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Cynllun Sicrwydd Terfynol 
 

Trosolwg 

Yn y ddogfen hon, rhown y cefndir o ran cyhoeddi'r Cynllun Sicrwydd Terfynol hwn ac eglurwn pam ei 

bod yn bwysig ein bod yn darparu gwybodaeth ddibynadwy a chyflawn i gwsmeriaid a rhanddeiliaid 

eraill. Mae'r Cynllun ei hun yn nodi'r gweithgareddau sy'n gysylltiedig â sicrhau ansawdd data pob un 

o'n Mesurau Perfformiad. Rydym wedi canolbwyntio ar y Mesurau Perfformiad hynny ym 

Mhenderfyniad Terfynol 2014 yn ogystal â detholiad o fetrigau eraill, fel y rhai ychwanegol a geir yn 

ein Cerdyn Sgorio Perfformiad. 

 

Pwy ydym ni 

Dŵr Cymru yw'r chweched cwmni mwyaf o'r deg cwmni dŵr a charthffosiaeth a reoleiddir yng Nghymru 

a Lloegr. Ein prif gyfrifoldeb yw cyflenwi glanweithdra a dŵr yfed diogel a dibynadwy i'r 3.2 miliwn o 

bobl a wasanaethir gennym dros y rhan fwyaf o Gymru, Swydd Henffordd a rhannau o Lannau Dyfrdwy. 

Rydym yn gwasanaethu 3.2 miliwn o bobl ledled y rhan fwyaf o Gymru, Swydd Hereford a rhannau o 

Lannau Dyfrdwy. Rydym yn darparu gwasanaeth hanfodol ac, fel gwarcheidwaid y diwydiant dŵr yn ein 

hardal, rydym yn gyfrifol am ddiogelu'r amgylchedd a darparu gwasanaeth dibynadwy o ansawdd uchel 

i'n cwsmeriaid. 

 

Ein gweledigaeth 

Mae'n rhaid i gwsmeriaid allu bod yn hyderus bod y gwasanaethau hanfodol a ddarperir gennym yn 

ddiogel ac o'r safon uchaf. Gwyddom fod pobl yn dibynnu arnom i wneud y peth iawn ar eu rhan. Dyna 

pam rydym yn rhoi cwsmeriaid yn gyntaf. Maent wrth wraidd popeth a wnawn. 

Byddwn yn ennyn ymddiriedaeth ein cwsmeriaid bob dydd drwy ddarparu gwasanaethau hanfodol o 

ansawdd uchel sy'n diogelu iechyd ein cwsmeriaid, ein cymunedau a'r amgylchedd o'n hamgylch. 

 

Ein gwerthoedd 

Rydym yn falch o roi ein cwsmeriaid yn gyntaf. Rydym yn anelu at ragoriaeth ym mhopeth a wnawn. 

Rydym bob amser yn agored i syniadau newydd ac yn herio ein hunain i ddod o hyd i ffyrdd gwell o 

weithio. Rydym yn gwneud ein gwaith yn ddiogel ac nid ydym yn torri corneli. Mae bod yn onest, hyd yn 

oed pan fydd pethau yn anodd, yn golygu y gall ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid ymddiried ynom i 

wneud y peth iawn bob amser. Drwy fyw yn ôl y gwerthoedd hyn, bob dydd, byddwn yn ennyn 

ymddiriedaeth ein cwsmeriaid. 
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1. CEFNDIR 
 

1.1. Cyn 15 Gorffennaf 2016, byddwn yn cyhoeddi ein Hadroddiad Perfformiad Blynyddol ar gyfer 

2015/16. Bydd y ddogfen hon yn dilyn yr un patrwm â'r Adroddiadau Perfformiad a gyhoeddwyd 

gennym dros y blynyddoedd diwethaf. Bydd yr adroddiad yn galluogi rhanddeiliaid i asesu sut rydym 

wedi perfformio yn erbyn y mesurau llwyddiant hynny sydd bwysicaf i'n cwsmeriaid. Cytunwyd ar y 

rhan fwyaf o dargedau'r Mesurau Perfformiad (h.y. y rhai ym Mhenderfyniad Terfynol 2014) gyda 

chwsmeriaid fel rhan o ymarfer ymgysylltu â chwsmeriaid mawr a gynhaliwyd pan oeddem yn paratoi 

ein cynlluniau busnes ar gyfer cyfnod 2015-20. 

1.2. Mae'n bwysig ein bod yn darparu gwybodaeth i gwsmeriaid a rhanddeiliaid a gaiff ei harwain gan 

gwsmeriaid ac sy'n hygyrch, yn glir, yn dryloyw ac yn amserol. Felly, ein hamcan parhaus yw darparu 

gwybodaeth sy'n hawdd ei deall a'i defnyddio ac sy'n eu galluogi i ddeall sut rydym yn perfformio. 

Cydnabyddwn hefyd fod hyn yn helpu i feithrin hyder ac ymddiriedaeth yn y busnes. 

1.3. Ar ddechrau 2015, cynhaliodd Ofwat adolygiad o berfformiad yr holl gwmnïau dŵr, gan asesu 

perfformiad hanesyddol yn erbyn nifer o feini prawf. O'r 19 o gwmnïau, aseswyd bod dau yn 

"hunanddigonol" ("self-assured", sef y categori uchaf) a dim ond un a osodwyd yn y categori 

"rhagnodedig" ("prescribed", sef y categori isaf). Gosodwyd Dŵr Cymru, ynghyd â'r 15 o gwmnïau 

eraill, yn y categori "wedi'i dargedu" (h.y. "targeted", y categori canol). Ers yr adolygiad cyntaf hwn, 

mae Ofwat wedi symud un cwmni o'r categori "wedi'i dargedu" i'r categori "rhagnodedig". Wrth ein 

gosod yn y categori "wedi'i dargedu" hwn, daeth Ofwat i'r casgliad ein bod wedi dangos y gallwn 

ddarparu gwybodaeth gywir a dibynadwy sy'n rhoi ffydd a hyder i randdeiliaid. 

1.4. Cydnabu Ofwat hefyd ein bod yn y sefyllfa orau i nodi'r risgiau, y cryfderau a'r gwendidau sy'n 

gysylltiedig â darparu gwybodaeth o'r ansawdd y bydd yn disgwyl ei weld. 

1.5. Mae'r dull gweithredu rydym wedi'i ddilyn yn seiliedig ar y fethodoleg a amlinellir gan Ofgem, a 

gafodd ei datblygu i roi arweiniad o ran arfer gorau wrth gynnal ac adrodd ar asesiadau risg a 

gweithgareddau sicrwydd ansawdd er mwyn sicrhau y caiff data cyflawn, cywir ac amserol ei gyflwyno. 

Mae KMPG wedi adolygu a chymeradwyo ein dull gweithredu yn annibynnol, a daeth i'r casgliad 

canlynol: 

 Mae gennym ddealltwriaeth dda o ofynion Ofwat ac mae ein dogfennau polisi a'n dogfennau 

mapio risg yn ymdrin â'r holl feysydd angenrheidiol; ac  

 Mae ein Cynllun Sicrwydd Data (sy'n seiliedig ar y fethodoleg a amlinellir gan Ofgem) yn briodol. 

1.6. Rydym yn ymrwymedig i ddarparu gwybodaeth gadarnhaol, amserol, cynhwysfawr ac o ansawdd 

uchel, gan fod hyn yn rhan hanfodol o atgyfnerthu'r broses o wneud penderfyniadau da a gwella 

deilliannau gwasanaeth. Mae dibynadwyedd a chywirdeb y data yn fater pwysig iawn i ni, ac mae'r 

ymarfer hwn wedi bod yn gyfle i ni adeiladu ar yr hyn sydd wedi bod ar waith gennym ers peth amser. 

Rydym wedi dal ein gafael ar nifer o'r prosesau a'r mentrau sydd wedi bod yn ddefnyddiol i'r busnes, 

megis sicrhau ansawdd data, diwydrwydd dyladwy, hyfforddiant a mapio prosesau.  

1.7. Mae gennym fframwaith archwilio a sicrwydd ar waith, a luniwyd i fonitro a gwerthuso'r agweddau 

amrywiol ar ein perfformiad yn systematig er mwyn sicrhau bod safonau ansawdd yn cael eu cyrraedd. 

Mae hyn yn cynnwys trefniadau llywodraethu priodol, cyfraniad amlwg gan ein Bwrdd yn y broses 

sicrwydd, a'r lefel gywir o annibyniaeth o fewn y broses i sicrhau adolygiadau a her gan drydydd parti. 
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Mae hyn yn rhoi sicrwydd i'n Bwrdd, rhanddeiliaid a chwsmeriaid gan ddilysu ac atgyfnerthu lefel y 

perfformiad a'r gwasanaeth a ddarperir gennym. 

1.8. Bydd y wybodaeth a gyhoeddwn am ein perfformiad yn destun prosesau sicrwydd er mwyn cynnal a 

meithrin lefel uchel o ymddiriedaeth a hyder ymhlith ein cwsmeriaid a rhanddeiliaid. Drwy fabwysiadu 

dulliau sicrwydd sy'n seiliedig ar risg, a defnyddio gwaith adolygu mewnol ac allanol, gallwn herio ein 

perfformiad a chraffu arno yn gadarn. 

1.9. Er mwyn datblygu cynllun sicrwydd "wedi'i dargedu", gwnaethom ddechrau drwy gynnal 

asesiad risg mewn perthynas â'r holl ddata anariannol perthnasol a gaiff eu cynnwys yn yr 

Adroddiad Perfformiad. Roedd hwn yn ymarfer pwysig ac fe'i defnyddiwyd fel sail i Ddatganiad o 

Risgiau, Cryfderau a Gwendidau y gwnaethom ymgynghori yn ei gylch. Caiff data ar berfformiad 

ariannol eu harchwilio'n flynyddol gan ein harchwilwyr allanol, KPMG, sy'n rhoi eu barn annibynnol 

arnynt. 

1.10. Un allbwn allweddol oedd llunio a chyhoeddi Matrics o Effaith a Thebygolrwydd y Risgiau (gweler 

Atodiad 1). Seiliwyd hwn ar sawl ffactor fel yr effaith y gallai methu â chyrraedd targedau ei chael ar 

ein henw da neu'r effaith ariannol a'r tebygolrwydd y caiff y risg ei gwireddu. Am bob Mesur 

Perfformiad, gwnaethom restru'r risgiau unigol a allai effeithio ar gywirdeb neu gyflawnder y data a 

gofnodir. Pennwyd un o blith pedair lefel risg gyffredinol i bob un o'r Mesurau Perfformiad, yn amrywio 

o "Risg Isel" i "Risg Gritigol".  

1.11. Er bod y rhan fwyaf o'n Mesurau Perfformiad yn perthyn i'r categorïau risg "Isel" neu "Ganolig", 

credwn fod fframweithiau rheoli cadarn ar waith ar gyfer pob Mesur Perfformiad. Ar gyfer pob un o'r 

Mesurau Perfformiad, rydym wedi datblygu Matrics Risg unigol sy'n rhestru'r holl risgiau unigol a allai 

effeithio ar gywirdeb neu gyflawnder y data a gofnodir. Mae rheolaethau mewnol ar waith i liniaru'r 

risgiau hynny a restrwyd ac rydym yn fodlon bod y dull o weithredu'r rheolaethau hyn yn gywir yn 

ddigonol i atal y risg o gofnodi data'n anghywir neu'n anghyflawn.  

1.12. Ym mis Medi 2015, cyhoeddwyd yr ymgynghoriad ar Risgiau, Cryfderau a Gwendidau ar ein 

gwefan ac aethom ati i ymgysylltu ag amrywiaeth o randdeiliaid allweddol gan drefnu cyfarfodydd a 

galwadau cynadledda lle bo hynny'n briodol. Cafwyd nifer o ymatebion ysgrifenedig a chafodd y rhain, 

yn ogystal â'r sgyrsiau a gafwyd â rhanddeiliaid, eu hystyried wrth ddatblygu ein Cynllun Sicrwydd 

Drafft. Nod y Cynllun Sicrwydd Drafft hwn oedd amlinellu'r prosesau y byddwn yn eu dilyn yn achos 

pob Mesur Perfformiad unigol er mwyn dangos bod y data y byddwn yn eu cynnwys yn Adroddiad 

Perfformiad 2015/16 yn gywir ac yn gyflawn 

1.13. Ym mis Tachwedd 2015, cafodd yr ymgynghoriad ar y Cynllun Sicrwydd Drafft ei gyhoeddi ar ein 

gwefan. Roedd y Cynllun yn egluro'r gweithgarwch sicrwydd ansawdd a fyddai'n cael ei roi ar waith er 

mwyn darparu'r wybodaeth fwyaf cywir a chyflawn yn glir, ac roedd wedi'i osod mewn ffordd oedd yn 

hawdd ei deall a'i darllen. 

1.14. Gwnaethom ystyried pob sylw a wnaed gan y sawl a ymatebodd i'r ymgynghoriad, ac 

ysgrifennwyd atynt er mwyn mynd i'r afael â'r pwyntiau a godwyd yn unigol, ac egluro sut rydym wedi 

ystyried y sylwadau hyn yn y Cynllun Sicrwydd Terfynol, lle y bo hynny'n briodol. Trafodir hyn 

ymhellach yn Adran 4 o'r Cynllun hwn. 

1.15. Yn Adran 2 o'r Cynllun Sicrwydd Terfynol hwn, rydym yn darparu manylion am y Fframwaith 

Sicrwydd cyffredinol. Mae'r prosesau sicrwydd sydd ar waith ar hyn o bryd, yn ogystal â'r camau 
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ychwanegol rydym yn bwriadu eu cyflwyno yn y meysydd hynny lle mae eu hangen, yn ein barn ni (a 

rhanddeiliaid), wedi'u cynnwys yn Adran 3.6.   

 

2. FFRAMWAITH SICRWYDD 

 

2.1. Bydd y wybodaeth a gyhoeddwn am ein perfformiad yn destun prosesau sicrwydd er mwyn cynnal 

a meithrin lefel uchel o ymddiriedaeth a hyder ymhlith ein cwsmeriaid a rhanddeiliaid. Er mwyn 

gwneud hyn yn effeithiol, rhaid adrodd ar berfformiad mewn ffordd glir a thryloyw. Drwy fabwysiadu 

dulliau sicrwydd sy'n seiliedig ar risg, a defnyddio gwaith adolygu mewnol ac allanol, gallwn herio ein 

perfformiad a chraffu arno yn gadarn. 

2.2. O fewn y busnes, mae gennym brosesau llywodraethu ac atebolrwydd sefydledig sy'n darparu 

llinell uniongyrchol o'r Bwrdd hyd at y Tîm Gweithredol i'r sawl a gyrchodd y data. Dangosir hyn yn 

Ffigur 1. 

Ffigur 1 Strwythur llywodraethu gyda llinell glir o'r Bwrdd i'r sawl a gyrchodd y data 
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perfformiad a'r gwasanaeth a gofnodir gennym yn ein hadroddiadau. Mae hyn yn sicrhau bod y 

wybodaeth a gyhoeddwn am ein perfformiad yn destun prosesau sicrwydd er mwyn cynnal a meithrin 

lefel uchel o ymddiriedaeth a hyder ymhlith ein cwsmeriaid a rhanddeiliaid.  

2.4. Er mwyn cynnwys gwybodaeth gadarn ar gyfer ein hadroddiad perfformiad misol, rydym wedi 

datblygu Datganiadau am Fethodoleg ar gyfer y rhan fwyaf o fesurau, sy'n disgrifio'r prosesau a'r 

gweithdrefnau sydd ar waith i gasglu data ac adrodd ar ein hymrwymiadau perfformiad. Mae'r 

datganiadau hyn yn helpu i sicrhau cysondeb, dros amser, o ran y data a ddefnyddir mewn 

adroddiadau. 

2.5. Mae'n rhaid i gyrchwyr data gymeradwyo data er mwyn cadarnhau eu bod wedi'u casglu yn unol â 

Datganiadau am Fethodoleg. 

2.6. Cynhelir adolygiad misol o ddata perfformiad ar gyfer pob un o'n hunedau busnes, gan ddefnyddio 

dangosfyrddau perfformiad safonol, lle rydym yn adolygu perfformiad yn erbyn perfformiad mewn 

blynyddoedd blaenorol er mwyn nodi tueddiadau ac allanolynnau a sicrhau ein bod yn llunio 

rhagolygon perfformiad cywir. 

2.7. Ar ddiwedd pob blwyddyn, rydym yn cyhoeddi adroddiad ar ein perfformiad ariannol a'n 

canlyniadau. Fel rhan o'r broses ddiwedd blwyddyn hon, rhaid i'r data perfformiad gael eu cymeradwyo 

gan y Bwrdd. Fel rhan o'n proses sicrwydd, ac yn unol â Ffigur 1, caiff cymeradwyaeth ffurfiol ei 

dogfennu ar bob lefel o'r hierarchaeth. 

2.8. Byddwn yn parhau i adolygu ein trefniadau llywodraethu ac atebolrwydd er mwyn sicrhau ein bod 

yn parhau i gydymffurfio â newidiadau i God Llywodraethu Corfforaethol y DU yn y dyfodol. Yn 

benodol, mae'r Cod sydd ar waith gennym yn adlewyrchu ein hegwyddorion adrodd ar berfformiad a'n 

trefniadau llywodraethu er mwyn sicrhau'r canlynol: 

 ein bod yn llunio adroddiadau tryloyw er mwyn cyrraedd y safonau a amlinellir yn Rheolau'r 

Awdurdod Ymddygiad Ariannol ar Ddatgelu a Thryloywder, neu ragori arnynt; a 

 her briodol gan ein Bwrdd drwy sicrhau bod ganddo'r cydbwysedd priodol o sgiliau, profiad, 

annibyniaeth a gwybodaeth am y Cwmni. 

 

3. FFYNONELLAU SICRWYDD  

3.1. Mae gennym brosesau a systemau rheoli cadarn ar waith eisoes sy'n rhoi'r sicrwydd angenrheidiol ynglŷn 

â dibynadwyedd a chyflawnder y wybodaeth a gyhoeddir. Byddwn yn parhau i gymhwyso'r rhain ar gyfer pob 

un o'r Mesurau Perfformiad. 

3.2. Mae'r paragraffau canlynol yn crynhoi'r prosesau a'r systemau rheoli sydd ar waith. 

3.2.1. Polisïau a Gweithdrefnau 

 Caiff prosesau a systemau rheoli allweddol eu dogfennu a chaiff ansawdd y systemau a'r 

prosesau a ddefnyddir i gynhyrchu gwybodaeth reoliadol ei asesu'n gyson. Byddwn yn dilyn y 

prosesau hyn i lunio Adroddiad Perfformiad 2015/16;  

 Mae perchenogaeth a chyfrifoldeb am y data rheoliadol sy'n sail i'r Mesur Perfformiad 

perthnasol wedi'u diffinio'n glir.  Caiff y cyfrifoldeb cyffredinol am adrodd ar ddata penodol ei 

roi i "berchennog data" a'r aelod priodol o Dîm Gweithredol Dŵr Cymru;  
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 Mae'n ofynnol i bob "perchennog data" gadarnhau ei fod wedi adrodd ar y data yn unol â'r 

Datganiadau am Fethodoleg sy'n cynnwys mapiau proses a nodiadau ar weithdrefnau; 

 Mae gennym ddogfen bolisi sy'n nodi'r broses ffurfiol i'w dilyn ac, ymhlith pethau eraill, rolau a 

chyfrifoldebau pobl allweddol, gan gynnwys "perchenogion data", yr Adran Reoleiddio, Tîm 

Gweithredol Dŵr Cymru (yn unigol ac ar y cyd), y Pwyllgor Archwilio a'r Bwrdd; 

 Mae dogfen bolisi 'Cod Ymddygiad', sy'n nodi'r fframwaith ymddygiad gofynnol sy'n cynnwys 

data rheoliadol a Pholisi Chwythu'r Chwiban, ar waith; 

 Rhaid i ddata gael eu cymeradwyo'n ffurfiol gan yr unigolyn, gan gadarnhau bod y data wedi'u 

cyrchu o ffynhonnell gydnabyddedig a'u bod wedi'u crynhoi'n gywir. Hefyd, bydd yr unigolyn 

yn cadarnhau bod unrhyw ddyfarniadau neu dybiaethau perthnasol wedi'u hamlygu a'u 

dogfennu, gan sicrhau bod trywydd archwilio clir, gydag adolygiad o raddau hyder lle bo 

hynny'n berthnasol. Os mai rhan o wybodaeth bersonol unigolyn yw deunydd, mae'n rhaid 

iddo gadarnhau ei fod yn wir neu, os nad yw'n rhan o wybodaeth bersonol yr unigolyn, rhaid 

iddo sicrhau bod ymholiadau priodol wedi cael eu gwneud;  

 Mae ein Systemau Rheoli Mewnol, sydd wedi'u hachredu i safonau ISO amrywiol, yn 

berthnasol i gyfran fawr o'r trefniadau prosesu data.  

3.2.2. Hyfforddiant ac Adolygu Mewnol 

 Caiff 'pecynnau gwybodaeth' eu paratoi gan yr Adran Reoleiddio i sicrhau bod gan bob 

"berchennog data" un pwynt cyfeirio ar gyfer yr holl wybodaeth sydd ei hangen i gyflawni eu 

cyfrifoldebau penodol. Mae'r 'pecynnau gwybodaeth' hyn yn cynnwys y Gofynion Adrodd 

perthnasol, gwybodaeth am raddau hyder a'r adroddiad gan y Cofnodwr ar bob "Mesur 

Perfformiad". Mae'r rhain hefyd ar gael ar safle Infozone y Cwmni; 

 Sesiynau hyfforddi unigol i "berchenogion data", sy'n esbonio'r prosesau yn llawn ac yn tynnu 

sylw at bwysigrwydd sicrhau bod data rheoliadol yn ddibynadwy ac yn gyflawn; 

 Adroddiadau rheolaidd ar ddangosyddion perfformiad allweddol i'r Bwrdd, y Pwyllgor Ansawdd 

a'r Amgylchedd a Thîm Gweithredol Dŵr Cymru drwy gydol y flwyddyn; 

 Rhaglen Diwydrwydd Dyladwy, a arweinir gan yr Adran Reoleiddio, sy'n cynnwys cyfarfodydd 

adolygu â pherchenogion data. Mae hyn yn cynnwys adolygu dogfennau'n feirniadol, llunio 

cymariaethau â data o flynyddoedd blaenorol, herio dyfarniadau a thybiaethau a wnaed a 

sicrhau y cydymffurfir ag unrhyw ganllawiau perthnasol; 

 Caiff y ffurflenni 'cymeradwyo' eu cadarnhau gan bob perchennog data a'r aelod cyfrifol o Dîm 

Gweithredol Dŵr Cymru cyn i'r Adroddiad Perfformiad gael ei gyhoeddi. Mae'r ffurflen 

'gymeradwyo' hefyd yn cynnwys cadarnhad gan berchenogion data bod y mapiau proses wedi 

cael eu dilyn;  

 Cyfarfod gweithredol i adolygu'r holl Fesurau Perfformiad, sy'n cynnwys Cyfarwyddwyr 

Gweithredol Dŵr Cymru, a gynhelir cyn y cyfarfod Bwrdd ym mis Mehefin pan gaiff yr 

Adroddiad Perfformiad ei gymeradwyo cyn ei gyhoeddi. Ymhlith y sawl sy'n bresennol mae'r 

Cofnodwr, aelod o'r tîm Sicrwydd Busnes, aelod o'r Adran Reoleiddio, aelod o'r tîm 

Cydymffurfio a'r holl berchenogion data. Caiff materion perthnasol eu hamlygu a'u hadolygu. 
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Ymgynghorydd allanol annibynnol yw'r Cofnodwr, sydd â gwybodaeth dda am y diwydiant a 

Dŵr Cymru ac arbenigedd ym maes prosesu data rheoliadol anariannol yn y sector dŵr. 

 3.2.3. Adolygu Allanol, Llywodraethu a Rôl y Bwrdd 

 Cyn diwedd y flwyddyn, mae'r Pwyllgor Archwilio yn cael papur sy'n cynnwys amserlen ac yn 

nodi'r prosesau sicrwydd a ddefnyddir i baratoi'r Adroddiad Perfformiad Blynyddol;  

 Mae'r Cofnodwr yn adolygu ac yn ardystio'r holl Fesurau Perfformiad yn ffurfiol ac yn darparu 

adroddiad manwl sy'n cyfeirio at gydymffurfiaeth â gweithdrefnau a gofynion adrodd 

rheoliadol perthnasol ac yn tynnu sylw at unrhyw broblemau â'r ffigurau a gofnodir. Bydd hyn 

yn cynnwys gwirio ffynhonnell y data, crynhoi'r data gan gynnwys unrhyw brosesau allosod ac 

asesu p'un a yw'r data a gofnodir yn ddigonol; 

 Mae'r Cofnodwr hefyd yn mynychu cyfarfod Gweithredol penodedig Dŵr Cymru ym mis Mai, 

cyfarfod y Pwyllgor Archwilio ym mis Mai a'r cyfarfod Bwrdd ym mis Mehefin (cyn cyhoeddi'r 

Adroddiad Perfformiad) er mwyn ateb unrhyw gwestiynau a godir; 

 Cyn cyhoeddi'r Adroddiad Perfformiad, mae'r tîm Sicrwydd Busnes mewnol yn cynnal 

archwiliad a gwerthusiad manwl o'r systemau sydd ar waith fel rhan o fframwaith adrodd Dŵr 

Cymru ac yn adolygu effeithiolrwydd y system rheoli risg, rheolaethau a llywodraethu;  

 Yn y cyfarfod Bwrdd ym mis Mehefin, caiff y broses gyffredinol, y rheolaethau mewnol ac 

allanol sydd ar waith a'r dyfarniadau allweddol y mae angen eu gwneud wrth lunio'r Adroddiad 

Perfformiad eu hadolygu. Mae'r Cofnodwr yn mynychu'r cyfarfod hwn;   

 Mae rhai o'n rhanddeiliaid allweddol yn archwilio ac yn craffu ar ein data. Er enghraifft, mae 

Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal archwiliad blynyddol o'n data hunanfonitro gweithredwr ar 

gyfer gweithfeydd trin carthion, gan ymdrin â threfniadau samplo, dadansoddi, storio, cofnodi 

a defnyddio data. Mae wedi cynnal archwiliad cyntaf o'n darpariaeth/defnydd o ran data 

monitro llif a ganiateir. Caiff archwiliadau o safleoedd hefyd eu cynnal mewn nifer o'n 

gweithfeydd trin carthffosiaeth bob blwyddyn a chaiff data/dulliau rheoli data eu hasesu'n 

gyson yn ystod yr archwiliadau hyn. Hefyd, mae'r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn cynnal asesiadau 

rheolaidd o'n proses o fynd i'r afael â phroblemau ysgrifenedig gan gwsmeriaid. 

3.3. Ceir rhestr lawn o bob Mesur Perfformiad, sy'n rhoi crynodeb o'r Asesiad Risg yn ogystal â'r 

prosesau sicrwydd amrywiol a fydd yn gymwys, yn Atodiad 2.  

3.4. Ar gyfer y Mesurau Perfformiad hynny yn y categorïau risg "Isel" neu "Ganolig", byddwn yn parhau 

â'r trefniadau presennol fel y disgrifir ym Mharagraff 3.2 uchod. Er ei bod yn bwysig i ni fabwysiadu dull 

cymesur o roi sicrwydd, os credwn fod angen darparu lefel uwch o sicrwydd, rydym yn bwriadu cymryd 

camau ychwanegol, fel yr amlinellir yn Adran 3.6. Mae'n werth nodi bod un o'r ymatebwyr i'r 

ymgynghoriad diweddaraf wedi nodi bod cymesuredd yn elfen bwysig o'r Cynllun. Byddwn yn 

cymhwyso'r gweithgareddau sicrwydd ychwanegol hyn, a gaiff eu targedu, at y chwech o'r 29 o 

Fesurau Perfformiad a roddwyd yn y categorïau risg "Uchel" neu "Gritigol" yn y Matrics o Effaith a 

Thebygolrwydd y Risgiau a ddisgrifiwyd yn gynharach.  

3.5. Fel y soniwyd yn flaenorol, credwn fod fframweithiau rheoli cadarn ar waith ar gyfer ein Mesurau 

Perfformiad i gyd. Fel arfer, caiff Mesurau eu gosod yn y categorïau Risg Gritigol/Uchel ar sail cyfuniad 

o nifer o ffactorau gan gynnwys: 
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 y ffaith mai Mesurau Perfformiad newydd yw'r rhain yn bennaf, a gyflwynwyd ym mis Ebrill 
2015, ac nad yw ein tîm archwilio mewnol na'n harbenigwr trydydd parti allanol - y Cofnodwr - 
wedi profi'r rheolaethau mewnol yn annibynnol i sicrhau eu bod yn gweithio'n briodol; 

 mae'r rhain yn feysydd cymhleth sy'n galw am elfen o arfer barn;  

 problemau diweddar yn ymwneud ag adroddiadau rheoliadol yn y sector dŵr yn gyffredinol.  
 

Mae dadansoddiad llawn wedi'i gynnwys yn Atodiad 3. 

3.6. Bydd y Cofnodwr yn gwneud y canlynol ar gyfer pob Mesurydd Perfformiad:  

 Dadansoddi rheolaethau rheoli, trefniadau llywodraethu, prosesau adolygu a goruchwylio 

annibynnol, cwmpas archwiliadau, effaith, risg gynhenid a rheolaethau ar gyfer pob mesur; 

 Adolygu'r fethodoleg a ddefnyddiwyd a digonolrwydd dogfennau methodoleg; 

 Sicrhau bod y fethodoleg a ddefnyddiwyd yn cydymffurfio â'r Datganiadau am Fethodoleg; 

 Cadarnhau'r ffynonellau a digonolrwydd a chyflawnder y data a ddefnyddiwyd ar gyfer y 

dadansoddiad; 

 Archwilio'r ffigurau a gofnodwyd er mwyn sicrhau eu bod yn gyson â'r data sylfaen a'u bod 

wedi'u crynhoi'n gywir o'r data sylfaen hynny; 

 Sefydlu trywyddau archwilio cadarn a thryloyw;  

 Gwneud argymhellion er mwyn gwella sicrwydd, os oes angen.  Er enghraifft, gallai'r rhain 

gynnwys argymhellion i gasglu mwy o ddata. 

3.7. Caiff y Cofnodwr adnoddau ychwanegol i adolygu'r Mesurau Perfformiad hynny yr aseswyd eu bod 

yn y categorïau Risg Gritigol/Uchel. Bydd hyn yn ei alluogi i wneud y canlynol: 

 Cynnal dau adolygiad y flwyddyn; 

 Mynd i gyfarfodydd perfformiad allweddol; 

 Profi samplau data mwy o faint; 

 Ymweld â mwy o safleoedd gweithredol; 

 Trafod â mwy o aelodau o staff neu gontractwyr trydydd parti;  

 Mwy o gyfleoedd i awgrymu sut y gellir gwella effeithiolrwydd y prosesau rheoli risg, 

rheolaethau a llywodraethu sydd eisoes ar waith. 

3.8. Cynigiwn mai'r Cofnodwr a'i dîm ddylai wneud y gwaith hwn a llunio adroddiadau yn ei gylch, gan 

ei fod yn ymgynghorydd allanol annibynnol sydd â gwybodaeth dda am y diwydiant a Dŵr Cymru ac yn 

meddu ar arbenigedd ym maes prosesu data rheoliadol anariannol yn y sector dŵr. Byddwn yn parhau 

i gyhoeddi Llythyr y Cofnodwr. Bydd data ar berfformiad ariannol yn dal i gael eu harchwilio'n flynyddol 

gan ein harchwilwyr allanol, KPMG, sy'n rhoi eu barn annibynnol arnynt. 

3.9. Caiff y manylion am y gweithgareddau sicrwydd uwch wedi'u targedu ar gyfer pob Mesurydd 

Perfformiad eu cynnwys yn Atodiad 4. Bydd y rhain yn rhan o Gynllun Archwilio wedi'i Dargedu'r 

Cofnodwr ar gyfer y Mesurau Perfformiad hynny sy'n peri risg "Uchel" neu "Gritigol".  
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4.  CRYNODEB O'R YMGYNGHORIAD A'R CAMAU NESAF 

4.1 Daeth yr ymgynghoriad ar y Cynllun Sicrwydd Drafft i ben ar 8 Ionawr 2016 a chafwyd pum ymateb.  

Rydym wedi diolch i bob ymatebydd am y mewnbwn ac wedi rhoi eglurder pellach lle y bo hynny'n 

briodol. Yn gyffredinol, roedd yr ymatebwyr o'r farn bod y dull gweithredu sicrwydd yn synhwyrol ac 

roeddent o'r farn fod y prosesau cyffredinol wedi'u hamlinellu'n glir.  Rydym wedi gwneud nifer fach o 

newidiadau i'r cynllun er mwyn adlewyrchu rhai o'r sylwadau. Nodi manylion ein hymgysylltu â 

rhanddeiliaid yn Atodiad 5. Mae Atodiad 6 yn cynnwys amserlen fwy diweddar ar gyfer Adroddiad 

Perfformiad 2015/16 a gwaith cynllunio cynnar ar gyfer Cynllun sicrwydd 2016/2017.  Er hwylustod, 

rydym wedi cynnwys diffiniad o bob Mesurydd Perfformiad yn Atodiad 7.      

4.2 Mae'n bwysig ein bod yn parhau i adolygu pa wybodaeth sydd ei heisiau a'i hangen ar ein 

cwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill. Hefyd, mae angen i ni barhau â'n dull gweithredu cymesur a thryloyw 

o ran y gweithgareddau sicrwydd ansawdd a gyflawnir gennym er mwyn sicrhau y gall ein cwsmeriaid 

a'n rhanddeiliaid ymddiried yn y wybodaeth a gyhoeddir gennym. I'r perwyl hwn, byddwn yn parhau 

â'n ymrwymiad i sicrhau ein bod yn ymgysylltu â' rhanddeiliaid mewn modd rheolaidd ac effeithiol. 
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Appendix 1   Impact and Probability Risk Matrix ATODIAD 1    Matrics o Effaith a Thebygolrwydd y Risgiau 

Ref Rhif Cyfeirnod 

Performance Measure Mesur Perfformiad 

Risk Risg 

Safe Drinking Water % of samples compliant Dŵr Yfed Diogel: % y samplau sy'n cydymffurfio 

Safe Drinking Water Mean Zonal Compliant Dŵr Yfed Diogel: Cydymffurfiaeth Barthol Gymedrig 

Customer Acceptability Derbynioldeb i Gwsmeriaid 

Reliability of supply Dibynadwyedd y cyflenwad 

Abstraction of water for use Tynnu dŵr i'w ddefnyddio 

Treating waste water Trin dŵr gwastraff 

Preventing Pollution incidents Cat 1, 2 and 3 Atal achosion o Lygredd Categori 1, 2 a 3 

Preventing Pollution incidents Cat 3 only Atal achosion o Lygredd Categori 3 yn unig 

Responding to climate change Ymateb i newid yn yr hinsawdd 

Carbon footprint Ôl troed carbon 

Service Incentive Mechanism Dull Cymell Gwasanaeth 

At risk customer service Gwasanaethau i gwsmeriaid sydd mewn perygl 

Properties flooded in the year Eiddo lle bu llifogydd yn ystod y flwyddyn 

Non Household customer satisfaction % Boddhad Cwsmeriaid Annomestig - % 

Non Household customer satisfaction score Boddhad Cwsmeriaid Annomestig - sgôr 

Earning the trust of customers Ennyn ymddiriedaeth cwsmeriaid 

Affordable bills Biliau fforddiadwy 

Help for disadvantaged customers Cymorth i gwsmeriaid dan anfantais 

Asset Serviceability water/waste Defnyddioldeb Asedau dŵr/gwastraff 

Leakage Gollyngiadau dŵr 

Asset resilience (Water) Gwydnwch asedau (dŵr) 

Asset resilience (Waste) Gwydnwch asedau (Gwastraff) 

H&S RIDDOR Incidents Digwyddiadau IaD a RIDDOR 

Competency for role Cymhwysedd i'r rôl 

Operating Efficiency Effeithlonrwydd Gweithredol 

Financing Efficiency – Credit rating Effeithlonrwydd Cyllid - Statws credyd 

Bad debt Drwgddyledion 

Net promoter score Sgôr hyrwyddo net 

Complaints Cwynion 

Impact Score Sgôr Effaith 

Probability Score Sgôr Tebygolrwydd 
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Atodiad 2 - Matrics yn dangos lefelau sicrwydd ar gyfer pob Mesur 
Perfformiad 

 

         Ffynonellau Sicrwydd 

Ref Mesur Perfformiad 
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A1a 
Dŵr Yfed Diogel: % y 
samplau sy'n cydymffurfio  

    
√ √ √ √ √ √ √ √ √   

A1b 

Dŵr Yfed Diogel: 
Cydymffurfiaeth Barthol 
Gymedrig 

    

√ √ √ √ √ √ √ √ √   

A2 Derbynioldeb i Gwsmeriaid     √ √ √ √ √ √ √ √ √   

A3 
Toriadau i'r cyflenwad dŵr 
(Dibynadwyedd y cyflenwad) 

    
√ √ √ √ √ √ √ √ √   

B1 Tynnu dŵr i'w ddefnyddio     √ √ √ √ √ √ √ √ √   

B2 

Cydymffurfiaeth â 
thrwyddedau gollwng dŵr 
(Trin dŵr gwastraff)   

    

√ √ √ √ √ √ √ √ √   

B3a 
Atal digwyddiadau o lygredd 
(gwastraff a dŵr) 

    
√ √ √ √ √ √ √ √ √   

B3b 
Atal digwyddiadau o lygredd 
(gwastraff a dŵr) - cat 3 

    
√ √ √ √ √ √ √ √ √   

C1 
Ymateb i newid yn yr 
hinsawdd 

    
√ √ √ √ √ √ √ √ √   

C2 Ôl troed carbon     √ √ √ √ √ √ √ √ √   

D1 
Dull Cymell Gwasanaeth 
(SIM) 

    
√ √ √ √ √ √ √ √ √   

D2 
Gwasanaethau i gwsmeriaid 
sydd mewn perygl 

    
√ √ √ √ √ √ √ √ √   

D3 
Eiddo lle bu llifogydd yn 
ystod y flwyddyn 

    
√ √ √ √ √ √ √ √ √   

D4a Boddhad cwsmeriaid busnes     √ √ √ √ √ √ √ √ √   

D4b Boddhad cwsmeriaid busnes     √ √ √ √ √ √ √ √ √   

D5 
Ennyn ymddiriedaeth 
cwsmeriaid 

    
√ √ √ √ √ √ √ √ √   

E1 Biliau fforddiadwy     √ √ √ √ √ √ √ √ √   
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         Ffynonellau Sicrwydd 

Ref Mesur Perfformiad 
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E2 
Cymorth i gwsmeriaid dan 
anfantais 

    
√ √ √ √ √ √ √ √   √ 

F1 
Defnyddioldeb asedau 
dŵr/gwastraff  

    
√ √ √ √ √ √ √ √   √ 

F2 Gollyngiadau dŵr     √ √ √ √ √ √ √ √   √ 

F3a Gwydnwch asedau (dŵr)     √ √ √ √ √ √ √ √   √ 

F3b 
Gwydnwch asedau 
(Gwastraff) 

    
√ √ √ √ √ √ √ √   √ 

G1 Digwyddiadau IaD a RIDDOR     √ √ √ √ √ √ √ √   √ 

G2 Cymhwysedd Staff     √ √ √ √ √ √ √ √ √   

H1 Effeithlonrwydd Gweithredol     √ √ √ √ √ √ √ √ √   

H2 
Effeithlonrwydd Cyllid - 
Statws credyd 

    
√ √ √ √ √ √ √ √ √   

SC1 Drwgddyledion     √ √ √ √ √ √ √ √ √   

SC2 Sgôr hyrwyddo net     √ √ √ √ √ √ √ √ √   

SC3 Cwynion     √ √ √ √ √ √ √ √ √   

                   

        Asesu Risg        

         Risg Isel          

         Risg Ganolig         

         Risg Uchel          

         Risg Gritigol         
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Atodiad 3 - Trosolwg o'r risgiau critigol / uchel a nodwyd yn y Matrics      

Risg 
Cyf Mesur Disgrifiad Maes Sylwadau 

F3a 

 

 

F3b 

 

Gwydnwch 

Asedau 

(Dŵr) 

Risg Gritigol 

Gwydnwch 

Asedau 

(Gwastraff) 

Risg Uchel 

 

Canran yr 

asedau sy'n 

wydn yn erbyn 

cyfres o feini 

prawf. 

Sgôr Effaith 

(allan o 4) 

Ariannol - 4 (3 yn achos Gwastraff) 

Enw da - 2 

Rhanddeiliaid - 3 

Y Gosb Ariannol Fwyaf - £15.5m. 

(£9.2m ar gyfer Gwastraff). 

Risg Gynhenid Dim data fel y cyfryw, ond dibynnir ar 

asesu asedau critigol yn erbyn nifer (8) o 

feini prawf penodol y cytunwyd arnynt 

gan y Grŵp Llywio Gwydnwch. 

Fframwaith 

Rheoli 

Mesur Newydd. 

Sylwadau'r 

Cofnodwr 

Yn ystod cyfarfod adolygu ar wahân ar y 

pwnc hwn, gwnaethom lwyddo i 

gadarnhau'r diffiniadau a ddefnyddiwyd 

ar gyfer asedau critigol, y rhestr o 

asedau critigol, y dull a'r meini prawf 

sgorio ar gyfer pob ased, sgôr gwydnwch 

pob ased a'r dull o gyfrifo cyfanswm y 

sgoriau gwydnwch ar y pryd (Mai 2015). 

Barn Archwilio 

Mewnol 

Mesur Newydd - heb ei adolygu eto. 

Ystyriaethau 

Eraill 

Cynhaliodd ymgynghorwyr annibynnol 

Broses Asesu Gwydnwch Dŵr Cymru ym 

mis Gorffennaf 2015. Daethant i'r 

casgliad canlynol: 

"Mae'r broses gwydnwch yn gosod sail 

effeithiol a phragmataidd iawn ar gyfer 

asesu a monitro gwydnwch asedau". 

Gwnaethpwyd rhai mân-argymhellion ar 

gyfer gwella. 

Cafodd Ofwat y brif dasg o ddatblygu'r 

amcan gwydnwch ymhellach drwy 

Ddeddf Dŵr 2014. Roedd hyn yn destun 

ymarfer ymgynghori ar rôl Ofwat ym 

maes gwydnwch. 
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Cyf Mesur Disgrifiad Maes Sylwadau 

E2 Cymorth i 

Gwsmeriaid 

dan 

Anfantais 

Risg Uchel 

Nifer y 

cwsmeriaid sy'n 

cael budd o 

dariffau 

cymdeithasol. 

Sgôr Effaith 

(allan o 4) 

Ariannol - 0 

Enw da - 2 

Rhanddeiliaid - 3 

Dim Cosb/Gwobr Ariannol. 

Risg Gynhenid Cafwyd y data o RapidExtra (y system 

Filio newydd a lansiwyd ym mis Ionawr 

2015) ond cafwyd data gan Landlordiaid 

hefyd ar y taliadau dŵr a gesglir 

ganddynt. 

Rhaid crynhoi'r data o'r ffynonellau 

amrywiol a chael gwared ar unrhyw 

ddata dyblyg. 

Fframwaith 

Rheoli 

Mesur Newydd. 

Sylwadau'r 

Cofnodwr 

Yn ystod adolygiad ar wahân, 

gwnaethom gadarnhau'r niferoedd ar 

bob tariff, gan gyfuno data o system 

Tallyman y cwmni, taenlen ar gyfer tri 

awdurdod lleol sy'n bilio ar ran y cwmni 

a thaenlen ar gyfer tair cymdeithas dai 

sydd â threfniadau bilio ar wahân.  

Barn Archwilio 

Mewnol 

Mesur Newydd - heb ei adolygu eto. 

Ystyriaethau 

Eraill 

Lansiwyd y system Filio newydd ym mis 

Ionawr 2015 (gweler uchod). 
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Cyf Mesur Disgrifiad Maes Sylwadau 

F1 Defnyddioldeb 

Asedau 

Risg Uchel 

Asesiad o'r 

duedd 

hanesyddol 

ddiweddar ym 

maes 

defnyddioldeb 

i gwsmeriaid, 

a fesurir yn ôl 

newidiadau 

mewn 

dangosyddion 

perfformiad 

gwasanaethau 

ac asedau. 

Effaith 

Sgôr 

Ariannol - 3 

Enw da - 3 

Rhanddeiliaid - 4 

Y Gosb Ariannol Fwyaf - £10m (fesul 

iswasanaeth). 

Risg Gynhenid Mae pedwar iswasanaeth: 

 Dŵr - Seilwaith (6 dangosydd) 

 Dŵr - Heblaw seilwaith  
(5 dangosydd) 

 Gwastraff - Seilwaith (6 dangosydd) 

 Gwastraff - heblaw seilwaith 
(3 dangosydd) 

Rhaid cydgasglu a chydgysylltu 20 o 

ddangosyddion unigol. 

Mae'r asesiad cyffredinol o 

ddefnyddioldeb yn dibynnu ar y pwys a 

roddir ar y dangosyddion amrywiol. 

Fframwaith 

Rheoli 

Mae prosesau sefydledig ar waith i gael 

y data. 

Caiff y mesur ei adolygu bob blwyddyn 

gan y Cofnodwr. 

Dim ond un elfen unigol a archwiliwyd 

yn ddiweddar gan y Tîm Archwilio 

Mewnol. 

Sylwadau'r 

Cofnodwr 

Credwn fod dadansoddiad Dŵr Cymru o 

seilwaith ac elfennau heblaw seilwaith 

Dŵr/Gwastraff yn gyson â Gofynion 

Adrodd Ofwat. 

Cefnogwn asesiad cyffredinol y Cwmni o 

Ddefnyddioldeb Sefydlog (Gorffennaf 

2015). 

Barn Archwilio 

Mewnol 

Ar sail yr archwiliad o Waith Cynnal a 

Chadw Nas Cynlluniwyd (dangosydd ar 

gyfer Elfennau heblaw seilwaith Dŵr a 

Gwastraff), rhoddwyd barn archwilio 

Sicrwydd Cyfyngedig. Er nad oedd 

unrhyw broblemau ag ansawdd y data, 

bydd angen cynnal archwiliad dilynol o 

hyd. 

Ystyriaethau 

Eraill 

Dim. 
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Cyf Mesur Disgrifiad Maes Sylwadau 

F2 Gollyngiadau 

Risg Uchel 

Mae 

cyfanswm y 

gollyngiadau 

yn mesur 

cyfanswm y 

colledion 

dosbarthu a 

cholledion o 

bibellau 

cyflenwi 

mewn 

megalitrau y 

dydd (Ml/d). 

Sgôr Effaith Ariannol - 2 

Enw da - 2 

Rhanddeiliaid - 3 

Y Gosb Ariannol Fwyaf - £9.2m. 

Risg Gynhenid Mae cyfanswm y gollyngiadau yn 

cynnwys dwy ran - gollyngiadau mewn 

Ardaloedd Mesuryddion Dosbarth 

(DMA) a gollyngiadau o Brif Bibellau a 

Chronfeydd Gwasanaeth. 

Daw'r data o waith monitro DMA o'r 

System Monitro a Chofnodi 

Gollyngiadau (LMARS) a ddefnyddir i 

bennu lefelau gollyngiadau optimaidd a 

llunio adroddiadau ar ollyngiadau. 

Caiff gollyngiadau o brif bibellau a 

chronfeydd gwasanaeth eu 

hamcangyfrif. 

Fframwaith 

Rheoli 

Caiff y mesur ei adolygu bob blwyddyn 

gan y Cofnodwr. 

Yn ddiweddar, addasodd Dŵr Cymru y 

ffordd y mae'n cyfrifo isafswm llifau 

dros nos ac, felly, ollyngiadau ac mae 

bellach yn defnyddio'r dull 

anweddolrwydd o gofnodi defnydd dros 

nos yn y DMA. 

Sylwadau'r 

Cofnodwr 

Rydym wedi archwilio'r cyfrifiad a 

wnaed o'r mesur gollyngiadau ac wedi 

cadarnhau'r gwerth a gyfrifwyd 

(Gorffennaf 2015). 

Barn Archwilio 

Mewnol 

Heb ei archwilio'n ddiweddar. 

Ystyriaethau 

Eraill 

Yn ein hymchwil o ran Parodrwydd i 

Dalu a'r ddogfen Ein Dyfodol Cynaliadwy 

2015-2040, nododd cwsmeriaid eu bod 

am weld gwelliannau'n cael eu gwneud i 

fynd i'r afael â gollyngiadau. 
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Cyf Mesur Disgrifiad Maes Sylwadau 

G1 Digwyddiadau 

RIDDOR 

Risg Uchel 

Nifer yr achosion 

o anafiadau a 

gyflwynir i'r 

Weithrediaeth 

Iechyd a 

Diogelwch o dan 

y Rheoliadau 

Adrodd ar 

Anafiadau, 

Clefydau a 

Digwyddiadau 

Peryglus 

(RIDDOR). 

Sgôr Effaith Ariannol - 0 

Enw da - 3 

Rhanddeiliaid - 4 

Dim Cosb/Gwobr Ariannol. 

Risg Gynhenid Gwybodaeth am ddamweiniau a gafwyd 

yn rhannol gan ein contractwyr rheng 

flaen. 

Caiff diwrnodau a gollir eu cyfrifo â llaw 

y tu allan i system ASSURE. 

Cyfrifwyd RIDDOR ers cryn amser ond 

cyflwynwyd system newydd (ASSURE) 

ym mis Ebrill 2015. 

Fframwaith 

Rheoli 

Mae prosesau sefydledig ar waith i 

gofnodi data RIDDOR ond ni 

chynhaliwyd unrhyw archwiliad mewnol 

yn ddiweddar. 

Sylwadau'r 

Cofnodwr 

Nid adolygwyd y mesur hwn yn flaenorol 

gan y Cofnodwr gan nad yw'n Fesur 

Llwyddiant. 

Barn Archwilio 

Mewnol 

Heb ei archwilio'n ddiweddar. 

Ystyriaethau 

Eraill 

Hysbysir y Weithrediaeth Iechyd a 

Diogelwch o bob digwyddiad RIDDOR a 

gall y Weithrediaeth eu harchwilio 

hefyd. 

Yn ddarostyngedig i drefniadau 

llywodraethu drwy'r Grŵp Llywio Iechyd 

a Diogelwch a'r Pwyllgor Ansawdd a'r 

Amgylchedd. 

Mae system reoli Iechyd a Diogelwch 

Dŵr Cymru wedi ennill achrediad 

18001:2007 y Gyfres Asesu Iechyd a 

Diogelwch Galwedigaethol (OHSAS). 

Mae mesur a monitro perfformiad yn 

rhan o'r fanyleb hon a chaiff yr elfennau 

hyn eu harchwilio bob  

6 mis. 
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Atodiad 4 Cynllun archwilio wedi'i dargedu  

 

Ref Mesur Cwmpas Archwiliad y Cofnodwr 

 

E2 Cymorth i 

Gwsmeriaid dan 

Anfantais 

Adolygu priodoldeb a chyflawnder y Datganiad am Fethodoleg. 

Adolygu priodoldeb a chyflawnder y Matrics Risg (sy'n cynnwys y risgiau 

a'r rheolaethau). 

Adolygu diffiniad y cwmni o gwsmeriaid dan anfantais a'r tariffau ar 

gyfer y categori hwn o gwsmeriaid. 

Cadarnhau'r rhesymau dros gynnwys pob categori. 

Adolygu darpariaethau pob tariff. 

Adolygu unrhyw anawsterau o ran ansawdd y data a achoswyd drwy 

symud i system newydd RapidXtra a'r gwaith a wnaed i'w datrys.  

Adolygu'r cysondeb rhwng y gronfa ddata hanesyddol, Tallyman a 

RapidXtra. 

Gwirio'r data sylfaen yn systemau'r Cwmni, sut y caiff niferoedd eu 

hasesu ar gyfer pob trefniant a sut y caiff y cyfansymiau eu cyfrifo ar 

gyfer y Mesur Llwyddiant hwn, gan gynnwys addasiadau a wneir i 

sicrhau na chaiff y sawl sydd ar fwy nag un trefniant eu cyfrif 

ddwywaith.  

Gwirio a phrofi'r trefniadau sydd ar waith ar gyfer awdurdodau lleol sy'n 

bilio ar ran Dŵr Cymru a'r tair cymdeithas dai sy'n casglu taliadau dŵr 

oddi wrth eu tenantiaid ar ran Dŵr Cymru. 

Cynnal hapwiriadau i gadarnhau'r trywydd archwilio nôl i gwsmeriaid 

unigol ar gyfer pob categori er mwyn cefnogi'r niferoedd a gofnodir. 

F1 Defnyddioldeb 

Asedau 

Adolygu priodoldeb a chyflawnder y Datganiad am Fethodoleg. 

Adolygu priodoldeb a chyflawnder y Matrics Risg (sy'n cynnwys y risgiau 

a'r rheolaethau). 

Adolygu'r data ategol ar gyfer y pedwar iswasanaeth Dŵr a Gwastraff 

Seilwaith a Dŵr a Gwastraff Heblaw Seilwaith.  

Cynnal hapwiriadau i gadarnhau sut y caiff data sylfaen eu casglu a'u 

gwirio i ddarparu'r ffigurau ategol hyn, gan gynnwys gwirio sut y caiff 

digwyddiadau unigol eu cofnodi a'u categoreiddio a sut y caiff y ffigurau 

eu crynhoi i gynhyrchu'r data ategol. 

Adolygu barn y cwmni ar ddefnyddioldeb cyffredinol ym mhob 

iswasanaeth drwy asesu'r duedd hanesyddol ddiweddar ym maes 

defnyddioldeb i gwsmeriaid, a fesurir yn ôl newidiadau mewn 

dangosyddion perfformiad gwasanaethau ac asedau.  
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Ref Mesur Cwmpas Archwiliad y Cofnodwr 

 

Yn ystod 2014-15, cafodd y prosesau a ddefnyddir i gynhyrchu 

gwerthoedd ar gyfer gwaith cynnal a chadw nas cynlluniwyd eu 

hadolygu'n fanwl gan y Tîm Archwilio Mewnol. Adolygu priodoldeb 

canfyddiadau'r archwiliad ac amseroldeb y camau gweithredu a 

gymerwyd gan reolwyr i ymdrin â chanfyddiadau'r Tîm Archwilio 

Mewnol. 

F2 Gollyngiadau dŵr Adolygu priodoldeb a chyflawnder y Datganiad am Fethodoleg. 

Adolygu priodoldeb a chyflawnder y Matrics Risg (sy'n cynnwys y risgiau 

a'r rheolaethau). 

Adolygu'r dull a ddefnyddiwyd i gyfrifo gollyngiadau. 

Profi cywirdeb y data a ddaw o system LMARS, a ddefnyddiwyd i fesur 

gollyngiadau mewn Ardaloedd Mesuryddion Dosbarth. 

Profi priodoldeb y ffigurau a amcangyfrifwyd ar gyfer gollyngiadau o Brif 

Bibellau a Chronfeydd Gwasanaeth. 

Profi cywirdeb unrhyw dybiaethau a wnaed.  

Arbenigwr trydydd parti annibynnol i adolygu ansawdd a chwmpas y 

data ategol a herio'r tybiaethau safonol a'r dulliau a ddefnyddiwyd i'w 

llunio. 

F3A  

F3B 

Gwydnwch Asedau Adolygu priodoldeb a chyflawnder y Datganiad am Fethodoleg. 

Adolygu priodoldeb a chyflawnder y Matrics Risg (sy'n cynnwys y risgiau 

a'r rheolaethau). 

Adolygu priodoldeb y meini prawf a ddefnyddir i asesu critigoldeb 

safleoedd gwastraff a dŵr unigol. 

Adolygu priodoldeb y rhestr o safleoedd y tybir eu bod yn gritigol. 

Adolygu'r broses ymgynghori fewnol a ddefnyddiwyd i bennu'r sgoriau 

critigoldeb unigol. 

Drwy gyfarfod â gweithredwyr, adolygu'r sgoriau gwydnwch a roddwyd i 

sampl o asedau er mwyn sicrhau y gellir cyfiawnhau'r sgoriau a 

ddefnyddiwyd yn y dadansoddiad a bod cysondeb rhwng adrannau a 

gwasanaethau gwahanol. 

Adolygu'r broses a ddefnyddiwyd i fonitro a diweddau'r rhestr o asedau 

critigol. 

Adolygu priodoldeb y meini prawf a ddefnyddiwyd i asesu sgôr 

gwydnwch safleoedd gwastraff a dŵr unigol. 

Adolygu'r prosesau ymgynghori a llywodraethu mewnol a ddefnyddiwyd 

i bennu'r sgoriau gwydnwch unigol. 
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Ref Mesur Cwmpas Archwiliad y Cofnodwr 

 

Adolygu'r broses a ddefnyddiwyd i sicrhau bod Timau gwahanol o fewn 

Dŵr Cymru yn defnyddio dull sgorio cyson. 

Adolygu rôl y Grŵp Llywio. 

Lle bo hynny'n briodol, ystyried i ba raddau y cydymffurfiwyd â'r 

egwyddorion a nodir yng nghanllaw UKWIR "Resilience Planning: Good 

Practice Guide”. 

Sicrhau bod unrhyw argymhellion a wnaed gan ymgynghorwyr yn yr 

adolygiad annibynnol o broses Asesu Gwydnwch Dŵr Cymru wedi cael 

eu rhoi ar waith yn amserol. 

G1 Iechyd a Diogelwch 

- digwyddiadau 

RIDDOR 

Adolygu priodoldeb a chyflawnder y Datganiad am Fethodoleg. 

Adolygu priodoldeb a chyflawnder y matrics risg (sy'n cynnwys y risgiau 

a'r rheolaethau). 

Archwilio'r broses a ddefnyddiwyd i grynhoi'r data a gofnodwyd, gan 

gynnwys data gan gontractwyr trydydd parti, o systemau sylfaen a 

gwirio'r cyfrifiad. 

Archwilio data yng nghronfa ddata Adnoddau Dynol y cwmni er mwyn 

sefydlu trywyddau archwilio a chynnal hapwiriadau, gan gynnwys 

gwiriadau gyda'r staff a'r rheolwyr a wnaeth roi gwybod am 

ddigwyddiadau unigol. 
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Atodiad 5     Ymgysylltu â Rhanddeiliaid ac Ymatebion Ysgrifenedig 
 

Cyswllt a wnaed â rhanddeiliaid allweddol ynglŷn â'n hymgynghoriad ar ein risgiau, cryfderau a 

gwendidau, cyn i'n Cynllun Sicrwydd drafft gael ei gyhoeddi.  

 

 Anfon dolen i'r ddogfen 
ymgynghori 

Trafod yr ymgynghoriad 
(cyfarfod/ffôn) 

Dyddiad derbyn 
yr ymateb 

Llywodraeth Cymru 15/9/15 29/9/15 – Cyfarfod 20/10/15 

Arolygiaeth Dŵr Yfed 15/9/15 7/9/15 – Galwad 
gynadledda dros y ffôn 

- 

Cyfoeth Naturiol Cymru 15/9/15 15/9/15 – Galwad 
gynadledda dros y ffôn 

19/10/15 

Cyngor Defnyddwyr Dŵr 15/9/15 26/8/15 – Cyfarfod â 
Chadeirydd Cyngor 

Defnyddwyr Dŵr Cymru 

19/10/15 

Grŵp Her Cwsmeriaid 15/9/15 26/8/15 – Cyfarfod â 
Chadeirydd y GHC 

- 

Fforwm Dŵr Cymru 12/10/15 7/10/15 – Cyfarfod 
Fforwm 

- 

Cymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru 

2/10/15 9/10/15 – Sgwrs ffôn 14/10/15 

Ofwat 15/9/15 Dim 19/10/15 

 

Cyswllt a wnaed â rhanddeiliaid allweddol ynglŷn â'n hymgynghoriad ar y Cynllun Sicrwydd drafft.  

 

 Anfon dolen i'r ddogfen 
ymgynghori 

Trafod yr 
ymgynghoriad. 
(cyfarfod/ffôn) 

Dyddiad derbyn 
yr ymateb 

Llywodraeth Cymru 23/11/2015 14/12/2015 – Cyfarfod 8/01/2016 

Arolygiaeth Dŵr Yfed 23/11/2015 Dim - 

Cyfoeth Naturiol Cymru 23/11/2015 Dim 8/01/2016 

Cyngor Defnyddwyr Dŵr 23/11/2015 Dim 7/01/2016 

Grŵp Her Cwsmeriaid 23/11/2015 Dim - 

Cymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru 

23/11/2015 Dim - 

Ofwat 23/11/2015 Dim 8/01/2016 

Cwsmer Unigol Dd/G Dd/G 24/12/2015 
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Atodiad 6    Amserlen 
 
 

Gweithgarwch Disgrifiad Cynnydd hyd yn hyn Dyddiad 

gweithredu 

Ymgysylltu'n Gynnar â 

Rhanddeiliaid 
Egluro'r prosesau i 

randdeiliaid allweddol a 

chael eu barn 

Cynhaliwyd cyfarfodydd â 

Llywodraeth Cymru, y Cyngor 

Defnyddwyr Dŵr a Chadeirydd 

y Grŵp Her Cwsmeriaid. 

Gohebiaeth â'r Arolygiaeth Dŵr 

Yfed a Cyfoeth Naturiol Cymru. 

 

 

Awst 2015 

Asesu'r Risgiau, y 

Cryfderau a'r 

Gwendidau 

Ymarfer mewnol i adeiladu 

ar y matricsau risg sy'n 

bodoli eisoes gan 

ganolbwyntio ar Fesurau 

Llwyddiant FD14 a metrigau 

allweddol eraill er mwyn ein 

galluogi i gyhoeddi ein 

"Datganiad o Risgiau, 

Cryfderau a Gwendidau" 

Cwblhawyd yr ymarfer 31 Awst 2015 

 

Dilysu'r broses yn 

allanol 
Ymgynghorwyr i adolygu'r 

dull gweithredu a darparu 

adroddiad ar gadernid y 

prosesau a ddilynir 

Cwblhawyd yr ymarfer a 

chyflwynwyd adroddiad â 

sylwadau i'r Pwyllgor Archwilio 

2 Medi 2015 

 

Cyhoeddi "Datganiad o 

Risgiau, Cryfderau a 

Gwendidau" 

Allbynnau'r ymarfer 

mewnol i 

gwsmeriaid/rhanddeiliaid 

adolygu'r datganiad a 

chyflwyno sylwadau arno. 

Byddwn yn parhau i 

ymgysylltu â rhanddeiliaid 

yn ystod y cyfnod 

ymgynghori a fydd yn para 

am bum wythnos 

Cwblhawyd - Cyhoeddwyd yr 

ymgynghoriad ar 

14 Medi 

Parhau i ymgysylltu drwy'r 

cyfnod ymgynghori 

14 Medi 2015 

Cyhoeddi Cynllun 

Sicrwydd Drafft 
Bydd hwn yn cynnwys ein 

hymateb i safbwyntiau'r 

rhanddeiliaid a'r 

cwsmeriaid ac yn 

amlinellu'r camau nesaf 

Cwblhawyd - Cyhoeddwyd yr 

ymgynghoriad ar 

13 Tachwedd 

 

13 Tachwedd 

2015 

Ymgysylltu ymhellach â 

rhanddeiliaid a 

chwsmeriaid 

Cyfarfodydd â rhanddeiliaid 

allweddol a chynrychiolwyr 

cwsmeriaid 

(ymgysylltu rhagweithiol) 

Cwblhawyd - Parhau i 

ymgysylltu drwy'r cyfnod 

ymgynghori 

Tachwedd 

2015/Ionawr 

2016 
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Gweithgarwch Disgrifiad Cynnydd hyd yn hyn Dyddiad 

gweithredu 

Cyhoeddi Cynllun 

Sicrwydd Terfynol 
Dyma benllanw'r gwaith 

paratoi ar gyfer Adroddiad 

Perfformiad 2015/2016 ac 

rydym wedi ystyried 

sylwadau gan randdeiliaid 

 

Yn unol â'r amserlen Mawrth 2016 

Diwydrwydd Dyladwy 

(mewnol) ac Adolygiad 

y Cofnodwr/Archwilwyr 

Allanol 

Rhoi'r Cynllun Sicrwydd 

Terfynol ar Waith 

Yn unol â'r amserlen Ebrill/Mai 2016 

Cyhoeddi'r Adroddiad 

Perfformiad  

Caiff ei gyhoeddi ar ein 

gwefan 

Yn unol â'r amserlen Erbyn 15 

Gorffennaf 

2016 

Gwersi a Ddysgwyd  Adolygiad o broses 

2015/2016 a pharatoi ar 

gyfer Adroddiad 

Perfformiad 2016/2017 

Yn unol â'r amserlen Awst/Medi 

2016 
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Atodiad 7  Diffiniad o Fesurau Perfformiad 
 

Cyf. Mesur 
perfformiad 

Diffiniad 

Mesur 
Llwyddiant 
A1a 

Dŵr Yfed Diogel 
(% 
cydymffurfiaeth) 

Darparu dŵr yfed diogel sy'n bodloni safonau'r Arolygiaeth Dŵr Yfed. 
Canran y samplau a brofir sy'n cyd-fynd â'r safonau. Bob blwyddyn, rydym yn 
cynnal dros 250,000 o brofion ar samplau yn ein gweithfeydd trin dŵr, ein 
cronfeydd gwasanaeth a thapiau cwsmeriaid. 

Mesur 
Llwyddiant 
A1b 

Dŵr Yfed Diogel 
(Cydymffurfiaeth 
barthol gymedrig) 

Cyhoeddir Cydymffurfiaeth Barthol Gymedrig (MZC) bob blwyddyn yn adroddiad 
yr Arolygiaeth Dŵr Yfed a dyma'r prif fesur a ddefnyddir ganddi i gymharu 
perfformiad cyffredinol o ran ansawdd dŵr rhwng cwmnïau dŵr a rhanbarthau 
Cymru a Lloegr. Mae'r MZC yn cwmpasu 39 o wahanol baramedrau, fel Haearn, 
Plwm ac Alwminiwm, sy'n cael eu profi er mwyn canfod ansawdd y dŵr sy'n 
cyrraedd cwsmeriaid. 

Mesur 
Llwyddiant 
A2 

Derbynioldeb 
cwsmer 
derbynioldeb 

Nifer y cysylltiadau a gawn gan gwsmeriaid bob blwyddyn mewn perthynas â 
golwg, blas neu arogl dŵr yfed. 

Mesur 
Llwyddiant 
A3 

Dibynadwyedd y 
Cyflenwad 

 

Nifer gyfartalog y munudau y mae cwsmeriaid yn ardal cyflenwi Dŵr Cymru heb 
ddŵr (yn cynnwys toriadau a gynlluniwyd a rhai nas cynlluniwyd).  

Mesur 
Llwyddiant 
B1 

Tynnu dŵr i'w 
ddefnyddio 

 

Canran ein cydymffurfiaeth â thrwyddedau tynnu dŵr, a gyhoeddir gan y 
Rheoleiddwyr. 

Mesur 
Llwyddiant 
B2 

Trin dŵr 
gwastraff 

Ar gyfer pob un o'n gweithfeydd trin dŵr gwastraff, ceir trwydded sy'n 
rheoleiddio ansawdd y dŵr gwastraff y caniateir i'r cwmni ei ryddhau i 
afonydd a dyfroedd arfordirol. CNC sy'n rheoleiddio hyn. Y mesur yw % y 
gydymffurfiaeth â thrwyddedau rhyddhau. 

Mesur 
Llwyddiant 
B3a 

Atal llygredd 
 
(cat 1, 2 a 3) 

Lleihau nifer yr achosion o lygredd (a achosir gan flociadau neu gwympiadau mewn 
carthffosydd). 
Caiff achosion o lygredd eu categoreiddio fel achosion categori 1, 2 neu 3 
a Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n adrodd ar y rhain. 
Categori 1 yw'r mwyaf difrifol ac mae'r achosion hyn yn cael effaith fawr neu 
ddifrifol ar yr amgylchedd, pobl neu eiddo. 
Categori 2 - effaith sylweddol ar yr amgylchedd, pobl neu eiddo. 
Categori 3 - effaith fach neu isel ar yr amgylchedd, pobl neu eiddo. 

Mesur 
Llwyddiant 
B3b 

Atal llygredd 
 
(cat 3 yn unig) 

Fel uchod, ond dim ond achosion o lygredd categori 3 (effaith fach neu isel ar yr 
amgylchedd, pobl neu eiddo). 

Mesur 
Llwyddiant 
C1 

Ymateb i'r 
newid yn 
yr 
hinsawdd 

Lleihau faint o ddŵr glaw sy'n mynd i mewn i'n carthffosydd. 
Mae'r mesur yn seiliedig ar faint o ddŵr wyneb a dynnir o'r system, a 
fynegir ar ffurf nifer yr eiddo. 

Mesur 
Llwyddiant 
C2 

Ôl troed 
carbon 

Cynhyrchu mwy o ynni adnewyddadwy a thrwy hynny wrthbwyso ein 
hallyriadau carbon a chost ynni a gaiff ei fewnforio.  

Mesur 
Llwyddiant 
D1 

Mecanwaith 
Cymell 
Gwasanaeth 

Mesur a gyflwynwyd gan Reoleiddiwr 
Ofwat i fonitro ac adrodd ar wybodaeth am wasanaethau i gwsmeriaid ymhob 
cwmni dŵr a dŵr gwastraff fel mesur cymharol yw'r Mecanwaith cymell 
gwasanaeth. 
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Cyf. Mesur 
perfformiad 

Diffiniad 

Mesur 
Llwyddiant 
D2 

Gwasanaethau i 
Cwsmer 
Gwasanaeth 

Nifer y cwsmeriaid sydd ar ein cofrestr "mewn perygl". Ystyrir eu bod "mewn 
perygl" am fod eu gwasanaeth wedi bod yn ddiffygiol dro ar ôl tro yn un o'r 
pum maes canlynol: dŵr afliw, toriadau yn y cyflenwad, pwysedd dŵr isel, 
drewdod o asedau dŵr gwastraff a charthffosydd yn gorlifo. 

Mesur 
Llwyddiant 
D3 

Eiddo 
lle cafwyd 
llifogydd yn 
ystod y 
flwyddyn 

Nifer yr eiddo sy'n dioddef llifogydd carthion mewnol bob blwyddyn.  

Mesur 
Llwyddiant 
D4a 

Boddhad 
Cwsmeriaid 
Annomestig % sy'n 
fodlon 

Boddhad cwsmeriaid annomestig sydd naill ai'n fodlon neu'n fodlon iawn yn ôl yr 
arolwg a gyflawnir bob chwe mis. 

Mesur 
Llwyddiant 
D4b 

Boddhad 
Cwsmeriaid 
Annomestig 

Boddhad cwsmeriaid annomestig wedi'i fesur yn ôl y sgôr gyfartalog allan o 
gyfanswm o 5 a gaiff ei throsi'n ganran. 

Mesur 
Llwyddiant 
D5 

Ennyn 
Ymddiriedaeth ein 
Cwsmeriaid 

Ymddiriedaeth cwsmeriaid fel y'i mesurir drwy arolwg blynyddol. 

Mesur 
Llwyddiant 
E1 

Biliau Fforddiadwy Bydd y cwmni'n parhau i wneud biliau'n fwy fforddiadwy drwy barhau i 
leihau biliau mewn termau real, gan ragori ar chwyddiant o leiaf 1% bob 
blwyddyn. 

Mesur 
Llwyddiant 
E2 

Cymorth i 
Gwsmeriaid dan 
Anfantais 

Helpu mwy o gwsmeriaid sy'n cael trafferth wirioneddol i dalu eu biliau trwy 
ddarparu cymorth drwy dariffau cymdeithasol. 

Mesur 
Llwyddiant 
F1 

Gwydnwch 
Defnyddioldeb 
(Dŵr a Gwastraff) 

Cynnal ein hasedau. Mae defnyddioldeb yn cynnwys cyfres o is-fesurau a 
ddefnyddir i fonitro effeithiolrwydd ein gwaith o reoli a chynnal a chadw ein 
hasedau. 

Mesur 
Llwyddiant 
F2 

Gollyngiadau dŵr Lleihau lefelau ein gollyngiadau. 

Mesur 
Llwyddiant 
F3a 

Gwydnwch 
Asedau 
Dŵr 

Gwella sgôr gwydnwch ein hasedau mwyaf strategol. 
Gwella canran yr asedau strategol sy'n wydn yn erbyn cyfres o feini prawf. 
Asedau strategol yw'r rheini a fyddai'n cael effaith fawr ar wasanaethau i 
gwsmeriaid neu'r amgylchedd pe baent yn methu. 

Mesur 
Llwyddiant 
F3b 

Gwydnwch 
Asedau 
Dŵr gwastraff 

Mesur 
Llwyddiant* 
G1 

Iechyd a 
Diogelwch 
RIDDOR 

Cadw cydweithwyr yn ddiogel drwy leihau nifer yr achosion o RIDDOR (Rheoliadau 
Adrodd ar Anafiadau, 
Clefydau a Digwyddiadau Peryglus) bob blwyddyn. 

Mesur 
Llwyddiant* 
G2 

Cymhwysedd 
i'r Rôl 

Sicrhau bod ein cydweithwyr wedi eu hyfforddi i fod yn gwbl gymwys yn eu rolau. 

Mesur 
Llwyddiant* 
H1 

Effeithlonrwydd 
Cyllid 

Unig amcan Dŵr Cymru yw darparu gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff o 
ansawdd uchel i'r cymunedau y mae'n eu gwasanaethu, a hynny am y gost leiaf 
bosibl. Mae'r mesur yn adrodd ar y gostyngiad yn ein costau gweithredu.  

Mesur 
Llwyddiant* 
H2 

Effeithlonrwydd 
Cyllid 

Cynnal ein statws credyd gradd A neu radd gyfatebol, er mwyn parhau i gael cyllid 
cost isel, hirdymor. 
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Cyf. Mesur 
perfformiad 

Diffiniad 

SC1 Drwgddyledion Y mesur a ddefnyddir i gofnodi gwerth drwgddyledion (biliau cwsmeriaid sydd 
heb eu talu). 

SC2 Sgôr Hyrwyddo 
Net 
Sgôr 

Arolwg a gynhelir o nifer o gwmnïau (nid dim ond cyfleustodau dŵr) er mwyn 
canfod barn cwsmeriaid ar wasanaeth Dŵr Cymru o gymharu â chwmnïau eraill. 

SC3 Cwynion Nifer y cwynion ysgrifenedig a gawn gan gwsmeriaid. 

 

          Mesur Llwyddiant       Targed Mesur Llwyddiant 

          Mesur Llwyddiant *    Targed Cynllun Busnes Mewnol 

          SC                                   Targed Cerdyn Sgorio Perfformiad 


