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Rhagair

Mae’r Datganiad Cyfeiriad Strategol cyntaf hwn yn cynrychioli carreg filltir bwysig i Dŵr Cymru. O fewn y diwydiant dŵr, 
bydd llawer o’n penderfyniadau heddiw yn cael effaith sylweddol ar ein cwsmeriaid, yr economi a’r amgylchedd am 
ddegawdau i ddod. Felly, bydd yn bwysig clustnodi amcanion hir dymor clir, ynghyd â chynlluniau cadarn i’w gwireddu.

Dros y 25 blynedd nesaf, byddwn yn ymdrechu i ddarparu gwell gwerth am yr arian ar ran ein cwsmeriaid.  
Ein gweledigaeth yw darparu’r isod ar gyfer ein cwsmeriaid:

safonau ansawdd hyd yn oed uwch – ar gyfer dŵr yfed, gwasanaeth cwsmeriaid a diogelu’r amgylchedd ❚

atal achosion llygredd a methiannau gwasanaeth yn llwyr ❚

gostwng allyriadau nwyon tŷ gwydr o leiaf 50% ❚

biliau cwsmeriaid isaf posibl - is na biliau cwmnïau dŵr cyffelyb yn y DU. ❚

Er mwyn gwireddu’r weledigaeth hon, bydd angen cynnal strategaeth hir dymor gynaladwy, a nodir yn y ddogfen hon. 

Wrth gwrs bydd rhaid wynebu rhai ffactorau mawr ansicr wrth geisio cynllunio dros gyfnod estynedig, yn benodol o ran 
maint a natur effeithiau’r newid hinsawdd ar ein gweithgareddau. O ganlyniad, byddwn yn diweddaru’r datganiad hwn o 
bryd i’w gilydd, fel rhan integrol o broses cynllunio busnes.

Bydd arloesi a gwelliant parhaus yn hanfodol wrth geisio gwireddu gweledigaeth y cwmni. Rydym eisoes wedi 
dechrau datblygu prosesau a systemau busnes newydd, y technolegau carbon isel a’r atebion draenio 
trefol cynaladwy angenrheidiol.

Seiliwyd ein gweledigaeth ar ymchwil a thrafodaeth estynedig gyda chwsmeriaid a rhanddeiliaid 
allweddol er mwyn adlewyrchu eu barn a blaenoriaethau. Yn benodol, trefnwyd ymchwil cwsmeriaid 
ac fe drafodwyd ein cynlluniau gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru, Ofwat, Asiantaeth 
Amgylchedd Cymru, yr Arolygaeth Dŵr Yfed, Cyngor Defnyddwyr Dŵr - Cymru a Chyngor 
Cefn Gwlad Cymru.

Yn awr, rydym am gael barn yr holl bartïon perthnasol o’r fersiwn cyntaf hwn o ‘Dŵr Cymru:  
Ein Dyfodol Cynaladwy’, yn arbennig ein cwsmeriaid, er mwyn ein helpu i ddarparu 
gwasanaethau er lles pawb yn y blynyddoedd i ddod.

Arglwydd Burns, Cadeirydd
Tachwedd 2007
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Dŵr Cymru Welsh Water yw’r chweched cwmni dŵr a charthffosiaeth o ran maint, o blith 10 cwmni 
rheoledig Cymru a Lloegr, sy’n cynrychioli tua 8% o’r sector wrth fesur yr asedau a ddefnyddir. Byddwn 
yn darparu 900 miliwn litr o ddŵr yfed y diwrnod i dros 3 miliwn o bobl yn byw yng Nghymru a rhai 
ardaloedd cyfagos yn Lloegr. Ein prif gyfrifoldeb yw gweithredu, cynnal ac uwchraddio asedau’r cwmni 
er mwyn darparu cyflenwad dŵr yfed diogel a dibynadwy ar gyfer ein cwsmeriaid a delio’n effeithiol  
â dŵr gwastraff er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd a’r amgylchedd naturiol. Dŵr Cymru yw unig  
is-gwmni masnachol Glas Cymru.

Glas Cymru Cyfyngedig yn gwmni un diben a sefydlwyd i berchnogi, ariannu a rheoli Dŵr Cymru. 
Mae’n ‘gwmni cyfyngedig trwy warant’ ac, yn absenoldeb unrhyw gyfranddalwyr, mae’n gallu 
defnyddio gwargedion ariannol er lles cwsmeriaid Dŵr Cymru. O dan berchnogaeth Glas Cymru, ariannir 
asedau a buddsoddiad cyfalaf Dŵr Cymru drwy gyfrwng bondiau, benthyciadau a gwargedion ariannol.

Cynhelir yr holl weithgareddau beunyddiol gan bartneriaid contract arbenigol a gyflogir gan Dŵr Cymru 
yn dilyn prosesau tendro cystadleuol. Nod model busnes Glas Cymru yw gostwng costau ariannu asedau 
Dŵr Cymru, sef cost unigol fwyaf y diwydiant, a gwella gwasanaethau wrth gyflogi’r mentrau gorau ym 
mhob maes gweithredu’r busnes.

Cyflawnwyd llawer eisoes:
‘Buddrannau cwsmeriaid’ o bron £100 miliwn hyd yma (gyda phob cwsmer yn talu £20 yn llai yn  ❚

2007-08 na phegwn prisiau Ofwat).
Cynnal safonau gwasanaeth cyffredinol ymhlith y gorau yn y Deyrnas Unedig (yn ôl Asesiad  ❚

Perfformiad Cyffredinol Ofwat).
Diogelu’r amgylchedd wrth wella perfformiad ac agor gweithfeydd trin dŵr gwastraff newydd ar   ❚

yr arfordir.
Buddsoddi oddeutu £1,500 miliwn – yn cyfateb i dros £1,000 ar ran pob cwsmer. ❚

Gosod y busnes ar seiliau ariannol cadarn ar gyfer yr hir dymor, a adlewyrchir mewn cyfraddiadau  ❚

credyd uwch a lefelau gerio dyledion is.

Bwriadwn adeiladu ar y llwyddiannau cynnar hyn er mwyn i’n cwsmeriaid ein cydnabod fel y cwmni 
dŵr gorau yn y Deyrnas Unedig.

Nodir manylion pellach am fusnes Dŵr Cymru a’i gynlluniau ar gyfer y dyfodol ar ein gwefan  
(www.dwrcymru.com).
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Ein nod
Ein cwsmeriaid i’n cydnabod fel y  
cwmni dŵr gorau yn y Deyrnas Unedig.
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Er mwyn cyrraedd y nod, bydd angen strategaeth gynaladwy er mwyn darparu’r gwerth gorau 
posibl ar gyfer ein cwsmeriaid. Rydym am ddarparu gwasanaeth diogel a dibynadwy fydd yn 
cyfarfod â holl ddisgwyliadau ein cwsmeriaid, am bris fforddiadwy ac is na’r hyn a godir gan 
gwmnïau dŵr tebyg. Credwn bydd strategaeth gynaladwy wirioneddol yn cynnwys wyth elfen:

Diogelu iechyd y cyhoedd.  Cwsmeriaid yn gwbl hyderus o ddiogelwch eu dŵr yfed.

Gwarchod yr amgylchedd.  Wrth ddarparu gwasanaethau ar gyfer ein cwsmeriaid, byddwn yn diogelu 
amgylchedd pawb - gan fabwysiadu barn holistaidd o effeithiau amgylcheddol ar lefelau lleol, basnau 
afonydd a byd-eang.

Ymateb i’r newid hinsawdd.  Byddwn yn addasu ein gweithgareddau er mwyn delio ag oblygiadau’r newid 
hinsawdd, tra’n isafu ‘allyriadau carbon’ fel rhan o gyfraniad effeithiol at ymdrechion tebyg drwy Gymru.

Diwallu disgwyliadau cwsmeriaid.  Byddwn yn darparu gwasanaethau hanfodol i gwsmeriaid, iechyd y 
cyhoedd ac ansawdd yr amgylchedd. Byddwn yn cyfarfod â disgwyliadau cynyddol cwsmeriaid, gan sicrhau 
gallant ddibynnu ar ein gwasanaeth.

Cynnal asedau’r cwmni.  Bydd ein cynllunio asedau hir dymor yn cynnal safonau uchel er lles cenedlaethau’r 
dyfodol, am y pris asedau ‘oes gyfan’ isaf.

Ariannu’r busnes.  Byddwn yn isafu’r byrdwn costau ariannu ar ein cwsmeriaid wrth gynnig credyd o 
ansawdd uchel i fuddsoddwyr hir dymor.

Cyflogwr dethol.  Bydd y bobl orau’n falch o weithio gyda ni oherwydd ansawdd ein gwasanaethau,  
y cyfleoedd byddwn yn cynnig ac amgylchedd gweithredu’r cwmni.

Fforddiadwy a gwerth da am yr arian.  Bydd ein cwsmeriaid yn gwerthfawrogi ein gwasanaethau 
fforddiadwy, fydd yn cynnig gwerth da am yr arian, gydag amryw ddulliau i helpu pobl yn wynebu  
problemau talu biliau.
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Sefyllfa bresennol

Beth all cwsmeriaid ddisgwyl yn 2035:
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Cydymffurfiad bacteriolegol gweithfeydd  
trin dŵr & cronfeydd gwasanaeth

Cydymffurfiad haearn ‘ger y tap’Cydymffurfiad bacteriolegol ‘ger y tap’

Samplau dŵr

Isafu problemau ansawdd dŵr - anelu at 100% cydymfurfiad. ❚

Buddsoddi yn y technolegau diweddaraf er mwyn monitro performiad asedau. Bydd yn  ❚

cynnwys monitro otomataidd amser real o ansawdd ein dŵr, gan hwyluso nodi a chywiro 
problemau cyn iddynt efeithio’r gwasanaeth.
Dros 95% o gwsmeriaid yn fodlon ag ansawdd dŵr yfed, yn cynnwys blas, arogl a golwg. ❚

Adolygu a diweddaru cynlluniau diogelu dŵr yfed yn rheolaidd. ❚

Mesurau diogelwch addas ym mhob safe er mwyn rhwystro mynediad anawdurdodedig. ❚

Diogelu iechyd  
y cyhoedd

Cydymffurfiad Cydymffurfiad

2005 2006

Gweithfeydd trin dŵr

Cyfanswm colifform 99.28% 100%

Colifform ymgarthol 100% 100%

Cronfeydd gwasanaeth

Cyfanswm colifform 99.94% 99.93%

Colifform ymgarthol 100% 100%
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Ein blaenoriaethau hyd at 2015:

Gostwng ymholiadau ansawdd dŵr gan gwsmeriaid hyd at 50%, i oddeutu 9,000 y fwyddyn. ❚

Gweithredu’r holl gynlluniau diogelu dŵr yfed, yn cynnwys diweddaru archwiliadau dalgylchoedd a diogelu fynonellau  ❚

o leiaf bob pum mlynedd.
Cyfwyno arferion gorau o ran cynlluniau gweithredu a chynnal a chadw, a nodi gofynion buddsoddi asedau er mwyn  ❚

diogelu cyfenwadau dŵr o fewn y rhwydwaith dosbarthu.
Buddsoddi yn y technolegau diweddaraf i fonitro ansawdd dŵr yfed. ❚

Cynnal gweithlu galluog er mwyn rheoli ein rhwydweithiau cyfenwi allweddol. ❚

Gosod prosesau trin datblygedig mewn 16 gwaith trin dŵr er mwyn gwella ansawdd dŵr yfed a gostwng  ❚

y risg o THM (Tri-halomethane) yn deillio o newidiadau mewn patrymau tywydd.

Ein nod Cwsmeriaid yn gwbl hyderus o ddiogelwch eu dŵr yfed.

Prif gyfrifoldeb Dŵr Cymru yw darparu cyfenwad dŵr yfed diogel a 
dibynadwy ar gyfer ein cwsmeriaid ar bob amser. Mae hynny’n golygu 
bydd rhaid i’n dŵr tap fod yn rhydd o gemegau a bacteria niweidiol, a’r 
blas yn dda. Er mwyn helpu i sicrhau hynny byddwn yn taclo’r meysydd 
allweddol isod:

Ansawdd dŵr:  Gall plwm fod yn bresennol mewn dŵr yfed o 
ffynonellau naturiol, ond yn bennaf daw o fetel yn dirywio mewn 
pibellau - un ai o bibellau cyflenwi’n cysylltu eiddo â’r rhwydwaith dŵr, 
neu o bibellau tu fewn hen adeiladau. Ar hyn o bryd rydym yn cyfarfod 
â’r safonau cyfredol ar gyfer plwm mewn dŵr yfed ac yn gweithio i 
gyrraedd y safonau tynnach fydd yn gymwys o 2013.

Cydymffurfiad bacteriolegol:  Rydym yn cynnal safonau uchel am 
ansawdd dŵr yfed. Fodd bynnag, wrth weithredu prosesau cadarn a 
buddsoddi mewn technolegau newydd byddwn yn gwella perfformiad 
hyn yn oed ymhellach.

Cydymffurfiad haearn:  Pennir safon haearn ger tapiau cwsmeriaid ar 
lefel i sicrhau na fydd dŵr yfed yn afliwiedig neu’n blasu o fetel. Mae 
hynny’n her fawr oherwydd mae dal rhai hen bibellau haearn heb 
leinin o fewn ein rhwydwaith cyflenwi (tua 8,000 cilomedr). Byddwn yn 
taclo hynny wrth barhau â’n rhaglen i adnewyddu prif bibellau dŵr.

Gwasanaeth cwsmeriaid:  Byddwn yn ceisio darparu gwasanaeth o 
safon uchel ar bob amser ond mae’n anochel bydd rhai adegau pan 

fydd cwsmeriaid yn anfodlon ag arogl, blas neu olwg eu dŵr yfed. Bydd 
y sefyllfaoedd hynny fel arfer yn codi pan fyddwn yn gwneud gwaith 
cynnal a chadw hanfodol. Wrth dargedu buddsoddiad a defnyddio 
technolegau newydd byddwn yn isafu nifer y fath achlysuron a gwella 
lefelau boddhad cwsmeriaid.

Dŵr ac iechyd:  Byddwn yn parhau i gydweithio â rhanddeiliaid, yn 
cynnwys Llywodraeth y Cynulliad, i gefnogi mentrau i hyrwyddo 
buddion iechyd dŵr tap, er enghraifft wrth osod oeryddion dŵr mewn 
ysgolion.

Cynlluniau diogelu dŵr yfed:  Mae ein cynlluniau diogelu dŵr yfed 
yn adolygu risgiau i’n gweithgaredd o ran darparu dŵr o’r safon uchaf 
ar gyfer ein cwsmeriaid. Byddant yn cynnwys monitro amser real o’r 
rhwydwaith dŵr a systemau diogelwch i gau’r rhwydwaith yn otomatig. 
Byddwn hefyd yn gosod prosesau trin dŵr datblygedig er mwyn gwella 
ansawdd ein dŵr a diogelu rhag effeithiau’r newid hinsawdd.

Strategaethau dosbarthu:  Byddwn yn diogelu ansawdd dŵr o 
fewn ein rhwydwaith dosbarthu wrth ddilyn strategaethau cynnal a 
chadw cadarn ar gyfer pob dalgylch, gan eu diweddaru ac adolygu’n 
rheolaidd.

Diogelwch: Mae diogelu asedau rhag ymyrraeth yn flaenoriaeth a bydd 
hynny’n parhau’n rhan integrol o’n mesurau rheoli risgiau. Byddwn yn 
adolygu diogelwch yn barhaus.



Sefyllfa bresennol

Beth all cwsmeriaid ddisgwyl yn 2035:
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Nifer

Afonydd gyda lefelau ffosffad uchel (2006) Afonydd gyda lefelau nitrad uchel (2006)

Lleoliad gwobrau traethau 2007Gwobrau traethau – y flwyddyn

Afonydd o ‘statws ecolegol da’ o dan amodau Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr Ewrop. ❚

Isafu nifer yr achosion llygredd yn deillio o broblemau yn ein gweithfeydd neu garthfosydd. ❚

Wrth dynnu dŵr o’r amgylchedd i gyfenwi cwsmeriaid ni fyddwn yn amharu ar statws   ❚

ecolegol y cwrs dŵr.
Uchafu gwerth traethau, marinas, afonydd a chronfeydd dŵr at ddibenion twristiaeth   ❚

a hamdden.
Ni fydd ein gwaith tynnu dŵr neu drin dŵr gwastraf yn amharu ar safeoedd o ddiddordeb  ❚

gwyddonol arbennig neu ardaloedd cadwraeth eraill.
Hyrwyddo bioamrywiaeth yn ein gweithfeydd a safeoedd. ❚

Gwarchod yr 
amgylchedd
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Ein blaenoriaethau hyd at 2015:

Ein nod  Wrth ddarparu gwasanaethau ar gyfer ein cwsmeriaid, byddwn yn diogelu amgylchedd pawb 
- gan fabwysiadu barn holistaidd o efeithiau amgylcheddol ar lefelau lleol, basnau afonydd a byd-eang.

Cynnal 120 ymchwiliad i werthuso gofynion y gyfarwyddeb framwaith dŵr a deddfwriaeth arall. ❚

Ble’n addas, gwella ansawdd arllwysiadau er mwyn cyfarfod â gofynion y Gyfarwyddeb Cynefinoedd. ❚

Cydymfurfio â 100% o drwyddedau Asiantaeth yr Amgylchedd. ❚

Gostwng nifer yr achosion llygredd difrifol i sero a gostwng yn sylweddol nifer yr achosion llai.  ❚

Trin, defnyddio a gwaredu llaid yn unol â gofynion cyfreithiol a chodau ymarfer y diwydiant perthnasol. ❚

Cynnal safonau dŵr nofio a dŵr pysgod cregyn; gan gynnal 30 ymchwiliad dŵr nofio. ❚

Cydweithio â Chyngor Cefn Gwlad Cymru i wella ac adfer safeoedd penodol a’i helpu i gyfawni Cymal   ❚

32 o Strategaeth Amgylcheddol Cymru.
Gwella triniaeth ragarweiniol mewn 15 gwaith trin dŵr gwastraf. ❚

Mae buddsoddiad Dŵr Cymru eisoes wedi arwain at welliannau 
amgylcheddol enfawr. Byddwn yn parhau i weithio gyda Llywodraeth 
y Cynulliad ac Asiantaeth yr Amgylchedd i weithredu Strategaeth 
Amgylcheddol Cymru, gan dargedu meysydd blaenoriaeth er mwyn 
darparu’r gwerth gorau am yr arian ar gyfer ein cwsmeriaid.

Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr:  Mae’r ddeddfwriaeth estynedig hon 
yn mynnu bydd yr holl ddyfroedd ar y tir a’r arfordir yn cyrraedd ‘safon 
ecolegol dda’. Byddwn yn cydweithio ag Asiantaeth yr Amgylchedd 
i gyflwyno canlyniadau gwerth gorau cynaladwy er cyrraedd y fath 
ofynion ac anghenion amgylcheddol eraill, gan ddefnyddio systemau 
cynllunio dalgylchoedd a rheoli’r amgylchedd integreiddiedig. Byddwn 
yn canolbwyntio ar ddeall y mesurau angenrheidiol gennym ni a 
sectorau eraill, megis diwydiannau gweithgynhyrchu ac amaethyddol.

Cyfarfod â gofynion y Gyfarwyddeb Cynefinoedd:  Nod y Gyfarwyddeb 
yw diogelu planhigion ac  anifeiliaid gwyllt, a chynefinoedd naturiol 
amrywiol. Byddwn yn chwarae ein rhan wrth dargedu rhaglen 
fuddsoddi’n ofalus.

Profi dulliau trin carbon isel:  Byddwn yn profi dulliau trin carbon isel er 
mwyn datblygu portffolio o opsiynau trin fydd yn ystyried newidiadau i’r 
hinsawdd a gostyngiadau mewn allyriadau carbon. Rydym eisoes wedi 
dechrau’r broses wrth ddefnyddio systemau trin dŵr gwastraff carbon isel 
a gwelyau cyrs, yn hytrach na thechnolegau confensiynol (tudalen 24).

Strategaeth atal llygredd:  Nod y strategaeth hon yw gostwng 
llygredd a achosir gan asedau’r cwmni  wrth ddefnyddio cyfuniad o 
dechnolegau ac arfau rheoli asedau. Bydd yn defnyddio telemetreg 
i fonitro llifoedd o fewn y rhwydwaith carthffosydd a nodi a thaclo 
problemau (tudalen 25).

Biosolidau (llaid carthion):  Llaid yw’r gweddill sy’n deillio o drin dŵr 
gwastraff. Byddwn yn parhau i’w ailgylchu mewn modd amgylcheddol, 
yn bennaf wrth ei waredu ar dir amaeth.

Trwyddedau tynnu dŵr:  Pennir y dŵr gallwn dynnu o afonydd 
a ffynonellau eraill o fewn trwyddedau tynnu dŵr Asiantaeth yr 
Amgylchedd. Byddwn yn parhau i weithio i ddefnyddio adnoddau dŵr 
yn effeithiol a thynnu dim ond y dŵr angenrheidiol wrth reoli’r galw ac 
addysgu cwmeriaid.

Addysg:  Byddwn yn chwarae ein rhan wrth helpu cwsmeriaid i ddeall 
sut allant gyfrannu at ddiogelu’r amgylchedd. Bydd dros 10,000 o blant 
ysgol yn ymweld â’n canolfannau addysg bob blwyddyn, gan ddysgu 
am ddefnyddio dŵr yn effeithiol a’r buddion o reoli’r amgylchedd yn 
gyfrifol. Bydd hynny’n parhau yn elfen bwysig o’n busnes. Yn ogystal 
byddwn yn dal i hyrwyddo defnydd dŵr effeithiol wrth gynnal gwaith 
cysylltiadau cyhoeddus a mentrau fel ‘Defnyddio dŵr yn ddoeth’.
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Allyriadau CO2Cyflenwad a galw

Newid ein gweithgaredd busnes er mwyn ymdopi â thywydd anarferol yn deillio o’r newid hinsawdd,   ❚
er enghraift wrth weithredu cynlluniau adnoddau dŵr estynedig a diogelu asedau allweddol.
Cyfrannu at weithredu’r Cynllun Draenio Trefi Cynaladwy ym mhob dalgylch gyda’r nod o ostwng y   ❚
dŵr arwyneb yn llifo i mewn i’r rhwydwaith carthfosydd a bygwth ei orlwytho.
Buddsoddi mewn technolegau ynni isel, megis tyrbinau gwynt ac unedau hydropwer ar ein safeoedd. ❚

Cyfwyno mesurau carbon isel ar draws pob maes gweithredu a gostwng costau carbon yn elfen bwysig  ❚
o’n cynlluniau busnes a datblygu, yn arbennig wrth geisio gwella safonau trin neu asesu cynlluniau 
buddsoddi fydd yn defnyddio llawer o garbon (ee tanciau stôr concrit).
Gostwng allyriadau carbon y cwmni o leiaf 50% is na’r lefel gyfredol. ❚
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Ein blaenoriaethau hyd at 2015:

Ein nod Byddwn yn addasu ein gweithgareddau er mwyn delio ag oblygiadau’r newid hinsawdd, 
tra’n isafu ‘allyriadau carbon’ fel rhan o gyfraniad efeithiol at ymdrechion tebyg drwy Gymru.

Gostwng lefelau dŵr arwyneb yn llifo i garthfosydd a draeniau wrth gyfwyno dulliau draenio trefol cynaladwy, asesu   ❚
175 dalgylch pwysig a datblygu cynlluniau model.
Buddsoddi mewn gweithfeydd trin dŵr allweddol er mwyn gostwng efeithiau newidiadau i batrymau glaw ar ansawdd y dŵr. ❚

Gosod ofer treulio llaid datblygedig mewn pum gwaith trin dŵr gwastraf allweddol, gan gynhyrchu pŵer o nwy methan. ❚

Defnyddio mwy o ddulliau trin dŵr gwastraf carbon isel ar ein safeoedd, megis systemau trin biolegol a gwelyau cyrs. ❚

Gostwng allyriadau carbon cyfredol y cwmni hyd at 25%. ❚

Diogelu asedau allweddol a allai ddioddef llifogydd neu erydu arfordirol. ❚

Cydweithio â phrifysgolion ac ymddiriedolaethau bywyd gwyllt er mwyn deall posibl efeithiau’r newid  ❚
hinsawdd, yn ogystal ag oblygiadau darpar gynllun Argae Afon Hafren. 
Darparu gwybodaeth ar gyfer cwsmeriaid a rhanddeiliaid ar ein performiad allyriadau carbon, er enghraift  ❚
wrth ddefnyddio dŵr yn ddoeth.

Mae’r diwydiant dŵr yn debygol o wynebu efeithiau’r newid 
hinsawdd, gyda’r posibilrwydd o fwy o lifogydd gydol y fwyddyn 
a sychderau yn ystod hafau. Er bod ansicrwydd o ran cyfymder a 
maint y newidiadau dros y 25 blynedd nesaf, gallai’r efeithiau fod 
yn sylweddol iawn. Rydym wedi ymrwymo i chwarae ein rhan wrth 
baratoi ar gyfer efeithiau’r newid hinsawdd wrth daclo tri maes:

Paratoi:  Rydym eisoes yn paratoi’r busnes ar gyfer heriau’r newid 
hinsawdd. Bydd atal dŵr arwyneb a dŵr ar ffyrdd rhag llifo i’r 
rhwydwaith carthffosiaeth yn gostwng y posibilrwydd o lifogydd 
carthion pan fydd glaw trwm. Bydd cynlluniau adnoddau dŵr ac 
asesiadau risgiau llifogydd yn ystyried effeithiau’r newid hinsawdd. 
Byddwn yn diogelu asedau allweddol sy’n debygol o ddioddef 
llifogydd o afonydd, dŵr arwyneb neu’r môr.

Lliniaru:  Byddwn yn isafu allyriadau nwyon tŷ gwydr ein 
gweithgareddau. Fel un o’r 10 defnyddiwr ynni mwyaf yng Nghymru, 
rydym wedi ymrwymo i gyfyngu ein heffaith ar yr amgylchedd. 
Dros y blynyddoedd diwethaf, mae allyriadau carbon y cwmni wedi 
cynyddu wrth i ni agor gweithfeydd trin dŵr gwastraff newydd 
o fewn cymunedau arfordirol. Fodd bynnag, rydym eisoes wedi 
gostwng allyriadau carbon wrth gyflwyno mentrau megis defnyddio 
gwres gweddilliol prosesau trin elifiant i wresogi swyddfeydd yn ein 
gweithfeydd.

Bwriedir bydd y fath gynlluniau’n arbed dros 75% o filiau gwresogi’r 
swyddfeydd hyn. Byddwn hefyd yn ymchwilio cyfleoedd pellach i 
ddatblygu mentrau arbed ynni. Yn ogystal, mae potensial sylweddol 
o fewn y busnes i ddatblygu adnoddau ynni adnewyddadwy - megis 
unedau hydropwer a threulio llaid nwy methan (tudalen 24).

Byddwn yn cyflwyno projectau ynni glân pan fydd yn gost effeithiol. 
Byddwn yn ystyried y posibilrwydd o ddatblygu fferm wynt fawr ar ein 
tir fel rhan o fenter y Llywodraeth i helpu Cymru gyrraedd targedau 
cynhyrchu ynni adnewyddadwy 2020.

Cyfathrebu:  Byddwn yn rhoi gwybodaeth am allyriadau carbon 
y cwmni i’n gweithwyr, cwsmeriaid a rhanddeiliaid ac yn parhau i 
hyrwyddo defnydd dŵr effeithiol - drwy’r fenter ‘Defnyddio dŵr yn 
ddoeth’ a grŵp arbed dŵr y diwydiant. Byddwn yn cyfrannu at fentrau 
ar draws y diwydiant a gwaith yr Ymddiriedolaeth Arbed Carbon i 
liniaru effeithiau’r newid hinsawdd a chydweithio â Llywodraeth y 
Cynulliad ac eraill i lunio cynllun ymchwil a datblygu addas.
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Gostwng problemau cyfenwi dŵr i sero, wrth gynnal asedau allweddol ar safon uchel iawn a defnyddio dulliau  ❚
monitro o bell i ragweld problemau cyn iddynt efeithio’r rhwydwaith.
Cynlluniau adnoddau dŵr yn seiliedig ar wahardd pibellau dyfrio dim mwy nag unwaith bob 20 blynedd.   ❚
Byddwn yn cyrraedd ein targedau gostwng gollyngiadau ac yn cymell cwsmeriaid i ddefnyddio dŵr yn ddoeth.
Gwella performiad y rhwydwaith carthfosydd er sicrhau na fydd eiddo unrhyw gwsmer yn wynebu risg  ❚
arwyddocaol o lifogydd carthfosydd ac atal achosion llygredd osgoadwy. Ein nod fydd atal llifogydd carthfosydd 
yn llwyr ac eithrio o dan amgylchiadau pan fydd glaw eithriadol o drwm.
Lefelau boddhad cwsmeriaid yn gyson yn uwch na 95%.  ❚

Pan fydd cwsmeriaid am gysylltu â ni, byddwn yn darparu nifer o opsiynau a bydd cyfe ar bob amser i siarad yn  ❚
uniongyrchol gyda staf yn gweithio yng Nghymru.
Rhoi hawl i gwsmeriaid weithredu eu busnes gyda ni yn Gymraeg neu Saesneg. ❚

Diwallu disgwyliadau 
cwsmeriaid
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Ein blaenoriaethau hyd at 2015:

Datblygu cynlluniau adnoddau dŵr 25 blynedd cadarn yn seiliedig ar wahardd pibellau dyfrio dim mwy nag unwaith bob   ❚
20 blynedd. Byddwn yn cyrraedd targedau gostwng gollyngiadau ac yn cymell cwsmeriaid i ddefnyddio dŵr yn ddoeth.
Gwella performiad y rhwydwaith, gyda dim cwsmer yn wynebu risg sylweddol o lifogydd carthfosydd a dim ymyriadau parhaus i  ❚
gyfenwadau dŵr cwsmeriaid o fewn unrhyw gyfnod 12 mis.
Hysbysu sefydliadau arlwyo ac eraill o’r problemau a grëir wrth waredu braster, olew a saim drwy’r rhwydwaith carthfosydd   ❚
a chynghori ar fesurau i atal hynny.
Defnyddio’r technolegau diweddaraf, yn cynnwys systemau rheoli amser real, i ragweld ac osgoi problemau gwasanaeth ac isafu  ❚
anghyfeustra i gwsmeriaid wrth ddefnyddio mwy o dechnolegau sy’n osgoi cloddio heolydd ac ati. 
Adnewyddu 220 cilomedr o garthfosydd, 1,200 cilomedr o bibellau dŵr a datrys 1,000 problem gorlifo carthfosydd. ❚

Cynnal ac adnewyddu asedau, yn cynnwys 230 gorsaf pwmpio carthion ac 20 gwaith trin dŵr. ❚

Ein nod Byddwn yn darparu gwasanaethau hanfodol i gwsmeriaid, iechyd y cyhoedd ac ansawdd  
yr amgylchedd. Byddwn yn cyfarfod â disgwyliadau cynyddol cwsmeriaid, gan eu sicrhau gallant ddibynnu 
ar ein gwasanaeth.

Yn gyfredinol mae Dŵr Cymru yn cynnal lefelau gwasanaeth a 
boddhad cwsmeriaid uchel iawn. Fodd bynnag, bydd rhaid i ni wneud 
hyd yn oed yn well er sicrhau bydd pob cwsmer yn gallu dibynnu ar y 
safonau uchaf posibl. 

Cyflenwi dŵr:  Mae cwsmeriaid am gael cyflenwad dŵr yfed diogel 
a dibynadwy, ar y pwysedd iawn. Byddwn yn sicrhau adnoddau dŵr 
addas, rheoli gollyngiadau a chyfyngu ymyriadau’n deillio o rwygo prif 
bibellau a gwaith cynnal a chadw i’r lefel isaf bosibl. Bydd defnydd o 
dechnolegau newydd a mesurau rheoli amser real yn rhagweld ac atal 
problemau gwasanaeth, gan wella gwasanaethau i’n cwsmeriaid.

Adnoddau dŵr:  Bydd ein cynlluniau adnoddau dŵr yn ein helpu i 
asesu gofynion cyflenwad a galw drwy ein rhanbarth. Yng Nghymru 
byddwn yn storio llai na 5% o’r glawiad at ddibenion cyflenwi dŵr, felly 
rhaid sicrhau bydd digon o ddŵr i gynnal cyflenwadau adeg cyfnodau 
sych estynedig.

Gollyngiadau:  Gyda 27,000 cilomedr o bibellau a dros filiwn cysylltiad 
cwsmer, mae’n anochel bydd rhai gollyngiadau ar y rhwydwaith. 
Bydd ein systemau soffistigedig yn monitro llifoedd a chlustnodi 
gollyngiadau. Ar hyn o bryd rydym yn trwsio tua 50 gollyngiad bob 
dydd, gan ostwng gollyngiadau bron 50% dros y 10 blynedd diwethaf.

Cyrhaeddir lefel economaidd gollyngiadau pan fydd y gost o’u trwsio’n 
cyfateb i werth y dŵr a arbedir, gan ddarparu’r gost isaf i gwsmeriaid. 
Wrth i gostau trwsio gollyngiadau a gwerth y dŵr newid (er enghraifft, 
oherwydd cyfyngiadau amgylcheddol a chostau ynni uwch) byddwn 
yn adolygu’r lefel gollyngiadau economaidd ac yn cynllunio ein gwaith 
mewn ymateb i hynny.

Llifogydd carthffosydd:  Mae perfformiad y rhwydwaith carthffosydd 
wedi gwella’n sylweddol dros y degawd diwethaf, ond mae’n dal y 
rhan lleiaf derbyniol o’n gwasanaeth. Ein nod yw gweithredu, cynnal 
a buddsoddi mewn asedau er mwyn gwella perfformiad yn wyneb 
heriau newydd megis y newid hinsawdd, twf y boblogaeth, cynnydd 
mewn costau ynni a safonau amgylcheddol uwch.

Cysylltiadau cwsmeriaid:  Byddwn yn parhau i ddefnyddio 
datblygiadau ym maes technoleg gwybodaeth i wella profiadau 
cwsmeriaid, dim ots pryd byddant am gysylltu â ni. Byddwn yn  
darparu mwy o opsiynau cysylltu a gwella’n cysylltiadau cwsmeriaid  
yn gyffredinol er mwyn datrys unrhyw gwynion y tro cyntaf, bob tro.  
Ar bob amser bydd modd i gwsmeriaid siarad yn uniongyrchol gydag 
un o’n gweithwyr hyfforddedig, fydd yn gweithio yng Nghymru.
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Beth all cwsmeriaid ddisgwyl yn 2035:

Trin dŵr gwastra� arfordiol
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Llifogydd carth�osydd
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AllweddCyfran gwariant AMP4 (2005-2010)

Cyfran gwariant AMP3 (2000-2005)Cyfran gwariant AMP2 (1995-2000)

Bydd ein cynlluniau buddsoddi’n trafod y 5 blynedd nesaf yn fanwl, yng nghyd-destun ein  ❚

cyfeiriad strategol ar gyfer y 25 blynedd nesaf. Bydd yn ein galluogi i weithredu ein rhaglen 
buddsoddi cyfalaf yn fwy efeithiol wrth neilltuo llwythi gwaith sefydlog ar gyfer ein 
partneriaid.
Gwybodaeth rheoli asedau yn hwyluso cynllunio a phenderfyniadau. ❚

Costau cynnal a chadw ymatebol wedi gostwng wrth wella dealltwriaeth o ofynion cynnal  ❚

a chadw asedau. Bydd yn ein galluogi i asesu lefelau economaidd gwaith cynnal a chadw a 
gwneud penderfyniadau buddsoddi gwell.
Ofer soffistigedig ar draws ein rhwydwaith yn monitro performiad a dibynadwyedd asedau  ❚

hanfodol i gynnal ein gwasanaethau.

Cynnal asedau
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Ein blaenoriaethau hyd at 2015:

Buddsoddi dros £75 miliwn mewn rhaglen technoleg gwybodaeth, gan ddarparu gwelliannau ar draws y busnes. ❚

Datblygu cyfundrefn cynnal a chadw hir dymor seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer grwpiau asedau wrth weithredu rhaglen SIPS ❚ .
Rhesymoli rhwydweithiau wrth ddarparu mwy o adnoddau telemetreg. ❚

Dangos rheolaeth asedau ardderchog drwy achrediad (PAS55). ❚

Gwella monitro amser real a rheoli o bell wrth wella amserlenni gwaith a defnyddio technolegau symudol. ❚

Darparu rhwydweithiau ac adnoddau cadarn er mwyn cynnal tyfiant a datblygiad economaidd yng Nghymru. ❚

Ein nod Bydd ein cynllunio asedau hir dymor yn cynnal safonau uchel er lles cenedlaethau’r dyfodol, 
am y pris asedau ‘oes gyfan’ isaf.

Byddwn yn adeiladu, cynnal a rheoli amrediad asedau enfawr ar ran 
ein cwsmeriaid. Bydd dod yn gorf rheoli asedau blaenllaw yn ganolog 
i ddarparu ein gwasanaethau a’r gwerth da am yr arian bydd ein 
cwsmeriaid yn disgwyl.

Asedau:  Rydym yn rheoli rhwydwaith asedau enfawr sy’n galw am 
waith cynnal a chadw rheolaidd. Ers preifateiddio, mae’r gyfradd 
fuddsoddi flynyddol (mewn termau real) wedi bod ddwywaith yn 
uwch nag yn y blynyddoedd cyn 1989. Fodd bynnag, roedd llawer o’r 
buddsoddiad hwnnw’n golygu adeiladu asedau newydd i gyrraedd 
safonau dŵr yfed ac ansawdd amgylcheddol uwch. Mae llawer o 
asedau’r cwmni yn dynesu at ddiwedd eu hoes ddefnyddiol, gyda 
phroblemau’n gallu arwain at wasanaeth gwael i gwsmeriaid, megis 
ymyrraeth â chyflenwadau, pwysed dŵr isel a chostau gweithredu a 
thrwsio uchel.

Rheoli asedau:  Byddwn yn rheoli asedau’n unol â’r ‘fframwaith 
cyffredin’, sef dull o asesu a chynllunio cynnal a chadw asedau 
diwydiant dŵr. Bydd angen gweithredu rhaglenni buddsoddi cost 
effeithiol a darparu gwasanaeth fydd yn cyfarfod â disgwyliadau ein 
cwsmeriaid. Fel rhan o’n rhaglen technoleg gwybodaeth, rydym yn 
gweithredu system cynllunio buddsoddiad strategol (SIPS) fydd yn ein 
helpu i wneud gwell penderfyniadau wrth gynllunio asedau. Byddwn 
yn derbyn achrediad drwy’r safon arferion gorau rheoli asedau (PAS55), 
gan reoli asedau ar sail safonau diffiniedig.

Bydd cynlluniau cynnal a chadw hir dymor yn hwyluso datgelu 
problemau asedau a thargedu buddsoddiad yn effeithiol. Byddwn yn 
parhau i ymchwilio prosesau trin dŵr gwastraff a llaid arloesol er mwyn 
gostwng costau dros amser.

Cronfeydd data asedau a modelau rhwydwaith:  Mae ansawdd ein 
gwybodaeth reoli wedi gwella’n sylweddol dros y blynyddoedd 
diwethaf, gan hwyluso cynnal rhwydweithiau effeithiol. Byddwn yn 
dal i fabwysiadu technolegau cadarn newydd er mwyn ein helpu 
i nodi cyflwr offer ac asedau. Byddwn hefyd yn datblygu a phrofi 
strategaethau i wella systemau gwybodaeth asedau, yn cynnwys  
gwell dealltwriaeth o ofynion cynnal a chadw.

Buddsoddi mewn asedau:  Byddwn yn parhau â’n partneriaethau 
blaengar er mwyn gweithredu rhaglen fuddsoddi gynaladwy a 
chystadleuol. Bydd hynny’n cefnogi arloesi a’n cynlluniau gwella 
asedau.

Mabwysiadu carthffosydd preifat:  Bydd cynnig Defra a Llywodraeth 
Cynulliad Cymru i gael cwmnïau dŵr i fabwysiadu carthffosydd a 
draeniau preifat, a gorsafoedd pwmpio cysylltiedig yn cyflwyno nifer 
o heriau gweithredol ac ariannol. Fodd bynnag, bydd hefyd yn gyfle i 
reoli’r rhwydwaith yn well ac yn cynnig un pwynt cyswllt ar gyfer ein 
cwsmeriaid. Byddwn yn cynllunio’n ofalus ar ei gyfer.
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Beth all cwsmeriaid ddisgwyl yn 2035:
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GerioCostau gweithredu 2007

Cyfraddiadau credyd dyledion - ar 31 Mawrth 2007Cyfraddiadau credyd dyledion - ar 11 Mai 2001

Buddsoddwyr hir dymor wedi elwa o welliant parhaus yn ansawdd ein credyd. Byddwn wedi sefydlu  ❚
cyfraddiad credyd corforaethol gradd ‘A’.
Ein hanes credyd ardderchog yn golygu bydd ein bondiau’n darparu meincnod o fewn y sector.   ❚
Bydd taeniad rhwng ein bondiau a stociau gilt y llywodraeth o blith yr isaf o unrhyw gwmni 
cyfeustodau.
Ein strwythur ariannol a gerio ar y lefelau gorau, gan hwyluso benthyciadau ar gyfraddau cystadleuol,  ❚
dim ots beth fydd cyfwr y farchnad. Bydd yn sicrhau byddwn bob amser yn gallu ariannu ein 
buddsoddiadau. Bydd ein lefel gerio’n sefydlog ar oddeutu 70%.
Cwsmeriaid yn derbyn ‘buddran cwsmeriaid sylweddol’, dros gyfnod hir dymor. Bydd y buddion   ❚
i’n cwsmeriaid, ar furf buddrannau a thyfiant ecwiti, yn cymharu’n fafriol ag elw cyfranddalwyr o 
fewn yr un sector.

Ariannu’r  
busnes
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Ein blaenoriaethau hyd at 2015:

Cyrraedd a chynnal lefel gerio o 70% er mwyn denu buddsoddwyr hir dymor. ❚

Parhau i ganolbwyntio ar roi gwerth da am yr arian i gwsmeriaid wrth weithredu gwasanaethau a  ❚

buddsoddiadau efeithiol.
Dilyn strategaethau ariannol arloesol er mwyn gostwng costau llog ymhellach. ❚

Parhau â’r polisi ‘buddran cwsmeriaid’ blaengar. ❚

Parhau i gydweithio â rhanddeiliaid i hyrwyddo a chydnabod nodweddion unigryw ein  ❚

model busnes.

Ein nod Byddwn yn isafu byrdwn costau ariannu ein cwsmeriaid wrth gynnig credyd o ansawdd 
uchel i fuddsoddwyr hir dymor.

O dan drefn reoleiddio’r diwydiant, ni fydd y refeniw a godir o’n 
cwsmeriaid yn cyfarfod â gofynion ariannol y busnes ar gyfer 
rhaglenni buddsoddi. Byddwn yn codi’r difyg, hyd at £100 miliwn 
y fwyddyn, wrth godi arian gan fuddsoddwyr ar y marchnadoedd 
cyfalaf. Telir costau gwasanaethu’r ddyled honno, sef oddeutu 
chwarter o’n gwariant blynyddol, gan gwsmeriaid drwy eu biliau  
dŵr a charthfosiaeth.

Ansawdd credyd:  Wrth gaffaelio Dŵr Cymru yn 2001, dyroddodd  
Glas Cymru fondiau corfforaethol gwerth £1.9 biliwn. Roeddent yn 
cynnwys dyledion israddol o £350 miliwn - sef dyled ar gyfraddiad 
credyd is yn destun llog uwch. Dros y chwe blynedd diwethaf rydym 
wedi adbrynu £225 miliwn o’r ddyled honno er mwyn trefnu dyledion 
rhatach ar gyfraddiad credyd uwch. Bydd gweddill y ddyled israddol 
o £125 miliwn yn ad-daladwy yn 2011. Bwriadwn ad-dalu’r swm 
wrth drefnu dyledion newydd ar gyfraddiad credyd uwch a chyfradd 
llog is. Mae ansawdd credyd y cwmni’n ffactor pwysig pan fydd 
buddsoddwyr yn penderfynu benthyg arian i ni, ynghyd â’r gyfradd 
llog. Asesir ansawdd credyd ar sail cyfraddiadau credyd a bennir gan yr 
asiantaethau credyd-raddio - y rhai pwysicaf yw Moody’s, Standard & 
Poor’s a Fitch Ratings.

Gerio:  Un o’r elfennau pwysicaf yn pennu ein cyfraddiad credyd yw  
ein lefel gerio - y gymhareb dyled i werth y busnes. Ers 2001, mae  

ein gerio wedi gostwng o 93% i 73% (ar 30 Medi 2007). Credwn byddai 
ein cyfraddiad credyd yn elwa o ostyngiad pellach yn ein lefel gerio 
a’n targed yw ei ostwng i oddeutu 70% erbyn 2010 a’i gynnal ar y lefel 
honno.

‘Buddran Cwsmeriaid’:  Dŵr Cymru yw’r unig gwmni heb 
gyfranddalwyr o fewn y sector. Mae buddsoddiad ecwiti’r busnes yn 
‘eiddo’ ein cwsmeriaid a byddwn yn talu ‘buddran cwsmeriaid’ wrth 
ostwng ein costau i lefel is na’r hyn a ganiateir gan y rheoleiddiwr. I ni 
mae’n bwysig bydd ein cwsmeriaid, fel ‘perchnogion’ ecwiti’r busnes, 
yn elwa’n addas o’u buddsoddiad. Cyflwynwyd y ‘buddran cwsmeriaid’ 
yn 2001 a’i ail-sefydlu yn 2005. Ar hyn o bryd mae’n werth £20 y 
cwsmer (ar gyfanswm gost flynyddol o £27 miliwn). Bydd y ‘buddran 
cwsmeriaid’ yn tyfu mewn termau real ac yn darparu elw ar ‘ecwiti 
cwsmeriaid’ cymharol i’r hyn a dderbynnir gan gyfranddalwyr  
cwmnïau eraill.

Ffactorau rheoleiddiol:  Bydd gwireddu ein gweledigaeth yn dibynnu 
ar nifer o ffactorau, a’r pwysicaf fydd sefydlogrwydd ac eglurder o fewn 
trefn reoleiddio’r diwydiant dŵr. Er bod ein model busnes yn unigryw 
o fewn y diwydiant, rydym am gael ein trin fel unrhyw gwmni dŵr arall, 
gyda’r drefn reoleiddio’n gyson ar draws y diwydiant ac yn sefydlog 
dros amser.
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Staff yn derbyn Her Monro ar ran WaterAidGwobr Busnes yn y Gymuned 
(Byw a Dysgu 2007)

Iechyd a diogelwch – damweiniau adroddadwyBodlonrwydd staff

Cwmni blaengar a moesegol - ‘cyfogwr dethol’ ar gyfer gweithwyr galluog a thalentog. ❚

Amgylchedd gwaith diogel, gan daclo ymddygiad anniogel a pheryglon. Byddwn yn cynnal y  ❚
performiad gorau yn y sector yn nhermau damweiniau adroddadwy ac achosion peryglus.
Sylfaen gadarn o gymwysterau technegol a gwyddonol, yn agored i dechnolegau newydd. ❚

Monitro boddhad ein gweithwyr yn rheolaidd wrth drefnu arolygon barn staf. Y nod fydd cyfradd  ❚
fodlonrwydd dros 90%.
Ein pobl yn cyfrannu at ddiwylliant, economi ac etifeddiaeth y cymunedau byddwn yn gwasanaethu. ❚

Cyflogwr  
dethol
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Ein blaenoriaethau hyd at 2015:

Buddsoddi mewn iechyd a diogelwch a system rheoli gydag achrediad allanol (OHSAS 18001). ❚

Darparu cyfeoedd cyfartal. ❚

Datblygu rhaglenni recriwtio arloesol gyda chyfeoedd prentisiaethau a graddau. ❚

Cefnogi ein pobl wrth ddatblygu sgiliau technoleg gwybodaeth ac arferion gwaith da. ❚

Datblygu partneriaethau gyda darparwyr gwasanaeth hir dymor. ❚

Gwella sylfaen sgiliau gwyddonol y cwmni. ❚

Cydweithio â’n partneriaid i gyrraedd amcanion cyfredin. ❚

Cynnal sgiliau a gallu pobl drwy gyfrwng rhaglenni datblygu penodol. ❚

Ein nod Bydd y bobl orau’n falch o weithio gyda ni oherwydd ansawdd ein gwasanaethau,  
y cyfeoedd byddwn yn cynnig ac amgylchedd gweithredu’r cwmni.

Bydd cael staf galluog ac ymrwymedig yn hanfodol os am wireddu’r 
nod o gael ein cwsmeriaid i’n cydnabod fel cwmni dŵr gorau’r  
Deyrnas Unedig. Rhaid i ni sicrhau bydd Dŵr Cymru yn lle ardderchog  
i weithio er mwyn denu a chadw’r bobl iawn wrth wneud ein busnes.

Partneriaid allanol arbenigol:  Byddwn yn parhau â’n model busnes 
unigryw o gydweithio â’r partneriaid  ‘gorau yn eu dosbarth’. Ar hyn o 
bryd mae ein 15 partner yn cyflogi 3,000 o bobl, gyda Dŵr Cymru yn 
cyflogi dim ond 170 person yn uniongyrchol. Byddwn yn rhoi pwyslais 
mawr ar gydweithio mewn partneriaeth ac yn parhau i ddatblygu’r 
dull gweithredu yma wrth drafod gyda darparwyr gwasanaeth a  
chyrff tebyg.

Pobl:  Byddwn yn cyflogi’r bobl iawn ym mhob swydd. Byddwn yn 
gwella cymwyseddau technegol, gyda phwyslais penodol ar ddatblygu 
rhaglenni datblygu prentisiaid a phobl raddedig - gan gynnwys pob 
partner. Fe drefnir proses effeithiol i gynllunio olyniaeth er mwyn 
lliniaru problemau colli sgiliau allweddol ar sail ein proffil demograffeg. 
Bydd secondio staff yn darparu cyfleoedd pellach i ddatblygu’r sgiliau 
a’r profiad angenrheidiol i yrru’r busnes yn ei flaen.

Bydd hynny’n helpu i hwyluso:
Llenwi swyddi gwag, gyda phobl dalentog ac ymrwymedig. ❚
Cynnal proffil oedran sefydlog a staff gyda sgiliau prin. ❚
Ysgogi ein gweithwyr er mwyn bod yn gyflogwr dethol ym   ❚
mhob agwedd.

Rheoli newid:  Er mwyn darparu a gwella gwasanaethau cwsmeriaid a 
gweithredol effeithiol, byddwn yn sicrhau bydd y sgiliau angenrheidiol 
gan ein pobl er mwyn addasu mewn ymateb i newidiadau 
technolegol. Byddwn yn cymell ein gweithwyr i addasu i newidiadau 
er mwyn gwella safon ein perfformiad ymhellach. Bydd datblygiadau 
technolegol yn galw am sgiliau newydd ac wrth ddilyn strategaethau 
recriwtio a rhaglenni datblygu staff blaengar byddwn yn sicrhau’r 
sylfaen sgiliau iawn er ymateb i’r newidiadau hynny. Yn benodol, 
byddwn yn sicrhau bydd gwybodaeth a sgiliau gwyddonol o fewn y 
busnes yn parhau ar lefel uchel a chyson.

Iechyd a diogelwch:  Bydd yr elfen hon yn parhau’n hanfodol bwysig a 
byddwn yn cyrraedd y perfformiad gorau yn y sector wrth gael y nifer 
lleiaf o ddamweiniau adroddadwy ac isafu’r diwrnodau gwaith a gollir 
o ganlyniad. Byddwn yn parhau â mentrau megis cyflwyno system 
iechyd a diogelwch galwedigaethol achrededig (OHSAS 18001) a 
darparu hyfforddiant effeithiol ar gyfer ein staff.
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Parhau â’r polisi buddran cwsmeriaid hir dymor blaengar, fel bod biliau ein cwsmeriaid yn is na  ❚
rhai cwmnïau dŵr cyfatebol yn Lloegr.
Sefydlogi biliau dŵr mewn termau real wrth gynllunio gwelliannau gwasanaeth sylweddol dros y  ❚
cyfnod, a darparu gwell gwerth am yr arian i’n cwsmeriaid.
Lefel boddhad cwsmeriaid o ran gwerth am yr arian ein gwasanaethau yn 95%, o leiaf. ❚

Cyfran isel o gwsmeriaid gyda dyledion, gyda llai na 5% yn wynebu dyledion sylweddol. ❚

Cynnig nifer o opsiynau prisiau a chasglu arian derbyniol i’n cwsmeriaid a’u gweinyddu’n efeithiol. ❚

Ein cydnabod fel un o’r cwmnïau dŵr a charthfosiaeth mwyaf efeithiol o fewn y sector. ❚

Fforddiadwy a gwerth 
da am yr arian
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Ein blaenoriaethau hyd at 2015:

Sefydlogi biliau mewn termau real. ❚

Lobio’r Llywodraeth er mwyn sicrhau bydd yn llwyr ddeall efaith newidiadau deddfwriaethol ar filiau cwsmeriaid. ❚

Mesur boddhad cwsmeriaid preswyl a busnes gyda gwerth am yr arian, wrth gynnal ymchwil a gofyn am eu barn wrth  ❚

lunio strategaethau talu biliau.
Gostwng costau dyledion cwsmeriaid wrth gynnal mentrau casglu dyfeisgar.  ❚

Cysylltu â landlordiaid tai cymdeithasol a chyrf eraill er mwyn creu cyfeusterau casglu costau amgen.  ❚

Parhau i weithio’n galed i gyfwyno mesurau cost efeithiol ym mhob maes gweithredu. ❚

Ein nod Bydd ein cwsmeriaid yn gwerthfawrogi ein gwasanaethau forddiadwy, fydd yn cynnig 
gwerth da am yr arian, gydag amryw ddulliau i helpu pobl yn wynebu problemau talu biliau.

Er mwyn cynnal gwasanaethau dros yr hir dymor rhaid iddynt gynnig 
gwerth da am yr arian i’n cwsmeriaid. Rydym am drefnu biliau is na 
chwmnïau dŵr cyfelyb yn Lloegr.

Biliau cwsmeriaid:  Ni ddylai unrhyw gynnydd fod yn uwch na 
chwyddiant cyffredinol ar ôl 2010, ond gallai hynny ddibynnu ar 
ffactorau tu hwnt i’n rheolaeth megis:

Y cynnig i drosglwyddo cyfrifoldeb am garthffosydd, draeniau a  ❚
gorsafoedd pwmpio preifat i gwmnïau dŵr a charthffosiaeth.
Codi am wneud gwaith ar briffyrdd o dan amodau’r Ddeddf   ❚
Rheoli Traffig.
Cyflwyno deddfwriaeth megis y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. ❚
Potensial effaith gofynion amgylcheddol Ewropeaidd pellach  ❚
annisgwyl.
Newid trethi, megis dileu’r Lwfans Adeiladau Diwydiannol. ❚
Ymateb i’r newid hinsawdd. ❚

Er nad yw effaith y risgiau hyn yn glir hyd yma, gallai eitemau unigol 
megis y Ddeddf Rheoli Traffig, mabwysiadu carthffosydd preifat a 
newidiadau i drethi ychwanegu £5 - £10 y flwyddyn at fil cwsmer 
cyfartalog.

Dyledion cwsmeriaid:  Ein blaenoriaeth yw edrych am ffyrdd o ostwng 
dyledion yn gyffredinol, yn cynnwys costau adennill dyledion, y bydd 
pob cwsmer yn talu amdanynt yn y pen draw. Byddwn yn gwneud 
hynny wrth helpu cwsmeriaid i reoli taliadau. Er enghraifft, cydweithio 
ag awdurdodau lleol a landlordiaid tai cymdeithasol i ddatblygu 
partneriaethau i reoli’r broses o gasglu taliadau biliau gan gwsmeriaid.

Cwsmeriaid dan anfantais:  Byddwn yn rhoi cyngor ymarferol i 
gwsmeriaid dan anfantais ac yn cydweithio’n agos ag awdurdodau 
lleol a Chanolfannau Cynghori Dinasyddion. Ble’n addas, byddwn yn 
cysylltu cwsmeriaid â’n cronfa galedi.

Mesuryddion:  Mae mwyafrif sylweddol o’n cwsmeriaid preswyl yn dal 
heb fesurydd ac yn talu biliau’n seiliedig ar werth trethiannol eu cartref. 
Er bydd pob cwsmer yn dal i allu cael mesurydd am ddim, ni fyddwn 
yn hyrwyddo mesuryddion yn ormodol oherwydd nid ydym o’r farn 
fod gosod mesuryddion yn gyffredinol yn ddull bilio cost effeithiol nac 
yn cynrychioli’r ymateb gorau i brinderau dŵr a allai godi o fewn ein 
rhanbarth.

Cost effeithiolrwydd mewnol:  Byddwn yn parhau i gyflwyno 
mesurau cost effeithiol wrth weithredu ein rhaglen gyfalaf. Byddwn yn 
gwneud hynny wrth wella prosesau, datblygu adnoddau technoleg 
gwybodaeth, cynnal buddsoddiad a chyflwyno mesurau arloesol i 
wella’n sylfaen gostau.



Rhagolygon Cynllun Rheoli  
Asedau 2010 - 2015 (AMP5)

Credwn bydd blaenoriaethau buddsoddi a gwella cyfnod 2010 i 2015 yn cynnwys:

Datblygu a gweithredu strategaethau asedau hir dymor ar gyfer pob rhan o’r busnes. Byddant yn cynnwys  ❚
blaenoriaethu trefniadau i reoli asedau ar sail risgiau er mwyn diwallu disgwyliadau cwsmeriaid am y costau 
oes ddefnyddiol isaf.
Gosod prosesau trin estynedig mewn 16 gwaith trin dŵr er mwyn diogelu ansawdd dŵr. ❚
Targedu gwelliannau i asedau er mwyn taclo diffygion gwasanaeth & perfformiad amgylcheddol – yn arbennig  ❚
achosion llifogydd carthffosydd a llygru.
Gwella mesurau effeithiolrwydd ynni a gostwng carbon, yn benodol wrth fuddsoddi mewn offer treulio llaid  ❚
carthion datblygedig.
Ymchwilio effeithiau amgylcheddol a mesurau lliniaru ee yn deillio o’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. ❚
Diogelu asedau allweddol rhag llifogydd. ❚
Parhau i fuddsoddi mewn systemau technoleg gwybodaeth, prosesau gweithredu a hyfforddiant staff er mwyn  ❚
gwella gwasanaethau cwsmeriaid ac effeithiolrwydd.
Biliau cwsmeriaid i godi dim mwy na lefel chwyddiant prisiau cyffredinol (RPI). ❚
Gerio oddeutu 70% a chyfraddiad credyd corfforaethol ‘gradd A’. ❚
Cynnal y polisi ‘buddran cwsmeriaid’ blaengar. ❚

Cynllun buddsoddi 2010 – 2015

Gwasanaethau allweddol Dyheadau gwasanaeth

Cyflenwi dŵr Adnewyddu 1,200 cilomedr pibellau dŵr.
Cynnal a chadw estynedig mewn 20 gwaith trin dŵr.
Cynnal a chadw cynlluniedig mewn 82 gwaith trin dŵr.

< 150 gollyngiad per 1000 cilomedr.
Dim ailadrodd problem cyflenwad yn yr un eiddo o  
fewn blwyddyn.
Mynegai dibynadwyedd cyflenwad 100%.

Ansawdd dŵr yfed Offer ceulad newydd mewn 9 gwaith trin dŵr.
Pilen/triniaeth UV newydd ar 7 safle.
Cynlluniau diogelu dŵr yfed ar gyfer pob safle.

Cydymffurfiad bacteriolegol 100%.
Cydymffurfiad haearn > 99.5%.
Cwynion ansawdd dŵr cwsmeriaid, perfformiad  
chwartel uchaf.

Carthffosiaeth Taclo 1,000 problem llifogydd carthffosydd.
Adnewyddu oddeutu 220 cilomedr carthffosydd.
Ailwampio 230 gorsaf pwmpio dŵr.
Archwilio cyflwr carthffosydd preifat.

Gostwng llifogydd carthffosydd i 110 achos y flwyddyn ac 
eithrio adeg tywydd garw.
Cwympiadau, 25 achos per 1,000 cilomedr.
Targedu sero achos llygru sylweddol a gostwng nifer yr
achosion llai.

Trin dŵr gwastraff Treulio llaid datblygedig ar 5 safle allweddol.
Gwella triniaeth ar 15 safle allweddol.
120 ymchwiliad effaith amgylcheddol.
30 ymchwiliad dŵr nofio.
10 ymchwiliad endocrin.

Gostwng allyriadau carbon 25%.
Cynnal safonau dŵr nofio ac afonydd.
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Ein nod Bydd ein cynlluniau ar gyfer cyfnod AMP5 hyd 2015 yn adlewyrchu amcanion 
hir dymor, a nodir yn y ddogfen hon, a blaenoriaethau ein cwsmeriaid, y byddwn yn parhau i 
ymchwilio ar y cyd â Chyngor Defnyddwyr Dŵr - Cymru.

Ymgynghori â’n cwsmeriaid:  Yn ddiweddar trefnwyd ymchwil 
cwsmeriaid er mwyn cael sylwadau ein cwsmeriaid ar 
flaenoriaethau’r pum mlynedd nesaf. Datgelodd gefnogaeth 
gref o’n darpar strategaeth i ddiogelu iechyd y cyhoedd, 
gwarchod yr amgylchedd a rhagweld effeithiau’r newid 
hinsawdd, hyn oll o fewn y cyd-destun o beidio cynyddu biliau 
cwsmeriaid mewn termau real.

Effaith ar filiau cwsmeriaid:  Mae ein cynlluniau cychwynnol 
ar gyfer cyfnod 2010 - 2015 (AMP5) yn awgrymu rhaglen 
fuddsoddi debyg i 2005 - 2010 (AMP4). Mae’r rhaglen gyfredol 
yn costio oddeutu £1.3 biliwn, sef £1,000 ar ran pob cartref 
yn ein rhanbarth. Mae ein modelau ariannol cychwynnol, 
wrth ddefnyddio’r un fethodoleg a rhagdybiaethau a 
ddefnyddiwyd gan Ofwat ar gyfer adolygiad prisiau 2004 yn 
awgrymu na fyddai’n arwain at godi biliau cwsmeriaid yn 
uwch na chwyddiant prisiau cyffredin. Byddai hynny’n golygu 
na ddylai problemau talu biliau waethygu ac, wrth wella 
ansawdd amgylcheddol, gwasanaethau a dibynadwyedd 
ar yr un pryd, dylai gwerth am yr arian cwsmeriaid wella’n 
sylweddol. Byddai hynny’n ganlyniad positif iawn i Dŵr Cymru 
a’i gwsmeriaid.

Risgiau mawr:  Gan ei bod yn gynnar yn y broses, bydd 
rhaid trin y rhagdybiaethau hyn yn ofalus. Gallai ansicrwydd 
mawr arwain at gynyddu costau neu alw am fuddsoddiad 
ychwanegol, gan fygwth sefydlogrwydd biliau cwsmeriaid. 
Nodwyd rhai ffactorau ansicr tu hwnt i’n rheolaeth ar  
dudalen 21. Bwriadwn lobio’r Llywodraeth er mwyn sicrhau y 
cymrir penderfyniadau yn y dyfodol gan ddeall y posibl effaith 
ar y diwydiant a biliau cwsmeriaid.
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Arloesi

Os am wireddu amcanion hir dymor y ddogfen hon, bydd angen newidiadau sylfaenol i’n dulliau gweithredu,  
a pharhau i arloesi ar draws y busnes. Nid yw hynny’n rhywbeth newydd. Dros y blynyddoedd diwethaf rydym  
wedi dangos ein bod yn gwmni arloesol drwy gyfrwng yr isod:

Strwythur corfforaethol unigryw. ❚
Dulliau ariannu dyfeisgar. ❚
Model gwasanaethau allanol hir dymor. ❚
Rhaglen newid ar sail technoleg gwybodaeth (ITEC). ❚
Ymchwilio a phrofi triniaethau carbon isel ac ynni adnewyddadwy. ❚

Yn y dyfodol rhagwelwn bydd mesurau dyfeisgar mewn sawl maes allweddol yn gwella 
gwasanaethau cwsmeriaid:

Cystadleuaeth:  Byddwn yn cefnogi cystadleuaeth 
pan fydd yn darparu gwell canlyniadau ar gyfer 
cwsmeriaid yn gyffredinol ee prisiau is a gwasanaeth 
gwell neu newydd. Ar hyn o bryd credwn y darperir 
y gystadleuaeth fwyaf o fewn y diwydiant dŵr 
drwy ein cynghrair rheoli asedau unigryw gyda 
phartneriaid allanol. Mae’r strategaeth hon wedi 
gwneud y cwmni’n flaenllaw yn rhyngwladol wrth 
greu cadwyn gwerthoedd cystadleuol o fewn y sector 
dŵr. Rydym wedi parhau i ddatblygu rhaglen i reoli 
ein cysylltiad gyda phartneriaid hir dymor er mwyn 
gwella gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid. Penodwyd 
yr holl bartneriaid allanol yn dilyn prosesau tendro 
cystadleuol. Byddwn yn parhau i ddatblygu’r arferion 
gorau wrth gynnal ein gweithgareddau caffaelio a 
phartneriaeth.

Technolegau carbon isel:  Mae’r cwmni yn profi 
defnydd o welyau cyrs fel dull trin biolegol amgen ar 
wahanol safleoedd ac, fel rhan o strategaeth rheoli 
carbon, byddwn yn asesu os bydd yn werth gwneud 
hynny ar safleoedd eraill. Byddwn hefyd yn ymchwilio 
nodweddion cynlluniau ynni adnewyddadwy ac yn 
buddsoddi mewn technolegau ac asedau ynni isel.  
Er enghraifft, byddwn yn ymestyn defnydd o ddulliau 
treulio llaid datblygedig ar safleoedd allweddol a 
defnyddio nwy methan i gynhyrchu pŵer.  
Yn ddiweddar, sefydlwyd ein gwaith trin carbon 
niwtral cyntaf ger Harlech, wrth ddefnyddio 
hydropwer a byddwn yn edrych am gyfleoedd tebyg i 
ostwng allyriadau carbon y cwmni.

Gwelyau cyrs, Ystradgynlais – atebion cynaladwy yn  
gostwng allyriadau carbon.

Partneriaethau
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Datblygu technolegau gwybodaeth a monitro o bell:   
Mae datblygiadau systemau technoleg gwybodaeth wedi’n galluogi 
i newid ein prosesau busnes craidd yn ddramatig, gyda’r nod o 
wella effeithiolrwydd gweithredu a gwasanaethau cwsmeriaid. 
Er enghraifft, bydd SIPS (Strategic Investment Planning System) 
yn cefnogi penderfyniadau rheoli asedau yn y dyfodol. Bydd yn 
ein helpu i wneud penderfyniadau buddsoddi cadarn ac uchafu 
gwariant cynnal a chadw hir dymor. Bwriadwn hefyd ymestyn ein 
defnydd o systemau telemetreg a mesur integreiddiedig megis 
unedau Hawkeye, a ddyfeisiwyd yn benodol i fonitro perfformiad 
ein rhwydwaith carthffosydd. Bydd yn darparu manteision 
gweithredu ac ariannol sylweddol ac o fudd i gwsmeriaid wrth  
wella mesurau atal llygru.

Sero diffygion gwasanaeth:  Byddwn yn datblygu rhaglenni cynnal a 
chadw cynhwysfawr fydd yn cynnal asedau allweddol ar safon uchel 
iawn. Byddwn yn defnyddio systemau monitro o bell i ragweld 
problemau a bydd dulliau rheol amser real yn hwyluso taclo unrhyw 
broblemau fydd yn codi yn gyflym ac effeithiol. Os bydd problemau 
gwasanaeth yn codi oherwydd amgylchiadau eithriadol, byddwn yn 
gallu targedu mesurau addas i osgoi problemau tebyg, gan gysuro a 
thalu iawndal i gwsmeriaid fydd wedi dioddef.

Systemau draenio trefol cynaladwy:  Mae dŵr storm yn llifo o 
heolydd, toeon ac arwynebau concrit megis meysydd parcio i 
mewn i’r rhwydwaith carthffosydd yn gallu gorlwytho’r system 
ac achosi llifogydd difrifol. Mae pwmpio dŵr gormodol hefyd yn 
gallu profi’n ddrud iawn yn nhermau defnyddio ynni a chynyddu 
allyriadau carbon. Rydym yn edrych ar atebion integreiddiedig 
hir dymor a bydd hyrwyddo draenio trefol cynaladwy yn elfen 
allweddol o’n strategaeth fusnes dros y 25 blynedd nesaf. Fel rhan 
o’r strategaeth honno byddwn yn mabwysiadu dulliau dyfeisgar 
iawn ac yn ymchwilio meysydd megis casglu dŵr glaw, triniaeth 
bio-llysieuol, monitro llifoedd a llwybrau athraidd. Mae astudiaethau 
peilot eisoes ar y gweill yn ardaloedd Llanelli, Pwllheli, Coedpoeth a 
Chwm Llyfni a sefydlwyd fforymau llifogydd mewn rhai ardaloedd 
er mwyn gwella ymwybyddiaeth o’r ffactorau’n wynebu’r ardaloedd 
hynny. Byddwn yn cydweithio’n agos â Llywodraeth y Cynulliad, yr 
Asiantaeth Briffyrdd, awdurdodau lleol, datblygwyr ac Asiantaeth yr 
Amgylchedd i geisio cael hyd i ffyrdd o liniaru effeithiau dŵr storm 
yn llifo i’r rhwydwaith carthffosydd.

Canolfan Galwadau - gwella gwasanaethau cwsmeriaid.

Weldio ymdoddol - adnoddau cadarn ar draws ein rhwydwaith.

Draenio Trefol Cynaladwy - bydd y strbedi plannu hyn yn 
amsugno 80% o ddŵr arwyneb y stryd.



Ymchwil  
cwsmeriaid

Ymchwil cwsmeriaid:  Mae ein cwsmeriaid yn cynrychioli 
grŵp amrywiol; o’r canolfannau trefol i leoliadau 
gwledig ar draws y wlad. Diben yr ymchwil oedd seilio 
ein strategaeth gynaladwy hir dymor ar ddyheadau 
a blaenoriaethau ein cwsmeriaid. Cynhaliwyd cyfres 
o drafodaethau ffurfiol gyda nifer o gwsmeriaid 
cynrychioladol o wahanol feysydd cymdeithasol - 
economaidd, a grwpiau cymysg o ran oedran a chenedl, 
sef ‘ymchwil ystyrlon’. Yn ogystal ymgynghorwyd â’r 
Cyngor Defnyddwyr Dŵr - Cymru ac Asiantaeth yr 
Amgylchedd fel sylwedyddion yn ystod ein hymchwil.

Yn ystod yr ymchwil, gofynnwyd am sylwadau ein 
cwsmeriaid ar y strategaeth a amlinellir yn y ddogfen  
hon. Cymeradwywyd ein nodau ac amcanion gan  
ein cwsmeriaid ac ni awgrymwyd unrhyw  
flaenoriaethau eraill.

Yn gyffredinol roedd cwsmeriaid yn fodlon gyda’u gwasanaeth ac roeddent yn hyderus iawn o ran
diogelwch eu dŵr tap. Roedd y grwpiau’n lled gytûn am y blaenoriaethau sylfaenol, gan bennu ‘cyflenwi
dŵr yfed diogel’ yr elfen bwysicaf wrth ystyried gwasanaethau fforddiadwy. Roedd gwaredu carthion
a chadw traethau, y môr ac afonydd yn lân hefyd yn bwysig iawn iddynt. Canmolwyd ein gwasanaeth
cwsmeriaid ac roedd cwsmeriaid yn falch o gyfle i siarad â rhywun yn cynrychioli’r cwmni o fewn 
canolfan alwadau yn y Deyrnas Unedig.

Roedd pob grŵp yn ymwybodol o heriau’r newid hinsawdd ond, er eu bod yn teimlo y dylai’r cwmni 
gyfrannu at yr ymdrechion, dylai ganolbwyntio ar redeg y busnes yn dda.

Roedd darparu gwasanaethau fforddiadwy yn elfen allweddol, gyda llawer yn sylwi fod eu biliau’n 
ddrytach nag ardaloedd cyfagos yn Lloegr, sy’n derbyn cyfran o’u dŵr o ffynonellau yng Nghymru.  
Yn nhermau talu mwy am wasanaethau estynedig ee amgylchedd glanach neu helpu pobl sy’n wynebu 
problemau talu biliau, nid oedd dymuniad i dalu mwy. Roedd rhai cwsmeriaid yn barod i dalu swm bach 
(tua £1 neu £2 y cartref, y flwyddyn) i helpu cwsmeriaid yn dioddef llifogydd carthion, ond nid oedd 
pawb o’r farn honno.

Cyfranogiad rhanddeiliaid:   Rydym wedi cysylltu ag amrediad eang o randdeiliaid wrth lunio’r ddogfen 
hon ac wedi gofyn am eu barn ar ein strategaethau a blaenoriaethau allweddol. Roeddent yn cynnwys 
yr Arolygaeth Dŵr Yfed, Ofwat, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cyngor Defnyddwyr Dŵr - Cymru, 
Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth Amgylchedd Cymru a Natural England. Gwnaed hynny drwy 
gyfrwng fforwm Llywodraeth y Cynulliad a chyfarfodydd gyda’r rhanddeiliaid perthnasol ar wahanol 
adegau. Bydd y broses yn parhau a bwriadwn gysylltu ymhellach ag Aelodau Cynulliad a Seneddol a 
chynrychiolwyr etholedig eraill. Byddwn hefyd yn parhau i gysylltu’n rheolaidd â’n cwsmeriaid busnes  
er mwyn deall eu hanghenion a blaenoriaethau penodol.

Llandudno

Hen�ordd

Caerdydd

Caerfyrddin

Lleoliadau ymchwil cwsmeriaid.


