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1. Cyflwyniad
Caiff y taliadau sydd wedi'u cynnwys  
yn y ddogfen hon eu codi gan Dŵr 
Cymru (y Cwmni). Mae'r rhain yn  
atodol i'r taliadau sydd wedi'u cynnwys 
yng Nghynllun Taliadau'r Cwmni a 
rhestrau taliadau eraill a gyhoeddir gan 
y Cwmni, yn unol â'r rhestr yn adran 3  
y ddogfen hon.

Bydd y taliadau'n gymwys o 1 Ebrill 2016 
tan y byddant yn cael eu dirymu, eu 
diwygio, eu disodli neu eu newid mewn 
unrhyw ffordd arall gan y Cwmni.

Ar gyfer unrhyw wasanaeth ychwanegol 
a ddarperir gan y Cwmni, y codir tâl 
amdano (e.e. darparu cyfleuster neu 
sicrhau bod hawl ar gael), gall y Cwmni 
godi taliadau y mae'n eu hystyried  
yn briodol mewn perthynas â chost 
darparu'r gwasanaeth. Efallai y bydd 
angen talu taliadau o'r fath ymlaen llaw.

Mae'r Cwmni'n gweithredu yn yr ardal  
a ddangosir ar y map isod.

Mae'r Cwmni yn cynhyrchu nifer o 
gyhoeddiadau gwybodaeth i gwsmeriaid 
am y gwasanaethau a ddarperir 
ganddo. Ceir manylion amdanynt  
ar ein gwefan yn dwrcymru.com
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2. Amodau gwasanaeth
2.1 Taliadau ar gyfer oriau gwaith arferol 
Mae'r taliadau safonol a nodir yn y 
ddogfen hon yn berthnasol ar gyfer 
gwaith a wneir yn ystod oriau gwaith 
arferol ar ddiwrnodau gwaith arferol  
o dan amodau safonol. O dan 
amgylchiadau eraill, ceidw'r cwmni yr 
hawl i godi taliadau ar sail costau yr  
eir iddynt y tu hwnt i oriau arferol neu  
o dan amodau ansafonol.

2.2 Anfonebu a Thalu
Mae'r taliadau yn y ddogfen hon yn 
daladwy naill ai cyn derbyn yr anfoneb 
neu ar ôl ei derbyn. Pan gaiff y cwsmer 
ei anfonebu, caiff yr amodau talu eu 
dangos ar yr anfoneb. Gellir talu naill  
ai drwy siec neu drosglwyddiad banc.

Dylid gwneud sieciau'n daladwy i 'Dŵr 
Cymru Cyf' a'u hanfon gyda'r Cyngor  
ar Daliadau i:

Adran P.P.U 
Dŵr Cymru Welsh Water 
PO Box 690 
Caerdydd 
CF3 5WL

Os bydd angen gwneud taliad ymlaen 
llaw, o dan amgylchiadau arferol, caiff 
hyn ei nodi ochr yn ochr â'r taliadau a 
restrir yn y ddogfen hon.

Ceidw'r Cwmni yr hawl i adfer taliadau 
banc a chostau gweinyddol sy'n deillio o 
sieciau annilys neu sieciau a ddychwelwyd.

Ceidw'r Cwmni yr hawl i hawlio llog yn 
unol â "Deddf Talu Dyledion Masnachol 
yn Hwyr 1998" gan ei gwsmeriaid 
dibreswyl.

Ceidw'r Cwmni yr hawl i addasu taliadau 
yn ôl-weithredol mewn achosion o wall 
neu dwyll.

2.3 TAW
Nid yw'r holl daliadau a gaiff eu 
cyhoeddi yn y ddogfen hon yn cynnwys 
TAW oni nodir fel arall. Caiff TAW ei 
hychwanegu at y tâl cyhoeddedig ar  
y gyfradd briodol yn ôl yr angen.

2.4 Deddf Rheoli Traffig
Gellid codi taliadau ychwanegol am 
dreuliau rheoli traffic.
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2.5 Anghydfodau
Ein nod yw sicrhau ein bod yn gwneud 
pethau'n iawn y tro cyntaf, bob tro - ond 
gwyddom y gall pethau fynd o chwith o 
bryd i'w gilydd. Pan fydd hyn yn digwydd, 
cysylltwch â ni.

Y ffordd gyflymaf o ddatrys 
anghydfodau yw drwy ein ffonio ar 
02920 740542. Rydym ar gael rhwng 
10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd 
Gwener

Neu, gallwch anfon e-bost atom yn 
billed.services@dwrcymru.com

Neu gallwch ysgrifennu i:

Gwasanaethau wedi'u Bilio  
Dwr Cymru
PO Box 690
CF3 5WL 

Gallwn ddatrys y rhan fwyaf o 
anghydfodau yn eithaf cyflym. Os na 
allwn wneud hynny, efallai y bydd yn 
rhaid i ni gynnwys ein tîm cyfreithiol.
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3. Rhestrau taliadau eraill
Mae Dŵr Cymru hefyd yn cyhoeddi'r rhestrau taliadau ychwanegol canlynol;

Cynllun Taliadau Dŵr Cymru 
– Taliadau dŵr a dŵr gwastraff ar gyfer cwsmeriaid preswyl a dibreswyl.

Rhestr Taliadau Gwasanaethau Datblygu
– Taliadau ar gyfer cysylltiadau newydd a gweithgareddau eraill i gefnogi Datblygwyr.

Rhestr Taliadau Cyfanwerthu 
–  Elfennau cyfanwerthu o daliadau dŵr a charthffosiaeth Dŵr Cymru er gwybodaeth 

yn unig. 



Taliadau Eraill 7

4. Cyflenwadau Arbennig

Eitem

Dŵr Tancer Ar gais (yn daladwy ymlaen llaw)

Safbibellau (taliadau'n daladwy ymlaen llaw a chaiff TAW ei hychwanegu)
Gall defnyddio safbibellau yn anghywir effeithio ar ansawdd y dŵr, gan afliwio'r dŵr fydd yn dod allan  
o dapiau ein cwsmeriaid. Dim ond at ddefnydd penodol y gellir llogi safbibellau.

Blaendal ad-daladwy £237.00 Collir y blaendal os caiff y safbibell ei difrodi'n 
rhannol neu'n gyfan gwbl neu os na chaiff ei 
dychwelyd. Ni chodir TAW ar y blaendal.

Math 1, diamedr mewnol  
o 20mm

£77.00 Ar gyfer hyd at bedair wythnos, neu ran o'r 
cyfnod

Fesul wythnos ychwanegol £18.00 Neu ran ohoni

Llogi am chwe mis £434.00

Llogi am 12 mis £870.00

Diamedr mewnol o 50mm £3,517.00 Tâl blynyddol. Defnydd cyfyngedig. Gallai 
allwedd gael ei darparu yn lle safbibell

Safbibellau i'w defnyddio ym maes adeiladu

Safleoedd presennol Ceidw'r Cwmni yr hawl i osod mesurydd os daw safle'n wag, neu os 
gwneir gwaith adnewyddu neu addasu arno.

Safleoedd adeiladu mawr a 
gwaith peirianneg sifil

Efallai na chaiff safbibellau eu llogi at y diben hwn. Rydym yn disgwyl i chi 
wneud cais am gysylltiad dros dro newydd o'n prif bibellau, a gaiff ei fesur.

Gwaredu gwastraff carthbwll, tanc carthion neu dancer#  
(Anfonir anfoneb ar ôl gwaredu)

0 – 2,000 mg/L £4.98 fesul metr ciwbig
Yn amodol ar isafswm taliad yn seiliedig ar  
lwyth o 4.5 metr ciwbig (tua 1,000 o alwyni)

2,001 – 20,000 mg/L £8.26 fesul metr ciwbig

Mwy na 20,000 mg/L## £11.96 fesul metr ciwbig

#    Nid yw'r Cwmni yn casglu gwastraff tanc carthion na gwastraff carthbwll domestig fel rhan o wasanaeth 
carthffosiaeth. Bydd y tâl am garthbwll yn gyfyngedig i waith carthffosiaeth lle mae dynion yn gweithio'n 
barhaol. Gellir cael manylion y safleoedd hyn drwy ffonio ein hadran Gwasanaethau Carthffosiaeth ar 
0800 085 3968.  

##  Ceidw'r Cwmni yr hawl i wrthod gwastraff sy'n cynnwys mwy na 20,000 mg/l o solidau mewn daliant. 
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5. Hydrantau Tân (Mae TAW ar bob tâl ar gyfraddau safonol)

Hydrantau Tân Sylwadau Ychwanegol £

Gosod hydrant Ar brif bibell newydd (diamedr 80-200mm) 637.00

Gosod hydrant Ar brif bibell bresennol (diamedr 80-200mm) 1162.00

Gosod postyn/plât marcio 123.00

Tynnu postyn/plât marcio 123.00

Tynnu'r hydrant Oddi ar y brif bibell bresennol (diamedr 80-200mm) 550.00

Trwsio'r hydrant Categori 1 (e.e. caead a ffrâm) 216.00

Trwsio'r hydrant Categori 2a (e.e. caead, ffrâm a darn o siambr) 401.00

Trwsio'r hydrant Categori 2b (e.e. caead, ffrâm, ailosod, gosod wasier newydd) 644.00

Trwsio'r hydrant Categori 3 (gosod hydrant newydd) 712.00

6. Trwsio cyfarpar y Cwmni (Ni chodir TAW)

Codir tâl am bob darn o waith trwsio i gyfarpar rhwydwaith dŵr neu garthffosiaeth  
y Cwmni wrth wneud cais.
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7. Gwaith trwsio cysylltiadau dŵr newydd  
(Ni chodir TAW)

Caiff ail daliad ei godi am bob darn o waith trwsio, atgyweirio neu adfer a wneir gan 
y Cwmni ar gysylltiad dŵr sydd wedi'i osod mewn cyflwr annerbyniol, yn ôl y tabl isod: 
Caiff arolygiadau ansawdd cysylltiadau newydd eu codi yn y modd canlynol:

Taliadau atgyweirio Sylwadau Ychwanegol £

Ymweliad aflwyddiannus Uchafswm tâl 136.00

Arolygiad Ansawdd Cysylltiad Newydd Ymweliad cyntaf Dim tâl

Arolygiad Ansawdd Cysylltiad Newydd Cost fesul ymweliad ychwanegol 43.00

Gwaith adfer Pris ar gais

Am ragor o wybodaeth am daliadau cysylltiadau newydd, edrychwch ar 'Rhestr 
Taliadau Gwasanaethau Datblygu' Dŵr Cymru.
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