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Ynglŷn â'r ddogfen hon 

Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno ein hadroddiad blynyddol a chyfrifon ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2014 hyd 

31 Mawrth 2015.  

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

cyfreithiol. 

Mae hefyd yn cynnwys y cyfrifon ar gyfer gweithrediad yr Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr 

(Ofwat) o dan Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol (IFRS). Fe’u paratowyd ar sail groniadol yn unol â 

Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth (FReM). 

Amlinellir ein dyletswyddau yn bennaf yn Neddf Diwydiant Dŵr 1991 fel y'i diwygiwyd (WIA91). Rydym 

yn uniongyrchol atebol i’r Senedd ac i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. 

Mae gwybodaeth bellach am ein gwaith ar gael ar ein gwefan yn www.ofwat.gov.uk. 
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Rhagair y Cadeirydd 

Mae'n bleser gennyf adrodd y bu 2014-15 yn flwyddyn heriol ond llwyddiannus i Ofwat. 

Rydym yn rheoleiddio gwasanaeth cyhoeddus sy’n hanfodol ym mhob ystyr. Darperir y gwasanaeth yn 

bennaf gan gyflenwyr monopoli. Pan ddechreuais yn fy swydd fel Cadeirydd, fe’m trawyd gan y diffyg 

ymddiriedaeth oedd yn bodoli rhwng y rheoleiddiwr a’r rhai oedd yn cael eu rheoleiddio, a gan y diffyg 

deialog rhwng y partïon. Roeddwn hefyd yn pryderu y gall hyder y cyhoedd mewn cyfleustodau fod yn 

fregus. Roedd hi’n hollbwysig cynnal hyder y cyhoedd yn y gwasanaethau a ddarperir gan ein sector yn 

dilyn blynyddoedd 2010 hyd 2012, cyfnod o chwyddiant uchel, incymau is ar gyfer cartrefi ac all-

berfformiad sylweddol ar gyfer rhanddeiliaid.  

Ar yr un pryd, roeddem yn poeni bod y deialog gyda chwmnïau yn canolbwyntio gormod ar eu budd 

ariannol hwy, gyda llawer llai o sylw i safbwynt y cwsmer – er bod yn rhaid i bawb ohonom fynd yr ail 

filltir gyda chwsmeriaid, sydd â dim dewis o ran darparwr. 

Ers hynny, rwy’n falch i allu adrodd bod y sector ac Ofwat wedi gwneud cynnydd gwirioneddol. Ym mis 

Rhagfyr 2014, ar ddiwedd proses adolygu prisiau 2014, roeddem yn falch i gyhoeddi biliau is dros y 

cyfnod rhwng 2015 a 2020, gyda biliau rhai cwsmeriaid yn lleihau mewn termau real a rhai mewn termau 

real a nominal. Yn ei hadroddiad, mae Cathryn Ross yn sôn am rai o nifer o ganlyniadau cadarnhaol yr 

adolygiad prisiau hwn. Hoffwn dynnu sylw at dri yn unig.  

Mae mentrau cwmnïau i fynd i’r afael â fforddiadwyedd ar gyfer cwsmeriaid sy’n llai da eu byd wedi 

helpu i leihau’r broblem gynyddol o ddyled ddrwg, y telir amdani yn y pen draw gan yr holl gwsmeriaid.  

Roeddem yn poeni bod cwmnïau oedd wedi defnyddio strwythurau ariannol mwy ymosodol yn mwynhau 

all-berfformiad ariannol a allai wanhau’r ysgogiad ar gyfer gwelliannau y byddai cwsmeriaid yn hoffi eu 

gweld. Cryfhaom y cymelliadau er mwyn rhoi canlyniadau rhagorol i gwsmeriaid. Bydd cwmnïau sydd wir 

yn rhoi'r canlyniadau y maent wedi eu haddo yn gwneud yn dda iawn, ac mae’r gwrthwyneb yn wir 

hefyd. Dylai’r offer hyn fod yn ddefnyddiol i Fyrddau wrth lunio amcanion ar gyfer eu busnes.   

Gwnaethom ddechreuad da o ran cynyddu gwytnwch systemau a gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff, yr 

ydym yn eu diffinio’n gyffredinol iawn i gynnwys gwytnwch ffisegol, ariannol, amgylcheddol a 

chymdeithasol.  

Ni allem, wrth gwrs, fod wedi gwneud y penderfyniadau a wnaethom pe bai’r cwmnïau a’u Byrddau heb 

ymateb i’r her. 

Yn 2013, dechreuom drafodaeth gyda’r sector ynglŷn â gwella arweinyddiaeth a threfn lywodraethu 

Byrddau fel y gallem gael ymddiriedaeth, fel rheoleiddiwr, mewn datblygu rheoleiddiad llai ymwthiol. 

Amlinellodd pob cwmni ei God ym mis Ebrill 2014 gan ei weithredu erbyn mis Ebrill 2015. Rydym wedi 

croesawu’r penodiadau newydd i Fyrddau. Croesawom hefyd ein hymgysylltiad â chwsmeriaid drwy 

grwpiau her cwsmeriaid pob cwmni.  

Yn ystod y flwyddyn, daeth Deddf Dŵr 2014 hefyd yn gyfraith. Mae'r ddeddfwriaeth hon yn cynnwys rhai 

o'r newidiadau mwyaf i'r sector dŵr ers preifateiddio, yn eu plith cyflwyno dewis ar gyfer holl gwsmeriaid 
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busnes a dibreswyl yn Lloegr, a'r sail ar gyfer diwygio cyfanwerthu. Bydd y newidiadau hyn yn cryfhau 

ymhellach yr hyn yr oedd yn fwriad gennym i'w gyflawni drwy’r adolygiad prisiau. 

Yng Nghymru a Lloegr rydym yn gweithio o dan arweiniad polisi'r Llywodraeth. Yn dilyn yr Etholiad 

Cyffredinol, edrychwn ymlaen at weithio gyda Gweinidogion wrth iddynt amlinellu eu blaenoriaethau ar 

gyfer y sector dŵr yn Lloegr. Rydym hefyd yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau ein bod yn 

cyfrannu at ei strategaeth. Fel rheoleiddiwr economaidd annibynnol ar gyfer Cymru a Lloegr byddwn yn 

gweithio i roi’r sicrwydd a’r hyder y mae cwsmeriaid a marchnadoedd cyfalaf yn dibynnu arnynt.    

O dan arweinyddiaeth Cathryn Ross, mae’r Weithrediaeth a’r Bwrdd yn datblygu'r gwaith a ddechreuwyd 

gennym yn 2013 ar ein dull o reoleiddio’r sector. Eleni gwnaethom lansio strategaeth ar gyfer y dyfodol – 

‘Ymddiried mewn dŵr’. Croesawom gefnogaeth gref gan nifer o unigolion a sefydliadau ynglŷn â rhoi 

ymddiriedaeth a hyder cwsmeriaid, yr amgylchedd a chymdeithas yn ehangach yn gadarn wrth galon 

popeth a wna’r sector.   

Yn olaf, hoffwn ddiolch yn ddidwyll, ar ran aelodau’r Bwrdd, i bawb yn Ofwat a’n sefydliadau partner am 

eu hymdrechion parhaus yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Edrychaf ymlaen at gynnydd pellach yn y 

flwyddyn sydd i ddod er mwyn sicrhau bod y sector dŵr yn rhoi hyd yn oed gwell canlyniadau ar gyfer 

pawb y mae’r cwmnïau’n eu gwasanaethu. 

Jonson Cox  
Cadeirydd  
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Adroddiad y Prif Weithredwr  

Mae ein strategaeth newydd, a lansiwyd gennym ym mis Ionawr 2015, yn amlinellu'r weledigaeth a 

rennir gennym ar gyfer y sector dŵr, sef ymddiriedaeth a hyder yn narpariaeth y gwasanaethau 

cyhoeddus hanfodol hyn. Bydd cyflawni'r strategaeth hon yn her. Mae gwasanaethau dŵr a dŵr 

gwastraff wastad wedi bod yn hanfodol ar gyfer bywyd ac ar gyfer y ffordd yr ydym yn byw. Daw heriau 

newydd i wytnwch y gwasanaethau hyn yn sgil newid hinsawdd, twf poblogaeth a newid mewn 

demograffeg. Hefyd, mae disgwyliadau cwsmeriaid yn newid, gyda phobl yn chwilio fwyfwy am 

wasanaeth mwy personol sy’n rhoi mwy o reolaeth iddynt ac a fydd yn y pen draw yn diwallu eu 

hanghenion yn well, fel unigolion ac yn y gymuned.   

Ni allwn gyflawni’r weledigaeth hon ar ein pen ein hunain. Rhaid i’r sector chwarae rhan hollbwysig. 

Rhaid i eraill hefyd ‒ yn cynnwys cynrychiolwyr cwsmeriaid, llywodraeth, sefydliadau anllywodraethol a 

rheoleiddwyr eraill - gydweithio i chwarae eu rhan. Fel y rheoleiddiwr economaidd, ein rôl ni yw hysbysu, 

galluogi a rhoi cymhelliant i'r rheini sy’n gysylltiedig â'r sector i gyflawni yn erbyn disgwyliadau 

cwsmeriaid, cymdeithas a’r amgylchedd - ac i wneud hyn drwy ddeialog sy’n deg, agored, gonest ac 

ymatebol. Yn benodol, rydym wedi gosod fframwaith sy’n alinio buddiannau cwsmeriaid a’r gymdeithas 

ehangach gyda buddiannau darparwyr gwasanaeth a’u buddsoddwyr. Yn benodol, mae ein fframwaith 

yn gwneud y canlynol:  

 canolbwyntio’r sector ar yr hyn sydd o bwys i gwsmeriaid, yr amgylchedd a chymdeithas yn 

ehangach;  

 annog darparwyr gwasanaeth i fod yn agored, gonest, teg a thryloyw; 

 tynnu sylw at broblemau ac ysgogi trafodaeth; 

 rhoi'r rhyddid i ddarparwyr gwasanaeth ddarparu gwasanaethau'n effeithlon ac i arloesi; ac sy’n 

 ein galluogi ni i gamu i mewn, mewn modd amserol, cymesur ac wedi'i dargedu, pan fo angen i ni 

ddiogelu cwsmeriaid. 

Mae ein hadolygiad prisiau 2014, a gwblhawyd gennym ym mis Rhagfyr 2014, yn enghraifft ragorol o’n 

dull newydd ar gyfer rheoleiddio. Gwnaethom annog y cwmnïau - a gwnaethant hwythau ymateb i'r her - 

i gymryd rhan yn y sgwrs fwyaf erioed gyda’u cwsmeriaid ynglŷn â’r hyn sy'n wirioneddol bwysig iddynt. 

Ar yr un pryd, rhoesom y gofod i ddarparwyr gwasanaeth arloesi gyda chynhyrchion, prisiau a 

gwasanaeth cwsmeriaid. Pan gamodd cwmnïau ymlaen a gwneud beth oedd yn iawn ar gyfer eu 

cwsmeriaid, fe wnaethom ninnau gamu’n ôl. Caniataodd hyn i ni ganolbwyntio ar ein hymyriadau 

rheoleiddio yn y mannau ac ar yr adegau yr oeddent yn fwyaf gwerthfawr i gwsmeriaid.   

Talodd hyn ar ei ganfed. Bydd y pecynnau pris, buddsoddiad a gwasanaeth (‘rheolaethau prisiau’) y 

gwnaethom eu gosod ar gyfer pob darparwr gwasanaeth monopoli am y pum mlynedd rhwng 2015 a 

2020 yn golygu y bydd y biliau cyfartalog ar gyfer cwsmeriaid dŵr a dŵr gwastraff yng Nghymru a Lloegr 

yn disgyn gan tua 5% cyn chwyddiant. Bydd cwsmeriaid yn elwa ar welliannau sylweddol mewn 

meysydd gwasanaeth sy'n wirioneddol bwysig iddynt hwy. Ac, yn hollbwysig, bydd gan ddarparwyr 

gwasanaeth a’u buddsoddwyr y cymelliadau i barhau i ddarparu mwy o’r hyn y mae eu cwsmeriaid 

eisiau, ac i wneud hynny’n fwy effeithlon. Bydd hyn o fudd i gwsmeriaid yn y pum mlynedd nesaf a - 

thrwy ddatgelu ffiniau newydd - dros yr hirdymor drwy reolaethau prisiau yn y dyfodol.   
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Mae hyn i gyd yn rhoi’r sector mewn sefyllfa dda. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau llwyddiant sy’n 

gynaliadwy dros yr hirdymor rhaid i ni fynd ymhellach. Mae darparwyr gwasanaeth nawr yn wynebu’r her 

o gyflawni eu haddewidion i gwsmeriaid dros y pum mlynedd nesaf, gan wybod y bydd methu gwneud 

hynny yn peryglu ymddiriedaeth a hyder. Mae gan y sector hefyd rôl arwyddocaol mewn sefydlu’r 

farchnad newydd yn Lloegr a fydd yn caniatáu i'r holl gwsmeriaid dibreswyl ‒ o dan awdurdodaeth 

Llywodraeth y DU ‒ ddewis eu manwerthwr dŵr a dŵr gwastraff a gwneud yn siŵr bod y farchnad hon yn 

rhoi manteision i’r cwsmeriaid hynny. Mae gwersi sy’n rhaid eu dysgu o brofiad mewn sectorau eraill os 

yw ymddiriedaeth yn y farchnad newydd hon i’w chynnal a thyfu.  

Ar yr un pryd, mae angen i’n rheoleiddio fod yn ddeinamig o ran ymateb i newidiadau o fewn y sector ac 

i’r hyn y mae cwsmeriaid a chymdeithas yn ei ddisgwyl. Dyna pam, ochr yn ochr â’n strategaeth, eleni 

dechreuom gyflwyno rhaglen waith sylweddol ar gyfer y pum mlynedd nesaf a fydd, ymhlith pethau eraill 

yn:  

 gweithredu diwygiadau’r Ddeddf Dŵr a pharatoi ar gyfer adolygiad prisiau 2019;  

 cynnal hyder cwsmeriaid a buddsoddwyr drwy gyfnod o newid; a   

 datblygu ein monitro o berfformiad y sector, fel ei fod yn cwmpasu dangosyddion arwain a llusgo 

peryglon i ymddiriedaeth a hyder.  

Rydym hefyd wedi parhau gyda’r cynnydd a ddechreuwyd gennym llynedd i drawsnewid ein sefydliad er 

mwyn ein cynorthwyo i gyflawni ein gwaith yn fwy effeithiol ac effeithlon. Drwy wneud yn siŵr fod 

gennym y sgiliau, profiad, systemau, prosesau a diwylliant sy’n cefnogi ein strategaeth uchelgeisiol 

newydd, gallwn sicrhau bod gennym yr ysgogiad a’r gallu i’w chyflawni. 

Yn olaf, hoffwn ailadrodd ac ategu'r diolch a fynegodd Jonson i bobl a rhanddeiliaid Ofwat am eu 

hymrwymiad, eu brwdfrydedd a'u cyflawniadau yn ystod 2014-15. Roedd hi’n flwyddyn enfawr o newid 

ac ymdrech. Roedd hi hefyd yn gam anferth ar ein taith i sicrhau’r canlyniadau gorau posibl ar gyfer 

cwsmeriaid, cymdeithas yn ehangach a’r amgylchedd nawr ac yn yr hirdymor. 

Cathryn Ross 
Prif Weithredwr 
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Pwy ydym ni  

Diben a gweithgareddau 

Ein gweledigaeth a rennir ar gyfer y sector dŵr yng Nghymru a Lloegr yw un lle mae gan gwsmeriaid, yr 

amgylchedd a chymdeithas yn ehangach ymddiriedaeth a hyder mewn gwasanaethau dŵr a dŵr 

gwastraff, gan adlewyrchu'r ffaith bod y rhain yn wasanaethau cyhoeddus hanfodol. Golyga hyn 

ymddiriedaeth yn y dŵr sy'n dod allan o'r tap, y dŵr gwastraff sy'n cael ei fflysio i ffwrdd a'r pris y mae 

cwsmeriaid yn ei dalu. Mae hefyd yn golygu llawer mwy na hynny, gan gynnwys:  

 gwytnwch ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff; 

 gwasanaeth cwsmeriaid da; 

 delio teg rhwng darparwyr gwasanaeth, cwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill; 

 gallu'r sector i ddenu buddsoddiad hirdymor; 

 gwerth am arian a pha mor fforddiadwy yw gwasanaethau;  

 penderfyniadau heddiw yn trin cenedlaethau'r dyfodol yn deg; a  

 fframwaith rheoleiddio effeithiol ac effeithlon.  

Er mwyn ennill ymddiriedaeth a hyder rhaid i'r sector wrando ar gwsmeriaid a rhoi canlyniadau sydd o 

fudd i gwsmeriaid heddiw a rhai'r dyfodol. Golyga hyn gysylltiadau cryf drwy'r gadwyn gyflenwi gyfan a 

gyda buddsoddwyr, ac ymgysylltiad gwirioneddol â chwsmeriaid, cynrychiolwyr cwsmeriaid, sefydliadau 

anllywodraethol, a gyda llywodraeth a rheoleiddwyr. Mae angen i bawb ohonom annog darpariaeth 

atebion newydd ac effeithlon ar gyfer cwsmeriaid.  

Fel rheoleiddiwr economaidd y sector dŵr yng Nghymru a Lloegr, rôl Ofwat yw helpu i feithrin 

ymddiriedaeth a hyder cwsmeriaid, yr amgylchedd a chymdeithas yn ehangach - a sicrhau bod yr 

ymddiriedaeth a'r hyder hwn wedi eu seilio ar sylfeini cadarn a chynaliadwy. Golyga hyn:  

 brocio, herio a, lle bo hynny'n briodol, arwain y sector er mwyn sicrhau ei fod yn glir ynglŷn â beth 

mae cwsmeriaid a chymdeithas yn ei ddisgwyl;  

 goruchwylio sut mae'r sector yn perfformio;  

 ceisio sicrwydd bod darparwyr gwasanaeth yn gweithredu'n effeithlon, ar sail gwybodaeth dda, 

dealltwriaeth dda o'r cyfrifoldebau a'r cysylltiadau sydd ganddynt, a'u bod yn cynnal perthynas 

aeddfed gydag Ofwat;  

 bod yn barod i gamu i mewn, os na fydd darparwyr gwasanaeth yn cyrraedd y nod;  

 defnyddio'r offer cywir o'n pecyn cymorth er mwyn rhoi'r canlyniadau gorau mewn modd cymesur 

ac wedi'i dargedu; a   

 gweithredu'n glir ac mewn modd y gellir ei ragweld.  

Mae'r ffordd yr ydym yn gweithio, y modd yr ydym yn ymddwyn a'r gwerthoedd yr ydym yn byw wrthynt 

yr un mor bwysig â'r gwaith yr ydym yn ei wneud. Ein gweledigaeth yw bod yn rheoleiddiwr y gellir 

ymddiried ynddo ac a berchir, gan weithio'n flaengar ac ymestyn ein hunain ac eraill er mwyn meithrin 

ymddiriedaeth a hyder mewn dŵr.  

  

http://www.ofwat.gov.uk/aboutofwat/watersector/
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Ein Bwrdd 
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Cynlluniau i’r dyfodol 

Ym ‘mlaenraglen Ofwat ar gyfer 2015-16’, gwnaethom nodi manylon ein: 

 blaenoriaethau ar gyfer 2015-16;  

 rhaglenni gwaith er mwyn eu cyflawni; a'n 

 cyllideb a ffioedd trwydded.  

Byddwn hefyd yn cyhoeddi ein cynllun busnes strategol ar gyfer 2015-16 hyd 2019-20 yn ystod haf 

2015. 

http://www.ofwat.gov.uk/aboutofwat/plans/rpt_fwd2015-16summary
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Cipolwg ar ein blwyddyn 

Ein cyflawniadau 2014-15 

Diogelu cwsmeriaid 

Bydd y penderfyniadau a wnaed gennym yn ystod y flwyddyn fel rhan o adolygiad prisiau 2014 yn 

golygu’r canlynol:  

 biliau dŵr a dŵr gwastraff cyfartalog yng Nghymru a Lloegr yn gostwng tua 5% ‒ neu £20 ‒ cyn 

addasiadau ar gyfer chwyddiant, rhwng 2015 a 2020; ac 

 erbyn 2020, bydd cwsmeriaid yn elwa ar welliannau sylweddol mewn meysydd gwasanaeth sy'n 

wirioneddol bwysig iddynt hwy. Mae hyn yn cynnwys: 

̶ 100% o gydymffurfiad gyda’r lefel targed ansawdd ar gyfer dŵr yfed;  

̶ lleihad yn yr amser a gollir oherwydd toriadau i gyflenwadau (32% yn is ar gyfartaledd);   

̶ lleihad gan 34% yn nifer y cwsmeriaid sy’n cysylltu â’u cwmni lleol ynglŷn â phroblemau 

gyda lliw, blas neu arogl eu dŵr; a   

̶ 4,700 yn llai o eiddo yn dioddef llifogydd gan ddŵr carthffos. 

Derbyniodd pob cwmni heblaw un, Bristol Water, ein penderfyniadau terfynol.  

Atebolrwydd cwmnïau  

Fel rhan o’n gwaith i sicrhau bod darparwyr gwasanaeth yn atebol i’w cwsmeriaid, yn ystod 2014-15, 

gwnaethom y canlynol:  

 adrodd bod y 18 cwmni monopoli mwyaf wedi derbyn 27,000 yn llai o gwynion ysgrifenedig yn 

2013-14;  

 annog Thames Water i ymrwymo i dalu pecyn gwerth £86 miliwn i gwsmeriaid a’r cymunedau y 

mae’n eu gwasanaethu yn dilyn ymchwiliad; a    

 gwella profiad cwsmeriaid o wasanaethau datblygwr.  

Gwella monopolïau  

Dros y cyfnod a gwmpesir yn yr adroddiad hwn rydym wedi:  

 cyhoeddi bod cwsmeriaid a oedd yn cysylltu â’u cwmni dŵr yn y flwyddyn flaenorol (2013-14) 

wedi derbyn gwell gwasanaeth ganddynt;  

 dychwelyd £130 miliwn i gwsmeriaid pan danberfformiodd cwmnïau o ran gwasanaeth 

cwsmeriaid; a   

 lleihau costau cwmnïau ar gyfer darparu gwasanaethau ym mhob un o’r pum mlynedd rhwng 

2015 a 2020 gan fwy na £1 biliwn.  
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Hyrwyddo defnydd marchnadoedd  

Yn ystod y flwyddyn rydym wedi: 

 caniatáu dau amrywiad penodiad i wasanaethau cyflenwi ar gyfer mwy na 1,500 o gwsmeriaid 

preswyl;  

 cyfrannu at baratoadau i ganiatáu i holl gwsmeriaid dibreswyl Lloegr ddewis eu cyflenwr 

gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff manwerthol erbyn mis Ebrill 2017; a;  

 gwneud penderfyniadau a ddylai gynorthwyo cwmnïau monopoli yn Lloegr i baratoi ar gyfer 

gweithredu mewn marchnad ehangach ar gyfer gwasanaethau manwerthu - a chynorthwyo i 

ddiogelu cwsmeriaid dibreswyl cyn ac ar ôl iddynt allu dewis eu cyflenwr eu hunain.  

Gwytnwch a datblygu cynaliadwy  

Bydd y penderfyniadau a wnaethom yn ystod 2014-15 yn golygu'r canlynol:  

 arbedir mwy na 370 miliwn litr o ddŵr y dydd drwy fynd i’r afael â gollyngiadau a hyrwyddo 

effeithlonrwydd dŵr rhwng 2015 a 2020 - digon o ddŵr wedi ei arbed i wasanaethu’r holl gartrefi 

yn Birmingham, Manceinion a Leeds;  

 bydd tua miliwn yn fwy o bobl yn elwa ar gael cefnogaeth ariannol gyda’u biliau dŵr a dŵr 

gwastraff erbyn 2020; a 

 phecyn o wobrau a chosbau effeithiol sy’n alinio buddiannau rheolwyr cwmnïau buddsoddwyr 

gyda buddiannau cwsmeriaid. 

Gwell rheoleiddio 

Fel rhan o’n hymrwymiad i ddarparu gwell rheoleiddio, yn ystod y flwyddyn fe wnaethom y canlynol:  

 lansio strategaeth newydd ar gyfer rheoleiddio’r sector sy’n cynnwys ein huchelgais i fod yn 

rheoleiddiwr yr ymddiriedir ynddo ac a berchir, gan weithio'n flaengar ac ymestyn ein hunain ac 

eraill er mwyn meithrin ymddiriedaeth a hyder mewn dŵr;  

 gwneud cynnydd sylweddol o ran trawsnewid Ofwat yn sefydliad llai gwastraffus, gyda mwy o 

ffocws, mwy effeithlon a mwy effeithiol a all weithredu o fewn cyllideb lawer tynnach ar gyfer 

2015-16 ymlaen; a 

 gwneud ein penderfyniadau ar adolygiad prisiau 2014 mewn modd a oedd yn golygu bod 

cwmnïau’n cymryd cyfrifoldeb llawn ac yn dangos atebolrwydd am eu busnes - tra’n caniatáu i ni i 

wneud penderfyniadau wedi'u targedu, cymesur a thryloyw er budd cwsmeriaid.  
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Crynodeb ariannol a chynaliadwyedd 2014-15 

£29.1 miliwn  Gwariant Ofwat wrth gyflawni ei waith, a adenillir drwy godi ffioedd trwydded ar 

gwmnïau a reoleiddir. Mae hyn yn cymharu â £27.9 miliwn yn 2013-14. Gweler 

tudalen 26. 

£124,000 Y swm yr ydym yn ei dderbyn gan Lywodraeth ganolog. Gweler tudalen 66. 

136 Nifer y staff cyfwerth ag amser llawn oedd gennym ar 31 Mawrth 2015. Mae hyn 

yn cymharu â 191 yn 2013-14. Gweler tudalen 122. 

95.64% Canran yr anfonebau a gytunwyd y gwnaethom eu talu i gyflenwyr o fewn 30 

diwrnod o’u derbyn. Ein cyflawniad yn 2013-14 oedd 93.92%. Ein targed yw 

100%. Gweler tudalen 39.  

356.6 tunnell Y nwyon tŷ gwydr y gwnaethom eu hallyrru. Mae hyn yn cymharu â 295.6 tunnell 

yn 2013-14. Gweler tudalen 30.  

873 metr 
ciwbig (m3)  

Cyfaint y dŵr a ddefnyddiwyd gennym yn ein swyddfeydd. Mae hyn yn cymharu 

â  913m3 yn 2013-14. Gweler tudalen 32. 
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Rhan 1: Ein hadroddiad blynyddol 
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Diogelu cwsmeriaid 

Un o'n prif ddyletswyddau yw diogelu buddiannau defnyddwyr, lle bynnag y bo hynny'n 

briodol drwy hyrwyddo cystadleuaeth. 

Gweithredu nawr 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae llawer o gwsmeriaid ledled Cymru a Lloegr wedi cael anawsterau 

wrth i incymau real ostwng, ac mae costau byw uwch wedi crebachu cyllidebau nifer o aelwydydd i'r 

eithaf. 

Yn ystod 2014-15, cwblhaom ein penderfyniadau ar y pecyn pris, gwasanaeth a buddsoddiad (‘rheolaeth 

prisiau’) y bydd pob cwmni monopoli dŵr a dŵr gwastraff a dŵr yn unig yng Nghymru a Lloegr yn eu 

cyflawni yn y pum mlynedd o 2015-16 hyd 2019-20. Gwnaethom herio eu cynlluniau busnes, ymgynghori 

ar ein penderfyniadau drafft ym misoedd Ebrill, Mai ac Awst, a chyhoeddi ein penderfyniadau terfynol ym 

mis Rhagfyr 2014.  

Golyga ein penderfyniadau y bydd biliau cyfartalog ar gyfer dŵr a dŵr gwastraff yng Nghymru a Lloegr 

yn gostwng tua 5% ‒ neu £20 ‒ cyn addasiadau ar gyfer chwyddiant, rhwng 2015 a 2020. Mae hyn tua 

4% yn is nag y byddent wedi bod o dan gynlluniau gwreiddiol cwmnïau. Ar yr un pryd bydd cwsmeriaid 

yn gweld gwell lefelau gwasanaeth. Erbyn 2020 byddant yn elwa ar welliannau sylweddol yn y meysydd 

gwasanaeth sy'n wirioneddol bwysig iddynt hwy, gan gynnwys: 

 100% o gydymffurfiad gyda’r lefel targed ansawdd ar gyfer dŵr yfed; 

 lleihad yn yr amser a gollir oherwydd toriadau i gyflenwadau (32% yn is ar gyfartaledd);  

 lleihad gan 34% yn nifer y cwsmeriaid sy’n cysylltu â’u cwmni lleol ynglŷn â phroblemau gyda lliw, 

blas neu arogl eu dŵr; a  

 4,700 yn llai o eiddo yn dioddef llifogydd gan ddŵr carthffos. 

Rhoddodd ein penderfyniadau ar reolaethau prisiau cwmnïau lais cryfach nag erioed i gwsmeriaid o ran 

y gwasanaethau y maent yn eu derbyn a’r biliau y maent yn eu talu.   

 Siaradodd cwmnïau â dros 250,000 o gwsmeriaid ledled Cymru a Lloegr, a gwrando arnynt, er 

mwyn datblygu eu cynlluniau ar gyfer 2015-20.  

 Roedd dros 160 o grwpiau rhanddeiliaid unigryw yn gysylltiedig yn y grwpiau her cwsmeriaid 

(CCG) annibynnol yr oedd pob cwmni wedi eu sefydlu er mwyn herio a oeddent wedi 

ymgysylltu’n iawn â’u cwsmeriaid.  

 Defnyddiom adroddiadau'r grwpiau - a’n panel cynghori cwsmeriaid ein hunain - i gynorthwyo i 

lywio ein penderfyniadau ar ansawdd cynlluniau busnes cwmnïau.  

Fe wnaeth pob un ond un cwmni dderbyn ein penderfyniadau ynglŷn â’u rheolaethau prisiau. Yn dilyn 

cais gan Bristol Water, cyfeiriom ein penderfyniad ar ei reolaethau prisiau i’r Awdurdod Cystadleuaeth a 

Marchnadoedd (CMA). Bydd y CMA yn gwneud ei benderfyniad terfynol ar reolaeth prisiau’r cwmni yn 

ystod 2015-16. Byddwn yn adrodd ar hyn yn adroddiad blynyddol y flwyddyn nesaf.    

http://www.ofwat.gov.uk/pricereview/pr14/finaldet/
http://www.ofwat.gov.uk/pricereview/pr14/finaldet/
http://www.ofwat.gov.uk/mediacentre/ibulletins/prs_ib0215cmareferrals
http://www.ofwat.gov.uk/mediacentre/ibulletins/prs_ib0315cmareferral
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Cynllunio ar gyfer y dyfodol  

Golyga’r pwysau parhaus ar gyllidebau cartrefi y bydd dilysrwydd gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff i 

gwsmeriaid - a’r biliau y byddant yn eu talu - hyd yn oed yn fwy pwysig yn y dyfodol.  

Gall seilwaith mawr gael effaith barhaus ar filiau cwsmeriaid. Yn ystod y flwyddyn gwnaethom barhau i 

adolygu cynnydd Twnnel Thames Tideway, sy’n ymwneud ag adeiladu twnnel carthffos mawr o dan 

ddinas Llundain. Roedd ein gwaith yn cynnwys gweithio gyda Llywodraeth y DU a Thames Water i 

sefydlu’r fframweithiau ymarferol, cyfreithiol a rheoleiddiol a fydd yn caniatáu i’r cynllun gael ei gyflawni 

gan ddarparwr seilwaith ar wahân. Bydd hyn yn cynorthwyo i sicrhau na fydd cwsmeriaid Thames Water 

yn talu mwy nag sydd ei angen am y cynllun.  

Pan fydd gan gwsmeriaid broblemau gyda’r gwasanaethau y maent yn eu derbyn gan eu darparwr, 

mae’n bwysig y gellir eu datrys. Felly, dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi cefnogi’r sector i sefydlu 

cynllun datrys anghydfodau cwsmeriaid amgen ar gyfer cwsmeriaid dŵr. Ers 1 Ebrill 2015 mae 

cwsmeriaid yng Nghymru a Lloegr wedi gallu mynd at ddyfarnwr annibynnol ‒ y Cynllun Gwneud Iawn 

am Gamweddau Dŵr (WATRS) ‒ os nad oedd eu cwyn wedi’i ddatrys gan eu cwmni dŵr neu ar ôl 

ymyrraeth gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr (CCWater). Golyga’r cynllun bod gan gwsmeriaid gyfle olaf i 

ddatrys eu cwyn heb orfod mynd i’r llys.  

Fel y rheoleiddiwr economaidd mae gennym rôl fawr i’w chwarae mewn gwneud yn siŵr bod cwsmeriaid 

yn cael gwerth am arian a hefyd y gwasanaethau maent yn eu dymuno. Yn dilyn trafodaethau eang 

gyda’n rhanddeiliaid, ym mis Ionawr 2015 fe wnaethom lansio ein strategaeth newydd – ‘Ymddiried 

mewn dŵr’. Ymhlith pethau eraill, bydd yn:  

 parhau i roi cwsmeriaid wrth galon ein gwaith; a’n 

 cynorthwyo ni i weithio gydag eraill i ysgogi’r sector i arloesi a rhoi'r canlyniadau gorau i 

gwsmeriaid, yr amgylchedd a chymdeithas yn ehangach yn awr ac yn yr hirdymor.  

Datblygom ein strategaeth drwy siarad ag ystod eang o randdeiliaid, yn cynnwys cwmnïau, grwpiau 

cwsmeriaid a llywodraeth. 

http://www.ofwat.gov.uk/consumerissues/rightsresponsibilities/tideway/
http://www.ofwat.gov.uk/regulating/pap_con20141007tttipregframework.pdf
http://www.watrs.org/
http://www.watrs.org/
http://www.ofwat.gov.uk/aboutofwat/
http://www.ofwat.gov.uk/aboutofwat/
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Atebolrwydd cwmnïau 

Rydym yn disgwyl i gwmnïau fodloni disgwyliadau eu cwsmeriaid a'u rhwymedigaethau 

cyfreithiol - a chywiro pethau pan fyddant yn eu cael yn anghywir. Pan na fydd cwmnïau'n 

cyrraedd y safon, rydym yn ymyrryd ac yn gwneud yn siŵr bod cwsmeriaid yn cael bargen 

dda.  

Gweithredu nawr 

Ym mis Hydref 2014, gwnaethom adrodd bod y 18 cwmni monopoli mwyaf wedi derbyn 27,000 yn llai o 

gwynion ysgrifenedig yn y flwyddyn flaenorol (2013-14);). Hon oedd y chweched flwyddyn o’r bron i nifer 

y cwynion ostwng.  

Roedd cwsmeriaid yn fodlon ar y cyfan â’r gwasanaeth y gwnaethant ei dderbyn. Nid yw hyn yn golygu 

bod gwasanaethau yn berffaith, ond lle bu methiannau o ran gwasanaeth mae cwmnïau wedi egluro sut 

y maent wedi (neu y byddant yn) cywiro pethau ar gyfer eu cwsmeriaid.  

Yn ystod y flwyddyn ymrwymodd Thames Water i dalu pecyn gwerth £86 miliwn i gwsmeriaid a’r 

cymunedau y mae’n eu gwasanaethu, yn dilyn ein hymchwiliad i adroddiadau’r cwmni o ddata gorlifiad 

carthffos yn 2010. Croesawom gydnabyddiaeth Thames o’r broblem ac ymrwymiad i gywiro pethau drwy 

ddychwelyd arian i gwsmeriaid. Gosodom ddirwy dybiannol yn unig ar y cwmni.  

Yn 2014, derbyniom nifer o gwynion, ymholiadau ac atgyfeiriadau ar gyfer penderfyniadau sy’n awgrymu 

bod angen cyffredinol i wella profiad cwsmeriaid sy’n defnyddio gwasanaethau datblygwr cwmnïau 

monopoli. O ganlyniad rydym wedi:  

 egluro ein disgwyliadau i gwmnïau dŵr ynglŷn â darparu a chodi tâl am gysylltiadau newydd i’w 

seilwaith;  

 gweithio gyda Llywodraeth y DU a rheoleiddwyr eraill i gynhyrchu canllaw ar gyfer datblygwyr 

ynglŷn â beth allant ei ddisgwyl gan gwmnïau cyfleustodau; ac  

 annog y sector i weithio'n wirfoddol i ddatblygu targedau gwasanaethau cwsmeriaid safonol ar 

gyfer gwasanaethau datblygwr – a gwella gwasanaethau i gwsmeriaid.  

Yn ogystal â'u rhwymedigaethau i gwsmeriaid a'r amgylchedd, mae gan y cwmnïau hefyd 

rwymedigaethau eraill - yn cynnwys o dan gyfraith cystadleuaeth.  

Yn ystod y flwyddyn, derbyniom ymrwymiadau rhwymol gan Bristol Water i wneud newidiadau i'w 

strwythur a’i brosesau er mwyn mynd i’r afael â’r pryderon cystadleuaeth penodol yr oeddem wedi eu 

nodi. Roedd hyn yn dilyn ein hymchwiliad ffurfiol i weld a oedd y cwmni o bosibl wedi camddefnyddio ei 

sefyllfa ddominyddol yn y farchnad darparu cysylltiadau dŵr newydd drwy’r pris a thelerau eraill yr oedd 

yn eu cynnig i ddarparwyr annibynnol (‘sefydliadau hunan osod’). Bydd yr ymrwymiadau yn cynorthwyo i 

sicrhau marchnad effeithiol a theg, a fydd o fudd i gwsmeriaid a’r economi leol.  

  

http://www.ofwat.gov.uk/regulating/casework/reporting
http://www.ofwat.gov.uk/regulating/casework/reporting
http://www.ofwat.gov.uk/mediacentre/ibulletins/prs_ib1614tmsfne
http://www.ofwat.gov.uk/mediacentre/ibulletins/prs_ib1614tmsfne
http://www.ofwat.gov.uk/regulating/newconnections
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/389772/Better_Connected_Dec14_2.PDF
http://www.water.org.uk/policy/developer-services
http://www.water.org.uk/policy/developer-services
http://www.ofwat.gov.uk/mediacentre/ibulletins/prs_ib0415bristolca98
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Gwnaethom hefyd barhau â’n hymchwiliad i weld a oedd Anglian Water o bosibl wedi camddefnyddio ei 

safle dominyddol - ac wedi torri Deddf Cystadleuaeth 1998 - ynglŷn â phrisio ar gyfer darparu 

gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff i ddatblygiad safle ‘Fairfield’ yn Milton Keynes, sydd o fewn ardal 

cyflenwi’r cwmni. Ym mis Ebrill 2014, cyflwynom ddatganiad ategol o wrthwynebiadau i'r cwmni, sy’n 

nodi’n ffurfiol y materion a godwyd yn ei erbyn. Byddwn yn rhoi diweddariad ynglŷn â'r achos hwn yn 

adroddiad blynyddol y flwyddyn nesaf.  

Cynllunio ar gyfer y dyfodol  

Rydym eisiau i gwmnïau dŵr fod yn atebol i’w cwsmeriaid am ddarparu’r gwasanaethau y maent eu 

hangen a'u heisiau am bris y gallant ei fforddio. Rydym hefyd am i'r wybodaeth y maent yn ei chyhoeddi 

ynglŷn â'u perfformiad fod yn un y gellir ymddiried ynddi. Mae cael gwybodaeth sy’n hawdd ei deall a 

gweithio trwyddi yn rhoi tryloywder, ac yn cynorthwyo pawb i feithrin ymddiriedaeth a hyder mewn dŵr. 

Felly, ym mis Ionawr 2015 cyhoeddom: 

 fframwaith adrodd rheoleiddio newydd sy'n rhoi’r cyfrifoldeb ar gwmnïau unigol i ddarparu 

gwybodaeth i’w cwsmeriaid a’u rhanddeiliaid sy’n eu galluogi i ddeall sut mae eu cwmni’n 

perfformio; ac 

 ein cynigion ar gyfer  fframwaith monitro sy’n rhoi cyfrifoldeb ar gwmnïau unigol i gymryd 

perchnogaeth am roi sicrwydd i gwsmeriaid a rhanddeiliaid y gellir ymddiried yn y wybodaeth a 

gyhoeddir ganddynt. Pan na fydd cwmnïau’n cyrraedd y safonau uchel y mae cwsmeriaid a 

rhanddeiliaid eraill yn eu disgwyl, byddwn yn ymyrryd er mwyn gwneud yn siŵr y rhoddir sicrwydd 

mewn modd cymesur a all gynorthwyo i ail-feithrin ymddiriedaeth a hyder. 

Yn ystod y flwyddyn datblygom gyfres o egwyddorion sy’n cynrychioli isafswm y disgwyliadau ar gyfer 

cwmnïau a reoleiddir o ran dangos i gwsmeriaid:   

 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 y maent yn rheoli beth a wnânt (‘llywodraethu’). 

Trwy fabwysiadu’r egwyddorion hyn fel isafswm bydd cwmnïau'n cynorthwyo i feithrin ymddiriedaeth a 

hyder cwsmeriaid yn y gwasanaethau y maent yn eu derbyn drwy ddangos eu bod yn deall yn llwyr ac 

yn bodloni’r cyfrifoldebau o ddarparu gwasanaeth cyhoeddus hanfodol. Yn 2014-15 cyhoeddom fod pob 

cwmni a reoleiddir wedi datblygu'n wirfoddol ei god llywodraethu ei hun. Dywedom ein bod yn disgwyl i 

bob cwmni fodloni’n llawn ein hegwyddorion erbyn 1 Ebrill 2015. Hefyd cyhoeddom egwyddorion ar gyfer 

perchnogion cwmnïau a reoleiddir (‘cwmnïau daliannol’). Byddwn yn adrodd ar ganlyniadau'r gwaith hwn 

yn adroddiad blynyddol y flwyddyn nesaf. 

http://www.ofwat.gov.uk/regulating/compliance/assurance/
http://www.ofwat.gov.uk/regulating/compliance/assurance/companymonitoring
http://www.ofwat.gov.uk/regulating/casework/reporting/rpt_los2013-14board
http://www.ofwat.gov.uk/regulating/casework/reporting/rpt_los2013-14board
http://www.ofwat.gov.uk/regulating/compliance/board
http://www.ofwat.gov.uk/regulating/compliance/board
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Gwella gwasanaethau monopoli  

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn derbyn eu gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff gan gyflenwr 

monopoli. Heb ddewis i gwsmeriaid, rydym yn herio'r cwmnïau hyn i ddarparu gwell 

gwasanaethau, arloesedd a gwerth am arian. 

Gweithredu nawr 

Ym mis Hydref 2014 cyhoeddom fod cwsmeriaid a oedd yn cysylltu â’u cwmni dŵr yn y flwyddyn 

flaenorol (2013-14) wedi derbyn gwell gwasanaeth ganddynt; 

Gofynnom i 15,000 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). Y canlyniad cyfartalog ar gyfer pob 

cwmni yn 2013-14 oedd 4.48. Hon yw’r drydedd flwyddyn o’r bôn i berfformiad cwmnïau wella ar y mesur 

hwn. 

Gwnaethom gyflwyno lefel bodlonrwydd cwsmeriaid ym mis Ebrill 2010 fel modd o gael cwmnïau i wella'r 

ffordd y maent yn trin cwsmeriaid. Mae’n llunio rhan o’n mecanwaith cymell gwasanaeth (SIM), offeryn 

rheoleiddio sy’n canolbwyntio ar brofiad cwsmeriaid. 

Rhoesom ystyriaeth i sgôr SIM cwmnïau ar gyfer 2012-13 hyd 2014-15 wrth bennu eu rheolaethau 

prisiau ar gyfer 2015-20. Ar y cyfan, dychwelom £130 miliwn i gwsmeriaid lle’r oedd cwmnïau wedi 

tanberfformio.  

Fel rhan o’n penderfyniadau, gwnaethom annog cwmnïau - gan gynnwys defnyddio gwobrau a chosbau 

- i herio eu hunain, ac i ddysgu gan heriau pobl eraill, i ddarparu'r pecyn gwasanaethau a phris gorau i’w 

cwsmeriaid. Gwnaethom hefyd brofi’r costau y dywedodd y cwmnïau y byddant eu hangen er mwyn 

darparu gwasanaethau. Lle roeddem yn credu y gallai cwmni wneud hyn am gost fwy effeithlon, rydym 

wedi lleihau’r gwariant a ganiateir iddynt. Yn gyffredinol, cyflwynodd y cwmnïau £45.7 biliwn o wariant yr 

oeddent hwy’n ddweud oedd yn angenrheidiol. Gwnaethon herio pan nad oedd costau cwmnïau'n 

effeithlon ac wedi eu cyfiawnhau'n dda, a chaniataom ddim ond £44.3 biliwn. Roedd hyn yn cynnwys 

dychwelyd £150 miliwn i gwsmeriaid lle roedd cwmnïau wedi methu â buddsoddi yn 2010-15 pan oedd 

cwsmeriaid eisoes wedi talu am hynny.  

Yn ogystal â herio ar brisiau, gwnaethom yn siŵr fod cwmnïau’n gwthio eu hunain o ran gwasanaeth. 

Mae hyn yn cynnwys gofyn iddynt wneud: 

 mwy o leihad mewn toriadau i gyflenwadau ac achosion o lygredd; a  

 gwelliannau pellach i ansawdd dŵr yfed. 

Cynllunio ar gyfer y dyfodol 

Bydd gan y modd y gwnaethom ein penderfyniadau terfynol ar reolaethau prisiau cwmnïau fanteision 

tymor hwy ar gyfer cwsmeriaid, yr amgylchedd a chymdeithas yn ehangach.  
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Anogir cwmnïau i ddarparu hyd yn oed fwy o’r hyn y mae cwsmeriaid eisiau ei weld dros y pum mlynedd 

nesaf. Mae hyn oherwydd i ni ofyn iddynt ymgysylltu yn y sgwrs fwyaf erioed gyda chwsmeriaid ynglŷn 

â’r canlyniadau y maent am eu gweld nawr ac yn y dyfodol o ran y:  

 gwasanaeth y maent yn ei dderbyn; a’r 

 manteision a fydd i'w cael ar gyfer yr amgylchedd a’r gymdeithas yn ehangach. 

Defnyddiodd y cwmnïau'r adborth hwn i ddatblygu cyfres o ganlyniadau y dywedodd eu cwsmeriaid eu 

bod am eu gweld ac yn barod i dalu amdanynt. Yna datblygodd pob cwmni gyfres o ymrwymiadau y 

byddant yn eu cyflawni er mwyn sicrhau’r canlyniadau hynny (‘ymrwymiadau perfformiad’). Gwnaethom 

yn siŵr fod cwmnïau wedi ymgynghori â chwsmeriaid ynglŷn â sut y dylai perfformiad yn erbyn eu 522 o 

lefelau ymrwymiad unigol gael eu gwobrwyo neu eu cosbi. Golyga hyn:   

 gall cwmnïau ennill gwobr am wneud yn well na’u hymrwymiadau (pan oedd cwsmeriaid wedi 

dweud eu bod yn barod i dalu mwy);  

 cosbir cwmnïau yn ariannol os na fyddant yn eu cyflawni; a  

 diogelir cwsmeriaid beth bynnag fydd yn digwydd.   

Gyda’i gilydd, mae’r gwobrau’n werth tua £800 miliwn i’r sector tra bod y cosbau’n werth tua £2 biliwn. 

Dull arall ar gyfer gosod prisiau a ddefnyddiwyd gennym er mwyn gwella gwasanaethau monopoli, oedd 

sefydlu pedwar gwahanol reolaeth pris ar gyfer pob rhan o fusnes y cwmnïau. Gwnaethom wahanu’r 

costau sy’n gysylltiedig â gwahanol rannau o fusnes y cwmnïau i: 

 gostau cyfanwerthu dŵr a dŵr gwastraff, sef y costau sy’n gysylltiedig â chynnal a datblygu'r 

rhwydwaith ac asedau eraill sy’n darparu gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff i gwsmeriaid; a  

 chostau manwerthu preswyl a dibreswyl, sef y costau sy’n gysylltiedig â gwasanaethau 

cwsmeriaid megis bilio, trin taliadau, rheoli dyledion a darllen mesuryddion. 

Ar y cyfan, bydd y newidiadau hyn i’r modd y mae cwmnïau'n edrych ar gostau yn annog effeithlonrwydd 

ac arloesedd drwy ganiatáu iddynt hwy - ac eraill - i ystyried y gwasanaethau y mae cwsmeriaid yn talu 

amdanynt. 
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Hyrwyddo defnydd marchnadoedd  

Rydym yn gwneud yn siŵr lle bo marchnadoedd ar gyfer dŵr a dŵr gwastraff yn bodoli, eu bod 

yn gweithredu’n effeithlon ac effeithiol ac yn cyflawni ar gyfer cwsmeriaid. Rydym hefyd yn 

edrych ar lle gallai fod cyfleoedd ar gyfer defnydd mwy eang o farchnadoedd er mwyn rhoi 

gwell canlyniadau i gwsmeriaid a chymdeithas. 

Gweithredu nawr  

Er y caiff mwyafrif y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff eu cyflenwi i gwsmeriaid gan fonopolïau 

rhanbarthol, gellir penodi cwmnïau i gyflenwi gwasanaethau dŵr, dŵr gwastraff neu dŵr a dŵr gwastraff i 

ardal benodol yn lle'r cyflenwr blaenorol. Gall y penodiadau a'r amrywiadau (NAV) 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. 

Fe ganiataom ddau amrywiad penodiad yn ystod 2014-15. Caiff dros 1,500 o gwsmeriaid preswyl eu 

cyflenwi ar y safleoedd a gymeradwywyd gennym. Ar un o’r safleoedd, dewisodd y datblygwr y cwmni yr 

oedd yn ei ffafrio i gyflenwi’r safle. Derbyniom saith cais NAV arall yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac 

rydym yn prosesu'r rhain ar hyn o bryd.  

Mae trwyddedu cyflenwad dŵr yn ffordd i alluogi'r cwsmeriaid dibreswyl mwyaf  i ddewis eu cyflenwr. Yn 

ystod y flwyddyn fe ddyfarnom bedair trwydded cyflenwi dŵr.  

Cynllunio ar gyfer y dyfodol 

Ym mis Mehefin 2014, croesawom y ffaith bod Deddf Dŵr 2014 wedi ei chymeradwyo'n ffurfiol gan 

Senedd y DU. Bydd y Ddeddf yn: 

 caniatáu i’r holl gwsmeriaid dibreswyl yn Lloegr ddewis eu cyflenwr ar gyfer gwasanaethau dŵr a 

dŵr gwastraff manwerthol erbyn mis Ebrill 2017; a;   

 chyflwyno cystadleuaeth yn Lloegr i wasanaethau dŵr a dŵr gwastraff cyfanwerthol 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 ein cynnwys ni ( y ‘Grŵp Lefel 

Uchel’), i helpu 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'r gwaith hwn. Yn 2013, sefydlodd y sector 

dŵr gwmni cyfyngedig drwy warant - Open Water Market Limited (OWML) - wedi’i ariannu gan gwmnïau 

monopoli trwyddedig er mwyn helpu i gyflawni gwaith Dŵr Agored. Mae OWML wedi ei ddynodi fel rhan 

o’r sector cyhoeddus. Mae manylion pellach cyfrifon OWML ar gyfer 2014-15 ar gael o wefan Dŵr 

Agored.  

Yn 2014-15 fe wnaethom gyfrannu at waith HLG a Dŵr Agored. Er enghraifft, rhoesom fewnbwn i 

lasbrint marchnad drafft Dŵr Agored, sy'n nodi ein cynlluniau lefel uchel o’r trefniadau marchnata 

http://www.ofwat.gov.uk/mediacentre/prs_pn20140515wateract
http://www.ofwat.gov.uk/mediacentre/prs_pn20140515wateract
http://www.open-water.org.uk/download-documents/
http://www.open-water.org.uk/download-documents/
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manwerthu. Roeddem hefyd yn gefnogol i’r sector dŵr wrth iddo sefydlu cwmni preifat - Market Operator 

Services Limited (MOSL) - a fydd yn ysgwyddo peth o gyfrifoldebau OWML o fis Mai 2015, yn cynnwys 

caffael system TG ganolog ar gyfer y farchnad newydd.  

Fe wnaethom hefyd barhau gyda’r gwaith paratoi yn y meysydd hynny a fydd yn gyfrifoldeb i ni wrth 

sefydlu’r farchnad. Roedd hyn yn cynnwys cynnal  ymgynghoriad ar ein cynnig ar gyfer diwygio’r canllaw 

trwyddedu cyflenwad dŵr ar gyfer cwsmeriaid sy’n gymwys i ddewis eu cyflenwr dŵr a dŵr gwastraff 

manwerthol. Gwnaed hyn fel bo’r canllaw yn gydnaws ag agor y farchnad ar gyfer cwsmeriaid dibreswyl 

yn Lloegr.  

Dylai’r ffordd y gwnaethom sefydlu rheolaethau prisiau ar gyfer 2015-20 hefyd gynorthwyo cwmnïau 

monopoli yn Lloegr i baratoi ar gyfer gweithredu mewn marchnad estynedig ar gyfer gwasanaethau 

manwerthu. Er enghraifft, gosodom  reolaeth pris ar wahân ar gyfer cwmnïau am y gwasanaethau y 

maent yn eu darparu i gwsmeriaid dibreswyl, sydd wedi'i gwneud hi’n ofynnol iddynt ystyried mewn 

rhagor o fanylder y pris a'r gwasanaethau y mae gwahanol gwsmeriaid dibreswyl am eu cael. Bydd y 

ffordd y gwnaethom ei sefydlu - gan ddefnyddio tariffau safonol neu ‘ddiofyn’ - hefyd yn cynorthwyo i 

ddiogelu cwsmeriaid dibreswyl cyn ac wedi iddynt allu dewis eu cyflenwr eu hunain o fis Ebrill 2017.   

Gall cwsmeriaid elwa ar gystadleuaeth hyd yn oed pan na allant ddewis eu cyflenwr. Mae Rheoliadau’r 

Diwydiant Dŵr (Prosiectau Seilwaith Penodedig) (Ymgymerwyr yn Lloegr) 2013 yn caniatáu i 

Lywodraeth y DU neu Ofwat benderfynu a oes angen caffael rhai prosiectau seilwaith penodol drwy 

dendr cystadleuol neu beidio yn hytrach na chael eu darparu gan y cwmni monopoli presennol.  Yn 

2014-15 cyhoeddom  ganllawiau y byddwn yn eu defnyddio i wneud penderfyniadau ar brosiectau 

seilwaith penodol yn y dyfodol. 

Rydym yn cydnabod nad yw Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn debygol o gyflwyno rhagor o 

gystadleuaeth yng Nghymru. Rydym wedi teilwra ein rheoleiddio yn unol â hynny, a byddwn yn cadw 

diogeliadau penodol ar gyfer cwsmeriaid yng Nghymru yn absenoldeb cystadleuaeth. Er enghraifft, fel 

rhan o’u rheolaethau prisiau ar gyfer 2015-20, anogir Dŵr Cymru a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy i wella’r 

gwasanaethau y maent yn eu darparu i gwsmeriaid dibreswyl drwy dderbyn gwobrau neu gosbau 

ariannol (SIM) yn dibynnu ar sut y gwnaethant berfformio o gymharu â chwmnïau yn Lloegr. Yn y modd 

hwn, efallai y bydd cwsmeriaid dibreswyl yng Nghymru hefyd yn elwa’n anuniongyrchol ar gael mwy o 

gystadleuaeth yn Lloegr. Er mwyn cynorthwyo cwmnïau, cyhoeddom ganllawiau i gwmnïau ar gasglu 

gwybodaeth o’r SIM yn ystod y flwyddyn. 

Ar ddiwedd y flwyddyn gwnaethom lansio ein rhaglen waith Water2020. Dechreuom edrych ar sut y 

gallai darpariaeth gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff esblygu dros gyfnod er mwyn parhau i gyflawni ar 

gyfer cwsmeriaid a chymdeithas yn wyneb yr heriau sy’n wynebu’r sector. Byddwn yn edrych ar lle gallai 

fod cyfle ar gyfer defnydd mwy eang o farchnadoedd i alluogi ystod eangach o ddewisiadau ynglŷn â sut 

y caiff gwasanaethau eu darparu ar bob cam o gyflenwi gwasanaeth dŵr a dŵr gwastraff. Byddwn hefyd 

yn edrych ar sut y gallai fod angen i ni addasu’r ffordd yr ydym yn rheoleiddio er mwyn galluogi a 

chefnogi datblygiad y marchnadoedd hyn lle bo hynny'n briodol.   

http://www.ofwat.gov.uk/competition/review/prs_in1508openwater.pdf
http://www.ofwat.gov.uk/competition/review/pap_con20150309eligibility.pdf
http://www.ofwat.gov.uk/competition/review/pap_con20150309eligibility.pdf
http://www.ofwat.gov.uk/pricereview/pr14/det_pr20141212nhhretail.pdf
http://www.ofwat.gov.uk/pricereview/pr14/det_pr20141212nhhretail.pdf
http://www.ofwat.gov.uk/regulating/gud_pro201407infrastructure.pdf
http://www.ofwat.gov.uk/regulating/gud_pro201407infrastructure.pdf
http://www.ofwat.gov.uk/regulating/aboutconsumers/sim/prs_in1503sim.pdf
http://www.ofwat.gov.uk/regulating/aboutconsumers/sim/prs_in1503sim.pdf
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Gwytnwch a datblygu cynaliadwy  

Mae dyletswydd arnom i sicrhau gwytnwch hirdymor cyflenwad dŵr a systemau dŵr 

gwastraff. Mae dyletswydd hefyd arnom i gyfrannu at gyflawniad datblygu cynaliadwy. 

Gweithredu nawr   

Mae pawb ohonom yn dibynnu ar wasanaethau dŵr a dŵr gwastraff bob dydd – yn ein cartrefi, ein 

busnesau a’n hamgylchedd. Bydd patrymau tywydd sy’n newid a phoblogaeth sy’n tyfu yn gwneud 

darparu gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff diogel, dibynadwy, effeithlon a gwydn, ymhlith pethau eraill, 

yn fwy heriol ac yn fwy pwysig.  

Bydd ein rheolaethau prisiau ar gyfer 2015-20 yn golygu:  

 yr arbedir mwy na 370 miliwn litr o ddŵr y dydd drwy fynd i’r afael â gollyngiadau a hyrwyddo 

effeithlonrwydd dŵr - digon o ddŵr wedi ei arbed i wasanaethu’r holl gartrefi yn Birmingham, 

Manceinion a Leeds;  

 erbyn 2020 bod cwmnïau wedi ymrwymo i ddim digwyddiadau llygredd difrifol - a gostyngiad o 

tua chwarter mewn digwyddiadau eraill llai difrifol;  

 cynnydd yn nifer y mesuryddion dŵr mewn eiddo preswyl – o 48% i 61%; a 

 dŵr glanach mewn dros 50 o draethau. 

Mae gwneud yn siŵr bod cwmnïau’n darparu gwasanaeth diogel a dibynadwy - ac yn rhoi'r canlyniadau 

y mae cwsmeriaid eu heisiau - yn hollbwysig. Mae hi hefyd yn bwysig gwneud yn siŵr bod y 

gwasanaethau hynny ar gost y mae cwsmeriaid yn barod i’w dalu ac yn gallu fforddio ei dalu. Felly, 

golyga ein rheolaethau prisiau y bydd tua miliwn yn fwy o bobl yn elwa o gael cymorth i dalu eu biliau 

dŵr a dŵr gwastraff. Mae hyn yn cynnwys dros 850,000 o bobl yn elwa ar gael cap ar eu bil dŵr a dŵr 

gwastraff pan fyddant yn cael anhawster i dalu. Ar hyn o bryd, dim ond tua 60,000 o bobl sy’n elwa ar y 

cymorth hwn.  

Er bod angen i ni wneud yn siŵr bod gwasanaethau'n cael eu darparu a’u bod yn fforddiadwy, mae 

angen i ni hefyd wneud yn siŵr bod y costau'n cael eu rhannu’n deg rhwng y genhedlaeth bresennol a 

chenedlaethau’r dyfodol. Y ffordd y mae cwmnïau yn gwneud hyn yw drwy fenthyg arian sydd ei angen 

arnynt  ar gyfer buddsoddiad o farchnadoedd ariannol, a ad-delir drwy filiau cwsmeriaid - fel morgais - 

dros amser. Golyga hyn bod gennym ni hefyd rôl mewn gwneud yn siŵr y gall buddsoddwyr mewn 

cwmnïau effeithlon gael adenillion rhesymol ar eu buddsoddiad sy’n adlewyrchu’r risg y maent yn eu 

cymryd (yr hyn a elwir gennym yn ‘gost cyfalaf’).     

Cynhaliom lefel o ymgysylltiad â buddsoddwyr nas gwelwyd ei debyg er mwyn gwneud ein 

penderfyniadau. Cawsom dros 200 o gyfarfodydd yn ystod 2014-15 - a dros 400 i gyd drwy gydol y 

broses adolygu prisiau - gyda dadansoddwyr a buddsoddwyr. Drwy asesu’r cydbwysedd o ran risg a 

gwobr a rhoi ystyriaeth i'r dystiolaeth farchnad ddiweddaraf, roeddem yn gallu llunio pecyn o wobrau a 

chosbau effeithiol sy’n alinio buddiannau rheolwyr cwmnïau a buddsoddwyr gyda buddiannau 

cwsmeriaid. Er enghraifft, mae gosod cost cyfalaf o 3.74%, sy'n seiliedig ar edrych i'r dyfodol ar gost 

ariannu dros y pum mlynedd nesaf yn:  
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 caniatáu i gwsmeriaid elwa ar filiau is o ganlyniad i ostyngiadau mewn cost ariannu;  

 cynnig adenillion rhesymol ar eu buddsoddiad i randdeiliaid cwmnïau effeithlon, gan roi ystyriaeth 

i’r risg y maent yn ei hysgwyddo; a 

 rhoi ystyriaeth i’r gwobrau a’r cosbau y gall cwmnïau eu cael drwy’r cymelliadau yr ydym wedi eu 

rhoi ar waith ar gyfer eu hymrwymiadau perfformiad.   

Cynllunio ar gyfer y dyfodol 

Bydd gan y ffordd y gwnaethom ein penderfyniadau terfynol ynglŷn â rheolaethau prisiau cwmnïau 

fanteision tymor hwy ar gyfer cwsmeriaid, yr amgylchedd a chymdeithas yn ehangach.  

Mewn adolygiadau prisiau blaenorol gwnaethom rannu lwfans gwariant cwmnïau yn: 

 wariant cyfalaf (buddsoddiad hirdymor); a 

 gwariant gweithredol (costau rhedeg o ddydd i ddydd). 

Gofynnom iddynt roi dadansoddiad o’u holl gostau, yn cynnwys costau ar gyfer prosiectau penodol 

(megis adeiladu gwaith trin dŵr newydd), a gwnaethom fesur eu perfformiad yn erbyn cyflawniad y 

prosiectau hynny. Roedd y dull hwn yn gwobrwyo gwariant cyfalaf i raddau mwy na gwariant 

gweithredol, a gynorthwyodd i ddod â buddsoddiad yr oedd ei fawr angen i’r sector. Ond nid oedd bob 

amser yn annog cwmnïau i ddod o hyd i’r ateb mwyaf effeithlon yn gyffredinol.  

Ar gyfer adolygiad prisiau 2014, caniataom i gwmnïau gael un pot ar gyfer cyfanswm gwariant (yr hyn a 

elwir gennym yn ‘totex’). Golyga hyn y gallant ddewis yr atebion gorau i roi’r canlyniadau y maent wedi 

ymrwymo iddynt. Mae canolbwyntio ar ganlyniadau dros y pum mlynedd nesaf yn hytrach nag ar 

gynlluniau penodol yn golygu y gall cwmnïau ddewis gwario’r arian yr ydym yn caniatáu iddynt ei adennill 

gan gwsmeriaid ar:  

 fuddsoddi mewn seilwaith newydd; 

 cynnal a chadw seilwaith presennol; neu 

 fabwysiadu atebion eraill. 

Rhydd hyn gyfleoedd a chymelliadau iddynt ddatblygu atebion arloesol, a ddylai arwain at fargen well i 

gwsmeriaid a'r amgylchedd nawr a dros yr hirdymor.  Mae'r dystiolaeth yn awgrymu ei fod eisoes yn 

gweithio.  

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn amcangyfrif bod, yn ei gynlluniau 25 mlynedd diweddaraf ar gyfer 

cydbwyso'r cyflenwad a'r galw am ddŵr ('cynlluniau rheoli adnoddau dŵr'), tua 50% o'r cynlluniau a 

gynigiwyd gan gwmnïau dŵr yn ymwneud â lleihau'r galw am ddŵr (‘atebion ochr y galw’), megis 

effeithlonrwydd dŵr a lleihau gollyngiadau. Yn y gorffennol, roedd tua 90% o'r cynlluniau a gynigiwyd 

gan gwmnïau dŵr yn ymwneud â chynyddu cyflenwadau (‘atebion ochr cyflenwi’), megis adeiladu 

cronfeydd dŵr neu ddyfrdyllau newydd, neu gymryd mwy o ddŵr o afonydd.  
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Gwell rheoleiddio 

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. 

Gweithredu nawr   

Rhaid i’r sector esblygu er mwyn ymateb i heriau newydd, sy’n golygu bod yn rhaid i'n fframwaith 

rheoleiddio hefyd esblygu er mwyn aros un cam ar y blaen. Fel rhan o'n strategaeth newydd, ein 

gweledigaeth ar gyfer Ofwat yw bod yn rheoleiddiwr yr ymddiriedir ynddo ac a berchir, bod yn flaengar a 

gwthio ein hunain ac eraill er mwyn meithrin ymddiriedaeth a hyder mewn dŵr. Er mwyn helpu i gyflawni 

hyn, yn 2014-15 parhaom gyda'n rhaglen waith i wella ein:    

 pobl, sgiliau, dysgu a datblygu, arweinyddiaeth a diwylliant;  

 seilwaith a ffyrdd o weithio; 

 rheolaeth ariannol; 

 rheolaeth rhaglen; a'n 

 trefn lywodraethu ehangach, yn cynnwys rheoli risg.  

Er enghraifft, yn ystod y flwyddyn gwnaethom y canlynol:  

 gwaith aildrefnu sylweddol er mwyn symud i weithio seiliedig ar raglen a lleihau ein costau staff;   

 gwella'r ffordd yr ydym yn nodi ac yn rheoli risgiau a chyfleoedd ar gyfer ein gwaith a'n sefydliad;  

 datblygu a gweithredu dull newydd ar gyfer dod i benderfyniadau mwy effeithlon ac effeithiol (ein 

'fframwaith llywodraethu')  

 datblygu a gweithredu systemau ariannol a chofnodi amser newydd er mwyn gwella ein prosesau 

cynllunio cyllidebau a rhagweld - yn ogystal â'n hatebolrwydd am yr arian a wariwn; a    

 gweithredu system werthuso newydd - 'Sgyrsiau cyflawni a datblygu' - i gefnogi datblygiad 

hirdymor ein staff.   

Ymhlith pethau eraill, mae hyn wedi ein helpu i sicrhau arbedion effeithlonrwydd a lleihad mewn costau 

sylweddol fel y gallwn weithredu o fewn cyllideb lawer tynnach o 2015-16 ymlaen. Rydym nawr yn 

destun setliad a osodir gan Drysorlys EM drwy’r Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr.  

Rhan allweddol o’n strategaeth newydd, a sut yr ydym yn cyflawni ein rôl yn y dyfodol, fydd mwy o 

weithio mewn partneriaeth a chydweithio gyda'r sector, cynrychiolwyr cwsmeriaid a rheoleiddwyr eraill er 

mwyn gwella canlyniadau ar gyfer cwsmeriaid. 

Dyna pam y gwnaethom weithio gyda rhanddeiliaid allweddol yn 2014-15 i ddatblygu fframwaith (gweler 

tudalen 16) a fydd yn rhoi dealltwriaeth gyffredin o gynnydd y sector tuag at weledigaeth o ymddiriedaeth 

a hyder mewn dŵr. 
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Cyfrannom hefyd at waith Rhwydwaith Rheoleiddwyr y DU (UKRN). Sefydlwyd UKRN gennym ni ac 

wyth rheoleiddiwr arall er mwyn cryfhau cydgysylltiad ar draws sectorau a reoleiddir i wella buddsoddiad 

ac effeithlonrwydd er budd defnyddwyr.  

Cynllunio ar gyfer y dyfodol 

Un o brif nodau ein hadolygiad prisiau 2014 a'r rheolaethau prisiau a osodwyd gennym ar gyfer 2015-20 

oedd darparu gwell rheoleiddio.  Yn benodol, roeddem am i gwmnïau gymryd cyfrifoldeb ac atebolrwydd 

llawn dros eu busnes. Felly mabwysiadom ddull seiliedig ar risg ar gyfer asesu eu cynlluniau busnes ac 

unrhyw ymyriadau a ddilynodd. Canolbwyntiom ein sylw ar y materion a allai gael yr effaith fwyaf ar 

gwsmeriaid. Golygodd hyn y gallem dargedu ein rheoleiddio ac ymyrryd mewn modd cymesur.  

Er enghraifft, penderfynom fod South West Water ac Affinity Water yn gwmnïau ‘gwell’ oherwydd mai 

ychydig iawn o newidiadau oedd angen ar eu cynlluniau. Mae'r cwmnïau hyn wedi elwa ar bolisi 'gwneud 

dim niwed' o ran eu bod wedi eu hynysu rhag y newidiadau a oedd yn berthnasol i gwmnïau nad oedd 

yn rhai 'gwell' eraill, a fyddai wedi eu gwneud yn waeth eu byd. Cawsant hefyd fanteision uniongyrchol 

yn ariannol ac o ran enw da. Mae’r dull hwn yn rhoi cymelliadau tymor hwy i gwmnïau i wella safonau’r 

cynlluniau y maent yn eu cyflwyno ac yn symud y ffin ar gyfer beth y gall y sector ei gyflawni ar gyfer 

cwsmeriaid. 

Yn gyffredinol yn ystod yr adolygiad prisiau, gwelsom newid sylweddol o fewn y sector, gyda 

chwmnïau’n ymateb i’n her. Lle'r ymatebodd cwmnïau, roeddem yn gallu caniatáu mwy o’u cynlluniau. 

Pan na wnaethant, gwnaethom ymyrryd yn gyson ac yn dryloyw. Er enghraifft, fe wnaethom ymgysylltu'n 

eang gyda chynrychiolwyr cwsmeriaid, cwmnïau, buddsoddwyr a rhanddeiliaid eraill ar bob cam o'r 

broses gosod prisiau. Roedd hyn yn cynnwys cyhoeddi dros 1,250 o ddogfennau rhwng mis Gorffennaf 

2013 a 31 Mawrth 2015 er mwyn egluro, ymhlith pethau eraill:   

 lle'r oeddem yn ymyrryd yng nghynlluniau busnes cwmnïau;  

 pam y gwnaethom ymyrryd;  

 beth wnaethom;  

 sut y gwnaethom hyn; a 

 beth ddywedodd pobl wrthym.  

Mae hyn yn arbennig o bwysig er mwyn cynnal hyder buddsoddwyr - a chefnogi buddsoddiad hirdymor 

yn y sector.  

http://www.ukrn.org.uk/
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Sylwadau’r rheolwyr  

Adroddiad Strategol 

Mae adroddiad blynyddol Ofwat (tudalennau 12 i 24) ac atodiadau cysylltiedig (tudalennau 96 i 126) yn 

llunio rhan o’r Adroddiad Strategol ac mae’n cynnwys gwybodaeth am: 

 weithgareddau allweddol a pherfformiad Ofwat yn ystod 2014-15; 

 gweithwyr Ofwat; a 

 materion cymdeithasol, cymunedol a hawliau dynol. 

Strategaeth Ofwat 

Yn ystod 2014-15 datblygodd Ofwat strategaeth newydd, 'Ymddiried mewn dŵr', a lansiwyd ym mis 

Ionawr 2015.  

Gellir cael mwy o wybodaeth am y strategaeth ar ein gwefan. 

Sylwadau ariannol 

Dangosir y cyfrifon hyn ar sail grŵp cyfunol llawn, sy'n cynnwys cyfuno'r Adran graidd (Ofwat) ac Open 

Water Market Limited (OWML), cwmni cyfyngedig drwy warant.  Mae cyfrifon OWML ar gael ar wefan 

Dŵr Agored. 

Daw OWML o fewn y Ffiniau Adrannol o ganlyniad i'w gynnwys yng Ngorchymyn Dynodi Ionawr 2015, 

sy'n adlewyrchu ei ailddosbarthiad fel corff cyhoeddus gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ym mis Medi 

2014. Mae cymaryddion 2013-14 a ddatgelir yn y cyfrifon hyn yn ymwneud â gwariant Ofwat yn unig, 

gan na ddechreuodd OWML fasnachu tan fis Ebrill 2015. 

Ceir crynodeb o uchafbwyntiau ariannol y grŵp isod. 

Crynodeb o gostau gweithredu 

  2014-15 2013-14

£000 £000

Rheoleiddiad 

Craidd

Rhaglen Dŵr 

Agored

Prosiect 

Thames 

Tideway

Cyfanswm 

Adran Graidd

Grŵp 

Adrannol Adran Graidd

Incwm

Ffioedd trwydded a 

dderbyniwyd 27,542            211                 1,779              29,532            33,577            23,848            

Incwm arall 144                 -                 -                 144                 804                 193                 

27,686            211                 1,779              29,676            34,381            24,041            

Gwariant

Costau Gweinyddu (27,144) (211) (1,779) (29,134) (33,889) (27,939)

(27,144) (211) (1,779) (29,134) (33,889) (27,939)

Costau gweithredu net 542                 -                 -                 542                 492                 (3,898)

http://www.open-water.org.uk/
http://www.open-water.org.uk/
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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. Er bod ein harian refeniw yn dod yn uniongyrchol gan 

gwmnïau dŵr, mae ein setliad cyllideb yn amodol ar drafodaeth gyda Thrysorlys EM drwy'r broses 

adolygu gwariant. Y gyllideb reoleiddio graidd a osodwyd ar ddechrau’r flwyddyn ac a gynhwysir yn ein 

Prif Amcangyfrif oedd £29.9 miliwn. Ariannwyd hyn yn llawn drwy adennill ffioedd trwydded o dan amod 

trwyddedau N.  

Y tanwariant yn erbyn y gyllideb reoleiddio graidd ar 31 Mawrth 2015 oedd 9.0%. Roedd y tanwariant 

hwn yn ymwneud â chyfuniad o danwariant cyllideb a glustnodwyd ar gyfer y rhaglen adolygu prisiau 

2014, nad oedd ei angen, ac arbedion costau staff a grëwyd o ganlyniad i oedi dros dro mewn recriwtio 

yn ystod proses ailstrwythuro 2014-15. Dychwelwyd £2.4 miliwn o ffioedd trwydded i'r cwmnïau drwy 

nodyn credyd ym mis Mawrth 2015, gan leihau cyfanswm yr incwm y gwnaethom ei adennill. 

Mae'r cynnydd o £5.6 miliwn (18%) yn incwm Ofwat yn ymwneud â'r pecynnau gwaith penodol a oedd 

yn gysylltiedig â chyflawni adolygiad prisiau 2014, a dechrau ail gam rhaglen Trawsnewid Busnes Ofwat. 

Gellir cael rhagor o wybodaeth am raglen Trawsnewid Busnes Ofwat yn ‘blaenraglen 2015-16 Ofwat’ ac 

yn y Datganiad Llywodraethu. 

Bydd Ofwat yn gweithredu o fewn setliad yr Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr o 1 Ebrill 2015 a 

chadarnhawyd mai £21.3 miliwn fydd ein cyllideb graidd ar gyfer 2015-16. 

Rhaglen Dŵr Agored  

Yn ogystal, mae amod trwydded dros dro yn rheoli ein gwaith i gefnogi agor y farchnad fanwerthu ar 

gyfer cwsmeriaid dibreswyl yn Lloegr. Mae Amod R1 trwyddedau cwmnïau perthnasol yn rheoli'r gwaith 

hwn, ac yn caniatáu i Ofwat godi ffioedd i dalu am waith ar y rhaglen hon.  

Yn 2014-15 gwnaed y rhan fwyaf o waith Dŵr Agored gan OWML, cwmni cyfyngedig drwy warant a 

sefydlwyd er mwyn hwyluso paratoadau ar gyfer agor y farchnad, sy'n gorff cyhoeddus i gael ei gyfuno i 

gyfrifon Ofwat. Casglodd Ofwat £1.624 miliwn o ffioedd trwydded, a defnyddiwyd £1.153 miliwn ohono 

yn uniongyrchol i ariannu gwaith OWML.  

Defnyddiwyd gweddill yr incwm i ariannu gwaith a gwblhawyd yn fewnol gan Ofwat ar y rhaglen Dŵr 

Agored er mwyn atal unrhyw draws-gymorthdalu gyda thalwyr trwydded amod N. Ar ddiwedd y flwyddyn 

dychwelom £0.26 miliwn i'r cwmnïau sy'n talu'r ffi trwydded ar gyfer gwaith ar y rhaglen hon drwy nodyn 

credyd, gan leihau cyfanswm yr incwm a dderbyniwyd.  

Prosiect Thames Tideway 

Ariennir rheoleiddiad prosiect Thames Tideway o dan drwydded ar wahân. Amcangyfrifwyd mai £2.0 

miliwn fyddai ei gyllideb ar gyfer 2014-15. Alldro terfynol y prosiect oedd £1.8 miliwn, gyda'r amrywiant 

rhwng yr alldro a'r gyllideb yn ymwneud ag ailaddasu amseru gweithgaredd rhwng blynyddoedd 

ariannol. Casglwyd £1.8 miliwn gan Thames Water Utilities o dan ddau dâl ffi trwydded arbennig. 

  

http://www.ofwat.gov.uk/aboutofwat/plans/rpt_fwd2015-16summary
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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 gyfalaf yw £159 mil (41%), 

sy'n ymwneud ag oedi yng ngwariant cynlluniedig gwaith ffitio ar gyfer prydles newydd ein swyddfa yn 

Birmingham. Mae rhagor o wybodaeth parthed y brydles gweithredu eiddo newydd wedi ei datgelu o dan 

gostau gadael prydles isod, yn nodyn 16 y cyfrifon hyn.   

Mae gennym £254 mil wedi ei ddal mewn ymrwymiadau cyfalaf ar 31 Mawrth 2015 (31 Mawrth 2014: 

dim). 

Darpariaethau 

Taliadau cymhelliant Partner Cyflenwi 

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

Prisiau 2014. Roedd y contract yn cynnwys dau daliad cymhelliant a fwriadwyd i sicrhau perfformiad 

boddhaol gan y contract Partner Cyflenwi. Roedd y taliadau cymhelliant yn cynrychioli risg dirywiad yn 

unig ar gyfer y Partner Cyflenwi drwy wneud elfen o'r gyfradd contractiol yn amodol ar gyflawniad 

boddhaol ar ddau bwynt yn ystod y contract Partner Cyflenwi.  

Roedd prosesau cadarn, wedi'u sicrhau'n allanol yn rheoli penderfyniad taliadau o dan y mecanwaith 

cymhelliant. Roedd hyn yn cynnwys adrodd misol gan yr Arweinwyr Atebol ar gyfer pob ffrwd waith yr 

adolygiad prisiau, adborth misol mewn cyfarfodydd rheolwyr contract a sicrwydd archwiliad mewnol 

ynglŷn â'r lefel a argymhellir ar gyfer pob taliad, er mwyn llywio penderfyniad terfynol Bwrdd Ofwat. 

Adolygir gweithrediad y contract Partner Cyflenwi fel rhan o ymarferiad gwersi a ddysgwyd ar yr 

adolygiad prisiau.    

O ganlyniad i'r mecanweithiau cymhelliant hyn crëwyd darpariaeth o £700 mil, a oedd yn cynrychioli'r 

swm uchaf posibl o daliad cymhelliant sy'n ddyledus ar ôl cwblhau'n llwyddiannus yr adolygiad seiliedig 

ar risg, yn 2013-14. Ar ôl cwblhau ymarferiad sicrwydd, cymeradwyodd Bwrdd Ofwat daliad a oedd yn is 

na'r taliad cymhelliant uchaf posibl ac o ganlyniad cafodd £87 mil ei adfer yn 2014-15. Gwnaed ail daliad 

cymhelliant yn 2014-15 nad oedd yn gofyn am ddarpariaeth gan ei fod yn ymwneud dim ond â gwaith a 

ddechreuwyd ac a gwblhawyd gan y Partner Cyflenwi yn ystod 2014-15.  

Costau gadael prydles 

Yn gynnar ym mis Ebrill 2015 cyfnewidiodd Ofwat gontract ar brydles gweithredu eiddo newydd gyda'r 

bwriad o ail-negodi dau o'r pedwar llawr sydd yn ein meddiant yn ein hadeilad presennol yn Birmingham. 

O ganlyniad, bydd taliad gadael prydles contractiol o £808 mil yn daladwy i'n landlordiaid ym mis 

Mehefin 2015.   

Bydd y brydles newydd yn haneru ôl-troed swyddfeydd presennol Ofwat yn Birmingham ac mae ganddi'r 

potensial i gyfrannu arbediad cyffredinol net gwerth £3.5 miliwn i gyllideb swyddfeydd Ofwat dros ei 

thymor saith mlynedd.  

Cyfrifwyd am hyn fel digwyddiad addasu ôl-fantolen ac fe'i datgelir yn nodyn 16 y cyfrifon hyn.  
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Taliadau iawndal a gadael cynnar 

Daliwyd darpariaeth gwerth £385 mil er mwyn talu costau taliadau iawndal sy'n ddyledus yn 2014-15 o 

dan raglen Trawsnewid Busnes Ofwat. Defnyddiwyd £319 mil o'r ddarpariaeth hon yn ystod y flwyddyn, 

gyda chynnydd pellach gwerth £251 mil i'r ddarpariaeth i dalu costau gadael yn 2015-16. 

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

ymddeoliadau cynnar.  

Yn 2014-15, adferom £5 mil o ddarpariaeth yn dilyn ailasesu taliadau pensiwn y dyfodol sy'n ddyledus yn 

unol ag amcangyfrif CPI diwygiedig o 2.2%.  

Mae manylion ein symudiadau mewn darpariaethau i'w gweld yn nodyn 13 y cyfrifon. 

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 a seminarau staff 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.  

Caiff pob gweithgarwch recriwtio ei archwilio 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 25 ymgyrch recriwtio wahanol, a oedd mewn rhai achosion yn chwilio am 

fwy nag un aelod o staff. Cafodd pawb ei recriwtio drwy gystadleuaeth agored. 

Adroddiad Cynaliadwyedd  

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 fawr ar yr amgylchedd, mae Ofwat wedi 

ymgymryd yn wirfoddol i ddarparu adroddiad. Mae’r adroddiad isod yn dilyn y canllaw a gyhoeddwyd gan 

Drysorlys EM. 
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Swyddfeydd 

Mae gan Ofwat ddwy swyddfa - yn Birmingham a Llundain. 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) gan Sport England. Nid yw Ofwat yn berchen ar 

unrhyw eiddo. 

Symudom i'n swyddfa yn Llundain yn ystod mis Mawrth 2014, felly mae cymaryddion 2012-13 a 2013-14 

ar gyfer ein swyddfa yn Birmingham yn unig. Nid yw'r defnydd trydan ar gyfer ein swyddfa yn Llundain ar 

gael gan fod y landlord yn derbyn taliad gan Ofwat drwy'r cyfanswm tâl gwasanaeth.  Felly, 

amcangyfrifwyd y defnydd trydan ar feincnod diwydiant o 95kWh/m2/blwyddyn o ofod a feddiannir.  

 

  

2014-15 2013-14 2012-13

Cyfanswm allyriadau gros 356.6     295.6     304.2    

Anariannol Cyfanswm allyriadau net 356.6     295.6     304.2    

dangosyddion Allyriadau Cwmpas 1 gros (uniongyrchol) - - -

(tCO2e) Allyriadau Cwmpas 2 a 3 gros (anuniongyrchol)356.6     295.6     304.2    

Trydan: Anadnewyddadwy 0.467     0.427     0.476    

Ynni Cysylltiedig Trydan: Adnewyddadwy - - -

Defnydd Nwy - - -

(miliwn KWh) LPG - - -

Arall - - -

Gwariant ar Ynni 69.8       53.0       57.8      

Ariannol Gwariant Trwydded CRC 1.3         1.0         1.3        

dangosyddion Gwariant ar ddulliau gwrthbwyso achrededig 1.3         1.6         2.0        

(£k) (ee. GCOF)

Gwariant ar deithio busnes swyddogol. 439.0     336.6     299.0    
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Sylwadau ar berfformiad (yn cynnwys mesuriadau) 

Dengys y dadansoddiad bod allyriadau carbon Ofwat ar gyfer y cyfnod yn 356.6 tunnell fetrig o CO2e. Y 

ffynhonnell fwyaf o allyriadau yw defnydd trydan, sy'n cyfrif am 231.0 tunnell fetrig o CO2e, neu 65% o 

gyfanswm yr allyriadau. Mae teithio busnes yn cyfrannu 17% o gyfanswm yr allyriadau, neu 59.3 tCO2e. 

Nid oes unrhyw Allyriadau Cwmpas 1. 

Sylwadau ar effeithiau y gellir eu rheoli 

Mae defnydd trenau eisoes yn brif ddefnydd trafnidiaeth busnes Ofwat ac rydym yn parhau i fuddsoddi 

mewn technoleg newydd fel rhan o'r gwaith ailwampio sydd i'w gwblhau yn swyddfa Birmingham yn 

gynnar yn 2015-16 er mwyn ceisio lleihau'r gofynion teithio busnes cyffredinol rhwng y ddwy swyddfa. 

 

 

 

 

2014-15 2013-14 2012-13

Cyfanswm gwastraff 35.0       13.5       21.8       

Gwastraff peryglus Cyfanswm - - -

Tirlenwi - - -

Ailddefnyddiwyd/Ailgylchwyd 35.0       13.5       21.8       

Compostiwyd - - -

Llosgwyd gan adennill ynni - - -

Cyfanswm cost gwaredu 10.4       4.1         5.8         

Gwastraff peryglus - - -

Gwastraff nad yw'n beryglus Tirlenwi - - -

Ailddefnyddiwyd/Ailgylchwyd 10.4       4.1         5.8         

Compostiwyd - - -

Llosgwyd gan adennill ynni - - -

Llosgwyd heb adennill ynni - - -

Gwastraff

Gwastraff nad yw'n beryglus

Dangosyddion 

Anariannol 

(tunelli metrig)

Dangosyddion 

ariannol (£000)
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Sylwadau ar berfformiad (yn cynnwys mesuriadau) 

Caiff yr holl wastraff cyffredinol ei wahanu ar gyfer ei ailgylchu neu ei waredu drwy dirlenwi. Nid oeddem 

yn gallu mesur y math hwn o wastraff gan y’i gwaredir drwy fan casglu canolog mewn adeiladau aml-

denant. Caiff ein gwastraff papur ei ailgylchu, sy’n cyfrif am 35 tunnell fetrig (£10.4 mil). Mae'r cynnydd 

mewn cynhyrchu gwastraff yn 2014-15 yn ganlyniad i'r gwaith ailwampio a wnaed yn ein swyddfa yn 

Birmingham. 

Sylwadau ar effeithiau y gellir eu rheoli 

Hyrwyddir ailgylchu yn ein holl swyddfeydd gyda mannau casglu canolog ar bob llawr. Ailgylchir 

plastigau, gwydr a cherdyn drwy gyfleusterau gwaredu gwastraff canolog a ddarperir gan ein 

landlordiaid. Caiff gwastraff ar gyfer tirlenwi hefyd ei gasglu yn y modd hwn 

 

 

Sylwadau ar berfformiad (yn cynnwys mesuriadau) 

Mae defnydd trwy fesuryddion ar gyfer cyfnod 2014-15 yn dynodi cyfartaledd defnydd o 4.51m3 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 

2014-15 2013-14 2012-13

Anariannol Defnydd Dŵr Cyflenwyd 0.873 0.913 0.923

Dangosyddion (Ystâd Swyddfa) Echdynnwyd - - -

(000m3) Fesul FTE 0.00451 0.00475 0.00518

Defnydd Dŵr Cyflenwyd - - -

(Ystâd heb fod yn Swyddfa)Echdynnwyd - - -

Ariannol Costau Cyflenwi Dŵr

Dangosyddion (Ystâd Swyddfa) 0.2 0.2 0.2

(£K) Costau Cyflenwi Dŵr

(Ystâd heb fod yn Swyddfa) - - -

Defnydd adnoddau terfynedig
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ystafell ymolchi a dŵr yfed 

Trosolwg o effeithiau a ddylanwadwyd 

Mae Ofwat wedi ei leoli mewn adeiladau aml-denant yn Birmingham a Llundain, a darperir cyflenwyr dŵr 

gan y landlordiaid. Rydym yn annog gosod ffitiadau effeithlon a chynaliadwy yn ardaloedd y landlord lle 

bynnag bo hynny’n bosibl. 

Cynlluniau i’r dyfodol 

Byddwn yn parhau i ymchwilio ffyrdd y gallwn wella ymhellach ein heffeithlonrwydd ynni a dŵr a lle 

bynnag y bo hynny’n bosibl yn cadw at Ganllawiau’r Llywodraeth. 

Cysoni gwariant adnoddau rhwng Amcangyfrifon, 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. 

 

 

Busnes byw 

Mae’r datganiad sefyllfa ariannol ar 31 Mawrth 2015 yn dangos ecwiti trethdalwyr negyddol gwerth £9.9 

miliwn (2013-14: £6.7 miliwn). Fel sy’n gyffredin gydag adrannau eraill y llywodraeth, telir am ariannu 

rhwymedigaethau Ofwat yn y dyfodol felly gan grantiau Cyflenwi a defnydd 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 gwasanaeth 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           

7 Gorffennaf 2015 

2014-15 2013-14

£000 £000

Alldro Adnoddau Net (Amcangyfrifon) 125 3,975        

Alldro Adnoddau Cyfan (Cyllidebau) o ba rai: (542) 3,898        

Terfynau Gwariant Adrannol (DEL) (542) 3,898        

Addasiadau yn cynnwys:

Colled Actiwaraidd 161 204           

Costau gweithredu net (Cyfrifon) (381) 4,102
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Adroddiad y Cyfarwyddwyr 

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 2014-15 roedd ganddo chwe Cyfarwyddwr 

Anweithredol a phum Cyfarwyddwr Gweithredol, yn cynnwys y Prif Weithredwr sef y Swyddog 

Cyfrifyddu.  

Prif Weithredwr 

Cathryn Ross  

Mae penodiadau presennol eraill yn cynnwys: Cyfarwyddwr Oxford Economic Consulting Ltd.  

Mae cyn benodiadau yn cynnwys: Cyfarwyddwr Gweithredol Marchnadoedd ac Economeg yn Swyddfa 

Rheoleiddio’r Rheilffordd (hyd Hydref 2013), a Chyfarwyddwr Marchnadoedd ac Economeg yn Ofwat 

(2008 hyd 2011). 

Cadeirydd 

Jonson Cox (o 1 Tachwedd 2012)  

Cadeirydd y Bwrdd, Cadeirydd y Pwyllgor Enwebiadau a Threfn Lywodraethu o 16 Gorffennaf 2013, 

Cadeirydd Bwrdd Prosiect PR14, aelod o'r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol a Phobl o 16 Gorffennaf 

2013, Cadeirydd Pwyllgor Thames Tideway o 30 Mawrth 2015, a'r Pwyllgor Gwaith Achos o 17 

Tachwedd 2014. 

Mae penodiadau presennol eraill yn cynnwys: Cadeirydd Harworth Group Plc (o 24 Mawrth 2015, yn 

flaenorol Coalfield Resources plc a Harworth Estates Ltd).    

Mae cyn benodiadau yn cynnwys: Cadeirydd UK Coal plc, Prif Weithredwr Grŵp Anglian Water Group 

Plc, Cyfarwyddwr Anweithredol yn Wincanton Plc; Cadeirydd Morrison plc; Prif Weithredwr Valpak; Prif 

Swyddog Gweithredu Railtrack; Rheolwr Gyfarwyddwr Yorkshire Water and Kelda Group. 

Cyfarwyddwyr Anweithredol 

Robin Paynter Bryant (o 24 Ionawr 2012) 

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg o 16 Gorffennaf 2013, Aelod o Bwyllgor Thames Tideway o 

30 Mawrth 2015 ac Aelod o'r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol hyd 15 Gorffennaf 2013 

Mae 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 Chyfarwyddwr Anweithredol Go 

Modern Ltd.  
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Mae cyn benodiadau 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 (o 7 Chwefror 2012) 

Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg o 1 Gorffennaf 2013, Cadeirydd y Pwyllgor 

Cydnabyddiaeth Ariannol hyd 1 Gorffennaf 2013, ac Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg hyd 1 

Gorffennaf 2013. 

Mae penodiadau presennol eraill yn cynnwys: Cyfarwyddwr Anweithredol gydag Adran Systemau a 

Gwasanaethau Gwybodaeth y Weinyddiaeth Amddiffyn (ers Ionawr 2015); Cyfarwyddwr Annibynnol ar 

Fwrdd Scottish Power Energy Networks (ers Ionawr 2015); Cyfarwyddwr Anweithredol Chester 

Cathedral Enterprises LTD (ers Mehefin 2013); Cyfarwyddwr Anweithredol gyda'r Swyddfa Dywydd (yn 

cynnwys fel aelod o'r Pwyllgor Archwilio a Risg a Chadeirydd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol, ers 

Mai 2013); aelod Anweithredol o BMT Group (yn cynnwys fel aelod o'r Pwyllgor Archwilio a Chadeirydd y 

Pwllygor Cydnabyddiaeth Ariannol, ers Gorffennaf 2013); Cynghorydd allanol i Templar Executives (ers 

Hydref 2013); a Rhanddeiliad a Chyflogai yn Practiq Consulting Ltd (ers 2009). 

Penodiadau blaenorol yn cynnwys fel 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 2013, Aelod o Fwrdd Rhaglen PR14 o 16 Gorffennaf 2013, 

ac Aelod o Bwyllgor Thames Tideway o 30 Mawrth 2014. 

Mae penodiadau presennol eraill yn cynnwys: Rheolwr Gyfarwyddwr UK Trains ar gyfer Arriva (o 1 Medi 

2014);Rheolwr Gyfarwyddwr Southern Railway (hyd 31 Awst 2014); 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 2913, Aelod o'r Pwyllgor Gwaith Achos o 17 Tachwedd 

2014, ac Aelod o Bwyllgor Dŵr Agored hyd 19 Mehefin 2014. 

Mae penodiadau presennol eraill yn cynnwys: Aelod Cyngor o'r Energy Institute (ers 2010). 

Mae cyn benodiadau yn cynnwys: Cadeirydd y Gymdeithas Cynhyrchwyr Ynni (2009 hyd 2012), Aelod 

Bwrdd Energy UK, Cyfarwyddwr yn EDF Trading, a Rheolwr Gyfarwyddwr yn EDF Energy. 

Catherine Waddams (o 1 Mai 2013) 

Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith Achos (o 17 Tachwedd 2014), Aelod o'r Pwyllgor Gwaith Achos (o 16 

Gorffennaf 2013 hyd Tachwedd 2014), ac Aelod o Fwrdd Rhaglen PR14 o 16 Gorffennaf 2013. 

Mae penodiadau presennol eraill yn cynnwys: Cynghorydd i Rwydwaith Rheoleiddwyr y DU; Athro yn 

Ysgol Fusnes Norwich; Aelod o’r Ganolfan ESRC ar gyfer Cystadleuaeth ym Mhrifysgol East Anglia; 
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Cyd-gyfarwyddwr Academaidd y Ganolfan ar Reoleiddio yn Ewrop; Aelod o Banel Arbenigol Defnyddwyr 

Swyddfa Rheoleiddio’r Rheilffordd. 

Penodiadau blaenorol yn cynnwys: aelod adrodd rhan amser o Gomisiwn Cystadleuaeth y DU (2001 hyd 

2009). 

Christine Farnish (o 1 Ionawr 2014) 

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg o 18 Mehefin 2014.   

Mae penodiadau presennol eraill yn cynnwys: Cyfarwyddwr Anweithredol ABTA; Cyfarwyddwr 

Anweithredol yn Ysbytai Prifysgol Brighton a Sussex; Cadeirydd Peer to Peer Finance Association; 

Comisiynydd Gwasanaeth Sifil. 

Mae cyn benodiadau yn cynnwys: Cyfarwyddwr Anweithredol yn Aggregate Industries (hyd 31 Mawrth 

2014); Cadeirydd Consumer Futures (hyd Mawrth 2014); arwain adolygiad annibynnol o'r Gwasanaeth 

Cynghori Ariannol ar gyfer y Trysorlys (2014); Rheolwr Gyfarwyddwr yn Barclays; Prif Swyddog 

Gweithredol yn y Gymdeithas Cronfeydd Pensiwn Cenedlaethol; Cyn-gyfarwyddwr Defnyddwyr yn FSA 

ac OFTEL. 

Telerau penodiad Cyfarwyddwyr Anweithredol  

Mae'r telerau penodiad ar gyfer Cyfarwyddwyr Anweithredol Ofwat fel a ganlyn.  Mae cynllun pontio wedi 

ei roi ar waith sy'n mynd i'r afael â phenodiadau sy'n dod i ben yn ystod 2015-16. 

Dyddiad penodi

Dyddiad diwedd y 

penodiad

Jonson Cox 1 Tachwedd 2012 31 Hydref 2015
Cadeirydd

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. 

John Swift CF 

Aelod Annibynnol o'r Pwyllgor Gwaith Achos o Tachwedd 2014. 

Vanessa Howlison (o 1 Ionawr 2015) 

(Aelod Annibynnol o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg). 

Mae penodiadau eraill yn cynnwys: Cyfarwyddwr Cyllid yr Adran Trafnidiaeth. 

Richard Kennett, Cyfrifydd Siartredig (hyd 31 Rhagfyr 2014) 

(Aelod Annibynnol 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, lle mae'n Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio; Cyfarwyddwr 

Anweithredol grŵp theatr West End; Cyngor Adrodd Ariannol – aelod o'r Tribiwnlysoedd Disgyblu 

Proffesiynol hyd 31 Rhagfyr 2014; a'r Sefydliad Siartredig ar gyfer Gwarantau a Buddsoddiad – aelod o'r 

Pwyllgor Datblygu. 

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 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 PSCPS. 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 1.14 y cyfrifon ac yn yr adroddiad cydnabyddiaeth ariannol ar dudalen 46. 

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 swyddi 

sydd â thâl uchel a/neu uwch swyddi oddi ar y gyflogres.  
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Tabl 1: Ar gyfer pob swydd oddi ar y gyflogres ar 31 Mawrth 2015, ar gyfer mwy na £220 y dydd ac sy'n 

para'n hwy na chwe mis 

 

 

Mae pob un o’r pum swydd bresennol 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 angen hynny, 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 2014 a 31 Mawrth 2015, ar gyfer mwy na £220 y dydd ac sy'n para'n hwy na chwe mis 

 

Yn ein hadroddiad blynyddol a chyfrifon 2013-14 gwnaethom ddatgelu ein bod wedi cael un achos na 

chafwyd sicrwydd ar ei gyfer.   Derbyniodd Ofwat y sicrwydd hwn wedyn ym mis Mehefin 2014. 

Parthed y ddau gontract y cytunodd Open Water Market Limited (OWML) iddynt, roedd y rhain ar waith 

ar adeg ailddosbarthiad yr endid fel corff cyhoeddus. Ni chynhwyswyd cymalau contractiol parthed rhoi'r 

hawl i'r endid ofyn am sicrwydd ynglŷn â rhwymedigaethau Treth ac Yswiriant Gwladol, gan nad yw hyn 

yn rheidrwydd ar gyfer cwmni preifat. 

Tabl 3: Ar gyfer unrhyw swyddi oddi ar y gyflogres aelodau bwrdd a/neu uwch swyddogion gyda 

chyfrifoldeb ariannol sylweddol, rhwng 1 Ebrill 2014 a 31 Mawrth 2015 

 

Adran Graidd Grŵp Adrannol

1 Ebrill 2014 

hyd 31 Mawrth 

2015

1 Ebrill 2014 

hyd 31 Mawrth 

2015

Nifer y swyddi newydd am fwy na £220 y dydd ac sy’n para’n hwy na 6 mis 9 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 9 9

Y nifer y gofynnwyd iddynt am sicrwydd 9 11

Y nifer y gofynnwyd iddynt am sicrwydd ac fe'i derbyniwyd 9 11

Y nifer y gofynnwyd iddynt am sicrwydd ac ni dderbyniwyd - -

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

Adran Graidd Grŵp Adrannol

Nifer y 

trefniadau

Nifer y 

trefniadau

Yn bodoli ar 31 Mawrth 2015 3 5

     yn bodoli am lai na blwyddyn ar yr adeg adrodd 2 4

     yn bodoli am rhwng un a dwy flynedd ar yr adeg adrodd 1 1
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Datgelir manylion yn ymwneud â'r 12 trefniant ar gyfer yr Adran graidd yn adroddiad cydnabyddiaeth 
ariannol y cyfrifon hyn. 

Roedd Cadeirydd dros dro OWML oddi ar y gyflogres gan bod disgwyl i'w rôl fod yn un tymor byr ac yn 

wreiddiol roedd disgwyl i OWML gael ei ddosbarthu'n gorff sector preifat. Gan iddo gael ei ddosbarthu fel 

corff cyhoeddus parodd y rôl yn hwy nag a ragwelwyd, a chymeradwyodd Swyddog Cyfrifyddu OWML y 

penodiad oddi ar y gyflogres nes bod ei drosglwyddiad i Ofwat wedi'i gwblhau.  

Roedd penodiad cyntaf i rôl Prif Swyddog Gweithredu OWML hefyd wedi ei adnoddu oddi ar y gyflogres 

a chwblhawyd y contract ym mis Mawrth 2015. 

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 ganfod pan fo trothwyon wedi eu cyrraedd er mwyn caniatáu iddynt ystyried 

a oes angen rhagor o gefnogaeth neu weithredu. 

 Tri chyfnod o absenoldeb mewn cyfnod treigl o chwe mis. 

 Pedwar cyfnod o absenoldeb mewn cyfnod treigl o ddeuddeg mis. 

Mae CiC yn darparu Rhaglen Cymorth Gweithwyr i Ofwat sy’n cynnig gwasanaeth cefnogi, gwybodaeth 

a chwnsela gwirfoddol a chyfrinachol i gynorthwyo gweithwyr ac aelodau eu teulu agos i ddatrys 

problemau a phryderon personol. 

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

 

 

Adran Graidd Grŵp Adrannol

Nifer y 

trefniadau

Nifer y 

trefniadau

Nifer swyddi aelodau'r bwrdd a/neu uwch swyddogion oddi ar y gyflogres sydd â 

chyfrifoldeb ariannol sylweddol, yn ystod y flwyddyn ariannol.
- 2

Cyfanswm nifer yr unigolion ar y gyflogres ac oddi ar y gyflogres sydd wedi eu tybio'n 

"aelodau'r bwrdd a/neu uwch swyddogion gyda chyfrifoldeb ariannol sylweddol", yn ystod y 

flwyddyn ariannol. Dylai'r ffigur hwn gynnwys y swyddi ar ac oddi ar y gyflogres. 12 12

2014-15 2013-14

Tymor byr Hirdymor Cyfanswm Tymor byr Hirdymor Cyfanswm

Dyddiau a gollwyd 350 528           878 618 620        1,231 

Cyfartaledd dyddiau fesul 

person            5.6            6.5 
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Absenoldeb hirdymor yw unrhyw absenoldeb sy’n rhedeg dros gyfnod dilynol o 21 diwrnod gwaith neu 
fwy. Mae ffigurau absenoldeb oherwydd salwch Ofwat yn is na chyfartaledd y Gwasanaeth Sifil o 7.6 
diwrnod y flwyddyn.  

Perfformiad talu cyflenwyr 

Yn dilyn ein hymrwymiad parhaus i wella perfformiad taliadau i gyflenwyr yn 2014-15, cyflawnom 95.64% 

yn erbyn ein targed ar gyfer talu 100% o anfonebau a gytunwyd o fewn 30 diwrnod o’u derbyn. Y ffigur 

cyferbyniol ar gyfer 2013-14 oedd 93.92%  

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 (2013-14 - dim).  
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Aelodaeth cwmni 

Mae OWML yn gwmni cyfyngedig drwy warant y mae Ofwat yn aelod ohono. Lle bydd Ofwat yn 

gweithredu pwerau fel aelod rheoleiddiol mae’r rhain wedi eu cyfyngu i'n 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. 

Ym mis Medi 2014, dynododd Trysorlys EM OWML yn gorff cyhoeddus. Ym mis Ionawr 2015, 

cyfarwyddodd Offeryn Statudol y dylid cyfuno OWML i Amcangyfrif a chyfrifon blynyddol Ofwat o 

flwyddyn ariannol 2014-15.  

Mae Sonia Brown, Prif Swyddog Rheoleiddio, yn Gyfarwyddwr Anweithredol OWML. 

Offerynnau ariannol 

Nid oes gennym fenthyciadau ac rydym yn dibynnu'n bennaf ar incwm o ffioedd trwydded, hawliadau ar 

y gronfa wrth gefn a benthyciadau ad-daladwy o'r Gronfa Amodol ar gyfer ein gofynion arian parod. Nid 

ydym, felly, yn agored i risgiau hylifedd sylweddol. Ceir rhagor o fanylion yn nodiadau 11 a 12 i'r cyfrifon. 

Archwiliad mewnol 

Grant Thornton sy'n darparu gwasanaeth archwilio mewnol Ofwat. 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.  

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 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. 

Cost dybiannol y gwasanaeth hwn yw £45 mil (2013-14: £41 mil).  

 

Cathryn Ross 

Swyddog Cyfrifyddu           

7 Gorffennaf 2015 
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Adroddiad ar Gydnabyddiaeth Ariannol 

Uwch Dîm Arweinyddiaeth 

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

 

* Dynodi aelod o'r Bwrdd 

 Dynodi aelod o’r Uwch Wasanaeth Sifil  
 

Contractau gwasanaeth 

Mae cydnabyddiaeth ariannol ar gyfer aelodau’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth (ac eithrio'r rhai sydd ddim 

yn Uwch Weision 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 hyn drwy’r broses safonol a nodir yng Nghod Rheolaeth y Gwasanaeth Sifil. 

Gwneir y trefniadau ar gyfer terfynu'n gynnar gontract aelodau’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth 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* Prif Weithredwr

Keith Mason* Uwch Gyfarwyddwr, Cyllid a Rhwydweithiau

Sonia Brown* Prif Swyddog Rheoleiddio

Claire Forbes

Uwch Gyfarwyddwr, Cyfathrebu 

Corfforaethol

Richard Khaldi*
Uwch Gyfarwyddwr, Cwsmeriaid a Gwaith 

Achos

Beverley Messinger Uwch Gyfarwyddwr, Gweithrediadau

Elizabeth Hillman (o 1 Mai 2014) Cwnsel Cyffredinol
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Bu Sonia Brown yn Gyfarwyddwr Anweithredol Open Water Market Limited (OWML) ers 11 Chwefror 

2014. Ni dderbyniodd gydnabyddiaeth ariannol ar gyfer y rôl hon. Mae Uwch Reolwyr ac aelodau Bwrdd 

eraill wedi datgan nad oes ganddynt swyddi cyfarwyddwyr cwmni na diddordeb sylweddol a allai fod 

wedi achosi gwrthdaro â’u cyfrifoldebau Ofwat. 

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 osodir 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 gydnabyddiaeth ariannol yn unol â chanllawiau'r 

Swyddfa Cabinet.  
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Cydnabyddiaeth ariannol uwch reolwyr  

Roedd y wybodaeth ganlynol yn amodol ar archwiliad. 

 

* Ailddatganwyd y buddiannau pensiwn ar gyfer 2013-14 oherwydd gwall yn y cyfrifiad pensiwn MyCSP ar gyfer y flwyddyn ariannol ddiwethaf. 

Taliadau trydydd parti* 

Roedd y wybodaeth ganlynol yn amodol ar archwiliad. 

 

Cyfanswm ffigur sengl 

cydnabyddiaeth ariannol 2014-15

Cyflog 

wedi'i 

Ailddatgan 

(£000) 2013-

14 2014-15

Taliadau 

Bonws 

(£000) 2013-

14 2014-15

Budd 

mewn 

nwyddau 

(i’r £100 

agosaf) 

2013-14 2014-15

Budd-

daliadau 

pensiwn 

(i’r £1,000 

agosaf) 

2013-14 2014-15

Cyfanswm 

(£000) 2013-

14

Cathryn Ross * 155-160 70-75 -             -             6,100         2,100         44,000       14,000       205-210 85-90

Prif Weithredwr

Sonia Brown 130-135 130-135 15-20 10-15 1,800         4,000         29,000       66,000       180-185 215-220

Prif Swyddog Rheoleiddio

Keith Mason 115-120 115-120 -             -             -             -             20,000       32,000       135-140 145-150

Uwch Gyfarwyddwr Cyllid a 

Rhwydweithiau

Claire Forbes * 95-100 35-40 0-5 -             6,500         600            37,000       15,000       140-145 55-60

Uwch Gyfarwyddwr Cyfathrebu 

Corfforaethol

Richard Khaldi 110-115 25-30 -             -             8,700         1,400         41,000 10,000       155-160 35-40

Uwch Gyfarwyddwr Cwsmeriaid a 

Gwaith Achos

Beverley Messinger 120-125 35-40 0-5 -             1,600         -             45,000       15,000       165-170 50-55

Uwch Gyfarwyddwr Gweithrediadau

Elizabeth Hillman 105-110 -             -             -             -             -             -             -             105-110 -             

Cwnsel Cyffredinol

(o 1 Mai 2015)

Stuart Crawford - 90-95 -             -             -             13,800       - 32,000       -             135-140

Uwch Gyfarwyddwr Gwasanaethau 

Corfforaethol a Rheoli Rhaglen

(hyd 31 Rhagfyr 2013)

Iawndal Colli Swydd Gwirfoddol 71

Regina Finn - 90-95 -             -             -             4,700         -             15,000       -             110-115

Prif Weithredwr

(hyd 8 Tachwedd 2013)

(cyfwerth â 

blwyddyn 

gyfan 150-

(cyfwerth â 

blwyddyn 

gyfan 90-95)

(cyfwerth â 

blwyddyn 

gyfan 105-

110)

(cyfwerth â 

blwyddyn 

gyfan 120-

125)

(cyfwerth â 

blwyddyn 

gyfan 115-

(cyfwerth â 

blwyddyn 

gyfan 115-

(cyfwerth â 

blwyddyn 

gyfan 145-
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*Nid yw hawliau Pensiwn Gwasanaeth Sifil yn berthnasol i aelodau’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth tra eu bod ar gontract drwy drydydd parti. 

Cydnabyddiaeth ariannol i aelodau anweithredol yr Awdurdod  

Roedd y wybodaeth ganlynol yn amodol ar archwiliad. 

2014-15 2013-14
Taliad 

£000

Taliad 

£000

Capita Resourcing Ltd yn masnachu fel Veredus - 115-120
Robert Beasley, Uwch Gyfarwyddwr Dros Dro Materion 

(6 mis hyd 29 Hydref 2013)

(gwerth 

contract 

125-130)

2014-15

Cyflog 

(£000) 2013-

14 2014-15

Budd 

mewn 

nwyddau 

(i’r £100 

agosaf) 

2013-14 2014-15

Cyfanswm 

(£000) 2013-

14

Jonson Cox 115-120 95-100 3,800         12,100       120-125 110-115
Cadeirydd

Robin Paynter Bryant 10-15 10-15 600            100            10-15 10-15

Cyfarwyddwr Anweithredol

Wendy Barnes 15-20 15-20 4,400         2,400         20-25 15-20

Cyfarwyddwr Anweithredol

Christopher Burchell 15-20 15-20 300 - 15-20 15-20

Cyfarwyddwr Anweithredol

Martin Lawrence 15-20 15-20 500            600            15-20 15-20

Cyfarwyddwr Anweithredol

Catherine Waddams 15-20 15-20 1,100         500            20-25 15-20

Cyfarwyddwr Anweithredol

Christine Farnish 15-20 0-5 100            - 15-20 0-5

Cyfarwyddwr Anweithredol

Penny Boys - 15-20 100            1,400         0-5 15-20

Cyfarwyddwr Anweithredol

(hyd 31 Mawrth 2014)

(cyfwerth â 

blwyddyn 

gyfan 15-

(cyfwerth â 

blwyddyn 

gyfan 15-

(cyfwerth â 

blwyddyn 

gyfan 15-

20)

(cyfwerth â 

blwyddyn 

gyfan 15-

(cyfwerth â 

blwyddyn 

gyfan 15-

(cyfwerth â 

blwyddyn 

gyfan 15-

(cyfwerth â 

blwyddyn 

gyfan 15-

20)

(cyfwerth â 

blwyddyn 

gyfan 15-
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Mae treuliau a dalwyd i Penny Boys yn 2014-15 yn ymwneud â gwariant Mawrth 2014, na chafodd ei 

setlo hyd fis Ebrill 2014. 
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Aelodau annibynnol  

Roedd y wybodaeth ganlynol yn amodol ar archwiliad.  

 

 

*bydd Philip Marsden a John Swift yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol fesul cyfarfod pwyllgor y byddant 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 destun trethiant y 

DU. Mae’r adroddiad hwn yn seiliedig 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. 

Bonysau 

Caiff bonysau eu seilio ar lefelau perfformiad a gyflawnwyd 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 

2014-15 2013-14

Cyflog

Budd 

mewn 

nwyddau 

(i’r £100 

agosaf) Cyflog

Budd 

mewn 

nwyddau 

(i’r £100 

agosaf)

Richard Kennett 0-5 100          5-10 200          

Aelod Annibynnol

(hyd 31 Rhagfyr 2014)

John Swift* 0-5 -           -           -           

Aelod Annibynnol

(o 1 Medi 2014)

Philip Marsden* 0-5 -           0-5 -           

Aelod o’r Pwyllgor Gwaith Achos

(hyd 30 Mawrth 2014)

(cyfwerth 

â 

blwyddyn 

gyfan 0-5)
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bonysau a adroddwyd yn 2014-15 yn ymwneud â pherfformiad yn 2014-15 ac mae’r bonysau cymharol a 

adroddwyd ar gyfer 2013-14 yn ymwneud â pherfformiad yn 2013-14. 

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 2014-15 oedd 

£165 mil i £170 mil (2013-14: £155 mil i £160 mil). Roedd hyn 4.0 gwaith (2013-14: 4.2 gwaith) y canolrif 

at gyfer cydnabyddiaeth ariannol y gweithlu, sef £42,274 (2013-14: £37,741). 

Mae'r lleihad yn y lluoswm taliad yn adlewyrchu effaith cynllun gadael gwirfoddol 2014-15.   

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. 
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* Ailddatganwyd ffigurau 2013-14 oherwydd gwall yn y cyfrifiad pensiwn MyCSP ar gyfer y flwyddyn ariannol ddiwethaf. 

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 taliad buddion o’r cynllun drwy’r Bleidlais Blwydd-

daliadau'r 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 47. 

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. 

Pensiwn 

cronedig yn 

65 oed ar 31 

Mawrth 

2015 a 

chyfandalia

d 

cysylltiedig

Cynnydd 

gwirioneddo

l mewn 

pensiwn a 

chyfandaliad 

cysylltiedig 

yn 65 oed

CETV ar 31 

Mawrth 

2015

CETV ar 31 

Mawrth 

2014

Cynnydd 

gwirionedd

ol mewn 

CETV

£000 £000 £000 £000 £000

Cathryn Ross 25-30 0-2.5 370 324 22

Prif Weithredwr cyfandaliad: cyfandaliad:

80-85 5-7.5

Sonia Brown 25-30 0-2.5 350 316 12

Prif Swyddog Rheoleiddio cyfandaliad: cyfandaliad:

80-85 2.5-5

Keith Mason 30-35 0-2.5 665 613 18

Uwch Gyfarwyddwr Cyllid a Rhwydweithiau cyfandaliad: cyfandaliad:

90-95 2.5-5

Claire Forbes* 0-5 0-2.5 32 9 14

Uwch Gyfarwyddwr Cyfathrebu cyfandaliad: - cyfandaliad: -

Richard Khaldi 0-5 2.5-5 28 5 13Uwch Gyfarwyddwr Cwsmeriaid a Gwaith 

Achos cyfandaliad: - cyfandaliad: -

Beverley Messinger * 0-5 2.5-5 44 10 22

Uwch Gyfarwyddwr Gweithrediadau cyfandaliad: - cyfandaliad: -
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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 (clasurol, premiwm 

neu clasurol a mwy); neu’n gynllun gyrfa gyfan (nuvos). Ni chaiff y trefniadau statudol hyn eu hariannu 

gyda chost y buddion yn cael eu talu gan arian a bleidleisir gan y Senedd bob blwyddyn. Caiff y pensiwn 

sy’n daladwy o dan clasurol, premiwm, clasurol a mwy a nuvos eu cynyddu’n flynyddol yn unol â 

deddfwriaeth Cynnydd Pensiynau. Gall aelodau a ymunodd o fis Hydref 2002 ddewis naill ai’r trefniant 

buddion diffiniedig priodol neu bensiwn rhanddeiliaid ‘prynu arian’ gyda chyfraniad cyflogwr (cyfrif 

pensiwn partneriaeth). 

Mae cyfraniadau gweithwyr wedi eu cysylltu â chyflog ac yn amrywio rhwng 1.5% a 6.85% o enillion 

pensiynadwy ar gyfer clasurol a 3.5% a 8.85% ar gyfer premiwm, clasurol a mwy a nuvos. Mae 

buddiannau 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 ddarparwyr. Nid oes yn rhaid i’r gweithiwr gyfrannu, ond pan fydd 

yn gwneud cyfraniadau, bydd y cyflogwr yn cyfateb y rhain hyd at derfyn o 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 

www.civilservicepensionscheme.org.uk. 

Cyflwynir trefniadau pensiwn Cyfartaledd Gyrfa Newydd o 1 Ebrill 2015 a bydd mwyafrif o aelodau 

clasurol, premiwm, clasurol a mwy a nuvos yn ymuno â'r cynllun newydd. Mae rhagor o fanylion am y 

cynllun newydd hwn i'w cael yn http://www.civilservicepensionscheme.org.uk/members/the-new-pension-

scheme-alpha/. 

http://www.civilservicepensionscheme.org.uk/
http://www.civilservicepensionscheme.org.uk/members/the-new-pension-scheme-alpha/
http://www.civilservicepensionscheme.org.uk/members/the-new-pension-scheme-alpha/


Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat) – adroddiad blynyddol a chyfrifon 2014-15 

51 
 

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.  

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 yw'n 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 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 

Gadael yn wirfoddol 

Cynhaliwyd cynllun gadael gwirfoddol, y cafodd Ofwat gymeradwyaeth gan Swyddfa'r Cabinet amdano, 

yn ystod 2014-15 a chymeradwywyd 51 o bobl i adael o dan delerau Gadael Gwirfoddol. Derbyniasant 

daliad iawndal yn amrywio o £4 mil i £113 mil. 

O’r 51 a adawodd yn wirfoddol, cymerodd bump ymddeoliad cynnar. Y gost i Ofwat o brynu’r lleihad 

actiwaraidd yn eu pensiwn oedd £2 mil i £58 mil. Ni wnaethant dderbyn unrhyw iawndal ychwanegol.   

Mae cyfanswm y gost sy’n gysylltiedig â gadael o dan y cynllun gadael gwirfoddol wedi eu darparu ar 

gyfer 2014-15, fel y manylir yn nodyn 13.1.  

Roedd pedwar pecyn iawndal gadael yn uwch na £100 mil, a chafwyd cymeradwyaeth Swyddfa'r 

Cabinet ar eu cyfer. 

Cathryn Ross 

Swyddog Cyfrifyddu          

7 Gorffennaf 2015 
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Datganiad o Gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu 

O dan Ddeddf Adnoddau a Chyfrifon Llywodraeth 2000 (GRAA), mae Trysorlys EM wedi cyfarwyddo 

Ofwat i baratoi, ar gyfer pob blwyddyn ariannol, gyfrifon adnoddau cyfunol sy'n rhoi manylion yr 

adnoddau a gaffaelwyd, a ddelir neu a waredwyd, a defnydd adnoddau, yn ystod y flwyddyn gan yr 

adran a'i chorff cyhoeddus a noddir, Open Water Market Limited (OWML), a ddynodwyd drwy orchymyn 

a wnaed o dan GRAA drwy Offeryn Statudol 2014 rhif 3314 (a adnabyddir gyda'i gilydd fel y 'Grŵp 

Adrannol’, sy'n cynnwys yr adran ac OWML).  

Paratoir y cyfrifon ar sail croniadau a rhaid iddynt roi darlun cywir a theg o sefyllfa'r adran a'r Grŵp 

Adrannol a'r alldro o ran adnoddau net, defnydd adnoddau, newidiadau mewn ecwiti trethdalwyr a llifau 

arian y Grŵp Adrannol 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;  

 sicrhau bod gan yr adran systemau a gweithdrefnau priodol a dibynadwy ar waith i weithredu'r 

broses gyfuno; 

 llunio barn a gwneud amcangyfrifon ar sail resymol, yn cynnwys y farn honno sy'n ymwneud â 

chyfuno'r wybodaeth gyfrifyddu a ddarperir gan gyrff cyhoeddus a noddir; 

 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 Drysorlys EM Cathryn Ross, y Prif Weithredwr, yn Swyddog Cyfrifyddu Ofwat.  

Mae Swyddog Cyfrifyddu'r adran hefyd wedi penodi Swyddog Cyfrifyddu o fewn OWML drwy roi 

secondiad rhan amser i Keith Mason, Uwch Gyfarwyddwr Cyllid a Rhwydweithiau Ofwat. Swyddog 

Cyfrifyddu'r adran sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod systemau a rheolaethau priodol ar waith er mwyn 

sicrhau bod unrhyw incwm a gesglir ar ran OWML ac a drosglwyddir iddo, wedi ei ddefnyddio ar gyfer y 

dibenion a fwriadwyd, a bod gwariant o'r fath ac incwm a gwariant arall OWML wedi ei gyfrifo'n gywir 

amdano, at ddibenion cyfuno o fewn y cyfrifon adnoddau.   

O dan delerau ei benodiad, mae Swyddog Cyfrifyddu OWML yn atebol am ddefnydd, yn cynnwys 

rheoleidd-dra a phriodoldeb, yr incwm a dderbynnir gan yr adran ac incwm a gwariant arall yr endid 

hwnnw. 

Mae cyfrifoldebau Swyddog Cyfrifyddu, yn cynnwys cyfrifoldeb am briodoldeb a rheoleidd-dra arian 

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 Drysorlys EM. 
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Y datganiad Llywodraethu 

Cwmpas cyfrifoldeb 

Y Swyddog Cyfrifyddu a Bwrdd Ofwat sy'n gyfrifol am gynnal llywodraethu corfforaethol sy’n cefnogi 

cyflawniad strategaeth 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 a chyfleoedd. 

Fel adran anweinidogol y llywodraeth, mae dyletswyddau Ofwat wedi eu nodi mewn deddfwriaeth – yn 

arbennig, Deddf y Diwydiant Dŵr 1991, Deddf Dŵr 2003 a Deddf Dŵr 2014, sy'n rhoi dyletswydd 

statudol newydd i Ofwat i sicrhau gwytnwch.  

Diben y fframwaith llywodraethu 

Mae Ofwat yn glynu'n agos at yr egwyddorion a amlinellir yng Nghod Llywodraethu Corfforaethol y DU 

2010, 2012 a 2014 (‘y Cod’) a chanllawiau Trysorlys EM. Y nod yw rhoi sicrwydd bod Ofwat yn cyflawni 

ei ddyletswyddau mewn modd sy'n bodloni'r safonau rheolaeth fewnol a rheoli risg uchaf, yn seiliedig ar 

brosesau sydd wedi eu cynllunio i nodi, blaenoriaethu a rheoli'r cyfleoedd a'r risgiau i gyflawniad 

strategaeth Ofwat. 

Elfennau allweddol y fframwaith llywodraethu 

Y Bwrdd 

Mae’r Bwrdd yn cydnabod pwysigrwydd arweinyddiaeth 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 annibynnol gyda Chadeirydd Anweithredol, chwe Cyfarwyddwr Anweithredol a phedwar 

Cyfarwyddwr Gweithredol, yn cynnwys y Prif Weithredwr. Diweddarir rheolau trefniadaeth y Bwrdd yn 

achlysurol ac fe'u cyhoeddir ar wefan Ofwat. Bydd y Bwrdd yn adolygu ei effeithiolrwydd yn rheolaidd, yn 

fwyaf diweddar drwy drafod adroddiad gwerthuso'r Bwrdd ym mis Hydref 2014.  Mae aelodaeth y Bwrdd 

yn rhoi’r cydbwysedd sydd ei angen o brofiad ac arbenigedd sy’n cwmpasu dyletswyddau a strategaeth 

Ofwat. Ymunodd Cwnsler Cyffredinol, Elizabeth Hillman, ag Ofwat ar 1 Mai 2014, bydd yn mynychu 

cyfarfodydd y Bwrdd ac mae'n atebol i'r Bwrdd am ddarparu cyngor cyfreithiol annibynnol.  

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. 
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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 

isod. Cyfarfu’r Bwrdd yng Nghymru ym mis Mai 2014, gan ddefnyddio’r achlysur i gyfarfod yn anffurfiol â 

Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd Llywodraeth Cymru a swyddogion Llywodraeth Cymru. Cyhoeddir 

cofnodion cyfarfodydd y Bwrdd ar wefan Ofwat. 

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

2014 hyd fis Mawrth 2015 

 

 

Cyfarfodydd 

Bwrdd/ 

Galwadau 

Cynhadledd

Cyfarfodydd 

Pwyllgor 

Archwilio a 

Sicrwydd Risg

Cyfarfodydd 

Pwyllgor 

Cydnabyddiaet

h Ariannol a 

Phobl

Cyfarfodydd 

Pwyllgor 

Bwrdd Rhaglen 

PR14

Cyfarfodydd 

Pwyllgor 

Gwaith Achos

Cyfarfodydd 

Pwyllgor 

Enwebiadau

Cyfarfodydd 

Pwyllgor 

Thames 

Tideway

(12 – 1*) (5) (3) (7) (2) (1) (1)

Tymor yn dechrau Tymor yn dod i ben

01 November 2012 31 October 2015

Tymor yn dechrau Tymor yn dod i ben

07 February 2012 06 February 2016

Tymor yn dechrau Tymor yn dod i ben

24 January 2012 23 January 2016

Tymor yn dechrau Tymor yn dod i ben

01 May 2013 30 April 2016

Tymor yn dechrau Tymor yn dod i ben

01 May 2013 30 April 2016

Tymor yn dechrau Tymor yn dod i ben

01 May 2013 30 April 2016

4/5

Tymor yn dechrau Tymor yn dod i ben

01 January 2014 31 December 2016

Tymor yn dechrau Tymor yn dod i ben

14 October 2013 13 October 2016

Tymor yn dechrau Tymor yn dod i ben

01 April 2006 31 March 2017

Tymor yn dechrau Tymor yn dod i ben

01 March 2012 28 February 2018

Tymor yn dechrau Tymor yn dod i ben

06 January 2014 05 January 2017

Aelodau Bwrdd

Jonson Cox

Cadeirydd
12/12 – 1/1 --- 6/7 --- 1/1 1/1

Wendy Barnes

10/12 – 1/1 5/5 --- 4*

3/3

--- --- ---

3* ---

Cyfarwyddwr Anweithredol

--- 1/1

Robin Paynter Bryant

Cyfarwyddwr Anweithredol
9/12 – 1/1 4/5 ---

Chris Burchell

--- 1/1 1/1

Martin Lawrence

Cyfarwyddwr Anweithredol
11/12 – 1/1 --- 3/3

Cyfarwyddwr Anweithredol
11/12 – 0/1 ---

---7/7

2* 2/2 1/1 ---

3*

3/3 7/7

2/2 ---

Catherine Waddams

Cyfarwyddwr Anweithredol
12/12 – 1/1 --- ---

---

Cathryn Ross

Prif Weithredwr
12/12 – 1/1 5/5 3/3 7/7 2/2 1/1 1/1

--- ---

Christine Farnish

Cyfarwyddwr Anweithredol
11/12 – 1/1 ---

---

Keith Mason
Uwch Gyfarwyddwr Cyllid a 

Rhwydweithiau 12/12 – 1/1 --- --- 7/7

Prif Swyddog Rheoleiddio
11/12 – 1/1 --- --- 7/7

---

(Ymunodd â'r 

Pwyllgor ym 

mis Mehefin 

2014)

--- ---

Richard Khaldi

Uwch Gyfarwyddwr Cwsmeriaid a 

Gwaith Achos 11/12 – 1/1 --- --- 7/7 2/2 ---

--- --- 1/1

Sonia Brown
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*Ehangwyd cylch y gwahoddiadau i fynychwyr ar gyfer y cyfarfodydd hyn i Fwrdd cyfan Ofwat er mwyn cynyddu dealltwriaeth o PR14. Roedd mynychu yn ddewisol 
ar gyfer rhai nad oedd yn aelodau o Bwyllgor.  

Pwyllgorau’r Bwrdd 

Mae gan y Bwrdd chwe phwyllgor sefydlog, pob un wedi ei gadeirio gan Gyfarwyddwr Anweithredol. 

Bydd Cadeirydd pob pwyllgor yn adrodd i'r Bwrdd yn dilyn pob cyfarfod.  

Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg  

Rôl y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg yw cefnogi’r Bwrdd gyda'i gyfrifoldebau am faterion risg, 

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

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

ac uniondeb y sicrwydd hwn, 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 o ran atebolrwydd. Cyfarfu'r 

Pwyllgor bum gwaith yn ystod 2014-15. Ym mis Mehefin 2015, cyflwynodd y Pwyllgor ei adroddiad 

blynyddol i’r Bwrdd ynghyd â’i argymhelliad i gymeradwyo’r cyfrifon blynyddol. 

Roedd materion a drafodwyd gan y Pwyllgor yn 2014-15 yn cynnwys:  

 adroddiad terfynol ar y gwersi a ddysgwyd o gynllunio cyllideb a rhagweld; 

 datblygu a gwella rheoli risg yn Ofwat;  

 fframwaith llywodraethu newydd Ofwat; 

 rhaglen Dŵr Agored a chyfuno cyfrifon OWML i rai Ofwat a throsglwyddiad y rhaglen i Ofwat; ac 

 adolygiadau rheoli risg parthed y rhaglen Gwaith Achos, rhaglen Trawsnewid Busnes a Dŵr 

Agored. 

Paratoir adroddiadau ar risgiau a chyfleoedd strategol bob chwarter ar gyfer y Bwrdd a’r Pwyllgor 

Archwilio a Sicrwydd Risg.  

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

gyfarfod ar 14 Mai 2014. Cwblhawyd yr holl adolygiadau archwilio mewnol a amserlenwyd, yn amodol ar 

gymeradwyaeth y Pwyllgor. Roedd casgliadau archwiliad mewnol 2014-15 yn foddhaol - rhoddodd 

bedwar archwiliad sicrwydd sylweddol, un sicrwydd sylweddol/cymedrol, un cymedrol a rhoddodd 

Adolygiad Ased Gwybodaeth cam un sicrwydd cyfyngedig. 

Gofynnodd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg i'r Swyddfa Archwilio Gwladol hwyluso adolygiad 

hunanasesu o effeithiolrwydd y Pwyllgor, a adroddodd ym mis Mawrth 2015. Roedd yr adolygiad yn 

gadarnhaol a nododd dim ond ychydig o fân feysydd ar gyfer gwella. 

Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol a Phobl 

Cadeiriwyd y Pwyllgor gan Martin Lawrence, a benodwyd yn Gadeirydd ar 16 Gorffennaf 2013. Yr 

aelodau anweithredol eraill a wasanaethodd yn ystod y flwyddyn oedd Jonson Cox a Chris Burchell. Rôl 

y Pwyllgor yw ystyried materion sy’n ymwneud â thâl ac amodau cyflogaeth staff Ofwat. Roedd y 

materion a drafodwyd yn ystod y flwyddyn yn cynnwys:  
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 ystyriaethau i daliad SCS, trefniadau bonws ac amcanion Uwch Dîm Arweinyddiaeth; 

 craffu ar ganlyniadau arolwg pobl; 

 diweddariad am y strategaeth pobl a rhoi ystyriaeth gychwynnol i ffrwd waith pobl y rhaglen 

Trawsnewid Busnes; a 

 datblygiad cyflog ac ystyried dyfarniad cyflog ar gyfer staff Ofwat.  

Yn ystod 2015-16 bydd y Pwyllgor yn canolbwyntio ar: 

 ffrwd waith pobl y rhaglen Trawsnewid Busnes; 

 craffu ar ganlyniadau arolwg pobl; 

 datblygiad cyflog; a 

 chaffael a rheoli talent. 

Pwyllgor Bwrdd Rhaglen PR14 

Ym mis Gorffennaf 2013 sefydlodd y Bwrdd bwyllgor cynghori o'r enw Bwrdd Rhaglen PR14 er mwyn 

rhoi her, cefnogaeth a chyngor i Uwch Berchennog Cyfrifol y rhaglen, a monitro cyflawniad elfennau 

allweddol y rhaglen. Cyfarfu’r Pwyllgor saith gwaith yn ystod y flwyddyn. Cynhaliwyd y cyfarfod olaf ym 

mis Rhagfyr 2014. 

Pwyllgor Dŵr Agored 

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

Rôl y Pwyllgor oedd: 

 rhoi her, cefnogaeth a chyngor i’r rhaglen Trefniadau Dewis a Masnachu ac unrhyw raglen neu 

brosiect perthnasol sy’n ei holynu, sy’n cynnwys gwaith wedi’i gysylltu’n uniongyrchol i’r Rhaglen 

Dŵr Agored; a 

 monitro a yw elfennau allweddol y rhaglen Trefniadau Dewis a Masnachu yn cael eu cyflawni’n 

effeithlon. 

Ni chyfarfu'r Pwyllgor Dŵr Agored yn 2014-15 ac fe'i diddymwyd ym mis Mehefin 2014; parhaodd Bwrdd 

Rhaglen Trefniadau Dewis a Masnachu i oruchwylio cyfraniad Ofwat i'r rhaglen Dŵr Agored hyd nes y 

cafodd ei ddiddymu ym mis Rhagfyr 2014 ac wedi hynny Bwrdd Ofwat fu'n goruchwylio'r rhaglen.  

Pwyllgor Gwaith Achos 

Ym mis Gorffennaf 2013, sefydlodd y Bwrdd y Pwyllgor Gwaith Achos er mwyn gwneud rhai 

penderfyniadau terfynol mewn achosion strategol. Mae John Swift CF yn aelod annibynnol o'r Pwyllgor. 

Yn ystod y flwyddyn gwnaeth y Pwyllgor ddau benderfyniad yn ymwneud ag achosion strategol. 

Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu 

Ym mis Gorffennaf, sefydlodd y Bwrdd Bwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu. Cadeiriwyd y Pwyllgor gan 

Jonson Cox. Ni chaiff Gadeirydd y Bwrdd gadeirio’r Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu pan fydd yn 

delio â materion yn ymwneud â chadeiryddiaeth y Bwrdd. Bydd y Prif Weithredwr ac uwch aelodau staff 

eraill yn mynychu'r Pwyllgor drwy wahoddiad. Rôl y Pwyllgor yw:  
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 adolygu, a gwneud argymhellion ynglŷn â strwythur, maint a chyfansoddiad y Bwrdd (yn cynnwys 

nodi ac enwebu ar gyfer cymeradwyaeth ymgeiswyr i lenwi rhai swyddi gwag ar y Bwrdd); 

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

eraill; 

 bod yn rhan ym mhenodiad unrhyw aelod o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth; a 

 monitro a gwneud argymhellion i’r Bwrdd ynglŷn â materion llywodraethu’r Bwrdd. 

Lle penodir aelodau annibynnol i bwyllgorau'r Bwrdd, caiff unrhyw gydnabyddiaeth ariannol ar gyfer y 

rolau hyn eu gosod gan y Prif Weithredwr mewn ymgynghoriad â'r Cadeirydd. Mae penodiadau 

Cyfarwyddwyr Anweithredol y Bwrdd yn cael eu cymeradwyo gan y Cadeirydd, gyda Gweinidog Adran yr 

Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) sydd â chyfrifoldeb am Ofwat yn cael pŵer i wahardd 

penodiad Cyfarwyddwyr Anweithredol. Cyfarfu'r Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu ym mis Mawrth 

2015 i drafod cynllunio olyniaeth ar draws y sefydliad. 

Uwch Dîm Arweinyddiaeth  

Mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn cynnwys aelodau gweithredol y Bwrdd a’r uwch gyfarwyddwyr a'r 

Cwnsler Cyffredinol. Mae’n cyfarfod yn aml ac yn cynghori'r Prif Weithredwr ar faterion allweddol yn 

ymwneud â rheolaeth y sefydliad a'i adnoddau, yn amodol ar gyfeiriad cyffredinol, pwerau a neilltuwyd a 

rheolaeth y Bwrdd.  

Mae ei ffocws yn strategol ar draws portffolio Ofwat, yn cynnwys sganio'r gorwel a chraffu ar faterion 

gweithredol, risg a chyfleoedd a phobl. Mae'n chwarae rôl arweinyddiaeth allweddol yn y sefydliad, yn 

arbennig o ran goruchwylio ac arddangos ein gwerthoedd, ymddygiadau a diwylliant. Rhoddir adborth i 

bob cyfarfod Bwrdd yn adroddiad y Prif Weithredwr.  

Yn ystod 2014-15 canolbwyntiodd yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn drwm ar strategaeth hirdymor a hefyd 

ar drawsnewid busnes er mwyn galluogi Ofwat i gyflawni ei strategaeth newydd drwy: 

 roi ar waith fodel gweithredu targed newydd, gan weithio'n benodol drwy raglenni gyda staff sy'n 

perthyn i un o chwe cronfa adnoddau, er mwyn gwella ystwythder a hyblygrwydd y sefydliad a 

rhoi cyfleoedd dysgu a datblygu mwy amrywiol i staff;  

 cynnal ymarferiad ailstrwythuro pobl sylweddol er mwyn cyflawni'r model gweithredu hwn a 

lleihau costau cyflogres yn unol â'r cyfyngiadau a roddir arnom o dan ein setliad adolygu gwariant 

2015-16, a hefyd er mwyn gwella gallu Ofwat i gyflawni'r strategaeth newydd. 

 cynllunio portffolio Ofwat er mwyn cael y budd strategol gorau posibl ar gyfer yr adnoddau sydd 

ar gael; ac 

 arweinyddiaeth, diwylliant, gwerthoedd ac ymddygiadau, cefnogi lansiad fframwaith cymhwyster, 

system datblygu staff a fframwaith llywodraethu corfforaethol newydd.  

Trefniadau archwilio 

Mae’r Distain a’r Archwilydd Cyffredinol, sydd wedi ei benodi o dan statud ac sy’n adrodd i’r Senedd, 

wedi archwilio’r Cyfrifon Adnoddau. Cost dybiannol darparu gwasanaethau archwilio parthed y Cyfrifon 

Adnoddau oedd £45 mil. Nid oedd cydnabyddiaeth ariannol i archwilydd (gwirioneddol na thybiannol) ar 

gyfer gwaith di-archwiliad.  
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Mae ein gwasanaeth archwilio mewnol yn darparu gwasanaeth gwerthuso annibynnol ar gyfer rheolwyr 

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

ariannol. Mae’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 rhoi sicrwydd cwbl 

annibynnol a dadansoddiad ac argymhellion cwbl broffesiynol.  

Gweithiodd Grant Thornton fel archwiliwr annibynnol i ni rhwng mis Hydref 2013 a mis Ebrill 2014, gan 

ddangos bwriad Ofwat i gyfranogi yng nghaffaeliad grŵp cyd-reoleiddwyr ar gyfer gwasanaethau 

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

cyd-reoleiddwyr ac fe’i penodwyd yn ddarparwr archwiliad mewnol Ofwat o dan y contract hwnnw o 1 

Ebrill 2014. 

Cynhaliwyd archwiliad mewnol 2014-15 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 a chyfleoedd strategol yn rheolaidd. Yn ogystal, bydd y 

Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg yn derbyn cyflwyniadau adolygu risg gan berchnogion risg a 

chyfleoedd strategol, Uwch Berchnogion Cyfrifol rhaglen, a throsolygon gan uwch reolwyr ar sail dreigl. 

Mae rheolaeth risg a chyfleoedd wedi ei gwreiddio yn holl raglenni Ofwat a'u prosiectau cydrannol. Mae 

Uwch Berchnogion Cyfrifol, a'u timau rhaglen, wedi ymrwymo i reoli risg a chyfleoedd yn rhagweithiol a 

deinamig. Er mwyn cryfhau arolygiaeth, rydym yn parhau i elwa ar gael aelod annibynnol o’n Pwyllgor 

Archwilio a Sicrwydd Risg o'r tu allan i Ofwat sydd ddim yn aelod o’r Bwrdd. 

Mae ein fframwaith rheoli risg wedi ei seilio ar ganllawiau safonol Trysorlys EM sydd yn y Llyfr Oren. Ym 

mis Gorffennaf 2014 cymeradwyodd y Bwrdd strategaeth risg a chyfleoedd newydd er mwyn cefnogi 

cyflawniad ein strategaeth newydd. Mae'n pwysleisio dull mwy deinamig ac ymgysylltiedig ar gyfer rheoli 

risg a chyfleoedd. Gwnaed gwaith sylweddol yn ystod 2014-15 i ddatblygu set newydd o risgiau a 

chyfleoedd strategol, a drafodwyd gan y Bwrdd ym mis Hydref 2014 ac a gymeradwywyd ym mis Ionawr 

2015. Mae'r deg risg a chyfle strategol newydd wedi eu halinio'n fwy strategol ac yn adlewyrchu'r risgiau 

a'r cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'n gweledigaeth ar gyfer y sector a'n gweledigaeth ar gyfer Ofwat. Mae 

cyfrifoldebau perchnogaeth risg wedi eu neilltuo'n glir oddi wrth y Swyddog Cyfrifyddu a'r Bwrdd i 

aelodau penodol o staff, gydag uwch reolwr yn berchen ar bob un o'n deg risg a chyfle strategol. 

Mae'r gwaith a wnaed gennym yn ystod y flwyddyn wedi arwain at gynnydd yn ein lefel aeddfedrwydd yn 

erbyn Fframwaith Asesu Rheolaeth Risg y Trysorlys o Lefel 2 i Lefel 3, a chadarnhawyd hyn gan 

archwiliad mewnol.   
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Open Water Market Limited 

Cwmni cyfyngedig drwy warant yw OWML a sefydlwyd ar gyfer y diben penodol o ddatblygu gwaith 

paratoadol agor y farchnad fanwerthu ddibreswyl yn Lloegr, sy'n un o ddiwygiadau allweddol y Ddeddf 

Dŵr. Mae disgwyl i'r farchnad agor ym mis Ebrill 2017.  

Roeddem wedi disgwyl i OWML gael ei ddosbarthu'n gorff preifat, yn unol â sefydliadau tebyg mewn 

sectorau eraill, ac i esblygu'n weithredwr marchnad yn y pen draw, a fydd yn gweithredu fel 'tŷ clirio' gan 

sicrhau bod trosglwyddiadau rhwng cwsmeriaid a manwerthwyr a rhwng manwerthwyr a gwahanol 

gyfanwerthwyr yn cael eu rheoli mor effeithiol ac effeithlon â phosibl. Fodd bynnag, dosbarthwyd OWML 

yn gorff cyhoeddus wedi iddo gael ei sefydlu a dechrau gweithredu. Yn dilyn dosbarthiad, eithriodd 

Swyddfa'r Cabinet OWML rhag ei reolaethau gwariant. Creodd y dosbarthiad sector cyhoeddus ddau 

risg mawr - un yn ymwneud â chreu gweithredwr marchnad parhaus; y llall yn ymwneud â risgiau 

atebolrwydd. 

Daeth dosbarthiad sector cyhoeddus OWML â risg i gaffaeliad y systemau TG canolog sydd eu hangen i 

sefydlu'r gweithredwr marchnad oherwydd cyfyngiadau ar allu Ofwat i godi incwm cyfalaf, a hefyd 

gwnaeth hi'n anodd i OWML esblygu'n weithredwr marchnad, sydd yn ddelfrydol angen bod yn endid 

preifat os yw am fod yn effeithiol. Er mwyn caffael y system gweithredwr marchnad, mae'r sector wedi 

sefydlu Market Operator Services Ltd (MOSL), cwmni preifat, i ddatblygu caffaeliad y systemau TG 

canolog (ar sail manyleb a gynhyrchwyd gan OWML) o fis Ebrill 2015. 

Mae dosbarthiad sector cyhoeddus OWML wedi creu risgiau sy'n ymwneud â'r ffaith ei fod yn darparu 

rhaglen yn annibynnol ac yn defnyddio arian cyhoeddus ac roedd Ofwat yn atebol am hynny.  Roedd 

gofyn i'r dosbarthiad hefyd gyfuno cyfrifon OWML i gyfrifon Ofwat. Wrth reoli'r risgiau hyn rydym wedi 

canolbwyntio'n bennaf ar fecanweithiau i sicrhau y gallai'r rhaglen barhau i gyflawni o fewn amserlen 

hynod heriol. Wrth ymdrechu i gyflawni'r amcan hwn, rydym wedi ceisio cefnogi a chynorthwyo OWML 

fel sefydliad bach, newydd y mae gofyn iddo ddatblygu rhaglen heriol tra'n sefydlu ei brosesau 

llywodraethu a gweithredol ei hun fel corff cyhoeddus. Rydym wedi bod yn awyddus i gefnogi OWML i 

leihau risgiau sy'n codi o'r dosbarthiad sector cyhoeddus, yn arbennig y risg o golli momentwm gwaith 

paratoadol hollbwysig OWML ar gyfer agor y farchnad.   

Sefydlwyd rheolaethau penodol i reoli materion llywodraethu a rheolaeth ariannol o dan Femorandwm 

Cyd-ddealltwriaeth rhwng Ofwat ac OWML, a gytunwyd ym mis Rhagfyr 2014, yn amlinellu sut y byddai'r 

trefniadau llywodraethu a rheolaeth ariannol rhyng-sefydliadol yn gweithredu. Heb ymgeisydd addas o 

fewn OWML a fyddai'n gallu cyflawni rôl y Swyddog Cyfrifyddu, rhoddodd Swyddog Cyfrifyddu Ofwat 

gyfnod ar secondiad i Keith Mason, Uwch Gyfarwyddwr, Cyllid a Rhwydweithiau, i OWML yn rhan amser 

a'i benodi'n Swyddog Cyfrifyddu ar gyfer OWML. Y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth a'r rôl Swyddog 

Cyfrifyddu yw'r prif ffynonellau sicrwydd, ynghyd â darpariaeth archwilio mewnol ac allanol cyson ar 

draws y ddau sefydliad. 

Ar yr un pryd ag y gwnaethom weithredu'r rheolaethau ychwanegol hyn, gyda chefnogaeth lawn Bwrdd 

OWML a'r Grŵp Lefel Uchel sy'n goruchwylio'r rhaglen, daethom i'r casgliad y dylem ddod â'r rhaglen 

Dŵr Agored i mewn i Ofwat oherwydd yr heriau o'i chyflawni drwy OWML sector cyhoeddus, Ym mis 

Awst 2014 cadarnhaom ein bwriad i ddod â'r rhaglen Dŵr Agored i mewn i Ofwat fel rhaglen wedi ei 

diogelu. Y bwriad oedd i'r newid hwn fod yn fwy effeithlon ac effeithiol, gyda threfniadau llywodraethu ac 

atebolrwydd cliriach a symlach nag oedd yn bosibl gydag OWML wedi ei ddosbarthu'n gorff cyhoeddus. 

Daethom ar draws heriau wrth reoli'r trosglwyddo, gan arwain at rywfaint o oedi, wedi ei gysylltu hefyd i'r 
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angen i benderfynu ar ffurf a swyddogaeth y gweithredwr marchnad parhaus a sut y byddai caffael y 

system gweithredwr marchnad yn mynd rhagddo.  

Disgwylir i'r trosglwyddiad i Ofwat ddigwydd ym mis Gorffennaf 2015 a chaiff ei gefnogi gan gyfres o 

adolygiadau annibynnol i'w comisiynu ar gerrig milltir allweddol er mwyn rhoi sicrwydd bod trefniadau 

rheoli rhaglen effeithiol ar waith. 

Rheoli cyllideb 

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

flwyddyn ariannol 2013-14, i gynyddu cyllidebau 2013-14 a 2014-15 Ofwat er mwyn mynd i'r afael â 

thanamcangyfrif o gostau cyflawni Adolygiad Prisiau 2014 . Cyhoeddom adroddiad ar hyn ym mis Ionawr 

2014. Mae cyflwyniad fframwaith llywodraethu a hysbysiadau corfforaethol newydd i gyfathrebu ein 

gofynion corfforaethol mewn modd ffurfiol, a hyfforddiant ar gyfer deiliaid cyllideb, yn cynorthwyo i greu a 

chefnogi diwylliant o atebolrwydd ariannol. 

Parhaodd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg i fonitro cynnydd o ran gweithredu argymhellion yr 

adroddiad, ac ystyriodd adroddiad terfynol ar weithrediad yr holl argymhellion ym mis Medi 2014. Mae'r 

Bwrdd wedi ymgysylltu'n llwyr yn y broses o osod cyllideb 2015-16, a osodwyd ar sail cyllidebau 

rhaglenni, a bydd yn derbyn adroddiadau cyllideb bob dau fis sy'n tanategu ein ffyrdd newydd o weithio 

ac fe'u cefnogir gan newidiadau sylweddol a wnaed gennym i'n systemau ariannol.  

Effeithiolrwydd Ofwat 

Cyflawniadau yn 2014-15 

Bu eleni'n flwyddyn o risg a chyfleoedd anferth. Rhoddodd cwblhad llwyddiannus adolygiad prisiau 2014 

benderfyniadau prisiau ar gyfer cwmnïau dŵr ac rydym ni'n amcangyfrif y byddant yn rhoi gostyngiad o 

5% ar gyfartaledd mewn biliau dŵr mewn termau real dros y pum mlynedd nesaf tra'n sicrhau 

buddsoddiad gwerth £44 biliwn er mwyn gwella gwasanaethau dros y cyfnod 2015-20. Yr hyn sy'n fwy 

arwyddocaol dros yr hirdymor yw'r newidiadau a wnaethom i'n dull rheoleiddio yn adolygiad prisiau 2014: 

 canolbwyntio ar ganlyniadau sy'n bwysig i gwsmeriaid a chymdeithas; 

 y canlyniadau hynny'n cael eu hysgogi gan y rhaglen ymgysylltu â chwsmeriaid fwyaf a welodd y 

sector erioed; 

 ail-gydbwyso risg a gwobr er mwyn alinio'n well fuddiannau cwmnïau a'u buddsoddwyr gyda 

buddiannau cwsmeriaid; mwy o hyblygrwydd i gwmnïau reoli eu busnesau'n effeithlon dros yr 

hirdymor; a 

 lefel tryloywder nas gwelwyd o'r blaen o ran yr adolygiad ei hun a pherfformiad cwmnïau yn y 

cyfnod rheoli sydd i ddod. 

Roedd llwyddiant yr adolygiad uchelgeisiol hwn hyd yn oed yn fwy hynod o gofio'r heriau y bu'n rhaid i ni 

eu hwynebu ac oedi cynnar yn y broses.   

  

http://www.ofwat.gov.uk/aboutofwat/prs_web20140116lessons.pdf
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Gan adeiladu ar yr egwyddorion a wreiddiwyd yn adolygiad prisiau 2014, gwnaethom hefyd lansio ein 

strategaeth newydd ym mis Ionawr 2015, ac rydym wedi datblygu'r model rheoleiddio y byddwn yn ei 

ddefnyddio i chwarae ein rhan mewn gwireddu ein gweledigaeth ar gyfer y sector, sef ymddiriedaeth a 

hyder mewn gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff. Mae'r model hwn yn ein gosod ar gyfeiriad oddi wrth 

ddulliau ex ante, rhagnodol, gweinyddol, unffurf i bawb sy'n canolbwyntio cwmnïau ar y rheoleiddiwr, 

tuag at ddulliau mwy ex post, seiliedig ar egwyddorion, o blaid y farchnad, cymesur ac wedi eu targedu 

sy'n canolbwyntio ar eu cwsmeriaid. Mae hefyd yn rhagweld rôl bwysig i Ofwat a rhanddeiliaid eraill o ran 

cael eu hysbysu ynglŷn â sefyllfa'r sector, deall risgiau i ymddiriedaeth a hyder, fel y gallwn gamu i mewn 

yn ôl y galw.   

Gwnaethom gynnydd sylweddol pellach mewn elfennau eraill o'n portffolio. Mae Agor y Farchnad 

Fanwerthu yn rhaglen aml-randdeiliaid gymhleth o fewn amserlen dynn ac yn ystod y flwyddyn rhoesom 

ymdrech sylweddol i feithrin, cynnal a rheoli ein perthynas gyda chwaraewyr allweddol eraill.  

Gwnaethom hefyd baratoadau ar gyfer trosglwyddo rheolaeth y rhaglen o OWML i Ofwat, yn dilyn dynodi 

OWML yn gorff cyhoeddus, yn cynnwys recriwtio rhaglen Uwch Berchennog Cyfrifol newydd.  Gweithiom 

gyda Llywodraeth y DU a Thames Water i sefydlu’r fframweithiau ymarferol, cyfreithiol a rheoleiddiol a 

fydd yn caniatáu i gynllun Twnnel Thames Tideway gael ei gyflawni gan ddarparwr seilwaith ar wahân. 

Mae ein gwaith yn cynorthwyo i gadw biliau i lawr ar gyfer cwsmeriaid a hefyd yn gwneud yn siŵr y bydd 

model ariannu effeithlon yn sicrhau'r buddsoddiad sydd ei angen i gyflawni'r prosiect seilwaith mawr 

hwn.  Gwnaethom hefyd gynnydd da gyda'n rhaglen Gwaith Achos, gan ddatblygu ein dull ar gyfer 

gwaith achos, symud ein hachosion strategol ymlaen, a gwreiddio system rheoli achosion.    

Rydym wedi bod yn llwyddiannus mewn parhau i ganolbwyntio ar gyflawni ar yr un pryd â chreu 

trawsnewidiad mawr i'r sefydliad.   

Rydym wedi cwblhau'n llwyddiannus ailstrwythuriad sylweddol, wedi ei fwriadau i gefnogi ein strategaeth 

a ffyrdd o weithio newydd, a hefyd ein galluogi i leihau niferoedd staff a chydymffurfio â thoriad o 29% yn 

ein cyllideb graidd wrth i ni ddod yn destun yr Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr yn 2015-16. Roedd yr 

ailstrwythuro yn ategu ac yn cefnogi cyflwyniad model gweithredu wedi'i seilio'n llwyr ar weithio o fewn 

rhaglenni a phrosiectau, gyda thimau rhaglen a phrosiect yn cael eu creu o gronfeydd adnoddau sy'n 

adlewyrchu'r setiau sgiliau sylfaenol o fewn ein sefydliad. Cefnogir hyn gan gyflwyniad ein fframwaith 

llywodraethu newydd, sy'n egluro atebolrwydd a disgwyliadau, ac yn galluogi pobl ar draws Ofwat i gael 

mwy o rym. Gan adlewyrchu'r gymysgedd wahanol o sgiliau a phrofiad sydd ei hangen arnom, o gofio 

ein rhaglenni a'n ffyrdd newydd o weithio, rydym wedi dechrau ymgyrch recriwtio wedi'i thargedu ac 

rydym yn datblygu ein strategaeth dysgu a datblygu. Gwnaethom hefyd gyflawni gwelliannau sylweddol 

i'n hamgylchedd gweithio ffisegol a rhithwir er mwyn cefnogi gweithio mwy effeithlon a hyblyg. Mae'r 

rhain yn cynnwys ail-negodi'r brydles ar ein swyddfa yn Birmingham, a fydd yn lleihau ein costau 

blynyddol yn y dyfodol ac yn cefnogi ffyrdd mwy ystwyth a chydweithredol o weithio.     

Yn ystod y flwyddyn hon fe wnaethom weithio'n effeithiol gyda Thrysorlys EM er mwyn sicrhau setliad 

Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr ar gyfer 2015-16 a oedd yn cyfleu'n well y gofynion arnom ar gyfer 

gwaith sy'n deillio o Ddeddf Dŵr 2014 a chynllun Twnnel Thames Tideway. Gwnaeth cymeradwyaeth 

Trysorlys EM o'n hachos busnes ar gyfer £1.659 miliwn ychwanegol liniaru'n sylweddol risg ar gyfer 

cyflawni yn y dyfodol. 

  

http://www.ofwat.gov.uk/regulating/pap_con20141007tttipregframework.pdf
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Rydym wedi parhau i ganolbwyntio ar gydymffurfiad - yn arbennig yng ngoleuni'r materion a godwyd yn 

ein datganiad llywodraethu 2013-14. Erbyn hyn mae gennym raglen Cydymffurfiad a Sicrwydd er mwyn 

gwella dealltwriaeth o ofynion cydymffurfio a gwreiddio ein diwylliant cydymffurfio. Rhoddodd yr 

archwiliad mewnol ar gaffael sicrwydd sylweddol ar gyfer cyflawniad gweithredol caffael, gan dynnu sylw 

at gynnydd da iawn o ran gweithredu argymhellion yr archwiliad blaenorol a gwneud defnydd mwy 

cyfyngedig a phriodol o weithredu anghystadleuol, a 'sicrwydd cymedrol' o ran yr angen i wneud cynnydd 

gyda datblygiad model gweithredu targed newydd ar gyfer caffael.  

Yr amgylchedd risg a chyfleoedd sy'n edrych i'r dyfodol 

Mae gennym strategaeth uchelgeisiol ar ran cwsmeriaid dŵr ac mae gennym rôl bwysig i gynorthwyo i 

reoli risg a chyfleoedd sy'n deillio o'r diwygiadau a ddarperir ar eu cyfer gan Ddeddf Dŵr 2014 yn ogystal 

â'r Strategaeth Dŵr Cymru newydd a'r Datganiad Polisi Strategol newydd yr ydym yn disgwyl ei dderbyn 

gan Lywodraeth y DU. Y risg fawr parthed ein cyflawniad yw un o allu sefydliadol. Yn arbennig:  

 cael y sgiliau a'r profiad cywir: mae angen i ni fanteisio ar y cyfnod rhwng diwedd adolygiad 

prisiau 2014 ac adolygiad prisiau 2019 er mwyn rhoi cyfleoedd i'n pobl ddysgu a datblygu yn unol 

â'n anghenion sefydliadol.  Mae angen i ni gadw a denu pobl dalentog, rhai gyda sgiliau (megis 

economeg rheoleiddio a marchnad, cyllid corfforaethol, cyfraith rheoleiddio a chystadleuaeth) y 

mae galw mawr amdanynt ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat; 

 cynllunio, cyllidebu a rheoli rhaglen: gyda chyfyngiadau hyd yn oed tynnach ar adnoddau mae 

angen i ni wella ein gallu a'n disgyblaeth o ran rheoli rhaglen, yn arbennig blaengynllunio a 

chyllidebu. Mae angen i ni adolygu ein blaenoriaethau ar draws ein portffolio yn gyson, gan 

sicrhau bod gennym y wybodaeth rheoli gywir i wneud hyn ynghyd â diwylliant sy'n cefnogi 

ymateb ystwyth iddi; 

 gwerthoedd, ymddygiadau a diwylliant: rhaid i ni sicrhau bod gennym ddiwylliant sy'n galluogi a 

chefnogi pob un o'n pobl i wneud y cyfraniad gorau posibl i gyflawni ein strategaeth a'r 

manteision a rydd hyn i gwsmeriaid a chymdeithas. Rhaid i ni hefyd sicrhau na chyfaddawdir ein 

gwerthoedd a'n hymddygiadau wrth i ni weithio i gyflawni dan bwysau. Rydym yn gweithio'n 

galed i wreiddio diwylliant cadarnhaol, parchus ac un o ddysgu ar draws y swyddfa ac rydym yn 

monitro ein cynnydd, yn cynnwys drwy arolygon chwarterol; a 

 newid sefydliadol parhaus: nid yw ein rhaglen drawsnewid hyd yma wedi ei chwblhau, a byddwn 

yn gwneud mwy o newidiadau yn y flwyddyn sydd i ddod, wrth i ni gyflwyno mwy o'r ffyrdd 

gweithio rhaglen a phrosiect, symud i'n swyddfa lai a mwy hyblyg yn Birmingham ac ystyried a 

oes angen rhagor o ail-gydbwyso sgiliau a phrofiad.  Yn 2015-16 byddwn yn datblygu cynlluniau i 

leihau ymhellach ein ôl troed yn ein swyddfa yn Llundain, a hyrwyddo gweithio mwy ystwyth drwy 

fuddsoddi yn ein seilwaith i leihau costau, ein dibyniaeth ar ofod swyddfa a theithio. Bydd angen 

rheoli hyn yn ofalus er mwyn ategu yn hytrach nac amharu ar gyflawniad. Mae angen i ni wneud 

yn siŵr ein bod yn canolbwyntio ar y newidiadau hynny a fydd yn rhoi'r gwelliant mwyaf i fusnes, 

monitro beth sy'n gweithio a beth sydd ddim, a dysgu wrth i ni fynd.  

Bydd angen i ni reoli'r risgiau hyn yn erbyn y cefndir o ariannu ansicr wrth i ni symud i'r Adolygiad 

Gwariant Cynhwysfawr nesaf. Gallai hyn gyfyngu ar gwmpas yr hyn y gallwn ei gyflawni drwy gyfyngu 

cyfanswm ein cyllideb o dan y lefelau a ganiateir mewn trwyddedau cwmnïau, neu gyfaddawdu'r 

hyblygrwydd sydd wedi ei gynnwys mewn trwyddedau er mwyn esmwytháu ein hadnoddau ar draws brig 

y galw sy'n gysylltiedig â model rheoleiddio cylchol. Rydym hefyd yn wynebu cyfyngiadau gweithredol 

gan reolaethau canolog eraill nad sydd bob amser yn gweddu'n dda i natur arbenigol ein sefydliad ac 

sydd â chostau cydymffurfio a chyfleoedd uchel i ni fel sefydliad bach. 
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Adolygu effeithiolrwydd Ofwat 

Mae gan y Swyddog Cyfrifyddu a'r Bwrdd gyfrifoldeb am adolygu effeithiolrwydd y system rheoli 

perfformiad a rheolaeth fewnol, wedi ei lywio gan waith archwiliad mewnol ac allanol a gweithrediad y 

fframwaith rheolaeth fewnol. Cynghorwyd y Swyddog Cyfrifyddu ynglŷn â goblygiadau canlyniad ei 

hadolygiad o effeithiolrwydd y system rheolaeth fewnol gan y Bwrdd a’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd 

Risg. 

Mae gweledigaeth ein strategaeth yn rhoi sail i'n blaenoriaethau blynyddol a nodir ac yr ymgynghorir 

arnynt yn y blaenraglen bob blwyddyn. Mae’r flaenraglen hon yn ysgogi cynlluniau rhaglen a phrosiect ac 

yn y pen draw amcanion pob aelod staff. Bydd Cyfarwyddwyr a rheolwyr prosiect yn adolygu cynnydd o 

ran cynlluniau rhaglen a phrosiect yn rheolaidd. Mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth a’r Bwrdd yn adolygu 

cynnydd ar draws ein portffolio o raglenni bob chwarter blwyddyn.  

Asesir gofynion adnoddau Ofwat yn rheolaidd yng nghyd-destun ein Cynllun Busnes Strategol treigl a 

chynllun gweithredol blynyddol. Bydd y Cyfarwyddwyr Anweithredol hefyd yn rhoi barn annibynnol i’r 

Swyddog Cyfrifyddu am ein perfformiad. 

Bydd ein harchwilwyr mewnol yn adolygu ac yn cynghori ar ein prosesau rheoli risg a rheolaeth fewnol, 

ac yn ystod y flwyddyn adolygodd systemau a gweithdrefnau’n ymwneud â: 

 systemau cyllid; 

 asedau gwybodaeth; 

 rhaglen trawsnewid busnes; 

 caffael; 

 ansawdd data AD; ac 

 ymadawiadau staff. 

Rhoddodd y Pennaeth Archwiliad Mewnol farn sicrwydd 'cymedrol' parthed llywodraethu corfforaethol, 

rheolaeth risg a rheolaethau mewnol, ac eithrio asedau gwybodaeth lle mae'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth 

wedi datblygu cynllun gweithredu priodol er mwyn mynd i'r afael ag anghenion datblygu sylweddol y 

gwyddir amdanynt. 

Canfu ymchwiliad gan yr Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaethau Iechyd ym mis Mehefin 2014 bod 

Ofwat wedi cymryd yn rhy hir i ymchwilio cwyn ac yna wedi delio â chwyn ynglŷn â'r oedi yn wael. 

Gwnaethom dalu iawndal i'r cwynwr a chyhoeddom ymddiheuriad. Rydym wedi tynhau'n sylweddol ein 

rheolaethau a'n systemau ar gyfer trin adolygiadau mewnol. Rydym hefyd wedi gweld gwelliant yn ein 

perfformiad o ran amser ymateb ar gyfer ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth, ymholiadau a gohebiaeth.  

Bu hon yn flwyddyn o welliant i Ofwat, pryd y cryfhawyd ein rheolaethau mewnol. Mae trawsnewidiad 

sylweddol o'r sefydliad wedi rhoi Ofwat mewn sefyllfa llawer cryfach i gyflawni'r strategaeth newydd, gan 

adeiladu ar gwblhad llwyddiannus adolygiad prisiau 2014.  

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.   
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Gwnaed cynnydd mewn nifer o feysydd, yn cynnwys adolygu a diweddaru'r gofrestr risg diogelwch 

corfforaethol. Rydym wedi parhau i gwblhau gwiriadau diogelwch ar ein darparwyr trydydd parti fel rhan 

o'r broses caffael a defnyddio cytundebau rhannu data i reoli mynediad at ddata Ofwat. Mae gennym 

hefyd weithdrefnau diogelwch cadarn ar ein holl ddyfeisiau a byddwn yn cynnal gwiriadau rhwydwaith 

ddwywaith y flwyddyn fel rhan o'r achrediad Rhwydwaith Sector Cyhoeddus.  

Fodd bynnag, nodwyd diogelwch gwybodaeth fel risg sylweddol. Dim ond ychydig o sicrwydd a roddodd 

cam cyntaf adolygiad archwiliad mewnol o asedau gwybodaeth, yn canolbwyntio ar adolygiad prisiau 

2014. Tynnodd yr archwiliad sylw at faterion penodol yn ymwneud â rheoli asedau gwybodaeth a bydd 

yn llywio gwelliannau brys yn 2015-16 drwy'r rhaglen Trawsnewid Busnes. Mae gennym Uwch 

Berchennog Risg Gwybodaeth a Swyddog Diogelwch Adrannol newydd, a fydd yn sicrhau bod y gwaith 

hwn yn cael ei gyflawni'n foddhaol.  

Cafwyd hefyd fethiant i fynd i'r afael yn llawn â phryderon a fynegwyd yn Natganiad Llywodraethu 

llynedd ynglŷn ag amlder cyfarfodydd y Grŵp Diogelwch a Sicrwydd Gwybodaeth. Mae'r grŵp hwn yn 

llywodraethu diogelwch, risg gwybodaeth a sicrwydd gwybodaeth ac yn gweithredu ar ran yr Uwch 

Berchennog Risg Gwybodaeth. Ni chyfarfu'r grŵp yn ystod 2014-15 fel y bwriadwyd, yn bennaf 

oherwydd newid mewn personél allweddol a phwysau cysylltiedig â chyflawni adolygiad prisiau 2014.  

Yn ystod 2014-15 gweithredom ddiweddariad interim i'n polisi parhad busnes er mwyn adlewyrchu agor 

swyddfa barhaol newydd yn Llundain. Yn dilyn ail-negodi ein prydles ar gyfer Birmingham er mwyn 

lleihau ein ôl troed a'n chostau, yn 2015-16 byddwn yn datblygu ac yn cytuno ar bolisi a gweithdrefnau 

parhad busnes ar gyfer y ddau safle. 

Arwyddwyd ein ffurflen diogelwch blynyddol ar gyfer 2014-15 gan y Uwch Berchennog Risg 

Gwybodaeth, Bev Messinger, Uwch Gyfarwyddwr Gweithrediadau, ac fe'i cyflwynwyd i Swyddfa'r 

Cabinet ar 8 Mehefin 2015.. 

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau risg gwybodaeth yn 2014-15 sydd angen eu hadrodd i’r Comisiynydd 

Gwybodaeth. Bu tri digwyddiad diogelwch yn ymwneud â cholli gliniaduron y tu allan i'r swyddfa y 

gwnaethom, gan ddilyn protocol, eu riportio i Gynllun Hysbysu, Riportio a Rhybuddio am Ddigwyddiad 

Comsec. Ym mhob achos, roedd y perygl o golli data yn isel o ganlyniad i'n trefniadau diogelwch 

gwybodaeth. Cafodd staff eu hatgoffa ynglŷn â'n polisïau a chynhleir adolygiad ehangach o bolisïau a 

diogewlch gwybodaeth yn gynnar yn 2015-16. 

 

 

 

 

Cathryn Ross 

Swyddog Cyfrifyddu           

7 Gorffennaf 2015 
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Tystysgrif ac Adroddiad Distain ac Archwilydd Cyffredinol Tŷ’r 
Cyffredin 

Rwy'n ardystio fy mod wedi archwilio datganiadau ariannol Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr 

(Ofwat)  a rhai ei Grŵp Adrannol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2015 o dan Ddeddf 

Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000. Mae'r Adran yn cynnwys yr Adran craidd. Mae'r Grŵp 

Adrannol yn cynnwys yr Adran a'r cyrff sydd wedi eu dynodi ar gyfer eu cynnwys yng Ngorchymyn 2014 

(Amcangyfrifon a Chyfrifon) Deddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000. Mae'r datganiadau 

ariannol yn cynnwys: 

 Datganiadau o Wariant Cynhwysfawr Net yr Adran a'r Grŵp Adrannol; 

 Sefyllfa Ariannol; 

 Llifau Arian; 

 Newidiadau mewn Ecwiti Trethdalwyr; a'r 

 nodiadau cysylltiedig. 

Yr wyf hefyd wedi archwilio’r Datganiad Cyflenwi Seneddol a’r nodiadau cysylltiedig. Mae’r datganiadau 

ariannol hyn wedi eu paratoi o dan y polisïau cyfrifyddu a nodir ynddynt. Yr wyf hefyd wedi archwilio’r 

wybodaeth yn yr Adroddiad ar Gydnabyddiaeth Ariannol a ddisgrifir yn yr adroddiad hwnnw fel un sydd 

wedi ei harchwilio. 

Priod gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu a’r archwiliwr 

Fel yr eglurir yn llawnach yn y Datganiad ar Gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu, y Swyddog Cyfrifyddu 

sy’n gyfrifol am baratoi’r datganiadau ariannol ac am fod yn fodlon eu bod yn rhoi darlun cywir a theg. Fy 

nghyfrifoldeb i yw archwilio, ardystio ac adrodd ar y datganiadau ariannol yn unol â Deddf Adnoddau a 

Chyfrifon y Llywodraeth 2000. Cynhaliais fy archwiliad yn unol â Safonau Rhyngwladol ar Archwilio (DU 

ac Iwerddon). Mae’r safonau hynny yn ei gwneud hi’n ofynnol i mi a’m staff gydymffurfio â Safonau 

Moesegol ar gyfer Archwilwyr y Bwrdd Ymarfer Archwilio. 

Cwmpas archwiliad y datganiadau ariannol 

Mae archwiliad yn cynnwys cael tystiolaeth am y symiau a’r datgeliadau yn y datganiadau ariannol sy’n 

ddigonol i roi sicrwydd rhesymol bod y datganiadau ariannol yn rhydd o gamddatganiad o bwys, boed 

hynny wedi ei achosi drwy gamgymeriad neu dwyll. Mae hyn yn cynnwys asesu: 

 a yw'r polisïau cyfrifyddu yn briodol ar gyfer amgylchiadau'r Adran a'r Grŵp Adrannol ac wedi eu 

defnyddio'n gyson a'u datgelu'n ddigonol; 

 pa mor rhesymol yw amcangyfrifon cyfrifyddu sylweddol a wnaed gan y Swyddog Cyfrifyddu; a 

 chyflwyniad cyffredinol y datganiadau ariannol. 
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Yn ogystal, byddaf yn darllen yr holl wybodaeth ariannol ac anariannol sydd yn yr Adroddiad Blynyddol 

er mwyn nodi anghysonderau o bwys gyda’r datganiadau ariannol a archwiliwyd a nodi unrhyw 

wybodaeth sy'n amlwg yn anghywir iawn yn seiliedig ar, neu sy'n anghyson iawn â’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 rheolaeth a bleidleisiwyd 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 y trafodion ariannol a gofnodir yn y datganiadau ariannol yn 

cydymffurfio â’r awdurdodau sy’n eu rheoli. 

Barn am reoleidd-dra 

Yn fy marn i, ym mhob ystyriaeth o bwys: 

 mae’r Datganiad Cyflenwi Seneddol yn cyflwyno’n briodol yr alldro yn erbyn cyfansymiau 

rheolaeth a bleidleisiwyd gan y Senedd ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2015 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 yr Adran a'r Grŵp 

Adrannol ar 31 Mawrth 2015 a chost gweithredu net yr Adran a chost gweithredu net y Grŵp 

Adrannol ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben bryd hynny; ac 

 mae’r datganiadau ariannol wedi eu paratoi’n briodol yn unol â Deddf Adnoddau a Chyfrifon y 

Llywodraeth 2000 a chyfarwyddiadau Trysorlys EM a gyhoeddwyd yn ôl y gofynion hynny. 

Barn ar faterion eraill 

Yn fy marn i: 

 mae’r rhan o'r Adroddiad ar Gydnabyddiaeth Ariannol sydd i’w harchwilio wedi ei pharatoi’n 

briodol yn unol â chyfarwyddiadau Trysorlys EM a wnaed o dan Ddeddf Adnoddau a Chyfrifon y 

Llywodraeth 2000; ac 
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 mae'r wybodaeth a roddir yn yr Adroddiad Strategol ac Adroddiad y Cyfarwyddwr 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 nas ymwelwyd â hwy gan fy staff; neu 

 nad yw’r datganiadau ariannol a’r rhan o'r Adroddiad ar Gydnabyddiaeth Ariannol sydd i'w 

harchwilio 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  

Nid oes gennyf arsylwadau i’w gwneud ar y datganiadau ariannol hyn. 

 

 

 

 

Syr Amyas C E Morse           

8 Gorffennaf 2015 

Distain ac Archwilydd Cyffredinol 

Swyddfa Archwilio Genedlaethol 

151 Buckingham Palace Road 

Victoria 

Llundain 

SW1W 9SS 
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Datganiad Cyflenwi Seneddol 

ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben 31 Mawrth 2015 

Crynodeb o Alldro Adnoddau a Chyfalaf 2014-15 

Rhoddir esboniadau ynglŷn ag amrywiadau rhwng Amcangyfrifon Adnoddau ac alldro yn y Sylwadau 

Ariannol ar dudalen 26.   

 

Gofyniad arian parod net 2014-15 

 

 

Yr amrywiant rhwng Gofyniad Arian Parod Net alldro a'r Gofyniad Arian Parod Net a Amcangyfrifwyd yw 

£6.1 miliwn, sy'n adlewyrchu balans cyfalaf gweithio mwy nag a ragwelwyd ar 31 Mawrth 2015. Mae'r 

amrywiant hwn yn cynnwys:  

 £2.4 miliwn o ffioedd trwydded cwmnïau nad oedd ei angen, y rhoddwyd nodion credyd ar eu 

cyfer ar 31 Mawrth 2015;  

 cyflenwad na godwyd o Drysorlys EM; a  

 chynnydd mewn darpariaeth yn ymwneud â phrydles newydd eiddo Birmingham.  

£000 2013-14

Amcangyfrif Alldro Alldro

2,491           (3,642) 6,133 1,722

2014-15

Alldro o 

gymharu â'r 

Amcangyfrif: 

arbediad 

(gorwario)

Nodyn

SOSP4

£000 2013-14

Alldro

Pleidleisiwy

d

Ni 

Phleidleisiw

yd Cyfanswm

Pleidleisiwy

d

Ni 

Phleidleisiw

yd Cyfanswm Cyfanswm

Terfyn Gwariant Adrannol

 - Adnodd 125              -               125              (542) -               (542) 667 3,898           

 - Cyfalaf 385              -               385              226              -               226              159 825              

Gwariant a Reolir yn Flynyddol

 - Adnodd -               -               -               -               -               -               -               -               

 - Cyfalaf -               -               -               -               -               -               -               -               

Cyfanswm Cyllideb 510              -               510              (316) -               (316) 826 4,723

Cyfanswm Adnoddau 125              -               125              (542) -               (542) 667 3,898           

Cyfanswm Cyfalaf 385              -               385              226              -               226              159 825              

Cyfanswm 510              -               510              (316) -               (316) 826 4,723

Alldro a 

bleidleisiwy

d o gymharu 

â'r 

Amcangyfrif

; arbediad 

(gorwario)

2014-15

Amcangyfrif Alldro

Nodyn

SOSP3
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Costau gweinyddu 2014-15 

 

O'n £125 mil o gostau gweinyddol a bleidleisiwyd, mae £124 mil yn cynrychioli Cyflenwad Seneddol a 

ddarparwyd i Ofwat parthed elfennau gwariant y cynllun pensiwn Cyfarwyddwyr Cyffredinol sydd wedi 

ymddeol na allwn ei godi ar y sector. Mae'r amrywiad rhwng alldro ac amcangyfrif yn ymwneud ag incwm 

a dderbyniwyd a oedd yn uwch na gwariant yn ystod y cyfnod.   

Mae ffigurau yn y meysydd a amlinellir mewn ffont drom yn gyfansymiau a bleidleisiwyd yn amodol ar 

reolaeth Seneddol. Yn ogystal, er nad yw'n derfyn a bleidleisiwyd ar wahân, bydd unrhyw dorri ar y 

gyllideb weinyddu hefyd yn arwain at bleidlais gormodedd. 

Mae’r nodiadau ar dudalennau 76 i 95 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn. 

£000 2014-15 2014-15 2013-14

Amcangyfrif 
Alldro Alldro

125              (542) 3,898
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Nodiadau i’r Cyfrifon Adnoddau Adrannol (Datganiad Cyflenwi 
Seneddol)  

SOPS1 Datganiad polisïau cyfrifyddu  

Paratowyd y nodiadau Datganiad Cyflenwi Seneddol a nodiadau cefnogi yn unol â Llawlyfr Adroddiadau 

Ariannol y Llywodraeth (FReM) 2014-15 a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM. Mae polisïau cyfrifyddu’r 

Datganiad Cyflenwi Seneddol a gynhwysir yn yr FReM yn gyson â’r gofynion a osodwyd yng Nghanllaw 

Cyllidebu Cyfunol 2014-15 a Llawlyfr Canllaw Amcangyfrifon Cyflenwi. 

SOPS1.1 Confensiwn cyfrifyddu  

Cyflwynir y Datganiad Cyflenwi Seneddol a nodiadau cysylltiedig yn gyson â rheolaeth cyllideb Trysorlys 

EM ac Amcangyfrifon 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, er mwyn cefnogi fframwaith cyllidol y Llywodraeth. Mae’r 

system yn darparu cymelliadau i adrannau i reoli gwariant yn dda 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 Siarter Cyfrifoldeb Cyllideb. 

Y rhain yw:  

 sicrhau arian cyhoeddus cynaliadwy sy’n cefnogi hyder yn yr economi, hyrwyddo tegwch rhyng-

genhedlaeth, a sicrhau effeithiolrwydd polisi llywodraeth ehangach; a  

 chefnogi a gwella effeithiolrwydd polisi ariannol mewn sefydlogi anwadaliad economaidd.  

SOPS1.2 Darpariaethau 

Yn unol â’r gofynion a nodir yng Nghanllaw Cyllidebu Cyfunol 2014-15 a Llawlyfr Canllaw Amcangyfrifon 

Cyflenwi ar gyfer rheoleiddwyr sydd wedi eu hariannu’n gyfan neu’n rhannol o incwm, mae 

darpariaethau Ofwat yn sgorio’n eithriadol o fewn yr Adran Terfynau Gwariant (DEL). 

Mae’r nodiadau ar dudalennau 76 i 95 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn. 
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SOPS2 Alldro Net 

ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben 31 Mawrth 2015 

SOPS2.1 Dadansoddiad o alldro adnoddau net fesul adran 

 

SOPS2.2. Dadansoddiad o alldro cyfalaf fesul adran 

 

Mae’r nodiadau ar dudalennau 76 i 95 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn. 

  

£000

Gros Incwm Net Gros Incwm Net Cyfanswm

Cyfanswm net

Cyfanswm 

net o 

gymharu â’r 

Amcangyfrif

Cyfanswm net 

o gymharu â’r 

Amcangyfrif, 

wedi’i addasu 

ar gyfer 

trosglwyddiad

au

Cyfanswm

Pleidleisiwyd:

A 29,134 (29,676) (542) -               -               -               (542) 124              666 -                   3,898

B 4,705 (4,705) -               -               -               -               -               1                   1 1                       -                    

Cyfanswm 33,839 (34,381) (542) -               -               -               (542) 125              667 1                       3,898

Adran A – Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr.

Adran B - Open Water Market Limited

2014-15

Alldro 2013-14Alldro

Gweinyddu Rhaglen

Amcangyfrif

£000

Alldro

Gros Incwm Net

Cyfanswm net

Cyfanswm 

net o 

gymharu â’r 

Amcangyfrif

Cyfanswm 

net o 

gymharu â’r 

Amcangyfrif

, wedi’i 

addasu ar 

gyfer 

trosglwyddi

adau

Cyfanswm

Pleidleisiwyd:

A 226              -               226              385              159              -               825              

B -               -               -               -               -               -               -               

Cyfanswm 226              -               226              385              159              -               825              

Adran A – Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr.

Adran B - Open Water Market Limited

2013-14

Gweinyddu

Gwario mewn Terfyn 

Gwariant Adrannol

Amcangyfrif

2014-15
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SOPS3 Cysoniad alldro i'r gost gweithredu net yn erbyn y Gyllideb 
Weinyddu 

ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben 31 Mawrth 2015 

SOPS3.1 Cysoniad alldro adnoddau net i’r gost gweithredu net 

 

SOPS3.2 Alldro yn erbyn Cyllideb Weinyddu Derfynol 

 

Mae’r nodiadau ar dudalennau 76 i 95 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn 

2014-15 2013-14

£000 £000

Nodyn Alldro

Amcangyfrif 

Cyflenwi

Alldro o’i 

gymharu â’r 

Amcangyfrif Alldro

Cyfanswm alldro adnoddau yn y Datganiad Cyflenwi Seneddol SOSP2.1 (542) 125              667 3,898

(542) 125              667 3,898Costau gweithredu net yn y Datganiad Cyfunol o Wariant Cynhwysfawr Net

2014-15 2013-14

£000 £000

Alldro Alldro

Amcangyfrif – Terfyn costau gweinyddu 125              3,975           

Alldro – Costau Gweinyddu Gros 33,839         27,939         

Alldro – Incwm gros yn ymwneud â chostau gweinyddu (34,381) (24,041)

Alldro – Costau gweinyddu net (542) 3,898           
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SOPS4 Cysoniad Alldro Adnoddau Net i’r Gofyniad Arian Parod Net 

ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben 31 Mawrth 2015 

 

Mae’r nodiadau ar dudalennau 76 i 95 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn 

2014-15

£000

Nodyn Amcangyfrif Alldro

Cyfanswm 

alldro net o 

gymharu â'r 

amcangyfrif

; arbediad 

(gorwario)

Alldro Adnoddau SOPS2.1 125              (542) 667              

Alldro Cyfalaf SOPS2.2 385              226              159              

Croniadau i addasiadau arian parod: 1,981 (3,326) 5,307           

o ba rai:

Addasiadau i ddileu eitemau nad sy'n arian parod:

  Dibrisiad 4 (330) (307) (23)

  Darpariaethau newydd ac addasiadau i ddarpariaethau blaenorol 4 (123) (971) 848              

  Eitemau eraill nad sy'n arian parod 4 (45) (288) 243              

Addasiadau ar gyfer NDPB:

Dileu adnoddau a chyfalaf a bleidleisiwyd (1) -               (1)

Addasiadau i adlewyrchu symudiadau mewn balansau gwaith:

  Cynnydd/(lleihad) mewn symiau derbyniadwy 11 -               111              (111)

  (Cynnydd)/lleihad mewn symiau taladwy 12 1,968           (2,983) 4,951

  Defnydd darpariaethau 13.1, 13.2 512              1,112           (600)

Gofyniad arian parod net 2,491           (3,642) 6,133           
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SOPS5 Incwm sy’n daladwy i’r Gronfa Gyfunol 

ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben 31 Mawrth 2015 

 

Mae’r nodiadau ar dudalennau 76 i 95 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn 

2014-15

£000

Rhagolwg Alldro

Nodyn Incwm Derbyniadau Incwm Derbyniadau

Arian parod dros ben i’w ildio i’r Gronfa Gyfunol 10 -               -               3,778           3,778          

-               -               3,778           3,778          

Symiau eraill sy'n gasgliadwy ar ran y Gronfa Gyfunol -               -               -               -               

Cyfanswm incwm taladwy i'r Gronfa Gyfunol -               -               3,778           3,778          
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Datganiad Cyfunol o Wariant Net Cynhwysfawr 

ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben 31 Mawrth 2015 

 

Mae’r nodiadau ar dudalennau 76 i 95 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn 

2014-15 2013-14

£000 £000

Nodyn Adran Graidd

Grŵp 

Adrannol Adran Graidd

Costau gweinyddu

Costau staff 3 13,361             13,361            12,164                

Costau eraill 4 15,773             20,478            15,775                

Incwm 5 (29,676) (34,381) (24,041)

Cost gweithredu net ar gyfer y 12 mis a ddaeth i ben 31 Mawrth 2015 (542) (542) 3,898

Cyfanswm gwariant 29,134             33,839            27,939                

Cyfanswm incwm (29,676) (34,381) (24,041)

Cost gweithredu net ar gyfer y 12 mis a ddaeth i ben 31 Mawrth 2015 (542) (542) 3,898

Gwariant Net cynhwysfawr arall

Eitemau na chânt eu hailddosbarthu i’r costau gweithredu net:

   Taliadau dim yn arian parod – (ennill)/colled actiwaraidd 161                  161                  204

Cyfanswm gwariant/(incwm) cynhwysfawr ar gyfer y 12 mis a ddaeth i ben 31 Mawrth 2015 (381) (381) 4,102
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Datganiad Cyfunol o Sefyllfa Ariannol 

ar 31 Mawrth 2015 

 

ailddatganwyd ffigurau 2013-14 er mwyn hollti dadansoddiad darpariaethau cyfredol ac anghyfredol. 

 

 

 

 

Cathryn Ross 

Swyddog Cyfrifyddu           

7 Gorffennaf 2015 

Mae’r nodiadau ar dudalennau 76 i 95 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn 

Ailddatganwyd

31 Mawrth 2015 31 Mawrth 2014

£000 £000

Nodyn Adran Graidd

Grŵp 

Adrannol Adran Graidd

Asedau anghyfredol:

Eiddo, peiriannau ac offer 6 853              853              1,047           

Asedau anniriaethol 7 202              202              215              

Symiau masnachu a symiau derbyniadwy eraill 11 2                   2                   3                   

Cyfanswm asedau anghyfredol 1,057             1,057             1,265             

Asedau cyfredol:

Symiau masnachu a symiau derbyniadwy eraill 11 716              694              604              

Arian parod a chyfwerth ag arian parod 10 3,778           4,993           898              

Cyfanswm asedau cyfredol 4,494             5,687             1,502             

Cyfanswm asedau 5,551             6,744             2,767             

Rhwymedigaethau cyfredol:

12 (11,314) (12,467) (5,448)

Darpariaethau 13 (1,185) (1,225) (1,117)

Cyfanswm rhwymedigaethau cyfredol (12,499) (13,692) (6,565)

(6,948) (6,948) (3,798)

Rhwymedigaethau anghyfredol:

Darpariaethau 13 (37) (37) (67)

Rhwymedigaethau pensiwn 13 (2,884) (2,884) (2,785)

Symiau taladwy eraill 12 (2) (2) (5)

Cyfanswm rhwymedigaethau anghyfredol (2,923) (2,923) (2,857)

Asedau llai rhwymedigaethau (9,871) (9,871) (6,655)

Ecwiti trethdalwyr:

(9,873) (9,873) (6,657)

Cronfa Wrth Gefn Ailbrisio 2                     2                     2                     

Cyfanswm ecwiti (9,871) (9,871) (6,655)

Trade and other payables

Asedau anghyfredol llai 

asedau/rhwymedigaethau cyfredol 

Cronfa Gyffredinol
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Datganiad Cyfunol o Lifau Arian 

ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben 31 Mawrth 2015 

 

Mae’r nodiadau ar dudalennau 76 i 95 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn 

2014-15 2013-14

£000 £000

Nodyn Adran Graidd Grŵp Adrannol Adran Graidd

Llifau arian o weithgareddau gweithredu

Cost/(incwm) gweithredu net SOSP3 542 542 (3,898)

Addasiadau ar gyfer trafodion anariannol 4 1,566 1,606 1,606

Cynnydd(lleihad) mewn symiau masnachu a symiau derbyniadwy eraill (111) (89) (160)

-                   -                    -                   

(Cynnydd)lleihad mewn symiau masnachu taladwy 5,863 7,016 1,210

(2,874) (2,874) 858

Defnydd darpariaethau 13 (1,112) (1,112) (469)

(Mewnlif)/all-lif arian net o weithgareddau gweithredu 3,874 5,089 853-                  

Llifau arian o weithgareddau buddsoddi

Prynu eiddo, peiriannau ac offer (170) (170) (719)

Prynu asedau anniriaethol (56) (56) (106)

Elw o waredu eiddo, peiriannau ac offer -                   -                    -                   

Symudiad net mewn symiau cyfalaf derbyniadwy (taladwy) (9) (9) (48)

All-lif/(mewnlif) arian net o weithgareddau buddsoddi (235) (235) (873)

Llifau arian o weithgareddau ariannu

O’r Gronfa Gyfunol (Cyflenwi) – blwyddyn gyfredol 136 136 2,620

Benthyciad o'r Gronfa Wrth Gefn 6,920               6,920                5,500              

Ad-daliad i’r Gronfa Wrth Gefn (6,920) (6,920) (5,500)

Elfen gyfalaf taliadau parthed prydlesi ariannu 3 3 4

Ariannu net 139 139 2,624

3,778               4,993                898                  

-                   -                    -                   

(898) (898) (1,712)

2,880 4,095 (814)

Arian parod a chyfwerth ag arian parod ar ddechrau'r cyfnod 10 898                  898                   1,712              

Arian parod a chyfwerth ag arian parod ar ddiwedd y cyfnod 10 3,778               4,993                898                  

Taliad symiau sy'n ddyledus i’r Gronfa Gyfunol

Cynnydd/(lleihad) net mewn arian parod a chyfwerth ag arian parod yn y cyfnod cyn 

addasu ar gyfer derbyniadau a thaliadau i’r Gronfa Gyfunol

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

Adran

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

Llai symudiadau mewn symiau derbyniadwy yn ymwneud ag eitemau sydd ddim yn mynd 

trwy’r Datganiad Cynhwysfawr o Wariant Net

Llai symudiadau mewn symiau taladwy yn ymwneud ag eitemau sydd ddim yn mynd trwy’r 

Datganiad Cynhwysfawr o Wariant Net
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Datganiad Cyfunol o Newidiadau mewn Ecwiti Trethdalwyr 

ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben 31 Mawrth 2014 

 

Mae’r nodiadau ar dudalennau 76 i 95 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn 

Cronfa 

Gyffredinol 

Adran 

Graidd

Cronfa Wrth 

Gefn 

Ailbrisio 

Adran 

Graidd

Cyfanswm 

Cronfa Wrth 

Gefn Adran 

Graidd

Cronfa 

Gyffredinol 

Grŵp 

Adrannol

Cronfa Wrth 

Gefn Ailbrisio 

Grŵp Adrannol

Cyfanswm 

Cronfa Wrth 

Gefn Grŵp 

Adrannol

Nodyn £000 £000 £000 £000 £000 £000

Balans ar 1 Ebrill 2013 (4,354) 38                (4,316) (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) (4,066) (36) (4,102)

Taliadau anariannol – cydnabyddiaeth ariannol archwilwyr 4 41                -               41                41                   -                     41                    

Ariannu Seneddol net  - wedi'i dynnu i lawr 2,620           -               2,620           2,620              -                     2,620              

Symiau a ddyroddwyd o'r gronfa gyfunol ond nas gwariwyd ar ddiwedd y flwyddyn 10 (898) -               (898) (898) -                     (898)

Balans ar 31 Mawrth 2014 (6,657) 2 (6,655) (6,657) 2 (6,655)

Newidiadau mewn ecwiti trethdalwyr ar gyfer 2014-15

Cyfanswm Gwariant Net/(incwm) cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn 381 -               381 381 -                     381

Taliadau anariannol – cydnabyddiaeth ariannol archwilwyr 4 45                -               45                45                   -                     45                    

Ariannu Seneddol net  - wedi'i dynnu i lawr 136 -               136              136 -                     136                 

Symiau a ddyroddwyd o'r gronfa gyfunol ond nas gwariwyd ar ddiwedd y flwyddyn 10 (3,778) -               (3,778) (3,778) -                     (3,778)

Balans ar 31 Mawrth 2015 (9,873) 2 (9,871) (9,873) 2 (9,871)
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Nodiadau ar gyfer y Cyfrifon Adrannol 

1. Datganiad polisïau cyfrifyddu 

Paratowyd y datganiadau ariannol hyn yn unol â Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth (FReM) 

2014-15 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 ystyrir 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 Sail cyfuno 

Mae'r cyfrifon hyn yn cynnwys cyfuniad o'r Adran graidd a'r endidau hynny sy'n dod o fewn y ffin 

adrannol fel y'i diffinnir yn yr FReM, sef yr endidau hynny a restrir yn y Gorchmynion Dynodi a Diwygio a 

gyflwynwyd i'r Senedd. Yr endidau o fewn y ffin Adrannol yw:  

 yr Adran graidd, Ofwat; ac 

 Open Water Market Limited (OWML). 

Mae'r Adran a'r holl endidau a gynhwysir yn y cyfuniad wedi eu lleoli yn y DU.  Caiff y trafodion a 

balansau rhwng endidau a gynhwysir yn y cyfuniad eu dileu pan gyfunir. 

1.3 Eiddo, peiriannau ac offer  

Mae eitemau o eiddo, peiriannau ac offer wedi eu datgan ar werth teg a chânt eu hadolygu ar gyfer 

lleihad yn flynyddol. 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 thelathrebu; 

 gwelliannau prydles; ac 

 offer TG.  
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Rhaid i bob eitem unigol fod yn uwch na’r trothwy cyfalaf o £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. 

1.4 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. 

1.5 Amorteiddiad 

Caiff trwyddedau meddalwedd a meddalwedd pwrpasol eu hamorteiddio dros gyfnod byrrach y 

drwydded neu’r oes economaidd defnyddiol 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. 

1.6 Offerynnau ariannol 

Nid oes gan y Grŵp Adrannol unrhyw 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 ellir casglu swm o fewn y telerau a gytunwyd. 

1.7 Ariannu 

Adnoddir y Grŵp Adrannol yn bennaf gan ffioedd trwydded. Codir ffioedd trwydded ar gwmnïau y mae 

Ofwat yn eu rheoleiddio yn y sector dŵr a dŵr gwastraff. Mae nenfwd i’r ffioedd trwydded a godir ar gyfer 

gwaith craidd Ofwat a rheolir hwn gan Amod N Deddf Diwydiant Dŵr 1991.  Mae ffioedd trwydded 

Dosbarthiad ased Oes ased

Gwelliannau prydles Tymor sy’n weddill ar y brydles

Dodrefn, gosodiadau a ffitiadau Deng mlynedd

Offer TG Tair i bum mlynedd

Peiriannau swyddfa a thelathrebu Pum mlynedd
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ychwanegol yn bodoli ac fe'u telir gan gwmnïau perthnasol ar gyfer gwaith penodol ar Dwnnel Thames 

Tideway ac ar gyfer rhaglen Dŵr Agored, ac mae nenfwd ei hun ar gyfer pob un ohonynt.  

1.8 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.  

Adran Graidd 

Gan yr adenillir yr holl gostau drwy’r ffioedd trwydded ac anfonebir amdanynt ymlaen llaw ar sail costau 

a amcangyfrifir, mae unrhyw incwm o ffioedd trwydded gan Ofwat sy’n uwch na lefel costau gweithredu 

i’w ildio i’r Gronfa Gyfunol.  

OWML 

Rhwng 1 Ebrill 2014 a 7 Medi 2014, adnoddwyd OWML drwy gyfraniadau gwirfoddol gan Aelodau 

Cyllido OWML. Ers 8 Medi 2014, mae OWML wedi cael ei adnoddu gan ffioedd trwydded, yr anfonebir 

amdanynt ymlaen llaw ar sail cost a amcangyfrifir. Caiff unrhyw gost a godir sy'n uwch na chostau 

gweithredu ei had-dalu i'r cwmnïau cyllido. 

Caiff incwm o gyfraniad gwirfoddol a ffioedd trwydded eu cydnabod ar sail anfonebau a godwyd. 

1.9 Arian parod 

Caiff arian parod ei greu’n bennaf drwy ffioedd trwydded a’r gweithgareddau a amlinellir yn 1.7. 

Adran Graidd 

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 (SOPS5). 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. 

OWML 

Ar ddiwedd blwyddyn ariannol caiff unrhyw arian parod sy’n weddill yng nghyfrifon banc OWML ei ad-

dalu i'r cwmnïau cyllido. 

1.10 Symiau masnachu derbyniadwy 

Cydnabyddir symiau masnachu derbyniadwy i gychwyn ar werth teg llai darpariaeth ar gyfer amhariad. 

Caiff darpariaeth ar gyfer amhariad symiau masnachu derbyniadwy ei sefydlu pan fo tystiolaeth i gefnogi 

na fydd yn gallu casglu’r holl symiau sy’n ddyledus yn unol â thelerau gwreiddiol y symiau derbyniadwy. 
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1.11 Incwm drwy ddirwyon a chosbau 

Adran Graidd 

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.   

1.12 Gwariant gweinyddu a rhaglen 

Cofnodir costau gweinyddu yn y Datganiad Gwariant Net Cynhwysfawr. Maent yn cynnwys costau 

rhedeg y Grŵp Adrannol, fel y'u pennir o dan y gyfundrefn rheoli costau gweinyddol. Mae Ofwat wedi ei 

ddynodi'n gorff gweinyddu llawn gan Drysorlys EM ac felly ni fu rhaglen gwariant rhwng 1 Ebrill 2014 a 

31 Mawrth 2015 (2013-14: dim). 

1.13 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. 

1.14 Pensiynau  

Adran Graidd 

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 ar 

wasanaethau’r gweithwyr drwy dalu i’r  PCSPS symiau a gyfrifir ar sail gronedig. Mae’r rhwymedigaeth i 

dalu 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 

rhwymedigaeth pensiwn wedi ei gynnwys yn y cyfrifon fel sy'n ofynnol gan IAS19. 

1.15 Treth ar Werth 

Adran Graidd 

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 i'r 
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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 TAW. 

OWML  

Mae gweithgareddau OWML y tu allan i gwmpas TAW ac nid yw treth allbwn yn berthnasol ac ni ellir 

adennill trethi mewnbwn ar bryniannau. Codir TAW na ellir ei adennill i'r categori gwariant perthnasol. 

1.16 Darpariaethau 

Darperir ar gyfer rhwymedigaethau cyfreithiol neu adeiladol nad yw eu hamseriad na'u symiau yn sicr ar 

ddyddiad y Datganiad Sefyllfa Ariannol ar sail yr amcangyfrif gorau o'r gwariant sydd ei angen i setlo’r 

rhwymedigaeth.  

Adran Graidd 

Pan fo 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 1.8% y flwyddyn i 1.3% y flwyddyn yn weithredol o 31 

Mawrth 2015. 

1.17 Rhwymedigaethau digwyddiadol 

Adran Graidd 

Yn ychwanegol at rwymedigaethau digwyddiadol 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 fo gwerth amser arian o bwys, caiff rhwymedigaethau digwyddiadol sy'n rhaid eu datgelu o dan 

IAS37 eu datgan ar symiau wedi’u disgowntio a chaiff y swm a adroddir i’r Senedd ei nodi ar wahân. 

Caiff rhwymedigaethau digwyddiadol nad sy’n rhaid eu datgelu gan IAS37 eu datgan ar lefel y symiau a 

adroddir i’r Senedd. 

1.18 Busnes byw 

Mae’r Datganiad Sefyllfa Ariannol ar 31 Mawrth 2015 yn dangos ecwiti trethdalwyr negyddol gwerth £9.9 

miliwn. Fel sy’n gyffredin gydag adrannau eraill y llywodraeth, caiff ariannu rhwymedigaethau yn y 

dyfodol ei dalu gan grantiau Cyflenwi yn y dyfodol a thrwy ddefnyddio incwm yn y dyfodol, y ddau i'w 

cymeradwyo’n flynyddol gan y Senedd. Nid oes rheswm i gredu na 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 benodol, ac ni ellir ei 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. 
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1.19 Costau staff 

O dan Fuddion Cyflogeion IAS19 rhaid cofnodi holl gostau staff fel traul cyn gynted ag y mae 

rhwymedigaeth ar y sefydliad i'w talu. Mae hyn yn cynnwys cost unrhyw wyliau nas cymerwyd ar 

ddiwedd y flwyddyn ariannol.  

1.20 Amcangyfrifon Cyfrifyddu 

Ni wnaed unrhyw amcangyfrifon na barn cyfrifyddu o bwys gan Ofwat wrth baratoi'r cyfrifon hyn. 

1.21. Costau Gweithredu 

Mae Ofwat yn gweithredu system cofnodi amser sy’n casglu oriau staff yn erbyn rhaglenni a phrosiectau. 

Dosrennir canran amser y staff fesul rhaglen neu brosiect yn erbyn yr holl gostau gweinyddu, ac eithrio 

gwasanaethau ymgynghoriaeth. Dyrennir contractau ymgynghoriaeth yn unigol i’r rhaglen neu brosiect 

strategaeth priodol.  

Lansiwyd strategaeth newydd Ofwat ym mis Ionawr 2015 sydd wedi golygu ein bod wedi symud i 

weithio'n llwyr drwy wyth rhaglen. At ddibenion datganiadau ariannol 2014-15 rydym wedi adrodd yn 

erbyn ein strategaeth flaenorol yn nodiadau 2.1 a 3.1.   

Byddwn yn adrodd yn erbyn ein blaenoriaethau strategol newydd yn 2015-16. 

2. Costau Gweithredu  

2.1 Datganiad costau Gweithredu yn ôl Llinyn Strategaeth 

 

  

2014-15 2013-14

£000 £000

Disgrifiad y llinynnau:

Grŵp 

Adrannol

Grŵp 

Adrannol

Sicrhau bargen deg i ddefnyddwyr 4,846              4,475               

Cadw cwmnïau'n atebol 4,379              4,651               

Gwneud i fonopolïau wella 3,572              3,801               

Harneisio grymoedd y farchnad 4,872              4,695               

Cyfrannu at ddatblygu cynaliadwy 3,317              3,671               

Cyflawni gwell rheoleiddio 6,368              5,377               

Rheoleiddio Prosiect Thames Tideway 1,780              1,269               

Open Water Market Limited 4,705              -                    

Cyfanswm Gwariant 33,839            27,939             

Cyfanswm Incwm (34,381) (24,041)

Gwariant Net (542) 3,898
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3. Costau staff 

3.1 Niferoedd staff a chostau cysylltiedig  

Nid oes gan OWML unrhyw staff ar gyflogres. Mae'r nodiadau hyn i'r cyfrifon yn ymwneud â'r Adran 

graidd yn unig. 

 

* O’r cyfanswm, ni chodwyd tâl ar gyfalaf 

Cynllun buddion diffiniedig aml gyflogwr heb ei ariannu yw Prif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil 

(PCSPS) ond nid yw Ofwat yn gallu nodi ei gyfran o’r asedau a’r rhwymedigaethau gwaelodol. Prisiwyd y 

cynllun gan actiwari'r cynllun ar 31 Mawrth 2012. Gallwch ddod o hyd i fanylion yng nghyfrifon adnoddau 

Swyddfa'r Cabinet. 

Ar gyfer 2014-15, roedd cyfraniadau cyflogwr gwerth £1,669,828 yn daladwy i’r PCSPS (2013-14: 

£1,758,171) ar un o’r pedair cyfradd yn yr amrediad 16.7% i 24.3% o enillion, yn seiliedig ar fandiau 

cyflog. Bydd Actiwari’r Cynllun yn adolygu cyfraniadau cyflogwr, fel arfer bob pedair blynedd yn dilyn 

prisiad cynllun llawn. Gosodir y cyfraddau cyfraniad i fodloni costau’r buddion sy’n cronni yn ystod 2014-

15 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, sef pensiwn rhanddeiliaid gyda chyfraniad 

cyflogwr. Talwyd £48,253 mewn cyfraniadau cyflogwr i un neu ragor o’r panel o dri darparwr pensiwn 

rhanddeiliaid penodedig. Mae cyfraniadau cyflogwr wedi'u cysylltu ag oedran ac maent yn amrywio o 3% 

i 12.5% o enillion pensiynadwy. Bydd cyflogwyr hefyd yn cyfateb cyfraniadau gweithwyr hyd at 3% o 

enillion pensiynadwy. Yn ogystal, roedd £3,154 o gyfraniadau cyflogwr, 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 yn y dyfodol. 

Y cyfraniadau oedd yn ddyledus i'r darparwyr pensiwn partneriaeth ar ddyddiad y fantolen oedd £3,344. 

Y cyfraniadau a ragdalwyd ar y dyddiad hwnnw oedd dim. 

  

2014-15 2013-14

£000 £000

Adran 

Graidd Adran Graidd

Cyfanswm

Staff a 

gyflogir yn 

barhaol Eraill

Cyfarwyddw

yr 

anweithred

ol Cyfanswm

Taliadau a chyflogau 8,902           8,464           200              238              9,303                

Costau Nawdd Cymdeithasol 802              778              -               24                 842                   

Costau pensiwn eraill 1,697           1,697           -               -               1,800                

Costau staff eraill 1,960           1,960           -               -               219                   

Is-gyfanswm 13,361         12,899         200              262              12,164              

Llai symiau a adenillwyd parthed secondiadau allanol -               -               -               -               (27)

Cyfanswm Costau Net* 13,361         12,899         200              262              12,137              

http://www.civilservicepensionscheme.org.uk/about-us/resource-accounts/
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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.  

 

3.3 Adrodd ar gynllun iawndal Gwasanaeth Sifil a chynlluniau iawndal eraill - 
pecynnau gadael  

Mae costau dileu swydd 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 y flwyddyn y cafwyd y rhwymedigaeth. Lle bo’r adran wedi cytuno i ymddeoliadau cynnar, caiff 

y costau ychwanegol eu talu gan yr adran ac nid gan gynllun pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Mae pob 

pecyn a ddyfarnwyd sy'n fwy na £100 mil wedi cael cymeradwyaeth Swyddfa'r Cabinet.  

 

2014-15 2013-14

nifer nifer

Adran 

Graidd Adran Graidd

Cyfanswm

Staff a 

gyflogwyd 

yn barhaol Eraill

Cyfarwyddw

yr 

anweithred

ol Cyfanswm

Sicrhau bargen deg i ddefnyddwyr 29.00           28.83           0.17             34.04                

Cadw cwmnïau'n atebol 26.22           26.06           0.16             35.89                

Gwneud i fonopolïau wella 21.42           21.26           0.16             27.09                

Harneisio grymoedd y farchnad 29.17           29.00           0.17             33.33                

Cyfrannu at ddatblygu cynaliadwy 20.90           19.74           1.00             0.16             28.42                

Cyflawni gwell rheoleiddio 39.57           37.90           1.50             0.17             26.30                

Rheoleiddio Prosiect Thames Tideway 3.16             3.00             0.16             3.15                  

Cyfanswm 169.44         165.79         2.50             1.15             188.22              

Adran 

Graidd Adran Graidd

2014-15 2013-14

Nifer y 

gadawiadau 

eraill a 

gytunwyd

Cyfanswm 

nifer 

pecynnau 

gadael yn ôl 

band cost 

(cyfanswm 

cost)

Cyfanswm 

nifer pecynnau 

gadael yn ôl 

band cost 

(cyfanswm 

cost)

-               5                   5                   1                        

1                   12                 13                 4                        

-               19                 19                 5                        

-               10                 10                 4                        

-               2                   2                   1                        

-               2                   2                   -                    

1                   50                 51                 15                      

15                 2,152           2,167           717                   

£100,001 - £150,000

£150,001 - £200,000

Cyfanswm cost adnoddau (£000)

Band cost Nifer achosion 

colli swydd 

gorfodol

<£10,000

£10,000- £25,000

£25,001- £50,000

£50,001 - £100,000

Cyfanswm nifer pecynnau gadael
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4. Costau Gweinyddu Eraill 

 

  

2014-15 2013-14

£000 £000

Adran Graidd Grŵp Adrannol Adran Graidd

Alldro Alldro Alldro

Rhenti o dan brydlesi gweithredu:

Llety 1,543                  1,565                1,489                 

Offer swyddfa 13                        13                     37                      

1,556                  1,578                1,526                 

Eitemau anariannol:

Dibrisiad 238 238 291                    

Amorteiddiad 69 69 83                      

Colled ar waredu asedau 50                        50                     -                     

Ychwanegu/(rhyddhau) darpariaeth (89) (89) -                     

Ailstrwythuro darpariaethau 251                     291                   385                    

Darpariaeth costau gadael prydles 809                     809                   -                     

Darpariaethau taliad cymhelliant -                      -                    701                    

Costau ariannu eraill 117                     117                   105                    

Cydnabyddiaeth ariannol Archwilwyr Allanol 45                        45                     41                      

Lleihad parhaol asedau 76                        76                     -                     

1,566 1,606 1,606                 

Gwariant arall:

Gwasanaethau ymgynghoriaeth 6,824                  10,417             7,425                 

Llafur wrth gefn 3,067                  3,976                2,643                 

Hyfforddiant 108                     108                   77                      

Teithio a chynhaliaeth 439                     439                   521                    

Taliadau trethiant 40                        40                     43                      

Trethi 406                     406                   268                    

Technoleg Gwybodaeth 748                     767                   392                    

Costau llogi a chynnal a chadw eraill 68                        68                     71                      

Seminarau, cyfarfodydd a chynadleddau 101                     130                   112                    

Cyhoeddiadau, llyfrau a chyfnodolion 58                        78                     81                      

Telathrebu 161                     161                   124                    

Costau recriwtio 48                        90                     220                    

Nwyddau Traul Swyddfa 236                     236                   245                    

Treuliau llety 135 135 96                      

Ffioedd Archwiliad Mewnol 70                        78                     52                      

Ffioedd Archwiliad Allanol -                      24                     -                     

Talu dirwy achos -                      -                    120                    

Arall 142                     141                   153                    

12,651                17,294             12,643              

Cyfanswm 15,773 20,478 15,775
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5. Incwm 

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

 

Mae Ofwat dan fandad i gasglu ffioedd trwydded gan y cwmnïau penodedig a chyflenwyr trwyddedig 

parthed costau gweithredu CCWater. Yn 2014-15, casglom £5.13 miliwn, y gwnaethom ei drosglwyddo i 

Defra.  

Yn unol â chanllawiau Trysorlys EM, nid ydym yn cofnodi’r trafodion hyn fel incwm yn ein datganiadau 

ariannol.  

6. Eiddo, peiriannau ac offer  

Nid oes gan OWML unrhyw asedau anghyfredol. Mae'r nodiadau hyn i'r cyfrifon yn ymwneud â'r Adran 

graidd yn unig. 

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

gwelliannau prydles ac offer TG.  

2014-15 2013-14

£000 £000

Adran Graidd Grŵp Adrannol Adran Graidd

Alldro Alldro Alldro

RfR1

Ffioedd trwydded 29,532            32,797              23,848              

Rhoddion -                   780                    -                     

Amrywiol 144                  804                    193                    

Cyfanswm 29,676            34,381              24,041              
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£000 £000 £000 £000 £000 £000

Taliadau ar 

gyfrif

Dodrefn a 

Ffitiadau

Peiriannau 

swyddfa a 

Thelathrebu

Gwelliannau i 

brydles

Technoleg 

Gwybodaeth

Cyfanswm 

Adran Graidd

Cost neu brisiad

Ar 1 Ebrill 2014 14                   65                   71                 1,193             1,614 2,957             

Ychwanegiadau 161                 -                  -               -                  9 170                 

Amhariadau -                  -                  -               (109) -                  (109)

Ailddosbarthiadau (14) -                  -               -                  14 -                  

Gwarediadau -                  -                  -               (263) -                  (263)

Ar 31 Mawrth 2015 161                 65                   71                 821                 1,637             2,755             

Dibrisiad

Ar 1 Ebrill 2014 -                  26                   43                 373                 1,468             1,910             

Codwyd yn y flwyddyn -                  6                     11                 132                 89                   238                 

Amhariadau -                  -                  -               (33) -                  (33)

Gwarediadau -                  -                  -               (213) -                  (213)

Ar 31 Mawrth 2015 -                  32                   54                 259                 1,557             1,902             

161                 33                   17                 562                 80                   853                 

14                   39                   28                 820                 146                 1,047             

Perchnogaeth 161                 33                   12                 562                 80                   848                 

Prydlesi Ariannu -                  -                  5                   -                  -                  5                     

161                 33                   17                 562                 80                   853                 

Swm cario ar 31 Mawrth 

2015

Swm cario ar 31 Mawrth 

2014

Ariannu Ased:

Swm cario ar 31 Mawrth 

2015
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7. Asedau anniriaethol 

Nid oes gan OWML unrhyw asedau anniriaethol. Mae'r nodiadau hyn i'r cyfrifon yn ymwneud â'r Adran 

graidd yn unig. 

£000 £000 £000 £000 £000 £000

Taliadau ar 

Gyfrif

Dodrefn a 

Ffitiadau

Peiriannau 

swyddfa a 

Thelathrebu

Gwelliannau i 

brydles

Technoleg 

Gwybodaeth

Cyfanswm 

Adran Graidd

Cost neu brisiad

Ar 1 Ebrill 2013 -                  65                   327              550                 1,555             2,497             

Ychwanegiadau 14                   -                  3                   643                 59                   719                 

Ailddosbarthiadau -                  -                  -               -                  -                  -                  

Gwarediadau -                  -                  (259) -                  -                  (259)

Ar 31 Mawrth 2014 14                   65                   71                 1,193             1,614             2,957             

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             

14                   39                   28                 820                 146                 1,047             

-                  45                   37                 322                 215                 619                 

Perchnogaeth 14                   39                   20                 820                 146                 1,039             

Ariannu a Brydleswyd -                  -                  8                   -                  -                  8                     

14                   39                   28                 820                 146                 1,047             

Ariannu Ased:

Swm cario ar 31 Mawrth 

2014

Swm cario ar 31 Mawrth 

2014

Swm cario ar 31 Mawrth 

2013
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Trwyddedau meddalwedd a brynwyd. 

 

 

£000 £000 £000

Trwyddedau 

meddalwedd 

a brynwyd

Asedau’n cael 

eu Datblygu

Cyfanswm 

Adran Graidd

Cost neu brisiad

Ar 1 Ebrill 2014 481                 13                   494                 

Ychwanegiadau -                  56                   56                   

Ar 31 Mawrth 2015 481                 69                   550                 

Amorteiddiad

Ar 1 Ebrill 2014 279                 -                  279                 

Codwyd yn y flwyddyn 69                   -                  69                   

Ar 31 Mawrth 2015 348                 -                  348                 

133                 69                   202                 

202                 13                   215                 

Swm cario ar 31 Mawrth 2015

Swm cario ar 31 Mawrth 2014

£000 £000 £000

Trwyddedau 

meddalwedd 

a brynwyd

Asedau’n cael 

eu Datblygu

Cyfanswm 

Adran Graidd

Cost neu brisiad

Ar 1 Ebrill 2013 375                 13                   388                 

Ychwanegiadau 106                 -                  106                 

Ar 31 Mawrth 2014 481                 13                   494                 

Amorteiddiad

Ar 1 Ebrill 2013 196                 -                  196                 

Codwyd yn y flwyddyn 83                   -                  83                   

Ar 31 Mawrth 2014 279                 -                  279                 

202                 13                   215                 

179                 13                   192                 

Swm cario ar 31 Mawrth 2014

Swm cario ar 31 Mawrth 2013
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8. Ymrwymiadau cyfalaf ac ymrwymiadau eraill 

8.1 Ymrwymiadau cyfalaf 

 

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.  

 

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.  

 

2014-15 2013-14

£000 £000

Adran Graidd Adran Graidd

Ymrwymiadau cyfalaf a gontractiwyd ar 31 Mawrth sydd heb

eu cynnwys fel arall yn y datganiadau ariannol hyn

Eiddo, peiriannau ac offer 249                    -                       

Asedau anniriaethol 5                         -                       

254                    -                       

2014-15 2013-14

£000 £000

Adran Graidd Adran Graidd

Mae rhwymedigaethau o dan brydlesi gweithredu yn cynnwys:

Adeiladau

Dim hwyrach nac un flwyddyn 1,164                 1,525                   

Hwyrach nac un flwyddyn ond dim hwyrach na phum mlynedd4,468                 4,492                   

Hwyrach na phum mlynedd 2,920                 2,255                   

8,552                 8,272                   

Arall

Dim hwyrach nac un flwyddyn 41                      40                        

Hwyrach nac un flwyddyn ond dim hwyrach na phum mlynedd101                    143                      

Hwyrach na phum mlynedd -                     -                       

142                    183                      

2014-15 2013-14

£000 £000

Adran Graidd Adran Graidd

Mae rhwymedigaethau o dan brydlesi ariannu yn cynnwys:

Arall

Dim hwyrach nac un flwyddyn 3                         4                           

Hwyrach nac un flwyddyn ond dim hwyrach na phum mlynedd 2                         5                           

Hwyrach na phum mlynedd -                     -                       

5                         9                           

Llai  elfen llog -                     (1)

5                         8                           
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9. Offerynnau Ariannol 

Nid yw'r Grŵp Adrannol yn agored i’r un graddau o risg ariannol ag a wynebir gan endidau masnachol 

oherwydd natur anfasnachol yn bennaf ei weithgareddau a’r modd y caiff adrannau llywodraeth eu 

hariannu. Nid oes gan Ofwat y pwerau i fenthyca na buddsoddi cronfeydd gwarged. Crëir 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. 

Risg hylifedd 

Nid oes gan y Grŵp Adrannol 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. 

Risgiau cyfraddau llog ac arian cyfred tramor 

Delir holl adneuon o bwys Ofwat yng Ngwasanaeth Bancio'r Llywodraeth 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. 

Er y delir adneuon o bwys OWML mewn cyfrifon banc masnachol ni chânt eu buddsoddi ac ni ddibynnir 

arnynt i greu incwm.  Cedwir asedau o bwys a rhwymedigaethau OWML mewn sterling, felly nid yw 

OWML yn agored i risgiau cyfraddau llog na risg arian cyfred tramor. 

Gwerthoedd teg 

Nid oes gwahaniaeth o bwys rhwng gwerthoedd llyfr a gwerthoedd teg asedau a rhwymedigaethau 

ariannol y Grŵp Adrannol ar 31 Mawrth 2015. 

10. Arian parod a chyfwerth ag arian parod 

 

Mae unrhyw arian parod a ddelir ar 31 Mawrth gan yr Adran graidd i'w ildio i'r Gronfa Gyfunol fel y nodir 

yn nodyn 1.9. 

2014-15 2013-14

£000 £000

Adran Graidd

Grŵp 

Adrannol Adran Graidd

Balans ar 1 Ebrill 2014 898                   898                  1,712                  

Newid net mewn balansau arian parod a chyfwerth ag arian parod 2,880 4,095 (814)

Balans ar 31 Mawrth 2015 3,778               4,993               898                     

Delir y balansau canlynol yn:

Government Banking Services (GBS) 3,778               3,778               898                     

Banciau masnachol ac arian mewn llaw -                    1,215               -                      

Balans ar 31 Mawrth 2015 3,778               4,993               898                     
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11. Symiau masnachu derbyniadwy ac asedau cyfredol eraill 

11.1 Dadansoddiad yn ôl math 

 

11.2 Balansau rhyng-lywodraethau 

 

12. Symiau masnachu taladwy a rhwymedigaethau cyfredol eraill 

12.1 Dadansoddiad yn ôl math 

 

2014-15 2013-14

£000 £000

Adran Graidd

Grŵp 

Adrannol Adran Graidd

Symiau a fydd yn ddyledus o fewn un flwyddyn

Symiau masnachu derbyniadwy 223                      201                 27                      

Blaendaliadau a blaensymiau 31                        31                   153                   

Symiau derbyniadwy eraill 45                        45                   -                    

Refeniw a Thollau EM (TAW) 73                        73                   69                      

Rhagdaliadau ac incwm cronedig 344                      344                 355                   

716                      694                 604                   

Symiau a fydd yn ddyledus wedi mwy nac un flwyddyn:

Rhagdaliadau ac incwm cronedig 2                           2                     3                        

2                           2                     3                        

£000 £000

2014-15 2013-14 2014-15 2013-14

Adran Graidd

Grŵp 

Adrannol Adran Graidd Adran Graidd

Grŵp 

Adrannol Adran Graidd

Balansau gyda chyrff llywodraeth ganolog eraill 222                      200                 69                      -                    -                  -                        

Balansau gydag awdurdodau lleol 50                        50                   49                      -                    -                  -                        

Balansau rhyng-lywodraethau 272                      250                 118                   -                    -                  -                        

Balansau gyda chyrff sy’n allanol i lywodraeth 444                      444                 486                   2                        2                      3                           

Cyfanswm derbyniadau ar 31 Mawrth 2015 716                      694                 604                   2                        2                      3                           

Symiau a fydd yn ddyledus o fewn un flwyddyn Symiau a fydd yn ddyledus wedi mwy nac un flwyddyn

2014-15 2013-14

£000 £000

Adran Graidd

Grŵp 

Adrannol Adran Graidd

Symiau a fydd yn ddyledus o fewn un flwyddyn

Symiau masnachu taladwy 2,847               3,714               1,390                 

Symiau taladwy eraill 443                   443                  206                    

Croniadau 3,190               3,448               2,294                 

Incwm Ffi Trwydded ymlaen llaw -                    -                   -                     

Incwm gohiriedig 763                   791                  374                    

Rhan gyfredol prydlesi ariannu 3                       3                       3                         

Trethiant arall a nawdd cymdeithasol 290                   290                  283                    

-                    -                   -                     

Arian parod dros ben i’w dalu i’r Gronfa Gyfunol 3,778               3,778               898                    

11,314             12,467             5,448                 

Symiau a fydd yn ddyledus wedi mwy nac un flwyddyn

Prydlesi ariannu 2                       2                       5                         

2                       2                       5                         

Symiau'n ddyledus i’r Cronfeydd Wrth Gefn
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12.2 Balansau rhyng-lywodraethau 

 

13. Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau a thaliadau 

13.1 Darpariaethau 

 

Mae Sylwadau'r Rheolwyr yn rhoi rhagor o wybodaeth parthed darpariaethau newydd a symudiadau 

mewn darpariaethau ar gyfer 2014-15. 

13.2 Rhwymedigaethau pensiwn   

Nid oes gan OWML weithwyr ac felly nid yw'n gweithredu cynllun pensiwn. Mae'r nodyn hwn i'r cyfrifon 

yn ymwneud â'r Adran graidd yn unig. 

£000 £000

2014-15 2013-14 2014-15 2013-14

Adran Graidd

Grŵp 

Adrannol Adran Graidd Adran Graidd Grŵp Adrannol Adran Graidd

Balansau gyda chyrff llywodraeth ganolog eraill 5,820               5,367               1,318                 -                  -                      -                     

Balansau gyda chyrff cyhoeddus eraill 12                     12                     152                    -                  -                      -                     

Balansau rhyng-lywodraethau 5,832               5,379               1,470                 -                  -                      -                     

Balansau gyda chyrff sy’n allanol i lywodraeth 5,482               7,088               3,978                 2                      2                         5                         

Cyfanswm taladwy ar 31 Mawrth 2015 11,314             12,467             5,448                 2                      2                         5                         

Symiau a fydd yn ddyledus o fewn un flwyddyn

Symiau a fydd yn ddyledus wedi mwy nac un 

flwyddyn

2014-15

£000

Adran Graidd

Costau 

gadael 

prydles

Costau 

ailstrwythur

o

Costau 

taliadau 

cymhelliant Cyfanswm

Costau gadael 

prydles

Costau 

ailstrwythuro

Costau 

taliadau 

cymhelliant

Balans ar 1 Ebrill 2014 -               483              701                    1,184               -                    483                  701                 

Darparwyd yn y flwyddyn 809              251              -                     1,060               809                   291                  -                  

Darpariaethau a ddefnyddiwyd yn y flwyddyn -               (319) (614) (933) -                    (319) (614)

Darpariaethau diangen a ôl-adferwyd -               (2) (87) (89) -                    (2) (87)

Balans ar 31 Mawrth 2015 809              413              -                     1,222               809                   453                  -                  

2014-15

£000

Adran Graidd

Dadansoddiad yn ôl math

Costau 

gadael 

prydles

Costau 

ailstrwythur

o

Costau 

taliadau 

cymhelliant Cyfanswm

Costau gadael 

prydles

Costau 

ailstrwythuro

Costau 

taliadau 

cymhelliant

Symiau a fydd yn ddyledus o fewn un flwyddyn 809              376              -                     1,185               809                   416                  -                  

809              376              -                     1,185               809                   416                  -                  

Symiau a fydd yn ddyledus wedi mwy nac un flwyddyn -               37                 -                     37                     -                    37                    -                  

-               37                 -                     37                     -                    37                    -                  

Cyfanswm 809              413              -                     1,222               809                   453                  -                  

2014-15

£000

Adran Graidd

Dadansoddiad o amseriad disgwyliedig llifau â disgownt

Costau 

gadael 

prydles

Costau 

ailstrwythur

o

Costau 

taliadau 

cymhelliant Cyfanswm

Costau gadael 

prydles

Costau 

ailstrwythuro

Costau 

taliadau 

cymhelliant

Dim hwyrach nac un flwyddyn 809              376              -                     1,185               809                   416                  -                  

Hwyrach nac un flwyddyn ond dim hwyrach na phum mlynedd -               37                 -                     37                     -                    37                    -                  

Hwyrach na phum mlynedd -               -               -                     -                   -                    -                   -                  

Balans ar 31 Mawrth 2015 809              413              -                     1,222               809                   453                  -                  
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Mae’r cyn Gyfarwyddwyr Cyffredinol wedi eu cwmpasu gan ‘gynlluniau pensiwn cydweddol’ sy’n cynnig 

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

yn cael eu talu pan fyddant yn ddyledus a chânt ei gwarantu gan Ofwat. Nid oes cronfa ac felly ni cheir 

gwarged na diffyg. 

Yn unol â gofynion Trysorlys EM, mae Ofwat yn darparu'n llawn ar gyfer rhwymedigaethau sy’n codi 

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

parthed cyflogaeth heb fod gan Ofwat; mae 63% a 95% o’r hawliau hyn yn ymwneud â chyflogaeth heb 

fod gan Ofwat ac fe'u hariennir gan y Trysorlys. 

Cynhaliwyd prisiad actiwari gan Adran Actiwari’r Llywodraeth (GAD) ar 31 Mawrth 2015. 

Mae’r tybiaethau demograffig yn gyson â’r rheini a ddefnyddir mewn mannau eraill mewn Llywodraeth 

Ganolog ar gyfer dibenion cyfrifyddu adnoddau a’r rheini a fabwysiadwyd mewn blynyddoedd blaenorol. 

Mae’r prif dybiaethau demograffig fel a ganlyn: 

 Mae cyfraddau marwolaeth hyd at 2012 wedi eu seilio ar brofiad poblogaeth hanesyddol ar gyfer 

y blynyddoedd hynny. Gwelliannau o 2012 yn unol â'r prif ragfynegiadau poblogaeth 2012 yn y 

DU. 

 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 2015) fel a ganlyn: 

 Tybir bod y gyfradd ddisgownt gros yn 3.55% y flwyddyn (31 Mawrth 2014: 4.35%). 

 Tybir bod cyfradd cynnydd mewn cyflogau yn 4.20% (31 Mawrth 2014: 4.50%). 

 Tybir bod cyfradd cynnydd mewn pensiynau mewn taliadau yn 2.20% (31 Mawrth 2014: 2.5%). 

 Chwyddiant pris defnyddwyr 2.20% (31 Mawrth 2014: 2.5%). 

Cafwyd colled gronnus actiwaraidd o £2.1 miliwn gan y cynllun ers 1 Ebrill 2004. 

Dadansoddiad sensitifrwydd o brif dybiaethau actiwaraidd 

Mae’r dadansoddiad sensitifrwydd o’r prif dybiaethau actiwaraidd yn dynodi’r canlynol: 

2014-15 2013-14

£000 £000

Adran Graidd Adran Graidd

Balans ar 1 Ebrill 2014 2,785                 2,651               

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

Costau llog 117                    105                  

Buddion a dalwyd

Buddion a dalwyd (179) (175)

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

(Ennill)/colled Profiad 4                         61                     

(Ennill)/colled Actiwaraidd 157                    143                  

Balans ar 31 Mawrth 2015 2,884                 2,785               
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 Byddai cynyddu’r gyfradd ddisgownt gan 0.5% yn arwain at leihad cyfatebol mewn 

rhwymedigaethau o tua 5.5% neu £157 mil. 

 Byddai cynyddu’r dybiaeth chwyddiant CPI gan 0.5% yn arwain at leihad cyfatebol mewn 

rhwymedigaethau o tua 5.5% neu £157 mil. 

 Byddai cynyddu’r disgwyliadau oes tybiedig mewn ymddeoliad i fod yn gyfatebol i ddisgwyliadau 

oes pobl un flwyddyn yn ieuengach yn arwain at gynnydd cyfatebol o tua 4.5% neu £124 mil 

mewn rhwymedigaethau. 

Bydd newidiadau cyferbyniol mewn tybiaethau i’r rheini a nodir uchod yn cynhyrchu newidiadau sydd 

oddeutu'n gyfatebol neu'n wrthwyneb yn y rhwymedigaeth. Yn yr un modd, byddai dyblu’r newidiadau 

mewn tybiaethau yn cynhyrchu oddeutu dwbl y newidiadau yn y rhwymedigaeth. 

Mae’r sensitifrwydd yn dangos y newid ym mhob tybiaeth ar ei ben ei hun. Yn ymarferol, anaml y bydd 

tybiaethau o’r fath yn newid ar eu pen eu hunain ac o gofio’r rhyngddibyniaethau rhyngddynt, gall eu 

heffeithiau wrthbwyso ei gilydd i ryw raddau. 

Dadansoddiad o golled actiwaraidd 

 

Hanes o golledion profiad 

 

14. Rhwymedigaethau digwyddiadol a ddatgelir dan IAS37  

Weithiau bydd y Grŵp Adrannol yn destun her gyfreithiol neu adolygiad barnwrol ynglŷn â 

phenderfyniadau 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.  

15. Trafodion parti cysylltiedig 

CCWater  

Trosglwyddodd Ofwat £5.1 miliwn i Defra parthed costau gweithredu CCWater ar gyfer 2014-15. 

2014-15 2013-14 2012-13

£000 £000 £000

Adran Graidd Adran Graidd Adran Graidd

(Enillion)/colledion profiad yn codi ar rwymedigaethau’r cynllun 4                         61                     24                     

157                    143                  75                     

Fesul Datganiad Newidiadau mewn Ecwiti Trethdalwyr 161                    204                  99                     

Newidiadau mewn tybiaethau sy’n tanategu gwerth presennol rhwymedigaethau’r cynllun

2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11

Adran Graidd Adran Graidd Adran Graidd Adran Graidd Adran Graidd

Swm (£000) 4                         61                     24                     71                    15                    

0.1% 2.2% 0.9% 2.7% 0.6%

Swm (£000) 161 204 99 110 (103)

5.6% 7.3% 3.7% 4.2% 4.1%Canran o werth presennol rhwymedigaethau'r cynllun

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

Canran o werth presennol rhwymedigaethau'r cynllun

Cyfanswm a gydnabyddir yn y Datganiad Ecwiti Trethdalwyr
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Alan Sutherland – Cyfarwyddwr Anweithredol OWML/Prif Weithredwr WICS  

Talodd OWML £181 mil i WICS am wasanaethau Alan Sutherland i OWML yn ystod y flwyddyn.  

Cyfanswm y gwariant ar ddarpariaeth gwasanaethau ymgynghoriaeth gan WICS i OWML oedd £349 mil, 

gyda £229 mil yn daladwy ar ddiwedd blwyddyn.  

Johanna Dow – Cyfarwyddwr Anweithredol OWML/Prif Weithredwr Business 
Stream  

Derbyniodd Ofwat £1 mil gan Business Stream ar gyfer ffi flynyddol ei Drwydded Cyflenwi Dŵr (WSL) ar 

gyfer 2014-15. 

Peter Simpson – Cyfarwyddwr Anweithredol OWML/Prif Weithredwr Anglian 
Water Services  

Talodd OWML £163 mil i Anglian Water Services am secondiadau staff, gyda £57 mil yn daladwy ar 

ddiwedd blwyddyn. 

Derbyniodd OWML £88 mil mewn cyfraniadau am gyllido gwirfoddol cam un rhaglen Dŵr Agored.  

Derbyniodd y Grŵp Adrannol £3.9 miliwn mewn incwm ffi trwydded gan Anglian Water yn ystod y 

flwyddyn, gyda £336 mil yn daladwy ar ddiwedd blwyddyn. O gyfanswm yr incwm ffi trwydded, talwyd 

£257 mil yn uniongyrchol i OWML ac roedd £533 mil am gostau gweithredu CCWater. 

Mae Peter Simpson yn aelod o Fwrdd MOSL ac ni fu unrhyw drafodion gyda'r cwmni hwn.  

Heidi Mottram – Cyfarwyddwr Anweithredol OWML/Prif Weithredwr Northumbrian 
Water   

Derbyniodd OWML £61 mil mewn cyfraniadau am gyllido gwirfoddol cam un rhaglen Dŵr Agored.  

Derbyniodd y Grŵp Adrannol £2.5 miliwn mewn incwm ffi trwydded gan Northumbrian Water yn ystod y 

flwyddyn, gyda £174 yn daladwy ar ddiwedd blwyddyn. O gyfanswm yr incwm trwydded, talwyd £172 mil 

yn uniongyrchol i OWML ac roedd £340 mil am gostau gweithredu CCWater.  

Mae Heidi Mottram yn aelod o Fwrdd MOSL ac ni fu unrhyw drafodion gyda'r cwmni hwn.  

Peter Bucks – Cadeirydd OWML    

Talwyd cyfanswm gwariant gwerth £18 mil i Peter Bucks am ddarpariaeth gwasanaethau proffesiynol a 

roddwyd i Ofwat yn ystod y cyfnod Mai 2013 hyd Mehefin 2014. Comisiynwyd y gwaith hwn cyn ei 

benodiad yn Gadeirydd OWML.  

Arall    

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.  
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Mae balansau a thrafodion rhwng Ofwat ac OWML wedi eu dileu wrth gyfuno ac felly ni chânt eu datgelu 

yn y nodyn hwn.  

16. Digwyddiadau wedi’r cyfnod adrodd 

Yn gynnar ym mis Ebrill 2015 cyfnewidiodd Ofwat gytundeb ar brydles gweithredu eiddo gyda'r bwriad o 

ail-negodi dau o'r pedwar llawr sydd yn ein meddiant yn ein hadeilad presennol yn Birmingham. Mae'r 

prydlesi newydd wedi eu trefnu fel eu bod yn dod i ben ar yr un pryd â phrydles ein swyddfa yn Llundain. 

O ganlyniad i'r rhwymedigaeth adeiladol a ddelir gan Ofwat ar 31 Mawrth 2015, mae'r addasiadau 

canlynol wedi eu cynnwys yn y datganiadau ariannol hyn.   

 Mae darpariaeth o £809 mil wedi ei gynnwys yn nodyn 13, sy'n adlewyrchu'r tâl gadael prydles 

gontractiol sy'n daladwy am ildio'r prydlesi presennol yn gynnar, a oedd i fod i ddod i ben ym mis 

Gorffennaf 2017.   

 Mae gwelliannau prydles Birmingham gwerth £76 mil ar 31 Mawrth 2015 wedi eu hamharu'n 

llawn.  

 Mae incwm gohiriedig yn ymwneud â chyfnod rhydd o rent gwerth £7 mil wedi ei ryddhau.  

 Caiff yr ymrwymiadau a wnaed o dan y trefniadau prydles newydd eu datgelu yn unol â hynny yn 

nodyn 8.  

Fe wnaeth y Swyddog Cyfrifyddu awdurdodi’n briodol gyhoeddiad y datganiadau ariannol hyn ar 

ddyddiad tystysgrif archwilio'r Distain ac Archwilydd Cyffredinol.   
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Rhan 3: Gwybodaeth ychwanegol 
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Cynnydd ar brosiectau a ddisgrifir yn 'mlaenraglen 2014-15 
Ofwat' 

Yr hyn a ddywedom:  Tystiolaeth 

Ebrill hyd Mehefin 2014 

Pob cwmni a reoleiddir i gael codau gwirfoddol ar 

lywodraethu ar 1 Ebrill 2014 (arweinyddiaeth 

Bwrdd, tryloywder a threfn lywodraethu). 

Sylwadau Ofwat ar godau llywodraethu cwmnïau 

dŵr, Hydref 2014. 

Cyhoeddi ein hegwyddorion terfynol ar gyfer 

cwmnïau daliannol (arweinyddiaeth Bwrdd, 

tryloywder a threfn lywodraethu). 

Arweinyddiaeth Bwrdd, tryloywder a threfn 

lywodraethu – egwyddorion cwmni daliannol, Ebrill 

2014. 

Cyhoeddi sylwadau ar yr hyn yr ydym wedi ei weld 

mewn codau cwmnïau, gan amlygu meysydd arfer 

gorau a meysydd y credwn lle gellir gwella. 

(arweinyddiaeth Bwrdd, tryloywder a threfn 

lywodraethu). 

Sylwadau Ofwat ar godau llywodraethu cwmnïau 

dŵr, Hydref 2014. 

Cadarnhau statws cwmni 'gwell' (adolygiad prisiau 

2014). 

PN 03/14: Ofwat yn cadarnhau statws ‘gwell’ ar 

gyfer South West Water ac Affinity Water, 4 Ebrill 

2014. 

Cyhoeddi penderfyniadau drafft ar gyfer cwmnïau 

gwell (adolygiad prisiau 2014). 

PN 04/14: Ofwat yn cyhoeddi penderfyniadau drafft 

ar gyfer South West Water ac Affinity Water, 30 

Ebrill 2014. 

Cyhoeddi penderfyniadau drafft ar gyfer cwmnïau 

sy’n ceisio penderfyniad ym mis Mehefin 

(adolygiad prisiau 2014). 

PN 06/14: Ofwat yn cyhoeddi penderfyniadau drafft 

ar gyfer Northumbrian Water a Dŵr Cymru, 30 Mai 

2014. 

Cyhoeddi datganiad gweledigaeth drafft Ofwat ar 

gyfer ymgynghoriad (Strategaeth newydd). 

Datblygu strategaeth newydd Ofwat, 4 Mehefin 

2014,  

17 Mehefin 2014 

Ymgynghori ar drefniadau llywodraethu marchnad 

arfaethedig ar gyfer y farchnad fanwerthu newydd 

ar gyfer cwsmeriaid dibreswyl (Dewis a threfniadau 

masnachu). 

Rydym yn gwneud gwaith ar lywodraethu 

marchnad fel rhan o'n rhaglen Agor y Farchnad 

Fanwerthu yn 2015-16 – a thrwy ein cyfraniad i'r 

rhaglen Dŵr Agored.  

Cyhoeddi'r fframwaith ar gyfer codau marchnad 

(Dewis a threfniadau masnachu). 

Rydym yn gwneud gwaith ar godau marchnad fel 

rhan o'n rhaglen Agor Y Farchnad Fanwerthu yn 

2015-16 – a thrwy ein cyfraniad i'r rhaglen Dŵr 

Agored. 

 

http://www.ofwat.gov.uk/content?id=b659d97b-eca4-11e3-a53f-2b69e51c5cc0
http://www.ofwat.gov.uk/content?id=b659d97b-eca4-11e3-a53f-2b69e51c5cc0
http://www.ofwat.gov.uk/content?id=8cdbfd41-cba0-11e3-a686-150d507fcaef
http://www.ofwat.gov.uk/content?id=8cdbfd41-cba0-11e3-a686-150d507fcaef
http://www.ofwat.gov.uk/content?id=b659d97b-eca4-11e3-a53f-2b69e51c5cc0
http://www.ofwat.gov.uk/content?id=b659d97b-eca4-11e3-a53f-2b69e51c5cc0
http://www.ofwat.gov.uk/content?id=08d4bf19-bbbd-11e3-b271-218dd2f51cc4
http://www.ofwat.gov.uk/content?id=08d4bf19-bbbd-11e3-b271-218dd2f51cc4
http://www.ofwat.gov.uk/content?id=cb141d9c-cfb5-11e3-a999-5789ade9a11f
http://www.ofwat.gov.uk/content?id=cb141d9c-cfb5-11e3-a999-5789ade9a11f
http://www.ofwat.gov.uk/content?id=cd0cf3f6-e743-11e3-89a1-dd7813209634
http://www.ofwat.gov.uk/content?id=cd0cf3f6-e743-11e3-89a1-dd7813209634
http://www.ofwat.gov.uk/content?id=13797a97-ed58-11e3-a310-3189ad389ece
http://www.ofwat.gov.uk/content?id=13797a97-ed58-11e3-a310-3189ad389ece
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Yr hyn a ddywedom:  Tystiolaeth 

Gorffennaf hyd Medi 2014 

Ymgynghori ar sut y gallwn gyflawni sefyllfa deg 

mewn marchnadoedd dŵr a dŵr gwastraff (Dewis 

a threfniadau masnachu) 

Rydym yn ystyried materion sefyllfa deg fel rhan 

o'n rhaglenni Agor y Farchnad Fanwerthu a Gwaith 

Achos yn 2015-16 – a thrwy ein cyfraniad i'r 

rhaglen Dŵr Agored. 

Cyhoeddi penderfyniadau drafft ar gyfer cwmnïau 

eraill (adolygiad prisiau 2014). 

PN 08/14: Penderfyniadau drafft Ofwat yn cadw 

biliau i lawr, 28 Awst 2014. 

Hydref hyd Rhagfyr 2014 

Cyhoeddi penderfyniadau terfynol ar gyfer pob 

cwmni (adolygiad prisiau 2014). 

PN 09/14: Biliau yn cael eu cadw i lawr, 12 Rhagfyr 

2014. 

Cyhoeddi datganiad gweledigaeth terfynol 

(Strategaeth newydd). 

‘Adran 'Amdanom ni’ ar wefan Ofwat. 

Ymgynghori ar ein blaenoriaethau strategol 

(Strategaeth newydd). 

Blaenraglen Ofwat 2015-16 – drafft ar gyfer 

ymgynghori, 15 Ionawr 2015. 

Ymgynghori ar sut y byddwn yn monitro ein 

hamgylchedd allanol a'n cynnydd tuag at ein 

nodau strategol (Strategaeth newydd). 

Rydym yn gwneud gwaith ar fonitro ein 

hamgylchedd a'n cynnydd tuag at ein 

gweledigaethau strategol fel rhan o'n rhaglen 

Strategaeth a Chynllunio yn 2015-16.  

Sefydlu rhaglen a dull ar gyfer cynnal gwaith 

adolygu trwyddedau (Adolygu trwyddedau). 

Rydym yn gwneud gwaith ar adolygu trwyddedau 

fel rhan o'n rhaglen Cyllid a Threfn Lywodraethu yn 

2015-16. 

Cyhoeddi ein blaenoriaethau strategol terfynol 

(Strategaeth newydd). 

Blaenraglen Ofwat 2015-16, 31 Mawrth 2015. 

Cyhoeddi ein casgliadau ynglŷn â sut y byddwn yn 

monitro ein hamgylchedd allanol a'n cynnydd tuag 

at ein blaenoriaethau strategol (Strategaeth 

newydd). 

Rydym yn gwneud gwaith ar fonitro ein 

hamgylchedd a'n cynnydd tuag at ein 

gweledigaethau strategol fel rhan o'n rhaglen 

Strategaeth a Chynllunio yn 2015-16. 

Ionawr hyd Mawrth 2015 

Cyhoeddi datganiad penderfyniad ar ein dull i 

sicrhau sefyllfa deg (Dewis a threfniadau 

masnachu). 

Rydym yn ystyried materion sefyllfa deg fel rhan 

o'n rhaglenni Agor y Farchnad Fanwerthu a Gwaith 

Achos yn 2015-16 – a thrwy ein cyfraniad i'r 

rhaglen Dŵr Agored. 

Ymgynghori ar newidiadau i'r amodau safonol 

mewn trwyddedau cyflenwi dŵr (WLS) i ddileu'r 

gwaharddiad masnachu mewn-ardal er mwyn 

gweithredu’r newidiadau a nodir yn y Ddeddf 

Rydym yn gwneud gwaith ar ddileu'r gwaharddiad 

masnachu mewn-ardal fel rhan o'n rhaglen Agor y 

Farchnad Fanwerthu yn 2015-16. 

http://www.ofwat.gov.uk/content?id=18f68608-2ef2-11e4-aa65-299e52b34da4
http://www.ofwat.gov.uk/content?id=18f68608-2ef2-11e4-aa65-299e52b34da4
http://www.ofwat.gov.uk/content?id=3ada536d-8179-11e4-8d2d-bf21c5a1f32a
http://www.ofwat.gov.uk/aboutofwat/
http://www.ofwat.gov.uk/content?id=c2883aa2-a0b5-11e4-8c02-310094f90b88
http://www.ofwat.gov.uk/content?id=c2883aa2-a0b5-11e4-8c02-310094f90b88
http://www.ofwat.gov.uk/content?id=6117a58f-d3d2-11e4-8d43-5d0976df01a5
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Yr hyn a ddywedom:  Tystiolaeth 

Menter a Diwygio Rheoleiddio 2013 (Dewis a 

threfniadau masnachu). 

Ymgynghori ar ddatblygu'r wybodaeth a gyhoeddir 

gan gwmnïau monopoli ynglŷn â gwahanol rannau 

eu busnesau - a adwaenir fel 'gwahanu cyfrifyddu' 

(Dewis a threfniadau masnachu). 

Ymgynghoriad ar adrodd rheoleiddiol, 30 Medi 

2014. 

IN 15/01: Sicrwydd ac adrodd ar berfformiad 

cwmnïau yn y dyfodol, Chwefror 2015. 

Cyhoeddi canllawiau wedi eu diweddaru ynglŷn â 

pha gwsmeriaid yr ydym yn ystyried yn gymwys i 

ddewis eu cyflenwr manwerthu dŵr a dŵr gwastraff 

(Dewis a threfniadau masnachu). 

Canllawiau ar gymhwyster – ymgynghoriad, 9 

Mawrth 2015. 

Pob cwmni a reoleiddir yn bodloni'n llawn ein 

hegwyddorion arweinyddiaeth Bwrdd, tryloywder a 

threfn lywodraethu - fel isafswm - erbyn mis Ebrill 

2015 (arweinyddiaeth Bwrdd, tryloywder a threfn 

lywodraethu). 

Byddwn yn monitro cynnydd cwmnïau fel rhan o'n 

rhaglen Cyllid a Threfn Lywodraethu yn 2015-16. 

Amlinellu ein dull ar gyfer ystyried trefniadau 

gweinyddu arbennig (Trefniadau gweinyddu 

arbennig). 

Rydym yn cynnal adolygiad o drefniadau 

gweinyddu arbennig fel rhan o'n rhaglen Cyllid a 

Threfn Lywodraethu yn 2015-16.  

Ymgynghori ar, a chyhoeddi, ein blaenraglen waith 

ar gyfer 2015–16 (Strategaeth newydd). 

Blaenraglen Ofwat 2015-16 – drafft ar gyfer 

ymgynghori, 15 Ionawr 2015. 

Blaenraglen Ofwat 2015-16, 31 Mawrth 2015. 

http://www.ofwat.gov.uk/content?id=06b92c26-48b0-11e4-8979-7dfe58624baf
http://www.ofwat.gov.uk/regulating/compliance/assurance/prs_in1501informationassurance.pdf
http://www.ofwat.gov.uk/regulating/compliance/assurance/prs_in1501informationassurance.pdf
http://www.ofwat.gov.uk/content?id=97d86531-c672-11e4-9c7f-43a26382f6e4
http://www.ofwat.gov.uk/content?id=c2883aa2-a0b5-11e4-8c02-310094f90b88
http://www.ofwat.gov.uk/content?id=c2883aa2-a0b5-11e4-8c02-310094f90b88
http://www.ofwat.gov.uk/content?id=6117a58f-d3d2-11e4-8d43-5d0976df01a5
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Mesur ein perfformiad  

Yn 2014-15 dechreuom ar waith i gynllunio fframwaith asesu er mwyn cefnogi ein strategaeth newydd. Y 

nod yw rhoi arwydd o'r cynnydd yn y sector a'n cynnydd ni fel rheoleiddiwr.   

Bydd y fframwaith asesu yn cynnwys:  

 yr amcanion hirdymor a rennir y mae rhanddeiliaid yn credu sydd eu hangen ar y sector dŵr er 

mwyn sicrhau ymddiriedaeth a hyder cwsmeriaid ('ffactorau llwyddiant gweledigaeth y sector');  

 yr amcanion hirdymor y mae ein Bwrdd yn credu fydd angen i Ofwat eu cyflawni er mwyn bod y 

rheoleiddiwr y mae angen i ni fod ('ffactorau llwyddiant gweledigaeth Ofwat'); a 

 system ar gyfer monitro cynnydd yn erbyn ffactorau llwyddiant y sector ac Ofwat, megis 

dangosyddion perfformiad, arolygon neu asesiadau. Ar gyfer y ffactorau llwyddiant sector, bydd 

hyn yn cynnwys gwybodaeth a gesglir gan ddarparwyr gwasanaeth, Ofwat a sefydliadau eraill 

sydd â diddordeb yn y sector.  

Ein bwriad yw bod gwybodaeth ynglŷn â chynnydd parthed y ddwy weledigaeth ar gael yn gyhoeddus 

mewn fformat hygyrch fel y gall ymgysylltu cwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb. Credwn y 

bydd y 'dangosfyrddau' sector ac Ofwat hyn o gymorth i wneud y canlynol: 

 annog y sector dŵr i wella ei berfformiad;    

 darparu offer ar gyfer y rheini sydd â diddordeb yn y sector i drafod blaenoriaethau ar gyfer 

gwella; a'n  

 helpu ni i fonitro'r manteision yr ydym yn eu rhoi fel rhan o'n rhaglen waith ein hunain. 

Rydym yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol, yn cynnwys rheoleiddwyr eraill y sector dŵr, i 

ddatblygu'r fframwaith asesu. Byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion ynglŷn â'n fframwaith asesu yn 

ystod 2015-16. A, pan fyddant ar gael, byddwn yn treialu rhai o'r mesurau ar gyfer adrodd yn erbyn 

gweledigaeth Ofwat yn adroddiad blynyddol y flwyddyn nesaf.   
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Sut yr ydym yn rheoli risgiau 

Ym mis Gorffennaf 2014 cymeradwyodd ein Bwrdd strategaeth risg a chyfleoedd newydd, a oedd yn 

nodi ein dull ar gyfer rheoli ac ymateb i risgiau a chyfleoedd i'r canlynol:  

 y sector;  

 ein sefydliad; ac  

 ein gwaith.  

Mae ein strategaeth risg a chyfleoedd wedi ei seilio ar ‘Lyfr Oren Trysorlys EM: Rheoli risg - 

Egwyddorion a Chysyniadau’. 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 am risg wedi ei chydbwyso’n gyfartal rhwng bygythiadau, cyfleoedd ac 

adnoddau, a ffactorau allweddol megis cyflawni canlyniadau a ddymunir a rheoli risg i enw da; 

 adolygir cofrestri risg rhaglenni a phrosiectau yn rheolaidd; 

 diweddarir y gofrestr risg a chyfleoedd strategol yn rheolaidd ac fe'i hadolygir gan yr Uwch Dîm 

Arweinyddiaeth mewn sgyrsiau pwyso a mesur risg a chyfleoedd chwarterol; a 

 caiff camau gweithredu sy’n codi o adolygiadau archwiliad mewnol eu dilyn i fyny yn unol â'r 

amserlen a gytunwyd.  

Yn unol ag egwyddorion Cod Llywodraethu Corfforaethol y DU:  

 bydd ein Bwrdd, Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg ac Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn adolygu'n 

rheolaidd ein cofrestr risgiau a chyfleoedd strategol.  

 bydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg yn derbyn cyflwyniadau adolygu risg gan berchnogion 

risg a chyfleoedd strategol ac Uwch Berchnogion Cyfrifol rhaglenni, a throsolygon gan uwch 

reolwyr yn gyson;  

 mae ein Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg yn cynnwys aelod annibynnol o'r tu allan i Ofwat nad 

sy'n aelod o'r Bwrdd; ac 

 mae rheoli risg a chyfleoedd wedi ei wreiddio yn holl raglenni Ofwat a'u prosiectau cydrannol. 

Gwnaethom waith sylweddol yn 2014-15 i ddatblygu set newydd o risgiau a chyfleoedd strategol, a 

gymeradwywyd gan ein Bwrdd ym mis Ionawr 2015. Rheolir pob risg a chyfle strategol gan berchennog 

risg sy'n un o'r uwch gyfarwyddwyr. 

Mae Fframwaith Asesu Rheolaeth Risg Trysorlys EM yn cynorthwyo sefydliadau sector cyhoeddus i 

asesu eu rheolaeth risg safonol. Erbyn diwedd 2014-15, roeddem wedi symud o foddhaol (lefel 2) i dda 

(lefel 3) yn erbyn y fframwaith – ar raddfa rhwng 1 a 5. Seiliwyd hyn ar asesiad a gynhaliwyd gennym, ac 

a wiriwyd gan ein harchwilwyr mewnol.   

Mae'r tabl isod yn nodi ein risgiau strategol a sut yr ydym yn eu rheoli.    

https://www.gov.uk/government/publications/orange-book
https://www.gov.uk/government/publications/orange-book
https://www.gov.uk/government/publications/orange-book
https://www.frc.org.uk/Our-Work/Codes-Standards/Corporate-governance/UK-Corporate-Governance-Code.aspx
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Ein risgiau strategol a sut yr ydym yn eu rheoli  

Risg Rheolaethau 

Newid diwylliant 

sector sydd â 

gwahanol fathau o 

ddarparwyr 

gwasanaeth a 

darpariaeth 

gwasanaeth.   

Datblygom ein dull ar gyfer adolygiad prisiau 2019 drwy ymgynghori'n agos â'r 

sector a rhanddeiliaid eraill. Byddwn hefyd yn ymgynghori gyda'r sector a 

rhanddeiliaid ar ein dull ar gyfer gosod prisiau yn y dyfodol yn ystod 2015-16.  

Byddwn yn cynnal ymchwiliadau ar anghydfodau, cwynion ac ymchwiliadau 

eraill mewn modd amserol  

Byddwn yn ymyrryd yn y sector pan fo hynny'n gyson â'n strategaeth. Rydym 

hefyd yn siarad gyda ac yn gwrando ar ein rhanddeiliaid mewn modd tryloyw.  

Cyflawni canlyniadau 

y mae cwsmeriaid eu 

hangen, eu heisiau 

ac yn gallu eu 

fforddio 

Rydym yn defnyddio gwybodaeth a ddarperir gan ddarparwyr gwasanaeth - yn 

cynnwys yr adroddiadau cyflawni canlyniadau blynyddol gan ddarparwyr 

gwasanaeth monopoli - a gwybodaeth arall er mwyn asesu eu perfformiad. 

Rydym yn ymyrryd pan fydd angen er mwyn diogelu cwsmeriaid mewn modd 

cymesur.  

Rydym yn defnyddio ein set lawn o offer rheoleiddio, yn cynnwys cynnal 

ymchwiliadau a gwneud penderfyniadau ynglŷn â chwynion ac anghydfodau.  

Datblygom a chyflawnom ddull ar gyfer adolygiad prisiau 2014 a oedd wedi ei 

seilio ar roi'r canlyniadau y mae cwsmeriaid eu hangen, eu heisiau ac yn gallu 

eu fforddio.  

Risgiau cyfreithiol Mae gennym adnoddau cyfreithiol mewnol o ansawdd uchel a gwydn. Mae gennym 

Gwnsler Cyffredinol yn cynghori ein Bwrdd a'n Huwch Dîm Arweinyddiaeth. Rydym 

yn rhagweld ac yn cydnabod risgiau cyfreithiol fel rhan graidd o'n holl raglenni. Bydd 

cynrychiolydd cyfreithiol hefyd yn mynychu ein pwyllgorau Bwrdd a byrddau 

rhaglenni fel y caiff risgiau cyfreithiol eu hystyried, a chaiff cyngor cyfreithiol cadarn 

ei wreiddio wrth wneud penderfyniadau. 

Gwytnwch sector Rydym yn gwneud gwaith er mwyn profi trefniadau gweinyddu arbennig os yw 

darparwr gwasanaeth yn mynd i drafferthion ariannol neu drafferthion eraill.  

Gwnaethom amlinellu a chyfathrebu ymlaen llaw yr egwyddorion ar gyfer pan 

fyddwn yn ymyrryd yn y sector. Cefnogir hyn gan wybodaeth fel ein bod ein 

gwneud y penderfyniadau cywir. 

Sut y cawn ein gweld 

- ein henw da a'n 

hygrededd. 

Rydym yn darparu tystiolaeth i broses yr Awdurdod Cystadleuaeth a 

Marchnadoedd er mwyn penderfynu ar reolaethau prisiau Bristol Water ar gyfer 

2015-20. 

Rydym yn recriwtio partner cyflenwi i'n cynorthwyo i agor y farchnad newydd ar 

gyfer gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff i gwsmeriaid dibreswyl yn Lloegr. 

Rydym hefyd yn gweithio gyda rhanddeiliaid eraill er mwyn gwneud yn siŵr y 

caiff y rhaglen waith hon ei rheoli'n dda, yn cynnwys bod â threfniadau trefn 
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Risg Rheolaethau 

lywodraethu effeithiol ar waith.     

Rydym yn gwneud gwelliannau er mwyn gwneud ein penderfyniadau ynglŷn ag  

anghydfodau a chwynion a'n hymatebion i ymholiadau yn gyflymach a mwy 

effeithiol.  

Rydym yn rhoi ar waith ddulliau gwell ar gyfer siarad â, gwrando ar a gweithio 

gyda'n rhanddeiliaid.  

Rydym yn sicrhau 

cyfranogiad 

rhanddeiliaid i 

wireddu'r weledigaeth 

o ymddiriedaeth a 

hyder yn y sector, a 

galluogi ein 

gweledigaeth ar gyfer 

Ofwat. 

Rydym yn gwella ein dull ar gyfer siarad â a gwrando ar ein rhanddeiliaid fel bod 

ein negeseuon yn cael eu cyfathrebu a'u deall yn dda.  

Rydym hefyd yn gweithio'n fwy agos gyda sefydliadau partner eraill, yn cynnwys 

archwilio cyfleoedd ar gyfer cydweithio - er enghraifft, gweithio gyda Rhwydwaith 

Rheoleiddio'r DU.   

Rydym yn gwneud gwelliannau i'r modd yr ydym yn edrych am risgiau a 

chyfleoedd i'r sector ac i ni ('sganio'r gorwel') a'n dull cyffredinol ar gyfer 

cynllunio busnes.  

Deall ein 

hamgylchedd allanol 

ac ymgysylltu'n 

effeithiol ag ef 

Rydym yn parhau i fonitro'r fframwaith cyfreithiol a gwleidyddol yr ydym yn 

gweithredu ynddi yng Nghymru a Lloegr.   

Er mwyn ein helpu i ymateb i ddatblygiadau polisi yng Nghymru, rydym yn 

sefydlu ein gweithgor ar gyfer Cymru.  

Cyflenwi rhaglen Rydym wedi gweithredu dull newydd ar gyfer gweithio seiliedig ar raglen - a 

fframwaith llywodraethu corfforaethol newydd i gefnogi hyn.  

Gyda chytundeb gan randdeiliaid perthnasol, rydym hefyd wedi bod yn cynnal 

gwaith rheoli rhaglen cyffredinol ar agor y farchnad newydd ar gyfer 

gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff manwerthol i gwsmeriaid dibreswyl yn 

Lloegr.    

Diwylliant, 

gwerthoedd ac 

ymddygiad 

Rydym yn datblygu polisïau a chanllawiau clir ar gyfer ein staff ynglŷn â 

disgwyliadau ein sefydliad o ran diwylliant, gwerthoedd ac ymddygiadau - a 

byddwn yn gwneud yn siŵr bod y rhain wedi eu gwreiddio ar draws ein sefydliad 

trwy ein rhaglenni a'n prosiectau. Mae hyn yn cynnwys rhoi gweithdrefnau 

monitro a thracio priodol ar waith er mwyn gwneud yn siŵr bod y diwylliant, 

gwerthoedd ac ymddygiadau cywir wedi eu gwreiddio. 

Llywodraethu 

corfforaethol a 

seilwaith sefydliadol 

Rydym wedi rhoi fframwaith llywodraethu corfforaethol newydd ar waith ac wedi 

hyfforddi staff allweddol i'w defnyddio. Rydym yn rhoi rhaglen datblygu 

arweinyddiaeth ar waith ar gyfer ein timau arweinyddiaeth uwch ac ehangach. 

Rydym yn datblygu ein technoleg a'n seilwaith er mwyn cefnogi ein sefydliad i 

wneud penderfyniadau da.  
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Sut mae ein gwaith yn alinio gyda blaenoriaethau a chanllawiau 
Llywodraethau y DU a Chymru.   

O dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991, mae gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a 

Materion Gwledig a Llywodraeth Cymru bwerau i gyflwyno blaenoriaethau ac amcanion strategol i'r 

Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat). Mae'n ofynnol i ni weithredu yn unol â'r 

blaenoriaethau a'r amcanion hyn pan fyddwn yn cyflawni 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 deg 

maes blaenoriaeth y mae Llywodraeth y DU yn disgwyl i ni eu hystyried 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 dangos y blaenoriaethau 

hyn yn ein penderfyniadau rheoleiddiol; 

 i’n Cadeirydd gytuno ar amserlen ar gyfer 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, yn ogystal ag adrodd ar y deg 

blaenoriaeth sydd yn yr SPS yn ein hadroddiad blynyddol a chyfrifon, yn cyhoeddi adroddiadau bob 

blwyddyn ar flaenoriaethau a gytunwyd. Ar gyfer 2014-15, mae hyn yn cynnwys:  

 ein cyfraniad at amcanion datblygu cynaliadwy Llywodraeth y DU; 

 tystiolaeth o weithredu digonol gan y cwmni i gynorthwyo cwsmeriaid sy'n ei chael hi'n anodd talu 

eu biliau dŵr a dŵr gwastraff;  

 cynnydd ar gystadleuaeth; a  

 chymesuredd rheoleiddiad. 

Isod, rydym yn crynhoi pa gamau a gymerwyd gennym i gefnogi cyflawniad y deg blaenoriaeth. 

Blaenoriaeth a chyfraniad 

1. Effaith newidiadau rheoleiddio ar ragolygon buddsoddi yn y sector 

Dilynodd ein hadolygiad prisiau 2014 y fethodoleg y gwnaethom ei gosod yn 2013, a oedd yn dangos ein 

hymrwymiad i gynnal sefydlogrwydd rheoleiddiol mewn meysydd allweddol. 

  



Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat) – adroddiad blynyddol a chyfrifon 2014-15 

109 
 

Er enghraifft, gwnaethom gynnal y gwerth cyfalaf rheoleiddiol fel fframwaith tanategol ar gyfer yr 

adolygiad prisiau, sydd wedi parhau i ganiatáu buddsoddiad o'r sector preifat am gost isel. Cynhaliom 

hefyd lefel uchel o ymgysylltiad â buddsoddwyr - cynhaliom dros 400 o gyfarfodydd gyda hwy yn ystod y 

broses adolygu prisiau. 

Derbyniodd bob cwmni heblaw un ein penderfyniadau terfynol. Felly, mae'r sector mewn sefyllfa dda i 

weld y buddsoddiad newydd sylweddol y gwnaethom ei ganiatáu i gwmnïau wedi ei ariannu gan y sector 

preifat dros y cyfnod 2015-20. Yn gynwysedig yn y buddsoddiad hwn mae prosiectau i sicrhau 

cyflenwadau dŵr dros y tymor hwy, sy'n tanlinellu natur esblygol ein newidiadau rheoleiddiol. 

2. Cymesuredd y fframwaith rheoleiddio  

Canolbwyntiodd y dull cymesur a ddefnyddiom ar gyfer yr adolygiad prisiau yn ystod y flwyddyn ein 

hymdrechion ar y meysydd sydd fwyaf pwysig i gwsmeriaid, ac sy'n cael yr effaith fwyaf ar filiau. Ar yr un 

pryd roeddem eisiau gweld gwasanaethau yn gwella ar gyfer cwsmeriaid a'r amgylchedd. 

Er enghraifft, ym mis Ebrill 2014, cyhoeddom fod South West Water ac Affinity Water i dderbyn statws 

uwch, a oedd yn golygu nad oedd eu cynlluniau busnes ar gyfer 2015-20 angen llawer o ymyrraeth 

gennym ni. Derbyniodd y ddau gwmni yma hefyd eu penderfyniadau drafft yn gynnar o dan amserlen a 

gyflymwyd a chroesawyd hyn gan y cwmnïau. 

Mae rheoleiddio cymesur yn egwyddor allweddol sy'n tanategu ein strategaeth newydd. Rydym eisiau i 

gwmnïau fod yn atebol i'w cwsmeriaid am y canlyniadau y maent yn eu darparu. Yn gyson â hyn, ym mis 

Chwefror 2015 cyhoeddom ein fframwaith monitro a sicrwydd, a oedd yn amlinellu dull newydd ar gyfer 

sicrwydd cwmni.  

Drwy roi pob cwmni yn un o'r categorïau hyn, y nod yw targedu ein rheoleiddio ar y cwmnïau hynny sydd 

yn ein barn ni angen mwy o oruchwyliaeth er mwyn sicrhau eu bod yn rhoi canlyniadau y maent wedi 

ymrwymo iddynt i gwsmeriaid.   Cyn belled â phosibl, rydym eisiau osgoi ymyrryd, ond rydym yn parhau 

wedi ymrwymo i ymyrryd lle mae angen i ni ar sail cymesur er mwyn diogelu cwsmeriaid. 

3. Effeithiau'r fframwaith rheoleiddio ar broffil buddsoddi'r sector  

O ganlyniad i'r newidiadau a wnaethom i'n methodoleg adolygu prisiau, defnyddiodd y cwmnïau ddull 

cyfanswm gwariant (totex) ar gyfer buddsoddi yn ystod yr adolygiad prisiau. Mae'r adolygiad hwn o'n 

fframwaith rheoleiddio wedi rhoi'r rhyddid iddynt ddewis yr atebion gorau i gyflawni'r canlyniadau y maent 

wedi ymrwymo iddynt. 

O ganlyniad, mae'r dull totex wedi helpu cwmnïau i wneud gwell penderfyniadau ynglŷn â sut y maent yn 

buddsoddi yn y sector er mwyn sicrhau atebion cynaliadwy a hirdymor sy'n cyflawni ar gyfer cwsmeriaid 

a'r amgylchedd. Dros y cyfnod 2015-20, byddant yn buddsoddi £44 biliwn mewn gwella gwasanaethau i 

gwsmeriaid. 

Oherwydd bod y sector yn un hirdymor, gall ein hadolygiadau prisiau bob pum mlynedd weithiau dorri ar 

draws cyfnodau buddsoddi hwy. Ar gyfer adolygiad prisiau 2014, cadwom rai mesurau er mwyn sicrhau 

buddsoddiad hirdymor, ond hefyd er mwyn cymell buddsoddi cynnar lle nododd gwmnïau angen clir. 

Mae'r cymelliadau hyn wedi helpu i esmwytho proffil buddsoddi'r sector, yn unol ag argymhellion 

Infrastructure UK (IUK). 
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4. Cyfraniad i amcanion datblygu cynaliadwy Llywodraeth y DU  

Mae ein gwaith yn ystod y flwyddyn hon wedi cyfrannu at amcanion datblygu cynaliadwy Llywodraeth y 

DU - diogelu cwsmeriaid, yr amgylchedd a chymdeithas yn ehangach, yn ogystal â chyfrannu at dwf 

economaidd. 

Er enghraifft, golyga ein penderfyniadau terfynol ar gyfer yr adolygiad prisiau y bydd biliau dŵr a dŵr 

gwastraff cyfartalog yng Nghymru a Lloegr, dros y cyfnod 2015-20, yn lleihau gan tua £20 o £396 i £376 

cyn chwyddiant. 

Ar yr un pryd bydd cwsmeriaid yn gweld gwell lefelau gwasanaeth erbyn 2020, yn cynnwys: 

 arbed mwy na 370 miliwn litr o ddŵr y dydd drwy fynd i’r afael â gollyngiadau a hyrwyddo 

effeithlonrwydd dŵr - digon wedi ei arbed i wasanaethu’r holl gartrefi yn Birmingham, Manceinion 

a Leeds;  

 lleihad yn yr amser a gollir oherwydd toriadau i gyflenwadau (32% yn is ar gyfartaledd); 

 4,700 yn llai o eiddo yn dioddef llifogydd gan ddŵr carthffos; a  

 dŵr glanach mewn dros 50 o draethau. 

Hefyd, bydd nifer y bobl sy'n elwa ar gefnogaeth ariannol megis tariffau cymdeithasol yn mwy na dyblu i 

tua 1.8 miliwn erbyn 2020.  

Bydd ein gwaith i ddatblygu'r farchnad fanwerthu a amlinellir yn Neddf Dŵr 2014 yn sicrhau mwy o 

ddewis i gwsmeriaid dibreswyl yn Lloegr. Bydd hefyd yn tanategu arbedion i'r economi drwy fod 

darparwyr gwasanaethau yn helpu cwsmeriaid i leihau eu defnydd o ddŵr a charbon. 

Yn ystod 2014-15, rydym wedi parhau i ymgysylltu â Thames Water ar brosiect Twnnel Thames 

Tideway, prosiect seilwaith hirdymor a fydd yn gwneud yn siŵr bod Afon Tafwys yn cydymffurfio â 

Chyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol (gwella ansawdd dŵr afon), a rhoi'r gallu angenrheidiol yn y 

rhwydwaith carthffos ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol (lleihau gorlif charthffos i gartrefi a busnesau). Ein 

rôl fu i gadw biliau i lawr ar gyfer cwsmeriaid, tra'n gwneud yn siŵr y bydd model ariannol effeithlon yn 

sicrhau'r buddsoddiad sydd ei angen i gyflawni'r prosiect. 

5. Effeithiau’r dull rheoleiddio ar baratoad y sector ar gyfer heriau hirdymor, megis newid 
hinsawdd / 6. Effeithiau’r dull rheoleiddio ar arloesedd cwmnïau, megis rheoli dalgylch / 7. 
Effeithiau’r dull rheoleiddio ar wytnwch sector a rheolaeth adnodd dŵr cynaliadwy 

Galluogodd y newidiadau rheoleiddiol a gyflwynwyd gennym yn yr adolygiad prisiau i gwmnïau ddatblygu 

dulliau mwy cynaliadwy ac arloesol er mwyn darparu'r gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff y mae 

cwsmeriaid yn dibynnu arnynt. Er enghraifft, mae symud i totex a chanlyniadau wedi golygu bod 

cwmnïau'n mabwysiadau dulliau mwy cynaliadwy a hyblyg. 

Yn eu cynlluniau busnes, ymrwymodd cwmnïau i tua £700 miliwm o wariant er mwyn sicrhau gwytnwch 

cyflenwadau a gwasanaethau i gwsmeriaid nawr a dros yr hirdymor. Mae mwy na hanner y 171 o 

ganlyniadau y mae cwmnïau wedi ymrwymo i'w cyflawni yn ymwneud â mesurau addasu ar gyfer newid 

hinsawdd ac maent yn cynnwys y canlynol. 
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 Dywedodd bob cwmni ond dau na fyddent yn cymryd dŵr ychwanegol o afonydd, er gwaethaf 

cynnydd mewn poblogaeth.  

 Mae tri chwmni ar ddeg wedi ymrwymo i arbed mwy na 200 miliwn litr o ddŵr y dydd erbyn 2020 

drwy well mesurau effeithlonrwydd dŵr. 

 Bydd lefelau mesuryddion yn cynyddu o 48% yn 2014 i 61% erbyn 2020. 

 Bydd lefelau gollyngiadau yn lleihau gan 5% erbyn 2020. 

Yn ystod y flwyddyn, dechreuom amlinellu ein dull ar gyfer cyflawni ein dyletswydd sylfaenol newydd ar 

wytnwch.  

Rydym wedi comisiynu Tasglu Gwytnwch o dan gadeiryddiaeth Jacob Tompkins, Rheolwr Gyfarwyddwr 

Waterwise, er mwyn ystyried gwytnwch yn y sector dŵr. 

Rydym wedi fframio ein dull ar gyfer gwytnwch yng nghyd-destun: 

 gwasanaethau i gwsmeriaid; 

 cynllunio hirdymor; a 

 chynaliadwyedd. 

Ein rôl yw gosod y cymelliadau a'r fframwaith rheoleiddio cywir, a pharhau i weithredu fel rhwyd 

ddiogelwch ar gyfer cwsmeriaid. 

Mae cynlluniau rheoli dalgylch yn enghraifft dda iawn o ddull arloesol ar gyfer darparu cyflenwadau dŵr 

diogel a sicr. Mae gweithio gyda ffermwyr er mwyn mynd i'r afael â llygredd dŵr yn ei darddiad yn 

hytrach nac adeiladu gweithiau trin dŵr, yn ffordd fwy cynaliadwy o sicrhau dŵr yfed o ansawdd da.  

Mae cwmnïau wedi ymrwymo i wario £200 miliwn ar raglenni rheoli dalgylch dros y cyfnod 2015-20 er 

mwyn helpu i: 

 reoli llygredd; 

 gwella draeniad; 

 lleihau allyriadau carbon; a 

 lleihau cost i gwsmeriaid. 

Mae'r dull a ddefnyddiom yn yr adolygiad prisiau wedi galluogi cwmnïau i wneud y penderfyniadau rheoli 

gorau er mwyn cyflawni'r canlyniadau y maent wedi ymrwymo iddynt. 

8. Digon o weithredu gan gwmnïau i gynorthwyo cwsmeriaid sy'n ei chael hi'n anodd talu biliau / 
10. Effeithiolrwydd adolygiad prisiau 2014 o ran cyflawni'r canlyniadau a geisir gan gwsmeriaid 
a rhanddeiliaid eraill 

Rydym wedi parhau i roi cwsmeriaid wrth galon y penderfyniadau a wnaethom yn ystod y flwyddyn. 

Sicrhaodd ein methodoleg adolygu prisiau bod pob cwmni'n rhoi ystyriaeth i flaenoriaethau cwsmeriaid 

yn eu canlyniadau. 

Ar y cyfan, bydd y bil dŵr a dŵr gwastraff cyfartalog yng Nghymru a Lloegr yn gostwng gan 5% – neu tua 

£20 – cyn chwyddiant dros y cyfnod 2015-20. 

Elfen allweddol yn y canlyniad llwyddiannus hwn ar gyfer cwsmeriaid oedd ein bod wedi gofyn i gwmnïau 

weithio gyda'u cwsmeriaid er mwyn deall eu blaenoriaethau a'u parodrwydd i dalu.  
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Ffactor bwysig arall oedd y gefnogaeth a dderbyniodd nifer o gwmnïau ar gyfer datblygiad tariffau 

cymdeithasol er mwyn helpu cwsmeriaid sy'n ei chael hi'n anodd talu eu biliau dŵr a dŵr gwastraff. O 1 

Ebrill 2015, bydd 14 cwmni yn gweithredu tariff cymdeithasol ar gyfer eu cwsmeriaid mwyaf bregus. Mae 

pob cwmni, drwy'r cynllun WaterSure, yn cynnig rhyw fath o gefnogaeth â chymhorthdal.  

Mae gosod cost cyfalaf - sef y gyfradd isaf o enillion sydd ei hangen ar fenthycwyr neu fuddsoddwyr er 

mwyn cefnogi buddsoddiad yn y sector - yn ffurfio rhan allweddol o'n penderfyniadau yn ystod yr 

adolygiad prisiau. 

Pan gyflwynodd cwmnïau eu cynlluniau busnes ym mis Rhagfyr 2013, fe gynigom gost cyfalaf o fwy na 

4%. Ym mis Ionawr 2014, fe wnaethom ostwng cost cyfalaf i 3.7%. Ym mis Rhagfyr 2014, pan 

wnaethom ein penderfyniadau terfynol, fe wnaethom ei gostwng ymhellach i 3.6%. Mae gostyngiad gan 

1.0% yng nghost cyfalaf yn gostwng biliau cwsmeriaid gan tua £20. 

Felly, drwy leihau cost cyfalaf, herio'r cwmnïau i sicrhau bod cwsmeriaid yn cael mwy am lai a thrwy 

ddatblygiad tariffau cymdeithasol, rydym wedi gallu ysgafnhau ychydig o'r pwysau ar filiau cwsmeriaid 

dros y pum mlynedd nesaf. 

9. Cynnydd ar gystadleuaeth, i sicrhau fod hyn yn unol â'r Papur Gwyn ar Ddŵr a ffiniau 
Llywodraeth y DU 

Ym mis Mai 2014, daeth Deddf Dŵr 2014 yn gyfraith. Yn ogystal â chyflwyno dewis i'r holl gwsmeriaid 

busnes a dibreswyl erbyn 2017, mae'r Ddeddf hefyd yn caniatáu ar gyfer cyfres o ddiwygiadau posibl i 

wella gwytnwch a chynyddu effeithlonrwydd mewn gwasanaethau cyfanwerthu. 

Yn ystod y flwyddyn gwnaethom barhau i weithio gyda'r sector i ddatblygu'r farchnad fanwerthu mewn 

gwasanaethau dŵr. Crewyd OpenWater Market Ltd (OWML) ac mae wedi gweithio ar ddatblygu'r 

rheolau sy'n amlinellu sut y bydd trefniadau'r farchnad newydd yn gweithio'n ymarferol. Mae wedi 

cyhoeddi cyfres o Gynlluniau Pensaernïaeth Marchnad (MAPs). 

Ochr yn ochr â hyn rydym wedi gwneud gwaith i gefnogi datblygiad trefniadau'r farchnad newydd, yn 

cynnwys:  

 cyflwyno amod trwydded newydd ar gyfer cwmnïau er mwyn sicrhau y gellir adnoddu OWML yn 

briodol; 

 gosod rheolaethau prisiau ar wahân ar wasanaethau manwerthu, a fydd yn helpu i roi ffin 

taliadau cyfanwerthu clir er mwyn cefnogi mynediad i'r farchnad fanwerthu newydd; 

 cyhoeddi rhaglen ar gyfer agor y farchnad yn 2017; ac 

 ymgynghori ar gwmpas trefniadau'r farchnad newydd drwy ein canllaw newydd arfaethedig 

ynglŷn â phwy fydd yn gymwys i newid cyflenwr yn y farchnad newydd. 

Canllawiau gan Lywodraeth Cymru 

Ym mis Rhagfyr 2013, ac yn dilyn ymgynghoriad, gosododd Llywodraeth Cymru gerbron y Cynulliad 

ganllawiau cymdeithasol ac amgylcheddol (SEG) 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.  



Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat) – adroddiad blynyddol a chyfrifon 2014-15 

113 
 

Rydym wedi ysgrifennu at Weinidogion Cymru yn egluro sut yr ydym wedi gwneud hyn. Rydym hefyd yn 

crynhoi’r camau yr ydym wedi eu cymryd isod. 

Blaenoriaeth a chyfraniad 

1. Cynigion rheoleiddiol: asesu effeithiau newidiadau rheoleiddio ar gwsmeriaid a buddsoddwyr 
/  
7. Ymchwil a phenderfyniadau seiliedig ar dystiolaeth a llunio polisïau: rhoi ystyriaeth i ymchwil 
a chostau wrth wneud penderfyniadau 

Roedd ein dull ar gyfer yr adolygiad prisiau yn ystod 2014-15 yn dangos ein hymrwymiad i gynnal 

sefydlogrwydd rheoleiddiol.  

Roedd hyn yn cynnwys parhau gyda'r newidiadau a wnaethom i'n methodoleg. Gwelodd hyn gwmnïau'n 

defnyddio dull totex ar gyfer buddsoddiad yn y sector. Rhoddodd hefyd gwsmeriaid wrth galon y broses 

reoleiddio, gan roi mwy o gyfle iddynt gytuno gyda'u cwmnïau dŵr ynglŷn â'r canlyniadau y maent am eu 

gweld am bris y gallant ei fforddio.  

Am y tro cyntaf gosodom bedwar rheolaeth pris ar wahân mewn dull wedi ei dargedu'n fwy. Gwnaethom 

hefyd hi'n ofynnol i gwmnïau gynnig eu canlyniadau eu hunain, a'r gwobrau a'r cosbau sy'n gysylltiedig â 

hwy. Fe wnaethom ymyrryd i ddiogelu cwsmeriaid a sicrhau effeithlonrwydd mewn sawl achos, ond 

parhaodd y rhan fwyaf o'r cymelliadau fel ag yr oedd cwmnïau wedi eu cynnig. Trafodom y mentrau 

arloesol hyn yn fanwl gyda buddsoddwyr, cwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill drwy gydol yr adolygiad 

prisiau er mwyn sicrhau sefydlogrwydd rheoleiddiol. 

Mae'r dull totex hefyd wedi arwain at gwmnïau'n gwneud penderfyniadau mwy cynaliadwy, megis 

gweithio gyda ffermwyr i fynd i'r afael â llygredd dŵr yn ei darddiad yn hytrach nac adeiladu gwaith trin 

dŵr newydd. Mae hyn yn tanategu gwytnwch y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff y mae cwmnïau yn 

eu darparu i'w cwsmeriaid, sydd yn ei dro yn gwneud y sector yn rhagolwg mwy diogel ar gyfer 

buddsoddi. 

Er ein bod wedi mabwysiadu dull newydd ar gyfer ein hadolygiad prisiau, cadwom y fframwaith sylfaenol, 

a oedd hefyd yn annog buddsoddiad parhaus a dull tryloyw ar gyfer ein hymgysylltiad â buddsoddwyr. O 

ganlyniad, bydd y sector yn gweld buddsoddiad newydd sylweddol dros y pum mlynedd nesaf. 

Fe wnaeth ein dull newydd annog cwmnïau i ymgysylltu mwy â'u cwsmeriaid. Yn sail i'n penderfyniadau 

terfynol ym mis Rhagfyr 2014 yr oedd tystiolaeth sylweddol o gwsmeriaid yn derbyn cynlluniau cwmnïau, 

yn cynnwys tystiolaeth o barodrwydd i dalu.   Gwnaethom hefyd leihau cost cyfalaf, sef y gyfradd enillion 

isaf sydd ei hangen ar fenthycwyr neu fuddsoddwyr er mwyn cefnogi buddsoddiad yn y sector.  

Hefyd, mae ein gwaith yn ystod y flwyddyn parthed y camau y mae cwsmeriaid yn disgwyl i gwmnïau eu 

cymryd unwaith y byddant wedi cofrestru cwyn, ochr yn ochr â chost trin cwynion, wedi annog y sector i 

fabwysiadu cynllun gwneud iawn am gamweddau (WATRS). Dechreuodd cynllun WATRS ar 1 Ebrill 

2015. Gweithiom yn agos gyda CCWater a'r cwmnïau i ddatblygu'r cynllun. 

Dylai'r cynllun gwneud iawn am gamweddau newydd fod yn dda ar gyfer cwmnïau gan ei fod yn datrys 

anghydfodau anodd ac yn nodi ffyrdd i osgoi problemau gwasanaeth yn y dyfodol.  A dylai system 

http://www.watrs.org/
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gwneud iawn am gamweddau dda wella ymddiriedaeth a hyder yn y gwasanaeth cyhoeddus hanfodol 

hwn. 

3. Datblygu cynaliadwy: cyfraniad i amcanion datblygu cynaliadwy Llywodraeth Cymru / 5. 
Effeithlonrwydd ac atebion cost effeithiol: ysgogi arloesedd o fewn y ffiniau a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru er mwyn sicrhau gwelliannau mewn effeithlonrwydd / 6. Gwytnwch ac 
atebion cydgysylltiedig seiliedig ar ganlyniadau: galluogi gwytnwch yn erbyn peryglon dŵr a 
pheryglon eraill / 9. Atebion rheolaeth dŵr integredig: annog atebion rheolaeth dŵr cynaliadwy 
ac arloesol  / 10. Rheoli adnoddau yn y dyfodol: annog cynllunio ac atebion hir dymor integredig 

Mae ein gwaith yn ystod y flwyddyn wedi cyfrannu at amcanion datblygu cynaliadwy Llywodraeth Cymru 

- diogelu cwsmeriaid, yr amgylchedd a chymdeithas yn ehangach, yn ogystal â chyfrannu at dwf 

economaidd. 

Er enghraifft, gwelodd ein hadolygiad prisiau y sgwrs fwyaf erioed gyda chwsmeriaid - gwnaethom hi'n 

ofynnol i bob cwmni sefydlu grŵp her cwsmeriaid annibynnol (CCG), a gwelwyd hefyd 250,000 o 

sgyrsiau uniongyrchol â chwsmeriaid ar draws y sector, nifer nas gwelwyd ei debyg o'r blaen.   

Cynorthwyodd fentrau arloesol eraill y gwnaethom eu cyflwyno yn yr adolygiad prisiau y cwmnïau i 

ddatblygu dulliau mwy cynaliadwy ac arloesol. Mae'r rhain yn cynnwys canolbwyntio ar ganlyniadau a 

symud at totex. Mae tystiolaeth yn dangos y gall dulliau mwy hyblyg megis rheoli dalgylch roi gwell 

gwasanaeth i gwsmeriaid am bris y gallant ei fforddio. 

Mae'r rheolaethau prisiau a osodwyd gennym ym mis Rhagfyr 2014 ar gyfer y cyfnod 2015-20 yn rhoi 

gwobrau a chosbau i'r cwmnïau sy'n gweithredu'n gyfan gwbl neu'n bennaf yng Nghymru i roi'r 

canlyniadau y cytunwyd arnynt gyda'u cwsmeriaid ac a nodir yn eu cynlluniau busnes. Mae hyn yn 

cynnwys canlyniadau'n ymwneud â gwytnwch asedau a gwasanaethau cwmnïau, a darpariaeth 

gwasanaeth cwsmeriaid dibynadwy ac o ansawdd uchel. Rydym wedi ymyrryd i ddiogelu cwsmeriaid 

pan fo angen hynny, yn cynnwys ysgogi her effeithlonrwydd sylweddol gwerth £3 biliwn ar draws y 

sector. Fodd bynnag, lle bo digon o dystiolaeth o gefnogaeth i gwsmeriaid, nid ydym wedi herio 

cynlluniau na chanlyniadau penodol cwmnïau. Mae'r dull hwn wedi rhoi'r cyfle iddynt geisio atebion mwy 

arloesol, hyblyg, cynaliadwy a hirdymor. 

O ganlyniad i'r gwaith a wnaethom ar yr adolygiad prisiau yn ystod y flwyddyn, bydd cwmnïau'n 

buddsoddi dros £3 biliwn – neu tua £2,000 am bob cartref yng Nghymru - dros y pum mlynedd nesaf. 

Erbyn 2020, bydd cwsmeriaid yn elwa ar welliannau sylweddol mewn meysydd gwasanaeth yng 

Nghymru sy'n wirioneddol bwysig iddynt hwy, yn cynnwys: 

 mwy na 15 miliwn litr o ddŵr y dydd yn cael ei arbed trwy fynd i’r afael â gollyngiadau a hyrwyddo 

effeithlonrwydd dŵr; 

 lleihad mewn dros awr yn yr amser a gollir o ganlyniad i doriadau i gyflenwadau; a 

 55 yn llai o eiddo yn dioddef llifogydd gan ddŵr carthffos. 

Gwnaethom hefyd grafu'n ôl o leiaf £13 miliwn ar gyfer cwsmeriaid gan gwmnïau sy'n gweithredu'n gyfan 

gwbl neu'n bennaf yng Nghymru am danberfformio yn ystod y cyfnod adolygu prisiau blaenorol – roedd y 

rhan fwyaf o hyn am fethiannau amgylcheddol, megis digwyddiadau o lygredd a chydymffurfiad o ran trin 

carthffosiaeth. 
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Mae Dŵr Cymru wedi ymrwymo i ganlyniadau yn 2015-20 a fydd yn cynyddu gwytnwch asedau critigol 

lle byddai methiant yn cael effaith fawr ar wasanaeth i gwsmeriaid neu ar yr amgylchedd. Mae gan y 

cwmni berthynas agos o ymddiriedaeth a hyder gyda'i gwsmeriaid. 

Mae Dŵr Cymru a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy hefyd yn disgwyl i nifer y cwsmeriaid sy'n defnyddio mesurydd 

gynyddu dros y cyfnod 2015-20 (o 40% i 49% yn ardal gwasanaeth Dŵr Cymru, ac o 59% i 65% yn ardal 

Dŵr Dyffryn Dyfrdwy). Gwyddom fod mesuryddion yn lleihau defnydd dŵr ac yn gostwng biliau – 

awgryma tystiolaeth fod Rhaglen Mesuryddion Gyffredinol Southern Water, er enghraifft, eisoes wedi 

rhoi gostyngiad gwerth 16.5% mewn defnydd dŵr, gan arbed £162 y flwyddyn ar gyfartaledd i'r rhan 

fwyaf o gwsmeriaid gyda mesurydd. 

Yn ystod 2014-15 buom yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, Defra, Cyfoeth Naturiol Cymru ac 

Asiantaeth yr Amgylchedd i ddatblygu cynigion ar gyfer: 

 diwygio echdynnu; a'r 

 canllawiau cynllunio adnoddau dŵr nesaf er mwyn arwain datblygiad cynlluniau rheoli adnoddau 

2018 cwmnïau dŵr. 

4. Fforddiadwyedd: rhoi ystyriaeth i faterion fforddiadwyedd yng Nghymru 

Mae ein gwaith yn ystod y flwyddyn wedi rhoi ystyriaeth i faterion fforddiadwyedd yng Nghymru. Creodd 

ein hadolygiad prisiau ddeinameg newydd rhwng cwmnïau a chwsmeriaid, oherwydd gofynnom i 

gwmnïau ymgysylltu â'u cwsmeriaid a chanfod pa wasanaethau a chanlyniadau y maent yn eu 

gwerthfawrogi.  

Yna gwnaethom herio pob cwmni i ganolbwyntio eu cynlluniau busnes ar gyflawni'r canlyniadau hynny 

yn effeithlon a fforddiadwy. Yng Nghymru golygodd y dull hwn bod cwmnïau wedi ceisio mewnbwn gan 

dros 12,000 o gwsmeriaid, ac yna datblygu canlyniadau y dywedodd eu cwsmeriaid yr oeddent am eu 

cael ac yn barod i dalu amdanynt. 

Mae ein penderfyniadau terfynol, a wnaed gennym ym mis Rhagfyr 2014, yn golygu y bydd cwsmeriaid 

yng Nghymru yn cael mwy gan eu cwmnïau dŵr dros y pum mlynedd nesaf ond gyda biliau is - tua 5% 

yn is ar gyfartaledd cyn chwyddiant.  

Fel rhan o'n dull i sicrhau bod cwmnïau'n ymgysylltu mwy gyda'u cwsmeriaid ac er mwyn deall y 

ffactorau sy'n effeithio ar fforddiadwyedd dŵr, diwygiom ein canllawiau ar ddelio â chwsmeriaid preswyl 

mewn dyled ym mis Gorffennaf 2014.  

Yn ogystal â hyn, dengys ganlyniadau ein hadolygiad prisiau y bydd cynnydd o tua 300,000 o gartrefi yn 

derbyn cymorth gyda'u biliau dŵr a dŵr gwastraff ledled Cymru erbyn 2020.  

2. Rhwymedigaethau amgylcheddol a statudol: hwyluso cydymffurfiad â deddfwriaeth 
ddomestig ac Ewropeaidd / 8. Ansawdd dŵr yfed: sicrhau cydymffurfiad gyda rhwymedigaethau 
ansawdd dŵr yfed 

Mae ein gwaith yn ystod 2014-15 wedi rhoi ystyriaeth i ddeddfwriaeth Ewropeaidd ac ansawdd dŵr yfed. 

http://www.ofwat.gov.uk/consumerissues/problemspayingbill/gud_pro_custdebt20070327.pdf
http://www.ofwat.gov.uk/consumerissues/problemspayingbill/gud_pro_custdebt20070327.pdf
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Bydd y rheolaethau prisiau y gwnaethom eu gosod ym mis Rhagfyr 2014 yn galluogi'r holl gwmnïau sy'n 

darparu gwasanaeth i gwsmeriaid yng Nghymru i gydymffurfio â'r rhwymedigaethau cyfreithiol hyn dros y 

cyfnod 2015-20. Rydym wedi gweithio gyda Dŵr Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru i sicrhau bod ein 

rheolaethau prisiau yn cynnwys darpariaeth addas ar gyfer cyflawni mesurau sy'n debygol i fod eu 

hangen o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Am y tro cyntaf, fe'i gwnaethom hi'n ofynnol hefyd i gael 

sicrwydd gan y Bwrdd y byddai cynlluniau busnes cwmnïau yn ymdrin â buddsoddiad o'r fath. 

Rydym yn cydnabod y pwysigrwydd y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi ar barhau gyda chyflenwad dŵr 

yfed diogel a glân. Adlewyrchir hyn yn y canlyniadau ar gyfer diogelwch ac ansawdd rhagorol y dŵr yfed 

y gwnaeth Dŵr Cymru a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy ei gyflwyno yn eu cynlluniau busnes. Mae ein rheolaethau 

prisiau, ynghyd â'r gwobrau a chosbau sydd ynghlwm wrth y mesurau perthnasol o lwyddiant, yn rhoi'r 

cymelliadau cywir i gwmnïau gydymffurfio â safonau statudol a rhoi'r canlyniadau y mae cwsmeriaid am 

eu cael ac yn eu gwerthfawrogi. 
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Rhestr o’r asesiadau effaith a gynhaliwyd yn ystod 2014-15 

Ni chynhaliom unrhyw asesiadau effaith yn ystod 2014-15.  
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Adolygu effeithiolrwydd y Bwrdd 

Cynhaliodd y Bwrdd adolygiad o'i effeithiolrwydd gan edrych yn ôl dros y 12 mis blaenorol. Llenwodd 

bob aelod o'r Bwrdd holiadur a oedd yn ceisio deall y modd y mae'r Bwrdd yn gweithredu a rôl ei 

bwyllgorau a'r gefnogaeth a gaiff ganddynt. Cyfarfu'r Cadeirydd hefyd â phob aelod Bwrdd er mwyn deall 

eu hymateb. Cydnabu'r Bwrdd ei fod wedi bod drwy gyfnod o drawsnewid dros y 12 mis blaenorol fel 

Bwrdd newydd yn mynd i'r afael â materion anodd.  

Eleni hefyd gwelwyd newidiadau i rai o'r Pwyllgorau. Mae Catherine Waddams wedi cymryd rôl 

Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith Achos, gyda Martin Lawrence a Jonson Cox yn ymuno fel aelodau ym mis 

Tachwedd 2014. Mae'r Pwyllgor wedi bod yn llwyddiannus mewn penderfynu ar dri achos ar ei ffurf 

newydd. Rydym hefyd wedi sefydlu Pwyllgor Twnnel Thames Tideway, o dan gadeiryddiaeth Jonson 

Cox, er mwyn cefnogi'r Bwrdd cyfan gyda'r rhaglen waith hon.   

Croesawom hefyd Vanessa Howlison yn aelod annibynnol o'n Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg. 

Cymerodd le Richard Kennet, y gwnaethom ffarwelio ag ef wedi wyth mlynedd o wasanaeth.   

Jonson Cox  
Cadeirydd 
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Cynnydd mewn lleihau beichiau rheoleiddiol 

Cefndir 

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 

Golygodd ein methodoleg gosod prisiau mwy cymesur ac wedi'i thargedu’n well ein bod wedi gallu 

lleihau’r baich rheoleiddiol ar gwmnïau mewn nifer o feysydd. 

Yn ystod y flwyddyn gwnaethom leihau ein gofynion o ran y wybodaeth y mae'n rhaid i gwmnïau ei 

hanfon atom er mwyn eu halinio â ffurfiau newydd rheolaeth prisiau a gyflwynwyd gennym fel rhan o 

adolygiad prisiau 2014. Er enghraifft, ni fyddwn mwyach yn gofyn i gwmnïau gynhyrchu gwybodaeth 

derfynol gan ddefnyddio cyfrifyddu costau cyfredol (CCA) llawn. Fodd bynnag, byddwn yn gofyn iddynt 

gyhoeddi eu canlyniadau ariannol cryno gan ddefnyddio CCA, y gwnaethom gadarnhau wedi 

ymgynghori â'r sector. 

Gwnaethom hefyd ddefnyddio dull wedi'i dargedu a chymesur ar gyfer ein gofynion am y sicrwydd y mae 

cwmnïau monopoli yn ei ddarparu.  Er enghraifft, fel rhan o'n fframwaith monitro arfaethedig (gweler 

tudalen 16) penderfynom: 

 beidio â gosod unrhyw ofynion pellach ar gyfer 2015-16 (y tu hwnt i isafswm y sector) ar South 

West Water ac Affinity Water – y ddau gwmni a raddiwyd fel rhai 'gwell' yn adolygiad prisiau 2014 

(gweler tudalen 24); a  

 gofyn am fwy o sicrwydd gan Ddŵr Dyffryn Dyfrdwy.  

Ar gyfer cwmnïau eraill, byddwn yn ei gwneud hi'n ofynnol iddynt gynnig eu sicrwydd wedi'i dargedu 

ychwanegol unigryw eu hunain, gan gysoni fel bod gan yr holl gwsmeriaid yr un ymddiriedaeth a hyder 

yn y wybodaeth sector sy'n cael ei darparu. 
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Rydym yn disgwyl i gwmnïau gyflawni eu rhwymedigaethau i gwsmeriaid - a chywiro pethau pan fyddant 

yn cael pethau'n anghywir. Rydym yn defnyddio dull wedi'i dargedu a chymesur ar gyfer gorfodi sy'n 

cydbwyso costau a manteision i gwsmeriaid. Er enghraifft, yn ystod y flwyddyn gwnaethom y canlynol:  

 derbyn ymrwymiad Thames Water i dalu pecyn gwerth £86 miliwn i gwsmeriaid a’r cymunedau y 

mae’n eu gwasanaethu, yn dilyn ein hymchwiliad i adroddiadau’r cwmni o ddata gorlifiadau 

carthffos yn 2010 - a gosod dim ond dirwy dybiannol; a   

 derbyn ymrwymiadau rhwymol gan Bristol Water i wneud newidiadau i'w strwythur a’i brosesau er 

mwyn mynd i’r afael â’r pryderon cystadleuaeth penodol yr oeddem wedi eu nodi.  

http://www.ofwat.gov.uk/mediacentre/ibulletins/prs_ib1614tmsfne
http://www.ofwat.gov.uk/mediacentre/ibulletins/prs_ib1614tmsfne
http://www.ofwat.gov.uk/mediacentre/ibulletins/prs_ib0415bristolca98
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Perfformiad yn erbyn lefelau gwasanaeth penodedig 

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 2014-15 yn erbyn ein safonau gwasanaeth isod. 

Ymholiadau cyffredinol 

Yn 2014-15, gwnaethom ateb dros 3,404 o ymholiadau, yn cynnwys galwadau ffôn a gohebiaeth 

ysgrifenedig. Mae hyn yn cymharu â 5,300 yn 2013-14. 

Safon perfformiad ar gyfer ymholiadau cyffredinol 

Safon 2014-15 2013-14 

Delio gydag o leiaf 95% o'r holl ymholiadau cyffredinol o fewn deg 

diwrnod gwaith 

98.7% 98.3% 

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 berthnasol 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 246 cais am wybodaeth, y gwnaethom ymdrin â hwy o dan 

FOIA ac EIR. Fe wnaethom ymateb i 97.1% o fewn y terfynau amser. Yn 2013-14, derbyniom 265 o 

geisiadau ac 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 fwy na 40 corff llywodraeth ganolog, yn cynnwys Ofwat. Gallwch 

weld perfformiad cyrff sy’n cyfranogi ar wefan y Weinyddiaeth Cyfiawnder. 

Anghydfodau a chwynion am wasanaethau dŵr a dŵr gwastraff 

Mae CCWater yn cynrychioli defnyddwyr yn y sector dŵr. Mae’n delio â'r rhan fwyaf o gwynion gan 

ddefnyddwyr ynglŷn â’r gwasanaeth y mae eu cwmni dŵr yn ei ddarparu, na all y cwmni ei hun eu 

datrys. 
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Pan fo cwsmeriaid yn parhau'n anfodlon yn dilyn ymdrechion CCWater i ddatrys eu cwyn, o 1 Ebrill 2015 

mae ganddynt yr hawl i atgyfeirio eu cwyn i'r Cynllun Gwneud Iawn am Gamweddau Dŵr (WATRS). 

Cynllun datrys anghydfod amgen gwirfoddol yw WATRS er mwyn helpu i fynd i'r afael â'r nifer fechan o 

gwynion cwsmeriaid sy'n parhau heb eu datrys. Mae WATRS wedi'i gynllunio i roi dewis amgen 

annibynnol, diduedd a hawdd ei ddefnyddio yn hytrach na mynd i'r Llys neu i Dribiwnlys. 

Rydym yn gyfrifol am yr anghydfodau a’r cwynion canlynol: 

 Cwynion ynglŷn â pholisi rheoleiddio. 

 Honiadau o dordyletswydd gan gwmni. 

 Taliadau cysylltu cyflenwad dŵr a charthffos. 

 Archebu prif bibellau dŵr, carthffosydd a draeniau ochrol. 

 Mabwysiadu a'r trefniadau ariannol parthed prif bibellau a hunan osodwyd. 

 Apeliadau trosglwyddo carthfos. 

 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. 

Mae gennym nifer o fesurau perfformiad 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 2014-15, derbyniom 248 achos o anghydfodau a chwynion – o gymharu â 221  

yn 2013-14. Rydym yn cymharu ein perfformiad yn erbyn ein safon perfformiad isod. 

Safon perfformiad 2014-15 2013-14 

Ymateb cyntaf i 95% o'r holl gwynion o fewn deg diwrnod gwaith 95% 94% 

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 2014-15, fe wnaethom gau 88% o’r 248 cwyn a dderbyniom o fewn targed ein cam asesu 

cychwynnol. Yn 2013-14, fe wnaethom gau 84% o’r 221 cwyn a dderbyniom yn y cam hwn.  
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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 2014-15, fe wnaethom ddatrys 68% o 40 cwyn o fewn y cam cau achos. Dyma’r flwyddyn gyntaf i ni 

gasglu’r wybodaeth hon. Yn 2013-14, fe wnaethom ddatrys 71% o 34 cwyn yn y cam hwn.  

Cwynion a ddatryswyd 

Fe wnaethom ddatrys 248 o gwynion yn ystod y flwyddyn (223 yn 2013-14). O'r rhain: 

 cafodd 86% ohonynt eu datrys o fewn tri mis (o gymharu â 87% yn 2013-14); a 

 cafodd 92% ohonynt eu datrys o fewn chwe mis (o gymharu â 90% yn 2013-14). 

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 mewnol i ystyried a ydym wedi trin yr achos yn y modd cywir. 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. Ym mis Mehefin 2014, canfu'r PHSO bod y 

modd y gwnaethom drin yr achos hwn mor wael fel ei fod yn gyfystyr â chamweinyddu. Yn benodol, 

beirniadodd yr Ombwdsmon: 

 faint o amser a gymerodd hi i ni ddatrys y gŵyn; 

 ein cyfathrebu gwael gyda'r cwynwr; a'r  

 rhwystredigaeth, yr amser a'r gost a gafodd y cwynwr er mwyn ceisio cywiro pethau.  

Fe wnaethom ymateb i'r adroddiad drwy ymddiheuro i'r cwsmer, a thalu £250 o iawndal. Ar yr un pryd, fe 

wnaethom welliant i'n prosesau cwynion mewnol.  

Ym mis Awst 2014, cynhaliodd y PHSO ymchwiliad arall a ddygwyd ger ei fron parthed y modd y 

gwnaethom drin achos. Ym mis Mawrth 2015, cyhoeddodd y PHSO ei adroddiad terfynol a chanfu ein 

bod wedi cynnal yr achos fel ag y dylem fod wedi ei wneud. Penderfynodd y PHSO beidio â chefnogi'r 

gŵyn oherwydd na chanfu unrhyw fethiannau gweinyddol difrifol yn y modd y gwnaethom ystyried yr 

achos. 
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Rheoli adnoddau 2014-15 

Recriwtio staff (yn ôl rhyw a grŵp ethnig) 

 2014-15 2013-14 2012-13 

Lefel ac ystod 

cyflog 

Staff cyfwerth 

ag amser 

llawn a 

benodwyd1 

Cyfran sy'n 

fenywod 

(%)1 

Cyfran o 

leiafrifoedd 

ethnig (%)1 

Staff cyfwerth 

ag amser 

llawn a 

benodwyd1 

Cyfran sy'n 

fenywod 

(%)1 

Cyfran o 

leiafrifoedd 

ethnig (%)1 

Staff cyfwerth 

ag amser 

llawn a 

benodwyd1 

Cyfran sy'n 

fenywod 

(%)1 

Cyfran o 

leiafrifoedd 

ethnig (%)1 

Band 1 ‒ 

£15,623 hyd 

£22,220 

0 0 0 1 0 100 2 0 50 

Band 2 ‒ 

£22,221 hyd 

£31,448  

8 63 13 3 67 0 7 85 44 

Band 3 ‒ 

£31,449 hyd 

£47,146 

6 33 17 12 25 0 10 31 16 

Band 4 ‒ 

£47,147 hyd 

£72,114 

5 80 60 7 57 0 8 49 25 
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 2014-15 2013-14 2012-13 

Lefel ac ystod 

cyflog 

Staff cyfwerth 

ag amser 

llawn a 

benodwyd1 

Cyfran sy'n 

fenywod 

(%)1 

Cyfran o 

leiafrifoedd 

ethnig (%)1 

Staff cyfwerth 

ag amser 

llawn a 

benodwyd1 

Cyfran sy'n 

fenywod 

(%)1 

Cyfran o 

leiafrifoedd 

ethnig (%)1 

Staff cyfwerth 

ag amser 

llawn a 

benodwyd1 

Cyfran sy'n 

fenywod 

(%)1 

Cyfran o 

leiafrifoedd 

ethnig (%)1 

Band 5 ‒ 

£72,115 hyd 

£108,171 

3 33 0 4 50 0 6 0 0 

Cyfanswm 22 55 23 27 48 4 33 40 25 

Nodiadau: 

1. Wedi eu talgrynnu i'r rhif llawn agosaf. 
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Staff mewn swydd  

Math 31 Mawrth 

2015 

31 Mawrth 

2014 

31 Mawrth 

2013 

Nifer y staff a gyflogir 147 199 185 

Nifer y staff asiantaeth ac ymgynghorwyr 7 20 17 

Gwybodaeth staff cyflogedig  

Maes 31 Mawrth 

2015 

31 Mawrth 

2014 

31 Mawrth 

2013 

Staff cyfwerth ag amser llawn  136 191 177 

Cyfran sy'n fenywod (%) 70 48 47 

Cyfran o leiafrifoedd ethnig (%) 30 12 18 

Cyfran sy'n anabl (%) 1 3 2.3 

Aelodau’r Uwch Wasanaeth Sifil 7 8 11 

Nifer y contractau tymor penodedig ac achlysurol 11 13 13 

Nifer y staff sy'n gweithio’n rhan amser 20 28 30 

Trosiant staff (%) 10* 12 16 

*Nid yw'n cynnwys diwedd contractau tymor penodedig, marw yn y swydd neu gadawyr drwy adael gwirfoddol neu 

ddileu swydd yn wirfoddol. 

Presenoldeb mewn hyfforddiant staff (yn ôl grŵp ethnig)  

 2014-151 2013-14 2012-13 

Grŵp ethnig Nifer y 

dyddiau 

hyfforddiant2 

%3 Nifer y 

dyddiau 

hyfforddiant2 

%3 Nifer y 

dyddiau 

hyfforddiant2 

%3 

Gwyn – – 318 78 418 77 

Grwpiau 

ethnig eraill 

– – 48 12 89 17 

Dim yn 132.5 100 42 10 32 6 
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 2014-151 2013-14 2012-13 

Grŵp ethnig Nifer y 

dyddiau 

hyfforddiant2 

%3 Nifer y 

dyddiau 

hyfforddiant2 

%3 Nifer y 

dyddiau 

hyfforddiant2 

%3 

gwybod 

Cyfanswm 

nifer y 

dyddiau 

hyfforddiant 

132.5 100 407 100 539 100 

Nodiadau: 

1. Ni wnaethom gasglu gwybodaeth ynglŷn â dyddiau hyfforddiant yn ôl grŵp ethnig yn 2014-15.  

2.  Wedi'u talgrynnu i fyny. 

3. Wedi eu talgrynnu i'r rhif llawn agosaf. 

Staff yn ôl rhyw   

Maes 31 Mawrth 

2015 

Nifer y staff a gyflogir 147 

Nifer y menywod 67 

Nifer y dynion 80 

Cyfarwyddwyr Gweithredol yn ôl rhyw   

Maes 31 Mawrth 

2015 

Nifer y bobl a gyflogir 7 

Nifer y menywod 5 

Nifer y dynion 2 

Aelodau o'r Uwch Wasanaeth Sifil yn ôl rhyw   

Maes 31 Mawrth 

2015 

Nifer y bobl a gyflogir 7 

Nifer y menywod 3 

Nifer y dynion 4 
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Cydymffurfiad Ofwat gyda dyletswydd cydraddoldeb y sector 
cyhoeddus 

Cefndir 

Mae dyletswydd 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; 

 hyrwyddo cyfle cyfartal; a 

 meithrin perthynas dda rhwng gwahanol bobl pan fyddant yn cynnal eu gweithgareddau. 

Cefnogir y ddyletswydd cydraddoldeb gan ddyletswyddau penodol a nodir mewn rheoliadau, a ddaeth i 

rym ar 10 Medi 2011. Mae'r dyletswyddau penodol yn ei gwneud hi'n ofynnol i gyrff cyhoeddus, megis 

Ofwat, i gyhoeddi gwybodaeth gymesur berthnasol 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 

byddwn yn cynnal ein dyletswyddau yn y modd yr ydym yn rheoleiddio cwmnïau dŵr. Felly, mae ein 

gwaith i hyrwyddo cydraddoldeb yn bennaf drwy ein dull rheoleiddio cyffredinol. Ceisiwn sicrhau nad oes 

gan y dulliau hyn effeithiau anfwriadol neu anghyfartal. 

Ar dudalennau 104 i 112 rydym yn crynhoi’r camau yr ydym wedi eu cymryd yn 2014-15 parthed 

datganiad polisi strategol Llywodraeth y DU i ni, yn cynnwys canllawiau cymdeithasol ac amgylcheddol 

diwygiedig, a chanllawiau cymdeithasol ac amgylcheddol Llywodraeth Cymru. 

Yn ystod y flwyddyn fe gyhoeddom wybodaeth ar gyfer cwsmeriaid ynglŷn ag asiantau bilio a ble i fynd 

am gymorth a chyngor. Mae hyn oherwydd ein bod eisiau galluogi cwsmeriaid i wneud dewisiadau 

gwybodus ynglŷn ag asiantau bilio. Yn flaenorol roeddem wedi nodi risgiau posibl i gwsmeriaid o 

ganlyniad i weithgaredd rhai asiantau bilio sydd â modelau busnes anghynaladwy, neu honiadau ffug 

neu amheus. Roedd pryderon ynglŷn ag asiantau bilio yn y sector dŵr i’w gweld yng nghysylltiadau 

defnyddwyr â Chyngor ar Bopeth, yn ogystal â gydag Ofwat a CCWater. Roedd cwsmeriaid oedrannus 

neu’r rheini sydd heb fynediad at gefnogaeth fel petaent yn cael eu heffeithio'n benodol. 

Parhaom i weithio gyda chwmnïau, CCWater a Water UK (corff cynrychioliadol y cwmnïau dŵr) i 

gynorthwyo’r sector i sefydlu cynllun datrys anghydfodau amgen annibynnol (ADR). O 1 Ebrill 2015 mae 

cwsmeriaid yng Nghymru a Lloegr wedi gallu mynd at ddyfarnwr annibynnol os nad oedd eu cwyn wedi’i 

datrys gan eu cwmni dŵr neu ar ôl ymyrraeth gan CCWater. 
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Lansiodd Water UK y Cynllun Gwneud Iawn am Gamweddau Dŵr (WATRS), sy'n mynd i'r afael ag 

anghydfodau yn ymwneud â biliau a thaliadau, mesuryddion, cyflenwad dŵr a gwasanaethau dŵr 

gwastraff a'i nod yw gwneud ei benderfyniad o fewn 20 diwrnod gwaith o dderbyn cais.  Os yw WATRS 

yn cefnogi cwyn cwsmer, bydd yn penderfynu pa gamau sy'n rhaid i'r cwmni eu cymryd, yn cynnwys 

gwneud gwaith neu dalu iawndal am golled neu ddifrod.  

Mae'n darparu gwasanaeth ychwanegol sy'n golygu bod gan gwsmeriaid gyfle olaf i ddatrys eu cwyn heb 

orfod mynd i'r llys, sydd ddim yn ddewis ymarferol i nifer o gwsmeriaid. Ariennir y cynllun gan y cwmnïau 

dŵr, ond caiff ei gynnal yn annibynnol gan y Ganolfan ar gyfer Datrys Anghydfod yn Effeithiol (CEDR) a'i 

oruchwylio gan banel annibynnol.  

Fel sefydliad, rydym yn cynnig ystod o wasanaethau mewn perthynas â chyhoeddiadau a gohebiaeth er 

mwyn cynorthwyo i hyrwyddo cydraddoldeb cyfle drwy fynediad at wybodaeth. 

Er enghraifft, mae cyhoeddiadau ar gael gennym mewn print bras ac mewn Braille ac rydym 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 gohebiaeth yn 

yr un iaith a'i derbynnir mewn ieithoedd heblaw Cymraeg neu Saesneg.   

Ym mis Mawrth 2015, dechreuom ar brosiect i ddatblygu cyfres o ganllawiau brandio yn cwmpasu ein 

defnydd o bethau megis ffontiau a lliwiau. Bydd hyn yn rhoi ystyriaeth i anghenion pobl gydag 

anableddau megis dyslecsia a diffyg gweld lliw ('dallineb lliw') 

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 presennol a darpar ymgeiswyr oherwydd bod ein gwaith, diwylliant, amgylchedd a gwobrau yn 

ei wneud yn lle da i fod. Mae’n cynnwys ymrwymiad i roi ein gwerthoedd, sef parch, uniondeb, 

arweinyddiaeth a rhagoriaeth, ym mlaenllaw ym mhopeth a wnawn. Rydym hefyd eisiau amgylchedd 

gweithio sydd, ymhlith pethau eraill, yn darparu diwylliant croesawgar sy’n rhydd o wahaniaethu ac sy’n 

gwerthfawrogi amrywiaeth a gwahanol safbwyntiau. 

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. 
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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.  

Yn ystod y flwyddyn gosodom nod i roi ein gwerthoedd (parch, uniondeb, arweinyddiaeth a rhagoriaeth) 

yn flaenllaw ym mhopeth a wnawn. Un o'r ffyrdd y mesurir ein perfformiad yw drwy ganlyniadau ein 

harolwg staff. Er enghraifft, erbyn diwedd 2016, rydym am i o  leiaf 70% o'n pobl feddwl bod cydweithwyr 

yn arddangos ein gwerthoedd a bod gwelliant yn ymatebion ein harolwg staff. Dangosodd ganlyniadau 

ein Harolwg Pobl 2014  fod pobl yn fwy tebygol o feddwl ein bod yn rhoi ein gwerthoedd yn flaenllaw yn 

ein gwaith (32%) o gymharu â 2013 (20%). 

Amcanion cydraddoldeb ar gyfer 2014-18 

Amcanion Mesurir drwy Dyddiad cyflawni 

Rhoi ein gwerthoedd (parch, 

uniondeb, arweinyddiaeth a 

rhagoriaeth) ym mlaenllaw ym 

mhopeth a wnawn. 

Mae gwelliannau blwyddyn ar ôl 

blwyddyn yn ein perfformiad yn 

erbyn ein dangosyddion 

perfformiad allweddol. 

Mae 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 

 

Darparu amgylchedd gwaith sy’n 

groesawgar ac amrywiol ac sy’n 

cefnogi gweithio effeithiol. 

Rydym yn cael ein cydnabod fel 

cyflogwr 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 meincnod. 

Erbyn diwedd 2018 
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Mae Ofwat (yr Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr) yn adran llywodraeth

anweinidogol. Rydym yn rheoleiddio’r sector dŵr yng Nghymru a Lloegr. Ein

gweledigaeth yw bod yn rheoleiddiwr economaidd blaenllaw, un yr ymddiriedir

ynddo ac a berchir, a herio ein hunain ac eraill i feithrin ymddiriedaeth a hyder

mewn dŵr.
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