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Rhagymadrodd

Mae cwmnïau dŵr yn darparu gwasanaethau hanfodol; rydym am i’r gwasanaethau hyn fod y gorau y gallant fod i gwsmeriaid a chymunedau a’u bod yn 
diogelu’r amgylchedd. Fe wnaeth adolygiad prisiau 2019 alluogi ac annog cwmnïau i ddarparu mwy o’r hyn sy’n bwysig i gwsmeriaid yn ystod 2020-25. 
Gosododd ymrwymiadau perfformiad estynedig ond cyraeddadwy i gwmnïau a hefyd eu herio i wella effeithlonrwydd cost. Byddwn yn adeiladu ar hyn yn 
adolygiad prisiau 2024 i fynd i’r afael â heriau sylweddol a holbwysig newid yn yr hinsawdd, twf yn y boblogaeth a disgwyliadau cynyddol gan gwsmeriaid.

Mae’r adroddiad cyflenwi gwasanaeth yn monitro perfformiad yr 17 cwmni mwyaf yng Nghymru a ynglŷn ag elfennau allweddol cyflawni canlyniadau a 
gwariant sydd o bwysigrwydd parhaus i gwsmeriaid. Mae’r adroddiad yn seiliedig ar wybodaeth a adroddwyd gan gwmnïau yn eu hadroddiadau 
perfformiad blynyddol (weithiau caiff rhain eu diwygio hyn mewn ymateb i’n hymholiadau neu ymyriadau)2 ac, oni nodir yn wahanol, fe’i mesurir rhwng 1 
Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021. Mae’r wybodaeth hon yn ein helpu ni - a rhanddeiliaid megis grwpiau cwsmeriaid, grwpiau amgylcheddol a buddsoddwyr - i 
ddwyn cwmnïau i gyfrif nawr ac yn y tymor hwy.

Mae adroddiad eleni yn ystyried perfformiad yn 2020-21, sef blwyddyn gyntaf rheolaeth prisiau 2020-25. Yn benodol, rydym yn: 

• dangos perfformiad cwmnïau yn 2020-21 yn erbyn targedau cysylltiedig
• dangos cynnydd tuag at dargedau ar gyfer diwedd y cyfnod rheolaeth prisiau
• categoreiddio perfformiad cwmnïau ar y graddau y maent yn darparu gwasanaethau

1 Oni nodir yn wahanol, mae’r perfformiad ar gyfer Northumbrian Water yn cynnwys rhanbarthau Northumbria ac Essex a Suffolk y cwmni ac mae perfformiad South Staffs Water yn cynnwys rhanbarthau De 
Swydd Stafford a Chaergrawnt y cwmni.
2 Ym mis Tachwedd 2021 gwnaethom ni ac Asiantaeth yr Amgylchedd lansio ymchwiliad i gydymffurfedd cwmnïau â thrwyddedau amgylcheddol. Bydd yr ymchwiliad yn archwilio a yw cwmnïau’n trin y symiau 
gofynnol o garthion mewn gwaith trin dŵr gwastraff ac, o ganlyniad, a oes gollyngiadau nas caniateir i’r amgylchedd. Os felly, byddwn yn ystyried ar gyfer pob cwmni, fel isafswm, a oes angen adolygu ffigurau 
perfformiad ac a oes rhaid dychwelyd arian i gwsmeriaid. Byddwn yn ymchwilio effeithiau posibl ar yr holl ymrwymiadau perfformiad perthnasol, gan gynnwys digwyddiadau llygredd a chydymffurfedd gweithiau 
trin sydd i’w gweld yn yr adroddiad hwn..
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Negeseuon allweddol

Yn adolygiad prisiau 2019, gwnaethom osod 
targedau ymestynnol ond cyraeddadwy ar 
gyfer perfformiad cwmnïau yn ystod 2020-25. 
Rydym yn falch o weld y mwyafrif o gwmnïau’n 
ymateb i’r her hon yn ystod 2020-21

Mae’r sector yn parhau i 
leihau gollyngiadau ar ôl 

blynyddoedd lawer o beidio â 
gwneud hynny

Mae 13 cwmni yn cyflawni eu 
targedau 2020-21. Mae rhai 

yn gwneud cynnydd sylweddol 
tuag at eu targedau 2024-25 

ond mae gan eraill lawer mwy 
o waith i’w wneud

Mae cwmnïau wedi 
darparu parhad 
gwasanaethau er 
gwaethaf yr heriau a 
wynebwyd yn sgil 
Covid-19

Mae angen gwella 
perfformiad mewn dŵr 

gwastraff

Dim ond tri chwmni sy’n 
cyflawni eu targed llifogydd 

carthffosydd mewnol 2020-21 
ac, er bod ychydig dros 

hanner y cwmnïau’n cyflawni 
eu targed o ran digwyddiadau 

llygredd, mae perfformiad 
llawer wedi aros yn llonydd 

neu ddirywio yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf

Mae cwmnïau’n gwario mwy 
na’u lwfansau cost 

cyfanwerthol gan 1% ar 
gyfartaledd, yn rhannol 
oherwydd buddsoddiad 

cynnar i wella cyflawniad 
canlyniadau

Mae hyn mewn 
gwrthgyferbyniad i 

flynyddoedd cyntaf y cyfnod 
rheolaeth prisiau 2015-20 pan 
oedd gwariant cyfartalog 6% 

yn llai na lwfansau

Hyd yn oed ym mlwyddyn 
gyntaf y rheolaeth prisiau, 

mae rhai cwmnïau’n dangos 
bod modd cyflawni targedau 

2024-25

Ar gyfer y gofrestr 
gwasanaethau blaenoriaeth, 

tarfu ar gyflenwadau dŵr, 
llifogydd carthffosydd mewnol 
a digwyddiadau llygredd mae 
o leiaf un cwmni yn rhagori ar 

dargedau 2024-25 ar bob 
mesur

Anglian Water, 
Severn Trent Water and 
Portsmouth Water lead 

the sector in a large 
number of key common 

areas

Mae Anglian Water, 
Dŵr Hafren Trent a 
Portsmouth Water 
yn arwain y sector 
mewn nifer fawr o 
feysydd cyffredin 

allweddol

Rydym yn poeni bod 
Southern Water, 

Thames Water, Bristol 
Water, South East 

Water a SES Water yn 
llusgo ar ei hôl hi ac 

nad ydynt eto’n 
cyflawni ar gyfer 

cwsmeriaid ar draws 
nifer fawr o’r meysydd 

hyn

▲ Cynnwys
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Rydym wedi ystyried perfformiad cwmnïau ar draws meysydd cyflawni canlyniadau cyffredin ac uniongyrchol gymharol (ymrwymiadau perfformiad) a 
chyfanswm gwariant (ym mhob un o’r rheolaethau cyfanwerthol a manwerthu preswyl) sy’n allweddol i’r pecyn gwasanaeth yn ystod 2020-25 ac yr ydym yn 
disgwyl ei gael yn ystod rheolaethau prisiau yn y dyfodol.

Ar gyfer pob ymrwymiad perfformiad rydym yn asesu a yw pob cwmni wedi cyflawni neu fethu â chyrraedd ei darged (y lefel ymrwymiad perfformiad). Ar gyfer 
rhai - yn benodol bodlonrwydd cwsmeriaid, gollyngiadau, defnydd y pen, toriadau i gyflenwad, llifogydd carthffosydd mewnol a digwyddiadau llygredd - rydym 
o’r farn y gall asesiad cymharol ysgogi gwelliannau ymhlith y perfformwyr gorau oll ac felly rydym yn gwahaniaethu ‘perfformwyr gorau’ ymhlith cwmnïau sy’n 
cyflawni eu targed. Ar gyfer gwariant yn rheolaethau prisiau dŵr a dŵr gwastraff manwerthol a chyfanwerthol, rydym yn asesu a yw pob cwmni’n gwario o fewn 
neu’n uwch na’i lwfans cost ar gyfer 2020-21.

Rydym wedi grwpio cwmnïau yn dri chategori: arwain y sector, cyfartalog a llusgo ar ei hôl hi. Mae’r categoreiddiad hwn yn seiliedig ar ein hasesiadau ar draws 
canlyniadau ac, i raddau llai, gwariant ac i ba raddau yr ydym o’r farn bod hyn yn dangos bod cwmnïau’n darparu gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid a’r 
amgylchedd:

• Anglian Water, Dŵr Hafren Trent, a Portsmouth Water sy’n arwain y sector. Mae’r cwmnïau hyn yn cyflawni cyfran uchel o fesurau canlyniadau cyffredin 
allweddol tra’n dangos tystiolaeth sy’n dod i’r amlwg o effeithlonrwydd cost.

• Mae Southern Water, Thames Water, Bristol Water, South East Water a SES Water yn llusgo y tu ôl i gwmnïau eraill o ran cyflawni ar gyfer eu cwsmeriaid. 
Dim ond cyfran fechan o fesurau canlyniadau cyffredin allweddol y mae’r cwmnïau hyn yn eu cyflawni.

• Mae’r cwmnïau sy’n weddill wedi ymateb i’r her a osodwyd ym mhenderfyniad terfynol PR19 ac maent yn cyflawni’r rhan fwyaf o’u mesurau canlyniadau ond 
yn dangos bod lle i wella er mwyn cyflawni’r lefel uchel o wasanaeth ac effeithlonrwydd cost y mae cwsmeriaid yn ei haeddu. Yn benodol, mae lle i South 
West Water wneud gwelliannau sylweddol ar ddigwyddiadau llygredd ac ystyried a all ail-fuddsoddi arbedion effeithlonrwydd a gafodd yn ei fusnes dŵr 
gwastraff roi’r lefel gwasanaeth y mae ei gwsmeriaid yn ei haeddu a chanlyniadau gwell ar gyfer yr amgylchedd.

Dylid cymharu’r asesiadau a’r categoreiddio a wnawn yn adroddiad eleni yn ofalus â’r rhai mewn adroddiadau cyflenwi gwasanaeth blaenorol. Yn ystod y cyfnod 
rheolaeth prisiau blaenorol, a oedd yn rhedeg o 2015-20, roedd gan gwmnïau set o fesurau canlyniadau y gellid eu cymharu’n fras â diffiniadau tebyg, ond nid 
union yr un fath. Felly gwnaethom asesu perfformiad cwmnïau ar bob mesur, ac yn gyffredinol, mewn perthynas â’i gilydd. Mae rheolaeth prisiau 2020-25 yn 
cynnwys mesurau canlyniadau y gellir eu cymharu’n uniongyrchol ac sydd â thargedau wedi’u gosod yn gyson. O 2020-21, rydym yn defnyddio’r wybodaeth 
newydd hon i wneud asesiadau gwrthrychol ynglŷn â darpariaeth gwasanaeth gan gwmnïau ar gyfer cwsmeriaid a’r amgylchedd.

Ein hasesiad o berfformiad cwmnïau ▲ Cynnwys
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Cwmnïau dŵr a dŵr gwastraff yng Nghymru a Lloegr

Cwmnïau dŵr a dŵr gwastraff

Anglian Water ANH
Dŵr Cymru WSH
Hafren Dyfrdwy HDD
Northumbrian Water NES
Dŵr Hafren Trent SVE
South West Water SWB
Southern Water SRN
Thames Water TMS
United Utilities UUW
Wessex Water WSX
Yorkshire Water YKY

Cwmnïau dŵr yn unig (darparwr/wyr dŵr gwastraff)

Affinity Water AFW (ANH/TMS/SRN)
Bristol Water BRL (WSX)
Portsmouth Water PRT (SRN)
South East Water SEW (TMS/SRN)
South Staffs Water SSC (SVE)
SES Water SES (TMS/SRN)

1. Gwasanaethau dŵr a ddarperir o dan enw Hartlepool Water
2. Gwasanaethau dŵr a ddarperir o dan enw Cambridge Water
3. Gwasanaethau dŵr a ddarperir o dan enw Essex & Suffolk Water
4. Gwasanaethau dŵr a ddarperir o dan enw Bournemouth Water
5. Mae Hafren Dyfrdwy yn darparu gwasanaethau dŵr yn unig yn yr ardal hon
6. Mae Dŵr Hafren Trent yn darparu gwasanaethau dŵr yn unig yn yr ardal hon

Allwedd
Arwain y sector
Cyfartalog
Llusgo ar ei hôl
hi

▲ Cynnwys
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Categoreiddiad cyffredinol ar gyfer cyflenwi gwasanaeth

Cwmni Canlyniadau Gwariant

Bodlonrwydd
cwsmeriaid1

Gwasanaethau
blaenoriaeth Gollyngiadau1 Defnydd dŵr

preswyl1
Toriadau i

gyflenwadau1 Ansawdd dŵr2 Trwsio prif
gyflenwad

Diffoddiad heb
ei gynllunio

Llifogydd
charffos1

Digwyddiadau
Llygredd1

Chwaliadau
carthffosydd

Cydymffurfedd
gwaith trin2 Manwerthu Dŵr Dŵr gwastraff

Arwain y sector

Anglian Water

Dŵr Hafren Trent

Portsmouth Water - - - - -

Cyfartalog

Dŵr Cymru

Hafren Dyfrdwy

Northumbrian Water

South West Water

United Utilities

Wessex Water

Yorkshire Water

Affinity Water - - - - -

South Staffs Water - - - - -

Llusgo ar ei hôl hi

Southern Water

Thames Water

Bristol Water - - - - -

South East Water - - - - -

SES Water - - - - -

1 Ar gyfer y mesurau hyn rydym o’r farn y gall asesiad cymharol ysgogi gwelliannau ymhlith y perfformwyr 
gorau oll. Felly rydym yn nodi ‘perfformwyr gorau’ fel y 25% uchaf o gwmnïau sy’n cyflawni eu targed.
2 Ar gyfer y mesurau hyn rydym yn asesu perfformiad mewn perthynas â’r parth niwtral o ran ymrwymiad 
perfformiad lle nad yw cwmnïau’n gorfod talu oherwydd tanberfformiad

Allwedd
Canlyniadau Gwariant

Perfformwyr gorau - -
Cyflawni neu’n well na’r
targed

Cyfwerth neu’n is na’r
lwfans

Gwaeth na’r targed Mwy na’r lwfans

▲ Cynnwys
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Cymhellion cyflawni canlyniadau yn 2020-21

-2.5% -1.5% -0.5% 0.5% 1.5% 2.5%

SVE
PRT
SSC

UUW
NES
ANH
WSX
YKY

WSH
BRL
TMS
SWB
AFW
SEW
SES
HDD
SRN

Sector

Taliadau ODI yn ôl ymrwymiadau perfformiad allweddol yn 2020-21 fel % o 
ecwiti rheoledig

CMEX Gollyngiadau Toriadau i gyflenwad
Cydymffurfedd ansawdd dŵr Iechyd asedau dŵr Llifogydd charthffosydd mewnol
Digwyddiadau llygredd WasteIechyd asedau dŵr Arall
Taliad net blynyddol

▲ Cynnwys

Mae’r fframwaith canlyniadau yn ysgogi cwmnïau i ganolbwyntio ar 
gyflawni’r amcanion sy’n bwysig i gwsmeriaid. Yn adolygiad prisiau 
2019 gwnaeth cwmnïau addunedau (ymrwymiadau perfformiad) ynglŷn 
â’r lefelau’r gwasanaeth y byddant yn eu darparu. Anogir cyflawni 
addewidion, ac mewn rhai achosion mynd y tu hwnt iddynt, trwy 
gymhellion i gyflawni canlyniadau. Mae’r mwyafrif o gymhellion cyflawni 
canlyniadau yn ariannol, er bod rhai yn ymwneud ag enw da. Os yw 
cwmnïau’n rhagori ar y lefel ymrwymiad perfformiad (y targed) gallant
ennill taliadau gorberfformio - sy’n cael eu hadennill gan gwsmeriaid -
ond os nad ydynt yn cyrraedd y nod yna maent yn talu taliadau 
tanberfformio - sy’n cael eu dychwelyd i gwsmeriaid.

Mae’r siart yn dangos taliadau cymhelliant cyflawni canlyniadau ar 
gyfer perfformiad ar: 1) pob un o’r ymrwymiadau perfformiad cyffredin 
a ystyrir yn yr adroddiad hwn a 2) ymrwymiadau perfformiad pwrpasol 
cwmnïau, sy’n cynrychioli amgylchiadau unigol a dewisiadau 
cwsmeriaid pob cwmni. Mae’r taliadau’n cael eu normaleiddio yn ôl 
ecwiti rheoliadol i gyfrif am faint cwmnïau yn ogystal â’u perfformiad. 
Yn ystod 2020-21, talodd y sector daliadau tanberfformio net sy’n 
cyfateb i <1% o’r ecwiti rheoliadol neu £19 miliwn1. Mae hyn yn bennaf 
oherwydd tanberfformio net o tua £117 miliwn a gafwyd ar gyfer 
perfformiad ar ymrwymiadau perfformiad cyffredin - yn enwedig ar 
gyfer toriadau i gyflenwadau, llifogydd carthffosydd mewnol a 
digwyddiadau llygredd - wedi’i wrthbwyso gan berfformiad net o tua 
£98 miliwn ar gyfer cyflawni ymrwymiadau perfformiad pwrpasol.

Mae saith cwmni’n cyflawni taliadau gorberfformiad net yn 2020-21 o 
rhwng 0.2 ac 1.8% o ecwiti rheoliadol. O’r cwmnïau hyn, mae pob un 
heblaw Dŵr Hafren Trent yn sicrhau gorberfformiad net ar eu 
hymrwymiadau perfformiad cyffredin. Mae’r deg cwmni sy’n weddill yn 
tanberfformio rhwng <0.1% a 2.4% o ecwiti rheoliadol.

1 Mae’r ffigur yn cynnwys taliadau a wnaed yn ystod y cyfnod a’r rhai a gronnwyd i’w 
cymhwyso ar ddiwedd y cyfnod, ac eithrio taliadau am ddefnydd y pen. Oherwydd 
newidiadau mewn defnydd dŵr preswyl yn ystod 2020-21 ac ansicrwydd effaith Covid-19, 
rydym yn cynnig y dylid pennu gwerth taliadau defnydd y pen ar ddiwedd y rheolaeth 
prisiau. Gweler ‘Perfformiad defnydd y pen yn 2020-21’. 
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Perfformiad C-MeX yn 2020-21

Cwmni Sgôr C-MeX Categoreiddiad
perfformiad

Anglian Water 83.1

Dŵr Cymru 85.2

Hafren Dyfrdwy 81.4

Northumbrian Water 85.8

Dŵr Hafren Trent 82.3

South West Water 81.0

Southern Water 74.6

Thames Water 72.9

United Utilities 83.6

Wessex Water 86.1

Yorkshire Water 82.8

Affinity Water 77.9

Bristol Water 83.3

Portsmouth Water 86.2

South East Water 80.7

South Staffs Water 81.9

SES Water 79.0

Mae bodlonrwydd cwsmeriaid, fel y’i mesurir gan fesur profiad 
cwsmeriaid (C-MeX), yn fesur pwysig o sut mae cwsmeriaid yn teimlo 
ynglŷn â’r gwasanaethau y mae cwmnïau’n eu darparu ar draws eu 
busnesau manwerthu a chyfanwerthu. Nid oes gan gwmnïau lefelau 
ymrwymiad perfformiad ar gyfer C-MeX. Yn hytrach, penderfynir ar 
orberfformiad neu danberfformiad o’i gymharu â sgôr canolrif y 
cwmni. Yn ogystal, gall y tri chwmni sy’n perfformio orau ennill 
taliadau perfformiad uwch pan fydd ganddynt gwynion is na’r 
cyfartaledd a sgôr C-Mex ymhlith y 25% uchaf o Fynegai Bodlonrwydd 
Cwsmeriaid y DU (UKCSI).

Mae’r tabl yn dangos a yw sgôr C-Mex cwmni yn llai na, neu’n fwy na 
neu’n gyfartal â’r sgôr ganolrifol yn 2020-21. Ni chyflawnodd unrhyw 
gwmni daliadau perfformiad uwch gan fod pob un wedi methu â chael 
lle yn y 25% uchaf o gwmnïau ar UKCSI, gan ddangos bod yn rhaid i’r 
sector dŵr fynd ymhellach er mwyn cyflawni’r safonau uchel o 
wasanaeth i gwsmeriaid a ddarperir gan sectorau eraill. O ganlyniad, 
nid ydym yn nodi ‘perfformwyr gorau’ yn 2020-21. Portsmouth Water 
yw’r prif berfformiwr yn 2020-21, ond roedd ei sgôr dri phwynt yn is 
na’r trothwy ar gyfer taliadau perfformiad uwch. Mae’r cwmni wedi 
cynnal ei safle ymhlith y tri chwmni gorau ac wedi gwella ei sgôr gan 
bedwar pwynt rhwng 2019-20 a 2020-21.

Mae Thames Water, Southern Water, Affinity Water a SES Water yn 
parhau i fod y pedwar perfformiwr gwaethaf am yr ail flwyddyn yn 
olynol. Mae pob un wedi gwneud gwelliant i’w sgôr yn ystod 2020-21. 
Mae perfformiad Affinity Water yn gyfwerth â gwelliant cyfartalog y 
sector tra bod Thames Water, Southern Water a SES Water yn gwneud 
gwelliannau sy’n fwy. Mae Thames Water yn mynd y tu hwnt i’r 
gwelliant cyfartalog gan tua 5 pwynt canran. Mae’r pedwar cwmni’n 
nodi eu bod yn rhoi cynlluniau ar waith i wella eu perfformiad C-MeX, 
er enghraifft: gwella’r broses o drin cwynion; digideiddio sianeli 
gwasanaeth cwsmeriaid; gwella systemau bilio, eu dealltwriaeth o 
flaenoriaethau cwsmeriaid; ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid o 
wasanaethau.

Rydym hefyd yn annog cwmnïau i 
ddarparu gwell gwasanaethau i 
ddatblygwyr - er enghraifft 
datblygwyr eiddo sy’n gofyn am 
gysylltiad - a thrydydd partïon 
eraill trwy’r mesur profiad 
gwasanaethau datblygwyr 
(D-MeX).

Yn 2020-21 cyflawnodd Dŵr 
Hafren Trent, Wessex Water, 
Portsmouth Water a Hafren 
Dyfrdwy sgôr D-MeX uchaf y 
sector. SES Water ac Yorkshire 
Water oedd â’r sgôr waethaf.

1 Nid ydym yn aseinio unrhyw gwmni i’r categori ‘perfformwyr 
gorau’ gan na chyflawnodd yr un ohonynt daliadau perfformiad 
uwch yn 2020-21.

Allwedd
Perfformwyr gorau1

Cyflawni neu’n well na’r
targed
Gwaeth na’r targed

▲ Cynnwys
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Perfformiad cofrestr gwasanaethau blaenoriaeth yn 2020-21 

Mae gan bob cwmni ymrwymiad perfformiad cyffredin i gynyddu maint a chywirdeb eu cofrestri 
gwasanaethau blaenoriaeth. Mae cofrestri gwasanaethau blaenoriaeth yn gofnod o gwsmeriaid sydd angen 
cymorth neu wasanaethau ychwanegol, er enghraifft oherwydd cyflwr iechyd neu amgylchiadau bywyd.
Mae tair elfen i’r ymrwymiad perfformiad. Mae’r lefel ymrwymiad perfformiad yn mesur canran yr aelwydydd 
ar gofrestr pob cwmni (cyrhaeddiad). Bob blwyddyn dylai cwmnïau hefyd sicrhau bod eu cofrestr yn cael ei 
chynnal yn briodol trwy: 

• geisio cysylltu â chyfran o aelwydydd cofrestredig
• cael cadarnhad gan is-set o’r cartrefi hynny eu bod yn dal i fod angen gwasanaethau â blaenoriaeth

Os na chyflawnir un elfen o’r ymrwymiad perfformiad yna nid yw’r cwmni wedi cyflawni’r ymrwymiad 
perfformiad.

Mae’r tabl yn categoreiddio perfformiad cwmnïau mewn perthynas ag a ydynt wedi cyflawni pob un o dair 
elfen eu hymrwymiad perfformiad a’u bod yn darparu manylion am berfformiad yn erbyn targedau 
cyrhaeddiad. Nid ydym yn nodi ‘perfformwyr gorau’ ar gyfer y mesur hwn; mae gan gwmnïau darged 
cyrhaeddiad cyffredin o 7% o leiaf erbyn 2024-25 a bydd y graddau y dylent ragori ar hyn yn dibynnu ar 
anghenion eu cwsmeriaid.

Mae deg cwmni wedi cyflawni pob un o dair elfen yr ymrwymiad perfformiad yn 2020-21. Mae SES Water yn 
cyflawni ei darged cyrhaeddiad ond yn methu â chyflawni’r gofynion cynnal a chadw cofrestr cysylltiedig. 
Mae’r chwe chwmni sy’n weddill yn methu â chyrraedd eu targed cyrhaedd, gan gynnwys Yorkshire Water a 
fethodd â chadarnhau bod cyfran ddigonol o gwsmeriaid ar ei gofrestr yn dal i fod angen gwasanaethau 
blaenoriaeth.

Cwmni

Targed cyhraeddiad
cofrestr

gwasanaethau
blaenoriaeth 2020-21

%

Cyrhaeddiad
gwirioneddol cofrestr

gwasanaethau
blaenoriaeth 2020-21

%

Categoreiddiad
perfformiad (bodloni
3 targed y gofrestr

gwasanaethau
blaenoriaeth )

Anglian Water 1.8 6.0

Dŵr Cymru 4.3 5.5

Hafren Dyfrdwy 1.0 2.2

Northumbrian Water 7.6 2.3

Dŵr Hafren Trent 2.1 2.6

South West Water 2.5 4.6

Southern Water 2.0 1.9

Thames Water 3.0 3.5

United Utilities 4.0 4.1

Wessex Water 2.8 2.5

Yorkshire Water 4.0 3.5

Affinity Water 2.6 4.7

Bristol Water 3.1 2.6

Portsmouth Water 2.0 10.6

South East Water 3.2 3.3

South Staffs Water 6.1 5.8

SES Water1 3.5 4.5

Sector - 3.8 -

Allwedd
Cyflawni neu’n well na’r
targed
Gwaeth na’r targed

▲ Cynnwys
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Cynnydd tuag at dargedau cyrhaeddiad cofrestr gwasanaethau blaenoriaeth 2024-25

Mae llawer o gwmnïau wedi gwneud cynnydd cryf iawn tuag at eu targed ymrwymiad perfformiad gwasanaethau blaenoriaeth 2024-25. Er ei fod hefyd yn cyflawni gofynion 
cynnal a chadw cofrestr: o’i gymharu â chwmnïau eraill, Anglian Water sydd wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau â blaenoriaeth i’r gyfran fwyaf o’i gwsmeriaid erbyn 
2024-25 ac mae wedi cyflawni tua hanner hyn hyd yma; Mae Dŵr Cymru wedi cyflawni tua 75% o’i darged 2024-25 tra bod Affinity Water a South West Water wedi cyflawni tua 
dwy ran o dair o’u targedau hwythau. Mae South Staffs yn nodi bod cyfran y cwsmeriaid ar ei gofrestr gwasanaethau â blaenoriaeth wedi mwy na dyblu yn ystod 2020-21 ac, er 
iddo fethu â chyrraedd ei darged ar gyfer 2020-21, mae wedi cyflawni mwy na 70% o’i darged 2024-25.

Ar hyn o bryd mae perfformiad Portsmouth Water yn rhagori ar ei darged 2024-25, ar ôl sicrhau cynnydd mawr mewn cartrefi ar ei gofrestr yn ystod 2020-21. Pan fo cwmnïau 
wedi gweld cynnydd sylweddol yng nghyrhaeddiad cofrestr gwasanaethau â blaenoriaeth, rydym yn disgwyl iddynt gynnal safonau uchel o gywirdeb a diogelu data wrth dyfu a 
chynnal eu cofrestri. Wrth i’r cyrhaeddiad gynyddu, dylai cwmnïau barhau i herio eu hunain i ddod o hyd i’r cwsmeriaid ‘anoddaf eu cyrraedd’ sydd angen cefnogaeth 
ychwanegol. Yn yr un modd, rydym yn disgwyl i bob cwmni roi’r systemau a’r prosesau cywir ar waith i sicrhau y gellir cyflawni eu hymrwymiadau i gwsmeriaid sydd ar eu 
cofrestri gwasanaethau blaenoriaeth.
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▲ Cynnwys

Perfformiad 2020-21
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Perfformiad o ran gollyngiadau yn 2020-21

Cwmni Targed 
(megalitrau/ diwrnod)

Perfformiad 
(megalitrau/ diwrnod)

Categoreiddiad 
perfformiad

Anglian Water 191.4 191.1

Dŵr Cymru 170.7 169.9

Hafren Dyfrdwy 15.0 14.2

Northumbrian Water1 133.5 ; 64.4 136.2 ; 64.9

Dŵr Hafren Trent 418.2 414.6

South West Water 120.5 126.8

Southern Water3 97.0 98.5

Thames Water 644.3 635.6

United Utilities 443.5 438.8

Wessex Water 72.1 69.5

Yorkshire Water 304.6 304.2

Affinity Water 183.7 185.5

Bristol Water 38.2 37.9

Portsmouth Water 27.5 25.4

South East Water 94.9 94.1

South Staffs Water1,2 67.8 ; 14.1 66.7 ; 13.9

SES Water 24.9 24.9

Sector - 3,112.7 -

Gollyngiad yw dŵr sy’n cael ei golli trwy bibelli a chymalau’n byrstio a chracio mewn rhwydweithiau 
dosbarthu dŵr. Mae gollyngiadau is yn golygu bod mwy o ddŵr yn cael ei gadw yn yr amgylchedd a bod 
llai o egni’n cael ei ddefnyddio wrth drin a dosbarthu. Bydd cwmnïau’n lleihau gollyngiadau yn aml ei 
ystyried yn rhagofyniad i gwsmeriaid sy’n cymryd camau i leihau eu defnydd.

Mae’r tabl yn cymharu perfformiad gollyngiadau cyfartalog tair blynedd cwmnïau hyd at ac yn cynnwys 
2020-21 â’u targedau ymrwymiad perfformiad cysylltiedig, sy’n herio cwmnïau i sicrhau gostyngiad o’r 
flwyddyn waelodlin 2019-20. Mae cwmnïau sy’n cyflawni eu targed ac sydd ymhlith y 25% uchaf o 
berfformwyr pan fydd gollyngiadau yn cael eu normaleiddio gan ddau gilometr o brif bibelli dŵr ac eiddo 
cysylltiedig yn cael eu dosbarthu fel ‘perfformwyr gorau’.

Yn ystod 2020-21 fe wnaeth y galw uwch am ddŵr a thywydd oer y gaeaf gynyddu nifer y gollyngiadau a 
gwneud rheoli gollyngiadau yn fwy heriol. Cyflawnodd tri ar ddeg o gwmnïau eu targedau ac rydym yn 
nodi Anglian Water, Wessex Water, Bristol Water a Portsmouth Water fel y perfformwyr gorau. Mae 
cwmnïau’n defnyddio ystod o dechnegau i leihau gollyngiadau. Er enghraifft, parhau i gynyddu 
gweithredwyr i ddod o hyd i ollyngiadau a’u trwsio, wedi’u cefnogi gan dechnoleg fel cofnodwyr acwstig 
a delweddau lloeren a all ganfod gollyngiadau yn gyflymach a gyda mwy o gywirdeb.

Mae gan gwmnïau hefyd gymhellion i leihau atgyweiriadau i’r prif gyflenwad, gan gynnwys 
adnewyddiadau. Er mwyn cyflawni targedau gollyngiadau ac atgyweirio prif gyflenwad, rhaid iddynt 
leihau risg a difrifoldeb y prif gyflenwad yn byrstio gan ddefnyddio rheolaeth effeithiol a gwneud y 
defnydd gorau o asedau; a thargedu buddsoddiad mewn adnewyddu prif ostyngiadau flwyddyn ar ôl 
blwyddyn mewn gollyngiadau sy’n ddigon i gyrraedd eu targedau ymrwymiad perfformiad gollyngiadau 
tra hefyd yn cyflawni eu targedau atgyweirio prif gyflenwad (gweler ‘Perfformiad atgyweirio prif 
gyflenwad yn 2020-21’). Maent yn dangos nad yw gostyngiadau gollyngiadau yn dibynnu ar nifer fawr o 
atgyweiriadau prif gyflenwad.

1 Mae gan Northumbrian Water a South Staffs Water ddau ymrwymiad perfformiad gollyngiadau, un ar gyfer pob un o’u 
rhanbarthau gweithredu. Mae perfformiad Northumbrian Water yn ei ranbarthau Gogleddol ac Essex a Suffolk yn y drefn honno 
wedi’i wahanu gan hanner colon, fel y mae perfformiad yn rhanbarthau South Staffordshire, South Staffs a Chaergrawnt.

2 Wrth adrodd ar ddata 2020-21 roeddem yn disgwyl i bob cwmni gydymffurfio â’r diffiniad ymrwymiad perfformiad cyffredin ar 
gyfer gollyngiadau. Mae South Staffs Water o’r farn y gallai ei ddiffyg cydymffurfedd â’r diffiniad gael effaith sylweddol ar y 
perfformiad a adroddir ganddo yn ei ranbarth yng Nghaergrawnt. Rydym wedi gohirio ein penderfyniad ar y taliad ODI cysylltiedig 
nes bod y cwmni’n dangos effaith ei ddiffyg cydymffurfedd.

3 Diweddarodd Southern Water elfennau o’i ddata gollyngiadau yn ystod 2020-21. Byddwn yn gweithio gyda’r cwmni yn y flwyddyn 
nesaf i ddeall beth mae’r diweddariadau yn ei olygu ar gyfer lefelau ei ymrwymiad perfformiad gollyngiadau ac rydym wedi gohirio
ein penderfyniad ynglŷn â gwerth taliad ODI y cwmni
.

Allwedd
Perfformwyr gorau
Cyflawni neu’n well na’r 
targed
Gwaeth na’r targed

▲ Cynnwys
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Cynnydd tuag at dargedau gollyngiadau 2024-25
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Newid blynyddol yn 2020-21

Mae gan gwmnïau hefyd dargedau gollyngiadau - a defnydd cwsmeriaid - yn eu 
cynlluniau rheoli adnoddau dŵr (WRMP) sydd, ar y cyd â gwella cyflenwadau 
dŵr, yn sicrhau bod y cydbwysedd cyflenwad-galw yn gadarn nawr ac yn y tymor 
hwy heb niweidio'r amgylchedd

Nid yw cwmnïau sydd wedi methu â lleihau gollyngiadau yn ystod y flwyddyn yn 
cyflawni eu WRMP. Amlygodd ein hadolygiad blynyddol o gynnydd cwmnïau o 
ran cyflawni holl gydrannau eu WRMP yr angen i gwmnïau ddarparu mwy o 
wybodaeth am eu gwaith o gyflawni gwelliannau ochr gyflenwi i ddangos eu bod 
yn mynd i’r afael â risgiau cyflenwi tymor canolig i dymor hwy sy’n effeithio ar 
gwsmeriaid a’r amgylchedd.

▲ Cynnwys

O’r 13 cwmni a gyflawnodd eu targed gostyngiad cyfartalog tair 
blynedd mewn gollyngiadau, gwnaeth naw1 hynny tra hefyd yn 
sicrhau gostyngiad o flwyddyn i flwyddyn mewn gollyngiadau 
rhwng 2019-20 a 2020-21 ac felly maent wedi parhau i wneud 
cynnydd tuag at gyflawni eu targed 2024 -25. Ar sail cyfartaledd 
tair blynedd, mae Portsmouth Water, Wessex Water a Bristol
Water wedi gwneud cynnydd sylweddol ar ôl cyflawni 69%, 41% a 
32% o’r gostyngiad y mae pob un wedi ymrwymo iddo erbyn 2024-
25. Fe wnaeth y cwmnïau hyn hefyd gyflawni rhai o’r 
gostyngiadau mwyaf mewn gollyngiadau yn ystod cyfnod 
rheolaeth prisiau 2015-20 ac rydym yn falch o weld eu cynnydd 
da parhaus.

Mae Hafren Dyfrdwy, Dŵr Hafren Trent, South Staffs Water wedi 
cyflawni eu targed gostyngiad cyfartalog tair blynedd o ganlyniad 
i ostyngiadau cymharol fawr a gyflawnwyd yn 2018-19 a/neu 
2019-20 a wnaeth mwy na gwrthbwyso dirywiad yn eu 
perfformiad yn ystod 2020-21.

Bydd gostyngiadau yn y dyfodol yn fwy heriol i’w cyflawni i’r 
cwmnïau hyn ac i Northumbrian Water, Southern Water, South 
West Water a Affinity Water a fethodd â chyflawni eu targedau 
2020-21. Mae cyfartaledd gollyngiad tair blynedd South West 
Water a Northumbrian Water, yn ei ranbarth gogleddol, yn uwch 
nag yn y flwyddyn waelodlin ac mae angen gostyngiad sylweddol.
1 Rydym yn eithrio South Staffs Water sy’n adrodd ei fod wedi cyflawni 
targedau yn ei ddau ranbarth ond dim ond cyflawni gostyngiad blynyddol yn 
ei ranbarth Caergrawnt.
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Perfformiad defnydd y pen yn 2020-21

Cwmni Targed (litrau/ y pen/ 
diwrnod)

Perfformiad (litrau/ y 
pen/ diwrnod)

Categoreiddiad 
perfformiad

Anglian Water 133.0 138.1

Dŵr Cymru 153.6 163.3

Hafren Dyfrdwy 132.3 139.5

Northumbrian Water1 149.4 156.3

Dŵr Hafren Trent 128.2 133.4

South West Water 144.4 144.9

Southern Water 3 126.6 131.7

Thames Water 144.2 148.0

United Utilities 142.1 146.5

Wessex Water 137.7 143.1

Yorkshire Water 125.1 132.5

Affinity Water 152.5 161.8

Bristol Water 147.0 152.9

Portsmouth Water 147.4 157.2

South East Water 142.4 151.4

South Staffs Water 1,2 129.7 ; 134.1 137.7 ; 139.8

SES Water 147.5 154.5

Sector - 145.1 -

Mae’r defnydd y pen (PCC) yn mesur y defnydd o ddŵr yn ôl poblogaeth yr aelwyd. Mae PCC is yn golygu bod 
llai o ddŵr yn cael ei gymryd o’r amgylchedd a bod angen llai o adnoddau i’w echdynnu, ei ddosbarthu a’i 
drin. Mae’r tabl yn cymharu perfformiad PCC cyfartalog tair blynedd hyd at a gan gynnwys 2020-21 â’u 
targedau ymrwymiad perfformiad cysylltiedig, sy’n herio cwmnïau i sicrhau gostyngiad o flwyddyn waelodlin 
2019-20. Byddai cwmnïau sy’n cyflawni eu targed ac sydd ymhlith y 25% uchaf o berfformwyr ar sail litr y 
pen y dydd yn cael eu hystyried yn ‘berfformwyr gorau’.

Ni chyflawnodd unrhyw gwmni ei darged yn 2020-21. Yn ystod y flwyddyn roedd mesurau a gyflwynwyd i 
fynd i’r afael ag ymlediad Covid-19 - megis mwy o weithio gartref, cau ysgolion a’r sectorau hamdden a 
lletygarwch - yn effeithio ar faint a phryd roedd cwsmeriaid yn defnyddio dŵr. I raddau amrywiol, gwelodd 
cwmnïau ostyngiad yn y defnydd o ddŵr dibreswyl a chynnydd mewn defnydd dŵr preswyl; fe wnaeth 
cyfnodau hir o dywydd poeth a sych yn ystod gwanwyn 2020 hefyd gynyddu’r galw; a chyfyngwyd ar allu 
cwmnïau i fynd i mewn i gartrefi cwsmeriaid i gynnig cymorth arbed dŵr a gosod mesuryddion.

Yn wyneb yr heriau hyn, dylai cwmnïau barhau i fod â’r cymhellion cryfaf posibl i leihau’r galw. Ar ôl ystyried 
y sefyllfa’n ofalus, byddwn yn gwneud penderfyniadau ar daliadau cymhelliant ar gyfer defnydd y pen yn 
adolygiad prisiau 2024-25 unwaith y byddwn ni, a’r sector, yn deall yn well effaith mesurau i fynd i’r afael â 
Covid-19 ac unrhyw effeithiau parhaus. Disgwyliwn i gwmnïau ymdrechu i gyflawni eu targedau ac rydym yn 
galonogol bod rhai cwmnïau wedi addasu’n gyflym i geisio rheoli’r galw. Er enghraifft, yn hytrach na rhoi’r 
gorau i archwiliadau dŵr cartref, cynigiodd Northumbrian Water ac Affinity Water yr un gwasanaeth i 
gwsmeriaid trwy alwad fideo. Cynhaliodd Affinity Water dreial lleol hefyd lle heriodd cwsmeriaid i ymrwymo i 
leihau eu defnydd dŵr yn gyfnewid am gyfraniadau i elusen; mae’r cwmni’n nodi iddo arbed hyd at 0.7 Ml/d 
o ganlyniad i hyn. Disgwyliwn i’r sector nodi beth arall y gellir ei wneud a chymryd camau ar y cyd a 
pharhaus i leihau’r galw gan gartrefi.

Pan fyddwn yn gwneud penderfyniadau ar gymhellion ariannol yn adolygiad prisiau 2024-25 byddwn yn 
ystyried y camau penodol a gymerwyd gan gwmnïau i reoli’r galw am ddŵr, gan gynnwys ymyriadau arbrofol 
fel meddwl gwyddoniaeth ymddygiadol a threialon rheoli ar hap. Rydym hefyd o’r farn bod angen i gwmnïau 
rannu dysgu o’u hymdrechion unigol a chymryd camau cydweithredol a pharhaus, er enghraifft trwy 
gyflwyno ymgyrch effeithlonrwydd dŵr aml-sianel effeithiol a pharhaus.

1 Mae gan South Staffs Water ddau ymrwymiad perfformiad defnydd y pen, un ar gyfer pob un o ranbarthau gweithredu’r cwmni. Mae 
perfformiad yn rhanbarthau De Swydd Stafford a Chaergrawnt yn cael ei wahanu gan hanner colon.
2 Wrth adrodd ar ddata 2020-21, roeddem yn disgwyl i bob cwmni gydymffurfio â’r diffiniad ymrwymiad perfformiad cyffredin ar gyfer PCC. 
Mae South Staffs Water o’r farn y gallai ei ddiffyg cydymffurfedd â’r diffiniad gael effaith sylweddol ar y perfformiad a adroddir ganddo yn ei 
ranbarth yng Nghaergrawnt.
3 Diweddarodd Southern Water elfennau o’i ddata PCC eleni. Byddwn yn gweithio gyda’r cwmni yn y flwyddyn nesaf i ddeall beth mae’r 
diweddariadau yn ei olygu i’w berfformiad y pen yn erbyn ei dargedau
.

Allwedd
Perfformwyr gorau
Cyflawni neu’n well na’r 
targed
Gwaeth na’r targed

▲ Cynnwys
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Cynnydd tuag at dargedau defnydd y pen 2024-25

Yn ystod 2020-21, cynyddodd defnydd y pen gan 9% ar 
gyfartaledd. Roedd y cynnydd yn amrywio o 5 i 18% a dim 
ond South West Water a nododd fod y defnydd yn gostwng1.

Gall y graddau y mae galw gan aelwydydd wedi newid fod yn 
benodol i gwmni, er enghraifft yn gysylltiedig i ba raddau y 
mae cwsmeriaid mewn ardal cwmni wedi gweithio gartref.

Waeth beth fo maint unrhyw newid yn eu rhanbarth, rydym 
yn disgwyl i gwmnïau ddyblu eu hymdrechion i leihau galw 
aelwydydd am ddŵr. Rydym wedi cael ein calonogi i weld 
Water UK yn ailadrodd ymrwymiad cwmnïau wrth 
Ysgrifennydd Gwladol yr Amgylchedd, Bwyd a Materion 
Gwledig2 i leihau defnydd aelwydydd erbyn 2025. Mae 
ymrwymiad parhaus yn hanfodol oherwydd yn Lloegr mae’r 
llywodraeth yn cynnig targed defnydd dŵr personol o 110 
l/p/d erbyn 20503 ac mae cwmnïau yng Nghymru a Lloegr yn 
gweithio yn unol â’r rhagdybiaeth gynllunio ho4. 

1 Yn ystod 2020-21 adolygodd South West Water ffigur poblogaeth ei 
aelwydydd, er enghraifft i gyfrif am achosion lle mae’n ystyried bod ail 
gartrefi wedi dod yn brif breswylfeydd. Nododd y cwmni boblogaeth 
ychwanegol a ostyngodd y perfformiad a adroddwyd ganddo o 144 l/p/d yn 
2019-20 i 139 l/p/d yn 2020-21. Ac eithrio’r boblogaeth ychwanegol o 
aelwydydd, cynyddodd PCC gan 8% i 156 l/p/d. Mae’r cwmni wedi ymrwymo i 
gynnal dadansoddiad pellach o’r boblogaeth sy’n newid a’r defnydd 
sylfaenol ac addasu ei riportio yn ôl yr angen.
2 Llythyr i’r Ysgrifennydd Gwladol - gollyngiadau
3 The Blaenoriaethau strategol Llywodraeth Lloegr ar gyfer Ofwat
(ymgynghoriad drafft 2021)
4 Fel y cytunwyd gan uwch grŵp llywio fframwaith adnoddau dŵr 
cenedlaethol sy’n cynnwys cynrychiolwyr o Gymru a Loegr (meeting our
future water needs: a national framework for water resources)
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https://www.water.org.uk/publication/letter-to-the-secretary-of-state-leakage/
https://consult.defra.gov.uk/water-services/government-new-sps-consultation/supporting_documents/newstrategicpolicystatementofwatdraftforconsultation.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/872759/National_Framework_for_water_resources_main_report.pdf
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Perfformiad o ran toriadau i gyflenwad dŵr yn 2020-21

Cwmni Targed (munudau/ 
eiddo)

Perfformiad 
(munudau/ eiddo)

Categoreiddiad 
perfformiad

Anglian Water 00:06:30 00:05:02

Dŵr Cymru 00:06:30 00:11:05

Hafren Dyfrdwy 00:06:30 01:08:31

Northumbrian Water 00:06:30 00:04:04

Dŵr Hafren Trent 00:06:30 00:11:21

South West Water 00:06:30 00:05:38

Southern Water 00:06:30 00:12:43

Thames Water 00:06:30 00:13:39

United Utilities 00:06:30 00:04:46

Wessex Water 00:06:30 00:04:34

Yorkshire Water 00:06:30 00:07:14

Affinity Water 00:06:30 00:05:49

Bristol Water 00:06:30 00:30:17

Portsmouth Water 00:06:30 00:02:49

South East Water 00:06:30 00:31:27

South Staffs Water 00:06:30 00:04:33

SES Water 00:06:30 00:07:22

Sector - 00:09:43 -

Mae lleihau nifer a hyd toriadau i gyflenwad dŵr yn gwella dibynadwyedd cyflenwad 
cwsmeriaid. Mae’r tabl yn cymharu perfformiad toriadau i gyflenwad dŵr cwmnïau yn 
2020-21 â’u targed ymrwymiad perfformiad. Mae cwmnïau sy’n cyflawni eu targed ac sydd 
ymhlith y 25% uchaf o berfformwyr ar funudau o doriadau i gyflenwad fesul eiddo yn cael 
eu hystyried yn ‘berfformwyr gorau’.

Mae wyth cwmni wedi cyrraedd y targed yn 2020-21 ac rydym yn nodi Northumbrian 
Water, United Utilities, Wessex Water, Portsmouth Water a South Staffs Water yn 
berfformwyr gorau, gyda’r ddau gwmni olaf yn cyflawni eu targed am y chweched flwyddyn 
yn olynol.

Mae toriadau i gyflenwad dŵr yn cael ei achosi’n bennaf gan fyrstiadau mewn pibelli prif 
gyflenwad. Ni chyflawnodd naw cwmni’r targed ar gyfer toriadau i gyflenwad ac mae 
chwech o’r rheini - Hafren Dyfrdwy, Southern Water, Thames Water, Yorkshire Water, 
Bristol Water, SES Water – yn nodi bod un neu fwy o fyrstiadau mawr wedi cyfrannu’n 
sylweddol at eu tanberfformiad o gymharu â’r targed. Roedd y galw mawr am ddŵr yn 
ystod gwanwyn 2020 yn fwy na gallu rhai cwmnïau i gyflenwi cwsmeriaid ac arweiniodd at 
doriadau ychwanegol i gyflenwadau. Mae’r ffactorau hyn yn cyfrannu at rai o’r ffigurau 
toriadau i gyflenwad gwaethaf ers y digwyddiad rhewi-dadmer yn 2017-18.

Mae perfformiad o’i gymharu â’r targed yn gymysg yn ystod 2020-21, ond mae’r rhan fwyaf 
o gwmnïau’n nodi bod eu perfformiad wedi gwella o’i gymharu â 2019-20. Mae cwmnïau’n 
cynyddu monitro amser real eu rhwydweithiau er mwyn canfod problemau yn gyflym a 
thra eu bod yn cael eu datrys maent yn darparu cyflenwadau o rannau eraill o’u 
rhwydwaith.

Mae cwmnïau hefyd yn ceisio osgoi toriadau i gyflenwadau trwy fabwysiadu technegau 
newydd sy’n caniatáu iddynt weithio ar brif gyflenwad byw. Mae United Utilities yn nodi 
bod defnyddio’r dechnoleg hon yn ystod 2020-21 wedi osgoi toriadau sylweddol i gyflenwad 
ar gyfer 30,000 o gwsmeriaid a fyddai wedi ychwanegu dros 3 munud yr eiddo at ei 
berfformiad yr adroddwyd amdano.

Allwedd
Perfformwyr gorau
Cyflawni neu’n well na’r 
targed
Gwaeth na’r targed

▲ Cynnwys



Improving life through water | Gwella bywyd drwy ddŵr | 17

Cynnydd tuag at dargedau toriadau i gyflenwad dŵr 2024-25

Mae gan gwmnïau darged cyffredin ar gyfer toriadau i gyflenwad dŵr i leihau toriadau i 5 munud yr eiddo bob blwyddyn erbyn 2024-25; mae’r graff yn cymharu perfformiad yn 
2020-21 â’r targed hwnnw. Mae perfformiad pum cwmni yn ystod 2020-21 – Portsmouth Water, Northumbrian Water, South Staffs Water, Wessex Water ac United Utilities –
yn well na tharged 2024-25. Er bod hyn yn addawol, gall perfformiad amrywio’n sylweddol rhwng un flwyddyn a’r llall ac mae angen dealltwriaeth a monitro trylwyr ynghyd ag 
amseroedd ymateb i ddigwyddiadau cyflym i sicrhau perfformiad da yn gyson. 
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Cyfymffurfedd ansawdd dŵr yfed yn 2020

Cwmni Parth niwtral1 (sgôr) Perfformiad (sgôr) Categoreiddiad 
perfformiad

Anglian Water 2.00 1.98

Dŵr Cymru 2.00 4.17

Hafren Dyfrdwy 2.00 0.08

Northumbrian Water 2.00 7.11

Dŵr Hafren Trent 2.00 1.53

South West Water 2.00 2.06

Southern Water 2.00 4.62

Thames Water 2.00 2.42

United Utilities 2.00 2.58

Wessex Water 2.00 1.61

Yorkshire Water 2.00 2.34

Affinity Water 2.00 1.31

Bristol Water 2.00 3.02

Portsmouth Water 2.00 0.57

South East Water 2.00 2.26

South Staffs Water 2.00 1.09

SES Water 2.00 2.16

Sector - 2.623 -

Mae’r mynegai risg cydymffurfedd (CRI) yn dangos y risg sy’n deillio o fethiannau i fodloni safonau 
dŵr yfed drwy’r system gyflenwi, gan gynnwys o dapiau cwsmeriaid. Mae’r mynegai yn cael ei 
ddiffinio, ei gyfrifo a’i adrodd gan yr Arolygiaeth Dŵr Yfed. Fe’i mesurir dros flwyddyn galendr ac 
mae’n rhoi gwerth i arwyddocâd methu’r paramedr ansawdd dŵr, cyfran y boblogaeth y gellid 
effeithio arnynt gan hynny ac asesiad o ymateb y cwmni. Mae’r tabl yn dangos a yw perfformiad 
cwmnïau yn 2020 yn well neu’n waeth na’r ymrwymiad perfformiad parth niwtral11, nid ydym yn nodi 
‘perfformwyr gorau’ ar gyfer y mesur hwn o gydymffurrfedd â rhwymedigaethau statudol.

Cododd y galw am ddŵr yn sylweddol yn ystod 2020 a oedd yn gysylltiedig â chyfyngiadau a osodwyd 
gan y llywodraeth i reoli trosglwyddiad Covid-19 ac, ar rai adegau, roedd cyfyngiadau yn atal 
mynediad i gartrefi cwsmeriaid i gynnal gwaith samplu. Mae’r Arolygiaeth Dŵr Yfed wedi canmol 
cwmnïau am gyflenwi dŵr o safon uchel yn ystod y cyfnod hwn a mabwysiadu datrysiadau amgen i 
fodloni gofynion samplu, er enghraifft samplu yng nghartrefi staff, adeiladau masnachol neu eiddo 
cwmnïau a, phan nad oedd yr opsiynau hyn ar gael, samplau dirprwyol mewn cronfeydd gwasanaeth.

Perfformiad saith cwmni yn unig sy’n well na’r parth niwtral. Mae Anglian Water, Hafren Dyfrdwy, 
Wessex Water, Affinity Water a Portsmouth Water yn perfformio o fewn y parth niwtral am yr ail 
flwyddyn yn olynol. Mae Dŵr HafrenTrent a South Staffs Water Mae Dŵr Hafren Trent yn benodol 
wedi haneru ei sgôr CRI ym mhob blwyddyn ers 2018 ac mae’n priodoli hyn i fod wedi buddsoddi i 
wella mwyafrif ei asedau cronfa gwasanaeth a grymuso ei dimau i weithio gyda’i gilydd yn effeithiol i 
gyflenwi dŵr diogel. Mae’r cwmni wedi bod yn ddarostyngedig i raglen drawsnewid yr Arolygiaeth ers 
2015; gan ei fod nawr wedi cwblhau’r mwyafrif o’r camau gofynnol, mae bellach yn cyrraedd diwedd y 
camau gorfodi hyn.

O’r deg cwmni nad ydynt yn cyflawni sgôr CRI o 2.00 neu lai, mae gan Dŵr Cymru, Northumbrian 
Water, Southern Water a Bristol Water sgoriau sy’n fwy na sgôr canolrif3 y diwydiant cyfan a 
dirywiodd perfformiad pob cwmni ac eithrio Southern Water yn 2020.

1 Y lefel ymrwymiad perfformiad ar gyfer CRI yw 0.00 sy’n adlewyrchu gofynion statudol i gyflenwi dŵr yfed sy’n cydymffurfio 
100% â safonau ansawdd. Er bod ansawdd dŵr yfed yn uchel iawn, rydym yn defnyddio’r parth niwtral ymrwymiad perfformiad 
fel y targed ar gyfer yr asesiad hwn i ganiatáu rhywfaint o amrywiad mewn perfformiad lle nad oes unrhyw daliadau 
tanberfformio yn berthnasol
2 Adroddiad y Prif Arolygydd ar gyfer dŵr yfed yn Lloegr 
3 Yn cynnwys pob cwmni yng Nghymru a Lloegr ac nid dim ond yr 17 cwmni mawr sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad cyflenwi 
gwasanaeth

Allwedd
Cyflawni neu’n well na’r 
parth niwtral
Gwaeth na’r parth niwtral

▲ Cynnwys

https://cdn.dwi.gov.uk/wp-content/uploads/2021/08/18151502/1179-APS-England_CCS1020445030-003_Chief_Inspectors_Report_2021_Accessible-1.pdf


Improving life through water | Gwella bywyd drwy ddŵr | 19

Perfformiad iechyd asedau dŵr yn 2020-21

Anglian 
Water

Dŵr 
Cymru

Hafren 
Dyfrdwy

North-
umbrian 

Water

Dŵr 
Hafren 
Trent

South 
West 
Water

South-
ern 

Water

Thames 
Water

United 
Utilities

Wessex 
Water

York-
shire
Water

Affinity 
Water

Bristol 
Water

Ports-
mouth 
Water

South 
East 

Water

South 
Staffs 
Water

SES 
Water Sector

Trwsio prif gyflenwad (nifer fesul 1,000 km o brif gyflenwad)

Targed 140.1 138.9 121.0 141.9 123.5 152.3 129.1 265.9 119.9 161.4 186.1 150.7 138.4 73.8 173.9 129.6 66.5 -

Perfformiad 130.6 140.2 108.0 127.0 122.0 151.8 150.0 269.6 106.6 177.7 215.8 158.9 154.2 76.0 188.6 130.0 64.7 154.0

Categoreiddiad perfformiad -

Diffoddiad heb ei ei gynllunio (diffoddiad fel % o o gynhyrchiad wythnos frig)

Targed 2.34 2.34 2.34 6.37 2.34 2.34 9.44 6.00 3.56 2.34 5.12 2.34 2.34 2.34 4.23 2.34 2.34 -

Perfformiad 1.14 0.73 1.03 5.69 1.05 1.01 9.21 1.76 1.88 0.57 3.87 1.65 0.20 1.25 3.09 0.57 0.95 2.21

Categoreiddiad perfformiad -

Mae atgyweiriadau i brif gyflenwad a diffoddiad heb ei gynllunio yn mesur perfformiad asedau yn y rheolaethau prisiau dŵr cyfanwerthol. Mae 
atgyweiriadau i brif gyflenwad yn cynrychioli nifer yr atgyweiriadau a gynhaliwyd o ganlyniad i gwsmer yn adrodd am, neu’r cwmni’n canfod, 
pibelli’n byrstio ac yn cynnwys adnewyddiadau i’r prif gyflenwad. Mae diffoddiad heb ei gynllunio yn mesur argaeledd asedau echdynnu a 
thrin dŵr. Mae lefelau is o atgyweiriadau prif gyflenwad a diffoddiadau heb eu cynllunio yn dangos bod cwmnïau’n cynnal ac yn gwella cyflwr 
eu hasedau yn briodol er mwyn sicrhau parhad gwasanaethau i gwsmeriaid. Mae’r tabl yn dangos a yw perfformiad cwmnïau yn 2020-21 yn 
well neu’n waeth na’r lefel ymrwymiad perfformiad cysylltiedig. Nid ydym yn nodi ‘perfformwyr gorau’ ar gyfer y mesurau hyn o stiwardiaeth 
asedau da.

Cyflawnodd saith cwmni eu targedau atgyweirio prif gyflenwad yn ystod 2020-21. Mae cwmnïau’n adrodd bod tywydd oer yn gynnar yn 2021 
wedi arwain at nifer uwch na’r arfer o bibelli prif gyflenwad yn byrstio ac atgyweiriadau cysylltiedig â hynny. Gall buddsoddiad wedi’i dargedu 
mewn adnewyddu ac ailosod prif gyflenwad ochr yn ochr â gweithrediad system effeithiol leihau’r angen i wneud atgyweiriadau prif
gyflenwad yn gyffredinol a chaniatáu lle i wneud atgyweiriadau ychwanegol os oes angen yn ystod cyfnodau o dywydd oer neu newid yn 
amodau’r tir, pan fydd risg uwch o fyrstiadau.

Cyflawnodd pob un o’r 17 cwmni eu hymrwymiad perfformiad diffoddiad heb ei gynllunio gan ddangos eu parodrwydd i ateb y galw cynyddol 
gan gwsmeriaid, yn enwedig yn ystod gwanwyn 2020.

Allwedd
Cyflawni neu’n well na’r 
targed
Gwaeth na’r targed

▲ Cynnwys
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Perfformiad llifogydd carthffosydd mewnol yn 2020-21

Cwmni
Targed 

(digwyddiadau/
10,000 eiddo)

Perfformiad 
(digwyddiadau/ 

10,000 eiddo

Categoreiddiad 
perfformiad

Anglian Water 1.68 1.33

Dŵr Cymru 1.68 2.05

Hafren Dyfrdwy 1.68 2.81

Northumbrian Water 1.68 1.89

Dŵr Hafren Trent 1.68 1.86

South West Water 1.68 1.34

Southern Water 1.68 1.96

Thames Water 1.68 2.31

United Utilities 1.68 4.47

Wessex Water 1.68 1.41

Yorkshire Water 1.68 3.34

Sector - 2.37 -

Mae llifogydd carthffosydd mewnol yn digwydd pan fydd carthffosiaeth yn mynd i 
mewn i adeilad oherwydd rhwystr neu garthffos yn chwalu, diffyg capasiti mewn 
carthffos neu fethiant gorsaf bwmpio carthffosiaeth. Mae llifogydd carthffosydd yn 
hynod annymunol a disgwylir i gwmnïau leihau digwyddiadau, hyd yn oed yn ystod 
glawiad trwm.

Mae’r tabl yn dangos a yw perfformiad cwmnïau o ran llifogydd carthffosydd mewnol 
yn 2020-21 yn well neu’n waeth na’r targed ymrwymiad perfformiad. Mae cwmnïau 
sy’n cyflawni eu targed ac sydd yn y 25% uchaf o berfformwyr ar sail digwyddiadau 
fesul 10,000 eiddo yn cael eu hystyried yn ‘berfformwyr gorau’.

Dim ond tri chwmni a gyflawnodd eu targedau llifogydd carthffosydd mewnol yn 
2020-21, Anglian Water, South West Water a Wessex Water. Mae cwsmeriaid y 
cwmnïau sy’n perfformio waethaf – Hafren Dyfrdwy, United Utilities a Yorkshire 
Water – yn profi o leiaf ddwywaith cymaint o ddigwyddiadau i bob 10,000 eiddo na 
rhai’r cwmni sy’n perfformio orau, Anglian Water.

Mae cwmnïau o’r farn bod stormydd dwys yn ystod haf 2020 a thywydd gwlyb hir yn 
ystod gaeaf 2021 wedi cyfrannu at gynnydd yn nifer y digwyddiadau. Gall cwmnïau 
leihau’r risg o lifogydd carthffosydd trwy: 

• wella eu dealltwriaeth a’u monitro o’r rhwydwaith carthffosiaeth
• canfod a chlirio rhwystrau
• gwella amseroedd ymateb i ddigwyddiadau

Allwedd
Perfformwyr gorau
Cyflawni neu’n well na’r 
targed
Gwaeth na’r targed

▲ Cynnwys
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Cynnydd tuag at dargedau llifogydd carthffosydd mewnol 2024-25

Mae gan gwmnïau darged cyffredin i leihau llifogydd carthffosydd mewnol i 1.34 digwyddiad am bob 10,000 eiddo erbyn 2024-25; mae’r graff yn cymharu perfformiad yn 2020-
21 â’r targed hwnnw. Mae perfformiad dau gwmni yn 2020-21 – Anglian Water a South West Water – yn well na tharged 2024-25. Er mwyn cyrraedd targed 2024-25 o 1.37 o 
ddigwyddiadau am bob 10,000 o gysylltiadau carthffosydd, rhaid i United Utilities a Yorkshire Water leihau digwyddiadau gan 70 a 60% yn y drefn honno. Mae gan y ddau 
gwmni gynlluniau gwella ar waith i gefnogi lleihad. Os yw perfformiad yn aros ar y lefel y mae pob cwmni’n ei hadrodd yn 2020-21 trwy gydol y cyfnod rheoli prisiau, yna 
byddai’n ofynnol i United Utilities ddychwelyd £61 miliwn am ei berfformiad yn ystod y cyfnod rheolaeth prisiau tra byddai gofyn i Yorkshire Water ddychwelyd £69 miliwn.
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Perfformiad digwyddiadau llygredd yn 2020

Cwmni

Targed 
(digwyddiadau/

10,000 km o 
garthffos)

Perfformiad 
(digwyddiadau/ 

10,000 km o 
garthffos)

Categoreiddiad 
perfformiad

Anglian Water 24.51 27.65

Dŵr Cymru 24.51 21.46

Hafren Dyfrdwy1 138.00 98.81

Northumbrian Water 24.51 14.61

Dŵr Hafren Trent 24.51 20.60

South West Water 24.51 144.30

Southern Water 24.51 101.52

Thames Water 24.51 26.67

United Utilities 24.50 18.10

Wessex Water 24.51 25.18

Yorkshire Water 24.51 24.00

Sector - 31.91 -

Digwyddiadau llygredd yw halogion megis carthffosiaeth neu gemegion yn gollwng 
neu’n dianc, sy’n effeithio ar yr amgylchedd dŵr. Yn ystod pob blwyddyn galendr mae 
cwmnïau’n riportio digwyddiadau wrth Asiantaeth yr Amgylchedd (yn Lloegr) neu 
wrth Gyfoeth Naturiol Cymru (yng Nghymru) sy’n categoreiddio’r effaith. Mae 
digwyddiad categori 1 yn cael effaith ddifrifol, helaeth neu barhaus. Mae 
digwyddiadau categori 2 yn cael effaith lai, ond sylweddol. Mae digwyddiadau 
categori 3 yn cael effaith fach.

Rydym yn cynnwys ffigurau digwyddiadau llygredd a adroddir gan gwmnïau. Mae’r 
tabl yn dangos a yw perfformiad a adroddir gan gwmnïau ar ddigwyddiadau llygredd 
categori 1-3 yn 2020 yn well neu’n waeth na’r targed ymrwymiad perfformiad. Mae 
cwmnïau sy’n adrodd eu bod wedi cyflawni eu targed ac sydd ymhlith y 25% uchaf o 
berfformwyr ar sail digwyddiadau llygredd fesul 10,000 km o garthffos yn cael eu 
hystyried yn ‘berfformwyr gorau’.

Mae ychydig dros hanner y cwmnïau, chwech ohonynt, yn adrodd eu bod wedi 
cyflawni eu targed digwyddiadau llygredd yn ystod 2020, gan gynnwys Northumbrian 
Water, Dŵr Hafren Trent ac United Utilities ac fe’u nodir fel ‘perfformwyr gorau’ yn 
ein hasesiad. O’r pum cwmni sy’n adrodd nad ydynt yn cyflawni eu targed, mae 
perfformiad South West Water yn wael iawn am y ddegfed flwyddyn yn olynol ac mae 
perfformiad Southern Water yn wael iawn am yr ail flwyddyn yn olynol. Mae’r ddau 
gwmni yma yn gyfrifol am dros draean o’r digwyddiadau yr adroddwyd amdanynt a 
achosir gan y sector, sy’n anghymesur â maint eu gweithrediadau. Am eu 
tanberfformio ar ddigwyddiadau llygredd, bydd South West Water yn dychwelyd £13.8 
miliwn i gwsmeriaid tra bydd Southern Water yn dychwelyd £7.7 miliwn.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn gosod targedau i 
gwmnïau ar gyfer lleihau digwyddiadau llygredd difrifol. Yn 2020, dim ond Dŵr 
Cymru, Hafren Dyfrdwy, Northumbrian Water, Dŵr Hafren Trent ac United Utilities 
wnaeth adrodd eu bod wedi cyflawni’r targedau hynny.

1 Ac eithrio Hafren Dyfrdwy, targed cwmnïau yw’r chwartel uchaf a ragwelir o 24.5 digwyddiad fesul 10,000 
km o garthffos. Yn PR19 roeddem o’r farn ei bod yn amhriodol gosod targed Hafren Dyfrdwy ar y lefel 
chwartel uchaf a ragwelir oherwydd byddai hyn yn ei gwneud yn ofynnol i’r cwmni gael niferoedd isel iawn 
o ddigwyddiadau categori 3 mewn termau absoliwt oherwydd maint bach ei system garthffosiaeth.

Yn flynyddol mae Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyfoeth 
Naturiol Cymru yn asesu perfformiad amgylcheddol 
cwmnïau dŵr a charthffosiaeth yn Lloegr a Chymru yn y 
drefn honno ar sail chwe mesur, gan gynnwys digwyddiadau 
llygredd. Yn 2020, am y tro cyntaf, cyflawnodd ychydig dros 
hanner y cwmnïau y graddiad uchaf, sef ‘diwydiant yn 
arwain, pedair seren’. Dim ond Southern Water a South 
West Water y teimlwyd oedd yn methu â chyrraedd y 
safonau disgwyliedig gan gyflawni statws ‘is na’r 
cyfartaledd, dwy seren’. Mae gan South West Water
ymrwymiad perfformiad pwrpasol ar ei sgôr seren Asesiad 
Perfformiad Amgylcheddol, roedd disgwyl iddo gyflawni 
statws ‘da, tair seren’ yn 2020-21 ac mae’n dychwelyd £1 
miliwn i gwsmeriaid am danberfformio.

Allwedd
Perfformwyr gorau
Cyflawni neu’n well na’r 
targed
Gwaeth na’r targed

▲ Cynnwys
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Cynnydd tuag at dargedau digwyddiadau llygredd 2024-25

Mae’r graff yn dangos perfformiad digwyddiadau llygredd yr adroddwyd amdanynt gan gwmnïau yn ystod 2020-21 o gymharu â’u targed 2024-251. Mae 
perfformiad a adroddwyd gan ddau gwmni – Northumbrian Water ac United Utilities – yn well na tharged 2024-25. Er mwyn cefnogi gostyngiadau parhaus, 
cyfarwyddodd Asiantaeth yr Amgylchedd gwmnïau yn Lloegr i gyhoeddi cynlluniau lleihau digwyddiadau llygredd a’u bwriad yw gwella dealltwriaeth 
cwmnïau o risg a gweithredu ymyriadau i leihau digwyddiadau. Ar ôl cynhyrchu eu cynlluniau, mae cwmnïau’n adrodd am fwy o ffocws ar fuddsoddiad 
wedi’i dargedu, ymwybyddiaeth fewnol ac allanol o risg a diwylliant sy’n caniatáu i weithwyr fynegi pryderon am ddigwyddiadau posibl. 

1 Ac eithrio Hafren Dyfrdwy, targed cwmnïau yw’r chwartel uchaf a ragwelir o 19.5 digwyddiad fesul 10,000 km o garthffos. Yn PR19 roeddem o’r farn ei bod yn amhriodol gosod targed Hafren 
Dyfrdwy ar y lefel chwartel uchaf a ragwelir oherwydd byddai hyn yn ei gwneud yn ofynnol i’r cwmni gael niferoedd isel iawn o ddigwyddiadau categori 3 mewn termau absoliwt oherwydd maint 
bach ei system garthffosiaeth. Mae digwyddiadau categori 3 yn cael effaith fach neu fach iawn ar yr amgylchedd.
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Digwyddiadau llygredd yn 2020-21 o gymharu â thargedau 2024-25

2020-21 performance Targed 2024-25Perfformiad 2020-21

Gosododd Asiantaeth yr 
Amgylchedd y disgwyliad y 
byddai cwmnïau yn Lloegr erbyn 
2020 yn lleihau digwyddiadau 
llygredd gan o leiaf draean o 
gymharu â 2012. Roedd 
perfformiad cyfartalog cwmnïau 
sy’n gweithredu’n gyfan gwbl 
neu’n bennaf yn Lloegr yn is na’r 
targed hwn. Er mwyn cymell 
cwmnïau yn well i leihau 
digwyddiadau llygredd, mae 
targedau ar gyfer ymrwymiadau 
perfformiad ac asesiadau 
perfformiad amgylcheddol 
Asiantaeth yr Amgylchedd a 
Chyfoeth Naturiol Cymru wedi’u 
halinio ar gyfer y cyfnod 2020-
25.

▲ Cynnwys
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Perfformiad iechyd asedau dŵr gwastraff yn 2020-21

Anglian 
Water

Dŵr 
Cymru

Hafren 
Dyfrdwy

North-
umbrian 

Water

Dŵr 
Hafren 
Trent

South 
West 
Water

Southern 
Water

Thames 
Water

United 
Utilities

Wessex 
Water

Yorkshire
Water Sector

Chwaliadau carthffosydd (nifer fesul 1,000 km o rwydwaith carthffosydd)

Targed 5.60 7.20 5.37 10.69 8.00 17.06 5.72 4.00 15.51 6.33 18.26 -

Perfformiad 6.09 7.69 16.33 9.82 7.74 9.76 7.91 3.96 14.61 6.12 15.67 8.57

Categoreiddiad perfformiad -

Cydymffurfedd gwaith trin (% cydymffurfedd)

Parth niwtral1 99.00 99.00 97.90 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 -

Perfformiad 99.29 99.66 100.00 99.51 99.60 99.04 97.06 99.74 99.75 99.08 99.04 99.27

Categoreiddiad perfformiad -

Mae chwaliadau carthffosydd a chydymffurfedd gwaith trin yn mesur perfformiad asedau yn y rheolaethau prisiau dŵr gwastraff cyfanwerthol yn 
bennaf. Mae chwaliadau carthffosydd yn mesur methiannau strwythurol sy’n cael effaith ar gwsmeriaid neu’r amgylchedd. Mae cydymffurfedd gwaith 
trin yn mesur cyfran yr asedau sy’n trin carthffrwd yn effeithiol. Mae lefelau is o chwaliadau carthffosydd a chydymffurfedd uwch gwaith trin yn dangos 
bod cwmnïau’n cynnal ac yn gwella cyflwr eu hasedau yn briodol er mwyn sicrhau parhad gwasanaethau i gwsmeriaid a lleihau eu heffaith ar yr 
amgylchedd.

Mae’r tabl yn dangos a yw perfformiad cwmnïau yn 2020-21 ar gyfer chwaliadau carthffosydd, a 2020 ar gyfer cydymffurfedd gwaith trin, yn well neu’n 
waeth na’r lefel ymrwymiad perfformiad cysylltiedig ar gyfer chwaliadau carthffosydd neu’r parth niwtral ymrwymiad perfformiad ar gyfer cydymffurfedd
gwaith trin1. Rydym yn cynnwys ffigurau cydymffurfedd gwaith trin fel yr adroddir gan gwmnïau. Nid ydym yn nodi ‘perfformwyr gorau’ ar gyfer yr 
ymrwymiadau perfformiad hyn sy’n asesu stiwardiaeth asedau da a chydymffurfedd â rhwymedigaethau statudol yn y drefn honno.

Mae’r rhan fwyaf o gwmnïau, sef saith, wedi cyflawni eu targed o ran chwaliadau carthffosydd yn ystod 2020-21.

Mae cydymffurfedd gwaith trin a adroddir ar ei uchaf ers 2016. Dim ond perfformiad a adroddwyd gan Southern Water sy’n methu â chyflawni 
cydymffurfedd o fewn y parth niwtral ymrwymiad perfformiad. Hwn hefyd yw’r unig gwmni i adrodd ei fod wedi dangos dirywiad mewn perfformiad o’i 
gymharu â’i berfformiad yn 2019. Mae’r mesur cydymffurfedd gwaith trin yn adlewyrchu perfformiad gwaith trin carthffosiaeth yn bennaf, er ei fod hefyd 
yn cynnwys cyfran gymharol fach o asedau trin dŵr. Yn Lloegr, mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn pryderu bod cydymffurfedd gwaith trin dŵr yn llawer is 
na’r cydymffurfedd yr adroddwyd amdano mewn gwaith trin dŵr gwastraff2. Yng Nghymru3, mae Hafren Dyfrdwy mae adroddiadau Hafren Dyfrdwy yn 
adrodd cydymffurfedd 100% am y bedwaredd flwyddyn yn olynol ac mae Dŵr Cymru yn adrodd am welliant amlwg, sy’n rhagori ar darged Cyfoeth 
Naturiol Cymru o 99% am y tro cyntaf ers 2016.

1 Y lefel ymrwymiad perfformiad 
ar gyfer cydymffurfedd gwaith 
trin yw 100% sy’n adlewyrchu 
gofynion statudol i gydymffurfio 
â thrwyddedau rhyddhau. Fodd 
bynnag, rydym yn defnyddio’r 
parth niwtral ymrwymiad 
perfformiad fel y targed ar gyfer 
yr asesiad hwn i ganiatáu 
rhywfaint o amrywiad mewn 
perfformiad lle nad yw 
cwmnïau’n yn cael eu cosbi am 
danberfformio.
2 Water and sewerage 
companies in England: 
environmental performance 
report for 2020
3 Gweler adroddiadau 
perfformiad blynyddol 2020 
Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer 
Dŵr Cyrmu a Hafren Dyfrdwy

Allwedd
Chwaliadau charthffosydd

Cyflawni neu well na’r 
targed
Gwaeth na’r targed

Cydymddurfedd gwaith trin
Cyflawni neu well na’r parth 
niwtral
Gwaeth na’r parth niwtral

▲ Cynnwys

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
https://naturalresources.wales/evidence-and-data/research-and-reports/water-reports/annual-performance-report-for-dwr-cymru-welsh-water/?lang=en
https://naturalresources.wales/evidence-and-data/research-and-reports/water-reports/annual-performance-reports-for-hafren-dyfrdwy/?lang=en
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Gwariant cyfanwerthol yn 2020-21 

Yn adolygiad prisiau 2019 gwnaethom osod lwfansau gwariant cyfanwerthol effeithlon ar gyfer y cyfnod 2020-25. Ynghyd â’r pecyn canlyniadau, mae’r lwfansau gwariant yn cymell 
cwmnïau i gyflawni gwelliannau yn y gwasanaethau y maent yn eu darparu i gwsmeriaid yn effeithlon. Mae’r graff yn dangos gwariant o’i gymharu â lwfansau costau cyfanwerthol.

Yn y rheolaethau prisiau cyfanwerthol, nid yw’n ofynnol i gwmnïau wario yn unol â’u lwfansau cost blynyddol a gallant ail-broffilio eu gwariant ar draws y rheolaeth prisiau pum 
mlynedd. Ar ddiwedd y cyfnod rheolaeth prisiau, rhennir gorberfformiad net (gwariant sy’n fwy na’r lwfans) neu danberfformiad (gwariant sy’n is na’r lwfans) rhwng cwsmeriaid a’r 
cwmni. Nid yw gwariant yn erbyn lwfansau cyfanwerthol ym mlwyddyn gyntaf y rheolaeth prisiau yn ddangosydd dibynadwy ynglŷn ag a yw cwmni’n debygol o orberfformio neu 
danberfformio cyfanswm ei lwfans cost.

Ym mlwyddyn gyntaf rheolaeth prisiau 2015-20, gwariodd mwyafrif helaeth y cwmnïau gryn dipyn yn llai na’u lwfansau ac yna cynyddodd gwariant flwyddyn ar ôl blwyddyn. Roedd 
gwariant cyfartalog yn ystod y cyfnod rheolaeth prisiau pum mlynedd yn uwch na lwfansau cronnus gan 1% 1. Yn 2020-21, mae naw cwmni wedi gwario’n uwch na’u lwfansau ac roedd 
gwariant cyfartalog yn uwch na lwfansau gan 1.3% ar gyfartaledd.

1 Fel y nodir yn negeseuon allweddol adroddiad Cyflenwi Gwasanaeth 2019-20.
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Amrywiannau o lwfansau cost cyfanwerthol yn 2020-21 (cyn addasiadau amseriad)

 Net total expenditure  Net total allowance

▲ Cynnwys

Cyfanswm gwariant net Cyfanswm lwfans net

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/12/Service-delivery-2020-final-1-Dec.pdf


Improving life through water | Gwella bywyd drwy ddŵr | 26

Cyfanswm gwariant dŵr cyfanwerthol yn 2020-21

Mae’r tabl yn dangos gwariant cwmnïau mewn dŵr cyfanwerthol yn 2020-21 yn erbyn lwfansau cost. Mae amrywiannau negyddol yn 
dangos bod cwmni wedi gwario llai na’i lwfans. Mae amrywiannau cadarnhaol yn dangos bod cwmni wedi gwario mwy na’i lwfans. 
Rydym wedi categoreiddio perfformiad cwmnïau ar ôl eithrio effaith unrhyw wariant a ddygwyd ymlaen o, neu a wthiwyd yn ôl i, 
flynyddoedd diweddarach y rheolaeth prisiau.

Roedd cyfanswm gwariant cwmnïau ar ddŵr cyfanwerthol yn uwch na lwfansau cost gan 6% ar gyfartaledd. Mae cwmnïau’n dweud 
bod hyn yn bennaf o ganlyniad i gael costau ychwanegol neu uwch nag a gynhwyswyd yn y lwfans penderfyniad terfynol - 5% ar 
gyfartaledd - ac, i raddau llai, buddsoddiad a ddygwyd ymlaen o’r blynyddoedd i ddod. Er enghraifft, mae cwmnïau’n nodi cyflymiad 
gwariant i gyflawni targedau gollyngiadau gan tua 1%. Yn ystod 2020-21, ar ôl cyflwyno cyfyngiadau a osodwyd gan y llywodraeth i atal 
lledaeniad Covid-19, adroddodd cwmnïau am alw uwch am ddŵr gan gwsmeriaid a chynyddu costau pŵer, cemegion a chyflenwi 
swmp uwch i ateb y galw hwn. Fe wnaeth cwmnïau hefyd osgoi costau yn ystod yr amser hwn; mae Anglian Water yn adrodd am osgoi 
costau teithio a threuliau a oedd yn fwy na gwrthbwyso’r cynnydd mewn cost yr aeth iddynt i ateb y cynnydd yn y galw.

Unwaith y bydd amseriad gwariant wedi’i eithrio, mae un cwmni ar ddeg yn mynd i gostau sy’n fwy na lwfansau. Nid yw rhai o’r 
cwmnïau hyn, fel Southern Water a aeth dros ei lwfans gan 17%, yn cyflawni buddsoddiadau wedi’u cynllunio o fewn y lefel effeithlon a 
osodwyd gennym yn y penderfyniad terfynol. Mae eraill, megis Dŵr Hafren Trent ac United Utilities, yn buddsoddi’n ychwanegol - er 
enghraifft mewn synwyryddion a dadansoddeg ragfynegol - gan ragweld creu arbedion effeithlonrwydd yn y dyfodol. Gwariodd chwe 
chwmni yn unol â’n barn ni am wariant effeithlon neu’n is, gyda South West Water yn gwario llai na’i lwfans gan tua 7%.

Prisiau blwyddyn sylfaen datchwyddedig 
2017-18 FYA CPIH2017-18

Anglian 
Water

Dŵr 
Cymru

Hafren 
Dyfrdwy

North-
umbrian 

Water

Dŵr 
Hafren 
Trent

South 
West 
Water

South-
ern 

Water

Thames 
Water

United 
Utilities

Wessex 
Water

York-
shire
Water

Affinity 
Water

Bristol 
Water

Ports-
mouth 
Water

South 
East 

Water

South 
Staffs 
Water

SES 
Water Sector

Perfformiad yn erbyn lwfans (£miliwn)

Lwfans dŵr net 332 262 23 262 448 134 182 877 408 104 315 240 75 44 129 98 47 3,980

Gwariant dŵr net 361 274 30 250 533 142 196 837 516 123 341 223 78 40 156 85 50 4,234

Amrywiad gwariant o gymharu â lwfans (%)

Cyfanswm amrywiad 9% 5% 30% -4% 19% 6% 8% -5% 27% 18% 8% -7% 4% -11% 21% -13% 8% 6%

Amrywiad ac eithrio amseriad gwariant 3% 7% 18% 0% 19% -7% 17% 0% 1% 0% 5% 3% 3% -2% 8% 0% 7% 5%

Allwedd
Gwariant cyfwerth neu is na’r 
lwfans
Gwariant uwch na’r lwfans

▲ Cynnwys
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Cyfanswm gwariant dŵr gwastraff cyfanwerthol yn 2020-21 

Mae’r tabl yn dangos gwariant cwmnïau mewn dŵr gwastraff cyfanwerthol yn 2020-21 yn erbyn lwfansau cost. Mae amrywiannau negyddol yn dangos bod cwmni wedi gwario 
llai na’i lwfans. Mae amrywiannau cadarnhaol yn dangos bod cwmni wedi gwario mwy na’i lwfans. Rydym wedi categoreiddio perfformiad cwmnïau ar ôl eithrio effaith unrhyw 
wariant a ddygwyd ymlaen o, neu a wthiwyd yn ôl i, flynyddoedd diweddarach y rheolaeth prisiau.

Mae cwmnïau wedi adrodd am danwariant o 4% ar gyfartaledd yn 2020-21, a hynny bron yn gyfan gwbl oherwydd gohirio cyflwyno buddsoddiad o’i gymharu â’r proffil a dybir 
mewn penderfyniadau terfynol. Er enghraifft, mae Thames Water yn gohirio gwariant sylweddol wrth iddo symud i gadwyn gyflenwi newydd ac mae Yorkshire Water wedi 
gohirio buddsoddiad sylweddol ar ei raglen amgylcheddol tra ei fod yn canfod yr hyn y mae’n ei ystyried fel y datrysiadau gorau a mwyaf effeithlon ar gyfer cyflawni ei 
rwymedigaethau o fewn ei lwfans penderfyniad terfynol. Ac eithrio amseriad gwariant, roedd gwariant cyfartalog ar y cyfan yn unol â lwfansau cost; mae hyn er gwaethaf y 
ffaith bod cwmnïau wedi nodi costau ychwanegol am bŵer, cynnal a chadw adweithiol a thanceru i gynnal gwasanaethau yn ystod tywydd gwlyb y gaeaf.

Gall arbedion effeithlonrwydd ganiatáu i gwmnïau ddarparu mwy i gwsmeriaid a’r amgylchedd nawr ac yn y dyfodol, er enghraifft mae Dŵr Hafren Trent yn ail-fuddsoddi ei 
arbedion effeithlonrwydd i wella gwasanaethau yn ei fusnes dŵr. Rydym yn pryderu, er ei bod yn ymddangos bod South West Water wedi sicrhau arbedion effeithlonrwydd 
sylweddol, mae’n berfformiwr gwael dros ben ar ddigwyddiadau llygredd ac rydym yn annog y cwmni i ystyried a all buddsoddiad ychwanegol yn ei fusnes dŵr gwastraff 
ddarparu’r lefel o wasanaeth y mae ei gwsmeriaid yn ei haeddu a chanlyniadau gwell ar gyfer yr Amgylchedd.

Prisiau blwyddyn sylfaen datchwyddedig 
2017-18 FYA CPIH2017-18

Anglian 
Water

Dŵr 
Cymru

Hafren 
Dyfrdwy

North-
umbrian 

Water

Dŵr 
Hafren 
Trent

South 
West 
Water

South-
ern 

Water

Thames 
Water

United 
Utilities

Wessex 
Water

York-
shire
Water

Sector

Perfformiad yn erbyn lwfans (£miliwn)

Lwfans dŵr net 426 282 5 162 563 184 352 731 480 288 566 4,037

Gwariant dŵr net 446 291 5 158 536 155 386 623 597 252 436 3,885

Amrywiad gwariant o gymharu â lwfans (%)

Cyfanswm amrywiad 5% 3% 10% -2% -5% -16% 10% -15% 24% -12% -23% -4%

Amrywiad ac eithrio amseriad gwariant -1% 6% 10% -8% -12% -29% 12% 0% 5% 0% 7% 0%

Allwedd
Gwariant cyfwerth neu is na’r 
lwfans
Gwariant uwch na’r lwfans

▲ Cynnwys
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Gwariant manwerthol yn 2020-21

Cwmni Gwariant a ganiateir 
(£miliwn)

Gwariant 
gwirioneddol

(£miliwn)

Categoreiddiad 
perfformiad

(amrywiad o’r lwfans) 

Anglian Water 74 78 6%

Dŵr Cymru 38 61 58%

Hafren Dyfrdwy 3 3 -7%

Northumbrian Water 46 58 26%

Dŵr Hafren Trent 91 110 21%

South West Water 27 25 -8%

Southern Water 48 73 53%

Thames Water 138 204 49%

United Utilities 91 103 13%

Wessex Water 26 33 30%

Yorkshire Water 60 73 22%

Affinity Water 26 28 11%

Bristol Water 9 12 30%

Portsmouth Water 4 4 8%

South East Water 17 18 9%

South Staffs Water 11 12 8%

SES Water 5 8 67%

Sector 712 904 27%

Mae’r tabl yn dangos gwariant cyfartalog cwmnïau a’r sector yn erbyn lwfansau 
costau yn y rheolaeth prisiau manwerthu. Yn y rheolaeth hon, mae cwmnïau’n 
derbyn lwfans i bob cwsmer ac yn cadw’r holl orberfformio neu’n gorfod talu am 
danberfformio.

Dim ond Hafren Dyfrdwy a South West Water sydd wedi gwario llai na’u lwfansau, 
7% ac 8% yn y drefn honno. Mae’r cwmnïau sy’n weddill wedi gwario mwy na’u 
lwfans gan 6 i 67%.

Mae gwariant manwerthu yn cynnwys tâl am ddyled ddrwg aelwydydd, sy’n 
cynrychioli’r newid yng nghyfanswm gwerth y ddarpariaeth dyled ddrwg yn y 
flwyddyn. Dylai’r ddarpariaeth dyled ddrwg adlewyrchu’r refeniw y mae’r cwmni o’r 
farn na fydd yn ei adennill gan gwsmeriaid a chynhwysir newidiadau cynyddrannol 
yn flynyddol mewn costau yr adroddir amdanynt. Yn ystod 2019-20 cynyddodd 
llawer o gwmnïau eu darpariaeth gan ragweld y gallai rhai cwsmeriaid ei chael hi’n 
anodd talu eu biliau oherwydd canlyniadau economaidd pandemig Covid-19. Yn 
ystod 2020-21, mae’r rhan fwyaf o gwmnïau’n adrodd bod casglu arian parod yn 
parhau i fod yn gryf ond eu bod yn cynnal neu’n cynyddu eu darpariaethau 
dyledion drwg ymhellach gan ragweld y gallai casglu refeniw wanhau unwaith y 
byddai cynllun ffyrlo’r llywodraeth yn dod i ben.

Mae cyfanswm y darpariaethau a adroddwyd ar gyfer effaith Covid-19 hyd yma yn 
amrywio o 4% i 44% o’r lwfansau cost. Mae’r amrywioldeb yn adlewyrchu barn y 
cwmnïau am y risg y gallai rhai cwsmeriaid ei chael yn anodd talu, wedi’i 
gwrthbwyso gan unrhyw gamau y mae’r cwmni’n eu cymryd i reoli dyled ddrwg. 
Mae Dŵr Cymru, Hafren Dyfrdwy a Dŵr Hafren Trent yn adrodd eu bod wedi 
cynyddu gweithgareddau rheoli dyled er mwyn lleihau maint eu darpariaeth. 
Southern Water sydd â’r ddarpariaeth fwyaf fel cyfran o’i lwfans costau 
manwerthu ac mae hefyd yn adrodd ei fod wedi atal gweithgareddau rheoli 
dyledion drwg.

Mae i ba raddau y bydd angen y darpariaethau a wneir ar gyfer Covid-19 yn ansicr. 
Mae dileu’r newid cynyddrannol yn y darpariaethau yn ystod 2020-21 o’n 
dadansoddiad yn lleihau gwariant gormodol ar gyfartaledd i 21% o’r lwfansau. Mae 
gan fwyafrif y cwmnïau lawer mwy o waith i’w wneud yn ystod pedair blynedd 
nesaf y rheolaeth prisiau er mwyn gwella effeithlonrwydd eu busnesau 
manwerthu.

Allwedd
Gwariant cyfwerth neu is na’r 
lwfans
Gwariant uwch na’r lwfans

▲ Cynnwys
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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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