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a charthffosiaeth i’r 
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Beth yw WaterSure?
Gyda’n cynllun WaterSure gwych, os ydych yn derbyn un o’r budd-
daliadau cymwys ac yn cael gosod mesurydd, gallem roi terfyn ar faint 
rydych chi’n ei dalu am ddŵr a charthffosiaeth. 

Mae lwfans anabledd a thaliadau annibyniaeth personol yn cael eu 
cynnwys fel budd-daliadau a dderbynnir.

Sut ydw i’n cymhwyso?

Unrhyw beth arall?

Os yw’r ateb yn gadarnhaol i’r ddau gwestiwn canlynol, rydych chi’n gymwys i ymuno â’r 
cynllun.

1. Ydych chi ar fesurydd dŵr AC yn hawlio un o’r budd-daliadau cymhwyso?

2. Oes rhywun yn eich cartref sy’n derbyn Budd-dâl Plant oherwydd bod ganddynt dri neu 
fwy o blant dan 19 oed, neu oes gan rywun yn y tŷ gyflwr meddygol sy’n golygu eu bod yn 
defnyddio llawer mwy o ddŵr nac arfer?

Pan fyddwch yn anfon eich cais atom, gwnewch yn siŵr eich bod wedi cynnwys y dystiolaeth 
sydd ei hangen arnom er mwyn ei dderbyn. Caiff hyn yn cael ei esbonio yn y ffurflen gais. 

Wedi i ni dderbyn eich cais, byddwn yn rhoi gwybod i chi a ydych ar y cynllun o fewn 10-12 
diwrnod a bydd eich taliadau newydd, is yn cael eu cynnwys yn eich bil nesaf.

Os nad yw eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod pam a sgwrsio 
am unrhyw bosibiliadau eraill. 

Cofiwch, ni fyddwch yn gymwys ar gyfer WaterSure os ydych chi’n dyfrio’ch gardd gydag 
unrhyw beth nad ydych yn dal yn eich llaw (fel ysgeintiwr neu system ddyfrio ddomestig), 
neu os oes gennych bwll nofio sy’n llenwi’i hun neu bwll sy’n dal dros 10,000 litr.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am WaterSure ac a ydych yn gymwys, edrychwch 
ar hdcymru.co.uk/watersure
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Byw i’r anabl Daliadau Annibyniaeth 
Bersonol

  

 

Ffurflen gais

1. Dywedwch wrthym am y person sy’n cael ei enwi ar y bil dŵr

Rhif cyfrif

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mr Mrs Miss Ms Arall     

Enw Cyntaf

2. Dywedwch wrthym am y person sy’n gwneud cais am WaterSure
Enw’r person sy’n gwneud cais
(os yn wahanol i’r uchod)

Ticiwch yr holl fudd-daliadau rydych chi’n 
gymwys ar eu cyfer (mae’n rhaid i chi dicio 
o leiaf un) a darparu llungopi o’ch hysbysiad 
diweddaraf o hawliad neu gyfriflen banc 
diweddar sy’n dangos y taliadau hyn.

Os nad yw’r person hwn yn cael ei enwi’n barod ar y cyfrif, os yw'n gymwys ar gyfer WaterSure bydd ei enw'n cael ei 
ychwanegu at bob bil yn y dyfodol.

 

 

Budd-dâl Tai Lwfans Ceisiwr Gwaith 
seiliedig ar incwm

Credyd Treth Gwaith

Cymhorthdal Incwm

Credyd Treth Plant 

 Cymorth a lwfans 
seiliedig ar incwm

Credyd Cynhwysol

Credyd Pensiwn

  

  

  

  

Rhif Yswiriant Gwladol

Enw Olaf

Cyfeiriad

Rhif ffôn dydd/gwaith

Rhif ffôn gyda’r hwyr/symudol

E-bost

Cod post

Sylwer, ni allwn dderbyn llythyrau credyd treth 
dros dro gan nad ydynt yn cadarnhau eich hawl.

Os nad oes gennych hysbysiad cyfredol, gallwch ofyn i’ch 
cyngor lleol neu swyddfa budd-daliadau leol i anfon un yn ei le (nid elfen 

deulu yn unig)

Os nad ydych yn gymwys ar gyfer unrhyw un o’r uchod, a ydych yn 
derbyn lwfans byw i’r anabl neu daliadau annibyniaeth bersonol?
Os do, rhowch dic yn y blwch sy’n berthnasol
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3.  Pwy yw’r person yn eich cartref sydd â chyflwr meddygol sy’n 
golygu ei fod yn defnyddio dŵr ychwanegol?

Yn dilyn eich cais am WaterSure, hoffem gynnig gwasanaeth am ddim arall i chi, sef ein cofrestr o 
wasanaethau blaenoriaethol. I gofrestru ar y gofrestr gwasanaethau blaenoriaethol, mae angen i 
ni gael eich caniatâd eich bod yn fodlon i ni ddal a defnyddio'ch data i roi cymorth ychwanegol i chi. 
Mae hyn yn golygu, os oes problem cyflenwi, gallwn eich adnabod a rhoi cymorth ychwanegol i chi. 
Bydd cwsmeriaid cofrestredig yn derbyn hysbysiad rhagblaen o waith wedi’i gynllunio, hysbysiad 
blaenoriaeth os bydd unrhyw argyfwng a chyflenwad dŵr arall yn ôl yr angen. 

Stamp Meddygfa/Ysbyty/Clinig
(dylai hwn gael ei lofnodi a’i ddyddio gan y swyddog iechyd)

Llofnod y person sydd â’r cyflwr meddygol
(neu riant/gwarcheidwad os yw’r person hwn o dan 16 oed)

2. Dywedwch wrthym am y person sy’n gwneud cais am 
WaterSuream parhad
Llofnod person sy’n derbyn budd-dâl

Mae angen y llofnod hwn arnom at ddibenion diogelu data i wirio eu bod yn hapus i ni 
ddefnyddio eu gwybodaeth i’w cofrestru ar y cynllun.

 

  

Enw  
(os yn wahanol i ddeliad y cyfrif)

 

Dywedwch enw’r cyflwr/cyflyrau meddygol wrthym
(Os ydych yn cael Dialysis yn yr ysbyty, nid yw hyn yn eich gwneud yn gymwys ar gyfer WaterSure).

Mae’n rhaid i gadarnhad o’r cyflwr meddygol gael ei gefnogi gan un o’r canlynol:
• Llythyr diweddar gan eich Meddyg Teulu neu Feddyg Ymgynghorol yn cadarnhau enw’r claf, y 

cyflwr meddygol a’r rheswm dros gynnydd mewn defnydd dŵr
• Copi o’r presgripsiwn ailadrodd diweddaraf
• Stamp swyddogol Ysbyty/Meddygfa/Clinig gan eich Meddyg Ymgynghorol/Meddyg/Nyrs neu 

Ymwelydd Iechyd yn y blwch isod, ac wedi ei lofnodi a’i ddyddio, ganddynt hwy, i gadarnhau’r 
cyflwr/cyflyrau meddygol.

 

Dywedwch wrthym sut mae hyn yn effeithio ar eich defnydd o ddŵr
 

Gan fod eich cais WaterSure yn cynnwys gwybodaeth am eich cyflwr meddygol, 
rydym angen eich cydsyniad i brosesu eich cais. Rwy'n cydsynio i fy ngwybodaeth feddygol gael ei phrosesu.
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4. Enwch yr HOLL blant sy’n byw yn eich cartref, yr ydych 
yn hawlio budd-dâl amdanynt.

Gallaf gadarnhau bod rhywun yn byw yn y cyfeiriad hwn sy’n derbyn budd-dâl ar 
gyfer 3 neu fwy o blant, dan 19 oed, sy’n byw gyda ni yn barhaol      

 

Dywedwch wrthym enw a dyddiad geni pob plentyn dan 19

Mae’n RHAID i chi ddarparu copi o’r hysbysiad diweddaraf o hawl i fudd-dâl plant ar 
gyfer pob plentyn rydych wedi ei enwi uchod.

Neu, gallwch ddarparu copi o’r gyfriflen banc ddiweddaraf sy'n rhestru eich hawl a'ch 
taliadau presennol. Mae angen i hwn hefyd ddangos enw a chyfeiriad y person sy’n 
hawlio'r budd-dâl plant.

Mae angen y llofnod hwn arnom at ddibenion diogelu data i wirio eu bod yn hapus i ni 
ddefnyddio eu gwybodaeth i’w cofrestru ar y cynllun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plentyn 1 Enw llawn Dyddiad Geni

Dyddiad Geni

Dyddiad Geni

Dyddiad Geni

Dyddiad Geni

Dyddiad Geni

Dyddiad Geni

Plentyn 2 Enw llawn

Plentyn 3 Enw llawn

Plentyn 4 Enw llawn

Enw’r person sy’n derbyn budd-dâl 
plant (os yn wahanol i ddeiliad y cyfrif)

Plentyn 5 Enw llawn

 

Llofnod person sy’n derbyn budd-dâl plant

Byddwn yn eich cofrestru’n awtomatig ar ein Cofrestr Gwasanaeth Blaenoriaeth am Ddim os oes 
gennych blentyn o dan 2 oed. Mae hyn yn golygu, os oes problem cyflenwi, gallwn eich adnabod 
a rhoi cymorth ychwanegol i chi. Bydd cwsmeriaid cofrestredig yn derbyn hysbysiad rhagblaen o 
waith wedi’i gynllunio, hysbysiad blaenoriaeth os bydd unrhyw argyfwng a chyflenwad dŵr arall yn 
ôl yr angen. 

Plentyn 6 Enw llawn

Plentyn 7 Enw llawn
(parhewch ar ddalen ychwanegol os oes angen)
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Os oes gennych gynllun talu ar eich cyfrif, byddwn yn rhoi gwybod i chi yn ysgrifenedig sut 
y bydd hwn yn newid unwaith eich bod ar WaterSure. Bydd sut yr ydych yn talu (boed yn 
ddebyd uniongyrchol neu'n gerdyn dŵr bob pythefnos) yn aros yr un fath. 

Os nad oes gennych gynllun talu, neu eich bod yn dymuno newid y dull talu, nodwch y 
dewis cynllun talu a ffafrir gennych isod. 

Debyd Uniongyrchol  

Pythefnosol  Misol   

Byddwn yn cysylltu â chi i drefnu hyn.

Cerdyn dŵr 

Nodwch amlder y talu a ffafrir:

Wythnosol  Pythefnosol  Misol 

 

Water Direct 

Os ydych yn derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau canlynol, a bod gennych ddyled o 
dros £50 ar eich cyfrif, gallech fod yn gymwys i gael eich taliadau dŵr wedi eu talu’n 
uniongyrchol o’ch budd-daliadau.

• Cymhorthdal Incwm

• Lwfans Ceiswyr Gwaith

• Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

• Credyd Pensiwn 

• Credyd Cynhwysol - gall swm y ddyled sydd ei angen i fod yn gymwys fod yn wahanol, 
yn dibynnu ar eich amgylchiadau. 

Y cyfan sydd ei angen arnom yw eich enw llawn a'ch Rhif Yswiriant Gwladol. Os ydych yn 
llwyddiannus, byddwch yn talu’ch taliadau presennol a swm sefydlog tuag at eich dyled.

Os nad ydych yn dewis opsiwn talu, byddwn yn trefnu cynllun talu cerdyn dŵr misol ar 
eich cyfer. 

5. Cynllun talu

  

Beth yw Cerdyn Dŵr? 
Mae ein cardiau dŵr yn wych. Maen nhw’n caniatáu i chi dalu eich biliau misol AM 
DDIM mewn unrhyw Bwynt Talu yn y DU - ewch â'ch bil ynghyd â’ch taliad arian parod 
a byddant yn rhoi derbynneb i chi am y swm yr ydych yn ei dalu.

   

Os oes gennych ddyled ar eich cyfrif, BYDD eich cynllun talu yn cynnwys swm 
tuag at y ddyled.
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6. Datganiad

Llofnod y person sy’n gwneud y cais

  
Dyddiad (DD:MM:BBBB)

Mae’r wybodaeth a roddais yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth ac rwy'n deall os wyf yn 
darparu unrhyw wybodaeth sy’n ffug, gallwch wrthod fy nghais. 

Byddaf yn dweud wrthych os yw fy amgylchiadau yn newid mewn unrhyw fodd a fyddai’n 
effeithio ar fy nghymhwysedd WaterSure e.e. newid mewn budd-daliadau.

Rwy'n cadarnhau'r canlynol:

• Mae aelod o fy aelwyd yn bodloni'r amodau ar gyfer cymorth o dan y cynllun WaterSure.

• Dim ond pibell ddŵr llaw neu gan dyfrio rwy'n ei ddefnyddio i ddyfrio fy ngardd.

• Nid oes gan fy aelwyd bwll nofio sy’n llenwi ei hun na phwll sy’n dal dros  10,000 litr o 
ddŵr.

• Nid wyf yn derbyn unrhyw gymorth tuag at gost dŵr gan yr awdurdod iechyd.

• Nid wyf yn ymwybodol o unrhyw ddŵr yn gollwng yn yr eiddo.

• Nid yw’r eiddo yn cael ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw ddibenion masnachol.

Rhoddaf fy nghaniatâd i’r person sy’n derbyn budd-daliadau gael ei ychwanegu at y cyfrif, 
os nad yw wedi’i enwi’n barod, er mwyn cael budd o’r cynllun WaterSure.

Rhoddaf fy nghaniatâd i chi gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau bod y wybodaeth a 
roddais yn gywir.

Os wyf yn talu tâl carthffosiaeth i gwmni gwahanol rhoddaf ganiatâd i chi drosglwyddo'r 
manylion a roddais fel y gallwch ystyried fy nhaliadau carthffosiaeth hefyd o dan y cynllun 
WaterSure. 

Rhoddaf ganiatâd i chi ddiweddaru fy nghofnod i’m dangos fel cwsmer dŵr blaenoriaeth 
fydd yn rhoi cymorth i mi yn achos unrhyw darfu ar fy nghyflenwad dŵr.

Mae’n bwysig iawn eich bod yn gwirio bod yr holl wybodaeth yr ydych wedi ei rhoi 
i ni yn y cais hwn yn gywir.
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Yr wyf wedi cwblhau adran 1 a 2 amdanaf i a’r person sy’n gwneud 
cais am WaterSure

Yr wyf wedi amgáu copi o fy natganiad hysbysiad budd-daliadau/
cyfriflen banc diweddaraf gan ddangos y budd-dâl cymwys

Os ydw i’n gwneud cais o dan y meini prawf cyflwr meddygol - yr wyf 
wedi cwblhau adran 3

Yr wyf wedi amgáu prawf o’r cyflwr meddygol - gweler adran 3

Mae’r person (neu warcheidwad y person) gyda’r cyflwr meddygol 
wedi llofnodi’r ffurflen

Os wyf yn gwneud cais o dan feini prawf teulu mawr - yr wyf wedi 
cwblhau adran 4

Yr wyf wedi cadarnhau enwau LLAWN a dyddiadau geni yr holl blant 
mae budd-dâl plant yn cael ei hawlio ar eu cyfer

Yr wyf wedi amgáu copi o’r dyfarniad budd-dâl plant diweddaraf/copi 
o fy nghyfriflen banc ddiweddaraf, gydag enw, y cyfeiriad cartref, sy’n 
dangos y taliad budd-dâl plant.

Yr wyf wedi cadarnhau’r dewis talu sy’n well gennyf - adran 5

Yr wyf wedi darllen y datganiad a llofnodi a dyddio adran 6

Rhestr wirio

Ydw/
Ydy

 

 

 

Dim yn 
gymwys

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Er mwyn ein helpu i brosesu’ch cais yn rhwydd, gwnewch yn siŵr eich bod 
wedi gwirio ddwywaith bod yr holl wybodaeth yn gywir a’ch bod wedi cynnwys 
popeth oedd angen i chi ei gynnwys. 

Anfonwch eich ffurflen gais wedi’i chwblhau ynghyd â’ch dogfennaeth ar gyfer 
prawf cymhwysedd yn yr amlen rhagdaledig a ddarparwyd i: 

Hafren Dyfrdwy
PO Box 409
Darlington
DL1 9WF
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Pan fyddwch yn llenwi’r cais, efallai y byddwch yn sylweddoli nad oes gennych yr hysbysiad o hawl 
diweddaraf. Bydd angen i chi gael un cyfredol neu un yn ei le gan yr awdurdodau perthnasol. 

Os oes angen help arnoch i gwblhau’r ffurflen, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am WaterSure, 
rydym yn barod i helpu. 

Enw’r budd-dâl neu'r credyd treth Awdurdod i gysylltu â hwy

Credyd Treth Gwaith/Credyd Treth Plant
Swyddfa Credyd Treth
Ffôn: 0345 300 3900
Ffôn testun: 0345 300 3909

Budd-dâl Tai Eich Cyngor awdurdod lleol

Budd-dâl Plant
Swyddfa Budd-dâl Plant
Ffôn: 0300 200 3100
Ffôn testun: 0300 200 3103

• Cymhorthdal Incwm
• Lwfans Ceiswyr Gwaith
• Credyd Pensiwn
• Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar 

Incwm
• Credyd Cynhwysol
• Lwfans Byw i'r Anabl / Taliad Annibyniaeth Personol

Swyddfa leol Adran Gwaith a 
Phensiynau

Cysylltiadau defnyddiol

0800 085 3053 customercare@hdcymru.co.uk hdcymru.co.uk/watersure
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Hafren Dyfrdwy
PO Box 507 
Darlington DL1 9XF 

hdcymru.co.uk
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Am ragor o wybodaeth:

Ffoniwch 0330 678 0679

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.
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