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Mae’r ddogfen hon yn cynnwys Cynllun Costau Leep Networks (Water) Limited (y Cwmni) ar gyfer 2019/2020 (y Cynllun). 

 
Rhoddwyd y Cynllun at ei gilydd gan y Cwmni yn unol â darpariaethau Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 (Y Ddeddf) a’r Offeryn Penodiadau (y 

Drwydded) a wnaed o dan adrannau 11 ac 14 Deddf Dŵr 1989. Yn ôl y Ddeddf a’r Drwydded mae awdurdod gan y Cwmni i bennu, codi, 

mynnu ac adennill costau ar gyfer unrhyw wasanaethau a ddarparwyd wrth weithredu fel ymgymerwr dŵr ac ymgymerwr carthffosiaeth. 

Caiff y costau yn y Cynllun eu pennu gan y Cwmni ac maent yn effeithiol o 1 Ebrill 2019 am gyfnod o 12 mis heblaw ble y dangosir fel arall. 

 
Mae’r Cynllun yn berthnasol i gwsmeriaid cyflenwi dŵr a charthffosiaeth o fewn yr ardal ganlynol: 

 
• Parc Llanilid Park, Pontyclun CF72. 

 
Ceir map o’r ardal fewnosod yn yr Atodiad perthnasol i’r Cynllun. 



1 Tabl Crynodeb o Gostau 2019/20 4 

2 Treth ar Werth 5 

3 Prif fathau o Gostau a Thariffau Arbennig 5 

4 Atebolrwydd i Dalu Costau 6 

5 Sut y Pennir Costau 7 

6 Materion eraill i Gwsmeriaid sy’n Talu Costau Mesuredig 9 

7 Y Cynllun WaterSure 10 

8 Costau Isadeiledd 13 

9 Mesuro Gorfodol o Gyflenwadau Dŵr 15 

10 Talu Costau Dŵr a Charthffosiaeth 15 

Atodiad 

Taliadau ar gyfer a map o ardal Parc Llanilid 2019/20 18 



Crynodeb o Gostau Preswyl ar gyfer 2019/20. 

Parc Llanilid 

Yn ddilys o 1 Ebrill 2019 
 
 

Dŵr  Carthffosiaeth 

 

 
Maint 

y Mesurydd 

Cost 

Sefydlog 

Cost 

foliwmetrig 

Cost 

safonol 

llawn 

Cost safonol 

gostyngol* 

Cost 

foliwmetrig 

Cost 

foliwmetrig 

Gostyngol* 

y flwyddyn y metr ciwbig y flwyddyn y metr ciwbig y metr ciwbig y metr ciwbig 

20m £38.20 138.56c £84.45 £67.83 163.04c 144.59c 

25m £38.20 138.56c £84.45 £67.83 163.04c 144.59c 

30m £183.7 138.56c £383.83 £354.45 163.04c 144.59c 

40m £338.5 138.56c £570.42 £533.08 163.04c 144.59c 

 * Mae’r tâl gostyngol yn daladwy lle nad oes unrhyw ran o’r eiddo wedi’i gysylltu ar gyfer draeniad dŵr 

 

 
Tariff WaterSure Cymru 

 
 

 Watersure 

Uchafswm 

Cost y flwyddyn 

Dŵr Carthffosiaeth 

£136.26 £191.14 



2. Treth ar Werth 
Mae costau cyflenwi dŵr sydd wedi eu mesur i fusnesau gyda’u prif weithredoedd yn perthyn i gategorïau 1 i 5 o’r 

Dosbarthiad Diwydiannol Safonol (Argraffiad 1980) h.y. 

 
1. diwydiannau cyflenwi ynni a dŵr 

2. echdynnu mineralau a mwynau ar wahân i danwyddau: gweithgynhyrchu metalau, cynnyrch mineralau a 

chemegion 

3. diwydiannau nwyddau metel, perianneg a cherbydau 

4. diwydiannau gweithgynhyrchu eraill 

5. adeiladu; 

 
yn amodol ar Dreth ar Werth (VAT) yn ôl y gyfradd safonol. Ni chodir Treth ar Werth ar gostau cyflenwi dŵr i bob cwsmer 

arall. 

 
I eiddo ble y caiff gwastraff ei waredu drwy garthffos gyhoeddus, ni chodir Treth ar Werth ar gostau carthffosiaeth 

mesuredig a gwaredu carthffosiaeth, na chostau elifion masnach. 

 
Mae costau ar gyfer gwasanaethau peirianneg ac adeiladu, gan gynnwys costau isadeiledd, yn amodol ar Dreth ar Werth yn 

ôl y gyfradd safonol, oni bai eu bod yn perthyn i adeiladu cartrefi newydd (ble ni chodir Treth ar Werth). 

 
Dangosir y costau i gyd yn y Cynllun heb gynnwys Treth ar Werth. 

 

Mae’r adran hon yn ddisgrifiad cryno o atebolrwydd TAW costau a bydd yn newid yn ôl deddfwriaeth TAW a chyfraddau 

TAW. 
 
 

3. Prif fathau o gostau a thariffau arbennig 

Costau mesuredig 

 
Caiff costau mesuredig eu talu gan ddeiliaid eiddo ble mae mesurydd dŵr a ddarperir gan y Cwmni wedi ei osod. 

Mae dwy elfen i’r costau: cost safonol a chost y metr ciwbig. 

 
Mae’r incwm a gynhyrchir gan bob cwsmer dŵr mesuredig yn adlewyrchu costau cyflenwi dŵr i’r grŵp cyfan. Yn debyg i 

hyn, mae’r incwm a gynhyrchir gan bob cwsmer dŵr mesuredig yn adlewyrchu costau cyflenwi gwasanaethau 

carthffosiaeth i’r grŵp mesuredig cyfan. 

 
Mae pob cwsmer sy’n gysylltiedig â’n carthffosydd yn talu am ddraenio priffordd yn ein tariffau carthffosiaeth mesuredig. 

Mae gostyngiadau cost ar gyfer y cwsmeriaid hynny nad ydynt yn gollwng unrhyw ddŵr arwyneb i’n rhwydwaith, fel y 

dangosir yn y crynodebau cost a’r atodiadau. 

 

Mae costau carthffosiaeth yn seiliedig ar faint o ddŵr a fesurir gan y mesurydd. Gwneir lwfans i gydnabod y ffaith y bydd 

rhywfaint o ddŵr yn cael ei ddefnyddio na fydd yn cael ei ddychwelyd i’r garthffos (y Lwfans Heb Ddychwelyd i’r Garthffos). 

Y Lwfans Heb Ddychwelyd i’r Garthffos ar gyfer yr ardal hon yw 5%, sydd yn golygu bod y gyfradd garthffosiaeth daladwy yn 

seiliedig ar 95% o gyfanswm y dŵr prif cysylltiad a fesurir. 

 
Y Cynllun WaterSure 

 
Yn unol â Rheoliadau’r Diwydiant Dŵr (Costau) (Grwpiau Agored i Niwed) 1999 a wnaed gan Ysgrifennydd Gwladol yr 

Amgylchedd, mae’r Cwmni yn cynnig Tariff WaterSure i’r grwpiau canlynol o gwsmeriaid mesuredig sydd yn derbyn un o 

ystod o fudd-daliadau penodol ac sydd naill ai: 

 
a) â thri neu fwy o blant dan 19 oed y maent yn derbyn budd-dal plant ar eu cyfer sydd fel arfer yn byw gyda nhw; neu 

b) yn dioddef o, neu sydd â rhywun sydd yn byw gyda nhw sydd yn dioddef o gyflyrau meddygol penodol sydd yn golygu 

bod angen defnyddio cyfaint arwyddocaol o ddŵr ychwanegol. 

 
Mae ein Tariff WaterSure yn golygu nad yw cwsmeriaid sydd yn talu am eu dŵr gan ddefnyddio mesurydd ond sydd â 



defnydd uchel o ddŵr yn talu mwy na ffigur uchafswm yn seiliedig ar ddefnydd blynyddol. 

Ceir mwy o wybodaeth am ein Tariff WaterSure yn Adran 8. 

Costau isadeiledd 

Yn gyffredinol, pan fod eiddo wedi’i gysylltu i brif gysylltiad y Cwmni am y tro cyntaf, bydd Cost Strwythyr Mewnol Dŵr 

unigol yn daladwy yn ogystal ag unrhyw gostau cysylltu. Bydd Cost Strwythur mewnol Carthffosiaeth unigol ar wahân yn 

daladwy i bob eiddo sydd yn cysylltu i garthffosydd am y tro cyntaf. Mae’r lefelau o Gostau Isadeiledd Dŵr ac Isadeiledd 

Carthffosiaeth yn cael eu gosod yn flynyddol ac maent yn gyffredin ar hyd y diwydiant dŵr yng Nghymru a Lloegr. Bwriad y 

costau yw sicrhau bod y rheiny sydd yn defnyddio’r system dŵr a charthffosiaeth am y tro cyntaf, yn cyfrannu tuag at y 

rhwydwaith lleol sydd yn bodoli eisoes. 

Mae rhagor o wybodaeth am ein Costau Strwythur Mewnol ar gael yn Adran 8. 
 
 

4. Atebolrwydd i Dalu Costau 

Costau dŵr 

 
Mae costau dŵr yn daladwy ar gyfer eiddo os oes cyflenwad dŵr ar gael i’w ddefnyddio mewn cysylltiad â’r eiddo hwnnw. 

Nid oes rhaid i’r eiddo ei hun fod yn gysylltiedig â’r cyflenwad dŵr. 

 
Costau carthffosiaeth 

 
Mae costau Carthffosiaeth yn daladwy ar gyfer eiddo sy’n manteisio o’r ffaith ei fod yn draenio naill ai yn uniongyrchol 

neu’n anuniongyrchol i garthffos gyhoeddus y mae’r Cwmni yn gyfrifol amdani, neu yn manteisio o adnoddau sy’n draenio 

fel hyn. Mae draenio yn cynnwys dŵr arwyneb fel dŵr glaw o do ac hefyd draenio priffordd. 

 
Mae costau dŵr a charthffosiaeth yn daladwy gan feddiannydd yr eiddo 

 
Oni bai bod cytundeb rhwng y Cwmni a rhywun arall i dalu costau ar gyfer eiddo, yn gyfreithiol mae meddiannydd yr eiddo 

yn atebol i dalu’r costau. Mewn achos eiddo â thenant, nid yw’n ddigonol i gael cymal yn y cytundeb tenantiaeth y bydd y 

landlord yn talu’r costau: rhaid bod y landlord wedi cadanrhau yn ysgrifenedig â’r Cwmni y bydd hi neu ef yn talu’r costau 

taladwy. ‘Rydym yn cynghori tenantiaid i wirio bod cytundeb ysgrifenedig o’r math hwn gyda’u landlord. 

 
Beth fydd yn digwydd os nad yw’r trydydd parti yn talu yn ôl y cytundeb? 

 
Cytundebau ar gyfer eiddo ar wahân i anheddau 

Lle bo cytundeb rhwng y Cwmni a’r person nad yw’n feddiannydd eiddo domestig i dalu unrhyw gostau o fewn y Cynllun, os 

na chaiff y taliad ei wneud o fewn 21 diwrnod o’r dyddiad dyledus, neu erbyn unrhyw adeg arall a gytunwyd, bydd y Cwmni 

yn chwilio am daliad gan y person sydd wedi gwneud y cytundeb trwy’r Llys. 

 
Mae hawl gan y Cwmni ganslo’r cytundeb a chodi tâl ar feddiannydd yr eiddo yn ôl y Cynllun heb ragfarnu ei hawl i chwilio 

am daliad gan y person a wnaeth y cytundeb ar gyfer unrhyw gostau dyledus ar adeg y canslo. 

 
Cytundebau a wneir ar gyfer talu costau dŵr a charthffosiaeth ar gyfer anheddau 

Lle bo cytundeb rhwng y Cwmni a pherson ar wahân i feddiannydd annedd i dalu costau dŵr a charthffosiaeth ar gyfer yr 

annedd honno a na chaiff taliad ei wneud o fewn 28 diwrnod o’r dyddiad dyledus, neu erbyn unrhyw adeg arall a gytunwyd, 

bydd y Cwmni yn chwilio am daliad gan feddiannydd yr eiddo (pe bai hyn yn arwain at Achos Llys, gall y meddiannydd o 

bosib wneud cais i’r Llys i gael y person hwnnw y mae’ r meddiannydd yn ystyried y dylai wedi talu’r costau wedi’i 

ychwanegu at y weithred gyfreithiol, a gall y Llys wneud Gorchymyn ar gyfer taliad yn erbyn y person hwnnw). 

 
Pwy yw “meddiannydd yr eiddo”? 

 
Yn y Cynllun mae’r term “meddiannydd yr eiddo” yn golygu unrhyw berson sydd yn meddiannu ar eiddo, ac yn ychwanegol 

i hyn, unrhyw berson: 

 
a) sydd yn cynnal a chadw eiddo sy’n bodoli eisoes neu eiddo sydd wedi’i adeiladu mewn cyflwr fel ei fod yn gallu cael ei 

ddefnyddio at bwrpas ei fwriad; neu 



b) sydd yn cynnal a chadw ar gyfer llety preswyl eiddo nad yw’n cynnwys preswyliad neilltuedig o un nwy fwy o 

gyfleusterau ar gyfer coginio, golchi neu iechydaeth (megis fflat un ystafell, hosteli gwyliau neu i fyfyrwyr, neu lety preswyl 

neu osod byr dymor arall) neu; 

 
c) sydd â rheolaeth ddigonol dros yr eiddo i sicrhau bod dyletswydd gofal tuag at y rheiny sydd yn dod yn gyfreithlon ar 

unrhyw ran o’r eiddo hwnnw; neu; 

 
d) sydd yn feddiannydd ar gyfer y pwrpas o ddal trwydded i werthu diodydd alcoholig. 

 
Atebolrwydd ar gyfer costau eiddo heb eu meddiannu 

 
Mae costau dŵr a charthffosiaeth mesuredig yn seiliedig ar gyfaint y dŵr a gofnodir gan y mesurydd. Felly, pan fod eiddo 

mesuredig heb ei feddiannu a heb neu gyda dodrefn, a phan nad oes dŵr yn cael ei gofnodi gan y mesurydd, dim ond y 

costau safonol dŵr a charthffosiaeth mesuredig sy’n daladwy gan berchennog yr eiddo. Ble nad yw eiddo yn cael ei 

feddiannu am gyfnod o fwy na phedair wythnos oherwydd amgylchiadau arbennig (fel marwolaeth neu cyfnod hir-dymor 

yn yr ysbyty) ni fyddwn yn codi tâl o’r adeg pan nad oedd meddiannydd yn yr eiddo. Mae’n bosib y bydd angen tystiolaeth 

briodol cyn trefnu hyn. 

 
Atebolrwydd ar gyfer costau ar newid meddiannaeth 

 
Os yw cwsmer sydd yn talu costau mesuredig yn methu â rhoi o leiaf dau ddiwrnod o rybudd ei fod ef / ei bod hi’n gadael yr 

eiddo, bydd y cwsmer hwnnw  yn parhau i fod yn atebol ar gyfer y costau tan y dyddiad pan fod pa un bynnag o’r canlynol 

yn digwydd  yn gyntaf: 

 
a) lle bo’r cwsmer yn hysbysu’r Cwmni ei bod hi / ei fod ef yn gadael yr eiddo llai na dau ddiwrnod gwaith o flaen llaw, neu 

ar unrhyw adeg ar ôl iddi hi neu ef adael yr eiddo, y 28ain diwrnod ar ôl i’r Cwmni gael ei hysbysu amdanynt yn gadael; neu 

 
b) y diwrnod pan fydd y mesurydd fel arfer yn cael ei ddarllen er mwyn i swm y costau gael eu cyfrifo; neu 

 
c) y diwrnod pan fod unrhyw berson arall yn hysbysu’r Cwmni ei bod hi neu ef wedi dod yn feddiannydd newydd yr eiddo. 

 
Lle bod cwsmer yn ffonio’r Cwmni ar ddiwrnod gadael yr eiddo i’w hysbysu ei fod yn gadael, bydd y Cwmni yn cau’r cyfrif 

mesurydd ar sail darlleniad mesurydd a ddarperir gan y cwsmer. Os nad yw’r cwsmer yn gallu rhoi darlleniad ac yn cytuno i 

gau a setlo’r cyfrif ar sail bil cau amcangyfrifedig gan y Cwmni, bydd y cyfrif yn cael ei gau gan ddefnyddio’r amcangyfrif 

honno. 

 
Lle bo meddiannydd eiddo sydd yn atebol ar gyfer y costau mesuredig yn gadael yr eiddo heb hysbysu’r Cwmni, a 

meddiannydd newydd yn symud i mewn, hefyd heb hysbysu’r Cwmni, unwaith i’r Cwmni ddod yn ymwybodol o’r 

meddiannydd newydd, byddai’n cymryd darlleniadau mesurydd i gyfrifo’r defnydd dyddiol cyfartalog. Bydd y defnydd 

dyddiol cyfartalog hwn yn cael ei ddefnyddio i gyfrifo costau sy’n ddyledus gan y meddiannydd newydd rhwng y dyddiad y 

meddiannwyd yr eiddo a dyddiad y darlleniad mesurydd cyntaf gan y Cwmni. 

 
Atebolrwydd costau pan fod y person sy’n gyfrifol yn gwneud cais ar gyfer methdaliad 

 
Pan wneir Cais ar gyfer Methdaliad yn perthyn i berson sydd yn atebol i dalu costau dŵr a charthffosiaeth, a’r person 

hwnnw’n aros yn breswyl yn yr eiddo sy’n berthnasol i’r ddyled ar gyfer costau dŵr a charthffosiaeth yn y Cais ar gyfer 

Methdaliad, bydd y ddyled honno yn cael ei chyfyngu i’r taliadau sy’n ddyledus hyd at ddyddiad y Cais ar gyfer Methdaliad. 

Bydd unrhyw gostau sy’n ddyledus o ran y flwyddyn ariannol cyfredol yn cael eu dosrannu ar sail ddyddiol hyd at, ac yn 

cynnwys, dyddiad y Cais ar gyfer Methdaliad. Bydd unrhyw gostau ar gyfer gwasanaethau a ddarperir ar ôl y Cais ar gyfer 

Methdaliad yn daladwy ar y diwrnod nesaf o feddiannaeth ar ôl i’r Cais ar gyfer Methdaliad ac yn daladwy gan y person sy’n 

gyfrifol ar gyfer talu’r costau dŵr a charthffosiaeth ar gyfer yr eiddo perthnasol ar yr un telerau â fydd yn perthyn i’r 

taliadau pe bai’r eiddo yn cael ei feddiannu o’r newydd ar y diwrnod hwnnw. 

 
 

5. Sut y pennir costau 

Roedd yr adran flaenorol yn egluro atebolrwydd cyfreithiol i dalu costau. Mae’r adran hon yn sôn am sut y bydd y Cwmni yn 

gweithredu’r costau sydd yn y Cynllun. 



 

Mae’r Cwmni yn parhau i gael hawl gyfreithiol i godi tâl ar gwsmeriaid masnachol trwy gytundeb yn hytrach nag yn ôl y 

Cynllun (yn unol â gofyniad cyfreithiol sy’n dweud nad yw costau yn gwahaniaethu yn ormodol o blaid neu yn erbyn unrhyw 

fath o gwsmer). 

 
Costau mesuredig 

 
Pan fod meddiannydd eiddo ble mae mesurydd wedi ei osod yn atebol i dalu costau dŵr a/neu garthffosiaeth, bydd y 

costau mesuredig safonol yn berthnasol. 

 
Bydd y costau mesuredig safonol hefyd yn berthnasol ble mae cwsmer yn symund mewn i eiddo gyda mesurydd a osodwyd 

yn flaenorol. 

 
Costau dŵr 

 
I gostau dŵr mesuredig, nid yw’r ffaith y gall eiddo dderbyn dŵr drwy bibell wasanaeth preifat sy’n cael ei rhannu yn 

effeithio ar atebolrwydd i dalu’r costau safonol llawn, ac ni wneir unrhyw ostyngiad i’r costau safonol. 

 
Costau carthffosiaeth 

 
Y tariff draeniau budr, dŵr arwynebol a draeniau priffordd, a’r tariff draeniau budr a phriffordd yn unig 

I gwsmeriaid sy’n atebol i dalu costau carthffosiaeth, bydd y tariff draeniau budr, dŵr arwynebol a phriffordd a 

charthffosiaeth llawn yn cael ei roi ar eu cyfrifon oni bai eu bod yn gwneud cais ysgrifenedig i dalu’r tariff draenio budr a 

phriffordd a charthffosiaeth yn unig. Mae’r tariffau draenio budr a phriffordd a charthffosiaeth yn unig ar gyfer ein 

hardaloedd mewnosod wedi eu hamlinellu yn Atodiadau’r ddogfen hon. 

 
Bydd y tariff draenio budr a phriffordd a charthffosiaeth yn unig dim ond yn cael ei roi ar gyfrif pan fod y Cwmni yn fodlon 

nad oes unrhyw gysylltiad draeniad dŵr arwynebol i garthffosydd y Cwmni gan yr eiddo sy’n draenio i’r carthffosydd hynny. 

Ble mae cwsmer yn cymryd camau i leihau’r mynediad o ddŵr arwynebol i’n rhwydwaith carthffosiaeth, gall y Cwmni 

gytuno i leihad yn elfen dŵr arwynebol y costau draeniad. 

 
Unwaith i’r Cwmni gadarnhau hawl cwsmer, bydd y tariff draenio budr a phriffordd a charthffosiaeth yn unig yn cael ei roi 

ar gyfrif cwsmer o ddechrau’r flwyddyn codi tâl pan gaiff cais ysgrifenedig ei dderbyn. 

 

Carthffosydd preifat 

Ar gyfer costau carthffosiaeth mesuredig, nid yw’r ffaith fod eiddo o bosib yn draenio i garthffos gyhoeddus drwy ryng- 

garthffos breifat y mae’r meddiannydd yn gwbl neu’n rannol gyfrifol yn rhoi unrhyw hawl i’r meddiannydd gael unrhyw 

ostyngiad yn y costau carthffosiaeth safonol. 

 
Cynghorir i gwsmeriaid ofyn i’w cyfreithwyr wrth ystyried prynu eiddo er mwyn gwirio’n benodol p’un a yw’r eiddo yn 

draenio i garthffos breifat cyn iddo ddraenio i garthffos gyhoeddus. 

 
Costau carthffosiaeth mesuredig a dŵr a ddefnyddir yn allanol ni ellir ddychwelyd i garthffos 

Wrth gyfrifo costau carthffosiaeth mesuredig, rhoddir Lwfans Heb Ddychwelyd i’r Garthffos yn erbyn cyfaint y dŵr a 

gofnodir gan y mesurydd i gydnabod y ffaith na fydd y dŵr a ddefnyddir i gyd yn cael ei ddychwelyd i garthffos. Mae hyn yn 

amrywio rhwng ardaloedd mewnosod gwahanol ac mae’r gwerth perthnasol ar gyfer pob ardal yn Atodiadau’r ddogfen 

hon. 

 
Mae’r gwerth a ddefnyddir yn seiliedig ar faint o ddŵr ar gyfartaledd y bydd eiddo domestig yn ei ddefnyddio na fydd yn 

cael ei ddychwelyd i garthffos. Fel pob cyfrifiad cyfartalog, efallai y bydd rhai eiddo yn gallu dangos bod mwy o ddŵr na 

chaiff ei ddychwelyd i’r garthffos, ac ar yr amod bod y cwsmer yn gallu profi i’r Cwmni nad yw mwy o’r dŵr y maent yn ei 

ddefnyddio yn mynd mewn i garthffos, yna mae’n bosib y byddwn yn gallu cynnig lwfans mwy hael. 

 
Os yw cwsmeriaid domestig neu fasnachol mesuredig yn bwriadu defnyddio llawer iawn o ddŵr yn allanol ar gyfer 

dyfrhau’r ardd; ail-lenwi pwll nofio neu bwll ardd; neu unrhyw ddefnydd allanol arall ble na chaiff y dŵr ei ddychwelyd i 

garthffos, ac maent yn dymuno peidio â thalu costau carthffosiaeth ar y dŵr hwn, yna bydd angen iddynt gael is-fesurydd 

wedi’i osod ar y gwaith pibell cyn y tap a ddefnyddir yn allanol. 

 
Yna, bydd eu costau yn cael eu cyfrifo fel a ganlyn: 



• bydd costau dŵr a charthffosiaeth yn cael eu codi yn ôl cyfaint y dŵr sy’n deillio o dynnu’r darlleniad ar yr is- 

fesurydd o’r darlleniad ar y prif fesurydd. Bydd cost pellach ar gyfer dŵr yn cael ei godi yn ôl cyfaint y dŵr a 

fesurir gan yr is-fesurydd. Bydd y costau safonol perthnasol ar gyfer y prif fesurydd yn daladwy yn ogystal â’r 

costau cyfaint. 

 
Costau Consesiynol 
Nid yw’r Cynllun Costau hwn yn darparu ar gyfer costau gostyngedig i grwpiau cymunedol sydd yn perthyn i ddraeniad dŵr 
arwynebol o’u heiddo. 

 
 

6. Materion eraill i gwsmeriaid sydd yn talu costau mesuredig 

Gollyngiadau o bibellau tanddaearol 

 
Pan gaiff mesurydd ei osod yn allanol, byddai’n cofnodi unrhyw ollyngiadau o’r bibell wasanaethu tanddaearol preifat 

rhwng y mesurydd a’r eiddo. Gall hyn arwain at fil mawr. Ar yr amod y caiff meini prawf penodol eu cwrdd, gall y Cwmni 

ganiatáu lwfans gollwng ble mae cwsmer wedi derbyn bil mawr oherwydd gollyngiad. 

 
Mae meini prawf gwahanol ar gyfer lwfansau gollwng yn perthyn i’r pibellau sy’n gwasanaethu anheddau yn unig, a 

phibellau sy’n gwasanaethu eiddo masnachol neu eiddo â defnydd cymysg. Ceir manylion llawn polisïau’r Cwmni ar 

lwfansau gollwng yn y Côd Ymarfer ar Ollyngiadau i Gwsmeriaid. Ceir copïau o’r ddogfen hon yn rhad ac am ddim ar ein 

gwefan. 

 
Cyhoeddi biliau pan nad yw’n bosib darllen mesurydd 

 
Pan nad yw’n bosib i’r Cwmni ddarllen mesurydd pan fo’r adeg yn codi, cynhyrchir bil amcangyfrifedig. Bydd yr amcangyfrif 

yn seiliedig ar ddefnydd yr eiddo yn y gorffennol ar gyfer y cyfnod y caiff y bil ei gynhyrchu ar ei gyfer. 

 
Gall cwsmeriaid sy’n derbyn bil amcangyfrifedig ddarllen eu mesuryddion a dychwelyd y bil gyda’u darlleniad wedi ei 

ysgrifennu arno, neu ffonio 0345 122 6780 neu 0345 122 6780 i gwsmeriaid sydd eisiau siarad Cymraeg, i roi eu darlleniad 

mesurydd i’r Cwmni. Bydd bil newydd wedyn yn cael ei gynhyrchu yn ôl darlleniad y cwsmer. 

 
Darlleniadau mesurydd ar gais y Cwsmer 

 
Pan fod cwsmer yn gofyn am ddarlleniad mesurydd y tu allan i’r rhaglen ddarllen arferol a heb fod ar adeg newid 

tenantiaeth yna bydd ffi o £40.80 yn cael ei godi yn ystod oriau gwaith arferol (8yb i 5yh Dydd Llyn i Ddydd Gwener) a £60 

(yn cynnwys TAW) y tu allan i oriau gwaith arferol. Ni fydd y ffi hwn yn berthnasol pe bai’n gorfforol amhosib i’r cwsmer 

ddarllen y mesurydd. 

 
Ymholiadau am gywirdeb mesurydd 

 
Yn ôl darpariaethau Rheoliadau (Mesuryddion) Dŵr 1988, gall cwsmer sydd yn credu bod y mesurydd sydd yn cyflenwi ei 

(h)eiddo yn ddiffygiol ofyn i’r Cwmni brofi cywirdeb mesurydd. 

 
Gofynnir i gwsmeriaid ffonio’r Cwmni ar 0345 122 6780 neu 0345 122 6780 i gwsmeriaid sydd eisiau siarad Cymraeg, os 

ydynt yn ystyried bod eu mesurydd yn cofnodi defnydd yn anghywir. Bydd y Cwmni yn archwilio’r mater a lle bo’n ystyried 

bod y mesurydd yn cofnodi defnydd yn anghywir byddai’n trwsio neu’n gosod mesurydd newydd cyn gynted â phosib. 

 
Lle bo’r Cwmni yn ystyried bod y mesurydd yn cofnodi defnydd yn gywir, ond y cwsmer yn credu bod y mesurydd yn 

ddiffygiol, gall y cwsmer ofyn i’r Cwmni am ffurflen gais ar gyfer prawf mesurydd. Bydd y mesurydd yn cael ei anfon at 

ganolfan profi Safonau Masnach cymeradwy i’w brofi a chaiff mesurydd newydd ei osod yn ei le. Bydd tâl ar gyfer hyn pe 

bai’r prawf yn dangos bod y mesurydd yn cofnodi defnydd yn gywir. 

 
Bydd copi o ganlyniadau’r prawf yn cael eu hanfon at y cwsmer. Pe bai’r rhain yn cadarnhau bod y mesurydd a gafodd ei 

brofi yn methu o fewn cyfyngiadau gwall penodedig, a eglurir yn Rheoliadau Cyfarpar Mesuryddion (Mesuryddion Dŵr Oer) 

1988, bydd tâl o £70* yn daladwy. 

 
Pe bai’r prawf yn cadarnhau bod mesurydd wedi bod yn or-gofnodi defnydd yn unol â Rheoliadau (Mesuryddion) Dŵr 1988 

tybir bod y cofrestru anghywir o ddefnydd wedi dechrau o ddyddiad y darlleniad mesurydd olaf ond un gan y Cwmni (oni 



bai y gellir dangos gwall a ddechreuwyd ar ddyddiad diweddarach). Bydd costau yn cael eu cywiro yn ôl i’r dyddiad hwnnw 

yn seiliedig ar ddarlleniadau mesurydd gan y Cwmni o’r mesurydd a osodwyd pan dynnwyd y mesurydd diffygiol i’w brofi. 

 
Pe bai mesurydd sy’n gwasanaethu eiddo ar wahân i annedd yn tan-gofnodi defnydd, mae hawl gan y Cwmni adennill 

unrhyw gostau ychwanegol sy’n ddyledus ar gyfer y cyfnod o’r dyddiad pan dybir bod y mesurydd wedi dechrau gweithio’n 

ddiffygiol. Drwy wneud hyn, byddai’n defnyddio darlleniadau o’r mesurydd a osodwyd pan dynnwyd y mesurydd diffygiol i 

gyfrifo beth oedd lefel y defnydd yn ystod y cyfnod perthnasol. Ni fydd y Cwmni yn ceisio adennill costau ychwanegol gan 

eiddo domestig mewn achos o fesurydd yn tan-gofnodi. 

 
* I gwsmeriaid Preswyl yn unig; Bydd cwsmeriaid dibreswyl yn talu costau adennill rhesymol + TAW 

 
 

7. Y Cynllun WaterSure 

Pwy sydd yn gymwys ar gyfer y Cynllun WaterSure? 
 

Dan Reoliadau a wnaed gan yr Ysgrifennydd Gwladol i’r Amgylchedd (a gyfeirir atynt yn yr adran hon fel y Rheoliadau) 

mae’r Cwmni yn gweithredu Cynllun  WaterSure ar gyfer y grwpiau canlynol o gwsmeriaid mesuredig: 

 
Cwsmeriaid sy’n derbyn un neu fwy o’r budd-daliadau canlynol (neu sydd â rhywun arall sy’n preswylio yn eu cartref sydd 

yn derbyn y budd-dal): 

 
a) dan Adran VII Deddf Cyfraniadau Nawdd Cymdetihasol a Budd-daliadau 1992 

• budd-dal treth cyngor 

• budd-dal tai 

• cymhorthdal incwm; 

 
b) dan adran 1(4) Deddf Ceisiwyr Gwaith 1995 

• lwfans ceisio gwaith yn seiliedig ar incwm; 

 
c) dan adran 8 Deddf Credyd Treth 2002 

• y Credyd Treth Gweithio newydd; 

 
d) dan adran 10 ac 11 Deddf Credyd Treth 2002 

• y Credyd Treth Plant (ar wahân i deuluoedd sydd yn derbyn yr elfen deulu yn unig); 

 
e) dan Ddeddf Credyd Pensiwn y Wladwriaeth 2002 

• Credyd Pensiwn; 

 
f) dan Ran 1 Deddf Diwygio Lles 2007 

• lwfans cyflogaeth a chymorth yn seiliedig ar incwm,a naill ai: 

 
i) mae gan y person cymwys dri neu fwy o blant dan 19 oed y maent yn derbyn budd-dal plant ar eu cyfer ac sydd fel arfer 

yn byw gyda nhw yn yr eiddo; neu 

 
ii) mae ganddynt, neu mae gan rywun arall sydd yn byw gyda nhw, un o’r cyflyrau meddygol canlynol: 

• digeniad (colli croen sych) 

• afiechyd croen (eczema, psoriasis, varicose ulceration) 

• anymataliaeth 

• stoma abdomenol 

• afiechyd Crohn’s 

• colitis briwiol 

• methiant yr arennau sydd angen dialysis yn y cartref (oni bai y gwneir cyfraniad tuag at gost y dŵr a ddefnyddir 

mewn dialysis gan yr awdurdod iechyd). 

 
ac o ganlyniad i’r cyflwr hwnnw, mae’r person a effeithir yn gorfod defnyddio cyfaint sylweddol mwy o ddŵr. 

 

Yn ogystal â’r cyflyrau hyn uchod, gall cwsmeriaid sydd yn derbyn rhai budd-daliadau neu fudd-dal Credyd Treth, ac sydd yn 

dioddef o neu yn byw gyda rhywun sydd â chyflwr meddygol neu salwch arall sydd yn golygu defnydd ychwanegol 



sylweddol o ddŵr, fod yn gymwys ar gyfer cymorth drwy gyflwyno tystysgrif gan ymarferwr meddygol cofrestredig i 

gadarnhau eu cyflwr neu salwch. 

 
Ni fydd y Cynllun WaterSure ar gael: 

 
a) ble nad yw’r eiddo y mae costau dŵr a charthffosiaeth yn daladwy ar ei gyfer yn unig neu’n brif gartref y defnyddiwr ac 

unrhyw berson cymwys arall; neu 

 
b) ble na chaiff yr eiddo ei ddefnyddio yn unig fel cartref person, a lle bo’r defnydd arall yn brif ddefnydd yr eiddo; neu 

 
c) ble y defnyddir y dŵr a gyflenwir i’r eiddo i ddyfrhau ardd drwy fodd arall ar wahân i bibell dŵr llaw, neu ar gyfer ail- 

lenwi pwll nofio neu bwll gyda chynhwysedd o fwy na 10,000 litr yn awtomatig. 

 
Faint yw’r Cynllun WaterSure? 

Bydd cwsmer sydd wedi’i gofrestru ar y Cynllun WaterSure yn talu cost blynyddol sef yr isaf o naill ai: 

 
a) y costau safonol a chyfaint ar gyfer gwasanaethau dŵr a/neu garthffosiaeth sy’n daladwy ar y cyfaint cywir o 

ddŵr a gofnodir gan y mesurydd a osodir yn yr eiddo; neu 

 
b) y bil cyfartalog cartref ar gyfer gwasanaethau dŵr a/neu garthffosiaeth yn yr ardal leol. 

 
Yn ymarferol, bydd cwsmer sydd wedi’i gofrestru ar gyfer y Cynllun WaterSure yn talu’r gost o fil cyfartalog cartref. Ar 

ddiwedd y flwyddyn bydd y Cwmni yn adolygu lefel defnydd yr eiddo yn ystod y flwyddyn. Lle bo’r cyfanswm o ddŵr a 

ddefnyddiwyd yn golygu y bydd y cwsmer wedi talu swm blynyddol is drwy dalu’r tariffau dŵr a charthffosiaeth mesuredig 

sylfaenol yn hytrach na chost bil cyfartalog cartref, caiff unrhyw ordaliad ei ad-dalu. Lle bo cwsmer yn gymwys am y Cynllun 

WaterSure am ran o’r flwyddyn yn unig, caiff y swm sy’n daladwy ei gyfrifo ar sail ddyddiol. 

 
Diffinir yr ardal leol fel yr ardal a wasanaethir gan y cwmni/au dŵr a charthffosiaeth lleol sydd â dyletswydd. 

 
Talu’r Cynllun WaterSure 

 
Ceir talu’r costau yn wythnosol, yn bythefnosol neu drwy randaliadau misol: 

• mewn banc neu gymdeithas adeiladu y cwsmer ei hun (mae rhai banciau yn awr yn codi tâl ar gyfer y gwasanaeth 

hwn) neu drwy ddefnyddio cyfleusterau telebancio neu ryngrwyd eu banc neu gymdeithas adeiladu; 

• mewn unrhyw gangen o Natwest (National Westminster Bank Plc); 

• drwy Ddebyd Uniongyrchol; 

• drwy ein ffonio gyda manylion eich cerdyn credyd neu ddebyd (mae ffi yn perthyn i daliadau cerdyn credyd); 

• drwy Archeb Sefydlog; 

• drwy anfon siec at Customer Accounts, Leep Networks (Water) Limited, The Greenhouse, MediaCityUK, Salford, M50 
2EQ (ond peidiwch ag anfon arian parod drwy’r post os gwelwch yn dda); 

 
Os ydych yn cael anhawster talu gan ddefnyddio unrhyw rai o’r opsiynau uchod, neu os ydych yn dymuno talu gydag arian 

parod neu yn amlach, yna ffoniwch ein Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0345 122 6780, neu 0345 122 6780 i gwsmeriaid 

sydd eisiau siarad Cymraeg i drafod eich anghenion a chytuno ar opsiwn talu priodol. 

 
Cofrestru ar gyfer Cynllun WaterSure 

 
Ceir ffurflen i gofrestru am y Cynllun WaterSure drwy ffonio ein Llinell Gymorth Cyfrifon ar 0345 122 6780, neu 0345 122 

6780 i gwsmeriaid sydd eisiau siarad Cymraeg. 

 
Ni fydd cwsmer yn gymwys ar gyfer y Cynllun WaterSure nes bod y Cwmni wedi derbyn ffurflen gyflawn gyda’r dystiolaeth 

angenrheidiol o’u hawl. Bydd y dystiolaeth yn cydfynd â’r Rheoliadau ac yn: 

 
• I gwsmeriaid â thri neu fwy o blant: 

 
Llungopïau o’r hysbysiad o hawl diweddaraf neu lyfr archeb sydd yn dangos bod budd-dal plant yn daladwy i breswyliwr yr 

eiddo ar gyfer tri neu fwy o blant dan 19 oed sydd yn preswylio yn yr eiddo mewn cwestiwn, a chopi o hysbysiad hawl 

diweddaraf y cwsmer ar gyfer y budd-dal neu gredyd treth (ar gyfer budd-daliadau, rhaid i’r hysbysiad hwn wedi ei ddyddio 



lai na 12 mis cyn dyddiad y cais am gymorth; ac ar gyfer credydau treth, rhaid i’r hysbysiad wedi ei ddyddio lai na chwe mis 

cyn dyddiad y cais am gymorth). 

 
• I gwsmeriaid â chyflwr meddygol cymwys: 

 
Lle bo’r salwch mewn cwestiwn yn un o’r rheiny a restrir, manylion y cyflwr meddygol sydd yn eu gwneud yn gymwys; pa 

driniaeth y maent yn ei derbyn, os unrhyw driniaeth o gwbl; sut y mae’r cyflwr yn eu hachosi i ddefnyddio mwy o ddŵr na 

fyddent os nad oeddent yn dioddef o’r cyflwr; enw a chyfeiriad eu meddyg teulu, a chopi o hysbysiad o hawl diweddaraf y 

cwsmer ar gyfer credyd treth (ar gyfer budd-daliadau, rhaid bod yr hysbysiad mewn cwestiwn wedi ei ddyddio llai na 12 mis 

cyn dyddiad y cais am gymorth; ac ar gyfer credydau treth, rhaid bod yr hysbysiad wedi ei ddyddio llai na chwe mis cyn 

dyddiad y cais am gymorth). 

 

Ble nad yw’r salwch yn un o’r rheiny a restrir, bydd angen tystysgrif wedi’i lofnodi gan ymarferydd meddygol sydd yn 
cadarnhau’r salwch, enw y person sydd â’r salwch, dyddiad cyflwyno’r dystysgrif ac enw a chyfeiriad yr ymarferydd 
meddygol cofrestredig; sut y mae’r cyflwr yn eu hachosi i ddefnyddio mwy o ddŵr na fyddent os nad oeddent yn dioddef 
o’r cyflwr; a chopi o hysbysiad o hawl diweddaraf y cwsmer ar gyfer y budd-dal neu gredyd treth (ar gyfer budd-daliadau , 
rhaid bod yr hysbysiad wedi ei ddyddio lai na 12 mis cyn dyddiad y cais ar gyfer cymorth; ac i gredydau treth, rhaid bod yr 
hysbysiad wedi ei ddyddio lai na chwe mis cyn dyddiad y cais am gymorth). 

 
Bydd y ffurflen gofrestru yn cynnwys adran sydd yn awdurdodi’r Cwmni i gysylltu â’r Ganolfan Byd Gwaith ney feddyg y 

cwsmer i gadarnhau’r wybodaeth ar y ffurflen. Bydd y Cwmni yn gwirio ceisiadau lle bod ganddo unrhyw amheuon sydd yn 

perthyn i gwrdd â’r meini prawf angenrheidiol, ac i gwrdd â gofynion Ofwat, byddai’n gwneud archwiliadau ar hap o ganran 

priodol o geisiadau yn flynyddol drwy wirio a chadarnhau ceisiadau gyda’r Ganolfan Byd Gwaith neu feddygon i atal 

ceisiadau twyllodrus. 

 
Amser Cymhwyso 

 
Gall cwsmeriaid gofrestru ar gyfer y Cynllun WaterSure ar unrhyw adeg yn y flwyddyn gostau ac os ydynt yn gymwys ar 

gyfer y Cynllun WaterSure adeg gwneud y cais, bydd y Cynllun WaterSure yn berthnasol o ddechrau’r cyfnod bilio a wneir y 

cais ynddo. 

 
Bydd coferestriad yn dod i ben ar ddyddiad 12 mis ar ôl iddo ddechrau, oni bai fod hynny rhan i’r ffordd trwy gyfnod bilio, 

ac yna byddai’n dod i ben ar ddiwedd y cyfnod bilio hwnnw. Bydd angen i gwsmeriaid ail-gofrestru ar gyfer y Cynllun 

WaterSure os ydynt yn aros yn gymwys ar gyfer y Cynllun ar ôl 12 mis. Bydd y Cwmni yn anfon ffurflen gofrestru allan yn 

awtomatig i bob cwsmer sydd wedi cofrestru ar gyfer y Cynllun WaterSure, ddau fis cyn i’w cymhwysedd ddod i ben. 

 
Os nad yw cwsmeriaid yn ail-gofrestru, neu os nad ydynt yn gymwys rhagor, caiff eu cyfrifon eu trosglwyddo’n awtomatig 

i’r tariffau mesuredig safonol ar ddechrau’r cyfnod bilio yn dilyn yr un ble mae’r cyfnod cofrestru 12 mis yn dod i ben. 

 
Pan hysbysir y Cwmni rhan o’r ffordd drwy’r flwyddyn gostio nad yw cwsmer yn gymwys ar gyfer y Cynllun WaterSure 

rhagor, bydd cyfrif y cwsmer hwnnw yn newid yn ôl i’r tariffau mesuredig safonol ar ddechrau’r cyfnod bilio yn dilyn yr un 

ble mae cymhwysedd y cwsmer ar gyfer cymorth yn dod i ben. 

 
Nid oes unrhyw gyfyngiad ar y nifer o flynyddoedd y gall cwsmer dalu’r Cynllun WaterSure ond bod y meini prawf gofynnol 

yn cael eu cwrdd yn flynyddol. 

 
 

8. Costau isadeiledd 
Yn yr adran hon mae “costau isadeiledd” yn golygu’r costau a awdurdodir gan Adran 146 (2) o Ddeddf Diwydiant Dŵr 1991. 

Bwriad lefelau’r costau  yw sicrhau bod y rheiny sy’n galw ar y system dŵr a charthffosiaeth am y tro cyntaf yn cyfrannu at 

y rhwydwaith lleol sy’n bodoli eisoes. 

 
Oni bai bod y costau unigol yn cael eu cyfeirio atynt ar wahân yn yr adran hon, bydd y term “cost isadeiledd” yn cwmpasu’r 

gost isadeiledd dŵr a’r gost isadeiledd carthffosiaeth hefyd. 

 
Gweithredu’r gost isadeiledd 

 
Bydd y gost isadeiledd yn daladwy ar eiddo sydd yn cynnwys uned sydd yn gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer meddiannaeth 

ar wahân o’r tro cyntaf iddo gael ei gysylltu i brif gyflenwad dŵr neu garthffos gyhoeddus at bwrpasau domestig ar neu ar 



ôl 1 Ebrill 1990. Nid yw hyn yn golygu ei fod yn daladwy ar dai yn unig. Mae’n daladwy ble y caiff dŵr ei ddefnyddio at 

bwrpasau domestig, hynny yw yfed, golchi, coginio, gwres canolog, a phwrpasau glanweithiol (a ddiffinir yn y Ddeddf 

Diwydiant Dŵr 1991). 

 
At bwrpas y gost hon, caiff pob adeilad neu ran o adeilad ei drin fel uned sy’n gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer 

meddiannaeth ar wahân ac yn atebol ar gyfer cost isadeiledd ar wahân os: 

 
• Mewn achos annedd: 

o mae’n cael ei ddefnyddio neu yn mynd i gael ei ddefnyddio fel annedd ar wahân; neu 

o mae’n cynnwys cyfleusterau ar wahân ar gyfer cysgu, golchi, coginio a thŷ bach. 

 
• Mewn unrhyw achos arall, mae ganddo gysylltiad ei hun i gyflenwad dŵr neu wasanaeth carthffosiaeth ac yn 

gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer meddiannaeth ar wahân. 

 
Ar wahân i’r “achosion Ansafonol” a ddisgrifir isod, bydd symiau safonol y gost isadeiledd yn daladwy ar gyfer pob uned 

sydd yn cysylltu â phrif gyflenwad a / neu garthffosydd y Cwmni. 

 
Atebolrwydd i dalu’r gost isadeiledd 

Mae’r taliad isadeiledd yn daladwy i’r person sydd yn gofyn am gysylltiad i brif gyflenwad dŵr a / neu garthffosydd y 

Cwmni. 

Ble na chaiff unrhyw gais am gyflenwad dŵr na gwasanaeth carthffosiaeth, neu ble na all y Cwmni adennill y gost gan y 

person sydd yn gofyn am y cysylltiad, bydd y gost yn daladwy gan y person sydd yn manteisio o’r cyflenwad neu’r 

gwasanaeth newydd pan fo’r gost yn daladwy. 

 
Costau isadeiledd 

Dangosir y costau safonol yn Atodiadau y wybodaeth fanwl ar gostau ar gyfer pob ardal mewnosod a wasanaethir gan y 

Cwmni. 

 
Talu’r gost isadeiledd 

Mewn achos eiddo newydd, mae’r gost isadeiledd yn daladwy wrth gysylltu oni bai bod y Cwmni wedi cytuno trefniadau 

talu gwahanol gyda’r cwsmer perthnasol. Dylai cwsmer sydd yn dymuno cytuno ar drefniadau talu gwahanol ysgrifennu at 

Leep Networks (Water) Limited, The Greenhouse, MediaCityUK, Salford, M50 2EQ 

 
Ar gyfer eiddo sydd yn bodoli eisoes a gyda phreswylwyr ar yr adeg pan fod angen cysylltiad, bydd taliad llawn naill ai yn 

cael ei wneud o fewn chwe mis o’r cysylltiad, neu gellir talu hyd at ddeuddeg o randaliadau blynyddol hafal yn cynnwys llog 

o 6% y flwyddyn neu gyfradd arall a osodir gan Ofwat. 

 

Diffiniad o gysylltiad 

 
Mewn achos y gost isadeiledd dŵr, diffinir cysylltiad fel y pwynt mewn amser pan osodir mesurydd dŵr ar gyfer mesur 

defnydd mewn eiddo; neu, ble y cafwyd mesurydd ei osod yn flaenorol ar gyfer mesur ac adeiladu cyflenwad a ble mae 

costau Cyflenwad Adeilad wedi eu talu, y pwynt pan fo’r cyflenwad yn newid i un ar gyfer pwrpasau domestig. 

 
Mewn achos y gost isadeiledd carthffosiaeth, diffinir cysylltiad fel y pwynt mewn amser pan osodir mesurydd dŵr ar gyfer 

mesur defnydd mewn eiddo; neu, ble y cafwyd mesurydd ei osod yn flaenorol ar gyfer mesur ac adeiladu cyflenwad a ble 

mae costau Cyflenwad Adeilad wedi eu talu, y pwynt pan fo’r cyflenwad yn newid i un ar gyfer pwrpasau domestig; neu, ble 

na chaiff cyflenwad dŵr gan ymgymerydd dŵr statudol, y pwynt ble y caiff yr eiddo ei gysylltu’n gorfforol i garthffos y mae’r 

Cwmni yn berchen arni. 

 
Bydd y Cwmni fel arfer yn darparu anfoneb ar gyfer y costau isadeiledd taladwy ar yr un adeg â chyflwyno anfoneb ar gyfer 

cysylltiad. Gallai fod yn fwy gweinyddol gyfleus ac yn rhatach i dalu’r costau ar yr un pryd. 

 
Achosion nad ydynt yn safonol 

Mae nifer o sefyllfaoedd ble na chaiff y gost isadleiledd sy’n daladwy ar gyfer datblygiad ei chyfrifo drwy adio at ei gilydd y 

nifer berthnasol o niferoedd safonol ar gyfer pob uned. Y sefyllfaoedd hyn yw: 

 
Adeiladau ble mae Cytundeb Bilio Cyffredin 

Lle bo adeilad yn cynnwys nifer o unedau annibynnol, ac ni fydd eu trigolion yn y dyfodol yn cael eu bilio gan y Cwmni ar 



gyfer gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth, ond bydd y bil yn cael ei dalu gan drydydd parti (Cytundeb Bilio Cyffredin), bydd 

y gost isadeiledd yn cael ei chyfrifo gan gyfeirio at yr offer sydd yn defnyddio dŵr yn yr adeilad hwnnw. 

 
Mae’r tabl isod yn dangos yr “Unedau Llwytho” sydd wedi eu cytuno’n genedlaethol ar gyfer offer amrywiol sy’n defnyddio 

dŵr. 

 
Bydd y gost isadeiledd yn cael ei chyfrifo drwy adio’r unedau llwytho i gyd at ei gilydd ar gyfer pob darn o offer yn yr 

adeilad; rhannu’r ffigur hwn â 24; ac yna rhannu’r ffigur hwn gyda nifer yr unedau annibynnol y mae’r Cytundeb Bilio 

Cyffredin yn perthyn iddynt. Bydd hyn yn cynhyrchu ffigur a elwir yn “Lluosydd Perthnasol” i’w luosi gyda’r gost isadeiledd 

safonol i gyfrifo cyfanswm y gost isadeiledd sy’n daladwy. 

 
Mewn achos datblygiad gyda Chytundeb Bilio Cyffredin gall y lluosydd perthnasol fod yn fwy neu’n llai nag 1. 

 
Adeiladau nad ydynt yn cynnwys tŷ ac sy’n cael eu cyflenwi gan bibell wasanaeth gyda diamedr mewnol o fwy na 15mm 

Yn yr achos hwn bydd y costau isadeiledd sy’n daladwy hefyd yn cael eu cyfrifo yn ôl yr offer sy’n defnyddio dŵr a osodir 

ynddynt gan ddefnyddio’r unedau llwytho yn y tabl isod. 

 
Bydd y gost isadeiledd yn cael ei gyfrifo drwy adio at ei gilydd yr unedau llwytho i gyd ar gyfer pob darn o offer yn yr adeilad 

a rhannu’r ffigur hwn â 24 i gynhyrchu’r lluosydd perthnasol. Os yw’r ffigur hwn yn llai nag 1, bydd y lluosydd perthnasol yn 

1. 

 
Bydd y lluosydd perthnasol yna’n cael ei luosi gyda’r gost isadeiledd safonol i gyfrifo’r gost sy’n daladwy. 

 
Datblygiad neu ailddatblygiad safleoedd a gysylltwyd yn flaenorol i wasanaethau dŵr a charthffosiaeth 

Ble y caiff safle ei ddatblygu neu ail-ddatblygu (yn cynnwys addasiadau neu is-adrannau o adeiladau) bydd y nifer o gostau 

isadeiledd a fydd yn daladwy yn cael eu cyfrifo fel hyn: 

 
Cyfanswm y nifer o unedau gyda chysylltiadau i wasanaethau dŵr a / neu garthffosiaeth ar ôl datblygiad, minws y nifer 

uchaf o eiddo a oedd wedi eu cysylltu at wasanaethau dŵr a/neu garthffosiaeth ar unrhyw adeg yn ystod y pum mlynedd 

cyn i ailddatblygiad ddechrau. Adnabyddir nifer yr eiddo sydd wedi eu credydu fel rhai wedi eu gwrthbwyso (‘off-sets’). 

 
Pan fod safle i’w ail-ddatblygu yn cynnwys cyfadeilad mawr sengl masnachol – megis ysbyty neu westy – sydd â chysylltiad 

mesuredig, bydd y Cwmni yn ystyried y galw ar wasanaethau o ddefnydd gwreiddiol y safle yn ystod y pum mlynedd cyn i’r 

ailddatblygiad ddechrau wrth gyfrifo costau isadeiledd (nodwch, lle bo rhan yn unig o safle wedi’i gwerthu ar gyfer 

ailddatblygu, bydd y defnydd parhaus o ddŵr ar ran honno’r safle nad yw’n cael ei ail-ddatblygu yn cael ei ystyried wrth 

gyfrifo’r costau isadeiledd taladwy). 

 
Bydd y Cwmni yn gwneud hyn trwy rannu’r defnydd mwyaf o ddŵr a gofnodir gan y mesurydd mewn unrhyw un o’r bum 

mlynedd ariannol cyn y datblygiad gyda defnydd cartref domestig cyffredin ar gyfartaledd yn ardal y Cwmni. Bydd hyn yn 

cynhyrchu’r nifer o eiddo gwrthbwyso i’r Cwmni osod yn erbyn y costau isadeiledd sy’n daladwy. 

 
Mewn achosion ble y cyfrifir atebolrwydd costau isadeiledd gan ddefnyddio’r egwyddor lluosydd perthnasol a gyfeirir ati 

uchod, bydd unrhyw eiddo gwrthbwyso sy’n daladwy yn cael eu gosod yn erbyn cyfanswm y costau isadeiledd a dybir yn 

daladwy gan ddefnyddio’r egwyddor lluosydd perthnasol. 

 
Nodwch, pan gaiff safle mawr sengl masnachol ei ailddatblygu nad oedd yn flaenorol yn cael cysylltiadau mesuredig, ni fydd 

y Cwmni yn cael cyfrifo costau isadeiledd ar sail defnydd. Bydd costau yn cael eu cyfrifo ar sail y nifer uchaf o eiddo a oedd 

ar y safle’n flaenorol. 

 
 

Anghydfodion ynglŷn â defnyddio’r Lluosydd Perthnasol 

Gellir cyfeirio unrhyw anghydfod ynglŷn â’r cais neu gyfrifiad y Lluosydd Perthnasol i Ofwat, Centre City Tower, 7 Hill Street, 

Birmingham, B5 4UA. Rhif ffôn: 0121 644 7500. 

 

Tabl o Unedau Llwytho ar gyfer ffitiadau dŵr sydd wedi eu cytuno yn genedlaethol 



 

Ffitiad Dŵr Unedau 
Llwytho 

Seston fflysio tŷ bach 2 

Basn golchi mewn tŷ 1.5 

Basn golchi rhywle arall 3 

Bath (maint nominal tap 20mm) 10 

Bath (maint nominal tap mwy nag 20mm) 22 

Cawod 3 

Sinc (maint nominal tap 15mm) 3 

Sinc (maint nominal tap mwy na 15mm) 5 

Tap chwistrellu 0.5 

Bidet 1.5 

Offer domestig (yn amodol ar leiafrif o 6 uned llwytho bob tŷ) 3 

Offer cymunedol neu fasnachol 10 

Unrhyw ffitiad neu allfa dŵr arall (yn cynnwys tap – ond ddim yn cynnwys wrinal neu 
feddalydd dŵr) 

3 

 

Nodiadau i’w darllen gyda’r tabl: 
Nodyn 1. Mae cyfeiriad at unrhyw ffitiad yn cynnwys cyfeiriad at unrhyw blymio, allfa, gwagle arbennig neu gynllunio na 
darpariaeth arall ar gyfer y ffitiad hwnnw. 

 
Nodyn 2. Mewn unrhyw gyfrifiad o gyfanswm yr Unedau Llwytho ar gyfer eiddo, bydd isafswm o chwech Uned Llwytho yn 
cael eu cynnwys i bob tŷ ar gyfer offer domestig p’un a yw’r tŷ yn cynnwys unrhyw offer o’r fath ai peidio. Yr unig eithriad i 
hyn fydd mewn achos unrhyw dŷ ble na chaiff peiriant golchi na pheiriant golchi llestri, ac nid oes unrhyw blymio, allfa, 
gwagle arbennig na darpariaeth arall ar gyfer y naill offer na’r llall yn y tŷ. 

Nodyn 3. Mewn achos bod gwybodaeth Unedau Llwytho heb gael ei darparu ar gais, mae hawl gan y Cwmni ddefnyddio 

Lluosydd Perthnasol yn seiliedig ar faint y bibell gysylltu. Mewn amgylchiadau fel hyn, ni fydd y Lluosydd Perthnasol yn llai 
na’r canlynol: 

 

Diamedr y Bibell 
Allanol 

(Piben polyethylene ) 

 

Lluosydd Perthnasol 

0 - 25mm 1 

26 - 32mm 4 

33 - 50mm 9 

51 - 63mm 16 

> 63mm 25 

Bydd Lluosyddion Perthnasol yn seiliedig ar diamedrau mewnol y bibell sydd yn gyfatebol i bibell polythylene o faint 
penodol yn cael eu defnyddio ar gyfer deunyddiau nad ydynt yn PE. 

 

9. Mesuro gorfodol o gyflenwadau dŵr 

Mae gan y Cwmni bŵerau dan Ddeddf Diwydiant Dŵr 1991 i ofyn i rai categorïau o eiddo i fod yn fesuredig. Bydd pob eiddo 

cwsmeriaid newydd yn ardal mewnosod y Cwmni yn fesuredig. 
 

10. Talu costau dŵr a charthffosiaeth 

Measured water and sewerage charges 



 

Mae costau mesuredig yn daladwy fel ôl-ddyledion ac oni bai bod cwsmer wedi cytuno i drefniadau talu gwahanol â’r 

Cwmni, maent yn daladwy o fewn 28 diwrnod o gynhyrchu bil ar gyfer cwsmeriaid domestig ac o fewn 21 diwrnod mewn 

achosion eraill. 

 
Mae biliau mesuredig fel arfer yn cael eu cynhyrchu bob chwe mis ar gyfer cwsmeriaid domestig ac yn fisol ar gyfer 

cwsmeriaid masnachol. Mae’r Cwmni yn anelu at seilio biliau ar ddarlleniadau mesurydd. Mae cwsmeriaid yn derbyn 

manylion am ddyddiad darllen mesurydd unigol pan gaiff mesurydd ei osod neu pan fod cwsmer yn symud mewn i eiddo â 

mesurydd. 

 
Mae hawl gan y cwmni i ddarllen mesuryddion a chynhyrchu biliau’n fisol. 

 
Mae’r Cwmni yn gweithredu Cynllun Talu Mesurydd ar gyfer cwsmeriaid mesuredig. O dan y Cynllun mae cwsmeriaid yn 

cytuno i dalu swm penodol bob mis. Ar ddiwedd bob blwyddyn bydd y Cwmni yn adolygu’r cyfrif ac yn gwneud unrhyw 

addasiadau i’r taliad misol angenrheidiol pe bai eu defnydd dŵr yn newid neu pe bai’r taliadau’n rhy uchel neu’n rhy isel. 

 
Os yw’r cyfrif mewn credyd, gall cwsmeriaid ddewis i gael y gor-daliad wedi’i ad-dalu neu ei gario ymlaen i leihau taliadau’r 

flwyddyn nesaf. Os nad oes digon wedi’i dalu bydd y ddyled yn cael ei hychwanegu at fil y flwyddyn ganlynol a chaiff 

taliadau misol eu hail-gyfrifo i dalu’r balans sy’n ddyledus dros y 12 mis nesaf. 

 
Mae cynlluniau pythefnosol neu wythnosol ar gyfer talu costau mesuredig ar gael ar gais. 

 
Mae cynlluniau misol, pythefnosol ac wythnosol ar gael hefyd ar gyfer ad-dalu unrhyw ôl-ddyledion o gostau mesuredig ac 

ar gyfer y Tariff WaterSure. Pan fod cwsmer yn dymuno talu’n amlach na phob tri mis, bydd y Cwmni yn darparu llyfryn talu 

oni bai fod Debyd Uniongyrchol yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y taliadau. 

 
Ar gyfer cynlluniau talu aml, byddai’n well gennym pe bai cwsmeriaid yn ffonio ein Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0345 

122 6780, neu 0345 122 6780 i gwsmeriaid sydd eisiau siarad Cymraeg i drafod eu gofynion a chytuno ar gynlluniau priodol. 

Byddwn bob amser yn sicrhau bod cynllun talu yn cael ei osod ar lefel sydd yn clirio taliadau’r flwyddyn bresennol erbyn 31 

Mawrth ond os oes unrhyw ôl-ddyledion ar y cyfrif mae’n bosib y byddwn yn gallu cytuno ar gyfnod mwy o amser i glirio’r 

costau er mwyn gwneud rhandaliadau yn fwy fforddiadwy. 

 

Ceir gofyn am gynlluniau talu aml yn ysgrifenedig hefyd, drwy ysgrifennu at Gyfrifon Cwsmeriaid, Leep Networks 

(Water) Limited, The Greenhouse, MediaCityUK, Salford, M50 2EQ 

 
Os ydych yn poeni am eich gallu i dalu eich bil, nodwch os gwelwch yn dda er nad yw Leep Networks (Water) Limited ar hyn o bryd 

yn cynnig gostyngiadau ar gyfer y rheiny sydd yn cael anawsterau talu, mae’n bosib y byddwn yn gallu awgrymu eich defnydd. 

Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda ar 0345 122 6780 neu 0345 122 6780 i gwsmeriaid sydd eisiau siarad Cymraeg. 

 
Trefniadau talu am gostau mesuredig 

 
Mae’r opsiynau talu canlynol ar gael i’n cwsmeriaid: 

• mewn banc neu gymdeithas adeiladu’r cwsmer (mae rhai banciau yn awr yn codi tâl am y gwasanaeth hwn) neu 

gan ddefnyddio cyfleusterau bancio rhyngrwyd neu delebancio eu banc neu gymdeithas adeiladu; 

• mewn unrhyw gangen o Natwest (National Westminster Bank Plc). 

• trwy Ddebyd Uniongyrchol; 

• trwy ein ffonio ni gyda manylion eich cerdyn debyd neu gredyd (mae ffi yn perthyn i daliadau cerdyn credyd); 

• trwy Archeb Sefydlog; 

• trwy bostio siec at Leep Networks (Water) Limited, The Greenhouse, MediaCityUK, Salford, M50 2EQ (ond 

peidiwch ag anfon arian parod drwy’r post os gwelwch yn dda); 

 
Os ydych yn cael anawsterau talu drwy ddefnyddio unrhyw rai o’r opsiynau uchod neu os ydych yn dymuno gwneud taliad 

gydag arian parod neu dalu’n fwy aml, yna ffoniwch ein Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0345 122 6780, neu 0345 122 

6780 i gwsmeriaid sydd eisiau siarad Cymraeg, er mwyn i ni drafod eich gofynion a chytuno ar opsiwn talu priodol. 

 
Taliadau Uniongyrchol o Fudd-daliadau 

 
Os yw cwsmeriaid yn derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans Ceisio 



Gwaith neu Gredyd Pensiwn ac mae ôl-ddyledion ar y cyfrif ar hyn o bryd, yna gallent ofyn i’r Ganolfan Byd Gwaith am 

drefnu i dalu eu costau dŵr a charthffosiaeth yn uniongyrchol i’r Cwmni dan y Cynllun Water Direct. 

 
Mae’r Cwmni yn hollol gefnogol o’r Cynllun Water Direct ac yn ymrwymedig i dderbyn taliadau uniongyrchol ble mae 

cwsmeriaid yn dymuno talu fel hyn. 

 
Dylai cwsmeriaid sydd â diddordeb mewn defnyddio’r Cynllun Water Direct gysylltu â’u Canolfan Byd Gwaith lleol neu 

ffonio ein Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0345 122 6780, neu 0345 122 6780 i gwsmeriaid sydd eisiau siarad Cymraeg. 
 

Methiant i dalu costau pan eu bod yn daladwy 

 
Os nad ydym yn derbyn taliad pan ei fod yn daladwy ar gyfer gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth a ddarperir ar gyfer 

cartref domestig, mae nifer o gamau y byddwn yn eu cymryd i adennill yr arian sy’n daladwy. Mae’r rhain wedi eu gosod 

allan yn ein Cod Ymarfer a Gweithdrefn Adennill Dyledion sydd ar gael ar ein gwefan. 

 
Ble y caiff dŵr ei gyflenwi’n unig i eiddo nad yw’n gartref domestig, ar ôl llythyr atgoffa cyntaf, bydd y Cwmni yn anfon 

hysbysiad ei bod yn bwriadu dadgysylltu’r cyflenwad dŵr os na chaiff y ddyled ei thalu. Os na chaiff y costau eu talu neu os 

nad yw’r cwsmer yn cysylltu â’r Cwmni i gytuno cynllun talu, gall y cyflenwad gael ei ddadgysylltu. Yna gellir cyflwyno 

Hawliad Llys i adennill yr arian dyledus os nad yw’r cwsmer yn cysylltu â’r Cwmni i gytyno cynllun tali i gael y cyflenwad 

wedi’i ailgysylltu. Bydd angen taliad o £63 i ailgysylltu’r cyflenwad yn ogystal â thaliad o gyfran sylweddol o’r ddyled sydd 

heb ei dalu. 



Atodiad – gwybodaeth ar gostau ar gyfer 2019/20 

Parc Llanilid 

Map o ardal Parc Llanilid 
 

 
Yr ardal leol ar gyfer cyfrifo’r Cynllun WaterSure yw ardal Dŵr Cymru. 



Costau Dŵr 

Costau mesuredig 

Mae’r costau mesuredig a amlinellir yn yr adran hon yn gostau mesuredig safonol. 

 
Bydd y rhain yn cael eu talu gan bob cwsmer sy’n cymryd dŵr trwy fesurydd ar wahân i’r rheiny sydd wedi eu cofrstru 

gyda’r Cwmni i dalu’r Tariff WaterSure. 

 

Mae costau mesuredig yn cynnwys tâl safonol gyda thâl cyfaint. 

 
Y Tâl Safonol – Ar gyfer pob mesurydd sy’n codi tâl bydd yna gost safonol blynyddol yn seiliedig ar ei faint fel a ganlyn: 

 

Maint Mesurydd 

 Cost safonol 
 

 
Y flwyddyn 

0-25mm £38.20 

30mm £183.79 

40mm ac uwch £338.59 

 
 

Ble na ddangosir maint ar y mesurydd bydd maint tybiannol yn cael ei asesu gan y Cwmni trwy gyfeirio at y llif potensial 

mwyaf drwy’r mesurydd. 

 
Y Tâl Cyfaint – Bydd y tâl cyfaint yn cael ei gyfrifo yn ôl y cyfaint a gofnodir gan y mesurydd ar gyfradd o £1.3856 y metr 

ciwbig. 

 

Costau gwaredu carthion a charthffosiaeth 

Costau mesuredig 

 
Mae’r costau mesuredig a amlinellir yn yr adran hon yn gostau mesuredig safonol. Bydd y rhain yn cael eu talu gan bob 

cwsmer sy’n talu costau carthffosiaeth mesuredig ar wahân i’r rheiny sydd wedi eu cofrestru gyda’r Cwmni ar gyfer y 

Cynllun WaterSure. 

 
Mae costau mesuredig yn cynnwys tâl safonol gyda thâl cyfaint. 

 
Y Tâl Safonol – Ar gyfer pob mesurydd codi tâl bydd tâl safonol blynyddol sydd yn seiliedig ar ei faint fel a ganlyn: 

 

Carthffosiaeth 
 

 Cost safonol 
 

 
Y flwyddyn 

Cost safonol gostyngol 
 

 
Y flwyddyn 

0 - 25mm £84.45 £67.83 

30mm £383.33 £354.45 

40mm ac uwch £570.42 £533.08 



Ble na ddangosir maint ar y mesurydd bydd maint tybiannol yn cael ei asesu gan y Cwmni trwy gyfeirio at y llif potensial 

mwyaf drwy’r mesurydd. 

 
Y Tâl Cyfaint – Bydd y tâl cyfaint yn cael ei gyfrifo yn ôl y cyfaint o ddŵr a gofnodir gan y mesurydd yn amodol ar lwfans (y 

Lwfans Dim Dychwelyd i’r Garthffos) ar gyfer unrhyw gyfaint na chaiff ei ollwng i’r garthffos a fydd yn 5% ar gyfer eiddo 

domestig a masnachol. Byddwn yn ystyried cytuno i Lwfans Dim Dychwelyd i’r Garthffos uwch ble mae cwsmer yn gallu 

profi fod llai na 95 y cant o’r dŵr rydym yn ei gyflenwi yn cael ei ddychwelyd i’r system garthffos gyhoeddus mewn achos 

naill ai: 

 
(a) unrhyw gyfran pellach o ddŵr a ddefnyddir ond sydd heb ei ollwng i garthffos‡; neu 

(b) unrhyw gyfaint sy’n amodol ar y Gost Elifion Masnach; neu 

(c) unrhyw olledion i’r garthffos o unrhyw ffynhonnell na chaiff ei gofnodi ar y mesurydd (ar wahân i ddraeniad dŵr 

arwynebol). 

 
Y Gost Cyfaint - Bydd y tâl cyfaint yn cael ei gyfrifo yn ôl y cyfaint o ddŵr a gofnodir gan y mesurydd ar raddfa o £1.6304 y 

metr ciwbig. Bydd y gost foliwmetrig gostyngedig bob metr ciwbig, yn daladwy ble nad oes unrhyw ran o’r eiddo wedi’i 

gysylltu ar gyfer draeniad dŵr arwynebol, yn £1.4459. 

 
Y tariff carthffosiaeth draeniad budr a phriffordd yn unig yw’r gost safonol ar gyfer carthffosiaeth gyda’r gost foliwmetrig 

gostyngol ar gyfer carthffosiaeth. 

 
‡ Gall y Cwmni ofyn i gwsmeriaid am dalu i gael mesuryddion ychwanegol eu gosod i gofnodi defnydd dŵr ar gyfer gweithgareddau  penodol ble na chaiff y dŵr 

ei ddychwelyd i garthffos ar ôl defnydd. Ni roddir lwfansau ychwanegol ar gyfer dyfrhau’r ardd; ail-lenwi pyllau nofio allanol; neu unrhyw ddefnydd allanol arall 

ble mae’n ddichonadwy i is-fesur defnydd o’r math hwn. 

 
 
 

Cynllun WaterSure 

 
Ar gyfer dŵr, bydd y gost WaterSure yn 2019/20 yn £136.26. 

 
Ar gyfer carthffosiaeth, bydd y gost WaterSure yn 2019/20 yn £191.14. 

 
Mae’r rhain wedi eu gosod gan gyfeirio ar gostau Water Sure Cymru ar gyfer dŵr a charthffosiaeth yn yr ardal a 

wasanaethir gan Ddŵr Cymru. 



Tariffau Di-Breswyl a Defnyddwyr Mawr 
 

Gall cwsmeriaid di-breswyl ddefnyddio un o’r tariffau yn y tabl isod sydd yn seiliedig ar gyfaint. Gall y tariffau hyn fod yn 
berthnasol ble mae defnydd blynyddol safle sengl o fewn un o’r bandiau a ddangosir ac yn cynnwys costau safonol sydd 
yn seiliedig ar faint y mesurydd, costau foliwmetrig a safle sydd yn seiliedig ar ddefnydd blynyddol gyda chostau draeniad 
arwynebol sydd yn seiliedig ar faint y mesurydd. 

 

Dŵr 
Carthffosiaeth 

 

 
Maint y 

mesurydd 

Cost Sefydlog Cost 
foliwmetrig 

Cost safonol 

llawn 

Cost safonol 

gostyngol* 

Cost 

foliwmetrig 

Gostyngol* 

Cost 

foliwmetrig 

 

y flwyddyn 
 

y metr ciwbig 
 

y flwyddyn 
  

y flwyddyn 
 

y metr ciwbig 

15mm £28.02 Gweler isod £68.63 £31.88 Gweler isod Gweler isod 

20mm £28.02 Gweler isod £68.63 £31.88 Gweler isod Gweler isod 

25mm £94.11 Gweler isod £237.36 £200.62 Gweler isod Gweler isod 

30mm £168.10 Gweler isod £336.85 £300.11 Gweler isod Gweler isod 

40mm £314.52 Gweler isod £501.13 £464.39 Gweler isod Gweler isod 

50mm £476.68 Gweler isod £886.08 £849.33 Gweler isod Gweler isod 

80mm £843.72 Gweler isod £2,076.70 £2,039.96 Gweler isod Gweler isod 

 

m3 / y 
flwyddyn 

 

Cost 
Ychwanegol 

  

Cost sefydlog y 
flwyddyn 

Cost 

foliwmetrig 

Gostyngol* 

Cost 

foliwmetrig 

 

0 – 49,999 
 

£0 
 

133.41c 
 

£0 
 

165.82c 
 

151.58c 

* Mae’r gost ostyngol yn daladwy ble nad oes unrhyw ran o’r eiddo wedi’i gysylltu ar gyfer draeniad dŵr arwynebol. 

 
Costau isadeiledd  

Y costau safonol ar gyfer 2019/20 yw: 

 
(a) Cost Isadeiledd Dŵr 

 

 
£392.00 

(b) Cost Isadeiledd Carthffosiaeth £392.00 

 

Chwefror 2019 

 



Ymwrthodiad: Cyfieithiad Cymraeg o God Rheoliadol Saesneg yw hwn. Mewn achos anghydfod, nodwch os gwelwch yn 

dda ein bod yn rhwym i fersiwn gwreiddiol y ddogfen yn yr iaith y’i hysgrifennwyd yn wreiddiol. 

Disclaimer: This is a Welsh translation of an English language Regulatory Code. In case of any dispute, please note that we 

are bound to the original version of the document in the language it was initially written. 

 


