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Ynglŷn â’r ddogfen hon 

Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno ein hadroddiad blynyddol a chyfrifon ar gyfer y cyfnod o 
1 Ebrill 2020 hyd 31 Mawrth 2021. 

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

Mae hefyd yn cynnwys y cyfrifon ar gyfer gweithrediad yr Awdurdod Rheoleiddio 
Gwasanaethau Dŵr (Ofwat) o dan Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol (IFRS). 
Paratowyd y cyfrifon hyn ar sail groniadol yn unol â Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y 
Llywodraeth (FReM). 

Nodir ein swyddogaethau a’n dyletswyddau yn bennaf yn Neddf Diwydiant Dŵr 1991 fel 
y’i diwygiwyd (WIA91). Adran Llywodraeth Anweinidogol yw Ofwat sy’n uniongyrchol 
atebol i’r Senedd Prydain a Senedd Cymru. 

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

http://www.ofwat.gov.uk/
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Trosolwg 

Yn yr adran hon o’r adroddiad perfformiad ceir crynodeb o berfformiad y sector dŵr yn 
erbyn y canlyniadau a osodwyd gennym, a’r rôl yr ydym wedi’i chwarae mewn cyflawni 
hyn yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf. 

Diben a gweithgareddau 

Ein huchelgais yw bod y sector dŵr yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i gwsmeriaid, 
yn diogelu’r amgylchedd ac yn gwella bywyd drwy ddŵr nawr ac yn y dyfodol. Mae ein 
strategaeth ‘Amser i weithredu, gyda’n gilydd‘, yn egluro sut y byddwn yn ysgogi 
cynnydd yn y sector dŵr; gan wneud yn siŵr ein bod yn canolbwyntio ar gynnal 
gwelliannau dros ddegawdau i ddod. 

Rydym yn gwneud ein swyddogaethau perthnasol er mwyn cyflawni’r dyletswyddau a 
nodir mewn deddfwriaeth ac yn unol â’r datganiadau o flaenoriaethau ac amcanion 
strategol yr ydym yn eu derbyn gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. 

Perfformiad o gymharu â blaenraglen 2020-21 

Gwnaethom gyflawni’r mwyafrif o’r cerrig milltir a nodwyd yn ein blaenraglen 2020-
21.  Gwnaethom ohirio tair carreg filltir i’w hail-flaenoriaethu oherwydd y pandemig a 
phroses ailbenderfynu’r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA). Y cerrig 
milltir a ohiriwyd oedd yr ymgynghoriad ar ein dull polisi ar gyfer marchnadoedd 
dwyochrog adnoddau dŵr, canfyddiadau allweddol ar effaith polisi a gwireddu buddion 
PR14, a’n cynigion gwreiddiol ar gyfer meysydd PR24 allweddol a blociau adeiladu. Mae 
rhagor o wybodaeth am ein cynnydd yn Atodiad A1 ar dudalen 143. 

Yn dilyn ymgynghoriad yn gynharach eleni, rydym wedi cyhoeddi ein Blaenraglen 2021-
22, sy’n nodi ein cynlluniau ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf yng ngoleuni ein 
strategaeth a datganiadau blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y 
DU.  

Materion a risgiau allweddol 

Mae gennym strategaeth ar gyfer rheoli ac ymateb i risgiau a chyfleoedd yn seiliedig ar 
Lyfr Oren Trysorlys EM:  Rheoli risg – Egwyddorion a Chysyniadau. Yn unol â’i 
egwyddorion, mae rheoli risg a chyfle wedi ei wreiddio ar draws ein sefydliad. Mae ein 
datganiad llywodraethu ar dudalen 58 yn rhoi rhagor o wybodaeth am ein rheolaeth 
risgiau.  

 

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2019/10/Time-to-act-together-Ofwats-strategy-1.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/03/Ofwat-Forward-Programme-2020-21.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/03/Ofwat-Forward-Programme-2020-21.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/consultation/ofwats-forward-programme-2020-21-draft-for-consultation/
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/03/Ofwats-forward-programme-2021-22.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/03/Ofwats-forward-programme-2021-22.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/866117/6.6266_HMT_Orange_Book_Update_v6_WEB.PDF
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/866117/6.6266_HMT_Orange_Book_Update_v6_WEB.PDF
https://www.gov.uk/government/publications/orange-book
https://www.gov.uk/government/publications/orange-book
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Sail busnes byw  

Rydym wedi mabwysiadu sail busnes byw ar gyfer paratoi’r cyfrifon hyn, fel y nodir yn 
nodyn 1.14 ar dudalen 124. 
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Rhagair y Cadeirydd  

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi’i diffinio gan Covid-
19 a’i effeithiau ar bawb ohonom. Mae’r pandemig 
wedi profi pawb, ac nid yw Ofwat na’r sector dŵr yn 
eithriad. Ychwanegodd y tywydd eithafol ac ymadael 
â’r UE bwysau pellach ar draws y sector. Ymatebodd 
Ofwat a’r sector dŵr i’r heriau hyn, gan addasu ffyrdd o weithio, cynnal cyflenwadau a 
darparu cefnogaeth ychwanegol i anghenion newidiol cwsmeriaid preswyl a 
chwsmeriaid busnes. Hoffwn dalu teyrnged i arweinyddiaeth Ofwat a’r holl staff am eu 
hymrwymiad rhagorol yn ystod y cyfnod hwn.  

Yn ystod y flwyddyn blaenoriaeth i’n tîm oedd darparu’r wybodaeth oedd ei hangen ar y 
CMA i ystyried ceisiadau gan bedwar cwmni i adolygu’r pecynnau pris a gwasanaeth a 
osodwyd gennym yn 2019. Gwnaeth y CMA ei benderfyniadau terfynol ym mis Mawrth. 
Mae’r apeliadau bellach wedi’u cwblhau. Mae’r penderfyniadau diwygiedig yn cefnogi 
ein hymgyrch i gwmnïau dŵr ganolbwyntio eu hymdrechion ar ddarparu gwasanaeth 
sy’n addas ar gyfer y dyfodol - un sy’n fwy gwydn, yn gynaliadwy yn amgylcheddol ac 
sy’n bodloni disgwyliadau cwsmeriaid am bris y gallant ei fforddio.   

Er mwyn cyflawni eu hymrwymiadau a nodwyd yn ein hadolygiad prisiau 2019 (PR19) 
mae’n rhaid i gwmnïau ddangos arloesedd. Yn gynharach eleni lansiwyd Cronfa Arloesi 
gwerth £200 miliwn gyntaf y sector gydag agoriad y gystadleuaeth Arloesi mewn Dŵr. 
Rydym yn falch ein bod wedi gweld nifer o fentrau hynod arloesol a chydweithredol a 
allai wella gwasanaeth, effeithlonrwydd neu’r amgylchedd. Bydd cystadlaethau 
presennol ac yn y dyfodol yn parhau i gymell cwmnïau i fod yn uchelgeisiol trwy gydol y 
cyfnod 2020-25, nid dim ond o ran creu cynlluniau busnes ar gyfer y pum mlynedd 
ganlynol.  

Rhaid i gwmnïau ymdrechu i gyflawni ym mhob maes, fel darparwyr gwasanaeth 
cyhoeddus hanfodol. Eleni gwnaethom asesu sut mae cwmnïau’n bodloni ein 
hegwyddorion wedi’u diweddaru o ran arweinyddiaeth, tryloywder a llywodraethu. 
Rwy’n croesawu’r gwelliannau a’r enghreifftiau da o ble mae cwmnïau wedi cyflawni eu 
cyfrifoldebau eang i wasanaeth cyhoeddus. Fodd bynnag, mae lle i gwmnïau wella ac 
esblygu’n barhaus i gyrraedd y safonau arweinyddiaeth, llywodraethu a disgwyliadau 
cwsmeriaid uchaf a diweddaraf.  

Trwy gydol 2020-21 rydym wedi parhau i weithio mewn partneriaeth â’r llywodraeth, 
rheoleiddwyr sector allweddol a rhanddeiliaid eraill i gefnogi’r sector yn ystod y 
pandemig, i sicrhau gwell dealltwriaeth o anghenion cwsmeriaid, i ddatblygu ffyrdd 
newydd o sicrhau buddsoddiad mawr, a chyfrannu at weithredu ar y cyd wrth fynd i’r 
afael â materion amgylcheddol amlwg gan gynnwys achosion o ryddhau i gyrsiau dŵr a 
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sero net. Rydym yn edrych ymlaen at weithio ochr yn ochr â’r sector i ysgogi 
perfformiad, ac ar yr un pryd sicrhau bod cwmnïau’n ymateb i heriau brys ynglŷn â 
chynaliadwyedd amgylcheddol. Rydym yn croesawu ymrwymiad parhaus gan 
fuddsoddwyr i edrych ar yr hirdymor a gwelliannau mewn perfformiad, ac felly cefnogi 
gwytnwch y sector ar gyfer y dyfodol.  

Ym mis Mawrth, gwnaethom ffarwelio â Rachel Fletcher. Rydym yn diolch i Rachel am 
ei harweinyddiaeth, a’r newidiadau sylweddol y gwnaeth eu harwain yn Ofwat a’r sector 
dros y tair blynedd diwethaf.  Rwy’n falch iawn bod David Black wedi camu i’r rôl fel Prif 
Weithredwr Dros Dro, ar ôl gwasanaethu fel ein Prif Swyddog Rheoleiddio. Mae gan 
David brofiad dwfn o Ofwat a’r sector dŵr. Ynghyd â’r tîm arweinyddiaeth, bydd David 
yn parhau i ysgogi gwaith ar ein strategaeth, Amser i weithredu, gyda’n gilydd, gan 
ddod â mwy o ffocws ar yr heriau y mae’n rhaid i’r sector eu hwynebu, tra ar yr un pryd 
yn trawsnewid ffyrdd Ofwat o weithio. 

Yn ystod y flwyddyn gwnaethom ffarwelio â thri o’n Cyfarwyddwyr Anweithredol: Tim 
Waggott, Christine Farnish a Martin Lawrence. Hoffwn ddiolch iddynt am eu cyfraniad 
rhagorol yn ystod tymor eu penodiad. Gwnaethom groesawu Nicola Bruce, David Jones, 
Seema Kennedy a Jonathan Kini. Rwy’n falch iawn bod ein haelodau newydd o’r Bwrdd 
yn dod ag amrywiaeth eang o arbenigedd a phrofiad a fydd yn ein helpu i gryfhau ein 
cysylltiadau, yn enwedig trwy ein Swyddfa Cymru sydd newydd ei sefydlu, a’n gweld 
trwy PR24 a thu hwnt i’r pandemig. Rwy’n teimlo’n hyderus bod Ofwat mewn sefyllfa 
dda i barhau i ysgogi gwerth i gwsmeriaid, yr amgylchedd a chymdeithas mewn sector 
sy’n parhau i roi cynnig deniadol i fuddsoddwyr hirdymor. 

 

 
 

Jonson Cox 
Cadeirydd   

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2019/10/Time-to-act-together-Ofwats-strategy-1.pdf
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Adroddiad y Prif Weithredwr 
Dros Dro 

Mae Covid-19 wedi ail-siapio ein bywydau mewn 
ffyrdd na fyddai llawer ohonom wedi gallu ei 
ddychmygu. Mae wedi cael effaith drasig i lawer, 
gan gynnwys y rheini ohonom sy’n gweithio yn Ofwat, gyda cholli aelodau o’r teulu, 
ffrindiau a chydweithiwr hoffus Ofwat. 

Ochr yn ochr ag effaith ddwys y pandemig, cawsom ein hatgoffa o’r newydd am 
bwysigrwydd dŵr. . Amlygodd ymchwil a gynhaliwyd ar y cyd gan Ofwat a Water UK rai 
o’r ffyrdd y mae’r pandemig wedi effeithio ar y sector dŵr; gan gynnwys galw uwch am 
ddŵr a mwy o angen am gymorth i gwsmeriaid sydd mewn amgylchiadau bregus, yn 
ogystal â chyfleoedd i fod yn fwy effeithlon. Trwy gydol y pandemig, mae cwmnïau dŵr 
wedi gweithio’n ddiflino i sicrhau cyflenwadau diogel a gwydn, gan addasu bron dros 
nos i batrymau symudol defnydd dŵr a galwadau cynyddol am ddŵr gan bobl yn 
gweithio o gartref cartref, am olchi dwylo ac am hylendid. 

Fel rheoleiddiwr economaidd y sector dŵr a dŵr gwastraff yng Nghymru a Lloegr, rydym 
yma i alluogi ac ysgogi creu gwerth i gwsmeriaid a’r amgylchedd ac i sicrhau bod 
cwsmeriaid yn cael eu cyfran deg o’r gwerth hwn. Rydym yn gwneud hyn trwy weithio 
gyda chwmnïau i fynd i’r afael â’r heriau hirdymor a wynebir gan bawb ohonom; trwy 
ysgogi gwelliannau ym mherfformiad cwmnïau a, lle mae marchnadoedd wedi’u 
sefydlu, gwneud yr hyn a allwn i wella eu heffeithiolrwydd.  

Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi croesawu ymrwymiadau a gwaith budd 
cyhoeddus cwmnïau, gan gynnwys y newid arfaethedig i sero net, ymrwymiadau’n 
ymwneud â gorlifiadau storm a gweithredu ar ollyngiadau. Mae ein partneriaeth 
gynyddol yn gweithio gyda’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr (CCW) yn cyfrannu at fwy o 
fewnwelediad i anghenion cwsmeriaid, yn enwedig y rhai sy’n agored i niwed neu’n ei 
chael hi’n anodd talu.  

Er bod y sector wedi gwneud gwelliannau, rydym yn cydnabod nad yw perfformiad 
mewn rhai meysydd, megis gorlifiadau stormydd, effeithlonrwydd dŵr a llifogydd 
carthffosydd cystal ag y dylai fod, ac y mae angen gwneud mwy i ysgogi cynnydd ar 
draws pob cwmni. Er mwyn helpu i hwyluso’r newid hwn, rydym wedi ymuno â’r 
ymdrech genedlaethol i fynd i’r afael â rhai o’r heriau amgylcheddol allweddol, megis 
amddiffyn ein nentydd sialc gwerthfawr. Byddwn yn parhau i chwarae ein rhan i 
sicrhau bod cwmnïau’n amddiffyn, adfer a gwella ein hamgylchedd.   

Wrth i ni edrych y tu hwnt i’r pandemig, byddwn yn parhau â’n gwaith i ysgogi 
gwelliannau perfformiad i gwsmeriaid, gwell canlyniadau amgylcheddol ac arloesedd. 
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Rwy’n falch iawn yn ymateb y sector i gyfrannu tuag at adferiad gwyrdd gyda rhaglen 
fuddsoddi gwerth £850 miliwn ar gyfer gwella’r amgylchedd, ochr yn ochr â’i 
frwdfrydedd i gymryd rhan yng nghystadlaethau’r Gronfa Arloesi. 

Yn dilyn cyhoeddi ein penderfyniadau terfynol ar gyfer PR19, cyfeiriodd bedwar cwmni 
eu pecyn prisiau a gwasanaeth i’r CMA, tra bod y 13 cwmni arall wedi bwrw ymlaen â’r 
heriau a osodwyd gennym. Roedd y broses ailbenderfynu yn gofyn llawer i bawb a 
gymerodd ran ac rydym yn diolch i’r CMA am ystyried ein penderfyniadau yn ofalus. 
Roeddem yn falch bod y canlyniad terfynol, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2021, yn 
cymeradwyo ein huchelgais ar gyfer y sector a’n hymagwedd mewn sawl maes, er ein 
bod yn cydnabod eu bod wedi dod i gasgliadau gwahanol ar rai materion. Byddwn yn 
ystyried canfyddiadau’r CMA yn ofalus a dysgu ehangach o PR19 wrth i ni ddatblygu ein 
dull ar gyfer adolygu prisiau yn y dyfodol. 

Rydym wedi defnyddio ystod lawn ein hoffer rheoleiddio eleni, o adeiladu ar PR19 i 
ddechrau cynllunio’r adolygiad prisiau nesaf; defnyddio ein hadroddiadau cymharol ar 
wasanaeth, gwytnwch ariannol ac arweinyddiaeth bwrdd i daflu goleuni ar 
enghreifftiau o berfformiad da a gwael; a defnyddio ein hoffer gorfodi yn strategol lle 
nad yw perfformiad cwmnïau o’r safon y dylai cwsmeriaid ei ddisgwyl. Byddwn yn 
adeiladu ar ein llwyddiannau, yn enwedig y twf sylweddol yn y farchnad ar gyfer 
penodiadau newydd sydd wedi mwy na dyblu eleni.  Gall cwmnïau a’u buddsoddwyr 
ddisgwyl gweld ffocws parhaus ar sut y gallwn wneud y defnydd gorau o’r offer sydd ar 
gael i ni er mwyn sicrhau gwell canlyniadau i gwsmeriaid.  

Roeddem yn falch o agor ein swyddfa yng Nghymru yn ystod y flwyddyn, ar ôl recriwtio 
Pennaeth Cymru newydd. Rydym yn edrych ymlaen at gryfhau ein cysylltiad â’r 
gymuned randdeiliaid ehangach yng Nghymru a gyda Llywodraeth Cymru ac ystyried 
sut y gallwn adlewyrchu safbwynt polisi Llywodraeth Cymru yn well n ein gwaith.  

Cymerais yr awenau fel Prif Weithredwr Dros Dro ym mis Mawrth 2021. Rwy’n edrych 
ymlaen at arwain y gwaith o gyflawni ein strategaeth, Amser i weithredu, gyda’n gilydd, 
ac i leoli Ofwat a’r sector ar gyfer y dyfodol a’r heriau a ddaw yn ei sgil. Rwy’n falch o allu 
adeiladu ar y gwaith a ddechreuwyd o dan arweinyddiaeth Rachel Fletcher ac rwy’n 
edrych ymlaen at arwain y sefydliad yn ei flaen dros y misoedd i ddod ac at weld y 
sector yn camu i fyny i ddiwallu anghenion cwsmeriaid a chyflawni gwelliannau 
hanfodol i’r amgylchedd.  

Yn olaf, hoffwn ddiolch i bob un o bobl Ofwat, sydd wedi dangos gwytnwch, hiwmor a 
gofal am ei gilydd ac mae ein hysbryd tîm wedi parhau i ffynnu. Rydym wedi gweithio’n 
galed i sicrhau ein bod yn cefnogi ein pobl yn effeithiol ac rwy’n croesawu canlyniadau 
ein harolwg pobl y Gwasanaeth Sifil sy’n dangos cynnydd yn ein hymgysylltiad 
cyffredinol â gweithwyr i 72%. Mae ein canlyniadau yn ein gosod yn y grŵp cyflogwyr 
sy’n perfformio’n dda yn y Gwasanaeth Sifil. Rwy’n falch iawn i fod wedi cyflawni hyn, a 

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2019/10/Time-to-act-together-Ofwats-strategy-1.pdf
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chymaint i gwsmeriaid, cymdeithas a’r amgylchedd dros y flwyddyn ddiwethaf mewn 
amgylchiadau mor heriol ac rwy’n edrych ymlaen at i ni barhau â’r gwaith hwn yn y 
flwyddyn sydd i ddod.  

 
 
 
 
 

David Black 
Prif Weithredwr Dros Dro 
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Crynodeb o berfformiad 

Fel y rheoleiddiwr ar gyfer y sector dŵr a dŵr gwastraff yng Nghymru a Lloegr, ein rôl yw 
galluogi, cymell a dal cwmnïau i gyfrif am ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i 
gwsmeriaid, cymdeithas a’r amgylchedd nawr ac yn y dyfodol. Rydym yn goruchwylio’r 
marchnadoedd sy’n bodoli yn y sector dŵr er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn gweithio i 
gwsmeriaid.  

Caiff ein perfformiad a’n heffaith eu mesur yn ôl pa mor dda y mae cwmnïau’n sicrhau 
canlyniadau cadarnhaol i gwsmeriaid, yr amgylchedd a’u cymunedau lleol ar gyfer y 
genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol, a gan lwyddiant y marchnadoedd 
hyn. Yn yr adroddiad hwn, rydym yn ystyried perfformiad cwmni yn ystod 2020-21, gan 
adlewyrchu gwybodaeth a gyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn ariannol neu a ddarparwyd i 
ni, gan gynnwys trwy ein perthynas waith barhaus â chwmnïau. Rydym hefyd yn 
ystyried y data mwyaf diweddar a gyflwynwyd trwy adroddiadau blynyddol cwmnïau sy’n 
ymdrin â’r cyfnod 2019-20, gan ein galluogi i ddarparu gwybodaeth am dueddiadau ar 
gyfer y cyfnod rheolaeth prisiau blaenorol hyd at fis Mawrth 2020.  

Er nad ydym eto wedi gweld gwybodaeth gyflawn am effaith uniongyrchol Covid-19 yn 
ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, ar y cyfan, mae cwmnïau wedi gweithio i sicrhau 
bod cwsmeriaid yn parhau i dderbyn gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff diogel drwy 
gydol y pandemig. Cymerodd cwmnïau gamau hefyd a rhoi mesurau cymorth ar waith 
ar gyfer cwsmeriaid preswyl a busnes mewn ymateb i effaith economaidd Covid-19. 
Roeddem wedi aros yn effro i feysydd tanberfformio a chydnabod, er gwaethaf y cefndir 
hwn, bod yn rhaid i gwmnïau fynd ymhellach i ysgogi gwelliannau ar draws y 
gwasanaethau y maent yn eu darparu, gan gynnwys i amddiffyn a gwella ein 
hamgylchedd.  

Yn ystod y pandemig, yn ogystal â sicrhau bod cwmnïau’n darparu’r gwasanaethau y 
mae cwsmeriaid yn dibynnu arnynt, gwnaethom atgyfnerthu’r egwyddor na ddylid 
lleihau uchelgeisiau cwmnïau ar gyfer gwasanaeth a pherfformiad cwsmeriaid ar gyfer 
y cyfnod adolygu prisiau llawn 2020-25. Bydd gennym farn fwy cynhwysfawr ar 
berfformiad cyffredinol y sector yn ystod Covid-19 pan fydd cwmnïau’n cyhoeddi eu 
hadroddiadau perfformiad yn ystod haf 2021. 

Er bod ein data cwmnïau diweddaraf (a gasglwyd ar gyfer y cyfnod 2019-20) yn 
rhagflaenu’r pandemig, mae’n rhoi gwybod i ni sut y gwnaeth cwmnïau fodloni eu 
hymrwymiadau a sicrhau’r canlyniadau a nodwyd yn yr adolygiad prisiau diwethaf yn 
2014. Ein rôl yw galluogi cwmnïau i gyflawni’n effeithlon ac effeithiol trwy ein 
hadolygiadau prisiau a marchnadoedd bob pum mlynedd tra’n eu cymell i fynd 
ymhellach a chyflawni mwy ar gyfer cwsmeriaid a’r amgylchedd. Rydym yn monitro 
cynnydd trwy gydol y cyfnod i brofi a yw ein hamcanion o’r adolygiad diwethaf yn cael 
eu cyflawni ac i lywio gwaith polisi yn y dyfodol, gan gynnwys yr adolygiad prisiau nesaf.   
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Pan fo cwmnïau’n methu, rydym yn ymateb gan ddefnyddio ystod o offer rheoleiddio, y 
oddi mewn a thu allan i’n mecanweithiau adolygu prisiau. Mae data o 2019-20 a 
meysydd tanberfformio hefyd wedi gosod y sylfeini ar gyfer datblygu meysydd polisi 
ychwanegol yn ystod 2020-21, yr ydym wedi’u manylu arnynt yn yr adroddiad hwn.  

Yn ei gyfanrwydd mae data 2019-20 yn datgelu rhai meysydd lle gwelir cynnydd da. Mae 
gostyngiad cyson yng nghyfartaledd biliau cwsmeriaid mewn termau real ers 2015, ochr 
yn ochr â chynnydd sylweddol yn nifer y cwsmeriaid a gefnogir gan dariffau 
cymdeithasol a chynlluniau ‘cymorth i dalu’ eraill, yn dangos arwyddion clir o sut mae’r 
sector wedi gwella ei gefnogaeth i gwsmeriaid, yn enwedig y rheini sydd mewn 
amgylchiadau bregus. Bu gwelliannau sylweddol hefyd mewn rhai lefelau gwasanaeth 
megis tarfu ar gyflenwadau, sydd ar ei isaf ers 2016-17, ac mae data’n dangos bod y 
sector wedi gwneud cynnydd da o ran gwella ei berfformiad ar ollyngiadau. 

Fodd bynnag, mae yna feysydd lle mae perfformiad wedi llusgo megis achosion o 
lifogydd carthffosydd mewnol. Cynyddodd achosion o lygredd gan 19% yn 2019-20 o 
gymharu â 2018-19, er bod y lefel bresennol tua hanner y lefel yn 2012-13. Hefyd, er 
gwaethaf rhai cwmnïau’n sicrhau gostyngiad yn y defnydd o ddŵr ers 2012-13, ar y 
cyfan dirywiodd perfformiad y sector yn 2019-20 (cyn effaith y pandemig) gan 2%. 
Mae’r perfformiad hwn yn siomedig. Os ydym yn mynd i adeiladu dyfodol gwydn a 
chynaliadwy, rhaid i’r sector weithredu’n gyflym i fynd i’r afael â’r materion hyn. 

Ar y cyfan, mae perfformiad ar gyfer 2019-20 yn dangos pob cwmni yn arddangos rhai 
agweddau ar berfformiad da mewn o leiaf un maes. Fodd bynnag, mae rhai cwmnïau yn 
methu â chyrraedd ein disgwyliadau.  

Yn y tudalennau canlynol, rydym yn rhoi mwy o fanylion am berfformiad y sector ar 
gyfer cwsmeriaid yn 2019-20 yn erbyn ein pedwar canlyniad i gwsmeriaid: 

• Gwasanaeth cwsmeriaid gwych; 
• Gwerth am arian; 
• Cwmnïau’n bod yn wydn yn eu holl agweddau; 
• Cwmnïau a buddsoddwyr yn ymrwymo ar gyfer yr hirdymor. 

Defnyddir y canlyniadau hyn hefyd i ddangos perfformiad yn erbyn blaenoriaethau ac 
amcanion Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar gyfer Ofwat.  

Rydym wedi mesur perfformiad cwmnïau yn erbyn y lefelau gwasanaeth a nodwyd ar 
gyfer y cyfnod 2015 i 2020, gan ddefnyddio amrediad o ddata a gyflwynwyd i ac a 
gasglwyd gan Ofwat, yn ogystal â data gan asiantaethau eraill. 
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Yna byddwn yn adrodd ar ein perfformiad ein hunain yn 2020-21 o ran ysgogi 
gwelliannau ar gyfer cwsmeriaid, cymdeithas a’r amgylchedd yn erbyn ein nodau o’n 
strategaeth Amser i weithredu, gyda’n gilydd:  

 
• Trawsnewid perfformiad cwmnïau;  
• Ysgogi cwmnïau i fynd i’r afael â heriau hirdymor newid yn yr hinsawdd, twf yn y 

boblogaeth a disgwyliadau newidiol cwsmeriaid;  
• Cwmnïau dŵr i ddarparu  gwell gwerth i gwsmeriaid, cymdeithas a’r amgylchedd. 

Er gwaethaf heriau’r pandemig, yn 2020-21 rydym wedi parhau i ysgogi cwmnïau i 
sicrhau canlyniadau cadarnhaol tra’n ymateb i feysydd perfformiad gwael. Ar y cyfan, 
rydym wedi gweld cynnydd mewn marchnadoedd yn y sector, megis twf yn y farchnad 
penodiadau ac amrywiadau newydd (NAV), lle mae newydd-ddyfodiaid yn darparu 
gwasanaeth dŵr a/neu ddŵr gwastraff i gwsmeriaid mewn ardal a arferai gael ei 
gwasanaethu gan y darparwr presennol. Rydym hefyd wedi parhau i weithio i gyflawni 
ein gweledigaeth strategol ar gyfer y sector, yn enwedig trwy lansiad y Gronfa Arloesi 
gyntaf gwerth miliynau o bunnoedd, a ariennir yn uniongyrchol gan gwmnïau dŵr, a’n 
gwaith cydweithredol gyda rhanddeiliaid y diwydiant a Llywodraethau Cymru a’r DU. 
Rydym hefyd yn falch iawn ein bod wedi sefydlu presenoldeb parhaol yng Nghymru am 
y tro cyntaf.  

  

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2019/10/Time-to-act-together-Ofwats-strategy-1.pdf
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Canlyniadau ar gyfer cwsmeriaid: perfformiad y diwydiant 

Yn yr adran hon rydym yn adrodd ar berfformiad y diwydiant yn erbyn y pedwar angen i 
gwsmeriaid a nodwyd yn ein blaenraglen 2020-21. Rydym yn casglu data ar berfformiad 
y sector dŵr ar gyfer cwsmeriaid yn 2019-20, gan gwmpasu elfennau monopoli a 
chystadleuol y farchnad. Lle bo hynny’n briodol, rydym yn ystyried hyn yng nghyd-
destun tueddiadau sy’n dod i’r amlwg dros ein cyfnod rheolaeth prisiau PR14 pum 
mlynedd (2015-20), ac mewn rhai achosion dros gyfnod hirach. 

 

  

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/03/Ofwat-Forward-Programme-2020-21.pdf


Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat) – adroddiad blynyddol a chyfrifon 2020-21 

15 

Canlyniad 1: cwsmeriaid yn derbyn gwasanaeth gwych 

 

Ffynonellau: Dadansoddiad Ofwat, Adroddiad Water Matters CCW Awst 2020 a dadansoddiad Ofwat o ddata 
perfformiad blynyddol.  
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Canlyniad 2: Gwerth am arian a chadw biliau’n fforddiadwy  

 

 

Ffynonellau: Dadansoddiad Ofwat, Adroddiad Water Matters CCW Awst 2020, adroddiad Water for All CCW 
2019-20 ac adroddiad State of the market Ofwat 2019-20. 
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Canlyniad 3: Gadael yr amgylchedd mewn cyflwr gwell ar 
gyfer cenedlaethau’r dyfodol 
  

 

Ffynonellau: Discover Water, adroddiad Cyflenwi Gwasanaeth Ofwat 2019-20.  
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Canlyniad 4: Cwmnïau’n gweithredu er budd hirdymor 
cwsmeriaid a’r amgylchedd 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofwat 
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Perfformiad yn erbyn blaenoriaethau strategol Llywodraeth 
Cymru a Llywodraeth y DU  

O dan Ddeddf Diwydiant Dŵr 1991, gall Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru gyhoeddi 
datganiadau sy’n nodi amcanion a blaenoriaethau strategol ar ein cyfer. Mae gofyn i ni 
weithredu yn unol â’r datganiadau hyn wrth gyflawni swyddogaethau perthnasol sy’n 
ymwneud â chwmnïau sy’n gyfan gwbl neu’n rhannol yng Nghymru a Lloegr fel ei 
gilydd. Cwblhawyd datganiadau polisi strategol (SPS) gan Lywodraeth y DU a 
Llywodraeth Cymru i Ofwat a daethant i rym yn ystod 2017-18. 

Mae gofyn i ni adrodd yn flynyddol ar ein cydymffurfedd â’r amcanion a’r blaenoriaethau 
hyn. Mae’r diagramau isod yn dangos sut mae amcanion a blaenoriaethau’r 
llywodraethau yn cyd-fynd â’n nodau strategol a’n canlyniadau i gwsmeriaid ac mae’r 
adran ganlynol yn nodi’r gwaith a wnaethom yn ystod 2020-21 i adlewyrchu’r 
canlyniadau a’r nodau hyn. Mae’r tabl isod yn dangos sut mae ein canlyniadau i 
gwsmeriaid, a’r gwaith rydym wedi’i wneud i’w cyflawni, yn cyd-fynd â blaenoriaethau 
ac amcanion strategol Cymru a’r DU.  

Aliniad ein nodau strategol a chanlyniadau i gwsmeriaid i’r datganiadau polisi 
strategol 
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Ffocws Cwsmer Cryf 
 

Fforddiadwyedd 
 

Arloesedd 
 

Marchnadoedd a chystadleuaeth 
pan fo hynny’n briodol 

Gwasanaethau dŵr a dŵr 
gwastraff dibynadwy, gwydn, 

diogel o ansawdd da Diogelu cwsmeriaid 
 

Gwneud i farchnadoedd weithio 
Gwerth am arian i gwsmeriaid, 

cadw biliau’n fforddiadwy 

Gwytnwch 
 

Rheoli adnoddau naturiol yn 
gynaliadwy 

Gadael yr amgylchedd mewn 
cyflwr gwell ar gyfer 

cenedlaethau’r dyfodol 
Sicrhau gwytnwch hirdymor 

Fforddiadwyedd a gwytnwch 
hirdymor 

Cwmnïau’n gweithredu er budd 
hirdymor cymdeithas a’r 

amgylchedd 

 
 
 

 
 
Er mwyn cefnogi’n well gyflawniad blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru, rydym 
wedi cryfhau presenoldeb Ofwat yng Nghymru eleni trwy sefydlu Swyddfa Cymru am y 
tro cyntaf. Gwnaethom benodi ein Pennaeth Cymru newydd ym mis Medi 2020 i 
ddatblygu cysylltiadau â rhanddeiliaid, hybu ein hymgysylltiad â datblygiad polisi 
Cymru a chefnogi ein hystyriaeth o ble y gallai fod angen i ni fireinio neu addasu ein 
dull rheoleiddio i alinio â deddfwriaeth a pholisïau Cymru. Roeddem hefyd yn falch o 

Nodau a Blaenoriaethau Strategol 
Cymru Deilliannau ein cwsmeriaid 

Nodau a Blaenoriaethau Strategol 
Defra 

https://www.ofwat.gov.uk/pn-10-20-ofwat-announces-appointment-of-first-head-of-wales/
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groesawu David Jones i’n Bwrdd ym mis Rhagfyr 2020. Mae’n dod ag arbenigedd a 
phrofiad ychwanegol o safbwynt Cymru i’r Bwrdd. 

Ers agor Swyddfa Cymru ym mis Medi, rydym wedi:  

• Sefydlu Pedwarawd Rheoleiddio Strategol Cymru i ddod ag uwch gynrychiolwyr 
Llywodraeth Cymru, Adnoddau Naturiol Cymru, Ofwat ac Arolygiaeth Dŵr Yfed (DWI) 
ynghyd am y tro cyntaf, i ddatblygu agenda cliriach a rennir ar gyfer polisi dŵr;  

• Hwyluso datblygiad gweledigaeth a rennir ar gyfer y sector yng Nghymru trwy 
weithdai archwiliadol gyda Llywodraeth Cymru, rheoleiddwyr a chwmnïau yng 
Nghymru i lywio ein dull rheoleiddio wrth symud ymlaen; 

• Ymgynghori ar ystod o faterion gan gynnwys Codi Tâl Gwasanaethau Datblygwyr yng 
Nghymru yn ogystal ag ymgysylltu â chwsmeriaid ar gyfer ein hadolygiad prisiau 
2024 (PR24) sy’n nodi’r potensial ar gyfer gwahaniaethau mewn dull ar y mater hwn 
rhwng Cymru a Lloegr. 

 

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/08/Request-for-stakeholder-views-on-charging-for-developer-services-in-Wales.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/08/Request-for-stakeholder-views-on-charging-for-developer-services-in-Wales.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/12/PR24-and-beyond-Reflecting-customer-preferences-in-future-price-reviews-–-a-discussion-paper.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/12/PR24-and-beyond-Reflecting-customer-preferences-in-future-price-reviews-–-a-discussion-paper.pdf
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Dadansoddiad perfformiad 

Ein perfformiad 2020-21 – Gwella bywyd trwy ddŵr  

Mae cwmnïau dŵr yn cefnogi pob agwedd ar fywyd. Mae’n hanfodol eu bod yn darparu 
gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff diogel, dibynadwy a chynalia, dwy, tra’n cadw 
biliau’n fforddiadwy a darparu’r gwasanaeth gorau posibl ar gyfer cwsmeriaid.  

Mae’r sector yn wynebu heriau sylweddol ac mae angen iddo gymryd camau i sicrhau y 
gall ddarparu gwasanaethau hanfodol i gwsmeriaid tra’n cynnal cynnydd hirdymor. 

Mae ein strategaeth Amser i weithredu, gyda’n gilydd, yn nodi sut y byddwn yn cefnogi’r 
sector trwy dri nod strategol er mwyn sicrhau y gall wella bywyd trwy ddŵr. 

Ein tri nod strategol 

 

Yn yr adran hon, rydym yn adrodd ar y gwaith rydym wedi’i wneud trwy gydol 2020-21 
yn erbyn ein tri nod strategol, sydd hefyd yn gyson â gofynion datganiadau 
blaenoriaethau strategol Llywodraethau Cymru a’r DU. Gellir cael rhagor o wybodaeth 
am sut y byddwn yn gwneud hyn y flwyddyn nesaf ym Mlaenraglen 2021-22 Ofwat.  

Roedd mwyafrif ein gwaith yn ystod 2020-21 yn rhychwantu’r tri nod strategol. Mae’r 
gwaith rydym wedi’i amlygu o dan bob nod yn datblygu ein huchelgais gyffredinol o 
wella bywyd trwy ddŵr.  

 

 

 

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2019/10/Time-to-act-together-Ofwats-strategy-1.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/03/Ofwats-forward-programme-2021-22.pdf
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Ein canlyniadau i gwsmeriaid a nodau strategol 
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Nod 1: Trawsnewid perfformiad cwmnïau dŵr 

Lansiad PR24: Cyflawni ar gyfer cwsmeriaid presennol a rhai’r 
dyfodol  

Gwnaeth PR19 gam sylweddol tuag at wella’r canlyniadau a gyflawnwyd gan y sector 
dŵr a chynlluniwyd llawer o’r ymrwymiadau perfformiad a’r cymhellion cyflawni 
canlyniadau a ymgorfforwyd gennym yn PR19 i atgyfnerthu a mynd i’r afael â’r 
canlyniadau perfformiad manwl cwmnïau yr ydym yn disgwyl eu gweld. Byddwn yn 
adrodd yn erbyn y rhain yn y blynyddoedd nesaf.  

Ond gwyddom fod mwy i’w wneud os yw’r sector i ymateb i’r heriau mawr sydd o’i flaen, 
gan gynnwys mynd i’r afael â materion amgylcheddol hirdymor, effaith pandemig 
Covid-19, a newidiadau yn ymddygiad a disgwyliadau cwsmeriaid. Rhaid i’n dull 
gweithredu, a’r offer a’r ysgogiadau rheoleiddiol a ddefnyddiwn, esblygu hefyd, gan 
gynnwys ein dull o adolygu prisiau yn y dyfodol. Rydym yn ystyried sut y gallwn 
ddefnyddio’r mecanwaith adolygu prisiau craidd hwn yn PR24 a thu hwnt i arfogi’r 
sector i addasu a thrawsnewid ei berfformiad i fodloni disgwyliadau nawr ac yn yr 
hirdymor.  

Ar 9 Rhagfyr 2020, gwnaethom gyhoeddi tair dogfen allweddol, a lansiodd ddechrau 
ein proses PR24, er mwyn edrych y tu hwnt i’r cyfnod rheolaeth prisiau pum mlynedd 
presennol:  

• Dogfen gwersi PR19 a ddysgwyd 
• Heriau a chyfleoedd y dyfodol ar gyfer y sector dŵr 
• Adlewyrchu dewisiadau cwsmeriaid mewn adolygiadau prisiau yn y dyfodol  

Gwersi PR19 a ddysgwyd 

Roedd ein dogfen gwersi PR19 a ddysgwyd yn adeiladu ar yr ymgysylltiad a gawsom â 
rhanddeiliaid ynghylch ein proses adolygu prisiau ers y penderfyniadau terfynol ym 
mis Rhagfyr 2019. Canfu’r ymarfer gwersi a ddysgwyd fod PR19 yn heriol, ei fod wedi 
hyrwyddo gwell gwasanaeth ac effeithlonrwydd, ac wedi gweld newid sylweddol yn y 
lefel ymgysylltu â chwsmeriaid. Gwnaeth nifer o randdeiliaid argymhellion ar gyfer 
gwella’r broses a myfyrio ar faterion allweddol yr oeddent yn teimlo oedd angen 
iddynt gael mwy o ffocws yn PR24. 

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/12/PR24-and-beyond-Our-reflections-on-lessons-learnt-from-PR19.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/12/PR24-and-beyond-Future-challenges-and-opportunities-for-the-water-sector.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/12/PR24-and-beyond-Reflecting-customer-preferences-in-future-price-reviews-–-a-discussion-paper.pdf
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Rydym wedi ymrwymo i wella’n barhaus fel rheoleiddiwr a bydd yr adborth hwn yn ein 
helpu i ddatblygu ein dull yn y dyfodol, ochr yn ochr â thystiolaeth o berfformiad 
cwmnïau ac effaith Covid-19, yn y blynyddoedd i ddod.  

 
 
Heriau a chyfleoedd yn y dyfodol: Labordy Syniadau’r Dyfodol 

Er mwyn hyrwyddo trafodaeth a dadleuon effeithiol ynglŷn â’n meddyliau a 
rheoleiddiad yn y dyfodol, gwnaethom sefydlu Labordy Syniadau’r Dyfodol. Mae hyn 
yn rhoi lle i’r sector dŵr a rhanddeiliaid ehangach rannu syniadau ynglŷn â sut y 
gallai cynllun adolygiadau prisiau yn y dyfodol alluogi cwmnïau i gyflawni mwy ac 
alinio’n well fuddiannau cwsmeriaid a buddsoddwyr. Trwy weithio ar y cyd â’n 
rhanddeiliaid, ein nod yw cefnogi’r sector i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd trwy 
arloesi a, lle bo hynny’n briodol, marchnadoedd i sicrhau gwell gwelliannau 
amgylcheddol, gwasanaeth cwsmeriaid a gwerth cyhoeddus.  

Adlewyrchu dewisiadau cwsmeriaid mewn adolygiadau prisiau yn y dyfodol 

Roedd ein papur trafod yn myfyrio ar y dull ymgysylltu â chwsmeriaid yn PR14 a PR19, 
ac yn nodi ein meddwl cychwynnol a’n disgwyliadau ar y ffordd orau i adlewyrchu 
dewisiadau cwsmeriaid yn PR24 a thu hwnt.  

Gwnaethom gyhoeddi ein hymgynghoriad cychwynnol ar PR24 a thu hwnt ym mis Mai 
2021. Mae hyn yn awgrymu nodau penodol ar gyfer yr adolygiad prisiau, a’r egwyddorion 
y gallem eu mabwysiadu yn ein dull wrth ei gynllunio. Mae’n trafod y syniadau lefel 
uchel ar gyfer manteisio i’r eithaf ar botensial yr offeryn rheoleiddio allweddol hwn, gan 
gynnwys y tu hwnt i 2024, fel y gall y sector dŵr greu mwy o werth i gwsmeriaid a 
chymunedau. 

Ailbenderfyniadau CMA 

Ym mis Mawrth, cyhoeddodd CMA ei benderfyniadau terfynol yn dilyn ceisiadau i 
ailbenderfynu eu hadolygiadau prisiau 2019 gan bedwar cwmni dŵr (Anglian Water, 
Bristol Water, Northumbrian Water a Yorkshire Water). Rydym yn ddiolchgar i’r CMA am 
ei ymgysylltiad a’r dadansoddiad sylweddol a wnaeth dros y cyfnod o 12 mis.  

Fel rhan o’i ailbenderfyniadau, daeth y CMA i gasgliadau gwahanol i Ofwat ar rai 
materion, megis enillion a ganiateir i fuddsoddwyr, ac ystyried gwybodaeth newydd 
megis data cost 2019/20. Ar y cyfan, rydym yn falch bod y CMA wedi cefnogi’r uchelgais 
sydd gennym ar gyfer y diwydiant a bod ei benderfyniadau’n ei gwneud hi’n ofynnol i’r 
pedwar cwmni wneud newid sylweddol mewn cynhyrchiant a pherfformiad. Roeddem 

https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/price-review/2024-price-review/future-ideas-lab/
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/12/PR24-and-beyond-Reflecting-customer-preferences-in-future-price-reviews-–-a-discussion-paper.pdf
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hefyd yn falch bod y CMA yn cefnogi’r egwyddor bod yn rhaid i enillion i fuddsoddwyr 
fod yn gysylltiedig â pherfformiad. Byddwn yn parhau i fyfyrio ar ganfyddiadau’r CMA ac 
ystyried ei agwedd wrth ddatblygu PR24.  
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Cefnogi cwmnïau i gyflawni ar gyfer cwsmeriaid yn ystod Covid-19 

Effeithiau posibl Covid-19 ar y sector dŵr 

 

 

 

 

 

 

 

Ffynhonnell: Adroddiad Atkins and Frontier Economics Economic impacts of Covid-19 on the water sector, 

Rhagfyr 2020 

Rhoddodd y pandemig heriau digynsail ar economi a chymdeithas y DU. Mae gan 
gwmnïau dŵr, fel darparwyr gwasanaethau hanfodol, ran allweddol i’w chwarae mewn 
cefnogi anghenion amrywiol eu cwsmeriaid a’u cymunedau.  

Er mwyn galluogi a chefnogi hyn, gwnaethom ysgrifennu at bob cwmni dŵr a dŵr 
gwastraff ym mis Gorffennaf 2020 gan ailadrodd ein neges o fis Mawrth 2020 na fyddai 
ein rheoleiddio yn rhwystr i flaenoriaethu anghenion cwsmeriaid, yn arbennig y rheini 
mewn amgylchiadau bregus a’r rheini sy’n ei chael hi’n anodd talu biliau o ganlyniad i 

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/07/20200714-Letter-from-Rachel-Fletcher-to-Chief-Executives.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/03/Letter-to-all-CEOs-from-Rachel-Fletcher-on-COVID19-water-industry-response.pdf


Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat) – adroddiad blynyddol a chyfrifon 2020-21 

28 

Covid-19. Roeddem yn falch o weld cwmnïau’n ymateb yn gadarnhaol, ac rydym yn 
disgwyl gweld mwy o gwsmeriaid yn cael eu hychwanegu at eu cofrestrau 
gwasanaethau blaenoriaeth a mwy o gefnogaeth yn cael ei darparu i gwsmeriaid. 

Gwnaethom hefyd weithio gyda chwmnïau i ddeall effaith bosibl Covid-19 ar eu 
gweithrediadau. Ym mis Rhagfyr 2020, gwnaethom gyhoeddi Economic impacts of 
Covid-19 on the water sector: darn o waith ymchwil a gomisiynwyd ar y cyd â Water UK 
er mwyn ddeall yn well effeithiau posibl Covid-19 ar y sector.  

Nododd yr adroddiad feysydd a allai o bosibl effeithio ar gwmnïau yn ogystal â 
chyfleoedd ar gyfer effeithlonrwydd yn y dyfodol o ganlyniad i gwmnïau’n addasu eu 
ffyrdd o weithio a’u technolegau. Y meysydd a nodwyd oedd â’r potensial mwyaf ar gyfer 
effaith oedd:  

• cyllido costau i gwmnïau pe bai chwyddiant yn gwyro’n sylweddol o’r hyn yr oeddem 
yn ei dybio ar gyfer PR19;  

• patrymau defnydd newidiol, yn enwedig yn cael eu hysgogi gan gwsmeriaid yn 
symud y galw i aelwydydd o ganlyniad i weithio gartref;  

• costau dyledion drwg posibl a chynnydd yn nifer y cwsmeriaid sy’n cyrchu tariffau 
cymdeithasol.   

Roedd cyfleoedd hefyd i wella perfformiad drwy:  

• ymweliadau rhithwir â chartrefi i gefnogi cwsmeriaid agored i niwed; 
• darlleniadau mesuryddion digidol; 
• cyflymu’r defnydd o sianeli digidol cost is ar gyfer peth rhyngweithio â chwsmeriaid. 

Rydym yn parhau i ddefnyddio’r gwaith hwn wrth i ni adolygu effaith Covid-19 ar 
weithrediadau cwmnïau. Er y gallai fod angen gwneud rhai addasiadau i’r ffordd y mae 
ein hymrwymiad perfformiad ar ddefnydd y pen yn gweithredu, rydym yn disgwyl i 
gwmnïau barhau i ddarparu lefelau uchel o wasanaeth i gwsmeriaid, gan gydnabod bod 
cwmnïau’n elwa gan nifer o amddiffyniadau o fewn y fframwaith rheoleiddio sydd ddim 
ar gael i gwmnïau mewn sectorau eraill o’r economi. Bydd unrhyw addasiadau eraill a 
allai fod yn briodol o ganlyniad i Covid-19 yn cael eu hasesu yn gyffredinol.  

Diogelu cwsmeriaid busnes yn ystod Covid-19  

Yn ystod y pandemig buom yn gweithio’n agos gyda gweithredwr y farchnad (MOSL), 
CCW a’r sector yn ehangach i wneud sawl ymyrraeth er mwyn diogelu cwsmeriaid 
busnes rhag effeithiau Covid-19, gan gynnwys diogelu rhag risg o fethiant manwerthwr 
systemig, tra’n sicrhau mynediad at ddŵr dibynadwy a gwasanaethau manwerthu.  

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/12/Economic-impacts-of-COVID-19-on-the-water-sector-Dec-2020.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/12/Economic-impacts-of-COVID-19-on-the-water-sector-Dec-2020.pdf
https://mosl.co.uk/
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Gwnaethom weithredu’n gyflym i wneud cynigion i fynd i’r afael â heriau hylifedd a 
chynnydd mewn dyled ddrwg. Roedd y rhain yn cynnwys: 

• Cryfhau’r mesurau diogelu ar gyfer cwsmeriaid busnes, drwy newidiadau i’r Cod 
Ymarfer Diogelu Cwsmer (CPCoP) ym mis Ebrill a Mehefin 2020, i sicrhau bod 
cwsmeriaid busnes yr effeithir arnynt gan Covid-19 yn cael cymorth ychwanegol lle 
bo hynny’n briodol. Roedd y newidiadau hyn yn cyfyngu ar allu manwerthwyr i fynd 
ar drywydd dyledion a gweithgareddau gorfodi eraill ac yn ei gwneud hi’n ofynnol i 
fanwerthwyr gynnig cynllun ad-dalu wedi’i deilwra i anghenion y cwsmer unigol i 
gwsmeriaid busnes yr effeithiwyd arnynt gan Covid-19. Ym mis Rhagfyr 2020 
gwnaethom newidiadau pellach i’r CPCoP a oedd yn rhoi mwy o gyfrifoldeb ar 
fanwerthwyr o ran hyrwyddo a chofrestru cwsmeriaid i gynlluniau ad-dalu Covid-19 
lle bo hynny’n briodol. Ym mis Mawrth 2021 gwnaethom ymestyn y gofynion hyn tan 
30 Mehefin 2021.  

• Gwnaeth ein hymrwymiad i adolygu mesurau diogelu rheoleiddiol pe bai costau 
dyled ddrwg cwsmeriaid ar gyfer manwerthwyr yn mynd yn uwch na’r lefelau y gallai 
manwerthwr effeithlon yn rhesymol fod wedi disgwyl neu gynllunio ar eu cyfer (2% 
o’r refeniw dibreswyl). Wrth i’r flwyddyn fynd rhagddi daeth yn amlwg bod hyn yn 
debygol o fod yn angenrheidiol ac ym mis Mawrth 2021 gwnaethom gyhoeddi ein 
Marchnad manwerthu busnes: ymgynghoriad dyled ddrwg cwsmeriaid gyda 
chynigion penodol i ddiwygio’r Cod Gadael Manwerthu i ddarparu mesur diogelu 
addas i fanwerthwyr busnes.  

• Y mesurau a roddwyd ar waith gennym i gefnogi darparu hylifedd i ddiogelu 
cwsmeriaid busnes rhag methiant manwerthwr systemig oherwydd eu bo dyn 
newydd yn y farchnad. Creodd hyn fwy o amser i fanwerthwyr sefydlu mathau 
parhaus o gymorth ariannol ac roedd yn golygu y gallent ohirio hyd at 40% o’r 
taliadau sylfaenol oherwydd cyfanwerthwyr rhwng mis Mawrth a mis Hydref 2020. 
Nid oes unrhyw falansau heb eu talu ar ddiwedd y flwyddyn. 

• Cyflwyno baner swyddi gwag dros dro rhwng misoedd Mawrth ac Awst 2020 a oedd 
yn caniatáu i fanwerthwyr eithrio cwsmeriaid rhag taliadau sefydlog ac, mewn rhai 
achosion, taliadau cyfeintiol os oedd eu busnes wedi’i gau’n llwyr neu fod 
gweithgareddau ar y safle wedi gostwng gan o leiaf 95% oherwydd cyfyngiadau 
Covid-19.  

• Atal anfonebu a thalu taliadau perfformiad marchnad dros dro gan y gallai cau 
busnes a mesurau cadw pellter cymdeithasol effeithio’n sylweddol arnynt. 
Ymestynnwyd yr ataliad dros dro hwn ar gyfer taliadau perfformiad y farchnad 
ymhellach ym mis Gorffennaf 2020 ac eto ym mis Tachwedd 2020. Ailgyflwynwyd 
taliadau perfformiad ar gyfer cyfanwerthwyr o 1 Ionawr 2021, ac ar gyfer 
manwerthwyr o 1 Ebrill 2021. 

Gwnaethom hefyd achub ar y cyfle i fynd i’r afael â rhai materion hirsefydlog yn y 
farchnad manwerthu busnes, er mwyn cryfhau ein proses gyflenwi dros dro sy’n diogelu 
cwsmeriaid pe bai manwerthwr yn methu.  

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/04/Proposals-to-address-liquidity-challenges-and-increases-in-bad-debt-–-decision-document.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/04/Proposals-to-address-liquidity-challenges-and-increases-in-bad-debt-–-decision-document.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/03/Business-retail-market-Customer-bad-debt-Consultation-March-2021.pdf
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RISE ar gyfer marchnadoedd 

Gwnaethom gyhoeddi canlyniadau ein hadolygiad o gefnogaeth i gwmnïau presennol ar 
gyfer marchnadoedd effeithiol (‘Project RISE’)1, ochr yn ochr â llythyrau agored at bob 
cwmni, ym mis Awst 2020. Yn gyffredinol, gwelsom fod lle i gwmnïau presennol 
chwarae rôl fwy gweithredol mewn cefnogi’r marchnadoedd manwerthu busnes a 
gwasanaethau datblygwyr. Y prif ganfyddiadau oedd: 

• Mae gwahaniaethau gwirioneddol rhwng cwmnïau ac o fewn cwmnïau yn eu dull o 
gefnogi marchnadoedd, gyda rhai cwmnïau’n perfformio’n llawer gwell nag eraill. 

• Gall cydweithredu gefnogi marchnadoedd ac felly bod o fudd i gwsmeriaid, ac mae 
yna lawer o ffyrdd y gall cydweithredu ddigwydd heb greu risg cyfraith 
cystadleuaeth. Rydym yn parhau i annog cwmnïau i archwilio hyn ymhellach er 
mwyn eu galluogi i fod yn fwy ymatebol i anghenion ac amgylchiadau penodol 
cyfranogwyr unigol yn y farchnad. 

• Nid oes digon o gwmnïau’n cofleidio’r marchnadoedd y maent yn cyfranogi ynddynt 
a’r rôl y gallant ei chwarae ran eu helpu i fynd i’r afael â’r materion strategol a 
wynebir ganddynt. Mae cwmnïau angen mwy o ymrwymiad ar lefel uwch neu lreel 
bwrdd i gefnogi’r marchnadoedd hyn ac i wneud hynny mewn ffordd sy’n mynd y tu 
hwnt i gydymffurfiaeth yn unig. 

Mae’r adroddiad terfynol yn nodi’r camau nesaf. Rydym hefyd yn bwriadu defnyddio’r 
wybodaeth a gasglwyd yn ystod y prosiect hwn i archwilio ffyrdd i wneud cefnogaeth 
cwmnïau presennol ar gyfer marchnadoedd yn fwy gweladwy i’r holl randdeiliaid wrth 
symud ymlaen.  

Llwyddiant yn y farchnad penodiadau ac amrywiadau newydd 

Mae’r fframwaith penodiadau ac amrywiadau newydd (NAV) yn galluogi newydd-
ddyfodiaid (‘penodeion newydd’) i gystadlu i ddisodli cwmni sy’n bodoli eisoes fel 
darparwr gwasanaethau dŵr a/neu garthffosiaeth ar gyfer ardal ddaearyddol benodol, 
yn aml yn ddatblygiadau tai newydd. Mae’r farchnad NAV wedi gweld twf cyflym yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda 162 o geisiadau yn ein cyrraedd yn 2020-21. Roedd 
nifer y safleoedd a wasanaethwyd gan newydd-ddyfodiaid yn agos at 250 erbyn diwedd 
2020-21, mwy na dwbl y flwyddyn flaenorol. 

Er mwyn sicrhau llwyddiant y farchnad hon yn y dyfodol, gan sicrhau ei bod yn dod â’r 
budd mwyaf i gwsmeriaid tra’n gwella ei heffeithiolrwydd, yn ystod 2020-21 rydym 
wedi: 

 
1 Roedd prosiect RISE yn cwmpasu cwmnïau a oedd yn gweithredu'n gyfan gwbl neu'n bennaf yn Lloegr yn 
unig. 

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/08/Review-of-incumbent-company-support-for-effective-markets.pdf


Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat) – adroddiad blynyddol a chyfrifon 2020-21 

31 

• Gweithio gyda’r sector i adolygu sut mae cwmnïau presennol yn galluogi marchnad 
NAV effeithiol, gan nodi arfer da a meysydd i’w gwella; 

• Gweithio gyda phenodeion newydd a chwmnïau presennol ar y swmp-daliadau i’w 
talu gan newydd-ddyfodiaid i gwmnïau presennol am swmp-gyflenwadau dŵr a/neu 
ryddhau carthffosiaeth;  

• Ymgynghori ar ein dull monitro ac adrodd yn y dyfodol ar gyfer newydd-ddyfodiaid, 
gan gynnwys ar eu perfformiad a’u gwytnwch; 

• Gweithio i archwilio a chael gwared ar rwystrau a beichiau posibl lle bo hynny’n 
briodol. 

Byddwn yn datblygu’r meysydd gwaith hyn ac yn parhau i archwilio ffyrdd o wella 
gweithrediad y farchnad penodiadau ac amrywiadau newydd lle gall hyn ddod â’r budd 
mwyaf i gwsmeriaid. 

Nifer y ceisiadau NAV a dderbyniwyd 

 

 

 

 

 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofwat 

Cartrefi’r dyfodol 

Yn ystod 2020-21 mae Ofwat wedi bod yn aelod gweithgar o Dasglu Cartrefi’r Dyfodol, 
dan arweiniad y Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi ar gais y llywodraeth. Mae’r tasglu’n 
canolbwyntio ar ddarparu cartrefi newydd sy’n amgylcheddol gynaliadwy ac mae ein 
cyfraniad wedi canolbwyntio’n benodol ar sefydlu ymrwymiadau cryf ar gyfer cartrefi ag 
effeithlonrwydd dŵr uchel a draeniad cynaliadwy. Rydym wedi cael mewnbwn arbenigol 
trwy gydweithio â Water UK ac eraill yn y sector.  

  

https://www.ofwat.gov.uk/consultation/our-monitoring-and-reporting-approach-for-new-appointees-a-consultation/


Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat) – adroddiad blynyddol a chyfrifon 2020-21 

32 

Gweithio mewn partneriaeth gyda CCW 

Dros y flwyddyn hon, rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â CCW i helpu i greu gwell 
canlyniadau i gwsmeriaid. Mae enghreifftiau o’n gwaith cydweithredol yn cynnwys:  

• adroddiad ar y cyd yn archwilio sut mae cwmnïau dŵr yn ymdrin â chwynion 
cwsmeriaid a pha gamau y gellir eu cymryd i wella eu gwasanaeth;  

• ein datganiad ar y cyd yn nodi ein disgwyliadau gan fanwerthwyr o ran eu dull o 
sicrhau bod cwsmeriaid busnes yn cael eu trin yn deg; 

• ein cyfraniad at adolygiad CCW o’r gefnogaeth fforddiadwyedd sydd ar gael i 
gwsmeriaid yng Nghymru a Lloegr. 

Gwnaeth yr adroddiad ar y cyd â CCW ar ymddrin â chwynion, a gyhoeddwyd ym mis 
Tachwedd 2020, bum argymhelliad ynglŷn â sut mae cwmnïau dŵr yn ymateb i gwynion 
cwsmeriaid, er mwyn: 

• codi eu huchelgais o ran amseroedd ymateb ar gyfer cwynion ysgrifenedig; 
• gwella eu dealltwriaeth o fodlonrwydd achwynwyr; 
• rhannu arfer da; 
• gwneud gwell defnydd o ddata; 
• gwella eu dealltwriaeth o brofiadau pobl sy’n mynegi cwynion sydd mewn 

amgylchiadau bregus. 

Byddwn yn parhau i weithio gyda CCW i sicrhau bod cwmnïau’n gwella eu perfformiad 
wrth ddelio â chwynion dros y flwyddyn i ddod yng ngoleuni’r cynlluniau gweithredu y 
gwnaethant eu cyflwyno i ni i fynd i’r afael â’r materion hyn.  

Bydd ein gwaith gyda CCW yn parhau wrth i ni ystyried goblygiadau polisi ein 
hymgynghoriad ar ddewisiadau cwsmeriaid ar gyfer PR24 a thu hwnt. Rydym hefyd yn 
datblygu ein swyddogaeth mewnwelediad cwsmeriaid ac wedi bod yn archwilio 
meysydd ar gyfer ymchwil a ariennir ar y cyd yn 2021-22. 

Mesur profiad cwsmeriaid a datblygwyr newydd 

Wrth i ni barhau i lywio drwy effeithiau cymdeithasol ac economaidd Covid-19 rydym yn 
parhau i fod mewn cysylltiad rheolaidd â chwmnïau i sicrhau bod buddiannau 
cwsmeriaid wrth wraidd eu busnes a’u bod yn parhau i ddarparu gwasanaethau 
cynaliadwy a dibynadwy. Un o’r ffyrdd yr ydym yn gwneud hyn yw trwy ein mesur 
profiad cwsmeriaid (C-MeX) a’n mesur profiad datblygwyr (D-MeX), a lansiwyd ym mis 
Ebrill 2020 ar ôl blwyddyn lwyddiannus o redeg cysgodol.  

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/11/Ofwat-CCW-Joint-Report-on-Complaints-Practices.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/11/Ofwat-CCW-Statement-12-November-2020.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/company-obligations/customer-experience/c-mex-and-d-mex-2019-20-results/
https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/company-obligations/customer-experience/c-mex-and-d-mex-2019-20-results/
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Mae C-MeX a D-MeX yn mesur ansawdd y gwasanaethau a ddarperir i gwsmeriaid 
preswyl a datblygwyr yn y drefn honno sy’n cymell cwmnïau i wella’r profiad cyffredinol 
y mae cwsmeriaid yn ei gael wrth ddelio â’u cwmni dŵr. Trwy gydol y flwyddyn rydym 
wedi cynnal dau ymgynghoriad i ddiweddaru’r metrigau a ddefnyddir yn D-MeX er 
mwyn eu halinio â metrigau diweddaraf Water UK a ddatblygwyd fel rhan o’r Cod ar 
gyfer Cytundebau Mabwysiadu. Gwnaethom geisio sicrhau bod y metrigau yn parhau i 
fod er budd cwsmeriaid, eu bod yn cefnogi cymariaethau cyson a theg rhwng cwmnïau 
ac yn cyd-fynd â’n dyletswyddau ehangach. 

Rydym wedi bod yn monitro perfformiad cwmnïau yn unol â’r fethodoleg a nodwyd yn 
ein penderfyniadau terfynol PR19 a byddwn yn cyhoeddi ein tablau cynghrair C-MeX a 
D-MeX cyntaf ym mis Medi 2021. 
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Dyheadau PR19 ar effeithlonrwydd dŵr a gollyngiadau  

Mae effeithlonrwydd dŵr a lleihau gollyngiadau yn ganolog i gyflenwadau dŵr gwydn yn 
yr hirdymor i frwydro yn erbyn effeithiau newid yn yr hinsawdd ac i ddiogelu a gwella’r 
amgylchedd a’r trawsnewid i sero net.  

Er ein bod yn ystyriol o’r heriau a berir gan Covid-19, megis mwy o olchi dwylo, rydym 
wedi parhau i weithio gyda’r sector a rhanddeiliaid eraill i alluogi cwmnïau i gyflawni’r 
ymrwymiadau hyn. Er enghraifft, rydym wedi parhau â’n gwaith gydag Asiantaeth yr 
Amgylchedd mewn ysgogi effeithlonrwydd yn y farchnad manwerthu busnes: mae 
defnyddio dŵr yn y farchnad honno’n cyfrif am draean o’r holl ddŵr a ddosberthir i 
gwsmeriaid yn Lloegr. Gwnaethom ysgrifennu llythyr ar y cyd ag Asiantaeth yr 
Amgylchedd i’r sector yn nodi ein cefnogaeth i gynllun gweithredu’r Grŵp 
Manwerthwyr-Cyfanwerthwr ynglŷn ag effeithlonrwydd dŵr a diwallu anghenion 
cenedlaethol dros yr hirdymor.  

Bydd penderfyniadau terfynol PR19 yn parhau i gymell cwmnïau i hyrwyddo 
effeithlonrwydd dŵr a lleihau’r defnydd.  I raddau amrywiol, mae mesurau a gyflwynwyd 
i frwydro yn erbyn Covid-19 wedi symud defnydd o’r dibreswyl i’r preswyl. Er mwyn 
cadw’r cymhellion cryfaf i gwmnïau gyflawni eu targedau gwreiddiol, rydym yn ystyried 
addasu ein mecanwaith cymhelliant PR19 i ganiatáu i gwmnïau ac Ofwat ddeall effaith 
Covid-19 yn fwy cywir ar ddefnydd ac ymddygiad cwsmeriaid a beth allai hyn ei olygu i 
reoli dŵr, cyflenwad a galw yn y tymor hwy. 

Ar yr un pryd rydym wedi nodi ein bod am i’r sector ddysgu gwersi’r pandemig a’r 
camau a gymerwyd i reoli’r galw yn ystod y cyfnod. Rydym am i gwmnïau ystyried hyn 
wrth feddwl am ffyrdd newydd ac effeithiol i wneud ymdrech barhaus i leihau defnydd a 
newid ymddygiad. 

Gwaith ar y cyd i fynd i’r afael â’r niwed gan orlifiannau stormydd 

Fel aelod craidd o’r Tasglu Gorlifiannau Storm a arweinir gan Defra, rydym wedi 
gweithio i ddileu’r niwed o orlifiannau stormydd ar lefel genedlaethol. Daeth y tasglu â 
grwpiau llywodraeth, rheoleiddwyr, diwydiant ac amgylcheddol ynghyd at y diben 
cyffredin hwn. Mae eisoes wedi arwain at gynigion ar gyfer buddsoddiad ychwanegol 
newydd a chyflymiad yn y tymor agos gweithgareddau monitro cwmnïau, ochr yn ochr â 
buddsoddiad PR19 sylweddol mewn gwelliannau i gyflwr a gallu seilwaith. Mae monitro 
cynyddol wedi bod yn gam cyntaf pwysig wrth fynd i’r afael â’r niwed o orlifiannau. Bydd 
yn gwella ein dealltwriaeth o ddigwyddiadau rhyddhau ac yn sbarduno ymchwiliadau a 
gwelliannau pan fydd gorlifiannau’n gweithredu’n rhy aml. Mae deall costau, budd a 
dichonoldeb gwahanol opsiynau i leihau amlder a niwed rhyddhau gorliant storm yn 
parhau i fod yn flaenoriaeth.  

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/02/Joint-open-letter-from-Ofwat-and-the-Environment-Agency.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/02/Joint-open-letter-from-Ofwat-and-the-Environment-Agency.pdf
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Rydym wedi parhau i gefnogi buddsoddiad sylweddol ar gyfer y prosiect seilwaith 
mwyaf a gyflawnwyd yn y sector dŵr ers preifateiddio, prosiect Twnnel Thames 
Tideway. Gyda charthffosiaeth amrwd y ffynhonnell lygredd fwyaf arwyddocaol yn Afon 
Tafwys, bydd Twnnel Thames Tideway yn gwella ansawdd yr afon trwy leihau’n 
sylweddol gollyngiadau gorlifiant storm yn Llundain. Mae’r pandemig yn parhau i 
effeithio ar y cynnydd o ran cyflawni, ond ar ddiwedd y flwyddyn roedd pob safle 
adeiladu, a’r prosiect cyfan, yn nodi cynnydd da. Nid ydym yn gwybod eto beth yw 
effaith lawn Covid-19 ond fe’n cynghorwyd ei fod wedi arwain at beth cynnydd mewn 
costau ac oedi mewn cerrig milltir allweddol, megis dechrau comisiynu twnnel ac o 
bosibl, yn y pen draw, trosglwyddo i Thames Water. Byddwn yn dwyn y ddau gwmni i 
gyfrif am gymryd camau i gadw ar y trywydd cywir cyn belled ag y bo modd. 
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Nod 2: Ysgogi cwmnïau dŵr i ymateb i heriau hirdymor  

Dull cyfannol a chenedlaethol ar gyfer anghenion dŵr yn y dyfodol  

Yn 2019, ochr yn ochr ag Asiantaeth yr Amgylchedd a’r Arolygiaeth Dŵr Yfed, 
gwnaethom sefydlu Cynghrair y Rheoleiddwyr ar gyfer Hyrwyddo Datblygu Seilwaith 
(RAPID). Yn ystod 2020-21 gweithiodd RAPID i gael gwared ar rwystrau rheoleiddio er 
mwyn helpu’r sector i ymateb i heriau hirdymor. Mae enghreifftiau yn cynnwys: 

• gwaith RAPID gyda rheoleiddwyr partner i asesu’r cynnydd a wnaed ar yr atebion 
adnoddau dŵr strategol i fynd i’r afael â’r diffyg adnoddau dŵr yn Hampshire; 

• gwaith parhaus i ddatblygu adnoddau strategol trwy brosesau â gatiau; 
• gweithredu fel galluogwr i sicrhau bod Fframwaith Cenedlaethol Adnoddau Dŵr 

Asiantaeth yr Amgylchedd yn cael ei weithredu’n effeithiol, gan gynnwys cydlynu 
gwaith cydweithredol y pum grŵp adnoddau dŵr rhanbarthol; 

• ffocws RAPID ar y darlun cenedlaethol trwy nodi, olrhain a lliniaru’r risgiau sy’n 
gysylltiedig â datblygu cynlluniau rhanbarthol tra’n herio grwpiau i arloesi ac 
archwilio cyfleoedd i sicrhau budd ehangach;   

• cefnogi gwneud penderfyniadau tymor hir trwy ddau brosiect: datblygu model 
efelychu cenedlaethol ar gyfer adnoddau dŵr; a model galw-cyflenwad symlach ar 
gyfer Cymru a Lloegr. 

Caffael uniongyrchol ar gyfer cwsmeriaid a phrosiectau seilwaith 
strategol 

Mae caffael uniongyrchol ar gyfer cwsmeriaid (DPC) yn galluogi trydydd partïon i 
gyfranogi yn y sector trwy gystadlu i gyflawni prosiectau seilwaith. Mae’r dull hwn yn ei 
gwneud yn ofynnol i gwmnïau dŵr a charthffosiaeth dendro’n gystadleuol ar gyfer 
trydydd partïon i gynllunio, adeiladu, cyllido, gweithredu a chynnal asedau seilwaith ar 
raddfa fawr lle mae hyn yn cynnig gwerth am arian i gwsmeriaid. 

Mae DPC yn rhan allweddol o’n strategaeth i sicrhau bod cwsmeriaid yn parhau i 
dderbyn gwasanaethau diogel a dibynadwy yn y dyfodol am bris teg. Er mwyn gwneud i 
hyn ddigwydd, yn ystod 2020-21 rydym wedi: 

• cynnal ymgysylltiad ac ymgynghoriad manwl pellach ar newidiadau i drwyddedau 
sy’n hanfodol i alluogi cyflawni cynlluniau DPC ac wedi diwygio trwyddedau pedwar 
cwmni o Loegr ac un o Gymru; 

• ystyried a chymeradwyo’r tri achos busnes amlinellol strategol cyntaf sy’n caniatáu 
i’r cwmnïau sy’n noddi symud tuag at gaffael y cynlluniau.  
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Rhagwelir y bydd caffael, y disgwylir iddo fod yn fwy na £1 biliwn mewn buddsoddiad 
newydd, ddechrau yn 2021-22.  

Y tu allan i’r broses DPC, rydym wedi parhau i gefnogi mecanweithiau eraill i ddiwallu’r 
angen am ddarparu dŵr ar sail gynaliadwy hirdymor. Fel rhan o PR19, gwnaethom 
ddatblygu fframwaith rheoleiddio pwrpasol ar gyfer cronfa ddŵr Havant Thicket a fydd 
yn galluogi Portsmouth Water, sydd â mynediad da at ddŵr, i werthu dŵr i Southern 
Water, sydd dan bwysau o ran dŵr. Ym mis Mawrth 2021, gwnaethom gyhoeddi ein 
canllaw terfynol i hwyluso datblygiad, gwaith adeiladu a gweithrediad cronfa ddŵr 
Havant Thicket sy’n darparu mwy o wybodaeth ar sut y byddwn yn trin y prosiect yn ein 
rheolaethau prisiau yn y dyfodol. Llwyddodd y partïon i gwblhau negodi’r cytundeb 
cyflenwi swmp ym mis Chwefror 2021. 

Buddsoddiad yn yr amgylchedd, twf a gwytnwch a ganiateir o dan 
PR19 a chyllido adfer gwyrdd 

Gosododd PR19 y seiliau ar gyfer gwelliannau amgylcheddol sylweddol. Bydd cwmnïau 
dŵr yn darparu mwy o atebion gwyrdd dros y blynyddoedd i ddod ac rydym wedi parhau 
i addasu, cefnogi a hwyluso cyfleoedd ychwanegol i wella’r amgylchedd. Er enghraifft, 
yn ystod eleni rydym wedi:  

• Cydweithio â Defra, Asiantaeth yr Amgylchedd, CCW a DWI i anfon llythyr ar y cyd at 
gwmnïau dŵr ym mis Gorffennaf 2020 yn eu gwahodd i chwarae eu rhan yn adferiad 
economaidd gwyrdd y wlad. Gwnaethom ysgrifennu llythyr dilynol ym mis Tachwedd 
2020 i nodi sut y byddai pob rheoleiddiwr yn asesu cynigion adfer gwyrdd cwmnïau. 
Buom yn gweithio ar y cyd â rheoleiddwyr diwydiannau eraill i asesu’r rhain a 
chyhoeddwyd ein penderfyniadau drafft ar y cynigion ar 17 Mai 2021. Bwriadwn 
gyhoeddi ein penderfyniadau terfynol ym mis Gorffennaf 2021.  

• Craffu ar gynigion i sicrhau bod rhaglen gwytnwch gogledd ddwyrain Llundain 
Thames Water yn gwella’r rhwydwaith dŵr yn Llundain trwy gynlluniau clir, 
effeithlon a mesuradwy sy’n cynnwys cyllid gan fuddsoddwyr Thames Water.  

• Cyhoeddi ein Holiadur asesu aeddfedrwydd rheoli asedau ym mis Mawrth 2021 sy’n 
ceisio adeiladu ar fframweithiau presennol i sicrhau bod gan gwmnïau’r offer i fynd 
i’r afael ag anghenion gwytnwch gan gynnwys effaith newid yn yr hinsawdd a bod 
asedau’n cael eu rheoli’n briodol ar gyfer yr hirdymor.  

Rhaglen amgylchedd genedlaethol y diwydiant dŵr ac atebion 
seiliedig ar natur  

Roedd PR19 yn cynnwys £4.8 biliwn i gyflawni’r Rhaglen Amgylcheddol Genedlaethol 
(NEP) uchelgeisiol ar gyfer Cymru a Rhaglen Amgylcheddol Genedlaethol y Diwydiant 
Dŵr (WINEP) ar gyfer Lloegr.  

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/03/Guidance-on-Havant-Thicket.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/03/Guidance-on-Havant-Thicket.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/902487/green-recovery-letter-to-water-companies-200720.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/902487/green-recovery-letter-to-water-companies-200720.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/938625/green-recovery-process-letter.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/938625/green-recovery-process-letter.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/03/Asset-management-maturity-assessment-March-2021.pdf
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Bydd y rhaglenni hyn yn helpu i fynd i’r afael â rhai o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r 
amgylchedd dŵr. Trwy gydol 2020-21 gwnaethom gyfrannu at y rhaglenni hollbwysig 
hyn mewn sawl ffordd, er enghraifft:  

• Rydym yn aelod craidd o dasglu gwella WINEP sy’n canolbwyntio ar welliannau i’r 
WINEP fel ei fod yn cael ei ysgogi’n fwy gan ganlyniadau, yn mabwysiadu dull sy’n 
canolbwyntio mwy ar ddalgylch, yn ystyried mwy o atebion seiliedig ar natur, ac sy’n 
caniatáu i’r rhai sy’n gysylltiedig i gyd-gynllunio, cyd-ddarparu a chyd-ariannu’r 
atebion mwyaf priodol ac effeithiol. 

• Ochr yn ochr â Defra, Asiantaeth yr Amgylchedd, DWI a Natural England, rydym 
hefyd wedi sefydlu grŵp rheoleiddio datrysiadau seiliedig ar natur sydd â’r dasg o 
edrych ar unrhyw rwystrau rheoleiddiol a allai sefyll yn y ffordd o fabwysiadu mwy o 
atebion seiliedig ar natur. 

• Yn ein hymgysylltiad â rhanddeiliaid ynglŷn â chynllun yr adolygiad prisiau nesaf, 
PR24, rydym hefyd yn gofyn am farn ar sut y gallwn annog cwmnïau i gydweithredu 
a gweithio mewn partneriaeth ag eraill i sicrhau’n well ganlyniadau cadarnhaol i 
gwsmeriaid a’r amgylchedd. 

Symud tuag at sero net  

Mae ein hymrwymiad i fodloni heriau newid yn yr hinsawdd yn cael ei egluro yn ein 
strategaeth, Amser i weithredu, gyda’n gilydd, sy’n amlygu’r ffaith ein bod am gryfhau 
dull y sector o liniaru ac addasu newid yn yr hinsawdd.   

Mae sicrhau sero net yn ymdrech ar y cyd, gyda diwedd 2020 yn nodi lansiad map 
llwybr sero net 2030 y diwydiant.  Trwy gydol 2020-21, bu ein ffocws ar osod y sylfeini fel 
y gallwn chwarae ein rhan i annog cynnydd, yn ogystal â darparu craffu a heriau. Er 
enghraifft gwnaethom y canlynol:  

• Parhau â’n gwaith i ddeall ymrwymiad a pherfformiad y diwydiant i sero net trwy 
gyflwyno gofynion adrodd ar nwy tŷ gwydr (GHG) a fydd yn caniatáu i ni gefnogi, 
craffu a herio cwmnïau yn well ar eu cynlluniau i gyflawni sero net; 

• Sicrhau bod sero net yn sbardun pwysig yng nghystadleuaeth y gronfa Arloesi a 
dechrau ystyried ein dull ar gyfer PR24; 

• Gweithio’n agos gyda gweithgor hinsawdd Rhwydwaith Rheoleiddwyr y DU (UKRN), 
gan helpu i lunio eu cynllun gwaith aml-flwyddyn mewn perthynas â sero net er 
mwyn hwyluso dysgu ac arloesi traws-sector.  

Dull amlasiantaeth i gynnal nentydd sialc  

Mae nentydd sialc yn brin yn fyd-eang, gyda’r mwyafrif i’w cael yn ne Lloegr. Bydd ein 
penderfyniadau terfynol PR19 yn helpu i leddfu pwysau ar rai nentydd sialc lleol, ac fel 

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2019/10/Time-to-act-together-Ofwats-strategy-1.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/innovation-in-the-water-sector/water-innovation-competitions/
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rhan o ymdrech genedlaethol ehangach i adfer, amddiffyn a gwella nentydd sialc yn 
Lloegr, rydym yn aelodau craidd o’r gweithgor Nentydd Sialc Dull Seiliedig ar Ddalgylch. 
Fel rhan o’r grŵp hwn, rydym yn gweithio i gefnogi adfer a rheoli nentydd sialc yn 
Lloegr.  

Yn ystod 2020-21, mae’r grŵp wedi archwilio cyfleoedd i gael cyllid er mwyn cyflawni 
gwelliannau i nentydd sialc a’u dalgylchoedd. Mae hefyd wedi cefnogi partneriaeth 
mewn dalgylchoedd nentydd sialc trwy helpu i adeiladu gallu, arbenigedd ac 
ymgysylltiad mwy effeithiol â rhanddeiliaid allweddol ar faterion rheoli dŵr nentydd 
sialc. Mae’r grŵp yn cefnogi datblygiad strategaeth adfer nentydd sialc, y bwriedir ei 
chyhoeddi yn ddiweddarach yn 2021.  

Lansio’r Gronfa Arloesi 

Gwnaethom annog cydweithredu ac arloesi trawsnewidiol mewn gwasanaethau dŵr a 
dŵr gwastraff er budd cwsmeriaid, y gymdeithas ehangach a’r amgylchedd trwy 
lansio’r gyntaf o ddwy gystadleuaeth arloesi - yr her ‘Arloesi mewn dŵr (IWC)’ gwerth £2 
filiwn. Mae cwmnïau wedi casglu cyfanswm cyfun o £200 miliwn gan eu cwsmeriaid a 
fydd yn cael ei ddefnyddio i hwyluso a darparu arloesedd yn y sector dŵr trwy’r 
cystadlaethau hyn.   

Cawsom 61 o gynigion i’r IWC gan bartneriaethau rhwng cwmnïau dŵr, penodiadau 
newydd a sefydliadau oddi mewn a thu hwnt i’r sector dŵr. Er mwyn gwneud i hyn 
ddigwydd, yn ystod 2020-21 rydym wedi: 

• cynnal ymgysylltiad ac ymgynghoriad manwl pellach i ddatblygu’r gronfa a 
chystadlaethau; 

• cyhoeddi penderfyniadau terfynol ar gynllun a gweithrediad y gronfa a’r 
cystadlaethau;  

• Penodi Heriau Nesta, gyda chefnogaeth Arup ac Isle Utilities, fel partneriaid 
cyflenwi i helpu i weinyddu, rhedeg a marchnata’r gronfa a’r cystadlaethau;  

• penodi panel arbenigol o feirniaid i argymell ceisiadau buddugol; 
• lansio gwefan cystadlaethau fel rhan o’r ymdrechion i farchnata’r gronfa i’r sector a 

thu hwnt.   

Gwnaethom gyhoeddi enillwyr rownd gyntaf yr IWC a lansio’r Her Torri Trwodd Dŵr 
gwerth £40 miliwn ar gyfer prosiectau arloesi mwy ym mis Mai 2021. Y nod yw annog 
arloesedd ond hefyd helpu’r sector dŵr i adeiladu’r gallu a’r galluedd i ddal ati i arloesi 
yn yr hirdymor. Mae’r cystadlaethau hyn yn ategu ein hoffer eraill - megis adolygiadau 
prisiau a marchnadoedd - a gwaith y sector ei hun i ddatblygu ei strategaeth ar gyfer 
arloesi hyd at 2050.  

https://catchmentbasedapproach.org/about/caba-working-groups/
https://www.ofwat.gov.uk/pn-01-21-2m-competition-launches-to-spark-innovation-collaboration-in-water-sector/
https://www.ofwat.gov.uk/pn-01-21-2m-competition-launches-to-spark-innovation-collaboration-in-water-sector/
https://www.ofwat.gov.uk/consultation/innovation-funding-and-competition-further-consultation-on-design-and-implementation/
https://www.ofwat.gov.uk/consultation/innovation-funding-and-competition-further-consultation-on-design-and-implementation/
https://www.ofwat.gov.uk/pn-11-20-ofwat-drives-forward-plans-on-its-innovation-fund-and-competitions/
https://www.ofwat.gov.uk/18-20-ofwat-announces-partner-for-water-innovation-competitions/
https://www.ofwat.gov.uk/18-20-ofwat-announces-partner-for-water-innovation-competitions/
https://www.ofwat.gov.uk/pn-05-21-expert-independent-judging-panel-announced-for-2m-innovation-in-water-challenge/
https://waterinnovation.challenges.org/
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Nod 3: Cwmnïau dŵr i ddarparu  gwell gwerth cyhoeddus, 
darparu mwy ar gyfer cwsmeriaid, cymdeithas a’r 
amgylchedd 

Gwytnwch ariannol ac arweinyddiaeth bwrdd 

Yn gywir, mae cwsmeriaid yn disgwyl i gwmnïau weithredu’n foesegol ac er budd ein 
planed a chymdeithas. Ym mis Rhagfyr 2020 gwnaethom gyhoeddi ein pumed 
Adroddiad Monitro Gwytnwch Ariannol Blynyddol a ddefnyddiwyd gennym i wthio 
cwmnïau i ganolbwyntio mwy ar bwysigrwydd tryloywder ynglŷn ag adrodd am 
ddifidendau a rheoli diffygion pensiwn. Yn benodol gwnaethom:  

• Nodi disgwyliadau clir y dylai cwmnïau egluro sut y maent yn ystyried nifer o 
ffactorau wrth ddatgan unrhyw ddifidendau, gan gynnwys yr angen i gynnal 
gwytnwch ariannol, cyflawniad rhwymedigaethau ac ymrwymiadau cwmnïau i 
gwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill, ac anghenion ariannu’r cwmni yn y dyfodol.  

• Atgoffa cwmnïau am eu cyfrifoldeb i weithwyr a chyn-weithwyr a’r angen i fod yn 
dryloyw ynglŷn â’u rhwymedigaethau o ran diffyg pensiwn a’u rheoli’n briodol.  

Yn unol â’n nod strategol i drawsnewid perfformiad cwmnïau dŵr, rydym yn parhau i 
ymgysylltu â chwmnïau yn uniongyrchol lle mae gennym bryderon am eu perfformiad 
ariannol neu weithredol neu lle gwelwn ddangosyddion risg i wytnwch ariannol. 

Ochr yn ochr â hyn, trwy ein bwrdd, gwaith arweinyddiaeth, tryloywder a llywodraethu 
rydym hefyd wedi atgyfnerthu’r cyfrifoldebau arbennig sydd ynghlwm wrth gwmnïau 
dŵr rheoledig sy’n darparu gwasanaeth hanfodol i’r cyhoedd. Gwnaethom ddefnyddio 
adroddiadau blynyddol cwmnïau i asesu sut maen nhw’n cyflawni amcanion ein 
hegwyddorion arweinyddiaeth bwrdd, tryloywder a llywodraethu a chyhoeddom 
adroddiad ar yr hyn y gwnaethom ei ganfod. Gwelsom lawer o enghreifftiau da o sut 
mae cwmnïau’n cyflawni amcanion yr egwyddorion a sut maent yn adrodd ar hyn. Fodd 
bynnag, gwnaethom hefyd dynnu sylw at nifer o feysydd lle gall cwmnïau wella.  

Yn ogystal, gwnaethom newidiadau i drwyddedau 16 allan o 17 o’r cwmnïau dŵr 
monopoli mawr i gefnogi gwytnwch ariannol yn well. Mae’r newidiadau hyn yn sicrhau 
bod trwyddedau’r cwmnïau hynny yn cynnwys darpariaethau cyson sy’n bodloni prif 
safon y diwydiant ar gyfer y cylch neilltuo rheoleiddiol.  

  

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/12/Monitoring-financial-resilience-report-2019-20.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/12/Monitoring-financial-resilience-report-2019-20.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/02/Board-leadership-transparency-and-governance-–-Report-on-how-companies-are-meeting-the-principles.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2021/02/Board-leadership-transparency-and-governance-–-Report-on-how-companies-are-meeting-the-principles.pdf
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Gwerth cyhoeddus 

Gyda’u hôl troed daearyddol ac amgylcheddol clir, mae cwmnïau dŵr mewn sefyllfa 
ddelfrydol i wneud cyfraniadau o bwys a chadarnhaol i gymdeithas. Mae effeithiau 
Covid-19 ar gymunedau lleol wedi tynnu sylw at yr angen i fusnesau gael ethos 
gwasanaeth cyhoeddus cryf ac er mwyn cefnogi hyn gwnaethom gyhoeddi papur trafod 
ar werth cyhoeddus yn y sector dŵr ym mis Rhagfyr 2020. Gwnaethom nodi ein 
hystyriaethau ar sut y gallwn alluogi diwylliannau sy’n cefnogi ac yn ymgorffori gwerth 
cyhoeddus mewn cwmnïau er mwyn ysgogi canlyniadau sydd o fudd i gymdeithas a’r 
amgylchedd fel rhan o’n dull ar gyfer PR24.  

Ymgyrch defnyddwyr #ListenCareShare  

Dechreuom waith ar ymgyrch newydd o’r enw Listen Care Share, gan weithio gyda CCW 
a phartneriaid allweddol eraill. Bydd yr ymgyrch yn ein galluogi i ddatblygu gwell 
dealltwriaeth o anghenion a phrofiadau defnyddwyr dŵr yng nghyd-destun 
amgylchiadau sy’n newid yn ystod y pandemig. Mae’n canolbwyntio ar dri maes 
allweddol: 

• Yr heriau sy’n wynebu’r bobl hynny sy’n ei chael hi’n anodd talu eu biliau neu sydd 
angen cymorth ychwanegol am unrhyw reswm arall; 

• Effaith y pandemig ar les meddyliol cwsmeriaid a’r hyn y gallai hyn ei olygu yng 
nghyd-destun gwasanaeth hanfodol fel dŵr;    

• Deall sut y gallai’r pandemig fod yn effeithio ar fynediad rhai pobl at wybodaeth, hyd 
yn oed yn fwy felly’r wybodaeth y maent yn ymddiried ynddi. 

Cyhoeddir diweddariadau am yr ymgyrch ar ein gwefan a’n sianeli cyfryngau 
cymdeithasol.  

Strategaeth rhanddeiliaid newydd i ymgysylltu â, a dylanwadu ar, 
ystod ehangach o randdeiliaid 

Rydym yn buddsoddi mewn datblygu ein perthynas ag ystod o randdeiliaid i gefnogi ein 
gwaith yn dwyn cwmnïau i gyfrif ac i gyflawni’r uchelgeisiau sydd yn ein strategaeth.  

Er i ni wynebu anawsterau cychwynnol yn 2020, gwnaethom gynnal ystod o 
gyfarfodydd, digwyddiadau sector allanol, ymweliadau safle a thrafodaethau bwrdd 
crwn trwy at blatfformau rhithwir. Ymhlith yr enghreifftiau allweddol mae: 

• Ein prosiect ‘Outside In’ sy’n dod â lleisiau a phrofiadau allanol i mewn i Ofwat trwy 
flogiau a sgyrsiau fel bod gennym ni olwg gyfoethocach ac ehangach o bynciau 
newydd a phwysig;  

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/12/A-discussion-paper-on-public-value-in-the-water-sector.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/12/A-discussion-paper-on-public-value-in-the-water-sector.pdf
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• Ym mis Medi a mis Hydref 2020, cynhaliom gyfres o drafodaethau bwrdd crwn 
gyda’r gymuned buddsoddwyr. Gwnaethom hefyd gynnal ein harolwg buddsoddwyr 
ym mis Tachwedd 2020 a oedd yn rhoi ystyriaeth i’r hyn a wnaethom yn dda a’r hyn 
y gallwn wella arno o ran ein hymgysylltu â buddsoddwyr.  

Byddwn yn parhau i adeiladu ar ein cynnydd ac ymgysylltu y tu hwnt i’r sector gydag 
ystod ehangach o randdeiliaid fel y gallwn alluogi cwmnïau i addasu, datblygu a 
darparu’r gwasanaethau y mae eu cwsmeriaid am eu cael ac yn eu haeddu.  
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Sylwadau ariannol 

Ceir crynodeb o’n huchafbwyntiau ariannol isod. 

Crynodeb o gostau gweithredu 

Costau gweithredu 2020-2021 

  2020-21 
£000 

2019-20 
£000 

Rheoleiddiad 
Craidd 

Prosiect 
Thames 
Tideway 

Cyfanswm Cyfanswm 

Incwm         

Ffioedd trwydded a dderbyniwyd 29,266 400 29,666 34,101 

Incwm arall 105             -    105 112 

Nodyn credyd a gyhoeddwyd ar ddiwedd blwyddyn                  -    (27) (27) (1,332) 

  29,371 373 29,744 32,881 

Gwariant         

Costau gweinyddu (29,027) (373) (29,400) (32,471) 

    

Gwarged gweithredu net 344             -    344 410 

Cyllideb reoleiddio graidd 

Cawn ein hariannu’n bennaf gan y ffioedd a godir ar y cwmnïau a reoleiddir gennym. 
Adenillir ffioedd yn flynyddol gan ymgymerwyr dŵr ac ymgymerwyr carthffosiaeth 
(cwmnïau dŵr penodedig) a chyflenwyr trwyddedig yn y farchnad manwerthu busnes o 
dan Amod N trwyddedau ac Amod 9 Rhan A amodau safonol WSSL. Mae ein hincwm o 
ffioedd yn amodol ar y cyfyngiadau a osodir yn amodau trwydded y cwmnïau hyn. Er bod 
ein harian refeniw yn dod yn uniongyrchol gan y sector yn y modd hwn, mae ein setliad 
cyllideb yn amodol ar drafodaeth a chytundeb gyda Thrysorlys EM drwy’r broses 
adolygiad o wariant.  

Y gyllideb reoleiddio graidd a ragamcanwyd ar ddechrau’r flwyddyn oedd  £31.4 miliwn. 
Fodd bynnag, gwnaethom ddiwygio ein cyllideb i lawr i £29.7 miliwn i gydnabod ein 
sefyllfa ariannol yn ystod y flwyddyn a llai o wariant ar gostau rhedeg ein cyflogres 
oherwydd Covid-19 a’r risgiau ariannol a ragwelwyd na ddaeth i’r amlwg yn ystod y 
flwyddyn. Ar ddiwedd y flwyddyn roeddem wedi tanwario gan 1% yn erbyn ein cyllideb 
ddiwygiedig.  

Cadarnhaodd y Bwrdd ein cyllideb graidd ar gyfer 2021-22, sef £31.8 miliwn. 
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Prosiect Thames Tideway 

Ariennir rheoleiddiad prosiect Thames Tideway o dan drwydded ar wahân ac fe’i telir 
gan Thames Water Utilities Limited a Bazalgette Tunnel Limited (Tideway), y darparwr 
seilwaith. Amcangyfrifwyd mai £0.5 miliwn fyddai cyllideb y rhaglen ar gyfer 2020-21. 
Gwnaethom anfonebu am £0.4 miliwn o’r ffioedd trwydded ar ddechrau’r flwyddyn. 
Cododd tanwariant yn erbyn y gyllideb o ganlyniad i ddefnydd is o gefnogaeth trydydd 
parti nag a ddisgwyliwyd yn wreiddiol. 

Ar ddiwedd y flwyddyn dychwelom werth £0.3 miliwn o ordaliad ffioedd trwydded i 
Tideway drwy nodyn credyd. Mae’r gyllideb graidd ar gyfer 2021-22 wedi ei chadarnhau, 
sef £0.5 miliwn. 

Gwariant cyfalaf 

Ariennir gwariant cyfalaf drwy gyllideb, a gytunir gyda Thrysorlys EM, a gofnodir yn ein 
Prif Amcangyfrif ac Amcangyfrif Atodol. Cytunwyd ar ein cyllideb graidd ar gyfer 2020-
21, sef £0.15 miliwn. Gwnaethom danwario gan £0.3 miliwn yn erbyn ein cyllideb 
gyfalaf, gyda rhan ohono’n cael ei ddal gennym fel cronfa wrth gefn. 

Mae ein cyllideb graidd ar gyfer 2021-22 wedi ei chadarnhau, sef £0.6 miliwn. Mae’r 
rhaglen gyfalaf ar gyfer 2021-22 yn cynnwys uwchraddio offer TG gan gynnwys 
adnewyddu caledwedd, er enghraifft ein Surface Pros.  

Covid-19 ac Ymadael â’r UE 

Yn ystod 2020-21 addasodd Ofwat ei ffyrdd o weithio a chymryd y camau angenrheidiol i 
sicrhau bod gan staff yr offer cywir i weithio gartref. Prynwyd gorsafoedd diheintio 
dwylo a chyflenwadau glanhau ychwanegol yn ystod y flwyddyn i sicrhau amgylchedd 
swyddfa diogel a glân. Yn ogystal, cafodd y system archebu ystafelloedd fewnol ei 
gwella er mwyn i staff archebu desgiau yn y swyddfa. Cyfanswm gwariant y mesurau 
Covid-19 hyn oedd tua £80,000.  

Gwelsom gostau sylweddol is ar deithio a chynhaliaeth yn ystod y flwyddyn fel effaith 
uniongyrchol pandemig Covid-19 a chostau ynni is, gan ddod i gyfanswm o tua 
£200,000. 

Nid oedd unrhyw wariant cysylltiedig ag ymadael â’r UE yn ystod 2020-21. 
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David Black 
Swyddog Cyfrifyddu      25 Mehefin 2021 
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Cynaliadwyedd 

O ran dull Ofwat ei hun ar gyfer gwella cynaliadwyedd, rydym wedi mabwysiadu dull 
rheolaeth weithredol i ganfod pa rai o’n gweithgareddau sy’n cynhyrchu allyriadau 
carbon. Cyfrifwyd ein hôl troed carbon gan ddefnyddio gofynion perthnasol y safon 
Greenhouse Gas Protocol Corporate ac mae’n rhoi manylion allyriadau absoliwt ac 
wedi’u normaleiddio (perthynol). 

Ein hallyriadau carbon ar gyfer y cyfnod oedd 213.4 tunnell fetrig o’r hyn sy’n cyfateb i 
garbon deuocsid (CO2e). Ffynhonnell fwyaf ein hallyriadau oedd ein model gweithio o 
gartref o ganlyniad i’r pandemig, sy’n cyfrif am 160.84 tunnell o CO2e (75% o’r 
cyfanswm). Mae defnydd trydan yn gyfrifol am 44.54 tunnell fetrig o CO2e (21% o’r 
cyfanswm). Nid oes gennym unrhyw allyriadau uniongyrchol (Cwmpas 1). 

Dadansoddiad o’r allyriadau nwy tŷ gwydr blynyddol yn ôl math gweithgaredd 
ar gyfer 2020-21 

 

 
 
 
 
 
 
 

Math o allyriadau Gweithgaredd Unedau (tCO2e) % o’r 
cyfanswm 

Ynni anuniongyrchol 
(Cwmpas 2) 
 

Trydan a brynwyd 
(kWh)  

191,051 44.54 21% 

Is-gyfanswm 191,051 44.54 21% 

Allyriadau anuniongyrchol 
eraill (Cwmpas 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teithio busnes 
(milltiroedd) 

8,954 0.76 0.4% 

Teithiau awyren 
(milltiroedd) 

- - 0.0% 

Rheilffordd (km 
teithwyr) 

7,225 0.27 0.1% 

Tacsi (km) - 0.02 0.0% 

Milltiroedd modur 
(milltiroedd) 

1,729 0.48 0.2% 

Llogi ceir 
(milltiroedd) 

- - 0.0% 

Gwastraff a dŵr 4.35 0.10 0.04% 

Allyriadau o ddefnydd 
dŵr (m3) 

3.75 0.00 0.002% 

Gwastraff (tunelli 
metrig) 

0.60 0.09 0.04% 

Trydan T&D (kWh)* 191,051 6.68 3.1% 

WTT** 8,954 0.22 0.1% 

Model gweithio o 
gartref 

- 160.84 75% 

Is-gyfanswm  168.60 79% 

 

 Cyfanswm allyriadau (tCO2e)   213.14 
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*Allyriadau wrth drosglwyddo a dosbarthu (T&D) yw’r allyriadau hynny sy’n gysylltiedig â cholledion grid (yr 
ynni sy’n cael ei golli wrth symud y trydan o’r gwaith pŵer i’r sefydliadau sy’n ei brynu).  

**Allyriadau Ffynnon i’r Tanc (WTT) yw’r allyriadau hynny sy’n gysylltiedig â’r broses oddi wrth y cwsmer o 
echdynnu, mireinio a chludo tanwydd crai i’r cerbydau, ased neu broses y craffir arnynt. 

Allyriadau carbon 

Mae cyfanswm ein hallyriadau carbon wedi cynyddu gan 61.70 tunnell fetrig CO2e (10%) 
o gymharu â 2019-20. Mae hyn yn bennaf oherwydd cynnwys y model gweithio gartref. 
Gostyngodd allyriadau cyffredinol Ofwat yn 2019-20 a’r prif reswm dros y cynnydd eleni 
yw aneffeithlonrwydd nifer o swyddfeydd cartrefi bach o gymharu â swyddfeydd 
canolog Ofwat. 

Allyriadau nwy tŷ gwydr Ofwat 

Rydym wedi dewis niferoedd staff (FTE) i feincnodi ein hallyriadau yn eu herbyn. Mae 
ein niferoedd FTE wedi gostwng o gyfartaledd blynyddol o 260 i 242 dros y cyfnod 2019-
20 i 2020-21. Er bod y niferoedd FTE wedi gostwng, mae allyriadau wedi’u normaleiddio 
(tunnell fetrig o CO2e fesul FTE) wedi cynyddu gan 51.2%, o 0.58 tCO2e i 0.88 tCO2e fel y 
gwelir isod. 

Allyriadau nwy tŷ gwydr wedi’u normaleiddio Ofwat (cwmpasau 1, 2 a 3) 
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Dadansoddiad allyriadau nwy tŷ gwydr blwyddyn ar flwyddyn 

Math o 
allyriadau 

Gweithgared
d 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

2016-
17 

2017-
18 

2018-
19 

2019-
20 

2020-
21 

(tCO2e) (tCO2e) (tCO2e) (tCO2e) (tCO2e) (tCO2e) (tCO2e) (tCO2e) (tCO2e) 

Ynni 
anuniongyrcho
l (Cwmpas 2) 

Trydan a 
brynwyd 

207.83 187.64 201.00 127.12 125.14 104.28 92.93 81.45 44.54 

Is-gyfanswm 207.83 187.64 201.00 127.12 125.14 104.28 92.93 81.45 44.54 

Allyriadau 
anuniongyrcho
l eraill 
(Cwmpas 3) 

Teithio 
busnes 
(milltiroedd) 

58.55 71.98 60.49 48.36 79.81 56.33 53.95 38.51 0.76 

Teithiau 
awyren 
(milltiroedd) 

15.55 27.73 8.40 12.08 16.37 0.67 0.85 0.26 - 

Rheilffordd 
(km teithwyr) 

37.04 37.46 46.84 30.36 57.21 51.24 50.99 37.76 0.27 

Tacsi (km) 1.00 1.43 0.74 0.68 0.40 0.31 0.19 0.21 0.02 

Milltiroedd 
modur 
(milltiroedd) 

3.17 4.66 4.23 4.99 5.58 3.92 1.91 0.29 0.48 

Llogi ceir 
(milltiroedd) 

1.69 0.66 0.27 0.25 0.25 0.18 - - - 

Gwastraff a 
dŵr 

5.36 3.67 7.96 5.21 5.98 4.05 3.78 4.01 0.10 

Allyriadau o 
ddefnydd dŵr 
(m3) 

0.97 0.96 0.92 0.25 0.15 0.15 0.13 0.14 0.004 

Gwastraff 
(tunelli 
metrig) 

4.39 2.71 7.04 4.96 5.84 3.90 3.65 3.87 0.09 

Trydan T&D 
(kWh)* 

32.12 28.81 32.92 20.82 20.49 27.93 22.88 19.24 6.68 

WTT** 27.24 26.95 28.53 19.42 24.57 11.32 10.45 8.23 0.22 

Model 
gweithio o 
gartref 

        
160.84 

Is-gyfanswm 123.27 131.42 129.90 93.81 130.86 99.63 91.06 69.99 167.84 

Cyfanswm 
allyriadau 
(tCO2e) 

  331.11 319.06 330.89 220.93 256.0
0 

203.91 183.98 151.44 213.14 

Allyriadau 
wedi’u 
normaleiddio 

Cyfartaledd 
FTE ar draws 
cyfnod 
adrodd 

 
199.00 142.84 172.00 211.00 211.00 254.00 260.00 242.00 

 
Allyriadau 
wedi’u 
normaleiddio 
(Tunelli 
metrig o CO2e 
fesul FTE) 

 
1.60 2.32 1.28 1.21 0.97 0.72 0.58 0.88 
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*Allyriadau wrth drosglwyddo a dosbarthu (T&D) yw’r allyriadau hynny sy’n gysylltiedig â cholledion grid (yr 
ynni sy’n cael ei golli wrth symud y trydan o’r gwaith pŵer i’r sefydliadau sy’n ei brynu).  
**Allyriadau Ffynnon i’r Tanc (WTT) yw’r allyriadau hynny sy’n gysylltiedig â’r broses oddi wrth y cwsmer o 
echdynnu, mireinio a chludo tanwydd crai i’r cerbydau, ased neu broses y craffir arnynt. 
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Dŵr 

Defnyddiom 3.75m3 o ddŵr yn ein cyfleusterau cegin a thoiled, sy’n cyfateb i 0.004 
tunnell fetrig o CO2e yn 2020-21. Mae hyn yn ostyngiad gan 97% ers y flwyddyn 
flaenorol, yn bennaf oherwydd dim ond 6 aelod o staff (cyfartaledd misol) oedd yn 
mynychu swyddfeydd Birmingham a Llundain oherwydd pandemig Covid-19. 
Amcangyfrifwyd defnydd dŵr yn ein safle yn Llundain yn seiliedig ar ddefnydd fesul FTE 
yn swyddfa Birmingham. 

Gwastraff 

Caiff yr holl wastraff cyffredinol ei wahanu ar gyfer ei ailgylchu neu ei waredu drwy 
dirlenwi. Nid yw Ofwat yn gallu mesur gwastraff tirlenwi gan y’i gwaredir mewn man 
casglu canolog mewn adeilad aml-denant. Rydym wedi tybio bod 70% o gyfanswm y 
gwastraff yn cael ei ailgylchu. Ailgylchwyd 0.3 tunnell fetrig o wastraff yn 2020-21, gan 
arwain at 0.01 tunnell fetrig o CO2e. Amcangyfrifwyd gwastraff tirlenwi i fod yn 0.18 
tunnell fetrig, gan arwain at 0.08 tunnell fetrig o CO2e. Roedd ffigurau gwastraff yn 
safle Ofwat yn Llundain wedi’u hamcangyfrif. Mae’r gostyngiad mewn allyriadau 

gwastraff yn bennaf oherwydd pandemig Covid-19 a chynnydd mewn gweithio gartref.  

Mae Ofwat wedi ymrwymo i ôl troed net carbon net sero yn unol â thargedau sero net y 
Llywodraeth i sicrhau gostyngiad o 78% erbyn 2035 a sero net erbyn 2050. Rydym yn 
gweithio gyda chefnogaeth Defra i asesu’r camau y gall Ofwat eu cymryd i gyflawni hyn. 
Bydd hyn yn cynnwys ein lleoliadau swyddfa allweddol a’n model gweithio cartref 
hybrid.  
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Chwythu’r chwiban 

Chwythu’r chwiban yw’r term a ddefnyddir pan fydd gweithiwr yn mynegi pryderon am 
arferion amhriodol yn ei weithle. Cyfeirir ato hefyd fel "datgeliad budd y cyhoedd". Mae 
gan Ofwat gyfrifoldeb am faterion chwythu’r chwiban sy’n ymwneud â’r sector dŵr yng 
Nghymru a Lloegr. 

Fel y nodir yng Ngorchymyn Personau Rhagnodedig 20142, mae gan Ofwat, fel Person 
Rhagnodedig, gyfrifoldeb i ddarparu mecanwaith i weithwyr wneud eu datgeliad budd y 
cyhoedd wrth gorff annibynnol, lle nad yw’r gweithiwr yn teimlo ei fod yn gallu datgelu’r 
pryder yn uniongyrchol wrth ei gyflogwr, ac efallai y bydd y Person Rhagnodedig mewn 
sefyllfa i gymryd rhyw fath o gamau pellach ar y datgeliad. 

Os oes gan weithiwyr yn y sector dŵr wybodaeth neu bryderon am y cwmni dŵr y mae’n 
gweithio iddo, gall gysylltu â ni ynglŷn â’r mater. Er mwyn cael ei gwmpasu gan gyfraith 
chwythu’r chwiban a’i hawliau cylogaeth cysylltiedig, rhaid i’r datgeliad fod yn 
"ddatgeliad cymwys". Datgeliad gwybodaeth yw hwn lle ei fod, ym marn resymol y 
gweithiwr sy’n gwneud y datgeliad, yn cael ei wneud er budd y cyhoedd a gallai 
ddangos bod un neu ragor o’r canlynol yn digwydd, wedi digwydd neu’n debygol o 
ddigwydd yn y dyfodol: 

• trosedd; 
• torri rhwymedigaeth gyfreithiol; 
• camweinyddu cyfiawnder; 
• perygl i iechyd a diogelwch rhywun; 
• difrod i’r amgylchedd; a/neu 
• ymdrech fwriadol i guddio unrhyw rai o’r uchod. 

Pan fyddwn yn derbyn gwybodaeth gan weithiwr yn y sector dŵr byddwn yn ystyried a 
yw’r wybodaeth yn dod o fewn y diffiniad uchod o ddatgeliad cymwys. Os ydyw, byddwn 
yn penderfynu pa weithredu neu ymchwiliad pellach, os o gwbl, sydd ei angen. Gall hyn 
gynnwys ni’n siarad â’r cwmni dŵr perthnasol, arbenigwyr mewnol ac allanol yn y maes 
dan sylw a/neu y gweithiwr sy’n cyfeirio’r mater i ni (os yn bosibl) er mwyn  deall y 
mater yn well a phenderfynu pa gamau, os o gwbl, y gallwn eu cymryd i ddatrys neu 
fynd â’r mater yn ei flaen fel sy’n briodol.  

Fel Person Rhagnodedig, mae gan Ofwat ddyletswydd i adrodd yn flynyddol ar nifer y 
datgeliadau cymwys a wneir i ni a rhoi crynodeb o’r gweithredu parthed y rhain. Nod y 
ddyletswydd hon y cynyddu tryloywder yn y modd yr ymdrinnir â datgeliadau chwythu’r 
chwiban a sicrhau chwythwyr chwiban y rhoddir ystyriaeth ddifrifol i’w datgeliadau. 

 
2 Gorchymyn Datgeliad Budd y Cyhoedd (Personau Rhagnodedig) 2014  

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/2418/made
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Mae adran hon yr adroddiad blynyddol yn cyflawni’r ddyletswydd honno ar gyfer 
blwyddyn adrodd 2020-21. 

Mae’r tabl isod yn dangos nifer y datgeliadau cymwys a wnaed wrth Ofwat yn ystod 
2020-21 a’r camau a gymerwyd gennym o ganlyniad iddynt. Lle nad yw datgeliadau 
a/neu ein hymholiadau cychwynnol yn rhoi digon o dystiolaeth ar gyfer gweithredu 
pellach, rydym yn defnyddio’r wybodaeth fel gwybodaeth gyffredinol am y sector a/neu 
y cwmni dan sylw. Mae hyn yn ein galluogi i fonitro a fynegir pryderon tebyg gan eraill a 
allai helpu i greu sail tystiolaeth a fyddai’n ddigonol ar gyfer gweithredu yn y dyfodol.  

Mewn perthynas â’r materion a restrir isod, ar ôl ystyried y sefyllfa’n ofalus, gan 
gynnwys natur y datgeliad, ein gallu i ddarganfod mwy o wybodaeth a gyda mewnbwn 
gan arbenigwyr mewnol, daethom i’r casgliad mewn tri achos nad oedd yn briodol i ni 
fynd ar drywydd y materion gyda’r cwmnïau dan sylw. Rydym yn ceisio rhagor o 
wybodaeth gan y chwythwr chwiban mewn un achos, ac ar ôl derbyn hynny byddwn yn 
ystyried a yw’n briodol i ni gysylltu â’r cwmni dan sylw i ddilyn y mater ymhellach. 
Hefyd, rydym yn parhau i ymchwilio i gŵyn chwythwr chwiban a dderbyniwyd ym mis 
Mawrth 2020. Rydym yn parhau i annog unigolion a hoffai gyflwyno cwyn i ddarparu 
cymaint o wybodaeth berthnasol â phosibl.  

Chwythu’r chwiban 2020-21 

Metrig Manylion yr hyn sy’n cael ei fesur Cyfanswm 

Chwythu’r chwiban  Nifer y datgeliadau gwybodaeth cymwys a wnaed gan weithwyr 
y sector dŵr wrth Ofwat 

4 

Nifer y datgeliadau cymwys lle cymerodd Ofwat gamau pellach 
i ymchwilio’r mater (mae’r camau hyn yn cynnwys cael cyngor 
gan arbenigwyr mewnol ar y mater dan sylw a/neu siarad â’r 
gweithiwr sy’n gwneud y datgeliad er mwyn cael rhagor o 
wybodaeth). 

4 

Nifer y datgeliadau cymwys lle cysylltodd Ofwat â’r cwmni dan 
sylw i geisio rhagor o wybodaeth a sicrwydd parthed y mater. 

0 

Nifer y datgeliadau cymwys lle gwnaeth Ofwat, yn dilyn ei 
asesiad cychwynnol, benderfynu agor ymchwiliad ffurfiol 
gyda’r bwriad gymryd camau gorfodi neu weithredu 
rheoleiddiol arall yn erbyn y cwmni dan sylw. 

0 
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Adroddiad llywodraethu ac atebolrwydd 
corfforaethol 

Adroddiad y Cyfarwyddwyr 

Rolau a chyfrifoldebau 

Mae Ofwat yn Adran Anweinidogol y Llywodraeth gyda’i amcangyfrif adnoddau ei hun. 
Ein Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu yw David Black, a Jonson Cox yw ein 
Cadeirydd. 

Trefniadau archwilio 

Ein harchwilydd allanol yw’r Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol (C&AG), a benodir gan 
statud ac mae’n ofynnol iddo archwilio ein datganiadau ariannol o dan Ddeddf 
Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000, ac adrodd wrth y Senedd ynglŷn â’r 
archwiliad hwn. Cost dybiannol y gwasanaeth archwiliad hwn yw £43k (2019-20: £40k). 
Nid oedd cydnabyddiaeth ariannol (gwirioneddol na thybiannol) i archwilydd ar gyfer 
gwaith di-archwiliad. Fel Swyddog Cyfrifyddu, rydw i wedi cymryd yr holl gamau 
angenrheidiol i wneud fy 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 gwn i, nid oes gwybodaeth archwilio berthnasol nad yw ein harchwilwyr yn 
ymwybodol ohoni. 

Mae ein gwasanaeth archwilio mewnol yn mesur ac yn archwilio’n annibynnol 
ddigonolrwydd, dibynadwyedd ac effeithiolrwydd systemau rheoli, rheoli risg a 
rheolaeth ariannol. Darperir y gwasanaeth hwn gan Mazars LLP a benodwyd o 1 Ebrill 
2018 drwy broses caffael gystadleuol. Bydd yr archwilwyr mewnol yn gwneud 
argymhellion yn seiliedig ar werthusiad pob system a adolygir. Cynhaliwyd archwiliad 
mewnol 2020-21 yn unol â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (PSIAS). 

Digwyddiadau cysylltiedig â data personol wedi’i ddiogelu   

Mae gennym bolisi diogelwch gwybodaeth a thechnoleg a gweithdrefnau cysylltiedig ar 
waith i reoli’r risgiau sy’n gysylltiedig â data personol wedi’i ddiogelu a digwyddiadau 
diogelwch eraill. Er mwyn cadw at Fframwaith Polisi Diogewch Llywodaraeth EM sy’n 
nodi sut y mae’n rhaid i bob sefydliad Llywodraeth EM a thrydydd parti sy’n trin 
gwybodaeth ac asedau eraill Llywodraeth EM ddefnyddio diogelwch amddiffynol. Rydym 
yn monitro’n barhaus effeithiolrwydd ein polisïau i sicrhau bod gennym broses gadarn 
yn ei lle er mwyn darganfod, adrodd ar, ymateb i a thrin digwyddiadau’n ymwneud â 
diogelwch. 
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Diffinnir tor-data personol wedi’i ddiogelu fel "unrhyw sefyllfa sydd wedi codi sy’n groes 
i bolisi ac sydd â’r posibilrwydd o gyfaddawdu asedau Llywodraeth EM". Mae asedau’n 
cynnwys pobl, eiddo neu wybodaeth. Gall yr amgylchiadau gynnwys gweithredu sy’n 
rhai gwirioneddol neu yr amheuir; yn ddamweiniol, yn fwriadol neu ymgais. 
‘Cyfaddawdu’ yw rhoi enw drwg i’r ased neu ei pheryglu. 

Nid ydym wedi profi unrhyw ddigwyddiadau data personol yn ystod 2020-21 yr oeddem 
yn eu hystyried yn ddigon difrifol i fod angen hysbysu’r Comisiynydd Gwybodaeth yn eu 
cylch, sy’n gyson â deddfwriaeth a chanllawiau Swyddfa’r Comisiynydd. 

Perfformiad talu cyflenwyr  

Ar 31 Mawrth 2021 rydym yn cyflawni cyfartaledd o 81% yn erbyn ein targed ar gyfer talu 
100% o anfonebau a gytunwyd o fewn 30 diwrnod o’u derbyn yn ystod y flwyddyn. Y 
ffigur cyfatebol ar gyfer 2019-20 oedd 91% 

Mae’r Llywodraeth wedi gosod targed ar gyfer talu 80% o’r anfonebau y cytunwyd 
arnynt o fewn 5 diwrndod o’u derbyn. Yn 2020-21, rydym yn cyflawni cyfartaledd o 8% 
yn erbyn y targed hwn ac yn 2019-20 roedd yn 10%. O gofio amlder y rhediadau talu a’r 
amser sydd ei angen i brosesu anfonebau o fewn 5 diwrnod, mae’r targed yn parhau’n 
un heriol. Fodd bynnag, rydym yn cynorthwyo’r cyflenwyr hynny sydd angen taliad 
cyflymach gyda thaliadau ar yr un diwrnod. 

Ar y cyfan, gostyngodd cyflawniad yn erbyn targedau ar ddechrau’r flwyddyn wrth i ni 
drosglwyddo i strwythur mewnol newydd ac o ganlyniad i effaith Covid-19 a phrosesu 
anfonebau di-bapur heb fod yn y swyddfa.  Yn ystod y flwyddyn rydym wedi gweithio 
gyda chyflenwyr ac rydym yn parhau i archwilio ffyrdd i wella ein heffeithlonrwydd yn 
hyn o beth, ochr yn ochr â’r gwaith paratoi ar gyfer system gyllid newydd a fydd yn 
arwain at fwy o effeithlonrwydd yn ein prosesau a’r ffordd yr ydym yn gweithio’n fwy 
cyffredinol. 

Offerynnau ariannol  

Nid oes gennym fenthyciadau; ar gyfer ein gofynion arian parod rydym yn dibynnu’n 
bennaf ar incwm o ffioedd trwydded, hawliadau ar gronfa wrth gefn Trysorlys EM ar 
gyfer cyfalaf gweithiol a benthyciadau ad-daladwy o’r Gronfa Wrth Gefn. Nid ydym, felly, 
yn agored i risgiau hylifedd sylweddol. 

Ceir rhagor o fanylion yn nodyn 8 yn y cyfrifon. 
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David Black 
Swyddog Cyfrifyddu      25 Mehefin 2021 
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Datganiad o gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu  

O dan Ddeddf Cyfrifon Adnoddau y Llywodraeth 2000, mae Trysorlys EM wedi 
cyfarwyddo Ofwat i baratoi ar gyfer pob blwyddyn ariannol gyfrifon adnoddau sy’n rhoi 
manylion yr adnoddau sydd wedi eu caffael, a ddelir, neu a waredwyd a defnydd Ofwat o 
adnoddau yn ystod y flwyddyn. 

Paratoir y cyfrifon ar sail croniadau a rhaid iddynt roi darlun cywir a theg o sefyllfa 
Ofwat a’i incwm a gwariant, Datganiad o Sefyllfa Ariannol a llifau arian ar gyfer y 
flwyddyn ariannol. 

Wrth baratoi’r cyfrifon mae’n ofynnol i’r Swyddog Cyfrifyddu gydymffurfio â gofynion 
Llawlyfr Adrodd Ariannol y Llywodraeth ac yn benodol i wneud y canlynol: 

• cadw at y Cyfarwyddyd Cyfrifon a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM, yn cynnwys y 
gofynion cyfrifyddu a datgelu perthnasol, a defnyddio polisïau cyfrifyddu addas yn 
gyson; 

• llunio barn a gwneud amcangyfrifon ar sail resymol; 
• datgan a yw safonau cyfrifyddu priodol (fel y’u hamlinellir yn Llawlyfr Adroddiadau 

Ariannol y Llywodraeth) wedi eu dilyn, a datgelu ac egluro unrhyw newidiadau o 
bwys yn y cyfrifon; 

• cymryd cyfrifoldeb personol am yr adroddiad blynyddol a’r cyfrifon a’r farn sydd ei 
hangen ar gyfer penderfynu ei fod yn deg, cytbwys ac yn ddealladwy; a  

• pharatoi’r cyfrifon ar sail busnes byw. 

Mae’r Swyddog Cyfrifyddu yn cadarnhau bod yr adroddiad blynyddol a chyfrifon hwn ar 
y cyfan yn deg, cytbwys a dealladwy.  Mae’r Swyddog Cyfrifyddu yn cymryd cyfrifoldeb 
personol am yr adroddiad blynyddol a’r cyfrifon a’r farn sydd ei hangen ar gyfer 
penderfynu ei fod yn deg, cytbwys ac yn ddealladwy. 

Penododd Trysorlys EM David Black, y Prif Weithredwr, yn Swyddog Cyfrifyddu Ofwat. 
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 gyhoeddir gan Drysorlys EM. 
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Atebolrwydd - sut rydym yn cael ein rheoli ac y 
creffir arnom 

Datganiad llywodraethu: crynodeb  

Mae’r Datganiad Llywodraethu hwn yn amlinellu ein trefniadau llywodraethu, rheoli risg 
a rheolaeth fewnol. Mae’n berthnasol i flwyddyn ariannol 1 Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2021 
a, lle bo hynny’n briodol, hyd at ddiwrnod cymeradwyo’r adroddiad blynyddol a 
chyfrifon, ac mae’n unol â chanllawiau Trysorlys EM. 

Cwmpas cyfrifoldeb 

Y Swyddog Cyfrifyddu a Bwrdd Ofwat sy’n gyfrifol am gynnal trefn lywodraethu 
corfforaethol sy’n cefnogi cyflawniad ein strategaeth, tra’n diogelu’r cronfeydd 
cyhoeddus ac asedau adrannol. 

Rydym yn Adran Anweinidogol y Llywodraeth, mae ein swyddogaeth a’n dyletswyddau 
wedi eu nodi mewn deddfwriaeth, yn bennaf Deddf Diwydiant Dŵr 1991, fel y’i 
diwygiwyd. 

Atebolrwydd 

Mae’r Swyddog Cyfrifyddu yn atebol i’r Senedd am bob agwedd ar ein gwaith yn 
cynnwys rheoli risg a chyfle. Mae’r Swyddog Cyfrifyddu yn gyfrifol am sicrhau bod 
cofnodion cywir yn cael eu cadw, sy’n datgelu gyda chywirdeb rhesymol, ar unrhyw 
adeg, ein sefyllfa ariannol. Yn ogystal, mae’r Swyddog Cyfrifyddu yn gyfrifol am ddiogelu 
ein hasedau ac am gymryd camau rhesymol i atal a chanfod twyll ac anghysonderau 
eraill. 

Rydym yn rheoli’r arian cyhoeddus yr ydym yn ei dderbyn, yn unol â chanllaw Trysorlys 
EM, ac fel y nodir yn Rheoli Arian Cyhoeddus. Mae gennym Fframwaith Cytundeb 
terfynol gyda Defra sy’n sicrhau y cedwir annibyniaeth Ofwat o fewn y cylch gwaith a 
osodir gan statud. 

Gwneir ein hadroddiad blynyddol i’r Ysgrifennydd Gwladol, Adran yr Amgylchedd, Bwyd 
a Materion Gwledig, ac i Weinidogion Cymru. Rhoddir copïau gerbron pob Tŷ Seneddol 
a’r Senedd.  

https://www.ofwat.gov.uk/about-us/who-we-work-with/defra-ofwat-framework/
https://www.ofwat.gov.uk/about-us/who-we-work-with/defra-ofwat-framework/
https://www.ofwat.gov.uk/about-us/who-we-work-with/defra-ofwat-framework/
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Fframwaith llywodraethu 

Mae Ofwat yn cadw at egwyddorion Trefn Lywodraethu Gorfforaethol mewn adrannau 
llywodraeth ganolog: cod arfer da).3 

Mae’r datganiad llywodraethu yn nodi: 

• crynodeb o elfennau allweddol ein fframwaith llywodraethu; 
• adolygiad o’n heffeithiolrwydd yn 2020-21; a 
• datganiad y Swyddog Cyfrifyddu. 

Effeithiolrwydd a sicrwydd 

Fel y Swyddog Cyfrifyddu, yr wyf i, ynghyd â Bwrdd Ofwat, yn gyfrifol am adolygu 
effeithiolrwydd ein system rheoli perfformiad a rheolaeth fewnol, wedi ei lywio gan 
archwiliad mewnol ac allanol a gweithrediad y fframwaith rheolaeth fewnol. Mae’r 
Bwrdd a’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (ARAC) wedi rhoi’r gefnogaeth a’r her wrth 
adolygu effeithiolrwydd ein system rheolaeth fewnol trwy gydol y flwyddyn. Mae’r 
Cyfarwyddwyr Anweithredol hefyd yn rhoi golwg annibynnol i mi o’n perfformiad ar lefel 
Bwrdd ac yn eu rolau ar bwyllgorau Bwrdd Ofwat. 

Mae gennyf sicrwydd llawn bod system gynhwysfawr o sicrwydd a rheolaethau yn cael 
ei chynnal i’m cefnogi fel Swyddog Cyfrifyddu er mwyn sicrhau cydymffurfedd ag 
egwyddorion Rheoli Arian Cyhoeddus ac yn benodol y rheini mewn perthynas â 
llywodraethu, gwneud penderfyniadau a rheolaeth ariannol. Cymerais yr awenau fel Prif 
Weithredwr Dros Dro ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Gan ystyried fy rôl yn Ofwat cyn y 
dyddiad hwnnw, cefais drosglwyddiad cynhwysfawr gan y Prif Weithredwr ymadawol ar 
y rheolaethau a’r systemau a oedd ar waith ac o ran lefel y sicrwydd yr oedd hi’n 
ystyried oedd ar waith yn ystod ac ar ddiwedd y flwyddyn. Ar sail hyn, a thystiolaeth 
ychwanegol hon a dderbyniwyd gan y Cyfarwyddwyr Gweithredol, Cadeirydd 
Anweithredol y Bwrdd a’r Cyfarwyddwyr Anweithredol sy’n Gadeiryddion Pwyllgorau, yn 
benodol ARAC, rwy’n fodlon bod gen i’r lefel angenrheidiol o sicrwydd i gyflawni fy 
nghyfrifoldebau’n effeithiol parthed y cyfnod a gwmpesir gan y Datganiad Llywodraethu 
hwn. Mae’r cofnodion llawn ar gael fel y’u nodir isod. 

Mae strategaeth Ofwat yn rhoi sail i’n blaenoriaethau blynyddol, a nodir yn y 
blaenraglen bob blwyddyn yn dilyn ymgynghori. Mae hon yn ysgogi ein gwaith ac yn y 
pen draw pob un o amcanion ein pobl. Mae Cyfarwyddwyr, Arweinwyr Pobl a rheolwyr 
cyflawni prosiectau yn adolygu cynnydd yn erbyn ein cynlluniau yn rheolaidd. Bydd yr 

 
3 https://www.gov.uk/government/publications/corporate-governance-code-for-central-government-
departments-2017 
 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/609903/PU2077_code_of_practice_2017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/609903/PU2077_code_of_practice_2017.pdf
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Uwch Dîm Rheoli a’r Bwrdd yn adolygu cynnydd ar draws ein portffolio bob chwarter 
blwyddyn a gwneir addasiadau lle bo hynny’n briodol i adlewyrchu newidiadau mewn 
amgylcheddau mewnol ac amgylcheddau allanol, yn gyson â’n dyletswyddau. Mae ein 
proses archwilio yn adolygu ein rheolaethau ar draws ein gweithgarwch drwy gydol y 
flwyddyn, er mwyn rhoi sicrwydd bod y rheolaethau hynny a’r sicrwydd yr ydym yn ei 
gael ganddynt yn effeithiol drwy Ofwat yn gyfan. Darparodd Mazars LLP, ein 
harchwilwyr mewnol, adroddiad sicrwydd ar ddiwedd y flwyddyn ar sail y rhaglen 
archwiliad mewnol a gytunwyd gydag ARAC. Cafodd cynnydd yn erbyn y rhaglen hon ei 
fonitro gan ARAC a chafodd yr adroddiadau sicrwydd archwiliad mewnol eu rhannu 
gyda’r Pwyllgor yn brydlon. 

O ran ein hamgylchedd risgiau a chyfleoedd, caiff hyn ei fonitro’n agos drwy 
adolygiadau rheolaidd o’n cofrestr risg strategol gan yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth, a 
thrwy reolaeth weithredol o gofrestri risg mewn timau prosiect, a chymerir unrhyw 
gamau sydd eu hangen yn unol â hynny. Mae’r risgiau strategol wedi’u cynnwys yn ein 
hadroddiadau portffolio chwarterol i’r Bwrdd ac fe’u cyflwynir hefyd i ARAC er mwyn eu 
trafod. Trwy gydol y flwyddyn derbyniais hefyd adroddiadau rheolaidd gan ein Huwch 
Berchennog Risg Gwybodaeth (SIRO) ynghylch diogelwch (yn cynnwys risgiau 
gwybodaeth) a risgiau seiber, yn cynnwys mewnbwn gan ein Swyddog Diogelu Data.  

Yn ogystal, mae ARAC yn derbyn cyflwyniadau adolygiad risg at wraidd y mater ar 
feysydd risg allweddol gan y tîm atebol, gan gwmpasu risgiau strategol a risgiau 
prosiect. Mae’r adolygiadau gan ARAC eleni wedi canolbwyntio’n benodol ar reoli risg yn 
effeithiol a sicrwydd proses ailbenderfynu CMA PR19, effaith Covid-19, gan gynnwys 
rheoli parhad busnes, ein dull ar gyfer ‘adferiad gwyrdd’, a rheoli risg yng nghyd-destun 
y rhaglen RAPID. Gwnaeth ARAC hefyd ystyried ein strategaeth werthuso, rheoli cyllideb 
a gweithrediad ein fframwaith llywodraethu yn ystod y flwyddyn. 

Asesir ein gofynion o ran adnoddau yn rheolaidd yng nghyd-destun ein cynllun 
gweithredol treigl ac eleni gan ystyried yn llawn effeithiau parhaus pandemig Covid-19. 
O ran ariannu cyffredinol a llywodraethu corfforaethol, caiff cynnydd yn erbyn ein 
cyllideb a’n blaenraglen ei fonitro’n barhaus. Byddwn yn cynnal adolygiad misol trylwyr 
o gyllidebau a chynnydd yn erbyn y cerrig milltir yr ydym wedi’u gosod. Adlewyrchir hyn 
hefyd yn yr adroddiad portffolio misol i’r Bwrdd. Mae hyn wedi helpu i liniaru ymhellach 
risgiau sy’n gysylltiedig â llwyth gwaith a’r her o gydbwyso’r rhain gyda’r adnoddau sydd 
ar gael i ni, gan sicrhau bod lles ein pobl yn ystod eleni yn parhau wrth wraidd ein 
darpariaeth. 

Fframwaith llywdraethu Ofwat yn ystod 2020-21  

Ar ddechrau’r flwyddyn, symudodd Ofwat i ffwrdd o strwythur rhaglen anhyblyg i annog 
mwy o ffocws ar ganlyniadau, cydweithredu ac ystwythder ar draws meysydd gwaith 
sydd wedi’u cysylltu’n agos. Mae strwythur y clwstwr wedi’i nodi isod. Mae strwythur y 
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clwstwr wedi’i nodi isod. Cefnogir y timau o fewn clystyrau gan bartneriaid Rheoli 
Prosiect a Rhaglen (PPM) i sicrhau bod y portffolio o waith yn cael ei reoli a’i gyflenwi yn 
y clystyrau ac ar draws Ofwat yn gyfan.  
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Ein strwythur llywodraethu 

Mae gan Ofwat system lywodraethu tair haen: 

• ein Bwrdd; 
• ein Huwch Dîm Arweinyddiaeth; 
• ein fframwaith llywodraethu. 

Mae’r fframwaith hwn yn ein galluogi ni i wneud penderfyniadau effeithiol a thryloyw ac 
yn galluogi i’n Cyfarwyddwyr Anweithredol roi sicrwydd a herio fel sy’n briodol. 

Bwrdd Ofwat 

Fel Adran Llywodraeth Anweinidogol, mae rôl y Bwrdd yn hollbwysig i’n llwyddiant. 
Mae’r Bwrdd, sy’n cynnwys cymysgedd o Gyfarwyddwyr Gweithredol ac Anweithredol, yn 
cynorthwyo i’n harwain yn strategol a darparu her a chyngor i’r Prif Weithredwr a’r tîm 
Gweithredol ar eu datblygiad a gweithrediad y strategaeth a’n cynllun busnes, a 
pherfformiad yn erbyn y cynllun hwnnw. 

Mae gan Fwrdd Ofwat fwyafrif o Gyfarwyddwr Anweithredol annibynnol gyda Chadeirydd 
Anweithredol. Yn ystod 2020-21, roedd y Bwrdd yn cynnwys rhwng pump a saith o 
Gyfarwyddwyr Anweithredol (gan ystyried ymddeoliadau ac ailbenodiadau yn ystod y 
flwyddyn) yn ychwanegol at y Cadeirydd a phedwar Cyfarwyddwr Gweithredol, gan 
gynnwys y Prif Weithredwr. Am y tro cyntaf gwnaethom nodi data ynglŷn ag amrywiaeth 
y Bwrdd gan adlewyrchu cyfansoddiad y Bwrdd ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Ffocws 
allweddol yr ymgyrch recriwtio ar gyfer Cyfarwyddwyr Anweithredol newydd oedd 
amrywiaeth yn ei ystyr ehangaf.   

Er mwyn cryfhau cymysgedd gwybodaeth a sgiliau aelodaeth pwyllgorau mae gennym 
aelod annibynnol sy’n eistedd ar ein Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg. 

Nid oes gan y rhai a benodir fel Cyfarwyddwr Anweithredol Ofwat hawl i dâl cysylltiedig 
â pherfformiad na hawliau pensiwn. 
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Mae’r Bwrdd yn darparu: 

• Her: mae gan y Bwrdd amrediad o rolau o ran rhoi her i’r Weithrediaeth yn 
ychwanegol at ei rôl gwneud penderfyniadau ei hun. Mae hyn yn cynnwys adolygu a 
herio ein blaenraglen waith a pherfformiad yn erbyn y rhaglen honno, a rhoi her i 
benderfyniadau arfaethedig y mae Ofwat yn eu gwneud fel corff statudol. Yn 2020-
21 chwaraeodd y Bwrdd rôl allweddol mewn goruchwylio gweithrediad strategaeth 
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Ofwat a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2019 a materion a neilltuwyd iddo, yn cynnwys 
materion a gododd a oedd yn codi materion  mawr newydd o egwyddor neu rai a 
ystyriwyd yn arbennig o sensitif. Chwaraeodd y Bwrdd rôl oruchwylio bwysig hefyd 
mewn perthynas â rheoli’r cyfeiriadau o benderfyniadau terfynol adolygiad prisiau 
2019 ar gyfer pedwar cwmni dŵr at yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd. 

• Arbenigedd: darparu arbenigedd i’r cyhoedd yn ehangach a’r sector preifat er 
mwyn cynorthwyo i siapio datblygiad a darpariaeth strategaeth Ofwat ac i wella ein 
perfformiad. Maent hefyd yn cynghori’r Prif Weithredwr ar benodiadau uwch. 

• Strategaeth: cytuno ar ein strategaeth a sicrhau bod ein cyfeiriad strategol yn glir 
ac yn gyflawnadwy, gan roi ystyriaeth i risg a chanolbwyntio ar lwyddiant hirdymor 
Ofwat a gwerth ar gyfer y rheini sy’n talu biliau dŵr.  

• Cefnogaeth: adolygu  pa mor gynhwysfawr a dibynadwy yw sicrwydd ynglŷn â 
chywirdeb y datganiadau ariannol, gosod archwaeth am risg Ofwat a sicrhau bod 
prosesau rheoli risg a rheolaethau Ofwat yn gadarn, priodol a chymesur, gan 
gefnogi’r Prif Weithredwr, fel y Swyddog Cyfrifyddu. Mae’r Bwrdd hefyd yn rhoi 
sicrwydd ar gymeradwyaeth gwariant o bwys. 

Nid oes gan y Bwrdd rôl mewn gwneud penderfyniadau gweithredol o ddydd i ddydd oni 
bai am faterion a neilltuir ar gyfer y Bwrdd a nodir yn ein Rheolau Trefniadaeth Bwrdd. 
Gwnaed rhai mân newidiadau i’r Rheolau Trefniadaeth ac fe’u cyhoeddwyd ym mis 
Ionawr 2021. Roedd hyn yn cynnwys ehangu rôl Pwyllgor Thames Tideway i gwmpasu 
prosiectau mawr eraill, yn benodol goruchwyliaeth Ofwat o brosiectau Caffael 
Uniongyrchol ar gyfer Cwsmeriaid (DPC) y sector.  

Mae aelodaeth y Bwrdd yn rhoi’r cydbwysedd sydd ei angen o brofiad ac arbenigedd 
sy’n cwmpasu ein dyletswyddau a’n strategaeth. Bydd y Cwnsler Cyffredinol yn mynychu 
cyfarfodydd Bwrdd ac mae’n atebol i’r Bwrdd am ddarparu cyngor cyfreithiol. 

Cyfarfu’r Bwrdd yn ffurfiol 13 gwaith yn 2020-21. Roedd y cynnydd bach hwn ar llynedd 
er mwyn darparu cefnogaeth ychwanegol i’r tîm ynglŷn â thrin y pandemig, ac yna i 
ganiatáu ar gyfer cyfarfodydd byrrach ar-lein. Derbyniodd y Bwrdd ddiweddariadau 
rheolaidd o feysydd busnes yn ymwneud â pherfformiad ariannol a gweithredol, ac ar 
risgiau allweddol i berfformiad a thrawsnewidiad a wynebwyd gennym, gan roi trosolwg 
clir i’r Bwrdd ynglŷn â sut yr oeddem yn perfformio yn erbyn ein hamcanion ac 
ymrwymiadau ein blaenraglen. Yn ogystal, cyfarfu’r Bwrdd ar adegau yn anffurfiol 
rhwng cyfarfodydd ffurfiol yn benodol i fonitro ein hymateb i bandemig Covid-19.  

Mae’r Cadeirydd a’r Cyfarwyddwyr Anweithredol wedi chwarae rhan lawn ym musnes y 
Bwrdd drwy fynychu a chyfrannu at gyfarfodydd Bwrdd a phwyllgorau’r Bwrdd. 
Cyhoeddir cofnodion cyfarfodydd y Bwrdd ar wefan Ofwat. 
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Cofrestr buddiannau 

Mae Rheolau Trefniadaeth y Bwrdd yn cynnwys canllawiau llym ar ddatgelu a rheoli 
gwrthdaro buddiannau posibl a gwirioneddol y gallai fod gan aelodau’r Bwrdd. Maent yn 
darparu nad oes gan yr aelod Bwrdd dan sylw yr hawl i bleidleisio ar unrhyw 
benderfyniad parthed unrhyw fater sy’n achosi gwrthdaro a bydd pob cyfarfod Bwrdd yn 
dechrau gyda datgeliad unrhyw wrthdaro buddiannau, a fydd wedyn yn cael ei nodi yn y 
cofnodion. Rydym hefyd yn cadw cofrestr buddiannau yn unol â’r Cod Ymddygiad ar 
gyfer Aelodau Bwrdd Cyrff Cyhoeddus. Cyhoeddir cofrestr o fuddiannau datgeladwy 
aelodau’r Bwrdd ochr yn ochr â’r Rheolau Trefniadaeth ac fe’i diweddarir yn rheolaidd 
drwy gydol y flwyddyn. 

Er mwyn cynnal ymddiriedaeth y cyhoedd yn Ofwat, mae’r Rheolau Trefniadaeth hefyd 
yn cynnwys gofynion mewn perthynas â phenodiadau wrth adael y swydd i reoli 
gwrthdaro posibl. Mae pob penodiad allanol yn destun craffu yn unol â’r rheolau 
penodiadau busnes. Yn ystod y flwyddyn, gofynnwyd am gyngor y Pwyllgor Cynghori ar 
Benodiadau Busnes (ACOBA) mewn perthynas â rôl newydd Rachel Fletcher a 
chyhoeddwyd hwn ym mis Chwefror 2021. Mae cyngor ACOBA a ddarparwyd i Seema 
Kennedy, fel cyn-Weinidog y Llywodraeth, hefyd wedi’i gyhoeddi.  

Pwyllgorau’r Bwrdd 

Dirprwyir neu aseinir gwaith i bum pwyllgor y Bwrdd, lle bydd grwpiau llai o 
Gyfarwyddwyr Anweithredol ac aelodau’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn gallu archwilio 
materion mewn rhagor o fanylder. Darperir adroddiadau i’r Bwrdd i’w trafod a, lle bo 
hynny’n briodol, i benderfyniadau gael eu gwneud. Cadeirir pob un gan Gyfarwyddwr 
Anweithredol. Pwyllgorau cefnogi’r Bwrdd yw: 

• Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg 
• Pwyllgor Pobl 
• Pwyllgor Gwaith Achos 
• Pwyllgor Prosiectau Mawr4  
• Pwyllgor Enwebiadau 

 Archwilio a Sicrwydd Risg Phobl 

Rolau a 
chyfrifoldebau 

Diben y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd 
Risg (ARAC) yw cefnogi’r Bwrdd a’r 
Swyddog Cyfrifyddu gyda’u 
cyfrifoldebau am reoli materion risg, 
rheolaeth, llywodraethu a sicrwydd 
cysylltiedig. Mae’n gwneud hyn drwy 
adolygu’r ffynonellau sicrwydd sydd ar 
waith i fodloni anghenion sicrwydd y 

Rôl y Pwyllgor Pobl yw goruchwylio 
gweithrediad y Strategaeth Pobl a mynd 
i’r afael yn benodol â thâl ac amodau 
cyflogaeth gweithwyr Uwch Wasanaeth 
Sifil (SCS). 

 
4 A alwyd yn flaenorol yn Bwyllgor Twnnel Thames Tideway 

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/12/Register-of-Board-Members-disclosable-interests-revised-Register-May-2021.pdf
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Bwrdd a’r Swyddog Cyfrifyddu, gan 
ystyried a ydynt ddigon cynhwysfawr a 
chyflawn, adolygu dibynadwyedd ac 
uniondeb y sicrwydd hwn, a rhoi barn 
(ar lywodraethu, rheoli risg a rheolaeth 
fewnol) 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. Mae’r Pwyllgor yn 
gweithredu mewn swyddogaeth 
cynghori yn unig i’r Bwrdd ac nid oes 
ganddo unrhyw bwerau gweithredol. 

Cadeirydd  Alison Munro Seema Kennedy5  

Materion a 
gwmpesir 

Yn ystod cyfnod yr adroddiad hwn, 
cyfarfu’r Pwyllgor bum gwaith. Ym mis 
Mai 2020, cyflwynodd y Pwyllgor ei 
argymhelliad i’r Bwrdd er mwyn 
cymeradwyo’r cyfrifon blynyddol. Roedd 
materion eraill a drafodwyd gan y 
Pwyllgor yn 2020-21 yn cynnwys: 
• adolygiadau at wraidd y mater 

rheolaidd yn canolbwyntio ar risgiau 
strategol allweddol a risgiau clwstwr 
(gan gynnwys rheoli risg sy’n 
ymwneud â’r broses CMA; effeithiau 
tymor hwy Covid-19; dull integredig ar 
gyfer adfer gwyrdd); 

• adolygiad at wraidd y mater yn 
ymwneud â rheoli cyllideb;  

• strategaeth werthuso; 
• canlyniadau nifer o adroddiadau 

archwiliad mewnol ochr yn ochr ag 
adolygiad rheolaidd o gynnydd yn 
erbyn y cynllun archwilio mewnol 
blynyddol; 

• adolygiadau rheolaidd o’n cynnydd o 
ran gweithredu camau sy’n deillio o 
archwiliad mewnol ac allanol ac 
adolygiadau eraill. 

Cwblhawyd yr holl adolygiadau 
archwiliad mewnol a drefnwyd, fel y 
cytunwyd gan y Pwyllgor, gyda 
chanfyddiadau yn rhoi sicrwydd naill ai 
sylweddol neu ddigonol (gyda sicrwydd 
digonol yn adlewyrchu bod angen rhai 
gwelliannau er mwyn gwella 
digonolrwydd ac effeithiolrwydd y 
fframwaith llywodraethu, rheoli risg a 
rheolaeth). Roedd y materion a 
adolygwyd yn cynnwys: 
• Cynllunio parhad busnes a chynllunio 

brys - Covid-19; 

Roedd materion a drafodwyd yn ystod 
2020-21 yn cynnwys: 
 
• canlyniadau arolwg cyflogeion Ofwat ac 

arolygon Pulse; 
• gwybodaeth rheoli yn ymwneud â 

materion a thueddiadau cysylltiedig â 
staff; 

• gwaith ar y Strategaeth Pobl; 
• tâl a gwobr ar gyfer cylch gwaith tâl 

staff sydd ddim yn uwch weision sifil a’r 
uwch weision sifil; 

• amcanion drafft yr Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth. 

 
5 Daeth Seema Kennedy yn Gadeirydd ar 1 Rhagfyr 2020, gan gymryd yr awenau gan Martin Lawrence a 
ymddeolodd o'r Bwrdd ar ddiwedd mis Tachwedd 2020. 
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• Gweithio mewn partneriaeth; 
• Iechyd a Diogelwch;  
• Rheoli contractau;  
• Llywodraethu gwybodaeth.  
Ar y cyfan, ar gyfer blwyddyn ariannol 
2020-21, barn archwiliad mewnol 
Mazars am y fframwaith llywodraethu, 
rheoli a rheolaeth risg yw ei bod yn 
Sylweddol yn ei ddigonoldeb ac 
effeithiolrwydd cyffredinol. Gwnaeth 
nodi yr aed i’r afael â’i holl argymhellion 
neu fod hynny’n digwydd ar hyn o bryd. 

 
 Gwaith achos Prosiectau Mawr6 Enwebiadau 

Rolau a 
chyfrifoldebau 

Mae’r Pwyllgor Gwaith 
Achos yn gyfrifol am wneud 
rhai penderfyniadau 
terfynol mewn achosion 
gorfodaeth strategol y mae 
Ofwat yn mynd i’r afael â 
hwy. 

Diben y Pwyllgor yw gwneud 
rhai penderfyniadau 
perthnasol a rhoi her, 
cefnogaeth a chyngor i’r 
Weithrediaeth mewn 
perthynas â phrosiect 
Twnnel Thames Tideway a 
phrosiectau Caffael 
Uniongyrchol ar gyfer 
Cwsmeriaid. 

Rôl y Pwyllgor yw adolygu, a 
gwneud argymhellion ar 
strwythur, maint a 
chyfansoddiad y Bwrdd; bod 
yn gysylltiedig yn y gwaith 
cynllunio ar gyfer olyniaeth 
ar gyfer aelodau’r Bwrdd, yr 
Uwch Dîm Arweinyddiaeth a 
rolau uwch eraill; a bod yn 
gysylltiedig ym mhenodiad 
unrhyw aelod o’r Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth. 

Cadeirydd  Catherine Waddams Jonson Cox Jonson Cox7,8 

Materion a 
gwmpesir 

Yn ystod cyfnod yr 
adroddiad hwn, nid yw’r 
Pwyllgor wedi cael rheswm 
i gwrdd nac i wneud 
unrhyw benderfyniadau 
terfynol ynglŷn â 
gweithgareddau gorfodi. 

Yn ystod y flwyddyn cyfarfu’r 
Pwyllgor chwe gwaith lle 
cawsant ddiweddariadau am 
Brosiect Thames Tideway a 
phrosiectau DPC gan 
gynnwys HARP, Elsham a 
Cwm Taf. 
Roedd y penderfyniadau a 
wnaed yn cynnwys: 
• Cymeradwyo cytundeb 

setliad masnachol rhwng 
Tideway ac un o’i Brif 
Gontractwyr Gwaith 

• Cytundeb mewn egwyddor 
ar gyfradd rhannu 
cwsmeriaid uwch ar gyfer 
costau cysylltiedig â 
Covid-19, yn amodol ar 
newid trwydded a’i 
ymgynghoriad cysylltiedig. 

Yn ystod 2020-21, cyfarfu’r 
Pwyllgor unwaith mewn 
perthynas â phenodi 
Cyfarwyddwyr Anweithredol 
newydd. 

 
6 Pwyllgor Twnnwel Thames Tideway yn flaenorol 
7 Ac eithrio pan fydd yn delio â materion yn ymwneud â chadeirio'r Bwrdd. 
8 Mewn perthynas â newidiadau mewn rolau yn y tîm Gweithredol ac enwebiadau i’r Bwrdd yn ystod 2020-
21 (gan gynnwys penodi David Black yn Brif Weithredwr Dros Dro Ofwat), ymgynghorodd y Cadeirydd â’r 
Bwrdd llawn er mwyn casglu’r ystod ehangaf o safbwyntiau.  
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Telerau penodiad a phresenoldeb aelodau’r Bwrdd   

Ebrill 2020 hyd Mawrth 2021Ω 

Jonson Cox 
Cadeirydd 

13/13 - 5/5 - 1/1 6/6 Tymor yn 
dechrau 
01/11/2012 

Tymor yn 
dod i ben 
31/10/21 

Martin Lawrence 
Cyfarwyddwr 
Anweithredol 

8/8 - 3/3 0/0 - - 
Tymor yn 
dechrau 
01/05/13 

Tymor wedi 
dod i ben 
30/11/2020¥ 

Catherine Waddams 
Cyfarwyddwr 
Anweithredol 

13/13 - - 0/0 - - 
Tymor yn 
dechrau 
01/05/13  

Tymor wedi 
dod i ben 
30/04/21 

Christine Farnish 
Cyfarwyddwr 
Anweithredol 

8/8 2/3 - - - 4/4 
Tymor yn 
dechrau 
01/01/14  

Tymor wedi 
dod i ben 
30/11/2020¥ 

Mark Bayley 
Cyfarwyddwr 
Anweithredol 

12/13 5/5 - - 1/1 6/6 
Tymor yn 
dechrau  
28/04/16 

Tymor yn 
dod i ben 
31/10/21 

Alison Munro 
Cyfarwyddwr 
Anweithredol 

13/13 5/5 - - 1/1 - 
Tymor yn 
dechrau 
28/04/16  

Tymor yn 
dod i ben 
31/10/21 

Tim Waggott 
Cyfarwyddwr 
Anweithredol 

1/1 - - - - - 

Aelod Bwrdd Cyfarfodyd
d Bwrdd 

(13) 

Cyfarfodyd
d Pwyllgor 
Archwilio 

a Sicrwydd 
Risg   
(5) 

Cyfarfodyd
d Pwyllgor 

Pobl  
(5) 

Cyfarfodydd 
Pwyllgor 
Gwaith 
Achos  

(0) 

Cyfarfodydd 
Pwyllgor 

Enwebiadau  
(1) 

Cyfarfodyd
d Pwyllgor 
Prosiectau 

Mawr  
(6) 
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Tymor yn 
dechrau 
28/04/16  

Tymor wedi 
dod i ben 
27/04/20 

Nicola Bruce 
Cyfarwyddwr 
Anweithredol 

5/5 - - 0/0 - - 
Tymor yn 
dechrau 
01/12/20  

Tymor yn 
dod i ben 
30/11/25 

David Jones 
Cyfarwyddwr 
Anweithredol 

5/5 2/2 - 0/0 - - 
Tymor yn 
dechrau 
01/12/20  

Tymor yn 
dod i ben 
30/11/24 

Seema Kennedy 
Cyfarwyddwr 
Anweithredol 

5/5 - 2/2 - - - 
Tymor yn 
dechrau 
01/12/20  

Tymor yn 
dod i ben 
30/11/24 

Jonathan Kini 
Cyfarwyddwr 
Anweithredol 

5/5 - 2/2 - - 2/2 
Tymor yn 
dechrau 
01/12/20  

Tymor yn 
dod i ben 
30/11/23 

Rachel Fletcher 
Prif Weithredwr 

13/13 5/5 4/5 0/0 1/1 6/6 Tymor yn 
dechrau 
08/01/18  

Tymor wedi 
dod i ben 
31/03/21 

Aileen Armstrong 
Uwch Gyfarwyddwr 

12/13 - - - - - Tymor yn 
dechrau 
16/05/16  

Tymor yn 
dod i ben 
14/05/2026 

John Russell 
Uwch Gyfarwyddwr 

12/13 - - - - 1/1 Tymor yn 
dechrau 
25/07/16  

Tymor yn 
dod i ben 
23/07/21 

David Black  
Prif Swyddog Rheoleiddio 

13/13 1/1 1/1 - - 3/3 Tymor yn 
dechrau 
29/05/17  

Tymor yn 
dod i ben 
27/05/22 
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Vanessa Howlison 
Aelod Annibynnolβ 

1/1 5/5 - - - - Tymor yn 
dechrau 
01/01/15  

Tymor yn 
dod i ben 
30/06/22 

 
Ω Nodir presenoldeb trwy gyfeirio at nifer y cyfarfodydd y gallai aelodau’r Bwrdd fod wedi’u mynychu tra’u 
bod yn aelodau o’r Bwrdd a’r Pwyllgorau. 
¥ Daeth telerau swydd Martin Lawrence a Christine Farnish i ben ar 30 Tachwedd 2020. Fe’u gwahoddwyd i 
fynychu cyfarfodydd y Bwrdd fel cynghorwyr i’r Bwrdd tan ddiwedd y flwyddyn ariannol. 
β Mynychodd Vanessa Howlison ran o gyfarfod y Bwrdd ym mis Gorffennaf fel arsyllwr. 
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Effeithiolrwydd y Bwrdd  

Bydd y Bwrdd yn adolygu’n rheolaidd ei effeithiolrwydd ei hun fel rhan o reolaeth bob 
cyfarfod a thrwy gyfarfodydd rheolaidd eraill, yn cynnwys cyfarfodydd 1:1 gyda’r 
Cadeirydd. Bydd y Bwrdd yn manteisio ar y cyfle i gyfarfod yn fwy anffurfiol drwy gydol y 
flwyddyn a gwella ei gydlyniant fel tîm.  

Ymunodd pedwar Cyfarwyddwr Anweithredol â’r Bwrdd ar 1 Rhagfyr 2020 ac 
ymddeolodd tri yn ystod y flwyddyn. Yng ngoleuni hyn, a’r newid i Brif Weithredwr dros 
dro newydd, daethom i’r casgliad nad oedd yn briodol cynnal adolygiad mewnol o 
effeithiolrwydd y bwrdd ar ddiwedd y flwyddyn ariannol fel yr ydym wedi’i wneud yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf. Rydym yn bwriadu gwneud hynny yn Ch2 neu Ch3 2021-
22 er mwyn caniatáu amser i’r aelodau newydd ymsefydlu’n fwy ac i alluogi adolygiad 
mwy ystyrlon. Serch hynny, mae’r Cadeirydd wedi cyfarfod yn rheolaidd â’r Bwrdd ar ei 
newydd wedd yn unigol ac fel grŵp i gasglu adborth ac arsylwadau. 

Er mwyn cefnogi cyflwyniad ein Cyfarwyddwyr Anweithredol newydd i Ofwat, 
gwnaethom adnewyddu ein rhaglen ymsefydlu, gan sicrhau ei bod yn gyfredol ac yn 
berthnasol, gan ganolbwyntio ar faterion allweddol strategaeth, polisi a llywodraethu, a 
darparu cyflwyniadau amserol i feysydd allweddol o Weithgarwch Ofwat.  Mae cyfleoedd 
ar gyfer hyfforddiant ychwanegol i’n Cyfarwyddwyr Anweithredol, a hyfforddiant wedi’i 
deilwra ar gyfer aelodau pwyllgor os oes angen. Rydym hefyd wedi annog gwahanol 
ddulliau o ymgysylltu’r Bwrdd â gwaith Ofwat y tu allan i gyfarfodydd ffurfiol. 

Uwch Dîm Arweinyddiaeth 

Mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn cynnwys aelodau gweithredol y Bwrdd, Uwch 
Gyfarwyddwyr eraill, y Prif Economegydd a’r Cwnsler Cyffredinol. Mae’r Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth yn cyfarfod yn aml ac yn ystyried materion sy’n ymwneud â rheolwyr, 
portffolio o weithgarwch ac adnoddau Ofwat, yn amodol ar gyfeiriad cyffredinol, pwerau 
a neilltuwyd ac arolygaeth y Bwrdd. 

Mae ei ffocws yn strategol ar draws portffolio Ofwat, yn cynnwys sganio’r gorwel a 
chraffu ar faterion risgiau a chyfleoedd strategol. Mae hefyd yn canolbwyntio ar ein 
cydberthynas ac ar sicrhau bod gennym y bobl, systemau, prosesau a’r polisïau cywir 
yn eu lle i gefnogi cyflawniad ein strategaeth. Mae’n chwarae rôl arweinyddiaeth 
allweddol, yn arbennig o ran goruchwylio ac arddangos ein gwerthoedd, ymddygiadau a 
diwylliant. Rhoddir adborth yn erbyn ein portffolio i bob cyfarfod Bwrdd drwy adroddiad 
y Prif Weithredwr. 

Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom sefydlu tri grŵp llai o aelodau’r Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth i ganolbwyntio ar dri maes allweddol: 
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• Gwella busnes a chynllunio 
• Phobl 
• Data a TG 

Ffyrdd i weithio er mwyn cyflawni ein strategaeth  

Mae ein strategaeth Amser i weithredu, gyda’n gilydd yn feiddgar, yn uchelgeisiol ac yn 
flaengar. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi datblygu a pharhau i weithredu tair 
strategaeth alluogi allweddol - Pobl, TG a Chyllid - i alluogi ein trawsnewidiad mewnol.  

Lansiwyd y Strategaeth Pobl newydd ym mis Mai 2020. Mae’r Strategaeth yn 
canolbwyntio ar bum thema allweddol er mwyn cyflawni ein gweledigaeth i drawsnewid 
Ofwat o le gwych i weithio i fod yn lle gwych i fod: 

• Bod yn Arweinwyr: Arweinyddiaeth;  
• Bod ein Gorau: Rheoli a Datblygu Doniau;  
• Bod yn Iach: Iechyd a Lles;  
• Bod yn Ni ein hunain: Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant;  
• Gwaith Gwych: Bod yn Effeithiol a Bodlon. 

Rydym wedi parhau i ganolbwyntio ar arweinyddiaeth a datblygiad ein harweinwyr ar 
draws Ofwat a diffinio ein proffesiynau a’n llwybrau gyrfa yn well.    

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) yn un o’r themâu yn ein 
Strategaeth Pobl a fydd yn helpu i wneud Ofwat yn Lle Gwych i Fod.  Gan adeiladu ar ein 
gweithgareddau blaenorol, rydym wedi bod yn gweithio i ddod yn fwy cynhwysol ac 
amrywiol, gan gynnwys meddwl mwy dargyfeiriol wrth wneud penderfyniadau a sicrhau 
bod Ofwat yn adlewyrchu’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn cael ein 
calonogi’n arbennig gan ganlyniadau ein Harolwg Pobl 2020 mewn perthynas â barn ein 
pobl ar gwestiynau ynglŷn â chynhwysiant a thriniaeth deg (gweler Atodiad A9).  Mae 
hyn yn dangos ein bod ar drywydd blaengar tuag at sicrhau amgylchedd gwaith mwy 
cynhwysol a thecach i’n holl bobl.  

Yn ystod y flwyddyn, rydym wedi parhau i flaenoriaethu agenda EDI yn Ofwat trwy 
gyflawni’r canlynol: 

• Datblygu strategaeth EDI ar gyfer Ofwat: Bydd ein strategaeth EDI newydd, a 
gadarnhawyd gan y Bwrdd ym mis Ebrill 2021, yn ein galluogi i gyflawni un o’r 
ymrwymiadau yn ein Strategaeth Pobl trwy greu amgylchedd lle gallwn ni i gyd fod 
yn ni ein hunain yn y gwaith, hyrwyddo EDI yng nghyd-destun ein gwaith a helpu i 
sicrhau bod ein holl waith rheoleiddio a gwaith arall yn adlewyrchu’r cymunedau yr 
ydym yn eu gwasanaethu. 

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2019/10/Time-to-act-together-Ofwats-strategy-1.pdf
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• Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau: Gwnaethom gwblhau a chyhoeddi ein 
hadroddiad Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau ym mis Mehefin 2020 (gweler Atodiad 
A8). 

• Creu grŵp llywio EDI newydd: Mae gan y grŵp 16 aelod o bob rhan o Ofwat gyda 
chadeirydd yn cylchdroi; 

• Gwella ein data EDI: Rydym wedi newid sut rydym yn categoreiddio data EDI yn 
unol ag arfer gorau; 

• Rhwydweithiau staff sefydledig yn ymwneud â nodweddion gwarchodedig 
(BAME+ ac LGBTQ): Rydym wedi datblygu canllawiau ar gyfer unrhyw un sydd am 
sefydlu rhwydweithiau ychwanegol ac sy’n gysylltiedig â rhwydweithiau yn y 
Gwasanaeth Sifil ehangach ac o fewn rheoleiddwyr eraill; 

• Cyflwyno hyfforddiant Inertia i Gynhwysiant i’n pobl, gan gynnwys ein Bwrdd; 
• Sefydlu mentoriaid gwrthdroi ar gyfer y Cadeirydd ac aelodau’r Uwch Dîm 

Arweinyddiaeth; 

Am yr ail flwyddyn yn olynol rydym wedi defnyddio Arolwg Pobl y Gwasanaeth Sifil i 
ddarganfod sut mae pobl yn teimlo am weithio yn Ofwat ac i asesu ein cynnydd. 
Swyddfa’r Cabinet sy’n rhedeg yr arolwg ac mae’n ein galluogi i feincnodi ein 
canlyniadau gyda 105 o sefydliadau eraill y Gwasanaeth Sifil, gan gynnwys rheoleiddwyr 
economaidd eraill a Defra.   

Rydym wedi cyflawni set gadarnhaol o ganlyniadau ac mae sgoriau wedi gwella yn y 
mwyafrif o feysydd (7 allan o’r 9) a chwestiynau o gymharu â 2019. Mae’r gwelliannau 
mwyaf nodedig ym meysydd Arweinyddiaeth a Newid, Amcanion a Phwrpas Sefydliadol, 
Fy Rheolwr a Fy Ngwaith. Cododd ein ffigur mynegai ymgysylltu â gweithwyr 6 pwynt 
canran i 72%. Ac mae 79% o bobl yn dweud y byddent yn argymell Ofwat fel lle gwych i 
weithio. Mae ein sgoriau’n cymharu’n dda iawn â grŵp y Gwasanaeth Sifil o gyflogwyr 
sy’n perfformio’n dda. Mae Ofwat yn perfformio’n well na meincnod y Gwasanaeth Sifil 
mewn 9 o’r 10 maes thema allweddol ac mae ar lefel perfformiwr uchel y Gwasanaeth 
Sifil neu’n uwch mewn 7 allan o 10 maes.  

Mae gennym gynlluniau ar waith i fynd i’r afael â meysydd i’w gwella fel y nodwyd yn yr 
arolwg, Tâl a Budd-daliadau a Dysgu a Datblygu, yn benodol trwy ganolbwyntio ar 
ddatblygu ein Strategaeth Tâl a Gwobrwyo yn y dyfodol a gweithredu ein model Dysgu a 
Datblygu newydd. 

Rydym wedi addasu’n llwyddiannus i weithio o bell yn ystod y pandemig o ystyried ein 
haeddfedrwydd gweithio craffach presennol ac wedi defnyddio hwn fel cyfle i ddatblygu 
ein hoffer cydweithredu rhithwir a’n technoleg. Rydym wedi cynnal ffocws ar 
gyfathrebu, arweinyddiaeth weladwy ac Iechyd a Lles.   

Ym maes TG rydym wedi canolbwyntio ar ein 4 thema - Seilwaith Gwydn, Ofwat Diogel, 
Ofwat yn Unrhyw Le ac Arloesi a Mewnwelediad. Mae’r map ffordd TG wedi’i weithredu 
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ar gyflymder, gan addasu i’r angen i ddatblygu ymhellach ein hoffer gweithio o bell a 
chynnal parhad busnes. Rydym wedi symud gwasanaethau i’r cwmwl ac wedi darparu 
cefnogaeth i agweddau TG ein strategaeth ddata er mwyn gwella ein heffeithlonrwydd, 
effeithiolrwydd a chanlyniadau rheoleiddiol. Rydym wedi datblygu cysylltiadau 
ymhellach â Chlwstwr Diogelwch Trawsnewid y Llywodraeth ar gyfer rhannu 
gwybodaeth seiberddiogelwch.  

Rydym wedi hyfforddi pobl ar draws Ofwat i fod yn Hyrwyddwyr Perfformio ac wedi 
parhau i ddefnyddio’r fethodoleg gwelliant parhaus hon i reoli perfformiad, gwella 
gweithio mewn tîm a datrys problemau. Cyrchwyd ein technegau cynhyrchiant a’n 
cefnogaeth ar gyfer gweithio o bell yn eang - gyda phobl yn arbrofi â ffyrdd newydd o 
gynnal cyfarfodydd, rhannu syniadau Lean15 ac archwilio offer digidol yn Wythnos 
Tech.  

Rheoli risg  

Mae ein fframwaith rheoli risg wedi ei seilio ar ganllawiau safonol Trysorlys EM sydd yn y 
Llyfr Oren. Mae ein Huwch Dîm Arweinyddiaeth yn goruchwylio ein hymateb i’r heriau 
strategol a wynebir gan Ofwat yn gyffredinol. Mae aelod o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth 
yn gweithredu fel perchennog ar gyfer pob risg, gan enwebu person cyfrifol ar gyfer pob 
gweithred i liniaru. Yn ogystal, mae risgiau unigol yn ein prosiectau yn cael eu 
huwchgyfeirio o gyfarwyddwyr cyflenwi i’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth fel y bo’n briodol. 

Fframwaith risg Ofwat 
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Cefnogir ein dull gan fframwaith sicrwydd, sy’n tanategu monitro a rheoli risg, a 
ddangosir isod gan ddefnyddio model tair llinell o amddiffyniad. 

Rheolaethau sicrwydd ar gyfer rheoli risg 

 

Mae ein fframwaith risg yn allweddol i gefnogi’r uchelgeisiau yn ein strategaeth, gan 
ein helpu i gynllunio a blaenoriaethu, a chryfhau ein gallu i fod yn ystwyth i heriau sy’n 
dod i’r amlwg. Fe’i cynlluniwyd i fodloni egwyddorion y Llyfr Oren. Ar ôl cael ein 
harchwilio yn 2019-20 gyda sicrwydd sylweddol, ein dull eleni fu adeiladu ar yr hyn sydd 
gennym ar waith, gan gymryd ein dull i lefel uwch o aeddfedrwydd. Bydd y Pwyllgor 
Archwilio a Sicrwydd Risg yn derbyn cyflwyniadau adolygu risg gan berchnogion risgiau 
a chyfleoedd strategol penodol a gan Uwch Gyfarwyddwyr yn rheolaidd. Mae rheoli risg 
a chyfleoedd wedi ei wreiddio yn ein holl Glystyrau a’u prosiectau cydrannol. 

O ran gwelliant parhaus, dangosodd ein gwaith ar risgiau a sicrwydd trwy gydol y 
flwyddyn ddiwethaf fod y senarios a wynebir gennym yn gyffredinol yn gymhleth ac yn 
amwys, heb unrhyw atebion syml, diffiniol, ac mae’r amgylchedd risg yn parhau i 
esblygu’n gyflym. Felly rydym wedi ceisio sicrhau bod ein fframwaith rheoli risg wedi 
datblygu i gefnogi meddwl system gyfan a gwneud penderfyniadau da ar sail risg, gan 
annog heriau adeiladol, a hyrwyddo cydweithredu, arloesi ac ystwythder. Mae hefyd yn 
anelu at alluogi gwahanol ddulliau o fewn Ofwat sy’n gymesur â’n risgiau, er mwyn 
sicrhau bod ein trefniadau llywodraethu yn gymesur ac yn hyblyg. Rydym wedi 
archwilio ymhellach ysgogwyr allweddol risgiau a thueddiadau, a byddwn yn ystyried 
ymhellach a allwn nodi unrhyw bwyntiau tipio/gwyro neu ddangosyddion rhybuddio 
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cynnar. Yn ein mesurau lliniaru, rydym wedi blaenoriaethu’r rhai yr ydym yn disgwyl 
iddynt gael yr effaith fwyaf, ac ystyried yr hyn y gallwn ei reoli. 

Archwaeth am risg 

Mae ein harchwaeth am risg yn ddeinamig ac fe’i defnyddir fel canllaw ar gyfer 
adolygiad y Bwrdd o effeithiolrwydd rheoli risgiau a chyfleoedd. Caiff ei ystyried gan 
unrhyw un sy’n gyfrifol am asesu a rheoli risgiau a gwneud penderfyniadau. 

Mae’r Bwrdd wedi cytuno bod archwaeth am risg Ofwat ar y cyfan yn ‘Agored’. Golyga 
hyn ein bod yn agored i gymryd risgiau y rhoddwyd ystyriaeth dda iddynt lle mae 
disgwyl i’r gwobrwyon hirdymor i gwsmeriaid fod yn fwy nag unrhyw effeithiau negyddol 
tymor byr. Pan fyddwn yn derbyn risgiau, gwnawn hynny gyda’n ‘llygaid yn agored’, gan 
ddeall y risgiau fel y gellir dod i farn gytbwys.  Er hynny, disgwyliwn i’n pobl ddangos 
aeddfedrwydd yn eu hagwedd ac i ystyried archwaeth am risg achos wrth achos. Er 
enghraifft, mae gennym archwaeth leiafsymiol am risgiau a allai achosi difrod 
sylweddol i ganlyniadau da ar gyfer cwsmeriaid ac rydym yn gwneud yr hyn y gallwn yn 
rhesymol ei wneud i liniaru tebygolrwydd y rhain rhag digwydd neu eu heffaith. Nid 
ydym yn erbyn cymryd risg ein hunain (hyd yn oed i’n henw da) os yw’n ymddangos y 
gallem roi budd neu atal niwed i gwsmeriaid. Mae gennym hefyd agwedd leiafsymiol 
tuag at risgiau i’n heffeithlonrwydd, uniondeb a’n statws fel corff cyhoeddus sydd wedi’i 
redeg yn dda ac felly rydym yn cynnal rheolaeth dda dros faterion megis gwario a thrin 
data, ac ni fyddwn yn cymryd risgiau diangen nac amhriodol gyda chadernid ein 
dadansoddi a llunio polisi. 

Trosolwg o risgiau 

Ein risgiau strategol yw’r rhai a all rwystro ein gallu i gyflawni ein nodau a’n 
huchelgeisiau strategol i sicrhau canlyniadau gwych i gwsmeriaid presennol a 
chwsmeriaid y dyfodol. Mae ein llwyddiant yn dibynnu ar ganolbwyntio ar 
weithgareddau a fydd yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf i gwsmeriaid ac ar reoli eu 
cyflawniad yn dda. Drwy ymateb rheoli effeithiol ac wedi’i ganolbwyntio, gallwn hefyd 
sicrhau ein bod yn rheoli ein hunain yn dda o ran bodloni ein cyfrifoldebau atebolrwydd 
cyfreithiol, ariannol, moesegol a chyhoeddus. 

Y tri maes risg a chyfleoedd cyffredinol y gwnaethom ganolbwyntio arnynt yn ystod y 
flwyddyn oedd: 

P’un a yw ein dull rheoleiddio, ein 
fframwaith a’n hoffer yn effeithiol, 
yn berthnasol ac yn gallu addasu i 
heriau hirdymor sy’n bwysig i 

P’un a yw ein dull rheoleiddio, 
ein fframwaith a’n hoffer yn 
effeithiol, yn berthnasol ac yn 
gallu addasu i heriau hirdymor 

P’un ai ni a ydym y sefydliad 
sy’n perfformio’n dda y mae 
angen i ni fod i gyflawni ein 
strategaeth, fel y gallwn fod yn 

Ein dull rheoleiddio Cysylltiadau allanol a ffactorau 
eraill 

Sut yr ydym yn gweithio  
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gwsmeriaid, cymdeithas a’r 
amgylchedd 

sy’n bwysig i gwsmeriaid, 
cymdeithas a’r amgylchedd 

hyrwyddwr newid ac yn lle 
gwych i fod  

Rydym yn rheoli’r risgiau hyn mewn ffordd integredig ar draws ein portffolio gan eu bod 
yn gyd-ddibynnol. Roedd rheoli risgiau a materion sy’n codi o Covid-19 ac ymadael â’r 
UE hefyd yn rhan annatod o’n dull o reoli risg trwy gydol y flwyddyn. Rydym wedi tynnu 
sylw at bwyntiau allweddol yn ein disgrifiad isod a disgrifir gweithgarwch arall i reoli a 
lliniaru risgiau yn ein Hadroddiad Perfformiad.  

Ein dull rheoleiddio 

Rydym yn parhau i ystyried yn rhagweithiol a yw ein dull rheoleiddio, fframwaith ac 
offer yn addas at y diben ac yn cyflawni canlyniadau sydd er budd i gwsmeriaid yn y 
tymor byr a’r hirdymor fel y gallwn flaenoriaethu orau defnydd ein hadnoddau. Rydym 
yn edrych y tu hwnt i faterion tymor byr y presennol i ystyriaethau tymor hwy yn 
cynnwys, er enghraifft, yr angen i’r sector barhau i ddenu buddsoddiad, a 
chynaliadwyedd hirdymor asedau a’r amgylchedd. Rydym wedi parhau i ddatblygu ein 
dull ar gyfer adrodd canlyniadau cwsmeriaid yn yr adroddiad hwn, gan adeiladu ar ein 
dull llynedd:  

Yn gyffredinol, rydym wedi gallu parhau i ddatblygu ein ffordd o feddwl o ran meysydd 
polisi allweddol gan ragweld y cylch adolygu prisiau nesaf, er bod hyn yn heriol yng 
ngoleuni’r broses ailbenderfyniadau CMA estynedig a Covid-19. Roedd yn rhaid ail-
flaenoriaethu rhai meysydd eraill o ddatblygu polisi, er enghraifft ein datblygiad polisi 
ehangach yn y farchnad manwerthu busnes i ymdrin â balansau credyd cwsmeriaid, ac 
yn y farchnad gwasanaethau datblygwyr. Rydym yn cydnabod nad oedd gennym y gallu 
i ystyried perfformiad cwmnïau ar draws y sector mor fanwl ag y byddem wedi dymuno, 
gan ganolbwyntio ar berfformiad un neu ddau o gwmnïau yn unig. Ein bwriad yw mynd 
i’r afael â’r ddau fater hwn yn y flwyddyn sydd i ddod, gan dybio bod cyfyngiadau allanol 
yn cael eu llacio.  Nodwn yn yr adroddiad perfformiad sut yr ydym wedi mynd i’r afael ag 
effeithiau posibl Covid-19, neu ar hyn o bryd yn disgwyl mynd i’r afael â hwy, o ran ein 
dull rheoleiddio yn ystod y flwyddyn ac wrth symud ymlaen.  

Cwblhaodd y CMA ei adolygiad o benderfyniadau adolygiad prisiau terfynol pedwar 
cwmni ym mis Mawrth 2020. Rydym wedi bod yn falch o weld nifer o gwmnïau yn 
ymateb i’r cymhellion a osodwyd gan adolygiad prisiau 2019 i wella eu perfformiad a’u 
heffeithlonrwydd. Dechreuom ddatblygu polisi PR24 trwy gyhoeddi ymgynghoriad 
cychwynnol ar ein dull ar gyfer adolygu prisiau PR24, gan gynnwys ynglŷn â’r cwestiwn 
o ymgysylltu â chwsmeriaid, a bwriadwn adeiladu ar hyn yn y flwyddyn ariannol nesaf 
wrth ddatblygu’r fframwaith ar gyfer PR24. 

Roedd yr angen am wytnwch hirdymor i ddiogelu cwsmeriaid a’r amgylchedd yn rhan 
greiddiol o’n hadolygiad prisiau ar gyfer y cyfnod 2020-25, gan sicrhau ar yr un pryd 
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bod cwmnïau’n cael eu cymell a’u hariannu i ddiogelu a gwella’r amgylchedd, er mwyn 
cynorthwyo i gyflawni blaenoriaethau ac amcanion strategol Llywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU ar gyfer adnoddau naturiol a reolir yn gynaliadwy ac ecosystem 
gydnerth.  Rydym wedi parhau â’r ffocws hwn trwy sawl llinyn o’n gwaith eleni, gan 
gynnwys lleihau difrod i nentydd sialc ac effaith niweidiol gorlifiannau storm ar yr 
amgylchedd. Rydym yn cefnogi, ac yn gweithio i gyflawni, mentrau addas gan gwmnïau 
i hyrwyddo adferiad gwyrdd. 

Er mwyn cefnogi a chymell ymhellach ffocws ar yr hirdymor, mae ein gwaith yng 
nghyd-destun cynghrair RAPID gydag Asiantaeth yr Amgylchedd a DWI wedi gwneud 
cynnydd sylweddol. Llwyddodd Ofwat i wneud penderfyniadau cychwynnol gât 1 ar y 
cynlluniau carlam ar gyfer Southern Water ym mis Ionawr 2021, ac mae RAPID yn 
gweithio gyda’r tri rheoleiddiwr partner i fynd i’r afael â rhwystrau yn y mecanweithiau 
rheoleiddio a allai rwystro datblygiad cynlluniau strategol.   

Gwnaethom gasglu a chyhoeddi gwybodaeth gymharol ar berfformiad y sector ar draws 
ein portffolio o waith - er enghraifft, gwybodaeth codi tâl ac adroddiad blynyddol State 
of the Market ar y farchnad manwerthu busnes. Rydym hefyd wedi monitro’r gwaith 
cyflenwi gweithredol ac ariannol, gan gyhoeddi gwybodaeth gymharol drwy’r Adroddiad 
Cyflenwi Gwasanaeth a’r Adroddiad Monitro Gwytnwch Ariannol. Rydym hefyd wedi 
olrhain boddhad cwsmeriaid trwy ddefnyddio mesurau profiad ein cwsmeriaid (C-MeX) 
a’n datblygwyr (D-MeX). Mae’r mewnwelediadau o’r gwaith hwn yn llywio ein 
blaenoriaethau a’n gweithgareddau rheoleiddio yn y flwyddyn i ddod ac wrth i ni asesu’r 
tymor hwy. 

Ffactorau allanol 

Mae angen i Ofwat fod wedi paratoi’n ddigonol i ddelio’n gyflym ac effeithiol â 
digwyddiadau annisgwyl, neu’r rheini y tu hwnt i’n rheolaeth uniongyrchol ni. Eleni, 
gwnaethom ystyried yn arbennig effeithiau cronnus posibl risgiau olynol yn ymddangos 
Fel yr adroddwyd y llynedd, cawsom gryn sicrwydd gan ba mor llyfn yr oeddem yn gallu 
rhoi mesurau ar waith i ymateb i Covid-19, o ran ein materion sefydliadol a’n risgiau ein 
hunain yn ogystal â’r rhai sy’n codi yn y sector (gweler tudalen 27 yn yr adroddiad 
perfformiad a thudalen 60 yn y datganiad llywodraethu hwn). Wrth i’r pandemig 
barhau, gydag effeithiau tymor hwy tebygol ar gymdeithas a’r economi, mae ein gwaith 
i ragweld a cheisio atebion i’r materion y gall Covid eu cyflwyno yn parhau i fod yn 
flaenoriaeth.  

Mae ymadawiad y DU o’r UE wedi cael llai o effaith uniongyrchol ar ein gwaith, er ein 
bod wedi bod yn monitro’n agos ac yn ymgysylltu â chwmnïau dŵr ynglŷn â’r effeithiau 
posibl, yn enwedig o ran eu cadwyni cyflenwi.  
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Elfen ganolog o’n strategaeth yw pwysigrwydd dyfnhau ein cysylltiadau a datblygu 
partneriaethau mwy cydweithredol gyda rhanddeiliaid allweddol. Mae hyn yn cynnwys 
cwmnïau dŵr a’u buddsoddwyr, yn ogystal â’r ddwy lywodraeth a rheoleiddwyr 
economaidd a rheoleiddwyr dŵr eraill. Rydym wedi gweithio’n agos gyda’r holl 
randdeiliaid hyn i reoli’r risgiau a’r materion sy’n codi o’r pandemig ac ymadael â’r UE. 
Mae penodiadau ein Cyfarwyddwr Anweithredol newydd a phenodiad Pennaeth Cymru 
newydd hefyd wedi cefnogi ffocws cynyddol ar ddangos ein bod yn cyd-fynd ag 
amcanion Llywodraeth Cymru ar gyfer cwmnïau yng Nghymru. 

Rydym wedi gweithio’n agos â’r rheoleiddwyr allweddol yn y sector, Asiantaeth yr 
Amgylchedd, DWI, a Chyfoeth Naturiol Cymru, nid yn unig mewn perthynas â’n gwaith 
yng nghyd-destun RAPID, ond hefyd ar raglenni mawr eraill fel WINEP, Cynlluniau 
Rheoli Adnoddau Dŵr (WRMP) a Chynlluniau Rheoli Draenio a Dŵr Gwastraff.  Rydym 
wedi dyfnhau ein cydweithio o fewn UKRN. Rydym yn gweithio’n fwy a mwy agos gyda’r 
Cyngor Defnyddwyr Dŵr (CCW) ar ystod o faterion, fel yr adlewyrchir yn ein Hadroddiad 
Perfformiad.  

Rydym wedi ehangu ein hymgysylltiad â rhanddeiliaid wrth i ni ddechrau cyflawni ein 
strategaeth i ystyried cynulleidfaoedd a sianeli ehangach a newydd, gan gynnwys o ran 
rhanddeiliaid amgylcheddol a defnyddwyr, ac rydym wedi parhau i gynnal 
digwyddiadau i ymgysylltu’n uniongyrchol â’r gymuned buddsoddwyr. Yn fewnol, mae 
ein hyb cyfathrebu canolog cynnal golwg dros ein holl weithgarwch ac ymgysylltiad â 
rhanddeiliaid. Rydym yn parhau i ‘rag-ymgysylltu’ â rhanddeiliaid wrth i bolisi gael ei 
ddatblygu er mwyn sicrhau tryloywder, cefnogaeth a pherchnogaeth y sector. 

Sut yr ydym yn gweithio  

Er mwyn cyflawni ein strategaeth, mae angen alinio ein diwylliant, ymddygiadau a 
gwerthoedd â chyflawni ein nodau strategol, gan ganolbwyntio ar ganlyniadau, 
grymuso ein pobl, annog cydweithredu ac effeithlonrwydd a darparu gwytnwch nawr ac 
yn y dyfodol. 

Rydym yn parhau i gymryd camau i sicrhau ein bod wedi’n trefnu i weithredu’n 
effeithlon ac yn effeithiol gyda’r seilwaith, y sgiliau a’r bobl gywir. Rydym yn lliniaru 
risgiau posibl i’n gwytnwch o ran seilwaith a gweithrediadau, e.e. ein seilwaith TG, 
diogelwch seiber, ystadau ffisegol a chefnogaeth weithredol, a’r gallu i wrthsefyll 
siociau allanol i gynlluniau presennol (e.e. darn o waith mawr newydd, neu achos 
gorfodi arwyddocaol neu, yn fwy diweddar, effaith pandemig Covid-19 a phroses 
ailbenderfyniadau CMA estynedig). Rydym hefyd yn canolbwyntio ar risgiau’n ymwneud 
â denu a chadw’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnom er mwyn cyflawni ein 
canlyniadau strategol, a sicrhau ein bod yn cynnal ymddygiadau corfforaethol priodol. 
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Rydym wedi sicrhau bod gennym y bobl gywir i gyflawni yn erbyn ein strategaeth, 
adeiladu adnoddau mewnol, a defnyddio swyddi gwag i adeiladu’r gweithlu sydd ei 
angen arnom yn y dyfodol. Rydym wedi cymryd nifer o gamau i gefnogi ein pobl yn ystod 
y pandemig (gweler tudalen 93).  

Fe wnaethom sefydlu ein strategaethau TG a data i roi map ffordd clir ar gyfer datblygu 
yn y dyfodol, y mae’r ddau ohonynt wedi bod yn destun adolygiad a sicrwydd 
annibynnol. Rydym wedi parhau i fonitro a phrofi ein cynlluniau parhad busnes. 
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Rheoli gwrthdaro buddiannau a rheolau penodiadau 
busnes  

Mae ein Cod Ymddygiad yn nodi ein polisi ar ddatgan a rheoli gwrthdaro buddiannau 
sy’n berthnasol i’r holl staff ac ar gymhwyso’r rheolau penodiadau busnes.  Ar gyfer yr 
holl staff, mae craffu ar ddatganiad unrhyw fuddiannau busnes neu wrthdaro posibl a 
chymerir camau priodol i reoli unrhyw faterion posibl yng nghyd-destun ein gwaith 
polisi ac yn ein gweithgareddau recriwtio a chaffael.  Mae’n ofynnol i’n holl bobl 
gydymffurfio â Chod Rheoli’r Gwasanaeth Sifil. Mae unrhyw benodiadau allanol yn ystod 
cyflogaeth yn cael eu cymeradwyo a’u hasesu trwy gyfeirio at y Cod. Nid oes gan unrhyw 
aelod o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth gyfarwyddiaeth cwmni neu unrhyw fuddiannau 
arwyddocaol eraill sy’n gwrthdaro â’u cyfrifoldebau rheoli. 

Wrth adael swydd am rolau a allai arwain at broblemau posibl o ran gwrthdaro 
buddiannau, rydym yn gweithio gydag unigolion a chyflogwyr y dyfodol i sicrhau bod 
mesurau priodol ar waith. Rydym yn ystyried pa waith pellach sydd ei angen i wella 
tryloywder unrhyw ganllawiau a roddir i uwch aelodau o staff, er mai prin fu’r angen am 
hyn yn ddiweddar.  

Sicrwydd gwybodaeth    

Mae gennym ystod o asedau gwybodaeth, y mwyafrif ohonynt yn bolisi ac yn wybodaeth 
fasnachol gydag ychydig bach o wybodaeth bersonol. Mae gennym bolisi diogelwch 
gwybodaeth a thechnoleg a gweithdrefnau cysylltiedig ar waith i sicrhau bod asedau 
o’r fath yn cael eu diogelu’n iawn a bod risgiau cysylltiedig yn cael eu rheoli’n dda, gan 
gynnwys ein gwaith gyda chyflenwyr trydydd parti. 

Mae gennym Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth, Uwch Gynghorydd Diogelwch (a 
rennir gyda rheoleiddwyr eraill o fewn y Grŵp Clwstwr Diogelwch 5 y llywodraeth 
ganolog) a Dirprwy Gynghorydd Diogelwch yn ogystal â Pherchnogion Asedau 
Gwybodaeth ar gyfer ein holl glystyrau. Byddwn yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd o’n 
Grŵp Diogelwch a Sicrwydd Gwybodaeth (SIAG) sy’n llywodraethu ein mesurau 
diogelwch, risg gwybodaeth a sicrwydd risg. Cyfarfu SIAG 4 gwaith yn ystod 2020-21. 

Hyfforddiant a diogelwch  

Mae Ofwat yn parhau i ymgysylltu â’r Rhaglen Diogelwch Trawsnewid Llywodraeth 
(TGSP) ac mae’n defnyddio’r adnoddau hyfforddiant am ddim sydd ar gael, yn ogystal 
â’r gwasanaeth fetio sydd wedi’i gostio. Mae Ofwat wedi gweithredu nifer o’r mentrau 
amddiffyn seiber gweithredol am ddim gan NCSC ac mae’n parhau i asesu’r 
gwasanaethau a gynigir. 
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Mae gennym ddeunyddiau ymsefydlu a hyfforddiant sydd wedi’u hen sefydlu ar gyfer 
dechreuwyr newydd yn ymdrin â meysydd diogelwch a llywodraethu gwybodaeth ac 
rydym wedi bod yn gweithio i ddatblygu ein diwylliant diogelwch yn barhaus.  

Sicrwydd ansawdd modelau dadansoddol  

Mae gennym drefniadau sydd wedi’u hen sefydlu ar gyfer sicrhau ansawdd modelau 
dadansoddol. Mae’r trefniadau cyfredol yn cynnwys: 

• Dull safonedig ar gyfer modelu excel - adeiladir modelau Excel fel arfer gan 
ddilyn y safon modelu FAST (hyblyg, priodol, strwythuredig, tryloyw). Mae hyn yn 
lleihau’r perygl o wall ac yn ei gwneud hi’n haws i adolygu modelau. Dim ond mewn 
amgylchiadau eithriadol y dylai modelwyr wyro o’r safon hon. Mae gan holl staff 
Ofwat fynediad at hyfforddiant ynglŷn â sut i fodelu gan ddefnyddio’r safon FAST.  

• Llawlyfr sicrwydd ansawdd a hyfforddiant - mae llawlyfr sicrwydd ansawdd sy’n 
seiliedig ar arfer gorau modelu ar gael i staff. Mae hwn yn rhoi adnodd canolog sy’n 
darparu cyngor ar weithgareddau er mwyn sicrhau ansawdd dadansoddol, ac yn 
darparu offer a phrosesau er mwyn sicrhau modelu o ansawdd uchel. Mae cyrsiau 
hyfforddiant mewnol hefyd ar gael ar sut i sicrhau ansawdd ar fodelau. 

• Adolygiad allanol - mae adolygiad allanol yn rhan bwysig o’n dull ar gyfer sicrwydd 
ansawdd Rydym yn defnyddio cynghorwyr i gynnal archwiliad allanol neu adolygiad 
o fodelau arbennig o bwysig neu ddadleuol. Lle bo hynny’n bosibl rydym yn 
ymgynghori’n gyhoeddus ar y modelau dadansoddol rydym yn eu defnyddio. 

Mae ein strategaeth ddata mewnol, y cytunwyd arni ym mis Hydref 2020, yn cynnwys 
adolygiad o’n sicrwydd ansawdd o fodelau dadansoddol (i’w gynnal yn ystod 2021-22). 
Mae hyn yn cynnwys adolygu ein prosesau a sut mae’r rhain yn cael eu dilyn yn 
ymarferol ac ystyried unrhyw welliannau y gallem eu gwneud.  

Ansawdd data  

Rydym yn defnyddio ystod eang o ddata ariannol a data arall a gwybodaeth er mwyn 
hwyluso trosolwg o berfformiad ein swyddogaethau ac er mwyn llywio ein 
penderfyniadau rheoleiddio. Mae’r Bwrdd yn teimlo bod y wybodaeth hon ar y cyfan o 
ansawdd da ac rydym yn parhau i chwilio am ffyrdd newydd o gyflwyno gwybodaeth 
rheoli mewn modd clir. 

Eleni, rydym wedi parhau i ddatblygu ein hoffer sy’n edrych yn fewnol i’n galluogi i 
fonitro cynnydd yn erbyn canlyniadau cwsmeriaid yn ein strategaeth.  

Byddwn yn parhau i adeiladu ar ansawdd ein data a’n hymdrechion i ganolbwyntio ar y 
mewnwelediad yr ydym yn gallu ei gael o’r data a’r wybodaeth sydd gennym, ac effaith 
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ein gweithgarwch i sicrhau ein bod ni a’r sector yn y sefyllfa orau i sicrhau’r 
canlyniadau i gwsmeriaid yr ydym yn ei geisio yn effeithlon ac effeithiol.  

Adolygiad effeithiolrwydd y Swyddog Cyfrifyddu 

Fel Swyddog Cyfrifyddu, yr wyf yn bersonol gyfrifol ac atebol i’r Senedd am Ofwat fel 
sefydliad, ei reolaeth, defnydd arian cyhoeddus a stiwardiaeth asedau cyhoeddus. 
Cafodd fy adolygiad o effeithiolrwydd y system o reolaethau mewnol ei lywio gan 
sicrwydd gan Uwch Gyfarwyddwyr sy’n gyfrifol am ein holl weithgarwch ac 
arweinyddiaeth pobl eu bod wedi gweithredu yn unol â’u dirprwyaethau a gweithrediad 
ein fframwaith llywodraethu. Mae hefyd yn seiliedig ar y sicrwydd ychwanegol a 
ddarparwyd gan y cyn Brif Weithredwr trwy gyfeirio at y sicrwydd parhaus a gafodd trwy 
gydol y flwyddyn. 

Ar gyfer fy adolygiad defnyddiais hefyd sicrwydd annibynnol gan ein harchwilwyr 
mewnol ac allanol, y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg a’r adroddiadau sicrwydd ac 
adolygiadau a gynhaliwyd i hysbysu ein ffurflenni i’r llywodraeth. 

Yn seiliedig ar fy adolygiad o’r dystiolaeth hon, yr wyf wedi fy sicrhau bod gennym 
system gref o reolaethau mewnol i gefnogi darpariaeth ein strategaeth. Wedi dweud 
hynny, nid wyf yn hunanfodlon, ac mae meysydd lle mae gweithredu pellach yn 
digwydd i atgyfnerthu ein systemau mewnol, yn arbennig parthed rheoli gwybodaeth a 
data. Rydym hefyd yn ymwybodol o’r amgylchedd risg allanol cyfnewidiol a byddwn yn 
parhau i gymryd camau fel sy’n angenrheidiol i wella ein trefniadau mewnol er mwyn 
sicrhau ein bod yn gallu rheoli’r risgiau hyn yn effeithiol yn ystod y flwyddyn sydd i 
ddod. 

Yn ystod 2020-21, gwnaethom barhau i adolygu a monitro ein trefniadau llywodraethu 
gyda’r bwriad o sicrhau eu bod wedi’u symleiddio cymaint â phosibl a’u bod yn parhau’n 
gymesur ac yn addas at y diben.  

  

 

David Black  
Swyddog Cyfrifyddu      25 Mehefin 2021 
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Adroddiad ar gydnabyddiaeth ariannol a staff 

Adroddiad ar gydnabyddiaeth ariannol 

Uwch Dîm Arweinyddiaeth 

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

Aelod Uwch Dîm Arweinyddiaeth Swydd 

Rachel Fletcher°* Prif Weithredwr 

Jenny Block° Cwnsler Cyffredinol ac Ysgrifennydd y Bwrdd 

Alena Kozakova° Prif Economegydd 

John Russell°* Uwch Gyfarwyddwr 

Emma Kelso° Uwch Gyfarwyddwr 

Aileen Armstrong°* Uwch Gyfarwyddwr  

David Black°* Prif Swyddog Rheoleiddio 

Keith Mason° Uwch Gyfarwyddwr 

Claire Forbes° Uwch Gyfarwyddwr 

Lisa Commane° Uwch Gyfarwyddwr 

Paul Hickey Rheolwr Gyfarwyddwr, RAPID 

 
°Aelodau’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth sy’n aelodau o’r Uwch Wasanaeth Sifil 
*Dynodi aelod o’r Bwrdd 

Contractau gwasanaeth 

Mae Deddf Diwygio Cyfansoddiadol a Llywodraethu 2010 yn ei gwneud hi’n ofynnol i 
benodiadau Gwasanaeth Sifil gael eu gwneud yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg 
ac agored. Mae’r Egwyddorion Recriwtio a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Gwasanaeth 
Sifil yn nodi’r amgylchiadau pan ellid gwneud penodiadau fel arall. 

Oni nodir yn wahanol isod, mae’r swyddogion y cyfeirir atynt yn yr adroddiad hwn yn dal 
penodiadau sy’n benagored. Byddai terfyniad cynnar, ac eithrio oherwydd 
camymddygiad, yn arwain at yr unigolyn yn derbyn iawndal fel y nodir yng Nghynllun 
Iawndal y Gwasanaeth Sifil. 

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am waith y Comisiwn Gwasanaeth Sifil yn 
www.civilservicecommission.org.uk. 

  

http://www.civilservicecommission.org.uk/
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Polisi cydnabyddiaeth ariannol uwch reolwyr 

Ac eithrio rhai sydd ddim yn Uwch Weision Sifil, mae cydnabyddiaeth ariannol ar gyfer 
aelodau’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth wedi ei nodi yn eu contractau a chaiff ei adolygu’n 
flynyddol yn unol â dyfarniadau a argymhellir gan y Corff Adolygu Cyflogau Uwch-
swyddogion (SSRB). Gwneir penderfyniadau ynghylch tâl a bonysau SCS gan y Pwyllgor 
Pobl. 

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 sail berfformiad yr unigolyn. Mae 
taliadau bonws yn anghyfunol ac nid ydynt yn bensiynadwy. 

Ar gyfer blwyddyn ariannol 2020-21 mae ein huwch reolwyr ac aelodau Bwrdd wedi 
datgan nad oes ganddynt swyddi cyfarwyddwr cwmni neu fuddiannau sylweddol a allai 
fod wedi achosi gwrthdaro â’u cyfrifoldebau Ofwat. 

Polisi cydnabyddiaeth ariannol staff 

Pennir ein cyflogau ar sail recriwtio a chadw staff o safon uchel o fewn y fframwaith o 
reoli gwariant y sector cyhoeddus a’r fframwaith cyflog a bennir gan y Llywodraeth. 

Gellir dyfarnu bonws heb ei gyfuno i staff y mae eu perfformiad yn eithriadol yn unol â’r 
meini prawf a osodwyd gan Ofwat. Mae pob enwebiad bonws a dderbynnir yn cael ei 
adolygu gan aelodau o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth i benderfynu pa rai ddylai fynd 
ymlaen i’w penderfynu gan y Grŵp Adolygu Cyflogau (PRG). Mae’r PRG yn cynnwys is-set 
o aelodau’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth, y Cyfarwyddwr Pobl a Phennaeth Pobl. Rôl y 
grŵp yw penderfynu sut i ddyrannu’r pot bonws yn unol â meini prawf cytunedig Ofwat, 
gan sicrhau tegwch a chysondeb.    

Penderfynir ar y gyllideb bonws flynyddol fel rhan o’r Fframwaith Cyflogau blynyddol a 
gymeradwyir gan yr Ysgrifennydd Parhaol ar gyfer Defra. 

Polisi cydnabyddiaeth ariannol Cyfarwyddwyr Anweithredol 

Mae’r Cadeirydd a’r Cyfarwyddwyr Anweithredol yn cael eu talu yn unol â chanllawiau 
Swyddfa’r Cabinet. 
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Cydnabyddiaeth ariannol uwch reolwyr 

Cydnabyddiaeth ariannol uwch reolwyr 2020-21  

Mae’r wybodaeth ganlynol yn amodol ar archwiliad:  

 Cyflog  
£000 

Taliadau bonws   
£000 

Budd mewn 
nwyddau 

(i’r £100 agosaf) 

Budd-daliadau 
pensiwn (i’r 

£1000 agosaf) 

Cyfanswm 
£000 

2020-21 2019-20 2020-21 2019-20 2020-21 2019-20 2020-21 2019-20 2020-21 2019-20 

Rachel Fletcher 
Prif Weithredwr  
(hyd 31 Mawrth 
2021) 

170-175 165-170 5-10 10-15 2,100 5,700 80,000 76,000 260-265 260-265 

Jenny Block 
Cwnsler 
Cyffredinol ac 
Ysgrifennydd y 
Bwrdd  

125-130 120-125 - - 200 5,200 49,000 48,000 170-175 175-180 

Alena Kozakova 
Prif 
Economegydd 

120-125 120-125 5-10 - - - 49,000 48,000 175-180 170-175 

John Russell 
Uwch 
Gyfarwyddwr 

125-130 125-130 5-10 0-5 - - 53,000 44,000 185-190 170-175 

Emma Kelso* 
Uwch 
Gyfarwyddwr 

95-100  
(cyfwert

h â 
blwyddy
n lawn 

125-130) 

110-115  
(cyfwert

h â 
blwyddy
n lawn 

125-130) 

- 5-10 - 2,800 36,000 40,000 130-135 160-165 

Aileen 
Armstrong* 
Uwch 
Gyfarwyddwr 

115-120  
(cyfwert

h â 
blwyddy
n lawn 

125-130) 

100-105  
(cyfwert

h â 
blwyddy
n lawn 

125-130) 

- 0-5 200 2,500 48,000 35,000 160-165 140-145 

David Black* 
Prif Swyddog 
Rheoleiddio (hyd 
31 Mawrth 2021) 

135-140 130-135 5-10 15-20 - - 54,000 52,000 200-205 200-205 

Keith Mason 
Uwch 
Gyfarwyddwr 

120-125 120-125 - - - - 31,000 17,000 150-155 135-140 

Claire Forbes* 
Uwch 
Gyfarwyddwr 

100-105  
(cyfwert

h â 
blwyddy
n lawn 

115-120) 

100-105  
(cyfwert

h â 
blwyddy
n lawn 

110-115) 

5-10 - - 3,800 41,000 40,000 150-155 145-150 

Lisa Commane 
Uwch 
Gyfarwyddwr 

130-135 125-130 5-10 5-10 - 1,700 51,000 49,000 185-190 180-185 
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*Cyflogir Claire Forbes ac Emma Kelso yn rhan amser yn seiliedig ar oriau wedi’u contractio. Daeth Aileen 
Armstrong yn amser llawn ym mis Medi 2020. O 1 Ebrill  2021 penodwyd David Black yn Brif Weithredwr Dros 
Dro. 

Cyfrifir gwerth buddiannau pensiwn a gronnwyd yn ystod y flwyddyn fel (y cynnydd real 
mewn pensiwn wedi’i luosi gydag 20) a (y cynnydd gwirioneddol mewn unrhyw 
gyfandaliad) llai (y cyfraniadau a wneir gan yr unigolyn). Nid yw’r cynnydd real yn 
cynnwys cynnydd o ganlyniad i chwyddiant neu unrhyw leihad o ganlyniad i 
drosglwyddo hawliau pensiwn. 

Taliadau Trydydd Parti* 2020-21 

Mae’r wybodaeth ganlynol yn amodol ar archwiliad:  

  2020-21 
£000 
Taliad 

2019-20 
£000 
Taliad 

Asiantaeth yr Amgylchedd  
Paul Hickey, Cyfarwyddwr Gweithredol, RAPID  
(o 20 Ionawr 2020) 

115-120 25-30 

 
*Nid yw hawliau Pensiwn Gwasanaeth Sifil yn berthnasol i aelodau’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth tra eu bod 
ar gontract drwy drydydd parti. Mae Paul Hickey ar gyfnod secondiad o Asiantaeth yr Amgylchedd o 20 
Ionawr 2020 tan 19 Ionawr 2022.  
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Cydnabyddiaeth ariannol Cyfarwyddwyr Anweithredol 

Mae’r wybodaeth ganlynol yn amodol ar archwiliad:  

 Cyflog  
£000 

Budd mewn nwyddau 
(i’r £100 agosaf) 

Cyfanswm 
£000  

2020-21 2019-20 2020-21 2019-20 2020-21 2019-20 

Jonson Cox 
Cadeirydd 

125-130 125-130 2,700 4,100 125-130 130-135 

Martin Lawrence* 
Cyfarwyddwr 
Anweithredol 

10-15 15-20 - 500 10-15 15-20 

Christine Farnish* 
Cyfarwyddwr 
Anweithredol 

10-15 15-20 100 700 10-15 15-20 

Catherine Waddams 
Cyfarwyddwr 
Anweithredol 

15-20 15-20 500 1,000 15-20 20-25 

Alison Munro 
Cyfarwyddwr 
Anweithredol 

15-20 15-20 - 600 15-20 15-20 

Mark Bayley 
Cyfarwyddwr 
Anweithredol 

15-20 15-20 - 600 15-20 15-20 

Tim Waggott* 
Cyfarwyddwr 
Anweithredol 

0-5 15-20 - 600 0-5 15-20 

Nicola Bruce** 
Cyfarwyddwr 
Anweithredol 

5-10  
(cyfwerth â 
blwyddyn 

lawn 
15-20) 

- - - 5-10 - 

David Jones** 
Cyfarwyddwr 
Anweithredol 

5-10  
(cyfwerth â 
blwyddyn 

lawn 
15-20) 

- - - 5-10 - 

Seema Kennedy** 
Cyfarwyddwr 
Anweithredol 

5-10  
(cyfwerth â 
blwyddyn 

lawn 
15-20) 

- - - 5-10 - 

Jonathan Kini** 
Cyfarwyddwr 
Anweithredol 

5-10  
(cyfwerth â 
blwyddyn 

lawn 
15-20) 

- - - 5-10 - 

 
*Dyddiadau gorffen tymor Cyfarwyddwyr Anweithredol: Tim Waggott – 27 Ebrill 2020, Martin Lawrence – 30 
Tachwedd 2020, Christine Farnish – 30 Tachwedd 2020  
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**Daeth Nicola Bruce, David Jones, Seema Kennedy a Jonathan Kini yn Gyfarwyddwyr Anweithredol Ofwat 
ar 1 Rhagfyr 2020. 
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Cydnabyddiaeth ariannol Aelodau Annibynnol 

Roedd y wybodaeth ganlynol yn amodol ar archwiliad. 

Cydnabyddiaeth ariannol Aelodau Pwyllgor Annibynnol/Bwrdd Rhaglen 2020-21 

  Cyflog  
£000 

Budd mewn nwyddau 
(i’r £100 agosaf) 

2020-21 2019-20 2020-21 2019-20 

Vanessa Howlison 
Aelod Annibynnol, ARAC 

5-10 5-10 
 

200 

Martin Crouch  
Aelod Annibynnol, Bwrdd Rhaglen PR19 

- 10-15 - - 

Cyflog 

Mae cyflog yn cynnwys cyflog gros, goramser ac unrhyw lwfans sy’n ddarostyngedig i 
drethiant y DU. Mae’r adroddiad hwn wedi ei seilio ar daliadau cronedig a wnaed gan 
Ofwat ac fe’u cofnodir 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 Cyllid a Thollau EM. Mae 
eitemau yn y categori hwn yn cynnwys cynhaliaeth a threfniadau teithio. 

Bonysau 

Mae bonysau Uwch Wasanaeth Sifil wedi’u seilio ar lefelau perfformiad fel rhan o’r 
broses werthuso. Dyfernir pob bonws yn unol â’n polisi cydnabyddiaeth ariannol staff. 

Lluosymiau tâl 

Rydym yn nodi isod y 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 2020-21 oedd £180,000 i £185,000 (2019-20: £190,000 i £195,000). Roedd hyn 
3.6 gwaith (2019-20: 3.9 gwaith) y canolrif at gyfer cydnabyddiaeth ariannol y gweithlu, 
sef £51,219 (2019-20: £49,158).  



Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat) – adroddiad blynyddol a chyfrifon 2020-21 

91 

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 na gwerth trosglwyddo cyfwerth ag arian parod 
pensiynau. 

Yn ystod 2020 defnyddiodd Ofwat ei broses addasu cyflog i fynd i’r afael ag achosion 
cydraddoldeb cyflog a pherthnasedd ac i wobrwyo perfformiad uchel parhaus. Rydym 
yn datblygu ymhellach ein dull o dalu a gwobrwyo yn ystod 2021-22 fel rhan o 
weithrediad ein Strategaeth Pobl. 
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Buddion pensiwn uwch reolwyr 

Cydnabyddiaeth ariannol uwch reolwyr 2020-21 

  Pensiwn 
cronedig ar 

oedran 
pensiwn ar 
31 Mawrth 

2021 a 
chyfandaliad 
cysylltiedig 

Cynnydd 
gwirioneddol 

mewn 
pensiwn a 

chyfandaliad 
cysylltiedig 
ar oedran 
pensiwn 

CETV  
ar 31 

Mawrth 
2021 

CETV  
ar 31 

Mawrth 
2020 

Cynnydd 
gwirioneddol 
mewn CETV 

£000 £000 £000 £000 £000 

Rachel Fletcher 
Prif Weithredwr 
(hyd 31 Mawrth 2021) 

40-45 2.5-5 870 776 56 

Jenny Block 
Cwnsler Cyffredinol ac 
Ysgrifennydd y Bwrdd  

10-15 2.5-5 174 132 28 

Alena Kozakova 
Prif Economegydd 

10-15 2.5-5 143 109 21 

John Russell 
Uwch Gyfarwyddwr 

40-45 
cyfandaliad:  

90-95 

2.5-5 
cyfandaliad:  

0 -2.5 

756 698 28 

Emma Kelso 
Uwch Gyfarwyddwr 

30-35 0-2.5 468 429 18 

Aileen Armstrong 
Uwch Gyfarwyddwr 

35-40 
cyfandaliad:  

70-75 

0-2.5 
cyfandaliad:  

0-2.5 

600 550 25 

David Black 
Prif Swyddog Rheoleiddio 

25-30 2.5-5 306 258 28 

Keith Mason 
Uwch Gyfarwyddwr 

40-45 
cyfandaliad:  

125-130 

0-2.5 
cyfandaliad:  

5-7.5 

938 916 30 

Claire Forbes 
Uwch Gyfarwyddwr 

15-20 0-2.5 215 179 21 

Lisa Commane 
Uwch Gyfarwyddwr 

10-15 2.5-5 109 75 21 

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.  
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Rhwymedigaethau pensiwn 

Y prif gynllun pensiwn ar gyfer ein staff yw’r Prif Gynllun Pensiwn Gwasanaeth Sifil 
(PCSPS). Ni ddarperir ar gyfer y rhwymedigaethau pensiwn sy’n codi o aelodaeth ein 
gweithwyr o’r PCSPS yn y cyfrifon hyn, yn unol â chyfarwyddiadau Trysorlys EM. 

Gwnaed darpariaeth lawn yn y cyfrifon ar gyfer rhwymedigaethau sy’n deillio o’r 
cynlluniau pensiwn ‘cydweddol’ ar gyfer dau gyn Gyfarwyddwyr Cyffredinol fel sy’n 
ofynnol gan Drysorlys EM (nodyn 13). Gwneir hawliadau i’r Trysorlys i dalu’r costau 
pensiwn sy’n ymwneud â’u cyflogaeth ar wahân i Ofwat. 

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

Pensiynau Gwasanaeth Sifil 

Darperir buddion pensiwn drwy drefniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil.  O 1 Ebrill 2015 
cyflwynwyd cynllun pensiwn newydd ar gyfer gweision sifil – y Cynllun Pensiwn 
Gweision Sifil ac Eraill, neu alpha, sy’n darparu buddiannau ar sail cyfartaledd gyrfa 
gydag oedran pensiwn arferol yn cyfateb i Oed Pensiwn Gwladol (neu 65 os yn uwch). 
O’r dyddiad hwnnw fe wnaeth yr holl weision sifil a benodwyd o’r newydd a’r mwyafrif 
o’r rheini oedd eisoes mewn gwasanaeth ymuno ag alpha. Cyn y dyddiad hwnnw, roedd 
gweision sifil yn cyfranogi yn y PCSPS. Mae pedair adran i’r PCSPS:  tair yn darparu 
buddiannau ar sail cyflog terfynol (clasurol, premiwm neu clasurol a mwy) gydag oed 
pensiwn arferol yn 60; ac un yn darparu buddiannau ar sail gyrfa gyfan (nuvos) gydag 
oed pensiwn arferol yn 65. 

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, nuvos ac alpha eu cynyddu’n flynyddol yn unol â 
deddfwriaeth Cynnydd Pensiynau. Parhaodd aelodau presennol y PCSPS oedd o fewn 10 
mlynedd i’w oed pensiwn arferol ar 1 Ebrill 2012 yn y PCSPS wedi 1 Ebrill 2015. Bydd y 
rheini oedd rhwng deng mlynedd a 13 mlynedd a phum mis i’w hoedran pensiwn arferol 
ar 1 Ebrill 2012 yn newid i alpha rhywbryd rhwng 1 Mehefin 2015 a 1 Chwefror 2022. 
Bydd buddiannau PCSPS pob aelod sy’n newid i alpha yn cael eu ‘bancio’, gyda’r rheini 
sydd â buddiannau cynharach yn un o adrannau cyflog terfynol PCSPS yn cael y 
buddiannau hynny ar sail eu cyflog terfynol pan fyddant yn gadael alpha. (Mae’r 
ffigurau pensiwn a ddyfynnir ar gyfer swyddogion yn dangos pensiwn a enillwyd yn 
PCSPS neu alpha – fel sy’n briodol. Lle bo gan y swyddog fuddiannau yn PCSPS ac 
alpha, y ffigur a ddyfynnir yw gwerth cyfunol eu buddiannau yn y ddau gynllun.)  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). 
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Mae cyfraniadau cyflogeion yn gysylltiedig â chyflog yn amrywio rhwng 4.6% a 8.05% ar 
gyfer aelodau clasurol, premiwm, clasurol a mwy, nuvos ac alpha. 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 eu 
cyfrifo’n fras fel y clasurol a buddion ar gyfer gwasanaeth o fis Hydref 2002 wedi eu 
cyfrifo fel y gwneir yn premiwm. Yn nuvos mae aelod yn adeiladu pensiwn yn seiliedig ar 
ei enillion pensiynadwy yn ystod cyfnod ei aelodaeth o’r cynllun. Ar ddiwedd blwyddyn y 
cynllun (31 Mawrth) credydir cyfrif pensiwn a enillwyd gan yr aelod â 2.3% o’i enillion 
pensiynadwy yn y flwyddyn cynllun honno a chaiff y pensiwn a gronnwyd ei uwchraddio 
yn unol â deddfwriaeth Cynnydd Pensiynau. Mae buddiannau yn alpha yn adeiladu 
mewn modd tebyg i nuvos, heblaw mai’r gyfradd croniadau yw 2.32%. 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 8% a 14.75% (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 0.5% 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 yw eisoes dros oed pensiwn. Oed pensiwn yw 60 ar gyfer aelodau clasurol, 
premiwm a clasurol a mwy, 65 ar gyfer aelodau nuvos, a’r uchaf o 65 oed neu’r Oed 
Pensiwn Gwladol ar gyfer alpha. (Mae’r ffigurau pensiwn a ddyfynnir ar gyfer 
swyddogion yn dangos pensiwn a enillwyd yn PCSPS neu alpha – fel sy’n briodol. Lle bo 
gan y swyddog fuddiannau yn PCSPS ac alpha, y ffigur a ddyfynnir yw gwerth cyfunol eu 
buddiannau yn y ddau gynllun, ond sylwer y gallai rhan o’r pensiwn fod yn daladwy o 
oedrannau gwahanol.) 

Gellir gweld rhagor o fanylion am drefniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil ar y wefan 
www.civilservicepensionscheme.org.uk. 

  

http://www.civilservicepensionscheme.org.uk/
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Gwerth Trosglwyddo sy’n Gyfwerth ag Arian Parod 

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 berthnasol 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 
iddo/iddi brynu budd pensiwn ychwanegol ar ei gost ei hun. Caiff CETV ei gyfrifo 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. 
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Adroddiad ar staff 

Dadansoddiad o gostau staff Ofwat ar gyfer 2020-21 

  2020-21 
£000 

2019-20 
£000 

Staff 
cyflogedig 
Parhaol a 
Chyfnod 
Penodol 

Staff arall Cyfarwyddwy
r 

anweithredol 

Cyfanswm Cyfanswm 

Taliadau a chyflogau 13,386 1,070 256 14,712 14,851 

Costau nawdd cymdeithasol 1,582 - 25 1,607 1,558 

Costau pensiwn eraill 3,632 - - 3,632 3,612 

Is-gyfanswm 18,600 1,070 281 19,951 20,021 

Llai symiau a adenillwyd parthed 
secondiadau allanol 

(100) - - (100) (113) 

Cyfanswm costau net 18,500 1,070 281 19,851 19,908 

Mae costau staff eraill yn cynnwys costau gweithwyr a secondeion asiantaethau. 
Datgelir gwariant arall a gafwyd parthed contractwyr arbenigol a rheolwyr dros dro fel 
gwariant llafur wrth gefn yn nodyn 4 i’r cyfrifon. 

Cyfraniadau pensiwn 

Cynllun buddion diffiniedig aml gyflogwr heb ei ariannu yw Prif Gynllun Pensiwn y 
Gwasanaeth Sifil (PCSPS) a’r Cynllun Pensiwn Gweithwyr Sifil ac Eraill (CSOPS) - a 
adwaenir fel alpha - ond nid yw Ofwat yn gallu nodi ei gyfran o’r asedau a’r 
rhwymedigaethau gwaelodol.  

Prisiwyd y cynllun gan actiwari’r PCSPS ar 31 Mawrth 2016. Gallwch gael manylion yng 
nghyfrifon adnoddau Swyddfa’r Cabinet: Blwydd-daliadau Sifil 
www.civilservicepensionscheme.org.uk. 

Ar gyfer 2020-21, roedd cyfraniadau cyflogwr gwerth £3.6 miliwn yn daladwy i PCSPS 
(2019-20 £3.4 miliwn) yn un o bedair graddfa yn yr ystod 26.6% i 30.3% o enillion 
pensiynadwy, yn seiliedig ar fandiau cyflog. Roedd hyn o ganlyniad i newidiadau mewn 
cyfraddau cyfraniad cyflogwr a ddaeth i rym yn 1 Ebrill 2020.  

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 2020-21 i’w dalu pan fydd yr aelod yn ymddeol, ac nid y buddion a delir 
yn ystod y cyfnod hwn i bensiynwyr presennol. 

https://ofwat.sharepoint.com/sites/rms/pr-bi/Finance/Annual%20Report%20and%20Accounts/Annual%20Report%20and%20Accounts%202019-20’/www.civilservicepensionscheme.org.uk
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Gall gweithwyr ddewis agor cyfrif pensiwn partneriaeth, neu bensiwn rhanddeiliaid 
gyda chyfraniad cyflogwr. Nid oedd unrhyw gyflogeion yn cyfrannu i’r cynlluniau hyn yn 
2020-21 na 2019-20. Mae cyfraniadau cyflogwr yn gysylltiedig ag oedran ac maent yn 
amrywio o 8% i 14.75%  

Bydd cyflogwyr hefyd yn cyfateb cyfraniadau gweithwyr hyd at 3% o enillion 
pensiynadwy. Yn ogystal, roedd cyfraniadau cyflogwr gwerth £4,030, 0.5% o dâl 
pensiynadwy (2019-20: £4,422), yn daladwy i’r PCSPS i dalu cost darpariaeth buddion 
cyfandaliad ar farwolaeth mewn gwasanaeth neu ymddeoliad oherwydd afiechyd 
gweithwyr perthnasol. 

Nifer cyfartalog cyfwerth ag amser llawn ym mhob Clwstwr* 

 2020-21 

Traf a gyflogir 
yn Barhaol ac ar 
Gontract Tymor 

Penodol 

Eraill Cyfarwyddwyr 
Anweithredol 

Cyfanswm 

Galluogwyr Corfforaethol 47.52      1.89                0.20       49.61  

Asedau ac Adnoddau yn y 
Dyfodol  

                12.11                  0.20       12.31  

Mewnwelediad ac Effaith               14.61                  0.20       14.81  

Perfformiad a Chanlyniadau              60.88                  0.20       61.08  

PR24 a Thu Hwnt               22.74                  0.20       22.94  

RAPID            11.68       1.16                0.20       13.04  

Galluogwyr Rheoleiddiol 63.72                  0.20       63.92  

Cyfanswm             233.26      3.05                1.40     237.71  
 
*Ffurfiwyd clystyrau ar ddechrau 2020-21 ac nid oes data cymharol ar gael yn y fformat hwn ar gyfer 2019-
20. Fodd bynnag, mae’r tabl isod yn dangos y cyfartaledd cyfwerth ag amser llawn ym mhob rhaglen ar 
gyfer 2019-20, a ddadansoddwyd yn wahanol. 
 
  2019-20 

Staff a 
gyflogir yn 

barhaol 

Eraill Cyfarwyddwyr 
Anweithredol 

Cyfanswm 

Gwella Busnes 48.14  2.11  0.14  50.39  

Hyb Cyfathrebu 9.32  -    0.14  9.46  

Cyllid a Threfn Lywodraethu 20.14  -    0.14  20.28  

Canlyniadau’r Farchnad a Gorfodi 32.62  1.32  0.14  34.08  

PR19 105.75  1.36  0.14  107.25  

Hyb Strategaeth 11.70  -    0.14  11.84  

Rheoleiddio Prosiect Thames Tideway 2.92  -    0.14  3.06  

RAPID  3.06  2.31  0.14  5.51  

Cyfanswm 233.65  7.10  1.12  241.87  
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Iawndal gadael Gwasanaeth Sifil a chynlluniau gadael eraill  

Ni thalwyd unrhyw gostau colli gwaith neu gostau gadael eraill yn 2020-21 (2019-20 
dim). 
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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. 

Mae pob un o’n swyddi oddi ar y gyflogres presennol ar ryw adeg wedi bod yn destun 
asesiad seiliedig ar risg i benderfynu a yw’r contract o fewn cwmpas IR35.  

Swyddi oddi ar y gyflogres ar gyfer mwy na £245 y dydd ac sy’n para’n hwy na 
chwe mis, ar 31 Mawrth 2021. 

 
Nifer y trefniadau 

Yn bodoli ar 31 Mawrth 2021 5 

Yn bodoli am lai na blwyddyn ar yr adeg adrodd 3 

Swyddi newydd oddi ar y gyflogres, neu’r rheini sydd wedi cyrraedd chwe mis o 
hyd, rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021 ar gyfer mwy na £245 y dydd ac yn 
para’n hwy na chwe mis 

 
1 Ebrill 2020 hyd 31 
Mawrth 2021 

Nifer y swyddi newydd, o’r rheini a gyrhaeddodd chwe mis mewn hyd, yn ystod y 
cyfnod amser  

9 

Nifer y swyddi hyn a aseswyd o fewn cwmpas IR35  7 

Nifer y swyddi hyn a aseswyd y tu allan i gwmpas IR35 2 

Nifer a gyflogir yn uniongyrchol (drwy gontract PSC i adran) ac ar gyflogres 
adrannol 

- 

Nifer a ailaseswyd at ddibenion cysondeb / sicrwydd yn ystod y flwyddyn y 
gofynnwyd y gwnaed cais am sicrwydd yn eu cylch ond sydd heb ei dderbyn 

- 

Nifer yr swyddi a welodd newid i statws IR35 yn dilyn adolygiad cysondeb - 

Swyddi oddi ar y gyflogres aelodau Bwrdd a/neu uwch swyddogion gyda 
chyfrifoldeb ariannol sylweddol, rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021 

 
Nifer y 
trefniadau 

Nifer swyddi aelodau’r Bwrdd a/neu uwch swyddogion oddi ar y gyflogres oedd â 
chyfrifoldeb ariannol sylweddol yn ystod y flwyddyn ariannol.  

1 

Cyfanswm nifer yr unigolion ar y gyflogres ac oddi ar y gyflogres a dybiwyd yn "aelodau’r 
Bwrdd a/neu uwch swyddogion gyda chyfrifoldeb ariannol sylweddol" yn ystod y flwyddyn 
ariannol. 

1 

Nodir mwy o fanylion am swyddi oddi ar y gyflogres yn yr adroddiad cydnabyddiaeth 
ariannol a staff ar dudalen 84. 
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Gwariant ymgynghoriaeth 

Ein gwariant ar wasanaethau ymgynghoriaeth a gwasanaethau proffesiynol eraill yn 
2020-21 oedd £4.9 miliwn, yn unol â nodyn 4 y cyfrifon (2019-20: £6.8 miliwn). Rydym 
yn ceisio lleihau cymaint â phosibl ein dibyniaeth ar gefnogaeth allanol drwy gynnal 
ymgyrchoedd wedi’u targedu ar gyfer y sgiliau sydd eu hangen i gyflawni ein 
strategaeth. 

Rydym yn parhau i ddefnyddio cefnogaeth gwasanaethau proffesiynol er mwyn cael 
mynediad at arbenigwyr sy’n darparu cyngor proffesiynol neu gyfreithiol parthed 
cyflawni ein portffolio gwaith, yn ogystal â’r rheini sy’n darparu cefnogaeth darpariaeth 
arbenigol lle nad yw’n economaidd i gynnal yr arbenigedd hwn yn fewnol.   

Absenoldeb oherwydd salwch 

Ein polisi yw lleihau absenoldebau gweithwyr ac rydym yn dibynnu ar ymyrraeth gynnar 
gan ein Harweinwyr Pobl yn cynnal cyfweliad dychwelyd i’r gwaith wedi pob cyfnod o 
absenoldeb er mwyn lliniaru a rheoli hyn yn effeithiol. Cefnogir Arweinwyr 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 Wellbeing Works 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. 

Ystadegau absenoldeb oherwydd salwch (a adroddir i Fwrdd Ofwat bob 
chwarter blwyddyn) 

Cyfartaledd 
dyddiau gwaith 
a gollwyd fesul 
person 

  
4.39 

  
6.03 

2020-21 2019-20 

   Tymor byr Hirdymor Cyfanswm  Tymor byr Hirdymor Cyfanswm 

Dyddiau a 
gollwyd 

404 658 1,062 522 983 1,504 
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Adroddwyd ar ystadegau absenoldeb 2019-20 ar gyfer y flwyddyn anghywir yn yr 
adroddiad blynyddol y flwyddyn ariannol ddiwethaf, fodd bynnag, adroddwyd yr 
ystadegau absenoldeb cywir i’r Bwrdd. Felly mae ystadegau absenoldeb 2019-20 wedi’u 
cywiro i’w hadrodd yn adroddiad blynyddol 2020-21. 

Absenoldeb hirdymor yw unrhyw absenoldeb sy’n para dros gyfnod olynol o 14 diwrnod 
calendr neu fwy. Mae hyn yn is na chyfartaledd y Gwasanaeth Sifil yn 2019-20, sef 7.4 
diwrnod (nid oedd ffigur 2020-21 ar gael adeg yr adroddiad) ac mae hyn oherwydd 
gostyngiad mewn absenoldeb salwch difrifol hirdymor. Bydd effaith ychydig achosion o 
absenoldeb hirdymor yn fwy amlwg o gofio mai sefydliad bach ydym ni. Fodd bynnag, 
rydym wedi ail-ganolbwyntio ein hymdrechion i fynd i’r afael yn rhagweithiol â materion 
sy’n codi i sicrhau bod pob un o’n pobl yn cael eu cefnogi i fynychu’r gwaith yn 
rheolaidd. Mae lles wedi bod yn ffocws allweddol yn 2020-21 ac mae adolygiad o bolisi 
rheoli presenoldeb Ofwat wedi’i gynllunio ar gyfer 2021-22. 

Cynnwys y gweithwyr 

Eleni gwnaethom gymryd rhan yn Arolwg Pobl y Gwasanaeth Sifil sy’n ein galluogi i 
feincnodi ein hunain yn erbyn Cyflogwyr eraill y Gwasanaeth Sifil. Mae’r canlyniadau’n 
dangos ein bod yn symud i’r cyfeiriad cywir ac yn dechrau gweld effaith ymdrechion i 
wreiddio ein Strategaeth Pobl a chreu lle gwych sy’n perfformio’n dda. 

• Gwelsom gyfradd ymateb drawiadol o 90%, sy’n cyfateb i 219 o ymatebion.   
• Gwnaeth ein sgoriau wella yn y mwyafrif o feysydd (7 allan o’r 9) a chwestiynau o 

gymharu â 2019. Y gwelliannau mwyaf nodedig i sgoriau oedd ym meysydd 
Arweinyddiaeth a Newid, Amcanion a Phwrpas Sefydliadol, Fy Rheolwr a Fy Ngwaith. 

• Cododd ein ffigur mynegai ymgysylltu â gweithwyr gan 6% i 72%. Mae 79% o bobl yn 
dweud y byddent yn argymell Ofwat fel lle gwych i weithio. 

• Gwelodd Ofwat gynnydd yn ei sgôr Mynegai PERMA i 74% sy’n mesur sut mae pobl yn 
ffynnu yn y gwaith. 

• Gostyngiad yn ein sgôr Mynegai Straen Dirprwyol i 23% lle mae sgôr o 100% yn nodi 
gweithredu mewn amgylchedd llawn straen a sgôr o 0% i’r gwrthwyneb. 

• Mae ein sgoriau’n cymharu’n dda iawn â grŵp y Gwasanaeth Sifil o gyflogwyr sy’n 
perfformio’n dda. Mae Ofwat yn perfformio’n well na meincnod y Gwasanaeth Sifil 
mewn 9 o’r 10 maes thema allweddol. 

Nododd yr arolwg ddau faes â ffocws a gwelliant pellach - Tâl a Budd-daliadau a Dysgu 
a Datblygu. 
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Dysgu a datblygu 

Mae ein dull Dysgu a Datblygu wedi bod yn arbennig o bwysig dros y flwyddyn 
ddiwethaf, o ystyried y newid mawr iawn i’n ffyrdd o weithio. 

Mae ein dull wedi newid o fod yn bersonol yn bennaf, i ddarpariaeth rithwir bron yn 
gyfan gwbl, gyda chefnogaeth hyfforddiant mewnol mewn technegau hwyluso rhithwir. 

Yn ganolog i’n dull oedd ein ffocws ar ymyriadau lles a gwytnwch, er mwyn sicrhau 
cefnogaeth briodol i aelodau ein tîm trwy gyfnodau heriol, wedi’i ategu gan gefnogaeth 
wedi’i theilwra i Arweinwyr Pobl trwy ein sesiynau briffio Arweinwyr Pobl er mwyn 
sicrhau eu bod yn parhau’n gysylltiedig ac yn gallu cefnogi eu timau. Rydym wedi 
cynnwys sesiynau ‘micro-ddysgu’ yn y sesiynau briffio hyn gan roi cyfleoedd dysgu bach 
eu maint ar adeg eu hangen. 

Rydym wedi parhau i ddatblygu ein sail sgiliau mewnol trwy hyfforddi mewn technegau 
diwastraff ac ystwyth a ffyrdd newydd o hwyluso megis defnyddio Strwythurau 
Rhyddhau. Mae ein cynnig Ofwat Essentials yn parhau i gael ei werthfawrogi, gydag 
ystod gynyddol o fodiwlau sy’n cwmpasu amrywiaeth o feysydd gan gynnwys ‘monitro 
perfformiad’, ‘cyflwyniad i ddŵr’ a ‘gwaith achos a gorfodi’. Rydym wedi parhau i 
gefnogi a dibynnu ar ein carfan hyfforddi fewnol ein hunain sy’n cynnwys pum unigolyn 
hyfforddedig, a byddwn yn symud i ddatblygu sgiliau hyfforddi ar draws ein carfan 
arweinyddiaeth ehangach yn 2021-22. 

Rydym wedi cefnogi timau ar draws Ofwat trwy’r cyfnod hwn gyda’n harbenigedd 
mewnol ein hunain mewn Insights Discovery, gan hwyluso ystod o ddiwrnodau tîm a 
chefnogi cydlyniant tîm ymhellach gan ddefnyddio offer fel ‘Manual of Me’ i adeiladu 
perthynas tîm ar adeg pan mae hyn yn arbennig heriol oherwydd gweithio o bell. 

Bu gan Bartneriaid Dysgu ran hollbwysig i’w chwarae mewn cefnogi Clystyrau ar draws 
Ofwat a byddant yn parhau i wneud hynny. Yn 2020 crëwyd swyddogaeth Datblygu 
Sefydliad newydd gyda chylch gwaith penodol i ddatblygu ein Strategaeth Ddysgu a 
fydd yn cael ei defnyddio yn ystod 2021-22. 

Rydym wedi cychwyn ein ffocws ar Ddatblygu Arweinyddiaeth, gyda chefnogaeth wedi’i 
theilwra i’n Uwch Dîm Arweinyddiaeth a fydd yn parhau hyd at 2021-22 ac yn ehangu i 
gynnwys ein poblogaethau arweinyddiaeth ehangach. 
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Polisi cyfle cyfartal 

Rydym yn recriwtio staff yn ôl haeddiant drwy gystadleuaeth deg ac agored, yn unol ag 
egwyddorion recriwtio’r Gwasanaeth Sifil a lywodraethir gan y Comisiwn Gwasanaeth 
Sifil. Mae hyn yn sicrhau cystadleuaeth deg ac agored, waeth beth fo’u: 

• hil; 
• rhyw; 
• cyfeiriadedd rhywiol; 
• oed; 
• statws priodasol; 
• anabledd; 
• crefydd a chred; 
• ailbennu rhywedd; 
• beichiogrwydd a mamolaeth; neu 
• batrwm gweithio. 

Mae pob gweithgarwch recriwtio yn ddarostyngedig i archwiliad gan y Comisiwn 
Gwasanaeth Sifil er mwyn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r canllawiau a amlinellir yn 
yr egwyddorion recriwtio. 

Yn ystod y flwyddyn gwnaethom gynnal 50 o ymgyrchoedd recriwtio ar wahân, yn 
fewnol ac allanol i’r sefydliad, a oedd mewn rhai achosion yn ceisio llenwi nifer o rolau.  
Gwnaethom hefyd gynnal rhaglen recriwtio graddedigion.  
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Cyfansoddiad staff 

Mae manylion ein cyfansoddiad staff yn ôl rhyw a grŵp ethnig ar gael yn Atodiad A8, ar 
dudalen 156. 

 

 

David Black 
Swyddog Cyfrifyddu       25 Mehefin 2021 
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Adroddiad archwilio ac atebolrwydd Seneddol 

Datganiad Cyflenwi Seneddol 

Ar gyfer y 12 mis a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021  

Yn ychwanegol at y datganiadau sylfaenol a baratowyd o dan IFRS, mae Llawlyfr 
Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth (FReM) yn ei gwneud hi’n ofynnol i ni baratoi 
Datganiad Cyflenwi Seneddol (SoPS) a nodiadau cefnogi i ddangos alldro adnoddau yn 
erbyn yr Amcangyfrif Cyflenwad a gyflwynir i’r Senedd, parthed pob terfyn rheolaeth 
cyllidebol.  

Crynodeb o alldro adnoddau a chyfalaf 2020-21 

  2020-21 
£000 

2019-
20 

£000 

Amcangyfrif Alldro Alldro a 
bleidleis
iwyd o 

gymhar
u â’r 

Amcang
yfrif; 

arbedia
d / 

(gorwari
o) 

Alldro 

Nody
n 

Pleidleis
iwyd 

Ni 
Phleidlei

siwyd 

Cyfans
wm 

Pleidleis
iwyd 

Ni 
Phleidlei

siwyd 

Cyfans
wm 

Cyfans
wm 

Terfyn Gwariant 
Adrannol 

                  

 - Adnodd SOPS
1.1 

151 - 151 (344) - (344) 495 (410) 

 - Cyfalaf SOPS
1.2 

150 - 150 120 - 120 30 181 

Gwariant a Reolir yn 
Flynyddol 

                  

 - Adnodd   - - - - - - - - 

 - Cyfalaf   - - - - - - - - 

Cyfanswm Cyllideb   301  - 301  (224) - (224) 525  (229) 

Cyfanswm 
Adnoddau 

  151  - 151  (344) - (344) 495  (410) 

Cyfanswm Cyfalaf   150 - 150 120 - 120 30 181 

Cyfanswm   301  - 301  (224) - (224) 525  (229) 

Mae’r amrywiant rhwng alldro ac amcangyfrif ar ein Terfyn Gwariant Adrannol (DEL) ar 
adnoddau yn ymwneud â chyllideb wrth gefn nad sy’n ofynnol, a ddelir fel mater 
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rhagofal yn unol â’n hasesiad risg ariannol adrannol ac i dalu am unrhyw addasiadau 
archwiliad annisgwyl ar ddiwedd blwyddyn. 

Mae DEL cyfalaf yn cynrychioli Cyflenwi Seneddol a ddarperir i ni ar gyfer eitemau 
cyfalaf. Mae’r amrywiant rhwng alldro DEL cyfalaf ac amcangyfrif yn ymwneud â 
chyllideb wrth gefn nad oedd ei hangen ar gyfer addasiadau archwiliad diwedd 
blwyddyn posibl. 

Gellir gweld manylion pellach y prif amrywiannau rhwng ein cyllidebau ac alldro yn y 
sylwebaeth ariannol ar dudalen 43. 

Gofyniad arian parod net 2020-21 

Nodyn Amcangyfrif Alldro Alldro o gymharu 
â’r Amcangyfrif: 

arbediad/ 
(gorwario) 

Alldro 

SOPS3  5,000  680  4,320  (160) 

Yr amrywiant rhwng alldro a gofyniad arian parod net a amcangyfrifir yw £4.3 miliwn. 
Yn ystod y flwyddyn gwnaethom godi £4.0 miliwn fel arian parod o’r Gronfa Gyfunol ar 
gyfer balansau cyfalaf gweithiol, i ariannu taliadau pensiwn parthed cynllun pensiwn 
Cyfarwyddwr Cyffredinol wedi ymddeol a phryniannau cyfalaf. Caiff ein balans arian 
parod gweddilliol ar ddiwedd y flwyddyn ei ddychwelyd i’r Gronfa Gyfunol. 

2020-21 
£000 

2019-20 
£000 
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Costau gweinyddol 2020-21 

SOPS1: Alldro Net 

Ar gyfer y 12 mis a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 

SOPS1.1: Dadansoddiad o alldro adnoddau net fesul adran 

Mae’r £0.15 miliwn a amcangyfrifir yn cynrychioli cyflenwi Seneddol a ddarperir i ni 
parthed cynllun pensiwn Cyfarwyddwyr Cyffredinol sydd wedi ymddeol, na allwn ei godi 
ar y diwydiant. Mae’r amrywiant rhwng alldro ac amcangyfrif yn ymwneud ag incwm a 
dderbyniwyd a oedd yn uwch na gwariant yn ystod y cyfnod. 

Mae ffigurau a amlinellir mewn ffont drom yn gyfansymiau a bleidleisiwyd yn amodol ar 
reolaeth Seneddol. Bydd unrhyw dorri ar y gyllideb weinyddol hefyd yn arwain at 
bleidlais gormodaeth, er nad yw hyn yn derfyn a bleidleisir ar wahân. 

SOPS1.2: Dadansoddiad o alldro cyfalaf fesul adran 

 
2020-21 £000 2019-20 

£000 Alldro Amcangyfrif 

Gweinyddu Cyfanswm 

 2020-21 
£000 

2019-
20 

£000 Alldro Amcangyfrif 

Gweinyddu Rhaglen Cyfans
wm 

Cyfans
wm net 

Cyfans
wm 

net o 
gymha
ru â’r 

Amcan
gyfrif 

Cyfans
wm 

net o 
gymha
ru â’r 

Amcan
gyfrif, 
wedi’i 

addasu 
ar 

gyfer 
trosglw
yddiad

au 

Cyfans
wm Gros Incwm Net Gros Incw

m 
Net 

Gwario mewn 
Terfyn 
Gwariant 
Adrannol 

                      

Pleidleisiwyd:                       

A 29,400  (29,744) (344) 0 - - (344) 151 495  495  (410) 

Cyfanswm 29,400  (29,744) (344) 0 -    -    (344) 151 495  495  (410) 
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Gros Incwm Net Cyfanswm 
net 

Cyfanswm 
net o 

gymharu â’r 
Amcangyfrif 

Cyfanswm net o 
gymharu â’r 
Amcangyfrif, 

wedi’i addasu ar 
gyfer 

trosglwyddiadau 

Gwario mewn 
Terfyn Gwariant 
Adrannol 

       

Pleidleisiwyd: 
       

Adran A 120  -  120  150 30  30  181  

Cyfanswm 120  -  120  150 30  30  181  

Mae’r nodiadau ar dudalennau 123 i 132 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn. 

Nid oes gofyn i ni gynhyrchu ‘SOPS2: Cysoni alldro i’r gwariant gweithredu net’. 
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SOPS3: Cysoniad alldro adnoddau net i’r gofyniad arian parod net 

Ar gyfer y 12 mis a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 

 
2020-21 

£000 

Nodyn Amcangyfrif Alldro Cyfanswm 
alldro net o 
gymharu â’r 
amcangyfrif; 

arbediad/ 
(gorwario) 

Alldro Adnoddau SOPS1.1 151 (344) 495 

Alldro Cyfalaf SOPS1.2 150 120 30 

Addasiadau croniadau’n arian parod: 
 

4,699 904 3,795 

o ba rai: 
    

Addasiadau i ddileu eitemau heb fod yn 
arian parod: 

    

   Dibrisiad 4 (360) (306) (54) 

   Darpariaethau newydd ac addasiadau 
i 
   ddarpariaethau blaenorol 

4 (150) (463) 313 

   Eitemau eraill heb fod yn arian parod 4 (40) (43) 3 

Addasiadau i adlewyrchu symudiadau 
mewn balansau gwaith: 

    

   Cynnydd/(lleihad) mewn symiau 
derbyniadwy 

10 -  (96) 96 

   (Cynnydd)/lleihad mewn symiau 
taladwy 

11 5,102 1,616 3,486 

   Defnydd darpariaethau 12-13 147 196 (49)  

Gofyniad arian parod net 
 

5,000 680 4,320 

SOPS4: Incwm sy’n daladwy i’r Gronfa Gyfunol 

Ar gyfer y 12 mis a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 

 
Nodyn 2020-21 

£000 
2019-20 

£000 

Alldro Alldro 

Incwm Derbyniadau Incwm Derbyniadau 

Arian parod dros ben i’w ildio i’r Gronfa Gyfunol 9 3,320  3,320 2,460  2,460 

Cyfanswm incwm taladwy i’r Gronfa Gyfunol 
 

3,320  3,320 2,460  2,460 

Mae’r nodiadau ar dudalennau 123 i 141 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn. 
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Datgeliadau Atebolrwydd Seneddol 

Roedd y wybodaeth ganlynol yn amodol ar archwiliad. 

Nid oes gennym unrhyw beth i’w adrodd ar gyfer 2020-21 parthed: 

• Colledion a thaliadau arbennig; 
• Datgeliadau ffioedd a thaliadau; neu 
• Tueddiadau gwariant hirdymor. 

 
 

 

 

David Black        25 Mehefin 2021 
Swyddog Cyfrifyddu          
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Tystygrif ac adroddiad y rheolwr a’r archwilydd 
cyffredinol I dŷ’r cyffredin  

Barn am y datganiadau ariannol  

Tystiaf fy mod wedi archwilio datganiadau ariannol yr Awdurdod Rheoleiddio 
Gwasanaethau Dŵr (Ofwat) am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021 o dan 
Ddeddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000. Mae’r Adrannol yn cynnwys yr Adran 
a’r cyrff a ddynodwyd i’w cynnwys dan Orchymyn Deddf Adnoddau a Chyfrifon y 
Llywodraeth 2000. Mae’r datganiadau ariannol yn cynnwys: Datganiad am y Gwariant 
Net Cynhwysfawr, Datganiad am y Sefyllfa Ariannol; Datganiad am y Llifoedd Arian; y 
Datganiad am Newidiadau mewn Ecwiti Trethdalwyr; a’r nodiadau cysylltiedig, gan 
gynnwys y polisïau cyfrifyddu pwysig. Paratowyd y datganiadau ariannol hyn o dan y 
polisïau cyfrifyddu a nodir ynddynt. Y fframwaith adrodd ariannol a ddefnyddiwyd i’w 
paratoi yw’r gyfraith berthnasol a Safonau Cyfrifyddu Rhyngwladol yn unol â’r 
dehongliad ohonynt yn Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth gan Drysorlys EM.  

Rwyf hefyd wedi archwilio Datganiad y Cyflenwad Seneddol a’r nodiadau cysylltiedig, a’r 
wybodaeth yn yr Adroddiad Atebolrwydd y nodir yn yr adroddiad hwnnw ei bod wedi’i 
harchwilio. 

Yn fy marn i, mae’r datganiadau ariannol: 

• yn rhoi darlun cywir a theg o sefyllfa’r Adran a sefyllfa ar 31 Mawrth 2021 ac o gostau 
gweithredu net yr Adran am y flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny; a 

• wedi cael eu paratoi’n briodol yn unol â Deddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 
2000 a chyfarwyddiadau Trysorlys EM a gyhoeddwyd o dan hynny. 

Barn am reoleidd-dra 

Yn fy marn i, ym mhob ffordd o bwys: 

• mae Datganiad y Cyflenwad Seneddol yn cyflwyno’n briodol yr alldro yn erbyn y 
cyfansymiau rheoli Seneddol a bleidleisiwyd ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 
Mawrth 2021 ac mae’n dangos nad aethpwyd dros y cyfansymiau hynny; ac 

• mae’r incwm a’r gwariant a gofnodir yn y datganiadau ariannol wedi cael eu 
defnyddio at y dibenion y’u bwriadwyd gan y Senedd, ac mae’r trafodion ariannol a 
gofnodir yn y datganiadau ariannol yn cydymffurfio â’r awdurdodau sy’n eu 
llywodraethu. 
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Sail y farn 

Roeddwn wedi cynnal fy archwiliad yn unol â’r Safonau Rhyngwladol ar Gyfrifyddu (ISA) 
(DU), y gyfraith berthnasol, a Nodyn Ymarfer 10 ‘Archwilio Datganiadau Ariannol 
Endidau Sector Cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig’. Caiff fy nghyfrifoldebau o dan y 
safonau hynny eu disgrifio ymhellach yng nghyfrifoldebau’r Archwilydd er mwyn 
archwilio adran datganiadau ariannol fy nhystysgrif.  

Mae’r safonau hynny’n mynnu fy mod i a’m staff yn cydymffurfio â Safon Foesegol 
Ddiwygiedig y Cyngor Adroddiadau Ariannol 2019. Rwyf hefyd wedi dewis defnyddio’r 
safonau moesegol sy’n berthnasol i listed entities. Rwyf yn annibynnol ar Ofwat yn unol 
â’r gofynion moesegol sy’n berthnasol i’m harchwiliad o’r datganiadau ariannol yn y DU. 
Mae fy staff a finnau wedi cyflawni ein cyfrifoldebau moesegol eraill yn unol â’r gofynion 
hyn.  

Rwyf yn credu bod y dystiolaeth archwilio rwyf wedi’i chael yn ddigonol ac yn briodol er 
mwyn rhoi sail ar gyfer fy marn.  

Casgliadau’n ymwneud â busnes hyfyw  

Wrth archwilio’r datganiadau ariannol, rwyf wedi dod i’r casgliad bod defnydd ofwat o 
sail cyfrifyddu busnes hyfyw wrth baratoi’r datganiadau ariannol yn briodol. 

Ar sail y gwaith rwyf wedi’i wneud, nid wyf wedi gweld dim ansicrwydd o bwys yn 
ymwneud â digwyddiadau neu amodau a allai, ar eu pen eu hunain neu gyda’i gilydd, 
fwrw amheuaeth sylweddol ar allu Ofwat i barhau i fod yn fusnes hyfyw am gyfnod o 
ddeuddeg mis o leiaf o’r dyddiad pan awdurdodir y datganiadau ariannol i’w cyhoeddi.  

Mae fy nghyfrifoldebau a chyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu mewn perthynas â 
busnes hyfyw yn cael eu disgrifio yn adrannau perthnasol y dystysgrif hon. 

Mae sail cyfrifyddu busnes hyfyw ar gyfer Ofwat yn cael ei mabwysiadu wrth ystyried y 
gofynion a nodir yn Llawlyfr Adroddiadau’r Llywodraeth gan Drysorlys EM, sy’n mynnu 
bod endidau’n mabwysiadu’r sail cyfrifyddu busnes hyfyw wrth baratoi’r datganiadau 
ariannol pan ragwelir y bydd y gwasanaethau maent yn eu darparu yn parhau yn y 
dyfodol.  

Gwybodaeth Arall 

Mae’r wybodaeth arall yn cynnwys gwybodaeth sydd wedi cael ei chynnwys yn yr 
Adroddiad Blynyddol, ond nid yw’n cynnwys rhannau o’r Adroddiad Atebolrwydd y nodir 
yn yr adroddiad hwnnw eu bod wedi cael eu harchwilio, y datganiadau ariannol a fy 
nhystysgrif archwilydd ar hynny. Mae’r Swyddog Cyfrifyddu’n gyfrifol am yr wybodaeth 
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arall. Nid yw fy marn am y datganiadau ariannol yn cynnwys yr wybodaeth arall ac nid 
wyf yn mynegi unrhyw fath o gasgliad sicrwydd ar hynny, heblaw pan fo hynny wedi’i 
ddatgan yn glir yn fy nhystysgrif. Yng nghyswllt fy archwiliad o’r datganiadau ariannol, 
fy nghyfrifoldeb i yw darllen yr wybodaeth arall a, drwy wneud hynny, ystyried a yw’r 
wybodaeth arall yn sylweddol anghyson â’r datganiadau ariannol neu fy ngwybodaeth a 
gafwyd yn yr archwiliad neu sydd yn ymddangos fel camddatganiad o bwys fel arall. Os 
byddaf yn canfod anghysonderau o bwys neu gamddatganiadau o bwys tybiedig, mae’n 
ofynnol i mi bennu a yw hyn yn golygu bod camddatganiad o bwys yn y datganiadau 
ariannol. Ar sail y gwaith rwyf wedi’i wneud, os byddaf yn dod i’r casgliad bod 
camddatganiad o bwys o’r wybodaeth arall hon, mae’n rhaid i mi adrodd ar y ffaith 
honno.  

Nid oes gennyf ddim i’w adrodd i’r perwyl hwn. 

Barn am faterion eraill 

Yn fy marn i, ar sail y gwaith a gyflawnwyd wrth gynnal yr archwiliad: 

• mae’r rhan o’r Adroddiad Atebolrwydd i’w harchwilio wedi’i pharatoi’n briodol yn 
unol â chyfarwyddiadau Trysorlys EM a wnaed o dan Ddeddf Adnoddau a Chyfrifon y 
Llywodraeth 2000; a 

• mae’r wybodaeth yn yr Adroddiadau ar Berfformiad ac Atebolrwydd am y flwyddyn 
ariannol y mae’r datganiadau ariannol wedi cael eu paratoi ar ei chyfer yn gyson â’r 
datganiadau ariannol.  

Materion y cyflwynaf adroddiad arnynt drwy eithriad 

Ac ystyried yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth o Ofwat  a’i amgylchedd a gafwyd yn ystod 
yr archwiliad, nid wyf wedi nodi camddatganiadau o bwys yn yr Adroddiad Perfformiad 
ac Atebolrwydd. Nid oes gennyf ddim i’w adrodd mewn cysylltiad â’r materion canlynol, 
y byddaf yn adrodd arnynt os, yn fy marn i: 

• nad oes cofnodion cyfrifyddu priodol wedi cael eu cadw, neu nad oes ffurflenni 
perthnasol i’m harchwiliad wedi cael eu cyflwyno gan ganghennau nad yw fy staff 
wedi ymweld â nhw; neu 

• nad yw’r datganiadau ariannol a’r rhannau o’r Adroddiad Atebolrwydd sydd i’w 
harchwilio yn cyd-fynd â’r cofnodion cyfrifyddu neu’r ffurflenni; neu 

• nad yw rhai o’r taliadau a nodir yn Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth gan 
Drysorlys EM, wedi cael eu datgelu; neu 
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• Nid wyf wedi derbyn yr holl wybodaeth ac esboniadau y mae eu hangen arnaf ar 
gyfer fy archwiliad; neu 

• nid yw’r Datganiad Llywodraethu yn adlewyrchu cydymffurfiad â chanllawiau 
Trysorlys EM. 

Cyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu dros y datganiadau ariannol 

Fel yr eglurir yn fanylach yn y Datganiad o Gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu, mae’r 
Swyddog Cyfrifyddu yn gyfrifol am y canlynol:   

• paratoi’r datganiadau ariannol yn unol â’r fframwaith adrodd ariannol perthnasol a 
bod yn fodlon eu bod yn rhoi darlun cywir a theg;   

• rheolaethau mewnol sy’n angenrheidiol ym marn y Swyddog Cyfrifyddu er mwyn 
gallu paratoi datganiadau ariannol sydd ddim yn cynnwys camddatganiadau o bwys, 
boed o ganlyniad i dwyll neu gamgymeriad; ac   

• asesu gallu Ofwat i barhau fel busnes hyfyw, gan ddatgelu, fel y bo’n berthnasol, 
faterion sy’n gysylltiedig â busnes hyfyw a defnyddio sail cyfrifyddu busnes hyfyw 
oni fo’r Swyddog Cyfrifyddu yn rhagweld na fydd y gwasanaethau a ddarperir gan 
Ofwat yn parhau i gael eu darparu yn y dyfodol.  

Cyfrifoldebau’r Archwilydd dros archwilio’r datganiadau ariannol 

Fy nghyfrifoldeb i yw archwilio, ardystio ac adrodd ar y datganiadau ariannol yn unol â 
Deddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000.  

Fy amcanion i yw cael sicrwydd rhesymol o ran a yw’r datganiadau ariannol ar y cyfan 
yn rhydd o gamddatganiadau o bwys, boed hynny drwy dwyll neu gamgymeriad, a 
chyhoeddi tystysgrif sy’n cynnwys fy marn i. Mae sicrwydd rhesymol yn lefel uchel o 
sicrwydd, ond nid yw’n gwarantu y bydd archwiliad a gynhaliwyd yn unol â Safonau 
Archwilio Rhyngwladol (y DU) bob amser yn dod o hyd i gamddatganiad o bwys pan fo 
hynny’n bodoli. Mae camddatganiadau’n gallu codi drwy dwyll neu gamgymeriad ac 
maent yn cael eu hystyried yn rhai o bwys os, yn unigol neu gyda’i gilydd, y byddai’n 
rhesymol disgwyl iddynt ddylanwadu ar benderfyniadau economaidd defnyddwyr a 
wneir ar sail y datganiadau ariannol hyn. 

Rwy’n llunio gweithdrefnau yn unol â’m cyfrifoldebau, a amlinellir uchod, i ganfod 
camddatganiadau o bwys mewn perthynas â diffyg cydymffurfio â chyfreithiau a 
rheoliadau, gan gynnwys twyll.  

Mae fy ngweithdrefnau’n cynnwys y canlynol: 
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• Holi rheolwyr, pennaeth archwilio mewnol Ofwat a’r rhai sy’n gyfrifol am 
lywodraethu, gan gynnwys cael ac adolygu dogfennau ategol sy’n ymwneud â 
pholisïau a gweithdrefnau Ofwat sy’n ymwneud â’r canlynol:  

o  nodi, gwerthuso a chydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau ac a oeddent yn 
ymwybodol o unrhyw achosion o ddiffyg cydymffurfio; 

o canfod ac ymateb i risgiau twyll ac a oes ganddynt wybodaeth am unrhyw 
dwyll gwirioneddol, amheuaeth o dwyll neu dwyll honedig; a 

o y rheolaethau mewnol a sefydlwyd i liniaru risgiau sy’n gysylltiedig â thwyll 
neu ddiffyg cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau, gan gynnwys 
rheolaethau Ofwat sy’n ymwneud â  Rheoli Arian Cyhoeddus, Deddf Cyflenwi 
ac Amcangyfrifon (Prif Amcangyfrifon); 

• trafod ymysg y tîm ymgysylltu  a chynnwys arbenigwyr perthnasol, gan ynghylch sut 
a ble y gallai twyll ddigwydd yn y datganiadau ariannol ac unrhyw ddangosyddion 
posibl o dwyll. Fel rhan o’r drafodaeth hon, nodais y posibilrwydd o dwyll yn y 
meysydd canlynol: cydnabod refeniw, postio cyfnodolion anarferol;  

• cael dealltwriaeth o fframwaith awdurdod Ofwat yn ogystal â fframweithiau 
cyfreithiol a rheoleiddiol eraill y mae Ofwat yn gweithredu ynddynt, gan 
ganolbwyntio ar y cyfreithiau a’r rheoliadau hynny a gafodd effaith uniongyrchol ar y 
datganiadau ariannol neu a gafodd effaith o bwys ar weithrediadau Ofwat. Roedd y 
prif gyfreithiau a rheoliadau a ystyriwyd gennyf yn y cyd-destun hwn yn cynnwys •• 
Deddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000, Deddf Rheoli Arian Cyhoeddus, 
Cyflenwi ac Arfer (Prif Amcangyfrifon) 2020 a Chyfraith Cyflogaeth berthnasol; a 

Yn ogystal â’r uchod, roedd fy ngweithdrefnau i ymateb i’r risgiau a nodwyd yn cynnwys 
y canlynol:  

• adolygu’r hyn a ddatgelwyd yn y datganiad ariannol a phrofi dogfennau ategol i 
asesu cydymffurfiad â’r cyfreithiau a’r rheoliadau perthnasol a drafodir uchod; 

• holi’r rheolwyr, y Pwyllgor Archwilio a’r cwnsler cyfreithiol mewnol ynghylch 
ymgyfreitha a hawliadau gwirioneddol a phosib; 

• darllen cofnodion cyfarfodydd y rheini sy’n gyfrifol am lywodraethu a’r Bwrdd; 

• wrth fynd i’r afael â’r risg o dwyll wrth i reolwyr ddiystyru rheolaethau, profi pa mor 
briodol yw eitemau dyddlyfr ac addasiadau eraill; asesu a yw’r penderfyniadau a 
wneir wrth wneud amcangyfrifon cyfrifyddu yn arwydd o ragfarn bosibl; a gwerthuso 
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rhesymeg busnes unrhyw drafodion arwyddocaol sy’n anarferol neu sydd y tu allan 
i’r busnes arferol; a 

• gweithdrefnau archwilio eraill sy’n ymateb i’r risg o dwyll, diffyg cydymffurfio â 
chyfreithiau a rheoliadau neu afreoleidd-dra fel sy’n briodol 

Roeddwn hefyd wedi cyfleu’r cyfreithiau a’r rheoliadau perthnasol a nodwyd a’r risgiau 
posibl o ran twyll i holl aelodau’r tîm ymgysylltu, gan gynnwys arbenigwyr mewnol a 
thimau archwilio cydrannau o bwys, ac roeddwn yn ymwybodol o unrhyw arwyddion o 
dwyll neu ddiffyg cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau drwy gydol yr archwiliad. 

Mae disgrifiad pellach o’m cyfrifoldebau dros archwilio’r datganiadau ariannol ar gael 
ar wefan y Cyngor Adrodd Ariannol yn: www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. Mae’r 
disgrifiad hwn yn rhan o fy nhystysgrif. 

Mae’n rhaid i mi gael tystiolaeth sy’n ddigon i roi sicrwydd rhesymol bod Datganiad y 
Cyflenwad Seneddol yn cyflwyno’n gywir yr alldro yn erbyn cyfansymiau rheoli Seneddol 
a bleidleisiwyd ac nad aethpwyd dros y cyfansymiau hynny. Y cyfansymiau rheoli 
Seneddol a bleidleisiwyd yw Terfynau Gwariant Adrannol (Adnoddau a Chyfalaf), 
Gwariant a Reolir yn Flynyddol (Adnoddau a Chyfalaf), Anghyllidebol (Adnoddau) a 
Gofynion Arian Net. Mae’n rhaid i mi gael tystiolaeth sy’n ddigon i roi sicrwydd rhesymol 
bod y gwariant a’r incwm a gofnodwyd yn y datganiadau ariannol wedi cael eu 
defnyddio at y dibenion a fwriadwyd gan y Senedd Brydeinig a bod y trafodion ariannol 
a gofnodwyd yn y datganiadau ariannol yn cydymffurfio â’r awdurdodau sy’n eu 
llywodraethu. 

Rwyf yn cyfathrebu â’r rheini sydd yn gyfrifol am lywodraethu ynghylch, ymysg materion 
eraill, cwmpas ac amseriad yr archwiliad a chanfyddiadau pwysig yr archwiliad, gan 
gynnwys unrhyw ddiffygion o bwys mewn rheolaeth fewnol y byddaf yn dod o hyd iddynt 
yn ystod fy archwiliad. 

Adrodd   

Nid oes gennyf sylwadau i’w gwneud ar y datganiadau ariannol hyn. 

Cyfieithiad Cymraeg 

Rwyf wedi ardystio ac adrodd ar y datganiadau ariannol hyn yn eu ffurf wreiddoil. Mae’r 
fersiwn hon yn gyfieithiad o’r fersiwn Saesneg wreiddiol. Mae Ofwat yn gyfrifol am 
gywirdeb y cyfieithiad hyn. 
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Gareth Davies       29 Mehefin 2021 
Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol 
Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol 
157-197 Buckingham Palace Road 
Victoria 
Llundain 
SW1W 9SP  
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Datganiadau ariannol 

Datganiad Gwariant Net Cynhwysfawr 

Ar gyfer y 12 mis a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 

 
Nodyn 2020-21 

£000 
2019-20 

£000 

Ffioedd trwydded 
 

(29,639) (32,768) 

Amrywiol 
 

(105) (113) 

Cyfanswm Incwm gweithredu 
 

(29,744) (32,881) 

Costau staff 3 19,951 20,021 

Prynu nwyddau a gwasanaethau 4 7,779 11,181 

Costau rhentu 4 858 906 

Dibrisiad a thaliadau amhariad 4 306 249 

Arall sydd ddim yn arian parod 4 506 114 

Cyfanswm gwariant gweithredu 
 

29,400 32,471 

Incwm net 
 

(344) (410) 

Gwariant net cynhwysfawr arall 
   

Eitemau na chânt eu hailddosbarthu i’r costau gweithredu 
net: 

   

   Colled actiwaraidd ar rwymedigaethau cynllun pensiwn 13.3 126  124 

Incwm net cynhwysfawr 
 

(218) (286) 

Mae’r nodiadau ar dudalennau 123 i 141 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn. 
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Datganiad Sefyllfa Ariannol 

Ar Dydd Sul, 31 Mawrth 2021 

 
Nodyn 31 Mawrth 2021 

£000 
31 Mawrth 2020 

£000 

Asedau anghyfredol: 
     

   Eiddo, peiriannau ac offer 5 448 
 

622 
 

   Asedau anniriaethol 6 156 
 

168 
 

Cyfanswm asedau anghyfredol 
  

604 
 

790 

Asedau cyfredol: 
     

   Symiau masnachu a symiau 
derbyniadwy eraill 

10 1,517 
 

1,613 
 

   Arian parod a chyfwerth ag arian parod 9 3,320 
 

2,460 
 

Cyfanswm asedau cyfredol 
  

4,837 
 

4,073 

Cyfanswm asedau 
  

5,441 
 

4,863 

Rhwymedigaethau cyfredol: 
     

   Symiau masnachu a symiau taladwy 
eraill 

11 (6,994) 
 

(7,750) 
 

   Darpariaethau 12 (109) 
 

-  
 

Cyfanswm rhwymedigaethau cyfredol 
  

(7,103) 
 

(7,750) 

Cyfanswm asedau llai rhwymedigaethau 
cyfredol 

  
       (1,662) 

 
(2,887) 

Rhwymedigaethau anghyfredol: 
     

   Darpariaethau 12 (310) 
 

-  
 

   Rhwymedigaethau pensiwn 13 (2,523) 
 

(2,549) 
 

Cyfanswm rhwymedigaethau anghyfredol 
  

(2,833) 
 

(2,549) 

Cyfanswm asedau llai cyfanswm 
rhwymedigaethau 

  
(4,495) 

 
(5,436) 

Ecwiti trethdalwyr a chronfeydd wrth 
gefn eraill: 

     

   Cronfa Gyffredinol 
  

(4,495) 
 

(5,436) 

Cyfanswm ecwiti 
  

(4,495) 
 

(5,436) 

 

 

David Black        25 Mehefin 2021 
Swyddog Cyfrifyddu         

Mae’r nodiadau ar dudalennau 123 i 141 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn.  
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Datganiad Llif Arian 

Ar gyfer y 12 mis a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 

 
Nodyn 2020-21 

£000 
2019-20 

£000 

Llifau arian o weithgareddau gweithredu 
   

Incwm gweithredu net 
 

344 410 

Addasiadau ar gyfer trafodion anariannol 4 812 363 

(Cynnydd)/lleihad mewn symiau masnachu a symiau derbyniadwy 
eraill 

10 96 (1,123) 

Cynnydd/(lleihad) mewn symiau masnachu taladwy 11 (756) 3,056 

Llai symudiadau mewn symiau taladwy yn ymwneud ag eitemau sydd 
ddim yn mynd trwy’r Datganiad Cynhwysfawr o Wariant Net 

 
(692) (1,385) 

Defnydd darpariaethau 12-13 (196) (1,093) 

Mewn-lif arian net o weithgareddau gweithredu 
 

(392) 228 

Llifau arian o weithgareddau buddsoddi 
   

Prynu eiddo, peiriannau ac offer 5 (53) (15) 

Prynu asedau anniriaethol 6 (67) (168) 

Symudiad net mewn symiau cyfalaf derbyniadwy (taladwy) 
 

(168) 115 

All-lif arian net o weithgareddau buddsoddi 
 

(288) (68) 

Llifau arian o weithgareddau ariannu 
   

O’r gronfa gyfunol (Cyflenwi) – blwyddyn gyfredol 
 

4,000 2,300 

Benthyciadau o’r gronfa wrth gefn 
 

6,000 6,000 

Taliadau i’r gronfa wrth gefn 
 

(6,000) (6,000) 

Mewn-lif arian net o weithgareddau ariannu 
 

4,000 2,300 

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

 
3,320 2,460 

Taliad symiau sy’n ddyledus i’r gronfa gyfunol 
 

(2,460) (1,191) 

Cynnydd net mewn arian parod a chyfwerth ag arian parod yn y 
cyfnod wedi addasu ar gyfer derbyniadau a thaliadau i’r gronfa 
gyfunol 

 
860 1,269 

Arian parod a chyfwerth ag arian parod ar ddechrau’r cyfnod 9 2,460 1,191 

Arian parod a chyfwerth ag arian parod ar ddiwedd y cyfnod 9 3,320 2,460 

Mae’r nodiadau ar dudalennau 123 i 141 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn. 
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Datganiad o newidiadau mewn ecwiti trethdalwyr 

Ar gyfer y 12 mis a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 

 
Nodyn Cronfa 

Gyffredinol 
£000 

Cyfanswm 
Cronfeydd 
Wrth Gefn 

£000 

*Balans ar 1 Ebrill 2019 
 

(5,602) (5,602) 

Newidiadau mewn ecwiti trethdalwyr ar gyfer 2019-20 
   

   Ariannu Seneddol Net 
 

2,300 2,300 

   Gwariant Net Cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn 
 

286 286 

   Cydnabyddiaeth Ariannol Archwilwyr Tybiannol 4 40 40 

   Symiau a ddyroddwyd o’r gronfa gyfunol ond nas gwariwyd ar 
ddiwedd y flwyddyn 

9 (2,460) (2,460) 

Balans ar 31 Mawrth 2020 
 

(5,436) (5,436) 

Newidiadau mewn ecwiti trethdalwyr ar gyfer 2020-21 
   

   Ariannu Seneddol Net 
 

4,000 4,000 

   Incwm Net Cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn 
 

218 218 

   Cydnabyddiaeth Ariannol Archwilwyr Tybiannol 4 43 43 

Symiau a ddyroddwyd o’r gronfa gyfunol ond nas gwariwyd ar 
ddiwedd y flwyddyn 

9 (3,320) (3,320) 

Balans ar 31 Mawrth 2021 
 

(4,495) (4,495) 

*Mae cywiriad talgrynnu £ 1k wedi’i wneud i’r balans ar 1 Ebrill 2019 

Mae’r nodiadau ar dudalennau 123 i 141 yn llunio rhan o’r cyfrifon hyn. 
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1. Nodiadau ar gyfer y cyfrifon adrannol 

1.1 Datganiad polisïau cyfrifyddu 

Paratowyd y datganiadau ariannol hyn yn unol â Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y 
Llywodraeth (FReM) 2020-21 a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM. Mae’r polisïau cyfrifyddu 
a gynhwysir yn yr FReM yn cymhwyso Safonau Adroddiadau Ariannol Rhyngwladol 
(IFRS) fel y’u haddaswyd neu y’u dehonglwyd ar gyfer cyd-destun y sector cyhoeddus. 
Lle bo’r FReM yn caniatáu dewis o bolisi cyfrifyddu, rydym wedi dewis y polisi a fernir 
gennym i fod y mwyaf priodol i’n hamgylchiadau penodol ni 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. 

1.2 Confensiwn cyfrifyddu 

Paratowyd y cyfrifon hyn o dan y confensiwn cost hanesyddol. 

1.3 Eiddo, peiriannau ac offer 

Mae eitemau o eiddo, peiriannau ac offer wedi eu datgan ar werth teg gan ddefnyddio 
cost hanesyddol wedi’i ddibrisio fel procsi 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 offer sydd wedi’i ddifrodi ac sydd y tu hwnt i atgyweiriad 
economaidd. Mae eitemau yn cynnwys dodrefn a ffitiadau, peiriannau swyddfa ac offer 
telathrebu, gwelliannau lesddaliad ac offer TGCh. 

Rhaid i bob eitem unigol fod yn uwch na’r trothwy cyfalaf £2,500 er mwyn cael ei 
chynnwys fel eiddo, peiriant neu offer. Pan fo eitemau’n gweithredu’n gyd-ddibynnol â’i 
gilydd ac na allant weithredu’n unigol, cânt eu trin fel un ased.  

Ers 1 Ebrill 2018 ein polisi yw grwpio pryniannau eiddo, peiriannau ac offer pan fo 
cyfanswm y gwerth prynu yn uwch na £0.1 miliwn. 

Darperir dibrisiad ar gyfraddau a gyfrifwyd i ddarparu ar gyfer dibrisiant eitemau eiddo, 
peirannau neu offer drwy randaliadau cyfartal dros ei oes ddefnyddiol a amcangyfrifir. 
Mae oes eiddo, peiriannau ac offer yn yr amrediad canlynol: 
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Dosbarthiadau amcangyfrif o fywydau defnyddiol eiddo, peiriannau ac offer 

Dosbarthiad ased Oes ased 

Gwelliannau lesddaliad Tymor sy’n weddill ar y brydles 

Dodrefn, gosodiadau a ffitiadau 7 mlynedd 

Offer TGCh 3-5 mlynedd 

Peiriannau swyddfa a thelathrebu 5 mlynedd 

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

1.4 Asedau anniriaethol 

Mae asedau anniriaethol yn cynnwys trwyddedau meddalwedd gwahanadwy, megis y 
rheini ar gyfer y system ariannol. Maent yn wahanadwy oherwydd bydd yr offer TGCh yn 
gweithredu hebddynt. Rhaid i bob eitem unigol fod yn uwch na’r trothwy cyfalaf £2,500 
er mwyn cael ei chynnwys fel ased anniriaethol. 

Mae meddalwedd gweithredu wedi ei gynnwys yng nghost yr ased diriaethol y mae’n ei 
gefnogi. Caiff trwyddedau meddalwedd a meddalwedd pwrpasol eu hamorteiddio dros 
dymor y drwydded neu’r oes economaidd defnyddiol o’r dyddiad y deuir â’r ased i 
wasanaeth, pa un bynnag sydd fyrraf. 

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

1.5 Cyllido 

Cawn ein hadnoddu yn bennaf gan ffioedd trwydded. Codir ffioedd trwydded ar 
gwmnïau yr ydym yn eu rheoleiddio yn y sectorau dŵr a dŵr gwastraff. Mae cap i’r 
ffioedd trwydded a godir mewn perthynas â chwmnïau monopoli a rheolir hwn gan 
Amod N o Offeryn Penodi ymgymerwyr statudol o dan Ddeddf Diwydiant Dŵr 1991. Mae 
ffioedd trwydded ychwanegol yn daladwy gan rai cwmnïau ar gyfer gwaith penodol ar 
brosiect Twnnel Thames Tideway, a oedd â’i gap ei hun yn y flwyddyn ariannol hon, a 
thelir ffi trwydded gan ddeiliaid trwydded cyflenwi dŵr a charthffosiaeth. 

1.5.1 Incwm gweithredu 

Gan fod ein costau yn cael ei hadennill yn bennaf drwy ffioedd trwydded a’u hanfonebu 
ymlaen llaw yn seiliedig ar amcangyfrif costau, caiff unrhyw incwm o ffioedd trwydded 
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sy’n mynd yn sylweddol y tu hwnt i lefelau gwirioneddol costau gweithredu ei 
ddychwelyd i’r cwmnïau dŵr penodedig a Tideway drwy nodiadau credyd mewn 
perthynas â ffioedd trwydded y flwyddyn ganlynol gyda gwerthoedd ansylweddol yn cael 
eu hildio i’r Gronfa Gyfunedig. 

Mae gennym fandad i gasglu ffioedd trwydded gan y cwmnïau dŵr penodedig a 
chyflenwyr trwyddedig yn y farchnad manwerthu busnes parthed costau gweithredu 
CCW. Yna caiff yr incwm hwn ei drosglwyddo i Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion 
Gwledig (gweler nodyn 15). Rydym hefyd yn casglu cyfraniadau gan gwmnïau 
penodedig ac yn eu trosglwyddo i bartner y Gronfa Arloesi ar gyfer cyflawni’r 
cystadlaethau arloesi. 

Yn unol â chanllawiau Trysorlys EM, nid ydym yn cofnodi’r trafodion hyn yn ein 
datganiadau ariannol.  

1.6 Arian parod 

Crëir arian parod yn bennaf drwy ffioedd trwydded. Ar ddiwedd blwyddyn ariannol caiff 
unrhyw arian parod sy’n weddill yn ein cyfrif banc (Gwasanaeth Bancio’r Llywodraeth) 
ei dalu i’r Gronfa Gyfunol. Gan nad ydym yn derbyn incwm gan gwmnïau ar ddechrau’r 
flwyddyn ariannol caiff swm ei fenthyca o’r Gronfa Wrth Gefn a’i ad-dalu’n 
ddiweddarach. 

1.7 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 yn cefnogi’r farn na fyddwn yn gallu casglu’r holl symiau sy’n 
ddyledus yn unol â thelerau gwreiddiol y symiau derbyniadwy. 

1.8 Incwm drwy ddirwyon a chosbau 

Ni chaiff incwm a adenillir drwy ddirwyon a chosbau ei gofnodi fel incwm yn y 
datganiad gwariant net cynhwysfawr. Caiff ei gydnabod fel taliad dyledus i’r Gronfa 
Gyfunol ar y dyddiad olaf y cyflwynir y rhybudd cyfreithiol. Cesglir yr incwm gennym ni a 
chaiff ei ildio i’r Gronfa Gyfunol o fewn 30 diwrnod o’i dderbyn. 
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1.9 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. 

1.10 Pensiynau 

Mae mwyafrif y gweithwyr presennol a gweithwyr yn y gorffennol wedi eu cwmpasu gan 
ddarpariaethau Prif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil (PCSPS). Rydym yn cydnabod 
cost ddisgwyliedig y cynllun hwn 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. 

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 y Safon Cyfrifyddu Rhyngwladol (IAS) 19. 

1.11 Treth ar werth 

Mae’r rhan fwyaf o’n gweithgareddau y tu allan i gwmpas treth ar werth (TAW). Yn 
gyffredinol, nid yw treth allbwn yn berthnasol ac nid yw treth mewnbwn ar bryniannau 
yn adferadwy. Caiff TAW na ellir ei adennill ei godi i’r 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. 

1.12 Darpariaethau 

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 real ar gyfer rhwymedigaethau pensiwn o 
0.29% y flwyddyn i (0.95)% real y flwyddyn o 31 Mawrth 2021. 

1.13 Rhwymedigaethau digwyddiadol 

Yn ogystal â rhwymedigaethau digwyddiadol a ddatgelir yn unol ag IAS 37, rydym yn 
datgelu (at ddibenion adrodd Seneddol ac atebolrwydd) rai rhwymedigaethau 
digwyddiadol statudol ac anstatudol lle bo tebygrwydd trosglwyddo budd economaidd 
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yn brin, ond sydd wedi eu hadrodd i’r Senedd yn unol â gofynion Rheoli Arian 
Cyhoeddus. 

Pan fo gwerth amser arian o bwys, caiff rhwymedigaethau digwyddiadol sy’n rhaid eu 
datgelu o dan IAS 37 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 IAS 37 eu datgan ar lefel y symiau a adroddir i’r Senedd. 

1.14 Busnes byw 

Mae’r Datganiad Sefyllfa Ariannol ar 31 Mawrth 2021 yn dangos ecwiti trethdalwyr 
negyddol gwerth £4.5 miliwn (2019-20: £5.4 miliwn).  

O dan Ddeddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000, ac yn debyg i adrannau eraill y 
Llywodraeth, mae gofyniad arnom i ildio pob balans arian parod i Drysorlys EM ar 
ddiwedd pob blwyddyn ariannol. Mae hyn yn arwain at ddidyniad cyfatebol yn erbyn 
cronfeydd wrth gefn ac mewn ecwiti trethdalwyr negyddol, ac yn golygu nad ydym yn 
gallu cadw arian parod na chronfeydd wrth gefn er mwyn gwrthbwyso ein 
rhwymedigaethau. Telir am rwymedigaethau ariannu yn y dyfodol gan grantiau cyflenwi 
a thrwy ddefnyddio incwm yn y dyfodol. Cymeradwyir hyn yn flynyddol gan y Senedd, ac 
mae rheswm da dros gredu y bydd y cymeradwyaethau hyn yn parhau yn y dyfodol.  
Mae effaith Covid-19 wedi cael ei ystyried a’i gynnwys mewn tybiaethau llif arian yn y 
dyfodol a bydd hyn yn cael ei adolygu’n barhaus. Felly ystyriwyd hi’n briodol i baratoi’r 
datganiadau ariannol hyn ar sail busnes byw.   

Cytunwyd ar ein cyllideb ar gyfer 2021-22 drwy ein Prif Amcangyfrif, a gyflwynwyd i Dŷ’r 
Cyffredin ar 12 Mai 2021.  

1.15 Costau staff 

O dan ‘IAS 19: Buddion Cyflogeion’, rhaid i holl gostau staff gael eu cofnodi 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. 

1.16 Amcangyfrifon cyfrifyddu 

Mae’r amcangyfrif cyfrifyddu mwyaf perthnasol a wnawn gyda barn sylweddol yn 
ymwneud â phensiynau. Bob blwyddyn rydym yn comisiynu prisiad actiwaraidd  gan 
Adran Actiwari’r Llywodraeth parthed y cynllun pensiwn cydweddol. Mae’r tybiaethau 
demograffig yn gyson â’r rheini a ddefnyddir mewn mannau eraill mewn llywodraeth 



Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat) – adroddiad blynyddol a chyfrifon 2020-21 

128 

ganolog at ddibenion cyfrifyddu adnoddau a gyda’r rheini a fabwysiadwyd mewn 
blynyddoedd blaenorol.  

Mae 13.2 y cyfrifon hyn yn rhoi gwybodaeth bellach ar brif dybiaethau demograffaidd a 
dadansoddiad sensitifrwydd. 

Ni wnaed unrhyw amcangyfrifon ac ni roddwyd barn cyfrifyddu o bwys arall gan Ofwat 
wrth baratoi’r cyfrifon hyn. 

1.17 Mabwysiadu safonau cyfrifyddu newydd a diwygiedig 

Mae IFRS16 ‘Prydlesi’ yn mynd i’r afael â’r diffiniad o brydles, cydnabyddiaeth a 
mesuriad prydlesi ac egwyddorion sefydledig ar gyfer adrodd ar wybodaeth ddefnyddiol 
i ddefnyddwyr datganiadau ariannol am weithgareddau prydlesu ar gyfer y deiliaid 
prydles a’r prydleswyr. Newid allweddol sy’n deillio o IFRS 16 yw y bydd y rhan fwyaf o 
brydlesi gweithredu yn cael eu cyfrif amdanynt ar y fantolen ar gyfer deiliaid prydles. 
Mae’r safon yn disodli IAS 17 ‘Prydlesi’ a dehongliadau cysylltiedig ac mae mewn grym 
ar gyfer cyfnodau blynyddol sy’n dechrau ar neu wedi 1 Ionawr 2019. Roedd hyn cael ei 
fabwysiadu gan Lywodraeth ar gyfer cyfnodau blynyddol gan ddechrau ar 1 Ebrill 2021. 
Fodd bynnag, ym mis Tachwedd 2020 gohiriodd Trysorlys EM weithrediad IFRS 16 ar 
gyfer cyrff FReM i 2022-23. 

Pe bai’r safon hon wedi’i mabwysiadu yng nghyfrifon blynyddol 2020-21, rydym yn 
amcangyfrif, yn amodol ar gwblhau’r gwaith trosglwyddo, y byddai’r asedau gros a’r 
rhwymedigaethau gros £1.4 miliwn yn uwch yn y drefn honno, a gwariant net am y 
flwyddyn £0.6 miliwn yn is. Yn ychwanegol at y rhwymedigaeth hon, rydym wedi 
gwneud darpariaeth yn y cyfrifon ar gyfer atgyweirio ac adnewyddu ein swyddfa sydd 
wedi’i meddiannu (dadfeiliadau), ac felly mae hyn yn cynyddu’r rhwymedigaethau 
cyffredinol gan £0.3 miliwn.  
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2. Datganiad costau gweithredu yn ôl Clwstwr  

Ar gyfer y 12 mis a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 

Clwstwr 2020-21 
£000 

Galluogwyr Corfforaethol 7,328 

Asedau ac Adnoddau yn y Dyfodol 1,910 

Mewnwelediad ac Effaith 1,527 

Perfformiad a Chanlyniadau  6,230 

PR24 a Thu Hwnt 4,582 

RAPID 2,008 

Galluogwyr Rheoleiddiol 5,442 

Rheoleiddio Prosiect Thames 
Tideway  

373 

Cyfanswm gwariant  29,400 

Cyfanswm incwm (29,744) 

Incwm net (344) 

*Ar ddechrau’r flwyddyn, symudodd Ofwat i ffwrdd o strwythur rhaglen anhyblyg i 
annog mwy o ffocws ar ganlyniadau, cydweithredu ac ystwythder ar draws meysydd 
gwaith sydd wedi’u cysylltu’n agos. Crëwyd strwythur clwstwr ac nid oes data cymharol 
ar gael yn y fformat hwn ar gyfer 2019-20. Fodd bynnag, isod fe welir y datganiad costau 
gweithredu ar gyfer 2019-20 a ddadansoddwyd ar sail wahanol. 

Rhaglen 2019-20 
£000 

Gwella Busnes  7,457 

Canlyniadau’r Farchnad a Gorfodi  3,721 

PR19 15,805 

Hyb Cyfathrebu  1,014 

Cyllid a Threfn Lywodraethu 2,085 

Hyb Strategaeth 1,321 

RAPID 714 

Rheoleiddio Prosiect Thames 
Tideway  

354 

Cyfanswm gwariant  32,471 

Cyfanswm incwm (32,881) 

Incwm net (410) 

* Mae cywiriad talgrynnu £1k wedi’i wneud i’r balans ar gyfer 2019-2020 
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3. Costau staff 

Ar gyfer y 12 mis a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 

 
2020-21 

£000 
2019-20 

£000 

Taliadau a chyflogau 14,712 14,851 

Costau nawdd cymdeithasol 1,607 1,558 

Costau pensiwn eraill 3,632 3,612 

Cyfanswm 19,951 20,021 

 
Mae rhagor o fanylion yn ymwneud â chostau staff yn yr adroddiad ar gydnabyddiaeth 
ariannol.   
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4. Gwariant 

Ar gyfer y 12 mis a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 

 
2020-21 

£000 
2019-20 

£000 

Prynu nwyddau a gwasanaethau: 
  

   Gwasanaethau ymgynghoriaeth 4,879 6,782 

   Llafur wrth gefn 988 2,073 

   Hyfforddiant 269 258 

   Teithio a chynhaliaeth 18 424 

   Taliadau trethiant (10) 90 

   Trethi 240 240 

   Technoleg Gwybodaeth 661 482 

   Costau llogi a chynnal a chadw eraill 32 35 

   Seminarau, cyfarfodydd a chynadleddau 20 52 

   Cyhoeddiadau, llyfrau a chyfnodolion 81 80 

   Telathrebu 200 226 

   Costau recriwtio 138 103 

   Nwyddau traul swyddfa 109 54 

   Treuliau llety 54 96 

   Ffioedd Archwiliad Mewnol 27 36 

   Rheoli cofnodion 16 39 

   Arall 57 111  
7,779 11,181 

Rhenti o dan brydlesi gweithredu: 
  

   Llety 831 892 

   Offer swyddfa 27 14  
858 906 

Eitemau anariannol: 
  

   Dibrisiad 227 247 

   Amorteiddiad 79 2 

   Colled ar waredu asedau - 3 

   Ychwanegu/(rhyddhau) darpariaeth 419 - 

   Costau ariannu eraill 44 71 

   Cydnabyddiaeth ariannol Archwilwyr Allanol 43 40  
812 363 

Cyfanswm 9,449 12,450 

Gwelwyd gostyngiad mewn gwariant ar gostau llafur wrth gefn yn ystod 2020-21 wrth i 
adolygiad prisiau 2019 ddod i ben, ac o ganlyniad daeth nifer o gontractau i ben yn 
2019-20. 
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Gwelsom gostau sylweddol is ar deithio a chynhaliaeth yn ystod y flwyddyn fel effaith 
uniongyrchol pandemig Covid-19 a’r cyfyngiadau a oedd ar waith yn ystod y cyfnod hwn. 

Roedd gwariant ar Dechnoleg Gwybodaeth yn uwch yn 2020-21 oherwydd adnewyddiad 
ein contract MS Teams a symud i storio yn y cwmwl. 

Roedd llai o seminarau a chynadleddau wyneb yn wyneb yn ystod y flwyddyn o 
ganlyniad i’r pandemig. Roedd costau mewn perthynas â nwyddau traul swyddfa yn 
uwch yn 2020-21 na’r flwyddyn flaenorol oherwydd cynnydd mewn cyflenwadau 
glanhau a gorsafoedd diheintio dwylo. Yn ogystal, prynwyd dodrefn swyddfa ar gyfer 
swyddfa Llundain yn ystod y flwyddyn i baratoi ar gyfer ein ffyrdd o weithio yn y dyfodol.  

Gwnaed darpariaeth ar gyfer yr elfen gysylltiedig â pherfformiad o’r contract partner 
cyflenwi ar gyfer gwaith ar yr apeliadau CMA sydd i fod i gael ei dalu yn 2021-22. 
Gwnaed darpariaeth arall i gydnabod costau adfer cyflwr y ddwy swyddfa yn ôl i’w cyflwr 
gwreiddiol ar ddyddiadau diwedd prydles.  

5. Eiddo, peiriannau ac offer 

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

2020-21 Asedau’n 
cael eu 

hadeiladu 

Dodrefn a 
Ffitiadau 

Peiriannau 
swyddfa a 

Thelathrebu 

Gwelliannau 
Lesddaliad 

Technoleg 
Gwybodaeth 

Cyfanswm 

 
£000 £000 £000 £000 £000 £000 

Cost neu brisiad 
      

   Ar 1 Ebrill 2020 - 131 13 1,010 844 1,998 

   Ychwanegiadau - - - - 53 53 

Ar 31 Mawrth 2021 - 131 13 1,010 897 2,051 

Dibrisiad 
      

   Ar 1 Ebrill 2020 - 90 13 613 660 1,376 

   Codwyd yn y 
flwyddyn 

- 15 - 144 68 227 

Ar 31 Mawrth 2021 - 105 13 757 728 1,603 

Swm cario ar 31 
Mawrth 2021 

- 26 - 253 169 448 

Swm cario ar 31 
Mawrth 2020 

- 41 - 397 184 622 

Ariannu Ased: 
      

   Perchnogaeth - 26 - 253 169 448 

Swm cario ar 31 
Mawrth 2021 

- 26 - 253 169 448 
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2019-20 Asedau’n 
cael eu 

hadeiladu 

Dodrefn a 
Ffitiadau 

Peiriannau 
swyddfa a 

Thelathrebu 

Gwelliannau 
Lesddaliad 

Technoleg 
Gwybodaeth 

Cyfanswm 

 
£000 £000 £000 £000 £000 £000 

Cost neu brisiad 
      

   Ar 1 Ebrill 2019 53 131 13 968 842 2,007 

   Ychwanegiadau - - - - 15 15 

   Gwarediadau - - - - (24) (24) 

   
Ailddosbarthiadau 

(53) - - 42 11 - 

Ar 31 Mawrth 2020 - 131 13 1,010 844 1,998 

Dibrisiad 
      

   Ar 1 Ebrill 2019 - 71 13 468 598 1,150 

   Codwyd yn y 
flwyddyn 

- 19 - 145 83 247 

   Gwarediadau - - - - (21) (21) 

Ar 31 Mawrth 2020 - 90 13 613 660 1,376 

Swm cario ar 31 
Mawrth 2020 

- 41 - 397 184 622 

Swm cario ar 31 
Mawrth 2019 

53 60 - 500 244 857 

Ariannu Ased: 
      

   Perchnogaeth - 41 - 397 184 622 

Swm cario ar 31 
Mawrth 2020 

- 41 - 397 184 622 

* Mae cywiriad talgrynnu £1k wedi’i wneud i’r balans ar 1 Ebrill 2019 
 

6. Asedau anniriaethol 
Mae asedau anniriaethol yn cynnwys trwyddedau meddalwedd a brynwyd. 
 
2020-21 Trwyddedau 

meddalwedd a 
brynwyd 

Asedau’n cael eu 
datblygu 

Cyfanswm 

£000 £000 £000 

Cost neu brisiad       

   Ar 1 Ebrill 2020 360 168 528 

   Ychwanegiadau 67                               -    67 

   Ailddosbarthiadau 168 (168) - 

Ar 31 Mawrth 2021 595                               -    595 

Amorteiddiad       

  Ar 1 Ebrill 2020 360                               -    360 

  Codwyd yn y flwyddyn 79                               -    79 

Ar 31 Mawrth 2021 439                               -    439 

Swm cario ar 31 Mawrth 2021 156                               -    156 

Swm cario ar 31 Mawrth 2020                               168                                  -    168 
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2019-20 Trwyddedau 
meddalwedd a 

brynwyd 

Asedau’n cael eu 
datblygu 

Cyfanswm 

£000 £000 £000 

Cost neu brisiad:       

   Ar 1 Ebrill 2019 360                               -    360 

   Ychwanegiadau                               -    168 168 

Ar 31 Mawrth 2020 360 168 528 

Amorteiddiad       

   Ar 1 Ebrill 2019 358                               -    358 

   Codwyd yn y flwyddyn 2                               -    2 

Ar 31 Mawrth 2020 360                               -    360 

Swm cario ar 31 Mawrth 2020                               -    168 168 

Swm cario ar 31 Mawrth 2019 2                               -    2 

 

7. Ymrwymiadau cyfalaf ac ymrwymiadau eraill 

7.1 Prydlesi gweithredu 

Dangosir isafswm taliadau prydles yn y dyfodol o dan brydlesi gweithredu yn y tabl isod 
ar gyfer pob un o’r cyfnodau canlynol. 

  2020-21 
£000 

2019-20 
£000 

Mae rhwymedigaethau o dan brydlesi gweithredu yn cynnwys:     

   Adeiladau     

   Dim hwyrach nac un flwyddyn 874 874 

   Hwyrach nac un flwyddyn ond dim hwyrach na phum mlynedd 471 1,345 

Cyfanswm 1,345 2,219 

Arall:     

   Dim hwyrach nac un flwyddyn 27 27 

   Hwyrach nac un flwyddyn ond dim hwyrach na phum mlynedd 22 49 

Cyfanswm 49 76 
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8. Offerynnau ariannol 

Nid yw Ofwat yn agored i’r un graddau o risg ariannol ag 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. 
Cynhyrchir asedau a rhwymedigaethau ariannol gan weithgareddau gweithredol o 
ddydd i ddydd ac ni chânt eu dal i reoli’r risgiau sy’n wynebu’r sefydliad wrth ymgymryd 
â’i weithgareddau.  

8.1 Risg hylifedd 

Nid oes gan Ofwat fenthyciadau ac mae’n dibynnu’n bennaf ar incwm ffioedd trwydded 
a benthyciadau o’r Gronfa Wrth Gefn am ei ofynion ariannol, ac felly nid yw’n agored i 
risgiau hylifedd. 

8.2 Risgiau cyfraddau llog ac arian cyfred tramor 

Delir holl adneuon o bwys 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. 

8.3 Gwerthoedd teg 

Nid oes gwahaniaeth o bwys rhwng gwerthoedd llyfr a gwerthoedd teg asedau a 
rhwymedigaethau ariannol Ofwat ar 31 Mawrth 2021. 

9. Arian parod a chyfwerth ag arian parod 

Rhaid i unrhyw arian parod a ddelir gan Ofwat ar 31 Mawrth 2021 gael ei ildio i’r Gronfa 
Gyfunol yn unol â nodyn 1.6. 
  

2020-21 
£000 

2019-20 
£000 

Balans ar 1 Ebrill 2020 2,460 1,191 

Newid net mewn balansau arian parod a chyfwerth ag arian 
parod 

860 1,269 

Balans ar 31 Mawrth 2021 3,320 2,460 

Daliwyd y balansau canlynol ar 31 Mawrth 2020 yn: 
  

Gwasanaethau Bancio’r Llywodraeth (GBS) 3,320 2,460 
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Cyfanswm 3,320 2,460 

 

10. Symiau masnachu derbyniadwy ac asedau 
cyfredol eraill 

 
2020-21 

£000 
2019-20 

£000 

Symiau a fydd yn ddyledus o fewn un flwyddyn 
  

Symiau masnachu derbyniadwy 968 1,066 

Blaendaliadau a blaensymiau 11 50 

Cyllid a Thollau EM (TAW) 117 149 

Rhagdaliadau ac incwm cronedig 421 348 

Cyfanswm 1,517 1,613 

 

11. Symiau masnachu taladwy a rhwymedigaethau 
cyfredol eraill 

 
2020-21 

£000 
2019-20 

£000 

Symiau a fydd yn ddyledus o fewn un flwyddyn     

   Symiau masnachu taladwy 326 1,871 

   Symiau taladwy eraill 447 372 

   Trethiant arall a nawdd cymdeithasol 455 437 

   Croniadau 2,405 2,546 

   Incwm gohiriedig 41 64 

   Symiau a ddyroddwyd o’r gronfa gyfunol ar gyfer cyflenwi ond 
   nas gwariwyd ar ddiwedd y flwyddyn 

3,320 2,460 

Cyfanswm 6,994 7,750 

* Mae cywiriad talgrynnu £1k wedi’i wneud i’r balans ar gyfer 2019-2020 
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12. Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau a 
thaliadau 

Darpariaethau 2020-21 
£000 

2019-20 
£000 

 Costau 
taliadau 

cymhellia
d 

Darpariaet
h Dadfeilio  

Arall Cyfanswm Cyfanswm 

Balans ar 1 Ebrill 2020 - - - - 900 

Darparwyd yn y flwyddyn 109 310 - 419 -  

Darpariaethau a ddefnyddiwyd yn y 
flwyddyn 

- - -    -    (900) 

Darpariaethau diangen a ôl-adferwyd - - - - - 

Balans ar 31 Mawrth 2021  109 310 - 419 - 

            

Dadansoddiad yn ôl math 2020-21 
£000 

2019-20 
£000 

Costau 
taliadau 

cymhellia
d 

Darpariaet
h Dadfeilio  

Arall Cyfanswm Cyfanswm 

Symiau a fydd yn ddyledus o fewn un 
flwyddyn 

109 -    - 109   

Symiau a fydd yn ddyledus wedi mwy nac 
un flwyddyn 

-    310 -    310   

Cyfanswm 109 310 - 419 -    

            

Dadansoddiad o amseriad disgwyliedig 
llifau â disgownt 

2020-21 
£000 

2019-20 
£000 

Costau 
taliadau 

cymhellia
d 

Darpariaet
h Dadfeilio  

Arall Cyfanswm Cyfanswm 

Dim hwyrach nac un flwyddyn 109 -    - 109 -    

Hwyrach nac un flwyddyn ond dim hwyrach 
na phum mlynedd 

-    310 -    310 -    

Hwyrach na phum mlynedd -    -    -    -    -    

Balans ar 31 Mawrth 2021 109 310 - 419 -    

Mae’r taliad cymhelliant wedi’i seilio ar adolygiad o berfformiad misol, a’i fesur yn erbyn 
ansawdd a chysondeb y gwaith a gwblheir trwy’r contract.  
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13. Rhwymedigaethau Pensiwn 

13.1 Rhwymedigaethau Pensiwn 

Rhwymedigaethau pensiwn 2020-21 
£000 

2019-20 
£000 

Balans ar 1 Ebrill 2020 2,549 2,547 

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

Costau llog 44 71 

Buddion a dalwyd (196) (193) 

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

    

Colled profiad 26 40 

Colled/(ennill) actiwaraidd 100 84 

Balans ar 31 Mawrth 2021 2,523 2,549 

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.  

Cynhaliwyd prisiad yr actiwari gan Adran Actiwari’r Llywodraeth (GAD) ar 31 Mawrth 
2021. 

Mae’r tybiaethau demograffig yn gyson â’r rheini a ddefnyddir mewn mannau eraill 
mewn llywodraeth ganolog at ddibenion cyfrifyddu adnoddau a gyda’r rheini a 
fabwysiadwyd mewn blynyddoedd blaenorol. Mae’r prif dybiaethau demograffig fel a 
ganlyn: 

• Mae gwelliannau marwolaeth hyd at 2016 wedi eu seilio ar brofiad poblogaeth 
hanesyddol ar gyfer y blynyddoedd hynny. Mae gwelliannau ers 2016 yn seiliedig ar 
welliannau mewn prif ragamcaniadau poblogaeth gwaelodol yn seiliedig ar 2018 gan 
y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

• Tybir bod gan bob aelod ŵr/gwraig neu bartner cymwys o’r dyddiad y tybir bod eu 
pensiwn i’w dalu. Tybir bod pob aelod gwrywaidd dair blynedd yn hŷn na’i bartner a 
thybir bod aelodau benywaidd ddwy flynedd yn iau na’u partner. 

Mae’r prif dybiaethau ariannol a ddefnyddir i asesu rhwymedigaethau ar 31 Mawrth 
2021 fel a ganlyn: 
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• Tybir bod y gyfradd ddisgownt gros yn 1.25% y flwyddyn (31 Mawrth 2020: 1.8%). 
• Tybir bod y mynegai prisiau defnyddwyr (CPI) yn 2.22% (31 Mawrth 2020: 2.35%). 
• Tybir bod y gyfradd ddisgownt net (o CPI) yn -0.95% (31 Mawrth 2020: -0.5%). 

13.2 Dadansoddiad sensitifrwydd o brif dybiaethau actiwaraidd  

Mae’r dadansoddiad sensitifrwydd o’r prif dybiaethau actiwaraidd yn nodi’r canlynol. 

• Byddai cynyddu’r gyfradd ddisgownt gan 0.5% yn arwain at gynnydd cyfatebol mewn 
rhwymedigaethau o tua 4.0% neu £109,000. 

• Byddai cynyddu’r dybiaeth chwyddiant CPI gan 0.5% yn arwain at leihad cyfatebol 
mewn rhwymedigaethau o tua 4.0% neu £111,000. 

• Byddai cynyddu’r disgwyliadau oes tybiedig mewn ymddeoliad i fod yn gyfatebol i 
ddisgwyliadau oes pobl un flwyddyn yn ieuengach yn arwain at ostyngiad cyfatebol o 
tua 3.0% neu £85,000 mewn rhwymedigaethau. 

Bydd newidiadau i’r gwrthwyneb mewn tybiaethau 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. 

13.3 Dadansoddiad o golled actiwaraidd  

Dadansoddiad o (ennill)/colled actiwaraidd 2020-21 
£000 

2019-20 
£000 

2018-19 
£000 

Colledion profiad yn codi ar rwymedigaethau’r cynllun 26 40 55 

Newidiadau mewn tybiaethau sy’n tanategu gwerth presennol 
rhwymedigaethau’r cynllun 

100 84 (48) 

Fesul Datganiad Newidiadau mewn Ecwiti Trethdalwyr 126 124 7 

13.4 Hanes o golledion profiad  

Hanes o golledion profiad 
2020-21 

£000 
2019-20 

£000 
2018-19 

£000 
2017-18 

£000 
2016-17 

£000 

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

   Swm 26 40 55 40 13 
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   Canran o werth presennol 
rhwymedigaethau’r cynllun 1.0% 1.6% 2.2% 1.5% 0.4% 

Cyfanswm a gydnabyddir yn y Datganiad o 
Ecwiti’r Trethdalwyr 

          

   Swm 126 124 7 (151) 335 

   Canran o werth presennol 
rhwymedigaethau’r cynllun 5.0% 4.9% 0.3% (5.7)% 11.5% 

 

14. Rhwymedigaethau digwyddiadol a ddatgelir dan 
IAS 37  

Yn unol ag IAS 37 nid oedd unrhyw rwymedigaethau digwyddiadol i’w datgelu ar gyfer 
2020-21. 

15. Trafodion parti cysylltiedig  

15.1 Defra/CCW 

Mae gennym fandad i gasglu ffioedd trwydded gan y cwmnïau penodedig a chyflenwyr 
trwyddedig parthed costau gweithredu CCW. Yna caiff yr incwm hwn ei drosglwyddo i 
Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig. Yn unol â chanllawiau Trysorlys EM, 
nid ydym yn cofnodi’r trafodion hyn yn ein datganiadau ariannol. 

Gwnaethom drosglwyddo £5.9 miliwn i Defra parthed costau gweithredu CCW yn 2020-
2021 (2019-20: £5.8 miliwn). 

15.2 Cronfa Arloesi 

Fel rhan o PR19, mae Ofwat wedi caniatáu i gwmnïau penodedig gasglu cyfanswm 
cyfunol o £200 miliwn gan eu cwsmeriaid a fydd yn cael ei ddefnyddio i hwyluso a 
darparu arloesedd yn y sector dŵr yn ystod y cyfnod adolygu prisiau cyfredol (2020-
25).  Nid Ofwat sy’n dal y £200m hwn, yn hytrach mae’n cael ei gadw gan gwmnïau 
penodedig.  Bydd rhan o’r arian a gesglir gan gwsmeriaid yn cael ei ddefnyddio i dalu 
am bartner y Gronfa Arloesi y mae Ofwat wedi’i gaffael i helpu i gyflawni’r cystadlaethau 
arloesi. Mae’n orfodol i ni gasglu cyfraniadau gan gwmnïau penodedig a throsglwyddo’r 
rhain i bartner y Gronfa Arloesi ar gyfer cyflawni’r cystadlaethau.  Yn 2020-21 
gwnaethom drosglwyddo £0.3 miliwn (2019-20: £0 miliwn) i bartner y Gronfa Arloesi. 
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15.3 CMA 

Mae’n orfodol i ni adennill ffi drwydded gan bedwar cwmni penodedig mewn perthynas 
â chostau’r CMA a gafwyd yn ystod y deuddeng mis blaenorol parthed cyfeiriadau o dan 
Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991. Yna trosglwyddir yr incwm hwn yn uniongyrchol i’r 
CMA.  Gwnaethom anfonebu’r cwmnïau penodedig am £3.1 miliwn. 

Yn unol â chanllawiau Trysorlys EM, nid ydym yn cofnodi’r trafodion hyn yn ein 
datganiadau ariannol. 

15.4 Arall 

Mae gennym hefyd nifer fechan o drafodion ansylweddol gydag adrannau eraill y 
Llywodraeth.  

Datgelir cydnabyddiaeth ariannol uwch reolwyr yn adran Cydnabyddiaeth Ariannol 
Uwch Reolwyr (tudalen 84). Nid oes unrhyw drafodion parti cysylltiedig heb eu datgelu 
rhwng Ofwat ac unrhyw un o’n Cyfarwyddwyr. 

16. Digwyddiadau wedi’r cyfnod adrodd 

Fe wnaeth y Swyddog Cyfrifyddu awdurdodi’n briodol gyhoeddiad y datganiadau 
ariannol hyn ar ddyddiad tystysgrif archwilio’r Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol. Nid 
yw’r datganiadau ariannol yn adlewyrchu digwyddiadau ar ôl y dyddiad hwn. 
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Atodiadau 

Nid yw’r atodiadau canlynol i gael eu harchwilio. 

A1  Cynnydd ar brosiectau a ddisgrifir yn 
mlaenraglen 2020-21 Ofwat 

Isod, rydym yn tynnu sylw at ein cynnydd yn erbyn y gwaith a amlinellwyd gennym ym 
mlaenraglen Ofwat 2020-21. Mae’r statws a ddangosir yn adlewyrchu cynnydd yn erbyn 
yr ymrwymiadau yn y blaenraglen yn ystod y flwyddyn yn gyfan. Mae ein timau wedi 
parhau i gyflawni mwyafrif cerrig milltir ein blaenraglen, tra hefyd yn mynd i’r afael â 
heriau Covid-19 a gweithio o bell. Fodd bynnag, gwnaethom benderfynu ail-
flaenoriaethu nifer fach o gerrig milltir yn ystod y flwyddyn. Roedd hyn yn rhannol 
oherwydd y ffactorau uchod a hefyd oherwydd y broses ailbenderfynu CMA estynedig a 
effeithiodd ar yr adnoddau a drefnwyd i gyflawni rhai o gerrig milltir y blaenraglen. 

Clwstwr Yr hyn a ddywedom: Statws 

Ebrill hyd Mehefin 2020 

 Byddwn yn ymgynghori ar ein Canllaw Cyfrifon Rheoleiddiol 
arfaethedig ar gyfer y cyfnod adrodd 2020-21 er mwyn 
sicrhau bod yr adroddiad perfformiad blynyddol yn cael ei 
baratoi’n gyson ac yn unol â’n fframwaith adrodd 
rheoleiddiol cyffredinol. 

Cyflawnwyd 

 Byddwn yn sefydlu presenoldeb parhaol yng Nghymru, i 
gryfhau ein hymgysylltiad â Llywodraeth Cymru, Cyfoeth 
Naturiol Cymru a rhanddeiliaid eraill. 

Cyflawnwyd 

 Byddwn yn ymgynghori ar faterion polisi sy’n weddill ar 
gyfer y gystadleuaeth arloesi yn y gwanwyn cyn penodi 
asiantaeth i’n cynorthwyo i gynnal y gystadleuaeth arloesi 
yn yr haf. Yn y cyfamser, rydym wedi gofyn i’r cwmnïau dŵr 
a dŵr gwastraff ddatblygu strategaeth arloesi ar y cyd, i 
helpu i nodi bylchau a chyfleoedd ar gyfer arloesi ar draws 
y sector a dod o hyd i ffyrdd gwell o weithio gyda’i gilydd, y 
gadwyn gyflenwi a rhanddeiliaid eraill. Mae hwn yn gyfle i’r 
sector ystyried sut y gallai ei bensaernïaeth newid i 
ddarparu arloesedd yn effeithiol yn y tymor hwy. 

Cyflawnwyd 

 Byddwn yn cyhoeddi canfyddiadau ein hadolygiad o 
gefnogaeth cwmnïau presennol ar gyfer marchnadoedd 
effeithiol a hefyd yn egluro ein camau nesaf. 

Cyflawnwyd 

 Byddwn yn cyhoeddi a chyflwyno ein cyfrifon blynyddol ar 
gyfer 2020-21 gerbron Llywodraeth y DU a’r Senedd i gyfrif 
am ein gwaith a’n gwariant yn ystod y flwyddyn. Bydd hyn 
hefyd yn esbonio sut rydym wedi cyfrannu at gyflawni’r 
blaenoriaethau a’r nodau strategol a bennwyd i ni gan 
Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. 

Cyflawnwyd 

Gorffennaf hyd Medi 2020 

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2020/03/Ofwat-Forward-Programme-2020-21.pdf
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 Cyhoeddi’r llyfr rheolau cysoni adolygiad prisiau 2019 
terfynol 

Cyflawnwyd 

 Byddwn yn cyhoeddi’r gwersi allweddol a ddysgwyd o 
gyflawni adolygiad prisiau 2019. Byddwn yn ymgysylltu â 
chwmnïau a rhanddeiliaid eraill i lywio’r dadansoddiad a’r 
cyhoeddiad hwn 

Cyflawnwyd 

 Byddwn yn ymgynghori ar opsiynau ar gyfer gwella ein 
rheolau codi tâl cysylltiad newydd o fis Ebrill 2022 ymlaen 
ar gyfer cwmnïau sy’n gweithredu’n gyfan gwbl neu’n 
bennaf yn Lloegr. Gwneir hyn er mwyn helpu i sicrhau bod 
taliadau am wasanaethau datblygwyr yn cefnogi 
cystadleuaeth, yn hyrwyddo diogelu’r amgylchedd a’u bod 
yn deg ac yn dryloyw 

Cyflawnwyd 

 Byddwn yn adeiladu ar adborth rhanddeiliaid o’n galwad 
am wybodaeth yn 2019 i ymgynghori â rhanddeiliaid ynglŷn 
â’n dull polisi ar gyfer marchnadoedd dwyochrog adnoddau 
dŵr 

Wedi’i ohirio 
Gohiriwyd y gwaith hwn yn 
ystod haf y llynedd fel rhan o’r 
ymarfer ail-flaenoriaethu.  

 Asesiad blynyddol State of the Market - byddwn yn 
cyhoeddi canlyniadau ein hasesiad o gystadleuaeth yn 
nhrydedd flwyddyn y farchnad manwerthu busnes. Gwneir 
hyn er mwyn deall pa mor dda y mae’r farchnad yn rhoi 
buddiannau i gwsmeriaid 

Cyflawnwyd 

Hydref hyd Rhagfyr 2020 

 Byddwn yn cyhoeddi’r Canllawiau Cyfrifeg Rheoleiddiol 
2020-21 er mwyn sicrhau bod yr adroddiad perfformiad 
blynyddol yn cael ei baratoi gyda chysondeb ac yn unol â’r 
fframwaith adrodd rheoleiddiol cyffredinol. 

Cyflawnwyd 

 Byddwn yn cyhoeddi canfyddiadau allweddol ar effaith 
polisi a gwireddu budd PR14. 

Wedi’i oedi. 
Ni chyflawnwyd hyn yn llawn yn 
ystod y flwyddyn ariannol hon 
yn bennaf oherwydd gofynion 
adnoddau proses 
ailbenderfyniad y CMA. 
Gwnaethom gyhoeddi galwad 
adolygiad PR14 am fewnbwn 
ym mis Rhagfyr 2020 i gasglu 
barn allanol.  

 Byddwn yn cyhoeddi adroddiadau monitro a pherfformiad, 
sy’n cwmpasu monitro ariannol, llywodraethu bwrdd a 
darparu gwasanaeth. 

Cyflawnwyd 

 Byddwn yn ymgynghori ar gynigion cychwynnol ar gyfer 
meysydd a blociau adeiladu allweddol PR24, gydag 
ymgynghoriadau penodol ychwanegol posibl ar feysydd 
allweddol os yn briodol. 

Wedi’i oedi’n rhannol 
Fe wnaethom gymryd agwedd 
ychydig yn wahanol tuag at hyn 
oherwydd y cyfyngiadau ar 
adnoddau yn deillio o’r broses 
ailbenderfynu CMA a’r 
pandemig. Gwnaethom 
gyhoeddi tair dogfen allweddol 
a lansiodd ein proses PR24 ym 
mis Rhagfyr 2020 (gweler 
tudalen 24 yn yr Adroddiad 
Perfformiad). Gwnaethom 
gyhoeddi ein barn gychwynnol 
ar PR24 a thu hwnt ym mis Mai 
2021. 
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 Er mwyn hwyluso datblygiad amserol a chydlynol 
cynlluniau seilwaith adnoddau dŵr ar raddfa fawr, byddwn 
yn gwneud ein penderfyniad ynglŷn â rhagor o gyllid ar 
gyfer datblygu atebion strategol sy’n mynd i’r afael â’r 
diffyg yn y cyflenwad dŵr yn Hampshire, trwy asesu’r cam 
cynlllunio cysyniad cychwynnol ar gyfer yr atebion 
arfaethedig. 

Cyflawnwyd 

 Byddwn yn paratoi ar gyfer a chymryd rhan yn yr Adolygiad 
Gwariant Cynhwysfawr, y bwriadwn ei gwblhau erbyn yr 
hydref, yn amodol ar amserlen Llywodraeth. 

Cyflawnwyd 

Ionawr hyd Mawrth 2021 

 Byddwn yn cyhoeddi hysbysiad gwybodaeth blynyddol ar 
adrodd ar berfformiad er mwyn nodi’r modd yr ydym yn 
disgwyl i’r holl gwmnïau adrodd ar eu perfformiad ar gyfer 
2020-21. 

Cyflawnwyd 

 Byddwn yn cynnal adolygiad ac yn cyhoeddi’r gwersi a 
ddysgwyd o’r asesiad o gam cynllunio cysyniad cychwynnol 
yr atebion strategol sy’n mynd i’r afael â’r diffyg yn y 
cyflenwad dŵr yn Hampshire. 

Cyflawnwyd 

 Ein nod yw cynnal rownd gyntaf y gystadleuaeth arloesi 
erbyn gaeaf 2020-21 fan hwyraf. Byddwn hefyd yn ystyried 
sut y gallwn alluogi arloesedd ymhellach, er enghraifft trwy 
dreialu siop un stop ar gyfer arloesi, a allai ddarparu 
cyngor i’r rheini sy’n ceisio rhoi dechrau i’w syniadau 
arloesol yn y sector. 

Cyflawnwyd 

 Byddwn yn ymgynghori ar reolau codi tâl cysylltiad newydd 
ar gyfer cwmnïau o Gymru.  

Cyflawnwyd 

 Byddwn yn ymgynghori ar ein blaenraglen waith ddrafft ar 
gyfer 2021-22 i gael adborth gan ein rhanddeiliaid ar ein 
cynlluniau, a chyhoeddi’r fersiwn derfynol cyn y flwyddyn 
ariannol newydd. 

Cyflawnwyd 
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A2 Perfformiad yn erbyn lefelau gwasanaeth 
penodedig 

Nid ydym yn gyffredinol yn delio ag ymholiadau a chwynion cwsmeriaid unigol ynglŷn â 
chwmnïau dŵr. Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr (CCW) yw’r corff defnyddwyr statudol ar gyfer 
y sector dŵr yng Nghymru a Lloegr a dyma’r prif gyswllt ar gyfer cwynion a allai fod gan 
gwsmeriaid am eu cwmni dŵr. Er hynny, rydym yn derbyn nifer sylweddol o gysylltiadau 
gan gwsmeriaid a rhanddeiliaid bob blwyddyn. Mae gennym hefyd rôl statudol i 
ymchwilio a phenderfynu ar fathau penodol o anghydfodau cwsmeriaid, ac i wneud 
penderfyniadau ynglŷn â rhoi trwyddedau cyflenwi dŵr a/neu drwyddedau 
charthffosiaeth ar gyfer manwerthwyr yn y farchnad manwerthu busnes (y cyfeirir 
atynt ar y cyd ac yn unigol fel WSSLau) a phenodiadau newydd ac amrywiannau 
(NAVau).  

Pan fo rhanddeiliad yn anfodlon gyda sut y gwnaethom ymdrin â chŵyn neu achos, gall 
ofyn i ni adolygu’r hyn a wnaethom yn unol â’n proses cwynion. Yn 2020-21, ni 
dderbyniwyd unrhyw ymholiadau am adolygiadau mewnol.  

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, yn cynnwys Ofwat. Maent yn rhoi nifer o 
rwymedigaethau arnom ac maent hefyd yn nodi eithriadau ar gyfer hawl mynediad. 
Mae gwybodaeth fanwl am yr FOIA a’r EIR ar gael gan Swyddfa’r Cabinet a Swyddfa’r 
Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Gallwch weld perfformiad cyrff cyfranogol ar wefan 
Swyddfa’r Cabinet. Mae Ofwat yn ymateb i Geisiadau Gwrthrych am Wybodaeth (SAR) er 
mwyn cyflawni ei gyfrifoldebau o dan Ddeddf Diogelu Data 2018.  

Mae gennym safonau amserlenni gwasanaeth yr ydym yn gobeithio y byddwn yn 
cyflawni gyda’r cyhoedd yn unol â hwy. Isod rydym yn nodi ein perfformiad yn erbyn y 
rhain yn ystod 2020-21. Pan fyddwn wedi syrthio’n sylweddol brin o’n targedau rydym 
wedi nodi camau i wella ein perfofrmiad yn 2021-22. 

Yn yr un modd â llawer o sefydliadau, mae pandemig Covid-19 a’r cyfnodau clo wedi 
peri heriau ar gyfer ein gwaith, gan leihau’r adnoddau staff oedd ar gael i ni ar gyfer ein 
gwasanaethau cwsmeriaid rheng flaen. Yn cyd-redeg â hyn gwelsom dwf yn nifer y 
cwsmeriaid a gysylltodd â ni (i fyny 40% o’i gymharu â llynedd) a nifer y ceisiadau am 
drwydded a gyflwynwyd i ni i’w penderfynu (cynnydd gan 78% o’i gymharu â llynedd). 
Rheolir y meysydd hyn gan yr un tîm yn Ofwat. Pan oedd angen, arweiniodd hyn at 
flaenoriaethu ein gwaith yn ymwneud ymholiadau cwsmeriaid (yn enwedig ar gyfer 
cwsmeriaid bregus), dros waith i brosesu ceisiadau am drwydded. Mae hyn wedi 
effeithio ar ein perfformiad 2020-21 yn erbyn rhai o’n safonau amserlenni gwasanaeth, 
yn enwedig o ran ceisiadau am drwydded a chwynion cymhleth gan gwsmeriaid.  

https://www.ccwater.org.uk/
https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/investigations/how-we-investigate/what-to-do-if-you-are-unhappy-with-our-service/
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Metrig  Manylion yr hyn sy’n cael ei fesur Cyfanswm Targed 2020-21 
Gwirioneddol 

Ceisiadau am wybodaeth 

Ceisiadau FOIA/EIR  Ymholiadau yr ymatebwyd iddynt o 
fewn yr amserlen 20 diwrnod 

117 100%   98%   
((0) yn 
weddill) 

SARs  Ymholiadau yr ymatebwyd iddynt o 
fewn yr amserlen 

8 100% 100% 

 

Ymholiadau cyffredinol 

Ymholiadau 
cyffredinol  

Ymholiadau yr ymatebwyd iddynt o 
fewn deg diwrnod gwaith o’u derbyn 

1,086 95% 98% 
(1,064) 

 

Anghydfodau a chwynion am wasanaethau dŵr a dŵr gwastraff 

Cwynion cyffredinol - 
nid oes gan Ofwat rôl 
gyfreithiol9   

Cwynion lle nad oes gan Ofwat rôl 
gyfreithiol yr ymatebwyd iddynt o fewn 
deg diwrnod gwaith o’u derbyn  

2,292 95% 97% 
(2,214) 

 

Cwynion cymhleth – 
dim rôl gan Ofwat 

Cwynion a gafodd eu cydnabod o fewn 
deg diwrnod gwaith o’u derbyn 

88 95% 95% 

Cwynion yr ymatebwyd iddynt o fewn 
20 diwrnod gwaith o’u derbyn 

88 
 

95% 63%10 
(33) 

 

Cwynion – mae/gan 
efallai bod gan Ofwat 
rôl – Asesiad 
Rhagarweiniol11 

Cwynion a gafodd eu cydnabod o fewn 
deg diwrnod gwaith o’u derbyn 

15 95% 100% 
 

Cwynion yr ymatebwyd iddynt o fewn 
20/40 diwrnod gwaith o’u derbyn 

15 95% 87% 
(13) 

Adolygiadau Mewnol Adolygiadau a gynhaliwyd o fewn y 
terfyn amser 

0 100% Amherthnaso
l  
  

 

Ymchwiliadau y byddwn yn eu cynnal 

 
9pan fyddwn yn derbyn cwyn gan gwsmer, rydym yn ystyried a yw'n dod o fewn cwmpas ein pwerau 
cyfreithiol. Nid yw llawer o'r cwynion yr ydym yn eu derbyn gan gwsmeriaid yn faterion y mae gennym y 
pwerau cyfreithiol i fynd i'r afael â hwy, ond yn hytrach maent yn faterion y gall CCW ddarparu cymorth 
gyda hwy, yn cynnwys drwy geisio cyfryngu datrysiad ar gyfer y cwsmer. 
10 Mae rhai materion cwynion cymhleth yn gofyn am fwy o gyngor arbenigol mewnol neu allanol ar y pwnc 
ac felly gallai gymryd yn hwy i ymateb iddynt. Yn 2020-21 gwelsom gynnydd gan 300% mewn cwynion 
cymhleth lle nad oes gan Ofwat rôl gyfreithiol ffurfiol i ymyrryd.   
11 Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ymchwilio rhai mathau o anghydfodau y gallai fod gan gwsmeriaid 
â’u cwmni dŵr. Ar gyfer mathau eraill, mae deddfwriaeth yn rhoi disgresiwn i ni benderfynu a yw'n briodol i 
ni ymchwilio. Pan fyddwn yn derbyn cwyn gan gwsmer a allai ddod o fewn ein pwerau cyfreithiol, byddwn 
yn cynnal asesiad rhagarweiniol i gadarnhau'r awdurdod hwn, yn ystyried unrhyw ddisgresiwn sydd 
gennym, a gwneud ein penderfyniad ynglŷn ag a ydym am agor achos ffurfiol i ymchwilio ymhellach. 
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Metrig  Manylion yr hyn sy’n cael ei fesur Cyfanswm Targed 2020-21 
Gwirioneddol 

Achosion anghydfod 
cwsmeriaid12 

Achosion ffurfiol a gaewyd o fewn ein 
hamserlenni safon gwasanaeth (gan 
gynnwys yr achosion hynny a gaewyd 
cyn penderfyniad terfynol oherwydd 
datrysiad anffurfiol neu eu bod wedi’u 
tynnu’n ôl gan y cwsmer) 

 
2 

 
100% 

 
100% 

 

Trwyddedu 

Ceisiadau NAV13  
  

Ceisiadau NAV y gwnaethom gwblhau 
ein gwiriad cychwynnol arnynt o fewn 
pump diwrnod gwaith o’u derbyn  

162 100% 94% 
(152) 

Penderfyniadau ceisiadau NAV a 
wnaed o fewn 85 diwrnod gwaith o’u 
derbyn 

94 
 

100% 70% 
(66) 

Ceisiadau WSSL14 Ceisiadau WSSL (gan gynnwys hunan-
gyflenwi) y gwnaethom gwblhau ein 
gwiriadau cychwynnol arnynt o fewn 
pump diwrnod gwaith o’u derbyn 

5 
 

100% 80% 
(4) 

Penderfyniadau ceisiadau WSSL a 
wnaed o fewn 45/60 diwrnod gwaith 
o’u derbyn 

7 
 

100% 29%15 
(2) 

Dirymiadau WSSL  Nifer y dirymiadau WSSL a 
gwblhawyd16    

3 Amherthna
sol 

3 

  

 
12 Gellir cael rhagor o wybodaeth ynglŷn â beth y gallwn ei ymchwilio a’n hamserlenni targed ar ein gwefan 
- https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/investigations/how-we-investigate/ 
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2016/09/Our-timeframes-for-handling-cases.pdf 
13 Gellir cael rhagor o wybodaeth am benodiadau newydd ac amrywiannau ar ein gwefan - 
https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/markets/nav-market/getting-a-new-appointment/ 
14 Gellir cael rhagor o wybodaeth am drwyddedau cyflenwi dŵr a dŵr gwastraff a’n hamserlenni ar gyfer eu 
prosesu ar ein gwefan - https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/markets/business-retail-
market/water-supply-sewerage-licences/ 
15 Roedd y ceisiadau a ystyriwyd gennym yn 2020-21 yn fwy cymhleth eu natur, o gymharu â blynyddoedd 
blaenorol ac roedd angen gwybodaeth ac asesiad dilyn i fyny sylweddol arnynt. Yn y cyfnod 2020-21 
gwnaethom wrthod dau gais am WSSL - nid oedd un cais yn gymwys ar gyfer y math o drwydded y gwnaed 
cais amdani; nid oedd un yn bodloni’r cymwyseddau yr ydym yn asesu yn eu herbyn. 
16 Gwnaethom ddirymu tair trwydded WSSL yn 2020-21 y cyfan ar gais y deiliaid trwydded. Mae manylion y 
trwyddedau a ddirymwyd i'w gweld yn https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/markets/business-
retail-market/water-supply-sewerage-licences/licence-revocation/  

https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/investigations/how-we-investigate/
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2016/09/Our-timeframes-for-handling-cases.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/markets/nav-market/getting-a-new-appointment/
https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/markets/business-retail-market/water-supply-sewerage-licences/
https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/markets/business-retail-market/water-supply-sewerage-licences/
https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/markets/business-retail-market/water-supply-sewerage-licences/licence-revocation/
https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/markets/business-retail-market/water-supply-sewerage-licences/licence-revocation/
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A3 Rhestr o’r asesiadau effaith a gynhaliwyd yn 
ystod 2019-20 

Gweler Atodiad A9 ar gymhwysiad ein Dyletswydd cydraddoldeb Sector Cyhoeddus. Fel 
arall dim un.   
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A4 Cynnydd mewn lleihau beichiau rheoleiddio 

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 rheoleiddio 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 

Maes gwaith Lleihau beichiau rheoleiddiol 

Datblygu adnoddau 
strategol a goruchwyliaeth 
Ofwat 

Sefydlwyd Cynghrair Rheoleiddwyr ar gyfer Gwella Datblygiad Seilwaith 
(RAPID) yn ystod 2019-20 i fod yn uned draws-reoleiddio sy’n canolbwyntio 
ar hwyluso datblygiad amserol a chydgysylltiedig cynlluniau seilwaith 
adnoddau dŵr mawr. Mae RAPID yn rhoi un pwynt cyswllt a chydgysylltiad ar 
draws y tri rheoleiddiwr dŵr er mwyn sicrhau bod materion rheoleiddio sy’n 
effeithio ar ddatblygiad seilwaith strategol yn cael eu datrys yn amserol ac 
effeithlon.  
Mae RAPID yn gweithio gyda’r diwydiant dŵr i ddatblygu dulliau cymesur. 
Un enghraifft yw dyluniad cyflwyniadau ‘gât camau’, gan alluogi prosiectau i 
gael eu rhannu’n gamau gydag adolygiad ac asesiad ar ddiwedd pob cam.  
Gan weithio ochr yn ochr â’r diwydiant rydym wedi cyd-gynllunio templedi 
sy’n bodloni ein gofynion ar gyfer pob gweithgaredd penodol mewn modd 
cryno. Rydym hefyd wedi sefydlu dull seiliedig ar risg ar gyfer adrodd, gan 
ddarparu profformâu adrodd cyffredin a sefydlu grwpiau traws-gwmnïau i 
rannu arfer da. 
Trwy gydol y gweithgaredd hwn, rydym yn ystyried sut y gallwn addasu’r 
drefn reoleiddio fel ei bod yn gweithredu’n fwy effeithiol, a hefyd archwilio 
sut y gallai beichiau rheoleiddio gael eu lleihau. 

PR24 a thu hwnt Y flwyddyn ariannol hon, dechreuom ddatblygu ein dull ar gyfer PR24 a thu 
hwnt. Mae’r gweithgaredd gwersi PR19 a ddysgwyd, ymhlith eraill, wedi 
dylanwadu ar hyn. Un thema gan randdeiliaid oedd cymhlethdod PR19, a sut 
y gallai symleiddio’r adolygiad prisiau leihau’r baich ar Ofwat a rhanddeiliaid 
a gwella gallu rhanddeiliaid i ymgysylltu. Rydym wedi bod yn ystyried lle 
gallai symleiddio fod yn bosibl ac yn fuddiol. Rydym hefyd wedi cychwyn 
adolygiad o PR14 i ystyried effeithiolrwydd ein rheoleiddio gyda’r bwriad o 
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lywio cyfeiriad polisi yn y dyfodol yng nghyd-destun PR24 a chyd-destunau 
eraill. 

Mewnwelediad ac effaith Ein ffocws o ran Mewnwelediad ac Effaith yw gwella mewnwelediadau Ofwat 
i’r sector a’n dealltwriaeth o effeithiolrwydd Ofwat fel rheoleiddiwr. Felly, 
mae ein gwaith yn cefnogi ein penderfyniadau polisi rheoleiddio yn 
uniongyrchol ac yn ceisio harneisio’r defnydd gwell o ddata i’n gwneud yn 
fwy effeithlon ac effeithiol. Trwy gynyddu ein dealltwriaeth o’r sector a’n 
heffaith, gallwn helpu Ofwat yn well i reoli a lleihau beichiau rheoleiddio ar y 
sector. 
 

Adrodd rheoleiddiol Ym mis Mehefin 2020 gwnaethom ymgynghori ar rwymedigaethau adrodd 
rheoleiddiol cwmnïau ar gyfer blwyddyn adrodd 2020-21, a amlygodd 
newidiadau arfaethedig i’r gofynion adrodd ar gyfer yr Adroddiad 
Perfformiad Blynyddol. Ehangodd y wybodaeth yn yr Adroddiadau 
Perfformiad Blynyddol oherwydd y data sy’n ofynnol i roi PR19 ar waith. 
Ystyriodd y broses ymgynghori ffyrdd o ganolbwyntio’r wybodaeth hon ar y 
gofynion allweddol ac osgoi unrhyw feichiau diangen tra’n diogelu 
buddiannau cwsmeriaid. Wrth symud ymlaen, byddwn yn parhau i 
ganolbwyntio ar gael y cydbwysedd cywir rhwng cyfyngu beichiau ar 
gwmnïau a gwneud yn siŵr bod gennym y wybodaeth gywir i ddwyn 
cwmnïau i gyfrif.  

Marchnadoedd Ym mis Chwefror 2021 gwnaethom ymgynghori ar opsiynau ar gyfer gosod 
rheolau codi tâl newydd ar gyfer gwasanaethau datblygwyr a fyddai’n 
berthnasol i gwmnïau dŵr sy’n gweithredu’n gyfan gwbl neu’n bennaf yng 
Nghymru. Pan ddaw’r rheolau codi tâl hyn i rym, byddant yn disodli’r 
rheolau codi tâl rhagnodol presenol a nodir mewn deddfwriaeth gyda 
rheolau mwy hyblyg y gellir eu newid yn rhwydd lle bo angen, heb yr angen i 
newid deddfwriaeth sylfaenol. Roedd yr opsiynau y gwnaethom ymgynghori 
arnynt yn cynnwys opsiwn i osod rheolau lefel uchel seiliedig ar egwyddor a 
fyddai’n dileu’r rhan fwyaf o’r cyfyngiadau rheoleiddiol sydd ar hyn o bryd yn 
penderfynu sut mae cwmnïau dŵr Cymru yn pennu eu taliadau.  
Ym mis Tachwedd 2017 gwnaethom gyhoeddi ein Cod ar gyfer Cytundebau 
Mabwysiadu, sy’n cwmpasu cytundebau y bydd datblygwyr a darparwyr 
hunan-osod yn cytuno iddynt pan fyddant am benodi cwmni dŵr neu 
garthffosiaeth i gymryd y cyfrifoldeb am seilwaith y maent wedi’i adeiladu. 
Fel sy’n ofynnol gan y Cod ar gyfer Cytundebau Mabwysiadu, cyflwynodd 
cwmnïau dŵr penodedig ddogfennau sector dŵr a charthffosiaeth drafft i ni 
eu cymeradwyo. Ers hynny rydym wedi cymeradwyo’r dogfennau hyn gyda 
dogfennau’r sector carthffosiaeth yn dod i rym ar 1 Ebrill 2020 a dogfennau’r 
sector dŵr sy’n dod i rym ar 1 Ionawr 2021. Rydym yn rhagweld y byddant yn 
ysgafnhau’r baich rheoleiddio ar fusnesau (datblygwyr a darparwyr hunan-
osod) sy’n adeiladu seilwaith cysylltiadau newydd drwy sicrhau bod 
cwmnïau dŵr sy’n gweithredu’n gyfan gwbl neu’n bennaf yn Lloegr yn 
defnyddio dull cyson ar gyfer y gweithdrefnau er mwyn cytuno i gytundebau 
mabwysiadu. 
Fel rhan o fireinio ein canllawiau ar daliadau swmp ar gyfer penodeion 
newydd ym mis Ionawr 2021, gwnaethom nodi ein dull gweithredu a’n 
disgwyliadau gyda’r nod o leihau’r tebygolrwydd o anghydfodau hir rhwng 
cwmnïau dŵr, hwyluso mynediad newydd i’r sector, a lleihau lefel y 
rhagnodi ar gyfer rhai agweddau ar y canllawiau, er enghraifft ar y dulliau y 
gallai cwmnïau presennol eu defnyddio i amcangyfrif enillion a ganiateir. 

Arloesedd Fe wnaeth ymgynghoriadau ar arloesi hefyd amlygu y gallai rhwystrau 
rheoleiddio atal mwy o arloesi yn y sector dŵr. Er mwyn helpu cwmnïau i 
lywio’r dirwedd reoleiddio a mynd i’r afael ag unrhyw rwystrau rheoleiddio 
canfyddedig, lansiwyd ein Siop Un Stop, porth uniongyrchol ar gyfer 
cwestiynau neu ymholiadau rheoleiddio sy’n gysylltiedig ag arloesi, ym mis 

https://www.ofwat.gov.uk/publication/bulk-charges-for-new-appointees-guidance-on-our-approach-and-expectations/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/bulk-charges-for-new-appointees-guidance-on-our-approach-and-expectations/
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Mawrth 2021. Yn y dyfodol rydym yn gobeithio creu porth arloesi 
cydweithredol mewn partneriaeth â rheoleiddwyr perthnasol eraill. 

Trwyddedu a gorfodi Cyflwynodd ein tîm gwaith achos a gorfodi system rheoli achosion newydd 
yn 2019-20 er mwyn helpu i reoli ein hymholiadau gan gwsmeriaid a’n 
gwaith trwyddedu. Mae hyn wedi ein helpu i ddarparu’r gwasanaethau hyn i 
gwsmeriaid yn fwy effeithlon a chyson, ac wedi ein galluogi i amsugno mwy 
o weithgaredd yn y ddau faes yn ystod y flwyddyn. Gwnaeth y system a’r 
porth cwsmeriaid cysylltiedig hefyd y broses o gyflwyno cwynion a 
gwybodaeth reoleiddio i ni yn llyfnach. 
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A5 Cyfarwyddiadau a roddwyd gan yr Ysgrifennydd 
Gwladol o dan adran 27(3) Deddf Diwydiant Dŵr 1991 

Dim  
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A6 Gorchmynion terfynol a dros dro a wnaed a 
chosbau a osodwyd 

Dim 
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A7 Cyfeirio achosion neu faterion i’r Awdurdod 
Cystadleuaeth a Marchnadoedd 

Ni chyfeiriwyd unrhyw achosion newydd 

Daeth y pedwar cyfeiriad a wnaed gan Ofwat ar 19 Mawrth 2020 i’r CMA ar gyfer ail-
benderfynu penderfyniadau terfynol PR19 a gyhoeddwyd i Anglian Water, Bristol Water, 
Northumbrian Water a Yorkshire Water o dan adran 12 Deddf Diwydiant Dŵr 1991 i ben 
ym mis Mawrth 2021. Cyhoeddwyd yr adroddiad terfynol llawn ar 9 Ebrill 2021. 
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A8 Cyfansoddiad staff 2020-21 

Recriwtio staff (yn ôl rhyw a grŵp ethnig) 

Band 1 
£17,829 i 
£24,492 

0 0 0 6 33 0 0 0 0 0 0 0 

Band 2 
£24,493 i 
£33,850 

8 75 25 13 77 15 13 62 8 14 57 7 

Band 3 
£33,851 i 
£50,615 

8 38 0 13 62 9 22 68 23 31 58 13 

Band 4 
£50,616 i 
£77,422 

15.41 56 0 9 44 13 17 47 6 18 33 22 

Band 5 
£77,423 i 
£116,134 

2 0 50 1 100 0 3 67 0 6 67 33 

Cyfanswm 33.41 53 9 42 60 10 55 61 13 69 52 19 

Mae’r holl ffigurau wedi’u talgrynnu i’r rhif llawn agosaf.

 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 

Lefel ac 
ystod 
cyflog 

Staff 
cyfwerth 
ag amser 

llawn a 
benodwyd 

Cyfran sy’n 
fenywod 

(%) 

Cyfran 
lleiafrifoedd 
ethnig (%) 

Staff 
cyfwerth 
ag amser 

llawn a 
benodwyd 

Cyfran sy’n 
fenywod 

(%) 

Cyfran 
lleiafrifoedd 
ethnig (%) 

Staff 
cyfwerth 
ag amser 

llawn a 
benodwyd 

Cyfran sy’n 
fenywod 

(%) 

Cyfran 
lleiafrifoedd 
ethnig (%) 

Staff 
cyfwerth 
ag amser 

llawn a 
benodwyd 

Cyfran sy’n 
fenywod 

(%) 

Cyfran 
lleiafrifoedd 
ethnig (%) 
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Staff mewn swydd  

Math 31 Mawrth 2021 31 Mawrth 2020 31 Mawrth 2019 31 Mawrth 2018 

Nifer y staff 
cyflogedig 

243 240 248 233 

Nifer staff asiantaeth 
ac ymgynghoriaeth 

10 8 17 4 

Gwybodaeth staff cyflogedig 

Maes 31 Mawrth 2021 31 Mawrth 2020 31 Mawrth 2019 31 Mawrth 2018 

*Staff cyfwerth ag 
amser llawn 

234 232  240 201 

Cyfran sy’n fenywod 
(%) 

52 50  50 50 

Cyfran lleiafrifoedd 
ethnig (%) 

16 15  15 15 

Cyfran sy’n anabl 
(%) 

3 3  4 3 

Aelodau’r Uwch 
Wasanaeth Sifil 

10 10  10 7 

Nifer y contractau 
tymor penodol ac 
achlysurol 

19 32  50 47 

Nifer y staff sy’n 
gweithio’n rhan 
amser 

33 28  39 37 

Trosiant staff (%) 9 16 16 13 

 
*Ffigur FTE wedi’i dalgrynnu i’r rhif llawn agosaf 
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Presenoldeb mewn hyfforddiant staff (yn ôl grŵp ethnig) 

Grŵp ethnig 2020-21 2019-20 2018-191 2017-18 

Nifer y 
dyddiau 

hyfforddiant3 

% Nifer y 
dyddiau 

hyfforddiant2 

% Nifer y 
dyddiau 

hyfforddiant2 

% Nifer y 
dyddiau 

hyfforddiant2 

% 

Gwyn     – – – – 

Grwpiau 
ethnig eraill 

    – – – – 

Dim yn 
gwybod 

    2,125 100 1,972 100 

Cyfanswm 
nifer y 
dyddiau 
hyfforddiant 

    2,125 100 1,972 100 

 
1. Ni wnaethom gasglu gwybodaeth ynglŷn â dyddiau hyfforddiant yn ôl grŵp ethnig yn 2017-18 na 
2018-19. 
2. Wedi’u talgrynnu i fyny i’r rhif llawn agosaf 
3. Ni chasglwyd unrhyw wybodaeth am ddiwrnodau hyfforddi gan Ofwat yn 2019-20 na 2020-21 (mae 
safle Dysgu blaenorol y Gwasanaeth Sifil wedi’i ddatgomisiynu ac ni allwn gyrchu hen gofnodion) 

Staff yn ôl rhyw 

Maes 31 Mawrth 2021 31 Mawrth 2020 31 Mawrth 2019 31 Mawrth 2018 

Nifer y staff 
cyflogedig 

243 240 248 233 

Nifer y menywod 126 123 124 117 

Nifer y dynion 117 116 124 116 

Nifer heb eu dynodi  1   
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Uwch Gyfarwyddwyr yn ôl rhyw* 

Maes 31 Mawrth 2021 31 Mawrth 2020 31 Mawrth 2019 31 Mawrth 2018 

Nifer y staff cyflogedig 9 10 10 9 

Nifer y menywod 6 6 7 6 

Nifer y dynion 3 4 3 3 

 
* Nid yw’r ffigurau hyn yn cynnwys rôl y Prif Weithredwr 

Aelodau o’r Uwch Wasanaeth Sifil yn ôl rhyw 

 

 

 

  

Maes 31 Mawrth 2021 31 Mawrth 2020 31 Mawrth 2019 31 Mawrth 2018 

Nifer y staff cyflogedig 10 10 10 7 

Nifer y menywod 7 7 7 5 

Nifer y dynion 3 3 3 2 
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A9 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 bob dydd. Mae’n ei gwneud hi’n ofynnol i gyrff cyhoeddus, wrth 
gyflawni eu gwaith, roi ystyriaeth ddyladwy i’r angen i: 

• ddileu gwahaniaethu; 
• hyrwyddo cyfle cyfartal; a 
• meithrin perthynas dda rhwng gwahanol bobl. 

Cefnogir y ddyletswydd cydraddoldeb gan ddyletswyddau penodol a nodir mewn rheoliadau. 
Mae’r dyletswyddau penodol yn ei gwneud hi’n ofynnol i gyrff cyhoeddus, megis Ofwat, 
gyhoeddi gwybodaeth gymesur berthnasol sy’n dangos cydymffurfedd â’r ddyletswydd 
cydraddoldeb ac i osod amcanion cydraddoldeb penodol. 

Yn 2020, gwnaethom osod tri amcan allweddol Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant 
(EDI) i’n hunain ar gyfer 2020-21. Yna bydd ein hamcanion EDI tair blynedd yn llifo o’n 
strategaeth EDI newydd ac o’r wybodaeth yr ydym yn gallu ei chael o ganlyniad i well casglu a 
dadansoddi data. 

Amcanion cydraddoldeb ar gyfer 2020-21 

Amcanion Mesurir drwy 

Datblygu strategaeth a chynllun EDI er mwyn cyflawni 
nodau’r EDI a nodwyd yn y Strategaeth Pobl 

Strategaeth EDI wedi’i chwblhau ac i gael ei lansio ym 
mis Mehefin 2021 

Gwella’r wybodaeth sydd gennym am ein gweithlu er 
mwyn cefnogi’n well gyflawniad ein strategaeth EDI 

Cydymffurfedd gwybodaeth EDI yn gwella ar draws yr 
holl nodweddion gwarchodedig gyda gwybodaeth yn 
cael ei hadrodd a’i chyhoeddi yn rheolaidd 

Cyfrannu at gyflawni Addunedau EDI London 
Infrastructure 

Cynnwys yn strategaeth a chynllun EDI ac adrodd drwy’r 
Uwch Dîm Arweinyddiaeth a’r Bwrdd 

Isod, rydym yn nodi sut yr ydym wedi cydymffurfio â’r ddyletswydd hon yn 2020-21 yn ein 
gweithgareddau allanol a mewnol, gan gynnwys y cynnydd yr ydym wedi’i wneud yn erbyn tri 
amcan EDI ar gyfer 2020-21. 

Allanol 

Mae ein strategaeth gorfforaethol, Amser i weithredu, gyda’n gilydd, yn arwain ein gwaith o 
ddydd i ddydd. Mae’n nodi ein disgwyliadau clir bod yn rhaid i’r sector dŵr weithredu i 

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2019/10/Time-to-act-together-Ofwats-strategy-1.pdf
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sicrhau bod anghenion amrywiol cwsmeriaid, ac yn enwedig y rheini sydd mewn 
amgylchiadau bregus, yn cael eu diwallu’n iawn.  Rydym yn disgwyl i gwmnïau gryfhau eu 
dealltwriaeth o a’u perthynas â’u cymunedau lleol a gwella eu gallu i ddiwallu anghenion y 
cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.  Rydym wedi ailadrodd pwysigrwydd blaenoriaethu 
buddiannau cwsmeriaid, yn enwedig y rheini mewn sefyllfaoedd bregus, yn yr amgylchiadau 
newidiol a ddaeth yn sgil Covid-19. 

Mae ymgysylltu â chwsmeriaid wedi ffurfio conglfaen mawr i’n fframwaith rheoleiddio dros 
adolygiadau prisiau diweddar: roedd ein dull ar gyfer PR19 wedi’i adeiladu ar y polisi 
ymgysylltu â chwsmeriaid a ddatblygwyd ar gyfer PR14. Rydym nawr yn ystyried sut y dylai 
esblygu ymhellach ar gyfer PR24 ac adolygiadau prisiau diweddarach, gan ddisgwyl y bydd 
cwmnïau’n gwreiddio ymhellach arfer gorau a dulliau ymgysylltu ac ymchwil priodol a 
chymesur i lywio penderfyniadau busnes o ddydd i ddydd ac o ran datblygiad cynlluniau 
tymor hwy. 

Rydym am i gwmnïau ddod yn agosach fyth at gwsmeriaid er mwyn deall sut y gall 
safbwyntiau a phrofiadau fod yn wahanol ar draws demograffeg gymdeithasol a nodweddion 
gwarchodedig i sicrhau nad oes unrhyw grwpiau cwsmeriaid a/neu gymunedau dan 
anfantais. I’r perwyl hwn, rydym yn dechrau deall anghenion cwsmeriaid yn well yn 
uniongyrchol a thrwy weithio mewn partneriaeth â CCW. Fel rhan o’r agenda hon, yn 
ddiweddar rydym wedi comisiynu darnau bach o ymchwil ynglŷn â chwsmeriaid sy’n ei chael 
hi’n anodd yn ariannol oherwydd effeithiau Covid-19.  Rydym yn parhau i gefnogi 
cydweithredu rhwng y sectorau ynni a dŵr ar rannu data Cofrestr Gwasanaethau 
Blaenoriaeth.  

Ym maes arweinyddiaeth bwrdd, tryloywder a llywodraethu, rydym yn parhau i annog 
cwmnïau i ystyried cydbwysedd sgiliau, profiad, annibyniaeth a gwybodaeth eu byrddau i 
sicrhau amrywiaeth a sut yr eir i’r afael ag anghenion rhanddeiliaid. Rydym yn monitro pa 
mor dda y mae cwmnïau’n gwneud hyn ac yn adrodd ar ein canfyddiadau. Yn ein hadroddiad 
ar gyfer 2020-21, a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2021, gwnaethom nodi, er bod pob cwmni’n 
cydnabod mater amrywiaeth ar lefel bwrdd, bod graddfa ei gydnabyddiaeth yn amrywio ar 
draws cwmnïau, gyda rhai yn brin o benodoldeb neu’n cyfyngu eu hystyriaeth i amrywiaeth 
rhywedd. Gwnaethom nodi yr hoffem weld cwmnïau’n dangos eu bod wedi ystyried 
amrywiaeth yn ei ystyr ehangaf wrth wneud penderfyniadau sy’n ymwneud ag aelodaeth eu 
byrddau a’u pwyllgorau, gan sicrhau eu bod mewn sefyllfa dda i wneud penderfyniadau sy’n 
diwallu anghenion eu hystod eang o weithwyr, cwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill. Rydym hefyd 
wedi mynegi ein hymrwymiad i weld byrddau cwmnïau yn datblygu ac yn gwella eu 
hagweddau tuag at amrywiaeth yn y dyfodol, wrth i safonau llywodraethu corfforaethol yn y 
maes hwn barhau i esblygu.  

Fel sefydliad, rydym yn helpu i ddatblygu cyfle cyfartal drwy fynediad at wybodaeth. Er 
enghraifft, rydym yn gwneud cyhoeddiadau ar gael mewn print bras a braille ar gais. Mae ein 
gwefan yn cydymffurfio â chanllawiau llywodraeth ar hygyrchedd, yn cynnwys dyluniad 
ymatebol sy’n addasu ei hun i ystod o ddyfeisiau.  
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Ym mis Hydref 2020 gwnaethom ddiwygio ein hunaniaeth llais a gweledol, ar ôl lansio ein 
strategaeth newydd a chanllawiau hygyrchedd newydd y llywodraeth. Roedd hyn yn cynnwys 
palet lliw corfforaethol wedi’i ddiweddaru, a ddewiswyd i fod yn hygyrch i bobl â nam ar eu 
golwg. Gwnaethom hefyd gyflwyno ffontiau newydd a sicrhau eu bod yn gweithio’n dda ar 
draws ystod o fformatau, o adroddiadau i dudalennau gwe. Gwnaethom gynllunio ein 
hunaniaeth newydd i fod yn hygyrch i’r gynulleidfa ehangaf bosibl ac yn ystyried anghenion 
pobl ag anableddau fel dyslecsia a diffyg golwg lliw (‘dallineb lliw’).  

Adlewyrchir y newidiadau hyn ar ein gwefan, lle rydym wedi gwneud gwelliannau technegol i 
wella hygyrchedd. Rydym yn addysgu ein pobl i gadw at egwyddorion hygyrchedd pan fyddant 
yn creu deunydd. Rydym yn parhau i wella hygyrchedd ein holl ddeunydd cyfathrebu digidol, 
gan gynnwys darparu testun amgen ar gyfer delweddau a thrawsgrifiadau ar gyfer fideo. 

Yn unol â’r Ddeddf Cydraddoldeb rydym hefyd yn gwneud addasiadau rhesymol ar gyfer 
cwsmeriaid anabl a fyddai fel arall yn cael anawsterau’n cysylltu â ni i wneud ymholiad neu 
gwyno. 

Mae gennym gynllun iaith Gymraeg ac rydym yn defnyddio system sgorio i nodi’n wrthrychol 
pa ddeunydd sydd angen cael ei gyhoeddi yn Gymraeg neu’n ddwyieithog. Am ragor o 
wybodaeth, gweler Atodiad A11. 

Mewnol 

Mae ein Strategaeth Pobl yn nodi pa weithgarwch y mae angen i ni ei wneud er mwyn symud 
Ofwat o le da i ‘Le Gwych i Fod’. Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) yn un 
o’r pum thema benodol yn ein Strategaeth Pobl.  Mae EDI wedi parhau i fod yn un o’n 
blaenoriaethau allweddol sy’n gysylltiedig â phobl. 

Rydym yn parhau i wneud cynnydd cyson trwy ddatblygu rhaglenni a chamau gweithredu 
penodol yn rhagweithiol yn 2020/2021 i wella amrywiaeth a datblygu ein haeddfedrwydd o ran 
EDI. 

Gwnaethom flaenoriaethu’r agenda EDI yn Ofwat yn 2020-21 a chyflawni’r canlynol: 

• Cyhoeddi ein hadroddiad Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau (GPG) ar gyfer 2018-19 ym mis 
Mehefin 2020. Mae ein hadroddiad diweddaraf, sy’n cwmpasu’r cyfnod 2019-20, y byddwn 
yn ei gyhoeddi yn ddiweddarach eleni, yn dangos bod y bwlch wedi agor o’i gymharu â’r 
cyfnod blaenorol. Fodd bynnag, mae ein bwlch cyflog cymedrig rhwng y rhywiau (7.9%) yn 
is na’r ffigur ar gyfer llywodraeth ganolog. Mae hyn yn cael ei fonitro ac rydym hefyd yn 
gwneud cynnydd trwy gomisiynu gwaith i gyhoeddi ein hadroddiad Bwlch Cyflog 
Ethnigrwydd (EPG) ochr yn ochr â’n hadroddiad GPG (y disgwylir eu cyhoeddi yn chwarter 
dau 2021-22).  

• Creu grŵp llywio EDI newydd sy’n cynnwys 16 aelod o bob rhan o Ofwat gyda’r cadeirydd 
yn cylchdroi.  Mae’r grŵp wedi canolbwyntio ar gydweithio â grwpiau presennol yn Ofwat i 
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wella’r agenda EDI, sef cefnogi Ofwat i hybu, hyrwyddo ac annog cydraddoldeb, 
amrywiaeth a chynhwysiant ar draws y sefydliad. 

• Rydym wedi newid sut rydym yn categoreiddio data EDI yn unol ag arfer gorau ac wedi 
ymgysylltu â’n pobl i ddiweddaru eu gwybodaeth EDI yn ein cronfa ddata.  Rydym wedi 
gweld gwelliannau yn ein cyfraddau casglu data gyda gwaith yn mynd rhagddo i wella’r 
data EDI rydym yn ei gasglu. Roedd hwn yn un o’r tri amcan EDI a osodwyd yn 2020. 

• Sefydlu rhwydweithiau staff yn ymwneud â nodweddion gwarchodedig (BAME, 
rhwydwaith staff Du ac LGBTQ +) a datblygu canllawiau ar gyfer unrhyw un sydd am 
sefydlu rhwydweithiau ychwanegol. Rydym hefyd wedi cysylltu â rhwydweithiau yn y 
Gwasanaeth Sifil ehangach ac o fewn rheoleiddwyr eraill. 

• Darparu hyfforddiant Rhagfarn Anymwybodol i’n staff gan gynnwys aelodau o’n huwch 
dîm arweinyddiaeth a’n Bwrdd. 

• Darparu mentora o chwith i Gadeirydd ein Bwrdd ac aelodau’r uwch dîm arweinyddiaeth. 
• Rydym yn parhau i gyfrannu at gyflawni addewidion EDI London Infrastructure. 
• Rydym wedi dechrau gweithio ar ein strategaeth EDI newydd a oedd yn amcan a osodwyd 

yn 2020. Bydd y strategaeth newydd yn ein galluogi i gyflawni un o’r ymrwymiadau yn ein 
Strategaeth Pobl, sef creu amgylchedd lle gallwn ni i gyd fod yn ni ein hunain yn y gwaith. 
Caiff y strategaeth newydd ei lansio ym mis Mehefin 2021 gyda chynllun gweithredu 3 
blynedd. 

• Gwnaethom greu dangosfwrdd dadansoddeg pobl EDI i lywio’r broses o wneud 
penderfyniadau gan yr uwch dîm arweinyddiaeth yn y broses taliadau a gwobrwyo. Rydym 
wedi bod yn adolygu ein proses recriwtio ac mae hyn wedi arwain at ddefnyddio ‘sifftio 
dall’ am y tro cyntaf ar gyfer ein hymarfer recriwtio graddedigion 2021. Gwnaethom 
ystyried EDI fel rhan o’n brandio ar gyfer yr ymgyrch recriwtio hon a chynnwys 
cydweithwyr o gefndiroedd amrywiol i ddatblygu’r ymgyrch. Gwnaethom argraff ar ein 
darparwr graddedigion, Cohesion Recruitment, i ehangu cyrhaeddiad yr ymgyrch trwy 
dargedu grwpiau a chymdeithasau EDI mewn prifysgolion. Hysbysebodd ein darparwr 
hefyd gyda Target Connect sydd â mynediad at dros 12,000 o ymgeiswyr gyda graddau 
cysylltiedig ag economeg (ymhlith eraill) fel y gallem wella talent ac amrywiaeth darpar 
ymgeiswyr. Mae cynnal recriwtio yn y modd hwn yn gam cadarnhaol ac arwyddocaol yn 
ein taith EDI, gan y bydd yn ein helpu i leihau’r risg o ragfarn anymwybodol. Erbyn hyn 
mae sifftio dall yn cael ei gyflwyno ar gyfer holl ymgyrchoedd recriwtio Ofwat. Disgwyliwn 
y bydd hyn yn gwella amrywiaeth ein staff yn y dyfodol. 

• Rydym wedi recriwtio partner talent yn ein tîm adnoddau i ganolbwyntio ar ein hymgyrch 
‘Tyfu Ein Hun’ i sicrhau piblinell o dalent sy’n canolbwyntio ar brentisiaethau, recriwtio 
graddedigion, interniaethau a lleoliadau gwaith gyda’r nod o wella ein hamrywiaeth 
ymhellach. 

Rydym yn cael ein calonogi’n arbennig gan ganlyniadau ein Harolwg Pobl 2020 mewn 
perthynas â barn ein pobl ar gwestiynau ynglŷn â chynhwysiant a thriniaeth deg.  

• Dywedodd 78% o’n pobl eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am y gwaith y 
maent yn ei wneud, sy’n gynnydd gan 11% o’i gymharu â 2019; 



Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat) – adroddiad blynyddol a chyfrifon 2020-21 

164 

• Dywedodd 90% o’n pobl eu bod yn cael eu trin â pharch gan y bobl roeddent yn gweithio 
gyda nhw;   

• Dywedodd 87% o’n pobl eu bod yn credu bod eu sefydliad yn parchu gwahaniaethau 
unigol (er enghraifft diwylliannau, arddulliau gweithio, cefndiroedd, syniadau) sy’n 
gynnydd gan 7% o’i gymharu â 2019; a 

• Credai 87% o’n pobl fod Ofwat wedi ymrwymo i greu gweithle amrywiol a chynhwysol, sy’n 
gynnydd gan 11% o’i gymharu â 2019.    

Mae hyn yn dangos ein bod ar drywydd blaengar tuag at sicrhau amgylchedd gwaith mwy 
cynhwysol a thecach i’n holl bobl. 

Yn olaf, gwnaethom gwblhau asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb wrth i ni ailagor ein 
swyddfeydd dros haf 2020 ac oherwydd y trefniadau gweithio cartref estynedig.  
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A10 Amser Undebau Llafur 

Mae gofyn i ni adrodd amser Undebau Llafur yn unol â Rheoliadau Undebau Llafur (Gofynion 
Cyhoeddi Gwybodaeth am Amser Cyfleuster) 2017.  

Swyddogion undebau llafur perthnasol 

Beth oedd cyfanswm nifer eich cyflogwyr a oedd yn swyddogion undebau perthnasol yn ystod 
y cyfnod perthnasol?  

Nifer cyflogwyr a oedd yn swyddogion 
undebau perthnasol yn ystod y cyfnod 
perthnasol 

Nifer cyflogwyr cyfwerth ag amser lawn 

5 4.3 FTE  

Canran yr amser a dreulir ar amser cyfleuster 

Faint o’ch gweithwyr a oedd yn swyddogion undeb perthnasol a gyflogwyd yn ystod y cyfnod a 
dreuliodd a) 0%, b) 1%-50%, c) 51%-99% neu d) 100% o’u horiau gweithio ar amser 
cyfleuster? 

Canran o’r amser Nifer y cyflogeion 

0-0.99% 1 

1-50% 4 

51%-99% 0 

100% 0 

Canran y bil tâl a wariwyd ar amser cyfleuster 

Darparwch y ffigurau y gofynnir amdanynt yng ngholofn gyntaf y tabl i benderfynu ar ganran 
cyfanswm eich bil tâl a wariwyd ar gyflogeion a oedd yn swyddogion undeb perthnasol yn 
ystod y cyfnod perthnasol.  

Cyfanswm cost amser cyfleuster £3.2k 

Cyfanswm bil tâl £19,851k 

Canran cyfanswm y bil tâl a wariwyd ar amser cyfleuster  0.02% 

 

  

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/328/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/328/made
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Gweithgareddau undebau llafur taledig 

Fel canran o gyfanswm oriau amser cyfleuster, faint o oriau a dreuliwyd gan gyflogeion a oedd 
yn swyddogion undeb perthnasol yn ystod y cyfnod perthnasol ar weithgareddau undebau 
llafur taledig? 

 Ffigurau 

Amser a dreuliwyd ar weithgareddau undebau 
llafur taledig fel canran o gyfanswm yr oriau 
amser cyfleuster taledig 

0% 
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A11 Adroddiad y Gymraeg 

O dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, mae’n rhaid i bob corff cyhoeddus sy’n darparu 
gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru baratoi cynllun sy’n nodi sut y bydd yn darparu’r 
gwasanaethau hynny yn Gymraeg. 

Mae Cynllun Iaith Gymraeg Ofwat yn disgrifio sut y byddwn yn gweithredu, cyn belled ag y 
gallwn, yr egwyddor a sefydlwyd gan Ddeddf yr Iaith Gymraeg y dylai’r Gymraeg a’r Saesneg 
gael eu trin yn gyfartal.  

Mae ein cynllun yn cwmpasu’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu i’r cyhoedd yng 
Nghymru. Fe’i paratowyd o dan adran 21 Deddf yr Iaith Gymraeg, ac yn unol â chanllawiau a 
gyhoeddwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg o dan adran 9 y Ddeddf. Daeth i rym ar 27 Medi 
2007. 

Mae’r Atodiad hwn yn amlinellu’r cynnydd y mae Ofwat wedi ei wneud yn ystod y cyfnod 1 
Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2021 o ran darparu gwasanaethau cyhoeddus yn unol â’n Cynllun Iaith 
Gymraeg. Mae hefyd yn nodi meysydd ar gyfer gwella. 

Cyfathrebu â’r cyhoedd sy’n siarad Cymraeg 

Gohebiaeth 

Yn unol â’n cynllun, os bydd unrhyw un yn ysgrifennu atom yn Gymraeg, byddwn yn ateb yn 
Gymraeg. Ni chawsom unrhyw ymholiadau a ysgrifennwyd yn Gymraeg yn ystod 2020-21.   

Cyfathrebu dros y ffôn 

Yn ystod 2020-21, ni dderbyniwyd unrhyw ymholiadau dros y ffôn yn Gymraeg.  

Cyfarfodydd cyhoeddus 

Ni chynhaliwyd unrhyw gyfarfodydd cyhoeddus gennym yng Nghymru neu yn Lloegr yn ystod 
2020-21.  

Cyfarfodydd â’r cyhoedd yng Nghymru 

Ni wnaethom gwrdd ag aelodau o’r cyhoedd yng Nghymru.  

  

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20081105194445/http:/www.ofwat.gov.uk/aptrix/ofwat/publish.nsf/Content/navigation-Publications-W
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Ymwneud arall â’r cyhoedd yng Nghymru 

Ni chynhaliwyd unrhyw arolygon cyhoeddus gennym yn llwyr neu’n bennaf yng Nghymru yn 
ystod 2020-21. Byddwn yn ystyried cynhyrchu arolygon dwyieithog yn y cyfnod adrodd nesaf, 
os yw’n briodol, mewn achosion lle byddwn yn cynnal gweithgaredd arolwg. 

Ein hwyneb cyhoeddus 

Ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd a hysbysebu 

Ni chynhaliwyd unrhyw ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd gennym yn llwyr neu’n bennaf yng 
Nghymru yn ystod 2020-21. Ni roddwyd chwaith unrhyw hysbysebion mewn papurau Saesneg 
gennym a gyhoeddir yn llwyr neu’n bennaf yng Nghymru. 

Cyhoeddiadau 

Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg ar gael yn Gymraeg a Saesneg ar ein gwefan. Gallwn argraffu 
copïau caled o’r cynllun ar gais yn y naill iaith neu’r llall. 

Yn ystod 2020-21, rydym wedi bod yn rhagweithiol ynglŷn â defnyddio’r system sgorio y 
gwnaethom ei chytuno gyda Chomisiynydd y Gymraeg i nodi’n wrthrychol unrhyw ddeunydd 
sydd angen ei gyhoeddi yn Gymraeg.  

Rydym wedi cynnal ymarfer sgorio ar gyfer pob dogfen a gyhoeddwyd gennym dros y 12 mis 
diwethaf, gan arwain i ni gyfieithu: 

• Cais am farn rhanddeiliaid am godi tâl am wasanaethau datblygwr yng Nghymru 
(ymgynghoriad), 10 Awst 2020. 

• Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2019-20 yr Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr, 24 
Awst 

• PR24 a thu hwnt: myfyrio ar ddymuniadau cwsmeriaid mewn adolygiadau prisiau, 9 
Rhagfyr 2020 

• PR24 a thu hwnt: Ein barn ynglŷn â gwersi a ddysgwyd o PR19 - Crynodeb gweithredol, 9 
Rhagfyr 2020 

• PR24 a thu hwnt: heriau a chyfleoedd yn y dyfodol ar gyfer y sector dŵr, 11 Rhagfyr 2020 
• Blaenraglen RAPID 2021-22, 25 Mawrth 2021 
• Blaenraglen Ofwat 2021-22, 30 Mawrth 2021. 

Os byddwn yn nodi bod angen i ddogfen gael ei chyhoeddi yn Gymraeg a Saesneg, yna 
gwnawn ein gorau i wneud yn siŵr bod y ddwy fersiwn yn cael eu cyhoeddi ar yr un pryd. Fodd 
bynnag, pan nad yw hyn yn ymarferol (er enghraifft, pan fo terfynau amser yn ei gwneud hi’n 
anodd), yna rydym yn gwneud yn siŵr ein bod yn cyhoeddi’r ddwy fersiwn mor agos i’w gilydd 
â phosibl. 

https://www.ofwat.gov.uk/consultation/cais-am-farn-rhanddeiliaid-am-faterion-codi-tal-gwasanaethau-datblygwyr-cymreig/
https://www.ofwat.gov.uk/consultation/cais-am-farn-rhanddeiliaid-am-faterion-codi-tal-gwasanaethau-datblygwyr-cymreig/
https://senedd.cymru/media/horjmrri/gen-ld13412-w.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/publication/pr24-a-thu-hwnt-ystyried-dewisiadau-cwsmeriaid-mewn-adolygiadau-prisiau-yn-y-dyfodol-crynodeb-gweithredol/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/pr24-a-thu-hwnt-ein-barn-ynghylch-gwersi-a-ddysgwyd-o-pr19-crynodeb-gweithredol/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/pr24-a-thu-hwnt-ein-barn-ynghylch-gwersi-a-ddysgwyd-o-pr19-crynodeb-gweithredol/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/pr24-a-thu-hwnt-heriau-a-chyfleoedd-y-dyfodol-ar-gyfer-y-sector-dwr/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/rapid-blaenraglen-2021-22/
https://www.ofwat.gov.uk/publication/ofwat-forward-programme-2021-22-cymraeg/
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Byddwn yn parhau i gyhoeddi ein cyhoeddiadau corfforaethol allweddol yn Gymraeg ac yn 
defnyddio’r system sgorio’n rhagweithiol. 

Rydym hefyd yn cyhoeddi postiadau cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg i dynnu sylw at 
gyhoeddiadau perthnasol. 

  



Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat) – adroddiad blynyddol a chyfrifon 2020-21 

170 

Ystadegau cyfryngau cymdeithasol Cymraeg Ofwat 2020-21 

Cyhoeddiadau Platfform cyfryngau 
cymdeithasol 

Argraffiadau Ymgysylltiadau 

Gwasanaethau 
datblygwr 

Twitter 1,820 o argraffiadau 23 o ymgysylltiadau 

 LinkedIn 1,520 o argraffiadau 21 o ymgysylltiadau 

Cyhoeddiad ein 
Pennaeth Cymru 

Twitter 1,288 o argraffiadau 7 o ymgysylltiadau 

 LinkedIn 1,892 o argraffiadau 21 o ymgysylltiadau 

Blaenraglen Ofwat Twitter 912 o argraffiadau 28 o ymgysylltiadau 

 
LinkedIn 853 o argraffiadau 6 o ymgysylltiadau 

Gwefan 

Rydym wedi parhau i gynnal adran ‘Cymraeg’ gwefan Ofwat, sy’n hygyrch i ddefnyddwyr 
Cymraeg eu hiaith o’r dudalen hafan.  

Mae’r adran ‘Cymraeg’ yn rhoi gwybodaeth a dolenni i ddefnyddwyr Cymraeg i wefannau 
cwmnïau sy’n gweithredu’n llwyr neu’n bennaf yng Nghymru: Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy 
Cyfyngedig.  

Isod, rydym yn nodi’r nifer o weithiau yr edrychwyd ar bob un o’r tair tudalen yn yr adran 
‘Cymraeg’ yn 2020-21 a chyfartaledd yr amser a dreuliodd defnyddwyr yn edrych arnynt. 
Rydym wedi cynnwys gwybodaeth ar gyfer y ddwy flynedd flaenorol er mwyn cymharu.  

Adran gwefan ‘Cymraeg’ Ofwat: ystadegau defnydd 2020-21, 2019-20 a 2018-2019 

 2020-21 2019-20 2018-19 

Tudalennau Y nifer o 
weithiau yr 

edrychwyd ar 
y dudalen 

Yr hyd 
cyfartalog o 

amser a 
dreuliwyd ar 

y dudalen 

Y nifer o 
weithiau yr 

edrychwyd ar 
y dudalen 

Yr hyd 
cyfartalog o 

amser a 
dreuliwyd ar 

y dudalen 

Y nifer o 
weithiau yr 

edrychwyd ar 
y dudalen 

Yr hyd 
cyfartalog o 

amser a 
dreuliwyd ar 

y dudalen 

Amdanom ni 57  23 eiliad 54 gwaith 45 eiliad 16 gwaith 17 eiliad 

Cysylltu â ni 61  9 eiliad 40 gwaith 30 eiliad 9 gwaith 17 eiliad 

Cyhoeddiadau 78 30 eiliad 116 gwaith 45 eiliad 14 gwaith 31 eiliad 

Byddwn yn rhoi ystyriaeth i unrhyw ganllawiau penodol gan Gomisiynydd y Gymraeg fel rhan o 
unrhyw gynllun datblygu hirdymor cyffredinol ar gyfer y wefan. 

  

https://twitter.com/Ofwat/status/1303249474333048833
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:6709015176768700416/
https://twitter.com/Ofwat/status/1288829214486081537
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:6694594913901797376/
https://twitter.com/Ofwat/status/1376893480761430020
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:6782659185315217408/
https://www.ofwat.gov.uk/cymraeg/
https://www.ofwat.gov.uk/cymraeg/amdanom-ni/
https://www.ofwat.gov.uk/cymraeg/amdanom-ni/
https://www.ofwat.gov.uk/cymraeg/cysylltu-a-ni/
https://www.ofwat.gov.uk/cymraeg/cysylltu-a-ni/
https://www.ofwat.gov.uk/cymraeg/cyhoeddiadau/
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Hysbysiadau swyddogol, hysbysiadau cyhoeddus a hysbysiadau recriwtio 
staff 

Yn ystod 2020-21, ni chyhoeddom unrhyw hysbysiadau swyddogol parthed materion yn 
ymwneud yn gyfan gwbl neu’n bennaf â Chymru.  

Datganiadau i’r wasg a chysylltiad â’r cyfryngau 

Yn ystod 2020-21 gwnaethom gyhoeddi un datganiad i’r wasg a oedd yn canolbwyntio’n 
benodol ar faterion Cymreig.  

• PN 10/20: Ofwat yn cyhoeddi penodiad ei Bennaeth Cymru cyntaf, 30 Gorffennaf 2020 

Yn unol â’r cynllun, gwnaethom hefyd gyfieithu un datganiad i’r wasg arall a gyhoeddwyd 
gennym i’r wasg a’r cyfryngau darlledu Cymraeg. 

• PN 17/20: Penodiadau Newydd i Fwrdd Ofwat, 18 Tachwedd 2020 

Gweithredu’r cynllun 

Staffio a recriwtio 

Nid ydym fel arfer yn gofyn i ymgeiswyr am swyddi ddarparu gwybodaeth am eu sgiliau o ran y 
Gymraeg. Wrth recriwtio staff newydd rydym yn ystyried a fyddai rhuglder yn y Gymraeg yn 
sgil ddymunol neu’n hanfodol. 

Yn 2020 gwnaethom benodi Pennaeth ein Swyddfa Gymraeg newydd sy’n rhugl yn y Gymraeg. 

Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu 

Ni fu unrhyw angen i ni ddarparu gwybodaeth a gwasanaethau yn Gymraeg yn 2020-21 
parthed y cynhyrchion neu’r gwasanaethau technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) yr 
ydym wedi eu cynllunio neu eu prynu.  

Trefniadau mewnol 

Gweinyddir y Cynllun Iaith Gymraeg, fel y mae’n berthnasol i Ofwat, gan ein tîm Cyfathrebu. 
Mae gan y mesurau yn y Cynllun Iaith Gymraeg awdurdod, cefnogaeth a chymeradwyaeth 
lawn ein sefydliad. 

Er nad ydym wedi paratoi cynllun gweithredu manwl, ystyriwn ein hymrwymiad i’r cynllun yn 
un difrifol iawn. Er enghraifft, yn ystod 2020-21, gwnaethom barhau i ddefnyddio cyfieithwyr 
cymwys yn unig i’n cynorthwyo i gyflawni ein cynllun. Mae’r cyfieithwyr yr ydym yn eu 
defnyddio yn aelodau o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru. 

https://www.ofwat.gov.uk/pn-10-20-ofwat-yn-cyhoeddi-penodiad-ei-bennaeth-cymru-cyntaf/
https://www.ofwat.gov.uk/pn-10-20-ofwat-yn-cyhoeddi-penodiad-ei-bennaeth-cymru-cyntaf/
https://www.ofwat.gov.uk/pn-17-11-penodiadau-bwrdd-ofwat-newydd/
https://www.ofwat.gov.uk/pn-17-11-penodiadau-bwrdd-ofwat-newydd/


Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat) – adroddiad blynyddol a chyfrifon 2020-21 

172 

Monitro 

Rydym yn monitro ein cynnydd o ran defnyddio’r Gymraeg drwy hunanasesu, fel y cytunwyd 
gyda Chomisiynydd y Gymraeg. 

Adolygu ac addasu’r cynllun 

Byddwn yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer cynllun diwygiedig gan y Comisiynydd Cymraeg yn 
ystod 2021-22. 
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