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Rydym yn wynebu her uniongyrchol. Mae angen i’n sector dŵr fynd i’r afael â’r galw a ddaw 
oherwydd newid yn yr hinsawdd, disgwyliadau cynyddol cwsmeriaid am wasanaeth a sut 
rydym yn trin yr amgylchedd, a’r pwysau ar allu pobl i dalu. 

Mae newid yn yr hinsawdd yn bygwth gwytnwch, o ran ein rhwydweithiau a’n cyflenwad dŵr. 
Rydym eisoes yn gweld hafau sychach, glaw amlach a thrymach, llif afonydd mwy newidiol 

a newidiadau biolegol mewn cyrff dŵr. Yng Nghymru, mae’r lleihad a ragamcanir mewn 
glaw yn ystod yr haf erbyn 2050 yn llawer mwy na’r cynnydd a ragamcanir mewn glaw 

yn ystod y gaeaf.  Yn Lloegr, amcangyfrifir bod siawns o 25% y ceir y sychder gwaethaf 
sydd wedi’i gofnodi mewn hanes yn ystod y 30 mlynedd nesaf2.  

Ar yr un pryd, mae buddiannau cwsmeriaid yn esblygu a’u disgwyliadau yn 
cynyddu. Mae cwsmeriaid yn pryderu fwyfwy am y difrod i’r amgylchedd o 
ganlyniad i gymryd dŵr o afonydd a nentydd sialc, gwaredu gwastraff drwy 
orlifiadau stormydd, ac allyriadau carbon. Mae agen i bob cwmni fynd 

ymhellach i roi gwasanaeth gwych i gwsmeriaid.

Yn y cyfamser, mae effaith Covid-19 wedi cynyddu’r pryderon ynglŷn â 
fforddiadwyedd. Mae un rhan o dair o aelwydydd yng Nghymru a Lloegr eisoes yn cael 

trafferth ar adegau i dalu eu biliau cartref3, a gall y ffigur hwn godi wrth i effaith y pandemig 
ar swyddi dodd yn fwy clir. Ac mae’n annhebygol y bydd yr un penrhyddid ar gyfer 
gostyngiadau mewn biliau o ganlyniad i gostau ariannu tanategol yn lleihau a welsom 
yn PR14 a PR19. 

Mae cwmnïau a llywodraethau wedi gosod targedau hirdymor ar gyfer defnydd 
y pen, gwrthsefyll sychder, gollyngiadau, leihad mewn carbon a thlodi dŵr. 
Mae’n debygol y gosodir targedau eraill o dan ddeddfwriaeth newydd a 
ragwelir gan y Fil yr Amgylchedd. 

Crynodeb gweithredol

1. Llywodraeth Cymru, ‘Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040’, Chwefror 2021, tud 45.
2. Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol, ‘Preparing for a drier future: England’s water infrastructure needs’,  
Ebrill 2018, tud 5.
3. Arolwg cenedlaethol cynrychioliadol ar-lein o 2,100 o dalwyr biliau yng Nghymru a Lloegr. Cynhaliwyd ar gyfer 
Ofwat gan Panelbase (gwaith maes 26 Mawrth – 1 Ebrill 2021).

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-02/future-wales-the-national-plan-2040.pdf
https://nic.org.uk/app/uploads/NIC-Preparing-for-a-Drier-Future-26-April-2018.pdf
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Mae angen i ni weithio mewn ffyrdd newydd i gyflawni’r uchelgeisiau hyn. Dyma’r adeg ar 
gyfer meddwl ffres a newid gwirioneddol. Gall cydweithio ag eraill o fewn a thu allan i’r sector 
roi canlyniadau sy’n well ac yn fwy cynaliadwy. Rydym yn disgwyl i gwmnïau fabwysiadau 
atebion sy’n fwy seiliedig ar natur a chyflwyno arloesi cwbl newydd er mwyn gwella eu 
perfformiad. Bydd angen iddynt gofleidio’r cyfleoedd a ddaw o gasglu, deall a defnyddio data, 
ac o ymgysylltu â marchnadoedd. A chydbwyso cyfaddawdau cymhleth yn ofalus dros yr 
hirdymor.  

Mae angen i ninnau hefyd chwarae ein rhan. Mae angen i ni addasu ein dulliau gan gynnwys 
y fframweithiau adolygu prisiau ar gyfer Cymru a Lloegr fel eu bod yn barod ar gyfer y dyfodol. 
Rydym yn awyddus i glywed eich barn am ein hawgrymiadau ynglŷn â sut i wneud hyn. 

Heriau ac atebion 
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Rydym yn bwriadu goresgyn yr heriau hyn a chofleidio’r cyfleoedd drwy sicrhau pwyslais 
cryfach ar greu gwerth. 

Credwn fod hynny’n golygu: cynnydd mewn ffocws ar yr hirdymor; darparu gwell gwerth 
amgylcheddol a chymdeithasol; adlewyrchu dealltwriaeth gliriach o gwsmeriaid a 
chymunedau; ac ysgogi gwelliannau drwy effeithlonrwydd ac arloesedd. Mae’r nodau 
arfaethedig hyn yn adlewyrchu’r canlyniadau yr ydym am eu cyflawni ar gyfer cwsmeriaid a’r 
amgylchedd. Maent yn cydgysylltu ac yn ategu ei gilydd, ac mae’n rhaid i’r adolygiad prisiau 
gyflawni ar y cyfan ohonynt. 

Ein fframwaith ar gyfer y dyfodol

Rydym am i’r adolygiad prisiau gefnogi’r atebion hirdymor cywir ar gyfer cwsmeriaid. Yn 
PR19, gwnaethom ganiatáu £13 biliwn i gwmnïau i wella gwasanaethau i gwsmeriaid a’r 
amgylchedd. Bydd angen i gwmnïau barhau i wella eu rhwydweithiau, ac mae angen i ni 
ddeall yn well sut mae eu dull yn PR24 yn cyd-fynd â’u strategaeth hirdymor.  Dylai cwmnïau 
nodi pa ganlyniadau hirdymor y maent yn anelu i’w cyflawni, gan roi ystyriaeth i uchelgeisiau 
hirdymor llywodraethau Cymru a’r DU. Dylent ddangos eu bod wedi ystyried yn ofalus y ffordd 
orau i weithio tuag at y canlyniadau hyn, gan roi ystyriaeth i ansicrwydd a chyfyngiadau 
fforddiadwyedd. Dylent hefyd ddwyn ynghyd eu cynlluniau rheoli adnodd dŵr, cynlluniau rheoli 
draenio a dŵr gwastraff, a chynlluniau statudol eraill. 

Rydym hefyd yn edrych ar ffyrdd eraill y gallwn gefnogi’r ffocws hirdymor. Rydym yn cynnig 
cryfhau ein dull ar gyfer gwytnwch fel y caiff cwmnïau eu cymell yn gryfach i gynnal eu hasedau 

ar gyfer yr hirdymor. A byddwn yn parhau ein ffocws ar wytnwch ariannol 
cwmnïau. Rydym hefyd yn ystyried a ddylid rhoi mwy o eglurder o ran ein 
dull ar gyfer adolygiadau prisiau yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys yr hyn 
yr ydym yn disgwyl i gwmnïau ei gyflawni mewn cyfnodau yn y dyfodol o’u 

lwfansau presennol a pha gymhelliadau ychwanegol y byddwn yn eu darparu. 

Ffocws ar yr hirdymor
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Yn fwyfwy mae cwsmeriaid yn disgwyl i benderfyniadau cwmnïau gael eu hysgogi gan 
ystod eang o ffactorau amgylcheddol a chymdeithasol. Mae hyn yn arbennig o berthnasol 
i gwmnïau dŵr sy’n rhanddeiliaid hirdymor allweddol mewn cymunedau, yn darparu 
gwasanaethau sy’n hanfodol ac yn amgylcheddol sensitif. 

Rydym yn cydnabod bod rhoi gwerth ar effeithiau amgylcheddol a chymdeithasol yn heriol. 
Rydym yn disgwyl i gwmnïau dŵr gydweithio i sicrhau bod swm priodol o gysondeb yn sut yr 
ystyrir ffactorau amgylcheddol a chymdeithasol wrth iddynt wneud penderfyniadau. 

Bydd gallu cwmnïau i fodloni’r disgwyliadau hyn yn cael eu cynyddu 
gyda mwy o ffocws ar yr hirdymor. Ond efallai bod mwy y 

gallwn ei wneud. Rydym yn ystyried sut y gallwn gymell 
yn well atebion seiliedig ar natur ac atebion seiliedig 
ar dreuliau gweithredu eraill, drwy leihau’r potensial 
ar gyfer tuedd tuag at atebion seiliedig ar gyfalaf. 

Rydym hefyd eisiau rhoi mwy o eglurder ar y rôl y gall 
partneriaethau ei 
chwarae fel rhan o 
PR24 - yn arbennig o 
ran helpu cwmnïau 
dŵr i roi gwell gwerth 
i’r cyhoedd.  Ac rydym 
eisiau ystyried sut y 
gall PR24 a rheolaethau 

prisiau yn y 
dyfodol gefnogi 
cwmnïau i 
ymateb i her 

sero-net. 

Darparu gwell gwerth amgylcheddol a 
chymdeithasol  

Rydym eisiau symleiddio a mireinio’r broses adolygu prisiau fel y gall mwy o ffocws fod ar yr 
hirdymor. Rydym hefyd yn ystyried a allem ddarparu rhagor o wybodaeth i gwmnïau cyn yr 
adolygiad prisiau fel eu bod yn deall yn well y waelodlin ar gyfer datblygu eu cynlluniau busnes. 
Rydym yn ystyried a ddylem gyfuno asesiad cynlluniau busnes a’r penderfyniad drafft i greu 
proses dwy gam. Byddwn hefyd yn symleiddio ein fframwaith canlyniadau sy’n gosod lefelau 
perfformiad a chymelliannau ar gyfer ystod o fetrics. 
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Rydym wedi sylwi ar ddiwylliant o newid yn y sector dros y degawd diwethaf, gyda mwy o 
gydnabyddiaeth bod ymgysylltu’n dda â chwsmeriaid yn sylfaenol i sicrhau gwasanaethau 
sy’n diwallu eu hanghenion. Mae blaenoriaethau cwmnïau nawr i ganolbwyntio fwy 
ar ymgysylltu â’u cwsmeriaid o ddydd i ddydd, gan symud ymlaen gyda’r cyflymder, y 
creadigrwydd a’r egni y gallwn ei weld mewn sectorau eraill yr economi. Mae hyn yn cynnwys 
ymdrechion i helpu cwsmeriaid i chwarae eu rhan mewn lleihau defnydd dŵr ac osgoi difrod 
i’r system dŵr gwastraff. Ac mae’n bwysicach nag erioed y telir sylw gofalus i’r hyn y gall 
cwsmeriaid fforddio ei dalu. 

Ar gyfer yr adolygiad prisiau, rydym eisiau datblygu dull symlach, wedi’i dargedu’n fwy ac 
sy’n fwy effeithiol i gasglu barn cwsmeriaid. Rydym hefyd eisiau ystyried sut, ac ynglŷn â pha 
faterion, y gall ymchwil cwsmeriaid gael barn cwsmeriaid mewn modd ystyrlon. Bwriadwn 
weithio gyda’r sector i gynnal ymchwil cwsmeriaid cydweithredol ar gyfer Cymru a Lloegr, 
er mwyn ategu ymgysylltiad cwmnïau eu hunain. Bydd hyn yn canolbwyntio ar agweddau 
o’r penderfyniadau sy’n gyffredin ar draws cwmnïau fel y gallwn gymharu’n hawdd y 
gwahaniaethau rhwng grwpiau cwsmeriaid. Ein nod fydd cyhoeddi’r wybodaeth hon cyn y 
cynlluniau busnes. 

Nod yr ymchwil hwn fydd darparu swm sylweddol o’r wybodaeth am farn cwsmeriaid sydd 
ei hangen i lywio ein penderfyniadau, felly rydym yn cynnig peidio ei gwneud hi’n ofynnol i 
bob cwmni gael grŵp her cwsmeriaid yn PR24. Yn hytrach, byddai cwmnïau’n gweithredu 
atebion i heriau a sicrwydd sy’n diwallu eu hanghenion a’u huchelgeisiau penodol hwy. Gall 
cwmnïau hefyd barhau i ddefnyddio grwpiau her cwsmeriaid pan fyddant yn teimlo eu bod 
yn ddefnyddiol ar gyfer canolbwyntio ar, a gweithio gyda, chwsmeriaid fel rhan o’u busnes o 
ddydd i ddydd y tu allan i’r adolygiad prisiau. 

Adlewyrchu dealltwriaeth gliriach o gwsmeriaid a 
chymunedau
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Ers 2011, mae twf cynhyrchiant yn y sector dŵr wedi ymddangos yn wan. Yn PR19 ymatebodd 
rhai cwmnïau i’w hymrwymiadau i wella gwasanaethau tra’n lleihau costau. O gofio’r heriau y 
mae’r sector yn eu hwynebu, mae angen i’r holl gwmnïau nid yn unig wreiddio’r uchelgeisiau 
hyn drwy eu busnesau’n gyfan, ond cyflymu gwelliannau a chreu lle i wneud mwy ar gyfer eu 
cwsmeriaid a’r amgylchedd. Mae angen i PR24 sicrhau nad yw defnyddwyr yn talu mwy nag 
sydd angen iddynt ei wneud, felly bydd ond yn gwobrwyo cwmnïau sy’n bodloni’r heriau hyn.  

Rydym yn disgwyl i gwmnïau ddatblygu dealltwriaeth llawer gwell o sut y gallant wella 
gwasanaeth yn effeithlon wrth iddynt gyflawni PR19. Dylai hyn gynnwys gweithio mewn 
partneriaeth â sefydliadau eraill a gwneud gwell defnydd o ddata, gan gynnwys cofleidio data 
agored. Dylai’r mewnwelediad hwn lywio eu cynlluniau busnes PR24. 

Gall marchnadoedd hefyd ysgogi arloesedd ac effeithlonrwydd. Yn PR24, 
pan fo hynny’n gyson â chanllawiau’r llywodraeth, byddwn yn datblygu 
ymhellach farchnadoedd ar gyfer gwasanaethau 
datblygwyr, bioadnoddau, adnoddau dŵr a 
darpariaeth seilwaith mawr. 

Rydym hefyd yn ystyried gosod heriau 
wedi’u targedu i annog newid sylweddol 
o ran perfformiad mewn meysydd lle 
mae problemau hirsfydledig yn y sector 
gyfan. Gallai’r meysydd hyn gynnwys 
effeithlonrwydd dŵr a lleihau niwed a 
achosir gan ollyngiadau o’r rhwydwaith 
gwastraff dŵr. A, gan adeiladu ar brofiad 
ein cystadlaethau arloesedd, byddwn yn 
archwilio a allwn gynyddu cymelliannau neu 
ddiwygio’r diogeliadau yn y rheolaeth i ddatgloi 
newid sylweddol mewn arloesedd. 

Ysgogi gwelliannau drwy effeithlonrwydd ac 
arloesedd

Er mwyn creu PR24 i ymateb i’r heriau sydd o’n blaenau rydym am gael eich barn ynglŷn â’r 
syniadau yr ydym yn eu hamlinellu. Croesawn ymatebion i’r ddogfen hon a byddwn yn parhau 
â’r drafodaeth drwy bapurau gweithio, gweithdai a gweithgorau. Bydd hyn yn ein helpu i 
ddatblygu ymhellach y fframwaith adolygu prisiau cyn ein methodoleg drafft, sydd i fod i’w 
chyhoeddi yn ystod haf 2022. 

Y camau nesaf 

https://www.ofwat.gov.uk/publication/pr24-and-beyond-creating-tomorrow-together/
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Mae Ofwat (yr Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau 
Dŵr) yn adran llywodraeth anweinidogol. Rydym yn 
rheoleiddio’r sector dŵr yng Nghymru a Lloegr. 

Ofwat
Centre City Tower
7 Hill Street
Birmingham B5 4UA
Ffôn: 0121 644 7500
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Mae’r cyhoeddiad hwn wedi ei drwyddedu o dan delerau’r 
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