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Pwy ydym ni 
Y CCW yw'r llais annibynnol ar gyfer defnyddwyr dŵr yng Nghymru a Lloegr. Ers 2005, rydym wedi 

helpu miloedd o ddefnyddwyr i ddatrys cwynion yn erbyn eu cwmni dŵr yn ogystal â darparu cyngor 

a chymorth am ddim. Mae ein gwaith yn seiliedig ar ymchwil helaeth sy’n cael ei defnyddio gennym i 

hyrwyddo buddiannau defnyddwyr a dylanwadu ar gwmnïau dŵr, llywodraethau a rheoleiddwyr. 

Rydym yn croesawu'r cyfle i rannu ein barn ar yr hyn a ddylai fod yn flaenoriaethau i Bwyllgor yr 

Economi, Masnach a Materion Gwledig dros y chwe mis nesaf a thrwy gydol cyfnod y chweched 

Senedd.  

Cyfle i gynyddu pwysigrwydd dŵr ym maes polisi Cymru 
Yn ystod y chweched Senedd, mae gennym gyfle i weithio gydag Aelodau etholedig a Llywodraeth 

Cymru i gynyddu pwysigrwydd defnyddwyr dŵr - a dŵr yn fwy cyffredinol - ym meysydd polisi a 

deddfwriaeth Cymru, a all gynorthwyo camau gweithredu ystyrlon i fynd i'r afael â newid yn yr 

hinsawdd.  

Mae'r datblygiadau polisi allweddol presennol y dylai pob un ohonom fod yn eu hystyried i gyflawni 

hyn yn cynnwys:  

 Gweithredu argymhellion yr adolygiad annibynnol o fforddiadwyedd dŵr a gynhaliwyd gan y
CCW ac a gomisiynwyd gan Weinidogion yng Nghymru a Lloegr

 Yr adolygiad o Strategaeth Ddŵr i Gymru Llywodraeth Cymru – adnodd polisi dŵr sy'n
canolbwyntio ar weithredu

 Gweledigaeth ar y Cyd ar gyfer Dŵr yng Nghymru wedi'i llofnodi gan reoleiddwyr a'r CCW

 Datganiad Cyfeiriad Strategol newydd gan Lywodraeth Cymru i Ofwat (rheoleiddiwr y
diwydiant dŵr) er mwyn llywio penderfyniadau ar fuddsoddi yn y diwydiant ac adolygu prisiau

 Cynlluniau Rheoli Draenio a Dŵr Gwastraff y ddau gwmni sy'n gweithredu yng Nghymru3

 Cynllun rhanbarthol drafft Water Resources West erbyn 2022 a thrafodaethau trawsffiniol
parhaus (Cymru a Lloegr) am gynlluniau adnoddau dŵr strategol.

Mae'r CCW yn ystyried bob amser sut mae ein rhaglen waith yn cyd-fynd â Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (2015) a'r nodau Llesiant yng Nghymru, ac rydym wedi cynnwys tabl sy'n 

dangos hyn yn Atodiad 1. 

Yr hyn rydym yn credu y dylech ganolbwyntio arno 

Rhoi diwedd ar dlodi dŵr - un tariff cymdeithasol ar gyfer Cymru a Lloegr  
Ar 26 Mai 2021, cyhoeddodd y CCW ganfyddiadau'r adolygiad annibynnol, a gomisiynwyd gan 

Weinidogion Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i wneud argymhellion a fydd yn arwain at fynd 

i'r afael â thlodi dŵr. Gwnaethom ymgysylltu â'r cyhoedd wrth drafod atebion i dlodi dŵr, gan fynd ati 

hefyd i adolygu arferion cymorth y diwydiant dŵr a thraws-sector i rannu dysgu a chydlynu atebion i 

broblem gynyddol tlodi dŵr. 

Mae fforddiadwyedd biliau dŵr yn bryder allweddol wrth ystyried buddsoddi mewn 

ymaddasu i newid yn yr hinsawdd, gwasanaethau dŵr/dŵr gwastraff a chadernid 

amgylcheddol. Gall darparu cymorth cynhwysfawr i'r rhai sy'n ei chael hi'n anodd talu eu biliau dŵr 

3Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy. 

https://www.ccwater.org.uk/aboutus/our-strategy/
https://www.ccwater.org.uk/research/
https://www.ccwater.org.uk/affordability-review/
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helpu i leihau rhwystrau i fuddsoddi yn yr atebion ar gyfer cadernid hinsawdd, seilwaith a 

gwasanaethau.  

Dylai pob un ohonom fod yn cydweithio i Roi Terfyn ar Dlodi Dŵr yng Nghymru drwy weithredu 

argymhellion yr adolygiad annibynnol o fforddiadwyedd a gomisiynwyd gan Weinidogion yng 

Nghymru a Lloegr ac a gynhaliwyd gan y CCW.  

Gall tlodi dŵr olygu pethau gwahanol i gynulleidfaoedd gwahanol. Yng nghyd-destun yr Adolygiad 

Annibynnol o Fforddiadwyedd, rydym yn ystyried bod aelwydydd mewn tlodi dŵr os ydynt yn gwario 

mwy na phump y cant o'u hincwm (ar ôl costau tai) ar filiau dŵr.4    

Mae'r CCW yn argymell y dylai'r Pwyllgor gefnogi'r canlynol ar ran defnyddwyr dŵr: 

 Rhoi terfyn ar y 'loteri cod post' bresennol o gymorth ariannol trwy greu un tariff cymdeithasol
ar gyfer pob cwmni dŵr yng Nghymru a Lloegr (prif flaenoriaeth)

 Gwella'r broses o rannu data rhwng adrannau Llywodraeth y DU a chwmnïau dŵr er mwyn
sicrhau bod cwsmeriaid Cymru yn derbyn cymorth pan fydd ei angen arnynt fwyaf.

Rhoi diwedd ar drallod llifogydd carthffosydd: Dŵr gwastraff a llifogydd yng Nghymru 

Cafodd y llifogydd ledled Cymru ym mis Chwefror 2020 effaith ddinistriol a pharhaol ar gymunedau 

Cymru, fel y nodwyd yn Adroddiad Ymchwiliad y Pwyllgor Newid Hinsawdd ym mis Rhagfyr 2020. 

Er bod y digwyddiadau hyn wedi'u disgrifio fel rhai eithriadol, mae'n amlwg bod glaw difrifol a'i 

effaith yn digwydd yn amlach oherwydd newid yn yr hinsawdd.  

Ym marn y CCW, blaenoriaethau allweddol i’r Pwyllgor hwn yw archwilio cadernid gwasanaethau 

draenio a dŵr gwastraff a'r effaith ar wasanaethau cwsmeriaid, cymunedau, iechyd y cyhoedd a 

chadernid amgylcheddol. 

Mae camau gweithredu penodol ar gyfer y Pwyllgor yn cynnwys: 

 Cefnogi statws statudol a chyflwyno Cynlluniau Rheoli Draenio a Dŵr Gwastraff (DWMPs)
sy'n benodol i gwmnïau

 Cefnogi ymgyrch rhoi diwedd ar lifogydd carthffosydd y CCW. Yn 2021/22, mae'r CCW
yn gwneud gwaith ar draws y diwydiant i geisio gwella ymateb a pholisïau cwmnïau dŵr
gwastraff yn ymwneud â llifogydd. Mae hyn yn cynnwys rhoi blaenoriaeth i bobl sy'n byw
mewn ofn o lifogydd carthffosydd oherwydd digwyddiadau mynych, yn ogystal â dileu
eithriadau digwyddiadau tywydd eithriadol ar gyfer iawndal gan gwmnïau i'r rhai sydd mewn
mwy o berygl.

 Gofyn i Lywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru sicrhau bod data sydd ar gael o
Orlifoedd Stormydd wedi'u monitro yn cael ei ddadansoddi i roi blaenoriaeth i fuddsoddi
mewn asedau a nodi atebion priodol eraill, a allai leihau effeithiau tebygol ar yr amgylchedd,
y gymuned ac iechyd y cyhoedd o ganlyniad i law gormodol a hen seilwaith. Mae dros 3,000
o orlifoedd yn ardal Dŵr Cymru yn unig, ac mae'r rhan fwyaf ohonynt wedi cael eu monitro i
helpu i lywio trafodaethau buddsoddi.

Amlygodd adroddiad arobryn y CCW ar farn y cyhoedd ledled y diwydiant ar yr ymchwil 

amgylcheddol fod y cyhoedd yn credu bod angen i ni ofalu am yr amgylchedd dŵr ar gyfer 

4 Defnyddir y diffiniad hwn o dlodi dŵr fel dull blaenoriaethu cymorth gan ei fod yn helpu i dargedu'r rhai sydd mewn tlodi 

difrifol. Mae nifer y cwsmeriaid mewn tlodi dŵr 5% yn gorgyffwrdd â mwy o gwsmeriaid mewn tlodi incwm cymharol 

ehangach yn ogystal â nifer y cwsmeriaid sy'n dweud wrth y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ei bod yn anodd iddynt dalu biliau.  

https://www.ccwater.org.uk/aboutus/our-strategy/end-water-poverty/
https://www.ccwater.org.uk/affordability-review/
https://www.ccwater.org.uk/affordability-review/
https://www.ccwater.org.uk/affordability-review/
https://senedd.cymru/media/2eqfagw5/cr-ld13912-w.pdf
http://intranet.ccwater.org.uk/https:/business.senedd.wales/documents/s100611/EB%2003%20The%20Consumer%20Council%20for%20Water.pdf
http://intranet.ccwater.org.uk/https:/business.senedd.wales/documents/s100611/EB%2003%20The%20Consumer%20Council%20for%20Water.pdf
https://www.ccwater.org.uk/aboutus/our-strategy/end-sewer-flooding-misery/
https://www.ccwater.org.uk/research/public-views-on-the-water-environment/
https://www.ccwater.org.uk/research/public-views-on-the-water-environment/
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cenedlaethau'r dyfodol. Cafwyd cytundeb eang ymysg y cyfranogwyr bod gweithredu ar y cyd yn 

hanfodol i fynd i'r afael â phroblemau, a bod gan y cyhoedd, y diwydiant dŵr a'r llywodraeth 

gyfraniad pwysig i'w wneud. Roedd cyfranogwyr yng Nghymru ychydig yn fwy tebygol na'r rhai o 

Loegr o fod yn ymwybodol o rolau cwmnïau dŵr mewn perthynas â'r amgylchedd dŵr.  

Dŵr sy'n gwrthsefyll y newid yn yr hinsawdd: Cynllunio a throsglwyddo adnoddau dŵr 

Amlinellir cydnerthedd adnoddau dŵr a chyflenwi mewn polisïau twf economaidd yng 

Nghymru (gweler Cymru'r Dyfodol - Y Cynllun Cenedlaethol 2040).  

Dylai pawb ohonom fod yn cael trafodaethau mwy cynhwysfawr am y posibilrwydd o drosglwyddo a 

masnachu dŵr yn y dyfodol ar draws rhanbarthau Cymru a thrwy Gymru i Loegr, yn ogystal â 

chynllunio adnoddau dŵr ar gyfer yr hirdymor.  

Yn fwy penodol, dylai'r Pwyllgor fod yn gofyn am: 

 Safbwynt Llywodraeth Cymru ar ymrwymiad Cynghrair y Rheoleiddwyr ar gyfer
Datblygu Seilwaith (RAPID) i sicrhau cyflenwadau dŵr cydnerth ar gyfer y dyfodol
ledled Cymru a Lloegr.

 Gwaith gohiriedig Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru ar ddŵr i ystyried cydnerthedd
trawsffiniol cyflenwadau dŵr ac unrhyw ganfyddiadau mapio adnoddau dŵr Cyfoeth
Naturiol Cymru, a fydd yn helpu i lywio Cynlluniau Rheoli Adnoddau Dŵr cwmnïau dŵr yng
Nghymru yn y dyfodol yn ogystal â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gynllunio adnoddau
dŵr.

Yn olaf, dylai'r Pwyllgor fod yn ystyried gwaith parhaus y grŵp Water Resources West (sy'n 
cwmpasu Cymru a Lloegr) a'r gwaith presennol ar gynllun rhanbarthol drafft gan Water 
Resources West erbyn 2022.  

Trafodaethau pellach 

Byddai'r CCW yn croesawu trafodaethau pellach gyda'r Pwyllgor am gynnwys ein hymateb. Mae 

croeso i chi gysylltu â Lia Moutselou, Uwch Reolwr Polisi yng Nghymru 

(lia.moutselou@ccwater.org.uk ) neu Ellen Jones, Rheolwr Ymgyrchoedd ac Ymgysylltu 

(ellen.jones@ccwater.org.uk) i drefnu cyfarfod neu ofyn unrhyw gwestiynau pellach. 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/cymrur-dyfodol-y-cynllun-cenedlaethol-2040.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-11/comisiwn-seilwaith-cenedlaethol-cymru-adroddiad-blynyddol.pdf
mailto:lia.moutselou@ccwater.org.uk
mailto:ellen.jones@ccwater.org.uk
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Atodiad 1 – Croesgyfeirio rhaglen waith ac ymgyrch y CCW gyda nodau 
Llesiant Cymru 

Strategaeth y 
CCW 

Nodau Llesiant Strategaeth Ddŵr i Gymru 
Cymru 
lewyrchus 

Cymru 
gydnerth 

Cymru 
iachach 

Cymru 
sy'n fwy 
cyfartal 

Cymru o 
gymunedau 
cydlynus 

Cymru â 
diwylliant 
bywiog lle 
mae’r 
Gymraeg yn 
ffynnu 

Cymru sy’n 
gyfrifol ar 
lefel fyd-
eang 

Themâu strategaeth bresennol 
Llywodraeth Cymru  

Dŵr fforddiadwy i 
bawb  
(3)  

1. Dŵr ar gyfer natur, pobl a
busnesau

Gwasanaethau dŵr 
a charthffosiaeth 
sy’n gallu 
gwrthsefyll y newid 
yn yr hinsawdd ar 
gyfer defnyddwyr 
heddiw ac yfory  
(1,2,4,5) 

2. Gwella'r ffordd rydym yn
cynllunio ac yn rheoli ein
gwasanaethau dŵr
Ymgyrch berthnasol y CCW: "Byddwch 
yn gyfarwydd" â'r cymorth sydd ar gael 

Gwasanaethau 
wedi’u llywio gan 
safbwyntiau 
defnyddwyr  
(1-5)  

3. Darparu gwasanaethau
rhagorol i gwsmeriaid
Ymgyrchoedd perthnasol y CCW: 
Rhoi diwedd ar dlodi dŵr 
Y CCW: llais ar gyfer eich cwyn 
“Byddwch yn gyfarwydd" â'r cymorth sydd 
ar gael 

https://www.ccwater.org.uk/aboutus/our-strategy/
https://www.ccwater.org.uk/aboutus/our-strategy/
https://www.futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act/
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Gwasanaethau sy’n 
diwallu anghenion 
pawb (1-5)  

4. Diogelu a gwella ansawdd dŵr
yfed

Prosesau cwyno 
effeithiol a hawdd 
eu dilyn (3)  

5. Systemau draenio a
charthffosiaeth ar gyfer yr 21ain
ganrif
Ymgyrch y CCW– Rhoi terfyn ar drallod 
llifogydd carthffosydd  
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