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Mae’r 18 mis diwethaf wedi newid ein bywydau i gyd. Mae’r pandemig wedi 
effeithio ar ein teuluoedd a’n harian; ein llesiant corfforol a meddyliol; pwy a lle 
byddwn yn cyfarfod; a sut rydym yn gweithio. 

Yn Ofwat, rydym yn frwdfrydig i sicrhau bod gan gwmnïau dŵr berthnasau 
ystyrlon, y gellir ymddiried ynddynt gyda chwsmeriaid, yn seiliedig ar 
ddealltwriaeth o’u hanghenion. Rydym hefyd yn dymuno ysgogi cwmnïau dŵr 
i ymateb i heriau hirdymor drwy gydweithredu a phartneriaethau cynyddol. Yn 
ystod y pandemig, cafwyd rhai enghreifftiau gwych o gwmnïau dŵr yn camu 
ymlaen i gynorthwyo’u cwsmeriaid, gan addasu’n gyflym i amgylchiadau sy’n 
newid. Ond, ar yr un pryd, mae rhai o’r cwsmeriaid sydd angen y cymorth 
mwyaf yn colli allan1.

Roeddem yn dymuno deall mwy am brofiadau cwsmeriaid yn ystod y pandemig 
a’r mathau gwahanol o gymorth sydd eu hangen ac yn cael eu cynnig. Yn 
gynharach eleni, dechreuom ein sgwrs Gwrando, Gofalu, Rhannu i ddatblygu’r 
ddealltwriaeth hon. Roedd y sgwrs yn cynnwys ymchwil a digwyddiadau 
cwsmeriaid, gan ddod â chwmnïau dŵr at ei gilydd gyda CCW, elusennau a 
phartneriaid eraill.

 
 

Canfuom fod pryderon ariannol yn cynyddu a gallent waethygu, mae iechyd 
meddwl sawl cwsmer wedi gwaethygu yn ystod y pandemig, sy’n gallu’i gwneud 
yn fwy anodd iddynt ofyn am gymorth, ac er bod peth help gwych ar gael, nid 
yw llawer iawn o gwsmeriaid yn ymwybodol ohono.  

Rydym yn gofyn i gwmnïau dŵr ddarllen yr adroddiad hwn ac ystyried y 
meysydd o newid rydym wedi’u nodi, gan sicrhau eu bod yn rhoi’r cymorth 
gorau posibl i gwsmeriaid nawr ac yn y dyfodol. O fewn Ofwat rydym yn ystyried 
yn ofalus sut y dylai’r canfyddiadau ddylanwadu ar ein gwaith ein hunain. 

Bydd effeithiau’r pandemig yn cael eu teimlo am sawl blwyddyn i ddod. Mae 
wedi tynnu sylw at anghydraddoldebau ac ymdrechion oedd yn bodoli’n barod 
mewn cymdeithas. Mae gwir gyfle i wneud newidiadau cadarnhaol nawr. 

David Black
Prif Weithredwr Dros Dro, Ofwat

Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r heriau mae cwsmeriaid dŵr 
yn eu hwynebu ac yn awgrymu ffyrdd lle gall cwmnïau dŵr 
wneud gwahaniaeth.

Sgwrs Gwrando, Gofalu, Rhannu 
Ofwat

Cliciwch yma i 
wylio’r fideo 

https://www.youtube.com/watch?v=aP_yKrorqvE


Ein dull tuag at Wrando, Gofalu, Rhannu 
Ymunodd cwsmeriaid, cwmnïau dŵr, elusennau ac eraill i gyd yn ein sgwrs 
Gwrando, Gofalu, Rhannu, gan rannu’u profiadau am yr hyn mae cwsmeriaid dŵr 
wedi’i wynebu ers dechrau pandemig Covid-19. Rhannodd cwmnïau dŵr hefyd sut 
maent yn cynorthwyo cwsmeriaid yn ystod yr adeg heriol hon. 

Ymchwil gyda chwsmeriaid
Comisiynwyd dau ddarn o ymchwil gyda chwsmeriaid gennym: 

• Arolwg cenedlaethol-gynrychioliadol ar-lein o 2,100 o dalwyr biliau yng 
Nghymru a Lloegr. Cynhaliwyd yr arolwg gan Panelbase rhwng Mawrth 26 ac 
Ebrill 1 2021. Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r canfyddiadau allweddol o’r arolwg. 
Mae gwybodaeth bellach am y sampl wedi’i nodi ar dudalen 31. Mae’r set ddata 
gyflawn ar gael ar ein gwefan.  

• Ymchwil ansoddol gyda 15 o gyfranogwyr, a gynhaliwyd gan ICM Unlimited. 
Roedd hyn yn golygu panel ar-lein am dri diwrnod, gyda thasgau unigol ar gyfer 
pob dydd. Cymerodd chwe cyfranogwr ran mewn cyfweliadau ar ôl y panel. 
Cynhaliwyd gwaith maes Mawrth 16-20 2021. Mae adroddiad ar ganfyddiadau’r 
ymchwil hwn ar gael ar ein gwefan.

Gwrando ar gwmnïau dŵr a sefydliadau arbenigol    
Ymunodd cwmnïau dŵr, CCW, elusennau a sefydliadau arbenigol eraill â’r sgwrs 
mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau. 

Cynhaliwyd tair sesiwn gennym (Chwefror i Ebrill) gyda’r Rhwydwaith Cydweithredu 
lle archwiliom yr amgylchiadau sy’n newid ar gyfer cwsmeriaid agored i niwed. 
Cynhaliwyd dwy sesiwn bellach gennym (Mawrth ac Ebrill) gyda chyflwyniadau gan 
Sefydliad Good Things a’r Athrofa Polisi Arian ac Iechyd Meddwl.

Clywom hefyd gan sefydliadau arbenigol gan gynnwys Scope, Starting Point, Plain 
Numbers, National Energy Action a Resolver. 

Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan.

51% 49%
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Gradd 
gymdeithasol

Rhyw Oes

Lleoliad

https://www.ofwat.gov.uk/publication/listen-care-share-panelbase-research/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/listen-care-share-panelbase-research/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/listen-care-share-icm-research/
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Gwella canlyniadau ar gyfer cwsmeriaid
Mae’n glir y dylid gwneud mwy i helpu cwsmeriaid sydd angen cymorth.  
Nododd ein sgwrs Gwrando, Gofalu, Rhannu ffyrdd pwysig i roi cymorth.

Cynyddu amlygrwydd
Sicrhau bod cwsmeriaid yn gwybod bod cymorth ar gael      

Mae ymwybyddiaeth cwsmeriaid o’r cymorth sydd ar gael gan gwmnïau dŵr 
yn isel, gan gynnwys ymhlith y rhai sydd angen help. Mae defnyddio sianeli 
cyfathrebu’n un ffordd i fynd i’r afael â hyn, gan wneud y gorau o opsiynau 
digidol a heb fod yn ddigidol. Mae angen hyrwyddo a sicrhau mynediad i 
gymorth yn glir. 

Bod yn rhagweithiol
Chwilio am y rhai sy’n ei chael hi’n anodd     

Gall cwmnïau dŵr estyn llaw i’r rhai hynny sy’n ei chael neu a allai ei chael 
hi’n anodd yn ariannol. Mae cysyyltu â chwsmeriaid yn gynnar yn un ffordd i 
atal dyled rhag cynyddu. Clywom am gwmnïau dŵr sy’n defnyddio gwybodaeth 
sydd ar gael i nodi arwyddion bod cwsmeriaid yn ei chael hi’n anodd. Mae hyn 
yn cynnwys arwyddion o newid mewn ymddygiad megis newidiadau ynghylch 
sut mae biliau’n cael eu talu neu daliadau na thalwyd. Mae hyn yn rhoi cyfle i 
gwmnïau wella rhagweld anghenion cwsmeriaid a rhoi cymorth cyn i’r sefyllfa 
waethygu i gwsmeriaid 

I gyflawni hyn, clywom am bwysigrwydd hyfforddi a grymuso staff i fod yn gallu 
nodi gwahanol fathau o fod yn agored i niwed a 
theilwra’u dull o ganlyniad.  

Astudiaeth achos

Mae hwb Dŵr De Staffs yn cynnal hwb cymunedol2, a luniwyd i fod 
yn ffordd hawdd ac anffurfiol i gwsmeriaid ddysgu am eu dŵr a 
siarad am unrhyw bryderon sydd ganddynt. 
 

Astudiaeth achos

Yn fuan ar ôl dechrau’r pandemig, gwellodd United Utilities y 
ffordd roedd yn nodi cwsmeriaid oedd fwyaf eu risg os oeddent 
wedi dioddef sioc incwm. Gan ddefnyddio’r data hynny cynhaliwyd 
ymgyrchoedd ganddynt wedyn a oedd wedi’u targedu ar gyfer 
grwpiau penodol a ffyrdd eraill i dalu. 
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Dull cyfathrebu
Cyfathrebu mewn ffordd mae pobl yn deall ac sy’n 
empathetig      

Bydd gwneud negeseua’n gyson ac yn syml yn gwella dealltwriaeth cwsmeriaid. 
Mae hyn yn golygu defnyddio Saesneg Clir ac osgoi jargon neu dermau nad 
yw cwsmeriaid yn gyfarwydd â nhw. I helpu i gyflawni hyn, gall cwmnïau dŵr 
fabwysiadau dull cynhwysol tuag at gynllunio. Byddai hyn yn cynnwys llunio a 
phrofi cyfathrebu’n uniongyrchol gyda chwsmeriaid, gan gynnwys cwsmeriaid 
agored i niwed. 

Mae cwsmeriaid yn tueddu rhyngweithio gyda’u cwmni dŵr yn eithaf anaml. 
Mae’n bwysig manteisio i’r eithaf ar bob rhyngweithio, gan alluogi cwsmeriaid 
i adeiladu ymddiriedaeth a hyder fel eu bod yn teimlo’n ddigon cyfforddus i 
rannu gwybodaeth. Gellir gwneud hyn wrth ddefnyddio iaith glir, empathi a 
deall amgylchiadau personol. 

Cael mynediad i gymorth
Cadw mor syml â phosib   

Mae cael mynediad i gymorth yn brofiad newydd i sawl cwsmer. Roedd rhai o’n 
cyfranogwyr a gymerodd rhan yn yr ymchwil yn anghyfarwydd â’r broses o ofyn 
am gymorth. Dywedasant wrthym y gall gofyn am help fod yn dasg hynod anodd 
yn ymarferol yn ogystal ag yn emosiynol. Dengys canfyddiadau’n harolwg hefyd 
y gall y rhai hynny sydd â phroblemau iechyd meddwl, ei chael hi’n anodd gofyn 
am gymorth gyda biliau. 

Gall y broses o gael mynediad i gymorth hefyd fod yn gymhleth i gwsmeriaid. 
Daethom o hyd i amrywiaeth o rwystrau ymarferol, gan gynnwys yr angen i 
argraffu ffurflenni, ac oedi i wybod a roddid cymorth. 

Mae’n bosibl bod gan y rhai hynny sy’n cael mynediad i gymorth anghenion 
iaith neu gyfathrebu penodol eraill. Mae angen i bob cwsmer fod yn gallu cael 
mynediad i’r cymorth sydd ei angen arnynt.   

Astudiaeth achos

Mae Thames Water wedi bod yn gwneud newidiadau i wella’u 
biliau a chymerwyd ran ganddynt mewn treial gyda Plain Numbers 
i brofi a yw’r rhifau a chyfrifiadau yn eu biliau newydd yn cael eu 
deall yn iawn gan gwsmeriaid3. Cefnogwyd nifer o newidiadau 
gan yr ymchwil maent wedi’u gwneud yn barod a nodwyd ychydig 
o feysydd sydd angen eu newid yn y modd mae rhifau’n cael eu 
cyflwyno. Mae’r canfyddiadau’n cael eu defnyddio gan Thames 
Water i ddiweddaru’u cyfathrebiadau. 

Astudiaeth achos

Mae Bristol Water wedi ymuno â Wessex Water a Western Power 
Distribution i gynorthwyo cwsmeriaid sydd â dementia yn well4. 
Fel rhan o’r bartneriaeth, mae’r cwmnïau cyfleustodau wedi cyllido 
ar y cyd 1,000 o strapiau arddwrn Heddlu Avon a Gwlad yr haf ac 
wedi ymrwymo i wella rhannu gwybodaeth i wella’r gwasanaeth i 
gwsmeriaid â dementia.
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Taith y cwsmer 
Teilwra rhyngweithio     

Dywedodd y rhai a gymerodd rhan yn ein hymchwil am yr angen i fynd i’r afael 
â chymorth fel rhan o daith y cwsmer, yn hytrach na rhyngweithiadau untro. 
Er enghraifft, gofyn i gwsmeriaid sy’n derbyn cymorth pa mor aml maent yn 
dymuno clywed gan y cwmni, neu wirio gyda chwsmeriaid cyn i’r cymorth ddod 
i ben. Mae hyn yn caniatáu iddynt ddeall yr opsiynau sydd ar gael iddynt. 
 

Partneriaethau
Gweithio gydag eraill i roi cymorth     

Nodom yr angen i feddwl am gymorth mewn modd cyfannol. Gallai hyn gynnwys 
cwmnïau dŵr yn cyfarwyddo cwsmeriaid at asiantaethau sy’n gallu’u helpu i 
reoli’u harian. Gallai’r asiantaethau hynny hefyd gyfeirio cwsmeriaid sy’n ei 
chael hi’n anodd talu biliau at y cymorth mae cwmnïau dŵr yn ei roi.

Astudiaeth achos

Mae Scope yn rhoi cyngor ynni rhad ac am ddim i’r anabl, gan eu helpu i 
reoli eu hanghenion ynni. Diolch i fuddsoddiad gan aelodau Scope Utilities 
Membership, gan gynnwys Anglian Water, estynnir y gwasanaeth hwn o fis 
Medi a bydd yn cynnwys dŵr. Gwasanaeth Cymorth Ynni Anabledd Scope – 
fideo - Discover more about our energy support program for disabled people. 
Mae Anglian Water wedi ymuno â Carers First i godi ymwybyddiaeth ynghylch 
y cymorth mae’n ei roi ledled Swydd Lincoln ac Essex, gan gynnwys y Gofrestr 
Gwasanaethau Blaenoriaeth5.

Cymryd rhan

Rydym ar hyn o bryd yn ymgynghori ynghylch ein canllawiau i 
gynorthwyo cwsmeriaid preswyl i dalu’u bil, cael mynediad a help 
ac ad-dalu dyledion. Edrychwch ar yr ymgynghoriad ar ein gwefan 
a rhowch eich barn i ni erbyn dydd Mercher Gorffennaf 28.

7

https://www.youtube.com/watch?v=sbKBKW7kil0&t=1s
https://www.ofwat.gov.uk/consultation/guidelines-for-water-companies-in-supporting-residential-customers-pay-their-bill-access-help-and-repay-debts-a-consultation/
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Gwybodaeth  
Gwneud gwell defnydd o ddata        

Mae rhannu data’n gyfle i gyrraedd y rhai hynny sydd angen cymorth yn well, a 
lleihau beichiau cyfathrebu ar gwsmeriaid trwy ‘ddull dweud wrthym unwaith6. 
Mae adolygu data a gesglir a defnydd y data hyn hefyd yn galluogi cwmnïau 
dŵr i ddeall mwy am y rhai sy’n derbyn neu nad ydynt yn derbyn cymorth. Gall 
y wybodaeth hon helpu cwmnïau ac eraill i ddeall patrymau cymorth ar draws 
y sector. Gellir defnyddio data i fonitro effeithiolrwydd cymorth mewn modd 
tryloyw a helpu eraill i wneud yr un fath. 

Rhannu
Dweud wrth eraill am yr hyn sy’n gweithio        

Rydym yn croesawu cwmnïau dŵr ac eraill yn rhannu gwybodaeth am ffyrdd i 
gynorthwyo cwsmeriaid. Mae cyfleoedd i wella gyda’n gilydd i fod o fudd i bob 
cwsmer. Mae hyn wedi ffurfio rhan allweddol o’n dull i’r ymgyrch Gwrando, 
Gofalu, Rhannu.

Astudiaeth achos

Mae Thames Water wedi partneru â Brigâd Dân Llundain (LFB) i 
helpu mwy o gwsmeriaid mewn amgylchiadau agored i niwed i 
ymuno â chofrestr gwasanaethau blaenoriaeth y cwmni (PSR). 
Bydd LFB yn helpu Thames i nodi pobl o’i Ymweliadau Diogelwch 
Tân yn y Cartref a all elwa o gymorth ychwanegol7.   

8



Cwsmeriaid sy’n ei chael hi’n anodd talu’u biliau

Cwsmeriaid sy’n fwy tebygol o’i chael hi’n 
anodd gyda biliau’r cartref yn ôl oedran

Anawsterau ariannol  
Mae tua trydedd ran cwsmeriaid yn wynebu anawsterau i dalu biliau’r cartref. I 
rai o’r cwsmeriaid hyn, mae’n frwydr gyson - fel mae’r siart i’r dde’n nodi.

Dengys ein hymchwil bod cwsmeriaid iau’n llawer mwy tebygol o’i chael hi’n 
anodd gyda biliau’r cartref na chwsmeriaid hŷn. 

Canfuom hefyd fod y rhai a phlant ifanc yn y cartref ddwywaith yn fwy tebygol 
o wynebu anawsterau’n talu biliau’r cartref (51%) na’r rhai nad oes plant 
ganddynt yn y cartref (26%). 

18-34

55+

47%

17%
Mae’r rhai hynny 
â phlant ifanc 
ddwywaith yn fwy 
tebygol o wynebu 
anawsterau i dalu 
biliau’r cartref

6
7

19

24

44

00000

All the time Most the time
Sometimes Rarely
Never

Mae trydedd ran talwyr biliau’n ei chael 
hi’n anodd talu’u biliau o leiaf ‘weithiau’

35-54 39%
Y rhan fwyaf o’r amser

Bob amser Yn anaml

Weithiau

Byth
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Sail: Pob ymatebydd (2,100), y rhai â phlant 11 oed neu’n iau (429) 

Cliciwch yma i 
wylio’r fideo 

https://www.youtube.com/watch?v=aP_yKrorqvE
https://www.youtube.com/watch?v=stan1BlWyTY
https://www.youtube.com/watch?v=stan1BlWyTY
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Mae rhai’n disgwyl i’w sefyllfa ariannol 
waethygu
Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi gweld sefyllfa ariannol sy’n gwaethygu i rai 
cwsmeriaid. Nid yw’r effeithiau wedi’u lledaenu’n gyfartal. Tra bod y pandemig i 
rai’n gyfle i gynyddu cynilion, wynebodd sawl cwsmer incwm llai ac ansicrwydd 
am eu dyfodol ariannol. 

Canfu’n hymchwil bod trydedd ran (34%) talwyr biliau’n disgrifio’u sefyllfa 
ariannol yn gwaethygu yn ystod y 12 mis diwethaf, gyda 18% yn adrodd ei bod yn 
gwella. 

Mae’r amrywiaeth mewn profiadau wedi’i disgrifio fel adferiad siâp ‘K’8. 
Canfuom fod chwarter (24%) yn disgwyl i’w sefyllfa ariannol waethygu yn ystod y 
flwyddyn nesaf, gyda chyfran debyg (26%) yn disgwyl iddi wella. Roedd grwpiau 
oedran iau (18-34) yn fwy tebygol o ddisgwyl i’w sefyllfa ariannol wella. 

Mae pobl iau’n fwy 
tebygol o ddisgwyl 

i’w sefyllfa ariannol 
wella...

41% 
gwella 

19% 
gwaethygu 

o dalwyr biliau’n disgrifio’u 
sefyllfa ariannol fel un oedd 

yn gwaethygu yn ystod y 
12 mis diwethaf

34%

Yn ystod y flwyddyn nesaf, mae talwyr 
biliau’n disgwyl i’w sefyllfa ariannol...

24%

...gwaeth

26%
...gwell

10
Sail: Pob ymatebydd (2,100), y rhai 18-34 oed (584)



Roedd fy ngŵr a fi wedi 
gwahanu ar ôl 15 mlynedd 
o briodas ac ar hyn o bryd 

rydym yng nghanol ysgariad. 
Gorfodwyd ei fusnes, tafarn, 

i gau”
                                      

                             – Benyw, dim cymorth 

Nid oes swydd gennyf.  
Roeddwn ar absenoldeb 
o’r gwaith yna cefais fy 
niswyddo cyn y cyfyngiadau. 
Roedd cytundeb dros dro 
gennyf felly dim roeddwn yn 
gallu’i wneud”

 
– Benyw, dim cymorth

Gyda’r pandemig nid 
wyf wedi gallu gweithio ac 

mae wedi newid ein bywydau’n 
fawr bod yn y cyfyngiad ac wedi 
rhoi straen ar ein hanghenion 

ariannol yn ogystal â rhoi straen 
enfawr ar ein perthynas”

                
         – Gwryw, cymorth
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6% 
biliau trydan

6% 
biliau nwy 

4% 
biliau dŵr

4% yn unig 
o’r rhai ar yr incwm isaf 

sy’n adrodd eu bod wedi 
derbyn cymorth gyda 

thalu’u bil dŵr yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf

ag incwm y cartref o dan £20,000 
sy’n adrodd nad ydynt yn derbyn 
cymorth gan unrhyw gyfleustodau
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Mae cyfradd fach o gwsmeriaid dŵr 
yn derbyn cymorth ariannol 
Canfu’n hymchwil bod cyfradd fach o dalwyr biliau’n derbyn cymorth ar gyfer biliau 
cyfleustod yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

4% yn unig o’r rhai sydd â chyfanswm incwm y cartref o dan £20,000 y flwyddyn sy’n adrodd 
eu bod wedi derbyn cymorth gyda thalu’u bil dŵr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae hyn yn 
cymharu â 6% yn adrodd am gymorth gyda biliau trydan a 6% ar gyfer biliau nwy. 

Mae grwpiau iau, sy’n fwy tebygol eu bod yn ei chael hi’n anodd talu biliau, hefyd yn fwy 
tebygol o adrodd eu bod wedi derbyn cymorth ariannol. Dywedodd 6% o’r rhai 18-34 oed 
wrthym eu bod wedi derbyn cymorth o gymharu ag 1% y rhai dros 55+. 

Dywed bron naw mewn deg cwsmer (88%) sydd ag incwm y cartref o dan £20,000 nad ydynt 
yn derbyn cymorth gan unrhyw gyfleustodau.

o gwsmeriaid sy’n adrodd eu bod 
wedi derbyn cymorth ariannol 
gan eu darparwr dŵr yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf

3%yn unig
Gwrando, Gofalu, Rhannu – profiadau cwsmeriaid yn ystod Covid-19

Sail: Pob ymatebydd (2,100), y rhai ag incwm y cartref presennol o dan £20,000 (616)
88%

Adroddodd y rhai hynny â’r incwm isaf eu bod wedi derbyn cymorth am eu



Bu rhaid i mi fenthyg 
arian gan y teulu tan 
fy mod yn ariannol-

sefydlog
          – Benyw, Dim Cymorth

Rwyf nawr yn hawlio credyd cynhwysol, prydau 
ysgol am ddim a phresgripsiynau’r GIG am ddim. 
Nid oeddwn yn gymwys yn flaenorol ond nawr mae’n 
holl gynilion wedi mynd”

– Female, no support

Gwrando, Gofalu, Rhannu – profiadau cwsmeriaid yn ystod Covid-19

13

Mae’r pandemig 
wedi’n gadael â llwyth o 
ddyled ac roedd yn rhaid 

i ni frwydro drwyddo”
                       – Gwryw, Cymorth



Derbyn cymorth ariannol neu oedi 
talu biliau 
Mae cwsmeriaid sy’n ei chael hi’n anodd yn ariannol yn edrych ar 
ffyrdd gwahanol ac sy’n fwy costus o bosibl i geisio talu’u biliau 
- gan gynnwys dibynnu ar gardiau credyd neu orddrafftiau, ac 
oedi taliadau. I rai, y pandemig yw’r tro cyntaf iddynt ofyn am neu 
ddefnyddio opsiynau cymorth ariannol. 

Nid yw pawb sy’n ei chael hi’n anodd yn gofyn am gymorth. Clywom 
nad yw rhai cwsmeriaid yn gwybod sut i ofyn i bobl am help neu ble 
i edrych am gymorth. Canfu’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) 
mai lleiafrif y rhai sydd angen cyngor ynghylch dyledion sy’n cael 
mynediad iddo9. Cafodd 1.7 miliwn o bobl gyngor ynghylch dyledion 
rhwng Mawrth a Hydref 2020. Amcangyfrifodd yr FCA y gall fod 
angen cyngor ar fwy o lawer: gydag o bosibl hyd at 8.5 miliwn â 
gorddyled yn Hydref 2020. 

Mae’r CCW yn adrodd y gall cwsmeriaid sy’n wynebu anawsterau 
ariannol deimlo’n rhy falch i ofyn am help ac, felly, gallai eu 
hanawsterau beidio â chael y sylw haeddiannol10. 
 

7%
wedi chwilio ar-
lein am gymorth 

ariannol

6%
wedi syrthio ar ei 
hôl hi gyda biliau 

cyfleustodau

4%
wedi siarad â 
chwmnïau am 

gymorth 
ariannol

4%
benthyciad 
tymor byr

4%
cynllun gwyliau 

morgais

3%
wedi syrthio 
ar ei hôl hi 

gyda rhent neu 
forgais

1%
elusen 

dyledion

12%
cardiau credyd i 

dalu biliau

10%
wedi gofyn i 

deulu/ffrindiau 
am gymorth 

ariannol  

10%
gorddrafft i dalu 

biliau

54% ar gyfer y rhai sydd â phlant 11 
oed neu iau yn y cartref sydd wedi cymryd un o’r 
camau gweithredu hyn yn erbyn 29% y rhai heb 
blant yn y cartref  

35% wedi cymryd o leiaf un o’r camau 
gweithredu hyn yn y 12 mis diwethaf

4%
banciau 

bwyd

2%
arall
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Mae cwsmeriaid dair gwaith yn fwy 

tebygol o dalu biliau â cherdyn credyd 

na gofyn i gwmni am help

Sail: Pob ymatebydd (2,100), y rhai â phlant 11 neu’n iau (429) y rhai heb blant (1321 )
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Nodi’r rhai hynny sydd angen cymorth

Gostyngwyd oriau Natalie ar 
ddechrau’r cyfyngiad. Collodd sawl 
taliad bil dŵr cyn i’w chyflenwr dŵr 
gysylltu. Cafodd ei rhoi ar gynllun 
taliad paru, a oedd wedi helpu i 

leihau’i hôl-ddyledion.

Tua phum mis i fewn i’r cymorth, 
cynyddodd oriau Natalie wedyn, ond 
nid oedd ei hincwm yn ddigon iddi 
deimlo’i bod yn gallu fforddio biliau 

heb ei chymorth dŵr. Yna derbyniodd 
wiriad adolygu chwe mis gan ei 
chyflenwr dŵr. Gofynnwyd iddi a 

oedd ei hamgylchiadau wedi newid. 
Roedd yn onest â nhw a dywedasant 
wrthi nad oedd yn gymwys bellach ar 

gyfer cymorth.

Esboniodd Natalie nad oedd yn 
sylweddoli y byddai’r cymorth yn 
cael ei adolygu ar ôl chwe mis, ac 
na fyddai bellach yn gallu fforddio 

taliadau os na fyddai’r cymorth 
hwn ganddi. Roedd ei chwmni 

dŵr yn deall ac yn gwerthfawrogi’i 
gonestrwydd wrth ddweud am y 

cynnydd mewn oriau. Cafodd ei rhoi 
ar gynllun taliad gostyngedig am 

dri mis.

Mae ei chymorth nawr wedi dod i 
ben, ond ers hynny mae’i horiau 

wedi gostwng. Mae hi’n ansicr p’un 
ai mynd trwy’r broses o wneud cais 
am gymorth eto gan y gallai’i horiau 

gynyddu. Dywedodd Natalie fod y 
cynllun taliad gostyngol o gymorth, 

ond mae’r cwmni dŵr nawr wedi 
gwirio i weld a yw ei hamgylchiadau 

wedi newid. Mae’n teimlo’n eithaf 
pryderus am gysylltu â nhw eto.

Sbardun ar gyfer cymorth
Adolygiad chwe mis

Cynllun cymorth newydd

Dim cymorth ar hyn o bryd, ond 
yn parhau i’w chael hi’n anodd

Clywom gan gyfranogwyr yn ein hymchwil ansoddol sut y gall eu hincwm newid o fis i fis. Gall hyn ei gwneud hi’n anodd i gwsmeriaid dderbyn y cymorth ar yr adeg 
mae ei angen arnynt, ac yn anodd i gwmnïau dŵr wneud penderfyniadau ynghylch pwy sy’n gymwys ar gyfer cymorth. 

Dywedasant 
gallem ychwanegu’r arian 

hwn yn ôl at eich bil o’r 
mis ychwanegol o gymorth 
rydych yn ei dderbyn, ond 
oherwydd eich bod wedi 
bod yn onest, ni fyddwn 

yn gwneud hynny”

Rwy’n teimlo hyd yn oed os bydd eich oriau’n newid neu bod 
cynnydd bach mewn cyflog, y dylent barhau â’r cytundeb, ond 
esbonio oherwydd y cynnydd mewn cyllid gall cwsmeriaid a 
dylent geisio gwneud taliadau ychwanegol, ond nid oes rhaid”
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Profiad Natalie o gael mynediad i gymorth



Iechyd meddwl
Mae’r cyswllt rhwng iechyd meddwl, gallu i dalu ac ymwybyddiaeth isel o 
gymorth yn glir. Canfuom y gall brwydro ag iechyd meddwl ei gwneud yn 
anos i gwsmeriaid ofyn am gymorth ariannol. Ond mae ein hymchwil hefyd yn 
awgrymu pan fydd cwsmeriaid yn derbyn cymorth, gall gael effaith gadarnhaol 
ar eu llesiant.

Mae mwy o gwsmeriaid yn delio â 
llesiant gwael
Mae llawer o bobl wedi brwydro â gorbryder a llesiant gwael ers dechrau’r 
pandemig. Gofynnom i dalwyr biliau sut bu’u hiechyd meddwl yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf, o gymharu â blynyddoedd blaenorol. Adroddodd bron 
hanner ei fod yn waeth.

Cofnodwyd anawsterau pobl ag iechyd meddwl a llesiant gan y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol (ONS) ers dechrau’r pandemig. Canfu eu Harolwg Barn a 
Ffordd o Fyw’n gyson bod mwy na thrydedd ran o oedolion wedi adrodd am 
lefelau uchel o orbryder11. Yn ystod y trydydd cyfyngiad (Ionawr i Fawrth 2021), 
adroddodd mwy na hanner yr oedolion bod eu llesiant yn cael ei effeithio gan 
Covid-19. 

Mae cysylltiad clir rhwng iechyd meddwl ac amgylchiadau ariannol. Canfu’n 
harolwg bod y rhai sydd wedi’i chael hi’n anodd talu’u biliau yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf bron 50% yn fwy tebygol na’r rhai nad ydynt wedi’i chael hi’n anodd 
gyda biliau i adrodd bod eu hiechyd meddwl wedi gwaethygu. 

Canfuom hefyd rai gwahaniaethau demograffig arwyddocaol. Mae merched yn 
fwy tebygol na dynion i adrodd bod eu hiechyd meddwl wedi gwaethygu 
(53% yn erbyn 43%). Mae pobl iau’n fwy tebygol i adrodd am hyn na grwpiau 
oedran hŷn.

Cwsmeriaid sy’n adrodd am iechyd meddwl gwaeth: grwpiau oedran

18-34

55+

55%

43%

35-54 49%

48% yn dweud 
bod eu hiechyd 
meddwl wedi 
bod yn waeth 
na blynyddoedd 
blaenorol 

53%

Mae merched yn fwy tebygol 
o adrodd am iechyd 
meddwl gwaeth

58% sy’n ei chael hi’n 
anodd talu biliau’n adrodd 
am iechyd meddwl gwaeth
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Sail: Pob ymatebydd (2,100), y rhai sy’n ei chael hi’n anodd talu biliau (686) 

Cliciwch yma i 
wylio’r fideo 

https://www.youtube.com/watch?v=aP_yKrorqvE
https://www.youtube.com/watch?v=ABoB1CMQ5FU
https://www.youtube.com/watch?v=ABoB1CMQ5FU


Yr hyn mae hyn yn ei olygu ar gyfer bywyd dydd i ddydd 
Gofynnom i dalwyr biliau pa emosiynau sy’n disgrifio orau sut maent yn teimlo am fywyd dydd i ddydd. 
Gofynnwyd hyn ar ddiwedd Mawrth 2021, wrth i fesurau’r cyfyngiadau gael eu codi’n raddol.

Roedd talwyr biliau dydd i ddydd yn teimlo... 

Dengys ein canfyddiadau gydberthynas rhwng ei 
chael hi’n anodd talu biliau a dangosyddion llesiant 
gwael.

Tra bod y pandemig wedi effeithio ar lesiant 
meddyliol sawl un, canfu ymchwil yr ONS bod pedair 
nodwedd yn gysylltiedig â symptomau iselder difrifol 
yn ystod y pandemig11:

Roedd oedolion iau 16 i 29 oed yn fwy tebygol nag 
oedolion hŷn o brofi rhyw fath o iselder.

Roedd merched yn fwy tebygol na dynion o brofi 
rhyw fath o iselder ar draws pob grŵp oedran.

Roedd oedolion anabl a’r rhai a nodwyd fel bod 
yn arbennig o agored i niwed yn glinigol yn fwy 
tebygol o brofi rhyw ffurf o isleder nag oedolion heb 
anabledd neu’r rhai nad ydynt yn arbennig o agored 
i niwed yn glinigol. 

Roedd cyflogaeth, incwm a gallu i fforddio treuliau 
annisgwyl yn gydgysylltiedig â’r tebygolrwydd o brofi 
symptomau iselder. 
 

Blinedig
40%

Gobeithiol
29%

Yn poeni
28%

Dan straen
27%

Cadarnhaol
23%

Isel eu hysbryd
18%

Hapus
16%

Egnïol
5%

Ddim yn ei chael hi’n anodd talu biliau

Yn ei chael hi’n anodd talu biliau

36%
45%

21%
39%

18%
41%

12%
27%

Blinedig

Yn poeni

Dan straen

Isel eu hysbryd

Mae patrwm tebyg yn glir ar gyfer y rhai hynny y 
mae eu sefyllfa ariannol wedi gwaethygu yn erbyn y 
rhai hynny y mae eu sefyllfa ariannol wedi gwella.

Gwrando, Gofalu, Rhannu – profiadau cwsmeriaid yn ystod Covid-19

17

36%

17%

17%

11%

48%

41%

42%

28%

Sefyllfa ariannol well

Sefyllfa ariannol waeth

Blinedig

Yn poeni

Dan straen

Isel eu hysbryd

Sail: Pob ymatebydd (2,100), y rhai sy’n ei chael hi’n anodd talu biliau (686), byth yn profi anawsterau i dalu biliau 
(915), y rhai roedd eu sefyllfa ariannol wedi gwaethygu (713), y rhai roedd eu sefyllfa ariannol wedi gwella (383)   



Gwrando, Gofalu, Rhannu – profiadau cwsmeriaid yn ystod Covid-19

18

Yn unig oherwydd fy mod yn rhiant sengl 
a heb gymorth. Roedd peidio â chael 
cymorth gan fy nheulu oherwydd pellter 
a rhyngweithio cymdeithasol cyfyngedig 
yn gwneud i mi deimlo’n ynysig” 

– Benyw, Ddim yn derbyn cymorth

Yn teimlo fel fy mod 
wedi bod yn boddi mewn 
biliau ac yn ei chael hi’n 
anodd gyda meddylfryd y 

cyfyngiad mae wedi bod yn 
anodd arnaf ac rwy’n credu 

y plant hefyd”  

 – Benyw, Ddim yn derbyn 
cymorth

Mae fel ffordd nad yw’n dod i ben. Poeni am gael deupen llinyn 
ynghyd a cheisio gwneud hynny ar fy mhen fy hun. Ceisio gwneud 
popeth mor normal â phosibl ar gyfer fy mab” 

– Benyw, Yn derbyn cymorth

Ddim yn cysgu....
gorbryder. plant yn 
fy ngyrru’n wallgof, 
poeni amdanynt ac 

am arian” 
           – Benyw, Yn derbyn cymorth

Clywom hefyd gan gyfranogwyr mewn digwyddiad Gwrando, Gofalu, Rhannu am yr effaith raddfa eang a 
achoswyd gan bryderon iechyd cynyddol, gorbryder neu bryderon ariannol. Dywedodd cwmnïau dŵr wrthym 
yn y digwyddiad ei bod yn gyffredin iawn i’r rhai mewn dyled brofi problem iechyd meddwl. Adroddasant 
hefydfbod cwsmeriaid wedi bod yn llawer mwy agored oherwydd y pandemig, efallai oherwydd bod 
swyddogion gwasanaeth i gwsmeriaid yn gallu perthnasu â phrofiadau cwsmeriaid yn well.

18



Mae iechyd meddwl gwael yn ei gwneud 
yn anos gofyn am gymorth ariannol 

Mae barn glir ymhlith talwyr biliau bod anawsterau  
gydag iechyd meddwl yn ei gwneud yn anos gofyn am 
help gyda biliau. Cytunodd 51% o dalwyr biliau mai 
dyma’r achos ac anghytunodd 9%. 

Mae’r gred hon yn llawer uwch ymhlith y rhai a all fod yn y 
sefyllfa o fod angen help gyda biliau. 

Mae dwy ran o dair (65%) y rhai sy’n ei chael hi’n anodd talu 
biliau’r cartref yn credu bod problemau iechyd meddwl yn ei 
gwneud yn anos gofyn am gymorth gyda biliau. Mae hyn yn 
cymharu â 41% nad ydynt yn ei chael hi’n anodd talu biliau. 

Mae’r rhai y mae eu sefyllfa ariannol wedi gwaethygu yn 
ystod y flwyddyn ddiwethaf hefyd yn fwy tebygol o gytuno 
bod anawsterau ag iechyd meddwl yn ei gwneud yn 
anos gofyn am help gyda biliau - 64% o gymharu â 44% 
y rhai y mae eu sefyllfa ariannol wedi gwella. 

Mae’r rhai sy’n ei chael hi’n anodd talu’u biliau’n fwy tebygol 
o gytuno eu bod yn osgoi neu’n oedi rhag agor biliau wrth brofi 
anawsterau gydag iechyd meddwl. 41% o gymharu â 7% y rhai 
nad ydynt yn ei chael hi’n anodd talu biliau. Ar gyfer y rhai 
hynny y mae eu sefyllfa ariannol wedi gwaethygu’n sylweddol 
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae hyn yn codi i 48%. 

Mae’n bwysig bod cymorth yn weladwy i’r rhai sydd ei angen. 
Argymhellodd adolygiad fforddiadwyedd CCW yn ddiweddar 
bod gwybodaeth am gymorth ariannol yn weladwy ar amlenni13. 
Byddai hyn yn helpu i fynd i’r afael â’r gorbryder mae rhai 
cwsmeriaid yn ei wynebu wrth agor biliau.

o gwsmeriaid sy’n ei chael 
hi’n anodd talu biliau’r cartref 

yn credu bod problemau iechyd 
meddwl yn ei gwneud yn anos 
gofyn am gymorth gyda biliau

o gwsmeriaid yn wynebu 
sefyllfa ariannol waeth 
yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf yn cytuno  
bod anawsterau gydag 
iechyd meddwl yn ei 
gwneud yn anos gofyn 
am help gyda biliau

61%

41% o gwsmeriaid sy’n ei 
chael hi’n anodd talu biliau’n osgoi 
neu’n oedi agor biliau wrth brofi 
anawsterau iechyd meddwl
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Sail: Pob ymatebydd (2,100), y rhai mae eu sefyllfa ariannol wedi gwaethygu (713), y 
rhai sy’n ei chael hi’n anodd talu biliau (686), y rhai yr arhosodd eu sefyllfa ariannol yr 
un fath (1,005), y rhai y mae eu sefyllfa ariannol wedi gwaethygu llawer (159) 
 



Gall derbyn cymorth yn 
gynnar wneud gwahaniaeth 
Dangosodd ein ymchwil ansoddol sut y gall derbyn 
cymorth helpu cwsmeriaid sy’n cael anawsterau. 
Canfu’r ymchwil y gall y rhai hynny sy’n profi heriau 
iechyd meddwl ei chael hi’n fwy anodd gofyn am 
help ar gyfer straen ariannol. 

Clywom fod anog pobl i gysylltu a siarad am eu 
hamgylchiadau’n gynnar yn allweddol. Mae amgen 
i gwsmeriaid ymddiried mewn cwmnïau dŵr i fod 
yn gallu agor i fyny - gall fod yn gam mawr i gwsmer 
rannu gwybodaeth am eu hiechyd meddwl, gydag 
amharodrwydd i rannu’r manylion hyn dros y ffôn, 

Er bod gan gwmnïau dŵr dimau cymorth wedi’u 
neilltuo ar gael i helpu pobl, mae’r baich fel arfer ar 
gwsmeriaid i gymryd y cam cyntaf. Yr her i gwmnïau 
dŵr yw iddynt nodi a gweithredu ar faterion 
potensial yn gynnar. 

Roedd canlyniad fy ngalwad ffôn 
i’m cwmni dŵr yn wych! 
Roedd yn ddefnyddiol iawn. 
Esboniasant yr hyn roedd gen i 
hawl iddo oherwydd fy incwm 
a bod gennyf blant ifanc...
gwasanaeth gwych, gwasanaeth 
cwsmer bendigedig” 

                                – Benyw, dim cymorth
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Anghenion gwybodaeth a chyfathrebu 

9% 
Band eang 

19% 
Trydan  

17% 
Nwy  

15% 
Dŵr

Ymwybyddiaeth isel o’r cymorth sydd ar gael
Nid yw llawer o’r rhai sydd angen cymorth yn ymwybodol o ba gymorth sydd ar gael. Nid 
yw gwybodaeth bob amser yn cyrraedd y rhai sydd ei hangen.

15% o dalwyr biliau’n unig oedd yn ymwybodol o gwmnïau dŵr yn rhoi cymorth 
ariannol yn ystod y pandemig. Nid oedd y rhai hynny roedd angen help arnynt yn llawer 
mwy tebygol nag eraill i fod yn ymwybodol o’i argaeledd. Yn lle hynny, lledaenwyd 
ymwybyddiaeth ynghylch y cymorth hwn ymhlith grwpiau incwm.

Nid yw ymwybyddiaeth isel yn her yn unig i gwmnïau dŵr. Y lefel ymwybyddiaeth 
gymharol ar gyfer trydan yw 19%, ar gyfer nwy mae’n 17%, ac ar gyfer band eang mae’n 
9%. Canfu’n hymchwil nad yw 7 o bob 10 yn ymwybodol o unrhyw gyfleustodau’n rhoi 
cymorth ariannol yn ystod pandemig Covid-19. 

Amlygodd yr elusen Scope mewn digwyddiad Gwrando, Gofalu, Rhannu fod peth 
cymorth gwych ar gael i gwsmeriaid agored i niwed, ond nid yw cwsmeriaid yn gwybod 
yn aml bod cymorth ar gael. Ategodd cyfranogwyr hyn yn ein hymchwil ansoddol.

71% 
heb fod yn ymwybodol o 
unrhyw gyfleustodau’n rhoi 
cymorth ariannol yn ystod 
pandemig Covid-19  

Ymwybyddiaeth talwyr biliau 
o gwmnïau’n rhoi cymorth 
ariannol yn ystod y pandemig ▶
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Sail: Pob ymatebydd (2,100) 

Cliciwch yma i 
wylio’r fideo 

https://www.youtube.com/watch?v=aP_yKrorqvE
https://www.youtube.com/watch?v=iHK1LWyFMGo
https://www.youtube.com/watch?v=iHK1LWyFMGo


Ymateb cyfranogwyr i gymorth 

82 % yn credu y dylai cwmnïau 
wneud mwy i wneud 
pobl yn ymwybodol o’r 
cynlluniau hyn

48% 
yn cael eu synnu bod 
cymorth ar gael  

Mae cyfranogwyr yn 
debygol o ymchwilio 

cynlluniau sydd ar gael 
i gynorthwyo pobl sy’n 

ei chael hi’n anodd 
talu’u biliau ▶ 

69% o’r rhai sy’n ei chael hi’n anodd 
talu biliau’n hoffi dysgu mwy 
am y cynlluniau hyn 

               o’r rhai roedd eu sefyllfa 
ariannol wedi gwaethygu llawer iawn 
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn 
dweud eu bod yn debygol o ymchwilio 
i gynlluniau ar gyfer pobl oedd yn ei 
chael hi’n anodd talu’u bil dŵr

27% 
Band eang 

31% 
Trydan  

32% 
Trydan  

30% 
Dŵr
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Dywed 4 mewn 10: 
Rwy’n credu gallai’r 

cynlluniau hyn fod yn 
ddefnyddiol i bobl 

fel fi”

Sail: Pob ymatebydd (2,100), y rhai hynny oedd yn ei chael hi’n anodd talu biliau (686), y rhai hynny roedd eu 
sefyllfa ariannol wedi gwaethygu (713), y rhai y gwaethygodd eu sefyllfa ariannol lawer (159)



Roeddwn yn 
ymwybodol yn unig bod 
darparwyr morgais yn 

cynnig gwyliau morgais. 
Nid oeddwn yn ymwybodol 

o unrhyw help ariannol 
arall gan gwmnïau dŵr” 

        – Benyw, dim cymorth

Nid wyf wedi 
derbyn dim gan fy 
nghyflenwr dŵr. Rwyf 
erioed wedi meddwl 
hyd yn oed am ofyn 
pa gymorth maent yn 
gallu’i gynnig” 

– Benyw, dim cymorth
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Erioed wedi gofyn 
am neu glywed am help 

gyda biliau cyfleustodau, 
yn arbennig dŵr, erioed 
wedi meddwl gofyn hyd 

yn oed!” 
              – Benyw, dim cymorth
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Ymwybyddiaeth isel o fathau eraill o gymorth
Mae cwmnïau dŵr yn rhoi amrywiaeth o opsiynau cymorth drwy gynlluniau 
blaenoriaeth - a adnabyddir yn aml fel y Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth. 
Nid yw’r rhan fwyaf o dalwyr biliau’n gyfarwydd â hyn.

Ddim yn gyfarwydd iawn – rwy’n meddwl ei bod yn bosibl fy mod yn 
gwybod beth ydyw

Ddim yn gyfarwydd o gwbl – nid wyf wedi clywed amdano

Nid oedd dwy ran o dair o dalwyr biliau wedi 
clywed am wasanaethau blaenoriaeth

Yn gyfarwydd iawn – rwy’n gwybod beth ydyw ac wedi’i ddefnyddio

Yn gyfarwydd – rwy’n gwybod beth ydyw

Ymwybyddiaeth o Gofrestr Gwasanaethau 
Blaenoriaeth yn ôl cyfleustod

19%

24% 23%

Dŵr Trydan Nwy/
gwresogi

Mae pobl hŷn yn fwy tebygol o ddweud nad ydynt yn 
gyfarwydd o gwbl â Chofrestr y Gwasanaethau Blaenoriaeth 

18-34

55+

57%

71%

35-54 66%

6617

13
5

Sail: Pob ymatebydd (2,100)
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Gall cwsmeriaid ei chael hi’n anodd deall gwybodaeth a roddir iddynt am 
amrywiaeth o resymau. Mewn digwyddiad Gwrando, Gofalu, Rhannu, clywom 
gan yr Ymddiriedolaeth Cyngor Arainnol fod gan lawer o oedolion yn y DU sgiliau 
llythrennedd a rhifedd isel. Cododd cynrychiolwyr cwmnïau dŵr bryderon am 
y rhwystrau y gall cyfraddau llythrennedd isel eu creu, yn ogystal â’r angen i 
gwmnïau dŵr fod yn ymwybodol o rwystrau iaith a all fodoli wrth gyfathrebu â 
chwsmeriaid.

Amlygodd ymchwil a gyhoeddwyd gan CCW fel rhan o’i adolygiad 
fforddiadwyedd yr angen i gwmnïau gyfieithu rhai cyfathrebiadau i ieithoedd 
lluosog16. Awgrymodd cyfranogwyr o’u profiadau personol eu hunain o fewn 
eu cymunedau, y gall prinder ymwybyddiaeth ac ymddiriedaeth fod yn fwy 
cyffredin ymhlith pobl sy’n siarad ychydig neu ddim Saesneg.

Gall y rhai hynny mewn amgylchiadau agored i niwed wynebu heriau penodol 
pan fydd yn fater o gyfathrebiadau. Gall cyflyrau neu feddyginiaethau iechyd 
penodol effeithio ar ganolbwynt pobl, galluoedd gwneud penderfyniadau neu’u 
gallu i ddefnyddio sianeli cyfathrebu penodol. Gall hyn wneud cyfathrebu’n fwy 
anodd.

Nodwyd hyn hefyd gan gyfranogwyr mewn ymchwil CCW17. Nododd cwsmeriaid 
â chyflyrau iechyd corfforol cronig y gallant gael cyfnodau pan nad ydynt yn 
ddigon da i ymgysylltu â’u cyllid neu ofyn am help.

Siaradodd Spoke a Resolver mewn bord gron Gwrando, Gofalu, Rhannu am 
sut y gall diffyg gwelediad gan sefydliadau ynghylch mathau gwahanol o fod 
yn agored i niwed arwain at waharddiad drwy ddamwain. Esboniodd Scope 
y gall fod gan sefydliadau ddiffyg gwelediad ynghylch mathau penodol o fod 
yn agored i niwed, megis gofal profedigaeth, iechyd meddwl neu anableddau 
corfforol. Mae angen i gwmnïau dŵr fod yn ymwybodol o’r holl fathau gwahanol 
o fod yn agored i niwed sy’n bodoli.

Heriau arbennig sy’n ei gwneud yn fwy 
anodd ymgysylltu â gwybodaeth

Anawsterau i ofyn am gymorth
Hyd yn oed pan fyddant yn ymwybodol bod cymorth ar gael, gall teimlo’n 
annifyr ac osgoi olygu bod cwsmeriaid yn oedi cyn gofyn am gymorth. 
Awgrymodd cyfranogwyr mewn digwyddiad Wythnos Cyfleustodau y gall 
cwsmeriaid sy’n profi problemau ariannol am y tro cyntaf fod yn arbennig o 
amharod i rannu bod angen cymorth arnynt14. 

Canfu ymchwil gan yr FCA fod oedolion mewn dyled yn adrodd eu bod yn 
teimlo’n annifyr neu nad ydynt eisiau wynebu delio â’r broblem fel un o’r 
rhwystrau pennaf i gael mynediad i wasanaethau cymorth. Rhoddodd 35% y 
rheswm hwn am beidio â defnyddio cyngor dyled15.
  

Cyn y llynedd nid 
oedd rhaid i mi erioed 

ymchwilio i hyn. Roedd 
e i gyd yn teimlo’n 

hynod o anodd” 

          – Benyw, dim cymorth
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Gwahardd digidol  
Mae bod â phrinder sgiliau digidol neu fynediad i’r rhyngrwyd yn her cyfathrebu 
arall. Mae gwahardd digidol yn gwaethygu ffactorau sy’n arwain at ddyled, megis 
tlodi a chostau uchel, ac yn ei gwneud yn anos rheoli’u heffeithiau18. 

Ymddengys fod cyfradd y cartrefi all-lein yn gostwng. Canfu Mynegai Digidol 
Cwsmeriaid Banc Lloyds 2021 fod 95% o gartrefi’n defnyddio’r Rhyngrwyd, i fyny 
o 92% y llynedd19. Yn debyg, canfu Ofcom mai 6% o gartrefi’n unig oedd heb 
fynediad i’r rhyngrwyd ym Mawrth eleni, o gymharu ag 11% ym Mawrth 2020 
(er eu bod yn nodi y defnyddiwyd methodoleg wahanol ar gyfer yr ymchwil 
ddiweddaraf)20. 

Fodd bynnag, mae ymchwil Ofcom hefyd yn canfod i’r rhai hynny oedd all-lein, 
roedd gwaharddiad digidol yn ystod y cyfyngiad yn arbennig o ddadrymusol. 
Roedd llai o gyfleoedd ar gyfer ymgysylltu wyneb yn wyneb ac ar rai adegau daeth 
y rhain i ben yn lllwyr. Mewn digwyddiad Gwrando, Gofalu, Rhannu a gynhaliwyd 
ar y cyd gyda’r Rhwydwaith Cydweithredu, clywom y daeth cwsmeriaid yn anos i’w 
cyrraedd wrth i sianeli penodol gyfyngu 

Hefyd, mae gan rai pobl sydd ar-lein ymgysylltiad digidol isel a gellir eu disgrifio 
fel ‘defnyddwyr cul’. Mae Ofcom yn esbonio y gall y defnyddwyr rhyngrwyd hyn fod 
yn fwy cyfyngedig yn eu defnydd ar-lein ac yn llai tebygol o fod yn gallu llywio ar-
lein yn hyderus ac yn wybodus21. 

Rhoddodd sefydliad Starting Point enghreifftiau i ni o ba mor gostus y gall data 
symudol fod a’r her a wynebir gan gwsmeriaid sy’n dibynnu ar ddyfeisiau symudol. 
Canfuwyd ganddynt oherwydd bod cwsmeriaid wedi’u cysylltu â’r rhyngrwyd, nid 
oedd yn golygu eu bod wedi’u cysylltu â negeseuon gan gwmnïau cyfleustod. 

Amlygodd Canolfan Caergrawnt ar gyfer Tai a Chynllunio hefyd y gost o gwmpas 
data, y ffaith bod dŵr wedi’i gysylltu â meysydd eraill o dlodi, a bod teuluoedd yn 
annog eraill i beidio ag ymgysylltu ar-lein oherwydd eu bod yn ofni sgamiau. 

Rhoddodd cynrychiolydd cwmni dŵr yr enghraifft o rai cwsmeriaid yn amau 
unrhyw sefydliad a oedd yn gorfodi rhyngweithio i fod yn ddigidol.

Dywedodd cyfranogwyr 
wrthym yn ein hymchwil ansoddol 

fod sectorau eraill wedi anfon e-byst 
gwirio cychwynnol, llythyron, ac wedi cael 

sgwrs ffôn gyda chwsmeriaid i ddweud 
wrthynt am y cymorth sydd ar gael. 

Roedd hyn wedi rhoi elfen o sicrwydd a 
sefydlogrwydd iddynt, gan leihau petho’r 
straen emosiynol a chryfhau teimladau 

o ymddiriedaeth a chysylltiad. 
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Proses gwneud cais diweddar Gemma gyda’i chyflenwr dŵr

Gofynnom i dalwyr biliau a oeddent yn ei chael hi’n anodd ai peidio cwblhau’r 
ffurflenni neu roi’r wybodaeth roedd ei hangen i fod yn gymwys am gymorth 
gyda biliau dŵr. Gofynnwyd y cwestiwn hwn i’r rai hynny a oedd wedi derbyn 
cymorth ariannol gan eu cwmni dŵr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a’r rhai a 
oedd wedi gwneud cais am gymorth yn flaenorol ond heb dderbyn dim. Roedd 
hyn yn berthnasol i gyfran fach o’r sampl yn unig (6%). Roedd 57% o’r grŵp 
hwn yn teimlo ei bod yn anodd cwblhau’r ffurflenni neu roi’r wybodaeth roedd 

eu hangen. Roedd 16% yn anghytuno â hyn. 
Tra mai sampl fach yw hon, mae’n cyfeirio 
at broblemau posibl gyda’r broses gwneud 
cais. Roedd hyn yn her hefyd i rai cyfranogwyr 
yn ein hymchwil ansoddol. Dywedodd un 
gyfranogwraig wrthym y disgwylid iddi argraffu’r 
ffurflen ei hun, ond heb fynediad i argraffydd. 

Anawsterau wrth wneud cais am gymorth

Ar ôl colli’i swydd, edrychodd 
Gemma ar ei holl alldaliadau misol 

a chysylltodd â phob cyflenwr roedd 
hi’n meddwl y gallai gael seibiannau 

talu gyda nhw. Ni ystyriodd ei 
chyflenwr dŵr o gwbl.

Ar ôl yr ymchwil hwn, aeth Gemma ar 
wefan y cwmni dŵr i wneud cais am 
gynllun tariff cymdeithasol. Roedd y 
broses yn rhwystredig oherwydd bod 
yn rhaid iddi argraffu ffurflen ac nid 

oes argraffydd ganddi. Penderfynodd 
ffonio’r llinell gymorth yn lle hynny 

ond nid oedd yn gallu cael ateb.

Cysylltodd â nhw wedyn ar Facebook, 
lle cynigiasant ei hanfon drwy’r 

post. Nid oedd tan iddi roi adborth 
ar ffurflen arolwg, y gwnaeth asiant 

cwsmeriaid ei ffonio i gwblhau’r 
ffurflen dros y ffôn iddi.

Mae hi nawr wedi gwneud cais am 
y cynllun tariff i dderbyn hyd at 

60% ar ei bil dŵr, a bydd yn derbyn 
cadarnhad o fewn 10 niwrnod 

gwaith. Er ei bod wedi dod ar draws 
rhwystrau roedd yn meddwl bod 
y gwasanaeth yn dda ac roedd yn 

hapus gyda’r cymorth a dderbyniodd.

Sbardun ar gyfer cymorth
Cyswllt cychwynnol

Cwblhau’r ffurflen

Aros am gadarnhad

Roeddwn yn meddwl ei fod yn 
fil misol roedd yn rhaid i chi’i 
dalu ac nad oedd hyblygrwydd 
yn y swm rydych yn ei dalu”

Dywedasant y byddwn yn derbyn cadarnhad ymhen 
10 niwrnod gwaith. Rwyf wrth fy modd fy mod wedi 
gallu derbyn y cymorth hwn, bydd yn cymryd llawer 
o bwysau oddi ar dalu fy miliau”
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Pe na byddent wedi 
fy ffonio yna byddwn 
wedi bod yn aros am 
amser hir cyn derbyn 

y cymorth roedd ei 
angen arnaf!”



Dywedodd cyfranogwyr wrthym yn ein hymchwil am 
y cymorth roeddent wedi’i dderbyn...

Biliau gostyngol

Dyma’r cymorth mwyaf 
cyffredin a gynigiwyd. Roedd 

hyn yn cymryd y pwysau 
oddi ar y rhai oedd ag incwm 

gostyngedig.

Clirio ôl-ddyledion

Roedd un cwsmer wedi 
derbyn grant untro i dalu’u 

dyled ar eu cyfrif dŵr.

Cynllun paru taliad

Cynigiwyd cynllun paru taliad 
i un cwsmer i helpu i leihau 

dyled ar eu cyfrif.

Biliau wedi’u capio

Capiwyd biliau dŵr rhai 
cwsmeriaid am y flwyddyn i 

sicrhau eu bod yn gallu rheoli 
taliadau misol.

Seibiannau talu

Ar gyfer y rhai a gafodd 
newidiadau sydyn yn eu 

hincwm, roedd seibiannau 
talu wedi helpu i ryddhau 

peth pwysau ariannol.

Gostyngodd fy 
nghyflenwr dŵr fy mil 

i’w wneud yn haws i mi 
dalu’n wythnosol. Mae 
wedi gwneud fy mywyd 

yn haws”

Talon nhw beth 
arian i mewn i’n cyfrif 

fel y gallem beidio â bod 
ag ôl-ddyledion. Roedd 

yn daliad untro”

Derbyniais 
gynllun paru taliad lle 

roeddwn yn talu bil 
gostyngedig bob mis ac 
roedd fy nghyflenwr dŵr 

yn talu’r un swm i 
glirio fy nyled”

Cawsom ein rhoi 
ar gap bil dŵr gan fod 
ein merch yn anabl. 

Mae wir wedi’n helpu”

Pan oeddwn ar 
ffyrlo, cefais fy roi ar 
seibiant talu tri mis 
gyda fy nghyflenwr 

dŵr”
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Y camau nesaf 
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Cychwynnom ein sgwrs Gwrando, Gofalu, Rhannu i’n galluogi i ddysgu mwy am 
yr heriau mae cwsmeriaid wedi’u wynebu ers dechrau’r pandemig. 

Mae ein sgwrs yn adeiladu ar ganfyddiadau diweddar gan CCW, a ddaeth i’r 
casgliad bod yn rhaid i gwmnïau dŵr wella’r ffordd maent yn ymgysylltu â’u 
cwsmeriaid i sicrhau nad yw’r rhai sy’n cael yr anawsterau mwyaf i fforddio’u 
biliau dŵr yn peidio â chael cymorth23. Rydym yn annog cwmnïau dŵr i edrych 
ar y materion a godwyd yn yr adroddiad hwn ac ystyried unrhyw feysydd lle mae 
angen iddynt weithredu.

Rydym hefyd yn ymwybodol, ers dechrau’r pandemig, bod difrïo a gelyniaeth a 
ddangoswyd tuag at staff gwasanaeth cwsmeriaid, gan gynnwys cwmnïau dŵr, 
wedi bod yn cynyddu. Nid yw hyn fyth yn dderbyniol. Rydym yn cefnogi’r alwad 
gan yr Athrofa Gwasanaeth Cwsmeriaid i gwsmeriaid addasu’u disgwyliadau ac 
ymddygiad i gefnogi gweithwyr proffesiynol y gwasanaeth.

O fewn Ofwat, rydym wedi ymrwymo i ymateb i’r heriau rydym wedi clywed 
amdanynt. Mae’n gwaith yn cynnwys: 

• Yr ymgynghoriad ynghylch ein canllawiau i gwmnïau dŵr gynorthwyo 
cwsmeriaid preswyl i dalu’u biliau, cael mynediad i help ac ad-dalu dyledion. 

• Rydym yn disgwyl cyhoeddi’n canllawiau terfynol yn yr hydref. 
• Ystyried yr achos am rwymedigaethau trwydded lefel uchel newydd. Byddai’r 

rhai hyn yn cyflwyno gofynion rhwymo ynghylch sut mae cwmnïau’n trin 
eu cwmseriiad a’r mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. Mae hyn yn 
rhywbeth rydym yn ystyried yn dilyn ein strategaeth ‘Time to Act, Together’ 
ac mae hefyd yn argymhelliad yn adolygiad fforddiadwyedd CCW24. 

• Partneru gyda CCW i annog cwmnïau dŵr i ddysgu mwy gan gwynion i wella 
gwasanaethau i gwsmeriaid. Mae hyn yn cynnwys gwneud gwell defnydd o 
ddata25.

• Gweitiho’n agos â CCW i ddyfnhau ein dealltwriaeth o gwsmeriaid a’u 
hanghenion.
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Noder: Mae’r ddogfen hon yn cynnwys ffotograffiaeth stoc nad yw o angenrheidrwydd yn 
cynrychioli’n cyfranogwyr ymchwil.

Maint Sampl yr Arolwg 
Pob ymatebydd 2,100
Benyw 1,073
Gwryw 1,026
Gwell peidio â hunan-ddisgrifio 1
18-34 585
35-54 698
55+ 817
Gradd gymdeithasol - ABC1 1,155

Gradd gymdeithasol - C2DE 945

Incwm presennol y cartref o dan £20k 616
Incwm presennol y cartref o dan £30k 528
Incwm presennol y cartref o dan £30k - £50K 552
Incwm presennol y cartref o dan £50k - £75K 266
Incwm presennol y cartref  £75k+ 138
Plant o dan 11 yn y cartref 429
Plant yn y NET cartref  779
Dim plant yn y cartref 1,321
Ethnigrwydd - Gwyn Prydeinig 1,776
Ethnigrwydd - Gwyn Gwyddelig/Gwyn arall 104
Ethnigrwydd - Asiaidd/Asiaidd Prydeinig 107
Ethnigrwydd - Du Caribïaidd/Du Affricanaidd/unrhyw gefndir Du arall 54
Ethnigrwydd - Cefndir cymysg 37
Ethnigrwydd  - Arabaidd/neu grŵp ethnig arall 14
Ethnigrwydd - gwell gennyf beidio â dweud 8
Yn ei chael hi’n anodd talu biliau’r cartref NET yn aml 686
Yn ei chael hi’n anodd talu biliau’r cartref yn anaml 499
Fyth yn profi anawsterau i dalu biliau’r cartref 915
Sefyllfa ariannol yn ystod y 12 mis diwethaf yn waeth 713
Sefyllfa ariannol yn ystod y 12 mis diwethaf yn well 383

Mae’r setiau data llawn ar gael ar ein gwefan. 

https://www.ofwat.gov.uk/consultation/guidelines-for-water-companies-in-supporting-residential-custo
https://www.ofwat.gov.uk/consultation/guidelines-for-water-companies-in-supporting-residential-custo
https://www.ofwat.gov.uk/consultation/guidelines-for-water-companies-in-supporting-residential-custo
https://www.ccwater.org.uk/wp-content/uploads/2021/04/Affordability-research-report-2021.pdf
https://www.ccwater.org.uk/wp-content/uploads/2021/04/Affordability-research-report-2021.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/publication/putting-things-right-ofwat-ccw-report/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/putting-things-right-ofwat-ccw-report/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/listen-care-share-panelbase-research/
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