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Ynglyn â’r Adr oddiad hwn


Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno ein hadroddiad blynyddol a chyfrifon ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2011 hyd 31 

Mawrth 2012. 

Mae’n cynnwys disgrifiad o’r gwaith a wnaethom yn ystod y flwyddyn er mwyn cyflawni ein strategaeth. 

Mae hefyd yn cynnwys cyfrifon ar gyfer gweithrediad Yr Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat) o dan 

Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol (IFRS). Fe’u paratowyd ar sail groniadol ac yn unol â Llawlyfr Adroddiadau 

Ariannol y Llywodraeth (FReM). 

Amlinellir ein dyletswyddau yn bennaf yn Neddf Diwydiant Dŵr 1991 (WIA91). Rydym yn atebol yn uniongyrchol i’r 

Senedd ac i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. 

Mae gwybodaeth bellach am ein gwaith ar gael ar ein gwefan ar www.ofwat.gov.uk. 
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Adr oddiad blynyddol a chyfrifon 2011-12


Rhagair y Cadeirydd 


rs preifateiddio dros ddau ddegawd yn ôl, mae rheoleiddio yng Nghymru a

ELloegr wedi cynorthwyo’r sectorau dŵr a charthffosiaeth i gyflawni gwerth £98 

biliwn o fuddsoddiad. Mae hyn wedi: 

• codi safonau gwasanaeth cwsmeriaid; 

• deillio ar seilwaith dŵr a charthffosiaeth sefydlog; ac wedi 

• rhoi gwelliannau sylweddol i’r amgylchedd. 

Gwnaed hyn i gyd tra bod biliau ‒ o ganlyniad i graffu gan Ofwat ‒ wedi eu cadw


draean yn is nag y byddent wedi bod fel arall.


Fodd bynnag, mae’r byd yn newid ac mae angen i reoleiddio newid hefyd. 

Mae rhagor na dwy flynedd wedi mynd heibio ers i ni gyhoeddi ‘Darparu dŵr 

cynaliadwy – strategaeth Ofwat’. Roedd y cyhoeddiad hwn yn amlinellu ein 

gweledigaeth ar gyfer y dyfodol ac yn disgrifio’r newidiadau yr oeddem yn bwriadu eu 

gwneud. Mae llawer wedi newid yn y cyfnod dwy flynedd hwnnw, ond mae ein 

gweledigaeth ar gyfer dŵr cynaliadwy yn parhau mor bwysig ag erioed. 

Rydym wedi gweld consensws cynyddol ynglŷn â’r heriau sy’n wynebu’r sectorau, yn 

cynnwys patrymau tywydd cyfnewidiol. Wrth i ni gyhoeddi’r adroddiad hwn rydym 

wedi cael dwy flynedd o lawiad eithriadol o isel ac yna haf o gawodydd trwm iawn. 

Mae patrymau cyfnewidiol o’r fath, sy’n unol â rhagamcaniadau o’r newid hinsawdd 

sydd i ddod, ynghyd â thwf mewn tai yn rhanbarthau sychach Lloegr a newidiadau 

mewn ffyrdd o fyw, yn peri bygythiad parhaus i sicrwydd dŵr yn y tymor hir. 

Mae’r buddsoddiadau mawr y mae’r cwmnïau dŵr wedi eu gwneud yn y blynyddoedd 

diwethaf a’r gwelliannau mewn rheoli eu rhwydweithiau wedi cynorthwyo i gynnal 

cyflenwadau hollbwysig. Mae’r gwelliannau hyn wedi cynnwys lleihad gan ragor na 

thraean mewn gollyngiadau ers cyfnod brig yng nghanol y 1990au i bwynt lle byddai, 

mewn cyfnod arferol, gostngiadau pellach yn ychwanegu mwy at filiau cwsmeriaid 

na’r budd a geir o arbedion pellach. 

Pan fydd cwmnïau’n methu â chyrraedd eu targedau ar gyfer gollyngiadau mae 

Ofwat wedi gweithredu. Yn 2010-11, methodd chwe chwmni yn dilyn gaeaf caled. Yn 

y ddau achos mwyaf difrifol mae’r cwmnïau dan sylw yn talu arian yn ôl i gwsmeriaid 

neu’n gwneud buddsoddiad ychwanegol gwerth bron i £40 miliwn. Ond mae’n 

ddealladwy bod cwsmeriaid yn bryderus, pan ofynnir iddynt leihau defnydd dŵr yn 

ystod sychder, y dylai’r cwmnïau eu hunain wneud ymdrechion arbennig i arbed dŵr. 

Ar gyfer 2011-12, disgwyliwn weld tystiolaeth o ymdrechion ychwanegol o’r fath yn 

ffigurau gollyngiadau cwmnïau. 
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Dim ond un agwedd o’r strategaeth sydd ei hangen i 

sicrhau cynaliadwyedd dŵr ar gyfer y tymor hwy yw 

rheoli gollyngiadau. Dyna pam fod Ofwat, gan weithio’n 

agos gyda rhanddeiliaid eraill, yn cynnig ffyrdd newydd i 

ysgogi defnydd cynaliadwy ar ddŵr ac annog cwmnïau i 

ddarparu cyflenwadau mwy gwydn, addasadwy ac 

integredig. 

Rydym yn cynnig ffyr dd 

ne wydd i y sg ogi defnydd 

cynaliadwy ar ddwr ac 

annog cwmnïau i ddar par 

cyf lenw adau mwy gwydn, 

addasadwy ac integ edig 

Rydym yn falch bod adolygiad Ofwat a chynrychiolaeth 

defnyddwyr yn y sector dŵr, o dan arweiniad David Gray (‘adolygiad Gray’), yn ystod 

2011-12 wedi cydnabod y cynnydd yr ydym yn ei wneud mewn cyflawni ein 

strategaeth o ran darparu gwell rheoleiddio. Roedd yr adolygiad hefyd, yn 

ddefnyddiol, yn amlygu meysydd lle mae angen i ni newid a gwella. Rydym eisoes 

wedi gwneud cynnydd da parthed hyn. 

Hefyd, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ddau Bapur Gwyn ‒ ar yr amgylchedd naturiol 

ac ar ddŵr yn y drefn honno. Rhoddodd y papurau hyn gyfeiriad a groesewir ar gyfer 

y sectorau yn Lloegr sy’n amlinellu gweledigaeth glir o ddiwygiadau a fydd o fudd i 

ddefnyddwyr a’r amgylchedd. Edrychwn ymlaen at dderbyn Strategaeth Ddŵr 

Llywodraeth Cymru yn ystod 2012-13. Rhoddwn ystyriaeth i flaenoriaethau 

Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn ein gwaith, tra ar yr un pryd yn cadw 

annibyniaeth ein penderfyniadau rheoleiddio. 

Bu newidiadau i Fwrdd Ofwat yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Ffarweliom â Mike 

Brooker, Peter Bucks a Jane May, a roddodd y gorau i fod yn Gyfarwyddwyr 

Anweithredol, a chroesawom Wendy Barnes a Robin Paynter Bryant. Croesawom 

hefyd olynydd Cathryn Ross, Sonia Brown, fel aelod Gweithredol y Bwrdd ac Uwch 

Gyfarwyddwr Marchnadoedd ac Economeg. Yr wyf yn disgwyl croesawu fy olynydd 

yn ystod 2012-13. Rwy’n hyderus fy mod, wrth i mi roi’r gorau i’r swydd, yn gadael 

sefydliad profiadol, effeithiol a blaengar ei weledigaeth. 

Hoffwn gofnodi fy niolch i bawb sydd wedi gwasanaethu er budd defnyddwyr dŵr 

dros y flwyddyn ddiwethaf, a thrwy gydol fy 12 mlynedd gydag Ofwat ‒ yn gyntaf fel 

Cyfarwyddwr Cyffredinol, yna fel Cadeirydd. Yn arbennig hoffwn ddiolch i’m 

cydweithwyr ar Fwrdd Ofwat a staff Ofwat. Gyda’n gilydd rydym wedi cyflawni llawer. 

A gyda’ch gilydd rwy’n siŵr y byddwch yn parhau i fynd o nerth i nerth er mwyn 

cynorthwyo i ddarparu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth cynaliadwy ar gyfer 

defnyddwyr heddiw ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 

Philip Fletcher 
Cadeirydd 
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Adr oddiad y Prif  Weithredwr


E
in gweledigaeth yw sectorau dŵr a charthffosiaeth cynaliadwy sy’n bodloni 

anghenion cwsmeriaid heddiw tra hefyd yn sicrhau y gellir bodloni holl 

anghenion cenedlaethau’r dyfodol. Golyga hynny sectorau cynaliadwy yn 

gymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym 

wedi dechrau rhoi ynghyd newidiadau sylweddol yn y ffordd yr ydym yn rheoleiddio 

er mwyn cyfrannu’n well at y nod hwnnw. 

Er mwyn bod yn gynaliadwy, mae angen i’  sector au allu: 

•	cynllunio’n effeithiol ar gyfer y tymor hir; 

•	bod yn ddigon hyblyg i arloesi; 

•	dod o hyd i ffyrdd newydd i fynd i’r afael ag anghenion cwsmeriaid; a gallu 

•	addasu i amgylchedd sy’n fwy cyfnewidiol. 

Mae cyfr eithlonrwydd ar 

gyfer cwsmeriaid yn 

hollb wy sig i wyddiant 

hir dymor y sector au 

Mae’r heriau tymor byr diweddar a berwyd yn gyntaf gan y 

sychder ac yna gan law trwm iawn yn enghraifft o’r heriau 

hirdymor y mae’r sectorau yn eu hwynebu. Felly, dros y 

flwyddyn ddiwethaf un o’r pethau mwyaf arwyddocaol yr 

ydym wedi ei wneud ‒ drwy weithio’n agos gyda’n 

rhanddeiliaid ar draws y sectorau ‒ yw datblygu ein 

fframwaith ar gyfer gosod y pris a’r pecyn gwasanaeth 

(‘terfynau pris’) y mae’n rhaid i gwmnïau monopoli eu 

darparu i’w holl gwsmeriaid yn y tymor hwy. 

Mewn ffordd sy’n rhoi ystyriaeth i’r heriau hyn, mae ein ‘future price limits – 

statement of principles’, a gyhoeddwyd gennym yn gynnar yn 2012-13, yn amlinellu’r 

chwe egwyddor a fydd yn arwain sut y byddwn yn gosod terfynau pris yn y dyfodol ‒

ac yn arbennig, sut y byddwn yn eu gosod yn 2014, ar gyfer pob un o’r pum mlynedd 

rhwng 2015 a 2020. 

Bwriedir i’n hegwyddorion a’n fframw aith: 

•	roi rhagor o gyfle i gwmnïau arloesi o ran sut y maent yn darparu gwasanaethau; 

•	gwobrwyo cwmnïau sy’n perfformio’n dda sydd â chynlluniau gwario â thystiolaeth 

dda y mae eu cwsmeriaid yn eu cefnogi er mwyn elwa gan lai o ymyrraeth 

reoleiddio gennym ni; 

•	annog y cwmnïau i reoli ein hadnoddau dŵr gwerthfawr ‒ a’r amgylchedd 

ehangach ‒ yn ofalus ac yn effeithlon; 

•	rhoi hygrededd a chyfreithlonrwydd i’r sectorau yng ngolwg eu cwsmeriaid a 

llunwyr polisïau, sy’n hanfodol ar gyfer eu sefydlogrwydd; a 

•	galluogi dyraniad risg a pherchnogaeth fwy tryloyw a gyda ffocws ‒ ac atebolrwydd 

dros gyflenwi. 

Pan ofynnwyd iddynt ddiogelu dŵr yn ystod y sychder diweddar ymatebodd 

cwsmeriaid yn dda. Ond gwnaethant, ac roedd hynny’n briodol, herio eu cwmnïau 
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dŵr i chwarae eu rhan hefyd ‒ drwy reoli gollyngiadau, cynllunio ar gyfer y tymor hir 

a rheoli’r adnodd gwerthfawr hwn mewn modd mwy cynaliadwy. Rhaid i lais y 

cwsmer gael ei glywed gan y cwmnïau a rhaid iddynt weithredu arno. Mae 

cyfreithlondeb i gwsmeriaid yn hollbwysig i lwyddiant hirdymor y sectorau. 

Bydd defnyddio ein hegwyddorion i osod terfynau pris fudd i’  canlynol: 

•	cwsmeriaid, fydd â mwy o lais mewn sut y caiff y gwasanaethau y maent yn eu 

derbyn eu darparu ac ynglŷn â’r pris y maent yn ei dalu am y gwasanaethau hynny; 

•	y cwmnïau, fydd â mwy o ryddid i feddwl am ffyrdd newydd a ffyrdd gwell o 

ddarparu gwasanaethau ‒ a chanolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig i’w cwsmeriaid; 

•	yr amgylchedd, drwy (er enghraifft) ddefnydd mwy effeithlon ar adnoddau dŵr; a 

•	buddsoddwyr, a fydd (er enghraifft) yn cadw’r sefydlogrwydd a’r rhagweladwyedd y 

maent yn ei werthfawrogi er mwyn benthyg yr arian y mae ar gwmnïau dŵr ei 

angen i gyflawni buddsoddiad hirdymor mewn gwasanaethau dŵr a 

charthffosiaeth. 

Bydd ein dull seiliedig ar risg o reoleiddio, a ddatblygwyd gennym hefyd yn ystod y 

flwyddyn, yn danategol i'n dull ar gyfer gosod prisiau a rheoleiddio’r sectorau yn 

gyffredinol. Bydd hyn yn caniatáu i ni gyfeirio ein hadnoddau at feysydd lle mae 

mwyaf o risg i’n cwsmeriaid, a sicrhau bod ein rheoleiddio wedi ei dargedu ac yn 

gymesur. 

Mae hon wedi bod yn flwyddyn heriol a chynhyrchiol. Yn ogystal â chymryd y camau 

cyntaf i newid y ffordd yr ydym yn rheoleiddio yn y dyfodol, gwnaethom hefyd waith 

ad-drefnu sylweddol er mwyn sicrhau bod gennym y sgiliau a’r galluoedd fydd eu 

hangen arnom er mwyn parhau i newid. Newidiodd nifer o aelodau staff eu rôl neu 

symudasant ymlaen yn ystod y 12 mis diwethaf. Hoffwn ddiolch i bob un ohonynt, a’u 

cydweithwyr, am eu gwasanaeth a’u gwaith caled sy’n golygu y byddwn yn parhau 

nid yn unig i fod yn rheoleiddiwr effeithiol ac effeithlon, ond hefyd yn un cynyddol 

arloesol. Bydd arloesedd gan bawb ‒ llunwyr polisïau, rheloleiddwyr, cwmnïau a 

chwsmeriaid ‒ yn hollbwysig os ydym i oresgyn yr heriau y mae’r sectorau hyn yn eu 

hwynebu. 

Hoffwn orffen drwy ddiolch i’n rhanddeiliaid ‒ am eu cymorth, eu her a’u cyfraniad 

dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae mwy i ddod yn 2012-13, yn arbennig wrth i ni 

ddechrau canolbwyntio ar sut y byddwn yn gweithredu’r adolygiad prisiau nesaf. 

Rwy’n hyderus y gallwn, drwy barhau i weithio gyda’n gilydd, ddarparu dŵr 

cynaliadwy. 

Regina F 
Prif  Weithredwr 

7




       

              

           

             

Adr oddiad blynyddol a chyfrifon 2011-12


Ein strategaeth – crynodeb


Dyma ein dyhead tymor hir. Gw eledigaeth 

Cylch dŵr cynaliadwy sy’n ein galluogi i fodloni ein hanghenion ni ar gyfer 

gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth tra’n galluogi cenedlaethau’r dyfodol i fodloni 

eu hanghenion hwythau (‘Dŵr cynaliadwy’). 

Mae ein gweledigaeth a’n 

nodau yn amlinellu sut y 

byddwn yn cyfrannu at 

wireddu ein gweledigaeth. 

Ein gw eledigaeth a’n nodau 

Sicrhau bod cwsmeriaid yn parhau i dderbyn gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth 

diogel, dibynadwy, effeithiol a fforddiadwy sy'n hyrwyddo canlyniadau 

cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cadarnhaol heddiw, yfory ac yn y 

tymor hir (‘Dŵr heddiw, dŵr yfory’). 

• Sicrhau bargen deg i gwsmeriaid • Harneisio grymoedd y farchnad 

• Cadw cwmnïau’n atebol • Cyfrannu at ddatblygu cynaliadwy 

• Gwneud i fonopolïau wella • Cyfiawni gwell rheoleiddio 

Mae ein gwerthoedd yn Cyfrif oldeb 
disgrifio sut y bydd ein 

sefydliad, ac unigolion o’i Mae gennym werthoedd sy’n sail i’n gweledigaeth, ein cenhadaeth a’n nodau. 
fewn, yn ymddwyn wrth Byddwn yn gweithredu i’r safonau uchaf a ddisgwylir mewn swydd gyhoeddus, ac 
gyfiawni holl agweddau ein yn cynnal ein gwaith mewn ffordd gyfrifol a moesegol. 
gwaith. 

• Rhagoriaeth • Parch 

• Arweinyddiaeth • Cywirdeb 

Mae ein gweledigaeth, ein 

cenhadaeth a’n nodau yn sail 

i’n blaenoriaethau blynyddol, 

a gyfiwynir gennym bob 

blwyddyn yn ein blaenraglen. 

Mae’r blaenoriaethau 

blynyddol hyn yn sail i 

amcanion ein uwch dîm 

rheoli. Yn eu tro, mae’r rhain 

yn rhaeadru trwy’r holl 

sefydliad i amcanion holl staff 

Ofwat. 

Mae hyn yn sicrhau bod y 

camau sydd eu hangen i 

gyfiawni ein strategaeth yn 

cael eu dosrannu a’u halinio i 

gyfrifoldebau unigol. 

Dar pariaeth 

Gweledigaeth 

Cenhadaeth 

Nodau 

Blaenoriaethau blynyddol Ofwat 

Blaenoriaethau blynyddol y tîm 

Blaenoriaethau blynyddol yr unigolion 

Mae ein hadroddiad blynyddol Cynnydd ac atebolrwydd 
a’n cyfrifon yn dangos yr hyn 

a gyfiawnwyd gennym bob 
Bob blwyddyn byddwn yn adolygu pa mor dda yr ydym wedi ei wneud wrth gyfiawni 

blwyddyn ac yn adrodd ar y 
ein rhaglen waith, ac yn adrodd ar effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd ein sefydliad 

cynnydd a wnaed wrth 
yn ein hadroddiad blynyddol a chyfrifon. Cyfiwynir y ddogfen hon i sylw’r Senedd gyfiawni ein strategaeth. 
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Ein Bwr dd


O’r chwith: Keith Mason (Uwch Gyfarwyddwr Cyllid a Rhwydweithiau), Wendy Barnes, Gillian Owen, Philip Fletcher 

(Cadeirydd), Regina Finn (Prif Weithredwr), Sonia Brown (Uwch Gyfarwyddwr Marchnadoedd ac Economeg), 

Penny Boys, Robin Paynter Bryant 

Cyfarwyddwyr Anweithredol: Wendy Barnes, Gillian Owen, Penny Boys, Robin Paynter Bryant 
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Uchafb wyntiau 2011-12


Yma rydym yn amlinellu rhai o’n prif gyflawniadau eleni. Rydym yn eu disgrifio’n fwy manwl yn yr adroddiad, 

ynghyd â’n cyflawniadau eraill yn ystod 2011-12. Mae rhagor o wybodaeth hefyd ar gael ar ein gwefan 

www.ofwat.gov.uk. 

Sicrhau bar gen deg i gwsmeriaid 

Rhoesom fwy o lais i gwsmeriaid ynglŷn â sut y mae’r gwasanaethau y maent yn 

eu derbyn gan eu cwmni dŵr yn cael eu darparu a’r prisiau y maent yn eu talu. 

Gweler tudalen16. 

Caiff rhai cwsmeriaid broblemau i dalu eu biliau dŵr. Cyhoeddom ymchwil newydd 

ar y mater a’i ddefnyddio i gynghori Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar y 

ffordd orau i fynd i’r afael â heriau fforddiadwyedd dŵr. Gweler tudalen 14. 

Cadw cwmnïau’n atebol 

Bydd cwmnïau dŵr yn canolbwyntio ar fod yn 

atebol i’w cwsmeriaid, yn hytrach nag i ni. Mae 

hyn oherwydd ein bod wedi gwneud newidiadau i’r 

modd yr ydym yn rheoleiddio a fydd, ymhlith 

pethau eraill, yn rhoi’r pwyslais ar gwmnïau i 

ddangos i’w cwsmeriaid sut y maent wedi 

perfformio. Gweler tudalen 19. 

Gweithredom ar ran cwsmeriaid yn erbyn y 

cwmnïau hynny a fethodd â bodloni eu 

rhwymedigaethau. Roedd hyn yn cynnwys chwe 

chwmni sydd wedi methu cyrraedd eu targedau 

gollyngiadau yn 2010-11. Yn y ddau achos mwyaf 

difrifol mae’r cwmnïau dan sylw yn talu arian yn ôl 

i gwsmeriaid neu’n gwneud buddsoddiad 

ychwanegol gwerth bron i £40 miliwn. Gweler 

tudalen 17. 

Gwneud i f onopolïau wella 

Yn y dyfodol byddwn yn annog y cwmnïau i 

ddarparu gwasanaethau mwy ymatebol, arloesol a 

chynaliadwy. Dros y 12 mis diwethaf rydym wedi 

ymgynghori ac wedi datblygu ein hegwyddorion ar 

gyfer gosod terfynau pris y gall cwmnïau monopoli 

godi ar eu cwsmeriaid ‒ a’r gwasanaethau y 

dylent eu darparu. Gweler tudalen 21. 

Parhaodd cwmnïau i wella profiad cwsmeriaid a 

chael pethau’n gywir y tro cyntaf wedi i ni gyflwyno 

mecanwaith cymell gwasanaeth newydd yn ystod 

2010. O ganlyniad, roedd bodlonrwydd 

cwsmeriaid ynglŷn â sut yr oedd cwmnïau’n 

ymdrin â’u hymholiadau yn uchel. Mae’r 

canlyniadau cyntaf ar gyfer 2010-11 yn dangos 

bod cyfartaledd graddiad cwmnïau yn 4.2 ar 

raddfa rhwng 1 a 5 (lle mae 5 yn dynodi ‘bodlon 

iawn’). Gweler tudalen 20. 
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Harneisio grymoedd y farchnad 

Ym mis Rhagfyr 2011, cyhoeddodd Llywodraeth y 

DU ei chynigion i weithredu deddfwriaeth a 

fyddai’n ymestyn lefel y gystadleuaeth yn y 

sectorau dŵr a charthffosiaeth yn Lloegr. 

Darparom gyngor a thystiolaeth i’r Llywodraeth 

wrth iddi ystyried y newidiadau y byddai’n ei 

wneud. Gweler tudalen 25. 

Dyfarnom chwe amrywiad penodiad yn ystod y 

flwyddyn, a oedd yn cynnig manteision megis 

disgowntiau i gwsmeriaid a gwell gwasanaethau i 

ddatblygwyr. Amrywiad penodiad yw pan fydd 

cwmni sy’n bodoli yn darparu dŵr, carthffosiaeth 

neu ddŵr a charthffosiaeth yn lle’r darparwr 

gwasanaeth blaenorol. Gweler tudalen 23. 

Cyflawni gwell rheoleiddio 


Cyflwynom ddull seiliedig ar risg i’n cynorthwyo i 

gyflawni rheoleiddio sydd wedi ei dargedu’n fwy 

ac sy’n gymesur. Mae ein dull, a gymeradwywyd 

gan adolygiad Gray am ei uchelgais, hefyd yn 

caniatáu i ni gyfeirio ein hadnoddau er mwyn 

darparu gwaith newydd, heb gynyddu ein ffi 

trwydded. Gweler tudalen 29. 

Datblygom set ddiwygiedig o drefniadau adrodd er 

mwyn gwella tryloywder a mesuriad ein 

perfformiad. Byddwn yn ymgynghori ar hyn yn 

ystod 2012-13. Gweler atodiad 1. 

Cyfrannu at ddatblygu cynaliadwy 

Gwnaethom adrodd wrth yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a 

Materion Gwledig ar risgiau allweddol newid hinsawdd i’n swyddogaethau, a sut 

yr ydym yn mynd i’r afael â hwy. Cafodd ein hadroddiad ganmoliaeth gan 

Lywodraeth y DU am ei ansawdd a’i eglurder. Gweler tudalen 26. 

Gwnaethom hefyd ddarparu cyngor i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru 

wrth iddynt ystyried eu polisïau dŵr. Er enghraifft, gwnaethom waith ar y cyd 

gydag Asiantaeth yr Amgylchedd ar y ffordd y rheolir echdynnu dŵr (tynnu dŵr 

o’r amgylchedd). Cynorthwyodd hyn i lywio cynlluniau Llywodraeth y DU ar gyfer 

diwygio tymor hir, a gyhoeddwyd ganddi yn ei Phapur Gwyn ar Ddŵr. Gweler 

tudalen 27. 
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Sicrhau bargen deg i gwsmeriaid


Un o’n prif  ddylets wyddau yw gw archod b uddiannau 

defnyddwyr, lle bynnag bo hynny’n briodol, drwy 

hyrwyddo cy stadleuaeth 

Gw eithr edu na 

m mis Ionawr 2012, cyhoeddom y byddai’r bil

Ydŵr a charthffosiaeth cyfartalog ar gyfer 2012-

13 yn codi yn gyffredinol yn unol â chwyddiant. 

Bydd yn cynyddu gan 5.7!, neu tua £20, i £376. Mae 

hyn yn cymryd i ystyriaeth chwyddiant o 5.2!. 

Yn 2009, gwnaethom ein penderfyniad ynglŷn â faint y 

gallai cwmnïau dŵr godi ar eu cwsmeriaid rhwng 2010 

a 2015. Golygodd ein her i gynnydd arfaethedig biliau 

cwmnïau bod biliau cyfartalog ledled Cymru a Lloegr 

yn debygol o aros ar y cyfan yn wastad cyn 

chwyddiant hyd nes 2015, a thua 10! yn is na’r hyn y 

gofynnodd y cwmnïau amdano. Bydd y biliau y mae 

cwsmeriaid yn eu talu yn caniatáu i’r cwmnïau wneud 

yn siŵr bod cwsmeriaid yn parhau i weld gwelliannau a 

chael cyflenwad dŵr yfed diogel a dibynadwy. Mae hyn 

yn cynnwys cwmnïau yn disodli neu’n gwella rhagor na 

10,000 km o bibellau prif gyflenwad dŵr ‒ sy’n bellach 

na’r pellter o Lundain i Cape Town ‒ a mynd i’r afael â 

phroblemau llifogydd carthffosiaeth ar gyfer mwy na 

6,300 eiddo. 

Efallai y bydd rhai cwsmeriaid, oherwydd eu 

hamgylchiadau personol, yn cael trafferthion i dalu eu 

biliau dŵr a charthffosiaeth. Fodd bynnag, nid yw’r 

cwmnïau a’r llunwyr polisi bob amser yn deall y ffordd 

orau i dargedu cymorth. 

Yn 2011-12, cyhoeddom ymchwil newydd ar 

fforddiadwyedd dŵr. Defnyddiom yr ymchwil hwn i’n 

cynorthwyo i gynghori Llywodraeth y DU a Llywodraeth 

Cymru wrth iddynt ystyried beth i’w wneud i 

gynorthwyo cwsmeriaid. Datblygom ddull newydd ‒ a 

darparu dadansoddiad ‒ ar gyfer canfod cwsmeriaid 

mewn perygl o gael trafferthion i dalu eu biliau dŵr a 

charthffosiaeth. Bydd y ddwy lywodraeth yn cyhoeddi 

cyfarwyddyd i’r cwmnïau ac i Ofwat ar greu tariffau 

cymdeithasol, fel y gall y cwmnïau greu cynlluniau 

mewn ymgynghoriad â’u cwsmeriaid. Gwnaethom 

ymateb i ymgynghoriadau gan y ddwy Lywodraeth 

ynglŷn â beth ddylai’r cyfarwyddyd hwn gynnwys. Yn y 

ddau achos pwysleisiom bwysigrwydd cynnwys 

cwsmeriaid a’u cynrychiolwyr wrth ddatblygu tariffau 

cymdeithasol. Gwnaethom hefyd bwysleisio’r angen 

am ganllawiau clir fel y gall y cwmnïau ac Ofwat 

gyflawni nodau polisi Llywodraeth y DU a Llywodraeth 

Cymru. 

Rhoesom hefyd gyngor technegol i Lywodraeth y DU 

ar ddarparu cymorth i gwsmeriaid South West Water. 

Yn hanesyddol, y cwsmeriaid hyn oedd â’r biliau dŵr a 

charthffosiaeth cyfun uchaf ar gyfartaledd yn Lloegr a 

Chymru. Yn y Papur Gwyn ar Ddŵr cadarnhaodd 

Llywodraeth y DU y byddai’n ariannu South West 

Water i’w alluogi i dorri biliau gan £50 y flwyddyn ar 

gyfer ei holl gwsmeriaid cartref tan o leiaf ddiwedd y 

cyfnod Adolygu Gwariant nesaf. Derbyniodd Ddeddf y 

Diwydiant Dŵr (Cymorth Ariannol) 2012, sy’n rhoi’r 

pŵer i’r Llywodraeth wneud y taliad hwn, Gydsyniad 

Brenhinol ym mis Mai 2012 a chaiff biliau eu cwtogi o 

fis Ebrill 2013. 
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Pan newidiodd tri chwmni ‒ Bristol Water, Cambridge 

Water a Northumbrian Water ‒ ddwylo fe wnaethom 

ddiweddaru amodau eu trwyddedau. O ganlyniad i’r 

newidiadau a wnaethom, diogelwyd buddiannau 

cwsmeriaid drwy wneud yn siwr bod cwmnïau yn cadw 

eu gweithgareddau a reoleiddir ar wahân i’w 

buddiannau busnes eraill. Golyga hyn nad oes yn 

rhaid i gwsmeriaid dŵr 

dalu am unrhyw beth na 

ddylent. 

Trefniant tymor byr oedd 

newid perchnogaeth 

gychwynnol Cambridge 

Water. Wedi hynny 

caffaelwyd ef gan 

berchnogion South 

Staffordshire Water. 

Da tb lygom ddull ne wydd ar 

gyfer canf od cwsmeriaid 

mewn perygl o gael 

affer thion i dalu eu biliau 

dwr a char thff osiaeth 

Canlyniad y trafodiad hwn 

oedd cyfeirio gorfodol i’r Comisiwn Cystadleuaeth. 

Gwnaethom ddarparu ein cyflwyniadau cychwynnol i 

ymholiad y Comisiwn Cystadleuaeth ym mis Chwefror 

2012. Mae unrhyw leihad yn nifer y cwmnïau yn 

effeithio ar ein gallu i wneud cymariaethau rhyngddynt, 

a darparu gwerth i gwsmeriaid. Er nad ydym yn credu 

y dylai’r uno hwn gael ei atal, dywedom y dylai 

cwsmeriaid weld budd ariannol o ganlyniad iddo. Ni 

ddylent chwaith weld dirywiad i’r gwasanaeth y maent 

yn ei dderbyn ar hyn o bryd. Cyhoeddodd y Comisiwn 

Cystadleuaeth ei benderfyniad terfynol ym mis Mai 

2012. Daeth i’r casgliad bod y dadleuon yn yr achos yn 

cydbwyso’i gilydd, ond efallai na fyddai’r uno yn 

andwyol i’n tasg rheoli gosod prisiau ac ysgogi 

perfformiad cwmnïau. 

Ar 1 Hydref 2011, o ganlyniad i reoliadau a gyflwynwyd 

gan Lywodraeth y DU, trosglwyddwyd perchnogaeth 

carthffosydd preifat a draeniau ochrol presennol i 

gwmnïau charthffosiaeth rheoledig yng Nghymru a 

Lloegr. Cymerasant gyfrifoldeb am gyfanswm o 

224,500 km o garthffosydd disgyrchiant a draeniau 

ochrol preifat. Cyn y digwyddodd y trosglwyddo hwn 

gwnaethom ymgynghori, a chyhoeddi cyfarwyddyd ar 

gyfer cwsmeriaid oedd yn dymuno apelio yn erbyn 

trosglwyddiad carthffosydd disgyrchiant a draeniau 

ochrol preifat a gorsafoedd pwmpio penodol. 

Cysylltodd tua 350 o gwsmeriaid â ni oherwydd eu bod 

yn teimlo bod ganddynt sail i apelio yn erbyn y 

trosglwyddo. Byddwn yn adrodd yn ôl ar ganlyniad yr 

achosion hyn y flwyddyn nesaf. 

15




wirio 

nllunio r r  o ol

w

Adr oddiad blynyddol a chyfrifon 2011-12


Cy a gyfe y dyf d 

Gwnaethom barhau i bod 

cwsmeriaid Thames Wa ter yn derbyn 

gw er th am arian gan br osiect 

‘Thames T ide ay’ y cwmni 

m mis Awst 2011, cyhoeddom bolisi newydd a

Yfydd yn cynyddu’n sylweddol y llais sydd gan 

gwsmeriaid ynglŷn â’r prisiau a’r gwasanaethau 

y maent yn eu derbyn pan fyddwn yn gosod y terfynau 

pris nesaf yn 2014 ar gyfer pob blwyddyn rhwng 2015 

a 2020. Rydym wedi cyflwyno dull tair haen a fydd yn 

caniatáu i gwsmeriaid ddylanwadu ar y terfynau pris y 

maent yn eu derbyn drwy: 

•	ymgysylltu’n uniongyrchol â’u cwmni dŵr ar ystod o 

faterion, yn cynnwys gwasanaethau lleol a thariffau; 

•	herio ffurf cyffredinol cynllun busnes eu cwmni a’r 

ffordd y mae’n bodloni ei ymrwymiadau cyfreithiol (er 

enghraifft, ar ansawdd dŵr yfed a’r amgylchedd); a 

•	llywio ein penderfyniadau drwy ein panel cwsmeriaid 

sector cyfan. 

Pan fyddwn yn gosod y terfynau pris nesaf, bydd 

tystiolaeth gan gwsmeriaid ar effeithiolrwydd 

ymgysylltiad cwmni â hwy ‒ a’u barn ar gynlluniau 

gwario eu cwmni ‒ yn ffactor bwysig mewn penderfynu 

a fyddwn yn craffu ar gynllun busnes cwmni. 

Yn ystod y flwyddyn ymgynghorodd yr Adran Busnes, 

Arloesedd a Sgiliau (BIS) ar newidiadau posibl i’r 

ffordd y caiff defnyddwyr eu cynrychioli ar draws yr 

economi. Ar hyn o bryd, y Cyngor Defnyddwyr Dŵr 

(CCWater) yw’r cynrychiolydd ar gyfer defnyddwyr dŵr 

a charthffosiaeth yng Nghymru a Lloegr. Fe ymatebom 

i ddweud ‒ ymhlith pethau eraill ‒ pa bynnag 

drefniadau sydd ar waith, mae defnyddwyr dŵr yn 

parhau i fod angen cynrychiolaeth gref. Cyhoeddodd 

Llywodraeth y DU yn ei Bapur Gwyn ar Ddŵr, ‘Dŵr am 

Oes’, na wneir unrhyw newidiadau i CCWater hyd nes 

y bydd ein hadolygiad prisiau wedi ei gwblhau yn 

2014. Yna bydd dyfodol CCWater yn Lloegr yn cael ei 

adolygu. Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y 

bydd CCWater yn parhau yng Nghymru wedi’r 

adolygiad prisiau. 

Gwnaethom barhau i wirio bod cwsmeriaid Thames 

Water yn derbyn gwerth am arian gan brosiect 

‘Thames Tideway’ y cwmni. Mae’r prosiect, a allai 

gymryd deng mlynedd arall i'w gwblhau yn cynnwys 

adeiladu dwy garthffos enfawr o dan Llundain a 

gwneud gwelliannau i weithiau trin carthffosiaeth. Nid 

oes amheuaeth mai hwn yw’r prosiect mwyaf y mae’r 

diwydiant dŵr yn y DU wedi ei gynnal ers preifateiddio. 

Ein rôl yw sicrhau bod cwsmeriaid Thames Water yn 

derbyn gwerth am arian. Yn 2011-12, er mwyn gwneud 

yn siwr bod y costau i gwsmeriaid wedi eu cyfiawnhau, 

gwnaethom: 

•	barhau i herio ac adolygu prosesau Thames Water 

ar gyfer rheoli risg ac amcangyfrif costau; 

•	gwneud sylwadau ar agwedd y cwmni tuag at 

gynllunio ac eiddo; 

•	gwirio bod yr adnoddau sylweddol y mae’n eu 

defnyddio yn cael eu caffael yn gystadleuol ac yn 

cael eu rheoli’n effeithiol; a 

•	thrafod dewisiadau amgen ar gyfer ariannu’r prosiect 

gyda’r cwmni, Defra a Thrysorlys EM. 
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Cadw cwmnïau’n atebol


Disgwyliwn i’  cwmnïau f odloni disgwyliadau eu 

cwsmeriaid a’u rhwymedigaethau cyfreithiol – a 

chywiro pethau pan aiff  pethau o chwith. Rydym yn eu 

dal yn atebol ar ran cwsmeriaid os methant wneud 

hynny. 

Gw eithr edu na 

Y
m mis Hydref 2011 gwnaethom 

adrodd bod cwmnïau wedi 

derbyn tua 9,000 (neu 4.5!) yn 

llai o gwynion drwy e-bost neu drwy 

lythyr gan eu cwsmeriaid yn 2010-11 

nag yn y flwyddyn flaenorol. Golyga hyn 

bod cwynion wedi gostwng gan 20! yn 

y ddwy flynedd ddiwethaf. Hefyd ym 

mis Medi 2011, cyhoeddodd CCWater 

ei fod wedi cofnodi gostyngiad gan 27! 

mewn cwynion am 

y cwmnïau yn ystod 

y flwyddyn. Hefyd 

cynhaliodd 80! yn 

llai o ymchwiliadau i 

gwynion 

cwsmeriaid. 

Er bod agweddau 

cadarnhaol ym mherfformiad y 

cwmnïau, rydym hefyd wedi gweithredu 

yn ystod 2011-12 yn erbyn y rhai hynny 

a fethodd yn y flwyddyn flaenorol 

(2010-11) i ddarparu lefel gwasanaeth y 

mae eu cwsmeriaid yn ei ddisgwyl. 

Roedd gennym bryderon arbennig am 

berfformiad Dŵr Hafren Trent oherwydd 

y nifer uchel o doriadau i gyflenwad dŵr 

yr oedd ei gwsmeriaid y dal i’w dioddef. 

Gwnaethom gytuno â chynllun 

gweithredu’r cwmni i fynd i’r afael â 

nifer uchel y toriadau a chynnig y 

cwmni i roi iawndal ychwanegol i’r 

cwsmeriaid. O dan y cynllun safonau 

gwarantedig (GSS) mae’r cwsmeriaid 

eisoes yn derbyn taliad am doriadau 

helaeth i’w cyflenwad dŵr. Mae Dŵr 

Hafren Trent wedi gwella’r amodau o 

dan ba rai y mae cwsmeriaid yn 

gymwys i daliadau. O 1 Tachwedd 2011 

cynyddodd hefyd faint bob taliad, o £20 

i £30 

Gwnaethom hi’n ofynnol bod saith 

cwmni - Yorkshire Water, Veolia Water 

Central, Dŵr Hafren Trent, Anglian 

Water, United Utilities, Northumbrian 

Water a Southern Water - yn darparu 

cynlluniau gweithredu i adfer 

defnyddioldeb sefydlog eu hasedau. 

(Golyga ‘defnyddioldeb’ bod yn rhaid 

iddynt ddangos y gall eu hasedau 

ddarparu’r lefel cywir o wasanaeth i 

ddefnyddwyr a’r amgylchedd yn awr ac 

i’r dyfodol.) 

Gwnaeth chwe chwmni ‒ Southern 

Water, Yorkshire Water, Northumbrian 

Water yn ardal weithredu gogledd-

ddwyrain Lloegr, Dŵr Hafren Trent, 

Anglian Water a Dŵr Cymru ‒ fethu eu 

targedau gollyngiadau blynyddol yn 

2010-11.  Gwnaethom hi’n ofynnol bod 

pob cwmni yn cynyddu eu hadroddau i 

ni ar eu perfformiad. Yn ogystal â 

Cwynion wedi g ostwng 

gan 20% yn y ddwy 

f lynedd ddiw ethaf 
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Gwnaethom hi’n ofynnol bod 

saith cwmni yn dar par 

cynlluniau gw eithr edu i

gwneud yn siŵr eu bod 

yn adfer eu sefyllfa, mae 

hyn yn caniatáu i ni 

gymryd camau pellach 

yn gyflym os na fydd eu 

perfformiad yn gwella. 

Hefyd, bydd Yorkshire 

Water yn parhau i 

gyflawni'r ymrwymiad 

anffurfiol (cytundeb 

ysgrifenedig i gywiro 

pethau) a ddarparodd i ni 

ym mis Mawrth 2011. 

Mae hyn yn ei gwneud 

hi’n ofynnol ar y cwmni i 

fodloni ei dargedau 

gollyngiadau am y tair 

blynedd nesaf ar ddim 

cost ychwanegol i’w gwsmeriaid. Mae’r cwmni wedi 

ymrwymo i wario £33 miliwn yn ychwanegol ‒ ar gost 

ei gyfranddalwyr ‒ ar leihau gollyngiadau a gwella 

gwytnwch ei bibellau dŵr. 

Mae Southern Water wedi rhoi ymrwymiad ffurfiol 

(cytundeb cyfreithiol i gywiro pethau) i ni sy’n ei 

gwneud hi’n ofynnol ei fod yn bodloni targedau 

gollyngiadau newydd. Byddwn hefyd yn ei gwneud yn 

ofynnol i’r cwmni dalu £5 miliwn yn ôl fel iawndal i’w 

gwsmeriaid am fethu cyflawni’r gostyngiad a 

gynlluniwyd o ran gollyngiadau. 

Ym mis Rhagfyr 2011 cyhoeddom ymchwil i ganfod a 

oedd Anglian Water wedi camddefnyddio ei sefyllfa 

drechol ac wedi torri Deddf Cystadleuaeth 1998. Mae 

hyn yn ymwneud â’i brisiau ar gyfer darparu 

gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth i’r safleoedd 

datblygu ‘Fairfields’ yn Milton Keynes, sydd yn ardal 

cyflenwi Anglian. 

Mae'r gallu i ddarparu gwasanaethau dŵr a 

charthffosiaeth i ddatblygiadau newydd yn agored i 

gystadleuaeth o fewn y sectorau dŵr a charthffosiaeth. 

Mae’n rhaid i gynigwyr newydd posibl yn gyffredinol 

ddod o hyd i gyflenwadau oddi ar y safle gan y cwmni 

monopoli penodedig amgylchynol, sef Anglian Water 

yn achos safleoedd Fairfields. Rydym yn ymchwilio i 

weld a yw prisiad Anglia ar gyfer safleoedd Fairfields 

wedi arwain o bosibl at wasgiad ar elw ac wedi allgau 

cystadleuaeth - gan olygu bod cwsmeriaid wedi bod ar 

eu colled. Ni ddylid gwneud unrhyw dybiaethau bod 

torri deddf cystadleuaeth wedi digwydd ar y cam hwn. 

Byddwn yn gwneud ein penderfyniad terfynol yn ystod 

2012-13 ar ôl i ni dderbyn ac adolygu ymateb Anglian 

i’n canfyddiadau gwreiddiol. 

Lle bo anghydfod rhwng cwmnïau dŵr a chwsmeriaid 

(yn cynnwys datblygwyr) gallwn benderfynu ar lefelau’r 

prisiau y gellir eu gosod gan gwmnïau am ddarparu 

seilwaith dŵr a charthffosiaeth, cysylltiadau i’w 

seilwaith neu’r ddau. Yn ystod y flwyddyn rydym wedi 

ymgynghori ar yr egwyddorion polisi y bwriadwn eu 

defnyddio wrth benderfynu ar anghydfodau er mwyn 

cynyddu tryloywder ar gyfer yr holl bartïon. Byddwn yn 

cyhoeddi ein hegwyddorion terfynol yn 2012-13. 
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Cy a gyfe y dyf d 

B
ydd gwarchod defnyddwyr yn parhau i fod yn 

ganolog i’n rôl ni fel rheoleiddiwr economaidd y 

sectorau dŵr a charthffosiaeth yng Nghymru a 

Lloegr. Er mwyn parhau i warchod cwsmeriaid yng 

ngoleuni'r heriau sy’n wynebu’r sectorau, mae angen i 

ni sicrhau bod gennym y gallu i fod yn ystwyth wrth 

ymateb i risgiau sy’n amlygu neu sy’n newid, 

gweithredu’n gyflym a phendant lle bo angen. 

Felly, rydym wedi datblygu ffordd fwy effeithiol i sicrhau 

bod cwmnïau yn cael eu dal yn atebol am fodloni 

disgwyliadau eu cwsmeriaid a’u rhwymedigaethau 

cyfreithiol (‘cydymffurfiad rheoleiddiol’). 

Ym mis Mawrth 2012, yn dilyn trafodaethau ac 

ymgynghori helaeth gyda rhanddeiliaid cyhoeddom 

‘Delivering proportionate and targeted regulation – 

Ofwat’s risk-based approach’. Amlinellodd y ddogfen 

ein fframwaith ar gyfer dal y cwmnïau’n atebol. 

Mae ein dull newydd yn: 

•	rhoi’r cyfrifoldeb ar y cwmnïau i fod yn atebol i’w


cwsmeriaid ac i ddatrys problemau;


•	rhoi arweiniad ar sut yr ydym yn sicrhau bod


sectorau yn bodloni eu rhwymedigaethau cyfreithiol


a disgwyliadau eu cwsmeriaid; ac yn 


•	sicrhau ein bod yn rheoleiddio mewn modd cymesur 

ac wedi'i dargedu. 

Mae hefyd yn golygu dau newid arwyddocaol yn y 

modd yr ydym yn ymdrin â chydymffurfiad rheoleiddiol. 

•	Y cyntaf yw i’r system bresennol o adrodd


rheoleiddiol. Rydym wedi pellhau oddi wrth fonitro


rheoleiddiol manwl ar


gydymffurfio. Ni fyddwn 

bellach yn casglu’r 

ffurflen rheoleiddio 

flynyddol (ffurflen 

‘Mehefin). Yn hytrach 

bydd y cwmnïau yn 

cyflwyno datganiad risg 

a chydymffurfiad (sy’n 

Rydym wedi mab wy siadu 

ffr amw aith seiliedig ar risg

i’n cynor thwyo i dar gedu 

adnoddau 

nodi eu prif risgiau a


sut y maent yn eu


rheoli), eu cyfrifon


rheoleiddiol (ariannol)


ac yn cyhoeddi cyfres


o ddangosyddion 

allweddol. Byddant 

hefyd yn cymryd cyfrifoldeb am 

sicrwydd eu data a’u systemau. Mae’r newid hwn yn 

rhoi’r cwmnïau yn gadarn yng ngofal rheoli eu 

risgiau, ac yn ailddiffinio ein rôl fel un sy’n eu dal yn 

atebol am y canlyniadau, nid am y prosesau a 

fabwysiadir ganddynt i sicrhau cydymffurfiad. 

•	Yn ail, rydym wedi mabwysiadu fframwaith seiliedig 

ar risg. Bydd hyn yn ein cynorthwyo i dargedu ein 

hadnoddau, fel bod gennym y gallu i weithredu’n 

gyflym a phendant lle ceir risg gwirioneddol i 

ganlyniadau ar gyfer defnyddwyr dŵr. Mae eisoes yn 

ein cynorthwyo i ddarparu gwell rheoleiddiad yn 

ymarferol (gweler tudalen 29). 

Rydym hefyd wedi bod yn gweithio’n agos gyda’n cyd-

reoleiddwyr er mwyn deall sut y gallwn symleiddio ac 

integreiddio’r amgylchedd rheoleiddiol ar gyfer 

cwmnïau dŵr a charthffosiaeth. Er enghraifft, mae 

datganiad cydymffurfio a risg pob cwmni yn ymgorffori 

meysydd sydd yn gyfrifoldeb Asiantaeth yr 

Amgylchedd. 

Bydd ein dull yn golygu newidiadau o ran diwylliant i ni 

yn ogystal â’r cwmnïau - a’n perthynas â hwy. Byddwn 

yn parhau i adolygu ein dull seiliedig ar risg ac yn 

asesu’n rheolaidd pa mor dda y mae’n gweithio. 

Byddwn yn defnyddio 

unrhyw wersi a ddysgir 

i’n cynorthwyo i 

benderfynu a allai 

esblygu ymhellach. 

Byddwn wedyn yn 

gweithio gyda’r sectorau 

i benderfynu ar y ffordd 

orau ymlaen. 
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Gwneud i f	onopolïau wella


Mae’r rhan fwyaf  o bobl yn derbyn eu gw asanaethau

dwr a char thff osiaeth gan un o’r 22 cyf lenwr sy 

f onopolïau. Yn absenoldeb de r cwsmer , rydym yn 

herio’r cwmnïau hyn i ddar paru gw ell gw asanaethau, 

ar loesedd a gw er th am arian. 

R oedd y bodlonrwydd 

â’r modd cyffr edinol y 

deliodd cwmnïau 

gydag ymholiadau 

cwsmeriaid yn uchel 

Gw eithr edu na 

Y
n ystod 2011-12, gwnaethom 

gyhoeddi bod bodlonrwydd 

cwsmeriaid gyda’r modd 

cyffredinol y mae cwmnïau’n delio â’u 

hymholiadau a’u pryderon yn uchel. 

Holwyd 17,000 o gwsmeriaid er mwyn 

cael eu barn ynglŷn â 

pha mor dda y 

gwnaeth eu cwmni 

berfformio yn ystod 

2010-11 ar raddfa o 1 i 

5 (lle mae 5 yn dynodi 

eu bod yn ‘fodlon 

iawn’). Amrywiodd y 

sgoriau o 3.79 (United 

Utilities) i 4.59 (Veolia 

Water East). Y 

cyfartaledd ar gyfer yr holl gwmnïau 

oedd 4.2. 

Mae nifer cwynion cwsmeriaid a lefel 

bodlonrwydd cwsmeriaid yn llunio rhan 

o’n mecanwaith cymhelliant 

gwasanaeth (SIM) a gyflwynwyd 

gennym ym mis Ebrill 2010. Fe’i 

bwriadwyd i annog y cwmnïau i 

ganolbwyntio ar: 

•	nodi a bodloni disgwyliadau eu 

cwsmeriaid; 

•	gael pethau’n iawn y tro cyntaf; a 

•	lleihau nifer y cwynion a dderbyniant 

drwy wella eu gwasanaeth yn 

gyffredinol. 

Mae’r cwmnïau yn derbyn gwobrau a 

chosbau ariannol yn dibynnu ar sut y 

maent yn perfformio yn erbyn y SIM. 

Yn ogystal â’r cymhellion i gwmnïau i 

wella eu gwasanaethau i gwsmeriaid, 

ceisiwn hefyd eu hannog i ddod o hyd i 

fyrdd gwell o wneud pethau (i ‘arloesi’) 

er mwyn darparu gwelliannau i 

wasanaeth cwsmeriaid a’r amgylchedd 

neu effeithlonrwydd cost. 

Ym mis Mai 2011, gwnaethom gyhoeddi 

gwaith a gynhaliwyd gennym gyda 

Defra a rhanddeiliaid eraill ‒ yn 

cynnwys y Bwrdd Strategaeth 

Technoleg ‒ fel rhan o Grŵp 

Arweinyddiaeth y Sector Dŵr, i amlygu’r 

meysydd cyflenwi dŵr a dŵr gwastraff 

lle dylai arloesedd fod yn flaenoriaeth. 

Ei fwriad yw annog unigolion a 

sefydliadau i ddatblygu atebion arloesol 

yn y meysydd hyn. Rydym yn parhau i 

weithio gyda’r grŵp i nodi cyfleoedd 

pellach i hyrwyddo ac annog arloesedd. 
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U
n offer a ddefnyddir gennym ar gyfer gwneud i 

gwmnïau monopoli wella’r gwasanaethau 

maent yn eu darparu yw gosod terfynau ar y 

pris y gallant eu codi ar eu cwsmeriaid. Fe’u gosodwyd 

ddiwethaf gennym yn 2009 ar gyfer y cyfnod 2010-15 

a byddwn yn eu gosod eto yn 2014 ar gyfer 2015-20. 

Drwy ein prosiect terfynau pris yn y dyfodol rydym 

wedi diffinio’r dull cyffredinol a ddefnyddiwn i osod 

rheolyddion pris ar gyfer gwasanaethau sy’n fonopoli 

yn y dyfodol. Rydym am i’r dull a ddefnyddiwn: 

•	wneud y cwmnïau yn fwy cyfrifol ac atebol am 

ddarparu gwasanaethau i gwsmeriaid a’r 

amgylchedd; 

•	darparu cymhellion i annog y defnydd mwyaf 

effeithlon ar adnoddau dŵr; 

•	ymgysylltu cwsmeriaid yn effeithiol; 

•	annog arloesedd; ac 

•	rhoi cymhellion i ddarparu’r buddsoddiad iawn am y 

pris iawn, ar yr amser iawn ac yn y lle iawn. 

Gwnaethom gyhoeddi ymgynghoriad ar ein fframwaith 

drafft ar gyfer gosod terfynau pris yn y dyfodol ym mis 

Tachwedd 2011. Mae ein dull yn ategu gweledigaeth 

Llywodraeth y DU ar gyfer y sectorau yn Lloegr a nodir 

yn ei Phapur Gwyn ar Ddŵr. 

Yn ogystal â’r ymgynghoriad ysgrifenedig, cynhaliom 

gyfres o weithdai gyda’r cwmnïau a rhanddeiliad eraill 

ar wahanol agweddau ar ein cynigion. Cynhaliom 

hefyd gyfarfodydd unigol â chwmnïau oedd wedi gofyn 

amdanynt. Derbyniasom adborth adeiladol a oedd yn 

adlewyrchu’r ystod amrywiol o farn ymhlith ein 

rhanddeiliaid. Rhoesom ystyriaeth i’r holl adborth a 

dderbyniwyd ac, yn fuan ar ôl diwedd y flwyddyn 

adrodd, cyhoeddom ein datganiad o egwyddorion ar 

gyfer terfynau pris. 

Mae ein hegwyddorion yn cydnabod y materion y 

mae’r sectorau yn eu hwynebu ac maent yn 

canolbwyntio ar fynd i’r afael â hwy drwy gymryd golwg 

tymor hir gan wneud y defnydd gorau posibl o 

adnoddau dŵr prin, annog arloesedd a cheisio 

cynnwys mwy ar y cwsmer.  Bydd ein dull yn: 

•	annog y cwmnïau i osod canlyniadau lefel uchel o 

ran ymgynghori â’u cwsmeriaid a’u rhanddeiliaid, ac 

yn rhoi cyfrifoldeb ac atebolrwydd ar y cwmnïau am 

gyflawni’r canlyniadau hynny; 

•	cynnwys cymhellion cymesur, wedi’u targedu ac 

wedi’u teilwra i annog cyflawni’r canlyniadau hynny’n 

effeithlon ac effeithiol 

•	cael ei gefnogi gan ymgysylltiad cryfach â 

chwsmeriaid; 

•	annog cwmnïau i ddiwallu gwahanol anghenion 

cwsmeriaid drwy osod terfynau pris manwerthu a 

chyfanwerthu ar wahân; 

•	sicrhau y gall y sectorau barhau i godi'r arian sydd ei 

angen i fuddsoddi mewn gwelliannau parhaus ar 

gost resymol; a 

•	bod yn ddigon hyblyg i addasu i heriau sy’n dod i’r 

amlwg a gwybodaeth newydd. 

Ein nod yw gwneud yn siŵr bod y cymhellion iawn ar 

waith fel nad yw’r cwmnïau yn canolbwyntio ar atebion 

peirianyddol buddsoddiad-trwm a charbon-ddwys lle 

gallai dewisiadau mwy cynaliadwy yn amgylcheddol 

fodoli Mae hyn yn cynnwys annog masnachu dŵr mwy 

effeithlon rhwng cwmnïau. Mae gan hyn y potensial i 

leihau’r costau cyflenwi gwasanaethau i gwsmeriaid, 

tra ar yr un pryd yn diogelu’r amgylchedd drwy annog 

dewisiadau mwy cynaliadwy ynglŷn â sut y caiff dŵr ei 

defnyddio. 
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Elfen gref o’n 

Mae gan fasnachu dwr mwy 

effeithlon rhwng cwmnïau y 

potensial i leihau’r costau 

cyf lenwi gw asanaethau i

gwsmeriaid	

Bydd hyn yn penderfynu 

hegwyddorion yw y bydd maint a chyflymder y 

cwmnïau yn datblygu ac newid ar gyfer yr 

yn cynnig yn eu adolygiad prisiau nesaf. 

cynlluniau busnes y 

canlyniadau y byddant yn eu cyflawni yn hytrach na’r 

allbynnau. Canlyniadau yw amcanion lefel uwch y mae 

camau gweithredu gweithgareddau a chyflawniadau 

cwmni wedi eu bwriadu i’w cynorthwyo i’w cyflawni. 

Maent yn cynrychioli beth y mae cwsmeriaid a 

chymdeithas yn rhoi gwerth gwirioneddol arnynt, megis 

dibynadwyedd, argaeledd a diogelwch cyflenwad dŵr. 

Manteision y dull hwn yw: 

•	canolbwyntio ar yr hyn sydd o bwys i gwsmeriaid 

(megis answdd gwasanaeth), nid allbynnau (megis 

gosod gallu ychwanegol mewn gwaith triniaeth 

penodol); 

•	dull mwy cymesur, seiliedig ar risg o reoleiddio; 

•	cwmnïau a all ganolbwyntio ar ganlyniadau tymor 

hwy sy’n berthnasol i’w hamgylchiadau a’u 

cwsmeriaid penodol ‒ ac weithiau unigryw; a 

•	chwmnïau sydd wedi eu hysgogi i ganfod y ffyrdd 

mwyaf buddiol o ran cost i gyflawni'r canlyniadau a 

gytunwyd ganddynt, ac i addasu eu rhaglenni yng 

ngoleuni amgylchiadau a phrofiad. 

Bydd ein dull o ymgysylltu â’r cwsmer (gweler tudalen 

16) hefyd yn golygu bod cwsmeriaid yn ganolog i’r 

modd y caiff rheolyddion prisiau yn y dyfodol eu 

cytuno. Mae cwsmeriaid am wybod bod biliau yn deg a 

chyfreithlon. Bydd y fframwaith hwn yn galluogi’r 

sectorau i ddarparu atebion cynaliadwy ar gyfer eu 

cwsmeriaid. Golyga hyn y gall cwmnïau gadw biliau i 

lawr, parhau i ddenu buddsoddiad pellach a darparu 

cyflenwadau diogel a dibynadwy am ddegawdau i 

ddod. 

Mewn ymateb i ‘Future price limits ‒ a consultation on 

the framework’, cododd ein rhanddeiliaid nifer o 

faterion a phryderon yn ymwneud ar sut y gall ein 

hegwyddorion gael eu gweithredu ar gyfer yr adolygiad 

prisiau nesaf yn 2014. Gwnaethom gydnabod y 

pryderon hyn ac rydym yn parhau i ymgysylltu â 

rhanddeiliaid ynglŷn â meysydd gwaith allweddol. 

Felly, ynghyd a’n 

datganiad egwyddorion, cyhoeddom ‘From principles 

to price setting - next steps’. Mae’r ddogfen hon yn 

nodi’r gwaith y credwn ni sydd angen ei wneud yn haf 

2012 fel ein bod ni a’n rhanddeiliaid yn ddigon parod ar 

gyfer yr adolygiad prisiau nesaf. Yna byddwn yn 

ymgynghori ar ac yn cwblhau ein methodoleg ar gyfer 

gosod terfynau pris ar gyfer 2015-20 – yn seiliedig ar 

ein hegwyddorion ‒ yn ystod 2012-13. 

Ym mis Rhagfyr 2011, gwnaethom gyhoeddi 

ymgynghoriad ar wneud newidiadau i drwyddedau 

cwmnïau dŵr a fyddai’n ein galluogi i roi ein dull o 

osod prisiau yn y dyfodol, a rhai o gynigion Papur 

Gwyn Llywodraeth y DU ar Ddŵr, ar waith. 

Mae trwyddedau presennol pob cwmni dŵr a 

charthffosiaeth penodedig a chwmnïau dŵr yn unig yn 

nodi bod yn rhaid i ni, bob tro y gosodwn brisiau, osod 

terfynau pris sengl am gyfnod o bum mlynedd. Bydd 

angen i drwyddedau newid os ydym i gael rhagor o 

hyblygrwydd i osod terfynau pris mewn modd a fydd yn 

cynorthwyo’r sector i fodloni’r heriau a wynebir 

ganddynt. Byddai ein cynigion i ‘alluogi’ newidiadau i 

un rhan o drwydded cwmnïau (amod B) yn caniatáu i 

ni benderfynu ar natur, ffurf, nifer a hyd y terfynau pris 

ym mhob adolygiad ar ôl ymgynghori ar faterion a 

methodolegau. Ni fyddant, fodd bynnag, yn newid 

sylwedd a sefydlogrwydd y fframwaith rheoleiddiol. 

Gwnaethom gynnal trafodaethau â’r cwmnïau a 

rhanddeiliaid eraill yn ystod y cyfnod ymgynghori. 

Gwnaethom hefyd gynnal gweithdy ar gyfer cwmnïau i 

archwilio ein cynigion mewn rhagor o fanylder. 

Mynegodd yr ymatebion a dderbyniwyd gennym 

bryderon lefel uchel am y cynigion, ond nid bob amser 

gyda manylion am y materion penodol oedd yn peri 

pryder. Felly, ym mis Ebrill 2012 cyhoeddom ein bod 

yn ymestyn y cyfnod ymgynghori er mwyn deall 

pryderon ein rhanddeiliaid yn well. Byddwn yn adrodd 

ar y canlyniad yn ystod y flwyddyn nesaf. 
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Dwr heddiw , dwr yf ory


Harneisio grymoedd y farchnad


Gw eithr edu na 

Rydy y c ha e y ae a ch ad edd a gyfe d 

a cha hff ae h y b d e b d y g e h ed 

effe h ac effe h , ac y h a e 

g e a d ac a gy chedd. Mae ge y e e a 

e h a da Ddeddf Cy ad e ae h 1998. Hefyd 

g a a gy he Ly d ae ha DU a Chy e 

bydd y y y ed y bydda a e e d 

deddf ae h gyf y cy ad e ae h be ach. 

M
ae penodiadau ac amrywiadau newydd yn 

galluogi cwmnïau i ddarparu gwasanaethau 

dŵr, carthffosiaeth neu ddŵr a charthffosiaeth 

i ardal benodol yn lle’r cyflenwr blaenorol. Gall hyn roi 

manteision i gwsmeriaid a datblygwyr gan y gall 

penodiadau newydd ddeilio ar arloesedd sy’n golygu 

gwasanaethau gwell, a rhatach. Pan fyddwn yn asesu 

ceisiadau gwnawn yn siŵr na fydd cwsmeriaid mewn 

sefyllfa waeth nag a fyddent pe bai'r cyn-ddarparwr yn 

eu cyflenwi o hyd. 

Rhoesom chwe amrywiad penodiad yn ystod 2011-12. 

Roedd pob un ohonynt i SSE Water. Caiff rhagor na 

3,500 o gwsmeriaid cartrefi eu cyflenwi ar y safleoedd 

a gymeradwywyd gennym. Bydd cwsmeriaid yn elwa 

yn y ffyrdd canlynol. 

•	Cynigiodd tri o’r chwe amrywiad ddisgownt i 

gwsmeriaid ar y taliadau y byddent wedi eu gwneud 

i’r cyflenwr blaenorol. 

•	Ar un o’r safleoedd mae SSE Water yn cynnig 

defnyddio ei ffynhonnell ddŵr ei hun - dyma’r tro 

cyntaf i hyn ddigwydd. 

•	Ar y rhan fwyaf o’r safleoedd hyn caiff datblygwyr eu 

cyflenwi â seilwaith dŵr, carthffosiaeth, nwy a 

thrydan gan un cwmni. Golyga hyn mai dim ond 

gydag un cyflenwr y mae’n rhaid i ddatblygwyr 

ddelio. Gall hefyd olygu bod y seilwaith yn cael ei 

osod gyda’i gilydd sydd yn gyflymach ac weithiau’n 

rhatach. 

Hefyd rydym wedi amddiffyn yn llwyddiannus apêl gan 

Thames Water parthed dyfarniad adolygiad barnwrol a 

gefnogodd ein penderfyniad i roi amrywiad i 

Independent Water Networks Limited i’w benodiad i 

wasanaethu ailddatblygiad King’s Cross yn Llundain. 

Apeliodd Thames Water yn erbyn y dyfarniad blaenorol 
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Mae Llyw odr aeth y DU wedi 

cymer adwyo ne widiadau i

eoliadau i gania táu 

cwsmeriaid sydd ddim yn 

gar efi yn Lloegr sy 

defnyddio rhagor na pum

iwn litr o ddwr y f wyddyn

i ddewis eu cyf lenwr . 

ar y sail bod y meini 

prawf a ganiataodd i ni 

roi’r amrywiad ddim wedi 

eu bodloni. Dadleuodd 

Thames: 

•	na ddylai’r safle gael ei 

ystyried yn un eiddo; 

•	na ddylai’r safle gael ei 

ystyried yn un ‘heb ei 

wasanaethu’ gan fod 

cyflenwadau wedi bod i 

rannau ohono ar un 

adeg; a 

•	bod angen i’r cydsyniad cwsmer oedd yn ofynnol fod 

wedi ei geisio gan feddianwyr y safle nid y datblygwr. 

Amlygodd yr achos bod ein penderfyniad i roi’r 

amrywiad, er lles y cwsmeriaid, yn un cywir. Mae iddo 

hefyd oblygiadau pwysig ar gyfer penodiadau ac 

amrywiadau newydd posibl ar gyfer safleoedd datblygu 

tebyg ‒ a gallai annog y math hwn o gystadleuaeth. 

Mae trwyddedu cyflenwi dŵr yn ddull arall drwy ba un 

y gall cwsmeriaid dibreswyl ddewis eu cyflenwr dŵr. 

Ym mis Rhagfyr 2011, rhoddodd Llywodraeth y DU 

newidiadau ar waith i reoliadau sy’n caniatáu i 

gwsmeriaid dibreswyl Lloegr sy’n defnyddio rhagor na 

phum miliwn litr o ddŵr y flwyddyn i ddewis eu 

cyflenwr. Bydd y newid yn cynyddu nifer y cwsmeriaid 

sy’n gymwys i newid eu cyflenwr dŵr o tua 2,200 i 

ragor na 25,000. Yng Nghymru mae’n rhaid i 

gwsmeriaid barhau i ddefnyddio 50 miliwn litr y 

flwyddyn i fod yn gymwys. 

Er mwyn sicrhau effeithiolrwydd y farchnad estynedig 

gwnaethom y canlynol: 

•	cyhoeddi canllawiau diwygiedig i’w gwneud yn haws 

i gwmnïau newydd sy’n dymuno mynd i’r farchnad i 

wneud cais am drwydded cyflenwi dŵr gennym; 

•	cyhoeddi canllawiau ar gymhwyster er mwyn 

gwneud yr amgylchiadau o dan ba rai y gall 

cwsmeriaid newid eu cyflenwr yn gliriach ar gyfer 

cwmnïau a chwsmeriaid; a 

•	safoni’r broses y mae’n rhaid i gwmnïau dŵr 

penodedig a deiliaid trwydded ei dilyn er mwyn 

sicrhau y caiff cwsmeriaid eu trosglwyddo rhwng 

cyflenwyr mewn modd prydlon ac effeithiol. 

Hefyd gwnaethom leihau’r rhwystrau i gystadleuaeth 

drwy gyflwyno cod gweithredol a chontract cyffredin yn 

ein canllawiau codau mynediad. Mae hyn y dileu’r 

angen i gyflenwyr dŵr trwyddedig drafod contract 

newydd gyda’r cwmni dŵr penodedig bob tro y maent 

yn dymuno newid cwsmer ‒ ac yn y pen draw ei 

gwneud yn gyflymach a haws i gwsmeriaid newid 

cyflenwr. Mae’r canllawiau codau mynediad yn nodi 

beth ddylai cod mynediad pob cwmni ei gynnwys. 

Dogfen yw’r cod mynediad sydd gan bob cwmni ac 

sy’n disgrifio sut y gall cwmnïau eraill gyrchu eu 

systemau cyflenwad a thelerau ac amodau o dan ba 

rai y bydd yn caniatáu mynediad. 
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Cy a gyfe y dyf d 

Y
n ei Phapur Gwyn, cyhoeddodd Llywodraeth y 

DU ei bwriad i gyflwyno deddfwriaeth a fyddai’n 

ehangu lefel y gystadleuaeth ar draws pob 

agwedd ar wasanaethau dŵr a charthffosiaeth. Mae 

hyn yn cynnwys: 

•	caniatáu i holl gwsmeriaid dibreswyl yn Lloegr 

ddewis eu cyflenwr dŵr a charthffosiaeth ar gyfer 

gwasanaethau manwerthu; a 

•	chyflwyno newidiadau i ganiatáu cystadleuaeth yng 

nghyflenwad gwasanaeth cyfanwerthu dŵr a 

charthffosiaeth. 

Rhoesom gyngor a thystiolaeth i’r Llywodraeth wrth 

iddi ystyried y newidiadau y byddai’n eu gwneud. 

Roedd hyn yn cynnwys adolygu’r dystiolaeth ar gyfer 

cystadleuaeth manwerthu. 

Mae’r newidiadau hyn yn ddibynnol ar ddeddfwriaeth, 

sy’n fater ar gyfer llywodraeth. Yn dilyn cyhoeddiad 

Llywodraeth y DU o’i bwriadau, rydym wedi dechrau ar 

waith paratoadol gyda hi a rhanddeiliaid eraill. Bydd 

hyn yn llywio manylion y ddeddfwriaeth ac yn dechrau 

datblygu’r trefniadau fydd angen eu rhoi ar waith. 

Byddwn yn adrodd ar ganlyniad hyn yn y flwyddyn 

nesaf. 

Dros y 12 mis diwethaf rydym hefyd wedi bod yn 

archwilio sut y gallwn annog y cwmnïau i wneud y 

defnydd gorau ar adnoddau drwy 

fasnachu mwy o ddŵr, yn hytrach na ‒

er enghraifft ‒ adeiladu eu cronfeydd 

dŵr eu hunain. Gwnaethom ymgynghori 

ar gymhellion masnachu dŵr fel rhan 

o’n fframwaith terfynau pris yn y dyfodol 

(gweler tudalen 21), ac - ynghyd ag 

Asiantaeth yr Amgylchedd ‒ ar 

newidiadau a fydd yn caniatáu i drydydd 

partïon gynnig eu cyflenwadau eu hunain i’r cwmnïau 

(gweler tudalen 27). Hefyd cynaliasom weithgorau 

gyda’r cwmnïau a rhanddeiliaid eraill ar y mesurau hyn 

a mesurau eraill, megis creu contract enghreifftiol er 

Gwnaethom ymgynghori ar 

gymhellion masnachu dwr fel rhan o’n

ffr amw aith terfynau pris yn y dyf odol 

mwyn lleihau’r amser trafod rhwng cwmnïau o ran 

masnachu cyflenwadau. Rydym yn ystyried y gall 

defnyddio’r offer hyn annog y cwmnïau i ddarparu 

gwell canlyniadau ar gyfer cwsmeriaid a’r amgylchedd. 

Yn ystod y flwyddyn gwnaethom ymateb i 

ymgynghoriad y BIS ar newidiadau i fframwaith 

cystadleuaeth y DU. Ar hyn o bryd mae gennym 

bwerau i reoleiddio cystadleuaeth yn y sectorau dŵr a 

charthffosiaeth, ar y cyd â rhai’r prif rheoleiddwyr 

cystadleuaeth eraill - y Comisiwn Cystadleuaeth a’r 

Swyddfa Masnachu Teg (OFT). Gwnaethom gefnogi 

safbwynt Llywodraeth y DU y dylai’r pwerau cydredol 

hyn barhau gan fod hyn o fudd i gwsmeriaid dŵr. 

Yn dilyn ein cais a gyda chefnogaeth barhaus gennym 

ni, yn ystod 2011-12 cynhaliodd a chyhoeddodd yr 

OFT astudiaeth marchnad ar drin gwastraff organig. 

Ystyriodd yr OFT a yw’r farchnad ar gyfer trin, 

ailgylchu a gwaredu slwj a gwastraff organig yn 

gweithio’n effeithiol i roi’r canlyniadau gorau i 

gwsmeriaid. Gwnaeth nifer o argymhellion oedd wedi 

eu bwriadu i annog mwy o gystadleuaeth a gwell 

effeithlonrwydd wrth drin gwastraff organig. Rydym yn 

defnyddio’r argymhellion wrth i ni ystyried y ffordd orau 

i reoleiddio’r gwasanaethau slwj ‒ ochr yn ochr â’r 

gwasanaethau eraill y mae cwmnïau dŵr yn eu 

darparu ‒ fel rhan o’n dull o osod terfynau pris ar gyfer 

2015-20. 
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Cyfrannu at ddatblygu cynaliadwy


Mae dylets wydd arnom i gyfrannu at sicrhau datblygu 

cynaliadwy. Rydym yn y styried materion cymdeithasol, 

amgylcheddol ac ariannol gyda’i gilydd. Mae edrych ar 

y tymor hir yn ganolog i’n strategaeth dwr cynaliadwy. 

Gw eithr edu na 

R
hoddodd Deddf Newid Hinsawdd 2008 bŵer 

newydd i’r Ysgrifennydd Gwladol yr 

Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig i 

gyfarwyddo ‘awdurdodau adrodd’ (yn cynnwys 

cwmnïau gyda swyddogaethau o natur gyhoeddus 

megis cyfleustodau dŵr ac ynni) i baratoi adroddiadau 

ar sut y maent yn asesu ac yn gweithredu ar y risgiau 

a’r cyfleoedd a ddaw gyda newid hinsawdd. 

Felly, ar ddechrau’r flwyddyn gwnaethom adrodd wrth 

yr Ysgrifennydd Gwladol ar risgiau allweddol newid 

hinsawdd i’n swyddogaethau ac egluro beth yr ydym 

yn ei wneud i ymdrin â’r risgiau hynny. Amlygwyd y 

materion canlynol yn ein hadroddiad. 

•	Yn y sectorau dŵr a charthffosiaeth mae’r risgiau 

pwysicaf yn ymwneud ag argaeledd dŵr, llifogydd a 

gallu’r system carthffosiaeth i ymdopi â thywydd yn y 

dyfodol. 

•	Yn y pen draw, cyfrifoldeb y cwmnïau yw cynllunio ar 

gyfer addasu a darparu gwasanaethau yn effeithlon 

fel nad yw cwsmeriaid yn talu mwy nag sy’n rhaid 

iddynt. Ein rôl ni mewn mynd i’r afael â’r risgiau hyn 

yw darparu’r cymhellion rheoleiddiol cywir er mwyn 

caniatáu i gwmnïau addasu. 

•	Mae ein system rheoleiddio eisoes yn galluogi 

cwmnïau dŵr a charthffosiaeth i addasu mewn nifer 

o ffyrdd, ond bydd y newidiadau yr ydym yn eu


gwneud i’r ffordd yr ydym yn rheoleiddio yn


cynorthwyo i alluogi addasiad effeithlon i newid


hinsawdd yn well.


Cafodd ein hadroddiad ganmoliaeth gan Lywodraeth y 

DU am ei ansawdd a’i eglurder. Rydym wedi defnyddio 

casgliadau ein gwaith i gynorthwyo i lywio ein dull o 

reoleiddio yn y dyfodol. Rydym yn rhoi ar waith y 

camau gweithredu a eglurwyd gennym yn yr 

adroddiad, ac rydym hefyd wedi parhau i wella ein 

dealltwriaeth. Er enghraifft, gallai’r ffordd y mae’r 

sectorau dŵr a charthffosiaeth yn ymateb i newid 

hinsawdd o bosibl gael effaith fawr ar y gwasanaethau 

y mae cwsmeriaid yn eu derbyn a’r biliau y maent yn 

eu talu. Felly gwnaethom gomisiynu ymchwil i 

archwilio agweddau cwsmeriaid at wasanaethau dŵr a 

charffosiaeth mewn hinsawdd sy’n newid. Dywedodd 

yr ymchwil wrthym: 

•	fod cwsmeriaid yn derbyn bod angen i ni gyda’n 

gilydd ymateb i batrymau tywydd sy’n newid a lleihau 

allyriadau nwy tŷ gwydr ‒ waeth beth fo achos newid 

hinsawdd; 

•	y byddai’n well ganddynt dalu ychydig yn fwy yn eu 

biliau dŵr a charthffosiaeth nawr ar gyfer 

buddsoddiad cysylltiedig â newid hinsawdd, er mwyn 

osgoi talu llawer mwy yn y dyfodol; 

•	maent yn credu mai mesuryddion yw’r ffurf decaf o 

brisio; 

•	nid oes ganddynt ddiddordeb mewn ‘tariffau dŵr 

gwyrdd’ uwch (a fyddai’n golygu eu bod yn talu mwy 

am wasanaethau dŵr carbon isel) oherwydd bod 

mynd i’r afael â newid hinsawdd yn rhywbeth y dylai 

pob cwsmer gyfrannu ato; a 

•	nid ydynt yn barod i dderbyn lefel gwasanaeth is yn y 

dyfodol o ganlyniad i newid hinsawdd, hyd yn oed os 
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yw’r costau’n codi. Ond roeddent yn barod i newid eu 

hymddygiad eu hunain er mwyn cynnal lefelau 

gwasanaeth a chadw cynnydd mewn biliau i gyn 

lleied â phosibl. 

Gwnaethom barhau i gynghori Llywodraeth y DU a 

Llywodraeth Cymru wrth iddynt ystyried eu polisïau 

dŵr. Roedd hyn yn cynnwys gwaith ar y cyd a 

wnaethom gydag Asiantaeth yr Amgylchedd ynglŷn â’r 

achos dros newid y ffordd y rheolir echdynnu dŵr (ei 

dynnu allan o’r amgylchedd). Llywiodd y gwaith hwn 

gynlluniau Llywodraeth y DU ar gyfer diwygio tymor hir 

fel y cyhoeddwyd yn y Papur Gwyn ar Ddŵr. 

Yn ystod y flwyddyn gwnaethom newidiadau i 

drwyddedau Southern Water a South East Water er 

mwyn caniatáu iddynt roi cefnogaeth i’w cwsmeriaid fel 

rhan o’u rhaglenni mesuryddion cyffredinol. Mae’n 

fwriad gan y ddau gwmni i osod mesuryddion yng 

nghartrefi eu holl gwsmeriaid. Bydd hyn yn eu 

cynorthwyo i sicrhau bod digon o ddŵr ar gyfer 

cwsmeriaid heddiw ac yn y dyfodol. Fodd bynnag, gall 

hefyd olygu y gallai rhai cwsmeriaid wynebu cynnydd 

sylweddol yn eu biliau wrth iddynt symud at filiau sydd 

wedi eu seilio ar faint o ddŵr y maent yn ei ddefnyddio. 

Gwnaethom gytuno gyda’r cwmnïau y byddant yn: 

•	rhoi ar waith drefniadau i ddarparu cyngor a 

chefnogaeth i gwsmeriaid ‒ er enghraifft, ar arbed 

dŵr er mwyn cadw costau i lawr; a 

•	chynnig tariff trawsnewidiol i’w cwsmeriaid sy’n rhoi 

amser iddynt addasu cyn y gwelir effaith lawn biliau 

gyda mesuryddion. 

Yn ogystal, gwnaethom waith pellach i archwilio costau 

a manteision trefn mesuryddion gyflymach a mwy 

systematig yng Nghymru a Lloegr. Mae hyn er mwyn 

cynorthwyo cwmnïau eraill i archwilio’r achos dros 

fesuryddion dŵr, a dewis yr opsiynau mwyaf effeithlon 

a chynaliadwy ar gyfer cydbwyso’r cyflenwad a’r galw 

am ddŵr. 

Mesuryddion yw un ffordd o gyflawni hyn. Yn ystod y 

12 mis diwethaf gwnaethom hefyd ymgynghori ar a 

rhoi ar waith rai mân newidiadau i’r ffyrdd y mae 

cwmnïau’n cyfrifo eu targedau effeithlonrwydd dŵr ar 

gyfer 2012-13 hyd 2014-15. Bwriedir i’n newidiadau roi 

gwell cymhellion iddynt a rhagor o hyblygrwydd i leihau 

defnydd dŵr, fel un ateb i gydbwyso’r cyflenwad a’r 

galw am ddŵr er budd gorau cwsmeriaid a’r 

amgylchedd. 

Gweithiom hefyd gyda Defra ac Asiantaeth yr 

Amgylchedd i ymgynghori ar ddiweddariadau i’r 

canllaw cynllunio adnoddau dŵr. Dyma’r canllaw y 

disgwyliwn i’r cwmnïau ei ddilyn pan fyddant yn paratoi 

eu cynlluniau i gydbwyso’r cyflenwad a’r galw am ddŵr 

dros y 25 mlynedd nesaf. 

Yn amodol ar yr ymatebion i’r ymgynghoriad, bwriadwn 

weithio gydag Asiantaeth yr Amgylchedd i wella’r 

canllaw hwn mewn nifer o ffyrdd. Er enghraifft, mae 

nawr yn ei gwneud hi’n ofynnol i gwmnïau ystyried 

masnachu dŵr gyda’u cymdogion a gwneud yn siŵr 

bod gwybodaeth am ddiffygion a gwarged mewn 

cyflenwad dŵr ar gael. Mae hefyd yn gwneud yr angen 

am i gwmnïau leihau’r galw am ddŵr yn fwy amlwg ‒

er enghraifft, drwy leihau gollyngiadau a gwella 

effeithlonrwydd dŵr. Gall unigolion a sefydliadau 

trydydd parti hefyd gynnig atebion i gydbwyso’r 

cyflenwad a’r galw, ac mae’n rhaid i’r cwmnïau eu 

hystyried a dim ond eu gwrthod os gallant sicrhau'r un 

canlyniadau’n fwy effeithlon. Dylai hyn arwain at 

atebion sy’n rhoi gwell gwerth i gwsmeriaid a’r 

amgylchedd. 
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Cy a gyfe y dyf d 

B
ydd yr heriau y mae’r sectorau yn eu hwynebu 

yn golygu bod yn rhaid i ni reoli ein hadnoddau 

dŵr prin yn fwy gofalus a chynaliadwy. Er 

enghraifft, gallai sychderau ‒ megis yr un y mae llawer 

o Loegr wedi ei brofi yn ystod 2011-12 ‒ ddod yn 

ddigwyddiadau amlach wrth i newid hinsawdd newid 

ein patrymau tywydd. Gallai hyn ein gadael gyda hyd 

yn oed llai o ddŵr yn y mannau ac ar yr adegau y 

byddwn ei angen. Bydd twf yn y boblogaeth a ffyrdd o 

fyw sy’n newid hefyd yn cynyddu’r galw mewn rhai 

rhanbarthau, a fydd yn gwaethygu’r broblem. 

Yn ‘Valuing every drop ‒ how can we encourage 

efficiency and innovation in water supply?’, a 

gyhoeddwyd gennym ym mis Chwefror 2012, amlygom 

y gwaith yr ydym wedi bod yn ei wneud ‒ ac y byddwn 

yn parhau i’w wneud ‒ er mwyn mynd i’r afael ac 

achosion sylfaenol aneffeithlonrwydd dŵr. Gwnaethom 

hefyd awgrymu newidiadau tymor byr a hirdymor a 

fyddai’n galluogi defnydd mwy effeithlon ar adnoddau 

dŵr. 

Er enghraifft, fel rhan o’n dull ar gyfer gosod terfynau 

pris yn y dyfodol, rydym yn ymgynghori ar gymhellion i 

annog rhagor o fasnachu dŵr rhwng cwmnïau (gweler 

tudalen 21). Ond gallai hyn olygu cynnydd mewn 

echdynnu o rai safleoedd. Felly, rydym wedi bod yn 

datblygu offer i osgoi echdynnu dŵr a fyddai o bosibl 

yn niweidiol i’r amgylchedd mewn lleoedd lle mae 

prinder eisoes. Byddai ein mecanwaith cymhelliant 

echdynnu (AIM) yn defnyddio terfynau pris i wobrwyo’r 

cwmnïau am echdynnu llai na swm penodedig (neu 

waelodlin) o ddŵr, os byddai’r echdynnu hwnnw yn 

debygol o achosi difrod amgylcheddol. Byddai hefyd 

yn eu cosbi am echdynnu rhagor na’u symiau 

penodedig yn yr achosion hynny. Byddwn yn 

ymgynghori’n fanwl ar yr AIM yn 2012-13. 

Nid yw’r AIM yn rhywbeth i gymryd lle diwygiadau mwy 

sylfaenol i’r fframwaith echdynnu a amlinellwyd gan 

Lywodraeth y DU yn ei Phapur Gwyn ar Ddŵr, yr 

oeddem yn ei groesawu. Rydym yn parhau i weithio 

gyda Defra ac Asiantaeth yr Amgylchedd i ddatblygu’r 

atebion hirdymor hyn. 

Yn y 12 mis diwethaf, rydym hefyd wedi bod yn 

ystyried mater ansawdd dŵr. Yn ‘From catchment to 

customer – can upstream catchment management 

deliver a better deal for water customers and the 

environment?’, a gyhoeddwyd gennym ym mis Hydref 

2011, fe wnaethom ddisgrifio sut y gall y dulliau mwy 

cynaliadwy y mae rhai cwmnïau yn eu treialu 

gynorthwyo i: 

•	sicrhau dŵr yfed o ansawdd da; 

•	mynd i’r afael â llygredd; a 

•	bodloni safonau amgylcheddol am bris fforddiadwy 

gyda llai o allyriadau carbon. 

Fodd bynnag, gwnaethom yn glir y dylai cwsmeriaid 

dŵr ddim ond talu cost cynlluniau o’r fath os byddai 

manteision clir i wasanaethau dŵr a charthffosiaeth, 

megis costau trin is. Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym 

wedi bod yn gofyn i gwmnïau wella’r dystiolaeth ar 

gyfer effeithiolrwydd cynlluniau o’r fath a rhannu arfer 

gorau ynglŷn â beth sy’n gweithio a beth sydd ddim. 

Gwnaed hyn fel y gallant gynnig gwell cynlluniau pan 

fyddwn yn gosod y terfynau pris nesaf yn 2014. 

Cynhaliom, ynghyd ag Asiantaeth yr Amgylchedd, 

gynhadledd ar y cyd gyda’r cwmnïau ym mis Chwefror 

2012 i rannu arfer da a’u hannog i wneud mwy. 
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Dar paru gwell rheoleiddio


Mae dar paru gwell rheoleiddio yn golygu targedu ein 

hymdrechion ar y peryglon mwyaf  i ddefnyddwyr a 

chymryd camau cymesur lle bo hynny’n angenrheidiol. 

Mae hefyd yn g olygu bod yn drylo yw ac yn atebol am y 

penderfyniadau a gymerwn, a dar paru gwell 

rheoleiddio yn ymarfer ol. 

Gw eithr edu na 

n ystod y flwyddyn fe wnaethom gwblhau

Yrhaglen waith dwy flynedd i adolygu ein dull ar 

gyfer cydymffurfiad rheoleiddiol. Canlyniad ein 

dull, a ganmolwyd gan adolygiad Gray am ei 

uchelgais, yw ein bod wedi gweithredu rhai newidiadau 

pellgyrhaeddol er mwyn galluogi dull mwy seiliedig ar 

risg ar gyfer rheoleiddio (gweler tudalen 19). Er mai’r 

prif ddiben oedd rhoi’r rhoi’r cyfrifoldeb ar y cwmnïau i 

fod yn atebol i’w cwsmeriaid, mae hefyd wedi ein 

cynorthwyo i ddarparu rheoleiddio cymesur ac sydd 

wedi ei dargedu’n well. Amlygwn enghreifftiau o hyn 

isod. 

Rydym wedi newid ein system adrodd rheoleiddiol er 

mwyn lleihau’n sylweddol y swm o wybodaeth yr ydym 

yn gofyn i gwmnïau ei hanfon atom bob blwyddyn 

(gweler tudalen 19 ac atodiad 5). 

Mae mabwysiadu fframwaith seiliedig ar risg wedi 

caniatau i ni ganolbwyntio dyraniad ein hadnoddau ein 

hunain ar feysydd sy’n peri’r risg mwyaf i ddefnyddwyr. 

Drwy ein ‘system porth’ ar gyfer blaenoriaethu’r hyn a 

wnawn, rydym yn: 

•	asesu ai ni sydd yn y sefyllfa orau i weithredu; 

•	pwyso a mesur costau tebygol a manteision posibl y 

gwaith; a 

•	phenderfynu a fyddai’r cynnig yn ymdrin â’r gwaith 

yn y ffordd gywir. 

Mae hyn yn golygu ein bod wedi gallu ailddyrannu 

adnoddau i waith newydd (peth ohono oedd yn ofynnol 

gan Bapur Gwyn ar Ddŵr Llywodraeth y DU) tra’n 

parhau i rewi ein ffi trwydded i gwmnïau ar gyfer 2012-

13 ‒ y drydedd flwyddyn o’r bron. Gyda chwyddiant 

bron yn 5! dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae hyn 

yn cyfateb mewn termau real i doriad o tua 10!. 

Yn dilyn ymgynghoriad fe wnaethom roi’r gorau i’r 

broses o wirio prisiau cwmnïau yn unigol cyn ein bod 

yn eu cymeradwyo bob blwyddyn. Yn hytrach, rydym 

nawr yn ceisio sicrwydd gan bob cwmni ei fod wedi 

cydymffurfio â’i rwymedigaethau a gyda’n 

hegwyddorion a’n canllawiau cyhoeddedig ar brisiau. 

Bydd hyn yn gwneud gwell defnydd ar adnoddau, yn 

lleihau’r baich rheoleiddiol ac yn gwarchod cwsmeriaid 

(gweler atodiad 5). 

Wrth ddatblygu ein fframwaith seiliedig ar risg 

gwnaethom ymgysylltu’n eang â’n rhanddeiliaid er 

mwyn rhoi ystyriaeth i’w barn. Er enghraifft, yn 2011-12 

yn unig cynaliasom 66 cyfarfod un i un a pum gweithdy 

pwnc benodol gyda’r diwydiant yn gyfan, a mynychodd 

bron i 150 o randdeiliaid y rhain. Mae’r dull a 

ddefnyddiwyd gennym i ymgysylltu â’n rhanddeiliaid 

wedi ei ganmol yn eang ganddynt a byddwn yn ceisio 

defnyddio’r gwersi a ddysgwyd yn ein gwaith arall. 

Er mwyn ein cynorthwyo i gyflawni ein strategaeth, 

gwnaethom waith ad-drefnu mewnol sylweddol yn 

ystod y flwyddyn. Y nod oedd sicrhau bod gennym y 

sgiliau, y gallu a’r strwythur cywir i reoleiddio’r sectorau 

dŵr a charthffosiaeth yn llwyddiannus. Unwaith y bydd 

y swyddi gwag i gyd wedi eu llenwi, bydd yr ad-

drefnu’n lleihau nifer y staff o 234 (ar 1 Mai 2011) i 

200. 
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Bydd hyn yn ein cynorthwyo 

Rydy ed y y 

af a ag ed ydd 

ac a eb ydd chaf 

b	

opsiwn a ffafrir gennym. Maent 

i wella ein heffeithiolrwydd, yn ffordd ddefnyddiol i unrhyw 

cynyddu ein hyblygrwydd, un sydd â diddordeb yn ein 

mynd i’r afael â heriau’r penderfyniadau i weld, gwirio 

dyfodol a pharhau i a herio unrhyw weithredu a 

weithredu’n effeithlon. Er gynigir gennym. Mae hyn yn 

bod yr ad-drefnu wedi cael rhan bwysig o broses gwneud 

effaith sylweddol ar rolau 

nifer o staff a strwythur ein 

sefydliad, gwnaethom barhau i gyflawni yn erbyn ein 

dyletswyddau statudol. 

Dros y 12 mis diwethaf rydym wedi parhau i weithio’n 

agos gyda’n cyd-reoleiddwyr er mwyn cryfhau ein 

perthynas waith, cydgysylltu ein prosesau a darparu 

gwell rheoleiddio yn ymarferol. 

Er enghraifft, yn ystod y flwyddyn rydym wedi cyfarfod 

yn rheolaidd ag aelodau eraill y Grŵp Cyd Reoleiddwyr 

(JRG), sy’n dwyn ynghyd Benaethiaid gwahanol 

reoleiddwyr i drafod materion sydd o bryder i bawb ac i 

adrodd ar ddatblygiadau diweddar yn eu sector 

arbennig hwy. Eleni, ymgynghorodd y grŵp â’i gilydd 

ar fater technegol disgowntio mewn dadansoddiad 

cost a budd (offer ar gyfer barnu a yw rhywbeth yn 

fuddsoddiad cadarn) mewn achosion lle mae cwmni yn 

ariannu’r buddsoddiad, ond mae’n rhoi’r budd pennaf i 

ddefnyddwyr a/neu y cyhoedd yn ehangach. Mae hwn 

yn fater y mae nifer o reoleiddwyr sector yn ei wynebu 

wrth gyflawni eu dyletswyddau, felly mae’n faes lle 

mae aelodau JRG yn elwa o rannu a hyrwyddo arfer 

rheoleiddio da. Hefyd sefydlodd y JRG bedwar 

gweithgor i archwilio meysydd lle y dylai bod cwmpas 

ar gyfer dulliau cyffredin ar draws rheoleiddwyr. 

Fel rhan o ddarparu gwell rheoleiddio, rydym wedi 

ymrwymo i’r safonau agoredrwydd ac atebolrwydd 

uchaf posibl. Er mwyn pwysleisio ein hymrwymiad i’r 

safonau hyn, dros y 12 mis diwethaf rydym wedi 

cyhoeddi: 

•	ein cynllun cyhoeddiadau o dan Ddeddf Rhyddid 

Gwybodaeth 2000, sy’n amlinellu’r math o 

wybodaeth sydd ar gael i’r cyhoedd amdanom ni a’n 

gwaith (mae atodiad 6 yn amlinellu faint o geisiadau 

FOI a dderbyniasom eleni a’n perfformiad o ran 

ymateb iddynt); ac 

•	ein polisi ar asesiadau effaith, sy’n amlinellu pryd y 

byddwn yn eu cynnal a beth fyddant yn ei gynnwys. 

Mae asesiadau effaith yn nodi opsiynau ar gyfer 

unrhyw weithredu yr ydym yn ei wneud ‒ a beth yw’r 

penderfyniadau tryloyw. 

Fel adran llywodraeth anweinidogol, mae ein staff a’n 

bwrdd yn cadw at egwyddorion y Cod Gwasanaeth 

Sifil a’i werthoedd sef tegwch, gonestrwydd, 

gwrthrychedd ac amhleidioldeb. Rydym wedi sefydlu 

polisïau sy’n cefnogi ac yn gweithredu’r gwerthoedd 

hyn. 

Mae Ofwat yn rhoi ystyriaeth ddifrifol i unrhyw honiad o 

gamwedd gan unrhyw aelod staff a bydd yn 

ymchwilio’n drylwyr drwy broses dryloyw ac 

annibynnol. Cafwyd dwy enghraifft yn ddiweddar lle 

gwnaed honiadau dienw wrth bobl tu allan i Ofwat. 

Unwaith y dygwyd hwy i’n sylw dechreuasom 

ymchwiliad yn unol â’n polisi chwythu’r chwiban. 

Cynhaliwyd ymchwiliad annibynnol llawn, a graffwyd 

arno gan ein Pwyllgor Archwilio. Canfu’r adolygiad hwn 

na fu unrhyw gamwedd ac na chafwyd unrhyw fudd 

gan unrhyw unigolyn. 

Fe wnaeth, fodd bynnag, amlygu nifer o wendidau yn 

ein prosesau a’n gweithdrefnau a gwnaeth nifer o 

argymhellion er mwyn eu gwella. Felly, yn ystod y 

flwyddyn fe wnaethom ddiweddaru a chyhoeddi nifer 

o’n gweithdrefnau a’n polisïau caffael, fel bod pawb yn 

deall sut yr ydym yn gwneud pethau ac yn gwybod sut 

i gwyno os nad ydynt yn fodlon. Mae’r rhain yn 

cynnwys ein: 

•	polisi a’n gweithdrefn ar gyfer chwythu’r chwiban, er 

mwyn cynorthwyo gweithwyr sy’n ystyried eu bod 

wedi darganfod camymddygiad neu amhriodoldeb; 

•	canllawiau ar ymdrin â gwrthdaro buddiannau 

gwirioneddol neu bosibl, er mwyn cynorthwyo ein 

staff ac fel bod gan ein rhanddeiliaid hyder yn ein 

cywirdeb a’n proffesiynoldeb; a’n 

•	polisi ar gydraddoldeb ac urddas yn y gwaith, sy’n 

amlinellu ein disgwyliadau ynglŷn â sut y dylai ein 

staff gael eu trin yn y gwaith. Ochr yn ochr â hyn 

rydym hefyd wedi cyhoeddi sut yr ydym yn 

cydymffurfio â’n dyletswydd cydraddoldeb sector 

cyhoeddus fel yr amlinellir yn Neddf Cydraddoldeb 

2010. 
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Cy a gyfe y dyf d 

Fe wnaethom dda tb lygu 

casg liad diwygiedig o

dr efniadau adr odd b lynyddol 

er mwyn gw ella trylo yw der a

o ein perff ormiad 

m mis Awst 2010, cyhoeddodd Llywodraeth y 

YDU a Llywodraeth Cymru adolygiad o Ofwat a 

chynrychiolaeth defnyddwyr yn y sector dŵr. 

Cynhaliwyd yr adolygiad o fewn Defra, ond fe’i 

arweiniwyd gan adolygydd annibynnol, David Gray. 

Cyhoeddwyd yr adroddiad terfynol ym mis Gorffennaf 

2011. Roedd yn cynnwys nifer o argymhellion, gyda 

rhai ohonynt ar gyfer Ofwat. 

Cydnabu’r adolygiad yr angen am reoleiddiwr 

economaidd annibynnol ar gyfer y sectorau dŵr a 

charthffosiaeth. Daeth i’r casgliad bod y trefniadau 

rheoleiddio yn effeithiol ac nad oes angen unrhyw 

newidiadau i’n dyletswyddau presennol. Hefyd, yn 

ddefnyddiol, amlygodd yr adolygiad rai o’r meysydd lle 

mae angen i ni newid a gwella’r ffordd yr ydym yn 

rheoleiddio. Roeddem yn ddiolchgar am argymhellion 

yr adolygiad, ac yn eu derbyn. Rydym eisoes wedi 

dechrau ar y gwaith o fynd i’r afael â’r rhain mewn nifer 

o feysydd. Ym mis Tachwedd 2011, cyhoeddom ‘IN 

11/06: Review of Ofwat and consumer representation 

in the water sector’ er mwyn amlygu sut yr ydym yn 

ymateb i’r argymhellion. 

Er enghraifft, er mwyn mynd i’r afael ag argymhellion 

yn ymwneud â’n llywodraethu a rheoli perfformiad, fe 

wnaethom ddatblygu casgliad diwygiedig o drefniadau 

adrodd blynyddol (gweler Atodiad 1) er mwyn gwella 

tryloywder a monitro ein perfformiad. Byddwn yn 

ymgynghori ar y trefniadau hyn ac yn eu profi yn ystod 

2012-13. Byddwn yn adrodd ar ein perfformiad yn 

adroddiad blynyddol a chyfrifon y flwyddyn nesaf. 
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Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2011-12 

Sylwebaeth ar reolaeth 

Sylwebaeth ariannol 

Ceir crynodeb o uchafbwyntiau ariannol Ofwat isod. 

Crynodeb costau gweithredu 

Incwm 

Incwm gohiriedig o gyfnodau blaenorol 5,361 4,999 

Ffioedd trwydded a dderbyniwyd 18,435 17,892 

Incwm arall 116 13 

23,912 22,904 

Gwariant 

Costau gweinyddu (19,104) (17,423) 

4,808 5,481 

Incwm ffioedd trwydded gohiriedig i’r cyfnod dilynol (5,361) 

Ad-daliad ffi arbennig Thames yn y cyfnod dilynol (3) 

Costau gweithredu net 4,805 120 

2011-12 2010-11 
£000 £000 

Ariennir Ofwat gan y ffioedd a godir ar y cwmnïau a 
reoleiddir.  Adenillir ffioedd yn flynyddol gan gwmnïau 
penodedig a chyflenwyr trwyddedig. Mae ein hincwm o 
ffioedd yn amodol ar y cyfyngiadau a osodir yn 
amodau trwydded y cwmnïau penodedig. Bydd ein 
cyllideb yn cael ei thrafod gyda Thrysorlys EM. 

Yn dilyn gweithrediad prosiect aliniad Trysorlys EM, 
sy’n ceisio dwyn rhagamcanion, cyllideb a chyfrifon 
ynghyd, cytunwyd na ddylai incwm gohiriedig 
adnoddau gael ei gario ymlaen mwyach i’n cyfrifon. O 
ganlyniad, rhyddhawyd incwm gohiriedig ar 31 Mawrth 
2012 er mwyn lleihau’r balans i ddim. 

Ar 31 Mawrth 2012, cyfanswm y ffioedd trwydded 
cronnus nas gwariwyd ac a gafodd eu hildio i’r Gronfa 
Gyfunol oedd £5.7 miliwn. Mae Ofwat yn bwriadu 
gwrthbwyso’r gwariant cronedig a danwariwyd hwn yn 
erbyn ffioedd trwydded yn y dyfodol drwy godi o’r 
gronfa wrth gefn rhwng 2012-13 a 2014-15. Nid oes 
rheswm i gredu na chaiff hawliadau ar y cronfeydd 
wrth gefn yn y dyfodol eu cymeradwyo. 

Y gyllideb weithredu a osodwyd ar ddechrau’r flwyddyn 
oedd £18.7 miliwn. Ar ddechrau’r flwyddyn ariannol 
gwnaethom adfer £17.7 miliwn mewn ffioedd trwydded 

cyffredinol gyda £1 miliwn yn ychwanegol o arian 
parod yn cael ei godi o’r gronfa wrth gefn. Hefyd, 
cymeradwywyd cyllideb o £3 miliwn, yn cynnwys £1.5 
miliwn o ddarpariaeth nad oedd yn arian parod, er 
mwyn talu costau ad-drefnu swyddfa a ddigwyddodd 
rhwng mis Mai 2011 a mis Mawrth 2012. Tynnwyd £1.5 
miliwn mewn arian parod o’r gronfa wrth gefn i dalu 
taliadau iawndal yn y cyfnod. Nid oedd angen y 
ddarpariaeth £1.5 miliwn oherwydd newid mewn polisi 
Llywodraeth yn ystod y flwyddyn pan drosglwyddwyd y 
rhwymedigaeth ar gyfer ymddeoliadau cynnar i’r Prif 
Gynllun Pensiwn Gwasanaeth Sifil (PCSPS). 

Y gyllideb ar wahân ar gyfer rheoleiddio prosiect 
Thames Tideway oedd £0.9 miliwn gydag alldro 
terfynol o £0.7 miliwn, a ariannwyd drwy ddwy ffi 
arbennig a adenillwyd gan Thames Water Utilities Ltd. 

Y tanwariant cyffredinol yn erbyn y gyllideb oedd 15%. 
Roedd hyn oherwydd i Lywodraeth y DU rewi codiad 
tâl, torri ar swyddi staff critigol di-fusnes ac 
ymgynghoriaeth, ac arbedion drwy ad-drefnu 
oherwydd i ddarpariaeth yn y dyfodol ar gyfer 
rhwymedigaethau gadael cynnar gael eu 
trosglwyddo’n llawn i’r PCSPS o 2011-12. 
Fe wnaethom barhau i dynnu ar ddarpariaethau a 
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wnaed yn 2009-10 i dalu am gostau diswyddiadau ac 
ymddeoliadau cynnar. Roedd ad-drefnu 2011-12 yn ei 
gwneud hi’n ofynnol i greu darpariaeth newydd o £190 
mil i dalu costau colli gwaith. 

Offerynnau ariannol 

Nid oes gennym fenthyciadau ac rydym yn dibynnu’n 
bennaf ar incwm ffioedd trwydded, hawliadau ar y 
gronfa wrth gefn a benthyciadau’r Gronfa Gyfunol sy’n 
ad-daladwy ar gyfer ein gofynion arian parod. Felly, nid 
ydym yn agored i risgiau hylifedd sylweddol. Rhoddir 
manylion pellach yn nodyn 12 i’r cyfrifon. 

Busnes byw 

Mae’r datganiad o sefyllfa ariannol ar 31 Mawrth 2012 
yn dangos ecwiti negyddol i’r trethdalwyr gwerth £3.5 
miliwn. Fel sy’n gyffredin gydag adrannau eraill y 
llywodraeth, caiff ariannu ein rhwymedigaethau yn y 
dyfodol ei dalu gan grantiau Cyflenwi yn y dyfodol a 
thrwy ddefnyddio incwm yn y dyfodol, y ddau i'w 
cymeradwyo’n flynyddol gan y Senedd. Nid oes 
rheswm i gredu na fydd cymeradwyaethau yn y 
dyfodol yn digwydd. Yn unol â hynny, ystyriwyd hi’n 
briodol i baratoi’r datganiadau ariannol hyn ar sail 
busnes byw. 

O dan Ddeddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 
2000, ni ellir codi unrhyw arian o’r Gronfa ac eithrio’r 
hyn sydd ei angen ar gyfer y flwyddyn benodedig, na’i 
gadw’n hwy na’r angen hwnnw.  Mae’r holl arian na 
chaiff ei wario, yn cynnwys hwnnw a ddaw o’n hincwm, 
i’w ildio i’r Gronfa. 

Rolau a chyfrifoldebau 

Mae Ofwat yn adran anweinidogol y llywodraeth gyda’i 
amcangyfrif adnoddau ei hun. Cadeirydd Bwrdd Ofwat 
yw Philip Fletcher, cyn Gyfarwyddwr Cyffredinol Water 
Services. 

Mae gan y Bwrdd gadeirydd anweithredol, pum 
cyfarwyddwr anweithredol a thri chyfarwyddwr 
gweithredol, yn cynnwys y Prif Weithredwr, Regina 
Finn, a hi yw’r Swyddog Cyfrifyddu. 

Prif  Weithredwr 

Regina Finn 

Cyn Gomisiynydd yn y Comisiwn Rheoleiddio Ynni 
(Dulyn), 2005-06. Cyfarwyddwr anweithredol Northern 
Ireland Energy Holdings o 1 Tachwedd 2008. 

Cyfarwyddwr anweithredol 

Philip Fletcher CBE (Cadeirydd) 

2-3 diwrnod yr wythnos. 
Cyfarwyddwr Cyffredinol Water Services, 2000-06. 
Aelod o Gyngor yr Archesgob ar gyfer Eglwys Lloegr a 
Chadeirydd ei Chyngor Cenhadaeth a Materion 
Cyhoeddus; y ddwy swydd yn ddi-dâl. Aelod o Fwrdd 
Ofqual, y rheoleiddiwr arholiadau a chymwysterau, am 
ba un y mae cyflog bychan yn daladwy. 

Penny Boys CB 

(Aelod o’r Pwyllgor Archwilio hyd 30 Medi 2011, 
Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio o 1 Hydref 2011), 2-3 
diwrnod y mis. Aelod o’r Pwyllgor Tâl o 1 Hydref 2011. 
Aelod o Banel Dethol Aelodaeth, Network Rail Ltd, 
Mehefin 2011 hyd y presennol. Dirprwy Gadeirydd 
Bwrdd Ardollau Betio Rasio Ceffylau 2008-11. Cyn 
Gyfarwyddwr Gweithredol Swyddfa Masnachu Teg. 

Michael Brooker 

(Aelod o’r Pwyllgor Tâl hyd 30 Medi 2011), 2-3 diwrnod 
y mis. 
Cyfarwyddwr Anweithredol y Comisiwn Diwydiant Dŵr 
ar gyfer yr Alban (hyd 30 Mehefin 2011) a Bwrdd 
Gweithredol Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol. 
Aelod o Bwyllgor Archwilio a Rheoli Risg Swyddfa 
Archwilio Cymru. Cyn Brif Weithredwr Dŵr Cymru 
Cyfyngedig. 

Peter Bucks OBE 

(Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio hyd 30 Medi 2011), 2-

3 diwrnod y mis. 
Aelod anweithredol Bwrdd Swyddfa Rheoleiddio’r 
Rheilffyrdd, Cydymaith Oxera Consulting Limited ac 
Ymddiriedolwr ac Aelod Cyngor y Sefydliad Polisi 
Rheoleiddiol. Cyn Gomisiynydd, Comisiwn Cynllunio 
Seilwaith. Uwch Ymgynghorydd Ariannol i Ofgem 
(1997-2008) ac Ymgynghorydd Ariannol Corfforaethol i 
Ofwat (2000-05). 

Jane May 

(Cadeirydd y Pwyllgor Tâl hyd 30 Medi 2011), 2-3 
diwrnod y mis. 
Cyfarwyddwr Anweithredol gyda Swyddfa’r 
Comisiynydd Gwybodaeth ac Adran Actiwari’r 
Llywodraeth. Cyn hynny roedd yn Gyfarwyddwr 
Anweithredol Swyddfa Rheoleiddio’r Rheilffyrdd, 
Ymddiriedolaeth SITA a’r Swyddfa Gwarcheidwaeth 
Gyhoeddus. Cyn Gyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cwsmeriaid Thames Water. 

Gillian Owen 

(Aelod o’r Pwyllgor Tâl o 1 Hydref 2011, Cadeirydd y 
Pwyllgor Tâl o 1 Hydref 2011), 2-3 diwrnod y mis. 

35 



Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2011-12


Ymgynghorydd Annibynnol ac Uwch Gydymaith 
Ymchwil yng Ngholeg Prifysgol Llundain. Dirprwy 
Gadeirydd y Grŵp Cynghori Tlodi Tanwydd ac aelod 
o’r grŵp Her Defnyddwyr, Ofgem. Cyn hynny yn Uwch 
Gymrawd Ymchwil yn y Ganolfan ar gyfer Rheolaeth 
Dan Reoleiddiad (Prifysgol Warwick) Cynghorydd i’r 
Bartneriaeth Ynni Adnewyddadwy ac Effeithlonrwydd 
Ynni. Cyn aelod o’r Comisiwn Cystadleuaeth. 

Robin Paynter Bryant 

Penodwyd Ionawr 2012, 2-3 diwrnod y mis. 
Cyfarwyddwr Anweithredol Go Modern Ltd. a 
Chyfarwyddwr The Trinity Column Ltd. Cyfarwyddwr 
Anweithredol Prime International Investments Group 
Ltd. hyd Medi 2011. 

Wendy Barnes 

Penodwyd Chwefror 2012, 2-3 diwrnod y mis. 
Cyfarwyddwr Cyffredinol yn yr Adran Ynni a Hinsawdd 
o Medi 2011. Aelod Anweithredol Pwyllgor Cyllid 
Eglwys Gadeiriol Caer, Cyfarwyddwr Practiq 
Consulting Limited a Practiq Ltd. a Chyfarwyddwr 
Anweithredol FCO Services. Cyfarwyddwr 
Anweithredol ar Bwyllgor Archwilio a Phwyllgor 
Cymeradwyaethau yr Adran Ynni a Hinsawdd hyd 
Medi 2011. 

Telerau penodiad cyfarwyddwyr anweithredol 

Penodir Cyfarwyddwr Anweithredol fel arfer am bum 
mlynedd. Mae Philip Fletcher wedi cytuno ar 
ymestyniad contract hyd 31 Gorffennaf 2012 er mwyn 
aros am benodiad Cadeirydd newydd. Nid oedd Peter 
Bucks, Mike Brooker a Jane May am gael eu hail-ethol 
a gadawsant y Bwrdd ar 30 Medi 2011. Mae penodiad 
Penny Boys hyd 31 Mawrth 2014. Estynnwyd 
penodiad Gillian Owen am dair blynedd hyd 31 Mawrth 
2014. Mae penodiadau Robin Paynter Bryant a Wendy 
Barnes hyd Ionawr a Chwefror 2016 yn y drefn honno. 

Nid oes gan benodiadau Cyfarwyddwr Anweithredol 
hawl i dâl cysylltiedig â pherfformiad na hawliau 
pensiwn. Mae iawndal os bydd terfyniad cynnar yn ôl 
disgresiwn yr Ysgrifennydd Gwladol. 

Telerau penodiad Cyfarwyddwyr Gweithredol 

Penodir Cyfarwyddwr Gweithredol, a’r Prif Weithredwr, 
i’r Bwrdd fel arfer am gyfnod o dair blynedd a bryd 
hynny gellir ymestyn y penodiad am dymor o dair 
blynedd arall. Ail-benodwyd y Prif Weithredwr, Regina 
Finn, am dymor arall o 9 Hydref 2011 hyd 8 Hydref 
2014. Ail-benodwyd yr Uwch Gyfarwyddwr Cyllid a 
Rhwydweithiau, Keith Mason, am dymor pellach o 1 

Ebrill 2011 hyd 31 Mawrth 2014 a phenodwyd yr Uwch 
Gyfarwyddwr Marchnadoedd ac Economeg, Sonia 
Brown, ar 1 Mawrth 2012 hyd 28 Chwefror 2015. 

Pwyllgor Archwilio 

Bydd y Pwyllgor Archwilio yn craffu ar ein systemau 
rheolaeth fewnol, rheoli risg a llywodraethu. Aelodau'r 
pwyllgor yn 2011-12 oedd Peter Bucks (Cadeirydd) 
hyd 30 Medi 2011, Penny Boys (Cadeirydd) o 1 Hydref 
2011, Gillian Owen o 1 Hydref 2011 a Richard Kennett 
(aelod annibynnol). 

Mae Richard Kennett yn gyfrifydd siartredig gyda 
phrofiad helaeth mewn archwilio, busnes a rheoli risg, 
ac mae’n aelod annibynnol Pwyllgor Archwilio Grŵp 
Tai Hanover ac Aelod Cyngor o’r Cyngor Gweithwyr 
Proffesiynol Iechyd, lle mae’n Gadeirydd y Pwyllgor 
Cyllid ac Adnoddau ac aelod Panel Tribiwnlys y Bwrdd 
Disgyblu Cyfrifyddu ac Actiwaraidd. 

Bydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol, archwiliwr 
mewnol (PricewaterhouseCoopers LLP), y Prif 
Weithredwr ac uwch staff cyllid yn mynychu’r pwyllgor 
drwy wahoddiad. Cyfarfu’r Pwyllgor dair gwaith yn 
ystod y flwyddyn. 

Polisi cyfle cyfartal 

Rydym yn recriwtio staff yn ôl teilyngdod drwy
 
gystadleuaeth deg ac agored. Mae hyn yn sicrhau
 
cyfle cyfartal ar gyfer cyflogaeth, heb ystyried:
 
• hil;
 
• lliw;
 
• cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu genedlaethol;
 
• rhyw;
 
• cyfeiriadedd rhywiol;
 
• oed;
 
• statws priodasol;
 
• anabledd;
 
• crefydd; na 

• phatrwm gweithio
 

Mae pob gweithgarwch recriwtio yn amodol ar
 
archwiliad gan y Comisiynwyr Gwasanaeth Sifil er
 
mwyn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r canllawiau a
 
amlinellir yn ei god recriwtio.
 

Yn ystod y flwyddyn cynhaliom naw gwahanol
 
recriwtiad, a oedd mewn rhai achosion yn chwilio am
 
ragor nag un aelod o staff. Cafodd pawb ei recriwtio
 
drwy gystadleuaeth agored.
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Cynnwys y gweithwyr 

Rhoddwn bwyslais mawr ar reoli, datblygu a hyfforddi 
staff.  Yn ystod y flwyddyn, rydym wedi buddsoddi 
mewn ystod eang o weithgareddau datblygu i gefnogi 
cyflawniad ein strategaeth. Rydym yn cynnal sesiynau 
briffio staff a seminarau rheolaidd. Mae gennym 
bwyllgor staff, yr ymgynghorir ag ef ar ystod o faterion. 
Mae gennym gytundeb cydnabyddiaeth gyda’r 
undebau llafur sy’n cynrychioli staff Ofwat ‒ sef PCS, 
Prospect ac FDA. 

Absenoldeb oherwydd salwch 

Ein polisi yw lleihau absenoldebau gweithwyr ac rydym 
yn dibynnu ar ymyrraeth gynnar gan reolwyr llinell yn 
cynnal cyfweliad dychwelyd i’r gwaith wedi pob cyfnod 
o absenoldeb. Bydd ymgynghorwyr Adnoddau Dynol 
yn hysbysu rheolwyr llinell pan fo’r sbardunau canlynol 
wedi eu cyrraedd ar gyfer unigolyn, i ganiatáu iddynt 
ystyried a oes angen gweithredu neu gefnogaeth 
bellach: 

• tri chyfnod o absenoldeb mewn cyfnod treigl o chwe 
mis; a 

• phedwar cyfnod o absenoldeb mewn cyfnod treigl o 
ddeuddeg mis. 

Mae’r Positive People Company yn darparu Rhaglen 
Cymorth Gweithwyr i Ofwat sy’n cynnig gwasanaeth 
cefnogi, gwybodaeth a chynghori gwirfoddol a 
chyfrinachol i gynorthwyo gweithwyr ac aelodau eu 
teuluoedd agos i ddatrys problemau a phryderon 
personol. 

Cyflwynir data absenoldeb oherwydd salwch i’r Bwrdd 
pob chwarter blwyddyn. 

Absenoldeb tymor hir yw unrhyw absenoldeb sy’n 
rhedeg dros gyfnod dilynol o 21 diwrnod gwaith neu 
ragor. 

Eitem Eithriadol 

Ym mis Rhagfyr 2010, barnodd y Llys Gweinyddol o 

blaid Ofwat mewn adolygiad barnwrol a ddygwyd gan 
Thames Water Utilities Limited. Roedd yr adolygiad 
barnwrol yn ymwneud ag Ofwat yn penodi 
Independent Water Networks Ltd fel yr ymgymerwr ar 
gyfer Kings Cross yn Llundain. Apeliodd Thames 
Water yn erbyn penderfyniad y Llys Gweinyddol a 
gwrthodwyd yr apêl ym mis Ionawr 2012. Dyfarnwyd 
costau i Ofwat am y gwrandawiadau yn y Llys 
Gweinyddol a’r Llys Apêl. Cytunwyd ar swm o £80,000 
ac anfonebwyd am hyn ym mis Ebrill 2012. 

Perfformiad talu cyflenwyr 

Cyflawnom 96.5% yn erbyn ein targed ar gyfer talu 
100% o anfonebau a gytunwyd o fewn 30 diwrnod o’u 
derbyn yn ystod 2011-12. Y ffigur cyfatebol ar gyfer 
2010-11 oedd 96.2%. 

Digwyddiadau cysylltiedig â data personol wedi ei 

ddiogelu 

Mae gennym Bolisi Risg Gwybodaeth (IRP) a 
gweithdrefnau cysylltiedig ar waith i reoli’r risg o 
ddigwyddiadau cysylltiedig â data personol wedi ei 
ddiogelu. 

Ni fu unrhyw ddigwyddiadau cysylltiedig â data 
personol wedi ei ddiogelu yn 2011-12. 

Archwiliad mewnol 

Darparodd PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) ein 
gwasanaeth archwiliad mewnol yn 2011-12. Mae’r 
gwasanaeth hwn yn rhoi gwasanaeth gwerthuso 
annibynnol ar gyfer y rheolwyr drwy fesur ac archwilio 
digonolrwydd, dibynadwyedd, ac effeithiolrwydd 
systemau rheoli, rheoli risg a rheolaeth ariannol. Mae’r 
archwilwyr mewnol yn gwneud argymhellion yn 
seiliedig ar werthusiad pob system a adolygir. 

Archwiliad allanol 

Ein harchwiliwr allanol yw’r Distain ac Archwilydd 
Cyffredinol (C&AG), y mae’n ofynnol iddo archwilio’r 
datganiadau ariannol o dan Ddeddf Adnoddau a 

Tymor byr Tymor hir 
Cyfanswm 

2011-12 Tymor byr Tymor hir 
Cyfanswm 

2010-11 

Dyddiau a gollwyd 679 545 1,224 737 728 1,465 

Canran a gollwyd 2% 3% 
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Chyfrifon y Llywodraeth 2000, ac mae’n adrodd i’r 
Senedd ar yr archwiliad hwn. 
Mae’r Swyddog Cyfrifyddu wedi cymryd pob cam a 
ddylai i wneud ei hun yn ymwybodol o unrhyw 
wybodaeth archwilio berthnasol, ac i wneud yn siwr 
bod ein harchwilwyr yn ymwybodol o’r wybodaeth 
honno. Cyn belled ac y mae’n ymwybodol, nid oes 
gwybodaeth archwilio berthnasol nad yw’r archwilwyr 
yn ymwybodol ohoni. 

Cost dybiannol y gwasanaeth hwn yw £41 mil (2010-

11: £41 mil). 

Regina Finn, Swyddog Cyfrifyddu 

5 Gorffennaf  2012 

Adroddiad cynaliadwyedd 

Crynodeb o berfformiad 

Ym mis Gorffennaf 2011, cyhoeddodd Trysorlys EM ganllawiau i adrannau’r llywodraeth parthed adrodd ar 
gynaliadwyedd ar gyfer y flwyddyn 2011-12, fel rhan o’r ymrwymiad Gwneud y Llywodraeth yn fwy Gwyrdd. Fel 
adran fach (<250 staff), nid oes gorfodaeth ar Ofwat i gynhyrchu adroddiad cynaliadwyedd. Fodd bynnag, 
oherwydd ei rôl mewn sector rheoleiddio sydd ag effaith amgylcheddol mawr, mae Ofwat wedi cytuno i ddarparu 
adroddiad yn wirfoddol. Mae’r adroddiad isod yn dilyn y canllawiau a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM. 

Allyriadau nwy ty gwydr ˆ 2011-12 Allyriadau nwy ty gwydr ˆ 

Cyfanswm allyriadau gros 391.93 450 

Dangosyddion 
Cyfanswm allyriadau net 391.93 400 

Allyriadau 

2011-12 

Allyriadau cwmpas 2 gros cwmpas 2 a 3 
gros 

anariannol 350 

T
u
n
n
e
lli

 M
e
tr

ig
 C

O
2
e99.88 

(uniongyrchol)(1.000 tCO2e) 
300 (anuniongyrchol)

Allyriadau cwmpas 2 a 3 gros 
292.05 

(anuniongyrchol) 

Trydan: anadnewyddadwy 0.534 

Trydan: adnewyddadwy – 
Defnydd ynni 

250 
Allyriadau 
cwmpas 2 gros200 
(uniongyrchol) 

150 

100cysylltiedig Nwy – 
(miliwn KWh) 

LPG 

Arall 

Gwariant ar ynni 

– 

– 

51 

50 

0 

Gwariant trwydded CRC 1.3 

Dangosyddion Gwariant ar wrthbwysau 

ariannol (£K) achrededig (er enghraifft, – 
GCOF) 

Gwariant ar deithio busnes 
274 

swyddogol 

Sylwebaeth ar berfformiad (yn cynnwys mesuriadau) 

Mae allyriadau cwmpas 1 wedi eu seilio ar ddarlleniadau a amcangyfrifir ar gyfer aerdymheru ac nid ydynt wedi eu cadarnhau. 
Mae allyriadau cwmpas 2 yn cynnwys cyflenwadau trydan cyffredinol ar gyfer ein llety a’n hystafell gweinydd (217.35 tCO2e) ac 
mae cwmpas 3 yn ymwneud â theithio busnes (74.7 tCO2e). 

Sylwebaeth ar effeithiau y gellir eu rheoli 

Mae goleuadau a rheolyddion ynni effeithlon newydd wedi eu gosod yn y rhan fwyaf o’r ardaloedd yn ein heiddo. Cyhoeddwyd 
polisi TG gwyrdd sy’n hyrwyddo materion cynaliadwyedd i bob defnyddiwr. 
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Gwastraff 2011-12 

Cyfanswm gwastraff – 

Gwastraff peryglus Cyfanswm – 

Dangosyddion anariannol 
(tunelli metrig) 

Gwastraff nad yw’n 
beryglus 

Tirlenwi 

Ailddefnyddiwyd/ailgylchwyd 

Compostiwyd 

– 

18.5 

– 

Llosgwyd gan adfer ynni – 

Cyfanswm cost gwaredu 8 

Gwastraff peryglus – 

Dangosyddion ariannol 
(£000) 

Gwastraff nad yw’n 
beryglus 

Tirlenwi 

Ailddefnyddiwyd/ailgylchwyd 

Compostiwyd 

Llosgwyd gan adfer ynni 

– 

8 

0 

0 

Llosgwyd heb adfer ynni 0 

Sylwebaeth ar berfformiad (yn cynnwys mesuriadau) 

Caiff pob gwastraff ei wahanu ar gyfer ei ailgylchu neu ei waredu drwy dirlenwi. Nid oeddem 
yn gallu mesur yn fanwl gywir ein gwastraff di-bapur gan fod hwn yn cael ei waredu drwy fan 
casglu canolog mewn adeilad yn cynnwys sawl tenant. Ailgylchir ein gwastraff papur. 

Sylwebaeth ar effeithiau y gellir eu rheoli 

Hyrwyddir ailgylchu drwy’r swyddfa yn gyfan gyda mannau casglu canolog ar bob llawr. 
Ailgylchir plastigau, gwydr a cherdyn drwy gyfleuster gwaredu gwastraff sydd wedi ei ganoli a 
ddarperir gan yr adeilad. Caiff gwastraff ar gyfer tirlenwi hefyd ei gasglu yn y modd hwn. 

Gwastraff 
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Defnydd adnoddau y mae pen draw iddynt 2011-12 

Cyflenwyd 0.889 
Defnydd dŵr 

(ystad swyddfa) 
Echdynnwyd Amherthnasol 

Fesul FTE 0.004 
Dangosyddion anariannol (000m3) 

Defnydd dŵr Cyflenwyd Amherthnasol 

Echdynnwyd Amherthnasol 

Costau cyflenwi dŵr (ystâd swyddfa) 0.2 
Dangosyddion ariannol (£000) 

Costau cyflenwi dŵr (ystâd dim-swyddfa) (non-office estate) Amherthnasol 

Sylwebaeth ar berfformiad (yn cynnwys mesuriadau) 

Mae amcangyfrifon dŵr blaenorol wedi dynodi cyfeintiau o 
5.4m3 fesul FTE. Mae defnydd drwy fesuryddion ar gyfer 
cyfnod 2011-12 yn dynodi cyfartaledd defnydd o 3.93m3 

fesul FTE. 

Sylwebaeth ar effeithiau y gellir eu rheoli 

Defnydd dwr ˆ 

1 

0.9 

0.8 

0.7 

0.4 
Trosolwg o effeithiau a ddylanwadwyd 

0.3 
Mae Ofwat wedi ei leoli mewn adeilad sydd â nifer o 
denantiaid a darperir cyflenwadau dŵr gan y landlordiaid. 0.2 

Rydym yn annog gosod gosodiadau effeithlon a 0.1 
chynaliadwy yn ardaloedd y landlord lle bynnag bo hynny’n 
bosibl. 

2011-12 
0 

Ynglyn â’n data ˆ 

Mae ein defnydd dŵr ar gyfer gwasanaethau lles hanfodol 
yn unig – er enghraifft, cyfleusterau tŷ bach neu ystafell 

0
0
0
m

3
 

0.6 

0.5 
ymolchi a dŵr yfed. 

2011-12 yw’r flwyddyn gyntaf i Ofwat gasglu’r data hwn. Mae terfynau i union gywirdeb y wybodaeth gynaliadwy 
anariannol oherwydd technegau amcangyfrif. Fodd bynnag, rydym yn edrych ar systemau a fydd yn gwella 
casgliad y data hwn a chynyddu union gywirdeb yn 2012-13. 

Cynlluniau i’ r dyfodol 

Bydd Ofwat yn parhau i gymryd camau i wella ei effeithlonrwydd ynni a dŵr. Erbyn hyn mae ailgylchu wedi ei 
integreiddio gyda defnydd adeilad ein swyddfa. Mae defnyddio trenau eisoes yn brif ddull trafnidiaeth busnes ac 
rydym yn buddsoddi mwy mewn technoleg cynadledda fideo er mwyn lleihau’r angen i deithio. 
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Adroddiad ar daliadau 

Tîm Gweithredol 

Roedd cyfansoddiad y Tîm Gweithredol yn y cyfnod
 
adrodd fel a ganlyn.
 

Regina Finn*
 
Prif Weithredwr
 

Keith Mason*
 
Uwch Gyfarwyddwr Cyllid a Rhwydweithiau
 

Cathryn Ross (hyd 7 Awst 2011)*
 
Uwch Gyfarwyddwr Marchnadoedd ac Economeg
 

Sonia Brown (o 1 Mawrth 2012)*
 
Uwch Gyfarwyddwr Marchnadoedd ac Economeg
 

Marian Spain
 
Uwch Gyfarwyddwr Polisi a Chyfathrebu
 

Stuart Crawford
 
Uwch Gyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol a
 
Rheoli Rhaglen
 

* Dynodi aelod Bwrdd. 

Cytundebau gwasanaeth 

Mae tâl ar gyfer aelodau’r Tîm Gweithredol, ac eithrio 
Stuart Crawford, wedi ei nodi yn eu cytundebau a 
chaiff ei adolygu’n flynyddol yn unol â dyfarniadau a 
argymhellir gan y Corff Adolygu Cyflogau Uwch. Nid 
yw Stuart Crawford yn aelod o’r Uwch Wasanaeth Sifil 
(SCS). 

Nid yw cyfnod y rhybudd ar gyfer pob aelod o’r Tîm 
Gweithredol yn hwy na chwe mis. 

Gellir terfynu’r cytundebau drwy’r broses sefydlog fel yr 
amlinellir yn y Cod Rheolaeth Gwasanaeth Sifil. 
Gwneir y trefniadau ar gyfer terfynu cytundeb 
aelodau’r Tîm Gweithredol yn gynnar yn unol â 
chytundeb gwasanaeth yr unigolyn perthnasol. Mae 
pob cytundeb yn darparu ar gyfer taliad yn lle rhybudd 
terfynu cynnar yn seiliedig ar ddarpariaethau’r Cynllun 
Iawndal Gwasanaeth Sifil. 

Mae pob aelod parhaol o’r Tîm Gweithredol yn 
cyfranogi mewn cynllun bonws, sydd yn unol ag 
argymhellion y Bwrdd Adolygu Cyflogau Uwch.  Telir y 
bonws ar berfformiad yr unigolyn.  Mae taliadau bonws 

yn anghyfunol ac nid ydynt yn bensiynadwy. 
Mae uwch reolwyr ac aelodau’r Bwrdd wedi datgan 
nad oes ganddynt swyddi cyfarwyddwyr na diddordeb 
sylweddol a allai fod wedi achosi gwrthdaro â’u 
cyfrifoldebau Ofwat. 

Cyfarwyddwyr interim 

Yn ystod y flwyddyn ariannol cyflogom Tim Keyworth 
(Keyworth Consultancy LLP) fel y prif Economegydd 
Interim o 1 Awst 2011 hyd 31 Mawrth 2012. Gwnaed 
hyn er mwyn gwneud gwaith swydd yr Uwch 
Gyfarwyddwr Marchnata ac Economeg nes iddi gael ei 
llenwi ym mis Mawrth 2012. 

Taliadau i staff 

Y Pwyllgor Taliadau sy’n cymeradwyo’r dyfarniadau tâl 
blynyddol. 

Pennir cyflogau ar sail recriwtio a chadw staff o safon 
uchel o fewn y fframwaith rheoli gwariant cyhoeddus a 
osodwyd gan y Llywodraeth. Gellir dyfarnu bonws 
anghyfunol i staff sydd â pherfformiad eithriadol. Bydd 
y Tîm Gweithredol yn cyfarfod i adolygu holl 
enwebiadau rheolwyr llinell a chytuno ar ddyraniadau 
bonws. Cytunir ar y gronfa bonws blynyddol gan y 
Pwyllgor Taliadau. 

Cyfarwyddwyr anweithredol 

Caiff y cadeirydd a’r cyfarwyddwyr anweithredol eu 
talu yn unol â’r argymhellion a wneir gan Swyddfa’r 
Cabinet. 

Aelodau’ r Pwyllgor Tâl 

Yn ystod y flwyddyn, aelodau’r pwyllgor oedd:
 

• Jane May hyd 30 Medi 2011 (Cadeirydd);
 
• Gillian Owen (Cadeirydd) o 1 Hydref 2011;
 
• Philip Fletcher CBE;
 
• Michael Brooker hyd 30 Medi 2011; a
 
• Penny Boys o 1 Hydref 2011.
 

Rhwymedigaethau pensiwn 

Y prif gynllun pensiwn ar gyfer staff Ofwat yw’r Prif 
Gynllun Pensiwn Gwasanaeth Sifil (PCSPS). Mae hwn 
yn gynllun buddion diffiniedig, nas ariennir. Daw’r taliad 
buddion o’r cynllun drwy’r Bleidlais Blwydd-daliadau y 
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Gwasanaeth Sifil. Ni ddarperir ar gyfer y 
rhwymedigaethau pensiwn sy’n codi o aelodaeth 
gweithwyr Ofwat o’r PCSPS yn y cyfrifon hyn, yn unol 
â chyfarwyddiadau Trysorlys EM ac fel y’u disgrifir ar 
dudalen 45. 

Gwnaed darpariaeth lawn yn y cyfrifon ar gyfer 
rhwymedigaethau sy’n deillio o’r cynlluniau pensiwn 
cydweddol ar gyfer y cyn Gyfarwyddwyr Cyffredinol fel 
sy’n ofynnol gan Drysorlys EM (nodyn 16.2). Gwneir 
hawliadau i’r Trysorlys i dalu’r costau pensiwn sy’n 
ymwneud â chyflogaeth ar wahân i Ofwat. 

Mae rolau’r cadeirydd a chyfarwyddwyr anweithredol 
yn amhensiynadwy. 

Iawndal am golli swydd 

Cost gadael cynnar ad-drefnu 2011-12, yn cynnwys tâl 
yn lle rhybudd, taliadau iawndal ac ymddeoliadau 

Tâl uwch reolwyr 

Roedd y wybodaeth ganlynol yn amodol ar archwiliad. 

cynnar oedd £2.3 miliwn. Roedd hyn yn cynnwys 
darpariaeth gwerth £190 mil ar gyfer costau iawndal 
mewn blynyddoedd i ddod. Ceir manylion y 
ddarpariaeth ad-drefnu a sefydlwyd yn 2009-10 yn 
nodyn 16.1. 

Golygodd yr ad-drefnu bod 48 o weithwyr wedi gadael 
o dan delerau colli swydd gwirfoddol yn y flwyddyn 
sy’n dod i ben 31 Mawrth 2012. Derbyniasant dâl 
iawndal gwerth rhwng £4 mil a £159 mil. Mewn rhai 
achosion ymddeoliad cynnar roedd y tâl iawndal yn 
cynnwys cyfraniad gan Ofwat i brynu allan rhan o’r 
pensiwn yn cael ei leihau ar sail tybiaethau actwaraidd. 

O’r 48, dewisodd wyth i ymddeol yn gynnar. Y gost i 
Ofwat brynu allan y lleihad actiwaraidd ar eu pensiwn 
oedd rhwng £7 mil a £50 mil. Ni wnaethant dderbyn 
unrhyw iawndal ychwanegol. 

Regina Finn, Prif 
Weithredwr 

Cyflog 
£000 

140-145 

Taliadau 
bonws 

£000 

10-15 

2011-12 
Budd mewn 

nwyddau (i’ r 
£100 agosaf) 

10,600 

Cyflog 
£000 

140-145 

Taliadau 
bonws 

£000 

10-15 

2010-11 
Budd mewn 

nwyddau (i’ r 
£100 agosaf) 

3,700 

Keith Mason, Uwch 
Gyfarwyddwr Cyllid a 
Rhwydweithiau 

Cathryn Ross, Uwch 
Gyfarwyddwr 
Marchnadoedd ac 
Economeg (hyd 7 Awst 
2011) 

Sonia Brown, Uwch 
Gyfarwyddwr 
Marchnadoedd ac 
Economeg (o 1 Mawrth 
2012) 

Stuart Crawford, Uwch 
Gyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Corfforaethol a Rheoli 
Rhaglen 

Marian Spain, Uwch 
Gyfarwyddwr Polisi a 
Chyfathrebu 

105-110 

50-55 
cyfwerth â 

blwyddyn lawn 
(130-135) 

5-10 
cyfwerth â 

blwyddyn lawn 
(115-120) 

120-125 

110-115 

5-10 

10-15 

– 

– 

– 

– 

100 

– 

1,300 

7,700 

100-105 

115-120 

– 

120-125 

100-105 

10-15 

10-15 

– 

– 

– 

100 

100 

– 

600 

100 

Band cyfanswm tâl y 
Cyfarwyddwr uchaf ei dâl 

165-170 160-165 

Canolrif cyflog 

Cymhareb 

£34,705 

4.8 

£32,813 

5.0 
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Mae’n ofynnol i Ofwat ddatgelu’r berthynas rhwng tâl y 
cyfarwyddwr uchaf ei dâl yn y sefydliad a chanolrif tâl 
gweithlu’r sefydliad. 

Band tâl y cyfarwyddwr uchaf ei dâl yn Ofwat yn y 
flwyddyn ariannol 2011-12 oedd £165 mil i £170 mil 
(2010-11: £160 mil i £165 mil). Roedd hyn 4.8 gwaith 
(2010-11: 5.0 gwaith) canolrif tâl y gweithlu, sef 
£34,705 (2010-11: £32,813). 

Taliadau i drydydd parti* 

Darpariaeth gwasanaethau rheolwr interim 

Roedd y wybodaeth ganlynol yn amodol ar archwiliad. 

Yn 2011-12, ni dderbyniodd unrhyw weithwyr dâl 
(2010-11: dim) a oedd yn uwch na’r cyfarwyddwr uchaf 
ei dâl. Roedd y tâl ac eithrio uwch reolwyr yn amrywio 
o £3,246 i £107,973 (2010-11: £3,107 i £107,087). 

Mae cyfanswm y tâl yn cynnwys cyflog, tâl anghyfunol 
cysylltiedig â pherfformiad, budd mewn nwyddau yn 
ogystal â thaliadau diswyddo. Nid yw’n cynnwys 
cyfraniadau pensiwn cyflogwr a gwerth trosglwyddo 
sy’n gyfwerth ag arian parod pensiynau. 

Taliad Taliad 
2011-12 2010-11 

£000 £000 

Keyworth Consulting Ltd 
Tim Keyworth, Prif Economegydd Interim (o 1 Awst 2011 hyd 31 Mawrth 2012) 

125-130 – 

Sands Resources Ltd 
Rob Ashley**, Cyfarwyddwr Polisi a Chyfathrebu Interim (hyd 30 Medi 2010) 

– 190-195 

*Nid yw hawliau Pensiwn Gwasanaeth Sifil yn berthnasol i aelodau’r Uwch Dîm Gweithredol tra eu bod wedi eu cytundebau
 
drwy drydydd parti. 

**Rhwng mis Hydref a Mis Rhagfyr 2010, roedd contract ymgynghoriaeth gyda Robert Ashley Ltd. Roedd hyn yn cwmpasu
 
ystod o wasanaethau ymgynghoriaeth. Cyfanswm y gwerth oedd £38,000.
 

Taliadau i aelodau anweithredol yr Awdurdod 

Roedd y wybodaeth ganlynol yn amodol ar archwiliad. 

2011-12 2010-11 
Budd mewn Budd mewn 

Cyflog 
£000 

nwyddau (i’ r 
£100 agosaf) 

Cyflog 
£000 

nwyddau (i’ r 
£100 agosaf) 

Philip Fletcher CBE, Cadeirydd 105-110 1,200 105-110 1,500 

Penny Boys CB, Cyfarwyddwr Anweithredol 15-20 1,700 15-20 1,800 

Michael Brooker, Cyfarwyddwr Anweithredol 
(hyd 30 Medi 2011) 

5-10 

(cyfwerth â blwyddyn 
lawn 15-20) 

500 15-20 1,200 

Peter Bucks, Cyfarwyddwr Anweithredol 

(hyd 30 Medi 2011) 

5-10 

(cyfwerth â blwyddyn 
lawn 15-20) 

800 15-20 3,400 

Jane May, Cyfarwyddwr Anweithredol 

(hyd 30 Medi 2011) 

5-10 
(cyfwerth â blwyddyn 

lawn 15-20) 
600 15-20 1,300 

Gillian Owen, Cyfarwyddwr Anweithredol 10-15 800 15-20 1,000 

Robin Paynter Bryant (o 24 Ionawr 2012) 
Cyfarwyddwr Anweithredol 

0-5 

(cyfwerth â blwyddyn 
lawn 10-15) 

– – – 

Wendy Barnes (o 7 Chwefror 2012) 
Cyfarwyddwr Anweithredol 

0-5 

(cyfwerth â blwyddyn 
lawn 10-15) 

– – – 
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Tâl i aelod annibynnol y Pwyllgor Archwilio 

Roedd y wybodaeth ganlynol yn amodol ar archwiliad. 

2011-12 2010-11 
Budd mewn Budd mewn 

nwyddau (i’ r nwyddau (i’ r 
Cyflog £000 £100 agosaf) Cyflog £000 £100 agosaf) 

Richard Kennett, Aelod Annibynnol 0-5 800 0-5 800 

Cyflog 

Mae ‘Cyflog’ yn cwmpasu symiau pensiynadwy ac 
amhensiynadwy ac yn cynnwys cyflog gros, goramser, 
lwfansau recriwtio a chadw, lwfansau swyddfa breifat, ac 
unrhyw lwfans arall i’r graddau ei fod yn destun trethiant 
y DU. Mae’r adroddiad hwn wedi ei seilio ar daliadau 
cronedig a wnaed gan Ofwat ac wedi eu cofnodi felly yn 
y cyfrifon hyn. 

Budd mewn nwyddau 

Mae gwerth ariannol budd mewn nwyddau yn 
cwmpasu unrhyw fudd a ddarparwyd gan Ofwat a’i drin 
gan Refeniw a Thollau EM fel enillion trethadwy. 

Buddion pensiwn uwch reolwyr 

Roedd y wybodaeth ganlynol yn amodol ar archwiliad. 

Roedd y taliadau a amlinellir isod yn net o dreth a 
thalwyd y symiau treth i Refeniw a Thollau EM. 
Eitemau yn y categori hwn oedd trefniadau cynhaliaeth 
a theithio ar gyfer yr Awdurdod. 

Bonysau 

Caiff bonysau eu seilio ar lefelau perfformiad a 
gyrhaeddwyd ac fe’u gwneir fel rhan o’r broses 
gwerthuso. Mae bonysau yn ymwneud â’r perfformiad 
yn y flwyddyn y maent yn dod yn daladwy i’r unigolyn. 
Mae’r bonysau a adroddwyd yn 2011-12 yn ymwneud 
â pherfformiad yn 2011-12 ac mae’r bonysau cymharol 
a adroddwyd ar gyfer 2010-11 yn ymwneud â 
pherfformiad yn 2010-11. 

Cynnydd Pensiwn 
gwirioneddol 

mewn 
cronedig yn 60 

oed ar 31 
pensiwn a 

chyfandaliad 
cysylltiedig yn 

60 oed 
£000 

Mawrth 
2012 a 

chyfandaliad 
cysylltiedig 

£000 

CETV ar 31 
Mawrth 2011* 

£000 

CETV ar 31 
Mawrth 2012 

£000 

Cynnydd 
gwirioneddol 
mewn CETV 

£000 

Cyfraniad 
cyflogwr i 

gyfrif pensiwn 
partneriaeth 

100 agosaf 

Regina Finn, Prif 
Weithredwr 

0-2.5: 
cyfandaliad – 

10-15: 
cyfandaliad – 

132 171 23 – 

Keith Mason, Uwch 0-2.5: 20-25: 
Gyfarwyddwr Cyllid a cyfandaliad 0- cyfandaliad 70- 435 473 1 – 
Rhwydweithiau 2.5 75 

Cathryn Ross, Uwch 
Gyfarwyddwr 
Marchnadoedd ac 
Economeg (hyd 7 Awst 
2011) 

0-2.5: 
cyfandaliad 0-

2.5 

15-20: 
cyfandaliad 50-

55 
204 220 6 – 

Sonia Brown (1 Mawrth 
2012) Uwch Gyfarwyddwr 
Marchnadoedd ac 
Economeg 

0-2.5: 
cyfandaliad 0-

2.5 

15-20: 
cyfandaliad 50-

55 
191 196 4 – 

Stuart Crawford, Uwch 
Gyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Corfforaethol a Rheoli 

0-2.5: 
cyfandaliad – 

5-10: 
cyfandaliad– 

136 176 24 – 

Rhaglen 

Marian Spain, Uwch 42.5-45: 42.5-45: 
Gyfarwyddwr Polisi a cyfandaliad – cyfandaliad – 8 472 184 – 
Chyfathrebu 

* Newidiwyd y ffactorau cronedig a ddefnyddir i gyfrifo CETV yn 2011-12.  Mae’r CETV ar 31 Mawrth 2011 a 31 Mawrth 2012 ill 
dau wedi eu cyfrifo gan ddefnyddio’r ffactorau newydd er mwyn cysondeb. Felly, mae’r CETV ar 31 Mawrth 2011 yn wahanol i’r 
ffigur cyfatebol yn adroddiad llynedd, a gyfrifwyd gan ddefnyddio’r ffactorau blaenorol. 
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Pensiynau Gwasanaeth Sifil 

Darperir buddion pensiwn drwy drefniadau pensiwn y 
Gwasanaeth Sifil. 

O 30 Gorffennaf 2007 gall gweision sifil fod mewn un o 
bedwar cynllun â buddion diffiniedig - naill ai cynllun 
cyflog terfynol (clasurol, premiwm neu clasurol a mwy), 
neu gynllun gyrfa gyfan (nuvos). Ni chaiff y trefniadau 
statudol hyn eu hariannu gyda chost y buddion yn cael 
eu talu gan arian a bleidleisir gan y Senedd bob 
blwyddyn. Caiff y pensiwn sy’n daladwy o dan clasurol, 
premiwm, clasurol a mwy a nuvos eu cynyddu’n 
flynyddol yn unol â deddfwriaeth Cynnydd Pensiynau. 
Gall aelodau a ymunodd o fis Hydref 2002 ddewis naill 
ai’r trefniant â buddion diffiniedig priodol neu bensiwn 
rhanddeiliaid ‘prynu arian’ gyda chyfraniad cyflogwr 
(cyfrif pensiwn partneriaeth). 

Pennir cyfraniadau cyflogwr ar gyfradd o 1.5% o 
enillion pensiynadwy ar gyfer clasurol a 3.5% ar gyfer 
premiwm, clasurol a mwy a nuvos. Mae buddion 
clasurol yn cronni ar gyfradd sy’n 1/80fed o’r enillion 
pensiynadwy terfynol sy’n daladwy ar ymddeoliad. Yn 
ychwanegol, mae cyfandaliad sy’n gyfwerth â thair 
blynedd o bensiwn cychwynnol yn daladwy ar 
ymddeoliad. Ar gyfer premiwm, mae buddion yn cronni 
ar gyfradd sy’n 1/60fed o’r enillion pensiynadwy 
terfynol ar gyfer pob blwyddyn o wasanaeth. Yn 
wahanol i clasurol, nid oes cyfandaliad awtomatig. Yn 
y bôn hybrid yw clasurol a mwy gyda buddion o ran 
gwasanaeth cyn 1 Hydref 2002 wedi ei gyfrifo’n fras fel 
y clasurol a buddion ar gyfer gwasanaeth o fis Hydref 
2002 wedi eu cyfrifo fel y premiwm. Yn nuvos, mae 
aelod yn adeiladu pensiwn ar sail ei enillion 
pensiynadwy yn ystod ei gyfnod aelodaeth o’r cynllun. 
Ar ddiwedd blwyddyn y cynllun (31 Mawrth), credydir 
cyfrif pensiwn a enillwyd yr aelod â 2.3% o’u henillion 
pensiynadwy yn y flwyddyn honno a chaiff y pensiwn a 
gronnwyd ei uwch-gyfraddio yn unol â deddfwriaeth 
Cynnydd Pensiynau. Ym mhob achos gall aelodau 
ddewis ildio (cymudo) eu pensiwn am gyfandaliad hyd 
at y terfynau a osodir gan Ddeddf Cyllid 2004. Yn unol 

â pholisi pensiynau’r Llywodraeth, bydd cyfraniadau 
unigol yn codi o 1 Ebrill 2012. 

Trefniant pensiwn rhanddeiliaid yw’r cyfrif pensiwn 
partneriaeth. Mae’r cyflogwr yn gwneud cyfraniad 
sylfaenol sydd rhwng 3% a 12.5% (yn dibynnu ar 
oedran y gweithiwr) i’r cynnyrch pensiwn rhanddeiliaid 
a ddewisir gan y gweithiwr o banel o dri darparwr.  Nid 
oes yn rhaid i’r gweithiwr gyfrannu ond pan fydd yn 
gwneud cyfraniadau, bydd y cyflogwr yn cyfateb y 
rhain hyd at derfyn gwerth 3% o’r cyflog pensiynadwy 
(yn ychwanegol at gyfraniad sylfaenol y cyflogwr). Mae 
cyflogwyr hefyd yn cyfrannu 0.8% pellach o gyflog 
pensiynadwy i dalu costau yswiriant buddion risg a 
ddarperir yn lleol (marw yn y swydd ac ymddeoliad 
drwy salwch). 

Y pensiwn cronedig a ddyfynnir yw’r pensiwn y mae 
gan yr aelod hawl i’w dderbyn pan fydd yn cyrraedd 
oedran pensiwn, neu’n union ar ôl gorffen bod yn 
aelod gweithredol o’r cynllun os ydynt eisoes dros oed 
pensiwn. 

Oed pensiwn yw 60 ar gyfer aelodau clasurol, 
premiwm a clasurol a mwy a 65 ar gyfer aelodau 
nuvos. 

Gellir gweld rhagor o fanylion am drefniadau pensiwn y 
Gwasanaeth Sifil ar y wefan 
www.civilservice.gov.uk/pensions 

Gwerth Trosglwyddo sy ’n Gyfwerth ag Arian 

Parod (CETV) 

Gwerth Trosglwyddo sy'n Gyfwerth ag Arian Parod 
(CETV) yw gwerth cyfalafedig a aseswyd yn 
acrtiwaraidd y buddion cynllun pensiwn a gronnwyd 
gan aelod ar adeg benodol. Y budd y rhoddir gwerth 
iddynt yw budd cronedig aelod ac unrhyw bensiwn 
wrth gefn ar gyfer gŵr/gwraig sy’n daladwy o’r cynllun. 
CETV yw taliad a wneir gan gynllun pensiwn neu 
drefniant i ddiogelu buddion pensiwn pan fydd aelod 
yn gadael cynllun ac yn dewis trosglwyddo’r buddion a 
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gronnwyd yn ei gynllun blaenorol. Mae’r ffigurau 
pensiwn a ddangosir yn ymwneud â’r buddion y mae’r 
unigolyn wedi eu cronni o ganlyniad i gyfanswm ei 
aelodaeth o’r cynllun pensiwn, nid dim ond ei 
wasanaeth mewn swydd uwch y mae’r datgeliad yn 
gymwys iddo. 

Mae’r ffigurau’n cynnwys gwerth unrhyw fudd pensiwn 
mewn cynllun neu drefniant arall y mae’r unigolyn wedi 
ei drosglwyddo i'r trefniadau pensiwn Gwasanaeth 
Sifil. Maent hefyd yn cynnwys unrhyw fudd pensiwn 
ychwanegol a gronnir i’r aelod o ganlyniad iddynt 
brynu budd pensiwn ychwanegol ar eu cost eu hunain. 
Caiff CETV eu cyfrifo o fewn y canllawiau a’r 
fframwaith a ragnodir gan y Sefydliad a Chyfadran 
Actiwarïaid ac nid ydynt yn rhoi ystyriaeth i unrhyw 
leihad gwirioneddol neu bosibl i fudd-daliadau o 
ganlyniad i Dreth Lwfans Oes, a allai fod yn ddyledus 
pan gymerir buddion pensiwn. 

Cynnydd gwirioneddol mewn CETV 

Mae hyn yn adlewyrchu’r cynnydd mewn CETV a 
ariennir mewn gwirionedd gan y cyflogwr. Nid yw’n 
cynnwys y cynnydd mewn pensiwn cronedig o 
ganlyniad i chwyddiant, cyfraniadau a dalwyd gan y 
gweithiwr (yn cynnwys gwerth unrhyw fudd-daliadau a 
drosglwyddwyd o gynllun neu drefniant pensiwn arall) 
ac mae’n defnyddio ffactorau prisio marchnad cyffredin 
ar gyfer y cyfnod dechrau a diwedd. 

Regina Finn, Swyddog Cyfrifyddu 

5 Gorffennaf  2012 
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Datganiad o gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu

O dan adran 5 Deddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000, mae’n ofynnol i Ofwat baratoi cyfrifon adnoddau

ar gyfer pob blwyddyn ariannol, er mwyn cydymffurfio â chyfarwyddyd Trysorlys EM, yn rhoi manylion yr adnoddau

sydd wedi eu caffael, a ddelir, neu a waredwyd yn ystod y flwyddyn a defnydd ar adnoddau gan yr adran yn ystod y

flwyddyn. 

Paratoir y cyfrifon adnoddau hyn ar sail croniadau a rhaid iddynt roi darlun cywir a theg o gyflwr materion yr adran,

yr alldro o ran adnoddau net, adnoddau a gymhwysir i’r amcanion, enillion a cholledion cydnabyddedig a llifau arian

ar gyfer y flwyddyn ariannol.

Wrth baratoi’r cyfrifon mae’n ofynnol i’r Swyddog Cyfrifyddu gydymffurfio â gofynion Llawlyfr Adroddiadau Ariannol

y Llywodraeth ac yn benodol i wneud y canlynol: 

• cadw at y cyfarwyddyd cyfrifon a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM, yn cynnwys gofynion cyfrifyddu a datgelu

perthnasol, a defnyddio polisïau cyfrifyddu addas yn gyson; 

• llunio barn a gwneud amcangyfrifon ar sail resymol;

• datgan a yw safonau cyfrifyddu priodol, fel y’u hamlinellir yn Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth, wedi

eu dilyn, a datgelu ac egluro unrhyw wyriadau o bwys yn y cyfrifon; a 

• paratoi’r cyfrifon ar sail busnes byw. 

Mae Trysorlys EM wedi penodi Regina Finn, y Prif Weithredwr, yn Swyddog Cyfrifyddu ar gyfer yr adran.

Mae cyfrifoldebau Swyddog Cyfrifyddu, yn cynnwys cyfrifoldeb am briodoldeb a chysondeb cyllid cyhoeddus am ba

un y mae'r Swyddog Cyfrifyddu yn atebol, am gadw cofnodion priodol a diogelu asedau’r adran, wedi eu hamlinellu

yn ‘Rheoli Arian Cyhoeddus’ a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM.

Dwr heddiw, dwr yforyˆ ˆ
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Datganiad Llywodraethu

Cwmpas cyfrifoldeb

Mae cyfrifoldeb ar y Swyddog Cyfrifyddu a Bwrdd Ofwat i gynnal llywodraethu corfforaethol sy’n cefnogi cyflawniad

polisïau, nodau ac amcanion Ofwat, tra’n diogelu’r cronfeydd cyhoeddus ac asedau adrannol. Mae hyn yn unol â’r

cyfrifoldebau a amlinellir yn ‘Rheoli Arian Cyhoeddus’. Mae’r Swyddog Cyfrifyddu yn atebol i'r Cadeirydd a’r Bwrdd

am bob agwedd ar waith Ofwat. Mae hyn yn cynnwys rheoli risg. Mae dyletswyddau Ofwat wedi eu nodi mewn

deddfwriaeth, yn arbennig Deddf Diwydiant Dŵr 1991 a Deddf Dŵr 2003. Adran llywodraeth anweinidogol yw

Ofwat.

Diben y fframwaith llywodraethu

Mae’r fframwaith llywodraethu wedi ei gynllunio i roi sicrwydd bod Ofwat yn cyflawni ei ddyletswyddau mewn modd

sy’n bodloni’r safonau uchaf o reolaeth fewnol a rheoli risg. Mae hyn wedi ei seilio ar brosesau sydd wedi eu

cynllunio i:

• nodi a blaenoriaethu’r cyfleoedd a’r risgiau i gyflawni strategaeth, polisïau, nodau ac amcanion Ofwat;

• gwerthuso tebygoliaeth y cyfleoedd a’r risgiau hynny’n cael eu gwireddu (a’r effaith pe byddent yn cael eu

gwireddu); a’u

• rheoli’n effeithlon, effeithiol a darbodus.

Mae’r fframwaith llywodraethu wedi bod ar waith yn Ofwat ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben 31 Mawrth 2012 a hyd

at ddyddiad cymeradwyo’r adroddiad blynyddol a chyfrifon, ac mae’n cydymffurfio â chanllawiau Trysorlys EM.

Rhoddir sicrwydd i’r Swyddog Cyfrifyddu gan bob deiliad cyllideb (cyfarwyddwyr ac arweinwyr tîm) sydd wedi

llofnodi datganiad llywodraethu ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2011 hyd 31 Mawrth 2012.

Elfennau allweddol y fframwaith llywodraethu

Y Bwrdd

Mae’r Bwrdd yn cydnabod pwysigrwydd arweiniad er mwyn creu amgylchedd lle mae rheoli perfformiad a risg yn

effeithiol. Mae gan y Bwrdd fwyafrif o aelodau anweithredol gyda chadeirydd anweithredol, pedwar cyfarwyddwr

anweithredol a thri chyfarwyddwr gweithredol, yn cynnwys y prif weithredwr. Mae aelodaeth y Bwrdd yn rhoi’r

cydbwysedd sydd ei angen o brofiad ac arbenigedd sy’n cwmpasu dyletswyddau a strategaeth Ofwat. Y

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol yw ysgrifennydd y Bwrdd a’r ymgynghorydd cyfreithiol.

Mae’r aelodau anweithredol yn annibynnol ar y rheolwyr ac yn llunio mwyafrif y Bwrdd.

Heblaw am un contrct bach (gweler nodyn 20: Trafodion partïon cysylltiedig), nid oedd unrhyw enghreifftiau eraill o

benodiadau cwmni neu drefniadau ymgynghoriaeth, neu fuddiannau sylweddol, a ddaliwyd gan aelodau’r Bwrdd a

a allai fod wedi golygu gwrthdaro â’u cyfrifoldebau fel aelodau’r Bwrdd nad aethpwyd i’r afael â hwy’n briodol.

Yn ystod y flwyddyn, adolygodd y Bwrdd aelodaeth ei bwyllgorau.

Diweddarir rheolau gweithdrefn y Bwrdd yn rheolaidd ac fe’u cyhoeddir ar wefan Ofwat. Mae hyn yn cynnwys:

• gweithdrefn ar gyfer gwrthdaro buddiannau;

• cofrestr buddiannau datgeladwy aelodau Bwrdd;

• materion a neilltuwyd i’r Bwrdd;

• cylch gorchwyl y Pwyllgor Archwilio;

• cylch gorchwyl y Pwyllgor Taliadau;

• cylch gorchwyl y Pwyllgor Penodiadau Cwmni Newydd; a’r

• cod ymddygiad

Cyhoeddir cofnodion cyfarfodydd y Bwrdd ar wefan Ofwat.

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2011-12



Aelodau gweithredol

Regina Finn 10/10

Keith Mason 10/10

Cathryn Ross 5/5

Mae’r Cadeirydd a’r cyfarwyddwyr anweithredol wedi

chwarae rhan lawn ym musnes y Bwrdd drwy eu

presenoldeb â’u cyfraniadau mewn cyfarfodydd Bwrdd

a chyfarfodydd pwyllgorau’r Bwrdd fel y nodir uchod.

Cyfarfu’r Bwrdd yng Nghymru ym mis Gorffennaf 2011,

gan ddefnyddio’r achlysur i gwrdd yn anffurfiol â

Gweinidog a swyddogion Llywodraeth Cymru.

Yn ogystal â’i gyfarfodydd ffurfiol, cynhaliodd y Bwrdd

nifer o sesiynau her er mwyn profi’r ffordd o feddwl

sy’n dod i’r amlwg ar faterion polisi allweddol, a

gweithdai i dderbyn cynigion drafft mwy datblygedig er

mwyn hwyluso trafodaeth a siapio polisi a datblygiadau

newydd. Mae’r rhain yn ffyrdd gwerthfawr i’r Bwrdd

herio a siapio polisi a datblygiadau cyn ymgynghori â

rhanddeiliaid a gwneud penderfyniad terfynol. Yn ystod

y flwyddyn cynhaliwyd wrth-wahaniaethu, gwahanu

manwerthu a masnachu dŵr. Hefyd mynychodd

aelodau’r Bwrdd ddigwyddiadau dŵr cynaliadwy ym

misoedd Mai a Thachwedd 2011 lle y cyflwynodd

Ofwat sesiynau briffio ar ei strategaeth a gwrando ar

farn rhanddeiliaid.

Mae gan y Bwrdd dri phwyllgor sefydlog:  y Pwyllgor

Penodiadau Cwmni Newydd, y Pwyllgor Archwilio a’r

Pwyllgor Taliadau. Cadeirir pob un gan gyfarwyddwr

anweithredol. Mae Cadeirydd pob pwyllgor yn adrodd

i’r Bwrdd ar ôl pob cyfarfod a dosberthir y cofnodion er

gwybodaeth.

Mae’r Bwrdd yn adolygu ei berfformiad yn rheolaidd.

Yn 2011 cynhaliodd hunanasesiad anffurfiol a nododd

ddim pryderon. Cafodd y Bwrdd asesiad annibynnol

gan David Gray, a gomisiynwyd gan Defra i gynnal

adolygiad annibynnol o Ofwat. Gwnaeth casgliadau’r

adolygiad, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2011, y

sylwadau canlynol ar lywodraethu’r Bwrdd a’i ymlyniad

i’r Cod Cyfun.

• “Mae tîm yr adolygiad yn ystyried bod dull Ofwat, fel

yr amlinellir yn y rheolau gweithdrefn, yn

cydymffurfio’n dda gyda phrif ofynion y Cod lle bo’r

rhain yn berthnasol. Mae cyfrifoldebau’r Bwrdd a

rolau y Cadeirydd, y cyfarwyddwyr anweithredol a’r

cyfarwyddwyr gweithredol yn eu tro yn ymddangos

fel petaent wedi eu diffinio’n dda. Mae Cylch

Sonia Brown 2/2
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Aelodau Bwrdd

10 cyfarfod
Bwrdd

2 gyfarfod
Pwyllgor 
Taliadau

3 cyfarfod
Pwyllgor

Archwilio **

Cyfarfodydd
Pwyllgor 

NAV ***

Philip Fletcher 10/10 2/2 Amherthnasol 2/2

Penny Boys 10/10 1/1 3/3 Amherthnasol

Gillian Owen 9/10 1/1 2/2 Amherthnasol

Ymunodd y Cyfarwyddwyr Anweithredol newydd canlynol Ofwat ym misoedd Ionawr a Chwefror 2012

Robin Paynter Bryant 2/2* Amherthnasol Amherthnasol Amherthnasol

Wendy Barnes 1/2 Amherthnasol Amherthnasol Amherthnasol

Gadawodd y Cyfarwyddwyr Anweithredol canlynol Ofwat ym mis Medi 2011

Peter Bucks 5/5 Amherthnasol 1/1 Amherthnasol

Mike Brooker 4/5 1/1 Amherthnasol Amherthnasol

Jane May 5/5 1/1 Amherthnasol Amherthnasol

* Mynychodd gyfarfod Bwrdd Chwefror fel arsyllydd.

** Richard Kennett, aelod annibynnol y Pwyllgor Archwilio, 3/3.

*** Heblaw am gyfarfodydd, mae’r Pwyllgor wedi ystyried nifer o bapurau drwy ohebiaeth. 

Presenoldeb cyfarwyddwyr anweithredol mewn cyfarfodydd Bwrdd a thri chyfarfod is-
bwyllgor a phresenoldeb cyfarwyddwyr gweithredol mewn cyfarfodydd Bwrdd

O Ebrill 2011 hyd fis Mawrth 2012
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Gorchwyl y Pwyllgorau Archwilio a Thaliadau wedi

eu nodi’n glir ac mae gweithdrefnau ar waith i asesu

risg a rheolaeth fewnol.”

• “Roedd hefyd yn amlwg bod y cyfarwyddwyr

anweithredol yn teimlo’n wybodus ac wedi

ymgysylltu’n llawn mewn gwneud penderfyniadau ar

gyfeiriad strategol Ofwat. Roedd hi’n amlwg bod y

cyfarwyddwyr anweithredol yn gwbl ymwybodol o, ac

mewn sawl achos yn ysgogi’r, prif raglenni gwaith

sy’n cael eu cynnal ar hyn o bryd gan Ofwat, yn

cynnwys lleihau’r baich rheoleiddiol a chyflwyno mwy

o gystadleuaeth yn y sector.”

Cynhaliodd tri phwyllgor y Bwrdd adolygiadau

perfformiad hunanasesiad. Cadarnhaodd y rhain werth

y pwyllgorau a rhoesant wersi gwerthfawr i wella

effeithiolrwydd y pwyllgorau.

Pwyllgorau’r Bwrdd

Pwyllgor Archwilio

Cadeirir y Pwyllgor Archwilio gan Penny Boys (o fis

Medi 2011). Yr aelodau anweithredol a wasanaethodd

yn ystod y flwyddyn yw Gillian Owen (o fis Medi 2011),

Peter Bucks (Cadeirydd hyd fis Medi 2011) a Richard

Kennett (aelod annibynnol). Mynychodd y Prif

Weithredwr, cyfarwyddwyr, staff arall, archwilwyr

allanol (Swyddfa Archwilio Genedlaethol), yr

archwilwyr mewnol (PwC), a’r Ysgrifennydd Bwrdd

Cynorthwyol drwy wahoddiad.

Rôl y Cadeirydd yw cefnogi’r Bwrdd yn ei gyfrifoldebau

am faterion risg, rheolaeth a llywodraethu sicrwydd

cysylltiedig drwy adolygu pa mor gynhwysfawr yw’r

sicrwydd mewn bodloni anghenion sicrwydd y Bwrdd

a’r Swyddog Cyfrifyddu, adolygu dibynadwyedd a

chywirdeb y sicrwydd hwn, a rhoi barn ynglŷn â pha

mor dda y caiff y Bwrdd a’r Swyddog Cyfrifyddu eu

cefnogi mewn gwneud penderfyniadau a chyflawni eu

rhwymedigaethau atebolrwydd. Cyfarfu’r Pwyllgor dair

gwaith yn ystod 2011-12. Ym mis Mehefin 2011,

cyflwynodd y Pwyllgor ei adroddiad blynyddol i’r Bwrdd

ynghyd â’i argymhellion ar gyfer gwella’r cyfrifon

blynyddol.

Roedd materion a drafodwyd gan y Pwyllgor yn

cynnwys:

• sicrwydd risg prosiect terfynau pris yn y dyfodol;

• asesiad risg prosiect ad-drefnu’r swyddfa; a

• rheoli risg yn yr Isadran Cyllid a Rhwydweithiau.

Comisiynwyd ymchwiliad annibynnol gan y Swyddog

Cyfrifyddu ym mis Hydref 2011 i honiadau a

gynhwyswyd mewn llythyrau a anfonwyd yn ddi-enw at

nifer o randdeiliaid, yn cynnwys y Swyddfa Archwilio

Genedlaethol. Honodd y llythyrau fethiannau gan staff

Ofwat a enwyd i ddilyn prosesau mewnol a’r Cod

Gwasanaeth Sifil. Archwliwyd yr honiadau yn llawn gan

y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol ac

Ysgrifennydd y Bwrdd gyda chefnogaeth arbenigwyr

fforensig annibynnol. Cwblhawyd yr adolygiad ym mis

Ionawr 2012 gyda’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau

Cyfreithiol ac Ysgrifennydd y Bwrdd yn adrodd i’r

Pwyllgor Archwilio (a wnaeth yn ei dro adrodd i’r

Bwrdd). Dywedodd y Swyddog Cyfrifyddu, y Pwyllgor

Archwilio a’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol er nad

oedd unrhyw wrthdaro buddiannau wedi deillio bod

angen tynhau rhai gweithdrefnau.

Pwyllgor Taliadau

Cadeirir y Pwyllgor Taliadau gan Gillian Owen (o fis

Medi 2011). Yr aelodau anweithredol a wasanaethodd

yn ystod y flwyddyn yw Jane May (Cadeirydd hyd fis

Medi 2011), Mike Brooker (hyd fis Medi 2011), Penny

Boys a Philip Fletcher. Rôl y Pwyllgor yw ystyried

materion sy’n ymwneud â thâl ac amodau cyflogaeth

staff Ofwat a chynllunio olyniaeth).  Roedd materion a

drafodwyd yn 2011 yn cynnwys:

• argymhellion bonws cysylltiedig â pherfformiad;

• dangosyddion perfformiad allweddol;

• ad-drefnu 2011-12; a

• thâl a graddio.

Pwyllgor Penodiadau Cwmni Newydd

Cadeirir y Pwyllgor Penodiadau Cwmni Newydd gan

Philip Fletcher (er y gall y Pwyllgor ethol gwahanol

gadeirydd ar gyfer unrhyw gyfarfod). Cyfarfu’r Pwyllgor

ddwywaith yn ystod y flwyddyn a thrafododd:

• cais Hills Farm Lane; a

• pholisi penodiadau newydd ac amrywiadau safle

Brewery Square.

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2011-12
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Tîm Gweithredol a threfniadau archwilio

Tîm Gweithredol

Mae’r Tîm Gweithredol yn cynnwys holl aelodau

gweithredol y Bwrdd a’r uwch gyfarwyddwyr. Ei rôl yw

cynorthwyo’r Prif Weithredwr gyda gwaith cynnal y

swyddfa o ddydd i ddydd. Mae’n cyfarfod yn aml ac yn

penderfynu ar faterion alllweddol yn ymwneud â

pholisi, rheoli ac adnoddau, yn amodol ar gyfeiriad

cyffredinol, pwerau neulltuedig a rheolaeth y Bwrdd.

Rhoddir adborth i’r Bwrdd ynglŷn â chynnydd ym mhob

cyfarfod Bwrdd ac yn adroddiad y Prif Weithredwr.

Yn ystod 2011-12, rhoddodd y swyddfa ddull newydd

ar waith ar gyfer cyflawni ei strategaeth drwy reolaeth

rhaglen a phrosiect. Defnyddiwyd hwn gan ddefnyddio

gweithdrefnau llywodraethu a amlinellir yn Managing

Successful Programmes (MSP) a PRINCE 2.

Archwilwyr

Mae’r Distain a’r Archwilydd Cyffredinol, sydd wedi ei

benodi o dan statud ac sy’n adrodd i’r Senedd, wedi

archwilio’r Cyfrifon Adnoddau. Cost dybiannol darparu

gwasanaethau archwilio parthed y Cyfrifon Adnoddau

oedd ￡41 mil. Nid oedd tâl archwilydd (gwirioneddol

na thybiannol) ar gyfer gwaith di-archwiliad.

Mae ein gwasanaeth archwilio mewnol yn darparu

gwasanaeth gwerthuso annibynnol ar gyfer rheolwyr

drwy fesur a gwerthuso digonolrwydd, dibynadwyedd

ac effeithiolrwydd systemau rheoli a rheolaeth

ariannol. Mae archwiliad mewnol yn gwneud

argymhellion ar sail gwerthusiad o bob system a

adolygir. Darperir adroddiad sicrwydd blynyddol i’r

Swyddog Cyfrifyddu a’r Pwyllgor Archwilio. Rydym

wedi dewis rhoi’r ddarpariaeth rheolaeth fewnol allan

ar gontract er mwyn sicrhau dadansoddiad ac

argymhellion cwbl annibynnol a phroffesiynol. Ar gyfer

2011-12, ein darparwr yw PwC, a benodwyd ar 1 Ebrill

2010, yn dilyn tendr cystadleuol.

Mae’r Swyddog Cyfrifyddu wedi cymryd pob cam a

ddylai i wneud ei hun yn ymwybodol o unrhyw

wybodaeth archwilio berthnasol, ac i wneud yn siwr

bod ein harchwilwyr yn ymwybodol o’r wybodaeth

honno.  Cyn belled ac y mae’n ymwybodol, nid oes

gwybodaeth archwilio berthnasol nad yw’r archwilwyr

yn ymwybodol ohoni.

Rheoli risg

Mae’r Bwrdd, y Pwyllgor Archwilio a’r Tîm Gweithredol

yn adolygu’r gofrestr risg strategol a’r risgiau

blaenoriaeth cyfredol o’r gofrestr risg gweithredu yn

rheolaidd. Mae’r Pwyllgor Archwilio hefyd yn derbyn

cyflwyniadau ar sail treigl gan bob cyfarwyddwr ynglŷn

â rheolaeth risg yn eu hisadran hwy. Mae asesu risg

wedi ei wreiddio yng ngwaith y swyddfa. Mae uwch

reolwyr, a’u staff, wedi ymrwymo i reoli risg. Er mwyn

cryfhau ei arolygiaeth mae gennym aelod annibynnol

ar ein Pwyllgor Archwilio, sydd ddim yn aelod o’r

Bwrdd.

Rheolir risgiau strategol gan yr uwch berchennog

cyfrifol. Mae’r fframwaith wedi ei seilio ar ganllawiau

safonol Trysorlys EM yn y Llyfr Oren.  Yr elfennau

allweddol yw:

• nod rheoli risg yw cefnogi cyflawniad ein strategaeth;

• mae cyfrifoldebau perchnogaeth risg wedi eu

dyrannu’n glir gan y Swyddog Cyfrifyddu a’r Bwrdd i

aelodau staff penodol;

• mae parodrwydd i wynebu risg wedi ei gydbwyso’n

gymesur rhwng bygythiadau, cyfleoedd ac

adnoddau, a ffactorau megis canlyniadau dymunol a

chynnal enw da;

• mae meysydd risg posibl wedi eu nodi gyda chamau

lliniaru ar gyfer meysydd megis gwneud

penderfyniadau, methiant mewn sicrwydd ansawdd,

anallu i recriwtio’r staff cywir, methiant mewn parhad

busnes, tor-diogelwch, gweithdrefnau ariannol a

llywodraethu corfforaethol;

• cynhelir gweithdai rheoli risg blynyddol gyda

rheolwyr risg;

• adolygir cofrestri risg prosiect ac isadrannol yn

rheolaidd;

• bydd cyfarwyddwyr yn mynychu’r Pwyllgor Archwilio i

roi sesiynau briffio ar reoli risg ar lefel prosiect ac

isadrannol;

• caiff cofrestri risg eu diweddaru’n rheolaidd a

pharatoir adroddiadau ar gyfer y Tîm Gweithredol a’r

Pwyllgor Archwilio; a

• dilynir camau gweithredu o’r astudiaethau archwiliad

mewnol yn unol â’r amserlen a gytunwyd.

Adolygir ein strategaeth risg yn flynyddol ac fe’i

diweddarir yn ôl y galw.

Amgylchedd risg

Cynyddodd yr amgylchedd risg cyffredinol yn ystod y

flwyddyn oherwydd ad-drefnu’r swyddfa a lansio

ymgynghoriadau eang sy’n allweddol i gyflawniad

strategaeth Ofwat - yn arbennig ar derfynau pris yn y

dyfodol a chydymffurfiad rheoleiddiol. Cyhoeddodd

Defra ei Bapur Gwyn ar Ddŵr ym mis Rhagfyr 2011, a

oedd yn lliniaru cynnydd risg gan ei fod yn darparu

rhagor o eglurder ynglŷn ag amgylchedd polisi ac mae

wedi ei alinio’n dda gyda strategaeth Ofwat. Mae

Ofwat yn parhau i geisio cefnogaeth gyffredinol
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rhanddeiliaid ar gyfer ei gynigion i sicrhau dyfodol

ariannol, cymdeithasol ac amgylcheddol gynaliadwy

tymor hir ar gyfer y sectorau.

Roedd y risgiau allweddol a reolwyd yn ystod y

flwyddyn fel a ganlyn.

• Roedd adolygiad annibynnol o Ofwat, a gomisiynwyd

gan Defra ac a gynhaliwyd gan David Gray, ar y

cyfan yn gefnogol o strategaeth a dull Ofwat.

Ymgysylltodd Bwrdd a staff Ofwat yn llawn gyda thîm

yr adolygiad ar bob lefel o fewn y sefydliad a

chroesawodd y Bwrdd a’r Tîm Gweithredol yr

adroddiad terfynol a’r argymhellion. Sefydlwyd

prosiect i roi argymhellion yr adroddiad ar waith fel y

cytunwyd gan Fwrdd Ofwat.

• Roedd yr ad-drefnu swyddfa wedi ei gwblhau erbyn

mis Mawrth 2012. Roedd yn cynnwys ailstrwythuro

gyda 48 swydd yn dod yn ddiangen. Crëwyd deg ar

hugain o swyddi newydd sydd wedi eu bwriadu i

gryfhau perfformiad mewn rhannau allweddol o’r

strategaeth. Rheolwyd risgiau i gyflawniad allbynnau

allweddol yn effeithiol yn ystod y trawsnewid i’r

sefydliad newydd ac ni chafodd unrhyw allbynnau

mawr eu hoedi na’u cyfaddawdu.

• Mae ad-drefnu’r swyddfa i gymhwyso rheolaeth

rhaglen/prosiect ar gyfer cyflawni nodau’r strategaeth

wedi cynnwys gwreiddio rheoli risg ym mhob

prosiect. Cryfhawyd hyn drwy hyfforddiant rheoli

rhaglen a phrosiect pellach. Cwblheir asesiadau risg

rheolaidd ar draws prosiectau rhyngddibynnol y

rhaglen.

• Roedd recriwtio cadeirydd newydd a thri

chyfarwyddwr anweithredol gan Defra yn risg

allweddol yn ystod y flwyddyn. Y canlyniad oedd

penodi dau gyfarwyddwr anweithredol erbyn 31

Mawrth 2012. Roedd recriwtio cadeirydd yn

aflwyddiannus ac ail-ddechreuwyd ar y broses ym

mis Ionawr 2012. Lliniarwyd y risgiau oedd yn codi o

hyn drwy gytundeb y cadeirydd presennol i barhau

yn ei swydd am estyniad byr. Y nod yw recriwtio’r

cadeirydd newydd erbyn 31 Gorffennaf 2012.

Cwmpasodd cynllun archwilio mewnol 2011-12 y

canlynol:

• systemau ariannol ac adnoddau dynol;

• ad-drefnu swyddfa;

• prosiect system rheoli achos; a

• diogelwch gwybodaeth.

Roedd canfyddiadau’r archwiliad mewnol yn foddhaol.

Oni bai am un graddiad risg cymedrol roedd yr holl

ganfyddiadau eraill yn risg isel.

Mae’r asesiad risg ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf,

2012-13, yn parhau’n uchel. Y prif feysydd risg yw:

• y Mesur Dŵr drafft ac amseriad a chynnwys

deddfwriaeth gysylltiedig yn y dyfodol;

• canlyniad cyfeirio posibl i’r Comisiwn Cystadleuaeth i

ddiwygio trwyddedau cwmni; a

• lansio adolygiad cyfnodol nesaf y prosiect terfynau

pris.

Y nod yw sicrhau bod rheoli risg yn effeithiol ac na

chyfaddawdir cyflawniad y strategaeth.

Datganiad diogelwch gwybodaeth

Mae Ofwat yn dal ystod o wybodaeth sy’n cynnwys

data masnachol a phersonol.  Mae gennym Bolisi Risg

Gwybodaeth (IRP) a gweithdrefnau cysylltiedig ar

waith.  Ym mis Mehefin 2011 cyflwynom ein Adroddiad

Diogelwch Blynyddol i Swyddfa’r Cabinet.  Ni nodwyd

unrhyw feysydd pryder.

Effeithiolrwydd Ofwat

Mae gan y Swyddog Cyfrifyddu a’r Bwrdd gyfrifoldeb

am adolygu effeithiolrwydd y system rheoli perfformiad

a rheolaeth fewnol.  Caiff tystiolaeth rheoli perfformiad

a risg ei llywio gan waith yr archwilwyr mewnol a’r

uwch swyddogion o fewn Ofwat, sydd â chyfrifoldeb

am ddatblygu a chynnal y fframwaith rheolaeth fewnol,

a sylwadau a wneir gan yr archwilwyr allanol yn eu

llythyr rheoli ac adroddiadau eraill.  Cynghorwyd y

Swyddog Cyfrifyddu ynglŷn â goblygiadau canlyniad ei

hadolygiad o effeithiolrwydd y system rheolaeth fewnol

gan y Bwrdd a’r Pwyllgor Archwilio ac mae cynllun i

fynd i’r afael â gwendidau a sicrhau bod gwelliannau

parhaus i’r system ar waith. 

Rydym yn ymgynghori ar ein blaenraglen ac yn ei

chyhoeddi bob blwyddyn. Mae hon yn amlinellu ein

hamcanion lefel uchel ar gyfer y flwyddyn ariannol

sydd i ddod, yn ogystal ag edrych ymlaen at y ddwy

flynedd ganlynol. Mae’r blaenraglen yn ysgogi

cynlluniau isadrannol, prosiectau rhaglen ac yn y pen

draw amcanion pob aelod staff. Mae cyfarwyddwyr,

rheolwyr prosiect ac arweinwyr timau yn adolygu

cynnydd cynlluniau isadrannol, prosiect a thîm yn

rheolaidd.  Mae’r Tîm Gweithredol yn adolygu cynnydd

prosiectau allweddol bob mis. Mae’r Tîm Gweithredol
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a’r Bwrdd yn adolygu cynnydd y strategaeth bob

chwarter.  Mae gennym broses ar waith ar gyfer

adolygu perfformiad unigol staff. Caiff gofynion

adnoddau Ofwat eu hasesu’n rheolaidd yn erbyn y

blaenraglen a’r blaenoriaethau sy’n datblygu. Mae’r

cyfarwyddwyr anweithredol hefyd yn rhoi barn

annibynnol i’r Swyddog Cyfrifyddu ar ein perfformiad.

Mae’r Bwrdd, y Pwyllgor Archwilio a’r Tîm Gweithredol

yn asesu a monitro ein perfformiad a’n systemau

rheolaeth fewnol cysylltiedig yn rheolaidd. Mae ein

harchwilwyr mewnol ar gyfer 2011-12, PwC, yn

adolygu ac yn cynghori ar ein prosesau rheoli risg a

rheolaeth fewnol, ac yn ystod y flwyddyn adolygodd

systemau a gweithdrefnau’n ymwneud â chyllid a

diogelwch gwybodaeth.

Mae PwC yn gweithredu i safonau a ddiffinnir yn

Safonau Archwiliad Mewnol y Llywodraeth ac yn

cyflwyno adroddiadau rheolaidd, sy’n cynnwys barn

annibynnol gan y Pennaeth Archwiliad Mewnol ynglŷn

â digonolrwydd ac effeithiolrwydd ein systemau

rheolaeth fewnol ynghyd ag argymhellion ar gyfer

gwella. Barn y Pennaeth Archwiliad Mewnol yw bod

gan Ofwat brosesau rheoli risg, rheolaeth a

llywodraethu digonol ac effeithiol er mwyn rheoli

cyflawniad ei amcanion.

Regina Finn, Swyddog Cyfrifyddu

5 Gorffennaf  2012
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Tystysgrif  ac Adroddiad Distain ac Archwilydd Cyffredinol Ty’r
Cyffredin

Yr wyf yn ardystio fy mod wedi archwilio datganiadau

ariannol yr Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr

ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben 31 Mawrth 2012 o

dan Ddeddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000.

Mae’r datganiadau ariannol yn cynnwys Datganiadau

Gwariant Net Cynhwysfawr, Sefyllfa Ariannol, Llifau

Arian, Newidiadau yn Ecwiti’r Trethdalwr a’r nodiadau

cysylltiedig. Yr wyf hefyd wedi archwilio’r Datganiad

Cyflenwi Seneddol a’r nodiadau cysylltiedig. Mae’r

datganiadau ariannol hyn wedi eu paratoi o dan y

polisïau cyfrifyddu a nodir ynddynt. Yr wyf hefyd wedi

archwilio’r wybodaeth yn yr Adroddiad ar Daliadau a

ddisgrifir yn yr adroddiad hwnnw fel un sydd wedi ei

archwilio.

Priod gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu a’r

archwiliwr

Fel yr eglurir yn llawnach yn y Datganiad ar

Gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu, y Swyddog

Cyfrifyddu sy’n gyfrifol am baratoi’r datganiadau

ariannol ac am fod yn fodlon eu bod yn rhoi darlun

cywir a theg. Fy nghyfrifoldeb i yw archwilio, ardystio

ac adrodd ar y datganiadau ariannol yn unol â Deddf

Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000. Cynhaliais

fy archwiliad yn unol â Safonau Safonol ar Gyfrifyddu

(DU ac Iwerddon). Mae’r safonau hynny yn ei gwneud

hi’n ofynnol i mi a’m staff gydymffurfio â Safonau

Moesegol ar gyfer Archwilwyr y Bwrdd Ymarfer

Archwilio.

Cwmpas Archwiliad y Datganiadau Ariannol

Mae archwiliad yn cynnwys cael tystiolaeth am y

symiau a’r datgeliadau yn y datganiadau ariannol sy’n

ddigonol i roi sicrwydd rhesymol bod y datganiadau

ariannol yn rhydd o gamddatganiad o bwys, pa un a

achoswyd hynny drwy gamgymeriad neu dwyll.  Mae

hyn yn cynnwys asesiad o: a yw’r polisïau cyfrifyddu

yn briodol i amgylchiadau'r Adran ac wedi eu

cymhwyso’n gyson a’u datgelu’n ddigonol;

rhesymoldeb amcangyfrifon cyfrifyddu sylweddol a

wnaed gan y Swyddog Cyfrifyddu; a chyflwyniad

cyffredinol y datganiadau ariannol.  Hefyd, yr wyf yn

darllen yr holl wybodaeth ariannol ac anariannol yn yr

Adroddiad Blynyddol er mwyn nodi anghysonderau o

bwys â’r datganiadau ariannol archwiliedig.  Os byddaf

yn dod yn ymwybodol o unrhyw gamddatganiadau neu

anghysonderau o bwys byddaf yn ystyried y

goblygiadau ar gyfer fy nhystysgrif. Mae gofyn i mi

gael digon o dystiolaeth i roi sicrwydd rhesymol bod y

Datganiad Cyflenwi Seneddol yn cyflwyno’n briodol yr

alldro yn erbyn cyfansymiau rheolyddion a bleidleisir

gan y Senedd ac nad aed y tu hwnt i’r cyfansymiau

hynny. Y cyfansymiau yw Terfynau Gwariant Adrannol

(Adnoddau a Cyfalaf), Gwariant a Reolir yn Flynyddol

(Adnoddau a Cyfalaf), Dim yn Gyllideb (Adnoddau) a

Gofyniad Arian Parod Net. Yn ogystal, mae gofyn i mi

gael digon o dystiolaeth i roi sicrwydd rhesymol bod y

gwariant a'r incwm a adroddir arnynt yn y datganiadau

ariannol wedi eu defnyddio at y dibenion a fwriadwyd

gan y Senedd a bod y trafodion ariannol a gofnodir yn

cydymffurfio â’r awdurdodau sy’n eu rheoli.

Barn am gysondeb

Yn fy marn i, ym mhob ystyriaeth o bwys:

• mae’r Datganiad Cyflenwi Seneddol yn cyflwyno’n

briodol yr alldro yn erbyn cyfansymiau rheolydd a

bleidleisir gan y Seneddol ar gyfer y flwyddyn sy’n

dod i ben 31 Mawrth 2012 ac nad aed y tu hwnt i’r

cyfansymiau hynny; ac

• mae’r gwariant a’r incwm a gofnodir yn y

datganiadau ariannol wedi eu cymhwyso at y

dibenion a fwriadwyd gan y Senedd a bod y trafodion

ariannol a gofnodir yn y datganiadau ariannol yn

cydymffurfio â’r awdurdodau sy’n eu rheoli.

Barn ar y datganiadau ariannol

Yn fy marn i:

• mae’r datganiadau ariannol yn rhoi darlun cywir a

theg o sefyllfa materion yr Adran ar 31 Mawrth 2012

a’i chostau gweithredu net ar gyfer y flwyddyn sy’n

dod i ben bryd hynny; ac 

• mae’r datganiadau ariannol wedi eu paratoi’n briodol

yn unol â Deddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth

2000 a chyfarwyddiadau Trysorlys EM a

gyhoeddwyd yn ôl y gofynion hynny.

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2011-12
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Barn ar faterion eraill

Yn fy marn i:

• mae’r rhan o’r Adroddiad ar Daliadau sydd i’w

archwilio wedi ei baratoi’n briodol yn unol â

chyfarwyddiadau Trysorlys EM a wnaed o dan

Ddeddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000;

ac

• mae’r wybodaeth a roddir yn yr Adroddiad Blynyddol

ar gyfer y flwyddyn ariannol, am ba un y paratowyd y

datganiadau ariannol ar ei chyfer, yn gyson â’r

datganiadau ariannol.

Materion yr wyf  yn adrodd arnynt drwy eithriad

Nid oes gennyf ddim i adrodd yn ei gylch parthed y

materion canlynol y byddaf yn adrodd i chi yn eu cylch

os, yn fy marn i:

• nad oes cofnodion cyfrifyddu digonol wedi eu cadw

na ffurflenni sy’n ddigonol ar gyfer fy archwiliad wedi

eu derbyn o ganghennau na ymwelwyd â hwy gan fy

staff; neu

• nad yw’r datganiadau ariannol a’r rhan o’r Adroddiad

ar Daliadau sydd i’w archwilio yn cytuno â’r

cofnodion a’r ffurflenni cyfrifyddu; 

• nad wyf wedi derbyn yr holl wybodaeth a’r eglurhad

yr wyf eu hangen ar gyfer fy archwiliad; neu

• nad yw’r Datganiad Rheolaeth Fewnol yn dangos

cydymffurfiad â chanllawiau Trysorlys EM.

Adrodd

Nid oes gennyf arsylwadau i’w gwneud ar y

datganiadau ariannol hyn.

Amyas C E Morse

Distain ac Archwilydd Cyffredinol

Swyddfa Archwilio Genedlaethol

157 - 197 Buckingham Palace Road

Victoria

Llundain

SW1W 9SP

5 Gorffennaf  2012
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Datganiad Cyflenwi Seneddol

ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben 31 Mawrth 2012

Crynodeb o alldro adnoddau a chyfalaf  2011-12

Amcangyfrif Alldro

2011-12
£000

Alldro
2010-11

£000

Nodyn Pleidleisiwyd

Ni
Phleidleisiwyd Cyfanswm Pleidleisiwyd

Ni
Phleidleisiwyd Cyfanswm

Alldro a
bleidleisiwyd

o’i gymharu
â’r

Amcangyfrif:
arbediad/

(gorwario) Cyfanswm

Terfyn gwariant
adrannol

– Adnoddau 2.1 103 – 103 (4,805) – (4,805) 4,908 (120)

– Cyfalaf 2.2 470 – 470 362 – 362 108 318

Gwariant a reolir yn
flynyddol

– Adnoddau – – – – – – – –

– Cyfalaf – – – – – – – –

Cyfanswm cyllideb 573 – 573 (4,443) – (4,443) (5,016) 198

Cyfanswm adnoddau 103 – 103 (4,805) – (4,805) 4,908 (120)

Cyfanswm cyfalaf 470 – 470 362 – 362 108 318

Cyfanswm 573 – 573 (4,443) – (4,443) 5,016 198

Gofyniad arian parod net 2011-12

2011-12
£000

2010-11
£000

Nodyn Amcangyfrif Alldro

Alldro o’i

gymharu â’r

Amcangyfrif:

arbediad/
(gorwario) Alldro

4 2,500 821 1,679 (849)

Mae’r nodiadau ar dudalennau 62 i 83 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn.

Mae’r arbediad mewn gofyniad arian parod net a amcangyfrifwyd o £1,679 mil yn ymwneud ag oedi mewn recriwtio

swyddi newydd yn dilyn yr ad-drefnu swyddfa a lleihad yn y gofynion ymgynghoriaeth a gynlluniwyd.

Mae’r arbediad mewn alldro cyfalaf o £108 mil yn ymwneud â newid yn nosbarthiad Trwyddedau Microsoft sy’n

adnewyddadwy o dan gytundeb menter blynyddol a gweithiau rhithwirio gweinydd a gynlluniwyd ddim yn cael eu

cwblhau erbyn 31 Mawrth 2012.

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2011-12
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Costau gweinyddu 2011-12

2011-12
£000

2010-11
£000

Nodyn Amcangyfrif Alldro Alldro

3.2 103 (4,805) 120

Mae’r arbediad mewn costau gweinyddu o £103 mil yn ymwneud â newidiadau mewn sgorio llog ar

rwymedigaethau pensiwn a gyfarwyddwyd gan Drysorlys EM. Anfonwyd llythyr rhanddirymiad i Ofwat ym mis

Tachwedd 2011 a throsglwyddwyd traul darpariaethau o’r Gwariant a Reolir yn Flynyddol (AME) i’r Terfynau

Gwariant Adrannol (DEL). O dan drefniadau DEL caiff y tâl llog nawr ei wrthbwyso yn erbyn incwm ffioedd trwydded

a gynhyrchir.

Fel y datgelir yn nodyn 9, yn dilyn gweithrediad Prosiect Aliniad Trysorlys EM, mae Trysorlys EM wedi cyfarwyddo

na all ffioedd trwydded nas gwariwyd a ddaliwyd yn flaenorol fel incwm gohiriedig gael ei gyfrifyddu yn y modd hwn

mwyach. Mae hyn wedi rhyddhau £4,805 mil yn erbyn ein costau gweinyddu ar gyfer 2011-12.

Mae’r nodiadau ar dudalennau 62 i 83 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn.
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Datganiad Gwariant Net Cynhwysfawr

ar gyfer y flwyddyn a daeth i ben 31 Mawrth 2012

2011-12
£000

Ailddatgan
2010-11

£000

Costau gweinyddu

Costau staff 7 12,351 11,270

Costau eraill 8 6,753 6,153

Incwm 9 (23,909) (17,543)

Cost gweithredu net ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben
31 Mawrth 2012

(4,805) (120)

Cyfanswm gwariant 19,104 17,423

Cyfanswm incwm (19,104) (17,543)

Incwm a ohiriwyd o flynyddoedd blaenorol (4,805) –

Costau gweithredu net ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i
ben 31 Mawrth 2012 

(4,805) (120)

Enillion net ar ailbrisio eiddo, peiriannau ac offer – (36)

Taliadau dim yn arian parod – actiwari (ennill)/colled 110 (103)

Incwm/gwariant cynhwysfawr arall ar gyfer y flwyddyn
sy’n dod i ben 31 Mawrth 2012

110 (139)

Cyfanswm gwariant cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn
sy’n dod i ben 31 Mawrth 2012

(4,695) (259)

Mae’r nodiadau ar dudalennau 62 i 83 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn.

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2011-12
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Datganiad Sefyllfa Ariannol

ar 31 Mawrth 2012

Nodyn

31 Mawrth
2012
£000

31 Mawrth
2011
£000

Asedau anghyfredol:

Eiddo, peiriannau ac offer 10 617 646 

Asedau anniriaethol 11 259 137 

Cyfanswm asedau anghyfredol 876 783

Asedau cyfredol:

Symiau masnachu a symiau derbyniadwy eraill 13 555 726 

Arian parod a chyfwerth ag arian parod 14 1,679 965 

Cyfanswm asedau cyfredol 2,234 1,691

Cyfanswm asedau 3,110 2,474

Rhwymedigaethau cyfredol:

Symiau masnachu a symiau taladwy eraill 15 (3,672) (8,863)

Cyfanswm rhwymedigaethau cyfredol (3,672) (8,863)

Asedau anghyfredol llai rhwymedigaethau
cyfredol net

(562) (6,389)

Rhwymedigaethau anghyfredol:

Darpariaethau 16 (354) (167)

Rhwymedigaethau pensiwn 16 (2,600) (2,516)

Cyfanswm rhwymedigaethau anghyfredol (2,954) (2,683)

Asedau llai rhwymedigaethau (3,516) (9,072)

Ecwiti trethdalwyr:

Cronfa Gyffredinol (3,554) (9,112)

Cronfa Wrth Gefn Ailbrisio 38 40 

Cyfanswm ecwiti (3,516) (9,072)

Mae’r nodiadau ar dudalennau 62 i 83 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn.

Regina Finn, Swyddog Cyfrifyddu

5 Gorffennaf  2012
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Mae’r nodiadau ar dudalennau 62 i 83 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn.

Datganiad Llifau Arian

ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben 31 Mawrth  2012

Nodyn
2011-12

£000
2010-11

£000

Llifau arian o weithgareddau gweithredu

Cost gweithredu net 3 (4,805) (120) 

Addasiadau ar gyfer trafodion anariannol 8 (675) (434)

Cynnydd/(lleihad) mewn symiau masnachu a symiau

derbyniadwy eraill
(171) (453)

Llai symudiadau mewn symiau derbyniadwy yn ymwneud ag

eitemau sydd ddim yn mynd trwy’r OCS
– (429)

(Cynnydd)/lleihad mewn symiau masnachu taladwy 5,191 (762) 

Llai symudiadau mewn symiau taladwy yn ymwneud ag eitemau

sydd ddim yn mynd trwy’r OCS
653 (471)

Defnydd darpariaethau 16 204 700 

(Mewnlif)/all-lif  arian net o weithgareddau gweithredu 397 (1,112)

Llifau arian o weithgareddau buddsoddi

Prynu eiddo, peiriannau ac offer 178 225 

Prynu asedau anniriaethol 187 93 

Elw o waredu eiddo, peiriannau ac offer (3) –

Symudiad net mewn symiau cyfalaf derbyniadwy (taladwy) 62 (55) 

All-lif/(mewnlif) arian net o weithgareddau buddsoddi 424 263 

Llifau arian o weithgareddau ariannu

O’r Gronfa Gyfunol (Cyflenwi) – blwyddyn gyfredol (2,500) (116)

Benthyciad o'r Gronfa Wrth Gefn 3,000 3,000 

Ad-daliad i’r Gronfa Wrth Gefn (3,000) (3,000)

Elfen gyfalaf taliadau parthed prydlesi ariannu – –

Ariannu net (2,500) (116)

Cynnydd/(lleihad) net mewn arian parod a chyfwerth ag
arian parod yn y cyfnod cyn addasu ar gyfer derbyniadau a
thaliadau i’r Gronfa Gyfunol

1,679 965 

Derbyniadau’n ddyledus i’r Gronfa Gyfunol sydd tu allan i

gwmpas gweithgareddau’r adran
– 429

Taliad symiau dyledus i’r Gronfa Gyfunol (965) (1,492)

Cynnydd/(lleihad) net mewn arian parod a chyfwerth ag
arian parod yn y cyfnod wedi addasu ar gyfer derbyniadau a
thaliadau i’r Gronfa Gyfunol

714 (98)

Arian parod a chyfwerth ag arian parod ar ddechrau’r
cyfnod

14 965 1,063 

Arian parod a chyfwerth ag arian parod ar ddiwedd y cyfnod 14 1,679 965 

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2011-12
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Mae’r nodiadau ar dudalennau 62 i 83 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn.

Datganiad Newidiadau mewn Ecwiti Trethdalwyr

ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben 31 Mawrth  2012

Cronfa
Gyffredinol

Cronfa Wrth
Gefn Ailbrisio

Cyfanswm
cronfeydd
wrth gefn

Nodyn £000 £000 £000

Balans ar 1 Ebrill 2010 (8,545) 22 (8,523)

Newidiadau mewn ecwiti trethdalwyr ar gyfer 2010-11

Cyfanswm gwariant net cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn 241 18 259

Taliadau anariannol – tâl archwilwyr 8 41 – 41 

Ariannu Seneddol net – tynnu i lawr 116 – 116

Incwm ffi trwydded nas gwariwyd ar ddiwedd y flwyddyn 14 (965) – (965)

Balans ar 1 Ebrill 2011 (9,112) 40 (9,072)

Newidiadau mewn ecwiti trethdalwyr ar gyfer 2011-12

Cyfanswm gwariant net cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn 4,697 (2)   4,695

Taliadau anariannol – tâl archwilwyr 8 41 – 41 

Ariannu Seneddol net – tynnu i lawr 2,500 – 2,500

Symiau a ddyroddywd o’r gronfa gyfunol nas gwariwyd ar

ddiwedd y flwyddyn
14 (1,679) – (1,679)

Balans ar 31 Mawrth 2012 (3,554) 38   (3,516)

Dwr heddiw, dwr yforyˆ ˆ
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Nodiadau ar gyfer y cyfrifon adrannol

1. Datganiad polisïau cyfrifyddu

Paratowyd y datganiadau ariannol hyn yn unol â Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth (FReM) 2011-12 a

gyhoeddir gan Drysorlys EM. Mae'r polisïau cyfrifyddu a gynhwysir yn yr FReM yn cymhwyso Safonau

Adroddiadau Ariannol Rhyngwladol (IFRS) fel eu haddaswyd neu eu dehonglwyd ar gyfer cyd-destun y sector

cyhoeddus. Lle bo’r FReM yn caniatau dewis o bolisi cyfrifyddu, dewiswyd y polisi cyfrifyddu a fernir i fod y mwyaf

priodol ar gyfer amgylchiadau penodol Ofwat at ddiben rhoi darlun cywir a theg. Disgrifir y polisïau penodol a

ddewiswyd gan Ofwat isod. Maent wedi eu cymhwyso i adlewyrchu’r newidiadau sy’n ofynnol gan aliniad Clear

Line of Sight (CLOS) Trysorlys EM wrth ymdrin ag eitemau yr ystyrir eu bod yn bwysig i’r cyfrifon, yn arbennig ildio

incwm gohiriedig.

Yn ychwanegol at y prif ddatganiadau a baratowyd o dan yr IFRS, mae’r FReM hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i

Ofwat baratoi un prif ddatganiad ychwanegol. Mae’r Datganiad Cyflenwi Seneddol a’r nodiadau cefnogi yn dangos

alldro yn erbyn Amcangyfrif o ran y gofynion adnoddau net a’r gofynion arian parod net.

1.1 Confensiwn cyfrifydduParatowyd y cyfrifon hyn o dan y confensiwn cost hanesyddol wedi ei addasu i

roi cyfrif am ailbrisio eiddo, peiriannau ac offer ac asedau anniriaethol ar werth teg i’r busnes drwy gyfeirio at eu

prisiad yn eu defnydd presennol.

1.2 Eiddo, peiriannau ac offer
Datganwyd eitemau eiddo, peiriannau ac offer ar werth teg. Cwblheir ymarferiad gwirio blynyddol er mwyn sicrhau

bod yr asedau yn bresennol ac yn gweithio.  Gwaredir unrhyw eitemau o offer sydd wedi ei ddifrodi. Mae eitemau

yn cynnwys dodrefn a ffitiadau, peiriannau swyddfa ac offer telathrebu, gwelliannau prydles ac offer TG.

Rhaid i bob eitem unigol fod yn uwch na’r trothwy cyfalaf £2,500 er mwyn cael ei chynnwys fel eiddo, peirant neu

offer.

Darperir dibrisiad ar gyfraddau a gyfrifwyd i ddarparu ar gyfer amhariad eitemau eiddo, peirannau ac offer drwy

randaliadau cyfartal dros eu hoes ddefnyddiol a amcangyfrifir. Mae oes eiddo, peiriannau ac offer fel arfer yn yr

amrediadau canlynol.

Dosbarthiad ased Oes ased

Gwelliannau prydles Tymor sy’n parhau ar y brydles  

Dodrefn, gosodion a ffitiadau 10 mlynedd 

Offer TG 3-5 mlynedd 

Peiriannau swyddfa a thelathrebu 5 mlynedd 

Ni chaiff asedau sy’n cael eu datblygu eu dibrisio hyd nes y bydd yr ased yn cael ei defnyddio’n weithredol.

1.3 Asedau anniriaethol
Mae asedau anniriaethol yn cynnwys trwyddedau meddalwedd gwahanadwy, megis y rheiny ar gyfer y system

gyllid. Maent yn wahanadwy oherwydd bydd yr offer TG yn gweithredu hebddynt. Mae meddalwedd gweithredu

wedi ei gynnwys gyda chost yr ased diriaethol y mae’n ei chefnogi.
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1.4 Amorteiddiad
Caiff trwyddedau meddalwedd a meddalwedd

pwrpasol eu hamorteiddio dros gyfnod byrrach y

drwydded neu’r oes economaidd ddefnyddiol o’r

dyddiad y deuir â’r ased i wasanaeth.

Ni chaiff asedau sy’n cael eu datblygu eu dibrisio hyd

nes y bydd yr ased yn cael ei defnyddio'n weithredol.

1.5 Offerynnau ariannol
Nid oes gan Ofwat offerynnau ariannol cymhleth. Yr

offerynnau ariannol a gynhwysir yn y cyfrifon hyn yw

symiau derbyniadau a symiau taladwy (nodiadau 13 ac

16). Cydnabyddir symiau masnachu derbyniadwy i

ddechrau ar werth teg llai darpariaeth ar gyfer

amhariad. Gwneir darpariaeth ar gyfer amhariad pan

na fydd Ofwat yn gallu casglu swm sy’n ddyledus yn

unol â’r telerau a gytunwyd.

1.6 Ariannu
Adnoddir Ofwat yn bennaf gan ffioedd trwydded. Codir

ffioedd trwydded ar gwmnïau y mae Ofwat yn eu

rheoleiddio yn y sectorau dŵr a charthffosiaeth. Mae

nenfwd i’r ffioedd trwydded a godir a rheolir hwn gan

Amod N Deddf Diwydiant Dŵr 1991.

1.7 Incwm gweithredu
Incwm gweithredu yw incwm sy'n ymwneud yn

uniongyrchol â’r gweithgareddau gweithredu.  Mae'n

cynnwys yn bennaf ffioedd trwydded a godir ar sail

adennill cost lawn.

Gan yr adenillir yr holl gostau drwy’r ffioedd trwydded

ac y’u hanfonebir ymlaen llaw ar sail costau a

amcangyfrifir, caiff unrhyw incwm o ffioedd trwydded

sy’n uwch na lefel costau gweithredu eu hildio i’r

Gronfa Gyfunol.  Rhoddir ystyriaeth i falans incwm

ffioedd trwydded nas gwarir a gaiff ei ildio wrth gyfrifo

lefelau’r ffioedd trwydded a godir yn y dyfodol ar y

cwmnïau dŵr a charthffosiaeth a chwmnïau dŵr yn

unig o dan Ddeddf Diwydiant Dŵr 1991drwy gais i

Drysorlys EM i godi arian o’r cronfedydd wrth gefn. Nid

oes rheswm dros gredu na fodlonir hawliadau

cronfeydd wrth gefn yn y dyfodol.

1.8 Arian parod
Caiff arian parod ei gynhyrchu’n bennaf drwy ffioedd

trwydded a’r gweithgareddau a amlinellir yn 1.6. Ar

ddiwedd blwyddyn ariannol caiff unrhyw arian parod

sy’n weddill yng nghyfrifon banc Ofwat (Citibank a

Royal Bank of Scotland) ei dalu i’r Gronfa Gyfunol

(nodyn 5). Gan nad yw Ofwat yn derbyn yr incwm gan

gwmnïau ar ddechrau’r flwyddyn ariannol caiff swm ei

fenthyca o’r Gronfa Gyfunol a’i ad-dalu’n

ddiweddarach.

1.9 Symiau masnachu derbyniadwy
Caiff symiau masnachu derbyniadwy eu cydnabod i

ddechrau ar werth teg llai darpariaeth ar gyfer

amhariad.  Caiff darpariaeth ar gyfer amhariad symiau

masnachu derbyniadwy ei sefydlu pan fydd gan Ofwat

dystiolaeth na fydd yn gallu casglu’r holl symiau sy’n

ddyledus yn unol â thelerau gwreiddiol y symiau

derbyniadwy.

1.10 Incwm drwy ddirwyon a chosbau
Ni chaiff incwm a adenillir drwy ddirwyon a chosbau ei

gofnodi fel incwm yn y Datganiad Gwariant Net

Cynhwysfawr. Caiff ei gydnabod fel taliad dyledus i’r

Gronfa Gyfunol ar y dyddiad y cyflwynir y rhybudd

cyfreithiol.  Cesglir yr incwm gan Ofwat a chaiff ei ildio

i'r Gronfa Gyfunol o fewn 30 diwrnod o'i dderbyn.

1.11 Gwariant gweinyddu a rhaglen
Cofnodir costau gweinyddu yn y Datganiad Gwariant

Net Cynhwysfawr.  Maent yn cynnwys costau rhedeg

Ofwat, fel y pennir o dan y gyfundrefn rheoli costau

gweinyddol. Ni fu unrhyw wariant rhaglen rhwng 1

Ebrill 2011 a 31 Mawrth 2012 (2010-11: dim).

1.12 Prydlesi
Caiff rhenti sy'n ddyledus o dan brydlesi gweithredu eu

codi dros dymor y brydles ar sail llinell syth neu ar sail

rhent gwirioneddol sy’n daladwy pan fo hyn yn

adlewyrchu’r defnydd yn deg. Caiff offer a brynir dan

brydles ariannu ei godi i’r Datganiad Gwariant Net

Cynhwysfawr drwy ddibrisiad ar sail llinell syth dros

isafswm tymor y brydles. Cyfrifir tâl llog blynyddol ar

naill ai’r gyfradd sydd wedi ei phennu yn y brydles neu

gyfradd sylfaenol Banc Lloegr ar ddyddiad y cytundeb

os nad oes cyfradd wedi ei phennu yn y brydles.

1.13 Pensiynau
Mae mwyafrif y gweithwyr presennol a gweithwyr yn y

gorffennol wedi eu cwmpasu gan ddarpariaethau’r Prif

Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil (PCSPS). Nid

yw'r cynlluniau â buddion diffiniedig wedi eu hariannu

ac ni chyfrennir iddynt oni bai parthed buddion
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dibynyddion. Bydd cyfraniadau unigol yn cynyddu o 1

Ebrill 2012. Mae Ofwat yn cydnabod cost

ddisgwyliedig yr elfennau hyn ar sail systematig a

rhesymegol dros y cyfnod y bydd yn elwa o

wasanaethau’r gweithwyr drwy dalu i’r  PCSPS symiau

a gyfrifir ar sail gronedig. Mae’r rhwymedigaeth i dalu’r

buddion yn y dyfodol yn gost ar y PCSPS. O ran y

cynlluniau cyfraniad diffiniedig, mae Ofwat yn

cydnabod y cyfraniad sy'n daladwy am y flwyddyn. 

Caiff y Cyfarwyddwyr Cyffredinol sydd wedi ymddeol

eu cwmpasu gan ‘gynlluniau pensiwn cydweddol’ sy’n

cynnig buddion tebyg i’r PCSPS. Fodd bynnag, yn

wahanol i’r PCSPS mae atebolrwydd pensiwn wedi ei

gynnwys yn y cyfrifon fel sy'n ofynnol gan IAS19.

1.14 Treth ar werth
Mae’r rhan fwyaf o weithgareddau Ofwat y tu allan i

gwmpas TAW ac, yn gyffredinol, nid yw treth allbwn yn

berthnasol ac ni ellir adennill treth mewnbwn ar

bryniannau. Caiff TAW na ellir ei adennill ei godi ar y

categori gwariant perthnasol neu ei gynnwys yng

nghost prynu asedau a gyfalafwyd. Pan godir treth

allbwn neu y caiff treth mewnbwn ei hadennill, caiff y

symiau eu datgan ar sail net o ran TAW.

1.15 Darpariaethau
Mae Ofwat yn darparu ar gyfer rhwymedigaethau

cyfreithiol neu adeiladol nad yw’r amseriad na’r symiau

yn sicr ar ddyddiad y Datganiad Sefyllfa Ariannol ar

sail yr amcangyfrif gorau o’r gwariant sydd ei angen i

setlo’r rhwymedigaeth.  Lle bo effaith gwerth amser

arian yn arwyddocaol, caiff y llifau arian sydd wedi eu

haddasu am risg a amcangyfrifir eu disgowntio gan

ddefnyddio cyfradd ddisgownt Trysorlys EM. Mae

cyfraddau disgownt gwerth 2.8% y flwyddyn yn

gymwys ar gyfer rhwymedigaethau pensiwn.

1.16 Rhwymedigaethau amodol
Yn ychwanegol at rwymedigaethau amodol a ddatgelir

yn unol ag IAS37, mae Ofwat yn datgelu at ddibenion

adrodd Seneddol ac atebolrwydd rai rhwymedigaethau

amodol statudol ac anstatudol lle bo tebygrwydd

trosglwyddo budd economaidd yn brin, ond sydd wedi

eu hadrodd i’r Senedd yn unol â gofynion Cyfrifyddu

Llywodraeth. 

Pan fod gwerth amser arian o bwys, caiff

rhwymedigaethau amodol sy'n rhaid eu datgelu o dan

IAS37 eu datgan ar symiau wedi’u disgowntio a chaiff

y swm a adroddir i’r Senedd ei nodi ar wahân. Caiff

rhwymedigaethau amodol nad sy’n rhaid eu datgelu

gan IAS37 eu datgan ar lefel y symiau a adroddir i’r

Senedd.

1.17 Busnes byw
Mae ein Datganiad Sefyllfa Ariannol ar 31 Mawrth

2012 yn dangos ecwiti trethdalwyr negyddol gwerth

£3.5 miliwn. Fel sy’n gyffredin gydag adrannau eraill y

llywodraeth, caiff ariannu ein rhwymedigaethau yn y

dyfodol ei dalu gan grantiau Cyflenwi yn y dyfodol a

thrwy ddefnyddio incwm yn y dyfodol, y ddau i’w

cymeradwyo’n flynyddol gan y Senedd. Nid oes

rheswm i gredu na fydd cymeradwyaethau yn y

dyfodol. Felly, ystyriwyd ei bod yn briodol i ddefnyddio

sail busnes byw ar gyfer paratoi’r datganiadau ariannol

hyn. O dan Ddeddf Adnoddau a Chyfrifon y

Llywodraeth 2000, ni ellir codi arian o’r Gronfa ac

eithrio’r hyn sydd ei angen ar gyfer y flwyddyn benodol

na’i gadw y tu hwnt i’r angen hwnnw.  Mae’r holl arian

nas gwarir, yn cynnwys hwnnw sy’n deillio o’n hincwm,

i’w ildio i’r Gronfa.  Rydym yn cadarnhau bod ein

hariannu ar gyfer 2012-13 wedi ei gymeradwyo.

1.18 Costau staff  
O dan Buddion Cyflogeion IAS19 rhaid cofnodi holl

gostau staff fel traul cyn gynted ag y mae

rhwymedigaeth ar y sefydliad i’w talu. Mae hyn yn

cynnwys cost unrhyw wyliau nas cymerwyd ar ddiwedd

y flwyddyn ariannol.

1.19 Amcangyfrifon cyfrifyddu
Ni wnaed unrhyw amcangyfrifon na barn cyfrifyddu o

bwys gan Ofwat wrth baratoi’r cyfrifon hyn.
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£000

Alldro 2011-12 
Amcangyfrif  

2011-12 
Alldro

2010-11

Gweinyddu Rhaglen

Cyfanswm
Cyfanswm

net

Cyfanswm
net o

gymharu â’r
Amcangyfrif CyfanswmGros Incwm Net Gros Incwm Net

Gwario mewn

Terfyn Gwariant

Adrannol

Pleidleisiwyd: A 19,104 (23,909) (4,805) – – – (4,805) 103 4,908 (120)

Cyfanswm 19,104 (23,909) (4,805) – – – (4,805) 103 4,908 (120)

2. Alldro adnoddau net

2.1 Dadansoddiad o’r alldro adnoddau net fesul adran

2.2 Dadansoddiad o’r alldro cyfalaf  net fesul adran

£000

Alldro 2011-12 Amcangyfrif  2011-12 2010-11 

Gweinyddu

Cyfanswm net

Cyfanswm net
o gymharu â’r

Amcangyfrif  CyfanswmGros Incwm Net

Gwario mewn Terfyn

Gwariant Adrannol

Pleidleisiwyd: A 365 (3) 362 470 108 318

Cyfanswm 365 (3) 362 470 108 318

Adran A – Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr

Adran A – Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr
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2011-12
£000

2010-11
£000

Nodyn Alldro
Amcangyfrif

Cyflenwi

Alldro o 
gymharu â’r
Amcangyfrif   Alldro

Cyfanswm alldro

adnoddau yn y Datganiad

Cyflenwi Seneddol

2 (4,805) 103 4,908 (120)

Costau gweithredu net
yn y Datganiad Gwariant
Cynhwysfawr Net
Cyfunol

(4,805) 103 4,908 (120)

3. Cysoniad alldro i'r gost gweithredu net ac yn erbyn y Gyllideb Weinyddu

3.1 Cysoniad alldro adnoddau net i’r gost gweithredu net

3.2 Alldro yn erbyn y Gyllideb Weinyddu derfynol a chostau gweithredu net Gweinyddu

2011-12 
£000

2010-11
£000

Alldro Alldro

Amcangyfrif – Terfyn costau Gweinyddu 103 105

Alldro – Costau Gweinyddu Gros 19,104 17,423

Alldro – Incwm gros yn ymwneud â chostau gweinyddu (23,909) (17,543)

Alldro – Costau gweinyddu net (4,805) (120)

2011-12 
£000

2010-11
£000

Alldro Alldro

Gofyniad arian parod net (821) 849

O’r Gronfa Gyfunol (Cyflenwi) – blwyddyn gyfredol 2,500 116

Symiau sy’n ddyledus i’r Gronfa Gyfunol a dderbyniwyd

mewn blwyddyn flaenorol ac a dalwyd drosodd
(965) (1,063)

Cynnydd/(lleihad) yn yr arian parod mewn llaw 714 (98)

4. Cysoniad Gofyniad Arian Parod Net i’r cynnydd/(lleihad) mewn arian parod
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2011-12 
£000

Rhagolygon Alldro

Nodyn Incwm Derbyniadau Incwm Derbyniadau

Arian parod dros ben i’w ildio i’r Gronfa Gyfunol 14 – – 1,679 1,679

Symiau eraill sy’n gasgladwy ar ran y Gronfa Gyfunol – – 1,679 1,679

Cyfanswm incwm sy’n daladwy i’r Gronfa Gyfunol – – 1,679 1,679

5. Incwm sy’n daladwy i’r Gronfa Gyfunol

5.1 Dadansoddiad o incwm sy’n daladwy i’r Gronfa Gyfunol

Yn ychwanegol at incwm a gedwir gan yr adran, mae’r incwm canlynol yn ymwneud ag Ofwat ac yn daladwy i’r

Gronfa Gyfunol (caiff derbyniadau arian parod eu dangos mewn llythrennau italig).

5.2 Incwm y Gronfa Gyfunol

Nid yw incwm y Gronfa Gyfunol a ddangosir yn nodyn 5.1 uchod yn cynnwys unrhyw symiau a gasglwyd gan Ofwat

lle'r oedd yn gweithredu fe asiant ar gyfer y Gronfa Gyfunol yn hytrach na’r prif gasglwr. Y symiau a gasglwyd fel

asiant ar gyfer y Gronfa Gyfunol (a oedd fel arall wedi eu heithrio o’r datganiadau ariannol hyn) oedd.

2011-12 
£000

2010-11
£000

Adennill costau’r Comisiwn Cystadleuaeth – –

Swm yn daladwy i’r Gronfa Gyfunol – –

Balans a ddaliwyd ar ddechrau’r flwyddyn – 429

Taliadau i’r Gronfa Gyfunol – (429)

Balans a ddaliwyd ar ddiwedd y flwyddyn – –
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6. Costau gweithredu 

6.1 Datganiad costau gweithredu yn ôl llinyn y strategaeth

Mae Ofwat yn gweithredu system cofnodi amser sy’n casglu oriau staff yn erbyn pob llinyn y strategaeth. Dosrennir

canran amser y staff ar gyfer pob llinyn yn erbyn yr holl gostau gweinyddu ac eithrio gwasanaethau

ymgynghoriaeth. Dyrennir contractau ymgynghoriaeth yn unigol i’r llinyn strategaeth priodol.

2011-12 
£000

2010-11
£000

Disgrifiad y llinynnau:

Sicrhau bargen deg i gwsmeriaid 2,923 2,634

Cadw cwmnïau’n atebol 2,713 3,300

Gwneud i fonopolïau wella 2,150 2,629

Harneisio grymoedd y farchnad 3,368 3,359

Cyfrannu at ddatblygu cynaliadwy 2,109 2,705

Cyflawni gwell rheoleiddio 5,110 2,590

Rheoleiddiad prosiect Thames Tideway 731 206

Cyfanswm gwariant 19,104 17,423

Cyfanswm incwm (23,909) (17,543)

Gwariant net (4,805) (120)

6.2 Cysoniad rhwng llinyn y strategaeth a nodyn 2 

Cyfanswm gwariant net fesul llinyn y strategaeth (4,805) (120)

Costau gwasanaeth yn y gorffennol – (240)

Costau llog – 120

Alldro net fesul Datganiad Cyflenwi Seneddol (4,805) (120)
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7. Costau staff

7.1 Niferoedd staff  a chostau cysylltiedig 

Mae costau staff yn cynnwys:

2011-12 
£000

2010-11
£000

Cyfanswm

Staff  a
gyflogir yn

barhaol Eraill
Cyfarwyddwr
anweithredol Cyfanswm

Cyflogau a thâl 8,052 7,707 182 163 8,924

Costau nawdd cymdeithasol 656 621 18 17 690

Costau pensiwn eraill 1,505 1,505 – – 1,656

Costau staff eraill 2,138 2,138 – – –

Is-gyfanswm 12,351 11,971 200 180 11,270

Llai symiau a adenillwyd parthed secondiadau allanol – – – – –

Cyfanswm costau net* 12,351 11,971 200 180 11,270

* O’r cyfanswm, ni chodwyd tâl ar gyfalaf.

Cynllun buddion diffiniedig aml gyflogwr heb ei ariannu yw Prif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil (PCSPS) ond

nid yw Ofwat yn gallu nodi ei gyfran o’r asedau a’r rhwymedigaethau gwaelodol. Prisiodd actiwari’r cynllun y cynllun

ar 31 Mawrth 2007. Gallwch ddod o hyd i’r manylion yng nghyfrifon Swyddfa’r Cabinet: Blwydd-daliadau

Gwasanaeth Sifil (www.civilservice.gov.uk/pensions).

Ar gyfer 2011-12, roedd cyfraniadau cyflogwr gwerth £1,567,832 yn daladwy i’r PCSPS (2010-11: £1,612,731) ar

un o’r pedair cyfradd yn yr amrediad 16.7% i 24.3% o dâl pensiynadwy, yn seiliedig ar fandiau cyflog. Bydd

Actiwari’r Cynllun yn adolygu cyfraniadau cyflogwr, fel arfer bob pedair blynedd yn dilyn prisiad cynllun llawn.

Gosodir y cyfraddau cyfraniadau i fodloni costau’r buddion sy’n cronni yn ystod 2011-12 i’w dalu pan fydd yr aelod

yn ymddeol, ac nid y buddion a delir yn ystod y cyfnod hwn i bensiynwyr presennol.

Gall gweithwyr ddewis agor cyfrif pensiwn partneriaeth, pensiwn rhanddeiliaid gyda chyfraniad cyflogwr. Talwyd

cyfraniadau cyflogwr gwerth £36,812 (2010-11: £31,371) i un neu ragor o’r panel o dri darparwr pensiwn

rhanddeiliaid penodedig. Mae cyfraniadau cyflog yn gysylltiedig ag oedran ac yn amrywio o 3% i 12.5% o dâl

pensiynadwy. Mae cyflogwyr hefyd yn cyfateb cyfraniadau gweithwyr hyd at 3% o dâl pensiynadwy. Yn

ychwanegol, roedd cyfraniadau cyflogwr gwerth £2,497, 0.8% (2010-11: £2,267; 0.8%) o dâl pensiynadwy yn

daladwy i’r PCSPS i dalu cost darpariaeth buddion cyfandaliad ar farwolaeth mewn gwasanaeth neu ymddeoliad

oherwydd afiechyd y gweithwyr hyn.

Y cyfraniadau a oedd yn ddyledus i’r darparwyr pensiwn partneriaeth ar ddyddiad y Datganiad Sefyllfa Ariannol

oedd £3,010 (2010-11: £862). Y cyfraniadau a ragdalwyd ar y dyddiad hwnnw oedd dim (2010-11: dim).
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7.2 Cyfartaledd nifer y personau a gyflogwyd 

Roedd cyfartaledd nifer y personau cyfwerth ag amser llawn a gyflogwyd yn ystod flwyddyn fel a ganlyn. 

2011-12 
£000

2010-11
£000

Cyfanswm

Staff  a
gefnogir yn

barhaol Eraill
Cyfarwyddwyr

anweithredol Cyfanswm

Sicrhau bargen deg i gwsmeriaid 33.90 33.74 0.02 0.14 33.64

Cadw cwmnïau’n atebol 38.72 38.56 0.02 0.14 42.10

Gwneud i fonopolïau wella 27.15 26.99 0.02 0.14 33.58

Harneisio grymoedd y farchnad 37.29 36.63 0.52 0.14 43.85

Cyfrannu at ddatblygu cynaliadwy 29.08 28.92 0.02 0.14 34.55

Cyflawni gwell rheoleiddio 31.34 29.88 1.32 0.14 33.28

Rheoleiddiad prosiect Thames Tideway 2.00 1.00 1.00 0.14 1.00

Cyfanswm 199.48 195.72 2.92 0.84 222.00

7.3 Adrodd ar gynllun iawndal Gwasanaeth Sifil a chynlluniau iawndal eraill – pecynnau
gadael 

Mae costau diswyddiadau a chostau gadael eraill wedi eu talu yn unol â darpariaethau Cynllun Iawndal y

Gwasanaeth Sifil, cynllun statudol a wnaed o dan Ddeddf Blwydd-daliadau 1972. Cyfrifyddir am gostau gadael yn

llawn yn y flwyddyn gadael.  Lle bo’r adran wedi cytuno ar ymddeoliadau cynnar, caiff y costau ychwanegol eu talu

gan yr adran ac nid gan gynllun pensiwn y Gwasanaeth Sifil.  Caiff costau ymddeoliadau oherwydd salwch eu talu

gan y cynllun pensiwn ac nid ydynt wedi eu cynnwys yn y tabl.

2011-12 2011-12 2011-12 2010-11 

Band cost 

Nifer y
diswyddiadau

gorfodol

Nifer y
gadawiadau

eraill a gytunwyd

Cyfanswm nifer y
pecynnau gadael

yn ôl band cost
(cyfanswm cost)

Cyfanswm nifer y
pecynnau gadael

yn ôl band cost
(cyfanswm cost)

<£10,000 – 6 6 –

£10,000 – £25,000 – 15 15 –

£25,001 – £50,000 – 16 16 –

£50,001 – £100,000 – 7 7 –

£100,001 – £150,000 – 3 3 –

£150,001 – £200,000 – 1 1 –

Cyfanswm cost adnoddau (£000) – 1,739 1,739 –
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8. Costau gweinyddu eraill

2011-12
£000

2010-11
£000

Alldro Alldro

Rhenti o dan brydlesi gweithredu:

Llety 924 912

Offer swyddfa 41 –

965 912

Eitemau anariannol:

Dibrisiad 204 138

Amorteiddiad 53 55

Colled ar waredu asedau 12 356

Ychwanegu/(rhyddhau) darpariaeth – (38)

Ailstrwythuro darpariaethau 229 –

Costau ariannu eraill 136 122

Costau gwasanaeth y gorffennol – (240)

Tâl Archwilwyr Allanol 41 41

675 434

Gwariant arall:

Gwasanaethau ymgynghoriaeth 3,038 2,359

Hyfforddiant 135 301

Teithio a chynhaliaeth 375 289

Taliadau trethiant 9 23

Trethi 201 195

Llogi a chynnal a chadw cyfrifiaduron 455 648

Llogi a chynnal a chadw eraill 29 77

Seminarau, cyfarfodydd a chynadleddau 125 100

Mân eitemau a nwyddau papur 24 30

Cyhoeddiadau 42 49

Llyfrau a chyfnodolion 37 81

Gwasanaethau post a negeswyr 7 11

Telathrebu 104 85

Costau recriwtio 91 39

Nwyddau traul swyddfa 46 114

Treuliau llety 157 194

Ffioedd Archwiliad Mewnol 37 46

Tanysgrifiadau proffesiynol 54 26
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2011-12
£000

2010-11
£000

Alldro Alldro

Gwariant arall:

Lwfans trosglwyddo – ail-leoli 8 –

Gwasanaethau cyflogres a phensiwn 32 29

Parhad busnes 21 26

Rheoli cofnodion 22 27

Eraill 64 58

5,113 4,807

Cyfanswm 6,753 6,153

9. Incwm

2011-12
£000

2010-11
£000

Alldro Alldro

RfR1

Ffioedd trwydded 18,435 17,892

Ffioedd trwydded a dderbyniwyd ymlaen llaw - blwyddyn

flaenorol 
5,361 4,999

Ffioedd trwydded a dderbyniwyd ymlaen llaw - blwyddyn

gyfredol
(3) (5,361)

Ffioedd cymorth gweinyddu CCWater – –

Amryw 116 13

Cyfanswm 23,909 17,543

Mae’r nodyn hwn yn dadansoddi’r incwm a gofnodwyd yn y Datganiad Gwariant Net Cynhwysfawr.

Yn dilyn gweithrediad prosiect aliniad Trysorlys EM sy’n ceisio dwyn amcangyfrifon, cyllidebau a chyfrifon ynghyd,

cafwyd cyfarwyddyd gan Drysorlys EM na ddylai ffioedd trwydded nas ariannwyd, a fyddai’n flaenorol yn cael eu

cario ymlaen i’n cyfrifon fel incwm gohiriedig, gael eu cyfrifyddu amdanynt mwyach yn y datganiad Sefyllfa

Ariannol. Rhyddhawyd y balans o £4.8 miliwn ar 31 Mawrth 2012.

Ar 31 Mawrth 2012, cyfanswm y ffioedd trwydded cronnus nas gwariwyd a gafodd eu hildio i’r Gronfa Gyfunol oedd

£5.7 miliwn. Mae Ofwat yn bwriadu gwrthbwyso’r tanwariant cronedig hwn yn erbyn ffioedd trwydded yn y dyfodol

drwy godi o’r gronfa wrth gefn rhwng 2012-13 a 2014-15 gan ddefnyddio’r broses amcangyfrif atodol. Nid oes

rheswm i gredu na chaiff hawliadau ar y cronfeydd wrth gefn yn y dyfodol eu cymeradwyo.

Rydym yn cyllidebu i godi £1.5 miliwn o ffioedd trwydded nas gwariwyd yn flaenorol sydd wedi eu hildio i’r Gronfa

Gyfunol o’r gronfa wrth gefn yn 2012-13. Bydd hyn yn caniatáu i ni osod ffioedd trwydded ar gyfradd is nag y

byddent fel arall.

Mae’n orfodol ar Ofwat i gasglu ffioedd trwydded gan y cwmnïau penodedig a chyflenwyr trwyddedig parthed

costau gweithredu CCWater. Yn 2011-12, casglom £5.1 miliwn; trosglwyddwyd £4.5 miliwn i Adran yr Amgylchedd,

Bwyd a Materion Gwledig a £0.6 miliwn i Lywodraeth Cymru. Yn unol â chyfarwyddyd Trysorlys EM, nid ydym yn

cofnodi’r trafodion hyn yn ein datganiadau ariannol.

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2011-12
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10. Eiddo, peiriannau ac offer

Mae eiddo, peiriannau ac offer yn cynnwys dodrefn a ffitiadau, peiriannau swyddfa a thelathrebu, gwelliannau

prydles ac offer TG.

Mae balansau agoriadol ar gyfer dodrefn a ffitiadau a thechnoleg gwybodaeth wedi eu hailddatgan er mwyn cywiro

anghysondeb rhwng costau agoriadol a dibrisiad agoriadol a ddaeth i’r amlwg yn dilyn trosglwyddo asedau i

feddalwedd cofrestr asedau newydd. Effaith cyfan y swm cario yn y datganiadau ariannol yw dim.

£000 £000 £000 £000 £000 £000 £000 £000

Taliadau ar
gyfrif

dodrefn a
ffitiadau

Dodrefn a
ffitiadau

Peiriannau
swyddfa a

thelathrebu

Taliadau ar
gyfrif

gwellianna
u prydles

Gwellianna
u prydlesi

Taliadau ar
gyfrif

technoleg
gwybodaeth

Technoleg
gwybodaeth Cyfanswm

Cost neu brisiad

Ar 1 Ebrill 2011 12 47 340 21 343 113 1,413 2,288

Ychwanegiadau – 6 26 – 17 87 42 178

Ailddosbarthiadau (12) 12 – (21) 21 (98) 98 –

Gwarediadau – (7) (16) – – – (35) (58)

Ailbrisio – – – – – – – –

Ar 31 Mawrth 2012 – 58 350 – 381 102 1,518 2,408

Dibrisiad

Ar 1 Ebrill 2011 – 15 219 – 111 – 1,297 1,642

Codwyd yn y flwyddyn – 6 61 – 42 – 95 204

Gwarediadau – (7) (13) – – – (35) (55)

Ailbrisio – – – – – – – –

Ar 31 Mawrth 2012 – 14 267 – 153 – 1,357 1,791

Swm cario ar 
31 Mawrth 2012

– 44 83 – 228 102 161 617

Swm cario ar 
31 Mawrth 2011

12 32 121 21 232 113 116 646

Ariannu ased:

Perchnogaeth – 44 30 – 228 102 161 564

Prydlesu ariannu – – 53 – – – – 53

Swm cario ar 
31 Mawrth 2012

– 44 83 – 228 102 161 617
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£000
Ailddatgan

£000 £000 £000 £000
Ailddatgan

£000
Ailddatgan

£000
Ailddatgan

£000

Taliadau ar
gyfrif

dodrefn a
ffitiadau

Dodrefn a
ffitiadau

Peiriannau
swyddfa a

thelathrebu

Taliadau ar
gyfrif

gwellianna
u prydles

Gwellianna
u prydlesi

Taliadau ar
gyfrif

technoleg
gwybodaeth

Technoleg
gwybodaeth Cyfanswm

Cost neu brisiad

Ar 1 Ebrill 2010 – 392 329 – 307 – 1,723 2,751

Ychwanegiadau 12 16 33 21 37 98 8 225

Ailddosbarthiadau – – – – – – 6 6

Gwarediadau – (357) (18) – – – (292) (667)

Ailbrisio – – (4) – – – – (4)

Ar 31 Mawrth 2011 12 51 340 21 344 98 1,445 2,311

Dibrisiad

Ar 1 Ebrill 2010 – 189 226 – 78 – 1,398 1,891

Codwyd yn y flwyddyn – – 49 – 33 – 57 139

Gwarediadau – (169) (16) – – – (140) (325)

Ailbrisio – – (40) – – – – (40)

Ar 31 Mawrth 2011 – 20 219 – 111 – 1,315 1,665

Swm cario ar 
31 Mawrth 2011

12 31 121 21 233 98 130 646

Swm cario ar 
31 Mawrth 2010

– 203 103 – 229 – 325 860

Ariannu ased:

Perchnogaeth 12 31 14 21 233 98 130 539

Prydlesu ariannu – – 107 – – – – 107

Swm cario ar 
31 Mawrth 2011

12 31 121 21 233 98 130 646
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£000 £000

Trwyddedau
meddalwedd a

brynwyd
Asedau’n 

cael eu datblygu Cyfanswm

Cost neu brisiad 305 13 318

Ar 1 Ebrill 2011 174 13 187

Ychwanegiadau – – –

Ailddosbarthiadau (71) – (71)

Gwarediadau – – –

Ar 31 Mawrth 2012 408 26 434

Amorteiddiad

Ar 1 Ebrill 2011 181 – 181

Codwyd tâl yn y flwyddyn 53 – 53

Gwarediadau (59) – (59)

Ailbrisio – – –

Ar 31 Mawrth 2012 175 – 175

Swm cario ar 31 Mawrth 2012 233 26 259

Swm cario ar 31 Mawrth 2011 124 13 137

11. Asedau anniriaethol

Trwyddedau meddalwedd a brynwyd.
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£000 £000

Trwyddedau
meddalwedd a

brynwyd
Asedau’n 

cael eu datblygu Cyfanswm

Cost neu brisiad

Ar 1 Ebrill 2010 238 32 270

Ychwanegiadau 93 – 93

Ailddosbarthiadau 13 (19) (6)

Gwarediadau (39) – (39)

Ailbrisio – – –

Ar 31 Mawrth  2011 305 13 318

Amorteiddiad

Ar 1 Ebrill 2010 150 – 150

Codwyd tâl yn y flwyddyn 55 – 55

Gwarediadau (24) – (24)

Ailbrisio – – –

Ar 31 Mawrth  2011 181 – 181

Swm cario ar 31 Mawrth 2011 124 13 137

Swm cario ar 31 Mawrth 2010 88 32 120

12. Offerynnau Ariannol

Nid yw Ofwat mor agored i’r graddau o risg ariannol ag a wynebir gan endidau masnachol oherwydd natur

anfasnachol ei weithgareddau a’r modd y caiff adrannau llywodraeth eu hariannu.  Nid oes gan Ofwat y pwerau i

fenthyca na buddsoddi cronfeydd gwarged.  Cynhyrchir asedau a rhwymedigaethau ariannol gan weithgareddau

gweithredol o ddydd i ddydd ac ni chânt eu dal i newid y risgiau sy’n wynebu’r swyddfa wrth ymgymryd â’i

gweithgareddau.

12.1 Risg hylifedd
Nid oes gan Ofwat fenthyciadau ac mae’n dibynnu’n bennaf ar incwm ffioedd trwydded a benthyciadau o’r Gronfa

Wrth Gefn am ei ofynion ariannol, ac felly nid yw’n agored i risgiau hylifedd.

12.2 Risgiau cyfraddau llog ac arian cyfred tramor
Delir yr holl adneuon o bwys yn Swyddfa’r Tâl-feistr Cyffredinol a chedwir yr holl asedau a rhwymedigaethau o

bwys mewn sterling, felly nid yw Ofwat yn agored i risgiau cyfraddau llog na risg arian cyfred tramor.

12.3 Gwerthoedd teg
Nid oes gwahaniaeth o bwys rhwng gwerthoedd llyfr a gwerthoedd teg asedau a rhwymedigaethau ariannol Ofwat

ar 31 Mawrth 2011.

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2011-12
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13. Symiau masnachu derbyniadwy ac asedau cyfredol eraill

Dadansoddiad yn ôl math.

2011-12
£000

2010-11
£000

Symiau a fydd yn ddyledus o fewn un flwyddyn

Symiau masnachu derbyniadwy 20 241

Blaendaliadau a blaensymiau 57 45

Symiau derbyniadwy eraill* – –

Refeniw a Thollau EM (TAW) 48 88

Rhagdaliadau ac incwm cronedig 430 350

555 724

Symiau a fydd yn ddyledus wedi mwy nac un flwyddyn

Rhagdaliadau ac incwm cronedig – 2

– 2

14. Arian parod a chyfwerth ag arian parod

2011-12
£000

2010-11
£000

Balans ar 1 Ebrill 2011 965 1,063

Newid net mewn balansau arian parod a chyfwerth ag arian

parod
714 (98)

Balans ar 31 Mawrth 2012 1,679 965

Delir y balansau canlynol yn:

Government Banking Services (GBS) 1,679 965

Balans ar 31 Mawrth 2012 1,679 965
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15. Symiau masnachu taladwy a rhwymedigaethau cyfredol eraill

Dadansoddiad yn ôl math.

2011-12
£000

2010-11
£000

Symiau’n ddyledus o fewn un flwyddyn

Symiau masnachu taladwy 229 518

Symiau taladwy eraill 145 169

Croniadau 1,361 1,518

Incwm gohiriedig ffioedd trwydded 3 5,360

Incwm gohiriedig 19 36

Rhan gyfredol prydlesi ariannu 2 35

Trethiant arall a nawdd cymdeithasol 234 262

Derbyniadau ychwanegol y Gronfa Gyfunol sydd i’w talu i’r

Gronfa Gyfunol
– –

– derbyniadwy 

Arian parod dros ben i’w dalu i'r Gronfa Gyfunol 1,679 965

3,672 8,863
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2011-12
£000

Dadansoddiad o amseriad disgwyliedig llifau â
disgownt

Costau
ailstrwythuro Cyfanswm

Dim hwyrach nac un flwyddyn 232 232

Hwyrach nac un flwyddyn ond dim hwyrach na phum

mlynedd
107 107

Hwyrach na phum mlynedd 15 15

Balans ar 31 Mawrth 2012 354 354

2011-12
£000

Costau
ailstrwythuro Cyfanswm

Balans ar 1 Ebrill 2011 167 167

Darparwyd yn y flwyddyn 229 229

Darpariaeth a ddefnyddiwyd yn y flwyddyn (42) (42)

Costau benthyca (dad-ddirwyn disgowntiau) – –

Darpariaethau diangen a ôl-adferwyd – –

Balans ar 31 Mawrth 2012 354 354

16. Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau a thaliadau

16.1 Darpariaethau

16.2 Rhwymedigaethau pensiwn 

2011-12
£000

2010-11
£000

Balans ar 1 Ebrill 2011 2,516 2,897

Dadansoddiad o’r swm a godir i’r Datganiad Gwariant Net Cynhwysfawr

Costau gwasanaeth yn y gorffennol – (240)

Costau llog 136 120

Buddion a dalwyd 

Buddion a dalwyd (162) (158)

Dadansoddiad o’r swm a gydnabyddir yn y Datganiad Newidiadau mewn Ecwiti
Trethdalwyr

(Ennill)/colled Profiad 71 15

(Ennill)/colled Actiwaraidd 39 (118)

Balans ar 31 Mawrth 2012 2,600 2,516
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Mae’r cyn Gyfarwyddwyr Cyffredinol wedi eu cwmpasu gan ‘gynlluniau pensiwn cydweddol’ sy’n cynnig

buddiannau tebyg i’r PCSPS. Maent yn gynlluniau buddion diffiniedig heb eu hariannu, gyda’r buddion yn cael eu

talu pan fyddant yn ddyledus ac yn cael ei gwarantu gan Ofwat. Nid oes cronfa ac felly ni cheir gwarged na diffyg. 

Yn unol â gofynion Trysorlys EM, mae Ofwat yn gwneud darpariaeth lawn ar gyfer rhwymedigaethau sy’n codi

parthed hawliau pensiwn y cyn Gyfarwyddwyr Cyffredinol. Mae’r rhain yn cynnwys buddion cronedig parthed

cyflogaeth nid gan Ofwat; mae 63% a 95% o’r hawliadau hyn yn ymwneud â chyflogaeth nid gan Ofwat ac fe’u

hariennir gan y Trysorlys.

Cynhaliwyd prisiad yr actiwari gan Adran Actiwari’r Llywodraeth (GAD) ar 31 Mawrth 2012.

Mae’r tybiaethau demograffig yn gyson â’r rheiny a ddefnyddir mewn mannau eraill mewn Llywodraeth Ganolog ar

gyfer dibenion cyfrifyddu adnoddau a’r rheiny a fabwysiadwyd mewn blynyddoedd blaenorol.  Mae’r prif dybiaethau

demograffig fel a ganlyn.

• Tybir bod cyfraddau marwolaethau ar gyfer pensiynwyr yn dilyn tablau marwolaethau safonol (PA92-10).

• Tybir bod gan bob aelod ŵr/gwraig neu bartner cymwys o’r dyddiad y tybir bod eu pensiwn i’w dalu. Mae

marwolaethau tybiedig gŵr/gwraig yn unol â’r rheiny ar gyfer aelodau o’r un oed a rhyw. Tybir bod gwŷr dair

blynedd yn hŷn na’u gwragedd.

Mae’r prif dybiaethau ariannol (a ddefnyddir i asesu rhwymedigaethau ar 31 Mawrth 2012) fel a ganlyn.

• Tybir bod y gyfradd ddisgownt net yn 2.8%.

• Tybir bod y gyfradd ddisgownt gros yn 4.85% y flwyddyn (31 Mawrth 2011: 5.6%).

• Chwyddiant pris defnyddwyr 2.0%.

Cafwyd colled gronnus actiwaraidd o £1.6 miliwn gan y cynllun ers 1 Ebrill 2004.

Dadansoddiad o (ennill)/colled actiwaraidd
2011-12 

£000
2010-11 

£000
2009-10

£000

(Enillion)/colledion profiad yn codi ar rwymedigaethau’r

cynllun
71 15 63

Newidiadau mewn tybiaethau sy’n tanategu gwerth

presennol rhwymedigaethau’r cynllun
39 (118) 483

Fesul Datganiad Newidiadau mewn Ecwiti Trethdalwyr 110 (103) 546

Dadansoddiad o golled actiwaraidd

Hanes o golledion profiad

2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08

(Enillion)/colledion profiad yn codi ar rwymedigaethau’r

cynllun

Swm (£000) 71 15 63 69 29

Canran o werth presennol rhwymedigaethau’r cynllun 2.7% 0.6% 2.2% 2.9% 1.2 %

Cyfanswm a gydnabyddir yn y Datganiad Ecwiti Trethdalwyr

Swm (£000) 110 (103) 546 (136) (16)

Canran o werth presennol rhwymedigaethau’r cynllun 4.2% (4.1)% 18.8% (5.7)% (0.6)%

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2011-12
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17. Ymrwymiadau cyfalaf

Ymrwymiadau cyfalaf a gontractiwyd ar 31 Mawrth 2012 na chynhwysir fel arall yn y datganiadau ariannol hyn.

2011-12
£000

2010-11
£000

Ymrwymiadau cyfalaf a gontractiwyd ar 31 Mawrth na

chynhwysir fel arall yn y datganiadau ariannol hyn

Eiddo, peiriannau ac offer 49 44

Asedau anniriaethol 1 –

50 44

18. Ymrwymiadau o dan brydlesi

18.1 Prydlesi gweithredu 

Dangosir cyfanswm isafswm taliadau prydles yn y dyfodol o dan brydlesi gweithredu yn y tabl isod ar gyfer pob un

o’r cyfnodau canlynol. 

2011-12
£000

2010-11
£000

Mae rhwymedigaethau o dan brydlesi gweithredu yn
cynnwys:

Adeiladau

Dim hwyrach nac un flwyddyn 818 841

Hwyrach nac un flwyddyn a dim hwyrach na phum mlynedd 3,274 4,060

Hwyrach na phum mlynedd 273 359

4,365 5,260

Arall

Dim hwyrach nac un flwyddyn – 25

Hwyrach nac un flwyddyn a dim hwyrach na phum mlynedd – 54

Hwyrach na phum mlynedd – –

– 79
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18.2 Prydlesi ariannu 

Dangosir cyfanswm isafswm taliadau prydles yn y dyfodol o dan brydlesi ariannu yn y tabl isod ar gyfer pob un o’r

cyfnodau canlynol. 

2011-12
£000

2010-11
£000

Mae rhwymedigaethau o dan brydlesi ariannu yn
cynnwys:

Arall

Dim hwyrach nac un flwyddyn 2 33

Hwyrach nac un flwyddyn a dim hwyrach na phum mlynedd – –

Hwyrach na phum mlynedd – –

2 33

Llai elfen llog – –

2 33

19. Rhwymedigaethau amodol a ddatgelir dan IAS37 

Yn ystod arolwg o rwydweithiau trydanol Centre City Tower (Tachwedd 2011), canfuwyd mesurydd oedd wedi ei

gysylltu i unedau aerdymheru a osodwyd gan Ofwat yn 2007. Ni chafodd y mesurydd ei ddarllen at ddibenion

taliadau ers ei osod. Yn dilyn gwerthu’r adeilad ym mis Chwefror 2012, mae’r perchnogion newydd wedi cadarnhau

na fyddant yn ôl-ddyddio unrhyw daliadau ar y mesurydd hwn. Mae’n parhau’n ansicr a fydd y derbynwyr

swyddogol, yn gweithredu ar ran y perchennog blaenorol, yn codi tâl am y cyfnod rhwng 2007 a Chwefror 2012.

Weithiau bydd Ofwat yn destun her gyfreithiol neu adolygiad barnwrol o benderfyniadau a wneir yng nghwrs arferol

ei fusnes. Gall dyfarniadau cyfreithiol olygu rhwymedigaethau ar gyfer costau cyfreithiol, ond ni ellir meintoli’r rhain

gan nad yw canlyniad achosion cyfredol yn hysbys, ac felly mae ansicrwydd sylweddol yn bodoli ynglŷn â natur a

maint unrhyw rwymedigaeth ddilynol.

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2011-12
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20. Trafodion partïon cysylltiedig

Trosglwyddodd Ofwat £4.5 miliwn i Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig a £0.6 miliwn i Lywodraeth

Cymru parthed costau gweithredu CCWater ar gyfer 2011-12.

Ym mis Medi 2011, rhoddwyd contract bach gwerth £10,800 i Oxford Economic Consulting Ltd. Yr ymgynghorydd

dan sylw yw gŵr y cyn Uwch Gyfarwyddwr Marchnadoedd ac Economeg oedd wedi gadael Ofwat ar 7 Awst 2011

ac nad oedd â rhan mewn gosod y contract.

Yn ystod 2011-12, roedd gan Ofwat drafodion gwerth £1,416 gyda’r Sefydliad Polisi Rheoleiddiol, y mae ein cyn

gyfarwyddwr anweithredol Peter Bucks yn Ymddiriedolwr ohono. Roedd y taliadau hyn parthed presenoldeb staff

Ofwat mewn seminarau rheoleiddio.

Mae gan Ofwat hefyd nifer fechan o drafodion ansylweddol gydag adrannau eraill y llywodraeth. Nid oes unrhyw

drafodion partïon cysylltiedig rhwng Ofwat ac unrhyw rai o’i gyfarwyddwyr.

21. Digwyddiadau wedi’r cyfnod adrodd

Nid yw’r datganiadau ariannol yn adlewyrchu digwyddiadau wedi 5 Gorffennaf 2012.

Dwr heddiw, dwr yforyˆ ˆ



84



Rhan 3

Atodiadau



86

Atodiad 1: Mesur ein perfformiad

ydym wedi bod yn datblygu ein prosesau adrodd blynyddol er mwyn deall yn

well pa mor dda yr ydym yn perfformio o ran cyflawni ein strategaeth, ac i nodi

meysydd y mae angen i ni wella ynddynt. Roeddem hefyd am wneud hyn yn

fwy tryloyw ar gyfer ein rhanddeiliaid a mynd i’r afael ag argymhellion adolygiad Gray

a oedd yn ymwneud â’n llywodraethu a rheoli perfformiad.

Yn ystod 2012-13 byddwn yn ymgynghori ar gyflwyno fframwaith o ddangosyddion a

fydd yn ein cynorthwyo i fesur y cynnydd yr ydym yn ei wneud tuag at gyflawni ein

strategaeth. Bydd hyn yn cynnwys canlyniadau ar gyfer y sectorau dŵr a

charthffosiaeth, i ba rai yr ydym yn cyfrannu, yn ogystal â dangosyddion o’n

perfformiad ein hunan. Drwy ddod â’r ddwy agwedd hon ynghyd gobeithiwn ddangos

ein gwaith mewn cyd-destun.

Rydym hefyd wedi bod yn ystyried sut i wella ein prosesau dyrannu cost ac adrodd

ariannol. Bydd hyn yn ein galluogi i adrodd yn fwy tryloyw'r adnoddau yr ydym yn eu

gwario ar waith penodol.

Bwriadwn weithredu system gysgodol o’r model yr ydym yn ymgynghori arno yn

2012-13. Gwneir hyn fel y gallwn ddysgu o brofiad gweithredu system adrodd

interim, a sut yr ydym yn adrodd ar ein perfformiad.

Bydd ein fframwaith perfformiad terfynol, a fydd yn adlewyrchu’r ymatebion yr ydym

yn eu derbyn i’n hymgynghoriad, yn ei le ar gyfer 2013-14. Byddwn yn adrodd ar ein

perfformiad yn erbyn y fframwaith hwnnw yn ein hadroddiad blynyddol a chyfrifon ar

gyfer 2013-14.

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2011-12

R
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Atodiad 2: Rhoi ystyriaeth i’r canllawiau

cymdeithasol ac amgylcheddol gan y Llywodraeth

dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991, mae gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros

yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig a Llywodraeth Cymru bwerau i

gyflwyno canllawiau cymdeithasol ac amgylcheddol ar wahân i’r Awdurdod

Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat). Mae gofyniad arnom i ystyried y ddau

ganllaw wrth gyflawni ein swyddogaethau cyfreithiol.

Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Gwladol ganllawiau cymdeithasol ac amgylcheddol

statudol terfynol i ni yn 2008. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chanllawiau i ni yn

2009. Gwnaethom ystyried y canllawiau wrth osod terfynau pris ym mis Tachwedd

2009 ar gyfer 2010-15.

Mae'r Ysgrifennydd Gwladol a Llywodraeth Cymru wedi ei gwneud hi’n ofynnol ein

bod yn ein hadroddiad blynyddol bob blwyddyn yn dangos sut yr ydym wedi cyfrannu

at gyflawni’r polisïau a amlinellir yn y ddau ganllaw.

Fel rhan o’i adroddiad terfynol, ym mis Gorffennaf 2011 argymhellodd adolygiad

Gray:

“Y dylai Ofwat fod yn fwy clir yn ei adroddiad blynyddol ynglŷn â sut y mae ei

benderfyniadau wedi dilyn y canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU a

Llywodraeth Cymru, gan amlygu lle mae wedi symud oddi wrth y canllawiau a’r

rhesymeg dros y penderfyniad hwnnw.”

Yn unol â’r argymhelliad hwn, amlygwn isod sut y rhoesom ystyriaeth i ganllawiau’r

ddwy Lywodraeth yn ein penderfyniadau allweddol yn 2011-12.

Dwr heddiw, dwr yforyˆ ˆ

O
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Mabwysiadau dull seiliedig ar risg o reoleiddio, Mawrth 2012

Disgrifiad Yn ‘Delivering proportionate and targeted regulation – a risk-based approach’

gwnaethom gadarnhau, yn dilyn ymgynghoriad, ein bod yn mabwysiadu dull seiliedig ar

risg o reoleiddio (gweler tudalennau 19 a 29 am ragor o wybodaeth).

Bydd ein dull yn ein cynorthwyo i benderfynu a ydym yn dechrau gwaith newydd ai

peidio, a blaenoriaethu ein gweithredu rheoleiddiol. Rydym yn:

• asesu ai ni sydd yn y sefyllfa orau i weithredu;

• pwyso a mesur costau tebygol a manteision posibl y gwaith; a

• phenderfynu a yw’r cynigion yn bwriadu mynd ynghylch y gwaith yn y ffordd iawn.

Dylai hyn ein cynorthwyo i sicrhau bod y gwaith yr ydym yn ei wneud yn gymesur i’r risg

a berir, a’i fod wedi ei dargedu ar y meysydd sydd fwyaf pwysig i ddefnyddwyr.

Er mwyn cefnogi ein dull seiliedig ar risg, rydym wedi gwneud nifer o newidiadau i’n

hoffer adrodd ar reoleiddio, yr ydym nawr yn eu gweithredu.

• Ni fyddwn mwyach yn casglu ffurflenni Mehefin.

• Yn hytrach, bydd cwmnïau’n cyflwyno datganiad risg a chydymffurfio ac yn cyhoeddi

cyfres o ddangosyddion allweddol.

• Bydd cwmnïau’n cymryd cyfrifoldeb am sicrwydd eu data a’u systemau. 

Sut yr ydym wedi

rhoi ystyriaeth i’r

canllawiau yn Lloegr

Mae ein dull yn:

• annog cwmnïau i edrych ar eu gweithrediadau a’u perfformiad eu hunain (datblygu

cynaliadwy, tudalen 5);

• modern, effeithiol a seiliedig ar risg (gwell rheoleiddio, tudalen 8);

• ateb rheoleiddiol cymesur, arloesol sydd wedi ei lywio gan arfer gorau (gwell

rheoleiddio, tudalen 8);

• adlewyrchu egwyddorion rheoleiddio da – cymesuredd, atebolrwydd, cysondeb,

tryloywder a thargedu (gwell rheoleiddio, tudalen 8);

• symleiddio’r gofynion gwybodaeth a roddir ar gwmnïau (gwell rheoleiddio, tudalen 8);

ac yn

• gofyn i ni gyfiawnhau beichiau newydd ar sail rhesymau cost a budd cadarn (gwell

rheoleiddio, tudalen 8). 

Sut yr ydym wedi

rhoi ystyriaeth i’r

canllawiau yng

Nghymru  

Mae ein dull yn:

• rhyddhau cwmnïau i ddatblygu eu dangosyddion perfformiad eu hunain yn seiliedig ar

flaenoriaethau lleol (datblygu cynaliadwy, tudalen 6);

• golygu y bydd ein penderfyniadau yn rhoi ystyriaeth i effeithiau hirdymor a thymor byr

ar gymdeithas a chostau a budd gweithredu a pheidio gweithredu (datblygu

cynaliadwy, tudalen 6);

• annog cwmnïau i edrych ar eu gweithrediadau a’u perfformiad eu hunain (cyfrifoldeb

cymdeithasol corfforaethol, tudalen 7);

• symleiddio gofynion gwybodaeth ar y sectorau a’i gwneud yn ofynnol i ni gyfiawnhau

unrhyw feichiau newydd ar sail rhesymau cost a budd cadarn (adrodd cwmnïau ‒

gwell rheoleiddio, tudalen 8); ac yn

• golygu y bydd ein penderfyniadau yn rhoi ystyriaeth i gostau yn ogystal â manteision

(ymgysylltu â’r gymuned ac ymgynghori, tudalen 10).

Unrhyw symud oddi

wrth y canllawiau

Dim.

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2011-12

http://www.ofwat.gov.uk/regulating/compliance/pap_pos1203regcomp.pdf
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Symud at ddull sy’n canolbwyntio mwy ar ganlyniadau ar gyfer

gosod prisiau, rhan o’n penderfyniadau terfynau pris yn y dyfodol,

Mai 2012

Disgrifiad Yn ‘Future price limits – statement of principles’ gwnaethom gadarnhau, yn dilyn ein

hymgynghoriad rhwng mis Tachwedd 2011 a mis Chwefror 2012, y byddwn, fel rhan o’n

dull gosod prisiau yn y dyfodol, yn ei gwneud hi’n ofynnol i gwmnïau ddatblygu cynlluniau

busnes seiliedig ar ganlyniadau.

Canlyniadau yw amcanion lefel uchel y mae gweithredoedd, gweithgareddau a

chyflawniadau cwmni wedi eu bwriadau i’w cyflenwi. Maent yn cynrychioli’r hyn a

werthfawrogir gan gwsmeriaid a chymdeithas – megis dibynadwyedd, argaeledd a

diogelwch cyflenwadau dŵr. Mae canlyniadau ar y cyfan yn barhaus, gofynion hirdymor

nad sydd o reidrwydd yn ffitio i un cyfnod rheoli prisiau.

Byddai’r symud tuag at ganlyniadau yn cael nifer o effeithiau.

Yn gyntaf, gan eu bod yn dymor hwy ac yn ymwneud â’r gwasanaeth y mae cwsmeriaid

am ei gael ac yn ei dderbyn, byddant yn caniatau i gwmnïau ganolbwyntio ar yr hyn

maent wir angen ei gyflawni. Mae hefyd yn caniatau iddynt benderfynu ar y ffordd fwyaf

effeithlon ac effeithiol i gyflawni’r canlyniadau hynny.

Yn ail, bydd y cwmnïau yn gallu datblygu canlyniadau sy’n berthnasol i’w hamgylchiadau

eu hunain ac sy’n unol â blaenoriaethau eu cwsmeriaid a’u rhanddeiliaid, a nodwyd drwy

eu hymgysylltiad â chwsmeriaid. Drwy gynnwys cwsmeriaid yn fwy, bydd hyn yn gwella

ymgysylltiad cwsmeriaid â’r gwasanaeth y maent yn ei dderbyn a chyfreithlonrwydd yn eu

llygaid hwy ynglŷn ag am beth mae eu biliau’n talu.

Yn drydydd, oherwydd ein bod yn bwriadu dal cwmnïau’n atebol am ganlyniadau, ac nid

y modd o gyflenwi, dylai bod mwy o sgôp iddynt arloesi o ran sut maent yn cyflawni’r

canlyniadau y cytunwyd arnynt.

Yn olaf, byddwn yn parhau i ddiogelu cwsmeriaid drwy sicrhau, lle na chyflawnir

canlyniadau, na fyddant yn talu amdanynt. Ar bob adeg disgwyliwn i gynlluniau’r cwmnïau

barhau i alinio gyda pholisi Llywodraeth a bodloni holl ofynion statudol.

Bydd gwneud i hyn ddigwydd yn gofyn i’r cwmnïau ac Ofwat weithio gyda rhanddeiliaid

eraill, yn cynnwys:

• Llywodraethau’r DU a Chymru;

• Asiantaeth yr Amgylchedd;

• y Gyfarwyddiaeth Dŵr Yfed;

• Natural England;

• Cyngor Cefn Gwlad Cymru; a

• defnyddwyr.

Dwr heddiw, dwr yforyˆ ˆ

http://www.ofwat.gov.uk/future/monopolies/fpl/pap_pos201205fplprincip.pdf
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Disgrifiad Manteision y dull hwn yw:

• canolbwyntio ar yr hyn sydd o bwys i gwsmeriaid (megis ansawdd gwasanaeth), nid

allbynnau (megis gosod gallu ychwanegol mewn gwaith triniaeth penodol);

• dull mwy cymesur, seiliedig ar risg o reoleiddio;

• cwmnïau a all ganolbwyntio ar ganlyniadau tymor hwy sy’n berthnasol i’w

hamgylchiadau a’u cwsmeriaid penodol – ac weithiau unigryw; a

• chwmnïau sydd wedi eu hysgogi i ganfod y ffyrdd mwyaf buddiol o ran cost i gyflawni’r

canlyniadau a gytunwyd ganddynt, ac i addasu eu rhaglenni yng ngoleuni

amgylchiadau a phrofiad.

Sut yr ydym wedi

rhoi ystyriaeth i’r

canllawiau yn Lloegr

Mae ein dull yn:

• annog cwmnïau i ddarparu atebion integredig sy’n rhoi canlyniadau economaidd

effeithiol sy’n lleihau costau, tra’n rhoi nifer o’r manteision cymdeithasol ac

amgylcheddol gorau posibl a lleihau effeithiau cymdeithasol ac amgylcheddol

negyddol (datblygu cynaliadwy, tudalennu 4-5);

• annog rhagor o arloesi yn y sectorau dŵr a charthffosiaeth (datblygu cynaliadwy,

tudalennu 4-5);

• cymryd camau i sicrhau bod pob cwmni’n darparu safonau gwasanaeth uchel am gost

resymol ar gyfer eu holl gwsmeriaid (polisïau cymdeithasol, tudalen 6);

• caniatau i gwmnïau gymryd golwg hirdymor o ran stiwardio asedau (tegwch a

fforddiadwyedd, tudalen 7);

• cynorthwyo cwmnïau i ddod o hyd i ffyrdd newydd o leihau’r effaith y gallai’r galw a’r

rheoleiddio yn y dyfodol ei gael ar ddefnydd ynni (lliniaru [newid hinsawdd], tudalen 9);

a

• galluogi cwmnïau i gymryd golwg hirdymor ar gyfer addasu i newid hinsawdd,

cydbwyso cyflenwad a’r galw am wasanaethau, llifogydd dŵr wyneb, gwytnwch ac

ansawdd dŵr (polisïau amgylcheddol, tudalennau 8-15).

Sut yr ydym wedi

rhoi ystyriaeth i’r

canllawiau yng

Nghymru 

Mae ein dull yn:

• gofyn i ni ddefnyddio ystod eang o arbenigedd wrth wneud penderfyniadau ac i weithio

mewn partneriaeth â rhanddeiliaid (datblygu cynaliadwy, tudalen 6);

• cefnogi dulliau cynllunio tymor hwy a rhaglenni cwmnïau dŵr sydd wedi eu llunio

mewn modd integredig (datblygu cynaliadwy, tudalen 7);

• sicrhau bod dymuniadau talwyr biliau dŵr yn cael blaenoriaeth uchel yn y broses

adolygu prisiau (ymgysylltu â’r gymuned ac ymgynghori, tudalen 9-10);

• annog cwmnïau dŵr i barchu terfynau amgylcheddol fel na fydd adnoddau yn cael eu

disbyddu nac ychwaith bod niwed di-droi’n ôl yn cael ei wneud i’r amgylchedd (polisïau

amgylcheddol, tudalen 14); a

• chefnogi cwmnïau dŵr i ddatblygu atebion hirdymor, cynaliadwy i heriau newydd – yn

cynnwys dulliau arloesol a ffyrdd newydd o fynd i’r afael â materion (newid hinsawdd,

tudalen 15). 

Unrhyw symud oddi

wrth y canllawiau

Dim.

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2011-12
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Rhoi mwy o lais i gwsmeriaid mewn gosod prisiau, rhan o’n

penderfyniadau terfynau pris yn y dyfodol, Awst 2011

Disgrifiad Yn ‘Involving customers in price setting – Ofwat’s customer engagement policy

statement’, a gyhoeddwyd gennym ym mis Awst 2011, fe wnaethom gadarnhau ein bod

yn cynyddu’n sylweddol y llais sydd gan gwsmeriaid ynglŷn â’r prisiau a’r gwasanaethau

y maent yn eu derbyn yn ein hadolygiad prisiau nesaf yn 2014.

Mae ein polisi yn:

• rhoi cwsmeriaid dŵr wrth galon y broses gosod prisiau;

• sicrhau bod ganddynt lais yn y gwasanaethau y maent yn eu cael gan eu cwmni; ac

• (yn bennaf) eu bod yn cael y gwasanaeth y maent am ei gael ac yn talu pris teg

amdano.

Bydd ein dull tair haen yn caniatau i gwsmeriaid ddylanwadu ar y pris a’r pecyn

gwasanaeth y maent yn eu derbyn drwy:

• ymgysylltu’n uniongyrchol â’u cwmni dŵr ar faterion yn cynnwys gwasanaethau a

thariffau lleol;

• herio ffurf cynllun busnes cyffredinol eu cwmni drwy grwpiau her cwsmeriaid; a

• llywio ein penderfyniadau drwy ein panel cynghori cwsmeriaid sector cyfan.

Bydd derbynioldeb cwsmer yn ffactor allweddol yn ein penderfyniadau ynglŷn â

therfynau pris y bydd pob cwmni yn eu gosod ar gyfer 2015-20. Bydd tystiolaeth o

ymgysylltiad effeithiol â’r cwsmer ynglŷn â, a chefnogaeth ar gyfer, cynllun busnes y

cwmni yn llywio ein craffu ar gynllun pob cwmni. Byddwn yn dilyn dull seiliedig ar risg

sy’n canolbwyntio ar y materion pwysig. Dylem allu derbyn y cynllun gyda llai o graffu:

• os bydd y cwmni yn dangos bod ei gwsmeriaid yn cefnogi ei gynllun;

• os gall y cwmni gydymffurfio â’i rwymedigaethau a bodloni tybiaethau cost; ac

• os byddwn yn hyderus am eu hanes o gynllunio a darparu effeithiol.

Sut yr ydym wedi

rhoi ystyriaeth i’r

canllawiau yn Lloegr

Mae ein polisi yn:

• cynorthwyo i godi ymwybyddiaeth cwsmeriaid  o’r sectorau dŵr a charthffosiaeth

(polisïau cymdeithasol, tudalen 6);

• rhyddhau cwmnïau i ystyried gyda’u cwsmeriaid y cydbwysedd rhwng yr angen i

gyfyngu ar gynnydd mewn prisiau a’r angen i greu gwelliannau mewn gwasanaethau a

ariennir drwy filiau uwch (tegwch a fforddiadwyedd, tudalen 6); ac yn 

• caniatau i gwsmeriaid herio’r blaenoriaethau a phob agwedd ar gynllun eu cwmni, yn

cynnwys cydbwyso’r cyflenwad a’r galw am wasanaethau, mynd i’r afael â newid

hinsawdd, llifogydd, gwytnwch ac ansawdd dŵr (polisïau cymdeithasol, tudalennau 6-8

a pholisïau amgylcheddol, tudalennau 8-15).

Dwr heddiw, dwr yforyˆ ˆ

http://www.ofwat.gov.uk/future/monopolies/fpl/customer/pap_pos20110811custengage.pdf
http://www.ofwat.gov.uk/future/monopolies/fpl/customer/pap_pos20110811custengage.pdf
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Sut yr ydym wedi

rhoi ystyriaeth i’r

canllawiau yng

Nghymru 

Mae ein polisi yn:

• annog penderfyniadau cwmnïau i adlewyrchu anghenion a blaenoriaethau cymunedau

lleol (ymgysylltu â’r gymuned ac ymgynghori, tudalen 9-10);

• sicrhau bod dymuniadau talwyr biliau dŵr yn cael blaenoriaeth uchel o fewn y broses

adolygu prisiau (ymgysylltu â’r gymuned ac ymgynghori, tudalen 9-10);

• ein cynorthwyo i ganfod barn a blaenoriaethau cwsmeriaid (ymgysylltu â’r gymuned ac

ymgynghoriad, tudalen 9-10);

• cynnwys ymgysylltu cadarnhaol ac ystyrlon gyda’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ac eraill

(ymgysylltu â’r gymuned ac ymgynghori, tudalen 9-10); ac yn

• caniatau i gwsmeriaid herio’r blaenoriaethau a phob agwedd ar gynllun eu cwmni, yn

cynnwys cydbwyso’r cyflenwad a’r galw am wasanaethau, mynd i’r afael â newid

hinsawdd, llifogydd, gwytnwch ac ansawdd dŵr (polisïau amgylcheddol, tudalen 14-

23).

Unrhyw symud oddi

wrth y canllawiau

Dim. 

Atodiad 3: Rhestr o’r asesiadau effaith a

gynhaliwyd yn ystod 2011-12

Cyhoeddom ein polisi diwygiedig ar baratoi asesiadau effaith ym mis Ebrill 2011.

Hefyd yn ystod 2011-12 cyhoeddom yr asesiadau effaith canlynol.

• ‘Future price limits – a consultation on the framework’, Asesiad effaith drafft,

Tachwedd 2011.

• ‘Regulatory compliance – a proportionate and targeted approach: A consultation’,

Asesiad effaith drafft, Hydref 2011.

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2011-12

http://www.ofwat.gov.uk/consultations/pap_con111006regcompliance.pdf?download=Download
http://www.ofwat.gov.uk/consultations/pap_con111006regcompliance.pdf?download=Download
http://www.ofwat.gov.uk/consultations/pap_con201111fpl_app01.pdf
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Atodiad 4: Adolygu effeithiolrwydd y Bwrdd

n ystod 2010-11, ymgynghorodd adolygiad Gray gyda’n rhanddeiliaid ar ein llywodraethu. O ganlyniad i’r

gwaith a wnaed gan yr adolygiad, a’n bod yn disgwyl y bydd gennym Gadeirydd newydd, ystyriodd y Bwrdd

nad oedd yn briodol i ymgynghori ymhellach yn ystod 2011-12.

Yn ei adroddiad terfynol, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2011, daeth adolgiad Gray i’r casgliad canlynol ynglŷn

â’n trefniadau o ran llywodraethu.

“O’i gymryd yn ei gyfanrwydd, mae ein hadolygiad o drefniadau

llywodraethu a Bwrdd Ofwat yn awgrymu bod y trefniadau presennol yn

gweithio’n iawn. Nid oes problemau amlwg gyda’r ffordd y mae’r Bwrdd

yn gweithredu, naill ai o ran perthynas o fewn y Bwrdd neu Ofwat yn

gyffredinol, nac o ran ei brosesau ar gyfer gwneud penderfyniadau yng

nghyd-destun ei bwerau a’i ddyletswyddau statudol. Mae’r Bwrdd yn

wybodus iawn ynglyn â’r prif  faterion i fynd i’r afael â hwy ac mae mewn

sefyllfa i graffu ar weithgareddau Ofwat.

Er hynny, roedd hi’n glir o’r dystiolaeth bod canfyddiad yn bodoli ymhlith

rhanddeiliaid o ddiffyg tryloywder yn y ffordd y mae Ofwat a’r Bwrdd yn

gwneud penderfyniadau.”

Gwnaeth yr adolygiad yr argymhellion canlynol, sy’n benodol berthnasol i’n Bwrdd.

• “Argymhelliad 15: Dylai Bwrdd Ofwat gydnabod ymgysylltiad gweithredol rhanddeiliaid fel rhan

allweddol o rôl cyfarwyddwyr anweithredol, yn arbennig yn ystod adolygiadau prisiau, a dylai gytuno ar

sut i gael mwy o amlygiad i randdeiliaid.”

• “Argymhelliad 16: Dylai Cadeirydd newydd Ofwat, unwaith y bydd wedi ei benodi, gynnal a chyhoeddi

adolygiad llawn o effeithiolrwydd y Bwrdd.”

• “Argymhelliad 24: Dylai Cadeirydd newydd Ofwat gyhoeddi adroddiad ar gynnydd Ofwat mewn ymateb

i’r materion a’r argymhellion [a amlinellir yn yr adolygiad] yn unol â’i brosesau adrodd blynyddol.”

Mae’r Bwrdd wedi penderfynu ystyried yr argymhellion hyn, a’r camau priodol i’w cymryd, unwaith y bydd ein

Cadeirydd newydd yn ei swydd. Unwaith y bydd Cadeirydd newydd wedi ei benodi bydd y Bwrdd hefyd yn ystyried

gwerth cynnal arolwg â rhanddeiliaid, a allai gynorthwyo i lywio’r adolygiad o’i effeithiolrwydd.

Yn y cyfamser, mae’r Bwrdd yn parhau i adolygu ei effeithiolrwydd ei hun ac effeithiolrwydd Pwyllgorau’r Bwrdd.

Gwneir hyn, ef enghraifft, drwy drafodaethau unigol rhwng y Cadeirydd ac aelodau’r Bwrdd ac arolygon o’r rhai sy’n

mynychu Pwyllgorau’r Bwrdd.

Dwr heddiw, dwr yforyˆ ˆ
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Atodiad 5: Cynnydd mewn lleihau beichiau

rheoleiddiol

yflwynodd Llywodraeth y DU Ddeddf Gorfodi Rheoleiddiol a Sancsiynau

2008 at y diben o ddarparu gwell rheoleiddio. Rhoddodd y Ddeddf

ddyletswydd arnom i:

• adolygu’r beichiau rheoleiddiol yr ydym yn eu gosod;

• lleihau unrhyw rai sy’n ddiangen ac na ellir eu cyfiawnhau; ac

• adrodd ar ein cynnydd bob blwyddyn.

Pan fyddwn yn adrodd ar gynnydd, rhaid i ni amlinellu beth yr ydym wedi ei wneud yn

y 12 mis diwethaf, a beth y byddwn yn ei wneud yn y flwyddyn i ddod, er mwyn

adolygu ein swyddogaethau yn unol â’r dyletswyddau a nodir uchod. Rhaid i ni hefyd

nodi’r rhesymau dros barhau gydag unrhyw feichiau.

Mae ein blaenraglen yn amlinellu’r hyn y bwriadwn ei wneud dros y 12 mis nesaf.  

Mae ein hadroddiad ar yr hyn yr ydym wedi ei wneud yn y flwyddyn ddiwethaf i’w

weld isod.

Adroddiad ar gynnydd

Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi newid ein dull o reoleiddio (gweler tudalennau

19 a 29). Mae hyn wedi ein cynorthwyo i wneud y ffordd yr ydym yn rheoleiddio yn un

sydd wedi ei thargedu’n well ac yn gymesur – a rhoi gwell rheoleiddiad ar waith.

Ym mis Mawrth 2012 fe wnaethom gadarnhau na fyddwn mwyach yn casglu’r prif

ffurflenni rheoleiddiol blynyddol (‘ffurflen Mehefin’) gan bob cwmni. Yn hytrach, bydd

pob cwmni yn adrodd ar ei berfformiad yn erbyn ystod o ddangosyddion perfformiad

allweddol, ac yn cyflwyno datganiad risg a chydymffurfio blynyddol sy’n amlinellu

unrhyw risgiau a fydd yn effeithio arno i gyflawni ei rwymedigaethau. Bydd y

cwmnïau yn parhau i anfon eu cyfrifon rheoleiddio blynyddol atom, ond bwriadwn

ymgynghori ar gynnwys y rhain dros y flwyddyn nesaf.

Ers preifateiddio mae ffurflen Mehefin wedi tyfu o 16 tabl data i ragor na 80 tabl.

Hefyd tyfodd ein cyfarwyddiadau a oedd yn dweud wrth y cwmnïau beth yr oeddem

am iddynt adrodd arnynt o 64 tudalen i dros 800. Er bod i’r wybodaeth ddiben

defnyddiol ‒ ein cynorthwyo i godi safonau ac effeithlonrwydd gwasanaethau y mae

cwmnïau yn eu darparu i gwsmeriaid a’r amgylchedd ‒ nid oeddem yn teimlo ei bod

yn gynaliadwy. Dyma un o’r rhesymau pam i ni benderfynu newid ein dull rheoleiddio.

Ym mis Medi 2011 cyhoeddom gyfarwyddwyd diwygiedig er mwyn ei gwneud hi’n

haws i gwmnïau newydd wneud cais am drwydded cyflenwi dŵr. Cyhoeddom hefyd

gyfarwyddyd ar yr amgylchiadau o dan ba rai y gall cwsmeriaid newid eu cyflenwr – a

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2011-12
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phroses wedi ei safoni er mwyn cynorthwyo i sicrhau y caiff cwsmeriaid cymwys eu

trosglwyddo mewn modd prydlon ac effeithlon pan fyddant yn dewis newid eu

cyflenwr.

Bob blwyddyn mae’n rhaid i ni gymeradwyo cynllun codi tâl pob cwmni dŵr fel y

gallant godi tâl ar eu cwsmeriaid am wasanaethau dŵr a charthffosiaeth.

Yn hanesyddol rhoddwyd manylion y ffordd yr ydym wedi cymeradwyo taliadau

cwsmeriaid. O gofio’r twf yn eu cymhlethdod, roedd hefyd yn fwyfwy beichus.

Roeddem yn poeni y gallai hyn fod wedi arwain y cwmnïau i ganolbwyntio eu

hymdrech ar ein proses ar gyfer cymeradwyaeth yn hytrach nag anghenion eu

cwsmeriaid. Mae pryder hefyd bod y broses yn atal arloesedd mewn tariffau.

Yn ystod y flwyddyn fe wnaethom ymgynghori ar, a gweithredu newidiadau i’n proses

cymeradwyo prisiau ar gyfer 2012-13, a fydd yn:

• symleiddio ein proses;

• lleihau’r baich; a

• thargedu ein hymdrech yn ofalus ar y meysydd hynny sydd fwyaf pwysig i

gwsmeriaid.

O 2012-13 ymlaen byddwn yn rhoi’r gorau i’r broses gwiriadau unigol ar daliadau

unigol pob cwmni cyn ein bod yn eu cymeradwyo. Yn hytrach, byddwn yn ceisio

sicrwydd gan bob cwmni ei fod wedi cydymffurfio â’i rwymedigaethau cyfreithiol a

gyda’n egwyddorion a’n cyfarwyddyd ar daliadau. Mae’r egwyddorion yn amlinellu

ein gofynion ar gyfer cynlluniau taliadau cwmnïau. Ceir canllawiau gyda hwy, sy’n

amlinellu sut yr ydym ni’n meddwl y dylent fodloni’r egwyddorion, a’n barn ni ar arfer

da.

Byddwn y cymeradwyo cynlluniau codi tâl cwmnïau os byddwn yn derbyn sicrwydd

gan y cwmni, ac os yw CCWater yn fodlon. Dylai CCWater fod â rhan ystyrlon yn

ystod datblygiad unrhyw daliadau newydd.

Byddwn yn targedu ein gwiriadau ar daliadau a godir gan gwmnïau yn dilyn

cymeradwyaeth drwy ganolbwyntio ar faterion taliadau sydd â risgiau neu effeithiau

sylweddol ar gyfer cwsmeriaid. Mae hyn er mwyn gwneud gwell defnydd ar

adnoddau, lleihau’r baich rheoleiddio a chynnal diogelwch ar gyfer cwsmeriaid.

Credwn y bydd y newidiadau hyn yn deillio ar gymeradwyaeth gyflymach ar gyfer y

cwmnïau, yn ogystal â lleihad mewn baich data a rhagor o dryloywder ynglŷn â’r

egwyddorion sy’n sail i’r taliadau a godir.

Dwr heddiw, dwr yforyˆ ˆ
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Atodiad 6: Perfformiad yn erbyn lefelau

gwasanaeth penodedig

ob blwyddyn byddwn yn ymateb i filoedd o ymholiadau gan y cyhoedd am wybodaeth. Byddwn hefyd yn

ymchwilio i anghydfodau rhwng cwsmeriaid a’u cwmnïau dŵr.

Nodwn ein perfformiad ar gyfer 2011-12 yn erbyn ein safonau gwasanaeth isod.

Ymholiadau cyffredinol

Yn 2011-12, gwnaethom ateb dros 1,100 o ymholiadau ysgrifenedig, yn cynnwys negeseuon e-bost. Mae hyn yn

cymharu â 630 yn 2010-11. Yn ystod y flwyddyn gweithiom gyda CCWater i roi trefniadau diwygiedig ar waith er

mwyn sicrhau bod cwynion cwsmeriaid yn cael eu trin yn effeithiol, effeithlon a gan y sefydliad sydd yn y sefyllfa

orau i ddelio â materion penodol a godwyd gan ddefnyddwyr.

Rhwng 1 Ebrill 2011 a 31 Mawrth 2012, edrychwyd ar dudalennau adrannau ‘Household consumers’ a ‘Non-

household consumers’ ein gwefan 336,620 o weithiau. Mae’r tudalennau hyn yn rhoi cymorth a gwybodaeth i

ddefnyddwyr ynglŷn â’r gwasanaethau y maent yn eu derbyn. Y llynedd edrychwyd ar yr un adrannau o’n gwefan

321,124 o weithiau. Rydym yn parhau i adolygu cynnwys y tudalennau fel eu bod yn ddefnyddiol i ddefnyddwyr. 

Ceisiadau rhyddid gwybodaeth

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (FOIA) yn rhoi hawl mynediad cyffredinol at bob math o wybodaeth a

gofnodir ac a ddelir gan awdurdodau cyhoeddus. Mae’n rhoi nifer o rwymedigaethau ar awdurdodau cyhoeddus ac

mae’n nodi eithriadau o’r hawl mynediad. Mae’r FOIA yn gymwys i Ofwat gan ein bod yn awdurdod cyhoeddus.

Mae cyfrifoldeb arnom o dan yr FOIA i ddarparu gwybodaeth mewn ymateb i unrhyw gais ysgrifenedig, fel arfer o

fewn 20 diwrnod gwaith. Mae’r FOIA yn ôl-weithredol ac yn berthnasol i gofnodion diweddar a hen.

Bwriadwn ymateb yn gadarnhaol i’r rhan fwyaf o geisiadau am wybodaeth. Mae’r eithriadau a ddarperir gan yr

FOIA yn diogelu budd y cyhoedd. Rydym yn cymhwyso’r rhain fel sy’n briodol.

Dros y flwyddyn ddiwethaf derbyniasom  96 cais. Gwnaethom ymateb i 94% o fewn yr amser terfyn 20 diwrnod.

Mae gwybodaeth fanwl am yr FOIA ar gael gan y Weinyddiaeth Cyfiawnder a Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

(ICO).

Bydd y Weinyddiaeth Cyfiawnder yn casglu ac yn cyhoeddi ystadegau ar drin ceisiadau am wybodaeth o dan y

Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth gan ragor na 40 corff llywodraeth ganolog, yn cynnwys Ofwat. Gallwch weld

perfformiad cyrff sy’n cyfranogi ar wefan y Weinyddiaeth Cyfiawnder.

Safon perfformiad ar gyfer ymholiadau cyffredinol

Safon 2011-12 2010-11

Delio â 95% o ymholiadau ysgrifenedig o fewn deg

diwrnod gwaith

100% 99%

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2011-12
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Anghydfodau a chwynion

Mae CCWater yn cynrychioli defnyddwyr yn y sectorau dŵr a charthffosiaeth. Mae’n delio â’r mwyafrif o gwynion

gan ddefnyddwyr ynglŷn â’r gwasanaeth y mae eu cwmni dŵr neu garthffosiaeth yn ei ddarparu, na all y cwmni ei

hun eu datrys.

Rydym yn gyfrifol am yr anghydfodau a’r cwynion canlynol.

• Cwynion ynglŷn â pholisi rheoleiddio

• Honiadau o dordyletswydd gan gwmni

• Taliadau cysylltu cyflenwad dŵr a charthffos

• Archeb prif bibellau dŵr, carthffosydd a draeniau ochrol

• Mabwysiadu, a threfniadau ariannol parthed prif bibellau a hunan osodwyd

• Apeliadau carthffos

• Cwmnïau’n gwrthod gosod mesurydd dewisol

• Taliadau cynllun safonau gwarantedig (GSS)

• Apeliadau carthffrwd masnach

• Gosod pibellau mewn strydoedd ac ar draws tir preifat

Mae’r amser a gymer i ddatrys cwynion yn dibynnu ar natur a chymhlethdod achosion unigol, ond ein nod yw

cyflawni ein safonau perfformiad. Dangosir perfformiad yn erbyn y safonau hyn yn y tabl isod.

Safonau perfformiad ar gyfer anghydfodau a chwynion nas ymchwiliwyd

Safon 2011-12 2010-11

Delio ag 80% o gwynion nas ymchwiliwyd o fewn deg

diwrnod gwaith

91% 95%

Cydnabod 95% o gwynion nas ymchwiliwyd o fewn deg

diwrnod gwaith

94% 95%

Ar gyfer yr anghydfodau a chwynion hynny y gwnaethom eu hymchwilio, fe wnaethom ddatrys:

• 63% o fewn tri mis (o gymharu â 62% yn 2010-11); a

• 78% o fewn chwe mis (o gymharu â 74% yn 2010-11).

Rydym yn parhau i adolygu ein perfformiad.

Dwr heddiw, dwr yforyˆ ˆ
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Atodiad 7: Rheoli adnoddau 2011-12

Recriwtio staff  (yn ôl rhyw a grwp ethnig)

2011-12 2010-11

Lefel Nifer a

benodwyd

Cyfran o

fenywod (%)

Cyfran o

leiafrifoedd

ethnig (%) 

Nifer a

benodwyd

Cyfran o

fenywod (%)

Cyfran o

leiafrifoedd

ethnig (%) 

Pennaeth tîm/swyddogaeth 4 50 25 5 20 20

Rheolwyr canol 7 57 29 10 50 10

Clerigol ac ysgrifenyddol 0 0 0 1 100 0

Cyfanswm 11 55 27 16 44 13

Gwybodaeth staff  cyflogedig 

Maes 31 Mawrth 2012 31 Mawrth 2011

Staff cyfwerth ag amser llawn (ar 31 Mawrth 2009) 174 222

Cyfran o fenywod (%) 49 51

Cyfran o leiafrifoedd ethnig (%) 17.5 18

Cyfran yn anabl (%) 1.7 1.3

Aelodau’r Gwasanaeth Sifil Uwch 9 10

Nifer y cytundebau tymor sefydlog ac achlysurol 7 14

Nifer staff yn gweithio’n rhan amser 26 46

Trosiant staff (%) 24 9.1

Presenoldeb mewn hyfforddiant staff  (yn ôl grwp ethnig) 

2011-12 2010-11

Grwp ethnig Nifer y dyddiau

hyfforddiant

(talgrynnwyd i fyny)

Canran (%) (wedi ei

dalgrynnu i’r rhif

llawn agosaf)

Nifer y dyddiau

hyfforddiant

(talgrynnwyd i fyny)

Canran (%) (wedi ei

dalgrynnu i’r rhif

llawn agosaf)

Gwyn 166 86 939 81

Grwpiau ethnig eraill 27 14 213 19

Cyfanswm nifer y dyddiau

hyfforddiant

193 100 1,152 100

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2011-12
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