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Telerau ac Amodau HelpU 

1. Cyflwyniad 
1.1 Mae’r Telerau ac Amodau yma yn cytundeb rhwng chi (y cwsmer) a Dŵr Cymru Cyfyngedig 

(Dŵr Cymru). Darllenwch y telerau yn ofalus. Gan ddanfon ffurflen gais HelpU atom, 

byddwch yn cytuno â’r Telerau ac Amodau. 

1.2 Os ydych yn anghytuno ag unrhyw un o'r Telerau ac Amodau hyn, rhaid i chi beidio cyflawni 

ffurflen gais HelpU. 

 

2. Amdanoch chi 

Drwy fewnbynnu eich enw llawn, rydych yn cadarnhau eich bod yn deiliad y cyfrif, neu yn berson a 

enwir ar y cyfrif ac felly mae ganddynt yr awdurdod - 

 I wneud newidiadau i'ch cyfrif 
 I ddarparu gwybodaeth am gyfanswm incwm y cartref sydd angen i wneud cais am HelpU. 

 

3. Eich gwybodaeth bersonol 

Bydd y gwybodaeth canlynol efallai yn cael eu defnyddio i ddiweddaru eich manylion cwsmer sydd 

gennym ar hyn o bryd - 

 Enw cyntaf 

 Enw canol 

 Cyfenw 

 Rhif ffôn 

 Cyfeiriad e-bost 

 Dyddiad geni 

 

4. Eich cartref 

Rhaid i chi roi cyfanswm nifer y bobl sy'n byw yn eich cartref. Bydd angen i ni gwybod - 

 Cyfanswm nifer yr oedolion yn y tŷ dros 16 mlwydd oed (gan gynnwys rhai yn addysg llawn-

amser) 

 Cyfanswm nifer y plant yn y tŷ o dan 16 mlwydd oed. 

Rhaid i chi cadarnhau pa mor hir yr ydych wedi byw yn y tŷ, i'r mis agosaf. Byddwn yn gwirio'r 

dyddiad hwn yn erbyn dyddiad dechrau eich bil am y dŵr a’r carthffosiaeth. Byddwn yn cysylltu â chi 

os oes unrhyw anghysondebau, a gall newid eich cyfrif yn unol â hynny. 
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5. Cyfanswm incwm eich cartref 

Mae'n bwysig eich bod yn rhoi cyfrif cywir o gyfanswm incwm eich cartref. Trwy gyflwyno'r 

gwybodaeth hon rydych yn cadarnhau eich bod wedi darparu gwybodaeth gywir. 

5.1 Incwm o gyflogaeth 

Mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni o gyfanswm yr holl y cyflog a derbyniwyd yn eich cartref. Gall hyn 

bod pob wythnos, pythefnos, pedwar wythnos, misol neu’n blynyddol. Bydd hyn yn cynnwys yr holl 

incwm a derbynnir o gyflogaeth llawn-amser neu ran-amser. Efallai bydd angen i chi darparu prawf o 

incwm y cyflogaeth (er enghraifft, trwy ddangos copïau o'ch slipiau cyflog). 

5.2 Incwm o fudd-daliadau 
Mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni o gyfanswm y budd-daliadau a derbyniwyd yn eich cartref. Gall hyn 

bod pob wythnos, pythefnos, pedwar wythnos, misol neu’n blynyddol. Mae hyn yn cynnwys (ond nid 

yn cyfyngedig i) –  

 Lwfans Gofalwr 

 Credydau Treth Plant 

 Credydau Gofal Plant 

 Lwfans Cyflogaeth a Chymorth 

 Cymhorthdal Incwm 

 Lwfans Gwarcheidwad 

 Bydd-dal Tai 

 Budd-dal Analluogrwydd 

 Lwfans Ceisio Gwaith 

 Credyd Pensiwn 

 Credyd Cynhwysol 

 Credyd Treth Gwaith 

Nodyn Arbennig: Nid yw Taliadau Annibyniaeth Bersonol (PIP) yn cyfri at gyfanswm incwm y tŷ. 

Mae'n bwysig bod y gwybodaeth a roddwch i ni yn gywir. Efallai bydd angen i chi darparu prawf o 

incwm budd-daliadau (er enghraifft trwy ddanfon copïau o'ch Hysbysiadau Gwobr budd-dal i ni). 

5.3 Incwm o bensiwn 
Mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni o gyfanswm incwm pensiwn a derbyniwyd yn eich cartref. Gall hyn 

bod pob wythnos, pythefnos, pedwar wythnos, misol neu’n blynyddol. 

Pensiynau sy’n cynnwys yw: - 

 Pensiwn y Wladwriaeth 

 Pensiynau Preifat 

 Pensiynau Rhyfel 

 Gweddw / Wragedd Gweddw Pensiynau 

Mae'n bwysig bod y gwybodaeth a roddwch i ni yn gywir. Efallai y bydd angen i chi darparu prawf o’r 

pensiynau (er enghraifft trwy ddanfon copïau o'ch Hysbysiadau Gwobr budd-dal i ni). 
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5.4 Incwm arall 
Mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni o gyfanswm unrhyw incwm arall a derbyniwyd yn eich cartref. Gall 

hyn bod pob wythnos, pythefnos, pedwar wythnos, misol neu’n blynyddol. Mae hyn yn cynnwys 

(ond nid yn cyfyngedig i) –  

 Cynhaliaeth Plant 

 Llog o Arbedion 

 Llog o Fuddsoddiadau 

Mae’n bwysig bod y gwybodaeth a roddwch i ni yn gywir. Gallwn gofyn i chi darparu prawf o incwm 

arall trwy ddangos tystiolaeth. 

6. Sut byddwn yn prosesu eich cais 

 
6.1 Pan byddwn yn derbyn eich cais, byddwn yn gwirio eich manylion ac yn ymateb yn y post o fewn 

31 diwrnod. Byddwn yn roi gwybod i chi os mae’r cais wedi bod yn llwyddiannus, wedi ei 

gwrthod, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnom. 

 
6.2 Sut byddwn yn gwirio eich manylion 

Nodwch bod trwy lenwi ffurflen cais HelpU, rydych yn roi caniatâd i Dŵr Cymru rhannu a gwirio 

y gwybodaeth darparwyd gennych gyda adrannau y llywodraeth, awdurdodau lleol, landlordiaid 

cymdeithasol cofrestredig, asiantaethau cyfeirio credyd a asiantaethau atal twyll, os oes angen. 

Gall hyn golygu gwirio data pobol cysylltiedig.  

Dylid cyfeirio at yr adran "Sut rydym yn defnyddio eich data" o’r llyfryn "Dŵr Cymru i chi" am 

fanylion pellach. 

 
6.3 Cais llwyddiannus 

Byddwn yn derbyn pob cais HelpU lle mae’r gwybodaeth wedi cael eu gwirio’n cywir bod 

cyfanswm incwm y tŷ yn bodloni’r meini prawf gofynnol ac mae’r nifer o oedolion dros 16 

mlwydd oed wedi ei cadarnhau. 

Byddwn yn ysgrifennu atoch os mae’r cais yn llwyddiannus. Bydd eich taliadau yn cael eu addasu 

o fewn ffiniau cynllun prisiau Dŵr Cymru ac yn dangos ar y bill o naill ai -  

 Y dyddiad a derbyniwyd eich cais (cwsmeriaid anfesuredig). 

 Y dyddiad o’ch bill olaf neu Ebrill 1af, pa bynnag yw’r diweddaraf (cwsmeriaid â mesurydd)  

Byddwn yn danfon bill dŵr a carthffosiaeth newydd i chi fydd yn dangos y swm fydd angen i chi 

talu i Dŵr Cymru gan ddull eich dewis. 

6.4 Gwybodaeth ychwanegol 

Efallai bydd angen i Dŵr Cymru gofyn am fwy o wybodaeth oddi wrthoch i gefnogi eich cais cyn 

mae penderfyniad yn cael eu wneud (megis slipiau cyflog a.y.y.b.). Os oes angen hyn, byddwn yn 

cysylltu â chi naill ai dros y ffôn, e-bost neu trwy llythyr yn y post. 

 

6.5 Gwrthod cais 

Os ydym yn derbyn cais sy’n dangos bod cyfanswm incwm y tŷ dros y meini prawf am gynllun 

HelpU, byddwn yn cysylltu a chi i roi gwybod bod eich cais wedi cael eu gwrthod. Yn seiliedig ar y 

gwybodaeth a darparwyd gennych i ni, efallai y byddwn yn cynnig cyngor ar cynlluniau arall Dŵr 

Cymru a all bod o fudd i chi. Byddwn hefyd yn gwrthod eich cais os byddwn yn darganfod eich 

bod wedi darparu gwybodaeth anghywir. 
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7. Proses Apeliadau 

Os yw eich cais wedi cael eu gwrthod a ydych am apelio yn erbyn penderfyniad Dŵr Cymru, rhaid i 

chi roi y gwybodaeth ychwanegol y gofynnwyd yn yr hysbysiad gwrthod. Os bydd hyn yn digwydd, 

byddwn yn eich cyfeirio at ymgynghorydd arian annibynnol. Bydd angen i chi cael asesiad incwm a 

gwariant llawn, cynhyrchu eich holl dogfennau ategol a derbyn cyngor proffesiynol ar sut i wneud y 

gorau o'ch incwm a rheoli biliau eich cartref. 

8. Sut byddwn yn storio eich data  

 
Bydd y cwmni yn defnyddio’r data cyfanswm incwm y tŷ i asesu eich cais ar gyfer cynllun HelpU. Gall 

hefyd defnyddio’r data ar gyfer gweinyddu materion cymorth bil arall (gan gynnwys tariffau 

cymdeithasol eraill). Am rhagor o wybodaeth, dylid cyfeirio at yr adran "Sut rydym yn defnyddio eich 

data" o’r llyfryn "Dŵr Cymru i chi". 

 

9. Os bydd eich amgylchiadau yn newid 

Rydych yn cytuno i rhoi gwybod i Dŵr Cymru yn syth am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau a 

gall effeithio ar gyfanswm yr incwm yn eich cartref. Gall hyn cynnwys os yw’r incwm yn gostwng 

neu'n cynyddu, a/neu os oes newid yn nifer yr oedolion yn eich cartref. 

10. Archwiliadau blynyddol 

10.1 Gall Dŵr Cymru adolygu eich amgylchiadau personol i gadarnhau os ydych dal yn gymwys i gael 

gostyngiad yn eich taliadau dŵr a carthffosiaeth, fel y pennir gan cynllun HelpU. 

10.2 Gall yr archwiliad cymryd lle pob blwyddyn ar y dyddiad cawsoch eich derbyn ar y cynllun 

HelpU. Mae gan Dŵr Cymru yr hawl i - 

 Gwirio eich amgylchiadau ariannol gyda adrannau y llywodraeth, awdurdodau lleol, landlordiaid 

cymdeithasol cofrestredig, asiantaethau cyfeirio credyd a asiantaethau atal twyll, os oes angen. 

 Gofyn am tystiolaeth (megis slipiau cyflog diweddar a Hysbysiadau Gwobr budd-dal i 

gadarnhau’r incwm ar hyn o bryd). 

 Gofyn i chi cyflawni asesiad incwm a gwariant. 

10.3 Bydd Dŵr Cymru yn eich cynghori yn y post am ganlyniad pob archwiliad, ac os oes unrhyw 

newidiadau i'ch taliadau dŵr a charthffosiaeth. 

11. Hawlio Twyll 

Os yw Dŵr Cymru yn amau unrhyw gweithgaredd twyllodrus ar sail unrhyw gwybodaeth a darperir 

fel rhan o'r cais HelpU gallwn cyflwyno adroddiad twyll i’r awdurdodau. 


