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Help i gwsmeriaid preswyl

Os oes dŵr yn gollwng, rydym yma i'ch helpu  
i drwsio'r broblem cyn gynted â phosibl ac mor 
hawdd â phosibl.

Rydym yn deall y gall gollyngiad dŵr beri pryder: 
mae'n achosi trafferth (a chost) ddiangen. Rydym 
am wneud bywyd yn haws drwy roi'r holl gyngor 
sydd ei angen arnoch yn y llyfryn hwn.

Mae dŵr yn adnodd gwerthfawr ac mae'n costio 
llawer o arian i'w dynnu o afonydd, ei storio mewn 
cronfeydd, ei drin a'i gyflenwi i chi. Felly, rydym yn 
awyddus iawn i weithio gyda chi i drwsio 
gollyngiadau cyn gynted â phosibl.

3Gollyngiadau dŵr



Pwy sy'n berchen ar beth?
Mae'n hawdd tybio mai Dŵr Cymru sy'n 
gyfrifol am drwsio pob gollyngiad – wedi'r 
cyfan, ni sy'n cyflenwi dŵr i chi. Gan amlaf, 
rydym yn berchen ar y pibellau dŵr hyd at 
ffin y stryd lle maent wedi'u gosod. Mae 
hyn fel arfer, ond nid bob amser, yn 
cynnwys tap stop – gweler y diagram isod. 
Byddwn bob amser yn atgyweirio unrhyw 
ollyngiadau ar y rhan hon o'r system 
bibellau.

Chi (neu'ch landlord) sy'n berchen ar y 
bibell sy'n rhedeg o'r pwynt hwn i mewn i'ch 
eiddo ac, felly, chi (neu'ch landlord) sy'n 
gyfrifol amdani. Dyma eich 'pibell gyflenwi'. 
Gall redeg o dan eich dreif, eich llwybr 
neu'ch gardd ac am ei bod dan ddaear,  
ni fydd hi bob amser yn amlwg bod 
rhywbeth o'i le. 

Chi sy'n gyfrifol am gynnal a chadw ac 
atgyweirio'r holl bibellau a gosodion dŵr  
y tu mewn i'ch eiddo.

Tap stop
mewnol

Pibell gyswllt Pibell gyflenwi breifat Pibellau a gosodion mewnolPrif bibell ddŵr

Ffin y stryd

Ni sy'n berchen arnynt ac yn 
eu hatgyweirio
Rydym yn eu cynnal ac yn 
atgyweirio gollyngiadau cyn 
gynted ag y gallwn. 

Eich pibellau cyflenwi preifat
Chi sy’n berchen arnynt ond, 
yn ddarostyngedig i amodau 
penodol, efallai y byddwn yn 
cynnig eu hatgyweirio am ddim.

Eich pibellau a gosodion mewnol
Chi sy'n berchen arnynt ac 
yn eu hatgyweirio. 

Tap stop
allanol
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Ydych chi'n rhannu eich pibell 
gyflenwi breifat â'ch cymdogion?

Gall pibell gyflenwi ddosbarthu dŵr i sawl 
eiddo fel mae'r diagram isod yn dangos 
ac yn yr achosion hyn, bydd perchenogion 
yr eiddo yn rhannu'r cyfrifoldebau cynnal a 
chadw ac atgyweirio a'r costau 
cysylltiedig.

Os byddwn yn gweld eich bod yn rhannu 
pibell ddŵr, byddwn yn trafod yr opsiynau i 
gyd gyda chi pan fyddwn yn ymweld. 
Efallai yr hoffech drefnu eich bod yn cael 
eich pibell ddŵr eich hun, a byddem bob 
amser yn argymell hyn. 

Os ydych yn rhannu pibell gyflenwi breifat 
a bod unrhyw ran ohoni yn gollwng, gallwn 
ofyn i bawb sy'n ei rhannu osod pibellau 
cyflenwi newydd, unigol.

Gall pibell gyflenwi breifat fod yn eithaf hir 
a chroesi eiddo rhywun arall — gweler y 
diagram isod. Chi (neu'ch landlord) sy'n 
gyfrifol am y rhan hon o'r bibell hefyd.

EIN PRIF BIBELL DDŴR

Prif bibell ddŵr Pibell gyflenwi breifat

Pibell gyswllt

Tap stop/Mesurydd

Ffin y stryd

Ffin yr eiddo

PALMANT

Ein cyfrifoldeb Cyfrifoldeb y cwsmer 

Pibell gyflenwi breifat a rennir
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Beth mae angen i chi ei wneud

Mae gollyngiadau yn gwastraffu dŵr ond gallant hefyd achosi 
difrod i eiddo a gerddi a bod yn gostus i'w trwsio. Dyma beth 
i'w wneud:

1. Os ydych yn denant, siaradwch â'ch 
landlord 
Os ydych yn rhentu eich eiddo (wrth 
awdurdod lleol, cymdeithas dai neu 
landlord masnachol), rydym yn awgrymu 
eich bod yn cysylltu â'ch landlord ar 
unwaith oherwydd efallai mai'r landlord 
sy'n gyfrifol am drefnu bod y gollyngiad yn 
cael ei atgyweirio.

2. Darllenwch eich polisi yswiriant
Mae rhai polisïau yswiriant yn cynnwys 
gollyngiadau ar bibellau cyflenwi, felly 
darllenwch eich polisi – efallai y byddwch 
wedi eich diogelu. Os felly, ffoniwch eich 
cwmni yswiriant.

3. Dewch o hyd i blymer preifat
Efallai y byddai'n well gennych alw 
plymer preifat. Dim ond chi all 
benderfynu ar y plymer gorau i ddiwallu 
eich anghenion, ond rydym yn argymell 
eich bod yn defnyddio un sy'n aelod o 
Gynllun Contractwyr Cymeradwy, fel 
WaterSafe neu Gynllun Plymeriaid 
Cymeradwy'r Diwydiant Dŵr (WIAPS). 
Ewch i'n gwefan, dwrcymru.com, i gael 
rhagor o wybodaeth. Os nad oes 
gennych wasanaeth rhyngrwyd, gallwch 
gysylltu â WaterSafe neu WIAPS yn 
uniongyrchol ar 0333 207 9030.

Fel arall, gallwch ddod o hyd i blymer neu 
gontractwr lleol yn yr Yellow Pages neu'ch 
papur lleol.

4. Gofynnwch i ni
Mewn rhai achosion, efallai y gallwn ddod 
o hyd i ollyngiad ar eich pibell gyflenwi a'i 
drwsio. Byddwn yn gwneud hyn am ddim 
unwaith bob tair blynedd (darllenwch 
"Sut y gallwn helpu"). Bydd amodau 
penodol yn berthnasol (gweler y dudalen 
nesaf) a bydd angen i chi hefyd lofnodi 
ein ffurflen ganiatâd.

Os oes gennych fesurydd dŵr, gall 
gollyngiad gynyddu eich biliau hefyd.  
Fodd bynnag, os yw eich pibell gyflenwi yn 
gollwng a'ch bod yn ei thrwsio o fewn 28 
diwrnod i ganfod y broblem, byddwn yn rhoi 
lwfans untro i chi i dalu am gost y dŵr a 
gollwyd drwy'r gollyngiad.
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Sut y gallwn helpu

Er mwyn dod o hyd i'r gollyngiad, efallai y 
bydd angen i ni gloddio i lawr at y bibell 
gyflenwi a chynnal rhai profion. Byddwn yn 
egluro'r holl gamau sydd angen eu 
cymryd i chi. Os na allwn ddod o hyd i'r 
gollyngiad ar ôl ein hail gynnig, bydd yn 
rhaid i chi dalu am unrhyw waith 
ymchwiliol arall a phenodi contractiwr o'ch 
dewis i wneud hynny.

Os gwelwn fod eich pibell gyflenwi mewn 
cyflwr gwael ac yn debygol o ollwng eto, 
gallwn benderfynu gosod un newydd yn ei 
lle, hyd at 15 metr o hyd. Os felly, byddwn 
yn trafod â chi ac yn cael eich caniatâd yn 
gyntaf.

Mae ein gwaith dan warant am hyd at 
flwyddyn ac mae'n annhebygol o fethu. 
Os bydd y gwaith atgyweirio'n methu, 
byddwn yn gwneud y gwaith eto am ddim 
yn y rhan fwyaf o achosion. Fodd bynnag, 
os bydd y bibell yn gollwng mewn man 
gwahanol, mae'n debygol y byddwn yn 
argymell eich bod yn newid y bibell ar eich 
traul eich hun.

Dim ond unwaith bob tair blynedd y 
gallwch ddefnyddio ein cynllun atgyweirio 
gollyngiadau am ddim.

Mae'r gollyngiad ar eich pibell 
gyflenwi allanol

Mae gan eich pibell gyflenwi 
ddiamedr allanol o hyd at 32mm 

Nid yw'r bibell gyflenwi sy'n 
gollwng yn fwy nag 1.35 metr  
o ddyfnder

Nid yw'r bibell gyflenwi sy'n gollwng 
yn fwy na 100 metr o hyd

Nid yw'r gollyngiad ar ran o'ch pibell 
gyflenwi sydd o dan neu'n agos at 
eich eiddo, wal, sied, garej neu 
unrhyw fath o strwythur parhaol

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gwybod yr union fanylion. Gall un o'n 
cydweithwyr gymryd golwg ar hyn i chi pan fyddwn yn ymweld.

Yn unol â'n cynllun atgyweirio gollyngiadau am ddim, yn dibynnu 
ar faint, dyfnder, hyd a lleoliad y bibell gyflenwi, efallai y gallwn 
drwsio eich gollyngiad. Yn gyffredinol, efallai y gallwn helpu yn yr 
achosion canlynol...
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Gwneud iawn ar ôl i'r gwaith gael 
ei gwblhau

Bydd ein tîm atgyweirio mor lân a thaclus â phosibl yn ystod y 
gwaith, ond bydd ardal y gollyngiad yn wlyb ac yn fwdlyd 
oherwydd y dŵr. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i adael yr ardal 
fel yr oedd yn wreiddiol. Fodd bynnag, efallai na fydd hyn yn 
bosibl bob tro, ond byddwn bob amser yn trafod hyn gyda chi cyn 
dechrau unrhyw waith.

Yn anffodus, ni allwn atgyweirio neu ailosod arwynebau arbenigol 
bob amser. Os oes gennych arwyneb sydd heb ei restru ar y 
dudalen nesaf, byddwn yn trafod beth y gallwn ei wneud gyda chi 
cyn dechrau'r gwaith.

Weithiau, gall arwynebau gwreiddiol gael eu difrodi neu'u torri 
wrth i ni gloddio a gwneud y gwaith atgyweirio. Byddwn yn 
gwneud ein gorau glas i osgoi hyn wrth gwrs, ond os bydd 
hynny'n digwydd, ni allwn newid y deunydd sy'n cael ei ddifrodi. 
Byddwn yn trafod beth y gallwn ei wneud, a gallai hynny gynnwys 
ailddefnyddio'r deunydd a ddifrodwyd, neu ddefnyddio tarmac 
neu goncrid yn lle hynny.

Byddwn ond yn ailosod yr ardal rydym wedi'i chloddio er mwyn 
gwneud y gwaith atgyweirio, a bydd y gwaith hwn o dan warant 
am 12 mis. Ni allwn wella ardaloedd o gwmpas ardaloedd lle 
rydym wedi gweithio o'r blaen a gafodd eu difrodi. 

Wrth gwrs, gallwch atgyweirio'r arwyneb eich hun ar eich traul 
eich hun. Os felly, byddwn yn llenwi'r twll ac yn gadael yr ardal yn 
ddiogel ac yn daclus.

Rydym yn gwerthfawrogi bod llawer i feddwl amdano ac y 
byddwch yn awyddus i drwsio'r gollyngiad cyn gynted â 
phosibl. Felly, os ydych yn meddwl y gallwn eich helpu, rhowch 
wybod a byddwn yn anfon un o'n cydweithwyr draw i ymweld 
â chi a chynnig cyngor.
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Dyma rai enghreifftiau o arwynebau cyffredin sydd i'w gweld yn 
eiddo cwsmeriaid, a sut rydym yn eu hailosod ar ôl unrhyw waith 
atgyweirio.

Glaswellt — Byddwn yn:
 — Symud y glaswellt gwreiddiol cyn dechrau'r gwaith.
 — Ail-lenwi ac ailosod y glaswellt. Efallai y bydd angen i chi 
ddyfrhau a chynnal a chadw'r glaswellt ar ôl y gwaith.

Coed a phrysgwydd
Efallai y bydd angen i ni symud neu docio unrhyw goed neu 
brysgwydd yn yr ardal lle mae angen i ni weithio. Ond mae'n 
bwysig gwybod na fyddwn yn gosod rhai newydd yn eu lle.  
Ym mhob achos, byddwn yn trafod hyn gyda chi cyn dechrau  
ar unrhyw waith.

Graean neu gerigos — Byddwn yn:
 — Symud y cerrig rhydd ar ddechrau'r gwaith.
 — Ail-lenwi'r twll gan ddefnyddio'r deunydd isarwynebol gwreiddiol. 
 — Ailosod y cerrig rhydd gwreiddiol ar yr arwyneb. Efallai y bydd 
rhywfaint o bridd yn gymysg â'r cerrig oherwydd y gwaith.

Concrid neu darmac — Byddwn yn:
 — Ail-lenwi'r twll.
 — Gosod concrid neu darmac newydd dros yr ardal waith. Efallai y 
bydd y lliw yn wahanol i liw'r arwyneb gwreiddiol gan ein bod yn 
defnyddio cynhyrchion tarmac a choncrid safonol.

Cerrig palmant (slabiau neu flociau) — Byddwn yn:
 — Symud y slabiau neu'r blociau ar ddechrau'r gwaith.
 — Ail-lenwi'r twll gan ddefnyddio'r deunydd isarwynebol gwreiddiol.
 — Dychwelyd y slabiau neu'r blociau gwreiddiol os yw hynny'n bosibl.

Pridd moel neu dir heb ei drin
Byddwn yn ail-lenwi'r twll ac yn gadael yr ardal yn ddiogel ac yn 
daclus.
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Cadw golwg am ollyngiadau 
yn y dyfodol

Ar ôl i'r gollyngiad gael ei atgyweirio, 
gobeithio na fyddwch yn cael rhagor o 
broblemau, ond mae bob amser yn 
werth cadw llygad. Gallwch wneud hyn 
drwy ddilyn rhai camau syml:
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Cadw'n ddiogel
Os cafodd eich eiddo ei adeiladu cyn 1966, bydd angen i chi wneud yn siŵr bod eich 
trydan wedi'i ddaearu'n gywir. Cysylltwch â'ch cyflenwr trydan neu drydanwr cymeradwy.

Os nad oes gennych fesurydd:

— Gwrandewch am sŵn hisian neu gnocio 
yn y pibellau

— Trowch y cyflenwad dŵr i ffwrdd gan 
ddefnyddio'r tap stop mewnol

— Gwnewch yn siŵr nad oes dŵr yn dod 
allan o'r tap dŵr oer yn y gegin pan fo'r 
tap stop mewnol wedi'i droi i ffwrdd (os 
bydd dŵr yn rhedeg o hyd, gall fod nam 
ar y tap stop mewnol – ffoniwch 
blymer)

— Os bydd y sŵn yn parhau, gall hyn fod 
yn arwydd o ollyngiad ar eich pibell 
gyflenwi

— Efallai fod gennych ollyngiad, cysylltwch 
â ni

Os oes gennych fesurydd:

Mesurydd allanol
— Trowch bob tap yn yr eiddo i ffwrdd a 

gwnewch yn siŵr nad oes dŵr yn cael ei 
ddefnyddio – neu gallwch droi eich tap 
stop mewnol i ffwrdd

— Gwnewch yn siŵr nad oes dŵr yn dod 
allan o'r tap dŵr oer yn y gegin pan fo'r 
tap stop mewnol wedi'i droi i ffwrdd (os 
bydd dŵr yn rhedeg o hyd, gall fod nam 
ar y tap stop mewnol – ffoniwch 
blymer)

— Os na fydd dŵr yn rhedeg yn yr eiddo 
pan fo'r tap stop mewnol ar gau ond 
bod y mesurydd yn symud, efallai bod 
gollyngiad, cysylltwch â ni

Mesurydd mewnol 
— Trowch bob tap yn eich eiddo i ffwrdd. 

Os yw'r mesurydd yn troi, gall fod 
gollyngiad ar y pibellau/gosodion, 
seston toiled neu danc dŵr y tu mewn 
i'ch eiddo (ffoniwch blymer)
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Beth fydd yn digwydd os na 
fyddwch yn atgyweirio'r gollyngiad?

Os byddwch yn penderfynu trwsio'r gollyngiad eich hun, byddwn 
yn rhoi 28 diwrnod i chi o'r dyddiad y daethoch i wybod am y 
gollyngiad i'w atgyweirio. Os na fyddwch yn ei drwsio yn y cyfnod 
hwnnw, byddwn yn cysylltu eto a gallwn ddefnyddio pwerau 
cyfreithiol i ddatrys y broblem. Rydym wedi esbonio'r pwerau hyn 
ar y dudalen nesaf yn 'Y darn cyfreithiol'.

Wrth gwrs, nid ydym am wneud hyn, ond mae'n bwysig iawn ein 
bod yn dweud wrthych beth allai ddigwydd os na fyddwch yn 
atgyweirio'r gollyngiad. Rydym yn sylweddoli y gall fod rheswm 
dilys dros unrhyw oedi yn y gwaith atgyweirio. Os felly, y peth 
gorau i'w wneud yw cysylltu â ni a byddwn yn gwneud popeth  
o fewn ein gallu i helpu.
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Y darn cyfreithiol

Efallai na fyddwch yn ymwybodol bod gollyngiad dŵr yn cael ei 
ddosbarthu'n drosedd o dan Adran 73 o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 
1991. Mae hyn yn golygu y gallwn eich erlyn am adael i'ch 
gosodion dŵr fod, neu barhau i fod, mewn cyflwr diffygiol os na 
fyddwch yn atgyweirio'r gollyngiad. Yr uchafswm dirwy yw £1,000. 

Rhoddir manylion am Adran 73 isod os ydych am eu 
darllen:

“if any person who is the owner or occupier of any 
premises to which a supply of water is provided by a 
water undertaker intentionally or negligently causes or 
suffers any water fitting for which he is responsible to 
be or remain so out of order, so in need of repair or so 
constructed or adapted, or to be so used that water so 
supplied is or is likely to be wasted or, having regard to 
the purposes for which it is supplied, misused or unduly 
consumed that person shall be guilty of an offence and 
liable, on summary conviction to a fine not exceeding 
level 3 on the standard scale”.

Fel y nodwyd ar dudalen 6, mae gollyngiadau yn 
gwastraffu dŵr ond gallant hefyd ddifrodi eiddo  
a gerddi. Dyna pam ei bod yn bwysig trwsio'r 
gollyngiad cyn gynted â phosibl a pham mae'n 
rhaid i ni bennu terfyn amser i gael trefn ar bopeth 
– 28 diwrnod o'r dyddiad y daethoch i wybod am y 
gollyngiad. Mae Adran 75(2)(b) o Ddeddf y Diwydiant 
Dŵr 1991 yn rhoi'r awdurdod i ni wneud hyn. 

Felly, rhoddir rhybudd drwy hyn fod yn rhaid i chi 
atgyweirio'r gollyngiad o fewn 28 diwrnod i'r dyddiad y 
daethoch i wybod amdano er mwyn atal mwy o ddŵr 
rhag cael ei wastraffu. Os bydd y gollyngiad yn dod yn 
argyfwng, neu os bydd yr eiddo yn ymddangos yn wag 
ac nad yw'r gwaith atgyweirio wedi'i wneud cyn diwedd y 
cyfnod penodedig, gallwn ddatgysylltu'r bibell wasanaeth 
neu fel arall dorri'r cyflenwad dŵr i'ch eiddo yn unol ag 
Adran 75(2)(a) o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991.

Mae'n bwysig ein bod yn rhoi gwybod i chi, yn ogystal â 
bod yn drosedd o dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991, fod 
gwastraffu dŵr hefyd yn torri Rheoliadau Cyflenwi Dŵr 
(Gosodion Dŵr) 1999 ac y gallwch gael hyd at £1,000  
o ddirwy.

Os na fyddwch yn atgyweirio'r gollyngiad o fewn yr amser 
a nodir (28 diwrnod), gallwn wneud y gwaith atgyweirio 
a chodi tâl arnoch amdano. Byddem yn gwneud hyn er 
mwyn atal mwy o ddŵr rhag cael ei wastraffu ac atal y 
cyflenwad dŵr rhag cael ei halogi.

Weithiau efallai y bydd angen i ni gael mynediad i'ch 
eiddo er mwyn archwilio'r pibellau a'r gosodion. Gobeithio 
na fydd hyn yn broblem, ond os na chaniateir mynediad 
i'r eiddo, efallai y bydd angen i ni wneud cais am Warant 
Mynediad gan Lys Ynadon. Os ceir bod unrhyw un o'r 
gosodion dŵr yn ddiffygiol, byddwn yn cyflwyno hysbysiad 
tor-rheolau i chi, gan roi cyfnod penodol i chi atgyweirio'r 
gosodion neu eu newid. Os na wnewch hynny o fewn y 
terfyn amser, gellir eich erlyn.

Rydym yn gobeithio'n fawr na fydd angen i ni wneud 
unrhyw rai o'ch uchod, fodd bynnag, credwn ei bod 
yn bwysig ein bod yn rhoi gwybod i chi am y darnau 
cyfreithiol a'r hyn a allai ddigwydd os na fyddwch yn 
trefnu i ollyngiad yn eich eiddo gael ei drwsio.
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Sut i gysylltu â ni: 
Gobeithio bod y wybodaeth yn y llyfryn hwn wedi bod yn 
ddefnyddiol i chi, os oes gennych unrhyw ymholiadau 
gallwch gysylltu drwy'r ffyrdd canlynol:

Mynd ar-lein
(gan gynnwys Live Chat)

dwrcymru.com Hefyd, gallwch gael  
y wybodaeth  
ddiweddaraf ar:

Twitter
@dwrcymru

Facebook
/dwrcymruwelshwater

Youtube
/dwrcymruwelshwater

I siarad am eich bil

0800 052 0145
os nad oes gennych 
fesurydd dŵr

0800 052 0140
os oes gennych  
fesurydd dŵr

Oriau agor: Dydd Llun i ddydd 
Gwener 8:00am i 8:00pm,
Dydd Sadwrn 8:30am i 1:30pm

I siarad am eich 
cyflenwad dŵr

0800 052 0130
Ar agor 24 awr y dydd,  
saith diwrnod yr wythnos
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