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Telerau ac amodau safonol ar gyfer darparu gwasanaeth Cyfnewid Data Electronig (EDI) i gwsmeriaid busnes 

 

Bydd DCWW yn darparu'r Gwasanaeth i'r Cwsmer yn unol â'r telerau ac amodau a nodir yn y Telerau 

hyn. 

1 Diffiniadau a statws 

1.1 Yn y Telerau hyn, mae gan y geiriau a'r ymadroddion canlynol yr ystyron canlynol, oni bai 

nad ydynt yn cyd-fynd â'r cyd-destun: 

 

Cwsmer - y person, unig fasnachwr, partneriaeth, endid cyfreithiol, gweithiwr proffesiynol, cwmni, 

neu sefydliad sy'n caffael neu'n cael Gwasanaethau gan DCWW. 

DCWW - Dŵr Cymru Welsh Water, enw masnachol Dŵr Cymru Cyfyngedig. 

Cyfnewid Data Electronig neu EDI neu Fil EDI - ffeil electronig a gyhoeddwyd gan DCWW at ddibenion 

bilio, sy'n cynnwys manylion y costau o ran y Safleoedd ac sy'n disodli anfonebau papur. 

Maegwasanaeth EDI DCWW yn cydymffurfio â Tradacoms26v3. 

 

Meini prawf cymhwysedd - y gofynion y mae'n rhaid i gwsmer eu bodloni, a pharhau i'w bodloni, i fod 

yn gymwys ar gyfer y Gwasanaethau, sef:  

 Gweithredu wrth gynnal masnach neu fusnes; 

 Cael gwasanaethau dŵr a/neu garthffosiaeth gan DCWW mewn 10 Safle neu fwy 

 Gallu derbyn a phrosesu ffeil EDI sy'n cydymffurfio â Tradacoms26v3 neu safon arall o'r fath, 

y gall DCWW ei nodi o bryd i'w gilydd; a  

 Bod gan bob Safle sy'n cael ei gynnwys yn y Bil EDI yr un math o dariff (e.e. mesuredig) 

Gwasanaeth - darparu gwasanaethau bilio EDI gan DCWW, neu ar ei rhan, yn unol â'r Telerau hyn. 

Safleoedd - y lleiniau a/neu'r adeiladau sydd wedi'u cynnwys yn eich Bil EDI.  

Telerau - y telerau ac amodau hyn ar gyfer darparu'r Gwasanaeth i'r Cwsmer gan DCWW. 

Dyddiad Terfynu - dyddiad terfynu'r Telerau hyn, sut bynnag y bydd yn codi. 

1.1 Mae'r Telerau yn ymdrin â'r trefniant rhwng y Cwsmer a DCWW mewn perthynas â'r 

Gwasanaethau yn unig, ac nid ydynt yn newid y telerau ac amodau (y gellir eu diwygio o 

dro i dro, ac mae'r fersiwn ddiweddaraf ar gael yn: 

https://www.dwrcymru.com/ên/Reading_Room_Library/Leaflets-and-Publications.aspx) 

(“Termau Dŵr”) neu sydd fel arall, yn berthnasol o ran darparu gwasanaethau dŵr a 

gwastraff gan DCWW i'r Cwsmer, a fydd yn parhau'n gwbl weithredol yn ystod y cyfnod.  

2 Cychwyn y Gwasanaeth 

2.1 Bydd DCWW yn hysbysu'r Cwsmer o'r dyddiad y bydd yn cychwyn y Gwasanaeth. 
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3 Rhwymedigaethau'r Cwsmer 

3.1 Bydd y Cwsmer yn gwneud cais ac yn cael ei dderbyn i gael y Gwasanaeth, ac nid oes raid i 

DCWW ddarparu'r Gwasanaeth nes bydd cais y Cwsmer yn cael ei dderbyn.  Gall y Cwsmer 

wneud cais ar-lein neu gysylltu â'r Tîm Biliau Masnachol i gael rhagor o wybodaeth drwy e-

bostio edi@dwrcymru.com. Bydd angen darparu'r manylion canlynol er mwyn sefydlu'r 

EDI: 

3.1.1 Enw'r unigolyn sy'n talu'r Bil EDI; 

3.1.2 Cyfeiriad yr unigolyn sy'n talu'r Bil EDI;  

3.1.3 Cyfeiriad e-bost yr unigolyn sy'n talu'r Bil EDI;  

3.1.4 Rhif ffôn cyswllt yr unigolyn sy'n talu'r Bil EDI; 

3.1.5 Manylion canolwedd TRADACOMS; a 

3.1.6 Cyfeiriad e-bost anfon yr EDI. 

3.2 Cyfrifoldeb y Cwsmer yw sicrhau bod y manylion sy'n ofynnol o dan gymal 3.1 yn gywir a 

hysbysu DCWW ar unwaith os byddant yn newid ar unrhyw adeg yn ystod cyfnod darparu'r 

Gwasanaeth gan DCWW, drwy e-bostio edi@dwrcymru.com .   

3.3 Tybir bod y broses gofrestru wedi'i chwblhau pan gaiff y Cwsmer gadarnhad am hyn gan 

DCWW. Yn fuan wedi hynny, bydd y Cwsmer yn darparu rhestr o'r Safleoedd y mae'n 

dymuno eu cynnwys yn y Bil EDI.  Rhaid darparu rhestr o'r fath o Safleoedd o leiaf chwe 

deg (60) diwrnod cyn derbyn ei fil EDI cyntaf.   

3.4 Ni fydd hawl gan y Cwsmer i dderbyn Bil EDI nes iddo dalu pob bil blaenorol sy'n ymwneud 

â phob un o'r Safleoedd, a bod balans o sero ar bob un o'r cyfrifon sy'n ymwneud â'r 

Safleoedd.  

3.5 Mae'r Cwsmer yn gyfrifol am gadw'r cyfrinair perthnasol ar gyfer lawrlwytho ei Fil EDI yn 

ddiogel, a rhaid iddo hysbysu DCWW yn syth os yw o'r farn neu'n tybio ei fod wedi cael ei 

gamddefnyddio.  Mae'r Cwsmer hefyd yn gyfrifol am ddiogelwch systemau TG a ddefnyddir ar 

gyfer Biliau EDI.   

3.6 Bydd y Cwsmer yn cael e-bost bob mis yn rhoi gwybod iddo bod ei Fil EDI ar gael ar ffurf EDI, 

a'i fod ar gael i'w lawrlwytho. 

3.7 Rhaid i'r Cwsmer hysbysu DCWW ar unwaith os na fydd yn bodloni'r Meini Prawf Cymhwysedd 

bellach, boed hynny dros dro neu'n barhaol. 

3.8 Mae'r Cwsmer yn cytuno i gydymffurfio â'r holl ofynion diogelwch a nodir gan DCWW o bryd 

i'w gilydd ynglŷn â'r Gwasanaethau.  Yn benodol, a heb gyfyngu ar gyffredinrwydd yr uchod, 

mae'r Cwsmer yn cytuno i ddefnyddio'r holl feddalwedd briodol a diweddar i atal unrhyw 

feirws, ysbïwedd, feirws Ceffyl Pren Troea neu faleiswedd arall rhag cael mynediad at ei 

systemau TG. 
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4 Darparu'r Gwasanaeth 

4.1 Bydd DCWW yn cyhoeddi'r Bil EDI yn fisol, erbyn y 7fed o bob mis.  

4.2 Unwaith y caiff Cyfrif Bilio EDI ei sefydlu, ni fydd y Cwsmer bellach yn derbyn biliau papur 

mewn perthynas â'r Safleoedd.  Er mwyn osgoi amheuaeth, bydd y Cwsmer yn parhau i 

dderbyn biliau papur mewn perthynas ag unrhyw safle sydd heb ei chynnwys yn y Bil EDI. 

Mae'r Cwsmer yn derbyn bod Bil EDI yn cael ei ddarparu yn lle bil papur ac, yn ystod y 

Gwasanaeth ac mewn perthynas â'r Safleoedd, ni fydd y Cwsmer yn derbyn bil papur. 

4.3 Mae'n rhaid i'r Cwsmer hysbysu DCWW am unrhyw ddiwygiadau sy'n ofynnol i'r Bil EDI o 

leiaf 14 diwrnod cyn ei gyhoeddi (e.e. ychwanegu neu dynnu Safle, newid unrhyw fanylion 

cyswllt a restrir yng nghymal 3.1), drwy e-bostio edi@dwrcymru.com. Ceidw DCWW yr 

hawl i wrthod unrhyw ddiwygiadau os na nad oedd y Cwsmer wedi rhoi digon o rybudd, 

neu am resymau technegol neu weithredol. 

5 Taliadau 

5.1 Mae'r Gwasanaeth a ddarperir yn ddi-dâl. 

5.2 Rhaid i'r Cwsmer dalu pob Bil EDI yn llawn o fewn 14 diwrnod i ddyddiad cyflwyno'r EDI, 

oni chytunir arno'n ysgrifenedig fel arall gan DCWW. 

5.3 Ceidw DCWW yr hawl i roi ei weithdrefnau casglu arferol ar waith o bryd i'w gilydd i adennill 

taliadau ar gyfer unrhyw Fil EDI sy'n weddill (yn llawn neu'n rhannol), gan gynnwys 

achosion cyfreithiol neu ddatgysylltu cyflenwadau dŵr.  Bydd hawl gan DCWW i anfon pob 

nodyn atgoffa a gohebiaeth arall drwy'r post i gyfeiriad y Cwsmer. 

5.4 Rhaid i'r Cwsmer dalu pob taliad sy'n ddyledus o dan Fil EDI drwy daliad BACS i gyfrif banc 

DCWW, ar yr amserau a nodir ar gyfer talu yn Nhelerau Dŵr y Telerau hyn: Cod Didoli 52-

21-07 / Rhif y Cyfrif 01500007 neu gyfrif banc arall o'r fath, fel y gall DCWW ei nodi, o bryd 

i'w gilydd. 

5.5 Bydd hawl gan DCWW i ddyrannu unrhyw daliad a dderbynnir gan y Cwsmer i unrhyw 

ddyled sy'n ddyledus gan y Cwsmer, fel y bo'n briodol. 

5.6 Rhaid i'r Cwsmer gyflwyno nodyn talu i DCWW drwy e-bostio edi@dwrcymru.com  o fewn 

tri (3) diwrnod i dalu'r Bil EDI dan sylw. 

5.7 Mae'n ofynnol i gwsmeriaid lawrlwytho eu Bil EDI o fewn 3 diwrnod gwaith i gael hysbysiad.  

5.7.1 Rhaid i'r Cwsmer dalu gwerth yr anfoneb a gyflwynwyd gan EDI yn llawn, heb ddidyniad neu 

osod yn erbyn, a chodi unrhyw ymholiadau drwy e-bostio edi@dwrcymru.com. Dylid 

trosglwyddo unrhyw werthoedd anfoneb y mae angen eu diwygio i DCWW er mwyn 

ymchwilio iddynt, a bydd yr addasiadau yn ymddangos yn anfoneb y mis canlynol. Nid yw 

DCWW yn cyhoeddi nodiadau credyd.  

6 Cyfyngiad ar ein hatebolrwydd 

6.1 Ni all DCWW warantu mynediad di-dor a/neu ddibynadwy at y Gwasanaeth ac nid yw'n 

rhoi unrhyw warant o gwbl o ran ei weithrediad, argaeledd, swyddogaeth, nac y bydd yn 

rhydd o unrhyw wallau nag amhariad. 
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7 Terfynu 

7.1 Mae hawl gan DCWW i derfynu'r trefniant Biliau EDI drwy roi 60 diwrnod o rybudd, yn 

ysgrifenedig, am unrhyw reswm.   

7.2 Gall DCWW atal neu derfynu'r trefniant Biliau EDI heb rybudd am achos o fethu talu 

unrhyw Fil EDI neu am dorri gofynion y Telerau Dŵr, neu os na fydd y Cwsmer yn bodloni'r 

Meini Prawf Cymhwyster mwyach.   

7.3 Gall y Cwsmer derfynu'r trefniant Biliau EDI trwy ddarparu 60 diwrnod o rybudd, yn 

ysgrifenedig am unrhyw reswm. 

7.4 Os bydd y naill barti neu'r llall yn terfynu'r trefniant Biliau EDI, bydd pob Safle yn dychwelyd 

i filiau heb ddefnyddio EDI. 

7.5 Wrth derfynu'r trefniant Biliau EDI, bydd y Cwsmer yn talu unrhyw Filiau EDI sydd heb eu 

talu i DCWW ar unwaith. Bydd DCWW yn anfon hysbysiad ysgrifenedig am unrhyw swm 

dyledus sydd heb ei filio eto.  

8 Cyffredinol 

8.1 Ni fydd gan berson nad yw'n barti i'r Telerau hyn unrhyw hawliau oddi tanynt neu mewn 

mewn cysylltiad â nhw. 

8.2 Mae'r holl ddeunyddiau (yn cynnwys, heb gyfyngiad, pob dyluniad, testun, graffeg a'u 

dewis a'u trefniant) sy'n ymwneud â'r Gwasanaeth yn hawlfraint Dŵr Cymru. Ni chaniateir 

copïo nac atgynhyrchu deunydd o'r fath mewn unrhyw ffurf o gwbl, boed yn ffisegol, yn 

electronig neu fel arall, heb ein caniatâd ysgrifenedig penodol ni ymlaen llaw.  

8.3 Os tybir bod unrhyw gymal yn y Telerau hyn yn anghyfreithlon, yn ddi-rym neu'n 

anorfodadwy am unrhyw reswm, ystyrir y cymal hwnnw'n doradwy ac ni fydd yn effeithio 

ar ddilysrwydd a natur orfodadwy gweddill y Telerau hyn. 

8.4 Ceidw DCWW yr hawl i addasu'r telerau ac amodau hyn o bryd i'w gilydd. Bydd DCWW yn 

sicrhau bod fersiwn ddiweddaraf y Telerau hyn ar gael ar ei wefan bob amser.  Ystyrir 

defnydd y Gwasanaeth yn gadarnhad bod y Cwsmer yn derbyn y Telerau hyn fel y'u diwygir 

o dro i dro. 

8.5 Caiff y Telerau ac Amodau hyn eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru 

a Lloegr, fel y'u cymhwyswyd yng Nghymru a byddant yn ddarostyngedig i awdurdodaeth 

lwyr Llysoedd Cymru a Lloegr.   

8.6 Bydd y Cwsmer yn gyfrifol am dynnu sylw unrhyw ddarparwr gwasanaethau trydydd parti 

a gyflogir ar ran y Cwsmer at y Telerau hyn a'r cymalau a gynhwysir. 

8.7 Bydd hawl gan DCWW i isgontractio ei holl rwymedigaethau dan y Telerau hyn, neu unrhyw 

un ohonynt, i unrhyw drydydd parti.   

8.8 Bydd hawl gan DCWW i neilltuo'r holl Delerau hyn, neu unrhyw ran ohonynt, i unrhyw 

drydydd parti. 

 

Er mwyn derbyn y Telerau ac Amodau hyn, llofnodwch yr isod. 

 

Llofnod………………………………………….   Enw mewn llythrennau 

bras………………………………….. 
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Dyddiad……………………………………………..   Teitl Swydd……………………………………… 

Dychwelwch y cynnig hwn wedi'i lofnodi i'r Tîm Biliau Masnachol yn: edi@dwrcymru.com 

mailto:edi@dwrcymru.com

