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1. Cyflwyniad a Sgôp 
 

Cyflwyniad 

Mae Leep Networks (Water) Limited (Y Cwmni) yn ymgymerydd dŵr a charthffosiaeth trwyddedig sydd yn gweithredu yn y farchnad Apwyntiadau 
Newydd ac Amrywiaethau (NAV). Mae’r ddogfen hon yn cynnwys Cynllun Costau Cyfanwerth (y Cynllun) LNWL (y Cwmni) ar gyfer 2017/18. 

Mae’r Cynllun hwn yn cael ei gynhyrchu gan gyfeirio at y rheolau costau Cyfanwerth a gyhoeddir gan Swyddfa Rheoleiddio Dŵr (Ofwat) ym 
mis Tachwedd 2016. Mae testun cyfan y rheolau hyn ar gael ar: http://www.ofwat.gov.uk/publication/wholesale-charging-rules/. 

 

Sgôp 
O fis Ebrill 2017, bydd meddiannwyr neu berchnogion o eiddo dibreswyl cymwys yn gallu dewis eu cyflenwr gwasanaethau Manwerth. 
Diffinir Eiddo Cymwys o fewn canllawiau’r Rheoleiddiwr (Ofwat). Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar: 
http://www.ofwat.gov.uk/publication/eligibility-guidance-whether-non-household-customers-england-wales-eligible-switch-retailer/. 

 

Mae’r Cynllun hwn yn amlinellu’r costau a godir ar gyfer gwasanaethau Cyfanwerth i eiddo fel y rhain ac nid yw’n cynrychioli’r costau 

Manwerth terfynol y gellir eu codi ar y pwynt defnydd. 

 

Mae’r Cynllun yn cyfeirio yn unig at gostau Manwerth a godir o fewn yr ardaloedd ble mae’r Cwmni yn ymgymerydd dŵr a /neu garthffosiaeth 
apwyntiedig; dangosir yr ardaloedd hyn yn y rhestr isod: 

 

• Parc Llanilid, CF72 

 
Nid oes mapiau o ardaloedd apwyntiedig LNWL yn cael eu cynnwys o fewn y ddogfen hon, ond maent ar gael yng nghynllun costau manwerth y 
Cwmni ar:  

 
 

2. Treth Ar Werth 

Mae’r adran hon yn ddisgrfiad cryno o’r atebolrwydd TAW o gostau ac yn atebol i newidiadau mewn deddfwriaeth TAW a 
chyfraddau TAW. 

 
Mae costau cyflenwi dŵr mesuredig i fusnesau sydd â’u prif gweithgaredd yn dod o fewn categori 1 i 5 o’r Dosbarthiad Diwydi annol 
Safonol (Argraffiad 1980), h.y.: 

1. diwydiannau egni a chyflenwi dŵr; 

2. tynnu mineralau a mwynau ar wahân i danwyddau: gweithgynhyrchu  metalau, cynnyrch mineral a chemegolion; 

3. nwyddau metal, diwydiannau peirianneg a cherbydau; 

4. diwydiannau gweithgynhyrchu eraill; 

5. adeiladu; 

yn atebol i Dreth ar Werth (TAW) ar y gyfradd safonol. Mae costau cyflenwi dŵr i bob cwsmer arall ar y gyfradd o sero. 

Ar gyfer eiddo ble y defnyddir carthffos gyhoeddus i gael gwared â gwastraff, mae costau carthffosiaeth, gwaredu carthffosiaeth mesuredig, a 
chostau elifion masnach bob amser ar gyfradd o sero. 

 
Mae costau ar gyfer gwasanaethau perianneg ac adeiladu yn atebol i DAW ar y gyfradd safonol, oni bai eu bod yn perthyn i adeiladu newydd o 
annedd (yn yr achos hwn maent ar gyfradd o sero). 

Dangosir y costau i gyd yn y Cynllun heb gynnwys TAW. 
 

 

3. Costau Sylfaenol 

Costau sylfaenol yw’r costau hynny a godir ar gyfer tynnu, trin a chyflenwi dŵr yfed, ac ar gyfer casglu, trin a gwaredu gwastraff a chynnal y 
rhwydweithiau corfforol. Bydd costau sylfaenol yn cynnwys costau foliwmetrig gydag unrhyw gostau sefydlog a / neu gostau blynyddol (lle bo’n 
berthnasol). 

http://www.ofwat.gov.uk/publication/wholesale-charging-rules/
http://www.ofwat.gov.uk/publication/eligibility-guidance-whether-non-household-customers-england-wales-eligible-switch-retailer/


Dŵr 
 

Cost foliwmetrig 
 

Bydd y gost foliwmetrig yn cael ei chyfrifo gan gyfeirio at y defnydd a gofnodir gan y mesurydd sydd yn gysylltiedig â’r eiddo, wedi’i luosi gan y 
gyfradd foliwmetrig (ceiniog y metr ciwbig) sydd yn berthnasol i’r ardal apwyntiedig, a amlinellir yn y tablau tariff isod. Gall y gyfradd foliwmetrig 
amrywio yn ôl y cyfaint a ddefnyddir yn flynyddol, ble y gall bandiau cost Defnyddwyr Canolog a Mawr fod yn berthnasol. 

 

Cost sefydlog y flwyddyn 
 

I bob eiddo, gall fod angen talu tâl sefydlog blynyddol. Amlinellir y costau hyn, lle bo’n berthnasol, yn y tablau tariff isod. Gall y costau hyn, 
gynnwys costau safonol sydd yn perthyn i faint y mesurydd a / neu gostau ychwanegol sydd yn perthyn i ddefnydd blynyddol. 

 

Carthffosiaeth 

Bydd costau carthffosiaeth yn cynnwys (a) cost foliwmetrig sydd yn perthyn i’r cyfaint o  ddŵr a gyflenwir i’r eiddo, gyda (b) draenio priffordd     
a / neu gostau dŵr wyneb, gyda (c) tâl sefydlog (d) a thâl sefydlog blynyddol, lle bo’n   berthnasol. 

 

Cost foliwmetrig 
 

Bydd y tâl foliwmetrig yn cael ei gyfrifo drwy luosi’r tariff perthnasol gyda  chyfaint y dŵr a gofnodir ar y mesurydd. Bydd y cyfrifiad yn      
cynnwys lwfans ar gyfer y gyfran o ddŵr a gyflenwyd nad yw’n cael ei waredu o’r eiddo. Pe bai cwsmer yn gallu dangos fod y cyfaint nad yw’n 
cael ei waredu yn fwy na’r lwfans a osodir ar ei eiddo, bydd LNWL yn ystyried lleihau’r cyfaint a ddefnyddir yn y cyfrifiad cost o swm  cyfwerth. 

 
Tâl sefydlog – Dŵr wyneb 

 

Mae’r tâl ar gyfer dŵr wyneb o eiddo yn cael ei adennill drwy’r tâl sefydlog. Gosodir y tâl sefydlog yn ôl maint y bibell gyflenwi a / neu gyfaint 
blynyddol. Amlinellir y costau yn y tablau tariff yn y ddogfen hon. Ble y gall cwsmer ddangos i foddhad y Cwmni nad oes unrhyw ddŵr wyneb    
o’r eiddo yn cael eu waredu i rwydwaith carthffosiaeth y Cwmni, bydd y Cwmni yn gosod y tâl sefydlog llawn fel a ddangosir yn y tablau tariff. 

 
Tâl sefydlog – Draenio  priffyrdd 

 

Caiff costau Draenio Priffyrdd eu casglu drwy daliadau sefydlog ac maent yn berthnasol i bob eiddo. 
 
 
 

Costau Atodol 
 

Ar gyfer eiddo sydd yn gwaredu meintiau sylweddol o wastraff, gall fod angen talu costau defnyddiwr mawr. Mae’r costau hyn yn cynnwys 
tariff foliwmetrig gostyngedig gyda chostau sefydlog a thâl sefydlog blynyddol. Caiff y tâl sefydlog blynyddol ei osod yn ôl y band gwaredu y 
mae’r eiddo yn perthyn iddo. Amlinellir manylion y costau hyn yn y tablau tariff yn y ddogfen hon. 

 
 

4. Sut y caiff costau eu gosod 
 

Cyffredinol 

 
Bydd costau yn daladwy pan fod Daliwr y Drwydded yn derbyn anfoneb gan Y Cwmni, gyda’r anfoneb yn seiliedig ar yr Adroddiadau Setlo a 
gyhoeddir gan Weithredydd y Farchnad. Bydd telerau talu yn unol â’r Contract Cyfanwerth-Manwerth a lofnodwyd gan Ddaliwr y Drwydded  
a’r Cwmni. Ni fydd methiant Y Cwmni i gynhyrchu anfoneb neu beidio â derbyn anfoneb gan Ddaliwr y Drwydded yn golygu na fydd angen i 
Ddaliwr y Drwydded dalu’r  costau. 

 

Mewn achos ble nad yw Gweithredwr y Farchnad yn gallu cynhyrchu Adroddiad Setlo ar gyfer unrhyw gyfnod penodol, mae hawl ga n Y Cwmni     
i gynhyrchu anfoneb yn seiliedig ar ddefnydd amcangyfrifedig neu   gywir. 

 

Costau dŵr 

Bydd pob eiddo o fewn ardaloedd penodedig Y Cwmni yn cael eu mesur. Nid yw costau anfesuredig ac Asesiedig ar gael. Bydd costau yn cael      
eu cyfrifo yn ôl y cyfaint a gofnodir ar y mesurydd, gydag unrhyw gostau sefydlog perthnasol, ac yn cael eu gosod ar safle se ngl, ble y mae     
‘safle sengl’ yn golygu unrhyw eiddo ble mae’r cyflenwad dŵr yn cael ei fesur gan fesurydd sengl. Gall Y Cwmni, yn ôl ei dewis, gyruno i safle a 
wasanaethir gan fwy nag un mesurydd gael ei ystyried yn safle   sengl. 

 
Costau carthffosiaeth 

 

I gwsmeriaid sydd yn rhwymedig i dalu costau carthffosiaeth, bydd y tariff cyfan draenio brwnt carthffosiaeth, dŵr wyneb a phriffordd yn 



perthyn i’w cyfrif oni bai eu bod yn gwneud cais ysgrifenedig i dalu’r tariff  carthffosiaeth brwnt a draenio priffordd yn unig. Amlinellir y    
tariffau carthffosiaeth brwnt a draenio priffordd yn unig yn y tablau tariff o fewn y ddogfen hon. Bydd y tariff gostyngol llawn draenio brwnt, 
dŵr wyneb a phriffordd carthffosiaeth yn unig, yn perthyn i gyfrif dim ond pan fod y Cwmni yn fodlon nad oes gan yr eiddo sydd yn draenio i 
garthffosydd y Cwmni unrhyw gysylltiad draenio dŵr wyneb i’r carthffosydd hynny. Ble mae cwsmer wedi cymryd camau i leihau mynediad y 
dŵr wyneb i’n rhwydwaith carthffosiaeth, gall y Cwmni gytuno i leihad yn elfen dŵr wyneb y costau draeniad. 

 
Unwaith i’r Cwmni gytuno i hawl y cwsmer, bydd y tariff draenio brwnt a phriffordd carthffosiaeth yn unig yn perthyn i gyfrif cwsmer o 
ddechrau’r flwyddyn codi tâl pan dderbynnir cais   ysgrifenedig. 

 
Costau consesiynol 

 
Nid yw’r Cynllun Costau hwn yn ystyried costau gostyngedig i grwpiau cymunedol ar gyfer draeniad dŵr wyneb o’u heiddo. 



5. Costau Eilaidd 

Mae costau eilaidd yn gostau a godir ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn perthyn yn uniongyrchol i ddarpariaeth dŵr yfed a/neu 
waredu gwastraff. Ceir rhestr o rai o’r costau hyn isod, ond mae hawl gan y Cwmni hefyd i godi tâl ar gyfer gwasanaethau nad ydynt    
yn cael eu dangos ar y rhestr, a bydd y costau hyn yn cael eu gosod gyda sylw priodol i’r costau rhesymol ac ychwanegol a wynebir  
gan Y Cwmni wrth ddarparu’r gwasanaethau  hynny. 

 
 

Eitem 
 

Disgrifiad 
 

Cost 
 

Sylwadau 

 
a 

 

Amnewid Pibellau 
Gwasanaeth Plwm 

 
Amherthnasol 

Nid oes gan LNWL unrhyw bibellau plwm yn ei 
hardaloedd apwyntiedig 

(gweler Nodyn 1) 

 

 
b 

 

Darparu a chynnal 
hydrantau tân 

 

 
£ Pris ar Gais 

Cyfradd ddyddiol gydag isafswm cost hanner- 
dydd o £400 gyda chostau deunyddiau a 

mângostau. 
(gweler Nodyn 2) 

 
 

c 

 
 

Difrod i offer 

 
 

£ Pris ar Gais 

 
Cyfradd ddyddiol gydag isafswm cost hanner- 

dydd o £400 gyda chostau deunyddiau a 
mângostau. 

(gweler Nodyn 3) 

 
d 

 
Archwiliadau Ffitiadau Dŵr 

 
£ Pris ar Gais 

Cyfradd ddyddiol gyda thâl gweinyddu ac isafswm 
cost hanner-dydd o £240 

(gweler Nodyn 4) 

 
e 

 
Archwiliadau safle 

 
Amherthnasol 

 
(gweler Nodyn 5) 

 
 

 
f 

 
 

Darparu a defnydd 
safbibellau 

 
 

 
£ Pris ar Gais 

 
£3000 y flwyddyn neu £300 y mis am safbibell 1” 
/ 20mm, defnydd diderfyn. Isafswm cost o £300. 

Taliadau ar gyfer safbibellau yn fwy na 1” / 20mm 
ar gais. 

(gweler Nodyn 6) 

 

 
g 

 

 
Profi mesuryddion 

 

 
£ Pris ar Gais 

Isafswm o £134 i fesuryddion ar neu dan 25mm 
lle bo’r mesurydd yn cofrestru y tu allan i 

gyfyngiadau derbyniol. 
(gweler Nodyn 7) 

 

 
h 

 
 

Dadgysylltu ac ailgysylltu 
pibellau gwasanaeth 

 

 
£ Pris ar Gais 

 

Cyfradd ddyddiol gydag isafswm cost hanner- 
dydd o £400 gyda chostau deunyddiau a 

mângostau. 
(gweler Nodyn 8) 

 

 
i 

 

 
Cysylltiadau newydd 

 

 
£ Pris ar Gais 

Cyfradd ddyddiol gydag isafswm cost hanner- 
dydd o £400 gyda chostau deunyddiau a 

mângostau. 
Gall Costau Isadeiledd fod yn berthnasol. 

(gweler Nodyn 9) 



Nodiadau ar y costau uchod 
 

Nodyn 1 – Amnewid pibellau gwasanaeth  plwm 

Gosodwyd ei rhwydwaith gyntaf gan LNWL yn 2007, felly nid oes unrhyw bibellau gwasanaeth plwm o fewn unrhyw rai o ardaloedd 
apwyntiedig  Y Cwmni. 

 
Nodyn 2 – Darparu a Chynnal Hydrantau  Tân 

 
Mae Adran 58 o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 yn caniatau i berchennog unrhyw ffatri neu  le busnes i ofyn wrth ymgymerydd dŵr  
am ffitio hydrant tân i brif bibell priodol sydd yn eiddo i’r perchennog hwnnw mewn lleoliad sydd mo r agos a chyfleus â phosib at y 
ffatri neu le busnes hwnnw. Mae’r Adran hon hefyd yn caniatau ar gyfer adennill costau sydd yn daladwy gan yr ymgymerydd dŵr 
sydd yn gysylltiedig â gosod yr hydrant hwn, gyda’r costau i’w hadennill gan berchennog neu feddiannydd yr adeilad. 

 
Nodyn 3 – Difrod i offer 

 
Pan gaiff offer Y Cwmni ei ddifrodi, byddwn yn codi tâl ar y parti cyfrifol am gostau trwsio rhesymol.  Bydd ein costau yn cynnwys  
costau contractwyr, deunyddiau ac unhryw gostau priffyrdd ac awdurdod lleol cysylltiedig. Gellir codi tâl hefyd am unrhyw golledion 
canlyniadol, fel defnydd dŵr neu ddifrod o ganlyniad i   lifogydd. 

 
Nodyn 4 – Archwiliadau ffitiadau  dŵr 

 
Mae dyletswydd gan Y Cwmni dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 i sicrhau bod y cyflenwad dŵr yn ddihalog ac yn briodol i’w yfed     

gan bobl. Mae dyletswydd gan Y Cwmni hefyd i atal gwastraff, camddefnydd, defnydd gormoddol a mesur anghywir dan Reoliadau 
Cyflenwi Dŵr (Ffitiadau Dŵr) 1999. Ble mae gennym reswm i gredu y gall gwaith plymio fod yn berygl haentiad i’n rhwydwaith, mae 
gennym yr hawl i archwilio’r gwaith gyda’r bwriad o bernderfynu pa, os unrhyw, weithredu adferol sydd angen. Bydd costau  
archwiliad fel hyn ac unrhyw weithredu canlyniadol sydd angen yn  daladwy gan feddiannydd neu berchennog    yr adeilad. 

 
Er gwaethaf yr uchod, nid yw’r Cwmni yn gwneud archwiliadau Ffitiadau Dŵr mewn eiddo at unrhyw bwrpas, ar wahân i ble mae’n 
credu bod rhywbeth wedi mynd yn groes i hyn, ac ar hyn o bryd, nid yw’n cynnig y gwasanaeth hwn ble mae perchennog neu 
feddiannydd yn dymuno trefnu archwiliad at bwrpasau archwilio mewnol ei   hun. 

 
Nodyn 5 – Archwiliadau  safle 

Nid yw’r Cwmni yn gwneud archwiliadau safle ar eiddo sy’n bodoli eisoes, oni bai ei bod yn credu bod rhywbeth yn groes i reoliadau 
wedi digwydd, ac ar hyn o bryd nid yw’n cynnig y gwasanaeth hwn ble mae perchennog neu feddiannydd yn dymuno trefnu    

archwiliad at bwrpasau ei hun. 

 
Nodyn 6 – Darparu a defnydd  safbibellau 

 
Gall perchnogion neu bobl awdurdodedig eraill ofyn am fynediad i rwydwaith Y Cwmni am gyfnodau penodedig trwy ddefnyddio 

safbibellau wedi eu cysylltu’n uniongyrchol i hydrantau neu falfiau golchi allan. Dylech ymgeisio ar gyfer mynediad o’r math hwn o 

fewn 14 diwrnod calendr cyn fod ei angen, er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i fodloni cais a wneir llai o amser o flaen llaw. 

Rhaid i’r cwsmer ddarparu’r safbibellau a rhaid iddynt gael rhwystrad ôl-lifiad priodol wedi’i osod, rhaid iddynt gael sêl effeithiol 

wedi’i ffitio i’r sail, a rhaid iddynt gael eu cynnal mewn cyflwr heb ollwng dŵr. Mae hawl gan y Cwmni i ddirymu mynediad i’r 
rhwydwaith ble mae safbibell yn ddiffygiol ac i benderfynu ble ar ei rhwydwaith y caiff safbibell ei defnyddio ai peidio. Gall fod Y 
Cwmni hefyd yn gofyn am osod mesurydd er mwyn cofnodi   defnydd. 

 
Nodyn 7 – Profi mesuryddion 

 
Yn unol â darpariaethau Rheoliadau (Mesuryddion) Dŵr 1988, gall perchennog neu feddiannydd eiddo sydd yn     credu bod y 

mesurydd sydd yn cyflenwi’r eiddo yn ddiffygiol ofyn wrth y Cwmni am brofi cywirdeb y mesurydd. 

 
Bydd y Cwmni yn archwilio’r mater ac os ydy’n ystyried bod y mesurydd yn cofnodi defnydd yn anghywir, byddai’n trwsio neu yn 

amnewid y mesurydd cyn gynted â phosib. Gall y Cwmni hefyd ddewis i amnewid y mesurydd os ydy’n ysyried na fydd profi’r 

mesurydd yn economaidd oherwydd oedran neu fath y   mesurydd. 

 
Os ydy’r Cwmni yn ystyried bod y mesurydd yn cofnodi defnydd yn gywir, ond bod cwsmer yn credu bod y mesurydd yn ddiffygiol,    

gall y cwsmer ofyn wrth y Cwmni am ddarparu ffurflen gais ar gyfer profi’r mesurydd. Bydd y mesurydd yn cael ei anfon at ganolfan 

profi a gymeradwyir gan Safonau Masnach i’w brofi, a bydd mesurydd newydd yn cael ei osod. Bydd tâl ar gyfer y weithgaredd ho n    

os ydy’r prawf yn dangos fod y mesurydd yn cofnodi defnydd yn gywir. Mewn amgylchiadau fel hyn, bydd mesuryddion o ddiamedr 

enwol o 25mm neu lai yn codi tâl ar raddfa sefydlog o £134. Bydd mesuryddion mwy na 25mm yn codi tâl yn unol â dyfynbris 

ddarperir gan y Cwmni. 

 
Bydd copi o ganlyniadau’r prawf yn cael ei anfon at y cwsmer. Os ydy’r prawf yn cadarnhau bod y mesurydd yn gweithredu o fewn y 

cyfyngiadau rhagnodedig gwall a amlinellir yn y Rheoliadau perthnasol, bydd tâl nad yw’n uwch na’r rhai a ganiateir dan Reoli adau 

(Mesuryddion) Dŵr 1988 yn daladwy gan y person sydd yn gofyn am  y  prawf. 



Os ydy’r mesurydd wedi bod yn cofnodi gormod o ddefnydd yn unol â’r Rheoliadau byddwn yn ystyried ei fod wedi dechrau    
cofrestru defnydd anghywir o ddyddiad y darlleniad mesurydd olaf ond un a wnaed gan y Cwmni (oni bai y gellir dangos ei fod w edi 
dechrau bod yn ddiffygiol ar ddyddiad ar ôl hyn). Bydd costau yn cael eu cywiro yn ôl i’r dyddiad hwnnw ar sail y darlleniada u 
mesurydd a wnaed gan y Cwmni o’r mesurydd a osodwyd pan dynnwyd y mesurydd diffygiol i ffwrdd i’w brofi. 

 
Os ydy’n dod i’r amlwg bod mesurydd sydd yn gwasanaethu eiddo di-breswyl wedi bod yn tan-gofnodi defnydd, mae hawl gan y 
Cwmni adennill unrhyw gostau ychwanegol sy’n daladwy ar gyfer y cyfnod o’r dyddiad pan ystyriwyd bod y mesurydd yn ddiffygiol . 
Trwy wneud hyn byddwn yn defnyddio darlleniadau o’r mesurydd a osodwyd pan dynnwyd y mesurydd diffygiol i gyfrifo beth oedd 
lefel y defnydd yn ystod y cyfnod dan  sylw. 

 
Nodyn 8 – Dadgysylltu ac ailgysylltu pibellau gwasanaeth 

 
Gall person neu gwmni awdurdodedig ofyn am ddadgysylltu neu ailgysylltu eiddo. Bydd Y Cwmni yn ystyried y cais ac o bosib yn 
arolygu’r safle cyn cytuno â’r cais. Bydd costau yn adlewyrchu’r costau cywir sy’n gysylltiedig â’r gweithgaredd hwn gyda thâ l ar 
gyfer gweinyddiaeth. 

 
Nodyn 9 – Cysylltiadau  newydd 

 
Gall perchennog neu feddiannydd safle ofyn am gysylltiad newydd neu ychwanegol i’r safle hwnnw. Bydd cysylltiadau yn cael eu 
gwneud yn unol â darpariaethau Deddf y Diwydiant Dŵr 1991, Adran 45 a 106, yn dibynnol ar argaeledd pibell neu brif bibell      
briodol, a chapasiti digonol o fewn rhwydwaith LNWL a gydag ystyriaeth ddyladwy i effaith y cysylltiad hwnnw ar gwsmeriaid Y 
Cwmni. Bydd costau gwneud cysylltiad yn cael eu talu gan y person sydd yn gofyn am y cysylltiad. 

 
Yn ogsystal â chostau cysylltu, gall Costau Isadeiledd fod yn daladwy. Mae rhagor o wybodaeth am ein Costau Isadeiledd ar gael yn 

ein cynllun costau cartref, Adran 9  yn:   https://www.leeputilities.co.uk/regulatory-statements 
 

6. Elifion Masnach 

Nid yw’r Cwmni ar hyn o bryd yn cyhoeddi tariffau Elifion Masnach (TE). Mewn achos cais am dariff TE, bydd cyfrifiad o’r tariff priodol yn cael ei 
benderfynu gan ddefnyddio Fformwla Mogden a’r cyfaint disgwyliedig o ollyngiad. 

 

Cyn gollwng TE mewn i garthffosydd Y Cwmni, rhaid i feddiannydd yr eiddo gael caniatâd priodol gennym ni. Rhaid i’r meddiannydd (neu’r 
Adwerthwr Trwyddedig sydd yn cynrychioli’r meddiannydd) gysylltu â’r Cwmni o leiaf dau fis cyn dyddiad dymunol dechrau’r gollyngiad. 

 
 

7. Safleoedd Gwagle 

Nid yw LNWL ar hyn o bryd yn gweithredu Cynllun Cymhelliad Safle Gwagle. 
 
 

8. Contract Cyfanwerth-Manwerth 

Rhaid i ddaliwr trwydded sydd yn dymuno darparu gwasanaethau Manwerthu i eiddo di-breswyl o fewn ardal penodedig LNWL. fod yn rhan o 
gontract ar gyfer gwasanaethau Cyfanwerth Y Cwmni. Mae rhagor o wybodaeth ar y Contract Cyfanwerth-Manwerth ar gael yn is-grŵp 

“Schedule1s” ar: https://www.mosl.co.uk/market-codes/codes 

https://www.leeputilities.co.uk/regulatory-statements
https://www.mosl.co.uk/market-codes/codes


9. Tabl Crynodeb o Gostau Cyfanwerth LNWL 2019/20 

Parc Llanilid, CF72 

Dilys o 1 Ebrill 2019 
 

 
Dŵr 

 
Carthffosiaeth 

 

Maint y Mesurydd 

Cost Sefydlog Cost 
Foliwmetrig 

Cost Sefydlog 
Llawn 

Cost Sefydlog 
Gostyngol* 

Cost 
Foliwmetrig 

Cost 
Foliwmetrig 
Gostyngol* 

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

20mm £14.56 127.95c £54.88 £18.13 156.73c 142.49c 

25mm £80.65 127.95c £223.62 £186.87 156.73c 142.49c 

30mm £154.64 127.95c £323.11 £286.36 156.73c 142.49c 

50mm £463.22 127.95c £872.33 £835.58 156.73c 142.49c 

80mm £623.81 127.95c £2,062.96 £2,026.21 156.73c 142.49c 

100mm £988.86 127.95c £3,650.68 £3,613.93 156.73c 142.49c 

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