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Mae’r adran hon yn egluro’r trefniadau llywodraethu a’r llinellau atebolrwydd i sicrhau 
bod ein hamcanion a’n dyletswyddau yn cael eu cyflawni.
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Trosolwg Llywodraethu’r Cadeirydd

Ar ran Bwrdd Ofcom, mae’n bleser gennyf 
gyflwyno’r Adroddiad Llywodraethu Corfforaethol 
ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 
2020. Mae Llywodraethu Corfforaethol yn dal yn 
flaenoriaeth bwysig i Ofcom ac mae’n golygu 
mwy na glynu wrth set o reolau a chanllawiau 
penodedig. Mae’n hanfodol i’r ffordd rydym yn 
gweithredu, ac mae’n gosod naws y sefydliad.

Eleni, rydym wedi sefydlu Fframwaith 
Llywodraethu Corfforaethol sydd wedi’i 
strwythuro’n dda, ac rydym bob amser yn 
awyddus i ddatblygu ein harferion i sicrhau ein 
bod yn dal i arwain y ffordd o ran arferion gorau 
wrth lywodraethu, a’n bod mewn sefyllfa dda i 
ragweld yr hyn a fydd yn digwydd yn y sectorau 
cyfathrebiadau rydym ni’n eu rheoleiddio ac sy’n 
newid o hyd. Y rheini ar y brig sy’n gosod y naws, 
ac fel Bwrdd, ni sy’n pennu’r cyfeiriad strategol a’r 
agwedd at risg, ac yn goruchwylio ac yn rheoli’r 
gwaith o redeg y sefydliad o ddydd i ddydd.

Fel Cadeirydd, fy ngwaith i yw sicrhau bod digon 
o amser yn cael ei neilltuo yng nghyfarfodydd 
y Bwrdd i gael trafodaethau agored a heriol 
ar faterion o bwys ac, yn benodol, ar ein 
blaenoriaethau strategol.

Mae’r tudalennau nesaf yn egluro sut mae 
Ofcom yn mynd ati i lywodraethu, gan gynnwys 
sut mae’r Bwrdd a Phwyllgorau’r Bwrdd yn 
gweithredu. Ym mis Ebrill 2019, gwnaethom 
gynnal gwerthusiad ffurfiol, a oedd wedi’i 
hwyluso’n allanol, o effeithiolrwydd y Bwrdd a 
Phwyllgorau’r Bwrdd. Canfu ein hadolygiad fod 
trefniadau llywodraethu Ofcom yn gweithio’n 
dda, gyda strwythur pecynnau’r Bwrdd, prosesau 
rheoli cyfarfodydd, ffocws cyfarfodydd a 
goruchwyliaeth y Bwrdd o faterion rhanddeiliaid, 
strategol a gweithredol yn cael sgôr uchel.

Y prif flaenoriaethau a nodwyd ar gyfer y 
Bwrdd dros y cyfnod o 12 mis yn dilyn yr 
adolygiad oedd cydlynu gwell ar lefel y 
Bwrdd, rheoli agendâu yn well, ymgysylltu 
mwy yn allanol, canolbwyntio mwy ar y 
strwythur trefniadaethol, a blaenoriaethau 
pobl ac ymgysylltu mwy â’r Weithrediaeth.

Mae cyfres o gamau wedi cael eu cymryd ar 
draws yr holl elfennau hyn, a chynhaliwyd 
gwerthusiad arall a oedd wedi’i hwyluso’n allanol 
ym mis Mawrth 2020, sydd wedi galluogi’r Bwrdd 
i gadw golwg ar welliannau a newidiadau o un 
flwyddyn i’r llall.

Ar ben hynny, rydym wedi cynnal adolygiad 
llawn o drefniadau llywodraethu corfforaethol 
Ofcom gan gynnwys lle gall Cod Llywodraethu 
Corfforaethol y DU (y “Cod”) lywio ein dull 
gweithredu mewn perthynas ag arferion busnes 
a chorfforaethol, materion sy’n cael eu cadw i’r 
Bwrdd, ein Fframwaith Awdurdodau Ariannol a 
chylch gorchwyl pob un o Bwyllgorau’r Bwrdd. Er 
nad yw Ofcom yn rhwym wrth y Cod, rydym wedi 
edrych i weld a allai unrhyw un o’r egwyddorion 
a’r darpariaethau yn y Cod gyfrannu at ein dull 
gweithredu, fel mater o arfer gorau.

Rydym hefyd wedi sefydlu Pwyllgor Pobl newydd 
(yn lle ein Pwyllgor Taliadau a’n Pwyllgor 
Enwebiadau). Mae hynny wedi ein galluogi i 
gyflawni rôl ehangach yn goruchwylio pobl a 
diwylliant, yn unol ag argymhelliad y Sefydliad 
Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) yn ei 
ganllawiau ar rôl Pwyllgorau Taliadau yn y 
dyfodol, a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2019. 
Mae hyn hefyd yn sicrhau ein bod yn rhoi’r 
pwyslais cywir ar ddatblygu talentau a chynllunio 
olyniaeth, sy’n elfennau hanfodol o sefydliad sy’n 
cael ei lywodraethu’n dda. 

9. Llywodraethu
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Roedd 2019/20 yn flwyddyn bwysig 
i Ofcom ac i Fwrdd Ofcom. Rwy’n 
falch o’r cynnydd rydym wedi’i 
wneud i gyflawni nifer o’n prif 
amcanion, gan gynnwys y canlynol:

•  Gorffennaf 2019 – cyhoeddi mesurau 
i sicrhau bod Darlledwyr Gwasanaeth 
Cyhoeddus yn parhau i ddarparu cynnwys 
o ansawdd uchel i wrandawyr a gwylwyr;

•  Hydref 2019 – cyhoeddi ein cynlluniau 
i ryddhau tonnau awyr hollbwysig er 
mwyn bodloni’r galw cynyddol am 
wasanaethau band eang symudol, a 
chefnogi’r broses o gyflwyno 5G;

•  Rhagfyr 2019 – cyflwyno rheolau 
newydd i wella darpariaeth symudol 
er mwyn ei gwneud hi’n haws 
newid darparwr band eang;

•  Ionawr 2020 – cyhoeddi ein Hadolygiad 
o Fynediad at Delegyfathrebiadau 
Sefydlog, gan barhau hefyd i 
gryfhau hawliau defnyddwyr gyda’n 
cyhoeddiad Tegwch i Ddefnyddwyr.

Drwy gydol y flwyddyn, rydym hefyd 
wedi helpu’r sector cyfathrebiadau 
i baratoi at Brexit.

Rwyf wedi ymrwymo i gadw’r materion hyn ar frig 
ein hagenda, gan roi diweddariadau i’r Bwrdd yn 
rheolaidd wrth i ni weithio i ddatblygu llif gref o 
dalentau ar gyfer y dyfodol.

Dros y flwyddyn diwethaf rydym wedi datblygu 
cyfansoddiad y Bwrdd ac, wrth i Aelodau newydd 
gael eu penodi i’r Bwrdd, byddwn yn ceisio gwella 
amrywiaeth ein Bwrdd. Penodwyd David Jones yn 
Aelod Bwrdd cyntaf Ofcom ar ran Cymru ym mis 
Ebrill 2019, ac ar hyn o bryd rydym yn gweithio 
gyda chydweithwyr yng Nghynulliad Gogledd 
Iwerddon a’r Adran dros Dechnoleg Ddigidol, 
Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon i benodi 
Aelod newydd o’r Bwrdd ar ran Gogledd Iwerddon.

Rydym hefyd wedi cael Prif Weithredwr newydd 
yn ystod y cyfnod adrodd, wrth i Jonathan Oxley 
gymryd yr awenau gan Sharon White fel Prif 
Weithredwr dros dro ddiwedd mis Tachwedd 2019. 
Rydym yn ddiolchgar dros ben i Sharon am ei 
holl waith i ddatblygu agwedd flaengar Ofcom, 
a synnwyr clir o gyfeiriad. Cafodd Sharon ei 
gwneud yn Fonesig yn dilyn Rhestr Anrhydeddau’r 
Flwyddyn Newydd eleni, yn gydnabyddiaeth 
deilwng o’i chyfraniad. Rydym hefyd yn ddiolchgar 
i Jonathan am roi sefydlogrwydd i Ofcom fel 
Prif Weithredwr dros dro wrth i ni aros i’r 
Fonesig Melanie Dawes ymuno â ni fel ein Prif 
Weithredwr newydd ddechrau mis Mawrth 2020. 
Bydd y Bwrdd yn dal i roi cefnogaeth i arweinwyr 
a chydweithwyr Ofcom dros y flwyddyn nesaf. 
Rwy’n hyderus y bydd Melanie yn sicrhau bod 
Ofcom yn parhau i gynnal sector cyfathrebiadau 
sy’n ffynnu, a bod buddiannau defnyddwyr yn 
gwbl ganolog i waith Ofcom.

Yr Arglwydd Burns 
Cadeirydd Bwrdd Ofcom

3 Gorffennaf 2020

“ Mae ein prif flaenoriaeth yn glir: creu gwerth cynaliadwy tymor hir ym mhopeth 
a wnawn i ddefnyddwyr, a rhagori wrth wasanaethu ein rhanddeiliaid eraill. Rôl y 
Bwrdd yw pennu nodau strategol Ofcom, rhoi’r arweinyddiaeth briodol i’w cyflawni, a 
sicrhau darpariaeth gyson drwy fonitro perfformiad yn erbyn y nodau strategol hyn.”

Yr Arglwydd Burns
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Amrywiaeth y Bwrdd

Dyma oedd amrywiaeth ein Bwrdd ar ddiwedd y 
cyfnod adrodd a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020:

Penodiadau i’r Bwrdd

1 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0019/55045/members_code_of_conduct.pdf
2 https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/how-ofcom-is-run/register-disclosable-interests

Mae Cadeirydd ac Aelodau Anweithredol y Bwrdd 
yn cael eu penodi gan yr Ysgrifennydd Gwladol 
dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau 
a Chwaraeon, am gyfnod o bedair blynedd. Caiff 
Aelod yr Alban ac Aelod Cymru eu penodi gan 
Weinidogion yr Alban a Gweinidogion Cymru yn 
y drefn honno, ar ôl ymgynghori a’r Ysgrifennydd 
Gwladol dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon.

Caiff Aelodau Gweithredol o’r Bwrdd eu penodi 
gan y Cadeirydd a’r Aelodau Anweithredol, ac 
mae’n rhaid cael sêl bendith yr Ysgrifennydd 
Gwladol dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, 
y Cyfryngau a Chwaraeon wrth benodi’r 
Prif Weithredwr. Nodir swyddogaethau a 
chyfrifoldebau aelodau mewn Fframwaith 
Llywodraethu Corfforaethol ac yng Nghod 
Ymddygiad yr Aelodau11. Mae Cofrestr o 
Fuddiannau’r Aelodau2 yn cael ei chadw hefyd.

10. Ein Bwrdd 

Rydym yn cydnabod nad yw cydbwysedd presennol y Bwrdd yn cynrychioli poblogaeth amrywiol y 
DU. Rydym yn gweithio gyda’r Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon i 
sicrhau bod ein dulliau recriwtio yn y dyfodol yn cyd-fynd â’n hymrwymiad strategol i fod yn sefydliad 
amrywiol, cynhwysol a theg. Bydd cael Bwrdd sy’n cynrychioli gwahanol safbwyntiau ein cymdeithas 
yn ein galluogi i wneud y penderfyniadau gorau ar gyfer holl ddefnyddwyr a dinasyddion y DU.

Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd o ymestyn ein cyrhaeddiad er mwyn i ni allu 
denu ymgeiswyr o amrywiaeth eang o gefndiroedd. Rydym yn cydnabod bod angen i’n Byrddau, 
ein Pwyllgorau a’n Paneli adlewyrchu amrywiaeth cymdeithas y DU. Rydym wedi cymryd camau 
cadarnhaol i fynd i’r afael â hyn, a byddwn ni’n parhau i wneud hynny.
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 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0019/55045/members_code_of_conduct.pdf
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/how-ofcom-is-run/register-disclosable-interests
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P

Penodiad 
Penodwyd yn Gadeirydd 
Bwrdd Ofcom ar  
1 Ionawr 2018 

Cyfnod  2 flynedd

Aelodaeth 

Yr Arglwydd Burns, GCB

Cadeirydd ac Aelod Anweithredol o’r Bwrdd

Mae’r Arglwydd Burns yn Uwch Gynghorydd i Banco Santander SA, yn 
Gadeirydd yr Ymddiriedolaeth Artistiaid Clasurol Ifanc ac yn Is-gadeirydd 
Hay Festival of Literature and Arts Ltd. Hefyd, mae’r Arglwydd Burns yn 
Gadeirydd Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru Llywodraeth Cymru, 
yn Gadeirydd Ymddiriedolaeth Cerddoriaeth Canolbarth Cymru ac yn 
Ddirprwy Lywydd yr Academi Gerdd Frenhinol. Roedd yn arfer bod yn Brif 
Gynghorydd Economaidd ac yn Ysgrifennydd Parhaol i Drysorlys EM, yn 
Gadeirydd Santander UK plc, yn Gadeirydd Channel Four Television, yn 
Gadeirydd Marks and Spencer plc ac yn Gadeirydd Dŵr Cymru. Roedd hefyd 
yn Gynghorydd Annibynnol i’r Ysgrifennydd Gwladol ar yr Adolygiad o 
Siarter y BBC.

Maggie Carver

Dirprwy Gadeirydd ac Aelod Anweithredol o’r Bwrdd

Mae Maggie yn Gadeirydd y Racecourse Association ac yn Gyfarwyddwr 
Awdurdod Rasio Ceffylau Prydain. Mae ganddi brofiad helaeth fel 
cyfarwyddwr anweithredol ar fyrddau 18 o gwmnïau cyhoeddus, preifat 
a dim-er-elw. Mae’r rhain yn cynnwys cadeirio’r darparwr newyddion 
a rhaglenni ITN, y gweithredwr aml-blecs SDN, a Bwrdd Dosbarthu 
Ffilmiau Prydain, yn ogystal â byrddau Channel 5 Television, RDF Media 
plc, Satellite Information Services, darlledwr y lluoedd arfog BFBS, SSVC, 
a Dyfrffyrdd Prydain. Roedd gyrfa weithredol Maggie ym maes bancio 
buddsoddi, cynhyrchu teledu, darlledu ac adwerthu.

Penodiad 
Fe’i penodwyd i Fwrdd 
Ofcom fel Dirprwy 
Gadeirydd ar 30 Medi 2018

Cyfnod  blwyddyn

Aelodaeth P R

Allweddol i Aelodaeth y Bwrdd a’r Pwyllgor

Pwyllgor Pobl Bwrdd Cynnwys

Pwyllgor Etholiadau Pwyllgor Risg ac Archwilio

P

E

C

R
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Dr Angela Dean

Aelod Anweithredol o’r Bwrdd a Chadeirydd Pwyllgor Risg ac  
Archwilio’r Bwrdd

Ar hyn o bryd, mae Angela yn Gadeirydd Ymddiriedolaeth International 
House, yn aelod o Gyngor Coleg y Brenin Llundain ac yn ymddiriedolwr 
ar gyfer Ymddiriedolaeth Amgueddfeydd Efrog. Mae’n Uwch Aelod 
Annibynnol o’r Panel Penodiadau Cyhoeddus. Roedd hi’n arfer bod yn 
Rheolwr Gyfarwyddwr Morgan Stanley lle’r oedd yn arwain ei dîm ymchwil 
technoleg byd-eang. Roedd hi’n aelod o Weithgor Cytundeb Byd-eang 
y Cenhedloedd Unedig ar gyfer materion yng nghyswllt cyfrifoldeb 
cymdeithasol corfforaethol ym maes buddsoddi, yn un o ymddiriedolwyr 
Cronfa Dreftadaeth y Loteri ac yn aelod o’r Cyngor Amgueddfeydd, Archifau 
a Llyfrgelloedd.

Penodiad 
Fe’i penodwyd i Fwrdd 
Ofcom ar 30 Medi 2018

 
Cyfnod  blwyddyn

Aelodaeth P R

Bob Downes 

Aelod Anweithredol o’r Bwrdd (Aelod Bwrdd ar ran yr Alban)

Bob yw cadeirydd presennol Asiantaeth Diogelu Amgylchedd yr Alban a 
CENSIS. Mae hefyd yn cadeirio Corff Goruchwylio Annibynnol y Comisiwn 
ar gyfer Rheoleiddio Cyfathrebiadau, a fydd yn goruchwylio’r gwaith 
o weithredu a rheoleiddio Model Llywodraeth Rheoleiddio gwell yng 
Ngogledd Iwerddon gan Eircom. Mae Bob yn un o ymddiriedolwyr y 
Mackintosh Campus Renewal Appeal ar gyfer Ysgol Gelf Glasgow, ac 
yn gynghorydd i nifer o fusnesau technoleg bach, gan gynnwys Kube 
Networks a Cryptig.

Yn ychwanegol at ei rôl fel Aelod Bwrdd ar ran yr Alban, mae Bob yn 
sicrhau bod y nodweddion a’r heriau arbennig hynny sy’n unigryw i Ogledd 
Iwerddon, yn cael sylw a phwyslais priodol nes penodir Aelod Bwrdd ar ran 
Gogledd Iwerddon.

Penodiad 
Fe’i penodwyd i Fwrdd Ofcom 
ym mis Chwefror 2018 
 
Cyfnod  2 flynedd

Aelodaeth P C
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David Jones 

Aelod Anweithredol o’r Bwrdd (Aelod Bwrdd ar ran Cymru)

Ar hyn o bryd mae David yn gyfarwyddwr anweithredol ar Fwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan, ac yn Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu 
Gwybodaeth. Mae David hefyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol ar Awdurdod 
Cyllid Cymru, ac yn aelod o Fwrdd Cymwysterau Cymru. Hefyd, mae’n 
berchen ar Public Services Digital.

Penodiad 
Penodiad Fe’i penodwyd i 
Fwrdd Ofcom 8 Ebrill 2019

Cyfnod  blwyddyn

Aelodaeth P R

Graham Mather, CBE  

Aelod Anweithredol o’r Bwrdd 

Roedd Graham yn aelod o Banel Defnyddwyr Ofcom rhwng 2004 a 2008. 
Mae wedi bod yn aelod o’r Comisiwn Monopolïau a Chydsoddiadau, 
a rhwng 2000 a 2012, roedd hefyd yn aelod o’r Tribiwnlys Apeliadau 
Cystadleuaeth. Mae Graham ar hyn o bryd yn Llywydd y Fforwm Polisi 
Ewropeaidd ac yn Gadeirydd ei Grŵp Arferion Gorau Rheoleiddio. Mae’n 
aelod o Fwrdd y Swyddfa Rheilffyrdd a Ffyrdd, ac yn Gyfarwyddwr 
Ymddiriedolaeth Greenham a Sefydliad Pelican Cancer.Penodiad 

Fe’i penodwyd i Fwrdd 
Ofcom ym mis Mehefin 2014: 
Cafodd ei ailbenodi ym mis 
Mehefin 2018

Cyfnod  5 mlynedd

Aelodaeth P
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Tim Suter 

Aelod Anweithredol o’r Bwrdd a Chadeirydd Pwyllgor Etholiadau’r Bwrdd 
a’r Bwrdd Cynnwys

Roedd Tim yn gynhyrchydd, yn olygydd ac yn uwch reolwr gyda’r BBC ac 
yn Bennaeth Polisi Darlledu yn yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau 
a Chwaraeon yn 2002, yn gyfrifol am Ddeddf Cyfathrebiadau 2003 a 
chreu Ofcom. Ymunodd ag Ofcom ar y dechrau ac fe adawodd i sefydlu 
Perspective Associates, i gynghori ar bolisiau a rheoleiddio’r cyfryngau. 
Mae wedi bod yn gynghorydd arbennig i Bwyllgor Cyfathrebiadau Tŷ’r 
Arglwyddi, ac mae’n gadeirydd panel o arbenigwyr sy’n cynghori Cyngor 
Ewrop. Tim yw cadeirydd Bwrdd Llywio’r Swyddfa Eiddo Deallusol ac mae’n 
un o’r partneriaid a sefydlodd Communications Chambers.

Ben Verwaayen 

Aelod Anweithredol o’r Bwrdd a Chadeirydd Pwyllgor Pobl y Bwrdd 

Ar hyn o bryd mae Ben yn Bartner Cyffredinol gyda chronfa fuddsoddi Keen 
Venture Partners, ac mae’n aelod o sawl Bwrdd, gan gynnwys Akami yn yr 
Unol Daleithiau a Renewi Ltd, cwmni blaenllaw yn yr economi gylchol yn y 
BeNeLux ac yn y DU. Mae’n gyn-Brif Weithredwr BT, KPN yn yr Iseldiroedd 
ac Alcatel Lucent. Mae hefyd wedi bod yn Gadeirydd Endemol, ac yn 
Aelod o Fwrdd AkzoNobel yn yr Iseldiroedd a Bharti Airtel, gweithredwr 
gwasanaethau symudol, yn India.Penodiad 

Fe’i penodwyd i Fwrdd 
Ofcom ym mis Ionawr 2016 
Cafodd ei ail benodi ym mis 
Gorffennaf 2019

Cyfnod  4 blynedd

Aelodaeth P

Penodiad 
Fe’i penodwyd i Fwrdd 
Ofcom ym mis Hydref 2017

Cyfnod  2 flynedd

Aelodaeth P C E
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Aelodau Gweithredol y Bwrdd

Jonathan Oxley  

Aelod Gweithredol o’r Bwrdd a Phrif Weithredwr Dros Dro rhwng mis 
Tachwedd 2019 a mis Mawrth 2020  

Ymunodd Jonathan ag Ofcom fel Cyfarwyddwr Grŵp, Cystadleuaeth 
ym mis Tachwedd 2014 a chafodd ei benodi’n Brif Weithredwr Dros Dro 
rhwng mis Tachwedd 2019 a mis Mawrth 2020. Cyn ymuno ag Ofcom, 
roedd yn bartner ym mhractis Strategaeth ac Economeg PwC, yn arbenigo 
mewn telegyfathrebiadau, y cyfryngau a thechnoleg. Jonathan yw Prif 
Weithredwr Rhwydwaith Rheoleiddwyr y DU hefyd, ac mae’n dal y swydd 
honno ers mis Rhagfyr 2018.

Penodiad 
Fe’i penodwyd i Fwrdd 
Ofcom ym mis Ionawr 2015

Cyfnod  4 blynedd

Y Fonesig Melanie Dawes

Aelod Gweithredol o’r Bwrdd a’r Prif Weithredwr ers mis Mawrth 2020

Penodwyd Melanie yn Brif Weithredwr ym mis Mawrth 2020. Cyn 
ymuno ag Ofcom, y Fonesig Melanie oedd yr Ysgrifennydd Parhaol yn y 
Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol. Mae wedi ysgwyddo 
rolau uwch ar draws y Gwasanaeth Sifil, gan weithio mewn partneriaeth 
ar draws y sector cyhoeddus a’r sector preifat. Dechreuodd ar ei gyrfa 
fel economegydd, a threuliodd 15 mlynedd yn y Trysorlys, lle bu’n 
Gyfarwyddwr Materion Ewropeaidd. Roedd yn Gyfarwyddwr Cyffredinol yr 
Ysgrifenyddiaeth Materion Economaidd a Domestig yn Swyddfa’r Cabinet 
rhwng 2011 a 2015. Mae wedi ysgwyddo nifer o rolau anweithredol, gan 
gynnwys gyda’r corff defnyddwyr Which?, ac mae’n un o ymddiriedolwyr 
y Patchwork Foundation sy’n annog pobl ifanc, sydd heb gynrychiolaeth 
ddigonol, i gymryd rhan mewn democratiaeth.

Penodiad 
Fe’i penodwyd i Fwrdd 
Ofcom ym mis Mawrth 2020

Cyfnod  blwyddyn
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Y Fonesig Sharon White

Aelod Gweithredol o’r Bwrdd a’r Prif Weithredwr tan fis Tachwedd 2019 

Cyn ymuno ag Ofcom, roedd Sharon wedi cael gyrfa hir yn y gwasanaeth 
sifil. Roedd yn Ail Ysgrifennydd Parhaol yn Nhrysorlys EM gyda chyfrifoldeb 
am oruchwylio cyllid cyhoeddus. Cyn hynny, roedd ganddi rôl ar 
lefel Bwrdd yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder a’r Adran dros Ddatblygu 
Rhyngwladol, ac mae hi wedi gweithio yn Uned Polisi’r Prif Weinidog ac 
yn Washington DC fel uwch economegydd ym Manc y Byd. Mae Sharon yn 
Gyfarwyddwr Anweithredol annibynnol ar Barratt Developments plc, ac 
mae’n un o Ymddiriedolwyr Sadler’s Wells Theatre.

Penodiad 
Fe’i penodwyd i Fwrdd 
Ofcom ym mis Mawrth 2015 
ac fe ymddiswyddodd ym 
mis Tachwedd 2019

Cyfnod  4 blynedd

Kevin Bakhurst 

Aelod Gweithredol o’r Bwrdd a Chyfarwyddwr Grŵp ar gyfer Polisi 
Cyfryngau a Chynnwys

Ymunodd Kevin ag Ofcom ym mis Hydref 2016 fel Cyfarwyddwr Grŵp ar 
gyfer Polisi Cyfryngau a Chynnwys, ac mae’n goruchwylio ein polisïau 
a’n rheoliadau ar-lein a darlledu. Cyn ymuno ag Ofcom, roedd Kevin 
yn Rheolwr Gyfarwyddwr, Newyddion a Materion Cyfoes, yn Ddirprwy 
Gyfarwyddwr Cyffredinol, ac wedyn yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Dros 
Dro gyda darlledwr cenedlaethol Iwerddon, RTÉ. Ar ôl graddio o Brifysgol 
Caergrawnt, bu Kevin yn gweithio yn Price Waterhouse cyn ymuno â’r BBC 
fel ymchwilydd yn 1989. Aeth ymlaen i olygu’r rhaglen Ten O’Clock News, 
gan ddod yn Ddirprwy Bennaeth Ystafell Newyddion y BBC ac yn Rheolydd 
sianel BBC News a BBC News at One. Yn ystod ei gyfnod yn golygu 
bwletinau newyddion y BBC, enillodd y rhaglenni wobrau gan sefydliadau 
gan gynnwys BAFTA a’r Gymdeithas Deledu Frenhinol.

Y tu allan i’r gwaith, roedd Kevin yn Ynad rhwng 2000 a 2006.

Penodiad 
Fe’i penodwyd i Fwrdd 
Ofcom ym mis Ebrill 2020

Cyfnod  blwyddyn
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11. Datganiad Llywodraethu

Fel corfforaeth statudol, mae prif ofynion cydymffurfio Ofcom o ran llywodraethu yn cael eu rheoli 
gan y ddeddfwriaeth berthnasol (sef Deddf Ofcom (2002), y Ddeddf Cyfathrebiadau (2003), y Ddeddf 
Gwasanaethau Post (2011), Deddf yr Economi Ddigidol (2010), Deddf yr Economi Ddigidol (2017) ac 
unrhyw ddeddfwriaethau atodol eraill sy’n berthnasol neu Orchmynion ynddynt) sy’n pennu materion fel 
dibenion y sefydliad a phenodi ein Haelodau. Mae Ofcom hefyd yn rhwym wrth y Cod Ymddygiad ar gyfer 
Aelodau Bwrdd Cyrff Cyhoeddus.1 Mae ein dull llywodraethu corfforaethol cyffredinol yn seiliedig ar God 
Llywodraethu Corfforaethol y DU 2018 (“Cod y DU”) a’i ganllawiau cysylltiedig.2

Sut mae Cod Llywodraethu 
Corfforaethol y DU 2018 yn 
cyfrannu at ein dull gweithredu

Mae’r Bwrdd wedi ymrwymo’n llwyr i safonau 
uchel o ran llywodraethu corfforaethol. Mae dull 
gweithredu Ofcom yn seiliedig ar egwyddorion 
penodol a nodir yng Nghod y DU, gan gofio 
bod llawer o’r rhain yn cael eu hystyried yn 
anghymesur neu’n llai perthnasol yn achos Ofcom, 
ac y rhoddir gofynion eraill ar Ofcom drwy statud.

Dyma enghreifftiau o sut mae rhai o egwyddorion 
Cod y DU wedi cyfrannu at ein dull gweithredu:

Arweinyddiaeth a Phwrpas y Bwrdd – mae gan 
ein Bwrdd bwrpas, strategaeth a gwerthoedd 
clir, ac mae’n gallu bodloni ei hun bod y rhain a’i 
diwylliant yn cyd-fynd â’i gilydd. Mae ein Bwrdd, 
sy’n cynnwys mwyafrif o Aelodau Anweithredol, 
yn cynnig syniadau a her annibynnol a 
gwrthrychol ar gyfer ein nodau strategol.

Rhannu Cyfrifoldebau – mae Cadeirydd ein Bwrdd 
yn rhoi arweiniad strategol i’r Bwrdd, ac mae ein 
holl Aelodau Anweithredol yn cael eu hystyried yn 
annibynnol ar y rheolwyr, ac yn rhydd rhag

unrhyw berthynas fusnes neu berthynas arall a 
allai amharu i raddau helaeth arnynt wrth wneud 
penderfyniadau. Ond, os bydd amgylchiadau 
arbennig yn codi, cymerir camau priodol i sicrhau 
eu bod yn dal yn annibynnol.

Cyfansoddiad, Olyniaeth a Gwerthuso – dilynir 
proses drylwyr a thryloyw wrth benodi i’r Bwrdd, 
gyda’n Cadeirydd a’n Haelodau Anweithredol 
yn cael eu penodi gan yr Ysgrifennydd Gwladol 
dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau 
a Chwaraeon. Wrth i Aelodau newydd gael eu 
penodi i’r Bwrdd, byddwn yn mynd ati i geisio 
gwella amrywiaeth ein Bwrdd. Mae ein Pwyllgor 
Pobl yn ceisio sicrhau bod gennym gynlluniau 
olyniaeth effeithiol, a’n bod yn nodi ac yn rheoli 
ein llif o dalentau yn briodol.

Archwilio Risg a Rheolaeth Fewnol – 
mae ein Pwyllgor Risg ac Archwilio yn 
goruchwylio’r strwythurau a’r prosesau sydd 
ar waith i reoli ein risgiau, ac yn sicrhau 
bod rheolaethau priodol ar waith.

Taliadau – mae ein Hadroddiad Taliadau yn 
egluro sut rydym yn sicrhau bod ein harferion a’n 
polisïau taliadau yn cefnogi ein nodau strategol, 
a bod ein taliadau i’n cydweithwyr yn hyrwyddo 
llwyddiant Ofcom.

2 Mae Cod y DU yn amlinellu’r rheolau llywodraethu sy’n 
berthnasol i bob cwmni yn y DU sydd wedi’u rhestru yn y 
categori Premiwm o gyfranddaliadau ecwiti ar Gyfnewidfa 
Stoc Llundain.

1 Mae’r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau Bwrdd Cyrff 
Cyhoeddus yn berthnasol i bob aelod anweithredol ar 
Fyrddau adrannau’r llywodraeth, adrannau anweinidogol, 
asiantaethau gweithredol, cyrff cyhoeddus anadrannol a 
chorfforaethau cyhoeddus cenedlaethol.
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Ein Bwrdd: Gweithgareddau  
a Phwrpas

Mae agenda flynyddol y Bwrdd yn dilyn y themâu 
a’r blaenoriaethau strategol a nodir yn ein Cynllun 
Gwaith Blynyddol, ynghyd â’n rhwymedigaethau 
rheoleiddio, risg a llywodraethu.

Mae gweithgareddau craidd y Bwrdd a’i 
Bwyllgorau yn cael eu cofnodi a’u cynllunio’n 
flynyddol drwy ein rhaglen waith a’n 
hagendâu at y dyfodol, ond dim ond strwythur 
sylfaenol gweithrediadau’r Bwrdd yw hyn.

Mae’r Bwrdd wedi mabwysiadu a gweithredu 
Fframwaith Llywodraethu Corfforaethol 
sy’n cynnwys datganiad o egwyddorion 
llywodraethu sy’n llywio gweithgareddau’r 
Bwrdd. Mae’r Fframwaith yn edrych ar 
gyfrifoldebau allweddol y Bwrdd a’r materion 
sydd wedi cael eu cadw i’r Bwrdd benderfynu 
arnynt, gan gynnwys y canlynol:

•  cymeradwyo cynllun blynyddol, amcanion 
tymor hir a fframwaith polisi strategol 
cyffredinol Ofcom;

•  cymeradwyo cyllideb flynyddol, polisi ariannol 
cyffredinol a Fframwaith Awdurdodau Ariannol 
Ofcom;

•  cymeradwyo cyfrifon ac adroddiad blynyddol 
Ofcom;

•  rheoli risg, rheolaethau mewnol a 
chydymffurfiad; a

•  cynnal adolygiad ffurfiol a rheolaidd o 
berfformiad y Bwrdd ei hun, a pherfformiad 
pwyllgorau’r Bwrdd ac Aelodau unigol.

Mae 11 prif elfen i agenda flynyddol y Bwrdd. 
Mae’r siart ganlynol yn dangos sut mae’r Bwrdd 
wedi neilltuo ei agenda.

n		Diweddariadau’r Cadeirydd a’r Prif Weithredwr (yn 
cynnwys materion ar draws y categorïau eraill)

n	Llywodraethu Corfforaethol

n	Rheoleiddiol, Cyllid, Risg a Chyfreithiol

n	Darpariaeth Band eang a Symudol gwell

n	Cefnogi Darlledu yn y DU

n	Galluogi rhwydweithiau cryf, diogel

n	Cefnogi defnyddwyr a diwydiant drwy Brexit

n	Cynyddu Amrywiaeth a Chynhwysiant

n	Tegwch i Gwsmeriaid

n	Codi ymwybyddiaeth o niwed ar-lein

n	Cynnal y Gwasanaeth Post Cyffredinol

n	 Arall (yn cynnwys diweddariadau’r farchnad ac 
ymchwil)

Dyraniad o Amser y Bwrdd
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Llywodraethu Corfforaethol

•  Wedi cymeradwyo Fframwaith 
Llywodraethu Corfforaethol Ofcom

•  Wedi cymeradwyo a monitro’r gwaith sydd 
wedi’i gyflawni o ran Cyllideb a Chynllun Ofcom

•  Wedi gwerthuso effeithiolrwydd y Bwrdd, y 
Pwyllgorau, ein Haelodau Bwrdd a’r Cadeirydd

Cefnogi Darlledu yn y DU

•  Wedi adolygu’r Adolygiad Blynyddol 
o Berfformiad y BBC

•  Wedi adolygu Newyddion a Materion Cyfoes y BBC

•  Wedi adolygu’r adroddiad pum mlynedd 
ar Ddarlledu Gwasanaeth Cyhoeddus

•  Wedi adolygu lansiad “Sgrin Fach: Trafodaeth 
Fawr” sy’n edrych ar ddyfodol gwasanaethau 
Darlledwyr Gwasanaeth Cyhoeddus a’u 
cynaliadwyedd, wrth ystyried bod technegau 
digidol yn cael eu defnyddio fwy a mwy

Galluogi Rhwydweithiau Cryf a Diogel

•  Wedi adolygu rhaglen waith Ofcom ar gyfer 
diogelwch a chadernid rhwydweithiau

Cynyddu Amrywiaeth a Chynhwysiant

•  Wedi nodi’r cynnydd a wnaed ar Raglen 
Amrywiaeth a Chynhwysiant Ofcom, ac wedi 
rhoi arweiniad ar y rhaglen honno, er mwyn 
cyflawni amcanion amrywiaeth, cynhwysiant 
a chydraddoldeb fel cyflogwr a rheoleiddiwr

•  Wedi adolygu adroddiadau ar 
amrywiaeth ym maes darlledu, a 
rhaglen ymgysylltu â’r diwydiant

•  i hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant 
ar draws y maes darlledu

•  Wedi cadw pwyslais ar amrywiaeth wrth 
recriwtio i Fyrddau/Paneli/Pwyllgorau Ofcom

Rheoleiddio, Cyllid, Risg a Chyfreithiol

•  Wedi adolygu Risgiau Strategol 
Ofcom bob chwarter

•  Wedi adolygu a chymeradwyo 
Datganiadau Agwedd at Risg Ofcom

•  Wedi cymeradwyo Adroddiad Blynyddol 
a Chyfrifon 2018/19 Ofcom

•  Wedi cymeradwyo Cyllideb 
Ofcom ar gyfer 2019/20

Codi Ymwybyddiaeth o Niwed Ar-lein

•  Wedi adolygu Rhaglen Dyfodol 
Gwaith Ar-lein Ofcom

•  Wedi adolygu’r gwaith paratoi ar 
gyfer rheoleiddio Llwyfannau Rhannu 
Fideo, a chyfrifoldebau ehangach 
posib o ran niwed ar-lein

•  Wedi adolygu rhaglen eang Llythrennedd yn 
y Cyfryngau – Gwneud Synnwyr o’r Cyfryngau

Cynnal y Gwasanaeth Post Cyffredinol

•  Wedi adolygu strategaeth y Post Brenhinol ac, 
yn sgil hynny, wedi adolygu cynaliadwyedd 
y gwasanaeth post cyffredinol

Gwelir isod enghreifftiau o rai o’r gweithgareddau mae’r Bwrdd wedi’u cyflawni ym mhob un o’r 
elfennau hyn yn ystod y cyfnod adrodd.
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Parhau i arloesi ein dull rheoleiddio

•  Wedi cymeradwyo cynigion yn yr 
Adolygiad o Fand Eang Telegyfathrebiadau 
Sefydlog Cyfanwerthol

•  Wedi ystyried y dull o reoleiddio niwed 
ar-lein, gan ganolbwyntio’n gyntaf 
ar Lwyfannau Rhannu Fideo

•  Wedi cymeradwyo’r gwaith o hybu 
cystadleuaeth o ran cyfathrebiadau 
ffeibr, a hyrwyddo buddsoddiadau mewn 
cyfathrebiadau ffeibr: mesurau i gefnogi 
treial Openreach yng Nghaersallog

Gwell Darpariaeth Symudol 
a Band Eang

•  Wedi cymeradwyo cynlluniau wedi’u 
diweddaru ar arwerthu sbectrwm i ddiwallu’r 
galw cynyddol am wasanaethau band eang 
symudol, ac i gefnogi’r gwaith o gyflwyno 5G 
(bandiau sbectrwm 700 MHz a 3.6-3.8 GHz)

•  Wedi llywio’r gwaith o gynnal yr Adolygiad 
o’r Farchnad Telegyfathrebiadau 
Sefydlog Gyfanwerthol

Tegwch i Gwsmeriaid

•  Wedi adolygu’r Cynigion USO Band Eang 
a’r gwaith i sicrhau bod cwsmeriaid 
gwasanaethau band eang a symudol 
yn cael eu trin yn deg, a’i gwneud yn 
haws iddyn nhw newid darparwr

•  Wedi adolygu prosiectau tegwch eraill, 
gan gynnwys hysbysiadau diwedd 
contract a gwaharddiad ar gloi ffonau

Cefnogi Defnyddwyr a’r 
Diwydiant drwy Brexit

•  Wedi cael adroddiadau rheolaidd am 
ymgysylltiad Ofcom â’r diwydiant, grwpiau 
defnyddwyr a rheoleiddwyr eraill er mwyn deall 
unrhyw bryderon neu risgiau sy’n dod i’r amlwg

Arall

•  Wedi mynd ati’n rheolaidd i adolygu cynlluniau 
Ofcom a Rhanddeiliaid i baratoi ar gyfer Brexit.

•  Wedi ystyried canlyniadau’r arolwg 
o gydweithwyr yn Ofcom.
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Rôl y Bwrdd

Mae gan y Bwrdd swyddogaeth lywodraethu 
ganolog, sy’n golygu ei fod yn goruchwylio’r 
gwaith o gyflawni dyletswyddau cyffredinol 
Ofcom a’i gyfrifoldebau statudol penodol yn 
ogystal â’i wariant a’i gyllid yn gyffredinol. 
Mae’r Bwrdd hefyd yn gyfrifol am gymeradwyo 
blaenoriaethau ac amcanion strategol Ofcom, gan 
gytuno ar lefel briodol o agwedd at risg a sicrhau 
bod y rheolwyr yn cynnal system effeithiol ar 
gyfer rheolaeth fewnol.

Mae cyfrifoldebau penodol wedi’u dirprwyo i 
Bwyllgorau’r Bwrdd (y Pwyllgor Risg ac Archwilio, 
y Pwyllgor Pobl a’r Pwyllgor Etholiadau) a’r Bwrdd 
Cynnwys (a gafodd ei greu o dan statud), ac mae 
gan bob un ei gylch gorchwyl ei hun.

Ein Strwythur Llywodraethu

Bwrdd Ofcom

Bwrdd Polisi
a Rheoli*

Bwrdd Cynghori
Sbectrwm Ofcom

Pwyllgorau Cynghori’r
Alban, Cymru a

Gogledd Iwerddon

Pwyllgor Etholiadau Bwrdd Cynnwys
Pwyllgor Risg
ac Archwilio

Pwyllgor Pobl

* Y Bwrdd Rheoli a Pholisi yw’r uwch bwyllgor gweithredol yn Ofcom; nodir ei rôl a’i aelodaeth ar 
dudalen 86.
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Rolau’r Bwrdd

Y Cadeirydd

Cadeirydd y Bwrdd sy’n gyfrifol am gadeirio a 
rhoi arweiniad i’r Bwrdd. Mae’r cyfrifoldebau 
eraill yn cynnwys:

•  llunio strategaeth Ofcom ar gyfer cyflawni ei 
ddyletswyddau statudol;

•  cynrychioli barn Ofcom yn allanol;

•  annog safonau uchel o ran priodoldeb;

•  darparu asesiad o berfformiad Aelodau unigol 
o’r Bwrdd; a

•  sicrhau bod Ofcom yn cwrdd yn rheolaidd drwy 
gydol y flwyddyn, a bod cofnodion cyfarfodydd 
yn cofnodi penderfyniadau yn gywir.

Prif gyfrifoldeb y Cadeirydd yw arwain a rheoli 
gwaith y Bwrdd i sicrhau ei fod yn gweithredu’n 
effeithiol ac yn cyflawni ei ddyletswyddau a’i 
gyfrifoldebau cyfreithiol a statudol yn llawn. Mae 
hyn yn cynnwys gosod agendâu’r Bwrdd i sicrhau 
bod digon o amser i gael trafodaeth helaeth ar 
faterion strategaeth, perfformiad a gwerthoedd 
allweddol. Mae’r Cadeirydd hefyd yn hwyluso ac yn 
hybu cyfraniadau deallus a beirniadol gan Aelodau’r 
Bwrdd wrth drafod a gwneud penderfyniadau ar 
faterion risg a strategaeth, ac yn annog Aelodau 
Gweithredol ac Aelodau Anweithredol o’r Bwrdd i 
gyfathrebu â’i gilydd yn effeithiol.     

Aelodau Anweithredol o’r Bwrdd

Mae gan ein Bwrdd fwyafrif o Aelodau 
Anweithredol, ac mae gan bob un ohonynt brofiad 
a sgiliau rhagorol i’w cynnig i’r Bwrdd. Mae hyn 
yn sicrhau bod cydbwysedd da o sgiliau ar gael 
i Ofcom wrth iddo gyflawni ei ddyletswyddau a’i 
gyfrifoldebau, ac wrth bennu’r polisi a’r cyfeiriad 
strategol – gan gynnwys y fframwaith adnoddau i 
weithredu Ofcom.

Y Prif Weithredwr

Mae’r cyfrifoldeb dros redeg Ofcom o ddydd i 
ddydd wedi cael ei drosglwyddo gan y Bwrdd i’r 
Prif Weithredwr a’r Weithrediaeth, sef yr Uwch 
Dîm Rheoli, sy’n cynnwys Prif Weithredwr Ofcom, 
Cyfarwyddwyr Grŵp a’r Cwnsler Cyffredinol. 
Mae’r Prif Weithredwr a’r Uwch Dîm Rheoli, 
drwy’r Bwrdd Rheoli a Pholisi, yn sicrhau bod y 
strategaethau, y polisïau a’r ymddygiad a bennir 
ar lefel Bwrdd yn cael eu cyfleu a’u rhoi ar waith 
yn effeithiol ar draws Ofcom.

Mae Ysgrifennydd Parhaol yr Adran dros 
Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon wedi dynodi’r Prif Weithredwr yn 
Swyddog Cyfrifyddu Ofcom. Mae’r penodiad 
hwn yn cynnwys dyletswyddau i fod yn 
gyfrifol am reoleidd-dra, priodoldeb, gwerth 
am arian a rheolaeth ariannol dda, a diogelu 
arian cyhoeddus. Mae gan y Prif Weithredwr 
gyfrifoldebau penodol dros sicrhau y cydymffurfir 
â thelerau’r Ddogfen Fframwaith gyda’r Adran 
dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau 
a Chwaraeon. Rhaid iddi hefyd sicrhau bod 
cofnodion cyfrifyddu priodol yn cael eu cadw, a 
rhaid iddi lofnodi’r cyfrifon.

Fel Aelod o’r Bwrdd, rhaid i’r Prif Weithredwr 
sicrhau nad yw ei chyfrifoldebau o ran 
atebolrwydd yn gwrthdaro â’i chyfrifoldebau fel 
Aelod Bwrdd. Gall y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
a Phwyllgorau Seneddol eraill alw ar y Prif 
Weithredwr i roi tystiolaeth am y modd y mae’n 
cyflawni ei dyletswyddau.
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Gwrthdaro rhwng buddiannau

Mae’n hanfodol bod Ofcom yn cadw ei enw da 
o ran didueddrwydd, gonestrwydd a safonau 
proffesiynol uchel yn ei holl waith. Mae Ofcom yn 
rhwym wrth y Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau 
Bwrdd Cyrff Cyhoeddus ac, i gefnogi hyn, mae 
Ofcom wedi sefydlu Cod Ymddygiad ar gyfer 
Aelodau Bwrdd sy’n cynnwys darpariaethau 
ynghylch buddiannau Aelodau’r Bwrdd.

Mae Ofcom yn mynd ati, mewn ffordd synhwyrol 
a phriodol, i reoli gwrthdaro posib rhwng 
buddiannau sydd gan Aelodau’r Bwrdd, neu 
a all godi o bryd i’w gilydd, ac i sicrhau nad 
yw gweithredoedd Aelodau’r Bwrdd yn bwrw 
amheuaeth dros ddidueddrwydd a gwrthrychedd 
Ofcom. Mae disgwyl i Aelodau’r Bwrdd osgoi 
ymddygiad a allai ddwyn anfri ar Ofcom neu a 
allai greu canfyddiad o ragfarn neu nad yw’n 
ddiduedd. Rhaid i Aelodau’r Bwrdd hefyd sicrhau 
bod eu hymddygiad yn cyd-fynd â Saith Egwyddor 
Bywyd Cyhoeddus.

Mae Ofcom yn cadw cofrestr o fuddiannau 
Aelodau’r Bwrdd, sy’n cael ei diweddaru bob 
blwyddyn.1 Mae hyn yn sicrhau bod gan Ofcom 
gofnod cyfredol o fuddiannau Aelodau’r Bwrdd, 
a chyhoeddir gwybodaeth berthnasol ar wefan 
Ofcom. Rhwng datganiadau blynyddol, mae’n 
rhaid i Aelodau’r Bwrdd roi gwybod i Ysgrifennydd 
y Gorfforaeth pan fydd eu buddiannau’n newid er 
mwyn i’r Gofrestr gael ei newid yn unol â hynny 
a, phan fydd angen, er mwyn gallu codi unrhyw 
wrthdaro posib gyda’r Cadeirydd a/neu Fwrdd 
llawn Ofcom.

Hyfforddi Aelodau’r Bwrdd a rhoi’r 
wybodaeth ddiweddaraf i’r Bwrdd

Mae Ofcom wedi ymrwymo’n llwyr i ddatblygiad 
parhaus ei Aelodau Bwrdd, a’r angen i barhau i 
ddatblygu eu gwybodaeth er mwyn iddyn nhw 
allu cyflawni eu dyletswyddau’n effeithiol.

1 https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/how-ofcom-is-
run/register-disclosable-interests

Mae pob Aelod Bwrdd a benodir o’r newydd yn 
cael rhaglen gynefino gynhwysfawr a phwrpasol 
wrth ymuno ag Ofcom, sy’n cynnwys sesiynau 
gyda phob aelod o’r Uwch Dîm Rheoli ac uwch 
gyfarwyddwyr allweddol eraill. Bwriad y sesiynau 
hyn yw sicrhau bod yr Aelodau newydd yn 
ymgyfarwyddo â Chynllun Gwaith Ofcom a’r 
heriau, y cyfleoedd a’r risgiau y gallai Ofcom 
eu hwynebu. Mae’r broses gynefino hefyd yn 
cynnwys dyletswyddau Aelodau a gweithdrefnau’r 
Bwrdd, prosesau rheoli mewnol, strategaethau 
a chynlluniau, mesurau a ddefnyddir i fonitro 
perfformiad a’r Polisi Rheoli Risg ynghyd â’r 
Archwiliad Mewnol ac Allanol.

Hefyd, mae’r Bwrdd yn cael cyflwyniadau a 
gweithdai rhyngweithiol ar wahanol agweddau 
ar Gynllun Gwaith Ofcom yn rheolaidd drwy gydol 
y flwyddyn, ac mae’r rhain yn cael eu hwyluso 
gan gydweithwyr Ofcom gyda chynghorwyr 
proffesiynol a/neu randdeiliaid allanol.

Gwybodaeth Reoli

Mae’r Bwrdd a’i Bwyllgorau yn cael gwybodaeth 
reoli yn rheolaidd er mwyn i’r Bwrdd allu adolygu 
perfformiad a gallu Ofcom. Mae hyn yn cynnwys 
adroddiadau perfformiad a chyllid rheolaidd, 
adolygu’r gwaith sydd wedi’i gyflawni o ran 
Cyllideb a Chynllun Ofcom, adolygu’r gwaith sydd 
wedi’i gyflawni o ran Cynllun Gwaith Ofcom, y 
gofrestr risgiau strategol, statws canlyniadau’r 
Adolygiad o Effeithiolrwydd Pwyllgorau’r Bwrdd 
/ y Bwrdd, a data corfforaethol arall. Mae’r 
Tîm Llywodraethu ac Atebolrwydd (yn atebol i 
Ysgrifennydd y Gorfforaeth) yn goruchwylio’r 
wybodaeth hon, ac yn sicrhau bod fformat 
papurau ac ansawdd data yn cydymffurfio 
â chanllawiau Ofcom ar ysgrifennu papurau 
Pwyllgorau’r Bwrdd / y Bwrdd a, drwy hynny, yn 
hwyluso trafodaethau a phenderfyniadau doeth.

https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/how-ofcom-is-run/register-disclosable-interests
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/how-ofcom-is-run/register-disclosable-interests


81ADRAN B  | Adroddiad Atebolrwydd

Gweinyddu’r Bwrdd

Ysgrifennydd y Gorfforaeth sy’n gyfrifol am 
weinyddu’r Bwrdd, ac yn cadw ac yn diweddaru 
gweithdrefnau a pholisïau allweddol y Bwrdd, 
cofnodion corfforaethol a chylch gorchwyl 
Pwyllgorau’r Bwrdd a materion sy’n cael 
eu cadw ar gyfer y Bwrdd. Ysgrifennydd y 
Gorfforaeth sydd hefyd yn cynnal ac yn adolygu 
Fframwaith Llywodraethu Corfforaethol Ofcom

(gan gynnwys Dirprwyaethau Awdurdod, y 
Fframwaith Awdurdodau Ariannol a chylch 
gorchwyl Pwyllgor y Bwrdd) ac, mewn 
ymgynghoriad â’r Cyfarwyddwr Cyllid, y 
Fframwaith Awdurdodau Ariannol.

Roedd deg o gyfarfodydd wedi’u trefnu ar gyfer 
y Bwrdd yn ystod y flwyddyn. Roedd y rhain yn 
cael eu cynnal bob mis, heblaw am fis Awst a 
mis Ionawr. Mae’r Bwrdd hefyd yn cynnal Sesiwn 
Strategaeth ym mis Hydref bob blwyddyn, lle 
mae strategaethau tymor canolig-tymor hir yn 
cael eu hystyried, a thrafodaethau’n cael eu 
cynnal ar faterion strategol a pherthnasol.

Mae holl gyfarfodydd y Bwrdd a Phwyllgorau’r 
Bwrdd yn cael eu trefnu ymlaen llaw, gyda 
rhybudd blwyddyn galendr dreigl. Mae 
papurau’r Bwrdd sy’n berthnasol i agenda 
holl gyfarfodydd y Bwrdd a’i Bwyllgorau 
yn cael eu dosbarthu i Aelodau’r Bwrdd a’r 
Pwyllgorau, fel y bo’n briodol, tua wythnos 
cyn y cyfarfod drwy borth digidol diogel.

Presenoldeb yng nghyfarfodydd y 
Bwrdd yn ystod Blwyddyn Ariannol 
2019/20

Bwrdd Ofcom

Nifer y cyfarfodydd 10

Yr Arglwydd Burns, GCB 9

Maggie Carver 10

Dr Angela Dean 10

Bob Downes 10

Graham Mather CBE 10

Tim Suter 10

Ben Verwaayen 10

David Jones 10

Y Fonesig Sharon White DBE1 7

Jonathan Oxley 10

Y Fonesig Melanie Dawes DCB2 1

1 Gadawodd Sharon Ofcom ddiwedd mis Tachwedd 
2019

2  Ymunodd Melanie ag Ofcom ddechrau mis Mawrth 
2020
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Perfformiad ac Effeithiolrwydd y Bwrdd

Bob blwyddyn, mae’r Bwrdd yn cynnal adolygiad 
effeithiolrwydd i werthuso perfformiad y Bwrdd, 
Pwyllgorau’r Bwrdd ac Aelodau unigol o’r Bwrdd. 
Ddiwedd mis Ebrill 2019, cynhaliwyd adolygiad 
a hwyluswyd yn allanol, gyda chwestiynau 
wedi’u gosod gan y Cadeirydd (gyda chymorth 
Ysgrifennydd y Gorfforaeth), a hwylusydd allanol 
yn gyfrifol am ddosbarthu a chasglu ymatebion i 
holiadur, ac am baratoi adroddiad o argymhellion 
allweddol ar sail dadansoddiad o’r ymatebion.

Bu’r Bwrdd yn adolygu ac yn ystyried 
canlyniadau’r adolygiad yng nghyfarfod y 
Bwrdd ym mis Mai 2019. Canfu’r adolygiad fod 
trefniadau llywodraethu Ofcom yn gweithio’n dda, 
gyda strwythur pecynnau’r Bwrdd, prosesau rheoli 
cyfarfodydd, ffocws cyfarfodydd a phrosesau’r 
Bwrdd o oruchwylio materion rhanddeiliaid, 
strategol a gweithredol yn cael sgôr uchel.

Roedd rhai blaenoriaethau yn argymell newid, a 
oedd yn ymwneud â’r elfennau canlynol:

•  sicrhau cydlyniant y Bwrdd yn dilyn newidiadau 
diweddar yng nghyfansoddiad y Bwrdd;

•  rheoli cyfarfodydd ac agendâu (mae angen 
mwy o eglurder ynghylch materion allweddol 
lle mae angen mewnbwn / trafodaethau 
ar lefel y Bwrdd, gydag amserlen glir ac 
adroddiadau mwy penodol);

•  mwy o ymgysylltu allanol â rhanddeiliaid ac 
endidau sy’n cael eu rheoleiddio;

•  strwythur trefniadaethol (siapio strwythur 
trefniadaethol Ofcom mewn ymateb i unrhyw 
ddyletswyddau statudol newydd) a materion 
yn ymwneud â phobl (mwy o bwyslais ar yr 
agenda pobl ac ar faterion datblygu talent a 
chynllunio ar gyfer olyniaeth);

•  cydweithio â’r Weithrediaeth (yr uwch dîm 
rheoli) y tu hwnt i gyfarfodydd y Bwrdd; a

•  gwella dealltwriaeth y Bwrdd o’r uwch 
dîm rheoli a diweddariadau / hyfforddiant 
ychwanegol er mwyn helpu i ddeall yn well 
beth yw hyd a lled rôl Ofcom.

Nododd y Bwrdd gyfres o gamau gweithredu 
mewn ymateb i’r blaenoriaethau yn argymell 
newid, a chafodd diweddariadau statws eu 
hadolygu gan y Bwrdd yng nghyfarfodydd y 
Bwrdd ym mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2019. 
Yn y cyfarfod ym mis Rhagfyr 2019, nododd y 
Bwrdd fod y rhan fwyaf o’r blaenoriaethau a 
oedd yn argymell newid un ai wedi’u cwblhau 
neu ar y trywydd iawn i gael eu cwblhau, a bod 
yr holl elfennau blaenoriaeth a argymhellir wedi 
gwella’n sylweddol. Cytunodd y Bwrdd i gynnal 
adolygiad allanol tebyg ym mis Mawrth 2020 a 
fyddai’n debyg i’r un a gynhaliwyd yn 2019. Un o’r 
prif fanteision o wneud hynny yw y bydd y Bwrdd 
yn gallu cadw golwg ar unrhyw welliannau a 
newidiadau o un flwyddyn i’r llall.

Pwyllgorau’r Bwrdd a Byrddau Statudol

Wrth gyflawni dyletswyddau Ofcom o dan Ddeddf 
Ofcom (2002), y Ddeddf Cyfathrebiadau (2003), 
y Ddeddf Gwasanaethau Post (2011), Deddf yr 
Economi Ddigidol (2010), Deddf yr Economi 
Ddigidol (2017) ac unrhyw Orchmynion neu 
ddeddfwriaethau atodol eraill sy’n berthnasol, 
mae’r Bwrdd yn dirprwyo rhai o’i gyfrifoldebau 
i’r Weithrediaeth yn Ofcom a rhai cyfrifoldebau i 
Bwyllgorau Bwrdd, yn unol â chylch gorchwyl ac 
awdurdodau sydd wedi’u diffinio’n glir. Mae gan 
Ofcom hefyd nifer o gyrff llywodraethu eraill sy’n 
cyflawni rôl lywodraethu neu gynghori i’r Bwrdd. 
Mae gweithgareddau a phrif swyddogaethau’r 
pwyllgorau a’r cyrff hyn yn cael eu disgrifio isod:
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Pwyllgorau’r Bwrdd

Y Pwyllgor Risg ac Archwilio

Mae’r Pwyllgor Risg ac Archwilio yn cynnwys 
tri Aelod Anweithredol o’r Bwrdd, sef Angela 
Dean (Cadeirydd), Maggie Carver a David 
Jones. Gwahoddir y Prif Weithredwr, y 
Cyfarwyddwr Grŵp ar gyfer Gwasanaethau 
Corfforaethol, y Cyfarwyddwr Cyllid, y 
Rheolydd Ariannol a’r Pennaeth Rheoli Risg 
ac Yswiriant i gyfarfodydd y Pwyllgor, yn yr 
un modd â’r Archwilwyr Mewnol ac Allanol.

Mae rôl a chyfrifoldebau’r Pwyllgor Risg ac 
Archwilio, ynghyd â gweithgareddau’r Pwyllgor yn 
ystod y cyfnod adrodd, wedi’u nodi yn Adroddiad 
Cadeirydd y Pwyllgor Risg ac Archwilio ar 
dudalennau 90 i 94.

Y Pwyllgor Pobl

Ym mis Mai 2019, roedd y Bwrdd wedi creu’r 
Pwyllgor Pobl i ddisodli’r hen Bwyllgor 
Enwebiadau a’r hen Bwyllgor Taliadau. Mae’r 
Pwyllgor yn cynnwys holl Aelodau Anweithredol 
Bwrdd Ofcom.

Mae’r Pwyllgor Pobl yn goruchwylio ac yn 
gwerthuso’n rheolaidd pa mor briodol yw 
Strategaeth Pobl a Gweithlu Ofcom, gan gynnig yr 
her angenrheidiol o ran cryfder ac effeithiolrwydd 
y cynlluniau sydd ar waith er mwyn helpu Ofcom 
i gyflawni ei ddyletswyddau a’i ddiben strategol 
a statudol – yn y tymor byr a’r tymor hir. Mae’r 
Pwyllgor yn gofyn am sicrwydd gan Reolwyr 
Ofcom bod prosesau effeithiol ar waith ar gyfer 
rheoli talentau, datblygu talentau a chynllunio 
ar gyfer olyniaeth, rheoli perfformiad, diwylliant 
a gwerthoedd, ac ymgysylltu â chydweithwyr, 
ynghyd â mesurau a chynlluniau pobl eraill o’r 
fath a fydd yn diwallu anghenion a gofynion 
perfformiad, sgiliau ac arbenigedd Ofcom.

Mae’r Pwyllgor Pobl hefyd yn nodi’r egwyddorion 
cyffredinol a pharamedrau’r polisi taliadau ar draws 
Ofcom, ac mae’n ystyried a chymeradwyo telerau 
ac amodau gwasanaeth unigolion, gan gynnwys 
trefniadau taliadau’r Prif Weithredwr, yr Uwch 
Dîm Rheoli a chydweithwyr eraill fel y cytunir arno 
rhwng Cadeirydd y Pwyllgor a’r Prif Weithredwr. 
Mae’r Pwyllgor hefyd yn arwain y broses o benodi 
Aelodau Gweithredol y Bwrdd a’r Uwch Dîm Rheoli, 
ac mae’n cymeradwyo’r cynlluniau olyniaeth 
ar gyfer Bwrdd Ofcom, yr Uwch Dîm Rheoli a 
chydweithwyr eraill, fel y cytunir arno rhwng 
Cadeirydd y Pwyllgor a’r Prif Weithredwr.

Cyfarfu’r Pwyllgor Pobl wyth gwaith yn ystod 
2019/20.

Y Pwyllgor Etholiadau

Mae Adran 333 o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003 yn 
mynnu bod Ofcom yn sicrhau bod darllediadau 
pleidiau gwleidyddol (gan gynnwys darllediadau 
etholiadol gan bleidiau) a darllediadau 
ymgyrchoedd refferendwm yn cael eu cynnwys 
ar bob sianel deledu gwasanaeth cyhoeddus 
drwyddedig (Channel 3 yn rhanbarthol, Channel 
4 a Channel 5), pob gwasanaeth rhaglenni teledu 
digidol lleol, a phob gwasanaeth radio analog 
cenedlaethol (h.y. masnachol ar draws y DU), a’u 
gwasanaethau cyd-ddarlledu digidol (Classic FM, 
Talksport ac Absolute Radio AM).

Os bydd unrhyw anghydfod heb ei ddatrys rhwng 
unrhyw un sy’n dal trwydded ac unrhyw blaid 
wleidyddol ynghylch hyd, amlder, dyraniad 
neu amseriad darllediadau, caiff yr anghydfod 
hwnnw ei gyflwyno i Ofcom i’w ddatrys. 
Mae Bwrdd Ofcom wedi dirprwyo’r gwaith o 
ddyfarnu ynghylch unrhyw anghydfod o’r fath 
i’r Pwyllgor Etholiadau. Mae gan y Pwyllgor 
Etholiadau awdurdod dirprwyedig hefyd i wneud 
penderfyniadau ar gwynion a ddaw i law sy’n 
ymwneud â’r safonau a osodwyd gan Ofcom 
mewn perthynas â didueddrwydd dyladwy, yn 
unol ag adrannau sy’n gysylltiedig â rhaglenni 
a ddarlledir gan ddarlledwyr yn ystod cyfnod 
etholiad neu refferendwm.
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Mae’r Pwyllgor yn cynnwys tri Aelod Anweithredol 
(Tim Suter, Jonathan Baker a Maggie 
Cunningham) a dau Aelod Gweithredol (Kevin 
Bakhurst ac Ali Marsden), ac mae pob un ohonynt 
yn Aelodau o’r Bwrdd Cynnwys. Cyfarfu’r Pwyllgor 
Pobl unwaith yn ystod 2019/20.

Y Bwrdd Cynnwys

Mae’r Bwrdd Cynnwys wedi’i sefydlu o dan statud, 
yn benodol adran 12(1) o Ddeddf Cyfathrebiadau 
2003. Mae’r Bwrdd Cynnwys yn cyflawni rôl 
gynghori i Fwrdd Ofcom ar agweddau sy’n 
ymwneud â chynnwys mewn penderfyniadau neu 
faterion sydd wedi’u cadw ar gyfer y Bwrdd.  

Y Bwrdd Cynnwys yw prif fforwm Ofcom 
ar gyfer rheoleiddio ansawdd a safonau 
teledu a radio. Mae’n gyfrifol am ddeall, 
dadansoddi a hyrwyddo lleisiau a buddiannau’r 
gwylwyr, y gwrandawyr a dinasyddion.

Mae’r Bwrdd yn cynnwys yr Aelodau Anweithredol 
canlynol: Tim Suter (Cadeirydd), Jonathan Baker, 
Maggie Cunningham, Bob Downes, Aled Eirug, Robin 
Foster, Angelina Fusco, Sophie Morgan, Stephen 
Nuttall, Monisha Shah a Janey Walker, ac Aelodau 
Gweithredol: Kevin Bakhurst ac Ali Marsden.

Cyfarfu’r Bwrdd saith gwaith yn ystod 2019/20.

Pwyllgorau Cynghori’r Gwledydd

Mae Adran 20 o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003 yn 
mynnu bod Ofcom yn sefydlu Pwyllgorau Cynghori 
ar gyfer pob un o wledydd y DU. Swyddogaeth pob 
Pwyllgor yw rhoi cyngor i Ofcom am fuddiannau 
a safbwyntiau pobl sy’n byw yn y rhan o’r DU a 
wasanaethir gan y Pwyllgor, mewn perthynas â 
materion cyfathrebiadau a materion post. Mae’r 
ymgysylltu hwn yng ngwledydd datganoledig 
y DU yn fwyfwy pwysig, lle mae swyddogaeth 
Aelodau Gwledydd y DU ar y Bwrdd Cynnwys, y 
Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau a’r Pwyllgorau 
Cynghori Cenedlaethol yn eithriadol o werthfawr 
wrth helpu Ofcom i ystyried materion penodol 
wrth iddo lunio ei bolisïau a’u rhoi ar waith.

Yn ychwanegol at Aelodau penodedig y 
Pwyllgorau Cynghori, mae’r Aelod o’r Bwrdd 
Cynnwys a’r Aelod o’r Panel Defnyddwyr 
Cyfathrebiadau ar gyfer y gwledydd yn cael 
gwahoddiad i wylio cyfarfodydd y Pwyllgor 
Cynghori fel sylwedyddion. 

Dyma Aelodau penodedig a sylwedyddion y 
Pwyllgor Cynghori ar hyn o bryd:

Pwyllgor Cynghori Lloegr – Paula Carter 
(Cadeirydd), Emma Davison, Mark Smith, Alan 
Nunn, Aaqil Ahmed, Matthew Littleford.

Daeth cyfnod Caroline Roberts-Cherry i ben ar 31 
Ionawr 2020.

Sylwedyddion: Monisha Shah (Bwrdd Cynnwys) 
a Richard Spencer (Panel Defnyddwyr 
Cyfathrebiadau).

Pwyllgor Cynghori Gogledd Iwerddon – Carrie 
Matchett (Cadeirydd), John Ellison, Kathy Graham, 
Alan Meban, Paul Wilson a Phil Flanagan.

Sylwedyddion: Angelina Fusco (Bwrdd Cynnwys) 
a Rick Hill (Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau).

Pwyllgor Cynghori yr Alban – Liz Leonard 
(Cadeirydd), Carmel Teusner, David Connolly, 
Laura Anderson a Stephen Speirs (nid yw 
Stephen yn cael tâl am y rôl hon).

Ymddiswyddodd Julie Pirone ar 6 Tachwedd 2019.

Sylwedyddion: Maggie Cunningham (Bwrdd 
Cynnwys) ac Amanda Britain (Panel Defnyddwyr 
Cyfathrebiadau).

Pwyllgor Cynghori Cymru – Hywel William 
(Cadeirydd), Robert Andrews, Andrew Board, Dr 
Ruth McElroy, Rem Noormohamed a Peter Trott.

Sylwedyddion: Aled Eirug (Bwrdd Cynnwys) a Dr 
Sian Phipps (Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau).

Cyfarfu pob un o’r Pwyllgorau Cynghori bedair 
gwaith yn 2019/20.
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Cyfarfu’r Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau a’r 
Pwyllgor Cynghori ar Faterion Pobl Hŷn a Phobl Anabl 
11 gwaith yn 2019/20.

Bwrdd Cynghori Ofcom ar Faterion Sbectrwm

Sefydlwyd Bwrdd Cynghori Ofcom ar Faterion 
Sbectrwm yn 2004 i roi cyngor annibynnol i 
Ofcom ar faterion strategol sy’n ymwneud â 
rheoli sbectrwm. Gellir cael rhagor o wybodaeth 
ar wefan Bwrdd Cynghori Ofcom ar Faterion 
Sbectrwm yn: www.osab.org.uk

Dyma Aelodau’r Bwrdd Cynghori ar Faterion 
Sbectrwm: Yr Athro Linda Doyle (Cadeirydd), Greg 
Bensberg, Wassim Chourbaji, Yr Athro Mischa 
Dohler, Peter Hadinger, Alastair Macpherson, 
David Meyer, Niall Murphy, Robert Pepper, Peter 
Pitsch, Ros Singleton a Gavin Young.

Cyfarfu’r Bwrdd hwn bedair gwaith yn 2019/20.

Y Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau a’r 
Pwyllgor Cynghori ar Faterion Pobl Hŷn a 
Phobl Anabl

Mae Adran 16 Deddf Cyfathrebiadau 2003 
yn mynnu bod Ofcom yn sefydlu Panel 
Defnyddwyr Cyfathrebiadau. Mae’r Panel yn 
rhoi cyngor cadarn ac annibynnol, ond sydd 
hefyd yn adeiladol ac yn ymarferol.

Mae’r Panel yn annibynnol ar Ofcom, ac mae’n 
cynnwys hyd at 12 o arbenigwyr annibynnol, gan 
gynnwys cynrychiolwyr o Gymru, yr Alban, Gogledd 
Iwerddon a Lloegr, sydd â phrofiad mewn amryw 
o wahanol feysydd. Mae rhagor o wybodaeth ar 
gael yn www.communicationsconsumerpanel.org.
uk. Mae Ofcom yn rhannu gwybodaeth a syniadau 
â’r Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau yn ystod y 
camau cynnar o ddatblygu polisi, er mwyn iddo 
allu rhoi cyngor cadarn ac annibynnol i sicrhau 
bod buddiannau defnyddwyr, dinasyddion a 
microfusnesau yn cael eu hystyried o’r cychwyn.

Mae’r Pwyllgor Cynghori ar Faterion Pobl Hŷn a Phobl 
Anabl yn rhoi cyngor i Ofcom ar faterion cyffredinol a 
phenodol sy’n ymwneud â’r sectorau cyfathrebiadau a 
phost, ac sy’n berthnasol i bobl hŷn a phobl anabl.

Er mwyn manteisio ar y synergedd rhwng y Panel 
Defnyddwyr Cyfathrebiadau a’r Pwyllgor Cynghori ar 
Faterion Pobl Hŷn a Phobl Anabl, ac er mwyn osgoi 
unrhyw ddyblygu posib, cadarnhawyd yn 2012 bod 
aelodau’n perthyn i’r naill gorff a’r llall. Ond, nid yw 
cylchoedd gwaith y cyrff wedi newid. Dyma Aelodau 
presennol y Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau a’r 
Pwyllgor Cynghori ar Faterion Pobl Hŷn a Phobl Anabl: 
Rick Hill (Cadeirydd ac Aelod ar ran Gogledd Iwerddon), 
Kay Allen, Amanda Britain (Aelod ar ran yr Alban), Dr 
David Holden, Dr Sian Phipps (Aelod ar ran Cymru), 
Richard Spencer (Aelod ar ran Lloegr), Craig Tillotson, 
Clifford Harkness a Rick Williams. Rydym wrthi’n 
penodi Aelod newydd ychwanegol ar gyfer y Panel a’r 
Pwyllgor Cynghori ar Faterion Pobl Hŷn a Phobl Anabl.

Daeth cyfnod Chris Holland i ben ar 30 Gorffennaf 2019, 
ac fe ymddiswyddodd Karen Lewis ar 31 Rhagfyr 2019.

66% 
yn ddynion

32% 
yn fenywod

2% dewis peidio â dweud

Rhywedd

90% 
Gwyn

3% dewis peidio â dweud

7% Lleiafrifoedd Ethnig

Ethnigrwydd

85% 
Heb anabledd

5% dewis peidio â dweud

10% Anabledd 

Anabledd

Amrywiaeth ein Haelodau Anweithredol

Ar 31 Mawrth 2020

http://www.osab.org.uk/
http://www.communicationsconsumerpanel.org.uk.
http://www.communicationsconsumerpanel.org.uk.
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Yr Uwch Dîm Rheoli

Mae ein Huwch Dîm Rheoli yn cynnwys yr 
unigolion canlynol:

Aelodau presennol yr Uwch Dîm Rheoli

Enw Rôl

Fonesig Melanie 
Dawes Y Prif Weithredwr1 

Kevin Bakhurst Cyfarwyddwr Grŵp, Polisi 
Cyfryngau a Chynnwys

Lindsey Fussell

Cyfarwyddwr Grŵp, 
Materion Defnyddwyr 
ac Allanol (a 
Chyfarwyddwr Grŵp 
dros dro, Gwasanaethau 
Corfforaethol)

Philip Marnick Cyfarwyddwr Grŵp 
Sbectrwm

Dave Clarkson Cyfarwyddwr Grŵp Dros 
Dro Cystadleuaeth

Yih-Choung Teh

Cyfarwyddwr Grŵp, 
Strategaeth ac Ymchwil (a 
Phrif Swyddog Technoleg 
dros dro)

Luisa Affuso Prif Swyddog Economegydd

Martin Ballantyne Cwnsler Cyffredinol Dros Dro

Kerri-Ann O’Neill Cyfarwyddwr Pobl a 
Thrawsnewid2 

Aelodau’r Uwch Dîm Rheoli yn ystod 2019/20 
(wedi ymddiswyddo erbyn hyn)

Enw Rôl

Y Fonesig Sharon 
White Prif Weithredwr3 

Jonathan Oxley 
Prif Weithredwr Dros Dro 
a Chyfarwyddwr Grŵp, 
Cystadleuaeth4 

1 Penodwyd Melanie yn Brif Weithredwr ym mis Mawrth 2020
2 Ymunodd Kerri-Ann O’Neill â’r Uwch Dîm Rheoli ym mis Ebrill 2020
3 Ymddiswyddodd Sharon o fod yn Aelod o’r Uwch Dîm Rheoli ym mis Tachwedd 2019
4  Roedd Jonathan yn Brif Weithredwr dros dro rhwng mis Tachwedd 2019 a mis Mawrth 2020. Ymddiswyddodd o fod yn 

Aelod o’r Uwch Dîm Rheoli ym mis Mehefin 2020
5 Ymddiswyddodd Alison o fod yn Aelod o’r Uwch Dîm Rheoli ym mis Ionawr 2020
6 Ymddiswyddodd Mansoor o fod yn Aelod o’r Uwch Dîm Rheoli ym mis Tachwedd 2019
7  Ymddiswyddodd Polly Weitzman o fod yn Aelod o’r Uwch Dîm Rheoli ym mis Mehefin 2020 a phenodwyd Martin Ballantyne 

yn Gwnsler Cyffredinol Dros Dro o’r dyddiad hwnnw ymlaen

Alison Crosland Cyfarwyddwr Grŵp, 
Gwasanaethau Corfforaethol5 

Mansoor Hanif Prif Swyddog Technoleg6 

Polly Weitzman Cwnsler Cyffredinol7 

Dyma oedd amrywiaeth yr Uwch Dîm Rheoli yn 
ystod y cyfnod adrodd a ddaeth i ben ar  
31 Mawrth 2020:

Rhywedd

60% 
yn Ddynion

40% 
yn Fenywod

Ethnigrwydd

90% 
Gwyn

Y Bwrdd Rheoli a Pholisi

Mae’r Prif Weithredwr wedi sefydlu Bwrdd Rheoli 
Polisi fel y prif fforwm i arfer yr awdurdod sydd 
wedi cael ei ddirprwyo iddi gan Fwrdd Ofcom. 
Mae’r Bwrdd Rheoli Polisi yn goruchwylio’r broses 
o ddatblygu agenda Ofcom yn fewnol, rheoli 
Ofcom, yn ogystal â dyletswyddau rheoleiddio 
Ofcom.

Mae aelodau’r Bwrdd Rheoli a Pholisi yn cynnwys 
yr uwch dîm rheoli a’r Cyfarwyddwr Cyllid (Curtis 
Juman). Mae uwch swyddogion gweithredol eraill 
yn mynychu drwy wahoddiad.

Cyfarfu’r Bwrdd Rheoli a Pholisi 11 gwaith yn 
2019/20.

10% Lleiafrifoedd ethnig
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Atebolrwydd

O dan Ddeddf y Swyddfa Gyfathrebiadau 2002, 
mae’n ofynnol i’r Bwrdd baratoi Datganiad 
Cyfrifon ar gyfer pob blwyddyn ariannol. Mae 
hyn yn cydymffurfio â’r Cyfarwyddyd ar Gyfrifon 
a gyhoeddir gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros 
Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol a’r 
Ysgrifennydd Gwladol dros Dechnoleg Ddigidol, 
Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. Mae’r Bwrdd 
hefyd yn gyfrifol am anfon copi o’r Datganiad 
Cyfrifon at y Rheolwr a’r Archwilydd Cyffredinol. 
Mae’r Datganiad Cyfrifon yn cael ei baratoi, i’r 
graddau y mae hynny’n berthnasol, yn unol â 
Deddf Cwmnïau 2006 a’r Safonau Adroddiadau 
Ariannol Rhyngwladol (IFRS) yn ogystal â’r 
dehongliadau a gyhoeddir gan y Pwyllgor 
Dadansoddi Adroddiadau Ariannol Rhyngwladol 
(IFRIC), ac ar sail gronnus. Rhaid iddo roi darlun 
cywir a theg o gyflwr busnes Ofcom fel yr oedd 
ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, ac o’i incwm a’i 
wariant, ei enillion a’i golledion cydnabyddedig 
a’r llifoedd arian ar gyfer y flwyddyn ariannol.

Hefyd, anfonir Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 
Ofcom at yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, 
Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, sy’n gosod 
copïau ohono gerbron dau Dŷ’r Senedd Brydeinig 
ac yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon. 
Y Bwrdd sy’n gyfrifol am sicrhau bod cofnodion 
priodol yn cael eu cadw, sy’n datgelu’n gywir ar 
unrhyw adeg beth yw sefyllfa ariannol Ofcom, ac 
yn ei alluogi i sicrhau bod y Datganiad Cyfrifon 
yn cydymffurfio â Deddf Cyfathrebiadau 2003. 
Yn ogystal â hynny, mae’r Bwrdd yn gyfrifol 
am ddiogelu asedau Ofcom, ac felly mae’n 
gyfrifol am gymryd camau rhesymol i atal ac 
i ganfod twyll ac anghysondebau eraill.

Mae’r ffordd y mae Ofcom yn rheoli’r arian 
cyhoeddus y mae’n ei dderbyn, a’i berthynas 
â’r Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, 
y Cyfryngau a Chwaraeon yn y cyswllt hwn, yn 
cael eu disgrifio yn y Ddogfen Fframwaith.

Mae’r Bwrdd yn cadarnhau ei fod, wrth 
baratoi’r Datganiad Cyfrifon hwn, wedi dilyn 
y gofynion perthnasol ar gyfer cyfrifyddu a 

datgelu, wedi defnyddio polisïau cyfrifyddu 
addas yn gyson, wedi rhoi barn a gwneud 
amcangyfrifon ar sail resymol, wedi dilyn 
safonau cyfrifyddu perthnasol ac wedi paratoi’r 
datganiad cyfrifon ar sail busnes byw.

Tryloywder

Mae Ofcom yn parhau i adolygu ei gynllun 
cyhoeddiadau ac yn darparu ystod eang o 
wybodaeth sydd ar gael yn hwylus ar ei wefan. 
Lle bo modd, mae’r data mae Ofcom yn ei greu 
a’i gasglu yn cael ei rannu â’r cyhoedd, gan 
ddilyn egwyddorion data agored. Mae data 
agored Ofcom ar gael ar un porth cyhoeddus 
ar wefan Ofcom ac ar y porth data.gov.uk, 
ochr yn ochr â setiau data gan holl adrannau’r 
llywodraeth ganolog a llawer o gyrff eraill yn 
y sector cyhoeddus ac awdurdodau lleol.

Yn ystod 2019/20, cafodd Ofcom 386 o geisiadau 
(332 o geisiadau yn 2018/19) am wybodaeth o dan 
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Pan oedd 
gennym wybodaeth berthnasol, roeddem wedi 
darparu’r holl wybodaeth y gofynnwyd amdani, 
neu ran ohoni, mewn 66% o achosion. Cedwir 
gwybodaeth yn ôl dim ond os yw wedi’i heithrio 
rhag cael ei datgelu gan ddeddfwriaeth.

Yn ystod 2019/20, roedd Ofcom hefyd wedi cael 
43 o Geisiadau Gwrthrych am Wybodaeth o 
dan Ddeddf Diogelu Data 2018 (38 o geisiadau 
yn 2018/19). Pan oedd gan Ofcom wybodaeth 
berthnasol, fe ddarparwyd yr wybodaeth honno.

Ymgysylltu

Mae Ofcom yn cydnabod bod angen iddo 
ystyried barn y rheini sydd â diddordeb yn y 
canlyniad wrth wneud penderfyniadau. Yn 
ogystal â chydweithio â’r Panel Defnyddwyr 
Cyfathrebiadau/y Pwyllgor Cynghori ar Faterion 
Pobl Hŷn a Phobl Anabl, y Bwrdd Cynnwys 
a’r Pwyllgorau Cynghori Cenedlaethol, mae 
Ofcom hefyd yn cydweithio ag awdurdodau 
rheoleiddio cenedlaethol eraill (gan gynnwys
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Rhwydwaith Rheoleiddwyr y DU), Sefydliadau 
Ewropeaidd a chyrff byd-eang er mwyn sicrhau 
bod penderfyniadau sy’n cael eu gwneud 
mewn fforymau rhyngwladol yn ymarferol, 
yn gymesur ac yn adlewyrchu buddiannau 
dinasyddion a defnyddwyr yn y DU.

Mae ymgynghori hefyd yn rhan bwysig o broses 
Ofcom o wneud penderfyniadau. Mae’n rhoi cyfle 
i’r rheini y gallai mater penodol effeithio arnynt, 
neu sy’n pryderu am fater penodol, gyflwyno eu 
safbwyntiau i ni cyn y byddwn yn penderfynu 
sut byddwn yn gweithredu. O ganlyniad, bydd 
Ofcom yn ymgynghori’n gyhoeddus ynghylch 
ei holl brif flaenoriaethau strategol cyn 
gwneud penderfyniadau. Mae manylion am 
ddull ymgynghori Ofcom, a’r ymgyngoriadau 
a gynhaliwyd yn ystod 2019/20, ar gael ar 
dudalennau 50 a 51 ac yn Atodiad 2.

Trefniadau diogelwch ffisegol a phersonol

Ar 14 Tachwedd 2019, cafodd lefel y bygythiad 
terfysgaeth yn y DU ei hisraddio o’r lefel “Difrifol” 
(mae ymosodiad yn debygol iawn) i “Sylweddol” 
(mae ymosodiad yn debygol) . Mae datganiad 
agwedd at risg Bwrdd Ofcom yn dal ar y lefel 
“Gwrthwynebus” ar gyfer diogelwch Ffisegol ac 
Iechyd a Diogelwch.

Ar ôl cynnal asesiad bygythiadau ym mhob un o’n 
swyddfeydd yn y Gwledydd a’r Rhanbarthau yn 
ystod y flwyddyn flaenorol, rydym bron â chwblhau 
rhaglen i wella diogelwch ffisegol er mwyn lleihau’r 
risg o ymosodiadau ffisegol allanol. Disgwylir y 
bydd gweddill yr eitemau yn y rhaglen waith hon 
wedi cael eu cwblhau erbyn mis Medi 2020. Effaith 
y Coronafeirws sydd wedi achosi’r oedi hwn cyn 
cwblhau’r rhaglen. Mae proses ar gyfer asesu 
diogelwch personol wrthi’n cael ei chynnal, a 
disgwylir y bydd wedi cael ei chwblhau ar gyfer holl 
Grwpiau Ofcom erbyn diwedd 2020. Bydd y broses 
“Risg yn ôl Rôl” yma yn cofnodi’r ffactorau risg sy’n 
gysylltiedig â phob rôl, a’r mesurau lliniaru sydd 
wedi cael eu rhoi ar waith. Mae’r mesurau hyn yn 
cyd-fynd ag agwedd at risg Bwrdd Ofcom ar gyfer 
diogelwch ffisegol a phersonol.

Cynllunio ar gyfer digwyddiadau mawr/adfer 
ar ôl argyfwng/parhad busnes

Cafodd ein cynlluniau i reoli digwyddiadau mawr 
eu profi mewn ymarfer bwrdd gwaith yn 2019. 
Mae’r profion a oedd wedi’u cynllunio ar gyfer 
2020 wedi cael eu disodli, wrth i Covid-19 gael ei 
ddynodi’n Ddigwyddiad Mawr. Caiff cynlluniau 
eu hadolygu a’u diwygio, yn ôl yr angen, yn 
ddiweddarach yn y flwyddyn.

Drwy gyflwyno trefniadau gweithio ystwyth/
hyblyg a symud gwasanaethau i’r cwmwl, 
roedd yr holl gydweithwyr yn Ofcom wedi gallu 
newid yn ddidrafferth i weithio o bell pan 
gaewyd swyddfeydd yn unol â’r cyfyngiadau 
symud oherwydd Covid-19. Symudodd bron pob 
un o weithwyr Ofcom, gan eithrio gweithwyr 
allweddol, at weithio o bell yng nghanol mis 
Mawrth, yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth.
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Diogelwch Gwybodaeth

Mae diogelu systemau gwybodaeth Ofcom yn 
erbyn y risg gynyddol o fygythiadau seiber yn 
dal yn flaenoriaeth. Mae ymdrechion gan bartïon 
allanol i dorri diogelwch Ofcom yn amlwg. 
Bu’r rhain yn aflwyddiannus o ganlyniad i’r 
rheolaethau diogelwch sydd ar waith, ac rydym 
yn parhau i wella’r prosesau monitro er mwyn 
adnabod ymosodiadau neu wendidau posib. Mae’r 
profion wedi cynnwys defnyddio ymosodiadau 
potsian ffug i wella ymwybyddiaeth defnyddwyr a 
phrofiad treiddiad technegol yn erbyn y seilwaith 
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu a ffisegol. 
Cafodd adnodd eDdysgu newydd ar ddiogelwch 
ei gyflwyno ym mis Ionawr 2020, ynghyd â 
gofyniad gorfodol i ddarllen polisïau diogelwch.

Wrth i’r holl gydweithwyr newid i weithio 
o bell oherwydd Covid-19, nid oedd angen 
lleihau na chael gwared ar y rheolaethau 
diogelwch presennol. Mae hyn yn sicrhau 
cysondeb wrth reoli risg diogelwch TGCh/
Gwybodaeth, sy’n cyd-fynd ag agwedd 
“Gwrthwynebus” Bwrdd Ofcom at risg.

O safbwynt llywodraethu, mae’r gwaith wedi 
parhau i gyd-fynd â’r safon ryngwladol ar gyfer 
rheoli diogelwch gwybodaeth (ISO27001). Mae 
proses ardystio ISO27001 wedi dechrau, gyda 
chaffael gwasanaethau archwilio allanol. 
Roedd yr archwiliad ardystio i fod i ddechrau 
ym mis Mawrth, ond mae wedi cael ei ohirio 
tan nes ymlaen yn 2020, oherwydd COVID-19. 
Llwyddwyd i gael ardystiad eto yn erbyn cynllun 
Cyber Essentials Canolfan Seiberddiogelwch 
Genedlaethol y DU.

Polisi chwythu’r chwiban a llinell gymorth

Ar ôl adolygu ein polisi mewnol ar chwythu’r 
chwiban, rydym wedi’i gwneud hi’n haws i 
gydweithwyr ddatgelu materion o dan y polisi, 
ac i symud ymlaen drwy’r broses. Rydym wedi 
cyflwyno llinell gymorth chwythu’r chwiban, 
sy’n cael ei chynnal a’i gweinyddu’n allanol, sy’n 
caniatáu i gydweithwyr ddatgelu’n ddienw.

Datgelu er lles y cyhoedd

Mae Deddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998 yn 
rhoi amddiffyniad cyfreithiol i weithwyr rhag cael 
eu diswyddo neu eu cosbi gan eu cyflogwyr am 
ddatgelu gwybodaeth sy’n cael ei hystyried yn 
wybodaeth sydd er lles y cyhoedd. Mae Ofcom 
yn ‘berson rhagnodedig’ fel y’i diffinnir o dan 
Orchymyn Datgelu er Lles y Cyhoedd (Personau 
Rhagnodedig) 2014. Felly, gall unigolion sy’n 
gweithio y tu allan i Ofcom, ond yn y sector 
cyfathrebiadau, gysylltu ag Ofcom os oes 
ganddynt bryderon bod rhywbeth o’i le yn eu 
sefydliad eu hunain. Yn ystod 2018/19, ni chafodd 
Ofcom unrhyw ddatgeliadau o dan Ddeddf 
Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998 neu fel arall.
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12. Adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor  
Risg ac Archwilio

Presenoldeb Aelodau yn ystod 2019/20

Cyfarfu’r Pwyllgor bum gwaith yn 2019/20:

Angela Dean (Y Cadeirydd) 5/5

Maggie Carver 5/5

David Jones1 3/3

Graham Mather2 1/2

1 Wedi ymuno fel aelod ym mis Mehefin 2019

2 Wedi ymddiswyddo fel aelod ym mis Mehefin 2019

Mae pob aelod wedi gwasanaethu am y  
cyfnodau canlynol:

- Angela Dean – blwyddyn (fel Cadeirydd)

- Maggie Carver – blwyddyn

- David Jones – 9 mis

- Graham Mather – 3 mis

Gweithgareddau’r Pwyllgor

Mae’r Pwyllgor yn gweithredu o dan gylch 
gorchwyl ffurfiol, sy’n cael ei adolygu’n flynyddol 
a’i amlinellu yn Fframwaith Llywodraethu 
Corfforaethol Ofcom. Mae’r Bwrdd wedi dirprwyo 
awdurdod i’r Pwyllgor er mwyn:

•  Adolygu agwedd Ofcom at risg, ac argymell 
hynny i’r Bwrdd. Hefyd, sicrhau bod gan 
Ofcom brosesau priodol ar waith i nodi’r prif 
Risgiau Strategol, gan gynnwys unrhyw risgiau 
gweithredol, ariannol a risgiau i enw da, ond 
heb fod yn gyfyngedig i hynny;

•  Monitro prosesau adrodd ariannol, gan 
gynnwys y broses adrodd ariannol a 
chyfrifyddu ar gyfer datganiadau ariannol 
Ofcom;

•  Sicrhau bod fframwaith rheolaeth fewnol 
Ofcom, a’i systemau a’i bolisïau rheoli risg, yn 
effeithiol;

•  Adolygu a monitro’r trefniadau chwythu’r 
chwiban, cynllunio parhad busnes ac adfer ar 
ôl trychineb, trefniadau atal llwgrwobrwyo a 
thwyll, ac unrhyw wrthdaro sylweddol rhwng 
buddiannau ar draws Ofcom;

“  Mae’r Pwyllgor wedi bod yn weithgar iawn yn ystod 2019/20, 
ac wedi parhau i ganolbwyntio ar ein prosesau adrodd ar risg, 
yn enwedig ar risgiau strategol Ofcom a’r rheolaethau a’r 
camau lliniaru cysylltiedig, yn ogystal â chryfhau ein systemau 
rheolaeth fewnol.”

Angela Dean  Cadeirydd y Pwyllgor Risg ac Archwilio
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•  Goruchwylio’r broses o benodi’r Archwilwyr 
Mewnol, gan gynnwys unrhyw gynigion ar 
gyfer tendro, ffioedd archwilio mewnol, 
effeithiolrwydd, gallu a pherfformiad 
Archwiliadau Mewnol;

•  Adolygu annibyniaeth yr Archwilwyr Allanol, 
a chytuno ar natur a chwmpas yr archwiliad 
mewnol o ddatganiadau ariannol Ofcom.

Roedd gwaith y Pwyllgor yn dilyn rhaglen waith 
flynyddol y cytunwyd arni, gyda’r Pwyllgor yn 
neilltuo ei amser yn 2019/20 fel hyn:

• Adrodd Ariannol a materion cysylltiedig

• Llywodraethu a Rheoli Risg

• Archwilio Mewnol

• Archwilio Allanol

• Cadernid Rhwydweithiau a Seiber

• Diogelwch Personol, Ffisegol a TGCh

•  Eitemau eraill (e.e. ymgyfreitha, llwgrwobrwyo 
a thwyll ac ati)

Sut mae Cod Llywodraethu Corfforaethol 
y DU yn cyfrannu at ein dull gweithredu

Mae’r Pwyllgor wedi ymrwymo i gyflawni 
ei gyfrifoldebau yn dryloyw ac yn onest. Yn 
ogystal ag Aelodau penodedig y Pwyllgor, mae 
gan y canlynol wahoddiadau parhaol i fynychu 
cyfarfodydd y Pwyllgor:

•  Ofcom – Y Cadeirydd, y Prif Weithredwr, y 
Cyfarwyddwr Cyllid, y Rheolydd Ariannol, 
Pennaeth Rheoli Risg ac Yswiriant, 
Cyfarwyddwr Grŵp Gwasanaethau 
Corfforaethol

•  Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol: 
cynrychiolwyr Tîm Archwilio Allanol Ofcom

•  Cynrychiolwyr Tîm Archwilio Mewnol Ofcom 
(KPMG yn 2019/20)
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Trosolwg

Ar ran y Bwrdd, mae’n bleser gennyf roi crynodeb 
o waith a chwmpas y Pwyllgor Risg ac Archwilio 
ar gyfer y cyfnod ariannol a ddaeth i ben ar 31 
Mawrth 2020.

Mae’r Pwyllgor yn gyfrifol, ar ran Bwrdd Ofcom, 
am oruchwylio priodoldeb ac effeithiolrwydd 
prosesau rheoli risg, llywodraethu risg, 
rheolaethau a systemau mewnol, a datganiadau 
ariannol Ofcom. Mae’r Pwyllgor hefyd yn cynnal 
y berthynas â’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol 
(NAO), archwilwyr allanol Ofcom, gan gynnwys 
adolygu eu ffioedd a hyd a lled eu harchwiliad 
o ddatganiadau ariannol Ofcom. Mae hyn yn 
cynnwys eu hasesiad o risgiau camddatganiadau 
o bwys ac afreoleidd-dra o bwys, eu 
hannibyniaeth, eu hadnoddau ac effeithiolrwydd 
y broses archwilio. Mae’r Pwyllgor hefyd yn 
gweithio gydag archwilwyr mewnol Ofcom, (KPMG 
yn ystod 2019/20), i sefydlu Cynllun Blynyddol i 
archwilio elfennau penodol o Ofcom, ac wedyn yn 
monitro cynnydd a chanlyniadau’r adolygiadau 
hynny. Fel rhan o fy rôl i fel Cadeirydd y Pwyllgor, 
bûm yn cwrdd â’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol 
a KPMG yn rheolaidd yn ystod y cyfnod adrodd, 
heb fod Rheolwyr Ofcom yn bresennol.

Mae Ysgrifennydd y Gorfforaeth yn helpu i 
gynllunio gwaith y Pwyllgor, ac yn sicrhau bod 
y Pwyllgor yn cael gwybodaeth a phapurau yn 
brydlon ac yn y fformat priodol.

Mae gan bob Aelod o’r Pwyllgor sgiliau a 
phrofiad perthnasol ar lefel uwch. Y Pwyllgor 
Risg ac Archwilio yn cynnwys tri Chyfarwyddwr 
Anweithredol ar hyn o bryd, ac mae pob un 
ohonyn nhw’n annibynnol. Mae gan fwy nag un 
Aelod o’r Pwyllgor brofiad ariannol diweddar a 
pherthnasol, ac mae gan y Pwyllgor cyfan allu 
sy’n berthnasol i’r sector cyfathrebiadau y mae 
Ofcom yn gweithredu ynddo.

Yn ogystal â’m profiad fel dadansoddwr ariannol, 
roeddwn yn Gadeirydd Pwyllgor Risg ac Archwilio 
Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a 
Chronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol, ac rwyf 

yn aelod o Bwyllgorau Archwilio Ymddiriedolaeth 
Amgueddfeydd Efrog a’r Amgueddfa Bost.

Mae’r Pwyllgor yn cael sesiwn breifat bob 
blwyddyn gyda’r Cyfarwyddwr Cyllid a’r Pennaeth 
Rheoli Risg ac Yswiriant, yn ogystal ag Archwilwyr 
Mewnol (KPMG yn 2019/20) a’n Archwilwyr 
Allanol, sef y Swyddfa Archwilio Genedlaethol. 
Mae’r Archwilwyr Mewnol a’r Archwilwyr Allanol 
yn cael trafodaethau rheolaidd gyda mi rhwng 
cyfarfodydd y pwyllgor a gallant gysylltu â mi yn 
uniongyrchol os ydyn nhw’n dymuno codi unrhyw 
beth maen nhw’n teimlo na fyddai’n briodol ei 
godi’n uniongyrchol gyda Rheolwyr Ofcom.

Datganiadau Ariannol a Pholisïau Cyfrifyddu

Ar y cyd â Rheolwyr Ofcom a’r Archwilwyr Mewnol 
ac Allanol, adolygodd y Pwyllgor y Datganiadau 
Ariannol a’r dogfennau cysylltiedig i weld a 
oedd y rhain yn cynnwys camddatganiad o bwys, 
ac wedi cael eu paratoi yn unol â’r fframwaith 
perthnasol ar gyfer adrodd ariannol. Roedd 
y Pwyllgor hefyd wedi herio penderfyniadau 
Rheolwyr Ofcom, a’r tybiaethau a’r amcangyfrifon 
a oedd yn sail i’r penderfyniadau hynny. Roedd y 
Pwyllgor yn rhoi pwyslais arbennig ar gyflwyniad 
teg a rhesymoldeb wrth benderfynu ar ffactorau 
a phriodoldeb y polisïau cyfrifyddu pwysig a 
ddefnyddiwyd wrth baratoi.

Yn ystod y flwyddyn, bu’r Pwyllgor yn ystyried y 
ffordd mae gwahanol asedau yn cael eu trin yng 
nghyfrifon y Grŵp, a’r tybiaethau cyfrifyddu a 
ddefnyddiwyd gyda’r canlyniadau, gan gynnwys yr 
asesiad a gynhaliwyd ar ddiwedd y flwyddyn.

Y Fframwaith Risg a Rheolaeth, a Rheoli Risg

Mae rheoli risg yn rhan bwysig o fframwaith 
rheolaeth fewnol Ofcom, ac mae’n cynnwys 
risgiau strategol a risgiau gweithredol mewn 
polisi rheoli risg, sy’n cael ei gadarnhau a’i 
gymeradwyo gan Fwrdd Ofcom a’r Prif Weithredwr 
fel y Swyddog Cyfrifyddu. I sicrhau bod ein 
fframwaith rheoli risg yn effeithiol ac yn gydnaws 
â’n gofynion, mae adolygiad o’n fframwaith rheoli 
risg yn cael ei gynnal yn rheolaidd. Ym
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mis Chwefror 2020, roedd Bwrdd Ofcom wedi 
adolygu a diweddaru Polisi Rheoli Risg Ofcom a’r 
Datganiadau Archwaeth Risg. 

Mae Cofrestr Risgiau Strategol Ofcom yn cael 
ei hadolygu bob mis gan Fwrdd Rheoli a Pholisi 
Ofcom, a bob chwarter gan y Pwyllgor Risg ac 
Archwilio. Mae’r Pwyllgor yn ymchwilio’n ddwfn 
i risg strategol benodol ym mhob cyfarfod. 
Yng nghyfarfod nesaf Bwrdd Ofcom, rhoddir 
diweddariad ar lafar am y materion a ystyriwyd 
gan y Pwyllgor.

Mae’r Pwyllgor wedi parhau i gydweithio gydag 
Uwch Reolwyr ynghylch unrhyw elfennau risg 
a nodwyd, ac mae’r Pwyllgor wedi adolygu’r 
rheolaethau a’r camau lliniaru. Ers dechrau 
argyfwng Covid-19, mae’r Pwyllgor wedi cael 
diweddariadau rheolaidd ar y camau mae Ofcom 
wedi’u cymryd i sicrhau bod y gwaith yn parhau 
yn ddi-dor.

Rheolaethau Mewnol

Caiff y cyfrifoldeb dros weithredu a monitro’r 
system rheolaeth fewnol ei dirprwyo gan 
Fwrdd Ofcom i unigolion a phwyllgorau 
penodol. Bu’r Pwyllgor yn adrodd yn ôl i’r Bwrdd 
ynghylch effeithiolrwydd systemau rheolaeth 
fewnol Ofcom, ac yn annog gwelliannau 
parhaus i’r systemau hynny er mwyn eu 
gwneud yn fwy effeithiol, pan fo’n briodol. 
Mae disgrifiad o system rheolaeth fewnol 
y Cwmni wedi’i gynnwys yn yr Adroddiad 
Llywodraethu Corfforaethol ar dudalen 74.

Ar ben hynny, ceir sicrwydd drwy’r gwaith 
sy’n cael ei wneud gan dimau arbenigol 
ar draws Ofcom, gan gynnwys y Pwyllgor 
Gwarchodaeth, y Pwyllgor Iechyd a 
Diogelwch a’r Grŵp Parhad Busnes.

Cadernid Rhwydweithiau a Seiber

Yn ystod 2019/20, bu’r Pwyllgor yn monitro 
gwaith y Grŵp Risg, TGCh a Thechnoleg i reoli 
risgiau seiber a chadernid rhwydweithiau. 
O ganlyniad i’r gwaith hwn, gwnaed 
argymhellion i gryfhau ymhellach brosesau 
TG, systemau eraill a chynlluniau ymateb 
Ofcom. Bydd camau pellach yn cael eu cymryd 
yn yr elfen hon yn ystod 2020/21, a bydd y 
Pwyllgor yn cael diweddariadau rheolaidd.

Roedd y Pwyllgor hefyd wedi adolygu diogelwch 
ffisegol a phersonol yn Ofcom – gan ganolbwyntio 
ar gynllun gwaith cynhwysfawr i wneud Ofcom yn 
fwy diogel a sicrhau ei fod yn cyd-fynd â gofynion 
y safon Diogelwch Gwybodaeth ISO27001, wrth 
baratoi i gael ei ardystio yn yr elfen hon.

Cynllun Archwilio Mewnol Blynyddol a 
Phwyslais Adolygiadau yn 2019/20

Cafodd Cynllun Blynyddol 2019/20 ar gyfer 
Archwilio Mewnol ei adolygu a’i gymeradwyo gan 
y Pwyllgor ym mis Mawrth 2019. Mae’r Archwilwyr 
Mewnol wedi adrodd yn ôl ar y cynnydd a 
wnaed yn erbyn y Cynllun yn holl gyfarfodydd 
chwarterol y Pwyllgor, a chymeradwyodd y 
Pwyllgor unrhyw ddiwygiadau angenrheidiol 
i’r Cynllun. Roedd yr adolygiadau a gynhaliwyd 
yn cynnwys rhaglen waith yn seiliedig ar risg 
ar draws ystod o elfennau rheoli allweddol. 
Roedd y rheolwyr wedi cytuno ar y rhaglen, ac 
roedd wedi cael sêl bendith y Pwyllgor. Cafodd 
y Pwyllgor adroddiadau chwarterol gan KPMG ar 
yr archwiliadau a gynhaliwyd, ymateb Rheolwyr 
Ofcom i’r canfyddiadau, a’r cynnydd a wnaed i 
roi sylw i unrhyw faterion a nodwyd yn ystod 
yr archwiliadau. Roedd yr elfennau gafodd 
eu harchwilio’n fewnol yn ystod y flwyddyn 
yn cynnwys Rheolaethau Ariannol Allweddol, 
Diogelwch a Chadernid Rhwydweithiau, Ymateb 
i Brexit ac Ansawdd Prosesau Adrodd ar Risg, 
yn ogystal ag archwiliadau sy’n canolbwyntio ar 
feysydd penodol.
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Mae Ofcom wedi cynnal ymarfer tendro ar gyfer 
gwasanaethau Archwilio Mewnol. Penodwyd 
Deloitte yn Archwilwyr Mewnol newydd Ofcom 
o fis Ebrill 2020 ymlaen am gyfnod o 3 blynedd, 
gyda’r opsiwn i ymestyn am flwyddyn arall. 
Hoffai’r Pwyllgor ddiolch i KPMG, ein cyn 
archwilwyr mewnol, am eu cefnogaeth dros 
gymaint o flynyddoedd

Elfennau eraill i’w hadolygu

Mae Polisïau Ofcom ar Chwythu’r Chwiban, Atal 
Llwgrwobrwyo a Thwyll yn cael eu hadolygu gan 
y Pwyllgor ym mis Tachwedd bob blwyddyn. Mae’r 
polisi Chwythu’r Chwiban yn rhoi sylw i’r holl 
faterion sy’n angenrheidiol o dan Ddeddf Datgelu 
er Lles y Cyhoedd 1998. Mae’r polisi hwn wedi 
cael ei gyfleu i’r holl gydweithwyr er mwyn eu 
hatgoffa am y polisi ac y gallant godi materion yn 
ddienw gyda darparwr llinell gymorth chwythu’r 
chwiban Ofcom, Expolink. Er bod nifer o achosion 
wedi cael eu cyfeirio drwy’r llinell gymorth 
chwythu’r chwiban yn 2019/20, nid oedd unrhyw 
un o’r rhain yn ymwneud â chamymarfer fel y 
mae’n cael ei ddiffinio o dan Bolisi Chwythu’r 
Chwiban Ofcom.

Cafodd y Pwyllgor adroddiadau hefyd ar 
lwgrwobrwyo, twyll, gwrthdaro sylweddol rhwng 
buddiannau, cydymffurfio â’r ddeddf diogelu 
data, a chanlyniad yr ymarfer Rheoli Argyfwng a 
gynhaliwyd ym mis Medi 2019.

Adrodd i’r Bwrdd

Fel Cadeirydd y Pwyllgor Risg ac Archwilio, rwyf 
yn rhoi diweddariadau rheolaidd i’r Bwrdd ar y 
materion allweddol a drafodir yng nghyfarfodydd 
y Pwyllgor. Roedd y Pwyllgor wedi adolygu 
a diweddaru ei gylch gorchwyl yn 2019, gan 
argymell y rhain i’r Bwrdd i’w cymeradwyo. 
Cynhaliwyd adolygiad arall ym mis Mawrth 2020, 
ac ni chynigiwyd unrhyw newidiadau.

Perfformiad ac Effeithiolrwydd y Pwyllgor

Ddiwedd mis Mawrth / dechrau mis Ebrill 2019, 
cynhaliwyd adolygiad a hwyluswyd yn allanol 
o berfformiad ac effeithiolrwydd y Pwyllgor yn 
2019/20, fel rhan o Adolygiad Gwerthuso’r Bwrdd, 
a gofynnwyd i bob Aelod o Fwrdd Ofcom roi 
barn am effeithiolrwydd cyffredinol y Pwyllgor. 
Roedd y canlyniad yn gadarnhaol iawn, gydag 
effeithiolrwydd y Pwyllgor Risg ac Archwilio yn 
cael sgôr uchel ac, yn benodol, y ffordd mae’n 
cyfleu ei weithgareddau a’i benderfyniadau i 
Fwrdd Ofcom.

Angela Dean 
Cadeirydd y Pwyllgor Risg ac Archwilio 
 
3 Gorffennaf 2020
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13. Adroddiad taliadau

Mae’r adroddiad hwn wedi cael ei baratoi i gydymffurfio cymaint ag y bo modd ac i’r graddau sy’n briodol 
ag Atodlen 8 o Reoliadau’r Cwmnïau a Grwpiau Mawr a Chanolig (Cyfrifon ac Adroddiadau) 2008, er nad 
oes rhaid i Ofcom gydymffurfio â’r rheoliadau.

Mae dull gweithredu’r Bwrdd yn seiliedig ar egwyddorion penodol a nodir yng Nghod Llywodraethu 
Corfforaethol y DU, ac mae’n diwallu gofynion Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth, dim ond lle 
bo hynny’n briodol ac yn berthnasol.

Cyfansoddiad y Pwyllgor Pobl

Mae’r Pwyllgor Pobl yn cynnwys holl aelodau 
anweithredol Bwrdd Ofcom, fel y pennir gan 
Fwrdd Ofcom, ac mae’r manylion wedi’u nodi ar 
dudalen 83. Dim ond aelodau’r Pwyllgor gaiff 
fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor.

Bydd y Pwyllgor yn cael cyngor gan Gyfarwyddwr 
Pobl a Thrawsnewid Ofcom ac fel rheol byddid 
yn disgwyl i’r Cyfarwyddwr Pobl a Thrawsnewid 
a’r Prif Weithredwr ddod i bob un o gyfarfodydd 
y Pwyllgor. Pan fo angen a phan fo’n briodol, 
bydd y Pwyllgor Pobl hefyd yn cael cyngor a/neu 
wasanaethau gan gydweithwyr yn Ofcom neu gan 
sefydliadau allanol arbenigol.

Ni fydd dim un unigolyn yn bresennol ar gyfer 
unrhyw drafodaeth am ei dâl ei hun.

Polisi cyffredinol

Wrth bennu Polisi Taliadau Ofcom, cred y Pwyllgor 
Pobl y dylai Ofcom, gan ystyried ei fod yn gorff 
cyhoeddus, gynnig fframwaith gwobrau sefydlog 
a fydd yn denu ac yn cadw’r rheolwyr o’r safon 
uchaf y mae’n rhaid eu cael i alluogi Ofcom i 
gyflawni ei flaenoriaethau strategol ac i gyflawni 
ei gyfrifoldebau a’i gylch gwaith statudol.

Elfennau taliadau

Dyma brif elfennau taliadau’r Uwch Dîm Rheoli 
a’r Aelodau Gweithredol:

Cyflog

Pennir cyflog sylfaenol yr Uwch Dîm Rheoli a’r 
Aelodau Gweithredol drwy ystyried cyfrifoldebau, 
perfformiad a phrofiad pob cydweithiwr, ynghyd â 
dadansoddiad meincnodi o dueddiadau’r farchnad 
berthnasol. Caiff pob cyflog sylfaenol ei adolygu’n 
flynyddol a daw unrhyw newidiadau i rym ar 1 
Gorffennaf bob blwyddyn.

Buddion safonol a hyblyg

Mae pob Aelod Gweithredol a phob aelod o’r 
Uwch Dîm Rheoli yn derbyn rhai buddion safonol: 
yn benodol yswiriant meddygol preifat, yswiriant 
bywyd, amddiffyniad incwm grŵp a’r cyfle i gael 
archwiliad iechyd blynyddol. Nid yw cyfanswm 
gwerth yr amddiffyniad incwm grŵp, yr yswiriant 
bywyd na’r archwiliadau iechyd blynyddol yn cael 
ei ddatgelu yn y tablau taliadau gan nad yw Cyllid 
a Thollau EM yn ei drin fel enillion trethadwy.

Hefyd, darperir lwfans buddion 
hyblyg sy’n caniatáu i’r unigolyn dan 
sylw brynu buddion penodol.
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Pensiwn

Mae Ofcom yn cynnig pensiwn cyfranddeiliaid 
(Cyfraniad wedi’i ddiffinio) i bob cydweithwyr, 
a newidiodd darparwr y cynllun hwn o 
Prudential i Aviva ym mis Ebrill 2020.

Mae holl gydweithwyr Ofcom yn cael lwfans 
pensiwn, sy’n cael ei bennu fel % o’r cyflog 
sylfaenol. Gellir naill ai buddsoddi hyn yng 
nghynllun Pensiwn Ofcom, sy’n caniatáu i 
unrhyw ddidyniadau gael eu gwneud drwy ildio 
cyflog, neu ei gymryd fel cyflog ychwanegol.

Ni chafodd yr un Aelod Anweithredol cyfredol fudd 
pensiwn gan Ofcom yn ystod y flwyddyn dan sylw.

Taliadau sy’n ymwneud â pherfformiad

Nid yw Ofcom yn darparu cynllun cymhelliant 
tymor hir ar gyfer ei weithwyr. Mae pob Aelod 
Gweithredol a phob Aelod o’r Uwch Dîm Rheoli yn 
cymryd rhan mewn cynllun bonws blynyddol ar 
sail perfformiad, sy’n golygu bod modd cydnabod 
y rheini sydd wedi gwneud yn arbennig o dda 
mewn unrhyw flwyddyn heb godi lefelau cyflog 
sylfaenol. Caiff hwn ei gyfrifo fel canran o’r cyflog 
(amhensiynadwy) ar sail perfformiad yr unigolyn, 
hyd at uchafswm o 20%.

Ar gyfer y flwyddyn perfformiad yma, yn sgil y 
pandemig Covid-19, penderfynodd yr Uwch Dîm 
Rheoli yn unfrydol i wirfoddoli i ildio unrhyw 
fonws perfformiad ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 
2019 a 31 Mawrth 2020 y gallai’r Pwyllgor Pobl ei 
gynnig i aelodau’r Uwch Dîm Rheoli.

Datgeliad cyflog teg

Mae Ofcom yn credu mewn cyflog teg. Rydym yn 
cadw golwg ar hyn drwy fonitro cymhareb cyflog 
teg, sy’n cymharu’r unigolyn â’r cyflog uchaf yn 
y sefydliad a thâl canolrif gweddill y sefydliad. 
Mae’r data’n cael ei gyfrifo a’i gyflwyno yn unol 
â Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth. 
Caiff data’r datgeliad cyflog teg ei ddangos isod:

2019/20 2018/19 2017/18

Band cyfanswm tâl 
yr unigolyn sy’n 
cael y tâl uchaf 
(£000)

330-335 390-395 380-385

Canolrif tâl (£) 59,031 57,548 56,704

Cymhareb tâl 5.64 6.80 6.78

Nid ydy’r tâl canolrif yn cynnwys yr unigolyn 
sy’n cael y tâl uchaf ac mae’n seiliedig ar 
dâl blynyddol cyfwerth ag amser llawn fel 
y mae ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

Roedd tâl y cyfarwyddwr a oedd yn cael y 
tâl uchaf yn Ofcom, sef y Prif Weithredwr, 
yn ystod y flwyddyn ariannol 2019/20 yn y 
band £330,000-£335,000 (£390,000-395,000 
yn 2018/19). Roedd hyn 5.64 gwaith (6.80 
gwaith yn 2018/19) tâl canolrif gweithlu 
Ofcom sef £59,031 (2018/19: £57,548). Mae tâl 
y Prif Weithredwr newydd yn is na thâl y Prif 
Weithredwr blaenorol, fel y nodir yn Nhabl 4.

Ar 31 Mawrth 2020, roedd y tâl blynyddol yn 
amrywio o £17,426 i £332,000 (amrywiaeth 
2018/19: £17,537 i £395,000). Mae hyn yn 
adlewyrchu tâl cyfwerth â blwyddyn lawn 
unigolyn ar 31 Mawrth yn hytrach na’r 
cyfanswm a dalwyd i unrhyw unigolyn 
yn ystod y flwyddyn ariannol.

Mae’r ffigur taliadau yn cynnwys cyflog 
sylfaenol, tâl perfformiad, lwfans buddion 
hyblyg a buddion o fath arall. Nid yw’n cynnwys 
taliadau diswyddo, unrhyw gyfraniadau 
pensiwn gan y cyflogwr, na gwerthoedd 
trosglwyddo sy’n cyfateb i arian parod.

Ar 31 Mawrth 2020, nid oedd gan unrhyw 
weithiwr becyn tâl a oedd yn fwy na’r 
cyfarwyddwr sy’n derbyn y tâl uchaf.
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Arweiniad i’r tablau taliadau

Mae manylion y taliadau a dderbyniodd 
y Bwrdd, y Bwrdd Cynnwys a’r Uwch Dîm 
Rheoli wedi’u harchwilio gan y Swyddfa 
Archwilio Genedlaethol, ac maen nhw wedi’u 
nodi yn y tablau a’r nodiadau canlynol.

Mae’r tablau’n adlewyrchu’r taliadau am y rhan 
honno o’r flwyddyn pan oedd yr unigolion un 
ai’n aelodau o’r Bwrdd neu’r Bwrdd Cynnwys 
yn unig, neu’n aelodau o’r Uwch Dîm Rheoli. 
Roedd yr unigolion hynny sydd â ‘+’ wrth eu 
henw (yn Nhabl 1 a 4) yn eu rolau am dim ond 
ran o flwyddyn ariannol 2019/20 neu 2018/19. 
Yn yr achos hwn, dangosir eu cyflog cyfwerth 
â blwyddyn lawn mewn cromfachau).

Tabl 1: Taliadau Aelodau Anweithredol Bwrdd Ofcom:

Enw
Cyfeirnod y nodyn 

canllaw
Ffioedd 2019/20 

£
Ffioedd 2018/19 

£

Yr Arglwydd Terence Burns  1 120,000 120,000 

Maggie Carver  1 70,000 35,000 

Angela Dean  1 42,519 21,259 

Bob Downes  1 42,519 42,519 

David Jones + 1,2 41,714 - 

Graham Mather CBE  1 42,519 42,519 

Y Farwnes Noakes + - 11,667

Nick Pollard + - 4,930

Tim Suter  1 42,519 42,519 

Ben Verwaayen  1 42,519 42,519 

444,309 362,932

Os yw’r unigolion yn aelodau o fwy nag un Bwrdd neu 
Bwyllgor (fel y nodir ar dudalennau 81 i 86) dim ond 
unwaith y bydd eu henwau yn ymddangos yn y rhestri 
taliadau. Rhestrir yr holl Aelodau Gweithredol dan yr 
Uwch Dîm Rheoli yn Nhabl 4.

Mae’r cyfeirnodau yn y nodiadau canllaw a ddangosir 
wrth ymyl enwau unigolion yn cyfeirio at y nodiadau ar 
y tablau taliadau ar dudalennau 100 a 101.
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Tabl 2: Taliadau Aelodau Anweithredol Bwrdd Cynnwys Ofcom

Enw
Cyfeirnod y nodyn 

canllaw
Ffioedd 2019/20 

£
Ffioedd 2018/19 

£

 Jonathan Baker  1,3 16,800 16,800 

 Maggie Cunningham  1,3 16,800 8,400 

 Aled Eirug  1,3 16,800 16,800 

 Robin Foster  1,3 16,800 16,800 

 Angelina Fusco  1,3 16,800 14,000 

 Sophie Morgan  1,3 16,800 7,000 

 Stephen Nuttall  1,3 16,800 5,267 

 Monisha Shah  1,3 16,800 16,800 

 Janey Walker  1,3 24,150 24,150 

158,550 126,017

Tabl 3: Taliadau Aelodau Gweithredol Bwrdd Cynnwys Ofcom  

2019/20 2018/19

Enw Cyfeirnod 
y Nodyn 
Canllaw

Misoedd 
y cyfnod 

adrodd ar 
y Bwrdd 

Cynnwys

Cyflog a 
dalwyd 

 
 

£

Hawl 
pensiwn/

lwfans 
pensiwn 

£

Lwfans 
buddion 

hyblyg 
 

£

Buddion 
o fath 

arall 
 

£

Bonws 
Perfformiad 

Blynyddol 
 

£

Cyfanswm 
y taliadau a 

dalwyd 
 

£

Cyfanswm 
y taliadau a 

dalwyd 
 

£

Tony 
Close 3,4 12 163,737 24,561 15,000 2,610 - 205,908 213,077

Cyfanswm  163,737 24,561 15,000 2,610 - 205,908 213,077
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Tabl 4 : Taliadau Uwch Dîm Rheoli Ofcom:   

Aelodau ar 31 Mawrth 2020 

2019/20 2018/19

Name

Cyfeirnod 
y Nodyn 
Canllaw

Misoedd 
adrodd 
cyfnod 

cyflogi yn 
yr Uwch 

Dîm Rheoli

Cyflog a 
dalwyd

 
 

£

Hawl 
pensiwn/

lwfans 
pensiwn

£

Lwfans 
buddion 

hyblyg

 
£

Buddion 
o fath 

arall

 
£

Bonws 
Blynyddol

 
 

£

Cyfanswm 
taliadau a 

dalwyd

 
£

Cyfanswm 
taliadau a 

dalwyd

 
£

Luisa  
Affuso 4,5 12 217,375 32,606  15,000  2,610  -  267,591  

 

113,600 
Kevin  
Bakhurst 4,5 12 239,500 35,925  15,000  2,610   - 293,035   304,405  

David 
Clarkson + 4,8 4 

63,911 
(190,000) 

9,587  5,000  882  -  79,380   - 

Dame  
Melanie 
Dawes + 

4,9 1 
26,250 

 (315,000) 
5,250  1,250 222  -  32,972   - 

Lindsey  
Fussell 4,5,8 12 227,375 34,106  15,000  2,610  -  279,091  275,131  

Philip  
Marnick 4,5 12 225,125 33,769  15,000  2,610  -  276,504  280,449  

Jonathan 
Oxley 4,5,8 12 280,042  46,131  15,000  2,610  -  343,783  339,193  

Yih-Choung  
Teh 4,5,8 12 197,361 29,604 15,000 2,610 - 244,575 177,070 

Polly 
Weitzman 4,5 12 257,500  38,625  15,000  2,610  - 313,735  321,655  

Cyfanswm  1,734,439 265,603 111,250 19,374 2,130,666 1,811,503 

Y rhai a adawodd yn ystod cyfnod adrodd 2019 / 2020  

Alison  
Crosland  4,6,7 12 202,250 30,338 15,000  1,044  -  248,632  245,462  

Mansoor  
Hanif + 4,6 11 

190,950  

(226,500) 
28,642 13,250 2,389 - 235,231 127,775 

Y Fonesig 
Sharon White 
+ 

4,6 10 
270,570  

(350,000)  
54,114  11,685  2,167  -  338,536  459,623  

Cyfanswm 663,770 113,094 39,935 5,600 822,399 832,860 

Cyfanswm Blynyddol holl 
aelodau’r Uwch Dîm Rheoli 
yn ystod y cyfnod adrodd 

2,398,209 378,697 151,185  24,974 -  2,953,065 2,644,363
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Nodiadau i’r tablau taliadau

Mae’r ffioedd ar gyfer holl Aelodau Anweithredol 
Bwrdd Ofcom yn cael eu pennu drwy gytundeb 
â’r Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, 
y Cyfryngau a Chwaraeon am gyfnod llawn eu 
penodiad. Mae’r ffioedd a ddangosir yn cynrychioli’r 
swm a dalwyd yn ystod y cyfnod sy’n cael ei 
adolygu. Mae’r ffi sylfaenol i Aelodau Anweithredol 
Bwrdd Ofcom (ac eithrio’r Cadeirydd a’r Dirprwy 
Gadeirydd) wedi aros yn £42,519 y flwyddyn ers 1 
Ebrill 2008.

  Ofcom sy’n pennu ffioedd Aelodau Anweithredol 
y Bwrdd Cynnwys.

  £16,800 y flwyddyn yw’r ffi sylfaenol ar gyfer 
Aelodau’r Bwrdd Cynnwys (ac eithrio’r ffi a delir i 
Janey Walker sef £24,150 y flwyddyn i adlewyrchu 
ei gwaith a’i chyfrifoldebau ychwanegol am 
waith safonau). Mae’r ffioedd a ddangosir yn 
cynrychioli’r swm a dalwyd dros y flwyddyn gyfan 
neu, lle bo’n briodol, ran o’r flwyddyn, os gwnaeth 
yr Aelod Anweithredol perthnasol ymuno â 
Bwrdd Ofcom neu’r Bwrdd Cynnwys neu ymddeol 
ohonynt neu ysgwyddo rhagor o gyfrifoldebau, yn 
ystod y cyfnod dan sylw.

  Ni chafodd Aelodau Anweithredol Bwrdd 
Ofcom nac Aelodau’r Bwrdd Cynnwys daliadau 
ychwanegol ar ben eu ffioedd heblaw am yr hawl i 
Aelodau Anweithredol Bwrdd Ofcom yn unig, gael 
offer TG ar gyfer gweithio gartref. Ni wnaeth pob 
un o Aelodau Anweithredol Bwrdd Ofcom fanteisio 
ar yr hawl hon yn ystod y cyfnod dan sylw.

2.  Mae’r gwerthoedd sy’n cael eu dangos yn Nhabl 1 
yn adlewyrchu’r swm a dalwyd i Aelodau’r bwrdd 
yn 2019/20.

  Dyma’r ffioedd blynyddol sy’n 
cyfateb i flwyddyn lawn:

• Maggie Carver £70,000
• Aelodau Anweithredol y Bwrdd £42,519
   

Ymunodd David Jones â Bwrdd Ofcom ar 8 Ebrill 
2019 fel yr Aelod cyntaf ar ran Cymru o Fwrdd 
Ofcom. Mae ei ffi sy’n cyfateb i flwyddyn lawn yn 
cyd-fynd ag aelodau eraill y bwrdd.

3.   Nid oedd unrhyw newidiadau i Aelodau 
Anweithredol y Bwrdd Cynnwys yn ystod cyfnod 
adrodd 2019/2020.

  O ran Aelodau Gweithredol o’r Bwrdd Cynnwys, 
mae Tony Close wedi bod yn Aelod Gweithredol 
o’r Bwrdd Cynnwys drwy gydol y cyfnod adrodd. 
Bydd Tony Close yn gadael Ofcom yn ystod Haf 
2020. Bydd hyn yn cael ei adlewyrchu yn nhablau 
taliadau’r flwyddyn nesaf.

  Cyhoeddodd Ofcom fod Alison Marsden, 
Cyfarwyddwr Safonau Cynnwys, Trwyddedu a 
Gorfodi wedi ymuno â’r Bwrdd Cynnwys fel Aelod 
Gweithredol ym mis Mai 2020.

4.  Dangosir cyfanswm y taliadau blynyddol ar gyfer 
swyddogion gweithredol Ofcom sydd, neu a oedd, 
yn aelodau o Uwch Dîm Rheoli Ofcom yn ystod 
cyfnod adrodd 2019/2020.

   Mae cyfanswm y tâl blynyddol yn cynnwys cyflog 
sylfaenol, bonws perfformiad blynyddol, lwfans 
buddion hyblyg a chanran o’r cyflog sylfaenol a 
delir fel lwfans pensiwn a buddion o fath arall.

  Mae’r golofn ‘buddion o fath arall’ yn 
adlewyrchu’r gost i Ofcom o ddarparu yswiriant 
meddygol preifat i bob swyddog gweithredol.

  Er gwybodaeth, yn sgil pandemig Covid-19, 
gwirfoddolodd holl aelodau’r Uwch Dîm Rheoli 
i ildio unrhyw daliadau bonws posib ar gyfer 
blwyddyn perfformiad 2019/2020.

5.  Mae Luisa Affuso, Kevin Bakhurst, Lindsey Fussell, 
Philip Marnick, Jonathan Oxley, Yih-Choung Teh 
a Polly Weitzman wedi bod yn aelodau o’r Uwch 
Dîm Rheoli drwy gydol y cyfnod.

6.  Gadawodd y Fonesig Sharon White Ofcom ym mis 
Ionawr 2020.

  Gadawodd Mansoor Hanif Ofcom ym mis 
Chwefror 2020. Gadawodd Alison Crosland Ofcom 
ddiwedd mis Ebrill 2020.

7.  Ar ôl i Alison Crosland adael a thri mis o 
absenoldeb garddio o Ofcom, ac yn unol â 
pholisïau Ofcom a gafodd eu gosod gan y 
Pwyllgor Pobl, cafodd iawndal
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Am golli swydd ar ffurf tâl contractiol yn lle rhybudd 
am dri mis, a thaliad terfynu o £70,074. Mae’r iawndal 
hwn yn dod i gyfanswm o £124,574 ac fe gafodd ei 
gronni ym mlwyddyn ariannol 2019/2020 a’i dalu yn 
2020/21.

8.  Jonathan Oxley oedd Prif Weithredwr Dros Dro 
Ofcom rhwng mis Tachwedd 2019 a mis Chwefror 
2020, ac yn ystod y cyfnod hwn roedd ei gyflog 
wedi cynyddu i £315,000 dros dro, a’i lwfans 
pensiwn wedi cynyddu i 20% o’i gyflog sylfaenol 
dros dro.

  Dechreuodd David Clarkson ar ei swydd fel 
Cyfarwyddwr dros dro y Grŵp Cystadleuaeth ym 
mis Tachwedd 2019, ac mae’r cyflog cyfwerth â 
blwyddyn lawn yn adlewyrchu dim ond ei gyflog 
ar gyfer y rôl dros dro yma.

  Mae Yih-Choung Teh wedi ysgwyddo cyfrifoldebau 
ychwanegol fel Swyddog Technoleg dros dro ers 
mis Tachwedd 2019, ac mae gan Lindsey Fussell 
gyfrifoldebau ychwanegol fel Cyfarwyddwr Grŵp 
dros dro ar gyfer Gwasanaethau Corfforaethol ers 
mis Chwefror 2020. Mae’r naill a’r llall wedi derbyn 
codiad cyflog arferol o 5% dros dro ar gyfer cyfnod 
y dyletswyddau ychwanegol.

9.  Dechreuodd y Fonesig Melanie Dawes ar ei swydd 
fel Prif Weithredwr Ofcom ym mis Mawrth 2020.

Contract cyflogaeth

Mae gan y Prif Weithredwr a Jonathan Oxley, 
Cyfarwyddwr y Grŵp Cystadleuaeth, gyfnod rhybudd 
o 12 mis. Nid oes gan yr un Aelod Gweithredol arall 
o Fwrdd Ofcom na chydweithiwr arall yn Ofcom 
gontract cyflogaeth sy’n cynnwys cyfnod rhybudd o 
fwy na naw mis.

Mae’r Aelodau Anweithredol i gyd wedi’u penodi am 
gyfnod penodol i neilltuo amser penodol i Ofcom o 
oddeutu ddau ddiwrnod yr wythnos (heblaw am yr 
Arglwydd Burns (Cadeirydd Bwrdd Ofcom) a Maggie 
Carver (Dirprwy Gadeirydd Bwrdd Ofcom) a neilltuodd 
hyd at dri diwrnod yr wythnos a dau ddiwrnod a 
hanner yr wythnos yn y drefn honno).

Iawndal terfynu’n gynnar

Yn achos Aelod Gweithredol o Fwrdd Ofcom, y 
Bwrdd Cynnwys neu aelod o’r Uwch Dîm Rheoli, 
y Pwyllgor Pobl sy’n penderfynu ar y trefniadau 
ar gyfer terfynu contract cyflogaeth yn gynnar, 
ac fe’u gwneir yn unol â chontract cyflogaeth 
yr Aelod Gweithredol neu’r aelod o’r Uwch Dîm 
Rheoli. Mae pob contract cyflogaeth yn darparu ar 
gyfer taliad yn lle rhybudd os terfynir contract yn 
gynnar fel y gwêl Ofcom yn dda.

Nid oes gan Aelodau Anweithredol hawl i iawndal 
os caiff contract ei derfynu’n gynnar.

Ymgymryd â swyddogaeth 
cyfarwyddwr allanol

Ni chaiff unrhyw Aelod Gweithredol o Fwrdd 
Ofcom dderbyn penodiad anweithredol heb gael 
caniatâd ymlaen llaw gan y Bwrdd i sicrhau na 
fydd hyn yn achosi gwrthdaro rhwng buddiannau. 
Bydd unrhyw ffioedd a delir i Aelod Gweithredol 
am benodiad o’r fath yn cael eu cadw dim ond yn 
ôl disgresiwn y Pwyllgor Pobl.

Yn ystod y flwyddyn ariannol, roedd y Fonesig 
Sharon White DBE yn Gyfarwyddwr anweithredol 
annibynnol ar Barratt Developments Plc. Mae hi’n 
gwneud y rôl honno ers mis Ionawr 2018. Talwyd 
cyfanswm o £56,547 o ffioedd yn uniongyrchol 
i Ofcom yn ystod 2019/20 ac ni chafodd Sharon 
White unrhyw ran o’r ffi hwn yn ystod ei chyfnod 
yn y swydd.

Ar ran Ofcom,

Y Fonesig Melanie Dawes DCB 
Y Prif Weithredwr a’r Swyddog Cyfrifyddu

Ben Verwaayen  
Cadeirydd y Pwyllgor Pobl  

17 Gorffennaf 2020
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14. Ein gweithwyr

Gwerthoedd Ofcom 

Mae ein gwerthoedd yn ganolog i’n ffordd o 
weithredu, yn llywio ein gwaith ymgysylltu â’n 
rhanddeiliaid a’n ffordd o gydweithio er mwyn 
cyflawni’n blaenoriaethau. Mae gennym bedwar 
gwerth craidd sy’n adlewyrchu ein dymuniad i 
weithio mewn ffordd agored ac effeithiol sy’n 
canolbwyntio ar bobl.

Sef:

• Rhagoriaeth

• Cydweithio

• Ystwythder

• Grymuso

Amrywiaeth a chynhwysiant 

Cafodd ein pedwaredd strategaeth amrywiaeth a 
chynhwysiant ei chyhoeddi ym mis Mawrth 2018. 
Mae’n adlewyrchu ein huchelgais i ganolbwyntio 
ar amrywiaeth a chynhwysiant yn ein holl 
waith, gan greu diwylliant lle mae cydweithwyr 
yn cael eu gwerthfawrogi ar sail haeddiant a 
thalent, a gan sicrhau ein bod yn gyflogwr ac yn 
rheoleiddiwr mwy effeithiol a chyfrifol.

Mae Rhaglen Amrywiaeth a Chynhwysiant Ofcom 
yn egluro sut mae amrywiaeth a chydraddoldeb 
yn hanfodol i’r ffordd rydym ni’n gweithredu, fel 
cyflogwr ac fel rheoleiddiwr cyfathrebiadau’r DU. 
Mae’n adeiladu ar y cynnydd rydym wedi’i wneud 
ers sefydlu ein Cynllun Cydraddoldeb Sengl yn 
2014, ac yn amlinellu ein camau gweithredu a’n 
hamcanion, sef:

•  creu gweithlu amrywiol a chynhwysol 
er mwyn sicrhau bod y boblogaeth 
rydym yn ei gwasanaethu yn y DU 
yn cael ei hadlewyrchu’n well;

  sicrhau bod amrywiaeth a chynhwysiant yn 
rhan ganolog o’n diwylliant a’n harferion 
gwaith er mwyn gwneud yn siŵr pawb 
yn deall amrywiaeth, yn ei gefnogi ac yn 
atebol amdano; a sicrhau bod anghenion a 
buddiannau gwahanol pob unigolyn yn cael 
eu hystyried wrth i ni wneud ein gwaith 
rheoleiddio.

Bydd strategaeth wedi’i diweddaru ar gyfer ein 
gwaith mewnol ar amrywiaeth a chynhwysiant yn 
cael ei gyhoeddi ym mis Hydref 2020 a byddwn 
hefyd yn cadarnhau targedau amrywiaeth pum 
mlynedd newydd ar gyfer Ofcom, oherwydd bydd y 
targedau presennol a gafodd eu gosod yn 2015 yn 
dod i ben ddiwedd 2020.

Fel cyflogwr, rydym yn ymrwymo i drin pob 
cydweithiwr ag urddas a pharch mewn amgylchedd 
gwaith cynhwysol a theg. Rydym eisiau i bob 
cydweithiwr deimlo y gallant fod yn nhw eu hunain 
yn y gwaith, a chyfrannu’n llawn at ein gwaith. 
Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal 
i bob cydweithiwr, ni waeth beth yw ei hil, ei 
anabledd, ei rywedd, ei hunaniaeth o ran rhywedd, 
ei oedran, ei grefydd neu gred na’i gyfeiriadedd 
rhywiol. Mae’r ymrwymiad hwn wrth wraidd ein 
polisïau cyflogaeth a’n hagwedd at recriwtio a 
datblygu gyrfa.

Rydym yn monitro ein polisïau a’n harferion 
yn helaeth drwy adroddiadau mewnol a 
dadansoddiadau data, arolygon o gydweithwyr, 
ymgynghori â rhwydweithiau cydweithwyr, 
prosesau meincnodi allanol, ac archwiliad rheolaidd 
o gyflog cyfartal ac adrodd ar y bwlch cyflog.

Cyhoeddwyd ein diweddariad cynnydd blynyddol 
cyntaf ym mis Gorffennaf 2019, gan nodi’r prif 
elfennau y byddwn ni’n canolbwyntio arnyn nhw 
yn ystod 2019/2020, a bennwyd drwy edrych ar ein 
data. Roedd yr elfennau hyn yn cynnwys bod yn fwy 
cynhwysol i bobl anabl;
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gwella canlyniadau a phrofiadau cydweithwyr o 
gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig; canolbwyntio ar 
les, yn enwedig o ran iechyd meddwl a lles; adolygu 
ein polisïau sy’n ystyriol o deuluoedd, a meithrin 
diwylliant cynhwysol er mwyn i gydweithwyr 
allu dweud ‘Rwy’n gallu bod yn fi fy hun’.

Ym mis Mawrth 2020 roeddem wedi cyhoeddi 
canlyniadau ein harchwiliad tâl rheolaidd sy’n 
cynnwys archwiliad cyflog o ran y rhywiau ac 
ethnigrwydd. Mae’r dadansoddiad o’r bwlch cyflog 
eto’n dangos ein bod wedi lleihau ein bwlch cyflog 
rhwng y rhywiau, ond mae ein bwlch cyflog o ran 
ethnigrwydd wedi aros yr un fath i raddau helaeth. 
Canfu ein harchwiliad fod llawer o gysondeb mewn 
gwahanol gategorïau proffesiynol, sy’n dangos bod 
elfennau perthnasol mewnol yn cael eu hystyried wrth 
wneud penderfyniadau am gyflogau, a’n bod yn dal i 
weithredu ar unrhyw fylchau cyflog a ddaw i’r amlwg.

Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar y gwaith o 
gyflawni ein targedau presennol ar gyfer y gweithlu 
erbyn diwedd 2020. Yn 2015, gwnaethom osod targedau 
ar gyfer cynyddu nifer y menywod ar draws Ofcom yn 
gyffredinol ac mewn uwch swyddi a chynrychiolaeth 
o grwpiau lleiafrifoedd ethnig mewn uwch swyddi.

Roeddem wedi llwyddo i gyrraedd a rhagori ar ein targed 
ar gyfer menywod mewn swyddi uwch yn gynnar, ac 
rydym wedi gwneud cynnydd cyson, ond arafach, ar ein 
targed cyffredinol o ran rhywedd. Nid oedd y cynnydd 
o ran ein targed lleiafrifoedd ethnig wedi newid rhyw 
lawer o’i gymharu â’r llynedd (edrychwch ar y tabl isod).

Wrth edrych tua’r dyfodol, bydd ein set nesaf o 
dargedau amrywiaeth pum mlynedd ar gyfer 2021-2025 
yn cael eu cyhoeddi yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Bydd ein diweddariad cynnydd nesaf ar 
ein Rhaglen Amrywiaeth a Chynhwysiant 
yn cael ei gyhoeddi yn yr hydref.

Rhywedd

Cyfansoddiad Ofcom ar hyn o bryd Economaidd weithgar1 Targedau: Erbyn 2020

48% yn fenywod 52% yn ddynion 47% yn fenywod 53% yn ddynion 50% yn fenywod 50% yn ddynion

Arbenigwyr/Uwch Reolwyr ac Arbenigwyr

43% yn fenywod 57% yn ddynion Amh 40% yn fenywod 60% yn ddynion

Ethnigrwydd

Cyfansoddiad Ofcom ar hyn o bryd
Economaidd 
weithgar

Targedau: Erbyn 
2020

20% 
lleiafrifoedd 
ethnig

74%  ethnig 
gwyn

0% ddim yn 
gwybod

5% dewis 
peidio â dweud

13% lleiafrifoedd 
ethnig

Dim targed

Principal/SMS

10% 
lleiafrifoedd 
ethnig

85%  ethnig 
gwyn

0% ddim yn 
gwybod

4% dewis 
peidio â dweud

Amh
13% o gefndir 
lleiafrifoedd 
ethnig

Sail: pob cydweithiwr ddiwedd mis Mawrth 2020.   
Oherwydd talgrynnu, gall y cyfansymiau ddisgyn o dan 100%.

1  Mae ‘Economaidd weithgar’ yn cynnwys y rheini a oedd yn gweithio amser-llawn neu ran-amser (Cyfrifiad 2011)
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Ymgynghori â chydweithwyr a’u cynnwys 

Anogir cydweithwyr i helpu i sicrhau bod Ofcom 
yn cael safbwyntiau amrywiol yn ei waith. 
Mae ein dulliau ffurfiol arferol o hysbysu ac 
ymgynghori â chydweithwyr yn cynnwys:

•  Fforwm Cydweithwyr Ofcom, sef fforwm 
ymgynghori sy’n cynnwys cynrychiolwyr 
o blith cydweithwyr ar draws Ofcom sy’n 
cwrdd yn rheolaidd gyda’r uwch reolwyr yng 
nghyfarfodydd y Grŵp Ymgynghori ar y Cyd 
(sy’n cynnwys dau aelod o’r undeb);

•  arolygon cydweithwyr, a hynny’n ddienw sy’n 
gwahodd cydweithwyr i rannu eu safbwyntiau 
ar amrywiaeth eang o bynciau. Mae 
canlyniadau’r arolygon hyn yn rhoi sylfaen i’n 
gwaith yn datblygu ein sefydliad.

• ein rhwydweithiau amrywiaeth cydweithwyr;

•  cyfarfodydd grŵp rhyngweithiol gyda’r Prif 
Weithredwr a chadeirydd Bwrdd Ofcom, sy’n 
fforwm i gydweithwyr ofyn cwestiynau iddynt 
yn uniongyrchol;

•  mewnrwyd Ofcom, sydd ar gael i bob 
cydweithiwr ym mhob un o swyddfeydd Ofcom;

•  cyfarfodydd grŵp rheolaidd, i siarad â 
chydweithwyr, ac i glywed ganddynt.

 
Datblygiad proffesiynol 

Mae ansawdd ac ymrwymiad ein pobl yn 
ganolog i’n gallu i gyflawni ein dyletswyddau. 
Yn ystod 2019 roeddem wedi parhau i gefnogi 
cydweithwyr yn eu gyrfaoedd drwy amrywiaeth 
eang o gyfleoedd hyfforddi a datblygu. Roeddem 
wedi cyflwyno ein rhaglen ddatblygu benodol, 
Ofcom Rise, gyda’r nod o wella amrywiaeth ein 
cymuned o uwch arweinwyr. Mae’n targedu 
Uwch Weithwyr Cyswllt a phenaethiaid sy’n 
perfformio’n dda ac yn dod o grwpiau heb 
gynrychiolaeth ddigonol, gan ganolbwyntio 
ar fenywod, cydweithwyr o gefndiroedd 
lleiafrifoedd ethnig, a chydweithwyr sy’n anabl 
(ond heb fod yn gyfyngedig i’r rhestr hon). 

Rydym yn defnyddio dull cydblethu ar gyfer y 
rhaglen lle bynnag y bo modd, ac mae’n cael ei 
datblygu’n arbennig ar gyfer anghenion unigol 
ein cydweithwyr.

Polisïau a phrosesau cyflogaeth 

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau y caiff pob 
cydweithiwr ei drin yn deg a chydag urddas 
a pharch. Rydym yn adolygu ein prosesau a’n 
polisïau staff yn gyson er mwyn sicrhau eu bod 
yn gyfredol ac yn cyd-fynd â’n gwerthoedd, yn 
ogystal â gofynion cyfraith cyflogaeth.

Yn ystod 2019, gan adeiladu ar ein hymrwymiad 
i greu gweithle cynhwysol, aethom ati i adolygu 
ein polisïau sy’n ystyriol o deuluoedd (fel polisïau 
absenoldeb mamolaeth, absenoldeb mabwysiadu, 
ac absenoldeb rhiant a rennir) er mwyn sicrhau 
eu bod yn gynhwysol ac yn adlewyrchu teuluoedd 
modern. Roeddem hefyd wedi mabwysiadu 
iaith nad yw’n benodol i ryw. Fel rhan o’r gwaith 
hwn, roeddem yn gweithio’n unol â chanllawiau 
arferion gorau gan sefydliad LGBT allanol.

Lansiwyd ein proses a’n polisi addasiadau yn y 
gweithle ar eu newydd wedd, a oedd yn disodli 
ein polisi addasiadau rhesymol blaenorol. Mae’r 
polisi diwygiedig yn mynd ymhellach na’n 
dyletswydd gyfreithiol i wneud newidiadau yn y 
gwaith i ddileu’r rhwystrau i bobl anabl er mwyn 
cynnwys cydweithwyr sydd â chyfrifoldebau 
rhiant, cyfrifoldebau gofalu, y rheini sy’n 
delio â digwyddiadau bywyd neu drawma, a 
chydweithwyr sydd ag ymlyniad crefyddol neu 
ddiwylliannol. Rhoddwyd pwyslais ar sicrhau bod 
cydweithwyr a rheolwyr llinell yn cael sgyrsiau 
da am unrhyw rwystrau maen nhw’n eu hwynebu 
(heb orfod datgelu unrhyw wybodaeth bersonol 
benodol), a bod rheolwyr llinell yn gefnogol o’r 
is-weithwyr hynny sy’n atebol iddyn nhw yn 
uniongyrchol. Fel rhan o’r gwaith o gyflwyno’r 
prosesau hyn ar eu newydd wedd, roeddem wedi 
cyflwyno ‘pasbort’ addasiadau i’r gweithle sy’n 
cofnodi unrhyw addasiadau y cytunwyd arnynt, 
a gall cydweithwyr gario’r pasbort gyda nhw o 
amgylch y sefydliad.
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Absenoldeb 

Rydym yn hybu diwylliant lle mae presenoldeb 
da yn ddisgwyliedig ac yn cael ei werthfawrogi. 
Fodd bynnag, rydym yn cydnabod nad oes modd 
osgoi absenoldeb am resymau meddygol o bryd 
i’w gilydd.

Ein nod yw trin staff sy’n sâl yn deg ac â 
chydymdeimlad gan roi cefnogaeth iddynt, lle 
bo modd, eu cefnogi i’w galluogi i wella ac i 
fynychu’r gwaith yn rheolaidd. Yn 2019/20, nifer y 
diwrnodau gwaith a gollwyd oedd 6.1 diwrnod y 
flwyddyn fesul gweithiwr (2018/19, 4.3 diwrnod).

Trefniadau oddi ar y gyflogres 

Yn unol â’r Llawlyfr Adroddiadau Ariannol a’r 
canllawiau ar gyfer y System Gwariant Cyhoeddus 
gan Drysorlys EM, rydym wedi datgelu pob 
ymrwymiad oddi ar y gyflogres ym mlwyddyn 
ariannol 2019/20 i’r Adran dros Dechnoleg 
Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.
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Fel y Prif Weithredwr a’r Swyddog Cyfrifyddu, 
mae gennyf gyfrifoldeb cyffredinol dros adolygu 
effeithiolrwydd y system rheolaeth fewnol. 
Cyfarwyddwyr y Grwpiau sy’n gyfrifol am ddatblygu 
a chynnal y fframwaith rheolaeth fewnol. Y 
fframwaith hwn yw sail gwaith y drefn archwilio 
mewnol a sylwadau a wneir gan archwilwyr allanol 
yn eu llythyr rheoli ac mewn adroddiadau eraill.

Mae’r Bwrdd wedi parhau i adolygu ac i 
oruchwylio’n strategol y trefniadau rheolaeth 
fewnol a rheoli risg drwy adroddiadau rheolaidd 
gan Gyfarwyddwyr ar eu meysydd cyfrifoldeb, a 
drwy adroddiadau penodol i’w trafod gan y Pwyllgor 
Risg ac Archwilio ac yng nghyfarfodydd y Bwrdd.

Yn ystod y flwyddyn, mae’r Pwyllgor Risg ac 
Archwilio wedi ystyried:

•  adroddiadau archwilio mewnol unigol, 
ymatebion rheolwyr a’r cynnydd sydd wedi’i 
wneud yng nghyswllt unrhyw gamau a nodwyd;

•  adroddiad blynyddol yr archwilydd 
mewnol a’i farn ar ddigonolrwydd 
ein system rheolaeth fewnol;

•  adroddiadau ac argymhellion y 
Swyddfa Archwilio Genedlaethol;

•  adroddiadau rheolaidd ar gofrestr risgiau 
strategol Ofcom, gan gynnwys pennu’r risgiau 
i system rheolaeth fewnol y sefydliad a 
gwybodaeth am y rheolaethau sydd wedi cael 
eu rhoi ar waith i leihau’r risgiau hyn; ac

•  unrhyw adroddiadau ychwanegol am 
sicrwydd y mae’r Pwyllgor Risg ac 
Archwilio wedi gofyn amdanynt.

Rwy’n cadarnhau nad oes gwybodaeth archwilio 
berthnasol nad yw’r archwilwyr yn ymwybodol 
ohoni, hyd y gwn i. Rwyf hefyd wedi cymryd pob 
cam angenrheidiol er mwyn bod yn ymwybodol 
o’r holl wybodaeth berthnasol, ac rwyf wedi 
cadarnhau bod yr archwilydd yn ymwybodol o’r 
wybodaeth honno.

Rwy’n hyderus y bydd Ofcom yn parhau i 
weithredu fel sefydliad hyfyw a llwyddiannus sy’n 
cael ei reoli’n dda wrth symud ymlaen. Er y bydd 
heriau anochel yn y tymor canolig, credaf fod y 
trefniadau llywodraethu sydd gennym ar waith yn 
gadarn ac yn ddigon i ymdopi â’r heriau hynny.

Fel y Swyddog Cyfrifyddu, rwy’n cadarnhau bod 
yr Adroddiad Blynyddol a’r Cyfrifon gyda’i gilydd 
yn deg, yn gytbwys ac yn ddealladwy. Rwyf fi’n 
ysgwyddo cyfrifoldeb personol dros yr Adroddiad 
Blynyddol a’r Cyfrifon, a’r casgliadau y mae angen 
eu gwneud er mwyn penderfynu eu bod yn deg, 
yn gytbwys ac yn ddealladwy.

Y Fonesig Melanie Dawes DCB 
Y Prif Weithredwr a’r Swyddog Cyfrifyddu  
 
17 Gorffennaf 2020

15. Datganiad o Gyfrifoldebau’r  
Swyddog Cyfrifyddu
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16. Tystysgrif ac adroddiad y Rheolwr a’r Archwilydd 
Cyffredinol i Ddau Dŷ’r Senedd Brydeinig

Barn ar y datganiadau ariannol

Tystiaf fy mod wedi archwilio datganiadau 
ariannol y Swyddfa Gyfathrebiadau am y flwyddyn 
a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020 o dan Ddeddf 
Swyddfa Gyfathrebiadau 2002. Mae’r datganiadau 
ariannol yn cynnwys: y Datganiad o Incwm Net 
Cynhwysfawr; y Datganiad am y Sefyllfa Ariannol; 
y Datganiad am y Llifoedd Arian; y Datganiad 
am Newidiadau mewn Ecwiti; a’r nodiadau 
cysylltiedig, gan gynnwys y polisïau cyfrifyddu 
pwysig. Mae’r datganiadau ariannol wedi cael eu 
paratoi o dan y polisïau cyfrifyddu yng nghyswllt 
hynny. Rwyf hefyd wedi archwilio’r wybodaeth 
yn yr Adroddiad Taliadau y nodir ei bod wedi’i 
harchwilio yn yr adroddiad hwnnw.

Yn fy marn i:

•  mae’r datganiadau ariannol yn rhoi 
golwg cywir a theg o gyflwr materion y 
Swyddfa Gyfathrebiadau ar 31 Mawrth 
2020, a’r gwarged ar ôl treth am y 
flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny; ac

•  mae’r datganiadau ariannol wedi 
cael eu paratoi’n briodol yn unol â 
Deddf Swyddfa Gyfathrebiadau 2002 a 
chyfarwyddiadau’r Ysgrifennydd Gwladol 
a gyhoeddwyd o dan y Ddeddf.

Barn ar reoleidd-dra

Yn fy marn i, ym mhob ffordd o bwys 
mae’r incwm a’r gwariant a gofnodir yn y 
datganiadau ariannol wedi cael eu defnyddio 
at y dibenion y’u bwriadwyd gan Senedd y 
DU, ac mae’r trafodiadau ariannol a gofnodir 
yn y datganiadau ariannol yn cydymffurfio 
â’r awdurdodau sy’n eu llywodraethu.

Sail y farn

Roeddwn wedi cynnal fy archwiliad yn unol â’r 
Safonau Rhyngwladol ar Archwilio (ISAs) (DU) 
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 Moesegol Ddiwygiedig 
y Cyngor Adroddiadau Ariannol 2016. Rwyf yn 
annibynnol ar y Swyddfa Gyfathrebiadau yn 
unol â’r gofynion moesegol sy’n berthnasol 
i’m harchwiliad a’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 sy’n ymwneud â busnes byw

Nid oes gennyf fi ddim i adrodd yn ei gylch yng 
nghyswllt y materion canlynol lle mae ISAs (DU) 
yn ei gwneud yn ofynnol i mi roi gwybod i chi:

•  os nad yw defnydd y Swyddfa Gyfathrebiadau 
o’r sail busnes byw cyfrifyddu wrth baratoi’r 
datganiadau ariannol yn briodol; neu

•  os nad yw’r Swyddfa Gyfathrebiadau wedi 
datgelu yn y datganiadau ariannol unrhyw 
ansicrwydd o bwys a ganfuwyd a allai fwrw 
amheuaeth sylweddol dros allu’r Swyddfa 
Gyfathrebiadau i barhau i fabwysiadu’r 
sail o gyfrifo ar gyfer y cyfnod sydd o leiaf 
deuddeg mis o’r dyddiad pan awdurdodwyd y  
datganiadau ariannol i’w cyhoeddi.
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Cyfrifoldebau’r Bwrdd a’r Swyddog 
Cyfrifyddu dros y datganiadau ariannol 

Fel yr eglurwyd yn fanylach yn y Datganiad o 
Gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu, y Bwrdd a’r 
Swyddog Cyfrifyddu sy’n gyfrifol am baratoi’r 
datganiadau ariannol ac am fod yn fodlon eu bod 
yn rhoi darlun cywir a theg.

Cyfrifoldebau’r Archwilydd dros archwilio’r 
datganiadau ariannol

Fy nghyfrifoldeb i yw archwilio, ardystio ac 
adrodd ar y datganiadau ariannol yn unol â Deddf 
Swyddfa Gyfathrebiadau 2002.

Mae archwiliad yn golygu cael tystiolaeth am 
y symiau a’r datgeliadau yn y datganiadau 
ariannol sy’n ddigon i roi sicrwydd rhesymol nad 
oes camddatganiadau o bwys yn y datganiadau 
ariannol, boed hynny drwy gamgymeriad neu 
dwyll. Mae sicrwydd rhesymol yn lefel uchel o 
sicrwydd, ond nid yw’n warant y bydd archwiliad 
a gynhelir yn unol ag ISAs (DU) bob amser yn 
dod o hyd i gamddatganiad o bwys pan fydd 
yn bodoli. Mae camddatganiadau’n gallu codi 
drwy dwyll neu gamgymeriad, ac ystyrir eu bod 
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.

Fel rhan o archwiliad yn unol ag ISAs (DU), rwyf 
yn defnyddio barn broffesiynol ac yn defnyddio 
amheuaeth broffesiynol drwy gydol yr archwiliad. 
Rwyf hefyd yn:

•  canfod ac yn asesu risgiau o gamddatganiad 
o bwys o’r datganiadau ariannol, boed hynny 
oherwydd twyll neu gamgymeriad, yn dylunio 
ac yn cyflawni gweithdrefnau archwilio sy’n 
ymateb i’r risgiau hynny, ac yn cael tystiolaeth 
archwilio sy’n ddigonol ac yn briodol er 
mwyn rhoi sail i fy marn. Mae’r risg o beidio 
â chanfod camddatganiad o bwys sy’n deillio 
o dwyll yn uwch nag ar gyfer un sy’n deillio o 
gamgymeriad, gan fod twyll yn gallu golygu 
cydgynllwynio, ffugio, hepgor bwriadol, 
anwiredd, neu ddiystyru rheolaeth fewnol.

•  dod i ddeall y rheolaeth fewnol sy’n berthnasol 
i’r archwiliad er mwyn dylunio gweithdrefnau 
archwilio sy’n briodol yn yr amgylchiadau, 
ond nid er mwyn mynegi barn ynghylch 
effeithiolrwydd rheolaeth fewnol y Swyddfa 
Gyfathrebiadau.

•  gwerthuso pa mor briodol ydy’r polisïau 
cyfrifyddu sydd wedi cael eu defnyddio a pha 
mor rhesymol ydy’r amcangyfrifon cyfrifyddu a 
datgeliadau perthnasol a wneir gan reolwyr.

•  gwerthuso cyflwyniad, strwythur a chynnwys 
y datganiadau ariannol yn gyffredinol, gan 
gynnwys y datgeliadau, ac a ydy’r datganiadau 
ariannol yn cynrychioli’r trafodiadau a’r 
digwyddiadau sylfaenol mewn ffordd sy’n rhoi 
cyflwyniad teg.

•  llunio casgliad ynghylch pa mor briodol 
yw defnydd y Swyddfa Gyfathrebiadau 
o’r sail busnes byw cyfrifyddu ac, ar sail 
y dystiolaeth archwilio a gasglwyd, a oes 
ansicrwydd sylweddol yn bodoli sy’n ymwneud 
â digwyddiadau neu amodau a allai fwrw 
amheuaeth sylweddol ar allu’r Swyddfa 
Gyfathrebiadau i barhau fel busnes byw. Os 
byddaf yn dod i’r casgliad bod ansicrwydd o 
bwys yn bodoli, mae’n rhaid i mi dynnu sylw yn 
fy adroddiad at y datgeliadau perthnasol yn y 
datganiadau ariannol neu, os yw datgeliadau 
o’r fath yn annigonol, addasu fy marn. Mae 
fy nghasgliadau’n seiliedig ar y dystiolaeth 
archwilio a gasglwyd hyd at ddyddiad fy 
adroddiad. Fodd bynnag, gall digwyddiadau 
neu amodau yn y dyfodol olygu y bydd y 
Swyddfa Gyfathrebiadau yn rhoi’r gorau i 
barhau fel busnes byw.

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 sylweddol mewn rheolaeth fewnol y 
byddaf yn dod o hyd iddynt yn ystod fy archwiliad.
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Ar ben hynny, rhaid i mi gael tystiolaeth sy’n 
ddigon i roi sicrwydd rhesymol bod yr incwm a’r 
gwariant yr adroddir arnynt yn y datganiadau 
ariannol wedi cael eu defnyddio at y dibenion a 
fwriadwyd gan Senedd y DU, a bod y trafodiadau 
ariannol yn cydymffurfio â’r awdurdodau sy’n eu 
llywodraethu.

Gwybodaeth Arall

Mae’r Bwrdd a’r Swyddog Cyfrifyddu yn gyfrifol 
am yr wybodaeth arall. Mae’r wybodaeth arall yn 
cynnwys gwybodaeth sydd wedi cael ei chynnwys 
yn yr adroddiad blynyddol, ond nid yw’n cynnwys 
y rhannau o’r Adroddiad Taliadau sy’n cael eu 
disgrifio yn yr adroddiad hwnnw fel gwybodaeth 
sydd wedi cael ei harchwilio, y datganiadau 
ariannol a fy adroddiad archwilio ar hynny. 
Nid yw fy marn ar y datganiadau ariannol yn 
cynnwys yr wybodaeth arall ac nid wyf yn mynegi 
unrhyw fath o gasgliad sicrwydd ar hynny. Yng 
nghyswllt fy archwiliad o’r datganiadau ariannol, 
fy nghyfrifoldeb i yw darllen yr wybodaeth arall a, 
drwy wneud hynny, ystyried a oes anghysondeb 
o bwys rhwng yr wybodaeth arall â’r datganiadau 
ariannol neu fy ngwybodaeth a gafwyd yn yr 
archwiliad, neu a yw’n ymddangos ei bod yn 
gamddatganiad o bwys fel arall. 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 ar faterion eraill

Yn fy marn i:

•  mae’r rhannau o’r Adroddiad Taliadau sydd 
i’w harchwilio wedi cael eu paratoi’n briodol 
yn unol â chyfarwyddiadau’r Ysgrifennydd 
Gwladol a wnaethpwyd o dan Ddeddf Swyddfa 
Gyfathrebiadau 2002;

•  yng ngoleuni fy ngwybodaeth a’m 
dealltwriaeth o’r Swyddfa Gyfathrebiadau 
a’i hamgylchedd a gafwyd yn ystod yr 
archwiliad, nid wyf wedi dod o hyd i unrhyw 
gamddatganiadau o bwys yn yr Adroddiad 
Perfformiad na’r Adroddiad Atebolrwydd; ac

•  mae’r wybodaeth yn yr Adroddiad ar 
Berfformiad neu’r Adroddiad Atebolrwydd 
am y flwyddyn ariannol y mae’r datganiadau 
ariannol wedi cael eu paratoi ar ei chyfer, yn 
gydnaws â’r datganiadau ariannol.

Materion y cyflwynaf adroddiad 
arnynt drwy eithriad

Nid oes gennyf ddim i’w nodi yng nghyswllt 
y materion canlynol y byddaf yn cyflwyno 
adroddiad arnynt i chi os, yn fy marn i:

•  na chafodd cofnodion cyfrifyddu digonol 
eu cadw neu na dderbyniwyd ffurflenni 
sy’n ddigonol ar gyfer fy archwiliad gan y 
canghennau nad oedd fy staff wedi ymweld â 
nhw; neu

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

•  nad wyf wedi cael yr holl wybodaeth ac 
esboniadau y mae eu hangen arnaf ar gyfer fy 
archwiliad; neu

•  nad yw’r Datganiad Llywodraethu’n adlewyrchu 
cydymffurfiad â chyfarwyddyd Trysorlys EM.

Adroddiad

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

Gareth Davies  
20 Gorffennaf 2020  
Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol

Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol 
157-197 Buckingham Palace Road Victoria 
Llundain SW1W 9SP

 




