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Ynglŷn â'r ddogfen hon 

Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn crynhoi’r newidiadau yr ydym yn bwriadu eu gwneud i’n 
Canllawiau Cymhwystra ynglŷn ag a yw cwsmeriaid dibreswyl yng Nghymru a Lloegr yn 
gymwys i newid eu manwerthwr (Canllawiau Cymhwystra) a Chanllawiau Atodol ynglŷn ag 
a yw cwsmeriaid dibreswyl yng Nghymru a Lloegr yn gymwys i newid eu manwerthwr  
(Canllawiau Cymhwystra Atodol), y cyfeirir atynt gyda’i gilydd fel "canllawiau" neu 
"ganllawiau cymhwystra" yn y ddogfen hon. Cyhoeddir y ddogfen canllawiau wedi’i diweddaru 
arfaethedig ochr yn ochr â’r ddogfen ymgynghori hon. 

Mae adran 1 yn rhoi rhywfaint o gefndir ein canllawiau a’n newidiadau arfaethedig. 
Mae adran 2 yn rhoi crynodeb o’n newidiadau arfaethedig. 
Mae adran 3 yn nodi ein camau nesaf. 

Mae’r ddogfen hon yn nodi ein bod yn ceisio barn ar ein newidiadau arfaethedig. Yn unol ag 
adran 17DA Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 (y Ddeddf), mae’n ofynnol i ni ymgynghori ar 
adrannau hyd a lled eiddo a gofyniad trothwy ein canllawiau. Mae gweddill yr adrannau yn y 
canllawiau yn anstatudol. 

Ymateb i’r ymgynghoriad hwn 

Byddem yn croesawu unrhyw sylwadau ar y ddogfen hon. Anfonwch nhw mewn e-bost i 
Eligibility.Consulta@ofwat.gov.uk. Y dyddiad cau ar gyfer ymateb i’r ymgynghoriad hwn yw 28 
Chwefror 2022. 

Byddwn yn cyhoeddi ymatebion i’r ymgynghoriad hwn ar ein gwefan yn www.ofwat.gov.uk, 
oni bai y byddwch yn nodi eich bod yn dymuno i'ch ymateb beidio â chael ei gyhoeddi. Gall 
gwybodaeth a ddarperir mewn ymateb i’r ymgynghoriad hwn, gan gynnwys gwybodaeth 
bersonol, gael ei chyhoeddi neu ei datgelu yn unol â deddfwriaeth mynediad at wybodaeth - 
yn bennaf Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (FoIA), y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 
2016, Deddf Diogelu Data 2018 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. I gael 
gwybodaeth bellach am sut rydym yn prosesu data personol gweler ein polisi preifatrwydd. 

Os hoffech i’r wybodaeth a ddarperir gennych gael ei thrin yn gyfrinachol, a fyddech cystal â 
bod yn ymwybodol, bod Cod Ymarfer statudol o dan FoIA sy’n delio, ymhlith pethau eraill, â 
rhwymedigaethau cyfrinachedd. O gofio hyn, byddai’n ddefnyddiol petaech yn gallu egluro i 
ni pam eich bod yn ystyried y wybodaeth a ddarparwyd gennych yn gyfrinachol. Os byddwn yn 
derbyn cais i ddatgelu’r wybodaeth, byddwn yn rhoi ystyriaeth lawn i’ch eglurhad, ond ni 
allwn roi sicrwydd i chi y gallwn gynnal cyfrinachedd ym mhob sefyllfa. Ni fydd ymwadiad 
cyfrinachedd awtomatig a gynhyrchwyd gan eich system TG ynddo’i hun yn cael ei ystyried yn 
rhwymol ar Ofwat.

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2016/07/Eligibility-Guidance.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2016/07/Eligibility-Guidance.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2016/07/Supplementary-Guidance.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2016/07/Supplementary-Guidance.pdf
mailto:Eligibility.Consulta@ofwat.gov.uk
http://www.ofwat.gov.uk/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/privacy-policy/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/744071/CoP_FOI_Code_of_Practice_-_Minor_Amendments_20180926_.pdf
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1. Cefndir 
Ym mis Ebrill 2017 agorodd y farchnad manwerthu dŵr gystadleuol fwyaf yn y byd ar gyfer 
busnes, gan ddod â’r newid mwyaf i’r sector dŵr ers preifateiddio. Mae’r farchnad hon yn 
golygu y gall 1.2 miliwn o fusnesau, elusennau a sefydliadau sector cyhoeddus yn Lloegr 
ddewis pwy sy’n darparu eu gwasanaethau manwerthu dŵr a charthffosiaeth. Gallant edrych 
ar y dewisiadau, negodi a dod o hyd i’r fargen iawn iddyn nhw. Os nad yw cwsmeriaid yn 
hoffi’r gwasanaeth a gânt, gallant fynd â’u busnes i rywle arall. Gall y farchnad hon helpu i 
sicrhau biliau is; helpu pobl i ddefnyddio llai o ddŵr; arwain at wasanaethau gwell; a gweld 
cynigion a bwndeli newydd yn dod i’r amlwg. 

Yng Nghymru ar hyn o bryd gall cwsmeriaid busnes sy’n defnyddio mwy na 50 megalitr (ML) o 
ddŵr y flwyddyn newid eu cyflenwr dŵr. Fodd bynnag, nid yw holl gwsmeriaid busnes eraill 
Cymru yn gallu dewis eu manwerthwr ac maent yn parhau i dderbyn eu gwasanaethau 
manwerthu gan eu cyflenwr dŵr rhanbarthol presennol. 

Mae’r farchnad yn gweithio drwy fod cyflenwyr manwerthu (manwerthwyr) yn prynu 
gwasanaethau cyfanwerthu (cyflenwad ffisegol dŵr a/neu gael gwared ar ddŵr gwastraff) gan 
y cwmnïau dŵr a charthffosiaeth monopoli rhanbarthol (cyfanwerthwyr) a chynnig pecyn i 
werthu’r gwasanaethau hyn i gwsmeriaid cymwys. Mae gan y manwerthwyr hyn drwydded 
cyflenwi dŵr a charthffosiaeth (WSSL) a roddwyd gan Ofwat. Yn ymarferol, mae hyn yn 
golygu y gall cwsmeriaid busnes, elusennau a sector cyhoeddus cymwys ddewis eu 
manwerthwr dŵr a dŵr gwastraff. Mae cwmnïau dŵr rhanbarthol yn parhau i wasanaethu 
cwsmeriaid anghymwys a chwsmeriaid preswyl. 

O ran pwy sy’n gymwys ar gyfer y farchnad hon, rydym yn cyfeirio at gwsmeriaid cymwys. 
Ond, o ganlyniad i’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer y farchnad, mewn gwirionedd eiddo unigol 
sy’n gymwys. Yn gyffredinol, mae eiddo yn gymwys lle mai at ddibenion annomestig y mae’r 
prif ddefnydd. Mae ein canllawiau cymhwystra yn nodi a yw busnesau, elusennau a 
sefydliadau sector cyhoeddus yn gymwys i newid eu manwerthwr. 

Ym mis Gorffennaf 2016, gwnaethom gyhoeddi canllawiau ar gymhwystra ochr yn ochr â 
chanllawiau atodol yn dilyn ceisiadau gan randdeiliaid am ragor o eglurder ac enghreifftiau. 
Ym mis Mawrth 2020 gwnaethom ailgyhoeddi ein dogfennau canllaw i gadarnhau, o 1 Ebrill 
2020, y byddai ein canllawiau hefyd yn berthnasol i eiddo ar Ynysoedd Sili. 

Pan fydd problemau ynglŷn â chymhwystra eiddo, gellir cyfeirio materion penodol atom i 
benderfynu arnynt. Ers i’r farchnad agor, rydym wedi cyhoeddi pedwar penderfyniad 
cymhwystra. Hefyd, rydym wedi derbyn ac wedi ymateb i gwynion ac anghydfodau sydd 
wedi’u datrys wedyn rhwng y partïon. Mae’r mathau o bryderon a welwn fel arfer yn 
canolbwyntio ar a yw eiddo cwsmer penodol yn gymwys ai peidio, a bydd hyn yn aml yn cael ei 
bennu gan brif ddefnydd yr eiddo hwnnw. Mae enghreifftiau o faterion o’r fath yr ydym wedi 
ymdrin â nhw ers agor y farchnad yn cynnwys, ymhlith eraill, cymhwystra llety gwyliau, llety 
myfyrwyr a chyflenwadau a rennir.  

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2016/04/pap_gud201607updatedretaileligibility.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2016/07/pap_pos201607suppretaileligibilityconclusion.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/investigations/closed-cases/water-industry-act-1991-cases/s17e-closed-cases/
https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/investigations/closed-cases/water-industry-act-1991-cases/s17e-closed-cases/
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2. Crynodeb o’r newidiadau arfaethedig 

Nid ydym wedi diweddaru ein canllawiau yn sylweddol ers 2016. Mae hyn yn golygu bod 
gennym dros bedair blynedd o wybodaeth am sut mae’r farchnad manwerthu busnes yn 
gweithio a lle mae pryderon cyffredin. 

Rydym yn bwriadu diweddaru’r ddogfen canllawiau i adlewyrchu’r hyn a ddysgwyd ac i’w 
symleiddio gydag arweiniad lle bo modd. Cyhoeddir y ddogfen canllawiau wedi’i diweddaru 
arfaethedig ochr yn ochr â’r ddogfen ymgynghori hon. Y prif gynnig cyntaf yw uno ein 
Canllawiau Cymhwystra a’n Canllawiau Cymhwystra Atodol yn un ddogfen. Credwn y bydd hyn 
yn ei gwneud yn haws i ddarllenwyr ddod o hyd i’r wybodaeth gywir. Rydym hefyd yn cynnig 
rhannu’r canllawiau yn ddwy ran. Mae Rhan A yn berthnasol yn Lloegr tra bod Rhan B yn 
berthnasol yng Nghymru. Rydym yn cynnig gwneud hyn er mwyn ei gwneud yn gliriach y 
gwahaniaeth rhwng Cymru a Lloegr.  

Rydym hefyd yn cynnig dileu cyfeiriadau at Drwyddedau Cyflenwi Dŵr (WSLs). Gwneir hyn er 
mwyn adlewyrchu y daethpwyd â’r math hon o drwydded fanwerthu i ben ym mis Ebrill 2017 
a’i disodli gan WSSLs.  

Yn ogystal â’r uchod, rydym hefyd yn cynnig adnewyddu’r senarios, a ddarparwyd gennym yn 
wreiddiol yn ein Canllawiau Cymhwystra Atodol i helpu cyfranogwyr yn y farchnad i 
benderfynu ar gymhwystra mathau penodol o eiddo, a darparu rhagor o fanylion ar sut i 
ddatrys anghydfodau a phroblemau. 

Cwestiynau 

Byddem yn croesawu eich barn ar y cwestiynau canlynol: 

1. A oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â’n newidiadau arfaethedig? 
 

2. A oes unrhyw beth mewn perthynas â chymhwystra ar gyfer y farchnad manwerthu 
busnes nad yw’r canllawiau wed’u diweddaru arfaethedig yn ei gwmpasu y credwch y 
byddai’n ddefnyddiol? Os felly, rhowch fanylion pam y byddai hyn yn ddefnyddiol. 
 

3. A yw’r senarios a ddarperir yn y canllawiau sydd wedi’u diweddaru yn ddigon 
cynhwysfawr? A oes unrhyw rai ar goll a fyddai’n ddefnyddiol, neu a oes rhai senarios 
nad oes eu hangen mwyach? Os felly, rhowch fanylion pam y credwch fod hyn yn wir. 

 



Chwefror 2022: Ymgynghoriad statudol ar newidiadau arfaethedig i’n Canllawiau Cymhwystra a’n 
Canllawiau Cymhwystra Atodol  

4 

3. Y camau nesaf 

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad hwn yw 28 Chwefror 2022 a byddwn yn ystyried yr 
holl ymatebion yn ofalus cyn gwneud ein penderfyniad ar y newidiadau arfaethedig. 
Anfonwch e-bost atom yn Eligibility.Consulta@ofwat.gov.uk gyda’ch ymateb.  

Yr ymgynghoriad hwn yw’r cam ffurfiol cyn cyhoeddi canllawiau terfynol. Fel y nodir uchod, 
mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i ni ymgynghori ar rai adrannau o’n canllawiau. Mae 
hyn yn cynnwys yr adrannau ar hyd a lled eiddo a’r gofyniad trothwy. Unwaith y byddwn wedi 
ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad yn llawn, byddwn hefyd yn ceisio cymeradwyaeth gan 
yr Ysgrifennydd Gwladol a Gweinidogion Cymru ar yr adrannau hyn cyn cyhoeddi ein 
canllawiau terfynol.  

mailto:Eligibility.Consulta@ofwat.gov.uk
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