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3Y Cynllun Yma i Helpu

Rhifau defnyddiol

Cwestiynau am filiau  

0800 052 6058
Cwestiynau ac argyfyngau dŵr 

0800 052 0130
Cwestiynau ac argyfyngau carthffosiaeth

0800 085 3968
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4Dŵr Cymru Welsh Water

Yma i Helpu 
Rydyn ni am sicrhau ein bod ni’n darparu’r 
gwasanaeth gorau posibl ar gyfer ein holl 
gwsmeriaid bob tro. Rydyn ni’n deall bod sefyllfa 
ac anghenion pawb yn wahanol, a dyna pam ein 
bod ni’n cynnig y gwasanaeth ‘Yma i Helpu’ rhad 
ac am ddim. 

Mae’r llyfryn hwn yn esbonio beth sydd ar gael, 
sut y gallwn ni helpu, a sut i wneud cais. Os ydych 
chi’n credu y gallai hyn eich helpu chi, neu helpu 
rhywun rydych yn ei adnabod, darllenwch y daflen 
hon a’i rhannu â nhw. 

Pa fath o gymorth sydd ar gael? 
Gallwn eich cynorthwyo mewn dwy ffordd. 
Gallwn eich cynorthwyo â’ch bil, neu gallwn gynnig 
cymorth ymarferol i chi. Mae’r tudalennau nesaf 
yn esbonio hyn.
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Y Cynllun Yma i Helpu

Cymorth gyda’ch bil 
 
Rydyn ni’n gwybod bod arian yn brin y dyddiau 
hyn, ac am hynny, gallwn gynnig cymorth 
ychwanegol i gwsmeriaid sy’n ei chael hi’n 
wirioneddol anodd talu eu biliau dŵr. 

Cysylltwch â ni i weld a allwch chi gael 
cymorth ychwanegol i leihau eich biliau dŵr. 
Rydyn ni yma i helpu.   

Cysylltwch â ni ar  

0800 052 6058
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Dŵr Cymru Welsh Water 6

Cymorth Ymarferol 
Er mwyn ei gwneud hi mor rhwydd â phosibl i bobl gysylltu â ni, rydyn 
ni’n cynnig gwasanaethau AM DDIM ar gyfer cwsmeriaid oedrannus a’r 
rhai sydd â nam ar eu golwg neu ar eu clyw, anabledd neu anaf difrifol, 
problemau symudedd neu anhwylder meddygol difrifol.  

Rwy’n ddall neu mae nam ar fy ngolwg 
Gallwn ddarparu ein biliau a’n taflenni: 
–––  Mewn print bras 
–––  Mewn Braille
–––  Ar gasét sain/CD/MP3 

Rwy’n fyddar neu mae nam ar 
fy nghyw neu ar fy lleferydd 

–––  Gallwch roi galwad i ni gan    
 ddefnyddio ein gwasanaeth testun 
 ar 18001 0800 052 4125.  
 Gwasanaeth rhad ac am ddim yw hwn,  
 sy’n eich galluogi i siarad neu  deipio,  
 a chaiff eich geiriau eu troi’n destun. 
–––  Os oes cysylltiad gennych â’r 
 we, gallwch siarad â ni trwy  
 Live Chat, Facebook neu Twitter
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Y Cynllun Yma i Helpu 7

Mae angen dŵr arnaf oherwydd 
anhwylder meddygol 

–––  Os oes angen dŵr arnoch 
 oherwydd anhwylder meddygol,   
 fel dialysis cartref er enghraifft,   
 cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl.  
 Bydd hyn yn ein galluogi i gysylltu â  
 chi fel mater o flaenoriaeth os oes   
 angen datgysylltu eich cyflenwad 
 dŵr am unrhyw reswm.   
–––  Mae’n bosibl y bydd eich ysbyty
 eisoes wedi rhoi gwybod i ni, ond
 cysylltwch â ni ta beth. 

I wneud cais am unrhyw beth ar y dudalen hon 

–––  llenwch y ffurflen gais sydd yng nghanol y llyfryn hwn 
a’i hanfon atom ni.

–––  ewch i dwrcymru.com a chliciwch ar Yma i Helpu. 

Os oes angen cymorth arnoch i lenwi’r
ffurflen, rhowch alwad i ni ar  

0800 052 6058
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Dŵr Cymru Welsh Water 8

Cadw’n Ddiogel
Os hoffech chi drefnu bod rhywun yn gweithredu ar eich rhan, rhowch 
wybod i ni.  Byddwn ni’n cysylltu â’r person hwn pan fydd angen i ni 
alw neu ymweld â chi. Gallwn anfon copi o unrhyw wybodaeth atynt 
os ydych chi’n dymuno. 

Y Cynllun Cyfrineiriau
Rydyn ni am i chi deimlo’n ddiogel 
yn eich cartref, a gallwch ddewis 
cyfrinair i ni ei ddefnyddio pan 
fydd angen i ni ymweld, neu 
gysylltu â chi. Byddwn ni’n cychwyn 
trwy gadarnhau eich cyfrinair 
bob tro. Bydd hyn yn helpu i’ch 
amddiffyn rhag galwyr ffug sy’n 
honni eu bod nhw’n gweithio 
drosom ni. Ceisiwch ddewis 
cyfrinair sy’n hawdd i chi ei gofio, 
ond cofiwch ei gadw’n gyfrinach. 

Beth yw galwr ffug? 
Mae galwyr ffug yn honni eu 
bod nhw’n gweithio dros gwmni 
er mwyn cael dod i mewn i’ch 
eiddo, neu gael eich manylion 
dros y ffôn. 

Pan fydd Galwyr Ffug 
yn galw wrth y drws:  
–––  Ni fydd apwyntiad ganddynt. 

–––  Weithiau ni fydd unrhyw fath 
o iwnifform ganddynt, neu ni 
fyddant yn cyrraedd mewn 
fan swyddogol. 

–––  Ni fyddan nhw’n fodlon i chi 
edrych ar eu cerdyn adnabod 
(os oes un ganddynt o gwbl). 

–––  Byddan nhw’n gweithio 
mewn pâr fel rheol. 

–––  Byddan nhw’n ceisio rhoi 
pwysau arnoch. 
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Y Cynllun Yma i Helpu 9

Bydd ein staff: 
–––  Yn trefnu apwyntiad lle bo 

modd. Os na allwn ni wneud 
hynny, bydd cardiau adnabod 
gan ein staff bob tro. 

–––  Yn fwy na pharod i chi edrych 
ar eu cardiau adnabod. 

–––  Yn gwisgo iwnifform y 
cwmni, ac mae’n bosibl y 
byddant yn cyrraedd yn un 
o faniau’r cwmni. 

–––  Yn deall os nad ydych am eu 
gadael nhw i mewn i’ch 
cartref, ac ni fyddant yn rhoi 
unrhyw bwysau arnoch. 

Beth ddylech chi ei wneud: 
–––  Byddwch yn wyliadwrus ac 

yn ddrwgdybus am bobl sy’n 
galw, hyd yn oed os oes 
apwyntiad ganddynt. 

–––  Rhowch y gadwyn ar y drws. 
Os nad oes cadwyn gennych, 
ystyriwch osod un. 

–––  Gofynnwch i weld cerdyn 
adnabod unrhyw un sy’n galw. 

–––  Edrychwch yn ofalus ar gerdyn 
adnabod y galwr i’w ddilysu. 
Peidiwch ag ofni gofyn am 
gael gweld y cerdyn adnabod 
eto os na chawsoch olwg dda 
arno’r tro cyntaf. 

–––  Os ydych chi’n ansicr o 
gwbl, ffoniwch ein llinell 
galwyr ffug ar 0800 281 141 
neu ar y rhif sydd ar waelod y 
dudalen hon. Mae pawb sy’n 
gweithio drosom ni’n cario 
cerdyn adnabod a byddan 
nhw’n hapus i aros ar stepen 
y drws wrth i chi gadarnhau 
pwy ydyn nhw.   

Os oes unrhyw beth yn amheus, peidiwch â’u gadael 
nhw i mewn. Os byddan nhw’n dechrau gwneud twrw, yn 
ymddwyn mewn ffordd ymosodol neu os ydych chi’n poeni 
o gwbl, ffoniwch 999 i alw’r heddlu. 
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Mae angen cymorth arnaf i 
ddarllen fy mesurydd dŵr  
Os oes mesurydd dŵr gennych, byddwn ni’n eich bilio chi ddwywaith 
y flwyddyn, unwaith ar sail darlleniad go iawn ac unwaith ar sail 
amcangyfrif. Mae rhai cwsmeriaid yn dewis gwneud eu darlleniadau eu 
hunain er mwyn osgoi cael bil ar sail amcangyfrif. Os yw hi’n anodd i 
chi ddarllen y mesurydd eich hun oherwydd anabledd, ac nad oes neb 
arall i’ch helpu chi, mae’n bosibl y gallwn ni ei ddarllen yn amlach.   
 
O dan rai amgylchiadau, hwyrach y gallwn symud eich mesurydd am 
ddim fel ei fod yn haws i chi ei ddarllen. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael 
i gwsmeriaid domestig sy’n hawlio un o’r budd-daliadau canlynol yn unig:  

–––  Lwfans Byw i’r Anabl (yr elfen 
 byw ganolig/uwch a/neu’r elfen   
 symudedd). 
–––  Lwfans Gweini  

Os ydych chi am i ni symud eich mesurydd, mae’n bosibl y 
gallwn ni helpu hyd yn oed os nad ydych chi’n gymwys ar 
gyfer yr uchod. Os oes modd symud eich mesurydd, yna 
bydd angen i chi dalu tâl er mwyn i ni gyflawni’r gwaith.  
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