
Crynodeb o Daliadau Preswyl 2016-17 

Crynodeb o'n taliadau preswyl yw'r ddogfen hon. Ceir manylion llawn ein 
taliadau a thelerau ac amodau gwasanaeth yn ein Cynllun Taliadau sydd  
ar gael ar ein gwefan dwrcymru.com.

Taliadau Anfesuredig
Os adeiladwyd eiddo cyn 1 Ebrill 2000 ac nad yw'r deiliad wedi gofyn am fesurydd, bydd yn talu 
taliadau anfesuredig. Ni fydd y tâl yn adlewyrchu faint o ddŵr a ddefnyddir. 

Anfonir biliau anfesuredig unwaith y flwyddyn ar un o ddau fformat, naill ai: 

Tâl gwerth ardrethol—bydd y bil yn cynnwys tâl sefydlog, yn ogystal â thâl fesul punt o'r gwerth 
ardrethol am yr eiddo  

neu 

Tâl Gwasanaeth Unffurf (ar gyfer eiddo a adeiladwyd rhwng 1 Ebrill 1990 a 31 Mawrth 2000) 
—mae taliadau'n seiliedig ar werth ardrethol cyfartalog eiddo yng Nghymru. 

Gwasanaethau Dŵr Anfesuredig     (£)

Tâl Sefydlog 123.89 

Tâl yn seiliedig ar werth ardrethol - fesul punt o Werth Ardrethol 0.7800 

Tâl Gwasanaeth Unffurf 225.21 

Gwasanaethau Carthffosiaeth Anfesuredig   (£)

Tâl Sefydlog 171.36 

Tâl Sefydlog  - ad-daliad Dŵr Wyneb 121.36 

Tâl yn seiliedig ar werth ardrethol - fesul punt o Werth Ardrethol 1.1260 

Tâl Gwasanaeth Unffurf 317.70 

Tâl Gwasanaeth Unffurf - ad-daliad Dŵr Wyneb 267.70 

Dŵr Wyneb yn unig  - gan gynnwys draenio'r briffordd 
(ni chodir tâl ar gyfer eiddo sydd â gwerth ardrethol o £25 neu lai) 

119.00 



Taliadau Mesuredig 
Mae biliau mesuredig yn seiliedig ar faint o ddŵr a ddefnyddir. Mae gan bob eiddo a adeiladwyd ers 
1 Ebrill 2000 fesurydd. Os byddwch yn symud i eiddo â mesurydd, ni allwch newid i dalu ar sail 
anfesuredig. 

Caiff biliau mesuredig eu hanfon bob chwe mis ac maent yn seiliedig ar ddefnydd go iawn a nodir ar 
y mesurydd neu amcangyfrif os nad yw'r mesurydd wedi'i ddarllen. Yn gyffredinol, po fwyaf o ddŵr a 
ddefnyddiwch y mwyaf fydd y bil. Fel arfer codir tâl am garthffosiaeth ar y dybiaeth bod 95% o'r dŵr 
a ddefnyddir yn dychwelyd i'r garthffos. 

Pan fydd bil mesurydd yn cynnwys cyfnod cyn ac ar ôl 1 Ebrill, byddwn yn defnyddio cyfraddau'r 
flwyddyn flaenorol i godi tâl am y dŵr a ddefnyddiwyd cyn 1 Ebrill a'r cyfraddau a ddangosir isod i 
godi tâl am y dŵr a ddefnyddir ar neu ar ôl y dyddiad hwnnw. 

Mae bil mesuredig yn cynnwys tair elfen:

Cyflenwad dŵr—yn seiliedig ar y defnydd o ddŵr a gofnodir gan y mesurydd mewn metrau ciwbig. 

Gellir codi tâl am yr holl ddŵr a ddefnyddir ac eithrio dŵr a ddefnyddir at ddibenion diffodd tân. 

Carthffosiaeth—hefyd yn seiliedig ar y defnydd o ddŵr a gofnodir gan y mesurydd. 

Tâl Gwasanaeth—caiff ei gyfrifo'n ddyddiol ac mae'n seiliedig ar faint y mesurydd. Maint y rhan  
fwyaf o fesuryddion preswyl yw hyd at 20 mm. Mae'r tâl gwasanaeth yn cynnwys y gost o ddarllen  
a chynnal a chadw'r mesurydd a gosod un newydd pan fydd angen.

Dŵr (£) Carthffosiaeth (£)

Cyfradd gyfeintiol safonol fesul metr ciwbig 1.2809 1.6494 

Cyfradd gyfeintiol carthffosiaeth - ad-daliad dŵr wyneb fesul metr ciwbig 1.3051 

Tâl Gwasanaeth Dŵr (£) Carthffosiaeth (£)

Hyd at 20mm 34.45 81.37 

25mm 99.75 257.97 

30mm 171.15 370.27 

40mm 316.25 549.97 

Ad-daliadau Dŵr Wyneb 
Mae taliadau carthffosiaeth yn cynnwys tâl am ddŵr wyneb a draenio priffyrdd. Mae hyn yn cynnwys  
y gost o ddraenio, trin a gwaredu dŵr glaw. Os nad yw dŵr glaw eich cartref yn draenio i'r garthffos 
gyhoeddus, efallai na fydd angen i chi dalu'r elfen dŵr wyneb. Gellir cyflwyno ffurflen gais am 
Ad-daliad Draenio Dŵr Wyneb ar ein gwefan dwrcymru.com neu gallwch wneud cais am un drwy 
ffonio 0800 052 0145. Bydd unrhyw ad-daliad yn cael ei ôl-ddyddio i 1 Ebrill 2014 neu'r dyddiad 
meddiannu os yw'n hwyrach.



Taliadau Mesuredig Ar Sail Asesiad 
Gall cwsmer preswyl sydd wedi gofyn am fesurydd ddewis tâl mesuredig ar sail asesiad (AMC) pan 
nad yw'n rhesymol ymarferol gosod mesurydd, neu os yw'n afresymol o ddrud i'w osod. Mae'r tâl 
mesuredig ar sail asesiad yn seiliedig ar fand y tâl dŵr a ddangosir isod, nifer y deiliaid a'r dybiaeth 
bod 95% o'r dŵr yn cael ei ollwng i'r garthffos. 

Dŵr Band A - Defnydd cyffredin 

Yn seiliedig ar unedau/cyfarpar  
llwytho yn yr eiddo 

Band B - Defnydd isel

Yn seiliedig ar unedau/cyfarpar  
llwytho yn yr eiddo 

Nifer y deiliaid 
Tâl blynyddol Defnydd m3/  

y flwyddyn 
Tâl blynyddol Defnydd m3/  

y flwyddyn 

1 116.65 64 101.43 52

2 157.23 96 134.40 78

3 neu fwy 204.15 133 171.18 107

Sewerage Band A - Defnydd cyffredin 

Yn seiliedig ar unedau/cyfarpar  
llwytho yn yr eiddo 

Band B - Defnydd isel

Yn seiliedig ar unedau/cyfarpar  
llwytho yn yr eiddo 

Nifer y deiliaid 

Tâl blynyddol 
Llawn (£) 

Tâl blynyddol ag 
ad-daliad dŵr 

wyneb (£)

Tâl blynyddol 
Llawn (£) 

Tâl blynyddol ag 
ad-daliad dŵr 

wyneb (£) 

1 181.93 160.99 163.35 146.34 

2 231.45 200.05 203.59 178.08

3 neu fwy 288.72 245.22 248.48 213.48 



Cymorth fforddiadwyedd 

Mae'r Cwmni'n cynnig amrywiaeth o gymorth o ran fforddiadwyedd gyda'r nod 
o gadw biliau'n fforddiadwy i gwsmeriaid sydd ag incwm isel neu gwsmeriaid 
sy'n agored i niwed. 

HelpU
Mae'r tariff hwn yn helpu'r cartrefi yn ein rhanbarth sydd â'r incwm isaf. Caiff cyfanswm incwm cartref 
cymwys ei gymharu â phedwar band incwm isel er mwyn cadarnhau pa haen o dariff a gaiff ei 
chodi. Mae cyfanswm incwm y cartref yn golygu incwm pawb sy'n byw yn y cartref, a rhaid iddo fod 
yn is na £15,000. 

Gallwch gwblhau ceisiadau ar-lein yn dwrcymru.com. Fel arall, gall cwsmeriaid ffonio 0800 052 
0145 am ffurflen gais. Sicrhewch fod eich rhif cyfrif cwsmer wth law, yn ogystal ag enwau a 
dyddiadau geni pob preswylydd dros 16 oed. Fel rhan o'r broses gwneud cais mae ymgeiswyr yn 
caniatáu i ni ddilysu gwybodaeth a roddwyd yn y cais gyda thrydydd partïon (megis yr Adran Gwaith 
a Phensiynau, Cyllid a Thollau EM, yr awdurdod lleol perthnasol, y Landlord Cymdeithasol 
Cofrestredig perthnasol, Asiantaethau Gwirio Credyd). Caiff unrhyw geisiadau anwir neu 
gamarweiniol eu gwrthod a gellir eu hystyried yn dwyll.  

Tâl blynyddol HelpU yn ôl band incwm y cartref Dŵr (£) Carthffosiaeth (£)

Band 1 — hyd at £5,600 77.77 110.09

Band 2 — £5,601 i £6,700 107.06 151.50

Band 3 — £6,701 i £8,600 135.34 188.87

Band 4 — £8,601 i £15,000 159.58 225.23

WaterSure Cymru  
Mae'r tariff hwn yn helpu teuluoedd mawr a chartrefi lle mae gan aelod o'r cartref gyflwr meddygol 
sy'n golygu bod angen iddo ddefnyddio llawer mwy o ddŵr. Mae hwn ar gyfer cwsmeriaid sydd â 
mesurydd yn unig. Caiff y cwsmer fil am y tâl isaf a gyfrifir ar sail defnydd mesuredig gwirioneddol 
neu fil ar lefel bil mesuredig cyfartalog y cwmni. 

Mae'n rhaid bod y cwsmer (neu unigolyn arall sy'n byw yn y cartref) yn cael budd-daliadau neu 
gredydau treth cymhwyso penodol: 

AC, mae'n rhaid bod y cwsmer naill ai'n cael budd-dal plant ar gyfer tri o blant neu fwy sydd o dan 
19 oed, sydd i gyd yn byw ar y safle ac sydd mewn addysg llawn amser, 

NEU, mae'n rhaid bod y cwsmer neu rywun sy'n byw yn yr eiddo yn dioddef o gyflwr meddygol 
penodol sy'n achosi iddynt ddefnyddio llawer mwy o ddŵr 

Gellir gofyn am fanylion y meini prawf cymhwyso a ffurflenni cais ar-lein yn dwrcymru.com neu drwy 
ffonio 0800 052 0145. Bydd angen dogfennau ategol sydd wedi'u llofnodi gan ymarferydd 
meddygol proffesiynol lle y bo'n briodol. Ar ôl iddo gael y ffurflen gais wedi'i chwblhau a'r dogfennau 
ategol, gall y Cwmni gynnal gwiriadau dilysu gyda'r cyrff priodol. Caiff unrhyw geisiadau anwir neu 
gamarweiniol eu gwrthod a gellir eu hystyried yn dwyll.

WaterSure Cymru (cwsmeriaid sydd â mesurydd yn unig) Dŵr (£) Carthffosiaeth (£)

Tâl blynyddol 139.00 200.00



Cymorth Dŵr Cymru - Tariffau pontio 
Mae tariff Cymorth Dŵr Cymru wedi'i derfynu ac nid yw ar gael mwyach i ymgeiswyr newydd.  
Caiff cwsmeriaid presennol eu symud i'r tâl arall sydd fwyaf addas a chaiff un o ddau dariff pontio  
ei ddefnyddio i'w gwneud yn haws iddynt ddychwelyd at daliadau safonol. Bydd y cwsmeriaid hyn  
yn trosglwyddo i dariffau safonol ar gyfraddau gwahanol yn dibynnu p'un a ydynt yn dychwelyd at 
dariffau mesuredig neu anfesuredig. Bydd cwsmeriaid mesuredig nad yw eu cymhwysedd yn newid 
yn trosglwyddo i dariff WaterSure Cymru. Bydd cwsmeriaid y mae'n well ganddynt aros yn 
anfesuredig yn symud nôl i daliadau anfesuredig. 

Cymorth Dŵr Cymru - Pontio Dŵr (£) Carthffosiaeth (£)

Tâl blynyddol 152.50 152.50

Noder: Dyma’r tariff pontio i gwsmeriaid sy’n symud i WaterSure Cymru. 

Cymorth Dŵr Cymru - Pontio Anfesuredig Dŵr (£) Carthffosiaeth (£)

Tâl blynyddol 189.00 189.00

Noder: Dyma’r tariff pontio i gwsmeriaid sy’n symud i daliadau safonol (gwerth ardrethol) 


