
Creu yfory, gyda’n gilydd: trosolwg o’n hymgynghoriad ar y fethodoleg ar gyfer PR24

1

Gorffennaf 2022

Creu yfory, gyda’n gilydd

Trosolwg o’n hymgynghoriad  
ar y fethodoleg ar gyfer PR24  



Creu yfory, gyda’n gilydd: trosolwg o’n hymgynghoriad ar y fethodoleg ar gyfer PR24

2

Rydym wedi gwrando ar bryderon ac uchelgeisiau pobl ar gyfer y sector dŵr. Rydym yn deall 
brys yr heriau o ran yr amgylchedd a newid yn yr hinsawdd, a bod angen gwasanaethau 
dibynadwy a chadarn ar gwsmeriaid. Rydym hefyd yn ymwybodol o’r pwysau ar gyllid pobl, a’r 
angen i ddod o hyd i ffyrdd newydd ac arloesol o gyflawni nawr ac yn y dyfodol.  

Rydym wedi nodi ein cynigion i ysgogi cwmnïau i ddarparu gwerth i gwsmeriaid a’r 
amgylchedd, ac i gyflawni pedwar uchelgais allweddol ar gyfer PR24:

Mae dŵr yn ganolog i’n 
bodolaeth. Mae sut mae’r 
sector dŵr yn perfformio 
nawr ac yn y dyfodol yn 
bwysig i bob un ohonom 

ac i’n hamgylchedd.

Rydym yn croesawu adborth gan yr holl randdeiliaid erbyn 7 Medi 2022. Byddwn yn rhoi 
ystyriaeth i’r safbwyntiau hyn, a byddwn yn cwblhau’r fethodoleg ar gyfer PR24 ym mis 
Rhagfyr 2022.

Canolbwyntio ar yr hirdymor gyda 
chynllunio addasol cryfach i sicrhau’r 
buddsoddiad cywir i ymateb i’r heriau 
uniongyrchol a hirdymor pan fo’r dyfodol yn 
ansicr, yn ogystal â dwyn cwmnïau i gyfrif am 
y gwelliannau y mae angen iddynt eu gwneud.

Sicrhau mwy o werth amgylcheddol 
a chymdeithasol, gan gynnwys drwy 
weithredu ar unwaith ar ansawdd dŵr 
afonydd, symud yn gyflymach tuag at sero 
net, a gweithio’n wahanol i ddarparu mwy o 
atebion seiliedig ar ddalgylch a natur.

Adlewyrchu dealltwriaeth gliriach 
o gwsmeriaid a chymunedau gyda 
chyfarfodydd agored ar gynlluniau cwmnïau, 
ymchwil mwy cadarn i sicrhau bod lleisiau 
cwsmeriaid yn cael eu clywed a’u deall yn 
well, ac ymgysylltu ehangach â phartneriaid.

Ysgogi gwelliannau drwy 
effeithlonrwydd ac arloesi a gwobrwyo 
cwmnïau sy’n cynhyrchu’r cynlluniau 
busnes mwyaf uchelgeisiol i ymateb i’r 
heriau sy’n wynebu’r sector.
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Beth sy’n digwydd mewn adolygiad prisiau

Mae cwmnïau’n 
gweithio gyda’u cwsmeriaid a’u 

cymunedau i ddatblygu cynllun busnes 
pum mlynedd, wedi’i osod yng nghyd-

destun strategaeth gyflawni hirdymor sy’n 
edrych ar y 25 mlynedd nesaf. Rhaid i gynlluniau 

cwmnïau gyflawni eu rhwymedigaethau 
cyfreithiol, gan gynnwys ar gyfer 

ansawdd dŵr yfed, a’r gwelliannau 
amgylcheddol a osodwyd gan 
Asiantaeth yr Amgylchedd 

a Chyfoeth Naturiol 
Cymru.  

Ofwat sy’n gosod y 
fframwaith ar gyfer yr adolygiad, yn 

unol â blaenoriaethau a bennwyd gan 
Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. 

Rydym yn craffu ar gynlluniau cwmnïau ac yn 
eu herio ac yn pennu’r pecyn pris, gwasanaeth 

a chymhelliant ar gyfer y pum mlynedd nesaf. 
Rydym yn annog cwmnïau i osod safonau newydd 
o’r hyn y gellir eu cyflawni, ac rydym yn gwthio’r 

sector cyfan ymlaen i sicrhau canlyniadau 
gwych am brisiau y gall cwsmeriaid 

eu fforddio. Yna byddwn yn monitro 
perfformiad ac yn dwyn y cwmnïau i 

gyfrif am y canlyniadau y maent yn 
eu cyflawni. 

Mae 
cwsmeriaid 

yn ariannu pob cwmni 
i fod yn barod ar gyfer y 

dyfodol ac i gyflawni canlyniadau 
allweddol. Mae’r rhain yn cynnwys 
gwasanaethau craidd i gwsmeriaid 

a’u rhwymedigaethau i wella’r 
amgylchedd a mynd i’r afael â 

newid yn yr hinsawdd. 
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Mae mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, glanhau ein hafonydd, sicrhau ein cyflenwadau 
dŵr ar gyfer y dyfodol a gwella bioamrywiaeth i gyd yn heriau y mae angen gweithredu 
arnynt nawr i roi’r amgylchedd yr ydym i gyd ei eisiau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Bydd 
cwmnïau’n amlinellu eu cynlluniau busnes ar gyfer 2025-30 yng nghyd-destun strategaethau 
cyflawni clir ar gyfer y 25 mlynedd nesaf. Bydd y strategaethau hyn yn canolbwyntio ar y 
gwelliannau hirdymor sydd eu hangen, yn unol â’r blaenoriaethau a osodwyd ar gyfer Ofwat 
gan Lywodraethau’r DU a Chymru.  

Bydd ein dull yn yr adolygiad prisiau yn golygu y gellir gwario arian cwsmeriaid yn dda i 
gyflawni’r hyn sydd ei angen yn yr hirdymor. Bydd cyllid yn cefnogi cynllunio addasol gan 
gwmnïau – gan gefnogi gwaith ar gyfer buddsoddiad sydd ei angen nawr, yn ogystal â chadw 
opsiynau ar gyfer y dyfodol pan allai gwybodaeth well ddatgelu’r ateb gwerth gorau. Mae 
osgoi dulliau costus y canfyddir wedyn nad oes eu hangen yn golygu y gellir gwario mwy o 
arian ar atebion a fydd yn sicrhau buddion gwirioneddol.    

Mae rheolaethau prisiau eisoes yn rhoi llawer iawn o sicrwydd hirdymor i gwmnïau dŵr, 
yn enwedig o gymharu â sectorau sydd heb eu rheoleiddio. Rydym yn adeiladu ar hyn yn 
PR24. Rydym yn canolbwyntio ar y canlyniadau sydd bwysicaf i gwsmeriaid, a byddwn yn 
parhau i ganolbwyntio ar y rhain yn y dyfodol. Byddwn yn defnyddio cymhellion ariannol i 
alinio buddiannau cwmnïau a buddsoddwyr â’r hyn sydd orau i gwsmeriaid, cymunedau a’r 
amgylchedd. Byddwn hefyd yn parhau i ddwyn cwmnïau i gyfrif, a gwobrwyo perfformiad 
gwych i’r dyfodol, drwy sicrhau bod adolygiadau prisiau yn y dyfodol yn adlewyrchu’r hyn y 
mae cwmnïau wedi’i addo yn PR24.  

Bydd ein dull yn caniatáu i gwmnïau fuddsoddi nawr mewn gwelliannau a fydd o fudd i 
genedlaethau’r dyfodol. A byddwn yn sicrhau bod costau’r gwelliannau hyn yn cael eu 
rhannu’n deg rhwng cwsmeriaid presennol a chwsmeriaid y dyfodol. Rydym yn cynnig llywio 
cwmnïau’n gryfach i sicrhau bod y costau a gaiff eu hadennill yn 2025-30 yn adlewyrchu 
cydbwysedd rhesymol rhwng cwsmeriaid presennol a chwsmeriaid y dyfodol. Byddwn hefyd 
yn defnyddio cymhellion ar gynlluniau busnes i ailadrodd ein disgwyliadau y dylai difidendau 

cwmnïau a’u dull ar gyfer tâl ar sail perfformiad 
swyddogion gweithredol adlewyrchu 

pa mor dda y maent yn cyflawni ar 
gyfer cwsmeriaid, cymunedau a’r 

amgylchedd.    

Ffocws ar yr hirdymor
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Mae cwmnïau dŵr yn aelodau hirdymor allweddol o’u cymunedau lleol. Maent yn 
darparu gwasanaethau hanfodol i bobl a sefydliadau yn eu hardaloedd, a gallant 
gael effaith ddwys ar yr amgylchedd.  

Bydd yr adolygiad prisiau hwn yn gwthio cwmnïau i berfformio’n well ar draws 
ystod o faterion allweddol, yn enwedig yr amgylchedd. Byddwn yn cymell 
perfformiad cwmnïau ar fioamrywiaeth, allyriadau carbon, y defnydd o ddŵr, 
gorlifiadau stormydd ac effeithiau ar afonydd a dŵr ymdrochi. Yn PR24 bydd mwy 
o sicrwydd am y cyllid sydd ar gael ar gyfer datrysiadau sy'n seiliedig ar natur ac 
ar gyfer datrysiadau sy’n gwyro o’r bwyslais traddodiadol ar fuddsoddiadau cyfalaf 
trwm. Mae angen i gwmnïau gamu ymlaen, bod yn uchelgeisiol, a sicrhau atebion 
fforddiadwy, gwerth gorau.  

Rydym am weld cwmnïau’n gwneud cynnydd cyflym ar weithrediad gorlifiadau 
stormydd. Cyn PR24, mae sawl cwmni wedi ymateb i’n galwadau am wella 
ansawdd afonydd a gorlifiadau stormydd. Disgwyliwn i bob cwmni o leiaf gyfateb i’r 
ymrwymiadau mwyaf uchelgeisiol a gynigir a gwella perfformiad erbyn 2025. Yna 
bydd PR24 yn ysgogi gwelliannau pellach o’r safon uwch hon.  

Rydym hefyd yn herio cwmnïau i ganfod yr atebion gwerth gorau mwyaf 
effeithiol tuag at sero net. Rydym yn cynnig sicrhau bod cyllid ychwanegol ar 
gael i’r cwmnïau mwyaf effeithlon, er mwyn caniatáu iddynt fynd ymhellach, 
yn gyflymach, i leihau allyriadau. Ac yn gyffredinol, bydd yr amgylchedd a phob 
cwsmer yn teimlo’r manteision yn gyflymach gan y bydd yr atebion arloesol hyn 
wedyn yn gosod y safon i’r sector cyfan ei mabwysiadu.     

Darparu gwell gwerth amgylcheddol  
a chymdeithasol 
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Mae angen i gynlluniau busnes adlewyrchu disgwyliadau cwsmeriaid a chymunedau ar 
gyfer y gwasanaethau a’r buddion y bydd y cwmni’n eu darparu, a chost y gwasanaethau 
hynny. Ein huchelgais yw bod lleisiau cwsmeriaid preswyl a busnes yn cael eu clywed 
yn fwy uniongyrchol ac yn fwy effeithiol yn PR24 nag erioed o’r blaen. Bydd ymgysylltu 
agosach, mwy tryloyw hefyd yn hanfodol i fynd i’r afael â heriau brys megis lleihau’r 
galw am ddŵr, sy’n gofyn am bartneriaethau llawer mwy effeithiol gyda chwsmeriaid a 
chymunedau.      

Gan weithio gyda’r cwmnïau a CCW (llais y defnyddiwr dŵr), rydym wedi datblygu 
ymchwil traws-sector wedi’i dargedu i ddatgelu blaenoriaethau cymharol cwsmeriaid 
a’u barn ar y canlyniadau y mae angen i gwmnïau eu cyflawni. Bydd cael gwybodaeth 
gadarn y gellir ei chymharu fesul cwmni am farn cwsmeriaid yn ein helpu i wneud 
penderfyniadau sy’n adlewyrchu anghenion cwsmeriaid a chymunedau yn well.  

Byddwn hefyd yn sicrhau bod cwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill yn gallu gwneud 
sylwadau uniongyrchol ar gynlluniau cwmnïau. Bwriadwn gyflwyno sesiynau her agored 
a fydd yn rhoi cyfle i gwsmeriaid a rhanddeiliaid rannu pryderon a gofyn cwestiynau 
i gwmnïau.  Bydd angen i gwmnïau ddangos bod eu cynlluniau’n fforddiadwy, gan 
gynnwys ar gyfer y rheini sy’n cael trafferth talu. Ac i adlewyrchu’r amgylchiadau a’r 
ffyrdd penodol o weithio yng Nghymru, rydym yn bwrw ymlaen â dull cydweithredol 
newydd. Rydym yn rhan o’r Fforwm PR24 Cymru newydd a fydd yn galluogi rhanddeiliaid 
Cymru i nodi canlyniadau a blaenoriaethau lefel uchel allweddol ar gyfer y sector yng 
Nghymru.  

Adlewyrchu dealltwriaeth gliriach  
o gwsmeriaid a chymunedau
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Mae angen i gwmnïau arloesi’n gyson i gyflawni’r canlyniadau gorau i gwsmeriaid, 
cymunedau a’r amgylchedd am gost y gall pobl ei fforddio. Bydd PR24 yn sicrhau nad yw 
cwsmeriaid yn talu mwy nag sydd angen iddynt ei dalu, ac yn gwobrwyo dim ond y cwmnïau 
hynny sy’n uchelgeisiol ac yn cyflawni canlyniadau gwych.   

Byddwn yn gwneud hyn drwy osod safonau perfformiad ymestynnol ond cyraeddadwy ar 
gyfer y sector cyfan. A byddwn yn annog cwmnïau i fynd ymhellach drwy gymhellion syml a 
phwerus i sicrhau perfformiad gwell lle bo hynny er budd cwsmeriaid, 
cymunedau a’r amgylchedd. Un enghraifft yn unig yw dull 
newydd o gynnig mwy o wobrau i unrhyw gwmni sy’n 
gwthio’r ffiniau ar berfformiad yn eithriadol, ar yr amod 
ei fod yn rhannu’r wybodaeth a gafwyd â gweddill y 
sector.    

Yn PR24 byddwn yn parhau i ddisgwyl i 
gwmnïau weithio mewn gwahanol ffyrdd i 
gyflawni mwy. Byddwn yn cymell cwmnïau i 
weithio mewn partneriaeth ag eraill lle bo’n 
briodol i ganfod atebion gwell, mwy cyfannol 
a chynaliadwy.  Rydym yn cynnig parhau i 
ddefnyddio cyllid datblygu i ysgogi mwy o 
gynnydd o ran darparu atebion adnoddau 
dŵr strategol. A bwriadwn ymestyn ein Cronfa 
Arloesi i gefnogi syniadau a ffyrdd o weithio sy’n 
newid y sector.    

Byddwn yn defnyddio marchnadoedd lle bo’n briodol, 
gan adlewyrchu blaenoriaethau strategol Llywodraeth y DU 
a Llywodraeth Cymru. Rydym yn bwriadu gwneud mwy o ddefnydd 
o gaffael uniongyrchol i gwsmeriaid ar gyfer prosiectau seilwaith mawr i sicrhau costau 
ariannu mwy effeithlon, a byddwn yn cymell cwmnïau i reoli’r broses yn dda. Bydd PR24 
hefyd yn cyflwyno mwy o le i arloesi mewn gwasanaethau datblygwyr a bioadnoddau er mwyn 
cyflawni mwy i gwsmeriaid.     

Ac rydym yn cynnig cynnal y broses adolygu prisiau yn wahanol. Yn ogystal â symleiddio ein 
dull ar gyfer canlyniadau a chymhellion cynllun busnes, rydym yn torri’r cam penderfynu o dri 
cham i ddau. Disgwyliwn i gwmnïau ddarparu gwybodaeth uchelgeisiol o safon ymlaen llaw 
yn eu cynlluniau busnes. Byddwn yn cosbi’r rheini sy’n methu, yn ogystal â gwobrwyo’r rheini 
sy’n dangos yr uchelgais mwyaf. Yn gyffredinol, rydym yn disgwyl i’r newidiadau hyn ganiatáu 
i bawb ganolbwyntio mwy ar yr hyn sy’n wirioneddol bwysig i sicrhau canlyniadau gwell i 
gwsmeriaid, cymunedau a’r amgylchedd.  

Ysgogi gwelliannau drwy effeithlonrwydd  
ac arloesedd
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Ofwat
Centre City Tower
7 Hill Street
Birmingham B5 4UA
Ffôn: 0121 644 7500

© Hawlfraint y Goron 2022

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 hwn i 
mailbox mailbox@ofwat.gov.uk.

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


