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Ofwat yw rheoleiddiwr econo-

maidd cwmnïau dwr a charthf-

fosiaeth a chwmnïau dwr yn unig

yng Nghymru a Lloegr. Ein

gwaith yw gwneud yn siwr bod

eich cwmni dwr yn eich darparu

â gwasanaeth o ansawdd da am

bris teg.

Efallai y caiff  eich

gwasanaethau dwr a charthffos-

2

Mae gennyf gŵyn am fy nghwmni dŵr. Beth ddylwn ei wneud?

Beth sy’n digwydd os nad wyf yn fodlon gydag ymateb fy nghwmni

dŵr i’m cwyn?

Gyda pha gwynion ac anghydfodau mae Ofwat yn delio?

Beth sy’n digwydd os nad wyf yn hapus â’r ffordd y mae Ofwat

wedi trafod fy nghwyn?

Cwynion na all Ofwat na CCWater ddelio â hwy

Anghydfodau y bydd cyflafareddwr yn penderfynu arnynt

Pwy arall sy’n delio â chwynion ynglŷn â materion dŵr a charthf-

fosiaeth?

Lle i fynd os ydych am ragor o wybodaeth

iaeth ei ddarparu gan ddau

gwmni gwahanol. Efallai y bydd

gennych weithiau broblem

gyda’r gwasanaeth yr ydych yn

ei dderbyn gan eich cwmni dwr

a charthffosiaeth neu gwmni

dwr yn unig. Mae’r daflen hon yn

darparu gwybodaeth ar gyfer

cwsmeriaid preswyl a dibreswyl

ar sut i gael eich cwyn wedi ei

datrys yn gyflym ac effeithlon. 
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Os oes gennych gŵyn am y

gwasanaeth yr ydych yn ei dder-

byn dylech yn gyntaf gysylltu â’ch

cwmni dŵr i’w wneud yn

ymwybodol o’ch pryderon. Mae

hyn yn rhoi cyfle iddo gywiro

pethau. Gallwch ddod o hyd i rif

ffôn eich cwmni ar dudalennau 16

a 17 o’r daflen hon. 

Mae’n ofynnol i bob cwmni dŵr a

charthffosiaeth a dŵr yn unig yng

Nghymru a Lloegr gael gweith-

drefn gwynion ar gyfer delio â

chwynion cwsmeriaid, boed eich

bod yn ffonio, anfon llythyr neu e-

bost. Dylai ddefnyddio hon wrth

ddelio â’ch cwyn. Rydym yn

cymeradwyo gweithdrefn gwynion

bob cwmni. Gallwch gael copi o’r

weithdrefn gwynion am ddim gan

eich cwmni. Bydd hefyd ar gael ar

wefan y cwmni. Dylai’r cwmni

Mae gennyf  gwyn am fy nghwmni dwr. Beth

ddylwn ei wneud?
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ddweud wrthych enw’r person sy’n

delio â’ch cwyn, sut y byddant yn

delio â hi a pha mor hir fydd hi’n ei

gymryd.

Os nad ydych yn fodlon gyda’r

ymateb a dderbyniwch i’ch cwyn

mae’n rhaid i chi ddweud wrth y

cwmni. Bydd rhywun sydd heb fod

â chysylltiad blaenorol â’ch cwyn

yn adolygu ei ymateb.
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Beth sy’n digwydd

os nad wyf  yn fodlon

gydag ymateb fy

nghwmni dwr i’m

cwyn?

Os ydych yn dal yn anfodlon

gyda’r ymateb a dderbyniwch ar ôl

mynd drwy weithdrefn gwynion y

cwmni, gallwch ofyn i Gyngor

Defnyddwyr Dŵr (CCWater) am

gyngor ynglŷn â beth i’w wneud

nesaf. Bydd CCWater yn rhoi

gwybod i chi beth yw eich hawliau

fel defnyddiwr ac a allwch ddilyn y

mater ymhellach gyda’r cwmni.

Mae CCWater yn sefydliad an-

nibynnol sy’n cynrychioli buddian-

nau’r cwsmer. Gall unrhyw

gwsmer preswyl neu dibreswyl

cwmni dŵr a charthffosiaeth neu

ddŵr yn unig gwyno i CCWater.

Mae ganddo bwerau i ymchwilio y

rhan fwyaf o gwynion a allai fod

gennych am wasanaethau eich

cwmni. Gallwch gael rhagor o

wybodaeth am CCWater ar ei

wefan, www.ccwater.org.uk.

Bydd angen i chi ddweud wrth

CCWater pam nad ydych yn

hapus ag ymateb eich cwmni a

beth ydych am iddo wneud i dda-

trys y mater. Os yw’n bosibl,

dylech anfon unrhyw wybodaeth a

fydd yn cynorthwyo CCWater i

ddeall eich cwyn.

Gallwch ffonio CCWater ar 0121

345 1000 neu 0845 039 2837

(bydd hwn yn eich ailgyfeirio chi

i’ch swyddfa CCWater leol). Bydd

CCWater yn rhoi enw’r person a

fydd yn ystyried eich cwyn a sut i

gysylltu ag ef neu hi.

ˆ
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Gallwch hefyd anfon neges e-bost

at CCWater yn enquiries@ccwa-

ter.org.uk.

Mae gan CCWater ei weithdrefn

gwynion ei hun os oes gennych

bryderon am sut y mae wedi

trafod eich cwyn. Ni allwn ni

adolygu sut y gwnaeth CCWater

drafod eich cwyn.

Os yw CCWater yn ystyried y

gallem ni ddatrys y mater fel

anghydfod (gweler tudalen 6) gall,

gyda’ch caniatâd chi, gyfeirio eich

cwyn i ni. Hefyd, os bydd CCWa-

ter yn penderfynu bod eich cwyn

yn codi materion ehangach sy’n

effeithio ar gwsmeriaid eraill gall,

gyda’ch caniatâd chi, gyfeirio eich

cwyn i ni.

Dwr heddiw, dwr yforyˆ ˆ
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Dim ond delio â rhai cwynion gan

gwsmeriaid unigol a wnawn ni. Y

cwmnïau dŵr neu CCWater sy’n

trafod y rhan fwyaf o gwynion.

Gallwn hefyd benderfynu ar rai

anghydfodau arbennig rhwng cws-

mer a’i gwmni dŵr. Gall naill ai’r

cwsmer neu’r cwmni gyfeirio

anghydfodau o’r fath i ni. Mae’n

rhaid i’r ddwy ochr ddilyn ein pen-

derfyniad.

Byddwn ni’n delio â chwynion

ynglŷn â:

• phwerau cwmni dŵr i osod a

chynnal a chadw pibellau ar dir

preifat; ac

• ymddygiad gwrthgystadleuol o

dan y Ddeddf Cystadleuaeth

1998, er enghraifft cydgynllwynio

ar brisiau neu wrth gynnig am

gontractau.

Rydym hefyd yn mynd i’r afael a

phryderon gan gwsmeriaid bod

cwmni dŵr yn honedig yn torri ei

amodau trwydded neu ei brif

ddyletswyddau cyflenwi dŵr neu

garthffosiaeth. Hyd yn oed yn yr

achosion hyn dylech gysylltu’n gy-

ntaf â’ch cwmni dŵr.

Gallwn benderfynu ar yr anghyd-

fodau canlynol.

Cynllun safonau gwarantedig

• Hawl cwsmer i daliad neu gredyd

o dan y cynllun safonau

gwarantedig.

Gyda pha gwynion ac

anghydfodau mae

Ofwat yn delio?

Problemau gyda’ch cwmni dwr a charthffosiaethˆ
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Cysylltiadau i garthffos

• Gwrthod caniatáu i garthffosydd

a draeniau preifat gael eu cy-

sylltu i garthffosydd cyhoeddus,

neu ofyniad i archwilio’r draen

neu garthffos cyn caniatáu cysyll-

tiad.

• Costau a sicrwydd y gofynnir am-

dano gan gwmni pan fydd yn cy-

sylltu eiddo i garthffos.

• Taliadau ac amodau ar gyfer

Cysylltiadau dwr

• Y taliadau a’r amodau mae

cwmni yn eu gosod am wneud

cysylltiadau i brif gyflenwad dŵr. 

• Y telerau a’r amodau mae cwmni

yn eu gosod ar gyfer cyflenwad

dibreswyl.

• Gofyniad gan y cwmni i gwsmer

dalu er mwyn i’w eiddo gael pi-

bell wasanaeth ar wahân.

• Taliadau ac amodau ar gyfer

darparu prif gyflenwad dŵr (gofy-

niad).

• Telerau ac amodau ar gyfer mab-

wysiadu gwasanaeth prif bibell a

hunanosodwyd.

• Taliadau neu gostau datgysylltu y

mae’n rhaid eu talu i gwmni cyn y

caiff cyflenwad cwsmer busnes

ei ailgysylltu.

• Gwrthodiad i ganiatáu i gwsmer

dalu drwy fesurydd oherwydd

bod mesurydd yn anymarferol

neu’n afresymol o ddrud i’w

osod.

Dwr heddiw, dwr yforyˆ ˆ
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darparu carthffos (gofyniad).

• Cynnig neu wrthodiad i fab-

wysiadu carthffosydd neu weith-

feydd gwaredu carthffosiaeth,

neu ynglŷn â’r amodau mewn cy-

tundeb mabwysiadu.

• Lleoliad neu addasrwydd draen

neu garthffos i ddisodli system

ddraenio breifat bresennol y

mae’r cwmni yn ei ystyried yn

anaddas.

• Effeithiolrwydd carthffos amgen a

ddarparwyd i ddisodli un sydd ar

fin cael ei chau.

• Gofyniad bod draen neu garthf-

fos arfaethedig yn cael ei

adeiladu fel ei fod yn gallu dod

yn rhan o system garthffosiaeth

gyffredinol.

Rydym hefyd yn penderfynu apeli-

adau gan fasnachwyr sy’n anfod-

lon â gwrthodiad neu’r amodau a

osodir gan gwmnïau carthffosiaeth

ar gyfer rhoi carthffosiaeth mas-

nach i mewn i’r garthffos gyhoed-

dus.

Gallwch ddod o hyd i gopïau o

benderfyniadau a wnaed gennym

yn y meysydd a restrir uchod ar

ein gwefan.

Os hoffech wneud cwyn am un-

rhyw rai o’r meysydd hyn, cy-

sylltwch â’n Swyddfa Rheoli

Achosion. Gallwch ein e-bostio ni

ar

casemanagementoffice@ofwat

.gsi.gov.uk.

Neu gallwch ysgrifennu atom yn y

cyfeiriad canlynol.

Ofwat

Centre City Tower

7 Hill Street

Birmingham B5 4UA

Problemau gyda’ch cwmni dwr a charthffosiaethˆ
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Beth sy’n digwydd os nad wyf  yn hapus â’r

ffordd y mae Ofwat wedi trafod fy nghwyn?

Adroddwn ar ein perfformiad yn ein

hadroddiad a’n cyfrifon blynyddol.

Gallwch gael copi o’n gwefan neu

drwy alw yn ein swyddfa (manylion

ar dudalen 16).

Ein nod yw ymateb i ymholiadau o

fewn 10 diwrnod gwaith. Anelwn i

ddarparu ymateb cyntaf i gwynion

ac anghydfodau o fewn 10 diwrnod

gwaith.

Os ydych yn anfodlon â’r

gwasanaeth a dderbyniasoch gen-

nym, byddem yn hoffi cael y cyfle i

gywiro’r mater. Mae gennym weith-

drefn adolygu fewnol.

Dylech ysgrifennu yn gyntaf at ein

Cyfarwyddwr Cyllid a

Gwasanaethau Busnes.

Eglurwch:

• beth ddigwyddodd;

• pam nad ydych yn fodlon; a

• beth hoffech chi wneud i gywiro’r

mater.

Dwr heddiw, dwr yforyˆ ˆ
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Bydd y Cyfarwyddwr Cyllid a

Gwasanaethau Busnes yn ymch-

wilio eich pryderon. Os ydych yn

dal yn anfodlon ar ôl i ni ystyried

eich cwyn eto o dan ein gweith-

drefn adolygu, mae gennych yr

hawl i ofyn i’ch Aelod Seneddol

fynd â’r mater i’r Ombwdsmon

Seneddol.

Gwaith yr Ombwdsmon yw ymch-

wilio cwynion gan y cyhoedd sy’n

ystyried eu bod wedi dioddef

anghyfiawnder drwy weinyddiaeth

wael gan adrannau llywodraeth a

rhai sefydliadau cyhoeddus.

Mae’r Comisiynydd Gwybodaeth

hefyd yn edrych ar gwynion

ynglŷn â gwrthod mynediad at

wybodaeth swyddogol.

Mae gwasanaethau’r Ombwds-

man am ddim. Gallwch ffonio

llinell gymorth cwynion yr Omb-

wdsman ar 0345 015 4033.

Cewch ragor o wybodaeth am yr

Ombwdsman ar ei wefan,

www.ombudsman.org.uk.

Gallwch e-bostio’r Ombwdsman

yn phso.enquiries@ombuds-

man.org.uk.

Neu gallwch ysgrifennu at yr

Ombwdsman yn y cyfeiriad canly-

nol.

Millbank Tower

Millbank

London SW1P 4QP

Problemau gyda’ch cwmni dwr a charthffosiaethˆ
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Cwynion na fydd Ofwat

na CCWater fel arfer

yn delio â hwy 

Fel arfer ni fydd Ofwat na CCWa-

ter yn delio â chwynion am y can-

lynol.

• Busnesau anrheoledig y cwm-

nïau dŵr megis gwasanaethau

plymio, rheoli gwastraff,

gwasanaethau peirianneg ac

ymgynghori, gwestai, llogi cerby-

dau, diddordebau cyfryngau,

ffermio pysgod a phob gweith-

garedd tramor.

• Materion rhwng unigolyn a’r

cwmni y gellir delio â hwy drwy’r

llysoedd. Mae’r rhain yn cynnwys

anghydfodau contractiol, cwestiy-

nau cyfreithiol a rhai anghydfo-

dau cyfreithiol preifat lle gall

person hawlio iawndal.

Problemau gyda’ch cwmni dwr a charthffosiaethˆ
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Anghydfodau y bydd cyflafareddwr yn pen-

derfynu arnynt

Mewn rhai achosion gall cyfla-

fareddwr annibynnol wneud pen-

derfyniad ffurfiol am anghydfod.

Penodir cyflafareddwr drwy gytun-

deb rhwng y cwsmer a’r cwmni.

Os methant gytuno ar gyflafared-

dwr byddwn ni’n penodi rhywun.

Gall anghytundebau ynglŷn â’r

materion canlynol gael eu cyfeirio

at gyflafareddwr annibynnol.

• Costau gosod mesurydd ac

anghytundebau ynglŷn â lle dylai

mesurydd gael ei osod os bydd

cwmni dŵr yn gofyn i gwsmer

dalu am ei osod.

• Iawndal am waith yn y stryd ac ar

gyfer gweithfeydd carthffosiaeth.

Dwr heddiw, dwr yforyˆ ˆ
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Pwy arall sy’n delio â

chwynion ynglyn â ma-

terion dwr a charthf-

fosiaeth?

Ni fydd Ofwat neu CCWater yn

delio â phob mater yn ymwneud â

dŵr a charthffosiaeth. Mae rhe-

oleiddwyr eraill yn gyfrifol am re-

oleiddio ansawdd dŵr yfed a

gwarchod yr amgylchedd, felly

dylech gysylltu â hwy os yw eich

cwyn yn ymwneud a’r materion

hynny.

Os yw eich cwyn yn ymwneud ag

ansawdd dŵr yfed gallwch ffonio’r

Arolygiaeth Dŵr Yfed (DWI) ar

0300 068 6400.

Cewch ragor o wybodaeth am y

DWI ar ei wefan,

www.dwi.gov.uk.

Gallwch e-bostio’r DWI ar dwi.en-

quiries@defra.gsi.gov.uk.

Neu gallwch ysgrifennu at yr

Arolygiaeth Dŵr Yfed yn y

cyfeiriad canlynol.

Area 4a

Ergon House

Horseferry Road

London SW1P 2AL

Os yw eich cwyn yn ymwneud â’r

amgylchedd gallwch ffonio

Asiantaeth yr Amgylchedd ar

03708 506 506.

Gallwch hefyd ffonio’r llinell gy-

morth llifogydd ar 845 988 1188

neu’r llinell gymorth digwyddiadau

ar 0800 807 060.

Cewch ragor o wybodaeth am

Asiantaeth yr Amgylchedd ar ei

wefan, www.environment-

agency.gov.uk.

Gallwch e-bostio Asiantaeth yr

Amgylchedd yn enquiries@envi-

ronmentagency.gov.uk.

Problemau gyda’ch cwmni dwr a charthffosiaethˆ
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Neu gallwch ysgrifennu at Asiantaeth yr Amgylchedd yn y cyfeiriad

canlynol.

Rio House

Waterside Drive

Aztec West

Almondsbury

Bristol BS32 4UD

Dwr heddiw, dwr yforyˆ ˆ



Lle i fynd os ydych am ragor o wybodaeth

Er mwyn cael gwybod rhagor

ewch i’n gwefan yn:

www.ofwat.gov.uk.

Gallwch ein e-bostio yn mail-

box@ofwat.gsi.gov.uk.

Neu gallwch ein ffonio ni ar 0121

644 7500.

Gallwch ddod o hyd i fanylion

cyswllt eich cwmni ar eich bil. Gall

eich gwasanaethau dŵr a charthf-

fosiaeth gael eu darparu gan ddau

gwmni gwahanol.

Mae ein gwefan yn rhestru

manylion cyswllt ar gyfer y cwm-

nïau dŵr a charthffosiaeth.

Problemau gyda’ch cwmni dwr a charthffosiaethˆ
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Rhifau ffôn cwmnïau dwr a charthffosiaeth

Anglian Water

08457 919 155

Dwr Cymru

01443 452 300

Northumbrian Water

08706 084 820

Dwr Hafren Trent

08457 500 500

Southern Water

0845 272 0845

South West Water

0800 169 1133

Thames Water

Gweithgaredd: 0845 9200 800

Bilio: 0845 9200 888

United Utilities

Mesurydd: 0845 746 2222

Dim mesurydd: 0845 746 1100

Busnes: 0845 746 2255

Wessex Water

0845 600 3600

Yorkshire Water

0845 124 2424
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Rhifau ffôn cwmnïau dwr yn unig

1. Bristol Water

0845 600 3600

2. Cambridge Water

01223 706 050

3. Cholderton & District Water

01980 629 203

4. Dwr Dyffryn Dyfrdwy

01978 833 200

5. Essex & Suffolk Water

01245 491 234

6. Hartlepool Water

01429 858 050

7. Portsmouth Water

023 9249 9888

8. Sembcorp Bournemouth

Water

01202 590 059

9. South East Water

0333 000 0002

10. South Staffs Water

01922 638 282

11. Sutton & East Surrey Water

01737 772 000

12. Affinity Water Central

Dim mesurydd: 0845 769 7982

Mesurydd: 0845 769 7985

13. Affinity Water East

0845 148 9288

14. Affinity Water Southeast

0845 888 5888

Problemau gyda’ch cwmni dwr a charthffosiaethˆ
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Adran ddi-weinidog o’r llywodraeth yw Ofwat (Awdurdod Rheoleiddio

Gwasanaethau Dŵr). Yr ydym yn gyfrifol am sicrhau bod y sectorau dŵr

a charthffosiaeth yng Nghymru a Lloegr yn darparu gwasanaeth

effeithlon o ansawdd da i gwsmeriaid am bris teg.

Ofwat

Centre City Tower

7 Hill Street

Birmingham B5 4UA

Ffôn: 0121 644 7500

Ffacs: 0121 644 7699

Gwefan: www.ofwat.gov.uk

E-bost: mailbox@ofwat.gsi.gov.uk
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Dylid anfon unrhyw ymholiadau parthed y cyhoeddiad hwn atom ni yn
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