
Eich canllaw  
i lifogydd o  
garthffosydd
Beth sydd angen i chi ei wybod am 
lifogydd yn eich eiddo neu yn eich eiddo



Ar gyfer pwy mae’r canllaw hwn?

Diben y canllaw hwn yw cynorthwyo cwsmeriaid 
sydd wedi cael profiad o lifogydd o garthffosydd. 

Beth yw ei ddiben?

Mae’r canllaw hwn yn darparu gwybodaeth am 
berchnogaeth eich draen a pha gymorth y gall 
cwsmeriaid ei ddisgwyl gan Hafren Dyfrdwy.

Llifogydd o afonydd - Gall lefelau 
uchel o law arwain at afonydd yn 
‘gorlifo’u glannau’, hynny yw, yr afon 
yn llifo allan ac yn gorlifo i’r tir o 
amgylch. Mae llifogydd yn ffenomen 
naturiol, ac felly mae’n arferol i 
afonydd orlifo. Os categoreiddir yr 
afon fel ‘prif afon’, Cyfoeth Naturiol 
Cymru fydd yn gyfrifol am reoli’r 
perygl o lifogydd. Cyfoeth Naturiol 
Cymru sy’n gwneud gwaith cynnal 
a chadw, gwelliannau neu waith 
adeiladu ar brif afonydd i reoli’r 
perygl o lifogydd. Cyfoeth Naturiol 
Cymru sy’n darparu gwasanaethau 
rhybuddio am lifogydd ar gyfer 

Mathau o lifogydd:

llifogydd o brif afonydd. Gallwch 
gofrestru am y gwasanaeth hwn os 
yw’ch eiddo mewn perygl:

naturalresources.wales/flooding/
sign-up-to-receive-flood-warnings

I gael cymorth ac arweiniad o ran 
llifogydd o afonydd, cysylltwch ag 
Cyfoeth Naturiol Cymru. Gallwch 
ffonio’u Llinell Rhybuddion Llifogydd 
ar 0345 988 1188.

Gelwir afonydd eraill yn ‘cyrsiau dŵr 
cyffredin’. Awdurdodau Llifogydd 
Lleol Arweiniol, Cynghorau Dosbarth 
a Bwrdeistref sy’n gyfrifol am reoli 
perygl o lifogydd o ‘gyrsiau dŵr 
cyffredin’. 

Cyfrifoldeb y tirfeddiannwr yw’r afon 
(ni waeth p’un a yw’n brif afon neu’n 
gwrs dŵr cyffredin); i ganfod mwy o 
wybodaeth, gallwch fynd i:

naturalresources.wales/flooding/
managing-flood-risk/riverside-
property-owners-know-your-rights-
and-responsibilities

Dŵr wyneb - Gall llifogydd dŵr 
wyneb ddigwydd os bydd glaw trwm 
neu hirfaith yn digwydd. Dŵr glaw 
ar yr wyneb ydyw nad yw wedi mynd 
i mewn i gwrs dŵr neu i system 
ddraenio. Gall lifo’n gyflym neu 
ffurfio pwll mawr ar y wyneb. Dylech 
gysylltu â’ch Awdurdod Llifogydd 
Lleol Arweiniol (Awdurdod Unedol 
neu’r Cyngor Sir) ynglŷn â llifogydd 
dŵr wyneb. 

Dŵr daear - Gall lefelau uchel iawn 
o law hefyd arwain at ormod o ddŵr 
yn cael ei storio o dan ddaear, gan 
beri i’r dŵr godi’n uwch na’r wyneb. 
Gall hyn barhau am wythnosau ar ôl 
i’r glaw stopio. Awdurdodau llifogydd 
lleol arweiniol (yr awdurdod unedol 
neu’r cyngor sir) sy’n gyfrifol am 
reoli’r perygl o lifogydd o ddŵr o dan 
ddaear.

Priffyrdd a Ffyrdd - Os daw’r 
llifogydd o draen priffyrdd neu o gyli 
yn y ffordd (y rhai hynny â thyllau y 
gallwch ollwng allweddau iddynt), 
bydd arnoch angen cysylltu â’ch 
awdurdod lleol.

Carthffosydd a Draeniau -  
Os gallwch weld malurion 
carthffosydd fel papur toiled, yna gall 
hyn fod yn llifogydd o garthffosydd. 
Os daw o’r rhwydwaith carthffosydd 
cyhoeddus, y ni sy’n gofalu am 
hyn. Cysylltwch â ni am gymorth. 
Dylech roi gwybod am lifogydd 
o garthffosydd inni ar unwaith. 
Cysylltwch â ni, a byddwn yn gallu 
helpu a darparu cyngor ynglŷn â beth 
i’w wneud. Os yw’r llifogydd ond yn 
effeithio ar eich cartref chi ac mae’n 
dod o ddraen breifat ar eich terfyn chi 
neu derfyn eich cymydog, yna bydd 
arnoch chi neu berchennog y draen 
angen trefnu’r gwaith atgyweirio. 
Dylech gysylltu â’ch yswiriwr rhag 
ofn llifogydd o garthffosydd. Os na 
wnewch hynny, gallai effeithio ar eich 
hawliadau yn y dyfodol.
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1) Mewnol - Pan fo dŵr gwastraff 
wedi mynd i mewn i’ch eiddo o dan y 
llawr a/neu i garejys sy’n gysylltiedig/
annatod os oes yna ddrws sy’n arwain 
at y prif adeilad.

2) Allanol - Pan fo dŵr gwastraff 
wedi mynd i mewn i’ch gardd (o fewn 
terfyn eich eiddo) ond nad yw wedi 
mynd i mewn i’ch eiddo a/neu garej 

sy’n gysylltiedig heb ddrws sy’n agor i 
mewn i’r eiddo.

3) Llifogydd i fan cyhoeddus -  
Pan fo dŵr gwastraff wedi gorlifo i fan 
cyhoeddus a allai gynnwys priffyrdd, 
llwybrau troed a mannau agored. 

4) Mannau eraill - Megis tir ffermio, 
meysydd parcio, ac yn y blaen.

Cam 1 - Ffoniwch ni ar  
0800 085 8033*

Os bydd llifogydd yn eich cartref ac 
rydych yn credu ei fod wedi digwydd 
oherwydd y rhwydwaith carthffosydd 
cyhoeddus, ffoniwch ein cynghorwyr 
parod eu cymorth ar 0800 085 8033 
neu cysylltwch â ni: hdcymru.co.uk/
contact-us drwy negesydd gwe neu 
gyfryngau cymdeithasol. Rydym yn 
agored 24 awr y dydd, saith niwrnod yr 
wythnos. Bydd ein tîm gweithrediadau 
cwsmeriaid cyfeillgar yn eich helpu 
ar y ffôn i ddarganfod beth sydd wedi 
peri’r llifogydd ac yn eich helpu ynglŷn 
â beth i’w wneud amdano. Os na allant 
lwyddo i ddatrys y sefyllfa, gwnânt 

Beth i’w wneud os ydych yn profi 
llifogydd o garthffosydd? 

drefnu bod rhywun yn ymweld â’ch 
eiddo ac yn cymryd golwg. 

Gallai hi gymryd mwy o amser i’ch 
cyrraedd mewn amgylchiadau tywydd 
garw. Peidiwch â phryderu – rhown 
yr wybodaeth ddiweddaraf ichi am ein 
graddfeydd amser. Pan ydych yn ffonio, 
gadewch inni wybod, os gwelwch yn 
dda, a oes arnoch unrhyw anghenion 
neu ofynion unigol. Ymdrechwn ein 
gorau i’ch cynorthwyo yn y ffordd orau 
y gallwn. Yn yr adegau hyn, os yw’n 
ddiogel gwneud hynny, byddai tynnu 
lluniau neu fideos o’r llifogydd yn ein 
helpu i ddeall y sefyllfa, ac mae’n 
cynorthwyo unrhyw ymchwiliadau 
pellach a all fod yn ofynnol.

Gall llifogydd o garthffosydd  
effeithio ar nifer o fannau: 

Cam 2 - Cysylltwch â’ch 
yswiriwr
Ar ôl ichi ffonio inni, y peth gorau yw 
cysylltu ar unwaith â’ch yswiriwr i 
adael iddynt wybod beth sydd wedi 
digwydd. Dylai unrhyw golled neu 
ddifrod a achoswyd gan lifogydd 
gael ei ysgwyddo gan eich yswiriant 
cartref. Mae’n syniad da gwirio’ch 
yswiriant yn rheolaidd, oherwydd 
arnoch chi y mae’r cyfrifoldeb am 
wirio eich bod wedi’ch diogelu gan 
yswiriant. Os ydych eisoes wedi 
tynnu lluniau neu fideos o ddifrod y 
llifogydd, sicrhewch eich bod yn eu 
cadw, gan y gall y rhain eich helpu 
â’ch hawliad. 

Dylai yswiriwr eich cartref allu:

• Trefnu gwaith glanhau proffesiynol

• Newid unrhyw beth a ddifrodwyd

• Trefnu llety arall

Cofiwch, os nad ydych yn dweud 
wrth eich yswiriwr am rywbeth 
fel llifogydd o garthffosydd, gallai 
hynny annilysu’ch Polisi yn y dyfodol.

Cam 3 - Eich offer
Os boddwyd eich mesurydd nwy 
neu unrhyw offer nwy dan ddŵr yn 
y llifogydd, peidiwch â thanio’r nwy 
nac unrhyw offer hyd nes rydych 
wedi siarad â’ch cyflenwr nwy. Os 
yw unrhyw un o’ch offer trydan (y 
mesurydd, y blwch ffiwsiau, unrhyw 
offer neu socedi) wedi’u boddi dan 
ddŵr, peidiwch â thanio’r un ohonynt 
tan rydych wedi siarad â’ch cyflenwr 
trydan. Gall yswiriant eich cartref 
hefyd helpu â hyn. 

Cam 4 - Byddwn yn anfon 
peiriannydd atoch
Byddwn yn gweithio’n galed i anfon 
peiriannydd i’ch eiddo cyn gyflymed â 
phosibl i gael tystiolaeth o’r llifogydd. 

Cam 5 - Bydd ein peiriannydd, 
lle y bo’n bosibl, yn cynghori 
ynglŷn â chamau nesaf 
Ar ôl i’n peiriannydd ymweld â’ch 
cartref, bydd un o’n harbenigwyr 
llifogydd yn cynnal adolygiad manwl 
o’ch sefyllfa. Byddant yn ceisio 
canfod union achos(ion) y llifogydd. 
Byddant hefyd yn ystyried pa 
opsiynau y gall yna fod i helpu i atal 
unrhyw ailadrodd. 

Bydd ein harbenigwr llifogydd yn 
cysylltu â chi i’ch diweddaru am 
ganfyddiadau’n adolygiad ac i egluro 
beth sy’n digwydd nesaf ac i sgwrsio 
am yr opsiynau.

Cam 6 - Yn olaf, byddwn yn 
eich cynorthwyo
Gwyddom nad yw profi llifogydd o 
garthffosydd yn beth dymunol, ac 
felly byddwn yn eich cynorthwyo â’r 
costau o brofi llifogydd. I gael mwy o 
wybodaeth am hyn, a fyddech cystal 
â gweld yr adran Safon Gwasanaeth 
Gwarantedig (Guaranteed Service 
Standard) yn y canllaw hwn neu ewch i: 

hdcymru.co.uk/content/dam/
hdcymru/regulatory-documents/
licence-conditions/Hafren-Dyfrdwy-
Code-of-Practice-Final.pdf 

I gael rhagor o wybodaeth am sut 
y byddwn yn eich cefnogi ar ôl i ni 
ymweld â’ch cartref, trowch drosodd.

hdcymru.co.uk/contact-us
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Ein pibelli carthffosydd  
a’n draeniau

Rydym yn gofalu am unrhyw 
garthffosydd cyhoeddus a draeniau 
ochrol sydd y tu allan i derfyn eich 
cartref neu rydych yn eu rhannu â’ch 
cymdogion.

Eich draeniau

Mae hynny ond yn gadael i chi ofalu 
am y draeniau sy’n mynd â dŵr 
gwastraff o’ch cartref, hyd at y 
man lle maent yn cysylltu â phibell 
eiddo arall neu lle maent yn gadael 
terfyn yr eiddo. Gelwir hyn yn “draen 
breifat” (gweler ffigwr 1). 

Er enghraifft, os oes gennych bibell 
garthffos yn eich gardd ac mae hi 
ond yn mynd â gwastraff o’ch eiddo 
chi, yna draen breifat yw honno. Os 
felly, y chi fel arfer sy’n gyfrifol am 
unrhyw rwystrau yn y bibell hon, 
yn cynnwys os ydynt yn arwain at 
lifogydd o garthffosydd. I ganfod a 
ydych chi’n gyfrifol, gallwch gysylltu 
â ni hdcymru.co.uk/contact-us a 
gwnawn ymchwilio i hyn ichi. 

Pa ddraeniau sy’n 
eiddo i mi?

Pibellau carthffosydd, pwy sy’n gyfrifol?

Arogleuon a llygod mawr y tu mewn i’r cartref - cyfrifoldeb perchennog y cartref

Draenio a phlymio mewnol - cyfrifoldeb perchennog y cartref

Pibell carthffos gyhoeddus/draeniau ochrol - cyfrifoldeb Hafren Dyfrdwy

Draeniad y briffordd - cyfrifoldeb yr awdurdod priffyrdd lleol

Llwybr troed 
/ priffordd

Terfyn yr 
eiddo

Ffigwr 1

Gorsafoedd pwmpio carthion

Defnyddir gorsaf pwmpio carthion 
i symud carthion o’r naill le i’r 
llall, fel arfer i ran arall o’r system 
garthffosiaeth neu’r gwaith trin 
carthion.

Os yw gorsaf bwmpio o fewn terfyn 
eich eiddo ac mae’n gwasanaethu 
mwy na dim ond eich cartref chi, 
mae yna gyfrifoldeb cyfreithiol 
arnom ni i fabwysiadu hyn ar eich 
cyfer. Ym mis Gorffennaf, 2011, 
daeth rheoliadau newydd i rym 
a ddechreuodd ar drosglwyddo 
gorfodol ar berchnogaeth gorsafoedd 
pwmpio sy’n ymdrin ag eiddo 
lluosog. I ganfod mwy o wybodaeth 
am y ddeddfwriaeth hon, ewch i:

gov.uk/government/publications/
the-private-sewers-transfer-
regulations

Os ydych yn credu bod gennych orsaf 
bwmpio yn eich eiddo a ddylai fod yn 
perthyn i ni, gadewch inni wybod, os 
gwelwch yn dda, drwy gysylltu â ni:

hdcymru.co.uk/contact-us

Cynlluniwyd carthffosydd i fynd â 
charthion o’ch cartref i’w drin, ac 
mewn rhai ardaloedd, dŵr glaw o 
bethau fel toeau. Fel mae’r boblogaeth 
yn tyfu ac mae pobl yn palmantu 
dros dramwyfeydd eu cartrefi, mae 
mwy o’n mannau gwyrdd yn cael eu 
gorchuddio. Golyga hyn ein bod wedi 
colli rhai o’r draeniau naturiol roedd 
gennym yn flaenorol. Mae hyn, ynghyd 
â newid yn yr hinsawdd a chyfnodau 
trymach o law, yn golygu bod ein 
carthffosydd yn brysurach nag erioed. 
Pan fônt yn mynd yn rhy lawn, neu 
pan fo yna rwystr, gall y carthffosydd 
weithiau orlifo.

hdcymru.co.uk/contact-us
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Achosir y rhan fwyaf o lifogydd o 
garthffosydd gan y pethau anghywir yn 
cael eu rhoi i lawr y sinc neu’r toiled, 
gan beri rhwystr. Fodd bynnag, gellir 
achosi llifogydd hefyd gan gyfnodau 
hirfaith o ddŵr glaw mawr di-baid a 
all orlethu’r carthffosydd, ac mewn 
rhai achosion, nid ydynt yn gallu mynd 
â’r dŵr ychwanegol i ffwrdd yn ddigon 
cyflym.

Yn aml, gall llifogydd a achosir gan 
law mawr fod yn anodd ei ddatrys, gan 
y gall fod yna amryw o ffactorau sy’n 
cyfrannu, megis afonydd a chyrsiau 
dŵr sydd wedi gorlifo, neu ddŵr o 
ddraeniau priffyrdd. Asiantaethau 
eraill sy’n gyfrifol am y rhain, y byddwn 
yn gweithio mewn partneriaeth â nhw 
i helpu i liniaru’r llifogydd. Ein nod fydd 
blaenoriaethu’n cwsmeriaid yr effeithir 
arnynt waethaf gan lifogydd difrifol, a 
chwilio am ffyrdd o helpu i ddiogelu’u 
cartrefi yn y dyfodol.

Llifogydd o 
garthffosydd a 
achosir gan law 
mawr

Achosir 75% o’r holl rwystrau yn ein 
carthffosydd oherwydd bod pethau 
anghywir yn cael eu rhoi i lawr y sinc 
neu’r toiled. Pan fo hyn yn digwydd, 
mae’n cronni dros amser, gan atal llif 
arferol dŵr gwastraff, a allai orlifo 
i’ch cartref neu’ch gardd. Mae hynny’n 
rhywbeth nad oes yr un ohonom 
eisiau iddo ddigwydd. I gael mwy o 
gynghorion ynglŷn â sut i’n helpu i 
osgoi rhwystrau, ewch i’n gwefan: 
hdcymru.co.uk/wonderful-water/
avoid-a-water-meltdown-this-
winter/avoiding-blockages

Rhwystrau - Achosir y rhain, 
gan mwyaf, drwy dywallt y pethau 
anghywir i lawr y sinc neu drwy’u 
fflysio i lawr y toiled - fel weipiau 
gwlyb, cynnyrch misglwyf, saim 
llysiau ac olewau coginio. Mae ein 
carthffosydd ond wedi’u cynllunio 
i fynd â chynnwys normal sinciau, 
baddonau, cawodydd a thoiledau, ac 
felly dylai pob gwastraff arall fynd i 
mewn i’r bin ysbwriel. 

Llifogydd - Rydym bob amser yn 
gweithio’n galed i gynnal ein holl 
garthffosydd a’n draeniau mewn 
cyflwr da, drwy newid ac atgyweirio 
carthffosydd sydd wedi’u difrodi 
a’r rheiny y credwn y gallent beri 
problemau yn y dyfodol. Ond, ni waeth 
pa mor galed rydym yn gweithio, bydd 
yna bob amser lifogydd ysbeidiol a 
ddaw fel syndod annifyr, yn enwedig 
yn ystod glaw mawr. 

A wyddech chi?

Gweithiwn yn wirioneddol galed i 
annog pobl beidio â chamddefnyddio’n 
carthffosydd, a gofynnwn i bawb 
ddim ond fflysio’r 3P (pee, papur a 
phw). Fodd bynnag, gwyddom fod rhai 
pethau eraill weithiau yn eu cael eu 
hunain i mewn i’r carthffosydd gan 
beri rhwystrau a llifogydd. Mae ein 
carthffosydd yn rhwydwaith agored 
ac felly ni allwn reoli’r hyn a roddir 
ynddynt. Mae hyn yn wahanol i’r 
rhwydwaith dŵr glân caeedig. 

Os daw’r llifogydd o garthffosydd o’n 
pibelli carthffosydd ni, yna y ni fel 
arfer sy’n gyfrifol am glirio hyn. Nid 
yw hyn yn golygu mai y ni sy’n atebol 
am achosi’r llifogydd. Os yw’ch cwmni 
yswiriant cartref yn credu mai y ni sy’n 
atebol am y llifogydd o garthffosydd, 
byddant yn cysylltu â ni. Fel mater 
o drefn, gofynnwn fod unrhyw 
ymholiad yn dod gan eich yswiriwr, 
gan mai y nhw sydd yn y sefyllfa orau 
i wneud yr ymholiadau hyn.

Pa bryd mae Hafren 
Dyfrdwy yn gyfrifol 
am fy llifogydd o 
garthffosydd? 

Weithiau, nid ydym bob amser yn 
gallu trwsio’r broblem y tro cyntaf. 
Os yw’r gwaith yn fwy cymhleth nag 
a dybiwyd yn gychwynnol, neu os oes 
arnom angen gwneud rhagor o waith 
ymchwilio – efallai y bydd arnom 
angen ailymweld â’ch eiddo ryw dro 
eto. 

Achosion lle y byddai arnom angen 
ailymweld fyddai petai arnom angen:

1) Gwneud gwaith glanhau carthffos

2) Gwneud gwaith torri gwreiddiau

3) Gwneud gwaith atgyweirio 
carthffos 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau 
am yr uchod, bydd y peiriannydd fydd 
ar eich eiddo yn gallu’ch helpu. 

Is yw’r peiriannydd 
yn dweud wrthyf nad 
yw’r gwaith wedi’i 
ddatrys y tro cyntaf? 

www.hdcymru.co.uk/wonderful-water/avoid-a-water-meltdown-this-winter/avoiding-blockages
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Gweithiwn yn galed i ofalu am unrhyw 
ddraeniau a charthffosydd sy’n ffurfio 
rhan o’n rhwydwaith (y rhwydwaith 
carthffosiaeth cyhoeddus). Os cewch 
lifogydd o garthffosydd yn eich eiddo, 
down allan atoch i ymchwilio. Os 
cadarnhawn fod y llifogydd wedi’i 
beri gan y rhwydwaith carthffosiaeth 
cyhoeddus, gwnawn ddatrys y mater 
hwn a chynnal gwaith glanhau 
allanol sylfaenol yn y man sydd 
o amgylch. Lle mae yna lifogydd 
wedi’u hachosi gan rywbeth y tu hwnt 
i’n rheolaeth, nid ydym yn atebol 
am unrhyw golled neu ddifrod i’ch 
meddiannau personol. Er enghraifft, 
os achoswyd y llifogydd gan rwystr 
untro yn ein pibelli carthffosiaeth a 
gwnaethom ei glirio’n gyflym, rydym 
wedi gweithredu’n rhesymol ac felly 
ni fyddwn yn atebol. 

Lle mae llifogydd wedi’u hachosi gan 
ein carthffosydd cyhoeddus neu’n 
draeniau, gall y Safonau Gwasanaeth 
Gwarantedig helpu. Mae’r Safonau 
Gwasanaeth Gwarantedig yn gynllun 

Safon Gwasanaeth Gwarantedig (GSS) 

statudol a ddefnyddir gan y diwydiant 
dŵr cyfan ar gyfer cwsmeriaid 
lle nad yw’n safonau gwasanaeth 
cwsmeriaid yn bodloni’r lefel sy’n 
ofynnol gan y diwydiant. Felly, os oes 
yna lifogydd wedi bod y tu mewn neu’r 
tu allan i’ch cartref a achoswyd gan 
y carthffosydd cyhoeddus, efallai y 
bydd gennych hawl i daliad Safonau 
Gwasanaeth Gwarantedig. Gadawn 
ichi wybod yn ysgrifenedig os ydych 
yn gymwys ar gyfer taliad. Gwnawn y 
cais am daliad Safonau Gwasanaeth 
Gwarantedig ichi, ac fe’ch telir fel 
arfer o fewn 20 niwrnod. Os oes 
20 niwrnod wedi mynd heibio ac 
nad ydych byth wedi derbyn taliad, 
byddwch hefyd yn derbyn taliad hwyr. 
Nodwch, os gwelwch yn dda, nad yw 
unrhyw daliad Safonau Gwasanaeth 
Gwarantedig yn golygu bod Hafren 
Dyfrdwy yn atebol am hawliadau 
eraill. Mae taliadau Safonau 
Gwasanaeth Gwarantedig yn gyfan 
gwbl wahanol i hawliadau eraill.

Eithriadau 
Yn aml, ni allwn ddweud wrthych 
ar adeg y digwyddiad p’un a ydych 
yn gymwys ar gyfer taliad Safonau 
Gwasanaeth Gwarantedig. Bydd 
ein timau’n ymchwilio i hyn ar ôl y 
digwyddiad ac yn cysylltu â chi yn 
ysgrifenedig os yw un o’n taliadau 
Safonau Gwasanaeth Gwarantedig 
yn ddyladwy ichi. Dyma eglurhad 
cyflym o’r ychydig droeon pan na fydd 
gennych hawl i daliad. Bydd hyn pan:

• Na chaiff y digwyddiad ei 
gategoreiddio fel llifogydd, ac 
yn hytrach fe’i categoreiddir fel 
carthion yn dianc, sy’n llifogydd 
bychain a gynhwysir mewn man 
ynysig. 

• Os ydym yn mynychu’ch cartref 
ac nad oes tystiolaeth o lifogydd, 
e.e., mae’r llifogydd wedi’u 
glanhau.

• Achoswyd y llifogydd gan dywydd 
eithafol, sy’n fwy na storm 
unwaith mewn 30 mlynedd.

• Canfuwyd fod y rhwystr a 
achosodd y llifogydd mewn pibell 
breifat. 

• Achoswyd y llifogydd gan gwsmer 
yn rhoi’r pethau anghywir i lawr y 
draen, fel saim, olewau, weipiau, 
ymysg pethau eraill. 

• Achoswyd y llifogydd gan lannau 
afon yn cael ei gorlifo sydd wedyn 
wedi rhwystro’r carthffosydd 
rhag llifo fel y dylent.

• Achoswyd y digwyddiad gan afon 
yn gorlifo. 

• Achoswyd y digwyddiad gan 
ddŵr wyneb yn gorlifo o darddiad 
nad oes gan Hafren Dyfrdwy 
gyfrifoldeb amdano.

Cofiwch, mae unrhyw daliad Safonau 
Gwasanaeth Gwarantedig rydych 
yn ei dderbyn yn wahanol i, ac yn 
ychwanegol at, unrhyw hawliadau 
eraill rydych yn eu gwneud i’ch 
darparwr yswiriant. 

I gael mwy o wybodaeth am ein 
proses a’n strwythur talu Safonau 
Gwasanaeth Gwarantedig, ewch i’n 
Cod Ymarfer, os gwelwch yn dda:

hdcymru.co.uk/content/dam/
hdcymru/regulatory-documents/
licence-conditions/Hafren-Dyfrdwy-
Code-of-Practice-Final.pdf

Gwyddom nad yw llifogydd o 
garthffosydd yn brofiad dymunol. 
Ceisiwn eich cynorthwyo cystal ag y 
gallwn, e.e., diheintio arwynebeddau 
caled allanol yr effeithiwyd arnynt. 
I gael mwy o wybodaeth am ein 
cynnyrch a’n gwasanaethau, gweler 
y Ddogfen Cynnyrch a Gwasanaethau 
Llifogydd o Garthffosydd, os gwelwch 
yn dda. Gellir canfod y ddogfen hon ar 
ddiwedd y canllaw hwn.

Sut y bydd Hafren 
Dyfrdwy yn fy 
nghynorthwyo pan 
fyddant ar fy eiddo?

www.hdcymru.co.uk/content/dam/hdcymru/regulatory-documents/licence-conditions/Hafren-Dyfrdwy-Code-of-Practice-Final.pdf.
www.hdcymru.co.uk/content/dam/hdcymru/regulatory-documents/licence-conditions/Hafren-Dyfrdwy-Code-of-Practice-Final.pdf.
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Llifogydd y tu mewn i’ch cartref
Os oes yna lifogydd wedi bod y tu 
mewn i’ch cartref (llifogydd mewnol) 
a achoswyd gan y rhwydwaith 
carthffosiaeth cyhoeddus, mae 
gennych hawl i ad-daliad llawn o’r 
tâl carthffosiaeth rydych wedi’i dalu 
am y flwyddyn. Ar gyfartaledd, y tâl 
carthffosiaeth blynyddol yw £140, ond 
fe dalwn £150 fel isafswm. Byddwn 
yn gweithio’n galed i geisio atal 
unrhyw lifogydd yn y dyfodol. Yn yr 
amgylchiadau hynod annhebygol y 
bydd yna lifogydd arall o garthffosydd 
sy’n effeithio ar y tu mewn i’ch cartref, 
fe dderbyniwch ad-daliad arall.

Beth sy’n cyfrif fel llifogydd 
mewnol?
Mae llifogydd mewnol yn cynnwys 
seleri ac o dan loriau crog. Nid yw’n 
cynnwys siediau neu adeiladau nad 
oes neb yn byw ynddynt (cyfrif y rhain 
fel llifogydd allanol). 

Llifogydd mewnol: Ad-daliad o’ch 
holl daliadau carthffosiaeth blynyddol 
(o isafswm o £150 i uchafswm o 
£1000).

Os ydych wedi dioddef o lifogydd y tu 
mewn a’r tu allan i’ch cartref yn yr un 
digwyddiad, gallwn ond talu unwaith 
ichi. Dyma fel arfer fydd y taliad am y 
llifogydd mewnol oherwydd dyna fel 
arfer y swm uchaf.

Llifogydd mewnol ac allanol:  
Ad-daliad o’ch holl daliadau 
carthffosiaeth blynyddol (o isafswm o 
£150 i uchafswm o £1000).

Sylweddolwn y byddwn weithiau’n ein 
canfod ein hunain mewn sefyllfaoedd 
anodd. Yn ystod adeg felly, y peth olaf 
y mae arnoch eisiau meddwl amdano 
yw llifogydd o garthffosydd, ac felly 
rydym ar gael i’ch cynorthwyo. 

Sut y gall Hafren Dyfrdwy fy 
nghynorthwyo’n rhagor yn y dyfodol?

Gadewch inni wybod, os gwelwch 
yn dda, am unrhyw newidiadau 
yn eich amgylchiadau chi neu 
amgylchiadau’ch teulu fel ein bod yn 
gallu’ch cynorthwyo cystal â phosibl. 
Gallwch wneud hyn drwy fynd i:

hdcymru.co.uk/get-in-touch/join-
our-priority-services-register neu 
drwy gysylltu â ni yn hdcymru.co.uk/
contact-us 

Llifogydd y tu allan i’ch cartref
Os ydych wedi dioddef o lifogydd 
yn eich gardd neu dramwyfa’ch 
cartref (llifogydd allanol) o ganlyniad 
i’r rhwydwaith carthffosiaeth 
cyhoeddus, efallai y bydd gennych 
hawl i daliad o 50% o’ch taliad 
carthffosiaeth. Fel isafswm, talwn 
£75 ichi ac uchafswm o £500. Ni 
dderbyniwch hyn os caiff y llifogydd 
eu categoreiddio fel dihangfa o 
garthffos, ac nid llifogydd. Dihangfa o 
garthffos yw maint bychan o lifogydd 
mewn man ynysig. 

Os ydych yn gwsmer dibreswyl ac yn 
gweithredu yn y farchnad adwerthu, 
siaradwch, os gwelwch yn dda, â’ch 
adwerthwr am gyngor ynglŷn â 
thaliadau y gallai fod gennych hawl 
i’w derbyn. Ar gyfer pob cwsmer 
dibreswyl arall, cysylltwch â ni 
hdcymru.co.uk/contact-us yn 
uniongyrchol, os gwelwch yn dda.

I ble mae’r taliad yn mynd?
Os ydym yn ad-dalu’ch taliadau 
carthffosiaeth, bydd y taliad yn mynd 
i ddeiliad y cyfrif a enwir ar y bil, a’i 
gredydu i’r cyfrif. Gallwch chithau 
wedyn benderfynu a oes arnoch eisiau 
gadael y credyd ar eich cyfrif i’w fantoli 
yn erbyn eich bil nesaf neu gallwch 
gysylltu â’n tîm bilio i drefnu ad-daliad. 
Os nad oes gennych gyfrif gyda ni – er 
enghraifft, rydych yn cael eich bilio 
gan gwmni dŵr arall – byddwch fel 
arfer yn derbyn eich taliad drwy siec 
neu fe anfonwn y cais am daliad at eich 
cwmni dŵr, a gwnânt hwythau wneud 
y taliad ar ein rhan.

http://
http://
http://www.hdcymru.co.uk/help-and-contact/contact-us
http://www.hdcymru.co.uk/help-and-contact/contact-us
http://www.hdcymru.co.uk/help-and-contact/contact-us


Os oes gennych unrhyw gwestiynau’n rhagor am y polisi uchod, cofiwch beidio â 
phetruso cyn cysylltu â ni hdcymru.co.uk/contact-us a gwnawn ein gorau i ateb 
unrhyw gwestiwn sydd gennych.

Mae gennyf fwy o gwestiynau am y 
polisi hwn? 

Pwy arall a all helpu?
There are lots of other organisations that can help you if there’s a flood:

Cwmni yswiriant - Dylech gysylltu â’ch cwmni yswiriant os ydych yn cael 
profiad o lifogydd a difrod i’ch eiddo. Dylent fod yn gallu helpu i newid unrhyw 
feddiannau sydd wedi’u difrodi. 

Yr Awdurdod Priffyrdd – Yr awdurdod priffyrdd sy’n gyfrifol os daw’r llifogydd 
o draen y briffordd neu o gyli yn y ffordd (y rheiny â thyllau y gallwch ollwng 
allweddau iddynt). Bydd arnoch angen cysylltu â’ch awdurdod lleol i roi gwybod 
am hyn.

Cyfoeth Naturiol Cymru - Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rheoli’r perygl o 
lifogydd o brif afonydd. I gael gwybodaeth a chyngor ynglŷn â’r hyn i’w wneud 
cyn, yn ystod ac ar ôl llifogydd, gallwch fynd i naturalresources.wales

Yr Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol - Mae’r Awdurdodau Llifogydd Lleol 
Arweiniol yn rheoli perygl o lifogydd lleol, yn cynnwys dŵr wyneb, dŵr daear ac 
afonydd neu nentydd nad ydynt yn brif afonydd ac a gategoreiddir fel cyrsiau dŵr 
cyffredin. 

Fforwm Llifogydd Cenedlaethol - Mae’r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn 
elusen genedlaethol sy’n ymroi i gynorthwyo a chynrychioli cymunedau ac 
unigolion sydd mewn perygl o lifogydd. Gallwch fynd i nationalfloodforum.org.
uk am fwy o wybodaeth ac adnoddau.

Flood Re – Mae Flood Re yn darparu cymorth i aelwydydd sydd yn y perygl 
mwyaf o lifogydd. Maent yn helpu i roi yswiriant llifogydd ar gael yn fwy 
cyffredinol a fforddiadwy fel rhan o yswiriant cartref. Gallwch fynd i www.
floodre.co.uk am fwy o wybodaeth. 

Cwmnïau draenio preifat - Mae’r cwmnïau hyn yn darparu cyngor ynglŷn ag 
ymdrin â phroblemau â charthffosydd a draeniau preifat.

Cynnyrch a Gwasanaethau Llifogydd 
Carthffosydd 

 Byddwn yn 

Gwasanaeth 
galw allan am 
ddim i unrhyw 
waith llifogydd o 
garthffosiaeth 

Gweithredwn wasanaeth galw allan am ddim lle y bydd ein peirianwyr 
yn mynychu’ch eiddo i ymchwilio i unrhyw achosion o lifogydd o 
garthffosydd. Bydd ein tîm gwasanaeth cwsmeriaid yn gallu rhoi 
graddfeydd amser ichi ynglŷn â pha bryd y bydd ein peirianwyr yn 
mynychu’ch eiddo. Argymhellwn eich bod yn siarad â’ch yswirwyr 
cartref cyn gynted ag y gallwch. Os canfyddir fod y rhwystr yn breifat, 
gallwn gynnig gwasanaeth clirio rhwystrau y codir tâl amdano.

Mae yswiriant 
glanhau carthion 
safonol yn 
gynwysedig – allanol 
yn unig 

I’ch cynorthwyo, byddwn yn cwblhau gwaith glanhau carthion 
allanol safonol yn eich eiddo, os bosibl, lle y gellir gwneud gwaith 
glanhau allanol heb ddifrodi a / neu gael gwared â lawntiau, gerddi a 
dirluniwyd, graean a dodrefn gardd. 

Mae’r gwaith glanhau hwn yn cynnwys cael gwared â dŵr drwy 
sugnedd, cael gwared â’r rhan fwyaf o solidau a deunydd ffibrog, a 
diheintio arwynebeddau caled allanol yr effeithiwyd arnynt .

Os oes yna berygl o ddifrodi, symud neu newid eich eiddo, byddwn yn 
argymell llwybr gwahanol o weithredu ichi’i gymryd. .

Cyngor a chymorth 
ôl-ofal i helpu i 
adfer eich cartref i 
normalrwydd 

I helpu i adfer eich cartref i normalrwydd, mor gyflym â phosibl, 
byddwn yn darparu gwybodaeth ichi am yr hyn y dylech ac na ddylech 
ei wneud yn yr ychydig wythnosau cyntaf ar ôl eich llifogydd o 
garthffosydd.

 Ni fyddwn yn

Cael gwared â 
nwyddau y tu mewn 
i’ch cartref nac yn eu 
newid

Ni wnawn newid na chael gwared â charpedi, lloriau neu eitemau o 
ddodrefn yn eich eiddo. Cysylltwch â’ch cwmni yswiriant, os gwelwch 
yn dda.

Cael gwared â 
nwyddau y tu allan 
i’ch cartref nac yn eu 
newid

Hefyd, ni wnawn newid na chael gwared â graean neu eitemau o’ch 
gardd, e.e., siediau / planhigion / gwellt, ac yn y blaen.

Peri unrhyw ddifrod 
yn rhagor i’ch eiddo

Ni allwn olchi / chwistrellu arwynebau lle mae yna’r potensial inni 
ddifrodi rhagor ar eich eiddo.

https://naturalresources.wales


Yma yn Hafren Dyfrdwy, rydym wedi bod yn gweithio â’r 
Ganolfan Ymchwil Dŵr i baratoi cynghorion gwych i’ch 
helpu i gael eich cefn atoch ar ôl llifogydd carthffosydd.

Diogelu’ch iechyd 

A yw llifogydd o garthffosydd 
yn golygu perygl i iechyd? 

Mae’n hynod annhebygol bod 
coronafeirws megis SARS-COV-2 
(Covid-19) yn bresennol ac ni chredir 
y caiff ei ledaenu drwy garthion. 
Mewn gwirionedd, mae Sefydliad 
Iechyd y Byd (WHO) yn eglur nad oes 
yna ar hyn o bryd dystiolaeth bod yr 
haint Covid-19 yn cael ei drosglwyddo 
drwy systemau carthffosiaeth. 
Caiff ein holl fesurau rhagofalus 
arferol wrth weithio â dŵr gwastraff 
eu dilyn o hyd, gan y bydd hyn yn 
darparu amddiffyniad digonol yn 
erbyn y feirws hwn ac unrhyw ficro-
organeddau niweidiol eraill. 

Beth a allaf ei wneud i ddiogelu 
fy iechyd, neu iechyd fy nheulu, 
wrth wynebu llifogydd o 
garthffosydd? 

•  Golchi dwylo ar ôl unrhyw gysylltiad 
damweiniol â charthion. 

•  Gellir defnyddio cynnyrch glanhau 
arferol, megis cannydd gwanhaëdig 
(un llond llwy fwrdd y litr), i drin 
mannau a halogwyd fel diheintydd 
gwan.

•  Diheintio esgidiau drwy’u golchi a’u 
trin â diheintydd gwan. 

•  Cadw plant ac anifeiliaid anwes yn 
ddigon pell o’r man halogedig am o 
leiaf 48 awr. 

•  Os nad ydych yn teimlo’n dda, 
cysylltwch â’ch Meddyg Teulu i 
gael cyngor, gan egluro bod eich 
eiddo wedi’i orlifo â charthion yn 
ddiweddar.

Diogelu fy nghartref 
rhag llifogydd o 
garthffosydd 

•  Nid ydym yn argymell ceisio clirio 
rhwystr draen/carthffos eich hun. 
Cysylltwch â Hafren Dyfrdwy, gan 
fod gan ein timau’r cyfarpar cywir 
i ymdrin â rhwystrau a llifogydd o 
garthffosydd. 

•  Os yw dŵr llifogydd yn debygol o 
fynd i mewn i’ch eiddo, defnyddiwch 
fagiau tywod neu fyrddau os ydynt 
ar gael i ddiogelu drysau a brics 
awyru.

•  Ceisiwch symud dodrefn a phethau 
gwerthfawr i fyny’r grisiau neu 
rhowch nhw yn rhywle diogel, os 
yw’n ddiogel gwneud hynny ac os 
gallwch wneud hynny.

Pa gamau y 
dylwn eu cymryd 
ar ôl llifogydd o 
garthffosydd yn fy 
nghartref? 

•  O ganlyniad i lifogydd mewnol o 
garthffosydd, bydd arnoch angen 
dychwelyd at eich yswiriant cartref i 
dalu am unrhyw waith glanhau.

•  Lle y bo’n bosibl, bydd ein tîm 
yn pwmpio’r dŵr allan, gan gael 
gwared â solidau ac ysbwriel 
carthffosydd, os gellir cyflawni 
hyn heb ddifrodi darnau gosod a 
gosodiadau neu beri difrod neu 
halogiad i rannau eraill yr eiddo. 

•  Efallai y gallwn ddarparu ad-daliad 
ar eich tâl carthffosiaeth. Fodd 
bynnag, ni allwn: 

 - Sychu’ch eiddo.

 -  Cael gwared â neu newid 
eitemau a ddifrodwyd.

 -  Newid unrhyw ddifrod 
strwythurol.

 - Darparu llety arall.

 -  Talu iawndal am golled neu 
ddifrod i’ch cynnwys neu’ch 
eiddo. 

•  Cysylltwch ar unwaith â’ch cwmni 
yswiriant am gyngor, yn enwedig os 
yw eitemau megis carpedi neu lenni 
wedi’u difrodi, neu os ydynt angen 
rhagor o lanhau neu gael eu newid. 

•  Tynnwch luniau o’r holl eitemau a 
ddifrodwyd; efallai y bydd ar eich 
cwmni yswiriant angen y rhain i 
brosesu’ch hawliad. 

•  Agorwch ffenestri’n gyson lle 
bynnag y bo’n bosibl i gael gwared 
ag unrhyw arogleuon diheintyddion.  

•  Osgowch unrhyw wresogi 
ychwanegol mewn mannau yr 
effeithiwyd arnynt yn ystod yr 48 
awr gyntaf, gan y gall tymereddau 
uwch mewn ystafell ymestyn oes 
bacteria. 

•  Os oes arnoch angen mynd i mewn 
i ystafelloedd yr effeithiwyd arnynt 
yn ystod yr 48 awr ar ôl y glanhau 
cychwynnol, fe’ch cynghorir i 
ddefnyddio mesurau rhagofalus 
sylfaenol normal o ran hylendid. 
Felly, osgowch gyffwrdd â’ch genau 
a golchwch eich dwylo wedyn. 

•  Byddwn yn gwneud gwaith glanhau 
safonol yn eich gardd a’r tu allan 
i’ch tŷ. Ceir gwared ag unrhyw 
ormodedd o hylif, ynghyd ag unrhyw 
solidau a malurion.  

•  Gan fod golau haul a sychu yn lladd 
feirysau a bacteria, bydd diffyg 
golau haul a chyflyrau llaith yn 
estyn oes y bacteria

https://www.wrcplc.co.uk/


Lawntiau a Borderydd

•  Gall rhoi diheintydd ar erddi ladd 
planhigion a gwneud mwy o ddrwg 
nag o les, ond os ydych yn ei 
ddefnyddio, dim ond defnyddiwch 
ddiheintydd gwan iawn ond nid yw 
hyn yn nodweddiadol effeithiol. 

•  Gadewch i natur wneud ei waith, 
gan y bydd y rhan fwyaf o feirysau a 
bacteria ar neu’n agos at yr wyneb, 
ac mae pelydriad uwch-fioled (UV) 
golau’r haul yn effeithiol iawn wrth 
eu lladd. 

•  Gallwn benderfynu gadael y gwaith 
glanhau am ddiwrnod neu ddau 
os yw’r ddaear yn ddyfrlawn iawn 
er mwyn osgoi tarfu ar y ddaear a 
lledaenu’r halogi.

•  Mae’n bwysig nad ydych yn ceisio 
cloddio neu gribinio’r man yr 
effeithiwyd arno, gan y bydd hyn yn 
lledaenu’r halogiad ymhellach i’r 
pridd neu’r tywyrch cyfagos.

Arwynebau caled

•  Bydd arwynebau caled megis 
deciau, patios, llwybrau a 
thramwyfeydd cartref yn cael eu 
diheintio gan Hafren Dyfrdwy.

•  Gallwch lanhau unrhyw ddodrefn 
gardd, tybiau poeth ac unrhyw 
deganau plant yr effeithiwyd arnynt.

•  Awgrymwn eich bod yn cadw draw 
o’r mannau hyn am 3 awr i roi 
amser i’r diheintydd weithio.

A yw fy nghyflenwad dŵr, 
trydan a nwy yn ddiogel?

•  Mae’ch cyflenwad dŵr yn ddiogel, 
glanhewch y tap a gadewch i’r dŵr 
lifo am sawl eiliad i dderbyn dŵr 
crai.

•  Os oes unrhyw gylched drydanol 
neu gyfarpar nwy wedi’u gorlifo, 
peidiwch â defnyddio unrhyw offer 
tan y bydd wedi’i brofi yn iawn. 

•  Cysylltwch â thrydanwr 
cymwysedig neu beiriannydd sydd 
ar y Gofrestr Diogelwch Nwy i 
sicrhau eu bod yn iawn neu gall eich 
cwmni yswiriant eich helpu â hyn.

Pa bryd y gallwch 
ddefnyddio’ch gardd eto?

Gan yr effeithir ar ficro-organeddau 
megis bacteria a feirysau gan 
dymheredd, lleithder, llystyfiant 
a math y pridd, mae’n syniad call 
osgoi’r man yr effeithiwyd arno am:

•  Mewn amgylchiadau haf cynnes a 
sych, gadewch am 9 diwrnod.

•  Mewn amgylchiadau gwanwyn/
hydref oerach a mwy llaith, 
gadewch am rhwng 12 niwrnod 
ar gyfer gorlifiadau ar dyweirch 
a phriddoedd trwm (clai) a 26 
diwrnod ar gyfer gorlifiadau ar 
bridd rhydd a thywod.

•  Mewn amgylchiadau gaeaf gwlyb, 
oer, gadewch am 25 niwrnod.

Bydd halogiad gan ficro-organeddau 
yn marw’n naturiol yn y dyddiau ar ôl 
y llifogydd. Cadwch blant ac anifeiliaid 
anwes draw o fannau halogedig 
tan ar ôl y cyfnod cwarantin cyn 
defnyddio’ch gardd yn normal eto.

Ar ôl i’r cyfnodau hyn ddod i ben, 
dylai’r micro-organeddau yn eich 
gardd fod wedi dychwelyd i’r lefelau 
arferol a geir mewn mannau eraill 
mewn gerddi cyfagos.

Peidiwch â bwyta unrhyw ffrwythyn 
na llysiau o fannau yr effeithiwyd 
arnynt gan garthion. Mae’n 
ddiogelach eu taflu. 

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch 
â ni neu’r Ganolfan Ymchwil Dŵr os 
gwelwch yn dda.

http://https://www.wrcplc.co.uk/
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Am ragor o wybodaeth:

Ffoniwch  0800 085 8033

customercare@hdcymru.co.uk

Mae galwadau i rifau 0800 fel arfer am ddim o bob ffôn symudol a llinell dir. 
Mae galwadau i rifau 0330 a 0333 yn cael eu prisio ar yr un gyfradd â rhifau 
llinell dir safonol sy’n dechrau gyda 01 a 02 a byddant yn cael eu cynnwys 
mewn unrhyw funudau cynhwysol. Ar gyfer galwadau i rifau 0845, gwiriwch 
gyda darparwr eich rhwydwaith.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y daflen 
hon, neu os ydych angen help gydag unrhyw beth, 
cysylltwch. 

Mae’r cyhoeddiad hwn ar gael mewn fformatau 
amgen, gan gynnwys print bras a Braille. Gallwch 
hefyd dderbyn cyfathrebu yn y dyfodol gan Hafren 
Dyfrdwy yn Gymraeg.


