
www.ofwat.gov.uk

Ofwat
Centre City Tower
7 Hill Street
Birmingham B5 4UA

Ffôn: 0121 644 7500
Ffacs: 0121 644 7699
Gwefan: www.ofwat.gov.uk
E-bost: enquiries@ofwat.gsi.gov.uk

Ffotograffau ⓗ Asiantaeth yr Amgylchedd/Getty
Images/Yr Asiantaeth Priffyrdd/iStockphoto/
Shine Pix/Transport for London

Argraffwyd ar bapur carbon niwtral Revive Silk
75 sy’n cynnwys o leiaf 75% o bapur gwastraff
ôl-ddefnyddwyr wedi’i ddadincio

Gorffennaf 2010

ⓗ Hawlfraint y Goron 2010

Mae Ofwat (Yr Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr) yn un o
adrannau anweinidogol y llywodraeth. Rydym yn gyfrifol am sicrhau bod
y sectorau dŵr a charthffosiaeth yng Nghymru a Lloegr yn darparu
gwasanaeth effeithlon o ansawdd da am bris teg i ddefnyddwyr.

Adroddiad blynyddol 2009-10
Dŵr heddiw, dŵr yfory

Cyhoeddwyd gan y Llyfrfa (TSO) ac ar gael o:

Ar-lein
www.tsoshop.co.uk

Post, ffôn, ffacs ac e-bost
TSO
PO Box 29, Norwich NR3 1GN
Archebion dros y ffôn/ymholiadau cyffredinol: 0870 600 5522
Archebu drwy'r Llinell Gymorth Seneddol Lo-call: 0845 7 023474
Archebion ffacs: 0870 600 5533
E-bost: customer.services@tso.co.uk
Ffôn Testun: 0870 240 3701

Y Siop Lyfrau Seneddol
12 Bridge Street, Parliament Square, London SW1A 2JX
Archebion dros y ffôn/ymholiadau cyffredinol: 020 7219 3890
Archebion ffacs: 020 7219 3866
E-bost: bookshop@parliament.uk
Rhyngrwyd: www.bookshop.parliament.uk

TSO@Blackwell ac Asiantau Achrededig eraill

Gall cwsmeriaid hefyd archebu cyhoeddiadau oddi wrth
TSO Ireland
16 Arthur Street, Belfast BT1 4GD
Ffôn: 028 9023 8451
Ffacs: 028 9023 5401

Dŵr
cynaliadwy.

information & publishing solutions

HC104 £14.75



Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr
(Ofwat)

Adroddiad blynyddol 2009-10
Ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2009 a 31 Mawrth 2010

Cyflwynwyd i’r Senedd yn unol ag adran 192B o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 (fel y’i diwygiwyd gan adran 38 o
Ddeddf Dŵr 2003)

Gorchmynnwyd gan Dŷ’r Cyffredin i’w argraffu ar 14 Gorffennaf 2010

HC104 Llundain: Y Llyfrfa £14.75



2

ⓗ Hawlfraint y Goron 2010

Gellir atgynhyrchu’r testun yn y ddogfen hon (ac eithrio’r Arfbais Frenhinol a logos adrannau neu asiantaethau eraill)
am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng ar yr amod y caiff ei atgynhyrchu’n gywir ac na chaiff ei ddefnyddio mewn
cyd-destun camarweiniol. Rhaid cydnabod y deunydd fel hawlfraint y Goron a nodi teitl y ddogfen.

Lle’r ydym wedi nodi bod unrhyw ddeunydd yn hawlfraint i drydydd parti bydd angen i chi gael caniatâd deiliaid yr
hawlfraint dan sylw.

ISBN: 9780102965995

Argraffwyd yn y DU ar gyfer y Llyfrfa Cyfyngedig
ar ran Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi

ID 2366097 07/10

Argraffwyd ar bapur sy’n cynnwys o leiaf 75% o gynnwys ffeibr wedi’i ailgylchu.
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Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r gwaith a wnaed gennym yn 2009-10 i gyflawni ein strategaeth.

Nodir ein dyletswyddau yn Neddf Diwydiant Dŵr 1991 fel y’i diwygiwyd. Rydym yn uniongyrchol atebol i’r
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phoblogaeth sy’n tyfu’n gyflym,
sy’n bygwth y cynnydd a wnaed
gennym – oni allwn ragweld yr
heriau hynny a pharatoi ar eu
cyfer.

Rhan allweddol o’n gwaith eleni
oedd pennu terfynu ar y prisiau y
gall y cwmnïau monopoli
rhanbarthol penodedig godi ar
eu cwsmeriaid ar gyfer 2010-15.
Er mai’r nod yw cadw biliau yn
gymharol sefydlog, rydym
wedi rhoi cyfle i’r cwmnïau
fuddsoddi mewn gwelliannau
mawr i wasanaethau ac i’r
amgylchedd yn ystod y pum
mlynedd nesaf. Bydd hyn yn eu
galluogi i gyflwyno budd i
gwsmeriaid ac i’r amgylchedd
heddiw – a dechrau buddsoddi yn
y gwasanaethau y byddwn yn eu
cael yn y dyfodol.

Ond mae angen i ni wneud mwy.

Bydd yr heriau sy’n wynebu’r
sectorau yn golygu y bydd
darparu gwasanaethau dŵr a
charthffosiaeth yn waith cynyddol
anodd ac ansicr. Bydd angen i’r
cwmnïau gynllunio, arloesi a
darparu gwasanaethau mewn
ffyrdd newydd, mwy cynaliadwy.
Ac mae hynny’n golygu bod
angen i’r amgylchedd rheoleiddio
a ddarperir gennym newid hefyd.

Dyna pam rydym wedi lansio
rhaglen waith newydd sy’n
cynnwys nifer o brosiectau
strategol cysylltiedig. Nod y
rhaglen yw cynnal adolygiad
sylfaenol o pam rydym yn
rheoleiddio a sut rydym yn
gwneud hynny.

Y thema gyffredin ymhob un o’n
prosiectau yw datgelu gwerth
gwirioneddol yr adnoddau a’r
gwasanaethau y mae pob un
ohonom yn eu defnyddio – a
defnyddio’r wybodaeth honno
wrth wneud penderfyniadau. Er
mwyn sicrhau cyflenwad sicr o
ddŵr, a diogelu’r amgylchedd
naturiol rydym yn ei fwynhau,
mae angen i ni gynllunio, rheoli a
defnyddio gwasanaethau dŵr,
carthffosiaeth a draenio mewn
ffordd fwy cyfrifol.

Bydd ein hadolygiad yn
gweithredu o fewn y fframwaith
cyffredinol a ddarperir gan
Lywodraeth Cynulliad Cymru i
Gymru a’r Llywodraeth Glymblaid
i Loegr. Gan gydweithio â
rhanddeiliaid eraill, gallwn ddod o
hyd i’r atebion i’r heriau sy’n
wynebu’r sectorau.

I gloi, rwyf yn ddiolchgar am
ymroddiad pob un o’m
cydweithwyr ar Fwrdd Ofwat, ac
am gefnogaeth ac arbenigedd
pob aelod o dîm Ofwat yn ystod y
flwyddyn.

Philip Fletcher
Cadeirydd

4

Rhagair y Cadeirydd

Adroddiad blynyddol 2009-10

Ar ddiwedd blwyddyn
adrodd 2009-10,
gwnaethom gyhoeddi

‘Ofwat’s strategy – delivering
sustainable water’. Dyma ein
strategaeth hirdymor newydd ar
gyfer rheoleiddio’r sectorau dŵr a
charthffosiaeth yng Nghymru a
Lloegr.

Mae ein hawydd i ddiogelu
defnyddwyr, heddiw ac yn yr
hirdymor, wrth wraidd ein
strategaeth. Gyda’i gilydd, mae’r
sectorau dŵr a charthffosiaeth
wedi cymryd camau breision ers
cael eu preifateiddio yn 1989.
Mae gwasanaethau yn well, yn
fwy dibynadwy ac yn fwy
effeithlon. Mae ein hamgylchedd
naturiol hefyd yn lanach. Ond
mae heriau newydd yn ein
hwynebu erbyn hyn, gan gynnwys
newid yn yr hinsawdd a
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Dŵr heddiw, dŵr yfory

Adroddiad y Prif Weithredwr

Bu blwyddyn 2009-10 yn
flwyddyn bwysig i’r
sectorau dŵr a

charthffosiaeth. Yn anochel,
adolygiad cyfnodol Ofwat o
brisiau oedd digwyddiad mwyaf
dylanwadol y flwyddyn. Ym mis
Gorffennaf, gwnaethom gyhoeddi
ein penderfyniadau drafft ar
brisiau i gwsmeriaid ar gyfer y
cyfnod rhwng 2010 a 2015.
Helpodd yr adborth a’r
safbwyntiau a gawsom gan
amrywiaeth eang o randdeiliaid i
lywio ein penderfyniadau terfynol
ym mis Tachwedd. Mae’r
penderfyniadau hynny yn pennu
canlyniad clir a sefydlog i
gwsmeriaid a’r sectorau ar gyfer
y pum mlynedd nesaf, ac fe’u
derbyniwyd gan 21 o’r 22 o
gwmnïau. Cyflwynodd un
cwmni apêl i’r Comisiwn
Cystadleuaeth.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, bydd
biliau cwsmeriaid yn parhau’n
gymharol sefydlog – canlyniad da
o ystyried bod cwsmeriaid yn
wynebu cryn ansicrwydd ariannol
yn yr economi ehangach. Ond nid
ydym yn cyflwyno biliau sefydlog
ar draul buddsoddi – caiff mwy na
£22 biliwn ei fuddsoddi mewn
gwelliannau gwirioneddol i
wasanaethau i gwsmeriaid a’r
amgylchedd. Mae ein
penderfyniadau yn golygu y gall y
cwmnïau gynllunio ar gyfer y
gwasanaethau y mae angen
iddynt eu darparu yn yr hirdymor,
er enghraifft, drwy fuddsoddi
mewn ynni adnewyddadwy,
hyrwyddo effeithlonrwydd dŵr a
datblygu cynlluniau rheoli
dalgylchoedd.

Yn ystod y flwyddyn, gwelsom
hefyd fwy o ddiddordeb yn y
sectorau, gan gynnwys newydd-
ddyfodiaid. Gwnaethom
gymeradwyo chwe phenodiad
newydd ac amrywiad – lle mae
cwmni dŵr arall yn disodli cwmni
sy’n bodoli eisoes mewn ardal
benodedig. Fel rhan o bob achos,
nodwyd buddiannau clir i
gwsmeriaid. Gwnaethom hefyd
barhau â’n gwaith i hyrwyddo
dewis i gwsmeriaid dŵr dibreswyl,
gan ddatblygu’r systemau a’r
prosesau a fydd yn caniatáu
iddynt newid eu cyflenwr dŵr yn y
dyfodol.

Ac, yn dilyn cwblhau’r adolygiad o
brisiau, gwnaethom lansio ein
rhaglen waith newydd a
chynhwysfawr i wireddu ein
gweledigaeth hirdymor o ddŵr
cynaliadwy, a nodwyd yn ein
strategaeth. Drwy’r rhaglen
honno, rydym yn ystyried sut y
gallwn ddatgelu gwerth
gwirioneddol dŵr yn well i alluogi’r
sectorau i wneud penderfyniadau
gwell, mwy cynaliadwy. Er
enghraifft, rydym yn ystyried sut y
gall dulliau tynnu a masnachu dŵr
gyfrannu at hyn. Rydym hefyd yn
adolygu sut y dylem bennu
terfynau prisiau ar gyfer cwmnïau
monopoli mewn ffordd sy’n eu
cymell i anelu at ganlyniadau
cynaliadwy. Ac rydym yn ystyried
sut y gall strwythur y taliadau a
delir gan gwsmeriaid gyfrannu at
ganlyniadau hirdymor.

Mae cyflawni ein strategaeth a’n
rhaglen waith yn dibynnu ar
ymgysylltiad a chydweithrediad
parhaus grŵp eang ac amrywiol o

randdeiliaid. Yn ystod y flwyddyn,
dechreuodd llawer o’r
rhanddeiliaid hynny gydweithio â
ni, a hoffwn ddiolch iddynt am
hynny. Rydym yn awyddus i
ddatblygu’r cydweithrediad hwn
yn ystod y flwyddyn nesaf er
mwyn i ni allu, gyda’n gilydd,
gyflawni’r canlyniadau gorau i
gwsmeriaid a’r amgylchedd.

Hoffwn gloi drwy ddiolch i’m
cydweithwyr. Mae eu gwaith
caled a’u hymroddiad parhaus
wedi bod yn allweddol, a bydd yn
parhau’n allweddol, o ran helpu i
sicrhau gwasanaethau dŵr a
charthffosiaeth cynaliadwy nawr
ac yn yr hirdymor.

Regina Finn
Prif Weithredwr
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Adroddiad blynyddol 2009-10

Ein strategaeth – crynodeb

GweledigaethDyma ein dyhead tymor hir.

Cylch dŵr cynaliadwy sy’n ein galluogi i fodloni ein hanghenion ar gyfer
gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth tra’n galluogi cenedlaethau’r dyfodol i
fodloni eu hanghenion hwy (‘Dŵr cynaliadwy’).

Ein gweledigaeth a’n nodauMae ein gweledigaeth a’n nodau yn
amlinellu sut y byddwn yn cyfrannu at
wireddu ein gweledigaeth. 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
• Cadw cwmnïau’n atebol
• Gwneud i fonopolïau wella

• Harneisio grymoedd y farchnad
• Cyfrannu at ddatblygu cynaliadwy
• Darparu gwell rheoleiddio

CyfrifoldebMae ein gwerthoedd yn disgrifio sut y bydd
ein sefydliad, a’r unigolion o’i fewn, yn
ymddwyn wrth gyflawni holl agweddau ein
gwaith.

Mae gennym werthoedd sy’n sail i’n gweledigaeth ein cenhadaeth a’n nodau.
Byddwn yn gweithredu i’r safonau uchaf a ddisgwylir mewn swydd gyhoeddus,
ac yn cynnal ein gwaith mewn ffordd gyfrifol a moesegol.

• Rhagoriaeth
• Arweinyddiaeth

• Parch
• Cywirdeb

DarpariaethMae ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a’n
nodau yn sail i’n blaenoriaethau blynyddol,
a gyflwynir gennym bob blwyddyn yn ein
blaenraglen.

Mae’r blaenoriaethau blynyddol hyn yn sail
i nodau ein uwch dim 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 gyflawni ein strategaeth yn cael
eu dosrannu a’u halinio i gyfrifoldebau
unigol.

Gweledigaeth

Cenhadaeth

Amcanion

Blaenoriaethau blynyddol Ofwat

Blaenoriaethau blynyddol y tîm

Blaenoriaethau blynyddol yr unigolion

Cynnydd ac atebolrwyddMae ein hadroddiad a’n cyfrifon adnoddau
blynyddol yn dangos yr hyn a gyflawnwyd
gennym bob blwyddyn ac yn adrodd ar y
cynnydd a wnaed wrth wireddu ein
strategaeth.

Yn ein hadroddiad blynyddol bob blwyddyn byddwn yn adolygu pa mor
llwyddiannus y buom wrth gyflenwi ein rhaglen waith ac wrth gyflawni ein
nodau, ein cenhadaeth a’n gweledigaeth. Byddwn hefyd yn adrodd ar
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd ein sefydliad yn ein cyfrifon adnoddau
blynyddol. Cyflwynir y ddwy ddogfen i sylw’r Senedd.
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Ein Bwrdd

Dŵr heddiw, dŵr yfory

From left: Keith Mason (Cyfarwyddwr Cyllid a Rhwydweithiau), Philip Fletcher (Cadeirydd), Penny Boys,
Gillian Owen, Regina Finn (Prif Weithredwr), Jane May, Mike Brooker, Cathryn Ross (Cyfarwyddwr
Marchnadoedd ac Economeg), Peter Bucks

Cyfarwyddwyr Anweithredol:: Penny Boys, Gillian Owen, Jane May, Mike Brooker, Peter Bucks



8

Adroddiad blynyddol 2009-10

Ffeithiau a ffigurau: terfynau prisiau ar gyfer 2010-15

Un o’n prif ddarnau o waith eleni oedd adolygiad o brisiau 2009 (PR09) – a ddeilliodd o dros ddwy flynedd o
waith gennym ni, y cwmnïau a rhanddeiliaid. Ym mis Tachwedd 2009, gwnaethom bennu terfynau ar y prisiau
y gall cwmnïau dŵr yng Nghymru a Lloegr eu codi ar eu cwsmeriaid o 1 Ebrill 2010 hyd at 31 Mawrth 2015.

Y dasg

Y cwmnïau

22 o gwmnïau
55 miliwn o ddefnyddwyr

668,000 km o brif bibellau dŵr a
charthffosydd

45,000 o asedau yn cynnwys
cronfeydd dŵr, gweithfeydd trin a
gorsafoedd pwmpio
£9.7 biliwn o drosiant blynyddol

Y broses

Proses 30 mis
Arolygwyd mwy na 6,500 o
ddefnyddwyr
Adolygwyd mwy na 60 o
ddatganiadau cyfeiriad strategol,
cynlluniau busnes drafft a therfynol
200 o gyfarfodydd ffurfiol gyda’r
cwmnïau

8 sefydliad allweddol yn
cydweithio

Y prif fuddiannau erbyn 2015

Buddsoddiad

£22 biliwn i’w fuddsoddi erbyn 2015

Biliau cwsmeriaid

Gostyngiad o -£3 ar gyfartaledd ar filiau cwsmeriaid

Cynnal a gwella gwasanaethau

Bydd y cwmnïau yn arbed 100 biliwn o litrau o ddŵr drwy wella
effeithlonrwydd dŵr, lleihau gollyngiadau a chynyddu gwasanaethau
mesurydd

Mae hynny’n gryn dipyn o ddŵr – digon i
gyflenwi dinasoedd Lerpwl, Bryste a Brighton
am fwy na blwyddyn.

Gosod mesurydd mewn 50%
o’r holl gartrefi (o gymharu â
35% heddiw) – y ffordd decaf o
godi taliadau

Caiff 10,000km o brif bibellau dŵr
eu gwella neu eu hadnewyddu

Caiff 6,300 o adeiladau fudd o
fuddsoddiad i ymdrin â
phroblemau sy’n gysylltiedig â
charthffosydd yn gorlifo
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Buddiannau amgylcheddol

Gwella 140 o weithfeydd
trin dŵr

Gwella 550 o weithfeydd
trin carthion

Cynnal neu wella 3,000
km o afonydd er mwyn
cyrraedd safonau
amgylcheddol yr UE

Gwella ansawdd dŵr 55
o wlyptiroedd a dyfroedd
ymdrochi

Newid yn yr hinsawdd

10 miliwn

Nifer y bobl a fydd yn cael budd o fuddsoddiad i
helpu i’w diogelu rhag y risg y bydd amgylchiadau
eithafol, megis llifogydd, yn effeithio ar gyflenwadau

90,000 o gartrefi

Bydd y swm ychwanegol y bydd y cwmnïau yn ei
fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy yn cynhyrchu
digon o drydan i gyflenwi cymaint â hyn o gartrefi.
Amcangyfrifir y bydd hefyd yn lleihau costau rhedeg
y cwmnïau £8.8 miliwn y flwyddyn

Effeithlonrwydd

£1 biliwn

Y cyfanswm y disgwyliwn i’r cwmnïau ei arbed erbyn
2015

£110

Ar gyfartaledd, y swm rydym wedi’i arbed i bob
cwsmer ers preifateiddio drwy herio’r cwmnïau i fod
yn fwy effeithlon

Dŵr heddiw, dŵr yfory

Gweithredu’r adolygiad o brisiau

Yn ystod yr adolygiad o brisiau, gwelwyd lefel heb ei thebyg o gyfathrebu a chydweithio â’n rhanddeiliaid.
Dyna un rheswm pam mae ein terfynau prisiau o fudd i gwsmeriaid a’r amgylchedd nawr ac yn y tymor hwy.

Mark Hann
Pennaeth PR09 a’r tîm Gwasanaeth a Pherfformiad



10

Adroddiad blynyddol 2009-10

Sicrhau bargen deg i gwsmeriaid

Yr hyn a wnaethom eleni

Yn ystod 2009-10, gwnaethom
bennu terfynau prisiau i’r
cwmnïau a reoleiddir gennym

ar gyfer pob blwyddyn rhwng 2010 a
2015. Gwnaethom herio eu
cynlluniau busnes terfynol,
ymgynghori ar ein penderfyniadau
drafft ym mis Gorffennaf a chyhoeddi
ein terfynau prisiau terfynol ym mis
Tachwedd 2009. O ganlyniad:

• bydd biliau cartrefi yng Nghymru a
Lloegr ar gyfartaledd yn parhau’n
gymharol sefydlog dros y pum
mlynedd nesaf, gan ostwng £3 (cyn
chwyddiant) i £340 erbyn 2015;

• bydd y cwmnïau yn buddsoddi £22
biliwn i gynnal a gwella
gwasanaethau i ddefnyddwyr dros
y pum mlynedd nesaf;

• bydd bron i ddeg miliwn o bobl yn
cael budd o fuddsoddiadau i’w
diogelu rhag bod heb ddŵr yn
ystod digwyddiadau eithafol fel
llifogydd; a

• bydd y cwmnïau yn ymdrin â
phroblemau sy’n gysylltiedig â
charthffosydd yn gorlifo mewn
perthynas â mwy na 6,300 o
adeiladau.

Gwnaethom ymdrin â mwy na 2,300
o anghydfodau a chwynion yn ystod
y flwyddyn, gan drefnu ad-daliadau
neu iawndal gwerth dros £500,000 i

gwsmeriaid. Gwnaethom hefyd
sicrhau buddsoddiad cyfalaf gwerth
mwy nag £20 miliwn i ymdrin â
phroblemau a brofwyd gan
gwsmeriaid.

Gwnaethom ymateb i’r adolygiad
annibynnol o daliadau am
wasanaethau dŵr a charthffosiaeth i
gartrefi a gynhaliwyd o dan arweiniad
Anna Walker, a chydweithio’n agos
â’r adolygiad hwnnw. Fel rhan o’r
gwaith hwn, gwnaethom ddarparu
tystiolaeth a dadansoddiadau i dîm yr
adolygiad. Mae gennym ran arweiniol
wrth sicrhau y caiff yr achos o blaid
gosod mwy o fesuryddion ei
werthuso’n gynhwysfawr, ynghyd â’r
canlyniadau y gallai rhai cwsmeriaid
eu hwynebu heb gamau diogelu
cymdeithasol effeithiol.

Gwnaethom gydweithio’n agos â’r
Cyngor Defnyddwyr Dŵr a
rhanddeiliaid allweddol eraill yn ystod
y flwyddyn. Roedd hyn yn cynnwys y
gwaith ymchwil ar y cyd i
ddefnyddwyr a gynhaliwyd fel rhan
o’r adolygiad o brisiau.

Gwnaethom gydweithio’n agos ag
Adran yr Amgylchedd, Bwyd a
Materion Gwledig (Defra) a
rhanddeiliaid eraill ar ddatblygu’r
Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr
newydd. Un o’r newidiadau yn y
gyfraith a gefnogwyd yn gryf
gennym oedd y cynnig i ehangu’r

diffiniad o’r rheini y gellir eu dal yn
gyfrifol am dalu biliau. Pan gaiff ei
weithredu, bydd hyn yn helpu i
leihau’r baich sy’n gysylltiedig â
methu â thalu biliau y mae pob
cwsmer yn ei rannu.

O ran polisi amgylcheddol yr UE,
gwnaethom ddadlau y dylai
deddfwriaeth ystyried allyriadau
carbon a safonau ansawdd. Ar hyn o
bryd, nid yw deddfwriaeth
Ewropeaidd yn rhoi ystyriaeth briodol
i fuddiannau lleihau carbon. Mae’r
Comisiwn Ewropeaidd bellach yn
ailasesu effaith carbon ar bolisi dŵr
yr UE gyda’r bwriad o ddatblygu
deddfwriaeth fwy effeithiol. Bydd hyn
yn helpu i ddiogelu cwsmeriaid
a’r amgylchedd.

Gallai cynnig newydd yr UE ar
hawliau defnyddwyr leihau’r
diogelwch sydd ar gael i gwsmeriaid
dŵr gan y byddai’n effeithio ar allu
rheoleiddwyr i ddefnyddio eu pwerau
statudol i ddiogelu defnyddwyr.
Rydym yn gweithio gyda’n
rhanddeiliaid yn y DU ac yn Ewrop i
ddarbwyllo’r UE i ddatblygu
deddfwriaeth sy’n fwy hyblyg ac sy’n
cydnabod y rôl y mae deddfwyr yn ei
chwarae. Bydd hyn yn sicrhau y
cynhelir y lefelau gwasanaeth
presennol y mae defnyddwyr yn
eu cael.

Ymhlith gwaith arall eleni roedd:
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Dŵr heddiw, dŵr yfory

• sicrhau bod y cwmnïau yn
ailgofrestru cwsmeriaid ar y tariff
Watersure i gwsmeriaid incwm isel
â mesuryddion yn briodol. Fe’i
gwnaethom yn ofynnol i un cwmni
wella ei weithdrefnau a rhoi
taliadau o £90 ar gyfartaledd i 30 o
gwsmeriaid;

• cyhoeddi taflenni i gwsmeriaid ar
daliadau draenio dŵr wyneb,
ailwerthu dŵr ac ymdrin â
chwynion;

• gweithio gyda Llywodraeth
Cynulliad Cymru, Fforwm PR09
Cymru a rhanddeiliaid eraill i helpu
i barhau i ddiogelu defnyddwyr yng
Nghymru o fewn cyd-destun
gweinyddiaeth ddatganoledig;

• ymateb i ymgynghoriad y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr ar ei raglen waith
ar gyfer 2010-11 a thu hwnt; a

• sefydlu contract fframwaith ymchwil
cwsmeriaid y gallwn ni, y Cyngor
Defnyddwyr Dŵr a chyrff
cyhoeddus eraill ei ddefnyddio, a
gweithio gyda’r Cyngor Defnyddwyr
Dŵr ar ei waith ymchwil
cwsmeriaid.

Beth a ddywedwyd gennym
Gall pobl chwilio am y fargen orau ar sawl
peth, ond nid dŵr. Ni sy’n gyfrifol am wneud
hyn ar eu rhan”

Ein penderfyniadau terfynol ar derfynau prisiau ar gyfer 2010-15
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Adroddiad blynyddol 2009-10

Rydym yn gweithio gyda’n
rhanddeiliaid yn y DU ac yn
Ewrop i ddarbwyllo’r UE i
ddatblygu deddfwriaeth hawliau
defnyddwyr fwy hyblyg



Cipolwg ar y flwyddyn

Sicrhau bargen deg i gwsmeriaid... ar garthffosydd yn gorlifo

Un o’r methiannau gwasanaeth gwaethaf y gall cwsmer ei
brofi yw bod carthffos gyhoeddus yn gorlifo i’w cartref.

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i’r cwmnïau sicrhau eu bod
yn draenio eu hardal yn effeithiol. Rydym yn disgwyl
iddynt nodi’r adeiladau hynny sydd mewn perygl o
achosion o orlifo a chymryd camau i ymdrin â’r risg
honno. Byddwn yn ymchwilio i gwynion gan gwsmeriaid
lle y bydd achosion o orlifo yn digwydd dro ar ôl tro sy’n
awgrymu bod angen i gwmni weithredu.

Roedd un achos o’r fath yn gysylltiedig â dau eiddo islawr
yng Nghaerefrog, lle roedd preswylwyr wedi dioddef pum
digwyddiad o garthffos yn gorlifo i’w cartrefi mewn pedair
blynedd.

Yn dilyn ein hymyriad, ymchwiliodd Yorkshire Water i
opsiynau i liniaru’r risg ac effaith achosion o orlifo.
Darparodd falfiau cau yn y garthffos a diogelwch drysau,
tra’n datblygu ateb tymor hwy i ddileu’r risg o’r garthffos
yn gorlifo.

Ystyriodd y cwmni nifer o opsiynau ar gyfer cynllun gwaith
cyfalaf i liniaru’r risg y byddai’r garthffos yn gorlifo a
phenderfynodd roi cynllun ar waith a gostiodd tua
£650,000. Cwblhaodd y cynllun yn 2009, gan ddileu’r risg
y byddai’r garthffos yn gorlifo i’r cwsmeriaid hyn.

Pauline Amor
Pennaeth Ymholiadau a Chwynion

13

Dŵr heddiw, dŵr yfory
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Sicrhau bod cwmnïau yn atebol

Yr hyn a wnaethom eleni

Yn dilyn ymgynghori,
gwnaethom gyhoeddi ein dull
gweithredu mewn perthynas â

gorfodi ym mis Gorffennaf 2009. Ein
nod yw sicrhau cydymffurfiaeth a
newid ymddygiad, er mwyn sicrhau y
caiff buddiannau defnyddwyr eu
diogelu. Bydd y camau a gymerir
gennym yn dibynnu ar natur,
difrifoldeb ac effaith unrhyw achos o
fynd yn groes i reolau.

Ym mis Gorffennaf, gwnaethom
ymgynghori hefyd ar ein datganiad
polisi diwygiedig ar gosbau ariannol.
Bydd hyn yn helpu i lywio ein
penderfyniadau pan fyddwn yn gosod
unrhyw gosbau ar y cwmnïau. Ers
2005, rydym wedi gosod wyth cosb.
Byddwn yn cymryd camau
gweithredu cadarn lle bo angen, ond
ein nod yw sicrhau bod y cwmnïau yn
cymryd cyfrifoldeb pan fydd
problemau’n codi ac yn unioni’r
sefyllfa i’w cwsmeriaid.

Mae adeiladau yn ardal Penketh yn
Warrington wedi profi problemau o
ran carthffosydd yn gorlifo ers 2004.
Ym mis Medi 2008, darparodd United
Utilities ymrwymiad cyfreithiol lle y

cytunodd i gymryd camau i leihau’r
risg y byddai carthffosydd yn gorlifo i
adeiladau penodedig erbyn
dyddiadau penodol. Methodd y
cwmni â bodloni telerau elfen gyntaf
ei ymrwymiad, ac yn 2009
gwnaethom osod gorchymyn ar y
cwmni i sicrhau nad oedd unrhyw
gwsmeriaid yr effeithiwyd arnynt yn
ardal Penketh yn parhau i fod ar ei
gofrestrau ‘mewn perygl’ erbyn mis
Awst 2011. Dyma’r tro cyntaf i ni
ddefnyddio gorchymyn gorfodi o’r
fath. Mae’r cwmni yn gwneud
cynnydd ac mae ar y trywydd cywir i
fodloni telerau’r ymrwymiad.

Wrth gymryd camau gorfodi yn
United Utilities, ein nod oedd
gweithredu mewn ffordd a fyddai’n
sicrhau’r systemau a’r prosesau
priodol ar gyfer y dyfodol a help i
gwsmeriaid yr oedd perygl y byddai
carthffosydd yn gorlifo i’w heiddo.

Yn ystod y flwyddyn, fe’n hysbyswyd
gan South West Water ei fod wedi
nodi methiannau penodol yn ei
systemau a’i brosesau ar gyfer
ymdrin â chwynion ac apwyntiadau a
wnaed dros yr e-bost. O ganlyniad,
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Beth a ddywedwyd gennym

roedd y cwmni wedi cyflwyno
gwybodaeth anghywir i ni.

Cymerodd y cwmni y camau
canlynol:

• cynnal ymchwiliad trwyadl;

• talu iawndal i’r cwsmeriaid yr
effeithiwyd yn uniongyrchol arnynt; a

• gwirfoddoli i ymrwymo i wella ei
systemau ac i gymryd camau
unioni ychwanegol mewn
perthynas â’i gwsmeriaid. Mae hyn
yn cynnwys ariannu cynlluniau i
ymdrin â charthffosydd yn gorlifo a
phroblemau o ran arogleuon.

Rydym yn croesawu ymagwedd
adeiladol y cwmni – dylai cwmnïau fod
yn atebol i’w cwsmeriaid. Rydym yn
ceisio cymell y cwmnïau i gymryd
cyfrifoldeb llawn am gydymffurfio â’u
rhwymedigaethau i gwsmeriaid. Rydym
o’r farn bod y camau a gymerodd
South West Water mewn perthynas â’r
achos hwn yn dangos hyn.

Llwyddodd pob un o’r cwmnïau i
gyflawni eu targedau gollyngiadau ar

gyfer 2008-09, a adolygwyd gennym
yn ystod 2009-10, er gwaethaf rhai
o’r amodau gweithredu mwyaf anodd
a welwyd ers dros ddegawd.
Gwnaeth Thames Water gynnydd
sylweddol gyda’i raglen adnewyddu
prif bibellau. Mae hyn yn cynnwys y
gwaith ychwanegol a wnaed ganddo
ar gost i’w gyfranddeiliaid fel rhan o’i
ymrwymiad cyfreithiol. Byddwn yn
cadarnhau bod y cwmni wedi
bodloni’r gofynion cysylltiedig yn
2010-11.

Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom
hefyd ymgynghori ar yr egwyddorion
y byddwn yn eu defnyddio wrth
benderfynu pa un a ddylid agor
ymchwiliadau neu barhau â hwy o
dan Ddeddf Cystadleuaeth 1998.
Mae gennym bwerau o dan y Ddeddf
hon i ymchwilio i fusnesau yr amheuir
bod ganddynt gytundebau
gwrthgystadleuaeth neu yr amheuir
eu bod yn camddefnyddio eu sefyllfa
amlwg yn y farchnad. Gallwn orfodi
cosbau llym ar y rheini sydd wedi
mynd yn groes i’r Ddeddf. Byddwn yn
defnyddio ein hegwyddorion
cyhoeddedig i’n helpu i benderfynu
pa un a ddylid cymryd camau gorfodi

os ceir achos o fynd yn groes i’r
ddeddfwriaeth, ac os felly, pa gamau
gorfodi y dylid eu cymryd.

O fewn y ffiniau penodedig, mae
cyfrifoldeb ar bob cwmni i ddarparu
data dibynadwy, cywir a chyflawn. Ac
i ategu hyn, gwnaethom gyhoeddi
ffurflenni blynyddol pob cwmni yn
fuan ar ôl iddynt eu cyflwyno i ni ym
mis Mehefin 2009. Rydym yn
bwriadu gwneud hyn bob blwyddyn.

Ymhlith gwaith arall eleni roedd:

• gwirio a chymeradwyo taliadau’r
cwmnïau ar gyfer 2010-11; a

• lansio prosiect newydd i ystyried
sut rydym yn monitro
cydymffurfiaeth a sut y gellir
cyflawni hyn yn fwy effeithlon yn y
dyfodol (gweler atodiad 5 ar
dudalen 39).

Nawr mae angen i ni sicrhau bod y cwmnïau yn cyflawni eu
haddewidion. Os na wnânt, byddwn yn cymryd camau gweithredu”

Ein cyhoeddiad yn ystod 2009-10 am daliadau cwmnïau ar gyfer 2010-11 – y flwyddyn
gyntaf y bydd ein terfynau prisiau newydd yn gymwys



16

Adroddiad blynyddol 2009-10

Mae ein dull gorfodi tryloyw sy’n
gadarn ond yn deg eisoes yn talu
ar ei ganfed i gwsmeriaid
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Cipolwg ar y flwyddyn

Sicrhau bod cwmnïau yn atebol… gyda pholisi gorfodi sy’n
gadarn ond yn deg

Ymhob peth a wnânt, rydym o’r farn y dylai’r cwmnïau fod
yn atebol i’w cwsmeriaid. Rydym yn ceisio eu cymell i
gymryd cyfrifoldeb llawn dros gydymffurfio â’u
rhwymedigaethau i gwsmeriaid – yn arbennig pan aiff
pethau o chwith.

Roedd yr achos yn South West Water yn enghraifft dda.
Nododd y cwmni broblemau penodol â’i systemau. O
ganlyniad, nid oedd rhai cwsmeriaid wedi cael y lefel o
wasanaeth yr oedd hawl ganddynt i’w chael.

Cysylltodd South West Water â ni i’n hysbysu am y
problemau a nodwyd ganddynt, a chynhaliwyd
ymchwiliad trwyadl ganddynt. Mae’r cwmni wedi
gweithio’n galed i nodi’r cwsmeriaid a fu o dan anfantais
uniongyrchol ac i unioni’r cam. Mae’n trwsio ei systemau
ac, fel cam pellach, mae wedi gwirfoddoli i wario ei arian
ei hun i wneud gwelliannau i’w wasanaethau i’w holl
gwsmeriaid.

Rydym yn croesawu ymagwedd South West Water.
Mae’n enghraifft gadarnhaol o’r ffordd y gall ein dull
gorfodi tryloyw sy’n gadarn ond yn deg dalu ar ei ganfed i
gwsmeriaid. Rydym am annog y math priodol o
ymddygiad gan y cwmnïau. Mae a wnelo ein prosiect

cydymffurfiaeth reoliadol, a ddechreuwyd gennym yn
ystod y flwyddyn, â datblygu hyn ymhellach ac annog pob
cwmni i wneud y peth iawn.

Ingrid Olsen
Pennaeth Polisi Gorfodi
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Gwneud i fonopolïau wella

Yr hyn a wnaethom eleni

Mae angen i ni sicrhau bod y
cwmnïau yn parhau i wella.
Dyna pam y gwnaethon eu

herio’n gadarn wrth bennu’r terfynau
prisiau ar gyfer 2010-15. Er
enghraifft, rydym yn mynnu eu bod
yn gwneud arbedion effeithlonrwydd
o tua £1 biliwn erbyn 2015.

Ar yr un pryd, mae ein terfynau
prisiau yn caniatáu i bob cwmni
wneud elw ar eu cyfalaf a’u galluogi i
godi cyllid ar delerau rhesymol.
Maent yn cael benthyg arian i dalu
am fuddsoddiad ac wedyn yn ei
adennill drwy filiau cwsmeriaid yn yr
hirdymor. Rydym o’r farn y bydd ein
terfynau prisiau yn helpu cwmni
effeithlon i gyflawni’r canlyniadau
priodol ar yr adeg briodol, a’u bod yn
cynrychioli gwerth am arian i
gwsmeriaid.

Gwnaethom gyfarfod â mwy na 70 o
fuddsoddwyr a dadansoddwyr yn
unigol er mwyn trafod ein dull o
reoleiddio’r sectorau. Mae llwyddo i
gynnal hyder buddsoddwyr yn bwysig
o ran sicrhau y gall y cwmnïau godi
arian i fuddsoddi mewn
gwasanaethau i gwsmeriaid.

Gwnaethom ymgynghori ar
weithdrefnau i gwmnïau sy’n ceisio

addasiadau ariannol mewn perth
nas â newidiadau i’w rhaglenni
buddsoddi rhwng 2010 a 2015, a
chyhoeddi’r gweithdrefnau hynny.
Mae hyn yn rhoi mwy o sicrwydd
rheoleiddio i’r cwmnïau a
buddsoddwyr. Mae hefyd yn helpu i
sicrhau y gallant ariannu eu
swyddogaethau.

Yn dilyn dwy flynedd o waith,
gwnaethom ymgynghori ar ein dull
gweithredu terfynol ar gyfer
defnyddio’r system cymell
gwasanaethau (SIM) a’i gyhoeddi. O
fis Ebrill 2010, byddwn yn defnyddio’r
SIM i annog y cwmnïau i wella
ansawdd y gwasanaeth y mae
defnyddwyr yn ei gael. Rydym wedi
datblygu’r SIM drwy ymgynghori’n
agos â’n rhanddeiliaid. Mae ein
rhanddeiliaid wedi amlygu’r gwaith
hwn fel enghraifft o arfer da wrth
ymgysylltu â rhanddeiliaid.

Bydd prosesau rhannu cyfrifon yn
llywio ein gwaith ar ddiwygio’r
farchnad. Mae hefyd yn rhan
allweddol o’n prosiect terfynau
prisiau yn y dyfodol. Yn dilyn
adolygiad o ymatebion y cwmnïau i’r
ymgynghoriad ar rannu cyfrifon a
gyhoeddwyd gennym ym mis Mawrth
2009, gwnaethom:

• gyhoeddi ein casgliadau;

• diweddaru a chyhoeddi gofynion
adrodd ar gyfer rhannu cyfrifon;

• cyhoeddi gweithdrefnau archwilwyr
ategol a chanllawiau i lunwyr
adroddiadau; a

• cyhoeddi asesiad o effaith.

Mae bellach yn ofynnol i’r cwmnïau
gofnodi eu costau yn erbyn naw rhan
o’u busnes (‘unedau busnes’) a nodir
ar wahân. Bydd y wybodaeth y dylai
hyn ei datgelu yn rhoi mwy o
dryloywder i bob rhanddeiliad o ran
costau gwahanol rannau o’r broses o
ddarparu gwasanaethau dŵr a
charthffosiaeth. Dylai hefyd ein
galluogi i herio a rheoleiddio’r
cwmnïau yn fwy effeithiol. Bydd ei
gwneud yn ofynnol iddynt baratoi
cyfrifon ar wahân yn eu helpu hwy ac
eraill i feithrin gwell dealltwriaeth o’r
costau ac o’r gwahanol
weithgareddau sy’n rhan o bob uned
fusnes. Gallai hyn helpu’r cwmnïau i
nodi meysydd newydd posibl o
arbedion effeithlonrwydd.

Fel rhan o’n dull o weithredu’r
prosesau rhannu cyfrifon, rydym wedi
parhau i ymgysylltu â’r sectorau.
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Rydym hefyd wedi cynnal
cyfarfodydd gyda’r holl gwmnïau
hynny nad oeddent yn rhan o’r grŵp
peilot gwreiddiol. Gwnaeth pob un o’r
cwmnïau gyflwyno eu set gyntaf o
ffurflenni cyfrifon ar wahân ym mis
Mehefin 2010.

Ymhlith gwaith arall eleni roedd:

• parhau i gyhoeddi cymariaethau o
berfformiad y cwmnïau yn ein
hadroddiadau blynyddol i’r
diwydiant ac i’w gwneud yn ofynnol
iddynt wella lle cafwyd perfformiad
annigonol.

Beth a ddywedwyd gennym
Mae ein penderfyniadau yn caniatáu i gwmnïau
effeithlon a gaiff eu rhedeg yn ddoeth fuddsoddi yn
y lle priodol ar yr adeg briodol am y pris priodol”

Ein penderfyniadau terfynol ar derfynau prisiau ar gyfer 2010-15



Credwn y bydd yr SIM yn annog y
cwmnïau i leihau achosion dros
gwyno
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Adroddiad blynyddol 2009-10
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Cipolwg ar y flwyddyn

Gwneud i fonopolïau wella... profiad y defnyddiwr

Yn ystod y flwyddyn, daeth ein hymgynghoriad i ben a
chadarnhawyd gennym y byddem yn cyflwyno dull
newydd o annog y cwmnïau i wella ansawdd y
gwasanaeth y mae defnyddwyr yn ei gael.

Mae’r system cymell gwasanaethau (SIM) yn rhoi
cymhelliant i’r cwmnïau gael pethau’n iawn y tro cyntaf a
darparu gwasanaeth o ansawdd uchel i’w cwsmeriaid.
Mae’n disodli’r asesiad perfformiad cyffredinol (OPA) a
ddefnyddiwyd gennym ers 1996.

Mae’r SIM yn gweithio drwy fesur nifer y cwynion a gaiff
pob cwmni ac ansawdd yr ymateb a gaiff y cwsmer (drwy
holi cwsmeriaid sydd wedi cysylltu â’u cwmni). Rydym yn
graddio perfformiad y cwmnïau, ac yn eu gwobrwyo neu
eu cosbi pan fyddwn yn pennu eu terfynau prisiau nesaf.

Credwn y bydd y SIM yn helpu’r cwmnïau i ganolbwyntio
ar leihau nifer y cwynion a gânt drwy wella eu

gwasanaethau yn gyffredinol. Bydd hefyd yn ymdrin yn
effeithiol â’r cwsmeriaid hynny sy’n cwyno.

Daeth y SIM yn weithredol ar 1 Ebrill 2010. Byddwn yn
cyhoeddi canlyniadau’r flwyddyn gyntaf yn 2011.

Sue Cox
Pennaeth Polisi Defnyddwyr

Dŵr heddiw, dŵr yfory
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Manteisio ar rymoedd y farchnad

Yr hyn a wnaethom eleni

Gwnaethom ymateb i’r
adolygiad annibynnol o
gystadleuaeth ac arloesedd

yn y marchnadoedd dŵr o dan
arweiniad yr Athro Martin Cave
(adolygiad Cave) gan gydweithio’n
agos â’r adolygiad hwnnw.
Gwnaethom ymateb hefyd i
ymgynghoriad y Llywodraeth
flaenorol ar argymhellion adolygiad
Cave. Credwn y bydd cyflwyno a
datblygu marchnadoedd o fewn y
sectorau yn chwarae rhan allweddol
wrth sicrhau eu bod yn ymateb yn
effeithiol i heriau newydd fel newid yn
yr hinsawdd.

Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom
ddyfarnu chwe phenodiad newydd ac
amrywiad. Mae’r rhain yn rhoi’r cyfle i
gwmnïau ddarparu gwasanaethau
dŵr a charthffosiaeth, gwasanaethau
carthffosiaeth yn unig neu
wasanaethau dŵr yn unig i ardal
benodol yn lle’r darparwr gwasanaeth
blaenorol. Pan fyddwn yn asesu
ceisiadau, rydym yn sicrhau na fydd
cwsmeriaid yn waeth eu byd na phe
bai’r darparwr blaenorol yn eu
cyflenwi o hyd. Gall penodiadau
newydd ac amrywiadau fod o fudd i
gwsmeriaid mewn gwahanol ffyrdd.
Er enghraifft:

• mewn pedwar achos, roedd y
penodai newydd yn cynnig disgownt
i gwsmeriaid ar y taliadau roeddent
yn eu talu i’r darparwr presennol; ac

• mewn pump achos, mae’r
penodeion newydd yn darparu
gwasanaeth aml-gyfleustod, gan
gyflenwi dŵr, carthffosiaeth, nwy a
thrydan – gan helpu i leihau costau
i ddatblygwyr a gwella’r
gwasanaeth a gânt.

Yn ogystal, mae ceisiadau am
benodiadau newydd hefyd yn herio’r
darparwr presennol i wella’r
gwasanaethau a gynigir ganddo. Gall
hyn fod o fudd i’r cwsmeriaid sy’n
aros gyda’r darparwr hwnnw, yn
ogystal â datblygwyr.

Gwnaethom ymgynghori ar yr
egwyddorion a’r broses y byddwn yn
eu defnyddio i asesu penodiadau
newydd ac amrywiadau. Gwnaethom
ystyried ein profiad ein hunain ac
adborth gan gyfranogwyr a
rhanddeiliaid eraill sy’n gysylltiedig
â’r gwaith hwn. Rydym yn gobeithio
symleiddio’r broses ar gyfer dyfarnu
penodiadau newydd ac amrywiadau,
er mwyn ei gwneud yn haws i
gwmnïau wneud cais.

Adroddiad blynyddol 2009-10
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Beth a ddywedwyd gennym
Mae Ofwat bellach wedi dyfarnu 22 o benodiadau newydd ac amrywiadau – 11 ohonynt
yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae hyn yn dangos ein hymrwymiad i gyflwyno
cystadleuaeth i’r sectorau dŵr a charthffosiaeth lle y mae o fudd i gwsmeriaid”

Cyhoeddi penodiad newydd ym mis Gorffennaf 2009

Gwnaethom hefyd roi trwydded
cyflenwi dŵr manwerthu i Scottish
Water Business Stream Ltd. Bydd y
drwydded hon yn galluogi’r cwmni i
brynu cyflenwad dŵr cyfanwerthol a
gwasanaethu ei gwsmeriaid yng
Nghymru a Lloegr.

Rydym bellach wedi rhoi
trwyddedau cyflenwi dŵr i saith
cwmni. Fodd bynnag, ers lansio’r
gwaith hwn yn 2005, dim ond un
cwsmer sydd wedi newid cyflenwr.
Yn ogystal â gweithio gyda’r
Llywodraeth i ddiwygio’r broses
trwyddedu cyflenwadau dŵr, rydym
wedi bod yn ystyried ffyrdd o wella’r
rheolau a’r prosesau presennol i
helpu i annog mwy o gwmnïau i
newid cyflenwr.

Yn ogystal â newid ein canllawiau ar
brisio mynediad, rydym hefyd wedi
bod yn gweithio gyda rhanddeiliaid i
ddatblygu cod gweithredol cyffredin
a chontract cyffredin. Rydym hefyd
wedi ymgynghori ar ein prosesau
diwygiedig ar gyfer trosglwyddo
cwsmeriaid rhwng cyflenwyr.

Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom
ymgynghori ar ein hegwyddorion ar
gyfer cytundebau swmpgyflenwi, sef

cyflenwi gwasanaethau dŵr,
carthffosiaeth neu ddŵr a
charthffosiaeth i un cwmni gan un
arall. Rydym am annog mwy o
swmpgyflenwadau. Rydym am
wneud hyn am eu bod yn hyrwyddo
cystadleuaeth ac y gallant hefyd
helpu i sicrhau y caiff adnoddau dŵr
eu defnyddio’n effeithlon. Mae ein
hegwyddorion yn rhoi sail gadarn i
ni wneud penderfyniadau ar
gytundebau unigol. Maent hefyd yn
rhoi tryloywder i’r cwmnïau hynny
sy’n awyddus i gytuno ar
swmpgyflenwadau.

Gyda rhanddeiliaid allweddol eraill,
gwnaethom gymryd rhan mewn
Fforwm Ariannu Diwygio’r Farchnad
yn ystod y flwyddyn, a fydd yn
cyfarfod bob chwarter. Ei ddiben yw
cyfnewid gwybodaeth er mwyn
cynnal hyder a chefnogaeth
angenrheidiol darparwyr dyledion a
marchnadoedd cyfalaf, tra bod
newidiadau rheoleiddio a
newidiadau eraill i’r sectorau yn cael
eu hystyried. Prif aelodau’r fforwm
yw Defra, Llywodraeth Cynulliad
Cymru, Trysorlys EM a Bwrdd
Gweithredol y Cyfranddeiliaid. Mae
hefyd yn cynnwys cynrychiolwyr o
Water UK a’r cwmnïau.

Rydym hefyd wedi parhau i gefnogi
Asiantaeth yr Amgylchedd yn ein
prosiect ar y cyd i leihau’r rhwystrau i
fasnachu prosesau tynnu dŵr a
hyrwyddo dulliau tynnu dŵr
cynaliadwy.

Ymhlith gwaith arall eleni roedd:

• rhoi cyngor i’r Llywodraeth ar y
trothwy ar gyfer rhannu busnesau
manwerthu’r cwmnïau yn
gyfreithiol;

• ystyried y trefniadau ymarferol ar
gyfer y ffordd y bydd y farchnad
gwasanaethau manwerthu
estynedig yn gweithredu, gan
gynnwys y systemau a ddefnyddir i
newid cwsmeriaid;

• cyhoeddi tystiolaeth o fuddiannau
posibl marchnadoedd trin a
dosbarthu; a

• gwneud penderfyniad drafft ar bris
a thelerau swmpgyflenwad o ddŵr
rhwng Dŵr Cymru ac Albion Water.

Dŵr heddiw, dŵr yfory



Byddai marchnad fanwerthu yn
creu cyfleoedd newydd i

gwmnïau presennol ehangu eu
sail cwsmeriaid a chynyddu eu

refeniw
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Cipolwg ar y flwyddyn

Manteisio ar rymoedd y farchnad… drwy gasglu’r dystiolaeth

Rydym yn gweithio gyda rhanddeiliaid i sefydlu marchnad
lle y bydd gwahanol fanwerthwyr dŵr a charthffosiaeth yn
cystadlu i ddarparu ‘gwasanaethau manwerthu’ i
gwsmeriaid dibreswyl.

Yn gyffredinol, dyma’r gweithgareddau lle ceir
rhyngweithio uniongyrchol â chwsmeriaid. Ymhlith yr
enghreifftiau mae gweithgareddau bilio a darllen
mesuryddion, sy’n cyfrif am tuag un rhan o ddeg o fil y
cwsmer. Mae’r prosiect hwn yn datblygu’r manylion
ynghylch sut y gallai’r farchnad hon weithredu.

I gwsmeriaid dibreswyl, byddai marchnad fanwerthu yn
golygu gallu dewis eu cyflenwr gwasanaethau dŵr a
charthffosiaeth a sicrhau’r pecyn sy’n diwallu anghenion
eu busnes orau. Byddai marchnad fanwerthu hefyd yn
creu cyfleoedd newydd i gwmnïau presennol ehangu eu
sail cwsmeriaid a chynyddu eu refeniw.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi rhoi
tystiolaeth i adolygiad Cave ac wedi ymateb i’w adroddiad
interim a’i adroddiad terfynol. Gwnaethom hefyd lunio
cyngor i Lywodraeth Cynulliad Cymru a Llywodraeth y DU
ar y cynigion rhannu manwerthu a pha un a ddylid pennu
trothwy eithrio ar gyfer cwmnïau llai.

Rydym yn edrych ymlaen at benderfyniadau Llywodraeth
Cynulliad Cymru a Llywodraeth y DU o ran pa un a ddylid
gweithredu argymhellion adolygiad Cave. Yn dilyn hyn,
rydym yn gobeithio ymgynghori ar gynigion manylach ar
gyfer marchnad fanwerthu.

Andrew Beaver
Pennaeth y Fframwaith Cystadleuaeth

Dŵr heddiw, dŵr yfory
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Cyfrannu at ddatblygu cynaliadwy

Yr hyn a wnaethom eleni

Mae’r terfynau prisiau a
bennwyd gennym yn ystod
y flwyddyn yn golygu, yn

ystod y pum mlynedd nesaf, y bydd y
cwmnïau yn:

• cynnal neu’n gwella mwy na 3,000
km o afonydd er mwyn cyrraedd
safonau amgylcheddol yr UE;

• gwella ansawdd dŵr mwy na 55 o
wlyptiroedd a dyfroedd ymdrochi;

• cynnal mwy na 100 o gynlluniau i
weithio gyda ffermwyr a
thirfeddianwyr i helpu i reoli
llygredd a lleihau costau drwy
ddefnyddio’r tir yn well ac atal
achosion o lygru ffynonellau dŵr
yfed;

• arbed mwy na 100 biliwn o litrau’r
flwyddyn drwy gyflawni targedau
effeithlonrwydd dŵr, lleihau
gollyngiadau a chynyddu nifer y
mesuryddion. Mae hyn yn ddigon o
ddŵr i gyflenwi dinasoedd Lerpwl,
Bryste a Brighton am fwy na
blwyddyn; a

• cynhyrchu digon o drydan
adnewyddadwy i bweru tua 90,000
o gartrefi – digon i’r holl gartrefi yn
Portsmouth. Bydd hyn yn helpu i
leihau allyriadau carbon a chadw
biliau dŵr mor isel â phosibl.

Roedd ein terfynau prisiau hefyd yn
cynnwys system cywiro refeniw.
Cynlluniwyd y system hon i rannu
buddiannau a risgiau adennill mwy
neu lai o refeniw nag a dybiwyd
gennym adeg pennu’r terfynau
prisiau rhwng y cwmnïau a’u
cwsmeriaid. Mae hefyd yn darparu
cymhelliant ariannol i’r cwmnïau
annog defnyddwyr i ddefnyddio dŵr
yn ddoeth.

Gwnaethom ymateb hefyd i
ymgynghoriad Asiantaeth yr
Amgylchedd ar Gynlluniau Rheoli
Basnau Afonydd drafft, a
gymeradwywyd gan Weinidogion
Cymru a’r Ysgrifennydd Gwladol dros
yr Amgylchedd, Bwyd a Materion
Gwledig ym mis Rhagfyr 2009. Bu
ein hymateb o gymorth iddynt lywio
eu penderfyniadau (a
phenderfyniadau yn y dyfodol,
gobeithio) ar y mesurau sydd eu
hangen i ddiogelu a gwella ansawdd
dŵr mewn afonydd, llynnoedd,
aberoedd a dyfroedd arfordirol, fel
sy’n ofynnol gan y Gyfarwyddeb
Fframwaith Dŵr Ewropeaidd.

Ym mis Chwefror, daethom â’r
cwmnïau, rheoleiddwyr a
gwyddonwyr ynghyd am y tro cyntaf i
drafod sut y gellid addasu i newid yn
yr hinsawdd mewn gweithdy tridiau a
gynhaliwyd yn y Swyddfa Dywydd.

Adroddiad blynyddol 2009-10



27

Nod y gweithdy oedd meithrin
dealltwriaeth glir o’r wyddoniaeth
sylfaenol ac archwilio’r materion
allweddol sy’n wynebu’r sectorau.
Cafodd ganmoliaeth fawr gan
gyfranogwyr a’n rhanddeiliaid.

Gwnaethom gyflwyno gwelliannau
sylweddol i’r broses cyfrifyddu carbon
mewn ymateb i newidiadau i
fethodoleg gyffredinol Defra. O
ganlyniad, mae’r sector yn
gweithredu’n unol ag arfer gorau ac
yn fwy tryloyw. Yn y pen draw, dylai
hyn arwain at well gwerthfawrogiad o
ran ble a sut y gellir lleihau allyriadau
carbon yn y sectorau.

Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom
barhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid ar
nifer o faterion allweddol.

• Gwnaethom gyflwyno tystiolaeth
ysgrifenedig i ymchwiliad y
Pwyllgor Archwilio Amgylcheddol ar
addasu i newid yn yr hinsawdd.

• Gwnaethom weithio gyda
Swyddfa’r Cabinet i roi ei rhaglen
gwydnwch seilwaith hanfodol ar
waith. Nod y rhaglen yw diogelu
seilwaith dŵr hanfodol rhag
peryglon naturiol.

• Gwnaethom gyfrannu at astudiaeth
y Comisiwn Brenhinol ar Lygredd

Amgylcheddol ar allu sefydliadol y
DU i addasu i newid yn yr
hinsawdd. Mae adroddiad terfynol
y Comisiwn yn rhoi canllawiau
defnyddiol i’r sectorau.

• Gwnaethom chwarae rhan
weithredol mewn fforwm newydd ar
newid yn yr hinsawdd ac adnoddau
dŵr, a sefydlwyd gan Asiantaeth yr
Amgylchedd a’r Swyddfa Dywydd,
sy’n anelu at weithredu mewn
ffordd strategol mewn perthynas â’r
materion hirdymor sy’n gysylltiedig
â’r cydbwysedd rhwng galw a
chyflenwad yn y dyfodol.

Yn ogystal, gwnaethom ymateb i
Lywodraeth Cynulliad Cymru ar ei
‘Strategaeth newid yn yr hinsawdd -
ymgynghoriad ar raglen weithredu’
ac i ymgynghoriad Defra ar
‘Adaptation reporting power in the
Climate Change Act 2008’. Rydym yn
helpu’r sectorau i ddeall yr
adroddiadau statudol ar addasu i
newid yn yr hinsawdd sy’n ofynnol
gan Defra o dan y Ddeddf Newid yn
yr Hinsawdd. Rydym wedi gwahodd
Dŵr Cymru a Dee Valley Water i
gyflwyno adroddiadau gwirfoddol er
mwyn sicrhau bod gwybodaeth
gyflawn gennym am y cwmnïau a
reoleiddir gennym. Mae’r
adroddiadau yn rhoi cyfle ardderchog
iddynt nodi’r materion allweddol a

pha un a ydynt yn ymateb yn
effeithiol i ddiogelu defnyddwyr
presennol a defnyddwyr y dyfodol.

Ymhlith gwaith arall eleni roedd:

• cyhoeddi datganiad ar y cyd gydag
WWF-UK, yn cefnogi mesurau
effeithiol i gyflawni dulliau tynnu
cynaliadwy;

• ymateb i ymgynghoriad Defra ar
Gyfarwyddeb Fframwaith y
Strategaeth Forol ac ar ddiweddaru
Rheoliadau Glanedyddion 2005;

• ymateb i ymgynghoriad Natural
England ar gadwraeth forol; a

• parhau i helpu i weithredu’r
Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr drwy
gymryd rhan mewn cyfarfodydd i
randdeiliaid a chyfarfodydd
gweithredu.

Dŵr heddiw, dŵr yfory

Beth a ddywedwyd gennym
Rydym yn wynebu heriau aruthrol yn y degawdau sydd i ddod. Mae angen i
ni sicrhau bod cymhellion ar waith i helpu cwmnïau i wneud penderfyniadau
effeithlon am ddŵr a lleihau eu heffaith ar ein hamgylchedd”

Ein datganiad ar y cyd gyda Chronfa Bywyd Gwyllt y Byd (WWF) y DU ar ddiwygio’r system tynnu dŵr



Am y tro cyntaf, gwnaethom
gynnwys mwy na 100 o
gynlluniau rheoli dalgylchoedd
ac ymchwiliadau mewn terfynau
prisiau

28

Adroddiad blynyddol 2009-10



29

Cipolwg ar y flwyddyn

Cyfrannu at ddatblygu cynaliadwy... ac amgylchedd glanach

Ffocws ein gwaith ar gyfer y rhan fwyaf o’r flwyddyn oedd
ein dadansoddiad o gynigion y cwmnïau i ddarparu
amgylchedd a dŵr yfed o ansawdd gwell, fel rhan o
adolygiad o brisiau 2009.

Roedd ein penderfyniadau terfynol ar derfynau prisiau yn
cynnwys buddsoddiad o £4.5 biliwn i gynnal a gwella
ansawdd yr amgylchedd a dŵr yfed dros y cyfnod rhwng
2010 a 2015. Bydd y cwmnïau yn gwella tua 140 o
weithfeydd trin dŵr a 550 o weithfeydd trin carthion ac yn
cynnal neu’n gwella mwy na 3,000 km o afonydd i
gyrraedd safonau amgylcheddol yr UE.

Am y tro cyntaf, gwnaethom gynnwys mwy na 100 o
gynlluniau rheoli dalgylchoedd ac ymchwiliadau. Dylai’r
rhain helpu i nodi a chyflawni atebion carbon is, mwy
cynaliadwy i wella safonau ansawdd amgylcheddol a
safonau ansawdd dŵr yfed na’r atebion trin traddodiadol
ar ddiwedd y bibell - ac am gost is i’r cwsmer. Rydym
bellach yn gweithio gyda’r cwmnïau a rheoleiddwyr eraill i
nodi a hyrwyddo arfer gorau yn y maes hwn.

Mae ein gwaith ar yr adolygiad o brisiau wedi rhoi cryn
dipyn o ddata a gwybodaeth i ni, yn arbennig drwy’r
dadansoddiad cost a budd a oedd yn rhan o gynigion y
cwmnïau a’n gwaith gydag Asiantaeth yr Amgylchedd i
weithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Byddwn yn
defnyddio hyn i sicrhau y caiff pob rhanddeiliad ei
hysbysu am y goblygiadau i’r cwmnïau a’u cwsmeriaid

wrth i bolisïau gael eu datblygu i ymateb i’r heriau aruthrol
sy’n wynebu’r sectorau yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Drwy hyn, byddwn yn cyfrannu at sicrhau y caiff dŵr ei
ddarparu mewn ffordd gynaliadwy ac am y gost isaf i
gwsmeriaid nid yn unig dros y pum mlynedd nesaf, ond i
genedlaethau’r dyfodol hefyd.

Noel Wheatley
Pennaeth yr Amgylchedd ac Ansawdd Dŵr

Dŵr heddiw, dŵr yfory
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Adroddiad blynyddol 2009-10

Cyflawni gwell rheoleiddio

Yr hyn a wnaethom eleni

Gwnaethom weithio’n agos
gyda’n rhanddeiliaid ac
ymgynghori’n helaeth ar y

broses a’r penderfyniadau ar gyfer
pennu terfynau prisiau. Gwnaethom
wrando’n ofalus ar sylwadau, ystyried
y wybodaeth ddiweddaraf, a gwneud
penderfyniadau terfynol sy’n gytbwys
ac yn gadarn. Gwnaethom hefyd
ystyried egwyddorion arfer
rheoleiddio gorau drwy gydol y
broses gwneud penderfyniadau.

Rhoesom sylw arbennig i’r
egwyddorion sy’n nodi y dylai
gweithgareddau rheoleiddio fod yn
dryloyw, yn atebol, yn gymesur, yn
gyson ac wedi’u targedu’n benodol at
yr achosion y mae angen gweithredu
yn eu cylch.

Gwnaethom hefyd gyhoeddi ein
strategaeth newydd ar gyfer
rheoleiddio’r sectorau yn yr hirdymor.
Gwnaethom ei lansio mewn
digwyddiad ym mis Mawrth 2010
gyda mwy na 100 o’n rhanddeiliaid
yn bresennol.

Ar ôl cwblhau’r adolygiad o brisiau,
gwnaethom ddechrau rhaglen waith
newydd i ystyried opsiynau ar gyfer
pennu terfynau prisiau yn y dyfodol
ochr yn ochr â phrosiectau eraill ar
ddiwygio’r farchnad, gosod
mesuryddion a chodi taliadau a
chydymffurfiaeth reoliadol. Roedd

hyn yn cynnwys sefydlu panel
cynghori allanol o arbenigwyr i herio
a datblygu ein ffordd o feddwl.

Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom
gyhoeddi’r adroddiad ffocws cyntaf
mewn cyfres sy’n amlygu’r gwaith
rydym yn ei wneud ar fater penodol.
Eu nod yw annog dadl a thrafodaeth
ehangach ymhlith ein rhanddeiliaid er
mwyn ein helpu, gyda’n gilydd, i ddod
o hyd i’r atebion cynaliadwy, hirdymor
cywir i’r sectorau. Rhestrir yr
adroddiadau a gyhoeddwyd isod.

• Mae ‘A drain on society – what can
be done about water debt?’ yn
archwilio dyledion defnyddwyr yn y
sectorau – a beth y gellir ei wneud
ynghylch hynny.

• Mae ‘Putting water consumers first
– how can we challenge monopoly
companies to improve?’ yn egluro’r
system cymell gwasanaethau a’r
buddiannau cysylltiedig i
ddefnyddwyr.

• Mae ‘Harnessing upstream
markets – what’s to play for?’ yn
archwilio’r buddiannau a all ddeillio
o agor marchnadoedd trin a
dosbarthu dŵr.

• Mae ‘Climate change – good
practice from the 2009 price review’
yn rhoi cyfle i’r cwmnïau ddysgu

oddi wrth ei gilydd drwy rannu
enghreifftiau o waith da a thrwy
hyn, hyrwyddo atebion mwy
effeithiol yn y dyfodol.

Er mwyn rhoi ein strategaeth a’n
prosiectau newydd ar waith yn
effeithiol, a gwneud y defnydd mwyaf
effeithlon o adnoddau, gwnaethom
ad-drefnu ein strwythur. Gwnaethom
fabwysiadu gwahanol ffyrdd o
weithio, gan gynnwys dulliau rheoli
rhaglenni a phrosiectau. Yn ogystal,
gwnaethom barhau i weithredu ein
hymrwymiad parhaus i welliant
parhaus a datblygu ein staff drwy:

• gyflwyno hyfforddiant ym maes
rheoli prosiectau a PRINCE2 i
alluogi cydweithwyr i gyflawni ein
hamcanion a’n nodau strategol;

• cynnig tystysgrif y Sefydliad
Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM)
mewn Rheoli Llinell Gyntaf (lefel 3)
i reolwyr llinell newydd ac unigolion
sy’n anelu at swydd rheolwr llinell;

• trefnu cwrs gyda Phrifysgol
Warwick i sicrhau bod gan staff
sy’n gweithio ar faterion
cystadleuaeth ddealltwriaeth
gadarn o economeg cystadleuaeth
a chyfraith y DU a’r GE; ac

• ennill ailachrediad Buddsoddwyr
mewn Pobl.
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Dŵr heddiw, dŵr yfory

Gwnaethom barhau i leihau ein
heffaith amgylcheddol ni drwy:

• hyrwyddo cynllun gostyngiad ar
drafnidiaeth gyhoeddus i
gyflogeion;

• ailgylchu papur a chynhyrchion
eraill;

• lleihau nifer y dogfennau
argraffedig a gynhyrchir gennym o
blaid argraffu ar gais a chyhoeddi
ar y we;

• galluogi pobl i weithio gartref a
gweithio o bell; a

• buddsoddi mewn technoleg
gwybodaeth ynni effeithlon.

Gwnaethom hefyd ddatblygu
strategaeth gaffael newydd i wella
cystadleuaeth ac arloesedd mewn
perthynas â’r nwyddau a’r
gwasanaethau a gaffaelir gennym
gan drydydd partïon. Roedd hyn yn
cynnwys creu ardal gaffael newydd
ar ein gwefan er mwyn cyfathrebu’n
fwy effeithiol â chyflenwyr presennol
a darpar gyflenwyr.

Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom
barhau i ddatblygu ein gwasanaeth
dylunio ac argraffu mewnol o
ansawdd uchel. Rydym wedi
cynhyrchu amrywiaeth o

ddogfennau yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf, gan gynnwys taflenni
gwybodaeth, adroddiadau ac
ymgynghoriadau. Roedd hyn yn
arbennig o fuddiol yn ystod camau
allweddol o’r adolygiad o brisiau gan
ein galluogi i gynhyrchu gwybodaeth
yn unol â therfynau amser caeth
iawn.

Mae angen sicrhau bod gan
gwsmeriaid a’n rhanddeiliaid eraill
hyder bod y penderfyniadau a
wnawn yn gadarn, yn gytbwys ac yn
deg. Ein tasg fwyaf eleni oedd
sicrhau bod pobl yn deall ein
penderfyniadau ar fuddsoddi a biliau
dros y pum mlynedd nesaf. Yn
ogystal â sicrhau bod deunydd sy’n
hawdd ei ddefnyddio ar gael ar ein
gwefan, gwnaethom ganolbwyntio ar
gael sylw helaeth gan y cyfryngau
rhanbarthol.

Arweiniodd hyn at tua 450 o eitemau
newyddion rhanbarthol. A thrwy
ymgymryd â llawer o gyfweliadau,
gwnaethom yn siŵr y gallai pobl
glywed am ein penderfyniadau gan
lais go iawn yn hytrach na thrwy
ddatganiadau sych. Gwnaethom
hefyd drefnu sesiynau briffio helaeth
gydag amrywiaeth o gynulleidfaoedd
â gwahanol fuddiannau - o
fuddsoddwyr o’r ddinas, ASau ac
Aelodau Cynulliad i grwpiau
amgylcheddol.

Ymhlith gwaith arall eleni roedd:

• parhau i ddatblygu ein cynllun wrth
gefn a’n cyfleusterau wrth gefn
oddi ar y safle;

• datgelu’n wirfoddol y treuliau a
hawliwyd gan ein Cadeirydd,
Cyfarwyddwyr Anweithredol ac
uwch reolwyr yn 2009-10;

• gosod system ffôn newydd i wella
dibynadwyedd a gweithrediad y
system i staff a darparu gwell
gwasanaeth i randdeiliaid; a

• penodi panel i roi cymorth
cyfreithiol ychwanegol i ni pan fo’i
angen, ar sail effeithlon a
chosteffeithiol.

Beth a ddywedwyd gennym
Nid yw darparu dŵr cynaliadwy yn gyfystyr ag Ofwat yn dweud wrthych sut y
dylai pethau fod. Er mwyn ymateb i’r heriau y mae’r sectorau hyn yn eu hwynebu,
mae angen i bob un ohonom gydweithio er mwyn dod o hyd i’r atebion”

Lansio ‘Delivering sustainable water – Ofwat’s strategy’



Am y tro cyntaf, daeth y
systemau newydd â’n holl brif
setiau data ar gyfer yr adolygiad
o brisiau ynghyd
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Cipolwg ar y flwyddyn

Cyflawni gwell rheoleiddio… drwy dechnoleg gwybodaeth

Roedd adolygiad o brisiau 2009 yn seiliedig ar set o
systemau TG ffynhonnell agored newydd a’n galluogodd i
gasglu data a llunio modelau ariannol yn effeithlon.
Roedd y systemau ‘Reservoir’ a ddatblygwyd yn fewnol
yn mynd i’r afael â phroblemau o ran dyblygu data,
cywirdeb data a thryloywder tra’n darparu adnoddau
casglu a modelu data cymhleth.

Gwnaethom wrando ar adborth y cwmnïau ar ôl adolygiad
o brisiau 2004. Roedd hyn yn cynnwys y ffaith bod angen
i ni leihau’r baich mewnbynnu data ar ddefnyddwyr. Am y
tro cyntaf, daeth y systemau newydd â’n holl brif setiau
data ar gyfer yr adolygiad o brisiau ynghyd.
Integreiddiwyd ffurflen mis Mehefin, cynlluniau busnes
drafft a therfynol, y sail costau a’r model ariannol o fewn
Reservoir er mwyn lleihau’r baich mewnbynnu data
cyffredinol ar gwmnïau dŵr, ailddefnyddio data yn
effeithlon ymhob rhan o’r system a gwarantu cywirdeb
data gwell ymhob un o’r systemau.

Darparwyd y systemau hyn am ddim i gwmnïau dŵr yng
Nghymru a Lloegr gan ddefnyddio technoleg a safonau

ffynhonnell agored – strategaeth a gymeradwywyd gan
Gynllun Gweithredu Ffynhonnell Agored Llywodraeth
Weddnewidiol y Llywodraeth flaenorol.

Carl Poulton
Pennaeth Rheoli Gwybodaeth
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Atodiad 1: Ein perfformiad yn ystod 2009-10

Yn ein blaenraglen ar gyfer 2009-10 i 2011-12, gwnaethom nodi nifer o gamau gweithredu penodol ar gyfer
blwyddyn ariannol 2009-10. Mae penawdau’r adrannau yn ymwneud â’n hen strategaeth, ‘Ofwat’s strategy
– taking a forward look’, a gyhoeddwyd gennym ym mis Ebrill 2008. Mae’r tabl isod yn dangos ein
perfformiad.

Dŵr heddiw, dŵr yfory

Adran Sylwadau

Sicrhau bod defnyddwyr wrth wraidd
yr hyn a wnawn

Gwnaethom gwblhau neu barhau â’r rhan fwyaf o’n gwaith fel y bwriadwyd. Fodd
bynnag, yn ystod y flwyddyn, newidiwyd neu gohiriwyd rhywfaint o’r gwaith a
gynlluniwyd gennym.

Rydym wedi cyflwyno system cymell gwasanaethau newydd i annog y cwmnïau i
ddarparu gwell gwasanaethau i ddefnyddwyr. Mae’r system hon yn disodli’r asesiad
perfformiad cyffredinol. Byddwn yn adolygu’r angen i ystyried newidiadau i’r cynllun
safonau gwarantedig ac unrhyw newidiadau i drwyddedau cwmnïau wrth i ni
ystyried ein hymagwedd tuag at bennu prisiau a chydymffurfiaeth reoliadol yn y
dyfodol.

Sicrhau bod cwmnïau yn atebol Gwnaethom gwblhau neu barhau â’r rhan fwyaf o’n gwaith fel y bwriadwyd.

Roeddem wedi bwriadu datblygu fframwaith strategol i sicrhau bod y cwmnïau yn
atebol. Roeddem hefyd wedi bwriadu cynnal archwiliadau rhagweithiol ar
berfformiad cwmnïau. Mae’r darnau hyn o waith bellach yn rhan o’n prosiect
cydymffurfiaeth reoliadol, a ddechreuwyd gennym tuag at ddiwedd y flwyddyn
adrodd.

Gorfodi cydymffurfiaeth mewn ffordd
resymol a thryloyw

Gwnaethom gwblhau neu barhau â’n gwaith fel y bwriadwyd.

Cyflwyno cystadleuaeth yn raddol lle
y mae o fudd i ddefnyddwyr

Gwnaethom gwblhau neu barhau â’n gwaith fel y bwriadwyd.

Rheoleiddio’n effeithiol lle na fydd
cystadleuaeth yn diogelu defnyddwyr

Gwnaethom gwblhau neu barhau â’r rhan fwyaf o’n gwaith fel y bwriadwyd.

Roeddem wedi bwriadu ymgynghori ar opsiynau ar gyfer rheoleiddio prosiectau
mawr yn effeithiol. Ni fyddwn yn gwneud y gwaith hwn mwyach gan fod cymalau yn
ymwneud â’r darparwr gwasanaeth seilwaith wedi’u cynnwys yn Neddf Rheoli
Llifogydd a Dŵr 2010.

Roeddem hefyd wedi bwriadu cyhoeddi protocol diwygiedig i lywodraethu’r ffordd y
caiff llunwyr adroddiadau eu contractio, eu defnyddio, eu hadolygu, eu hasesu a
sut y caiff eu contractau eu terfynu. Mae hyn bellach yn rhan o’n prosiect
cydymffurfiaeth reoliadol.

Ystyried cynaliadwyedd yn yr
hirdymor

Gwnaethom gwblhau neu barhau â’n gwaith fel y bwriadwyd.

Llunio’r agenda reoleiddio ar lefel
genedlaethol ac ar lefel yr UE

Gwnaethom gwblhau neu barhau â’r rhan fwyaf o’n gwaith fel y bwriadwyd.

Roeddem wedi bwriadu cynnal arolwg o’n rhanddeiliaid allweddol er mwyn deall eu
canfyddiadau amdanom ni. Yn lle hynny, rydym yn ystyried prosesau ymgysylltu â
rhanddeiliaid fel rhan o’n dull cyffredinol o weithredu ein strategaeth newydd.
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Atodiad 2: Ystyried canllawiau cymdeithasol ac
amgylcheddol gan y Llywodraeth

O dan Ddeddf Diwydiant Dŵr 1991 (fel y’i diwygiwyd), mae gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a
Materion Gwledig a Gweinidogion Cymru bwerau i gyhoeddi canllawiau cymdeithasol ac amgylcheddol ar wahân i’r
Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat). Mae’n ofynnol i ni ystyried y ddwy set o ganllawiau wrth gyflawni
ein swyddogaethau statudol.

Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Gwladol ei ganllawiau cymdeithasol ac amgylcheddol statudol terfynol i ni ar 22 Medi
2008. Cyhoeddodd Gweinidogion Cymru eu canllawiau ar 9 Mawrth 2009.

Mae’r Ysgrifennydd Gwladol a Gweinidogion Cymru wedi ei gwneud yn ofynnol i ni ddangos yn ein hadroddiad
blynyddol bob blwyddyn sut rydym wedi cyfrannu at gyflawni’r polisïau a nodwyd yn eu priod setiau o ganllawiau. Mae’r
tablau isod yn dangos sut y bodlonwyd y gofyniad hwn gennym yn 2009-10.

Canllawiau gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd
a Materion Gwledig

Maes polisi Enghraifft o gyfraniad

Datblygu cynaliadwy ‘Delivering sustainable water – Ofwat’s strategy’ (Mawrth 2010)

Dŵr yn y dyfodol ‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’ (Tachwedd 2009)

Polisïau cymdeithasol

Tegwch a fforddiadwyedd ‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Cystadleuaeth ‘Ofwat’s response to the Cave review’s final report on competition and innovation in
water markets’ (Gorffennaf 2009)

Gwell rheoleiddio Gweler atodiad 5

Polisïau amgylcheddol

Lliniaru (newid yn yr hinsawdd) ‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Addasu i (newid yn yr hinsawdd) ‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Cydbwysedd cyflenwad/galw ‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Llifogydd dŵr wyneb ‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’
Prosiect draenio cynaliadwy, gweler www.ofwat.gov.uk/future

Gwydnwch ‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Ansawdd dŵr ‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Adroddiad blynyddol 2009-10
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Canllawiau gan Weinidogion Cymru

Maes polisi Enghraifft o gyfraniad

Datblygu cynaliadwy ‘Delivering sustainable water – Ofwat’s strategy’

Safbwynt hirdymor ‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol ‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Adroddiadau’r cwmnïau (gwell
rheoleiddio)

Gweler atodiad 5

Ymgysylltu ac ymgynghori â’r gymuned ‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Datblygu economaidd ‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Cyfrifoldebau cymdeithasol ehangach ‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Fforddiadwyedd dŵr ‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Gosod mesuryddion a chodi taliadau ‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Codi taliadau ‘Customer charges 2010-11’

Cystadleuaeth ‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Polisïau amgylcheddol ‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Strategaeth yr amgylchedd ‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Newid yn yr hinsawdd ‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Lleihau allyriadau a gwarchod
storfeydd carbon

‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Addasu i effeithiau newid yn yr
hinsawdd

‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Cydbwysedd cyflenwad/galw ‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Effeithlonrwydd dŵr ‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Gollyngiadau dŵr ‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Llifogydd a gwydnwch ‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Llifogydd dŵr wyneb a’r rhaglen dulliau
gweithredu newydd ar gyfer rheoli
perygl llifogydd ac arfordiroedd yng
Nghymru

‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’
Prosiect draenio cynaliadwy, gweler www.ofwat.gov.uk/future

Gwydnwch yn erbyn peryglon naturiol ‘PR09/12, Asset resilience to flood hazards: development of an analytical framework’
(June 2008)

Cynnal a gwella safonau ansawdd dŵr ‘Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Partneriaethau cwmnïau dŵr yn
gweithio gyda rheolwyr tir

’Future water and sewerage charges 2010-15: final determinations’

Dŵr heddiw, dŵr yfory
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Atodiad 3: Rhestr o’r asesiadau effaith a
gynhaliwyd yn ystod 2009-10

Dyddiad cyhoeddi Dogfen Cam

18 Rhagfyr 2009 Gweithredu prosesau rhannu cyfrifon – asesiad effaith Draft

7 Awst 2009 System cymell gwasanaethau – ymgynghoriad ar symud ymlaen o’r
asesiad perfformiad cyffredinol

Draft

Atodiad 4: Adolygiad o effeithiolrwydd y Bwrdd
Cynhaliodd y Bwrdd ei adolygiad blynyddol o’i effeithiolrwydd ei hun wrth gyflawni ei swyddogaethau. Defnyddiodd yr
holiadur safonol a baratowyd gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar gyfer Byrddau cyrff cyhoeddus, a gwblhawyd
gan aelodau’r Bwrdd ac arsylwyr, a thrafodaethau cyfunol ac unigol rhwng y Cadeirydd ac aelodau’r Bwrdd.

Dros dro, penderfynodd y Bwrdd efallai y byddai’n briodol comisiynu adolygiad allanol o randdeiliaid yn ystod 2010-11,
yn amodol ar unrhyw benderfyniadau perthnasol gan y Llywodraeth newydd ei hethol.

Adroddiad blynyddol 2009-10
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Atodiad 5: Cynnydd wrth leihau beichiau
rheoliadol

Cyflwynodd Llywodraeth y DU Ddeddf Gorfodi a Chosbau Rheoliadol 2008 at ddiben rheoleiddio’n well. Gosododd y
Ddeddf ddyletswydd arnom i:

adolygu’r beichiau rheoliadol a osodir gennym;
lleihau unrhyw feichiau sy’n ddiangen ac na ellir eu cyfiawnhau; a
cyflwyno adroddiad ar ein cynnydd bob blwyddyn.

Pan fyddwn yn cyflwyno adroddiad ar gynnydd, mae’n rhaid i ni nodi beth rydym wedi’i wneud yn ystod y 12 mis
diwethaf, a beth y byddwn yn ei wneud yn y flwyddyn nesaf, i adolygu ein swyddogaethau yn unol â’r dyletswyddau a
nodir uchod. Mae’n rhaid i ni hefyd nodi’r rhesymau dros gadw unrhyw feichiau.

Mae ein blaenraglen yn nodi’r hyn rydym yn bwriadu ei wneud yn ystod y 12 mis nesaf. Nodir ein hadroddiad ar yr hyn
rydym wedi’i wneud yn ystod y flwyddyn ddiwethaf isod.

Adroddiad ar gynnydd

Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom gyflawni nifer o gamau gweithredu unigol i leihau’r baich rheoliadol. Er enghraifft,
gwnaethom leihau’r baich data drwy ddefnyddio systemau TG newydd (gweler tudalen 33) a symleiddio’r broses ar
gyfer penodiadau newydd ac amrywiadau (gweler tudalen 22). Yn ogystal, ym mis Mawrth 2009, gwnaethom nodi yn
ein strategaeth ein bwriad i adolygu sut rydym yn monitro cydymffurfiaeth ac yn gorfodi cwmnïau i gyrraedd safonau
gwasanaeth priodol a’u rhwymedigaethau rheoliadol a chyfreithiol eraill.

Drwy ein prosiect cydymffurfiaeth reoliadol, ein nod yw creu fframwaith sy’n seiliedig ar risg sy’n diogelu buddiannau
defnyddwyr drwy:

• ddatblygu cymhellion i annog y cwmnïau i gymryd cyfrifoldeb llawn am gydymffurfio â’u rhwymedigaethau i
gwsmeriaid a’r amgylchedd;

• anelu at leihau’r baich rheoliadol;
• atgyfnerthu dibynadwyedd adroddiadau cwmnïau;
• targedu’r gwaith o archwilio pryderon o ran cytundebau, cydymffurfiaeth neu berfformiad cwmnïau; a
• cadarnhau’r egwyddorion a ddefnyddir gennym i gynnal ymchwiliadau i gydymffurfiaeth cwmnïau.

Bydd y prosiect hwn yn ystyried yr holl wybodaeth a gesglir gennym o’r cwmnïau i fonitro cydymffurfiaeth ac i ystyried
sut y gellir cyflawni hyn mewn ffordd fwy effeithlon yn y dyfodol. Mae’r gwaith o gwblhau’r adolygiad o brisiau yn rhoi
cyfle gwerthfawr i ni ystyried atebolrwydd y cwmnïau i’w cwsmeriaid ar ddechrau cyfnod terfyn prisiau newydd.

Gwnaethom ddechrau’r prosiect ym mis Mawrth 2010. Edrychwn ymlaen at weithio gyda rhanddeiliaid i sicrhau ein bod
yn cyflawni nodau’r prosiect hwn.

•
•
•
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Adroddiad blynyddol 2009-10

Atodiad 6: Perfformiad yn erbyn ein lefelau
gwasanaeth datganedig

Gwella perfformiad

Bob blwyddyn, rydym yn ymateb i filoedd o ymholiadau gan y cyhoedd am wybodaeth. Rydym hefyd yn ymchwilio i
gannoedd o anghydfodau rhwng cwsmeriaid a’u cwmnïau dŵr. Mae ein siarter cwsmeriaid yn nodi ein targedau ar
gyfer ymateb i gwsmeriaid mewn ffordd amserol.

Parhaodd y cynnydd yn nifer y cwynion a’r anghydfodau yn 2009-10.

Er mwyn helpu i wella ein perfformiad, rydym wedi gweithio gyda’n harchwilwyr allanol i ddatblygu ein prosesau.
Rydym hefyd wedi gwneud newidiadau trefniadol er mwyn dod â’n holl waith achos ynghyd. Bydd hyn yn cynnig mwy o
gyfleoedd i weithio’n hyblyg ac i flaenoriaethu ein gwaith.

Ymholiadau cyffredinol

Yn 2009-10, gwnaethom ymdrin ag 8,000 o ymholiadau ffôn. Gwnaethom hefyd ymateb i fwy nag 800 o ymholiadau
ysgrifenedig.

Safon perfformiad ar gyfer ymholiadau cyffredinol

Safon Cyflawnwyd

Ymdrin â 95% o ymholiadau ysgrifenedig o fewn deg diwrnod gwaith 93%1

1. Gweler ‘Adolygu lefelau gwasanaeth’ ar dudalen 41.

Anghydfodau a chwynion

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr (CCWater) yn cynrychioli defnyddwyr yn y sectorau dŵr a charthffosiaeth. Mae’n ymdrin
â’r rhan fwyaf o gwynion gan ddefnyddwyr am y gwasanaeth y mae eu cwmni dŵr neu garthffosiaeth yn ei ddarparu,
na all y cwmni ei hun eu datrys. Rydym yn ategu rôl ymdrin â chwynion CCWater drwy roi cyngor ar achosion unigol a
thrwy gyfrannu at weithdai.

•

Anghydfodau a chwynion rydym yn gyfrifol amdanynt

cwynion am bolisi rheoliadol;
• honiadau bod cwmni wedi mynd yn groes i ddyletswydd;
• taliadau sy’n gysylltiedig â’r cyflenwad dŵr neu gyswllt carthffosydd;
• archebu pibellau dŵr, carthffosydd a draeniau ochrol;
• mabwysiadu pibellau dŵr hunan-osod a’r trefniadau ariannol cysylltiedig;
• apeliadau am garthffosydd;
• cwmnïau yn gwrthod gosod mesurydd dewisol;
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• taliadau i’r cynllun safonau gwarantedig (GSS);
• apeliadau elifion masnach; a
• gosod pibellau mewn strydoedd ac ar draws tir preifat.

Gwnaethom ymdrin â mwy na 2,317 o anghydfodau a chwynion yn 2009-10, gan drefnu ad-daliadau neu iawndal
gwerth dros £500,000. Rydym hefyd wedi llwyddo i gael y cwmnïau i gynnal gwaith cyfalaf i ddatrys problemau, a oedd
werth dros £20 miliwn.

Mae’r amser a gymerir i ddatrys cwynion yn dibynnu ar natur a chymhlethdod achosion unigol, ond rydym yn anelu at
gyrraedd ein safonau perfformiad. Nodir perfformiad yn erbyn y safonau hyn yn y tabl isod.

Safonau perfformiad ar gyfer anghydfodau a chwynion

Safon Cyflawnwyd

Ymdrin ag 80% o gwynion nas ymchwilir iddynt o fewn deg diwrnod gwaith 90%

Datrys 65% o gwynion yr ymchwilir iddynt o fewn tri mis (65 diwrnod gwaith) 58%2

Datrys 80% o gwynion yr ymchwilir iddynt o fewn chwe mis (130 diwrnod gwaith) 76%2

2. Gweler ‘Adolygu lefelau gwasanaeth’ isod.

Adolygu lefelau gwasanaeth

Mae’r cwynion a’r anghydfodau rydym yn eu cael i ymchwilio iddynt yn dod yn gynyddol gymhleth, ac yn gofyn am
gyngor technegol a chyfreithiol arbenigol. Ac mae hyn yn cymryd mwy o amser. Dyma pam, ynghyd â’r cynnydd yn
nifer y cwynion a’r anghydfodau, na wnaethom lwyddo i gyflawni ein targedau o ran ymdrin ag ymholiadau cyffredinol
ac ymdrin â chwynion yr ymchwilir iddynt.

Rydym wedi adolygu ein perfformiad o ystyried y newidiadau a wnaed gennym a natur y cwynion a’r anghydfodau
a gawn.

O 1 Ebrill 2010, byddwn yn cyflwyno adroddiadau ar ein perfformiad yn erbyn safonau diwygiedig:

• ymateb i o leiaf 95% o ymholiadau ysgrifenedig o fewn deg diwrnod gwaith;
• ymateb i o leiaf 80% o gwynion nas ymchwilir iddynt o fewn deg diwrnod gwaith; a
• darparu ymateb cychwynnol i o leiaf 95% o gwynion yr ymchwilir iddynt o fewn deg diwrnod gwaith.

Byddwn hefyd yn cyflwyno adroddiad ar ein perfformiad wrth ddatrys cwynion ac anghydfodau yr ymchwiliwn iddynt.



42

Atodiad 7: Crynodeb o’n gwariant yn 2009-10

Ar gyfartaledd, rydym yn costio 75c y flwyddyn i bob un o’r 23.5 miliwn o gwsmeriaid yng Nghymru a Lloegr. Hebddon
ni, byddai biliau cwsmeriaid tua £110 yn ddrutach nag y maent ar hyn o bryd.

Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom barhau i ddangos ein gwerth am arian i gwsmeriaid. Fel rhan o’r adolygiad o brisiau,
gwnaethom sicrhau gostyngiad o £31 yn y bil blynyddol cyfartalog erbyn 2015, o gymharu â’r hyn yr oedd y cwmnïau
wedi gofyn amdano. Ar yr un pryd, gwnaethom gymeradwyo mwy na £22 biliwn o fuddsoddiad cyfalaf i’w gyflawni dros
y pum mlynedd nesaf – er budd defnyddwyr a’r amgylchedd.

Ein gwariant ni hefyd yw’r gwariant isaf o blith y prif reoleiddwyr economaidd eraill. Yn 2009-10, roedd cyfanswm ein
gwariant yn llai na 0.2% o gyfanswm trosiant y sectorau.

Adroddiad blynyddol 2009-10

Incwm a gwariant amcangyfrifedig 2009-10 £000 £000

Incwm

Ffioedd trwydded a adenillwyd 18,108

Incwm arall (gan gynnwys ffioedd trwydded a ddygwyd ymlaen) 4,094

Ffioedd trwydded nas defnyddiwyd i’w dwyn ymlaen (4,999)

Cyfanswm yr incwm 17,203

Gwariant

Staff parhaol 10,749

Gorbenion personél 851

Prosiectau ymgynghori 2,245

Swyddfeydd 1,113

Eitemau nad ydynt yn arian parod, er enghraifft dibrisiant 981

Arall 1,264

Cyfanswm y gwariant 17,203

Costau gweinyddu yn ôl grŵp gweithgaredd Alldro amcangyfrifedig 2009-10 £000

Monitro a gweithredu rheoleiddio 7,600

Polisi a Chyfathrebu 2,112

Gwasanaethau Corfforaethol: rheoli rhaglenni, cyllid, adnoddau dynol, rheoli
cyfleusterau, technoleg gwybodaeth, gwasanaethau cyfreithiol a chaffael

7,491

Cyfanswm y gwariant 17,203



43

Dŵr heddiw, dŵr yfory

Ein costau gweinyddu 2008-09
alldro £000

2009-10
amc £000

2010-11
cynllun £000

Costau gweinyddu gros

Staff 9,094 10,749 11,671

Arall 5,861 6,454 7,029

Cyfanswm costau gweinyddu gros 14,955 17,203 18,700

Derbyniadau gweinyddol cysylltiedig o ffioedd trwydded a mân
dderbyniadau eraill

(14,955) (17,203) (18,700)

Cyfanswm costau gweinyddu net – – –

Atodiad 8: Rheoli adnoddau 2009-10

Recriwtio staff yn ystod 2009-10 (yn ôl rhyw a grŵp ethnig)
Lefel Nifer a benodwyd Cyfran y merched (%) Cyfran o leiafrifoedd

ethnig (%)

Pennaeth tîm/swyddogaeth 1 100 0

Rheolwyr canol 18 55 17

Clercol ac ysgrifenyddol 12 50 33

Cyfanswm 31 55 23

Gwybodaeth am staff a gyflogwyd (ar 31 Mawrth 2010)

Staff cyfwerth ag amser llawn (ar 31 Mawrth 2009) 226

Cyfran y merched (%) 51.8

Cyfran o leiafrifoedd ethnig (%) 19.5

Cyfran anabl (%) 2.2

Aelodau’r Uwch Wasanaeth Sifil 7

Nifer y contractau tymor penodol a’r contractau dros dro 10

Nifer y staff sy’n gweithio’n rhan amser 42

Trosiant staff (%) 8.9

Cyflogau aelodau’r Uwch Wasanaeth Sifil (ar 31 Mawrth 2010)

£100,000 – £145,000 4

£90,000 – £99,999 2

£75,000 – £89,999 1
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Presenoldeb mewn hyfforddiant staff 2000-10 (yn ôl grŵp ethnig)
Grŵp ethnig Nifer y diwrnodau hyfforddi

(wedi’u talgrynnu)
Canran (%) (wedi’i thalgrynnu

i’r rhif cyfan agosaf)

Gwyn 1,036 93

Grwpiau ethnig eraill 83 7

Cyfanswm nifer y diwrnodau hyfforddi 1,119 100

Crynodeb o’r gwariant ar wasanaethau ymgynghori a gwasanaethau proffesiynol
2009-10 (contractau cwmnïau sy’n costio mwy na £50,000 heb gynnwys TAW)

Prosiect Cyflenwr

Cyflenwi trwyddedau meddalwedd o dan Gytundeb Menter Microsoft Trustmarque Solutions

Pecyn gwaith adnewyddu ar gyfer 18fed llawr, a gwaith adfer posibl ar loriau 17, 19 ac 20 yn
Centre City Tower

City Office Interiors Ltd

Cyngor ar gostau gwahanu busnesau dŵr manwerthu yn gyfreithiol Ernst & Young LLP

Astudiaeth ddesg i adnoddau rheoliadol Europe Economics

Prosiect Voice: cyflenwi a gosod system ffôn newydd (caledwedd a meddalwedd) Azzurri Communications

Rheolwr Newid Interim Interim Performers

Trefniadau cymorth i’r farchnad yn y dyfodol i’r sectorau dŵr a charthffosiaeth – adolygiad o
opsiynau

Kema Ltd

Adolygiad o amodau trwydded Wragge & Co

Gwasanaethau cynnal y we (gwasanaethau wedi’u rheoli’n llwyr i gynnal gwefan Ofwat) Attenda Ltd

Cwrs hyfforddi ar reoleiddio cyfleustodau Oxera Ltd

Cynllun Thames Tideway: cyngor peirianneg Mott MacDonald

SunSystem a Vision Upgrade, modiwlau archebion prynu a theithio a chynhaliaeth newydd, yn
ogystal â chynnal y feddalwedd

Sapphire Systems PLC

Terfynau prisiau yn y dyfodol – risg a chymhellion: arfarniad o opsiynau Europe Economics

Math o reolaeth a busnes wedi’i reoleiddio/heb ei reoleiddio – is-brosiectau: arfarniad o
opsiynau

Frontier Economics Ltd

Adolygiad o gynlluniau cynnal cyfalaf cwmnïau (asesiad fframwaith cyffredin) Mott MacDonald

Cyfarwyddwr Materion Allanol Interim Sand Resources

Adroddiad blynyddol 2009-10



www.ofwat.gov.uk

Mae Ofwat (Yr Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr) yn un o
adrannau anweinidogol y llywodraeth. Rydym yn gyfrifol am sicrhau bod
y sectorau dŵr a charthffosiaeth yng Nghymru a Lloegr yn darparu
gwasanaeth effeithlon o ansawdd da am bris teg i ddefnyddwyr.

Adroddiad blynyddol 2009-10
Dŵr heddiw, dŵr yfory

Dŵr
cynaliadwy.

HC104 £14.75

information & publishing solutions

Cyhoeddwyd gan y Llyfrfa (TSO) ac ar gael o:

Ar-lein
www.tsoshop.co.uk

Post, ffôn, ffacs ac e-bost
TSO
PO Box 29, Norwich NR3 1GN
Archebion dros y ffôn/ymholiadau cyffredinol: 0870 600 5522
Archebu drwy'r Llinell Gymorth Seneddol Lo-call: 0845 7 023474
Archebion ffacs: 0870 600 5533
E-bost: customer.services@tso.co.uk
Ffôn Testun: 0870 240 3701

Y Siop Lyfrau Seneddol
12 Bridge Street, Parliament Square, London SW1A 2JX
Archebion dros y ffôn/ymholiadau cyffredinol: 020 7219 3890
Archebion ffacs: 020 7219 3866
E-bost: bookshop@parliament.uk
Rhyngrwyd: www.bookshop.parliament.uk

TSO@Blackwell ac Asiantau Achrededig eraill

Gall cwsmeriaid hefyd archebu cyhoeddiadau oddi wrth
TSO Ireland
16 Arthur Street, Belfast BT1 4GD
Ffôn: 028 9023 8451
Ffacs: 028 9023 5401

Ofwat
Centre City Tower
7 Hill Street
Birmingham B5 4UA

Ffôn: 0121 644 7500
Ffacs: 0121 644 7699
Gwefan: www.ofwat.gov.uk
E-bost: enquiries@ofwat.gsi.gov.uk

Ffotograffau ⓗ Asiantaeth yr Amgylchedd/Getty
Images/Yr Asiantaeth Priffyrdd/iStockphoto/
Shine Pix/Transport for London

Argraffwyd ar bapur carbon niwtral Revive Silk
75 sy’n cynnwys o leiaf 75% o bapur gwastraff
ôl-ddefnyddwyr wedi’i ddadincio

Gorffennaf 2010

ⓗ Hawlfraint y Goron 2010


