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Glas Cymru is the parent company of Dŵr Cymru, the regulated water and sewerage company serving customers 
in Wales, Herefordshire and Deeside. We provide an essential service to some 1.4 million households and over 
100,000 business customers by supplying water and carrying away and dealing with wastewater before we safely 
return it to the environment. The essential services we provide make a major contribution to public health, to the 
protection of the environment and to economic development. 

We are unique among utilities companies in the UK as we are a ‘not for profit’ company, limited by guarantee.  
This means we have no shareholders and instead we have a governance structure which places considerable 
reliance on the role of our Members – individuals selected by an independent selection panel who have no 
financial stake in the business. 

Glas Cymru Members are crucial to the continued good governance of our unique company by ensuring that  
the people leading the company are clearly and demonstrably accountable.

Glas Cymru yw rhiant-gwmni Dŵr Cymru, sef y cwmni dŵr a charthffosiaeth rheoledig sy’n gwasanaethu 
cwsmeriaid yng Nghymru, Sir Henffordd a Glannau Dyfrdwy. Rydyn ni’n darparu gwasanaeth hanfodol ar gyfer 
rhyw 1.4 miliwn o aelwydydd a dros 100,000 o gwsmeriaid busnes trwy gyflenwi eu dŵr, a chael gwared ar eu 
dŵr gwastraff a’i drin cyn ei ddychwelyd yn ddiogel i’r amgylchedd. Mae’r gwasanaethau hanfodol rydym yn 
eu darparu yn gwneud cyfraniad pwysig at iechyd y cyhoedd, at amddiffyn yr amgylchedd ac at ddatblygiad 
economaidd.   

Rydyn ni’n unigryw ymysg cwmnïau cyfleustodau’r DU am ein bod ni’n gwmni ‘dielw’ wedi ei gyfyngu drwy 
warant. Mae hyn yn golygu nad oes unrhyw gyfranddeiliaid gennym, ond yn hytrach mae gennym strwythur 
llywodraethu sy’n dibynnu’n sylweddol ar rôl ein Haelodau – sef unigolion sy’n cael eu dewis gan banel dethol 
annibynnol heb unrhyw fudd yn y busnes.

Mae Aelodau Glas Cymru’n hanfodol wrth gynnal dulliau llywodraethu da ein cwmni unigryw, wrth sicrhau  
bod y bobl sy’n arwain y cwmni’n atebol, a bod hynny’n amlwg i bawb.
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“YN FALCH O 
ROI’R CWSMERIAID 

YN GYNTAF”



Rôl yr Aelodau
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Mae rôl ein Haelodau’n debyg i rôl cyfranddeiliaid – ond heb unrhyw gymhelliant ariannol. Mae ein Haelodau’n 
cymryd buddiannau tymor hir y cwmni o ddifrif calon, ac maent yn gwybod y bydd eu cyfraniad o fudd i’n 
cwsmeriaid presennol ac i genedlaethau’r dyfodol.  

Mae’r aelodau’n ymroddgar. Maent yn rhoi o’u hamser a’u brwdfrydedd i ddysgu am y sefydliad a’r gwasanaethau 
rydyn ni’n eu darparu ar gyfer cwsmeriaid preswyl a busnes ar draws yr ardal rydyn ni’n eu gwasanaethu, a sicrhau 
bod y Bwrdd a’r tîm rheoli’n gweithredu er lles y cwmni bob tro.

Mae’r aelodau’n cael eu dethol o amrywiaeth eang o gefndiroedd ac ardaloedd daearyddol. Maen nhw’n 
gwrando fel ‘cyfeillion beirniadol’ i’r cwmni, ac maent yn rhan allweddol o’r system lywodraethu sy’n seiliedig ar 
‘gadw cydbwysedd’. Mae’r system lywodraethu hon yn helpu i sicrhau bod Dŵr Cymru yn parhau i fod mewn 
sefyllfa i ddenu cyllid er mwyn gwella gwasanaethau er budd ein 1.4 miliwn o gwsmeriaid, ac i gynnal ffydd ein 
cwsmeriaid a’r budd-ddeiliaid allweddol eraill.



“MAE GAN BOBL 
FFYDD Y GWAWN  

Y PETH IAWN”

Beth rydyn ni’n ei ddisgwyl  
gan yr Aelodau:

  Ū Eu bod yn mynychu Cyfarfodydd yr 
Aelodau (sy’n cael eu cynnal ddwywaith 
y flwyddyn fel rheol, yng Ngorffennaf a 
Rhagfyr) yn rheolaidd, ac yn pleidleisio yn  
y CCB ym mis Gorffennaf; 

  Ū Eu bod yn gweithredu er lles y cwmni, gan 
roi unrhyw fuddiannau personol i’r neilltu;

  Ū Nad ydynt yn defnyddio eu statws fel 
Aelodau at ddibenion budd ariannol o 
unrhyw fath o fewn Glas, neu’r tu hwnt;

  Ū Nad ydynt yn defnyddio eu statws i godi 
cwynion nac i fynd ar drywydd unrhyw 
achosion eraill ar ran budd-ddeiliaid eraill 
o fewn Dŵr Cymru. Yn amlwg, ni fyddem 
am rwystro’r Aelodau rhag codi materion 
gweithredol fel cwsmeriaid y busnes, ond  
rhaid i unrhyw waith lobïo neu ymglymiad 
gwleidyddol gan yr Aelodau gael ei 
gyflawni yng nghyd-destun eu sefyllfa fal 
unigolion, ac nid mewn unrhyw gyd-
destun swyddogol fel Aelodau Glas Cymru.



Sicrhau lles y cwmni
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Mae’r aelodau ymysg asedau pwysicaf y Cwmni a nhw yw un o nodweddion mwyaf arwyddocaol ein model 
busnes unigryw. Trwy gydol hanes Glas Cymru, pryd bynnag y mae’r cwmni wedi wynebu anawsterau a allai 
fod wedi bod yn ddifrifol, mae’r Bwrdd a’r Gweithgor wedi gallu dibynnu ar ddialog adeiladol a gwybodus a 
chyfraniad yr Aelodau.   

Mae’r Aelodau’n dal y bwrdd i gyfrif dros stiwardiaeth diwydiant hirdymor a phwysig iawn sy’n darparu 
gwasanaeth cyhoeddus hanfodol ar gyfer dros 3 miliwn o bobl 24/7. Yn hyn o beth, mae buddiannau ein 
Haelodau a’u gwybodaeth am Ddŵr Cymru a’n diwydiant yn ddyfnach ac yn ehangach o lawer nag y byddai 
rhywun yn ei ddisgwyl mewn cwmni sy’n eiddo i gyfranddeiliad. Ac mae’r ffaith honno’n amlwg iawn yng 
nghyfarfodydd y cwmni â’i Aelodau, lle mae’r Aelodau yn defnyddio eu gwybodaeth mewn ffordd adeiladol er 
mwyn herio a chynorthwyo’r Bwrdd a’r Gweithgor yn eu tasg.

Mae’r rôl llywodraethu y mae’r Aelodau yn ei chwarae yn bwysig i les parhaus y sefydliad. Mae’r cwmni’n dibynnu 
ar fuddsoddiad o ryw £2.5 biliwn o gyfalaf preifat i ariannu buddsoddiadau tymor hir at y dyfodol, ac mae ein 
buddsoddwyr yn mynnu bod yn rhaid i’r gweithdrefnau llywodraethu fod yn effeithiol a gweithredu yn ôl 
safonau uchel, a hynny er mwyn iddynt allu teimlo’n hyderus yn lles parhaus y busnes.



“RHAGORI  
YM MHOPETH  

A WNAWN”



Nid yw’r aelodau’n gwneud penderfyniadau strategol, ond maent yn dal y 
Bwrdd i gyfrif ac yn chwarae rôl lywodraethu eilaidd hanfodol, gan helpu i 
sicrhau bod y cwmni’n cael ei redeg yn dda. Yn anffurfiol, mae’r Aelodau’n 
chwarae rhan hollbwysig hefyd wrth weithredu fel seinfwrdd ar gyfer y Bwrdd 
a’r Gweithgor, ac yn darparu cysylltiad yn ôl ac ymlaen rhwng y cymunedau y 
mae Dŵr Cymru’n eu gwasanaethu.

Mae Bwrdd Glas Cymru’n cynnwys Cyfarwyddwyr Gweithredol (sy’n swyddi 
cyflogedig amser llawn) a Chyfarwyddwyr Anweithredol (annibynnol). 
Mae’r Cyfarwyddwyr Gweithredol yn gyfrifol am reolaeth y cwmni o ddydd 
i ddydd a’r rhain sy’n gyfrifol yn gyfreithiol am arwain y busnes. Mae gan y 
Cyfarwyddwyr Anweithredol rôl lywodraethu flaenllaw, ond mae ganddynt 
gyfrifoldeb cyfreithiol dros barhad y cwmni, ei gyfeiriad strategol yn y dyfodol 
a sut mae’n cael ei lywodraethu hefyd.

O safbwynt cyfreithiol, rhaid egluro nad yw’r Aelodau’n gweithredu fel 
‘cyfarwyddwyr cysgodol’ y cwmni, nac yn ceisio ei gyfarwyddo.

Nid yw’r aelodau’n gwneud 
penderfyniadau strategol ond 
maent yn dal y Bwrdd i gyfrif 
ac yn chwarae rôl lywodraethu 
hanfodol hefyd, gan helpu i 
sicrhau bod y cwmni’n cael  
ei redeg yn dda.
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“YN DDIOGEL  
BOB TRO”



Manteisio i’r eithaf ar wybodaeth  
a phrofiad yr Aelodau

O’r cychwyn cyntaf, yn ogystal â sicrhau bod yr Aelodau’n bobl â diddordeb cadarn yng ngwaith a chyfrifoldebau 
ehangach Dŵr Cymru ar gyfer cwsmeriaid y presennol a chenedlaethau’r dyfodol, ein nod oedd sicrhau eu bod 
yn bobl sy’n dod ag amryw o wahanol safbwyntiau i’n trafodaethau, sy’n cynrychioli’r gwahanol fuddiannau 
rydym ni’n eu gwasanaethu ar draws ein hardal gyflenwi ac - yn fwy na dim - yn unigolion â’r sgil, y profiad a’r 
statws i gyflawni rôl lywodraethu gorfforaethol bwysig yr Aelodau. Mae gan lawer o’r Aelodau sgiliau a phrofiad 
sy’n berthnasol yn benodol i fusnes Glas Cymru. Byddwn ni’n chwilio am ffyrdd o fanteisio i’r eithaf ar y sgiliau a’r 
profiadau hynny ar sail anffurfiol, ac yn ddiolchgar am ddiddordeb yr Aelodau yn rheolaeth y cwmni o ddydd i 
ddydd. Fodd bynnag, nid yw hyn mor bwysig i ni â’r brif rôl o ddal y busnes i gyfrif am lywodraethu da, a rhaid i’r 
Aelodau fod yn barod bob amser i roi eu buddiannau penodol i’r neilltu wrth ystyried lles cyffredinol y cwmni.

Mae ein Haelodau yn fudd-ddeiliaid allweddol. O bryd i’w gilydd, byddwn ni’n rhannu gwybodaeth gyfrinachol 
â’r Aelodau yn rhan o’n hymdrechion i sicrhau eu bod nhw’n cael gwybodaeth briodol am y materion sydd 
o bwys i’r busnes. Fodd bynnag, rhaid i’r aelodau gynnal pellter iach er mwyn cadw  safbwynt gwrthrychol a 
gweithredu fel ‘cydwybod’ y cwmni mewn ffordd wirioneddol ac uniongyrchol iawn. Wrth wneud penderfyniadau 
am strategaeth y cwmni at y dyfodol, mae ystyried teimladau’r Aelodau am ganlyniadau’r penderfyniadau yn 
brawf pwysig i’r Bwrdd a’r Gweithgor, ac yn wir, gellid casglu safbwyntiau’r Aelodau yn rhan o’r broses o wneud 
penderfyniadau iach.

LLAWLYFR YR AELODAU



“YN AGORED 
I SYNIADAU 
NEWYDD”



Beth mae’r Aelodau’n ei gael yn ôl?
Trwy gydol bodolaeth Glas, mae ein staff a’r tîm rheoli wedi cael ysbrydoliaeth a chymhelliant gan ymroddiad 
yr Aelodau a’u parodrwydd i roi o’u hamser a’u hymdrech i gynorthwyo’r busnes. Ac yn gyfnewid am hyn oll? 
Mae’r Aelodau’n dweud wrthym am y mwynhad y maent yn ei gael o fod yn rhan o gwmni sy’n bodoli er budd 
ei gwsmeriaid, ac sy’n ail-fuddsoddi ei holl elw er budd y cwsmeriaid hynny. Mae’n gyfle i berthyn i sefydliad 
corfforaethol o fath gwahanol nad yw’n cael ei yrru gan fuddrannau ariannol a gwneud elw i’r cyfranddeiliaid.   

Mae’n gyfle hefyd i rwydweithio â grŵp diddorol ac amrywiol o gymheiriaid ac i gyfarfod o leiaf ddwywaith y 
flwyddyn o dan amgylchiadau y byddwn ni fel busnes yn ymdrechu i’w gwneud mor ddiddorol a rhyngweithiol  
â phosibl. Mae’r aelodau’n rhannu profiadau unigryw ac yn meithrin rhwydweithiau ag amrywiaeth o bobl ar 
draws ein rhanbarth. Er mwyn galluogi i’r rhwydweithiau hynny barhau ar ddiwedd cyfnod yr Aelodau, rydyn ni 
wedi sefydlu Grŵp Alumni Aelodau Glas Cymru.
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“YN ONEST  
GYDA PHAWB”



Tystebau

Sarah Jenkins
Y rheswm y gwnes i gais i fod yn aelod o Glas Cymru oedd er mwyn 
dysgu am y model dielw a sut y mae’n gweithio. Mae dŵr yn rhywbeth 
rydw i’n angerddol yn ei gylch ac rwy’n teimlo ei bod hi’n hanfodol 
sicrhau bod ein dŵr o safon uchel a’n bod ni’n cael gwared ar ein  
dŵr gwastraff mewn ffordd ddarbodus sy’n sensitif i’r amgylchedd.  
Mae ymweld â safleoedd trin dŵr a chanolfannau trin dŵr gwastraff 
wedi rhoi cyfle i mi ddeall y prosesau sydd ynghlwm wrth gyflenwi   
dŵr i gartrefi cwsmeriaid a chael gwared ar eu dŵr gwastraff.    

Mae chwarae rhan yn y trafodaethau am y cynllun busnes  PR14 wedi 
rhoi cyfle i mi werthfawrogi pa mor gymhleth yw’r model busnes ar y cyd 
â gofynion Ofwat – rheoleiddiwr y diwydiant dŵr, wrth sicrhau nad yw’r 
cwsmeriaid yn wynebu unrhyw gynnydd sylweddol yn eu biliau, a bod 
digon o arian yn cael ei neilltuo i ddatblygu a chynnal y seilwaith cyfalaf.

Iwan Huws
Mae bod yn Aelod o Glas Cymru wedi bod yn brofiad gwerth 
chweil. Cael gweld sut mae’r diwydiant dŵr yng Nghymru yn 
gweithredu a chael dylanwad. Mae gen i ddiddordeb yn yr 
amgylchedd a thwristiaeth.

Mae Dŵr Cymru yn dirfeddiannwr pwysig ac yn chwarae  
rhan allweddol yn safon amgylcheddol a safon tirlun a  
chefn gwlad Cymru. Mae gan Aelodau ddylanwad!
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