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Rhagair

Mae strategaeth Ofwat, Amser i Weithredu, gyda’n gilydd, yn nodi’r angen i 
Ofwat wrando ar gwsmeriaid yn fwy uniongyrchol a gwella’r corff o dystiolaeth 
ynglŷn ag agweddau a phrofiadau pobl.

Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar brofiadau cwsmeriaid gyda biliau’r cartref, 
yn enwedig biliau dŵr, a safbwyntiau ynglŷn â gwerth am arian. Mae’r 
canfyddiadau’n dangos cynnydd yng nghyfran y cwsmeriaid sy’n cael trafferth 
talu biliau’r cartref.

Mae’r prif ganfyddiadau’n cynnwys:
• Mae hanner talwyr biliau dŵr yn dweud eu bod wedi cael trafferth talu rhai 

biliau’r cartref dros y flwyddyn ddiwethaf.
• Mae ychydig dros hanner talwyr biliau yn credu y byddant yn cael trafferth 

talu bil cyfleustodau yn ystod y flwyddyn sydd i ddod.
• Mae chwech o bob deg o dalwyr biliau yn disgwyl i’w sefyllfa ariannol 

waethygu yn ystod y flwyddyn sydd i ddod.
• Mae dau o bob deg o dalwyr biliau yn pryderu am gost dŵr, o gymharu â 

chwech o bob deg sy’n pryderu am gost nwy/gwresogi.
• Mae tua thri o bob deg o dalwyr biliau yn ymwybodol bod cwmnïau dŵr yn 

gallu darparu cymorth ariannol i’r rheini sy’n cael trafferth talu biliau.

Mae’r ymchwil hefyd yn dangos cydberthynas gref rhwng amgylchiadau 
ariannol pobl a’u lles o ddydd i ddydd.

Mae’r ymchwil hwn yn adeiladu ar ein sgwrs sgwrs Gwrando, Gofalu, Rhannuyn 
2021. Bryd hynny, fe wnaethom nodi wyth ffordd y gallai cwmnïau dŵr wella 
canlyniadau i gwsmeriaid:

• Cynyddu amlygrwydd: sicrhau bod cwsmeriaid yn gwybod bod cymorth ar 
gael.

• Bod yn rhagweithiol: chwilio am y rhai sy’n ei chael hi’n anodd.
• Dull cyfathrebu: cyfathrebu mewn ffordd mae pobl yn deall ac sy’n 

empathetig.
• Cael mynediad at gymorth: cadw hyn mor syml â phosibl.
• Taith y cwsmer: teilwra rhyngweithio.
• Partneriaethau: gweithio gydag eraill i roi cymorth.
• Gwybodaeth: gwneud gwell defnydd o ddata.
• Rhannu: dweud wrth eraill am yr hyn sy’n gweithio.

Mae’n bwysig i gwmnïau barhau i adolygu’r cymorth sydd ar gael i gwsmeriaid. 
Bydd cyfanswm cost biliau cyfleustodau, fel cyfran o incwm, yn cynyddu’n 
aruthrol eleni – felly bydd y pwysau ar gwsmeriaid yn cynyddu. Yn wir, bydd 
eisoes wedi cynyddu ers y cynhaliwyd y cyfweliadau ar gyfer yr ymchwil hwn 
ddiwedd mis Mawrth 2022.

Mae’r ymchwil yn dangos mai dim ond lleiafrif o gwsmeriaid sy’n ymwybodol 
o’r cymorth ariannol y gall cwmnïau ei ddarparu. Hoffem weld mwy o 
ymwybyddiaeth o hyn, yn enwedig ymhlith y rheini sy’n cael trafferth talu 
biliau. Byddwn yn parhau i fonitro’r niferoedd sy’n manteisio ar dariffau 
cymdeithasol drwy adroddiad perfformiad blynyddol pob cwmni.

Byddwn yn parhau i fonitro sut mae newidiadau mewn costau byw yn effeithio 
ar gwsmeriaid, gan gynnwys i ba raddau y mae cwsmeriaid yn cael trafferth i 
dalu biliau’r cartref ac, yn arbennig, biliau dŵr.

Dr Claire Forbes, Uwch Gyfarwyddwr  
Cyfathrebu Corfforaethol, Ofwat
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Cyflwyniad
Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar brofiadau talwyr biliau dŵr yng Nghymru a 
Lloegr mewn perthynas â thalu biliau a’r canfyddiad o werth am arian. 

Ddwy flynedd ar ôl y cyfyngiadau symud cyntaf o ganlyniad i Covid-19, ac ar 
ddechrau’r hyn a elwir yn argyfwng costau byw, mae’r adroddiad hwn yn nodi 
data ar amgylchiadau ariannol talwyr biliau a’r gyfran sy’n wynebu pwysau o 
ganlyniad i filiau’r cartref. Yna mae’n edrych ar yr effaith y mae hyn yn ei chael 
ar les a phrofiadau pobl o ddydd i ddydd.

Daw canfyddiadau’r adroddiad hwn o arolwg ar-lein gan Savanta a gynhaliwyd 
rhwng 25 Mawrth a 1 Ebrill 2022. Mae hyn yn cynnwys: 

• Arolwg o 2,306 o dalwyr biliau dŵr yng Nghymru a Lloegr. Mae’r sampl 
yn cynnwys 1,911 o ymatebwyr yn Lloegr a 395 o dalwyr biliau dŵr yng 
Nghymru. Pwysolwyd y data fel ei fod yn gynrychioliadol yn genedlaethol. 

• Sampl atgyfnerthu o 303 o dalwyr biliau dŵr o gymunedau lleiafrifoedd 
ethnig yng Nghymru a Lloegr. 

515 
o dalwyr biliau 
dŵr o gymunedau 
lleiafrifoedd ethnig 

2,609 
o gyfweliadau â thalwyr 
biliau dŵr yng Nghymru 
a Lloegr

Daw’r data a ddefnyddir yn yr adroddiad hwn yn bennaf o’r prif sampl o dalwyr 
biliau yng Nghymru a Lloegr (sylfaen:  2,306). Fodd bynnag, mae data sy’n 
edrych ar wahaniaethau yn ôl ethnigrwydd yn cynnwys y sampl atgyfnerthu 
lleiafrifoedd ethnig ynghyd â’r ymatebwyr o leiafrifoedd ethnig o’r prif arolwg, 
gan wneud cyfanswm o 515 o ymatebwyr. 

Mae’r adroddiad yn edrych ar sut mae amgylchiadau ariannol talwyr biliau 
wedi newid ers ymchwil Gwrando, Gofalu, Rhannu Ofwat, a gynhaliwyd ym 
mis Mawrth 2021. Mae hefyd yn ystyried newidiadau ers yr ymchwil ar gyfer 
adroddiad Sbotolau ar Gwsmeriaid, CCW ac Ofwat, a gynhaliwyd ddiwedd 2021. 

Mae’r adroddiad yn nodi data ar y canlynol: 

• talu biliau;
• camau i reoli biliau;
• biliau presennol;
• cymorth ariannol;
• disgwyliadau;
• gwerth am arian;
• lles.

Gellir lawrlwytho tablau data llawn o wefan Ofwat.
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Talu biliau 
Dywedodd hanner talwyr biliau dŵr (50%) eu bod wedi cael trafferth talu un 
neu fwy o filiau’r cartref yn weddol aml dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae hyn yn 
cynnwys y 22% o dalwyr biliau a adroddodd eu bod yn cael trafferth talu biliau 
drwy’r amser neu’r rhan fwyaf o’r amser dros y flwyddyn ddiwethaf.

Roedd pobl iau yn fwy tebygol o adrodd eu bod yn cael trafferth gyda biliau 
drwy’r amser neu’r rhan fwyaf o’r amser (34%), yn yr un modd â’r rheini â 
phlant o dan 18 oed yn y cartref (35%).   

Roedd pobl iau yn fwy tebygol o ddweud eu bod yn ei chael 
hi’n anodd talu biliau ‘weithiau’ neu’n amlach dros y flwyddyn 
ddiwethaf

18-34

55+

69%

31%

35-54 60%

Dywedodd hanner y cwsmeriaid eu bod wedi cael trafferth i dalu 
biliau’r cartref ‘weithiau’ neu’n amlach dros y flwyddyn ddiwethaf

17% 
biliau dŵr 

Canran y cwsmeriaid a gafodd drafferth gyda biliau’r cartref penodol

27% 
biliau trydan 

Mae’r canfyddiadau’n dangos bod mwy o gwsmeriaid yn cael trafferth gyda biliau 
nag ar ddiwedd 2021. Canfu ymchwil Sbotolau ar Gwsmeriaid CCW ac Ofwat fod 
12% o’r ymatebwyr yn cael trafferth gyda biliau’r cartref ‘drwy’r amser’ neu'r ‘rhan 
fwyaf o’r amser’. Gostyngodd y gyfran a ddywedodd nad oeddent erioed wedi cael 
trafferth gyda bil o 44% ar ddiwedd 2021 i 31% ym mis Mawrth 2022. 

Roedd talwyr biliau yn fwyaf tebygol o fod wedi cael trafferth talu biliau cyfleustodau 
a’r dreth gyngor. Cafodd mwy na chwarter yr holl dalwyr biliau drafferth i dalu biliau 
trydan (27%), a biliau nwy/gwresogi (27%) dros y flwyddyn ddiwethaf. Roedd un o 
bob chwe talwr biliau (17%) yn cael trafferth talu biliau dŵr.

15% 
bil bwyd

19% 
y dreth gyngor 

15% 
bil petrol/teithio

Y rhan fwyaf o’r amser

Drwy'r amser

Yn anaml

Weithiau

Byth

10
12

28
20

31

Roedd talwyr biliau 
yn fwyaf tebygol 
o fod wedi cael 
trafferth talu biliau 
cyfleustodau a’r 
dreth gyngor.15% 

biliau cardiau 
credyd Sail: Pob ymatebydd (2,306)

27% 
biliau nwy/
gwresogi 

4



Costau byw: profiadau cwsmeriaid dŵr

5

Camau i reoli biliau 
Dywedodd cwsmeriaid eu bod wedi cymryd amrywiol gamau dros y flwyddyn 
ddiwethaf i reoli talu biliau’r cartref. Mae’r data isod yn edrych ar y camau a 
gymerwyd gan y 50% o dalwyr biliau a ddywedodd eu bod yn cael trafferth talu 
biliau’r cartref (‘drwy’r amser’, ‘y rhan fwyaf o’r amser’, neu ‘weithiau’).  

Roedd mwy na thraean (36%) wedi gofyn i deulu neu ffrindiau am fenthyg 
arian. Mae hyn yn codi i hanner (51%) y talwyr biliau a oedd yn cael trafferth 
talu biliau ‘drwy’r amser’. Roedd mwy nag un o bob saith o’r rheini oedd yn cael 
trafferth talu biliau’r cartref yn defnyddio cardiau credyd i dalu biliau (15%), 
gyda chyfran debyg yn cymryd benthyciad tymor byr (16%). 

Beth mae pobl yn ei wneud i reoli biliau: y rheini sy’n cael trafferth talu biliau’r cartref ‘weithiau’ neu’n fwy aml

43%
torri’n ôl ar 

wariant nad yw’n 
hanfodol

36%
wedi gofyn i 

deulu/ffrindiau 
am fenthyg 

arian

17%
wedi siarad â chwmnïau 

y maent yn talu biliau 
iddynt ynglŷn â  

chymorth ariannol

16%
wedi cymryd 
benthyciad 
tymor byr

15%
wedi defnyddio 
cardiau credyd i 

dalu biliau  

14%
wedi defnyddio 
eu gorddrafft i 

dalu biliau  

13%
wedi defnyddio 
banciau bwyd 

10%
wedi codi mwy 

o fenthyciad 
presennol  

5%
wedi syrthio ar 
ei hôl hi gyda 
thaliadau eu 
benthyciad  

3%
wedi derbyn 
math arall 
o gymorth 
ariannol  

1%
arall  

11%
dim o’r rhain  

14%
wedi syrthio 
ar ei hôl hi 
gyda biliau 

cyfleustodau

Sail: Pobl oedd yn cael trafferth talu biliau (drwy’r amser, y rhan fwyaf o’r amser, weithiau) (1,136).  
Pobl oedd yn cael trafferth drwy’r amser (224). Pobl oedd yn cael trafferth y rhan fwyaf o’r amser (273).
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Biliau presennol 
Pan ofynnwyd i dalwyr biliau beth yr oeddent yn cael trafferth ei 
dalu ar hyn o bryd, dywedodd 15% eu bod yn cael trafferth gyda 
biliau dŵr. Mae hyn ychydig yn is na’r ganran a oedd yn cael 
trafferth gyda biliau dŵr dros y flwyddyn ddiwethaf (17%). Gall 
hyn fod yn rhannol oherwydd bod biliau dŵr yn dod yn llai aml 
na rhai biliau – felly nid oedd rhai ymatebwyr yn talu’r biliau hyn 
ar adeg yr arolwg. 

Roedd ymatebwyr yn fwy tebygol o adrodd eu bod yn cael 
trafferth gyda’r biliau hynny sydd wedi codi’n ddiweddar – 
petrol/teithio, nwy/gwres, trydan, siopa bwyd a’r dreth gyngor. 

Adroddodd tri chwarter (76%) o dalwyr biliau a ddywedodd eu 
bod yn cael trafferth gyda’u bil dŵr ar hyn o bryd eu bod yn 
aml yn gorfod dewis rhwng treuliau er mwyn gallu fforddio talu 
biliau (er enghraifft, dewis y bil dŵr dros fand eang, neu ddewis 
talu rhent dros dalu bil ffôn). Dywedodd tri o bob deg (29%) eu 
bod yn gorfod gwneud hyn yn aml iawn. 

Dywedodd un rhan o bump o dalwyr biliau eu bod yn pryderu 
am gost dŵr (gan sgorio o leiaf wyth allan o ddeg ar radd deg 
pwynt). Mae hyn yn sylweddol is na’r pryder a adroddwyd am 
drydan, nwy/gwres, a phetrol/costau teithio. 

Roedd rhai gwahaniaethau yn ôl ethnigrwydd. Adroddodd 
traean o ymatebwyr Asiaidd bryder ynglŷn â chost dŵr (33%),  
o gymharu â 23% o ymatebwyr Du ac 20% o ymatebwyr Gwyn.

Sail: Talwyr biliau yn cael trafferth gyda’u bil dŵr ar hyn o bryd (339). Pob ymatebydd (2,306).
58%
trydan 

14% 
band eang 

48% 
petrol/teithio

Petrol/teithio

Nwy/gwresogi

Trydan

Siopa bwyd

Y dreth gyngor

Morgais/rhent

Dŵr

Band eang

Ffôn (symudol)

Ffôn (llinell dir)

30%

29%

27%

24%

23%

15%

15%

11%

10%

8%

64%

66%

68%

72%

73%

79%

80%

84%

86%

84%

Roedd talwyr biliau yn 
llawer llai tebygol o adrodd 
eu bod yn poeni am gost 
dŵr o gymharu â...

20%
yn bryderus 
am gost dŵr 

61% 
nwy/gwresogi 
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Ydw, rydw 
i’n cael 

trafferth 
talu

Na, dydw i 
ddim yn cael 

trafferth 
talu



Dywedodd lleiafrif bach o dalwyr biliau eu bod wedi derbyn 
cymorth ariannol gan gwmnïau cyfleustodau: 

6% 
biliau dŵr 

7% 
biliau trydan 

6% 
biliau nwy/gwresogi 

7% 
y dreth gyngor 

4% 
biliau band eang 

Roedd ymwybyddiaeth cymharol isel o 
gyfleustodau’n darparu cymorth ariannol 
i’r rheini sy’n cael trafferth talu  
eu biliau 31% yn credu bod 

cwmnïau dŵr yn darparu cymorth 
i’r rheini sy’n cael trafferth talu 

eu biliau  

Nwy/gwresogi 

Trydan

Y dreth gyngor

Dŵr

Band eang

Ffôn (symudol)

Ffôn (llinell dir) 

37% 

36%

32% 

31% 

8% 

7%

6% 

Canran y talwyr biliau sy’n cael trafferth ‘weithiau’ neu’n 
fwy aml a gafodd gymorth:

Cymorth ariannol

Ymhlith y rheini 
sy’n cael trafferth 
talu biliau 
‘weithiau’ neu’n 
amlach...

Sail: Pob ymatebydd (2,306). Pobl sy'n cael trafferth talu biliau 
(drwy’r amser, y rhan fwyaf o’r amser, weithiau) (1,136). 

18% wedi cael rhywfaint 
o gymorth ariannol ar gyfer dŵr...

...mae hyn yn codi i 24% o’r 
rheini a ddywedodd eu bod yn cael 
trafferth ‘drwy’r amser’ 
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18% 
biliau dŵr 

19% 
biliau trydan 

16% 
biliau nwy/gwresogi 

19% 
y dreth gyngor 

10% 
biliau band eang 



5% 

Disgwyliadau - cyllid 
Gofynnwyd i dalwyr y biliau sut roedd eu sefyllfa 
ariannol yn cymharu â blwyddyn ynghynt. Dim ond 
lleiafrif (14%) ddywedodd fod eu sefyllfa ariannol yn 
well nawr. Roedd y rhan fwyaf o bobl wedi’u rhannu 
rhwng tua’r un peth (43%) ac yn waeth eu byd (42%).   

Roedd menywod yn fwy tebygol o adrodd 
bod eu sefyllfa ariannol yn waeth na’r 
flwyddyn flaenorol

Gofynnwyd cwestiwn tebyg i dalwyr biliau ym mis 
Mawrth 2021. Bryd hynny, disgrifiodd llai o dalwyr 
biliau eu sefyllfa ariannol fel un oedd wedi gwaethygu 
dros y 12 mis blaenorol (34%). Dywedodd 18% fod eu 
sefyllfa ariannol yn well.

Dywedodd chwech o bob deg (61%) o dalwyr biliau eu 
bod yn disgwyl i’w sefyllfa waethygu dros y flwyddyn 
nesaf. Mae hyn yn sylweddol uwch na’r 25% o dalwyr 
biliau a oedd yn disgwyl hynny pan gynhaliwyd arolwg 
ym mis Mawrth 2021. 

Rhagfynegiadau talwyr biliau ar gyfer eu 
cyllid dros y flwyddyn i ddod

Mawrth 2022 (Savanta)

Mawrth 2021 (Panelbase) 

Llawer gwaeth

Ychydig yn waeth

Aros yn debyg

Ychydig yn well

Llawer gwell

...o gymharu â 25%  
o dalwyr biliau a oedd yn disgwyl 
hynny pan gynhaliwyd arolwg ym 
mis Mawrth 2021  

Dywedodd 61% o 
dalwyr biliau eu bod yn disgwyl 
i’w sefyllfa waethygu dros y 
flwyddyn nesaf...

Sail: Pob ymatebydd (2,306). Panelbase (2,100). 

24% 

36% 

25% 

11% 

4% 

4% 

19% 

50% 

21% 
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48% 
Menywod 

36% 
Dynion 
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Roedd rhai gwahaniaethau hefyd yn ôl ethnigrwydd. Roedd ymatebwyr 
Du yn llawer llai tebygol o ddisgwyl i’w sefyllfa ariannol waethygu dros y 
flwyddyn nesaf (25%). Mae hyn yn cymharu â 43% o ymatebwyr Asiaidd a 
62% o ymatebwyr Gwyn.

Roedd y rheini a ddywedodd eu bod mewn sefyllfa ariannol waeth na 
blwyddyn yn ôl yn llawer mwy tebygol o ragweld y byddai eu sefyllfa 
ariannol yn gwaethygu dros y flwyddyn nesaf (85%). Dim ond 7% o’r grŵp 
hwn oedd yn disgwyl i’w sefyllfa ariannol wella.  

Roedd hyn hefyd yn wir ymhlith talwyr biliau a adroddodd eu bod yn cael 
trafferth talu eu bil dŵr dros y flwyddyn ddiwethaf. Dywedodd mwy na 
saith o bob deg (71%) eu bod yn disgwyl i’w sefyllfa ariannol waethygu.  

Roedd grwpiau oedran hŷn yn fwy tebygol o 
ddisgwyl i’w sefyllfa ariannol waethygu: 

18-34

55+

43%

68%

35-54 62%

Roedd gwahaniaeth clir yn ôl oedran. Roedd talwyr biliau o dan 55 oed yn fwy 
tebygol o adrodd eu bod yn disgwyl cael trafferth talu bil cyfleustodau (61% o’r 
rhai 18-34 oed a 65% o’r rhai 35-54 oed). Mae hyn yn cymharu â 38% o’r rhai 
55+ oed.

Roedd talwyr biliau gyda phlant o dan 18 oed yn y cartref hefyd yn fwy tebygol o 
feddwl y byddant yn cael trafferth talu bil cyfleustodau - 70%, o gymharu â 43% 
o dalwyr biliau nad ydynt yn byw gyda phlant.

Roedd 53% o dalwyr biliau yn credu ei 
bod yn debygol y byddant yn cael trafferth talu bil 
cyfleustodau dros y flwyddyn nesaf...

...mae hyn yn cymharu â 39%  
a oedd yn credu bod hyn yn annhebygol

Tebygol iawn  

Eithaf tebygol 

Ddim yn debygol iawn 

Ddim yn debygol o gwbl 

Ddim yn gwybod 

Roedd 93% o dalwyr biliau a  
adroddodd ei bod wedi cael trafferth talu bil dŵr  
dros y flwyddyn ddiwethaf eu bod yn disgwyl cael  
trafferth gyda bil cyfleustodau dros y flwyddyn i ddod

17

3524

16

8

Disgwyliadau - cyllid a chyfleustodau Sail: Pob ymatebydd (2,306) 

9
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Gwerth am arian – ymddiriedaeth 
Yn gyffredinol, roedd talwyr biliau yn ymddiried yn eu cwmnïau dŵr i roi gwerth 
da am arian i gwsmeriaid. Roedd 55% yn ymddiried yn eu cwmnïau i wneud 
hyn, gyda 14% yn anymddiried yn eu cwmnïau ynglŷn â hyn. Mae hyn yn rhoi 
sgôr net* o +41%. 

Roedd talwyr biliau a oedd yn credu y bydd eu sefyllfa ariannol yn llawer gwaeth 
dros y flwyddyn nesaf yn sylweddol llai tebygol o ymddiried yn eu cwmnïau dŵr i 
roi gwerth da am arian (gyda sgôr net o +29%).

Roedd talwyr biliau yn Ne Ddwyrain Lloegr a Llundain yn llai tebygol na phobl 
sy’n byw mewn ardaloedd eraill o ymddiried yn eu cwmnïau i roi gwerth da am 
arian (gyda sgorau net o +30% a +32% yn y drefn honno).

Roedd talwyr biliau gyda mesuryddion dŵr yn fwy tebygol o ymddiried yn eu 
cwmnïau dŵr i roi gwerth da am arian (gyda sgôr net o +46%). Mae hyn yn 
cymharu â sgôr net o +35% ar gyfer y rheini heb fesuryddion dŵr.

Yn gyffredinol, er bod mwyafrif y rheini sy’n talu biliau yn ymddiried yn 
eu cwmnïau i roi gwerth am arian, ni chafodd hyn sgôr mor uchel o ran 
ymddiriedaeth â rhai o weithgareddau eraill cwmnïau dŵr. 

Sicrhau dŵr yfed o 
ansawdd da 

Darparu gwasanaeth 
dibynadwy 

Mynd â dŵr gwastraff a 
charthffosiaeth i ffwrdd 

a delio ag ef yn gyfrifol 
Trwsio pibellau dŵr sy’n 
gollwng mewn mannau 

cyhoeddus 

Rhoi gwerth da am 
arian i gwsmeriaid 

Buddsoddi digon o 
arian yn y rhwydwaith 

dŵr

‘Ymddiried yn gryf’/‘Ymddiried’
‘Anymddiried yn gryf’/’Anymddiried’

29

10

40

154 2 Ymddiried yn gryf  

Ymddiried 

Ddim yn ymddiried nac 
yn anymddiried 

Anymddiried 

Anymddiried yn gryf 

Ddim yn gwybod 

76% 
7% 

72% 
7% 

62% 
13% 

61% 
11% 

55% 
14% 

51% 
16% 

Lefel ymddiriedaeth talwyr biliau yn eu cwmni dŵr i 
ddarparu ystod o weithgareddau

Lefel ymddiriedaeth talwyr biliau yn eu cwmni dŵr i roi 
gwerth am arian

*Cyfrifir y sgôr net drwy dynnu’r  
ganran sy’n ‘anymddiried yn gryf neu’n 
‘anymddiried’ o’r ganran sy’n ‘ymddiried  
yn gryf’ neu’n ‘ymddiried’.

Sail: Pob ymatebydd (2,306)



Y sgôr uchaf o ran ymddiried yw sicrhau dŵr yfed o ansawdd da. Mae hyn yn unol â blaenoriaethau talwyr biliau ar 
gyfer cwmnïau dŵr. Gofynnom i dalwyr biliau beth fyddai’r ddau ffactor pwysicaf pe gallent ddewis pa gwmni dŵr 
a charthffosiaeth y maent yn ei ddefnyddio.

Gwerth am arian – blaenoriaethu’r hyn sy’n bwysig 

61%

Pe gallech ddewis pa gwmni dŵr a charthffosiaeth rydych yn ei ddefnyddio, beth fyddai’r 
ffactorau pwysicaf a fyddai’n dylanwadu ar eich penderfyniad? (y ddau safle uchaf)

Dŵr yfed o 
ansawdd da 

40%

Darparu gwasanaeth 
dibynadwy

33%

Rhoi gwerth da am 
arian i gwsmeriaid

Mynd â dŵr gwastraff a 
charthffosiaeth i ffwrdd a delio ag 

ef yn gyfrifol

Trwsio pibellau dŵr sy’n gollwng 
mewn mannau cyhoeddus (ar 

ffyrdd, nid yn y cartref)

29% 18%

Buddsoddi digon o arian 
yn y rhwydwaith dŵr

9%

Sail: Pob ymatebydd (2,306) 

Costau byw: profiadau cwsmeriaid dŵr
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Roedd gwahaniaethau sylweddol yn y boblogaeth ar gyfer emosiynau o ddydd i 
ddydd. Mae cydberthynas rhwng sefyllfa ariannol pobl a hyn. 

Roedd talwyr biliau a ddywedodd eu bod yn disgwyl i’w sefyllfa ariannol 
waethygu (‘llawer gwaeth’ neu ‘ychydig yn waeth’) yn llawer mwy tebygol o 
adrodd am emosiynau o ddydd i ddydd negyddol na’r rheini sy’n disgwyl i’w 
sefyllfa wella (‘llawer gwell’ neu ‘ychydig yn well’). Er enghraifft, dywedodd 47% 
o’r rheini sy’n disgwyl i’w sefyllfa waethygu eu bod yn teimlo’n bryderus o ddydd 
i ddydd a dywedodd 38% eu bod yn teimlo dan straen. Mae hyn yn cymharu â 
26% a 27% yn y drefn honno ar gyfer y rheini sy’n disgwyl i’w sefyllfa ariannol 
wella. 

Roedd y gwahaniaeth hyd yn oed yn fwy ymhlith y rheini sy’n disgwyl i’w sefyllfa 
ariannol fynd yn ‘llawer gwaeth’. Er enghraifft, dywedodd 34% o dalwyr biliau 
yn y sefyllfa hon eu bod yn teimlo’n isel eu hysbryd o ddydd i ddydd. Mae hyn 
yn cymharu â 9% o dalwyr biliau sy’n disgwyl i’w sefyllfa ariannol fod yn ‘llawer 
gwell’.

Lles - o ddydd i ddydd

Blinedig
39% 

40% yn 2021

Poeni
38%

28% yn 2021

Dan straen
33%

27% yn 2021

Hapus
28%

16% yn 2021

Gobeithiol
23%

29% yn 2021

Positif
23%

23% yn 2021

Isel eu hysbryd
19%

18% yn 2021

Egnïol
5%

5% yn 2021

Mae cydberthynas rhwng yr hyn y mae talwyr biliau yn ei ragweld ar gyfer eu 
sefyllfa ariannol dros y flwyddyn nesaf, a sut y maent yn teimlo o ddydd i ddydd.

O gymharu â mis Mawrth 2021, roedd cynnydd o ddeg pwynt canran yng 
nghyfran y bobl a ddywedodd eu bod yn poeni o ddydd i ddydd. Fodd bynnag, 
roedd cynnydd hefyd yn nifer y bobl a ddywedodd eu bod yn teimlo hapus o 
ddydd i ddydd.

Roedd pobl a gafodd drafferth talu biliau’r cartref dros y flwyddyn ddiwethaf 
hefyd yn fwy tebygol o adrodd am emosiynau negyddol o ddydd i ddydd. 
Dywedodd 53% o dalwyr biliau a oedd yn cael trafferth talu biliau drwy’r amser 
eu bod yn teimlo dan straen (o gymharu â 15% o’r rheini nad oeddent byth yn 
cael trafferth talu biliau). Dywedodd 44% o dalwyr biliau a oedd yn cael trafferth 
talu biliau drwy’r amser eu bod yn teimlo'n isel eu hysbryd (o gymharu â 8% o’r 
bobl nad oeddent byth yn cael trafferth talu biliau).

Roedd gwahaniaethau sylweddol hefyd rhwng menywod a dynion, gyda 
menywod yn llawer mwy tebygol o adrodd eu bod yn teimlo dan straen (39% o 
gymharu â 27%), yn poeni (45% o gymharu â 31%) ac yn teimlo’n flinedig (50% o 
gymharu â 29%).

Dywedodd 47% o’r  
rheini sy’n disgwyl i’w sefyllfa 
waethygu eu bod yn teimlo’n 
bryderus o ddydd i ddydd... 

...mae hyn yn cymharu â 26% 
ar gyfer y rheini sy’n disgwyl i’w 

sefyllfa ariannol wella

Sail: Pob ymatebydd (2,306). Panelbase (2,100). 

Costau byw: profiadau cwsmeriaid dŵr
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Costau byw: profiadau cwsmeriaid dŵr
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Lles – cael trafferth gyda biliau
Roedd mwy na chwech o bob deg talwr biliau (62%) yn cytuno bod cael trafferth 
gydag iechyd meddwl yn ei gwneud hi’n anoddach gofyn am help gyda biliau. 
Roedd un o bob deg (10%) yn anghytuno â hyn (sgôr net o +52%). Roedd y 
rheini a gafodd drafferth talu biliau’r cartref dros y flwyddyn flaenorol yn 
fwy tebygol o gytuno â’r datganiad hwn na’r rheini nad oeddent byth yn cael 
trafferth gyda biliau (69% o’r rheini a oedd yn cael trafferth yn weddol aml 
neu’n fwy aml, o gymharu â 52% o’r rheini nad oeddent byth yn cael trafferth 
gyda’u biliau).

Cytunodd 44% o dalwyr biliau eu bod yn gwybod wrth bwy i ofyn am help os 
ydynt yn cael trafferth gyda biliau a bod hyn yn effeithio ar eu hiechyd meddwl. 
Roedd 24% yn anghytuno â hyn (sgôr net o +19%).

Roedd traean (34%) yn cytuno eu bod yn osgoi neu’n gohirio agor biliau pan 
fyddant yn cael trafferth gyda’u hiechyd meddwl. Roedd 38% yn anghytuno 
â hyn (sgôr net o -4%). Mae’r ganran sy’n cytuno â hyn yn codi’n sylweddol 
ymhlith y bobl hynny a oedd yn cael trafferth talu biliau ‘drwy’r amser’ (sgôr net 
o +54%). I’r gwrthwyneb, roedd y rheini nad oedd byth yn cael trafferth gyda 
biliau yn llawer mwy tebygol o anghytuno â’r datganiad hwn (61%, gyda sgôr 
net o -50%).

Mae cael trafferth gydag iechyd meddwl 
yn ei gwneud hi’n anoddach gofyn am 

help gyda biliau

Rwy’n gwybod pwy i ofyn am help os ydw 
i’n cael trafferth gyda biliau a bod hynny’n 

effeithio ar fy iechyd meddwl

Rwy’n osgoi neu’n gohirio agor  
biliau pan rwy’n cael trafferth gyda fy 

iechyd meddwl

Cytuno’n gryf Cytuno Ddim yn cytuno nac yn 
anghytuno

Anghytuno Anghytuno’n gryf Gwell gennyf 
beidio dweud

Ddim yn 
gwybod

Sail: Pob ymatebydd (2,306)  

20

41

20

6
4

81 11

33

25

17

518

23

23

21

18
111 5
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Costau byw: profiadau cwsmeriaid dŵr
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Casgliadau
Mae nifer y bobl sy’n cael trafferth talu biliau wedi codi dros y flwyddyn 
ddiwethaf. 

Er bod biliau dŵr wedi aros yn sefydlog ar gyfer y rhan fwyaf o gwsmeriaid eleni, 
bydd costau cynyddol biliau cyfleustodau eraill ac effaith chwyddiant yn ei 
gwneud yn fwy o frwydr i gwsmeriaid dalu eu biliau dŵr. 

14

Mae’n hanfodol felly bod y rheini sy’n cael trafferthion ariannol yn ymwybodol 
o unrhyw gymorth a allai fod ar gael iddynt. Nid ar gyfer biliau dŵr yn unig y 
mae’r angen i ledaenu ymwybyddiaeth. Mae cwsmeriaid yn cael trafferth gydag 
ystod o filiau cartref – a dim ond lleiafrif o bobl sy’n ymwybodol o’r cymorth 
ariannol y gallai darparwyr cyfleustodau ei gynnig. 

Gofynnwn i gwmnïau dŵr barhau i wneud cwsmeriaid yn ymwybodol o’r 
cymorth ariannol sydd ar gael i’r rheini sy’n ei chael hi’n anodd.

Yn Ofwat, rydym yn bwriadu:

Cyhoeddi canllawiau 
newydd i gwmnïau dŵr ar 
gynorthwyo cwsmeriaid 
preswyl i dalu eu biliau, 

cael help ac ad-dalu 
dyledion.

Datblygu amod trwydded 
newydd sy’n canolbwyntio 

ar y cwsmer i gynyddu 
ffocws cwsmeriaid 

cwmnïau a chymell y 
gwasanaeth gorau oll ar 

gyfer cwsmeriaid.

Parhau i gasglu data ar 
amgylchiadau ariannol 

pobl a sut maent yn 
ymdopi â’u biliau cartref.



Costau byw: profiadau cwsmeriaid dŵr
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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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