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1. Cyflwyniad 
Mae'r llyfryn hwn yn cynnwys yr elfen 
gyfanwerthu o daliadau dŵr a 
charthffosiaeth Dŵr Cymru. Mae wedi  
cael ei gyhoeddi er mwyn dangos 
cydymffurfiaeth â'r rheolaethau prisiau  
a bennwyd mewn perthynas â 
gweithgareddau dŵr a charthffosiaeth 
cyfanwerthu, yn unol â Hysbysiad 
gwybodaeth Ofwat, sef "Wholesale 
charging rules and information 
requirements."

Caiff taliadau llawn eu cyhoeddi ar wahân 
yn nogfen Cynllun Taliadau Dŵr Cymru sydd 
hefyd yn cynnwys amodau gwasanaeth 
cyffredinol.

O dan y ddeddfwriaeth gyfredol, bydd rhai 
taliadau cyfanwerthu penodol o fewn y 
ddogfen hon yn berthnasol i drwyddedeion 
cyflenwad dŵr a chwsmeriaid a gaiff 
ddefnyddio trwyddedai yn lle Dŵr Cymru 
mewn perthynas â'u cyflenwad dŵr 
(taliadau dŵr cyfanwerthu ar gyfer 
cwsmeriaid dibreswyl sy'n defnyddio 50 
mega litr (ml) neu fwy o ddŵr y flwyddyn).

Mae'r taliadau cyfanwerthu ar gyfer yr 
eiddo cymwys hwn hefyd wedi'u cynnwys yn 
y ddogfen Tariff cyfanwerthu sydd hefyd yn 
cynnwys taliadau penodol nad ydynt yn rhai 
sylfaenol ac amodau gwasanaeth. Gellir 
gweld y ddogfen hon yn y ddolen isod.

http://wsc.dwrcymru.com/cy-GB/Charges-
and-billing.aspx

Yr ardal rydym yn ei gwasanaethu:
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2. Rhestrau taliadau eraill 
Mae Dŵr Cymru hefyd yn cyhoeddi'r rhestrau taliadau 
ychwanegol canlynol;

Cynllun Taliadau 2018/19
Taliadau dŵr a charthffosiaeth ar gyfer cwsmeriaid preswyl  
a dibreswyl.

Rhestr Taliadau Gwasanaethau ar gyfer Datblygwyr 2018/19
Taliadau ar gyfer cysylltiadau newydd a gweithgareddau eraill 
i gefnogi Datblygwyr.

Dogfen Tariff Cyfanwerthu 2018/19
Taliadau sylfaenol ar gyfer eiddo cymwys y gellid ei gyflenwi  
â dŵr drwy drwydded cyflenwi dŵr ag awdurdodiad 
manwerthu neu fanwerthu cyfyngedig. Mae'r ddogfen hon 
hefyd yn cynnwys Taliadau nad ydynt yn rhai sylfaenol a 
fyddai, lle y bo'n berthnasol, yn daladwy gan drwyddedai 
cyflenwad dŵr.
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3. Taliadau Preswyl Cyfanwerthu

Mae'r taliadau preswyl safonol yn cwmpasu'r holl wasanaethau dŵr a charthffosiaeth i 
gwsmeriaid preswyl.

Mae'r taliadau gwasanaethau dŵr yn cwmpasu'r gwasanaethau cyfanwerthu canlynol: 
adnoddau dŵr, dosbarthu dŵr heb ei drin, trin dŵr a dosbarthu dŵr sydd wedi'i drin.

Mae'r taliadau gwasanaethau carthffosiaeth yn cwmpasu'r gwasanaethau cyfanwerthu 
canlynol: casglu carthion (draenio dŵr budr, draenio dŵr wyneb a draenio'r briffordd), trin 
carthion a chludo, trin a gwaredu llaid. Mae hefyd daliadau ar gyfer eiddo preswyl nad 
ydynt yn gollwng eu dŵr wyneb i'n rhwydwaith ar lefel is na'r cyfraddau safonol. 

Taliadau anfesuredig cyfanwerthu safonol

Tâl Sefydlog 105.88

Tâl yn seiliedig ar werth ardrethol - fesul punt o werth ardrethol 0.8370

Tâl Gwasanaeth Unffurf 214.69

Gwasanaethau Dŵr Anfesuredig (£)

Tâl Sefydlog 154.82

Tâl Sefydlog - ad-daliad Dŵr Wyneb 99.42

Tâl yn seiliedig ar werth ardrethol - fesul punt o werth ardrethol 1.1883

Tâl Gwasanaeth Unffurf 309.30

Tâl Gwasanaeth Unffurf - ad-daliad Dŵr Wyneb 253.90

Dŵr Wyneb yn unig - gan gynnwys draenio'r briffordd
(ni chodir tâl ar gyfer eiddo â gwerth ardrethol o £25 neu lai)

53.53

Gwasanaethau Carthffosiaeth Anfesuredig (£)
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1 96.73  65  80.50 53 

2 140.34  97  116.00 79 

3 neu fwy 190.38  134  155.22 108 

1 161.32 138.43 141.24 122.59

2 215.30 180.99 185.17 157.24

3 neu fwy 277.22 229.83 233.71 195.51

Nifer y deiliaid

Nifer y deiliaid

Dŵr 

Carthffosiaeth 

Band A - Defnydd ar gyfartaledd

Band A - Defnydd ar gyfartaledd

Band B - Defnydd isel

Band B - Defnydd isel

Yn seiliedig ar unedau llwytho/
cyfarpar yn yr eiddo

Yn seiliedig ar unedau llwytho/
cyfarpar yn yr eiddo

Yn seiliedig ar unedau llwytho/
cyfarpar yn yr eiddo

Yn seiliedig ar unedau llwytho/
cyfarpar yn yr eiddo

Defnydd  
(m3/y flwyddyn)

Tâl blynyddol ag 
ad-daliad dŵr 

wyneb (£)

Defnydd  
(m3/y flwyddyn)

Tâl blynyddol ag 
ad-daliad dŵr 

wyneb (£)

Tâl blynyddol 
(£)

Tâl blynyddol 
(£)

Tâl blynyddol 
(£)

Tâl blynyddol 
(£)

Taliadau mesuredig ar sail asesiad cyfanwerthu

Cyfradd gyfeintiol safonol fesul metr ciwbig 1.3524 1.7617

Cyfradd gyfeintiol carthffosiaeth - ad-daliad dŵr wyneb fesul metr ciwbig 1.3894

Hyd at 20mm 9.16 52.96

25mm 9.16 52.96

30mm 154.75 352.34

40mm 309.56 538.93

Dŵr (£)

Dŵr (£)

Carthffosiaeth (£)

Carthffosiaeth (£)Tâl Gwasanaeth

Taliadau mesuredig cyfanwerthu safonol
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4. Taliadau Dibreswyl Cyfanwerthu
Mae'r taliadau dibreswyl safonol yn cwmpasu'r holl wasanaethau dŵr i gwsmeriaid 
masnachol bach sy'n defnyddio llai na 50Ml y flwyddyn a'r holl wasanaethau 
carthffosiaeth i gwsmeriaid masnachol bach sy'n gollwng llai na 100Ml y flwyddyn.

Mae'r taliadau gwasanaethau dŵr yn cwmpasu'r gwasanaethau cyfanwerthu 
canlynol: adnoddau dŵr, dosbarthu dŵr heb ei drin, trin dŵr a dosbarthu dŵr sydd 
wedi'i drin.

Mae'r taliadau gwasanaethau carthffosiaeth yn cwmpasu'r gwasanaethau 
cyfanwerthu canlynol: casglu carthion (draenio dŵr budr, draenio dŵr wyneb a 
draenio'r briffordd), trin carthion a chludo, trin a gwaredu llaid. Mae hefyd daliadau ar 
gyfer eiddo masnachol nad ydynt yn gollwng eu dŵr wyneb i'n rhwydwaith ar lefel is 
na'r cyfraddau safonol.

(£)

(£)

Taliadau anfesuredig cyfanwerthu safonol

Tâl Sefydlog  96.54 

Tâl yn seiliedig ar werth ardrethol - fesul punt o werth ardrethol 0.8829

Tâl Gwasanaeth Unffurf 211.32

Tâl Sefydlog  137.21 

Tâl Sefydlog - ad-daliad Dŵr Wyneb 66.54

Tâl yn seiliedig ar werth ardrethol - fesul punt o werth ardrethol 1.2679

Tâl Gwasanaeth Unffurf 302.04

Tâl Gwasanaeth Unffurf - ad-daliad Dŵr Wyneb 231.36

Dŵr Wyneb yn unig - gan gynnwys draenio'r briffordd
(ni chodir tâl ar gyfer eiddo â gwerth ardrethol o £25 neu lai)

72.43

Gwasanaethau Dŵr Anfesuredig 

Gwasanaethau Carthffosiaeth Anfesuredig
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Band 1 Less than 500  551.85 

Band 2 501-1,000  1,085.41 

Band 3 1,001-2,000  2,286.24 

Band 4 2,001-4,000  4,153.06 

Band 1 Llai na 500  720.55  574.12 

Band 2 501-1,000  1,379.18  1,085.87 

Band 3 1,001-2,000  2,860.99  2,237.63 

Band 4 2,001-4,000  5,178.88  4,028.14 

Band (yn seiliedig ar y math o fusnes)

Band (yn seiliedig ar y math o fusnes)

Dŵr 

Carthffosiaeth 

Taliadau mesuredig ar sail asesiad cyfanwerthu

Tâl blynyddol 
Llawn (£)

Defnydd  
(m3/y flwyddyn)

Defnydd  
(m3/y flwyddyn)

Tâl blynyddol
(£)

Tâl blynyddol Dŵr 
budr yn unig (£)

Cyfradd gyfeintiol safonol fesul metr ciwbig 1.3431 1.7650

Cyfradd gyfeintiol carthffosiaeth - ad-daliad dŵr wyneb fesul metr ciwbig 1.3921

Hyd at 20mm  18.06  61.41 

25mm  87.65  245.18 

30mm  163.64  364.43 

40mm  318.06  552.06 

50mm  490.22  981.10 

65mm  660.81  1,586.90 

80mm  880.26  2,302.84 

100mm  1,050.86  4,053.79 

150mm  1,362.58  9,190.42 

200mm a throsodd  1,362.58  16,267.81 

Dŵr (£)

Dŵr (£)

Carthffosiaeth (£)

Carthffosiaeth (£)Tâl Gwasanaeth

Taliadau mesuredig cyfanwerthu safonol
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Safonol <50  * 1.3431

1 50 - 99  18,773.85 0.9808

2 100 - 249  24,458.61 0.9240

3 250 - 499  39,723.97 0.8629

4 500 - 999  92,909.40 0.7566

5 >1,000  127,569.21 0.7219

A <50  * 1.2967 1.2051

B - Rhannol >50  42,527.74 0.4516

B - Heb ei drin >50  43,147.49 0.3475

Tâl sefydlog  6,639.32 

Tâl cyfeintiol - Gwasanaeth llawn fesul metr ciwbig 1.6783

Tâl cyfeintiol - Gwasanaeth dŵr budr yn unig fesul metr ciwbig 1.3237

Band

Band

(Ar gyfer carthffosiaeth a ollyngir > 100,000 metr ciwbig y flwyddyn)

Dŵr yfed

Dŵr anyfadwy

Carthffosiaeth

Tâl  
sefydlog

(£)

Tâl cyfeintiol am 
driniaeth rannol

(£/m3)

Tâl cyfeintiol am 
ddŵr heb ei drin

(£/m3)

(£)

Tâl  
sefydlog

(£)

Defnydd  
dangosol  

(Ml/y flwyddyn)

Defnydd  
dangosol  

(Ml/y flwyddyn)

Tâl  
cyfeintiol

(£/m3)

Tariffau diwydiannol cyfanwerthu

*Gweler y tâl gwasanaeth mesuredig cyfanwerthu safonol

*Gweler y tâl gwasanaeth mesuredig cyfanwerthu safonol
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5. Taliadau Elifion Masnach Cyfanwerthu

Tâl Sefydlog Elifion Masnach (£) 11.76

Tâl Sefydlog (£) 231.80

Tariff Safonol

Mae'r taliadau unedol safonol fesul metr ciwbig fel a ganlyn:

Gall cwsmeriaid ddewis y tariff hwn pan fydd 100Ml neu fwy o elifion 
masnach yn cael eu gollwng o un safle bob blwyddyn.

R
Y gost ar gyfartaledd am dderbyn metr ciwbig o ddŵr budr i mewn i'r garthffos, 
gan gynnwys ei drawsgludo i'r gwaith trin neu'r ollyngfa 0.3053

V Y gost ar gyfartaledd ar gyfer triniaeth ragarweiniol a sylfaenol 0.3985

Vb
Y gost ar gyfartaledd am elfennau pwmpio a setlo'r driniaeth fiolegol

0.1656

B Y gost ar gyfartaledd am driniaeth fiolegol, ac eithrio pwmpio a setlo 0.2587

S
Y gost ar gyfartaledd am drin a gwaredu llaid sylfaenol yng ngwaith trin carthion 
mawr y Cwmni 0.1873

M Y gost ar gyfartaledd am driniaeth forol drwy ddefnyddio gollyngfa hir i'r môr 0.2384

Vm Y gost ar gyfartaledd am bwmpio, triniaeth ragarweiniol a gollwng drwy ollyngfeydd 0.1701

R
Y gost ar gyfartaledd am dderbyn metr ciwbig o ddŵr budr i mewn i'r garthffos, 
gan gynnwys ei drawsgludo i'r gwaith trin neu'r ollyngfa 0.2018

V Y gost ar gyfartaledd ar gyfer triniaeth ragarweiniol a sylfaenol 0.3706

Vb Y gost ar gyfartaledd am elfennau pwmpio a setlo'r driniaeth fiolegol 0.1540

B Y gost ar gyfartaledd am driniaeth fiolegol, ac eithrio pwmpio a setlo 0.2406

Tariff Diwydiannol

Tâl Sefydlog (£) 231.80

Tâl Cyfeintiol (£) 0.0622

Defnyddio Gollyngfa

Codir tâl am ddefnyddio gollyngfa Dŵr Cymru i'r môr 
lle mae gan y cwsmer ganiatâd gan Asiantaeth yr 
Amgylchedd i ollwng a'i fod yn gollwng elifion wedi'u 
trin yn uniongyrchol i'n gollyngfa.
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Yn ystod oriau swyddfa (9.00am - 5.00pm) £27.63 + £5.6796 fesul metr ciwbig a gyflenwir

Y tu allan i oriau swyddfa £66.69 + £6.6227 fesul metr ciwbig a gyflenwir

6. Dŵr Llongau (caiff y cwsmer ei anfonebu)


