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Ar yr adeg hon yn y cylch adolygu prisiau, mae cwmnïau’n paratoi eu cynlluniau busnes 
PR24. Rydym yn disgwyl i bob cwmni fod yn ymgysylltu â chwsmeriaid i sicrhau bod eu 
cynlluniau busnes yn ystyried anghenion, blaenoriaethau a dewisiadau cwsmeriaid.

Mae’r ddogfen hon yn nodi ein disgwyliadau ar gyfer y safonau y dylai cwmnïau eu 
cyrraedd wrth ddatblygu cynllun busnes ar gyfer:

• ymchwil o ansawdd uchel;
• her cwsmeriaid ar natur, ansawdd a defnydd tystiolaeth ymgysylltu â chwsmeriaid; a
• sicrwydd o ansawdd a defnydd tystiolaeth ymgysylltu â chwsmeriaid.

Rydym yn disgwyl i’r fframwaith ymgysylltu â chwsmeriaid a rhanddeiliaid a nodir ym 
methodoleg drafft PR24 adlewyrchu cynnwys y ddogfen hon i raddau helaeth, ynghyd 
â’n papur sefyllfa ‘Ymchwil cwsmeriaid cydweithredol ar gyfer PR24’ a gyhoeddwyd ym 
mis Hydref 2021. Cyhoeddir y fethodoleg ddrafft ym mis Gorffennaf 2022.

Ynglŷn â’r ddogfen hon

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/10/PR24_Collaborative_Customer_Research_PR24.pdf
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Mae rhai gwahaniaethau yn ein dull ar gyfer ymgysylltu â chwsmeriaid ar gyfer PR24 o 
gymharu â PR19.1 Ein nod yw gwella ansawdd, dibynadwyedd a defnydd cyffredinol tystiolaeth 
cwsmeriaid ar gyfer PR24. Mae newidiadau diweddar i’n polisi ymgysylltu â chwsmeriaid yn 
cynnwys:

• Datblygu dull cydweithredol ar gyfer rhywfaint o’r ymchwil cwsmeriaid a fydd yn 
llywio meysydd cyffredin o gynlluniau busnes cwmnïau a’n penderfyniadau (‘ymchwil 
cydweithredol’). Cyhoeddwyd ein ‘Hymchwil cwsmeriaid cydweithredol ar gyfer PR24’ 
ym mis Hydref 2021, ac roedd yn disgrifio cwmpas, amseriad, dull cyflawni a threfn 
lywodraethu ar gyfer yr ymchwil cydweithredol. Mae’r dull cydweithredol yn golygu bod 
cwmnïau, CCW ac Ofwat yn cydweithio i ddatblygu a gweithredu ymchwil cwsmeriaid i 
lywio rhannau cyffredin o gynlluniau busnes a’n penderfyniadau. Mae’n llunio rhan o ddull 
cyffredinol pob cwmni o ymgysylltu, gyda chwmnïau’n cynnal ymchwil a mathau eraill o 
ymgysylltu i lywio elfennau pwrpasol o gynlluniau busnes, strategaethau cyflawni hirdymor 
a phenderfyniadau busnes parhaus. Rydym yn cynnwys cwmnïau a rhanddeiliaid eraill yn 
y gwaith o ddatblygu’r ymchwil cydweithredol drwy’r trefniadau llywodraethu y cytunwyd 
arnynt (gweler Atodiad 1 am gylch gorchwyl y grwpiau llywio). 

• Yn ‘Creu yfory, gyda’n gilydd’ a gyhoeddwyd gennym ym mis Mai 2021, soniom na fyddem 
yn diffinio rôl grŵp her cwsmeriaid ar gyfer pob cwmni. Yn lle hynny, gwnaethom gynnig 
datblygu safonau ar gyfer ymchwil o ansawdd uchel, her cwsmeriaid a sicrwydd o 
ansawdd a defnydd tystiolaeth ymgysylltu â chwsmeriaid a rhanddeiliaid. Rhannwyd 
safonau drafft ar gyfer ymchwil o ansawdd uchel yn ‘Creu yfory, gyda’n gilydd’ ac rydym 
wedi bod yn datblygu safonau ar gyfer her a sicrwydd mewn ymgynghoriad â chwmnïau 
a rhanddeiliaid eraill ar gyfer eu cynnwys yn y papur hwn. Disgwylir i gwmnïau roi 
datrysiadau  her a sicrwydd ar waith i ddiwallu eu hanghenion, eu huchelgeisiau a’u 
hamgylchiadau unigol, tra’n sicrhau eu bod yn bodloni’r safonau a nodir gennym yn y 
papur hwn. 

Mae’r ddogfen hon yn canolbwyntio ar safonau ar gyfer ymgysylltu â chwsmeriaid yn ystod y 
gwaith o ddatblygu cynllun busnes adolygu prisiau.
 
Rydym yn parhau i ddisgwyl i gwmnïau ymgysylltu â chwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill yn 
barhaus, er mwyn llywio penderfyniadau busnes o ddydd i ddydd. Rydym wedi manteisio ar y 
cyfle i adnewyddu a symleiddio’r egwyddorion ymgysylltu â chwsmeriaid a sefydlwyd ar gyfer 
adolygiadau prisiau cynharach – gweler Atodiad 2. Rydym yn annog cwmnïau i gydnabod y 
berthynas rhwng, a natur orgyffyrddol, egwyddorion ymgysylltu â chwsmeriaid a’r safonau ar 
gyfer ymchwil o ansawdd uchel, her cwsmeriaid a sicrwydd o ran ymgysylltu â chwsmeriaid.

1. Cyflwyniad

1. Drwy weddill y ddogfen hon, rydym yn defnyddio “ymgysylltu â chwsmeriaid” fel term trosfwaol sy’n cwmpasu 
deall safbwyntiau a hoffterau cwsmeriaid. Mae hyn yn cynnwys ymarferion ymchwil cwsmeriaid ffurfiol yn ogystal 
â dulliau eraill o ddeall barn cwsmeriaid, megis dadansoddiad cwmni o ddata o weithrediadau o ddydd i ddydd.

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/10/PR24_Collaborative_Customer_Research_PR24.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/05/PR24-and-Beyond-Creating-tomorrow-together.pdf


Yn ‘Creu yfory, gyda’n gilydd’ gwnaethom egluro ein bwriad i ddatblygu safonau ar gyfer 
ymchwil o ansawdd uchel, her cwsmeriaid a sicrwydd o ran ymgysylltu â chwsmeriaid, gan 
adael hyblygrwydd i gwmnïau gynllunio dulliau ar gyfer herio a sicrwydd sy’n diwallu eu 
hanghenion, eu huchelgeisiau a’u hamgylchiadau penodol. 

Bwriedir mabwysiadu’r safonau canlynol ar gyfer yr adolygiad prisiau yn ychwanegol at, 
ac i gefnogi, egwyddorion ymgysylltu â chwsmeriaid (gweler Atodiad 2 am ddatganiad o 
egwyddorion wedi’u hadnewyddu a’u symleiddio ar gyfer ymgysylltu â chwsmeriaid). 

Ymchwil o ansawdd uchel  

Gwnaethom osod safonau gofynnol drafft ar gyfer ymchwil o ansawdd uchel yn ‘Creu yfory, 
gyda’n gilydd’.2 Ar ôl ystyried adborth ynglŷn â hyn a sgyrsiau dilynol gyda’r sector dŵr ac 
arbenigwyr ymchwil, mae’r datganiadau canlynol yn egluro ein meddylfryd presennol ynglŷn â 
safonau ar gyfer ymchwil o ansawdd uchel. 

Yn gyffredinol, dylai ymchwil ac ymgysylltiad cwmnïau dŵr ddilyn arfer gorau ac arwain at 
ddealltwriaeth ystyrlon o’r hyn sy’n bwysig i gwsmeriaid a rhanddeiliaid ehangach. 

2. Safonau ar gyfer ymchwil o ansawdd uchel, her  
cwsmeriaid a sicrwydd o ran ymgysylltu â chwsmeriaid
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2. Gweler Nodwedd 1 yr ‘Atodiad: Adlewyrchu dewisiadau cwsmeriaid’.
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https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/05/Appendix-Reflecting-customers-preferences.pdf
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Addas at y diben

Dylai’r sampl ymchwil a’r fethodoleg fod 
yn briodol ar gyfer amcanion yr ymchwil. 
Dylai cyfranogwyr allu deall y cwestiynau 
a ofynnir iddynt a dylai arolygon gyfyngu 
ar y defnydd o opsiynau dewis gorfodol. 
Ni ddylai dull ymchwil a heriwyd yn 
flaenorol gael ei ailadrodd yn ddifeddwl. 
Croesewir arloesi os yw’n debygol o 
arwain at fewnwelediad a dysgu ystyrlon 
a dibynadwy. 

Wedi’i ddylunio’n niwtral

Dylid cynllunio a chyflwyno ymchwil 
mewn ffordd sy’n niwtral ac yn rhydd 
o ragfarn. Dylid ystyried y potensial ar 
gyfer rhagfarn a’r ffyrdd o atal hyn ar 
bob cam o’r prosiect, a chael tystiolaeth 
ohono – gan gynnwys gosodiad, 
geiriad cwestiynau, trefn cwestiynau, 
deunyddiau ysgogi, defnydd gofalus o 
ddyfyniadau neu ddata wrth adrodd a 
dehongli canfyddiadau. Os oes rhyw 
ragfarn gynhenid na ellir ei hosgoi 
neu a oedd yn ganlyniad anfwriadol i’r 
ymchwil, dylid cydnabod hyn a’i egluro 
yn y canfyddiadau. 

Defnyddiol a chyd-destunol

Dylai ymchwil fod yn ymarferol 
berthnasol. Dylai fod yn glir pam y 
cynhaliwyd yr ymchwil, at beth y bydd 
yn cyfrannu a sut. Dylai’r ymchwil gael ei 
gynllunio gan roi blaenoriaeth i ansawdd 
yn hytrach na swm (h.y. ymchwil o 
ansawdd gwell, yn hytrach na swm mwy 
o ymchwil). Cyn belled ag y bo modd, 
dylid cyflwyno canfyddiadau ymchwil 
ochr yn ochr â sail dystiolaeth ehangach 
– gan gynnwys ymchwil a gynhaliwyd 
gan eraill. Dylai’r dadansoddiad roi’r 
canfyddiadau yn eu cyd-destun 
ac egluro sut y byddant yn cael eu 
defnyddio. 

Cynhwysol

Dylai ymchwil gynnwys gwahanol 
gynulleidfaoedd a demograffeg 
gymdeithasol, gan ystyried 
poblogaethau lleol neu ranbarthol neu 
genedlaethol, cwsmeriaid busnes a 
manwerthwyr busnes. Lle bo modd, dylai 
canfyddiadau ymchwil nodi ac adrodd 
ar amrywiadau yn ôl demograffeg 
gymdeithasol a mathau o ddefnyddwyr 
(e.e. talwyr biliau, cwsmeriaid y 
dyfodol). Dylai canfyddiadau ymchwil 
roi manylion y rheini a allai fod wedi’u 
heithrio neu wedi’u tangynrychioli yn 
yr ymchwil. Lle bo modd, dylai ymchwil 
ddefnyddio dulliau cymysg i roi set 
fwy cynhwysol o ganfyddiadau. Er y 
gall ystod y gynrychiolaeth amrywio 
o brosiect i brosiect, dylai’r rhaglen 
ymchwil yn ei chyfanrwydd fod yn amlwg 
yn gynhwysol. 

I gyflawni hyn, dylai ymchwil cwmnïau dŵr fod yn: 
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Moesegol

Dylid cynnal ymchwil yn unol â safonau 
moesegol corff ymchwil a gydnabyddir 
yn eang – megis y Gymdeithas Ymchwil 
i’r Farchnad neu’r Gymdeithas Ymchwil 
Gymdeithasol.

Gyda sicrwydd annibynnol4

Dylai ymchwil gael ei adolygu gan 
unigolion neu grwpiau sy’n annibynnol 
ar gwmnïau dŵr. Dylai’r rheini sy’n 
adolygu ymchwil feddu ar ystod o sgiliau 
a phrofiad perthnasol a theimlo’n 
hyderus ac abl i herio pob elfen ar yr 
ymchwil. Dylai gwybodaeth a rennir gyda 
hwy fod yn berthnasol ac yn amserol. 
Dylai cwmnïau dŵr fod yn dryloyw ynglŷn 
â chanfyddiadau’r ymchwil ac a yw wedi 
cael ei ddefnyddio, ac ym mha ffyrdd.   

Parhaus

Dylai rhaglenni ymchwil cwmnïau fod yn  
barhaus, fel y gellir casglu mewnwelediad 
o ddydd i ddydd, yn ogystal ag ymchwil 
penodol a pherthnasol ar gyfer llywio 
cynlluniau busnes a strategaethau 
cyflawni hirdymor. Bydd hyn yn ei 
gwneud yn haws i nodi meysydd o bryder 
neu newid a gweithredu arnynt.   

Wedi’u rhannu’n llawn  
ag eraill3 

Dylid cyhoeddi canfyddiadau ymchwil 
a’u rhannu’n llawn, cyn gynted â phosibl 
â chynulleidfa mor eang â phosibl. 
Bydd hyn yn ychwanegu gwerth at y sail 
dystiolaeth ar gwsmeriaid:

• drwy ganiatáu i ddulliau ymchwil gael 
eu deall a’u gwella; 

• drwy adeiladu’r sail wybodaeth a 
rennir ynglŷn â barn, hoffterau a 
phrofiadau cwsmeriaid;

• drwy ganiatáu i ganfyddiadau ymchwil 
gael eu hystyried mewn ffordd 
gymharol – sy’n golygu y gall cwmnïau 
dŵr ddeall yn well eu sail cwsmeriaid 
eu hunain, mewn cymhariaeth â 
chanfyddiadau o feysydd eraill. 

Dylai gwybodaeth glir a manwl am y 
fethodoleg ar gyfer yr ymchwil gael ei 
chyflwyno ar y cyd â chanfyddiadau 
ymchwil bob amser. Dylai hyn gynnwys, er 
enghraifft, sgrinwyr recriwtio, holiaduron, 
canllawiau trafod, a chopïau o unrhyw 
ddeunyddiau ysgogi a ddefnyddiwyd. 

3.Rydym yn cydnabod materion yn ymwneud â rhannu data cwsmeriaid neu sensitifrwydd masnachol a byddwn 
yn parhau i weithio gyda chwmnïau dŵr i alluogi rhannu data ymchwil ac ymgysylltu yn llawn, gan roi ystyriaeth i’r 
materion hyn.   
4. Mae safonau ar gyfer sicrwydd o ran ymgysylltu â chwsmeriaid wedi’u nodi yn ddiweddarach yn y ddogfen hon.
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Her cwsmeriaid

Rhaid i gwsmeriaid a’u cynrychiolwyr allu herio perfformiad parhaus, cynlluniau busnes 
a strategaethau cyflawni hirdymor y cwmnïau. Diben her cwsmeriaid yw i gwmnïau gael 
adborth ar ba faterion sy’n bwysig i gwsmeriaid, beth yw eu barn ar wahanol agweddau ar 
weithgareddau cwmnïau, a galluogi cwsmeriaid i wneud sylwadau ynglŷn â pha mor dda y 
mae cynlluniau’n adlewyrchu eu hanghenion, eu blaenoriaethau a’u dymuniadau.  

Rydym yn disgwyl i dystiolaeth o her cwsmeriaid ddangos y canlynol:

Parhaus 

Mae her cwsmeriaid yn barhaus, gan 
fynd i’r afael â datblygu a chyflawni 
cynlluniau busnes.

Dylai cwmnïau allu darparu tystiolaeth 
o groesawu ac ymateb i heriau i’w 
perfformiad o ddydd i ddydd yn ogystal 
ag wrth ddatblygu eu cynlluniau 
busnes ar gyfer adolygiadau prisiau a 
strategaethau cyflawni hirdymor. 

Annibyniaeth 

Mae’r bobl sy’n ymwneud â her 
cwsmeriaid, a’r broses herio, yn 
annibynnol ar y cwmni.

Mae’n hollbwysig bod y mecanwaith ar 
gyfer her cwsmeriaid yn wirioneddol 
annibynnol ar y cwmni ac yn sicrhau 
bod y cwmni’n gwrando ar leisiau 
cynrychioliadol. Mae hyn yn golygu y 
dylai datrysiadau i heriau:

• Fod hyd braich oddi wrth y 
cwmni, heb unrhyw gyfyngiadau 
na disgwyliadau wedi’u gosod a 
fyddai’n peryglu annibyniaeth. Dylai 
unrhyw wrthdaro buddiannau neu 
gysylltiadau rhwng ffynhonnell yr her 
a’r cwmni gael eu hegluro’n glir a’u 
cyfiawnhau.

• Lleihau cyfraniad y cwmni i, ac 
adolygiad o, unrhyw allbynnau o’r 
her cwsmeriaid cyn iddynt gael eu 
rhannu’n gyhoeddus. Mae rhannu 
holl allbynnau her cwsmeriaid 
yn gyhoeddus yn un o ofynion 
allweddol cwmnïau, er mwyn sicrhau 
tryloywder. Dylai cwmnïau wirio 
cywirdeb ffeithiol allbynnau ond 
dylent osgoi unrhyw ddylanwad 
gormodol.

Atebolrwydd bwrdd

Mae bwrdd y cwmni’n atebol am roi 
mecanwaith ar waith ar gyfer her 
cwsmeriaid, a gwrando arnynt.

Dylai byrddau cwmnïau allu dangos 
sut mae cynlluniau busnes a 
phenderfyniadau ehangach yn ystyried 
materion sy’n bwysig i gwsmeriaid, gan 
gynnwys y rheini a amlygwyd drwy’r 
broses her cwsmeriaid. 
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Tryloyw 

Mae’r cwmni yn dryloyw ynglŷn â natur heriau a godir, ymateb y cwmni i bob her a 
pherfformiad cymharol y cwmni.

Dylai cwmnïau allu dangos eu bod wedi bod yn dryloyw gyda chwsmeriaid am eu lefelau 
perfformiad cymharol drwy ddefnyddio gwybodaeth gyda diffiniadau lle bynnag y bo modd 
sy’n gyson ar draws y diwydiant.  Dylai cwmnïau allu darparu tystiolaeth i ddangos sut 
maent yn gwrando ar gwsmeriaid. Dylai hyn gynnwys:

• Eglurhad o sut mae gwerthusiadau o opsiynau cynllun busnes gwahanol wedi ystyried 
barn cwsmeriaid, gyda ffocws ar yr opsiynau sy’n rhoi’r budd gorau i gwsmeriaid a’r 
amgylchedd.

• Cyhoeddi’n amserol dystiolaeth o farn cwsmeriaid a gasglwyd drwy ymchwil neu 
ymarferion ymgysylltu (gan ystyried diogelu data cwsmeriaid a sensitifrwydd 
masnachol).5

• Cofnod wedi’i gyhoeddi o’r holl heriau a godwyd gan gwsmeriaid neu eu cynrychiolwyr.6 
• Tystiolaeth wedi’i chyhoeddi o ymatebion y cwmni i’r heriau hyn, gan gynnwys 

rhesymau pam nad oes angen gweithredu.7

• Nodi meysydd anghytundeb yn glir.

Gwybodus

Caiff y broses her ei llywio gan wybodaeth gymharol o ansawdd uchel a thueddiadau dros 
amser.

Mae hyn yn cynnwys:

• Y cwmni ac eraill yn darparu mynediad i, ac esboniad o, yr holl wybodaeth, data a 
thystiolaeth berthnasol a defnyddiol i gymharu perfformiad â chwmnïau eraill a thros 
amser, i alluogi her ystyrlon ac effeithiol.

• Gwybodaeth yn cael ei darparu’n rhydd gan y cwmnïau pan ofynnir amdani, heb 
unrhyw beth yn cael ei ddal yn ôl yn fwriadol, a dim cyfyngiadau ar rannu (oni bai 
bod cyfiawnhad dros hynny oherwydd diogelu data cwsmeriaid neu sensitifrwydd 
masnachol).

• Dylai’r rheini sy’n herio gael yr amser, yr adnoddau a’r arbenigedd i wneud hynny’n 
effeithiol.

5. Mae ‘Wedi’u rhannu’n llawn ag eraill’ yn un o safonau ymchwil o ansawdd uchel. Rydym yn cydnabod materion 
yn ymwneud â rhannu data cwsmeriaid neu sensitifrwydd masnachol a byddwn yn parhau i weithio gyda 
chwmnïau dŵr i alluogi rhannu data ymchwil ac ymgysylltu yn llawn, gan roi ystyriaeth i’r materion hyn.
6. Rydym yn cydnabod materion yn ymwneud â rhannu data cwsmeriaid neu sensitifrwydd masnachol, ond rydym 
yn disgwyl i eithriadau o’r fath gael eu lleihau.
7. Ditto
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Cynhwysfawr 

Mae’r her yn canolbwyntio ar yr ystod 
lawn o feysydd lle gall cwsmeriaid gael 
barn ystyrlon, gan gynnwys:

• gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff 
(lle bo’n berthnasol i’r cwmni);

• gwasanaethau cwsmeriaid;
• buddsoddiad sylweddol (cynlluniau 

untro mawr);
• lefelau perfformiad; ac
• effaith ar filiau.

Dylai’r her ganolbwyntio ar faterion 
pwysig a pherthnasol neu frys y 
dylai cwmnïau eu hymgorffori yn eu 
cynlluniau busnes a’u strategaethau 
cyflawni hirdymor ar gyfer adolygiadau 
prisiau neu wneud penderfyniadau 
ehangach.

Cynrychioliadol

Daw her gan ystod gynrychioliadol o 
gwsmeriaid ac mae’n agored i’r holl 
randdeiliaid lleol a chenedlaethol.

Dylai’r broses herio sicrhau bod 
y cwmni’n rhoi ystyriaeth i farn a 
phrofiadau’r ystod eang o gwsmeriaid 
y mae’n eu gwasanaethu. Gallai 
hyn gynnwys arbenigwyr technegol 
profiadol mewn ymchwil cwsmeriaid a 
gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff, ac 
aelodau o’r cyhoedd (cwsmeriaid). Dylai 
her cwsmeriaid sicrhau bod y cwmni’n 
deall safbwyntiau’r ystod o gwsmeriaid 
sy’n ddefnyddwyr terfynol (gan gynnwys 
cwsmeriaid cartref, busnes, anodd 
eu cyrraedd, bregus a chwsmeriaid y 
dyfodol) a’u bod yn cael eu hystyried 
wrth wneud penderfyniadau. Dylid hefyd 
ystyried mewnwelediad a ddarperir 
gan gwsmeriaid canolradd (e.e. 
manwerthwyr busnes).

Amserol

Mae cwsmeriaid yn gallu herio’n 
amserol, gyda chwmnïau’n ymateb 
o fewn cyfnod amser rhesymol. Dylai 
trefniadau herio cwmnïau ganiatáu 
digon o amser ar gyfer herio effeithiol.
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Sicrwydd ymgysylltu â chwsmeriaid

Rydym yn disgwyl i fyrddau cwmnïau roi sicrwydd o ansawdd ymgysylltu â chwsmeriaid a bod 
barn cwsmeriaid wedi’i hystyried mewn cynlluniau busnes a strategaethau cyflawni hirdymor.  

Gallwn weld yn uniongyrchol sut mae’r ymchwil cwsmeriaid cydweithredol sy’n cael ei wneud 
cyn PR24 yn cael ei ddefnyddio gan gwmnïau yn eu cyflwyniadau adolygiad prisiau a gan Ofwat 
yn ein penderfyniadau drafft.8 Rydym yn disgwyl i gwmnïau allu rhoi sicrwydd ategol o ymgysylltu 
â chwsmeriaid sy’n benodol i gwmnïau a sut y’i defnyddiwyd i lunio cynlluniau busnes a 
strategaethau cyflawni hirdymor.

Rydym yn disgwyl i dystiolaeth o sicrwydd ansawdd a defnydd ymgysylltu  
â chwsmeriaid mewn cynlluniau busnes a strategaethau cyflawni hirdymor 
fod yn:

Annibynnol

Dylid darparu sicrwydd o ansawdd 
ymgysylltu â chwsmeriaid, a sut 
mae’r cwmnïau wedi defnyddio’r 
canfyddiadau yn eu cynlluniau busnes 
a’u strategaethau cyflawni hirdymor, yn 
annibynnol ar y cwmnïau heb unrhyw 
gyfyngiadau ar adrodd. 

Golyga hyn:

• ni ddylai cwmnïau roi mewnbwn i, 
nac adolygu’r, sicrwydd cyn iddo 
gael ei gyhoeddi, ac eithrio i wirio 
cywirdeb ffeithiol.

• dylai sicrwydd gynnwys datganiadau 
clir a thystiolaeth bod y broses wedi’i 
chynnal yn annibynnol ar y cwmni.

Arbenigol

Dylai pobl neu sefydliadau sydd ag arbenigedd perthnasol ac sydd ag adnoddau priodol i 
gwblhau’r ymarfer sicrwydd gynnal ymgysylltiad â chwsmeriaid.

Tryloyw

Dylai cwmnïau rannu’r holl dystiolaeth 
ymgysylltu â chwsmeriaid ac ymchwil 
berthnasol i alluogi pwy bynnag sy’n rhoi 
sicrwydd i ddod i farn gwbl wybodus ac 
annibynnol ynglŷn â sut mae’r cwmni 
wedi ystyried barn cwsmeriaid. 

Dylai’r wybodaeth a rennir fod 
yn ffeithiol, yn wrthrychol ac yn 
gynhwysfawr, heb fod yn ddetholus nac 
wedi’i dehongli. Gall hyn gynnwys data 
a gwybodaeth o weithrediadau o ddydd 
i ddydd, a deunyddiau sy’n ymwneud 
ag ymarferion ymgysylltu penodol. 
Dylai cwmnïau allu dangos sut y maent 
wedi ystyried tystiolaeth o ymgysylltu â 
chwsmeriaid. Dylai cwmnïau allu egluro 
pam nad ydynt wedi ystyried tystiolaeth 
o ymgysylltu â chwsmeriaid neu ymchwil 
pan fo hyn wedi digwydd.

8. Gweler ‘PR24 a thu hwnt: Ymchwil cwsmeriaid cydweithredol ar gyfer PR24’

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/10/PR24_Collaborative_Customer_Research_PR24.pdf
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Her a sicrwydd ehangach o gynlluniau busnes cwmni 

Rydym yn parhau i weithio’n agos gyda CCW ar bob agwedd ar ddatblygu polisi ymgysylltu â 
chwsmeriaid. Mae hyn yn cynnwys trafodaethau am rôl CCW yn natrysiadau her cwsmeriaid 
a sicrwydd y bydd cwmnïau’n eu rhoi ar waith i fynd i’r afael â’r safonau ar gyfer ymchwil o 
ansawdd uchel, her cwsmeriaid a sicrwydd ymgysylltu â chwsmeriaid.

Rydym yn croesawu cynnig CCW ar gyfer ‘grŵp cydgysylltu her’ a’i fwriad i:

• godi safonau ar gyfer ymgysylltu â chwsmeriaid;
• gwella rhannu arfer gorau ar ymgysylltu â chwsmeriaid ar draws y sector;
• gwella argaeledd a dealltwriaeth o wybodaeth gymharol.

Rydym yn deall bod CCW yn bwriadu cyhoeddi diweddariad ar ei ‘Fodelau cynrychiolaeth 
defnyddwyr y dyfodol’ yn y dyfodol agos ac yn dechrau rhoi’r ‘grŵp cydgysylltu her’ ar waith.

Rydym yn parhau i archwilio cyfleoedd i ni glywed yn fwy uniongyrchol gan gwsmeriaid 
a rhanddeiliaid lleol/cenedlaethol am eu barn ar gynigion cynllun busnes terfynol PR24 a 
strategaethau cyflawni hirdymor.

Cynhwysfawr 

Mae angen i sicrwydd asesu i ba 
raddau y mae ymgysylltiad y cwmni 
â chwsmeriaid yn bodloni’r safonau 
ar gyfer ymchwil o ansawdd 
uchel ac unrhyw ddatganiadau 
perthnasol eraill o arfer gorau, gan 
gynnwys sut mae wedi cymhwyso’r 
arfer gorau ar gyfer triongli data 
cwsmeriaid o ffynonellau eraill.9

Perchenogaeth y bwrdd

Dylai byrddau cwmnïau ddangos trosolwg o’r 
broses sicrwydd ymgysylltu â chwsmeriaid. 
Mae hyn yn golygu y dylai byrddau cwmnïau:

• gael gweld, ac adolygu, tystiolaeth o 
ymgysylltu â chwsmeriaid ac ymchwil.

• datblygu hyder bod penderfyniadau’r 
cwmni yn ystyried barn, hoffterau a 
phrofiadau cwsmeriaid.

• bodloni eu hunain bod cynigion busnes a 
strategaethau cyflawni hirdymor cwmnïau 
yn seiliedig ar ymchwil ac ymgysylltu o 
ansawdd uchel. 

• bod yn barod i ddarparu datganiad bod 
ymgysylltiad â chwsmeriaid ac ymchwil 
y cwmni yn bodloni’r safonau ar gyfer 
ymchwil o ansawdd uchel ac unrhyw 
ddatganiadau perthnasol eraill o arfer 
gorau.

9. Disgwylir i sicrwydd gyfeirio at adroddiad triongli CCW.

https://www.ccwater.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/PR24-Future-consumer-representation-models.pdf
https://www.ccwater.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/PR24-Future-consumer-representation-models.pdf
https://www.ccwater.org.uk/wp-content/uploads/2021/05/PR19-Triangulation-Review.pdf
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Nod cyffredinol

Bydd y grwpiau llywio ar gyfer ymchwil cwsmeriaid cydweithredol yn rhoi mewnbwn i 
alluogi Ofwat a CCW wneud penderfyniadau gwybodus ar ddyluniad ymchwil cwsmeriaid 
cydweithredol ar gyfer PR24 i Gymru a Lloegr.  Mae hyn yn debygol o gynnwys ymchwil i lywio:

• Ymrwymiadau perfformiad.
• Cyfraddau ODI.
• Profi fforddiadwyedd a derbynioldeb cynlluniau busnes.
• Profi fforddiadwyedd a derbynioldeb penderfyniadau drafft.

Bydd grwpiau llywio ar wahân ar gyfer Cymru a Lloegr, yn cyd-eistedd pan mai dyma’r dull 
mwyaf effeithlon.

Rôl y grŵp llywio

Amcanion allweddol y grwpiau llywio yw:

• Adolygu cynigion i gyflawni nodau ymchwil o ran methodoleg, deunyddiau ymchwil ac 
adrodd ar ganfyddiadau ymchwil

• Ystyried cyngor gan arbenigwyr ar ddefnyddwyr, yr amgylchedd ac ymchwil
• Ystyried rolau a chyfraniadau adnoddau/ariannol Ofwat, CCW a chwmnïau
• Monitro cynnydd ar gyflawni’r rhaglen ymchwil cydweithredol, i wneud yn siŵr bod natur 

ac amseriad canfyddiadau ymchwil yn bodloni anghenion Ofwat, CCW a chwmnïau.
• Derbyn mewnbwn gan Defra/Llywodraeth Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd/Cyfoeth 

Naturiol Cymru a’r Arolygiaeth Dŵr Yfed (DWI) 
• Rhoi sylwadau ar faterion a godwyd gan dîm cyflawni ar y cyd Ofwat/CCW.
• Goruchwylio unrhyw is-grwpiau o aelodau (e.e. grwpiau gorchwyl a gorffen) sydd â’r dasg 

o adolygu meysydd penodol.

Gwneud penderfyniadau

Bydd penderfyniadau ar yr ymchwil cwsmeriaid yn cael eu gwneud ar y cyd rhwng Ofwat a 
CCW, ar ôl ystyried unrhyw adborth perthnasol gan gwmnïau dŵr a phartïon â diddordeb, a 
chydnabod y bydd Ofwat yn arwain ar benderfyniadau sy’n ymwneud â’r adolygiad prisiau 
cyffredinol a’r mecanweithiau rheoleiddio.

Atodiad 1: Cylch gwaith ar gyfer grwpiau llywio 
ymchwil cwsmeriaid cydweithredol
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Aelodau’r grŵp llywio

Bydd gan bob sefydliad sy’n aelod gynrychiolydd a enwir a byddant yn gallu enwebu dirprwy 
os na allant fynychu cyfarfod.

Prif aelodau’r grwpiau llywio fydd: Ofwat, CCW, cwmnïau dŵr yn unig a chwmnïau dŵr a 
charthffosiaeth  Bydd yr aelodau hyn yn bresennol ym mhob cyfarfod ac yn cynghori ar 
ymarferoldeb a goblygiadau cynigion ymchwil. Byddwn yn adolygu cyfranogiad pob cwmni 
dŵr neu rai ohonynt o bryd i’w gilydd, gyda’r nod o gydbwyso effeithiolrwydd cyfarfodydd â’r 
angen i sicrhau bod llais pob cwmni yn cael ei gynrychioli a’i glywed.

Bydd cynrychiolwyr cwsmeriaid defnyddwyr annibynnol, arbenigwyr amgylcheddol, sy’n 
cwmpasu Cymru a Lloegr fel y bo’n briodol, ac arbenigwr ymchwil cwsmeriaid diduedd yn 
bresennol i roi cyngor a sicrwydd ar y cynigion ymchwil cydweithredol. Bydd cynrychiolwyr 
cwsmeriaid busnes a manwerthwyr busnes hefyd yn cael eu gwahodd i gynrychioli 
buddiannau’r grwpiau hyn.  
 
Grŵp llywio Lloegr yn unig

O ran y grŵp llywio ar gyfer Lloegr, bydd aelodau ychwanegol yn cynnwys rhanddeiliaid 
allweddol fel Defra, Asiantaeth yr Amgylchedd, y DWI a Natural England a fydd yn cynghori 
a yw’r cynigion yn bodloni eu gofynion rheoleiddio ac yn ychwanegu mewnwelediad i’r 
drafodaeth.  Gall yr aelodau hyn ddewis mynychu cyfarfodydd yn llai aml. Gellir gwneud 
trefniadau arbennig i hysbysu aelodau ehangach am gynnydd.

Grŵp llywio Cymru’n unig

Bydd y grŵp llywio ar gyfer Cymru hefyd yn cynnwys rhanddeiliaid allweddol fel Llywodraeth 
Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a’r DWI. Eto, efallai y bydd yr aelodau hyn yn dewis mynychu 
cyfarfodydd yn llai aml a gellir gwneud trefniadau arbennig i roi’r wybodaeth ddiweddaraf 
iddynt am gynnydd.  

Cyd-eistedd

Bydd y grwpiau ar gyfer Cymru a Lloegr yn cyd-eistedd cyn belled ag y bo modd, er mwyn 
sicrhau cysondeb yn y dulliau ymchwil cydweithredol yng Nghymru a Lloegr. Rydym yn 
cydnabod y gellir cyfiawnhau rhai gwahaniaethau yn y dull ymchwil cydweithredol ar gyfer 
Cymru a Lloegr oherwydd gwahaniaethau yn y cyd-destun ehangach.

Lle bo angen, bydd yr agenda ar gyfer cyfarfod grŵp llywio yn cael ei threfnu i fel y gellir 
mynychu ar gyfer rhannau Cymru’n unig neu Loegr yn unig o’r drafodaeth, os oes angen.
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Rheoli’r grwpiau llywio

Bydd Cadeirydd y grwpiau llywio yn cylchdroi rhwng Ofwat a CCW, a bydd yr ysgrifenyddiaeth 
yn cael ei darparu gan dîm cyflawni ar y cyd Ofwat a CCW.

Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn fisol yn ystod 2022 ac yn chwarterol (neu yn ôl yr 
angen) yn ystod 2023 a 2024. Bydd cyfarfodydd yn rhithwir yn bennaf, oni bai bod y grŵp yn 
nodi y byddai cyfarfod wyneb yn wyneb yn fuddiol.  Bydd cofnodion cyfarfodydd yn cael eu 
dosbarthu i holl aelodau’r grŵp llywio.

Adolygir amlder cyfarfodydd y grŵp llywio yn rheolaidd.

Cod ymddygiad

Fforymau yw’r grwpiau llywio i ganiatáu ar gyfer partneriaeth a chydweithio o fewn y 
diwydiant a gyda phartïon â diddordeb. Disgwylir i bob aelod ymddwyn yn unol â’r ysbryd 
hwn.

Fodd bynnag, efallai y bydd achosion lle gwneir penderfyniadau gan Ofwat a CCW nad ydynt 
yn adlewyrchu barn yr holl aelodau.  

Bydd yn ofynnol i bob aelod o’r grŵp llywio barchu’r angen am gyfrinachedd deunyddiau’r 
cyfarfod, trafodaethau a/neu ganlyniadau ymchwil, os/pan fydd angen hynny i ddiogelu 
gwybodaeth fasnachol sensitif.
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Isod rydym yn nodi set o egwyddorion wedi’u diweddaru ar gyfer ymgysylltu â chwsmeriaid. 
Mae’r egwyddorion ar eu newydd wedd yn cynnwys pob agwedd ar bolisi ymgysylltu â 
chwsmeriaid PR19 yr ydym yn ni’n teimlo sy’n parhau i fod yn berthnasol a phriodol.10 Rydym 
hefyd wedi datblygu’r egwyddorion i adlewyrchu lle mae ein disgwyliadau wedi esblygu e.e. 
i adlewyrchu ein ffocws ar y cyfleoedd i ddatblygu dulliau cydweithredol ar gyfer ymchwil 
cwsmeriaid er mwyn sicrhau’r cysondeb mwyaf o ran dull a chymaroldeb canfyddiadau, lle 
bo’n briodol. 

Rydym yn parhau i ddisgwyl i gwmnïau roi cwsmeriaid presennol a rhai’r 
dyfodol wrth galon y ffordd y maent yn rhedeg eu busnesau. Rydym yn dal i 
ystyried ‘cwsmeriaid’ fel y defnyddwyr terfynol, hynny yw defnyddwyr preswyl 
a busnes gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff. 

Mae ein gwaith gyda’r sector ar werth cyhoeddus hefyd yn cydnabod y cyfle i gwmnïau 
dŵr roi’r gwerth amgylcheddol a chymdeithasol gorau posibl, sy’n golygu bod gennym 
ddisgwyliad cynyddol bod cwmnïau’n ceisio deall a gweithredu ar flaenoriaethau dinasyddion 
a chymunedol wrth gyflawni eu swyddogaethau (byddwn yn cyhoeddi egwyddorion gwerth 
cyhoeddus terfynol yn fuan). 

Mae’r egwyddorion canlynol yn rhoi eglurder ar ein disgwyliadau lefel uchel o ran sut 
beth yw ymgysylltu o ansawdd da er mwyn llywio’r adolygiad prisiau a phenderfyniadau 
busnes parhaus. Nid ydym yn rhagnodi sut y dylai cwmnïau ymgysylltu â chwsmeriaid neu 
randdeiliaid. 

Egwyddor 1 – y canlyniadau cywir am y pris cywir, ar yr adeg gywir

Mae ymgysylltu â chwsmeriaid yn hanfodol er mwyn galluogi cwmnïau dŵr i gyflawni 
canlyniadau sy’n bwysig i gwsmeriaid, cymdeithas a’r amgylchedd, ar yr adeg gywir, am bris y 
maent yn fodlon ei dalu.   
     
Egwyddor 2 – ymgysylltu dwyffordd a pharhaus: gwrando a siarad 

Mae ymgysylltu yn golygu deall yr hyn y mae cwsmeriaid ei eisiau ac ymateb i hynny mewn 
cynlluniau a darpariaeth barhaus, yn dryloyw, gan feithrin cyfreithlondeb ac ymddiriedaeth. 
Mae hefyd yn golygu cynnwys cwsmeriaid wrth gynllunio a darparu gwasanaethau, darparu 
addysg a rhannu gwybodaeth i gefnogi eu hymgysylltiad ystyrlon a gweithredol. Ni ddylai 
ymgysylltu ddigwydd mewn adolygiadau prisiau yn unig.

Atodiad 2: Egwyddorion ymgysylltu â chwsmeriaid 

10. Roedd ein dogfen ‘Datganiad polisi ymgysylltu â chwsmeriaid a’r disgwyliadau ar gyfer PR19’ datganiad polisi 
ymgysylltu â chwsmeriaid a’r disgwyliadau ar gyfer PR19 ym mis Mai 2016 yn ailadrodd egwyddorion ymgysylltu â 
chwsmeriaid a nodwyd yn wreiddiol yn 2011. Roeddem o’r farn bod y rhain yn parhau i fod yn addas i’r diben wrth i ni 
ddatblygu ein dull ar gyfer ymgysylltu â chwsmeriaid cyn PR19, ond yn adeiladu arnynt, yn seiliedig ar ddysgu o PR14. 
Yn ystod 2017 fe wnaethom gyhoeddi ‘Tapped In’ i helpu cwmnïau i symud cwsmeriaid o fod yn dderbynwyr goddefol 
gwasanaethau cwmni dŵr i fod yn gyfranogwyr gweithredol er mwyn helpu i gyflawni dyfodol hirdymor llwyddiannus 
ar gyfer dŵr.

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2015/12/pap_pos20160525w2020cust.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2017/03/1941_OFWAT_Cust_Participation_Report_final.pdf
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Egwyddor 3 – ymgysylltu ystyrlon o ansawdd uchel

Mae’n rhaid i ymgysylltiad cwmnïau dŵr â chwsmeriaid ganiatáu cyfranogiad mewn ffordd sy’n 
ystyrlon iddynt hwy, dilyn arfer gorau o ran ymgysylltu ac arwain at ddealltwriaeth ystyrlon o’r 
hyn y mae defnyddwyr ei eisiau. Cyfrifoldeb y cwmnïau yw ymgysylltu â chwsmeriaid a dangos 
eu bod wedi gwneud hynny’n dda.11

Egwyddor 4 – addasu a darparu cyd-destun

Nid yw ymgysylltu yn broses ‘un ateb i bawb’ ond dylai adlewyrchu amgylchiadau penodol pob 
cwmni a’i ystod lawn o gwsmeriaid. Lle bynnag y bo’n bosibl, dylid rhannu gwybodaeth am 
berfformiad cymharol cwmni â chwsmeriaid. 

Egwyddor 5 – defnyddio nifer o ffynonellau o ddata cwsmeriaid

Dylai sail dystiolaeth gadarn, gytbwys a chymesur, wedi’i datblygu gan ddefnyddio amrywiaeth 
o dechnegau a ffynonellau data gefnogi cwmnïau i gael dealltwriaeth wirioneddol o 
flaenoriaethau, anghenion, gofynion ac ymddygiad eu cwsmeriaid.  

Egwyddor 6 – deall cwsmeriaid y presennol a’r dyfodol

Dylai cwmnïau ddeall ac ymateb i anghenion amrywiol cwsmeriaid, gan wneud yn siŵr eu bod 
yn ystyried gwahanol heriau rhanbarthol, neu amrywiadau mewn demograffeg, rhagolygon a 
statws economaidd-gymdeithasol. Mae hyn hefyd yn cynnwys cwsmeriaid y dyfodol a’r rheini 
mewn amgylchiadau a allai eu gwneud yn fregus neu’n anodd eu cyrraedd. Dylai ymgysylltu 
gefnogi cwsmeriaid i lywio’r broses o gyflwyno buddsoddiadau mewn strategaethau cyflawni 
hirdymor fesul cam.

Egwyddor 7 – cysondeb a chymaroldeb12

Mewn meysydd sy’n peri pryder cyffredin i’r holl gwsmeriaid, a lle mae’n fwyaf effeithlon 
a synhwyrol i wneud hynny, dylid cynhyrchu tystiolaeth o ddewisiadau cwsmeriaid mewn 
modd cyson, wedi’i gosod yng nghyd-destun perfformiad presennol y cwmni, gan gynhyrchu 
canlyniadau y gellir eu cymharu ar draws cwmnïau dŵr yng Nghymru a/neu Lloegr.

Egwyddor 8 – diogelu buddiannau cwsmeriaid

Rhaid i gwsmeriaid a’u cynrychiolwyr allu herio perfformiad parhaus, cynlluniau busnes a 
strategaethau cyflawni hirdymor y cwmnïau.13 Os na wneir hyn yn effeithiol, rhaid i ni allu herio 
ar ran cwsmeriaid. Byddwn yn defnyddio dull seiliedig ar risg a’n dealltwriaeth ein hunain 
o ddewisiadau cwsmeriaid i herio cynlluniau cwmni, gan ymyrryd os oes angen i gyflawni 
ein dyletswydd i ddiogelu buddiannau cwsmeriaid, yn unol â’n holl ddyletswyddau statudol. 
Rhoddir y penderfyniad terfynol ar reolaethau prisiau yng ngofal Ofwat.

11. Gweler adran 2 y ddogfen hon am drafodaeth ar safonau ar gyfer sicrwydd ymgysylltu â chwsmeriaid.
12. Gweler ‘Ymchwil cwsmeriaid cydweithredol ar gyfer PR24’. Rydym yn parhau â’n gwaith ar y cyd gyda CCW, 
cwmnïau a rhanddeiliaid eraill i ddatblygu a gweithredu ymchwil cwsmeriaid cydweithredol ar gyfer PR24, gan 
gyflawni yn erbyn yr egwyddor cysondeb a chymaroldeb.
13. Gweler adran 2 y ddogfen hon am drafodaeth ar safonau ar gyfer her cwsmeriaid.

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/10/PR24_Collaborative_Customer_Research_PR24.pdf
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