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Adrodd argyfwng neu ollyngiad 
Os ydych yn sylwi bod un o’n pibellau yn gollwng, ffoniwch ni ar 0800 048 2417 os 
gwelwch yn dda.

Mae ein tîm gwasanaeth brys ar gael 365 diwrnod y flwyddyn, 24 awr y diwrnod. 
Byddwn yn trefnu i gael y gollyngiad wedi’i drwsio cyn gynted â phosibl.

Rhifau Ffôn Defnyddiol  

Cwestiynau neu Ymholiadau am eich bil neu’r costau ‘rydych yn eu talu

0345 026 7060 Dydd Llun i Ddydd Gwener 8yb i 8yh a Dydd Sadwrn 8yb i 2yh

Os ydych yn fyddar neu â phroblemau clywedol ac yn cael llinell destun (textline), 
cysylltwch â ni ar 0345 026 7023.

Ymholiadau am Ansawdd Dŵr, Gollyngiadau neu unrhywbeth arall am ein pibellau

0345 026 7063  365 diwrnod y flwyddyn, 24 awr y diwrnod

Careline – ar gyfer cwsmeriaid ag anghenion arbennig

0345 026 7061 Dydd Llun i Ddydd Gwener 8yb i 8yh a Dydd Sadwrn 8yb i 2yh

Mae’r wybodaeth yn y daflen hon ar gael mewn fformatau gwahanol fel testun print bras. 
Cysylltwch â Careline os gwelwch yn dda ar 0345 026 7061 i drafod eich gofynion.
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1. Cyflwyniad
Dyma ein cod ymarfer ar ollyngiadau sydd wedi’i gymeradwyo ar gyfer cwsmeriaid 
domestig gan yr Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (a gyfeirir ato yng 
ngweddill y cod ymarfer hwn fel Ofwat). Ofwat yw rheoleiddiwr economaidd 
y diwydiant dŵr a charthffosiaeth yn Lloegr a Chymru. Mae’r cod yn egluro’r 
gwasanaethau rydym yn eu cynnig ac yn dweud wrthych beth i wneud os ydych yn 
darganfod gollyngiad neu yn credu bod gollyngiad ar eich eiddo. Mae’r mwyafrif o’r 
wybodaeth yn y cod hwn hefyd yn perthyn i gwsmeriaid masnachol, ar wahân i ble y 
cyfeirir yn benodol at gwsmeriaid domestig. 

Mae copïau o’r cod hwn ar gael ar ein gwefan ar www.sse.co.uk. Byddwn hefyd yn 
anfon copi rhad ac am ddim ar gais. I ofyn am gopi ffoniwch ein tîm gwasanaethau 
cwsmeriaid ar 0345 026 7060.

Mae’n manylion cyswllt llawn yn adran 8 y daflen hon. 

Rydym yn cynhyrchu amrywiaeth o daflenni ynglŷn â’n gwasanaethau. Am ragor o 
fanylion, gweler adran 10 y daflen hon os gwelwch yn dda. 

Amdanom ni

Cyflenwr gwasanaeth dŵr a charthffosiaeth yw SSE Water. Ein busnes yw cyflenwi dŵr 
sydd wedi’i drîn i gwsmeriaid a chysylltu cwsmeriaid newydd â chyflenwad dŵr. Rydym 
hefyd yn darparu gwasanaeth trîn carthffosiaeth sy’n cynnwys draeniad ar gyfer dŵr 
wyneb. 

Ar y 3ydd o Hydref 2007, fe’n penodwyd gan Ofwat fel cwmni dŵr a charthffosiaeth 
newydd gan roi trwydded newydd i ni. Mae’r drwydded hon yn golygu’n effeithiol ein 
bod ni’n cymryd lle’r cwmni dŵr a / neu charthffosiaeth sy’n bodoli eisoes mewn ardal 
ddaearyddol benodol ac yn darparu dŵr a / neu charthffosiaeth i bob cwsmer yn yr 
ardal honno. Rydym yn gweithredu i’r un safonau uchel â phob cwmni dŵr trwyddedig 
arall yn Lloegr a Chymru.

Mae SSE Water yn enw masnachu o SSE Water Limited sydd yn aelod o’r SSE Group; 
rydym yn un o gwmnïau ynni mwyaf y DU. Rydym yn gwmni FTSE 100 ac yn berchen 
ar rwydwaith dosbarthu trydan mwyaf y DU. Heddiw, mae miliynau o gwsmeriaid yn 
ymddiried ynom i ofalu am eu cyflenwad trydan a nwy. 

Mae’r mwyafrif o’r wybodaeth yn y cod hwn yn berthnasol ble’r ydym yn darparu 
gwasanaethau cyflenwi dŵr yn unig. Os ydych yn derbyn cyflenwad dŵr gan gwmni 
arall, dylech gysylltu â nhw am ollyngiadau – bydd eu manylion cyswllt ar eu biliau.
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2.  Os ydych yn meddwl fod gennych bibell  
sy’n gollwng

Os ydy’r gollyngiad yn ein pibell ni  

Os ydych yn dod o hyd i ollyngiad o’n pibellau ffoniwch ni ar 0800 048 2417. 

Mae ein tim gwasanaeth argyfwng ar gael 365 diwrnod y flwyddyn, 24 awr y diwrnod. 
Byddwn yn trefnu trwsio’r gollyngiad mor gyflym â phosib.

Os ydy’r gollyngiad yn eich pibell chi

Os ydych yn meddwl bod eich pibell yn gollwng, ffoniwch ein tîm gwasanaeth 
argyfwng ar 0345 026 7063.

Byddwn yn trefnu archwiliad rhad ac am ddim ac yn cynnig help a chyngor i drwsio’r 
gollyngiad. Mae’n bwysig bod y gollyngiadau yn cael eu trwsio cyn gynted â phosib. 
Mae SSE Water yn cynnig gwasanaeth trwsio gollyngiadau rhad ac am ddim. Gweler 
adran 6 am ragor o fanylion. Os ydych yn denant bydd angen i chi gysylltu â’ch 
landlord er mwyn gofyn iddyn nhw am gysylltu â ni i drwsio’r gollyngiad.

Yn adran 5 y daflen hon mae mwy o wybodaeth ar sut i wirio am ollyngiadau. Gallech 
chi fonitro faint o ddŵr ‘rydych yn ei ddefnyddio a chwilio am bibellau sy’n gollwng ar 
yr un pryd.

Gan eich bod yn talu am eich gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff yn ôl faint o ddŵr sy’n 
pasio trwy’r mesurydd, byddwn hefyd yn ystyried newid eich costau, yn dibynnu ar rai 
amodau. Mae mwy o wybodaeth am y lwfans gollwng yn adran 7 y daflen hon.

Rydych yn gyfrifol am drwsio gollyngiadau o’ch pibellau chi. Mae’n bosib i ni weithredu 
o dan Adran 75 y Ddeddf Diwydiant Dŵr 1991 os ydym ni’n darganfod bod dŵr yn 
cael ei wastraffu ar eich eiddo. Mae’r grym gennym i roi hysbysiad cyfreithiol i chi sy’n 
meddwl eich bod yn gorfod trwsio unrhyw ollyngiadau o’ch pibellau. Os nad ydych yn 
gwneud y gwaith trwsio sydd angen, gallen ni wneud y gwaith ein hunain a hawlio’r 
costau yn ôl gennych chi. 

Mewn amgylchiadau eithafol, er enghraifft os yw’r eiddo yn wag ac os nad yw’r 
perchennog wedi cofrestru cyfrif gyda ni, neu os oes perygl i iechyd a diogelwch 
cyhoeddus, gall fod hawl gennym droi’r cyflenwad i ffwrdd. Rydym ni eisiau helpu, a 
dim ond fel cam olaf posib byddwn yn gwneud hyn.
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3. Cyfrifoldeb dros y mesurydd dŵr
Ni yw perchnogion y mesuryddion rydym yn eu gosod i gyd, a ni sy’n eu cynnal. 

Rydym yn dewis lleoliad y mesurydd yn ôl rheoliadau’r llywodraeth. Mae yna dri lleoliad 
posibl fel arfer:

• Y tu allan, cyferbyn â wal yr eiddo, mewn darn meddal o’r ardd os yn bosib 

• Y tu allan, ar ffin y ffordd neu’r llwybr

• Y tu fewn i’r eiddo

Mae’n well gennym osod y mesurydd y tu allan – fel arfer yn y llwybr wrth ymyl y 
stopfalf ar ffin yr eiddo. Gan nad yw bob amser yn bosib gosod mesuryddion y tu allan, 
weithiau rhaid iddyn nhw fod y tu fewn i’r ty (o dan sinc y gegin fel arfer) neu mewn 
garej neu sied.

Os ydych chi eisiau i ni symud eich mesurydd, byddwn yn disgwyl i chi dalu’r costau 
ar gyfer y gwaith hwn. Fodd bynnag, os ydych yn cael anhawster darllen y mesurydd 
oherwydd ei leoliad, os ydych ar ein cofrestr Careline ac yn derbyn budd-daliadau 
penodol, mae’n bosib y byddwn yn gallu symud y mesurydd yn rhad ac am ddim. Fel 
arall, gallwn ddarparu gwasanaeth lle byddwn yn darllen eich mesurydd bedair gwaith 
y flwyddyn. Ffoniwch ni ar 0345 026 7060 i drafod hwn ymhellach.

4. Cyfrifoldebau – pibell pwy?

Ein pibellau ni

Rydym ni’n gyfrifol am y prif bibellau yn y ffordd a rhan y bibell gyflenwi sy’n rhedeg 
o’n prif bibell ni tuag at bwynt ar neu yn agos at ffin eich eiddo. Rydym yn gofalu am 
ein pibellau ein hunain ac yn trwsio unrhyw ollyngiadau rydym yn darganfod arnynt. Yn 
y mwyafrif o achosion byddwn yn gwneud hyn cyn gynted â phosib, ond bydd angen 
caniatâd gan y cyngor lleol cyn i ni gloddio llwybr neu ffordd.

Eich pibellau chi

Eich cyfrifoldeb chi neu’ch landlord yw gweddill y pibellau sy’n mynd â’r dŵr i’r eiddo. 
Dyma eich rhan chi o’r bibell gyflenwi (gweler y diagram isod), a adnabyddir hefyd fel y 
bibell wasanaeth.
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Eich cyfrifoldeb chi yw cynnal a chadw’r bibell hon, atal gollyngiadau a’i thrwsio os 
yw’n torri – yn union fel y gwaith plymio y tu fewn i’ch eiddo. Rydych yn dal i fod yn 
gyfrifol amdani os yw’n rhedeg o dan eiddo arall cyn cyrraedd eich eiddo chi. 

Mae rhagor o wybodaeth yn adran 5 y daflen hon ar sut i wirio am ollyngiadau yn eich 
pibell gyflenwi. 

Yn ein gwaith darganfod gollyngiadau o ddydd i ddydd mae’n bosib y byddwn yn dod 
o hyd i ollyngiadau ar bibellau ein cwsmeriaid. Os byddwn yn darganfod gollyngiad 
ar eich pibell wasanaeth, byddwn yn dweud wrthych ac yn cynnig cyngor ar sut i gael 
y bibell wedi’i thrwsio. Mae’n gwasanaeth darganfod a thrwsio gollyngiadau yn rhad 
ac am ddim yn y mwyafrif o achosion – gweler adran 6. Nid yw’n bosib bob amser i 
ddarganfod lleoliad union gollyngiad, yn enwedig pan fod y bibell yn rhedeg o dan 
adeilad. Yn ystod ei ymweliad, bydd ein technegydd yn eich cynghori ar ba ran o’r 
pibellau sy’n gollwng. 

Os ydych yn ansicr am gynllun a threfn eich pibellau, ffoniwch ni am gymorth os 
gwelwch yn dda ar 0345 026 7060.

Water mains (ours)

Supply pipe (ours)
External stop tap (ours)

Property boundary

Foul waste drain (yours)
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5. Sut i wirio am ollyngiadau 
Mae cymryd darlleniadau mesurydd rheolaidd nid yn unig yn helpu i wirio bod eich 
bil yn gywir, ond hefyd yn tynnu sylw at unrhyw gynnydd annisgwyl neu sylweddol yn 
eich defnydd dŵr. Gall hefyd fod yn arwydd o ollyngiad posibl. 

Os ydych yn derbyn bil mesuredig anarferol o uchel, gallai fod yn arwydd o ollyniad yn 
eich pibell gyflenwi. 

Arwyddion eraill yw:

• pwysedd dŵr neu lif llai wrth eich tap dŵr yn y gegin

•  ardaloedd llaeth neu ddwrlawn yn eich ardd, hyd yn oed yn ystod cyfnodau o 
dywydd sych

• pibellau swnllyd

Os yw eich mesurydd dŵr wedi’i osod yn allanol mae prawf syml y gallech ei wneud i 
wirio am ollyngiad:

• Trowch eich stopfalf i ffwrdd yn eich cartref (fel arfer o dan y sinc yn y gegin)

•  Gwnewch yn siwr nad oes unrhyw sestonau yn llenwi na thapiau’n cael eu 
defnyddio

• Darllenwch y mesurydd

• Gadewch y stopfalf ar gau ac yna darllenwch y mesurydd eto mewn hanner awr

•  Ni ddylai deial y mesurydd wedi symud, gan nad ydych wedi bod yn defnyddio 
unrhyw ddŵr. Os yw’r deial wedi symud, gall fod gollyngiad rhwng y mesurydd 
a’r stopfalf yn eich tŷ.

Os ydych yn credu bod eich pibell gyflenwi yn gollwng yna ffoniwch ein tîm 
gwasanaeth argyfwng ar 0345 026 7063.

Byddwn yn trefnu archwiliad rhad ac am ddim ac yn cynnig cymorth a chyngor i gael 
y gollyngiad wedi’i drwsio. Mae’n bwysig bod pob gollyngiad yn cael eu trwsio mor 
gyflym â phosib. Mae SSE Water yn cynnig gwasanaeth trwsio gollyngiadau rhad ac 
am ddim. Gweler adran 6 am ragor o fanylion. Os ydych yn denant bydd angen i chi 
gysylltu â’ch landlord a gofyn iddynt gysylltu â ni er mwyn trwsio’r gollyngiad. 

6. E in gwasanaeth trwsio gollyngiadau rhad ac  
am ddim 

Mae cwsmeriaid yn gyfrifol am drwsio gollyngiadau ar eu rhan nhw o’r bibell gyflenwi – 
sy’n cael ei hadnabod fel y bibell wasanaeth.

Mae SSE Water yn cynnig gwasanaeth trwsio gollyngiadau am ddim yn dibynnu 
ar rai amodau, sy’n cael eu trafod isod. Byddwn yn trwsio gollyngiadau ar bibellau 
gwasanaeth allanol tanddaear ar eiddo domestig yn rhad ac am ddim heb unrhyw 
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gyfyngiadau ar nifer y trwsiadau. Ar gyfer cwsmeriaid masnachol, mae’r gwasanaeth 
trwsio gollyngiadau am ddim yn gyfyng i un ar gyfer pob eiddo o fewn cyfnod o bum 
mlynedd. Os hoffech chi ddarganfod mwy am y gwasanaeth hwn, ffoniwch ni ar 0345 
026 7060 neu gweler ein wefan ar www.sse.co.uk

Os yw gollyngiad yn cael ei ddarganfod ar eich eiddo ac rydych yn talu costau dŵr 
yn uniongyrchol i SSE Water yna gall fod gennych hawl i lwfans gollyngiadau, gweler 
adran 7 y daflen hon am eglurhad.

Trwsio ac amnewid pibellau

Bydd angen cytundeb ysgrifenedig cyn i ni ddechrau. Os ydych yn denant bydd angen 
i chi gysylltu â’ch landlord i gael y gollyngiad wedi’i drwsio a gall y landlord hefyd 
gymryd mantais o’n gwasanaeth trwsio gollyngiadau rhad ac am ddim. 

Os ydym yn darganfod gollyngiad ar eich eiddo, byddwn yn rhoi rhybudd cyfreithiol i 
chi yn egluro bod gennych 14 diwrnod i naill ai derbyn ein cynnig o drwsiad am ddim 
(neu bibell newydd lle bo’n briodol) neu i chi drefnu i gael y bibell wedi’i thrwsio eich 
hun. Os nad oes unrhyw weithredu o fewn 14 diwrnod, byddwn yn anfon ail rybudd 
atoch. Fodd bynnag, os nad oes unrhyw beth yn cael ei wneud ar ôl 28 diwrnod, 
byddwn yn anfon trydydd rhybudd terfynol yn egluro y bydd angen i ni wneud gwaith 
trwsio yn ôl ein dyletswyddau statudol. Dyma’r adeg pan fyddwn yn tynnu’n ôl y 
cynnig o drwsio neu osod pibell newydd. Byddwn hefyd yn edrych ar adennill costau 
rhesymol dan yr amgylchiadau hyn. 

Mae ein gwasanaeth trwsio ac amnewid pibellau yn perthyn i unrhyw bibell 
danddaearol o hyd at 50 metr o hyd, rhwng y stopfalf yn y llwybr troed a wal yr eiddo. 
Ni fyddwn yn trwsio pibellau sy’n gollwng o dan cartrefi nag adeiladau allanol. 

Nid yw gollyngiadau mewnol yn cael eu cynnwys dan ein gwasanaeth trwsio a bydd 
angen plymiwr neu gontractwr i wneud y gwaith hwn. 

Byddwn bob amser yn ceisio cadw’r aflonyddwch at lefel mor isel â phosib trwy 
ddychwelyd yr ardal at safon da a diogel. Ni allwn, fodd bynnag, ddychwelyd pob dreif 
ac ardd i’w cyflwr gwreiddiol, ond byddwn yn trafod hyn gyda chi cyn dechrau. Gan 
fod y bibell yn perthyn i chi, nid oes unrhyw rwymedigaeth i chi dderbyn ein cynnig, 
a gallwch drefnu i gontractwr eich hun gwblhau’r gwaith hwn. Fodd bynnag, os nad 
ydych yn cwblhau’r trwsio, mae hawl gennym i wneud y gwaith ein hunain ac adennill 
ein costau gennych chi..

7. Lwfans gollyngiadau 
Os caiff gollyngiad ei ddarganfod neu ei gadarnhau ar eich eiddo, gall bwy bynnag 
sy’n talu’r costau gwasanaeth dŵr ar gyfer cyflenwad mesuredig – y perchennog sy’n 
ddeiliad, landlord neu’r tenant – fod yn gymwys i gael lwfans gollyngiadau. Does dim 
ots pa un a yw SSE Water neu gontractwr preifat yn trwsio’r bibell. Mae’r lwfans hwn ar 
gyfer dŵr glân a dŵr gwastraff. 
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Mae’n dibynnol ar rai amodau:

• Rhaid i’r gollyngiad gael ei drwsio o fewn 6 wythnos ohono’n cael ei gadarnhau

•  Ni cheir lwfans ei roi os cafodd y gollyngiad ei achosi oherwydd esgeulustod 
neu ddifrod pwrpasol, neu lle bo’r gollyngiad wedi ei achosi gan drydydd parti 
lle bo’r cwsmer yn gallu adennill arian ganddo i dalu am y gollyngiad; ac

•  Mae lwfans yn cael ei ystyried dim ond ar gyfer pibellau allanol tanddaearol (nid 
yw hyn yn cynnwys gollyngiadau o osodion a ffitiadau mewnol).

Os ydym wedi trwsio’r gollyngiad, byddwn yn addasu eich cyfrif yn awtomatig. Os 
ydych yn credu eich bod yn gymwys i gael addasiad wedi trwsio gollyngiad eich hun, os 
hoffech wirio pa un a oedd eich cyfrif fod i gael ei addasu, neu os nad ydych yn cwrdd 
â’r meini prawf uchod ond yn teimlo bod amgylchiadau eithriadol, ysgrifennwch atom 
os gwelwch yn dda er mwyn i ni ystyried eich achos yn unigol. Dylai’ch cais gyrraedd o 
fewn 18 mis ohonoch yn derbyn y bil ‘rydych yn credu bod angen ei addasu.

Cyn gynted eich bod yn dweud wrthom fod gennych ollyngiad, byddwn yn anfon 
ffurflen atoch i chi wneud cais at gyfer y lwfans. Ffoniwch ni ar 0345 026 7060 os 
hoffech chi gael ffurflen. Dylech chi ddychwelyd y ffurflen atom ni cyn gynted â bod y 
gollyngiad wedi ei drwsio. Pan ydym yn ei derbyn byddwn yn gweithredu cyn gynted 
ag sy’n ymarferol ar gyfer ceisiadau dilys. Gellir hawlio’r lwfans ar gyfer pob gollyngiad 
sy’n digwydd ar eich pibell wasanaeth. 

Cyfrifo’r lwfans gollyngiadau 

Mae SSE Water yn rhoi lwfans ar gyfer costau dŵr glân a gwastraff, yn dibynnau ar y 
gwasanaethau rydym yn darparu i chi. Fodd bynnag, pan fod gennych gwmni dŵr 
gwastraff gwahanol, byddwn yn cysylltu â nhw i drefnu i lwfans tebyg gael ei wneud 
i’ch costau dŵr gwastraff. Yn debyg, os ydym yn darparu eich gwasanaethau dŵr 
gwastraff yn unig, bydd eich cwmni cyflenwi dŵr yn cysylltu â ni ynglŷn â gwneud 
addasiad lwfans gollyngiadau i’r bil rydych yn ei dderbyn gennym.

Os oes gollyngiad o’r cyflenwad mesuredig i eiddo domestig, ni fyddwn yn codi tâl ar 
gyfer y dŵr sydd wedi’i golli trwy’r gollyngiad, ond bod y gollyngiad yn cael ei drwsio o 
fewn chwech wythnos ohono’n cael ei gadarnhau. 

Bydd yr addasiad yn seiliedig ar faint o ddŵr a ddefnyddiwyd yn y gorffennol, gyda’r 
lwfans gollyngiadau mwyaf yn cael ei roi ar gyfer dau gyfnod bilio ar ben y cyfnod 
trwsio gollyngiadau mwyaf o chwech wythnos. Os nad oes cofnod o ddefnydd yn 
y gorffennol, bydd angen gwneud addasiad yn seiliedig ar ddefnydd dŵr cyfartalog 
mewn eiddo tebyg. Os yw’r defnydd dŵr cyfartalog yn is o lawer nag ar ôl i’r gollyngiad 
gael ei drwsio, byddwn yn ystyried cynnig lwfans gollyngiadau ychwanegol. 

Os oes gollyngiad o gyflenwad mesuredig i eiddo masnachol, ond bod y gollyngiad 
yn cael ei drwsio o fewn chwech wythnos ohono’n cael ei gadarnhau, bydd y lwfans 
gollyngiadau yn cael ei gyfrifol yn ôl y canlynol: 

• Ad-daliad o 100% o gyfaint y dŵr gollwng ar gyfer y gollyngiad cyntaf

• Ad-daliad o 10% o gyfaint y dŵr gollwng ar gyfer unrhyw ollyngiadau wedyn 
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Os yw’r eiddo yn un ‘defnydd cymysg’, hynny yw bod rhan o’r adeilad yn cael ei 
ddefnyddio ar gyfer pwrpasau masnachol a rhan ar gyfer defnydd domestig, er 
enghraifft siop gyda fflat uwch ei phen, neu lle bo’r gollyngiad ar bibell wasanaeth sy’n 
cyflenwi dŵr i fwy nag un eiddo masnachol a phreswyl, byddwn yn cytuno ar addasiad 
canrannol a ddarperir gan y cwsmer ar gyfer gollyngiadau dilynol. Yna, byddwn 
yn cyfrifo’r cyfanswm a gollwyd oherwydd y gollyngiad ac yn gweithredu’r lwfans 
gollyngiadau priodol yn ôl rhaniad masnachol / domestig yr eiddo a effeithir. 

8. Cysylltu â ni
Os oes gennych gwestiwn ynglŷn â gollyngiad neu unrhyw rai o’r gwasanaethau rydym 
yn eu cynnig yna ffoniwch ni ar 0345 026 7060 os gwelwch yn dda. Rydym ar agor o 
8yb tan 8yh o Ddydd Llun i Ddydd Gwener ac o 8yb tan 2yh ar Ddydd Sadwrn. Fodd 
bynnag, os nad ydym yn darparu eich gwasanaeth cyflenwi dŵr, rydym yn awgrymu, ar 
gyfer materion sy’n ymwneud â gollyngiadau, eich bod yn cysylltu â’r cwmni sydd yn 
eich cyflenwi.  

Mae’n well gennym i chi ffonio yn hytrach nag ysgrifennu am ei fod yn gyflymach, yn 
fwy uninongyrchol ac yn haws i ni ateb eich cwestiynau yn syth. Ond os hoffech chi 
ysgrifennu, ein cyfeiriad yw:

SSE Water Blwch Post 360 Portsmouth PO6 2YJ 

Gallech hefyd gysylltu â ni trwy ein wefan ar www.sse.co.uk neu drwy anfon neges 
ffacs at 02392 277317. 

Os ydych yn fyddar neu ag anhawsterau clywed ac yn defnyddio llinell destun, 
cysylltwch â ni ar 0345 026 7023 os gwelwch yn dda.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y wybodaeth neu’r ymrwymiadau yn y cod 
ymarfer hwn, gallech chi gysylltu â ni gan ddefnyddio’r manylion uchod. Fel arall, 
gallech ebostio ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid ar water@ssewater.com
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9. Beth i wneud os ydych yn anfodlon
Fel cwsmer SSE Water, rydym yn credu bod gennych hawl i lefel uchel o wasanaeth 
gennym. Os nad ydych yn fodlon â’r gwasanaeth rydych wedi ei dderbyn rydym ni 
eisiau clywed gennych. Mae’n bwysig i ni eich bod yn dweud wrthym ble mae pethau’n 
mynd yn anghywir i chi er mwyn i ni allu gwella’n gwasanaeth ar gyfer y dyfodol. 
Os hoffech chi ofyn i rywun arall wneud cwyn ar eich rhan, yna byddwn yn derbyn 
y manylion ganddynt. Bydd angen i ni wirio bod ganddynt awdurdod gennych chi i 
drafod eich cyfrif os ydy hyn yn angenrheidiol er mwyn datrys eich cwyn.

‘Rydym yn monitro cwynion yn ofalus er mwyn osgoi gwneud yr un camgymeriadau 
eto. Os oes rhywbeth yn mynd o’i le, rydym ni eisiau clywed gennych. Yna, gallwn 
gywiro’r camgymeriad a sicrhau nad yw’r un peth yn digwydd i rywun arall. 

Os ydych yn anfodlon gydag unrhyw wasanaeth neu gyswllt gyda ni, ffoniwch os 
gwelwch yn dda ar 0345 026 7060, neu os ydych yn dymuno ysgrifennu, ein cyfieiriad 
yw: SSE Water Blwch Post 360 Portsmouth PO6 2YJ. Cewch hefyd anfon ebost atom 
trwy ddefnyddio’r cyfeiriad canlynol: customerservice@ssewater.co.uk 

Os ydych yn dweud wrthym nad ydych yn fodlon â’r ffordd y deliwyd gyda’ch ymholiad 
neu’r gwasanaeth a ddarparwyd, byddwn yn gwneud ein gorau glas i ddatrys y sefyllfa 
yn syth.

Os ydych yn dal i fod yn anfodlon, gofynwch am siarad â rheolwr. Fel arall, cewch 
ysgrifennu atom neu ebostio yn egluro pam rydych yn anfodlon. Byddwn yn ymateb 
o fewn 10 diwrnod gwaith o’r dyddiad ‘rydym yn derbyn eich neges. Os nad ydym yn 
ymateb o fewn y cyfnod hwn byddwn yn gwneud tâl i chi yn ôl ein Cynllun Safonau 
Gwarantiedig.

Os ydych yn dal i fod yn anfodlon, gallwch godi’r mater gyda’r Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Cwsmeriaid, trwy ysgrifennu at: 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cwsmeriaid 
PO Box 7506
Perth
PH1 3QR

‘Rydym yn anelu at gysylltu â chi o fewn 48 awr o dderbyn eich llythyr i ddatrys eich 
problem. Yna, ‘rydym yn anelu at ddatrys y materion i gyd o fewn 10 diwrnod gwaith o’r 
dyddiad y mae’n Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cwsmeriaid yn derbyn eich cwyn. 

Os nad ydych yn fodlon ar ddiwedd y cyfnod o bythefnos mae gennych hawl i feirniad 
annibynnol i’ch helpu. Y corff annibynnol hwn yw’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr sef y corff 
gwarchod dŵr. Maen nhw’n cynrychioli diddordebau cwsmeriaid dŵr a charthffosiaeth 
ac mae ganddynt ddyletswydd cyfreithiol i ddelio â chwynion cwsmeriaid. Mae’r 
gwasanaeth hwn ar gael i chi’n rhad ac am ddim. 

Bydd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn adolygu’r ffeithiau sy’n perthyn i’ch achos ac yn 
delio â’r mater ar eich rhan. Os ydyn nhw’n ystyried eich cwyn yn gyfiawn, byddent yn 
gofyn wrthym ni am weithredu’n briodol er mwyn cywiro’r sefyllfa. 
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I gyfeirio’ch cwyn, mae angen ysgrifennu at y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn cynnwys 
unrhyw ymatebion ‘rydych wedi eu derbyn gan SSE Water. Eu manylion cyswllt yw:

Cyngor Defnyddwyr Dŵr / Consumer Council for Water
1st Floor, Victoria Square House
Victoria Square
Birmingham 
B2 4AJ
Ffôn: 0300 034 3333, cyfradd leol 0845 702 3953
Ffacs: 0121 345 1010
Ebost: central@ccwater.org.uk
Gwefan: www.ccwater.org.uk
Oriau gwaith Dydd Llun i Ddydd Gwener 8.30yb i 4.30yh

Os nad ydych yn credu bod naill ai Dŵr SSE Water neu Gyngor Defnyddwyr Dŵr wedi 
delio mewn ffordd fodlon gyda’ch cwyn ac mae’n 8 wythnos ar ôl i’r gwyn gael ei 
derbyn gennym yn gychwynnol, mae’n bosib y byddwch yn dymuno cael eich cwyn 
wedi’i chyfeirio ar gyfer beirniadaeth annibynnol (a adnabyddir hefyd fel ‘Alternative 
Dispute Resolution (ADR).  Nid oes unrhyw gost i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn.

Dylech chi anfon eich cais ar gyfer beirniadaeth annibynnol at:

WATRS
International Dispute Resolution Centre
70 Fleet Street
Llundain
EC4Y 1EU
Ffôn: 0207 520 3801

www.watrs.org

info@watrs.org

Fel rhan o’n haelodaeth gyda’r cynllun ADR, mae Dŵr SSE Water yn ymrwymo i’r Cod 
Gweithredu canlynol:

• Ymrwymiad i ddarparu ADR yn rhad ac am ddim i gwsmeriaid

• Ymrwymiad i gefnogi’r egwyddorion a amlinellir yn y Manyleb ADR 

• Ymrwymiad i barchu annibynniaeth Darparwr y Gwasanaeth ADR 

•  Ymrwymiad i gael ein rhwymo gan benderfyniad y beirniad ADR os ydy’r 
cwsmer yn ei dderbyn ac i weithredu’r penderfyniad yn ôl Rheolau’r Cynllun

•  Ymrwymiad i gydweithredu gyda a chael sylw dyledus i argymhellion y Panel ADR

•  Ymrwymiad i ddarparu gwybodaeth gywir a dibynadwy i a chydweithredu gyda’r 
beirniaid ADR

Os ydych yn dymuno cwyno’n uniongyrchol sydd yn perthyn i wasanaeth WATRS, 
ebostiwch y cyfeiriad canlynol os gwelwch yn dda:-

complaints@watrs.org
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10. Taflenni eraill rydym yn eu cynhyrchu 
Rydym yn cynhyrchu ystod o daflenni cymorth am ein gwasanaethau dŵr a dŵr 
gwastraff. Mae’r rhain yn cynnwys: 

Cod Ymarfer i Gwsmeriaid

Cod Ymarfer ar Adennill Dyledion

Taflen crynodeb Costau Dŵr

Cynllun Costau Dŵr

Taflen Addewidion i Chi

Cynllun Safonau Gwarantiedig

Cyngor Arbed Dŵr

Mae’r taflenni hyn ar gael ar ein gwefan ar www.sse.co.uk neu drwy ffonio ein tîm 
gwasanaethau cwsmeriaid ar 0345 026 7060.
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Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a byddwn yn ymateb yn y Gymraeg yn ôl eich dewis.

Mae SSE yn enw masnachu o SSE Water Limited, sydd yn aelod o’r SSE Group. 
Mae Swyddfa Gofrestredig SSE Water Limited yn No. 1 Forbury Place 43 Forbury Road Reading RG1 3JH. 

Cofrestredig yn Lloegr a Chymru Rhif 6021063.
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