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Rhagair
Mae dioddef llifogydd o garthion yn un o’r pethau mwyaf trallodus all ddigwydd 
i chi yn eich cartref, ac eto mae hwn yn brofiad real iawn i filoedd o gartrefi bob 
blwyddyn. Nid yw’r effeithiau parhaol y mae’n eu gadael ar ôl wedi’u cyfyngu 
i eiddo sydd wedi’i ddifrodi yn unig, gallant ymestyn i niwed seicolegol ac 
emosiynol, gan adael pobl yn aml mewn amgylchiadau bregus. 

Er mwyn deall profiadau pobl o garthffosydd yn gorlifo, naill ai yn y cartref neu 
tu allan iddo, mae CCW ac Ofwat wedi comisiynu’r ymchwil ansoddol hwn fel 
rhan o raglen waith ar y cyd ehangach sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid. 

Nod yr ymchwil hwn oedd canfod arferion da a drwg cwmnïau dŵr gwastraff, 
gyda’r bwriad o ddysgu o’r da a nodi’r hyn sydd angen ei wella. 

Canfu’r ymchwil fod llawer o gyfranogwyr wedi adrodd am ryngweithio 
cyntaf cadarnhaol gyda chwmnïau dŵr - man cychwyn da. Ond ychydig 
o enghreifftiau cadarnhaol a ganfuwyd gan yr ymchwil ar ôl y cyfathrebu 
gwreiddiol hwnnw. Yn hytrach, i lawer o gyfranogwyr, gwnaeth ymateb 
cyffredinol eu cwmni dŵr gwastraff sefyllfa wael yn waeth. Mae’r adroddiad 
hwn yn dangos:
 
• Mae cyfathrebu cwmnïau â chwsmeriaid yn aml yn anfoddhaol, gyda diffyg 

bod yn rhagweithiol gyda diweddariadau, trefniadau cadw cofnodion gwael, 
ac ymweliadau wedi’u trefnu’n wael. 

• Ychydig o achosion sydd o gyfranogwyr yn adrodd am ddatrysiad boddhaol i 
ddigwyddiad. 

• Yn yr un modd, ychydig o gyfranogwyr a ddywedodd eu bod wedi derbyn 
iawndal gan gwmnïau. Ymhlith y nifer fechan a gafodd rywfaint o iawndal, 
roedd yna farn bod hyn yn cael ei ddefnyddio fel ffordd o osgoi delio â gwir 
achos y mater. 

Mae’r profiad hwn yn effeithio ar bobl. Dywedodd cyfranogwyr eu bod yn teimlo 
pryder, dicter, rhwystredigaeth a chywilydd. Roeddent yn sôn am fethu gallu 
cysgu yn y nos. Gwnaethant ddweud wrthym eu bod yn methu defnyddio 
rhannau o’u heiddo am gyfnodau estynedig o amser. Clywsom gan bobl sydd 
wedi profi achosion rheolaidd o garthffosydd yn gorlifo dros y blynyddoedd. 

Ni ddylai iechyd corfforol a meddyliol pobl gael eu peryglu oherwydd 
carthffosiaeth yn eu cartrefi neu eu gerddi. Ni ddylent chwaith orfod bod mewn 
dyled oherwydd y costau sy’n gysylltiedig â charthffosydd yn gorlifo. 

Mae yna nifer o gamau y gall cwmnïau dŵr gwastraff eu cymryd nawr i wella 
eu hymatebion i garthffosydd yn gorlifo. Mae’r adroddiad hwn yn nodi ystod o 
gamau y gellid – ac y dylid – eu rhoi ar waith yn ddi-oed. Bydd CCW ac Ofwat 
yn gweithio gyda chwmnïau i annog yr arfer gorau i sicrhau bod y sector yn 
gweithio’n galetach i helpu cwsmeriaid sy’n dioddef llifogydd o garthffosydd.

Emma Clancy 
Prif Weithredwr, CCW

David Black
Prif Weithredwr, Ofwat
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Cyflwyniad
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o ganfyddiadau ymchwil gyda phobl sydd 
wedi dioddef llifogydd o garthffosydd y tu mewn neu’r tu allan i’w cartref. Mae’r 
adroddiad yn nodi’r heriau a wynebir gan bobl pan fyddant yn profi llifogydd o 
garthffosydd a sut y gall cwmnïau dŵr gwastraff gynorthwyo pobl mewn sefyllfa 
o’r fath yn well.

Recriwtiwyd cyfranogwyr i sicrhau bod ystod o brofiadau wedi eu cynnwys yn yr 
ymchwil. Roedd y profiadau hyn yn cynnwys cymysgedd o:

• garthffosydd yn gorlifo y tu mewn i gartrefi (mewnol) ac o amgylch y tu allan 
neu mewn gerddi cartrefi (allanol);

• achosion unigol a digwyddiadau lluosog;
• achosion o ddifrifoldeb isel, canolig, uchel ac uchel iawn;
• lleoliadau – gyda recriwtio ar draws deg cwmni dŵr gwastraff yng Nghymru 

a Lloegr;
• deiliadaeth a math o dai; a
• demograffeg gymdeithasol – gan gynnwys oedran, rhyw, ethnigrwydd a 

chynhwysiant ar gofrestr gwasanaethau blaenoriaeth.

Ceir rhagor o wybodaeth am y dull ymchwil yn yr atodiad ar ddiwedd yr 
adroddiad hwn.  

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau allweddol o’r ymchwil. Mae’n 
edrych ar:

• y profiad o garthffosydd yn gorlifo;
• cyfathrebu;
• datrysiad;
• iawndal;
• rhyngweithio cadarnhaol;
• camau gweithredu ar gyfer cwmnïau dŵr  

gwastraff; a
• camau nesaf i CCW ac Ofwat.

Daw'r canfyddiadau o ymchwil a gomisiynwyd ar y cyd gan CCW ac Ofwat ac a 
gynhaliwyd gan yr asiantaeth ymchwil BritainThinks. Diben yr ymchwil oedd 
archwilio’r ystod o brofiadau a wynebir gan gwsmeriaid preswyl yr effeithiwyd 
arnynt gan garthffosydd yn gorlifo, a sut yr effeithiodd hyn arnynt yn ymarferol, 
yn ariannol ac yn emosiynol. Roedd hefyd i archwilio’r ymatebion i garthffosydd 
yn gorlifo gan gwmnïau dŵr gwastraff drwy lygaid y rheini yr effeithiwyd arnynt, 
a nodi arfer da a drwg.

Digwyddodd y gwaith maes ar gyfer yr ymchwil hwn rhwng 31 Ionawr a 7 
Mawrth 2022. Roedd yn cynnwys:

• 50 o gyfweliadau gyda chyfranogwyr oedd wedi profi llifogydd o 
garthffosydd; a

• chwe gweithdy dilyn i fyny gyda chyfranogwyr. Cymerodd 26 o gyfranogwyr y 
cyfweliadau ran mewn gweithdy.

Mae carthffosydd yn gorlifo yn yr adroddiad 
hwn yn cyfeirio at achosion o garthffosiaeth yng 
nghartrefi neu ar eu heiddo pobl.
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Y profiad o garthffosydd yn gorlifo 
Canfu’r ymchwil fod unrhyw fath o garthffosydd yn gorlifo yn cael effaith 
negyddol sylweddol ar gwsmeriaid, waeth beth fo difrifoldeb y digwyddiad. 
Gall hyd yn oed digwyddiadau sydd efallai’n ymddangos yn ‘ddifrifoldeb isel’ 
achosi llawer o anghyfleustra a straen, tra gall digwyddiadau ‘difrifoldeb 
uchel’ arwain at drawma emosiynol sylweddol. 

Methu â defnyddio’ch cegin a hanner isaf eich 
eiddo am ddwy flynedd a hanner… mae wedi 
effeithio ar bob agwedd ar ein bywydau. Ac mae 
ein teimladau wedi mynd o fod yn flin iawn i fod 
yn wirioneddol drist i fod yn rhwystredig dros ben. 
Mae'r profiad yn dal yn boenus dros ben. Fe fydd 
hi’n dair blynedd ym mis Gorffennaf… dydyn ni’n 
dal heb gael ein tŷ yn ôl.” 

‒ Mewnol, digwyddiad unigol, difrifoldeb uchel

Ar y pryd roeddwn i’n teimlo ar bigau, yn 
bryderus iawn, ac ychydig yn fregus yn 
emosiynol. Roedd yn eithaf anodd. Yn amlwg 
dyma lle rydw i’n byw, a charthffosiaeth 
yn llifo allan mewn ffordd na allwch chi 
ei stopio. Rydych chi’n gwylio pethau’n 
gwaethygu." 

‒ Mewnol, digwyddiad lluosog, difrifoldeb uchel

Mae digwyddiadau difrifoldeb isel yn cynnwys arogleuon drwg yn y cartref, 
ystafelloedd ymolchi, gerddi neu fannau parcio ceir yn segur neu sinciau y 
mae angen eu dadflocio’n rheolaidd, a all fod yn annymunol ac yn straen i 
gwsmeriaid eu rheoli.

Mae digwyddiadau difrifol iawn yn cynnwys problemau parhaus a rheolaidd, 
eiddo personol neu hyd yn oed ystafelloedd neu loriau cyfan cartref yn cael eu 
dinistrio. Gallant hefyd gynnwys yr unigolyn yn dod i gysylltiad uniongyrchol â 
dŵr carthffosiaeth, a all achosi niwed ymarferol ac emosiynol sylweddol.
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Rydych chi’n teimlo pryder, ni allwch gysgu yn 
y nos, rydych chi’n teimlo’n gaeth yn y sefyllfa 
oherwydd does dim ffordd allan ... Rydych chi’n 
teimlo dicter, rydych chi’n teimlo’n unig. Mae’r 
broblem hon wedi bod yn mynd rhagddi ers 
degawdau. Mae’n ddigwyddiad rheolaidd.” 

‒ Mewnol, digwyddiad lluosog, difrifoldeb uchel 

Roedd yn golygu na allwn i ddefnyddio’r ystafell 
ymolchi pe bai gwesteion draw. Does dim pwrpas 
iddi os na allwch ei defnyddio. Fedrwch chi ddim 
cael cawod na defnyddio’r toiled heb iddynt 
orlifo… Roedd fy fflat yn teimlo’n ofnadwy, dydw i 
ddim eisiau gwahodd pobl draw a hwythau’n gofyn 
‘pam mae dy fflat yn drewi o wyau?’”  

‒ Mewnol, digwyddiad unigol, difrifoldeb isel

O ddrwg i waeth: Profiadau pobl o garthion mewn cartrefi

Dywedodd cyfranogwyr eu bod yn teimlo pryder, dicter, rhwystredigaeth a 
chywilydd. Soniodd y cyfranogwyr am fethu gallu chysgu yn y nos a theimlo’n 
gaeth. Soniodd rai am deimladau o ddiffyg grym neu orfod ildio, gyda’r farn 
nad oes ganddynt lawer o bŵer na rheolaeth dros y sefyllfa ac nid oes ganddynt 
ddewis ond ei derbyn.

Gall natur digwyddiad, gan gynnwys lefel y difrifoldeb, os yw’n allanol neu 
fewnol, ardal benodol yr eiddo yr effeithir arni, a pha mor aml mae’n digwydd, 
fod yn arwydd o’r effaith ar gwsmer. Gall ffactorau personol waethygu’r effaith, 
gan gynnwys anableddau, lles meddyliol, sicrwydd ariannol a bod â phlant yn y 
cartref. 

I lawer o gyfranogwyr, mae cyfathrebu gwael a diffyg datrysiad yn gwaethygu 
natur drallodus carthffosydd yn gorlifo. Mae’r adrannau nesaf yn edrych yn 
fanylach ar hyn. 
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Cyfathrebu 
Soniodd y cyfranogwyr am gyfathrebu cymysg, ond anfoddhaol yn aml, â 
chwmnïau dŵr gwastraff pan fyddai digwyddiad o garthffos yn gorlifo.

I rai, roedd hi’n anodd gwybod pa sefydliad i gysylltu ag ef gan gawsant lifogydd 
o garthffosydd am y tro cyntaf. Fodd bynnag, roedd y rhyngweithio cyntaf â 
rhywun mewn cwmni dŵr gwastraff yn aml yn weddol gadarnhaol. Dywedwyd 
yn aml fod asiantau gwasanaeth cwsmeriaid yn empathig, yn ddigynnwrf ac yn 
broffesiynol yn yr alwad gyntaf hon. Ond nid oedd hyn yn rhywbeth cyffredinol. 
Gwnaeth nifer o gyfranogwyr hefyd sylwadau am eu cwmni dŵr gwastraff yn 
pwysleisio cyfrifoldeb y cwsmer yn unig. Soniodd rai am ansensitifrwydd gan 
asiantau neu beirianwyr gwasanaethau cwsmeriaid.

Yr ymgysylltiad cyntaf hwn â’r cwmni yn aml yw’r uchafbwynt o 
ran cyfathrebu. Canfu’r ymchwil rwystredigaeth ymhlith llawer o 
gyfranogwyr ynglŷn â’r hyn a ddilynodd. Mae enghreifftiau o hyn 
yn cynnwys:

Diffyg bod yn rhagweithiol gyda diweddariadau
Dywedodd y cyfranogwyr eu bod yn aml yn gorfod mynd 
ar ôl eu cwmni dŵr gwastraff am wybodaeth. 

Diffyg cadw cofnodion cyson 
Cwmnïau dŵr gwastraffddim yn cadw nodiadau neu 
log o faterion parhaus. Roedd hyn yn golygu bod angen 
i rai cyfranogwyr ddechrau o’r dechrau gyda phob 
rhyngweithiad neu ddigwyddiad newydd.

Ymweliadau wedi’u trefnu’n wael
Oedi, dim yn troi i fyny neu i’r gwrthwyneb peirianwyr yn 
cyrraedd yn ddirybudd. 

Mae’n rhaid cael rhyw fecanwaith lle gallwch chi 
fynd drwodd i wasanaethau cwsmeriaid, ac maent 
yn deall neu mae ganddynt restr o ardaloedd 
agored iawn i garthffosydd yn gorlifo y maent yn 
ymateb iddynt mewn modd amserol a chyson.” 

‒ Mewnol, digwyddiadau lluosog, difrifoldeb uchel 

Dylent newid eu hagwedd, i wneud yn siŵr 
bod eu gwasanaeth cwsmeriaid yn dda a 
cheisio deall eu camgymeriadau a dysgu 
ganddynt.” 

‒ Allanol, digwyddiadau lluosog, difrifoldeb uchel 
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Nododd y cyfranogwyr bedwar dull cyfathrebu yr hoffent eu 
gweld gan gwmnïau dŵr gwastraff: 

Canfyddiad allweddol o’r ymchwil yw bod cyfranogwyr wedi adrodd yn gyson 
nad oedd cwmnïau dŵr gwastraff yn bodloni’r disgwyliadau cyfathrebu hyn. 

Nid yw dod allan bedwar diwrnod ar ôl y 
digwyddiad yn dangos unrhyw empathi!” 

‒ Mewnol, digwyddiad unigol, difrifoldeb uchel iawn 

Roedd pob elfen o gyfathrebu gwael yn rhoi straen ychwanegol ar y 
cyfranogwyr. Roedd yn rhaid iddynt dreulio hyd yn oed mwy o amser yn aros ar 
y ffôn, yn ailadrodd gwybodaeth y maent eisoes wedi’i rhoi, neu’n aros yn y tŷ 
am bobl nad ydynt yn cyrraedd.

Hygyrch 
Roedd y cyfranogwyr eisiau ffyrdd cyflym a syml o adrodd am 
broblem. 

Empathig 
Roedd y cyfranogwyr yn disgwyl i asiantau gwasanaeth 
cwsmeriaid ddangos tosturi tuag at eu sefyllfa. 

Rhagweithiol
Roedd y cyfranogwyr eisiau i gwmnïau arwain y cyfathrebu a 
rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt. 

Tryloyw
Roedd y cyfranogwyr eisiau i gwmnïau fod yn agored am 
achosion y broblem, beth fyddai angen ei wneud i’w datrys, 
faint o amser y byddai hyn yn ei gymryd a beth fyddent yn 
ei wneud yn y cyfamser i gefnogi pobl drwy ddigwyddiadau 
mynych.

Doedd dim ots gan y gweithwyr. Roeddwn 
i’n wlyb socian, ac roedden nhw’n 
chwerthin am fy mhen.” 

‒ Mewnol, digwyddiad unigol, difrifoldeb uchel

Dydyn nhw ddim wedi dweud wrthym yn bendant 
beth yw’r achos. Dydy’r cwmni dŵr yn dryloyw ynglŷn 
â’r hyn sy’n digwydd.”

‒ Mewnol, digwyddiadau lluosog, difrifoldeb uchel iawn

Mae’n ymddangos nad ydy’r orsaf bwmpio yn ddigonol 
i ymdopi, ac mae newid yn yr hinsawdd yn gwaethygu 
pethau. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, a dydyn ni 
ddim wedi cael unrhyw adborth go iawn ynglŷn â’r 
hyn sy’n digwydd."

‒ Mewnol, digwyddiad unigol, difrifoldeb uchel iawn

O ddrwg i waeth: Profiadau pobl o garthion mewn cartrefi
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Datrysiad
Dywedodd y cyfranogwyr eu bod am weld achos y garthffos yn gorlifo yn cael 
ei ddatrys yn barhaol, ac nid yw hyn yn syndod. Roedd hyn yn flaenoriaeth 
allweddol. Ar draws yr ymchwil, roedd llai na chwarter y cyfranogwyr yn teimlo 
bod eu cwmni dŵr gwastraff wedi rhoi datrysiad boddhaol iddynt.

Teimlai rhai cyfranogwyr fod cwmnïau dŵr gwastraff yn defnyddio dulliau osgoi 
mewn perthynas â phenderfyniadau, gyda rhai yn adrodd eu bod yn teimlo 
dan bwysau i dderbyn penderfyniad a gynigiwyd gan eu bod yn teimlo nad 
oedd ganddynt unrhyw ddewis arall. Soniodd y cyfranogwyr hefyd am ddiffyg 
tryloywder, gyda rhai enghreifftiau o gwmnïau nad oedd yn rhoi gwybod iddynt 
am ganlyniad ymchwiliadau i ddigwyddiadau ac yn gwneud yr hyn a allent i 
osgoi cael eu gweld i fod yn gyfrifol am y llifogydd o garthffosydd. Roedd hyn yn 
cynnwys cydnabod ar lafar mai’r cwmni oedd yn gyfrifol ond gwrthod  
rhoi hyn yn ysgrifenedig. 

Maen nhw’n dweud wrtha i eu bod nhw’n gwneud rhywbeth. Ond 
wn i ddim be. Nid yw’n ymddangos bod gan y fenyw gwasanaeth 
cwsmeriaid... unrhyw wybodaeth wirioneddol… Beth ydw i’n 
disgwyl i ddigwydd mewn gwirionedd? Dim byd fyddai’r ateb i 
hynny. Beth ydw i’n gobeithio fydd yn digwydd? Y byddant yn ei 
drwsio."

‒ Allanol, digwyddiadau lluosog, difrifoldeb uchel

Doedden nhw ddim yn poeni. Roedden 
nhw'n poeni mwy am beidio â derbyn 
atebolrwydd, dyna pam nad oedden 
nhw'n rhoi iawndal.”

‒ Mewnol, digwyddiadau lluosog, difrifoldeb uchel

Pe byddent wedi ymddiheuro a dweud 
‘roedd yn fethiant yn ein system’, byddai 
hynny wedi bod yn dda.”

‒ Mewnol, digwyddiadau lluosog, difrifoldeb uchel

Y datrysiad newydd fyddai pibell newydd… 
Rydw i wedi cael gwybod ei fod ar restr o 
broblemau y maent yn eu hadolygu bob pum 
mlynedd.”

‒ Mewnol, digwyddiadau lluosog, difrifoldeb uchel

Mae’n bibell wastad [felly ni fydd carthffosiaeth yn draenio 
i ffwrdd]. Maen nhw’n gwybod beth yw’r broblem, ond nid 
ydynt yn ei datrys."

‒ Mewnol, digwyddiadau lluosog, difrifoldeb uchel
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Canfu’r ymchwil fod gwneud cynnydd tuag at ddatrysiad yn aml yn golygu 
bod yn rhaid i unigolion fod yn benderfynol, yn hyderus ac yn wybodus (er 
enghraifft, gyda chefndir mewn peirianneg neu brofiad o weithio mewn 
cynghorau lleol). Efallai y bydd datrysiad yn gofyn am alwadau ffôn  
parhaus, yn ogystal â gofyn am gynlluniau a dogfennau. 

Nododd y cyfranogwyr dri cham ar gyfer cael datrysiad 
boddhaol: 

Yn aml mae anghysondebau yn eu mesurau; os ydych 
chi’n sgrechian ac yn gweiddi gall eich ymateb edrych yn 
wahanol i rywun sydd ddim. Dwi’n dueddol o greu’r ffwdan 
fwyaf a gweiddi uchaf yn yr ardal.”

‒ Mewnol, digwyddiadau lluosog, difrifoldeb uchel   

Mae angen eu cosbi am beidio â thrwsio 
pethau. Os achosir difrod, trwsiwch ef!”

‒ Mewnol, digwyddiad unigol, difrifoldeb isel 

Fodd bynnag, nid oes gan bob cwsmer yr amser a’r adnoddau, y penderfyniad 
na’r gallu i fynd ar ôl cwmnïau dŵr gwastraff yn barhaus am ddiweddariadau 
ynglŷn â’r sefyllfa. Mae’n bosibl y bydd rhai cwsmeriaid yn fregus cyn y llifogydd 
o garthffosydd, a bydd rhai yn dod yn fregus oherwydd yr effaith y mae llifogydd 
o garthffosydd yn ei chael arnynt. Mae’n bosibl y bydd rhai cwsmeriaid sy’n 
hŷn, nad ydynt yn rhugl yn Saesneg, sydd â chyflyrau iechyd meddwl neu 
wybyddol, neu sydd â llai o wybodaeth am eu hawliau fel defnyddiwr yn cael 
anhawster arbennig i wneud cynnydd. Mae hyn yn peri pryder mawr, o ystyried 
pa mor aml y mae cyfranogwyr yn sôn am effeithiau’r digwyddiadau hyn ar 
iechyd meddwl, sy’n golygu y gall llawer o bobl ganfod eu hunain mewn sefyllfa 
fregus wrth gyfathrebu â chwmnïau.

Derbyn cyfrifoldeb 
Ar gyfer cyfranogwyr, mae hyn yn cael ei weld fel cam cyntaf tuag 
at gwmnïau’n cymryd camau mwy hirdymor i ddatrys y broblem. 
Er efallai nad cyfrifoldeb y cwmni dŵr gwastraff yw pob achos o 
lifogydd o garthffosydd (gweler yr atodiad am ragor o wybodaeth 
am hyn), mae’r ymchwil yn dangos amharodrwydd cyffredinol ar 
ran cwmnïau i dderbyn cyfrifoldeb.

Trwsio a lliniaru cychwynnol
Mae cwsmeriaid am i gwmnïau fod yn rhagweithiol wrth atal 
neu leihau effaith llifogydd a/neu roi gwybod iddynt pan fyddant 
yn gwybod ei fod yn debygol a chymryd camau i leihau effaith 
llifogydd.

Ateb hirdymor/parhaol i’r broblem 
Dyma beth mae cwsmeriaid ei eisiau yn y pen draw. Er ei bod 
yn bosibl eu bod yn deall na all hyn o reidrwydd ddigwydd ar 
unwaith, hoffent o leiaf gael gwybod pryd i ddisgwyl hyn er mwyn 
iddynt fod yn dawel eu meddwl y bydd camau’n cael eu cymryd.
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Iawndal 
Er bod trwsio ac atal llifogydd o garthffosydd rhag digwydd yn 
allweddol i lawer o gyfranogwyr, roedd pryder hefyd am gostau 
ariannol y digwyddiadau hyn i gwsmeriaid unigol. 

Dywedodd y rhan fwyaf o gyfranogwyr nad oeddent yn derbyn 
iawndal gan gwmnïau. Hefyd, ymhlith y nifer fach a gafodd 
rywfaint o iawndal, roedd rhai o’r farn bod hyn yn cael ei 
ddefnyddio fel modd i ‘daflu o’r neilltu’ eu pryderon yn hytrach 
nag ymdrin â’r mater ei hun. Dywedodd rhai cyfranogwyr fod yn 
rhaid iddynt ddadlau gyda’u cwmni dŵr gwastraff ynglŷn â swm 
yr iawndal, ond hyd yn oed wedyn roeddent yn teimlo bod y 
cynnig yn annigonol i wneud yn iawn am effaith gorfforol a/neu 
emosiynol y digwyddiad.

Roedd y cyfranogwyr eisiau i gwmnïau:

Mae’n ateb rhad, ychydig gannoedd o bunnoedd am rywbeth a fydd 
yn lleihau gwerth eich eiddo filoedd ar filoedd, a bydd eich premiwm 
yswiriant dros y blynyddoedd yn llawer mwy nag y byddant byth yn 
rhoi iawndal i chi amdano.”

‒ Mewnol, digwyddiadau lluosog, difrifoldeb uchel

Yn bersonol, rwy’n meddwl mwy am gostau 
cyfatebol a glanhau’r llanast wedyn.”

‒ Allanol, digwyddiad unigol, difrifoldeb isel

Roedd y cynnig olaf o iawndal gan [cwmni] yn 
chwerthinllyd. Ond mae fy ngŵr wedi cael llond bol ar 
ffraeo gyda nhw, wedi cael llond bol o fy ngweld i wedi 
cynhyrfu. Felly, fe wnaethon ni setlo er yn anfodlon.”

‒ Mewnol/allanol, digwyddiadau lluosog, difrifoldeb uchel

Dylid rhoi iawndal am faint y llifogydd, 
a’r straen, yr anghyfleustra a’r trawma y 
mae wedi’i achosi.”

‒ Mewnol, digwyddiad unigol, difrifoldeb isel

Ad-dalu am ddifrod ffisegol i 
eiddo ac eitemau. 

Talu cost yswiriant ychwanegol a/
neu gost premiymau yswiriant uwch 

yn dilyn y digwyddiad.

Ad-dalu costau am yr amser a 
dreuliwyd yn mynd ar ôl/rheoli’r mater. 

Rhoi sylw i’r effaith emosiynol 
y mae rhai pobl yn ei phrofi.

Talu rhyw fath o ddirwy ar gyfer digwyddiadau o lifogydd, gan 
gynnwys symiau cynyddol ar gyfer digwyddiadau ailadroddus.

O ddrwg i waeth: Profiadau pobl o garthion mewn cartrefi
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Dywedodd y rhan fwyaf o’r cyfranogwyr nad oeddent yn ymwybodol o’r cynllun 
safonau gwarantedig (GSS). Prin oedd yr achosion o daliadau awtomatig yn 
cael eu cynnig, fel arfer mewn achosion o ddigwyddiadau ailadroddus neu 
ddigwyddiadau unigol arbennig o ddifrifol. Soniodd y cyfranogwyr hefyd am 
anawsterau wrth dderbyn y taliadau GSS.

Wrth edrych ar y canllawiau, roedd y cyfranogwyr yn pryderu ynglŷn â’r hyn a 
oedd yn edrych iddynt fel bylchau sy’n caniatáu i gwmnïau osgoi cyfrifoldeb 
– er enghraifft, mewn perthynas â chymalau ‘tywydd eithriadol’. Roeddent 
hefyd eisiau mwy o sefydliadau trydydd parti annibynnol i reoleiddio a gorfodi 
taliadau.

Roedd y cyfranogwyr hefyd yn teimlo bod gwerth yr iawndal a gynigiwyd gan 
y GSS yn rhy isel. Nid oedd meincnodi gwerth yr iawndal yn erbyn taliadau 
gwasanaeth yn teimlo’n iawn. Os yw iawndal i’w dalu, byddai’n well ganddynt 
pe bai’r swm yn seiliedig, er enghraifft, ar gost glanhau, niwed corfforol neu 
emosiynol a gafwyd gan y cwsmer ac ar gyfer premiymau yswiriant (er nad oes 
gan rai cwsmeriaid yswiriant).

Rydw i wedi anfon cannoedd o’r ffurflenni 
GSS, a byth yn cael ateb. Gwnaeth fy mherson 
cyswllt yn y gwasanaethau cwsmeriaid i mi eu 
llenwi nhw i gyd eto – a dim byd.”

‒ Allanol, digwyddiadau lluosog, difrifoldeb uchel  

Mae ganddyn nhw’r cymal hwn sy’n dweud 
‘tywydd eithriadol’ ond ar ddiwedd y dydd 
rydyn ni’n cael glaw, ac weithiau mae’n drwm, 
ni ddylai fod yn broblem a dweud y gwir.”

‒ Mewnol, digwyddiadau lluosog, difrifoldeb uchel
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I’r rhan fwyaf o gyfranogwyr yr ymchwil hwn, roedd delio â’u cwmni dŵr 
gwastraff yn aml yn brofiad rhwystredig a siomedig. Fodd bynnag, roedd rhai 
pethau cadarnhaol.

Y rhyngweithio cadarnhaol mwyaf cyson a adroddwyd amdano gan gyfranogwyr 
oedd ar ddechrau’r broses. Ar y cyfan, roedd hi’n hawdd dod o hyd i fanylion 
cyswllt ar-lein, ac roedd cyfranogwyr yn aml yn sôn am amseroedd ymateb 
cyflym dros y ffôn ac, ar y cyswllt cyntaf, rhyngweithio  
cadarnhaol ag asiantau gwasanaeth  
cwsmeriaid. 

Rhyngweithio cadarnhaol
Clywodd yr ymchwil hefyd rai cyfranogwyr yn siarad yn fwy ffafriol am y camau 
a gymerwyd gan eu cwmni dŵr gwastraff. Roeddent yn teimlo bod rhywun yn 
gwrando arnynt ac yn fodlon bod y cwmnïau’n ymateb mewn ffordd resymol.

Mae gen i eu rhif ac rwy’n gwybod y byddan 
nhw’n ei drwsio’n gyflym ac yn hawdd os oes 
problem arall. Rwy’n hapus gyda sut maen nhw 
wedi ymateb hyd yn hyn.” 

‒ Mewnol, digwyddiadau lluosog, difrifoldeb isel

Maen nhw fel petaent yn wybodus, yn deall yr 
hyn rydw i’n ei esbonio iddynt. Dydw i byth yn 
teimlo fy mod i’n cael fy ngwthio i ffwrdd mewn 
unrhyw fodd… Gan amlaf rydw i ar fy mhen fy hun 
a ddim yn ceisio gwneud fy hun yn flaenoriaeth.”

‒ Allanol, digwyddiadau lluosog, difrifoldeb uchel

O fewn ychydig ddyddiau cefais ymweliad cychwynnol, 
roedden nhw’n arllwys llifyn i lawr sinciau, tyllau 
plygiau ac yn cadw llygad ar y dŵr a oedd yn gorlifo. 
Gwnaethant gymryd sampl o’r dŵr y diwrnod hwnnw 
hefyd. Doeddwn i ddim yn deall y drefn, ond roedd y 
cyfan yn ymddangos yn ddull rhesymol o weithredu.”

‒ Mewnol, digwyddiadau lluosog, difrifoldeb uchelRoedd yn iawn, ar lefel o 1 i 10 byddwn yn dweud 8. 
Roedden nhw’n fy hysbysu drwy’r amser, dangosodd y 
person y siaradais ag ef gryn gydymdeimlad, dangoswyd 
llawer o empathi tuag ataf, sgwrsiwyd llawer am yr hyn 
oedd ei angen a sut roedden nhw’n mynd i’w drwsio. Fe 
wnaethon nhw ddatrys y problemau, doeddwn i ddim yn 
anhapus gyda’r gwasanaeth.”

 ‒ Allanol, digwyddiad unigol, difrifoldeb isel

Rwy’n hapus gyda’r ganolfan alwadau, sut y 
gwnaethant drin y mater. Pan ffoniais, roedden 
nhw’n barod eu cymorth ac yn esbonio llawer. 
Rwy’n meddwl bod un o’r rheolwyr wedi fy 
ffonio unwaith neu ddwy i roi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i mi am yr hyn roedden nhw’n 
mynd i’w wneud a beth oedd yn digwydd.” 

‒ Allanol, digwyddiad unigol, difrifoldeb isel



Camau gweithredu ar gyfer cwmnïau dŵr gwastraff
Canfu’r ymchwil, pan fydd pobl yn dioddef llifogydd o garthffosydd y tu mewn 
neu’r tu allan i’w cartrefi, bod ymateb cwmnïau dŵr gwastraff yn aml yn 
gwneud y profiad hwn hyd yn oed yn waeth. Roedd hwn yn ganfyddiad cyson 
gan gyfranogwyr ledled Cymru a Lloegr. 

Atal ac ymateb 

• Lle bo modd, caiff y rheini sydd mewn perygl eu rhybuddio pan fyddant yn 
debygol o ddioddef llifogydd. 

• Ymateb cyflym i ddigwyddiadau, yn enwedig pan fo carthion yng nghartrefi 
pobl a bod risg i iechyd. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth ymateb brys i’r 
rheini sydd mewn perygl.

• Asesir bregusrwydd cwsmeriaid a chyfeirir pobl at wasanaethau cymorth 
iechyd meddwl.

• Tryloywder ynglŷn ag achosion digwyddiadau, rhannu adroddiadau a 
gwybodaeth.

• Mae rheswm dros garthffos yn gorlifo yn cael ei drwsio mor gyflym ac 
effeithlon â phosibl.

• Yn y cyfamser, darparu amserlenni clir ynglŷn â phryd y bydd achos y 
llifogydd yn cael ei drwsio.

Mae angen i gwmnïau dŵr gwastraff wneud mwy i wella’r 
gwasanaeth i gwsmeriaid pan fyddant yn digwydd. Gall 
cwmnïau ddechrau’r broses hon ar unwaith - drwy adolygu eu 
prosesau ar gyfer cynorthwyo cwsmeriaid. Isod rydym yn nodi 
ein disgwyliadau ar gyfer cwmnïau dŵr gwastraff.

Iawndal

• Gwybodaeth glir am, a thalu, iawndal. 
• Cadw cofnodion o ansawdd da a chasglu data i sicrhau bod 

cwsmeriaid yn cael GSS yn awtomatig ar gyfer pob digwyddiad o 
garthffosydd yn gorlifo y maent yn ei brofi sy’n gymwys ar gyfer taliad 
GSS.

• Archwiliad o daliadau GSS mewn perthynas ag achosion o 
garthffosydd yn gorlifo, i sicrhau o leiaf bod y taliadau hyn wedi’u 
talu, ac yn cael eu talu, i bawb sy’n gymwys.

Cyswllt a chyfathrebu

• Mae’n hawdd dod o hyd i wybodaeth gyswllt a gall pobl sy’n dioddef 
llifogydd o garthffosydd gysylltu’n gyflym â’u cwmni dŵr gwastraff.

• Mae yna bwynt cyswllt a enwir neu un pwynt cyswllt sy’n gallu 
cynorthwyo’r cwsmer o’r digwyddiad gwreiddiol hyd at y datrysiad.

• Cadw cofnodion o ansawdd da fel nad yw’n ofynnol i gwsmeriaid 
ddarparu’r un wybodaeth dro ar ôl tro.

• Mae gwybodaeth glir ynglŷn â’r hyn y bydd y cwmni’n ei wneud 
mewn ymateb i ddigwyddiad a phryd i ddisgwyl peirianwyr neu 
griwiau glanhau.

• Dull rhagweithiol ar gyfer cyfathrebu â chwsmeriaid – rhoi’r 
wybodaeth ddiweddaraf iddynt am y datblygiad, cysylltu â 
chwsmeriaid yn rheolaidd i weld sut mae pethau.

• Mae pawb sydd mewn cysylltiad â chwsmeriaid yn dangos empathi 
a dealltwriaeth tuag at y sefyllfa ac yn trin cwsmeriaid â pharch.

O ddrwg i waeth: Profiadau pobl o garthion mewn cartrefi
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Ofwat
Bydd Ofwat yn ystyried a allai, a sut y gallai, amod trwydded newydd 
sy’n canolbwyntio ar y cwsmer gefnogi gwelliannau yn y modd y mae 
cwmnïau dŵr gwastraff yn ymateb i ddigwyddiadau, gan gynnwys 
llifogydd o garthffosydd.

Ar gyfer PR24, byddwn yn ystyried iawndal priodol ar gyfer achosion 
o garthffosydd yn gorlifo, lle mae cwmnïau yn methu â chyflawni eu 
perfformiad disgwyliedig.

Camau nesaf i CCW ac Ofwat

CCW
Dechreuodd ymgyrch CCW i roi terfyn ar y trallod a achosir gan garthffosydd 
yn gorlifo yn 2021. Bu cynnydd o ran dod â’r diwydiant ynghyd a symud tuag at 
gytuno ar amseroedd glanhau gwell, gwell iawndal i ddioddefwyr carthffosydd 
yn gorlifo dro ar ôl tro, a diwedd ar y cymal tywydd ‘eithriadol’ ar gyfer y rheini 
sydd mewn perygl. Bydd CCW yn parhau â’r ymgyrch er mwyn rhoi mwy o 
gefnogaeth ac iawndal i’r rheini sy’n dioddef llifogydd o garthffosydd dro ar ôl 
tro erbyn 2023. Bydd hyn yn cynnwys amseroedd safonol ar y safle erbyn 2023 
ac adolygiad o sut y cynigir iawndal.

Mae CCW wedi ymrwymo i weithio ar y cyd â chwmnïau dŵr gwastraff i 
ddarparu profiad gwell i ddioddefwyr carthffosydd yn gorlifo. Byddwn yn 
gwneud hyn drwy barhau i nodi a rhannu arfer gorau ar draws y diwydiant.

Rydym yn bwriadu ailgynnal ymchwil gyda chwsmeriaid sydd wedi dioddef llifogydd o 
mewnol neu allanol o garthffosydd. Bydd hyn yn ein galluogi i barhau i gasglu barn a 
phrofiadau pobl – fel y gallwn asesu’r newidiadau y mae cwmnïau’n eu gwneud mewn 
ymateb i ganfyddiadau’r adroddiad hwn a pha gamau pellach y gallai fod eu hangen.

Gellir darllen canfyddiadau’r ymchwil 
llawn yn adroddiad BritainThinks, sydd 
i’w weld ar wefannau CCW ac Ofwat. 

14

https://www.ccwater.org.uk/
https://www.ofwat.gov.uk/publications/
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Atodiad – sampl ymchwil
Cymerodd hanner cant o gyfranogwyr ran mewn cyfweliadau ansoddol a 
gynhaliwyd gan yr asiantaeth ymchwil BritainThinks. Mae ymchwil ansoddol yn 
dangos y math a’r ystod o brofiadau y gall pobl eu cael - ond ni ellir meintioli’r 
canfyddiadau oherwydd maint y sampl a chynllun yr ymchwil.

Mae’n bosibl y bydd pobl sydd wedi cael profiadau gwaeth yn fwy tebygol o 
ymateb i gais i gymryd rhan mewn ymchwil. Ceisiom liniaru’r risg honno mewn 
dwy ffordd. Gosodom ystod o feini prawf ar gyfer cymryd rhan yn yr ymchwil 
– er mwyn sicrhau, er enghraifft, cymysgedd o fathau o ddigwyddiadau. 
Gwnaethom hefyd gynnig cymhelliant ariannol i gyfranogwyr gymryd rhan 
yn yr ymchwil. Defnyddir cymhellion ariannol fel arfer wrth recriwtio ar 
gyfer ymchwil ansoddol a chânt eu cydnabod fel ffordd effeithiol o annog 
cyfranogiad.

Recriwtiwyd y rhai a gymerodd ran yn yr ymchwil gan BritainThinks drwy ddau 
lwybr. Recriwtiwyd mwyafrif y cyfranogwyr (45) o ddata cyswllt a gasglwyd 
gan gwmnïau ac a ddarparwyd i Ofwat at ddibenion ymchwil (ar gyfer arolwg 
C-Mex yn bennaf). Recriwtiwyd nifer fach o gyfranogwyr (5) gan ddefnyddio 
manylion cyswllt cwsmeriaid sydd wedi bod mewn cysylltiad ag Ofwat ynglŷn â 
charthffosydd yn gorlifo. 

Roedd yr ystod o feini prawf samplu ar gyfer recriwtio cyfranogwyr yn cynnwys 
ardal y cwmni dŵr gwastraff, lleoliad y llifogydd o garthffosydd (mewnol neu 
allanol), difrifoldeb y digwyddiad, a chymysgedd o ddemograffeg gymdeithasol 
(rhyw, oedran, ethnigrwydd).

Ceisiodd y sampl gyfweld â phobl a gafodd brofiad gweddol ddiweddar o 
garthffosydd yn gorlifo, ond gyda digon o amser wedi mynd heibio i ganiatáu 
ymateb llawn gan gwmnïau. Roedd 47 o’r cyfweliadau gyda phobl oedd wedi 
dioddef llifogydd o garthffosydd rhwng chwech a 18 mis cyn yr ymchwil. 
Gosodwyd terfyn ar nifer y cyfweliadau â phobl a brofodd garthffosydd yn 
gorlifo yn ystod cyfnodau penodol o gloeon Covid-19 oherwydd natur eithriadol 
y misoedd hynny. 

Mae’r sampl yn tangynrychioli tenantiaid o gymharu â pherchnogion tai (yn 
enwedig y rheini mewn eiddo awdurdodau lleol a chymdeithasau tai). Roeddem 
yn meddwl y gallai hyn ddigwydd - oherwydd dim ond cwsmeriaid a oedd wedi 

Nifer y cyfweliadau yn ôl categori
Cwota Cyflawnwyd

Anglian Water 4 5
Dŵr Cymru 6 7
Northumbrian Water 4 3
Dŵr Hafren Trent 4 6
Southern Water 4 3
South West Water 4 2
Thames Water 6 6
United Utilities 4 7
Wessex Water 4 5
Yorkshire Water 6 6
Mewnol isafswm 26 28
Allanol isafswm 10 22
Digwyddiadau lluosog isafswm 20 33
Cofrestr Gwasanaethau 
Blaenoriaeth

isafswm 5 7

Plant dan 3 oed isafswm 4 8
Wedi ymddieithrio yn 
ddigidol

isafswm 4 1

bod mewn cysylltiad personol â’u cwmni dŵr gwastraff neu Ofwat y gallem eu 
cyrraedd - a oedd yn eithrio unrhyw denantiaid nad oeddent yn bwynt cyswllt 
â’r cwmni.

Gosodom isafswm cwota o bedwar cyfweliad gyda chyfranogwyr nad oedd 
ganddynt yswiriant, i ddeall eu profiadau. Roedd cyfran uwch o bobl na’r 
disgwyl yn bodloni’r maen prawf hwn (18).

Roedd y rhestr o gysylltiadau cwsmeriaid Hafren Dyfrdwy yn fach, ac ni 
lwyddwyd i recriwtio cyfranogwyr ar gyfer yr ymchwil hwn. Yn lle hynny, 
gwnaethom gynyddu'r sampl ar gyfer Dŵr Cymru, er mwyn cynyddu nifer y 
cyfweliadau yng Nghymru.
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Rhagor o wybodaeth am garthffosydd yn gorlifo
Cwmnïau dŵr gwastraff sy’n gyfrifol am y carthffosydd cyhoeddus. Mae’r rhain 
fel arfer mewn ffyrdd neu fannau agored cyhoeddus, ond gallant redeg drwy 
erddi preifat. 

Cyfrifoldeb deiliad y tŷ (neu’r landlord) fel arfer yw’r draeniau ac unrhyw 
garthffosydd preifat sy’n cludo gwastraff y cartref. Mae hyn yn berthnasol hyd 
at y pwynt y maent yn cysylltu â’r carthffosydd cyhoeddus. Mae hyn fel arfer ar 
ffin yr eiddo. 

Mae awdurdodau lleol yn gweithredu fel landlordiaid ar gyfer tai cyngor ac 
yn gyfrifol am ddraenio priffyrdd, gan gynnwys gylïau, ar y ffyrdd a gynhelir 
ganddynt.

Yn Lloegr, yr Asiantaeth Priffyrdd sy’n gyfrifol am ddraenio priffyrdd ar y 
cefnffyrdd a’r traffyrdd a gynhelir ganddynt.

Yn 2020-21, cofnododd cwmnïau dŵr gwastraff dros 6,000 o achosion o 
garthffosydd yn gorlifo mewn cartrefi. Mae carthffosydd mewnol yn gorlifo pan 
fydd carthion yn mynd i mewn i adeilad oherwydd rhwystr neu gwymp mewn 
carthffos, diffyg capasiti mewn carthffos neu fethiant gorsaf bwmpio carthion. 
Mae carthffosydd yn gorlifo yn hynod annymunol a disgwylir i gwmnïau gadw 
digwyddiadau o’r fath i’r isaf posibl, hyd yn oed yn ystod glaw trwm. 

Yn 2020-21, cofnodwyd dros 28,000 achos o lifogydd o garthffosydd allanol ar 
draws naw cwmni dŵr gwastraff. Nid oes data ar gael ar gyfer Thames Water a 
Hafren Dyfrdwy. 

Nifer yr achosion o lifogydd o garthffosydd 2020-21 fesul 10,000 eiddo
Cwmni Digwyddiadau llifogydd carthffos 

fewnol
Digwyddiadau llifogydd carthffos 
allanol

Anglian Water 1.33 12.72
Dŵr Cymru 2.05 25.82
Hafren Dyfrdwy 2.81
Northumbrian Water 1.89 29.95
Dŵr Hafren Trent 1.86 8.61
South West Water 1.34 19.49
Southern Water 1.96 21.94
Thames Water 2.31
United Utilities 4.47 20.11
Wessex Water 1.41 19.35

Yorkshire Water 3.34 21.63
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Mae’r cynllun safonau gwarantedig yn nodi’r canlynol ar gyfer carthffosydd yn 
gorlifo:

Llifogydd o garthffosydd – llifogydd mewnol

Os bydd elifion yn mynd i mewn i adeilad cwsmer o ased cwmni carthffosiaeth 
(megis carthffos neu ddraen ochrol), rhaid i’r cwmni wneud taliad GSS 
awtomatig o’r swm sy’n cyfateb i dâl carthffosiaeth blynyddol y cwsmer hyd at 
uchafswm o £1,000. Os yw’r swm y mae’n ofynnol i’r cwmni ei dalu yn llai na 
£150, rhaid i’r cwmni dalu £150 i’r cwsmer. Rhaid gwneud y taliad hwn am bob 
digwyddiad. 

Mae eithriadau i’r gofyniad i wneud taliad os bydd elifiant yn mynd i mewn i 
adeilad cwsmer. Mae’r rhain: 

• os achoswyd mynediad yr elifiant gan: 
• dywydd eithriadol; 
• gweithredu diwydiannol gan weithwyr y cwmni; 
• gweithredoedd y cwsmer; 
• nam, annigonolrwydd neu rwystr yn nraeniau neu garthffosydd y cwsmer; 

neu 
• mae’n anymarferol i’r cwmni fod wedi nodi’r cwsmer penodol fel un sydd 

wedi’i effeithio arno ac nid yw’r cwsmer wedi gwneud hawliad o fewn tri 
mis i’r elifiant fynd i mewn i adeilad y cwsmer.

Llifogydd o garthffosydd – llifogydd allanol

Os yw elifiant yn mynd i mewn i dir neu eiddo cwsmer (gan gynnwys adeiladau 
allanol) o ased cwmni carthffosiaeth (megis carthffos neu ddraen ochrol), 
rhaid i’r cwmni wneud taliad GSS o swm sy’n cyfateb i 50% o dâl carthffosiaeth 
blynyddol y cwsmer hyd at uchafswm o £500. Rhaid i’r cwsmer hawlio’r taliad 
gan y cwmni o fewn tri mis i’r digwyddiad.

Os yw’r swm y mae’n ofynnol i’r cwmni ei dalu yn llai na £75, rhaid i’r cwmni 
dalu £75 i’r cwsmer. Rhaid gwneud y taliad hwn am bob digwyddiad. 

Mae eithriadau i’r gofyniad i wneud taliad os bydd elifiant yn mynd i mewn i dir 
neu eiddo cwsmer. Mae’r rhain: 

• os achoswyd mynediad yr elifiant gan: 
• dywydd eithriadol; 
• gweithredu diwydiannol gan weithwyr y cwmni;
• gweithredoedd y cwsmer; 
• nam, annigonolrwydd neu rwystr yn nraeniau neu garthffosydd y cwsmer; 

• bod y cwmni wedi gwneud taliad i’r un cwsmer mewn perthynas â’r un 
digwyddiad ar gyfer llifogydd mewnol o garthffosydd; neu 

• ni effeithiwyd yn sylweddol ar y cwsmer gan y digwyddiad. 

Wrth benderfynu a effeithiwyd yn sylweddol ar y cwsmer gan y digwyddiad, 
rhaid i gwmnïau ystyried: 

• pa rannau o dir neu eiddo’r cwsmer yr aeth yr elifiant i mewn iddynt; 
• hyd cyfnod y llifogydd; 
• a oedd y llifogydd yn cyfyngu ar fynediad i’r tir neu’r eiddo; 
• a oedd y llifogydd yn cyfyngu ar ddefnydd y tir neu’r eiddo; ac 
• unrhyw ystyriaethau perthnasol eraill y mae’r cwmni’n ymwybodol ohonynt.

Cynllun safonau gwarantedig

Mae CCW yn darparu gwybodaeth i gwsmeriaid ynglŷn â beth 
i’w wneud os bydd carthffosydd yn gorlifo.

Carthffosydd yn gorlifo: beth i’w wneud os effeithir ar eich 
cartref (ccwater.org.uk)

https://www.ccwater.org.uk/


Profiadau cwsmeriaid o garthffosydd yn gorlifo
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Mae Ofwat (yr Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr) yn adran 
anweinidogol y llywodraeth. Rydym yn rheoleiddio’r sector dŵr yng 
Nghymru a Lloegr.

Ofwat
Centre City Tower
7 Hill Street
Birmingham B5 4UA
Ffôn: 0121 644 7500

© Hawlfraint y Goron 2022

Mae’r cyhoeddiad hwn wedi’i drwyddedu o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored v3.0 oni bai y nodir yn 
wahanol. I weld y drwydded hon, ewch i nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3.

Lle’r ydym wedi nodi unrhyw wybodaeth hawlfraint trydydd parti bydd angen i chi gael caniatâd gan ddeiliaid yr 
hawlfraint dan sylw.

Mae’r ddogfen hon ar gael hefyd ar ein gwefannau yn www.ccwater.org.uk a www.ofwat.gov.uk.

Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r cyhoeddiad hwn i  mailbox@ofwat.gov.uk a research@ccwater.org.uk.

CCW yw'r llais annibynnol ar gyfer defnyddwyr dŵr yng Nghymru a 
Lloegr. Rydym yn helpu miloedd o bobl i ddatrys cwynion yn erbyn eu 
cwmni dŵr, tra'n darparu cyngor a chymorth am ddim.

CCW
23 Stephenson Street
Birmingham
B2 4BH
Ffôn: 0300 034 2222


