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Ynglŷn â'r ddogfen hon 

Mae’r ddogfen hon yn dilyn ymlaen o’r papur trafod ar werth cyhoeddus a gyhoeddwyd 
ym mis Rhagfyr 2020 Gwerth cyhoeddus yn y sector dŵr: set ategol o egwyddorion, a 
gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2021. 

Gwnaethom ymgysylltu â rhanddeiliaid yn ystod haf a rhan olaf 2021. Roedd cytundeb 
cyffredinol i ddefnyddio dull seiliedig ar egwyddorion ar gyfer  mwy o werth 
cymdeithasol ac amgylcheddol ac ar yr egwyddorion drafft. Mae’r papur hwn yn nodi 
set derfynol o egwyddorion gwerth cyhoeddus a sut y cânt eu hymgorffori ymhellach 
yng ngwaith Ofwat. 

https://www.ofwat.gov.uk/consultation/a-discussion-paper-on-public-value-in-the-water-sector/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/public-value-in-the-water-sector-a-supporting-set-of-principles/
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1. Cyflwyniad 

Roedd strategaeth 2019 Ofwat Amser i Weithredu, Gyda’n Gilydd yn nodi uchelgais ar gyfer y 
sector dŵr, ac un o’r dri nod strategol yw "Cwmnïau dŵr i ddarparu mwy o werth cymdeithasol 
ac amgylcheddol, gan ddarparu mwy i gwsmeriaid, cymdeithas, a’r amgylchedd". 
 
Ym mis Rhagfyr 2020 fe wnaethom gyhoeddi papur trafod i lywio ein dull ar gyfer gwerth 
cyhoeddus i’r sector. Gwelsom fod cryn frwdfrydedd ac uchelgais ymhlith cwmnïau dŵr i roi 
mwy o werth cymdeithasol ac amgylcheddol, a adlewyrchir yn aml yn niben y cwmnïau. Fodd 
bynnag, roedd hi’n amlwg bod gallu ac aeddfedrwydd amrywiol yn nulliau cwmnïau.  
Arweiniodd ein dadansoddiad ni i’r casgliad y gall cwmnïau ddarparu mwy o werth 
cymdeithasol ac amgylcheddol drwy sicrhau bod eu diwylliant yn hwyluso’r sgyrsiau cywir y 
tu mewn a’r tu allan i’r cwmni, er mwyn llywio penderfyniadau yn well. Daethom i’r casgliad y 
gallai fframwaith seiliedig ar egwyddorion helpu i arwain gweithgarwch cwmnïau yn y maes 
hwn. 
 
Ym mis Gorffennaf 2021 gwnaethom gyhoeddi set ddrafft o egwyddorion ar gyfer gwerth 
cyhoeddus. Roedd yr egwyddorion drafft yn canolbwyntio ar 1) yr amodau mewn cwmnïau a 
allai hwyluso cyflawni gwerth cymdeithasol ac amgylcheddol, a 2) gosod ffiniau ynglŷn â’r hyn 
yr oeddem ni’n ei ystyried yn ‘werth cyhoeddus’ o safbwynt rheoleiddio.  
 
Buom yn siarad ag amrywiaeth o randdeiliaid yn y sector, gan gynnwys cwmnïau dŵr, CCW, ac 
ymgynghoriaethau annibynnol. Roedd yr holl randdeiliaid yn cydnabod pwysigrwydd y sector 
dŵr yn darparu gwell gwerth cymdeithasol ac amgylcheddol ym mhopeth a wna. Roeddent yn 
cytuno y gallai dull seiliedig ar egwyddorion helpu i hwyluso’r broses o ddarparu gwerth 
cymdeithasol ac amgylcheddol gan y sector; a chytunwyd yn gyffredinol na ddylem geisio 
diffinio canlyniadau penodol, na gosod metrigau ar gyfer ei asesu, ar hyn o bryd. Ni fynegodd 
unrhyw randdeiliad farn bod yr egwyddorion drafft yn amhriodol nac yn wrthgynhyrchiol. 
 
Mae’r ddogfen hon yn nodi ein hegwyddorion terfynol ar gyfer gwerth cyhoeddus.  

• Mae Pennod 2 yn nodi ein set ddiwygiedig o egwyddorion, gan ystyried yr hyn a 
glywsom, ac yn rhoi rhai nodiadau esboniadol ar gyfer pob egwyddor, gan adeiladu ar 
ein gwaith hyd at fis Gorffennaf 2021. 

• Mae Pennod 3 yn nodi ein camau nesaf, gan gynnwys sut yr ydym yn bwriadu 
ymgorffori’r egwyddorion hyn ymhellach yn ein gwaith ein hunain a gyda’r sector. 
Fodd bynnag, disgwyliwn i hyn barhau i esblygu dros amser. 

 
 
 
 
 
 

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2019/10/Time-to-act-together-Ofwats-strategy-1.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/consultation/a-discussion-paper-on-public-value-in-the-water-sector/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/public-value-in-the-water-sector-a-supporting-set-of-principles/
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2. Set ddiwygiedig o egwyddorion 

Mae’r bennod hon yn nodi ein hegwyddorion diwygiedig a nodiadau esboniadol ar gyfer pob 
un. Mae’r gwelliannau yr ydym wedi’u gwneud i egwyddorion 1, 2, 3 a 7 i’w gweld mewn testun 
wedi’i bwysleisio. Rydym hefyd wedi cyfuno’r egwyddor 6 flaenorol gydag egwyddor 5 er mwyn 
bod yn gryno. Nid ydym yn ystyried bod unrhyw un o’r diwygiadau hyn yn dynodi unrhyw 
wahaniaeth sylweddol mewn bwriad neu ddull polisi.  
 

Egwyddor 1 

Dylai cwmnïau geisio creu gwerth cymdeithasol ac amgylcheddol pellach wrth ddarparu eu 
gwasanaethau craidd, y tu hwnt i’r isafswm sy’n ofynnol er mwyn bodloni rhwymedigaethau 
statudol. Gellir creu gwerth cymdeithasol ac amgylcheddol wrth ddarparu 
gwasanaethau’n uniongyrchol a thrwy’r gadwyn gyflenwi. 
 

 
Ni ellir disgwyl i gwsmeriaid dŵr ariannu gweithgareddau nad ydynt yn gysylltiedig â 
swyddogaethau statudol cwmni dŵr. Fel rheoleiddiwr, mae ein ffocws felly ar werth 
cyhoeddus a ddarperir wrth gyflawni’r swyddogaethau hynny. Gall hyn atal cwmnïau rhag 
colli ffocws ar eu gweithgareddau craidd. 
 
Mae gwahanol fathau o werth y mae cwmnïau’n eu hystyried wrth gynllunio sut y maent yn 
gweithredu fel busnesau ac yn darparu eu gwasanaethau craidd, gan gynnwys cyfalaf dynol a 
chyfalaf ariannol, ymhlith eraill. Rydym yn canolbwyntio ar greu gwerth cymdeithasol ac 
amgylcheddol oherwydd, y tu hwnt i’r gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth a ddarperir, 
dyma’r mathau o werthoedd y mae cwsmeriaid yn poeni fwyfwy amdanynt. IYn wir, sonnir am 
ddarparu gwerth cymdeithasol ac amgylcheddol yn natganiadau blaenoriaethau strategol 
Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar gyfer Ofwat.  
 
Rydym yn cydnabod bod swm sylweddol o werth cymdeithasol ac amgylcheddol eisoes yn cael 
ei greu wrth i gwmnïau gyflawni eu cyfrifoldebau statudol. Mae’r egwyddor hon yn ei gwneud 
yn glir y dylai cwmnïau geisio mynd y tu hwnt i gyflawni’r rhwymedigaethau statudol gofynnol 
ac ystyried sut y gallant ddarparu mwy o werth cymdeithasol ac amgylcheddol drwy wneud 
pethau’n wahanol. Ar yr un pryd, rydym yn glir y dylai cwmnïau gydymffurfio’n llawn â’u holl 
rwymedigaethau cyfreithiol a rheoleiddiol. 
 
Un pwnc a ddaeth i’r amlwg yn ystod ein trafodaethau oedd pwysigrwydd cyflawni drwy’r 
gadwyn gyflenwi: mae llawer o wasanaethau cwmnïau dŵr yn cael eu darparu drwy 
gontractwyr. Mae cyfleoedd sylweddol i gwmnïau ddarparu mwy o werth cymdeithasol ac 
amgylcheddol drwy’r broses gaffael ar gyfer y contractwyr hyn, a’u rheolaeth barhaus. Felly 
rydym yn annog cwmnïau i chwilio am gyfleoedd i sicrhau gwerth cymdeithasol ac 
amgylcheddol drwy gyfrwng eu dulliau caffael.  
 

Egwyddor 2 

https://www.gov.uk/government/publications/strategic-policy-statement-to-ofwat-incorporating-social-and-environmental-guidance/february-2022-the-governments-strategic-priorities-for-ofwat
https://senedd.wales/laid%20documents/gen-ld11283/gen-ld11283-e.pdf
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Dylai buddion cymdeithasol ac amgylcheddol fod yn fesuradwy, yn barhaol ac yn bwysig i 
gwsmeriaid a chymunedau. Dylai mecanweithiau a ddefnyddir i arwain gweithgarwch ac 
ysgogi penderfyniadau gefnogi hyn, er enghraifft drwy osod a defnyddio diben 
cwmni, ymgysylltu allanol eang ac ystyriaeth benodol i fuddion anariannol. 
 

 
Dylai cwmnïau ddeall eu heffeithiau, yn gadarnhaol ac yn negyddol. Gall hyn eu helpu i nodi 
cyfleoedd i ddarparu mwy o werth cymdeithasol ac amgylcheddol. Dylent geisio deall eu 
heffeithiau dros amser, yn enwedig unrhyw newidiadau o ganlyniad i unrhyw ymyriadau 
gwerth cyhoeddus y maent wedi’u gwneud, a gallu esbonio’r rhain i gwsmeriaid a 
rhanddeiliaid eraill mewn ffordd hygyrch. Mae hyn yn mynd at bwysigrwydd hanfodol y sector 
yn creuu ac yn cynnal ymddiriedaeth a dilysrwydd a adlewyrchir yn ein hegwyddorion 
arweinyddiaeth Bwrdd, tryloywder, a llywodraethu. 
 
Gall ymrwymiadau cyhoeddus i ymgorffori diwylliant o well gwerth cymdeithasol ac 
amgylcheddol, drwy ddiwygio Erthyglau Cymdeithasu cwmni neu drwy ddatganiadau o 
ddiben cwmni, fod yn ffordd gymhellol o nodi uchelgais cwmni yn y maes hwn. Fodd bynnag, 
bydd rhanddeiliaid yn disgwyl gweld yr ymrwymiadau hyn yn cael eu hadlewyrchu mewn 
canlyniadau diriaethol a newid ystyrlon, fel y gellir dangos cyflawniad yn erbyn diben. Gallai 
methu â gwneud hynny erydu ymhellach ymddiriedaeth a dilysrwydd yn y sector.  
 
Mae gan gymunedau gwahanol anghenion a blaenoriaethau gwahanol, ac mae llawer o 
ymyriadau posibl wedi’u gwreiddio ar lefel leol neu ranbarthol. Felly, dylai agwedd ystyrlon at 
werth cyhoeddus gynnwys ymgysylltu cymesur i ddatgelu’r ystod eang o randdeiliaid posibl y 
mae gweithgaredd yn effeithio arnynt. Mae’r grŵp hwnnw’n debygol o fod yn amrywiol, gan 
gynnwys cwsmeriaid, cymunedau, buddsoddwyr, rhanddeiliaid amgylcheddol, a hyd yn oed 
cwsmeriaid y dyfodol. Nid yw hyn yn golygu y bydd angen yr ymgysylltiad ehangaf posibl ar 
gyfer pob ymyriad; fodd bynnag, dylai cwmnïau deilwra eu dull o ymgysylltu â phob grŵp. 
 
Yn draddodiadol, mae’r prosesau a’r fframweithiau gwneud penderfyniadau a ddefnyddir gan 
fusnesau wedi’u hanelu at y canlyniadau sy’n bwysig i fuddsoddwyr1. Mae offer ar gael yn 
fwyfwy cyffredin nawr sy’n galluogi cwmnïau i edrych yn ehangach ar gostau a buddion 
gwahanol opsiynau i lywio eu penderfyniadau, megis y dulliau ‘cyfalafau lluosog’ sy’n cael eu 
harchwilio neu eu defnyddio gan nifer o gwmnïau. Mae’r dulliau hyn yn ceisio rhoi esboniad 
ehangach o berfformiad, yn seiliedig ar storfeydd o werth nad ydynt yn ariannol yn unig (er 
enghraifft, cyfalaf naturiol, cymdeithasol a dynol). Dylai datgelu’r wybodaeth hon alluogi 
cwmnïau i gael golwg fwy cytbwys ar eu holl effaith a dewis neu flaenoriaethu prosiectau sy’n 
rhoi mwy o fudd i’r holl randdeiliaid, gan gynnwys gwerth cymdeithasol ac amgylcheddol lle 
bo’n briodol. 
  
Dylai cwmnïau nodi canlyniadau cymdeithasol ac amgylcheddol mesuradwy, fel y gellir dilyn 
a deall cynnydd y cwmni, boed y rhain yn rhan o fframwaith rheoleiddio ai peidio. Yn ogystal: 

• dylai ymyriadau anelu at gael effaith barhaol; a  
• dylai sicrhau canlyniadau gwerth cyhoeddus ddeillio o sgyrsiau cwmnïau â’r gymuned 

a rhanddeiliaid.  
 

 
1 Adroddiad yr Academi Brydeinig Principles for a purposeful business at future-of-the-corporation-principles-
purposeful-business.pdf (thebritishacademy.ac.uk) tud23 

https://www.ofwat.gov.uk/publication/board-leadership-transparency-and-governance-principles/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/board-leadership-transparency-and-governance-principles/
https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/224/future-of-the-corporation-principles-purposeful-business.pdf
https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/224/future-of-the-corporation-principles-purposeful-business.pdf
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Nid ydym yn bwriadu gosod fframwaith cyffredinol ar gyfer canlyniadau cymdeithasol ac 
amgylcheddol i’w cyflawni yn y crynodeb. Fodd bynnag, mae’n debygol y byddwn yn pennu 
canlyniadau a disgwyliadau ar gyfer rhai o’r canlyniadau cymdeithasol ac amgylcheddol 
mwyaf cyffredin a phwysig drwy ein pecyn cymorth rheoleiddio, gan gynnwys PR24 a Thu 
Hwnt. 
 

Egwyddor 3 

Dylai cwmnïau fod yn agored gyda gwybodaeth a mewnwelediadau ar berfformiad 
gweithredol ac effeithiau (da a drwg). Bydd hyn yn cefnogi ymgysylltu â rhanddeiliaid, yn 
hwyluso cydweithredu ac yn helpu i nodi cyfleoedd ar gyfer sicrhau gwerth cymdeithasol 
ac amgylcheddol ychwanegol. 
 

 
Bydd diwylliant o ddata agored, y mae’r sector wedi ymrwymo iddo, yn galluogi ystod eang o 
rai â diddordeb i ymgysylltu a monitro pa werth cymdeithasol ac amgylcheddol sy’n cael ei 
ddarparu. Bydd hefyd yn hwyluso ymgysylltiad rhanddeiliaid yn y gadwyn gyflenwi ac mewn 
cymunedau ymchwil a all o bosibl gynnig datrysiadau newydd yn y maes hwn. Yn ein 
Cystadleuaeth Arloesedd rydym eisoes wedi gweld yr effaith gadarnhaol y gall digideiddio a 
data agored ei chael. Ym mis Hydref 2021 gwnaethom gyhoeddi galwad i weithredu ar ddata 
agored yn fwy penodol, sy’n rhoi mwy o fanylion am ein dull ar gyfer data agored. 
 
Mae rhannu mewnwelediadau a dysgu o’u dull ar gyfer gwerth cyhoeddus a chanlyniadau, ac 
o berfformiad gweithredol yn fwy cyffredinol, yn fwy tebygol o ennyn ymddiriedaeth mewn 
cwmnïau. Byddem yn annog cwmnïau i gofleidio’r cyfleoedd dysgu a gynigir gan eu gwaith ar 
werth cyhoeddus. Byddwn yn trafod ymhellach â rhanddeiliaid sut y gellir nodi a hyrwyddo 
arfer gorau o fewn y sector, gan gydnabod y gallai Ofwat, mewn rhai cyd-destunau, roi mwy o 
arweiniad ar ddisgwyliadau2. 
 
Ceir safbwyntiau amrywiol ar fonitro ac adrodd, a rôl bosibl Ofwat yn hyn. Mae’r ffordd orau o 
wneud gwybodaeth yn dryloyw yn debygol o ddibynnu ar yr amgylchiadau. Gallwn weld bod y 
gwaith o ddatblygu fframweithiau ar gyfer adrodd ar werth cymdeithasol ac amgylcheddol, er 
ei fod mewn camau cymharol gynnar, yn mynd rhagddo’n gyflym ac ar sail lawer ehangach 
na’r sector dŵr. Mae hyn eisoes yn arwain at wahanol sgyrsiau o fewn cwmnïau a rhwng 
cwmnïau a rhanddeiliaid, gan gynnwys buddsoddwyr, ac mae rhai galwadau am fwy o 
drylwyredd a safonoli yn gyffredinol.  
 
Yn erbyn y cefndir hwn, er y gallai dull penodol fod yn fwyaf addas ar gyfer cwmnïau dŵr 
ymhen amser, nid ydym yn gweld budd digonol i Ofwat orfodi dull penodol ar hyn o bryd. 
Nodwn fod ein gofynion adrodd presennol, e.e. yn erbyn canlyniadau ac ymrwymiadau 
perfformiad, eisoes yn gweddu’n dda i’r sefyllfa hon ar hyn o bryd.  
 

Egwyddor 4 

 
2 Gallai enghraifft fod yng nghyd-destun dangos ac asesu rhai dulliau yng nghyd-destun yr adolygiad prisiau 
(gweler hefyd adran 3). 

https://www.ofwat.gov.uk/consultation/pr24-and-beyond-performance-commitments-for-future-price-reviews/
https://www.ofwat.gov.uk/consultation/pr24-and-beyond-performance-commitments-for-future-price-reviews/
https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/open-data-in-the-water-industry/
https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/open-data-in-the-water-industry/
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Ni ddylai cyflawni canlyniadau gwerth cymdeithasol ac amgylcheddol fod yn fwy costus i 
gwsmeriaid heb gefnogaeth cwsmeriaid. 

Mae cefnogaeth cwsmeriaid yn ysgogwr allweddol dilysrwydd ac ymddiriedaeth yn y sector. 
Mae’n ystyriaeth bwysig mewn cyfiawnhau camau gweithredu penodol, yn enwedig wrth 
ystyried opsiynau sy’n golygu mwy o gost. Mewn achosion o’r fath bydd angen i’r sail 
dystiolaeth ar gyfer cefnogi cynigion fod yn gadarn. Rydym yn cydnabod y dylai ystyriaethau 
cwsmeriaid roi sylw i fuddiannau’r genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol, a bod 
angen i atebion hirdymor adlewyrchu buddiannau’r ddwy garfan.  

Mae’r dull hwn yn adlewyrchu ein dull ar gyfer PR14 a PR19. A gwnaethom nodi yn ein 
penderfyniadau adfer economaidd gwyrdd ei bod yn bwysig bod cynlluniau’n rhoi gwerth am 
arian a, lle bo gwariant ychwanegol, bod cwsmeriaid yn ei gefnogi.  Adlewyrchir hyn hefyd yn 
ein hymgynghoriad PR24.  

Egwyddor 5 

Dylai cwmnïau ystyried ble a sut y gallant gydweithio ag eraill i sicrhau’r datrysiadau a’r 
buddion mwyaf posibl, gan geisio alinio buddiannau rhanddeiliaid lle bo modd, a defnyddio 
cyfran deg o gyfraniadau trydydd parti lle bo angen. Ni ddylai gweithgareddau gwerth 
cyhoeddus cwmnïau gymryd lle sefydliadau eraill sydd mewn gwell sefyllfa i weithredu. 

Nid yw gwasanaethau cwmnïau dŵr yn bodoli ar eu pen eu hunain, ond o fewn nifer o 
systemau rhyngddibynnol sy’n cysylltu’r amgylchedd, cymunedau, busnesau o wahanol 
fathau, a mathau eraill o seilwaith. Mae rhai o’r cyfleoedd i gynyddu gwerth cyhoeddus yn 
bodoli lle mae systemau gwahanol yn croestorri ac mae’n hanfodol bod cwmnïau’n cydnabod 
ac yn datblygu’r cyfleoedd hyn i sicrhau canlyniadau gwerth cymdeithasol ac amgylcheddol 
cyffredinol gwell trwy gydweithio â chyrff eraill. Rydym yn cydnabod y gall cydweithio’n allanol 
a phartneriaethau fod yn heriol yn ymarferol, er enghraifft drwy ychwanegu cymhlethdod 
wrth osod amcanion a nodi data a metrigau priodol. Gall fod anawsterau hefyd wrth 
flaenoriaethu rhwng anghenion gwahanol grwpiau; a chydbwyso uchelgais gyda 
pharodrwydd i dalu. Fodd bynnag, bydd partneriaethau a chydweithio yn hanfodol i sicrhau 
mwy o werth cyhoeddus; ac rydym wedi datgan yn glir y dylai cwmnïau dŵr gynnull a/neu 
ysgogi’r partneriaethau hynny. 

Serch hynny, dim ond cynlluniau sy’n gyson â chyflawni’n briodol swyddogaethau’r cwmni y 
dylid disgwyl i gwsmeriaid dŵr eu hariannu. Mae datrysiadau a ddarperir mewn partneriaeth 
yn galluogi cwmnïau i ddefnydd mewnbwn gan drydydd partïon. Dylid dyrannu cyllid fel bod 
pob partner yn talu ei gyfran deg ac effeithlon o’r costau. Dylai hyn roi ystyriaeth i fanteision 
cymharol y datrysiad i gwmnïau dŵr a thrydydd partïon, a’r costau cynyddrannol o’u cymharu 
â datrysiad y byddai’r cwmni dŵr yn ei roi ar waith i fynd i’r afael â’i ofynion yn unig. Gall 
cynlluniau partneriaeth arwain at gostau cyffredinol is o gymharu â gweithio ar ddatrysiadau 
ar wahân. Lle bo hyn yn wir, byddem yn disgwyl i’r cyfleoedd hyn gael eu gwireddu ac i 
gwmnïau a chwsmeriaid elwa o’r cydweithio oherwydd costau is. 

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/05/Green-economic-recovery-draft-decisions.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/05/PR24-and-Beyond-Creating-tomorrow-together.pdf
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Yn ogystal, gall llawer o’r dulliau posibl o sicrhau gwerth cyhoeddus fod y tu allan i sgiliau 
craidd cwmnïau dŵr, ac yn y meysydd hynny y bydd gan sefydliadau eraill o bosibl fwy o 
sgiliau a gallu. Mewn rhai achosion, efallai y bydd gan sefydliadau eraill hefyd gyfrifoldeb neu 
ddyletswydd eu hunain i weithredu. Nid ydym yn bwriadu i gwmnïau dŵr ddarparu mwy o 
werth cymdeithasol ac amgylcheddol lle mae gan sefydliadau eraill fwy o allu a/neu 
ddyletswydd i weithredu. Rydym yn cefnogi gwaith partneriaeth perthnasol, ond nid yw hyn 
yn golygu mai mater i gwmnïau bob amser yw camu i mewn.  
 

Egwyddor 6 

Dylai cwmnïau ystyried eu gallu, perfformiad a’u hamgylchiadau wrth  ystyried y cwmpas 
ar gyfer sicrhau mwy o werth cymdeithasol ac amgylcheddol. 
 

 
Mae gan gwmnïau a phartneriaid cyflenwi lefelau gwahanol o aeddfedrwydd a gallu i ddiffinio 
a darparu gwerth cyhoeddus ychwanegol. Er ein bod yn disgwyl i bob cwmni ddatblygu ei 
feddylfryd a’i ddull dros amser, mae’r egwyddor hon yn ei gwneud yn glir y dylai cwmnïau fod 
yn ymwybodol o’u gallu, a gallu eu partneriaid, i gyflawni (gan gynnwys yng nghyd-destun 
sefydliadau trydydd sector a gwirfoddol) a pheidio â gwneud mwy nag sy’n ymarferol. Nid 
ydym yn annog cwmnïau i beidio â bod yn uchelgeisiol. Rydym yn croesawu cwmnïau sy’n 
arbrofi ac yn arloesi, cyn belled â bod y risgiau’n cael eu rheoli’n briodol. 
 
Rydym wedi diwygio geiriad yr egwyddor hon ychydig er eglurder. Ni ddylai darparu gwerth 
cymdeithasol ac amgylcheddol fel rhan o wasanaethau craidd cwmnïau amharu mewn 
unrhyw ffordd ar ddarpariaeth gwasanaethau craidd y mae cwsmeriaid yn dibynnu arnynt, na 
thynnu sylw oddi ar fynd i’r afael â thanberfformiad – neu gydymffurfiaeth – mewn rhan arall 
o weithgareddau craidd y cwmni.   
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3. Gwerth cyhoeddus ar waith 

Bydd datganiadau polisi strategol Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn parhau i roi 
fframwaith cyfeirio ar gyfer ein gwaith ar sicrhau mwy o werth cymdeithasol ac 
amgylcheddol.  
 
Byddwn yn adolygu o fewn Ofwat sut y gellir ymgorffori’r egwyddorion gwerth cyhoeddus 
mewn ystod briodol o’n hoffer rheoleiddio. 
 
Mewn rhai meysydd mae hyn wedi bod yn glir eisoes, er enghraifft defnyddio gwerth 
cyhoeddus fel un o’r meini prawf allweddol yn yr her Arloesi mewn Dŵr, ac yn ein 
penderfyniadau ar yr adferiad economaidd gwyrdd. 
 
Mae rhanddeiliaid yn dangos diddordeb arbennig yn y modd y caiff gwerth cymdeithasol ac 
amgylcheddol ei ymgorffori yn PR24. Fe wnaethom bwysleisio pwysigrwydd sicrhau mwy o 
werth cymdeithasol ac amgylcheddol yn ein papur ymgynghori ym mis Mai 2021 PR24 a Thu 
Hwnt: Creu yfory, gyda’n gilydd. Yn y ddogfen honno rydym yn nodi ein disgwyliad y dylai 
cwmnïau barhau i roi pwyslais priodol ar ffactorau cymdeithasol ac amgylcheddol i ddangos 
bod eu cynlluniau busnes yn cynrychioli ‘gwerth gorau’ cyffredinol, yn hytrach na dim ond y 
gost isaf. Rydym yn gweld aliniad rhwng gwerth gorau a’n hegwyddorion gwerth cyhoeddus. 
Byddwn yn nodi ein disgwyliadau o ran darparu gwerth gorau drwy’r rheolaeth prisiau yn ein 
methodoleg ddrafft PR24 a gyhoeddir ym mis Gorffennaf 2022.  
 
Nid ydym yn disgwyl i gwmnïau gael eu cyfyngu i reolaeth prisiau er mwyn sicrhau mwy o 
werth cymdeithasol ac amgylcheddol. Gan amlaf, y prif ysgogydd wrth sicrhau mwy o werth 
cymdeithasol ac amgylcheddol yw gweithredu gan gwmnïau dŵr i ymgorffori meddylfryd 
gwerth cyhoeddus yn eu ffyrdd arferol o wneud pethau. Rydym yn cydnabod y bydd hyn yn 
golygu dull meddylgar ac ymroddedig dros y tymor hir, ynghyd â pharodrwydd i arbrofi ac 
arloesi. 

https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/innovation-in-the-water-sector/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/green-economic-recovery-final-decisions/
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/05/PR24-and-Beyond-Creating-tomorrow-together.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/05/PR24-and-Beyond-Creating-tomorrow-together.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/05/PR24-and-Beyond-Creating-tomorrow-together.pdf
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A1 Yr Egwyddorion Terfynol 

Yr Egwyddor 

Egwyddor 1 Dylai cwmnïau geisio creu gwerth cymdeithasol ac amgylcheddol pellach wrth 
ddarparu eu gwasanaethau craidd, y tu hwnt i’r isafswm sy’n ofynnol er mwyn 
bodloni rhwymedigaethau statudol. Gellir creu gwerth cymdeithasol ac 
amgylcheddol wrth ddarparu gwasanaethau’n uniongyrchol a thrwy’r gadwyn 
gyflenwi. 

Egwyddor 2 Dylai buddion cymdeithasol ac amgylcheddol fod yn fesuradwy, yn barhaol ac yn 
bwysig i gwsmeriaid a chymunedau. Dylai mecanweithiau a ddefnyddir i arwain 
gweithgarwch ac ysgogi penderfyniadau gefnogi hyn, er enghraifft drwy osod a 
defnyddio diben cwmni, ymgysylltu allanol eang ac ystyriaeth benodol i fuddion 
anariannol. 

Egwyddor 3 Dylai cwmnïau fod yn agored gyda gwybodaeth a mewnwelediadau ar berfformiad 
gweithredol ac effeithiau (da a drwg). Bydd hyn yn cefnogi ymgysylltu â 
rhanddeiliaid, yn hwyluso cydweithredu ac yn helpu i nodi cyfleoedd ar gyfer 
sicrhau gwerth cymdeithasol ac amgylcheddol ychwanegol. 

Egwyddor 4 Ni ddylai cyflawni canlyniadau gwerth cymdeithasol ac amgylcheddol fod yn fwy 
costus i gwsmeriaid heb gefnogaeth cwsmeriaid. 

Egwyddor 5 Dylai cwmnïau ystyried ble a sut y gallant gydweithio ag eraill i sicrhau’r 
datrysiadau a’r buddion mwyaf posibl, gan geisio alinio buddiannau rhanddeiliaid 
lle bo modd, a defnyddio cyfran deg o gyfraniadau trydydd parti lle bo angen. Ni 
ddylai gweithgareddau gwerth cyhoeddus cwmnïau gymryd lle sefydliadau eraill 
sydd mewn gwell sefyllfa i weithredu. 

Egwyddor 6 Dylai cwmnïau ystyried eu gallu, perfformiad a’u hamgylchiadau wrth ystyried y 
cwmpas ar gyfer sicrhau mwy o werth cymdeithasol ac amgylcheddol. 



Mae Ofwat (yr Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr) 
yn adran llywodraeth anweinidogol. Rydym yn rheoleiddio’r 
sector dŵr yng Nghymru a Lloegr. 

Ofwat
Centre City Tower
7 Hill Street
Birmingham B5 4UA
Phone: 0121 644 7500
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Mae’r cyhoeddiad hwn wedi’i drwyddedu o dan delerau’r 
Drwydded Llywodraeth Agored v3.0 oni bai y nodir yn 
wahanol. I weld y drwydded hon, ewch i 
nationalarchives.gov.uk/doc/open government licence/
version/3.

Lle’r ydym wedi nodi unrhyw wybodaeth hawlfraint 
trydydd parti bydd angen i chi gael caniatâd gan ddeiliaid 
yr hawlfraint dan sylw.

Mae’r ddogfen hon ar gael hefyd ar ein gwefan yn 
www.ofwat.gov.uk.

Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r cyhoeddiad 
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