
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 Mae matiau drws yn dderbyniol cyhyd â’u bod; 

 
• Yn fatiau drws pwrpasol gyda deunydd gwrthlithro oddi tanyn nhw 
• Mewn cyflwr da heb ymylon yn cyrlio 
• Wedi eu gosod o flaen y drws 
• Ddim yn rhy fawr (lled drws 18 modfedd/46cm) 
• Ddim ar ben grisiau (perygl baglu) 
• NID YW rygiau, carpedi hir a theils carped yn dderbyniol 

 
 NID YW dodrefn yn dderbyniol dan unrhyw amgylchiadau, gan gynnwys cadeiriau, byrddau, cypyrddau, sgriniau 

ac ati 
 

 Caniateir gosod planhigyn bach mewn pot ceramig wrth ymyl eich drws ffrynt, ar yr amod nad yw’n 
rhwystro pobl sy’n cerdded heibio. NID YW’R canlynol yn dderbyniol; blodau a phlanhigion plastig gan fod y 
rhain yn hylosg, planhigion mawr fel planhigion iwca, cynwysyddion plastig, raciau llysiau neu gynwysyddion 
storio eraill, ac esgidiau ac ati 

 
 Silffoedd Ffenestr - unwaith eto, caniateir planhigyn bach mewn pot ceramig cyn belled â nad yw’n rhwystro’r 

drws neu’r llwybr drwy’r cyntedd. 
 

 NI chewch osod lluniau ac addurniadau wal eraill heb ganiatâd Cartrefi Conwy. 
 

 NI fydd llenni net na chysgodlenni, bleindiau a llenni eraill sydd heb eu darparu gan Gartrefi Conwy yn 
dderbyniol mewn mannau cymunedol. 

 
 Sgwteri symudedd - NI chaniateir y rhain heb ganiatâd Cartrefi Conwy. 

 
 NI chaniateir cadw beiciau, pramiau, cadeiriau gwthio ac eitemau tebyg fel rheol yn y mannau cymunedol 

mewnol oni bai bod cwpwrdd neu ardal bwrpasol i’w cadw heb achosi rhwystr i eraill. 
 

 NI chaniateir cadw cynwysyddion ailgylchu, biniau sbwriel, ac ati yn y mannau cymunedol mewnol oni bai eich 
bod yn cadw mewn man pwrpasol. 

 
 NID yw unrhyw wrthrych neu eitem arall sy'n rhwystro neu'n creu perygl baglu yn dderbyniol mewn unrhyw 

rodfa neu goridor nac ar risiau. 
 

 NID yw unrhyw wrthrych neu eitem arall, a all achosi perygl tân sylweddol, yn dderbyniol. 
 

 
 

Daw’r canlynol o amodau tenantiaeth Cartrefi Conwy: 
 

“Mae’n rhaid i bob cyntedd, gris a phen grisiau fod yn rhydd rhag pramiau, beiciau ac unrhyw rwystr arall” 
“Ni ddylid gadael unrhyw sbwriel ar unrhyw ran o'r fynedfa, grisiau neu ben grisiau.” 

 
Bydd unrhyw arolygiad, sy’n canfod bod y canllawiau hyn wedi eu torri, yn arwain at gymryd y camau gorfodi priodol. 
 
Er y gellir cyflwyno rhybudd dan delerau'r cytundeb tenantiaeth, efallai na fydd hyn bob amser yn briodol. Os yw 
cwsmer wedi methu cael gwared ar eitemau fel y gofynnwyd, efallai y byddwn yn trefnu cael gwared ar yr eitemau 
ac yn bilio’r cwsmer. 
 
Yn ystod Asesiad Risg Tân, bydd unrhyw eitem yn y mannau cymunedol yn cael ei chofnodi a'i chatalogio. Cyfrifoldeb 
Cartrefi Conwy yw naill ai cydnabod y risgiau (yn unol â’r nodiadau cyfarwyddyd hyn) neu gymryd camau priodol i 
gael gwared ar y risg. 

Canllaw 
Rheoli Diogelwch Tân  
Mannau Cymunedol 

 

Bydd Cartrefi Conwy yn cael gwared er eitemau a all achosi perygl. 
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