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Nid er elw 

Yma yn Dŵr Cymru, nid oes 
gennym gyfranddalwyr ac 
rydym am wneud cymaint  
ag y gallwn i helpu pob un  
o’n cwsmeriaid i dalu eu biliau, 
er lles pawb.

Mae’r llyfryn hwn yn nodi prosesau a dyletswyddau 
Dŵr Cymru wrth gasglu taliadau dŵr a charthffosiaeth 
sy’n ddyledus. Mae wedi cael ei gyflwyno i Ofwat, 
rheoleiddiwr economaidd y diwydiant dŵr.

Ein nod wrth gasglu taliadau dŵr a charthffosiaeth sy’n 
ddyledus yw ymddwyn yn deg, yn gymesur ac yn unol 
â’r gyfraith.

Byddwn yn gwneud penderfyniadau yn briodol ac 
mae gennym barch arbennig tuag at gwsmeriaid sy’n 
agored i niwed.

Byddwn yn dangos ein hymrwymiad i gynnig 
gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol o dan y 
ddeddfwriaeth sy’n delio â chasglu ac adennill 
taliadau dŵr a charthffosiaeth gan gynnwys Deddf 
Hawliau Dynol 1998, Deddf Diogelu Data 1998, Deddf 
Cydraddoldeb 2010 ac unrhyw Ddeddfau Seneddol 
eraill sy’n berthnasol i Dŵr Cymru.



Cwsmeriaid heb fesurydd
Os nad oes gennych fesurydd dŵr, caiff eich bil  
ei gyfrifo yn seiliedig ar Werth Ardrethol eich 
eiddo neu’r Tâl Gwasanaeth Unffurf (os nad oes 
gan eich eiddo Werth Ardrethol).

Eich Taliad Dŵr yw:
Gwerth Ardrethol eich eiddo, wedi’i luosi â 
chyfradd fesul punt o’r Gwerth Ardrethol sy’n 
destun isafswm tâl neu’r Tâl Gwasanaeth Unffurf. 

Eich Taliad Carthffosiaeth yw:
Gwerth Ardrethol eich eiddo, wedi’i luosi â 
chyfradd fesul punt o’r Gwerth Ardrethol sy’n 
dibynnu ar y gwasanaethau y mae’r eiddo yn eu 
cael neu’n manteisio arnynt o ran draenio dŵr 
wyneb, y briffordd a charthion budr neu’r Tâl 
Gwasanaeth Unffurf.

Cyfrifwyd Gwerth Ardrethol eich eiddo gan 
swyddfa brisio eich cyngor lleol. Mae’n asesiad 
o werth rhent blynyddol eich eiddo ar y farchnad 
agored, ar ddyddiad y prisiad, fel pe bai’n cael ei 
gynnig ar y farchnad agored. Dim ond manylion 
am y ffigur Gwerth Ardrethol terfynol sydd 
gennym. Nid yw’r Gwerth Ardrethol yn ymwneud 
â bandiau presennol y Dreth Gyngor, ac nid yw 
newid mewn band yn effeithio arno.

Mae’r Gwerth Ardrethol yn amrywio o un eiddo  
i’r llall, felly efallai y bydd eich ffigur chi yn 
wahanol i ffigur eich cymdogion.

Os yw eich eiddo wedi newid defnydd, efallai 
y bydd angen i ni addasu eich taliadau, felly 
cysylltwch â ni yn syth.

Byddwch yn cael bil unwaith y flwyddyn, a byddwn 
yn ei anfon atoch ym mis Chwefror/Mawrth.

Rhowch wybod i ni os byddwch yn symud tŷ cyn  
y cyfnod bilio, a chaiff eich bil ei ddiwygio fel y 
bo’n briodol.

Cwsmeriaid â mesurydd
Byddwn yn anfon bil atoch o leiaf 
unwaith bob chwe mis, a bydd angen i 
chi dalu’r bil pan fyddwch yn ei dderbyn 
oni bai eich bod wedi cytuno ar 
drefniant talu gyda ni.

Mae taliadau mesuredig yn cynnwys 
tair elfen: cyflenwad dŵr, dŵr a 
ddefnyddiwyd a thâl gwasanaeth. 
Mae taliadau cyflenwad dŵr a dŵr a 
ddefnyddiwyd yn seiliedig ar faint o 
ddŵr a ddefnyddiwyd yn ôl mesurydd. 
Caiff hyn ei fesur mewn metrau ciwbig 
(m³); mae 1m³ yn cyfateb i 220 galwyn 
neu 1,000 litr o ddŵr. Codir tâl arnoch 
am y dŵr a ddefnyddiwyd, sy’n cael ei 
gyfrifo drwy ddefnyddio’r gwahaniaeth 
rhwng darlleniad blaenorol a darlleniad 
diweddaraf eich mesurydd. Caiff y tâl 
gwasanaeth ei gyfrifo’n ddyddiol ac 
mae’n seiliedig ar faint y mesurydd. 
Mae’r tâl gwasanaeth yn cynnwys y 
gost o ddarllen a chynnal a chadw’r 
mesurydd a gosod un newydd pan fydd 
angen.

Mae rhagor o wybodaeth am  
ein taliadau i’w gweld yn ein  
‘Cynllun Taliadau’ sydd ar gael yn 
dwrcymru.com

Dŵr wyneb 
Os nad oes unrhyw ddŵr glaw sy’n 
disgyn ar eich eiddo yn mynd i mewn 
i’r garthffos gyhoeddus, byddwch 
yn cael eich eithrio rhag yr elfen 
hon o’ch bil sy’n ymwneud â’r gost 
o’i ddraenio, ei drin a chael gwared 
arno. Mae rhagor o wybodaeth ar 
gael yn dwrcymru.com/dwrwyneb

Deall eich bil
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Talu fy Mil

Mae Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 yn nodi mai 
meddiannydd eiddo sy’n gyfreithiol gyfrifol am dalu’r bil.

Eich cyfrifoldeb chi yw rhoi gwybod i ni os ydych yn 
symud tŷ. 

Tenantiaid
Gan mai chi yw’r meddiannydd, hyd 
yn oes os ydych yn rhentu eich cartref, 
rydych yn gyfrifol am dalu’r bil. Fodd 
bynnag, mewn rhai achosion, efallai 
y caiff eich bil dŵr ei gynnwys yn eich 
rhent. Mae’n bwysig iawn eich bod 
yn cadarnhau hyn gyda’ch landlord, 
neu’n edrych ar eich cytundeb 
tenantiaeth, fel bod y bil yn cael ei 
anfon at y person cywir.

Tenantiaid Awdurdod Lleol/
Cymdeithas Dai
Mae gennym gytundebau gyda rhai 
Awdurdodau Lleol a Chymdeithasau 
Tai (Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig) sy’n eu galluogi i 
anfon biliau at eu tenantiaid a 
chasglu taliadau ganddynt. Os ydych 
chi’n denant Awdurdod Lleol neu 
Gymdeithas Dai, efallai y cewch eich 
bil dŵr a charthffosiaeth ganddyn 
nhw. Os felly, dylech wneud eich 
taliad iddyn nhw. Os ydych yn ansicr, 
cysylltwch â’ch Awdurdod Lleol/
Cymdeithas Dai.

Landlordiaid a pherchenogion  
nad ydynt yn feddianwyr
Os mai rhywun arall, ac nid chi, e.e. tenantiaid 
sy’n byw mewn eiddo sy’n perthyn i chi, mae 
Rheoliadau’r Diwydiant Dŵr (Ymgymerwyr 
sy’n Gyfan Gwbl neu’n Bennaf yng Nghymru) 
(Gwybodaeth am Feddianwyr nad ydynt 
yn Berchenogion) 2014 yn gofyn i chi roi 
gwybodaeth benodol i ni am y meddianwyr 
cyn pen 21 diwrnod i’r dyddiad y daethant 
i fyw yno. Os na wnewch hyn, efallai y bydd 
angen i chi dalu unrhyw daliadau sy’n 
ddyledus i ni ar ran y meddiannydd. Mae’r 
Rheoliadau yn gofyn i chi roi’r wybodaeth 
ganlynol i ni cyn pen 21 diwrnod i’r dyddiad y 
daeth y meddiannydd i fyw yno:

——— Enw llawn pob oedolyn sy’n byw  
yn yr eiddo;

——— Dyddiad geni pob oedolyn sy’n byw 
yn yr eiddo (os rhoddwyd y dyddiadau 
hyn i chi); 

——— Y dyddiad neu’r dyddiadau y daethant 
i fyw yno

Gallwch roi’r wybodaeth hon i ni drwy 
ddefnyddio porth ar y we a ddatblygwyd  
gan y diwydiant dŵr er mwyn helpu 
landlordiaid i reoli eu portffolio o gyfrifon — 
www.landlordtap.co.uk. Mae’n rhoi cyfeirnod  
i chi i ddangos eich bod wedi gwneud hynny.
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Pryd y mae angen i chi dalu
Mae angen talu eich bil cyn pen 14 
diwrnod i ddyddiad eich bil.

Mae’n well gan lawer o’n cwsmeriaid dalu 
eu biliau fesul tipyn, gan wneud taliadau 
bob mis, bob pythefnos neu bob wythnos. 
Mae trefnu Debyd Uniongyrchol yn helpu i 
reoli’r taliadau ac yn golygu nad oes rhaid 
i chi boeni am gofio gwneud taliadau. 
I drefnu Debyd Uniongyrchol, ewch i 
dwrcymru.com neu cysylltwch â ni ar 
0800 052 0145.

Os gwnewch drefniant gyda ni i dalu 
fesul tipyn, ac nad ydych yn gwneud eich 
taliadau mewn pryd, bydd y swm cyfan yn 
ddyledus. Mae’n bwysig felly eich bod yn 
talu’r swm cywir ar y dyddiadau y mae’n 
ddyledus. Gweler tudalen 8 i gael rhagor 
o wybodaeth am yr hyn sy’n digwydd os 
nad ydych yn talu mewn pryd.

Bydd taliadau a wneir yn talu’r ddyled 
hynaf bob tro.

Os ydych yn cael trafferth talu
Peidiwch ag anwybyddu unrhyw 
broblemau talu. Efallai y gallwn gynnig 
cynllun talu arall sy’n fwy fforddiadwy, 
ac mae gennym gynlluniau a thariffau i 
leihau eich biliau

Cysylltwch â ni nawr a byddwn:

——— yn gweld a ydych chi’n gymwys am 
unrhyw un o’n taliadau gostyngol;

——— yn ceisio dod i gytundeb â chi 
ynglŷn â thalu’r bil o fewn cyfnod 
rhesymol am swm y gallwch ei 
fforddio;

——— yn ceisio datrys unrhyw broblemau 
sydd gennych; 

——— yn mynd i’r afael â’ch achos mewn 
modd sensitif.
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Help i dalu 

Cynlluniau cymorth 

Os ydych yn cael trafferth talu eich bil, 
rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl. 
Rydym yn cynnig nifer o gynlluniau er 
mwyn helpu i’w wneud yn fwy fforddiadwy:

HelpU
Os bydd cyfanswm incwm eich cartref yn llai na £15,000  
y flwyddyn, efallai y gallwch gael rhywfaint  
o gymorth drwy ein cynllun HelpU.

WaterSure Cymru
Cynllun sydd ar gael i gartrefi incwm isel cymwys â 
mesurydd dŵr, sydd naill ai’n deulu mawr neu’n deulu lle 
mae gan aelod gyflwr meddygol penodol sy’n golygu bod 
angen defnyddio llawer iawn o ddŵr. Os ydych yn gymwys, 
bydd eich taliadau’n cael eu capio.

Cronfa Cymorth Cwsmeriaid
Cynllun i helpu cwsmeriaid sy’n wynebu caledi ariannol 
difrifol ac sydd ar ei hôl hi gyda’u taliadau. Os ydych yn 
gwneud eich taliadau presennol fesul rhandaliadau am 
flwyddyn, byddwn yn canslo unrhyw ddyledion sy’n weddill. 

Dŵr Uniongyrchol
Os ydych yn cael budd-daliadau penodol a’ch bod ar ei hôl 
hi gyda’ch taliadau, gallwch dalu’n uniongyrchol drwy eich 
budd-daliadau a thalu £25 yn llai y flwyddyn.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynlluniau cymorth,  
ewch i dwrcymru.com

Mesuryddion dŵr
Gall fod o fudd i chi osod mesurydd dŵr. I gael rhagor  
o wybodaeth, ewch i dwrcymru.com
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Cyfeirlyfr cyngor annibynnol
Os ydych yn cael trafferth â dyledion, neu os oes angen help arnoch i gael y budd 
mwyaf o’ch budd-daliadau, gall y sefydliadau canlynol eich helpu drwy roi Cyngor  
ar Ddyledion am Ddim.

Y Llinell Ddyled Genedlaethol
Ffôn: 0808 808 4000
Ewch i: www.nationaldebtline.org

Step Change
Ffôn: 0800 138 1111
Ewch i: www.stepchange.org

Cyngor ar Bopeth
Ewch i: www.adviceguide.org.uk

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol
Ffôn: 0300 500 5000 
Ewch i: www.moneyadviceservice.org.uk

Advice UK
Ffôn: 0300 777 0107 
Ewch i: www.adviceuk.org.uk

Cyngor Cyfreithiol Sifil
Ffôn 0845 345 4 345 
Ewch i: www.gov.uk/legal-aid
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Problemau gyda fy mil

Anghydfodau 
Os nad ydych o’r farn mai chi sy’n gyfrifol 
am y bil, neu os oes anghydfod ynghylch 
y swm, mae’n rhaid i chi ddweud wrthym 
yn syth.

Os ydych yn gwsmer sydd â mesurydd 
a bod y swm y codir tâl amdano yn y 
bil yn uwch na’r disgwyl, gall fod nifer o 
resymau am hyn. Er enghraifft, efallai 
eich bod wedi cael ymwelwyr neu wedi 
gosod teclynnau newydd. Ystyriwch a oes 
ffactorau fel hyn yn effeithio ar eich bil.

Os na fyddwch yn talu 
Os na fyddwch yn talu eich bil nac 
yn cadw at drefniant rhandaliadau y 
cytunwyd arno, efallai y byddwn yn anfon 
eich cyfrif ymlaen i Asiantaeth Casglu 
Dyledion neu’n cymryd camau gweithredu 
cyfreithiol drwy’r Llys er mwyn adennill 
yr arian sy’n ddyledus i ni. Os ydych 
yn cael unrhyw daliadau gan yr Adran 
Gwaith a Phensiynau, gallwn ddidynnu 
arian yn uniongyrchol o’r taliadau hyn. 
Rydym hefyd yn rhannu eich data ag 
Asiantaethau Gwirio Credyd. 

Asiantaethau Gwirio Credyd
Rydym yn rhannu ein data ag 
Asiantaethau Gwirio Credyd. Gall talu 
eich biliau mewn pryd fod yn ddefnyddiol i 
ddatblygu eich proffil credyd. Os methwch 
â thalu eich biliau cyn y dyddiad dyledus, 
gallwn nodi yn erbyn eich sgôr credyd eich 
bod yn ddiffygdalwr neu’n dalwr hwyr, ac 
efallai y bydd hyn yn effeithio ar eich gallu 
i gael credyd.

Defnyddio Asiantaethau Casglu 
Dyledion 
Efallai y byddwn yn defnyddio Asiantaeth 
Casglu Dyledion unrhyw bryd yn ystod y 
broses o adennill arian, er y byddai hyn 
fel arfer yn digwydd ar ôl anfon llythyr 
atgoffa. Rheoleiddir yr asiantaethau hyn 
gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ac 
maent yn gweithredu yn unol â Chodau 
Ymarfer. Gall yr asiantaethau hyn anfon 
llythyrau atgoffa ar ein rhan. 

Hoffem eich helpu cyn i bethau fynd yn 
ormod o broblem, felly ffoniwch ni’n ôl neu 
atebwch ein llythyrau.

Proses Gwneud Hawliad  
yn y Llys Sirol 
Os na fyddwch yn talu eich bil nac yn 
cadw at drefniant talu y cytunwyd arno 
gyda ni, gallwn wneud hawliad yn y 
Llys Sirol er mwyn adennill yr arian sy’n 
ddyledus. Isod, ceir manylion y weithdrefn 
y byddwn yn ei dilyn, gam wrth gam, os 
penderfynwn weithredu:

Cam 1 — llythyr hysbysiad terfynol
Os na fyddwch wedi talu eich bil cyn pen 
21 diwrnod iddo ddod yn ddyledus, neu’n 
methu â chadw at drefniant talu, bydd 
Archeb Derfynol yn cael ei anfon atoch yn 
cadarnhau’r swm sy’n ddyledus i ni ac yn 
gofyn i chi dalu’r swm hwnnw.

Cam 2 — llythyr cyn gweithredu 
Os na fyddwch yn talu’r Archeb Derfynol 
nac yn cysylltu â Dŵr Cymru yn ei gylch, 
bydd Llythyr Cyn Gweithredu yn cael ei 
anfon atoch. Mae hwn yn llythyr ffurfiol 
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terfynol sy’n rhoi gwybod i chi ein bod yn 
bwriadu gwneud hawliad yn eich erbyn yn 
y Llys Sirol er mwyn adennill yr arian sy’n 
ddyledus. Bydd y Llythyr Cyn Gweithredu 
yn egluro y bydd hawliad yn cael ei 
wneud cyn pen 14 diwrnod i ddyddiad y 
llythyr hwnnw os na fyddwch wedi talu’r 
swm llawn sy’n ddyledus o fewn y cyfnod 
hwnnw, os na fyddwn wedi cytuno ar 
drefniant i chi dalu’r swm sy’n ddyledus 
neu os na fyddwch wedi cyfiawnhau’n 
gadarn ac yn gyfreithiol pam nad yw’r 
ddyled yn ddyledus.

Cam 3 — gwneud hawliad yn y llys sirol yn 
eich erbyn 
Os na fyddwch wedi talu’r swm sy’n 
ofynnol, byddwn yn gwneud hawliad am 
y ddyled yn eich erbyn yn y Llys Sirol. Os 
byddwn yn gwneud hawliad, byddwn yn 
gofyn i’r Llys roi dyfarniad o ran unrhyw 
gostau cyfreithiol yr awn iddynt, yn ogystal 
â’r ôl-ddyledion a hawliwyd.

Gallwn hefyd geisio adennill llog ar y 
ddyled drwy’r Llys ar gyfradd o 8% o’r 
dyddiad yr oedd y taliadau yn ddyledus 
yn wreiddiol hyd at ddyddiad gwneud yr 
hawliad.

Ar ôl i’r hawliad gael ei wneud, bydd ei 
hynt yn destun amserlen a bennir gan y 
Llys yn unol â Rheolau Trefniadaeth Sifil 
1998. Fel arfer, cewch gyfnod byr o amser 
i gydnabod ac ymateb i’r hawliad. Os na 
fyddwch yn cysylltu â ni i dalu’r swm a 
hawliwyd neu i gyflwyno amddiffyniad yn 
ystod y cyfnod hwnnw, byddwn yn gofyn 
am ddyfarniad yn eich erbyn. Os byddwch 
yn herio’r hawliad, gall fynd i dreial.

Os bydd dyfarniad yn cael ei gyhoeddi 
gan y Llys, bydd yn cael ei gofnodi ar 
Gofrestr Dyfarniadau, Gorchmynion a 
Dirwyon Cymru a Lloegr. Bydd dyfarniad 
yn aros ar y gofrestr am 6 blynedd o’r 
dyddiad y cafodd ei gofnodi, oni chaiff 
ei ddiddymu neu ei wrthod, neu ei dalu’n 

llawn o fewn 1 mis calendr i ddyddiad y 
dyfarniad. Os felly, byddem yn disgwyl 
iddo gael ei ganslo. Os byddwch yn talu’r 
ddyled a ddyfarnwyd ar ôl 1 mis calendr, 
bydd y dyfarniad yn aros ar y gofrestr am 
y cyfnod o 6 blynedd, ond caiff ei nodi fel 
un sydd ‘wedi’i fodloni’.

Mae’r gofrestr yn gofnod cyhoeddus a 
bydd modd i sefydliadau eraill weld y 
wybodaeth am y dyfarniad hwnnw. Gall 
dyfarniad a gyhoeddir yn eich erbyn, a 
all gynnwys llog o ddyddiad yr hawliad a/
neu ddyddiad y dyfarniad, effeithio ar eich 
sgôr credyd.

Gorfodi’r dyfarniad 
Os na fyddwch yn ein talu’n llawn ar ôl i’r 
Llys gyhoeddi’r dyfarniad, efallai y byddwn 
yn defnyddio unrhyw un o’r dewisiadau 
gorfodi sydd ar gael i ni fel a ganlyn:

Anfon swyddog gorfodi o’r llys sirol 
Gallwn ofyn am Warant Rheolaeth gan 
y Llys Sirol sy’n caniatáu i Swyddog 
Gorfodi o’r Llys Sirol fynd i’ch eiddo er 
mwyn mynd â digon o’ch meddiannau at 
ddibenion eu gwerthu mewn arwerthiant 
ac ad-dalu’r ddyled a ddyfarnwyd.

Mae gennych yr hawl i wneud cais i’r 
Llys i atal y warant hon. Mae hyn yn 
golygu na fydd yn cael ei rhoi ar waith 
cyhyd â’ch bod yn cadw at yr amodau y 
cytunwyd arnynt gan y Llys. Er enghraifft, 
gall y Llys gytuno i atal gwarant cyhyd 
â’ch bod yn talu swm penodol bob mis. 
Os na fyddwch yn talu, bydd y warant yn 
caniatáu i’r dull hwn o orfodi barhau.

Mae Swyddogion Gorfodi yn cael eu 
cyflogi gan Lysoedd Sirol ac mae’n 
ofynnol iddynt gadw at safonau a 
gweithdrefnau penodedig. Os oes 
gennych gŵyn am unrhyw Swyddog 
Gorfodi, cysylltwch â’r Llys Sirol penodol.

Anfon swyddog gorfodi o’r uchel lys
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Gallwn wneud cais i’r Llys am Writ 
Rheolaeth, a fydd yn caniatáu i Swyddog 
Gorfodi o’r Uchel Lys fynd i’ch eiddo er 
mwyn mynd â digon o’ch meddiannau at 
ddibenion eu gwerthu mewn arwerthiant 
ac ad-dalu’r ddyled a ddyfarnwyd, y llog 
a’r taliadau yr aeth iddynt wrth weithredu’r 
Writ Rheolaeth.

Mae gennych yr hawl i wneud cais i’r 
Llys i atal y warant hon. Mae hyn yn 
golygu na fydd yn cael ei rhoi ar waith 
cyhyd â’ch bod yn cadw at yr amodau y 
cytunwyd arnynt gan y Llys. Er enghraifft, 
gall y Llys gytuno i atal gwarant cyhyd 
â’ch bod yn talu swm penodol bob mis. 
Os na fyddwch yn talu, bydd y warant yn 
caniatáu i’r dull hwn o orfodi barhau.

Mae’n ofynnol i Swyddogion Gorfodi gadw 
at safonau a gweithdrefnau penodedig. 
Os oes gennych gŵyn am unrhyw 
Swyddog Gorfodi, cysylltwch â’r Llys 
penodol.

Cael gorchymyn atafaelu enillion
Os ydych mewn cyflogaeth am dâl, gallwn 
wneud cais i’r Llys yn gofyn i’ch cyflogwr 
wneud didyniadau o’ch cyflog er mwyn 
ad-dalu’r ddyled a ddyfarnwyd. Bydd 
Llys yn ystyried eich modd wrth wneud 
penderfyniad ynghylch y lefel briodol 
ac am faint o amser y dylid gwneud 
didyniadau. Bydd eich cyflogwr yn gwneud 
didyniad a orchmynnir gan lys o’ch cyflog 
ac yn ei anfon yn uniongyrchol at y Llys, a 
fydd yn ei dro yn anfon y taliad atom ni.

Mae’r gyfraith sy’n llywodraethu 
Gorchmynion Atafaelu Enillion yn 
caniatáu i Dŵr Cymru weithredu mwy nag 
un Gorchymyn Atafaelu Enillion ar yr un 
pryd.

Gorchymyn arwystlo
Os ydych yn berchen ar eiddo, gallwn 
wneud cais i’r Llys yn gofyn i orchymyn 
arwystlo cyfreithiol gael ei roi ar deitl 
eich eiddo er mwyn sicrhau’r ddyled a 
ddyfarnwyd. Fel arfer, caiff gorchymyn 
arwystlo dros dro ei roi gan y Llys er mwyn 
eich atal rhag gwerthu eich eiddo heb 
i’ch credydwr wybod cyn y gellir llunio’r 
gorchymyn terfynol.

Os caiff gorchymyn arwystlo ei roi, bydd 
angen gwerthu eich eiddo er mwyn i’r 
ddyled a ddyfarnwyd gael ei didynnu o 
enillion y gwerthiant. Gallwch werthu’r 
eiddo eich hun yn wirfoddol, neu gallwn ni 
neu un o’ch credydwyr eraill wneud cais 
i’r Llys am Orchymyn Gwerthu a’i orfodi. 
Os bydd y llysoedd wedi rhoi gorchymyn 
arwystlo terfynol, mae gennym yr hawl 
i sicrhau bod y ddyled a ddyfarnwyd yn 
cael ei had-dalu o’r enillion.

Cais am orchymyn holi
Pan fydd dyfarniad wedi’i gyhoeddi yn 
eich erbyn, gallwn ofyn am orchymyn sy’n 
gofyn i chi fynd i’r Llys i ateb cwestiynau 
am eich modd a materion eraill sy’n 
berthnasol i orfodi’r dyfarniad.

Os na wnaethoch gydymffurfio â 
gorchymyn yn gofyn i chi fynd i’r Llys 
i gael eich holi, a hynny dro ar ôl dro, 
gallwch gael eich dyfarnu’n euog o 
ddirmyg a gall gorchymyn traddodi gael 
ei roi gan y Llys yn mynnu y dylech fwrw 
tymor byr yn y carchar.

Gorchymyn Dyled Trydydd Parti 
Os cawn wybod bod trydydd parti, megis 
banc, yn cadw arian y mae gennych yr 
hawl iddo, gallwn wneud cais i’r Llys am 
orchymyn i rewi eich asedion a ddelir 
gan y trydydd parti hwnnw hyd at werth 
y ddyled a ddyfarnwyd a thalu swm y 
gwerth hwnnw i ni.
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Methdaliad 
Efallai y byddwn yn penderfynu cymryd 
camau ansolfedd yn eich erbyn os yw’r 
cyfanswm sy’n ddyledus i ni yn fwy na 
£5,000.00. Os bydd y Llys yn eich 
dyfarnu’n fethdalwr, gallai eich cartref 
a’ch asedion eraill gael eu realeiddio 
i dalu eich dyledion a’r costau 
ychwanegol sylweddol sy’n debygol  
o fod dan sylw o ganlyniad i’n cais a’r 
broses methdaliad.

Cyn cymryd unrhyw gamau, byddem 
yn anfon llythyr yn eich rhybuddio am 
weithrediadau methdaliad ac yn rhoi 
cyfle olaf i chi dalu cyn cymryd camau 
o’r fath.

Os na fyddwch yn gwneud taliad 
y cytunwyd arno, ar ôl cael y llythyr 
hwnnw, byddwn yn anfon ‘Archeb 
Statudol’ atoch. Dyma’r cam 
swyddogol cyntaf mewn proses a all 
arwain at eich gwneud yn fethdalwr.

Os na fyddwch yn cytuno ar drefniant 
talu ar ôl cael Archeb Statudol, neu 
os na fyddwch yn cyflwyno cais sy’n 
llwyddiannus i’r Llys i ddiddymu’r 
ddyled, byddwn yn cyflwyno deiseb 
methdalu yn y Llys.
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Rhagor o wybodaeth

Mae gennym weithdrefn gwyno ffurfiol i ddelio  
â chwynion am unrhyw agwedd ar y 
gwasanaethau a ddarperir. Ceir rhagor o fanylion 
yn ein llyfryn ‘Sut rydym yn delio â’ch cwynion  
a’ch canmoliaeth’ sydd ar gael ar-lein yn 
dwrcymru.com neu drwy ffonio 0800 052 0145.

Ein ffordd ddewisol o ddelio â chwynion yw  
dros y ffôn gan mai hon yw’r ffordd gyflymaf  
o ddatrys cwyn.

Mae Cyngor Defnyddwyr Dŵr Cymru yn gorff 
defnyddwyr annibynnol a sefydlwyd i gynrychioli 
eich buddiannau. Mae dyletswydd arno i 
ymchwilio i gwynion cwsmeriaid o ran cwmnïau 
dŵr a charthffosiaeth. Bydd hefyd yn gallu rhoi 
cyngor i chi a dweud wrthych ble i fynd am help:

Consumer Council for Water Wales 
c/o 1st Floor
Victoria Square House
Victoria Square
Birmingham
B2 4AJ 

Ffôn: 0300 034 3333
E-bost: enquiries@ccwater.org.uk
Gwefan: ccwater.org.uk

Rhannu eich data
Rydym yn rhannu data am daliadau ein cwsmeriaid 
â chwmnïau eraill. Am fanylion llawn ynglŷn â sut a 
pham rydym yn rhannu data, edrychwch ar ein taflen 
wybodaeth ‘Sut rydym yn rhannu eich data’, sydd ar 
gael yn dwrcymru.com.
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