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Ynglŷn â'r ddogfen hon  

Mae’r ddogfen hon yn darparu canllawiau ar gyfer penderfynu a yw cwsmeriaid busnes yng 
Nghymru a Lloegr yn gymwys i newid y manwerthwr dŵr a charthffosiaeth sy’n gwasanaethu 
eu heiddo. Mae’n cynnwys canllawiau statudol ac anstatudol.  
 
Ers i’r farchnad manwerthu busnes agor ym mis Ebrill 2017, mae cwsmeriaid busnes cymwys 
yn Lloegr (hynny yw, cwsmeriaid y mae eu gwasanaethau dŵr neu garthffosiaeth yn dod gan 
ymgymerwr y mae ardal ei benodiad yn gyfan gwbl neu’n bennaf yn Lloegr) wedi gallu dewis 
eu cyflenwr gwasanaethau manwerthu dŵr a charthffosiaeth. Nid oes gofyniad trothwy o ran 
defnydd dŵr. Yng Nghymru, mae cwsmeriaid busnes (hynny yw, cwsmeriaid y mae eu 
gwasanaethau dŵr neu garthffosiaeth yn dod gan ymgymerwr y mae ardal ei benodiad yn 
gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru) dim ond yn gallu newid eu manwerthwr dŵr (nid eu 
manwerthwr carthffosiaeth) ac er mwyn bod yn gymwys i wneud hynny mae’n rhaid iddynt 
ddefnyddio o leiaf 50 megalitr (ML) o ddŵr y flwyddyn.  
 
Ym mis Gorffennaf 2016, gwnaethom gyhoeddi canllawiau ar gymhwystra ar gyfer y farchnad 
fusnes ynghyd â chanllawiau atodol. Roedd hyn yn dilyn ceisiadau gan randdeiliaid am ragor 
o eglurder ac enghreifftiau ymarferol. Ym mis Mawrth 2020, gwnaethom ailgyhoeddi ein 
canllawiau, a'n canllawiau atodol i gadarnhau y byddai ein canllawiau yn berthnasol yn 
Ynysoedd Sili o 1 Ebrill 2020.  
 
Mae’r fersiwn gyfredol hon o’r canllawiau yn cyfuno, ac yn diweddaru, y ddwy ddogfen 
ganllaw a gyhoeddwyd gennym ym mis Mawrth 2020. Mae Rhan A yn berthnasol i’r trefniadau 
yn Lloegr, mae Rhan B yn yn berthnasol i’r trefniadau yng Nghymru. 
 
  

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2016/04/pap_gud201607updatedretaileligibility.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2016/07/pap_pos201607suppretaileligibilityconclusion.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2016/07/Eligibility-Guidance.pdf
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2016/07/Supplementary-Guidance.pdf
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1. Cyflwyniad 

Rhoddir trwyddedau cyflenwi dŵr a charthffosiaeth (WSSLs neu drwyddedau) gan Ofwat i 
fanwerthwyr1 o dan adrannau 17A ac 17BA Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 (WIA91). Mae WIA91 yn 
caniatáu i berson sy’n dal WSSL (manwerthwr) gael mynediad at system 
gyflenwi/carthffosiaeth cwmni dŵr a/neu garthffosiaeth (cyfanwerthwr) penodedig i 
alluogi’r manwerthwr i gyflenwi gwasanaethau manwerthu dŵr/carthffosiaeth2 i’w 
gwsmeriaid busnes cymwys3. Mae WIA91 yn nodi, er mwyn i eiddo i gael ei gyflenwi gan 
fanwerthwr, ni ddylai eiddo’r cwsmer fod yn eiddo preswyl fel y’i diffinnir yn adran 17C WIA91. 
Yn ogystal, dim ond un manwerthwr sy’n cael cyflenwi gwasanaethau manwerthu dŵr neu 
garthffosiaeth, er y gallai fod gan eiddo un manwerthwr ar gyfer dŵr a manwerthwr arall ar 
gyfer carthffosiaeth4.  

Rydym wedi rhannu’r canllawiau hyn hwn yn ddwy ran. Mae Rhan A yn darparu canllawiau 
sy’n berthnasol i’r trefniadau yn Lloegr a Rhan B yn darparu canllawiau sy’n 
berthnasol i’r trefniadau yng Nghymru. Rydym wedi gwneud hyn oherwydd y trefniadau 
deddfwriaethol gwahanol yn y ddwy ardal. Yng Nghymru, mae gofyniad trothwy sy’n golygu i 
fod yn gymwys5 ar gyfer y farchnad manwerthu busnes, ar yr adeg y mae manwerthwr yn 
gwneud ymgymeriad â chwsmer am y tro cyntaf, bod yn rhaid i’r eiddo ddefnyddio mwy na 
50ML o ddŵr y flwyddyn. Nid oes cyfyngiad o’r fath sy'n seiliedig ar ddefnydd yn Lloegr. Hefyd, 
yng Nghymru gall manwerthwyr wneud cais dim ond am WSSL i gyflenwi gwasanaethau 
manwerthu dŵr ond yn Lloegr gall manwerthwyr wneud cais am drwyddedau i gyflenwi 
gwasanaethau manwerthu dŵr a/neu garthffosiaeth.  

Mae cymhwystra eiddo ar gyfer y farchnad manwerthu busnes yn dibynnu ar brofi ei hyd a’i 
led, ei ddefnydd, ac, yng Nghymru, lefel y dŵr a ddefnyddir. Yn Rhannau A a B y canllawiau 
hyn, rydym wedi cynnwys canllawiau statudol6 ar y ffactorau y dylid eu hystyried wrth 
benderfynu ar hyd a lled unrhyw eiddo sy’n gymwys i gael ei gyflenwi gan fanwerthwr. Yn 
Rhan B, rydym hefyd yn cynnwys canllawiau statudol7 ar sut mae’r gofyniad trothwy yn 
berthnasol yng Nghymru.  

Mae Rhannau A a B hefyd yn darparu canllawiau anstatudol i gynorthwyo’r broses o 
benderfynu ar brif ddefnydd eiddo, ac yn rhoi amrywiaeth o senarios i ddangos defnydd 

 
1 Mae manwerthwr yn cynnwys y cwmnïau hynny sydd ag awdurdodiad manwerthu wedi’i gyfyngu i hunangyflenwi. 
Am ragor o wybodaeth, gweler ein gwefan. 
2 Nid yw hyn yn cynnwys cyflenwad ffisegol o ddŵr a/neu symud dŵr gwastraff. Mae’n cyfeirio at wasanaethau 
manwerthu sy’n wynebu cwsmeriaid yn unig megis bilio. 
3 Mae cwsmeriaid busnes (a elwir hefyd yn gwsmeriaid dibreswyl) yn cynnwys busnesau, elusennau a sefydliadau 
sector cyhoeddus. 
4 Mae’n bosibl y bydd un eiddo yn cael ei ystyried yn breswyl mewn perthynas ag un gwasanaeth ac yn ddibreswyl 
mewn perthynas â’r llall. 
5 Fel y nodir yn adran 17D(2) WIA91. 
6 Cymeradwywyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol, yn unol ag Atodlenni 2A a 2B WIA91, a gan Weinidogion Cymru yn 
unol ag Atodlen 2A WIA91. 
7 Cymeradwywyd gan Weinidogion Cymru yn unol ag adran 17D(3) WIA91. 

https://www.ofwat.gov.uk/regulated-companies/markets/business-retail-market/
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ymarferol y canllawiau. Rydym o’r farn y bydd yr enghreifftiau hyn yn helpu cwsmeriaid a 
manwerthwyr, a chyfanwerthwyr lle bo hynny'n briodol, i benderfynu ar gymhwystra eiddo 
cwsmeriaid ar draws ystod o sefyllfaoedd, mewn ffordd sy'n hawdd i gwsmeriaid eu deall ac 
heb fod angen dychwelyd i Ofwat am benderfyniad ffurfiol8 fesul achos. 

Mae’r canllawiau hyn yn nodi ein dealltwriaeth o'r darpariaethau WIA91 perthnasol a 
rheoliadau a gorchmynion cysylltiedig. Nid yw’n disodli unrhyw un o’r offerynnau cyfreithiol 
hynny a dylid ei ddarllen ar y cyd â nhw. Dylai unrhyw un sy’n ansicr ynglŷn â sut yr effeithir 
arnynt geisio cyngor cyfreithiol annibynnol. 

Ym mhob achos, ac ar gyfer pob agwedd ar gymhwystra, y manwerthwr yn hytrach na’r 
cyfanwerthwr sy’n gorfod sicrhau bod eiddo cwsmer busnes arfaethedig yn gymwys ar gyfer y 
farchnad manwerthu busnes. Oni bai ei fod yn gwneud hynny yn unol â thrwydded briodol, fel 
y nodir gan WIA91, mae’n drosedd i berson (er enghraifft, manwerthwr) ddefnyddio system 
gyflenwi cyfanwerthwr at ddiben cyflenwi dŵr i unrhyw eiddo cwsmer neu gyflwyno dŵr i 
system gyflenwi cyflenwad cyfanwerthwr9. Hefyd, gallai unrhyw fanwerthwr sy’n darparu 
gwasanaethau i eiddo anghymwys wynebu camau gorfodi o dan adran 18 WIA91, cosbau 
ariannol o dan adran 22A WIA91 ac, yn y pen draw, gallai golli ei drwydded. Felly, mae pob 
manwerthwr yn gyfrifol am asesu cymhwystra eiddo y mae’n eu cyflenwi. Ni ddylid dehongli 
dim yn y canllawiau hyn fel rhywbeth sy’n tynnu oddi wrth gyfrifoldeb manwerthwyr i fodloni 
eu hunain mai dim ond i eiddo busnes sy’n gymwys o dan y fframwaith statudol y maent yn 
darparu gwasanaethau manwerthu.  

Dylai manwerthwr neu ddarpar fanwerthwr geisio ei gyngor cyfreithiol ei hun os yw’n ansicr a 
yw eiddo cwsmer yn gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu busnes.  

 
8 O dan adran 17E WIA91. 
9 Gweler adrannau 66I a 66J WIA91. Er bod adrannau 117P a 117Q WIA91 yn cynnwys gwaharddiadau ar ddefnyddio 
systemau carthffosiaeth (a symud deunydd ohonynt) heb awdurdod, nid yw’r darpariaethau hyn mewn grym eto. 
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2. RHAN A: Canllawiau ar gyfer Lloegr 

Ers mis Ebrill 2017, mae cwsmeriaid busnes cymwys yn Lloegr wedi gallu dewis eu cyflenwr 
gwasanaethau manwerthu dŵr a charthffosiaeth. Mae’r trwyddedau perthnasol ar gyfer 
manwerthwyr sy’n cymryd rhan yn y farchnad hon wedi’u nodi yn adran 2.1. 

Wrth asesu cymhwystra eiddo ar gyfer y farchnad manwerthu busnes, rhaid ystyried hyd a 
lled yr eiddo sydd i’w wasanaethu. Er enghraifft, a yw’n eiddo un ffin. Mae adran 2.2 yn 
darparu canllawiau statudol ar hyd a lled yr eiddo. Yr ystyriaeth allweddol arall yw a ellir 
ystyried yr eiddo yn ddibreswyl; mae hyn yn seiliedig ar ei brif ddefnydd. Mae adran 2.3 yn 
darparu canllawiau anstatudol ar sut i benderfynu ar brif ddefnydd eiddo. 

Rydym yn disgwyl mai dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y bydd anawsterau mewn 
penderfynu ar gymhwystra eiddo. Mae adran 2.4 yn darparu canllaw ar sut i ddatrys materion 
o’r fath os, a phan, y byddant yn codi, gan gynnwys drwy atgyfeirio i Ofwat i gael penderfyniad 
ffurfiol. Pan fydd yn rhaid i ni benderfynu ar gymhwystra, byddwn yn ystyried y meini prawf a 
nodir isod. Bydd unrhyw benderfyniad o’r fath bob amser yn gofyn am ystyried y gyfraith 
berthnasol a ffeithiau’r achos penodol dan sylw. 

Rydym wedi cynnwys siart llif (gweler Ffigur 1) a fwriedir i arwain manwerthwyr a 
chyfanwerthwyr drwy’r broses o benderfynu ar gymhwystra eiddo. 

2.1 Pa drwyddedau manwerthu ellir gwneud cais amdanynt yn 
Lloegr? 

Trwyddedau manwerthu yn Lloegr10 

1. Awdurdodiad manwerthu (dŵr) – mae hyn yn caniatáu i fanwerthwr ddefnyddio 
system gyflenwi cyfanwerthwr, y mae ei ardal yn gyfan gwbl neu’n bennaf yn Lloegr, i 
gyflenwi gwasanaethau manwerthu dŵr i eiddo cymwys ei gwsmeriaid, personau sy’n 
gysylltiedig â’r manwerthwr neu’r manwerthwr ei hun. 

2. Awdurdodiad manwerthu (carthffosiaeth) – mae hyn yn caniatáu i fanwerthwr 
ddefnyddio system garthffosiaeth cyfanwerthwr, y mae ei ardal yn gyfan gwbl neu’n 
bennaf yn Lloegr, i gyflenwi gwasanaethau manwerthu carthffosiaeth i eiddo cymwys ei 
gwsmeriaid, personau sy’n gysylltiedig â’r manwerthwr a’r manwerthwr ei hun. 

3. Manwerthu wedi’i gyfyngu i awdurdodiad hunangyflenwi - mae hyn yn caniatáu i 
fanwerthwr gyflenwi gwasanaethau manwerthu dŵr a/neu garthffosiaeth i’w eiddo ei 

 
10 Gall manwerthwyr hefyd wneud cais am awdurdodiad cyfanwerthu. Mae hyn yn caniatáu i fanwerthwr gyflwyno 
dŵr i rwydweithiau dŵr cyhoeddus cyfanwerthwyr, y mae eu hardaloedd yn gyfan gwbl neu’n bennaf yn Lloegr, i 
gyflenwi cwsmeriaid y manwerthwr ei hun os yw eu heiddo dibreswyl yn defnyddio o leiaf 5ML o ddŵr y flwyddyn. 
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hun ac eiddo pobl sy’n gysylltiedig ag ef. Nid yw’n caniatáu iddo ddod yn fanwerthwr ar 
gyfer unrhyw eiddo arall.  
 
Ystyrir bod person yn gysylltiedig â manwerthwr o’r fath, ac felly’n gymwys ar gyfer y 
farchnad manwerthu busnes, o dan yr amgylchiadau canlynol: 

• Mae’r person a’r manwerthwr yn gyrff corfforaethol, un ohonynt yn is-gwmni i’r llall 
neu mae’r ddau yn is-gwmnïau i’r un corff corfforaethol; 

• Mae’r person neu’r manwerthwr yn unigolyn neu’n gymdeithas anghorfforedig a’r 
llall yn gorff corfforaethol, bod yr unigolyn hwnnw neu’r gymdeithas anghorfforedig 
yn rheoli’r llall neu’n gorff corfforaethol y mae’r llall yn is-gwmni iddo; ac 

• Mae’r person yn bartneriaeth y mae’r manwerthwr yn aelod ohoni11. 

2.2 Sut i benderfynu ar hyd a lled eiddo 

Nid yw WIA91 yn diffinio ‘eiddo’ at ddiben asesu cymhwystra ar gyfer y farchnad manwerthu 
busnes. Gall eiddo gynnwys adeiladau neu dir. Dim ond mewn eiddo cymwys unigol y gall 
manwerthwyr gyflenwi cwsmeriaid. Rhaid i bob un eiddo a gyflenwir fod yn gymwys.   
 
Er mwyn sicrhau bod y farchnad yn gweithio mor effeithiol â phosibl ac er budd cwsmeriaid, 
rydym wedi mabwysiadu methodoleg syml ar gyfer penderfynu ar hyd a lled eiddo. Yn unol â 
hynny, yn gyffredinol, rydym o’r farn y dylai pob eiddo sy’n cael ei asesu ar wahân at 
ddibenion y dreth gyngor ac ardrethi busnes - neu a fyddai’n cael ei asesu ar wahân pe na 
bai’r eiddo wedi’i eithrio rhag ardrethi o’r fath - gael ei drin fel eiddo ar wahân at y diben o 
benderfynu a yw’r eiddo yn cyfateb i un eiddo neu fwy12.   
 
Mewn rhai amgylchiadau, efallai y bydd modd cyfiawnhau i fanwerthwr gyflenwi nifer o 
wahanol eiddo dibreswyl drwy un pwynt cyflenwi – er enghraifft, oherwydd eu bod yn cael eu 
cyflenwi drwy rwydwaith dosbarthu preifat13 (megis ar rai ystadau diwydiannol) a bod 
tystiolaeth o gytundeb bilio ar y cyd. Mewn amgylchiadau o’r fath, dylid trin yr adeiladau hyn 
fel un eiddo. 
 

 
11 Gweler atodlenni 2A a 2B WIA91. 
12 Sylwer fod hyn yn berthnasol i asesiad cymhwystra eiddo ar gyfer y farchnad manwerthu busnes yn unig. 
13 Mae hyn yn nodweddiadol lle mae dŵr yn cael ei gyflenwi i un eiddo ac yna’n cael ei ddosbarthu ymlaen i eiddo 
arall. 
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Yn gyffredinol, o dan y Cod Manwerthu Cyfanwerthu14 (WRC), dylai pob eiddo dibreswyl unigol 
gael ei gyflenwi drwy ei bwynt cyflenwi ei hun15. Gall cwsmeriaid eiddo o’r fath ofyn am gael 
eu bilio’n uniongyrchol am eu cyflenwad, neu i newid manwerthwr, ond byddant yn wynebu’r 
risg o dorri unrhyw drefniant bilio ar y cyd presennol (a all fod ar sawl ffurf, gan gynnwys 
cytundeb bilio ar y cyd hanesyddol neu gytundeb prydles). Os bydd cwsmeriaid yn gwneud 
cais i newid manwerthwr, a/neu i gael eu bilio’n uniongyrchol yn hytrach na thrwy drefniant 
bilio ar y cyd, gall y manwerthwr perthnasol ofyn i’r cyfanwerthwr gofrestru pwyntiau cyflenwi 
unigol a rhaid i’r cyfanwerthwr ystyried ceisiadau o’r fath yn unol â’r WRC. Pan fo unrhyw 
gymhlethdodau, rydym yn disgwyl i fanwerthwyr a chyfanwerthwyr weithio’n adeiladol ac ar y 
cyd i’w datrys, er mwyn sicrhau datrysiad amserol a phriodol i'r cwsmer. 
 
Os yw hyd a lled yr eiddo yn parhau i fod yn aneglur ar ôl ystyried yr uchod, dylai’r partïon 
perthnasol hefyd ystyried a oes unrhyw wybodaeth ychwanegol y gellid yn rhesymol ei 
ddefnyddio i nodi hyd a lled yr eiddo. Gall y wybodaeth a ddarperir gennym yn adran 2.3.2, i 
helpu i benderfynu ar brif ddefnydd eiddo, fod yn fan cychwyn da. 

2.3 Sut i benderfynu ar brif ddefnydd eiddo 

Ar ôl penderfynu ar hyd a lled eiddo, gan ddefnyddio adrann 2.2 fel canllaw, rhaid i eiddo 
wedyn fodloni’r gofyniad nad yw’n eiddo preswyl. Yn y mwyafrif o achosion, disgwyliwn y bydd 
bodloni’r gofyniad hwn yn gymharol syml. Fodd bynnag, rydym hefyd yn cydnabod y bydd 
achosion lle bydd yr asesiad hwn yn fwy anodd, a byddwn yn darparu canllawiau isod i helpu 
cyfranogwyr y farchnad drwy’r broses hon. 

2.3.1 Prif ddefnydd 

Fel y nodir uchod, mae WIA91 yn nodi, er mwyn i eiddo i gael ei gyflenwi gan fanwerthwr, ni 
ddylai eiddo’r cwsmer fod yn eiddo preswyl16 fel y’i diffinnir yn adran 17C WIA91.  

Mae adran 17C WIA91 yn nodi mai eiddo preswyl yw’r rheini y mae gan berson gartref ynddynt, 
neu mewn unrhyw ran ohonynt17. Mae’n datgan hefyd nad yw’r ffaith bod gan berson ei 
gartref mewn unrhyw eiddo, neu ran ohono, yn golygu bod yr eiddo yn eiddo preswyl oni bai 
mai prif ddefnydd yr eiddo yw cartref18. Er enghraifft, mae fferm lle mae gwahanol adeiladau 

 
14 Mae’r WRC yn god statudol sy’n ffurfio’r cytundeb a wneir gan gyfanwerthwyr gyda’r manwerthwyr hynny y maent 
yn darparu gwasanaethau iddynt; mae’n nodi’r berthynas rhwng cyfanwerthwyr a manwerthwyr a sut y bydd y 
farchnad manwerthu busnes yn gweithredu. 
15 Diffinnir pwynt cyflenwi yn y WRC (atodlen 1, rhan 1) fel y pwynt lle darperir gwasanaethau dŵr neu 
garthffosiaeth. Bydd gan unrhyw eiddo cymwys sy’n derbyn gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth ddau bwynt 
cyflenwi. Dim ond un pwynt cyflenwi fydd gan unrhyw eiddo cymwys sy’n derbyn naill ai wasanaethau dŵr neu 
garthffosiaeth. 
16 Mae’r gofyniad hwn wedi’i nodi yn Atodlen 2A, paragraffau 4 a 7 WIA91 ac Atodlen 2B paragraff 2 WIA91. 
17 Fel y nodir yn adran 17C (1) WIA91, at ddibenion paragraff 4 Atodlen 2A a pharagraff 2 Atodlen 2B WIA91. 
18 Fel y nodir yn adran 17C (2) WIA91. 

https://mosl.co.uk/market-codes
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yn cyfateb i un eiddo yn gartref y ffermwr a man busnes y ffermwr, ond fel arfer ei brif 
ddefnydd fydd busnes. Felly, fel arfer, ni fydd y fferm yn cael ei hystyried yn eiddo preswyl. 

Rydym o’r farn, fel brasamcan cyntaf, y gall cyfranogwyr y farchnad ddibynnu ar y defnydd o 
ddosbarthiadau a wneir i weinyddu’r dreth gyngor ac ardrethi busnes: 

• Bydd eiddo sy'n atebol i dalu'r dreth gyngor yn unig fel arfer yn eiddo preswyl at 
ddibenion adran 17C WIA91. 

• Bydd eiddo sy'n atebol i dalu ardrethi busnes yn unig fel arfer yn eiddo dibreswyl yn ôl 
ystyr WIA91. 

• Bydd eiddo sy'n atebol i dalu'r dreth gyngor ac ardrethi busnes fel arfer yn cael eu 
dosbarthu fel eiddo dibreswyl, oni bai bod sail i ystyried mai cartref yw ei brif 
ddefnydd. 

Lle mae eiddo nad ydynt yn agored i dalu’r dreth gyngor nac ardrethi busnes, bydd angen 
gwybodaeth arall i asesu eu prif ddefnydd Gallai hyn gynnwys gwybodaeth am y categori bilio 
yn yr eiddo ac a yw’r eiddo wedi’i gofrestru ar gyfer TAW.  

Mae’n bosibl mai adnoddau defnyddiol eraill i benderfynu ar brif ddefnydd yw Asiantaeth y 
Swyddfa Brisio (VOA) a Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988 (LGFA88) sy’n rhoi diffiniadau o 
eiddo domestig ac annomestig19. 

2.3.2 Eiddo defnydd cymysg 

Gall eiddo defnydd cymysg, lle nad yw’n amlwg iawn beth yw ei brif ddefnydd, gael ei ystyried 
yn eiddo dibreswyl os yw rhan breswyl yr eiddo yn ddibynnol mewn rhyw ffordd ar y rhan 
ddibreswyl. Rydym yn ystyried ‘dibynnol’ i olygu bod bodolaeth y rhan breswyl yn gysylltiedig â 
swyddogaeth rhan ddibreswyl yr eiddo. Fodd bynnag, rhaid iddo fod yn agored bob amser i 
fanwerthwr neu gwsmer ddangos nad cartref yw’r prif ddefnydd yr eiddo penodol. 

Efallai y bydd angen i fanwerthwr gasglu tystiolaeth bellach i benderfynu ai cartref yw prif 
ddefnydd eiddo defnydd cymysg penodol. Disgwyliwn y bydd manwerthwyr am ddechrau drwy 
gynnal asesiad cymharol ysgafn. Pan nad yw data am yr eiddo a’r cwsmer sydd eisoes ym 
meddiant y manwerthwr, neu y bydd yn gallu cael mynediad ato, yn ddigon i benderfynu sut 
mae’r eiddo’n cael ei ddefnyddio, gallai’r manwerthwr ystyried symiau’r dreth gyngor a’r 
ardrethi busnes sy’n daladwy mewn perthynas â’r eiddo neu ddefnyddio offer ar-lein i gasglu 
tystiolaeth ynglŷn â defnydd yr eiddo. Gall Cofrestrfa Tir EM, sy’n delio â pherchnogaeth eiddo, 
fod yn adnodd defnyddiol i lywio barn ar eiddo defnydd cymysg.  

Yn Ffigur 1 isod rydym wedi cynnwys gwybodaeth arall yr ydym yn disgwyl i'r manwerthwr yn 
arferol ei defnyddio i helpu i benderfynu ar brif ddefnydd eiddo. Disgwyliwn i’r manwerthwr 

 
19 Gweler adran 66 LGFA88. 

https://www.gov.uk/vat-registration
https://www.gov.uk/government/organisations/valuation-office-agency
https://www.gov.uk/government/organisations/valuation-office-agency
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/41/contents
https://www.gov.uk/government/organisations/land-registry
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ystyried yr holl wybodaeth berthnasol, pan fydd ar gael, i sicrhau ei fod yn gwneud asesiad 
gwybodus a phriodol. Mae’r wybodaeth hon yn cynnwys: 

• Perchnogaeth y safle. 
• Unrhyw drefniadau rhwng preswylydd a busnes o ran defnydd dŵr a thalu amdano. 
• Unrhyw wahaniaeth mewn maint rhwng yr ardal breswyl a’r ardal fasnachol mewn 

eiddo. 
• Lleoliad y mesurydd dŵr. 
• Yr achosion uchaf o gyfraddau. 
• Maint y gweithgareddau preswyl a dibreswyl a gynhelir yn yr eiddo o gymharu â’i 

gilydd. 
• Tystiolaeth berthnasol a gyflwynwyd gan y cwsmer - er enghraifft, ffotograffau neu 

gynlluniau llawr o’r eiddo. 
• Tystiolaeth berthnasol a gyflwynwyd gan y Cyfanwerthwr. 

2.4 Sut i ddatrys anghydfodau ynglŷn â chymhwystra 

2.4.1 Datrysiad anffurfiol 

Ar ôl ystyried y fframwaith cyfreithiol perthnasol, ac ystyried y canllawiau hyn, rydym yn 
disgwyl i anghydfodau yn ymwneud â chymhwystra eiddo godi o dan amgylchiadau eithriadol 
yn unig.  

Gallai enghreifftiau o'r math o faterion y gallem ddisgwyl eu gweld gynnwys cwsmer busnes 
yn dadlau a ddylai ei eiddo fod yn gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu busnes neu 
gyfanwerthwr heb gofrestru pwyntiau cyflenwi unigol, yn unol â’r WRC, mewn achos lle mae 
eiddo lluosog yn cael eu gwasanaethu gan un pwynt cyflenwi. Efallai y bydd materion hefyd lle 
mae statws cymhwystra eiddo yn newid, ac nid oes cytundeb ar sut i ôl-ddyddio’r cyfrif 
perthnasol ar gyfer yr eiddo hwnnw. 

Lle mae anghydfodau’n codi, yn y man cyntaf, disgwyliwn i gwsmeriaid, manwerthwyr a 
chyfanwerthwyr geisio datrys y mater yn uniongyrchol rhyngddynt eu hunain. Fel rhan o hyn, 
rydym yn disgwyl i’r manwerthwr a’r cyfanwerthwr gasglu’r holl wybodaeth berthnasol i’w 
galluogi i wneud penderfyniad gwybodus. Lle ceir problemau gydag ôl-ddyddio cyfrif, 
oherwydd bod statws cymhwystra eiddo yn newid, yn y man cyntaf mater i’r partïon 
perthnasol yw cytuno ar ddyddiad rhesymol i ôl-ddyddio’r statws. Dylai unrhyw benderfyniad 
gynnwys, ymhlith pethau eraill, y darpariaethau a nodir yn y Cod Ymarfer Diogelu Cwsmeriaid 
a phryd y codwyd y mater cymhwystra gyntaf. 

Lle y bo’n berthnasol, rydym hefyd yn disgwyl i fanwerthwyr a chyfanwerthwyr geisio datrys 
unrhyw faterion sy’n ymwneud â chymhwystra gan ddefnyddio’r mecanweithiau a nodir yng 

https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2017/03/CPCoP_V_1_8_Clean.pdf
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Nghod Trefniadau’r Farchnad20 (MAC) a WRC. Codau marchnad yw’r rhain sy’n llywodraethu 
ac yn sail i’r farchnad manwerthu busnes. Mae hyn yn golygu bod manwerthwyr a 
chyfanwerthwyr yn cydymffurfio â thelerau’r WRC21 a, lle bo’n briodol, yn defnyddio’r broses 
datrys anghydfod a nodir yn y MAC22.  

Lle nad oes modd datrys problemau gall cwsmeriaid ystyried defnyddio’r Cyngor Defnyddwyr 
Dŵr (CCW) sef y corff defnyddwyr statudol ar gyfer y sector dŵr yng Nghymru a Lloegr. Bydd 
yn gallu cynnig cymorth a chyngor pellach.  

Ym mhob achos disgwyliwn i fanwerthwyr a chyfanwerthwyr weithredu er budd gorau 
cwsmeriaid. 

2.4.2 Penderfyniad ffurfiol gan Ofwat 

Os yw’r camau uchod wedi’u disbyddu, ond nad yw’r anghydfod wedi’i ddatrys, yna gall 
manwerthwr neu gwsmer gyfeirio rhai materion atom i’w penderfynu. 

Gallwn benderfynu a fyddai cyflenwad dŵr, neu wasanaethau carthffosiaeth, arfaethedig i 
gwsmer yn unol â’r hyn a awdurdodir gan drwydded manwerthwr23. Mae’r materion y gallwn 
benderfynu arnynt yn cynnwys: 

• hyd a lled yr eiddo sydd i’w gyflenwi (mewn achos dŵr) neu ei wasaenaethu (mewn 
achos carthffosiaeth); 

• a yw’r eiddo sydd i’w gyflenwi neu ei wasanaethu yn eiddo preswyl; ac 
• unrhyw fater arall y mae penderfynu arno yn berthnasol i’r materion hynny24. 

Wrth benderfynu ar anghydfodau cymhwystra o’r fath, byddwn yn ceisio barn y cyfanwerthwr, 
y manwerthwr a’r cwsmer fel y bo'n briodol. Lle bo’n berthnasol, efallai y bydd angen i ni 
hefyd ymgysylltu â phartïon eraill – er enghraifft, ymgynghorwyr sy’n gweithio ar ran 
cwsmeriaid – mewn perthynas â rhai agweddau technegol neu ariannol ar yr anghydfod. 
Byddwn yn hysbysu’r holl bartïon perthnasol ynglŷn â’n dull arfaethedig ac yn rhoi cyfle iddynt 
wneud sylwadau ar ein casgliad arfaethedig cyn i benderfyniad terfynol gael ei wneud.  

 
20 Mae’r MAC yn god anstatudol a gyhoeddir gan Ofwat yn unol ag amodau mewn trwyddedau manwerthwyr ac 
Offerynnau Penodi ymgymerwyr. 
21 Mae’r WRC yn ffurfio’r cytundeb a wnaed gan gyfanwerthwyr gyda’r manwerthwyr hynny y maent yn darparu 
gwasanaethau iddynt felly, yn y bôn, y WRC yw’r contract cyfanwerthu. Hefyd, gweler adran 66D WIA91. 
22 Yn benodol, gweler adran 17. 
23 Gweler adran 17E(1) WIA91. 
24 Gweler adran 17E(2) WIA91. 

https://mosl.co.uk/document/market-codes/mac/4715-market-arrangements-code-v32-0/file
https://www.ccwater.org.uk/
https://www.ccwater.org.uk/
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2.4.3 Cyfarwyddyd neu orchymyn ffurfiol gan Ofwat 

Yn ogystal â’n rôl mewn penderfynu ar gymhwystra eiddo, yn dibynnu ar yr amgylchiadau, 
efallai y bydd gennym rôl hefyd lle nad yw manwerthwr neu gyfanwerthwr yn gweithredu fel 
sy’n ofynnol gan WRC a/neu WIA91. O safbwynt cymhwystra, gallai hyn fod mewn sefyllfaoedd 
lle, er enghraifft, mae manwerthwr wedi cychwyn y broses ar gyfer cofrestru safle bwlch25 ac 
nad yw’r cyfanwerthwr wedi gweithredu yn unol â’r broses honno. Mewn achos o’r fath, gall 
ein rôl gynnwys cyfarwyddo’r cyfanwerthwr i gymryd camau penodol i gydymffurfio â’r WRC26 
a, lle bo’n briodol, cyhoeddi gorchymyn27 yn ei gwneud hi’n ofynnol i gyfanwerthwr gyflawni’r 
ddyletswydd berthnasol28. Mae gan orchymyn o’r fath effaith tebyg i gytundeb rhwng y 
manwerthwr a’r cyfanwerthwr i gyflawni’r ddyletswydd dan sylw.  

 
25 Safle bwlch yw unrhyw eiddo cymwys sy’n derbyn gwasanaethau dŵr a/neu garthffosiaeth lle nad oes unrhyw 
bwyntiau cyflenwi neu nad oes digon o bwyntiau cyflenwi wedi’u cofrestru ar system y gweithredwr marchnad 
(CMOS) mewn perthynas ag eiddo cymwys o’r fath yn y gofrestr pwyntiau cyflenwi. 
26 O dan adran 66DA (4) WIA91. 
27 O dan adran 66D (1) WIA91. 
28 O dan adrannau 66A i 66C WIA91.  
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Ffigur 1. Penderfynu ar gymhwystra eiddo ar gyfer y farchnad manwerthu busnes yn 
Lloegr 
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3. RHAN B: Canllawiau ar gyfer Cymru 

Ers mis Ebrill 2017, mae cwsmeriaid busnes cymwys yng Nghymru wedi gallu dewis eu 
cyflenwr gwasanaethau manwerthu dŵr. Mae’r trwyddedau perthnasol ar gyfer manwerthwyr 
sy’n cymryd rhan yn y farchnad hon wedi’u nodi yn adran 3.1. 

Wrth asesu cymhwystra eiddo ar gyfer y farchnad manwerthu busnes, rhaid ystyried hyd a 
lled yr eiddo sydd i’w wasanaethu. Er enghraifft, a yw’n eiddo un ffin. Mae adran 3.2 yn 
darparu canllawiau statudol ar hyd a lled yr eiddo. Gall cwsmeriaid busnes sy’n defnyddio 
system gyflenwi cyfanwerthwyr y mae ardal eu penodiad yn gyfan gwbl neu’n bennaf yng 
Nghymru, ac sy’n bodloni’r gofyniad trothwy o ddefnyddio mwy na 50ML o ddŵr y flwyddyn, 
ddewis cyflenwr gwahanol ar gyfer eu gwasanaethau manwerthu dŵr. Mae adran 3.3 yn 
darparu canllawiau ar y gofyniad trothwy, a phryd a sut y mae’n berthnasol. Yr ystyriaeth 
allweddol arall yw a ellir ystyried yr eiddo yn ddibreswyl; mae hyn yn seiliedig ar ei brif 
ddefnydd. Mae adran 3.4 yn darparu canllawiau anstatudol ar sut i benderfynu ar brif 
ddefnydd eiddo. 

Rydym yn disgwyl mai dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y bydd anawsterau mewn 
penderfynu ar gymhwystra eiddo. Mae adran 3.5 yn darparu canllaw ar sut i ddatrys materion 
o’r fath os, a phan eu bod yn codi, gan gynnwys drwy atgyfeirio i Ofwat i gael penderfyniad 
ffurfiol. Pan fydd yn rhaid i ni benderfynu ar gymhwystra, byddwn yn ystyried y meini prawf a 
nodir isod. Bydd unrhyw benderfyniad o’r fath bob amser yn gofyn am ystyried y gyfraith 
berthnasol a ffeithiau’r achos penodol dan sylw. 

Rydym wedi cynnwys siart llif (gweler Ffigur 2) a fwriedir i arwain manwerthwyr a 
chyfanwerthwyr drwy’r broses o benderfynu ar gymhwystra eiddo.  

3.1 Pa drwyddedau manwerthu ellir gwneud cais amdanynt 
yng Nghymru? 

Trwyddedau manwerthu yng Nghymru29 

Awdurdodiad manwerthu cyfyngedig - mae hyn yn caniatáu i fanwerthwr ddefnyddio 
system gyflenwi cyfanwerthwr, y mae ei ardal yn gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru, i 
gyflenwi gwasanaethau manwerthu dŵr i eiddo cymwys ei gwsmeriaid yn unig (sy’n 
defnyddio o leiaf 50ML o ddŵr y flwyddyn). 

 
29 Gall manwerthwyr hefyd wneud cais am awdurdodiad atodol. Mae hyn yn caniatáu i fanwerthwr gyflwyno dŵr i 
rwydweithiau dŵr cyhoeddus cyfanwerthwyr, y mae eu hardaloedd yn gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru, i 
gyflenwi cwsmeriaid y manwerthwr ei hun os yw eu heiddo dibreswyl yn defnyddio o leiaf 50ML o ddŵr y flwyddyn. 
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3.2 Sut i benderfynu ar hyd a lled eiddo 

Nid yw WIA91 yn diffinio ‘eiddo’ at ddiben asesu cymhwystra. Gall eiddo gynnwys adeiladau 
neu dir. Dim ond mewn eiddo cymwys unigol y gall manwerthwyr gyflenwi cwsmeriaid. Rhaid 
i bob un eiddo a gyflenwir fod yn gymwys. Bydd un eiddo o dan yr amgylchiadau canlynol. 

3.2.1 Eiddo un ffin 

Mae’r eiddo wedi’i leoli o fewn un ffin ac mae un cwsmer yn meddiannu’r eiddo ac yn atebol 
am filiau dŵr mewn perthynas â’r eiddo hwnnw. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd eiddo un 
ffin at y dibenion hyn yr un fath â’r rheini y mae’r cyfanwerthwr yn eu cyflenwi â dŵr. Bydd y 
ffin fel arfer yn glir o’r gofrestr tir neu o weithredoedd yr eiddo. Nid yw un cwsmer yn golygu 
un person cyfreithlon neu naturiol yn unig. Mae un cwsmer yn golygu un endid economaidd 
neu fusnes sy’n atebol am filiau dŵr. Gall un eiddo fod â mwy nag un mesurydd ac nid yw 
nifer y mesuryddion o reidrwydd yn arwydd o a yw’r eiddo hwnnw yn un eiddo. 

3.2.2 Eiddo a gydleolir sydd â phreswyliaeth gyffredin 

Mae’r eiddo’n cynnwys eiddo a gydleolir, strwythurau tebyg eraill a/neu dir sydd â ffiniau 
cyffiniol neu sydd wedi’u gwahanu gan seilwaith trafnidiaeth yn unig, ac mae un cwsmer yn 
meddiannu’r eiddo ac yn atebol am filiau dŵr mewn perthynas â’r eiddo hwnnw. Mae 
seilwaith trafnidiaeth yn cynnwys priffyrdd cyhoeddus, rheilffyrdd, hawliau tramwy 
cyhoeddus eraill a chyrsiau dŵr.  

Nid yw eiddo a gydleolir â rhannau cyfansoddol sydd wedi’u gwahanu oddi wrth ei gilydd gan 
unrhyw beth heblaw seilwaith trafnidiaeth, a’i dir sy’n uniongyrchol gysylltiedig, yn un 
casgliad o eiddo. Er enghraifft, nid yw eiddo a gydleolir wedi’u gwahanu gan dir comin yn un 
casgliad o eiddo. Yn yr un modd, nid yw eiddo a gydleolir sydd wedi’u gwahanu gan gyfuniad o 
dir comin a seilwaith trafnidiaeth yn un casgliad o eiddo oherwydd bodolaeth tir comin 
(hynny yw rhywbeth ‘oni bai am seilwaith trafnidiaeth’). 

3.2.3 Eiddo a gydleolir dan reolaeth gyffredin 

Mae’r eiddo’n cynnwys un eiddo neu adeiladau a gydleolir, wedi’u meddiannu ar wahân, 
strwythurau tebyg a/neu dir arall gyda phob un o’r pedair nodwedd ganlynol: 

• Mae ganddynt landlord neu asiant rheoli cyffredin mewn perthynas â’r eiddo cyfan. 
• Mae ganddynt ffiniau cyffiniol, neu maent wedi’u gwahanu gan seilwaith trafnidiaeth 

yn unig. 
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• Maent yn derbyn dŵr gan gyfanwerthwr ond mae’r dosbarthiad i bob eiddo a gydleolir 
drwy rwydwaith dosbarthu preifat nad yw’n eiddo i gyfanwerthwr. 

• Mae un cwsmer, a all gynnwys asiant rheoli, yn atebol am filiau dŵr mewn perthynas 
â’r eiddo cyfan.  

Os yw datblygiad yn cynnwys eiddo ac adeiladau diwydiannol a masnachol a gydleolir, dim 
ond os ydynt yn cael eu rheoli’n gyffredin gyda’r adeiladau diwydiannol a masnachol eraill ac 
nad ydynt yn cael eu bilio’n uniongyrchol am ddŵr y bydd y tai yn cael eu hystyried yn rhan o’r 
un casgliad o eiddo. Mae’n debygol y byddai’r rhan fwyaf o dai yn cael eu rheoli ar wahân ac, 
felly, yn eiddo yn eu rhinwedd eu hunain. Byddai tai sy’n eiddo ar wahân yn dod o dan y 
diffiniad o eiddo preswyl30.  

Ni fydd o reidrwydd yn bosibl i ddau fusnes ar wahân greu un casgliad o eiddo dim ond drwy 
uno eu rhwydweithiau pibellau â’i gilydd ac i un ohonynt fod yn atebol i’r manwerthwr am y 
biliau dŵr ar gyfer yr eiddo cyfan. Yn gyntaf, yn y rhan fwyaf o achosion, ni fydd gan y ddau 
fusnes landlord nac asiant rheoli cyffredin. Yn ail, mewn llawer o sefyllfaoedd ni fydd gan y 
busnesau ffiniau cyffiniol nac yn cael eu gwahanu gan seilwaith trafnidiaeth yn unig. Yn 
drydydd, mewn rhai achosion ni fydd yn bosibl ymuno’r ddau rwydwaith pibellau dŵr heb 
ddefnyddio system gyflenwi’r cwmni dŵr penodedig. 

3.3 Sut i benderfynu a yw’r gofyniad trothwy wedi’i fodloni 

Y gofyniad trothwy yw, ar yr adeg y mae’r manwerthwr yn gwneud ymgymeriad am y tro 
cyntaf gyda chwsmer i gyflenwi’r eiddo, nad yw cyfanswm y dŵr yr amcangyfrifir a fydd yn 
cael ei gyflenwi’n flynyddol i'r eiddo gan y manwerthwr i’r eiddo yn llai na 50ML y flwyddyn. 
Bydd unrhyw amcangyfrif o gyfaint y dŵr sydd i’w gyflenwi i unrhyw eiddo31 yn cael ei wneud 
yn unol â’r canllawiau hyn. 

Mae gan y gair ‘ymgymeriad’ ystyr ehangach na’r gair ‘contract’ neu ‘gytundeb’ mewn cyfraith 
contract gyffredin. Gellir gwneud ymgymeriad unwaith y bydd rheolwyr masnachol wedi 
cytuno ar brif delerau masnachol cytundeb, ond cyn i’r contractau sy’n gyfreithiol rwymol 
gael eu cwblhau a’u llofnodi. Fodd bynnag, bydd yn haws dangos bod ymgymeriad wedi’i 
wneud unwaith y bydd cytundebau sy’n gyfreithiol rwymol wedi’u llofnodi. Gall ymgymeriad 
hefyd gynnwys nifer o gytundebau olynol ar delerau tebyg. 

 
30 Gweler adran 17C WIA91. 
31 At ddibenion adran 17D(2) WIA91 a Rheoliad 3 Rheoliadau Trwyddedau Cyflenwi Dŵr (Eithriad Cwsmeriaid 
Newydd) 2005 (OS 2005/3076) 
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3.3.1 Pryd mae angen bodloni’r gofyniad trothwy? 

Dim ond ar yr adeg pan fydd y manwerthwr yn gwneud ymgymeriad am y tro cyntaf gyda 
chwsmer i gyflenwi unrhyw eiddo penodol y mae’n rhaid asesu’r defnydd o ddŵr. Cyhyd â bod 
cyfanswm cyfaint y dŵr yr amcangyfrifir fydd yn cael ei gyflenwi i’r eiddo ar yr adeg honno 
heb fod yn llai na’r gofyniad trothwy, gall cwsmer barhau i gael ei gyflenwi gan yr un 
manwerthwr am gyfnod yr ymgymeriad. Mae hyn yn wir hyd yn oed os yw defnydd yn yr eiddo 
hwnnw yn disgyn islaw’r gofyniad trothwy, ar yr amod nad yw’r eiddo’n newid. Mae hyn 
oherwydd bod y cyflenwad yn rhan o’r un ymgymeriad.  

Pan fwriedir cau eiddo am gyfnod sylweddol o amser ym mhob blwyddyn, ac nad oes angen 
cyflenwad arno yn ystod y cyfnod hwnnw, rhaid bodloni’r gofyniad trothwy o hyd gan gymryd i 
ystyriaeth y cyfnod cau.  

Mae rhai sefyllfaoedd lle gall fod yn aneglur a yw’r gofyniad trothwy yn parhau i gael ei fodloni 
ac, felly, a oes angen ailasesu’r defnydd o ddŵr. Mae Tabl 1 yn rhoi rhai senarios i helpu i roi 
eglurder. 

Tabl 1: Senarios lle bydd, ac na fydd, yn rhaid ailasesu’r gofyniad trothwy, a’r 
defnydd o ddŵr 

Senarios lle NA fydd yn rhaid ailasesu’r gofyniad 
trothwy, a’r defnydd o ddŵr 

Senarios lle BYDD yn rhaid ailasesu’r gofyniad 
trothwy, a’r defnydd o ddŵr 

Daw cytundeb i ben, neu caiff ei ganslo, a chaiff ei 
adnewyddu ar unwaith i sicrhau cyflenwad parhaus o 
ddŵr yn yr un eiddo gan yr un manwerthwr gyda’r 
ymgymeriad yn parhau yn ei le. 

Yn yr un eiddo, mae cwsmer yn dymuno newid ei 
gyflenwr o fanwerthwr A i fanwerthwr B. 

Mae trwydded y manwerthwr yn amrywio ond mae’r 
manwerthwr yn parhau i gyflenwi’r un eiddo. 

Yn yr un eiddo, ar ôl cael ei gyflenwi gan fanwerthwr A 
ac yna wedi’i gyflenwi gan gyfanwerthwr neu 
fanwerthwr B, mae cwsmer yn dymuno dychwelyd i 
fanwerthwr A (o dan yr amgylchiadau hynny, ni fyddai 
manwerthwr A yn parhau â’r cyflenwad gwreiddiol a 
byddai unrhyw gyflenwad newydd yn unol ag 
ymgymeriad newydd). 

Mae telerau’r cytundeb i gyflenwi dŵr yn yr un eiddo 
yn amrywio, waeth beth fo’r effaith ar y dŵr a 
gyflenwir, ond mae’r ymgymeriad yn parhau yn ei le. 

Mae cwsmer yn symud i eiddo newydd ac yn dymuno 
i’r eiddo newydd hwnnw gael ei gyflenwi gan y 
manwerthwr. 

Mae’r cwsmer yn newid ei ddefnydd o’r eiddo32. Mae cwsmer yn gwerthu rhan o’i eiddo fel bod yr eiddo 
gwreiddiol yn cael ei rannu a’i feddiannu gan wahanol 
gwsmeriaid. 

Mae eiddo yn cau dros dro oherwydd amgylchiadau 
disgwyliedig neu annisgwyl. 

Mae cwsmer yn prynu llain o dir wrth ymyl ei eiddo 
presennol fel bod y ddwy lain o dir gyda’i gilydd yn 
ffurfio un eiddo newydd. 

Mae toriad dros dro yn y cyflenwad dŵr oherwydd 
anawsterau technegol. 

Rhennir eiddo un ffin neu feddiannaeth gyffredin 
eiddo a gydleolir (gweler adran 3.2) yn eiddo ar 

 
32 Mae hyn ond yn cyfeirio at yr angen i ailasesu cyfaint y dŵr a gyflenwir; os caiff yr eiddo ei newid o fod yn eiddo 
dibreswyl i un preswyl, bydd yn peidio â bod yn gymwys, a bydd yn rhaid i’r manwerthwr roi’r gorau i’w gyflenwi. 
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Senarios lle NA fydd yn rhaid ailasesu’r gofyniad 
trothwy, a’r defnydd o ddŵr 

Senarios lle BYDD yn rhaid ailasesu’r gofyniad 
trothwy, a’r defnydd o ddŵr 
wahân. Er enghraifft, cael ei rannu drwy 
drosglwyddiad i ddau feddiannwr ar wahân. 

Mae rheolaeth gyffredin eiddo a gydleolir (gweler 
adran 3.2) yn cymryd meddianwyr newydd neu’n creu 
eiddo newydd o fewn ffin ei eiddo. 

Rhennir eiddo rheolaeth gyffredin a gydleolir (gweler 
adran 3.2) yn eiddo ar wahân. Er enghraifft, cael ei 
hollti fel bod dau asiant rheoli yn atebol am filiau dŵr. 

Mae Rheoliadau Trwyddedau Cyflenwi Dŵr (Eithriad Cwsmeriaid Newydd) 2005 hefyd yn 
darparu ar gyfer rhai amgylchiadau lle na fydd yn rhaid i gwsmer yn y farchnad manwerthu 
busnes yng Nghymru ail-gymhwyso’r gofyniad trothwy. Mae hyn yn ymdrin yn bennaf â 
sefyllfaoedd lle mae newidiadau i fusnes cwsmer ar lefel gorfforaethol megis newid i 
strwythur grŵp busnes neu newidiadau personél.  

3.3.2 Sut dylid asesu’r defnydd dŵr? 

Mae cydberthynas rhwng asesu a yw’r gofyniad trothwy wedi’i fodloni ac asesu hyd a lled 
casgliad o eiddo (gweler adran 3.2). Lle bo’n berthnasol, rhaid bodloni’r gofyniad trothwy o 
fewn ffin un eiddo. Ni all cwsmeriaid gyfanredu defnydd mewn mwy nag un eiddo i fodloni’r 
gofyniad trothwy, er y gall rhai grwpiau o eiddo fod yn eiddo unigol o dan rai amgylchiadau. 
Nid yw hyn yn golygu na all manwerthwyr drin grwpiau o eiddo fel un endid unigol at eu 
dibenion bilio eu hunain, er hwylustod y cwsmer.  

Pan fo gan gwsmer ddau eiddo wedi’u lleoli ar ddwy ochr i briffordd gyhoeddus, ac sy’n 
bodloni’r maen prawf meddiannaeth gyffredin eiddo a gydleolir (ac sydd, felly, i’w hystyried 
yn un eiddo), gellir defnyddio’r dŵr a ddefnyddir yn y ddau eiddo hynny gyda’i gilydd i ganfod 
a yw’r gofyniad trothwy wedi’i fodloni. 

Mae nifer o sefyllfaoedd lle ystyrir bod y gofyniad trothwy yn cael ei fodloni ac mae hyn yn 
cynnwys: 

• Mae eiddo’n derbyn cyflenwad dŵr lle nad yw cyfaint y dŵr yn y 12 mis diwethaf wedi 
bod yn is na’r trothwy ac nid oes unrhyw newidiadau sylweddol yn nodweddion galw’r 
cwsmer i awgrymu na fydd y galw yn y dyfodol yr un fath ag yn y gorffennol. 

• Mae eiddo’n derbyn cyflenwad dŵr lle nad yw cyfartaledd cyfaint y dŵr a gyflenwyd yn 
y tair blynedd diwethaf yn llai na’r trothwy ac nid oes unrhyw newidiadau sylweddol yn 
nodweddion galw’r cwsmer sy’n awgrymu na fydd y galw yn y dyfodol yr un fath ag yn y 
gorffennol. 

• Gall y cwsmer a’r manwerthwr ddangos yn wrthrychol a chyfiawnhau na fydd cyfaint y 
defnydd a amcangyfrifir yn y 12 mis nesaf ac yn flynyddol wedi hynny yn llai na’r 
trothwy. 

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/3076/contents
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• Mae biliau cwsmer yn y gorffennol yn dangos bod yr eiddo cymwys wedi bodloni’r 
gofyniad trothwy, ac nid oes unrhyw newid sylweddol mewn arferion busnes na’r galw 
a ragwelir. 

• Gwasanaethir eiddo gan fwy nag un cwmni dŵr penodedig, y mae pob un ohonynt yn 
cyflenwi cyfaint o dan y trothwy ond gyda’i gilydd yn cyflenwi’r eiddo â 50ML y 
flwyddyn. 

• Mae eiddo’n derbyn cyflenwadau dŵr yfed33 a dŵr nad yw’n ddŵr yfed34 y mae pob un 
yn cyflenwi cyfaint o dan y trothwy ond gyda’i gilydd yn cyflenwi’r eiddo â 50ML y 
flwyddyn. 

• Cyflenwir eiddo gan fanwerthwr sy’n gweithredu o dan ei awdurdodiadau manwerthu 
ac atodol cyfyngedig gyda chyfanswm cyfaint y dŵr yr amcangyfrifir fydd yn cael ei 
gyflenwi o dan gytundeb sengl heb fod yn llai na’r trothwy. 

Yn ogystal, ni ellir defnyddio’r canlynol i fodloni’r gofyniad trothwy: 

• Dŵr a gyflenwir i eiddo drwy gyflenwadau preifat a thynnu dŵr yn uniongyrchol. 
• Cyflenwad dŵr preifat y cwsmer ei hun ar y safle. 
• Dŵr y mae cwsmer yn ei gadw fel cyflenwad wrth gefn (er enghraifft i ategu cyflenwad 

preifat).  
• Dŵr a gollwyd drwy ollyngiad yn system gyflenwi’r cyfanwerthwr.  
• Dŵr nad yw mesurydd yn ei gofnodi. Er enghraifft, pan fydd mesurydd yn tangofnodi 

cyfaint y dŵr sy’n mynd trwyddo. 

3.4 Sut i benderfynu ar brif ddefnydd eiddo 

Ar ôl penderfynu ar hyd a lled eiddo, gan ddefnyddio adrann 3.2 fel canllaw, rhaid i eiddo 
wedyn fodloni’r gofyniad nad yw’n eiddo preswyl. Yn y mwyafrif o achosion, disgwyliwn y bydd 
bodloni’r gofyniad hwn yn gymharol syml. Fodd bynnag, rydym hefyd yn cydnabod y bydd 
achosion lle bydd yr asesiad hwn yn fwy anodd, a byddwn yn darparu canllawiau isod i helpu 
cyfranogwyr y farchnad drwy’r broses hon. 

3.4.1 Prif ddefnydd 

Fel y nodir uchod, mae WIA91 yn nodi, er mwyn i eiddo i gael ei gyflenwi gan fanwerthwr, ni 
ddylai eiddo’r cwsmer fod yn eiddo preswyl35 fel y’i diffinnir yn adran 17C WIA91.  

 
33 Dŵr at ddibenion domestig a chynhyrchu bwyd sy’n iachusol ar adeg ei gyflenwi. Gweler adrannau 67 a 68 WIA91 
a Rheoliadau Cyflenwi Dŵr (Ansawdd Dŵr) 2018. 
34 Dŵr nad sydd wedi’i fwriadu at ddibenion domestig neu gynhyrchu bwyd. 
35 Mae’r gofyniad hwn wedi’i nodi yn Atodlen 2A, paragraffau 4 a 7 WIA91 ac Atodlen 2B paragraff 2 WIA91. 

https://www.legislation.gov.uk/wsi/2018/647/contents/made
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Mae adran 17C WIA91 yn nodi mai eiddo preswyl yw’r rheini y mae gan berson gartref ynddynt, 
neu mewn unrhyw ran ohonynt36. Mae’n datgan hefyd nad yw’r ffaith bod gan berson ei 
gartref mewn unrhyw eiddo, neu ran ohono, yn golygu bod yr eiddo yn eiddo preswyl oni bai 
mai prif ddefnydd yr eiddo yw cartref37. Er enghraifft, mae fferm lle mae gwahanol adeiladau 
yn cyfateb i un eiddo yn gartref y ffermwr a man busnes y ffermwr, ond fel arfer ei brif 
ddefnydd fydd busnes. Felly, fel arfer, ni fydd y fferm yn eiddo preswyl. 

Rydym o’r farn, fel brasamcan cyntaf, y gall cyfranogwyr y farchnad ddibynnu ar y 
dosbarthiadau a wneir i weinyddu’r dreth gyngor ac ardrethi busnes: 

• Bydd eiddo sy'n atebol i dalu'r dreth gyngor yn unig fel arfer yn eiddo preswyl yn ôl 
adran 17C WIA91. 

• Bydd eiddo sy'n atebol i dalu ardrethi busnes yn unig fel arfer bydd yn eiddo dibreswyl 
yn ôl ystyr WIA91. 

• Bydd eiddo sy'n atebol i dalu i dreth gyngor ac ardrethi busnes fel arfer yn cael eu 
dosbarthu gan gwmnïau fel eiddo dibreswyl, oni bai bod sail i ystyried mai cartref yw 
eu prif ddefnydd. 

Lle mae eiddo nad ydynt yn agored i dalu’r dreth gyngor nac ardrethi busnes, bydd angen 
gwybodaeth arall i asesu eu prif ddefnydd Gallai hyn gynnwys gwybodaeth am y categori bilio 
yn yr eiddo ac a yw’r eiddo wedi’i gofrestru ar gyfer TAW.  

Mae’n bosibl mai adnoddau defnyddiol eraill i benderfynu ar brif ddefnydd yw Asiantaeth y 
Swyddfa Brisio (VOA) a Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988 (LGFA88) sy’n rhoi diffiniadau o 
eiddo domestig ac annomestig38. 

3.4.2 Eiddo defnydd cymysg 

Gall eiddo defnydd cymysg, lle nad yw’n amlwg iawn beth yw ei brif ddefnydd, gael ei ystyried 
yn eiddo dibreswyl os yw rhan breswyl yr eiddo yn ddibynnol mewn rhyw ffordd ar y rhan 
ddibreswyl. Rydym yn diffinio ‘dibynnol’ i olygu bod bodolaeth y rhan breswyl yn gysylltiedig â 
swyddogaeth rhan ddibreswyl yr eiddo. Fodd bynnag, rhaid iddo fod yn agored bob amser i 
fanwerthwr neu gwsmer ddangos nad cartref yw’r prif ddefnydd yr eiddo penodol. 

Efallai y bydd angen i fanwerthwr gasglu tystiolaeth bellach i benderfynu ai cartref yw prif 
ddefnydd eiddo defnydd cymysg penodol. Disgwyliwn y bydd manwerthwyr am ddechrau drwy 
gynnal asesiad cymharol ysgafn. Pan nad yw data am yr eiddo a’r cwsmer sydd eisoes ym 
meddiant y manwerthwr, neu y bydd yn gallu cael mynediad ato, yn ddigon i benderfynu sut 
mae’r eiddo’n cael ei ddefnyddio, gallai’r manwerthwr ystyried symiau’r dreth gyngor a’r 

 
36 Fel y nodir yn adran 17C (1) WIA91, at ddibenion paragraff 4 Atodlen 2A a pharagraff 2 Atodlen 2B WIA91. 
37 Fel y nodir yn adran 17C (2) WIA91. 
38 Gweler adran 66 LGFA88. 

https://www.gov.uk/vat-registration
https://www.gov.uk/government/organisations/valuation-office-agency
https://www.gov.uk/government/organisations/valuation-office-agency
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/41/contents
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ardrethi busnes sy’n daladwy mewn perthynas â’r eiddo neu ddefnyddio offer ar-lein i gasglu 
tystiolaeth ynglŷn â defnydd yr eiddo. Gall Cofrestrfa Tir EM, sy’n delio â pherchnogaeth eiddo, 
fod yn adnodd defnyddiol i lywio barn ar eiddo defnydd cymysg.  

Yn Ffigur 2 isod rydym wedi cynnwys gwybodaeth arall yr ydym yn disgwyl i'r manwerthwr yn 
arferol ei defnyddio i helpu i benderfynu ar brif ddefnydd eiddo. Disgwyliwn i’r manwerthwr 
ystyried yr holl wybodaeth berthnasol, pan fydd ar gael, i sicrhau ei fod yn gwneud asesiad 
gwybodus a phriodol. Mae’r wybodaeth hon yn cynnwys: 

• Perchnogaeth y safle. 
• Unrhyw drefniadau rhwng preswylydd a busnes o ran defnydd dŵr a thalu amdano. 
• Unrhyw wahaniaeth mewn maint rhwng yr ardal breswyl a’r ardal fasnachol mewn 

eiddo. 
• Lleoliad y mesurydd dŵr. 
• Yr achosion uchaf o gyfraddau. 
• Maint y gweithgareddau preswyl a dibreswyl a gynhelir yn yr eiddo o gymharu â’i 

gilydd. 
• Tystiolaeth berthnasol a gyflwynwyd gan y cwsmer - er enghraifft, ffotograffau neu 

gynlluniau llawr o’r eiddo. 
• Tystiolaeth berthnasol a gyflwynwyd gan y Cyfanwerthwr. 

3.5 Sut i ddatrys anghydfodau ynglŷn â chymhwystra 

3.5.1 Datrysiad anffurfiol 

Ar ôl ystyried y fframwaith cyfreithiol perthnasol, ac ystyried y canllawiau hyn, rydym yn 
disgwyl i anghydfodau yn ymwneud â chymhwystra eiddo godi o dan amgylchiadau eithriadol 
yn unig.  

Gallai enghreifftiau o'r math o faterion y gallem ddisgwyl eu gweld gynnwys cwsmer busnes 
yn dadlau a ddylai ei eiddo fod yn gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu busnes neu 
gyfanwerthwr heb gofrestru pwyntiau cyflenwi unigol, yn unol â’r WRC, mewn achos lle mae 
eiddo lluosog yn cael eu gwasanaethu gan un pwynt cyflenwi. Efallai y bydd materion hefyd lle 
mae statws cymhwystra eiddo yn newid, ac nid oes cytundeb ar sut i ôl-ddyddio’r cyfrif 
perthnasol ar gyfer yr eiddo hwnnw. 

Lle mae anghydfodau’n codi, yn y man cyntaf, disgwyliwn i gwsmeriaid, manwerthwyr a 
chyfanwerthwyr geisio datrys y mater yn uniongyrchol rhyngddynt eu hunain. Fel rhan o hyn, 
rydym yn disgwyl i’r manwerthwr a’r cyfanwerthwr gasglu’r holl wybodaeth angenrheidiol i’w 
galluogi i wneud penderfyniad gwybodus. Lle ceir problemau gydag ôl-ddyddio cyfrif, 
oherwydd bod statws cymhwystra eiddo yn newid, yn y man cyntaf mater i’r partïon 

https://www.gov.uk/government/organisations/land-registry
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perthnasol yw cytuno ar ddyddiad rhesymol i ôl-ddyddio’r statws. Dylai unrhyw benderfyniad 
gynnwys, ymhlith pethau eraill, y darpariaethau a nodir yn y Cod Ymarfer Diogelu Cwsmeriaid 
a phryd y codwyd y mater cymhwystra gyntaf. 

Lle y bo’n berthnasol, rydym hefyd yn disgwyl i fanwerthwyr a chyfanwerthwyr geisio datrys 
unrhyw faterion sy’n ymwneud â chymhwystra gan ddefnyddio’r mecanweithiau a nodir yng 
Nghod Trefniadau’r Farchnad39 (MAC) a WRC. Codau marchnad yw’r rhain sy’n llywodraethu 
ac yn sail i’r farchnad manwerthu busnes. Mae hyn yn golygu bod manwerthwyr a 
chyfanwerthwyr yn cydymffurfio â thelerau’r WRC40 a, lle bo’n briodol, yn defnyddio’r broses 
datrys anghydfod a nodir yn y MAC41.  

Lle nad oes modd datrys problemau, gall cwsmeriaid ystyried defnyddio’r Cyngor Defnyddwyr 
Dŵr (CCW) sef y corff defnyddwyr statudol ar gyfer y sector dŵr yng Nghymru a Lloegr. Bydd 
yn gallu cynnig cymorth a chyngor pellach.  

Ym mhob achos disgwyliwn i fanwerthwyr a chyfanwerthwyr weithredu er budd gorau 
cwsmeriaid. 

3.5.2 Penderfyniad ffurfiol gan Ofwat 

Os yw’r opsiynau uchod wedi’u disbyddu, ond nad yw’r anghydfod wedi’i ddatrys eto, yna gall 
manwerthwr neu gwsmer gyfeirio rhai materion atom i’w penderfynu. 

Gallwn benderfynu a fyddai cyflenwad dŵr arfaethedig i gwsmer yn unol â’r hyn a awdurdodir 
gan drwydded manwerthwr42. Mae’r materion y gallwn benderfynu arnynt yn cynnwys: 

• hyd a lled yr eiddo sydd i’w gyflenwi; 
• a yw’r eiddo sydd i’w gyflenwi yn eiddo preswyl; 
• a yw’r gofyniad trothwy wedi’i fodloni mewn perthynas ag eiddo sydd i’w cyflenwi; ac 
• unrhyw fater arall y mae penderfynu arno yn berthnasol i’r materion hynny43. 

Wrth benderfynu ar anghydfodau cymhwystra o’r fath, byddwn yn ceisio barn y cyfanwerthwr, 
y manwerthwr a’r cwsmer fel y bo'n briodol. Lle bo’n berthnasol, efallai y bydd angen i ni 
hefyd ymgysylltu â phartïon eraill – er enghraifft, ymgynghorwyr sy’n gweithio ar ran 
cwsmeriaid – mewn perthynas â rhai agweddau technegol neu ariannol ar yr anghydfod. 

 
39 Mae’r MAC yn god anstatudol a gyhoeddir gan Ofwat yn unol ag amodau mewn trwyddedau manwerthwyr ac 
Offerynnau Penodi ymgymerwyr. 
40 Mae’r WRC yn ffurfio’r cytundeb a wnaed gan gyfanwerthwyr gyda’r manwerthwyr hynny y maent yn darparu 
gwasanaethau iddynt felly, yn y bôn, y WRC yw’r contract cyfanwerthu. Hefyd, gweler adran 66D WIA91. 
41 Yn benodol, gweler adran 17. 
42 Gweler adran 17E(1) WIA91. 
43 Gweler adran 17E(2) WIA91. 

https://mosl.co.uk/document/market-codes/mac/4715-market-arrangements-code-v32-0/file
https://www.ccwater.org.uk/
https://www.ccwater.org.uk/
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Byddwn yn hysbysu’r holl bartïon perthnasol ynglŷn â’n dull arfaethedig ac yn rhoi cyfle iddynt 
wneud sylwadau ar ein casgliad arfaethedig cyn i benderfyniad terfynol gael ei wneud.  

3.5.3 Cyfarwyddyd neu orchymyn ffurfiol gan Ofwat 

Yn ogystal â’n rôl mewn penderfynu ar gymhwystra eiddo, yn dibynnu ar yr amgylchiadau, 
efallai y bydd gennym rôl hefyd lle nad yw manwerthwr neu gyfanwerthwr yn gweithredu fel 
sy’n ofynnol gan WRC a/neu WIA91. O safbwynt cymhwystra, gallai hyn fod mewn sefyllfaoedd 
lle, er enghraifft, mae manwerthwr wedi cychwyn y broses ar gyfer cofrestru safle bwlch44 ac 
nad yw’r cyfanwerthwr wedi gweithredu yn unol â’r broses honno. Mewn achos o’r fath, gall 
ein rôl gynnwys cyfarwyddo’r cyfanwerthwr i gymryd camau penodol i gydymffurfio â’r WRC45 
a, lle bo’n briodol, cyhoeddi gorchymyn46 yn ei gwneud hi’n ofynnol i gyfanwerthwr gyflawni’r 
ddyletswydd berthnasol47. Mae gan orchymyn o’r fath effaith tebyg i gytundeb rhwng y 
manwerthwr a’r cyfanwerthwr i gyflawni’r ddyletswydd dan sylw.  

 

 
44 Safle bwlch yw unrhyw eiddo cymwys sy’n derbyn gwasanaethau dŵr a/neu garthffosiaeth lle nad oes unrhyw 
bwyntiau cyflenwi neu nad oes digon o bwyntiau cyflenwi wedi’u cofrestru ar CMOS mewn perthynas ag eiddo 
cymwys o’r fath yn y gofrestr pwyntiau cyflenwi. 
45 O dan adran 66DA (4) WIA91. 
46 O dan adran 66D (1) WIA91. 
47 O dan adrannau 66A i 66C WIA91. 
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Ffigur 2. Penderfynu ar gymhwystra eiddo ar gyfer y farchnad manwerthu busnes 
yng Nghymru 
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A1 Senarios 

Mae’r senarios canlynol wedi’u darparu i helpu cyfranogwyr y farchnad i benderfynu ar 
gymhwystra mathau penodol o eiddo. Mae’r senarios yn berthnasol yng Nghymru a Lloegr, a’r 
prif wahaniaeth yw mai dim ond i gyflenwad dŵr y mae’r farchnad adwerthu yng Nghymru yn 
berthnasol (ac nid carthffosiaeth) a bod gofyniad trothwy o 50ML y flwyddyn. Gall y 
gwahaniaethau hyn gyfyngu ar berthnasedd rhai o’r enghreifftiau yng Nghymru.  

A1.1 Rhandiroedd 

Nid cartref yw prif ddefnydd rhandir ac felly dylai eiddo o’r fath fod yn gymwys ar gyfer y 
farchnad manwerthu busnes. Mae hyn yn cynnwys rhandiroedd sy’n cael eu rhentu’n unigol a 
chymdeithasau rhandiroedd neu gymdeithasau sy’n gweithredu nifer o randiroedd ar ran eu 
haelodau. 

A1.2 Cafnau anifeiliaid 

Er bod y prif ddefnydd yn pennu a yw eiddo unigol yn y farchnad manwerthu busnes, dylai 
dibyniaeth benderfynu a ddylai cafn anifeiliaid (neu debyg) sy’n rhannu ei bwynt cyflenwi ag 
eiddo arall fod yn y farchnad manwerthu busnes.  

Yn gyson â’r dull yr ydym wedi’i fabwysiadu ar gyfer eiddo defnydd cymysg eraill, lle mae cafn 
anifeiliaid yn rhannu pwynt cyflenwi ag adeilad arall, neu adeiladau eraill, ac yn ddibynnol ar 
yr adeiladau hynny, dylid ei gategoreiddio yn yr un farchnad â’r eiddo y mae’n ddibynnol arno. 

A1.3 Eiddo cwmnïau dŵr penodedig 

Y prif ddefnydd yw’r ffactor sy’n penderfynu ar gymhwystra ar gyfer y farchnad manwerthu 
busnes. Gan na fyddai prif ddefnydd swyddfa cwmni dŵr yn gartref, dylai’r eiddo hyn fod yn 
gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu busnes. Yn yr un modd, ni fyddai prif ddefnydd eiddo 
gweithredol cwmni dŵr yn gartref, sy’n golygu y dylai’r eiddo hyn hefyd fod yn gymwys ar 
gyfer y farchnad manwerthu busnes.   

Fodd bynnag, pan fo’r eiddo hyn yn rhan o system gyflenwi’r cyfanwerthwyr, mae Rheoliadau 
Ymgymerwyr Dŵr a Charthffosiaeth (Gadael y Farchnad Fanwerthu Ddibreswyl) 2016 yn 
darparu ar gyfer eithriad i’r gwaharddiad ar gyfanwerthwyr rhag cyflenwi dŵr neu ddarparu 
gwasanaethau carthffosiaeth i eiddo busnes mewn ardaloedd gadael manwerthu. Mae hyn yn 
golygu bod cyfanwerthwr yn dal i gael caniatâd i ddarparu gwasanaethau i eiddo y mae’n 
berchen arno ac sy’n rhan o’r system gyflenwi neu garthffosiaeth. Lle mae eiddo yn rhan o’r 

https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2016/9780111147177/introduction
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2016/9780111147177/introduction
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system gyflenwi, nid ydym yn rhagweld bod angen cofrestru’r eiddo hwnnw ar system 
gweithredwr y farchnad (CMOS). 

A1.4 Llety byw â chymorth neu dai gwarchod 

Eiddo byw â chymorth yw tai gyda gofal/ymyrraeth gyfyngedig ar gyfer unigolion a all fod 
angen cymorth ar adegau ond nad oes angen gofal gweithredol arnynt fel yr hyn a ddarperir 
mewn cartref nyrsio neu ofal.  

Wrth asesu cymhwystra tai byw â chymorth, mae’n bwysig nodi hyd a lled yr eiddo. Mae hyn 
oherwydd y gall fod achosion lle mae swyddfa a gydleolir ag eiddo byw â chymorth a gellid ei 
hystyried fel eiddo ar wahân (gyda’i gyflenwad ei hun) neu fel rhan o gasgliad ehangach o 
eiddo lle mai prif ddefnydd yr eiddo fydd naill ai gweithgareddau preswyl neu ddibreswyl.  

Yn gyffredinol, prif ddefnydd eiddo byw â chymorth yw cartref. Mewn llety byw â chymorth 
bydd y swyddogaethau cymorth yn gyffredinol yn cael eu hystyried yn ategol i’r llety. Mae 
eiddo byw â chymorth fel arfer yn atebol i dalu’r dreth gyngor ac yn aml maent mewn 
perchnogaeth ar wahân i ddarparwr gwasanaethau gofal. Oherwydd hyn, ni ddylai’r mathau 
hyn o eiddo fod yn gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu busnes. 

Pan nodir casgliad o eiddo dibreswyl penodol ac ar wahân, er enghraifft swyddfa, ni fyddai ei 
brif ddefnydd yn gartref ac felly dylai fod yn gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu busnes.  

A1.5 Barics a llety priod 

Gall prif ddefnydd barics a llety priod fod yn gartref ond er mwyn penderfynu ar brif ddefnydd 
yr eiddo mae’n bwysig pennu hyd a lled yr eiddo yn gyntaf.  Lle darperir llety priod yn y 
gymuned byddai hyd a lled eiddo yn cael ei ystyried ar wahân. Mae’n debygol mai cartref 
fyddai prif ddefnydd yr eiddo hynny ac felly ni ddylid eu cynnwys yn y farchnad manwerthu 
busnes. Lle darperir barics neu lety priod ond eu bod yn rhan o un casgliad o eiddo, mae’n 
debygol mai dibreswyl fydd prif ddefnydd yr eiddo hwnnw ac felly dylid ei gynnwys yn y 
farchnad manwerthu busnes. 

A1.6 Llety gwely a brecwast a thai llety 

Lle bo llety gwely a brecwast neu dŷ llety yn cynnwys elfennau preswyl a dibreswyl byddai’r 
eiddo’n cael ei ystyried yn ddefnydd cymysg. Byddai cymhwystra’r eiddo hwnnw wedyn yn 
seiliedig ar ei brif ddefnydd. Rydym yn rhoi rhagor o wybodaeth am eitemau i’w hystyried er 
mwyn penderfynu ar brif ddefnydd mewn senarios o’r fath yn adrannau 2.3.2 a 3.4.2. Gall 
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adolygu atebolrwydd yr eiddo i dalu ardrethi busnes a’r dreth gyngor hefyd helpu i 
benderfynu ar y prif ddefnydd. 

Pan fo’r eiddo gwely a brecwast neu dŷ llety ar wahân i’r brif breswylfa, a bod ganddo ei 
gyflenwad ei hun, nid cartref fyddai ei brif ddefnydd ac felly dylai fod yn gymwys ar gyfer y 
farchnad manwerthu busnes.   

A1.7 Meysydd parcio a garejys 

Er mwyn helpu cyfranogwyr i ganfod hyd a lled eiddo, a dibyniaeth bosibl maes parcio neu 
garej, gallai partïon gyfeirio at Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (LGFA92) sy’n amlinellu 
achosion48 lle mae eiddo’n ffurfio rhan o eiddo mwy, gan gynnwys: 

• iard, gardd, adeilad allanol neu atodyn arall sy’n perthyn i, neu a fwynheir gydag, eiddo 
a ddefnyddir yn gyfan gwbl at ddibenion llety byw; 

• garej breifat sydd naill ai ag arwynebedd llawr o ddim mwy na 25 metr sgwâr neu a 
ddefnyddir yn gyfan gwbl neu’n bennaf fel llety i gerbyd modur preifat; ac 

• eiddo storio preifat a ddefnyddir yn gyfan gwbl neu’n bennaf ar gyfer storio eitemau 
defnydd domestig. 

Mae hyn yn golygu garejys preifat sydd naill ai ag arwynebedd llawr o ddim mwy na 25 metr 
sgwâr neu sy’n cael eu defnyddio’n gyfan gwbl neu’n bennaf fel llety i gerbyd modur preifat, 
sydd o fewn hyd a lled yr eiddo. Byddai’r prif ddefnydd, felly, yn seiliedig ar ddosbarthiad y 
casgliad ehangach hwn o eiddo.  

Pan fo maes parcio neu garej ar eiddo preswyl, yn cael ei wasanaethu gan yr un pwynt 
cyflenwi â’r eiddo hwnnw, ac yn bodloni’r meini prawf a nodir yn yr LGFA92, byddai’n cael ei 
ystyried yn rhan o’r eiddo preswyl hwnnw ac felly ni ddylai fod yn gymwys ar gyfer y farchnad 
manwerthu busnes. 

Os yw maes parcio neu garej yn cael ei wasanaethu gan bwynt cyflenwi ar wahân ac nad yw’n 
bodloni’r meini prawf a nodir yn yr LGFA92, ni fyddai ei brif ddefnydd yn cael ei ystyried yn 
aelwyd ac felly byddai’n gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu busnes. 

 
48 Gweler adran 3 LGFA92 sy’n nodi ystyr annedd. 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/14/contents
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A1.8 Meysydd/parciau carafanau 

Ni fyddai prif ddefnydd meysydd/parciau carafanau, sy’n darparu llety dros dro, yn gartref ac 
felly dylent fod yn gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu busnes.   

Lle mae gan faes/parc carafanau gyflenwad ar wahân i swyddfa reoli gymunedol, ni fyddai prif 
ddefnydd yr eiddo hwnnw yn gartref ac felly dylai fod yn gymwys ar gyfer y farchnad 
manwerthu busnes.  

Prif ddefnydd meysydd/parciau carafanau, sy’n darparu llety parhaol (drwy gydol y flwyddyn), 
fyddai cartref ac felly ni ddylent fod yn gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu busnes. 
Credwn y byddai hyn hefyd yn cynnwys safleoedd teithwyr. 

A1.9 Cartrefi gofal/nyrsio 

Ystyrir mai prif ddefnydd cartref gofal/nyrsio (yr ydym yn ei ystyried i fod yn unrhyw sefydliad 
sy’n darparu llety preswyl at ddibenion darparu gofal iechyd parhaus i breswylwyr) yw 
darparu gofal parhaus. Felly, er mai prif gartref preswylwyr cartref gofal/nyrsio yw’r cartref, 
maent yno i dderbyn gwasanaeth gofal ac nid ydynt yn atebol ar wahân i dalu biliau dŵr a 
charthffosiaeth. Yn unol â hynny, rydym o’r farn y dylai’r eiddo hyn fod yn gymwys ar gyfer y 
farchnad manwerthu busnes. 

Pan fo darparwr gofal yn prydlesu eiddo i staff (hyd yn oed os yw’r cartref gofal yn darparu 
atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw) dylid ystyried mai cartref yw prif ddefnydd yr eiddo 
ar brydles hynny oni bai bod yr eiddo ar brydles yn rhannu un pwynt cyflenwi gyda’r cartref 
gofal/nyrsio mwy. Yn yr achos hwn, mae’r statws dibreswyl yn cael blaenoriaeth yn seiliedig 
ar brif ddefnydd ehangach yr eiddo (gan gynnwys y llety staff) ac felly dylai’r eiddo fod yn 
gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu busnes.  

Pan ddarperir llety i staff, ond mewn eiddo ar wahân, rhaid ystyried prif ddefnydd yr eiddo 
hwn ar wahân. Mewn achos o’r fath, prif ddefnydd yr eiddo fyddai cartref ac felly ni ddylai fod 
yn gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu busnes.  

A1.10 Ffermydd 

Gall fferm fod yn gartref i’r ffermwr ac yn fan busnes y ffermwr, ond fel arfer ei phrif ddefnydd 
fydd busnes. Os felly, ni fyddai fferm yn eiddo preswyl a dylai fod yn gymwys ar gyfer y 
farchnad manwerthu busnes.  

Lle nad yw’r prif ddefnydd yn glir, gall atebolrwydd i dalu ardrethi busnes neu’r dreth gyngor 
roi brasamcan cyntaf. Oni bai eu bod wedi arallgyfeirio i weithgareddau an-amaethyddol, 
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efallai na fydd gan ffermydd lythyr gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn cadarnhau bod y 
busnes wedi’i eithrio rhag ardrethi busnes. Yn yr achos hwn, dylid ystyried meini prawf neu 
ddata rhesymol arall a allai nodi’r prif ddefnydd, megis cofrestru ar gyfer TAW. 

A1.11 Campfeydd 

Nid cartref yw prif ddefnydd campfa ac felly dylai eiddo o’r fath fod yn gymwys ar gyfer y 
farchnad manwerthu busnes. Pan fo campfa wedi’i chynnwys mewn bloc llety preswyl, ac at 
ddefnydd preswylwyr yn unig, y prif ddefnydd fyddai cartref, ac ni ddylai fod yn gymwys ar 
gyfer y farchnad manwerthu busnes.  

A1.12 Eiddo cymdeithasau tai/tai â thenantiaid    

Rydym o’r farn bod eiddo cymdeithasau tai/tai â thenantiaid yn debyg i landlordiaid sy’n 
cyflawni rhai gweithgareddau gwasanaeth/gweithredu a chynnal a chadw mewn perthynas 
ag eiddo. Waeth faint o unedau a wasanaethir gan yr un pwynt cyflenwi, prif ddefnydd eiddo 
tai a gynhelir gan gymdeithas dai yw cartref ac felly ni ddylai’r eiddo hwnnw fod yn gymwys ar 
gyfer y farchnad manwerthu busnes. Eithriad i hyn fyddai os oes elfen ddibreswyl ar y safle 
sy’n ddigon mawr i brif ddefnydd yr eiddo gael ei ystyried yn ddibreswyl. Maewn 
amgylchiadau o'r fath, mae'n bosibl y dylai’r eiddo hyn fod yn gymwys ar gyfer y farchnad 
manwerthu busnes. Mae awdurdodau tai lleol hefyd yn ddarparwyr tai cofrestredig. 
Oherwydd hyn, dylai eiddo a ddarperir gan awdurdodau tai lleol gael eu trin yn yr un modd â 
chymdeithasau tai ac, felly, ni ddylent fod yn gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu busnes. 
Yn debyg i gymdeithasau tai, eithriad i hyn fyddai os oes elfen ddibreswyl ddigon mawr ar yr 
eiddo. Maewn amgylchiadau o'r fath, mae'n bosibl y dylai’r eiddo hyn fod yn gymwys ar gyfer y 
farchnad manwerthu busnes.  

A1.13 Eiddo preswyl gyda chwmnïau rheoli 

Prif ddefnydd eiddo preswyl, hyd yn oed gyda threfniadau cwmni rheoli ar waith, yw cartref 
ac felly ni ddylai fod yn gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu busnes. Mewn rhai achosion, 
mae preswylwyr yn talu ffi rheoli/gwasanaeth i gwmni rheoli neu efallai fod ganddynt 
gyflenwad a rennir ar gyfer dŵr neu nwy, neu wasanaethau fel campfeydd ac ati wedi’u 
cynnwys yn y ffi rheoli. Er bod y cwmni rheoli yn ysgwyddo’r atebolrwydd hwn i ddechrau ac 
yna’n codi tâl ar breswylwyr fel rhan o’u ffi gwasanaeth am eitemau o’r fath, rydym o’r farn 
bod y rhain yn wasanaethau ategol i brif ddefnydd yr eiddo sydd fel cartref. Dylai’r defnydd 
hwn gael blaenoriaeth ac ni ddylai’r eiddo fod yn gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu 
busnes.     
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A1.14 Unedau gwyliau hunanarlwyo a fflatiau â gwasanaeth 

Yn y rhan fwyaf o achosion, byddem yn disgwyl i uned wyliau hunanarlwyo (er enghraifft, y 
rhai a restrir ar wefannau gwyliau a rhentu) gael ei defnyddio’n bennaf fel uned wyliau. 
Oherwydd hyn, ni fyddai prif ddefnydd yr eiddo yn gartref ac felly byddai’n gymwys ar gyfer y 
farchnad manwerthu busnes.  

Efallai y bydd achosion lle mae unedau gwyliau hunanarlwyo hefyd yn cael eu defnyddio fel 
preswylfa barhaol, am rai adegau o’r flwyddyn. Fodd bynnag, nid yw hyn o reidrwydd yn 
golygu y byddai’n eiddo preswyl. Er mwyn iddo gael ei ddosbarthu fel eiddo preswyl, rhaid i’r 
prif ddefnydd fod yn gartref. Mae’r cwestiwn a yw prif ddefnydd eiddo o’r fath yn uned wyliau, 
neu’n gartref, yn debygol o ddibynnu ar pa mor aml y defnyddir yr eiddo fel uned wyliau o’i 
gymharu â chartref drwy gydol blwyddyn benodol. Pan ddefnyddir eiddo am fwy na hanner y 
flwyddyn (hynny yw, mwy na 26 wythnos) fel uned wyliau, mae’n debygol nad cartref fyddai’r 
prif ddefnydd ac felly byddai’n gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu busnes. Pan 
ddefnyddir eiddo am fwy na hanner y flwyddyn (h.y. mwy na 26 wythnos) fel cartref, mae’n 
debygol mai cartref fyddai’r prif ddefnydd ac felly ni fyddai’n gymwys ar gyfer y farchnad 
manwerthu busnes. Gall adolygu atebolrwydd yr eiddo i dalu ardrethi busnes a’r dreth gyngor 
hefyd helpu i benderfynu ar y prif ddefnydd.  

Ni fyddai ystafelloedd a rentir yn unigol (er enghraifft, y rhai a restrir ar wefannau rhentu) yn 
gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu busnes lle maent yn rhan o eiddo ehangach a 
ddefnyddir yn bennaf fel cartref. 

Mae angen ystyried fflatiau â gwasanaeth (llety byw wedi’u dodrefnu’n llawn ar gyfer 
arosiadau tymor byr neu hirdymor) yng nghyd-destun y gwasanaethau a ddarperir a natur y 
llety er mwyn penderfynu ar eu prif ddefnydd. Mae rhai fflatiau â gwasanaeth yn debyg i 
eiddo preswyl gyda chwmnïau rheoli ac, felly, mae ganddynt brif ddefnydd fel cartref ac ni 
ddylent fod yn gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu busnes. Mae fflatiau â gwasanaeth 
eraill yn eiddo masnachol sy’n cael eu rhedeg at ddibenion darparu llety tymor byr ar gyfer 
gwyliau a theithwyr busnes fel dewis arall i westy. Dylai’r eiddo hyn fod yn gymwys ar gyfer y 
farchnad manwerthu busnes.  

Rydym yn deall bod yr LGFA88 yn gwneud gwahaniaeth tebyg at ddibenion asesu atebolrwydd 
i dalu’r dreth gyngor ac, felly, gallai atebolrwydd i dalu’r dreth gyngor fod yn ddangosydd 
defnyddiol mewn perthynas ag eiddo o’r fath. 

A1.15 Siop a llety domestig – eiddo cymysg 

Pan fo siop ac aelwyd yn rhan o’r un eiddo, ac yn rhannu pwynt cyflenwi, byddai’n cael ei 
ystyried yn ddefnydd cymysg ac felly mae cymhwystra'r eiddo yn dibynnu ar brif ddefnydd yr 
eiddo hwnnw. Os yw’r rhan breswyl yn ddibynnol ar y rhan dibreswyl, yna dylai’r eiddo fod yn 
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gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu busnes. Os yw’r rhan ddibreswyl yn ddibynnol ar y 
rhan breswyl, yna ni ddylai’r eiddo fod yn gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu busnes.  

Rydym yn rhoi rhagor o wybodaeth am eitemau i’w hystyried er mwyn penderfynu ar brif 
ddefnydd mewn senarios o’r fath yn adrannau 2.3.2 a 3.4.2. Gall adolygu atebolrwydd yr eiddo 
i dalu ardrethi busnes a’r dreth gyngor hefyd helpu i benderfynu ar y prif ddefnydd. 

A1.16 Stablau 

Os yw stablau’n rhan o eiddo preswyl ac yn cael eu defnyddio’n bennaf i gartrefu ceffylau’r 
aelwyd, yn hytrach na chael eu defnyddio at ddibenion masnachol, y prif ddefnydd yw cartref, 
ac ni ddylai’r eiddo fod yn gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu busnes. Os yw stablau’n 
cael eu gweithredu’n bennaf fel busnes masnachol, yna nid cartref yw’r prif ddefnydd a dylai’r 
eiddo fod yn gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu busnes. 

A1.17 Cyflenwad dros dro i ddatblygwyr 

Defnyddir prif ddefnydd presennol yr eiddo perthnasol i benderfynu ar ei gymhwystra. Mae 
hyn yn golygu, lle nad yw tŷ wedi’i gwblhau, ni all ei brif ddefnydd presennol fod yn gartref ac 
felly dylai fod yn gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu busnes.   

Pan fo datblygwyr yn defnyddio eiddo at ddibenion megis cartrefi arddangos, mae’r eiddo 
hynny yn parhau’n rhan o’r broses ddatblygu (y broses werthu) hyd nes y bydd y preswylydd 
yn symud i mewn a’r eiddo yn cael ei defnyddio fel cartref. Felly, nid fel cartref y caiff eiddo o’r 
math ei defnyddio’n bennaf hyd nes y caiff ei feddiannu yn y modd hwnnw.  

O dan WRC mae’n bosibl i fanwerthwr wneud cais i gyfanwerthwr am gysylltiad dros dro. Gall 
hon fod yn broses briodol ar gyfer safle adeiladu lle bydd angen pwynt cyflenwi ar y datblygwr 
yn ystod y gwaith adeiladu (pan fo eiddo’n ddibreswyl), ond efallai y bydd angen pwyntiau 
cyflenwi gwahanol ar ôl cwblhau’r gwaith adeiladu (er enghraifft pan fydd tai a phlotiau 
unigol yn cael eu defnyddio fel cartrefi). Byddai cyflenwad dros dro o’r fath yn cael ei ystyried 
i fod yn eiddo dibreswyl lle mae cyflenwadau dros dro ar gyfer eiddo adeiladu yn cael eu 
defnyddio at ddibenion adeiladu eiddo yn unig (h.y. dŵr adeiladu a ddefnyddir ar gyfer golchi 
safleoedd, cymysgu sment, ac ati). Wrth i’r datblygiad fynd rhagddo ac wrth i rannau ddod yn 
eiddo ar wahân, sy’n cael eu meddiannu a’u defnyddio fel cartref a/neu ar gyfer anghenion 
dibreswyl, bydd y rhain yn cael eu cofrestru a’u dosbarthu ar wahân yn dibynnu ar eu prif 
ddefnydd(iau). 

Gall cynlluniau datblygu safle fod yn ddefnyddiol i gynorthwyo rhanddeiliaid i ragweld 
newidiadau mewn prif ddefnydd ond nid wrth asesu prif ddefnydd presennol. 
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A1.18 Neuaddau preswyl a llety prifysgol 

Mae posibilrwydd y gall gwahanol fathau o neuaddau preswyl prifysgol weithredu fel cartref 
yn bennaf. Yn unol â’n hierarchaeth o ystyriaethau, yn gyntaf dylid diffinio hyd a lled yr eiddo. 
Er enghraifft: 

• Pan fo nifer o eiddo’r brifysgol yn cael eu gwasanaethu drwy un pwynt cyflenwi bydd 
hyn yn gyfystyr ag un eiddo a’r prif ddefnydd fydd prif ddefnydd yr holl eiddo, o’i 
gymryd yn ei gyfanrwydd.  

• Pan wasanaethir eiddo’r brifysgol drwy bwyntiau cyflenwi lluosog, mae prif ddefnydd 
yr eiddo a gyflenwir gan bob pwynt cyflenwi i’w ystyried yn annibynnol. 

• Lle mae eiddo prifysgol ar wahân i weddill y brifysgol, a bod ganddo ei gyflenwad ei 
hun, byddai angen asesu hyn yn annibynnol.   

Unwaith y penderfynir ar hyd a lled yr eiddo, dylid diffinio prif ddefnydd yr eiddo. Efallai na 
fydd hyn bob amser yn amlwg gan y gallai rhai adeiladau gael eu hystyried yn gartref i 
fyfyrwyr tra gallai eraill fod yn debycach i westai. Rydym yn awgrymu bod cwmnïau’n cael 
gwybodaeth ychwanegol am yr eiddo perthnasol a’r gwasanaethau a ddarperir ynddynt ac 
yna’n ystyried y canlynol (yn dibynnu ar y data sydd ar gael) wrth benderfynu ar y prif 
ddefnydd: 

• Byddai eiddo a ddefnyddir yn gyfan gwbl fel cartref (h.y. nad yw’n cael ei ddefnyddio at 
ddibenion dibreswyl megis gosod y tu allan i dymor neu gynadleddau), a lle gall 
myfyrwyr aros drwy’r flwyddyn, yn cael ei ystyried yn gartref ac ni ddylai fod yn gymwys 
ar gyfer y farchnad manwerthu busnes. 

• Ni fyddai eiddo lle na all myfyrwyr aros yn y llety drwy’r flwyddyn (h.y. yn ystod 
gwyliau’r brifysgol), yn cael ei ystyried yn gartref a dylai fod yn gymwys ar gyfer y 
farchnad manwerthu busnes. 

• Ni fyddai eiddo a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer gweithgaredd dibreswyl, megis 
cynadleddau ac is-osod, ar y campws ac oddi ar y campws, yn cael ei ystyried yn 
gartref a dylai fod yn gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu busnes. 

• Ni fyddai eiddo nad oes ganddo’r holl gyfleusterau a geir fel arfer mewn cartref, ac yn 
lle hynny y mae’r defnydd o’r llety hwnnw’n ddibynnol ar gyfleusterau eraill a ddarperir 
gan y brifysgol neu ei darparwr gwasanaeth, yn cael ei ystyried yn gartref a dylai fod yn 
gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu busnes. 

A1.19 Eiddo/adeilad gwag 

Efallai na fydd prif ddefnydd eiddo gwag yn syml. Gallai fod ffactorau megis am pa mor hir y 
mae’r eiddo wedi bod yn wag, p’un a oes modd ei ddefnyddio fel cartref (er enghraifft, 
oherwydd bod yr eiddo heb ddodrefn neu’n adfail), atebolrwydd i dalu’r dreth gyngor/ardrethi 
busnes ac a yw person yn rhestru’r eiddo fel ei breswylfa i gyd fod yn berthnasol.  
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Gall rhai eiddo gwag fod yn safleoedd bwlch lle gellid asesu’r prif ddefnydd unwaith y bydd 
perchennog/deiliad newydd yn dewis manwerthwr. Yn 2006, darparodd Ofwat ganllawiau yn 
RD 02/06 (taliadau ar eiddo gwag), lle’r oeddem o’r farn ei bod yn rhesymol i gwmnïau beidio 
â chodi tâl am eiddo gwag heb ddodrefn oherwydd nad oedd yr eiddo hynny’n barod i’w 
meddiannu (ac felly gellir eu hystyried fel rhai nad ydynt yn cael eu defnyddio neu’n barod i’w 
ddefnyddio fel cartref). Gan y bydd eiddo gwag, yn y mwyafrif o achosion, yn dal i fod yn 
atebol am naill ai’r dreth gyngor neu ardrethi busnes (neu’r ddau), rydym o’r farn y byddai 
atebolrwydd o’r fath yn frasamcan rhesymol o’r prif ddefnydd yn absenoldeb tystiolaeth arall.  

Ffynhonnell dystiolaeth bosibl arall wrth ystyried cymhwystra, yw ystyried defnydd blaenorol 
yr eiddo ochr yn ochr â nifer yr achosion o ardrethi busnes a/neu dreth gyngor.  

Rydym yn derbyn y gallai cymhwystra eiddo gwag, unwaith y caiff ei ddefnyddio eto, gael ei 
newid. Er enghraifft, bydd adeilad swyddfa nas defnyddir sy’n cael ei drawsnewid yn fflatiau 
preswyl yn dod yn anghymwys ar gyfer y farchnad manwerthu busnes. 

A1.20 Mannau addoli 

Nid cartref yw prif ddefnydd man addoli ac felly dylai eiddo o’r fath fod yn gymwys ar gyfer y 
farchnad manwerthu busnes. Lle mae gan fannau addoli lety ar gyfer byw ar yr un cyflenwad, 
byddai hwn yn cael ei ystyried yn eiddo defnydd cymysg. Byddai cymhwystra’r eiddo hwnnw 
wedyn yn seiliedig ar ei brif ddefnydd. Rydym yn rhoi rhagor o wybodaeth am eitemau i’w 
hystyried er mwyn penderfynu ar brif ddefnydd mewn senarios o’r fath yn adrannau 2.3.2 a 
3.4.2. Gall adolygu atebolrwydd yr eiddo i dalu ardrethi busnes a’r dreth gyngor hefyd helpu i 
benderfynu ar y prif ddefnydd. 

Lle mae gan fan addoli lety ar gyfer byw ar gyflenwad ar wahân, byddai’r eiddo hwn yn cael ei 
ddosbarthu fel eiddo preswyl ac ni ddylai fod yn gymwys ar gyfer y farchnad manwerthu 
busnes. 

A1.21 Hosteli ieuenctid 

Nid cartref yw prif ddefnydd hostel ieuenctid fel ac felly dylai fod yn gymwys ar gyfer y 
farchnad manwerthu busnes.   

A1.22 Eiddo cyfradd sero ac wedi’i eithrio (treth gyngor ac 
ardrethi busnes) 

Mae yna achosion lle gall anheddau a/neu fusnesau gael eu heithrio rhag y dreth gyngor ac 
ardrethi busnes yn rhinwedd y “dosbarth” defnydd y mae’r eiddo yn perthyn iddo. Gall 

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20150603234255/http:/www.ofwat.gov.uk/regulating/charges/ltr_rd0206_chngvacpropconc
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eithriadau o’r fath ei gwneud yn anoddach nodi prif ddefnydd eiddo. Fodd bynnag, nid yw 
defnyddio’r eithriadau hyn yn newid prif ddefnydd yr eiddo eithriedig, ac felly ni fydd yn 
effeithio ar ei gymhwystra i gael ei gynnwys yn y farchnad manwerthu busnes. 
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