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R
oedd y flwyddyn 2013-2014 yn

un llawn digwyddiadau i’r sector

dŵr yng Nghymru a Lloegr, ac i

Ofwat. Ym mis Mawrth 2013, fel

y Cadeirydd newydd, nodais agenda yn

cynnwys chwe blaenoriaeth er mwyn

arwain y ffordd y byddai Ofwat yn esblygu

ei ymagwedd i sicrhau bod y sector yn

parhau i fod yn llwyddiannus. Ymhlith y

blaenoriaethau hyn yr oedd rhoi

buddiannau’r cwsmer yn flaenllaw: mae

ennill parch cwsmeriaid yn waith caled

ond gellir ei golli yn hawdd, ac ni ddylem

byth gymryd eu hanghenion na’u gallu i

dalu yn ganiataol. Rydym yn rheoleiddio

gwasanaeth cyhoeddus hynod bwysig ac

mae cynnal hyder y cwsmer yn hollbwysig

i ddilysiad yr holl swyddogaethau eraill, yn

cynnwys sicrhau y gall y sector godi

cyfalaf yn effeithlon er mwyn ariannu

buddsoddiad mewn seilwaith.

Mae’n bleser gennyf adrodd ar gynnydd

Ofwat mewn nifer o feysydd yn ystod

2013-14. Dros y flwyddyn ddiwethaf

parhaodd nifer o gwsmeriaid i wynebu

pwysau sylweddol ar eu costau byw.

Gwrandawodd nifer o gwmnïau ar ein

pryderon a chymryd camau i rannu peth

o’r enillion y maent wedi eu gwneud o

ganlyniad i amodau economaidd mwyn.

Ni fanteisiodd chwech ohonynt ar y

cynnydd prisiau a ganiatawyd iddynt ar

gyfer 2014-15, tra ymrwymodd eraill i

fuddsoddiad pellach.

Rhagair y Cadeirydd

Yn ystod yr haf, fe wnaethom ymgysylltu

â’r sector dŵr er mwyn cwblhau ein

methodoleg ar gyfer gosod prisiau. Yn ei

hadroddiad mae Cathryn Ross yn manylu

ar rai o’r nifer o newidiadau cadarnhaol yn

yr ymagwedd ar gyfer yr adolygiad prisiau

hwn.

Arweiniodd ein gwaith ar arweinyddiaeth

Bwrdd, tryloywder a threfn lywodraethu yn

ystod y flwyddyn at lunio cyfres o

egwyddorion sector benodol ar gyfer

Byrddau cwmnïau a reoleiddir. Erbyn 31

Mawrth 2014, roedd pob cwmni wedi

cyflwyno eu cod llywodraethu i ni, yn

cynnwys eu cynlluniau i ail-siapio eu

Byrddau yng ngoleuni’r egwyddorion hyn.

Roeddem yn pryderu ynglŷn â risgiau i

hyder cwsmeriaid yn y sector oherwydd

strwythurau cwmnïau daliannol cymhleth

rhai cwmnïau. Arweiniodd ein gwaith gyda

grŵp o fuddsoddwyr at gyfres gyfochrog o

egwyddorion ar gyfer cwmnïau daliannol y

cwmnïau sydd mewn perchnogaeth breifat.

Roedd hi’n amlwg o ddigwyddiadau yn

2012 bod angen i Ofwat ehangu ei

ymgysylltiad â’r sector. Eleni gwelwyd

ymgysylltiad llawer mwy eang gyda

chwmnïau a reoleiddir, Cyfarwyddwyr

Anweithredol Annibynnol, Cadeiryddion a

Buddsoddwyr. Fel enghraifft, cynhaliodd

ein tîm dros 200 o gyfarfodydd gyda

buddsoddwyr yn ystod 2013-14 – yn

ogystal â chynnal digwyddiadau a

galwadau cynhadledd – er mwyn egluro’r

newidiadau i’n fframwaith rheoleiddio a

phroses adolygu prisiau 2014. Mae hyn yn

llawer mwy o gyfarfodydd yn cael eu

cynnal o gymharu ag adolygiad prisiau

2009.

Roedd 2013-14 hefyd yn flwyddyn o

newid a datblygiad mewnol. Gadawodd

Jonson Cox
Cadeirydd 

http://www.ofwat.gov.uk/pricereview/pr14/prs_web201307finalapproach
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Regina Finn ni yn ystod y flwyddyn.

Roeddem hefyd yn falch iawn i benodi

Cathryn Ross yn Brif Weithredwr i ddod i

mewn ym mis Tachwedd 2013.

Gwnaethom hefyd groesawu pedwar

Cyfarwyddwr Anweithredol newydd:

Christopher Burchell, Christine Farnish,

Martin Lawrence a Catherine Waddams.

Gwnaethom benodi bum aelod newydd i’r

Uwch Dîm Arwain, yn cynnwys Richard

Khaldi fel Cyfarwyddwr Gweithredol.

Dyrchafwyd Sonia Brown i swydd Prif

Swyddog Rheoleiddio, gyda chyfrifoldeb

arbennig am arwain yr adolygiad prisiau

presennol. Rwy’n ystyried y bydd y sgiliau

a’r profiad sydd gennym ar lefel Bwrdd, o

gyfuniad o aelodau presennol a newydd,

yn paratoi Ofwat yn dda ar gyfer y

dyfodol. 

Roedd hon hefyd yn flwyddyn o newid ar

gyfer y sector. Cyhoeddodd Bil Dŵr

Llywodraeth y DU, a dderbyniodd

gydsyniad Brenhinol ym mis Mai 2014, rai

o’r newidiadau deddfwriaethol mwyaf yr

ydym wedi eu gweld ers preifateiddio, yn

cynnwys cynnig dewis ar gyfer yr holl

gwsmeriaid busnes a dibreswyl yn Lloegr.

Fe wnaethom groesawu’r newidiadau hyn

a teimlwn y byddant yn cryfhau mwy ar y

newidiadau yr ydym wedi eu gwneud i’n

fframwaith rheoleiddiol ein hunain mewn

gwneud i gwmnïau ganolbwyntio mwy ar

eu cwsmeriaid ac ar effeithlonrwydd eu

busnesau.

Fel rheolydd economaidd y sector yng

Nghymru a Lloegr, rydym hefyd yn parchu

canllawiau Llywodraeth Cymru. Yn ystod

y flwyddyn, amlinellodd Llywodraeth

Cymru ei blaenoriaethau ynglŷn â sut y

dylai’r sector yng Nghymru ddatblygu. Yn

fuan ar ôl diwedd y flwyddyn adrodd hon,

rhyddhaodd ddrafft o’r Strategaeth Ddŵr i

Gymru ar gyfer ymgynghoriad, sy’n

amlinellu cyfeiriad hir dymor ar gyfer ei

agenda dŵr. Edrychwn ymlaen at wneud

cynnydd ar strategaeth a blaenoriaethau

Llywodraeth Cymru ar gyfer cwsmeriaid

yng Nghymru. 

O dan arweinyddiaeth Cathryn Ross,

mae’r Weithrediaeth a’r Bwrdd yn parhau

gyda’r gwaith a ddechreuwyd gennym yn

2013 ynglŷn â’n dull o reoleiddio’r sector.

Eleni, disgwyliwn gwblhau strategaeth ar

gyfer Ofwat a fydd yn edrych i’r dyfodol.

Mae Cathryn wedi cydnabod yn gyflym y

bydd angen i

Ofwat newid ei

drefniant er mwyn

gweithredu’r

strategaeth hon ac

mae wedi lansio

cynllun

trawsnewid

uchelgeisiol er mwyn sicrhau bod Ofwat

yn gweithredu ar ei orau. Bydd y Tîm

Uwch Arweinyddiaeth a’r Bwrdd i gyd yn

rhan o’r ymgysylltiad gyda’r sector wrth i

ni brofi a mireinio ein strategaeth. 

Yn olaf, hoffwn gofnodi fy niolch didwyll,

ar ran aelodau’r Bwrdd, i bawb yn Ofwat

a’n sefydliadau partner am eu

hymdrechion yn ystod y flwyddyn

ddiwethaf. Rydym wedi gwneud cynnydd,

ond mae llawer rhagor i’w wneud.

Edrychaf ymlaen at wneud cynnydd

pellach yn y flwyddyn sydd i ddod o ran

rhoi cwsmeriaid dŵr wrth galon popeth yr

ydym yn ei wneud nawr ac i’r dyfodol er

mwyn sicrhau llwyddiant parhaus yn y

gwasanaeth cyhoeddus hollbwysig hwn. 

Cymerodd nifer o
gwmnïau gamau i rannu
rhai o’r enillion y maent

wedi eu gwneud



Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2013-14

6

Hwn yw fy adroddiad blynyddol a chyfrifon

cyntaf ers fy mhenodi’n Brif Weithredwr

ym mis Tachwedd 2013. Fel cyn Uwch

Gyfarwyddwr Ofwat, nid wyf yn newydd i’r

sector hwn. Ond, gan i mi fod i ffwrdd am

rai blynyddoedd, mae gennyf bersbectif

ffres ynglŷn ag o ble y daeth y sector hwn

– ac yn hollbwysig, lle bydd yn rhaid iddo

fynd nesaf.

Mae hi bellach yn 25 mlynedd ers i’r

sector hwn gael ei breifateiddio. Bydd y

rhan fwyaf o bobl yn cydnabod y

gwelliannau mewn gwasanaethau dros y

cyfnod hwnnw.

Ond mae

angen i’r sector

esblygu os yw i

barhau i

gyflawni i

gwsmeriaid a’r

amgylchedd.

Mae’r rhain yn

wasanaethau cyhoeddus hanfodol ac

mae eu dyfodol yn dibynnu ar gynnal

ymddiriedaeth a hyder cwsmeriaid. Mae

gan reoleiddiad economaidd sefydlog ac

annibynnol ran hollbwysig mewn gwneud i

hynny ddigwydd. Golyga hyn hefyd bod

angen i ni esblygu fel ein bod bob amser

ar flaen y gad mewn hwyluso ac ysgogi’r

sector i gyflawni canlyniadau sy’n bwysig i

gwsmeriaid a chymdeithas. Nid yw newid

fyth yn hawdd a bu rhai anawsterau ar

hyd y daith, ond rwy’n rhyfeddu at beth a

gyflawnwyd.

Mae ein hadolygiad prisiau 2014 yn

enghraifft ardderchog o’n hymagwedd

newydd tuag at reoleiddio. Mae ein

methodoleg derfynol ar gyfer gosod

Adroddiad y Prif Weithredwr

rheolaethau prisiau ar gyfer 2015-20, a

gyhoeddwyd gennym ym mis Gorffennaf

2013, wedi:

• annog cwmnïau i ganolbwyntio mwy ar

wrando ar eu cwsmeriaid a darparu’r

hyn sy’n wirioneddol bwysig iddynt hwy;

• rhoi gofod i’r sector arloesi o ran

cynhyrchion a gwasanaeth cwsmeriaid;

a

• chaniatáu i ni ganolbwyntio ar

ymyriadau rheoleiddiol lle mae eu gwir

angen ac – yn hollbwysig – caniatáu i ni

gamu’n ôl lle rydym wedi ein sicrhau

bod cynlluniau busnes cwmnïau yn

adlewyrchu:

– gwybodaeth dda a thystiolaeth

ddigonol;

– ymgysylltiad eang â chwsmeriaid a

rheoleiddwyr amgylcheddol ac

ansawdd;

– lle bo Byrddau wedi eu hymgysylltu’n

llawn; a

– lle bo’r canlyniadau yn unol â’n

disgwyliadau ar gostau a chost cyfalaf.

Rydym yn arbennig o falch bod y cynlluniau

busnes a anfonwyd atom gan gwmnïau ym

mis Rhagfyr 2013 yn dangos eu bod wedi

gwneud newid mawr gwirioneddol mewn

cynllunio a chyflenwi eu busnesau i

ganolbwyntio ar eu cwsmeriaid.

Fodd bynnag, dim ond y dechrau yw

adolygiad prisiau 2014. Mae angen i ni

barhau i esblygu'r modd yr ydym yn

rheoleiddio. Dyna pam, yn ystod y

flwyddyn, y gwnaethom ddechrau

datblygu ein strategaeth newydd ar gyfer

rheoleiddio’r sector. Ymhlith pethau eraill

bydd ein strategaeth yn:

Mae angen i’r sector
esblygu os yw i barhau i
gyflawni i gwsmeriaid a’r
amgylchedd
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• cydnabod bod dŵr a dŵr gwastraff yn

wasanaethau cyhoeddus hanfodol a rhoi

ein cwsmeriaid wrth galon popeth a

wnawn;

• adlewyrchu anghenion pawb sy'n elwa o

wasanaethau dŵr a dŵr gwastraff, yn

cynnwys cwsmeriaid presennol a'r

dyfodol a’r gymdeithas yn fwy eang;

• mynd i'r afael â'r berthynas rhwng

gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a’r

amgylchedd ehangach;

• deall, er bod gan y cwmnïau dŵr a

reoleiddir rôl hollbwysig i’w chwarae

mewn cyflenwi’r hyn sydd ei angen ar ac

a ddymuna cwsmeriaid, bod gan

gwmnïau a sefydliadau eraill hefyd rolau

pwysig a’u bod yn effeithio ar, ac o fewn

y sector;

• cydnabod yr angen i osod a chynnal rhai

safonau arbennig – er enghraifft ym

maes iechyd y cyhoedd, diogelu’r

amgylchedd a lefelau craidd

gwasanaeth – a rôl Ofwat yn eu

cyflenwi;

• canolbwyntio ar rôl Ofwat mewn sicrhau

cysylltiadau effeithiol rhwng cwmnïau

dŵr, buddsoddwyr a chwsmeriaid;

• parhau i harneisio manteision

cystadleuaeth a grymoedd y farchnad lle

bo'n briodol er mwyn ysgogi

effeithlonrwydd a rhoi gwell canlyniadau

i bob cwsmer; a

• parhau i weld Ofwat yn cynnal amodau

o dan ba rai y gall cwmnïau effeithlon

ariannu eu busnesau dŵr a dŵr

gwastraff.

Rydym eisoes wedi cael rhai trafodaethau

ardderchog ynglŷn â’n strategaeth gyda’r

llawer o grwpiau a sefydliadau sy’n

chwarae rôl bwysig yn y sector dŵr.

Hoffwn ddiolch iddynt am yr ymateb

ardderchog yr ydym wedi ei dderbyn.

Bydd yr ymgysylltiad hwn yn ein

cynorthwyo i benderfynu ar strategaeth a

fydd yn rhoi sail gadarn i’n rheoleiddio ar

gyfer blynyddoedd i ddod.

Ar yr un pryd rydym hefyd wedi bod yn

gweithio’n galed i sicrhau bod Ofwat – fel

sefydliad – yn wirioneddol ar ben ei waith.

Yn ogystal â datblygu ein strategaeth,

rydym wedi rhoi rhaglen trawsnewid

busnes ar waith i'n cynorthwyo i gyflawni

ein gwaith yn fwy effeithiol ac effeithlon.

Bydd hyn yn sicrhau bod yr hyn a wnawn

y math o sefydliad yr ydym a’r modd yr

ydym yn gweithio i gyd yn rhoi hyder a’r

gallu i ni gyflawni yn erbyn strategaeth

uchelgeisiol.

Bydd hyn yn sicrhau bod yr hyn a wnawn

y math o sefydliad yr ydym a’r modd yr

ydym yn gweithio i gyd yn rhoi hyder a’r

gallu i ni gyflawni yn erbyn strategaeth

uchelgeisiol. Efallai bod heriau sylweddol

ar y gorwel, ond mae ein cyflawniadau yn

ystod 2013-14 yn rhoi dechrau da i ni i

sicrhau’r canlyniadau gorau posibl ar

gyfer cwsmeriaid a’r amgylchedd yn awr a

dros yr hir dymor.

Cathryn Ross
Prif Weithredwr
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Cipolwg ar ein blwyddyn

Diogelu cwsmeriaid  

Yn ystod y flwyddyn rydym wedi:

• dechrau gwaith ar strategaeth newydd, a fydd yn

parhau i roi cwsmeriaid wrth galon ein gwaith, ac

ysgogi’r sector i roi’r canlyniadau gorau ar gyfer

cwsmeriaid – gan gynnwys yr amgylchedd – yn awr

ac yn yr hir dymor;

• herio cwmnïau monopoli i ystyried a oes angen

iddynt fanteisio ar y cynnydd pris a ganiateir a

gwrthod cynnydd ychwanegol ym miliau cwsmeriaid

Thames Water; a

• chyflawni methodoleg adolygiad prisiau 2014 sy’n

rhoi llais cryfach i gwsmeriaid.

Atebolrwydd cwmni

Fel rhan o’n gwaith o sicrhau bod

cwmnïau yn atebol i’w cwsmeriaid,

gwnaethom:

• annog cwmnïau a reoleiddir a’u

perchnogion i wella arweinyddiaeth,

tryloywder a llywodraethiad eu

Bwrdd;

• cyflawni methodoleg adolygiad

prisiau 2014 o oedd yn annog

cwmnïau i gymryd perchnogaeth o’u

cynlluniau busnes; a

• yn siŵr lle bo cwmnïau monopoli yn

nodi problemau gyda’u perfformiad

yn ystod 2012-13, eu bod yn

dychwelyd ar y llwybr cywir.

Gwella monopolïau

Dros y cyfnod a gwmpesir gan yr

adroddiad hwn rydym wedi parhau i:

• annog cwmnïau monopoli i barhau i

wella eu gwasanaeth i gwsmeriaid;

• annog pob cwmni monopoli i

ddatblygu cynllun o ansawdd uchel

ar gyfer 2015-20 ac yn y tymor hwy;

a

• chynhyrchu methodoleg adolygiad

prisiau 2014 sydd wedi rhoi gwir

fanteision i gwsmeriaid mewn nodi

arbedion cost sylweddol, cost

cyfalaf is a gwerth mwy na £2 biliwn

o fanteision net cysylltiedig â gosod

rheolaethau manwerthu ar wahân

ac annog masnachu dŵr.
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Hyrwyddo cystadleuaeth

Yn ystod y flwyddyn rydym wedi:

• roi naw amrywiad apwyntiad

newydd a fydd yn rhoi ystod o

fanteision i dros 9,000 o gwsmeriaid

preswyl;

• cyfrannu at baratoadau i ganiatáu i’r

holl gwsmeriaid dibreswyl yn Lloegr

i ddewis eu cyflenwr o fis Ebrill

2017; a

• chyflawni methodoleg adolygiad

prisiau 2014 a ddylai gynorthwyo i

baratoi cwmnïau monopoli ar gyfer

cyflwyniad rhagor o gystadleuaeth

yn Lloegr. Datblygu cynaliadwy

Roedd ein gwaith ar gynaliadwyedd yn ystod y flwyddyn

yn cynnwys:

• herio’r prosesau a ddefnyddiodd cwmnïau i baratoi eu

cynlluniau rheoli adnoddau dŵr 25 mlynedd er mwyn

gwirio eu bod yn dilyn rheolau ar gyfer paratoi

cynlluniau da, megis ymgorffori barn cwsmeriaid;

• annog cwmnïau i fasnachu dŵr lle mai hwn yw’r dewis

mwyaf effeithlon ar gyfer bodloni galw; a

• chynhyrchu methodoleg adolygiad prisiau 2014 a

anogodd y cwmnïau i ystyried dewisiadau cynaliadwy

hir dymor ar gyfer darparu gwasanaethau.

Gwell rheoleiddio 

Fel rhan o’n hymrwymiad i

egwyddorion gwell rheoleiddio o

gyfartaledd, atebolrwydd, cysondeb,

tryloywder a thargedu rydym wedi:

• gwneud cynnydd cyflym mewn

gweithredu rhaglen i drawsnewid

Ofwat i fod yn sefydliad symlach, yn

canolbwyntio’n well ac yn fwy

effeithlon ac effeithiol;

• cyfrannu at lansio Rhwydwaith

rheoleiddiadau’r DU ynghyd ag wyth

rheoleiddiwr arall – ac wedi uno’r

Rhwydwaith Cystadleuaeth y DU

gyda’r Awdurdod Cystadleuaeth a

Marchnadoedd (CMA) a

rheoleiddwyr eraill sy’n cydredeg; a

• chyflawni methodoleg adolygiad

prisiau 2014 sy’n adlewyrchu

egwyddorion gwell rheoleiddio

mewn sawl elfen o’n hymagwedd.



Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2013-14

10

Our Board

Jonson Cox Cathryn Ross
Cadeirydd Prif Weithredwr

Wendy Barnes Penny Boys Christopher Burchell Christine Farnish
Cyfarwyddwr Cyfarwyddwr Cyfarwyddwr Cyfarwyddwr
Anweithredol Anweithredol Anweithredol Anweithredol

Martin Lawrence Robin Paynter Bryant Catherine Waddams
Cyfarwyddwr Cyfarwyddwr Cyfarwyddwr
Anweithredol Anweithredol Anweithredol

Sonia Brown Richard Khaldi Keith Mason
Prif Swyddog Uwch Gyfarwyddwr Uwch Gyfarwyddwr
Rheoleiddio Cwsmeriaid a Cyllid a

Gwaith Achos Rhwydweithiau



Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2013-14

11

Rhan 1

Adroddiad
blynyddol



Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2013-14

12

Diogelu cwsmeriaid



Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2013-14

13

Gweithredu nawr

Er gwaethaf gwelliannau diweddar yn yr

economi yn gyffredinol, mae cwsmeriaid

ledled Cymru a Lloegr yn parhau i wynebu

amgylchiadau economaidd anodd.

Felly, ym mis Hydref 2013 galwom ar yr

holl gwmnïau monopoli i ystyried a oedd

angen iddynt gymryd y codiadau prisiau a

ganiateid iddynt yn 2014-15. Ac ym mis

Chwefror 2014, roedd hi’n dda gennym

groesawu’r cyhoeddiad bod Affinity Water,

Anglian Water, Southern Water, United

Utilities, Wessex Water a Yorkshire Water

i gyd wedi ymrwymo i roi budd i’w

cwsmeriaid drwy ostwng y cynnydd biliau

a ganiateid iddynt. O 1 Ebrill 2014 bydd

cyfartaledd y bil dŵr a dŵr gwastraff

preswyl ledled Cymru a Lloegr yn

cynyddu gan £8, neu 2% ‒ codiad is na

graddfa chwyddiant y Mynegai Prisiau

Manwerthu (RPI).

Hefyd ym mis Tachwedd 2013

gwnaethom gyhoeddi ein penderfyniad i

wrthod cais Thames Water am gynnydd

pris ychwanegol ar gyfer 2014-15. Daeth

hyn ar ôl ei gais am ‘benderfyniad dros

dro terfynau prisiau’ (IDoK), sy’ n caniatáu

i gwmnïau ofyn i ni ailosod eu terfynau

prisiau rhwng adolygiadau prisiau cyhyd a

bod meini prawf penodol yn cael eu

bodloni. Roedd Thames Water am

gynyddu’r biliau i fwy na phum miliwn o’i

gwsmeriaid gan gyfartaledd o £29

ychwanegol neu 8%. Wedi asesu’r

dystiolaeth a gyflwynwyd gan y cwmni

gwnaethom ganfod nad oedd wedi

gwneud digon i gyfiawnhau’r cynnig a

fwriadwyd ganddo. Penderfynodd Thames

Water i beidio apelio yn erbyn ein

penderfyniad gyda’ r Comisiwn

Cystadleuaeth.

Ar yr un pryd ag yr oeddem yn ystyried

cais Thames Water, ym mis Medi 2013

gwnaethom gyhoeddi ein bod yn edrych

ar i ba raddau yr oedd y cwmni wedi elwa

o amgylchiadau economaidd ehangach y

tu hwnt i’w reolaeth, ac a fyddai’n gallu

dychwelyd yr enillion hyn gwsmeriaid

drwy broses reoleiddio sefydledig i ailosod

ei derfynau prisiau (y mecanwaith ‘ effaith

ffafriol sylweddol’ ). Ar ôl ystyried

ymatebion i ymgynghoriad technegol byr

– a bod Thames Water yn derbyn y gallai

ei fuddsoddwyr amsugno cynnydd mewn

costau sydd wedi digwydd yn 2010-15 –

ym mis Chwefror 2014, gwnaethom

benderfynu peidio cyflwyno rhybudd

effaith ffafriol sylweddol ar y cwmni.

Cynllunio ar gyfer y dyfodol

Golyga’r pwysau parhaus ar incwm

cartrefi y bydd dilysrwydd gwasanaethau

dŵr a dŵr gwastraff – a’r biliau a delir

ganddynt – i

gwsmeriaid hyd yn

oed yn fwy pwysig

yn y dyfodol.

Ym mis Gorffennaf

2013, gwnaethom

gadarnhau ein

cynlluniau i roi

llais cryfach i gwsmeriaid yn y modd y

caiff prisiau a gwasanaethau eu

penderfynu. 

Mae llawer o gwsmeriaid
yn parhau i wynebu

amgylchiadau
economaidd anodd

Un o’n prif ddyletswyddau yw diogelu buddiannau defnyddwyr, lle bynnag

y bo hynny’n briodol drwy hybu cystadleuaeth. 
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Roedd hyn yn rhan o’n methodoleg

derfynol ar sut y byddwn yn gosod y

pecynnau prisiau a gwasanaeth

(‘rheolaethau prisiau’) y mae’ n rhaid i’r

cwmnïau monopoli dŵr a charthffosiaeth a

dŵr yn unig yng Nghymru a Lloegr eu

cyflawni yn y pum mlynedd rhwng 2015 a

2020. Mae rhai o’r dulliau allweddol a

ddefnyddiwyd gennym yn ein methodoleg

i roi llais cryfach i gwsmeriaid yn cynnwys

y canlynol.

• Roedd yn rhaid i gwmnïau ddatblygu eu

cynlluniau busnes drwy siarad gyda a

gwrando ar eu cwsmeriaid. Roedd hyn

yn cynnwys ddatblygu’r canlyniadau –

a’r gwobrwyon a’r cosbau mae

cwmnïau’ n eu derbyn am gyflenwi neu

fethu cyflenwi (‘cymhelliannau cyflenwi

canlyniad’) – y mae cwsmeriaid yn

dymuno eu cael yn ystod 2015-20.

• Roedd yn rhaid i bob cwmni sefydlu

grŵp her cwsmeriaid annibynnol – grŵp

o gynrychiolwyr cwsmeriaid – i wneud

yn siŵr ei fod yn ymgysylltu’n iawn gyda’

i gwsmeriaid.

• Gwnaethom ddefnyddio adroddiadau’ r

grwpiau – a’n panel cynghorol

cwsmeriaid ein hunain – i gynorthwyo i

lywio ein penderfyniadau ar ansawdd

cynlluniau busnes cwmnïau.

Mae gosod cwsmeriaid wrth galon gosod

prisiau yn ddim ond un ffordd yr ydym yn

defnyddio i geisio cael cwmnïau i

ganolbwyntio mwy ar eu cwsmeriaid. Gall

gwybodaeth o ansawdd da gynorthwyo

cwsmeriaid i ostwng eu biliau, sicrhau

gwasanaethau o ansawdd gwell a hefyd

cynnal buddsoddi fforddiadwy. Felly, ym

mis Mai 2013 gwnaethom gyhoeddi ein

penderfyniadau terfynol ar newidiadau fel

bod cwmnïau yn darparu gwell

gwybodaeth i’w cwsmeriaid. Mae ein

fframwaith newydd a arweinir gan

egwyddorion yn defnyddio dull seiliedig ar

risg sy’ n rhoi’ r rhyddid i gwmnïau fod yn

fwy arloesol a mwy ymatebol i anghenion

gwybodaeth cwsmeriaid sy’n newid yn

gyflym. Ond gyda’ r rhyddid hwn daw mwy

o gyfrifoldeb i gyflawni – datblygiadau yr

oedd cwmnïau a grwpiau defnyddwyr yn

eu croesawu.

Gall prosiectau isadeiledd mawr gael

effaith barhaus ar lefel biliau cwsmeriaid.

Yn ystod y flwyddyn gwnaethom barhau i

adolygu cynnydd ar brosiect ‘Thames

Tideway’ gan Thames Water, sy’n golygu

codi twnnel carthffos mawr o dan ddinas

Llundain. Roedd ein gwaith yn cynnwys

herio ac adolygu prosesau’r cwmni ar

gyfer rheoli risgiau ac amcangyfrif costau’r

twnnel er mwyn sicrhau bod cwsmeriaid

yn derbyn gwerth am arian. Hefyd buom

yn gweithio gyda Defra, Trysorlys EM,

Infrastructure UK a Thames Water i

ddatblygu model ariannu ar gyfer y

prosiect.

Fel y rheoleiddiwr economaidd mae

gennym rôl fawr i’w chwarae mewn

sicrhau bod cwsmeriaid yn cael gwerth

am arian a’r gwasanaethau maent yn eu

dymuno. Yn ystod y flwyddyn fe

ddechreuom weithio ar strategaeth

newydd a fydd, ymhlith pethau eraill yn:

• parhau i roi’r cwsmeriaid wrth galon ein

gwaith; a’n

• cynorthwyo i ysgogi’ r sector i gyflawni’r

canlyniadau gorau i gwsmeriaid – yn

cynnwys yr amgylchedd – yn awr a dros

yr hir dymor.

Mae ein gwaith cychwynnol wedi cynnwys

ymgysylltu gyda’r sector a rhanddeiliaid

eraill i ddatblygu gweledigaeth a rennir ar

gyfeiriad y sector a rôl Ofwat yn y dyfodol.

Byddwn yn adrodd ar ganlyniad hyn yn

adroddiad blynyddol y flwyddyn nesaf.

Diogelu cwsmeriaid
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Gweithredu nawr

Ym mis Medi 2013, gwnaethom adrodd

fod cwmnïau wedi derbyn tua 12,000 yn

llai o gwynion yn 2012-13. Dyma’r bumed

flwyddyn o’r bron i nifer y cwynion ostwng.

Adroddodd cwmnïau eu bod yn gyffredinol

wedi rhoi lefelau da o wasanaeth i’r rhan

fwyaf o gwsmeriaid yn 2012-13. Eto mae

meysydd y mae angen iddynt wella

ynddynt – yn benodol, digwyddiadau

carthffosydd yn gorlifo a llygredd.

Mae’n ofynnol i bob cwmni gynnal ei

weithfeydd trin dŵr a charthffosiaeth a’i

rwydweithiau tanddaearol o brif bibellau

dŵr a charthffosydd (ei ‘asedau’) i safon

benodol fel y gall roi gwasanaeth

dibynadwy i gwsmeriaid dros yr hir dymor.

Galwn hyn yn ‘ddefnyddioldeb sefydlog’

Pan na fydd

cwmni yn

cynnal ei

asedau yn

effeithiol, bydd

cynnydd yn

nifer y

digwyddiadau

megis prif bibellau dŵr yn byrstio neu

garthffosydd yn gorlifo. Felly mae’n

bwysig eu bod yn ei gael yn gywir.

Mae cwmnïau oedd â defnyddioldeb llai

na sefydlog (‘ymylol’) yn 2012-13 yn

ceisio adfer asedau i defnyddioldeb

sefydlog. Byddwn yn adolygu eu cynnydd

fel rhan o adolygiad prisiau 2014 (PR14).

Mae hyn yn golygu adfachu arian yn ôl i

gwsmeriaid lle nad yw cwmnïau wedi

adfer eu perfformiad.

Yn 2013-14, gwnaethom hefyd ddilyn

cwmnïau oedd wedi nodi problemau gyda’u

perfformiad amgylcheddol i sicrhau eu bod

yn dod yn ôl ar y llwybr cywir. Os bydd

cwmnïau yn methu â chyrraedd y

perfformiad amgylcheddol y cytunwyd arno,

byddwn ni ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn

ystyried ar y cyd pa gamau sydd angen i ni

eu cymryd er mwyn diogelu’r amgylchedd a

buddiannau cwsmeriaid.

Yn ogystal â’u rhwymedigaethau i

gwsmeriaid ac i’r amgylchedd, mae gan y

cwmnïau hefyd rwymedigaethau eraill –

yn cynnwys o dan gyfraith cystadleuaeth.

Yn ystod y flwyddyn gwnaethom barhau

â’n hymchwiliad i weld a oedd Anglian

Water wedi camddefnyddio ei safle

dominyddol – ac wedi torri Deddf

Cystadleuaeth 1998 – o ran prisio ar gyfer

darparu gwasanaethau dŵr a dŵr

gwastraff i ddatblygiad safle ‘Fairfield’ yn

Milton Keynes, sydd o fewn ardal

gyflenwi’r cwmni.

Gwnaethom hefyd barhau i ymchwilio

Bristol Water am gam-drin o bosibl ei

safle dominyddol yn y farchnad ddadleuol

o ddarparu cysylltiadau dŵr newydd

drwy’r prisiau a’r telerau eraill mae’n eu

cynnig am ei wasanaethau i ddarparwyr

annibynnol (‘sefydliadau hunan osod’).

Byddwn yn rhoi diweddariad am y ddau

achos yn adroddiad blynyddol y flwyddyn

nesaf.

Rydym yn disgwyl i gwmnïau fodloni disgwyliadau eu

cwsmeriaid a’u rhwymedigaethau cyfreithiol - a chywiro

pethau pan ânt o chwith. Rydym yn eu dal yn atebol ar ran

cwsmeriaid os methant wneud hyn.

Derbyniodd cwmnïau tua
12,000 yn llai o gwynion
yn 2012-13
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Cynllunio ar gyfer y dyfodol

Mae gan bob cwmni drwydded sy’n nodi’r

amodau o dan ba rai y caiff weithredu

yn y sector dŵr yng Nghymru a Lloegr.

Mae ganddynt hefyd rwymedigaethau

eraill.

Mae gwasanaethau dŵr, dŵr gwastraff a

draenio yn wasanaethau cyhoeddus

hanfodol. Ni all y rhan fwyaf o bobl ledled

Cymru a Lloegr ddewis eu cyflenwr ac

mae’n rhaid iddynt dalu i dderbyn

gwasanaethau gan gwmnïau monopoli

preifat. Golyga hyn bod disgwyliadau

cwsmeriaid o’r cwmnïau hyn yn uchel o

ran:

• pa mor dda y maent yn cynllunio a

darparu gwasanaethau

(‘arweinyddiaeth’);

• pa mor agored ydynt ynglŷn â beth a

wnânt a sut y maent yn perfformio

(‘tryloywder’); a

• pha mor dda maent yn rheoli beth a

wnânt (‘trefn lywodraethu’).

Bydd cwmnïau sy’n perfformio’n dda yn y

meysydd hyn yn cynorthwyo i feithrin

ymddiriedolaeth a hyder cwsmeriaid yn y

gwasanaethau a dderbyniant (‘dilysrwydd

cwsmer’). Mae hyn yn hollbwysig os yw

cwsmeriaid i barhau i dalu eu biliau ac

ariannu’r gwasanaethau y mae pawb yn

dibynnu arnynt.

Mae ein methodoleg PR14 yn rhoi mwy o

berchnogaeth - a chyfrifoldeb - i Fyrddau

cwmnïau o ran pa mo dda y maent yn

cyflawni i’w cwsmeriaid a’r amgylchedd yn

yr hir dymor. Er i ni ddarparu cymorth a

chefnogaeth i gwmnïau o dan ein dull,

roedd pob un ohonynt yn llwyr gyfrifol am

gynllunio eu busnes a gwrando ar eu

cwsmeriaid ac nid dim ond ticio blychau

rheoleiddio.

Er mwyn annog mwy ar gwmnïau a’u

perchnogion i gynnal dilysrwydd, yn ystod

2013-14 fe wnaethom:

• ddatblygu cyfres o egwyddorion gyda

chwmnïau a rhanddeiliaid eraill sy’n

cynrychioli lleiafswm ein disgwyliadau ar

gyfer cwmnïau a reoleiddir o ran

arweinyddiaeth,

tryloywder a

llywodraethiad

Bwrdd: a

• gweithio gyda

grŵp o

fuddsoddwyr

cwmnïau dŵr i

ddatblygu

lleiafswm y safonau yr ydym yn credu

ddylai fod yn gymwys i berchnogion

cwmnïau dwr (‘cwmnïau daliannol’).

Drwy fabwysiadu’r egwyddorion hyn fel

lleiafswm bydd cwmnïau yn dangos eu

bod yn deall yn llwyr ac yn bodloni’r

cyfrifoldebau o ddarparu gwasanaeth

cyhoeddus hanfodol. Mae pob cwmni

wedi datblygu ei god eu hun yn wirfoddol

erbyn 1 Ebrill 2014 – a disgwyliwn iddynt

gwrdd yn llawn a’n hegwyddorion erbyn

1 Ebrill 2015. Rydym hefyd wedi gofyn i

berchnogion weithredu ein hegwyddorion

erbyn 1 Ebrill 2015. Byddwn yn adrodd ar

ganlyniad y gwaith hwn yn adroddiad

blynyddol y flwyddyn nesaf.

Mae dilysrwydd
cwsmeriaid yn holl bwysig
os yw cwsmeriaid i barhau

i dalu eu biliau

Atebolrwydd cwmni



Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2013-14

18

Gwella monopolïau



Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2013-14

19

Gweithredu nawr

Ym mis Medi 2013 gwnaethom gyhoeddi

bod cwsmeriaid oedd yn cysylltu â’u

cwmni dŵr a charthffosiaeth neu ddŵr yn

unig yn 2012-13 yn derbyn gwell

gwasanaeth ganddynt.

Gofynnom i 16,000 o gwsmeriaid roi eu

barn i ni ynglŷn â pha mor dda y gwnaeth

eu cwmni berfformio ar raddfa rhwng 1 a

5 (lle mae 5 yn golygu eu bod yn fodlon

iawn). Cyfartaledd canlyniad ar gyfer pob

cwmni yn 2012-13 oedd 4.44. Hon yw’r ail

flwyddyn o’r bôn i berfformiad cwmnïau

wella ar y mesur hwn.

Gwnaethom gyflwyno lefel bodlonrwydd

cwsmer ym mis Ebrill 2010 fel modd o

gael cwmnïau i wella’r ffordd y maent yn

trin cwsmeriaid. Mae’n ffurfio rhan o’n

mecanwaith cymell gwasanaeth (SIM),

offeryn rheoleiddio sy’n canolbwyntio ar

brofiad y cwsmer.

Cynllunio ar gyfer y dyfodol

Un o’r dulliau a ddefnyddir gennym i

sicrhau bod cwmnïau monopoli yn

cyflawni’r gwasanaethau y maent yn eu

darparu i gwsmeriaid yw’r adolygiad

prisiau bob pum mlynedd. Hefyd, yn 2014

byddwn yn gosod rheolaethau prisiau ar

gyfer pob un o’r pum mlynedd o 2015 hyd

2020.

Ym mis Gorffennaf 2013 gwnaethom

gyhoeddi ein methodoleg derfynol ynglŷn

â sut y byddwn yn gosod rheolaethau

prisiau yn 2014-15. Dangosodd

dadansoddiad annibynnol gan PwC y

gallai newidiadau a wnaed gennym i’n

methodoleg PR14 ddod â gwerth mwy na

£2 biliwn mewn manteision i gwsmeriaid,

ynghyd ag effeithlonrwydd cost ac ariannu

sylweddol. Mae hyn yn cynnwys:

• grymuso cwsmeriaid heddiw drwy roi

llais cryfach iddynt ynglŷn â sut y mae

cwmnïau yn darparu gwasanaethau, a

faint y mae cwsmeriaid yn ei dalu

amdanynt;

• diogelu anghenion cwsmeriaid y dyfodol

drwy sicrhau bod cwmnïau’n cynllunio

sut y byddant yn darparu cyflenwadau

sicr a chynaliadwy dros yr hirdymor;

• annog cwmnïau i gynhyrchu cynlluniau

busnes o safon uchel yn seiliedig ar eu

rhwymedigaethau cyfreithiol ac

ymgysylltiad effeithiol â chwsmeriaid – a

rhoi iddynt ragor o berchnogaeth am

gyflawni’r cynlluniau hynny;

• herio cwmnïau i gadw costau’n isel a

rhoi gwell gwerth i gwsmeriaid a’r

amgylchedd;

• sicrhau bod y cydbwysedd rhwng risg a

gwobr yn ddigon cydnaws â’r budd

mwyaf i gwsmeriaid;

• cynnal y sefydlogrwydd a’r tryloywder y

mae buddsoddwyr yn eu gwerthfawrogi

ac a fydd yn eu hannog i barhau i

ariannu

buddsoddiad

hirdymor; a

• datgelu

gwybodaeth

newydd gan

gwmnïau i wella

Gallai newidiadau a
wnaethom i’n methodoleg

ddod â gwerth mwy na
£2 biliwn o fanteision i

gwsmeriaid

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn derbyn eu gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff

gan un o 18 o gyflenwyr monopoli. Heb ddewis i gwsmeriaid, rydym yn

herio’r cwmnïau hyn i ddarparu gwell gwasanaethau, arloesedd a gwerth

am arian.
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sut y byddwn yn gosod rheolaethau

prisiau yn y dyfodol ac yn parhau i

ddiogelu buddiannau cwsmeriaid.

Yn seiliedig ar ein methodoleg, ym mis

Rhagfyr 2013, cyflwynodd bob cwmni

dŵr a charthffosiaeth a dŵr yn unig yng

Nghymru a

Lloegr

gynlluniau

busnes pum

mlynedd i ni.

Yna

gwnaethom

gynnal cyfres o

brofion ar gynlluniau cwmnïau i raddio eu

hansawdd a thynnu sylw at unrhyw

feysydd risg (ein ‘adolygiad seiliedig ar

risg’). Roedd hyn yn cynnwys edrych ar:

• gyflenwadau allweddol arfaethedig pob

cwmni, yn cynnwys cwsmeriaid

presennol a rhai’r dyfodol a’r

amgylchedd a’r cymhelliannau

cysylltiedig â’u cyflenwi;

• y costau ar gyfer busnesau cyfanwerthu

a manwerthu, sy’n gysylltiedig â

chyflawni canlyniadau arfaethedig pob

cwmni;

• sut mae cynigion pob cwmni yn

cydbwyso risg a’r gwobrwyon am gario’r

risgiau hynny rhwng defnyddwyr, yn

cynnwys cwsmeriaid presennol ac i’r

dyfodol a’r amgylchedd, a’r cwmni a’i

fuddsoddwyr; ac

• effaith cynigion pob cwmni ar filiau

cwsmeriaid, a’i allu i ariannu ei

swyddogaethau.

Gwnaethom gyhoeddi canlyniad llawn ar

gyfer pob cwmni yn fuan wedi diwedd y

flwyddyn adrodd.

Ar y cyfan, roeddem wrth ein bodd bod

ansawdd cynlluniau busnes cwmnïau yn

sylweddol well nag ar yr un cam mewn

adolygiadau prisiau blaenorol. Gwelsom

dystiolaeth o wir newid ganddynt, ymhlith

pethau eraill:

• Byrddau yn cymryd gwir berchnogaeth

ac atebolrwydd ar gyfer cynlluniau

busnes;

• cwmnïau yn ymdrechu’n fawr i

ymgysylltu â’u cwsmeriaid a

rhanddeiliaid eraill ac i ddatblygu

cynlluniau busnes a oedd yn adlewyrchu

eu blaenoriaethau; a

• dulliau mwy arloesol ar gyfer darparu

gwasanaethau i wella gwytnwch a

chynaliadwyedd hir dymor (gweler

tudalen 26).

Roedd cynlluniau busnes dau gwmni ‒

South West Water ac Affinity Water ‒ yn

wirioneddol arbennig. Dangosodd y ddau

y byddent yn cyflawni’r canlyniadau yr

oedd cwsmeriaid yn eu dymuno ar lefelau

biliau y gallant eu fforddio. lly, ym mis

Mawrth 2014 gwahoddwyd y cwmnïau

hyn i gymhwyso ar gyfer ‘statws uwch’ -

yn amodol ar eu bod yn derbyn ein

harweiniad ar risg a gwobrwyo (gweler

tudalen 29). Derbyniodd y ddau gwmni,

felly cânt eu gwobrwyo yn awr â:

• llai o graffu ar eu cynlluniau busnes;

• manteision ariannol; a

• phenderfyniadau cynharach ar eu

rheolaethau prisiau.

Bydd cwmnïau eraill na chafodd y statws

uwch yn dilyn amserlen wahanol ar gyfer

gosod eu rheolaethau prisiau.

Byddwn yn gwneud ein penderfyniadau ar

reolaethau prisiau pob cwmni yn ystod

2014-15, a byddwn yn adrodd ar hyn yn

adroddiad blynyddol y flwyddyn nesaf.

Roedd ansawdd cynlluniau
busnes cwmnïau yn
sylweddol well nag ar
adeg adolygiadau prisiau
blaenorol

Gwella monopolïau
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Gweithredu nawr

Er mai prin yw’r gystadleuaeth yn y

farchnad ddŵr heddiw, gellir penodi

cwmnïau i gyflenwi gwasanaethau dŵr,

dŵr gwastraff neu ddŵr a dŵr gwastraff i

ardal benodol yn lle’r cyflenwr blaenorol.

Gall y penodiadau a’r amrywiadau newydd

hyn roi manteision i gwsmeriaid a

datblygwyr ar ffurf 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 gwasanaeth yn dal i gyflenwi

iddynt.

Rhoesom naw amrywiad penodiad yn

ystod 2013-14. Bydd mwy na 9,000 o

gwsmeriaid preswyl yn cael eu cyflenwi yn

y safleoedd a gymeradwywyd gennym.

Gwnaeth cwsmeriaid elwa yn y ffyrdd

canlynol.

• Cynigiodd tri o’r naw amrywiad penodiad

ddisgownt ar y taliadau y byddent wedi

eu gwneud i’w cyflenwr blaenorol. Ar un

o’r safleoedd hyn, mae’r penodedig

newydd yn defnyddio cynaeafu dŵr glaw

ac ailgylchu i ddarparu cyflenwad dŵr

ddim ar gyfer ei yfed. Mae hyn yn

galluogi cwsmeriaid, er enghraifft, i olchi

eu ceir gyda dŵr rhatach.

• Ar chwech o’r naw safle caiff datblygwyr

eu cyflenwi â seilwaith dŵr,

carthffosiaeth, nwy a thrydan gan un

cwmni. Felly, dim ond gydag un cyflenwr

y mae’n rhaid iddynt ddelio. Mae hefyd

yn golygu bod y seilwaith yn cael ei osod

gyda’i gilydd, a all fod yn gyflymach a

rhatach.

• Ar un o’r safleoedd, dewisodd y

datblygwr y cwmni yr oedd yn ei ffafrio i

gyflenwi’r safle.

Mae trwyddedu cyflenwad dŵr yn ddull

arall a ddefnyddir fel y gall cwsmeriaid

dibreswyl ddewis eu cyflenwr. Yn ystod y

flwyddyn, rhoesom un drwydded cyflenwi

dŵr (WSL) i Source For Business Ltd a

dirymu trwydded Satec. Rydym wedi

gweld cynnydd yn nifer y ceisiadau ar

gyfer WSL a mynegiant o ddiddordeb i

wneud cais.

Cynllunio ar gyfer y dyfodol

Ym mis Mehefin 2013 croesawom

gyhoeddiad Bil Dŵr Llywodraeth y DU.

Bydd y Bil – a gafodd gymeradwyaeth y

Senedd (‘Cydsyniad Brenhinol’) ym mis

Mai 2014 – yn:

• caniatáu i’r holl gwsmeriaid dibreswyl yn

Lloegr ddewis eu cyflenwr ar gyfer

gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff sy’n

wynebu’r cwsmer (‘manwerthu’); a;

• chyflwyno cystadleuaeth yn Lloegr i

wasanaethau dŵr a dŵr gwastraff sy’n

wynebu’r cwsmer yn llai (‘cyfanwerthu’

neu ‘ymhellach i fyny’r gadwyn gyflenwi’)

ar ôl 2019.

Mae sefydlu marchnad fanwerthu effeithiol

yn dasg gymhleth sy’n gofyn am lawer o

gynllunio. Felly, yn 2012, sefydlodd

Lywodraeth y DU grŵp o randdeiliaid

allweddol, yn cynnwys ni (y ‘Grŵp Lefel

Rydym yn sicrhau lle bo marchnadoedd ar gyfer dŵr a dŵr gwastraff yn

bodoli eu bod yn gweithredu’n effeithlon ac effeithiol, ac yn rhoi manteision

i gwsmeriaid ac i’r amgylchedd. Rydym hefyd yn gwneud argymhellion i

Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru pan fyddwn o’r farn y byddai

manteision i gwsmeriaid pe gwnaed newidiadau i farchnadoedd a

chyflwyno cystadleuaeth bellach.
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Uchel’), er mwyn cynorthwyo i baratoi ar

gyfer marchnad fanwerthu newydd a

diwygiadau eraill i’r farchnad. Sefydlodd y

Grŵp Lefel Uchel (HLG) y rhaglen ‘Dŵr

Agored’ i gyflawni ei waith.

Yn 2013-14 fe wnaethom gyfrannu at

waith HLG a Dŵr Agored. Er enghraifft,

rhoesom fewnbwn i lasbrint marchnad

ddrafft Dŵr Agored, a nododd ein

cynlluniau cychwynnol ar gyfer cynllun

lefel uchel o’r trefniadau marchnata

manwerthu. Gwnaethom hefyd gefnogi’r

sector dŵr i sefydlu cwmni cyfyngedig

drwy warant – Open Water Market Limited

(OWML) – wedi ei ariannu gan gwmnïau

monopoli dŵr a charthffosiaeth a dŵr yn

unig trwyddedig er mwyn sicrhau y gall

gwaith Dŵr Agored barhau i ddarparu

strwythur trefn lywodraethu cadarn.

Fe wnaethom hefyd barhau gyda’r gwaith

ar lawr gwlad yn yr ardaloedd hynny a

fydd yn gyfrifoldeb i ni wrth sefydlu’r

farchnad. Roedd hyn yn cynnwys y

canlynol:

• Yn ‘A level playing field for the water

market – a discussion document’, a

gyhoeddwyd gennym ym mis Medi 2013,

fe wnaethom nodi pam fod trin pawb yn

yr un modd yn bwysig ar gyfer marchnad

effeithiol, ac mae’r ystod o offer

rheoleiddio sydd ar gael i’n helpu i

wneud yn siŵr bod hyn yn digwydd.

• Yn ‘Water market governance

arrangements – a discussion document’,

a gyhoeddwyd gennym ym mis Medi

2013, fe wnaethom nodi rhai trefniadau

posibl ar gyfer cytuno ar godau

marchnad a’r broses ar gyfer eu newid

unwaith y bydd y farchnad manwerthu

newydd yn dechrau.

• Yn ‘Future access pricing in the water

sector – a discussion paper’, a

gyhoeddwyd gennym ym mis Tachwedd

2013, fe wnaethom gyflwyno peth o’r

derminoleg, cysyniadau a materion y

bydd angen i ni eu hystyried wrth

ddatblygu rheolau newydd i

lywodraethu’r ffordd y bydd cwmnïau

monopoli yn codi tâl ar gwsmeriaid am

gyrchu eu gwasanaethau.

Byddwn yn adrodd ar gynnydd y gwaith

hwn yn adroddiad blynyddol y flwyddyn

nesaf.

Bydd ein methodoleg PR14 hefyd yn

cynorthwyo cwmnïau monopoli yn Lloegr i

baratoi ar gyfer gweithredu mewn

marchnad sy’n ehangu ar gyfer

gwasanaethau manwerthu. Er enghraifft,

byddwn yn gosod rheolaeth prisiau

gwahanol ar gyfer y gwasanaethau a

ddarperir ganddynt i gwsmeriaid dibreswyl,

sydd wedi ei gwneud hi’n ofynnol iddynt

ystyried mewn rhagor o fanylder y pris a’r

gwasanaethau y mae’r cwsmeriaid hyn am

eu cael.

Byddwn yn adrodd ar gynnydd y gwaith o

baratoi ar gyfer y farchnad newydd yn

adroddiad blynyddol y flwyddyn nesaf.

Bydd cyflwyniad cystadleuaeth yn uwch i

fyny’r gadwyn gyflenwi yn Lloegr yn cymryd

yn hwy i’w gynllunio a’i weithredu. Yn ystod

y flwyddyn fe wnaethom hefyd barhau i

weithio gyda Llywodraeth y DU a

rheoleiddwyr eraill i ddatblygu cynlluniau yn

y meysydd hyn – yn ogystal â newidiadau i

fframwaith llywodraethu cyffredinol tynnu

dŵr o’r amgylchedd naturiol.

Rydym yn cydnabod nad yw Llywodraeth

Cymru ar hyn o bryd yn dueddol o gyflwyno

mwy o gystadleuaeth. Rydym wedi teilwra

ein rheoleiddio yn unol â hynny, a byddwn

yn cadw diogeliadau penodol ar gyfer

cwsmeriaid yng Nghymru yn absenoldeb

cystadleuaeth.

Hyrwyddo cystadleuaeth

http://www.ofwat.gov.uk/competition/review/pap_tec201311accesspricing.pdf
http://www.ofwat.gov.uk/competition/review/pap_tec201311accesspricing.pdf
http://www.ofwat.gov.uk/competition/review/pap_tec201309marketgovernance.pdf
http://www.ofwat.gov.uk/competition/review/pap_tec201309marketgovernance.pdf
http://www.ofwat.gov.uk/competition/review/pap_tec201309levelplayingfield.pdf
http://www.ofwat.gov.uk/competition/review/pap_tec201309levelplayingfield.pdf
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Dŵr yw un o’n hanodau mwyaf

gwerthfawr. Bydd patrymau tywydd sy’n

newid a phoblogaeth sy’n tyfu yn gwneud,

ymhlith pethau eraill, darparu

gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff diogel,

dibynadwy, effeithlon a gwydn yn fwy

heriol ac yn fwy pwysig.

Mae’n rhaid i bob cwmni dŵr baratoi a

chynnal cynllun rheoli adnoddau dŵr

(WRMP) sy’n dangos sut y bydd yn rheoli

ac yn datblygu adnoddau dŵr er mwyn

cydbwyso’r cyfenwi a’r galw am ddŵr dros

y 25 mlynedd nesaf. Mae’n rhaid i

gwmniau adolygu eu WRMP bob

blwyddyn, a pharatoi a’u diwygio bob pum

mlynedd. 

Yn ystod y flwyddyn gwnaethom

gynrychioliadau i’r Ysgrifennydd Gwladol

dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion

Gwledig a Gweinidog Cymru ynglŷn â

WRMPau drafft cwmnïau. Cynaliasom

adolygiad lefel uchel o’r prosesau a

ddisgrifir yng nghynllun pob cwmni yn

erbyn gofynion y canllawiau y mae’n rhaid

iddynt eu dilyn (y ‘Water Resources

Planning Guideline’). Ymhlith pethau

eraill, roedd hyn yn cynnwys gwirio bod

cwmnïau yn defnyddio prosesau cadarn i:

• ymgynghori â’u cwsmeriaid a

rhanddeiliaid eraill i ddatblygu eu

WRMPau; ac

• ystyried opsiynau megis masnachu dŵr,

lleihau gollyngiadau ac annog

effeithlonrwydd dŵr yn briodol – ochr yn

ochr ag eraill megis datblygu adnoddau

dŵr newydd.

Bydd ein hadborth yn cynorthwyo i

sicrhau bod cwmnïau yn dewis yr

opsiynau mwyaf effeithlon a chynaliadwy i

ddarparu gwasanaethau dŵr yn eu

cynlluniau.

Er mwyn cynorthwyo i ddarparu

gwasanaethau cynaliadwy yn haws, yn

ystod y flwyddyn fe gyhoeddom

fframwaith i gynorthwyo cwmnïau i negodi

‘cyflenwadau swmp’ – gwasanaethau

masnachu dŵr a dŵr gwastraff. Hefyd, ar

y cyd ag Asiantaeth yr Amgylchedd, fe

wnaethom ddatblygu fframwaith i

gynorthwyo cwmnïau dŵr i wella eu

strategaethau hir dymor ar gyfer eu

systemau draenio.

Mae dyletswydd arnom i gyfrannu at gyflawniad datblygu cynaliadwy.

Rydym yn cymryd y ddyletswydd hon o ddifrif – yn ystyried materion

cymdeithasol, amgylcheddol ac ariannol gyda’n gilydd ac mae edrych i’r

hir dymor yn ganolog i’n strategaeth. 
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Rhaid i bob cwmni
ddangos sut y bydd yn

cydbwyso’r cyflenwad a’r
galw dros y 25 mlynedd

nesaf

http://www.ofwat.gov.uk/competition/review/pap_pos201308bulksupply.pdf
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Cynllunio ar gyfer y dyfodol

Bydd ein methodoleg PR14 yn annog

cwmnïau i ddarparu gwasanaethau diogel,

gwydn a chynaliadwy a chanolbwyntio ar y

canlyniadau hir dymor y mae eu

cwsmeriaid yn eu gwerthfawrogi.

• Bydd ein gwobrau a chosbau wedi eu

targedu (‘cymhellion’) yn annog

cwmnïau i ddod o hyd i ffyrdd mwy

cynaliadwy i ddiwallu anghenion eu

cwsmeriaid tra

hefyd yn gwella

gwytnwch.

Drwy gymell

masnachu dŵr,

byddwn yn

annog cwmnïau

i wneud y

defnydd mwyaf

effeithlon o’r adnodd prin hwn drwy

symud dŵr o ardaloedd gwlypach i rai

sychach pan fydd o fudd i wneud hynny.

Rydym hefyd wedi newid y ffordd y mae

cwmnïau yn penderfynu ym mha atebion

y dylent fuddsoddi. Mewn adolygiadau

prisiau blaenorol, rydym wedi trin

gwariant cyfalaf (capex) a gwariant

gweithredol (opex) yn wahanol.

Ystyriodd rhai rhanddeiliaid, oherwydd

hyn, bod cwmnïau’n aml yn ffafrio

atebion cyfalaf – a carbon-ddwys – hyd

yn oed os nad dyma’r hyn sydd orau i’r

amgylchedd. O dan ein dull cyfanswm

gwariant (totex) newydd, gellid trin

costau cyfalaf a chostau gweithredu yn

yr un ffordd. Felly, byddai cwmni a allai

fod wedi ffafrio mynd i’r afael â

charthffosydd yn gorlifo yn y gorffennol

drwy gynyddu ei offer dan ddaear er

mwyn storio mwy o law yn ystod

•

stormydd, efallai yn ystyried dewisiadau

eraill yn y dyfodol - yn cynnwys gweithio

gyda chwsmeriaid i reoli’r dŵr glaw yn

agos i’w ffynhonnell, gan ei atal rhag

mynd i mewn i’r carthffosydd yn y lle

cyntaf.

Trwy’r trefniadau cymhelliant newydd hyn

rydym eisoes wedi gweld nifer o

enghreifftiau o’r dulliau arloesol y mae

cwmnïau wedi eu cymryd yn eu cynlluniau

busnes er mwyn mynd i’r afael â’r heriau

i’r dyfodol hyn. Mae hyn yn cynnwys

cynigion newydd ar gyfer masnachu dŵr

ac atebion mwy cynaliadwy ar gyfer

darparu gwasanaethau, a fydd yn cael

mwy o gefnogaeth cwsmeriaid.

Bydd Bil Dŵr Llywodraeth y DU hefyd yn

rhoi mwy o gyfleoedd ar gyfer defnydd

mwy cynaliadwy o ddŵr ac adnoddau

eraill o fewn y sector. Er enghraifft:

• disgwylir i farchnad fanwerthol newydd

yn Lloegr yn 2017 hybu arloesedd mewn

technegau effeithlonrwydd dŵr ar

safleoedd cwsmeriaid, fel y gwnaeth yn

yr Alban; a

• gall diwygiadau ymhellach i fyny’r

gadwyn gyflenwi hybu effeithlonrwydd o

gynnydd mewn cyfleoedd i fasnachu

adnoddau dŵr. 

Yn ystod y flwyddyn fe wnaethom barhau

i gyfranogi yn y gwaith o gynllunio’r

diwygiadau hyn (gweler tudalennau

22-23). Fe wnaethom hefyd barhau i

weithio gyda Llywodraeth y DU,

Asiantaeth yr Amgylchedd a Cyfoeth

Naturiol Cymru ar newidiadau hir dymor i’r

system ar gyfer rheoli tynnu dŵr o’r

amgylchedd.

Bydd cyflwyniad marchnad
fanwerthol newydd yn
Lloegr yn 2017 yn hybu
arloesedd mewn
effeithlonrwydd dŵr

Datblygu cynaliadwy
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Gwell rheoleiddio
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Gweithredu nawr

Rhaid i’r sector esblygu er mwyn cwrdd â

heriau newydd, sy’n golygu bod yn rhaid i’n

fframwaith rheoleiddio hefyd esblygu i aros

un cam ar y blaen. Dros y flwyddyn

ddiwethaf rydym wedi cryfhau ac ehangu

sgiliau a phrofiad ein Bwrdd a’n Uwch Dîm

Arwain. Mae hyn yn cynnwys penodi:

• pedwar Cyfarwyddwr Anweithredol

newydd;

• Prif Weithredwr newydd; a

• pedwar aelod newydd o’r Uwch Dîm

Arwain.

Yn ystod 2013-14, ochr yn ochr â’n gwaith

i ddatblygu strategaeth hir dymor newydd,

dechreuom raglen i drawsnewid Ofwat i

fod yn sefydliad, symlach, gyda mwy o

ffocws a mwy effeithlon ac effeithiol. Mae

tair rhan i’r rhaglen: rheolaeth pobl,

rheolaeth darparu a threfn lywodraethol.

Mae’n cynnwys gwella ein rheolaeth o:

• bobl, sgiliau, dysgu a datblygu,

arweinyddiaeth a diwylliant;

• seilwaith a ffyrdd o weithio;

• rheolaeth ariannol:

• rheolaeth rhaglen a phrosiect; ac

• ein trefn lywodraethu ehangach, yn

cynnwys rheoli risg.

Ymhlith pethau eraill, bydd hyn yn sicrhau

y byddwn yn cyflawni’r gostyngiadau

effeithlonrwydd a chost sylweddol sydd eu

hangen arnom i weithredu o fewn cyllideb

llawer tynnach o 2015-16 ymlaen. Dyna

pryd y byddwn yn destun setliad a osodir

gan Drysorlys EM drwy’r Adolygiad

Gwariant Cynhwysfawr. Byddwn yn adrodd

ar ganlyniad ein strategaeth rhaglen

trawsnewid busnes adroddiad blynyddol y

flwyddyn nesaf.

Un rhan o’n rhaglen trawsnewid busnes fu

gwella ein prosesau cynllunio cyllideb a

darogan. Gwnaethom nodi’r angen am

welliannau fel rhan o adolygiad a

gynhaliom yn y maes hwn yn ystod y

flwyddyn. Dilynodd hyn ein cyhoeddiad ym

mis Gorffennaf 2013 bod angen i ni

gynyddu ein cyllideb ar gyfer 2013-14 rran

o’r ffordd drwy’r flwyddyn i dalu am gostau

untro yn unig o gyflawni ein methodoleg

adolygu prisiau newydd. Fel rhan o’n

hadolygiad, fe wnaethom ddatblygu cynllun

gweithredu i wneud gwelliannau. Rydym

eisoes wedi gwneud cynnydd sylweddol yn

y maes hwn, yn cynnwys:

• gwella ein dull ar gyfer rhaglen, prosiect

a rheoli risg; a

• datblygu diwylliant ariannol cryfach.

Rhan allweddol o’n strategaeth newydd, a

sut yr ydym yn cyflawni ein rôl yn y

dyfodol, fydd gwell gweithio mewn

partneriaeth a chydweithio gyda

llywodraeth a rheoleiddwyr eraill er mwyn

gwella canlyniadau ar gyfer defnyddwyr.

Dyna paham yn ystod 2013-14 fe

wnaethom:

• lansio Rhwydwaith Rheoleiddwyr y DU

(UKRN), ynghyd ag wyth rheoleiddiwr

Mae cyflawni gwell rheoleiddio yn golygu targedu ein

hymdrechion ar y risgiau mwyaf i gwsmeriaid, a

gweithredu’n gyson a chymesur pan fo angen. Mae hefyd

yn golygu bod yn dryloyw ac yn atebol am y penderfyniadau

a wneir gennym, a chyflawni gwell rheoleiddio yn ymarferol.
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economaidd arall, er mwyn gwella

cydgysylltiad ar draws sectorau

rheoleiddio a gwella buddsoddiad a

rheoleiddiad er budd defnyddwyr; a

• Ymuno yn Rhwydwaith Cystadleuaeth y

DU (UKCN), ynghyd â’r Awdurdod

Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CAM)

newydd a holl rheoleiddwyr cyfredol

eraill, er mwyn hyrwyddo cystadleuaeth

er budd defnyddwyr ac i atal ymddygiad

gwrth-gystadleuaeth. Rydym yn edrych

ymlaen at gydweithio gyda hwy ar

faterion cystadleuaeth, sy’n debygol o

gynyddu mewn pwysigrwydd wrth i ni

gynorthwyo i ddatblygu’r farchnad

fanwerthol ar gyfer dŵr (gweler

tudalennau 19-20).

Cynllunio ar gyfer y dyfodol

Nod allweddol PR14 yw cyflawni gwell

rheoleiddio yn y rheolaethau prisiau a

osodwyd gennym ar gyfer 2015-20 - ac yn

y prosesau yr ydym yn eu defnyddio i

wneud hynny. Rydym wedi ymgysylltu’n

eang gyda chynrychiolwyr cwsmeriaid,

cwmnïau, buddsoddwyr a rhanddeiliaid

eraill mewn datblygu ein methodoleg. Mae

nifer o agweddau o’n methodoleg yn

adlewyrchu’r egwyddorion gwell

rheoleiddio. Rydym yn rhoi rhai

enghreifftiau isod.

• Atebol. Roeddem am i gwmnïau gymryd

cyfrifoldeb ac atebolrwydd llawn dros

gynllunio a rheoli eu busnes. Felly ni

wnaethom osod gofynion manwl ynglŷn

â’r hyn yr oeddem yn disgwyl iddynt eu

darparu yn eu cynlluniau busnes - oni bai

am wybodaeth benodol yr oedd ei

hangen arnom i osod rheolaethau prisiau.

• Targedwyd. Rydym yn gosod rheolaeth

prisiau ar wahân ar gyfer gwahanol

rannau o fusnes pob cwmni. Bydd

targedu rheolaethau prisiau yn caniatáu i

ni osod gwell gwobrau a chosbau

(‘cymhellion’) ar gyfer gwahanol rannau’r

busnes er mwyn annog cwmnïau i wella’r

gwasanaethau y maent yn eu cynnig i

gwsmeriaid a’r amgylchedd - a’r pris y

byddant yn ei godi am wneud hyn. Er

enghraifft, bydd rheolaethau prisiau

manwerthu dibreswyl yn annog cwmnïau

yn Lloegr i baratoi ar gyfer yr adeg pan

fydd yr holl gwsmeriaid dibreswyl yn gallu

dewis eu cyflenwyr. Yn amodol ar

ddeddfwriaeth, disgwylir i hyn ddigwydd

yn 2017.

• Cymesur. Roedd ein hadolygiad seiliedig

ar risg (gweler tudalen 26) yn caniatáu i ni

ganolbwyntio ar yr ardaloedd hynny a’r

cwmnïau hynny lle mae’r risg fwyaf i

gwsmeriaid a’r amgylchedd.

• Cyson. Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod

y rheolaethau prisiau cyffredinol a osodir

gennym yn rhoi’r canlyniad gorau posibl

ar gyfer cwsmeriaid presennol a rhai’r

dyfodol. Fel rhan o’n profion adolygiad

seiliedig ar risg cychwynnol o gynlluniau

busnes cwmnïau (gweler tudalennau 19-

20) gelsom fod cwmnïau yn cynnig

pecynau ar gyfer delio gyda risg a gosod

gwobrwyon a chosbau ddim wedi eu

halinio â thystiolaeth y farchnad. Felly, ym

mis Ionawr 2014, cyhoeddom ganllawiau

pellach i’r holl gwmnïau ynglŷn â risg a

gwobr, yn cynnwys ein barn ar gost

cyfalaf a pharamedrau ariannol allweddol

eraill. Mae angen i’r holl gwmnïau

dderbyn ein canllawiau yn 2014-15 fel

rhan o’n rheolaethau prisiau.

• Tryloyw. Rydym yn cydnabod

pwysigrwydd bod yn dryloyw o ran sut yr

ydym yn gwneud ein penderfyniadau yn

ystod ein hadolygiad prisiau - er

enghraifft, mewn rhoi hyder i gwsmeriaid,

buddsoddwyr a rhanddeiliaid eraill bod

ein penderfyniadau yn gytbwys. Dyna

pam, fel rhan o’n cyhoeddiad ynglŷn â

chanlyniad ein hadolygiad seiliedig ar

risg, y gwnaethom gyhoeddi’r dogfennau

a’r dystiolaeth arall y defnyddiodd ein

Bwrdd i benderfynu ar ansawdd cynllun

busnes pob cwmni. 

Gwell rheoleiddio
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Adroddiad strategol

Mae adroddiad blynyddol Ofwat (tudalennau 12 i 29) ac atodiadau cysylltiedig

(tudalennau 117 i 135) yn llunio rhan o’r Adroddiad Strategol ac mae’n cynnwys

gwybodaeth am:

• weithgareddau allweddol a pherfformiad Ofwat yn ystod 2013-14;

• gweithwyr Ofwat; a

• materion cymdeithasol, cymunedol a hawliau dynol.

Strategaeth Ofwat

Ar hyn o bryd mae Ofwat yn adolygu ei strategaeth hir dymor ar gyfer rheoleiddio’r

sector dŵr yng Nghymru a Lloegr, y bwriadwn ei chyhoeddi yn chwarter olaf 2014. Mae

ein nod yn parhau i ddatblygu strategaeth sy'n ein cynorthwyo i aros ar flaen ein

gwaith: gan gynorthwyo pob parti sydd â diddordeb mewn dŵr a dŵr gwastraff

Gellir cael rhagor o wybodaeth am adfywiad ein strategaeth yn ein blaenraglen ar gyfer

2014-15.

Mae manylion ein strategaeth bresennol, ‘Cyflenwi dŵr cynaliadwy – strategaeth

Ofwat’, ar gael ar ein gwefan.

Sylwadau ariannol

Ceir crynodeb o uchafbwyntiau ariannol Ofwat isod.

Crynodeb o gostau gweithredu

Sylwadau’r Rheolwyr

2013-14
£000

2012-13
£000

Incwm

Incwm gohiriedig o gyfnodau blaenorol – 3

Ffioedd trwydded a dderbyniwyd 23,848 18,934

Incwm arall 193 13

24,041 18,950

Gwariant

Costau gweinyddu (27,939) (20,098)

(27,939) (20,098)

Costau gweithredu net (3,898) (1,148)

http://www.ofwat.gov.uk/aboutofwat/reports/forwardprogrammes/rpt_fwd_20100303ofwatstrategy.pdf
http://www.ofwat.gov.uk/aboutofwat/reports/forwardprogrammes/rpt_fwd_20100303ofwatstrategy.pdf
http://www.ofwat.gov.uk/aboutofwat/reports/forwardprogrammes/rpt_fwd201415print.pdf
http://www.ofwat.gov.uk/aboutofwat/reports/forwardprogrammes/rpt_fwd201415print.pdf
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Cyllideb reoleiddio graidd

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. Mae

ein cyllideb yn destun trafodaethau gyda Thrysorlys EM.

Y gyllideb reoleiddio graidd a osodwyd ar ddechrau’r flwyddyn oedd £21.5 miliwn. Ar

ddechrau’r flwyddyn ariannol, fe wnaethom adennill £19.7 miliwn mewn ffioedd

trwydded cyffredinol ac roeddem wedi sicrhau cymeradwyaeth gan y Prif Ysgrifennydd i

godi £1.8 miliwn arall o’r Gronfa Wrth Gefn.  Gwnaed yr hawliad hwn ar y gronfa wrth

gefn o fewn ein hyblygrwydd a ganiateir sy’n  gysylltiedig â’r balans cronedig o ffioedd

trwydded nas gwariwyd; £4.2 miliwn ar 31 Mawrth 2013.

Mae adolygiad prisiau 2014 (PR14) yn cynnwys newid sylweddol yn sut mae Ofwat yn

rheoleiddio’r sector dŵr. Mae disgwyl i’r newidiadau roi manteision mawr i gwsmeriaid,

yr amgylchedd a’r economi. Cyhoeddwyd y fethodoleg newydd ar 25 Gorffennaf 2013,

ac felly nid oedd yn alinio gyda’r cylch cyllidebol, gan olygu na ellid deall yn llwyr

gyfanswm y gost o gyflawni’r fethodoleg newydd ar yr adeg y gosodwyd cyllideb

2013-14.

Canlyniad hyn oedd bod angen arian ychwanegol a chafodd hawliad pellach gwerth

£2.4 miliwn o’r gronfa wrth gefn ei gymeradwyo gan y Prif Ysgrifennydd ym mis

Gorffennaf 2013 ac adenillwyd ffi trwydded arbennig o £3.2 miliwn gan gwmnïau ym

mis Awst 2013. Yn ddiweddarach cyhoeddwyd newidiadau i’r broses adolygu PR14

seiliedig ar risg ym mis Rhagfyr 2013 ac arweiniodd hyn at ail ail-gyfnodi gweithgaredd

rhwng y flwyddyn arainnol hon a’r nesaf. O ganlyniad, dychwelwyd £0.085 o’r ffi

arbennig i gwmnïau drwy nodyn credyd ar 31 Mawrth 2014.

Wrth gyhoeddi’r gofyniad ariannu ychwanegol ar 25 Gorffennaf 2013, ymrwymodd

Ofwat i adolygu’n ofalus, drwy ei Bwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg a Bwrdd, pam na

ragwelwyd y gofynion adnoddau llawn yn gynharach yn y cylch cyllidebu a chynllunio a

nodi gwersi i wella gwneud rhagolygon a chyllidebu yn y dyfodol. Mae manylion pellach

ar wersi cyllideb a ddysgwyd gan Ofwat wedi eu cynnwys yn y Datganiad Llywodraethu

ar dudalen 69. Cyfanswm y galw ar y Gronfa Wrth Gefn ar gyfer 2013-14 oedd £4.2

miliwn, swm sy’n cyfateb i gyfanswm y balans a gysylltir â ffioedd trwydded heb ei

wario cronedig o flynyddoedd blaenorol.

Ym mis Hydref 2013, ymgynghorodd Ofwat â chwmnïau ar gynnig adran 13 i addasu

amod N trwydded cwmnïau. Roedd hyn yn ceisio codi’r cap penodol a gynhwyswyd yn

nhrwyddedau cwmnïau drwy gynyddu’r elfen sydd wedi ei chysylltu â throsiant

cwmnïau o 0.1% o drosiant bob cwmni i 0.3% o’r trosiant hwnnw. Derbyniwyd y cynnig

hwn gan yr holl gwmnïau a bydd yn ein galluogi i adenill y costau cynyddol o gyflawni’r

adolygiad prisiau yn 2014-15. Bydd Ofwat yn gweithredu o fewn y setliad Adolygiad

Gwariant Cynhwysfawr o 1 Ebrill 2015. 
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Y tanwariant yn erbyn y gyllideb reoleiddio graidd ar 31 Mawrth 2014 oedd £3.5%, yn

bennaf yn ymwneud ag ail-gyfnodi gweithgaredd rhwng blynyddoedd ariannol yr

adolygiad prisiau yn dilyn newidiadau i’r broses adolygu seiliedig ar risg.

Prosiect Thames Tideway

Ariennir rheoleiddiad prosiect Thames Tideway o dan drwydded ar wahân. Ei gyllideb

oedd £1.5 miliwn gydag alldro terfynol o £1.3 miliwn, wedi ei hariannu drwy ddwy ffi

arbennig a adenillwyd gan Thames Water Utilities Ltd.

Penderfyniad interim Thames o derfynau prisiau (IdoK)

Fe wnaethom adennill ffi arbennig gwerth £519 mil gan Thames Water ym mis Ionawr

2014 mewn perthynas â gwariant a gaed gan Ofwat am brosesu cais IDoK Thames

Water. Gellir gweld rhagor o wybodaeth am benderfyniad terfynol cais IDoK Thames

Water ar ein gwefan.

Gwariant cyfalaf

Ariennir gwariant cyfalaf drwy gyllideb, sydd wedi ei chytuno gyda Thrysorlys EM, a

gofnodwyd o fewn Prif Amcangyfrif ac Amcangyfrif Atodol Ofwat. Y tanwariant yn erbyn

cyllideb cyfalaf yw 3%, sy’n ymwneud â chyllideb wrth gefn nas gwariwyd a neilltuwyd

ar gyfer gwariant gwelliant prydlesol yn ymwneud â dodrefnu swyddfa newydd yn

Llundain. Nid oes gennym ymrwymiadau cyfalaf ar 31 Mawrth 2014.

Darpariaethau

Ym mis Gorffennaf 2014, aeth Ofwat i gontract gyda PwC fel ei Bartner Cyflenwi ar

gyfer PR14. Mae’r contract yn cynnwys dau daliad cymhelliant a fwriadwyd i sicrhau

gwerth da am arian o’r contract Partner Cyflenwi. O ganlyniad i’r mecanweithiau

cymhelliant hyn, rydym wedi darparu ar gyfer £701 mil sy’n cynrychioli amcangyfrif o’r

taliad cymhelliant uchaf posibl sy’n ddyledus ar ôl cwblhau’n foddhaol yr adolygiad

seiliedig ar risg, a ddaeth i ben ar 4 Ebrill 2014. Yn dilyn cwblhau ymarferiad sicrwydd,

rydym yn disgwyl gwneud argymhelliad i Fwrdd Ofwat ynglŷn ag a yw taliad

cymhelliant, neu ran ohono, yn ddyledus ym mis Mehefin 2014.

Gan gydnabod yr angen i newid y sefydliad, dechreuodd Ofwat Raglen Trawsnewid

Busnes yn ail hanner 2013-14. O ganlyniad i'r rhaglen, cynhaliwyd cynllun gadael

gwirfoddol yn ystod mis Mawrth 2014 sy'n gofyn am ddarpariaeth newydd gwerth £328

mil i gael ei greu er mwyn talu am gostau taliadau iawndal sy’n ddyledus yn 2014-15.

Fe wnaethom barhau i dynnu ar ddarpariaethau a wnaed yn 2009-10 i dalu am gostau

dileu swyddi ac ymddeoliadau cynnar. Gwnaed cynnydd gwerth £1 mil i'r ddarpariaeth

bresennol hon ar gyfer ymadawiadau cynnar parthed cynnydd chwyddiant i bensiynau.

Mae manylion ein symudiadau mewn darpariaethau yn nodyn 13 i’r cyfrifon.

http://www.ofwat.gov.uk/regulating/det_idok20131108tms.pdf
http://www.ofwat.gov.uk/regulating/det_idok20131108tms.pdf
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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. Byddwn yn cynnal sesiynau briffio staff a seminarau yn 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.

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;

• rhyw;

• cyfeiriadedd rhywiol;

• oed;

• statws priodasol;

• anabledd;

• crefydd a chred;

• ailbennu rhywedd;

• beichiogrwydd a mamolaeth; neu

• batrwm gweithio.

Mae pob gweithgarwch recriwtio yn destun 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 32 gwahanol recriwtiaid cystadleuol, i gymryd lle 16

aelod staff a adawodd (ac eithrio’r gadawiadau gwirfoddol, lle gwelwyd 11 aelod staff yn

cytuno i adael y sefydliad yn 2014-15), a wnaeth mewn rhai achosion geisio penodi

mwy nag un unigolyn. Cafodd pawb ei recriwtio drwy gystadleuaeth agored.

Adroddiad cynaliadwyedd

Crynodeb o berfformiad

Fel adran fach (<250 o staff) nid oes gorfodaeth ar Ofwat i gynhyrchu Adroddiad

Cynaliadwyedd. Fodd bynnag, oherwydd ein rôl mewn sector a reoleiddir gydag effaith

amgylcheddol fawr, mae Ofwat wedi ymgymryd yn wirfoddol i ddarparu adroddiad.

Mae’r adroddiad isod yn dilyn y canllaw a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM.

Mae Ofwat yn gweithio mewn dau adeilad - yn Birmingham a Llundain. Symudom i’n

swyddfa newydd yn Llundain yn ystod 2013-14 felly mae’r data isod ar gyfer swyddfa

Birmingham yn unig.
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Allyriadau nwy tŷ gwydr 2013-14 2012-13 2011-12

Dango-
syddion
anariannol
(tCO2e)

Cyfanswm allyriadau gros 295.6 304.16 333.61

Cyfanswm allyriadau net 295.6 304.16 333.61

Allyriadau cwmpas 1 gros (uniongyrchol) – – –

Allyriadau cwmpas 2 a 3 gros (anuniongyrchol) 295.6 304.16 333.61

Defnydd
ynni

Trydan – anadnewyddadwy 0.427 0.476 0.534

Trydan – adnewyddadwy – – –

cysylltiedig Nwy – – –
(miliwn
KWh) LPG – – –

Arall – – –

Dango-
syddion
ariannol
(£000)

Gwariant ar ynni 53 57.8 51

Gwariant trwydded CRC (2010 ymlaen) 0.95 1.29 1.29

Gwariant ar wrthbwysau achrededig (er
enghraifft, GCOF)

1.64 1.96 –

Gwariant ar deithio busnes swyddogol 337 299 274

Sylwadau ar berfformiad (yn cynnwys mesuriadau)

Mae ffactorau trawsnewidiad nwyon tŷ gwydr ar gyfer defnydd trydan wedi newid yn ystod y flwyddyn adrodd, mae data ar gyfer
blynyddoedd blaenorol wedi ei ailddatgan i adlewyrchu’r newid hwn a sicrhau cysondeb. Roedd allyriadau yn ymwneud ag
aerdymheru wedi eu hadrodd yn flaenorol o dan gwmpas 1. Mae hyn hefyd wedi ei addasu i gwmpas 2 ar gyfer pob un o’r
blynyddoedd adrodd. Mae defnydd trydanol yn cyfrif am 217.25 tCO2e. Mae teithio yn cyfrif am 78.35 tCO2e yn 2013-14.

Sylwadau ar effeithiau y gellir eu rheoli

Rydym wedi gosod dyfeisiau ynni effeithlon newydd yn ein hystafell gweinydd a’n swyddfeydd yn Birmingham (dyfeisiau aml-
ddyfais), sydd wedi gwella effeithlonrwydd ynni yn ystod y cyfnod adrodd diweddaraf.

Allyriadau nwy tŷ gwydr
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Gwastraff
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Sylwadau ar berfformiad (yn cynnwys mesuriadau)

Caiff pob gwastraff cyffredinol ei wahanu ar gyfer ei ailgylchu neu ei waredu drwy dirlenwi. Nid oeddem yn gallu mesur yn
fanwl gywir y math hwn o wastraff gan y’i gwaredir drwy fan casglu canolog mewn adeilad sy’n cynnwys sawl tenant. Caiff ein
gwastraff papur ei ailgylchu, sy’n cyfrif am 13.45 tunnell fetrig/£4.1 mil.

Sylwadau ar effeithiau y gellir eu rheoli

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

Gwastraff 2013-14 2012-13 2011-12

Dango-
syddion
anariannol
(tunelli
metrig)

Cyfanswm gwastraff 13.45 21.8 18.5

Gwastraff peryglus Cyfanswm – – –

Gwastraff nad yw’n
beryglus

Tirlenwi – – –

Ailddefnyddiwyd/ailgylch
wyd

13.45 21.8 18.5

Compostiwyd – – –

Llosgwyd gan adennill
ynni

– – –

Cyfanswm cost gwaredu 4.1 5.8 8

Gwastraff peryglus – – –

Gwastraff nad yw'n
beryglus

Tirlenwi – – –

Dango-
syddion
ariannol
(£000)

Ailddefnyddiwyd/ailgylch
wyd

4.1 5.8 8

Compostiwyd – – –

Llosgwyd gan adennill
ynni

– – –

Llosgwyd heb adennill
ynni

– – –
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Defnydd dŵr (ystâd swyddfa)
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Sylwadau ar berfformiad (yn cynnwys mesuriadau)

Mae defnydd trwy fesuryddion ar gyfer cyfnod 2013-14 yn dynodi cyfartaledd defnydd o 4.75m³3 fesul FTE.

Sylwadau ar effeithiau y gellir eu rheoli

Mae ein defnydd dŵr ar gyfer gwasanaethau lles hanfodol yn unig – er enghraifft, cyfleusterau toiled ac ystafell ymolchi a dŵr yfed.

Trosolwg o effeithiau a ddylanwadwyd

Mae Ofwat wedi ei leoli mewn adeilad yn Birmingham sydd â nifer o denantiaid, a darperir cyflenwadau dŵr gan y landlordiaid.
Rydym yn annog gosod ffitiadau effeithlon a chynaliadwy yn ardaloedd y landlord lle bynnag bo hynny’n bosibl.

Swyddfeydd

Mae gan Ofwat ddwy swyddfa. Mae gennym brydles uniongyrchol ar gyfer pedwar llawr

mewn adeilad aml-denant yn Birmingham, ac rydym yn prydlesu ein gofod swyddfa yn

Llundain o dan Femorandwm Telerau Meddiant (MOTO)

Nid yw Ofwat yn berchen ar unrhyw eiddo.

Finite resource consumption 2013-14 2012-13 2011-12

Dango-
syddion
(000m3)
anariannol

Defnydd dŵr (ystad
swyddfa)

Cyflenwyd 0.913 0.923 0.889

Echdynnwyd – – –

Fesul FTE 0.00475 0.00518 0.00393

Cyflenwyd – – –
Defnydd dŵr(ystâd dim-swyddfa)

Echdynnwyd – – –

Dango-
syddion
(£000)
ariannol

Costau cyflenwi dŵr (ystad swyddfa) 0.2 0.2 0.2

Costau cyflenwi dŵr (ystâd dim-swyddfa) – – –
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Cyhoeddiadau

Ers 2006, rydym wedi gwneud y gwaith dylunio ac argraffu ein cyhoeddiadau a

deunyddiau eraill yn Ofwat. Mae hyn wedi rhoi arbedion cost sylweddol. Rydym hefyd

wedi llwyddo i ddefnyddio deunyddiau ac adnoddau eraill yn fwy effeithlon drwy:

• ddim ond argraffu’r hyn sydd ei angen arnom (‘argraffu ar alw’); a

• defnyddio ein gwefan fel ein prif offer ar gyfer cyfathrebu â’n rhanddeiliaid

(‘cyhoeddiadau ar y we’).

Teithio

Defnydd o drenau yw prif ddull teithio Ofwat ar gyfer ei deithio busnes ac ym mis

Mawrth 2014 gwnaethom fuddsoddi mewn cyfleusterau fideo gynadledda ehangach yn

ein swyddfa newydd yn Llundain er mwyn lleihau ein gofynion teithio.

Cynlluniau i’r dyfodol

Bydd Ofwat yn parhau i ymchwilio ffyrdd y gall wella ymhellach ei effeithlonrwydd ynni a

dŵr a lle bynnag y bo hynny’n bosibl gadw at ganllawiau’r Llywodraeth.

Cysoni gwariant adnoddau rhwng Rhagamcangyfrifon, Cyfrifon a
Chyllidebau

Mae Ofwat yn paratoi cyfrifon adnoddau o dan adran 5 Deddf Adnoddau a Chyfrifon y

Llywodraeth 2000 a rhoddir yr awdurdod i ni fynd i wariant gan y Senedd drwy'r broses

gwariant cyhoeddus. Mae gofyn i ni gynnwys cysoniad o wariant adnoddau rhwng

Amcangyfrifon, Cyllidebau a Chyfrifon.

2013-14
£000

2012-13
£000

Alldro Adnoddau Net (Amcangyfrifon) 3,975 3,126

Alldro Adnoddau Cyfan (Cyllidebau) o ba rai: 3,898 1,148

Terfynau Gwariant Adrannol (DEL) 3,898 1,148

Addasiadau yn cynnwys:

Colled actiwaraidd 204 99

Costau Gweithredu Net (Cyfrifon) 4,102 1,247
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Yr Amcangyfrif yw datganiad o gyllideb Ofwat ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod ac ar

gyfer pa ddibenion y mae ei hangen, a cheisir awdurdod y Senedd am hyn. Bydd hyn

yn cynnwys ein derbyniadau arian parod a grëir gan incwm ffi trwydded.

Mae’r Gyllideb Adnoddau yw’r modd y bydd y Llywodraeth yn ei defnyddio i gynllunio a

rheoli gwariant adnoddau er mwyn cyflawni ei hamcanion.

Busnes byw

Mae’r datganiad o sefyllfa ariannol ar 31 Mawrth 2014 yn dangos ecwiti trethdalwyr

negyddol gwerth £6.7 miliwn (2012-13: £4.3 miliwn). Fel sy’n gyffredin gydag adrannau

eraill y llywodraeth, caiff ariannu rhwymedigaethau Ofwat 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 cheir

cymeradwyaethau yn y dyfodol. 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.

Cathryn Ross
Swyddog Cyfrifyddu

23 Mehefin 2014
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Rolau a chyfrifoldebau

Mae Ofwat yn adran anweinidogol y llywodraeth gyda’i amcangyfrif adnoddau ei hun.

Cadeirydd Bwrdd Ofwat yw Jonson Cox.

Mae gan y Bwrdd Gadeirydd Anweithredol, ac yn ystod 2013-14 roedd ganddo saith

Cyfarwyddwr Anweithredol a phedwar Cyfarwyddwr Gweithredol, yn cynnwys y Prif

Weithredwr a hi yw'r Swyddog Cyfrifyddu.

Datgelir aelodau Uwch Dîm Arweinyddiaeth Ofwat yn yr Adroddiad Cydnabyddiaeth

Ariannol.

Swyddi cyfarwyddwr cwmni a buddiannau o ddiddordeb arwyddocaol
eraill a ddelir gan aelodau Bwrdd Ofwat

Prif Weithredwr

Cathryn Ross (o 14 Hydref 2013)
Aelod o Fwrdd Rhaglen PR14 o 14 Hydref 2013)

Penodiadau presennol eraill yn cynnwys Cyfarwyddwr Oxford Economic Consulting Ltd.

Penodiadau blaenorol yn cynnwys Cyfarwyddwr Gweithredol Marchnadoedd ac

Economeg Swyddfa Rheoleiddio’r Rheilffordd (hyd Hydref 2013), a Chyfarwyddwr

Marchnadoedd ac Economeg yn Ofwat (2008-11).

Regina Finn (hyd 8 Tachwedd 2013)
Penodiadau presennol yn cynnwys Cadeirydd Anweithredol Mutual Energy Limited,

Cyfarwyddwr Anweithredol Awdurdod Cystadleuaeth a Rheoleiddio Ynysoedd y Sianel

(o 1 Mehefin 2013), Cyfarwyddwr Lucerna Partners (o 10 Tachwedd 2013) a

Chyfarwyddwr Anweithredol Irish Water o 11 Tachwedd 2013. Mae penodiadau a

gymerir gan Regina Finn ar ôl gadael Ofwat yn amodol ar Reolau Penodiad Busnes a

chliriad yn unol â’r rheolau hynny.

Cyfarwyddwyr Anweithredol

Jonson Cox 
(Cadeirydd Bwrdd, Cadeirydd y Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu o 16 Gorffennaf

2013, Cadeirydd Bwrdd Rhaglen PR14, aelod o'r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol a

Phobl)

Mae penodiadau presennol eraill yn cynnwys Cadeirydd Coalfield Resources plc a’i

gwmni cyswllt Harworth Estates Property Group Ltd, a Chyfarwyddwr Anweithredol yn

Wincanton plc.

Penodiadau blaenorol yn cynnwys Cadeirydd UK Coal plc, Prif Weithredwr Grŵp

Anglian Water Group Plc (2004-10), Cadeirydd Morrison plc, Prif Weithredwr Valpak

(2002-03), Prif Swyddog Gweithredu Railtrack (2000-01) a Chyfarwyddwr Rheoli

Yorkshire Water (1996-2000) a Kelda Group (1994-2000).

Adroddiad y Cyfarwyddwyr



Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2013-14

41

Penny Boys CB (hyd 31 Mawrth 2014)
(Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg hyd 15 Gorffennaf 2013, Cadeirydd y

Pwyllgor Gwaith Achos o 16 Gorffennaf 2013, Cadeirydd y Pwyllgor Dŵr Agored o 16

Gorffennaf 2013, aelod o’r Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu o 16 Gorffennaf 2013) 

Penodiadau presennol eraill yn cynnwys Aelod o Banel Dewis Aelodaeth Network Rail

Ltd, Aelod Cyngor Anweithredol o’r Comisiwn Cystadleuaeth ac Aelod o’r Pwyllgor

Defnyddwyr Cyngor Adeiladwyr Tai Cenedlaethol.

Penodiadau blaenorol yn cynnwys Aelod ac yna Dirprwy Gadeirydd Bwrdd Ardoll Betio

Rasio Ceffylau (2006-11) a Chyfarwyddwr Gweithredol y Swyddfa Masnachu Teg. 

Robin Paynter Bryant 
(Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg o 16 Gorffennaf 2013, aelod o Bwyllgor

Cydnabyddiaeth Ariannol a Phobl hyd 15 Gorffennaf 2013)

Penodiadau presennol eraill yn cynnwys Partner yn The Trinity Column Partners LLP,

cwmni sydd wedi ei awdurdodi a’i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol a

Cyfarwyddwr Anweithredol Go Modern Ltd.

Penodiadau blaenorol yn cynnwys Cyfarwyddwr Anweithredol Prime International

Investments Group Plc, sydd wedi ei restru ar London PLUS-SX, a Chyfarwyddwr The

Trinity Column Ltd.

Wendy Barnes 
(Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg o 16 Gorffennaf 2013, Cadeirydd y

Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol hyd 15 Gorffennaf 2013, aelod o’r Pwyllgor Archwilio

a Sicrwydd Risg hyd 15 Gorffennaf 2013)

Penodiadau presennol eraill yn cynnwys Cyfarwyddwr yr Enterprise Board of Chester

Cathedral, Cyfarwyddwr a Cyfranddaliwr yn Practiq Consulting Ltd, Cyfarwyddwr

Anweithredol yn y Gwasanaethau Tramor a Chymanwlad, Cyfarwyddwr Anweithredol

gyda’r Swyddfa Dywydd, Aelod anweithredol o BMT Group a chynghorydd allanol i

Templar Executives.

Penodiadau blaenorol yn cynnwys Cyfarwyddwr gydag United Utilities, North West

Water bryd hynny (1989-2003).

Christopher Burchell (o 1 Mai 2013)
(Aelod o’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol a Phobl o 16 Gorffennaf 2013, aelod o’r

Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu o 16 Gorffennaf 2913, aelod o'r Bwrdd Rhaglen

PR14 o 16 Gorffennaf)

Mae penodiadau presennol eraill yn cynnwys Rheolwr Gyfarwyddwr Southern Railway,

Cymrawd y Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth, a Chymrawd y Sefydliad

Gweithredwyr Rheilffyrdd.

Martin Lawrence (o 1 Mai 2013)
(Cadeirydd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol a Phobl o 16 Gorffennaf 2013, aelod

o’r Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu o 16 Gorffennaf 2013, aelod o'r Bwrdd

Rhaglen PR14 o 16 Gorffennaf 2013)

Penodiadau presennol eraill yn cynnwys Aelod Cyngor o’r Sefydliad Ynni.
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Catherine Waddams (o 1 Mai 2013)
(Aelod o’r Pwyllgor Gwaith Achos o 16 Gorffennaf 2013, aelod o Fwrdd Rhaglen PR14

o 16 Gorffennaf 2013)

Penodiadau presennol eraill yn cynnwys Athro yn Ysgol Fusnes Norwich, Aelod o’r

Ganolfan ESRC ar gyfer Cystadleuaeth ym Mhrifysgol East Anglia, Cyd Gyfarwyddwr

Academaidd y Centre on Regulation in Europe ac Aelod o Banel Arbenigol Defnyddwyr

Swyddfa Rheoleiddio’r Rheilffordd.

Penodiadau blaenorol yn cynnwys aelod adrodd rhan amser Comisiwn Cystadleuaeth y

DUI (2001-09).

Christine Farnish (o 1 Ionawr 2014)
Penodiadau presennol eraill yn cynnwys Cyfarwyddwr Anweithredol yn ABTA,

Cyfarwyddwr Anweithredol yn Ysbytai Prifysgol Brighton and Sussex, Cadeirydd Peer

to Peer Finance Association, Comisiynydd y Gwasanaeth Sifil, Cyfarwyddwr

Anweithredol yn Aggregate Industries (hyd 31 Mawrth 2014) a Chadeirydd Consumer

Futures (hyd Mawrth 2014).

Penodiadau blaenorol yn cynnwys Rheolwr Gyfarwyddwr yn Barclays, Prif Weithredwr

Cymdeithas Genedlaethol Cronfeydd Pensiwn, a chyn Gyfarwyddwr Defnyddwyr yn

FSA ac OFTEL.

Telerau penodiad Cyfarwyddwyr Anweithredol

Mae telerau penodiad ar gyfer Cyfarwyddwyr Anweithredol Ofwat fel a ganlyn. 

Dyddiad penodi Dyddiad diwedd y penodiad

Jonson Cox, Cadeirydd 1 Tachwedd 2012 31 Hydref 2015

Penny Boys 1 Ebrill 2006 31 Mawrth 2014

Robin Paynter Bryant 24 Ionawr 2012 23 Ionawr 2016

Wendy Barnes 7 Chwefror 2012 6 Chwefror 2016

Christopher Burchell 1 Mai 2013 30 Ebrill 2016

Martin Lawrence 1 Mai 2013 30 Ebrill 2016

Catherine Waddams 1 Mai 2013 30 Ebrill 2016

Christine Farnish 1 Ionawr 2014 31 Rhagfyr 2016
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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.

Aelodau annibynnol

Er mwyn cryfhau cymysgedd gwybodaeth a sgiliau aelodaeth pwyllgorau mae gan

Ofwat aelodau annibynnol sy’n eistedd ar ein Pwyllgorau Archwiliad a Sicrwydd Risg a

Gwaith Achos. 

Richard Kennett (Cyfrifydd Siartredig)
(Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg) 

Aelod annibynnol o Bwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Hanover Housing Group. Aelod

Cyngor o’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal, ac ef yw Cadeirydd y Pwyllgor

Archwilio. Cyfarwyddwr Anweithredol grŵp theatr West End. Cyngor Adrodd Ariannol –

aelod o’r Tribiwnlysoedd Disgyblaeth Proffesiynol. Sefydliad Siartredig ar gyfer

Gwarantau a Buddsoddiad – aelod o’r Panel Disgyblu.

Philip Marsden (o 1 Tachwedd 2013, Cyfreithiwr Cystadleuaeth)
(Aelod o’r Pwyllgor Gwaith Achos)

Uwch Gymrawd Ymchwil yn Sefydliad Prydeinig Cyfraith Rhyngwladol a Chymharol. 

Cyfarwyddwr Anweithredol Bwrdd Swyddog Masnachu Teg y DU. Cyfarwyddwr

Anweithredol Awdurdodau Cystadleuaeth a Rheoleiddio Ynysoedd y Sianel.

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 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.

Mae’r Cyfarwyddwyr Cyffredinol sydd wedi ymddeol wedi eu cwmpasu gan ‘gynlluniau

pensiwn cydweddol’ sy’n cynnig buddiannau 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. Darperir manylion pellach yn nodyn 1.13 i’r cyfrifon ac yn yr

adroddiad cydnabyddiaeth ariannol ar dudalen 55.

Swyddi oddi ar y gyflogres

Yn dilyn Adolygiad Trefniadau Treth Penodiadau Sector Cyhoeddus a gyhoeddwyd gan

y Prif Ysgrifennydd i’r Trysorlys ar 23 Mai 2012, mae’n ofynnol i Ofwat gyhoeddi

gwybodaeth am ein hymrwymiadau sydd â thâl uchel a/neu uwch staff oddi ar y

gyflogres.
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Nifer y swyddi

Yn bodoli ar 31 Mawrth 2014 5

Yn bodoli am lai na blwyddyn ar yr adeg adrodd 3

Yn bodoli am rhwng un a dwy flynedd ar yr adeg adrodd 2

Tabl 1: Ar gyfer pob swydd oddi ar y gyflogres ar 31 Mawrth 2014, ar gyfer mwy

na £220 y dydd ac am yn hirach na chwe mis

Mae pob un o’r pum swydd oddi ar y gyflogres, a amlinellir uchod, ar un adeg wedi bod

yn destun asesiad seiliedig ar risg ynglŷn ag a oes angen sicrwydd bod yr unigolyn yn

talu’r swm cywir o dreth a, lle bo'n angenrheidiol, bod sicrwydd wedi ei geisio.

Tabl 2: Ar gyfer swyddi newydd oddi ar y gyflogres, neu’r rheini sydd wedi
cyrraedd chwe mis o hyd, rhwng 1 Ebrill 2013 a 31 Mawrth 2014, ar gyfer mwy
na £220 y dydd ac sydd yn para am yn hwy na chwe mis

1 Ebrill 2013 hyd 
31 Mawrth 2014

Nifer y swyddi newydd am fwy na £220 y dydd ac sy’n para’n hwy na chwe 11

Nifer y swyddi newydd sy’n cynnwys cymalau contractiol sy’n rhoi hawl i’r adran
ofyn am sicrwydd parthed rhwymedigaethau Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol

10

Y nifer y gofynnwyd iddynt am sicrwydd 11

Y nifer y gofynnwyd iddynt am sicrwydd ac fe'i derbyniwyd 10

Y nifer y gofynnwyd iddynt am sicrwydd ac ni dderbyniwyd 1

Y nifer sydd wedi eu terfynu o ganlyniad i beidio â derbyn sicrwydd –

Yn yr un achos lle gwnaethon gynnig swydd heb gynnwys cymal contratiol yn caniatáu i

ni geisio sicrwydd ynglŷn â rhwymedigaethau treth yr unigolyn, roedd hyn oherwydd

nad oedd y telerau ac amodau fframwaith safonol wedi eu diweddaru gan y rheolwr

fframwaith. Pan ddaethom yn ymwybodol nad oedd y telerau ac amodau safonol yn

cynnwys y cymal hwn roeddem eisoes wedi ceisio a derbyn sicrwydd boddhaol bod

rhwymedigaethau treth yr unigolyn wedi eu cwrdd.

Yn yr un achos lle nad ydym wedi derbyn sicrwydd, mae hyn oherwydd ein bod wedi

adolygu ymateb gwreiddiol y contractwr ar ddiwedd mis Mawrth 2014, a bod angen

gwybodaeth bellach cyn y gallem fodloni ein hunain bod rhwymedigaethau treth yr

unigolyn  yn cael eu bodloni.
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2013-14 2012-13

Tymor byr Hirdymor Cyfanswm Tymor byr Hirdymor Cyfanswm

Dyddiau a gollwyd 618 620 1,231 604 358 962

Canran a gollwyd 6.3% 2.6%

Nid oes rheswm i ni feddwl na fydd y contractwr yn gallu darparu’r wybodaeth

ychwanegol a geisir. 

Ni chawsom swyddi uwch swyddogion oddi ar y gyflogres yn ystod 2013-14 yr oedd

gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb ariannol sylweddol.

Absenoldeb oherwydd salwch

Ein polisi yw lleihau absenoldebau gweithwyr ac rydym yn dibynnu ar ymyrraeth gynnar

gan ein rheolwyr pobl yn cynnal cyfweliad dychwelyd i’r gwaith wedi pob cyfnod o

absenoldeb. Cefnogir rheolwyr pobl gan systemau sy’n cynorthwyo i nodi pan fo

pwyntiau trothwy wedi eu cyrraedd er mwyn caniatáu iddynt ystyried rhagor o

gefnogaeth neu fod angen gweithredu:

• tri chyfnod o absenoldeb mewn cyfnod treigl o 6 mis; a

• phedwar cyfnod o absenoldeb mewn cyfnod treigl o 12 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 hirdymor yw unrhyw absenoldeb sy’n rhedeg dros gyfnod dilynol o 21

diwrnod gwaith neu ragor.

Ychydig achosion o salwch hirdymor yw’r prif achos am gynnydd yn yr absenoldeb

oherwydd salwch cyffredinol yn 2013-14. Mae lefelau absenoldeb oherwydd salwch

tymor byr wedi aros yn sefydlog. Mae ffigurau absenoldeb oherwydd salwch Ofwat yn

is na chyfartaledd y Gwasanaeth Sifil o 7.6 diwrnod y flwyddyn.
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Perfformiad talu cyflenwyr

Yn dilyn ymrwymiad i wella perfformiad mewn taliadau cyflenwyr yn 2013-14,

cyflawnom 93.92% yn erbyn ein targed ar gyfer talu 100% o anfonebau a gytunwyd o

fewn 30 diwrnod o’u derbyn. Y ffigur cyferbyniol ar gyfer 2012-13 oedd 87%

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 yn ystod y flwyddyn.

Aelodaeth cwmni

Mae Open Water Markets Limited (OWML) yn gwmni cyfyngedig trwy warant y mae

Ofwat yn aelod ohono. Lle bydd Ofwat yn gweithredu pwerau fel aelod rheoleiddiol

mae’r rhain wedi eu cyfyngu gan ein pwerau deddfwriaethol presennol fel y nodir yn

Erthyglau cymdeithasu OWML. Mae gan Ofwat rwymedigaeth gwerth £1 a fyddai’n cael

ei dalu pe bai’r cwmni yn mynd i sefyllfa o ansolfedd.

Penodwyd Sonia Brown, Prif Swyddog Rheoleiddio, yn Gyfarwyddwr Anweithredol

OWML ar 11 Chwefror 2014.

Offerynnau Ariannol

Nid oes gennym fenthyciadau ac rydym yn dibynnu'n bennaf ar incwm ffioedd

trwydded, hawliadau ar y gronfa wrth gefn a blaensymiau Cronfa Amodol ad-daladwy ar

gyfer ein gofynion arian parod. Nid ydym, felly, yn agored i risgiau hylifedd sylweddol.

Ceir rhagor o fanylion yn nodyn 11 i'r cyfrifon.

Archwiliad mewnol

Penodwyd Grant Thornton yn ddarparwr gwasanaeth archwilio mewnol i ni yn dilyn

proses gaffael gystadleuol ym mis Hydref 2013. Roedd ei benodiad yn disodli

PricewaterhouseCoopers LLP (PwC), y daeth eu cytundeb oherwydd gwrthdaro

buddiannau yn dilyn penodiad PwC yn Bartner Cyfenwi PR14.

Mae’r gwasanaeth archwilio mewnol yn darparu gwasanaeth gwerthuso annibynnol ar

gyfer y rheolwyr drwy fesur ac archwilio digonolrwydd, dibynadwyedd ac effeithiolrwydd

systemau rheoli, rheoli risg a rheolaeth ariannol. Bydd yr archwilwyr mewnol yn gwneud

argymhellion yn seiliedig ar werthusiad pob system a adolygir.
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Archwiliad allanol

Ein harchwiliwr allanol yw’r Distain ac Archwilydd Cyffredinol (C&AG), ac mae’n ofynnol

iddo archwilio’r datganiadau ariannol o dan Ddeddf Adnoddau a Chyfrifon y

Llywodraeth 2000, ac adrodd wrth y Senedd ynglŷn â'r 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 ag y mae’n ymwybodol, nid oes

gwybodaeth archwilio berthnasol nad yw ein harchwilwyr yn ymwybodol ohoni.

Cost dybiannol y gwasanaeth hwn yw £41 mil (2012-13: £41 mil).

Gwariant afreolaidd

Yn yr archwiliad interim a gynhaliwyd ym mis Ionawr 2014, nododd ein harchwilwyr

allanol ddau faes o wariant hanesyddol afreolaidd posibl. Yn y ddau achos, ceisiom

gymeradwyaeth ôl-weithredol gan Drysorlys EM. Wedi hynny, gwrthododd y Trysorlys

un achos busnes ac un taliad diswyddo, a oedd yn werth £30,289 net (£40,142.68

gros).

Cathryn Ross
Swyddog Cyfrifyddu

23 Mehefin 2014
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Uwch Dîm Arweinyddiaeth

Roedd cyfansoddiad yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn y cyfnod adrodd fel a ganlyn.

Adroddiad ar Daliadau

* nodi aelod o'r Bwrdd

º nodi aelodau’r Uwch Wasanaeth Sifil

Contractau gwasanaeth

Mae cydnabyddiaeth ariannol ar gyfer aelodau’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth (ac eithrio’r

rhai sydd ddim yn Uwch Swyddogion Sifil) wedi ei nodi yn eu contractau a chaiff ei

adolygu’n flynyddol yn unol â dyfarniadau a argymhellir gan y Corff Adolygu Cyflogau

Uwch.

Gellir terfynu’r contractau drwy’r broses safonol a nodir yn y Cod Rheolaeth

Gwasanaeth Sifil. Gwneir y trefniadau ar gyfer terfynu contract aelodau’r Uwch Dîm

Arweinyddiaeth yn gynnar yn unol â chontract gwasanaeth yr unigolyn perthnasol. Mae

pob contract yn darparu ar gyfer taliad yn lle rhybudd terfynu cynnar yn seiliedig ar

ddarpariaethau’r Cynllun Iawndal Gwasanaeth Sifil.

Nid yw cyfnod y rhybudd ar gyfer pob aelod o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn hwy na

chwe mis.

Mae pob aelod parhaol o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth (ac eithrio’r rhai sydd ddim yn

Uwch Weision Sifil) yn cyfranogi mewn cynllun bonws, sy'n unol ag argymhellion y

Bwrdd Adolygu Cyflogau Uchel. Telir y bonws ar berfformiad yr unigolyn. Mae taliadau

bonws yn anghyfunol ac nid ydynt yn bensiynadwy.

Caiff pob aelod parhaol o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth, sydd ddim yn rhan o’r Uwch

Wasanaeth Sifil, gydnabyddiaeth ariannol yn unol â pholisi cydnabyddiaeth ariannol

staff Ofwat.

Cathryn Ross*º (o 14 Hydref 2013) Prif Weithredwr

Regina Finn*º (hyd 8 Tachwedd 2013) Prif Weithredwr

Keith Mason*º Uwch Gyfarwyddwr Cyllid a Rhwydweithiau

Sonia Brown*º Prif Swyddog Rheoleiddio

Claire Forbes (o 24 Hydref 2013) Uwch Gyfarwyddwr Cyfathrebu Corfforaethol

Richard Khaldi*º (o 6 Ionawr 2014) Uwch Gyfarwyddwr Cwsmeriaid a Gwaith Achos

Beverley Messinger (o 2 Rhagfyr 2013) Uwch Gyfarwyddwr Gweithrediadau

Stuart Crawford (hyd 31 Rhagfyr 2013) Uwch Gyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol a Rheolaeth Rhaglen

Robert Beasley (hyd 29 Hydref 2013) Uwch Gyfarwyddwr Dros Dro Materion Corfforaethol
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Penodwyd Sonia Brown yn Gyfarwyddwr Anweithredol OWML ar 11 Chwefror 2014.

Mae uwch reolwyr ac aelodau Bwrdd eraill wedi datgan nad oes ganddynt unrhyw

swyddi cyfarwyddwr neu fuddiannau arwyddocaol a allai fod wedi achosi gwrthdaro â’u

cyfrifoldebau Ofwat.

Cyfarwyddwyr dros dro

Ym mis Ionawr 2013 dyfarnom gontract chwe mis a oedd yn werth £70 mil i Capita

Resourcing Ltd yn masnachu fel Veredus am wasanaeth y Cyfarwyddwr Materion

Corfforaethol – Robert Beasley. Yn ystod 2013-14, estynnwyd y contract hyd 29 Hydref

2013, i hwyluso penodiad allanol yr Uwch Gyfarwyddwr Cyfathrebu Corfforaethol ar

gost contract ychwanegol o £35 mil, net o TAW a threuliau (cyfanswm cost y contract:

£107 mil net o TAW a threuliau).

Polisi cydnabyddiaeth ariannol staff

Y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol sy’n cymeradwyo 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 neu dimau y mae eu perfformiad yn eithriadol.

Caiff enwebiadau am fonws a dderbynnir eu hystyried yn gyntaf gan banel o uwch

aelodau staff penodedig sy’n archwilio’r ceisiadau am gysondeb a thegwch cyn gwneud

argymhelliad i’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth. Yna bydd yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn

cyfarfod i adolygu a chytuno ar yr holl ddyraniadau bonws. Cytunir ar y gyllideb bonws

flynyddol gan y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol a Phobl.

Polisi cydnabyddiaeth ariannol Cyfarwyddwyr Anweithredol

Caiff y Cadeirydd a’r Cyfarwyddwyr Anweithredol eu talu yn unol ag argymhellion

Swyddfa’r Cabinet.
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Cyfanswm ffigwr
sengl
cydnabyddiaeth
ariannol

Budd-daliadau
Budd mewn pensiwn (i’r

Taliadau nwyddau (i’r £1,000 Cyfanswm
Cyflog (£000) bonws (£000) £100 agosaf) agosaf) (£000)

2013-14 2012-13 2013-14 2012-13 2013-14 2012-13 2013-14 2012-13 2013-14 2012-13

Cathryn Ross
Prif Weithredwr
(o 14 Hydref 2013)

70-75
(cyfwerth â

bwlyddyn
gyfan

150-155

– – – 2,100 – 15,000 – 85-90 –

Regina Finn
Prif Weithredwr
(hyd 8 Tachwedd 2013)

90-95
(cyfwerth â

bwlyddyn
gyfan

145-150)

140-145 – 10-15 4,700 10,700 15,000 52,000 110-115 215-220

Sonia Brown
Prif Swyddog Rheoleiddio

130-135 125-130 10-15 – 4,000 8,300 66,000 101,000 215-220 235-240

Keith Mason
Uwch Gyfarwyddwr
Cyllid a Rhwydweithiau

115-120 110-115 – – – – 32,000 51,000 145-150 165-170

Claire Forbes
Uwch Gyfarwyddwr
Cyfathrebu Corfforaethol
(o 24 Hydref 2013)

35-40
(cyfwerth â

bwlyddyn
gyfan

95-100)

– – – 600 – 18,000 – 55-60 –

Richard Khaldi
Uwch Gyfarwyddwr
Cwsmeriaid a Gwaith
Achos (o 6 Ionawr 2014)  

25-30
(cyfwerth â

blwyddyn
lawn

105-110 )

– – – 1,400 – 10,000 – 35-40 –

Beverley Messinger
Uwch Gyfarwyddwr
Gweithrediadau
(o 2 Rhagfyr 2013)

35-40
(cyfwerth â

bwlyddyn
gyfan

115-120)

– – – – – 15,000 – 50-55 –

Stuart Crawford
Uwch Gyfarwyddwr
Gwasanaethau Corfforae-
thol a Rheolaeth Rhaglen
(hyd 31 Rhagfyr 2013)

90-95
(blwyddyn

lawn
cyfateb

120-125)

120-125 – – 13,800 1,900 32,000 41,000 135-140 160-165

Colli swyddi yn wirfoddol
Iawndal

71 –

Marian Spain
Uwch Gyfarwyddwr Polisi
a Chyfathrebu
(hyd 31 Mawrth 2013)

–

85-90
(cyfwerth

â
bwlyddyn

gyfan
100-105)

– – – 5,700 – 15,000 – 105-110

Colli swyddi yn wirfoddol
iawndal

– 95

Cydnabyddiaeth ariannol uwch reolwyr

Roedd y wybodaeth ganlynol yn amodol ar archwiliad.
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Taliadau trydydd parti*

Roedd y wybodaeth ganlynol yn amodol ar archwiliad.

Taliad
2013-14 

£000

Taliad
2012-13 a

ailddatganwyd 
£000

Capita Resourcing Ltd yn masnachu fel Veredus
Robert Beasley, Uwch Gyfarwyddwr Dros Dro Materion
Corfforaethol
(chwe mis o 25 Chwefror 2013)

115-120
(gwerth contract

125-130) 

15-20
(gwerth contract

85-90) 

*Nid yw hawliau Pensiwn Gwasanaeth Sifil yn berthnasol i aelodau’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth tra eu bod
ar gontract drwy drydydd parti.

Mae datgeliad gwerth contract 2012-13 wedi ei ddiweddaru i gynnwys darpariaeth ar

gyfer TAW anadferadwy sydd i’w briodoli i’r contract hwn. Mae treuliau a ysgwyddir gan

yr interim yn ychwanegol at werth y contract a ddatgelir uchod. 

Ailddatgenir ffigurau 2012-13 i gynnwys costau PILON o £70 mil, a ddarparwyd parthed

colli swydd gwirfoddol y cyn Uwch Gyfarwyddwr Polisi Cyfathrebu. Gwnaed taliad

pellach o £6 mil iddi yn 2013-14, mewn setliad am wyliau blynyddol heb eu cymryd.

Mae’r cynnydd yng nghost budd mewn nwyddau a ddarparwyd i Stuart Crawford yn

2013-14 yn adlewyrchu costau teithio a chynhaliaeth sy’n gysylltiedig â’r angen busnes

ar gyfer mwy o weithio o’r swyddfa yn Llundain.
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Restated salary (£000)

2013-14 2012-13

Restated benefits in kind
(to nearest £100)

2013-14 2012-13 2013-14

Total (£000)

2012-13

Jonson Cox
Cadeirydd
(o 1 Tachwedd 2012)

95-100

40-45
(cyfwerth â

blwyddyn lawn
95-100)

12,100 2,000 110-115 

45-50
(cyfwerth â

blwyddyn lawn
100-105)

Penny Boys
Cyfarwyddwr Anweithredol
(hyd 31 Mawrth 2013)

15-20 15-20 1,400 2,900 15-20 15-20

Robin Paynter Bryant
Cyfarwyddwr Anweithredol

10-15 10-15 100 1,400 10-15 10-15

Wendy Barnes
Cyfarwyddwr Anweithredol

15-20 10-15 2,400 2,000 15-20 10-15

Christopher Burchell
Cyfarwyddwr Anweithredol
(o 1 Mai 2013)

15-20
(full year

equivalent
15-20)

– – –

15-20
(cyfwerth â

blwyddyn lawn 
15-20)

–

Martin Lawrence
Cyfarwyddwr Anweithredol
(o 1 Mai 2013)

15-20
(full year

equivalent
15-20)

– 600 –

15-20
(cyfwerth â

blwyddyn lawn 
15-20)

–

Catherine Waddams
Cyfarwyddwr Anweithredol
(o 1 Mai 2013)

15-20
(full year

equivalent
15-20)

– 500 –

15-20
(cyfwerth â

blwyddyn lawn 
15-20)

–

Christine Farnish
Cyfarwyddwr Anweithredol
(o 1 Ionawr 2014)

0-5
(full year

equivalent
15-20)

– – –

0-5
(cyfwerth â

blwyddyn lawn 
15-20)

–

Cydnabyddiaeth ariannol i aelodau anweithredol yr Awdurdod Rheoleiddio
Gwasanaethau Dŵr

Roedd y wybodaeth ganlynol yn amodol ar archwiliad.

Derbyniodd Cadeirydd Ofwat, Jonson Cox, lwfans llety Llundain blynyddol o £7,196

(2012-13: £950) yn gyfnewid am unrhyw hawliad am lety gwesty yn Llundain. Cytunwyd

y lwfans hwn gan Ofwat pan ddaeth yn Gadeirydd ym mis Tachwedd 2012. Ar y pryd

roedd Jonson Cox wedi’i sicrhau bod y cymeradwyaethau angenrheidiol wedi eu ceisio

ond mewn gwirionedd roedd Ofwat wedi methu â sicrhau’r cymeradwyaethau

angenrheidiol ar gyfer y lwfans hwn gan Drysorlys EM. Wedi hynny gwrthododd y

Trysorlys achos busnes yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer y lwfans llety. Ar sail

egwyddor, dewisodd Jonson Cox ad-dalu’r lwfans yn llawn cyn gynted ag y gwrthodwyd

y cynllun busnes, a nawr bydd costau cynhaliaeth dros nos yn Llundain yn cael eu talu

yn unol â’r treuliau dros nos y gellir eu hawliau gan staff sy’n aros gyda theulu a

ffrindiau. Mae Cadeirydd Ofwat wedi derbyn gwasanaeth gwael gan fethiant y sefydliad i

sicrhau’r cymeradwyaethau angenrheidiol ac mae Ofwat wedi ymddiheuro iddo am hyn.
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Cyflog

2013-14

Budd mewn
nwyddau
(i’r £100
agosaf) Cyflog

2012-13

Budd mewn
nwyddau
(i’r £100
agosaf)

Richard Kennett
Aelod Annibynnol

5-10 200 0-5 600 

Philip Marsden*
Aelod o’r Pwyllgor Gwaith Achos
(o 1 Tachwedd 2013)

0-5 – – –

* bydd Philip Marsden yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol fesul cyfarfod pwyllgor y bydd yn ei fynychu yn
hytrach na chael cyflog blynyddol.

Cyflog

Mae ‘cyflog’ yn cynnwys cyflog gros, goramser, ac unrhyw lwfans i’r graddau y mae’n

ddarostyngedig i drethiant y DU. Mae’r adroddiad hwn wedi ei seilio ar daliadau

cronedig a wnaed gan Ofwat ac a gofnodir 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. Roedd y taliadau a

amlinellir uchod 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

Rheoleiddio Gwasanaeth Dŵr.

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 2012-2013 yn ymwneud â

pherfformiad yn 2013-14 ac mae’r bonysau cymharol a adroddwyd ar gyfer 2012-13 yn

ymwneud â pherfformiad yn 2012-13.

Mae ffigurau 2012-13 wedi cael eu hailddatgan er mwyn adlewyrchu ad-daliad y lwfans

ac i ailddatgan y datgeliad budd mewn nwyddau ar gyfer lwfans llety'r Cadeirydd, a

oedd wedi ei ddosbarthu’n flaenorol yn anghywir fel cyflog.

Aelodau annibynnol

Roedd y wybodaeth ganlynol yn amodol ar archwiliad.
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Lluosymiau tâl

Mae’n ofynnol i Ofwat ddatgelu’r berthynas rhwng cydnabyddiaeth ariannol y

cyfarwyddwr uchaf ei dâl yn y sefydliad a chanolrif cydnabyddiaeth ariannol gweithlu’r

sefydliad.

Band cydnabyddiaeth ariannol y cyfarwyddwr uchaf ei dâl yn Ofwat ym mlwyddyn

ariannol 2013-14 oedd £155 mil i £160 mil (2012-13: £165 mil i £170 mil). Roedd hyn

4.2 gwaith (2012-13: 4.7 gwaith) y canolrif at gyfer cydnabyddiaeth ariannol y gweithlu,

sef £37,741 (2012-13: £35,350).

Yn 2013-14, ni dderbyniodd yr un gweithiwr gydnabyddiaeth ariannol (2012-13: (dim)

a oedd yn uwch na’r cyfarwyddwr uchaf ei dâl. Roedd cydnabyddiaeth ariannol ac

eithrio uwch reolwyr yn amrywio o £4,440 i £126,250 (2012-13: £3,059 i £104,807).

Mae cyfanswm cydnabyddiaeth ariannol yn cynnwys cyflog, tâl cysylltiedig â

pherfformiad anghyfunol a budd mewn nwyddau. Nid yw’n cynnwys tâl diswyddo,

cyfraniadau pensiwn cyflogwr a gwerth trosglwyddo cyfwerth ag arian parod pensiynau.

Buddion pensiwn uwch reolwyr

Roedd y wybodaeth ganlynol yn amodol ar archwiliad.

Pensiwn cronedig yn
65 oed ar 31 Mawrth 2014
a chyfandaliad cysylltiedig

£000

Cynnydd
gwirioneddol

mewn
pensiwn a

chyfandaliad
cysylltiedig
yn 65 oed

£000

CETV ar 31
Mawrth 2014

£000

CETV ar 31
Mawrth 2013

£000

Cynnydd
gwirioneddol
mewn CETV

£000

Cathryn Ross
Prif Weithredwr
(o 14 Hydref 2013)

20-25
cyfandaliad:

70-75

0-2.5
cyfandaliad:

0-2.5
324 309 7

Regina Finn
Prif Weithredwr
(hyd 8 Tachwedd 2013)

15-20
cyfandaliad: –

0-2.5
cyfandaliad: –

247 219 10

Sonia Brown
Prif Swyddog Rheoleiddio

25-30
cyfandaliad:

75-80

2.5-5
cyfandaliad: 

7.5-10
316 261 31

Keith Mason
Uwch Gyfarwyddwr
a Rhwydweithiau

25-30
cyfandaliad:

85-90

0-2.5
cyfandaliad:

5-7.5
613 546 28

Claire Forbes
Uwch Gyfarwyddwr Cyfathrebu
Corfforaethol
(o 24 Hydref 2013)

5-10
cyfandaliad: –

0-2.5
cyfandaliad: –

86 72 7
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Pensiwn cronedig yn
65 oed ar 31 Mawrth 2014
a chyfandaliad cysylltiedig

£000

Cynnydd
gwirioneddol

mewn
pensiwn a

chyfandaliad
cysylltiedig yn

65 oed

£000

CETV ar 31
Mawrth 2014

£000

CETV ar 31
Mawrth 2013

£000

Cynnydd
gwirioneddol
mewn CETV

£000

Richard Khaldi
Uwch Gyfarwyddwr Cwsmeriaid
a Gwaith Achos
(o 6 Ionawr 2014)

0-5
lump sum: –

0-2.5
lump sum: –

5 – 3

Beverley Messinger
Uwch Gyfarwyddwr
Gweithrediadau
(o 2 Rhagfyr 2013)

0-5
lump sum: –

0-2.5
lump sum: –

11 – 7

Stuart Crawford
Uwch Gyfarwyddwr Corfforaethol
Gwasanaethau a Rhaglen
(hyd 31 Rhagfyr 2013)

15-20
lump sum: –

0-2.5
lump sum: –

280 229 29

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 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 100.

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 13.2). Gwneir hawliadau i’r Trysorlys i dalu’r costau pensiwn

sy’n ymwneud â chyflogaeth ar wahân i Ofwat.

Mae rolau’r Cadeirydd a'r Cyfarwyddwyr Anweithredol yn amhensiynadwy.

Pensiynau Gwasanaeth Sifil

Darperir buddion pensiwn drwy drefniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil. O 30

Gorffennaf 2007, gall gweision sifil fod yn un o’n cynlluniau budd diffiniedig; naill ai'n

gynllun cyflog terfynol (classic, premium neu classic plus); neu’n gynllun gyrfa gyfa

(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 200

ddewis naill ai’r trefniant â buddion diffiniedig priodol neu bensiwn rhanddeiliaid ‘prynu

arian’ gyda chyfraniad cyflogwr (cyfrif pensiwn partneriaeth).

n

2
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Mae cyfraniadau gweithwyr wedi eu cysylltu â chyflog ac yn amrywio rhwng 1.5% a

6.25% o enillion pensiynadwy ar gyfer clasurol, a 3.5% a 8.25% ar gyfer premiwm,

clasurol a mwy a nuvos. Bydd cynnydd i gyfraniadau gweithwyr yn berthnasol o 1

Ebrill 2014.  Mae buddion mewn clasurol yn cronni ar gyfradd sy’n 1/80fed o’r enillion

pensiynadwy terfynol ar gyfer pob blwyddyn o wasanaeth. 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 ar gyfer 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 gan yr aelod â 2.3% o’u henillion pensiynadwy yn y flwyddyn

cynllun honno a chaiff y pensiwn a gronnwyd ei uwchraddio 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.

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

ganolog (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  yn

http://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 actiwaraidd y buddion cynllun pensiwn a gronnwyd gan aelod ar adeg

benodol. Y buddion y rhoddir gwerth iddynt yw buddion 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 mewn cynllun neu

drefniant pensiwn arall pan fydd aelod yn gadael cynllun ac yn dewis trosglwyddo’r

buddion a 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.

http://www.civilservice.gov.uk/pensions
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Mae’r ffigurau’n cynnwys gwerth unrhyw fudd pensiwn mewn cynllun neu drefniant arall

y mae’r aelod 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 yn

unol â Rheoliadau Cynlluniau Pensiwn Galwedigaethol (Gwerthoedd Trosglwyddo)

(Diwygio) 2008 ac nid ydynt yn rhoi ystyriaeth i unrhyw leihad gwirioneddol neu bosibl i

fuddion 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 fuddion

a drosglwyddwyd o gynllun neu drefniant pensiwn arall), ac mae’n defnyddio ffactorau

prisio marchnad cyffredin ar gyfer y cyfnod dechrau a diwedd.

Iawndal am golli swydd

Colli swyddi yn wirfoddol

Yn gynnar yn 2013-14, adolygwyd tri maes swyddogaethol y busnes. Arweiniodd hyn ar

bedwar gweithiwr yn gadael o dan delerau colli swydd yn wirfoddol. Gwnaethant

dderbyn taliad iawndal yn amrywio o £21 mil i £92 mil. O'r pedwar, ni chymerodd yr un

ohonynt ymddeoliad cynnar.

Derbyniodd ddau o’r pedwar iawndal ar gyfer gwyliau blynyddol ychwanegol wedi ei

dalu gan ddod i gyfanswm o £60 mil.

Ceir manylion defnydd parhaus y ddarpariaeth ad-drefnu a sefydlwyd yn 2009-10 yn

nodyn 13.1.

Gadael yn wirfoddol

Dechreuodd Ofwat Raglen Trawsnewid Busnes yn ail hanner 2013-14. O ganlyniad i’r

rhaglen, rhedodd gynllun gadael gwirfoddol yn ystod mis Mawrth 2014. Cymeradwywyd

un ar ddeg o bobl i adael o dan delerau gadael yn wirfoddol ar 20 Mawrth 2014.

Byddant yn derbyn iawndal o rhwng £8 mil a £61 mil ym mis Mehefin 2014.

O’r 11 a adawodd yn wirfoddol, cymerodd dau ymddeoliad cynnar. Y gost i Ofwat o

brynu’r lleihad actiwaraidd yn eu pensiwn oedd rhwng £8 mil a £47 mil. Ni wnaethant

dderbyn unrhyw iawndal ychwanegol.

Mae cyfanswm y gost sy’n gysylltiedig â gadael o dan y cynllun gadael cynnar wedi eu

darparu ar gyfer 2013-14, fel y manylir yn nodyn 13.1.
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Ymddeol ar sail afiechyd

Ar 29 Mawrth 2014 cytunwyd y byddai un aelod o staff yn ymddeol yn gynnar ar sail

afiechyd, a arweiniodd ar £68 mil o rwymedigaethau pensiwn cronedig. Cyfrifir am gost

lawn mwy o bensiwn gan y cynllun pensiwn yn hytrach nag Ofwat ac nid yw wedi ei

gynrychioli yn y datganiadau ariannol hyn.

Taliadau ex-gratia

Derbyniodd y cyn Uwch Gyfarwyddwr Polisi a Chyfathrebu hawl gwyliau blynyddol

taledig ychwanegol ar gyfer dau fis, sy’n cyfateb i iawndal ychwanegol o £24 mil pan

adawodd ei swydd ym mis Ionawr 2013. Datgelwyd y swm hwn fel cyflog yn adroddiad

cydnabyddiaeth ariannol cyfrifon 2012-13. 

Yn ystod 2013-14 derbyniodd ddau aelod staff a oedd yn gadael o dan delerau colli

swyddi’n wirfoddol wyliau blynyddol taledig ychwanegol a oedd yn cynrychioli iawndal

gwerth £60 mil. Barnodd Trysorlys EM un o’r taliadau colli swydd hyn gwerth £30,289

net (£40,142.68 gros) i fod yn afreolaidd.

Mae taliadau ex-gratia wedi eu cynnwys yng nghost pecynnau gadael yn nodyn 3.1 y

cyfrifon.

Cathryn Ross
Swyddog Cyfrifyddu

23 Mehefin 2014
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O dan adran 5 Deddf Chyfrifon Adnoddau y Llywodraeth 2000, mae Trysorlys EM wedi

cyfarwyddo Ofwat i baratoi ar gyfer cyfrifon adnoddau pob blwyddyn ariannol, gan roi

manylion yr adnoddau sydd wedi eu caffael, a ddelir, neu a waredwyd yn ystod y

flwyddyn a defnydd adnoddau gan Ofwat yn ystod y flwyddyn.

Paratoir y cyfrifon ar sail croniadau a rhaid iddynt roi golwg cywir a theg o:

• gyflwr materion Ofwat a’i alldro adnoddau net;

• defnydd o adnoddau;

• newidiadau yn ecwiti trethdalwyr; a

• llifiau arian ar gyfer y flwyddyn ariannol.

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

Llawlyfr Adrodd Ariannol y Llywodraeth ac yn benodol i wneud y canlynol:

• cadw at y Cyfarwyddyd Cyfrifon a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM, yn cynnwys y

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

• newidiadau o bwys yn y cyfrifon; a

• paratoi’r cyfrifon ar sail busnes byw.

Penododd Trysorlys EM Cathryn Ross, y Prif Weithredwr, yn Swyddog Cyfrifyddu

Ofwat.

Mae cyfrifoldebau Swyddog Cyfrifyddu, yn cynnwys cyfrifoldeb am briodoldeb a

chysondeb cyllid cyhoeddus y mae'r Swyddog Cyfrifyddu yn atebol amdano, am gadw

cofnodion priodol a diogelu asedau Ofwat, wedi eu hamlinellu yn ‘Rheoli Arian

Cyhoeddus’ a gyhoeddwyd gan y Trysorlys.

Datganiad o Gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu
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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 o waith Ofwat. Mae hyn yn cynnwys rheoli risg.

Mae dyletswyddau Ofwat wedi eu nodi mewn deddfwriaeth, yn arbennig WIA91 a

Deddf Dŵr 2003. Adran llywodraeth anweinidogol yw Ofwat.

Diben y fframwaith llywodraethu

Mae Ofwat yn glynu'n agos at yr egwyddorion a amlinellir yn y 'Cod Llywodraethu

Corfforaethol y DU 2010 a 2012’ (‘y Cod’). Mae'r fframwaith llywodraethu wedi ei

gynllunio i fabwysiadu'r arferion a nodir yn y Cod lle bynnag y bo hyn yn berthnasol ac

ymarferol. Y nod yw rhoi sicrwydd bod Ofwat yn cyflawni ei ddyletswyddau mewn modd

sy'n bodloni'r safonau rheolaeth fewnol a rheoli risg uchaf. Mae hyn wedi ei seilio ar

brosesau a gynlluniwyd i nodi a blaenoriaethu'r cyfleoedd a'r risgiau i gyflawniad

strategaeth, polisïau, nodau ac amcanion Ofwat; er mwyn gwerthuso tebygolrwydd bod

y cyfleoedd a'r risgiau hyn yn cael eu gwireddu (a'r effaith pe byddent yn cael eu

gwireddu); ac i'w 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 2014 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 aelod o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth, sydd wedi llofnodi datganiad

sicrwydd ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2013 hyd 31 Mawrth 2014.

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. Yn unol ag egwyddorion y Cod, mae gan Fwrdd

Ofwat fwyafrif o aelodau anweithredol gyda Chadeirydd Anweithredol, saith

Cyfarwyddwr Anweithredol a phedwar Cyfarwyddwr Gweithredol, yn cynnwys y Prif

Weithredwr. Mae’r aelodau anweithredol yn annibynnol ar y rheolwyr. 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 ymgynghorwr cyfreithiol. Yn dilyn ymarferiad recriwtio,

penodwyd Elizabeth Hillman yn Gwnsler Cyffredinol a bydd yn llunio rhan o’n Uwch

Dîm Arweinyddiaeth o 1 Mai 2014.

Nid oedd unrhyw enghreifftiau o benodiadau cwmni neu drefniadau ymgynghoriaeth,

neu fuddiannau sylweddol eraill, a ddaliwyd gan aelodau’r Bwrdd a allai fod wedi

golygu gwrthdaro â’u cyfrifoldebau fel aelodau’r Bwrdd.

Y Datganiad Llywodraethu
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Er mwyn sicrhau cydymffurfiad lle bo hynny'n bosibl gyda'r Cod, diweddarir Rheolau a

Gweithdrefnau'r Bwrdd yn achlysurol ac fe'u cyhoeddir ar wefan Ofwat. Mae hyn yn

cynnwys:

• gweithdrefn ar gyfer gwrthdaro buddiannau;

• cofrestr buddiannau datgeladwy aelodau'r Bwrdd;

• materion a neilltuir i’r Bwrdd;

• cylch gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg;

• cylch gorchwyl y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol a Phobl;

• cylch gorchwyl Pwyllgor Bwrdd Rhaglen PR14;

• cylch gorchwyl y Pwyllgor Dŵr Agored;

• cylch gorchwyl y Pwyllgor Gwaith Achos;

• cylch gorchwyl y Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu; a’r

• cod ymddygiad.

Cyhoeddir cofnodion cyfarfodydd y Bwrdd ar wefan Ofwat.

Presenoldeb Cyfarwyddwyr Anweithredol mewn cyfarfodydd Bwrdd a thri
chyfarfod is-bwyllgor

O fis Ebrill 2013 hyd fis Mawrth 2014.

Bwrdd
cyfarfodydd/
cynhadledd

galwadau

Archwilio a
Risg

Sicrwydd
Pwyllgor

Cyfarfodydd

Cydnabyd-
diaeth

Ariannol a
Phobl

Pwyllgor
Cyfarfodydd

PR14
Rhaglen

Bwrdd
Pwyllgor

Gwaith
achos

Pwyllgor

Agored
Dŵr

Pwyllgor

Trawsnewid
Enwebiadau

Pwyllgor

Nifer o
Cyfarfodydd

(13 – 5) (5) (2) (6) (2) (1) (1)

Aelodau Bwrdd

Jonson Cox
Cadeirydd

13/13 – 5/5 – 2/2 6/6 – – 1/1 

Penny Boys
Cyfarwyddwr
Anweithredol
(hyd 31 Mawrth 2013)

13/13 – 3/5 2/2 – – 2/2 1/1 1/1 

Wendy Barnes
Cyfarwyddwr
Anweithredol

12/13 – 5/5 5/5 – – – – 1/1 

Robin Paynter Bryant
Cyfarwyddwr
Anweithredol

13/13 – 4/5 3/3 – – – – 1/1 
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Bwrdd
cyfarfodydd/
cynhadledd

galwadau

Archwilio a
Risg

Sicrwydd
Pwyllgor

Cyfarfodydd

Cydnabyd-
diaeth

Ariannol a
Phobl

Pwyllgor
Cyfarfodydd

PR14
Rhaglen

Bwrdd
Pwyllgor

Gwaith
achos

Pwyllgor

Agored
Dŵr

Pwyllgor

Trawsnewid
Enwebiadu

Pwyllgor

Nifer o
Cyfarfodydd

(13 – 5) (5) (2) (6) (2) (1) (1)

Aelodau Bwrdd

Martin Lawrence
Cyfarwyddwr
Anweithredol
(o 1 Mai 2013)

10/12 – 4/4 – 2/2 – – 1/1 1/1 

Christopher Burchell
Cyfarwyddwr
Anweithredol
(o 1 Mai 2013)

9/12 - 4/4 – 1/2 6/6 – – 1/1 

Catherine Waddams
Cyfarwyddwr
Anweithredol
(o 1 Mai 2013)

12/12 – 3/4 – – 6/6 2/2 – –

Christine Farnish1

Cyfarwyddwr
Anweithredol
(o 1 Ionawr 2014)

3/4 – 5/5 – – – – – –

Aelodau Bwrdd Gweithredol

Cathryn Ross2

Prif Weithredwr
(o 14 Hydref 2013)

7/7 – 3/4 2/3 1/1 4/4 1/2 1/1 –

Regina Finn
Prif Weithredwr
(Hyd 8 Tachwedd
2013)

6/6 – 2/2 1/2 1/1 0/2 – – –

Sonia Brown
Prif Reoleiddio
Swyddog

12/13 – 5/5 – – 6/6 – 1/1 –

Keith Mason
Uwch Gyfarwyddwr
Cyllid a
Rhwydweithiau

13/13 – 5/5 – – 6/6 – – –

Richard Khaldi3

Senior Director
Customers and
Casework
(from 6 January
2014)

3/4 – 1/1 – – 2/2 1/1 – –

1. Mynychodd Christine Farnish gyfarfod Bwrdd mis Rhagfyr fel arsyllwr.
2. Mynychodd Cathryn Ross gyfarfod Bwrdd a chyfarfodydd is-bwyllgorau mis Medi fel arsyllwr.
3. Mynychodd Richard Khaldi gyfarfodydd Bwrdd misoedd Tachwedd a Rhagfyr fel arsyllwr.
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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 Mehefin 2013, gan ddefnyddio’r achlysur i

gyfarfod yn anffurfiol â Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, 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 gweithdai Bwrdd ynglŷn â'r adolygiad prisiau (pum gweithdy),

adfywio strategaeth (tri gweithdy), trefniadau codi tâl (dau weithdy), archwaeth risg,

dewis a threfniadau masnachu a Thwnnel Thames Tideway.

Yn ystod y flwyddyn, bu gan y Bwrdd chwe phwyllgor sefydlog:

• Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg;

• Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol a Phobl;

• Pwyllgor Bwrdd Rhaglen PR14 (o 16 Gorffennaf 2013);

• Pwyllgor Dŵr Agored (o 16 Gorffennaf 2013);

• Pwyllgor Gwaith Achos (o 16 Gorffennaf 2013); a

• Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu (o 16 Gorffennaf 2013).

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.

Pwyllgorau’r Bwrdd

Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (Pwyllgor Archwilio yn flaenorol)

Yn unol ag egwyddorion y Cod, cadeirir y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg gan

Gyfarwyddwr Anweithredol. Penny Boys oedd y Cadeirydd hyd 15 Gorffennaf 2013;

penodwyd Wendy Barnes yn Gadeirydd y Pwyllgor o 16 Gorffennaf 2013.

Yr aelodau anweithredol a wasanaethodd yn ystod y flwyddyn yw Wendy Barnes (hyd

15 Gorffennaf 2013 fel aelod o’r Pwyllgor, ac fel Cadeirydd o 16 Gorffennaf 2013),

Robin Paynter Bryant (o 16 Gorffennaf 2013) a Richard Kennett (aelod annibynnol).

Mynychodd y Prif Weithredwr, cyfarwyddwyr, aelodau eraill y staff, archwilwyr allanol (Y

Swyddfa Archwilio Genedlaethol), yr archwilwyr mewnol (PwC a Grant Thornton), a’r

Ysgrifennydd Bwrdd Cynorthwyol drwy wahoddiad.

Rôl y Pwyllgor yw cefnogi’r Bwrdd yn ei gyfrifoldebau dros faterion risg, rheolaeth

fewnol a llywodraethu a sicrwydd cysylltiedig. Gwneir hyn drwy adolygu pa mor



Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2013-14

64

gynhwysfawr yw’r sicrwydd o ran bodloni anghenion sicrwydd y Bwrdd a’r Swyddog Cyfrifyddu, adolygu

dibynadwyedd a chywirdeb y sicrwydd hyn, a rhoi barn ynglŷn â pha mor dda y caiff y Bwrdd a’r

Swyddog Cyfrifyddu eu cefnogi wrth wneud penderfyniadau a chyflawni eu rhwymedigaethau

atebolrwydd. Cyfarfu’r Pwyllgor bum gwaith yn ystod 2013-14. Ym mis Mehefin 2013, cyflwynodd y

Pwyllgor ei adroddiad blynyddol i’r Bwrdd ynghyd â’i argymhellion i gymeradwyo’r cyfrifon blynyddol.

Roedd materion a drafodwyd gan y Pwyllgor yn 2013-14 yn cynnwys:

• gwersi a ddysgwyd o gynllunio a rhagweld cyllideb;

• dyfodol gwasanaethau archwiliad mewnol ar draws llywodraeth;

• datblygiad a gwelliant rheoli risg yn Ofwat; ac

• adolygiadau rheoli risg ar raglen Thames Tideway a’r Rhaglen Trawsnewid Busnes.

Cwblhawyd yr holl adolygiadau archwiliad mewnol a amserlenwyd. Roedd casgliadau archwiliad mewnol

2013-14 yn foddhaol a rhoesant sicrwydd sylweddol. Fodd bynnag, cydnabyddir bod y sicrwydd

sylweddol a roddwyd i’r adolygiad caffael yn ymylol ac fe’i cwblhawyd dim ond o ganlyniad i’r gwaith

gwella a oedd eisoes wedi ei gwblhau yn 2013-14 i wella'r swyddogaeth.  Bydd parhau gyda’r gwaith

gwella hwn a mynd i’r afael â chasgliadau’r archwiliad mewnol yn ffocws allweddol i Ofwat yn 2014-15.

Mae’r asesiad risg ar gyfer blwyddyn ariannol 2014-15 yn parhau’n uchel. Y prif feysydd risg yw:

• enw da a hygrededd, yn arbennig wedi’i gysylltu i gyflawniad llwyddiannus PR14 a delio gydag unrhyw

heriau ar ein penderfyniadau;

• yr angen i gyflawni rhaglen trawsnewid busnes fawr i alluogi Ofwat i weithredu o fewn setliad yr

Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr o 1 Ebrill 2015, ar yr un pryd ag y mae’r sefydliad yn wynebu

pwysau cyflawni sylweddol cysylltiedig â PR14; a

• risgiau sy’n gysylltiedig ag ymgysylltiad rhanddeiliaid - gyda’r adolygiad prisiau, strategaeth Ofwat

wedi’i adfywio a chyflawniad y Rhaglen Trawsnewid Busnes. 

Cytunwyd ar y cynllun archwilio mewnol ar gyfer 2014-15 gan y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg yn ei

gyfarfod ar 14 Mai 2014.

Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol a Phobl (Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol yn flaenorol)

Yn unol ag egwyddorion y Cod, cadeiriwyd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol gan Gyfarwyddwr

Anweithredol Wendy Barnes hyd at 15 Gorffennaf 2013 a Martin Lawrence o 16 Gorffennaf 2013. Yr

aelodau anweithredol eraill a wasanaethodd yn ystod y flwyddyn oedd Jonson Cox, Christopher Burchell

(o 16 Gorffennaf 2013) a Robin Paynter Bryant (hyd 15 Gorffennaf 2013). Rôl y Pwyllgor yw ystyried

materion sy’n ymwneud â thâl ac amodau cyflogaeth staff Ofwat a chynllunio ar gyfer olyniaeth. Roedd y

materion a drafodwyd yn ystod y flwyddyn yn cynnwys:

• ystyriaeth o drefniadau tâl a bonws SCS;

• metrics AD;

• craffu ar ganlyniadau arolwg pobl;

• ystyriaeth gychwynnol o’r Strategaeth Pobl a'r cynllun; a

• diwygiadau i gylch gwaith y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol, ehangu ei orchwyl i gwmpasu materion

pobl ehangach.
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Yn ystod 2014-15 bydd y Pwyllgor yn canolbwyntio ar:

• cynllunio ar gyfer olyniaeth a datblygiad ar lefel uwch;

• ystyriaeth i drefniadau tâl a bonws SCS, yn cynnwys meincnodi tâl uwch swyddogion a phenderfynu ar

ddull ar gyfer y dyfodol;

• goruchwylio datblygiad parhaus a gweithrediad y Rhaglen Trawsnewid Busnes a’r Strategaeth Pobl;

• yn arbennig, craffu ar a monitro cyflawniad a datblygiad ‘conversations’ (dull newydd Ofwat ar gyfer

rheoli perfformiad staff); a 

• goruchwylio’r trefniadau newydd ar gyfer tâl a gwobrwyo.

Pwyllgor Bwrdd Rhaglen PR14

Ym mis Gorffennaf 2013, sefydlodd y Bwrdd bwyllgor cynghori a enwyd yn Fwrdd Rhaglen PR14.

Yn unol ag egwyddorion y Cod, cadeiriwyd Bwrdd Rhaglen PR14 gan ein Cadeirydd Anweithredol, Jonson

Cox. Yr aelodau anweithredol eraill a wasanaethodd yn ystod y flwyddyn oedd Catherine Waddams a

Christopher Burchell. Mae’r Prif Weithredwr a’r Prif Swyddog Rheoleiddio hefyd yn aelodau.

Rôl y Pwyllgor yw:

• darparu her, cefnogaeth a chyngor i’r Uwch Swyddog Adrodd; a

• monitro a yw elfennau allweddol y rhaglen cyflenwi PR14 yn cael eu cyflawni’n effeithlon.

Mae gan Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg rôl fel noddwr Swyddfa Rheoli Rhaglen ar gyfer

PR14, ac mae’n darparu cyngor a chefnogaeth i’r Swyddfa Rheoli Rhaglen ar gyfer yr adolygiad prisiau. 

Pwyllgor Dŵr Agored

Ym mis Gorffennaf 2013, sefydlodd y Bwrdd bwyllgor cynghori a enwyd yn Bwyllgor Dŵr Agored. Yn unol

ag egwyddorion y Cod, cadeiriwyd y Pwyllgor Dŵr Agored gan Gyfarwyddwr Anweithredol, Penny Boys. Yr

aelod anweithredol arall a wasanaethodd yn ystod y flwyddyn oedd Martin Lawrence. Bydd y Prif Swyddog

Rheoleiddio yn mynychu drwy wahoddiad. 

Rôl y Pwyllgor yw:

• darparu her, cefnogaeth a chyngor i’r Rhaglen Trefniadau Dewis a Masnachu ac unrhyw raglen neu

brosiect perthnasol sy’n ei dilyn, sy’n cynnwys gwaith sydd wedi’i gysylltu’n uniongyrchol i’r Rhaglen Dŵr

Agored; a

• monitro a yw elfennau allweddol o’r Rhaglen Trefniadau Dewis a Masnachu yn cael eu cyflawni’n

effeithlon.

Pwyllgor Gwaith Achos

Ym mis Gorffennaf 2013, sefydlodd y Bwrdd bwyllgor a enwyd yn Bwyllgor Gwaith Achos er mwyn gwneud

rhai penderfyniadau terfynol arbennig mewn achosion strategol. Yn unol ag egwyddorion y Cod,

cadeiriwyd y Pwyllgor Gwaith Achos gan Gyfarwyddwr Anweithredol, Penny Boys. Yr aelodau

anweithredol eraill a wasanaethodd yn ystod y flwyddyn oedd Catherine Waddams a Philip Marsden
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(aelod annibynnol). Yn ystod y flwyddyn, ni wnaeth y pwyllgor unrhyw benderfyniadau mewn achosion

strategol.

Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu

Ym mis Gorffennaf, sefydlodd y Bwrdd Bwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu. Yn unol ag egwyddorion y

Cod, cadeiriwyd y Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu gan Gadeirydd Ofwat, Jonson Cox. Ni chaiff

Cadeirydd y Bwrdd gadeirio’r Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu pan fydd yn delio â materion yn

ymwneud â chadeiryddiaeth y Bwrdd. Yr aelodau anweithredol eraill a wasanaethodd yn ystod y

flwyddyn oedd Penny Boys, Christopher Burchell a Martin Lawrence. Bydd y Prif Weithredwr yn

mynychu drwy wahoddiad.

Rôl y Pwyllgor yw:

• adolygu, a gwneud argymhellion ar strwythur, maint a chyfansoddiad y Bwrdd (yn cynnwys nodi ac

enwebu ar gyfer ymgeiswyr cymeradwy i lenwi rhai swyddi gwag ar y Bwrdd);

• adolygu cynllunio ar gyfer olyniaeth ar gyfer y Bwrdd, aelodau’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth ac uwch

rolau eraill;

• bod wedi ymgysylltu ym mhenodiad unrhyw aelod o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth; a

• monitro a gwneud argymhellion i’r Bwrdd a’r faterion llywodraethu’r Bwrdd. 

Penodir a phennir cydnabyddiaeth ariannol aelodau annibynnol y Pwyllgorau Gwaith Achos ac Archwilio

a Sicrwydd Risg gan y Prif Weithredwr mewn ymgynghoriad â’r Cadeirydd. Mae penodiadau

Cyfarwyddwr Anweithredol y Bwrdd yn cael eu cymeradwyo gan y Cadeirydd, gyda Gweinidog Defra yn

gyfrifol am Ofwat yn cael pŵer i wahardd penodiad Cyfarwyddwyr Anweithredol.

Uwch Dîm Arweinyddiaeth (Tîm Gweithredol yn flaenorol)

Mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn cynnwys 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 allweddol yn ymwneud â pholisi, rheoli ac adnoddau, yn amodol ar gyfeiriad

cyffredinol, pwerau a neilltuwyd a rheolaeth y Bwrdd. Rhoddir adborth i bob cyfarfod Bwrdd yn adroddiad

y Prif Weithredwr. Yn ystod ail hanner 2013-14 ymunodd Prif Weithredwr a thri uwch gyfarwyddwr

newydd ag Uwch Dîm Arweinyddiaeth Ofwat. Hefyd recriwtiwyd Cwnsler Cyffredinol, a ymunodd â’r

Uwch Dîm Arweinyddiaeth ar 1 Mai 2014.

Yn ystod 2013-14 bu ffocws allweddol yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth ar strategaeth a thrawsnewid Ofwat

fel sefydliad, yn arbennig mynd i’r afael â materion cyllidebol. Y prif faes arall ar gyfer canolbwyntio oedd

gorffen ein methodoleg PR14, a rhoi ar waith a monitro trefniadau ar gyfer cyflawni’r rhaglen, yn

cynnwys contract y Partner Cyflenwi. Mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth hefyd wedi adolygu cynnydd a

llywio polisi ar bob un o brif raglenni eraill Ofwat.

Mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth wedi bod yn gysylltiedig mewn creu Open Water Markets Limited,

cwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei sefydlu gan y diwydiant i gefnogi paratoadau ar gyfer agor

marchnad ar gyfer cwsmeriaid manwerthu dibreswyl, a fydd yn agor yn 2017 o dan y Ddeddf Dŵr. Mae

Sonia Brown, Prif Swyddog Rheoleiddio Ofwat, yn Gyfarwyddwr Anweithredol Open Water Markets

Limited.
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Trefniadau archwilio

Mae’r C&AG, a benodwyd 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

cydnabyddiaeth ariannol i archwilydd (gwirioneddol na thybiannol) ar gyfer gwaith di-archwiliad.

Mae ein gwasanaeth archwilio mewnol yn darparu gwasanaeth gwerthuso annibynnol ar gyfer y rheolwyr

drwy fesur a gwerthuso digonolrwydd, dibynadwyedd ac effeithiolrwydd systemau rheoli a rheolaeth

ariannol. Mae’r archwiliad mewnol yn gwneud argymhellion yn seiliedig ar werthusiad pob system a

adolygir. Darperir adroddiad sicrwydd blynyddol i’r Swyddog Cyfrifyddu a’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd

Risg. Rydym wedi dewis rhoi’r ddarpariaeth rheolaeth fewnol allan ar gontract er mwyn sicrhau rhoi

sicrwydd cwbl annibynnol a dadansoddiad ac argymhellion cwbl broffesiynol.

Ym mis Hydref 2014 penodwyd Grant Thornton yn ddarparwr gwasanaeth archwilio mewnol i ni yn dilyn

proses gaffael gystadleuol.  Disodlodd y penodiad PwC, y gwnaethom derfynu ei gontract oherwydd risg

gwrthdaro buddiannau yn dilyn dyfarnu contract Partner Cyflenwi PR14 i PwC. Gosodwyd y contract

newydd gyda Grant Thornton am gyfnod byr dros dro hyd 30 Mai 2014, gan adlewyrchu bwriad Ofwat i

gyfranogi ym mhroses caffael y cyd grŵp rheoleiddwyr ar gyfer darpariaeth gwasanaethau archwiliad

mewnol. Ar ddiwedd y broses hon, Grant Thornton a fu’n llwyddiannus wrth ennill contract y cyd

reoleiddwyr ac fe’i penodwyd yn gyflenwr archwiliad mewnol Ofwat o dan y contract o 1 Ebrill 2014.

Cynhaliwyd archwiliad mewnol 2013-14 yn unol â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus

(PSIAS).

Mae’r Swyddog Cyfrifyddu wedi cymryd pob cam angenrheidiol i wneud ei hun yn ymwybodol o unrhyw

wybodaeth archwilio berthnasol, ac i wneud yn siŵr bod ein harchwilwyr yn ymwybodol o’r wybodaeth

honno. Cyn belled ag y mae’n ymwybodol, nid oes gwybodaeth archwilio berthnasol nad yw ein

harchwilwyr yn ymwybodol ohoni.

Rheoli risg

Yn unol ag egwyddorion y Cod, mae’r Bwrdd, y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg a’r Uwch Dîm

Arweinyddiaeth yn adolygu’r gofrestr risg strategol yn rheolaidd. Yn ogystal, mae’r Pwyllgor Archwilio a

Sicrwydd Risg yn derbyn cyflwyniadau adolygu risg a throsolwg Uwch Gyfarwyddwr ar sail treigl gan

gyfarwyddwyr rhaglenni a phrosiectau. Mae asesu risg wedi ei wreiddio mewn rhaglenni, prosiectau a llif

gwaith gweithredol. Mae uwch reolwyr, a’u staff, wedi ymrwymo i reoli risg. Er mwyn cryfhau ei arolygiaeth,

rydym yn parhau i fod ag aelod annibynnol o’n Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg sydd ddim yn aelod o’r

Bwrdd.

Rheolir pob risg strategol gan berchennog risg sy'n un o'r uwch gyfarwyddwyr. Mae’r fframwaith rheoli risg

wedi ei seilio ar ganllawiau safonol Trysorlys EM sydd yn y Llyfr Oren. Ei 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 penodol o staff;

• mae archwaeth at risg wedi ei chydbwyso’n gyfartal rhwng bygythiadau, cyfleoedd ac adnoddau, a

ffactorau megis canlyniadau dymunol a chynnal enw da;
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• 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;

• adolygir cofrestri risg prosiect a risg gweithredol yn rheolaidd;

• bydd cyfarwyddwyr rhaglen a phrosiect yn mynychu’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg i roi sesiynau

briffio ar reoli risg;

• diweddarir y gofrestr risg yn rheolaidd ac fe’i hadolygir gan yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth; 

• paratoir adroddiadau ar risg strategol bob chwarter ar gyfer y Bwrdd a’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd

Risg; a

• bydd camau gweithredu sy’n codi o astudiaethau archwiliad mewnol yn cael eu dilyn i fyny hyd at yr

amserlen a gytunwyd.

Adolygir ein strategaeth risg yn flynyddol ac fe’i diweddarir yn ôl y galw. Yn ystod 2013-14 gwnaethom

ddechrau prosiect i wella rheolaeth risg Ofwat. Gan adeiladu ar hunanasesiad a gynhaliwyd yn erbyn

Fframwaith Asesu Rheolaeth Risg y Trysorlys ym mis Hydref 2013, nod y cynllun yw cyflawni graddiad

gwell erbyn diwedd 2014-15 drwy fynd i'r afael â phump amcan allweddol i: 

• amlinellu ymagwedd Ofwat tuag at risg mewn strategaeth rheoli risg glir;

• adeiladu gallu drwy sicrhau bod gan bobl y cyfarpar ac y cânt gefnogaeth i reoli risg yn dda;

• datblygu prosesau a chydgysylltiad cadarn; 

• gwreiddio diwylliant o reoli risg effeithiol a deinamig ar draws Ofwat; a

• bod ymhlith y gorau am reoli risg drwy ddysgu gan sefydliadau eraill.

Amgylchedd risg

Parhaodd yr amgylchedd risg cyffredinol yn uchel yn ystod y flwyddyn oherwydd effaith yr angen i

gynyddu ein cyllidebau ar gyfer 2013-14 a 2014-15, a phwysau cyflenwi sy’n gysylltiedig â’r newidiadau

sylweddol yr ydym wedi eu gwneud ar gyfer y PR14 a’r effeithau canlyniadol ar feysydd gwaith eraill. Ar

yr un pryd, bu rhaglen waith sylweddol a risg uchel i gefnogi cynnydd y Bil Dŵr a gwneud paratoadau ar

gyfer agor y farchnad ar gyfer cwsmeriaid dibreswyl. Yn fewnol, gwnaethom sefydlu rhaglen Trawsnewid

Busnes, a fydd yn archwilio Ofwat er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn y safle gorau i gyflawni’r

strategaeth newydd yr ydym wedi dechrau ei datblygu.

Roedd y risgiau allweddol a reolwyd yn ystod y flwyddyn fel a ganlyn:

• m ae PR14 wedi ei gwneud hi’n ofynnol i gael rheolaeth risg effeithiol er mwyn sicrhau bod nodau

strategol allweddol yn cael eu datblygu, o ran gorffen y fethodoleg ar gyfer yr adolygiad prisiau a

datblygu strwythur cyflenwi cadarn. Roedd hyn yn gofyn am adnoddau ychwanegol sylweddol ac

ymgysylltiad allanol er mwyn sicrhau bod y risgiau uchaf yn cael eu lliniaru; 

• ymgysylltu â rhanddeiliaid a rheoli risgiau o ran enw da, a chyfathrebu a rheoli’n effeithiol y newidiadau

sy’n cael eu cyflwyno drwy PR14; a

• risgiau penodol sy’n codi o ddibyniaeth y sefydliad ar ei Bartner Cyflenwi, a’r angen i roi camau lliniaru

effeithiol ar waith ar gyfer risgiau gwrthdaro buddiannau ar draws y sefydliad.

Gan edrych ymlaen, mae’r amgylchedd risg yn parhau’n ansicr gyda rheolaeth risg effeithiol yn elfen

hanfodol ar gyfer cyflawni PR14, strategaeth newydd Ofwat a’r Rhaglen Trawsnewid Busnes. Mae effaith

gronnus y tri gweithgaredd hwn a'u risgiau cysylltiedig o'u rhoi ynghyd hefyd yn amlwg yn yr amgylchedd
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risg ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Comisiynodd y Prif Weithredwr newydd adolygiad o archwiliad

mewnol ym maes caffael wedi iddi ddod i’w swydd. Er bod hyn wedi rhoi sicrwydd sylweddol, nododd nifer

o risgiau y bydd yn mynd i’r afael â hwy drwy gynnydd mewn craffu gan y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd

Risg, archwiliad mewnol dilynol, a thema caffael o fewn y Rhaglen Trawsnewid Busnes.

Gwersi cyllideb a ddysgwyd

Rhoddodd yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth sylw sylweddol i ddysgu gwersi gan yr angen, hanner ffordd drwy

flwyddyn ariannol 2013-14, i gynyddu cyllideb 2013-14 Ofwat. Cynyddodd y gyllideb gan £5.6 miliwn (o

£21.5 miliwn i £27.1 miliwn) er mwyn mynd i’r afael â thanamcangyfrif costau cyflenwi PR14.

Adlewyrchodd y tanamcangyfrif yn rhannol yr her o gwblhau newid polisi arwyddocaol iawn yn codi o'r

fethodoleg gosod prisiau newydd tra'n datblygu cynllun cyflenwi cadarn iawn. 

Pontiwyd y diffyg drwy gyfuniad o ffi trwydded arbennig gwerth £3.2 miliwn (wedyn wedi ei wrthbwyso gan

nodyn credyd yn dychwelyd £0.85 miliwn i gwmnïau er mwyn adlewyrchu ailbroffilio gweithgaredd adolygu

prisiau), a chymeradwyaeth gan Drysorlys EM i dynnu lawr drwy’r Amcangyfrif Atodol £2.4 miliwn

ychwanegol o ffioedd trwydded nas gariwyd o flynyddoedd blaenorol i £1.8 miliwn a gytunwyd yn y gyllideb

wreiddiol. Ar gyfer 2014-15 cytunwyd ar addasiad i drwydded gyda’r sector, sydd â’r effaith o gynyddu’r

cap ffi trwydded gan ddefnyddio darpariaethau Adran 13 yr WIA91.

Ystyriodd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg gasgliadau ymarferiad gwersi a ddysgwyd a gomisiynwyd

gan Fwrdd Ofwat ar ddau achlysur (ym misoedd Medi a Thachwedd 2013). Ystyriwyd yr adroddiad terfynol

gan y Bwrdd ym mis Rhagfyr 2013 ac fe'i cyhoeddwyd ar ein gwefan.

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg yn monitro cynnydd mewn rhoi argymhellion yr adroddiad ar

waith, ac mae’r Bwrdd wedi ymgysylltu’n llawn yn y broses o osod cyllideb 2014-15, a dynnodd ar y

newidiadau a wnaed yng ngoleuni’r materion a ddaeth i’r amlwg ym mlwyddyn ariannol 2013-14. Mae

Ofwat wedi rhannu’r gwersi a ddysgodd gyda rhanddeiliaid allweddol, yn cynnwys Trysorlys EM, y

Swyddfa Archwilio Genedlaethol a Defra, ac mae’n ddiolchgar am y cyngor adeiladol a'r gefnogaeth

adeiladol y maent wedi ei rhoi i’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth a’r Bwrdd. 

Datganiad diogelwch gwybodaeth

Mae gan Ofwat ystod o wybodaeth, y mwyafrif ohoni yn bolisi ac yn fasnachol gyda nifer fechan o asedau

gwybodaeth bersonol. Mae gennym Bolisi Risg Gwybodaeth (IRP) a gweithdrefnau cysylltiedig ar waith a

gaiff eu hadolygu drwy'r Grŵp Diogelwch a Sicrwydd Gwybodaeth, sy’n rhoi cyfarwyddiadau clir a

chefnogaeth reoli weledol ar gyfer mentrau diogelwch. 

Er na wnaeth yr adolygiad archwiliad mewnol amlygu unrhyw bryderon sylweddol ar gyfer 2012-13,

cydnabuwyd bod y Grŵp Diogelwch a Sicrwydd Gwybodaeth wedi methu â chyfarfod yn y cyfnod hwn.

Yn 2013-14 cyfarfu’r grŵp ddwywaith ac mae’n fwriad gennym i’r grŵp gyfarfod yn chwarterol o 2014-15

ymlaen. Mae’r grŵp hwn yn rhoi trefn lywodraethu ar gyfer diogelwch, risg gwybodaeth a sicrwydd

gwybodaeth ac mae’n sicrhau camau dilynol ar ran yr Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth.

Nodwyd fel camau dilynol yn 2012-13, bod angen diweddaru ein polisi a chynllun parhad busnes. Mae’r

gwaith hwn nawr yn hollbwysig ar gyfer 2014-15, gyda'i weithrediad wedi ei oedi oherwydd adleoliad

annisgwyl ein swyddfa yn Llundain. Gan fod gennym nawr swyddfa barhaol yn Llundain, gallwn ddatblygu
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a chytuno ar bolisi parhad busnes cynhwysfawr sy’n cwmpasu safleoedd y sefydliad yn Birmingham

a Llundain. 

Codwyd mater diffyg cofrestr asedau gwybodaeth gynhwysfawr yn Ofwat yn SRMO llynedd. Mae gan y

sefydliad restr o asedau gwybodaeth ar waith, sydd wedi ei adolygu drwy archwiliad mewnol, gan gael

graddiad 'sicrwydd sylweddol'. Mae’r rhestr a'r polisi wedi eu diweddaru i adlewyrchu argymhellion yr

archwiliad mewnol. Yn ystod 2014-15 byddwn yn cynnal archwiliad llawn o’r asedau gwybodaeth ac yn

datblygu, cyflwyno a rhoi ar waith drefniadau cadarn i reoli’r holl asedau gwybodaeth, yn cynnwys y

rheini’n ymwneud â PR14 ar ddiwedd y contract Partner Cyflenwi.

Arwyddwyd ein ffurflen diogelwch blynyddol ar gyfer 2013-14 gan y Swyddog Cyfrifyddu (Uwch

Berchennog Risg Gwybodaeth) ar 9 Mehefin 2014 ac fe'i cyflwynwyd i Swyddfa'r Cabinet.

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau risg gwybodaeth yn 2013-14 sydd angen eu hadrodd i’r Comisiynydd

Gwybodaeth.

Effeithiolrwydd Ofwat

Gallu sefydliadol

Yn ystod blwyddyn ariannol 2013-14, amlygwyd nifer o bryderon ynglŷn â gallu ac effeithiolrwydd

sefydliadol Ofwat. Yn benodol, roedd y problemau rhagweld cyllideb a’r angen i godi ffi trwydded

ychwanegol yn arwyddol o broblemau gyda chynllunio corfforaethol a sefydliad lle mae atebolrwydd ar

gyfer cyflenwi a chyllidebau o fewn rhaglenni a phrosiectau bob amser yn glir. Yn ogystal, roedd y

gwallau gweinyddol a arweiniodd at yr angen i geisio cymeradwyaeth ôl-weithredol Trysorlys EM ar gyfer

gwariant mewn dau faes yn arwyddol o ffactorau diwylliannol gwaelodol, a nodwyd hefyd gan archwilwyr

mewnol Ofwat, o ddiwylliant lle – ar adegau – yr oedd cyflawni yn cymryd blaenoriaeth dros

gydymffurfiad. Ymhellach, mae wedi bod yn angenrheidiol i ddatblygu strategaeth newydd a fydd yn

symud Ofwat yn ei flaen, sydd wedi annog ailasesiad o anghenion y sefydliad.

Eir i’r afael â materion gallu gwaelodol hyn ar hyn o bryd: mae arweinyddiaeth y sefydliad wedi ei

drawsnewid yn ystod y flwyddyn gyda Bwrdd sydd wedi ei gryfhau’n sylweddol, yn cynnwys pedwar

Cyfarwyddwr Anweithredol newydd. Dechreuodd Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu newydd ar ei

gwaith ym mis Hydref 2013, ac mae hi wedi penodi Uwch Dîm Arweinyddiaeth sydd yn bennaf newydd

ac wedi ei gryfhau.

Rhaglen Trawsnewid Busnes

Heb drawsnewid sylweddol, mae’n annhebygol y bydd Ofwat yn sefydliad sy’n perfformio'n uchel sydd

mewn safle da i gyflawni ei weledigaeth a strategaeth wedi eu hadfywio i gyflawni ar gyfer cwsmeriaid

a'r sector. Yn ychwanegol, bydd Ofwat yn dod yn ddarostyngedig i’r Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr o

fis Ebrill 2015, ac mae angen trawsnewidiad sylweddol i alluogi iddo gyflawni o fewn cyllideb sydd wedi’i

lleihau’n sylweddol. Er i ad-drefniant ddigwydd mor ddiweddar â 2011, nid yw ei fudd wedi bod mor eang

ag yr oedd ei angen gan y sefydliad ac felly mae angen rhaglen newid arall. Yn ystod ail hanner

2013-14, dechreuodd Ofwat Raglen Trawsnewid Busnes fawr yn canolbwyntio ar:
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• yr hyn yr ydym yn ei wneud; eglurder ynglŷn â meysydd gwaith, blaenoriaethau ac aliniad strategol;

• sut ydym yn gweithio: strwythurau ar gyfer rheoli pobl a chyflawni, yn arbennig mynd i'r afael â

gwendidau mewn cynllunio, rheoli rhaglen a phrosiect a 

• phwy ydym ni: gwerthoedd, galluoedd a phrofiad.

Mae’r Rhaglen Trawsnewid Busnes yn flaenoriaeth allweddol, sydd wedi ei bwriadu i newid diwylliant

Ofwat a gwreiddio cyflenwi drwy raglenni a phrosiectau, gydag atebolrwydd clir ar gyfer mewnbynnau,

cynllunio a rheolaeth ariannol, yn ogystal â gwell dealltwriaeth a rheolaeth risg.

Gwnaethom gynnydd da o ran y rhaglen yn ystod diwedd 2013-14 drwy gynnal cynllun gadael gwirfoddol,

gwneud gwaith sylweddol i newid ein rheolaeth o bobl, rheolaeth rhaglen, rheolaeth risg a chynllunio

systemau cynllunio busnes drwy gynnal archwiliad o drefniadau llywodraethu er mwn gwella eglurder

ynglŷn â rolau, cyfrifoldebau, dirprwyaethau a gwneud penderfyniadau.   Mae’r cynnydd cynnar hwn yn

rhoi sylfaen gref ar gyfer trawsnewid pellach yn ystod 2014-15.

Mae rhagor o waith i’w wneud. Mae hyn yn cynnwys gwaith i ddatblygu a rhoi ar waith fodel gweithredu

targedau newydd sy’n mynd i’r afael â siâp y sefydliad a’i gymysgedd sgiliau; sy’n gwreiddio rheolaeth

rhaglenni a phrosiectau mwy effeithiol; sy’n cyflenwi rhaglen datblygu arweinyddiaeth a rheolaeth fawr;

sy’n mynd i’r afael â materion caffael, cyllidebu a rheolaeth ariannol; sy’n datblygu ein seilwaith a ffyrdd

doethach o weithio; ac sy’n datblygu gwell trefn lywodraethu fewnol, yn arbennig gwell cynllunio busnes a

gweithredol a chydymffurfiad a sicrwydd.

Bydd y pwysau o drawsnewid Ofwat ar yr un adeg â chyflenwi PR14 yn galw am reolaeth ragorol ar gyfer

nifer o risgiau strategol a gweithredol. Yn arbennig, bydd maint yr agenda newid mewnol ac allanol yn

golygu y bydd angen i ni flaenoriaethu’n llym, a sicrhau ein bod yn gwneud ychydig o bethau hollbwysig yn

dda dros ben. Yn ogystal â chyflawni newidiadau mewn systemau, bydd angen i ni eu gwreiddio’n llawn ar

draws ddiwylliant y sefydliad. Mae’r Rhaglen Trawsnewid Busnes yn gyfle mawr i Ofwat ddatblygu ei allu

a'i hyder yn unol â'i uchelgais.

Adolygu 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.

Mae’r Swyddog Cyfrifyddu wedi cael ei chynghori ynglŷn â goblygiadau canlyniad ei hadolygiad o

effeithiolrwydd y system rheolaeth fewnol gan y Bwrdd a'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg ac mae wedi

sicrhau y bydd y Rhaglen Trawsnewid busnes yn mynd i'r afael â gwendidau, yn rhoi gwelliannau parhaus

o'r systemau sydd ar waith a rhoi sicrwydd ynglŷn â chydymffurfio a threfn lywodraethu. 

Fel Swyddog Cyfrifyddu yn cymryd yr awenau hanner ford drwy’r flwyddyn ariannol, cymerodd y Prif

Weithredwr sicrwydd yn hanner cyntaf y flwyddyn drwy’r canlynol: 

• bod ag ymwybyddiaeth gyffredinol dda o system rheolaeth fewnol y sefydliad a hithau wedi gweithio yn

Ofwat mor ddiweddar â 2011 fel Cyfarwyddwr Marchnadoedd ac Economeg; cyn dechrau ar y swydd
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cynhaliodd nifer o gyfarfodydd perthnasol i reolaeth fewnol a sicrwydd, yn arbennig gyda staff mewnol

allweddol, a’n harchwilwyr mewnol ac allanol. 

• ymwneud ac ymgysylltu mewn materion allweddol cyn iddi gyrraedd, yn arbennig datblygiad cynnar

cyllideb 2014-15 ac ymglymiad gweithredol yn adroddiad terfynol gwersi a ddysgwyd y gyllideb a’r

cynllun gweithredu; 

• yn seiliedig ar ei dealltwriaeth o reolaeth fewnol a sicrwydd, siapio a chychwn y Rhaglen Trawsnewid

Busnes (gweler isod) er mwyn mynd i’r afael â meysydd sydd angen eu gwella;

• sicrhau bod pob Uwch Gyfarwyddwr wedi cwblhau holiadur sicrwydd yn cadarnhau bodolaeth

rheolaethau priodol ar gyfer eu meysydd cyfrifoldeb;

• trafod y datganiad llywodraethu gyda’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth fel rhan o’i phroses sicrwydd cyn

arwyddo’r datganiad llywodraethu ar gyfer y flwyddyn yn gyfan; ac

• yn seiliedig ar yr ymgysylltiad cyn iddi ddechrau ar ei swydd, comisiynu adolygiad archwiliad mewnol ar

unwaith o gaffael a chychwyn archwiliad llywodraethu fel rhan o’r Rhaglen Trawsnewid Busnes.

Mae gweledigaeth, cenhadaeth a nodau strategaeth Ofwat yn rhoi sail i'w flaenoriaethau blynyddol a

nodir, ac yr ymgynghorir arnynt, yn y flaenraglen 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

ddilynol. Mae’r flaenraglen hon yn ysgogi cynlluniau rhaglen a phrosiectau ac yn y pen draw amcanion

pob aelod staff. Bydd cyfarwyddwyr, rheolwyr prosiect ac arweinwyr timau yn adolygu cynnydd

cynlluniau rhaglen, prosiect a thîm yn rheolaidd. Mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth a’r Bwrdd yn adolygu

cynnydd y strategaeth a phrosiectau allweddol bob chwarter blwyddyn.

Mae gennym broses o adolygiadau perfformiad unigol ar gyfer staff, yr ydym wedi ei gwella fel rhan o’n

Strategaeth Pobl a’r Rhaglen Trawsnewid Busnes ehangach. Asesir gofynion adnoddau Ofwat yn

rheolaidd yng nghyd-destun ein Cynllun Busnes Strategol treigl tair blynedd a’r flaenraglen flynyddol.

Bydd y Cyfarwyddwyr Anweithredol hefyd yn rhoi barn annibynnol i’r Swyddog Cyfrifyddu am ein

perfformiad.

Bydd y Bwrdd, y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg a’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn asesu a monitro

ein perfformiad a’n systemau rheolaeth fewnol cysylltiedig yn rheolaidd. Gwnaeth ein harchwilwyr

mewnol ar gyfer 2013-14, PwC a Grant Thornton, adolygu a chynghori ar ein prosesau rheoli risg a’n

rheolaeth fewnol, ac yn ystod y flwyddyn adolygodd systemau a gweithdrefnau’n ymwneud â chyllid a

diogelwch gwybodaeth.

Mae PwC a Grant Thornton yn gweithredu i safonau a ddiffinnir yn Safonau Archwiliad Mewnol y Sector

Cyhoeddus 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.

Mae’r Swyddog Cyfrifyddu newydd hefyd wedi mynd i’r afael â nifer o fethiannau gweinyddol sy’n

rhagddyddio ei chyrhaeddiad. Yn arbennig, mae hyn wedi cynnwys ceisio cymeradwyaeth ôl-weithredol

Trysorlys EM ar gyfer dwy flynedd o wariant hanesyddol, a oedd, er yn isel ei werth, yn cael ei ystyried

yn bwysig oherwydd ei natur newydd a dadleuol ac felly roeddent y tu allan i ddirprwyaethau Ofwat. Ni

wnaeth Trysorlys EM gymeradwyo un achos busnes a gwrthododd un taliad diswyddo a rhoddodd gosb
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am fethiant Ofwat i geisio’r cymeradwyaethau angenrheidiol. Mae rhagor o fanylion am

yr achosion busnes wedi eu cynnwys yn yr Adroddiad Cydnabyddiaeth Ariannol. Gan

adlewyrchu ymrwymiad y Swyddog Cyfrifyddu i fynd i’r afael â’r materion etifeddol sydd

wedi tanseilio'r gwariant afreolaidd hwn, mae Rhaglen Cydymffurfiad a Sicrwydd wedi

ei chychwyn o fewn rhaglen 2014-15 Ofwat.

Mae hon wedi bod yn flwyddyn ariannol heriol ar gyfer Ofwat, yn arbennig o ganlyniad

i’r materion a gododd gyda’r gyllideb a gwariant etifeddol afreolaidd. Rydym wedi

cryfhau ein rheolaethau mewnol i adlewyrchu’r materion hyn, ac rydym wedi rhannu yn

dryloyw y camau yr ydym wedi eu cymryd i fynd i’r afael â’r gwersi a ddysgwyd o’r

materion cyllideb. Er gwaethaf y materion penodol hyn, mae adroddiadau rheolaeth

fewnol wedi cwmpasu ystod eang o faterion rheolaeth fewnol, gyda phob un yn rhoi

‘sicrwydd sylweddol’. Ar sail hynny, er ein bod yn cydnabod y materion y mae angen

mynd i’r afael â hwy drwy’r Rhaglen Trawsnewid Busnes, a’r camau sydd eisoes wedi

eu cymryd i glirio’r arfer gwael hanesyddol, gallwn ddod i gasgliad bod y rheolaeth

fewnol gyffredinol yn effeithiol.

Cathryn Ross
Swyddog Cyfrifyddu

23 Mehefin 2014
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Yr wyf yn ardystio fy mod wedi archwilio datganiadau ariannol Ofwat ar gyfer y

flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014 o dan Ddeddf Cyfrifon Adnoddau 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. 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

Gydnabyddiaeth Ariannol 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 o Gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu, y Prif

Weithredwr fel 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 Cyfrifon Adnoddau 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 ynglŷn â’r 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, boed hynny wedi ei achosi drwy gamgymeriad neu

dwyll. Mae hyn yn cynnwys asesiad o: a yw’r polisïau cyfrifyddu yn briodol i

amgylchiadau Ofwat ac wedi eu cymhwyso’n gyson a’u datgelu’n ddigonol;

rhesymoldeb amcangyfrifon cyfrifyddu sylweddol a wnaed gan Ofwat; a chyflwyniad

cyffredinol y datganiadau ariannol. Yn ogystal, yr wyf yn darllen y wybodaeth ariannol

ac anariannol yn adroddiad y Prif Weithredwr a Rhan 1: Adroddiad blynyddol i nodi

anghysondebau pwysig gyda’r datganiadau ariannol a archwiliwyd a nodi unrhyw

wybodaeth sydd mae’n debyg yn anghywir iawn yn seiliedig ar, neu’n anghyson iawn

a’r, wybodaeth a gefais wrth gynnal fy archwiliad.  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

rheolaeth a bleidleisir gan y Senedd 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 gofnodir yn y

datganiadau ariannol wedi eu defnyddio at y dibenion a fwriadwyd gan y Senedd a bod

Tystysgrif ac Adroddiad Distain ac Archwilydd
Cyffredinol Tŷ’r Cyffredin
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y trafodion ariannol a gofnodir yn y datganiadau ariannol 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 Senedd ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben

31 Mawrth 2014 ac yn dangos 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 Ofwat ar

31 Mawrth 2014 a’r costau net ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny; ac

• mae’r datganiadau ariannol wedi eu paratoi’n gywir yn unol â Deddf Cyfrifon

Adnoddau y Llywodraeth 2000 a chyfarwyddiadau Ysgrifennydd Gwladol a

gyhoeddwyd yn ôl y gofynion hynny.

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’r Ysgrifennydd Gwladol a wnaed o dan Ddeddf Cyfrifon

Adnoddau y Llywodraeth 2000; a’r

• wybodaeth a roddir yn adroddiad y Prif Weithredwr, Rhan 1: Adroddiad Blynyddol a

Sylwadau Rheolwyr 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 Gydnabyddiaeth sydd i'w
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archwilio yn cytuno â'r cofnodion a'r ffurflenni cyfrifyddu; neu

• nad wyf wedi derbyn yr holl wybodaeth a’r eglurhad yr wyf eu hangen ar gyfer fy

archwiliad; neu

• nad yw'r Datganiad Llywodraethu yn dangos cydymffurfiad â chanllawiau Trysorlys

EM.

Adroddiad 

Mae fy adroddiad ar y datganiadau ariannol hyn ar dudalennau 77 i 82.

Syr Amyas C E Morse
Distain ac Archwilydd Cyffredinol
Swyddfa Archwilio Genedlaethol

157-197 Buckingham Palace Road
Victoria

Llundain
SW1W 9SP

23 Mehefin 2014
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Rhagymadrodd

Yr Awdurdod Realeiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat) yw’r adran llywodraeth

anweinidogol sy’n gyfrifol am reoleiddiad economaidd y diwydiant dŵr a charthffosiaeth

yng Nghymru a Lloegr. Mae Ofwat yn annibynnol ar y llywodraeth a chwmnïau dŵr, ac

mae’n atebol i’r Senedd a Llywodraeth Cymru. Cylch gwaith Ofwat yw cymell cwmnïau

dŵr i roi gwasanaeth o ansawdd da a gwerth am arian i gwsmeriaid preswyl a busnes

drwy:

• Sicrhau bargen deg i gwsmeriaid;

• Cadw cwmnïau'n atebol;

• Gwneud i fonopolïau wella;

• Harneisio grymoedd y farchnad;

• Cyfrannu at ddatblygu cynaliadwy; a

• Cyflawni gwell rheoleiddio.

Mae rôl strategol a dyletswyddau Ofwat  ar hyn o bryd wedi eu nodi yn Neddf Diwydiant

Dŵr 1991. Mae’r rhain yn cynnwys cynnal ymarferiad adolygu prisiau ar y diwydiant

bob pum mlynedd. Mae’r adolygiad prisiau yn gosod y pris, buddsoddiad a phecyn

gwasanaeth y gall cwmnïau godi tâl amdanynt gan ddefnyddwyr bob blwyddyn. Ar hyn

o bryd mae Ofwat yn cynnal adolygiad sydd i’w gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn a

fydd yn gosod prisiau ar gyfer y cyfnod 2015-20.

O dan Ddeddf Cyfrifon Adnoddau y Llywodraeth 2000, mae’n ofynnol i mi archwilio,

ardystio ac adrodd ar ddatganiadau ariannol Ofwat. Mae hyn yn cynnwys casglu

tystiolaeth er mwyn bodloni fy hun bod, ym mhob ffordd o bwys, y gwariant a'r incwm a

ddangosir yn y datganiadau ariannol wedi eu cymhwyso i'r diben a fwriedir gan y

Senedd.

Pwrpas fy adroddiad

Mae datganiadau ariannol 2013-14 yn cwmpasu cyfnod o newid sylweddol a heriol i

Ofwat.  Bu newid sylweddol i’r Bwrdd a’r uwch dîm rheoli, yn cynnwys Prif Weithredwr

Newydd. Mae Ofwat yn cynnal adolygiad prisiau cyfnodol, sydd wedi arwain at gynnydd

sylweddol ym maich gwaith yr Adran a phwysau ychwanegol ar y systemau rheolaeth

fewnol.

Mae gan y Bil Dŵr 2014, a gafodd Gydsyniad Brenhinol ar 14 Mai 2014, oblygiadau ar

gyfer Ofwat a’r sector y mae’n ei reoleiddio. Un o’r newidiadau yw marchnad fanwerthu

newydd ar gyfer holl gwsmeriaid dibreswyl yn Lloegr. Mae’r rhaglen Dŵr Agored wedi ei

sefydlu i gefnogi cyflawniad gweledigaeth Llywodraeth y DU ar gyfer dyfodol rheoli dŵr

yn Lloegr.

Adroddiad y Distain ac Archwilydd Cyffredinol i Ddau
Dŷ’r Senedd
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Mae fy adroddiad yn egluro:

• Sut yr wyf wedi cael digon o sicrwydd i gefnogi fy marn am yr archwiliad ar adeg o

newid sylweddol yn Ofwat a phan fo Ofwat wedi gweld methiannau yn systemau

rheolaeth fewnol.

• Sut yr wyf wedi sicrhau fy hun bod y cronfeydd ychwanegol a ddarparwyd gan y

Senedd i gefnogi'r adolygiad prisiau wedi eu cymhwyso’n gywir;

• Sut yr wyf wedi archwilio pryderon rheoleidd-dra parthed pecyn cydnabyddiaeth

ariannol y Cadeirydd a nifer fechan o daliadau colli swydd ex-gratia;

• Y camau a gymerwyd gan yr uwch dîm rheoli a’r Bwrdd i fynd i’r afael â’r gwendidau

mewn rheolaeth fewnol;

• Meysydd sylweddol o farn; a

• Goblygiadau newidiadau o ganlyniad i Ddeddf Dŵr 2014.

Methiannau yn y systemau rheolaeth fewnol sy’n llywodraethu cynllunio a
rhagfynegi ariannol

Wrth baratoi ar gyfer adolygiad prisiau 2014, nododd tîm uwch reoli Ofwat bod yr Adran

yn brin o’r sgiliau angenrheidiol a’r gallu i gwblhau’r gwaith sydd ei angen yn effeithiol.

Felly, cytunodd y Bwrdd y dylai Ofwat ddatblygu rôl partner cyflawni wedi ei rhoi allan ar

gontract er mwyn rhoi mwy o hyblygrwydd i gyflawni’r adolygiad. Rhoddwyd y trefniant

partneriaeth allan ar gyfer tendr, a bu PricewaterhouseCoopers yn llwyddiannus. Yn

ogystal â pheidio â bod â’r sgiliau a’r gallu oedd ei angen, roedd Ofwat hefyd wedi

methu â chynnwys arian yn y gyllideb ar gyfer elfen bartneriaeth yr ymarferiad

adolygiad prisiau pan gytunodd ar ei gyllideb gyda Thrysorlys EM i dalu am gyhoeddi ei

flaenraglen ar gyfer blynyddoedd ariannol 2011-12 hyd 2014-15. Gwerth contract y

partner cyflenwi i gefnogi’r adolygiad prisiau, a gaiff ei achosi yn 2013-14 a 2014-15,

yw hyd at £6.45 miliwn.

Cymeradwyodd y Senedd brif amcangyfrif 2013-14 ar gyfer Ofwat, gan ganiatáu i’r

Adran wario £21.325 miliwn o adnodd a £0.500 miliwn o gyfalaf. Roedd y gyllideb hon

yn annigonol i ariannu gwaith yr adolygiad prisiau, gweithgaredd rheoleiddio arferol

Ofwat, a chost symud i swyddfa newydd yn Llundain, yn dilyn terfyniad cynnar ei

brydles ym Mhencadlys yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol. Felly gwnaeth Ofwat

gais am amcangyfrifiad atodol gan y Senedd i gynyddu’r gymeradwyaeth i wario hyd at

£28.525 miliwn o adnodd a £0.850 miliwn o gyfalaf, mewn cyfanred cynnydd o

£7.550 miliwn neu 34.6 y cant. Yn dilyn hyn gwnaeth y Senedd gymeradwyo’r adnodd

ychwanegol hwn, wedi ei ariannu gan gronfa wrth gefn y Trysorlys, yn rhannol gan

£2.4 miliwn o ffioedd trwydded nas gwariwyd a oedd yn flaenorol wedi ei ildio i’r Gronfa

Gyfunol, a ffi trwydded arbennig ychwanegol a godwyd ar y diwydiant.  Mae’r angen am

amcangyfrif atodol mor fawr yn nodi methiant sylweddol yng nghynllunio ariannol

Ofwat. Mae Bwrdd Ofwat wedi gosod cyllideb gros ar gyfer 2014-15 o £29.940 miliwn
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ar gyfer 2014-15 i dalu am weddill costau’r adolygiad prisiau ac i ariannu ymarferiad

trawsnewid busnes er mwyn newid strwythur Ofwat, gwreiddio systemau a phrosesau

effeithiol a gwella diwylliant sefydliadol. Bydd y ffi trwydded net £0.85 miliwn yn is, gan

adlewyrchu adnoddau nas gwariwyd o 2013-14 yn cael ei ddychwelyd i’r diwydiant.

Mae methiant i gynllunio a chyllidebu’n gywir ar gyfer costau'r hyn sy’n weithgaredd

cyfnodol rheolaidd wedi rhoi pwysau ariannol sylweddol ar Ofwat. Wrth gynnal fy

archwiliad, yr wyf wedi archwilio’n fanwl y rhwymedigaethau mawr y mae’n ofynnol i

Ofwat eu bodloni, er mwyn sicrhau bod yr holl rai sy’n ymwneud â gweithgareddau a

gynhaliwyd yn 2013-14 yn cael eu hadrodd yn y datganiadau ariannol. Yr wyf hefyd

wedi archwilio gweithdrefnau torbwynt diwedd blwyddyn Ofwat er mwyn sicrhau nad

yw gwariant a gafwyd yn 2013-14 wedi ei ohirio i flynyddoedd yn y dyfodol. Wrth gynnal

fy archwiliad, yr wyf hefyd wedi ystyried canlyniadau’r ymarferiad gwersi a ddysgwyd

a gynhaliwyd gan Ofwat, ac a adroddwyd yn gyhoeddus ar wefan yr Adran ym mis

Ionawr 2014.

Methiannau yn y systemau rheolaeth ariannol fewnol na ddirprwywyd i
Ofwat

Mae Ofwat wedi mynd drwy ymarferiadau ailstrwythuro cyfnodol yn y blynyddoedd

diwethaf. Mae hyn wedi arwain at staff yn gadael yr Adran o dan drefniadau colli swydd

yn wirfoddol. Nododd fy ngwaith bod taliadau colli swydd a wnaed i dri aelod staff yn

uwch na’r rheini a ganiateir gan Gynllun Iawndal y Gwasanaeth Sifil a chytundeb

safonol cyflogaeth Ofwat. Ni ddirprwyir y pŵer i ganiatáu taliadau all-gontractiol i

adrannau, ac mae angen cymeradwyaeth Trysorlys EM fel y nodir yn Rheoli Arian

Cyhoeddus. O ganlyniad bu’n rhaid i Ofwat wneud cais ôl-weithredol i Drysorlys EM i

gael cymeradwyaeth ar gyfer elfen all-gontractiol o’r taliadau a oedd yn dod i gyfanswm

o £63,000. Heb gymeradwyaeth Trysorlys EM, byddai’r taliadau hyn wedi bod yn

afreolaidd.

Rhoddodd Trysorlys EM gymeradwyaeth ôl-weithredol i’r ddau achos, fodd bynnag ni

wnaeth gymeradwyo un achos, lle roedd cyn aelod staff (ond nid yn aelod o’r Bwrdd

na’r Tîm Gweithredol) wedi derbyn budd ex-gratia gwerth hyd at £30,000. Roedd y

budd yn cynnwys cyfnod pum mis o absenoldeb garddio a dalwyd yn ychwanegol ar

gyfnod rhybudd contractiol yr unigolyn hwnnw. Nid wyf yn ystyried hyn i fod o bwys yng

nghyd-destun datganiadau ariannol Ofwat ac felly nid wyf wedi cymhwyso fy marn ar

reoleidd-dra yn hyn o beth.

Fe wnaeth fy archwiliad o adroddiad cydnabyddiaeth ariannol yr Adran nodi lwfans a

daliwyd i Gadeirydd Bwrdd Ofwat a ddaeth i gyfanswm o £16,651 yn cynnwys treth ac

yswiriant gwladol, yn gyfnewid am gostau gwesty yn 2013-14. Cytunwyd y lwfansau

hyn gan gyn aelod o Dîm Rheoli Gweithredol Ofwat, ac fe’u bwriadwyd i gyfrannu tuag
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at gostau fflat yr oedd y Cadeirydd yn berchen arno yn Llundain pan fyddai’n ei

ddefnyddio ar fusnes Ofwat.   Ystyriais y taliadau hyn i fod yn newydd a dadleuol fel y

diffinnir yn Rheoli Arian Cyhoeddus, ac o ganlyniad nid oedd gan Ofwat unrhyw

awdurdod dirprwyedig i wneud y taliadau hyn heb gymeradwyaeth Trysorlys EM.

Gwnaeth Ofwat gais am gymeradwyaeth ôl-weithredol am y taliadau hyn ac ar gyfer

lwfans llety parhaus ar gyfer y Cadeirydd, Gwrthodwyd y ddau. Golygodd gwrthodiad

Trysorlys EM i gymeradwyo’r taliadau eu bod yn dâl afreolaidd i gyllideb Ofwat a byddai

wedi effeithio ar fy marn archwilio ar reoleidd-dra datganiadau ariannol Ofwat.  Wedi

derbyn y taliadau yn ddidwyll, wedi hynny mae’r Cadeirydd wedi ad-dalu’r lwfans llety

a dderbyniwyd ganddo ers ei benodiad. Datgelir hyn yn yr adroddiad cydnabyddiaeth

ariannol a Datganiad Llywodraethu’r Swyddog Cyfrifyddu. Mae Ofwat yn derbyn

cyfrifoldeb am y trefniadau a roddwyd ar waith. Golyga ad-daliad y symiau hyn nad oes

unrhyw drafodion afreolaidd yn hyn o beth.

Datganiad Llywodraethu a gweithredoedd y Bwrdd a’r Prif Weithredwr

Mae’r materion yr wyf wedi adrodd arnynt yn adlewyrchu methiannau rheolaeth fewnol

sylweddol yn ystod y flwyddyn ariannol. Mae’n bwysig bod Ofwat yn dysgu gan y

materion a brofwyd eleni ac yn datblygu systemau rheolaeth fewnol cadarn. Yr wyf felly

yn croesawu’r adolygiad gwersi a ddysgwyd, a archwiliodd yn fanwl fethiannau’r

prosesau cynllunio ariannol a rhagfynegi. Cyhoeddwyd yr adroddiad ar wefan Ofwat a’i

rannu gyda rhanddeiliaid a rheoleiddwyr eraill. Mae’n cynnwys cynllun gweithredu i fynd

i’r afael ag achosion y materion a ddaeth i’r amlwg yn ystod y flwyddyn adrodd hon.

Mae hwn yn gynllun a groesewir ac sy’n hollbwysig i Ofwat, gan y bydd yn debygol o

wynebu cyfyngiadau tynnach ar ei gyllideb yng nghyfnod y rownd gwariant nesaf. Mae

Ofwat hefyd wedi disbyddu’r incwm gohiriedig y gwnaeth ei ildio i Drysorlys EM yn

2012-13, oedd yn cynrychioli ffioedd trwydded nas gwariwyd nad oedd caniatâd

ganddo i’w cadw mwyach yn dilyn cyflwyniad y prosiect aliniad. 

Ers ei phenodiad ym mis Medi 2013, mae’r Swyddog Cyfrifyddu wedi dechrau amlinellu

strategaeth ddiwygiedig ar gyfer yr Adran sydd i’w chyflawni drwy raglen trawsnewid

busnes. Mae hefyd wedi gweithio i fynd i’r afael â’r gwendidau mewn rheolaeth fewnol,

yn ogystal â chynnal yr adolygiad prisiau. Yn fy marn i, mae’r Datganiad Llywodraethu

yn rhoi asesiad tryloyw o’r anawsterau y mae Ofwat wedi eu hwynebu yn y flwyddyn

ariannol. Cefnogir y datganiad gan sicrwydd a ddarparwyd gan reolwyr Ofwat, a gan yr

Archwilydd Mewnol newydd.

Meysydd arwyddocaol o farn

Mae fy archwiliad hefyd wedi archwilio’n fanwl rai o’r prif feysydd barn sydd wedi

effeithio ar y datganiadau ariannol yn 2013-14. Mae’r mwyaf o’r rhain yn ymwneud â

darpariaeth yn y datganiadau ariannol ar gyfer y taliad cymell perfformiad y mae
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PricewaterhouseCoopers yn gymwys i’w ennill am gyflawniad boddhaol yr adolygiad

prisiau.  Mae’r contract yn cynnwys carreg filltir cyflawni ar gyfer cwblhau'r adolygiad

seiliedig ar risg erbyn mis Ebrill 2014 pryd y bydd taliad perfformiad o hyd at 15 y cant

o gyfanswm gwerth y gwaith yr anfonebwyd ar ei gyfer yn 2013-14 yn ddyledus. O

ganlyniad i fy archwiliad, rwy’n fodlon bod Ofwat wedi darparu’n gywir ar gyfer y taliad

cymhelliant yn unol â Safon Cyfrifyddu Rhyngwladol 37 (Darpariaethau,

Rhwymedigaethau Wrth Gefn ac Asedau Wrth Gefn). Yr wyf hefyd yn fodlon bod y

gwariant hwn wedi ei gael yn unol ag awdurdod Seneddol.

Yn 1014-15 efallai y bydd Ofwat yn atebol i dalu ail elfen y taliad cymhelliant

perfformiad contractiol, os bydd yr ymarferiad adolygu prisiau wedi ei gwblhau’n

llwyddiannus erbyn mis Rhagfyr 2014. Gan fod y gwaith eto i’w gwblhau, nid yw’r

costau hyn wedi eu hadlewyrchu yn y datganiadau terfynol. 

Mae maes pwysig arall o farn yn ymwneud â chyfalafu costau a geir gan Ofwat wrth

ddodrefnu swyddfa newydd yn Llundain, yn dilyn terfyniad cynnar ei brydles ar gyfer

llety ym mhencadlys yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol. Gwnaeth Ofwat dalu

£1,500 tuag at gost ffitio llety newydd. Mae'r Datganiad Cyflenwi Seneddol yn dangos

bod yr Adran wedi dod o fewn £25,000 o’i gyfanswm cyfalaf rheolaeth Seneddol. Yr

wyf, felly, wedi archwilio pob cost yn ymwneud â gwaith ffitio’r swyddfa i sicrhau bod y

costau wedi eu dosbarthu’n gywir rhwng adnodd a chyfalaf. Gallaf, o ganlyniad i’m

gwaith, roi sicrwydd bod y costau wedi eu dosbarthu a’u hadrodd yn gywir yn y

datganiadau ariannol.

Dŵr Agored

Mae Deddf Dŵr 2014 yn gofyn am weithrediad diwygiad marchnad yn y sector dŵr.

Bydd hyn yn cynnwys creu marchnad newydd ar gyfer gwasanaethau dŵr a

charthffosiaeth ar gyfer cwsmeriaid dibreswyl yn Lloegr. Er mwyn caniatáu i waith

paratoadol gael ei gynnal, sefydlodd Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

(DEFRA) y Rhaglen Dŵr Agored. Mae’r diwydiant dŵr, gyda chyfranogiad Ofwat, wedi

sefydlu ‘Grŵp Lefel Uchel’ o randdeiliaid, dan Gadeiryddiaeth DEFRA a chwmni Open

Water Market Limied, a ariennir gan y diwydiant i gyflawni’r gwaith hwn.

Mae Open Water Market Limited (OWM) yn gwmni cyfyngedig trwy warant, a sefydlwyd

gan y diwydiant i gynnal gwaith rhagbaratoawl ar y Rhaglen Dŵr Agored. Nid yw Ofwat

yn darparu cyllid uniongyrchol i OWM. Aelodau OWM yw: Ofwat; Comisiwn Diwydiant

Dŵr ar gyfer yr Alban (WICS); a chwmnïau dŵr.

Mae’r Swyddog Cyfrifyddu yn ystyried sut i weithredu strwythur llywodraethu a fydd yn

diogelu ei safle o ran bod yn atebol i’r Senedd am weithgareddau Ofwat, pan gaiff

cyfrifon OWM eu cyfuno gyda chyfrifon Ofwat yn y dyfodol. Trafodwyd y cynigion hyn
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gyda fy staff, ac rwyf wedi derbyn yr holl wybodaeth ac esboniadau angenrheidiol i

ganiatáu i mi gynnal fy archwiliad o ddatganiadau ariannol Ofwat.

Syr Amyas C E Morse
Distain ac Archwilydd Cyffredinol
Swyddfa Archwilio Genedlaethol

157-197 Buckingham Palace Road
Victoria

Llundain
SW1W 9SP

23 Mehefin 2014
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Datganiad Cyflenwi Seneddol

Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014.

Crynodeb o Alldro Adnoddau a Chyfalaf 2013-14

£000

Nodyn
Pleidlei

siwyd

Amcangyfrif

Ni
Phleidl Cyfan-
eisiwyd swm

Pleidlei
siwyd

Ni
Phleidl
eisiwyd

Alldro

Cyfan-
swm

2013-14

Alldro a
bleidleisiwy

d o’i gym-
haru â’r

Amcangyfri
f: arbediad/
(gorwario)

2012-13

Alldro

Cyfan-
swm

Terfyn gwariant adrannol SOSP3

– Adnoddau 3,975 – 3,975 3,898 – 3,898 77 1,148

– Cyfalaf 850 – 850 825 – 825 25 268 

Gwariant a reolir yn flynyddol

– Adnoddau – – – – – – – –

– Cyfalaf – – – – – – – –

Cyfanswm cyllideb 4,825 – 4,825 4,723 – 4,723 102 1,416

Cyfanswm adnoddau 3,975 – 3,975 3,898 – 3,898 77 1,148 

Cyfanswm cyfalaf 850 – 850 825 – 825 25 268 

Cyfanswm 4,825 – 4,825 4,723 – 4,723 102 1,416

Yr amrywiant rhwng alldro Adnodd DEL ac Adnodd Amcangyfrifiedig DEL yw £77 mil ac

mae’n briodoladwy’n bennaf i incwm ychwanegol a dderbyniwyd, a chyllideb wrth gefn

nas gwariwyd a ddaliwyd ar gyfer addasiadau gwariant hwyr.

Yr amrywiant rhwng alldro Cyfalaf DEL ac Adnodd Amcangyfrifiedig DEL yw £25 mil ac

mae’n adlewyrchu cyllideb wrth gefn nas gwariwyd ar gyfer costau gwelliannau prydles

sy’n gor-redeg ar gyfer dodrefnu ein swyddfa newydd yn Llundain.

Mae’r nodiadau ar dudalennau 94 i 116 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn.
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£000 2013-14 2012-13

Alldro o’i
gymharu â’r
Amcangyfrif:

Amcan- arbediad/ 2010-11
Nodyn gyfrif Alldro (gorwario) Alldro

SOSP4 4,730 1,722 3,008 406 

Gofyniad arian parod net 2013-14

Yr amrywiant rhwng Gofyniad Arian Parod Net alldro a Gofyniad Arian Parod Net a

Amcangyfrifwyd yw £1.7 miliwn, sy’n adlewyrchu balans cyfalaf fwy nag a ragwelwyd ar

31 Mawrth 2014. O ganlyniad, rydym yn disgwyl gofyniad arian parod net mwy yn

2014-15 er mwyn setlo ein balansau credydwyr.

Costau gweinyddu 2013-14

£000
2013-14

Amcangyfrif
2013-14

Alldro
2012-13

Alldro

3,975 3,898 1,148

Mae’r nodiadau ar dudalennau 94 i 116 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn.

Mae ffigurau yn y meysydd a amlinellir mewn ffont drom yn gyfansymiau a bleidleisiwyd

yn amodol ar reolaeth Seneddol. Yn ychwanegol, er nad yw'n derfyn a bleidleisiwyd ar

wahân, bydd unrhyw dor-cyllideb gweinyddu hefyd yn arwain ar bleidlais gormodedd.
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SOPS1. Datganiad polisïau cyfrifyddu 

Paratowyd y nodiadau Datganiad Cyflenwi Seneddol a nodiadau cefnogi yn unol â

Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth (FReM) 2013-14 a gyhoeddwyd gan

Drysorlys EM. Mae polisïau cyfrifyddu’r Datganiad Cyflenwi Seneddol a gynhwysir yn y

FReM yn gyson â’r gofyniadau a osodwyd yng Nghanllaw Cyllidebu Cyfunol 2013-14 a

Llawlyfr Canllaw Rhagamcangyfrifon Cyflenwi.

SOPS1.1 Confensiwn cyfrifyddu

Cyflwynir y Datganiad Cyflenwi Seneddol a nodiadau cysylltiedig yn gyson â rheolaeth

cyllideb Trysorlys EM a Rhagamcangyfrifon Cyflenwi. Caiff y cyfanredau ar draws

llywodraeth eu mesur gan ddefnyddio Cyfrifon Cenedlaethol, a baratowyd yn unol â

fframwaith System Cyfrifon Ewrop (ESA95) a gytunwyd yn rhyngwladol. Mae’r ESA95

yn ei thro yn gyson â’r System Cyfrifon Cenedlaethol (SNA93), a baratoir o dan nawdd

y Cenhedloedd Unedig.

Mae gan y system gyllidebu, a chyflwyniad dilynol Amcangyfrifon Cyflenwi a’r

Datganiad Cyflenwi Seneddol a'r nodiadau cysylltiedig wahanol amcanion i gyfrifon

seiliedig ar IFRS. Mae’r system yn cefnogi cyflawniad sefydlogrwydd macro-

economaidd drwy sicrhau bod gwariant cyhoeddus wedi ei reoli, gydag awdurdod

Seneddol perthnasol, mewn cefnogaeth o fframwaith cyllidol y Llywodraeth. Mae’r

system yn darparu cymhellion i adrannau i reoli gwariant yn dda fel er mwyn iddynt

ddarparu gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd uchel sy’n cynnig gwerth am arian i’r

trethdalwr.

Mae amcanion y Llywodraeth ar gyfer polisi cyllidol wedi eu hamlinellu yn y Siartr ar

gyfer Cyfrifoldeb Cyllid. Y rhain yw:

• sicrhau arian cyhoeddus cynaliadwy sy’n cefnogi hyder yn yr economi, yn hyrwyddo

tegwch rhyng-genedlaethol, a sicrhau effeithiolrwydd polisi llywodraeth ehangach; a

• chefnogi a gwella effeithiolrwydd polisi ariannol mewn sefydlogi anwadaliad

economaidd.

SOPS1.2 Darpariaethau

Yn unol â’r gofyniad a nodir yng Nghanllaw Cyllidebu Cyfunol a Llawlyfr Canllaw

Rhagamcangyfrifon Cyflenwi ar gyfer rheoleiddwyr sydd wedi eu cyllido’n gyfan neu’n

rhannol o incwm, mae darpariaethau Ofwat yn sgorio’n eithriadol o fewn yr Adran

Terfynau Gwariant (DEL).

Nodiadau i’r Cyfrifon Adnoddau Adrannol
(Datganiad Cyflenwi Seneddol)
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SOPS2. Alldro Net

Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014.

SOPS2.1 Dadansoddiad o’r alldro adnoddau net fesul adran

£000 2013-14 2012-13

Gros

Gweinyddu

Incwm Net Gros

Rhaglen

Incwm Net

Alldro

Cyfan
-swm

Cyfan
swm

net

Cyfan-
swm net

o gym-
haru â’r

Amcangy
frif

Amcangyfrif Alldro

Cyfanswm
net o gym-

haru â’r
Amcangy-frif,
wedi’i addasu
ar gyfer tros- Cyfan-

glwyddiadau swm

Gwario
mewn terfyn
gwariant
adrannol

Pleidleisiwyd:

A 27,939 (24,041) 3,898 – – – 3,898 3,975 77 – 1,148

Cyfanswm 27,939 (24,041) 3,898 – – – 3,898 3,975 77 – 1,148

SOPS2.2 Dadansoddiad o’r alldro cyfalaf fesul adran

£000 2013-14 2012-13

Gros

Alldro

Gweinyddu

Incwm Net

Cyfan
swm

net

Cyfanswm net
o gymharu â’r

Amcangyfrif

Amcangyfrif

Cyfanswm net
o gymharu â’r
Amcangyfrif,

wedi’i addasu
ar gyfer trosg-

lwyddiadau 

Cyfan-

swm 

Spending in
departmental
expenditure
limit

Voted:

A 825 – 825 850 25 – 268 

Total 825 – 825 850 25 – 268 

Adran A – Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr.

Adran A – Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr.

Mae’r nodiadau ar dudalennau 94 i 116 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn.
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SOPS3. Cysoniad alldro i'r gost gweithredu net yn erbyn y Gyllideb
Weinyddu

Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014.

SOPS3.1 Cysoniad alldro adnoddau net i’r gost gweithredu net

2013-14
£000

2012-13
£000

Nodyn Alldro

Amcan-
gyfrif

Cyflenwi

Alldro o’i
gymharu

â’r Am-
cangyfrif Alldro

Cyfanswm alldro adnoddau yn y
Datganiad Cyflenwi Seneddol

SOSP2.1 3,898 3,975 77 1,148

Costau gweithredu net yn y
Datganiad Cyfunol o Wariant
Cynhwysfawr Net

3,898 3,975 77 1,148

SOPS3.2 Alldro yn erbyn Cyllideb Weinyddu Derfynol

2013-14
£000

Alldro

2012-13
£000

Alldro

Amcangyfrif – Terfyn costau gweinyddu 3,975 3,126 

Alldro – Costau gweinyddu gros 27,939 20,098 

Alldro – Incwm gros yn ymwneud â chostau gweinyddu (24,041) (18,950)

Alldro – Costau gweinyddu net 3,898 1,148

Mae’r nodiadau ar dudalennau 94 i 116 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn.
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SOPS4. Cysoniad Alldro Adnoddau Net i’r Gofyniad Arian Parod Net

Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014.

2013-14
£000

Nodyn Amcangyfrif Alldro

Cyfanswm
net alldro o

gymharu â’r
Amcangyfrif:

arbediad/
(gorwario)

Alldro adnoddau SOPS2.1 3,975 3,898 77 

Alldro cyfalaf SOPS2.2 850 825 25 

Croniadau i addasiadau arian parod,
o ba rai sy’n:

(95) (3,001) 2,906 

Addasiadau i ddileu eitemau nad sy'n
arian parod:

Dibrisiad 4 (390) (374) 16 

Darpariaethau newydd ac
addasiadau i ddarpariaethau
blaenorol

4 (140) (1,086) (946)

Eitemau eraill nad sy'n arian parod 4 (45) (146) (101)

Addasiadau i adlewyrchu
symudiadau mewn balansau gwaith:

Cynnydd/(lleihad) mewn symiau
derbyniadwy

11 – 160 160 

(Cynnydd)/lleihad mewn symiau
taladwy

12 272 (2,024) (2,296)

Defnydd darpariaethau 13.1, 13.2 208 469 261 

Gofyniad arian parod net 4,730 1,722 3,008

Mae’r nodiadau ar dudalennau 94 i 116 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn.



Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2013-14

89

Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014

Note
2013-14

£000
2012-13

£000

Costau gweinyddu

Costau staff 3 12,164 10,607 

Costau eraill 4 15,775 9,491 

Incwm 5 (24,041) (18,950)

Cost gweithredu net ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben
31 Mawrth 2014

3,898 1,148

Cyfanswm gwariant 27,939 20,098 

Cyfanswm incwm (24,041) (18,950)

Incwm a ohiriwyd o flynyddoedd blaenorol – –

Cost gweithredu net ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben
31 Mawrth 2014

3,898 1,148

Gwariant Net cynhwysfawr arall

Eitemau na chânt eu hailddosbarthu i’r costau
gweithredu net:

Taliadau dim yn arian parod – actiwari (ennill)/colled 204 99

Cyfanswm gwariant cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn a
ddaeth i ben 31 Mawrth 2014

4,102 1,247

Datganiad Gwariant Net Cynhwysfawr

Mae’r nodiadau ar dudalennau 94 i 116 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn.
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31 Mawrth 2014 31 Mawrth 2013

Nodyn £000 £000

Asedau anghyfredol:

Eiddo, peiriannau ac offer 6 1,047 619

Asedau anniriaethol 7 215 192

Symiau masnachu a symiau derbyniadwy
eraill

11 3 –

Cyfanswm asedau anghyfredol 1,265 811

Asedau cyfredol:

Symiau masnachu a symiau derbyniadwy
eraill

11 604 447 

Arian parod a chyfwerth ag arian parod 10 898 1,712 

Cyfanswm asedau cyfredol 1,502 2,159 

Cyfanswm asedau 2,767 2,970 

Rhwymedigaethau cyfredol:

Symiau masnachu a symiau taladwy eraill 12 (5,448) (4,234)

Cyfanswm rhwymedigaethau cyfredol (5,448) (4,234)

Cyfanswm asedau llai rhwymedigaethau
cyfredol

(2,681) (1,264)

Rhwymedigaethau anghyfredol:

Darpariaethau 13 (1,184) (392)

Rhwymedigaethau pensiwn 13 (2,785) (2,651)

Symiau taladwy eraill 12 (5) (9)

Cyfanswm rhwymedigaethau anghyfredol (3,974) (3,052)

Asedau llai rhwymedigaethau (6,655) (4,316)

Datganiad Sefyllfa Ariannol

Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014.

Mae’r nodiadau ar dudalennau 94 i 116 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn.
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31 Mawrth 2014 31 Mawrth 2013

Nodyn £000 £000

Ecwiti trethdalwyr:

Cronfa Gyffredinol (6,657) (4,354)

Cronfa Wrth Gefn Ailbrisio 2 38 

Cyfanswm ecwiti (6,655) (4,316)

Cathryn Ross
Swyddog Cyfrifyddu

23 Mehefin 2014

Mae’r nodiadau ar dudalennau 94 i 116 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn.



Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2013-14

92

Datganiad Llifau Arian

Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014.

Nodyn
2013-14

£000
2012-13

£000

Llifau arian o weithgareddau gweithredu

Costau gweithredu net SOSP3 3,898 1,148

Addasiadau ar gyfer trafodion anariannol 4 (1,606) (769)

Cynnydd/(leihad) mewn symiau masnachu a symiau derbyniadwy eraill 160 (108)

Cynnydd mewn symiau masnachu taladwy (1,210) (571)

Llai symudiadau mewn symiau taladwy yn ymwneud ag eitemau sydd ddim
yn mynd trwy’r Datganiad Cynhwysfawr o Wariant Net

(858) (40)

Defnydd darpariaethau 13 469 403 

All-lif arian net o weithgareddau gweithredu 853 63 

Llifau arian o weithgareddau buddsoddi

Prynu eiddo, peiriannau ac offer 719 248 

Prynu asedau anniriaethol 106 20 

Symudiad net mewn symiau cyfalaf derbyniadwy 48 77 

All-lif arian net o weithgareddau buddsoddi 873 345 

Llifau arian o weithgareddau ariannu

O’r Gronfa Gyfunol (Cyflenwi) – blwyddyn gyfredol (2,620) (2,118)

Benthyciad o'r Gronfa Wrth Gefn 5,500 4,500 

Ad-daliad i’r Gronfa Wrth Gefn (5,500) (4,500)

Elfen gyfalaf taliadau parthed prydlesi ariannu (4) (2)

Ariannu net (2,624) (2,120)

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

898 1,712 

Derbyniadau’n ddyledus i’r Gronfa Gyfunol sydd tu allan i gwmpas
gweithgareddau’r Adran

– –

Taliad symiau sy'n ddyledus i’r Gronfa Gyfunol (1,712) (1,679)

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

(814) 33 

Arian parod a chyfwerth ag arian parod ar ddechrau'r cyfnod 10 1,712 1,679 

Arian parod a chyfwerth ag arian parod ar ddiwedd y cyfnod 10 898 1,712 

Mae’r nodiadau ar dudalennau 94 i 116 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn.
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Nodyn

Cronfa
Gyffredinol

£000

Cronfa Wrth
Gefn

Ailbrisio

£000

Cyfanswm
Cronfeydd
Wrth Gefn

£000

Balans ar 1 Ebrill 2012 (3,554) 38 (3,516)

Newidiadau mewn ecwiti trethdalwyr ar gyfer
2012-13

Cyfanswm gwariant Net Cynhwysfawr ar gyfer y
flwyddyn

(1,247) – (1,247)

Taliadau anariannol – cydnabyddiaeth ariannol
archwilwyr

4 41 – 41 

Ariannu Seneddol net – wedi'i dynnu i lawr 2,118 – 2,118 

Symiau a ddyroddwyd o'r Gronfa Gyfunol ond nas
gwariwyd ar ddiwedd y flwyddyn

10 (1,712) – (1,712)

Balans ar 31 Mawrth 2013 (4,354) 38 (4,316)

Newidiadau mewn ecwiti trethdalwyr ar gyfer
2013-14

Cyfanswm gwariant Net Cynhwysfawr ar gyfer y
flwyddyn

(4,066) (36) (4,102)

Taliadau anariannol – cydnabyddiaeth ariannol
archwilwyr

4 41 – 41 

Ariannu Seneddol net – wedi'i dynnu i lawr 2,620 – 2,620 

Symiau a ddyroddwyd o'r Gronfa Gyfunol ond nas
gwariwyd ar ddiwedd y flwyddyn

10 (898) – (898)

Balans ar 31 Mawrth 2014 (6,657) 2 (6,655)

Datganiad o Newidiadau mewn Ecwiti
Trethdalwyr

Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014.

Mae’r nodiadau ar dudalennau 94 i 116 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn.
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1. Datganiad polisïau cyfrifyddu

Paratowyd y datganiadau ariannol hyn yn unol â Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y

Llywodraeth (FReM) 2013-14 a gyhoeddwyd 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 caniatáu 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'n gyson wrth ymdrin ag eitemau a ystyrrir yn bwysig i'r

cyfrifon.

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 cyfrifyddu

Paratowyd y cyfrifon hyn o dan y confensiwn cost hanesyddol a addaswyd 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 difrodi.

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, peiriant 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:

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

defnyddio'n weithredol.

Nodiadau ar gyfer y Cyfrifon Adrannol
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1.3 Asedau anniriaethol

Mae asedau anniriaethol yn cynnwys trwyddedau meddalwedd gwahanadwy megis y

rheini ar gyfer systemau ariannol. Maent yn wahanadwy oherwydd bydd yr offer TG yn

gweithredu hebddynt.

Mae meddalwedd gweithredu wedi ei gynnwys yng nghost yr ased diriaethol y mae’n ei

gefnogi.

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 11 a 12).

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 sector dŵr. Mae nenfwd i’r ffioedd trwydded a godir a

rheolir hwn gan Amod N y WIA91. 

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.

Dosbarthiad ased Oes ased

Gwelliannau prydles Tymor sy’n weddill ar y brydles

Dodrefn, gosodion a ffitiadau 10 mlynedd

Offer TG 3-5 mlynedd

Peiriannau swyddfa a thelathrebu 5 mlynedd
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Gan yr adenillir yr holl gostau drwy’r ffioedd trwydded ac fe'u hanfonebir ymlaen llaw ar

sail costau a amcangyfrifir, mae unrhyw incwm o ffioedd trwydded sy’n uwch na lefel

costau gweithredu i’w ildio i’r Gronfa Gyfunol.

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 (Gwasanaeth Bancio’r Llywodraeth) ei dalu i'r Gronfa

Gyfunol. Gan nad yw Ofwat yn derbyn yr incwm gan gwmnïau ar ddechrau’r flwyddyn

ariannol caiff swm ei fenthyca o’r Gronfa Wrth Gefn a’i ad-dalu'n ddiweddarach.

1.9 Symiau masnachu derbyniadwy

Cydnabyddir symiau masnachu derbyniadwy 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 fframwaith rheoli costau gweinyddol.

Ni fu unrhyw wariant rhaglen rhwng 1 Ebrill 2013 a 31 Mawrth 2014 (2012-13: 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’n

deg y defnydd.

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 contract os nad oes cyfradd wedi ei phennu yn y brydles.
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1.13 Pensiynau

Mae mwyafrif y gweithwyr presennol a gweithwyr yn y gorffennol wedi eu cwmpasu

gan ddarpariaethau 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 dibynyddion. 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.

Mae’r Cyfarwyddwyr Cyffredinol sydd wedi ymddeol wedi eu cwmpasu gan ‘gynlluniau

pensiwn cydweddol’ sy’n cynnig buddiannau 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 yn 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.

Newidiodd y gyfradd ddisgownt ar gyfer rhwymedigaethau pensiwn o 2.35% y flwyddyn

i 1.8% y flwyddyn yn weithredol o 31 Mawrth 2014. 

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
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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’r Datganiad o Sefyllfa Ariannol ar 31 Mawrth 2014 yn dangos ecwiti trethdalwyr

negyddol gwerth £6.7 miliwn. Fel sy’n gyffredin gydag adrannau eraill y llywodraeth,

caiff ariannu rhwymedigaethau Ofwat 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 cheir cymeradwyaethau yn y dyfodol. 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.

1.18 Costau staff

O dan IAS19 - Buddion Cyflogeion, 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.

2. Costau gweithredu

2.1 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.
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Disgrifiad y llinynnau
2013-14

£000
2012-13

£000

Sicrhau bargen deg i ddefnyddwyr 4,475 2,796 

Cadw cwmnïau'n atebol 4,651 3,047 

Gwneud i fonopolïau wella 3,801 3,509 

Harneisio grymoedd y farchnad 4,695 3,912 

Harneisio grymoedd y farchnad 3,671 2,073 

Cyflawni gwell rheoleiddio 5,377 3,526 

Rheoleiddiad prosiect Thames Tideway 1,269 1,235 

Cyfanswm gwariant 27,939 20,098 

Cyfanswm incwm (24,041) (18,950)

Gwariant net 3,898 1,148 

3. Costau staff

3.1 Niferoedd staff a chostau cysylltiedig 

Mae costau staff yn cynnwys:

2013-14
£000

2012-13
£000

Cyfanswm

Staff a
gyflogir yn

barhaol Eraill

Cyfarwydd
wyr An-

weithredol Cyfanswm

Cyflogau a thâl 9,303 8,917 177 209 8,221 

Costau Nawdd
Cymdeithasol

842 821 – 21 741 

Costau pensiwn eraill 1,800 1,800 – – 1,581 

Costau staff eraill 219 219 – – 64 

Is-gyfanswm 12,164 11,757 177 230 10,607 

Llai symiau a
adenillwyd parthed
secondiadau allanol

(27) (27) – – –

Cyfanswm costau net* 12,137 11,730 177 230 10,607 

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

Gellir ddod o hyd i’r manylion yng nghyfrifon Swyddfa’r Cabinet: Blwydd-daliadau

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

Ar gyfer 2013-14, roedd cyfraniadau cyflogwr gwerth £1,758,171 yn daladwy i’r PCSPS

(2012-13: £1,538,824) ar un o’r pedair cyfradd yn yr amrediad 16.7% i 24.3% (2012-13:

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 bandiau cyflog a chyfraddau cyfraniadau i fodloni costau’r

buddion sy’n cronni yn ystod 2013-14 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 £22,038 (2012-13: £31,693)

i un neu ragor o’r panel o dri darparwr pensiwn rhanddeiliaid penodedig. Mae

cyfraniadau cyflog yn ôl oedran ac yn amrywio o 3% i 12.5% o dâl pensiynadwy. Bydd

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

ogystal, roedd cyfraniadau cyflogwr gwerth £1,561, 0.8% (2012-13: £2,269; 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 £1,377 (2012-13: £2,576). Y cyfraniadau a ragdalwyd

ar y dyddiad hwnnw oedd dim (2012-13: dim).

3.2 Cyfartaledd nifer y personau a gyflogwyd

Roedd cyfartaledd nifer y personau cyfwerth ag amser llawn a gyflogwyd yn ystod

flwyddyn fel a ganlyn.

Cyfan-
swm

Staff a
gyflogir yn

barhaol Eraill

Nifer 2013-14

Cyfarwyddwyr
Anweithredol 

Nifer 2012-13

Cyfanswm

Sicrhau bargen deg i ddefnyddwyr 34.04 33.89 – 0.15 31.35 

Cadw cwmnïau'n atebol 35.89 35.74 – 0.15 33.78 

Gwneud i fonopolïau wella 27.09 26.94 – 0.15 21.98 

Harneisio grymoedd y farchnad 33.33 33.18 – 0.15 33.95 

Cyfrannu at ddatblygu cynaliadwy 28.42 25.27 3.00 0.15 24.58 

Cyflawni gwell rheoleiddio 26.30 26.15 – 0.15 31.90 

Rheoleiddiad prosiect Thames Tideway 3.15 3.00 – 0.15 2.12 

Cyfanswm 188.22 184.17 3.00 1.05 179.66 

http://www.civilservice.gov.uk/pensions
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3.3 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. Nid yw costau gadael yn

cynnwys balans unrhyw wyliau blynyddol sy’n ddyledus ar ddyddiad gadael ac nid

ydynt wedi eu cynnwys yn y tabl hwn.

Caiff costau ymddeoliadau oherwydd salwch eu talu gan y cynllun pensiwn ac nid ydynt

wedi eu cynnwys yn y tabl.

2013-14 2013-14 2013-14

Ailddatganwyd

2012-13

Band cost

Nifer y
diswyddiadau

gorfodol

Nifer y
gadawiadau

eraill a
gytunwyd 

Cyfanswm
nifer pecynnau

gadael yn ôl
band cost

(cyfanswm
cost) 

Cyfanswm
nifer pec-

ynnau gadael
yn ôl band

cost (cyfan-
swm cost) 

<£10,000 – 1 1 –

£10,000 – £25,000 – 4 4 1

£25,001 – £50,000 – 5 5 1

£50,001 – £100,000 – 4 4 –

£100,001 – £150,000 – 1 1 2 

£150,001 – £200,000 – – – 1 

Cyfanswm cost adnoddau
(£000)

– 717 717 482

Mae datgeliad 2012-13 wedi ei ailddatgan i gynnwys cost taliadau yn lle rhybudd a

ffurfiodd ran o becynnau gadael.

Mae taliadau ex-gratia a dalwyd yn ystod y cyfnod wedi eu cynnwys yn y tabl uchod a’u

datgelu ar dudalen 58 yr Adroddiad Cydnabyddiaeth Ariannol.
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4. Costau gweinyddu eraill

2013-14
£000

Alldro

2012-13
£000

Alldro

Rhenti o dan brydlesi gweithredu:

Llety 1,489 1,073 

Offer swyddfa 37 36 

1,526 1,109 

Eitemau anariannol:

Dibrisiad 291 244 

Amorteiddiad 83 87 

Colled ar waredu asedau – 3 

Ailstrwythuro darpariaethau 385 271 

Darpariaethau taliad cymhelliant 701 –

Costau ariannu eraill 105 123 

Tâl archwilydd allanol 41 41 

1,606 769 

Gwariant arall:

Ymgynghoriaeth a gwasanaethau proffesiynol 7,425 4,057

Llafur wrth gefn 2,643 1,321

Hyfforddiant 77 109 

Teithio a chynhaliaeth 521 400 

Taliadau trethiant 43 50 

Trethi 268 205 

Llogi a chynnal a chadw cyfrifiaduron 392 354 

Costau llogi a chynnal a chadw eraill 71 85 

Seminarau, cyfarfodydd a chynadleddau 112 159 

Mân eitemau a nwyddau papur 32 21 

Cyhoeddiadau 45 45 

Llyfrau a chyfnodolion 36 33 
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2013-14
£000

Alldro

2012-13
£000

Alldro

Gwasanaethau post a negeswyr 18 11 

Telathrebu 124 142 

Costau recriwtio 220 199 

Nwyddau traul swyddfa 195 58 

Treuliau llety 96 141 

Ffioedd archwiliad mewnol 52 38 

Tanysgrifiadau proffesiynol 26 51 

Lwfans trosglwyddo – ail-leoli 2 –

Gwasanaethau cyflogres a phensiwn 21 29 

Parhad busnes 25 23 

Rheoli cofnodion 15 19 

Cosb achos tâl 120 –

Arall 64 63 

12,643 7,613 

Cyfanswm 15,775 9,491 

Mae gwariant rhenti o dan brydles gweithredu yn ystod 2013-14 yn cynnwys

Memorandwm Telerau a Meddiant (MOTO) sy’n gorgyffwrdd parthed ein swyddfa yn

Llundain ar gyfer y cyfnod 1 Medi 2013 hyd 31 Mawrth 2014. Mae hyn yn cwmpasu’r

cyfnod gwaith gwella prydlesol yn y swyddfa barhaol newydd ac adleoliad yn dilyn

terfyniad cynnar ein cytundeb blaenorol gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Mae gan y MOTO newydd gyfnod o 15 mis yn ddi-rent, sydd wedi ei ledaenu dros oes

y brydles yn unol â safon cyfrifyddu IAS 17 - Prydlesi, ac fe’i cofnodir fel incwm

gohiriedig yn nodyn 12. 

Mae defnyddiau traul swyddfa yn cynnwys costau refeniw cysylltiedig â dodrefnu’r

swyddfa newydd yn Llundain yn 2-13-14.
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5. Incwm

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

Cynhwysfawr.

2013-14
£000

Alldro

2012-13
£000

Alldro

RfR1

Ffioedd trwydded 23,848 18,934 

Ffioedd trwydded a dderbyniwyd ymlaen llaw – blwyddyn
flaenorol

– 3 

Amrywiol 193 13 

Cyfanswm 24,041 18,950 

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

trwyddedig parthed costau gweithredu’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr. Yn 2013-14 casglom

£5.1 miliwn a drosglwyddwyd i Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig. Yn

unol â chyfarwyddyd Trysorlys EM, nid ydym yn cofnodi’r trafodion hyn yn ein

datganiadau ariannol.

6. Eiddo, peiriannau ac offer

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

thelathrebu, gwelliannau prydles ac offer TG.

£000 £000 £000 £000 £000 £000

Dodrefn a
ffitiadau

Peiriannau
swyddfa a

thelathrebu
Gwelliannau

prydles

Taliadau
technoleg

gwybodaet
h ar gyfrif

Technoleg
gwybodaeth Cyfanswm

Cost neu brisiad

Ar 1 Ebrill 2013 65 327 550 – 1,555 2,497 

Ychwanegiadau – 3 643 14 59 719 

Gwarediadau – (259) – – – (259)

Ar 31 Mawrth 2014 65 71 1,193 14 1,614 2,957 
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£000 £000 £000 £000 £000 £000

Dodrefn a
ffitiadau

Peiriannau
swyddfa a

thelathrebu
Gwellianna

u prydles

Taliadau
technoleg

gwybodaet
h ar gyfrif

Technoleg
gwybodaeth

Cyfan-
swm

Dibrisiad

Ar 1 Ebrill 2013 20 290 
228 

– 1,340 
1,878 

Codwyd yn y flwyddyn
6 12 145 

– 128 291 

Gwarediadau – (259) – – – (259)

Ar 31 Mawrth 2014 26 43 373 – 1,468 1,910 

Swm cario ar 31 Mawrth 2014 39 28 820 14 146 1,047 

Swm cario ar 31 Mawrth 2013 45 37 322 – 215 619 

Ariannu ased:

Perchnogaeth
39 20 820 14 146 1,039 

Prydlesu ariannu – 8 – – – 8 

Swm cario ar 31 Mawrth 2014 39 28 820 14 146 1,047 

Cost neu brisiad

Ar 1 Ebrill 2012 58 350 381 102 1,517 2,408 

Ychwanegiadau 7 16 176 – 49 248 

Ailddosbarthiadau – – – (102) 102 –

Gwarediadau – (39) (7) – (113) (159)

Ar 31 Mawrth 2013 65 327 550 – 1,555 2,497 
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£000 £000 £000 £000 £000 £000

Dodrefn a
ffitiadau

Peiriannau
swyddfa a

thelathrebu
Gwellianna

u prydles

Taliadau
technoleg

gwybodaet
h ar gyfrif

Technoleg
gwybodaeth

Cyfan
-swm

Dibrisiad

Ar 1 Ebrill 2012 14 267 153 – 1,357 1,791 

Codwyd yn y flwyddyn 6 62 79 – 96 243 

Gwarediadau – (39) (4) – (113) (156)

Ar 31 Mawrth 2013 20 290 228 – 1,340 1,878 

Swm cario ar 31 Mawrth 2013 45 37 322 – 215 619 

Swm cario ar 31 Mawrth 2012 44 83 228 102 160 617 

Ariannu ased:

Perchnogaeth 45 26 322 – 215 608 

Prydlesu ariannu – 11 – – – 11 

Swm cario ar 31 Mawrth 2013 45 37 322 – 215 619 

7. Asedau anniriaethol

Trwyddedau meddalwedd a brynwyd.

£000 £000 £000

Trwyddedau
meddalwedd

a brynwyd

Asedau’n
cael eu

datblygu Cyfanswm

Cost neu brisiad

Ar 1 Ebrill 2013 375 13 388 

Ychwanegiadau 106 – 106 

Ar 31 Mawrth 2014 481 13 494 
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£000 £000 £000

Trwyddedau
meddalwedd

a brynwyd

Asedau’n
cael eu

datblygu Cyfanswm

Amorteiddiad

Ar 1 Ebrill 2013 196 – 196 

Codwyd yn y flwyddyn 83 – 83 

Ar 31 Mawrth 2014 279 – 279 

Swm cario ar 31 Mawrth 2014 202 13 215 

Swm cario ar 31 Mawrth 2013 179 13 192 

Cost neu brisiad

Ar 1 Ebrill 2012 409 26 435 

Ychwanegiadau 20 – 20 

Ailddosbarthiadau 13 (13) –

Gwarediadau (67) – (67)

Ar 31 Mawrth 2013 375 13 388 

Amorteiddiad

Ar 1 Ebrill 2012 176 – 176 

Codwyd yn y flwyddyn 87 – 87 

Gwarediadau (67) – (67)

Ar 31 Mawrth 2013 196 – 196 

Swm cario ar 31 Mawrth 2013 179 13 192 

Swm cario ar 31 Mawrth 2012 233 26 259 
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8. Ymrwymiadau cyfalaf ac ymrwymiadau eraill

8.1 Ymrwymiadau cyfalaf

2013-14
£000

2012-13
£000

Ymrwymiadau cyfalaf a gontractiwyd ar 31 Mawrth na
chynhwysir fel arall yn y datganiadau ariannol hyn

Eiddo, peiriannau ac offer – 9 

Asedau anniriaethol – 149 

– 158 

8.2 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.

2013-14
£000

2012-13
£000

Mae rhwymedigaethau o dan brydlesi gweithredu yn cynnwys:

Adeiladau

Dim hwyrach nac un flwyddyn 1,525 1,131 

Hwyrach nac un flwyddyn ond dim hwyrach na phum mlynedd 4,492 2,874 

Hwyrach na phum mlynedd 2,255 –

8,272 4,005 

Arall

Dim hwyrach nac un flwyddyn 40 –

Hwyrach nac un flwyddyn ond dim hwyrach na phum mlynedd 143 –

Hwyrach na phum mlynedd – –

183 –
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8.3 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.

2013-14
£000

2012-13
£000

Mae rhwymedigaethau o dan brydlesi ariannu yn cynnwys:

Arall

Dim hwyrach nac un flwyddyn 4 4 

Hwyrach nac un flwyddyn ond dim hwyrach na phum mlynedd 5 9 

Hwyrach na phum mlynedd – –

9 13 

Llai elfen llog (1) (1)

8 12 

9. Offerynnau ariannol

Nid yw Ofwat yn 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 gynnal ei gweithgareddau.

9.1 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.

9.2 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.

9.3 Gwerthoedd teg

Nid oes gwahaniaeth o bwys rhwng gwerthoedd llyfr a gwerthoedd teg asedau a

rhwymedigaethau ariannol Ofwat ar 31 Mawrth 2012.
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10. Arian parod a chyfwerth ag arian parod

2013-14
£000

2012-13
£000

Balans ar 1 Ebrill 1,712 1,679 

Newid net mewn balansau arian parod a chyfwerth ag arian
parod

(814) 33 

Balans ar 31 Mawrth 898 1,712 

Delir y balansau canlynol yn:

Government Banking Services (GBS) 898 1,712 

Balans ar 31 Mawrth 898 1,712 

11. Symiau masnachu derbyniadwy ac asedau cyfredol eraill

11.1 Dadansoddiad yn ôl math

2013-14
£000

2012-13
£000

Symiau a fydd yn ddyledus o fewn un flwyddyn

Symiau masnachu derbyniadwy 27 17 

Blaendaliadau a blaensymiau 153 55 

Refeniw a Thollau EM (TAW) 69 53 

Rhagdaliadau ac incwm cronedig 355 322 

604 447 

Symiau a fydd yn ddyledus wedi mwy nac un flwyddyn

Rhagdaliadau ac incwm cronedig 3 –

3 –
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11.2 Balansau rhyng-lywodraethau

Symiau a fydd yn ddyledus
o fewn un flwyddyn

£000

Symiau a fydd yn ddyledus
wedi mwy nac un flwyddyn

£000

2013-14 2012-13 2013-14 2012-13

Balansau gyda chyrff llywodraeth
ganolog eraill

69 53 – –

Balansau gydag awdurdodau lleol 49 20 – –

Balansau rhyng-lywodraethau 118 73 – –

Balansau gyda chyrff sy’n allanol i
lywodraeth

486 374 3 –

Cyfanswm derbyniadau ar 31
Mawrth

604 447 3 –

12. Symiau masnachu taladwy a rhwymedigaethau cyfredol eraill

12.1 Dadansoddiad yn ôl math

2013-14
£000

2012-13
£000

Symiau a fydd yn ddyledus o fewn un flwyddyn

Symiau masnachu taladwy 1,390 175 

Symiau taladwy eraill 206 174 

Croniadau 2,294 1,894 

Incwm gohiriedig 374 15 

Rhan gyfredol prydlesi ariannu 3 3 

Trethiant arall a Nawdd Cymdeithasol 283 261 

Arian parod dros ben i’w dalu i’r Gronfa Gyfunol 898 1,712 

5,448 4,234 

Symiau a fydd yn ddyledus wedi mwy nac un flwyddyn

Prydlesi ariannu 5 9 

5 9 
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12.2 Balansau rhyng-lywodraethau

Symiau a fydd yn
ddyledus o fewn un

£000

Symiau a fydd yn
ddyledus wedi mwy nac

£000

2013-14 2012-13 2013-14 2012-13

Balansau gyda chyrff llywodraeth
ganolog eraill

1,318 2,018 – –

Balansau gyda chyrff cyhoeddus eraill 152 – – –

Balansau rhyng-lywodraethau 1,470 2,018 – –

Balansau gyda chyrff sy’n allanol i
lywodraeth

3,978 2,216 5 9 

Cyfanswm taladwy ar 31 Mawrth 5,448 4,234 5 9 

13. Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau a thaliadau

13.1 Darpariaethau

2013-14
£000

2012-13
£000

Costau
ailstrwy-

thuro

Costau
taliadau

cymhelliant Cyfanswm Cyfanswm

Balans ar 1 Ebrill 2013 392 – 392 354 

Darparwyd yn y flwyddyn 385 701 1,086 271 

Darpariaethau a ddefnyddiwyd yn y
flwyddyn

(294) – (294) (233)

Balans ar 31 Mawrth 2014 483 701 1,184 392 

Dadansoddiad o amseriad disgwyliedig
llifau â disgownt

Dim hwyrach nac un flwyddyn 416 701 1,117 294 

Hwyrach nac un flwyddyn ond dim
hwyrach na phum mlynedd

67 – 67 98 

Hwyrach nac un flwyddyn ond dim
hwyrach na phum mlynedd

– – – –

Balans ar 31 Mawrth 2014 483 701 1,184 392 

Mae’r Adroddiad Strategol yn rhoi rhagor o wybodaeth parthed darpariaethau newydd a

symudiadau mewn darpariaethau ar gyfer 2013-14.
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13.2 Rhwymedigaethau pensiwn

2013-14
£000

2012-13
£000

Balans ar 1 Ebrill 2013 2,651 2,600 

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

Costau llog 105 122 

Buddion a dalwyd (175) (170)

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

(Ennill)/colled Profiad 61 24 

(Ennill)/colled Actiwaraidd 143 75 

Balans ar 31 Mawrth 2014 2,785 2,651 

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 a

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 hawliau 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

2014.

Mae’r tybiaethau demograffig yn gyson â’r rheini a ddefnyddir mewn mannau eraill

mewn Llywodraeth Ganolog ar gyfer dibenion cyfrifyddu adnodd a’r rheini a

fabwysiadwyd mewn blynyddoedd blaenorol. Mae’r prif dybiaethau demograffig fel a

ganlyn:

• Mae cyfraddau marwolaeth hyd at 2010 wedi eu seilio ar brofiad poblogaeth

hanesyddol ar gyfer y blynyddoedd hynny. Gwelliannau o 2010 yn unol â'r prif

ragfynegiadau poblogaeth 2010 yn y DU. 

c

%
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• 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 rheini 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

2014) fel a ganlyn:

• Tybir bod y gyfradd ddisgownt gros yn 4.35 % (31 Mawrth 2013: 4.10%).

• Tybir bod cyfradd cynnydd cyflogau yn 4.50% (31 Mawrth 2013: 3.95%).

• Tybir bod cyfradd cynnydd mewn taliadau pensiwn yn 2.50% (31 Mawrth 2013:

1.70%).

• Chwyddiant pris defnyddwyr 2.50% (31 Mawrth 2013: 1.70%).

Cafwyd colled gronnus actiwaraidd o £1.9 miliwn gan y cynllun ers 1 Ebrill 2004.

Dadansoddiad sensitifrwydd o brif dybiaethau actiwaraidd

Mae’r dadansoddiad sensitifrwydd o’r prif dybiaethau atiwaraidd yn dynodi’r canlynol: 

• Byddai cynyddu’r gyfradd ddisgownt gan 0.5% yn arwain at leihad cyfatebol mewn

rhwymedigaethau o tua 5.0% neu £139 mil.

• Byddai lleihau’r dybiaeth chwyddiant CPI gan 0.5% yn arwain at leihad cyfatebol

mewn rhwymedigaethau o tua 5.0% neu £139 mil.

• Byddai cynyddu’r disgwyliadau oes tybiedig mewn ymddeoliad yn gyfatebol i rai pobl

un flwyddyn yn ieuengach, yn arwain at gynnydd cyfatebol mewn rhwymedigaethau

gan tua 4.0% neu £111 mil. 

Bydd newidiadau cyferbyniol mewn tybiaethau i’r rheini a nodir uchod yn cynhyrchu

newidiadau sydd bron yn  gyfatebol neu’n wrthwyneb yn y rhwymedigaeth. Yn yr un

modd, byddai dyblu’r newidiadau mewn tybiaethau yn cynhyrchu tua dwbl y newidiadau

yn y rhwymedigaeth.

Mae’r sensitifrwydd yn dangos y newid mhob tybiaeth mewn ynysiad. Yn ymarferol,

anaml y bydd tybiaethau o’r fath yn newid mewn ynysiad ac o gofio’r

rhyngddibyniaethau rhyngddynt, gall eu heffeithiau wrthbwyso ei gilydd i ryw raddau. 
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Hanes o golledion profiad

2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10

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

Swm (£000) 61 24 71 15 63 

Canran o werth presennol
rhwymedigaethau'r cynllun

2.2% 0.9% 2.7% 0.6% 2.2%

Cyfanswm a gydnabyddir yn y
Datganiad o Ecwiti'r Trethdalwyr

Swm (£000) 204 99 110 (103) 546

Canran o werth presennol
rhwymedigaethau'r cynllun

7.3% 3.7% 4.2% (4.1)% 18.8%

2013-14
£000

2012-13
£000

2011-12
£000

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

61 24 71 

Newidiadau mewn tybiaethau sy’n tanategu gwerth
presennol rhwymedigaethau’r cynllun

143 75 39 

Fesul Datganiad Newidiadau mewn Ecwiti
Trethdalwyr

204 99 110 

Dadansoddiad o golled actiwaraidd
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14. Rhwymedigaethau amodol a ddatgelir dan IAS37 

Weithiau bydd Ofwat yn destun her gyfreithiol neu adolygiad barnwrol o benderfyniadau

a wneir yng nghwrs arferol ei fusnes. Gall dyfarniadau cyfreithiol arwain at

rwymedigaethau 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.

Mae Open Water Markets Limited yn gwmni cyfyngedig trwy warant y mae Ofwat yn

aelod ohono. Mae gan Ofwat rwymedigaeth gwerth £1 a fyddai’n cael ei dalu pe bai’r

cwmni yn mynd i sefyllfa o ansolfedd.

15. Trafodion partïon cysylltiedig

Trosglwyddodd Ofwat £5.1 miliwn i Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

parthed costau gweithredu Cyngor Defnyddwyr Dŵr ar gyfer 2013-14.

Mae Open Water Markets Limited yn gwmni cyfyngedig trwy warant y mae Ofwat wedi

bod yn aelod ohono ers ei ymgorffori (26 Tachwedd 2013). Mae Sonia Brown, Prif

Swyddog Rheoleiddio Ofwat, yn Gyfarwyddwr Anweithredol o Open Water Markets

Limited. Mae Ofwat wedi rhoi cefnogaeth i’r cwmni fel paratoad darbodus cyn i’r Bil

Dŵr gael Cydsyniad Brenhinol. Mae gwasanaethau a ddarperir i Open Water Markets

Limited yn dod i gyfanswm o £98, ac maent yn cynnwys secondiad tri aelod o staff a

darpariaeth lluniaeth ar gyfer cyfarfodydd busnes.  Yn ychwanegol, mae Ofwat wedi

darparu gwasanaethau mewn nwyddau, sy’n cynnwys defnydd o'n hystafelloedd

cyfarfod.

Yn ystod 2013-14, gwariodd Ofwat £271 mil gyda Lucerna Partners Ltd ar ddau

gontract, a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2013. Daeth y cyn Brif Weithredwr, Regina

Finn, yn gyfarwyddwr gyda Lucerna Partners ar 10 Tachwedd 2013.

Mae gan Ofwat hefyd nifer fechan o drafodion amherthnasol gydag adrannau eraill

y Llywodraeth. Nid oes unrhyw drafodion parti cysylltiedig rhwng Ofwat ac unrhyw un

o’i Gyfarwyddwyr.

16. Digwyddiadau wedi’r cyfnod adrodd

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau sy’n effeithio’n fawr ar y datganiadau ariannol.

Fe wnaeth y Swyddog Cyfrifyddu awdurdodi’n briodol materion y datganiadau hyn ar

y dyddiad sydd ar dystysgrif archwilio'r Distain ac Archwilydd Cyffredinol.
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Rhan 3

Atodiadau
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Yn 2012-13, fe wnaethom gyhoeddi ‘A consultation on measuring and reporting our

performance’ ochr yn ochr â’n ymgynghoriad ar ein blaenraglen waith ar gyfer 2013-14

hyd 2015-16. Roedd yn nodi ein fframwaith perfformiad arfaethedig ar gyfer mesur ein

strategaeth ‘Darparu dŵr cynaliadwy’, a gyhoeddwyd gennym yn 2010. Roedd hefyd yn

nodi ein bwriad i dreialu ein fframwaith perfformiad ac adrodd ar y canlyniadau yn

adroddiad blynyddol eleni.

Yn ystod 2013-14, dechreuom ddatblygu strategaeth newydd. Bwriadwn ddefnyddio ein

fframwaith perfformiad drafft, a’r ymateb a dderbyniom i’n hymgynghoriad, wrth i ni

ddatblygu fframwaith perfformiad ar gyfer ein strategaeth newydd. Bydd hyn yn

cynnwys ein cynigion ar gyfer cyhoeddi gwybodaeth reolaidd am ein perfformiad fel ein

bod yn parhau i fod yn atebol i:

• gwsmeriaid;

• trethdalwyr; a

• rhanddeiliaid eraill.

Atodiad 1

Mesur ein perfformiad 

http://www.ofwat.gov.uk/aboutofwat/reports/forwardprogrammes/rpt_fwd_20100303ofwatstrategy.pdf
http://www.ofwat.gov.uk/aboutofwat/reports/forwardprogrammes/rpt_fwd201415web
http://www.ofwat.gov.uk/aboutofwat/reports/forwardprogrammes/rpt_fwd201314-201516measuring
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O dan WIA91, 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.

Canllawiau gan yr Ysgrifennydd Gwladol

Ym mis Mai 2013, yn dilyn ymgynghori, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ddatganiad

polisi strategol (SPS) i ni, yn cynnwys canllawiau cymdeithasol ac amgylcheddol

diwygiedig. Mae’r rhain yn cynnwys meysydd blaenoriaeth y mae Llywodraeth y DU yn

disgwyl i ni roi ystyriaeth iddynt wrth gyflawni ein gwaith. 

Mae’r SPS yn ei gwneud hi’n ofyniad:

• i ni adrodd yn rheolaidd i’r Ysgrifennydd Gwladol ar sut yr ydym wedi adlewyrchu’r

blaenoriaethau hyn yn ein penderfyniadau rheoleiddiol;

• i’n Cadeirydd gytuno ar amserlen adrodd gyda’r Ysgrifennydd Gwladol - a’i hadolygu

bob blwyddyn;

• i ni grynhoi pa gamau yr ydym wedi eu cymryd i gefnogi cyflawniad y blaenoriaethau

yn ein hadroddiad blynyddol a chyfrifon; ac

• i ni grynhoi'r camau yr ydym yn cynnig eu cymryd i wella ymhellach gyflawniad y

blaenoriaethau yn ein blaenraglen waith bob blwyddyn. 

Rydym wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol yn nodi y byddwn, ochr yn ochr ag

adrodd yn ein hadroddiad blynyddol ar y deg blaenoriaeth, yn yr SPS yn cyhoeddi

adroddiadau bob blwyddyn ar flaenoriaethau penodol a gytunwyd. Ar gyfer 2013-14,

mae hyn yn cynnwys:

• cyfraniad at amcanion datblygu cynaliadwy Llywodraeth y DU

• tystiolaeth o ddigon o weithredu gan y cwmni i gynorthwyo cwsmeriaid sy'n ei chael

hi'n anodd talu biliau; a

• chynnydd ar gystadleuaeth.

Isod, rydym yn crynhoi pa gamau yr ydym wedi eu cymryd i gefnogi cyflawniad y

blaenoriaethau.

Atodiad 2

Rhoi ystyriaeth i ganllawiau gan Lywodraeth
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Blaenoriaeth a chyfraniad

1. Effaith newidiadau rheoleiddio ar ragolygon buddsoddi’r sector

Fe wnaethom ddatblygu ein methodoleg PR14 (gweler tudalennau 13-14) mewn ymgynghoriad agos

â’n rhanddeiliaid, yn cynnwys buddsoddwyr. Bydd ein methodoleg o fudd i gwsmeriaid, yr

amgylchedd, cwmnïau a buddsoddwyr. Er enghraifft, fe wnaethom gynnal y fframwaith reoleiddio

sefydlog, tryloyw a rhagfynegadwy y mae buddsoddwyr ei hangen er mwyn cael yr hyder i

fuddsoddi. Gwnaethom hyn drwy ymrwymo i:

• osod rheolaethau prisiau cyfanwerthu cwmnïau gan ddefnyddio offer sydd wedi eu profi eisoes - yn

cynnwys defnyddio’r cysyniad cyfarwydd o’r gwerth cyfalaf rheoleiddiol (RCV) – y mae

buddsoddwyr yn ei werthfawrogi.

• darparu mwy o gyfleoedd i gwmnïau arloesi a pherfformio’n well na’n tybiaethau mewn rheolaethau

prisiau – a buddsoddwyr i elwa o ganlyniad; a

• i roi atebolrwydd clir ân ansawdd cynllun busnes pob cwmni ar ei gyfarwyddwyr – a’r cyfle i ennill

gwobrau drwy gyflwyno cynllun o safon uwch.

2. Cymesuredd y fframwaith rheoleiddio

Roedd ein methodoleg PR14 yn cynnwys cymryd ymagwedd seiliedig ar risg – neu fwy cymesurol –

tuag at adolygu cynlluniau busnes cwmnïau (gweler tudalen 20).

Bydd ein hymagwedd tuag at arweinyddiaeth Bwrdd, tryloywder a llywodraethu (gweler tudalen 17) yn

annog cwmnïau a’u perchnogion i gymryd ymagwedd hunan-reoleiddio, yn hytrach na gosod beichiau

newydd. Croesawn y gefnogaeth a gawsom gan fyrddau cwmnïau ar gyfer yr ymagwedd hon.

Hefyd, rhoddodd ein hymagwedd seiliedig ar egwyddorion tuag at wybodaeth cwsmeriaid (gweler

tudalen 14) fwy o ryddid a chyfrifoldebau i gwmnïau ddiwallu anghenion eu cwsmeriaid.

3. Effeithiau'r fframwaith rheoleiddio ar broffil buddsoddiad sector / 4. Cyfraniad i
amcanion datblygu cynaliadwy Llywodraeth y DU / 5. Effeithiau’r ymagwedd
reoleiddio ar baratoad y sector ar gyfer heriau hir dymor, megis newid hinsawdd / 6.
Effeithiau’r ymagwedd reoleiddio ar arloesedd cwmnïau, megis rheoli dalgylch / 7.
Effeithiau’r ymagwedd reoleiddio ar wytnwch sector a rheolaeth adnodd dŵr
cynaliadwy / 10. Effeithiolrwydd adolygiad prisiau 2014 o ran cyflawni canlyniadau a
geisir gan gwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill.

Mae ein methodoleg PR14 wedi:

• canolbwyntio cwmnïau ar ddarparu'r gwasanaethau y mae eu cwsmeriaid am eu cael (gweler

tudalen 14);

• rhoi hyblygrwydd i gwmnïau gyflawni atebion arloesol sy'n rhoi'r canlyniadau hyn yn y modd mwyaf

cost effeithlon (gweler tudalen 26);
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• mynd i'r afael â'r duedd ganfyddedig oedd gan gwmnïau tuag at adeiladu atebion cyfalaf graddfa

fawr, gan ganiatáu iddynt gynnig atebion mwy arloesol a chynaliadwy megis rheoli dalgylch,

masnachu dŵr ac effeithlonrwydd dŵr (gweler tudalen 26);

• cynnal fframwaith rheoleiddiol sefydlog i alluogi buddsoddiad yn y sector (gweler blaenoriaeth 1); a

• rhoi’r cyfrifoldeb ar Fyrddau cwmnïau i berchnogi a bod yn atebol am eu cynlluniau busnes, yn

cynnwys rhoi sicrwydd bod eu cynlluniau o ansawdd uchel ac y byddant yn rhoi canlyniadau da ar

gyfer cwsmeriaid presennol a rhai'r dyfodol a'r amgylchedd (gweler tudalen 20).

Mae ein gwaith ar gynllun Thames Tideway (gweler tudalen 14) wedi cefnogi datblygiad cynnig

buddsoddiad hir dymor a fydd yn galluogi prosiect seilwaith mawr i gael ei gyflawni. Bydd y prosiect

hwn yn gwneud i Afon Tafwys gydymffurfio â’r Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol a rhoi’r

gwytnwch angenrheidiol yn y rhwydwaith carthffosydd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Rydym wedi cyfrannu at baratoadau i roi marchnad effeithiol ar waith er mwyn caniatáu i'r holl

gwsmeriaid dibreswyl ddewis eu cyflenwr (gweler tudalen 23). Yn seiliedig ar brofiad o farchnad debyg

yn yr Alban, disgwylir i gystadleuaeth manwerthu gynyddu effeithlonrwydd dŵr i gwsmeriaid dibreswyl

yn sylweddol, a fydd hefyd yn cynorthwyo i leihau eu biliau a'u hallyriadau carbon.

8. Digonolrwydd gweithredu gan gwmnïau i gynorthwyo cwsmeriaid sy’n ei chael hi'n
anodd i dalu biliau

Mae ein methodoleg PR14 wedi annog cwmnïau, ymhlith pethau eraill,  i ystyried fforddiadwyedd

ehangach i’w holl gwsmeriaid a chymorth penodol ar gyfer cwsmeriaid agored i niwed.

Yn eu cynlluniau busnes (gweler tudalen 20), dim ond dau gwmni yn Lloegr a gynigodd cynnydd yng

nghyfartaledd eu biliau preswyl ar gyfer eu cwsmeriaid rhwng 2015 a 2020 cyn chwyddiant. Cynigodd

bob cwmni dariff cymdeithasol fel rhan o’u hymgysylltiad â chwsmeriaid. Dim ond dau gwmni na

lwyddodd i sicrhau derbynioldeb cwsmeriaid am eu tariff cymdeithasol yn eu cynllun busnes felly nid

oes ganddynt fwriad i gyflwyno un.

Rhan allweddol o weithredu gan gwmnïau i gynorthwyo cwsmeriaid sy’n cael anhawster talu biliau yw

gwneud y cwsmeriaid hyn yn ymwybodol o’r gefnogaeth sydd eisoes yn bodoli. Rhoddodd ein

hymagwedd seiliedig ar egwyddorion tuag at wybodaeth cwsmeriaid (gweler tudalen 14) fwy o ryddid

a chyfrifoldebau i gwmnïau i ddiwallu anghenion eu cwsmeriaid, yn cynnwys y rheini sy’n ei chael hi’n

anodd talu.

9. Cynnydd ar gystadleuaeth, i sicrhau fod hyn yn unol â'r Papur Gwyn ar Ddŵr a
ffiniau Llywodraeth y U

Bydd Bil Dŵr Llywodraeth y DU yn caniatáu i’r holl gwsmeriaid dibreswyl yn Lloegr ddewis eu cyflenwr

gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff. Rydym wedi cyfrannu at baratoadau i roi’r diwygiadau hyn ar

waith (gweler tudalen 22).
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Canllawiau gan Lywodraeth Cymru

Ym mis Rhagfyr 2013, ac yn dilyn ymgynghoriad, gosododd Llywodraeth Cymru gerbron y Cynulliad

ganllawiau cymdeithasol ac amgylcheddol newydd i ni, yn cynnwys y meysydd blaenoriaeth y bydd

disgwyl i ni roi ystyriaeth iddynt wrth gyflawni ein gwaith. Ym mis Chwefror 2014, cadarnhawyd hyn gan

y Cynulliad. Mae’r SEG yn cynnwys disgwyliad y byddwn yn rhoi adborth am reolaeth y blaenoriaethau

trosfwaol hyn fel rhan o’n proses adrodd blynyddol. 

Rydym wedi ysgrifennu at Weinidogion Cymru yn egluro sut yr ydym wedi gwneud hyn. Rydym hefyd yn

crynh+oi’r camau yr ydym wedi eu cymryd isod.
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Cynigion rheoleiddio: asesu effeithiau newidiadau rheoleiddiol ar ddefnyddwyr a
buddsoddwyr / Ymchwil a phenderfyniadau seiliedig ar dystiolaeth a llunio polisi: rhoi
ystyriaeth i ymchwil a chostau wrth wneud penderfyniadau

Fe wnaethom ddatblygu ein methodoleg PR14 (gweler tudalen 19) mewn ymgynghoriad agos â’n

rhanddeiliaid, yn cynnwys cynrychiolwyr cwsmweriaid a buddsoddwyr. Bydd ein methodoleg o fudd i

gwsmeriaid, yr amgylchedd, cwmnïau a buddsoddwyr.

Mae ein hymagwedd tuag at arweinyddiaeth Bwrdd, tryloywder a llywodraethu (gweler tudalen 17)

wedi annog ymagwedd o hunan-reoleiddio, yn hytrach na gosod beichiau newydd.

Hefyd, rhoddodd ein hymagwedd seiliedig ar egwyddorion tuag at wybodaeth cwsmeriaid (gweler

tudalen 14) fwy o ryddid a chyfrifoldebau i gwmnïau ddiwallu anghenion eu cwsmeriaid.

Datblygu cynaliadwy: cyfrannu tuag at amcanion datblygu cynaliadwy Llywodraeth
Cymru / Effeithlonrwydd ac atebion cost effeithiol. ysgogi arloesedd o fewn y ffiniau’n a
osodir gan Lywodraeth Cymru i sicrhau gwelliannau ac effeithlonrwydd / Gwytnwch ac
atebion seiliedig ar ganlyniadau cydgysylltiedig: galluogi gwytnwch yn erbyn peryglon
naturiol a pheryglon eraill / Atebion rheoli dŵr integredig: annog atebion rheoli dŵr
arloesol a chynaliadwy / Rheoli adnoddau i'r dyfodol: annog cynllunio ac atebion hir
dymor integredig

Mae ein methodoleg PR14 wedi:

• canolbwyntio cwmnïau ar ddarparu'r gwasanaethau y mae eu cwsmeriaid am eu cael (gweler

tudalen 14);

• rhoi hyblygrwydd i gwmnïau gyflawni atebion arloesol sy'n rhoi'r canlyniadau hyn yn y modd mwyaf

cost effeithlon (gweler tudalen 26);

• mynd i'r afael â'r duedd ganfyddedig oedd gan gwmnïau i adeiladu atebion cyfalaf graddfa fawr, gan

ganiatáu iddynt gynnig atebion mwy arloesol a chynaliadwy megis rheoli dalgylch, masnachu dŵr ac

effeithlonrwydd dŵr (gweler tudalen 26);

• cynnal fframwaith rheoleiddiol sefydlog i alluogi buddsoddiad yn y sector (gweler blaenoriaeth 1); a

• rhoi’r cyfrifoldeb ar Fyrddau cwmnïau i berchnogi a bod yn atebol am eu cynlluniau busnes, yn

cynnwys rhoi sicrwydd bod eu cynlluniau o ansawdd uchel ac y byddant yn rhoi canlyniadau da ar

gyfer cwsmeriaid presennol a rhai'r dyfodol a'r amgylchedd (gweler tudalen 20).

Blaenoriaeth a chyfraniad
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Fforddiadwyedd: rhoi ystyriaeth i faterion fforddiadwyedd yng Nghymru

Mae ein methodoleg PR14 wedi annog cwmnïau, ymhlith pethau eraill,  i ystyried fforddiadwyedd

ehangach i’w holl gwsmeriaid a chymorth penodol ar gyfer cwsmeriaid agored i niwed.

Yn ei gynllun busnes mis Rhagfyr (gweler tudalen 20), cynigodd Dŵr Cymru i leihau cyfartaledd bil

dŵr a dŵr gwastraff preswyl ar gyfer ei gwsmeriaid rhwng 2015 a 2020 gan 4.8% cyn chwyddiant.

Cynigodd Dŵr Dyffryn Dyfrdwy gynnydd o 8.9% cyn chwyddiant.

Byddwn yn herio cynlluniau’r ddau gwmni yn ystod 2014-15 i gael y fargen orau i gwsmeriaid yng

Nghymru, tra’n gwneud yn siŵr bod y gwasanaeth y maent yn ei dderbyn gan eu cwmni dŵr yn

gwella.  Yn ei gynllun busnes diwygiedig, a gyflwynwyd ym mis Mai 2014, cynigodd Dŵr Cymru 6% o

leihad mewn termau real yn ei filiau.

Mae Dŵr Cymru a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy hefyd wedi cynnig cyflwyno tariff cymdeithasol rhwng 2015 a

2020, a fydd yn helpu cwsmeriaid sy'n ei chael hi'n anodd talu eu biliau. Er bod Dŵr Cymru yn cynnig

cyflwyno tariff cymdeithasol yn 2015-16, mae Dŵr Dyffryn Dyfrdwy wedi datgan y byddai’n cyflwyno

un yn ystod y pum mlynedd nesaf.

Rhan allweddol o gamau gweithredu cwmni i fynd i’r afael â fforddiadwyedd yw gwneud cwsmeriaid

yn ymwybodol o’r gefnogaeth sy’n bodoli’n barod. Rhoddodd ein hymagwedd seiliedig ar

egwyddorion tuag at wybodaeth cwsmeriaid (gweler tudalen 14) fwy o ryddid a chyfrifoldebau i

gwmnïau i ddiwallu anghenion eu cwsmeriaid, yn cynnwys y rheini sy’n ei chael hi’n anodd talu.

Rhwymedigaethau amgylcheddol a statudol: hwyluso cydymffurfiad â deddfwriaeth
ddomestig ac Ewropeaidd / Ansawdd dŵr yfed: sicrhau cydymffurfiad â
rhwymedigaethau ansawdd dŵr yfed

Yng Nghymru, Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n gyfrifol am reoleiddio a sicrhau cydymffurfiad â

rhwymedigaethau amgylcheddol. Yr Arolygiaeth Dŵr Yfed (DWI) sy’n rheoleiddio ac yn sicrhau

cydymffurfiad ag ansawdd dŵr yfed.

Roedd ein methodoleg PR14 yn ei gwneud hi’n ofynnol i gwmnïau baratoi cynlluniau busnes ar gyfer

y pum mlynedd nesaf (gweler tudalen 20) a oedd, ymhlith pethau eraill, yn cyflawni eu

rhwymedigaethau dŵr yfed ac amgylcheddol. Er enghraifft, cynhwysodd Dŵr Cymru ganlyniad

penodol sef 'Dŵr yfed diogel’ yn ei gynllun busnes mis Rhagfyr, ac roedd gan gynllun busnes mis

Rhagfyr Dŵr Dyffryn Dyfrdwy ganlyniad tebyg, sef ‘Darparu ansawdd dŵr rhagorol’.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru a’r DWI wedi chwarae rhan weithredol yn y broses PR14. Er enghraifft,

roeddent yn aelodau i grwpiau herio cwsmeriaid (gweler tudalen 14), a oedd yn herio ymgysylltiad

pob cwmni gyda chwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill wrth ddatblygu ei gynllun busnes.
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‘Updated Price Limits Impact Assessment, Water Services Regulation Authority

(Ofwat)’, Hydref 2013.

Atodiad 3

Rhestr o’r asesiadau effaith a gynhaliwyd

yn ystod 2013-14

http://www.ofwat.gov.uk/pricereview/pr14/rpt_com201307pwcimapct.pdf
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Yn dilyn fy mhenodiad yn Gadeirydd Ofwat ym mis Tachwedd 2012, ymgysylltodd y

Bwrdd mewn rhaglen ‘amser real’ i adolygu ei effeithiolrwydd ei hun ac effeithiolrwydd

Pwyllgorau’r Bwrdd. Ynghyd â Defra, sy’n gosod polisi dŵr, daethom i’r casgliad y

byddai'n amser da i gryfhau aelodaeth anweithredol y Bwrdd.

Yn ystod 2013-14 croesawom bedwar cydweithiwr newydd a ddewiswyd mewn proses

oedd wedi ei bwriadu i gryfhau ehangder ein sgiliau a’n harbenigedd, ac i ategu sgiliau

aelodau presennol y Bwrdd. Gwnaed y penodiadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol yn ôl

argymhelliad Cadeirydd Ofwat a'r panel cyfweld. Ymunodd Christopher Burchell, Martin

Lawrence a Catherine Waddams â ni ym mis Mai 2013, ac ymunodd Christine Farnish

â ni ym mis Ionawr 2014 wrth i ni ddisgwyl ymddeoliad Penny Boys.

Ym mis Mai 2013 dechreuom ar broses i ganfod Prif Weithredwr newydd, Cathryn

Ross, ac ar yr un pryd dyrchafwyd Sonia Brown i swydd Prif Swyddog Rheoleiddio.

Ymunodd Cathryn â ni yn Brif Weithredwr a Cyfarwyddwr Gweithredol ym mis

Tachwedd 2013. Gwnaethom hefyd benodi a chroesawu nifer o Uwch Gyfarwyddwr

newydd i'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth, yn cynnwys penodiad Richard Khaldi, Uwch

Gyfarwyddwr Cwsmeriaid a Gwaith Achos. Ymunodd Richard â’r Bwrdd fel

Cyfarwyddwr Gweithredol.

Yn ystod y flwyddyn cynhaliom adolygiad o Bwyllgorau’r Bwrdd, gan arwain at

benodiadau newydd i’r Pwyllgorau Cydnabyddiaeth Ariannol ac Archwilio, y ddau nawr

yn gweithredu o dan Gadeiryddion newydd, Martin Lawrence ac Wendy Barnes y drefn

honno. Fe wnaethom greu pwyllgorau newydd ar gyfer PR14, Enwebiadau a Gwaith

Achos fel y manylir mewn mannau eraill yn yr adroddiad hwn.

O gofio’r rheolaeth olynol amser real, daethom i’r casgliad y dylai prosesau gwerthuso

ffurfiol gael eu gohirio i 2014 fel bod gan y Bwrdd chwe mis o leiaf o brofiad gweithio fel

tîm. Fel mesur dros dro, cynhaliwyd nifer o drafodaethau anffurfiol i adolygu

effeithiolrwydd a dull gweithio'r Bwrdd. Bydd y Bwrdd a Phwyllgorau’r Bwrdd yn cynnal

adolygiad blynyddol o effeithiolrwydd yn nhrydydd chwarter y flwyddyn hon. Byddwn yn

adrodd ar y canlyniad yn adroddiad blynyddol y flwyddyn nesaf.

Jonson Cox
Cadeirydd
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Cyflwynodd Llywodraeth y DU Ddeddf Gorfodi Rheoleiddiol a Sancsiynau 2008 at

ddiben darparu 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 nodi 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.

Adrodd ar gynnydd

Mae ein methodoleg gosod prisiau mwy cymesur ac wedi ei thargedu’n well wedi

golygu ein bod wedi gallu lleihau’r baich reoleiddiol ar gwmnïau mewn nifer o feysydd. 

• Fe newidiom ein hymagwedd o ran beth oedd bob cwmni’n cynnwys yn ei gynllun.

Edrychom ar gwmnïau i gyflwyno cynlluniau busnes o ansawdd uchel yn seiliedig ar

ddarparu’r gwasanaeth y mae eu cwsmeriaid am ei gael a bodloni eu

rhwymedigaethau cyfreithiol o gymharu â bodloni ein gofynion gwybodaeth

rheoleiddiol.

• Lle roeddem yn ystyried bod cynlluniau o ansawdd uchel fe wnaethom ymrwymo i

gamu’n ôl a chaniatáu i’r cwmnïau hynny barhau gyda chyflawni ar gyfer cwsmeriaid.

Felly, bydd West Water ac Affinity Water yn wynebu llai o graffu gan eu bod wedi

cyflwyno'r cynlluniau busnes o’r ansawdd uchaf (‘uwch’). 

Yn ystod y flwyddyn fe wnaethom fabwysiadu ymagwedd reoleiddiol newydd a llai

rhagnodol ar gyfer sicrhau bod cwmnïau’n bodloni eu rhwymedigaethau i gwsmeriaid

o ran y wybodaeth y maent yn ei derbyn. Mae ein hymagwedd seiliedig ar egwyddorion

yn rhoi’r rhyddid i gwmnïau fod yn fwy arloesol, ac yn sylweddol fwy ymatebol, i

anghenion gwybodaeth cwsmeriaid sy’n newid yn gyflym.  Ymhlith pethau eraill, bydd

hefyd yn:

• lleihau beichiau rheoleiddiol diangen drwy ofyn am graffu arferol llai aml o ran sut

mae cwmnïau’n bodloni eu rhwymedigaethau; a

• thargedu ein trosolwg rheoleiddiol ar y meysydd neu’r cwmnïau sy'n peri'r mwyaf

o risg.

Atodiad 5
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Bob blwyddyn byddwn yn ymateb i ymholiadau cyffredinol gan y cyhoedd am wybodaeth.

Byddwn hefyd yn ymchwilio i anghydfodau rhwng cwsmeriaid a’u cwmnïau dŵr.

Nodwn ein perfformiad ar gyfer 2013-14 yn erbyn ein safonau gwasanaeth isod.

Ymholiadau cyffredinol

Yn 2013-14, gwnaethom ateb dros 5,300 o ymholiadau, yn cynnwys galwadau ffôn a

gohebiaeth ysgrifenedig. Mae hyn yn cymharu â 4,700 yn 2012-13.

Atodiad 6

Anghydfodau a chwynion am wasanaethau dŵr a

dŵr gwastraff

Safon perfformiad ar gyfer ymholiadau cyffredinol

Safon 2013-14 2012-13

Delio ag o leiaf 95% o ymholiadau ysgrifenedig o fewn deg diwrnod gwaith 98.3% 97.3%

Ceisiadau am wybodaeth

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (FOIA) a Rheoliadau Gwybodaeth

Amgylcheddol 2004 (EIR) yn rhoi hawl mynediad cyffredinol at bob math o wybodaeth

a gofnodir ac a ddelir gan awdurdodau cyhoeddus. Maent yn rhoi nifer o

rwymedigaethau ar awdurdodau cyhoeddus ac maent hefyd yn nodi eithriadau ar gyfer

hawl mynediad.

Mae’r FOIA a’r EIR yn gymwys i Ofwat gan ein bod yn awdurdod cyhoeddus. Mae

cyfrifoldeb arnom i ddarparu ymateb i unrhyw gais ysgrifenedig, fel arfer o fewn 20

diwrnod gwaith. Mae rhai eithriadau i’r terfyn amser hwn; gallwn gymryd rhagor o

amser er mwyn ystyried budd i'r cyhoedd o ddatgelu gwybodaeth.

Dros y flwyddyn ddiwethaf derbyniasom 265 cais am wybodaeth, y gwnaethom ymdrin

â hwy o dan FOIA ac EIR. Fe wnaethom ymateb i 97.35% o fewn y terfynau amser.

Mae gwybodaeth fanwl am yr FOIA a’r EIR 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 gan ragor na 40 corff

llywodraeth ganolog, yn cynnwys Ofwat. Gallwch weld perfformiad cyrff sy’n cyfranogi

ar wefan y Weinyddiaeth Cyfiawnder.
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Anghydfodau a chwynion am wasanaethau dŵr a dŵr gwastraff

Mae CCWater yn cynrychioli defnyddwyr yn y sectorau dŵr. Mae’n delio â’r mwyafrif o

gwynion gan ddefnyddwyr ynglŷn â’r gwasanaeth y mae eu cwmni dŵr a

charthffosiaeth neu dŵr yn unig 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 dor-dyletswydd gan gwmni.

• Taliadau cysylltu cyflenwad dŵr a charthffos.

• Archebu prif bibellau dŵr, carthffosydd a draeniau ochrol.

• Mabwysiadu a'r trefniadau ariannol parthed prif bibellau a hunan osodwyd.

• Apeliadau trosglwyddo carthfosydd.

• Cwmnïau’n gwrthod gosod mesurydd dewisol.

• Taliadau cynllun safonau gwarantedig (GSS).

• Apeliadau elifion masnachol.

• Gosod pibellau mewn strydoedd ac ar draws tir preifat.

Mae’r amser a gymerir i ddatrys anghydfodau a chwynion yn dibynnu a natur a

chymhlethdod achosion unigol.

Yn 2013-14 fe wnaethom gyflwyno mesuriadau perfformiad newydd, i ategu ein

mesuriadau presennol, er mwyn monitro a gwella ein perfformiad. Rydym yn parhau i

adolygu pob agwedd ar ein perfformiad.

Ymateb cychwynnol i anghydfodau a chwynion

Ein nod yw ymateb i bob anghydfod a chwyn yn effeithlon ac effeithiol. Anelwn i

gyrraedd ein safon perfformiad.

Yn 2013-14, fe dderbyniom 221 o anghydfodau a chwynion. Fe wnaethom gymharu ein

perfformiad yn erbyn ein safon perfformiad isod.

Safon perfformiad ar gyfer ymholiadau cyffredinol

Safon 2013-14 2012-13

Ymateb cyntaf i 95% o'r holl gwynion o fewn deg diwrnod gwaith 94% 96%
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Asesiad cychwynnol ar gyfer anghydfodau a chwynion

Cyn y byddwn yn ymchwilio anghydfod neu gŵyn byddwn yn cynnal asesiad

cychwynnol er mwyn penderfynu:

• a yw’n dod o fewn ein hawdurdodaeth; ac

• a ddylem ymchwilio.

Yn 2013-14, fe wnaethom gau 84% o’r 221 cwyn a dderbyniom o fewn targed ein cam

asesiad cychwynnol. Dyma’r flwyddyn gyntaf i ni gasglu’r wybodaeth hon.

Ymchwiliadau y byddwn yn eu cynnal

Ein nod yw ymchwilio cyn gyflymed ac mor drwyadl â phosibl. Pan fyddwn yn ymchwilio

anghydfod neu gŵyn rydym yn amcangyfrif pryd y byddwn yn ei datrys (y ‘cam cau

achos’). Gall cymhlethdod rhai achosion newid wedi i ni ddechrau ymchwiliad, felly

weithiau ni allwn eu datrys yn y cam cau achos.

Yn 2013-14, fe wnaethom ddatrys 71% o 34 gwynion o fewn y cam cau achos. Dyma’r

flwyddyn gyntaf i ni gasglu’r wybodaeth hon.

Cwynion a ddatryswyd

Fe wnaethom ddatrys 223 o gwynion yn ystod y flwyddyn. O'r rhain:

• cafodd 87% eu datrys o fewn tri mis (o gymharu â 80% yn 2012-13); a

• cafodd 90% eu datrys o fewn chwe mis (o gymharu â 82% yn 2013-13).

Cwynion i’r Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd

Os bydd unrhyw un yn anfodlon gyda sut yr ydym wedi trin eu hanghydfod neu gŵyn,

byddwn yn cynnal adolygiad i edrych a ydym wedi ei trin yr achos yn gywir. Os bydd y

cwynwr yn parhau’n anfodlon gyda’r ffordd y gwnaethom drin ei gŵyn, gall ofyn i’r

Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd (PHSO) ymchwilio.

Yn ystod 2013-14, ymchwiliwyd i un achos gan y PHSO. Mae’r gŵyn hon yn dal i gael

ei hymchwilio. Byddwn yn adrodd ar y canlyniad yn adroddiad blynyddol y flwyddyn

nesaf.

Atodiad 6
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Atodiad 7

Rheoli adnoddau 2013-14

Lefel ac ystod cyflog

Staff
cyfwerth ag
amser llawn

a
benodwyd1

Cyfran sy’n
fenywod

(%)2

2013-14

Cyfran o
leiafrifoedd
ethnig (%)2

Staff
cyfwerth ag
amser llawn

a
benodwyd1

Cyfran sy’n
fenywod

(%)2

2012-13

Cyfran o
leiafrifoedd
ethnig (%)2

Band 1 ‒ £15,623 hyd £22,220 1 0 100 2 0 50

Band 2 ‒ £22,221 hyd £31,448 3 67 0 7 85 44

Band 3 ‒ £31,449 hyd £47,146 12 25 0 10 31 16

Band 4 ‒ £47,147 hyd £72,114 7 57 0 8 49 25

Band 5 ‒ £72,115 hyd £108,171 4 50 0 6 0 0

Total 27 48 4 33 40 25

Recriwtio staff (yn ôl rhyw a grŵp ethnig)

Nodiadau:
1. Fe wnaethom gyflwyno system bandio tâl newydd yn ystod 2013-13, felly ni ellir cymharu data ar gyfer 2011-12, sy’n egluro

pam mai dim ond ar ddwy flynedd yr adroddir.
2. Wedi eu talgrynnu i'r rhif llawn agosaf.

Staff mewn sywdd

Math 31 March 2014 31 March 2013 31 March 2012

Nifer o bobl a gyflogir 199 185 181

Nifer y bobl ddim ar y gyflogres 20 17 2
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Presenoldeb mewn hyfforddiant staff (yn ôl grŵp ethnig)

Atodiad 7

Gwybodaeth staff cyflogedig

Maes Ar 31 Mawrth 2014 Ar 31 Mawrth 2013 Ar 31 Mawrth 2012

Staff cyfwerth ag amser llawn 191 177 174

Cyfran sy'n fenywod (%) 48 47 49

Cyfran o leiafrifoedd ethnig (%) 12 18 17.5

Cyfran sy'n anabl (%) 3 2.3 1.7

Aelodau’r Gwasanaeth Sifil Uwch 8 11 9

Nifer y contractau tymor sefydlog ac
achlysurol

13 13 7

Nifer staff yn gweithio’n rhan amser 28 30 26

Trosiant staff (%) 12 16 24

2013-14 2012-13 2011-12

Grŵp 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)

Nifer y
dyddiau

hyfforddiant
(talgrynnwyd

i fyny)

’

Canran (%)
(wedi ei

dalgrynnu i r
rhif llawn

agosaf)

Gwyn 318 78 418 77 166 86

Grwpiau ethnig eraill 48 12 89 17 27 14

Dim yn gwybod 42 10 32 6 – –

Cyfanswm nifer y
dyddiau hyfforddiant

407 100 539 100 193 100
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Cefndir

Mae’r ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus (adran 149 Deddf Cydraddoldeb

2010) yn ei gwneud hi’n ofynnol i gyrff cyhoeddus ystyried anghenion gwahanol

grwpiau o unigolion wrth iddynt wneud eu gwaith bod dydd.  Mae’n ei gwneud hi’n

ofynnol i gyrff cyhoeddus ystyried yr angen i:

• ddileu gwahaniaethu;

• hybu cyfle cyfartal; a

• meithrin perthynas dda rhwng gwahanol bobl pan fyddant yn cynnal ei

gweithgareddau.

Cefnogir y ddyletswydd cydraddoldeb gan ddyletswyddau penodol a nodir yn ein

rheoliadau, a ddaeth i rym ar 10 Medi 2011. Mae’r dyletswyddau penodol yn ei gwneud

hi’n ofynnol i gyrff cyhoeddus, meis Ofwat, gyhoeddi gwybodaeth berthnasol a

chymesur sy’n dangos cydymffurfiad â’r ddyletswydd cydraddoldeb ac i osod amcanion

cydraddoldeb penodol. 

Allanol

Fel rheoleiddiwr economaidd, anaml y bydd Ofwat yn gweithio’n uniongyrchol gydag

unigolion ond bydd yn gwneud ei ddyletswyddau drwy’r ffordd yr ydym yn rheoleiddio

cwmnïau dŵr. Felly, mae ein gwaith i hybu cydraddoldeb yn bennaf drwy ein dull

rheoleiddio cyffredinol. Ceisiwn sicrhau nad oes gan y dulliau hyn effeithiau anfwriadol

neu anghyfartal.

Yn 2012 gosodom amcan i barhau i sicrhau bod materion cydraddoldeb ac amrywiaeth

yn cael eu hadlewyrchu yn ein polisïau. Un o’r ffyrdd y byddwn yn gwneud hyn yw drwy

asesiadau effaith (sydd hefyd yn ffordd y gellir mesur ein perfformiad).

Mae asesiadau effaith yn offer sy’n ein cynorthwyo i wneud penderfyniadau gwybodus

ac  sydd â sail gadarn iddynt. Rydym wedi cyhoeddi polisi ar asesiadau effaith. Mae

hwn yn nodi y byddwn yn ystyried creu asesiad effaith os, ymhlith pethau eraill, y bydd

y camau y bwriadwn eu cymryd yn cael effaith sylweddol ar gwsmeriaid dŵr neu

garthffosiaeth yn gyffredinol neu ar fathau penodol o gwsmeriaid.

Yn ystod 2013-14, cyhoeddom asesiad effaith ar fethodoleg Ofwat ar gyfer gosod

terfynau prisiau ar gyfer y cyfnod o 2015 hyd 2020 (gweler atodiad 3).

Yn 2012 gwnaethom hefyd osod amcan i ymateb i unrhyw ganllawiau cymdeithasol ac

amgylcheddol gan Lywodraeth y DU neu Lywodraeth Cymru.  Yn atodiad 2 rydym yn

crynhoi’r camau yr ydym wedi eu cymryd yn 2013-14 parthed datganiad polisi strategol

Atodiad 8

Cydymffurfiad Ofwat gyda’r ddyletswydd

sector cyhoeddus
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Llywodraeth y DU i ni, yn cynnwys canllawiau cymdeithasol ac amgylcheddol

diwygiedig, a chanllawiau cymdeithasol ac amgylcheddol Llywodraeth Cymru.

Yn ystod y flwyddyn fe wnaethom nodi risgiau posibl i ddefnyddwyr o ganlyniad i

weithgaredd rhai asiantau bilio sydd â modelau busnes anghynaliadwy, neu honiadau

ffug neu amheus. Mae pryderon ynglŷn ag asiantau bilio yn y sector dŵr i’w weld yng

nghysylltiadau defnyddwyr â Chyngor ar Bopeth, yn ogystal ag Ofwat a CCWater. Mae

cwsmeriaid oedrannus neu’r rheini sydd heb fynediad at gefnogaeth fel petaent yn cael

eu heffeithio'n benodol.

Rydym eisiau galluogi cwsmeriaid i wneud dewisiadau gwybodus ynglŷn ag asiantau

bilio. Rydym wedi trafod gyda sefydliadau annibynnol megis Cyngor ar Bopeth ac Age

UK sut i gyfathrebu orau â’r grwpiau y maent yn eu gwasanaethu, a bwriadwn weithio

gyda hwy i godi ymwybyddiaeth. Mae’r gwaith hwn yn dal i fynd rhagddo.

Rydym hefyd yn gweithio gyda chwmnïau, CCWater a Water UK (corff cynrychioliadol

y cwmnïau dŵr) i gynorthwyo’r diwydiant i sefydlu cynllun datrys anghydfodau amgen

annibynnol (ADR) erbyn diwedd blwyddyn ariannol 2014-15. Bydd y cynllun hwn yn

galluogi cwsmeriaid i ddatrys anghydfodau sydd ganddynt gyda’u cwmni dŵr heb yr

angen am gyfreitha, sydd ddim yn ddewis ymarferol ar gyfer nifer o gwsmeriaid. Bydd

y cynllun am ddim i gwsmeriaid a bydd yn rhoi’r cyfle iddynt geisio iawn os ydynt wedi

dioddef colled o ganlyniad i weithredu gan eu cwmni dŵr ac nad yw’r cwmni wedi

datrys y gŵyn i foddhad y cwsmer.

Fel sefydliad, rydym yn cynnig ystod o wasanaethau mewn perthynas â chyhoeddiadau

a gohebiaeth er mwyn cynorthwyo i hybu cydraddoldeb cyfle drwy fynediad at

wybodaeth.  Er enghraifft, mae cyhoeddiadau gennym ar gael mewn print bras ac mewn

Braille ac maent wedi ymrwymo i wefan sy’n cydymffurfio â chanllawiau’r Llywodraeth ar

hygyrchedd. Mae gennym gynllun iaith Gymraeg ac rydym yn defnyddio system sgorio i

nodi’n wrthrychol unrhyw ddeunydd sydd ddim angen cael ei gyhoeddi yn Gymraeg

neu’n ddwyieithog. Pan fydd rhywun yn ysgrifennu atom yn Gymraeg byddwn yn ateb

yn Gymraeg. Byddwn hefyd, os yw hynny'n ymarferol, yn ateb yn yr un iaith i ohebiaeth

y byddwn yn ei dderbyn mewn ieithoedd heblaw Cymraeg neu Saesneg. 

Mewnol

Yn 2013, rhoesom Strategaeth Pobl ar waith er mwyn cyflawni ein hamcanion drwy

fabwysiadu arferion rheoli pobl cryf ac yn y pen draw drwy ddod yn gyflogwr o ddewis -

un a gydnabyddir fel un deniadol i’r gweithwyr cyfredol a darpar ymgeiswyr oherwydd

bod ein gwaith, diwylliant, amgylchedd a gwobrwyon yn ei wneud yn lle da i fod. Mae’n

cynnwys ymrwymiad i roi ein gwerthoedd, sef parch, gonestrwydd, arweinyddiaeth a

rhagoriaeth, ar flaen popeth yr ydym yn ei wneud. Rydym hefyd eisiau amgylchedd

gweithio sydd, ymhlith pethau eraill, darparu diwylliant croesawgar sy’n rhydd o

wahaniaethu ac sy’n gwerthfawrogi amrywiaeth a safbwyntiau.

Rydym yn recriwtio staff yn ôl teilyngdod drwy gystadleuaeth deg ac agored. Mae hyn

yn sicrhau cyfle cyfartal ar gyfer cyflogaeth, heb ystyried:

Atodiad 8
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• hil;

• rhyw;

• cyfeiriadedd rhywiol;

• oed;

• statws priodasol;

• anabledd;

• crefydd a chred;

• ailbennu rhywedd;

• beichiogrwydd a mamolaeth; neu

• batrwm 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 egwyddorion  recriwtio.

Rydym yn cefnogi digwyddiadau megis Mis Hanes Pobl Dduon, sy’n codi

ymwybyddiaeth o’n poblogaeth amrywiol.

Yn 2012, fo osodom amcan ar gyfer cyfnod 2012-14 i barhau i gael ein hadnabod am

arfer da mewn cydraddoldeb ac amrywiaeth. Un o’r ffyrdd y caiff ein perfformiad ei fesur

yw drwy ganlyniadau ein harolwg staff. Rydym wedi ymrwymo i gynnal mwy na 80% o

gytundeb gyda’n cwestiwn cydraddoldeb mewn arolygon staff. Yn ein harolwg staff ar

gyfer 2013, roedd 80% yn cytuno bod staff yn cael eu trin yn deg. Mae hyn yn debyg i

ganlyniadau mewn arolygon blaenorol ac yn cymharu’n ffafriol gyda’r cwestiwn

cyfatebol yn Arolwg Pobl y Gwasanaeth Sifil yn 2013.

Amcanion cydraddoldeb ar gyfer 2014-18

Amcanion Mesurwyd drwy Dyddiad cyflawni

Rhoi ein gwerthoedd (parch,
gonestrwydd, arweinyddiaeth a
rhagoriaeth) ar flaen popeth yr ydym
yn ei wneud

Darparu amgylchedd gwaith sy’n
groesawgar ac amrywiol ac sy’n
cefnogi gweithio effeithiol

Mae gwelliannau blwyddyn ar ôl blwyddyn yn ein perfformiad
yn erbyn ein dangosyddion perfformiad allweddol

Mesuriadau trosiant yn dangos y cynnydd mewn symudiad ar
gyfer datblygiad gyrfa

Mae o leiaf 70% o’n pobl yn meddwl bod cydweithwyr yn
arddangos ein gwerthoedd

Mae gwelliant yn ymatebion ein harolygon staff

Erbyn diwedd 2016

Rydym yn cael ein cydnabod am fod yn gyflogwr o ddewis ac
mae pobl yn ceisio cyfleoedd i weithio yma

Mae o leiaf 80% o’n pobl yn barod i argymell Ofwat i ffrindiau
fel lle da i weithio

Mae o leiaf 80% o’n pobl yn falch i ddweud eu bod yn gweithio
yn Ofwat

Rydym yn gwneud yn dda yn erbyn sefydliadau a feincnodir

Erbyn diwedd 2018

Atodiad 8
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Mae’r Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat) yn adran llywodraeth anweinidogol.

Rydym yn gyfrifol am sicrhau bod y sectorau dŵr a charthffosiaeth yng Nghymru a Lloegr yn

darparu gwasanaeth o ansawdd da ac effeithlon i ddefnyddwyr am bris teg.




