenoriaethau 
polisïau gwahanol sydd gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru a’r gwersi 
o broses ail-bennu’r CMA. Fel o’r blaen, rydym yn disgwyl datblygu ein dull 
gweithredu a’n gofynion gwybodaeth mewn ymgynghoriad â’r diwydiant.

Byddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid o Gymru i ddatblygu gweledigaeth ar y cyd 
ar gyfer y diwydiant dŵr yng Nghymru, trwy ymgysylltu â chwsmeriaid, 
cwmnïau, llywodraeth, rheoleiddwyr a rhanddeiliaid amgylcheddol. 

Trwy brosiectau RAPID ac eraill, byddwn yn sicrhau y bydd 
cynlluniau yn cael eu gwneud i ddiwallu ein anghenion dŵr ar 
gyfer y dyfodol ac mae trefniadau rheoleiddio a masnachol mewn 
lle i gefnogi buddsoddiad mewn, a gweithredu atebion strategol. 
Byddwn yn parhau i weithio gyda rheoleiddwyr eraill ar ddraeniad a 
chynlluniau rheoli dŵr gwastraff (DWMPs). 

Byddwn yn sicrhau y bydd DPC a datblygiadau isadeiledd allweddol eraill 
fel y Thames Tideway a Havant Thicket yn cwrdd â buddiannau hirdymor 
cwsmeriaid. 

Byddwn yn cynnal dau gylch cyntaf o gystadleuaeth arloesedd i gynorthwyo’r sector 
i adeiladu diwylliant o arloesedd cydweithredol er mwyn ei arfogi ar gyfer heriau’r 
dyfodol. Y pum thema graidd ar gyfer ein cystadleuaeth gyntaf yw newid hinsawdd, 
ansawdd amgylcheddol, gwytnwch, gwerth cyhoeddus a data agored.

Byddwn yn cydweithio gydag Adran yr Amgylchedd ar ein hymrwymiad i 
Strategaeth Genedlaethol Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol Asiantaeth 
yr Amgylchedd ar gyfer Lloegr i ddatblygu dull ar y cyd o sut y dylai cwmnïau dŵr 
ystyried llifogydd a gwytnwch arfordirol yn nghyd-destun eu rolau a’u dyletswyddau 
statudol.

Byddwn yn parhau i annog cwmnïau dŵr i gyflawni eu diben cyhoeddus 
angenrheidiol gan weithio gyda chwmnïau wrth iddynt ddatblygu eu dulliau 
gweithredu ac atgyfnerthu’r diwylliant y disgwyliwn ei weld.

https://www.gov.uk/government/publications/national-flood-and-coastal-erosion-risk-management-strategy-for-england--2
https://www.gov.uk/government/publications/national-flood-and-coastal-erosion-risk-management-strategy-for-england--2
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Gwelliant parhaus Ofwat

Byddwn yn parhau gyda’n gwaith o’i gwneud yn haws cyflawni o fewn Ofwat trwy 
wella busnes yn barhaus. 

Byddwn yn parhau i weithredu ein strategaeth pobl fel ein bod yn 
sefydliad perfformiad uchel ac yn lle gwych i weithio lle mae ein pobl 

yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u grymuso. Bydd hyn 
yn cynnwys gwella ein dull o ymdrin â chydraddoldeb, amrywiaeth 
a chynhwysiant. 

Byddwn yn parhau i weithredu ein strategaethau TG a data i 
wella ein heffeithlonrwydd ac i awtomeiddio tasgau lle bo modd 

er mwyn gwneud gwaith yn fwy boddhaus i’n pobl a gwella ein 
mewnweledigaeth.

Byddwn yn parhau i wella ein hasesiadau gwerthuso ac effaith a’i ddefnyddio i 
wella ein heffeithiolrwydd wrth sicrhau newid yn y diwydiant er budd cwsmeriaid. 
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Dan y Ddeddf Diwydiant Dŵr 1991, gall Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru 
gyhoeddi datganiadau sy’n nodi blaenoriaethau strategol ac amcanion ar gyfer Ofwat. 
Mae gofyn i ni weithredu yn unol â’r datganiadau hyn wrth gyflawni swyddogaethau 
perthnasol sy’n ymwneud â chwmnïau sy’n gyfan gwbl neu’n rhannol yng Nghymru 
a Lloegr fel ei gilydd. Cwblhawyd datganiadau polisi strategol gan Lywodraeth y DU a 
Llywodraeth Cymru i Ofwat a daethant i rym yn ystod 2017-18.

Mae’n ofynnol i ni mewn blaenraglen ddangos sut mae ein gweithgarwch ar gyfer 
y flwyddyn i ddod yn alinio gyda’r nodau a’r blaenoriaethau yn y Datganiadau Polisi 
Strategol. Mae’r diagram isod yn dangos yn fras sut y mae’r rhain yn cyd-fynd â’r 
gwaith y bwriadwn ymgymryd ag hwy o dan bob un o’n deilliannau cwsmeriaid:

3.  Sut mae ein gwaith yn alinio â blaenoriaethau 
strategol Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru 

Nodau a Blaenoriae-
thau Strategol Cymru Deilliannau ein cwsmeriaid Nodau a Blaenoriae-

thau Strategol Defra

Ffocws Cwsmer Cryf

Fforddiadwyedd 

Arloesedd

Marchnadoedd a 
chystadleuaeth lle bo 

hynny’n briodol

Gwasanaethau dŵr a dŵr 
gwastraff dibynadwy, gwydn, 

diogel ac o ansawdd da

Diogelu cwsmeriaid

Gwneud i  
farchnadoedd weithioGwerth am arian i’r cwsmer, cadw 

biliau’n fforddiadwy 

Gwytnwch 

Rheoli adnoddau 
naturiol yn gynaliadwy 

Gadael yr amgylchedd 
mewn cyflwr gwell ar gyfer 

cenedlaethau’r dyfodol
Sicrhau gwytnwch 

hirdymor

Fforddiadwyedd a 
gwytnwch hirdymor

Cwmnïau yn gweithredu er 
budd hirdymor cymdeithas a’r 

amgylchedd

Wrth gyflawni pob un o ganlyniadau cwsmeriaid, byddwn felly’n gwneud cynnydd yn 
erbyn pob un o flaenoriaethau strategol y ddwy Lywodraeth. Mae hefyd yn ofynnol 
i ni adrodd yn flynyddol ar ein cydymffurfiaeth â’u hamcanion a’u blaenoriaethau a 
ddarparwn fel rhan o’n hadroddiad blynyddol.
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4.  Gwariant
Bwriadwn gyflawni ein dyletswyddau yn effeithiol ac effeithlon. Ym mis Ebrill 2020 
cafwyd ad-drefnu mewnol i alinio’n well ein pobl a’n diwylliant gyda’n strategaeth 
newydd. Ers hynny, rydym wedi datblygu strategaethau pobl newydd, TG/digidol, llety 
a data a disgwyliwn weld mwy o le i wella ein heffeithiolrwydd wrth i ni weithredu’r 
strategaethau hyn. 

Telir ein gofynion o ran gwariant gan ffioedd trwyddedau, sydd yn y pen draw yn cael 
eu talu gan gwsmeriaid yn eu biliau dŵr a dŵr gwastraff. Rydym yn adennill y ffioedd 
trwydded hyn gan y cwmnïau dŵr a reoleiddir gennym ac mae unrhyw gyllid nas 
defnyddir yn cael ei ddychwelyd i’r cwmnïau ac felly i’r cwsmeriaid. Bydd cost Ofwat 
yn 2021 -22 yn parhau ar £1.20 y cwsmer, ac a fydd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi’r 
nodau strategol a’r cerrig milltir fel sydd wedi eu nodi yn y ddogfen hon.

Trwy ein strategaeth, chwiliwn yn barhaus am welliannau o ran gwerth am arian ac 
arloesedd yn y ffyrdd rydym yn gweithio, gan gynnwys gweithio gyda rheoleiddwyr 
eraill a gwella ein defnydd o awtomeiddio a’n data’n gyffredinol. Y llynedd, 
cyflawnwyd £0.5 miliwn o arbedion effeithlonrwydd, ac o ganlyniad cafodd ei ail-
fuddsoddi mewn gwelliannau i fusnes a meysydd lle’r oedd y galw wedi tyfu.

Cymeradwyodd Llywodraeth y DU gyllideb safonol mewn termau real o £31.8 miliwn 
i Ofwat fel rhan o’i adolygiad gwario diwethaf. Mae hyn yn cynnwys cyllid ar gyfer 
RAPID a’r Gronfa Arloesi a gefnogwyd gan gwmnïau dŵr, sy’n cyfrannu i at Ofwat yn 
ymgymryd ag ystod lawer ehangach o waith nag mewn blynyddoedd blaenorol ar hyn 
o bryd yn y cylch rheoleiddio, gan gynnwys mewn perthynas â diwygio WINEP. Mae’r 
holl waith hwn o fudd i’r sector cyfan yn y pen draw, yn enwedig wrth i ni dorri tir 
newydd yn ein dulliau rheoleiddio ochr yn ochr â’n rheoleiddwyr partner. Wrth i ni 
fynd drwy’r cylch adolygu prisiau, bydd cost y gwaith ychwanegol hwn yn gofyn am 
newid yng nghap ffi’r drwydded. Ein bwriad fydd ymgynghori ar hyn yn ddiweddarach 
yn 2021. 
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Ffi trwydded £ miliwn

Cyllideb Graidd Ofwat 30

Trwyddedu Cyflenwad Dŵr a 
Charthffosiaeth (WSSL) 1.3*

Thames Tideway 0.5*

Cyfanswm 31.8

* Amcangyfrif

Newidiadau i’n gwaith arfaethedig

Fel rhan o’n rôl mae’n ofynnol i ni wneud amrywiaeth o waith megis trwyddedu 
cwmni ac ymchwiliadau gorfodol. Rydym yn cynllunio ein hadnoddau ar sail lefelau 
penodol o’r gweithgareddau hyn ond os ydym yn derbyn mwy o geisiadau neu angen 
cynnal mwy o ymchwiliadau nag a ddisgwylir, efallai bydd angen ail-flaenoriaethu 
gwaith arall. Byddwn yn rhoi gwybod i’r rhanddeiliaid os oes newidiadau sylweddol. 
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Ebrill – Mehefin 2021

Byddwn yn adolygu’r Amlinelliad Achos Busnes ar gyfer y prosiect Caffael 
Uniongyrchol i Gwsmeriaid cyntaf i asesu ei addasrwydd ar gyfer DPC a sicrhau 
gwerth am arian i gwsmeriaid.

Byddwn yn ymgysylltu gyda’r sector ar eu huchelgeisiau ar gyfer gwneud gwell 
defnydd o’u data, yn cynnwys digideiddio eu systemau eu hunain ac ar fanteisio data 
agored.

Er mwyn paratoi ar gyfer yr adolygiad prisiau nesaf PR24, byddwn yn ymgynghori ar 
ganfyddiadau drafft ein hadolygiad o PR14, ac yn cyhoeddi ymgynghoriad fframwaith 
lefel uchel ar gyfer meysydd allweddol PR24 yn cynnwys ein dull rheoleiddio ar gyfer 
yr hirdymor, ac yn cyhoeddi canlyniadau ein hadolygiad o’r farchnad bioadnoddau.

Byddwn yn cyhoeddi ar gyfer ymgynghori ein penderfyniadau dros dro ar 
argymhellion cwmni ar gyfer adferiad gwyrdd.

Byddwn yn ymgynghori ar ein syniadau cychwynnol ar sut yr ydym yn rheoleiddio 
atebion aml-barti, aml-sector isadeiledd adnoddau dŵr ar raddfa fawr, gan gynnwys 
sut yr ydym yn mynd i’r afael ag unrhyw fylchau allweddol rhwystrau yn y fframwaith 
presennol.

Byddwn yn cynnal y rownd gyntaf o’n prif gystadleuaeth arloesedd yng ngwanwyn 
2021. Yn ychwanegol at redeg ein cronfa arloesedd, byddwn yn parhau i gefnogi’r 
sector yn ei ymdrechion i annog arloesedd trwy fentrau fel y Ganolfan Ragoriaeth a’r 
strategaeth sector cyfunol.

Byddwn yn cyhoeddi mewnwelediadau allweddol fydd yn deillio o’n gwaith gan gyd-
greu asesiad aeddfedrwydd rheoli asedau gyda’r sector, rhai argymhellion a’r camau 
nesaf arfaethedig.

Byddwn yn adolygu’r wybodaeth a gyflwynir gan gwmnïau yn eu Hadroddiadau 
Perfformiad Blynyddol (APR) yng nghanol mis Gorffennaf i ddeall eu perfformiad 
mewn-cyfnod ODI. Bydd Cwmnïau neu Ofwat wedyn yn cadarnhau’r bwriad erbyn 15 
Awst i wneud penderfyniad mewn cyfnod erbyn 15 Tachwedd.

Fel rhan o’n gwaith parhaus i ddeall ymrwymiad a pherfformiad y diwydiant ar sero-
net, byddwn yn cwblhau’n derfynol y gofynion adrodd gweithredol gwirfoddol ar gyfer 
2020-21 ac yn cyhoeddi nodyn gwybodaeth fydd yn gosod allan ganllawiau pellach 
ar adrodd. Byddwn yn parhau i gymryd rhan yng ngweithgor yr UKRN ar newid 
hinsawdd. 

5.  Cerrig milltir
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Gorffennaf – Medi 2021

Byddwn yn cyhoeddi ein penderfyniadau terfynol ar argymhellion cwmni i 
gynorthwyo adferiad gwyrdd. Fel rhan o’n gwaith i amddiffyn cwsmeriaid busnes 
rhag y risgiau sy’n gysylltiedig â methiant manwerthu systemig o ganlyniad i 
Covid-19, roeddem wedi ymrwymo i adolygu lefelau dyledion drwg sy’n codi ac, os 
oedd hyn yn fwy na 2% ar draws y farchnad, i ddarparu amddiffyniadau rheoleiddiol 
ar gyfer cyfran (ond nid pob un) o ddyledion drwg gormodol sy’n codi. Byddwn yn 
ymrwymo i wneud penderfyniadau a ddylid darparu amddiffyniad rheoleiddiol o’r 
fath yn 2021-22 a sut i wneud hynny.

Byddwn yn datblygu ein dull o ymdrin â rheoli codi tâl am gysylltiadau newydd ar 
gyfer cwmnïau o Gymru cyn i’r rheol codi tâl ddod i rym.

Byddwn yn ymgynghori ar gyfer y dull o fonitro rhai a benodir o’r newydd yn y 
dyfodol, yn ogystal â mecanweithiau drwy’r Canllawiau Cyfrifo Rheoleiddiol i 
adlewyrchu eu twf sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Byddwn yn cyhoeddi ein penderfyniadau drafft ar gyfer ymgynghori ar y 
cyflwyniadau gât un safonol ar gyfer cynlluniau RAPID.

Byddwn yn cefnogi rheoleiddwyr eraill a Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru fel 
ei gilydd er mwyn sicrhau bod y cynlluniau drafft rhanbarthol ar gyfer adnoddau 
dŵr y dyfodol yn unol â disgwyliadau polisi ar gyfer gwytnwch sychder eithafol a 
gwelliant amgylcheddol.

Byddwn yn ymgynghori ar unrhyw ddiweddariadau i’n Canllaw Cyfrifon Rheoleiddiol 
ar gyfer y cyfnod adrodd 2021-22 er mwyn sicrhau bod yr adroddiad perfformiad 
blynyddol yn cael ei baratoi’n gyson ac yn unol â’n fframwaith adrodd rheoleiddiol 
cyffredinol.

Byddwn yn ymgynghori ar y dull methodoleg wrth symud ymlaen ar gyfer ymdrin 
â hylifau llaid, fel bo cwmnïau yn medru rhoi mewn lle eu trefniadau gweithredu 
priodol cyn dechrau’r flwyddyn ariannol nesaf. 

Byddwn yn cyhoeddi a chyflwyno ein cyfrifon blynyddol ar gyfer 2020-21 gerbron 
Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i gyfrif am ein gwaith a’n gwariant yn 
ystod y flwyddyn. Bydd hyn hefyd yn esbonio sut rydym wedi cyfrannu at gyflawni’r 
blaenoriaethau a’r nodau strategol a bennwyd i ni gan Lywodraeth y DU a 
Llywodraeth Cymru.
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Hydref – Rhagfyr 2021

Byddwn yn paratoi ar gyfer a chymryd rhan yn yr Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr, 
yn amodol ar amserlen Llywodraeth. 

Byddwn yn cyhoeddi ar gyfer ymgynghori ein penderfyniadau drafft ar y 
cyflwyniadau gât dau carlam ar gyfer datrysiadau isadeiledd adnoddau dŵr graddfa 
fawr sy’n mynd i’r afael â’r prinder yn Hampshire.

Byddwn yn cyhoeddi ein hasesiad o gyflwr y farchnad ar gyfer blwyddyn 4 y 
farchnad busnes manwerthu, gan wella ein dealltwriaeth o sut mae’r farchnad yn 
sicrhau manteision i gwsmeriaid. 

Byddwn yn dechrau adolygiad o reoli prisiau’r Cod Ymadael Manwerthu (REC) yn y 
farchnad busnes manwerthu (sy’n debygol o gael ei gwblhau yn 2022-23).

Byddwn yn cyhoeddi adroddiadau monitro a pherfformiad, sy’n cwmpasu monitro 
ariannol, Llywodraethu Bwrdd a darparu gwasanaeth. Byddwn yn parhau i fonitro 
gwytnwch ariannol cwmnïau ac ymgysylltu gyda chwmnïau ar fater o wytnwch 
ariannol lle bo’n briodol.

Byddwn yn cyhoeddi’r Canllawiau Cyfrifeg Rheoleiddiol 2021-22 er mwyn sicrhau 
bod yr adroddiad perfformiad blynyddol yn cael ei baratoi gyda chysondeb ac yn 
unol â’r fframwaith adrodd rheoleiddiol cyffredinol.

Byddwn yn cyhoeddi tablau cynghrair blynyddol ar wasanaeth cwmnïau i’w 
cwsmeriaid: mesur profiad gwasanaeth cwsmeriaid (C-MeX) i’w cwsmeriaid 
preswyl a mesur o brofiad gwasanaethau datblygwyr (D-MeX) i’w cwsmeriaid 
ddatblygwyr.

Byddwn yn cyhoeddi penderfyniadau yn ystod y cyfnod ar gyfer yr 17 cwmni mwyaf 
erbyn 15 Tachwedd fel y gellir ad-dalu unrhyw daliadau cymhelliant dyledus ym 
mlwyddyn codi tâl 2022-23.

Ionawr – Mawrth 2022

Byddwn yn cynnal ail rownd y gystadleuaeth Arloesedd mewn Dŵr a’r brif 
gystadleuaeth tua diwedd 2021 a dechrau 2022. Byddwn yn parhau i adolygu sut 
y perfformiodd y rowndiau cyntaf o’n cystadleuaeth arloesedd ac yn sicrhau bod y 
dysgu hwn yn cael ei gynnwys yng nghynllun a ffocws rowndiau’r ail gylch er mwyn 
sicrhau ein bod yn cyflawni ein hamcanion.

Byddwn yn ymgynghori ar ein blaenraglen waith ddrafft ar gyfer 2022-23 i gael 
adborth gan ein rhanddeiliaid ar ein cynlluniau, a chyhoeddi’r fersiwn derfynol cyn 
y flwyddyn ariannol newydd.
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Rydym yn defnyddio ein pecyn cymorth rheoleiddio llawn i gyflawni’r canlyniadau rydym yn 
disgwyl i gwmnïau eu cyflawni ar gyfer cwsmeriaid. Yn y cyd-destun hwn, rydym yn ymwybodol 
o’r angen i sicrhau bod y baich y mae ein gweithgareddau yn ei roi ar gwmnïau yn briodol ac 
yn angenrheidiol, a’n bod yn glynu wrth y gofyniad yn adran 2(4) o Ddeddf Diwydiant Dŵr 1991, 
ein bod yn ystyried egwyddorion arfer rheoleiddio gorau. Mae hyn wedi bod yn ganolog i’n dull 
gweithredu bob amser.

Cyflwynodd Llywodraeth y DU Ddeddf Gorfodi Reoleiddiol a Sancsiynau 2008 (y Ddeddf) i 
sicrhau gwell rheoleiddio. Gosododd y Ddeddf ddyletswydd arnom i:

• adolygu’r beichiau rheoleiddio a osodwn;
• lleihau unrhyw un sy’n ddiangen ac na ellir eu cyfiawnhau; ac
• adrodd ar gynnydd bob blwyddyn.

Rydym yn cyflawni’r gofyniad hwn drwy ein hadroddiad blynyddol mewn perthynas â’n 
gweithgareddau yn ystod y 12 mis blaenorol ac yn adrodd ar ein dull gweithredu ar gyfer 2021-
22 yn y flaenraglen hon. 

Mae ein strategaeth yn adlewyrchu ein hymrwymiad i ysgogi gwelliannau mewn canlyniadau 
i ddefnyddwyr a chymdeithas a byddwn yn sicrhau bod beichiau rheoleiddiol cyn lleied â 
phosib wrth sicrhau bod y nod hwn yn cael ei gyflawni. Rydym yn adolygu ein dull rheoleiddio 
yn barhaus er mwyn sicrhau ein bod yn defnyddio’r mecanwaith mwyaf priodol i wireddu’r 
canlyniadau gorau a bodloni ein rhwymedigaethau o dan y Ddeddf ac ar y cychwyn, profi a oes 
angen ymyrryd. Rydym hefyd wedi ymrwymo i olrhain ein heffeithiolrwydd ein hunain er mwyn 
sicrhau ein bod yn cael effaith yn y meysydd sydd eu hangen fwyaf a bod ein hymyriadau wedi’u 
targedu, yn gymesur ac yn briodol.

Adroddodd Ofwat ei gynnydd o ran cyflawni canlyniadau defnyddwyr fel rhan o’i adroddiad 
blynyddol ar gyfer 2019-20 a’i effaith ar fusnes drwy ei asesiad targed blynyddol o’r Effaith ar 
Fusnes (a gyhoeddwyd drwy GOV.UK). Yn ogystal â’r adroddiadau hyn sy’n wynebu’r cyhoedd, 
mae Ofwat wedi bod yn datblygu offer mewnol i’n galluogi i fonitro cynnydd yn erbyn ein 
canlyniadau cwsmeriaid. Eleni byddwn yn parhau i ddatblygu ymhellach ein dealltwriaeth o sut 
mae cwmnïau’n perfformio drwy fonitro ac ymgysylltu wedi’u targedu i sicrhau bod cwmnïau’n 
gwella eu perfformiad gweithredol. Byddwn yn gwneud hyn yn bennaf drwy fonitro’n effeithiol 
ymrwymiadau perfformiad PR19 y cytunwyd arnynt gyda chwmnïau a pharhau i geisio nodi 
materion gweithredol ac ariannol cydnerth yn gynnar. Bydd y ddealltwriaeth ddyfnach hon 
yn ein galluogi i ddeall yn well sut y gall ein rheoliadau addasu i leihau beichiau rheoleiddio 
diangen. Mae ystyriaethau o dan y Ddeddf hefyd yn bwydo i mewn i’n dull datblygedig o ymdrin 
â PR24 y bwriadwn ymgynghori arno ym mis Mai 2021.

Yn fwy cyffredinol, byddwn hefyd yn datblygu ymhellach ein dull o asesu effaith a gwerthuso 
ein gwaith i sicrhau ein bod yn parhau i ganolbwyntio ar y canlyniadau y mae cwsmeriaid yn 
disgwyl i ni eu cyflawni wrth sicrhau bod beichiau diangen ar gwmnïau yn cael eu hosgoi.
 

Atodiad: Lleihau beichiau rheoleiddiol
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