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Ynglŷn â’r ddogfen hon 

Bwriadwn i’r papur hwn ysgogi trafodaeth gyhoeddus ynglŷn 
â budd data agored a sut y gellid ei ddefnyddio i helpu i fynd 
i’r afael â rhai o’r heriau y mae’r sector dŵr yn eu hwynebu 
yn sgil newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd, galwadau sy’n 
newid gan gwsmeriaid a diogelu’r rhai mwyaf bregus. Yn y 
papur hwn rydym hefyd yn gwneud y canlynol:

• adlewyrchu’r hyn yr ydym wedi’i glywed yw’r heriau y bydd 
angen i’r sector eu goresgyn 

• taflu goleuni ar rai o’r gweithgareddau data agored a 
rhannu data sydd eisoes ar y gweill yn y diwydiant 

• gosod disgwyliadau uchel ar gyfer meysydd lle hoffem 
weld mwy o gynnydd, ar draws y sector, erbyn hydref 
2022.

Rydym wedi ymgysylltu’n helaeth â chwmnïau dŵr a 
rhanddeiliaid eraill i ddeall lle maent yn gweld cyfleoedd a 
heriau data agored yn y diwydiant dŵr. Rydym wedi cynnal 
sgyrsiau agored gyda chyfarwyddwyr rheoleiddio, timau 
data arbenigol a thimau gweithredol i ddeall orau sut mae 
cwmnïau dŵr yn mynd i’r afael â data agored ar hyn o 
bryd1. Rydym wedi croesawu mewnwelediadau a chyfraniad 
astudiaethau achos gan gwmnïau.  

Rydym hefyd wedi ymgysylltu â diwydiant a chyrff 
defnyddwyr, gan gynnwys Water UK, British Water a’r 
Cyngor Defnyddwyr Dŵr (CCW), yn ogystal â rheoleiddwyr 
diwydiannau eraill er mwyn llywio ein dealltwriaeth o’r 
gwahanol elfennau sy’n llunio dull llwyddiannus ar draws 
diwydiannau ar gyfer data agored. 

Mae’r Sefydliad Data Agored yn gweithio gyda busnesau 
a llywodraethau i adeiladu ecosystem ddata agored, 
ddibynadwy. Rydym wedi manteisio ar ei gefnogaeth a’i 
gyngor arbenigol. Mae ei mewnwelediadau wedi llywio ein 
dealltwriaeth o’r prosesau, penderfyniadau, archwaeth risg 
a diwylliant sy’n sail i ddata agored. 

Gwyddom fod ystod eang o randdeiliaid sydd â diddordeb 
mewn data agored a bydd cyflawni newid yn gofyn am 
angerdd, egni, cefnogaeth a sgiliau llawer o bobl. Os hoffech 
chi gymryd rhan, mae manylion i’w cael ar ddiwedd y 
ddogfen hon.

1. I gael rhestr lawn o’r randdeiliaid, gweler atodiad.

Mae’r papur hwn yn amlinellu ein safbwyntiau cychwynnol ar sut y gall data agored alluogi cwmnïau dŵr i greu gwerth i gwsmeriaid dŵr, 
cymunedau a’r amgylchedd. 

https://www.ofwat.gov.uk/publication/h2open-open-data-in-the-water-industry-a-case-for-change-case-study-appendix/
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Crynodeb Gweithredol 

Mae Amser i Weithredu: gyda’n gilydd yn nodi’r nodau 
strategol i drawsnewid perfformiad cwmnïau dŵr, i ysgogi 
cwmnïau i ymateb i heriau hirdymor ac i roi mwy o werth 
cyhoeddus er budd cwsmeriaid dŵr, cymunedau a’r 
amgylchedd. Gwnaethom nodi ei bod yn bryd i’r sector dŵr 
gofleidio syniadaeth newydd ac arloesedd ac y gallai data 
agored chwarae rhan ganolog. Gwnaethom rannu ein bod yn 
bwriadu cyflymu newid ac adeiladu ar yr hyn sydd ar waith i 
archwilio dull data agored o fewn y sector. 

Yn y papur hwn rydym yn nodi’r achos dros ddata agored yn y 
diwydiant dŵr a sut y gall data agored alluogi cwmnïau dŵr i 
greu gwerth i gwsmeriaid dŵr, cymunedau a’r amgylchedd. 

Rydym yn archwilio budd data agored a sut y gellid ei 
ddefnyddio i helpu i fynd i’r afael â rhai o’r heriau y mae’r 
sector dŵr yn eu hwynebu yn sgil newid yn yr hinsawdd, 
yr amgylchedd, galwadau sy’n newid gan gwsmeriaid a 
diogelu’r rhai mwyaf bregus. 

Yn ogystal, rydym yn nodi’r hyn yr ydym wedi’i ddysgu am 
sefyllfa bresennol y diwydiant ac yn adlewyrchu’r hyn yr ydym 
wedi’i glywed gan gwmnïau a rhanddeiliaid ynglŷn â sut i 
ddatgloi’r canlyniadau gorau o ddata agored. Trwy wneud 
hynny, rydym hefyd yn tynnu sylw at rai o’r gweithgareddau 
data agored sydd eisoes yn cael eu cynnal gan y diwydiant. 

Rydym yn canolbwyntio’n bennaf ar y 17 cwmni monopoli rhanbarthol presennol. Fodd bynnag, 
rydym o’r farn y gallai - ac y dylai - llawer o fuddion y dull hwn o ymdrin â data agored fod 
yn berthnasol i ddata a ddelir gan yr holl weithredwyr gan gynnwys manwerthwyr busnes a 
phenodiadau newydd ac amrywiadau. Felly, hoffem weld y busnesau hynny hefyd yn archwilio’r 
cyfleoedd a’r buddion y gallai dull mwy agored tuag at ddata’r farchnad eu rhoi i gwsmeriaid 
busnes a’r amgylchedd.

Cyfle enfawr na fanteisiwyd arno – achos dros newid

Mae’r sector dŵr yn gartref i gyfoeth o ddata a gwybodaeth nid yn unig am wasanaethau dŵr 
a dŵr gwastraff, ond hefyd sut mae’r gwasanaethau hynny’n rhyngweithio â chymunedau, yr 
amgylchedd a sut rydym yn byw. Ar draws y sector dŵr rydym wedi gweld arfer da, ond ychydig 
iawn o gwmnïau sydd wedi cyflwyno mynediad agored i’w setiau data. Ar hyn o bryd mae 
cyfleoedd enfawr na fanteisiwyd arnynt trwy ddata agored ar gyfer y diwydiant sy’n cynnwys:

• ysgogi mwy o arloesi a chydweithio
• annog modelau busnes a chynigion gwasanaeth newydd sy’n cynyddu effeithlonrwydd ac yn 

gwella profiad y cwsmeriaid 
• rhoi mewnwelediadau i berfformiad ac asedau cwmnïau, gan wella’r broses o wneud 

penderfyniadau
• galluogi cwmnïau i weithio ar y cyd i ddefnyddio data agored i fynd i’r afael â heriau cyffredin
• gwella tryloywder i gwsmeriaid a pherchnogion cwmnïau, a meithrin ymddiriedaeth yn y 

cwmnïau dŵr.

Mae hefyd yn rhan bwysig o sut yr ydym yn gweld bod gwerth cyhoeddus yn y diwydiant yn cael 
ei ddarparu i ddefnyddwyr, rhanddeiliaid ehangach a chymdeithas.

Mae data agored yn golygu gwneud data ar gael yn hawdd i bawb ei gyrchu, ei ddefnyddio a’i rannu. Sut fyddai hynny’n edrych yn y diwydiant 
dŵr? Pa ganlyniadau allai helpu i’w cyflawni?

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2019/10/Time-to-act-together-Ofwats-strategy-1.pdf
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Cadw i fyny

Mae cydgysylltiad cynyddol rhwng pobl, sefydliadau 
a thechnoleg yn newid disgwyliadau cwsmeriaid a 
chymdeithas o ran sut y darperir gwasanaethau. Mae 
angen i’r sector dŵr fanteisio i’r eithaf ar y buddion y mae’r 
cyfle hwn yn eu cynnig a chadw i fyny â’r economi ddigidol 
ehangach. 

Gall data agored helpu i wneud hyn. 

Trwy ymgysylltu â rhanddeiliaid, rydym wedi nodi galluogwyr 
allweddol ar gyfer datgloi’r canlyniadau gorau o ddata 
agored:

• diwylliant data cryf a datblygiad gallu a sgiliau 
• gwell cydweithredu ar ddata agored ar draws y diwydiant
• seilwaith data wedi’i sefydlu

Rydym yn trafod y galluogwyr hyn yn fwy manwl yn Adran 
2 y ddogfen ac yn amlygu’r hyn yr ydym wedi’i glywed am 
yr heriau mewn darparu data agored.  Nid yw’r rhain yn 
unigryw i’r heriau y mae sectorau eraill yn eu hwynebu a gall 
heriau pellach godi wrth i ddata agored ddatblygu. Maent yn 
real a bydd angen gweithio drwyddynt.  Rydym yn hyderus 
bod y diwydiant mewn sefyllfa dda i fynd i’r afael â’r rhain.

Gallwn hefyd ddysgu gan gwmnïau a chyrff cyhoeddus mewn sectorau megis bancio, bwyd, 
a thrafnidiaeth, sy’n agor a rhannu data. Rydym wedi darparu rhai astudiaethau achos yn y 
ddogfen hon ynglŷn ag ymddangosiad cynhyrchion a gwasanaethau newydd o ganlyniad. Yn 
fwy diweddar ym maes Ynni, rydym wedi gweld cyflwyniad gofynion rheoleiddiol i weithredwyr 
rhwydwaith agor data er mwyn cefnogi datgarboneiddio ac ysgogi newidiadau ymddygiad yn y 
diwydiant. 

Disgwyliadau ar gyfer cyflwyno data agored yn y sector dŵr

Rydym yn hyderus bod y diwydiant mewn sefyllfa dda i ddarparu data agored a bod ganddo’r 
gallu, yr arbenigedd a’r cymhellion i wneud hynny. Fodd bynnag, ar ddechrau’r siwrnai hon y 
mae’r diwydiant dŵr a bydd angen i gwmnïau wneud hyn yn fwy o flaenoriaeth a chydweithio i 
ddatgloi’r canlyniadau gorau o ddata agored. Rydym yn croesawu’r cynnydd a wnaed eisoes ac 
yn nodi peth o’r arfer da a’r dysgu y gellir adeiladu arnynt. 

Bydd y 12 mis nesaf yn bwysig ar gyfer sefydlu rhai o’r sylfeini allweddol ar gyfer data agored, 
gan gynnwys symud ymlaen â’r mentrau cydweithredu ar draws y diwydiant yr ydym wedi’u 
gweld yn dod i’r amlwg. Yn ogystal, rydym wedi nodi yn PR24 a Thu Hwnt ein bod yn disgwyl i 
gwmnïau fod yn gwneud gwell defnydd o ddata, gan gynnwys trwy gofleidio data agored. Dylai’r 
mewnwelediad hwn lywio eu cynlluniau busnes PR24.

Rydym wedi nodi ein disgwyliadau yn y ddogfen hon o ran y galluogwyr allweddol a nodir 
uchod. Byddwn yn adolygu’r cynnydd y mae’r diwydiant yn ei wneud yn ystod Hydref 2022.  
Rydym yn llawn cyffro ac yn hyderus y gall y diwydiant gyflawni ar ddata agored. Rydym yn 
edrych ymlaen at weld y cynnydd y mae’r diwydiant yn ei wneud o ran sicrhau bod data dŵr yn 
ased y gall pawb ei chyrchu, ei defnyddio a’i rhannu.   

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/05/PR24-and-Beyond-Creating-tomorrow-together.pdf
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Improving life through water | Gwella bywyd drwy ddŵr

www.ofwat.gov.uk 

I gael rhagor o wybodaeth am Ofwat a’n gwaith, cysylltwch â:
mailbox@ofwat.gov.uk            Ffôn: 0121 644 7500

Gweler dangosfwrdd y sector dŵr yn discoverwater.co.uk 
Dysgwch am y farchnad ddŵr i fusnesau yn open-water.org.uk

https://twitter.com/Ofwat
http://www.ofwat.gov.uk 
https://www.linkedin.com/company/ofwat
https://www.ofwat.gov.uk/publication/h2open-open-data-in-the-water-industry-a-case-for-change-case-study-appendix/
http://www.ofwat.gov.uk
mailto:mailbox%40ofwat.gov.uk?subject=
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1. Achos dros newid: data agored yn y diwydiant dŵr
Mae’r sector dŵr yn gartref i gyfoeth o ddata a gwybodaeth. Er mwyn goresgyn heriau’r dyfodol a chyflawni nodau hirdymor y sector, mae 
tynnu mewnwelediad o’r data hwn yn hollbwysig. Mae gan fuddion data agored y potensial hefyd i gyrraedd y tu hwnt i’r sector dŵr a’r gadwyn 
gyflenwi, ar draws sawl sector, ac i faes ymchwil a datblygu.    

Arloesedd

Ysgogi arloesedd gan greu cyfleoedd i 
ddenu a defnyddio sgiliau, technolegau 
a rhanddeiliaid newydd.

Cefnogi datblygiad modelau a 
gwasanaethau busnes newydd.

Gwella profiad cwsmeriaid 
trwy ddatblygu cynhyrchion a 
gwasanaethau newydd, megis apiau.

 

▲  Cynnwys

Effeithlonrwydd

Darparu gwybodaeth a 
mewnwelediadau i gwmnïau ar 
berfformiad asedau trwy ddenu 
safbwyntiau newydd ac annog 
syniadau ffres.

Gwella ansawdd data, casglu a chynnal 
data.

Galluogi cwmnïau i weithio ar y cyd â 
chwmnïau eraill yn y diwydiant a thu 
hwnt i ddŵr i sicrhau’r budd mwyaf o 
ddata i fynd i’r afael â heriau cyffredin. 
Gall cydweithredu hefyd hwyluso 
cysylltu ac uno data i greu setiau data 
mwy, gan alluogi dadansoddiad a 
mewnwelediad dyfnach trwy ymchwil 
neu ddysgu â pheiriant.  

Yn yr adran hon rydym yn egluro’r hyn a olygwn wrth ddata agored ac yn nodi ein dealltwriaeth o sefyllfa bresennol y diwydiant dŵr. Rydym hefyd yn archwilio sut 
y gellir defnyddio data agored i wneud gwahaniaeth yn y diwydiant. Trwy greu ecosystem ddata agored a dibynadwy yn y sector dŵr, gall data agored:

Gwella’r broses o wneud 
penderfyniadau.  Gall data o sawl 
ffynhonnell, ynghyd â phrofiad a 
dealltwriaeth, ganiatáu i gwmnïau 
wneud penderfyniadau busnes gwell, 
meincnodi eu hunain yn erbyn eraill 
a chydweithio. Gall data agored 
hefyd ddarparu gwell tystiolaeth a 
mewnwelediadau i lunwyr polisi a 
llywodraethau.  

Tryloywder

Gwella tryloywder i gwsmeriaid a 
pherchnogion cwmnïau a meithrin 
ymddiriedaeth yn y cwmnïau dŵr.

Ni allwn wybod y bydd data’n cael ei ddefnyddio gan eraill nawr nac yn y dyfodol. Efallai y bydd gwerth peth data yn dod yn glir ar unwaith tra gall (neu na all) 
setiau data eraill na fydd efallai’n cael eu defnyddio’n fawr i ddechrau ennyn mwy o ddiddordeb yn ddiweddarach wrth i gydweithrediadau, technolegau a 
gwyddoniaeth newydd ddatblygu. Byddai sicrhau bod data ar gael yn rhwydd i bawb ei gyrchu, ei ddefnyddio a’i rannu yn caniatáu i’r arbrawf hwn ddigwydd.

1



Mae data agored yn golygu 
gwneud data ar gael yn 
hawdd i bawb ei gyrchu,  
ei ddefnyddio a’i rannu ”

– strategaeth Ofwat
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Beth yw data agored?

Yn union fel carthffosydd, pibellau dŵr a gwaith trin, mae 
data (a’r bobl, y prosesau a’r dechnoleg sy’n ei gefnogi) yn 
ased ac yn rhan o seilwaith y diwydiant dŵr hollbwysig.  Mae 
data yn hanfodol ar gyfer datblygu mewnwelediad, gwneud 
penderfyniadau gwybodus a gwella gwasanaethau.

Mae cwmnïau dŵr yn gwasanaethu 53.5 miliwn o bobl 
yng Nghymru a Lloegr2, gyda chyfrifoldebau am ddarparu 
gwasanaethau dŵr diogel a glân a dŵr gwastraff i 
gwsmeriaid. Mae mwyafrif y cwsmeriaid preswyl yn cael 
eu gwasanaethu gan yr 17 cwmni monopoli rhanbarthol 
presennol. 

Yn ychwanegol at y cwmnïau presennol hyn, mae 8 
penodiad newydd ac amrywiad (NAVs)3. Mae yna hefyd 
20 o gyflenwyr4 yn y farchnad manwerthu busnes, sy’n 
gwasanaethu 1.2 miliwn o fusnesau ac yn gweithredu o 
dan amodau cystadleuol, gan ganiatáu i fusnesau newid 
manwerthwr. 

Gyda’i gilydd, mae gan y cwmnïau hyn lawer iawn o asedau 
data am y gwasanaethau y maent yn eu darparu a’u heffaith, 
gan gynnwys (a heb fod yn gyfyngedig i): 

• data gweithredol;
• data asedau;

• data cwsmeriaid (gan gynnwys data personol);
• data ariannol.

Er bod y ddogfen hon yn canolbwyntio’n bennaf ar yr 17 cwmni monopoli rhanbarthol 
presennol, gwyddom fod cryn dipyn o ddata marchnad hefyd yn y farchnad manwerthu 
ddibreswyl. Mae hyn yn cynnwys data yn system weithredu’r farchnad ganolog (CMOS), a 
gynhelir gan weithredwr y farchnad (MOSL) ac sy’n hygyrch i Bartïon Masnachu trwyddedig 
(cwmnïau a manwerthwyr busnes presennol) ond nid yn ehangach. Rydym o’r farn y gallai - 
ac y dylai - llawer o’r buddion a’r dull hwn o ymdrin â data agored fod yn berthnasol i ddata 
marchnad o’r fath (neu o leiaf is-setiau ohono). Felly, hoffem weld cyfranogwyr y farchnad 
yn cydweithredu i archwilio’r cyfleoedd a’r buddion y gallai dull mwy agored tuag at ddata’r 
farchnad eu rhoi i gwsmeriaid busnes a’r amgylchedd. 

Mae dull data agored yn rhagdybio y dylai data dŵr fod ar gael ac yn hygyrch i’r cyhoedd, a 
phan fo data wedi’i gau neu dim ond yn cael ei rannu rhwng partïon penodol y dylid cyfiawnhau 
pam na ddylid neu na ellir ei agor.  

Mae agor data yn y modd hwn yn rhan bwysig o sut yr ydym yn gweld gwerth cyhoeddus yn y 
diwydiant yn cael ei ddarparu i ddefnyddwyr, rhanddeiliaid ehangach a chymdeithas. Rydym 
wedi nodi yn ein hegwyddorion Gwerth Cyhoeddus ein bod yn credu y gall data agored hwyluso 
ymgysylltiad a meithrin ymddiriedaeth â chwsmeriaid, y gadwyn gyflenwi a chymunedau 
ymchwil (egwyddor tri). 

2. Asiantaeth yr Amgylchedd. (2021). Water and sewerage companies in England: environmental performance report for 2020. 
3. Albion Water Ltd, Albion Eco Ltd, County Water Ltd, Icosa Water Services Ltd, Independent Water Networks Ltd, Leep Networks (Water) Ltd, 
Gwasanaethau Hafren Trent (Dŵr a Charthffosiaeth) Ltd, Veolia Water Projects Ltd.
4.Manwerthwyr presennol yn y farchnad.

▲  Cynnwys1

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/12/Ofwat-Response-to-Public-value-discussion-document.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/water-and-sewerage-companies-in-england-environmental-performance-report-2020/water-and-sewerage-companies-in-england-environmental-performance-report-for-2020
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Amgylchiadau lle mae data o’r sector dŵr yn cael ei agor, ei rannu a’i gadw’n breifat

Rhannu – dim ond 
yn cael ei rannu 
rhwng partïon 

penodol

Data Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth 
(rhannu data cyfeiriad a chyswllt cwsmeriaid 
agored i niwed)

Gwybodaeth am asedau e.e. mae prif gyflenwad 
dŵr yn Lloegr yn rhychwantu dros 347,000 km, 
ac mae rhannu lleoliad y rhain yn cael ei dreialu 
trwy’r Gofrestr Asedau Tanddaearol Genedlaethol 
(NUAR)

Wedi cau – heb ei 
rannu â phartïon 

eraill 

Data personol, preifat 
cwsmeriaid e.e. defnydd 
aelwyd

Data a ddiogelir gan GDPR5  
e.e. enw a chyfeiriad 
cwsmeriaid

Agored – hygyrch 
ac ar gael i bawb

Mapio risg llifogydd Asiantaeth yr 
Amgylchedd

Data gollyngiadau e.e. Agorodd 
Yorkshire Water set ddata gollyngiadau 
trwy Data Mill North

5. Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data

▲  Cynnwys1
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Agor setiau data  

Mae Data Mill North yn gydweithrediad parhaus 
rhwng Cyngor Dinas Leeds a rhanddeiliaid eraill, 
sy’n rhychwantu darparwyr data a defnyddwyr data. 
Mae Yorkshire Water wedi cyhoeddi setiau data 
mesuryddion cwsmeriaid, data ansawdd dŵr yfed a 
data gollyngiadau trwy Data Mill North, gan ennyn 
ymgysylltiad gan wyddonwyr data a thrydydd partïon. 

Roedd syniadau a gynhyrchwyd gan 
ddefnyddio’r data gollyngiadau hyn yn 
rhychwantu dadansoddeg ragfynegol, 
technolegau newydd ar gyfer canfod 
gollyngiadau a chynllunio technegau nodi 
gollyngiadau sy’n adnabod y defnydd o ddŵr yn 
ystod y nos ar gyfer y rhai sy’n gweithio shifftiau 
nos. Mae cyhoeddwyr data eraill yn cynnwys 
adrannau’r llywodraeth, cynghorau dinas a 
bwrdeistref, sefydliadau cymunedol a busnesau 
newydd. 

Atodiad astudiaeth achos

Fel mewn diwydiannau eraill, nid yw cwmnïau sy’n 
cynhyrchu data bob amser yn canfod yr holl ddefnydd gorau 
o’r data. Er mwyn sicrhau y ceir y gwerth gorau o ddata’r 
diwydiant, dylid ei wneud mor agored â phosibl. 

Mae cael y gorau o ddata agored yn golygu mabwysiadu 
meddylfryd sy’n agored yn ddiofyn, gan gydnabod a rheoli 
risgiau i wneud y mwyaf o gyfleoedd. Fodd bynnag, rydym 
yn cydnabod bod amgylchiadau pan ddylai data aros yn 
breifat neu dim ond cael ei rannu rhwng partïon penodol. Er 
enghraifft:

• sut mae data cwsmeriaid personol yn cael ei ddefnyddio;
• lle gallai defnyddio data penodol arwain at broblemau ar 

gyfer diogelwch ein seilwaith cenedlaethol hollbwysig.

▲  Cynnwys1

Astudiaeth achos

https://datamillnorth.org/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/h2open-open-data-in-the-water-industry-a-case-for-change-case-study-appendix/
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Sefyllfa bresennol y diwydiant 
Bydd y defnydd o ddata agored yn tyfu ac yn aeddfedu, a gwyddom y bydd hyn yn cymryd 
amser. Mae’r diwydiant dŵr wedi cychwyn ar y siwrnai hon, gyda rhai cwmnïau’n fwy 
datblygedig nag eraill. Credwn - ac rydym wedi clywed trwy ein hymgysylltu - fod llawer mwy y 
gellir ei gyflawni trwy ddata agored. 

Mae’r adran hon yn adlewyrchu ein dealltwriaeth o sefyllfa bresennol y diwydiant dŵr.

Ar hyn o bryd, ychydig iawn o gwmnïau dŵr sy’n darparu mynediad agored i’w setiau data, er 
ein bod wedi gweld nifer cynyddol o fentrau data agored unigol ar ffurf hacathonau, cynlluniau 
peilot a rhannu data. Rydym hefyd wedi 
gweld cwmnïau’n cymryd rhan mewn 
cydweithrediadau llwyddiannus penodol 
megis y Gofrestr Asedau Tanddaearol 
Genedlaethol (NUAR) sy’n galonogol.   

Mae cwmnïau’n cyhoeddi rhywfaint o 
wybodaeth benodol; er enghraifft, mae Ofwat 
yn ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau sicrhau 
bod eu Hadroddiadau Perfformiad Blynyddol 
a’u cynlluniau busnes pum mlynedd ar 
gael i’r cyhoedd. Er nad yw hyn ar ffurf 
data agored6, ar hyn o bryd, maent yn rhoi gwybodaeth werthfawr am sut mae cwmnïau’n 
perfformio a sut maent yn bwriadu darparu eu gwasanaethau yn y dyfodol. Mae cwmnïau hefyd 
yn darparu data a gwybodaeth i Defra a Llywodraeth Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyfoeth 
Naturiol Cymru, Arolygiaeth Dŵr Yfed a CCWater. Ar hyn o bryd, fodd bynnag, nid oes unrhyw 
gwmni wedi agor nifer fawr o setiau data y tu hwnt i’r hyn sy’n ofynnol gan y Llywodraeth neu 
reoleiddiwr at ddibenion rheoleiddio. 

Cofrestr Asedau Tanddaearol Genedlaethol

Prosiect a gynhelir gan y Comisiwn Geo-ofodol Gofrestr 
Asedau Tanddaearol Genedlaethol (NUAR) Mae’n 
cydnabod gwerth data lleoliad er mwyn gwella sut y mae 
seilwaith cenedlaethol yn cael ei gynllunio, ei adeiladu a’i 
reoli trwy fapio asedau tanddaearol yn well.  

Mae’r NUAR yn fap cyfun o’r data asedau tanddaearol 
presennol, sy’n nodi lle mae ceblau trydan a ffôn, 
a phibellau nwy a dŵr wedi’u claddu. Nod dod â’r 
wybodaeth hon at ei gilydd mewn un man hygyrch yw 
atal damweiniau ac osgoi tarfu ar yr economi 
(amcangyfrifir bod hyn yn cyfateb i £2.4 biliwn 
y flwyddyn). Ar hyn o bryd, dim ond â chwmnïau 
dŵr rhanbarthol yn y Gogledd Ddwyrain ac ardal 
Llundain (Northumbrian Water, Thames Water 
a SES Water) y mae NUAR wedi ymgysylltu yn ei 
gam peilot. 

Mae cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn cynnwys 
ehangu’r NUAR ar draws Lloegr, ac ar hyn o 
bryd mae’r Comisiwn Geo-ofodol yn gweithio 
i adeiladu dim ond cynnyrch hyfyw ar gyfer y 
Gogledd Ddwyrain, Cymru a Llundain cyn ei 
gyflwyno i weddill y rhanbarthau. Unwaith y 
bydd yn weithredol, disgwylir i NUAR roi £350 
miliwn y flwyddyn mewn buddion trwy osgoi taro 
asedau yn ddamweiniol.

Atodiad astudiaeth achos 6. Mae hwn yn aml yn cael ei gynnal gan gwmnïau mewn gwahanol fformatau a gyda gwahanol raddau o hygyrchedd i 
gynulleidfaoedd anarbenigol, ac mae angen ystyried ymhellach i wneud y setiau data hyn yn ddata agored hygyrch sy’n 
gallu cynhyrchu effeithlonrwydd, arloesi a gwella tryloywder ac ymddiriedaeth.

▲  Cynnwys1

Beth yw hacathon?  

Hacathon yn ddigwyddiad a 
gynlluniwyd i ddod ag arbenigwyr 
digidol, codyddion, dylunwyr graffig, 
peirianwyr meddalwedd ac arbenigwyr 
pwnc ynghyd i ddatrys cyfres o heriau. 
Gellir ei fframio o amgylch set ddata, 
thema neu her benodol.

Astudiaeth achos

https://www.gov.uk/government/publications/national-underground-asset-register-project-update
https://www.gov.uk/government/publications/national-underground-asset-register-project-update
https://www.ofwat.gov.uk/publication/h2open-open-data-in-the-water-industry-a-case-for-change-case-study-appendix/
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Defnyddio Data Agored neu Ddata a Rennir

Trwy gynnal hacathon gyda phartneriaid allanol, defnyddiodd United Utilities setiau data 
agored gan Public Health England ynglŷn â lleoliad sefydliadau gwasanaeth bwyd ochr yn 
ochr ag ystod o’i ddata ei hun. Canfu’r hac data hwn gydberthynas gref rhwng sefydliadau 
gwasanaeth bwyd a risg uwch o lifogydd dŵr gwastraff, gyda’r potensial i lywio dull ‘United 
Utilities’ ar gyfer ymgyrchoedd wedi’u targedu ar sut y gallai rhai gweithgareddau penodol 
gynyddu perygl llifogydd dŵr gwastraff, gan greu budd sylweddol i gwsmeriaid.     
 
Mae Yorkshire Water yn tapio i mewn i ddata rhwydwaith a rennir ar draws Sheffield i 
harneisio buddion ar y cyd. Wedi’i sefydlu gan British Telecomms (BT), mae’r narrow-band 
Internet of Things yn gydweithrediad peilot rhwng BT, Yorkshire Water a Stantec i harneisio 
technoleg bresennol ar gyfer cynnal asedau a gwneud penderfyniadau gweithredol ar 
draws y tri rhwydwaith. 

Mae Anglian Water wedi defnyddio data ffonau symudol gan BT i ragweld mannau problemus 
o ran defnyddio dŵr. Mae’r defnydd o ffonau symudol unigol yn cael ei drawsnewid i fod yn 
gyfwerth â’r boblogaeth ar draws ardaloedd sy’n cael eu monitro 
gan ardaloedd Anglian Water, gan greu set ddata newydd y gellir 
ei defnyddio i greu mewnwelediadau pellach ynglŷn â defnydd 
dŵr, megis sut y gallai mwy o bobl yn byw gartref yn ystod 
Covid-19 fod wedi effeithio ar ddefnydd dŵr y pen.

Mae Affinity Water yn arloesi wrth rannu data newydd sy’n 
cael ei ysgogi gan ddealltwriaeth artiffisial er mwyn caniatáu i 
gwmnïau fonitro’n well effeithiau’r tywydd a Covid-19 ar y galw 
am ddŵr yn y dyfodol. Gan ddefnyddio data meteorolegol yn ei 
systemau deallusrwydd artiffisial, mae Affinity Water wedi gallu 
rhagfynegi’n gywir defnydd y pen ar draws ei rwydwaith. 

Atodiad astudiaeth achos

▲  Cynnwys1

Dywedodd y rhan fwyaf o gwmnïau wrthym eu bod yn 
defnyddio data agored o ffynonellau eraill i wella ansawdd, 
cyflawnrwydd a defnyddioldeb eu data eu hunain. Er 
enghraifft, mae llawer o gwmnïau’n defnyddio setiau data’r 
Swyddfa Dywydd i gryfhau rhagolygon mewnol o batrymau 
tywydd a hinsawdd. Roedd y rhan fwyaf o gwmnïau hefyd yn 
cydnabod buddion posibl cyfuno data agored ar draws sawl 
diwydiant.

Yn y dyfodol bydd hyn yn caniatáu 
i ni gynllunio’n well ar gyfer 
digwyddiadau annormal eraill gan 
gynnwys patrymau tywydd a gallu 
monitro’n llawer agosach effaith 
ein gwaith er mwyn lleihau defnydd 
y pen trwy ein hymgyrchoedd 
eraill” 

– Andrew Morris, Prif Swyddog  
Gwybodaeth Affinity Water

Astudiaeth achos

https://www.yorkshirewater.com/news-media/news-articles/2020/hadfield-nb-iot-installation/
https://www.yorkshirewater.com/news-media/news-articles/2020/hadfield-nb-iot-installation/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/h2open-open-data-in-the-water-industry-a-case-for-change-case-study-appendix/
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/maps-and-data/data/index
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/maps-and-data/data/index


H2Open – Data agored yn y diwydiant dŵr: achos dros newid 13

Mae astudiaethau achos yn dangos bod cwmnïau’n nodi 
buddion sylweddol o weithgareddau unigol a mentrau data 
agored, gan gynnwys gwelliannau mewn effeithlonrwydd 
gweithredol ac ansawdd amgylcheddol, atebion arloesol i 
ystod o heriau (newid yn yr hinsawdd, fforddiadwyedd) a 
gwelliannau mewn tryloywder a pherthynas â chwsmeriaid.  

Clywsom hefyd gan gwmnïau eu bod yn cysylltu ar draws 
rhwydwaith o Brif Swyddogion Gwybodaeth a Phrif 
Swyddogion Technoleg ac yn rhannu mewnwelediadau â’i 
gilydd.  Gellir gweld cydweithredu â’r sector dŵr ehangach 
a’r gadwyn gyflenwi yng nghyfranogiad cwmnïau yn y Tasglu 
Data Dŵr ac ymgysylltiad â grwpiau fel BIM4Water.

Trwy ein hymgysylltiad, rydym wedi gweld bod cwmnïau 
ar wahanol gamau o ran eu defnydd o ddata, rheoli data 
ac ystyriaethau o ddata agored. Rydym wedi gweld bod 
gwahaniaethau mewn diwylliant ynglŷn â data, gallu a 
lefelau uchelgais yn effeithio’n fawr ar aeddfedrwydd cwmni 
o ran data agored ac rydym yn archwilio hyn ymhellach yn 
adran 2 isod.  

Hoffem weld cwmnïau’n gwneud y defnydd gorau posibl 
o ddata agored ac yn cadw i fyny â’r trawsnewid digidol 
cysylltiedig sy’n digwydd ar draws pob sector. 

Sut y gellir defnyddio data agored i wneud gwahaniaeth  
Fel yr amlinellwyd yn ein strategaeth, mae’r sector dŵr yn wynebu sawl her rhyng-gysylltiedig, 
sy’n rhychwantu meysydd newid yn yr hinsawdd, twf yn y boblogaeth a fforddiadwyedd.  
Yn ogystal, mae gofynion cwsmeriaid yn newid, gyda mwy o bwyslais yn cael ei roi ar yr 
amgylchedd, profiad y cwsmer ac adeiladu diwylliant o dryloywder ac ymddiriedaeth. 

Bydd mynd i’r afael â’r heriau hyn - a chyfleoedd cysylltiedig - yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r 
sector fabwysiadu safbwynt hirdymor a defnyddio mewnwelediadau a thechnolegau newydd. 
Yn yr adran hon rydym wedi ystyried sut y gall data agored helpu gyda’r siwrnai hon yn y 
meysydd canlynol:

• Addasu i newid hinsawdd;
• Diogelu’r amgylchedd;
• Bodloni disgwyliadau ac anghenion amrywiol cwsmeriaid.
 
Addasu i newid hinsawdd  

Mae newid yn yr hinsawdd yn bygwth gwytnwch, o ran rhwydweithiau a chyflenwad dŵr. 
Rydym eisoes yn gweld hafau sychach, glaw amlach a thrymach, llif afonydd mwy newidiol a 
newidiadau biolegol mewn cyrff dŵr.  

Gwyddom fod polisïau a dulliau hinsawdd effeithiol yn cael eu hysgogi gan fynediad at ddata o 
ansawdd uchel ac mae gan y diwydiant dŵr ddata pwysig a pherthnasol. Er mwyn ysgogi dull 
cenedlaethol a byd-eang cydgysylltiedig o gyrraedd sero net, bydd angen i’r diwydiant dŵr 
gasglu a gwneud ei ddata ar gael, ynghyd â defnyddio data arall i ddeall ei effaith. 
Gallai data agored wella’r cydgysylltiad hwn, galluogi arloesi, cefnogi penderfyniadau 
buddsoddi ac olrhain cynnydd. Bydd hefyd yn cefnogi adrodd a rhagweld effeithiol ac yn 
meithrin ymddiriedaeth ac ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r hyn y mae’r diwydiant yn ei wneud. 

▲  Cynnwys1

https://www.britishwater.co.uk/page/BIM4Water
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2019/10/Time-to-act-together-Ofwats-strategy-1.pdf
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Ynni

Yn y sector ynni, nod Icebreaker One’s Open Energy 
system yw gwella a moderneiddio mynediad at ddata 
ynni trwy greu safonau a llywodraethu data agored. 
Mae mynediad haws at ddata cyflenwad a galw ynni 
yn rhan o gynllun datgarboneiddio’r sector ynni; er 
enghraifft, mae ynni adnewyddadwy yn ddibynnol iawn 
ar ddata tywydd a gall yr amrywioldeb hwn ei gwneud 
hi’n anoddach i fodelu cynhyrchu pŵer adnewyddadwy 
a galw cwsmeriaid - gall rhannu data yn well helpu 
i fynd i’r afael yn well â’r heriau sy’n gysylltiedig â 
chyflwyno ynni adnewyddadwy ar raddfa eang.

Data yw galluogwr unigol 
mwyaf dyfodol ynni sydd wedi’i 
ddatgarboneiddio, ei ddatganoli a’i 
ddigideiddio. Dyma’r offeryn a fydd 
yn pontio’r bwlch rhwng lle’r ydym 
ni nawr a lle mae angen i ni fod i 
gyrraedd sero net”

– Matt Hastings, Innovate UK,  
Modernising Energy Data Access

Atodiad astudiaeth achos

Amddiffyn yr amgylchedd 

Mae ein strategaeth yn ein hatgoffa bod byd naturiol yn sylfaenol i’r sector dŵr, ond mae’n 
wynebu heriau mawr ar ffurf argyfwng hinsawdd, colli bywyd gwyllt a dirywiad yr amgylchedd. 

Os ydym yn mynd i adeiladu dyfodol gwydn a chynaliadwy, rhaid i ni gamu ymlaen a mynd i’r 
afael â’r heriau hyn. Bydd angen i gwmnïau ystyried yr amgylchedd fel rhan annatod o’u busnes 
ac mae gwerth yr amgylchedd naturiol yn elfen allweddol o PR24, gyda symudiad cynyddol tuag 
at atebion mwy seiliedig ar natur. Disgwyliwn y gall data agored fod yn rhan o strategaethau 
hirdymor cwmnïau ar gyfer rheoli asedau trwy gynyddu dealltwriaeth, effeithlonrwydd 
gweithredol a chatalyddu arloesedd.  Adlewyrchir hyn yn ein cyhoeddiad diweddar Asset 
Management Maturity Assessment – Insights and Recommendations publication.

Gallai sicrhau bod data yn agored ac ar gael, a defnyddio data sefydliadau eraill, gefnogi hyn 
mewn sawl ffordd. Rydym wedi clywed trwy ein hymgysylltu â’r diwydiant y gallai data agored 
alluogi’r canlynol: 

• dealltwriaeth fanylach o heriau amgylcheddol gweithredol megis monitro amser real 
Gorlifiadau Carthffosydd Cyfun;

• dadansoddeg ragfynegol well a rhagweld ar gyfer prinder adnoddau gyda hinsoddau sy’n 
newid;

• gwell dadansoddi a monitro datrysiadau rhwydwaith megis data mesuryddion deallus a 
pherfformiad datrysiadau seiliedig ar natur;

• gwell dealltwriaeth o sbardunau a throthwyon llygredd.

Gallai data agored hefyd gynorthwyo gyda datblygiad prosiectau ac atebion hirdymor sy’n 
diogelu’r amgylchedd, gan ddarparu set ddata traws-sector i’w defnyddio i roi rhagolygon 
rhagfynegol a deall cyflwr yr amgylchedd yn well.  

▲  Cynnwys1

Astudiaeth achos

https://icebreakerone.org/energy/
https://icebreakerone.org/energy/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/h2open-open-data-in-the-water-industry-a-case-for-change-case-study-appendix/
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2019/10/Time-to-act-together-Ofwats-strategy-1.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/publication/asset-management-maturity-assessment-insights-and-recommendations/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/asset-management-maturity-assessment-insights-and-recommendations/
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Asiantaeth yr Amgylchedd

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn casglu, defnyddio a rhannu data sy’n ymwneud â gwastraff, pysgodfeydd a 
meysydd amgylcheddol eraill. Yn ddiweddar, cynhaliodd Asiantaeth yr Amgylchedd raglen o ryddhau data, gan 
agor setiau data ar draws ystod o wahanol faterion amgylcheddol.  
 
Cyhoeddir y setiau data hyn ar-lein a gall sefydliadau trydydd parti eu cyrchu a’u defnyddio. Er enghraifft: 

• mae Croes Goch Prydain yn cyfuno data llifogydd Asiantaeth yr Amgylchedd â data gan y Swyddfa Dywydd i 
ddarparu rhybuddion argyfwng tywydd datblygedig trwy ei ap;

• mae’r meddalwedd cychwynnol Dsposal yn defnyddio data o gofrestr gyhoeddus Asiantaeth yr Amgylchedd i roi 
darlun amser real i gwmnïau gwaredu gwastraff o statws cydymffurfio eu cadwyn gyflenwi;

• mae’r Pang Valley Flood Forum yn defnyddio setiau data Asiantaeth yr Amgylchedd i arddangos 
dangosfyrddau a setiau data byw ar gyfer cymunedau lleol.

Mae’r buddion yn cynnwys: 

• defnydd arloesol data i lawr y gadwyn gyflenwi sydd ddim angen ei hwyluso neu ei reoli gan y 
cyhoeddwr;

• buddion cymdeithasol a ddarperir wrth i sefydliadau eraill adeiladu cynhyrchion a gwasanaethau gan 
ddefnyddio data Asiantaeth yr Amgylchedd;

• defnydd traws-lywodraethol haws o ddata e.e. offeryn delweddu data risg llifogydd y Swyddfa Archwilio 
Genedlaethol.

Atodiad astudiaeth achos

▲  Cynnwys1

Astudiaeth achos

https://dsposal.uk/
https://www.floodalleviation.uk/
https://www.nao.org.uk/other/managing-flood-risk-a-data-visualisation/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/h2open-open-data-in-the-water-industry-a-case-for-change-case-study-appendix/
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Rhagweld yn galluogi lleihad llygredd

Mae Northumbrian Water wedi datblygu dadansoddeg i 
ragweld llif mewn gorsafoedd pwmpio carthffosiaeth, gan 
ddefnyddio setiau data presennol sy’n rhychwantu data 
pwmpio carthffosiaeth a methiannau asedau hanesyddol. 
Yn dilyn hacathon yn 2016 lle rhannwyd setiau data 
methiant asedau hanesyddol, mesurydd llif a monitor 
lefel, datblygwyd dadansoddeg ragfynegol i ddarparu 
dangosyddion arweiniol ar gyfer methiannau asedau 
posibl yn y dyfodol. Gan ddefnyddio’r mewnwelediadau a 
gynhyrchwyd o’r dadansoddeg hon, roedd Northumbrian 
Water yn gallu rhagweld yn well ac atal methiant asedau 
sy’n gysylltiedig â charthffosiaeth. Gwelodd y cwmni 
ostyngiad gwerth 70% mewn llygredd yn deillio o asedau 
gorsaf bwmpio carthion rhwng 2016 a 2017 ac yn dilyn 
y gostyngiad cychwynnol hwn mae’r lefel hon 
wedi’i chynnal y tu hwnt i 2017.

Mae Wessex Water yn datblygu algorithmau 
monitro carthffosydd deallus i nodi materion 
a chaniatáu ymyrraeth ragweithiol cyn i 
garthffosiaeth ollwng o orlif stormydd. Yn 
dilyn treial data agored, mae monitro dyfnder 
carthffosydd deallus wedi canfod nifer o 
rwystrau rhannol cyn iddynt ddod yn broblemau 
perfformiad a lleihau argyfyngau diangen yn 
ystod glawiad trwm gan 97%, ac felly cynyddu 
effeithlonrwydd gweithredol. 

Atodiad astudiaeth achos

Disgwyliadau ac anghenion amrywiol cwsmeriaid

Gwasanaeth cwsmeriaid

Mae buddiannau cwsmeriaid yn esblygu, 
ac mae eu disgwyliadau yn tyfu o ran 
gwasanaeth cwsmeriaid.

Gall rhannu data cwsmeriaid mewn ffordd 
sydd wedi’i rheoli arwain at fuddion 
uniongyrchol i gwsmeriaid unigol trwy 
gynhyrchion a gwasanaethau ychwanegol, 
meithrin perthynas â thrydydd partïon, a 
ffyrdd o ymgysylltu â chwsmeriaid. Enghraifft o ddefnyddio data i ymgysylltu â chwsmeriaid yw 
apiau gwe Hafren Trent a Thames Water sy’n caniatáu i gwsmeriaid wirio am broblemau hysbys 
neu rai a adroddir yn aml yn eu hardaloedd wrth riportio gollyngiadau neu faterion eraill.

Ni fyddai’r diwydiant yn cychwyn o’r dechrau na’r diwydiant cyntaf i gychwyn ar y siwrnai 
hon gyda data cwsmeriaid. Rydym wedi gweld cynhyrchion a gwasanaethau newydd yn dod 
i’r amlwg trwy rannu data cwsmeriaid ym meysydd bancio agored, sy’n caniatáu mynediad 
diogel i drydydd partïon i fancio cwsmeriaid a data ariannol arall. Er enghraifft, mae ap 
‘Housemate’ NatWest mewn partneriaeth ag Experian7, yn caniatáu i gyd-letywyr rannu biliau 
yn uniongyrchol a rhannu taliadau rhent i adeiladu sgoriau credyd unigol, gan roi ymreolaeth 
ariannol i gwsmeriaid.

Cwsmeriaid bregus 

Rhaid i ni yn ogystal wneud yn siŵr bod anghenion amrywiol cwsmeriaid, ac yn arbennig y 
rheini mewn amgylchiadau bregus, yn cael eu diwallu’n iawn. Gall defnyddio rhannu data i 
ddeall mwy am amgylchiadau cwsmeriaid helpu i sicrhau y gellir darparu cefnogaeth lle bo 
hynny’n briodol.

7. Open Banking Expo 2021 NatWest yn lansio ap ‘Housemate’ (Cyrchwyd 21/09/2021).

Mae adolygiad Ofwat’s Out In the Cold o 
ymatebion cwmnïau dŵr i’r digwyddiad 
tywydd ‘Bwystfil o’r Dwyrain’ yn 2018 
yn nodi’r angen am fynediad at ddata 
cwsmeriaid cywir, ac yn rhoi pwyslais ar 
hyn ar gyfer methiant cyfathrebu, a oedd 
‘yn aml heb ei dargedu, ddim yn amserol, 
yn glir neu’n ddefnyddiol’ (tud 7).

▲  Cynnwys1

Astudiaeth achos

https://www.ofwat.gov.uk/publication/h2open-open-data-in-the-water-industry-a-case-for-change-case-study-appendix/
https://www.openbanking.org.uk/
https://www.openbankingexpo.com/news/natwest-launches-housemate-app/
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2018/06/Thaw-report-FINAL.pdf
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Diogelu’r bregus  

Mae Cofrestrau Gwasanaethau Blaenoriaeth yn caniatáu i gwsmeriaid mewn amgylchiadau 
bregus gofnodi data personol gyda’u cwmni dŵr, gan sicrhau eu bod yn cael cynnig 
cymorth ychwanegol. Efallai y bydd cwsmeriaid Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth yn 
derbyn ystod o gefnogaeth ychwanegol, megis cymorth gyda darlleniadau mesurydd, 
rhybudd ymlaen llaw o darfu ar y gadwyn gyflenwi, cyfathrebu hygyrch a llinell gymorth 
bwrpasol ar gyfer cyngor i gwsmeriaid. Gellir rhannu data â phartneriaid neu drydydd 
partïon, fel y Groes Goch Brydeinig, sy’n darparu cymorth ychwanegol i 
gwsmeriaid bregus mewn sefyllfaoedd lle ceir digwyddiadau o argyfwng. Mae 
rhannu data rhwng y Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth a chwmnïau dŵr ac 
ynni wedi cael cynllun peilot llwyddiannus8, ac mae cynlluniau i integreiddio’r 
broses ymhellach.

Yn yr un modd, mae’r cynllun optio i mewn WaterSure yn darparu cymorth 
ariannol i gwsmeriaid â mesurydd sydd ag anghenion defnydd dŵr hanfodol 
uchel ac sy’n derbyn cefnogaeth trwy systemau budd-dal neu gredyd treth. 
Mae rhannu data gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ynglŷn â’r rheini 
sy’n derbyn budd-daliadau yn galluogi gweithrediad llwyddiannus WaterSure ar 
draws y cwmnïau dŵr. 

Atodiad astudiaeth achos

Mae ein hymgyrch Gwrando Gofalu Rhannu yn archwilio 
sut y gall cwmnïau dŵr gefnogi cwsmeriaid sy’n ei chael 
hi’n anodd talu, ymateb i’w hanghenion o ran gwybodaeth, 
a mynd yr ail filltir i gwsmeriaid bregus a’r rhai 
sy’n profi problemau iechyd meddwl. Trwy’r 
ymgyrch hon, gwnaethom nodi mynediad at 
ddata fel ffordd allweddol o wella 
canlyniadau i gwsmeriaid trwy 
adolygu data a gesglir, gall cwmnïau 
dŵr ei defnyddio i ddeall mwy am y rhai 
sy’n derbyn neu’n colli cefnogaeth. Disgwyliwn 
i gwmnïau wella eu cyfathrebu â chwsmeriaid 
trwy wneud gwell defnydd o ddata i ddyfnhau 
dealltwriaeth o anghenion cwsmeriaid. Rydym yn gweld 
rhannu data yn rhan annatod i ganfod y rheini sydd angen 
cefnogaeth.

Rydym wedi gweld camau petrus o ran rhannu data 
cwsmeriaid ym maes dŵr i sicrhau bod cefnogaeth yn cael 
ei darparu. Mae’r gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth Dŵr 
yn coladu data personol a gwybodaeth am gwsmeriaid sydd 
mewn amgylchiadau bregus, a ddefnyddir wedyn i ddarparu 
cefnogaeth ychwanegol a gellir ei rhannu â phartneriaid 
dibynadwy a thrydydd partïon i hwyluso’r gefnogaeth hon.

8. Rhannu data rhwng United Utilities Water ac Electricity North West 
mewn cynllun peilot

▲  Cynnwys1
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https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/water/water-supply/problems-with-paying-your-water-bill/watersure-scheme-help-with-paying-water-bills/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/h2open-open-data-in-the-water-industry-a-case-for-change-case-study-appendix/
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/07/Listen-Care-Share-Report.pdf
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Fforddiadwyedd

Mae United Utilities yn defnyddio technolegau bancio 
agored i wirio incwm cwsmeriaid mewn amser real, 
gan wella cywirdeb ac effeithlonrwydd asesiadau 
fforddiadwyedd cwsmeriaid. Mae cynnal asesiadau 
amser real wedi caniatáu i United Utilities symleiddio ei 
broses ar gyfer penderfynu ar gymhwysedd cwsmeriaid 
ar gyfer tariffau cymdeithasol cyfradd is, gan leihau 
costau o ran amser ac ymdrech.

Y tu hwnt i faes dŵr, mae ymddangosiad bancio 
agored wedi helpu i feithrin diwylliant o arloesi 
yn ymwneud â darparu cefnogaeth i gwsmeriaid 
bregus. Mae her Open Banking for Good 
Nationwide yn dod â busnesau, cymdeithas sifil 
ac adrannau’r llywodraeth ynghyd i greu a thyfu 
atebion i wella gallu ariannol yn y DU trwy greu 
offer a gwasanaethau a allai alluogi cwsmeriaid 
i reoli eu harian yn well.

Atodiad astudiaeth achos

Fforddiadwyedd 

Mae pryderon fforddiadwyedd wedi cael eu chwyddo gan effaith Covid-19. Mae un rhan o dair 
o aelwydydd yng Nghymru a Lloegr eisoes yn cael trafferth ar adegau i dalu eu biliau cartref9, 
a gall y ffigur hwn godi wrth i effaith hirdymor y pandemig ddod yn fwy clir. Fel yr ydym wedi’i 
ddisgrifio yn PR24 a Thu Hwnt mae’n annhebygol hefyd y bydd yr un penrhyddid ar gyfer 
gostyngiadau mewn biliau o ganlyniad i gostau ariannu tanategol yn lleihau a welsom yn PR14 a 
PR19. 

Mewn diwydiannau eraill, gall rhannu data cwsmeriaid mewn rhai amgylchiadau roi profiadau 
mwy personol i gwsmeriaid lle gall cwmnïau, gyda dealltwriaeth well o iechyd ariannol 
cwsmeriaid, ddarparu biliau hyblyg neu bersonol neu ddefnyddio cludadwyedd data ar draws 
gwahanol sectorau (fel yr amlygwyd yn enghraifft ap ‘Housemate’ NatWest uchod).

Tryloywder ac ymddiriedaeth   

Gall data agored hefyd greu perthynas fwy tryloyw a dibynadwy gyda chwsmeriaid. 
Gall cwmnïau sy’n cofleidio data agored ac yn darparu gwybodaeth a mewnwelediad i’w 
gweithrediadau yn eu tro gael y budd o ddatblygu enw da o wneud hynny hyd yn oed pan fo gan 
ddata agored y potensial i ddatgelu problemau.

Mae gan mwy o dryloywder data agored y potensial i ddatgelu darlun llawer cyfoethocach o 
berfformiad cwmnïau (da a drwg), i hysbysu’r cwmnïau eu hunain yn ogystal â’u rhanddeiliaid, 
llunwyr polisi a rheoleiddwyr. Felly mae’n darparu cyfleoedd sylweddol i gwmnïau a 
rheoleiddwyr nodi ac ysgogi gwelliannau ac effaith yn well a lleihau niwed posibl. Mae 
digideiddio’r sector dŵr yn golygu bod yn rhaid i gasglu a rhannu data hefyd fod yn unol â’r 
rhwymedigaethau cyfraith cystadleuaeth presennol.

9. 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 i1 Ebrill 2021) Gweler Gwrando, Gofalu, Rhannu: Profiadau 
cwsmeriaid dŵr yn ystod Covid-19 (ofwat.gov.uk) (tud 9).

▲  Cynnwys1
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https://www.ofwat.gov.uk/publication/h2open-open-data-in-the-water-industry-a-case-for-change-case-study-appendix/
https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/price-review/2024-price-review/pr24-and-beyond-creating-tomorrow-together/
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/07/Listen-Care-Share-Report.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/07/Listen-Care-Share-Report.pdf
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Syrffwyr yn Erbyn Carthffosiaeth

Mae Syrffwyr yn Erbyn Carthffosiaeth wedi datblygu ac 
mae’n cynnal yr ap Safer Seas and Rivers Service app, 
sy’n defnyddio data agored gan Asiantaeth yr Amgylchedd 
ac wyth cwmni dŵr mawr i rybuddio defnyddwyr dŵr 
pan fo dyfroedd ymdrochi yn ddiogel neu’n anniogel i’w 
defnyddio gan bobl. Mae’r ap yn cynnwys bron i 400 o 
leoliadau ledled y DU, mae ganddo 51,000 o ddefnyddwyr 
cofrestredig ac mae wedi anfon 1.3 miliwn o rybuddion 
ansawdd dŵr ymdrochi ers 2019. 
 
Mae’r buddion yn cynnwys:  

• Gall rhagweld data a rhybuddion gynorthwyo 
defnyddwyr i ddeall pryd y mae’n ddiogel 
defnyddio dyfroedd ymdrochi yn y DU

• Mae argaeledd cynyddol setiau data 
Asiantaeth yr Amgylchedd wedi arwain at 
greu cynhyrchion hawdd eu defnyddio, gan 
ganiatáu i’r cyhoedd a defnyddwyr dŵr gael 
mynediad i’r sgwrs. Efallai y byddai rhyddhau 
data yn unig wedi bod yn rhy dechnegol i 
lawer o ddefnyddwyr yr ap.  

 
Atodiad astudiaeth achos

Gall data agored gael ei ddefnyddio gan ystod amrywiol o 
gynulleidfaoedd, a hefyd i ddatblygu apiau a gwasanaethau 
i gwsmeriaid sy’n darparu gwybodaeth a mewnwelediad 
iddynt ynglŷn â’u gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth.  Mae 
hyn yn rhoi ffordd i gwsmeriaid ymgysylltu’n weithredol 
â data a gwybodaeth mewn meysydd sy’n bwysig iddynt, 
megis yr effaith ar yr amgylchedd.

Gall data agored hefyd gynorthwyo cwmnïau i ymgysylltu 
ag ystod eang o randdeiliaid ac agor llwybrau partneriaeth 
neu gydweithredu. Trwy fod â mwy o dryloywder a meithrin 
ymddiriedaeth, mae gan ddata agored y potensial i ail-
fframio perthynas draddodiadol cwmnïau, gan annog dull 
mwy cydweithredol yn y dyfodol.

▲  Cynnwys1
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https://www.sas.org.uk/safer-seas-service/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/h2open-open-data-in-the-water-industry-a-case-for-change-case-study-appendix/
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2. Datgloi’r canlyniadau gorau o ddata agored
Mae yna lawer o fuddion i ddata agored. Fodd bynnag, mae sicrhau data agored mewn modd ystyriol a chynaliadwy yn gofyn am fwy na rhyddhau 
data yn unig. 

Trwy ymgysylltu â rhanddeiliaid, rydym wedi nodi galluogwyr 
allweddol ar gyfer datgloi’r canlyniadau gorau o ddata 
agored:

• diwylliant data cryf a datblygiad  capability and skills;
• gwell cydweithredu ar ddata agored ar draws y diwydiant;
• seilwaith data wedi’i sefydlu.

Yn yr adran hon rydym yn darparu mwy o fanylion am y 
galluogwyr allweddol hyn. Rydym hefyd wedi darparu cyfres 
o astudiaethau achos trwy gydol yr adroddiad hwn ac yn 
atodiad, sy’n tynnu sylw at rai o’r gweithgareddau data 
agored sydd eisoes ar y gweill yn y diwydiant.

Yn ein hymgysylltiad, roedd yn amlwg y bydd angen 
ymdrech sylweddol i ddarparu data agored ac mae cyfleoedd 
enfawr ond bydd heriau i’w goresgyn hefyd. Mae heriau 
pellach hefyd yn debygol o gael eu nodi wrth i ddata agored 
ddatblygu. Nid ydynt yn unigryw i brofiadau mewn sectorau 
eraill, ond maent yn real a bydd angen gweithio drwyddynt. 
Rydym yn hyderus bod y diwydiant mewn sefyllfa dda i fynd 
i’r afael â’r rhain.

Rydym wedi adlewyrchu yn yr adran hon yr hyn yr ydym 
wedi’i glywed hyd yn hyn am y cyfleoedd a’r heriau hyn 
sy’n ymwneud â’r tri galluogwr a nodir uchod. Gwnaethom 
arsylwi bod y pwysau a roddwyd ar yr heriau yn amrywio’n 
sylweddol rhwng cwmnïau.

Wrth chwilio am gyfleoedd a mynd i’r afael â’r heriau hyn 
rhaid i’r diwydiant sicrhau ei fod yn osgoi cyfyngu neu 
atal defnyddio data yn amhriodol. Mae potensial mawr i 
gwmnïau gydweithio i rannu mewnwelediadau a syniadau 
ar sut i oresgyn heriau a’r rhai y gellir dod ar eu traws yn y 
dyfodol.

▲  Cynnwys2

https://www.ofwat.gov.uk/publication/h2open-open-data-in-the-water-industry-a-case-for-change-case-study-appendix/
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Diwylliant data cryf a datblygiad gallu a sgiliau

Dangosodd sawl cwmni ymrwymiad cryf i ddata agored 
ac roeddent wedi ymgymryd â mentrau data agored. 
Gwnaethom arsylwi bod gan y cwmnïau hyn strategaethau 
a chynlluniau data ar waith ar gyfer gwneud y defnydd 
gorau o ddata a dadansoddeg yn eu busnesau, gan gynnwys 
data agored. Roedd y cwmnïau hyn hefyd yn adeiladu ac 
yn meithrin gallu data a dadansoddeg yn eu sefydliadau. 
Nodwyd hefyd gefnogaeth arweinyddiaeth uwch gref ar 
gyfer mabwysiadu data agored a meithrin gallu data.

Roedd sawl cwmni wedi cael trawsnewidiad data 
mewnol sylweddol ac wedi dweud wrthym fod sefydlu 
systemau, rheolaeth ac arferion llywodraethu data yn rhoi 
mewnwelediad newydd ac yn ysgogi gwelliannau mewn 
perfformiad trwy weithredu a defnyddio data agored.  

Roedd cwmnïau sy’n llai datblygedig o ran gallu a sgiliau 
data yn adlewyrchu hyn yn eu safbwynt ar ddata agored. 
Roedd y cwmnïau hynny ar gamau cynharach yn eu 
syniadaeth am ddata agored ac yn nodweddiadol nid 
ydynt wedi cymryd rhan weithredol mewn mentrau traws-
ddiwydiant. Roedd gan nifer o gwmnïau eiriolwyr cryf 
dros ddata agored, ond ni chafodd yr uchelgais hon ei 
hadlewyrchu mewn strategaethau a chynlluniau sefydliadol. 

Costau

Yn ogystal â chostau meithrin sgiliau a gallu, efallai y bydd angen ystyried costau glanhau, 
prosesu, storio a chynnal data. Hefyd, unwaith y bydd setiau data wedi’u hagor, mae 
cost barhaus i’w diweddaru. Roedd nifer o gwmnïau o’r farn ei bod yn debygol y byddai’r 
effeithlonrwydd gweithredol a geir yn gorbwyso’r costau hyn yn hawdd.

Cyfeiriodd cwmnïau llai10 yn benodol at gostau cymharol a sgiliau data arbenigol cyfyngedig 
fel atalyddion posibl i agor data. Fodd bynnag, roedd ychydig o gwmnïau llai hefyd yn 
cydnabod y gallent fod yn rhai o fuddiolwyr mwyaf data agored, gan ddefnyddio setiau data 
traws-ddiwydiant mwy i ddatblygu mewnwelediadau cryfach a meithrin galluoedd mewnol. 
Yn benodol, tynnodd un cwmni sylw at ddatblygu algorithmau Deallusrwydd Artiffisial sy’n 
cynyddu eu manwl gywirdeb gyda maint y setiau data y gallant eu cyrchu.

Awgrymodd un cwmni y gallai agor setiau data leihau ei allu i fanteisio ar werth masnachol ei 
ddata gan leihau’r arbedion posibl y byddai’n gallu eu trosglwyddo i gwsmeriaid (e.e. pe bai 
modd defnyddio data i drafod gwell contractau, yna gall yr arbedion effeithlonrwydd hynny gael 
eu darparu i gwsmeriaid). Cydnabu’r cwmni hefyd y gallai colli’r budd hwn gael ei orbwyso gan 
fuddion ehangach (tryloywder, effeithlonrwydd, arloesedd) data agored.

Goblygiadau o ran enw da

Ychydig iawn o gwmnïau a nododd yn uniongyrchol y risgiau posibl i enw da o ganlyniad i agor 
data, er i nifer sôn am sut y gallai agor setiau data arwain at feirniadaeth gynyddol o gwmnïau 
a chamddehongliad eu harferion. Fodd bynnag, roedd cwmnïau eraill yn croesawu mwy o 
dryloywder fel budd cadarnhaol i enw da.

Mae gweledigaeth a strategaeth gref gan gwmni a’r diwydiant yn gyfan yn hanfodol ar gyfer cyflwyno data agored. Mae uwch arweinyddiaeth 
gref yn sicrhau ffocws strategol, a bod gallu o ran data a dadansoddeg yn cael ei ddatblygu.

10. O’r 17 prif gwmnïau preswyl presennol.       

▲  Cynnwys2
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Gwell cydweithredu ar ddata agored ar draws y diwydiant
Roedd pob cwmni’n cydnabod bod cydweithredu ar draws y diwydiant (ac yn ehangach) 
yn hanfodol er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau o ddata agored. Mewn sawl achos, roedd 
cwmnïau’n cydnabod nad oedd ganddynt yr holl ddata angenrheidiol i fynd i’r afael â her 
benodol ledled y diwydiant. Yn yr un modd, roedd llawer o gwmnïau’n cydnabod y gallai gwerth 
data agored i eraill fod mewn cyrchu data diwydiant-eang yn hytrach na data cwmnïau unigol.

Gall gweithio gyda’n gilydd i gasglu, rhannu a defnyddio data helpu i fynd i’r afael â heriau, 
gwella’r broses o wneud penderfyniadau ac addasu i amgylcheddau sy’n newid. Gall 
cydweithredu hefyd hwyluso cysylltu ac uno setiau data i greu setiau data mwy, a fyddai’n 
galluogi dadansoddiad dyfnach trwy ymchwil neu ddysgu â pheiriant. 

Ymrwymiad

Cyfeiriodd cwmnïau hefyd at gydweithrediadau data agored ar draws y sector gan gynnwys ar 
draws cyfleustodau, perthnasoedd rhanbarthol yn ogystal ag ar draws y gadwyn gyflenwi, a 
gyda chyrff cyhoeddus. Mae perthnasoedd neu blatfformau rhanbarthol ar gyfer cydweithredu, 
megis  Data Mill North, yn caniatáu ar gyfer defnyddio natur ddaearyddol data cwmnïau, gan 
fanteisio ar ddata lleoliad presennol a mewnwelediadau lleoliad-benodol. Mae’r cydweithredu 
traws-sector yr ydym wedi’i arsylwi arno yn aml yn cael ei glymu i ranbarthau, mannau neu 
heriau, fel yr archwilir yn yr astudiaethau achos isod.

Canfod Diffygion Carthffosydd Awtomatig

Mae Dŵr Cymru yn harneisio deallusrwydd artiffisial 
a thechnegau canfod delweddau i ganfod diffygion 
carthffosydd yn awtomatig ar draws ei rwydweithiau.

Roedd Dŵr Cymru eisoes yn casglu oriau o luniau teledu 
cylch cyfyng o fewn ei rwydwaith pibellau carthffosydd ac 
yn adolygu’r ffilm hon â llaw i chwilio am ddiffygion, megis 
craciau neu doriadau mewn waliau pibellau. Defnyddiodd 
ddeallusrwydd artiffisial a thechnegau canfod delweddau 
i hyfforddi model a fyddai’n gallu adolygu lluniau fideo yn 
awtomatig ac anfon rhybudd pan fyddai’n canfod nam 
posib. Llwyddodd y model cyntaf i ganfod bron i 80% o 
ddiffygion yn gywir, gan ryddhau amser a dreuliwyd yn 
flaenorol gan weithredwyr yn adolygu lluniau fideo â llaw 
ac yn caniatáu iddynt ddefnyddio eu sgiliau 
mewn modd mwy gwerth chweil i gynnal y 
rhwydwaith i gwsmeriaid. Mae Dŵr Cymru 
bellach yn gweithio ar fireinio’r datrysiad hwn 
er mwyn gwella ei gywirdeb cyn ei gyflwyno ar 
draws ei ardal weithredu.

Gallai setiau data agored gan gwmnïau dŵr 
eraill gryfhau dibynadwyedd a chywirdeb 
modelau deallusrwydd artiffisial fel hwn. Byddai 
angen nodi ac ystyried gwahaniaethau mewn 
ardaloedd daearyddol a manylebau pibellau yn 
yr enghraifft benodol hon.

Atodiad astudiaeth achos

▲  Cynnwys2
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https://datamillnorth.org/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/h2open-open-data-in-the-water-industry-a-case-for-change-case-study-appendix/
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Seilwaith data wedi’i sefydlu  

Clywsom y gall nodi’r achosion defnyddio dros ddata agored trwy ymgysylltu â defnyddwyr 
allanol arwain at berthnasoedd nas ystyriwyd yn flaenorol. Gall ymgysylltu ynglŷn ag anghenion 
a gofynion y tu hwnt i’r diwydiant sbarduno arloesi a mentrau newydd a bydd y sgyrsiau hyn yn 
bwysig wrth ddatgloi potensial llawn data agored. Wrth ystyried cyfleoedd cydweithredol, dylai 
cwmnïau ymgysylltu â darpar ddefnyddwyr y tu hwnt i’w perthnasoedd presennol, ynghyd â 
chynyddu tryloywder a rhoi cyhoeddusrwydd i’w datganiadau data agored.

 
Cydweithredu traws-sector

Mae Bristol Water yn ymatebol gyda’r GIG i ddarparu 
monitro amser real o’r cyflenwad dŵr i Ysbyty 
Nightingale Covid-19 ym Mryste. Sicrhaodd monitro 
cemegol a ffisegol o’r safle fod yr ysbyty’n gallu 
gweithredu’n ddiogel, ac roedd sefydlu system 
rhybuddio cynnar yn golygu bod Bristol Water yn barod 
ar gyfer digwyddiad o darfu ar gyflenwad.

Mae Data Mill North yn gydweithrediad parhaus 
rhwng Cyngor Dinas Leeds a rhanddeiliaid eraill, sy’n 
rhychwantu darparwyr data a defnyddwyr data. Mae 
Yorkshire Water wedi cyhoeddi setiau data 
mesuryddion cwsmeriaid, data ansawdd dŵr 
yfed a data gollyngiadau trwy Data Mill North, 
gan ennyn ymgysylltiad gan wyddonwyr data a 
thrydydd partïon. Mae cyhoeddwyr data eraill 
yn cynnwys adrannau’r llywodraeth, cynghorau 
dinas a bwrdeistref, sefydliadau cymunedol a 
busnesau newydd.

Atodiad astudiaeth achos

Cododd pob cwmni bwyntiau ynglŷn â phwysigrwydd seilwaith data. Rydym wedi diffinio 
seilwaith data i gynnwys setiau data, y dechnoleg, hyfforddiant a phrosesau sy’n casglu, cynnal 
a defnyddio’r data i gael mewnwelediadau a datrys problemau. Rydym wedi nodi isod yr hyn a 
glywsom ynglŷn ag:

• ansawdd a chyflawnrwydd data;
• safonau, metrigau ac arferion llywodraethu cyffredin;
• platfform data;
• blaenoriaethu.

Bydd yn bwysig bod seilwaith data wedi’i gynllunio i fod mor agored a hygyrch â phosibl, 
tra’n diogelu data a ddylai fod yn breifat a sicrhau bod materion diogelwch yn cael sylw. Dylai 
cydrannau seilwaith data hefyd gael eu cynllunio a’u cefnogi er budd pob darpar ddefnyddiwr. 
Bydd ymgysylltu â rhanddeiliaid yn ystod datblygiad yn hanfodol.

Ansawdd a chyflawnrwydd data

Mae sicrhau data o ansawdd da a chyflawn yn hanfodol er mwyn cael mewnwelediadau cryf 
o ddata agored. Clywsom gan gwmnïau fod y data a ddefnyddir at ddibenion rheoleiddio ar 
y cyfan mewn fformat da (ac wedi’i sicrhau ar gyfer ei ansawdd), ond bod amrywioldeb yn 
parhau yn ansawdd setiau data ar draws cwmnïau yn ehangach. Dim ond yn ddiweddar y mae 
llawer wedi digideiddio eu prosesau adrodd neu nid ydynt wedi gwneud hynny eto.

▲  Cynnwys2

Astudiaeth achos

https://datamillnorth.org/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/h2open-open-data-in-the-water-industry-a-case-for-change-case-study-appendix/
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Fodd bynnag, fel yr ydym wedi nodi yn PR24 a Thu Hwnt, bydd angen i gwmnïau ddatrys 
diffygion hysbys yn eu data, a bydd hyn yn bwysig ar gyfer agor data. Gallwn hefyd ddysgu 
gwersi o agor y farchnad manwerthu busnes ac ansawdd y data sydd gan gwmnïau. 

Cyfeiriodd nifer o gwmnïau hefyd at agor data fel ffordd i ddatrys problemau hysbys mewn 
data, gydag un yn awgrymu y gall gwyddonwyr data allanol nodi diffygion mewn data a helpu 
i’w datrys. Awgrymodd cwmnïau eraill, er bod ansawdd data yn faes parhaus i’w wella, mewn 
gwirionedd mae gwerth agor setiau data hyd yn oed os oes pryderon yn parhau am ansawdd y 
data, ar yr amod bod esboniadau cyd-destunol priodol yn cael eu cynnwys. Gallai hyn alluogi 
grwpiau allanol i gael mewnwelediadau neu gallai fod mewn ymateb i gydnabod y gallai rhai 
setiau data fod yn ddefnyddiol hyd yn oed os nad ydynt o’r ansawdd neu’r cyflawnrwydd gorau 
(yn enwedig setiau data hanesyddol).

Safonau, metrigau ac arferion llywodraethu cyffredin

Y tu hwnt i sicrhau data o ansawdd, mae cymharedd ar draws setiau data dŵr hefyd yn 
allweddol i gael gwerth o ddata agored. Gallai sefydlu safonau a metrigau cyffredin ganiatáu ar 
gyfer cymharedd traws-sector haws, tra gallai dulliau a rennir o lywodraethu data ganiatáu ar 
gyfer rhyngweithredu haws a diogelu data preifat.

Roedd y mwyafrif o gwmnïau’n cefnogi symudiad tuag at safonau, diffiniadau ac adrodd 
cyffredin, ond pwysleisiodd arweinwyr mewn data agored na ddylai cefnogaeth i gyffredinedd 
fod yn rhwystr i rannu ac agor data cychwynnol. Gallai datrysiadau technolegol ddarparu dull ar 
gyfer integreiddio datganiadau data cynnar a thynnu mewnwelediad o setiau data gwahanol.

Roedd pwyntiau ehangach a godwyd yn ymwneud â sicrhau bod safonau data yn ddiduedd 
ac yn addas at y diben a’u bod yn gweithio i’r defnyddiwr terfynol. Teimlai dau gwmni bod rôl 
reoleiddio i Ofwat yn y maes hwn.

Dylid rhoi peth ystyriaeth i amlder rhyddhau data a’r angen i ffactorio sicrwydd data. 
Gwnaethom hefyd arsylwi un cwmni’n ymgysylltu ar draws y sector ac yn rhyngwladol i sefydlu 
safonau cyffredin, gan nodi y dylid ystyried effaith ehangach.

Safonau data

Mae FIWARE4Water yn gangen o FIWARE a ariennir 
gan y Comisiwn Ewropeaidd. Fel rhan o’r fenter hon, 
mae South West Water wedi bod yn gweithio i 
sefydlu safonau a dadansoddeg gyson ar gyfer 
data mesuryddion deallus, gan ganiatáu ar 
gyfer cymharedd ar draws cyfleustodau a setiau 
data. Mae South West Water yn canolbwyntio 
ar ddeillio gwerth o fesuryddion deallus i 
gwsmeriaid mewn modd sy’n cysylltu’n ôl â 
phlatfform FIWARE, gan ganiatáu felly ar gyfer 
rhyngweithredu a chyfnewid data ar draws 
setiau data mesuryddion deallus eraill a setiau 
data o sectorau eraill.

Atodiad astudiaeth achos

▲  Cynnwys2

Astudiaeth achos

https://cordis.europa.eu/project/id/821036
https://www.ofwat.gov.uk/publication/h2open-open-data-in-the-water-industry-a-case-for-change-case-study-appendix/
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Platfform data

Roedd y rhan fwyaf o gwmnïau’n cefnogi’r cysyniad o 
blatfform gan y gallai sicrhau dull cydgysylltiedig mewn 
meysydd fel rheolau mynediad, gosod safonau, yn ogystal 
â llywodraethu data a moeseg. Fodd bynnag, gallai 
buddsoddiad cynnar arwain at ddibyniaeth ar lwybr neu’r 
perygl o adael rhai cwmnïau neu ffrydiau data ar ôl.

Mae un cwmni’n arwain menter data agored gydweithredol 
ar draws y diwydiant ochr yn ochr ag 11 o’r 17 cwmni dŵr a 
chydweithredwyr arbenigol eraill, ac rydym yn ei chroesawu 
fel cynnydd sylweddol wrth ddatblygu strategaeth a dull a 
rennir (gweler yr astudiaeth achos isod). Mae’r fenter hon 
wedi amlygu y bydd angen arbrofi ac edrych ar dechnolegau 
a syniadau newydd i ddod o hyd i’r ateb gorau posibl ac 
rydym yn cefnogi’r farn hon.

Blaenoriaethu

Mynegodd cwmnïau na ddylai cyflymder safonau a 
phlatfform a arweinir gan ddiwydiant rwystro eu gallu i 
arbrofi, agor a chyrchu setiau data ac rydym yn croesawu 
hyn. Clywsom fod annog amgylchedd lle mae’n ddiogel 
arbrofi a dysgu gan y profiadau hynny, hyd yn oed lle nad 
ydynt yn llwyddiannus, yn bwysig.

Yn ogystal, mynegodd bron pob cwmni ffafriaeth ar gyfer 
agor setiau data fesul tipyn, er bod gwahanol setiau data 
wedi’u nodi fel mannau cychwyn posibl. Mae blaenoriaethu 
setiau data yn rhywbeth y byddem yn disgwyl gweld 
cydweithredu cryf arno ledled y diwydiant, gan ganolbwyntio 
ar ganlyniadau ac adeiladu ar ymgysylltu â rhanddeiliaid 
ehangach.

Dylai blaenoriaethu setiau data agoriadol hefyd ystyried 
budd cyhoeddus cyffredinol, yn unol ag egwyddorion gwerth 
cyhoeddus Ofwat. Dylai cwmnïau ystyried ble a sut y gallant 
gydweithredu ag eraill i wneud y gorau o atebion a sicrhau’r 
budd gorau posibl (egwyddor pump), gan geisio alinio 
buddiannau rhanddeiliaid a galluogi cwmnïau dŵr i roi’r 
gwerth gorau i gwsmeriaid, cymunedau a’r amgylchedd.

▲  Cynnwys2

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/12/Ofwat-Response-to-Public-value-discussion-document.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/12/Ofwat-Response-to-Public-value-discussion-document.pdf
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Northumbrian Water a ‘Stream’

Nododd Northumbrian Water ei uchelgeisiau ar gyfer datgloi mwy o werth o ddata yn ei Adroddiad 
Perfformiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021, gan gynnwys ei ddatblygiad o 
‘Stream’.

Menter data agored gydweithredol ar draws y diwydiant yw Stream. Mae 11 o’r 17 prif gwmni dŵr presennol 
wedi ymuno i ddatblygu data agored ar draws y sector dŵr, gydag ymarferiad strategaeth gychwynnol yn 
nodi ‘cyfleoedd hollbwysig a gwerth uchel i’r sector’ ac yn adeiladu ‘map ffordd cyfle’.

Trwy weithio gyda’i gilydd i greu strategaeth a dull cyffredin o rannu data, mae cwmnïau’n ‘nodi atebion i 
heriau ynglŷn â pha wybodaeth a rennir, sut mae’n cael ei rhannu, ac yn hollbwysig sut mae’n cael ei 
chadw’n ddiogel’11. Mae cwmnïau wedi profi tri phrawf cychwynnol o gysyniad wedi’u halinio â nodau 
strategol o fewn y sector, yn rhychwantu seilwaith lletya data, algorithmau newydd i dynnu sylw at 
ordyfiant algâu a systemau rhybuddio asedau rhagfynegol. 

Mae cydweithredu i ddatrys heriau ledled y sector ac archwilio’r atebion a’r cyfleoedd y gallai data 
agored eu darparu yn dangos bod y cwmnïau sy’n gysylltiedig â Stream yn cynyddu eu haeddfedrwydd 
data agored ac yn ystyried sut y gellir datgloi orau y buddion a gynigir gan ddata agored.

Y cwmnïau eraill sy’n cyfranogi yw Anglian Water Group, Thames Water, Hafren Trent, SES Water, 
United Utilities Water, South West Water, Dŵr Cymru, Southern Water, Yorkshire Water. Hefyd 
Scottish Water.

Atodiad astudiaeth achos

11. Adroddiad Perfformiad Blynyddol Northumbrian Water Limited ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021. Tud 40.      

▲  Cynnwys2

Astudiaeth achos

https://www.ofwat.gov.uk/publication/h2open-open-data-in-the-water-industry-a-case-for-change-case-study-appendix/
https://www.nwg.co.uk/about-us/nwl/how-we-are-performing/annual-performance-report/
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3. Disgwyliadau ar gyfer cyflwyno data agored yn y sector dŵr
Rydym yn hyderus bod y diwydiant mewn sefyllfa dda i ddarparu data agored a bod ganddo’r gallu, yr arbenigedd a’r cymhellion i wneud hynny. 
Cefnogir hyn gan yr ymrwymiadau a wnaeth y diwydiant yn strategaeth Arloesi Dŵr 2050 y DU. 

Gwyddom y bydd yn cymryd peth amser i weithredu hyn yn 
llawn a bod rhai cwmnïau’n fwy datblygedig nag eraill. Fodd 
bynnag, rydym am weld y diwydiant dŵr yn cadw i fyny â’r 
economi ddigidol ehangach ac rydym am weld cynnydd 
mesuradwy wrth ddarparu data agored dros y 12 mis nesaf. 

Yn Adran Dau, gwnaethom nodi trwy ein hymgysylltu â 
chwmnïau a rhanddeiliaid alluogwyr allweddol ar gyfer 
cyflwyno data agored yn llwyddiannus. Hoffem weld cynnydd 
yn erbyn pob un o’r meysydd hyn fel rhan o ddull cyfannol:

• diwylliant data cryf a datblygiad gallu a sgiliau;
• gwell cydweithredu ar ddata agored ar draws y diwydiant;
• seilwaith data wedi’i sefydlu.

Y cwmnïau sydd i benderfynu sut y byddant yn gwneud hyn 
a chymryd y camau angenrheidiol. Fodd bynnag, yn seiliedig 
ar yr hyn a glywsom a’r profiadau yn y diwydiant, rydym 
o’r farn mai’r canlynol allai fod yn ddangosyddion cynnydd 
cadarnhaol o fewn y 12 mis nesaf (ond heb fod yn gyfyngedig 
iddynt):

• Cwmnïau yn datblygu strategaethau data agored, gan 
gynnwys datblygu dealltwriaeth gliriach o’u setiau data a 
map ffordd ar gyfer cyflwyno data agored, meithrin sgiliau 

a gallu, a gosod nodau hirdymor. Dylai’r strategaethau 
hyn gael eu cymeradwyo ar lefel Prif Swyddog Gweithredol 
a/neu Fwrdd.

• Tystiolaeth o gydweithrediad rhwng cwmnïau a 
rhanddeiliaid, yn ogystal â thu hwnt i’r sector dŵr.

• Ffurfioli’r ymrwymiad hwn i gydweithredu trwy rwydwaith 
neu weithgor data agored presennol neu newydd, gan 
gynnwys aelodau annibynnol i ddwyn y diwydiant i gyfrif 
am ddarparu data agored ac i ddarparu arbenigedd yn yr 
hyn sy’n faes arbenigol sy’n newid yn gyflym.

• Gwaith parhaus ar fenter data agored ar draws y 
diwydiant i nodi a datblygu’r galluogwyr ar gyfer data 
agored, gan gynnwys sgiliau, seilwaith ac arferion 
llywodraethu data.

• Mwy o arbrofi a threialu data agored, datblygu 
dealltwriaeth fwy aeddfed o’r buddion a’r gwaith sydd i’w 
wneud i wireddu’r rhain dros yr hirdymor.

Hoffem weld pob cwmni’n unigol ac ar y cyd yn ystyried 
sut y byddant yn dangos eu cynnydd yn erbyn y ffactorau 
allweddol hyn ac yn sicrhau bod eu rhanddeiliaid yn parhau 
wedi’u hymgysylltu ac yn wybodus.

▲  Cynnwys3

http://brilliantnoise.com/wp-content/uploads/2020/09/UK-2050-Water-Innovation-Strategy.pdf
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Byddwn yn sicrhau ein bod yn agor 
data ac yn rhannu gwybodaeth a 
thechnoleg er mwyn osgoi dyblygu. 
Byddwn yn ceisio rhannu data yn 
rhydd i annog arloesedd. Byddwn 
yn creu newid ar gyflymder, gan 
geisio trawsnewid y sector”

– Strategaeth Arloesi Dŵr y DU 2050
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Marchnad manwerthu ddibreswyl

Fel y nodwyd uchod, er bod y ddogfen hon yn canolbwyntio’n 
bennaf ar yr 17 cwmni monopoli rhanbarthol presennol, 
gwyddom fod cryn dipyn o ddata marchnad hefyd yn y 
farchnad manwerthu ddibreswyl, gan gynnwys data yn 
CMOS.. Rydym o’r farn y gallai - ac y dylai - llawer o’r 
buddion a’r dull hwn o ymdrin â data agored hefyd fod yn 
berthnasol i ddata marchnad o’r fath (neu o leiaf is-setiau 
ohono). Felly, hoffem weld cyfranogwyr y farchnad yn 
cydweithredu i archwilio’r cyfleoedd a’r buddion y gallai dull 
mwy agored tuag at ddata’r farchnad eu rhoi i gwsmeriaid 
busnes a’r amgylchedd. 

Beth yw rôl Ofwat?

Rydym eisiau sicrhau bod ecosystem ddata agored a 
dibynadwy yn y sector dŵr yn cael ei sefydlu. Rydym am 
weld gwerth i gwsmeriaid, cymunedau a’r amgylchedd yn 
cael ei ddarparu trwy ddata agored ac rydym am helpu i 
wireddu’r buddion hynny.

Byddwn yn gwneud hyn trwy ymgysylltu parhaus, trwy 
ystyried sut rydym yn rheoleiddio wrth symud ymlaen, a’r 
disgwyliadau a osodwn i’r cwmnïau.

Bydd y 12 mis nesaf yn bwysig ar gyfer sefydlu rhai o’r 
sylfeini allweddol ar gyfer data agored, gan gynnwys 
symud ymlaen â’r mentrau cydweithredu ar draws y 
diwydiant yr ydym wedi’u gweld yn dod i’r amlwg. Byddwn 
yn gwerthuso’r cynnydd y mae’r diwydiant yn ei wneud 
yn erbyn y galluogwyr allweddol a nodwyd uchod yn ystod 
hydref 2022.

Rydym yn hyderus bod y diwydiant mewn sefyllfa dda 
i ddarparu data agored, ond os byddwn yn canfod mai 
ychydig o gynnydd sy’n cael ei wneud, neu dim cynnydd 
o gwbl, byddwn yn ail-edrych ar hyn ac yn ystyried yr 
offer ffurfiol sydd gennym i sicrhau bod y nodau’n cael eu 
cyflawni yn y dyfodol.

▲  Cynnwys3
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4. Y camau nesaf
Rydym am sicrhau bod y diwydiant yn harneisio potensial 
llawn data agored.

Rydym yn edrych ymlaen at weld y cynnydd y mae’r 
diwydiant yn ei wneud a byddwn yn gwerthuso’r cynnydd 
hwn yn ystod hydref 2022. Yn y cyfamser byddwn yn parhau i 
ymgysylltu yn y gwaith sy’n digwydd nawr, yr hyn sy’n cael ei 
ddysgu a pha fuddion y gallai data agored yn y diwydiant dŵr 
eu rhoi i gwmnïau, cwsmeriaid, cymunedau a’r amgylchedd.

Cysylltwch trwy Twitter gan ddefnyddio’r hashnod  #H2Open 
neu trwy ein tudalen we, lle gallwch hefyd ddarganfod mwy 
am yr hyn y mae cwmnïau’n ei wneud a gweld adnoddau 
ychwanegol. 

▲  Cynnwys4

https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/open-data/
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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.
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